
 TD/B/WP/274  األمــم املتحـدة 

  

 

للتجارة مؤتمر األمم المتحدة 
 والتنمية

 
Distr.: General 

29 June 2015 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

200715    220715    GE.15-10780 (A) 

*1510780*  

 والتنميةمجلس التجارة 
 الفرقة العاملة المعنية باإلطار االستراتيجي والميزانية البرنامجية

 الدورة الحادية والسبعون
 2015أيلول/سبتمرب  9-7جنيف، 
    )ب( من جدول األعمال املؤقت4البند 

 (1)لألونكتاد: التجارة الدولية 3التقييم الخارجي للبرنامج الفرعي   
   

 تنفيذي موجز  
طلب جملـ  التاـا ة والتنميـيف، و تو تـس الةـنوييف ا اتيـيف والةـتم، ة  أماكـيف األوك تـات أ   

 3الفرعـي  املتعلق بالتاـا ة الدوليـيفو وتتـو  تنفيـذ الربكـامج 3جتري تقييماً مةتقاًل للربكامج الفرعي 
 (وشعبيف التاا ة الدولييف و الةلع واخلدمات والةلع األساسييف )شعبيف التاا ة الدولييف

وثيـــــق الاـــــليف با اـــــات لـــــاابيف املاـــــلحيف ويلـــــ  ااتياجا ـــــا، وقـــــد   3والربكـــــامج الفرعـــــي  
ةســــاامات ماتيــــيف و تعزيــــز التفــــادم والتحليــــس والقــــد ة علــــ   ســــم الةياســــات و عــــدت  بــــ  مــــن 
البلــدا و وللربكــامج الفرعــي ســاس ااجنــس مــن ااوــاعات والتعــاو  مــع شىــععب األوك تــات األ ــر  ومــع 

وااقليميـيفو وأسـام  ـس مـن االلتـزا  بتاـايع النمـو االقتاـاتي عـن طريـق  الدوليـيفو االت عدت من ال
التاـا ة، واخلـربة التقنيـيف القويـيف، وشـب يف مـن اخلــربار، والقـد ة التن يميـيف ةلـ  التاـا ة والتنميـيف بولــفس 

 و اليف تابعيف لألمم املتحدة، و حتقيق كتائج  غم الدعم احملدوت من  ا ج امليزاكييف العاتييفو
، توجـــد حتـــديات تعـــوج بيـــا  أوجـــس التـــسع  والنتـــائج امللموســـيف املةت لاـــيف مـــن ذلـــ ومـــع  

 3املناـــو ات البح يـــيف والعمـــس التـــواجنقي ا  ـــومي الـــدو و و لـــم التقيـــيم ة  أ  الربكـــامج الفرعـــي 
اســـواتياييف  مي نـــس أ  يقـــد  علـــ  اـــو جنعـــال ســـا ر وميزتـــس النةـــبييف و ســـائلس األساســـييف تو  وجـــوت ال

غــع عــن ةطــا  قــوي للنتــائج مــن أجــس  ناســبيف، وة  أ  مؤشــرات النتــائج غــ   اجنيــيفو والاتاــاالت م
 تتبع األتليف املتعلقيف بسثا  حمدتة عل  الاعيد الوطين ذات لليف بالتد الت الربكاجمييفو 

                                                           
أعــد دــذا التقيــيم جنريــق تقيــيم مةــتقس يتــسلف مــنف الةــيد رو  و تيفا ــا ، واــا  يف الةــيدة  ــاميي مــوتي والةــيد  (1) 

 وTD/B/WP(71)/CRP.2 وا   ا لور ساكايز تروياو وترت املوات الداعميف و الوثيقيف 
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وبغيــــيف االســــتاابيف لألدــــدا  اامائيــــيف املةــــتداميف، وحتةــــم  فــــارة  اــــيم املــــوا ت، وعيــــاتة  
ـــععب مـــزوت  أوجـــس التـــسع  بـــم  ااـــات متعـــدتة، يولـــي التقيـــيم بىكاـــار بركـــامج علـــ  مةـــتو  الاى

يلــيف املناــو ات املاــو يف  و بــ  األبعــات ا نةــاكييف  تغــ  اللغــيف، مــع ةت اج مــا باــس وؤشــرات مناســبيف 
بيئيــيف بعمليــيف  ســم الةياســيف التاا يــيف  والنمــاذج الرائــدة و التاــايع املاــوني والــربامج املاــو يف بــم وال

ـــــععب  واســـــواتياييف مت املـــــيف لالتاـــــاالت  واست اـــــا  عمليـــــيف مةـــــارليف املةـــــتفيدين و ةطـــــا   الاى
 النتائجو 
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 واستراتيجية التقييم 3مقدمة ووصف موجز للبرنامج الفرعي  -أوالا  
  

ـــس -1 ـــيف، و تو تـــس الةـــنوييف ا اتيـــيف والةـــتم، مـــع اســـتنتاجات ديئت  اتفـــق جملـــ  التاـــا ة والتنمي
العاملــيف املعنيــيف بااطــا  االســواتياي وامليزاكيــيف الربكاجميــيف، الــإ ت ــمنت طلبــاً ة   الفرعيــيف، ودــي الفرقــيف

و قيـــار مـــد   و ويتم ـــس دـــد  التقيـــيم3أماكـــيف األوك تـــات بـــىجرار تقيـــيم مةـــتقس للربكـــامج الفرعـــي 
يتعلــق با تاالــاتس، واقــوا  أوجــس التحةــم املناســبيفو  جنيمــا 3أمهيــيف وجنعاليــيف و فــارة الربكــامج الفرعــي 

 وستن ر الفرقيف العامليف و كتائج التقييم و تو  ا ا اتييف والةبعمو 
اثنــم  وبغيــيف ةجــرار دــذا التقيــيم، عــم  األوك تــات جنريقــاً يتــسلف مــن استاــا ي مةــتقس و  لعــْم  -2

للدول األع ار شا  ا باـفتاما الا اـييفو ويغ ـي التقيـيم ثالثـيف بـرامج عمـس مـدة  ـس مناـا سـنتا  
 و2015( وأىجري التقييم و الفوة من  اكو  ال اين/يناير ة  ازيرا /يوكيس 2010-2014)
 ة  ضــما  املاــا  يف الفعالــيف وا يــدة واملفيــدة مــن جاكــب  يــع 3وياــد  الربكــامج الفرعــي  -3

البلـــدا  و التاـــا ة الدوليـــيفو ويتـــسلف الربكـــامج مـــن م ـــوكمف امل ـــو  األول يتعلـــق بالتاـــا ة الدوليـــيف  
 وامل و  ال اين يتعلق بالةلعو ويقتار ك اق التقييم عل  امل و  األولو

حتـــت اةـــاالت العري ـــيف األ بعـــيف التاليـــيف  2015-2014وتنـــد ج ااوـــاعات املتوقعـــيف للفـــوة  -4
يفــيف و الــنم اخلــات بفــوات الةــنتم الــإ دــي قيــد التقيــيم، ويىرجــ  الرجــو  و دــذا )مــع تغــ ات طف

 (فTD/B/WP(71)/CRP.2من الوثيقيف ) 1-الادت ة  املرجنق ألف، ا دول ألف
تعزيــز قــد ة البلـــدا  الناميــيف والبلــدا  الـــإ رــر اقتاــاتا ا ورالـــيف اكتقاليــيف علــ  جناـــم  )أ( 

 ا ي الدو  وتعزيز قد ا ا عل  االستفاتة من االكدماج جنياما االقتاات العاملي والن ا  التا
تعزيــــز قــــد ات البلــــدا  الناميــــيف والبلــــدا  ذات الــــد س املتوســــ  والبلــــدا  الــــإ رــــر  )ب( 

اقتاـاتا ا ورالــيف اكتقاليــيف و جمــاالت التاـا ة وعمليــات ا ــاذ القــرا  املتاـليف بالتاــا ة ومعا ــيف ا ثــا  
 لتداب  غ  ا مر ييف التاا ييف واامائييف ل

تعزيز قد ات البلدا  النامييف والبلدا  الإ رـر اقتاـاتا ا ورالـيف اكتقاليـيف علـ  ةعـدات  )ج( 
ــــيف ملواجاــــيف التحــــديات الناشــــئيف عــــن األعمــــات االقتاــــاتييف  ــــيف وااقليمي ــــذ قــــواكم املناجنةــــيف الوطني وتنفي

 العاملييف 
رـر اقتاـاتا ا ورالـيف اكتقاليـيف علـ  وضـع تعزيز قد ات البلدا  النامييف والبلـدا  الـإ  )ت( 

أدــــدا  يع ــــد بع ــــاا بع ــــاً و جمــــاالت التاــــا ة والبيئــــيف وتغــــ  املنــــا  والتنميــــيف املةــــتداميف ضــــمن 
 االسواتيايات اامائييف عل   يع املةتويات، وعل  تنفيذ تل  األددا و
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 النتائج المتحققة في إطار أركان عمل األونكتاد الثالثة -ألف 

  
 يليف و ةطا  األ  ا  ال الثيف ما 3تامس كتائج الربكامج الفرعي  -5

 دمــيف ائيئــات ا  وميــيف الدوليــيف وديئــات اخلــربار )امليزاكيــيف العاتيــيف(و وتقــد  اخلدمــيف  )أ( 
 الفنييف ة  اجتماعات األوك تات وديئات وعمليات األمم املتحدة ذات الاليف ووثائقاا التداولييف 

أ ــــر  م ــــس املناــــو ات العاتيــــيف واألكاــــ يف غــــ  املت ــــر ة )مناــــا  أكاــــ يف موضــــوعييف )ب( 
 الد اسات التحليلييف وال تيبات( 

التعـــــاو  الـــــدو و اخلـــــدمات االستاـــــا ييف والـــــدو ات التد يبيـــــيف وا لقـــــات الد اســـــييف  )ج( 
 واملاا يع امليداكييفو

 - وعاـا األ بعـيف ـس مـن شـعبيف التاـا ة الدوليـيف مـن  ـالل جنر   3ويتو  تنفيذ الربكامج الفرعـي  -6
جنـــر  املفاوضـــات التاا يـــيف والدبلوماســـييف التاا يـــيف  وجنـــر  التحليـــس التاـــا ي  وجنـــر  سياســـيف املناجنةـــيف، 

وقةـم التاـا ة واالعتبـا ات  -ومحايـيف املةـتال   وجنـر  التاـا ة والبيئـيف وتغـ  املنـا  والتنميـيف املةـتداميف 
 ا نةاكييفو

  
 الموارد -باء 

  
مليــو   35ة   30لفــوة الةــنتم مــن  3امل ااــيف للربكــامج الفرعــي بلغــت املــوا ت اامائيــيف  -7

 34توال   ــالل جنــوة التقيــيمو و ــا  الــدعم املقــد  مــن  ــا ج امليزاكيــيف العاتيــيف )ا اــات املااــيف( مي ــس 
ــــيف و الفــــوة  ــــيف مــــن املــــوا ت اا الي و املائــــيف و  20، واخنفــــ  ة  أقــــس مــــن 2011-2010و املائ

 و1، عل  النحو املبم و ا دول 2015-2014والفوة  2013-2012الفوة 
  1ا دول   

 : ميزانيات فترات السنتين3البرنامج الفرعي 
 )بسال  الدوال ات( 

  
 2010-2011 2012-2013 2014-2015 

 832,3 23 689,2 24 196,1 22 امليزاكييف العاتييفف املتاليف بالوظائف 

 675,0 591,0 553,0 بالوظائفامليزاكييف العاتييفف غ  املتاليف 

 507,3 24 280,2 25 749,1 22 المجموع الفرعي

 787,0 5 786,0 5 820,0 11 من  ا ج امليزاكييف

 294,3 30 066,2 31 569,1 34 المجموع

   67 70 71 الوظائف
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 تصميم التقييم -جيم 

  
وجنعاليتـــس )وـــا و ذلـــ  ، 3ياـــد  التقيـــيم ة  الوقـــو  علـــ  مـــد  أمهيـــيف الربكـــامج الفرعـــي  -8

تــــسث ر( و فارتــــس، وذلــــ  مــــن  ــــالل جمموعــــيف مــــن األســــئليف علــــ  النحــــو املــــد ج و اال تاالــــات 
ماــفوجنيف التقيــيم )املرجنــق بــار واملرجنــق جــيم(و ويةــتند التقيــيم ة  املعــاي  اخلمةــيف للتقييمــات الــإ  وو

يف و امليـــــدا  االقتاـــــاتي، واألمـــــم تتبعاـــــا  نـــــيف املةـــــاعدة اامائيـــــيف التابعـــــيف ملن مـــــيف التعـــــاو  والتنميـــــ
املتحـــدة، ودـــيف األمهيـــيف، والتـــسث ، والفعاليـــيف، وال فـــارة، واالســـتداميفو ويتنـــاول التقيـــيم أي ـــاً دـــدجنم 
شــــاملم، مهــــاف املةــــاواة بــــم ا نةــــم/ر م املــــرأة، واالقتاــــات األ  ر/االســــتداميف البيئيــــيفو ويتبــــع 

 دة اامائييف واألمم املتحدةوالتقييم مباتئ التقييم اخلاليف بلانيف املةاع
و ععع جنريق التقيـيم معلومـات عـن طريـق اسـتعراج موسـع للمناـو ات  وةجـرار مقـابالت مـع  -9

مــوظفي األوك تــات، والوجنــوت والن ـــرار و املن مــات الدوليــيف األ ـــر   والبع ــات امليداكيــيف ة  ة ـــواتو  
ائـــــاتف و/أو بركـــــامج ســـــ ايب   وبـــــ و وليةـــــوتو وجنـــــوب أجنريقيـــــا  وةجـــــرار املقـــــابالت عـــــن طريـــــق
ش اــــاً ةســــاامات و دــــذا  286والد اســــات االستقاــــائييف عــــن طريــــق الربيــــد اال ــــووينو وقــــد  

 الادتو
  
 الخالصات والتقويمات واالستنتاجات -ثانياا  
  

 األهمية -ألف 
  

  االتساق مع واليات األونكتاد واألهداف اإلنمائية المتفق عليها دولياا  -1 
ســيما أقــس البلــدا  مـــواً،  يتم ــس ائــد  الرئيةــي لألوك تــات و مةــاعدة البلـــدا  الناميــيف، ال -10

والبلــدا  الــإ رــر اقتاــاتا ا ورالــيف اكتقاليــيف علــ  االكــدماج املفيــد و االقتاــات العــاملي، تعمــاً للنمــو 
 ات الـــإ اعتمـــد ا و ويةوشـــد الربكـــامج الاـــامس لألوك تـــات بـــالقرا(2)والتنميـــيف الاـــاملم واملةـــتدامم

املــؤررات الــإ تىــن م  ــس أ بــع ســنوات، وجملــ  التاــا ة والتنميــيف وديئاتــس الفرعيــيفو ويةوشــد الربكــامج 
بالواليـــات الـــإ اـــدتدا مـــؤرر األمـــم املتحـــدة للتنميـــيف والتاـــا ة )األوك تـــات ال ـــاين عاـــر(  3الفرعـــي 

 ة والتنميــيف )األوك تـــات ال الـــ  عاـــر( ، ومــؤرر األمـــم املتحـــدة للتاـــا2008 املعقــوت و أ ـــرا و عـــا 
، ودي الواليـات الـإ أ ـدت جمـدتاً اتفـاق أ ـرا وقـدمت مزيـداً مـن 2012 املعقوت و الدوايف و عا 

 و(3)التوضيح لوالييف األوك تات و ةطا  موضو  عومليف حمو دا التنمييف

                                                           
 (2) A/68/6 (Sect. 12)و 

 ، وواليـــيف الدواـــيف،107و 106و 105و 104و 103و 102و 97و 95و 94و 90و 89اتفـــاق أ ـــرا، الفقـــرات  (3) 
 و56ة   43ومن  42و 41و 37و 36و 33)ت( و)و( و)ع( و) ( و)ني( و31و 18 الفقرات
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  احتياجات الجهات صاحبة المصلحة وأولوياتها -2 
واضـــعي الةياســـات  3دين األساســـيم املةـــتادجنم بالربكـــامج الفرعـــي تاـــمس قائمـــيف املةـــتفي -11

التاا يـــــيف والةياســـــات املتعلقـــــيف بالتاـــــا ة، وا اـــــات لـــــاابيف املاـــــلحيف مـــــن  يـــــع البلـــــدا  الناميـــــيف 
ســيما و أجنريقيــا، وأقــس البلــدا  مــواً، والبلــدا  الناميــيف غــ   واالقتاــاتات الــإ رــر ورالــيف اكتقاليــيف، ال

ـــــيف الاـــــغ ة الناميـــــيف وغ دـــــا مـــــن االقتاـــــاتات ال ـــــعيفيف دي ليـــــاً وائاـــــيف الةـــــاالييف، والـــــد ول ا ز ي
 والاغ ة، و ذل  البلدا  ذات الد س املتوس و

جمموعـيف مت ااـيف مــن اخلـربات و الفـرو  األ بعـيف لاـعبيف التاــا ة  3ويقـد  الربكـامج الفرعـي  -12
ق تلبيـــيف ااتياجـــات ا اـــات لـــاابيف الدوليـــيف، ويتبـــع جمموعـــيف مـــن الـــناج التااوبيـــيف والوقبيـــيف و ســـيا

 املالحيف وتاميم األكا يفو وتالاظ الدول األع ار أ  الربكامج الفرعيف 
يةــاعد علــ  تعزيــز القــد ات التحليليــيف والتقنيــيف والتفاوضــييف، ويةــاعد البلــدا  علــ   )أ( 

 تنفيذ مافوجنيف معقدة من االتفاقات التاا ييف 
التاا يــــيف والتنميــــيف، واســــتعراج الةياســــات يــــدعم التوعيــــيف بــــالرواب  بــــم الةياســــيف  )ب( 

واللــوائح واملؤسةــات الوطنيــيف تيــ  تةــتايب للفــرت والتحــديات وتتــوار  معاــا، وةقامــيف اقتاــاتات 
 شامليف مالئميف للمةتال  ومةتداميف بيئياً 

يقــــــد  اخلـــــــربة التحليليــــــيف باـــــــس  عـــــــدت متزايــــــد مـــــــن العاــــــوت الدوليـــــــيف االقتاـــــــاتييف  )ج( 
ــــيف، و  يةــــاعد البلــــدا  و توقــــع االاتياجــــات املةــــتقبلييف الناشــــئيف عــــن االلتزامــــات واالجتماعيــــيف والبيئي

 باملعادداتو
وتعـــرب الـــدول األع ـــار عـــن تقـــديردا البـــالو ملانيـــيف األوك تـــات، وجنامـــس ألولويا ـــا اامائيـــيف،  -13

واياتيتـــس، ومروكتــــس، و ربتــــس و جمــــاالت متعــــدتة، وتةـــاس بالتقــــدير أي ــــاً املعرجنــــيف املؤسةــــييف ائائلــــيف 
علـــ   174  لألوك تـــات، و ربتـــس و جمـــال التاـــا ة والتنميـــيف، وجنريـــق  ربائـــس الـــدوليمو وتقـــد  الـــرتوت ال

 (و2والا س  1الد اسيف االستقاائييف اال ووكييف أجن ا اً مفيدة للتقييم )الا س 
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  1الا س   
سةيما أقةل البلةدان  هو المؤسسة الرئيسية التي تقدم المساعدة للبلدان الناميةة  ال األونكتاد

نمةةةواا  والبلةةةدان التةةةي تمةةةر اقتصةةةاداتها بمرحلةةةة انتقاليةةةة وضيرهةةةا مةةةن االقتصةةةادات ال ةةةعيفة 
 هيكلياا والهشة والصغيرة  إلدماجها في النظام التجاري المتعدد األطراف

  

    
 الميزة النسبية والقيمة الم افة -3 

 

  2الا س   
 يقدم األونكتاد خبرة فريدة/متمايزة لسياسات البلدان النامية وقوانينها ومؤسساتها

  

    
يتعلــــق باملفاوضــــات التاا يــــيف واالك ــــما  ة  من مــــيف التاــــا ة العامليــــيف، تاــــ  الــــدول  وجنيمــــا -14

األع ـــار ة  أ  من مـــيف التاـــا ة العامليـــيف دـــي، باســـت نار األوك تـــات، ا اـــيف الرئيةـــييف املقدمـــيف للـــدعم 
اـــا ة التقــين والتـــد يبو ويىالاـــظ أي ــاً أ  البلـــدا  الناميـــيف تلاــس ة  من مـــات أ ـــر ، م ــس مر ـــز الت

الدولييف، ومر ـز ا نـوب، وشـب يف العـاث ال الـ ، ومن مـيف األمـم املتحـدة للتنميـيف الاـناعييف )اليوكيـدو(و 
جمــــال سياســــيف املناجنةــــيف ومحايــــيف املةــــتال ، يقــــد   ــــس مــــن اللانــــيف األســــوالييف املعنيــــيف باملناجنةــــيف  وو

اليــــات املتحــــدة األمري يــــيف، واملةــــتال م، واملفوضــــييف األو وبيــــيف، و نــــيف التاــــا ة االحتاتيــــيف التابعــــيف للو 
وشـــــب يف املناجنةـــــيف الدوليـــــيف، ومن مـــــيف التعـــــاو  والتنميـــــيف و امليـــــدا  االقتاـــــاتي، املعـــــا   والتـــــد يب 
واملةــــاعدة و وضــــع اللــــوائح التن يميــــيف وتنميــــيف القــــد ات املؤسةــــييفو وياــــمس جمــــال التاــــا ة والبيئــــيف 

 مواجنق ة  اد  ب  مواجنق  غ  مواجنق اطالقغ  مواجنق عل  ا غ  متس د

 مواجنق ة  اد  ب  مواجنق  غ  مواجنق غ  مواجنق عل  ااطالق غ  متس د
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يولـــوجي، واالحتـــات الـــدو   ر ـــات الز اعـــيف والتنميـــيف املةـــتداميف  ـــاًل مـــن االتفاقيـــيف املتعلقـــيف بـــالتنو  الب
باســت دا  األةــدة الع ــوييف، وبركــامج األمــم املتحــدة للبيئــيف، واتفاقيــيف األمــم املتحــدة ااطا يــيف باــس  
تغــ  املنــا ، والاــندوق العــاملي  مايــيف ال بيعــيف، واتفاقيــيف التاــا ة الدوليــيف بــسكوا  ا يواكــات والنباتــات 

بااضـــاجنيف ة  من مـــات غـــ  ا وميـــيف  الـــيف معنيـــيف بـــاللوائح التن يميـــيف الربيـــيف املاـــدتة بـــاالكقراج، 
العامليــيف، ووضــع املعــاي ، وتنفيــذ االلتزامــات املتعلقــيف باملعادــدات، وماــا  ةلــدا  الاــااتات وااكفــاذو 
وجنيمــا يتاــس وةــسليف التاــا ة واالعتبــا ات ا نةــييف، تر ــز و ــاالت عديــدة، مناــا ديئــيف األمــم املتحــدة 

م ا نةــــم ور ــــم املــــرأة، علــــ  تعمــــيم املن ــــو  ا نةــــاين و الةياســــات والعمليــــات للمةــــاواة بــــ
 الوطنييف، وذل  بو يز طفيف جداً عل  تعميم املن و  ا نةاين و الةياسيف التاا ييفو

وتالاــــظ ا اــــات لــــاابيف املاــــلحيف أ  األوك تــــات يقــــد  تعمــــاً قيمــــاً ألقــــس البلــــدا  مــــواً  -15
مي ــن للااــات األ ــر ،  قبــس االك ــما  ومرالــيف االك ــما ، ب ــرق ال رالــيف مــاوالبلــدا  الناميــيف و م

ســـيما تائـــرة املةـــاعدة التقنيـــيف التابعـــيف ملن مـــيف التاـــا ة العامليـــيف، القيـــا   ـــاو وعلـــ  ع ـــ  من مـــيف  ال
التاـا ة العامليـيف الـإ مي ناــا جنقـ  أ  تتنـاول ا واكــب التقنيـيف املتعلقـيف بالقواعــد ويتعـم علياـا ااااــا  

ن تقد  أييف ماو ة سياساتييف، جنى  واليـيف األوك تـات تنـي  بـس تقـد  املاـو ة باـس  اخليـا ات والبـدائس ع
الةياســــاتييف للــــدول املن ــــميف وتعــــم عمليــــيف االك ــــما و ويتمتــــع األوك تــــات باملروكــــيف و تقــــد  املاــــو ة 

 لتاا ة العاملييفوباس  االتفاقات التاا ييف ال نائييف وااقليمييف الإ تتااوع ك اق والييف من ميف ا

واخلـــدمات باـــ س  ـــات  ويـــربع عمـــس األوك تـــات املتعلـــق بالةياســـيف التاا يـــيف باـــ س عـــا  -16
هناـــس ومناايتـــس املت ااـــم، واستعراضـــاتس لةياســـات اخلـــدمات، ودـــي استعراضـــات تـــر  الـــدول 

 األع ار أهنا ةساامات جنريدة تعمق أىطر الةياسات التاا ييفو 
يتعلــق بةياســيف املناجنةــيف ومحايــيف املةــتال ، تناــس املزايــا النةــبييف لألوك تــات عــن واليتــس  وجنيمــا -17

بولـــفس ا اـــيف التابعـــيف لألمـــم املتحـــدة املعنيـــيف بتنةـــيق  يـــع املةـــائس املتعلقـــيف بةياســـيف املناجنةـــيف، وعـــن 
قـــاً متعـــدت عملــس علـــ  مـــد  ثالثـــيف عقــوت باـــس  جمموعـــيف املبـــاتئ والقواعـــد املناــفيف املتفـــق علياـــا اتفا

األطــرا  مــن أجــس م اجنحــيف املما ســات التاا يــيف التقييديــيف، و ــذل  عــن  دماتــس املقدمــيف ة  جنريــق 
اخلـــربار ا  ـــومي الـــدو و وأت  األوك تـــات تو اً جنعـــااًل و وضـــع القـــاكو  النمـــوذجي وتعديلـــس باـــ س 

ع الاـــغ ة جــــداً تو ي، ودـــو قـــاكو  ذو توجــــس ةمـــائي ويعـــو  ببعــــد املاـــلحيف العامـــيف وأمهيــــيف املاـــا ي
واملاا يع الاـغ ةو ويةـد األوك تـات ثغـرة مامـيف تر تاـا شـب يف املناجنةـيف الدوليـيف، الـإ يتـسلف أع ـا دا 
مـــن الـــدول الـــإ لـــدياا بالفعـــس ديئـــات وطنيـــيف من مـــيف للمناجنةـــيف، ومـــن من مـــيف التعـــاو  والتنميـــيف و 

دمـــيف ذات األســـواق األ  ـــر امليـــدا  االقتاـــاتي الـــإ يتـــسلف أع ـــا دا أساســـاً مـــن االقتاـــاتات املتق
 تقدماًو
يتعلـــق بتحليـــس التاـــا ة، يتمتـــع األوك تـــات ونزلـــيف قويـــيف عـــرب عملـــس ال ويـــس )أ  ـــر مـــن  وجنيمـــا -18

أ بعيف عقوت( و جمال األتوات ااااـائييف التاا يـيف، وحتليـس البياكـات، وباـ س أ  ـر حتديـداً تاـنيف 
ـــــإ ألـــــبحت ا   مقبو  ـــــيف بف ـــــس شـــــرا يف وتةـــــميات التـــــداب  غـــــ  ا مر يـــــيف ال ـــــيف  تاـــــنيفات  ةي ل
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األوك تـــات مـــع ماـــر  التنميـــيف األجنريقـــي، ومر ـــز التاـــا ة الدوليـــيف، والبنـــ  الـــدو ، ومن مـــيف التاـــا ة 
 العاملييفو
وأت  األوك تــــات عمــــاًل  ائــــداً و جمــــال التاــــا ة البيولوجيــــيفو ويةــــاس املةــــتايبو  تقــــديردم  -19

أتوات ومناايــات تقيــيم األثــر، ولةــنس ك ــم اقتفــار لألوك تــات لوضــعس ماــ لح التاــا ة البيولوجيــيف، و 
أثـــر املنتاـــات ذات الاـــليف بـــسكوا  النباتـــات وا يواكـــات املعرضـــيف لالكقـــراج، ولـــدو ر الرائـــد و ةكاـــار 

 حمفس تابع لألمم املتحدة لوضع معاي  مةتداميفو 
يمـــيف م ـــاجنيف و غـــم اعتاـــا  اةـــال، يلـــم التقيـــيم ة  أ  األوك تـــات يتمتـــع ونزلـــيف  الـــيف وق -20

، وة   ـــا  ذلـــ  أ  ـــر وضـــوااً و جمـــاالت سياســـيف 3مفوضـــيف و مع ـــم جمـــاالت الربكـــامج الفرعـــي 
املناجنةـــيف والةياســــيف التاا يــــيف، وبنـــار القــــد ات )وــــا و ذلــــ  اخلـــدمات(، وحتليــــس التاــــا ة )ال ســــيما 

 التداب  غ  ا مر ييف(، والتاا ة البيولوجييفو
 

 المسائل الجنسانية -4 
 
أدــــداجناً جنةــــاكييف ضــــمن ةواعاتــــسو غــــ  أ  املؤشــــرات ذات الاــــليف  3ال يــــد ج الربكــــامج الفرعــــي  -21

، 2013-2012و الفــــوة  12لألوك تـــات   ـــس تتم ـــس و عـــدت مبـــات ات تعمـــيم املوضـــو  ا نةـــاين )
و املائــــــــــــيف و  40( والنةــــــــــــبيف املئويــــــــــــيف للنةــــــــــــار املةــــــــــــتفيدات )2015-2014و الفــــــــــــوة  20و

(و وكتياـــيف لــذل ، تر ــز عمليـــات 2013-2012و املائــيف و الفــوة  39، و2011-2010 الفــوة
التقيــيم و ةطــا  املةــائس ا نةــاكييف علــ  كتــائج قةــم التاــا ة واالعتبــا ات ا نةــاكييف، الــذي أىتمــج و 

و شـــعبيف التاـــا ة الدوليـــيف ويتـــسلف مـــن موظـــف وااـــد يعمـــس طـــوال الوقـــت  ـــول مـــن  2013 عـــا 
ظـــف وااـــد يعمـــس لـــبع  الوقـــت  ـــول مـــن مـــوا ت مـــن  ـــا ج امليزاكيـــيف العاتيـــيف، امليزاكيـــيف العاتيـــيف، ومو 

واستاـــــا يمو وأعـــــد قةـــــم التاـــــا ة واالعتبـــــا ات ا نةـــــاكييف جمموعـــــيف أعمـــــال قويـــــيف تتعلـــــق باألبعـــــات 
 ا نةاكييف للتاا ة والتنمييف، وجيري تقييماا و ا زر الفرعي بار املتعلق بالفعالييفو 

  
 الفعالية -باء 

  
 2014-2010قيق النتائج المستهدفة في الفترة تح -1 

 
ةســاامات حمــدتة  ــد  ة  حتةــم القــد ات الباــرييف والتن يميــيف  3يقــد  الربكــامج الفرعــي  -22

أقــس البلــدا  مــواً، والبلــدا   ســيما و أجنريقيــا، وو واملؤسةــييف و البلــدا  الناميــيف و  يــع املنــاطق، ال
ز يـــيف الاـــغ ة الناميـــيف، وغ دـــا مـــن االقتاـــاتات ال ـــعيفيف دي ليـــاً الناميـــيف غـــ  الةـــاالييف، والـــدول ا 

وائاــيف والاــغ ة، جن ــاًل عــن البلــدا  ذات الــد س املتوســ  واالقتاــاتات الــإ رــر ورالــيف اكتقاليــيف، 
وضــع الةياســات  وذلــ  لتم يناــا مــن املاــا  يف باــو ة أ  ــر جناعليــيف و الن ــا  التاــا ي الــدو   وو

اخلــدمات الاــامليف الــإ تــواع  بــم األولويــات الوطنيــيف وااللتزامــات باملعادــدات أعمــال  وتنفيــذدا، وو
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تعزيـز الةياسـات والقـد ات الباـرييف واملؤسةـييف الراميـيف ة   يئـيف أسـواق تناجنةـييف  وضع أو الدولييف  وو
التنميـيف حتةم جنام الـرواب  واملفاضـليف بـم النمـو وا ثـا  البيئيـيف وتغـ  املنـا  و  ومواتييف للمةتال   وو

 املةتداميف و سياق وضع الةياساتو ويرت مزيد من التفايس ئذر املةائس و الفقرات التالييفو
يعتمــد عمليــات تاــ يم للةياســات عــن طريــق  3وجــدير باملالا ــيف أ  الربكــامج الفرعــي  -23

ودــــــــي استعراضــــــــات األقـــــــرا  ال وعيــــــــيف لقــــــــواكم املناجنةــــــــيف، واستعراضــــــــات  -العمليـــــــات ال وعيــــــــيف 
خلـــدمات، واستعراضـــات الاـــات ات اخل ـــرار الوطنيـــيف، وتقيـــيم ا ثـــا  ا نةـــاكييف للةياســـات ا سياســـيف

ي فــس االلتــزا  الــوطين واامةـاني بزمــا  األمــو  علــ  الاــعيد  بولــفاا ك ــاق الــد ول،  ـا -التاا يـيف 
 الــوطينو ويىــذ ر ذلــ  بولــفس عــاماًل  ئيةــياً و التم ــم مــن حتقيــق التغــ ات الةياســاتييف، ودــو   ــ 

 بتقدير مع م املةتايبمو 
 

 الدليل على التأثير في عمليات السياسة الوطنية -2 
 
يةــع  األوك تــات ة  تغيــ  الةياســات تغيــ اً مباشــراً، وةمــا يقــد  جنقــ   مــن ايــ  املبــدأ، ال -24

للااــات املعنيــيف الوطنيــيف مــن أجــس تقيــيم  حتلــياًل قائمــاً علــ  األتلــيف يــؤتي ة  طــر  بــدائس سياســاتييف
ولياغيف دـذر البـدائس، تةـب االقت ـارو وتعتمـد بعـ  التغيـ ات علـ  التاـريعات الربملاكيـيف وتاـا ني 
جنياــا جاــات مت ــذة للقــرا  ليةــت و   ــ  مــن األايــا  ا اــات املعنيــيف الرئيةــييف التابعــيف لألوك تــاتو 

ط مباشــر بالــدعم الربكــاجميو وياــ  التقيــيم ة  عـــدت اتعــار وجــوت ا تبــا مي ــن تس يــد أو ومــن  ، ال
، 3مـــن األم لـــيف املباشـــرة للتغيـــ ات الةياســـاتييف والتن يميـــيف الـــإ بـــدأت اســـتناتاً ة  الربكـــامج الفرعـــي 

 عل  النحو الذي ذ رتس ا اات املعنييفو
 يــيف( و وو تت ةشــا ات اجــرارات حمــدتة و جمــال تغــ  الةياســات )وأاياكــاً النتــائج التاا -25

اةــــاالت التاليــــيفف أطــــر الةياســــات التاا يــــيف )أوغنــــدا وجاماي ــــا و او يــــيف تنزاكيــــا االحتاتيــــيف و واكــــدا 
وليةــــــوتو(  وتعــــــم االك ــــــما  ة  من مــــــيف التاــــــا ة العامليــــــيف )أذ بياــــــا  و او يــــــيف الو الدميقراطيــــــيف 

بــــــداعي )تر يــــــا الاــــــعبييف(  واخلــــــدمات )أوغنــــــدا وبــــــ و و واكــــــدا والاــــــم وليةــــــوتو(  واالقتاــــــات اا
والاـــم(  والبيئـــيف )ة ـــواتو  وأوغنـــدا وبـــ و و او يـــيف الو الدميقراطيـــيف الاـــعبييف و ولومبيـــا(  وسياســـيف 
املناجنةــيف ومحايــيف املةــتال  )أذ بياــا  وأ مينيــا وة ــواتو  وةكدوكيةــيا وبا ةــتا  وبــ و و او يــيف تنزاكيــا 

تعــــرج جنقــــ   (و ودــــذر القائمــــيف جزئيــــيف، ةذاملتحــــدة وعامبيــــا وعمبــــابوي و ولومبيــــا وكاميبيــــا وكي ــــا اغوا
 ذ رتس ا اات املةتفيدةو وسيتبع ذل  تقييم أ  ر تفاياًل للنتائج و ةطا   س ةواع متوقعو ما
التاـــــا ني مـــــع املفاوضـــــم  3يتعلـــــق بااوـــــاع املتوقـــــع )أ(، يوالـــــس الربكـــــامج الفرعـــــي  وجنيمـــــا -26

مـــن أجـــس املةـــاعدة و املةـــائس التقنيـــيف جنيـــف، بةويةـــرا(  التاـــا يم )علـــ  الاـــعيد الق ـــري، وو
(و ومشـس الـدعم املوضـوعي 3ذات الاليف باملفاوضات املتعدتة األطـرا  وااقليميـيف وال نائيـيف )الاـ س 

الـــذي قىـــد  و الةـــنوات اخلمـــ  املاضـــييف جمـــاالت الز اعـــيف، واخلـــدمات، والولـــول ة  األســـواق غـــ  
اـــــا  يف و عـــــدة اجتماعـــــات ةقليميـــــيف، م ـــــس الز اعيـــــيف، بااضـــــاجنيف ة  طلبـــــات أ ـــــر ، مناـــــا تعـــــم امل
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معت فات أقس البلدا  مواً الإ كى مـت علـ  دـاممل املـؤرر الـوعا ي التاسـع ملن مـيف التاـا ة العامليـيف و 
بـــا ، ةكدوكيةـــيا، واملةـــاعدة املقدمـــيف ة  البلـــدا  األجنريقيـــيف و ةطـــا  الةـــوق املاـــو يف لاـــرق أجنريقيـــا 

ائيــــيف للانــــوب األجنريقــــي، واتفاقــــات الاــــرا يف االقتاــــاتييف لالحتــــات وا نــــوب األجنريقــــي، وا ماعــــيف اام
 األو ويب وجمموعيف تول أجنريقيا وال ا ي  واحملي  ائاتئو

و  ــــ  الــــدعم الــــذي يقدمــــس األوك تــــات مــــن أجــــس االك ــــما  ة  من مــــيف التاــــا ة العامليــــيف  -27
و وياــ  عــدت مــن ا اــات بتقــدير واســع الن ــاق، وأ ــذ ذلــ  التقــدير، مــ اًل، شــ س  ســائس التقــدير

لــاابيف املاـــلحيف ة  أ  املةـــاعدة الـــإ يقـــدماا األوك تـــات قي مـــيف، وتلـــ  بقـــوة االاتياجـــات احملـــدتة، 
وت ميليـيفو وياـمس الـدعم املقـد  مـن األوك تــات حتليـس بـدائس واثـا  الةياسـات، واسـت مال الــدو ات 

املاـو ة اياتيـيف، وغـ  أيديولوجيـيف، وغـ   التد يبييف ملن ميف التاا ة العامليـيفو وتاـ  بعـ  الـدول ة  أ 
 جنرضييفو

وياــ  ق ــا  لــغ  ة   فــارة األوك تــات و تغ يــيف أساســيات عمليــيف االك ــما  ول ــن لــي   -28
جتيــب عــن  بال ــرو ة مرااــس التفــاوج األ  ــر تقــدماًو وياــ  الــبع  ة  أ  شــعبيف التاــا ة الدوليــيف ال

ات األ ــر  األلــغر اامــاً، وأ  املاــو ة الــإ تقــدماا االستفةــا ات بالةــرعيف الــإ جتيــب  ــا املن مــ
الاـعبيف ينبغــي أ  تت ـمن مزيــداً مـن اخليــا ات الداعمــيف للتنميـيفو ويالاــظ بعـ  املةــتايبم أ  مــوا ت 
املــــوظفم غــــ   اجنيــــيف لتلبيــــيف  يــــع ال لبــــات، وأ  ال ريقــــيف الــــإ  ــــدت  ــــا األوك تــــات أولويــــات دــــذر 

 ال لبات غ  واضحيفو 
  3الا س   

 األونكتاد يقدم مستوى عالياا من التدريب وبناء القدرات لراسمي السياسات
  

    
علــ  تعميــق جناــم البلــدا  لعمليــيف الولــول ة  األســواق ول يفيــيف  3يةــاعد الربكــامج الفرعــي  -29

االســـتفاتة مـــن ك ـــا  األجن ـــليات املعمـــم والن ـــا  الاـــامس لألجن ـــليات التاا يـــيف، وذلـــ  عـــن طريـــق 
ا لقـــات الد اســـييف ااقليميـــيف، والتـــد يب، وقاعـــدة بياكـــات متميـــزة تتعلـــق بالن ـــا  املعمـــم، وعـــدت مـــن 

، الــذي وســع ك ــاق أجن ــليات 2010 يبــاتو ومي ــس االســت مال النــاجح للن ــا  الاــامس و عــا ال ت
 بلداً كامياً، ةساامًا با عاًو  11الولول ة  األسواق من جاكب 

 مواجنق ة  اد  ب  مواجنق  غ  مواجنق غ  مواجنق عل  ااطالق غ  متس د
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ةســـــااماً  بـــــ اً و تقيـــــيم ولـــــياغيف أىطـــــر الةياســـــات التاا يـــــيف  3ويةـــــام الربكـــــامج الفرعـــــي  -30
بلـــدا ، مناـــا أكغـــوال، وجاماي ـــا، و او يـــيف تنزاكيـــا املتحـــدة، الاـــامليف ذات التوجـــس اامـــائي لـــبع  ال

و واكــدا، وعامبيــا، وامل ةــي و وتاــيد ا اــات املةــتفيدة و  واكــدا  ــذر املةــاعدة بولــفاا أساســييف 
الســواتيايات الدولــيف املتعلقــيف بالتاــا ة العــابرة للحــدوت، وللمبــات ات ااقليميــيف املتعلقــيف باللوجةــتيات 

 ـــــس، تع ـــــف جاماي ـــــا علـــــ  تنفيـــــذ عـــــدت مـــــن التولـــــيات الاـــــات ة عـــــن اســـــتعراج التاا يـــــيفو وبامل
 سيما جنيما يتاس ور ز اللوجةتياتو الةياسات التاا ييف، ال

لـس مـن تـسث  مةـتند ة  أتلـيف  و    الدعم الـذي يقدمـس األوك تـات بتقـدير واسـع الن ـاق ملـا -31
ــــ ــــات علــــ  الةياســــات التاا يــــيف وسياســــات ق ــــا  التاــــا ةو وتاــــ  ال دول األع ــــار ة  أ  املنااي

ات متعــــدتة لــــاابيف ماــــلحيف و ةطــــا  استعراضــــات اــــواألتوات واملاــــاو ات الــــإ شــــا  ت جنياــــا ج
سياســــات اخلــــدمات أســــفرت عــــن تقــــدير أ ــــرب لــــدو  وأمهيــــيف اخلــــدمات و جمــــال التاــــا ة والتنميــــيفو 

ـــظ حتةــــن جناـــم االتفــــاق العـــا  باــــس  التاــــا ة و اخلـــدمات واألســــاليب األ و ذلــــ    بعـــيف وــــاويىالاع
الــــذي ين ـــوي علــــ  أمهيـــيف  الــــيف للبلـــدا  الناميــــيف وأقـــس البلــــدا  مـــواًو ور ــــس أاــــدا   4األســـلوب 

 املنتد  العاملي لل دمات بالارا يف مع الام وق ر سرًة أ ر  لألعمال املتعلقيف باخلدماتو
اـدة مي ـن استعراضـاً لةياسـات اخلـدمات، باسـت دا  مناايـيف مو  12واستى مس اـ  ا    -32

ت را ادـــا و ق اعـــات أ ـــر و وتاـــعر ا اـــات املةـــتفيدة و أوغنـــدا وبـــ و برضـــا  بـــ  عـــن النتـــائج، 
ايـــ  أتت ة  ةجـــرارات وتاـــريعات حمـــدتة باـــس  الةياســـات و البلـــدينو وتىعـــد أعمـــال الربكـــامج 

الر ــائز باــس  اخلــدمات مــن أجن ــس األم لــيف علــ  التــواع  الــذي يعــزع بع ــس بع ــاً و ةطــا   3الفرعــي 
الــــ ال   وتقــــد  األو اق البح يــــيف معلومــــات مفيــــدة الجتماعــــات اخلــــربار املتعــــدتة الةــــنوات املتعلقــــيف 
باخلــدمات والتاــا ة والتنميــيف  وتةــفر االجتماعــات عــن تقــد  طلبــات حمــدتة ألعمــال ق ريــيف تتعلــق 

 بةياسيف اخلدمات  وجيري كار جتميعات ألجن س املما سات و اجتماعات اخلربارو 
و ةطــا  حتليــس التاــا ة  3يتعلــق بااوــاع املتوقــع )ب(، يتةــم عمــس الربكــامج الفرعــي  وجنيمــا -33

بـــاال تالطو جنمـــن جاكـــب، تىنفـــذ أعمـــال تقيقـــيف ومةـــتداميف باـــس  املعلومـــات التاا يـــيف )ةااـــارات 
التاــــــا ة، والبياكــــــات ا مر يــــــيف، والتــــــداب  غــــــ  التعريفيــــــيف، وأتوات التحليــــــس، ومناــــــو ات البحــــــو  

ســيما و الق اعــات الديناميــيف  يليــيف(و ومــن جاكــب ا ــر، تىنفــذ أي ــاً تــد الت غــ  مت ــر ة، الالتحل
 للتاا ة ولالقتاات اابداعيو

وتتم ــس ااســاامات الرئيةــييف و جتميعــات التــداب  غــ  التعريفيــيف اخلالــيف ب ــس بلــد، وك ــا   -34
اكـــات املتعلقـــيف اـــداول التعريفـــات التحلـــيالت واملعلومـــات التاا يـــيف الـــذي يت ـــمن جتميعـــاً شـــاماًل للبي

واألجن ـــليات والتـــداب  غـــ  التعريفيـــيف، ة  جاكـــب ةااـــارات جتا يـــيف علـــ  مةـــتو  اخلـــ  التعريفـــيو 
ويتزايــد اســت دا  البياكــات املةــتمدة مــن ك ــا  املعلومــات مــن قسبعــس البــاا م واملةــؤولم ا  ــوميم، 

 الــــدوائر العلميــــيف، و ــــذل  و املناــــو ات واملةــــت دمم التــــابعم للق ــــا  اخلــــات، واملةــــت دمم و
الرةييف لاـندوق النقـد الـدو ، والبنـ  الـدو ، ومن مـيف التاـا ة العامليـيف، جن ـاًل عـن الو ـاالت التابعـيف 
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لألمــم املتحــدةو وشــر  جنــر  حتريــر التاــا ة و وضــع قاعــدة بياكــات للتاــا ة بــم بلــدا  ا نــوب تتعلــق 
مـــن أجـــس ســـد جناـــوات البياكـــات و قاعـــدة بياكـــات األوك تـــات بتـــدجنقات التاـــا ة ال نائيـــيف األطـــرا ، 
 سيما التدجنقات ا تييف من البلدا  األلغر ااماًو  ااااائييف لتاا ة الةلع األساسييف، ال

شـــرا ات مفيــــدة مــــع ماــــر  التنميـــيف األجنريقــــي، ومر ــــز التاــــا ة  3وأقـــا  الربكــــامج الفرعــــي  -35
ــــات ة الاــــفاجنييف و التاــــا ة(، وال ــــيف )مب ــــيف، و جمــــال  ــــع الدولي ــــدو ، ومن مــــيف التاــــا ة العاملي ــــ  ال بن

وةبالغ البياكات التاا ييف، والبياكـات التعريفيـيف، والتـداب  غـ  التعريفيـيف، وأسـفرت دـذر الاـرا ات عـن 
ـــــدة، ال ـــــات املاـــــو يف املتعلقـــــيف بالنفـــــاذ ة   عـــــدت مـــــن املناـــــو ات واألتوات املفي ســـــيما قاعـــــدة البياك

 غــ  التعريفيــيف علــ  الن ــاق الق ــري، ودــي قاعــدة البياكــات املتااــيف ا   األســواق وجتميعــات التــداب 
بلداًو ويىعد دـذا التعـاو  و جمـال ااااـارات، القـائم علـ  تقةـيم العمـس، مـن أجن ـس األم لـيف  34  ل

 عل  التعاو  بم الو االت الذي أش  ةليس و التقييمو
 لتاا يـــيف الديناميـــيف، واالقتاـــات اابـــداعي،بالق اعـــات ا يتعلـــق جنيمـــا -أمـــا النتـــائج األ ـــر   -36
تعتمــد علــ  التمويــس املقــد  مــن اةــاب  ةذ جناــي تبــدو،  غــم جنائــد ا، غــ  مت ــر ة، -ة  ذلــ   ومــا

وم تـــب األمـــم املتحـــدة للتعـــاو  جنيمـــا بـــم بلـــدا  ا نـــوبو وتعـــرب ا اـــات  األمـــم املتحـــدة للتنميـــيف
األعمـــال املتعلقـــيف بالاـــناعات االبت ا يـــيف،  لـــاابيف املاـــلحيف عـــن تقـــديردا اســـاامات األوك تـــات و

، وتالاـــظ دـــذر ا اـــات أ  ال بعـــيف 2010و 2008لعـــامي  تقريـــري االقتاـــات اابـــداعيســـيما  ال
)الـــذي شـــاد ماــا  يف أقـــس مـــن جاكـــب األوك تـــات( ليةـــت  2013 اخلالــيف للتقريـــر الاـــات ة و عـــا 

و تدـا األوك تـات و تقـا يرر الةـابقيفو و ـا  تتنـاول األبعـات التاا يـيف الـإ أ مفيدة بالقد  كفةـس ألهنـا ال
ســيما و تر يــا والاــم، ايــ   عتــا مــوا ت ماليــيف لتنفيــذ  ملفاــو  املــد  االبت ا يــيف لــد  عميــق، ال

ماـــا يع علــــ  مةـــتو  املــــد  تقــــو  علـــ  أجن ــــا  كاـــست و دــــذر التقــــا يرو وحتققـــت كتياــــيف مفيــــدة 
ي تتلقــ  الــدعم و ةطــا  ماــا يع ااطــا  أ ــر ، دــي ةت اج  ــابو جنــ تي للاــناعات االبت ا يــيف ل ــ

 املت امس املعزعو
وو جمـال التاـا ة وكــو  ا ـن  والتنميــيف، تتم ـس النتــائج الرئيةـييف و ت اســات ا الـيف ااجنراتيــيف  -37

الق رييف املعنوكيف "معـن املةـتفيد مـن حتريـر التاـا ة و ااسـم الدولـيفر  من ـو  جنةـاين"، ودـي ت اسـات 
ياـــاً لتقيـــيم اثـــا  الةياســـات علـــ  التحـــول االقتاـــاتي والعالقـــات بـــم تتبـــع مناايـــيف ماـــمميف  ا

ســيما التــسث  علــ  املــرأة، علــ  امتــدات سالســس القيمــيفو وا يــت الد اســات الةــبع الــإ  ا نةــم، ال
أىجريت ا  ا   و أكغـوال، وأو وغـواي، وبوتـا ، و واكـدا، وغامبيـا، و ـابو جنـ تي، وليةـوتو بادتمـا  

تس ـــد باـــ س مباشـــر و  واكـــدا   اةـــي الةياســـات والو ـــاالت اامائيـــيف، ودـــو مـــا واســـع الن ـــاق مـــن
وليةـــوتوو وأعربـــت البلـــدا  املةـــتفيدة وا اـــات املااـــيف عـــن تقـــديردا للد اســـات، وةموعـــيف تد يةـــييف 
 8باـــس  التاـــا ة واملةـــاواة بـــم ا نةـــم، ولـــدو ة تد يبيـــيف لراةـــي الةياســـات علـــ  ااكوكـــت مـــد ا 

د  باس  تو  املرأة و التنمييف كى ـم و ةطـا  األوك تـات ال الـ  عاـرو ومي ـس عمـس قةـم أسابيع، و 
التاا ة والاـؤو  ا نةـاكييف م ـااًل ا ـر ألجن ـس املما سـات و ةطـا  هنـج الر ـائز الـ ال  والتعـاو  بـم 
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امج، و  واكـــدا مـــ اًل، وللد اســـات والقـــات العمـــس الوطنيـــيف تـــسث  و  ســـم الةياســـات والـــرب  -38
ليةــوتو ايــ  يةــت د   ايــ  تتعــرج املــرأة مل ــاطر ماتيــيف وماليــيف و التاــا ة العــابرة للحــدوت، وو

بركــامج األمــم املتحــدة اامــائي املعــا   لتوجيــس أعمالــس املتعلقــيف بةياســيف التاــا ة وسياســيف التوظيــفو 
س ســـليم باـــس  التاـــا ة وكـــو  ا ـــن  وتىعـــد ا ـــوتة العاليـــيف وتزايـــد ال لـــب مـــن   ـــائز أي بركـــامج عمـــ

و ذل  الدعم املا  املتوقع من  ـا ج امليزاكيـيف العاتيـيفو غـ  أ  التقيـيم أشـا  ة  ا اجـيف  والتنمييف، وا
ة  مزيــد مــن املاــا  يف مــن جاكــب وعا ة التاــا ة و تنفيــذ تولــيات الد اســات، بااضــاجنيف ة  التعــاو  

ــــق بــــم قةــــم التاــــا ة وا ــــيف والدبلوماســــييف الربكــــاجمي األوث لاــــؤو  ا نةــــاكييف وجنــــر  املفاوضــــات التاا ي
 التاا ييفو

ــــار الفــــوة املاــــموليف بــــالتقييم أكاــــ يف تتعلــــق  -39 وجنيمــــا يــــم ااوــــاع املتوقــــع )ج(، كىفــــذت أثن
بةياسيف املناجنةيف، وجر  ذل  أساسـاً و ةطـا  بـرامج ةقليميـيف م ـس بركـامج املناجنةـيف و أجنريقيـا وبركـامج 

يف املتعلـق بةياسـات املناجنةـيف ومحايــيف املةـتال  و أمري ـا الالتينيـيف والـربامج املنــاظرة و املةـاعدة التقنيـ
اســيا والبلقــا و وا ــي جنــر  سياســيف املناجنةــيف ومحايــيف املةــتال  بتقــدير عــال   من قــيف الــدول العربيــيف وو

 تــاتو وتقــول مــن جاكــب ا اــات املةــتفيدة وا اــات املااــيف، وأىشــيد بــس باعتبــا ر ةســااماً جنريــداً لألوك
ا اــــات املةــــتفيدة الــــإ توالــــس معاــــا جنريــــق التقيــــيم )و أ مينيــــا وة ــــواتو  وةكدوكيةــــيا وبا ةــــتا  
وبوتةــــواكا وبــــ و وكي ــــا اغوا( ة  اخلــــربات الدا ليــــيف القويــــيف ووجــــوت شــــب يف عامليــــيف دائلــــيف مــــن اخلــــربار 

ك ـ  ئــا  ح جمموعـيف م اليـيف الواملما سـم و جمـال املناجنةـيف، والتوجـس اامــائي لألوك تـات،  ـس ذلـ  يتــي
مــن املةــاعدة للبلــدا  الناميــيف و وضــع ك ــا  لةياســيف املناجنةــيف يالئــم األســواق وائيا ــس الاــناعييف و 
دــذر البلــدا  )جمموعــيف مر ــزة مــن املاــا يع الاــغ ة واملتوســ يف ا اــم(و ويقــول عــدت مــن املةــتايبم 

م املتحـــــدة النمـــــوذجيو وأســـــام الربكـــــامج ة  قـــــواكينام الوطنيـــــيف وىضـــــعت طبقـــــاً لنمـــــوذج قـــــاكو  األمـــــ
أي ــاً و تيةــ  االتاــاالت مــع البلــدا  املتقدمــيف مــن أجــس وضــع بــرامج تد يبيــيف و املوقــع  3 الفرعــي

استعراضـاً  26وبرامج توأمـيف ) ولـيف مـن ماـات  أ ـر (و وتـؤتي ثقاجنـيف استعراضـات األقـرا  ال وعيـيف )
الاات و جمــال الةياســات واملؤسةــات الوطنيــيفو اــ  ا  ( ة  تعزيــز ةمةــاني البلــدا  بزمــا  االــ

ويتالــ  ااقبــال علــ  العمــس املتعلــق بةياســيف املناجنةــيف و االجتــار اــو عيــاتة التمويــس الــذا و جنمــ اًل، 
 ىفـــ  التمويـــس املقـــد  لربكـــامج املةـــاعدة التقنيـــيف املتعلقـــيف بةياســـات املناجنةـــيف ومحايـــيف املةـــتال  و 

و املائـــيف، ايـــ  وجنـــرت عـــدة  20ئـــيف و املرالـــيف األو  ة  أقـــس مـــن و املا 80أمري ـــا الالتينيـــيف مـــن 
بلــدا  ماــات  رويلاــا الــذا و وبااضــاجنيف ة  ذلــ ، قــد  االحتــات االقتاــاتي والنقــدي لغــرب أجنريقيــا 

يــتم ن  الــذي ث -وا ماعــيف االقتاــاتييف لــدول غــرب أجنريقيــا رــوياًل  بــ اً لربكــامج املناجنةــيف و أجنريقيــا 
أكاـــ تس بةـــبب لـــعوبات  ـــرج عـــن ســـي رة الربكـــامج الفرعـــيو وأ ـــ اً، يتزايـــد رويـــس مـــن اســـت مال 

 البلدا  لعملييف ا و  اخلربار الوطنيم اجتماعات جنريق اخلربار ا  ومي الدو و
وتاــــ س الاــــرا ات ااقليميــــيف القويــــيف كق ــــيف قــــوة  ئيةــــييف للفــــر ، ويتالــــ  ذلــــ  و أمري ــــا  -40

طين البــ وو للــدجنا  عــن املناجنةــيف ومحايــيف املل يــيف الف ريــيف علــ  أتار الالتينيــيف ايــ  يع ــف املعاــد الــو 
تو  تاعــــم و تنفيــــذ املرالــــيف ال ال ــــيف لربكــــامج املةـــــاعدة التقنيــــيف املتعلــــق بةياســــات املناجنةــــيف ومحايـــــيف 
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ـــيفو ومي ـــس ةكاـــار منتـــديات للاـــرا يف و جمـــال البحـــو  ووضـــع مقـــر ات  املةـــتال  و أمري ـــا الالتيني
جمـــال قـــاكو  املناجنةـــيف وةكاـــار مرا ـــز ةقليميـــيف )و بلغا يـــا وتـــوك  وعىمـــا ( أم لـــيف  ت اســـييف جامعيـــيف و

جيـــدة علـــ  الزيـــاتة الفعالـــيف و األلـــول والاـــرا ات ااقليميـــيفو   أ  ااســـاامات املقدمـــيف مـــن جنريـــق 
اخلــربار االستاــا ي، املاــ س مــن الر ســار الةــابقم لو ــاالت املناجنةــيف، تعــزع كتــائج أعمــال الربكــامج 

 و جمال املناجنةيفو  3عي الفر 

يقـد  للمنـدوبم  ويبدي عدت قليس من املنـدوبم مالا ـات ةجيابيـيف عامـيف، مناـا أ  الفـر  ال -41
معلومــات  اجنيــيف  -ودــم املفاوضــو  الــذين يرةــو  االســتنتاجات املتفــق علياــا  -العــاملم و جنيــف 

الـــدو  املتعلقـــيف بتاـــريعات يوجاـــو  تعـــوات ةلـــيام   ـــو  اجتماعـــات جنريـــق اخلـــربار ا  ـــومي  وال
ينبغــي أ  يعاــس بــىجرار املنــدوبم للمــداوالت  محايــيف املةــتال ، وأ  الو يــز املفــرط علــ  النتــائج ال

 الواجبيف باس  دذر املةائسو
يتعلــق بااوــاع املتوقــع )ت(، يتنـاول جنــر  التاــا ة والبيئــيف وتغـ  املنــا  والتنميــيف املةــتداميف  وجنيمـا -42

ملتم لـيف و ةتمـاج أدـدا  التنميـيف املةـتداميف و  يـع اسـواتيايات التنميـيف عـن طريـق والييف األوك تات ا
جمموعـــيف متنوعـــيف مـــن املبـــات اتو وتلقـــ  جنريـــق التقيـــيم تعقيبـــات ةجيابيـــيف باـــس  ااســـاامات املفيـــدة و 

 دذر التوليفيف من األكا يف التمايدييف والناائييفو
تاـا ة البيولوجيـيف، تاـاد ا اـات املةـتفيدة، باـس  ال 3وجنيما يتاس بعمس الربكـامج الفرعـي  -43

و ـذل  الو ـاالت الاـري يف، م ـس االتفاقيـيف املتعلقـيف بـالتنو  البيولـوجي، واتفاقيـيف التاـا ة الدوليـيف بـسكوا  
ا يواكــــات والنباتــــات الربيــــيف املاــــدتة بــــاالكقراج، وبركــــامج جتــــا ة النباتــــات و أجنريقيــــا، علــــ  جنائــــدة 

و ذلــ  ابت ــا  ماــ لح التاــا ة البيولوجيــيف كفةــسو وأت   وك تــات، وــاااســاامات القدميــيف األعل لأل
األوك تــات تو اً جنعــااًل و ةكاــار ةطــا  التقييمــات واملبــاتئ التوجيايــيف و ا ســات التاــا ة املةــتداميف و 

التوعيــيف الواســعيف الن ــاق عــن طريــق وثــائق املــؤررات املناســبيف، ومناــا  منتاــات التنــو  البيولــوجي، وو
ر الــذي يىعقــد  ــس ســنتم لألطــرا  و اتفاقيــيف التاــا ة الدوليــيف بــسكوا  ا يواكــات والنباتــات الربيــيف املــؤر

ــــيف الــــإ كى مــــت منــــذ عــــا  و ةطــــا   2012 املاــــدتة بــــاالكقراج، وأاــــدا  مــــؤرر التاــــا ة البيولوجي
س  و ةطـــــا  بروتو ـــــول كاغويـــــا باـــــ 3و وســـــو  تتزايـــــد أمهيـــــيف الربكـــــامج الفرعـــــي 3الربكـــــامج الفرعـــــي 

ا اــــول علــــ  املــــوا ت ا ينيــــيف والتقاســــم العــــاتل واملناــــف للمنــــاجنع الناشــــئيف عــــن اســــت داماا، ودــــو 
 الربوتو ول امللحق باتفاقييف التنو  البيولوجيو

مــــع مؤسةــــيف تنميــــيف األكــــديز ومرجنــــق البيئــــيف العامليــــيف و ماــــا يع  3اـــا ني الربكــــامج الفرعــــي تو  -44
أســــــفر عـــــن حتديــــــد املنتاــــــات ذات  )ة ــــــواتو  وبـــــ و و ولومبيــــــا(،  ـــــا ةقليميـــــيف و جمتمــــــع األكـــــديز

اام اكــات ال بــ ة وعــن ةكاــار جمتمــع اامــدات وتد يبــس و جمــال املما ســات املؤدلــيف للتاــنيف ضــمن 
أســعا   منتاــات التاــا ة البيولوجيــيفو وتفيــد البلــدا  تــدو  عيــاتة و مةــاايف األ اضــي املز وعــيف وو

ر  الاــــر ار الوطنيــــو  أ  مــــن الاــــعب ةجــــرار تقييمــــات لتــــسث  التاــــا ة الواــــداتو و غــــم ذلــــ ، يــــ
البيولوجيـــيف علـــ  النحـــو املولـــ  بـــس والتمـــار املزيـــد مـــن ا لـــول األساســـييف، ك ـــراً ة  اداثـــيف الق ـــا و 
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وأىعـــدت و ةطـــا  املاـــا يع ت اســـات ومبـــاتئ توجيايـــيف باـــس  التاـــا ة املةـــتداميف وةم اكيـــيف التعقـــب 
وذلــ  لعــدت مــن املنتاـــات علــ  أســار أكــوا  ا يواكــات والنباتــات املد جـــيف وا واكــب ذات الاــليف، 

و ذلــ  جلــوت  و اتفاقيــيف التاــا ة الدوليــيف بــسكوا  ا يواكــات والنباتــات الربيــيف املاــدتة بــاالكقراج، وــا
ال عـــابم ومشـــع الفربيـــو و وتعـــرب ا اـــات املااـــيف والاـــري يف عـــن تقـــديردا لألعمـــال املتعلقـــيف بالتاـــا ة 

ولوجيــيف، ودــي األعمــال الــإ ا يــت بــدعم مــا  مةــتمر مــن  ــا ج امليزاكيــيف العاتيــيف علــ  مــد  البي
 سنواتو

و غــم الناــا  احملــرع و ا واكـــب الناائيــيف، توجــد بعــ  املةـــائس األوليــيف الــإ ينبغــي تناوئـــا،  -45
يــــز و التاــــنيف ا مر ـــي الفرعـــي ملنتاــــات التاـــا ة البيولوجيـــيف، والتحف م ـــس التاـــنيف املناســـب أو

الوقــــت الــــرادن، تىعــــد العــــالوة الةــــعرييف الــــإ يــــدجنعاا  الوقــــت املناســــب علــــ  ت ــــول األســــواقو وو
 املةتال  اخلات الف ن دي العامس املميز الوايد ملنتاات التاا ة البيولوجييفو

، 2001 باـــس  الز اعـــيف الع ـــوييف و عـــا  3وقـــد بـــدأت األعمـــال التمايديـــيف للربكـــامج الفرعـــي  -46
وذلـــ  عنـــدما اك ــــم األوك تـــات ة  جنرقـــيف عمــــس توليـــيف معنيـــيف بــــالتوجنيق بـــم عـــدت مــــن املعـــاي  االزاميــــيف 
وال وعيـــيف، ووالـــس التعـــاو  مـــع ماـــرو  الولـــول ة  األســـواق العامليـــيف للمنتاـــات الع ـــوييف مـــن أجـــس 

ع معــاي  ةقليميــيف للمنتاــات الع ــوييف ومعيــا  مرجعــي تو  )األدــدا  واملت لبــات املواــدة للمعــاي  وضــ
أي ـــاً منتــــد  األمـــم املتحـــدة املعـــين وعـــاي  االســـتداميف، وذلــــ   3الع ـــوييف(و وأكاـــس الربكـــامج الفرعـــي 

كــامج األمــم املتحــدة بالاــرا يف مــع من مــيف األمــم املتحــدة لألغذيــيف والز اعــيف، ومر ــز التاــا ة الدوليــيف، وبر 
للبيئـــيف، ومن مـــيف األمـــم املتحـــدة للتنميـــيف الاـــناعييف،  ــــد  التعامـــس مـــع القائمـــيف املتزايـــدة مـــن املعــــاي و 
واســتى ملت دــذر األعمــال التمايديــيف واــا يع ميداكيــيف، مناــا تعــم سياســيف الز اعــيف الع ــوييف و أوغنــدا 

ملعنيـــــيف بالتاـــــا ة والقـــــد ات ااكتاجيـــــيف و وماـــــا يع اةموعـــــيف املاـــــو يف بـــــم و ـــــاالت األمـــــم املتحـــــدة وا
 او يــيف الو الدميقراطيــيف الاــعبييف و او يــيف تنزاكيــا املتحــدة، مــن أجــس بنــار قــد ات العــرج والــرواب  مــع 
األســواقو وشــادت الةــنوات القليلــيف املاضــييف عيــاتة و اامــداتات الع ــوييف و  او يــيف الو الدميقراطيــيف 

د تـا و وينـور الاــر ار  50 000مز عـيف تبلـو مةـااتاا  150مــن  الاـعبييف مـن مز عـيف وااـدة ة  أ  ـر
وا اــات الوطنيــيف لــاابيف املاــلحيف بالــدعم الــذي يقدمــس األوك تــات و تقــد  التوجيــس باــس  الةياســات 
واملعـــــاي  الوطنيـــــيف ومت لبـــــات ت ـــــول األســـــواق، و اـــــم ير ـــــز شـــــر ار ا ـــــرو  باـــــ س مباشـــــر علـــــ  

 املادِّ ينو
ةســـاامات  بـــ ة مـــن  ـــالل بركاجمـــس املتعلـــق بتغـــ  املنـــا و وقـــد   3لفرعـــي ويقـــد  الربكـــامج ا -47

الربكامج، بااضاجنيف ة  الدعم الذي قدمس ملـداوالت االتفاقيـيف ااطا يـيف باـس  تغـ  املنـا ، تعمـاً علـ  
ة  عـــدت مـــن الـــدول ا ز يـــيف الاـــغ ة و جمموعـــيف تول أجنريقيـــا وال ـــا ي  واحملـــي   -مةـــتو  البلـــدا  

وذلــ  مــن أجــس حتديــد الق اعــات اخل ــرار ذات اام اكــات  -وتول أ ــر ، م ــس ة ــواتو  ائــاتئ 
يتعلــق باألســواق احملليــيف والاــات ات اخل ــرار، و ــا  ذلــ  و بعــ  ا ــاالت باســت دا   العاليــيف جنيمــا

االستعراضــات الوطنيــيف للاــات ات اخل ــرار و ابــيف كق ــيف الــد ولو وير ــز العمــس مــن  ــالل   يــزة بنــار 
و ذلـــ   ا  ار علـــ  اســـت دا  تـــداب  الـــدعم احملليـــيف املتواجنقـــيف مـــع قواعـــد التاـــا ة الدوليـــيف، وـــاتواجنـــق 
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مت لبــات احملتــو  احمللــي و الق اعــات اخل ــرارو غــ  أ  الاــواغس املتعلقــيف بالبيئــيف والتنميــيف املةــتداميف 
املاـــــو ة، ينبغـــــي ةت اجاـــــا وتعميماـــــا علـــــ  اـــــو أ ـــــرب و ســـــياق حتليـــــس الةياســـــيف التاا يـــــيف وتقـــــد  

 وستت لب مزيداً من التعاو  بم الفرو  و املةتقبسو
  

 العوامل التي تسهم في تحقق نتائج البرنامج الفرعي -جيم 
  

 البحث والتحليل -1 
 

دــــي املاــــد   تــــر  ا اــــات لــــاابيف املاــــلحيف أ  القــــد ات البح يــــيف والتحليليــــيف لألوك تــــات -48
(و وتــــد ج بــــرامج عمــــس جنــــوات الةــــنتم الــــ ال  الــــإ يغ ياــــا 4الرئيةــــي للميــــزة النةــــبييف )الاــــ س 

(و وتةوشـــد عـــدة 6-أ  ـــر و  ـــس جنـــوة ســـنتم )املرجنـــق ألـــف، ا ـــدول ألـــف مناـــو اً أو 55 التقيـــيم
رجعيــيف و ديئـات ا وميــيف توليــيف وأكاـ يف للتعــاو  التقــين  ـذر املناــو ات، وتىةــت د   ـذل   مــوات م

 القات العمس وا لقات الد اسييفو
وتاــــ  ا اــــات لــــاابيف املاــــلحيف ة  أ  بعــــ  املناــــو ات غنيــــيف باملعلومــــات ومفيــــدة و  -49

الوقــت كفةــس، تالاــظ العديــد مــن ا اــات وجــوت عــدت   توجيــس ااجــرارات املتعلقــيف بالةياســاتو وو
ن التقـــا ير دـــو الـــذي يـــربع وجيـــذب  بـــ  جـــداً مـــن املناـــو اتو ومـــن  ، جنـــى  عـــدتاً قلـــياًل جنقـــ  مـــ

 االدتما و
ويـــواو  عـــدت مـــرات تنزيـــس عي نـــيف مـــن مناـــو ات شـــعبيف التاـــا ة الدوليـــيف مـــن شـــب يف ااكوكـــت  -50
مناــــــو اً أ  ــــــر  29مناــــــو اً جنقــــــ  مــــــن  لــــــيف  11مــــــرة، ول تنزيــــــس  51 952مــــــرة ة   115 مــــــن
 (و8-مرة )املرجنق ألف، ا دول ألف 1 000 من

  4الا س   
تةةةاد ينشةةةر بنجةةةا  منتجاتةةةل البحثيةةةة والتحليليةةةة فيمةةةا بةةةين جهاتةةةل الوطنيةةةة واإلقليميةةةة األونك

 صاحبة المصلحة
  

 
   

 مواجنق ة  اد  ب  مواجنق  غ  مواجنق غ  مواجنق عل  ااطالق غ  متس د
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ويقلس مةـتو  االتاـال بااكوكـت مـن جنعاليـيف الناـر اال ـووين علـ  الاـب يف و عـاث يعـاين  -51
يــؤتي ة  اسـتمرا  ا اجــيف ة  الوثــائق امل بوعـيفو وســيف حتــد  لوجةـإ ا ــر ينبغــي  جناــوة  قميـيف،  ــامـن 

 التادي لس، دو تقد  النةخ امل بوعيف ة  قائميف مر بيف وواسعيف من ا اات لاابيف املالحيفو
و تـــدين اســـتاالني العديـــد مـــن املنتوجـــات يةـــتدعي الوشـــيد ومزيـــد مـــن االتاـــاالت والناـــر  -52

ة   و اــد ذاتــس، ةذ 3يىعــد جنــائ  املعلومــات مةــسليف كاــست عــن الربكــامج الفرعــي  الفعــالم معــاًو وال
عــدت وعنــاوين املناــو ات املت ــر ة وغــ  املت ــر ة حتــدتدا الــدول األع ــارو وينبغــي أ  ي ــو  جملــ  

ـــــن يت ـــــذ أيـــــيف قـــــرا ات ،فـــــ  عـــــدت االتاـــــاالتو وبـــــدأ األوك تـــــات، منـــــذ التاـــــ ا ة والتنميـــــيف دـــــو مع
و املائــيف و  ــس جنــوة ســنتمو و غــم ذلــ ،  20،  ف ــاً تــد جيياً لعــدت املناــو ات بنةــبيف 2012 عــا 
 تزال دناني ااجيف ة  تعزيز املنتاات البح ييف عل  النحو املناسبو ال
 

 مستوى الحكومي الدوليبناء توافق اآلراء على ال -2 
 
يفــوج هنــج الر ــائز الــ ال  لألوك تــات أ  البع ــات الدائمــيف الــإ مقردــا جنيــف دــي ال ــرق  -53

الرئيةـييف للتاــا ني و املعــا   الناجتــيف عــن تو ات جملــ  التاــا ة والتنميــيف وديئاتــس الفرعيــيف مــع ا اــات 
ــغعر ااــم 5 لــاابيف املاــلحيف علــ  املةــتو  الق ــري وكاــردا ئــذر ا اــات )الاــ س (و غــ  أ  لس

البع ــات، وأاياكــاً عــد  وجــوت أ اــائيم جتــا يم وتزايــد عــدت الو ــاالت وجمموعــيف املــوات الــإ تت لــب 
 ـربة مت ااــيف، قـد يــؤتي ة  تقلـيم ماــا  يف املنـدوبمو وبااضــاجنيف ة  ذلـ ، يــؤتي كقـم املــوا ت 

عديــدة مــن عــد   فايــيف ر يــس وعا ات  ة  تقليــس ماــا  يف اخلــربار مــن أقــس البلــدا  مــواًو وتعــاين بع ــات
ـــيفو  التاـــا ة والاـــناعيف والز اعـــيف وغ دـــا مـــن الـــوعا ات املعنيـــيف بالةياســـيف التاا يـــيف واملفاوضـــات التاا ي
ولذل ، يعتمد كاـر املعـا   مـن جنيـف ة  اخلـربار علـ  املةـتو  الق ـري اعتمـاتاً  بـ اً علـ  مـوا ت 

مـــن األاـــدا  ااقليميـــيف والتعـــاو   3كـــامج الفرعـــي البع ـــاتو ويـــؤتي ذلـــ  ة  ضـــرو ة اســـتفاتة الرب 
 التقين و التفاعس عل  املةتو  الق ري، عند ا اجيفو

  5الا س   
تعقةةد الشةةعبة مشةةاورات وجلسةةات إحاطةةة إعالميةةة مسةةبقة للمنةةدوبين بشةةأن الموا ةةيع  ات 

 الصلة بمجلس التجارة والتنمية وهيئاتل الفرعية
  

    

 مواجنق ة  اد  ب  مواجنق  غ  مواجنق طالقغ  مواجنق عل  اا غ  متس د
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ــــائق األساســــييف  -54 ــــيف الوث ــــيف الدوليــــيف علــــ  أمهي ــــيف النقــــات و االجتماعــــات ا  ومي وتعتمــــد كوعي
أســـبوعاً ملعا ـــيف  14  (و وتـــؤتي مالـــيف ال7والاـــ س  6ومـــد  ةتااتاـــا و الوقـــت املناســـب )الاـــ س 

الةياســـات وأعمــال التحريـــر والو ـــيف و م تــب األمـــم املتحـــدة و ذلــ  ةقـــرا   الوثــائق الربملاكيـــيف، وـــا
انيــف، وأاياكــاً تــس ر ةتااــيف املــوات األساســييف، ة  تــس ر التوعيــع وةتااــيف النةــخ ااك ليزيــيف جنقــ  مــن 

 املوات و االجتماعاتو ويؤثر ذل  مباشرة عل  كوعييف املاا  يف و االجتماعاتو
  6الا س   

فةي  لة   بمةا ات مجلس التجارة والتنمية والهيئةات الفرعيةة األع اء والح ور في اجتماع
اجتماعات الخبراء  الةيين يحصةلون علةى وثةائق البحةوا األساسةية وتحليةل السياسةات فةي 

 وقت مبكر ومناسب
  

 

   
منــرب جنريــق اخلــربار ا  ــومي الــدو  ومنــرب اجتمــا  اخلــربار  3وقــد اســت د  الربكــامج الفرعــي  -55

املتعــدت الةـــنوات اســتعمااًل جيـــداً لتذ يـــيف الــوعي وطلـــب اســـتعراج ولــياغيف الةياســـات، ةضـــاجنيف ة  
ةــــيف ســــيما و جمــــال سياســــيف املناجن تبـــاتل النتــــائج واملما ســــات ا يــــدة املتستيــــيف مــــن التعــــاو  التقــــين، ال

وجمــال اخلــدماتو وياــاد االجتــار املتزايــد و التمويــس الــذا  الجتماعــات اخلــربار علــ  جــدو  املنــرب 
ـــنـىاىج ةـــاالت  لـــتالقح املعـــا   وتعزيـــز شـــب ات األقـــرا و ويـــرب  الناـــا  الـــذي حتقـــق توســـيع دـــذر ال

عــات، ســيما عمليـات اســتعراج األقـرا  وعمليــات التوأمـيف للةياســات علـ  مةــتو  الق ا أ ـر ، ال
 وتعميم املن و  ا نةاين، والةياسات البيئييف والتنمييف املةتداميفو 

ويقـــول بعـــ  الوجنـــوت و جنيـــف ة  العمـــس املتاـــس بالبحـــ  والت ـــوير وبنـــار التواجنـــق مي ـــن  -56
حتةــينس وذلــ  بتغ يــيف اخليــا ات علــ  مةــتو  الةياســات مــن أجــس التنميــيف تغ يــيف واســعيف و الوثــائق 

 وامل بوعاتوالبحو   الربملاكييف وو

 مواجنق ة  اد  ب  مواجنق غ  مواجنق غ  مواجنق عل  ااطالق غ  متس د
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  7الا س   
 ثمةةةة مناقشةةةات جوهريةةةة واسةةةعة علةةةى مسةةةتوى مجلةةةس التجةةةارة والتنميةةةة والهيئةةةات الفرعيةةةة 

 في  ل  اجتماعات الخبراء  بشأن نواتج البحث والتحليل في التجارة الدولية بما
  

    
 أنشطة التعاون التقني -3 

 

تغ ييف مذدلـيف للبلـدا  باألكاـ يف الـإ ي ـ لع  ـا و جمـال التعـاو   3ي فس الربكامج الفرعي  -57
و ذلـــ  عــن طريـــق البع ــات االستاــا ييف والقـــات العمــس التد يبيـــيف وا لقــات الد اســـييفو  التقــين، وــا

لألوك تـــات  17  عــات املواضــيعييف الطلبــاً متعلقــاً باةمو  419طلبــاً مــن جممـــو   127وعــاا الربكــامج 
 و(4)(4)املرجنق ألف، ا دول ألف 2014-2012و الفوة 

وتوســــعت التغ يـــــيف ا غراجنيـــــيف علـــــ  كةـــــق وااــــد و  يـــــع املنـــــاطق )املرجنـــــق ألـــــف، ا ـــــدول  -58
بلـدا   أقـس البلـدا  مـواً وو و أجنريقيـا وو 3(و و ا  أ  ر من كاف أكاـ يف الربكـامج الفرعـي 5ألف
 ــر   ــات، ل ــن من قــيف أمري ــا الالتينيــيف ا يــت بالعــدت األ ــرب مــن أكاــ يف التعــاو  التقــين رــر ب

 )بةبب   اجنيف العمس باس  قواكم املناجنةيف ومحاييف املةتال م(و
واســــتى د   ــــم  بــــ  مــــن مــــوا ت املــــوظفم مــــن  ــــا ج امليزاكيــــيف و النــــواتج و ةطــــا  التاــــا ة  -59

جنةــيف والبيئــيف وتغــ  املنــا  والتنميــيف املةــتداميف، علــ  النحــو املبــم و واالعتبــا ات ا نةــاكييف وسياســيف املنا
و ويالاــظ املــااو  أ  العديــد مــن املاــا يع ال رجنيــيف ذات ميزاكيــات لــغ ة يقوتدــا موظــف 2ا ــدول 

 وااد واثنم وتفتقر ة  ال تليف ا رجيف الالعميف وساوليف التوس ع لتحقيق كتائج مةتداميفو

                                                           
ةــعيف الــإ تلقادــا دـذر القائمــيف كاــردا قةــم التعــاو  التقـين ودــي ليةــت شــامليفو وبااضــاجنيف ة  ذلـ ، جنــى  ال لبــات الت (4) 

جنـر  التاـا ة والبيئـيف وتغـ   املنــا  والتنميـيف املةـتداميف جتمِّـع ال لبــات الـوا تة مـن عـدة بلــدا  وال تبلِّـو بالقـد  ال ـاو عــن 
 ال لب عل  التعاو  التقين املوجس للفر و 

 مواجنق ة  اد  ب  مواجنق  غ  مواجنق غ  مواجنق عل  ااطالق غ  متس د
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  2ا دول   

: حصةةة نةةواتج برنةةامج العمةةل مةةن الميزانيةةة العاديةةة ومةةن خةةار  الميزانيةةة  3الفرعةةي البرنةةامج 
   1013-2012و 2011-2010  بحسب عدد نواتج العمل شهرياا 

  
  

جنــــــــــــــر  املفاوضــــــــــــــات 
التاا يــيف والدبلوماســييف 

 جنر  التحليس التاا ي التاا ييف

جنـــــــــــــر  سياســـــــــــــيف 
املناجنةــــــيف ومحايــــــيف 

 املةتال 

جنــــــــر  التاــــــــا ة 
ـــــــيف وتغـــــــ   والبيئ
املنــــا  والتنميــــيف 

 املةتداميف

قةــــم التاــــا ة 
واالعتبــــــــــــا ات 

 اةمو  ا نةاكييف
 814 24 180 147 166 296 امليزاكييف العاتييف 2010-2011

 303 31 95 105 8 65  ا ج عن امليزاكييف 

 117 1 55 275 252 174 361 المجموع  

 كةبيف مئوييف
 27 56 38 42 4 22  ا ج عن امليزاكييف 

 769 24 191 147 163 274 امليزاكييف العاتييف 2012-2013

 340 63 97 98 21 61  ا ج عن امليزاكييف 

 109 1 87 288 245 154 335 المجموع  

 كةبيف مئوييف
 30 72 33 40 13 18  ا ج عن امليزاكييف 

   
شــــــب ات ميداكيــــــيف و  يــــــع املنــــــاطق وجمــــــاالت املما ســــــيف  3لقــــــد أكاــــــس الربكــــــامج الفرعــــــي  -60

 Biocan(و ومــن األم لــيف العمليــيف الــإ جيــري تباتئــا مــع أجنرقــيف التقيــيم 8ويةــت دماا بفعاليــيف )الاــ س 
 وSADC Competition Practitioners Networkو PhytoTrade Africaو Indecopiو

  8الا س   
نكتاد بشبكات وطنية وإقليمية قوية تساهم في تعميةق ونشةر عمةل األونكتةاد عبةر يتمتع األو 

 مختلف المناطق
  

    
 مواجنق ة  اد  ب  مواجنق  غ  مواجنق غ  مواجنق عل  ااطالق غ  متس د
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 تعبئة الموارد وتعهد المانحين -4 
 
،  ــــالل الفــــوة املاــــموليف بــــالتقييم، النــــرويج 3 ــــا  أ ــــرب املةــــامهم و الربكــــامج الفرعــــي  -61

وجننلنــــدا وسويةــــرا والةــــويد واململ ــــيف املتحــــدة لربي اكيــــا الع مــــ  وأيرلنــــدا الاــــمالييف وبركــــامج األمــــم 
 مهـــا املتحــدة اامــائي واالحتــات االقتاــاتي والنقــدي لغــرب أجنريقيـــاو وتر ــز تعــم املــاام علــ  جمــالم

املفاوضـات التاا يـيف وسياسـيف املناجنةــيفو و ـا  الـدعم مــن  ـا ج امليزاكيـيف ة ـااًل أقــس مـن الـدعم املــد ج 
مليــــــــو  توال  و  1.9ة   2010 مليــــــــو  توال  و عــــــــا  3.5و امليزاكيــــــــيف، ايــــــــ  تراجــــــــع مــــــــن 

 ــخ و ــا  ذلــ  أساســاً ب 2014 ، وأثــر و اجتادــات ااوــاعو واكــتعمل التمويــس و عــا 2013 عــا 
 و3أموال جديدة و جمال سياسيف املناجنةيف، عل  النحو املبم و ا دول 

  3ا دول   

 : اتجاهات تعبئة الموارد من خار  الميزانية3البرنامج الفرعي 
 )بسال  الدوال ات(

  
جمموعــيف )منالــب مــوظفي الفئــيف الفنيــيف 

 2014 2013 2012 2011 2010 ) ( وجنئيف اخلدمات العاميف ) ((
املفاوضـــــــــات التاا يــــــــــيف والدبلوماســــــــــييف 

  ( 4  و 13التاا ييف )
047 2 569 1 480 725 511 

قــــــــــد ات التحليــــــــــس التاــــــــــا ي وكى ىــــــــــم 
  ( 6  و 10املعلومات )

292 75 203 142 917 

 150 200 68 42 -  ( 4  و 9التاا ة والبيئيف والتنمييف )
 7سياســـيف املناجنةـــيف ومحايـــيف املةـــتال  )

  ( 1  و
111 1 382 020 1 832 432 2 

 49 77 458 70 100  ( 1التاا ة واالعتبا ات ا نةاكييف )
 4 059 1 978 2 230 2 141 3 551 المجموع

  
 رول منالب املوظفم من امليزاكييف العاتييفو مالا يفف
 و2014قةم امليزاكييف ورويس املاا يع،  املاد ف

   
واملمتـد علـ  عـدة سـنوات مفيـداً و تةـايس الو يـز و ا  رويس املاام الذي مي ن التنبؤ بس  -62

ال ابت والتد جيي وطويس األجس علـ  جمـاالت م ـس سياسـيف املناجنةـيف والتاـا ة البيولوجيـيف والتـداب  غـ  
التعريفيـــيف واخلـــدمات واالك ـــما  ة  من مـــيف التاـــا ة العامليـــيفو ويـــرب   ـــس ذلـــ  األثـــر املفيـــد للتمويـــس 

 د عل  عدة سنوات وغ  امل اايف لتحةم جنعالييف النتائجوالذي مي ن التنبؤ بس واملمت
وجيــد بعــ  املــاام لــعوبيف و ةت اني ال فــارات احملــدتة لاــعبيف التاــا ة الدوليــيف ويقولــو  ة   -63

ســيما و جمــا  االك ــما  ة  من مــيف التاــا ة  الواليــيف واســعيف للغايــيف وحتتــاج ة  هنــج أ  ــر حتديــداً، ال
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يزيـد  ات و، ة  اد مـا، و جمـال املةـاعدة جنيمـا يـم الةياسـيف التاا يـيفو و ـاالعاملييف وتةوييف املناعع
مـــن اـــدة ذلـــ  االجنتقـــا  ة  شـــرا ات من مـــيف مـــع مر ـــز التاـــا ة الدوليـــيف ومن مـــيف التاـــا ة العامليـــيف 
ــــس عمليــــات اســــتعراج األقــــرا   وغ مهــــاو علــــ  أ  ســــيف ةت ا ــــاً ةــــاالت عمــــس حمــــدتة وملموســــيف، م 

ياســـــات املناجنةـــــيف، والتاـــــا ة البيولوجيـــــيف، ومعـــــاي  الز اعـــــيف الع ـــــوييف، والتاـــــا ة ال وعيـــــيف لقـــــواكم وس
ـــالت  واالعتبــا ات ا نةــاكييف، وعمليــات اســـتعراج الةياســات و جمــال اخلـــدمات ايــ  ت ــو  الاس
مــــع الةياســــات الوطنيــــيف والفوائــــد اامائيــــيف، ةضــــاجنيف ة  املوارمــــيف مــــع أولويــــات املــــاام، م بتــــيف وزيــــد 

 الوضو و من
ويالاــــظ بعــــ  املــــاام أ  شــــعبيف التاــــا ة الدوليــــيف حتتــــاج ة  بيــــا  ميز ــــا النةــــبييف وسا دــــا  -64

وكتائااـــا وزيـــد مـــن الفعاليـــيف للبع ـــات الدائمـــيف القائمـــيف و جنيـــف وعلـــ  الاـــعيد الق ـــري، و ـــذل  
تفعيـــس تعاـــدات املـــاامو ويقولـــو  ةهنـــم يتلقـــو  اتاـــاالت مـــن قةـــم التعـــاو  التقـــين ومـــوظفم مـــن 

يـــؤتي ة  طلبـــات مت ـــا بيف مـــن ايـــ  حتديـــد األولويـــات و اـــيم األمـــوالو  ب متعـــدتة،  ـــاشـــع
ـــــامج  ـــــاج الربك ـــــائج، و ت ـــــات النت ـــــائج ا ـــــا  ة  مؤشـــــرات الناـــــا  الواضـــــحيف اثب ويفتقـــــر ةطـــــا  النت

)واألوك تــات باــفيف عامــيف( ة  ةثبــات جنعاليــيف ماــو تس املةــبقيف املقدمــيف و جنيــف ،اــوت  3 الفرعــي
الةياســـات و ـــذل   اـــيم وقـــت  ـــا  للعمـــس االســـواتياي املتعلـــق والـــ  التاـــا ة التحليـــس و 
 والتنمييفو

 
 االتصاالت والنشر -5 

 
االتاــاالت جاكــب ضــعيف مــن ادتمــا  شــعبيف التاــا ة الدوليــيف، ويرجــع ذلــ  جزئيــاً ة  أهنــا  -65

ة لالضــ ال  تملــيف  الاــعبيف الوايــدة الــإ لــي  لــدياا تقريــر تتميــز بــس وبالتــا  لــي  لــدياا جنــرت و ــرب 
 بــــ ة وجنعاليــــات و جمــــال االتاــــاالت،   أل  االتاــــاالت ا ماد يــــيف وماــــا ات الوســــائ  الرقميــــيف 
ليةت جمال  رب ا الرئيةـييفو بيـد أ  دنـاني العديـد مـن الرسـائس املامـيف وا ـديرة باالدتمـا  و  تلـف 

اوضـــات التاا يـــيف، واخلـــدمات، ، م ـــس االعتبـــا ات ا نةـــاكييف، واملف3جمـــاالت عمـــس الربكـــامج الفرعـــي 
والتاــا ة البيولوجيــيف، وأدــدا  التنميــيف املةــتداميف، ةسو غــ  أ  تةــ   ذلــ  غــ    ــن لةــور ا ــظ 

 و ظس عد  وجوت اسواتياييف متةقيف لالتااالتو
وااولـــت شـــعبيف التاـــا ة الدوليـــيف ةشـــراني واـــدة االتاـــاالت واملعلومـــات والتوعيـــيف و حتةـــم  -66

 مــؤرر التاــا ة البيولوجيــيف  شــب يف ااكوكــت و ا جاــا و مناســبات  ئيةــييف م ــس اتاــاالت الاــعبيف علــ
ومنتـــد  اخلـــدمات العـــاملي و بياـــمو علـــ  أ  دنـــاني ااجـــيف خل ـــيف لالتاـــاالت جنيمـــا بـــم الاـــعب 
 مدعوميف ويزاكييف للمتد بم واحملر ين اخلا جيم، بالتعاو  مع وادة االتااالت واملعلومات والتوعييفو
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 الفعالية -دال 

  
 االستخدام التكميلي لطرائق العمل الرئيسية الثالثة  -1 

 
التقةــــيم ا الــــس  2013-2012والفــــوة  2011-2010ت اـــف البياكــــات عــــن الفـــوة  -67

 (ف3عل  مةتو  الر ائز ال ال  عل  النحو التا  )املرجنق ألف، ا دول ألف
 1 117مــــــن  مــــــس شــــــارياً عمــــــن كــــــواتج ال 391  ب تســــــتسثر اامل بوعــــــات البح يــــــيف  )أ( 

 و املائيف(، عل  التوا   36) 1 109من  عمس شارياً من كواتج ال 402و (و املائيف 35)
اخلــــدمات االستاــــا ييف، والقــــات العمــــس وا لقــــات الد اســــييف، واملاــــا يع امليداكيــــيف  )ب( 

عمـــس مـــن كـــواتج ال 478و املائـــيف( و 44) 1 117شـــارياً مـــن عمـــس مـــن كـــواتج ال 490  اســـتسثرت ب
 و املائيف(، عل  التوا   43) 1 109شاريًا من 
 211  الوثـــائق الربملاكيـــيف واخلـــدمات الفنيـــيف لالجتماعيـــات وجنـــرق اخلـــربار اســـتسثرت ب )ج( 

 1 109شــارياً مــن عمــس مــن كــواتج ال 199و املائــيف( و 19) 1 117شــارياً مــن عمــس مــن كــواتج ال
 و  3لبارييف للربكامج الفرعي مخ  املوا ت ا و املائيف(، عل  التوا ، أو 18)

كـــــواتج مـــــن عملـــــس و الوقـــــت املناســـــب، باســـــت نار القليـــــس مـــــن  3وأهنـــــ  الربكـــــامج الفرعـــــي  -68
لــــــيفو وو معــــــدل اســــــت دا   3، ســــــاس الربكــــــامج الفرعــــــي 2013-2010الفــــــوة  امل بوعــــــات املؤج 

ــــيف بنةــــبيف  ــــو  توال   15.65و املائــــيف، ايــــ  أكفــــق  89األمــــوال مــــن  ــــا ج امليزاكي ــــيف ملي مــــن ميزاكي
جمــــال سياســــيف املناجنةــــيف، توســــع  (و وو2مليــــو  توال  )املرجنــــق ألــــف، ا ــــدول ألــــف 17.60 قــــد دا

عمليـــــيف  12ااوـــــاع   ـــــ اً، با اـــــول علـــــ  رويـــــس ةضـــــاو لعمليـــــات اســـــتعراج األقـــــرا  ال ـــــوعي )
ات اجتماعـــ 3اســـتعراج و ـــا  مقـــر اً ةجـــرار أ بعـــيف(و وعلـــ  دـــذا املنـــوال، اســـت د  الربكـــامج الفرعـــي 

ــــيف للــــوويج للتاــــا ب والنتــــائج املةــــتمدة مــــن  ــــات اســــتعراج اخلــــربار ومناســــبات ةقليميــــيف بفعالي عملي
ت ييــــف الةياســــات  أت  ة  عيــــاتة ال لــــب علــــ  عمليــــات اســــتعراج أو ،  ــــاسياســـات اخلــــدمات

 القائميف تو  طلب ةجرار استعراج شامسو
ابيف شـــعبيف التاـــا ة الدوليـــيف ويعـــرب العديـــد مـــن ا اـــات ذات املاـــلحيف عـــن تقـــديردا الســـتا -69

 ــظ باا ــا و جننتــائج االستقاــار عــرب ااكوكــت تبــم  أ  ســيف  بقــوة لل لبــاتو علــ  أ  دــذا الــرأي ال
شــــر يف  بــــ ة مـــــن الــــذين  توا علـــــ  االستقاــــار متاـــــ  يف و مــــد   فـــــارة وجنعاليــــيف االســـــتاابات 

 (و9)الا س 
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  9الا س   
 التعاون التقني المقدمة من الدول األع اءاألونكتاد يستجيب بكفاءة وفعالية لطلبات 

  

    
 أوجل التآزر مع برامج فرعية أخرى -2 

 
لقـــد بـــذلت شـــعبيف التاـــا ة الدوليـــيف جاـــوتاً جبـــا ة مـــن أجـــس ةجيـــات ســـبس التـــسع  وســـيف أم لـــيف  -70

شــعبيف أجنريقيــا وأقــس ملموســيف علــ  التعــاو  الفعــال جنيمــا بــم الاــعبو جنالتعــاو  جيــد بوجــس  ــات مــع 
و شـــــعبيف االســـــت ما  واملاـــــا يعو  شـــــعبيف الت نولوجيـــــا واللوجةـــــتيات، و البلـــــدا  مـــــواً والـــــربامج اخلالـــــيف

تقريــر االســت ما  يلــيف تقــد  مةــامهات و  مــا شــعبيف االســت ما  واملاــا يعأم لــيف التعــاو  مــع  وتاــمس
وباــس  سياســيف املناجنةــيف  عمليــات اســتعراج سياســات االســت ما  باــس  جواكــب التاــا ة وو العــاملي

تـــداب  املتاــليف باالســت ما   وجواكــب التــداب  غــ  التعريفيــيف مــن تــداب  االســت ما  املتاــليف بالتاــا ة و 
ــــالت االســـت ما ييف و اخلــــدمات  ومةـــامهات ماــــو يف و الـــدو ات الــــإ  سياســـات االســـت ما   والاس

ـــــــدو ات اخلالـــــــيف بـــــــالفقرة  جتـــــــر  عـــــــرب ااكوكـــــــت وو ـــــــا )بالتعـــــــاو  مـــــــع  166ال شـــــــعبيف الت نولوجي
ا ســيم (و وســيف ةم اكيــيف ملزيــد مــن التعــاو  و جمــال ةااــائيات التاــا ة واالســت ما ، الواللوجةــتيات

و ذلــ  االســت ما   )تــداب  االســت ما ، وــا 3و ســياق سلةــليف القيمــيف العامليــيف، و ــدمات األســلوب 
 اخلفي  ال ربو  املتاس بااعاكات البيئييف(، ةسو

يلــيف  مــا شــعبيف أجنريقيــا وأقــس البلــدا  مــواً والــربامج اخلالــيفوتاــمس األم لــيف علــ  التعــاو  مــع  -71
امــس التاــا ي ألثيوبيــا وغامبيــا  واالقتاــات اخلــالق و  ــابو جنــ تي ااعــدات للد اســيف التا ياــييف للت 

وموعامبيـق  وت اســات ةجنراتيــيف ق ريــيف باــس  التاــا ة واالعتبــا ات ا نةــاكييف و أكغــوال و واكــدا  وبع ــات 
ماــــو يف ة  مناســــبات مؤرراتيــــيف ةقليميــــيف م ــــس اجتماعــــات االحتــــات األجنريقــــي باــــس  التاــــا ة البينيــــيف 

بنتـــائج  -الا ـــس جنريـــق التقيـــيم بنفةـــس و ليةـــوتو  -باـــر مةـــتو  و و  التعـــاو  االيـــاً األجنريقيـــيفو وي
أقـــــس البلـــــدا  مـــــواً  جيـــــدة للغايـــــيف وب فـــــارة عمـــــس األوك تـــــات مـــــن ايـــــ  الت ـــــاليف و أجنريقيـــــا وو

اقتااتات أ ـر  ضـعيفيف دي ليـاً وداـيف ولـغ ةو علـ  أ  دنـاني ااجـيف لزيـاتة الفاعليـيف و تعزيـز  وو
 5 ــا  الربكـامج الفرعــي  س مـن اخلــربة الـإ ا تةــباا األوك تـات علــ  املةـتو  الق ــريو وملـاال ـم ائائــ

من مـــاً جغراجنيـــاً، جناـــو يتمتـــع بسجن ـــس الفـــرت للتفاعـــس علـــ  املةـــتو  الق ـــري وتعـــم دـــذا ا اـــدو 

 مواجنق ة  اد  ب  مواجنق غ  مواجنق غ  مواجنق عل  ااطالق غ  متس د
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ويالاـــظ جنريـــق التقيـــيم أ  دـــذا التـــزاوج بـــم اخلـــربة الوظيفيـــيف وا غراجنيـــيف ايـــوي لفعاليـــيف النتـــائج علـــ  
 ملةتو  الوطين، وينبغي تاايعس وحتفيزر و لدر و املةتقبسوا

أمـا التعـاو  مـع شـعبيف العوملـيف واالسـواتيايات اامائيـيف جنيبـدو أكـس اقتاـر علـ  ااااـائياتو  -72
تقريــر التاــا ة وجتــد  ااشــا ة ة  أ  شــعبيف التاــا ة الدوليــيف لــي  ئــا ةســاا   بــ  و التقريــر املاــاو  

و عــــدت كــــواتج  1علــــ  الربكــــامج الفرعــــي  3الوقــــت كفةــــس، يتفــــوق الربكــــامج الفرعــــي  و وووالتنميــــيف
مـن ايـ   تقريـر التاـا ة والتنميـيفالبح  و جمال الةياسات، ل ن دـذر األ ـ ة ليةـت و مةـتو  

املقروئيـــــيف والـــــربوع والنفـــــوذ واالدتمـــــا  بـــــسو وســـــيف العديـــــد مـــــن امل بوعـــــات الـــــإ توضـــــع تو  مةـــــامهيف 
ـــــععب األ ـــــر اســـــتعرا أو  ى  ة  عنـــــاوين بعـــــ  اجتماعـــــات اخلـــــربار  و(5)ج األقـــــرا  مـــــن جاكـــــب الاى

وامل بوعـــات للربكـــاجمم الفـــرعيم تبـــم  وجـــوت أوجـــس تـــدا س وةم اكيـــيف ملزيـــد مـــن التـــسع  )املرجنـــق ألـــف، 
 (و7ا دول ألف

، 49ة وك ـــراً الخنفـــاج مقروئيـــيف العديـــد مـــن امل بوعـــات، علـــ  النحـــو املاـــا  ةليـــس و الفقـــر  -73
دنــاني جــدو  لوشــيد عــدت امل بوعــات والن ــر و ةم اكيــيف ةجيــات بعــ  املنتاــات املاــو يف، ا ســار 

ي ـن  ـذل  تائمـاًو وترجـع األسـباب الدجنينـيف  ثقاجنيف اكةاا  الرسائس عرب  تلـف الاىـعب، ودـو مـا ث
ا أشـــا  موظفـــو لـــذل  أي ـــاً ة  ال قاجنـــيف املؤسةـــييف الةـــائدة املتم لـــيف و الةـــ  املنغلـــق للعمـــس، م لمـــ

 األوك تات و  تلف الاىعبو
علــــ  أ  عــــدتاً مــــن مــــوظفي األوك تــــات الا ــــوا أ  القيــــاتة ا اليــــيف ااولــــت باــــدق ةعالــــيف  -74

ــعب، و اــدوت القيــوت املؤسةــييف القائمــيفو  العراقيــس الدا ليــيف واملبــات ة بىجيــات أوجــس تــسع  جنيمــا بــم الاى
)واملن مـــــيف(  3مـــــع اســـــتعدات الربكـــــامج الفرعـــــي ودـــــذر ا اـــــوت جيـــــب أ  تةـــــتمر وأ  تىـــــدعم أي ـــــاً، 

لالضــ ال  بواليــيف جديــدة ابتــداًر مــن الــدو ة الرابعــيف عاــرة ملــؤرر التاــا ة والتنميــيف ومــع وجــوت كـىاىــج 
 ةمائييف جديدة ت لَّبتاا أددا  التنمييف املةتداميفو 

 
 التعاون فيما بين الوكاالت -3 

 
مـع عــدت مــن ائيئــات ااقليميــيف والتقنيــيفو ومــن عــن ثقاجنــيف تعــاو   3ي اـف الربكــامج الفرعــي  -75

أبـرع أشــ ال دــذا التعــاو  الاـرا ات و ااااــارات التاا يــيف، والتــداب  التعريفيـيف وغــ  التعريفيــيف مــع 
ماــر  التنميــيف األجنريقــي ومر ــز التاــا ة الدوليــيف والبنــ  الــدو  ومن مــيف التاــا ة العامليــيف  والاــرا ات 

ميـــيف و أجنريقيـــا واســـيا واحملـــي  ائـــاتئ وأمري ـــا الالتينيـــيف  والاـــرا ات مـــع  ـــا  األمـــم املتحـــدة ااقلي
باـــس   اتفاقيـــيف التاـــا ة الدوليـــيف بـــسكوا  ا يواكـــات والنباتـــات الربيـــيف املاـــدتة بـــاالكقراجاملواضـــيعييف مـــع 

التنـــو  البيولـــوجي وشـــب ات املناجنةـــيف ااقليميـــيف و أجنريقيـــا واســـيا وأمري ـــا الالتينيـــيف و ةطـــا  بركـــامج 

                                                           
ــا التقيـيمو علــ  أ  قـد ي ــو  األمـر  ــذل  أي ــاً بالنةـبيف لاىــعب أ ــر ، ل ـن ث ي ــن باام ـا  أ  يتناولــس دــذ (5)  عبيف شى

الد اسـات ااجنراتيـيف الق ريـيف باـس  التاــا ة  استعرضـت علـ  مةـتو  األقــرا  أجنريقيـا وأقـس البلـدا  مـواً والــربامج اخلالـيف
 واالعتبا ات ا نةاكييفو
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و وســيف أم لــيف ةجيابيــيف ةــاعدة التقنيــيف املتعلقــيف بةياســات املناجنةــيف ومحايــيف املةــتال  و أمري ــا الالتينيــيفامل
اةموعــيف ، و ةطــا  و او يــيف الو الدميقراطيــيف الاــعبييف  او يــيف تنزاكيــا املتحــدةأي ــاً علــ  التعــاو ، و 

ـــيف توايـــد "يف لألمـــم املتحـــدة ومبـــات ة التابعـــ املاـــو يف بـــم الو ـــاالت املعنيـــيف بالتاـــا ة والقـــد ة ااكتاجي
التابعــيف لألمــم املتحــدةو بيــد أ  دنــاني جنرلــاً لت  يــف التعــاو  و ةطــا  دــذر املبــات ة، ي ــ لع  "األتار

األوك تــات جنيــس بــدو  املرشــد الــدا لي ومقــد  اخلــربة للو ــاالت املم َّلــيف باــس  املةــائس التاا يــيفو ويــذ ر 
شــعبيف أجنريقيــا وأقــس البلــدا  مــواً م شــعبيف التاــا ة الدوليــيف و مــرة أ ــر  أ  ذلــ  يت لــب تعاوكــاً وثيقــاً بــ

 واملاام وو االت األمم املتحدة الإ لدياا وجوت و امليدا و والربامج اخلاليف
 

 اإلدارة القائمة على النتائج -4 
 
)وةمــــس بركــــامج األوك تــــات( ابتدائيــــيف ومي ــــن،  3تعــــد مؤشــــرات النتــــائج للربكــــامج الفرعــــي  -76

ة  العديــد مــن كقــاط التمــار مــع البلــدا ، بلوغاــا بةــاوليف  بــ ةو جناــي تىبلِّــو جنقــ  عــن عــدت  بــالن ر
البلـــدا  املةـــتفيدة، تو  تفاـــيس تالئـــس كتـــائج التنميـــيف احملـــدتة املتاـــليف بعمليـــات التـــد س الربكاجميـــيفو 

ئمــيف علــ  جنــاابالغ يــنم عــن تعبــ  تــدب ي أ  ــر منــس تعبــ  تغيــ ي، وذلــ  أساســي اطــا  ااتا ة القا
 النتائجو
وقـــد أىطلسقـــت عمليـــيف اطـــا  ااتا ة القائمـــيف علـــ  النتـــائج علـــ  ك ـــاق األوك تـــات قاطبـــيف و  -77
، ل ـــن يقـــال ة  التقـــد  احملـــرع باـــسهنا ب ـــيرو وبـــالرغم مـــن عـــد  اطـــال  التقيـــيم علـــ  2013 عـــا 

س الــدول األع ــار دي ليــيف دــذا ااطــا ، مــن املاــم ةت اج مزيــد مــن ااســاا  واابــالغ الــرةيم مــن قبــ
و جملـــ  التاـــا ة والتنميـــيف باـــس  االســـت دا  احملـــدت للمعـــا   والقـــد ات الـــإ يـــدعماا األوك تـــات 

 وكتائاااو
  

 االستنتاجات -ثالثاا  
  
ــــيف، ة  أ  العناــــر  -78 ــــواتج واملعلومــــات األولي ــــيم، اســــتناتاً ة  الن مــــن الربكــــامج  1يلــــم التقي

الاتياجــات ألــحاب املاــلحيف و ــا  عبــا ة عــن مةــامهات ماتيــيف و  ــا  و حملــس وملبيــاً   3الفرعــي 
 يــع مةــا ات عملــس لتعزيــز الفاـــم والتحليــس والقــد ات علــ  لـــياغيف الةياســات و عــدت  بــ  مـــن 

لــدول ا ز يــيف ســيما و أجنريقيــا وأقــس البلــدا  مــواً والبلــدا  الناميــيف غــ  الةــاالييف وا البلــدا  الناميــيف، ال
قتاـــــاتات األ ـــــر  ال ـــــعيفيف دي ليـــــاً وائاـــــيف والاـــــغ ة، جن ـــــاًل عـــــن البلـــــدا  واال الاـــــغ ة الناميـــــيف

 متوس يف الد س واالقتااتات الإ رر وراليف اكتقالييفو
ة  ثقاجنـــيف االلتـــزا  املؤسةـــييف بـــالرواب  اامائيـــيف للتاـــا ة، واخلـــربة التقنيـــيف املوجـــوتة و جمـــاالت  -79

ـــالت باـــب ات  ـــربار عامليـــيف قويـــيف، وا لقـــد ة علـــ  التاميـــع بولـــف األوك تـــات و الـــيف متعـــدتة، والاس
تابعــيف لألمــم املتحــدة ر ــس  لاــا ا يــز الــرئي  الــذي يتموقــع جنيــس األوك تــات و ك ــا  ةي ولــوجي ةمــائي 
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م تظو وقد جتلت دـذر امليـزات و شـ س كتـائج ملموسـيف و جمـاالت تلقـت تعمـاً ثابتـاً وقـاباًل للتنبـؤ 
 بس من  ا ج امليزاكييفو

مناايــات وأتوات وكـىاىــج مفيــدة تالئــم التوايــد وةعــاتة ااكتــاج،  3ربكــامج الفرعــي وطــو   ال -80
ومـــن   ةجيـــات جنئـــيف جديـــدة مـــن الةـــلع العامـــيف و جمـــاالت التـــداب  غـــ  التعريفيـــيف، وسياســـيف املناجنةـــيف، 
وسياســـــيف اخلـــــدمات، والتاـــــا ة البيولوجيـــــيف، والتاـــــا ة واالعتبـــــا ات ا نةـــــاكييف، الـــــإ مي ـــــن توســـــيعاا 

 ق اعات أ ر  أي اًو لتامس
أ  يقـــيم تواعكـــاً بـــم واليـــيف واســـعيف للغايـــيف وجمموعـــيف واســـعيف  3ويتعـــم علـــ  الربكـــامج الفرعـــي  -81

ومتاــعبيف مــن ااتياجــات ألــحاب املاــلحيف، بــدعم حمــدوت بــس متــس جح مــن املــاام، الــذين يقــر و  
الو ــاالت ال نائيــيفو  ســيما دــم واملةــتفيدو  و الغالــب جنيمــا ياــم، واملناجنةــيف عليــس مــع ا ــرين، ال

وجن ـــاًل عـــن ذلـــ ،  ـــا  مناـــب املـــدير شـــاغراً ملـــدة طويلـــيف  ـــالل الفـــوة املاـــموليف بـــالتقييمو ور ـــن 
بــسر بــس، واقـق ةوــاعات جيــدة وــوا ت  مــن ةجيـات دــذا التــواع  الاــعب ة  اـد ال 3الربكـامج الفرعــي 

 من  ا ج امليزاكييف تقس عن مليو  توال  سنويًا ل س جمموعيفو
ة  حتقيــق مةــتويات جيــدة مــن التعــاو  مــع عــدت مــن الو ــاالت  3ةــع  الربكــامج الفرعــي وي -82

ر ـــن منـــس، ودـــو قـــات  علـــ  ةثبـــات ةقامتـــس  الدوليـــيف وااقليميـــيف و  يـــع جمـــاالت املما ســـيف ودـــو مـــا
ـــالرغم مـــن أ  دـــذر الاـــرا ات  اكـــت غـــ   اجنيـــيف مـــع شـــعبيف  شـــرا ات جيـــدة مـــع بعـــ  الاىـــعب، ب

ـــالت حت و وبعـــ  العوامـــس 3ليـــس مواضـــيعييف وسياســـاتييف وثيقـــيف مـــع الربكـــامج الفرعـــي وااـــدة لـــدياا لس
املةـــببيف ئـــذا التعـــاو  تو  األم ـــس  ا جـــيف عـــن ســـي رة الربكـــامج الفرعـــي وجيـــري بـــذل ا اـــوت الالعمـــيف 

 ملعا تاا من  الل اتفاقات بم الاىعبو
ت البح يـــيف والعمـــس ودنـــاني لـــعوبات اثبـــات أوجـــس التـــسع  والنتـــائج امللموســـيف مـــن امل بوعـــا -83

اســـتال  ااـــيف  ـــرب  مـــن ميزاكيـــات الـــربامج وي ـــ لع  ـــا و  التـــواجنقي ا  ـــومي الـــدو ، ودـــو مـــا
ـــالت جنعالـــيف جنيمـــا بـــم الر ـــائز و العمـــس اخلـــات بةياســـيف  جنيـــف ااـــراً،  غـــم وجـــوت أم لـــيف علـــ  لس

ومتاــذ ة و  املناجنةــيف وسياســيف اخلــدماتو ودنــاني بعــ  العوامــس  ــا ج ك ــاق تــسث  الربكــامج الفرعــي،
ــــو  علــــ  مةــــتو  املن مــــيف بس ملاــــا وذلــــ  مــــن قسبــــس الــــدول  دي لــــيف األوك تــــات، وحتتــــاج ة  أ  تىةع

يةــت يع اابـالغ عــن ســا ر وميزاتـس النةــبييف و ســائلس  ال 3األع ـار مباشــرةو علــ  أ  الربكـامج الفرعــي 
 الرئيةييف من  يا  عملس ال  م و ظس عد  وجوت اسواتياييف اتااالت مناسبيفو

و ـــذل   ميـــع بـــرامج لألوك تـــات الفرعيـــيف، ابتدائيــــيف  3ومؤشـــرات النتـــائج للربكـــامج الفرعـــي  -84
و قميــيف ب بعاــاو وك ــراً لتعــدت كقــاط راســاا للتفاعــس مــع ا  ومــات، جنــرات  و اعــات، جنــى  التغ يــيف 

ثــا  الرقميــيف دــد  ســاس املنــال كوعــاً مــاو ومــن ال ــرو ي ةجيــات ةطــا  قــوي للنتــائج لتعقــب تالئــس ا 
 احملدتة الواقعيف عل  املةتو  الق ري املرتب يف بعمليات التد س الربكاجمييف و ةطا  الر ائز ال ال و
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 التوصيات االستراتيجية والعملية -رابعاا  

  
بعـــــد  تع ــــف األمـــــم املتحــــدة علـــــ  وضــــع اللمةـــــات األ ــــ ة علـــــ  الربكــــامج اامـــــائي ملــــا -85
ـــيف، ومقا كـــيف وـــا 2015 عـــا  و ت و  واعتمـــات أدـــدا  التنميـــيف املةـــتداميفو ومـــن وجاـــيف الن ـــر الربكاجمي

مــــن األدــــدا  اامائيــــيف لأللفيــــيف مــــن ذس ــــر  عــــابر ، جنــــى  ذ ــــر التاــــا ة و أدــــدا  التنميــــيف  8ائــــد  
، وضـــمنياً 17و 15و 14و 12و 10و 8و 3و 2ذ ــراً بـــا عاً )ذ ــراً لـــر اً و األدــدا   املةــتداميف

( ين ــــــــوي علــــــــ  اكع اســــــــات بالنةــــــــبيف الســــــــواتياييف 13و 11و 9و 6و 5و 4و 1و األدــــــــدا  
للنمــــوذج  3و  ـــ  عمـــس األوك تــــات و وـــا دي ــــس املن مـــيفو وجيــــب أ  يةـــتايب الربكــــامج الفرعـــي 

 تعدتة، و س ذل  و ادوت القيوت عل  موا ت امليزاكييف العاتييف ال ابتيفو اامائي ا ديد وأبعاتر امل
  

 تصميم البرامج -ألف 
  
ـــعب أو1التولـــييف  -86 علـــ  األقـــس بـــرامج  ف الن ـــر و ةم اكيـــيف لـــياغيف بركـــامج مت امـــس بـــم الاى

واثــا   علــ  ك ــاق الاىــعب مــزوتة وؤشــرات ذات تعبــ  تغيــ ي مناســبيف ابــراع املةــامهات وأوج التــسع 
األكاــــ يف، وذلــــ   ــــد  االســــتاابيف ألدــــدا  التنميــــيف املةــــتداميف وحتةــــم جنعاليــــيف  اــــيم املــــوا ت 

 وأوجس التسع  جنيما بم الت اااتو
  

 الفعالية -باء 
  
ف اسـتعراج عـدت امل بوعـات وامل بوعـات اال ووكيـيف وتفعيلاـا قـد  اام ـا  عـن 2التولييف  -87

ــعب، والبــدر و ةطــالق عــدت قليــس مــن امل بوعــات  طريــق ماــاو ات الــدول األع ــار وجنيمــا بــم الاى
وشـعبيف العوملـيف واالسـواتيايات اامائيــيف،  شـعبيف أجنريقيـا وأقـس البلـدا  مـواً والـربامج اخلالـيفاملاـو يف مـع 

 و ةطا  اتفاقات بم الاىعبو
ف العمــس اةـب مقت ــ  ا ــال علـ  توســيع املبــات ات علـ  مةــتو  الةياســيات 3التولـييف  -88

مـــن أجـــس التنميـــيف و تاـــميم املاـــو ة و جمـــال الةياســـات، وامل بوعـــات، والتعـــاو  التقـــين، والوثـــائق 
 الربملاكييف، وغ دا من األكا يف املتاليف بالربكامج الفرعيو

ف ر ـــم بركـــامج العمـــس املتاـــس بالتاـــا ة واالعتبـــا ات ا نةـــاكييف مـــن مزيـــد مـــن 4التولـــييف  -89
توعيــــيف لقةــــم التاــــا ة واالعتبــــا ات ا نةــــاكييف و مبــــات ات لــــياغيف الــــرب  املباشــــر وحتةــــم وظيفــــيف ال

الةياسات التاا ييف، مع االاتفاظ علـ  ائويـيف احملـدتة لقةـم التاـا ة واالعتبـا ات ا نةـاكييف باعتبـا ر 
 ا ايف الرائدة و جمال تعميم مراعاة االعتبا ات ا نةاكييف عل  ك اق األوك تاتو
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قـد يتحقـق مـن  فـارة مـن ايـ  الت ـاليف  بعـد اـد   ـن مـاف است اـا  ة  أ5التولييف  -90
و ترتيبات است اجنيف ولوجةتيات وجـداول مواعيـد الـدو ات ااقليميـيف الـإ يقيماـا  ـس مـن األوك تـات 

 ومن ميف التاا ة العاملييفو
ف بلــو ة مناايــات لفاــم التــدجنقات التاا يــيف للةــلع واخلــدمات التاا يــيف والعمــس، 6التولــييف  -91

 يــزة بنــار التواجنــق، علــ  اســت ال  ماــاو ات الــدول األع ــار باــس  التاــنيفات احملتملــيف عــن طريــق   
للتعريفـــــات للةـــــلع واخلـــــدمات البيئيـــــيف  وحتليـــــس اللـــــوائح البيئيـــــيف و ســـــياق التـــــداب  غـــــ  التعريفيـــــيف  
واست اـا  تاــميم أتاة تعقــب الةياســات  ميــع البلـدا  و  تلــف اةــاالت الرئيةــييف، باســت دا  

 ت  واألتوات كفةاا املةت دميف  مع البياكات باس  التداب  غ  التعريفييفواملاا
ف ةضـــاجنيف بـىْعـــد تغـــ  املنـــا  والبيئـــيف والتنميـــيف املةـــتداميف و  يـــع املاـــو ات املتعلقـــيف 7التولـــييف  -92

جنــر  التاــا ة والبيئــيف وتغــ   املنــا  والتنميــيف بالةياســات التاا يــيف مــن  ــالل   ــ  عمــس ماــو يف مــع 
 وداميفاملةت
شــعبيف أجنريقيــا وأقــس ف الن ــر و ةم اكيــيف ةطــالق ماــرو   ائــد للربجمــيف املاــو يف مــع 8التولــييف  -93

يغ ــي عمليــات تقيــيم االاتياجــات، والتةــويق واالتاــاالت، وتنةــيق  البلــدا  مــواً والــربامج اخلالــيف
ياـــمس  البع ـــات والت  ـــي ، وتعبئـــيف املـــوا ت، وتنفيـــذ ماـــا يع تنميـــيف القـــد ات املتاـــليف بالتاـــا ة، وـــا

 ماا يع ااطا  املت امس املعزعو
ــــم الو ــــاالت املعنيــــيف بالتاــــا ةف العمــــس، و ةطــــا  9التولــــييف  -94 والقــــد ة  اةموعــــيف املاــــو يف ب

علــ  جتريــب مــذ رات تفــادم مــع و ــاالت و  ،واملمولــيف مــن املــاام ألمــم املتحــدةلااكتاجيــيف التابعــيف 
اخلـــ  األمـــامي وت ـــميناا التوجيـــس وتنميـــيف القـــد ات املتاـــليف بالتاـــا ة ملـــوظفي الو ـــاالت العاملـــيف و 

 امليدا  عل  يد األوك تاتو
ا وميـــيف معنيـــيف ومناســـبيف، ومؤسةـــات املعوكـــيف ف ةت اج م اتـــب من مـــات غـــ  10التولـــييف  -95

 وو االت املعوكيف ال نائييف و الدعوات   و  القات ت اسييف ومناسبات ذات أمهييفو
  

 االتصاالت -جيم 
  
ف تاــنيف  يــع امل بوعــات واألكاــ يف املتاــليف بالناــر ضــمن   ــيف اتاــاالت 11التولــييف  -96

ت والتوعيـــيف، الســـت الت كـــواتج أساســـييف مـــن مت املـــيف، باالشـــواني مـــع واـــدة االتاـــاالت واملعلومـــا
الر ــائز الــ ال ، وةتمــاج األتوات اال ووكيــيف ووســائس ااعــال  االجتماعيــيف مــن أجــس التوعيــيف وةشــراني 

 ا اات ذات املالحيفو
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 مسائل أخرى -دال 

  
ف العمــس، بــدعم  ــا جي ةذا لــز  األمــر، علــ  لــياغيف بــرامج عمــس لفــوة ســنتم 12التولــييف  -97

ا  أجن ــس املما ســات و جمــال ااتا ة القائمــيف علــ  النتــائج، واكتقــار مؤشــرات ملموســيف أ  ــر باســت د
ــــيف  ــــيف والبيئيــــيف الرئيةــــييف امل رســــيف و أدــــدا  التنمي ــــات االقتاــــاتييف واالجتماعي تفــــي باألدــــدا  والغاي

 املةتداميفو
اســت ال   ف العمــس، و ســياق تاــميم املةــاعدة التقنيــيف وحتديــد أولويا ــا، علــ 13التولــييف  -98

قـــد ات البلـــدا  ومـــد  اســـتعداتدا علـــ  حتمـــس التزامـــات تنفيذيـــيف علـــ  لـــعيد االـــال  التن يمـــي 
 والةياسا  واملؤسةي وةبالغ جمل  التاا ة والتنمييف عن النتائجو

 


