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 مجلس التجارة والتنمية
 االستراتيجي والميزانية البرنامجيةالفرقة العاملة المعنية باإلطار 

 الخامسة والسبعونالدورة 
 2017أيلول/سبتمرب  6-4جنيف، 
 )ب( من جدول األعمال املؤقت4البند 

 (1)التكنولوجيا واللوجستيات: 4تقييم خارجي لبرنامج األونكتاد الفرعي   

 موجز تنفيذي  
ال بببتم، مبببن أمانبببل األون تببباة أ  و  الثانيبببلطلبببل  لبببا التاببباية والتنميبببل، و ةويتببب  ال بببنويل  

وهبببذا التميبببيق امل بببتم  . بالت نولوجيبببا واللوج بببتيا املعببب   4للربنبببامل الفتعببب   م بببتم ً اً جتبببتي تمييمببب
ومببد  اعاليتبب  وتفاوتبب  واسببتدامت ، باعتببباي  ببي ت  البب   4واملتعمببي يمببيدق مببد  أربيببل الربنببامل الفتعبب  

 .2016-2012و الفرتة  للوج تيا شعبل الت نولوجيا وانُبّفذ هبا من قب  

املتنوعل ذا  نوعيبل عاليبل و معظم با  4خيلص التمييق إىل أ  حااظل الربنامل الفتع  و  
، تببؤةي عمليببا  وم مببل تحتياجببا  امل ببتفيدين مببن الربنببامل وأ ببياب املمجببليل ايبب . وإ بباتً 

ملزيد مبن التبدييل واملربوية بناو المديا  إىل حت م اتت اب املعايف، ال  ت تخدم بدويها و ا
و الببببت ق  ببببببم  4و  ببببال ال ياسببببا  والبيببببي. وت مببببن الميمببببل امل بببباال للربنببببامل الفتعبببب  

الببدعاما  الببث ت املتمثلببل و التعبباو  الفبب  والبيببي وبنبباو توااببي ايلياو ايف ببوم  الببدو ،  ببا و 
مثبل  بال لتبدعيق اد بوة ذلك عن طتيي اتستفاةة من  موعبل عتي بل مبن الربتاتا . وت يبزال 

التآزييل،  ا و ذلك عن طتيي التعاو  ايما بم الرُّعل والتعاو  اخلبايج ، ت سبيما و  بات  
العلبببق والت نولوجيبببا واتبت ببباي، واتقتمجببباة التقمببب  )وبببباأليص التاببباية ا ل رتونيبببل(، وجوانبببل 

إعبب   مااي يبببانو دة و ضببوو اتسببتدامل و قعببان النمببب ، وهبب  األمببوي الببب  ت ت بب  أربيببل متزايببب
 ، املعتمد و الدوية التابعل عرتة ملؤمتت األمق املتيدة للتااية والتنميل.نريويب

__________ 

 جببببو  إةمونببببد ةاتشببببرتا  مبببب  ال ببببيدب، ةانيببببال تيلببببتاتيببببي تميببببيق م ببببتم  مؤلببببف مببببن  ال ببببيد  التميببببيقأعببببد هببببذا  (1)
. وتببببببتة مبببببببواة ةاعمببببببل قبببببببذا التميببببببيق و الو يمبببببببل سي ببببببيليا تونبببببببونمجببببببا  وال بببببببيدة  -شبببببباي  تيفيبببببببي  وال ببببببيدة
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ول   تتم ن شعبل الت نولوجيا واللوج تيا  من اتضبع ن بوتيت با املوّسبعل  با يلب   
إىل وجوة هنل اً تعلعا  الدول األع او، سيتعلل األمت إتاحل مواية إضاايل. وحيتاج األمت أي 

ببا ب   الفعبال عبن النتباملل امل بتندة إىل أةلبل. وقبد اً منتظق إزاو م ألل    التربعبا ، ممجبيوب
حتّولببت تف ببي   املببا م  ببوب متويبب  بببتامل واسببعل طويلببل األجبب  ذا  منعببي واضبب  لعمليببل 

التنميبببل اتقتمجببباةيل التبببدي  واهتمبببام حميمببب  باسبببتدامل النتببباملل. ا إ  البببن ل املت امببب  لتيميبببي 
ينعببببوي هببببو ايليببببت علبببب   2030العامليببببل العاةلببببل الببببذي تويتبببب  يعببببل التنميببببل امل ببببتدامل لعببببام 

إجيابيبببل لتبببدعيق إطببباي  اً انع اسبببا  علببب  ا ةاية الماملمبببل علببب  النتببباملل. وببببذل األون تببباة ج بببوة
 بببتدامل. علببب  أ  مببب  أهبببداف التنميبببل املاً املتعلبببي ببببا ةاية الماملمبببل علببب  النتببباملل ودعلببب  متواملمببب

ايفمجبببيلل ا  اليبببل للتميبببيق الببب  تو ببب  إلي بببا اتيبببي التميبببيق هببب  أ  هبببذ  اد بببوة جتبببتي علببب   بببو 
 متفاو  وأ    تا  ت تزال قاململ.

وببالت ق مببن اد ببوة املبذولببل، ت يبزال هنببا   ببال لتي ببم عمليبل تعمببيق متاعبباة املنظببوي  
وسبببيتعلل ذلبببك املزيبببد مبببن اخلبببربا  وبنببباو المبببديا  . 4ادن ببباي و حااظبببل الربنبببامل الفتعببب  

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 

 ة.ال  تبذل عل  نعاق املنظومل ضمن األون تا

 من اتستنتاجا  واملمايسا  اديدة والديوس امل تخلمجل.اً حدة التمييق عدةو  
  يو   التمييق  ا يل و  
 أ  يموم ت  من مديت عام األون تاة ومديت شعبل الت نولوجيا واللوج تيا   )أ( 

ببيبببببي سبببببب  حتديبببببد األولويبببببا  إمجبببببو  املبببببواية املتاحبببببل وإعببببباةة  -1 
إعب   مااي يبانو ، بالنظت إىل الوتيل املوّسبعل املمنوحبل  وجبل اقي لل، إذا تعلل األمت

، وذلببببك لببببدعق عمبببب  األون تبببباة برببببأ  التابببباية ا ل رتونيببببل واتقتمجبببباة التقمبببب  نببببريويب
 وت خري العلق والت نولوجيا واتبت اي أل تاض التنميل امل تدامل.

ن  وتدعيم . بتمييق إطاي األون تاة لإلةاية الماململ عل  النتاملل وحت ي -2 
والعمبببب  علبببب   ببببعيد الرببببعبل علبببب  ضببببما  التنفيببببذ المجببببايم واملت ببببي دميبببب  جوانببببل 

 الربنامل. حااظل
بوضببب  وتنفيبببذ يعبببل مفمجبببلل دمببب  التربعبببا  باسبببرتاتيايا  متمبببايزة  -3 

 حب ل أ ناف املا م،  ا و ذلك المعان اخلا .
 أ  يموم مديت شعبل الت نولوجيا واللوج تيا   )ب( 

بوضببب  وتنفيبببذ اسبببرتاتيايل للتوا ببب  قاملمبببل علببب  النتببباملل امل بببتندة إىل  -1 
 .متنوعاً  أةلل ت ت دف   وياً 

تمبببببدا امل ببببباعدة التمنيبببببل و شببببب   عمليبببببا  تبببببدي  بتنا يبببببل  بتي بببببم -2 
 م تدامل ذا  منعي واض .

بزيببباةة اسبببتخدام البببنُبُ ل ا قليميبببل عنبببدما ت بببو  مواج بببل التيبببديا   -3 
 ي ل منظما  إقليميل. عمليل اعالل من
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 دمةقم -أوالا  
 معلومات أساسية -ألف 

عل  املرايتل و اتقتمجباة  (2)إىل تعزيز قديا  البلدا  الناميل 4ي دف الربنامل الفتع   -1
العبببامل  مربببايتل تاملبببل عبببن طتيبببي اعتمببباة سياسبببا  وطنيبببل اعالبببل و  بببات  التاببباية، والعلبببق 

عبن حت بم تفباوة واسبتدامل  والت نولوجيا واتبت اي، وت نولوجيا املعلومبا  واتتمجبات ، ا ب ً 
 .(3)لوج تيا  التااية

مببونيفم، تنفيببذ  103مببن اً لبب  تتببألف حاليببوتتببوىل شببعبل الت نولوجيببا واللوج ببتيا ، ا -2
العلبق باتعتماة عل     ل اتون عملياتيل، ه  اتن لوج تيا  التااية؛ واتن  4الربنامل الفتع  

. وتع ف الرعبل منبذ (4)؛ واتن تنميل املعايفوالت نولوجيا وت نولوجيا  املعلوما  واتتمجات 
، وهببو أتببرب بتنببامل يعلمبب  األون تبباة و ادمتتيببلالنظببام ايل  للبيانببا  علبب  تنفيببذ  1981عببام 

ببدوي اً . وتموم الربعبل أي بوإقليماً اً بلد 96تنفيذ  و أتثت من اً  ال التعاو  الف ، وجيتي حالي
 .(5)اللانل املعنيل بت خري العلق والت نولوجيا أل تاض التنميلأمانل 
مبببن أعمبببال البيبببي اً يا  مزجيبببوتربببم  األنربببعل اليوميبببل لربببعبل الت نولوجيبببا واللوج بببت -3

، وتنفيبببذ ببببتامل بنببباو ايفبببوايا  ايف وميبببل الدوليبببل ذا  المجبببلل بال ياسبببل العامبببلوالتيليببب ، وةعبببق 
 المديا ، عل  النيو املبّم و الفمتا  التاليل.

وت ببببعل  الرببببعبل، مببببن يبببب ل اببببتن لوج ببببتيا  التابببباية، بأعمببببال البيببببي والتيليبببب   -4
 بببببا و ذلبببببك تي بببببري التاببببباية والنمببببب . وةأب الفبببببتن، منبببببذ خيبببببص لوج بببببتيا  التاببببباية،  ايمبببببا
، وهب  واحبدة مبن املنربويا  استعتاض النم  البيبتي، عل  إ داي املنروي ال نوي 1968 عام

. ويمببببدم الفببببتن يببببدما  التعبببباو  الفبببب  واملرببببوية المانونيببببل (6)التملي ببببيل البببب  يمجببببديها األون تبببباة
البب  تببؤ ت و لوج ببتيا  النمبب  والتابباية و البلببدا  وال ياسبباتيل املناسبببل للياجببل برببأ  امل ببامل  

اتفباق منظمببل التاباية العامليببل الناميبل. وعب وة علبب  ذلبك، ي باعد الفببتن البلبدا  الناميببل و تنفيبذ 
  وذلك بدعق إنراو دا  وطنيل معنيل بتي ري التااية وتعزيز تلك اللاا . املتعلي بتي ري التااية

، امتخمجببببص و جيببببا وت نولوجيببببا  املعلومببببا  واتتمجببببات العلببببق والت نولو أمببببا اببببتن  -5
سياسبببا  العلبببق والت نولوجيبببا واتبت ببباي وت نولوجيبببا املعلومبببا  واتتمجبببات  أل بببتاض التنميبببل. 

 تمتيبببت الت نولوجيبببا واتبت بببايوينربببت حبو ببب  و  بببال ال ياسبببا  عبببرب معببببوعتم يملي بببيتم، رببببا 
سياسببا  العلببق . وبا ضبباال إىل ذلببك، هتببدف عمليببا  اسببتعتاض (7)تمتيببت اقتمجبباة املعلومببا و

__________ 

، والبلببدا  الناميببل  ببري ال بباحليل، والببدول ادزييببل المجبب رية الناميببل، واتقتمجبباةا  اقرببل منببواً ت سببيما أقبب  البلببدا   (2)
 األيت .

(3) A/69/6 (Prog. 10). 

 . http://unctad.org/en/Pages/DTL/Technology,-Innovation-and-Trade-Logistics.aspx انظت (4)

 . http://unctad.org/en/Pages/CSTD.aspx انظت (5)

 . http://unctad.org/en/pages/publications/Review-of-Maritime-Transport-(Series).aspx انظت (6)

 ، http://unctad.org/en/pages/publications/Technology-Innovation-Report.aspx انظت (7)
 . http://unctad.org/en/Pages/Publications/InformationEconomyReportSeries.aspxو

http://unctad.org/en/Pages/DTL/Technology,-Innovation-and-Trade-Logistics.aspx
http://unctad.org/en/Pages/CSTD.aspx
http://unctad.org/en/pages/publications/Review-of-Maritime-Transport-(Series).aspx
http://unctad.org/en/pages/publications/Technology-Innovation-Report.aspx
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إىل بنبباو المببديا   ببا يتببي  حتديببد الث ببتا  وتمجببميق بببتامل وطنيببل متعلمببل  والت نولوجيببا واتبت بباي
 نولوجيببا بببالعلق والت نولوجيببا واتبت بباي وتنفيببذها مبب  متاعبباة امل ببتخدمم الفعليببم للمعببايف والت

والتنميببل امل ببتدامل. وو  ببال التابباية ا ل رتونيببل، تعببو ي عمبب  الفببتن  أل ببتاض النمببو اتقتمجبباةي
إبدما  البيبي وبنباو المبديا  اً إىل حوايا  م ثفل بم أ ياب املمجبليل املتعبدةين، ممجبيوب

واملرببوية برببأ  المببوانم املتعلمببل بالتابباية ا ل رتونيببل. ومثببل عمبب  حتليلبب   يببت يّتببز علبب   ببات  
 بببباي، والعاقببببل املتاببببدةة، واتعتبببببايا  ادن ببببانيل والت نولوجيببببا، وت نولوجيببببا الت نولوجيببببا واتبت

. ويمبوم الفبتن ببدوي األمانبل للانبل املعنيبل (8)املعلوما  واتتمجات  ملمايسل الن او األعمال ايفبتة
 بت خري العلق والت نولوجيا أل تاض التنميل وتزويدها  دي   انيل.

 مبل بنباو المبديا  املبنيبل علب  التعباو  ببم شتلبف الرُّبعل. ويتوىل اتن تنميل املعايف م -6
ق بايا يملي بيل ويعم  عل  تنفيذ بتنا م تدييبيم، ربا التدييل من أج  التاباية وةويا  بربأ  

لتابباية . ويمببدم بتنببامل التببدييل مببن أجبب  ا(9)معتوحببل علبب  جببدول األعمببال اتقتمجبباةي الببدو 
اضبي  شبم متعلمبل بالتاباية. وعلب  وجب  اخلمجبو ، ي بدف برأ  مو  وحدا  للتعليق ا ل رتوي

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. 

ضببمن أيبب  شبب ا  ل ويببل. اً ناميباً بلبد 18 بؤولل عبن املببوانئ و وي بت دف الربنبامل اد ببا  امل
إىل بنباو قبديا  ممبتيي ال ياسبا ، واملنبدوبم  166وهتدف البدويا  التدييبيبل املمبتية و الفمبتة 

املميمببم و جنيببف، و ببريهق مببن أ ببياب املمجببليل مببن البلببدا  الناميببل واتقتمجبباةا  البب  متببت 
حتميبي النمببو والتنميبل الرباملم وامل بتدامم. وت بت دف الببدويا   تحلبل انتماليبل للن بوض ب بب  

علبب  امل ببتو  ا قليمبب  امل ببؤولم ايف ببوميم مببن امل ببتويا  الوسببع  اً اخلمببا البب  تعمببد سببنوي
 بالديجل األوىل، وحُيتَبَفظ بماململ من املرايتم المدام .

 نطاق التقييم وأهدافه ومنهجيته -باء 
، مثلمببا طلببل  لببا التابباية 4مل ببتم  واملتعّمببي علبب  الربنببامل الفتعبب  يتّتببز هببذا التميببيق ا -7

والتنميبببل و ةويتببب  ال بببنويل الثانيبببل وال بببتم، لبببد  ممجببباةقت  علببب  اتسبببتنتاجا  املتفبببي علي بببا الببب  
. وتبببببا  اقبببببدف (10)اعتمبببببدهتا الفتقبببببل العاملبببببل املعنيبببببل باخلعبببببل املتوسبببببعل األجببببب  وامليزانيبببببل الربنا يبببببل

ومبببببد  اعاليتببببب  وتفاوتببببب  واسبببببتدامت  و  4تميبببببيق مبببببد  أربيبببببل الربنبببببامل الفتعببببب   التميبببببيق هبببببو مبببببن
. وي بببع  التميبببيق إىل إقامبببل تبببواز  ببببم ايفاجبببل إىل التبببدييل التنظيمببب  (11)2016-2012 الفبببرتة

 وال تض املتمث  و ضما  م اولل األون تاة أمام الدول األع او اي .

__________ 

)منرببببويا  األمببببق املتيببببدة،  تعبيببببي منظببببوي جن بببباي علبببب  العلبببق والت نولوجيببببا واتبت بببباي، 2011، األون تببباة (8)
 املعلومببا التم ببم للن بباو ياملببدا  األعمببال عببن طتيببي ت نولوجيببا  ، 2014نيويببوي  وجنيببف(؛ واألون تبباة، 

 ، )منرويا  األمق املتيدة، نيويوي  وجنيف(.واتتمجات 

(، ويرببباي إلي بببا بالبببدويا  التدييبيبببل 2000مبببن يعبببل عمببب  ببببان و  ) 166 وجبببل الفمبببتة  هببببا بببدي ت ليبببف  (9)
 .166املمتية و الفمتة 

(10) TD/B/62/11 ،TD/B/WP/275. 

  ثابل معلوما  سياقيل. 2017 ذاي/مايس  30ذا  المجلل ال ابمل وال حمل حم تاييخ  األحداتاعترب   (11)
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مببباةة  يشببباة  (13)وسياسبببل األون تببباة التمييميبببل (12)وقبببد شبببّ لت ايتمجا بببا  التميبببيق -8
. وتببا  اتيببي (14)قواعببد ومعببايري اتيببي األمببق املتيببدة املعبب  بببالتمييقالتميببيق، الببذي يتاعبب  وتوجيبب  

التميببيق يتببألف مببن م ترببايين م ببتملم ا نببم و ثلببم ا نببم مببن الببدول األع بباو اللببذين شببايتا 
 فتيي األيبعل ن او.بمجفت ما الرخمجيل. وتا     ل من أع او ال

ويربم  نعباق التميبيق تميبيق البرتابط املتبباةل ببم أيتبا  عمب  األون تباة الث  بل و ضبوو  -9
والنعاق. ومل جيبت  التفتيبي ببم متويب  األنربعل مبن امليزانيبل أو  قا م انا  من حيي واتا  ايفا

الفب ، علب  اعتبباي أ  من ممجاةي يايجل عن امليزانيل. وشدة التمييق بعض الرب و علب  التعباو  
و املاملبببل مبببن ميزانيتببب  تمتيبببباً(  60يتّتبببز علببب  تمبببدا أنربببعل بنببباو المبببديا  ) 4الربنبببامل الفتعببب  

 وت ّفبب  شببعبل الت نولوجيببا واللوج ببتيا  بببأترب بببتامل األون تبباة و  ببال التعبباو  الفبب . وا بب ً 
أجببتا  م تببل يبببدما  عببن ذلببك، ي ببدف التميببيق إىل جتنبببل أوجبب  التببداي  مبب  التميبببيق الببذي 

. (15)، الببذي يّتببز علبب  يتببن األون تبباة املتعلببي بالبيببي والتيليبب 2015التقابببل الدايليببل و عببام 
وعمبً  باتيتمجا با  ا النعباق اللبذين حبدةربا اتيبي التميبيق، امبد جبت  تميبيق م بامل  تعمبيق 

علب  النتباملل باعتبايهبا متاعاة املنظوي ادن اي وا نمجباف والربتاتا  واتبت باي وا ةاية الماملمبل 
 م امل  متعدةة ادوانل.

ولتفاةي التيّيز و ايتياي بتامل التعاو  الف  وإي و اتعتباي ملا هبو متبا ، يّتبز التميبيق  -10
ضبمن وتيبل شبعبل الت نولوجيبا ، الب  تنبديج عُبّدة األون تباة  حتميبي النتبامللعل  الربامل املبي نل و 
بتنببامل النظببام ، و ال ياسببا  املتعلمببل ببالعلق والت نولوجيببا واتبت بباياسببتعتاض واللوج بتيا ، أي 

، وبتنبامل إةاية املبوانئ 166، والدويا  التدييبيبل املمبتية و الفمبتة ايل  لتا يز البيانا  ادمتتيل
و إطاي التدييل من أج  التااية، وبتنامل تعزيز التااية ا ل رتونيل وإ    الموانم، وبتنامل 

 .(16)التااية تي ري
و يمبببل  300ذي من ايبببل شتلعبببل تربببم  إجبببتاو حببببي نظبببتي و اً واعتَمبببد التميبببيق هناببب -11

 104من با حتلبيً  متعّممباً( اسرُتشبد هببا و تمجبميق أةوا  دمب  البيانبا ، و 102)جت  حتلي  
م املببل هاتفيببل ُأجتيببت مبب  ج ببا   42لوجبب ، واً ممبباب   متعممببل وشببب  م ي لببل جببت  وج بب

. واسبببُتخدمت ع بببدة ممببباب   مببب  م بببؤولم تنفيبببذيم (17)ويايجيبببل مبببن ذوي املمجبببليل ةايليبببل
ومناقربا   موعبا  منوذجيبل مب  مبونيف  شبعبل الت نولوجيبا واللوج بتيا  لبلبوية وج با  نظبت 
برأ  ادوانل اتسرتاتيايل اتسترتاايل. وأتاحت أيب  بعثا  ميدانيبل إىل تايلنبد ويوانبدا وُعمبا  

__________ 

(12) TD/B/WP(75)/CRP.2ثامن.، املتاي ال 

 /http://unctad.org/Sections/edm_dir/docsالتمييميببببببل، متاحببببببل علبببببب  املوقبببببب   ال ياسببببببل، 2011األون تبببببباة،  (13)

osg_EvaluationPolicy2011_en.pdf  (.2017حزيتا /يوني   19)أم ن اتط ن علي  و 

 .ومعايري التمييق )نيويوي ( قواعد، 2016اتيي األمق املتيدة املع  بالتمييق،  (14)

(15) E/AC.51/2015/4. 

. عُببّدة األون تبباةبببتامل أيببت  و  ببال التعبباو  الفبب  لي ببت مديجببل و  واللوج ببتيا تنفببذ شببعبل الت نولوجيببا  (16)
، يمبببّدم بتنببببامل التبببدييل مبببن أجبببب  التاببباية أنربببعل بنبببباو المبببديا  ت تمتمجبببت علبببب   بببال إةاية املببببوانئ، امثببباتً 
  و  ات  التااية واتستثماي وال ياحل امل تدامل من أج  التنميل )انظت  اً أي  وإمنا

https://learn.unctad.org/course/index.php.) 

املتامببببببا  ، TD/B/WP(75)/CRP.2أ بببببياب املمجبببببليل؛ انظبببببت  بعبببببضجبببببت  أتثبببببت مبببببن ممابلبببببل واحبببببدة مبببببب   (17)
 والثاي. األول

https://learn.unctad.org/course/index.php
https://learn.unctad.org/course/index.php
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مييما  متعّممل و بلدا  نُبفدبذ  اي با معظبق األنربعل املديجبل و حااظبل الربنبامل وتينيا إجتاو ت
اجتمبببان اتيبببي املناقرببببل . ومسببب  ايف بببوي و التظبببباهتتم اللتبببم أقيمتبببا و جنيببببف )(18)4الفتعببب  

العلق والت نولوجيبا واتبت باي واملنتبد  البدو  األول للابا  الوطنيبل  و إطاياملنعمد بم الدويا  
نيل بتي ري التااية( بايفمجول عل  م حظا  مباشتة. ومّ نت ةياسا  حات  إاتاةيبل، أي املع

بتنامل النظام ايل  لتا يز البيانا  ادمتتيل ونظام الناابذة الواحبدة و استعتاض النم  البيتي و 
مبببن إ بببتاو التميبببيق وذلبببك يوانبببدا وعمليبببا  اسبببتعتاض سياسبببا  العلبببق والت نولوجيبببا واتبت ببباي، 

 .(19)تيتمجا ا  التمييقاً ، وام4وضي     ل عنا ت ناجيل من الربنامل الفتع  بت
ومسيبببت أيبعبببل ةياسبببا  استممجبببامليل تمييميبببل ُأجتيبببت عبببرب ا نرتنبببت بل تبببم مبببن ل بببا   -12

العم  و األمق املتيدة )ا ن ليزيل والفتن يل( باست مال عمليل    البيانا  النوعيبل. وأُتييبت 
امليل للمنبببدوبم العببباملم و جنيبببف وايفاضبببتين امل بببالم و ةويا  اللانبببل الدياسبببا  اتستممجببب

املعنيبببل بت بببخري العلبببق والت نولوجيبببا أل بببتاض التنميبببل ومبببونيف  شبببعبل الت نولوجيبببا واللوج بببتيا  
املبذتوية أعب    4وامل بتفيدين املباشبتين مبن ببتامل التعباو  الفب  ال بتل و إطباي الربنبامل الفتعب  

 .(20) النرتة ا يباييل املتعلمل بالنم  وتي ري التااية )انظت اددول(واملررتتم و

 2017االستقصائية،  اتعلى الدراس الردوداستعراض معدل   

 

مجموع 
 عدة التةوة المستهدفين

 ن بل التة
 )ن بل مئويل(

 عدة الن او
 )ن بل مئويل(

 25 59 61 103 مونيفو شعبل الت نولوجيا واللوج تيا 
النرببتة ا يباييببل املتعلمببل بالنمبب  متلمببو 

 وتي ري التااية*

980 2 204 7 19 

امل ببببببتفيدو  مببببببن بببببببتامل التعبببببباو  الفبببببب  
 ال تل

929 2 699 24 30 

 29 9 17 194  ثلو الدول األع او
ايفاضبببببتو  امل بببببالو  و ةويا  اللانبببببل 
املعنيببببببببببل بت ببببببببببخري العلببببببببببق والت نولوجيببببببببببا 

 أل تاض التنميل

116 1 47 4 23 

إىل جنببل مبب  الدياسببل املتعلمببل بامل ببتفيدين مببن بببتامل التعبباو  اً هببذ  الدياسببل اتستممجببامليل جببت  جنببب *
 الف  ال تل.

م عل بأساليل شم مبن ايفمجبول علب  وال ميل اجمللبيانا  النوعيل مّ ن الت د الث    لو  -13
شببعبل الت نولوجيببا تميببيق ي ببتند إىل أةلببل. وُعمببد  حلمببل عمبب  برببأ  إقببتاي التميببيق مبب  مببونيف  

حبثببت اي ببا مببد  معموليببل النتبباملل البب  حتممببت وعملببت علبب  تي ببري الببتعّلق اً واللوج ببتيا  أي بب
__________ 

قتي  شعبل الت نولوجيا واتبت باي ايتيباي البلبدا  علب  أسباس اعتببايا  األمباتن الب  يتبوات اي با أعلب  م بتو   (18)
 .4من الت عيل بأنرعل الربنامل الفتع  

(19) TD/B/WP(75)/CRP.2.املتااي التاب  واخلاما وال اةس ، 

، املتاببي TD/B/WP(75)/CRP.2اتستممجببامليل معتوضببل و  الدياسببا لي ببا اتسببتنتاجا  التملي ببيل البب  يلمجببت إ (20)
 ال اب .
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علببب   بببعيد املنظومبببل. وإذا تبببا  اتيبببي التميبببيق قبببد حبببااظ علببب  اتسبببتم ليل مبببن حيبببي اتمتثبببال 
  ايلياو مبن  يب  لليمجبول علباً سبعياً ترايتياً ل ياسل األون تاة املتعلمل بالتمييق، امد طّبي هنا

إىل  اجملموعببببا  ذا  املمجببببليل. وتببببأ  اتسببببتنتاجا  والتو ببببيا  و  ببببوية اسببببتدتليل، اسببببتناةاً 
شببفاايل  2017نتبباملل التميببيق. وسببي ف  عببتض تمتيببت التميببيق علبب  اتقببل العمبب  و أيلول/سبببتمرب 

 نرت نتاملل التمييق.

 القيود -جيم 
مميدبدة لتنفيبذ اً حيي املواية املاليبل نيتواب لمد شّ لت الميوة من حيي ضيي الوقت ومن -14

. 2017التمييق،  ا أة  إىل حمجت متحلل تمجميق التمييق و   البيانا  و التب  األول من عام 
وي ق التو   إىل نتاملل عاليل امل تو ، مل يفمجب  إطباي األون تباة اتسبرتاتيا  عبن م باي سبب  

هببذ  النتباملل. وقببد ت بببت هبذ  الميبوة العمليببل و  4مببم يبتبط نبواتل وحمجبيلل الربنببامل الفتعب  
،  ا يتي  لب  اتيتمباو ب بّلق 4من  الفتيي من إعاةة بناو نظتيل للت يري ايما خيص الربنامل الفتع  

التيليب  إىل تميببيق األ ببت وإجبتاو املزيببد مببن البعثبا  امليدانيببل. وبببالت ق مبن هببذ  النمبباملص، جبباو  
عمبببوم وواضبببيل وسببّلعت ال بببوو علببب  ايفمجبببيلل التملي بببيل. وعمببب  النتبباملل شببباملل ومن بببامل و ال

 يبب  أ ببياب املمجببليل هبمببل علبب  تببباةل املعلومببا  أ نبباو املناقرببا  المجببتحيل والبنبباوة. وعمبب  
اً حثيثباً املمّيمو  حبتيل وةو  تدي  من أي ج بل. وقبدمت شبعبل الت نولوجيبا واللوج بتيا  ةعمب

 برتتيبا  لوج تيل.  لعمليل التمييق،  ا و ذلك بامل اعدة

 النتائج -ثانياا  
 األهمية -ألف 

(، يعمب  و إطباي وتيبل 2012-2016تا  األون تاة، أ ناو الفرتة املرمولل بالتمييق ) -15
. وو األون تبباة التاببب  عرببت، قامببت الببدول األع بباو، و  لببل إعبب   مااي يببانو نببريويبالدوحببل و 

بيئببل اقتمجبباةيل عامليببل ون تبباة و التربباي  علبب  هتيئببل علبب  ةوي األاً أمببوي أيببت ، بالتأتيببد  ببدة
 .(21)2030يعل التنميل امل تدامل لعام و يدمل التنميل امل تدامل واي ما تويت   منمجفل
، أةيجببببت شببببعبل الت نولوجيببببا واللوج ببببتيا  نببببواتل إع   مااي يببببانو نببببريويبببببب وعمبببب ً  -16

، مث  اتيي اخلرباو ايف وم  الدو  2017-2016و ا طاي اتسرتاتيا  للفرتة اً  ي ت حديث
وببببذلت ج بببوة جبببديتة بالتنويببب  ب يبببل مواومبببل . (22)ية ا ل رتونيبببل واتقتمجببباة التقمببب املعببب  بالتابببا

مببببب  أهبببببداف التنميبببببل امل بببببتدامل للبببببت ضببببببط أنربببببعل شبببببعبل الت نولوجيبببببا  4الربنبببببامل الفتعببببب  
يمب  الرتتيبز علي با و ممابب  أُطبت نتباملل  واللوج تيا  بإزاو هذ  األهداف وحتديد األهبداف الب 

تتببوات علبب  إم انيببل لتعزيببز املواومببل مبب   4. وت تببزال بعببض بببتامل الربنببامل الفتعب  عُبّدة األون تبباة
أهببداف التنميببل امل ببتدامل،  ببا و ذلببك علبب  سبببي  املثببال تعزيببز ةوي الرببتتاو اخلببايجيم و  ببال 

طببباي اخلبببا  بعمليبببا  اسبببتعتاض سياسبببا  العلبببق ( وإعببباةة النظبببت و ا 17اتبت ببباي )اقبببدف 
__________ 

(21) A/RES/70/1 انظببببت ،http://unctad.org/en/Pages/About%20UNCTAD/UNCTAD-and-the-Global-Goals. 

aspx. 

(22) TD/B/WP(74)/CRP.4/Rev.1. 
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( ملواومت  م  أهداف التنميل امل بتدامل. وبا ضباال 2011والت نولوجيا واتبت اي )وض  و عام 
بيانببا  إحمجببامليل ل ببن للبلببدا   بتنببامل النظببام ايل  لتا يببز البيانببا  ادمتتيببلإىل ذلببك، يولدببد 

 .(23)ت املتعلمل بأهداف التنميل امل تداملالناميل استخدام ا و سياق إعداة التمايي
وأتببببد امل ببببتفيدو  مببببن بببببتامل التعبببباو  الفبببب  مببببا لعمليببببا  التببببدي  و إطبببباي الربنببببامل  -17

 681مببن الببذين أجببابوا علبب  اتستممجبباو، اعتببرب  903مببن أربيببل بال ببل. امببن  مببون  4 الفتعبب 
ق )انظبببت الرببب  (. ومبببن ببببم تحتياجببباهتاً و املاملبببل( أ  عمببب  األون تببباة تبببا  ملبيببب 68مبببن ق )

املنببببدوبم وايفاضببببتين و ةويا  اللانببببل املعنيببببل بت ببببخري العلببببق والت نولوجيببببا أل ببببتاض التنميببببل، 
و املاملبببل مبببن املربببايتم و اتستممجببباو أ  املناقربببا  الببب  جبببت  أ نببباو اتجتماعبببا   81 اعتبببرب

 ي   ات  املوضبوعا   ايف وميل الدوليل تانت م مل ومفيدة ل حتياجا  الوطنيل وأتدوا أ 
 .2030يعل التنميل امل تدامل لعام ال  جت  تناوقا تانت م مل لدعم ق و تنفيذ 

ومددى فعاليتهدا وافاءتهدا  4تقييم مدى أهمية المساعدة المقدمة في إطار البرنامج الفرعي   
 (903)ع= 2017واستدامتها بالنسبة للمستفيدين المباشرين من برامج التعاون الفني، 

 
 تسخير العلم والتكنولوجيا واالبتكار وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية -1 

امبببببتة بربببببأ  الت نولوجيبببببا والتاببببباية  11نبببببريويب علببببب   إعببببب   مااي يبببببانوحيتبببببوي منعبببببوق  -18
نبببص وتيبببل الدوحببببل سبببو  علببب  امبببتتم ا نتببببم.  يا ل رتونيبببل واتقتمجببباة التقمببب ، و حببببم ت حيتبببو 

ةوي  وجببدة  يعببل عمبب  أةيببا أبابببا المجبباةية عببن املببؤمتت الببدو  الثالببي لتمويبب  التنميببل التأتيببد علبب 
يبب  منظومببل األمببق املتيببدة عببن تن ببيي املعادببل املت املببل مل ببامل  باعتببباي  اد ببل امل ببؤولل ةااألون تبباة 

 .(24)التااية والتنميل وامل امل  املرتابعل و  ات  التموي  والت نولوجيا واتستثماي والتنميل امل تدامل

__________ 

 A Bester, 2016, Results-based management in the United Nations developmentو  4انظبت التو بيل  (23)

system,  متبببا  علبببب  املوقببب ،https://www.un.org/ecosoc/en/content/2016  19)أم ببببن اتطببب ن عليبببب  و 
 (.2017حزيتا /يوني  

(24) A/RES/69/313 88، الفمتة. 
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 ي اعد عل  حت م معايو و  ات  املوضوعا  هذ 

 يل  احتياجا  املنظمل ال  أنتم  إلي ا

 ممدم و الوقت املناسل وبعتيمل اعالل
ينعببببوي علبببب  مبببببدأ ا نمجبببباف بتي ببببم التنميببببل اتقتمجبببباةيل والمببببدية علبببب  

 املناا ل و البلدا  الناميل
 بلدي بالنف  عل  املد  البعيداملرايي  ممجممل بعتيمل جيدة لتعوة عل  

 أة  إىل إحدات ت يريا  مفيدة استمت  طوي  و منظمتنا

 ي اعد عل  تعميق متاعاة املنظوي ادن اي و سياق أنرعت ا

https://www.un.org/ecosoc/en/content/2016
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ويتببي   بببال التابباية ا ل رتونيبببل و بببال اتقتمجبباة التقمببب  ات بببل ل بب  يتخبببذ األون تببباة  -19
موقعببب  بو بببف  متتبببز اتمتيببباز العبببامل  مبببن حيبببي البعبببد ا منبببامل  للتيبببّول إىل اتقتمجببباة التقمببب ، 

طلببل مبببن اد ببا  ذا  املمجبببليل ل بب  ي بباهق األون تببباة و هببذا املنيببب . ويت بب  ذلبببك  ومثببل
و املاملبببل مببن املنببدوبم وايفاضبببتين و  75ستممجبباو عببرب ا نرتنبببت؛ امببد أبببتز مبببن اتاً أي بباً جليبب

ةويا  اللانل املعنيل بت خري العلق والت نولوجيا أل تاض التنميل أ  العلق والت نولوجيا واتبت اي 
و املاملبببل مبببن البببذين أجبببابوا علببب  اتستممجببباو أ   80 بببال حيبببوي مبببن  بببات  العمببب ، واعتبببرب 

وت خري ت نولوجيا املعلوما  واتتمجات  أل تاض التنميل رتونيل واتقتمجاة التقم  التااية ا ل 
 .2030يعل التنميل امل تدامل لعام أموي ت ت   أربيل و سياق ةعق تنفيذ 

 لوجستيات التجارة -2 
تأتيبد  وةعمب  وتيبل األون تباة ايفاليبل، مب  حتديبد بعبض  إع   مااي يبانو نبريويبجدة  -20

  ادديبببدة. واتفبببي معظبببق ذوي املمجبببليل البببذين جبببت  ممبببابلت ق علببب  أ  األون تببباة و األولويبببا
وضبب  ل نببب  مببن إحبببتاز نتبباملل و هبببذا الربببأ ، بببالنظت إىل هناببب  الرببمو  و تنببباول لوج بببتيا  
التااية. ويرم  ذلبك زيباةة الرتتيبز علب  جوانبل اتسبتدامل و عملب ، وتبذلك علب  نُظُبق النمب  

وت ييف هيات  وعمليا  النمب  مب  ت بري املنباا، والفعاليبل علب   بعيد املبوانئ،  امل تدامل واملتنل،
واألون تبباة . (25)المانونيببل والتنظيميبل واملؤس بيل وإةاية عمليبا  النمب  وال ياسببل الداعمبل، واألطبت

إىل اتتفبباق املتعلببي اً معالببل  وا ببلل عملبب  و  ببال تي ببري التابباية وتعزيببز ، مبب  ا شبباية حتديببد
 .(26)النظام ايل  لتا يز البيانا  ادمتتيلبتي ري التااية، و وا لل تنفيذ بتنامل 

 تنمية المعارف -3 
)ض( مببن إعببب   مااي يببانو نببريويب أ  علببب  األون تبباة موا ببلل تنفيبببذ 55جبباو و الفمببتة  -21

ابباية. ويعيبد ذلببك تأتيبد األربيببل أنربعت  لبنباو المببديا ،  با و ذلببك بتنبامل التببدييل مبن أجب  الت
مبن  166ال ياسيل ال برب  الب  ي ت بي ا هبذا النرباك. ومتّ بن البدويا  التدييبيبل املمبتية و الفمبتة 

نرببت املعببايف البب  تتيي ببا  يبب  بببتامل األون تببباة الفتعيببل، مببن يبب ل تربب يلل مببن ةويا  البببتعّلق 
اجببببا  ممببببتيي ال ياسببببا  الببببذين يربببب لو  ا ل ببببرتوي والتببببدييل حب ببببوي امل ببببتفيدين، لتلبيببببل احتي

منا ببل إةاييببل وسببع  و البلببدا  الناميببل. ويعبباد بتنببامل التببدييل مببن أجبب  التابباية، مببن يبب ل 
بتنا    ةاية املوانئ، اتحتياجا  العمليل ملمايسب  التاباية و ق بايا التاباية واتسبتثماي والتنميبل. 

من عمليا  شبعبل الت نولوجيبا واللوج بتيا  لتنميبل وأّتد  املماب   ال  أجتيت م  امل تفيدين 
األربيبببل  2015املعبببايف أربيبببل التبببدييل لتلبيبببل احتياجببباهتق وتعلعببباهتق. وببببّم تميبببيق ُأجبببتي و عبببام 

مببببن ح بببباب األمببببق املتيببببدة  ال ببببرب  البببب  ي ت ببببي ا مرببببتون  للتببببدييل مببببن أجبببب  التابببباية  ببببّول
لتوقيت، وهو عباية عن تعباو  ببم بتنبامل التبدييل وهذا الربنامل املناسل من حيي ا. (27)ا منامل 
__________ 

(25) TD/519/Add.2  ي(، 76)ق(، و76)ل(، و55) (، و55)ي(، و55)ك(، و55)و(، و55، الفمتا(
 )ة(.100و

 )ا(.55)ق(، و38)ن(، و38و)ي(، 38املتج  ال ابي، الفمتا   (26)

(27) DMI Associates, F Théoleyre, E Gonon, DC d’Istria Owen, 2015, External evaluation of UNCTAD 

project account  متببببببببببا  علبببببببببب  املوقبببببببببب ،http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webosg2015d4_en.pdf 
 (.2017حزيتا /يوني   19)أم ن اتط ن علي  و 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webosg2015d4_en.pdf
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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 اأُلطُت المانونيل.

 الفعالية -باء 
و  الفبب  عببن ةيجببل عاليببل مببن اتيتيببا  إزاو يببدما  شببعبل أعببتب امل ببتفيدو  مببن التعببا -22

 781مبببن البببذين أجبببابوا علببب  اتستممجببباو، أيّبببد  903الت نولوجيببا واللوج بببتيا . امبببن  مبببون 
سببباعدهتق علبب  حت بببم معبببايا ق  4و املاملبببل( المببول ببببأ  عمليببا  الربنبببامل الفتعبب   86مببن ق )

إحبدات ت يبريا  أة  إىل "ببأ  هبذا البدعق  )انظت الر  (. عل  أ  م تو  املواامل عل  المول
و املاملببببل(.  59لل ايببببل ) تببببا  منخف بببباً   "ل البببب  أنتمبببب  إلي ببببانظمبببباملو  مفيببببدة اسببببتمت  طببببوي ً 

وأتببببد  نتبببباملل اتستممجبببباو أ  املعببببايف وامل ببببايا  امل ت بببببل اسببببُتخدمت مببببن قببببب  امل ببببتفيدين 
املببببببل(، واملرببببببوية املتعلمببببببل و امل 33ل ضبببببع ن  زيببببببد مببببببن التببببببدييل وأنرببببببعل بنبببببباو المببببببديا  )

 و املاملل(. 25و املاملل(، والبيوت ) 32بال ياسا  )

 عمليات استعراض سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار -1 
األ بببت البعيبببد املبببد  املتوقببب  مبببن عمليبببا  اسبببتعتاض سياسبببا   ّدة األون تببباةعُبببَحبببدة   -23

العلببببق والت نولوجيببببا واتبت بببباي علبببب  أنبببب  تعزيببببز المببببديا  الوطنيببببل و  ببببال العلببببق والت نولوجيببببا 
واتبت بباي. أمببا علبب  املببد  املتوسببط، اتتمثبب  النتبباملل و زيبباةة ا جببتاوا  والببربامل الوطنيببل لبنبباو 

 نولوجيبا واتبت باي، وحت بم ال ياسبا  املتعلمبل ببالعلق والت نولوجيبا المديا  و  ال العلق والت
 واتبت اي لفاملدة المجناعا  احملليل لتم ين ا من املناا ل و اتقتمجاة العامل  التاهن.

وترببفت املمبباب   البب  ُأجتيببت عببن وجببوة قببدي تبببري مببن اتيتيببا  إزاو نوعيببل عمليببا   -24
وجيبببا واتبت ببباي وإزاو يبببرباو األون تببباة. افببب  ُعمبببا ، تانبببت اسبببتعتاض سياسبببا  العلبببق والت نول

عمليبببل اسبببتعتاض سياسبببا  العلبببق والت نولوجيبببا واتبت ببباي مفيبببدة و حربببد املربببايتل وا سببب ام 
واتخنتاك ايفثيثم من طاملفل عتي ل مبن أ بياب املمجبليل. اتعبيبي مثب  هبذ  العمليبل الترباوييل 

مي بببدة لفتيبببي تف بببري هببب  أح بببن  ايسبببل، والببب  ل بببن مبببن العمببب  ضبببمن ايفبببدوة امل الواسبببعل ببببدتً 
ت تايهبببا علببب  نعببباق أوسببب . ااألون تببباة ي بببعل ، مبببن يببب ل متتبببز  املتمبببوق باعتبببباي  هيئبببل أ يبببل 
حمايببدة وذا  ممجببداقيل وذا  ةيايببل واسببعل، بببدوي هببام مببن حيببي إتاحببل سببب  التي ببري واملرببوية 

سببتعتاض بوضبب  سياسببل متعلمببل باتبت بباي، أ نبباو هببذ  العمليببل. ونفببذ  ُعمببا  تو ببيل عمليببل ات
وتلببك نتياببل مباشببتة يملي ببيل مممجببوةة مبببن الببدعق املمببدم مببن األون تبباة. وشببدة  ا سببب اما  
امل تمدة من املماب   مب  أ بياب املمجبليل و بلبدا  أيبت  ومب  يبرباو األون تباة علب  أربيبل 

أسببباس احتياجبببا  األوسببباك منببب  ادنبببو  إىل وضببب  سياسبببل العلبببق والت نولوجيبببا واتبت ببباي علببب  
األتاةليبل و  ببال البيبوت، بببدَل أ  ت بو  علبب  أسباس إجيبباة إطباي مببوا    حبدات حت ببينا  

 قاململ عل  الت نولوجيا واتبت اي، ال  ت تفيد من قدية المعاعا  ا نتاجيل عل  املناا ل.
ي ُوضبببب  و وا طبببباي ايفببببا  تسببببتعتاض سياسببببا  العلببببق والت نولوجيببببا واتبت بببباي الببببذ -25
قبد حيتبباج إىل متاجعبل لتي بم مواومتبب  مب  أهبداف التنميببل امل بتدامل. ومثلمبا أّتببد  2011 عبام

امل ببتفيدو  بمببوة، اببإ  العمليببل ايفاليببل تفتمببت إىل هنببل مببنّظق ومو ّببي بوضببو  ي ّمبب  عمليببل إعببداة 
  وتنفيبذها و يمل استعتاض سياسا  العلق والت نولوجيا واتبت اي بدعق عمليل  يا ل ال ياسبا

وي ببدها. والوضبب  املثببا  هببو أ  تُعببا عمليببل متابعببل اتسببتعتاض بتميببيق مببد  تنفيببذ ال ياسببا  
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بعببد  بب ت أو أيببب  سببنوا  وتمببدا تو ببيا   جببتاو التعببدي   ال زمببل. ويتعلببل ذلببك إجيبباة 
النتباملل و اسبتدامل اً متوي   جتاو املماب   عل  املد  البعيد، وهو ما مبن شبأن  أ  ي ب ق أي ب

عببن ذلببك، اببإ  اتسببتفاةة مببن يببربة الوتببات  األيببت  العاملببل و  علبب  املببد  العويبب . وا بب ً 
 ببال اتبت بباي أمببت م ببق. واتسببتفاةة مببن حمببوق املل يببل الف تيببل واسببتخدام معلومببا  ببببتاوا  

و مبببب  املنظمببببل العامليببببل للمل يببببل الف تيببببل. و اً اتيببببرتان و البيببببوت التعبيميببببل قببببد يتعلببببل تعاونبببب
يببتبط عمليببا  اسببتعتاض سياسببا  العلببق والت نولوجيببا واتبت بباي اً األيببري،  ببيي  أ  مثببل إطبباي 

بآليبببل األون تببباة ايف وميبببل الدوليبببل، إت أنببب  ل بببن اسبببتخدام  بمجبببوية أا ببب  عبببن طتيبببي حت بببم 
اتتمجبببات  وتبببباةل املعلومبببا  مبببن يببب ل عمليبببا  ح وميبببل ةوليبببل أيبببت  يبببايج إطببباي اللانبببل 

 .دنل اتستثماي واملرايي  والتنميلري العلق والت نولوجيا أل تاض التنميل، مث  املعنيل بت خ

 النظام اآللي للبيانات الجمراية -2 
عببن  هببو زيبباةة اعاليببل إةاية ادمبباي ، ا بب ً  النظببام ايل  للبيانببا  ادمتتيببلاقببدف مببن  -26

املمبباب   وجببوة العديببد مببن  ، بّينببت شببواهد م ببتماة مببنزيبباةة الرببفاايل و التعببام  . وإ بباتً 
النتبباملل ا جيابيببل. امببد أسببفت  اد ببوة املبذولببل و إطبباي هببذا النظببام عببن اواملببد متعببدةة، وأّتببد  
املماب   ال  أجتيت م  سلعا   تتيل إنفاذ الموانم  زيد من اتت اق وحتميبي زيباةا  تببرية 

ال ببب   علبببي ق إةاية العمليببببا   و العاملبببدا  ايف وميبببل. وأاببباة الببببذين جبببت  ممبببابلت ق أنببب  مببببن
. امد أتبا  قبق ايل  للبيانا  ادمتتيلالدايليل والتن يي م  ال لعا  األيت  املو ولل بالنظام 

هبببذا النظبببام ايفمجبببول علببب  بيانبببا  إحمجبببامليل ةقيمبببل و الوقبببت املناسبببل تسبببتخدام ا أل بببتاض 
علببب  أ   و يوانبببدا مبببث ً ا بببب   البببوط  والبببدو . وقبببد شبببدة  الربببتتا  الببب  جبببت  ممابلت بببا 

يفف علي با عبلو ا جبتاوا  ادمتتيبل  النظام ايل  للبيانا  ادمتتيلا قتايا  ا ل رتونيل عرب 
إىل حببد تبببري،  ببا و ذلببك تملببيص الوقببت املخمجببص للزيببايا  امليدانيببل للم اتببل ادمتتيببل. وقببد 

يتالبب  الناببا  الببذي حتمببي مببن اعتُببرب نظببام النااببذة الواحببدة يتيببزة أساسببيل لإل بب   ا ةايي، و 
ا     ادمتت  و التي ن اقامل  و تمجنيف يواندا و مؤشت األعمبال التااييبل التباب  للبنبك 

النظببام ايل  مببن حيببي التابباية عببرب ايفببدوة. و ماينببل نتبباملل شتلببف البلببدا  البب  تنفببذ  (28)الببدو 
ةاة اعالبل لبدعق ا  ب   ادمتتب ، عنبد ، استنتل اتيي التمييق أ  هبذا النظبام أللبيانا  ادمتتيل

 وجوة التزام سياس  قوي وقدية وطنيل عل  تدعيق التدابري ال زمل.
إعمببال نظبام النااببذة الواحبدة و العديببد  النظبام ايل  للبيانببا  ادمتتيبلوقبد سبّ   نرببت  -27

ملعبببايري الدوليبببل مبببن البلبببدا  وسببباهق و ايفوتمبببل ا ل رتونيبببل والعمليبببل التنظيميبببل  عببباةة تمجبببميق ا
واتمتثبال قببا ) با اي ببا معبايري املنظمببل الدوليبل للممبباييا ومنظمبل ادمبباي  العامليبل(. ومببن املببتج  
أ  يرتتبببببل عبببببن هبببببذ  الفواملبببببد، وت سبببببيما تلبببببك املتعلمبببببل بتب بببببيط ايفوتمبببببل ا ل رتونيبببببل واألطبببببت 

 التنظيميل، أ ت طوي  األمد عل  التنميل اتقتمجاةيل و هذ  البلدا .
دميببب  امل بببتفيدين البببذين جبببت  ممبببابلت ق، ابببإ  ت لفبببل تنفيبببذ النظبببام ايل  للبيانبببا   ووامببباً  -28

ادمتتيببببل زهيببببدة مماينببببل بببببايفلول التااييببببل املما لببببل، البببب  يرتتببببل علي ببببا و معظببببق ايفببببات  ت ببببديد 

__________ 

 .www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/rwanda#trading-across-bordersانظت  (28)



TD/B/WP/287 

GE.17-10480 12 

ممجبباييف  ببيانل مت ببتية للمببزوةين. ااألون تبباة ي بب  الرببفتة املمجببدييل للنظببام ايل  للبيانببا  ادمتتيببل 
 .(29)يايج    اتعتماة عل  ممجدي يدما و املتناول، وبذلك ل ن ت يري النظام أو تتقيت  ةو 

، ت بببت مربات  و شبب ل النظبام ايل  للبيانبا  ادمتتيبلوو بعض البلبدا  الب  تنفبذ  -29
ت نولوجيا املعلوما  وعدم انتظام توزي  ال  تباو و  عوبا  من حيي التبط بالرب ا ، وهو 

 بببن جتببباوز  بتعبببويت ييبببايا  تعمببب  با نرتنبببت أو بدونببب . وأعبببتب بعبببض امل بببتخدمم عبببن مبببا ل
علبب  اقواتببف النمالببل واأللببوا   لنظببام ايل  للبيانببا  ادمتتيببلي بببت ق و إجيبباة تعبيمببا  إضبباايل ل

ايفاسوبيل. ولعلب  مبن املفيبد النظبت و إم انيبل إةياج هبذ  ادوانبل و ا  بدايا  أو التيبديثا  
بلل للربنامل. وقد تبّم أ  تتسيخ المدية عل  تدييل يرباو ت نولوجيا املعلوما  ضمن متاتز املم

مبن تبدييل مبونيفم لي بوا مبن املبديبم امل نيبم ضبمن  التدييل التابعل لل لعا  ادمتتيل، بدتً 
 املؤس ا  امل تفيدة، تا   ايسل جيدة و يواندا.

 166قرة الدورات التدريبية المقررة في الف -3 
عنمجببت يملي بب  و هي بب  إةاية املعببايف التبباب   166الببدويا  التدييبيببل املمببتية و الفمببتة  -30

لألون تاة، باتستفاةة من النواتل البيثيل وتعاو   يب  الرُّبعل. وإىل جانبل  تضب ا املتمثب  و 
إذا تبببا  بنببباو المبببديا ، تعبببد هبببذ  البببدويا  التدييبيبببل أةاة يملي بببيل لبببدعق يبببدما  األون تببباة. و 

اقبببدف علببب  املبببد  املتوسبببط هبببو تعزيبببز المبببديا  و  بببال  بببيا ل ال ياسبببا  و املوضبببوعا  
، عُبّدة األون تباةاتقتمجاةيل واملوضوعا  املتمجلل بالتااية، ابإ  األ بت املتبوي ، تمبا هبو مببّم و 

ملربايتم هو أ  تُبنَبفدذ البلدا  تلك ال ياسبا   با ين باق مب  تو بيا  األون تباة. وأّتبد  يب  ا
و املمبباب   علبب  مببا قببذا التببدييل مببن نوعيببل عاليببل ومببن ميببزة  يّببزة، وهببو أ  التابباية الدوليببل 

مببن  - ببن أجبباب علبب  اتستممجبباو  44حتظبب  بت عيببل شبباملل علبب   ببو مت ببو . امببن  مببون 
 -املنبببدوبم وايفاضبببتين و ةويا  اللانبببل املعنيبببل بت ببببخري العلبببق والت نولوجيبببا أل بببتاض التنميببببل 

و املاملل( أ  ح وي الدوية ساعد عل  ا ق  82من ق ) 36الذين تلموا مث  هذا التدييل، أتد 
و املاملبببل( أنبببب   73مبببن ق ) 32م بببامل  يملي بببيل معتوضبببل علببب  جبببدول األعمبببال البببدو ، وذتبببت 

مّ بببن ق مبببن اتت ببباب معبببايف جديبببدة طّبموهبببا و املفاوضبببا  التااييبببل ووضببب  ال ياسبببا . ومل 
أ  التعببويت الببونييف  مببن نتبباملل هببذا التببدييل. وينب بب  اعتببباي املمايسببل ايفاليببل يعتببرب أحببد مببن ق 

املتمثلبببل و الت بببد املنبببتظق بعبببد التبببدييل ملبببد  اسبببتخدام املربببايتم املعبببايف الببب  اتت ببببوها و 
التدييل بعد ستل أشب ت مبن إجبتاو التبدييل علب  أهنبا املمايسبل األا ب . ومبن شبأ  تعزيبز قاملمبل 

 ام  أ  ي اعد عل  حتميي تعاو  أعمي وأةوم م  تباي ممتيي ال ياسا .املرايتم المد

 في إطار التدريب في مجال التجارةبرنامج إدارة الموانئ  -4 
ي ببدف هببذا العنمجببت مببن بتنببامل التببدييل مببن أجبب  التابباية إىل حت ببم اعاليببل يببدما   -31

اختبباذ المببتايا  اتسببرتاتيايل وتعبيببي عببن حت ببم عمليببل  إةاية املببوانئ وقببديهتا علبب  املناا ببل، ا بب ً 
التمنيا  ايفديثل و إةاية املوانئ. وتانت التعليمبا  مبن امل بتفيدين واملبوانئ الربتي ل والدولبل املا بل 
املربباي تل و متويبب  شببب ل الل ببل ا ن ليزيببل ) يتلنببدا( إجيابيببل و ال الببل األ لببل إمجببو  الربنببامل. 

__________ 

ا  داي األحدت للنظام ايل  للبيانا  ادمتتيل يعم  بربنامل تر ي  جتبايي ي بتلزم اقتنباو ييمجبل اسبتخدام ،  (29)
  ا و ذلك ممجاييف المجيانل، إذا تا  امل تخدم يت ل و اتستفاةة من التيديثا  ويدما  الدعق.
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يل   اعتباي التبدييل املمنبو  عبن طتيبي ترب يلل مبن شتلبف األةوا  ومن أمثلل النتاملل ا جيابيل ما 
؛ أ  مف بببوم تمبببدا التبببدييل عبببن طتيبببي تعبئبببل مبببواية    بببل مبببوانئ وعمليببباً اً التعليميبببل املتمدمبببل مفيبببد

لتمببدا م بباعدة انيببل  ا لببل لبنبباو المببديا  و مواقبب  أيببت  مببن اً أويوبيببل شببتي ل قببد ي ببو  منوذجبب
بالن بببببل للمببببوانئ املرببببايتل اً ة؛  ببببا يربببب د علبببب  اعتببببباي هببببذا التببببدييل مفيببببدمنظومببببل األمببببق املتيببببد
تلببك املببوانئ و امل بباربل بم ببط تبببري و ت بباليف التببدييل؛ تتببي  الببدويا  ي بببل وتنفيببذها شتجاتبب  

التدييبيببل ا قليميببل ميببزا   ببل مببن حيببي ت بباليف سببفت املرببايتم وتوهنببا ممجببممل  ببا يلبب  طلبببا  
. لبو  عببن مبوانئ جببت  ممببابلت ق أ  قبديا  مببونيفي ق ألةاو م بام ق تعببزز  تثببرياً حمبدةة. وأتببد  ث

وبا ضببببباال إىل البببببدويا  التدييبيبببببل التمسيبببببل، تَعتبببببرب  املبببببوانئ أ  ات بببببل تبببببباةل اخلبببببربا  ضبببببمن شتلبببببف 
بين ا أمبت مفيبد لل ايبل، وينظبت إىل شبب ا  املربايتم المبدام  علب  أهنبا قيمبل م باال  الرب ا  وايما

 وتمت   زمام األموي برأهنا عل   و أا  .اً ، م  إم انيل زياةة تفعيل ا دعل ا أتثت بتوز يملي يل
إ  الديايببل الفتيببدة مببن نوع ببا البب  لتل ببا بتنببامل التببدييل مببن أجبب  التابباية و تعببويت  -32

 إىل جنبببل مببب  أسببباليل التعلبببيق التمليديبببلاً أةوا  البببتعّلق ا ل بببرتوي وتعبيبببي هبببذ  األةوا  جنبببب
لزياةة اً  رتوي ت ت   أربيل أتثت اأتثت، نظت تاة ول ري . اأةوا  التعّلق ا لمفيدة بالن بل لألون 

 اتحتياجا  إىل التدييل وتتجي  عدم زياةة امليزانيا  املخمجمجل لل فت ل تض التدييل.

 برنامج التجارة اإللكترونية وإصالح القوانين -5 
  األمبببق املتيبببدة الببب  تناولبببت و عمل بببا موضبببون تبببا  األون تببباة مبببن ببببم أوىل وتبببات -33

، عببن طتيببي بتنببامل التابباية 4التابباية ا ل رتونيببل مببن أجبب  التنميببل. وقببد قُببّدم لبببلربنامل الفتعبب  
، يبببدما  املربببوية وبنببباو المببببديا  2002ا ل رتونيبببل وإ ببب   المبببوانم البببذي أُطلبببي و عبببام 

لتنظيميل للمعام   التااييبل عبرب ا نرتنبت. وعمبل للبلدا  امل تفيدة ب يل إذتاو وعي ا باألطت ا
هببذ  األنرببعل، يتوقبب  مببن البلببدا  امل ببتفيدة أ  تمجببو  ترببتيعا  أتثببت  ببتامل إمجببو  التابباية 
ا ل رتونيبببل. وي بببدف البببن ل ا قليمببب  قبببذا الربنبببامل إىل مواومبببل اأُلطبببت املعياييبببل علببب  امل بببتو  

أيبعبل استعتاضبا  إقليميبل ، أ بدي األون تباة 2015ا قليم . وحم شب ت تربتين الثباي/نوامرب 
، متعلمببل  نعمببل البيببت ال ببايي  وأمتي ببا ال تينيببل ويابعببل أمببق ملواومببل قببوانم التابباية ا ل رتونيببل

جنوب شتق  سيا و اعل شبتق أاتيميبا. وتانبت  اعبل شبتق أاتيميبا املنعمبل األاتيميبل األوىل الب  
. وي بببتند الربنبببامل إىل تعببباو  متبببم مببب  بتنبببامل ف ببباو ا ل بببرتويإطببباياً من بببماً لمبببوانم التعتمبببد 

لل ايبل و حت بم معبايف  لتعزيبز البتعّلق ا ل برتوي، وتبا  اعباتً اً التدييل من أجب  التاباية حت بب
 املرايتم بف   املاةة الدياسيل عن التااية ا ل رتونيل.

 برنامج تيسير التجارة -6 
امل تي ببري التابباية،  ببا و ذلببك الببدعق املمببدم لتنفيببذ اتتفبباق اعتببرب امل ببتفيدو  أ  بتنبب -34

إىل أ  العديبد مبن املنظمبا  الدوليبل اً بمجبوية جيبدة. ونظبت اً وموّج باً املتعلي بتي ري التااية، مفيبد
و الرتتيبببببز علببببب  تربببببخيص ايفبببببات ، اً امبببببد تبببببا  األون تببببباة حممببببب، (30) هبببببذا اجملبببببالتنربببببط و
__________ 

، نظّبببق األون تببباة املنتبببد  البببدو  األول للابببا  الوطنيبببل املعنيبببل بتي بببري التاببباية، 2017الثاي/ينبببايت  و تبببانو  (30)
بالتعباو  مبب  متتببز التاباية الدوليببل والبنببك الببدو  ومنظمبل ادمبباي  العامليببل ومنظمببل التاباية العامليببل. وعمببد متتببز 

األون تباة ومنظمبل األمبق املتيبدة للتنميبل المجبناعيل و ايلونبل األيبرية ضبمت  ةياسبيلحلمبل  التااية الدوليل أي باً 
 ومنظمل ادماي  العامليل ومنظمل التااية العامليل.
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دببا  وطنيببل معنيببل بتي ببري التابباية وتعزيزهببا، وم بباعدة البلببدا  و اتحتياجببا ، وإنربباو  وتميببيق
إعداة الو املي املعلوبل. وأّتد   ي  املماب   م  امل تفيدين عل  م بتو  البدعق التايب  البذي 

 قّدم  األون تاة.
تي ببري التابباية النمبب  واللوج ببتيا  التااييببل و واجتمببان اخلببرباو املتعببدة ال ببنوا  برببأ   -35

قبببد ا تبببنق ام ُت ببب ق مبببن ي لببب  شبببعبل الت نولوجيبببا واللوج بببتيا  و بنببباو تواابببي ايلياو. و منبببرب  هببب
حمجبببول اللابببا  و للم ببباربل األون تببباة ابببت  بنببباو تواابببي ايلياو، وةوي  و عمبببد اتجتماعبببا  

. وتبا  املنتبد  البدو  األول للابا  الوطنيبل لتي بري عل  م باعدت  التمنيبل لتي ري التاايةالوطنيل 
ويرببري   تمويبب .الية يتمبب  إىل مت ببم قبباةة هببذ  اللاببا ، وإتاحببل الفببت  قببا لليمجببول علبب  التاببا

أن  ل ن لألون تباة أ  جيبد ا  ال  شايتت و املنتد  إىل حتلي  مماي  للدعق املمدم من املنظم
وأ  أطول، لفرتا  التعزيز املن ا  للاا  الوطنيل لتي ري التااية و عمليل اً مناسباً لنف   موضع

       الماململ م  اد ا  الفاعلل ا منامليل األيت .  شتاتاتيعزز 
 تالقح الراائز الثالث -7 

لتعزيز عمليل التآزي ببم أيتبا  عمب  األون تباة الث  بل و شبعبل   العل  الت ق من وجوة  -36
حيبي ي رتشبد بنباو اتيي التمييق أ  أةاو هذا العم  ي و  بالتآزي، يأ  الت نولوجيا واللوج تيا ، 

 ايلليبل ايف وميبل الدوليبل.ببدويها  هاال  تنرت  وأنرعل التعاو  التم  بالبيوت والتيالي  توااي ايلياو
و املاملل من امل تفيدين من بتامل التعاو  التم  الذين اسُتعلعت  ياؤهبق أهنبق اسرتشبدوا  53 وذتت

و املاملبببل  31تيا  و عمل بببق، وأشببباي إىل حبببد تببببري ببيبببوت وحتاليببب  شبببعبل الت نولوجيبببا واللوج ببب
و املاملببل مببن  92وعبب وة علبب  ذلببك، ذتببت   اسرتشببدوا هبببا و عمل ببق إىل حببد مببا.إىل أهنببق مببن ق 

املنببدوبم واملرببايتم و ةويا  متتببز ت ببخري العلببق والت نولوجيببا أل ببتاض التنميببل الببذين شببايتوا و 
اتجتماعببببا  ايف وميبببببل الدوليبببببل املتعلمبببببل  الدياسببببل اتستممجبببببامليل أ  املناقربببببا  البببب  جبببببت  أ نببببباو

   .   اات  عم  شعبل الت نولوجيا واللوج تيا  اسرتشد  ببيوت األون تاة وحتاليل
ضبمن البيوت الن امليبل الب  أعبدها املربايتو    رت نُ يتعلي بربنامل إةاية املوانئ،  وايما -37

ي اسببتخدام من ابب  للمعلومببا   ف ذلببك أإببت يوجببد ل ببن    موعببل منرببويا  إةاية املببوانئ.
   ال  تنرأ ةاي  شب ل املوانئ أل تاض البيوت. 

 إىل التاببببباية لوج بببببتيا  ابببببتن و البيبببببوت سياسبببببل تتتيبببببز األيبببببرية ايلونبببببل و لوحتبببببو    -38
 ايتفبان تبأ ري وإىل العبتض، س س  وأمن البيتي األمن مث  النم ، تواج  ال  الناشئل التيديا 
وت مب   .(31)مب  البيبتيالن علب  املنباا ت بري و  باي البيبتي، الربين ت باليف علب  البنفط أسعاي

امل بتفيدو  مبن املربوية وامل باعدة  واعتبرباملروية المانونيل عند العلل حبوت ال ياسا  العامبل.
املروية  أ ق مع   مماب يت جت أوامل امل  المانونيل والتنظيميل الذين  العامل ا ل ياساملتعلمل با
وتنعبببوي بعبببض أنربببعل الفبببتن، مثببب  ةعبببق اللابببا  الوطنيبببل   .تموجيبببدتم مفيبببدا تانتبببوامل ببباعدة  

وقبذا   لتي ري التااية، عل  زياةة ايفاجل إىل مروية قانونيل تتتز عل  تنفيذ اتفاق تي ري التاباية.
نعاق املروية المانونيل  ت يييإىل مد تظ ت ايفاجل اال بل، وبالنظت إىل املواية احملدوةة املتوااتة، 

       ال  يمدم ا الفتن ب يل ضما  تلبيل املعالل ال  قا أولويل وأربيل. 

__________ 

 .http://unctad.org/en/Pages/DTL/TTL/Legal/LegalDocuments.aspx انظت (31)
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وأتد املندوبو  الذين أجتيت ممباب   مع بق واستممجبيت  ياؤهبق أهنبق يمبديو  البدعق  -39
حظيببت و   الببذي قدمتبب  شببعبل الت نولوجيببا واللوج ببتيا  إىل ايلليببل ايف وميببل الدوليببل لألون تبباة.

واعتُببرب  ي  بببا  ال ياسببا  العامببل الببب  قببدم ا اخلبببرباو ، بالتمببديتاً اجتماعببا  اخلببرباو عمومببب
، وذلك مفيدة. ويأ  بعض الذين أجتيت مع ق مماب   أ  مدة اجتماعا  اخلرباو طويلل جداً 

   العبببدة ال ببببري للعبببتوضإالبببتأي الماملببب   ببببالنظت إىل اتلتزامبببا  األيبببت  للوابببوة؛ وشببباطت  بببريهق
دنبل ت بخري العلبق والت نولوجيبا أل بتاض التنميبل، باعتبايهبا هيئبل  تمبّدمو   للمناقربل. يرت   اتً  مل

اتعيببببل تابعببببل للمالببببا اتقتمجبببباةي واتجتمبببباع  لألمببببق املتيببببدة، للمالببببا وللامعيببببل العامببببل 
 ودنببببل ت بببخري العلببببق  مربببويهتا التايعبببل امل ببببتو  بربببأ  ق ببببايا العلبببق والت نولوجيببببا ذا  المجبببلل.

إحد  اللاا  المليلل التابعبل للمالبا الب  تت بمن العديبد مبن أ بياب ه  والت نولوجيا هذ  
وقبببد أعببتب أع ببباؤها ايفببباليو    املمجببليل. ومبببن أهبببق نتاملا ببا التملي بببيل إ بببداي قببتايين و ال بببنل.

وال ببببابمو ،  بببببن ابببببي ق التؤسببببباو، عببببن تمبببببديتهق دبببببوةة املبببببدي   الفنيببببل الببببب  قبببببدمت ا شبببببعبل 
و إ ببداي قببتايا  دنببل ت ببخري اً تبببري اً  ا واللوج ببتيا ، وأتببدوا أهنببا أسبب مت إسبب امالت نولوجيبب

و ةويا   ل بببالعلق والت نولوجيببا واتبت ببايعببتض ال ياسببا  املتعلمببويُعتببرب   العلببق والت نولوجيببا.
            اللانل أحد األمثلل األيت  عل  ت ق  التتاملز الث ت.

دام  ليببل األون تبباة ايف وميببل الدوليببل، مثبب  ةويا   لببا األا بب  اسببتخوقببد ي ببو  مببن  -40
  الت نولوجيبا واللوج بتيا . ودنل ت خري العلق والت نولوجيا، لنرت نتاملل شبعبل ،التااية والتنميل

من شأ  ي  ا  تماييت البيوت التملي يل املوج ل إىل شتلف ائبا  امل بتخد مم )ي  با  و 
أ   ،عبن  بيا ل تو بيا  واضبيل المعبان اخلبا (، ا ب ً  ال ياسا  العامل أو تعويا  أسبواق

 دنل ت خري توسي   موعل أ ياب املمجليل املرايتم ووسُيعزز . إذتاو الوع  تعزز عمليا 
، باعتبايها منتبد  لتبباةل أا ب  املمايسبا  بربأ  م باربل العلبق اللانل أي اً  العلق والت نولوجيا

      اف التنميل امل تدامل.والت نولوجيا واتبت اي و حتميي أهد
 سبببنلعربببتين ال طبببوال األون تببباة وحببببوت البببوع  إذتببباو وعمليبببا  حببببوت سببباربت وقبببد -41

ايا  بببم أ ببياب املمجببليل املتعببدةين، و الن ببوض بالبعببد ا منببامل  ايفببو  مبب  ببباتقرتا  املاضببيل،
اسببببل اتستممجببببامليل نتبببباملل الدي  وأني ببببت  للتابببباية ا ل رتونيببببل وإبببببتاز  و سببببياق وتيببببل األون تبببباة.

واملماب   ةيجل عاليل من التضا عن أنرعل التوعيل بالتااية ا ل رتونيل وأنربعل بنباو المبديا ، 
من ال ابي ألوان  تمييق نتاملل هبذ  ل ن   لتااية ا ل رتونيل.لاهزيل حالل اد ا و ذلك تمييما  

العبت  اتتمجبات  و ية  علب  ا  و املعلومب  ن العلبق والت نولوجيبا وت نولوجيباوبدأ ات   اداهزيل.
بناو المديا ، و وض  ممايبل أتثبت من ايبل وطويلبل األجب  للن وض بحاجل تبرية المامل  بوجوة 

وتت بمن اخلبدما  املخعبط   أنرعل التعاو  التم ، والتوا ب  مب  شتلبف اد با  املا بل.تتعلي ب
لتابببباية ا ل رتونيببببل و حببببم يتمبببب  املنببببرب ادديببببد للتابببباية لداهزيببببل سببببتيعل يفالببببل اقببببا تمييمببببا  

وتُعمببد الببدوية  والبلببدا  امل ببتمب لل.ا ل رتونيببل للاميبب  إىل مواومببل الع قببا  بببم اد ببا  املا ببل 
األوىل لفتيبببي اخلبببرباو ايف بببوم  البببدو  ادديبببد املعببب  بالتاببباية ا ل رتونيبببل واتقتمجببباة التقمببب  و 

             .2017ترتين األول/أتتوبت 
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 الكفاءة -جيم 
 اليف تكفعالية ال -1 

املتتببببل التابعبببل مبببن  4ابببرت  ال بببنتم املربببمولتم ببببالتمييق، احتببب  الربنبببامل الفتعببب   تلتببباو   -42
، مببن بببم 4وو املمابب ، اجتببذب الربنببامل الفتعبب   .(32)حيبي املببواية املخمجمجببل مببن امليزانيببل العاةيببل

ل، أعلبب  ن بببل مببن األمببوال اخلايجببل عببن امليزانيببل، وهبب  أمببوال ازةاة حام ببا الببربامل الفتعيببل اخلم بب
ا شبببباية إىل أ  النظببببام ايل  للبيانببببا  ادمتتيببببل مبببب  ذلببببك مببببن األربيببببل   ببببا  و  .(33) ببببتوي الوقببببت

، بل ببببت ن بببببل التمويبببب  مببببث ً  2015افبببب  عببببام  .(34)أ لبيببببل املببببواية اخلايجببببل عببببن امليزانيببببلب اسببببتأ ت
و املاملبببببل مبببببن  مبببببون مبببببواية شبببببعبل الت نولوجيبببببا  91ايل  للبيانبببببا  ادمتتيبببببل املخمجبببببص للنظبببببام 

العلببق  مل يُعتمببد أي متويبب  جملببات  مواضببيعيل أيببت  مثبب  ل ببن واللوج ببتيا  اخلايجببل عببن امليزانيببل،
وبا ضباال إىل ذلبك، ُي باهق التمويب  البذا  ملربايي  النظبام ايل  للبيانبا  والت نولوجيا واتبت اي. 

        متتيل م اربل تبرية و زياةة التموي  اخلايج عن امليزانيل املتا  لرعبل الت نولوجيا واللوج تيا .اد
علب  العمبوم )انظبت قبد ُأحبتز و الوقبت املناسبل حتميبي النبواتل   بوبتا  التمبدم   إذاو  -43

  بت عبدة عوامب ، ح بل مبا ذتبت مونيفبو شبعبل الت نولوجيبا واللوج بتيا ، أ ابإ  ،(35)الر  (
 ا و ذلك نمص املواية البرتيل واملاليبل، وعبدم المبدية علب   ،عموماً  4لربنامل الفتع  ااعاليل  و

 التنبؤ بالتموي  واألعباو ا ةاييل، من بم أموي أيت .
 ا بب ً  التقمبب ، واتقتمجبباة ا ل رتونيببل التابباية برببأ  املوسببعل األون تبباة وتيببل وتتعلببل -44
اايل إذا أييد للمنظمل ت خري العلق والت نولوجيا  ا اي  ال فايل، مواية إضتي ري ةويا  دنل عن 

لعلببق والت نولوجيبا واتبت بباي، وت نولوجيببا املعلومببا  و  ببا  اقياةهتببا املواضبيعيل  علبب  أ  حتبااظ
وببالنظت إىل  .قياةهتبا تلبك  توّسبوأ   واتتمجات  أل بتاض التنميبل ةايب  منظومبل األمبق املتيبدة

اق العببببام تخنفبببباض مببببواية امليزانيببببل العاةيببببل و منظومببببل األمببببق املتيببببدة ت بببب ، إضبببباال إىل ال ببببي
تعزيبببز التعببباو  ، و ال فببباوةو زيببباةة إضببباايل بف ببب  الاست رببباف اخليبببايا  الببب  تتبببي  م اسبببل 

  ختمجيص املواية ةاي  األون تاة.و ديد أولويا  إىل حتايفاجل تظ ت ، امد وت ق  الُرعل مث ً 
لببببل التيببببول و العلببببل علبببب  يببببدما  حمببببدةة إةيببببال تعببببدي   علبببب  هي بببب  شببببعبل وقببببد يتع

و هبذا اتجتبا  إجبتاو حتليب  تنظيمب  الب  ت بري تو بيا  العلل وستت  الت نولوجيا واللوج تيا .
        متعمي يتااوز نعاق هذا التمييق.

 المقاربات البرنامجية واإلدارة القائمة على النتائج -2 
تنببديج بعببض أنرببعل التعبباو  التمبب  ضببمن إطبباي حمببدة بوضببو  للتعبباو  العويبب  األجبب   -45

أنربعل أيبت  علب  أسباس ل بن )مث  النظبام ايل  للبيانبا  ادمتتيبل، والتبدييل علب  التاباية(، 
 أُتببي تلمببا تُتببا   شمجببص )مثبب  اببتاة  الببدويا  التدييبيببل، وايفلمببا  الدياسببيل، وبعثببا  اخلببرباو( 

 ا يتوقبف، يببدأأ  البدعق  عل  ذلبكاية يايجل عن امليزانيل قذا ال تض. ويرتتل التموي  من مو 
__________ 

(32) TD/B/WP(75)/CRP.2 ،1الثالي، اددول  املتاي .   

 .1 املتج  نف  ، املتاي الثالي، الر   (33)

 .3املتج  نف  ، املتاي الثالي، الر    (34)

 ُأجنز و أوان  وبعتيمل اعالل. 4و املاملل من امل تفيدين من بتامل التعاو  التم  أ  الربنامل الفتع   70أتد  (35)
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ب بل عدم متابعل هبذ  األنربعل.  ،ال  حتممت و البدايل، الواعدة ات ي  جتاو ذلك امل اسل
و املاملبببل مبببن امل بببتفيدين مبببن  65اعتبببرب ، الدياسبببل اتستممجبببامليلالبببذين شبببايتوا و   مبببونومبببن 
ممت لتيميبببي نتببباملل طويلبببل األجببب  )انظبببت ُ ببب 4  تعبببالربنبببامل الف عمليبببا أ  التمببب   التعببباو 

الر  (. وأعبتب امل بتفيدو  واملبا و  البذين جبت  ممبابلت ق عبن تف بيل ق الربديد للم باعدة 
  عبن  ب  و وأقت مونيفو شعبل الت نولوجيا واللوج بتيا  امل بؤول .(36)الربنا يل املتعدةة ال نوا 
ا بببل تف ببب  املمايببببل الربنا يبببل لتانبببل األعبببباو ا ةاييبببل املتتبعبببل باملربببايي  األمبببوال أ  اد بببا  امل

حيثمببا تببا  ذلببك  ،اببتاة  املرببايي  علبب  المجببعيد الببوط  ول ببن إةمبباجو املاملببل(.  70المجبب رية )
    ا طاي املت ام  املعزز.و ، و بتامل أوس  مث  التااية ا ل رتونيل للامي ، و   ناً 
و حتميببي ت يببريا  اً اسببرتاتياين ايفيببوي أ  ت بب ق أةوا  التعبباو  التمبب  لألون تبباة ومبب -46

ح بل اسبرتاتيايل واضبيل املعبامل. ويؤيبد امل بتفيدو  مبن  ايل باي(إجيابيل طويلل األجب  )النتباملل و 
التعبباو  التمبب  هببذا الببتأي )انظببت الربب  (. وينب بب  أ  تمببرت  هببذ  املمايبببل الربنا يببل بإطبباي قببوي 

تخعيط والت د. وتناول التميبيق ايفبد األةم مبن متعلببا  ا ةاية الماملمبل علب  النتباملل للتعباو  لل
لفببرتة سببنل واحببدة، واسببتعتض  2016متوز/يوليبب   1 ابتببداو مببنالتمبب  البب  ُجتبببت و األون تبباة 

ة لبربامل ، وباألطت املنعميل جملموعل أةوا  األون تاتنفيذها مماينل بأيبعل مرايي  اعُتمد  مؤيتاً 
شعبل الت نولوجيا واللوج بتيا . ويمبت اتيبي التميبيق اد بوة ا جيابيبل الب  ي بعل  هببا األون تباة، 

ومبب    .تديجييببل، وينعببوي علبب  ممايبببل وي حببظ أ  تعبيببي إةاية قاملمببل علبب  النتبباملل ي ببت تق وقتبباً 
او  التمبببب  بعببببض تعلبببببا  ا ةاية الماملمببببل علبببب  النتبببباملل للتعببببملظ ببببت حتليبببب  ايفببببد األةم ذلببببك، يُ 

الث بببتا  الببب  مبببن شبببأهنا أ  تعيبببي تعبيم بببا العملببب ،  بببا و ذلبببك انعبببدام اتت ببباق ببببم الو ببباملي 
     واملباةئ التوجي يل ال  تت من ممايبل األون تاة العامل لإلةاية الماململ عل  النتاملل. 

عتمببدة لرببعبل امل ملرببايي ا و ايفاليببل الببدنيا املعببايري تعبيببي أ اً أي بب التميببيق وتبببم  لفتيببي -47
الدياسببل اتستممجببامليل  وأني ببت  ل ببن حت ببين  أتثببت.و  متفبباو تعبيببي الت نولوجيببا واللوج ببتيا  

ملونيف  شبعبل الت نولوجيبا واللوج بتيا  أ  أتبرب احتياجبا  ا ةاية الماملمبل علب  النتباملل ت مبن 
وي بدها، واسبتخدام املبواية و    بيانا  عن املؤشتا  ضمن ا طاي املنعمب ، وإعبداة امليزانيبل 

وأشباي مونيفبو   ، وتميبيق مبا جنب  من با ومبا تبا  و ا م با  أةاؤ  برب   أا ب .اعاتً اً استخدام
األةوا  اسبببببتخدام و  ،شبببببعبل الت نولوجيبببببا واللوج بببببتيا  إىل أ  معادبببببل قيبببببوة املبببببواية و وقت بببببا

لتيبديا  املرباي لتاب  اعل  ت نولوجيا املعلوما  أل تاض الت بد وا بب   حلبول   نبل  الماململ
        إلي ا أع  .

 جمع األموال -3 
، و ميزانيتب  العاةيبل ألون تباةامنبو مبواية حظوظ للم تمب ، قد ت ت و  أترب اً استرتاا -48
عببن امليزانيببل ب يببل تلبيببل طلبببا    بب  األمببوال بعتيمببل من ايببل وم ببت دال للمببواية اخلايجببلو ببب  

مونيفببببو شببببعبل الت نولوجيببببا ايتببببأ  واسببببتاابل للدياسببببل اتستممجببببامليل،  .(37)زيبببباةة التعبببباو  التمبببب 
أولويبببل و امل بببتمب ، وأعتببببوا عبببن  مبببت ق و  يذ  ببباتً سبببي و  واللوج بببتيا  أ   ببب  األمبببوال 

من يرباو اً ةايلياً م ق من ذلك ةع، ل ن ق طلبوا بالت 4اهتمام اد ا  املا ل بالربنامل الفتع  
__________ 

    .32، و31، و30الفمتا   ،A/RES/71/243 انظت عل  سبي  املثال (36)
 .34، و27، و26املتج  نف  ، الفمتا   (37)
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امبببن شبببأ  وإىل جانبببل تعزيبببز املمايببببا  الربنا يبببل وا ةاية الماملمبببل علببب  النتببباملل،   ببب  األمبببوال.
عبرب طاملفبل مبن  ،بنتباملل شبعبل الت نولوجيبا واللوج بتيا بفعاليبل د ا   احبل املمجبليل اإب   

علبب  إجنبباز وإةاية هتا ، ويعببزز الثمببل و قببدي الرببعبل  نتاببا اً تببذب اهتمامببجيأ  ، املنببابت واألةوا 
 . متعدةة ال نوامرايي  قدي أترب من النتاملل من ي ل 

ومت نببت شببعبل الت نولوجيببا واللوج ببتيا  مببن تعبئببل تربعببا  شببتتامل ا بناببا  )عببن طتيببي  -49
 مبن التدييل و  ال املوانئ، ويسوم التدييل، وم اربا  املوانئ الرتي ل، وم باربا  امل بتفيدين

الب  علب  التابايب ا جيابيبل األوليبل أتثبت إم انيبل البنباو  ومثبل أي باً  النظام ايل  للبيانا  ادمتتيل(.
 مجببباةي مبببن المعببان اخلبببا  لتمويببب  أنرببعل معينبببل )مثببب  أنرببعل التاببباية ا ل رتونيبببل و اسببتعانت 
اة . وأشبباي بعببض  ببا شببتتل ماسبرتتاية(، والعمبب  علبب  ضببما  احتفباظ األون تبباة حبيببتولالبب  مممجبت 

لتمويبببب  اً  بببب  األمببببوال إىل أ  مثببببل ات ببببامل ببببؤولم عببببن مببببونيف  شببببعبل الت نولوجيببببا واللوج ببببتيا  
اً و املاملل(. ويتعلل تعزيز التموي  من المعان اخلبا  أي ب 37 ات  عمل ا من المعان اخلا  )

 .(38)األون تاة وأنرعت ممايبل منتظمل دم  األموال ت تند إىل املباةئ التوجي يل اخلا ل بوتيل 

 االتصاالت -4 
اتتمجببات  الو يمببل بببم شببعبل الت نولوجيببا واللوج ببتيا  وونيبباملف الببدعق م ببألل هامببل  -50

عبب وة علبب  ذلببك تعزيببز اتتمجببات  مبب  مببن ي م ببق ينب بب  و   .4لتعزيببز يعبباب الربنببامل الفتعبب  
       األمت برأ  نتاملل شعبل الت نولوجيا واللوج تيا .

أ بببببري  م بببببألل ا بببببب   املنبببببتظق باملعلومبببببا  املتعلمبببببل  ختلبببببف منتابببببا  شبببببعبل  وقبببببد -51
 أ  وتببم الت نولوجيبا واللوج بتيا  يب ل املمباب   الب  ُأجتيبت مب   يب  أ بياب املمجبليل.

جتيت مع ق هذ  املماب   مل ي ونوا عل  علبق بعاملفبل مبن املنتابا  الب  يتيي با بعض الذين أُ 
شبباي البببعض ايليببت إىل أ  شببعبل الت نولوجيببا واللوج ببتيا  معالبببل بإتاحببل األون تبباة، و حببم أ

معلومببببا  إضبببباايل مل بببباعدهتق علبببب  إطبببب ن املببببا م وامل ببببتفيدين احملتملببببم بفعاليببببل عببببن عمبببب  
وأشبباي معظببق مببونيف  الرببعبل إىل أهنببق ي ببتخدمو  طاملفببل واسببعل مببن األةوا  للتوا بب    الرببعبل.

واعتبببربوا أ  هبببذ  اتتمجبببات  أحبببد  بببات   ،و املاملبببل( 70)مببب  أ بببياب املمجبببليل اخلبببايجيم 
و املاملبببل(، وأ  وضببب  أةاة اعالبببل للتوا ببب  علببب  م بببتو  الربببعبل  87العمببب  األساسبببيل للربببعبل )

وعببب وة علببب  ذلبببك، أشببباي    و  ممجبببدي عبببو  قبببق.تالنتببباملل الماملمبببل علببب  األةلبببل سبببأ   بببت ظتُ 
و املاملبل(، وزيباةة البدعق  60التوا ب  بفعاليبل ) املونيفو  إىل ايفاجبل إىل مزيبد مبن التبدييل علب 

       و املاملل(.  58من يرباو التوا   الدايليم )

 الشرااات وعمليات التآزر الداخلية -5 
نظومبببل األمبببق التابعبببل ملنظمبببا  املمبببن  متنوعبببل تبببباةل املبببدي   والتعببباو  مببب   موعبببلإ   -52

املتيببدة، والرببتتاو ا منببامليم الببدوليم، واملنظمببا  ا قليميببل، واملنظمببا   ببري ايف وميببل و ريهببا مببن 
الربنبامل  عمليبا ا وعمي ثتي نعاق ونفَ إىل واويا  ايفاق، ويُ يُف   الربامل الفتعيل لألون تاة، 

اةل البيانبا  أل بتاض البيبوت ، من بم العديد من األمثلل األيت ، تببذلك أمثللمن . و 4الفتع  
__________ 

 انظببت املببباةئ التوجي يببل برببأ  التعبباو  بببم األمببق املتيببدة وقعببان األعمببال التااييببل، ومببا يببتة اي ببا مببن متاجبب  (38)
(https://business.un.org/en/documents/5292) .   

https://business.un.org/en/documents/5292
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(، وحلمبا  العمب  استعتاض النمب  البيبتيهذ  البيانا  و  )ت تخدم املنظمل البيتيل الدوليل مث ً 
والتعباو   ،املررتتل )مث  حلما  دنل األمبق املتيبدة اتقتمجباةيل ألويوببا املعنيبل بالنمب  وت بري املنباا(

مب  الربتتاو احملليبم علب  تنفيببذ أنربعل التعباو  التمب  )مثب  الوتالببل األملانيبل للتعباو  البدو  ا منببامل  
ومتتبببز التاببباية الدوليبببل و يوانبببدا، وشبببتتل الع مبببل التااييبببل لربببتق أاتيميبببا و بلبببدا   اعبببل شبببتق 

تعزيببز هبذ  الربتاتا ، ت سببيما و  أاتيميبا(. وختعبط شبعبل الت نولوجيببا واللوج بتيا  ملوا بلل توسبي 
مببببب  يعبببببل اً ويتماشببببب  هبببببذا األمبببببت أي ببببب  عمل بببببا بربببببأ  التاببببباية ا ل رتونيبببببل، وتي بببببري التاببببباية.

الرببببتاتا  اتسببببرتاتيايل مبببب  املنظمببببا   ببببري ايف وميببببل ذا  المجببببلل، وتببببباي ا إ    .2030 عببببام
ل بتعزيبببز حبببوت سياسبببا  مببن امل ببايا  اقامبببل ال فيلبب قاعبببدةً ترببّ   اخلببرباو، واألوسبباك األتاةليبببل 

            املزيد من التعويت.ت تيي وهذ  الرتاتا    األون تاة وتعاون  التم .
بر   م ثف م  الربامل الفتعيبل األيبت   4الربنامل الفتع   وةاي  األون تاة، تعاو َ  -53

 مل الفتعيبل.لذلك يربا  ومواية مبونيف  هبذ  البربا ، معبئاً 166الفمتة املمتية و دويا  البرأ  
ا حمجبباوا  املتعلببي ب 1الربنببامل الفتعبب   وجببل التعبباو  مبب  اببتن ا حمجبباوا  واملعلومببا   أمببا

التابببباية البيولوجيببببل، امببببد نيبببب  املتعلببببي ب 3الربنببببامل الفتعبببب  بالنمبببب  البيببببتي، و و  ببببال املي ببببتة 
     .حمدوةاً  تعاوناً 

 طرائق التنفيذ  -6 
ومن ا ا و حيتاج إىل طتق ستيعل ومبت بتة لتنفيبذ تعاونب   ؛األون تاة ليا وتالل ميدانيل -54

وو هببذا المجببدة، قببي ق اتيببي التميببيق    ببل منبباذج واعتربهببا واعببدة، وهبب  التنفيببذ  التمبب  و امليببدا .
عببباو  باعتبببباي  مبببدي   أو ببببتامل للا بببا  الفاعلبببل ا منامليبببل األيبببت  )مثببب  الوتالبببل األملانيبببل للت

والتنفيببذ ضببمن التعبباو  التمسبب  مبب  املنظمببا  البب  قببا ح ببوي ميببداي ، وانببدا(الببدو  ا منببامل  و ي 
والتنفيبذ ، األمبق املتيبدة للبيئبل و تينيبا( قوي )مث  شتتل الع مل التااييل لرتق أاتيميا، وبتنامل

يل مث  النظام ايل  للبيانا  ادمتتيل )قا ميزان بنف  ا باعتباي  مرايي  قاململ بذاهتا وتديت نف  ا
   . تاايل لدعق مرايي  املونيفم،  ا و ذلك و امليدا ، وو عمليا  الت د والتمييق(

 أةلببببلالبببب  أجتاهببببا،  املمبببباب   بف بببب  ،التميببببيق اتيببببي اتترببببف ذلببببك، إىل وبا ضبببباال -55
 وتي ببببري البيببببتي، النمبببب  ببببات   و) قببببا التمجببببدي ينب بببب  حتببببديا  مثببببل أ  إىل ترببببري م ببببتادة
 إذ  ايف مببل ولعلبب  مببن ليميببل.ا ق اقيئببا  مبب  بالعمبب ( مببث ً  لليببدوة العببابتة والتابباية التابباية،
 ةول منظمبببل مثببب ) ا قليميبببل للممايببببا  األوىل ا جيابيبببل التابببايب استن ببباا تيفيبببل و التيميبببي
 التاباية تربتيعا  مواومبل واستعتاضا  أاتيميا، شتق و التااييل واملمتا  ال ايي ، البيت شتق

موعبببل مبببن البلبببدا  جملأو عمبببل،   للمناملربببرت  اتهتمبببام ذا  ا منامليبببل امل بببامل  عادبببلمل( ا ل رتونيبببل
  .(39)ةاي  املنعمل، ضمن أطت التعاو  ا قليم  مث  اقيئا  ا قليميل املوجوةة بالفع 

 االستدامة -دال 
انو نبريويب، وايلياو الب  مااي يإع   و  4لوتيا  الربنامل الفتع  اً ايف وي البايز جد -56

علب  امبت   إياةة سياسبيل و وجبوة أعتبت عن با البدول األع باو و أ نباو املمباب   ةلبي   علب  
 علب  م بتدام تمدم إىل األطتاف املتعدة التوااي هذاحتوي   تعلليوس و هذا اجملال. زمام األموي

__________ 

    رأ  تعزيز البعد ا قليم  لعم  ج از األمق املتيدة ا منامل .ب 4التو يل ، A/71/292/Rev.1انظت الو يمل  (39)



TD/B/WP/287 

GE.17-10480 20 

املا ببل ب بببل  اد ببا  مببن ومتببوي ً  األون تبباة، ويببربة ،اً وطنيببامببت   زمببام األمببوي  الببوط  المجبعيد
 ، واستثمايها. واستدامت ا اد وة، هذ  من تستفاةةعل  ا الوطنيل المديا ضعف 
أمثلبببل جيببدة علببب  إةياج اعتببببايا  اتسبببتدامل املؤس بببيل و وجبببوة اتيبببي التميبببيق  تحببظو  -57

التببدييل علبب  التابباية، تنببامل بإطبباي  المببدماو والتعبباو  التمبب ،  ببا و ذلببك شببب ا  اخلببتجيم 
امببت   زمببام األمببوي . و لالتنظيميببمببن الناحيببل  للاببا  الوطنيببل لتي ببري التاببايةاتعزيببز  والرتتيببز علبب 

تفيب  ،  من النظبتاوامل اربا  عدة ايتفان بمجوية ياسخل عل  المجعيد الوط ، وهو ما يتال  و 
بنباو المبدية إزاو  ايل  للبيانبا  ادمتتيبلممايببل النظبام ا إ    من احتمات  اتسبتدامل.بأ  يزيد 

اً أي بببت بببمن  إنربباو متاتبببز التبببدييل و يوانببدا مبببث ً مبببن يببب ل املؤس ببيل علببب  المجبببعيد الببوط  
       استدامل الربنامل.

اً حمجببت ويتمثبب  التيببدي التملي بب  تسببتدامل النظببام ايل  للبيانببا  ادمتتيببل و اعتمبباة   -58
تعببويت وحت بببم أل ببتاض يزانيببل املخمجمجبببل البب  ت ل ببن اسببتخدام ا علبب  املببواية اخلايجببل عببن امل

الربا يببببا  ال زمببببل، والت بببباليف األساسببببيل لتلبيببببل اتحتياجببببا  الت نولوجيببببل للبلببببدا  و األجبببب  
مببن  ل مبونيف  النظبام ايل  للبيانبا  ادمتتيبلتببدّ حتتبل  أ  وعلب  المجبعيد البوط ، تببم    العويب .

هبببق و المعببان اخلببا  بعببدما ةيّ العمبب  الببذين ينتملببو  إىل  ،جيببا املعلومببا اخلببرباو و  ببال ت نولو 
       حتد  خُي  بعم  ال لعا  ادمتتيل.ير   األون تاة، 

نظق مببتة واحببدة و شببعبل الت نولوجيببا بعببض أنرببعل التعبباو  التمبب  البب  تُببوت ت ببتايل  -59
. ااملمايببل التملي بيل ملعادبل الربعبل ملا بل  الا باالداملمبل ل   لروالواللوج تيا   ا اي  ال فايل 

وضب  ممايبببا  بتنا يبل )انظببت الفبتن جببيق( و لربوا   املتعلمبل باتسببتدامل ت مبن و اتسببتمتاي ل
ذا   ابببباق أوسبببب  تببببدمل اسببببرتاتيايا  واضببببيل ل سببببتدامل. و تعببببزز مرببببايي  متعببببدةة ال ببببنوا  

ما  ت قببب  التتببباملز البببث ت )أي يبببت  لتعزيبببز اسبببتدامل النتببباملل و ضبببإحبببد  العبببتق األوت مبببن 
ضبمن أنربعل التعباو  اً البيوت  ةياج ا و اجتماعا  اخلرباو برأ  النم  امل تدام، وهذا أي 

     التم (، األمت الذي يتعلل املزيد من التعاو  بم الفتون والُرعل.

 قطاعاتعدة ل الشاملةالمسائل  -هاء 
 تعميم المنظور الجنساني -1 

ج ببوة  لتعمببيق املنظببوي ادن بباي مببن يبب ل تعيببم ج ببا  تن ببيي اً األون تبباة مببؤيت عببزز  -60
قببواملق الرتيببيص ملرببتون التعبباو  وضبب  املنظوي ادن بباي، والتببدييل، و تُعببا بببالربنببامل الفتعبب  ضببمن 

املمباب   والدياسبا  امل تبيبل إىل  ويلمجبت التم ، واسبرتاتيايل تعمبيق املنظبوي ادن باي للبيبوت.
العلببببببق  أنرببببببعل تببببببي تو   أةمببببببل ادوانببببببل ادن ببببببانيل و بعببببببض األنرببببببعل. 4لربنببببببامل الفتعبببببب  أ  ا

والت نولوجيبا واتبت بباي وت نولوجيببا املعلومببا  واتتمجببات  أل ببتاض التنميببل أا بب  املمايسببا ،  ببا 
و ذلبببك البببدعوة إىل ضبببتوية اسبببتخدام العلبببق والت نولوجيبببا لبببدعق تنميبببل املبببتأة، وترببباي  ةويهبببا و 

مببن  ،وبالتعبباو  مبب  منظمببل العمبب  الدوليببل، وضبب  األون تبباة مببباةئ توجي يببل عمليببل .(40) بباياتبت
وتت بمن   مت بم الن باو ياملبدا  األعمبال التااييبل.، ب يبل ي ل ت نولوجيا املعلومبا  واتتمجبات 

بعبببببض األمثلبببببل األيبببببت  حببببببوت األون تببببباة بربببببأ  ت نولوجيبببببا املعلومبببببا  واتتمجبببببات ، وامل بببببامل  
__________ 

    .2011األون تاة،  (40)
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وتراي  الن او بنراك و عمليا  استعتاض ال ياسا  املتعلمل بالعلق والت نولوجيبا  .(41)ادن انيل
يبببببا واتبت ببببباي و تايلنبببببد وعمبببببا ؛ امبببببد تربببببف اسبببببتعتاض ال ياسبببببا  املتعلمبببببل ببببببالعلق والت نولوج

لنتباملل جعلبت اواتبت اي و عما  عن مرب لل ضبعف أةاو البنبم و املبدايس اتبتدامليبل والثانويبل، و 
     .ل من أولويا  ال ياسل العاملتواز  بم ادن م و التعليق العا  أولويال  ت ت دف حتميي 

 الت نولوجيبببببببا شبببببببعبل أجبببببببت  املبببببببونيفم،  ياو استممجببببببباوو  يظ بببببببت مببببببباوعلببببببب   بببببببو   -61
 قبببا أ  اعاليت ببا تانببت متوسبببعل و تعمببيق املنظبببوي وتبببم   ،لتببدي هتااً ذاتيببباً اللوج ببتيا  تمييمببو 

 مباةملبب  تعبيببي يببلتيفعببدم معتاببل  و  ادن بباي، املنظببوي لتعمببيق مرببرت  ا ببق وجببوة عببدما ادن بباي.
الدياسبببل اتستممجبببامليل الببب  للبببت  وأتبببد  .والبيبببوت التمببب  التعببباو  و يبببا  ت برببب  يبببؤ ّ 

ل املربايتو  و الدياسبل البنبوة ؛ ويت بامل تفيدين املباشتين من التعاو  التمب  هبذا اتسبتنتاج أي باً 
الببب  حتظببب   بببواامت ق مبببن األعلببب  إىل األسبببف ، وأةيجبببوا تعمبببيق املنظبببوي ادن ببباي و  يبببت هبببذا 

اد بوة املبذولبل حبم ايل ، ت يبزال مثبل  بال الرتتيل )انظت الر  (. وقذا ال بل، وببالت ق مبن 
اتيبببي التميبببيق أي مبببن أوجببب  التبببآزي مببب  الوحبببدا   ي حبببظ ومل  لتعزيبببز تعمبببيق املنظبببوي ادن ببباي.

التنظيميببل األيببت  بربببأ  تعمببيق املنظبببوي ادن بباي، أو أي نتببباملل تتعلببي بببباملنظوي ادن بباي علببب  
إىل فل ح ببل نببون ادببنا، و جببل إىل بيانببا  ممجببنّ ز املونيفببو  ايفاوأبببتَ   م ببتو  ال ياسببل العامببل.

إىل توجيبب  عملبب  وو بباملي اً أي بب حيتبباج األمببتو   ةعببق املببديتين.إىل التعبباو  بببم الُرببعل، و ضببتوية 
علب  وجب  اخلمجبو  ومثبل حاجبل  ادن باي و أعمباقق ا منامليبل. ةاعمل عبن تيفيبل تعمبيق املنظبوي

إىل حتليبببب  اً تمجبببميق املرببببايي ، وذلبببك اسببببتناةأهببببداف تتعلبببي ببببباملنظوي ادن ببباي عنببببد وضببب  إىل 
وبعبباية   .نف ب ا و تب  ادن بم، وي بد هبذ  األهبدافهببا ل ن للمرتون أ  يؤ ت  يل ال  يفال

               .أيت ، ينب   حتلي  النتاملل ال لبيل احملتملل والتخفيف من وطأهتا إذا تا  ذلك   ناً 

 االنصاف والتنمية الشاملة -2 
 بببميق وتيبببل األون تببباة، ويبببتةا  ضبببمن األهبببداف  رببببا مبببن ا نمجببباف والتنميبببل الرببباملل -62

بنببباو قبببديا  اللابببا  الوطنيبببل لتي بببري  اقبببدف مبببن. و 4واألنربببعل اتسبببرتاتيايل للربنبببامل الفتعببب  
 مببن أجبب  التببدييل بتنبباملويببب    مرببايتل البلببدا  الناميببل و التابباية الدوليببل.هببو تعزيببز  التابباية

وي ببتند أسببباس   مببن املرببايتل و التاببباية الدوليببل.لتم ين ببا  ربا  و البلببدا  الناميبببل،التابباية اخلبب
الفبببببت  املتاحبببببل للبلبببببدا  الناميبببببل إىل لعلبببببق والت نولوجيبببببا واتبت ببببباي و  بببببال ا وتيبببببل األون تببببباة

وجبببوة اً ولببوحظ أي بب  .قبببا مثيبب ت ل البب  هنببجببتاو الثببوية الت نولوجيبببل التا   مببن شببباطت ببتواج ومببا
إ ب   و التاباية ا ل رتونيبل بتنبامل اهتمام بايفمجول عل  ت نولوجيا املعلوما  واتتمجات  و 

و  67وأتد  البيل امل تفيدين من التعاو  التم  الذين للبت ق الدياسبل اتستممجبامليل )  الموانم.
اةيل، وقبدية منظبوي ا نمجباف مبن يب ل تعزيبز التنميبل اتقتمجبانعبو  علب  املاملل( أ  التدي   

وايمبا يتعلببي بإسب ام العلبق والت نولوجيبا واتبت بباي  البلبدا  الناميبل علب  املناا ببل )انظبت الرب  (.
ببببباو حتميبببببي أهبببببداف التنميبببببل امل بببببتدامل،  ن يوجبببببد علببببب  الع بببببا مبببببن ذلبببببك نعببببباق أوسببببب  ل د

مبببب  استعتاضببببا  سياسببببا  العلببببق والت نولوجيببببا واتبت بببباي مببببن معادببببل ادوانببببل التوزيعيببببل بال ا
            . ت الولي  ما ل

__________ 

(41) UNCTAD, 2014, Measuring ICT and Gender: An Assessment (United Nations publication, New 

York and Geneva). 
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 االستنتاجات -ثالثاا  
  التاليل  اتستنتاجا التمييق أني ت  -63

تظببببب   يببببب  وتيبببببا  شبببببعبل الت نولوجيبببببا واللوج بببببتيا  ذا  أربيبببببل و ضبببببوو  )أ( 
األون تاة ل ما  ات اق ا م  األهداف  عل  نعاق مد بذلت ج وةاأهداف التنميل امل تدامل؛ 

 بببا؛ ومببب  ذلبببك، ت تبببزال هنبببا  إم انيبببا  لتعزيبببز إةماج بببا و يعبببط عمببب  شبببعبل وامل ببباربل اي
    ؛ الت نولوجيا واللوج تيا 

 للعلببببق أتببببرب وزنبببباً  الدوحببببل، بوتيببببل مماينببببل نببببريويب، مااي يببببانوإعبببب    يععبببب  (ب) 
 قعببان و اتسببتدامل وجوانببل التقمبب ، واتقتمجبباة ا ل رتونيببل، والتابباية واتبت بباي، والت نولوجيببا

مااي يبانو إعب   تمبا تبتة و ،  ل املوسعل لتوقعا  الدول األع باوالوااو بالوتي وسيتعلل .النم 
      ؛مواية إضاايلإتاحل  ،نريويب

وسبببيتعلل  ببب  مبببواية إضببباايل يايجبببل عبببن امليزانيبببل ممايببببل من ايبببل واسبببتباقيل  )ج( 
أتببرب وطويلببل األجبب ، ي ببببع ا مببد حتولببت أا ببليا  اد ببا  املا ببل إىل متويبب  بببتامل ا  أا بب .

وتبببببو  البلبببببدا  امل بببببتفيدة واد بببببا  املا بببببل أربيبببببل حموييبببببل للممايببببببا    منعبببببي واضببببب  للتبببببدي .
وعب وة علب  ذلبك، تربرتك اد با  املا بل تأتيبد أ  إطباي األون تباة لبإلةاية الماملمبل  امل تدامل.

 نتاملا با. وسي باعد تُبل ب  أ ببعل  النتاملل يف  بايفد األةم من متعلببا  التخعبيط وا بب  ، و 
التعبيي املن ا   طاي قوي لإلةاية الماململ عل  النتاملل مديتي شعبل الت نولوجيبا واللوج بتيا  

          ؛قالتيديا ، وتفالل التعلّ  توق عل  حتديد الت يريا  اقامل، و 
لتعزيبببز تعمبببيق   بببالوعلببب  البببت ق مبببن اد بببوة ال ببببرية الببب  بُبببذلت، ت يبببزال مثبببل  )ة( 

  ، ت سيما و  بال التعباو  التمب  والبيبوت.4املنظوي ادن اي بمجوية من ايل و الربنامل الفتع  
برببأ  تعبيببي اً واضبياً ، وتوجي ببوالتببأطري ويتعلبل هببذا األمبت تعميببي اخلببربة، واسبتمتاي بنبباو المبديا 

       التم  وحبوت املنتاا .تعميق املنظوي ادن اي و ختعيط وإةاية وي د مرايي  التعاو  
    التاليل امل تفاةة والديوس اديدة املمايسا  التمييق وأني ت -64

ت فببب  املرببباويا  الواسبببعل النعببباق مببب  طاملفبببل واسبببعل مبببن أ بببياب املمجبببليل  )أ( 
ا سببببب اما   بربببببأ  ال ياسبببببا  املتعلمبببببل ببببببالعلق والت نولوجيبببببا واتبت ببببباي، طاملفبببببل واسبببببعل مبببببن

اً وبا ضبباال إىل ذلببك، ينب بب  لألون تبباة توسببي  نعبباق ممايبتبب  لتمببدا ةعمبب  تنفيببذ  .وامل بباربا 
لتو ببببيا  اسببببتعتاض ال ياسببببا  املتعلمببببل بببببالعلق والت نولوجيببببا واتبت بببباي، وي ببببد ال ياسببببا ، 

مبن التييبز البتاهن لفاملبدة أ  خيفبف ومن شبأ  هبذا األمبت   وتمييما  متابعل ال ياسا  ادديدة.
العمليل للمعان ا نتاج  حتياجا  عل  ح اب اتل للمؤس ا  األتاةليل اتحتياجا  البيثي

        ؛ لت نولوجيامن ا
 اببإ  تتسببيخ وتمببا يت بب  مببن تنفيببذ النظببام ايل  للبيانببا  ادمتتيببل و يوانببدا، )ب( 

متاتبز التبدييل التابعبل لل بلعا  ادمتتيبل  ضمن المدية عل  تدييل يرباو ت نولوجيا املعلوما 
    ؛ اسرتاتيايل جيدة لتعزيز استدامل النتاملل يُعد

قيمببل م بباال أساسببيل لألون تبباة، وت ببتيي المببدام  شببب ا  اخلببتجيم وتُعتببرب  )ج( 
    ؛ امت   زمام األموي برأهنالوضوح ا و اً أا   تعزيز اً تونييف ا تونييفنعاق توسي  
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احبببل التبببدييل ومبببن شبببأ  مف بببوم شبببعبل الت نولوجيبببا واللوج بببتيا  املتعلبببي بإت )ة( 
ي ل تعبئبل مبواية املبوانئ الربتي ل أ  ي بو   ثاببل منبوذج لتمبدا م باعدة تمنيبل مثيلبل أيبت   من

    ؛ لبناو المديا 
أطببت مؤس ببيل إقليميببل ل ببن   وجببد مببا، حيثأنبب  وتببوح  بعببض األةلببل الناشببئل )هب( 

    ؛ التيديا  العابتة لليدوة ملواج لاً وناجع اعاتً  سبي  املمايبا  ا قليميل تانت اتيتباك هبا،
  النمبببباذج الث  بببل التاليببببل لتمببببدا ابببإ وملبببا تببببا  األون تببباة وتالببببل  بببري ميدانيببببل، )و( 

 لعمليببا    تمببدا مببدي  علبب  مببا يبببدو أة  ونييفت ببا بربب   جيببدت ببو  قببد التعبباو  التمبب  
نظمبببا  الببب  قبببا مببب  امل تمسببب الالتعببباو  مبببن يبب ل  اد ببا  الفاعلبببل ا منامليبببل األيبببت ؛ والتبببدي 

ببد ح ببوي ميبببداي قببوي؛ والتنفيبببذ املباشببت للمربببايي  الماملمبببل بببذاهتا، تلمبببا التمويببب ، ومونيفبببو  ُوج 
    الدعق امليداي، والت د، والتمييق. 

 التوصيات -رابعاا  
 يو   التمييق  -65

    األمم العام لألون تاة، ومديت شعبل الت نولوجيا واللوج تيا   ا يل   )أ( 
 هي لت بببا، وإعببباةة املوجبببوةة، للمبببواية أولويبببا  حتديبببد  بُ ُسببب و لنظبببتا -1 

 واتقتمجبباة ا ل رتونيببل، التابباية برببأ  األون تبباة عمبب  ةعببق أجبب  مببن اتقت بباو، عنببد
ت نولوجيبببا واتبت ببباي أل بببتاض التنميبببل امل بببتدامل، وذلبببك ببببالنظت إىل وال والعلبببق التقمببب ،

   الوتيل املوسعل ال  أتاح ا مااي يانو نريويب. 
  تميببيق، وحت ببم وتعزيببز إطبباي األون تبباة لببإلةاية الماملمببل علبب  النتبباملل. -2 

   عل  م تو  الرعبل.  وضما  التنفيذ المجايم واملت ي دمي  عنا ت حااظت 
وضبب  وتنفيببذ يعببل مفمجببلل دمبب  األمببوال مبب  اسببرتاتيايا  متباينببل،  -3 

    وبفئا  شتلفل من املا م،  ا و ذلك المعان اخلا .
     يو   التمييق مديت شعبل الت نولوجيا واللوج تيا   ا يل   )ب( 

وضببب  وتنفيبببذ اسببببرتاتيايل للتوا ببب  ت بببتند إىل النتبببباملل الماملمبببل علبببب   -1 
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