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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية

  الدورة الثامنة والستون
  ٢٠١٤سبتمرب / أيلول٥-٣جنيف، 

  تمن جدول األعمال املؤق) ب(٤البند 

  )١(االستثمار واملشاريع: ٢تقييم خارجي لربنامج األونكتاد الفرعي     

  موجز تنفيذي   
طلب جملس التجارة والتنمية، يف دورته السنوية الستني، من أمانة األونكتاد أن جتـري                

وللقيام بذلك، استقدم األونكتـاد     .  املعين باالستثمار واملشاريع   ٢للربنامج الفرعي     مستقالًاً  تقييم
. بصفتهما الشخـصية   امن خبريين مستقلني، وممثلَْين عن دولتني من الدول األعضاء شارك         اً  فريق

وأجري التقييم يف الفترة مـا بـني أواخـر          . ٢٠١٣-٢٠١٠ويغطي التقييم فترة برنامج العمل      
ويّتبع مبادئ التقييم اخلاصة بلجنة املساعدة اإلمنائية       . ٢٠١٤يونيه  /مارس ومنتصف حزيران  /آذار
 . لتابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومبادئ التقييم اخلاصة باألمم املتحدةا

وحيظى الربنامج الفرعي بسجل قوي وراسخ يف جماالت إعداد البيانات والبحوث،             
  .)الشعبة(وتنفذه شعبة االستثمار واملشاريع . وبناء توافق اآلراء، والتعاون التقين

البيانات اخلاصة بالربنامج الفرعي بشأن االستثمار األجنيب املباشر فريدة         وتعد قاعدة     
وحيظى ما تضمه من حبوث بشأن القضايا والسياسات املتعلقة باالستثمار األجنيب           . من نوعها 

وهناك طلب كبري   . املباشر بتقدير كبري من صناع السياسات واملستثمرين من القطاع اخلاص         
م من خالل البحوث وبناء توافق اآلراء ومن خالل منتجات التعـاون            على الدعم التقين املقد   

التقين، ولكن حمدودية املوارد اخلارجة عن امليزانية تثقل العبء على الشعبة يف بعض األحيان              
 .من أجل تلبية مجيع الطلبات بالسرعة املرجوة

__________ 

السيد تريي نويل والسيد أخيم إجنلـهارت، باالشـتراك مـع           : أعد هذا التقييم فريق تقييم مستقل مؤلف من        ) ١(
  .TD/B/WP(68)/CRP.2وترد مواد داعمة هلذا التقييم يف الوثيقة . يوري سايلنتال والسيدة برييت رمحن السيد
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تماسـك  على يد فريق إدارة عليا يتسم بدرجة كـبرية مـن ال           اً  وتدار الشعبة جيد    
وميكن رؤية العديد مـن النتـائج       . خالقة ويتمتع حبماس لالبتكار   اً  والدينامية ويقدم أفكار  

 .الرئيسية والتوصيات املقدمة هنا من هذا املنطلق

  : وفيما يلي االستنتاجات الرئيسية  
 على تقدير مرتفع من ناحيـة أمهيـة منتجاتـه           ٢حيصل الربنامج الفرعي      )أ(  

 فكل منتج من املنتجات األساسية يضم عناصر من ركـائز األونكتـاد             .وخدماته األساسية 
وقد تعززت األمهية على    . البحث والتحليل، وبناء توافق اآلراء، والتعاون التقين      : الثالث كافة 

ويتـسق  . مدى السنوات القليلة املاضية من خالل استحداث عملية حبث وتطـوير دقيقـة            
هداف اإلمنائية لأللفية ويضطلع بدور بالغ األمهيـة يف          بقوة مع خمتلف األ    ٢الربنامج الفرعي   

املناقشات املتعلقة مبسامهة االستثمار األجنيب املباشر واستثمارات القطاع اخلاص يف التنمية من 
  ؛٢٠١٥نمية املستدامة ملا بعد عام خالل أهداف الت

يل إىل عـدم    ولكن التقارير الراهنة مت   .  هاماً  أثراً ٢وحيقق الربنامج الفرعي      )ب(  
، سواء يف سياق إطار األمم املتحـدة        ٢اإلبالغ بالقدر الكايف عن مدى أثر الربنامج الفرعي         

 أو يف سياق تقرير النتـائج       ٢٠١٣-٢٠١٢ و ٢٠١١-٢٠١٠االستراتيجي لفتريت السنتني    
والذي يتجاوز بالفعل متطلبات اإلبالغ     (يف الوقت الراهن    اً  واألثر الذي تصدره الشعبة سنوي    

 ؛)لزامية يف األمم املتحدةإلا

يف إجناز األنشطة والنواتج املتوقعة يف سياق          فعاالً ٢ويبدو الربنامج الفرعي      )ج(  
لقيود اإلطار االستراتيجي، فإن من الـصعب       اً  ولكن نظر . إطار األمم املتحدة االستراتيجي   

  ار يف التنمية؛ثوضع تقدير كامل للفعالية إزاء ما هو مستهدف من تغيريات يف النواتج وآ

وتعمل الشعبة علـى إنـشاء مواقـع شـبكية أحـدث تتـسم بالتفاعليـة                  )د(  
  التكنولوجية؛ والريادة

فمن الصعب احلصول   . وتقوم الشعبة بإجناز الكثري من العمل مبوارد حمدودة         ) ه(  
 ويـساعد االسـتخدام   . على موارد كافية من خارج امليزانية لتلبية طلبات املساعدة التقنية         

اإلضايف لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املعززة على زيادة االستفادة من املوارد احملدودة           
 ؛اخلارجة عن امليزانية

 إىل حد كبري، رغـم      ٢وحيتفظ املستفيدون مبكاسبهم من الربنامج الفرعي         )و(  
بلدان الناميـة غـري     والدول اجلزرية الصغرية النامية وال    اً  أن البلدان األفريقية وأقل البلدان منو     

واهلشة والصغرية تواجه حتديات أكرب بكثري      اً  الساحلية وغريها من االقتصادات الضعيفة هيكلي     
ومن املرجح أن تتعزز االستدامة يف حال وجود موارد إضافية مـن خـارج              . يف هذا اجملال  

 ٢امليزانية وبعض اخلدمات احملدودة يف مرحلة ما بعد التـدخل مـن الربنـامج الفرعـي                 
  ؛منهماً مقدماً وسيليب ذلك طلب. للمستفيدين
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 ال يركز بقوة على املساواة بـني        ٢وباستثناءات حمدودة، فإن الربنامج الفرعي        )ز(  
وتتـسم قـضايا   . يف األونكتاد بأسرهاً عاماً  اجلنسني ومتكني املرأة، رغم أن ذلك األمر يبدو واقع        
 .٢ برنامج العمل احلايل للربنامج الفرعي االقتصاد األخضر حبضور أكرب يف عدة جماالت من

 : وتضم التوصيات ما يلي  

 يف  ٢أن تضمن الدول األعضاء استمرار الدور الرائد للربنـامج الفرعـي              -١  
النقاش اجلاري بشأن األمهية االستراتيجية لالستثمار األجنيب املباشر واالستثمار من القطـاع            

 ؛٢٠١٥نمية املستدامة ملا بعد عام  إطار أهداف التاخلاص يف حتقيق األهداف اإلمنائية يف

 ٢أن تواصل الشعبة استعراضها العام للمنتجات األساسية للربنامج الفرعي            -٢  
 ؛وحتديثها واالرتقاء هبا

أن تواصل الشعبة تعميم االستخدام املتسق لسالسل النتائج القابلة للقيـاس       -٣  
، مـع   وحمـددة املـدة  وذات صلةاس وممكن حتقيقها مؤشرات حمددة وقابلة للقيإىل اً  استناد

التركيز على تغريات النتائج ألغراض التخطيط والرصد واإلدارة املتعلقة جبميع سالسل النتائج          
وأن ترصد الشعبة مبزيد من االتساق األثر اإلمنائي الطويـل          . الواردة يف تقارير النتائج واألثر    

اع اخلاص لدى البلدان املـستفيدة مـن الربنـامج          األجل للعمل املرتبط باالستثمار وبالقط    
 ؛ على املستوى الربناجمي٢ الفرعي

 مـن   ٢أن تواصل الشعبة حتديث وجتديد املواقع الشبكية للربنامج الفرعي            -٤  
وأن يدعم األونكتاد احلاجة إىل حتقيق الالمركزية على        . أجل حتسني فعالية التوعية واالتصال    

 ع الشبكية للتفاعل مع املستفيدين؛ إنشاء املواقصعيدي الُشعب والفروع عند

أن تتوسع الشعبة يف استخدام التعلم عن بعد والتعلم اإللكتروين عند إيصال              -٥  
  .املنتجات األساسية لزيادة االتصال باستخدام املوارد احملدودة

أن تزيد الشعبة من مشاركتها يف احلوار القائم بني احلكومات وشـركاء              -٦  
لك ة على الصعيد القطري كوسيلة للحصول على موارد إضافية من خارج امليزانية، وذ            التنمي

  بدعم من دائرة التعاون التقين؛

من أجل تقدمي دعم بـسيط      " الرعاية الالحقة "أن تستحدث الشعبة خدمة       -٧  
  ؛للبلدان املستفيدة بعد إجناز املشاريع

لزيادة إمكانيـة حـصول الربنـامج    أن تنظر الدول األعضاء يف الكيفية املثلى      -٨  
 على موارد من خارج امليزانية، بطرق منـها آليـات التمويـل اخلاصـة باملعونـة                 ٢الفرعي  
 ؛التجارة لصاحل

أن تستخدم الشعبة األعمال احلالية املتصلة بأهداف التنمية املستدامة إلعادة            -٩  
  .٢ يف عمل الربنامج الفرعي النظر يف الكيفية املثلى لتعزيز قضايا املساواة بني اجلنسني
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  االستثمار واملشاريع: ٢الفرعي األونكتاد تقييم برنامج   -أوالً  

  السياق  -ألف  
اتفق جملس التجارة والتنمية يف دورته السنوية الستني مع استنتاجات هيئته الفرعية،              -١

ـ   الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية، اليت        إىل أمانـة   اً   تضمنت طلب
وستنظر الفرقة  .  املعين االستثمار واملشاريع   ٢األونكتاد بإجراء تقييم مستقل للربنامج الفرعي       

  .تقييم يف دورهتا الثامنة والستنيالالعاملة يف النتائج اليت توصل إليها 
 ونكتـاد الدول األعضاء يف األ   يف  التقييم  لتقرير  اجلمهور الرئيسي املستهدف    ويتمثل    -٢

 وهـم يف ذلك الربنامج    املصلحة  ، وأصحاب   ٢وإدارته العليا، مبا فيها إدارة الربنامج الفرعي        
يف جمال االستثمار   من القطاع اخلاص العاملني     ، وأصحاب املصلحة    صناع السياسات اً  أساس

 ديناملؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم، واجملتمع امل      و مبن فيهم املستثمرون  وتنمية املشاريع،   
  .األوساط األكادمييةيشمل مبا 
خبريين استـشاريني مـستقلني،     من  اً  فريقاألونكتاد  استقدم   هذا التقييم،    وإلجراء  -٣

العمل  ويغطي التقييم فترة    .بصفتهما الشخصية  اوممثلَْين عن دولتني من الدول األعضاء شارك      
مـارس ومنتـصف    /رأواخر آذا يف الفترة ما بني     تقييم  الوأجري  . ٢٠١٣-٢٠١٠الربناجمي  
  .٢٠١٤يونيه /حزيران

اليت تتبعها جلنة املساعدة اإلمنائية واألمم     لتقييمات  اخلمسة ل عايري  املتقييم إىل   اليستند  و  -٤
اثنني مـن   اً  ويتناول التقييم أيض  . األمهية والتأثري والفعالية والكفاءة واالستدامة    : املتحدة وهي 

. االستدامة البيئية/متكني املرأة واالقتصاد األخضر/نيبني اجلنساملساواة : امهواجلامعة هداف األ
املطروحة  واألسئلة ةالسبع هذه املعايري TD/B/WP (68)/CRP.2 املرفق األول من الوثيقة  ويوجز  

  . منهايف إطار كل 

  املنهجية  -باء  
، ركـز املقّيمـون     ٢ الذي تتسم به حافظة الربنامج الفرعـي         لنطاق الواسع  ل نظراً  -٥

  : الستة التالية على اجملاالت- وليس حصراً - أساساً
  :اإلدارة االستراتيجية  )أ(  

  ؛سالسل النتائج، خطط العمل، رصد وتقييم اآلثار: أدوات اإلدارة '١'
  ؛القيود الداخلية واخلارجية وختفيف وطأة املخاطر '٢'
  ؛استعراض وحتسني االجتاهات االستراتيجية ووضعية الربنامج الفرعي '٣'
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بيانات والبحوث، بنـاء توافـق      ال(عمل الثالث   الئز  ركاأوجه التآزر بني     '٤'
ـ األاملنتجـات   اسـتخدام   بطرق من بينها    ،  )اآلراء، التعاون التقين   ية ساس

  ؛والتواصل الشبكي ووسائل أخرىاملعززة تكنولوجيا املعلومات و
  :التخطيط االستباقي  )ب(  

  ؛٢الدور االستراتيجي للربنامج الفرعي  '١'
 ،الستثمار الزراعـي املـسؤول    امبادئ    ثالً، منها م  تطوير منتجات جديدة   '٢'

  ؛ ذلك وغري،التنمية املستدامةأجل حتقيق إطار سياسات االستثمار من و
منتـدى  الصادر عـن     تقرير االستثمار العاملي  ( الرائدةاستخدام املنتجات    '٣'

من أجل حتديد املسائل اجلديدة مثل سالسـل القيمـة          ) االستثمار العاملي 
  ؛وغريها ة املستدامةأهداف التنميوالعاملية 

ووضع الـسياسات   ألغراض البحوث   ديدة  اجلاحملافل الدولية   االستفادة من    '٤'
جمموعة البلدان الثمانية وجمموعة العشرين، ومنظمـات       (وبناء توافق اآلراء    

  ؛)التكامل اإلقليمي، ومنتدى االستثمار العاملي، وجهات أخرى
  ؛اتفاقات االستثمار الدولية  )ج(  
  ؛ت سياسة االستثماراستعراضا  )د(  
  ؛اللوائح التنظيمية اإللكترونية  ) ه(  
  .تنمية املشاريع من خالل برنامج تطوير ريادة األعمال  )و(  

عمل جانب من   فريق التقييم للنظر مبزيد من التفصيل يف        فرصة ل هذا االختيار   وأتاح    -٦
  تتبـع آثـار    غراضألالبيانات  حبوث  يف استخدام   اً  الفريق أيض ونظر   .فروع الشعبة األربعة  

األعمال ، وروابط   املراعي للبيئة الستثمار األجنيب املباشر    والترويج ل  وأدلة االستثمار،    التنمية،
  .تطوير احملاسيبالأداة و ،التجارية

ومقابالت شـبه   منظمة  ، استخدم الفريق أدوات استقصائية      األدلةتطوير  ومن أجل     -٧
يف األونكتاد، ومـوظفي شـعبة االسـتثمار        ء   وممثلي الدول األعضا   ،منظمة مع املستفيدين  

. وممثلني من منظمات إمنائيـة أخـرى       األونكتاد،   كبار مديري واملشاريع وإدارة الشعبة، و   
.  وزيـارات ميدانيـة     وحتليالت للبيانـات   مكتبيةاً  حبوثالفريق  وباإلضافة إىل ذلك، أجرى     

انظر  (الل التقييم خشخص ومت استطالع آرائهم      ١٠٠وأجريت مقابالت مع ما يزيد على       
التركيـز  هو  وكان الدافع وراء اختيار البلدان      ). ، املرفق الثاين  TD/B/WP(68)/CRP.2الوثيقة  

 د مـن  تنفيذ عد اً  والبلدان اليت شهدت مؤخر   املنخفضة الدخل    والبلداناً  على أقل البلدان منو   
لوقت واملوارد احملدودة   امل يسمح   ( والتغطية اجلغرافية    ملساعدة التقنية بواسطة الشعبة؛   اأنشطة  
املقدم مـن الـشعبة     الدعم  جلانب من   لتركيز املتزايد   لاً  ونظر .)ةسيوياآل انبلدأحد ال بإدراج  
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السوق املشتركة  (زيارة إحدى هذه اجملموعات     اً  اختار الفريق أيض  التجمعات اإلقليمية،    على
نات االستثمار األجـنيب    بيا ، اليت تعمل مع الشعبة يف جمايل      لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي   
  . )املباشر واتفاقات االستثمار الدولية

  االستثمار واملشاريع: ٢برنامج األونكتاد الفرعي   -ثانياً  

  ٢هدف الربنامج الفرعي   -ألف  
، على النحو املعّرف يف إطار األمـم املتحـدة          ٢يتمثل اهلدف من الربنامج الفرعي        -٨

  : فيما يلي٢٠١٣-٢٠١٢االستراتيجي لفترة السنتني 
حتقيق مكاسب إمنائية من زيادة تدفقات االستثمار ورسم السياسات وتعزيز   

والبلدان النامية  اً  البلدان األفريقية وأقل البلدان منو    ال سيما   قدرة مجيع البلدان النامية،     
اً  الضعيفة هيكلياالقتصاداتغري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية وغريها من 

  .)٢(هتا اإلنتاجيةا، على التنافس على الصعيد الدويل وزيادة قدروالصغريةواهلشة 
  :وتتمثل اإلجنازات املتوقعة من األمانة يف إطار هذا اهلدف يف أربع نقاط  -٩

زيادة فهم خمتلف املسائل الرئيسية املتعلقة باالستثمار يف القطـاعني العـام            )أ(  
عن السياسات ذات الصلة الـيت        لى التنمية، فضالً  املباشر ع األجنيب  واخلاص وأثر االستثمار    

  ؛ميكن أن تعزز املكاسب اإلمنائية املتأتية من هذا االستثمار
ب االستثمار واالستفادة   ذاتية جل وزيادة قدرة البلدان النامية على هتيئة بيئة م         )ب(  

  ؛منه ألغراض التنمية
اقات االسـتثمار الدوليـة     زيادة فهم املسائل الرئيسية والناشئة املتصلة باتف        )ج(  

 االستثمار وتنفيـذها، وإدارة     معاهداتوبعدها اإلمنائي، وتعزيز القدرة على التفاوض بشأن        
  ة؛املنازعات بني املستثمرين والدول

الدولية عـن طريـق    تنمية القدرة التنافسية ات يف جمالتعزيز الفهم والقدر    )د(  
تعزيـز  ‘ ٢‘ وتيسري األعمال التجارية؛     حفز تنمية املشاريع  ‘ ١‘: وضع سياسات هتدف إىل   
إنشاء أسواق تأمني ‘ ٣‘ املسؤولية االجتماعية للشركات واحملاسبة؛ أفضل املمارسات يف جمايل

  .)٣(قادرة على التنافس ومنظمة بشكل جيد

__________ 

)٢( A/66/6 (Sect.12) ، وما يليها٣١الصفحة .   
  . املرجع نفسه )٣(
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الصادر هبـا   الواليات   إىل   ٢للربنامج الفرعي   األهداف واإلجنازات املتوقعة    وتستند    -١٠
)  الثاين عشراألونكتاد(أكرا و) األونكتاد الثالث عشر(األعضاء يف الدوحة تكليف من الدول 

اجلمعيـة  اليت تعقدها األمم املتحدة، واليت تـضعها  املؤمترات ومؤمترات القمة وغري ذلك من    
  .األمم املتحدةب اخلاصة عملية امليزانية الربناجمية لفترة السنتنيموضع التنفيذ يف إطار العامة 

   االستثمار واملشاريع يف األونكتادشعبة  -باء  
، وهـي   )٤(٢تتوىل شعبة االستثمار واملشاريع املسؤولية الفنية عن الربنامج الفرعي            -١١

  :تتألف من أربعة فروع
  ؛فرع اجتاهات وقضايا االستثمار  )أ(  
  ؛فرع سياسات االستثمار  )ب(  
  ؛فرع بناء القدرات يف جمال االستثمار  )ج(  
  .فرع املشاريع  )د(  

  :ويف إطار هنج اإلدارة االستراتيجية اخلاص هبا، تشدد الشعبة على أمور من بينها ما يلي  -١٢
هنـج املنـتج    ‘ ١‘: استخدام ثالثة هنج استراتيجية إلجناز برنامج عملـها         )أ(  

  ؛هنج إقامة الشبكات والشراكة‘ ٣‘؛  هنج تكنولوجيا املعلومات املعزز‘٢‘؛ يساساأل
منتـدى  وتنظـيم    تقرير االستثمار العـاملي   إصدار  : ادينيتنفيذ منتجني ري    )ب(  

  ؛االستثمار العاملي
خدمات مميزة، يضم كل منها عناصر مـن        /استعمال عدة منتجات أساسية     )ج(  

  ). البيانات والبحوث، بناء توافق اآلراء، التعاون التقين(ركائز األونكتاد الثالث 

  النتائج  -ثالثاً  

  األمهية   -ألف  
صياغة يف  بتقدير جيد من املستفيدين ملا يقدمه من مساعدة ٢ربنامج الفرعي حيظى ال  -١٣

بطرق مـن   عد العاملي واإلقليمي والوطين،     الستثمار األجنيب املباشر على الصُ    ل ايتإطار سياس 
  الذيالتنمية املستدامةحتقيق إطار سياسات االستثمار من أجل  باستحداث  اً  بينها القيام مؤخر  

استثمارات القطاع اخلـاص واالسـتثمار      للنقاش الناشئ بشأن مسامهة     همة  ماً  يغطي أبعاد 
  .األجنيب املباشر يف التنمية املستدامة

__________ 

  .املرجع نفسه )٤(
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القضاء ( من األهداف اإلمنائية لأللفية      ١اهلدف   مع   ٢ويتسق عمل الربنامج الفرعي       -١٤
 العمـل   وذلك عن طريق االستثمار وتنمية املشاريع وإجياد فرص       ) على الفقر املدقع واجلوع   

وبرنامج تطوير ريادة األعمال اتفاقات االستثمار الدولية استعراضات سياسة االستثمار ومثل (
عاملية من أجل التنمية، الـيت      الشراكة  ال (٨ اهلدف   ، ومع )الستثمار األجنيب املباشر  والترويج ل 

واحلكـم  تعزيز دور القطاع اخلاص يف التنمية املستدامة وتعزيز الشفافية          ثل  تشمل مسائل م  
ومنتـدى  ) مثل اللوائح التنظيمية اإللكترونيـة    ( عن طريق تيسري األعمال التجارية       )الرشيد

مع الربنامج الفرعي   ويقل اتساق   . االستثمار العاملي ومبادرة أسواق األوراق املالية املستدامة      
ويزيد تقييم، هذا اليف الحق وفق النقاش ال )ومتكني املرأةبني اجلنسني تعزيز املساواة ( ٣اهلدف 

إطار سياسات   بطرق منها    )كفالة االستدامة البيئية   (٧اهلدف  من عمله يف اجملاالت املرتبطة ب     
، وتعزيز االستثمار األخضر، ومبادئ االسـتثمار       التنمية املستدامة حتقيق  االستثمار من أجل    

دورة  و تقرير االسـتثمار العـاملي    إصدار  وباإلضافة إىل ذلك، من خالل      . الزراعي املسؤول 
تضطلع به  الشعبة على الدور الذي ميكن أن       تركز  ،  ٢٠١٤ يف عام    منتدى االستثمار العاملي  

  .٢٠١٥أهداف التنمية املستدامة ملا بعد عام حتقيق القطاع اخلاص يف ات استثمار
 حافظةحتديث  ستعراض واستكمال و  العملية دقيقة   الشعبة  ، أجرت   ٢٠٠٩يف عام   و  -١٥

حيـث يوصـي    هذه العملية،   بضرورة استمرار   التقييم  هذا  نتائج  فيد  وت. منتجاهتا األساسية 
برنامج تطوير ريادة األعمـال واستعراضـات   املستفيدون بإجراء املزيد من التحسينات على  

  .)٥(سياسة االستثمار
 إىل إنـشاء آليـة متـسقة      اً  جزئي قد أدى    ٢٠٠٩يف عام   الذي بدأ   االستعراض  إن    -١٦

يف يتمثـل   يف هذا الصدد    رئيسي  تغيري  ومثة  . عبى مستوى الشُ  لبحث والتطوير عل  لومنظمة  
واالرتقـاء  البحث والتحليل، وبناء توافـق اآلراء،       باملسائل  تنفيذ عملية رمسية تربط حتديد      

تبدأ قضايا الناشئة،   الحتديد  ومبجرد  .  منها اجلديداستحداث  أو  /القائمة و األساسية  املنتجات  ب
الذي يصدر   تقرير االستثمار العاملي  تخدام الفصل الرابع من     عملية البحث والتحليل باس   عادة  
يف   املواضـيع ومن أجل الذهاب ملا هو أبعد من تقدمي       . موضوع بعينه من أجل إعداد    اً،  سنوي

عن اً  أكثر اتساق بصورة  هذه املواضيع واملسائل اجلديدة     إىل التدقيق يف     الشعبة   ىسعتالتقرير،  
مث تناوهلا على مستوى املنـتج      لى الصعيد احلكومي الدويل،     طريق عملية بناء توافق اآلراء ع     

أو استحداث اجلديد   / و دمات التعاون التقين  االرتقاء خب إىل  ذلك يف النهاية    يؤدي  ل،  األساسي
__________ 

استحداث جدول زمين واضح للتنفيذ يف االستعراض األويل لسياسة االستثمار بـشأن            االقتراحات  تشمل   )٥(
الرعاية "يف سياق   الدعم  قدر من   باإلضافة إىل   الرصد املشترك من قبل بلد بعينه وشعبة االستثمار واملشاريع،          

 كما أن برنامج تطـوير  .تعزيز االستدامةيف اإلصالح وألغراض زخم الفاظ على  احلللمساعدة يف   " الالحقة
فتـرة  لمدربني احمللـيني    ل ويستغرق منح الشهادات  .  لديه فترة إعداد طويلة     بتصميمه احلايل  ريادة األعمال 

يتمثل  و .جتارية  أعماالًأشخاص يديرون   من  طويل  تدريب املتدربني االلتزام بوقت     ما يتطلب   اً  وكثري ،طويلة
يف استحداث إصدارات بسيطة من منتجات تدريبية معينة واستعمال أدوات التعلم اإللكتروين من             االقتراح  
  .حلد من االعتماد على املدربني احمللينيأجل ا
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تقريـر االسـتثمار    (سالسل القيمة العاملية    املتعلق ب العمل  اسُتخدم  على سبيل املثال،    و. منها
استكـشاف  من أجـل    القطري   الصعيد جتريبيني على    لبدء مشروعني ) ٢٠١٣ لعام   العاملي

عيـد  يالكيفية اليت ميكن هبا للتعاون التقين من خالل برنامج روابط األعمـال التجاريـة أن     
، مع القيام يف الوقت نفسه باإلدراج التام للمبادئ املتعلقة          التركيز على سالسل القيمة العاملية    

 تقريـر االسـتثمار العـاملي      (نمية املـستدامة  التحتقيق  إطار سياسات االستثمار من أجل      ب
وفيما يلـي   . لشعبةل الدولية التابع اتفاقات االستثمار    فرع   يف الدعم املقدم من   ) ٢٠١٢ لعام

  .بعض األمثلة ذات الصلة

  البحث والتحليل  -١  
منذ أكثـر   ) ومركز األمم املتحدة لشؤون الشركات عرب الوطنية سابقاً       (تعمل الشعبة     -١٧
وحتظـى  بـالتفرد  تتسم بيانات عن االستثمار األجنيب املباشر على إعداد جمموعة اً  عام ٣٠ من

 واجملتمـع   )مبن فيهم الصحفيون  (بتقدير كبري من صانعي السياسات واملستثمرين وصناع الرأي         
كبري ثناء  ب تقرير االستثمار العاملي  وحظي  . )املنظمات غري احلكومية واألوساط األكادميية    (املدين  
التقارير كونه من   ممثلي الدول األعضاء إىل     وأشار عدد من    ،  متت مقابلتهم شخاص الذين   من األ 
مرصـد اجتاهـات    ويقدم منـشور    .  كل عام  تها إىل هناي  تهامن بداي يطلعون عليها   اليت  القليلة  

ـ حمدثـة و  حدث يف اآلونة األخرية، بيانات فـصلية        الذي استُ ،  االستثمار العاملية  ات استعراض
  .سنويةحتديثات أصحاب املصلحة الذين مل يعودوا حباجة إىل انتظار  بترحيب حظيتسياسات لل

، على سبيل املثـال،      فتضم تتعهدها الشعبة اليت حتظى بالتقدير و   قواعد البيانات   أما    -١٨
معاهدات للوثائق يضم مجيع      شامالًاً  مركزتعد  قاعدة بيانات اتفاقات االستثمار الدولية اليت       

، ) سياسات االستثمار  عليها من خالل املوقع الشبكي ملركز     االطالع  ميكن   (االستثمار الثنائية 
بيانـات  التسوية املنازعات بني املستثمرين والدول، وقاعدة       االت  املتعلقة حب بيانات  الوقاعدة  
إحـصاءات  املتعلـق ب  التقييمات األخرية للعمل    وتؤكد  . الستثمار األخضر افرص  املتعلقة ب 

  .)٦(ة العاليتهااشر وسياسات االستثمار على أمهياالستثمار األجنيب املب

  بناء توافق اآلراء  -٢  
 خمتلف اآلليـات احلكوميـة       يف ٢جتري مناقشة املخرجات السياساتية للربنامج الفرعي         -١٩

االجتماعـات  املؤمترات و الفرقة العاملة، و  ومبا يف ذلك جملس التجارة والتنمية،       لألونكتاد،  الدولية  
آليـات  لـدى   وكذلك  ،  شاريع والتنمية  وامل االستثماريف إطار جلنة    بع سنوات   اليت تعقد كل أر   

  .على سبيل املثال ال احلصر ألمم املتحدة مبا يف ذلك اجلمعية العامةومؤمترات أخرى تابعة ل
__________ 

)٦( L van Oijen, 2012, External evaluation of UNCTAD Project Account: Support to decision-making 
and policy formulation on FDI in the context of the Millennium Development Goals and the 
Monterrey Consensus, UNCTAD; A Engelhardt, 2014,  Final evaluation of UNCTAD 
Development Account Project: Towards developing a global monitoring system in national 

investment policies (2010–2013), UNCTAD.  
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فعاليات أخـرى مهمـة     ظهور   مع   ٢الربنامج الفرعي   تكيف  يباإلضافة إىل ذلك،    و  -٢٠
ومن مث،  . االستثمار واملشاريع ات الرئيسية يف جمال     السياس بقضايا   املتعلقةلصياغة اآلراء والنهج    

فإنه يستجيب للطلبات احملددة املقدمة من اجتماعات جمموعة البلدان الثمانية وجمموعة العشرين            
ما يكون ذلك بالتعاون مع البنك الدويل ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي             اً  وكثري(

الـسوق  ،  مـثالً (، ويقدم مسامهات لعمل اتفاقات إقليمية متنوعـة         )أخرىومنظمات دولية   
، ويـنظم منتـدى     ) ورابطة أمم جنوب شرق آسيا     املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي    

 وهو حمفل رفيع املستوى يعقد كل سنتني لصناع السياسات واملـستثمرين            -االستثمار العاملي   
ويشري من متت مقابلتهم ألغـراض هـذا        . املصلحةمن القطاع اخلاص وآخرين من أصحاب       

أكثـر  اً  التقييم إىل أن منتدى االستثمار العاملي، مقارنة باملنتدى االقتصادي العاملي، يقدم مزجي           
  .)٧(من املشاركني يف تشكيله، كما أنه أقل تكلفة بكثري بالنسبة للمستفيديناً توازن

  التعاون التقين  -٣  
ت األربعة األساسية موضوع التقدير االستقصائي املنظم يف سـياق          وفيما يتعلق باملنتجا    -٢١

 تقديرات  ٢ يف املائة من أصحاب املصلحة القطريني مينحون الربنامج الفرعي           ٩٦هذا التقييم، فإن    
 يف املائة إىل القيمة املـضافة       ٧٥من ناحية الوفاء باحتياجات بلداهنم، ويشري       اً  عالية إىل عالية جد   

ما يوصف بأنه دعم رائـد تكنولوجيـا   اً ة عن الدعم املقدم من الربنامج والذي كثري       املرتفعة الناجت 
وُينظر للتعاون التقين الذي يتم تلقيه علـى الـصعيد          ). ١، التذييل   TD/B/WP(68)/CRP.2انظر  (

القطري، من خالل استعراضات سياسة االستثمار وبرنامج تطوير ريـادة األعمـال واللـوائح              
 ٧٠حيث أبدى   (رونية واتفاقات االستثمار الدولية، على أنه تعاون حسن التوقيت          التنظيمية اإللكت 

، رغم أن حشد التمويل من خارج امليزانية قـد          )يف املائة من املستجيبني رضاهم أو رضاهم البالغ       
وهو شاغل متت إثارته بالنسبة لربنامج تطوير ريـادة األعمـال          (يؤخر التنفيذ يف الوقت املناسب      

ومع اطالع مزيد من البلدان علـى جتـارب         ).  االستثمار الدولية على وجه اخلصوص     واتفاقات
البلدان األخرى يف جمال املساعدة التقنية باملنتجات األساسية، فإن الطلب على بعض اخلدمات قد              

  ).وهو ما ُيناقش أدناه( على تعبئة املوارد ٢يزيد بالفعل بدرجة أسرع من قدرة الربنامج الفرعي 
تشري نتائج االستقصاءات كذلك إىل حمدودية االزدواج بني التعاون التقين املقدم من            و  -٢٢

فعلى سبيل املثال، يشري املستجيبون إىل أن       . الشعبة وذلك املقدم من املنظمات اإلمنائية األخرى      
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي تقدم خدمات يف جمال استعراضـات االسـتثمار              

ما ُينظر هلا على أهنا تروج لرؤية معينة        اً  قات االستثمار الدولية، ولكن تلك اخلدمات كثري      واتفا
مقارنة خبدمات استعراضات سياسة االستثمار واتفاقات االسـتثمار الدوليـة املقدمـة مـن              

أن برنامج تطـوير    اً  وكما أشارت اإلجابات على االستقصاء، يرى املستفيدون أيض       . األونكتاد
من خالل التركيز على مساعدة أصحاب املشاريع       اً  فريداً  متخصصاً  عمال يوفر احتياج  ريادة األ 

 يف املائة من    ٩٣يشري  اً،  وأخري. يف تغيري طريقة تفكريهم وسلوكهم إزاء تنمية األعمال التجارية        
__________ 

 .تعد تكلفة املشاركة يف املنتدى االقتصادي العاملي مرتفعة بشكل تعجيزي بالنسبة للعديد من البلدان النامية )٧(
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ية والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غـري الـساحل         اً  املستجيبني من أقل البلدان منو    
واهلشة والصغرية، إىل أن املساعدة التقنية املقدمة مـن         اً  وغريها من االقتصادات الضعيفة هيكلي    

  .)٨( عادة ما تكون متكيفة بشكل جيد مع حاالهتم واحتياجاهتم اخلاصة٢الربنامج الفرعي 

  االستنتاجات   -٤  
 مـن   ٢الفرعـي   أمهية املنتجات األساسية اليت يقدمها الربنامج       اً  لقد تعززت مؤخر    -٢٣

لبحث والتطوير تتيح للشعبة أن تستعرض حافظة منتجاهتـا         دقيقة ل خالل استحداث عملية    
  .أو تضيف إليها بشكل متسق ومدروسحتسنها األساسية أو 

وتربط عملية البحث والتطوير نتائج البحوث اجلديدة على حنو مدروس أكثر بتوافـق               -٢٤
كان غياب هذه العملية يف املاضي يعين أن بعض األفكار          و. اآلراء واالرتقاء باملنتجات األساسية   

  .حىت النهايةاً  مل تكن تستكمل دائمتقرير االستثمار العامليالسياساتية املهمة املصاغة يف 
 بقوة مع خمتلف األهداف اإلمنائية لأللفيـة، وال سـيما           ٢ويتسق الربنامج الفرعي      -٢٥

سيلة املثلى لتكييف حافظة منتجاته من أجـل        ويركز الربنامج على الو   . ٨ واهلدف   ١اهلدف  
سياق  القطاع اخلاص، مبا يشمل االستثمار األجنيب املباشر، يف          اتحتديد دور وفرص استثمار   
للمشاركة املتعمقـة للربنـامج     اً  ونظر. ٢٠١٥رحلة ما بعد عام     ملأهداف التنمية املستدامة    

جمال تصميم املسائل األساسية     مع مستثمري القطاع اخلاص وصناع السياسات يف         ٢الفرعي  
املتعلقة بسياسات االستثمار وبناء توافق اآلراء بشأهنا وتنفيذها من خالل العديد من منتجاته             

 اتفاقات االستثمار الدوليـة ومنتـدى       - على سبيل املثال ال احلصر       -األساسية، مبا يشمل    
وراق املالية املستدامة ومبـادئ     ومبادرة أسواق األ  تقرير االستثمار العاملي    االستثمار العاملي و  

يضطلع بدور رئيسي يف املناقشة اجلاريـة       الفرعي  االستثمار الزراعي املسؤول، فإن الربنامج      
بشأن مسامهة االستثمار األجنيب املباشر واستثمارات القطاع اخلاص يف حتقيق غايات التنمية            

  . يف سياق أهداف التنمية املستدامة

  التوصيات  -٥  
دول األطراف بدراسة اختاذ خطوات لتعزيز الدور اخلاص الذي ميكـن أنقيام ال   ١

 يف املناقشات اجلارية واملقبلة بشأن مسامهة االستثمار٢يضطلع به الربنامج الفرعي     
األجنيب املباشر واستثمارات القطاع اخلاص يف حتقيق أهداف التنميـة املـستدامة

 .٢٠١٥ا بعد عام رحلة ممل

استعراضها املنظم للمنتجـات األساسـية واخلـدمات املميـزةمواصلة الشعبة     ٢
 .واستمرارها يف حتديث حافظتها وفرادى منتجاهتا، حسب احلاجة

__________ 

انظر جدول اسـتعراض    . ٢هذا ما أكدته تقييمات عدة للمنتجات األساسية اليت يقدمها الربنامج الفرعي             )٨(
  ).٣، التذييل TD/B/WP(68)/CRP.2 (٢عي للربنامج الفراً التقييمات اليت أجريت مؤخر
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  األثر  -باء  

   حالياًمربرات تتبع األثر وكيفية تتبعه  -١  
وقد أسفر حتول احلـوار بـني   . قابلة للقياستود كل الدول األعضاء أن ترى نتائج      -٢٦

مع مبادئ باريس بشأن فعالية املعونة، والتحسينات التالية يف اً لدان املاحنة اتساقاملستفيدين والب
 التعاون التقين مـن     اتساقبشأن  جديد حمّسن   أكرا ويف بوسان جبمهورية كوريا، عن نقاش        

املاحنني مع أهداف التنمية اليت تضعها البلدان املتلقية، وتقاسم املسؤوليات بني اجلهات املتلقية             
يف تنفيذ برامج التعاون التقين الداعمة من جهة املـاحنني، ويف           (حنة من أجل حتقيق التغيري      واملا

، وزيادة الشفافية مبا يشمل حتـسني       )متابعة التغري يف النواتج إىل النهاية من جهة املستفيدين        
ويف هذا السياق، يقع األونكتاد، مثل وكاالت األمـم   . قياس اآلثار ورصدها بشكل مشترك    

حدة األخرى، حتت ضغط لتعزيز ما جيريه من قياس ورصد وختطيط وإبالغ فيما يتعلـق               املت
ممثلون عن الدول الناميـة     بالفعل  ويف املقابالت اليت متت يف سياق هذا التقييم، شدد          . باآلثار

  . املتقدمة على السواء على احلاجة إىل حتسني فهم أثر الربامج الفرعية املختلفة لألونكتادو
ـ  تقارير عن أدائه   ٢دم الربنامج الفرعي    ويق  -٢٧  إطـار األمـم املتحـدة    علـى اً قياس

وتعد . االستراتيجي، الذي خيضع الستعراض حكومي دويل ومن مث التأييد من اجلمعية العامة           
ألنشطة والنـواتج، مـع     ا تدابريمن  اً  مؤشرات األداء يف اإلطار االستراتيجي يف الغالب مزجي       

  . بعض مؤشرات التغيري
خلطط العمل الـسنوية كمـا      اً  مدروساً  وباإلضافة إىل ذلك، وضعت الشعبة نظام       -٢٨

وعلى وجه التحديد، وضعت الشعبة مصفوفة مفصلة خلطة    . تقرير النتائج واألثر  اً  تصدر سنوي 
اإلجناز املتوقع مبوجب الوالية الرباعية السنوات والطلبات احملددة ) أ( إىل نواجتهاالعمل إلسناد  

 ٢اجلزء من اإلطار االستراتيجي املتعلق بالربنامج الفرعـي  ) ب( اجلمعية العامة،  الصادرة عن 
. الفريق التابع للشعبة واملسؤول عن اإلجناز     ) د( للشعبة،   املنتجات األساسية ) ج(لألونكتاد،  

بواسطة املدير مع رؤسـاء فـروع      اً  تقريباً  وجيري استعراض خطط العمل ثالث مرات سنوي      
 اليت تصدر تقارير النتائج واألثر  وتقدم  .  برصد داخلي واضح إلجناز النواتج     الشعبة، مما يسمح  

جلمهور أكرب، وبقدر من التفصيل، عن النطاق الواسع من النواتج اليت           اً  وشرحاً  وصفاً  سنوي
وباإلضافة إىل ذلك، ومن خالل إطارها لتقييم األداء،        . تنجزها الشعبة خالل السنة التقوميية    

 ة وكفـاء  وما تتسم به من جودة    يف التقييم الذايت ألمهية مبادراهتا      اً   شوط فقد قطعت الشعبة  
بعض املؤشرات على التغري     ويف إطار معيار الفعالية، فإن إطار تقييم األداء ُيظهر فعالً         . ةوفعالي

  .  بعمل الشعبةفيما يتعلقيف النواتج لدى املستفيدين 
يتجـاوز  اً  سنويالذي يصدر    لنتائج واألثر تقرير ا ومن ناحية الشفافية واإلبالغ، فإن        -٢٩

ولكن فريق التقييم يالحظ أن أدوات اإلبالغ       . بال شك ما تقتضيه متطلبات اإلبالغ اإللزامية      
 علـى تغـريات     ٢احلالية ال تزال على األرجح مقصرة يف اإلبالغ عن أثر الربنامج الفرعي             

  .النواتج واآلثار اإلمنائية لدى املستفيدين
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لقـوة إدارهتـا    اً  نها من أن تتقدم عن ذلك خبطوة، نظـر        الشعبة بوضع ميكّ   وتنفرد  -٣٠
، وأن حتول سالسل النتائج اخلاصة باملنتجات       تقارير النتائج واألثر  واجلهود املبذولة بالفعل يف     

حمددة إىل مؤشرات   اً   يف تلك التقارير إىل سالسل نتائج قابلة للقياس، استناد         واملبينةاألساسية  
 ميكن استخدامها ألغراض التخطـيط      وحمددة املدة وذات صلة   اس وممكن حتقيقها    وقابلة للقي 

 يـستخدم بالفعـل     ٢وكما كشف فريق التقييم، فإن الربنامج الفرعـي         . والرصد واإلدارة 
  .)٩(سالسل نتائج قابلة للقياس لثالثة منتجات أساسية

ية الطويلـة األجـل يف      ويف هذا السياق، سعى فريق التقييم إىل تقدير اآلثار اإلمنائ           -٣١
االقتصاد بأسره على املستوى الربناجمي، وتغريات النواتج املتوسطة األجل لدى املـستفيدين            

كما سعى إىل إبراز كيفية صياغة سالسل النتـائج         . املباشرين على مستوى املنتج األساسي    
  .القابلة للقياس لكل منتج من املنتجات األساسية

  ى صعيد الشعبةتتبع األثر اإلمنائي عل  -٢  
من أجل تتبع أبعاد األثر اإلمنائي الطويل األجل، وألغراض هذا التقييم، مت إجـراء                -٣٢

البلدان املستفيدة من دعم التعاون التقين املرتبط      : مت حتديد جمموعتني من البلدان    ،  أوالً. حتليلَْين
 املستفيدة من التعاون    حيث ُجمعت قوائم البلدان   (باالستثمار والتنمية واملقدم من األونكتاد      

) التقين يف سياق استعراضات سياسة االستثمار واللوائح التنظيمية اإللكترونية وأدلة االستثمار          
مث قُسمت كل جمموعة    .  لغرض املقارنة  البلدان اليت مل تستفد من مساعدة مماثلة      من  وجمموعة  

يف جنوب آسيا وجنوب شـرق  اً البلدان األفريقية، أقل البلدان منو   : إىل أربع جمموعات فرعية   
آسيا، بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البجر الكارييب، وبلدان وسط أوروبا ووسـط آسـيا              

  ).قائمة البلداناملتعلق ب، مالحظة الشكل TD/B/WP(68)/CRP.2 انظر(
 يقارن منو االستثمار األجنيب املباشر لدى املستفيدين املباشرين من          وضع حتليل أول  و  -٣٣

انظـر  ( والبلدان املقارنة لكـل مـن اجملموعـات الفرعيـة األربـع              ٢ج الفرعي   الربنام
TD/B/WP(68)/CRP.2 وفق ٢٠٠٩البلدان لعام  ووضع حتليل ثان باستخدام ُرَتب      ). ، الشكل 

 ٢٠١٢تقرير االستثمار العاملي لعام      االقتصادية لالستثمار األجنيب املباشر الواردة يف        املسامهة
 وللبلـدان املقارنـة     ٢ب للمستفيدين املباشرين من الربنامج الفرعـي        ومبقارنة متوسط الرت  

)TD/B/WP(68)/CRP.2   قياسات حمدودة   ٢٠٠٩ويستخدم الرقم القياسي لعام     ). ٥، اجلدول 
 أخرى منتقاة لتقييم األثر االقتـصادي لالسـتثمار         وعواملعن العمالة وعائدات الضرائب     

ية البيانات املتاحة، مل يتسن وضع تلـك املقارنـة          حملدوداً  ولألسف، ونظر . األجنيب املباشر 
  .لبلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب إال

__________ 

وهذه حال اللوائح التنظيمية اإللكترونية وبرنامج تطوير ريادة األعمال واتفاقات االستثمار الدولية، اليت تـستخدم             ) ٩(
ولكن يف حالة برنامج تطوير ريادة األعمال، فإن إطـار          . بتمويل سويسري اً  إطار نتائج ُوضع لدعم عملها مقترن     

وتعِّد أداة التطوير احملاسيب خمططات تـشتت مهمـة     . يم املوضوع للربنامج ال يبدو وأنه ينفذ باتساق       الرصد والتقي 
 . لكل مستفيد، ميكن استخدامها كمؤشرات خلط األساس ولألهداف، وذلك ألغراض الرصد والتقييم
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وبينما ال ميكن إنكار أن تلك التحليالت أولية إىل حد ما، فإهنا تشري بالفعل إىل أداء              -٣٤
فيدين املباشرين  أفضل، فيما يتعلق بنمو االستثمار األجنيب املباشر وأثره االقتصادي لدى املست          

وبالنسبة لبلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر      . ، منه يف البلدان املقارنة    ٢من الربنامج الفرعي    
، كان متوسط الرتبـة ألغـراض األثـر         ٢الكارييب اليت تلقت الدعم من الربنامج الفرعي        

بة للبلـدان   ؛ وكان متوسط الرت   ٢٠٠٩ يف عام    ٣٠االقتصادي لالستثمار األجنيب املباشر هو      
وبوجه عام، سيكون من املفيد وضع هذه ).  الرقم، كان األثر أكرباخنفضكلما  (٥٤املقارنة  

اً بأسلوب أكثر اتساق  ) مبا يشمل العمل يف جمال تنمية املشاريع      (التحليالت أو حتليالت مماثلة     
ي الواسـع    األثر اإلمنائ   حتقيق  حنو ٢ملساعدة الشعبة على إظهار مدى عمل الربنامج الفرعي         

  . ااملتوقع يف إطار واليته

  يتتبع تغريات النتائج على مستوى املنتج األساس  -٣  

  البحث والتحليل  )أ(  
يعد البحث من املنافع العامة اليت يصعب تتبع أثرها بسبب تعدد أصحاب املـصلحة           -٣٥

على التغـيري   الذين ميكن هلم االستفادة منه، ألنه قد يكون غري مباشر بقدر كبري وألن تأثريه               
  . ليظهرفترة طويلةيستغرق أو اً رمبا حيدث سريع

من منتج  كل  املكونة ل عناصر  الالبيانات والبحوث من    تعد  اً،  وعلى النحو املذكور آنف     -٣٦
 يف هذا اجملال، إىل حـد       ٢ومن مث ميكن تتبع أثر عمل الربنامج الفرعي         . املنتجات األساسية 

ويعترب أثـر   . ية األخرى مثل تلك اليت نستعرضها أدناه      كبري، من خالل أثر املنتجات األساس     
ولكن مبا أن الشعبة تعّرف البيانات والبحـوث        . يف العادة اً  خرى كبري األساسية  األنتجات  امل
على أهنا من املنتجات األساسية، فسيكون من املفيد وضع سالسل نتـائج            ) نظم املعلومات (

وميكن القيام بـذلك    . هلذا اجملال حتديداً  ) نتائجأو جمموعة فرعية من سالسل ال     (قابلة للقياس   
باستخدام مسارات األثر واستقصاءات املعارف والتوعية واملمارسة كأدوات لقياس خطوط          

  . )١٠(األساس واألهداف حىت يتسىن لألونكتاد تتبع تلك اآلثار

  بناء توافق اآلراء  )ب(  
 بسيطة وقابلة للقياس، نطاق ، بطرقTD/B/WP(68)/CRP.2  يف الوثيقة١يبني اجلدول   -٣٧

األنشطة والنواتج ألحد اجملاالت الرئيسية اليت يتسم فيها الُبعد اخلاص ببناء توافق اآلراء بأمهية              
 الـذي يـضعه     - التنمية املستدامة حتقيق  إطار سياسات االستثمار من أجل       وهو   -كبرية  

ات النتائج على مستوى    وتغري) ٢٠١٣-٢٠١٠اإلبراز الداكن يف اجلدول للفترة      (األونكتاد  
اإلبـراز الفـاتح،    (املستفيدين حسب قياسها وفق نوع اتفاقات االستثمار الدولية املربمـة           

__________ 

لتنمية الدولية، اململكة   انظر على سبيل املثال، استخدام الفريق االستشاري للبحوث الزراعية الدولية وإدارة ا            )١٠(
  .املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
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مع اإلطار النموذجي اجلديد    اً  وعلى النحو املبني يف اجلدول، اتساق     ). ٢٠١٣-٢٠١٠ للفترة
 يف املائـة    ٢٥من  اً  منو" التحرير"الناشئ التفاقات االستثمار الدولية، شهد إدراج خصائص        

 يف اتفاقات االستثمار الدوليـة املتاحـة        ٢٠١٣ و ٢٠١٠بني عامي   اً   يف املائة تقريب   ٦٠ إىل
املائة   يف٨٠ يف املائة إىل ٥٠من اً منو" التنمية املستدامة"نصوصها، فيما شهد إدراج خصائص 

االستثمار من إطار سياسات الدور الناشئ الذي تضطلع به مبادئ اً ويبّين اجلدول أيض. اًتقريب
  .، يف الطريقة اليت تصاغ هبا اتفاقات االستثمار اجلديدةالتنمية املستدامةحتقيق أجل 
آخر يؤدي فيه بناء القدرات والبحث إىل         وتعد مبادئ االستثمار الزراعي املسؤول جماالً       -٣٨

تنفيذ التدرجييني  وتشري األدلة اجملمعة خالل التقييم إىل عملية متسقة لالعتماد وال         . إحداث تغيريات 
  .لتلك املبادئ بواسطة حكومات جمموعة العشرين والعناصر الفاعلة يف القطاع اخلاص

  التعاون التقين  )ج(  
من أنشطة التعاون التقين على الصعد العـاملي واإلقليمـي          اً  كبرياً  تنفذ الشعبة عدد    -٣٩

 يف املائة من أصحاب املصلحة املستطلعة آراؤهم أن األثر مرتفـع إىل             ٥٩ويعترب  . والقطري
 على إنشاء املشاريع مرتفـع إىل       ٢ يف املائة أن أثر الربنامج الفرعي        ٦١؛ ويعترب   مرتفع جداً 
 على إجياد فرص العمـل إجيـايب        ٢ثر الربنامج الفرعي     يف املائة أن أ    ٥٦؛ ويعترب   مرتفع جداً 

  ).TD/B/WP(68)/CRP.2انظر (
  يف الوثيقـة   ٤ إىل   ٢مرة أخرى، وعلى سـبيل املثـال، تـشري اجلـداول مـن                -٤٠

TD/B/WP(68)/CRP.2          إىل اآلثار اهلامة الفورية القابلة للقياس للتعاون التقين علـى الـصعيد 
وكل البلدان اليت اكتملت فيها تقارير      . دة لدى املستفيدين  القطري من خالل املقاييس املعتم    

عن تطبيق استعراض لسياسة االستثمار تشهد تنفيذ إصالح قانوين وتنظيمـي ومؤسـسي             
وتتراوح معـدالت اإلجنـاز     (مع ما حتدد يف االستعراض األصلي لسياسة االستثمار         اً  متاشي

). الحات املخطط هلا، حسب كل بلد      يف املائة من كل اإلص     ٨٠ و ٢٠الكبري بني    الكامل أو 
هـي  اً  بلـد ١٢وبلغ متوسط اخلفض يف عدد اخلطوات املتبعة لتسجيل األعمال التجارية يف   

 يف املائة؛ وبلغ متوسط اخلفـض يف        ٧٠يف تنفيذ اللوائح التنظيمية اإللكترونية      اً  األكثر تقدم 
يت تعمل فيها املراكز اخلاصـة      ومن بني البلدان ال   .  يف املائة  ٦٢عدد األيام الالزمة للتسجيل     

 منها حباجة إىل دعم اجلهـات       ٢٣، مل يعد     بلداً ٣٢بربنامج تطوير ريادة األعمال، وعددها      
  .املاحنة بشكل كامل

ويف هذه املرحلة، تعد هذه اجلداول مناذج موضوعة بأثر رجعي، ولكنها تـشري إىل                -٤١
ـ  إمكانية وضع أطر منطقية واضحة ذات مؤشرات بسيطة، من           قابلـة  والددة  املؤشرات احمل

نتـائج  ال، لدعم هنج يستند إىل سالسـل       ددة املدة احملووذات الصلة   مكن حتقيقها   املللقياس و 
  .قابلة للقياس، وإمكانية استخدام تلك األطر ألغراض التخطيط والرصد واإلدارةال
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  ختفيف املخاطر  -٤  
 ،البحث اجلديـد من لية متسقة  بالفعل عمتتبعوعلى النحو املبني أعاله، فإن الشعبة        -٤٢

لتدقيق ومناقشة أفكار جديدة ) مبا يشمل استعراض األقران من قبل اخلرباء      (وبناء توافق اآلراء    
ساسية، وكذلك إجراء اختبـارات ميدانيـة لتـصميمات جديـدة           األلمنتجات  لأو حمدثة   

من املنتجات  لتخفيف قدر من املخاطر املرتبطة بكل منتج        حسبما يلزم   للمنتجات األساسية   
وإىل جانب صياغة سالسل    .  الواردة األساسية، وال سيما لضمان األمهية من خالل التعليقات       

وذات صـلة   حمددة وقابلة للقياس وممكن حتقيقهـا        باستخدام مؤشرات    ،نتائج قابلة للقياس  
 لكل منتج من املنتجات األساسية، فإن الشعبة ستستفيد من إعداد مـصفوفات             وحمددة املدة 

  . حة لتقدير املخاطر لكل سلسلة من سالسل النتائج الرئيسيةواض

  االستنتاجات  -٥  
 ٢تشري حبوث البيانات احملدودة اجملراة يف سياق هذا التقييم إىل أن الربنامج الفرعي                -٤٣

 نتائج الربنـامج    مقصرة يف عرض  كما تشري إىل أن أدوات اإلبالغ احلالية        . هامةاً  حيقق آثار 
  .آلثار اإلمنائية لدى املستفيدينطة بالتغريات يف النواتج وا املرتب٢الفرعي 

قابلة للقياس  النتائج  الووفق استنتاجات التقييم، فإن الشعبة تستخدم بالفعل سالسل           -٤٤
ألغراض التخطيط والرصد فيما خيص ثالثة على األقل من املنتجات األساسية، يف اتساق مع              

ما يتجاوز االنتقال إىل االستخدام الشامل لسالسل النتـائج       وبين. تقرير النتائج واألثر  ما يبينه   
 ما تقتضيه متطلبات اإلبالغ اإللزامية، فإن التوسع يف استخدام          - بقدر كبري    -القابلة للقياس   

تلك السالسل عرب كل املنتجات األساسية الرئيسية سيسمح بالتخطيط والرصد علـى حنـو     
  . ٢األثر الذي حيققه الربنامج الفرعي أفضل لكل منها، وكذلك بتتبع أقوى لعمق 

  التوصيات  -٦  
تقرير النتـائجتشغيل كل سالسل النتائج املبينة يف        ٢يتعني على الربنامج الفرعي       ٣

املـستهدفة ألغراض التخطيط واإلدارة والرصد اخلاصة بتغريات النـواتج          واألثر
ل النتـائج قابلـةويتعني أن تكون سالس   . للشعبةاألساسية  لكل املنتجات   بالنسبة  

وذاتحمددة وقابلة للقياس وممكن حتقيقهـا       للقياس من خالل استخدام مؤشرات      
، وأن تشمل صياغة مـصفوفات واضـحة لتقـدير املخـاطروحمددة املدة صلة  
  . تيجيات لتخفيف املخاطراواستر
باإلضافة إىل ذلك، يتعني أن تعمل الشعبة مبزيد من االتساق على رصد األثر  
 الطويل األجل لألعمال املرتبطة باالستثمار وبالقطاع اخلاص لدى البلداناإلمنائي

 .  على الصعيد الربناجمي٢املستفيدة من الربنامج الفرعي 
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  الفعالية  -جيم  
 مـن الوثيقـة     ٣ويرد استعراضـها يف التـذييل       اً   تقييمات أجريت مؤخر   ٨تشري    -٤٥

TD/B/WP(68)/CRP.2   فيما يتعلق بفـرادى املـشاريع      ٢فرعي   الربنامج ال  ز إىل فعالية إجنا  .
 من إطار األمم    ٢جلانب املتعلق بربنامج األونكتاد الفرعي      يف سياق ا  يشري إبالغ الشعبة     كما

  .إلجناز املبينه فيهاملتحدة االستراتيجي إىل فعالية إجناز النواتج واألنشطة مقارنة مبؤشرات ا

  البحث والتحليل  -١  
 الشعبة جمموعة بيانات عـن تـدفقات االسـتثمار          ه، تعدّ على النحو املذكور أعال     -٤٦

األجنيب املباشر تتميز بتفردها وقيمتها العالية املؤكدة واستخدامها املكثف من قبـل صـناع              
السياسات وغريهم من أصحاب املصلحة املؤثرين على النقاش اخلاص بصنع السياسات مـن             

مرصد اجتاهات  اد املنشور ربع السنوي     ويعترب إعد . )١١(خالل البحث واإلعالم، إىل غري ذلك     
للخطوات املتخذة لزيادة فعالية اً جيد  يصدر على شبكة اإلنترنت مثاالً     الذياالستثمار العاملية   

  . احلصول على املعلومات

  بناء توافق اآلراء  -٢  
التنميـة  حتقيـق   إطار سياسات االستثمار من أجل      من استحداث   اً  إن ما مت مؤخر     -٤٧

على الدعم التقين املقدم من الـشعبة يف جمـال اتفاقـات            اً  الذي ينعكس حالي   - املستدامة
 يرافقه بوضوح حتول يف أسلوب صياغة اجلديد من تلـك االتفاقـات             -االستثمار الدولية   

ويشري املستفيدون من تلك االتفاقـات الـذين        ). ١، اجلدول   TD/B/WP(68)/CRP.2 انظر(
 وبنـاء توافـق   ، بني فعالية الدعم من خالل البحث   اسُتطلعت آراؤهم إىل وجود عالقة قوية     

 يف املائة من اجمليبني     ٨٠ومنح  .  والدعم التقين الذي يتلقونه من األونكتاد يف هذا اجملال         ،اآلراء
يف جمال تعزيز قدرهتم على التفاوض بـشأن        اً  عالياً   تقدير ٢على االستقصاء الربنامج الفرعي     

  . بالتنوعاتفاقات استثمار دولية أفضل وتتسم 

  التعاون التقين  -٣  
، الـيت تغطـي     TD/B/WP(68)/CRP.2 تشري اجلداول الثالثة الـواردة يف الوثيقـة         -٤٨

استعراضات سياسة االستثمار واللوائح التنظيمية اإللكترونية وبرنامج تطوير ريادة األعمال،          
. وهذا أمر متوقـع  . نإىل حتقق إجناز هام مقترن بتفاوتات يف عمق النواتج املتحققة بني البلدا           

.  يف املائة يف كل األوقات     ١٠٠فما من برنامج للتعاون التقين ميكنه توقع إجناز النواتج بنسبة           
 يف املائة من أصحاب املصلحة املستطلعة آراؤهـم بـشان املنتجـات             ٦٤ومع ذلك، فإن    

__________ 

 (...) ٢٠١١ أول تقاريرها عن االستثمار يف عام        السوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي     أصدرت  " ) ١١(
ار حيث مت اإلقرار صراحة بالدعم التقين املقدم من األونكتاد يف بناء القدرات مبجـال إحـصاءات االسـتثم                 

 .(van Oijen, 2012)" األجنيب املباشر وأنشطة الشركات عرب الوطنية يف الدول األعضاء بتلك السوق
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ملائة يقيموهنـا    يف ا  ٢٧واً،   بتقدير عال جد   ٢األساسية الثالثة يقيمون فعالية الربنامج الفرعي       
ويف هناية املطاف، فإن التغريات يف النواتج تنبع من اخليارات والقـرارات الـيت        . بتقدير عال 

توافق اآلراء  بناء  تتخذها البلدان، رغم أن تلك القرارات يتعني أن يشجعها وحيسنها البحث و           
  . والتعاون التقين املقدم من املنظمة اإلمنائية

ـ يف  اً  العمل امليداين، حدد عدد من املستفيدين نقص      ويف سياق االستطالع و     -٤٩ دعم ال
ن يساعدهم على التحديد األكثـر  أاملساند عقب تقدمي املساعدة التقنية من الشعبة، مما ميكن    

عب األونكتاد، أو غريها من اجلهات الشريكة يف التنمية         فعالية لفرع أو فروع الشعبة، أو شُ      
ملزيد من النقاش   (املساعدة التقنية على مستوى املتابعة       من   ا حيتاجونه مبمساندهتم  اليت ميكنها   

  ). حول االستدامة، انظر الفرع هاء من الفصل الثالث أدناه

  التحديات القائمة أثناء التنفيذ  -٤  
تعبئة املوارد من خارج امليزانية للمنتجات      يف  التنفيذ  خالل   الصعوبة األساسية    تتمثل  -٥٠

ويرد النقاش اخلاص هبذه املسألة حتـت بنـد         . على هذا التمويل  األساسية اليت تعتمد أكثر     
  ).انظر الفرع دال من الفصل الثالث أدناه(الكفاءة 

  املمارسات اإلدارية املثلى  -٥  
بـشأهنا يف     من املمارسات املثلى اليت يرد نقاش أكثر تفصيالً       اً  حيدد هذا التقييم عدد     -٥١

  :ليفروع خمتلفة من هذا التقييم، وتشمل ما ي
إجراء عملية دقيقة من البحث والتطوير تستخدم لتحسني حافظة الشعبة من   )أ(  

  ؛املنتجات األساسية، واالرتقاء هبا وتعزيزها
اتباع هنج متسق إلدماج عناصر من الركائز الثالث يف كـل مـن املنتجـات                 )ب(  
  ؛األساسية
مع املستفيدين  استحداث مواقع شبكية تفاعلية جديدة تغري من طابع احلوار            )ج(  

  ؛وعملية تبادل املعلومات
وضع منوذج خلطط العمل يساعد الشعبة على رصد وإدارة إجنازها السنوي             )د(  

  ؛ألنشطة والنواتج على أساس واليتها املمتدة ألربع سنواتمن ا
ارد احملدودة مـن خـارج       املو  االستفادة من  التمويل كوسيلة لزيادة  تقاسم    ) ه(  
  .امليزانية
نشر القيام على نطاق أوسع ب     فريق التقييم أن بإمكان األونكتاد االستفادة من         ويرى  -٥٢

  . معهاوتقامسهاهذه املمارسات املثلى لدى الشعب األخرى 
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  االستنتاجات  -٦  
 حيقق نتـائج    ٢تشري األدلة املستقاة من التقييمات األخرية إىل أن الربنامج الفرعي             -٥٣

احلالية إلطار األمم املتحدة االستراتيجي مـن تقيـيم         وحتد الصيغة   . على مستوى املشاريع  
  .ت يف النواتج واآلثار اإلمنائيةالتغريامن ناحية  ٢الفعالية الكلية للربنامج الفرعي 

  .أمام تنفيذ أنشطة املساعدة التقنيةاً ويشكل تعبئة املوارد الالزمة من خارج امليزانية حتدي  -٥٤
ارسـات اإلداريـة الناجحـة الـيت يـتعني تقامسهـا            وتعتمد الشعبة على عدد من املم       -٥٥
  .األونكتاد داخل

  الكفاءة  -دال  

  الكفاءة يف إجناز املنتجات األساسية  -١  

  البحث والتحليل  )أ(  
 بنسبة اطالع واسعة وبثناء كـبري لـدى مـستخدميه،    تقرير االستثمار العاملي  حيظى    -٥٦

باإلضافة . شر وعدد من قواعد البيانات األخرى وكذلك البيانات املتعلقة باالستثمار األجنيب املبا     
من التقـارير البحثيـة     اً  كبرياً  عدداً  إىل ذلك، فقد دأبت الشعبة منذ زمن على أن تصدر سنوي          

أدوات االتصال اليت تستند إىل تكنولوجيـا  اً  ويف عصر تتغري فيه سريع    . املنشورة بشكل مطبوع  
يدة لالحتياجات من املعلومات وكـذلك      اإلنترنت والشبكات االجتماعية، ظهرت أنواع جد     

  ). انظر أدناه(وتسري الشعبة يف هذا االجتاه . أدوات جديدة ميكن استخدامها بكثافة أكرب

  بناء توافق اآلراء   )ب(  
يف التكيف مع العدد املتزايـد      اً  كبرياً  على النحو املذكور أعاله، بذلت الشعبة جهد        -٥٧

منظمـات التكامـل   (ادل خرباهتا مع املنظمات األخـرى     من حمافل بناء توافق اآلراء ويف تب      
كوسيلة لتوسـيع   اً   للطلب ولكن أيض   تلبيةوظهر ذلك   ). اإلقليمي وجمموعة العشرين وغريها   

نطاق النقاش اخلاص ببناء توافق اآلراء مبا يتجاوز احملافل التقليدية ويقلل التكلفة اليت تتحملها              
 السوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي     مل مع    الع ميوَّلفعلى سبيل املثال،    . الشعبة

. من خالل املساعدة اإلمنائية املقدمة من املاحنني إىل تلك املنظمات         أخرى  منظمات إقليمية   و
إلجـراء  اً  باإلضافة إىل ذلك، تقدم املنتديات التفاعلية مثل مركز سياسات االستثمار فرص          و

قيقي بقدر أكرب ويف إطار تنظيم أفضل من خـالل          بعض املناقشات السياساتية يف الوقت احل     
وميكن أن يؤدي ذلك إىل عملية      . إشراك اخلرباء احلكوميني على الصعيد الوطين بشكل مباشر       

لبناء توافق اآلراء تتسم بتكلفة أقل بكثري، مع تقليل البصمة الكربونية من خـالل الطـابع                
  . االفتراضي لبعض هذه املناقشات
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  قينالتعاون الت  )ج(  
 ٢ إجناز الربنـامج الفرعـي       اجمليبني على االستقصاء   يف املائة من     ٥٩م  يقّي،  إمجاالً  -٥٨

  . للمساعدة التقنية املختارة كعينة هلذا التقييم على أنه يتسم بالكفاءة أو بالكفاءة العالية
ومن أجل زيادة أثر املوارد احملدودة املتاحة للتعاون الـتقين، ابتعـدت املنتجـات                -٥٩
وهذه هـي احلـال،     . عن حلقات العمل التدريبية الوطنية إىل تلك اإلقليمية       اً  ساسية عمد األ
،  منطقياً ويعد هذا أمراً  . مارتثتفاقات االستثمار الدولية وخدمات ترويج االس     بالنسبة ال ،  مثالً

وغريها مـن البلـدان ذات املـوارد    اً ولكن مع قدر من املخاطر، وال سيما ألقل البلدان منو   
اثين فعلى سبيل املثال، يعد تدريب شخصني يف حلقة عمل إقليمية مقارنة ب           . رية احملدودة البش

وقـد أثـار العديـد مـن     . أقل من املرجواً أو أكثر يف حلقة عمل وطنية أمراً  عشر شخص 
  . املستفيدين هذه النقطة خالل التقييم

م عن بعد إىل جانب     لتغلب على هذا األمر زيادة استخدام التعل      املمكنة ل سبل  الومن    -٦٠
فعلى سبيل املثال، يبحث فرع اتفاقات االستثمار الدوليـة التـابع           . حلقات العمل اإلقليمية  

البلد الذي تنظم   ب العدد   ة املتدربني الضئيل  جمموعاتللشعبة استخدام بث اإلنترنت احلي لربط       
ك مشاركة عدد أكرب    فباالقتران بأدوات احملادثة، ميكن أن يتيح ذل      . قليميةاإلعمل  الفيه حلقة   

من األفراد يف التدريبات اإلقليمية ومتكينهم من طرح األسئلة وتلقي اإلجابات مـن خـالل             
 - التابع للشعبة    -وحياول القسم املعين بالتدريب على الترويج لالستثمار        . احملادثة عرب اإلنترنت  

. وصول للجمهور اليز  استخدام أدوات التعلم عن بعد اليت أعدهتا شعبة أخرى باألونكتاد لتعز          
وبإجياز، مثـة   . من التداول بالفيديو  اً   قدر -التابع للشعبة    -ويستخدم القسم املعين باحملاسبة     

، املعـززة االتصاالت  املعلومات و  لتكنولوجيا   ٢إمكانية لالرتقاء باستخدام الربنامج الفرعي      
نولوجيـا املعلومـات     يف املائة من جممل اجمليبني على االستقصاء استخدام تك         ٥٤حيث قّيم   

 يف املائـة كانـت      ٣٠  مقارنة ب اً،   جد واالتصاالت ألغراض التدريب بتقدير عال إىل عال      
ويتعني علـى الـشعبة بأسـرها       . اًمتوسط أو منخفض أو منخفض جد     تقديراهتم مبستوى   

االستفادة من الدروس اإلجيابية والسلبية لتلك التجارب املختلفة من أجل تعزيـز اسـتخدام              
  .لتعلم عن بعد أينما أمكن ذلكج الصحيح لاملزي

  الكفاءة يف استخدام االتصاالت اجلديدة املستندة إىل اإلنترنت  -٢  
 الشعبة مبهمة جتديد مواقعها الشبكية لتحقيق االستخدام األمثـل للـسبل            تضطلع  -٦١

 املـستند إىل  العـصر     هـذا  اجلديدة اليت تعرض هبا املعلومات وتقدم للمستفيدين يف اقتصاد        
وقد أدى ذلك إىل إنشاء مواقع شبكية جديدة مثل املوقع املعين بأدلة االسـتثمار              . اإلنترنت

)iGuides (           ألغراض الترويج لالستثمار، الذي يتيح االطالع الفوري على املعلومات احملدثـة
مثل شروط احلصول على األراضي وتكاليف العمالة واإلنتاجية، إىل غري ذلـك؛ واملواقـع              

 - خطـوة خبطـوة      -لقطرية املعنية باللوائح التنظيمية اإللكترونية، اليت تـصف         الشبكية ا 
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الشركات بالتسجيل وطلب التراخيص املختلفـة،      لقيام   املطلوبة    الرئيسية اإلجراءات اإلدارية 
إىل غري ذلك؛ ومركز سياسات االستثمار، وهو املوقع اجلديد السهل االستخدام الذي يتيح             

عن اجليل السابق من    اً  وتشكل هذه املواقع الشبكية اجلديدة تقدم     . ساتللسيااً  منتدى تفاعلي 
وأشار . املواقع الشبكية اليت مل تتجاوز يف معظم األحيان كوهنا مستودعات للتقارير املطبوعة           

أحد التقييمات إىل وفورات كبرية يف التكلفة عندما يعاد توجيه املوارد إىل أدوات االتصاالت          
ثر اإلجيايب للمواقع الشبكية التفاعلية يف التماس تعليقات فورية من أصحاب           احلديثة، وإىل األ  

وال يزال جتديد املواقـع     . )١٢(املصلحة بقدر أكرب ويف إحداث نوع خمتلف من التفاعل معهم         
احلافظة بأكملها إىل   ب لالرتقاءوهناك الكثري من العمل الذي يتعني القيام به         اً،  الشبكية حمدود 

  ). ٦، اجلدول TD/B/WP(68)/CRP.2انظر (اثلة من األهداف واملعايري مستوى جمموعة مم
اجلديدة قيام أصحاب املصلحة أنفسهم بإدخـال       التفاعلية  وتتطلب املواقع الشبكية      -٦٢

وتفاعلهم الوثيق مع   ويتطلب ذلك تدريب النظراء على الصعيد الوطين        . املعلومات وحتديثها 
إىل احلاجة إىل إتاحة قدر   اً  ويشري ذلك أيض  . ساسي معني منتج أ أي  فريق الشعبة املسؤول عن     

عن وحدة اإلنترنت املركزيـة     اً  ، بعيد ةقع الشبكي امعقول من الالمركزية يف عملية تطوير املو      
ومع وضع معايري واضحة، ميكن القيام بذلك من دون املساس باحلاجة إىل صياغة             . لألونكتاد

 الشبكية التابعة    مشتركة على مستوى املواقع    صورة موحدة متكاملة للمؤسسة ووضع معايري     
  .لألونكتاد ككل

التنسيق مع الوكاالت اإلمنائية األخرى، والشعب األخرى التابعة لألونكتـاد، وداخـل              -٣  
  شعبة االستثمار واملشاريع

 يف املائة مـن     ٥٩ويقّيم  . تتعاون الشعبة مع منظمات إمنائية أخرى يف أحيان كثرية          -٦٣
صحاب املصلحة املستطلعة آراؤهم التنسيق مع املنظمات اإلمنائية األخرى بتقدير        إمجايل عدد أ  

يتعاون القسم املعين باتفاقات االستثمار الدولية بانتظام على سبيل املثال، و. اًعال إىل عال جد
 مع اجلامعات واملعهد الدويل للتنمية املستدامة ومركز التنمية التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف            

وكمثال آخر، فإن مبادئ االستثمار الزراعي املسؤول،       . امليدان االقتصادي، وجهات أخرى   
 املعتمدة من جمموعة البلدان الثمانية وجمموعة العشرين على السواء، تعد مـسعى مـشتركاً             

ألغذية والزراعة والصندوق الـدويل للتنميـة       لللشعبة والبنك الدويل ومنظمة األمم املتحدة       
لتلـك  اً وتسعى الوكاالت األربع إىل إجراء املزيد من البحوث والتعاون التقين دعم    .الزراعية
وهناك أعمال هامة أخرى جملموعة البلدان الثمانية وجمموعة العشرين تـتم بـشكل             . املبادئ

بالنسبة للعمل على قياس       احلال مثالً  يمشترك مع وكاالت أخرى متعددة األطراف، كما ه       
  . املية على البلدانأثر سالسل القيمة الع

__________ 

)١٢( A Engelhardt, 2014. 
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وبناء على ما أُجري من مقابالت، يالحظ التقييم أن التنسيق مع شعب األونكتـاد                -٦٤
على صعيد األونكتاد ككـل،     اً  للغاية، رغم أن هذا النمط يبدو منطبق      اً  األخرى يبدو حمدود  

  . وليس فقط شعبة االستثمار واملشاريع

  ن خارجهاتعبئة املوارد من امليزانية العادية وم  -٤  
 ٢، مشلت امليزانية العادية للربنامج الفرعـي        ٢٠١٣-٢٠١٢بالنسبة لفترة السنتني      -٦٥
مبيزانية سنوية مقـدرة    ) ملوظفني من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة       ( وظيفة   ٧٩  ل  متويالً

  مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة على مدى سنتني، مقارنـة           ٢٥عن    تزيد قليالً 
ويشكل ذلك زيادة بالنظر إىل ختلي الربنـامج        . ٢٠٠٣-٢٠٠٢ وظيفة لفترة السنتني     ٨١  ب

، يف غضون تلك الفترة، عن مكون التكنولوجيا للربنامج الفرعـي الـذي كـان        ٢الفرعي  
 يف املائة أو أكثر من امليزانية العادية،        ٩٦وتشكل تكاليف املوظفني    . إشرافه يف السابق   حتت

) ٢٠١٣-٢٠١٢أقل بقليل من مليـون دوالر للفتـرة        (ارد حمدودة للغاية    أي أهنا تشمل مو   
مثـل الـسفر     (٢لتغطية تكاليف املدخالت األخرى املرتبطة بتنفيـذ الربنـامج الفرعـي            

وباإلضافة إىل ذلك، وخالل    ). االستشاريني وحلقات العمل التدريبية، إىل غري ذلك       واخلرباء
 ٥,٥ و ٤,٥ ت مبلغ التمويل الذي تراوح بـني      ، زادت الشعبة وأنفق   ٢٠١٣-٢٠١٠الفترة  

انظـر  (من املوارد اخلارجـة عـن امليزانيـة علـى أسـاس سـنوي               اً  مليون دوالر تقريب  
TD/B/WP(68)/CRP.2   وتوجه هذه املوارد إىل متويل تكاليف املـدخالت        . )١٣()٧، اجلدول
 ١٢ تتراوح قيمته بني     بلغمبهذه املوارد اخلارجة عن امليزانية      تقارن  و. املرتبطة بالتعاون التقين  

وبالقيمة الراهنة لدوالرات الواليات . ٢٠٠٣-٢٠٠٠لكامل الفترة اً تقريب مليون دوالر ١٥و
  .بعد حساب التضخماً كبرياً املتحدة، يعد ذلك اخنفاض

ال تعد  اليت تقدمها منظمات مثل األونكتاد يةاألفكار السياساتفإن ويف هناية املطاف،   -٦٦
وهناك طريقتان ميكن هبما تنفيذ تلك . ال تنفيذها وحتويلها إىل تطورات إجيابيةيف حإال مفيدة 
. إما من خالل عملية إقليمية أو متعددة األطراف، أو على صعيد كل بلد على حدة              : األفكار

لـذلك  . اًوتبني التجارب أن العمليات اإلقليمية واملتعددة األطراف ميكن أن تكون بطيئة جد       
 باالستثمار ومبادرات بناء القـدرات      املتعلقةل بأن تنفيذ خمتلف السياسات      فمن املنطقي القو  

ـ       لعلى املستوى القطري يعد بالغ األمهية        شأن لتعلم عن طريق العمل واستخالص الدروس ب
  .هو فعال وما هو غري فعال ما
العديـد مـن    ومبا أن   . حتديات كبرية أمام تأمني التمويل على الصعيد القطري       ومثة    -٦٧
حوار علـى الـصعيد القطـري بـني         ا جيري من    مباً  رات التمويل من املاحنني تتأثر حالي     قرا

لتكون على درايـة      يصبح من املهم للغاية أن جتد الشعبة سبالً       احلكومات وشركاء التنمية،    
على الصعيد القطري وغريها من آليـات التنـسيق         ذات الصلة   األفرقة التقنية العاملة    كاملة ب 
__________ 

  . كل األرقام بدوالرات الواليات املتحدة بالقيمة احلالية )١٣(
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بارتباط الشعبة  توحي خربة   و. واألفضل إذا شاركت فيها    أصحاب املصلحة،    يتفق عليها  اليت
يف الشراكة مع املنظمات اإلمنائية األخرى أو مع املنظمات احمللية مـن            أدائها اجليد بنجاحها    

 آخر يتمثل يف قدرة الشعبة على تنفيذ مهمومثة هنج . أجل تعظيم الفائدة من مواردها احملدودة    
متويل خارجي أكرب للمساعدة التقنية، مثل التمويل الذي قد يتـاح مـن             بعض خدماهتا عرب    

مثل استعراض سياسة االستثمار يف ليسوتو،      (خالل مبادرات وحدة العمل يف األمم املتحدة        
اجملموعة املشتركة بني وكاالت األمـم املتحـدة   ، و )وبرنامج تطوير ريادة األعمال يف زامبيا     

مثل برنامج تطوير ريادة األعمال يف مجهورية ترتانيـا          (إلنتاجيةواملعنية بالتجارة والقدرات ا   
  .واإلطار املتكامل املعزز) املتحدة

  االستنتاجات  -٥  
ويتعني على الـشعبة    . مبوارد حمدودة من العمل   الكثري  حيقق   ٢إن الربنامج الفرعي      -٦٨

فمـع  . ودةمواصلة استكشاف سبل جديدة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من املوارد احملـد           
التحول إىل استخدام خمتلف أشكال الرسائل وأدوات االتصاالت اجلديدة نتيجـة لوجـود             
اإلنترنت ووسائط التواصل االجتماعي، قد يكون من املمكن التعجيل بتحويل املوارد مـن             

 إىل منتجات التواصـل     - مبا فيها بعض التقارير املطبوعة       -إنتاج منتجات التواصل التقليدية     
املنتديات على الشبكة اإللكترونية مثل مركز سياسـات          مثالً( املستندة إىل اإلنترنت     اجلديدة

)) iGuides(االستثمار، واملواقع الشبكية املتخمة باملعلومات مثل املوقع املعين بأدلة االستثمار           
  .وتقدمي خدمات أخرى

 تبتعد الشعبة عن    ومن أجل زيادة االستفادة من مواردها احملدودة من خارج امليزانية،           -٦٩
تنظيم الفعاليات التدريبية على الصعيد القطري، حيث حولت معظم تلـك الفعاليـات إىل              

والـدول  اً  وميكن أن ميثل ذلك مشكلة للبلدان األفريقية وأقل البلدان منـو          . الصعيد اإلقليمي 
شة، حيـث   اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية وغريها من االقتصادات اهل          

وسيوفر املزيـد مـن     . يصبح عدد مسؤوليها املمكن تدريبهم للوفاء باحتياجاهتا غري كاف        
  . هذا القصورللحد مناً االستخدام املكثف للتعلم اإللكتروين فرص

ويبـدو أن  .  بشكل كبري مع الوكاالت اإلمنائية األخرى٢ويتعاون الربنامج الفرعي     -٧٠
مشكلة علـى  اً ما، ولكنه ميثل أيضاً نوععة لألونكتاد حمدود التعاون مع الشعب األخرى التاب   

  . مستوى األونكتاد بني معظم الشعب
وتتعـاون  . اًويعد حتسني إمكانية احلصول على موارد من خارج امليزانية ضـروري            -٧١

الشعبة مع منظمات إمنائية أخرى من أجل تنفيذ التعاون التقين، ومن مث تعزز املوارد بـشكل               
وميكن للشعبة اختاذ خطوات أخرى من أجل زيادة إمكانية احلصول على موارد            . رغري مباش 

على األونكتاد ككل يف مواجهة هـذه       اً  من خارج امليزانية، ولكن مثة مسؤولية أوسع نطاق       
  . املسألة بأسلوب أكثر مشوالً



TD/B/WP/264 

GE.14-08610 24 

  التوصيات  -٦  
الذي شرعت يف بذلـه     انطالق شعبة االستثمار واملشاريع باجلهد اخلالق الرفيع املستوى           ٤

لتجديد مواقعها الشبكية وزيادة طابعها التفاعلي وتصميمها بطرق تناسب السبل اجلديدة           
وبينما حيتاج األونكتاد إىل ضمان أن      . يف احلصول على املعلومات نتيجة لوجود اإلنترنت      

تعرب مواقعه الشبكية كلها عن صورة مؤسسية موحدة، فمن املهم أن يتم ذلك بأسـلوب            
عم الدرجة العالية املعقولة من الالمركزية املطلوبة لرباجمه الفرعية، مبا فيهـا الربنـامج              يد

 .، من أجل إنشاء املواقع الشبكية التفاعلية مع العمالء الذين يستفيدون منها٢الفرعي 

زيادة استخدام األدوات اجلديدة للتعلم عن بعد والتعلم اإللكتروين، مبا يشمل التـداول       ٥
يو والبث احلي لإلنترنت وغري ذلك من األدوات اليت تسمح بتوسيع نطاق العديد             بالفيد

من حلقات العمل اإلقليمية لتشمل املستوى القطري بتكاليف إضافية حمدودة للغايـة            
 .حىت تصل إىل عدد كبري من البلدان على األقل، إن مل تصل إىل كل مكان

فإن معظم قرارات التمويل الـيت،  اًبصرف النظر عن عدم وجود األونكتاد ميداني        ٦
على الصعيد القطري، ويكون ذلك إىل حـد كـبرياً  يتخذها املاحنون تتخذ حالي   

استجابة للديناميات اجلديدة بني البلد واملانح اليت أُطلقت يف إطار مبادئ بـاريس
وميكن للتفاعل القوي املباشر مع آليات احلوار بني احلكومات. بشأن فعالية املعونة  

وشركاء التنمية على الصعيد القطري أن يساعد على زيادة إمكانية احلصول على
موارد خارجة عن امليزانية من الصناديق املتخصصة مثل الـصناديق االسـتئمانية

وميكن تنفيذ هذا النهج بدعم من. املتعددة املاحنني اليت تتبع النهج القطاعي الشامل      
 .كتاددائرة التعاون التقين التابعة لألون

  االستدامة  -هاء  

  البحث والتحليل  -١  
 إىل  ٢تستند قاعدة بيانات االستثمار األجنيب املباشر اخلاصة بالربنـامج الفرعـي              -٧٢

مع األدوات اإلحصائية حلساب رأس     اً  املعلومات اليت جتمعها البلدان نفسها، مبا يتماشى نظري       
حىت العدد  (ر عن صندوق النقد الدويل       الصاد دليل ميزان املدفوعات  املال الواردة يف منشور     
علـى  بيانـات  التعزيز جودة من أجل و). والعدد السادس حديثاًاً، اخلامس من الدليل مؤخر  

 منتصف العقد األول من القرن احلادي والعشرين وبشكل         ومنذ،   واستدامتها الصعيد القطري 
صعيدين الوطين واإلقليمي   للتعاون التقين على ال   اً  ، تنفذ الشعبة برناجم   ٢٠٠٨أسرع بعد عام    

بني الوكاالت اليت جتمع تلك املعلومات على الصعيد القطري         فيما  لتعزيز القدرات والتنسيق    
ووصل الربنامج إىل   ). مثل البنك املركزي ومصلحة الضرائب وهيئة اإلحصاء، إىل غري ذلك         (

لبلدان عن طريـق    وتساعد الشعبة على تعزيز االستدامة يف تلك ا       . حىت اآلن اً   بلد ٤٠حوايل  
  . تقوية التنسيق بني الوكاالت على الصعيد القطري وحتسني جودة ما يتم إنتاجه
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  بناء توافق اآلراء  -٢  
رحلـة  مبالنهج النظري ملعاهدات االستثمار الثنائيـة       مير  على النحو املذكور أعاله،       -٧٣

إطـار   تتطلـع إىل     ري هام، حيث يزداد عدد البلدان والتجمعات اإلقليمية اليت        يمبكرة من تغ  
 كـدليل إلعـادة صـياغة معاهـداهتا         التنمية املستدامة حتقيق  سياسات االستثمار من أجل     

ألدلة اً  كبرياً  وستشهد السنوات القليلة املقبلة تعزيز    . النموذجية الثنائية لالستثمار يف املستقبل    
حبلول ذلك الوقـت،    افتراض أن املزيد من البلدان سُتظهر،       ب ،االستدامة القائمة على احلقائق   

 يف معاهداهتا الثنائية اجلديـدة      املذكورسياسات  الإطار  أهنا تعتمد املبادئ املنصوص عليها يف       
ولكن االجتاهات املبكرة تبدو إجيابية، على النحو الذي تظهره البيانات اجملمعة يف            . لالستثمار
  .  ويف كامل االستقصاءTD/B/WP(68)/CRP.2 بالوثيقة ١اجلدول 

  لتعاون التقينا  -٣  
أن التعاون التقين الـذي يتلقونـه مـستدام         إىل  يشري اجمليبون على االستقصاءات       -٧٤

إىل متتعهم بالقـدرة    يف املائة من أصحاب املصلحة إمجاالً  ٤٤بدرجات متفاوتة، حيث أشار     
اً ن منـو  أما أقل البلـدا   . ٢التقنية أو املالية على استدامة النتائج املدعومة من الربنامج الفرعي           

والبلدان األفريقية والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية وغريها مـن             
واهلشة والصغرية فتواجه حتديات أكـرب يف اسـتدامة القـدرة           اً  االقتصادات الضعيفة هيكلي  

عـد  عن الـتعلم عـن ب  اً وستساعد التوصية املذكورة آنف. املكتسبة عن طريق التعاون التقين 
والتعلم اإللكتروين على بناء قاعدة أكرب على الصعيد القطري من األفـراد املـدربني علـى                

 ٢وميكن لتحسن االرتباط بني التعاون التقين املقدم من الربنامج الفرعي           . املسائل ذات الصلة  
واحلوار بني احلكومات وشركاء التنمية على الصعيد القطري، الذي متت مناقشته يف السابق،             

  .  يفتح مداخل إضافية لتأمني املوارد املالية التكميلية وكذلك الدعم التقين حسب احلاجةأن
شعبة ستـستفيد   الأن  إىل  وباإلضافة إىل ذلك، تشري نتائج االستقصاءات واملقابالت          -٧٥

من وجود خدمة دعم الحقة للتعاون التقين ملساعدة املستفيدين على حتديد الفرع أو الفروع              
عب داخل األونكتاد، أو غريها من اجلهات الشريكة يف التنميـة الـيت             ة، أو الشُ  داخل الشعب 

  . ميكنها تقدمي املساعدة يف خدمات متابعة التعاون التقين الالزمة رمبا

  االستنتاجات  -٤  
ومـن ناحيـة    . الـتقين و واملايل املؤسسي    هي تتسم االستدامة بثالثة أبعاد رئيسية      -٧٦

وبـدرجات متفاوتـة،    . جيداًاً  حتقق تقدير   لشعبة إمجاالً ل األساسية   االستدامة، فإن املنتجات  
  .٢ الربنامج الفرعي تضفي البلدان الطابع املؤسسي على اإلصالحات اليت بدأت بدعم من

 بزيادة استخدام الـتعلم عـن بعـد والـتعلم          املتعلقةوميكن لالستنتاجات السابقة      -٧٧
كما ميكن لزيـادة    . لتقنية على الصعيد القطري   اإللكتروين أن تساعد على تعزيز القدرات ا      

املشاركة يف احلوار بني احلكومات وشركاء التنمية أن يعزز من إمكانية احلصول على متويل              
  . خارجي إضايف لتحسني االستدامة املالية
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أكرب، وهـو وضـع   قدم فيه مساعدة  أن ي٢ومثة جمال ثالث ميكن للربنامج الفرعي        -٧٨
 من أجل تيسري إمكانية ،ما بعد التعاون التقينيف مرحلة " الرعاية الالحقةب"لدعم بسيط لنظام  

وسيساعد ذلك يف زيادة ترسـيخ نتـائج        . احلصول على املساعدة التقنية التكميلية للمتابعة     
ويتعني تغطية ذلك من خالل إعادة توزيع حمدودة للموارد داخل          . التعاون التقين يف كل بلد    

  . ألسس املقترحة يف أجزاء أخرى من هذه الوثيقةإىل ااً شعبة استنادال

  التوصيات  -٥  
يضم" للرعاية الالحقة "اً  يتعني على شعبة االستثمار واملشاريع أن تستحدث نظام         ٧

.موظفني مسؤولني عن البلدان لإلجابة على استفسارات املستفيدين يف جمال املتابعة
افية، أينمـا كانـت متاحـةوستسفر مساعدة البلدان على حتديد املساعدة اإلض      

 . ٢وحسب الطلب، عن تعزيز استدامة مبادرات الربنامج الفرعي 

ويتعني على الدول األعضاء أن تنظر يف الكيفية املثلى لتلبية احتياجات الربنـامج  ٨
 من املوارد اإلضافية اخلارجة عن امليزانية، بطرق منها اآلليات املرتبطـة٢الفرعي  

ارة، وذلك من أجل تلبية طلبات الدول األفريقية وأقل البلدانباملعونة لصاحل التج  
والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية الناميـة وغريهـا مـناً  منو

 .االقتصادات اهلشة، ومن أجل تعزيز االستدامة

  مسائل جامعة  -واو  

  متكني املرأة  -١  
ويؤكـد هـذا   .  على متكني املـرأة   مااً  نوع اًحمدوداً   تركيز ٢الربنامج الفرعي   يويل    -٧٩

االستنتاج استقصاء البلدان املستفيدة من املنتجات األساسية األربعة املختارة هلـذا التقيـيم،             
وبوجه عام،  . ممثلو الدول األعضاء الذين متت مقابلتهم     اً  يؤكده على مستوى أوسع نطاق     كما
 يدرج أهداف متكني املـرأة يف       ٢الفرعي   يف املائة فقط من املستجيبني أن الربنامج         ٣٦ يرى

ويف إطار تعاوهنا التقين من خالل برنـامج تطـوير          . اًدعمه التقين بدرجة عالية أو عالية جد      
اهتمـام  ب حتظـى كل سنتني، حيث " جائزة سيدات األعمال"ريادة األعمال، تصدر الشعبة   

ويشري التقييم  . ألخرياتقدوة هامة لصاحبات املشاريع ا    احلاصلة عليها   إعالمي واسع ومتثل    
من صاحبات املشاريع يتم تدريبهن من خالل مراكز برنامج تطوير ريادة           اً  كبرياً  إىل أن عدد  

، رغم أن بعض املراكز تتبع       متعمداً األعمال، ولكن ذلك يأيت على سبيل املصادفة وليس أمراً        
 الدقيق، يصعب القيام    ويف غياب الرصد  . يف استهداف املرأة يتسم بقدر أكرب من التعمد       اً  هنج

 على إجياد الوظائف وفرص املـشاريع       ٢بشكل كامل بتحديد األثر احملتمل للربنامج الفرعي        
  .التجارية للمرأة
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  االقتصاد األخضر   -٢  
 بقدر أكرب علـى قـضايا االقتـصاد    ٢خبالف متكني املرأة، يركز الربنامج الفرعي        -٨٠

وُينظر يف  . ناء توافق اآلراء، والتعاون التقين    األخضر على صعد البحث وحتليل السياسات، وب      
قضايا االستثمار واالقتصاد األخضر يف سياق البحث املرتبط باالستثمار املسؤول يف الزراعة            

، ويف بنـاء توافـق اآلراء،       التنميـة املـستدامة   حتقيق  إطار سياسات االستثمار من أجل      و
مثل الترويج لالستثمار األخـضر، وإدراج      منتجات معينة تتعلق مبتابعة املساعدة التقنية        ويف

املعايري املراعية للبيئة يف الدعم التقين التفاقات االستثمار الدولية، ويف املسؤولية االجتماعيـة             
 يصعب القيام بشكل كامل بتحديد األثـر        ،ويف غياب الرصد الدقيق   . للشركات وغري ذلك  

األعمـال التجاريـة يف اجملـاالت     على إجياد الوظائف وفـرص    ٢احملتمل للربنامج الفرعي    
  .للبيئة املراعية

  نتاجاتاالست  -٣  
 على املـساواة بـني      ٢للربنامج الفرعي   الواضح  اءات قليلة، فإن التركيز     نمع استث   -٨١

، رغم أن التقييم يالحظ أن ذلك مسة عامة لألونكتاد           جداً اجلنسني ومتكني املرأة يعد حمدوداً    
  .ركيز أكرب على قضايا االقتصاد األخضرويشري التقييم إىل وجود ت. ككل

  التوصيات  -٤  
أهـدافحتقيق   القطاع اخلاص يف     اتيف إطار عملها اجلاري بشأن دور استثمار        ٩

، يتعني على شعبة االسـتثمار واملـشاريع أن٢٠١٥التنمية املستدامة ملا بعد عام      
كني املرأةاستعراض لكيفية جعل أهداف املساواة بني اجلنسني ومت       إجراء  تشرع يف   
 .يف عملهااً حأكثر وضو

       


