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  مؤمتر األمم املتحدة ة
  للتجارة والتنمية

  مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية 
  جملس التجارة والتنمية

  الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية
  الدورة الثامنة والستون

  ٢٠١٤ سبتمرب/أيلول ٥-٣جنيف، 
   من جدول األعمال املؤقت٣البند 

استعراض أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد ومتويل هذه              
  األنشطة

  تقرير مقدم من األمني العام لألونكتاد    

  موجز    
 مليون دوالر من    ٤٠,٤ النفقات اإلمجالية ألنشطة التعاون التقين لألونكتاد        بلغت  

يشري إىل   مما يف املائة،١١,٤، أي بزيادة نسبتها ٢٠١٣  عامحدة يفدوالرات الواليات املت 
وبلغت املسامهات يف الصناديق    . يزال حيتفظ بدوره الرئيسي     ال أن الركن الثالث لألونكتاد   

واحتفظ النظـام   . ٢٠١٢  عام  مليون دوالر، أي باخنفاض طفيف عن      ٣١,٢االستئمانية  
نشاط من أنشطة التعاون التقين لألونكتاد، يليـه        اآليل للبيانات اجلمركية مبركزه كأكرب      
 يف املائة من    ٥٦بنسبة   هذان الربناجمان    ويستأثر. برنامج نظام إدارة الديون والتحليل املايل     
ـ  جمموع نفقات التعاون التقين لألونكتاد        يف املائـة مـن جممـوع        ٦٦ صل إىل وبنسبة ت

يف نفقات الربناجمني واملسامهات    لتقلبات  ظلت ا ونتيجة لذلك،   . ٢٠١٣  عام املسامهات يف 
وبلغـت  .  تـأثرياً كـبرياً  على جممل اإلحصاءات املتعلقة بالتعاون التقين تؤثِّر  املقدمة هلما   

 يف  ٤٠,٧يـشكل     ما ، وهو ٢٠١٣  عام  مليون دوالر يف   ١٢,٧مسامهات البلدان النامية    
  قريباً لتمويل  املائة من جمموع املسامهات، ولكن كُرِّست تلك املسامهات بشكل حصري ت          
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مشاريع النظام اآليل للبيانات اجلمركية وبرنامج نظام إدارة الديون والتحليـل املـايل يف              
واخنفضت مسامهات البلدان املتقدمة النمو للعام      .  نفسها البلدان النامية املقدمة للمسامهات   
مـوع   يف املائة من جم    ٢٥  ماليني دوالر، وشكلت   ٧,٨الثاين على التوايل، حيث بلغت      

وظل توزع النفقات حبسب نـوع املـشاريع ثابتـاً،          . ٢٠١٣  عام املسامهات املقدمة يف  
 يف املائة من جمموع املشاريع، تليها املـشاريع األقاليميـة           ٤٧وشكلت املشاريع القطرية    

وظل نصيب أقل البلدان    .  يف املائة، على التوايل    ١١ يف املائة و   ٤٢واإلقليمية اليت شكلت    
وتواصـلت  .  يف املائة من جمموع النفقـات      ٤٠ النفقات ثابتاً، حيث بلغ      منواً من جمموع  

فـتم تعزيـز    . اإلجراءات الرامية إىل حتسني أثر وكفاءة املساعدة املقدمة من األونكتـاد          
، وأُرجئت املناقشات املتعلقة مبشروع     ٢٠١٣  عام منهجيات اإلدارة القائمة على النتائج يف     

، ٢٠١٣مـارس   /آذارموال، اليت قُدِّمت للدول األعضاء يف       استراتيجية األونكتاد جلمع األ   
، وهو الوقت الذي اُتخذ فيه قرار بأن جيتمع املنسقون اإلقليميون           ٢٠١٤مارس  /آذارحىت  

بشكل غري رمسي، وعلى أساس منتظم، لالتفاق على جمموعة من األهـداف واملبـادئ              
ة األونكتاد يف دعم االتساق     وتواصلت زيادة مشارك  . املشتركة الستراتيجية مجع األموال   

وُتعد املشاريع املشتركة بني الوكاالت شرطاً لالستفادة مـن         . عرب منظومة األمم املتحدة   
مثل الصناديق االستئمانية املتعددة املاحنني وصناديق مبادرة وحدة        (عدد من آليات التمويل     
ألونكتاد على توسـيع  ويعمل ا. على الصعيدين الوطين واإلقليمي  ) العمل يف األمم املتحدة   

سيما من خالل اجملموعة املشتركة بني وكاالت         وال نطاق تنسيقه مع الوكاالت األخرى،    
األمم املتحدة واملعنية بالتجارة والقدرات اإلنتاجية، اليت يقودها األونكتاد، وهـي أكثـر             

كثر وتنشط تلك اجملموعة من خالل مبادرات مشتركة يف أ        . اآلليات فعالية يف هذا الصدد    
عند صـياغة نـسخة   " توحيد األداء"سيما البلدان اليت تعتمد طوعاً هنج         ال  بلداً، ٣٠من  

  . جديدة من إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية
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  مقدمة    
أُعد هذا التقرير لكي ييسر جمللس التجارة والتنمية استعراضه الـسنوي لـسياسات               -١

  .  األونكتادا هبأنشطة التعاون التقين اليت يضطلع
وسُيقدَّم هذا التقرير أيضاً إىل الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية              -٢

لغرض استعراضها ألنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد، وفقاً لألحكـام املنـصوص              
الصادر ) ٥٥-د(٤٩٥ارة والتنمية   مقررات جملس التج    ويف  من اتفاق أكرا   ٢٢٠عليها يف الفقرة    

) ٥٧-د(٥٠٤، و ٢٠٠٩سـبتمرب   /أيلولالصادر يف   ) ٥٦-د(٤٩٨، و ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلوليف  
  ، ٢٠١١سـبتمرب   /أيلـول الـصادر يف    ) ٥٨-د(٥١٠، و ٢٠١٠سـبتمرب   /أيلـول الصادر يف   

 /أيلــولالــصادر يف ) ٦٠-د(٥٢٠، و٢٠١٢سـبتمرب  /أيلــولالـصادر يف  ) ٥٩-د(٥١٥و
بـني  تنظيماً  يف هذه املقررات بإجياد تفاعل أكثر       التجارة والتنمية   وصي جملس   وي. ٢٠١٣ سبتمرب

أمانة األونكتاد واملستفيدين واملاحنني احملتملني يف إطار الفرقة العاملة اليت تشكل اآلليـة الرئيـسية               
هـام  وتؤدي الفرقة العاملـة امل . للتشاور فيما بني الدول األعضاء بشأن مجيع قضايا التعاون التقين  

ستستعرض املـساعدة   "وتذكر هذه االختصاصات أن الفرقة      . احملددة يف اختصاصاهتا املتفق عليها    
 منها حتسني فعاليتها وزيادة الشفافية وتقاسـم        ،التقنية املقدمة من األونكتاد بغية حتقيق مجلة أمور       

  ".اخلربات الناجحة وتشجيع االتصال باملتلقني احملتملني
، استمر اتباع هنج املـسار      ٢٠٠٧  عام  السنوات السابقة منذ   هشهدت  ما وعلى غرار   -٣

 وذلـك عـن     ،٢٠١٣  عام املزدوج يف نطاق وتركيز أنشطة التعاون التقين لألونكتاد خالل        
  :طريق تقدمي اخلدمات التالية

خدمات املساعدة التقنية إىل البلدان واملناطق املستفيدة عن طريق الصناديق            )أ(  
  ة للمشاريع األقاليمية واإلقليمية والقطرية واليت تساهم فيها جهات ماحنة؛االستئمانية املموِّل

خدمات الدعم على الصعيد القطري يف إطار إصالح األمم املتحدة وهنـج              )ب(  
   ".توحيد األداء"
األونكتاد الدعوة إىل ضرورة القيام     واصل  ويف إطار جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية،         -٤

اج الوكاالت غري املقيمة يف خطط األمم املتحدة للمساعدة على الصعيد           على حنو فعال بإدر   
القطري، وكذلك زيادة التأكيد على املساعدة اليت تقدمها األمم املتحدة يف جمـال التجـارة    

  . واجملاالت ذات الصلة

    مصادر متويل التعاون التقين الذي يضطلع به األونكتاد   -أوالً  
التقين اليت يضطلع هبا األونكتـاد مـن املـصادر الرئيـسية            ل أنشطة التعاون    ُتموَّ  -٥

  : التالية الثالثة
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 من فرادى احلكومات، ومنظومة األمم       التمويل املقدم  يف ذلك   مبا التمويل الثنائي،   )أ(  
  املتحدة ومنظمات دولية أخرى، واملفوضية األوروبية، واجلهات املاحنة من القطاعني اخلاص والعام؛

  مم املتحدة العادي للتعاون التقين؛برنامج األ  )ب(  
صناديق مبادرة وحدة العمل يف األمم املتحدة وغريها من الصناديق االستئمانية             )ج(  

   .املتعددة املاحنني

  التمويل الثنائي  -ألف  
 للتنبؤ به، بوجه عام، وهي ختصص ألنشطة بعينها         إمجايل التربعات غري قابل   زال  يال    -٦

، بلغ إمجـايل    ٢٠١٣ عام  ويف ).١ والشكل   ١انظر اجلدول   (خر  آل  عام وتتفاوت بشدة من  
التربعات املقدمة من فرادى احلكومات واجلهات املاحنة املتعددة األطراف واملنظمـات غـري             

 مليون دوالر، باخنفاض    ٣١,٢احلكومية وقطاع مؤسسات األعمال ومؤسسات النفع العام        
لنظام اآليل للبيانات اجلمركية مبركزه كـأكرب       واحتفظ ا .  يف املائة عن العام املاضي     ٥نسبته  

 واسـتأثر . أنشطة املساعدة التقنية لألونكتاد، يليه برنامج نظام إدارة الديون والتحليل املايل          
ونتيجة لـذلك،   .  يف املائة من جمموع نفقات التعاون التقين لألونكتاد        ٥٦    بهذان الربناجمان   

امهات املقدمة هلما أثر كبري على جممل اإلحصاءات        كان للتقلبات يف نفقات الربناجمني واملس     
  . املتعلقة بالتعاون التقين السنوي

     ١اجلدول 
  ٢٠١٣-٢٠١٠املسامهات يف الصناديق االستئمانية لألونكتاد، 

  ) بآالف الدوالرات(
 ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ 

 ٨٦٥ ٧ ٧٥٠ ٩ ٤٤٧ ١٤ ٨٨٣ ١٣  )أ(البلدان املتقدمة النمو

 ٧٨٢ ١٢ ٠١٧ ١٤ ١٦٣ ١٥ ٤٥٣ ٩   )ب( واليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقاليةالبلدان النامية

 ٧٨٣ ٢ ١٠٥ ٣ ٥٩١ ٦ ٦٢٨ ٣  املفوضية األوروبية 

 ٠٢٠ ٧ ٢٧٧ ٥ ٥٧٣ ٦ ١٥٠ ٣  )ج(منظومة األمم املتحدة ومنظمات دولية أخرى

 ٧٨٢ ٦٦٠ ٦٠٤ ١ ٦٢٤  القطاعان العام واخلاص

 ٢٣٢ ٣١ ٨٠٨ ٣٢ ٣٧٧ ٤٤ ٧٣٩ ٣٠  اجملموع

تشمل مسامهات األطراف الثالثـة       ال ٢٠١٠  لعام املسامهات يف الصناديق االستئمانية لألونكتاد      :مالحظة
  .لتقاسم التكاليف عن طريق برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

  .ال تشمل املسامهات املخصصة لربنامج األمم املتحدة للخرباء املعاونني  )أ(  
البلدان املقدمة للمسامهات، ويكون التمويـل  ذات ألنشطة املقامة يف ُيحتفظ جبزء كبري من أجل ا   )ب(  

  .املنح املقدمة من املؤسسات املالية الدولية  أومن عوائد القروض
  ).TD/B/WP/262/Add.2( يف املرفق اإلحصائي ١١لالطالع على التفاصيل، انظر اجلدول   )ج(  
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 ماليني دوالر،   ٧,٨قيمته    ما ٢٠١٣  عام وبلغت مسامهات البلدان املتقدمة النمو يف       -٧
واخنفض نصيب هذه البلدان مـن جممـوع        . ٢٠١٢  عام  يف املائة عن   ٢٠باخنفاض نسبته   
وجـدير  . ٢٠١٣  عـام   يف املائة يف   ٢٥ إىل حنو    ٢٠١٢  عام  يف املائة يف   ٣٠املسامهات من   

 مـن أصـالً   بالذكر أن املسامهات املقدمة من البلدان املتقدمة النمو كانت قد اخنفـضت             
 .١، علـى النحـو املـبني يف اجلـدول            اخنفاضـاً شـديداً    ٢٠١٢  عام  إىل ٢٠١١ عام
أوقفوهـا يف بعـض       أو  عدد من املاحنني التقليديني مـسامهاهتم،      خفض،  ٢٠١٢ عام ويف

احلاالت، ويرجع ذلك يف معظم األحيان إىل االخنفاض العام فيما يقدمونه من مساعدة إمنائية              
العشرة املتقدمة النمو اليت قدمت أكـرب املـسامهات للـصناديق           وفيما يلي البلدان    . رمسية

، مرتبـة   ٢٠١٣  عـام   إىل ٢٠١٠  عام االستئمانية لألونكتاد يف فترة السنوات األربع، من      
سويسرا، النرويج، السويد، فنلندا، هولندا، لكسمربغ، أملانيا،       : حسب املسامهات التراكمية  

انظـر الوثيقـة    (نـدا الـشمالية، كنـدا، أيرلنـدا         اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرل    
TD/B/WP/262/Add.2   وقد وّجه املاحنون من البلدان املتقدمة النمو مسامهاهتم        ). ١٠، اجلدول

برنامج نظام إدارة الديون والتحليل (أساساً إىل املشاريع األقاليمية لدعم مشاريع إدارة الديون      
الستثمار، واالجتاهات والقضايا املتعلقـة باالسـتثمار   ، وبناء القدرات يف جمال تيسري ا  )املايل

األجنيب املباشر، ونظام اللوائح التنظيمية اإللكترونية، ودعم مفاوضات التجارة والدبلوماسية          
التجارية، وتنمية املشاريع، واملعهد االفتراضي، وسياسات املنافسة، وسياسات تكنولوجيـا          

  .  والعلم والتكنولوجيا ألغراض التنميةاملعلومات واالتصاالت من أجل التنمية،
 يف املائـة مـن      ٤٠,٧(، سامهت البلدان النامية بالنصيب األكرب       ٢٠١٣  عام ويف  -٨

 مليـون   ١٢,٧للـصناديق االسـتئمانية لألونكتـاد مببلـغ قـدره           ) جمموع املـسامهات  
ت وُتخصص كل املسامهات اليت تقدمها البلـدان الناميـة تقريبـاً ألنـشطة يف ذا               .دوالر
املنح املقدمة مـن املؤسـسات املاليـة          أو ، وُتمول من القروض   املقدمة للمسامهات  البلدان
وُتوّجه بالدرجة األوىل حنو تنفيذ برناجمي النظام اآليل للبيانات اجلمركيـة ونظـام              الدولية،
ـ هذان الربناجمان جمتمعان    واستأثر  . الديون والتحليل املايل   إدارة  يف املائـة مـن      ٥٦وايل  حب
ونتيجة لذلك، كـان للتقلبـات   . ٢٠١٣  عاممسامهات األونكتاد للتعاون التقين يف     موعجم
. جمموع املسامهات املقدمة للربناجمني أثر كبري على جممل إحصاءات التعاون التقين السنوي           يف

وبوجه عام، فإن متوسط حجم املسامهات املقدمة ملشاريع برناجمي النظـام اآليل للبيانـات              
للمشاريع األخرى الـيت    املخصص  ظام إدارة الديون والتحليل املايل يفوق نظريه        اجلمركية ون 

  .ينفذها األونكتاد
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    ١الشكل 
  ٢٠١٣-٢٠١٢منشأ املسامهات املقدمة إىل الصناديق االستئمانية، 

  )النسب املئوية من جمموع املسامهات(
٢٠١٣  ٢٠١٢  

    

تزال املفوضية األوروبية هـي أكـرب         ال ومن بني اجلهات املاحنة املتعددة األطراف،       -٩
، سامهت املفوضـية مببلـغ      ٢٠١٣  عام ففي. مساهم منفرد يف األنشطة التنفيذية لألونكتاد     

ـ   ٨,٩شكل    مبا  مليون دوالر،  ٢,٧ قدره ة للـصناديق   يف املائة من جمموع املسامهات املقدم
إلدارة واحـد    يف مشروع أقاليمي     ٢٠١٣  عام وسامهت املفوضية األوروبية يف   . االستئمانية

  . للنظام اآليل للبيانات اجلمركية يف البوسنة واهلرسكواحد الديون، ومشروع وطين 
 واملقدمة من منظومة األمم املتحدة ومنظمات       ٢٠١٣  عام وبلغت املسامهات املتبقية يف     -١٠

 يف املائـة    ٢٢ يشكل  مبا  ماليني دوالر،  ٧فيها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،        مبا أخرى،دولية  
ويشمل ذلك، بشكل خاص، مسامهة مقدمة من مكتب األمم املتحدة          . من جمموع املسامهات  

خلدمات املشاريع لدعم مشروع ُينفذ يف أفغانستان يف إطار النظام اآليل للبيانات اجلمركيـة،              
 االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا لدعم تنفيذ إطار املنافـسة يف منطقـة              ومسامهة من 

االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، ومسامهة من البنك الدويل لدعم األنشطة املتـصلة             
وتشمل املسامهات األخرى، املقدمة يف إطار منظومة األمم املتحدة واملنظمـات           . بإدارة الديون 

خرى، املخصصات املالية اليت تلقاها األونكتاد لدعم الربامج املـشتركة للمجموعـة   الدولية األ 
املشتركة بني وكاالت األمم املتحدة واملعنية بالتجارة والقدرات اإلنتاجية، عن طريق مسامهات            

 ٠,٧جهات شريكة حمددة والصناديق االستئمانية املتعددة الشركاء، وبلغت هذه املخصصات           
وبلغـت  . ، ويرد عرض أكثر تفصيالً هلا يف الفرع جـيم أدنـاه           ٢٠١٣  عام مليون دوالر يف  

املسامهة املقدمة    أما .٢٠١٣  عام  مليون دوالر يف   ٠,٥مسامهات برنامج األمم املتحدة اإلمنائي      
 يف املائة   ٢,٥يشكل    مبا  مليون دوالر،  ٠,٨ من القطاعني اخلاص والعام، البالغة       ٢٠١٣  عام يف

  .، فلم تتغري عن مستواها يف العام السابقمن جمموع املسامهات

األمم املتحدة 
ومنظمات دولية 

  أخرى
  يف املائة١٦,١

 البلدان املتقدمة النمو
  يف املائة٢٩,٧

 البلدان النامية
  يف املائة٤٢,٧

 املفوضية األوروبية
  يف املائة٩,٥

  القطاعان 
  اخلاص والعام

  يف املائة٢

األمم املتحدة 
ومنظمات دولية 

  أخرى
  يف املائة٢٢,٥

  القطاعان 
 اخلاص والعام

  يف املائة٢,٥
 املفوضية األوروبية

  يف املائة٨,٩

 البلدان املتقدمة النمو
  يف املائة٢٥,٢

  البلدان النامية
  يف املائة٤٠,٩
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  برنامج األمم املتحدة العادي للتعاون التقين وحساب التنمية  -باء  
يف يف امليزانية الربناجمية لألمم املتحدة، ُتدرج املوارد املخصصة ألنشطة التعاون التقين              -١١

 ٢٣نمية، يف البـابني     كل من برنامج األمم املتحدة العادي للتعاون التقين وحساب الت         إطار  
  . على التوايل٣٦و

 واملسامهات املقدمة من برنامج األمم املتحدة العادي للتعاون التقين وحساب التنمية            -١٢
 إىل  توزع على أساس سنوي بل يف إطار خمصصات كل سنتني ويـتم حتليلـها اسـتناداً                ال

ة اإلمنائي وصناديق مبـادرة     املسامهات املقدمة من برنامج األمم املتحد       أما .النفقات السنوية 
فهي مطابقة  وحدة العمل يف األمم املتحدة وغريها من الصناديق االستئمانية املتعددة املاحنني            

  .لنفقات السنويةل
، ١٩٩٩  عـام  يف - ٣٦ البـاب    -ومنذ أن أنشأت اجلمعية العامة حساب التنمية          -١٣

 البلدان الناميـة يف     قدراتىل حتسني   تزايدت أمهيته يف متويل مشاريع تنمية القدرات الرامية إ        
وتضطلع عشرة كيانـات يف األمانـة       . خطة األمم املتحدة للتنمية   يف  اجملاالت ذات األولوية    

وهذه الكيانات تشمل اللجان اإلقليمية اخلمس، وإدارة       . العامة لألمم املتحدة بتنفيذ املشاريع    
ألمم املتحدة للبيئة، وموئل األمـم      الشؤون االقتصادية واالجتماعية، واألونكتاد، وبرنامج ا     
  .املتحدة، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

وُيضطلع باملشاريع يف إطار شرائح تدوم كل منها لفترة تتراوح بني ثـالث وأربـع                 -١٤
 مشاريع يف إطار الشرحية الـسادسة اإلضـافية، والـشرحية           ٢٠١٣  عام وُنفِّذت يف . سنوات

وتنعكس األمهية الـيت توليهـا الـدول    . شرحية السابعة اإلضافية، والشرحية الثامنة   السابعة، وال 
 مليـون   ٢٨,٤األعضاء حلساب التنمية يف حافظة التمويل اخلاصة به، حيث ُوزِّع مبلغ قـده              

وتبلغ حصة األونكتاد يف إطار هـذه       .  يف إطار الشرحية التاسعة اجلديدة     ٢٠١٣  عام دوالر يف 
 يف املائة من جمموع احلافظـة، ُخصـصت         ١٦ ماليني دوالر، أي حنو      ٤,٨الشرحية اجلديدة   

االستراتيجيات املستدامة املتعلقة   ) ب(إدارة الديون السيادية،    ) أ: (يلي  ما لثمانية مشاريع تشمل  
آثار التـدابري غـري     ) د(حتديث وتنويع صادرات األمساك يف أقل البلدان منواً،         ) ج(بالتصدير،  
ريات تغري املناخ على البنية التحتية للنقل الساحلي يف الدول اجلزرية الصغرية            تأث) ه(اجلمركية،  

االستثمار ) ح(نقل البضائع املستدام،    ) ز(روابط اإلنتاج يف قطاع املوارد املعدنية،       ) و(النامية،  
، ومـن   ٢٠١٤أبريل  /نيسانوبدأ تنفيذ هذه املشاريع يف      . من أجل التنمية املستدامة والشاملة    

وترد معلومات عن املشاريع اجلـاري تنفيـذها يف         . ٢٠١٧  عام رر استكماهلا حبلول هناية   املق
  .TD/B/WP/262/Add.2 من الوثيقة ٨اجلدول 

 - ٢٣ الباب   -وختصص املوارد املدرجة يف برنامج األمم املتحدة العادي للتعاون التقين             -١٥
 ثابتـة   ٢٣ املدرجة يف الباب     ، ظلت النفقات  ٢٠١٣ عام  ويف .للخدمات االستشارية والتدريب  

الربنـامج  مـوارد    تكان احلال يف املاضي، اسُتخدم      وكما .٢٠١٢عند مستواها مقارنة بعام     



TD/B/WP/262 

GE.14-06628 8 

أساساً لتمويل أنشطة التـدريب املتـصلة بالقـضايا         لتدريب  املخصصة ل العادي للتعاون التقين    
  . )١(األونكتاد العاشر مؤمتر من خطة عمل ١٦٦االقتصادية الدولية الرئيسية متاشياً مع الفقرة 

، بلغ جمموع نفقات األونكتاد على التعاون التقين مـن امليزانيـة            ٢٠١٣  عام ويف  -١٦
 يف املائة من إمجايل النفقـات، أي        ١٠,٢ميثل    ما  ماليني دوالر، وهو   ٤,١الربناجمية العادية   

  ).٨، اجلدول TD/B/WP/262/Add.2انظر الوثيقة ( يف املائة مقارنة بالعام السابق ٣٧بزيادة قدرها 

املسامهات املقدمة من اجلهات الشريكة احملددة والصناديق االستئمانية املتعددة           -جيم  
الشركاء من أجل دعم الربامج املشتركة للمجموعة املشتركة بـني وكـاالت    

  األمم املتحدة واملعنية بالتجارة والقدرات اإلنتاجية
ويل جديد لدعم الربامج املشتركة املنفذة من       أساس إطار مت  " توحيد األداء "ميثل هنج     -١٧

خالل أطر عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية والطرائق املماثلة املشتركة بني الوكـاالت             
  . اليت ُنظمت على الصعيدين القطري واإلقليمي

وقد تعززت يف السنوات األخرية األطر املشتركة مليزانية األمم املتحدة، اليت أُعـدت          -١٨
والً يف البلدان الرائدة املنفذة لنهج وحدة العمل يف األمم املتحدة وازداد اعتمادها من جانب               أ

تؤدي هذه األطر إىل تعزيز فعالية حشد املوارد على الصعيدين الوطين             إذ العديد من البلدان،  
ية وعالوة على ذلك، توفر الصناديق االستئمان     . واإلقليمي، يف إطار حوار شفاف مع املاحنني      

 املقدمة من اجلهات الشريكة احملددة، متويالً مرناً        )٢(املتعددة املاحنني، واملسامهات ذات الصلة    
إطار منظومـة األمـم       ويف .ومنسقاً وميكن التنبؤ به لدعم حتقيق األولويات الوطنية والعاملية        

  . للوكاالتدوراً متنامياً يف تكميل املوارد الفردية " توحيد األداء"املتحدة، تؤدي آليات 
، اختذ األونكتاد االختيارات االستراتيجية السليمة يف سياق حتسني         ٢٠١٣  عام ويف  -١٩

دور مسائل القدرات التجارية واإلنتاجية يف برامج وحدة العمل يف األمـم املتحـدة، ذات               
به وقد جنح األونكتاد، باإلضافة إىل تغل     . الصلة، وأُطر عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية      

على املناخ الصعب الذي يواجهه بسبب االخنفاض العام يف الـدعم املقـدم مـن املـاحنني                 
التقليديني، يف الوصول إىل عدد من الصناديق االستئمانية املتعددة املاحنني واملسامهات املقدمة            
من اجلهات الشريكة احملددة، وذلك بفضل دوره القيادي داخل اجملموعـة املـشتركة بـني               

 التابعة لألمم املتحدة واملعنية بالتجارة والقدرات اإلنتاجية، باإلضـافة إىل زيـادة             الوكاالت
  ).٢الشكل  ()٣(٢٠١٢املخصصات املالية باملقارنة بعام 

__________ 

 .TD/B/WP/262/Add.1لالطالع على وصف لتلك األنشطة، انظر اجملموعة الرابعة عشرة يف الوثيقة  )١(
مثل االتفاقات املوحدة املنشأة يف إطار جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية واملتعلقة باملسامهات املقدمة من وكالة                )٢(

 .مم املتحدةتابعة لألمم املتحدة إىل وكالة أخرى تابعة لأل
 .TD/B/WP/262/Add.2 يف الوثيقة ٧لالطالع على التفاصيل، انظر اجلدول  )٣(
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  الصناديق االستئمانية املتعددة املاحنني  -١  
تلقى األونكتاد، عن طريق البلدان التجريبية ملبادرة وحدة العمل يف           ،٢٠١٣  عام يف  -٢٠
 دوالر لتنفيـذ    ٢٥٦ ٦٣٣ألمم املتحدة، خمصصات يف إطار هذه املبادرة بلـغ جمموعهـا            ا

 ٣٥ ٣٠٥(األنشطة اليت أُعدت يف إطار اجملموعة املشتركة بني الوكاالت، وذلك يف رواندا             
  ).  دوالر٢٢١ ٣٢٨(ومجهورية ترتانيا املتحدة ) دوالرات

  مسامهات اجلهات الشريكة احملددة  -٢  
. ، تلقى األونكتاد عدداً من املسامهات من جهات شـريكة حمـددة           ٢٠١٣  عام يف  -٢١

وتفاوتت الترتيبات، حيث اختلفت املخططات حبسب مستوى مشاركة احلكومات واجلهات  
فمثالً، شارك األونكتاد يف برنامج مشترك للمجموعة املـشتركة بـني           . املاحنة والوكاالت 
وهذه . دولة للشؤون االقتصادية يف سويسرا    ، وتدعمه وزارة ال   ٢٠١١  عام الوكاالت، بدأ يف  

املرة هي األوىل اليت يشارك فيها األونكتاد يف اتفاق يف إطار جمموعة األمم املتحدة اإلمنائيـة                
  .يتعلق باملسامهات املقدمة من وكالة تابعة لألمم املتحدة إىل وكالة أخرى تابعة لألمم املتحدة

من وزارة الدولة للشؤون االقتصادية يف سويسرا،       ويف إطار الربنامج املشترك املمول        -٢٢
، واصل األونكتاد املـشاركة يف      ٢٠١٣  عام واملنفذ يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية يف      

مشروع أُعد باالشتراك مع منظمة العمل الدولية، ومركز التجارة الدولية، ومنظمـة األمـم         
 ٤٤ ٣٠٠ونكتاد قسطاً ثالثـاً قـدره       ، تلقى األ  ٢٠١٣ عام  ويف .املتحدة للتنمية الصناعية  

، يف  ٢٠١٨-٢٠١٤ومن املقرر إطالق املرحلة الثانية من املشروع املشترك، للفتـرة           . دوالر
  .٢٠١٤أكتوبر /تشرين األول

، شارك األونكتاد، ألول مرة، يف االتفاقات املوحدة جملموعة األمم          ٢٠١٣  عام ويف  -٢٣
 املقدمة من وكالة تابعة لألمم املتحدة إىل وكالة أخـرى  املتحدة اإلمنائية واملتعلقة باملسامهات  

أسفر عن تعزيز التعاون بني األونكتاد وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي            مما تابعة لألمم املتحدة،  
)  دوالر ٤٢ ٠٠٠(وأُبرمت أربعة اتفاقات، واحد لكل من الكامريون        . على الصعيد القطري  

، ومجهوريـة ترتانيـا املتحـدة       ) دوالر ١٢ ٠٠٠ (، وبنما ) دوالر ٣٨ ٦٤٧(والسلفادور  
  ). دوالر٣٩٤ ٨٣٠(
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    ٢الشكل 
  ٢٠١٣-٢٠٠٨، "توحيد األداء"وصول األونكتاد إىل آليات متويل مبادرة 

  )حتويالت بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

  
 الشريكة احملددة والـصناديق االسـتئمانية       تشمل آليات التمويل اإلسهامات املقدمة من اجلهات        :مالحظة

  .املتعددة املاحنني
  . ٢٠١٤األونكتاد،   :املصدر

الدور احملفِّز لصندوق مبادرة وحدة العمل يف األمم املتحـدة، ومثـال      : املوارد التكميلية   -٣  
  مجهورية ترتانيا املتحدة

 االستئمانية املتعـددة    ، ُتعد الصناديق  "توحيد األداء "جدير بالذكر أنه يف سياق هنج         -٢٤
في مجهورية ترتانيا   ف. املاحنني واملسامهات املقدمة من اجلهات الشريكة احملددة موارد تكميلية        

املتحدة، مثالً، أدى صندوق مبادرة وحدة العمل يف األمم املتحدة دوراً حامساً وحمفِّزاً علـى               
شد العام للمـوارد، مـن أجـل       الصعيد القطري، بقيادة املنسق املقيم لألمم املتحدة، يف احل        

احلصول على مزيد من املوارد الفنية عن طريق اتفاق جملموعة األمم املتحدة اإلمنائيـة يتعلـق    
. باملسامهات املقدمة من وكالة تابعة لألمم املتحدة إىل وكالة أخرى تابعة لألمـم املتحـدة              

قييم املستقل للدروس    إحدى املالحظات النهائية للت    ٢٠١٣  عام وأكدت جتربة األونكتاد يف   
أن صندوق مبادرة وحدة العمـل يف األمـم   مؤداها ، )٤("مبادرة توحيد األداء "املستفادة من   

  . املتحدة آلية مبتكرة للحشد الفعال للموارد

__________ 

)٤( A/66/859. 

-
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اإلسهامات املقدمة من اجلهات
 الشريكة احملددة

الصناديق االستئمانية املتعـددة
 املاحنني
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  متويل اخلرباء املعاونني   -دال  
د باإلضافة إىل مصادر التمويل املذكورة أعاله، يدعم بعض املاحنني برنامج األونكتا            -٢٥

 .للخرباء املعاونني الذي جيري تنفيذه يف إطار برنامج األمـم املتحـدة للخـرباء املعـاونني               
، سامهت النرويج فقط يف متويل اثنتني من وظائف اخلرباء املعاونني يف هـذا              ٢٠١٣ عام ويف

  ). ٦، اجلدول TD/B/WP/262/Add.2انظر الوثيقة (الربنامج 
. باالهتمام الكايف من اجلهات املاحنة، رغم أمهيته      حيظى    ال ومن املؤسف أن الربنامج     -٢٦

املعاونني إىل النظر يف تقدمي مثل      متويل برنامج اخلرباء    يسعها  وتدعو األمانة اجلهات املاحنة اليت      
إىل إتاحة فرصة فريدة للشباب املهنيني للمـشاركة يف العمـل           هذا التمويل باعتباره سبيالً     

  . ه األونكتادالتحليلي والتشغيلي الذي يضطلع ب

  النفقات وختصيص موارد التعاون التقين  -ثانياً  
، ازداد إمجـايل نفقـات أنـشطة التعـاون الـتقين لألونكتـاد              ٢٠١٣  عام يف  -٢٧
 مليون دوالر، وهو أعلى     ٤٠,٤يف املائة باملقارنة مع العام السابق، فوصل إىل          ١١,٤ بنسبة

 الدور الرئيسي الذي يؤديه الـركن  ويدل ذلك على  . مستوى خالل السنوات العشر األخرية    
  .)٣اجلدول (الثالث لألونكتاد 

    ٣اجلدول 
  ٢٠١٣-٢٠١٠جمموع نفقات األونكتاد على التعاون التقين ومصادر األموال، 

  )مباليني الدوالرات والنسب املئوية(
    ٢٠١٣  

  املبلغ   ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠ 
النسبة املئوية 
  من اجملموع

التغري باملقارنة 
  السابقةبالسنة

  )نسبة مئوية(
 ٧٫٩ ٨٨٫٩ ٣٦٫٠ ٣٣٫٤ ٣٦٫٠ ٣٦٫٦  الصناديق االستئمانية

الصناديق االسـتئمانية املتعـددة     
الشركاء وصناديق برنامج وحـدة     

  العمل يف األمم املتحدة

١٣٫٧ ٠٫٩ ٠٫٤ ٠٫٣ ٠٫٦ ٠٫٩ 

 ٥٦٫٢ ١٠٫٢ ٤٫١ ٢٫٦ ٢٫٤ ١٫٧  امليزانية العادية وحساب التنمية

  ١٠٠٫٠ ٤٠٫٤ ٣٦٫٣ ٣٩٫١ ٣٩٫٢  اجملموع

  ).١، اجلدول TD/B/WP/262/Add.2انظر الوثيقة (يعكس اجملموع قيماً مقرَّبة   :مالحظة
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  نوع املشاريع  -ألف  
استمر تقدمي مشاريع التعاون التقين لألونكتاد على أسـاس املـشاريع والـربامج               -٢٨

  .)٣الشكل (األقاليمية واإلقليمية والقطرية 

  يةاملشاريع األقاليم  -١  
املشاريع األقاليمية هي مشاريع مواضيعية تقدم أنشطة ميكن أن تستفيد منها مجيـع               -٢٩

 مليون دوالر،   ١٦,٨، بلغت النفقات يف إطار هذه املشاريع        ٢٠١٣ عام  ويف البلدان النامية، 
وازداد جمموع عدد املشاريع األقاليمية اليت      .  يف املائة من جمموع النفقات     ٤١,٦ميثل    ما وهو
  مـشروعاً يف   ٥٩ مـشروعاً، باملقارنـة مـع        ٨١ إىل   ٢٠١٣  عام ت عليها نفقات يف   ترتب
  ). املشاريع املمولة من حساب التنميةعدا  (٢٠١٢ عام

  املشاريع اإلقليمية  -٢  
 ماليـني   ٤,٥، ظل اإلنفاق على املشاريع اإلقليمية ثابتاً، حيث بلغ          ٢٠١٣  عام يف  -٣٠

وبلغ جمموع عدد املشاريع اإلقليمية    .  جمموع النفقات   يف املائة من   ١١,٣ميثل    ما دوالر، وهو 
  مـشروعاً يف   ١٧ باملقارنـة مـع      ٢٠١٣  عـام   مشروعاً يف  ٢١اليت ترتبت عليها نفقات     

يف : يلـي   مـا  ٢٠١٣  عام ومشلت املشاريع الكبرية اليت كانت قيد التنفيذ يف       . ٢٠١٢ عام
اجلمركيـة، ومـشروع يتعلـق      أفريقيا، مشروع دون إقليمي يتعلق بالنظام اآليل للبيانات         

أمريكا الالتينية ومنطقة البحـر    ويفباملنافسة، ومشروع يتعلق باللوائح التنظيمية اإللكترونية؛ 
الكارييب، مشروع إقليمي يتعلق بالنظام اآليل للبيانات اجلمركية، ومشروع دون إقليمي يتعلق 

منطقـة آسـيا      ويف ة املنافسة؛ باللوائح التنظيمية اإللكترونية، ومشروع يتعلق بقانون وسياس      
  . واحمليط اهلادئ، مشروعني إقليميني يتعلقان بالنظام اآليل للبيانات اجلمركية

  املشاريع القطرية  -٣  
ظلت املشاريع القطرية، للعام الثاين على التوايل، هي الشكل الرئيسي إلجناز أعمال              -٣١

، بلغ جمموع نفقات املـشاريع      ٢٠١٣  عام ففي. التعاون التقين لألونكتاد من حيث احلجم     
وشكّلت املشاريع . ٢٠١٢ مليون دوالر، بزيادة قدرها مليونا دوالر مقارنة بعام      ١٩القطرية  

وبلغ جممـوع عـدد     . ٢٠١٣  عام  يف املائة من جمموع األعمال املنفذة يف       ٤٧القطرية حنو   
 ٩٦قارنة مـع    ، بامل ٢٠١٣  عام  مشاريع يف  ١٠٨املشاريع القطرية اليت ترتبت عليها نفقات       

من موارد ُتتاح لألونكتاد   أوومعظم املشاريع القطرية ممولة إما ذاتياً   . ٢٠١٢  عام مشروعاً يف 
ومجيع املشاريع اليت متوهلا الـصناديق      . يف إطار برامج املساعدة الثنائية لبعض اجلهات املاحنة       

املتحدة هـي مـشاريع     االستئمانية املتعددة املاحنني وصناديق برنامج وحدة العمل يف األمم          
وتتصل معظم نفقات املشاريع القطرية اليت ينفذها       ). انظر الفصل األول، الفرع جيم    (قطرية  



TD/B/WP/262 

13 GE.14-06628 

وإدارة الـديون   ) النظام اآليل للبيانات اجلمركية   (األونكتاد مبجايل حتديث وإصالح اجلمارك      
  ).برنامج نظام إدارة الديون والتحليل املايل(

نفقات على املشاريع القطرية يف منطقة آسـيا واحملـيط           ال ٢٠١٣  عام وازدادت يف   -٣٢
أمريكـا    ويف اهلادئ، واخنفضت اخنفاضاً طفيفاً يف أوروبا، وظلت عند مستواها يف أفريقيـا           

  . الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
    ٣الشكل 

  ٢٠١٣-٢٠١٢نفقات التعاون التقين حسب نوع املشروع، 
  )يعكنسبة مئوية من جمموع نفقات املشار(

٢٠١٢  ٢٠١٣  

   

   

  التوزيع املواضيعي  -باء  
 ).٤اجلـدول   ( جمموعة مواضـيعية     ١٧ُتصنف أعمال التعاون التقين لألونكتاد يف         -٣٣
د يف دعـم  الصناديق االستئمانية لألنشطة اليت تدعم اجملتمع املدين ومـشاركة األونكتـا        أما

األنشطة املنفذة يف إطار اجملموعة املشتركة بني وكاالت األمم املتحـدة واملعنيـة بالتجـارة        
 يف ٦، اليت متثل حنـو  ١٨والقدرات اإلنتاجية فُتصنف يف إطار جمموعة إضافية، هي اجملموعة     

  . املائة من جمموع النفقات السنوية
ملواضيعية بالتفاوت وعدم تلبيته الطلبات     ويتسم ختصيص املسامهات ملختلف اجملموعات ا       -٣٤

 يف املائـة مـن      ٦٠سبق التأكيد، ُيضطلع حبوايل       وكما .الواردة يف إطار كل جمموعة مواضيعية     
 .١٢ و ١١أنشطة التعاون التقين لألونكتاد يف إطار جمموعتني مواضـيعيتني، مهـا اجملموعتـان              

 جمموعة، فهي أصغر كثرياً يف احلجم       ١٥ا  تبقى من اجملموعات املواضيعية لألنشطة، وعدده      ما أما
  .  يف املائة١ إىل أقل من ٦وتتراوح نسبة متثيل كل منها يف جمموع األعمال املنفذة من 

  التوزيع اجلغرايف  -جيم  
 ماليني  ٩,٣) مبا يشمل املشاريع القطرية واإلقليمية    (بلغ جمموع النفقات يف أفريقيا        -٣٥

، بلغ ٢٠١٣ عام  ويف. مستوياهتا باملقارنة مع العام السابق، حمافظةً على٢٠١٣  عامدوالر يف

 األقاليمية 
 يف املائة ٣٩

 القطرية
  يف املائة٤٨

 اإلقليمية
  يف املائة١٣

  اإلقليمية
  يف املائة١١

  القطرية
  يف املائة٤٧

 األقاليمية 
  يف املائة٤٢
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 يف املائـة    ٢٣نصيب أفريقيا من جمموع األعمال املنفذة لألونكتاد يف جمال التعاون الـتقين             
  . ٢٠١٢  عام يف املائة يف٢٥,٨ مقابل
يشمل املـشاريع القطريـة       مبا وبلغ جمموع النفقات يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ،         -٣٦
، بزيادة قدرها مليونا دوالر يف نفقـات        ٢٠١٣  عام  ماليني دوالر يف   ٩,٥إلقليمية، حنو   وا

وبلغ نصيب هذه املنطقة من جممـوع األعمـال         . املشاريع القطرية باملقارنة مع العام السابق     
  يف املائة يف   ٢٠ مقابل   ٢٠١٣  عام  يف املائة يف   ٢٣,٥املنفذة لألونكتاد يف جمال التعاون التقين       

  . ٢٠١٢ عام
    ٤اجلدول 

  ٢٠١٣-٢٠١٠نفقات التعاون التقين حسب املنطقة واجملموعة املواضيعية، 
  )بآالف الدوالرات(

 ٢٠١٣ ٢٠١٢  ٢٠١١ ٢٠١٠ 

 النسبة املئوية املبلغ املبلغ املبلغ املبلغ 

 ١٠٠٫٠ ٥٤٩ ٤٠ ٣١١ ٣٦ ٠٧٣ ٣٩ ١٩٨ ٣٩  اجملموع 

       حسب املنطقة 

 ٢٣٫٠ ٣١٢ ٩ ٣٦٣ ٩ ١٨٨ ٩ ٥٥١ ٧  أفريقيا

 ٢٣٫٥ ٥٢١ ٩ ٢٦٨ ٧ ٢٨٧ ٥ ٨٩٥ ٦  آسيا واحمليط اهلادئ

 ١٠٫١ ٠٩٣ ٤ ٧٠١ ٤ ٠٥٤ ٥ ٨٥١ ٥  الكارييبومنطقة البحر أمريكا الالتينية 

 ١٫٨ ٧١٧ ٧٨٤ ٧٩٩ ٦٩٠  أوروبا

 ٤١٫٦ ٨١٥ ١٦ ١٩٤ ١٤ ٧٤٦ ١٨ ٢١٢ ١٨  املستوى األقاليمي

       حسب اجملموعة

ال  بنــاء القــدرات يف جمــ-األوىل 
املفاوضات التجاريـة والدبلوماسـية     

  التجارية

٣٫٦ ٤٦٠ ١ ٨٢٥ ٦٦٦ ٧٣٧ ٢ 

 قدرات التحليل التجـاري،     -الثانية  
  ونظم املعلومات

٠٫٤ ١٦٥ ١٥٤ ٣٢٤ ٣٨٧ 

 ١٫٩ ٧٥٠ ٩٥٠ ٠٧١ ١ ٩٨٣   البيئة التجارية وتنمية التجارة-الثالثة 

 سياسة املنافـسة، ومحايـة      -الرابعة  
  املستهلك

٣٫٧ ٤٩٤ ١ ١٧٨ ١ ٢٧٤ ١ ٢٣١ ١ 

 تنميـة قطـاع الـسلع       -اخلامسة  
  األساسية، واحلد من الفقر

٠٫٥ ٢٠٢ ٢٧٠ ٣٩٧ ١ ١٤٠ ١ 
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 ٢٠١٣ ٢٠١٢  ٢٠١١ ٢٠١٠ 

 النسبة املئوية املبلغ املبلغ املبلغ املبلغ 

 اجتاهات وقضايا االستثمار    -ة  سادسال
  األجنيب املباشر

٣٫٠ ٢٠٢ ١ ٨٨٨ ٤٨٥ ٤٧٠ 

 ٢٫٠ ٨١١ ٨٩٧ ٠٩٣ ١ ٠٩١ ٢   سياسات االستثمار-السابعة 

 ٦٫١ ٤٨٢ ٢ ٤٦١ ٢ ٢٨٨ ٢ ٧٨٥   تيسري االستثمار-الثامنة 

 ٠٫٧ ٢٧٠ ٣٢٧ ٧٨٤ ١ ٨١٦ ١   تنمية املشاريع-التاسعة 

 العوملـة واسـتراتيجيات     -العاشرة  
  التنمية 

٣٫٢ ٢٨٣ ١ ٥٥٣ ١ ١١٥ ١ ٧٥٣ 

 تعزيز قدرة البلـدان     -احلادية عشرة   
  النامية يف جمال إدارة الديون

١٦٫٤ ٦٥٤ ٦ ٩٣٩ ٥ ٨٦٦ ٥ ٧٣٨ ٤ 

 ٤٤٫٤ ٩٤٤ ١٧ ٠١٠ ١٦ ٧٦٢ ١٤ ٠٥٨ ١٥  التجارة النقل وتيسري -الثانية عشرة 

 تـسخري سياسـات     -ة   عشر ةثالثال
وتطبيقات تكنولوجيـا املعلومـات     

  واالتصاالت من أجل التنمية

٢٫٠ ٨١١ ٣٦٦ ٤٣٩ ٣٢١ 

 أنشطة التدريب وبناء    -ة   عشر ةرابعال
  القدرات املقدمة من عدة ُشعب

٢٫٨ ١٢٥ ١ ٩٣٥ ٩١٤ ١ ٤١٥ ٢ 

 والتكنولوجيا   العلم -ة   عشر ةامساخل
  واالبتكار

٠٫٩ ٣٦٠ ١٧٤ ٣٥٢ ٣٥٦ 

 القدرات اإلنتاجية   -ة   عشر ةسادسال
البلدان النامية غري    أقل البلدان منواً و    يف

والدول اجلزريـة الـصغرية      الساحلية
النامية واالقتصادات الضعيفة هيكليـاً     

  واملعرضة للمخاطر والصغرية

٠٫٥ ١٩٥ ٥٩٥ ٩٤١ ٨٩٢ 

الدعم املقـدم    تعزيز   -ة   عشر ةسابعال
إلدراج التجارة يف صـلب خطـط       

ــة و ــة الوطني ــات /التنمي أو الورق
االستراتيجية للحد من الفقر يف أقـل       

سياق اإلطار املتكامل    البلدان منواً يف  
  املعزَّز

٢٫١ ٨٤٤ ٦٢١ ٤٣٨ ٦٧٨ 

 التوجيـه التنفيـذي     -ة   عشر ةثامنال
  واإلدارة وخدمات الدعم

٦٫٠ ٤٠٨ ٢ ١٦٨ ٢ ٨٦٢ ٢ ٣٤٨ ٢ 

 ٤٠٫١ ٢٤٠ ١٦ ٢٠١ ١٥ ١٨٥ ١٤ ٢٧٧ ١٣  أقل البلدان منواً: امنه
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يشمل املشاريع    مبا وبلغ جمموع النفقات يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب،          -٣٧
وظلت نفقـات   . ٢٠١٢  عام  ماليني دوالر، باخنفاض طفيف عن     ٤,١القطرية واإلقليمية،   

واخنفـض  .  املشاريع اإلقليمية اخنفاضاً طفيفـاً     املشاريع القطرية ثابتة، بينما اخنفضت نفقات     
نصيب هذه املنطقة من جمموع األعمال املنفذة لألونكتاد يف جمال التعاون الـتقين اخنفاضـاً               

  . ٢٠١٢  عام يف املائة يف١٢,٩ يف املائة باملقارنة مع ١٠,١طفيفاً ليصل إىل 
، بلغ جمموع  ٢٠١٣  عام يفويف أوروبا، كانت هناك ستة مشاريع وطنية قيد التنفيذ            -٣٨

ومشلت هذه املشاريع بصورة خاصة مشاريع متعلقة بالنظام اآليل         .  دوالر ٧١٧ ٣٠٠نفقاهتا  
  . )٥(للبيانات اجلمركية يف ألبانيا وجورجيا وجبل طارق وكوسوفو

مقترنة باملعلومات  ) ٤ والشكل   ٤اجلدول  (وينبغي أن ُتقرأ بيانات التوزيع اجلغرايف         -٣٩
 الفرع ألف من الفصل الثاين، وخاصة التعليقات الواردة بشأن املشاريع اإلقليميـة             الواردة يف 
ومن اجلدير باملالحظة أن نفقات املشاريع اإلقليمية والقطرية فقـط، الـيت متثـل           . والقطرية

 يف املائة من جمموع النفقات، هي اليت تؤخذ يف االعتبـار حلـساب األنـصبة                ٥٨,٥ حنو
أو /عم املقدم يف إطار تنفيذ املشاريع األقاليمية اليت تشارك فيها البلدان و           غري أن الد  . اإلقليمية

. نعكس يف حساب األنصبة اإلقليمية    ي  ال سجل بشكل منفصل، ومن مث قد     ُياملناطق املستفيدة   
وعالوة على ذلك، جيب عند تفسري األنصبة اإلقليمية مراعاة أن معظم املشاريع القطرية ممولة              

مـن خـالل      أو من موارد أتاحتها اجلهات املاحنة من براجمها للمعونة الثنائيـة           أو إما ذاتياً 
  . الصناديق االستئمانية املتعددة املاحنني

ويواصل األونكتاد، يف إطار استراتيجيته املتعلقة بتقدمي اخلدمات يف جمال التعـاون              -٤٠
قات التعاون التقين لـدعم     ، بلغت نف  ٢٠١٣  عام ففي. التقين، منح األولوية ألقل البلدان منواً     

 مليون دوالر، أي بزيادة قدرها حنو مليون دوالر على العام السابق،            ١٦,٢أقل البلدان منواً    
وعلى مدى السنوات الثماين املاضية، بلـغ       .  يف املائة من جمموع النفقات     ٤٠يشكل    ما وهو

تزداد هذه النفقـات    و.  مليون دوالر سنوياً   ١٤متوسط النفقات لدعم أقل البلدان منواً حنو        
 يتلق الصندوق االستئماين ألقل البلدان منواً أية مـسامهات يف           ومل .٢٠١٠  عام باطراد منذ 

وتلقى الصندوق، منـذ    . ٢٠٠٩  عام وشهدت املسامهات اخنفاضاً مطرداً منذ    . ٢٠١٣ عام
 وعلى حنـو .  جهة ماحنة خمتلفة٢٠ ماليني دوالر من     ١٠جمموعه    ما ،٢٠٠٠  عام إنشائه يف 

الـصادر  ) ٥٩-د (٥١٥ من مقرر جملس التجارة والتنمية      ٩جرى التأكيد عليه يف الفقرة       ام
، ُيدعى الشركاء يف التنمية، القادرون، إىل مواصـلة املـسامهة يف            ٢٠١٢سبتمرب  /يف أيلول 

  .الصندوق االستئماين اخلاص بأقل البلدان منواً

__________ 

 ). ١٩٩٩(١٢٤٤اإلقليم اإلداري لألمم املتحدة، قرار جملس األمن  )٥(
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    ٤الشكل 
  ٢٠١٣-٢٠٠٣نفقات التعاون التقين حسب املنطقة، 

  )كنسبة مئوية من جمموع النفقات السنوية(
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أفريقيا آسيا واحمليط اهلادئ
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  أوروبا
املشاريع األقاليمية

  
  وسري العملاهليكل   -ثالثاً  

  متابعة تنفيذ القرارات احلكومية الدولية  -ألف  

  الترشيد املواضيعي وأوجه التآزر فيما بني األركان الثالثة لألونكتاد  -١  
الفرقـة  غري رمسية صادرة عـن       )٦( عمل جمموعة مواضيعية كوثيقة   ١٨  لتعمم قائمة ا    -٤١

العاملة، وُتحدَّث هذه الوثيقة بانتظام من جانب الشَُّعب املسؤولة عن كل جمموعة لكي ُتدرج              
وتشمل وثيقة العمـل    . هبا األنشطة اجلارية واملقترحة استجابة للطلبات الواردة من املستفيدين        

قليمية يف الصناديق االستئمانية املتعددة املاحنني      مقترحات بإدماج املشاريع األقاليمية واملشاريع اإل     
وهتدف هذه اخلطوة إىل مواصلة تقليص عدد الصناديق االستئمانية وتوحيد          . واملتعددة السنوات 

 املُدرج يف الوثيقة    ١٢ويقدم اجلدول   . األنشطة، وتبسيط وتنظيم هيكل التعاون التقين لألونكتاد      
TD/B/WP/262/Add.2٢٠١٢  عامشاريع اجلديدة واملغلقة يف معلومات بشأن امل .  

وتلتزم األمانة مبواصلة جهودها الرامية إىل احلد من التجزؤ، وهي تعوِّل على الدعم               -٤٢
وتتصل األمانة بانتظام باملـاحنني لطلـب اإلذن        . املُقدم من احلكومات املاحنة يف هذا الصدد      

__________ 

)٦( http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dommisc2011d1_en.pdf. 
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تقوم األمانة    وال .املتبقية إىل أنشطة أخرى   نقل املبالغ     أو إعادة املدفوعات   أو بإغالق املشاريع 
  .بعد موافقة رمسية من املاحنني  إالهبذه العمليات

  دور األونكتاد يف اإلطار املتكامل املعزَّز
يعترف اتفاق أكرا باإلطار املتكامل املعزَّز كآلية رئيسية لتقدمي املـساعدة التقنيـة               

يدعو االتفاق األونكتاد إىل تكثيف مسامهته يف هـذا         املتصلة بالتجارة إىل أقل البلدان منواً، و      
ويف هذا الصدد، يواصل األونكتاد اإلسهام بنشاط يف اإلطـار املتكامـل            . اإلطار وتعزيزها 

باإلضافة إىل ذلك، يساعد األونكتاد أقل البلدان منواً يف جمال بناء القدرات المـتالك              . املعزَّز
عزَّز، عن طريق أنشطة الدعم اليت يقوم هبا األونكتاد قبل          زمام األمور بشأن اإلطار املتكامل امل     

إجراء الدراسات التشخيصية للتكامل التجاري وبعدها، وبتقدمي اخلدمات االستشارية بشأن          
  . السياسات واالستراتيجيات التجارية

، أدخل األونكتاد حتديثاً على الدراسة التشخيصية للتكامل التجاري         ٢٠١٣ويف عام     
وطلبت حكومتـا مـايل     . وبدأ العمل بشأن التحديثات املتعلقة جبيبويت وموزامبيق      للسنغال،  

ووفر الصندوق االستئماين لإلطـار  . والنيجر إىل األونكتاد تنفيذ الدراسة اخلاصة بكل منهما 
  . املتكامل املعزَّز التمويل الالزم لتحديث هذه الدراسات

ظمة التجارة العاملية، املقرر عقـده يف       ويف إطار التحضري للمؤمتر الوزاري التاسع ملن        
 يف بايل، إندونيسيا، نظَّم األونكتاد اجتماع       ٢٠١٣ديسمرب  / كانون األول  ٦ إىل   ٣الفترة من   

، ليكون حمفالً يلتقي فيـه      ٢٠١٣نوفمرب  /فريق خرباء معين بأقل البلدان منواً يف تشرين الثاين        
اآلراء والشواغل، ولتعزيز املقترح املشترك ألقل اخلرباء واملشاركون من أقل البلدان منواً لتبادل  

ويف هذا الصدد، أُدرج يف املسائل اليت جرى التفاوض بـشأهنا يف بـايل قـرار          . البلدان منواً 
  . للمؤمتر الوزاري ملنظمة التجارة العاملية بشأن قواعد املنشأ التفضيلية

  : وُنفذ أيضاً عدد من األنشطة األخرى هي  
تاد مع منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ومركز التجارة الدوليـة،           عمل األونك . بنن  

يف إطار من التعاون الكامل مع النظري الوطين، إلعداد مقترح مشروع مـشترك مـن مـشاريع                 
  .املستوى الثاين لإلطار املتكامل املعزَّز يهدف إىل تعزيز القدرات التجارية واإلنتاجية لبنن

كتاد وقدَّم استراتيجية التنمية التجارية جلزر القمر، وجـاءت         أعد األون . جزر القمر   
استجابة للتحديات املخصصة احملددة اليت يواجهها البلد، وحددت ثالث سياسات لتنميـة             

الوصـول إىل   حتـسني سـبل      )ب(حتقيق االكتفاء الذايت يف الغذاء،       )أ(التجارة تؤدي إىل    
وحظيت خارطة الطريق اليت تتضمن     . إلقليميةالوصول إىل األسواق ا    )ج(األسواق الدولية،   

 ملخصاً ألهم االستراتيجيات اليت اُتفق عليها أثناء حلقة العمل املعنية بالتـصديق املعقـودة             
حبضور ممثلي احلكومة، بإقرار جملس الوزراء، خالل الصيف، وصارت جزءاً من االستراتيجية            
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يت عمـل تـدريبيتني لـضمان اسـتدامة         ونظم األونكتاد أيضاً حلق   . التجارية الوطنية للبلد  
  . االستراتيجية يف املستقبل

ينفذ األونكتاد مشروعاً يتعلق بقواعد املنشأ، ممول من الصندوق االستئماين          . كمبوديا  
وُعقـد  . املتعدد املاحنني الذي أُنشئ على املستوى القطري يف إطار هنج شامل للقطاع التجاري          

ت استشارية بشأن االستفادة من األفـضليات التجاريـة         عدد من حلقات العمل وُنفذت بعثا     
، اجتماعـاً بعنـوان     ٢٠١٣يوليه  /وعالوة على ذلك، نظم األونكتاد، يف متوز      . وقواعد املنشأ 

". الفرص املتاحة لكمبوديا والتحديات الـيت تواجههـا       : سالسل القيمة العاملية وقواعد املنشأ    "
ت املتوقعة يف قواعد املنشأ فيما يتعلق بالصادرات        وكان املوضوع الرئيسي لالجتماع هو التغريا     

وقد مكّنت قواعد التجارة التفضيلية السارية كمبوديا من        . املتجهة إىل كندا واالحتاد األورويب    
دخول سالسل قيمة جديدة وتنويع استراتيجيتها التصديرية، باالنتقال من املالبس إىل منتجات            

  .سيما الدراجات التصدير اليت تتطلب مهارات أعلى، ال

ال تزال األنشطة اليت يضطلع هبا األونكتاد يف جمال التعاون التقين تركز على حتليـل                 -٤٣
ووفقـاً ملـا ورد يف    . السياسات وتقدمي املشورة وبنـاء القـدرات البـشرية واملؤسـسية          

  من مقرر جملس التجارة والتنمية     ٦ من اتفاق أكرا، وما أكدته الفقرة        ٢١٧ و ١٧٨ الفقرتني
، تواصلت اجلهود الراميـة إىل ضـمان      ٢٠١٣سبتمرب  /الصادر يف أيلول  ) ٦٠-د(٥٢٠رقم  

حتقيق قدر أكرب من االتساق بني برامج التعاون التقين والعمل التحليلي والعمل املتعلق ببنـاء               
 ترشيد األنشطة املنفذة يف إطـار كـل جمموعـة           ٢٠١٣واستمر طوال عام    . توافق اآلراء 

واستهدفت اجلهود املبذولة   . ملشاريع يف إطار صناديق استئمانية مواضيعية     مواضيعية، وتوحيد ا  
احلد من جتزؤ األنشطة التنفيذية اليت يضطلع هبا األونكتاد ومن عدد الصناديق االسـتئمانية،              
دون أن يؤثر ذلك على نطاق برامج التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد وعلى مضموهنا               

، املتعلقة بالنقل وتيسري التجارة، ُتنفَّذ معظم أنـشطة         ١٢يف إطار اجملموعة    فمثالً،  . وتنفيذها
التعاون التقين يف إطار صندوق استئماين متعدد املاحنني يدعم البلدان النامية وأقل البلدان منواً              
أثناء املفاوضات املتعددة األطراف املتعلقة بتيسري التجارة، ويدعم أيضاً تنفيـذ االلتزامـات             

ويعمل مشروعان إضافيان أيضاً، أحدمها ممـول مـن املفوضـية           . رتبة على املفاوضات  املت
األوروبية واآلخر من حساب التنمية، على دعم املشاركة الفعالة للبلدان الناميـة يف تنفيـذ               

وتعتمد مجيع املشاريع على نفس املنهجية اليت وضعها األونكتاد، وقد     . ترتيبات تيسري التجارة  
  .آزر مهمة فيما بني األنشطة يف إطار املشاريع الثالثةحتققت أوجه ت

، املتعلقة بتسخري سياسات وتطبيقـات      ١٣ومتثل األنشطة املنفذة يف إطار اجملموعة         -٤٤
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية، مثاالً آخر على الترشيد حيث ُتنفّذ اآلن             

ماين متعدد املاحنني يتعلق بتكنولوجيا املعلومـات       مجيع األنشطة تقريباً يف إطار صندوق استئ      
ومثة مثال آخر يقدمه صندوق استئماين متعدد املاحنني يتعلـق          . واالتصاالت من أجل التنمية   

ببناء القدرات يف جمال االستثمار من أجل التنمية، وهو مثرة جتميع أنشطة التعـاون الـتقين،                
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وُيـشجع  . صندوق استئماين مواضيعي واحد   ، يف   ٩ و ٨ و ٧ و ٦املنفذة يف إطار اجملموعات     
  . املاحنون على دعم هذا الصندوق االستئماين املشترك بني اجملموعات

وقدمت التقارير السابقة املتعلقة بأنشطة التعاون التقين لألونكتاد أمثلة على أوجـه              -٤٥
كنولوجيـا  وتوجد أوجه تآزر قوية أيضاً يف جمـال العلـم والت          . التآزر بني األركان الثالثة   

ومتثل عمليات استعراض السياسات املتعلقة بـالعلم والتكنولوجيـا واالبتكـار           . واالبتكار
تقييمات للقدرات والسياسات املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار يف بلد معني، وتتكامل           
يف إطار عملية إعداد هذه االستعراضات البحـوث احلديثـة املتعلقـة بـسياسات العلـم                

لوجيا واالبتكار يف املنهجية املستخدمة، كجزء من التشخيص اجلـاري ويف إعـداد             والتكنو
وتنعكس التجارب القطرية املوثقـة يف عمليـات اسـتعراض          . توصيات تتعلق بالسياسات  

السياسات املتعلقة بالعلم والتكنولوجيـا واالبتكـار يف مناقـشات اجتماعـات اخلـرباء              
قة بسياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار، مبا يف ذلك        واالجتماعات احلكومية الدولية املتعل   

اجتماعات جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية، واللجنة املعنية بتسخري العلـم والتكنولوجيـا            
وُتستخدم عمليـات االسـتعراض بالتـايل       . ألغراض التنمية، واجتماعات اخلرباء األخرى    

تاد البحثية املتعلقة مبسائل العلم والتكنولوجيا كحاالت جتريبية تساعد يف توجيه سياسة األونك
  . واالبتكار يف البلدان النامية

ومتثل أنشطة البحث والتحليل يف جمال الديون ومتويل التنمية، وأنشطة التعاون التقين              -٤٦
يف إطار برنامج نظام إدارة الديون والتحليل املايل، مثاالً آخر على التآزر املثمـر يف تنظـيم                 

 ٨٧ مشاركني من ٣١٠وقد شارك يف املؤمتر أكثر من . األونكتاد التاسع إلدارة الديونمؤمتر 
 مشاركاً  ٢٦إقليمية، ومخس منظمات غري حكومية، باإلضافة إىل        / مؤسسة دولية  ١٦بلداً، و 

ويقـدم  . وبينت نتائج تقييم املؤمتر مستوى بالغ االرتفاع مـن الرضـا         . من القطاع اخلاص  
املساعدة علـى أسـاس     " زيز اإلقراض واالقتراض السيادَيْين املسؤولَْين    تع"املشروع املعنون   

وأسفر املـشروع   . البحوث املستفيضة اليت تبلورت يف كتاب نشرته مطبعة جامعة أكسفورد         
أيضاً عن صياغة جمموعة من املبادئ املتعلقة بتعزيز اإلقراض واالقتراض السيادَيْين املسؤولَْين،            

ت يف اجتماعات اجلمعية العامة لألمم املتحدة واجتماعات حكوميـة          وهي املبادئ اليت نوقش   
 بلداً  ١٣واعتمد  . وقد تعززت عملية بناء توافق دويل يف اآلراء بشكل حثيث         . دولية أخرى 

  . املبادئ حىت اآلن
، بلغ عدد الصناديق االستئمانية التـشغيلية الـيت ترتبـت عليهـا     ٢٠١٢ويف عام     -٤٧

، عندما بدأت   ٢٠٠٨ صندوقاً يف عام     ٢٦٢ عدد هذه الصناديق     وبلغ.  صناديق ٢١٠ نفقات
 ٤٥، جنحت األمانة يف أن تغلق مالياً ٢٠١٣ويف عام . اإلجراءات الرامية إىل احلد من التجزؤ  

  .  مشروعاً جديدا٣٢ًمشروعاً، يف الوقت الذي بدأ فيه تنفيذ 
ليمية واإلقليمية املمولة مـن     ومل يتأثر بعملية التجميع إال الصناديق االستئمانية األقا         -٤٨

 ٢١ مـشروعاً أقاليميـاً و     ٨١وميثل ذلك، بلغة األرقام، ما جمموعه       . اجلهات املاحنة الثنائية  
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وال تشمل عملية التجميـع املـشاريع       . ٢٠١٣مشروعاً إقليمياً ترتبت عليها نفقات يف عام        
حساب التنمية، واملـشاريع    املمولة من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واملشاريع املمولة من          

املمولة من الصناديق االستئمانية املتعددة الشركاء ومن صناديق مبادرة وحدة العمل يف األمم             
املتحدة، إذ ختضع هذه املشاريع لقواعد مالية وإدارية ختتلف عن القواعد اليت تنظم مـشاريع               

  . الصناديق االستئمانية

  التعاون فيما بني الُشعب  -٢  
 االطالع بدورها املركـزي باعتبارهـا اآلليـة         )٧( جلنة استعراض املشاريع   واصلت  -٤٩

. الداخلية اليت تكفل االتساق والتعاون بني الُشعب بشأن القضايا املتعلقة بالتعـاون الـتقين             
وجتتمع اللجنة عند اللزوم ملناقشة القضايا املتصلة بإدارة التعاون التقين، مبا يف ذلـك مجـع                

أعضاء جلنة استعراض    ويتواصل. واملوافقة على مقترحات املشاريع اجلديدة    األموال وتوزيعها   
مع دائرة التعاون التقين بشكل يومي تقريباً بـشأن         ) أي جهات الوصل يف الُشعب    (املشاريع  

  . مجيع القضايا املتصلة بتحقيق االتساق يف تنفيذ أنشطة التعاون التقين
وتـرد أمثلـة عديـدة يف       . تعاون بني الُشعب  وتواصلت اجلهود الرامية إىل تعزيز ال       -٥٠

فمثالً، أسهم قسم تيسري األعمال التجارية،      ). TD/B/WP/262/Add.1( هلذا التقرير    ١اإلضافة  
التابع لشعبة االستثمار واملؤسسات، يف تظاهرة إقليمية لتيـسري التجـارة نظمتـها شـعبة               

وشعبة كنولوجيا واللوجستيات   وحدث تعاون أيضاً بني شعبة الت     . التكنولوجيا واللوجستيات 
أفريقيا وأقل البلدان منواً والربامج اخلاصة يف تقدمي خدمات استـشارية لتحـديث أعمـال               

وأعـدت شـعبة التكنولوجيـا      . املؤسسة األثيوبية خلدمات الشحن واخلدمات اللوجستية     
ساسـية،  واللوجستيات، باالشتراك مع شعبة التجارة الدولية يف السلع واخلدمات والسلع األ          

والتمـست شـعبة العوملـة      . مقترحات مشتركة بشأن املساعدة املقدمة للبلدان األفريقيـة       
واستراتيجيات التنمية دعم شعبة التكنولوجيا واللوجـستيات يف جمـال تيـسري التجـارة              

تنمية القدرات من أجـل تيـسري التجـارة         "واللوجستيات من أجل تنفيذ مشروع بعنوان       
هد االفتراضي، بطبيعته، برناجماً يقوم على التعاون بـني الـُشعب، إذ            ويعد املع ". الفلسطينية

يساعد املؤسسات األكادميية يف تعزيز أنشطتها يف جمال التدريب والبحث يف مجيـع قـضايا          
ولذلك، تعتمد معظم أنشطة املعهد االفتراضي وخدماته علـى خـربة ُشـعب             . األونكتاد

  . األونكتاد وبراجمه
  

__________ 

 الُشعب الختاذ قرارات مجاعية بشأن عمليـات املـساعدة          شتركة بني امل اآللية جلنة استعراض املشاريع هي    )٧(
 ٢٠٠٨وقد حدد األمني العام لألونكتـاد يف عـام          . التقنية وأنشطة مجع األموال اليت يضطلع هبا األونكتاد       

وتتمثل أهداف ونطاق أعمال هذه اللجنة يف تبادل املعلومات واإلبالغ عنـها،            . اختصاصات هذه اللجنة  
ن التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد، وحتسني اإلجراءات وتبسيطها، ودعم جهود تعبئـة             وحتليل برامج التعاو  

 .املوارد، وضمان االتساق العام، وتعزيز دور األونكتاد على املستوى القطري
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  دة من البلدان الناميةالطلبات الوار  -٣  
تواصل األمانة حتديث عملية جتميع القائمة اإلرشادية للطلبات الرمسية الـواردة يف              -٥١

 للحصول على مساعدة األونكتاد، اليت جيري تعميمها كوثيقة عمـل       ٢٠١٤-٢٠١٣الفترة  
ديـد  وتتسع القائمة باستمرار، وهي أداة مفيـدة يف حت        . غري رمسية صادرة عن الفرقة العاملة     

احتياجات املستفيدين وأولوياهتم بطريقة شفافة، وينبغي أن تسترشد هبا اجلهات املاحنة فيمـا             
 مـن مقـرر     ٨تتخذه من قرارات بشأن ختصيص مسامهاهتا وفقاً للتوصية الواردة يف الفقرة            

ويسعى األونكتاد،  . ٢٠١٣سبتمرب  /أيلولالصادر يف   ) ٦٠-د(٥٢٠جملس التجارة والتنمية    
لكن حيدث أحياناً   . كان، إىل تلبية الغالبية العظمى من طلبات احلصول على مساعدة         قدر اإلم 

وهذا ما حدث يف جمال تيسري التجـارة يف         . أن تكون االستجابة سلبية بسبب نقص املوارد      
، حيث مل تتسن تلبية عدد من الطلبات الرمسية وغري الرمسية، وكذلك بالنـسبة              ٢٠١٣ عام

 طلباً وردت من بلدان     ٣٠ طلباً من مجلة     ١٤مل تتسن تلبية سوى     للمعهد االفتراضي، حيث    
ومل حيرز برنامج نظام إدارة الديون     . ٢٠١٣أفريقيا جنوب الصحراء وأقل البلدان منواً يف عام         

والتحليل املايل تقدماً يف تنفيذ توصية االجتماعات املتتالية للفريق االستشاري املعين بنظـام             
املايل، الداعية إىل إنشاء مركزين إقليميني جديدين للدعم يف أفريقيـا،    إدارة الديون والتحليل    

  . وذلك بسبب نقص التمويل

  نتائجالالتنفيذ املستمر ألساليب اإلدارة القائمة على   -٤  
املبادئ التوجيهية لتطبيق اإلدارة القائمـة علـى النتـائج          "أصبحت الوثيقة املعنونة      -٥٢
كـانون  ، اليت ُعممت علـى الـدول األعـضاء يف           )٨("لتقينيتعلق مبشاريع التعاون ا    فيما
، أداة ملزمة جلميع مديري املشاريع، حيث ميكنهم االسترشاد هبـا يف            ٢٠١٢ديسمرب  /األول

  . تصميم وتنفيذ األنشطة التشغيلية
 عملية التعلم لكي يتسىن تنفيذ هذه املبادئ التوجيهية         ٢٠١٣وتواصلت طوال عام      -٥٣

وأصـبحت  . يث ُنظم عدد من الدورات التدريبية ودورات تقدمي املعلومات        تنفيذاً كامالً، ح  
اآلن مجيع وثائق املشاريع اجلديدة لألونكتاد تشمل األطر املنطقية لإلدارة القائمة على النتائج، 

وستتواصل اجلهود الراميـة إىل تـدريب       . وُتراجع جودة هذه األطر يف إطار عملية املوافقة       
  . يع بشأن هذا املوضوع املهموتوعية موظفي املشار

وتستخدم جلنة استعراض املشاريع املبادئ التوجيهية عند مناقشة وثـائق املـشاريع              -٥٤
. اجلديدة، من أجل ضمان جودة واستدامة وكفاءة وفعالية األنشطة التـشغيلية لألونكتـاد            

على النتائج  وُبذلت جهود يف مجيع ُشعب وبرامج األونكتاد من أجل إدخال اإلدارة القائمة             
، أنشأ برنامج   ٢٠١٣ففي عام   . وميكن االستشهاد ببعض األمثلة   . يف مشاريع التعاون التقين   

__________ 

تستند هذه املبادئ التوجيهية إىل أساليب اإلدارة القائمة على النتائج املعمول هبا يف أمانة األمـم املتحـدة                   )٨(
 .بقة يف جماالت املساعدة املقدمة من األونكتادواملط
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نظام إدارة الديون والتحليل املايل مشروعاً لتحسني رصد وتقييم مشاريع املـساعدة التقنيـة      
ـ  . وقياس أدائها بطريقة موضوعية  ل ونتيجة لذلك، وضع الربنامج إطاراً للرصد والتقيـيم مش

ويف هذا اإلطار، صارت مجيع وثـائق مـشاريع         . جمموعة شاملة من أنشطة الرصد والتقييم     
التعاون التقين للربنامج تتضمن أطراً منطقية مشفوعة مبؤشرات يقاس هبـا حتقيـق النتـائج،         

كما صارت اإلدارة القائمة على النتائج جزءاً من تـصميم          . وأنشطة حمددة للرصد والتقييم   
وتوضع األنشطة بطريقة ال تؤدي فقـط إىل حتقيـق          .  ينفذها املعهد االفتراضي   املشاريع اليت 

نتائج، بل أيضاً إىل حتقيق آثار ملموسة على عملية التعليم أو على البحـوث الـيت جتريهـا              
املؤسسات األكادميية املشاركة أو على تقوية الروابط بني البحث ورسم السياسات أو علـى    

ضمن وثائق املشاريع إطاراً منطقياً يشكل أيضاً العمود الفقري لتقدمي          وتت. هذه اجملاالت مجيعاً  
  . التقارير إىل اجلهات املاحنة

  مجع األموال  -٥  
ويتعلق جانب آخر من جوانب تعزيز التنظيم واإلدارة يف األونكتاد بطلب جملس التجارة               -٥٥

 ونوقش مشروع هذه االسـتراتيجية،    .والتنمية إعداد استراتيجية األونكتاد فيما يتعلق جبمع التربعات       
، يف  )UNCTAD/OSG/MISC/2013/1( ٢٠١٣مارس  / آذار ٢٢الذي ُعمم على الدول األعضاء يف       

وأقرت الفرقـة العاملـة، يف      .  يف إطار الدورة السابعة والستني للفرقة العاملة       ٢٠١٤مارس  /آذار
د من النقاش بشأن استراتيجية مجـع       استنتاجاهتا املتفق عليها، بأمهية هذه الوثيقة كأساس مفيد ملزي        

املنسقني اإلقليميني أن يعقدوا اجتماعات غري رمسيـة، بـشكل منـتظم،            "األموال، وطلبت إىل    
لالتفاق على جمموعة من األهداف واملبادئ املشتركة الستراتيجية مجع األمـوال هبـدف تلبيـة               

االستراتيجية، مع مراعاة مقترحـات      البلدان النامية باعتباره اهلدف النهائي املنشود من         تاحتياجا
اجملموعات اإلقليمية، وتقدمي هذه األهداف واملبادئ إىل الفرقة العاملة لكي تنظر فيهـا خـالل               

  ". ٢٠١٤سبتمرب /دورهتا املقبلة يف أيلول

  نشر املعلومات املتعلقة بالتعاون التقين والوصول إليها  -٦  
ة الوصول إلكترونياً إىل معلومات شاملة عن       إمكاني )٩(تتيح بوابة مشاريع األونكتاد     -٥٦

ويقدم بانتظام مزيد من املعلومـات      . مجيع مشاريع املساعدة التقنية اليت يضطلع هبا األونكتاد       
  .عن أنشطة كل شعبة يف جمال التعاون التقين، وُتحّدث هذه املعلومات بانتظام

  تحدةاإلسهام يف حتقيق االتساق على نطاق منظومة األمم امل  -باء  
منذ إنشاء اجملموعة املشتركة بني الوكاالت واملعنية بالتجارة والقـدرات التجاريـة              -٥٧

 وإطالقها رمسياً من قبل األمني العام لألمم املتحدة أثناء      ٢٠٠٧أبريل  /يف نيسان  )١٠(واإلنتاجية
__________ 

)٩( www.unctad.info/en/TC/?mode=AllProjects. 
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يف ) ين عـشر  األونكتاد الثا (انعقاد الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية          
تعزيـز دور   ) أ: (، حققت هذه اجملموعة ثالثة أهداف رئيـسية، هـي         ٢٠٠٨أبريل  /نيسان

التجارة والقدرات اإلنتاجية يف جمال املساعدة التقنية املتكاملة املقدمة من األمـم املتحـدة؛              
تعزيـز روابـط    ) ج(؛  "توحيد األداء "ضمان التنسيق فيما بني الوكاالت يف إطار هنج          )ب(

  . صال بني الوكاالت غري املقيمة واملكاتب القطرية التابعة لألمم املتحدةاالت
، ترأس األونكتاد االجتماع الـسادس عـشر        ٢٠١٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢ويف    -٥٨

. للمجموعة املشتركة بني وكاالت األمم املتحدة واملعنية بالتجـارة والقـدرات اإلنتاجيـة            
ت منذ حنو سبع سنوات، أشار االجتماع إىل أصول هـذه          وبالنظر إىل أن هذه اجملموعة أُنشئ     

. اجملموعة ومربر إنشائها، وسعى إىل تقييم ما حتقق من خربات ومتهيد الطريـق للمـستقبل              
وُوزِّع أثناء االجتماع استبيان اللتماس آراء أعضاء اجملموعة بشأن دور ونتـائج إسـهامات      

يد أفضل املمارسات واالقتراحات املتعلقة     اجملموعة وأنشطتها، كما جرى أثناء االجتماع حتد      
وأجاب عن االستبيان مجيع الوكاالت املـشاركة يف عمليـات اجملموعـة            . بأوجه التحسن 

  .)١١()على املستوى امليداين ومستوى املناطق واملقر الرئيسي(املشتركة بني الوكاالت 
موعة املـشتركة بـني   ويتبني من الردود املقدمة أن مهام التنسيق اليت تضطلع هبا اجمل         -٥٩

وحبديث أعضاء اجملموعة بصوت واحد، ُينظر إىل أنشطتها على         . بالغة الوكاالت تتسم بأمهية  
وينظر األعضاء إىل اجملموعة املشتركة بني الوكاالت باعتبارهـا         . أهنا أعمق أثراً وأكثر أمهية    

ويف سياق التنسيق   . كاالتمعترفاً به يف منظومة األمم املتحدة للتنسيق الفعال بني الو         " معلماً"
على نطاق منظومة األمم املتحدة، فإن أي هنج منسق يراعي جماالت اخلربة لكل وكالة يضع               

وأشاد . إقليم متلقٍ /اجملموعة يف موقف يتيح هلا إضافة املزيد يف خطة التنمية لكل دولة متلقية            
كاالت، إذ يوجه اجملموعـة     مجيع األعضاء بدور األونكتاد يف قيادة اجملموعة املشتركة بني الو         

ويعتقـد  . حنو اخليارات االستراتيجية السليمة يف ضوء خطة التنمية الشاملة لألمم املتحـدة           
األعضاء أن التنظيم احلايل للمجموعة ينطوي على ميزة ألنه ميثل منطلقاً مرناً وفعاالً لزيـادة               

 املتحدة اليت تتمتـع أنـشطتها   التعاون والتنسيق واالتساق بني اهليئات املسؤولة التابعة لألمم       
  .وخرباهتا بطابع مؤسسي

__________ 

، اآللية املشتركة بني الوكاالت واليت تضم وكاالت مقيمة وأخرى غري           ٢٠٠٧متثل هذه اجملموعة، منذ عام       )١٠(
ال التجـارة الدوليـة     مقيمة من وكاالت منظومة األمم املتحدة وتضطلع بواليات وتتمتع خبربة فنية يف جم            

وينسق األونكتاد أعمال هذه اجملموعة اليت تضم حالياً منظمة األمم املتحدة للتنميـة             . والقطاعات اإلنتاجية 
الصناعية، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية، ومركز التجارة الدولية، ومنظمة             

حدة اإلمنائي، وجلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الـدويل، واللجـان           التجارة العاملية، وبرنامج األمم املت    
: انظـر املوقـع   . اإلقليمية اخلمس، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع          

http://www.unctad.org/en/Pages/TC/TC_United-Nations-Inter-Agency-Cluster.aspx. 
 ,United Nations, United Nations Inter-Agency Cluster on Trade and Productive Capacityانظر  )١١(

2014, Delivering Aid for Trade (Geneva, forthcoming). 
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وذكر األعضاء أن إمكانات املبادرات املنسقة للمجموعة املشتركة بني الوكـاالت،         -٦٠
باملقارنة مع التأثري احملدود لعمليات ومواقف فرادى الوكاالت، مل ُتقّدر بعُد حـق قـدرها               

املزيد من حيث االتساق، مما يعـزز تـأثري   ورأى األعضاء أن من املمكن حتقيق     . ُتستغل ومل
  :اجملموعة وكفاءهتا، شريطة ما يلي

أن تكون أوجه التكامل فيما بني الوكاالت مفهومة بوضوح، وأن تتشارك             )أ(  
، مع مراعـاة    )اجلهات املاحنة واملستفيدون  (فيها مجيع الوكاالت واجلهات صاحبة املصلحة       

  واإلنتاجية؛ رؤية شاملة لتنمية القدرات التجارية 
أالّ ُيتنافس على األموال، وأن تقدم اجلهات املاحنة واملستفيدة الدعم الفعال             )ب(  

  للمبادرات املشتركة للمجموعة بسبب قيمتها املضافة؛ ) والتمويل(
أن يقدم الدعم والتوجيه الفعاالن إىل جهات التنسيق العاملية للمجموعـة،             )ج(  

قليميني للمكاتب امليدانية، من جانب رؤساء الوكـاالت،        وكذلك إىل الرؤساء الوطنيني واإل    
وال غىن عن الدعم السياسي على أعلى مستوى لكـل          : يف جمال أهداف اجملموعة ومبادراهتا    
  .وكالة من أجل تعزيز دور اجملموعة

  "توحيد األداء"مشاركة األونكتاد واجملموعة املشتركة بني الوكاالت يف مبادرة   -١  
 إيـذاناً بانتـهاء     ٢٠١٢ يف عام    "توحيد األداء "التقييم املستقل ملبادرة    كان إصدار     -٦١

الفترة التجريبية ملبادرة وحدة العمل يف األمم املتحدة، على النحو الـذي شـهدته البلـدان            
التجريبية، وهي ألبانيا، وأوروغواي، وباكستان، ومجهورية ترتانيـا املتحـدة، وروانـدا،            

وبإجراء التقييم اإلجيايب للمرحلة التجريبيـة ملبـادرة        . وزامبيقنام، وكابو فريدي، وم    وفييت
، بني البلـدان التجريبيـة      ٢٠١٣وحدة العمل يف األمم املتحدة، مل يعد مييَّز، بداية من عام            

. الثمانية ملبادرة وحدة العمل يف األمم املتحدة والبلدان اليت اعتمـدت هنـج توحيـد األداء              
  .الذي يغطي اآلن معظم البلدان" توحيد األداء"اليت اعتمدت هنج ويتزايد باطراد عدد البلدان 

وفيما يلي عمليات األونكتاد اليت نفذها يف إطار اجملموعة املشتركة بني الوكـاالت               -٦٢
  .)١٢("توحيد األداء"على الصعيدين الوطين واإلقليمي، حتت الشعار املشترك ملبادرة 

  كة بني الوكاالت على الصعيد الوطينعمليات األونكتاد واجملموعة املشتر  )أ(  
، شارك األونكتاد والوكاالت الشريكة من اجملموعة املشتركة بـني          ٢٠١٣يف عام     -٦٣

الوكاالت يف ختطيط وتنفيذ برامج مشتركة متفاوتة من حيث النطـاق واملـضمون، علـى         
  :الصعيدين الوطين واإلقليمي

__________ 

 http://unctad.org/Sections/un_ceb/docs/ceb_2014_01_operations_en.pdfانظر  )١٢(
 .http://unctad.org/en/Pages/TC/TC_United-Nations-Inter-Agency-Cluster.aspxو
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ورواندا، وزامبيا، وسـان تـومي      جزر القمر، ومجهورية ترتانيا املتحدة،      . أفريقيا '١'
 وبرينسييب، وكابو فريدي، والكامريون، وليسوتو، ومدغشقر، وموزامبيق؛

 دولة فلسطني، والعراق، ومصر؛. الدول العربية '٢'

أفغانستان، وباكستان، وبوتان، وفييت نام، ومجهورية الو       . آسيا واحمليط اهلادئ   '٣'
 الدميقراطية الشعبية، وميامنار، ونيبال؛

أذربيجان، وألبانيا، وأوزبكـستان، وأوكرانيـا،      . ورابطة الدول املستقلة  أوروبا   '٤'
 وبيالروس، وجورجيا، ومجهورية مولدوفا، وصربيا، وكازاخستان؛

إكـوادور، وأوروغـواي، وبنمـا،      . أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب      '٥'
  .والسلفادور

  على الصعيد اإلقليميعمليات األونكتاد واجملموعة املشتركة بني الوكاالت   )ب(  
تشارك اجملموعة املشتركة بني الوكاالت يف املبادرة اإلقليميـة املتعلقـة           . أفريقيا '١'

بالصناعة والتجارة والوصول إىل األسواق، اليت تتوىل تنسيقها منظمة األمم املتحدة           
ويشارك يف العمليات املنفذة يف إطار الوكالـة املـشتركة بـني    . للتنمية الصناعية 

ت كلٌ من اللجنة االقتصادية ألفريقيا، ومنظمة العمل الدولية، واألونكتاد،          الوكاال
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، ومنظمـة           

 التجارة العاملية؛

، صـممت مخـس وكـاالت تابعـة     ٢٠١٣-٢٠١٢يف الفترة   . الدول العربية  '٢'
 ومنظمة العمل الدوليـة، ومركـز التجـارة     للمجموعة املشتركة بني الوكاالت،   

الدولية، واألونكتاد، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية          
الصناعية، مشروعاً إقليمياً للدول األعضاء يف جامعة الدول العربيـة يهـدف إىل             

درة على  إرساء أساس لإلصالحات التجارية احملددة اهلدف، وتعزيز التوظيف والق        
وُيتوقع أن يبـدأ  . املنافسة، والترويج التجاري، والتكامل اإلقليمي يف جمال التجارة      

املشروع، الذي أقرته رمسياً القمة العربية التنموية االقتصادية واالجتماعية، عملياته          
 ؛٢٠١٤ يف عام

شاركت اجملموعة املشتركة بني    . ٢٠١٣ يف عام . أوروبا ورابطة الدول املستقلة    '٣'
كاالت يف املبادرات املشتركة لربنامج األمم املتحدة اخلاص املعين باقتـصادات           الو

  . وسط آسيا
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تنظيم ومشاركة اجملموعة املشتركة بني الوكاالت على مستوى منظومة األمم املتحـدة،              -٢  
  وأحداث أخرى

مل نظم األونكتاد، بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، ومنظمة الع            -٦٤
الدولية، ومركز التجارة الدولية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمـم املتحـدة             
للبيئة، منتدى للنقاش بشأن أمهية التجارة يف استراتيجيات التنمية، وذلك يف جنيف يف أواخر              

واستهدف املنتدى، أساساً، باإلضافة إىل أعـضاء الوفـود يف          . ٢٠١٣نوفمرب  /تشرين الثاين 
نيف، واملنظمات غري احلكومية، والدوائر األكادمييـة، والقطـاع اخلـاص، املـسؤولني             ج

احلكوميني الذين سبق هلم أن شاركوا يف حلقات العمل اإلقليمية الـيت ُعقـدت يف وقـت               
أو شاركوا يف الدورات اليت ُنظمت يف إطار مشروع حساب التنمية الـذي يـديره                سابق

  .عد التجاري يف إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيةاألونكتاد واملتعلق بإدماج الُب

  االستنتاجات وآفاق املستقبل  -رابعاً  
تواصلت إجراءات املتابعة املتخذة استجابةً التفاق أكرا ووالية الدوحة ومقـررات             -٦٥

كمـا  . جملس التجارة والتنمية بشأن هيكل وأداء التعاون التقين الذي يضطلع به األونكتـاد            
واصلت اجلهود احلثيثة للحد من التجزؤ وجتميع األنشطة يف جمموعات مواضيعية، بغية زيادة             ت

ويتمثل اهلدف العام يف زيادة أثر أنشطة املشاريع        . االتساق والشفافية ولتعزيز اإلدارة الداخلية    
ة  مما يبني الدور الرئيسي هلذا الركن مـن أنـشط          ،واستمر اإلنفاق بوترية ثابتة   . واستدامتها
وتواصلت الزيادة يف عدد الطلبات الواردة من املستفيدين يف مجيع اجملاالت املتعلقة            . األونكتاد

 تراجعت املسامهات الطوعية للشركاء من البلدان املتقدمة وظلت غري          بينمابوالية األونكتاد،   
تعـذر  ولذلك  . متقطعاًوكان توزيع املسامهات بني جمموعات مواضيعية خمتلفة        . قابلة للتنبؤ 

  .التخطيط الطويل أو املتوسط األجل للتعاون التقين
وُينفذ يف الوقت الراهن هنج اإلدارة القائمة على النتائج يف مجيع مشاريع التعـاون                 -٦٦

  .التقين اجلديدة، لكي يتسىن تقييم مدى أمهية املشاريع وجودهتا وكفاءهتا وفعاليتها وتأثريها
. رة األونكتاد على اجتذاب املوارد من اجلهات املاحنة       وتعتزم األمانة أيضاً حتسني قد      -٦٧

وواصلت اجلهات  . ٢٠١٣وتراجع الدعم املايل املقدم من مجيع اجلهات املاحنة الثنائية يف عام            
املستفيدة بصورة ثابتة متويل أنشطة التعاون التقين لألونكتاد لصاحل األنشطة املكتفيـة ذاتيـاً           

ى ثقة هذه اجلهات يف برامج األونكتاد واألمهية اليت توليها هلذه           املنفذة يف بلداهنا، مما يدل عل     
وتتطلع األمانة إىل مواصلة النقاش بشأن مشروع استراتيجية األونكتاد يف جمال مجع            . الربامج

، وإىل تلقي التوجيه والدعم     )UNCTAD/OSG/MISC/2013/1(األموال ألنشطة التعاون التقين     
  . باألهداف واملبادئ املشتركة الستراتيجية مجع األموالمن الدول األعضاء فيما يتعلق
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وعلى صعيد منظومة األمم املتحدة، عملت اجملموعة املشتركة بني الوكاالت واملعنية             -٦٨
 األونكتاد قيادهتا، علـى تعزيـز دورهـا أكثـر           يواصلبالتجارة والقدرات اإلنتاجية، اليت     

شتركة بني الوكاالت دينامية داخل منظومة      واحتفظت مبكانتها كواحدة من أكثر اآلليات امل      
 يف املراحل   الفعالة عضواً، من املشاركة     ١٥ومتكنت اجملموعة، اليت تتألف من      . األمم املتحدة 

التحضريية لعدد من أُطر عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية على الصعيد القُطري ومـن              
  ".توحيد األداء "هنج إطار يفصياغة وتنفيذ برامج وأنشطة مشتركة 

       


