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 مقدمة  
عن الت ييمات الخارجيم لمشمممماريو األود تار وبراملم المنلية  ين   يتضمممممن الا الت رير لمحم عامم -1

ويرمى إلى اإل الغ بلميو أدشممممممقم الت ييم، وتلييي المسمممممما لم  . 2022وديسممممممال/أ ري     2021ديسممممممال/أ ري   
                                                                                                           وتلميم الدروس المسمممتةارة. وت ارير الت ييم التولي يم موار  ملر يم ووةممميوم  لتوميد الملارت الموتسمممهم وتهارل ا 

 وتلييي الررور عوى ت ييمات األود تار ومو ات التلوم.

                                                                                         وت لرى الت ييمات عوى أةمماس ةممياةممم الت ييم التا وألممل ا األود تار، وقواعد وملايير الت ييم التا  -2
وترما اله الت ييمات إلى اةمتخال  دتاج  األعمال المنلية،   .( 1) مدراا فريق األمم المتحدة الملنا بالت ييم

يات بشأل أي تحسينات الزمم، وتحديد الدروس المستةارة والممارةات الةضوى. ومن شأل اله وت ديم توص
مديرو ومديرات البرام                                                                         الملوومات أل تسمماعد عوى تيممميم األعمال مسممت بال  وتخقيق ا وتنةيلاا. وي شمملو

ألود تار عند تيممميم فا األود تار عوى الرجوع إلى الت ارير والومحات اللامم السمماب م عن ت ييمات أدشممقم ا
 .( 2) البرام  وتنةيلاا ورصداا

وترر فا الةيممممم  األول من الا الت رير دتاج  ةماديم ت ييمات لمشممممماريو وبرام ا ويرر فا الةيممممم    -3
الثادا تلميو لودروس المسمتةارة من الت ييماتا ويرر فا الةيم  الثالت تحديت لمسماج  الت ييم وأدشمقتم فا  

 .2023-2022األود تار عن الةترة 

ما ملموعم ةماديم ت ييمات خارجيم لمشمماريو    2022وديسممال/أ ري    2021                           وأ دلي ما  ين ديسممال/أ ري    - 4
وبرام . واةمممتةارت اله المشممماريو والبرام  من الدعم عوى النحو التالا  ةالةم مشممماريو من مسممماد األمم المتحدة  

التابو ليممندوف األمم المتحدة    2030لام اإلدماجاا مشممروع وامد من اليممندوف الةرعا لخقم التنميم المسممتدامم ل 
االةممممتيمادا لوسممممالم والتنميما ومشممممروع وامد من موومم ألمادياا ومشممممروع وامد من موومتا أةممممتراليا وديوزيونداا  

 وبرداملال من عدة موومات ومنظمات. وكادت اله المشاريو والبرام  عوى النحو التالا 

 فا شرف أفريقيا واللنود األفري ااتحسين القيمم المضافم لمشت ات ال قن  )أ( 

مؤشمرات يياس ال درات اإلدتاجيم من أج  وألمو ةمياةمات قاجمم عوى األرلم فا البودال  )د( 
 الناميم غير السامويما

 االسياةات اإلدماجيم الراميم لتح يق دمو اقتياري مستدام فا اللنود األفري ا )ج( 

                                       م دة عوى السمموو األةمماةمميم فا ةممالةمم  القيمم  إرماج البودال الناميم غير السممامويم الملت  )ر( 
 اإلقويميم واللالميما

فا إزالمممم الحواجي غير    ردمممام  رعم اتةممماييمممم منق مممم التلمممارة الحرة ال ممماريمممم األفريقيمممم )ام( 
 اللمركيم، وزيارة الشةا يم التنظيميم، وتلييي التنويو اليناعاا

اف المحيط ال ارئ اإلألمممممافا بشمممممأل الشمممممةا يم فا تنظيم التلارة وتيسممممميراا فا إ ار اتة )و( 
 اتوةيق اللالقات االقتياريم

 ااالجتماعا ردام  التدريب عبر اإلدتردت عوى  نا  ال درات فا ملالا التلارة والنوع  )ز( 

  ردام  التلارة اإلل تروديم واالقتيار الرقما.  )ح( 

  

  www.unevaluation.org/document/detail/1914و  www.unevaluation.org/document/detail/1189ادممممظممممر   (1)
 . ( 2022مييرال/يوديم  29 :تاريخ اال الع) 

 . (2022مييرال/يوديم  29)تاريخ اال الع   https://unctad.org/about/evaluation/reports ادظر (2)

http://www.unevaluation.org/document/detail/1189
http://www.unevaluation.org/document/detail/1914
https://unctad.org/about/evaluation/reports
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مسممممممتةارة من الت ييمات. و يما يوا وترر فا الةيمممممم  األول النتاج  التةيمممممميويم والتوصمممممميات والدروس ال  - 5
 بلض الن اط الهارزة فا النتاج  الرجيسيم 

                                                                               اتضممع عموما  أل جميو المشمماريو ل ا صمموم بامتياجات االقتيممارات والمنظمات المسممتةيدة،   )أ(  
وى  وأد ا تتماشى بشو  وةيق مو واليات األود تار. وظ رت فا كثير من الحاالت الميية النسبيم لألود تار، والمست 

 اللميق لوملارت والخبرات فا األود تارا 

اةتمر األود تار فا إدلاز أعمال راجدة تبوأت  ويلم ال ضايا التلاريم، مثوما او الحال   )د( 
 يما يتلوق باليمممموم  ين التلارة والنوع االجتماعا واالقتيممممار الرقما. وأفضممممت المسمممماعدة الت نيم لألود تار  

 مييتم النسبيم وتليييااافا اله الملاالت إلى توةيو دقاف 

كال لولاجحم أةر كبير عوى عدة مشمماريوا ومو كل ، أ رزت الت ييمات األةمماليب المبت رة   )ج(  
التا اةمتخدمت ا أفرقم المشماريو لوتبوب عوى مشماك  التنةيل واكمال األدشمقم  نلاح. وفا الوقت دةسمم، اتضمع 

                                          ار اللاجحم مهورا ، وفا رعم ج ور التلافاا                                                   أل عم  األود تار أة م إة اما  إيلا يا  فا تحوي  آة 

                                                                                ما زالت اةمممتدامم النتاج  تحديا  أةممماةممميا  لل ور المسممماعدة الت نيم. وفا بلض الحاالت،   )ر( 
جرى التخ يف من و مأة امله التحمديمات عن  ريق إدشمممممممممممممما   وابمم إل تروديمم أو أراة لالةممممممممممممممتخمدام اللماري، 

                                                      قمد ال تتح ق فواجمد  عوى الممدى القويم  مما لم تتوافر موارر ومو كلم ،    .تمدريمب ج مات التنسمممممممممممممميق الو نيمم أو
 مخييم لألود تار ولول ات الو نيم عوى السوا ا

اآلةار وملم ا.  يد   فا تلييي كةا ة  أةمم مت الشممراكات، فا إ ار عدر من المشمماريو، )ام( 
اله الشمممراكات لييارة                                                                              أدم بالنظر إلى قضمممايا االةمممتدامم، أ وصممما  بلل مييد من الل ور لبنا  وتوةممميو دقاف

  وورة آةار المشاريوا

م  ت المشمممممماريو دلامات متهاينم فا تلميم مراعاة المنظور اللنسممممممادا وجوادب م وف   )و( 
               وصمممممةم عنيمممممرا    اإلدسمممممالا وتضممممممنت بلض المشممممماريو والبرام  اعتهارات تتلوق بمنظور النوع االجتماعا

                          اقا  فا ملال م وف اإلدسالا                                               أةاةيا ا ومو كل ، أ اموت أميادا  مساج  أوةو دق

ولومظمت فا ت ييممات اللمديمد من المشمممممممممممممماريو الحماجمم إلى إقماممم روابط أقوى مو خقمم   )ز( 
وأادات التنميم المسممممممتدامم، لومسمممممماعدة عوى ألمممممممال مراعاة اآلةار المترتهم    2030التنميم المسممممممتدامم للام  

 تح يق أاداف ا وغايات ا. عوى

 موجز نتائج التقييم -     أول   

 المشروع: تحسين القيمة المضافة لمشتقات القطن في شرق أفريقيا والجنوب األفريقي -ألف 

  2016                                                                                د ة ل الا المشممممممممروع، الممو ل من مسمممممممماد األمم المتحدة لوتنميم، فا الةترة من آكار/مارس  -6
ي ا، ، بالتلاول مو أمادم السممممموف المشمممممتركم لشمممممرف أفريقيا واللنود األفر 2020إلى كادول األول/ريسممممممبر 

روالر إألمممممما يم   100 000روالر، ةم  591  000والولنم االقتيمممممماريم ألفريقيا، بميياديم أوليم ملتمدة قدراا 
وةمممممملى المشممممممروع إلى رعم  ودال مختارة فا المنق م اا أوغندا، وجم وريم تنياديا  .  2019فا تموز/يوليم  

ا ققاع ال قن، مو التركيي عوى مشمت ات  المتحدة، وزامبيا وزمها وي، فا تلييي فر  زيارة القيمم المضمافم ف 
ال قن، وكل   تلييي قدرات ا الو نيم عوى ت ييم اللدوى االقتيمممماريم لتقوير اله المشممممت اتا وصممممياغم تدا ير  

 اليوم لتحةيي االةتثمار من أج  رفو القيمم المضافم لمشت ات ال قن. السياةم اللامم كات 
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اجد. وةممملى المشمممروع إلى اإلةممم ام فا تقوير مشمممت ات                                       وخوص الت ييم إلى أل المشمممروع مشمممروع  ر  -7
جديدة لو قن  دعم  نا  قدرات البودال المسمممتةيدة، وأشمممار اللديد من الل ات الو نيم صمممامهم الميممموحم أل 
                                                                                                  تنبي  ا إلى أل له ايا ال قن ييمم  كال بمثابم اكتشمممممات ل ا. و يما يتلوق باإلدلازات، م ق المشمممممروع أادات 

وبالنظر إلى الميياديم والنقاف المتامين، شممممممم  المشممممممروع ما يمون تناولم بشممممممو  مل ول من                 األرا  ت ريها .  
ميت شمممحل الوعا، والتشممماور مو الل ات صمممامهم الميممموحم، وتحديد األولويات الو نيم، أةمممةرت جميل ا 

 عن خقط عم  و نيم ورعم صود إمراز ت دم فا جوادب بلين ا.

                                                    واصممممممموم اللم  لضممممممممال اةمممممممتدامم دتاج  المشممممممماريو. وت و  جت   يد أل الت ييم خوص إلى ألمممممممرورة م -8
مشمممممماركم الل ات صممممممامهم الميمممممموحم فا المشمممممماورات  وألممممممو خقط عم  و نيم، وتوصمممممميات فا ملال  
                                                                                                   السمياةمات اللامم، واعدار مالمع االةمتثمار. غير أل اله اللناصمر لم ت نةل بال ام  بلد ا ف د أةرت اللاجحم  

ألمر ال يةسممر الوألممو بشممو  كام . وكادت مو م اللم  الختاميم لومشممروع، عوى تنةيل المشممروع، ل ن الا ا
                                                                       ، مدةا مناةمها  القى اةمتحسمادا ، ل ن ا لم تسمةر عن تنشميط عمويم صمنو ال رار  2019المل ورة فا أيار/مايو  

                                                                                             عوى المسمممممممتوى الو نا لتنظيم الخقوات التاليم. ف د كال قبول المشمممممممروع عوى اليمممممممليد الو نا واعدا  فا  
ايم المشروع، ل نم تضا ل قرد د ايتم، وف د زخمم ألل آليم توجيم خقط اللم  الو نيم لم ت ن قد  دأت  د

                                                                                         عمو ا. وبالمث ، كادت اناك إشممممممممممارات محدورة إلى أل مالمع االةممممممممممتثمار اةممممممممممت خدمت بةلاليم  يما يتلوق 
مشمماريو كال يتقوب  اجةم   تلميم ا عوى المسممتثمرين المحتموين. واتضممع أل توةمميو دقاف تنةيل مهاررات ال

من اإلجرا ات اإلألمممما يم، بما فا كل  تحديد ورعم ااتمام المسممممتثمرين بمشممممت ات ال قن وزيارة الوعا  ين  
 ميارعا ال قن، لتحوي  ب ايا ال قن إلى ادتاج مشت ات.

                                                               واةتنارا  إلى النتاج ، اقترح الت ييم التوصيات األةاةيم التاليم  -9

األةممماةممميم التا صممميبت فا ةمممياف المشمممروع عوى جميو الل ات  ألممممال دشمممر الوةاجق  )أ( 
الو نيم صممممامهم الميمممموحم من ال قاعين اللام والخا  التا أةمممم مت بشممممو  مهاشممممر أو غير مهاشممممر فا  

                                                                         صياغم الوةاجق، وي توقو أل تضقوو  دور فا اةتخدام دتاج  المشروع بشو  فلالا

م الميمممممموحم التا كادت ألمممممممن خقط  تةلي  اآلليم التوجي يم لول ات المتلدرة صممممممامه  )د( 
اللم  ل ن ا ظوت خاموم إلى مينم، واالتةاف بشمممممممممأل خار م  ريق أو خقم تنةيل لتقوير مشمممممممممت ات ال قن  

                      لالةترشار   ا مست بال ا

تلبيم الموارر المحويم، الت نيم من ا والماليم عوى السممموا ، لوشمممروع فا إجرا ات موموةممم   )ج( 
  ألميق، تثبت أل من شمأل مشمت ات ال قن أل تليز رخ  صمبار الميارعين  عوى أرض الواقو، ولو عوى دقاف 

                                       وتوج د  لوشهاد فرصا  لولم  وةب  العيش.

المشررروع: مؤشرررات  ياق القدرات اجنتاجية من أجع ويررا  رريا ررات قائمة عل  األدلة   -باء 
 في البلدان النامية غير الساحلية

إلى   2016                                                                                د ة ل الا المشممممروع، الممو ل من مسمممماد األمم المتحدة لوتنميم، من كادول الثادا/يناير   -10
                                             روالر. وةممملى المشمممروع أةممماةممما  إلى تلييي ال درات   599  000بميياديم ملتمدة قدراا  ،2021ديسمممال/أ ري   

م الشمملبيم، ورواددا لوألممو مؤشممرات  فا ةالةم  ودال داميم غير ةممامويم اا  وتسمموادا، وجم وريم الو الديم را ي 
                                                                                                  ل درات ا اإلدتاجيم واةتخدام ا لدعم صنو السياةات ال اجمم عوى األرلم. وةلى المشروع أيضا  إلى رعم وألو  
اإل ار المةاهيما والمن لا واإلميماجا لتحديد واختيار المؤشمرات المسمتخدمم والتح ق من صمحت ا. وشمموت  

ت صممادلم السممياةممات عوى ف م المؤشممرات وتةسمميراا واةممتخدام ا أروات  تدخالت المشممروع تقوير قدرات الل ا 
ليمياغم السمياةمات واالةمتراتيليات ورصمداا. واألمافم إلى كل ، ةملى المشمروع إلى تقوير قدرات المؤةمسمات  

 اإلمياجيم عوى جمو البيادات والملوومات كات اليوم فا الملاالت الرجيسيم لو درات اإلدتاجيم. 
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إلى أل المشمممممممممممروع يتماشمممممممممممى مو ادت األود تار الراما إلى ت ديم الدعم إلى البودال    وخوص الت ييم  - 11
الناميم غير السممممممممممامويم لتح يق تحول ا االقتيمممممممممماري ال يووا، وزيارة قدرات ا اإلدتاجيم، والحد من الة ر، وبنا  

شمممأل قدرات ا اإلدتاجيم قدرت ا عوى اليممممور أمام اللوام  الضمممارة. واألمممقوو األود تار بأعمال بحثيم وتحويويم ب 
ألكثر من ع د من اليمالا وأمالت الدول األعضممممممما ، بما فا كل  من خالل عمويات مووميم روليم،  وهات ا 
إلى األود تار لوألمممممممو مؤشمممممممرات وتوجيم ةمممممممياةممممممماتا بشمممممممأل تلميم مراعاة ال درات اإلدتاجيم فا السمممممممياةمممممممات  

                                                    غير السمامويم. ود ةلت  نلاح األدشمقم المبرملم فا إ ار    واالةمتراتيليات اإلدماجيم الو نيم فا البودال الناميم 
فا الميم من المليبين والمليهات   60  رورة تدريبيم ومو م عم ، وأشممممار ما ينااي   15          ميت د ظمت   ، المشممممروع 

عوى الدراةمممممممم االةمممممممت يممممممماجيم إلى أد م يسمممممممتخدمول عوى مسمممممممتوى عال أو إلى مد كبير الملارت والم ارات 
، أ وق األود تار  2021نيات الموتسمممممهم أو كوي ما خالل اله األدشمممممقم. وفا شمممممهاط/فبراير واألةممممماليب أو الت  

  193                                     مؤشرا  بغيم يياس ال درات اإلدتاجيم لمم   46قاعدة  يادات لمؤشر ال درات اإلدتاجيم، لقياس ةمادا فيات، و 
جرة اإلميمممممممممممممما ات.                                                  ، وع مم اللمم  ب ماعمدة البيمادمات امله فا خقمم عمم  را 2018- 2000                    اقتيممممممممممممممارا  فا الةترة  

                                                                                                وأمرزت اإلصممالمات السممياةمماتيم التا أ جريت فا إ ار المشممروع ت دما  فا جم وريم الو الديم را يم الشمملبيم  
                                                                                وروادداا ولم تتح ق اله اإلصالمات بلد  فا  وتسوادا بسبب التبيرات المؤةساتيم اناك. 

ج ور إألممممما يم إلى تح يق   ومن المحتم  أل ت ول دتاج  المشمممممروع مسمممممتدامم، ل ن قد يؤري  لل -12
آةار محةية. والتيمت البودال المسممممممممممتةيدة بمواصمممممممممموم اللم  عوى تح يق أادات المشممممممممممروع بلد د ايم فترتم. 
                                                                                                وت ليى اله النتاج  إلى موا مم المشمممممممممروع مو خقط التنميم الو نيم والمسمممممممممؤوليم الو نيم. ومو كل ، يوجد  

                                                تقوب مييدا  من الل ور والموارر. ف د شممم د المشمممروع ملال لتلييي صمممالبم اله المؤشمممرات، األمر اللي ةمممي 
                                                                                              تأخيرات بسمبب اللاجحم، ل نم أةم م أيضما  فا االةمتلابات كات اليموم فا  ودال أخرى. فةا منبوليا مثال ، 
                                                                                            اةترشدت الهحوث التا أ جريت فا إ ار المشروع بخقط األمم المتحدة لالةتلابم االجتماعيم واالقتياريم  

، دشرت الولنم االقتياريم واالجتماعيم آلةيا والمحيط  2021اجحم. وفا آكار/مارس من أج  التيدي لول
                                                                                            ال ارئ ت ريرا  رجيسمممممميا  أرملت ألمممممممنم مؤشممممممر ال درات اإلدتاجيم كأمد األروات المسممممممتخدمم فا تحوي  آةار 

دسممال اللاجحم فا المنق م. والمظ الت ييم أل وألممو مؤشممرات تتضمممن اللوادب اللنسمماديم وجوادب م وف اإل
                                                                                           ملال  يمون لومشمممماريو أل تركي عويم فا المسممممت ب . وأشممممار إلى أل وألممممو مؤشممممرات عالميم تراعا الةوارف 
                                                                                                 اللنسماديم وتبرز جوادب م وف اإلدسمال يتوقع عوى توافر البياداتا والمظ الت ييم أل مؤشمرا  وامدا  ف ط من 

اللنساديم )مؤشر ملدل الخيوبم ألمن فا إ ار مؤشر ال درات اإلدتاجيم يراعا الةوارف  46 المؤشرات ال
 (.فيم رأس المال الهشري 

                                                               واةتنارا  إلى النتاج ، اقترح الت ييم التوصيات األةاةيم التاليم  -13

                                                                                     ينهبا لألود تار، لالةتلابم عوى دحو أفض  لوقوهات التا ترر من البودال وتليييا  الةتدامم  )أ( 
                                       لولم  المتلوق بالمؤشمممممممممرات، واو ما ةممممممممميمو ن  البردامليم                                             النتاج ، أل يضمممممممممةا  ابلا  رةمممممممممميا  عوى م اربتم

                                                                                           زيمارة دقماف المدعم الم مدم للمويمات رفو تيممممممممممممممنيف البومدال من قماجممم أقم  البومدال دموا ، وتح يق أامدات  من
 التنميم المستدامما

                                                                         ينهبا لألود تار، فا ةممممممممياف إصممممممممالح منظومم األمم المتحدة اإلدماجيم،  لل مييدا  من  )د( 
 ييي وتنظيم اللالقات مو دظام المنسق المقيماالل ور لتل

                                                                                   ينهبا لألود تار النظر فا زيارة إ راز مؤشممممرات ال درات اإلدتاجيم وبنا  ال درات تيسمممميرا    )ج( 
 الةتخدام اا

ينهبا لألود تار السممملا، فا مشممماريلم الم بوم كات اليممموم، إلى  لل المييد من الل ور  )ر( 
 وجوادب م وف اإلدسال خالل مرموتا التيميم والتنةيل. لتلميم مراعاة اللوادب اللنساديم
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 المشروع: السيا ات اجنمائية الرامية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في الجنوب األفريقي  - جيم  

إلى كادول    2016                                                       الممو ل من مسمماد األمم المتحدة لوتنميم، من مييرال/يوديم   ،                  د ة ل الا المشممروع -14
.  2019روالر إألممممممممما يم فا عام    100  000روالر و 501 000ليم ملتمدة قدراا  ، بميياديم أو 2021األول  

                                                                                                       وةمممملى المشممممروع، اللي د ةل فا جم وريم تنياديا المتحدة، وزامبيا، وموريشمممميوس، وموزامبيق إلى  نا  قدرات ا عوى 
سممتند إلى                                                                                        تيممميم وتنةيل ةممياةممات إدماجيم لتح يق دمو اقتيمماري مسممتدام، وكل  من خالل بحوث ق قريم محدرة ت 

                                                                                                 أروات وم اربات رةخ ا األود تار، فضال  عن تنظيم عدة مو ات عم  تدريبيم و نيم لول ات صادلم السياةات،  
                                                                                               لمسممماعدت ا عوى تحسمممين قدرات ا الو نيم عوى صمممياغم اقتيمممار كوا مت ام ، وةمممياةمممات تلاريم وققاعيم رعما   

التلاول    شات الةر  المتامم واللقهات التا تلترض                                                       لتحول ا اإلدتاجا. ود ظ مت أيضا  مو ات عم  إقويميم الةت  
                                                                                        اإلقويما وةالة  القيمم، فضال  عن  لل ج ور ةياةاتيم منس م لتلييي الت ام  االقتياري اإلقويما. 

مناةمب، وأدم اةمتلاد المتياجات البودال  وخوص الت ييم إلى أل تيمميم المشمروع كال فا توقيت -15
                                                            يممممممممميم رك ي عوى إعقا  األولويم لونمو االقتيمممممممماري عوى مسمممممممماد اإلرماج  المسممممممممتةيدة ولمقالب ا. ل ن الت 

                                                                                           االجتماعا فا مضمممممامين أدشمممممقم المشمممممروع ودواتلم المتوخاة، ومن ةم وا م المشمممممروع جيجيا  ف ط مو إ ار  
أادات التنميم المسممممممممممتدامم. وكال األمرى التركيي أكثر عوى تنسمممممممممميق المشممممممممممروع وارارة الملارت. وتح  ت 

                                                                               دات المتلو م  رفو مسمتوى م ارات وألمو السمياةمات اليمناعيم، وات خلت خقوات إألما يم عوى بال ام  األا
اليليد الو نا لتخقيط وتقوير ةياةات إدماجيم منتلم، رعم ا األود تار بشو  متواص . ومو كل ، أرى  

ام والخا    درجم أق  إلى ملاللم وتحسممين عناصممر التنسمميق والحوار والتةاع   ين ال قاعين الل  المشممروع
                                                                                               بشأل عمويات وألو السياةات. وقد ييهع الا األمر عامال  م يدا  ماةما  فا البودال المستةيدة التا تسلى 
                                                                                             ألمن ج وراا إلى صياغم وتنةيل ةياةات إدماجيم منت لم مت اموم من أج  دمو اقتياري مستدام. واألافم  

الملارت وتوةيق التلوم والخبرات المسممممتمدة                                                         إلى كل ، كال التركيي االةممممتراتيلا لومشممممروع ألممممعيةا  فا إرارة 
                                              من األدشقم التا د ةلت، بما فا كل  مو ات اللم .

                                                                                            واألافم إلى كل ، أشار الت ييم إلى أل اللوادب اللنساديم وجوادب م وف اإلدسال لم تدرس أو ت لم م   - 16
فا البودال المسممممتةيدة اكتسممممبت بال در ال افا. وبدا أل اةممممتراتيليم المشممممروع لتلميم مراعاة المنظور اللنسممممادا  

                                                                                                ابلا  مؤةمممممممسممممممميا  جيجيا  ف ط. وادت   تلاا  النظر فا اله اللوادب فا مرموم تيمممممممميم المشمممممممروع إلى مرموم  
التنةيل. ويمث  الا األمر فرصم ألاجلم. وعوى الرغم من النتاج  اإليلا يم فا البودال المستةيدة، تظ  اةتدامم  

لبودال المسممممتةيدة، كال المشممممروع فرصممممم الكتشممممات أاميم اةممممتيلاد مة وم دتاج  المشمممماريو غير مؤكدة. فةا ا 
                                                                                                  وأاميم السممممممياةممممممات اإلدماجيم المنت لم، تولد عنم مسممممممتوى عال من االاتمام بمواصمممممموم اله اللمويم.  يد أدم لم  

                                                                                   ت المظ فا وقت إجرا  الت ييم أي أرلم عوى آةار محةية تتلاوز مستوى البودال المستةيدة. 

                                                        ا  إلى النتاج ، اقترح الت ييم التوصيات األةاةيم التاليم واةتنار -17

ينهبا لتيمممماميم المشمممماريو الم بوم، إلى مد كبير، إ راز القابو الشمممممولا إل ار أادات  )أ( 
                                                                                               التنميم المسمممممممتدامم، ال ةممممممميما إيلار توازل  ين الهلدين االجتماعا واالقتيممممممماري، تليييا  للوادب الشمممممممموليم  

                                   التنميم المنت لم بشو  أكثر فلاليما واالةتدامم فا ةياةات

ينهبا ملاللم الشممممواغ  المتيمممموم بالنوع االجتماعا والضمممملع بمييد من الوألمممموح فا   )د( 
مرموم تيمممميم المشمممروع وارراج ا بشمممو  مناةمممب ألممممن جميو الخقوات المتخلة فا مرموم التنةيل وألممممن 

                                  النوع االجتماعا والضممممممملع، وأل ت شمممممممر ك المهارئ التوجي يم. وينهبا أل يشمممممممم  كل  الت ييمات المتيممممممموم ب 
                                                                                          المنظمات المتخيممميمممم فا الةيات الضمممعيةم أو الم مشمممم أو منظمات م وف المرأة أو جميل اا وأل ت درس 
                                                                                              جوادب المسمماواة اللنسمماديم وجوادب الضمملع وي دملا ألمممن دتاج  الهحوثا وأل ت لمو بادتظام البيادات عن 

 ل المشاريوامشاركم المرأة والةيات الضعيةم فا تنةي 
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ينهبا وألمممو وتنةيل م اربم اةمممتراتيليم أوةمممو إلرارة الملارت والتواصممم  وفر  التلوم،   )ج( 
بما فا كل  عن  ريق اةممممممت شممممممات الةر  المتامم لوألممممممو م ترمات مشمممممماريو مشممممممتركم مو منظمم األمم 

 المتحدة لوتنميم اليناعيم، التا ل ا واليم وةي م اليوم ول ا مضور ميداداا

لألود تار تلييي رعمم لتحديد وتقوير ةممالةمم  القيمم اإلقويميم وةممالةمم  التوريد    ينهبا )ر( 
ال يممممميرة فا المنق م، وكل  بالنظر إلى ال ضمممممايا المتيممممموم بالتلارة التا دشمممممأت عن اللاجحم. وينهبا أل 

الت                                                                                          يوة  الا الدعم أيضمممما  التركيي عوى اللوادب المتيمممموم بالنوع االجتماعا وجوادب الضمممملع، ألد ا ملا
                                                                                  تثير ال وق وتتقوب مييدا  من االاتمام بالتدخالت اإلدماجيم المدعومم بسبب آةار اللاجحما

ينهبا إجرا  مشماورات أشمم  مو الل ات الو نيم الرجيسميم صمامهم الميموحم واشمراك ا   )ام( 
كل ، فا مرموم تيممممممميم المشممممممروع، لضمممممممال تحديد الحوافي وتولا زمام المهاررة من البدايم. واألممممممافم إلى 

ينهبا إيال  مييد من االعتهار لو ي يم التا تتيع د   التلوم والخبرات عبر البودال فا مرموم التنةيل بشممممممممو  
                                                                         أفض ، وكل  تليييا  إلمواديم اةتنساخ الممارةات والخبرات الليدة واةتيلا  اا

 ينهبا، فا مرموم تيميم المشروع، وألو اةتراتيليم لوخروج تتضمن اعتهارات أوألع )و( 
                                                                            تؤريم المؤةسات الشريوم الرجيسيم لومساعدة عوى اةتدامم دتاج  المشروع واقعيا . لودور اللي

                                                                                 المشرروع: ددما  البلدان النامية غير السراحلية المعتم دة عل  السرلا األ را رية في  ر  رع  -دال 
 القيمة اجقليمية والعالمية

التابو    2030م التنميم المسمممممممممتدامم للام                                                  د ة ل الا المشمممممممممروع، الممو ل من اليمممممممممندوف الةرعا لخق - 18
  إلى كادول األول/ 2018ليممممممندوف األمم المتحدة االةممممممتيمادا لوسممممممالم والتنميم، فا الةترة من آكار/مارس 

روالر. وةمملى المشممروع إلى تلييي قدرات  ودال داميم غير   466  000بميياديم ملتمدة قدراا  ، 2021ريسمممبر  
تلتمد عوى السمموو األةمماةمميم لتلييي اددماج ا فا ةممالةمم  القيمم اإلقويميم  ةممامويم اختيرت ل لا البرض ألد ا 

واللالميما وتلييي روابط األةمواف عوى المسمتويات الو نيم واألقاليميم واللا رة لو ارات. واختيرت ةمولم أةماةميم  
م را يمم الشممممممممممممملبيمم، أو ققماع بلينمم أو كالامما فا ك   ومد، عوى النحو التمالا  إةيوبيما، البنا جم وريم الو الدي 

اللرةا منبوليا، الوحوم. أوزبوستال، تل يي األغليم. وينقوي المشروع عوى ال دفين اإلدماجيين التاليين  تحسين 
ال درات اإلميمماجيم والتحويويم فا ملال صممياغم السممياةممات بةلاليم فا البودال المسممتةيدة، وكل  لتلييي ت ام  

يما وتحسممممين قدرة ال قاع الخا  فا البودال المسممممتةيدة عوى ت ييم آفاف  ةمممموسمممموم القيمم وتلييي الروابط اإلدماج 
 األةواف، وتحديد فرص ا، والتبوب عوى مواجياا من أج  االددماج فا ةالة  القيمم بشو  أفض . 

                                                                                       وخوص الت ييم إلى أل المشممممروع أرةممممى أةمممماةمممما  قويا  يمون من خاللم توةمممميو األةممممواف التا تسممممت دف ا   - 19
                                                                                         م. واعت برت الدراةمات ال  قريم التا اةمتندت إلى رراةمات اةمت يماجيم وتحويالت لسموسموم القيمم عوى السموو األةماةمي 

                                                                                                  وجم الخيمممو  ماةممممم لتلييي النمو االقتيممماري والحد من الة ر فا المنا ق الري يما وشمممو وت أةممماةممما  تحويويا   
ال اجمم الراميم إلى تقوير أو توةممميو أو  يمون االةمممتنار إليم فا  نا  اةمممتراتيليات جديدة أو تلييي االةمممتراتيليات  

تنويو التلارة اإلقويميم أو األقاليميم أو جميل ا فا ال قاعات المسممممممت دفم. واألممممممافم إلى كل ، أشممممممار المشمممممماركول  
والمشمممماركات بأاميم وييمم مو ات اللم  والدورات التدريبيم الو نيم. وواج ت المسمممماج  المتيمممموم  تنةيل المشممممروع  

اتا ومن شممممأل التخقيط بيممممورة أفضمممم  أل يخةع من مدة اله المسمممماج . وتأةر المشممممروع  تبدي   وميياديتم تحدي 
                                                                                                الموظةين فا األود تار، وبالتبييرات التا  رأت عوى ج ات التنسممممممممميق الو نيم، واو ما أخ ر ةمممممممممير المشمممممممممروع.  

يد و نا فا  دايم المشممممروع.                                                                                وبالمث ، تأخر أميادا   د  األدشممممقم فا البودال المسممممتةيدة ألد ا لم تحظ جميل ا  تأي 
                                               روالر لم ي نةق بلد  بسمبب قيور السمةر جرا  اددالع    77  000                                                وبن ايم فترة المشمروع، اتضمع أل رصميدا  قدره موالا 

 اللاجحم. وكال ينهبا تنقيع الميياديم وتحوي  اله األموال إلى أدشقم أخرى بإمواد ا إكمال المشروع. 
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                                                  أل ةمم عالمات مشمممللم عوى أل المشمممروع ةمممييمممهع مسمممتداما . واألمممافم إلى كل ، المظ الت ييم  -20
  ا                                                                                                  ةملت جم وريم الو الديم را يم الشملبيم مثال  إلى إرماج دتاج  األود تار عند تنقيع خقت ا اليراعيم الخمسميم  ف د 

.  وفا منبوليا، أقرت الل ات صمممامهم الميممموحم فا المشمممروع خار م  ريق  يما يتلوق بمنتلات الوحوم الحمرا  
أل تح يق جميو اآلةار المتوخاة غير مؤكد من رول موارر إألممممممممممممما يم، مث  موارر البود، أو عن  ريق   غير

مشمممممممممروع متابلم جديد. والمظ الت ييم أدم بالنظر إلى الةترة اليمنيم لومشمممممممممروع والوقت الالزم عوى اليمممممممممليد  
ات التحويويم الو نا إلعدار خقط اللم  والتح ق من صمممممممممحت ا، ييممممممممملب عوى المشمممممممممروع تلاوز الدراةممممممممم 

ورورات تدريبيم بلين ا. وأةرت اللاجحم عوى دتاج  المشمممممممممممممروعا ومو كل ، دلع فريق المشمممممممممممممروع فا إعارة 
ملايرة اإلجرا ات والةلاليات المخقط ل ا. وعوى ةبي  المثال، ألمنت الحوارات عبر اإلدتردت مو الل ات  

 ار تنةيل المشروع.صامهم الميوحم والحضور االفتراألا فا الملارض التلاريم اةتمر 

                                                               واةتنارا  إلى النتاج ، اقترح الت ييم التوصيات األةاةيم التاليم  -21

ينهبا لألود تار التة ير فا وألممممممممممو مشممممممممممروع متابلم لدعم البودال فا تنةيل اإلجرا ات   )أ( 
الموصممممممممممممى   ا. وفا م ا   كل ، ينهبا لألود تار ألمممممممممممممال إدلاز الا المشممممممممممممروع بال ام  فا ك   ود من 

                                                                                     المسممممممتةيدة، وكل   ت اةممممممم جميو دوات  المشممممممروع مثال  وتشممممممليو البودال ورعم ا فا تخقيط وتنظيم  ودالالب 
 إجرا ات المتابلما

ينهبا لألود تار تلييي أوجم التآزر مو ج ور السممممياةممممات والتموي  كات اليمممموم، وكل   )د( 
وحيممول عوى الموارر الماليم عن                                                                    عن  ريق رعم ج ور تلبيم التموي  فا البودال المسممتةيدة مثال ، والسمملا ل

  ريق مهاررة الحيام والقريق التا قد تةيد ال قاعات المست دفما

ينهبا لألود تار توجيم اقتراح فا المسممممت ب  إلى ج ات التموي  الشممممريوم إلجرا  تنقيحات  )ج( 
أو االةممممممتراتيليات أو لوميياديم أو ل وي ما، إكا ليم األمر، بغيم ت ييف وةاجق المشمممممماريو    مناةممممممهم لومشمممممماريو 

 األوليم أو كوي ما بما يتماشى والتبييرات ال امم المقووبم فا مرموم التنةيل.

في دزالة الحواجز    المشررررررررروع: عرنامج دعم اتفا ية منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية -هاء 
 غير الجمركية، وزيادة الشفافية التنظيمية، وتعزيز التنويا الصناعي

  ، 2021إلى آكار/مارس    2018                                                                    د ة ل الا المشمممروع، اللي مو لتم موومم ألماديا، من كادول األول/ريسممممبر   -22
                             رولم عضممممممممموا  فا االتحار األفري ا  44         ، وق لت  2018يورو. وفا آكار/مارس  1 600  000بميياديم قدراا  

 ويول شممممممممممممممخص وملموع دمات    1,2و                                                                     عوى اتةماف منق مم التلمارة الحرة ال ماريمم األفريقيمم، التا ي توقو أل تلم
تريويول روالر. وةممممممملى المشمممممممروع إلى اإلةممممممم ام فا تح يق األادات الرجيسممممممميم  2محوا إجمالا يييد عوى 

لبروتوكول التلمارة فا السمممممممممممممموو بموجمب املا االتةماف ومن خالل اللنيممممممممممممممرين التماليين  رعم تنةيمل المرف مات 
أمام التلارة، والتدا ير اليممحيم وتدا ير اليممحم النهاتيم،   المتلو م بالحواجي غير اللمركيم، والحواجي الةنيم

عن  ريق المسمماعدة عوى زيارة قدرات الل ات واألمملم السممياةممات فا أفريقيا  يما يتلوق بالتلاول وشممةا يم 
الوواجع وازالم الحواجي غير اللمركيما ورعم التنويو االقتيممممممماري، وت ام  ةممممممموسممممممموم القيمم اإلقويميم، ورفو 

درات اليممممناعيم لومسمممماعدة عوى  نا  ال درات  يما يتلوق عوى ةممممبي  المثال بسممممياةممممات المو يم مسممممتوى ال 
 الة ريم والترخيص ود   الت نولوجيا.

وخوص الت ييم إلى أل المشممروع يتماشممى مو واليات األود تار وأدم وةيق اليمموم بامتياجات الدول   -23
  فري ا مسممممممممماعدة ت نيم من األود تار لدعم جوادب التةاوض األعضممممممممما  فا االتحار األفري ا. ف د  وب االتحار األ 

  والتنةيمل المتيمممممممممممممومم بماالتةماف. ومظا رعم األود تمار  يمما يتلوق بمالحواجي غير اللمركيمم والتمدا ير غير اللمركيمم 
          إيلا يا                           فا الميم من ا ت ييما    75                                                                     ت دير كبير من ق ب  الل ات صمممامهم الميممموحم فا المشمممروع، ميت كال ت ييم  
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                                                                                         ل ور األود تمار فا الا الملمال. وعموما ، المظ الت ييم تنةيمل مختوع أدشممممممممممممممقمم المشممممممممممممممروع  درجات عاليمم ل
                         ودا  ج ات تنسممممممممممممميق و نيم   44ووجور أرلم قويم عوى ييمم تةاع  األود تار. وبدعم من األود تار، أدشمممممممممممممأ 

 ا   عوى تناول جوادب  ج م تنسممميق و نيم فا الم 24                                              لتناول مسمممألم الحواجي غير اللمركيم مثال ، وعموت 
 قواعد المنشأ.

                                                                                        ودظرا  لتولا الدول األعضما  واالتحار األفري ا زمام عمويم االتةاف، أشمار الت ييم إألمافم إلى كل   -24
إلى أدم من المحتم  إلى مد كبير أل ت ول دتاج  المشممممممممروع مسممممممممتدامم. وبالمث ، من شممممممممأل تليين ج ات  

                                                                 ةترة اليمنيم لومشممروع فا المسممت ب .  يد أل اناك قو ا  من أل ال يور تنسمميق و نيم أل يلل  اآلةار تتلاوز ال
                                                                                         المماليمم فا بلض المدول قمد تلوف اآلةمار اللماريمم، وأل االتحمار األفري ا خيممممممممممممممص مبوبما  محمدورا  لتمويم  
الحةما  عوى األراة اإلل تروديمم التا وألممممممممممممممل ما األود تمار لا الغ بمالحواجي غير اللمركيمم. وعوى الرغم من 

مال أل يؤةر تنةيل االتةاف عوى اللوادب اللنسممممممماديم وجوادب م وف اإلدسمممممممال كات اليممممممموم بالتنميم، لم امت 
                                                                                                  ي نظر فا اله اللناصممر فا إ ار المشممروع. وأقر  االتةاف أاميم المسمماواة اللنسمماديم، ل ن ع م م الا اللنيممر 

اط الدخول لملاللم تلميم  بشممممو  محدور ألمممممن أدشممممقم المشممممروع. وبالنسممممهم لألود تار، يمون أل تشممممم  د 
الو نيم    مراعاة المنظور اللنسمممممممادا فا األعمال كات اليممممممموم فا المسمممممممت ب  شمممممممحل وعا ج ات التنسممممممميق

ألراة   وج ات التةاوض الو نيم، وبنا  قدرات المراكي الحدوريم المشممممتركم، وجمو  يادات ميممممنةم، والتروي 
 اإل الغ  ين التاجرات فا ال قاع غير الرةما.

                                                               واةتنارا  إلى النتاج ، اقترح الت ييم التوصيات األةاةيم التاليم  -25

                                                                              تشمليو الل م المادحم عوى مواصموم تموي  المشمروع دظرا  الرتةاع ررجم أاميتم و ابلم   )أ( 
ال اجم عوى القوب. ومن شممممممممأل تنةيل مرام  إألمممممممما يم أل يليز إلى مد كبير دقاف المشممممممممروع، مث  مرموم  

 قدرات اإل الغ بالحواجي غير اللمركيم، باةتخدام د   تدريب المدربيناتشم  شحل الوعا وبنا  

ينهبا لةريق المشروع اةتلراض التلارد الموتسهم من د   تدريب المدربين فا توغو،   )د( 
 والنظر فا تلميم الا الن   بيممممممممممممورة من ليم من أج  تلييي دقاف شممممممممممممحل الوعا وبنا  ال درات إلى مد يتلاوز 

 يق الو نيم وللال الرصد الو نيمادقاف ج ات التنس

،  ينهبا لةريق المشمروع وألمو اةمتراتيليم لوخروج باالشمتراك مو مةوألميم االتحار األفري ا )ج( 
 لتلييي اةتدامم األراة اإلل تروديم لا الغ بالحواجي غير اللمركيما

نظور ينهبا لةريق المشمممممممممممروع اةمممممممممممتلراض د اط الدخول المحدرة لتلييي تلميم مراعاة الم  )ر(  
 وجوادب م وف اإلدسال، وملاللم أدسب د اط الدخول فا المرموم التاليم من المشروع بقري م من ليما  اللنسادا 

                                                                                 ينهبا لةريق المشروع أيضا ،  يما يتلوق  بنا  ال درات وفلاليات شحل الوعا، اةت دات   )ام( 
                             ، ميثمما كمال كلم  ممونما . ف مد                                                                     ال قماع  الخما  ومنظممات الملتمو الممددا عن  ريق ممثوي ما وممثالت ما مثال  

                                                                                              أشمار الت ييم مثال  إلى أل من شمأل غرت التلارة أل تسماعد عوى دشمر رةماج  المشمروع وأل بإموال منظمات  
ر التواص  مو الةيات الضعيةم.                                                     الملتمو المددا أل تيس  

يرافي  المشرروع: الشرفافية في تنظيم التجارة وتيسريرها في د ار اتفاق المحيل الئادل اج -واو 
 بشأن توثيق الع قات القتصادية  

إلى   2018                                                                                 د ة ل الا المشمممروع، الممو ل من موومتا أةمممتراليا وديوزيوندا، فا الةترة من آكار/مارس  -26
روالر أةمترالا. واتةاف المحيط ال ارئ اإلألمافا   2  000 000، بميياديم ملتمدة قدراا  2021مييرال/يوديم  

متهارل وقلتم أةممممممتراليا وتوفالو، وتودبا، وجير ةممممممويمال،                 م اتةاف  تلاري بشممممممأل توةيق اللالقات االقتيمممممماري 
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كممادول    13وةممممممممممممممماموا، وفممادواتو، وكيريهمماس، ودمماورو، وديوزيونممدا، وجير كوك وديوي رخمم  ميي النةمماك فا  
                                                                             وةمملى المشممروع إلى إتامم التدريب والمسمماعدة الت نيم لالقتيممارات الليريم الموق لم  .  2020األول/ريسمممبر 

ى االتةاف لييارة شمةا يم لواجح ا المتيموم بالتلارة قب  رخول االتةاف ميي النةاك. وكادت النتيلم الرجيسميم  عو
لالتةاف اا إدشمممممما   وابات تلاريم افتراألمممممميم ل   اقتيممممممار مسممممممتةيد إلتامم وصمممممموم  ينيم يمون من خالل ا 

إلي ا، والحيمول عوى الملوومات   تحمي  الملوومات المتلو م بالتشمريلات واإلجرا ات كات اليموم والوصمول
لتيسممير التلارة، منيممم  الالزمم لتيسممير التلارة واالةممتثمار. وتشممو  اله البوابات، إلى جادب مؤشممر إقويما

 تلاريم إقويميم عوى شهوم اإلدتردت.

                                                                                      وخوص الت ييم إلى أل المشمممروع كال وةيق اليممموم تماما  بامتياجات االقتيمممارات المسمممتةيدة، وأدم  -27
ول أوجم ال يور ال امنم فا اإلرارات اللموميم، وأدم أةةر عن تلييي ال درات التا مسنت  دوراا البييم تنا

                                                                                                 اللامم لألعمال التلاريم وال ةا ة اإلراريم ل له االقتيممممارات. وتم ت موا مم المشممممروع مو واليات األود تار،  
بات األعمال التلاريم وتيسمير التلارة. وتةاوتت واةمتةار من الميية النسمبيم لألود تار  يما يتلوق باةمتخدام  وا

مؤشممممرات االةممممتدامم بشممممو  كبير  ين االقتيممممارات المسممممتةيدةا وكادت الموارر الهشممممريم والملرفم الت نيم أام 
ال ضممممممايا فا الا اليممممممدر. والمظ موظةو األود تار ودظرا ام الو نيول أل من الضممممممروري ت ديم المييد من 

                                                                         مشمممممروع واةمممممتدامت ا. وتأةرت اةمممممتدامم اإلدلازات أيضممممما  بلدم إرماج موارر الل ات  الدعم لتلييي إدلازات ال
 المادحم،  يما يتي  بالتلارة عبر اإلدتردت، ألمن منيم التلارة اإلقويميم.

                                                                       وتضممممممممممن المشمممممممممروع تحويال  لونوع االجتماعا كشمممممممممع عن وجور صمممممممممالت  ين النوع االجتماعا  -28
                                                               ثر عوى دشمر اله الملوومات. واألمافم إلى كل ، م د رت المنتلات التا وشمةا يم التلارة، ل ن يويم اللم  أك

ر تحديد أولويات إجرا ات االةممممممتيرار والتيممممممدير التا                                                                                              تشممممممارك النسمممممما  فا إدتاج ا ب در أكبر، واو ما يسمممممم 
يوول ل ا تأةير أشمممممد عوى ةمممممب  عيشممممم ن. غير أل الملارت التا تولدت عن المشمممممروع فا الا اليمممممدر   قد
يو الحاالت، إلى المسمؤولين الحووميين لالقتيمارات المسمتةيدة اللين شماركوا فا المشمروع، تيم ، فا جم لم

إك لم يون بلضمممممممم م عوى عوم بمسممممممممألم النوع االجتماعا والموار المتيمممممممموم بالتلارة التا جرى تحميو ا إلى 
دمم المتو ا الن ماجا                                                                                  البوابمات التلماريمم الو نيمم. وقمد يوول لوتلماول األوةق مو ال قماع الخما  آةمار  محةية، أل

بشممممو  موثع فا مشمممماريو مماةوم فا المسممممت ب ، وكل   مشمممماركتم  لنوات  المشمممماريو، وبالتالا يمون أل ت ول 
 بإجرا  مشاورات أوةق خالل مرموم توليد الموار الملر يم، والمشاركم بشو  أوةو فا تلميم روابط البوابات.

 توصيات األةاةيم التاليم                                         واةتنارا  إلى النتاج ، اقترح الت ييم ال -29
إعقا  األولويم إلدشمممممممممما  ومدة تنةيل فا األود تار ةممممممممممبق التخقيط ل ا، لضمممممممممممال رعم  )أ( 

المسممتةيدة فا اةممتدامم وتوةمميو دقاف إدلازات المشممروع، بما فا كل  االةممتمرار فا اللم   بوابات    االقتيممارات
  يم الوواجع  يما يتلوق ب ضايا التلارة واالةتثماراوأدشقم إقويميم ترما إلى زيارة شةا  تلاريم و نيم واقويميم 

ينهبا لول ات المادحم التة ير فا إقامم ربط أفضممم  لموارر اإلدتردت المتيممموم بالتلارة  )د( 
مو المنيمممممممم التلاريم اإلقويميم والمؤشمممممممر اإلقويما لتيسمممممممير التلارة. وينهبا ل ا اةمممممممتخدام  وابات األود تار  

ات المسمتةيدة بإجرا ات االةمتيرار والتيمدير التا تولي ا االقتيمارات الليريم بال   التلاريم إل الغ االقتيمار
                                                                                           األاميمم. وعنمد تحمديمد امله اإلجرا ات، ينهبا أل ت ؤخمل فا االعتهمار المهمارئ التوجي يمم لألود تمار بشمممممممممممممممأل 

 ا( 3) المنتلات التا تينل ا النسا  فا االقتيارات كات اليوم
تأخل فا الحسهال القوهات الواررة من االقتيارات المستةيدة يمون لول ات المادحم أل  )ج( 

لتوةممممميو وظاجع  وابات التلارة الو نيم، وجلو ا قاررة عوى تيسمممممير الملامالت. ويمون فل  كل  بالتنسممممميق  
مو مهمماررات التلمماول اإلدممماجا األخرى التا تشمممممممممممممممارك في مما الل ممات المممادحممم، الموج ممم دحو تنميممم ال قمماع  

 ن  ييم األعمال التلاريم، أو إصالح اإلرارة اللموميماالخا ، أو تحسي 
  

-https://unctad.org/webflyer/international-trade-transparency-and-gender-equality-case-pacificادظر   (3)

agreement-closer . 

https://unctad.org/webflyer/international-trade-transparency-and-gender-equality-case-pacific-agreement-closer
https://unctad.org/webflyer/international-trade-transparency-and-gender-equality-case-pacific-agreement-closer
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ينهبا لألود تار والل ات المسممممممممممممتةيدة االألممممممممممممقالع بأدشممممممممممممقم ترويليم عوى البوابات  )ر( 
التلاريم   دت شمحل وعا الشمركات الخاصمم. وينهبا ل له األدشمقم التمييي  ين مختوع الةيات المسمت دفم  

ت اله الةيات واقترامات ا. ويمون رصمممد اله األدشمممقم باةمممتخدام عوى أةممماس النوع االجتماعا وجمو تلوي ا
 أروات اإلدتردت لوتلويق عوى الل ورا

ينهبا لألود تار مواصممموم إةمممدا  المشمممورة بشمممأل تلييي جوادب تيسمممير األعمال التلاريم  )ام( 
اةمممتخدام أروات  عبر البوابات التلاريم الو نيم، وتوةممميو دقاف وظاجة ا عن  ريق إرماج أروات التلوي ات و 

                                                                                       اإلدتردت، عوى أل ت يمممم م بحيت تمون من التيمممنيف مسمممب النوع االجتماعا. وينهبا لألود تار مواصممموم 
 ج ور التدريب باعتمار د   تدريب المدربين لتلييي قدرات إرارة الملارت فا االقتيارات المستةيدة. 

ت في مجررالي التجررارة والنوع  البرنررامج: عرنررامج الترردريررن عبر اجنترنرر  عل  عنرراء القرردرا -زاي 
 الجتماعي

،  2013                                                                                 مدأ املا البردمام ، الملي يتمألع من مرامم  متلمدرة مو لت ما ج مات ممادحمم مختوةمم، فا عمام   -30
                                                    روالر ت ريهمما . ودظر الت ييم فا األدشممممممممممممممقممم التا د ظمممت فا    1  600  000                                  توقيممم وقممت الت ييم تمويال  قممدره

رورة تدريبيم عبر اإلدتردت بشممممممممممممممأل اللالقم  ين التلارة والنوع  13يم                  ، وتم  خالل ا تنظ2020-2015 الةترة
  االجتماعا فا إ ار البردام ، تقرقت للوادب مختوةم من الا الموألممممموع وتضممممممنت موار مخيممممميمممممم لمنا ق 
                                                                                                  بلين ا، د ةلت  وبات عديدة. ومو لت الت ييم  ك  من موومم فنوندا، وأمادم السممممممموف المشمممممممتركم لشمممممممرف أفريقيا 

                                                                                                د األفري ا، واإل مار المت مامم  المليز، واللالممم التلماريمم لشمممممممممممممرف أفريقيماا وأ جري الت ييم  نما  عوى  ومب واللنو 
                                                                                                        موومم فنوندا، الل م المادحم الرجيسمممممميم. وو ج ت اله الدورات التدريبيم، التا دة لاا األود تار، إلى الم نيين  

ت زيارة الوعا بمختوع اآلةار التا يمون أل الحووميين واألوةمممممماط األكاريميم والملتمو المددا، وكل    د
تحدة ا السمممممياةمممممات التلاريم عوى الرج  والمرأة، وكيف يمون ملاللم كل  لتلييي المسممممماواة  ين اللنسمممممين. 

        مشممماركا   1 277  رورة، 13وفا وقت إجرا  الت ييم، كال عدر المشممماركين فا اله الدورات، التا  و  عدراا  
        ودا . 128من النسا ( ينتمول إلى  فا الميم من م 66ومشاركم )

وخوص الت ييم إلى أل الدورات عاللت فلوة ملر يم تتلوق باليمممالت المتهارلم  ين التلارة والنوع  -31
االجتماعا وكيف يمون لوسممممممياةممممممات التلاريم أل تسمممممم م فا الحد من أوجم عدم المسمممممماواة المتيمممممموم بالنوع  

قد مظيت بااتمام متيايد فا السنوات األخيرةمممممم وأل اللديد من  االجتماعا. وعوى الرغم من أل اله المسألم
                                                                                                       الل ات الةاعوم الدوليم تنشمممممط ماليا  فا ملال اليممممموم  ين التلارة والنوع االجتماعا، ما زال  ردام  األود تار

تار                                                                                                 الميو  ر الرجيسمممما لبنا  ال درات فا الا الملال، وةمم  وب متيايد عوى دشممممر الهحوث التا يلري ا األود 
                                                                                               وينظم ا. وعموما ، م ق المشممممممماركول والمشممممممماركات ملدل دلاح عاليا ، وال اختوةت الملدالت اختالفا  كبيرا  
 ين الدورات. ودلع أربلم من ك  خمسممممممم مشمممممماركينا ومو كل ، ادخةضممممممت ملدالت النلاح بمرور الوقت  

الم دمم وتيايدت لبات ت ديم ا.    عوى الرغم من تيايد أعدار المشاركين. وفا الوقت دةسم، تيايد عدر الدورات
                                                                                             وتوما امله المسمممممممممممممماجم  بمأل الحماجمم قمد تمدعو إلى إعمارة تركيي اإلدلمازات عوى دوعيمم المدورات  مدال  من عمدر  

 ، وألمال التواص  بشو  واألع  يما يتلوق  توقلات المشاركين.المشاركين 

ين، ميت عم  أربلم من وكشمع الت ييم عن وجور تأةير إيلا ا عوى المسمتوى التنظيما لومشمارك -32
ك  خمسمم عوى إرماج ما تلوموه ألممن عم  منظمات م، وتةاعوت اله المنظمات مو مسماج  التلارة والنوع 
االجتماعا بشمممممممممو  مختوع بةضممممممممم  اله الدورات. ورم  ةالةم أرباع منظمات المشممممممممماركين اعتهارات النوع 

بةضمممم  دلاح البردام ، وأفضممممت النتاج                                                            االجتماعا فا عمويات وألممممو ةممممياةممممات ا. وم د رت اآلةار المحةية
                                                                                          اإليلا يم التا تح  ت خالل األدشمممممقم المهورة إلى تموي  إألمممممافا من ج ات مادحم جديدة. وم د رت اآلةار 
                                                                                              المتتاليم لودورات أيضمممممما ، ميت  وب المشمممممماركول مييدا  من التدريب، وشمممممماركوا فا مشمممممماريو روليم، ودظموا 

 اد م.رورات تدريبيم فا منظمات م ومو أقر 
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                                                               واةتنارا  إلى النتاج ، اقترح الت ييم التوصيات األةاةيم التاليم  -33

                                                                                        ينهبا مواصمممموم تنظيم الدورات التدريبيم، دظرا  لنتاج  الت ييم اإليلا يم واةممممتمرار التةاوتات   )أ( 
. ويمون  ور االقتيمممممممماريم، وينهبا لملموعات الدورات التدريبيم اللديدة والمت ررة االةممممممممتنار إلى النموكج الموج 

                                                                                            التخقيط لمرموم جديدة من التدخالت من منظور أ ول أمدا ، وايال  مييد من التركيي عوى أدشممممقم ما بلد 
التدريب، بما فا كل  تموين المشماركين غير الناجحين من الوحاف بالركب، وتسملي  المشماركين أدةسم م فا  

رت واةممممممممممممتخدام ا عوى اليمممممممممممملد الةرريم                                                            عدة رورات، وت ديم ملوومات محد ةم واتامم الةر  لتحديت الملا
 والتنظيميم والو نيما

                                                                             يمون صمممممممممممممميماغمم المييمد من المدورات التمدريبيمم المتممايية جبرا يما  بمالشممممممممممممممراكمم مو الولمال  )د( 
اإلقويميمم التمابلمم لألمم المتحمدة، التا يمون ما التلماول عوى تخقيط الدورات وتيممممممممممممممميم ما، باإلألممممممممممممممافم إلى 

                                                                فا إ مار ت ييف المدورات جبرا يما ، يمون أل يوول إلشممممممممممممممراك خبرا  من كم   التمويم  والتوعيمم والتوظيف. و 
 الخيوصيم والمحاألرات ييمم مضافما منق م فا الدروس

يمون لومدورات إتماممم مييمد من التةماعم  من خالل أدشممممممممممممممقمم متيامنمم مثم  النمدوات عبر  )ج( 
                            عن ب لد قد ادتشمرت عوى دقاف  اإلدتردت أو الدروس الخيموصميم، بالنظر إلى أل ت نيات تنظيم المؤتمرات  

                                                                                                واةممو خالل اللاجحم، واةممتنارا  إلى ررور فل  بلض المشمماركين. واألممافم إلى كل ، يمون وألممو موار تلويميم
 تتيع مستوى أعوى من المشاركم وتهارل الخبرات لتموين المشاركين من التلوم من بلض م الهلضا

                                 م، دظرا  لتهاين ملدالت النلاح  ين ينهبا النظر فا إصدار الش ارات بمستويات مختوة )ر( 
الل ات صممممممامهم الميمممممموحم والدورات واالتلاه السمممممموبا اللام فا الا اليممممممدر، وينهبا تيسممممممير آليم الوحاف  
                                                                                              بالركب لولين لم يحالة م النلاح، بحيت إكا لم يحيم  أمد المشماركين عوى شم ارة، ت تاح لم فرصمم مضمور  

 الدورة دةس ا فا وقت المق.

 البرنامج: التجارة اجلكترونية والقتصاد الرقمي -حاء 

، من ملموعممم  2023-2019                                                          يتممألع امملا البردممام ، المملي مو لتممم عممدة ج ممات مممادحممم فا الةترة   -34
واةمممممممممملم من األبحاث وغيراا من المهاررات التا تناولت مواألمممممممممميو تتلوق بالتلارة اإلل تروديم واالقتيممممممممممار 

من موومات إةمممممممتوديا، وألماديا، واإلمارات اللربيم المتحدة، وجم وريم كوريا،                                 الرقما. وتو ى البردام  رعما  
                                                                                             والسمممويد، وةمممويسمممرا، وفنوندا، واولندا، فضمممال عن اليمممندوف األوروبا لالةمممتثمار. وأ جري الت ييم  نا  عوى 

لى، أي  وب موومات ألماديا، وةمممويسمممرا، واولندا، الل ات المادحم الرجيسممميم، وشمممم  السمممنوات الثالث األو 
ا ورورات فريق  "ت رير االقتيار الرقما"وشموت المهاررات الرجيسيم المنشور الرجيسا  .  2021-2019الةترة 

الخبرا  الحووما الدولا الملنا بالتلارة اإلل تروديم واالقتيمار الرقماا ومهاررة التلارة اإلل تروديم لولميوا 
ةممتلدار لوتلارة اإلل تروديما وبردام  التلارة الرقميم واصممالح  ومهاررة التلارة اإلل تروديم لومرأةا وت ييمات اال

                                                                                                       ال وادينا وأةما يو التلارة اإلل تروديم. وةملى البردام  عموما  إلى تلييي مواةمب التنميم الشماموم والمسمتدامم  
اجي  من التلارة اإلل تروديم واالقتيمممممممممار الرقما فا البودال الناميم، بحيت أ رز عم  البردام  عن كثب الرك

 الثالث للم  األود تار وأوجم التآزر  ين ا.

وخوص الت ييم إلى أل اللاجحم ةممممماعدت عوى تلييي أاميم البردام ، رغم أدم قد يويم اللم  أكثر  -35
                                                                                            لضمممممال مسممممؤوليم البودال عن دتاجلم. ووة ت الهحوث التا أ جريت من خالل البردام  خقر  اتسمممماع الةلوة 

                                                                         ين ا، ومة يت اللم  الحووما الدولا فا الا الملال. وتم  توةيق أاميم ألمممال   الرقميم راخ  البودال و يما
تولا المسمؤوليم عن عمويات التنةيل والمشماركم الشماموم في ا، بالرغم من اليملوبات التا يواج  ا األود تار،  

  قرا يم فا عدة  ودال                                                                                    وصممممممةم كيادا  غير مقيم، فا متابلم ةمممممميراا. والمظ الت ييم أل التحديات السممممممياةمممممميم والبيرو 
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                                                                                            شمممممو وت عقهات كبيرة عوى  ريق تنةيل المشمممممروع. وأعرد المسمممممتخدمول عن ارتيام م ال بير لنوات  وبحوث  
                                                                                                   وتحويالت البرام ، واعمممممممت بر األود تار ميدرا  ااما  لوملوومات عن التلارة اإلل تروديم واالقتيار الرقما من 

                                          وةيق اليمممموم بالموألمممموع، وأ وصمممما عوى دقاف واةممممو  الرقمات رير االقتيممممار                             أج  التنميم. واعت بر منشممممور 
 با الع قرا  الشهوات الم نيم عوى الت رير.

ويدل عدر الدول األعضممممممممممما  المشممممممممممماركم فا االجتماعات الحووميم الدوليم، اللي ما فت  يتيايد،  -36
ل التلارة اإلل تروديم  عوى ارتةاع ررجم االاتمام بالبردام  وبأاميتم. واتضع أل اللم  الحووما الدولا بشأ

                                                                                          واالقتيمممار الرقما من أج  التنميم جي   أةممماةممما من عم  األود تار وأل الل ات صمممامهم الميممموحم تلتبره 
                                                                                                   عمال  م ما . واألافم إلى كل ، أظ رت أدشقم التلاول الت نا التا األقوو   ا البردام  دتاج   مهورة واعدةا 

                                                 ألدشممممقم وأاميت ا. فلوى ةممممبي  المثال، و ألممممو  نلاح عدر ل ن قد يويم اللم  أكثر لضمممممال اةممممتدامم اله ا
كبير من ت ييممات االةممممممممممممممتلمدار لوتلمارة اإلل تروديمم لهلض البومدال، ل ن الت ييم أشممممممممممممممار إلى أدم ينهبا زيارة  
                                                                                          ت ييف شموو ا ومضممود ا بحيت ت الجم الل ات المسمتةيدة عوى دحو أفضم . وبالمث ، اناك  وب كبير عوى 

شممماركم النسممما  فا التلارة اإلل تروديم، ل ن يويم  لل مييد من الل ور لضممممال تلييي  األدشمممقم المتيممموم بم
                                                              اآلةار المحةية عوى كل ، مث  إدشا  المشار كات شهوات ل لا البرض.

                                                               واةتنارا  إلى النتاج ، اقترح الت ييم التوصيات األةاةيم التاليم  -37

،  فا من الميياديم اللاريم لوبردام  ينهبا لألود تار النظر فا ةممممممب  تخيمممممميص تموي  إألمممممما  )أ( 
بغيم ألمال أل يوول البردام  أقدر عوى تح يق النتاج  التا تسلى الدول األعضا  إلى تحقي  ا عوى دحو  
  مسممممممممممتدام، بما فا كل  فا ع د  ريدجتاول، اللي ككرت  يم الدول األعضمممممممممما  أدم ينهبا لألود تار تلييي اللم  

 عوى إجرا  ت ييم من لا لحالت ا وقت الت ييم ومدى اةممممممممتلداراا لومشمممممممماركم فا   المتلوق بمسمممممممماعدة البودال الناميم 
 االقتيار الرقما واالددماج  يم، واإلة ام من ةم فا ةد الةلوة الرقميما

                                                                               يمون لول ات المادحم أل تحلوا ملو الل ات المادحم التا مو لت البردام  فا السا ق،  )د( 
  وغير المخيممممممممو  عوى مدى أ ول، وكل  لوسممممممممماح  ييارة تلييي م اربم   وكل   ت ديم المييد من التموي  المرل 

                                                                                               البرداملا، التا ت لتبر أةممماةممميم لوحةا  عوى المسمممتوى اللالا ألاميم البردام ، وتيسمممير مواصممموم تقويره   الت ييف 
 فا ملال التلارة اإلل تروديم واالقتيار الرقما السريو التقورا

  ، 2023اللي  المته ا من الةترة الحمماليممم، إلى د ممايممم عممام    ينهبا أل يركي البردممام ، خالل  )ج( 
                                                                                            عوى تلييي األدشممممقم التا  دأت بالةل ، وينهبا أال ت قوق أي مهاررات رجيسمممميم جديدة. ويوتسمممما الا األمر 
                                                                                                      أاميم خاصممممممم فا مال لم يلتلد البردام  المسممممممتوى المتوقو من الموارر لميياديتم، ومد  كل  من إمواديم توةمممممميو 

 لبردام  فا الوقت الحاألر.دقاف ا

 الدروق المستفادة من التقييمات -       ثانيا   
يضممممممقوو الت ييم  دور ماةممممممم ألدم يسمممممم م فا تلييي آةار ودتاج  الدعم اللي ت دمم منظومم األمم  -38

وتح يق   2030المتحدة إلى الدول األعضممما  ألممممن ج وراا الراميم إلى تنةيل خقم التنميم المسمممتدامم للام 
ميم المسمممممممتدامم. وتوتيم أمادم األود تار، مسمممممممترشمممممممدة فا كل  بمهارئ فريق األمم المتحدة الملنا أادات التن 

بالت ييم،  بلل ج ور من أج  تلييي اةمممممتخدام الت ييم، وتحسمممممين عمويات صمممممنو ال رارات ال اجمم عوى األرلم  
يم أرا  البرام  وعم  األود تار.  والمسمما لم. وتتيع عمويات الت ييم م اربم شمماموم ومن ليم وشممةافم وموألمموعيم لت ي 

وتدعو األمادم جميو الل ات صممممامهم الميمممموحم إلى إيال  األاميم لتقبيق اله الدروس عوى أادات إرارة  
                                                                                          فا األود تار عوى دقاف أوةو، إلةرا  تخقيط األود تار  رامل م وعمويات صنو قراراتم االةتراتيليم.  البرام 
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،  ن الت ييمات السممممماب م ألدشمممممقم األود تار، الم دمم فا الت ارير السممممماب م وما زالت الدروس المسمممممتةارة م  -39
  بمثابم مراجو يوصمممممى   ا مديرو ومديرات البرام  وموظةو وموظةات المشممممماريو عند تيمممممميم المشممممماريو والبرام  

ت خالل                                                                                 ويركي الا الةيم  عوى الدروس المسمتةارة المسمتنهقم من الت ييمات الثماديم التا أ دلي   .( 4) وارارت ا
الةترة المشمممممولم بالت رير، وكل  فا إ ار الةيتين التاليتين  اةممممتدامم المشممممروع إلى أقيممممى مدا والمواألمممميو 

 والم اربات المبت رة.

 ا تدامة المشروع دل  أقص  حد  -ألف 

                                                                                          بالنظر إلى أل توافر التموي  لمشممروع المتابلم أمر  غير مضمممول، يتلين النظر  تأل  فا التركيي   -40
                                                                                    أةممماليب ألممممال اةمممتدامم النتاج  خالل مرام  تيمممميم المشمممروع. وتشمممم  اللناصمممر الحاةممممم الموارر   عوى

                                                                                              المتامم، إل و جدت، وقدرة  الل ات صممامهم الميمموحم عوى مواصمموم السمملا إلى تح يق النتاج ، والشممراكات  
يراا لتلييي النتاج   التا يمون السممممممملا إلى تحقي  ا أو توةممممممميو دقاق ا أو كوي ما، واألروات التا يمون تقو 

ودشمممممراا. و يما يتلوق   له المسمممممألم األخيرة، اتضمممممع أل األروات المتامم عوى اإلدتردت فلالم  وجم خا   
                                                                                               يما يتلوق باةمممممممتدامم النتاج . وتشمممممممم  اله األروات إدشممممممما  مواقو شمممممممهويم تحوي جميو الموار التا   و رت  

مؤشمممممممممرات فا قواعد البيادات اإلميممممممممماجيم                                                   وو ألممممممممملت فا متناول الل ات صمممممممممامهم الميممممممممموحم، وارماج ال
لألود تار، وادشمممما   وابات إل تروديم متخيمممميممممم لتيسممممير األدشممممقم المتيمممموم بالتلارة. وبالنظر إلى ت اليف 
                                                                                           صمممممممميادم اله األروات، من األاميم بموال النظر  تأل ، مو الل ات المسممممممممتةيدة من المشممممممممروع، فا ترتيهات  

 ع.إرارتم إلى ما بلد د ايم فترة المشرو 

                                                                                       ودظرا  لوتوةممممممو اللالما فا قدرات ع د المؤتمرات عن ب لد وتنظيم المؤتمرات ال لينم منل تةشمممممما  -41
اللاجحم، أصمممهع موظةو المشممماريو قاررين عوى التواصممم  بسممم ولم مو الل ات صمممامهم الميممموحم. ولم تلد 

بلد ادت ا  الةترة الحاجم تدعو إلى ةمممممةر الموظةين لمواصممممموم ت ديم الدعم إلى الل ات صمممممامهم الميممممموحم 
اليمنيم المخيمممميممممم لومشممممروعا ويمون ل لا الدعم عبر ال نوات اإلل تروديم أل ي وي  دوره اةممممتدامم النتاج   

 عوى المدى القوي .

                                                                                    وةمم عنيمممممممممممر اام آخر فا الا اليمممممممممممدر او اآلةار المحة  ية المتوقلم أو التا تح  ت عند تنةيل   -42
                                                           ال، شمموت بلض اآلةار المثبتم التا لومظت دشمر  الل ات الو نيم  أدشمقم التلاول الت نا. فلوى ةمبي  المث 

،  صمممممامهم الميممممموحم ملارت جديدة راخ  منظمات ا، وعورة اله الل ات لحضمممممور مييد من التدريب واألدشمممممقم 
                                                                                                 وتو ا  رام  األود تار تمويال  إألمما يا . واألممافم إلى النظر فا مسممألم االةممتدامم فا مرموم التيممميم، ينهبا  

                                                                                        لمشمممممممروع ل لا السمممممممبب أيضممممممما  أل تتوقو اآلةار المحة  ية التا يمون أل تنت   وكيف يمون لاجرا ات  ألفرقم ا
 الموج م أل تساعد عوى تح يق اله اآلةار.

 المواييا والمقاربات المبتكرة -باء 

يواصمم  األود تار توةمميو وتو يد مييتم النسممبيم من خالل تنةيل بحوةم المتقورة لوبايم ومسمماعدتم  -43
لت نيم. وأشممممارت الل ات صممممامهم الميمممموحم  وجم خا  بالمشمممماريو التا تلوى في ا الا اال ت ار. ولومظ  ا

كل   وجم خا   يما يتلوق  بردام  التلارة اإلل تروديم واالقتيممار الرقما، اللي يتيع مضممامين مبت رة فا  
                                ا ي سممممتدام الا النوع من النتاج   أمد الميارين الناشمممميم، وجرى ترقيتم راخ  األود تار إلى مسممممتوى الةرع. ول 

الهارزة، قد يوول من الضمممروري النظر فا  رملم الميياديم اللاريم لألود تار بغيم تيسمممير اةمممت رار المشممماريو  
 عوى األمد القوي .

  

 . TD/B/WP/310و TD/B/304و TD/B/WP/298ادظر، عوى ةبي  المثال،  (4)

https://undocs.org/ar/TD/B/WP/298
https://undocs.org/ar/TD/B/304
https://undocs.org/ar/TD/B/WP/310
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والم اربم البردامليم، التا تلنا تموي  الل ات المادحم ملموعم متنوعم من المهاررات عوألممممممممممممما  -44
يم، تمنع األفرقم مرودم أكبر لتح يق دتاج  واةمممممممممممملم النقاف. ويتيع تخ يف ال يور عن تموي  مشمممممممممممماريو فرر

المرتهقم بالمضمممامين واأل ر اليمنيم اتهاع م اربم أشمممم  لملاللم قضمممايا التلارة والتنميم، مث  اليممموم  ين 
مسمممممممتوى                                                                                      التلارة والنوع االجتماعا، ويمون أل يسممممممماعد كل  أيضممممممما  عوى ألممممممممال أل يتوافر لوتلاول الت نا

                                                                                                        مناةمممها  من الموارر لوتأةير إيلا يا  عوى اةمممتدامم النتاج . وينهبا، ميثما يوول كل  ممونا ، أل تنظر األفرقم  
 فا اله الم اربم عند االتيال بالل ات المادحم المحتموم.

وبمالنظر إلى أل ال مدرة عوى إدلماز المشمممممممممممممماريو عن بلمد أةنما  اللماجحمم قمد ةبتمت، ينهبا لموظةا   -45
                                                                                             رام  األخل   له الم اربم فا الم ترمات مسمممت بال . ف ثيرا ما تضمممو الل ات المادحم، بما فا كل  مسممماد  الب 

                                                                                                األمم المتحدة اإلدماجا، مدا  أقيمممى لوميياديم المتامم ل   مشمممروع. وفا إ ار مشممماريو بلين ا، يمون تخيممميص 
لمشمماركم فا الدورات التدريبيم  من الموارر لتقوير دقاف موألمموعا أوةممو أو تيسممير دسممب أعوى من ا  المييد 

 والةلاليات عبر اإلدتردت، عوألا عن إدةاف جي  من الميياديم عوى السةر.

 التقييمات داخع األونكتاد -       ثالثا   
تضمممقوو ومدة الت ييم المسمممت وم  واليم إجرا  الت ييمات راخ  األود تار وتنسمممي  ا واإلشمممرات عوي ا.   -46

                                                               البرام  فا إ ار الميياديم اللاريم والمشمممممممماريو الممو لم من ميممممممممارر  وتشممممممممم  اله الواليم جميو المشمممممممماريو و 
                                                                                               خارجم عن الميياديم التا ينةلاا األود تار. وتضمممممممممممقوو ومدة الت ييم المسمممممممممممت وم   له الت ييمات تمشممممممممممميا  مو 

ير                                                                                                   متقوهممات اللمعيممم اللممامممم لألمم المتحممدة، وملوو التلممارة والتنميممم التممابو لألود تممار، ووف مما  ل واعممد وملمماي 
                                                                                                     الت ييم التا وألممممل ا فريق األمم المتحدة الملنا بالت ييم. وي دم الا الةيمممم  تحديثا  لمسمممماج  وأدشممممقم الت ييم  

 .2023-2022فا الةترة 

 أداء وحدة التقييم المستقلة ونوعية التقييم -ألف 

دة، بممادتظممام  يلري موتممب خممدمممات الرقممابممم الممداخويممم، واو اييممم الرقممابممم الممداخويممم التممابلممم لألمم المتحمم  - 47
                                                                                                       اةممتلراألمما  عاما  لحالم الت ييمات فا كيادات األمادم اللامم ك  ةممنتين، يسمملى من خاللم إلى ت ييم الت ييمات فا  

، المظ الموتمب أل لألود تمار  2019- 2018كم  كيمال والتحمديمات التا تواجمم تلييي املا الت ييم. وفا ت ييم الةترة  
واجرا ات قويم وتخقيط قوي. وبوبت النة ات الم درة لألود تار دظام قوي لوت ييم، إلى جادب ةممممممياةممممممم ت ييم  

فا الميم   0,5فا الميم من ميياديتم البردامليم، واا ما زالت رول الحد األردى الهال     0,23لوت ييم    المخيممميمممم
نةت دسممهم   فا الميم من الت ارير التا 80                                                                    من الموارر المخيمميممم لوت ييم. و يما يتلوق  نوعيم الت ارير، صمم 

                                                                                  كلينات )أربلم من أص  خمسم( عوى أد ا جيدة أو جيدة جدا   يما يتلوق بلورت ا عموما .   اختيرت

الةترة   -48 راخمممم  األود تممممار عن  الت ييمممممات  ت ييم  دتمممماج   تتمممماح  أل  المتوقو  فا    2021-2020ومن 
 .2023منتيع عام 

 نمية المستدامةالتقييم المواييعي ج ئامات كيانات األمانة في تحقيق أهداف الت  -باء 

، أ وق موتمب خمدممات الرقمابمم المداخويمم عمويمم ت ييم عوى دقماف  2021فا كمادول األول/ريسممممممممممممممبر   - 49
األمادم، بأكبر قدر ممون من المن ليم والموألممممموعيم، لت ييم مدى أاميم إةممممم امات األمادم وكةا ت ا وفلاليت ا  

وينظر فا مسممماج  مث  مدى تلميم    2021- 2019 فا تح يق أادات التنميم المسمممتدامم. ويبقا الت ييم الةترة 
 األمادم لألادات عند  رملت ا المشاريو، وكي يم رعم ا لودول األعضا  فا تح يق اله األادات. 



TD/B/WP/316 

GE.22-11506 16 

ويشممممارك األود تار فا الا الت ييم  ت ديم البيادات كات اليمممموم، ورراةممممات لحاالت إفراريم توألممممع  -50
  ، ومن المتوقو2022دامم. ويبدأ جمو البيادات فا مييرال/يوديم  اإلةممممم امات فا تح يق أادات التنميم المسمممممت 

 .2022أل ييدر الت رير الن اجا فا ريسمبر 

 2023-2022خطة التقييم للفترة   -جيم 

 وبمت الةرقمم اللمامومم الملنيمم بمالخقمم البردمامليمم واألرا  البردماملا إلى األممادمم مواصمممممممممممممومم جولمم ت ييم   - 51
وأ و ت األمادم   . ( 5) جديدة لوبرام  الةرعيم الخمسم بلد الدورة الخامسم عشرة لمؤتمر األمم المتحدة لوتلارة والتنميم 

بشمممممممممممممأل اللولممم واالعتممار    1أت  ت ييم البردمام  الةرعا  ،  مد 2021رورة ت ييم جمديمدة فا تشمممممممممممممرين األول/أكتوبر  
               أيضمممممما  عدرا  من   2023-2022وتشممممممم  خقم األود تار لوت ييمات لوةترة   .( 6) المتهارل واةممممممتراتيليات التنميم

، والتا  2023                                                                               الخارجيم لومشماريو الممو لم من ميمارر خارجم عن الميياديم، ت تم  بحوول آكار/مارس    الت ييمات
                                                                                              ر أل ت ختتم خالل اله الةترة، بما فا كل  ةالةم مشممماريو مشمممتركم، مو ل ا مسممماد األمم المتحدة لوتنميم،  من الم ر 

ترما إلى رعم الحوومات فا االةممممتلابم لوتحديات االجتماعيم واالقتيمممماريم التا ترتبت عوى اللاجحم. وترر فا  
                                                              اللدول الت ييمات التا ي خقط ماليا  إلدلازاا خالل اله الةترة. 

  

  

 . TD/B/WP/300و TD/B/WP/293ادظر  (5)
 . TD/B/WP/318و TD/B/WP/312ادظر  (6)

https://undocs.org/ar/TD/B/WP/293
https://undocs.org/ar/TD/B/WP/300
https://undocs.org/ar/TD/B/WP/312
https://undocs.org/ar/TD/B/WP/318
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 2023-2022خطة التقييم للفترة   
 مدة الت ييم  ميدر التموي  البردام  أو المشروع

المتملمممممممارة      مم مممممممارات  تمنممميمممممممم  فما  دموعميمممممممم  قمةمية 
اإلل تروديم فا جنود شمممممممرف آةممممممميا فا إ ار  

 2030خقم التنميم المستدامم للام  

  ، الربو الثالت   – الربو األول   مساد األمم المتحدة لوتنميم
 2022عام 

  ين                                              اةممممتراتيليات التلارة واقتيممممار المحيقات ال اجم  
 عوى األرلم المتس م مو السياةات

  ، الربو الرابو   – الربو الثادا   مساد األمم المتحدة لوتنميم
 2022عام 

باةممتدامم    األ ر السممياةمماتيم التموينيم لا الغ
  المشاريو وبأادات التنميم المستدامم فا أفريقيا

 وأمريوا الالتينيم

  ، الربو الرابو   – الربو الثادا   مساد األمم المتحدة لوتنميم
 2022عام 

البوممممدال األفريقيممممم عوى تلميو   قممممدرات  تلييي 
ودشمممر اإلميممما ات المتلو م بالتدف ات الماليم  

 غير المشروعم

  ، الربو الرابو   – الربو الثادا   مساد األمم المتحدة لوتنميم
 2022عام 

الت مممامممم   ين  ومممدال اللنود وأامممدات التنميمممم  
فا البودال    المسممممتدامم  تلييي التحول ال يووا

 الشريوم الرجيسيم فا مهاررة الحيام والقريق

التنميمممم   الةرعا لخقمممم  اليممممممممممممممنمممدوف 
 2030المستدامم للام  

  ، الربو الرابو   – الربو الثادا  
 2022عام 

اغتنمام اإلمومادمات التلماريمم واألعممال التلماريمم  
اليرقمممما  لتلييي  البيولوجيممممم  التلممممارة  لمنتلممممات 

  المسمممممممتدامم، ومةظ التنوع البيولوجا ةمممممممب  العيش  
الهحري فا  ومممدال مختمممارة من  ومممدال منظممممم  

 رول شرف الهحر ال اريبا

مةوأليم  عن  ريق  االتحار األوروبا،  
 منظمم رول شرف الهحر ال اريبا 

  ، الربو الرابو   – الربو الثادا  
 2022عام 

المهاررة      19-المشمممروع المشمممترك بشمممأل كوفيد
اث ققاع المؤةممممممممسممممممممات  اللالميم من أج  ادهل

  الهالبم اليبر والمؤةسات اليبيرة والمتوةقم
 الحلم فا مرموم ما بلد اللاجحم

  –   2022عام   ، الربو الثادا  مساد األمم المتحدة لوتنميم
 2023عام ،  الربو األول 

تلبيم      19-المشممممممروع المشممممممترك بشممممممأل كوفيد
زمن   فا  التنميمممممم  أجممممم   من  المممممماليمممممم  الموارر 

 19-كوفيد

  –   2022عام ،  الربو الثادا  مساد األمم المتحدة لوتنميم
 2023عام   ، الربو األول 

الن        19-المشممممممروع المشممممممترك بشممممممأل كوفيد
 والربط التلاري فا عير اللواجع

  –   2022عام   ، الربو الثادا  مساد األمم المتحدة لوتنميم
 2023عام   ، الربو األول 

لألود تممار    2الت ييم الخممارجا لوبردممام  الةرعا  
 بشأل االةتثمار والمشاريو

الميياديممم اللمماريممم و/أو الخممارجممم عن 
 الميياديم

  -   2022عام   ، الربو الثالت 
 2023عام   ، الربو الثالت 

  -   2022عمام    ، الربو الرابو  موومم اولندا الشراكم االةتراتيليم  ين األود تار واولندا
 2023عام   ، الربو الثالت 
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