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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  ة جملس التجارة والتنمي
  الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية

  الدورة الثانية والستون
   ٢٠١٢سبتمرب /أيلول ٥-٣جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت٤البند 
  تقييم أنشطة األونكتاد

  استعراض عام: تقييم أنشطة األونكتاد    

  تقرير مقدم من األمني العام لألونكتاد    

  مقدمة    
 األونكتـاد    اليت اضطلع هبا    أنشطة التقييم  يشكل هذا التقرير استعراضاً عاماً يصف       -١

ع أنـشطة    عن مجي  بشكل أكمل   إلتاحة اإلبالغ   هذه املعلومات  وتقدم.  العام السابق  خالل
  . وهي متثل خطوة حنو تعزيز املساءلة والدروس املستفادةالتقييم،

  ٢٠١١التقرير التقييمي التوليفي لعام   -أوالً  
وجترى .  أداء عمل األونكتاد   بشأن ذات مصداقية    تعليقاتالتقييمات اخلارجية   تقدم    -٢

واالسـتدامة،  والكفـاءة   ) مبا يف ذلك األثـر     (وفقاً ملعايري األمهية والفعالية   التقييمات  هذه  
  وجلنة املساعدة اإلمنائيـة    فريق األمم املتحدة املعين بالتقييم    تساق مع املعايري اليت حددها      الاب

اسـتخالص  إىل   هذا التقيـيم     ويهدف .نظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي     التابعة مل 
وميكـن أن   . املـستفادة  وحتديد الدروس    ، وتقدمي توصيات  بشأن العمل املنفّذ،  استنتاجات  

يف التأثري على إعداد العمليات املتكـررة يف املـستقبل وختطيطهـا             هذه املعلومات    تساعد
مشاريعه  لربامج األونكتاد و   ة اخلارجي للتقييمات استعراضاً عاماً ويقدم هذا التقرير    . وتنفيذها
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:  شـقني يف حتقيق هدف ذي   هذا التقرير   يكمن الغرض من     و .٢٠١١اليت نفذت خالل عام     
 نظام  نشاءوإ؛   أداء األونكتاد فيما يتعلق بتنفيذ واليته      بشأن لنتائج التقييم    موجز توليفي تقدمي  

نشر الدروس املستفادة الـيت     إىل   أيضاًإمنا يرمي    عن هذه النتائج، و    ال يرمي فقط إىل اإلبالغ    
  .إجناز الربامج واملشاريع  حتسنيميكن أن تساهم يف

 الفرقة العاملة تكليفاً بإجراء تقييَمْين من تقييمات الربامج         فقد أصدرت ،  وبوجه عام   -٣
تقييمات للمشاريع عقب االنتـهاء      ثالثة وأجريت،  ٢٠١١ سبتمرب   /ونظرت فيهما يف أيلول   

  هلذه التقييمات   النتائج الرئيسية  بالتفصيلالفقرات التالية   وتوضح  .  األنشطة املتوخاة  من تنفيذ 
  .هاوس املستفادة من والدر املقدمة فيهاوالتوصيات

نسقت وحدة التقييم والرصد التابعة لألونكتاد تقييَمْين اثنني مـن    ،  ٢٠١١يف عام   و  -٤
 العلـم   املعـين بتـسخري   ربنـامج األونكتـاد     ب  التقييمان املتعلقات  الربامج، ومها تقييمات  

إىل الـشعب     املـساعدة  ، وبرنـامج األونكتـاد لتقـدمي      )١( التنمية ألغراضوالتكنولوجيا  
  .)٣(حسب التكليف الصادر عن جملس التجارة والتنمية، )٢(فلسطيينال
 العلـم والتكنولوجيـا     املعين بتسخري تعمق لربنامج األونكتاد    املتقييم  الظر يف   وقد نُ   -٥

اإلطـار االسـتراتيجي   ب املعنيـة ألغراض التنمية يف الدورة التاسعة واخلمسني للفرقة العاملة   
 العلـم   املعـين بتـسخري    تنفيذ برنامج األونكتاد     إىل أن لتقييم   ا خلصو. وامليزانية الربناجمية 

  ويتمثل استنتاج آخر يف أن     . التفاق أكرا   مع واليته وفقاً   اتسقوالتكنولوجيا ألغراض التنمية    
وتكنولوجيـا املعلومـات     توطيد عمل األونكتاد يف جمال العلم والتكنولوجيـا واالبتكـار         

البحـث  قد أدى إىل تعزيز ما جيريه مـن أعمـال          ٤ يف إطار الربنامج الفرعي    واالتصاالت
يف  اخـتالل    إىل حدوث  فريق التقييم    فقد خلص  ومع ذلك،    .والتحليل ونواتج التعاون التقين   

الفـرع   لصاحل تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت يف         ، هذا العمل  ، خالل إجراء  التوازن
  النتائج اليت توصـل إليهـا      داً إىل استناوحدد فريق التقييم    . جمايل العمل كليهما   عن   املسؤول

 يف  املتصل بالنظر إطار اآللية احلكومية الدولية     ) أ (: مبا يلي  بضعة جماالت للتحسني فيما يتعلق    
 األونكتاد يف عمله يف جمال العلم والتكنولوجيـا          الذي يضطلع به   دورال) ب (؛هذه املسائل 

  والتعـاون  التنـسيق ) ج (؛خـرى منظمات األمم املتحدة األ   بالنسبة إىل   ألغراض التنمية و  
 ؛العلم والتكنولوجيا واالبتكـار   بشأن   العمل    جمال عب وبني الوكاالت يف   بني الشُ املشتركني  

  .هيف هذا الصدد واإلبالغ عنإلطار العمل املنجز التخطيط ) د(
األساس الذي استندت إليه املناقشات القوية اليت شهدها االجتماع،          التقرير   شكلو  -٦

  :ي يلماناقشة امل عن نبثقةالنقاط املتتضمن  و. وتوصياته أمهية نتائج التقريرسوهو ما يعك

__________ 

)١( TD/B/WP/234. 

)٢( TD/B/58/6. 

)٣( TD/B/WP/215. 
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على التوصية اليت تدعو إىل إيالء مزيد من االهتمام لـربامج           حصول اتفاق     )أ(  
التعاون التقين ولنقل املهارات واملعرفة إىل البلدان النامية عن طريق زيادة مشاركة مـوظفي              

  املستوى القطري وزيادة مشاركة اخلرباء احملليني يف أنشطة املشاريع؛األونكتاد يف العمل على 
على التوصية الواردة يف تقرير التقييم اليت تدعو        موافقة العديد من املندوبني       )ب(  

األونكتاد إىل حتسني ممارساته يف جماالت التخطيط والرصد واإلبالغ فيما يتعلق بربنامج عمله             
  نولوجيا ألغراض التنمية؛املعين بتسخري العلم والتك

تأكيد بضعة مندوبني من جديد على ضرورة حتـسني التنـسيق داخـل               )ج(  
األونكتاد ومع الوكاالت األخرى من أجل ضمان أوجه التكامل وحتسني االتساق، وخباصة            

  .يف جمال العلم والتكنولوجيا واالبتكار
عمل األونكتاد يف   بملتعلقة   التوصية ا  إزاءبعض القلق    عن    أيضاً ومع ذلك، فقد أُعرب     -٧

 هلذه التوصية، مـن هـذا اجلانـب،         الدول األعضاء أن  حيث رأت   جمال نقل التكنولوجيا،    
تتوصل الفرقة العاملة هلذا السبب، مل و . أكرا اتفاق اليت حددها على والية األونكتاد  تداعيات

 التوصيات الواردة يف   فيذبشأن ما إذا كان ينبغي لألمانة تن       توافق يف اآلراء     يف تلك الدورة إىل   
 ٢٠١٢وستتواصل مناقشة التوصيات يف الدورة اليت تعقدها الفرقة العاملة يف عـام             . التقييم
ومع ذلك، فقد كان من نتائج التقييم أن بدأت األمانة يف التفكري بشأن             . التعاون التقين بشأن  

   .السبل اليت ميكن هبا تعزيز عملها للتمكن من حتقيق نتائج أفضل
 إىل الشعب الفلـسطيين     املساعدة  لتقدمي وُنظر يف التقييم املتعمق لربنامج األونكتاد       -٨

وقّدر التقييم، الذي أجـراه خـبري       . خالل الدورة الثامنة واخلمسني جمللس التجارة والتنمية      
ديفاكار، العمل الذي نفذته وحـدة تقـدمي املـساعدة إىل     . ف. السيد س التقييم املستقل،   
منهجية واستندت   . وفق ركائز العمل الثالث لألونكتاد     ١٩٩٠، منذ عام    يينالشعب الفلسط 

كـتيب  املسـتعراض   اال) أ( :املنبثقة عن ما يلي   لبيانات  لتحليل  الوإىل أسلوب التثليث    التقييم  
 مع أصحاب املصلحة     اليت أجريت  قابالتامل) ب (للوحدة؛ذات الصلة   واملخرجات  للوثائق  
  .يدانية إىل القدس ورام اهللالزيارات امل) ج (املعنيني؛

 من وعاكسة،  أنه على الرغم من الظروف امليدانية امل      إىل   املستقل   خبري التقييم وخلص    -٩
يف هذا اجملال مـن     اإلمنائية بالزيارة    املساعدة   مشهديف    صغرياً ميثل طرفاً فاعالً  أن األونكتاد   

أمر غري  ت اليت أعرب عنها املستفيدين      الحتياجايف تلبية ا  فيدة  امل ه ومسامهات فإن أمهيته العمل،  
  أن هنج األونكتاد املتخصص قدم عـدداً        إىل  التقرير خلص وعالوة على ذلك،     .قابل للجدال 

 يف تعزيز    مهماً  شريكاً ميثلاألونكتاد  كون  ، مع   ذات امللكية املسجلة  تقنيات  الدوات و األمن  
  .ةنظام اإلدارة اجلمركي

األونكتاد يواجه حتديات حمتملـة يف االسـتجابة        أن   التقييم املستقل     خبري والحظ  -١٠
لألولويات اجلديدة والناشئة للسلطة الفلسطينية واملستفيدين اآلخرين، وتنشأ هذه التحديات          
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حاجة السلطة الفلسطينية إىل تعبئة تعهدات مالية كافية من أجل زيادة الفعاليـة يف              ) أ: (عن
يدعمها املاحنون يف امليـدان     ألنشطة   اجتاه متزايد    وجود) ب(؛  أولويات التنمية الوطنية  متابعة  

افتقار ) ج(لصاحل القطاع اخلاص الذي مل حيصل على مشاركة كافية يف السنوات األخرية؛             
األونكتاد إىل الوجود امليداين والشراكات امليدانية وغيابه عن هياكل تنسيق املعونة يف األرض             

قدرته على تقدمي املسامهات اإلضافية رغم أمهيتـه        الفلسطينية احملتلة، وكلها عوامل حتد من       
  .وقدراته وخرباته

 التوصيات الواردة يف    مراعاة األمانة   إىللب   وتوصياته، طُ  للتقرير حيويةبعد مناقشة   و  -١١
. يف تنفيذه املستمر التفاق أكرا     جملس التجارة والتنمية      اليت جيريها  داوالتاملالتقرير، وكذلك   

 تنفيذ هذه التوصيات، مـن أجـل   وكيفية يف حتديد إمكانية النظر على  اآلن األمانةتعكف  و
  .اإجناز واليتهتعزيز 
مشروع التجارة اإللكترونية   ) أ(:  هي لثالثة مشاريع وأُجنزت أيضاً تقييمات خارجية       -١٢

 النهوض بالسياسات االقتصادية والتجاريـة      - ٦- املشروع نون ) ب(؛  واإلصالح القانوين 
مو دون اإلقليمي من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف البلدان العربية يف           املوجهة حنو الن  

 تنمية القدرات احمللية لتحديـد فـرص        - ٥- نون املشروع) ج(؛  غرب آسيا ومشال أفريقيا   
  .النمو من خالل تعبئة املوارد

مشروع هو ، و مشروع التجارة اإللكترونية واإلصالح القانوين حكومة فنلندادعمتو  -١٣
 لكتروين من أجل هتيئـة    إلاستعراض تشريعات الفضاء ا    يف   ات القرار متخذيىل دعم   إيهدف  

توعيـة، وتقـدمي    المحالت  تنظيم    أنشطة املشروع  ومشلت.  اقتصاد املعلومات  تتيح تنمية بيئة  
 أنشطةز على    ركّ الذيالتقييم،  وخلص   .، وإعداد األطر القانونية    القانونيني املشورة والتدريب 

 يف   رائـداً  كـان هذا املشروع   إىل أن   ،  ٢٠١٠إىل عام    ٢٠٠٦ عام    من  يف الفترة  شروعامل
ُمِطلقـاً  البلدان املستفيدة منـه،  إىل إدخال البعد القانوين لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت     

مشاريع قوانني للفضاء   ت  ّنُسقد  ف. مواءمته و لكتروينإللفضاء ا إصالح قانون ا  بذلك عملييت   
أن هنـج   تبـّين   و . املستفيدة بلدان ال مجيعيف  لتقّرها احلكومات   كانت جاهزة   لكتروين أو   إلا

 بعمليات التوعيـة وبنـاء      مدعوم،   القانونيني مزيج من املشورة والتدريب    وهو   -املشروع  
تحقيق والتزامهم ب الشركاء يف املشروع    تعزيز الثقة لدى     يف    كان ناجحاً  - القدرات املؤسسية 

لكتروين إلالفضاء ا قانون  ويعّد  . تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  الدولية ل عايري  لملاالمتثال  
لنصوص ل ستمراملتعديل  الالتطور املتزايد لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت      جماالً يتطلب فيه    

.  واخلدمات االستشارية  يف جمال التدريب  االحتياجات  تزايد   إىل   وهو ما قد يؤدي   القانونية،  
علـى مـسألة     ها خبري التقييم بشكل أساسي     التوصيات اليت وضع   انصبت الصدد،   يف هذا و

تحديـد خـرائط طريـق      ب، أوصـى التقريـر      تحديد وعلى وجه ال   .عاستدامة هنج املشرو  
 .اليت تدعم ملكية املستفيدين واستيعاهبم ملخرجات املـشروع       شاملة  واستراتيجيات خروج   

الطلب على هذه  يف الزيادة املتوقعة ملتطورة، وكذلكوبالنظر إىل أمهية هذا املوضوع وطبيعته ا  
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 بضرورة تعزيز    خبري التقييم كذلك   ، أوصى وأقل البلدان منواً   البلدان النامية    املساعدة من قبل  
  .ةوارد إضافيمبهذا املشروع 

 تنمية القدرات احمللية لتحديد فرص النمو من خالل تعبئة    - ٥- نون املشروعكان  و  -١٤
 وحصل على الدعم مـن    ،  ٢٠١٠  عام  إىل ٢٠٠٦  عام  التشغيل يف الفترة من     قيد - املوارد

 املشروع تعزيـز قـدرة      واستهدف هذا  ).الشرحية السادسة (حساب األمم املتحدة للتنمية     
 للتمويـل اخلـارجي     بديلةالصادر  املحتديد  يف جمال   واضعي السياسات يف البلدان األفريقية      

.  هذه املصادر  اف احلد من الفقر واالستفادة الفعالة من      دعم أهد ل املنشئ للديون    واحمللي غري 
 وتنظيم  دراسات حاالت إفرادية قطرية    إعداد   تضمنت أنشطة هذا املشروع   ويف هذا الصدد،    

ونـشر مبـادئ      تدريبية وحلقات عمل لقات دراسية إقليمية    حاخلرباء و من  اجتماع لفريق   
  . وتعميمهاتوجيهية

 جهودها   إطار بلدان النامية يف  لل مهمةملشروع كانت   اأنشطة   أن    إىل  التقييم خلصو  -١٥
 بعـض    حـدوث   وعلى الرغم من   .استخدامهاالرامية إىل تعزيز تعبئة املوارد احمللية وحتسني        

إفـادة  ن من املشروع    واملستفيدفقد قدم   ،  ته متابعة أنشط  وضرورةالتأخري يف تنفيذ املشروع     
وقد وجهت التوصيات الصادرة عـن      . فزةربت نتائجه مشجعة وحم   واعُت،  ته أنشط إجيابية عن 

توصـية  األونكتاد، مبا يف ذلـك      إىل  لتنمية و ل األمم املتحدة     حساب  مكتب خبري التقييم إىل  
اعتماد تمويل املشاريع تشجع    لآليات  عن   حتسني عمليات تقييم املشاريع، وتوصية       استهدفت

سـائر مـشاريع   بـني  فيما  التآزر  أوجه  ع و يرا تقاسم التكاليف مع املستفيدين من املش      ُنهج
تعاونه مع الشركاء اآلخرين      األونكتاد  يعزز  كذلك بأن  وأوصى خبري التقييم  . حساب التنمية 

 نتدياتيف هذا اجملال من خالل املشاركة يف املاليت يبذهلا  جهود التوعية يكثفيف التنمية، وأن 
  .اديةإدماج هذا املوضوع، نظراً ألمهيته، يف أنشطة براجمه العالدولية و

 - ٦-املشروع نـون    )الشرحية السادسة (حساب األمم املتحدة للتنمية     أيضاً  دّعم  و  -١٦
النهوض بالسياسات االقتصادية والتجارية املوجهة حنو النمو دون اإلقليمي من أجل حتقيـق             

، وقد كـان هـذا      األهداف اإلمنائية لأللفية يف البلدان العربية يف غرب آسيا ومشال أفريقيا          
واستهدف . ٢٠١١ إىل وقت مبكر من عام       ٢٠٠٨ع قيد التشغيل يف الفترة من عام        املشرو

طويل حتول هيكلي املشروع تعزيز التجارة اإلقليمية ومسامهتها يف حتقيق منو اقتصادي مطرد و
 وتقدمي خدمات استشارية     دراسات حاالت إفرادية قطرية     األنشطة إعداد  تضمنتو. األجل

  .خلرباء وحلقات عمل إقليمية األفرقةوتنظيم اجتماعات 
 خـبري التقيـيم املـستقل، أن        واليت أفاد هبا  ذا املشروع،   هب املتعلقةنتائج  وأكدت ال   -١٧

.  املـشروع  النهج الذي اعتمـده    أمهية   وأثبتت ُيعّد مقدماً مناسباً هلذه املساعدة،    األونكتاد  
 والربط الشبكي يف جمال      املشورة توجه املشروع حنو  يف ضوء    أنه والحظ خبري التقييم املستقل   

 والتغريات الـسياساتية لموسة املنتائج فإنه ال ميكن قياس ال السياسات املرتكزة على البحوث،   
 مـع    اليت أجريت  قابالتاملأظهرت  فقد  ومع ذلك،   . التقييميف وقت   على الصعيد القطري    
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 حتـسني   ليف جمـا   معارف ومشورة مفيدة  د   املشروع قد ولّ    هذا املستفيدين من املشروع أن   
وسياسات االقتـصاد    يف السياسات التجارية      للتنمية واتية وامل  املراعية ملصاحل الفقراء   اجلوانب

 ذلك، فقـد    باإلضافة إىل و. ات القرار اختاذ مؤسسات   مساعدة و من شأهنا إفادة  الكلي اليت   
قـارير  ت استناداً إىل مناقشات املائدة املستديرة    ، واليت تضمنت     حلقات العمل اإلقليمية   كانت

 أتاحت حلقات العمل هذه   ، حمل تقدير كبري، و    والتعليقات ،، وحتليل اخلرباء  لبحوث القطرية ا
عمليـات  يف عملية التكامل دون اإلقليمي وما يتصل هبا من          منرباً للمشاركة الفعالة للبلدان     

على ضرورة تعزيز اسـتدامة إجنـازات       توصيات خبري التقييم     وركزت   .تشكيل السياسات 
 إضفاء الطابع املؤسسي على املعارف املكتسبة، وإدماج آليات املتابعة يف           من خالل املشروع  

 إشراك املؤسسات اإلقليمية يف تنفيذ      تعزيز هلذه الغاية، أوصى التقييم ب     وحتقيقاً.  املشاريع وضع
 دمـج    املستحسن ولالضطالع بذلك، سيكون من    .أنشطة املشاريع املتعددة البلدان   ومتابعة  

 ، املؤسسات اإلقليمية   هذه بناءدعم   أو   ، والتزامهم بشكل رمسي    الشركاء  هؤالء عملية حتديد 
  .املشاريعيف أنشطة 

بارزة حددها خـرباء    " دروس مستفادة "وأدت هذه التقييمات إىل استخالص عدة         -١٨
  :التقييم، وتضمنت ما يلي

 اليت حتـاول    املؤشراتاستناداً إىل    القائمة على البحوث      املشاريع  أداء تقييمال ميكن     
غـري   ، إىل حد معني،    وهذا ما جيعل نتائج املشروع     . يف املستقبل   نتائج البحوث  تنفيذقياس  

 النتائج ثده من املتوقع يف العادة أن حتأنفبالنظر إىل ، وحتديداً. قابلة للقياس وال ميكن حساهبا    
م فعالية هـذه     تقيي فإنث والدعوة خارج اإلطار الزمين لألنشطة،       و من أنشطة البح   ستمدةامل

 النتائج الفعلية   إظهار من    على إمكانات حتقيق النتائج بدالً      يقتصر يف أغلب األحيان    املشاريع
نتـائج  ل  املستفيدين استيعابأدلةمؤشرات قياس فإن يف هذا السياق،  و .عاليت حققها املشرو  

املؤشـرات   أكثر مالءمة مـن      تبدو...)  العمليات   وأدلةزيادة املعرفة أو الوعي،     (البحوث  
وختضع لعوامل خارجية   األجل  الطويلة   تتوافق مع التغريات      واليت سياساتالاعتماد  باملرتبطة  

  .ع املشروبةاتتجاوز رق
 ذات الوجـود   بني املنظمات مع الوكاالت أو املؤسسات         املشترك التعاون  )أ(  
 النتائج، من خالل    استدامةوميكن زيادة تعزيز    . تعزيز استدامة نتائج املشروع   بإمكانه  امليداين  

 يف البداية يف    جرى إدراجها  املؤسسات الوطنية واإلقليمية، إذا      اليت تضطلع هبا  املتابعة النشطة   
  ذه املؤسسات؛هل والية واضحة وتسىن حتديد استراتيجيات وأنشطة املشاريع،

 ملساعدة التقنية باألونكتاد  ل  الرئيسية تقاريرال اضيع ربط مو  األمهية مبكان من    )ب(  
 هذه التقارير علـى     اليت حتملها  تعزيز تطبيق الرسائل الرئيسية      بغية،  "رضألعلى ا  "ملوازية هلا ا

 السياساتيةقدمي املشورة   باالنتقال من ت  دعم هذه اخلطوة    ويعّد  . املستوى اإلقليمي أو القطري   
  أمراً ضرورياً؛ وتنفيذها إصدار القرارات السياساتيةإىل 
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 بنـاء الـوعي     يف جمـال   لقات الدراسية أمهية  تكتسي حلقات العمل واحل     )ج(  
مراعاة هذا الواقـع   وينبغي .هابالضرورة لبناء القدرات أو تعزيزال تكفي  ها، ولكن مارسةوامل
  ؛ للمشروعطار املنطقياإلومؤشرات األداء خالل وضع املتوقعة  صياغة النتائج لدى

 يف جمال طقة   دول أخرى يف املن    اليت شهدهتا عرض قصص النجاح    قد يؤدي     )د(  
، ضمن إىل حدوث حماكاة هلا وتأثري للضغوط اليت ميارسها األقران التشريعات وإنفاذهااعتماد 

 ومجاعات الضغط ات القرارتخذي إطار مرجعي ملموس ملمع توفري،   نفسها اجملموعة اإلقليمية 
  .من أجل الشروع يف اإلصالح القانوين

مشاريع، واليت متوهلا الشرحية السادسة مـن       من التقييمات اإلضافية لل    ةنحت ثالث وُم  -١٩
وجتري حالياً عمليات تقييم    . )٤(٢٠١١ بعد هناية عام     متديدات تستمر إىل ما    حساب التنمية 
  .ة التقارير النهائية على موقع األونكتاد عندما تصبح متاحُتنشر وسوف هذه املشاريع،

        

__________ 

 تعزيز قدرة املؤسسات الصغرية واملتوسطة على التنافس        - ٦-املشروع الم   ) أ: ( الثالثة هي  هذه املشاريع  )٤(
روع ـاملـش ) ب(جلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا؛      ايف القطاع السياحي يف ستة بلدان نامية ضمن         

للتجارة الدوليـة؛   ة واجلديدة   ـاعات الدينامي ـتعزيز املشاركة الفعالة للبلدان النامية يف القط       - ٦-سني  
التنميـة  من أجل    يةبتكارالواة   والتكنولوجي يةلعلم تعزيز السياسات ا   - ألف جيم    ٠٩-٠٨ املشروع) ج(

 .يف أمريكا الالتينية


