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()1

موجز تنفيذي
طلببل لببا التابباية والتنمي ببل ،و ةويت ب ال ببنويل الثانيببل وال ببتم ،مببن أمانببل األون ت بباة أ
جت ببتي تمييم باً م ببتم ً للربن ببامل الفتع ب  4املع ب بالت نولوجي ببا واللوج ببتيا  .وه ببذا التمي ببيق امل ببتم
واملتعمببي يمبيدق مببد أربيببل الربنببامل الفتعب  4ومببد اعاليتب وتفاوت ب واسببتدامت  ،باعتببباي ببي ت ال ب
نبُ ّفذ هبا من قب شعبل الت نولوجيا واللوج تيا و الفرتة .2016-2012

وخيلص التمييق إىل أ حااظل الربنامل الفتع  4املتنوعل ذا نوعيبل عاليبل و معظم با
وم مببل تحتياجببا امل ببتفيدين مببن الربنببامل وأ ببياب املمجببليل ايب  .وإ بباتً ،تببؤةي عمليببا
بناو المديا إىل حت م اتت اب املعايف ،ال ت تخدم بدويها و املزيد مبن التبدييل واملربوية
و ب ببال ال ياسب ببا والبيب ببي .وت مب ببن الميمب ببل امل ب بباال للربنب ببامل الفتع ب ب  4و الب ببت ق بب ببم
الببدعاما الببث ت املتمثلببل و التعبباو الفب والبيببي وبنبباو توااببي ايلياو ايف ببوم الببدو  ،ببا و
ذلك عن طتيي اتستفاةة من موعبل عتي بل مبن الربتاتا  .وت يبزال مثبل بال لتبدعيق اد بوة
التآزييل ،ا و ذلك عن طتيي التعاو ايما بم الرُّعل والتعاو اخلبايج  ،ت سبيما و بات
العل ببق والت نولوجي ببا واتبت بباي ،واتقتمج بباة التقمب ب (وب بباأليص التا بباية ا ل رتوني ببل) ،وجوان ببل
اتسببتدامل و قعببان النم ب  ،وه ب األمببوي ال ب ت ت ب أربيببل متزاي بدة و ضببوو إع ب مااي يببانو
نريويب ،املعتمد و الدوية التابعل عرتة ملؤمتت األمق املتيدة للتااية والتنميل.

__________

()1

أع ببد ه ببذا التمي ببيق اتي ببي تمي ببيق م ببتم مؤل ببف م ببن ال ببيد ةاني ببال تيل ببت ،باتشب برتا مب ب ال ببيدة ج ببو إةمون ببد
وال ب ب ببيدة شب ب بباي تيفيب ب ببي  -جب ب ببا وال ب ب ببيدة سي ب ب ببيليا تونب ب ببونم .وتب ب ببتة م ب ب بواة ةاعمب ب ببل قب ب ببذا التميب ب ببيق و الو يمب ب ببل
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املوسبعل با يلب
ول تتم ن شعبل الت نولوجيا واللوج تيا من اتضبع ن بوتيت با ّ
تعلعا الدول األع او ،سيتعلل األمت إتاحل مواية إضاايل .وحيتاج األمت أي اً إىل وجوة هنل
منتظق إزاو م ألل التربعبا  ،ممجبيوباً ببا ب الفعبال عبن النتباملل امل بتندة إىل أةلبل .وقبد
حتولببت تف ببي املببا م ببوب متوي ب ب بتامل واسببعل طويلببل األج ب ذا منعببي واض ب لعمليببل
ّ
التببدي واهتمببام حميم ب باسببتدامل النت باملل .ا إ الببن ل املت ام ب لتيميببي التنميببل اتقتمجبباةيل
العاملي ببل العاةل ببل ال ببذي تويت ب ب يع ببل التنمي ببل امل ببتدامل لع ببام  2030ينع ببوي ه ببو ايلي ببت عل ب ب
انع اس ببا عل ب ا ةاية الماملم ببل عل ب النت باملل .وب ببذل األون ت بباة ج ببوةاً إجيابي ببل لت ببدعيق إط بباي
املتعل ببي ب ببا ةاية الماملم ببل عل ب النتب باملل ودعلب ب متواملم باً مب ب أه ببداف التنمي ببل امل ببتدامل .علب ب أ
ايفمجببيلل ا اليببل للتميببيق ال ب تو ب إلي ببا اتيببي التميببيق ه ب أ هببذ اد ببوة جتببتي عل ب ببو
متفاو وأ تا ت تزال قاململ.
وببالت ق مببن اد ببوة املبذولببل ،ت يبزال هنببا ببال لتي ببم عمليبل تعمببيق متاعبباة املنظببوي
ادن بباي و حااظ ببل الربن ببامل الفتع ب  .4وس ببيتعلل ذل ببك املزي ببد م ببن اخلب بربا وبن بباو الم ببديا
والتأطري عل و متوا وهاةف ،والتوجي الواض بربأ إعمبال هبدف تعمبيق متاعباة املنظبوي
ادن اي و ختعيط مرايي التعاو الف ونواتل البيوت وإةايهتا وي دها ،بالتنا ق مب اد بوة
ال تبذل عل نعاق املنظومل ضمن األون تاة.
وحدة التمييق عدةاً من اتستنتاجا واملمايسا اديدة والديوس امل تخلمجل.
ويو

التمييق ا يل

(أ)

أ يموم ت من مديت عام األون تاة ومديت شعبل الت نولوجيا واللوج تيا

 -1ببيب ببي س ب ببب حتديب ببد األولوي ب ببا إمج ب ببو امل ب بواية املتاح ب ببل وإع ب بباةة
املوسبعل املمنوحبل وجبل إعب مااي يبانو
اقي لل ،إذا تعلل األمت ،بالنظت إىل الوتيل ّ
ن ببريويب ،وذل ببك ل ببدعق عمب ب األون ت بباة بر ببأ التا بباية ا ل رتوني ببل واتقتمج بباة التقمب ب
وت خري العلق والت نولوجيا واتبت اي أل تاض التنميل امل تدامل.
-2
والعم ب ب عل ب ب
حااظل الربنامل.

بتمييق إطاي األون تاة لإلةاية الماململ عل النتاملل وحت ين وتدعيم .
ب ببعيد الرب ببعبل عل ب ب ضب ببما التنفيب ببذ المجب ببايم واملت ب ببي دمي ب ب جوانب ببل

 -3بوض ب وتنفيببذ يعببل مفمجببلل دم ب التربعببا باس برتاتيايا متمببايزة
حب ل أ ناف املا م ،ا و ذلك المعان اخلا .
(ب)

أ يموم مديت شعبل الت نولوجيا واللوج تيا

-1
أةلل ت ت دف

بوض ب وتنفيببذ اس برتاتيايل للتوا ب قاملمببل عل ب النت باملل امل ببتندة إىل
وياً متنوعاً.

 -2بتي ب ببم تم ب ببدا امل ب بباعدة التمني ب ببل و ش ب ب
م تدامل ذا منعي واض .

عملي ب ببا ت ب ببدي بتنا ي ب ببل

 -3بزي بباةة اس ببتخدام ال بنُب ُ ل ا قليمي ببل عن ببدما ت ببو مواج ببل التي ببديا
عمليل اعالل من ي ل منظما إقليميل.
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أوالا -مقدمة
ألف -معلومات أساسية
 -1ي دف الربنامل الفتع  4إىل تعزيز قديا البلدا الناميل( )2عل املرايتل و اتقتمجباة
الع ببامل مر ببايتل تامل ببل ع ببن طتي ببي اعتم بباة سياس ببا وطني ببل اعال ببل و ببات التا بباية ،والعل ببق
والت نولوجيا واتبت اي ،وت نولوجيا املعلومبا واتتمجبات  ،ا ب ً عبن حت بم تفباوة واسبتدامل
لوج تيا التااية(.)3
 -2وتتببوىل شببعبل الت نولوجيببا واللوج ببتيا  ،ال ب تتببألف حالي باً مببن  103مببونيفم ،تنفيببذ
ل اتون عملياتيل ،ه اتن لوج تيا التااية؛ واتن العلبق
الربنامل الفتع  4باتعتماة عل
()4
والت نولوجيا وت نولوجيا املعلوما واتتمجات ؛ واتن تنميل املعايف  .وتع ف الرعبل منبذ
عببام  1981عل ب تنفيببذ النظببام ايل للبيانببا ادمتتيببل ،وهببو أتببرب بتنببامل يعلم ب األون تبباة و
ال التعاو الف  ،وجيتي حالياً تنفيذ و أتثت من  96بلداً وإقليماً .وتموم الربعبل أي باً ببدوي
أمانل اللانل املعنيل بت خري العلق والت نولوجيا أل تاض التنميل(.)5
 -3وترببم األنرببعل اليوميببل لرببعبل الت نولوجيببا واللوج ببتيا مزجي باً مببن أعمببال البيببي
والتيلي ب  ،وةعببق ايف بوايا ايف وميببل الدوليببل ذا المجببلل بال ياسببل العامببل ،وتنفيببذ ب بتامل بنبباو
املبم و الفمتا التاليل.
المديا  ،عل النيو ّ

 -4وت ببعل الر ببعبل ،م ببن ي ب ب ل ا ببتن لوج ببتيا التا بباية ،بأعم ببال البي ببي والتيلي ب ب
ايم ب ببا خي ب ببص لوج ب ببتيا التا ب بباية ،ب ببا و ذل ب ببك تي ب ببري التا ب بباية والنمب ب ب  .وةأب الف ب ببتن ،من ب ببذ
عام  ،1968عل إ داي املنروي ال نوي استعتاض النم البيبتي ،وهب واحبدة مبن املنربويا
التملي ببيل ال ب ب يمج ببديها األون ت بباة( .)6ويم ببدم الف ببتن ي ببدما التع بباو الفب ب واملر ببوية المانوني ببل
وال ياسبباتيل املناسبببل للياجببل برببأ امل بامل ال ب تببؤ ت و لوج ببتيا النمب والتابباية و البلببدا
الناميبل .وعب وة علب ذلبك ،ي باعد الفببتن البلبدا الناميببل و تنفيبذ اتفباق منظمببل التاباية العامليببل
املتعلي بتي ري التااية وذلك بدعق إنراو دا وطنيل معنيل بتي ري التااية وتعزيز تلك اللاا .
 -5أم ببا ا ببتن العل ببق والت نولوجي ببا وت نولوجي ببا املعلوم ببا واتتمج ببات  ،امتخمج ببص و
سياس ببا العل ببق والت نولوجي ببا واتبت بباي وت نولوجي ببا املعلوم ببا واتتمج ببات أل بتاض التنمي ببل.
وينر ببت حبو ب ب و ببال ال ياس ببا ع ببرب معب ببوعتم يملي ببيتم ،رب ببا تمتي ببت الت نولوجي ببا واتبت بباي
وتمتيببت اقتمجبباة املعلومببا ( .)7وبا ضبباال إىل ذلببك ،هتببدف عمليببا اسببتعتاض سياسببا العلببق
__________

()2
()3
()4
()5
()6
()7
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ت سببيما أقب البلببدا منبواً ،والبلببدا الناميببل ببري ال بباحليل ،والببدول ادزييببل المجب رية الناميببل ،واتقتمجبباةا اقرببل
األيت .
).A/69/6 (Prog. 10
انظت .http://unctad.org/en/Pages/DTL/Technology,-Innovation-and-Trade-Logistics.aspx
انظت .http://unctad.org/en/Pages/CSTD.aspx
انظت .http://unctad.org/en/pages/publications/Review-of-Maritime-Transport-(Series).aspx
انظت ،http://unctad.org/en/pages/publications/Technology-Innovation-Report.aspx
و.http://unctad.org/en/Pages/Publications/InformationEconomyReportSeries.aspx
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والت نولوجيببا واتبت بباي إىل بنبباو المببديا ببا يتببي حتديببد الث بتا وتمجببميق ببتامل وطنيببل متعلمببل
بببالعلق والت نولوجيببا واتبت بباي وتنفيببذها مب متاعبباة امل ببتخدمم الفعليببم للمعببايف والت نولوجيببا
أل بتاض النمببو اتقتمجبباةي والتنميببل امل ببتدامل .وو ببال التابباية ا ل رتونيببل ،تعببوي عمب الفببتن
إىل حوايا م ثفل بم أ ياب املمجبليل املتعبدةين ،ممجبيوباً إبدما البيبي وبنباو المبديا
واملرببوية برببأ المبوانم املتعلمببل بالتابباية ا ل رتونيببل .ومثببل عمب حتليل ب يببت يّتببز علب ببات
الت نولوجيب ببا واتبت ب بباي ،والعاقب ببل املتاب ببدةة ،واتعتبب ببايا ادن ب ببانيل والت نولوجيب ببا ،وت نولوجيب ببا
املعلوما واتتمجات ملمايسل الن او األعمال ايفبتة( .)8ويمبوم الفبتن ببدوي األمانبل للانبل املعنيبل
بت خري العلق والت نولوجيا أل تاض التنميل وتزويدها دي انيل.
 -6ويتوىل اتن تنميل املعايف م مبل بنباو المبديا املبنيبل علب التعباو ببم شتلبف الرُّبعل.
ويعم عل تنفيذ بتنا م تدييبيم ،ربا التدييل من أج التاباية وةويا بربأ ق بايا يملي بيل
معتوحببل علب جببدول األعمببال اتقتمجبباةي الببدو ( .)9ويمببدم بتنببامل التببدييل مببن أجب التابباية
وحدا للتعليق ا ل رتوي برأ مواضبي شبم متعلمبل بالتاباية .وعلب وجب اخلمجبو  ،ي بدف
بتنامل إةاية املوانئ املنديج و إطاي بتنامل التدييل من أج التااية إىل تعزيبز اد با امل بؤولل
عن املوانئ عن طتيي التدييل وتبباةل املعبايف واخلبربا ايمبا ببم المباملمم علب ترب ي املبوانئ.
وي بت دف الربنبامل اد ببا امل بؤولل عبن املبوانئ و  18بلبداً ناميباً ضببمن أيبب شبب ا ل ويببل.
وهتدف البدويا التدييبيبل املمبتية و الفمبتة  166إىل بنباو قبديا ممبتيي ال ياسبا  ،واملنبدوبم
املميمببم و جنيببف ،و ببريهق مببن أ ببياب املمجببليل مببن البلببدا الناميببل واتقتمجبباةا ال ب متببت
تحلبل انتماليبل للن بوض ب بب حتميبي النمببو والتنميبل الرباملم وامل بتدامم .وت بت دف الببدويا
اخلمببا ال ب تعمببد سببنوياً عل ب امل ببتو ا قليم ب امل ببؤولم ايف ببوميم مببن امل ببتويا الوسببع
وحيتَب َفظ بماململ من املرايتم المدام .
بالديجل األوىلُ ،

باء -نطاق التقييم وأهدافه ومنهجيته
املتعمببي علب الربنببامل الفتعب  ،4مثلمببا طلببل لببا التابباية
 -7يتّتببز هببذا التميببيق امل ببتم و ّ
والتنميببل و ةويت ب ال ببنويل الثاني ببل وال ببتم ،ل ببد ممجبباةقت عل ب اتسببتنتاجا املتف ببي علي ببا ال ب
اعتمب ببدهتا الفتقب ببل العاملب ببل املعنيب ببل باخلعب ببل املتوسب ببعل األج ب ب وامليزانيب ببل الربنا يب ببل( .)10وتب ببا اقب ببدف
مب ببن التميب ببيق هب ببو تميب ببيق مب ببد أربيب ببل الربنب ببامل الفتع ب ب  4ومب ببد اعاليت ب ب وتفاوت ب ب واسب ببتدامت و
الف ببرتة  .)11(2016-2012وي ببع التمي ببيق إىل إقام ببل تب بواز ب ببم ايفاج ببل إىل الت ببدييل التنظيمب ب
وال تض املتمث و ضما م اولل األون تاة أمام الدول األع او اي .
__________

( )8األون ت بباة ،2011 ،تعبي ببي منظ ببوي جن بباي علب ب العل ببق والت نولوجي ببا واتبت بباي (منر ببويا األم ببق املتي ببدة،
نيويببوي وجنيببف)؛ واألون تبباة ،2014 ،التم ببم للن بباو ياملببدا األعمببال عببن طتيببي ت نولوجيببا املعلومببا
واتتمجات ( ،منرويا األمق املتيدة ،نيويوي وجنيف).
ببدي ت ليببف هبببا وجببل الفمببتة  166مببن يعببل عم ب بببان و ( ،)2000ويربباي إلي ببا بالببدويا التدييبيببل
()9
املمتية و الفمتة .166
(.TD/B/WP/275 ،TD/B/62/11 )10
( )11اعترب األحدات ذا المجلل ال ابمل وال حمل حم تاييخ  30ذاي/مايس  2017ثابل معلوما سياقيل.
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 -8وق ببد شب ب ّ لت ايتمجا ببا التمي ببيق( )12وسياس ببل األون ت بباة التمييمي ببل( )13م بباةة يش بباة
وتوجي ب التميببيق ،الببذي يتاع ب قواعببد ومعببايري اتيببي األمببق املتيببدة املع ب بببالتمييق( .)14وتببا اتيببي
التميببيق يتببألف مببن م ترببايين م ببتملم ا نببم و ثلببم ا نببم مببن الببدول األع بباو اللببذين شببايتا
ل من أع او الفتيي األيبعل ن او.
بمجفت ما الرخمجيل .وتا
 -9ويربم نعباق التميبيق تميبيق البرتابط املتبباةل ببم أيتبا عمب األون تباة الث بل و ضبوو
ا م انا من حيي واتا ايفاق والنعاق .ومل جيبت التفتيبي ببم متويب األنربعل مبن امليزانيبل أو
من ممجاةي يايجل عن امليزانيل .وشدة التمييق بعض الرب و علب التعباو الفب  ،علب اعتبباي أ
الربن ببامل الفتع ب  4يتّت ببز علب ب تم ببدا أنر ببعل بن بباو الم ببديا ( 60و املامل ببل م ببن ميزانيت ب تمتيبب باً)
وت ّفب شببعبل الت نولوجيببا واللوج ببتيا بببأترب ببتامل األون تبباة و ببال التعبباو الفب  .وا ب ً
عببن ذلببك ،ي ببدف التميببيق إىل جتنببل أوج ب التببداي م ب التميببيق الببذي أج بتا م تببل يببدما
()15
التقابببل الدايليببل و عببام  ،2015الببذي يّتببز علب يتببن األون تبباة املتعلببي بالبيببي والتيليب .
وعمب ً باتيتمجا با ا النعباق اللبذين حبدةربا اتيبي التميبيق ،امبد جبت تميبيق م بامل تعمبيق
متاعاة املنظوي ادن اي وا نمجباف والربتاتا واتبت باي وا ةاية الماملمبل علب النتباملل باعتبايهبا
م امل متعدةة ادوانل.
 -10ولتفاةي التييّز و ايتياي بتامل التعاو الف وإي و اتعتباي ملا هبو متبا  ،يّتبز التميبيق
عل الربامل املبينل و عبُدّة األون تباة حتميبي النتباملل ،الب تنبديج ضبمن وتيبل شبعبل الت نولوجيبا
واللوج بتيا  ،أي اسببتعتاض ال ياسببا املتعلمببل ببالعلق والت نولوجيببا واتبت بباي ،وبتنببامل النظببام
ايل لتا يز البيانا ادمتتيل ،والدويا التدييبيبل املمبتية و الفمبتة  ،166وبتنبامل إةاية املبوانئ
الموانم ،وبتنامل
و إطاي التدييل من أج التااية ،وبتنامل تعزيز التااية ا ل رتونيل وإ
تي ري التااية(.)16
اعتمببد التميببيق هنا باً ذي من ايببل شتلعببل ترببم إج بتاو حبببي نظببتي و  300و يم ببل
 -11و َ
اسرتشبد هببا و تمجبميق أةوا دمب البيانبا  ،و104
متعممباً) ُ
(جت حتلي  102من با حتلبي ً ّ
ممبباب متعممببل وشببب م ي لببل جببت وج باً لوج ب  ،و 42م املببل هاتفيببل أُجتيببت م ب ج ببا
ةايلي ببل ويايجي ببل م ببن ذوي املمج ببليل( .)17واس ببتُخدمت ع ببدة مم بباب مب ب م ببؤولم تنفي ببذيم
ومناقربا موعبا منوذجيبل مب مبونيف شبعبل الت نولوجيبا واللوج بتيا لبلبوية وج با نظبت
وعمبا
برأ ادوانل اتسرتاتيايل اتسترتاايل .وأتاحت أيب بعثا ميدانيبل إىل تايلنبد ويوانبدا ُ

__________

()12
()13
()14
()15
()16

()17
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 ،TD/B/WP(75)/CRP.2املتاي الثامن.
األون ت ب بباة ،2011 ،ال ياس ب ببل التمييمي ب ببل ،متاح ب ببل عل ب ب ب املوق ب ب ب http://unctad.org/Sections/edm_dir/docs/
( osg_EvaluationPolicy2011_en.pdfأم ن اتط ن علي و  19حزيتا /يوني .)2017
اتيي األمق املتيدة املع بالتمييق ،2016 ،قواعد ومعايري التمييق (نيويوي ).
.E/AC.51/2015/4
تنفببذ شببعبل الت نولوجيببا واللوج ببتيا ب بتامل أيببت و ببال التعبباو الف ب لي ببت مديجببل و عُب ّدة األون تبباة.
امث بباتً ،يمب ب ّدم بتن ببامل الت ببدييل م ببن أجب ب التا بباية أنر ببعل بن بباو الم ببديا ت تمتمج ببت علب ب ببال إةاية املب بوانئ،
وإمنا أي اً و ات التااية واتستثماي وال ياحل امل تدامل من أج التنميل (انظت
.)https://learn.unctad.org/course/index.php
ج ب ببت أتث ب ببت م ب ببن ممابل ب ببل واح ب ببدة مب ب ب بع ب ببض أ ب ببياب املمج ب ببليل؛ انظ ب ببت  ،TD/B/WP(75)/CRP.2املتام ب ببا
األول والثاي.
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متعممل و بلدا نبُ دفبذ اي با معظبق األنربعل املديجبل و حااظبل الربنبامل
وتينيا إجتاو تمييما
ّ
الفتعب ب  .)18(4ومسب ب ايف ببوي و التظ بباهتتم اللت ببم أقيمت ببا و جني ببف (اجتم ببان اتي ببي املناقر ببل
املنعمد بم الدويا و إطاي العلق والت نولوجيبا واتبت باي واملنتبد البدو األول للابا الوطنيبل
املعنيل بتي ري التااية) بايفمجول عل م حظا مباشتة .وم ّ نت ةياسا حات إاتاةيبل ،أي
استعتاض النم البيتي وبتنامل النظام ايل لتا يز البيانا ادمتتيل ونظام الناابذة الواحبدة و
يوان ببدا وعملي ببا اس ببتعتاض سياس ببا العل ببق والت نولوجي ببا واتبت بباي ،م ببن إ ب بتاو التمي ببيق وذل ببك
ل عنا ت ناجيل من الربنامل الفتع  ،4واماً تيتمجا ا التمييق(.)19
بتوضي
 -12ومسيببت أيبعببل ةياسببا استممج بامليل تمييميببل أُجتيببت عببرب ا نرتنببت بل تببم مببن ل ببا
العم و األمق املتيدة (ا ن ليزيل والفتن يل) باست مال عمليل البيانا النوعيبل .وأُتييبت
الدياسببا اتستممج بامليل للمنببدوبم العبباملم و جنيببف وايفاض بتين امل ببالم و ةويا اللانببل
املعنيببل بت ببخري العلببق والت نولوجيببا أل بتاض التنميببل ومببونيف شببعبل الت نولوجيببا واللوج ببتيا
وامل بتفيدين املباشبتين مبن ببتامل التعباو الفب ال بتل و إطباي الربنبامل الفتعب  4املبذتوية أعب
واملررتتم و النرتة ا يباييل املتعلمل بالنم وتي ري التااية (انظت اددول)(.)20
استعراض معدل الردود على الدراسات االستقصائية2017 ،
عدة الن او
ن بل التة
مجموع
المستهدفين عدة التةوة (ن بل مئويل) (ن بل مئويل)
مونيفو شعبل الت نولوجيا واللوج تيا

103

61

59

25

متلمببو النرببتة ا يباييببل املتعلمببل بالنم ب
وتي ري التااية*

2 980

204

7

19

امل ب ببتفيدو م ب ببن ب ب ب بتامل التع ب بباو الف ب ب ب
ال تل

2 929

699

24

30

194

17

9

29

47

4

23

ثلو الدول األع او

ايفاضب ببتو امل ب ببالو و ةويا اللانب ببل 1 116
املعني ب ب ب ببل بت ب ب ب ببخري العل ب ب ب ببق والت نولوجي ب ب ب ببا
أل تاض التنميل
*

هببذ الدياسببل اتستممجبامليل جببت جنبباً إىل جنببل مب الدياسببل املتعلمببل بامل ببتفيدين مببن ببتامل التعبباو
الف ال تل.

 -13وم ّ ن الت د الث للبيانا النوعيل وال ميل اجملمعل بأساليل شم مبن ايفمجبول علب
وعمببد حلمببل عم ب برببأ إق بتاي التميببيق م ب مببونيف شببعبل الت نولوجيببا
تميببيق ي ببتند إىل أةلببلُ .
واللوج ببتيا أي باً حبثببت اي ببا مببد معموليببل النت باملل ال ب حتممببت وعملببت عل ب تي ببري الببتعلّق

__________

( )18قتي شعبل الت نولوجيا واتبت باي ايتيباي البلبدا علب أسباس اعتببايا األمباتن الب يتبوات اي با أعلب م بتو
من الت عيل بأنرعل الربنامل الفتع .4
( ،TD/B/WP(75)/CRP.2 )19املتااي التاب واخلاما وال اةس.
( )20اتسببتنتاجا التملي ببيل الب يلمجببت إلي ببا الدياسببا اتستممجبامليل معتوضببل و  ،TD/B/WP(75)/CRP.2املتاببي
ال اب .
6

GE.17-10480

TD/B/WP/287

عل ب ببعيد املنظومببل .وإذا تببا اتيببي التميببيق قببد حببااظ عل ب اتسببتم ليل مببن حيببي اتمتثببال
ل ياسل األون تاة املتعلمل بالتمييق ،امد طبّي هنااً ترايتياً سبعياً لليمجبول علب ايلياو مبن يب
اجملموع ببا ذا املمج ببليل .وت ببأ اتس ببتنتاجا والتو ببيا و ببوية اس ببتدتليل ،اس ببتناةاً إىل
نتباملل التميببيق .وسببي ف عببتض تمتيببت التميببيق علب اتقببل العمب و أيلول/سبببتمرب  2017شببفاايل
نرت نتاملل التمييق.

جيم -القيود
 -14لمد ش ّ لت الميوة من حيي ضيي الوقت ومن حيي املواية املاليبل نيتواباً مميدبدة لتنفيبذ
التمييق ،ا أة إىل حمجت متحلل تمجميق التمييق و البيانا و التب األول من عام .2017
وي ق التو إىل نتاملل عاليل امل تو  ،مل يفمجب إطباي األون تباة اتسبرتاتيا عبن م باي سبب
مببم يبتبط نبواتل وحمجبيلل الربنببامل الفتعب  4هببذ النتباملل .وقببد ت بببت هبذ الميبوة العمليببل و
من الفتيي من إعاةة بناو نظتيل للت يري ايما خيص الربنامل الفتع  ،4ا يتي لب اتيتمباو ب بلّق
التيليب إىل تميببيق األ ببت وإجبتاو املزيببد مببن البعثبا امليدانيببل .وبببالت ق مبن هببذ النمباملص ،جبباو
النت باملل شبباملل ومن ببامل و العمببوم وواضببيل وس بلّعت ال ببوو عل ب ايفمجببيلل التملي ببيل .وعم ب
ي ب أ ببياب املمجببليل هبمببل عل ب تببباةل املعلومببا أ نبباو املناقرببا المجببتحيل والبنبباوة .وعم ب
املميّمو حبتيل وةو تدي من أي ج بل .وقبدمت شبعبل الت نولوجيبا واللوج بتيا ةعمباً حثيثباً
لعمليل التمييق ،ا و ذلك بامل اعدة برتتيبا لوج تيل.

ثانيا -النتائج
ألف -األهمية
 -15تا األون تاة ،أ ناو الفرتة املرمولل بالتمييق ( ،)2012-2016يعمب و إطباي وتيبل
الدوحببل وإعب مااي يببانو نببريويب .وو األون تبباة التابب عرببت ،قامببت الببدول األع بباو ،و لببل
أمببوي أيببت  ،بالتأتيببد ببدةاً عل ب ةوي األون تبباة و التربباي عل ب هتيئببل بيئببل اقتمجبباةيل عامليببل
منمجفل و يدمل التنميل امل تدامل واي ما تويت يعل التنميل امل تدامل لعام .)21(2030
 -16وعم ب ب ً ب ب بإع مااي يب ببانو نب ببريويب ،أةيجب ببت شب ببعبل الت نولوجيب ببا واللوج ب ببتيا ن ب بواتل
ي ت حديثاً و ا طاي اتسرتاتيا للفرتة  ،2017-2016مث اتيي اخلرباو ايف وم الدو
املع ب بالتا بباية ا ل رتوني ببل واتقتمج بباة التقم ب ( .)22وبببذلت ج ببوة ج ببديتة بالتنوي ب ب ي ببل مواوم ببل
الربنب ببامل الفتع ب ب  4م ب ب أهب ببداف التنميب ببل امل ب ببتدامل للب ببت ضب بببط أنرب ببعل شب ببعبل الت نولوجيب ببا
واللوج تيا بإزاو هذ األهداف وحتديد األهبداف الب يمب الرتتيبز علي با و ممابب أُطبت نتباملل
عبُدّة األون تبباة .وت تبزال بعببض ببتامل الربنببامل الفتعب  4تتببوات علب إم انيببل لتعزيببز املواومببل مب
أهببداف التنميببل امل ببتدامل ،ببا و ذلببك علب سبببي املثببال تعزيببز ةوي الرببتتاو اخلببايجيم و ببال
اتبت بباي (اق ببدف  )17وإع بباةة النظ ببت و ا ط بباي اخل ببا بعملي ببا اس ببتعتاض سياس ببا العل ببق

__________

( ،A/RES/70/1 )21انظ ببت
.aspx
(.TD/B/WP(74)/CRP.4/Rev.1 )22

http://unctad.org/en/Pages/About%20UNCTAD/UNCTAD-and-the-Global-Goals.
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والت نولوجيا واتبت اي (وض و عام  )2011ملواومت م أهداف التنميل امل بتدامل .وبا ضباال
إىل ذلببك ،يولدببد بتنببامل النظببام ايل لتا يببز البيانببا ادمتتيببل بيانببا إحمج بامليل ل ببن للبلببدا
الناميل استخدام ا و سياق إعداة التماييت املتعلمل بأهداف التنميل امل تدامل(.)23
 -17وأت ببد امل ببتفيدو م ببن بب بتامل التع بباو الفب ب م ببا لعملي ببا الت ببدي و إط بباي الربن ببامل
الفتعب  4مببن أربيببل بال ببل .امببن مببون  903مببن الببذين أجببابوا علب اتستممجبباو ،اعتببرب 681
م ببن ق ( 68و املامل ببل) أ عمب ب األون ت بباة ت ببا ملبي باً تحتياج بباهتق (انظ ببت الرب ب ) .وم ببن ب ببم
املنب ببدوبم وايفاض ب بتين و ةويا اللانب ببل املعنيب ببل بت ب ببخري العلب ببق والت نولوجيب ببا أل ب بتاض التنميب ببل،
اعتببرب  81و املاملببل مببن املرببايتم و اتستممجبباو أ املناقرببا ال ب جببت أ نبباو اتجتماعببا
ايف وميل الدوليل تانت م مل ومفيدة ل حتياجا الوطنيل وأتدوا أ ي ات املوضبوعا
ال جت تناوقا تانت م مل لدعم ق و تنفيذ يعل التنميل امل تدامل لعام .2030
تقييم مدى أهمية المساعدة المقدمة في إطار البرنامج الفرعي  4ومددى فعاليتهدا وافاءتهدا
واستدامتها بالنسبة للمستفيدين المباشرين من برامج التعاون الفني( 2017 ،ع=)903
ي اعد عل حت م معايو و ات املوضوعا هذ
يل احتياجا املنظمل ال أنتم إلي ا
ممدم و الوقت املناسل وبعتيمل اعالل
ينع ببوي علب ب مب ببدأ ا نمج بباف بتي ببم التنمي ببل اتقتمج بباةيل والم ببدية علب ب
املناا ل و البلدا الناميل
املرايي ممجممل بعتيمل جيدة لتعوة عل بلدي بالنف عل املد البعيد
أة إىل إحدات ت يريا مفيدة استمت طوي و منظمتنا
ي اعد عل تعميق متاعاة املنظوي ادن اي و سياق أنرعت ا
1000
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 -1تسخير العلم والتكنولوجيا واالبتكار وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية
 -18حيت ب ببوي منع ب ببوق إعب ب ب مااي ي ب ببانو ن ب ببريويب علب ب ب  11ام ب ببتة بر ب ببأ الت نولوجي ب ببا والتا ب بباية
ا ل رتوني ببل واتقتمج بباة التقمب ب  ،و ح ببم ت حيت ببوي ن ببص وتي ببل الدوح ببل س ببو علب ب امب بتتم ا نت ببم.
وجببدة يعببل عمب أةيببا أبابببا المجبباةية عببن املبؤمتت الببدو الثالببي لتمويب التنميببل التأتيببد علب ةوي
األون تبباة باعتببباي اد ببل امل ببؤولل ةاي ب منظومببل األمببق املتيببدة عببن تن ببيي املعادببل املت املببل مل بامل
التااية والتنميل وامل امل املرتابعل و ات التموي والت نولوجيا واتستثماي والتنميل امل تدامل(.)24
__________

( )23انظبت التو بيل  4و
 ،,systemمت ببا علب ب املوقب ب ( https://www.un.org/ecosoc/en/content/2016أم ببن اتطب ب ن عليب ب و 19
حزيتا /يوني .)2017
( ،A/RES/69/313 )24الفمتة .88
A Bester, 2016, Results-based management in the United Nations development
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 -19ويتببي ببال التابباية ا ل رتونيببل و ببال اتقتمجبباة التقم ب ات ببل ل ب يتخببذ األون تبباة
موقع ب بو ببف متت ببز اتمتي بباز الع ببامل م ببن حي ببي البع ببد ا من بامل للتي ب ّبول إىل اتقتمج بباة التقم ب ،
ومثببل طلببل مببن اد ببا ذا املمجببليل ل ب ي بباهق األون تبباة و هببذا املني ب  .ويت ب ذلببك
جلي باً أي باً مببن اتستممجبباو عببرب ا نرتنببت؛ امببد أبببتز  75و املاملببل مببن املنببدوبم وايفاض بتين و
ةويا اللانل املعنيل بت خري العلق والت نولوجيا أل تاض التنميل أ العلق والت نولوجيا واتبت اي
ببال حي ببوي مببن ببات العم ب  ،واعت ببرب  80و املامل ببل مببن ال ببذين أجببابوا عل ب اتستممج بباو أ
التااية ا ل رتونيل واتقتمجاة التقم وت خري ت نولوجيا املعلوما واتتمجات أل تاض التنميل
أموي ت ت أربيل و سياق ةعق تنفيذ يعل التنميل امل تدامل لعام .2030
 -2لوجستيات التجارة
 -20جدة إع مااي يبانو نبريويب تأتيبد وةعمب وتيبل األون تباة ايفاليبل ،مب حتديبد بعبض
األولويببا ادديببدة .واتفببي معظببق ذوي املمجببليل الببذين جببت ممببابلت ق عل ب أ األون تبباة و
وض ب ل ن ب مببن إح بتاز نت باملل و هببذا الرببأ  ،بببالنظت إىل هنا ب الرببمو و تنبباول لوج ببتيا
التااية .ويرم ذلبك زيباةة الرتتيبز علب جوانبل اتسبتدامل و عملب  ،وتبذلك علب نُظُبق النمب
امل تدامل واملتنل ،وت ييف هيات وعمليا النمب مب ت بري املنباا ،والفعاليبل علب بعيد املبوانئ،
وإةاية عمليبا النمب وال ياسببل الداعمبل ،واألطبت المانونيببل والتنظيميبل واملؤس بيل( .)25واألون تبباة
معالببل وا ببلل عمل ب و ببال تي ببري التابباية وتعزيببز  ،م ب ا شبباية حتديببداً إىل اتتفبباق املتعلببي
بتي ري التااية ،و وا لل تنفيذ بتنامل النظام ايل لتا يز البيانا ادمتتيل(.)26
 -3تنمية المعارف
 -21جبباو و الفمببتة (55ض) مببن إع ب مااي يببانو نببريويب أ عل ب األون تبباة موا ببلل تنفيببذ
أنربعت لبنباو المببديا  ،با و ذلببك بتنبامل التببدييل مبن أجب التابباية .ويعيبد ذلببك تأتيبد األربيببل
ال ياسيل ال برب الب ي ت بي ا هبذا النرباك .ومت ّ بن البدويا التدييبيبل املمبتية و الفمبتة  166مبن
نرببت املعببايف ال ب تتيي ببا ي ب ب بتامل األون تبباة الفتعيببل ،مببن ي ب ل تر ب يلل مببن ةويا الببتعلّق
ا ل ببرتوي والت ببدييل حب ببوي امل ببتفيدين ،لتلبي ببل احتياج ببا مم ببتيي ال ياس ببا ال ببذين يرب ب لو
منا ببل إةاييببل وسببع و البلببدا الناميببل .ويعبباد بتنببامل التببدييل مببن أج ب التابباية ،مببن ي ب ل
بتنا ةاية املوانئ ،اتحتياجا العمليل ملمايسب التاباية و ق بايا التاباية واتسبتثماي والتنميبل.
وأ ّتد املماب ال أجتيت م امل تفيدين من عمليا شبعبل الت نولوجيبا واللوج بتيا لتنميبل
املعببايف أربيببل التببدييل لتلبيببل احتياجبباهتق وتعلعبباهتق .وبب ّبم تميببيق أُجببتي و عببام  2015األربيببل
ال ببرب ال ب ب ي ت ببي ا مر ببتون للت ببدييل م ببن أج ب ب التا بباية ب ّبول م ببن ح بباب األم ببق املتي ببدة
ا منامل ( .)27وهذا الربنامل املناسل من حيي التوقيت ،وهو عباية عن تعباو ببم بتنبامل التبدييل
__________

( ،TD/519/Add.2 )25الفمتا (55و) ،و(55ك) ،و(55ي) ،و ،) (55و(55ل) ،و(76ق) ،و(76ي)،
و(100ة).
( )26املتج ال ابي ،الفمتا (38ي) ،و(38ن) ،و(38ق) ،و(55ا).
(DMI Associates, F Théoleyre, E Gonon, DC d’Istria Owen, 2015, External evaluation of UNCTAD )27
 ،project accountمتب ب ب ب ببا عل ب ب ب ب ب املوق ب ب ب ب ب http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webosg2015d4_en.pdf
(أم ن اتط ن علي و  19حزيتا /يوني .)2017
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من أج التااية وبتنامل تعزيبز التاباية ا ل رتونيبل وإ ب المبوانم ،عباد احتياجبا امل بتفيدين
من حيي وض سياسا التااية ا ل رتونيل والتيديا عل عيد األُطُت المانونيل.

باء -الفعالية

 -22أعببتب امل ببتفيدو مببن التعبباو الفب عببن ةيجببل عاليببل مببن اتيتيببا إزاو يببدما شببعبل
الت نولوجيببا واللوج ببتيا  .امببن مببون  903مببن الببذين أجببابوا عل ب اتستممجبباو ،أيّببد 781
مببن ق ( 86و املاملببل) المببول بببأ عمليببا الربنببامل الفتع ب  4سبباعدهتق عل ب حت ببم معببايا ق
(انظت الر ) .عل أ م تو املواامل عل المول ببأ هبذا البدعق "أة إىل إحبدات ت يبريا
مفي ببدة اس ببتمت ط ببوي ً و املنظمب بل الب ب أنتمب ب إلي ببا" ت ببا منخف ب باً لل اي ببل ( 59و املامل ببل).
وأت ببد نتب باملل اتستممج بباو أ املع ببايف وامل ببايا امل ت بببل اس ببتُخدمت م ببن قبب ب امل ببتفيدين
ل ض ب ببع ن زي ب ببد م ب ببن الت ب ببدييل وأنر ب ببعل بن ب بباو الم ب ببديا ( 33و املامل ب ببل) ،واملر ب ببوية املتعلم ب ببل
بال ياسا ( 32و املاملل) ،والبيوت ( 25و املاملل).
 -1عمليات استعراض سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار
َ -23حببدة عُبدّة األون تبباة األ ببت البعيببد املببد املتوق ب مببن عمليببا اسببتعتاض سياسببا
العل ببق والت نولوجي ببا واتبت بباي عل ب ب أن ب ب تعزي ببز الم ببديا الوطني ببل و ببال العل ببق والت نولوجي ببا
واتبت بباي .أمببا عل ب املببد املتوسببط ،اتتمث ب النتباملل و زيبباةة ا جبتاوا والبربامل الوطنيببل لبنبباو
المديا و ال العلق والت نولوجيبا واتبت باي ،وحت بم ال ياسبا املتعلمبل ببالعلق والت نولوجيبا
واتبت اي لفاملدة المجناعا احملليل لتم ين ا من املناا ل و اتقتمجاة العامل التاهن.
 -24وترببفت املمبباب الب أُجتيببت عببن وجببوة قببدي تبببري مببن اتيتيببا إزاو نوعيببل عمليببا
اسببتعتاض سياسببا العلببق والت نولوجيببا واتبت بباي وإزاو ي برباو األون تبباة .اف ب ُعمببا  ،تان ببت
عملي ببل اس ببتعتاض سياس ببا العل ببق والت نولوجي ببا واتبت بباي مفي ببدة و حر ببد املر ببايتل وا سب ب ام
واتخنتاك ايفثيثم من طاملفل عتي ل مبن أ بياب املمجبليل .اتعبيبي مثب هبذ العمليبل الترباوييل
الواسببعل بببدتً مببن العم ب ضببمن ايفببدوة املميببدة لفتيببي تف ببري ه ب أح ببن ايسببل ،وال ب ل ببن
ت تايهببا عل ب نعبباق أوس ب  .ااألون تبباة ي ببعل  ،مببن ي ب ل متتببز املتمببوق باعتببباي هيئببل أ يببل
حمايببدة وذا ممجببداقيل وذا ةيايببل واسببعل ،بببدوي هببام مببن حيببي إتاحببل سببب التي ببري واملرببوية
أ نبباو هببذ العمليببل .ونفببذ ُعمببا تو ببيل عمليببل اتسببتعتاض بوضب سياسببل متعلمببل باتبت بباي،
وتلببك نتياببل مباشببتة يملي ببيل مممجببوةة مببن الببدعق املمببدم مببن األون تبباة .وشببدة ا س ب اما
امل تمدة من املماب مب أ بياب املمجبليل و بلبدا أيبت ومب يبرباو األون تباة علب أربيبل
من ب ادنببو إىل وض ب سياسببل العلببق والت نولوجيببا واتبت بباي عل ب أسبباس احتياجببا األوسبباك
بدل أ ت بو علب أسباس إجيبباة إطباي مبوا حبدات حت ببينا
األتاةليبل و ببال البيبوت ،بب َ
قاململ عل الت نولوجيا واتبت اي ،ال ت تفيد من قدية المعاعا ا نتاجيل عل املناا ل.
 -25وا ط بباي ايف ببا تس ببتعتاض سياس ببا العل ببق والت نولوجي ببا واتبت بباي ال ببذي ُوض ب ب و
عبام  2011قبد حيتبباج إىل متاجعبل لتي بم مواومتب مب أهبداف التنميببل امل بتدامل .ومثلمبا أ ّتببد
امل ببتفيدو بمببوة ،اببإ العمليببل ايفاليببل تفتمببت إىل هنببل مببنظّق ومو بّبي بوضببو ي ّمب عمليببل إعببداة
و يمل استعتاض سياسا العلق والت نولوجيا واتبت اي بدعق عمليل يا ل ال ياسبا وتنفيبذها
وي ببدها .والوض ب املثببا هببو أ تُعببا عمليببل متابعببل اتسببتعتاض بتميببيق مببد تنفيببذ ال ياسببا
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بعببد ب ت أو أيب ب سببنوا وتمببدا تو ببيا ج بتاو التعببدي ال زمببل .ويتعلببل ذلببك إجيبباة
متوي جتاو املماب عل املد البعيد ،وهو ما مبن شبأن أ ي ب ق أي باً و اسبتدامل النتباملل
عل ب املببد العوي ب  .وا ب ً عببن ذلببك ،اببإ اتسببتفاةة مببن يببربة الوتببات األيببت العاملببل و
ببال اتبت بباي أمببت م ببق .واتسببتفاةة مببن حمببوق املل يببل الف تيببل واسببتخدام معلومببا ب بتاوا
اتيب برتان و البي ببوت التعبيمي ببل ق ببد يتعل ببل تعاونب باً مب ب املنظم ببل العاملي ببل للمل ي ببل الف تي ببل .وو
األيببري ،ببيي أ مثببل إطبباياً ي بتبط عمليببا اسببتعتاض سياسببا العلببق والت نولوجيببا واتبت بباي
بآلي ببل األون ت بباة ايف ومي ببل الدولي ببل ،إت أنب ب ل ببن اس ببتخدام بمج ببوية أا ب ب ع ببن طتي ببي حت ببم
اتتمجببات وتببباةل املعلومببا مببن ي ب ل عمليببا ح وميببل ةوليببل أيببت يببايج إطبباي اللانببل
املعنيل بت خري العلق والت نولوجيا أل تاض التنميل ،مث دنل اتستثماي واملرايي والتنميل.
 -2النظام اآللي للبيانات الجمراية
 -26اقببدف مببن النظببام ايل للبيانببا ادمتتيببل هببو زيبباةة اعاليببل إةاية ادمبباي  ،ا ب ً عببن
زيبباةة الرببفاايل و التعببام  .وإ بباتً ،بيّنببت ش بواهد م ببتماة مببن املمبباب وجببوة العديببد مببن
النتباملل ا جيابيببل .امببد أسببفت اد ببوة املبذولببل و إطبباي هببذا النظببام عببن اواملببد متعببدةة ،وأ ّتببد
تتيل إنفاذ الموانم زيد من اتت اق وحتميبي زيباةا تببرية
املماب ال أجتيت م سلعا
و العامل ببدا ايف ومي ببل .وأا بباة ال ببذين ج ببت مم ببابلت ق أنب ب م ببن ال ب ب عل ببي ق إةاية العملي ببا
الدايليل والتن يي م ال لعا األيت املو ولل بالنظام ايل للبيانا ادمتتيل .امد أتبا قبق
ه ببذا النظ ببام ايفمج ببول عل ب بيان ببا إحمج بامليل ةقيم ببل و الوق ببت املناس ببل تس ببتخدام ا أل بتاض
ا ب ب الببوط والببدو  .وقببد شببدة الرببتتا ال ب جببت ممابلت ببا و يوانببدا مببث ً عل ب أ
ا قتايا ا ل رتونيل عرب النظام ايل للبيانا ادمتتيل يفف علي با عبلو ا جبتاوا ادمتتيبل
إىل حببد تبببري ،ببا و ذلببك تملببيص الوقببت املخمجببص للزيببايا امليدانيببل للم اتببل ادمتتيببل .وقببد
اعتُببرب نظببام النااببذة الواحببدة يتيببزة أساسببيل لإل ب ا ةايي ،ويتال ب الناببا الببذي حتمببي مببن
ادمتت و التي ن اقامل و تمجنيف يواندا و مؤشت األعمبال التااييبل التباب للبنبك
ا
()28
مببن حيببي التابباية عببرب ايفببدوة .و ماينببل نتباملل شتلببف البلببدا الب تنفببذ النظببام ايل
الببدو
للبيانا ادمتتيل ،استنتل اتيي التمييق أ هبذا النظبام أةاة اعالبل لبدعق ا ب ادمتتب  ،عنبد
وجوة التزام سياس قوي وقدية وطنيل عل تدعيق التدابري ال زمل.
 -27وقبد سب ّ نرببت النظبام ايل للبيانببا ادمتتيبل إعمببال نظبام النااببذة الواحبدة و العديببد
مببن البلببدا وسبباهق و ايفوتمببل ا ل رتونيببل والعمليببل التنظيميببل عبباةة تمجببميق املعببايري الدوليببل
واتمتثبال قببا ( با اي ببا معبايري املنظمببل الدوليبل للممبباييا ومنظمبل ادمبباي العامليبل) .ومببن املببتج
أ يرتتب ببل عب ببن هب ببذ الفواملب ببد ،وت سب ببيما تلب ببك املتعلمب ببل بتب ب ببيط ايفوتمب ببل ا ل رتونيب ببل واألطب ببت
التنظيميل ،أ ت طوي األمد عل التنميل اتقتمجاةيل و هذ البلدا .
 -28ووام باً دمي ب امل ببتفيدين ال ببذين جببت مم ببابلت ق ،اببإ ت لف ببل تنفيببذ النظ ببام ايل للبيان ببا
ادمتتي ببل زهي ببدة مماين ببل ب ببايفلول التاايي ببل املما ل ببل ،ال ب ب يرتت ببل علي ببا و معظ ببق ايف ببات ت ببديد

__________

( )28انظت .www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/rwanda#trading-across-borders
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ممجبباييف ببيانل مت ببتية للمببزوةين .ااألون تبباة ي ب الرببفتة املمجببدييل للنظببام ايل للبيانببا ادمتتيببل
و املتناول ،وبذلك ل ن ت يري النظام أو تتقيت ةو اتعتماة عل ممجدي يدما يايج (.)29
 -29وو بعض البلبدا الب تنفبذ النظبام ايل للبيانبا ادمتتيبل ،ت بببت مربات و شبب ل
ت نولوجيا املعلوما وعدم انتظام توزي ال تباو و عوبا من حيي التبط بالرب ا  ،وهو
م ببا ل ببن جت بباوز بتع ببويت يي ببايا تعم ب با نرتن ببت أو بدون ب  .وأع ببتب بع ببض امل ببتخدمم ع ببن
ي بببت ق و إجيبباة تعبيمببا إضبباايل للنظببام ايل للبيانببا ادمتتيببل علب اقواتببف النمالببل واأللبوا
ايفاسوبيل .ولعلب مبن املفيبد النظبت و إم انيبل إةياج هبذ ادوانبل و ا بدايا أو التيبديثا
تبم أ تتسيخ المدية عل تدييل يرباو ت نولوجيا املعلوما ضمن متاتز
املمبلل للربنامل .وقد ّ
التدييل التابعل لل لعا ادمتتيل ،بدتً مبن تبدييل مبونيفم لي بوا مبن املبديبم امل نيبم ضبمن
املؤس ا امل تفيدة ،تا ايسل جيدة و يواندا.
 -3الدورات التدريبية المقررة في الفقرة 166
 -30الببدويا التدييبيببل املمببتية و الفمببتة  166عنمجببت يملي ب و هي ب إةاية املعببايف التبباب
لألون تاة ،باتستفاةة من النواتل البيثيل وتعاو يب الرُّبعل .وإىل جانبل تضب ا املتمثب و
بن بباو الم ببديا  ،تع ببد ه ببذ ال ببدويا التدييبي ببل أةاة يملي ببيل ل ببدعق ي ببدما األون ت بباة .وإذا ت ببا
اق ببدف علب ب امل ببد املتوس ببط ه ببو تعزي ببز الم ببديا و ببال ببيا ل ال ياس ببا و املوض ببوعا
اتقتمجاةيل واملوضوعا املتمجلل بالتااية ،ابإ األ بت املتبوي  ،تمبا هبو مب ّبم و عبُدّة األون تباة،
هو أ تُبنَبفدذ البلدا تلك ال ياسبا با ين باق مب تو بيا األون تباة .وأ ّتبد يب املربايتم
و املمبباب عل ب مببا قببذا التببدييل مببن نوعيببل عاليببل ومببن ميببزة يّببزة ،وهببو أ التابباية الدوليببل
حتظب بت عيببل شبباملل علب ببو مت ببو  .امببن مببون  44ببن أجبباب علب اتستممجبباو  -مببن
املن ببدوبم وايفاضب بتين و ةويا اللان ببل املعني ببل بت ببخري العل ببق والت نولوجي ببا أل ب بتاض التنمي ببل -
الذين تلموا مث هذا التدييل ،أتد  36من ق ( 82و املاملل) أ ح وي الدوية ساعد عل ا ق
م ب بامل يملي ببيل معتوض ببل علب ب ج ببدول األعم ببال ال ببدو  ،وذت ببت  32م ببن ق ( 73و املامل ببل) أنب ب
م ّ ببن ق مببن اتت بباب معببايف جديببدة طبّموهببا و املفاوضببا التااييببل ووض ب ال ياسببا  .ومل
يعتببرب أحببد مببن ق أ التعببويت الببونييف مببن نت باملل هببذا التببدييل .وينب ب اعتببباي املمايسببل ايفاليببل
املتمثل ببل و الت ببد املن ببتظق بع ببد الت ببدييل مل ببد اس ببتخدام املر ببايتم املع ببايف ال ب اتت بببوها و
التدييل بعد ستل أشب ت مبن إجبتاو التبدييل علب أهنبا املمايسبل األا ب  .ومبن شبأ تعزيبز قاملمبل
املرايتم المدام أ ي اعد عل حتميي تعاو أعمي وأةوم م تباي ممتيي ال ياسا .
 -4برنامج إدارة الموانئ في إطار التدريب في مجال التجارة
 -31ي ببدف هببذا العنمجببت مببن بتنببامل التببدييل مببن أج ب التابباية إىل حت ببم اعاليببل يببدما
إةاية امل بوانئ وقببديهتا عل ب املناا ببل ،ا ب ً عببن حت ببم عمليببل اختبباذ الم بتايا اتس برتاتيايل وتعبيببي
التمنيا ايفديثل و إةاية املوانئ .وتانت التعليمبا مبن امل بتفيدين واملبوانئ الربتي ل والدولبل املا بل
املرببايتل و متوي ب شببب ل الل ببل ا ن ليزيببل ( يتلنببدا) إجيابيببل و ال الببل األ لببل إمجببو الربنببامل.
__________

( )29ا داي األحدت للنظام ايل للبيانا ادمتتيل يعم بربنامل تر ي جتبايي ي بتلزم اقتنباو ييمجبل اسبتخدام ،
ا و ذلك ممجاييف المجيانل ،إذا تا امل تخدم يت ل و اتستفاةة من التيديثا ويدما الدعق.
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ومن أمثلل النتاملل ا جيابيل ما يل اعتباي التبدييل املمنبو عبن طتيبي ترب يلل مبن شتلبف األةوا
التعليمي ببل املتمدم ببل مفي ببداً وعملي باً؛ أ مف ببوم تم ببدا الت ببدييل ع ببن طتي ببي تعبئ ببل م بواية ببل م بوانئ
أويوبيببل ش بتي ل قببد ي ببو منوذج باً لتمببدا م بباعدة انيببل ا لببل لبنبباو المببديا و مواق ب أيببت مببن
منظوم ببل األم ببق املتي ببدة؛ ببا يرب ب د علب ب اعتب بباي ه ببذا الت ببدييل مفي ببداً بالن بببل للمب بوانئ املر ببايتل
وتنفيببذها شتجات ب ي بببل تلببك املبوانئ و امل بباربل بم ببط تبببري و ت بباليف التببدييل؛ تتببي الببدويا
التدييبيببل ا قليميببل ميبزا ببل مببن حيببي ت بباليف سببفت املرببايتم وتوهنببا ممجببممل ببا يلب طلبببا
حمبدةة .وأتببد ثلبو عببن مبوانئ جببت ممببابلت ق أ قبديا مببونيفي ق ألةاو م بام ق تعببزز تثبرياً.
وبا ضب بباال إىل الب ببدويا التدييبيب ببل التمسيب ببل ،تَعتب ببرب امل ب بوانئ أ ات ب ببل تبب بباةل اخل ب بربا ضب ببمن شتلب ببف
الرب ا وايما بين ا أمبت مفيبد لل ايبل ،وينظبت إىل شبب ا املربايتم المبدام علب أهنبا قيمبل م باال
يملي يل ،م إم انيل زياةة تفعيل ا دعل ا أتثت بتوزاً وتمت زمام األموي برأهنا عل و أا .
 -32إ الديايببل الفتيببدة مببن نوع ببا ال ب لتل ببا بتنببامل التببدييل مببن أج ب التابباية و تعببويت
أةوا الببتعلّق ا ل ببرتوي وتعبيببي ه ببذ األةوا جنب باً إىل جن ببل م ب أس بباليل التعلببيق التمليدي ببل
مفيدة بالن بل لألون تاة ول ري  .اأةوا التعلّق ا ل رتوي ت ت أربيل أتثت اأتثت ،نظتاً لزياةة
اتحتياجا إىل التدييل وتتجي عدم زياةة امليزانيا املخمجمجل لل فت ل تض التدييل.
 -5برنامج التجارة اإللكترونية وإصالح القوانين
 -33تببا األون تبباة مببن بببم أوىل وتببات األمببق املتيببدة ال ب تناولببت و عمل ببا موضببون
التابباية ا ل رتونيببل مببن أج ب التنميببل .وقببد قُب ّدم ل ببلربنامل الفتع ب  ،4عببن طتيببي بتنببامل التابباية
ا ل رتوني ببل وإ ب ب المب بوانم ال ببذي أُطل ببي و ع ببام  ،2002ي ببدما املر ببوية وبن بباو الم ببديا
للبلدا امل تفيدة ب يل إذتاو وعي ا باألطت التنظيميل للمعام التااييبل عبرب ا نرتنبت .وعمبل
هببذ األنرببعل ،يتوقب مببن البلببدا امل ببتفيدة أ تمجببو تربتيعا أتثببت بتامل إمجببو التابباية
ا ل رتوني ببل .وي ببدف ال ببن ل ا قليمب ب ق ببذا الربن ببامل إىل مواوم ببل األُط ببت املعيايي ببل علب ب امل ببتو
ا قليم  .وحم شب ت تربتين الثباي/نوامرب  ،2015أ بدي األون تباة أيبعبل استعتاضبا إقليميبل
ملواومببل ق بوانم التابباية ا ل رتونيببل ،متعلمببل نعمببل البيببت ال ببايي وأمتي ببا ال تينيببل ويابعببل أمببق
جنوب شتق سيا و اعل شبتق أاتيميبا .وتانبت اعبل شبتق أاتيميبا املنعمبل األاتيميبل األوىل الب
تعتمببد إطبباياً من ببماً لم بوانم الف بباو ا ل ببرتوي .وي ببتند الربنببامل إىل تعبباو متببم م ب بتنببامل
التدييل من أجب التاباية حت بباً لتعزيبز البتعلّق ا ل برتوي ،وتبا اعباتً لل ايبل و حت بم معبايف
املرايتم بف املاةة الدياسيل عن التااية ا ل رتونيل.
 -6برنامج تيسير التجارة
 -34اعتببرب امل ببتفيدو أ بتن بامل تي ببري التابباية ،ببا و ذلببك الببدعق املمببدم لتنفيببذ اتتفبباق
وموج باً بمجبوية جيبدة .ونظبتاً إىل أ العديبد مبن املنظمبا الدوليبل
املتعلي بتي ري التااية ،مفيبداً ّ
تنر ب ببط و ه ب ببذا اجمل ب ببال( ،)30ام ب ببد ت ب ببا األون ت ب بباة حمم ب باً و الرتتي ب ببز عل ب ب تر ب ببخيص ايف ب ببات ،

__________

( )30و ت ببانو الثاي/ين ببايت  ،2017نظّببق األون ت بباة املنت ببد ال ببدو األول للا ببا الوطني ببل املعني ببل بتي ببري التا بباية،
بالتعباو مب متتببز التاباية الدوليببل والبنببك الببدو ومنظمبل ادمبباي العامليببل ومنظمببل التاباية العامليببل .وعمببد متتببز
التااية الدوليل أي باً حلمبل ةياسبيل و ايلونبل األيبرية ضبمت األون تباة ومنظمبل األمبق املتيبدة للتنميبل المجبناعيل
ومنظمل ادماي العامليل ومنظمل التااية العامليل.
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وتميببيق اتحتياجببا  ،وإنربباو دببا وطنيببل معنيببل بتي ببري التابباية وتعزيزهببا ،وم بباعدة البلببدا و
ي املماب م امل تفيدين عل م بتو البدعق التايب البذي
إعداة الو املي املعلوبل .وأ ّتد
ق ّدم األون تاة.

 -35واجتمببان اخل برباو املتعببدة ال ببنوا برببأ النم ب واللوج ببتيا التااييببل وتي ببري التابباية
منببرب ه بام تُ ب ق مببن ي ل ب شببعبل الت نولوجيببا واللوج ببتيا و بنبباو توااببي ايلياو .وقببد ا تببنق
األون ت بباة ا ببت بن بباو تواا ببي ايلياو ،وةوي و عم ببد اتجتماع ببا للم بباربل و حمج ببول اللا ببا
الوطنيل لتي ري التااية عل م باعدت التمنيبل .وتبا املنتبد البدو األول للابا الوطنيبل لتي بري
التابباية يتمب إىل مت ببم قبباةة هببذ اللاببا  ،وإتاحببل الفببت قببا لليمجببول علب التمويب  .ويرببري
حتلي مماي للدعق املمدم من املنظما ال شايتت و املنتد إىل أن ل ن لألون تباة أ جيبد
لنف موضعاً مناسباً و عمليل التعزيز املن ا للاا الوطنيل لتي ري التااية لفرتا أطول ،وأ
يعزز شتاتات الماململ م اد ا الفاعلل ا منامليل األيت .
 -7تالقح الراائز الثالث
 -36عل الت ق من وجوة ال لتعزيز عمليل التآزي ببم أيتبا عمب األون تباة الث بل و شبعبل
الت نولوجيا واللوج تيا  ،يأ اتيي التمييق أ أةاو هذا العم ي و بالتآزي ،حيبي ي رتشبد بنباو
توااي ايلياو وأنرعل التعاو التم بالبيوت والتيالي ال تنرتها ببدويها ايلليبل ايف وميبل الدوليبل.
وذتت  53و املاملل من امل تفيدين من بتامل التعاو التم الذين استُعلعت ياؤهبق أهنبق اسرتشبدوا
إىل حببد تبببري ببيببوت وحتالي ب شببعبل الت نولوجيببا واللوج بتيا و عمل ببق ،وأشبباي  31و املاملببل
مببن ق إىل أهنببق اسرتشببدوا هبببا و عمل ببق إىل حببد مببا .وع ب وة عل ب ذلببك ،ذتببت  92و املاملببل مببن
املنببدوبم واملرببايتم و ةويا متتببز ت ببخري العلببق والت نولوجيببا أل بتاض التنميببل الببذين شببايتوا و
الدياسب ببل اتستممج ب بامليل أ املناقرب ببا ال ب ب جب ببت أ نب بباو اتجتماعب ببا ايف وميب ببل الدوليب ببل املتعلمب ببل
اات عم شعبل الت نولوجيا واللوج تيا اسرتشد ببيوت األون تاة وحتاليل .
 -37وايما يتعلي بربنامل إةاية املوانئ ،نُرت البيوت الن امليبل الب أعبدها املربايتو ضبمن
موعببل منرببويا إةاية املبوانئ .ل ببن ت يوجببد إب ف ذلببك أي اسببتخدام من اب للمعلومببا
ال تنرأ ةاي شب ل املوانئ أل تاض البيوت.
 -38وحت ب ببول و ايلون ب ببل األي ب ببرية تتتي ب ببز سياس ب ببل البي ب ببوت و ا ب ببتن لوج ب ببتيا التا ب بباية إىل
التيديا الناشئل ال تواج النم  ،مث األمن البيتي وأمن س س العبتض ،وإىل تبأ ري ايتفبان
أسعاي البنفط علب ت باليف الربين البيبتي ،و باي ت بري املنباا علب النمب البيبتي( .)31وت مب
املروية المانونيل عند العلل حبوت ال ياسا العامبل.واعتبرب امل بتفيدو مبن املربوية وامل باعدة
املتعلمل بال ياسا العامل وامل امل المانونيل والتنظيميل الذين أجتيت مماب مع ق أ املروية
وامل بباعدة تانت با مفيببدتم وجي ببدتم .وتنعببوي بعببض أنرببعل الف ببتن ،مث ب ةعببق اللاببا الوطني ببل
لتي ري التااية ،عل زياةة ايفاجل إىل مروية قانونيل تتتز عل تنفيذ اتفاق تي ري التاباية .وقبذا
ال بل ،وبالنظت إىل املواية احملدوةة املتوااتة ،امد تظ ت ايفاجل إىل ت ييي نعاق املروية المانونيل
ال يمدم ا الفتن ب يل ضما تلبيل املعالل ال قا أولويل وأربيل.
__________

( )31انظت .http://unctad.org/en/Pages/DTL/TTL/Legal/LegalDocuments.aspx
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 -39وأتد املندوبو الذين أجتيت ممباب مع بق واستممجبيت ياؤهبق أهنبق يمبديو البدعق
الببذي قدمت ب شببعبل الت نولوجيببا واللوج ببتيا إىل ايلليببل ايف وميببل الدوليببل لألون تبباة .وحظيببت
اجتماعببا اخل برباو عموم باً بالتمببديت ،واعتُببرب ي ببا ال ياسببا العامببل ال ب قببدم ا اخل برباو
مفيدة .ويأ بعض الذين أجتيت مع ق مماب أ مدة اجتماعا اخلرباو طويلل جداً ،وذلك
بببالنظت إىل اتلتزامببا األيببت للواببوة؛ وشبباطت ببريهق ال بتأي المامل ب إ العببدة ال بببري للعببتوض
مل يرت اتً للمناقربل .وتمب ّدم دنبل ت بخري العلبق والت نولوجيبا أل بتاض التنميبل ،باعتبايهبا هيئبل
اتعي ببل تابع ببل للمال ببا اتقتمج بباةي واتجتم بباع لألم ببق املتي ببدة ،للمال ببا وللامعي ببل العام ببل
مر ببويهتا التايع ببل امل ببتو بر ببأ ق ببايا العل ببق والت نولوجي ببا ذا المج ببلل .ودن ببل ت ببخري العل ببق
والت نولوجيا هذ ه إحد اللاا المليلل التابعبل للمالبا الب تت بمن العديبد مبن أ بياب
املمجببليل .ومببن أهببق نتاملا ببا التملي ببيل إ ببداي ق بتايين و ال ببنل .وقببد أعببتب أع بباؤها ايفبباليو
وال ب ببابمو  ،ب ببن اب ببي ق التؤسب بباو ،عب ببن تمب ببديتهق دب ببوةة املب ببدي الفنيب ببل ال ب ب قب ببدمت ا شب ببعبل
الت نولوجي با واللوج ببتيا  ،وأتببدوا أهنببا أس ب مت إس ب اماً تبببرياً و إ ببداي ق بتايا دنببل ت ببخري
العلببق والت نولوجيببا .ويُعتببرب عببتض ال ياسببا املتعلم بل بببالعلق والت نولوجيببا واتبت بباي و ةويا
اللانل أحد األمثلل األيت عل ت ق التتاملز الث ت.
 -40وقببد ي ببو مببن األا ب اسببتخدام ليببل األون تبباة ايف وميببل الدوليببل ،مثب ةويا لببا
التااية والتنميل ،ودنل ت خري العلق والت نولوجيا ،لنرت نتاملل شبعبل الت نولوجيبا واللوج بتيا .
ومن شأ ي ا تماييت البيوت التملي يل املوج ل إىل شتلف ائبا امل بتخدمم (ي با
ال ياسا العامل أو تعويا أسبواق المعبان اخلبا ) ،ا ب ً عبن بيا ل تو بيا واضبيل ،أ
تعزز عمليا إذتاو الوع  .وسيُعزز توسي موعل أ ياب املمجليل املرايتم و دنل ت خري
العلق والت نولوجيا اللانل أي اً ،باعتبايها منتبد لتبباةل أا ب املمايسبا بربأ م باربل العلبق
والت نولوجيا واتبت اي و حتميي أهداف التنميل امل تدامل.
 -41وق ببد س بباربت حب ببوت وعملي ببا إذت بباو ال ببوع وحب ببوت األون ت بباة طب بوال العر بتين س ببنل
املاضببيل ،ببباتقرتا م ب ايفببوايا بببم أ ببياب املمجببليل املتعببدةين ،و الن ببوض بالبعببد ا من بامل
للتا بباية ا ل رتوني ببل وإبب بتاز و س ببياق وتي ببل األون ت بباة .وأني ببت نتب باملل الدياس ببل اتستممجب بامليل
واملماب ةيجل عاليل من التضا عن أنرعل التوعيل بالتااية ا ل رتونيل وأنربعل بنباو المبديا ،
ا و ذلك تمييما حالل اداهزيل للتااية ا ل رتونيل .ل ن من ال ابي ألوان تمييق نتاملل هبذ
اداهزيل .وبدأ اتن العلبق والت نولوجيبا وت نولوجيبا املعلومبا واتتمجبات و ية علب العبت
المامل بوجوة حاجل تبرية للن وض ببناو المديا  ،و وض ممايبل أتثبت من ايبل وطويلبل األجب
تتعلي بأنرعل التعاو التم  ،والتوا ب مب شتلبف اد با املا بل .وتت بمن اخلبدما املخعبط
ق ببا تمييم ببا سب بتيعل يفال ببل اداهزي ببل للتا بباية ا ل رتوني ببل و ح ببم يتمب ب املن ببرب اددي ببد للتا بباية
ا ل رتونيببل للامي ب إىل مواومببل الع قببا بببم اد ببا املا ببل والبلببدا امل ببتمبلل .وتُعمببد الببدوية
األوىل لفتيببي اخل برباو ايف ببوم ال ببدو اددي ببد املع ب بالتا بباية ا ل رتوني ببل واتقتمج بباة التقم ب و
ترتين األول/أتتوبت .2017
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الكفاءة
جيم-

 -1فعالية التكاليف
 -42و تلتببا اببرت ال ببنتم املرببمولتم ب ببالتمييق ،احت ب الربن ببامل الفتع ب  4املتتب ببل التابعببل م ببن
حيبي املبواية املخمجمجببل مببن امليزانيببل العاةيببل( .)32وو املمابب  ،اجتببذب الربنببامل الفتعب  ،4مببن بببم
البربامل الفتعيببل اخلم بل ،أعل ب ن بببل مببن األم بوال اخلايجببل عببن امليزانيببل ،وهب أمبوال ازةاة حام ببا
ببتوي الوق ببت( .)33وم ببن األربي ببل ببا مب ب ذل ببك ا ش بباية إىل أ النظ ببام ايل للبيان ببا ادمتتي ببل
اس ببتأ ت بأ لبي ببل املب بواية اخلايج ببل ع ببن امليزاني ببل( .)34افب ب ع ببام  2015م ببث ً ،بل ببت ن بببل التمويب ب
املخمجب ببص للنظب ببام ايل للبيانب ببا ادمتتيب ببل  91و املاملب ببل مب ببن مب ببون م ب بواية شب ببعبل الت نولوجيب ببا
واللوج ببتيا اخلايجببل عببن امليزانيببل ،ل ببن مل يُعتمببد أي متويب جملببات مواضببيعيل أيببت مثب العلببق
والت نولوجيا واتبت اي .وبا ضباال إىل ذلبك ،يُ باهق التمويب البذا ملربايي النظبام ايل للبيانبا
ادمتتيل م اربل تبرية و زياةة التموي اخلايج عن امليزانيل املتا لرعبل الت نولوجيا واللوج تيا .
 -43وإذا تا التمبدم بوب حتميبي النبواتل قبد أُحبتز و الوقبت املناسبل علب العمبوم (انظبت
الر )( ،)35ابإ عبدة عوامب  ،ح بل مبا ذتبت مونيفبو شبعبل الت نولوجيبا واللوج بتيا  ،أ بت
و اعاليل الربنامل الفتع  4عموماً ،ا و ذلك نمص املواية البرتيل واملاليبل ،وعبدم المبدية علب
التنبؤ بالتموي واألعباو ا ةاييل ،من بم أموي أيت .
 -44وتتعلببل وتيببل األون تبباة املوسببعل برببأ التابباية ا ل رتونيببل واتقتمجبباة التقم ب  ،ا ب ً
عن تي ري ةويا دنل ت خري العلق والت نولوجيا ا اي ال فايل ،مواية إضاايل إذا أييد للمنظمل
أ حتبااظ علب قياةهتببا املواضبيعيل و ببا العلببق والت نولوجيبا واتبت بباي ،وت نولوجيببا املعلومببا
توسب قياةهتبا تلبك  .وببالنظت إىل
واتتمجات أل بتاض التنميبل ةايب منظومبل األمبق املتيبدة وأ ّ
ال ببي اق الع ببام تخنفب بباض م ب بواية امليزاني ببل العاةيب ببل و منظوم ببل األم ببق املتيب ببدة ت ب ب  ،إضب بباال إىل
است ر بباف اخلي ببايا الب ب تت ببي م اس ببل إض بباايل بف ب ب الزي بباةة و ال ف بباوة ،وتعزي ببز التع بباو
الرعل مث ً ،امد تظ ت ايفاجل إىل حتديد أولويا و ختمجيص املواية ةاي األون تاة.
وت ق ُ
وق ببد يتعل ببل التي ببول و العل ببل علب ب ي ببدما حم ببدةة إةي ببال تع ببدي علب ب هي ب ب ش ببعبل
الت نولوجيا واللوج تيا  .وستتعلل التو بيا الب ت بري و هبذا اتجتبا إجبتاو حتليب تنظيمب
متعمي يتااوز نعاق هذا التمييق.
 -2المقاربات البرنامجية واإلدارة القائمة على النتائج
 -45تنببديج بعببض أنرببعل التعبباو التم ب ضببمن إطبباي حمببدة بوضببو للتعبباو العويب األجب
(مث النظبام ايل للبيانبا ادمتتيبل ،والتبدييل علب التاباية) ،ل بن أنربعل أيبت علب أسباس
شمجببص (مثب ابتاة الببدويا التدييبيببل ،وايفلمببا الدياسببيل ،وبعثببا اخل برباو) تُتببا تلمببا أُتببي
التموي من مواية يايجل عن امليزانيل قذا ال تض .ويرتتل عل ذلبك أ البدعق يببدأ ا يتوقبف،
__________

()32
()33
()34
()35
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ات ي جتاو ذلك امل اسل الواعدة ،ال حتممت و البدايل ،ب بل عدم متابعل هبذ األنربعل.
وم ببن م ببون ال ببذين ش ببايتوا و الدياس ببل اتستممجب بامليل ،اعت ببرب  65و املامل ببل م ببن امل ببتفيدين م ببن
التع بباو التمب ب أ عملي ببا الربن ببامل الفتعب ب ُ 4ب بممت لتيمي ببي نتب باملل طويل ببل األجب ب (انظ ببت
الر ) .وأعبتب امل بتفيدو واملبا و البذين جبت ممبابلت ق عبن تف بيل ق الربديد للم باعدة
الربنا يل املتعدةة ال نوا ( .)36وأقت مونيفو شعبل الت نولوجيا واللوج بتيا امل بؤولو عبن ب
األم بوال أ اد ببا املا ببل تف ب املمايبببل الربنا يببل لتانببل األعببباو ا ةاييببل املتتبعببل باملرببايي
المجب رية ( 70و املاملببل) .ول ببن إةمبباج ابتاة املرببايي علب المجببعيد الببوط  ،حيثمببا تببا ذلببك
ناً ،و بتامل أوس مث التااية ا ل رتونيل للامي  ،وو ا طاي املت ام املعزز.
 -46وم بن ايفيببوي أ ت ب ق أةوا التعبباو التم ب لألون تبباة اس برتاتياياً و حتميببي ت ي بريا
إجيابيل طويلل األجب (النتباملل وايل باي) ح بل اسبرتاتيايل واضبيل املعبامل .ويؤيبد امل بتفيدو مبن
التعبباو التم ب هببذا ال بتأي (انظببت الر ب ) .وينب ب أ تمببرت هببذ املمايبببل الربنا يببل بإطبباي قببوي
للتخعيط والت د .وتناول التميبيق ايفبد األةم مبن متعلببا ا ةاية الماملمبل علب النتباملل للتعباو
التم ب ال ب ُجتبببت و األون تبباة ابتببداو مببن  1متوز/يولي ب  2016لفببرتة سببنل واحببدة ،واسببتعتض
تنفيذها مماينل بأيبعل مرايي اعتُمد مؤيتاً ،وباألطت املنعميل جملموعل أةوا األون تاة لبربامل
شعبل الت نولوجيا واللوج بتيا  .ويمبت اتيبي التميبيق اد بوة ا جيابيبل الب ي بعل هببا األون تباة،
وي حببظ أ تعبيببي إةاية قاملمببل عل ب النت باملل ي ببت تق وقت باً ،وينعببوي عل ب ممايبببل تديجييببل .وم ب
ذل ببك ،يُظ ببت حتليب ب ايف ببد األةم ملتعلب ببا ا ةاية الماملم ببل علب ب النتب باملل للتعب باو التمب ب بع ببض
الث بتا الب ب م ببن ش ببأهنا أ تعي ببي تعبيم ببا العمل ب  ،ببا و ذل ببك انع ببدام اتت بباق ب ببم الو ب باملي
واملباةئ التوجي يل ال تت من ممايبل األون تاة العامل لإلةاية الماململ عل النتاملل.
 -47وتبببم لفتيببي التميببيق أي باً أ تعبيببي املعببايري الببدنيا ايفاليببل و املرببايي املعتمببدة لرببعبل
الت نولوجيببا واللوج ببتيا تعبيببي متفبباو ول ببن حت ببين أتثببت .وأني ببت الدياسببل اتستممجبامليل
ملونيف شبعبل الت نولوجيبا واللوج بتيا أ أتبرب احتياجبا ا ةاية الماملمبل علب النتباملل ت مبن
و بيانا عن املؤشتا ضمن ا طاي املنعمب  ،وإعبداة امليزانيبل وي بدها ،واسبتخدام املبواية
استخداماً اعاتً ،وتميبيق مبا جنب من با ومبا تبا و ا م با أةاؤ برب أا ب  .وأشباي مونيفبو
ش ب ببعبل الت نولوجي ب ببا واللوج ب ببتيا إىل أ معاد ب ببل قي ب ببوة املب ب بواية و وقت ب ببا ،واس ب ببتخدام األةوا
الماململ عل ت نولوجيا املعلوما أل تاض الت بد وا بب حلبول نبل لتاب التيبديا املرباي
إلي ا أع .
 -3جمع األموال
 -48استرتاااً للم تمب  ،قد ت ت و أترب حظوظ منبو مبواية األون تباة و ميزانيتب العاةيبل،
ب ب و ب األم بوال بعتيمببل من ايببل وم ببت دال للم بواية اخلايجببل عببن امليزانيببل ب يببل تلبيببل طلبببا
زي بباةة التع بباو التمب ب ( .)37واس ببتاابل للدياس ببل اتستممجب بامليل ،ايت ببأ مونيف ببو ش ببعبل الت نولوجي ببا
واللوج ببتيا أ ب ب األمب بوال س ببي و بباتً ذي أولوي ببل و امل ببتمب  ،وأعتبب بوا ع ببن م ببت ق و
اهتمام اد ا املا ل بالربنامل الفتع  ،4ل ن ق طلبوا بالت ق من ذلك ةعماً ةايلياً من يرباو

__________

( )36انظت عل سبي املثال  ،A/RES/71/243الفمتا  ،30و ،31و.32
( )37املتج نف  ،الفمتا  ،26و ،27و.34
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ب األم بوال .وإىل جانببل تعزيببز املمايبببا الربنا يببل وا ةاية الماملمببل عل ب النت باملل ،امببن شببأ
احبل املمجبليل بفعاليبل بنتباملل شبعبل الت نولوجيبا واللوج بتيا  ،عبرب طاملفبل مبن
إب اد ا
املنببابت واألةوا  ،أ جيتببذب اهتمامباً نتاببا الرببعبل ،ويعببزز الثمببل و قببديهتا علب إجنبباز وإةاية
النتاملل من ي ل قدي أترب من مرايي متعدةة ال نوا .
 -49ومت نببت شببعبل الت نولوجيببا واللوج ببتيا مببن تعبئببل تربعببا شببتتامل ا بناببا (عببن طتيببي
التدييل و ال املوانئ ،ويسوم التدييل ،وم اربا املوانئ الرتي ل ،وم باربا امل بتفيدين مبن
النظام ايل للبيانا ادمتتيل) .ومثبل أي باً إم انيبل البنباو أتثبت علب التابايب ا جيابيبل األوليبل الب
اسببتعانت مجبباةي مببن المعببان اخلببا لتموي ب أنرببعل معينببل (مث ب أنرببعل التابباية ا ل رتونيببل و
ممجبت الب مولت ببا شببتتل ماسبرتتاية) ،والعمب علب ضببما احتفباظ األون تبباة حبيباة  .وأشبباي بعببض
م ببونيف ش ببعبل الت نولوجي ببا واللوج ببتيا امل ببؤولم ع ببن ب ب األمب بوال إىل أ مث ببل ات ب باً لتمويب ب
ات عمل ا من المعان اخلا ( 37و املاملل) .ويتعلل تعزيز التموي من المعان اخلبا أي باً
ممايبل منتظمل دم األموال ت تند إىل املباةئ التوجي يل اخلا ل بوتيل األون تاة وأنرعت (.)38
 -4االتصاالت
 -50اتتمجببات الو يمببل بببم شببعبل الت نولوجيببا واللوج ببتيا وونيباملف الببدعق م ببألل هامببل
لتعزيببز يعبباب الربنببامل الفتعب  .4وينب ب عب وة علب ذلببك تعزيببز اتتمجببات مب مببن ي م ببق
األمت برأ نتاملل شعبل الت نولوجيا واللوج تيا .
 -51وق ب ببد أ ب ببري م ب ببألل ا ب ب ب املن ب ببتظق باملعلوم ب ببا املتعلم ب ببل ختل ب ببف منتا ب ببا ش ب ببعبل
الت نولوجيبا واللوج بتيا يب ل املمباب الب أُجتيبت مب يب أ بياب املمجبليل .وتببم أ
بعض الذين أُجتيت مع ق هذ املماب مل ي ونوا عل علبق بعاملفبل مبن املنتابا الب يتيي با
األون تبباة ،و حببم أشبباي البببعض ايليببت إىل أ شببعبل الت نولوجيببا واللوج ببتيا معالبببل بإتاحببل
معلوم ببا إض بباايل مل بباعدهتق علب ب إطب ب ن امل ببا م وامل ببتفيدين احملتمل ببم بفعالي ببل ع ببن عمب ب
الرببعبل .وأشبباي معظببق مببونيف الرببعبل إىل أهنببق ي ببتخدمو طاملفببل واسببعل مببن األةوا للتوا ب
م ب أ ببياب املمجببليل اخلببايجيم ( 70و املاملببل) ،واعتببربوا أ هببذ اتتمجببات أحببد ببات
العم ب األساسببيل للرببعبل ( 87و املاملببل) ،وأ وض ب أةاة اعالببل للتوا ب عل ب م ببتو الرببعبل
تُظ ببت أ النتب باملل الماملم ببل علب ب األةل ببل سب بت و ممج ببدي ع ببو ق ببق .وعب ب وة علب ب ذل ببك ،أش بباي
املونيفو إىل ايفاجبل إىل مزيبد مبن التبدييل علب التوا ب بفعاليبل ( 60و املاملبل) ،وزيباةة البدعق
من يرباو التوا الدايليم ( 58و املاملل).
 -5الشرااات وعمليات التآزر الداخلية
 -52إ تببباةل املببدي والتعبباو م ب موعببل متنوعببل مببن املنظمببا التابعببل ملنظومببل األمببق
املتيببدة ،والرببتتاو ا منبامليم الببدوليم ،واملنظمببا ا قليميببل ،واملنظمببا ببري ايف وميببل و ريهببا مببن
الربامل الفتعيل لألون تاة ،يُف إىل واويا ايفاق ،ويُثتي نعاق ون َفا وعمي عمليبا الربنبامل
الفتع  .4ومن أمثلل ذلك ،من بم العديد من األمثلل األيت  ،تبباةل البيانبا أل بتاض البيبوت
__________

( )38انظببت املببباةئ التوجي يببل برببأ التعبباو بببم األمببق املتيببدة وقعببان األعمببال التااييببل ،ومببا يببتة اي ببا مببن متاج ب
(.)https://business.un.org/en/documents/5292
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(ت تخدم املنظمل البيتيل الدوليل مث ً هذ البيانا و استعتاض النمب البيبتي) ،وحلمبا العمب
املررتتل (مث حلما دنل األمبق املتيبدة اتقتمجباةيل ألويوببا املعنيبل بالنمب وت بري املنباا) ،والتعباو
مب الربتتاو احملليبم علب تنفيببذ أنربعل التعباو التمب (مثب الوتالببل األملانيبل للتعباو البدو ا منبامل
ومتت ببز التا بباية الدولي ببل و يوان ببدا ،وش ببتتل الع م ببل التاايي ببل لر ببتق أاتيمي ببا و بل ببدا اع ببل ش ببتق
أاتيميبا) .وختعبط شبعبل الت نولوجيببا واللوج بتيا ملوا بلل توسبي وتعزيببز هبذ الربتاتا  ،ت سببيما
عمل ب ببا بر ب ببأ التا ب بباية ا ل رتوني ب ببل ،وتي ب ببري التا ب بباية .ويتماشب ب ب ه ب ببذا األم ب ببت أي ب ب باً مب ب ب يع ب ببل
عب ببام  .2030ا إ الر ب بتاتا اتس ب برتاتيايل م ب ب املنظمب ببا ب ببري ايف وميب ببل ذا المجب ببلل ،وتبب بباي
اخل برباو ،واألوسبباك األتاةليببل تر ب ّ قاعببد ًة مببن امل ببايا اقامببل ال فيل بل بتعزيببز حبببوت سياسببا
األون تاة وتعاون التم  .وهذ الرتاتا ت تيي املزيد من التعويت.
 -53وةاي األون تاة ،تعاو َ الربنامل الفتع  4بر م ثف م الربامل الفتعيبل األيبت
برأ الدويا املمتية و الفمتة  ،166معبئاً لذلك يربا ومواية مبونيف هبذ البربامل الفتعيبل.
أمببا التعبباو م ب اببتن ا حمجبباوا واملعلومببا وجببل الربنببامل الفتع ب  1املتعلببي با حمجبباوا
املي ببتة و ببال النمب ب البي ببتي ،وبالربن ببامل الفتعب ب  3املتعل ببي بالتا بباية البيولوجي ببل ،ام ببد نيب ب
تعاوناً حمدوةاً.
 -6طرائق التنفيذ
 -54األون تاة ليا وتالل ميدانيل؛ ومن ا ا و حيتاج إىل طتق ستيعل ومبت بتة لتنفيبذ تعاونب
التمب و امليببدا  .وو هببذا المجببدة ،قببيق اتيببي التميببيق ببل منبباذج واعتربهببا واعببدة ،وهب التنفيببذ
باعتببباي مببدي أو ب بتامل للا ببا الفاعلببل ا منامليببل األيببت (مث ب الوتالببل األملانيببل للتعبباو
الببدو ا منبامل و يوانببدا) ،والتنفيببذ ضببمن التعبباو التمسب مب املنظمببا الب قببا ح ببوي ميببداي
قوي (مث شتتل الع مل التااييل لرتق أاتيميا ،وبتنامل األمبق املتيبدة للبيئبل و تينيبا) ،والتنفيبذ
باعتباي مرايي قاململ بذاهتا وتديت نف ا بنف ا مث النظام ايل للبيانا ادمتتيل (قا ميزانيل
تاايل لدعق مرايي املونيفم ،ا و ذلك و امليدا  ،وو عمليا الت د والتمييق).
 -55وبا ضب بباال إىل ذلب ببك ،اتترب ببف اتيب ببي التميب ببيق ،بف ب ب املمب بباب ال ب ب أجتاهب ببا ،أةلب ببل
م ببتادة تر ببري إىل أ مث ببل حت ببديا ينب ب ب التمج ببدي ق ببا (و ببات النمب ب البي ببتي ،وتي ببري
التابباية ،والتابباية العببابتة لليببدوة مببث ً) بالعم ب م ب اقيئببا ا قليميببل .ولعل ب مببن ايف مببل إذ
التيميببي و تيفيببل استن بباا التاببايب ا جيابيببل األوىل للممايبببا ا قليميببل (مث ب منظمببل ةول
شتق البيت ال ايي  ،واملمتا التااييل و شتق أاتيميا ،واستعتاضا مواومبل تربتيعا التاباية
ا ل رتونيببل) ملعادببل امل بامل ا منامليببل ذا اتهتمببام املرببرت للمنعمببل ،أو جملموعببل مببن البلببدا
ةاي املنعمل ،ضمن أطت التعاو ا قليم مث اقيئا ا قليميل املوجوةة بالفع (.)39

االستدامة
دال-

 -56ايف وي البايز جداً لوتيا الربنامل الفتع  4و إع مااي يانو نبريويب ،وايلياو الب
أعتبت عن با البدول األع باو و أ نباو املمباب ةلبي علب وجبوة إياةة سياسبيل وعلب امبت
زمام األموي و هذا اجملال .وسيتعلل حتوي هذا التوااي املتعدة األطتاف إىل تمدم م بتدام علب

__________

( )39انظت الو يمل  ،A/71/292/Rev.1التو يل  4برأ تعزيز البعد ا قليم لعم ج از األمق املتيدة ا منامل .
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المجبعيد الببوط امببت زمببام األمببوي وطنيباً ،ويببربة األون تبباة ،ومتببوي ً مببن اد ببا املا ببل ب بببل
ضعف المديا الوطنيل عل اتستفاةة من هذ اد وة ،واستدامت ا ،واستثمايها.
 -57وتحببظ اتيببي التميببيق وجببوة أمثلببل جيببدة عل ب إةياج اعتبببايا اتسببتدامل املؤس ببيل و
التعبباو التم ب  ،ببا و ذلببك شببب ا اخلببتجيم المببدماو و إطبباي بتنببامل التببدييل عل ب التابباية،
والرتتيببز علب تعزيببز اللاببا الوطنيببل لتي ببري التابباية مببن الناحيببل التنظيميبل .وامببت زمببام األمببوي
بمجوية ياسخل عل المجعيد الوط  ،وهو ما يتال و ايتفان عدة امل اربا من النظبتاو ،تفيب
بأ يزيد من احتمات اتسبتدامل .ا إ ممايببل النظبام ايل للبيانبا ادمتتيبل إزاو بنباو المبدية
املؤس ببيل عل ب المجببعيد الببوط مببن ي ب ل إنربباو متاتببز التببدييل و يوانببدا مببث ً ت ببمن أي باً
استدامل الربنامل.
 -58ويتمث ب التيببدي التملي ب تسببتدامل النظببام ايل للبيانببا ادمتتيببل و اعتمبباة حمجببتاً
عل ب امل بواية اخلايجببل عببن امليزانيببل املخمجمجببل ال ب ت ل ببن اسببتخدام ا أل بتاض تعببويت وحت ببم
الربا ي ببا ال زم ببل ،والت بباليف األساس ببيل لتلبي ببل اتحتياج ببا الت نولوجي ببل للبل ببدا و األجب ب
العويب  .وعلب المجبعيد البوط  ،تببم أ حتتبل تبب ّدل مبونيف النظبام ايل للبيانبا ادمتتيبل مببن
ةيهبببق
اخلبرباو و ببال ت نولوجيببا املعلومببا  ،الببذين ينتملببو إىل العمب و المعببان اخلببا بعببدما ّ
األون تاة ،ير حتد ُخي بعم ال لعا ادمتتيل.
 -59وت ت ببتايل بعببض أنرببعل التعبباو التمب الب تُبنظق مببتة واحببدة و شببعبل الت نولوجيببا
واللوج تيا ا اي ال فايل للروا الداملمبل للا با املا بل .ااملمايببل التملي بيل ملعادبل الربعبل
للربوا املتعلمبل باتسببتدامل ت مبن و اتسببتمتاي و وضب ممايبببا بتنا يبل (انظببت الفبتن جببيق)
تع ببزز مر ببايي متع ببدةة ال ببنوا وذا ا بباق أوسب ب ت ببدمل اسب برتاتيايا واض ببيل ل س ببتدامل.
وت م ببن إح ببد الع ببتق األي ببت لتعزي ببز اس ببتدامل النت باملل و ض بما ت ق ب التت باملز ال ببث ت (أي
البيوت ةياج ا و اجتماعا اخلرباو برأ النم امل تدام ،وهذا أي اً ضبمن أنربعل التعباو
الرعل.
التم ) ،األمت الذي يتعلل املزيد من التعاو بم الفتون و ُ

قطاعات
هاء -المسائل الشاملة لعدة

 -1تعميم المنظور الجنساني
 -60عببزز األون تبباة مببؤيتاً ج ببوة لتعمببيق املنظببوي ادن بباي مببن ي ب ل تعيببم ج ببا تن ببيي
ضببمن الربنببامل الفتعب تُعببا بباملنظوي ادن بباي ،والتببدييل ،ووضب قبواملق الرتيببيص ملرببتون التعبباو
التم  ،واسبرتاتيايل تعمبيق املنظبوي ادن باي للبيبوت .ويلمجبت املمباب والدياسبا امل تبيبل إىل
أ الربن ب ببامل الفتع ب ب ب  4أةم ب ببل ادوان ب ببل ادن ب ببانيل و بع ب ببض األنر ب ببعل .وتت ب ببي أنر ب ببعل العل ب ببق
والت نولوجيبا واتبت بباي وت نولوجيببا املعلومببا واتتمجببات أل بتاض التنميببل أا ب املمايسببا  ،ببا
و ذل ببك ال ببدعوة إىل ض ببتوية اس ببتخدام العل ببق والت نولوجي ببا ل ببدعق تنمي ببل امل بتأة ،وتر بباي ةويه ببا و
اتبت بباي( .)40وبالتعبباو م ب منظمببل العم ب الدوليببل ،وض ب األون تبباة مببباةئ توجي يببل عمليببل ،مببن
ي ل ت نولوجيا املعلومبا واتتمجبات  ،ب يبل مت بم الن باو ياملبدا األعمبال التااييبل .وتت بمن
بعب ببض األمثلب ببل األيب ببت حبب ببوت األون تب بباة برب ببأ ت نولوجيب ببا املعلومب ببا واتتمجب ببات  ،وامل ب بامل

__________

( )40األون تاة.2011 ،
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ادن انيل( .)41وتراي الن او بنراك و عمليا استعتاض ال ياسا املتعلمل بالعلق والت نولوجيبا
واتبت ب بباي و تايلنب ببد وعمب ببا ؛ امب ببد ترب ببف اسب ببتعتاض ال ياسب ببا املتعلمب ببل بب ببالعلق والت نولوجيب ببا
واتبت اي و عما عن مرب لل ضبعف أةاو البنبم و املبدايس اتبتدامليبل والثانويبل ،وجعلبت النتباملل
ال ت ت دف حتميي تواز بم ادن م و التعليق العا أولويل من أولويا ال ياسل العامل.
 -61وعلب ب ب ب ب ب ببو م ب ب ببا يظ ب ب ببت و استممج ب ب بباو ياو امل ب ب ببونيفم ،أج ب ب ببت ش ب ب ببعبل الت نولوجي ب ب ببا
واللوج ببتيا تمييم باً ذاتي باً لتببدي هتا ،وتبببم قببا أ اعاليت ببا تانببت متوسببعل و تعمببيق املنظببوي
ادن بباي .اعببدم وجببوة ا ببق مرببرت لتعمببيق املنظببوي ادن بباي ،وعببدم معتاببل تيفيببل تعبيببي مباةملب
ي ببؤّت برب ب ي ببا و التع بباو التمب ب والبي ببوت .وأت ببد الدياس ببل اتستممجب بامليل الب ب لل ببت
امل تفيدين املباشتين من التعاو التمب هبذا اتسبتنتاج أي باً؛ ويتبل املربايتو و الدياسبل البنبوة
ال ب حتظ ب بواامت ق مببن األعل ب إىل األسببف  ،وأةيج بوا تعمببيق املنظببوي ادن بباي و يببت هببذا
الرتتيل (انظت الر ) .وقذا ال بل ،وببالت ق مبن اد بوة املبذولبل حبم ايل  ،ت يبزال مثبل بال
لتعزي ببز تعم ببيق املنظ ببوي ادن بباي .ومل ي ح ببظ اتي ببي التمي ببيق أي م ببن أوجب ب الت ببآزي مب ب الوح ببدا
التنظيميببل األيببت برببأ تعمببيق املنظببوي ادن بباي ،أو أي نت باملل تتعلببي ببباملنظوي ادن بباي عل ب
م ببتو ال ياسببل العامببل .وأبب َبتز املونيفببو ايفاجببل إىل بيانببا ممجببنّفل ح ببل نببون ادببنا ،وإىل
الرببعل ،وإىل ةعببق املببديتين .وحيتبباج األمببت أي باً إىل توجي ب عمل ب وو باملي
ضببتوية التعبباو بببم ُ
ةاعمل عبن تيفيبل تعمبيق املنظبوي ادن باي و أعمباقق ا منامليبل .ومثبل حاجبل علب وجب اخلمجبو
إىل وضب ب أه ببداف تتعل ببي ب بباملنظوي ادن بباي عن ببد تمج ببميق املر ببايي  ،وذل ببك اس ببتناةاً إىل حتليب ب
ال يفيل ال ل ن للمرتون أ يؤ ت هببا و تب ادن بم ،وي بد هبذ األهبداف نف ب ا .وبعبباية
أيت  ،ينب حتلي النتاملل ال لبيل احملتملل والتخفيف من وطأهتا إذا تا ذلك ناً.
 -2االنصاف والتنمية الشاملة
 -62ا نمجبباف والتنميببل الربباملل ربببا مببن ببميق وتيببل األون تبباة ،ويببتةا ضببمن األهببداف
واألنرببعل اتس برتاتيايل للربنببامل الفتع ب  .4واقببدف مببن بنبباو ق ببديا اللاببا الوطنيببل لتي ببري
التابباية هببو تعزيببز مرببايتل البلببدا الناميببل و التابباية الدوليببل .ويب ب بتنببامل التببدييل مببن أج ب
التابباية اخل بربا و البلببدا الناميببل ،لتم ين ببا مببن املرببايتل و التابباية الدوليببل .وي ببتند أسبباس
وتيب ببل األون تب بباة و ب ببال العل ب ببق والت نولوجيب ببا واتبت ب بباي إىل الف ب ببت املتاحب ببل للبلب ببدا النامي ب ببل
ومببا تواج ب مببن شبباطت ج بتاو الثببوية الت نولوجيببل التاهن بل ال ب ت مثي ب قببا .ولببوحظ أي باً وجببوة
اهتمام بايفمجول عل ت نولوجيا املعلوما واتتمجات و بتنبامل التاباية ا ل رتونيبل وإ ب
الموانم .وأتد البيل امل تفيدين من التعاو التم الذين للبت ق الدياسبل اتستممجبامليل ( 67و
املاملل) أ التدي انعبو علب منظبوي ا نمجباف مبن يب ل تعزيبز التنميبل اتقتمجباةيل ،وقبدية
البلبدا الناميبل علب املناا ببل (انظبت الرب ) .وايمبا يتعلببي بإسب ام العلبق والت نولوجيبا واتبت بباي
و حتميب ببي أهب ببداف التنميب ببل امل ب ببتدامل ،ايوجب ببد عل ب ب الع ب ببا مب ببن ذلب ببك نعب بباق أوس ب ب ل د ب بن
استعتاض ببا سياس ببا العل ببق والت نولوجي ببا واتبت بباي م ببن معاد ببل ادوان ببل التوزيعي ببل بال امب ب
ل ما لوليت ا.
__________
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االستنتاجات
ثالث ا-

 -63أني ت التمييق اتستنتاجا التاليل
تظ ب ب ي ب ب وتيب ببا شب ببعبل الت نولوجيب ببا واللوج ب ببتيا ذا أربيب ببل و ضب ببوو
(أ)
أهداف التنميل امل تدامل؛ امد بذلت ج وة عل نعاق األون تاة ل ما ات اق ا م األهداف
وامل بباربل اي ببا؛ ومب ب ذل ببك ،ت تب بزال هن ببا إم اني ببا لتعزي ببز إةماج ببا و يع ببط عمب ب ش ببعبل
الت نولوجيا واللوج تيا ؛
(ب) يعع ب ب إع ب ب مااي يب ببانو نب ببريويب ،مماينب ببل بوتيب ببل الدوحب ببل ،وزن ب باً أتب ببرب للعلب ببق
والت نولوجيببا واتبت بباي ،والتابباية ا ل رتونيببل ،واتقتمجبباة التقم ب  ،وجوانببل اتسببتدامل و قعببان
النم  .وسيتعلل الوااو بالوتيل املوسعل لتوقعا الدول األع باو ،تمبا تبتة و إعب مااي يبانو
نريويب ،إتاحل مواية إضاايل؛
(ج) وسببيتعلل ب م بواية إضبباايل يايجببل عببن امليزانيببل ممايبببل من ايببل واسببتباقيل
أا ب  .امببد حتولببت أا ببليا اد ببا املا ببل إىل متوي ب ب بتامل أتببرب وطويلببل األج ب  ،ي بببع ا
منعب ببي واض ب ب للتب ببدي  .وتب ببو البلب ببدا امل ب ببتفيدة واد ب ببا املا ب ببل أربيب ببل حموييب ببل للممايبب ببا
امل تدامل .وعب وة علب ذلبك ،تربرتك اد با املا بل تأتيبد أ إطباي األون تباة لبإلةاية الماملمبل
عل النتاملل يف بايفد األةم من متعلببا التخعبيط وا بب  ،وببأ تُبلب نتاملا با .وسي باعد
التعبيي املن ا طاي قوي لإلةاية الماململ عل النتاملل مديتي شعبل الت نولوجيبا واللوج بتيا
عل حتديد الت يريا اقامل ،وتوق التيديا  ،وتفالل التعلّق؛
(ة) وعل ب ال ببت ق م ببن اد ببوة ال ب ببرية الب ب بُببذلت ،ت ي بزال مث ببل ببال لتعزي ببز تعم ببيق
املنظوي ادن اي بمجوية من ايل و الربنامل الفتع  ،4ت سيما و بال التعباو التمب والبيبوت.
ويتعلبل هببذا األمبت تعميببي اخلببربة ،واسبتمتاي بنبباو المبديا والتببأطري ،وتوجي باً واضبياً برببأ تعبيببي
تعميق املنظوي ادن اي و ختعيط وإةاية وي د مرايي التعاو التم وحبوت املنتاا .
 -64وأني ت التمييق املمايسا اديدة والديوس امل تفاةة التاليل
ت ف ب املربباويا الواسببعل النعبباق م ب طاملفببل واسببعل مببن أ ببياب املمجببليل
(أ)
بر ب ببأ ال ياس ب ببا املتعلم ب ببل ب ب ببالعلق والت نولوجي ب ببا واتبت ب بباي ،طاملف ب ببل واس ب ببعل م ب ببن ا س ب ب اما
وامل بباربا  .وبا ضبباال إىل ذلببك ،ينب ب لألون تبباة توسببي نعبباق ممايبت ب لتمببدا ةعم ب تنفيببذاً
لتو ببيا اس ببتعتاض ال ياس ببا املتعلم ببل ب ببالعلق والت نولوجي ببا واتبت بباي ،وي ببد ال ياس ببا ،
وتمييما متابعل ال ياسا ادديدة .ومن شبأ هبذا األمبت أ خيفبف مبن التييبز البتاهن لفاملبدة
اتحتياجا البيثيل للمؤس ا األتاةليل عل ح اب اتحتياجا العمليل للمعان ا نتاج
من الت نولوجيا؛
(ب) وتمببا يت ب مببن تنفيببذ النظببام ايل للبيانببا ادمتتيببل و يوانببدا ،اببإ تتسببيخ
المدية عل تدييل يرباو ت نولوجيا املعلوما ضمن متاتبز التبدييل التابعبل لل بلعا ادمتتيبل
يُعد اسرتاتيايل جيدة لتعزيز استدامل النتاملل؛
(ج) وتُعتببرب شببب ا اخلببتجيم المببدام قيمببل م بباال أساسببيل لألون تبباة ،وت ببتيي
توسي نعاق تونييف ا تونييفاً أا تعزيزاً لوضوح ا وامت زمام األموي برأهنا؛
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(ة) وم ببن ش ببأ مف ببوم ش ببعبل الت نولوجي ببا واللوج ببتيا املتعل ببي بإتاح ببل الت ببدييل
من ي ل تعبئبل مبواية املبوانئ الربتي ل أ ي بو ثاببل منبوذج لتمبدا م باعدة تمنيبل مثيلبل أيبت
لبناو المديا ؛
(هب) وتببوح بعببض األةلببل الناشببئل أنب  ،حيثمببا وجببد أطببت مؤس ببيل إقليميببل ل ببن
اتيتباك هبا ،تانت املمايبا ا قليميل سبي اعاتً وناجعاً ملواج ل التيديا العابتة لليدوة؛
(و) ومل ببا ت ببا األون ت بباة وتال ببل ببري ميداني ببل ،ا ببإ النم بباذج الث ببل التالي ببل لتم ببدا
التعبباو التمب ت ببو قببد أة ونييفت ببا برب جيببد علب مببا يبببدو تمببدا مببدي لعمليببا
اد ببا الفاعلببل ا منامليببل األيببت ؛ والتببدي مببن ي ب ل التعبباو التمس ب م ب املنظمببا ال ب قببا
ح ببوي ميببداي قببوي؛ والتنفيببذ املباشببت للمرببايي الماملمببل بببذاهتا ،تلمببا ُوجببد التموي ب  ،ومونيفببو
الدعق امليداي ،والت د ،والتمييق.

رابع ا -التوصيات
 -65يو
(أ)

التمييق
األمم العام لألون تاة ،ومديت شعبل الت نولوجيا واللوج تيا

ا يل

 -1النظببت و ُس ببُ حتديببد أولويببا للم بواية املوجببوةة ،وإعبباةة هي لت ببا،
عنببد اتقت بباو ،مببن أج ب ةعببق عم ب األون تبباة برببأ التابباية ا ل رتونيببل ،واتقتمجبباة
التقم ب  ،والعلببق والت نولوجيببا واتبت بباي أل بتاض التنميببل امل ببتدامل ،وذلببك بببالنظت إىل
الوتيل املوسعل ال أتاح ا مااي يانو نريويب.
 -2تميببيق ،وحت ببم وتعزيببز إطبباي األون تبباة لببإلةاية الماملمببل علب النتباملل.
وضما التنفيذ المجايم واملت ي دمي عنا ت حااظت عل م تو الرعبل.
 -3وضب وتنفيببذ يعببل مفمجببلل دمب األم بوال مب اس برتاتيايا متباينببل،
وبفئا شتلفل من املا م ،ا و ذلك المعان اخلا .
(ب)

يو

التمييق مديت شعبل الت نولوجيا واللوج تيا

ا يل

 -1وضب ب وتنفي ببذ اسب برتاتيايل للتوا ب ب ت ببتند إىل النتب باملل الماملم ببل علب ب
األةلل ،وت ت دف وياً متنوعاً.
 -2تعزي ببز إتاح ببل امل بباعدة التمني ببل و ش ب
ضمن منعي واض لعمليل التدي .

عملي ببا بتنا ي ببل م ببتدامل

 -3زياةة استخدام املمايبا ا قليميل ال تتمجد مبن يب ل املنظمبا
ا قليميل للتيديا بفعاليل أترب.
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