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التقييم الخارجي للبرنامج الفرعي  3لألونكتاد :التجارة الدولية
موجز تنفيذي

طلب جملـ التاـا ة والتنميـيف ،و تو تـس الةـنوييف ا اتيـيف والةـتم ،ة أماكـيف األوك تـات أ
جتري تقييماً مةتقالً للربكامج الفرعي  3املتعلق بالتاـا ة الدوليـيفو وتتـو تنفيـذ الربكـامج الفرعـي 3
شعبيف التاا ة الدولييف و الةلع واخلدمات والةلع األساسييف (شعبيف التاا ة الدولييف)و
والربكـ ــامج الفرعـ ــي  3وثيـ ــق الاـ ــليف با اـ ــات لـ ــاابيف املاـ ــلحيف ويل ـ ـ ااتياجا ـ ــا ،وقـ ــد
ةسـ ــاامات ماتيـ ــيف و تعزيـ ــز التفـ ــادم والتحليـ ــس والقـ ــد ة عل ـ ـ سـ ــم الةياسـ ــات و عـ ــدت ب ـ ـ مـ ــن
البلــدا و وللربكــامج الفرعــي ســاس ااجنــس مــن ااوــاعات والتعــاو مــع ىشـ عـعب األوك تــات األ ــر ومــع
عدت من الو االت الدوليـيف وااقليميـيفو وأسـام ـس مـن االلتـزا بتاـايع النمـو االقتاـاتي عـن طريـق
التاـا ة ،واخلـربة التقنيـيف القويـيف ،وشـب يف مـن اخلـربار ،والقـد ة التن يميـيف ةلـ التاـا ة والتنميـيف بولــفس
و اليف تابعيف لألمم املتحدة ،و حتقيق كتائج غم الدعم احملدوت من ا ج امليزاكييف العاتييفو
وم ــع ذل ـ  ،توج ــد حت ــديات تع ــوج بي ــا أوج ــس الت ــسع والنت ــائج امللموس ــيف املةت لا ــيف م ــن
املنا ــو ات البح ي ــيف والعم ــس التـ ـواجنقي ا ــومي ال ــدو و و ل ــم التقي ــيم ة أ الربك ــامج الفرع ــي 3
ال مي ن ــس أ يق ــد علـ ـ ا ــو جنع ــال س ــا ر وميزت ــس النة ــبييف و س ــائلس األساس ــييف تو وج ــوت اسـ ـواتياييف
اتاــاالت مناســبيف ،وة أ مؤش ـرات النتــائج غ ـ اجنيــيفو وال غــع عــن ةطــا قــوي للنتــائج مــن أجــس
تتبع األتليف املتعلقيف بسثا حمدتة عل الاعيد الوطين ذات لليف بالتد الت الربكاجمييفو
( )1أعــد دــذا التقيــيم جنريــق تقيــيم مةــتقس يتــسلف مــنف الةــيد رو و تيفا ــا  ،واــا يف الةــيدة ــاميي مــوتي والةــيد
وا ا لور ساكايز تروياو وترت املوات الداعميف و الوثيقيف TD/B/WP(71)/CRP.2و
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وبغي ــيف االس ــتاابيف لألد ــدا اامائي ــيف املة ــتداميف ،وحتة ــم ف ــارة ا ــيم املـ ـوا ت ،وعي ــاتة
الا ـ عـعب م ــزوت
أوج ــس الت ــسع ب ــم اا ــات متع ــدتة ،يول ــي التقي ــيم بىكا ــار برك ــامج عل ـ مة ــتو ى
وؤشـرات مناســبيف باــس تغـ اللغــيف ،مــع ةت اج مــا يلــيف املناــو ات املاــو يف و بـ األبعــات ا نةــاكييف
والبيئيــيف بعمليــيف ســم الةياســيف التاا يــيف والنمــاذج الرائــدة و التاــايع املاــوني والـربامج املاــو يف بــم
الاـ ـ عـعب واس ـ ـواتياييف مت امل ـ ــيف لالتاـ ــاالت واست ا ـ ــا عمليـ ــيف مة ـ ــارليف املةـ ــتفيدين و ةط ـ ــا
ى
النتائجو
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أوالا -مقدمة ووصف موجز للبرنامج الفرعي  3واستراتيجية التقييم
 -1اتف ــق جملـ ـ التا ــا ة والتنمي ــيف ،و تو ت ــس الة ــنوييف ا اتي ــيف والة ــتم ،م ــع اس ــتنتاجات ديئت ــس
الفرعيــيف ،ودــي الفرقــيف العاملــيف املعنيــيف بااطــا االسـواتياي وامليزاكيــيف الربكاجميــيف ،الــإ ت ــمنت طلب ـاً ة
أماكــيف األوك تــات ب ــىجرار تقيــيم مةــتقس للربك ــامج الفرعــي 3و ويتم ــس د ــد التقيــيم و قيــار م ــد
أمهيــيف وجنعاليــيف و فــارة الربكــامج الفرعــي  3جنيمــا يتعلــق با تاالــاتس ،واقـوا أوجــس التحةــم املناســبيفو
وستن ر الفرقيف العامليف و كتائج التقييم و تو ا ا اتييف والةبعمو
 -2وبغيــيف ةجـرار دــذا التقيــيم ،عــم األوك تــات جنريقـاً يتــسلف مــن استاــا ي مةــتقس و لعـ ْـم اثنــم
للدول األع ار شا ا باـفتاما الا اـييفو ويغ ـي التقيـيم ثالثـيف بـرامج عمـس مـدة ـس مناـا سـنتا
( )2014-2010وأىجري التقييم و الفوة من اكو ال اين/يناير ة ازيرا /يوكيس 2015و
 -3وياــد الربكــامج الفرعــي  3ة ضــما املاــا يف الفعالــيف وا يــدة واملفيــدة مــن جاكــب يــع
البلــدا و التاــا ة الدوليــيفو ويتــسلف الربكــامج مــن م ــوكمف امل ــو األول يتعلــق بالتاــا ة الدوليــيف
وامل و ال اين يتعلق بالةلعو ويقتار ك اق التقييم عل امل و األولو
 -4وتن ــد ج ااو ــاعات املتوقع ــيف للف ــوة  2015-2014حت ــت اة ــاالت العري ــيف األ بع ــيف التالي ــيف
(مــع تغـ ات طفيفــيف و الــنم اخلــات بفـوات الةــنتم الــإ دــي قيــد التقيــيم ،ويىرجـ الرجــو و دــذا
الادت ة املرجنق ألف ،ا دول ألف 1-من الوثيقيف ()TD/B/WP(71)/CRP.2ف
(أ) تعزيــز قــد ة البلــدا الناميــيف والبلــدا الــإ رــر اقتاــاتا ا ورالــيف اكتقاليــيف عل ـ جناــم
االقتاات العاملي والن ا التاا ي الدو وتعزيز قد ا ا عل االستفاتة من االكدماج جنياما
(ب) تعزي ــز ق ــد ات البل ــدا النامي ــيف والبل ــدا ذات ال ــد س املتوسـ ـ والبل ــدا ال ــإ ر ــر
اقتاـاتا ا ورالــيف اكتقاليــيف و جمــاالت التاـا ة وعمليــات ا ــاذ القـرا املتاـليف بالتاــا ة ومعا ــيف ا ثــا
التاا ييف واامائييف للتداب غ ا مر ييف
(ج) تعزيز قد ات البلدا النامييف والبلدا الإ رـر اقتاـاتا ا ورالـيف اكتقاليـيف علـ ةعـدات
وتنفي ــذ ق ـ ـواكم املناجنة ــيف الوطني ــيف وااقليمي ــيف ملواجا ــيف التح ــديات الناش ــئيف ع ــن األعم ــات االقتا ــاتييف
العاملييف
(ت) تعزيز قد ات البلدا النامييف والبلـدا الـإ رـر اقتاـاتا ا ورالـيف اكتقاليـيف علـ وضـع
أد ــدا يع ــد بع ــاا بع ـ ـاً و جم ــاالت التا ــا ة والبيئ ــيف وتغ ـ ـ املن ــا والتنمي ــيف املة ــتداميف ض ــمن
االسواتيايات اامائييف عل يع املةتويات ،وعل تنفيذ تل األددا و
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ألف -النتائج المتحققة في إطار أركان عمل األونكتاد الثالثة
-5

تامس كتائج الربكامج الفرعي  3و ةطا األ ا ال الثيف ما يليف

دمــيف ائيئــات ا وميــيف الدوليــيف وديئــات اخلـربار (امليزاكيــيف العاتيــيف)و وتقــد اخلدمــيف
(أ)
الفنييف ة اجتماعات األوك تات وديئات وعمليات األمم املتحدة ذات الاليف ووثائقاا التداولييف
(ب) أكاـ ـ يف موض ــوعييف أ ــر م ــس املنا ــو ات العاتي ــيف واألكاـ ـ يف غـ ـ املت ــر ة (منا ــا
الد اسات التحليلييف وال تيبات)
(ج) التعـ ــاو الـ ــدو و اخلـ ــدمات االستاـ ــا ييف والـ ــدو ات التد يبيـ ــيف وا لقـ ــات الد اسـ ــييف
واملاا يع امليداكييفو
 -6ويتو تنفيذ الربكامج الفرعـي  3ـس مـن شـعبيف التاـا ة الدوليـيف مـن ـالل جنروعاـا األ بعـيف -
جن ــر املفاوض ــات التاا ي ــيف والدبلوماس ــييف التاا ي ــيف وجن ــر التحلي ــس التا ــا ي وجن ــر سياس ــيف املناجنة ــيف،
ومحايـيف املةـتال وجنـر التاـا ة والبيئـيف وتغـ املنـا والتنميـيف املةـتداميف  -وقةـم التاـا ة واالعتبـا ات
ا نةاكييفو

باء -الموارد
 -7بلغــت امل ـوا ت اامائيــيف امل ااــيف للربكــامج الفرعــي  3لفــوة الةــنتم مــن  30ة  35مليــو
توال ــالل جنــوة التقيــيمو و ــا الــدعم املقــد مــن ــا ج امليزاكيــيف العاتيــيف (ا اــات املااــيف) مي ــس 34
و املائ ــيف م ــن امل ـ ـوا ت اا الي ــيف و الف ــوة  ،2011-2010واخنف ـ ـ ة أق ــس م ــن  20و املائـ ــيف و
الفوة  2013-2012والفوة  ،2015-2014عل النحو املبم و ا دول 1و
ا دول 1
البرنامج الفرعي  :3ميزانيات فترات السنتين

(بسال الدوال ات)

2011-2010

امليزاكييف العاتييفف املتاليف بالوظائف
22 196,1
امليزاكييف العاتييفف غ املتاليف بالوظائف 553,0
المجموع الفرعي
22 749,1
من ا ج امليزاكييف
11 820,0
المجموع
34 569,1
الوظائف
71
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2013-2012

2015-2014

24 689,2
591,0
25 280,2
5 786,0
31 066,2
70

23 832,3
675,0
24 507,3
5 787,0
30 294,3
67
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جيم -تصميم التقييم
 -8يا ــد التقي ــيم ة الوق ــو عل ـ م ــد أمهي ــيف الربك ــامج الفرع ــي  ،3وجنعاليت ــس (و ــا و ذلـ ـ
ت ــسث ر) و فارت ــس ،وذل ـ ـ م ــن ــالل جمموع ــيف م ــن األس ــئليف عل ـ ـ النح ــو امل ــد ج و اال تاال ــات
وو ماــفوجنيف التقيــيم (املرجنــق بــار واملرجنــق جــيم)و ويةــتند التقيــيم ة املعــاي اخلمةــيف للتقييمــات الــإ
تتبعاـ ــا نـ ــيف املةـ ــاعدة اامائيـ ــيف التابعـ ــيف ملن مـ ــيف التعـ ــاو والتنمي ـ ـيف و امليـ ــدا االقتاـ ــاتي ،واألمـ ــم
املتحــدة ،ود ــيف األمهي ــيف ،والت ــسث  ،والفعالي ــيف ،وال ف ــارة ،واالس ــتداميفو ويتن ــاول التقي ــيم أي ـاً د ــدجنم
ش ــاملم ،مهـ ــاف املةـ ــاواة بـ ــم ا نةـ ــم/ر م امل ـ ـرأة ،واالقتاـ ــات األ ر/االسـ ــتداميف البيئيـ ــيفو ويتبـ ــع
التقييم مباتئ التقييم اخلاليف بلانيف املةاعدة اامائييف واألمم املتحدةو
 -9و ععع جنريق التقيـيم معلومـات عـن طريـق اسـتعراج موسـع للمناـو ات وةجـرار مقـابالت مـع
مــوظفي األوك تــات ،والوجنــوت والن ـرار و املن مــات الدوليــيف األ ــر والبع ــات امليداكيــيف ة ة ـواتو
وب ـ ـ و وليةـ ــوتو وجنـ ــوب أجنريقي ـ ــا وةج ـ ـرار املقـ ــابالت عـ ــن طري ـ ــق ائـ ــاتف و/أو بركـ ــامج س ـ ـ ايب
والد اسـ ــات االستقاـ ــائييف عـ ــن طريـ ــق الربيـ ــد اال ـ ــووينو وقـ ــد  286ش ا ـ ـاً ةسـ ــاامات و دـ ــذا
الادتو

ثانيا -الخالصات والتقويمات واالستنتاجات
ألف -األهمية
 -1االتساق مع واليات األونكتاد واألهداف اإلنمائية المتفق عليها دوليا
 -10يتم ــس ائــد الرئيةــي لألوك تــات و مةــاعدة البلــدا الناميــيف ،ال ســيما أقــس البلــدا م ـواً،
والبلــدا الــإ رــر اقتاــاتا ا ورالــيف اكتقاليــيف عل ـ االكــدماج املفيــد و االقتاــات العــاملي ،تعم ـاً للنمــو
والتنمي ــيف الا ــاملم واملة ــتدامم()2و ويةوش ــد الربك ــامج الا ــامس لألوك ت ــات ب ــالقرا ات ال ــإ اعتم ــد ا
املــؤررات الــإ تىــن م ــس أ بــع ســنوات ،وجمل ـ التاــا ة والتنميــيف وديئاتــس الفرعيــيفو ويةوشــد الربكــامج
الفرعــي  3بالوالي ــات ال ــإ ا ــدتدا م ــؤرر األم ــم املتح ــدة للتنمي ــيف والتا ــا ة (األوك ت ــات ال ــاين عا ــر)
املعقــوت و أ ـرا و عــا  ،2008ومــؤرر األمــم املتحــدة للتاــا ة والتنميــيف (األوك تــات ال ال ـ عاــر)
املعقوت و الدوايف و عا  ،2012ودي الواليـات الـإ أ ـدت جمـدتاً اتفـاق أ ـرا وقـدمت مزيـداً مـن
التوضيح لوالييف األوك تات و ةطا موضو عومليف حمو دا التنمييف()3و
(A/68/6 (Sect. 12) )2و
( )3اتفــاق أ ـرا ،الفق ـرات  89و 90و 94و 95و 97و 102و 103و 104و 105و 106و ،107وواليــيف الدواــيف،
الفقرات  18و(31ت) و(و) و(ع) و( ) و(ني) و 33و 36و 37و 41و 42ومن  43ة 56و
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 -2احتياجات الجهات صاحبة المصلحة وأولوياتها
 -11تاــمس قائمــيف املةــتفيدين األساســيم املةــتادجنم بالربكــامج الفرعــي  3واضــعي الةياســات
التاا يـ ــيف والةياس ـ ــات املتعلق ـ ــيف بالتا ـ ــا ة ،وا ا ـ ــات لـ ــاابيف املا ـ ــلحيف م ـ ــن ي ـ ــع البل ـ ــدا النامي ـ ــيف
واالقتاــاتات الــإ رــر ورالــيف اكتقاليــيف ،ال ســيما و أجنريقيــا ،وأقــس البلــدا م ـواً ،والبلــدا الناميــيف غ ـ
الة ـ ــاالييف ،وال ـ ــدول ا ز ي ـ ــيف الا ـ ــغ ة النامي ـ ــيف وغ د ـ ــا م ـ ــن االقتا ـ ــاتات ال ـ ــعيفيف دي ليـ ـ ـاً وائا ـ ــيف
والاغ ة ،و ذل البلدا ذات الد س املتوس و
 -12ويقـد الربكـامج الفرعـي  3جمموعـيف مت ااـيف مــن اخلـربات و الفـرو األ بعـيف لاـعبيف التاــا ة
الدولي ــيف ،ويتب ــع جمموع ــيف م ــن ال ــناج التااوبي ــيف والوقبي ــيف و س ــياق تلبي ــيف ااتياج ــات ا ا ــات ل ــاابيف
املالحيف وتاميم األكا يفو وتالاظ الدول األع ار أ الربكامج الفرعيف
(أ) يةــاعد عل ـ تعزيــز القــد ات التحليليــيف والتقنيــيف والتفاوضــييف ،ويةــاعد البلــدا عل ـ
تنفيذ مافوجنيف معقدة من االتفاقات التاا ييف
(ب) ي ــدعم التوعي ــيف ب ــالرواب ب ــم الةياس ــيف التاا ي ــيف والتنمي ــيف ،واس ــتعراج الةياس ــات
واللـوائح واملؤسةــات الوطنيــيف تيـ تةــتايب للفــرت والتحــديات وتتـوار معاــا ،وةقامــيف اقتاــاتات
شامليف مالئميف للمةتال ومةتداميف بيئياً
(ج) يقـ ـ ــد اخلـ ـ ــربة التحليليـ ـ ــيف باـ ـ ــس عـ ـ ــدت متزايـ ـ ــد مـ ـ ــن العاـ ـ ــوت الدوليـ ـ ــيف االقتاـ ـ ــاتييف
واالجتماعي ــيف والبيئي ــيف ،وية ــاعد البل ــدا و توق ــع االاتياج ــات املة ــتقبلييف الناش ــئيف ع ــن االلتزام ــات
باملعادداتو
 -13وتع ــرب ال ــدول األع ــار ع ــن تق ــديردا الب ــالو ملاني ــيف األوك ت ــات ،وجنام ــس ألولويا ــا اامائي ــيف،
واياتيت ــس ،ومروكت ــس ،و ربت ــس و جم ــاالت متع ــدتة ،وتة ــاس بالتق ــدير أي ـ ـاً املعرجن ــيف املؤسة ــييف ائائل ــيف
لألوك تــات ،و ربتــس و جمــال التاــا ة والتنميــيف ،وجنريــق ربائــس الــدوليمو وتقــد الــرتوت ال  174عل ـ
الد اسيف االستقاائييف اال ووكييف أجن ا اً مفيدة للتقييم (الا س  1والا س )2و
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الا س 1
األونكتاد هو المؤسسة الرئيسية التي تقدم المساعدة للبلدان الناميةة ال سةيما أقةل البلةدان
نم ةةوا والبل ةةدان الت ةةي تم ةةر اقتص ةةاداتها بمرحل ةةة انتقالي ةةة وضيره ةةا م ةةن االقتص ةةادات ال ةةعيفة
هيكليا والهشة والصغيرة إلدماجها في النظام التجاري المتعدد األطراف

غ متس د

غ مواجنق عل ااطالق

غ مواجنق

مواجنق

مواجنق ة اد ب

 -3الميزة النسبية والقيمة الم افة
الا س 2
يقدم األونكتاد خبرة فريدة/متمايزة لسياسات البلدان النامية وقوانينها ومؤسساتها

غ متس د

غ مواجنق عل ااطالق

غ مواجنق

مواجنق

مواجنق ة اد ب

 -14وجنيم ــا يتعل ــق باملفاوض ــات التاا ي ــيف واالك ــما ة من م ــيف التا ــا ة العاملي ــيف ،تاـ ـ ال ــدول
األع ــار ة أ من م ــيف التا ــا ة العاملي ــيف د ــي ،باس ــت نار األوك ت ــات ،ا ا ــيف الرئية ــييف املقدم ــيف لل ــدعم
التقــين والتــد يبو ويىالاــظ أي ـاً أ البلــدا الناميــيف تلاــس ة من مــات أ ــر  ،م ــس مر ــز التاــا ة
الدولييف ،ومر ـز ا نـوب ،وشـب يف العـاث ال الـ  ،ومن مـيف األمـم املتحـدة للتنميـيف الاـناعييف (اليوكيـدو)و
وو جمـ ــال سياسـ ــيف املناجنةـ ــيف ومحايـ ــيف املةـ ــتال  ،يقـ ــد ـ ــس مـ ــن اللانـ ــيف األس ـ ـوالييف املعنيـ ــيف باملناجنةـ ــيف
واملة ــتال م ،واملفوض ــييف األو وبي ــيف ،و ن ــيف التا ــا ة االحتاتي ــيف التابع ــيف للوالي ــات املتح ــدة األمري ي ــيف،
وشـ ــب يف املناجنةـ ــيف الدوليـ ــيف ،ومن مـ ــيف التعـ ــاو والتنميـ ــيف و امليـ ــدا االقتاـ ــاتي ،املعـ ــا والتـ ــد يب
واملة ــاعدة و وض ــع الل ـ ـوائح التن يمي ــيف وتنمي ــيف الق ــد ات املؤسة ــييفو ويا ــمس جم ــال التا ــا ة والبيئ ــيف
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والتنمي ــيف املة ــتداميف ـ ـالً م ــن االتفاقي ــيف املتعلق ــيف ب ــالتنو البيول ــوجي ،واالحت ــات ال ــدو ر ــات الز اع ــيف
باســت دا األةــدة الع ــوييف ،وبركــامج األمــم املتحــدة للبيئــيف ،واتفاقيــيف األمــم املتحــدة ااطا يــيف باــس
تغ ـ املنــا  ،والاــندوق العــاملي مايــيف ال بيعــيف ،واتفاقيــيف التاــا ة الدوليــيف بــسكوا ا يواكــات والنباتــات
الربي ــيف املا ــدتة ب ــاالكقراج ،بااض ــاجنيف ة من م ــات غـ ـ ا ومي ــيف ال ــيف معني ــيف ب ــاللوائح التن يمي ــيف
العامليــيف ،ووضــع املعــاي  ،وتنفيــذ االلتزامــات املتعلقــيف باملعادــدات ،وماــا ةلــدا الاــااتات وااكفــاذو
وجنيمــا يتاــس وةــسليف التاــا ة واالعتبــا ات ا نةــييف ،تر ــز و ــاالت عديــدة ،مناــا ديئــيف األمــم املتحــدة
للمةـ ــاواة ب ـ ـم ا نةـ ــم ور ـ ــم امل ـ ـرأة ،عل ـ ـ تعمـ ــيم املن ـ ــو ا نةـ ــاين و الةياسـ ــات والعمليـ ــات
الوطنييف ،وذل بو يز طفيف جداً عل تعميم املن و ا نةاين و الةياسيف التاا ييفو
 -15وتالاـ ــظ ا اـ ــات لـ ــاابيف املاـ ــلحيف أ األوك تـ ــات يقـ ــد تعم ـ ـاً قيم ـ ـاً ألقـ ــس البلـ ــدا م ـ ـواً
والبلــدا الناميــيف و مرالــيف مــا قبــس االك ــما ومرالــيف االك ــما  ،ب ــرق ال مي ــن للااــات األ ــر ،
ال س ــيما تائ ــرة املة ــاعدة التقني ــيف التابع ــيف ملن م ــيف التا ــا ة العاملي ــيف ،القي ــا ــاو وعل ـ ع ـ من م ــيف
التاـا ة العامليـيف الـإ مي ناــا جنقـ أ تتنـاول ا واكــب التقنيـيف املتعلقـيف بالقواعــد ويتعـم علياـا ااااــا
عن تقد أييف ماو ة سياساتييف ،جنى واليـيف األوك تـات تنـي بـس تقـد املاـو ة باـس اخليـا ات والبـدائس
الةياس ــاتييف لل ــدول املن ــميف وتع ــم عملي ــيف االك ــما و ويتمت ــع األوك ت ــات باملروك ــيف و تق ــد املا ــو ة
باس االتفاقات التاا ييف ال نائييف وااقليمييف الإ تتااوع ك اق والييف من ميف التاا ة العاملييفو
 -16وي ــربع عم ــس األوك ت ــات املتعل ــق بالةياس ــيف التاا ي ــيف باـ ـ س ع ــا واخل ــدمات باـ ـ س ــات
هنا ــس ومناايت ــس املت اا ــم ،واستعراض ــاتس لةياس ــات اخل ــدمات ،ود ــي استعراض ــات ت ــر ال ــدول
األع ار أهنا ةساامات جنريدة تعمق أىطر الةياسات التاا ييفو
 -17وجنيمــا يتعلــق بةياســيف املناجنةــيف ومحايــيف املةــتال  ،تناــس املزايــا النةــبييف لألوك تــات عــن واليتــس
بولــفس ا اــيف التابعــيف لألمــم املتحــدة املعنيــيف بتنةــيق يــع املةــائس املتعلقــيف بةياســيف املناجنةــيف ،وعــن
عملــس عل ـ مــد ثالثــيف عقــوت باــس جمموعــيف املبــاتئ والقواعــد املناــفيف املتفــق علياــا اتفاق ـاً متعــدت
األط ـرا مــن أجــس م اجنحــيف املما ســات التاا يــيف التقييديــيف ،و ــذل عــن دماتــس املقدمــيف ة جنريــق
اخل ـربار ا ــومي الــدو و وأت األوك تــات تو اً جنعــاالً و وضــع القــاكو النمــوذجي وتعديلــس با ـ س
تو ي ،ود ــو ق ــاكو ذو توج ــس ةم ــائي ويع ــو ببع ــد املا ــلحيف العام ــيف وأمهي ــيف املا ــا يع الا ــغ ة ج ــداً
واملاا يع الاـغ ةو ويةـد األوك تـات ثغـرة مامـيف تر تاـا شـب يف املناجنةـيف الدوليـيف ،الـإ يتـسلف أع ـا دا
م ــن ال ــدول ال ــإ ل ــدياا بالفع ــس ديئ ــات وطني ــيف من م ــيف للمناجنة ــيف ،وم ــن من م ــيف التع ــاو والتنمي ــيف و
امليــدا االقتاــاتي الــإ يت ــسلف أع ــا دا أساس ـاً مــن االقتا ــاتات املتقدمــيف ذات األس ـواق األ ــر
تقدماًو
 -18وجنيمــا يتعلــق بتحليــس التا ــا ة ،يتمتــع األوك تــات ونزل ــيف قويــيف عــرب عمل ــس ال ويــس (أ ــر م ــن
أ بعيف عقوت) و جمال األتوات ااااـائييف التاا يـيف ،وحتليـس البياكـات ،وباـ س أ ـر حتديـداً تاـنيف
وتة ـ ــميات الت ـ ــداب غ ـ ـ ا مر ي ـ ــيف ال ـ ــإ أل ـ ــبحت ا مقبول ـ ــيف تا ـ ــنيفات ةي ـ ــيف بف ـ ــس ش ـ ـرا يف
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األوك تــات مــع ماــر التنميــيف األجنريقــي ،ومر ــز التاــا ة الدوليــيف ،والبن ـ الــدو  ،ومن مــيف التا ــا ة
العاملييفو
 -19وأت األوك ت ــات عمـ ـالً ائ ــداً و جم ــال التا ــا ة البيولوجي ــيفو وية ــاس املة ــتايبو تق ــديردم
لألوك تــات لوضــعس ما ـ لح التاــا ة البيولوجيــيف ،وأتوات ومناايــات تقيــيم األثــر ،ولةــنس ك ــم اقتفــار
أثــر املنتاــات ذات الا ــليف بــسكوا النبات ــات وا يواكــات املعرض ــيف لالكق ـراج ،ول ــدو ر الرائــد و ةكا ــار
حمفس تابع لألمم املتحدة لوضع معاي مةتداميفو
 -20و غ ــم اعتا ــا اة ــال ،يل ــم التقي ــيم ة أ األوك ت ــات يتمت ــع ونزل ــيف ال ــيف وقيم ــيف م ــاجنيف
مفوض ــيف و مع ــم جم ــاالت الربك ــامج الفرع ــي  ،3وة ــا ذل ـ أ ــر وض ــوااً و جم ــاالت سياس ــيف
املناجنة ــيف والةياس ــيف التاا ي ــيف ،وبن ــار الق ــد ات (و ــا و ذلـ ـ اخل ــدمات) ،وحتلي ــس التا ــا ة (ال س ــيما
التداب غ ا مر ييف) ،والتاا ة البيولوجييفو
 -4المسائل الجنسانية
 -21ال ي ــد ج الربك ــامج الفرع ــي  3أد ــداجناً جنة ــاكييف ض ــمن ةواعات ــسو غـ ـ أ املؤشـ ـرات ذات الا ــليف
لألوك ت ــات ــس تتم ــس و ع ــدت مب ــات ات تعم ــيم املوض ــو ا نة ــاين ( 12و الف ــوة ،2013-2012
و 20و الف ـ ـ ـ ـ ــوة  )2015-2014والنة ـ ـ ـ ـ ــبيف املئوي ـ ـ ـ ـ ــيف للنة ـ ـ ـ ـ ــار املة ـ ـ ـ ـ ــتفيدات ( 40و املائ ـ ـ ـ ـ ــيف و
الفــوة  ،2011-2010و 39و املائــيف و الفــوة )2013-2012و وكتياــيف لــذل  ،تر ــز عمليــات
التقيــيم و ةطــا املةــائس ا نةــاكييف علـ كتــائج قةــم التاــا ة واالعتبــا ات ا نةــاكييف ،الــذي أىتمــج و
ع ــا  2013و ش ــعبيف التا ــا ة الدولي ــيف ويت ــسلف م ــن موظ ــف واا ــد يعم ــس طـ ـوال الوق ــت ــول م ــن
امليزاكيــيف العاتي ــيف ،وموظــف واا ــد يعمــس ل ــبع الوقــت ــول مــن م ـوا ت مــن ــا ج امليزاكيــيف العاتي ــيف،
واستاـ ــا يمو وأع ـ ــد قةـ ــم التا ـ ــا ة واالعتبـ ــا ات ا نة ـ ــاكييف جمموعـ ــيف أعم ـ ــال قويـ ــيف تتعل ـ ــق باألبع ـ ــات
ا نةاكييف للتاا ة والتنمييف ،وجيري تقييماا و ا زر الفرعي بار املتعلق بالفعالييفو

باء -الفعالية
 -1تح قيق النتائج المستهدفة في الفترة 2014-2010
 -22يقــد الربكــامج الفرعــي  3ةســاامات حمــدتة ــد ة حتةــم القــد ات البا ـرييف والتن يميــيف
واملؤسةــييف و البلــدا الناميــيف و يــع املنــاطق ،ال ســيما و أجنريقيــا ،وو أقــس البلــدا م ـواً ،والبلــدا
الناميــيف غ ـ الةــاالييف ،وال ــدول ا ز يــيف الا ــغ ة الناميــيف ،وغ د ــا مــن االقتا ــاتات ال ــعيفيف دي لي ـاً
وائاــيف والاــغ ة ،جن ـالً عــن البلــدا ذات الــد س املتوس ـ واالقتاــاتات الــإ رــر ورالــيف اكتقاليــيف،
وذلـ لتم يناــا مــن املاــا يف باــو ة أ ــر جناعليــيف و الن ــا التاــا ي الــدو وو وضــع الةياســات
وتنفيــذدا ،وو أعمــال اخلــدمات الاــامليف الــإ تـواع بــم األولويــات الوطنيــيف وااللتزامــات باملعادــدات
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الدولييف وو وضع أو تعزيـز الةياسـات والقـد ات الباـرييف واملؤسةـييف الراميـيف ة يئـيف أسـواق تناجنةـييف
ومواتييف للمةتال وو حتةم جنام الـرواب واملفاضـليف بـم النمـو وا ثـا البيئيـيف وتغـ املنـا والتنميـيف
املةتداميف و سياق وضع الةياساتو ويرت مزيد من التفايس ئذر املةائس و الفقرات التالييفو
 -23وجــدير باملالا ــيف أ الربكــامج الفرعــي  3يعتمــد عمليــات تا ـ يم للةياســات عــن طريــق
العملي ـ ـ ــات ال وعي ـ ـ ــيف  -ود ـ ـ ــي استعراض ـ ـ ــات األقـ ـ ـ ـرا ال وعي ـ ـ ــيف لقـ ـ ـ ـواكم املناجنة ـ ـ ــيف ،واستعراض ـ ـ ــات
سياســيف اخلــدمات ،واستعراضــات الاــات ات اخل ـرار الوطنيــيف ،وتقيــيم ا ثــا ا نةــاكييف للةياســات
التاا يـيف  -بولــفاا ك ــاق الــد ول ،ـا ي فــس االلتـزا الــوطين واامةـاني بزمــا األمــو علـ الاــعيد
الــوطينو ويـىـذ ر ذلـ بولــفس عــامالً ئيةــياً و التم ــم مــن حتقيــق التغـ ات الةياســاتييف ،ودــو ـ
بتقدير مع م املةتايبمو
 -2الدليل على التأثير في عمليات السياسة الوطنية
 -24مــن ايـ املبــدأ ،ال يةــع األوك تــات ة تغي ـ الةياســات تغي ـ اً مباش ـراً ،وةمــا يقــد جنق ـ
حتلــيالً قائم ـاً عل ـ األتلــيف يــؤتي ة طــر بــدائس سياســاتييف للااــات املعنيــيف الوطنيــيف مــن أجــس تقيــيم
ولياغيف دـذر البـدائس ،تةـب االقت ـارو وتعتمـد بعـ التغيـ ات علـ التاـريعات الربملاكيـيف وتاـا ني
جنياــا جاــات مت ــذة للقـرا ليةــت و ـ مــن األايــا ا اــات املعنيــيف الرئيةــييف التابعــيف لألوك تــاتو
ومــن  ،ال مي ــن تس يــد أو اتعــار وجــوت ا تبــاط مباشــر بالــدعم الربكــاجميو ويا ـ التقيــيم ة عــدت
م ــن األم ل ــيف املباش ــرة للتغي ـ ات الةياس ــاتييف والتن يمي ــيف ال ــإ ب ــدأت اس ــتناتاً ة الربك ــامج الفرع ــي ،3
عل النحو الذي ذ رتس ا اات املعنييفو
 -25وو تت ةشــا ات اج ـرارات حمــدتة و جمــال تغ ـ الةياســات (وأاياك ـاً النتــائج التاا يــيف) و
اة ــاالت التالي ــيفف أط ــر الةياس ــات التاا ي ــيف (أوغن ــدا وجاماي ــا و او ي ــيف تنزاكي ــا االحتاتي ــيف و واك ــدا
ولية ـ ــوتو) وتع ـ ــم االك ـ ــما ة من م ـ ــيف التا ـ ــا ة العاملي ـ ــيف (أذ بيا ـ ــا و او ي ـ ــيف الو الدميقراطي ـ ــيف
الا ـ ــعبييف) واخل ـ ــدمات (أوغن ـ ــدا وبـ ـ ـ و و واك ـ ــدا والا ـ ــم ولية ـ ــوتو) واالقتا ـ ــات ااب ـ ــداعي (تر ي ـ ــا
والا ــم) والبيئ ــيف (ة ـ ـواتو وأوغن ــدا وبـ ـ و و او ي ــيف الو الدميقراطي ــيف الا ــعبييف و ولومبي ــا) وسياس ــيف
املناجنةــيف ومحايــيف املةــتال (أذ بياــا وأ مينيــا وة ـواتو وةكدوكيةــيا وبا ةــتا وبـ و و او يــيف تنزاكيــا
املتح ــدة وعامبي ــا وعمب ــابوي و ولومبي ــا وكاميبي ــا وكي ــا اغوا)و ود ــذر القائم ــيف جزئي ــيف ،ةذ تع ــرج جنق ـ ـ
ما ذ رتس ا اات املةتفيدةو وسيتبع ذل تقييم أ ر تفايالً للنتائج و ةطا س ةواع متوقعو
 -26وجنيمـ ــا يتعلـ ــق بااوـ ــاع املتوقـ ــع (أ) ،يوالـ ــس الربكـ ــامج الفرعـ ــي  3التاـ ــا ني مـ ــع املفاوضـ ــم
التا ــا يم (عل ـ الا ــعيد الق ــري ،وو جني ــف ،بةوية ـرا) م ــن أج ــس املة ــاعدة و املة ــائس التقني ــيف
ذات الاليف باملفاوضات املتعدتة األطـرا وااقليميـيف وال نائيـيف (الاـ س )3و ومشـس الـدعم املوضـوعي
الــذي قىــد و الةــنوات اخلم ـ املاض ــييف جمــاالت الز اع ــيف ،واخل ــدمات ،والولــول ة األس ـواق غ ـ
الز اعيـ ــيف ،بااضـ ــاجنيف ة طلبـ ــات أ ـ ــر  ،مناـ ــا تعـ ــم املاـ ــا يف و عـ ــدة اجتماعـ ــات ةقليميـ ــيف ،م ـ ــس
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معت فات أقس البلدا مواً الإ كى مـت علـ دـاممل املـؤرر الـوعا ي التاسـع ملن مـيف التاـا ة العامليـيف و
ب ــا  ،ةكدوكية ــيا ،واملة ــاعدة املقدم ــيف ة البل ــدا األجنريقي ــيف و ةط ــا الة ــوق املا ــو يف لا ــرق أجنريقي ــا
وا ن ــوب األجنريق ــي ،وا ماع ــيف اامائي ــيف للان ــوب األجنريق ــي ،واتفاق ــات الاـ ـرا يف االقتا ــاتييف لالحت ــات
األو ويب وجمموعيف تول أجنريقيا وال ا ي واحملي ائاتئو
 -27و ـ ـ ال ــدعم ال ــذي يقدم ــس األوك ت ــات م ــن أج ــس االك ــما ة من م ــيف التا ــا ة العاملي ــيف
بتقــدير واســع الن ــاق ،وأ ــذ ذل ـ التقــدير ،مـ الً ،شـ س ســائس التقــديرو وياـ عــدت مــن ا اــات
لــاابيف املاــلحيف ة أ املةــاعدة الــإ يقــدماا األوك تــات قيمــيف ،وتل ـ بقــوة االاتياجــات احملــدتة،
وت ميليـيفو وياـمس الـدعم املقـد مـن األوك تــات حتليـس بـدائس واثـا الةياسـات ،واسـت مال الــدو ات
التد يبييف ملن ميف التاا ة العامليـيفو وتاـ بعـ الـدول ة أ املاـو ة اياتيـيف ،وغـ أيديولوجيـيف ،وغـ
جنرضييفو
 -28وياـ ق ــا لــغ ة فــارة األوك تــات و تغ يــيف أساســيات عمليــيف االك ــما ول ــن لــي
بال ــرو ة مرااــس التفــاوج األ ــر تقــدماًو وياـ الــبع ة أ شــعبيف التاــا ة الدوليــيف ال جتيــب عــن
االستفةــا ات بالةــرعيف الــإ جتيــب ــا املن مـات األ ــر األلــغر اامـاً ،وأ املاــو ة الــإ تقــدماا
الاـعبيف ينبغــي أ تت ـمن مزيــداً مـن اخليــا ات الداعمــيف للتنميـيفو ويالاــظ بعـ املةــتايبم أ مـوا ت
امل ــوظفم غـ ـ اجني ــيف لتلبي ــيف ي ــع ال لب ــات ،وأ ال ريق ــيف ال ــإ ــدت ــا األوك ت ــات أولوي ــات د ــذر
ال لبات غ واضحيفو
الا س 3
األونكتاد يقدم مستوى عالي ا من التدريب وبناء القدرات لراسمي السياسات

غ متس د

غ مواجنق عل ااطالق

غ مواجنق

مواجنق

مواجنق ة اد ب

 -29يةــاعد الربكــامج الفرعــي  3علـ تعميــق جناــم البلــدا لعمليــيف الولــول ة األسـواق ول يفيــيف
االس ــتفاتة م ــن ك ــا األجن ــليات املعم ــم والن ــا الا ــامس لألجن ــليات التاا ي ــيف ،وذل ـ ع ــن طري ــق
ا لقــات الد اســييف ااقليميــيف ،والتــد يب ،وقاعــدة بياكــات متميــزة تتعلــق بالن ــا املعمــم ،وعــدت مــن
ال تيبــاتو ومي ــس االســت مال النــاجح للن ــا الاــامس و عــا  ،2010الــذي وســع ك ــاق أجن ــليات
الولول ة األسواق من جاكب  11بلداً كامياً ،ةسااماً با عاًو
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 -30ويةـ ــام الربكـ ــامج الفرعـ ــي  3ةسـ ــااماً ب ـ ـ اً و تقيـ ــيم ولـ ــياغيف أىطـ ــر الةياسـ ــات التاا يـ ــيف
الا ــامليف ذات التوج ــس اام ــائي ل ــبع البل ــدا  ،منا ــا أكغ ــوال ،وجاماي ــا ،و او ي ــيف تنزاكي ــا املتح ــدة،
و واكــدا ،وعامبيــا ،وامل ةــي و وتاــيد ا اــات املةــتفيدة و واكــدا ــذر املةــاعدة بولــفاا أساســييف
السـواتيايات الدولــيف املتعلقــيف بالتاــا ة العــابرة للحــدوت ،وللمبــات ات ااقليميــيف املتعلقــيف باللوجةــتيات
التاا يـ ــيفو وبامل ـ ــس ،تع ـ ــف جاماي ـ ــا عل ـ ـ تنفيـ ــذ عـ ــدت مـ ــن التولـ ــيات الاـ ــات ة عـ ــن اسـ ــتعراج
الةياسات التاا ييف ،ال سيما جنيما يتاس ور ز اللوجةتياتو
الدعم الـذي يقدمـس األوك تـات بتقـدير واسـع الن ـاق ملـا لـس مـن تـسث مةـتند ة أتلـيف
 -31و
عل ـ ـ الةياس ــات التاا ي ــيف وسياس ــات ق ــا التا ــا ةو وتا ـ ـ ال ـ ـدول األع ــار ة أ املنااي ــات
واألتوات واملا ــاو ات ال ــإ ش ــا ت جنيا ــا جاـ ـات متع ــدتة ل ــاابيف ما ــلحيف و ةط ــا استعراض ــات
سياس ــات اخل ــدمات أس ــفرت ع ــن تق ــدير أ ــرب ل ــدو وأمهي ــيف اخل ــدمات و جم ــال التا ــا ة والتنمي ــيفو
الا ــظ حتة ــن جنا ــم االتف ــاق الع ــا با ــس التا ــا ة و اخل ــدمات واألس ــاليب األ بع ــيف و ــا و ذلـ ـ
ويى ع
األس ــلوب  4ال ــذي ين ــوي علـ ـ أمهي ــيف ال ــيف للبل ــدا النامي ــيف وأق ــس البل ــدا مـ ـواًو ور ــس أا ــدا
املنتد العاملي لل دمات بالارا يف مع الام وق ر سرةً أ ر لألعمال املتعلقيف باخلدماتو
 -32واستى مس اـ ا  12استعراضـاً لةياسـات اخلـدمات ،باسـت دا مناايـيف مواـدة مي ـن
ت را ادــا و ق اعــات أ ــر و وتاــعر ا اــات املةــتفيدة و أوغنــدا وب ـ و برضــا ب ـ عــن النتــائج،
اي ـ أتت ة ةج ـرارات وتا ـريعات حم ــدتة با ــس الةياس ــات و البل ــدينو وتىع ــد أعم ــال الربك ــامج
الفرعــي  3باــس اخلــدمات مــن أجن ــس األم لــيف علـ التـواع الــذي يعــزع بع ــس بع ـاً و ةطــا الر ــائز
الـ ـ ال وتق ــد األو اق البح ي ــيف معلوم ــات مفي ــدة الجتماع ــات اخلـ ـربار املتع ــدتة الة ــنوات املتعلق ــيف
باخلــدمات والتاــا ة والتنميــيف وتةــفر االجتماعــات عــن تقــد طلبــات حمــدتة ألعمــال ق ريــيف تتعلــق
بةياسيف اخلدمات وجيري كار جتميعات ألجن س املما سات و اجتماعات اخلربارو
 -33وجنيمــا يتعلــق بااوــاع املتوقــع (ب) ،يتةــم عمــس الربكــامج الفرعــي  3و ةطــا حتليــس التاــا ة
ب ــاال تالطو جنم ــن جاك ــب ،تىنف ــذ أعم ــال تقيق ــيف ومة ــتداميف با ــس املعلوم ــات التاا ي ــيف (ةاا ــارات
التا ـ ــا ة ،والبياك ـ ــات ا مر ي ـ ــيف ،والت ـ ــداب غـ ـ ـ التعريفي ـ ــيف ،وأتوات التحلي ـ ــس ،ومنا ـ ــو ات البح ـ ــو
التحليليــيف)و ومــن جاكــب ا ــر ،تىنفــذ أي ـاً تــد الت غـ مت ــر ة ،ال ســيما و الق اعــات الديناميــيف
للتاا ة ولالقتاات اابداعيو
 -34وتتم ــس ااســاامات الرئيةــييف و جتميعــات التــداب غ ـ التعريفيــيف اخلالــيف ب ــس بلــد ،وك ــا
التحلــيالت واملعلومــات التاا يــيف الــذي يت ــمن جتميع ـاً شــامالً للبياكــات املتعلقــيف اــداول التعريفــات
واألجن ــليات والت ــداب غ ـ التعريفي ــيف ،ة جاك ــب ةاا ــارات جتا ي ــيف عل ـ مة ــتو اخل ـ التعريف ــيو
ويتزايــد اســت دا البياكــات املةــتمدة مــن ك ــا املعلومــات مــن قسبعــس البــاا م واملةــؤولم ا ــوميم،
واملة ــت دمم الت ــابعم للق ــا اخل ــات ،واملة ــت دمم و ال ــدوائر العلمي ــيف ،و ــذل و املنا ــو ات
الرةييف لاـندوق النقـد الـدو  ،والبنـ الـدو  ،ومن مـيف التاـا ة العامليـيف ،جن ـالً عـن الو ـاالت التابعـيف
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لألمــم املتحــدةو وشــر جنــر حتريــر التاــا ة و وضــع قاعــدة بياكــات للتاــا ة بــم بلــدا ا نــوب تتعلــق
بتــدجنقات التاــا ة ال نائي ــيف األط ـرا  ،مــن أج ــس ســد جنا ـوات البياك ــات و قاعــدة بياكــات األوك ت ــات
ااااائييف لتاا ة الةلع األساسييف ،ال سيما التدجنقات ا تييف من البلدا األلغر ااماًو
 -35وأق ــا الربك ــامج الفرع ــي  3شـ ـرا ات مفي ــدة م ــع ما ــر التنمي ــيف األجنريق ــي ،ومر ــز التا ــا ة
الدولي ــيف (مب ــات ة الا ــفاجنييف و التاـ ــا ة) ،والبن ـ ـ ال ــدو  ،ومن م ــيف التاـ ــا ة العاملي ــيف ،و جم ــال ـ ــع
وةبالغ البياكات التاا ييف ،والبياكـات التعريفيـيف ،والتـداب غـ التعريفيـيف ،وأسـفرت دـذر الاـرا ات عـن
ع ـ ــدت م ـ ــن املنا ـ ــو ات واألتوات املفي ـ ــدة ،ال س ـ ــيما قاع ـ ــدة البياك ـ ــات املا ـ ــو يف املتعلق ـ ــيف بالنف ـ ــاذ ة
األسـواق وجتميعــات التــداب غـ التعريفيــيف عل ـ الن ــاق الق ــري ،ودــي قاعــدة البياكــات املتااــيف ا
ل  34بلداًو ويىعد دـذا التعـاو و جمـال ااااـارات ،القـائم علـ تقةـيم العمـس ،مـن أجن ـس األم لـيف
عل التعاو بم الو االت الذي أش ةليس و التقييمو
 -36أم ــا النت ــائج األ ــر  -جنيم ــا يتعل ــق بالق اع ــات التاا ي ــيف الدينامي ــيف ،واالقتا ــات ااب ــداعي،
ومــا ة ذلـ  -جناــي تبــدو ،غــم جنائــد ا ،غـ مت ــر ة ،ةذ تعتمــد علـ التمويــس املقــد مــن اةــاب
األمــم املتحــدة للتنميــيف وم تــب األمــم املتحــدة للتعــاو جنيمــا بــم بلــدا ا نــوبو وتعــرب ا اــات
لــاابيف املاــلحيف عــن تق ــديردا اســاامات األوك تــات و األعم ــال املتعلقــيف بالاــناعات االبت ا ي ــيف،
ال س ــيما تقري ــري االقتا ــات ااب ــداعي لع ــامي  2008و ،2010وتالا ــظ د ــذر ا ا ــات أ ال بع ــيف
اخلالــيف للتقريــر الاــات ة و عــا ( 2013الــذي شــاد ماــا يف أقــس مــن جاكــب األوك تــات) ليةــت
مفيدة بالقد كفةـس ألهنـا ال تتنـاول األبعـات التاا يـيف الـإ أو تدـا األوك تـات و تقـا يرر الةـابقيفو و ـا
عتــا م ـوا ت ماليــيف لتنفيــذ
ملفاــو املــد االبت ا يــيف لــد عميــق ،ال ســيما و تر يــا والاــم ،اي ـ
ما ــا يع علـ ـ مة ــتو امل ــد تق ــو علـ ـ أجن ــا كا ــست و د ــذر التق ــا يرو وحتقق ــت كتيا ــيف مفي ــدة
أ ــر  ،دــي ةت اج ــابو جن ـ تي للاــناعات االبت ا يــيف ل ـي تتلق ـ الــدعم و ةطــا ماــا يع ااطــا
املت امس املعزعو
 -37وو جمـال التاـا ة وكــو ا ـن والتنميــيف ،تتم ـس النتــائج الرئيةـييف و ت اســات ا الـيف ااجنراتيــيف
"مـن املةـتفيد مـن حتريـر التاـا ة و ااسـم الدولـيفر من ـو جنةـاين" ،ودـي ت اسـات
الق رييف املعنوكيف ع
تتبــع مناايــيف ماــمميف ايا ـاً لتقيــيم اثــا الةياســات عل ـ التحــول االقتاــاتي والعالقــات بــم
ا نةــم ،ال ســيما التــسث علـ املـرأة ،علـ امتــدات سالســس القيمــيفو وا يــت الد اســات الةــبع الــإ
أىجريت ا ا و أكغـوال ،وأو وغـواي ،وبوتـا  ،و واكـدا ،وغامبيـا ،و ـابو جنـ تي ،وليةـوتو بادتمـا
واســع الن ــاق مــن اةــي الةياســات والو ــاالت اامائيــيف ،ودــو مــا تس ــد با ـ س مباشــر و واكــدا
وليةــوتوو وأعربــت البلــدا املةــتفيدة وا اــات املااــيف عــن تقــديردا للد اســات ،وةموعــيف تد يةــييف
باــس التاــا ة واملةــاواة بــم ا نةــم ،ولــدو ة تد يبيــيف لراةــي الةياســات عل ـ ااكوكــت مــد ا 8
أسابيع ،و د باس تو املرأة و التنمييف كى ـم و ةطـا األوك تـات ال الـ عاـرو ومي ـس عمـس قةـم
التاا ة والاـؤو ا نةـاكييف م ـاالً ا ـر ألجن ـس املما سـات و ةطـا هنـج الر ـائز الـ ال والتعـاو بـم
الاعب وبم الو االتو
ى
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 -38وللد اســات والقــات العمــس الوطنيــيف تــسث و ســم الةياســات والــربامج ،و واكــدا م ـ الً،
اي ـ تتعــرج امل ـرأة مل ــاطر ماتيــيف وماليــيف و التاــا ة العــابرة للحــدوت ،وو ليةــوتو اي ـ يةــت د
بركــامج األمــم املتحــدة اامــائي املعــا لتوجيــس أعمالــس املتعلقــيف بةياســيف التاــا ة وسياســيف التوظيــفو
وتىعــد ا ــوتة العاليــيف وتزايــد ال لــب مــن ــائز أي بركــامج عم ـس ســليم باــس التاــا ة وكــو ا ــن
والتنمييف ،وا و ذل الدعم املا املتوقع من ـا ج امليزاكيـيف العاتيـيفو غـ أ التقيـيم أشـا ة ا اجـيف
ة مزيــد مــن املاــا يف مــن جاكــب وعا ة التاــا ة و تنفيــذ تولــيات الد اســات ،بااضــاجنيف ة التعــاو
الربك ــاجمي األوث ــق ب ــم قة ــم التا ــا ة والا ــؤو ا نة ــاكييف وجن ــر املفاوض ــات التاا ي ــيف والدبلوماس ــييف
التاا ييفو
 -39وجنيم ــا يـ ــم ااوـ ــاع املتوقـ ــع (ج) ،كىفـ ــذت أثن ــار الفـ ــوة املاـ ــموليف بـ ــالتقييم أكا ـ ـ يف تتعلـ ــق
بةياسيف املناجنةيف ،وجر ذل أساسـاً و ةطـا بـرامج ةقليميـيف م ـس بركـامج املناجنةـيف و أجنريقيـا وبركـامج
املةـاعدة التقنيـيف املتعلـق بةياسـات املناجنةـيف ومحايــيف املةـتال و أمري ـا الالتينيـيف والـربامج املنــاظرة و
من قــيف الــدول العربيــيف وو اســيا والبلقــا و وا ــي جنــر سياســيف املناجنةــيف ومحايــيف املةــتال بتقــدير عــال
مــن جاكــب ا اــات املةــتفيدة وا اــات املااــيف ،وأىشــيد بــس باعتبــا ر ةســااماً جنريــداً لألوك تــاتو وتقــول
ا ا ــات املةـ ــتفيدة الـ ــإ توالـ ــس معاـ ــا جنريـ ــق التقيـ ــيم (و أ مينيـ ــا وة ـ ـواتو وةكدوكيةـ ــيا وبا ةـ ــتا
وبوتةـ ـواكا وبـ ـ و وكي ــا اغوا) ة اخلـ ـربات الدا لي ــيف القوي ــيف ووج ــوت ش ــب يف عاملي ــيف دائل ــيف م ــن اخلـ ـربار
واملما سـم و جمـال املناجنةـيف ،والتوجـس اامــائي لألوك تـات ،ـس ذلـ يتــيح جمموعـيف م اليـيف ال ك ـ ئــا
مــن املةــاعدة للبلــدا الناميــيف و وضــع ك ــا لةياســيف املناجنةــيف يالئــم األس ـواق وائيا ــس الاــناعييف و
دــذر البلــدا (جمموعــيف مر ــزة مــن املاــا يع الاــغ ة واملتوس ـ يف ا اــم)و ويقــول عــدت مــن املةــتايبم
ة ق ـ ـواكينام الوطنيـ ــيف ىوضـ ــعت طبق ـ ـاً لنمـ ــوذج قـ ــاكو األم ـ ـم املتحـ ــدة النمـ ــوذجيو وأسـ ــام الربكـ ــامج
الفرعــي  3أي ـاً و تية ـ االتاــاالت مــع البلــدا املتقدمــيف مــن أجــس وضــع ب ـرامج تد يبيــيف و املوقــع
وبرامج توأمـيف ( ولـيف مـن ماـات أ ـر )و وتـؤتي ثقاجنـيف استعراضـات األقـرا ال وعيـيف ( 26استعراضـاً
ا ـ ا ) ة تعزيــز ةمةــاني البلــدا بزمــا اال ـالاات و جمــال الةياســات واملؤسةــات الوطنيــيفو
ويتال ـ ااقبــال عل ـ العمــس املتعلــق بةياســيف املناجنةــيف و االجتــار اــو عيــاتة التمويــس الــذا و جنم ـ الً،
ى ف ـ التموي ــس املق ــد لربك ــامج املة ــاعدة التقني ــيف املتعلق ــيف بةياس ــات املناجنة ــيف ومحاي ــيف املة ــتال و
أمري ــا الالتيني ــيف م ــن  80و املائ ــيف و املرال ــيف األو ة أق ــس م ــن  20و املائ ــيف ،اي ـ وجن ــرت ع ــدة
بلــدا ماــات رويلاــا الــذا و وبااضــاجنيف ة ذل ـ  ،قــد االحتــات االقتاــاتي والنقــدي لغــرب أجنريقيــا
وا ماعــيف االقتاــاتييف لــدول غــرب أجنريقيــا رــويالً بـ اً لربكــامج املناجنةــيف و أجنريقيــا  -الــذي ث يــتم ن
مــن اســت مال أكا ـ تس بةــبب لــعوبات ــرج عــن ســي رة الربكــامج الفرعــيو وأ ـ اً ،يتزايــد رويــس
البلدا لعملييف ا و اخلربار الوطنيم اجتماعات جنريق اخلربار ا ومي الدو و
 -40وتاـ ـ س الاـ ـرا ات ااقليمي ــيف القوي ــيف كق ــيف ق ــوة ئية ــييف للف ــر  ،ويتالـ ـ ذلـ ـ و أمري ــا
الالتينيــيف ايـ يع ــف املعاــد الــوطين البـ وو للــدجنا عــن املناجنةــيف ومحايــيف املل يــيف الف ريــيف علـ أتار
تو تاعـ ــم و تنفيـ ــذ املرالـ ــيف ال ال ـ ــيف لربكـ ــامج املةـ ــاعدة التقنيـ ــيف املتعلـ ــق بةياسـ ــات املناجنةـ ــيف ومحايـ ــيف
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املة ــتال و أمري ــا الالتيني ــيفو ومي ــس ةكا ــار منت ــديات للاـ ـرا يف و جم ــال البح ــو ووض ــع مق ــر ات
ت اس ــييف جامعي ــيف و جم ــال ق ــاكو املناجنة ــيف وةكا ــار مرا ــز ةقليمي ــيف (و بلغا ي ــا وت ــوك وعىم ــا ) أم ل ــيف
جيــدة عل ـ الزيــاتة الفعالــيف و األلــول والا ـرا ات ااقليميــيفو أ ااســاامات املقدمــيف مــن جنريــق
اخل ـربار االستاــا ي ،املا ـ س مــن الر ســار الةــابقم لو ــاالت املناجنةــيف ،تعــزع كتــائج أعمــال الربكــامج
الفرعي  3و جمال املناجنةيفو
 -41ويبدي عدت قليس من املنـدوبم مالا ـات ةجيابيـيف عامـيف ،مناـا أ الفـر ال يقـد للمنـدوبم
العــاملم و جنيــف  -ودــم املفاوضــو الــذين يرةــو االســتنتاجات املتفــق علياــا  -معلومــات اجنيــيف
وال يوجا ــو تعـ ـوات ةل ــيام ــو اجتماع ــات جنري ــق اخلـ ـربار ا ــومي ال ــدو املتعلق ــيف بتاـ ـريعات
محايــيف املةــتال  ،وأ الو يــز املفــرط عل ـ النتــائج ال ينبغــي أ يعاــس بــىجرار املنــدوبم للمــداوالت
الواجبيف باس دذر املةائسو
 -42وجنيمـا يتعلــق بااوــاع املتوقــع (ت) ،يتنـاول جنــر التاــا ة والبيئــيف وتغـ املنــا والتنميــيف املةــتداميف
والييف األوك تات املتم لـيف و ةتمـاج أدـدا التنميـيف املةـتداميف و يـع اسـواتيايات التنميـيف عـن طريـق
جمموعــيف متنوعــيف مــن املبــات اتو وتلق ـ جنريــق التقيــيم تعقيبــات ةجيابيــيف باــس ااســاامات املفيــدة و
دذر التوليفيف من األكا يف التمايدييف والناائييفو
 -43وجنيما يتاس بعمس الربكـامج الفرعـي  3باـس التاـا ة البيولوجيـيف ،تاـاد ا اـات املةـتفيدة،
و ـذل الو ـاالت الاـري يف ،م ـس االتفاقيـيف املتعلقـيف بـالتنو البيولـوجي ،واتفاقيـيف التاـا ة الدوليـيف بـسكوا
ا يواكـ ــات والنباتـ ــات الربيـ ــيف املاـ ــدتة بـ ــاالكقراج ،وبركـ ــامج جتـ ــا ة النباتـ ــات و أجنريقيـ ــا ،عل ـ ـ جنائـ ــدة
ااســاامات القدميــيف األعل لألوك تــات ،وــا و ذل ـ ابت ــا ما ـ لح التاــا ة البيولوجيــيف كفةــسو وأت
األوك تــات تو اً جنعــاالً و ةكاــار ةطــا التقييمــات واملبــاتئ التوجيايــيف و ا ســات التاــا ة املةــتداميف و
منتاــات التنــو البيولــوجي ،وو التوعيــيف الواســعيف الن ــاق عــن طريــق وثــائق املــؤررات املناســبيف ،ومناــا
املــؤرر الــذي يىعقــد ــس ســنتم لألطـرا و اتفاقيــيف التاــا ة الدوليــيف بــسكوا ا يواكــات والنباتــات الربيــيف
املا ــدتة ب ــاالكقراج ،وأا ــدا م ــؤرر التا ــا ة البيولوجي ــيف ال ــإ كى م ــت من ــذ ع ــا  2012و ةط ــا
الربكـ ــامج الفرعـ ــي 3و وسـ ــو تتزايـ ــد أمهيـ ــيف الربكـ ــامج الفرعـ ــي  3و ةطـ ــا بروتو ـ ــول كاغويـ ــا با ـ ـس
ا ا ــول علـ ـ املـ ـوا ت ا يني ــيف والتقاس ــم الع ــاتل واملنا ــف للمن ــاجنع الناش ــئيف ع ــن اس ــت داماا ،ود ــو
الربوتو ول امللحق باتفاقييف التنو البيولوجيو
 -44وتا ــا ني الربك ــامج الفرع ــي  3م ــع مؤسة ــيف تنمي ــيف األك ــديز ومرجن ــق البيئ ــيف العاملي ــيف و ما ــا يع
ةقليمي ـ ــيف و جمتم ـ ــع األك ـ ــديز (ة ـ ـ ـواتو وبـ ـ ـ و و ولومبي ـ ــا) ،ـ ــا أس ـ ــفر ع ـ ــن حتدي ـ ــد املنتا ـ ــات ذات
اام اكــات ال بـ ة وعــن ةكاــار جمتمــع اامــدات وتد يبــس و جمــال املما ســات املؤدلــيف للتاــنيف ضــمن
منتاــات التاــا ة البيولوجيــيفو وتفيــد البلــدا تــدو عيــاتة و مةــاايف األ اضــي املز وعــيف وو أســعا
الوا ــداتو و غ ــم ذلـ ـ  ،يـ ـر الا ــر ار الوطني ــو أ م ــن الا ــعب ةجـ ـرار تقييم ــات لت ــسث التا ــا ة
البيولوجيــيف عل ـ النحــو املول ـ بــس والتمــار املزيــد مــن ا لــول األساســييف ،ك ـراً ة اداثــيف الق ــا و
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وأىع ــدت و ةط ــا املا ــا يع ت اس ــات ومب ــاتئ توجياي ــيف با ــس التا ــا ة املة ــتداميف وةم اكي ــيف التعق ــب
وا واكــب ذات الاــليف ،وذل ـ لعــدت مــن املنتاــات عل ـ أســار أك ـوا ا يواكــات والنباتــات املد جــيف
و اتفاقيــيف التاــا ة الدوليــيف بــسكوا ا يواكــات والنباتــات الربيــيف املاــدتة بــاالكقراج ،وــا و ذل ـ جلــوت
ال عــابم ومشــع الفربيــو و وتعــرب ا اــات املااــيف والا ـري يف عــن تقــديردا لألعمــال املتعلقــيف بالتاــا ة
البيولوجيــيف ،ودــي األعمــال الــإ ا يــت بــدعم مــا مةــتمر مــن ــا ج امليزاكيــيف العاتيــيف عل ـ مــد
سنواتو
 -45و غــم الناــا احملــرع و ا واكــب الناائيــيف ،توجــد بع ـ املةــائس األوليــيف الــإ ينبغــي تناوئــا،
م ــس التا ــنيف املناس ــب أو التا ــنيف ا مر ــي الفرع ــي ملنتا ــات التا ــا ة البيولوجي ــيف ،والتحفي ــز و
الوقـ ــت املناسـ ــب عل ـ ـ ت ـ ــول األس ـ ـواقو وو الوقـ ــت ال ـ ـرادن ،تىعـ ــد العـ ــالوة الةـ ــعرييف الـ ــإ يـ ــدجنعاا
املةتال اخلات الف ن دي العامس املميز الوايد ملنتاات التاا ة البيولوجييفو
 -46وقــد بــدأت األعمــال التمايديــيف للربكــامج الفرعــي  3باــس الز اعــيف الع ــوييف و عــا ،2001
وذلـ ـ عن ــدما اك ــم األوك ت ــات ة جنرق ــيف عم ــس تولي ــيف معني ــيف ب ــالتوجنيق ب ــم ع ــدت م ــن املع ــاي االزامي ــيف
وال وعي ــيف ،ووال ــس التع ــاو م ــع ما ــرو الول ــول ة األس ـواق العاملي ــيف للمنتا ــات الع ــوييف م ــن أج ــس
وضـع معــاي ةقليميــيف للمنتاــات الع ــوييف ومعيــا مرجعــي تو (األدــدا واملت لبــات املواــدة للمعــاي
الع ــوييف)و وأكا ــس الربك ــامج الفرع ــي  3أي ـ ـاً منت ــد األم ــم املتح ــدة املع ــين وع ــاي االس ــتداميف ،وذلـ ـ
بالا ـرا يف مــع من مــيف األمــم املتحــدة لألغذيــيف والز اعــيف ،ومر ــز التاــا ة الدوليــيف ،وبركــامج األمــم املتحــدة
للبيئ ــيف ،ومن م ــيف األم ــم املتح ــدة للتنمي ــيف الا ــناعييف ،ــد التعام ــس م ــع القائم ــيف املتزاي ــدة م ــن املع ــاي و
واســتى ملت دــذر األعمــال التمايديــيف واــا يع ميداكيــيف ،مناــا تعــم سياســيف الز اعــيف الع ــوييف و أوغنــدا
وماـ ــا يع اةموعـ ــيف املاـ ــو يف بـ ــم و ـ ــاالت األمـ ــم املتحـ ــدة واملعنيـ ــيف بالتاـ ــا ة والقـ ــد ات ااكتاجيـ ــيف و
او يــيف الو الدميقراطيــيف الاــعبييف و او يــيف تنزاكيــا املتحــدة ،مــن أجــس بنــار قــد ات العــرج والــرواب مــع
األسـواقو وشــادت الةــنوات القليلــيف املاضــييف عيــاتة و اامــداتات الع ــوييف و او يــيف الو الدميقراطيــيف
الاـعبييف مـن مز عـيف وااـدة ة أ ـر مــن  150مز عـيف تبلـو مةـااتاا  50 000د تـا و وينـور الاــر ار
وا اــات الوطنيــيف لــاابيف املاــلحيف بالــدعم الــذي يقدمــس األوك تــات و تقــد التوجيــس باــس الةياســات
واملعـ ــاي الوطنيـ ــيف ومت لبـ ــات ت ـ ــول األس ـ ـواق ،و اـ ــم ير ـ ــز شـ ــر ار ا ـ ــرو با ـ ـ س مباشـ ــر عل ـ ـ
املاد ينو
ِّ
 -47ويقــد الربك ــامج الفرعــي  3ةس ــاامات ب ـ ة م ــن ــالل بركاجم ــس املتعلــق بتغ ـ املنــا و وق ــد
الربكامج ،بااضاجنيف ة الدعم الذي قدمس ملـداوالت االتفاقيـيف ااطا يـيف باـس تغـ املنـا  ،تعمـاً علـ
مةــتو البلــدا  -ة عــدت مــن الــدول ا ز يــيف الاــغ ة و جمموعــيف تول أجنريقيــا وال ــا ي واحملــي
ائــاتئ وتول أ ــر  ،م ــس ة ـواتو  -وذلـ مــن أجــس حتديــد الق اعــات اخل ـرار ذات اام اكــات
العاليــيف جنيمــا يتعلــق باألس ـواق احملليــيف والاــات ات اخل ـرار ،و ــا ذل ـ و بع ـ ا ــاالت باســت دا
االستعراضــات الوطنيــيف للاــات ات اخل ـرار و ابــيف كق ــيف الــد ولو وير ــز العمــس مــن ــالل يــزة بنــار
تواجنــق ا ار عل ـ اســت دا تــداب ال ــدعم احملليــيف املتواجنقــيف مــع قواع ــد التاــا ة الدوليــيف ،وــا و ذل ـ
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مت لبــات احملتــو احمللــي و الق اعــات اخل ـرارو غ ـ أ الا ـواغس املتعلقــيف بالبيئــيف والتنميــيف املةــتداميف
ينبغـ ــي ةت اجاـ ــا وتعميماـ ــا عل ـ ـ اـ ــو أ ـ ــرب و سـ ــياق حتليـ ــس الةياسـ ــيف التاا يـ ــيف وتقـ ــد املاـ ــو ة،
وستت لب مزيداً من التعاو بم الفرو و املةتقبسو

جيم -العوامل التي تسهم في تحقق نتائج البرنامج الفرعي
 -1البحث والتحليل
 -48ت ــر ا ا ــات ل ــاابيف املا ــلحيف أ الق ــد ات البح ي ــيف والتحليلي ــيف لألوك ت ــات د ــي املا ــد
الرئية ــي للمي ــزة النة ــبييف (الا ـ ـ س )4و وت ــد ج ب ـ ـرامج عم ــس جن ـ ـوات الة ــنتم ال ـ ـ ال ال ــإ يغ يا ــا
التقيــيم  55مناــو اً أو أ ــر و ــس جنــوة ســنتم (املرجنــق ألــف ،ا ــدول ألــف)6-و وتةوشــد ع ــدة
ديئـات ا وميــيف توليــيف وأكاـ يف للتعــاو التقــين ـذر املناــو ات ،وتىةــت د ـذل مـوات مرجعيــيف و
القات العمس وا لقات الد اسييفو
 -49وتا ـ ـ ا اـ ــات لـ ــاابيف املاـ ــلحيف ة أ بع ـ ـ املناـ ــو ات غنيـ ــيف باملعلومـ ــات ومفيـ ــدة و
توجيــس ااجـرارات املتعلقــيف بالةياســاتو وو الوقــت كفةــس ،تالاــظ العديــد مــن ا اــات وجــوت عــدت
بـ ـ ج ــداً م ــن املنا ــو اتو وم ــن  ،جن ــى ع ــدتاً قل ــيالً جنقـ ـ مـ ـن التق ــا ير د ــو ال ــذي ي ــربع وجي ــذب
االدتما و
 -50وي ـواو عــدت م ـرات تنزيــس عينــيف مــن مناــو ات شــعبيف التاــا ة الدوليــيف مــن شــب يف ااكوكــت
م ـ ــن  115م ـ ــرة ة  51 952م ـ ــرة ،ول تنزي ـ ــس  11منا ـ ــو اً جنقـ ـ ـ م ـ ــن ل ـ ــيف  29منا ـ ــو اً أ ـ ــر
من  1 000مرة (املرجنق ألف ،ا دول ألف)8-و
الا س 4
األونك ت ةةاد ينش ةةر بنج ةةا منتجات ةةل البحثي ةةة والتحليلي ةةة فيم ةةا ب ةةين جهات ةةل الوطني ةةة واإلقليمي ةةة
صاحبة المصلحة
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 -51ويقلس مةـتو االتاـال بااكوكـت مـن جنعاليـيف الناـر اال ـووين علـ الاـب يف و عـاث يعـاين
مـن جناــوة قميـيف ،ــا يــؤتي ة اسـتمرا ا اجــيف ة الوثــائق امل بوعـيفو وســيف حتــد لوجةـإ ا ــر ينبغــي
التادي لس ،دو تقد النةخ امل بوعيف ة قائميف مر بيف وواسعيف من ا اات لاابيف املالحيفو
 -52و تــدين اســتاالني العديــد مــن املنتوجــات يةــتدعي الوشــيد ومزيــد مــن االتاــاالت والناــر
الفعــالم معـاًو وال يىعــد جنــائ املعلومــات مةــسليف كاــست عــن الربكــامج الفرعــي  3و اــد ذاتــس ،ةذ ة
عــدت وعنــاوين املناــو ات املت ــر ة وغ ـ املت ــر ة حتــدتدا الــدول األع ــارو وينبغــي أ ي ــو جمل ـ
التا ـ ـا ة والتنمي ـ ــيف د ـ ــو عم ـ ــن يت ـ ــذ أي ـ ــيف ق ـ ـرا ات ،ف ـ ـ عـ ــدت االتا ـ ــاالتو وب ـ ــدأ األوك ت ـ ــات ،من ـ ــذ
عــا  ،2012ف ـاً تــد جيياً لعــدت املناــو ات بنةــبيف  20و املائــيف و ــس جنــوة ســنتمو و غــم ذلـ ،
ال تزال دناني ااجيف ة تعزيز املنتاات البح ييف عل النحو املناسبو
 -2بناء توافق اآلراء على المستوى الحكومي الدولي
 -53يفــوج هنــج الر ــائز ال ـ ال لألوك تــات أ البع ــات الدائمــيف الــإ مقردــا جنيــف دــي ال ــرق
الرئيةـييف للتاــا ني و املعــا الناجتــيف عــن تو ات جملـ التاــا ة والتنميــيف وديئاتــس الفرعيــيف مــع ا اــات
لــاابيف املاــلحيف عل ـ املةــتو الق ــري وكاــردا ئــذر ا اــات (الا ـ س )5و غ ـ أ سلــغعر ااــم
البع ــات ،وأاياك ـاً عــد وجــوت أ اــائيم جتــا يم وتزايــد عــدت الو ــاالت وجمموعــيف امل ـوات الــإ تت لــب
ـربة مت ااــيف ،قـد يــؤتي ة تقلـيم ماــا يف املنـدوبمو وبااضــاجنيف ة ذلـ  ،يــؤتي كقـم املـوا ت
ة تقليــس ماــا يف اخل ـربار مــن أقــس البلــدا مـواًو وتعــاين بع ــات عديــدة مــن عــد فايــيف ر يــس وعا ات
التا ــا ة والا ــناعيف والز اع ــيف وغ د ــا م ــن ال ــوعا ات املعني ــيف بالةياس ــيف التاا ي ــيف واملفاوض ــات التاا ي ــيفو
ولذل  ،يعتمد كاـر املعـا مـن جنيـف ة اخلـربار علـ املةـتو الق ـري اعتمـاتاً بـ اً علـ مـوا ت
البع ــاتو وي ــؤتي ذلـ ـ ة ض ــرو ة اس ــتفاتة الربك ــامج الفرع ــي  3م ــن األا ــدا ااقليمي ــيف والتع ــاو
التقين و التفاعس عل املةتو الق ري ،عند ا اجيفو
الا س 5
تعقةةد الشةةعبة مشةةاورات وجلسةةات إحاطةةة إعالميةةة مسةةبقة للمنةةدوبين بشةةأن الموا ةةيع ات
الصلة بمجلس التجارة والتنمية وهيئاتل الفرعية
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 -54وتعتم ــد كوعي ــيف النق ــات و االجتماع ــات ا ومي ــيف الدولي ــيف عل ـ ـ أمهي ــيف الوث ــائق األساس ــييف
ومــد ةتااتاــا و الوقــت املناســب (الا ـ س  6والا ـ س )7و وتــؤتي مالــيف ال  14أســبوعاً ملعا ــيف
الوثــائق الربملاكيــيف ،وــا و ذل ـ ةق ـرا الةياســات وأعمــال التحريــر والو ــيف و م تــب األمــم املتحــدة
انيــف ،وأاياك ـاً تــس ر ةتااــيف امل ـوات األساســييف ،ة تــس ر التوعيــع وةتااــيف النةــخ ااك ليزيــيف جنق ـ مــن
املوات و االجتماعاتو ويؤثر ذل مباشرة عل كوعييف املاا يف و االجتماعاتو
الا س 6
األع اء والح ور في اجتماع ات مجلس التجارة والتنمية والهيئةات الفرعيةة بمةا فةي لة
اجتماعات الخبراء الةيين يحصةلون علةى وثةائق البحةوا األساسةية وتحليةل السياسةات فةي
وقت مبكر ومناسب

غ متس د

غ مواجنق عل ااطالق

غ مواجنق

مواجنق

مواجنق ة اد ب

 -55وقــد اســت د الربكــامج الفرعــي  3منــرب جنريــق اخل ـربار ا ــومي الــدو ومنــرب اجتمــا اخل ـربار
املتعــدت الةــنوات اســتعماالً جيــداً لتذ يــيف الــوعي وطلــب اســتعراج ولــياغيف الةياســات ،ةضــاجنيف ة
تب ــاتل النت ــائج واملما س ــات ا ي ــدة املتستي ــيف م ــن التع ــاو التق ــين ،ال س ــيما و جم ــال سياس ــيف املناجنة ــيف
وجمــال اخلــدماتو وياــاد االجتــار املتزايــد و التمويــس الــذا الجتماعــات اخل ـربار عل ـ جــدو املنــرب
ل ــتالقح املع ــا وتعزي ــز ش ــب ات األق ـرا و وي ــرب النا ــا ال ــذي حتق ــق توس ــيع د ــذر ال ـنىـ ىاج ة ــاالت
أ ـر  ،ال ســيما عمليـات اســتعراج األقـرا وعمليــات التوأمـيف للةياســات علـ مةــتو الق اعــات،
وتعميم املن و ا نةاين ،والةياسات البيئييف والتنمييف املةتداميفو
 -56ويق ــول بعـ ـ الوجن ــوت و جني ــف ة العم ــس املتا ــس بالبحـ ـ والت ــوير وبن ــار التواجن ــق مي ــن
حتةــينس وذل ـ بتغ يــيف اخليــا ات علـ مةــتو الةياســات مــن أجــس التنميــيف تغ يــيف واســعيف و الوثــائق
الربملاكييف وو البحو وامل بوعاتو
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الا س 7
ثمةةة مناقشةةات جوهريةةة واسةةعة علةةى مسةةتوى مجلةةس التجةةارة والتنميةةة والهيئةةات الفرعيةةة
بما في ل اجتماعات الخبراء بشأن نواتج البحث والتحليل في التجارة الدولية

غ متس د

غ مواجنق عل ااطالق

غ مواجنق

مواجنق

مواجنق ة اد ب

 -3أنشطة التعاون التقني
 -57ي فس الربكامج الفرعي  3تغ ييف مذدلـيف للبلـدا باألكاـ يف الـإ ي ـ لع ـا و جمـال التعـاو
التقــين ،وــا و ذل ـ عــن طريــق البع ــات االستاــا ييف والقــات العمــس التد يبيــيف وا لقــات الد اســييفو
وعــاا الربكــامج  127طلب ـاً مــن جممــو  419طلب ـاً متعلق ـاً باةموعــات املواضــيعييف ال  17لألوك تــات
4
و الفوة ( 2014-2012املرجنق ألف ،ا دول ألف) ()4و
 -58وتوسـ ــعت التغ يـ ــيف ا غراجنيـ ــيف عل ـ ـ كةـ ــق وااـ ــد و يـ ــع املنـ ــاطق (املرجنـ ــق ألـ ــف ،ا ـ ــدول
ألف)5و و ا أ ر من كاف أكاـ يف الربكـامج الفرعـي  3و أجنريقيـا وو أقـس البلـدا مـواً وو بلـدا
رــر ب ــر ــات ،ل ــن من قــيف أمري ــا الالتينيــيف ا يــت بالعــدت األ ــرب مــن أكا ـ يف التعــاو التقــين
(بةبب اجنيف العمس باس قواكم املناجنةيف ومحاييف املةتال م)و
 -59واس ــتى د ــم بـ ـ م ــن مـ ـوا ت امل ــوظفم م ــن ــا ج امليزاكي ــيف و النـ ـواتج و ةط ــا التا ــا ة
واالعتبــا ات ا نةــاكييف وسياســيف املناجنةــيف والبيئــيف وتغـ املنــا والتنميــيف املةــتداميف ،علـ النحــو املبــم و
ا ــدول 2و ويالاــظ املــااو أ العديــد مــن املاــا يع ال رجنيــيف ذات ميزاكيــات لــغ ة يقوتدــا موظــف
وااد واثنم وتفتقر ة ال تليف ا رجيف الالعميف وساوليف التوسع لتحقيق كتائج مةتداميفو

( )4دـذر القائمــيف كاــردا قةــم التعــاو التقـين ودــي ليةــت شــامليفو وبااضــاجنيف ة ذلـ  ،جنــى ال لبــات التةــعيف الــإ تلقادــا
جتمـع ال لبــات الـوا تة مـن عـدة بلــدا وال تبلِّـو بالقـد ال ـاو عــن
جنـر التاـا ة والبيئـيف وتغـ املنــا والتنميـيف املةـتداميف ِّ
ال لب عل التعاو التقين املوجس للفر و
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ا دول 2
البرنةةامج الفرعةةي  : 3حصةةة نةةواتج برنةةامج العمةةل مةةن الميزانيةةة العاديةةة ومةةن خةةار الميزانيةةة
بحسب عدد نواتج العمل شهريا  2011-2010و1013-2012
جن ـ ـ ــر التا ـ ـ ــا ة
جن ـ ـ ـ ـ ـ ــر سياس ـ ـ ـ ـ ـ ــيف والبيئ ـ ـ ــيف وتغ ـ ـ ـ قة ــم التاـ ــا ة
جن ـ ـ ـ ـ ـ ــر املفاوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
املناجنة ـ ــيف ومحاي ـ ــيف املن ــا والتنمي ــيف واالعتب ـ ـ ـ ـ ــا ات
التاا يــيف والدبلوماســييف
اةمو
ا نةاكييف
املةتداميف
جنر التحليس التاا ي املةتال
التاا ييف

296
 2011-2010امليزاكييف العاتييف
ا ج عن امليزاكييف 65
361
المجموع
ا ج عن امليزاكييف 22
274
 2013-2012امليزاكييف العاتييف
ا ج عن امليزاكييف 61
335
المجموع
ا ج عن امليزاكييف 18

166
8
174
4

كةبيف مئوييف

163
21
154

كةبيف مئوييف

13

147
105
252

180
95
275

24
31
55

814
303
1 117

42

38

56

27

147
98
245

191
97
288

24
63
87

769
340
1 109

40

33

72

30

 -60لق ـ ــد أكا ـ ــس الربك ـ ــامج الفرع ـ ــي  3ش ـ ــب ات ميداكي ـ ــيف و ي ـ ــع املن ـ ــاطق وجم ـ ــاالت املما س ـ ــيف
ويةــت دماا بفعاليــيف (الا ـ س )8و ومــن األم لــيف العمليــيف الــإ جيــري تباتئــا مــع أجنرقــيف التقيــيم Biocan
و Indecopiو PhytoTrade Africaو SADC Competition Practitioners Networkو
الا س 8
يتمتع األونكتاد بشبكات وطنية وإقليمية قوية تساهم في تعميةق ونشةر عمةل األونكتةاد عبةر
مختلف المناطق

غ متس د

GE.15-10780

غ مواجنق عل ااطالق

غ مواجنق

مواجنق

مواجنق ة اد ب
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 -4تعبئة الموارد وتعهد المانحين
 -61ـ ــا أ ـ ــرب املةـ ــامهم و الربكـ ــامج الفرعـ ــي  ،3ـ ــالل الفـ ــوة املاـ ــموليف بـ ــالتقييم ،النـ ــرويج
وجننلن ــدا وسوية ـ ـرا والة ــويد واململ ــيف املتح ــدة لربي اكي ــا الع م ـ ـ وأيرلن ــدا الا ــمالييف وبرك ــامج األم ــم
املتحــدة اامــائي واالحتــات االقتاــاتي والنقــدي لغــرب أجنريقيــاو وتر ــز تعــم املــاام عل ـ جمــالم مهــا
املفاوضـات التاا يـيف وسياسـيف املناجنةــيفو و ـا الـدعم مــن ـا ج امليزاكيـيف ة ـاالً أقــس مـن الـدعم املــد ج
و امليزاكي ـ ـ ــيف ،ايـ ـ ـ ـ تراج ـ ـ ــع م ـ ـ ــن  3.5ملي ـ ـ ــو توال و ع ـ ـ ــا  2010ة  1.9ملي ـ ـ ــو توال و
عــا  ،2013وأثــر و اجتادــات ااوــاعو واكــتعمل التمويــس و عــا  2014و ــا ذل ـ أساس ـاً ب ــخ
أموال جديدة و جمال سياسيف املناجنةيف ،عل النحو املبم و ا دول 3و
ا دول 3
البرنامج الفرعي  : 3اتجاهات تعبئة الموارد من خار الميزانية

(بسال الدوال ات)

جمموعــيف (منالــب مــوظفي الفئــيف الفنيــيف
2010
( ) وجنئيف اخلدمات العاميف ( ))
املفاوض ـ ـ ـ ــات التاا ي ـ ـ ـ ــيف والدبلوماس ـ ـ ـ ــييف 2 047
التاا ييف ( 13و) 4
ق ـ ـ ـ ــد ات التحلي ـ ـ ـ ــس التا ـ ـ ـ ــا ي وكى ىـ ـ ـ ــم 292
املعلومات ( 10و) 6
التاا ة والبيئيف والتنمييف ( 9و- ) 4
سياســيف املناجنة ــيف ومحايــيف املة ــتال (1 111 7
و) 1
التاا ة واالعتبا ات ا نةاكييف (100 ) 1
المجموع

2011

2012

2013

2014

1 569

480

725

511

75

203

142

917

42
382

68
1 020

200
832

150
2 432

70

458

77

49

2 141 3 551

4 059 1 978 2 230

مالا يفف رول منالب املوظفم من امليزاكييف العاتييفو
املاد ف قةم امليزاكييف ورويس املاا يع2014 ،و

 -62و ا رويس املاام الذي مي ن التنبؤ بس واملمتـد علـ عـدة سـنوات مفيـداً و تةـايس الو يـز
ال ابت والتد جيي وطويس األجس علـ جمـاالت م ـس سياسـيف املناجنةـيف والتاـا ة البيولوجيـيف والتـداب غـ
التعريفي ــيف واخل ــدمات واالك ــما ة من م ــيف التا ــا ة العاملي ــيفو وي ــرب ــس ذل ـ األث ــر املفي ــد للتموي ــس
الذي مي ن التنبؤ بس واملمتد عل عدة سنوات وغ امل اايف لتحةم جنعالييف النتائجو
 -63وجيــد بعـ املــاام لــعوبيف و ةت اني ال فــارات احملــدتة لاــعبيف التاــا ة الدوليــيف ويقولــو ة
الواليــيف واســعيف للغايــيف وحتتــاج ة هنــج أ ــر حتديــداً ،ال ســيما و جمــا االك ــما ة من مــيف التاــا ة
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العاملييف وتةوييف املناععات و ،ة اد مـا ،و جمـال املةـاعدة جنيمـا يـم الةياسـيف التاا يـيفو و ـا يزيـد
م ــن ا ــدة ذلـ ـ االجنتق ــا ة شـ ـرا ات من م ــيف م ــع مر ــز التا ــا ة الدولي ــيف ومن م ــيف التا ــا ة العاملي ــيف
وغ مه ــاو عل ـ ـ أ س ــيف ةت ا ـ ـاً ة ــاالت عم ــس حم ــدتة وملموس ــيف ،م ــس عملي ــات اس ــتعراج األق ـ ـرا
ال وعيـ ــيف لق ـ ـواكم وسياسـ ــات املناجنةـ ــيف ،والتا ـ ــا ة البيولوجيـ ــيف ،ومعـ ــاي الز اعـ ــيف الع ـ ــوييف ،والتا ـ ــا ة
واالعتبــا ات ا نةــاكييف ،وعمليــات اســتعراج الةياســات و جمــال اخلــدمات اي ـ ت ــو س
الاــالت
م ــع الةياس ــات الوطني ــيف والفوائ ــد اامائي ــيف ،ةض ــاجنيف ة املوارم ــيف م ــع أولوي ــات امل ــاام ،م بت ــيف وزي ــد
من الوضو و
 -64ويالا ــظ بعـ ـ امل ــاام أ ش ــعبيف التا ــا ة الدولي ــيف حتت ــاج ة بي ــا ميز ــا النة ــبييف وسا د ــا
وكتائاا ــا وزي ــد م ــن الفعالي ــيف للبع ــات الدائم ــيف القائم ــيف و جني ــف وعل ـ الا ــعيد الق ــري ،و ــذل
تفعي ــس تعا ــدات امل ــاامو ويقول ــو ةهن ــم يتلق ــو اتا ــاالت م ــن قة ــم التع ــاو التق ــين وم ــوظفم م ــن
ش ــعب متع ــدتة ،ــا ي ــؤتي ة طلب ــات مت ــا بيف م ــن اي ـ حتدي ــد األولوي ــات و ا ــيم األم ـوالو
ويفتق ـ ــر ةط ـ ــا النت ـ ــائج ا ـ ــا ة مؤش ـ ـرات النا ـ ــا الواض ـ ــحيف اثب ـ ــات النت ـ ــائج ،و ت ـ ــاج الربك ـ ــامج
الفرعــي ( 3واألوك تــات باــفيف عامــيف) ة ةثبــات جنعاليــيف ماــو تس املةــبقيف املقدمــيف و جنيــف ،اــوت
التحلي ــس والةياس ــات و ــذل ا ــيم وق ــت ــا للعم ــس االسـ ـواتياي املتعل ــق والـ ـ التا ــا ة
والتنمييفو
 -5االتصاالت والنشر
 -65االتاــاالت جاكــب ضــعيف مــن ادتمــا شــعبيف التاــا ة الدوليــيف ،ويرجــع ذلـ جزئيـاً ة أهنــا
الاــعبيف الوايــدة الــإ لــي لــدياا تقريــر تتميــز بــس وبالتــا لــي لــدياا جنــرت و ــربة لالضـ ال تملــيف
بـ ـ ة وجنعالي ــات و جم ــال االتا ــاالت ،أل االتا ــاالت ا ماد ي ــيف وما ــا ات الوس ــائ الرقمي ــيف
ليةت جمال رب ا الرئيةـييفو بيـد أ دنـاني العديـد مـن الرسـائس املامـيف وا ـديرة باالدتمـا و تلـف
جمــاالت عمــس الربكــامج الفرعــي  ،3م ــس االعتبــا ات ا نةــاكييف ،واملفاوضــات التاا يــيف ،واخلــدمات،
ــن لةــور ا ــظ
والتاــا ة البيولوجيــيف ،وأدــدا التنميــيف املةــتداميف ،ةسو غ ـ أ تة ـ ذل ـ غ ـ
و ظس عد وجوت اسواتياييف متةقيف لالتااالتو
 -66وااولــت شــعبيف التاــا ة الدوليــيف ةش ـراني واــدة االتاــاالت واملعلومــات والتوعيــيف و حتةــم
اتاــاالت الاــعبيف علـ شــب يف ااكوكــت و ا جاــا و مناســبات ئيةــييف م ــس مــؤرر التاــا ة البيولوجيــيف
ومنتــد اخلــدمات العــاملي و بياــمو عل ـ أ دنــاني ااجــيف خل ــيف لالتاــاالت جنيمــا بــم الاــعب
مدعوميف ويزاكييف للمتد بم واحملر ين اخلا جيم ،بالتعاو مع وادة االتااالت واملعلومات والتوعييفو
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دال -الفعالية
 -1االستخدام التكميلي لطرائق العمل الرئيسية الثالثة
 -67ت ا ــف البياك ــات ع ــن الف ــوة  2011-2010والف ــوة  2013-2012التقة ــيم ا ال ــس
عل مةتو الر ائز ال ال عل النحو التا (املرجنق ألف ،ا دول ألف)3ف
(أ) امل بوع ـ ــات البح ي ـ ــيف اس ـ ــتسثرت ب  391م ـ ــن كـ ـ ـواتج العم ـ ــس ش ـ ــارياً م ـ ــن 1 117
( 35و املائيف) و 402من كواتج العمس شارياً من  36( 1 109و املائيف) ،عل التوا
(ب) اخل ــدمات االستا ــا ييف ،والق ــات العم ــس وا لق ــات الد اس ــييف ،واملا ــا يع امليداكي ــيف
اس ــتسثرت ب  490م ــن ك ـواتج العم ــس ش ــارياً م ــن  44( 1 117و املائ ــيف) و 478م ــن ك ـواتج العم ــس
شارياً من  43( 1 109و املائيف) ،عل التوا
(ج) الوث ــائق الربملاكي ــيف واخل ــدمات الفني ــيف لالجتماعي ــات وجن ــرق اخلـ ـربار اس ــتسثرت ب 211
مــن ك ـواتج العمــس شــارياً مــن  19( 1 117و املائــيف) و 199مــن ك ـواتج العمــس شــارياً مــن 1 109
( 18و املائيف) ،عل التوا  ،أو مخ املوا ت البارييف للربكامج الفرعي 3و
 -68وأهن ـ ـ الربكـ ــامج الفرعـ ــي  3ك ـ ـواتج مـ ــن عملـ ــس و الوقـ ــت املناسـ ــب ،باسـ ــت نار القليـ ــس مـ ــن
امل بوع ـ ــات املؤجل ـ ــيفو وو الف ـ ــوة  ،2013-2010س ـ ــاس الربك ـ ــامج الفرع ـ ــي  3مع ـ ــدل اس ـ ــت دا
األم ـ ـوال م ــن ــا ج امليزاكي ــيف بنة ــبيف  89و املائ ــيف ،اي ـ ـ أكف ــق  15.65ملي ــو توال م ــن ميزاكي ــيف
ق ــد دا  17.60ملي ــو توال (املرجن ــق أل ــف ،ا ــدول أل ــف)2و وو جم ــال سياس ــيف املناجنة ــيف ،توس ــع
ااوـ ــاع ـ ـ اً ،با اـ ــول عل ـ ـ رويـ ــس ةض ـ ــاو لعمليـ ــات اسـ ــتعراج األق ـ ـرا ال ـ ــوعي ( 12عملي ـ ــيف
اســتعراج و ــا مقــر اً ةج ـرار أ بعــيف)و وعل ـ دــذا املن ـوال ،اســت د الربكــامج الفرعــي  3اجتماع ـات
اخل ـ ـربار ومناس ــبات ةقليمي ــيف بفعالي ــيف لل ــوويج للتا ــا ب والنت ــائج املة ــتمدة م ــن عملي ــات اس ــتعراج
سياس ــات اخل ــدمات ،ــا أت ة عي ــاتة ال ل ــب علـ ـ عملي ــات اس ــتعراج أو ت يي ــف الةياس ــات
القائميف تو طلب ةجرار استعراج شامسو
 -69ويعــرب العديــد مــن ا اــات ذات املاــلحيف عــن تقــديردا الســتاابيف شــعبيف التاــا ة الدوليــيف
بقــوة لل لبــاتو علـ أ دــذا الـرأي ال ــظ باا ــا و جننتــائج االستقاــار عــرب ااكوكــت تبــم أ ســيف
شـ ــر يف ب ـ ـ ة مـ ــن الـ ــذين توا عل ـ ـ االستقاـ ــار متا ـ ـ يف و مـ ــد فـ ــارة وجنعاليـ ــيف االسـ ــتاابات
(الا س )9و
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الا س 9
األونكتاد يستجيب بكفاءة وفعالية لطلبات التعاون التقني المقدمة من الدول األع اء

غ متس د

غ مواجنق عل ااطالق

غ مواجنق

مواجنق

مواجنق ة اد ب

 -2أوجل التآزر مع برامج فرعية أخرى
 -70لق ــد ب ــذلت ش ــعبيف التا ــا ة الدولي ــيف جا ــوتاً جب ــا ة م ــن أج ــس ةجي ــات س ــبس الت ــسع وس ــيف أم ل ــيف
ملموســيف علـ التعــاو الفعــال جنيمــا بــم الاــعبو جنالتعــاو جيــد بوجــس ــات مــع شــعبيف أجنريقيــا وأقــس
البلـ ــدا م ـ ـواً وال ـ ـربامج اخلال ـ ــيف ،وش ـ ــعبيف الت نولوجيـ ــا واللوجة ـ ــتيات وشـ ــعبيف االس ـ ــت ما واملا ـ ــا يعو
وتاــمس أم لــيف التعــاو مــع شــعبيف االســت ما واملاــا يع مــا يلــيف تقــد مةــامهات و تقريــر االســت ما
العــاملي باــس جواكــب التاــا ة وو عمليــات اســتعراج سياســات االســت ما وباــس سياســيف املناجنةــيف
املتاــليف باالســت ما وجواكــب التــداب غ ـ التعريفيــيف مــن تــداب االســت ما املتاــليف بالتاــا ة وتــداب
سياس ــات االس ــت ما و س
الا ــالت االس ــت ما ييف و اخل ــدمات ومة ــامهات ما ــو يف و ال ــدو ات ال ــإ
جت ـ ـ ــر ع ـ ـ ــرب ااكوك ـ ـ ــت وو ال ـ ـ ــدو ات اخلال ـ ـ ــيف ب ـ ـ ــالفقرة ( 166بالتع ـ ـ ــاو م ـ ـ ــع ش ـ ـ ــعبيف الت نولوجي ـ ـ ــا
واللوجةــتيات)و وســيف ةم اكيــيف ملزيــد مــن التعــاو و جمــال ةااــائيات التاــا ة واالســت ما  ،ال ســيما
و ســياق سلةــليف القيمــيف العامليــيف ،و ــدمات األســلوب ( 3تــداب االســت ما  ،وــا و ذلـ االســت ما
اخلفي ال ربو املتاس بااعاكات البيئييف) ،ةسو
 -71وتاــمس األم لــيف عل ـ التعــاو مــع شــعبيف أجنريقيــا وأقــس البلــدا م ـواً والـربامج اخلالــيف مــا يلــيف
ااعــدات للد اســيف التا ياــييف للت امــس التاــا ي ألثيوبيــا وغامبيــا واالقتاــات اخلــالق و ــابو جنـ تي
وموعامبيـق وت اســات ةجنراتيــيف ق ريــيف باــس التاــا ة واالعتبــا ات ا نةــاكييف و أكغــوال و واكــدا وبع ــات
ما ــو يف ة مناسـ ــبات مؤرراتيـ ــيف ةقليميـ ــيف م ـ ــس اجتماعـ ــات االحتـ ــات األجنريقـ ــي باـ ــس التاـ ــا ة البينيـ ــيف
األجنريقيــيفو ويباــر مةــتو و و التعــاو االي ـاً  -الا ــس جنريــق التقيــيم بنفةــس و ليةــوتو  -بنتــائج
جي ـ ــدة للغاي ـ ــيف وب ف ـ ــارة عم ـ ــس األوك ت ـ ــات م ـ ــن اي ـ ـ الت ـ ــاليف و أجنريقي ـ ــا وو أق ـ ــس البل ـ ــدا م ـ ـواً
وو اقتااتات أ ـر ضـعيفيف دي ليـاً وداـيف ولـغ ةو علـ أ دنـاني ااجـيف لزيـاتة الفاعليـيف و تعزيـز
ال ـم ائائـس مـن اخلــربة الـإ ا تةــباا األوك تـات علـ املةـتو الق ــريو وملـا ــا الربكـامج الفرعــي 5
من مـ ـاً جغراجنيـ ـاً ،جنا ــو يتمت ــع بسجن ــس الف ــرت للتفاع ــس علـ ـ املة ــتو الق ــري وتع ــم د ــذا ا ا ــدو
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ويالا ــظ جنري ــق التقي ــيم أ د ــذا الت ـزاوج ب ــم اخل ــربة الوظيفي ــيف وا غراجني ــيف اي ــوي لفعالي ــيف النت ــائج عل ـ
املةتو الوطين ،وينبغي تاايعس وحتفيزر و لدر و املةتقبسو
 -72أمـا التعـاو مـع شـعبيف العوملـيف واالسـواتيايات اامائيـيف جنيبـدو أكـس اقتاـر علـ ااااـائياتو
وجتــد ااشــا ة ة أ شــعبيف التاــا ة الدوليــيف لــي ئــا ةســاا ب ـ و التقريــر املاــاو تقريــر التاــا ة
والتنمي ــيفو وو الوق ــت كفة ــس ،يتف ــوق الربك ــامج الفرع ــي  3علـ ـ الربك ــامج الفرع ــي  1و ع ــدت كـ ـواتج
البح و جمال الةياسات ،ل ن دـذر األ ـ ة ليةـت و مةـتو تقريـر التاـا ة والتنميـيف مـن ايـ
املقروئيـ ــيف والـ ــربوع والنفـ ــوذ واالدتمـ ــا بـ ــسو وسـ ــيف العديـ ــد مـ ــن امل بوعـ ــات الـ ــإ توضـ ــع تو مة ـ ــامهيف
5
الاـ ـ عـعب األ ـ ــر ( )و ى ة عنـ ــاوين بع ـ ـ اجتماعـ ــات اخل ـ ـربار
أو اسـ ــتعراج األق ـ ـرا مـ ــن جاكـ ــب ى
وامل بوعــات للربكــاجمم الفــرعيم تبــم وجــوت أوجــس تــدا س وةم اكيــيف ملزيــد مــن التــسع (املرجنــق ألــف،
ا دول ألف)7و
 -73وك ـراً الخنفــاج مقروئيــيف العديــد مــن امل بوعــات ،عل ـ النحــو املاــا ةليــس و الفق ــرة ،49
دنــاني جــدو لوشــيد عــدت امل بوعــات والن ــر و ةم اكيــيف ةجيــات بع ـ املنتاــات املاــو يف ،ا ســار
الاـعب ،ودـو مـا ث ي ـن ـذل تائمـاًو وترجـع األسـباب الدجنينـيف
ثقاجنيف اكةاا الرسائس عرب تلـف ى
ل ــذل أي ـ ـاً ة ال قاجن ــيف املؤسة ــييف الة ــائدة املتم ل ــيف و الةـ ـ املنغل ــق للعم ــس ،م لمـ ـا أش ــا موظف ــو
الاعبو
األوك تات و تلف ى
 -74علـ ـ أ ع ــدتاً م ــن م ــوظفي األوك ت ــات الا ـ ـوا أ القي ــاتة ا الي ــيف ااول ــت با ــدق ةعال ــيف
الاــعب ،و اــدوت القيــوت املؤسةــييف القائمــيفو
العراقيــس الدا ليــيف واملبــات ة بىجيــات أوجــس تــسع جنيمــا بــم ى
ودـ ــذر ا اـ ــوت جيـ ــب أ تةـ ــتمر وأ تىـ ــدعم أي ـ ـاً ،مـ ــع اسـ ــتعدات الربكـ ــامج الفرعـ ــي ( 3واملن مـ ــيف)
لالض ـ ال بواليــيف جديــدة ابتــدارً مــن الــدو ة الرابعــيف عاــرة ملــؤرر التاــا ة والتنميــيف ومــع وجــوت كـى ىاــج
ةمائييف جديدة ت لَّبتاا أددا التنمييف املةتداميفو
 -3التعاون فيما بين الوكاالت
 -75ي اـف الربكــامج الفرعــي  3عــن ثقاجنــيف تعــاو مـع عــدت مــن ائيئــات ااقليميــيف والتقنيــيفو ومــن
أبـرع أشـ ال دــذا التعــاو الاـرا ات و ااااــارات التاا يــيف ،والتــداب التعريفيـيف وغـ التعريفيــيف مــع
ماــر التنميــيف األجنريقــي ومر ــز التاــا ة الدوليــيف والبنـ الــدو ومن مــيف التاــا ة العامليــيف والاـرا ات
م ــع ــا األم ــم املتح ــدة ااقليمي ــيف و أجنريقي ــا واس ــيا واحمل ــي ائ ــاتئ وأمري ــا الالتيني ــيف والا ـرا ات
املواضــيعييف م ــع اتفاقي ــيف التاــا ة الدولي ــيف ب ــسكوا ا يواكــات والنبات ــات الربي ــيف املاــدتة ب ــاالكقراج با ــس
التن ــو البيول ــوجي وش ــب ات املناجنة ــيف ااقليمي ــيف و أجنريقي ــا واس ــيا وأمري ــا الالتيني ــيف و ةط ــا برك ــامج
لاــعب أ ــر  ،ل ـن ث ي ــن باام ـا أ يتناولــس دــذا التقيـيمو علـ أ ىشـعبيف
( )5قـد ي ــو األمـر ــذل أي ـاً بالنةـبيف ى
أجنريقيـا وأقـس البلـدا مـواً والـربامج اخلالـيف استعرضـت علـ مةـتو األقـرا الد اسـات ااجنراتيـيف الق ريـيف باـس التاــا ة
واالعتبا ات ا نةاكييفو
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املةــاعدة التقنيــيف املتعلقــيف بةياســات املناجنةــيف ومحايــيف املةــتال و أمري ــا الالتينيــيفو وســيف أم لــيف ةجيابيــيف
أي ـاً علـ التعــاو  ،و او يــيف تنزاكيــا املتحــدة و او يــيف الو الدميقراطيــيف الاــعبييف ،و ةطــا اةموعــيف
املا ــو يف ب ــم الو ــاالت املعني ــيف بالتا ــا ة والق ــد ة ااكتاجي ــيف التابعـ ـيف لألم ــم املتح ــدة ومب ــات ة "تواي ــد
األتار" التابعــيف لألمــم املتحــدةو بيــد أ دنــاني جنرل ـاً لت يــف التعــاو و ةطــا دــذر املبــات ة ،ي ـ لع
األوك تــات جنيــس بــدو املرشــد الــدا لي ومقــد اخلــربة للو ــاالت املمَّلــيف باــس املةــائس التاا يــيفو ويــذ ر
مــرة أ ــر أ ذلـ يت لــب تعاوك ـاً وثيقـاً بـم شــعبيف التاــا ة الدوليــيف وشــعبيف أجنريقيــا وأقــس البلــدا م ـواً
والربامج اخلاليف واملاام وو االت األمم املتحدة الإ لدياا وجوت و امليدا و
 -4اإلدارة القائمة على النتائج
 -76تع ــد مؤش ـ ـرات النتـ ــائج للربكـ ــامج الفرعـ ــي ( 3وةمـ ــس بركـ ــامج األوك تـ ــات) ابتدائيـ ــيف ومي ـ ــن،
بــالن ر ة العديــد مــن كقــاط التمــار مــع البلــدا  ،بلوغاــا بةــاوليف ب ـ ةو جناــي تىبلِّــو جنقـ عــن عــدت
البلــدا املةــتفيدة ،تو تفاــيس تالئــس كتــائج التنميــيف احملــدتة املتاــليف بعمليــات التــد س الربكاجميــيفو
جنــاابالغ يــنم عــن تعبـ تــدب ي أ ــر منــس تعبـ تغيـ ي ،وذلـ أساســي اطــا ااتا ة القائمــيف علـ
النتائجو
 -77وق ــد أىطلسق ــت عملي ــيف اط ــا ااتا ة القائم ــيف علـ ـ النت ــائج علـ ـ ك ــاق األوك ت ــات قاطب ــيف و
ع ــا  ،2013ل ــن يق ــال ة التق ــد احمل ــرع با ــسهنا ب ــيرو وب ــالرغم م ــن ع ــد اط ــال التقي ــيم عل ـ
دي ليــيف دــذا ااطــا  ،مــن املاــم ةت اج مزيــد مــن ااســاا واابــالغ الــرةيم مــن قبـس الــدول األع ــار
و جملـ ـ التا ــا ة والتنمي ــيف با ــس االس ــت دا احمل ــدت للمع ــا والق ــد ات ال ــإ ي ــدعماا األوك ت ــات
وكتائاااو

ثالث ا -االستنتاجات
 -78يل ــم التقي ــيم ،اسـ ــتناتاً ة الن ـ ـواتج واملعلومـ ــات األولي ــيف ،ة أ العناـ ــر  1م ــن الربكـ ــامج
الفرعــي  3ــا و حملــس وملبيـاً الاتياجــات ألــحاب املاــلحيف و ــا عبــا ة عــن مةــامهات ماتيــيف و
يــع مةــا ات عملــس لتعزيــز الفاــم والتحليــس والقــد ات عل ـ لــياغيف الةياســات و عــدت ب ـ مــن
البلــدا الناميــيف ،ال ســيما و أجنريقيــا وأقــس البلــدا م ـواً والبلــدا الناميــيف غ ـ الةــاالييف والــدول ا ز يــيف
الاـ ــغ ة الناميـ ــيف واالقتاـ ــاتات األ ـ ــر ال ـ ــعيفيف دي لي ـ ـاً وائاـ ــيف والاـ ــغ ة ،جن ـ ـالً عـ ــن البلـ ــدا
متوس يف الد س واالقتااتات الإ رر وراليف اكتقالييفو
 -79ة ثقاجنــيف االلت ـزا املؤسةــييف بــالرواب اامائيــيف للتاــا ة ،واخلــربة التقنيــيف املوجــوتة و جمــاالت
متعــدتة ،و س
الاــالت باــب ات ـربار عامليــيف قويــيف ،والقــد ة عل ـ التاميــع بولــف األوك تــات و الــيف
تابعــيف لألمــم املتحــدة ر ــس لاــا ا يــز الـرئي الــذي يتموقــع جنيــس األوك تــات و ك ــا ةي ولــوجي ةمــائي
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م تظو وقد جتلت دـذر امليـزات و شـ س كتـائج ملموسـيف و جمـاالت تلقـت تعمـاً ثابتـاً وقـابالً للتنبـؤ
بس من ا ج امليزاكييفو
 -80وطــو الربكــامج الفرعــي  3مناايــات وأتوات وكـى ىاــج مفيــدة تالئــم التوايــد وةعــاتة ااكتــاج،
ومــن ةجيــات جنئــيف جديــدة مــن الةــلع العامــيف و جمــاالت التــداب غ ـ التعريفيــيف ،وسياســيف املناجنة ــيف،
وسياسـ ــيف اخلـ ــدمات ،والتاـ ــا ة البيولوجيـ ــيف ،والتاـ ــا ة واالعتبـ ــا ات ا نةـ ــاكييف ،الـ ــإ مي ـ ــن توسـ ــيعاا
لتامس ق اعات أ ر أي اًو
 -81ويتع ــم عل ـ الربك ــامج الفرع ــي  3أ يق ــيم تواعك ـاً ب ــم والي ــيف واس ــعيف للغاي ــيف وجمموع ــيف واس ــعيف
ومتاــعبيف مــن ااتياجــات ألــحاب املاــلحيف ،بــدعم حمــدوت بــس متــس جح مــن املــاام ،الــذين يقــر و
دــم واملةــتفيدو و الغالــب جنيمــا ياــم ،واملناجنةــيف عليــس مــع ا ـرين ،ال ســيما الو ــاالت ال نائيــيفو
وجن ـالً عــن ذل ـ  ،ــا مناــب املــدير شــاغراً ملــدة طويلــيف ــالل الفــوة املاــموليف بــالتقييمو ور ــن
الربكـامج الفرعــي  3مــن ةجيـات دــذا التـواع الاــعب ة اـد ال بــسر بــس ،واقـق ةوــاعات جيــدة وـوا ت
من ا ج امليزاكييف تقس عن مليو توال سنوياً ل س جمموعيفو
 -82ويةــع الربكــامج الفرعــي  3ة حتقيــق مةــتويات جيــدة مــن التعــاو مــع عــدت مــن الو ــاالت
الدولي ــيف وااقليمي ــيف و ي ــع جم ــاالت املما س ــيف ود ــو م ــا ر ــن من ــس ،ود ــو ق ــات علـ ـ ةثب ــات ةقامت ــس
الا ــعب ،ب ــالرغم م ــن أ د ــذر الا ـرا ات اك ــت غ ـ اجني ــيف م ــع ش ــعبيف
ش ـرا ات جي ــدة م ــع بع ـ
ى
واا ــدة ل ــدياا سل ــالت حتلي ــس مواض ــيعييف وسياس ــاتييف وثيق ــيف م ــع الربك ــامج الفرع ــي 3و وبع ـ العوام ــس
املةــببيف ئــذا التعــاو تو األم ــس ا جــيف عــن ســي رة الربكــامج الفرعــي وجيــري بــذل ا اــوت الالعمــيف
الاعبو
ملعا تاا من الل اتفاقات بم ى
 -83ودن ــاني ل ــعوبات اثب ــات أوج ــس الت ــسع والنت ــائج امللموس ــيف م ــن امل بوع ــات البح ي ــيف والعم ــس
الت ـواجنقي ا ــومي ال ــدو  ،ود ــو م ــا اس ــتال اا ــيف ــرب م ــن ميزاكي ــات ال ـربامج وي ـ لع ــا و
جنيــف اا ـراً ،غــم وجــوت أم لــيف عل ـ سلــالت جنعالــيف جنيمــا بــم الر ــائز و العمــس اخلــات بةياســيف
املناجنةــيف وسياســيف اخلــدماتو ودنــاني بعـ العوامــس ــا ج ك ــاق تــسث الربكــامج الفرعــي ،ومتاــذ ة و
دي ل ــيف األوك ت ــات ،وحتت ــاج ة أ تى عة ــو علـ ـ مة ــتو املن م ــيف بس ملا ــا وذلـ ـ م ــن قسب ــس ال ــدول
األع ـار مباشــرةو علـ أ الربكـامج الفرعــي  3ال يةــت يع اابـالغ عــن ســا ر وميزاتـس النةــبييف و ســائلس
الرئيةييف من يا عملس ال م و ظس عد وجوت اسواتياييف اتااالت مناسبيفو
 -84ومؤشـ ـرات النت ــائج للربك ــامج الفرع ــي  3و ــذل مي ــع بـ ـرامج لألوك ت ــات الفرعي ــيف ،ابتدائي ــيف
و قميــيف ب بعاــاو وك ـراً لتعــدت كقــاط راســاا للتفاعــس مــع ا ومــات ،جنـرات و اعــات ،جنــى التغ يــيف
الرقميــيف دــد ســاس املنــال كوع ـاً مــاو ومــن ال ــرو ي ةجيــات ةطــا قــوي للنتــائج لتعقــب تالئــس ا ثــا
احملدتة الواقعيف عل املةتو الق ري املرتب يف بعمليات التد س الربكاجمييف و ةطا الر ائز ال ال و
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رابع ا -التوصيات االستراتيجية والعملية
 -85تع ـ ــف األمـ ــم املتحـ ــدة عل ـ ـ وضـ ــع اللمةـ ــات األ ـ ـ ة عل ـ ـ الربكـ ــامج اامـ ــائي ملـ ــا بعـ ــد
ع ــا  2015واعتم ــات أد ــدا التنمي ــيف املة ــتداميفو وم ــن وجا ــيف الن ــر الربكاجمي ــيف ،ومقا ك ــيف و ــا و ت و
ائ ــد  8م ــن األد ــدا اامائي ــيف لأللفي ــيف م ــن سذ ــر ع ــابر ،جن ــى ذ ــر التا ــا ة و أد ــدا التنمي ــيف
املةــتداميف ذ ـراً بــا عاً (ذ ـراً لــر اً و األدــدا  2و 3و 8و 10و 12و 14و 15و ،17وضــمنياً
و األد ـ ـ ــدا  1و 4و 5و 6و 9و 11و )13ين ـ ـ ــوي علـ ـ ـ ـ اكع اس ـ ـ ــات بالنة ـ ـ ــبيف السـ ـ ـ ـواتياييف
و ـ ـ عم ــس األوك ت ــات و و ــا دي ــس املن م ــيفو وجي ــب أ ية ــتايب الربك ــامج الفرع ــي  3للنم ــوذج
اامائي ا ديد وأبعاتر املتعدتة ،و س ذل و ادوت القيوت عل موا ت امليزاكييف العاتييف ال ابتيفو

ألف -تصميم البرامج
الاــعب أو عل ـ األقــس ب ـرامج
 -86التولــييف 1ف الن ــر و ةم اكيــيف لــياغيف بركــامج مت امــس بــم ى
الاــعب مــزوتة وؤشـرات ذات تعبـ تغيـ ي مناســبيف ابـراع املةــامهات وأوج التــسع واثــا
علـ ك ــاق ى
األكاـ ـ يف ،وذلـ ـ ــد االس ــتاابيف ألد ــدا التنمي ــيف املة ــتداميف وحتة ــم جنعالي ــيف ا ــيم امل ـ ـوا ت
وأوجس التسع جنيما بم الت اااتو

باء -الفعالية
 -87التولييف 2ف اسـتعراج عـدت امل بوعـات وامل بوعـات اال ووكيـيف وتفعيلاـا قـد اام ـا عـن
الاــعب ،والبــدر و ةطــالق عــدت قليــس مــن امل بوعــات
طريــق ماــاو ات الــدول األع ــار وجنيمــا بــم ى
املاـو يف مـع شـعبيف أجنريقيـا وأقـس البلـدا مـواً والـربامج اخلالـيف وشـعبيف العوملـيف واالسـواتيايات اامائيــيف،
الاعبو
و ةطا اتفاقات بم ى
 -88التولـييف 3ف العمــس اةـب مقت ـ ا ــال علـ توســيع املبــات ات علـ مةــتو الةياســيات
مــن أجــس التنميــيف و تا ــميم املاــو ة و جمــال الةياســات ،وامل بوع ــات ،والتعــاو التقــين ،والوث ــائق
الربملاكييف ،وغ دا من األكا يف املتاليف بالربكامج الفرعيو
 -89التول ــييف 4ف ر ــم برك ــامج العم ــس املتا ــس بالتا ــا ة واالعتب ــا ات ا نة ــاكييف م ــن مزي ــد م ــن
الـ ـرب املباش ــر وحتة ــم وظيف ــيف التوعي ــيف لقة ــم التا ــا ة واالعتب ــا ات ا نة ــاكييف و مب ــات ات ل ــياغيف
الةياسات التاا ييف ،مع االاتفاظ علـ ائويـيف احملـدتة لقةـم التاـا ة واالعتبـا ات ا نةـاكييف باعتبـا ر
ا ايف الرائدة و جمال تعميم مراعاة االعتبا ات ا نةاكييف عل ك اق األوك تاتو
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 -90التولييف 5ف است اـا ة أبعـد اـد ـن مـا قـد يتحقـق مـن فـارة مـن ايـ الت ـاليف
و ترتيبات است اجنيف ولوجةتيات وجـداول مواعيـد الـدو ات ااقليميـيف الـإ يقيماـا ـس مـن األوك تـات
ومن ميف التاا ة العاملييفو
 -91التولــييف 6ف بلــو ة مناايــات لفاــم التــدجنقات التاا يــيف للةــلع واخلــدمات التاا يــيف والعمــس،
عــن طريــق يــزة بنــار التواجنــق ،عل ـ اســت ال ماــاو ات الــدول األع ــار باــس التاــنيفات احملتملــيف
للتعريف ـ ــات للة ـ ــلع واخل ـ ــدمات البيئي ـ ــيف وحتلي ـ ــس اللـ ـ ـوائح البيئي ـ ــيف و س ـ ــياق الت ـ ــداب غـ ـ ـ التعريفي ـ ــيف
واست اـا تاــميم أتاة تعقــب الةياســات ميــع البلـدا و تلــف اةــاالت الرئيةــييف ،باســت دا
املاات واألتوات كفةاا املةت دميف مع البياكات باس التداب غ التعريفييفو
 -92التولــييف 7ف ةض ــاجنيف بـى ْع ــد تغ ـ املن ــا والبيئ ــيف والتنمي ــيف املة ــتداميف و ي ــع املا ــو ات املتعلق ــيف
بالةياســات التاا يــيف مــن ــالل ـ عمــس ماــو يف مــع جنــر التاــا ة والبيئــيف وتغ ـ املنــا والتنميــيف
املةتداميفو
 -93التولــييف 8ف الن ــر و ةم اكيــيف ةطــالق ماــرو ائــد للربجمــيف املاــو يف مــع شــعبيف أجنريقيــا وأقــس
البلــدا م ـواً وال ـربامج اخلالــيف يغ ــي عمليــات تقيــيم االاتياجــات ،والتةــويق واالتاــاالت ،وتنةــيق
البع ــات والت ــي  ،وتعبئ ــيف املـ ـوا ت ،وتنفي ــذ ما ــا يع تنمي ــيف الق ــد ات املتا ــليف بالتا ــا ة ،و ــا يا ــمس
ماا يع ااطا املت امس املعزعو
 -94التول ــييف 9ف العمـ ــس ،و ةطـ ــا اةموعـ ــيف املاـ ــو يف ب ــم الو ـ ــاالت املعنيـ ــيف بالتاـ ــا ة والقـ ــد ة
ااكتاجيــيف التابعــيف لألمــم املتحــدة واملمولــيف مــن املــاام ،عل ـ جتريــب مــذ رات تفــادم مــع و ــاالت و
اخل ـ األم ــامي وت ــميناا التوجي ــس وتنمي ــيف الق ــد ات املتا ــليف بالتا ــا ة مل ــوظفي الو ــاالت العامل ــيف و
امليدا عل يد األوك تاتو
 -95التول ــييف 10ف ةت اج م ات ــب من م ــات غ ـ ا ومي ــيف معني ــيف ومناس ــبيف ،ومؤسة ــات املعوك ــيف
وو االت املعوكيف ال نائييف و الدعوات و القات ت اسييف ومناسبات ذات أمهييفو

جيم -االتصاالت
 -96التولــييف 11ف تاــنيف يــع امل بوعــات واألكا ـ يف املتاــليف بالناــر ضــمن ــيف اتاــاالت
مت املــيف ،باالش ـواني مــع واــدة االتاــاالت واملعلومــات والتوعيــيف ،الســت الت ك ـواتج أساســييف م ــن
الر ــائز الـ ال  ،وةتمــاج األتوات اال ووكيــيف ووســائس ااعــال االجتماعيــيف مــن أجــس التوعيــيف وةشـراني
ا اات ذات املالحيفو
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دال -مسائل أخرى
 -97التولــييف 12ف العمــس ،بــدعم ــا جي ةذا لــز األمــر ،علـ لــياغيف بـرامج عمــس لفــوة ســنتم
باســت دا أجن ــس املما ســات و جمــال ااتا ة القائمــيف عل ـ النتــائج ،واكتقــار مؤش ـرات ملموســيف أ ــر
تف ــي باألد ــدا والغاي ــات االقتا ــاتييف واالجتماعي ــيف والبيئي ــيف الرئية ــييف امل رس ــيف و أد ــدا التنمي ــيف
املةتداميفو
 -98التولــييف 13ف العمــس ،و ســياق تاــميم املةــاعدة التقنيــيف وحتديــد أولويا ــا ،علـ اســت ال
قــد ات البل ــدا وم ــد اس ــتعداتدا عل ـ حتم ــس التزامــات تنفيذي ــيف عل ـ ل ــعيد اال ــال التن يم ــي
والةياسا واملؤسةي وةبالغ جمل التاا ة والتنمييف عن النتائجو
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