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 مجلس التجارة والتنمية

 واألداء البرنامجي الفرقة العاملة المعنية بالخطة البرنامجية

 الدورة الرابعة والثمانون 

 2022تشرين األول/أكتوبر   7-3جنيف، 

 )ب( من جدول األعمال المؤقت4البند  

 ( 1) لألونكتاد: العولمة والترابط والتنمية 1التقييم الخارجي للبرنامج الفرعي   

 موجز  
أحاط مجلس التجارة والتنمية علمًا، في دورته التنفيذية الحادية والسببببب بين، رتارير الفرقة الباملة  

المبنية بالخطة البرنامجية واألداء البرنامجي عن دورتها الثانية والثمانين، وأيد االسبببببببببتنتاجاع المتف  عليها  
المتبل  ببببالبولمبببة   1يم البرنبببامل الفرعي  الواردة فيبببه، التي تتطلي فيهبببا الفرقبببة البببباملبببة يل  الن ر في تاي 

 ( في دورتها الراببة والثمانين.1والترابط والتنمية )البرنامل الفرعي 

  2021- 2018، جرى تاييم األداء اإلجمبالي للبرنبامل الفرعي في الفترة  1وفي تاييم البرنبامل الفرعي  
في ضببببببببببببببوء المببايير المتبلابة بباأللميبة والفبباليبة والتب. ير وال فباءة واالتسببببببببببببببا . واسببببببببببببببتنبد التاييم يل  تحليب  
ومضبببالاة البياناع المجمبة عن قري  اسبببتبراضببباع الو اب  والمااراع ومناقشببباع أفرقة التر يز  ودراسبببة  

ل  أنه عل  الرغم من أن النواتل  اسبببتايبببابية للدول األعضببباء  وتحلي  البياناع والمحتوى. ويل  التاييم ي
الفرعي   اة يجرح تحبببديبببدلبببا بموجببب  واليبببة البرنبببامل  ومواءمتهبببا مي الببببديبببد من ألبببدا  التنميبببة    1المتويببب 

المسببتدامة،  ان يوجد قل  لدى ببا الجهاع حبباح ة الميببلحة بشبب.ن النطا  المواضببيبي ل با النواتل 
ل المتبل  رهبا، مثب  تا اة الربيسببببببببببببببيبة والنهم رير فري  الخبراء الحكومي البدولي المبني رتمويب  التنميبة  المتويبا

في ر يزة رناء تواف  اآلراء. ريد أن   1، ولو ما يحد من يسببببببببببهاماع البرنامل الفرعي  وتارير التجارة والتنمية
جميي المجيبين عل  التاييم قد قي موا التباون التاني باإلجماع عل  أنه و ي  اليببببببببببلة بالموضببببببببببوع. ويال  

المشبببمولة بالتاييم، أجنتجت جميي المنشبببوراع اليبببادر رها ت ليف، عل  الرغم من انخفاا انتشبببارلا،   الفترة
وفاًا ل با المؤشببببراع. ورجحببببد ينجاج النواتل تمشببببيًا مي متطل اع األمانة، عل  الرغم من أنه يمكن رحببببد  

ذ البرامل. وشببببملت نتابل  المزيد من المؤشببببراع ال مية بشبببب.ن مدى انتشببببار النواتل، لاسببببترشبببباد رها في تنفي 
تمويب  اتفبا  أيضببببببببببببببر   :2019يال الفترة المبنيبة مبا يليت تارير التجبارة والتنميبة لببا    1البرنبامل الفرعي  

عالمي جديد، ما أسببببببهم في المناقشبببببباع المتبلاة بالتموي  المنايي وقت انبااد الدورة السببببببادسببببببة والبشببببببرين  
  

ة  أعد لذا التاييم فري  تاييم مسبتا  يضبمت السبيد نيوا دويتاما، من ال بثة الدابمة إلندونيسبيا  والسبيدة ليلتا ماتو ، من ال بثة الدابم  (1)
(،  Economistas de la Cooperaciónللبرتتال  والسببيد أيتور ريريز،  بير يبراء اسببتشبباريين، من افري  اقتيبباديي التباونا )

 .TD/B/WP(84)/CRP.2المواد الداعمة لهذا التاييم في الو ياة يس انيا. وتجبَرا  

 
 TD/B/WP/318 األمم المتحدة

ؤتمر األمم المتحدة  م 
 والتنمية  لتجارةل

Distr.: General  

25 July 2022 

Arabic 

Original: English  



TD/B/WP/318 

GE.22-11615 2 

قارية بش.ن تتير المناخ )غاسكو، الممل ة المتحدة لبريطانيا  لمؤتمر األقرا  في اتفاقية األمم المتحدة اإل
(  ووضببي منهجية 2021تشببرين الثاني/نوفمبر   13 -  تشببرين األول/أكتوبر 31الب م  وأيرلندا الشببمالية، 

في يقار   1-4-16لتادير التدفااع المالية غير المشبببببببروعة، بمية التمكان من جمي البياناع عن المؤشبببببببر 
المسببببببببتدامة وسببببببببد  ترة في يقار رحببببببببد لذح األلدا   وقنتا  تارير تحليلي عن الادرة عل    ألدا  التنمية

(، أشبببببببببببببير يليه في مناقشببببببببببببباع الجم ية  19-تحم  الديون في أعااب جابحة مرا فيرو   ورونا )كوفيد
ية   ودعم التباون فيما رين رلدان الجنوب، ما أ ار عل  تيببميم السببياسبباع اليببنا 20 البامة ومجموعة ال

ببب.نهم    1في الهنببد وجنوب أفريايببا. وفيمببا يتبل  بطراب  التنفيببذ، أفبباد المويفون المبنيون بببالبرنببامل الفرعي  
مطالبون ببم  المزيد بموارد أق ، ول ن التاييم لم يستطي التحاا  مما يذا  ان يوجد تحديد لألولوياع وتوجد 

مت رنجاح شبببببراكاع مي عدة  ياناع تاببة لألمم عملياع لضبببببمان فبالية ت اليف الموارد المحدودة. وقد أقي 
المتحدة ومن ماع غير حكومية، و ذلك فيما رين األوسبببببببببباط األكاديمية، ما أدى يل  يحببببببببببدار منشببببببببببوراع  
مشببببببتر ة ووضببببببي منهجياع وتاارير، ضببببببمن أنشببببببطة تباون فني أيرى. وقجدمت قل اع من دول أعضبببببباء 

رتموي  التنمية في مناقشببببببببباع الهيماع الحكومية الدولية   المتبلاة 1لتحسبببببببببين يدرا  أعمال البرنامل الفرعي  
التي يوجد مارلا في نيويورك ولزيادة االتسببببببببا  رين منشببببببببوراع األون تاد، بما في ذلك عن قري  تحسببببببببين  
ب . و انت نتيجة تاييم ررنامل ن ا  يدارة الديون والتحلي  المالي لي أنه ررنامل للتباون   التباون رين الشبببببببا

دد وجود ببا التحدياع في مجال تحاي  االسبببببببببتدامة لمشببببببببباريي التاني مهم  وفبال ومسبببببببببتدا ، في حين حج
 التباون التاني األيرى.

مجموعة من المؤشبببببببببببببراع لتت ي   1وأوحببببببببببببب  التاييم بما يليت ين تي أن يبتمد البرنامل الفرعي  
مختلفة للمناقشببببببباع الاابمة   اسبببببببتخدا  النواتل المبرفية وقعادة توجيه نواتل مبينة بمية اسبببببببتيباب الجوان  ال

وفي يقار مكت  األمين البا ، ين تي أن تشبببببببر  لجنة المنشبببببببوراع عل  المنشبببببببوراع الرابدة والمنشبببببببوراع 
الربيسببببببية األيرى، وين تي جيادة مسببببببتوياع ماك المويفين المبنيين باجاجة السببببببياسبببببباع  وين تي أن تتي   

د رريدجتاون، يرشببباداع بشببب.ن تطار  الرسببباب  الواردة  اسبببتراتيجية االتيببباالع الجديدة،  جزء من متاببة عه
َب  المختلفة،  ما ين تي وضبببي ورحبببد مؤشبببراع أداء موحدة لر يزة ال حو   وين تي أن تسبببتحد   من الشبببج
الدول األعضباء اتفاقًا أكثر تحديدًا بشب.ن سبياسبة األون تاد المتبلاة بالمنشبوراع ويطة عمله السبنوية، فضبًا  

 تحديدًا لفري  الخبراء الحكومي الدولي المبني رتموي  التنمية.عن ايتياحاع أكثر 
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 مقدمة  

لألون تبباد المتبل  بببالبولمببة والترابط   1للبرنببامل الفرعي  تبرا لببذح المببذ رة التاييم المسببببببببببببببتابب    -1
يل    2021جرح في الفترة من  انون األول/ديسببببببببمبر  الذح أج ولو التاييم  ،  2022-2018في الفترة   والتنمية

  . ويتضبببببببببمن تارير التاييم ال ام  النتابل التفيبببببببببيلية، والن رة البامة المنهجية، ونتابل 2022حزيران/يونيه  
اليتيببببببباحببببببباته، لو مسببببببباعدة األون تاد عل  تحديد الدرو    وفااً . والترا من التاييم،  (2)أنشبببببببطة التاييم

، وتخطيط الحوافظ، والترتي اع اإلدارية، وتنفيذ البرامل. وتتمث   تموضببببي االسببببتراتيجيالالربيسببببية في تحديد 
األلدا    في ضببوء 1البرنامل الفرعي  األلدا  الربيسببية في دعم المسبباءلة عن قري  تحلي  وتوليف أداء 

التبلم المؤسبسبي   في  سبها ، واإلالمبنية يال الفترة المضبطَلي رها، بما في ذلك تاييم المشباريي  المخط ط لها
 الذح يمكن أن يسهم في حياغة الخطة البرنامجية السنوية الاحاة لألون تاد.

في الفيبب    ويجاد  يرد في الفيبب  األول وحببو لموضببوع التاييم    :مما يليالمذ رة    وتتشببك  رنية -2
االسبببببببتنتاجاع والتوحبببببببياع في    وتجاد  نتابل التاييم في الفيببببببب  الثال    وتجاد  الثاني عرا عا  للمنهجية   

 الفيلين الرابي والخامس.

 موضوع التقييم -أولا  

بجد،    1يهد  البرنامل الفرعي   -3 يل  تبزيز السبببياسببباع واالسبببتراتيجياع االقتيبببادية عل  جميي اليبببا
مسبببببببتدامة، والبمالة ال املة، وتوفير البم  الاب   من أج  تحاي  النمو المطرد، والتنمية الشببببببباملة للجميي وال

للجميي  بشبببببب.ن قضببببببايا الديون وتموي  التنمية، بما في ذلك رذل جهود متضببببببافرة بمية تببمة الموارد المحلية  
واإلقليمية والدولية من أج  التنمية  وبشبب.ن الاضبباء عل  الفار في البلدان النامية، وياحببة أق  البلدان نموًا،  

لك عن قري  التباون رين الشبببببببمال والجنوب، الذح يكماعله التباون فيما رين رلدان الجنوب والتباون  بما في ذ
عل  تحبديبد االحتيباجباع والتبدارير النباجمبة    1الثا ي. ولتحاي  لبذح األلبدا ، تر ز أعمبال البرنبامل الفرعي  

قتيببباد ال لي من من ور ر ارلا عل   عن الترابط رين سبببياسببباع التجارة والتموي  واالسبببتثمار والت نولوجيا واال
 التنمية، في يقار الر ابز الثا  لألون تاد )ال ح  والتحلي ، وبناء تواف  اآلراء، والتباون التاني(.

 مجاالع البم  الربيسية الخمسة التاليةت 1البرنامل الفرعي تضمن  وي  -4

اراع وتوحبياع السبياسباع دعم البلدان النامية في حبياغة االسبتراتيجياع اإلنمابية ويي  )أ( 
 (  والتنميةالبملية )سياساع االقتياد ال لي 

  ، والادرة عل  تحم  الديون   ،فيما يتبل  باسببببتراتيجياع التموي  تبزيز يقامة تباون أقوى  )ب( 
 وقدارة الديون )تموي  الديون والتنمية(   

البلبدان النباميبة، بمبا   يجراء ال حو  والتحلياع لبدعم تو ي  التبباون والت بامب  فيمبا رين ) ( 
المسبببببباعدة التانية ونشببببببر الممارسبببببباع الجيدة )التباون والت ام  االقتيبببببباديان فيما رين   عن قري في ذلك 

 البلدان النامية(  

توفير اإلحيببببببببببببببباءاع ودعم الجهود الراميببة يل  تطوير الن م اإلحيبببببببببببببببابيببة الوقنيببة   )د( 
 )يحياءاع ومبلوماع التنمية( 

  

 .TD/B/WP(84)/CRP.2الو ياة  (2)
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السبببببياسببببباع وبناء الادراع المؤسبببببسبببببية،   رسبببببملشبببببب  الفلسبببببطيني في  يل  اتاديم الدعم  )ه( 
االجتما ية واالقتيبببادية السبببلبية الناجمة عن  األوضببباعباإلضبببافة يل  تبزيز التباون الدولي للتخ يف من 
 االحتال )تاديم المساعدة يل  الشب  الفلسطيني(.

الشببببب  ة   وتضبببببم. 1البرنامل الفرعي التاببة لألون تاد    وتنفذ شببببب  ة البولمة واسبببببتراتيجياع التنمية -5
أرببة فروع ربيسبببية، تاار  مجاالع البم  المواضبببي ية األرببة ذاع النطا  البالمي، ووحدة واحدة مسبببؤولة  

 أيضبببباً عن الدعم الماد  يل  الشببببب  الفلسببببطيني. ويشببببر  عل  لذح ال ياناع مكت  المدير، الذح يشببببر  
 .1البرنامل الفرعي وأف ار  نواتلو ية التي تدعم المدير في نشر عل  وحدة التدري  والت 

 المنهجية -ثانياا  

  والت. ير والفبالية   المتبلاة باأللميةمبايير الفي ضببببببببوء   1للبرنامل الفرعي م التاييم األداء البا  قي   -6
في   ولو تاييم من  مجمي البياناع األولية وتحلي  البياناع الثانوية المتاحة،   عن قري وال فاءة واالتسبببببببا ، 

 ت ما يليمن أسملة التاييم،  سؤاالً  13و  ا ة أبباد شاملة

الوضبوح المفاييميت أسبملة عن االتسبا  الدايلي، و االسبتراتيجية   ال بد المتبل  باأللمية )أ( 
 حاو  اإلنسان واالعت اراع الجنسانية   ودملمي ألدا  التنمية المستدامة،  واالتسا ، والوالية، واأللمية

والبوام    والت. يرالنتابلت أسببببببببببببببملة عن اإلنجاجاع  تحاي  في  سببببببببببببببها اإلال بد المتبل  ب  )ب( 
  والبوام  التاييديةالتمكينية  

واالتسبا  مي البرامل الفر ية   ،والرحبد  ،اإلدارة  أسبملة عنطراب  التنفيذت  المتبل  ب  بد ال ) ( 
 واالستدامة. ،والشراكاع مي  ياناع األمم المتحدة ،األيرى لألون تاد

يجراء  ببة في أربي مراحب  متبدايلبة. وتب.لفبت المرحلبة األول  من  مهمبة مجم    12وشببببببببببببببمب  التاييم   -7
، وتحلي  شبببببببب  ة البولمة واسببببببببتراتيجياع التنميةمااراع مي رؤسبببببببباء  قجراء  ي، و دايلرحببببببببدح اسببببببببتبراا 

تارير التجارة  عنيفراديتين،    حالة دراسببببببببببببببتييجراء  لمجموعاع رياناع األون تاد. وشببببببببببببببملت المرحلة الثانية  
تارير األمين البا  عن عن    و التموي  المناييفي تواف  اآلراء الدولي بشببب.ن   قسبببهامهو  2019والتنمية لبا  

عل  يطاب الدول األعضبببببببببباء وقرار الجم ية البامة ذح  وأ رحالادرة عل  تحم  الديون الخارجية والتنمية،  
دراسة    يجراءوشملت    الجهاع حاح ة الميلحةمشاوراع مي عل  يجراء  المرحلة الثالثة وانطوع  . ( 3) اليلة

وأفرقة  (   اماً   حبحيحاً  رداً  31تلاي  جرى  دولة، و  195 االتيبال ر جرى  لدول األعضباء )دى ااسبتايبابية ل
 31األمم المتحدة )و األون تاد  مويفي  مي  البنية  للدول األعضبببببببببببباء ومااراع شبببببببببببب ه من مة   التر يز التاببة

مكتبيببة وشببببببببببببببملببت    عل  يجراء بحو المرحلببة الراببببة    وانطوعفي أفرقببة التر يز والمابباراع(.    مشبببببببببببببببار بباً 
لمحتوى   حوسبب اً مج   ، وتحلياً اعلاسببتشببهاد لتاييماع المشبباريي، وتحلياً   واسببتبراضبباً   للو اب ،  عاماً   اسببتبراضبباً 

 .1للبرنامل الفرعي المنشوراع الربيسية 

  

 .A/RES/76/193 الو ياة (3)
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 النتائج -ثالثاا  

اة ل -ألف  عَّد  ارتيَّال لَّدع بع  يوجَّد  تحَّدداَّا الول،َّةل ولك     1لبرنَّامج الفرعي  النواتج المتوخَّا
المضطَلع  والدور  المتصل به ج  النطاق المواضيعي والنه  الجهات صاحبة المصلحة بشأن  

 في إطار ركيزة بناء توافق اآلراء  به

اة للبرنببامل الفرعي  تحببديببد  يجرح   -8 في    المنيببببببببببببببو  عليهبباالواليبباع    عن قري   1النواتل المتويبب 
جهبباع  الرين  فيمببا  من الخا     مرتفيرريببدجتبباون. والحظ التاييم وجود مسببببببببببببببتوى  عهببد  مببافيكيببانو نيروبي و 
اة  هل المت بة في يقار النواتل  المواضببيي والنا   ب.لميةفيما يتبل    حبباح ة الميببلحة للبرنامل  الربيسببية  المتويا

.  وتارير التجببارة والتنميببة، مثبب  اجتمبباعبباع فري  الخبراء الحكومي الببدولي المبني رتمويبب  التنميببة  1الفرعي  
 ما أنه   رها ممثلو ببا المجموعاع اإلقليمية في المداياع البامة التي أدل أيضببببباً ولوحظ لذا الخا   

في المابة  50عن   رلتت مسببببتوياع الت.ييد ما يزيد قلياً  يذاالسببببتايببببابية،   دراسببببةانبكس في الردود عل  ال
 (.1، مث  التر يز المواضيبي والمواءمة مي الوالية )الشك  1للبرنامل الفرعي بش.ن جوان  أساسية 

   1الشك    
: نسَََّّّبة المجيبي  عله الدرااَََّّّة الاَََّّّتقصَََّّّائية  1تعليقات الدول األعضَََّّّاء عله أامية البرنامج الفرعي  

  الذي  يوافقون أو يوافقون بقوة عله البيانات المتعلقة باألامية
 )النس ة المموية(

 
 فري  التاييم المستا  الميدرت 

 ف ثيرًا ما يتسبببببببببببم ، 1رنامل الفرعي  الب    لفت رتنفيذلي التي  عل  الرغم من أن الدول األعضببببببببببباء  -9
يل  الاضبببببايا واالتجالاع الناشبببببمة   بما يكفي للسبببببماح بايتيار المواضبببببيي اسبببببتناداً واسبببببي  ب.نه هنطا  نواتج

فيما رين الدول األعضباء فهم تر يز األون تاد ونهجه  يت اين  . و شب  ة البولمة واسبتراتيجياع التنميةوأولوياع 
ر ز عل  ي ين تي أال    1البرنبببامل الفرعي  و ببا المجموعببباع اإلقليميبببة أن  رأى ممثلفابببد  .   بيراً   تفببباوتببباً 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

في النواتج اإلحصائية المقدمة من شعبة العولمة واستراتيجيات التنمية ت

مليات باحتياجات الدول األعضاء في مجال تعزيز الروابط بين السياسات وع

صنع القرار في المجالين االقتصادي واإلنمائي

فز التفكير دور شعبة العولمة واستراتيجيات التنمية هو العمل كمركز تفكير، يح

والمناقشة ويقدم منظورات بديلة بشأن القضايا االقتصادية العالمية

ل منظمات األمم المتحدة والمنظ مات عضوية األونكتاد الشاملة للجميع تكم ِّ

ةالحكومية الدولية األخرى العاملة في مجال موضوع الديون وتمويل التنمي

امية في دور شعبة العولمة واستراتيجيات التنمية هو إدراج منظورات البلدان الن

المناقشات الحكومية الدولية المتعلقة بالديون وتمويل التنمية

نسبية المواضيع المشمولة في تقرير التجارة والتنمية متوافقة مع الميزة ال

لألونكتاد

دة في دورات أعمال شعبة العولمة واستراتيجيات التنمية متوافق مع الوالية الُمسنَ

معية مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية والمنصوص عليها في قرارات الج

العامة

توائم مع والية تركيز شعبة العولمة واستراتيجيات التنمية على القضايا النظمية م

األونكتاد

في المابة64ت متوسط الدراسة االستايابية
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حببببببببببببببندو  الناد الدولي والبنك   تتداي  مي أعمالاألون تاد في لذا المجال    أعمالوأن  الاضببببببببببببببايا الن مية،
نيويورك    تجرح البمليبببباع    ، وأنالببببدولي جنيف. ورأى ممثلو ببا المجموعبببباع اإلقليميببببة    وليس فيفي 

األيرى أن المهمة المتميزة لألون تاد المتمثلة في مسببببببببباعدة البلدان النامية عل  المشبببببببببار ة عل  نحو أكثر 
يسببببها  قيم في المناقشبببباع  تاديم  عن عضببببويته وتااليدح، تؤدح يل   في االقتيبببباد البالمي، فضبببباً   ينيببببافاً 

أنه ال توجد والية ألح  يان رير  الضوء عل  األمانة   سلاطتية. وفي لذا اليدد،  المتبلاة بالاضايا المنهج
 من  ياناع األمم المتحدة لتحلي  الاضايا االقتيادية البالمية رهذح الطرياة الشاملة.

، 1البرنامل الفرعي  أسبببلوب ببا منشبببوراع    الجهاع حببباح ة الميبببلحةببا  عوبالمث ، انتاد -10
، مث  مناقشبباع فري  الخبراء الحكومي 1البرنامل الفرعي ، وببا حلااع نااش التنميةتارير التجارة و مث  

ودعم لذح المواقو ب.سببببلوب   وأيديولوجياً  يافية سببببياسببببياً   مسبببباب بشبببب.ن فيها الاوية   المواقوالدولي، بسببببب  
أن أسببببلوب    يةشبببب  ة البولمة واسببببتراتيجياع التنمورأع  ال يفضببببي يل  رناء تواف  في اآلراء.  ما اسببببتفزاجح، 

، يح   رتادير  بير من جان   مثااًل له  االسببببتبراا البا  لتارير التجارة والتنمية يشببببك المنشببببوراع، الذح 
التف ير   لدعمأن لذح الو اب  تت ي النهل اليببحي  قد أكاد   الجهاع حبباح ة الميببلحةالبديد من   وأنالاراء، 

احتياجاع البلدان بالنسببببب ة يل   األلميةمن    تفيالمر والمناقشبببببة بشببببب.ن الاضبببببايا االقتيبببببادية ذاع المسبببببتوى 
 التي لي مثيرة للجدل بطبيبتها.و النامية،  

شبب  ة البولمة  في ببا المناقشبباع، ذ رع   1البرنامل الفرعي  وفيما يتبل  بالموقو الذح اتخذح  -11
ز موقو  الاإلنمابي و المن ور  وقالت الشبببب  ة ين  أنه حببببوع للبلدان النامية.   واسببببتراتيجياع التنمية   الذح ير ا

من المشبببببار ين في  وقن  ثيرًا والية األون تاد،  يديان في حبببببميم أمران لما عل  احتياجاع البلدان النامية  
عل  قضببايا المسببتوى ال لي من من ور البلدان  1للبرنامل الفرعي يل  أن التر يز ال حثي قد أشبباروا التاييم  

أن أمانة  قد سببببببلطت الضببببببوء عل   الجهاع حبببببباح ة الميببببببلحةيد أن ببا . ر يسببببببهامًا فريداً النامية يبتبر  
المناقشبباع بطرياة تفضببي يل  تواف  في اآلراء فيما رين المجموعاع  يج  أن تدير  مؤسببسببة حكومية دولية 

الجهاع   عاإلقليمية وأن تلاي الضوء عل  لذح المناقشاع بمزيد من التحلياع الاابمة عل  البياناع. وانتاد
في لذح المناقشببباع أو لزيادة اسبببتاطاب    موقفًا واضبببحًا واحداً التخاذح   1البرنامل الفرعي   لميبببلحةحببباح ة ا

 ببا الدول األعضاء. بيورة رسميةمواقو البلدان، ولو من ور أررجته  

، 1 للبرنامل الفرعي األمانة بشب.ن لذح الجوان  األسباسبيةلدى األعضباء و   فيما رينالخا    وقجاء -12
روحببببفها مر ز   شبببب  ة البولمة واسببببتراتيجياع التنميةالمجيبين يل  رؤية ذ رع  شببببتا يم انت اح  اسببببترع  التاي 

يهد  يل  وضببببببي األف ار الناتجة عن تحلياته   تف يربم   مر ز ي أن  1للبرنامل الفرعي  . وقذا أريد  تف ير
، ر  يمكن حت  ت ون محدودةل ين تي أال هج ه في ايتيار المواضببيي والنا يت عل  جدول األعمال، فان اسببتاال

لتارير التجارة  ، مث  االسبببببببببببببتبراا البا  النواتلتبزيز األسبببببببببببببلوب االسبببببببببببببتفزاجح أو المحفز للتف ير ل با 
عل  دينامية أكثر فبالية  يضفاء  ، يذا  ان ذلك يفضي يل  نشر لذح األف ار عل  نطا  أوسي وقل  والتنمية

بشببببب.ن الاضبببببايا  أنه توجد مراكز تف ير  ثيرة ن أججريت مبهم المااراعمَ لمناقشببببباع البالمية. وأررج ببا  ا
منها.   ليس واحداً  1البرنامل الفرعي الدولية تسببببببهم في المناقشبببببباع الف رية من وجهاع ن ر متنوعة، ول ن  

وأن االسببتبراا البا   يبم   مؤتمر حكومي دوليميببلحة يل  أن األون تاد   جهاع حبباح ةعدة   عوأشببار 
هذح ل وفااً تبتمد قيمتها عل  مسببتوى الت.ييد الذح يادمه األعضبباء. و  تداوليةلو و ياة    لتجارة والتنميةلتارير ا

مناقشببببباع بطرياة متواجنة  ال 1للبرنامل الفرعي ، ين تي أن ياد  البم  التحليلي  الجهاع حببببباح ة الميبببببلحة
  اعتوافا تحاي في  سببببها اإل  مي لد  األون تاد المتمث  في بما يتمشبببب   مدير المناقشببببةوأن يضببببطلي ردور  

بماترحاع األمم المتحدة تشبك   التوتاراع المتبلاةب.ن   َمن أججريت مبهم المااراعريرون م وسبلامفي اآلراء.  
من المناقشببباع الحكومية الدولية بشببب.ن المسببباب  ذاع اليبببلة، ول ن ل ي تفضبببي لذح المناقشببباع يل    جزءاً 
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عالمية  يضببببببباليألمم المتحدة يل  األدلة وأن يكون لها أسبببببببلوب  تواف  في اآلراء، يج  أن تسبببببببتند و اب  ا
 حوع األمم المتحدة.

 ،عتبر وثيق الصلة بالحتياجات الُقطرية  1البرنامج الفرعي  في إطار  التعاون التقني   -باء 

دع  الجهاع حباح ة الميبلحةيل  اسبتبراا تاييماع المشباريي يل  أن  -13 والية األون تاد،  قد حدا
، وأن لذح تحاي  الميزة النسببببببيةأسببببباسبببببية في  عل  أنهايل  جان  قاعدته الن رية الاوية ويبرته الواسببببببة، 

أن األون تاد جهة  ومفادح   الجهاع حباح ة الميبلحة  الاابم لدىالتيبور فب  ب   ردرجة أكبرالميزة قد تبزجع  
.لمية ياحببببببة في مجال الديون، حي   يتسببببببم ذلك ب و فاعلة محايدة بالماارنة مي مؤسببببببسبببببباع رريتون وودج. 

اضبببببايا الديون.  ل  هادابنة، عل  أنها متضببببباربة في تاييمات جهاع  ن ر يل  المؤسبببببسببببباع األيرى، روحبببببفها يج 
ررنبامل ن با    ألميبةوالماباراع عل     أفرقبة التر يزالتب.كيبد بباإلجمباع في جرى  وفيمبا يتبل  ببالتبباون التاني،  

 (.2احتياجاع البلدان النامية )الشك  بالنس ة يل  مالي يدارة الديون والتحلي  ال

   2الشك    
ردود فعل الدول األعضَّاء بشَّأن برنامج نما  إدارة الديون والتحليل المالي: بيانات الدرااَّة الاَّتقصَّائية  
التي تحمه بأكبر درجة م  الموافقة )نسَََََّّّّّبة المجيبي  عله الدرااَََََّّّّّة الاَََََّّّّّتقصَََََّّّّّائية الذي  يوافقون أو  

  ون بقوة عله البيانات المتعلقة بالبرنامج(يوافق
 )النس ة المموية(

 

 فري  التاييم المستا  تالميدر 

؛  العديد م  أاداف التنمية المسَََََََََّّّّّّّّّتدامة مع   متوائمتانونواتجه    1ول،ة البرنامج الفرعي   -جيم 
ل بما في ذلك  2030في متابعة خطة التنمية المسََّّتدامة لعا     رئيسََّّياا   دوراا   تؤّدي الشََّّةبة

 مؤشر التدفقات المالية غير المشروعة  المسؤول ع  رعا،ةدور  توّلي  

فن رًا يل  ت   ما يليرثا  قر ،   ألدا  التنمية المسببببببتدامةمي  1أعمال البرنامل الفرعي   يتواء  -14
من لذح األلدا  لدا  االقتيببببببببببببببادية والمؤسببببببببببببببسببببببببببببببيبة قوح مي األ  تواؤ  يوجد، 1البرنامل الفرعي قبيببة 

،  التواؤ الربيسببببببببية لذا  المتسببببببببلسببببببببلة( ويؤ د تحلي  محتوى المنشببببببببوراع 17و  16و 10و  9و 8األلدا ت )
)الذح أحبببببب   اآلن دابرة يحيبببببباءاع    فرع يحيبببببباءاع ومبلوماع التنميةشببببببك  وي   8مي الهد    سببببببيما وال

الفرع بباجراء  لبذا  لو    وقبد  ج 2030من رليبة األمم المتحبدة لمتبابببة وتبزيز تنفيبذ يطبة عبا    األون تباد( جزءاً 
،  ما يتضبببببب  من و ياة ن ا 1البرنامل الفرعي  روالية  ذاع االرت اط األكثر م اشببببببرةً متاببة أو   لأللدا  

 (.3ألدا  التنمية المستدامة )الشك  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ي ركيزة يُسهم برنامج نظام إدارة الديون والتحليل المالي إسهاماً مهماً ف

األونكتاد المتعلقة بالتعاون التقني

زت البلدان النامية القدرات الوطنية على إدارة الديون إدارة ف عالة عن عز 

طريق برنامج نظام إدارة الديون والتحليل المالي

م برنامج نظام إدارة الديون والتحليل المالي  دة تقنية مساع( دمفاس)يقد ِّ

فريدة بشأن إدارة الديون إلى البلدان النامية



TD/B/WP/318 

GE.22-11615 8 

   3الشك    
 1مسَّتدامة في الوثائق والمنشَّورات المتسَّلسَّلة الرئيسَّية للبرنامج الفرعي  اإلشَّارات إله أاداف التنمية ال

  لمة( 1 000)عدد ال لماع الدليلية ل   

 

 فري  التاييم المستا . الميدرت 

تزايد حضَّوراا  يج بصَّورة منهجية في مشَّاريع التعاون التقني و درَ العتبارات الجنسَّانية تُ  -دال 
وأوجَّه التعَّاون    النواتجج في  درَ اعتبَّارات حقوق اإلنسَََََََََّّّّّّّّّان تَُّ و اإلحصَََََََََّّّّّّّّّائيَّة؛    النواتجفي  

 ل ولك  م  غير الواضح كيف ،مك  تعميمها في العمل اليوميالملمواة

في االعت بار نوع الجنس   وضببببببببببببببي الموافابة البدايليبةفيمبا يتبل  ببالتبباون التاني، تتطلب  يجراءاع   -15
. ويل   ضببببببببمي  اإلدما يل  أن مسببببببببتوى  مبهم المااراعَمن أججريت عند حببببببببياغة المشبببببببباريي  وأشببببببببار 

االعت اراع الجنسببببببببانية في تيببببببببميم   افتاار تا  يل   أحياناً ه يوجد  اسببببببببتبراا تاييماع التباون التاني يل  أن 
ن ا  الحيببببببب  والسببببببببي يل  تحاي  تواجن رين  األيذ ر  فيفاط  أن لذا اإلدما  يتمث  أحيانًا المشببببببباريي  و 

 بيبورة منهجيةتحديدلا ال يجرح    وأن التحدياع التي تواجه المسباواة رين الجنسبين المشبار ين  فيالجنسبين  
التاييماع الجنسببببانية ببد مرحلة اليببببياغة.  ، وأنه ال تجرح بالضببببرورة متاببةوقدماجها في منط  المشببببروع

  تججرى   إلنجباج المهبا . وفي مجبال ال حو  االقتيببببببببببببببباديبة،  المطلوبرت ط االفتابار يل  المتبابببة ببالوقبت  ي و 
الح وا أن تبميم مراعاة المن ور الجنسببباني وحاو    َمن أججريت مبهم المااراعتحلياع جنسبببانية. ريد أن 

ذلت محاوالع للتتل  عل  لذح رج قد وأن الموارد تتبرا لضببببببتوط متزايدة. و  وقتًا يضببببببافياً اإلنسببببببان يتطل  
َب الايود بالتباون مي  فرع يحيبببببببباءاع  ووضببببببببي المؤشببببببببراع. و أيرى، بما في ذلك في ررامل التدري    شببببببببج

،  متسببببلسببببلة في المنشببببوراع ال ببدًا جنسببببانياً منهجية ب.كبر قدر من الدمل أَ لو الفرع الذح   ومبلوماع التنمية
تبميم اعت اراع لم يجر توفير رياناع ميبببببببببنفة حسببببببببب  نوع الجنس. و الرامية يل  ولو ما يتيببببببببب  بالجهود  

وليس من الواضبببببب   يف  شبببببب  ة البولمة واسببببببتراتيجياع التنميةأعمال موحد في  عل  نحوحاو  اإلنسببببببان 
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  ى  لمبا أمكن ذلك، وأجر قد اغتجنمبت  فر  التبباون الملمو    ريبد أنيمكن تحاي  التبميم في البمب  اليومي.  
 (.4مناقشاع مفاييمية بش.ن الح  في التنمية )الشك   1البرنامل الفرعي 

   4الشك    
   1ثائق والمنشورات المتسلسلة الرئيسية للبرنامج الفرعي اإلشارات إله نوع الجنس في الو 

  لمة( 1000)عدد ال لماع الدليلية ل   

 

 فري  التاييم المستا . الميدرت 

 جميع المنشورات الصادر بها تكليفل ولك  التوعية انخفضت  ُأنِتجت -ااء 

اة اليبببادر  أغلبية  بيرة من النواتل   1البرنامل الفرعي  التاييم، أنتل  المشبببمولة ب يال الفترة  -16 المتوي 
، بما في ذلك اأوموجان ا  امن    الم.يوذةللبياناع   وفااً بما يتماشببببببببببب  مي الميزانياع البرنامجية،   رها ت ليف

 منشوراً   28يل    2018في عا    منشوراً  23عدد متزايد من المنشوراع اليادر رها ت ليف، والتي جادع من 
جة، بما في ذلك ت.جي  الجابحة يل  ببا التتييراع في األنشببببببببببببببطة والنواتل المبرمَ   ع. وأد2021عا   في

في ببا أنشببببببببطة التباون التاني.   أيضبببببببباً واضببببببببحة  الت. يراع، و انت 2020البديد من األحدا  في عا   
أدى يل  ما  دية،  االقتيبببببببببببا  ت. يراتهاعن  محد  ةيل  قل  المجتمي الدولي مبلوماع   أيضببببببببببباً الجابحة   عوأد

اة  ت ييف ببا النواتل ، بما في ذلك ببا التاارير السبببنوية الربيسبببية. وفيما يتبل  بالتباون التاني،  المتوي 
مشبباريي   ف.حبب حتاتجاح عا  نحو انخفاا عدد المشبباريي والبلدان المانحة والبلدان المسببتفيدة، وجود لوحظ  

(. ولذا 5أحبببببتر عل  نحو متزايد من المجموع )الشبببببك     تشبببببك  نيبببببي اً ن ا  يدارة الديون والتحلي  المالي 
البرنبامل    ن رًا يل  أنفي أداء ن ببا  يدارة البديون والتحليبب  المببالي،    حبدو  انخفبباايبني ببالضببببببببببببببرورة   ال
وعل  البكس من ذلك، فان مؤشراع األداء لن ا  اإلراغ    الزمني لمشاريي محددة  األج ببد يزال يبم    ال

الفترة . وباإلضببببببببببببببافة يل  ذلك، ويال  وجود اتجباح متزايدر  هع الخبا  رن با  يدارة الديون والتحليب  المبالي تج 
اع للبيان  وفااً ، 1البرنامل الفرعي لا  االموارد الخارجة عن الميزانية التي تلا  أيضببببببباً   تجبياعن،  المشبببببببمولة بالتاييم
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، يل  اسببببببببببببببتبراا  النسبببببببببببببببيبة. وأييراً والايمبة  المطلابة    باألرقا   حدو  اتجباح متزايدالمابدمة من األون تباد،  
  يسببببببها   عمومًا بيببببببورة ييجارية  تجاياعمفي المشبببببباريي   الجهاع حبببببباح ة الميببببببلحةتاييماع المشبببببباريي يل  أن 

 التباون التاني في تحاي  األلدا  المتوياة.

  5الشكل   
 : عدد المشاريع والبلدان المستفيدة والبلدان المانحة1ي في إطار البرنامج الفرعي التعاون التقن

 المشاريي   )أ(
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 البلدان المانحة ) (

 
 األون تاد. الميدرت 

لذح   واسبببببببتخدا   بالنواتل المبرفيةالتو ية مسبببببببار    شببببببب  ة البولمة واسبببببببتراتيجياع التنميةال تتبا   -17
قلي  من الوقت للتو ية. يياء ، مي نواتلال إلعدادبذل تج  بيرة  أن جهوداً  الشببببببببببببب  ة. وذ ر رؤسببببببببببببباء النواتل

من مجموع   نسببببببببب ة، التي تاا  1للبرنامل الفرعي   منشبببببببببوراع الربيسبببببببببيةالبملياع تنزي   لو شبببببببببو تحلي  
 ان أنج  منشور،  التجارة والتنمية  تاريرالتنزي  لو اب  األون تاد، عن اتجاح ريذ في التناق  وأن  عملياع 

فرع    نواتل  مسببببببببببببببتبمعلي. ريبد أن  دليب  اإلحيبببببببببببببباءاعفي حين انخفضببببببببببببببت يال لذح الفترة عمليباع تنزي   
من تنزيبب     يميلون يل  الرجوع يل  البيببانبباع المتبباحببة عل  اإلنترنببت رببدالً   يحيببببببببببببببباءاع ومبلومبباع التنميببة

 (.6التاارير )الشك  

   6الشك    
م  الموقع الشََََّّّّبكي لألونكتاد ونصََََّّّّيبها م   1ل المنشََََّّّّورات الرئيسََََّّّّية للبرنامج الفرعي  عدد مرات تنزي

  مجموع عدد مرات التنزيل
 )البدد والنس ة المموية(
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يل  يرراج ألمية البم  ال حثي، غير أن أكثر   شبببب  ة البولمة واسببببتراتيجياع التنميةويمي  مويفو   -18
 (.7ردود الفب  ييجارية من الدول األعضاء تتبل  ب.نشطة التباون التاني )الشك  

   7الشك    
ردود فعل الدول األعضََّّاء: نسََّّبة المجيبي  عله الدرااََّّة الاََّّتقصََّّائية الذي  يوافقون أو يوافقون بقوة  

  ركائز الثالث لعمل األونكتادعله البيانات اإل،جابية المتصلة بال
 )النس ة المموية(

 
 فري  التاييم المستا . الميدرت 

أججريت مبهم ن ومَ   أفرقة التر يزوفيما يتبل  ربناء تواف  اآلراء، أشببببببببببببار ببا المشببببببببببببار ين في  -19
يل  أن المناقشببباع التي دارع في دوراع مجلس التجارة والتنمية لم ت ن مؤ رة، ألن التاارير، بما  المااراع

ما ال تسبببببببببببفر عن اسبببببببببببتنتاجاع متف  عليها في يقار رند جدول األعمال  ،  ثيراً تارير التجارة والتنميةفيها 
من رين جميي ريبانباع وال تح   يال بابدر ضببببببببببببببميب  من االعترا  في سببببببببببببببيباقباع أيرى. و  الترابطالمتبل  بب 

تارير التجارة   اسبببببببها ، ح يت البياناع المتبلاة ب 1البرنامل الفرعي  الدراسبببببببة االسبببببببتايبببببببابية بشببببببب.ن فبالية 
في رنباء تواف  اآلراء بب.دن  مسببببببببببببببتوى من البدعم، في حين ح يبت فبباليبة البمب  التاني في يقبار    والتنميبة

 (.8رتادير  بير )الشك   ءاع ومبلوماع التنميةفرع يحياررنامل ن ا  يدارة الديون والتحلي  المالي و 

   8الشك    
: نسََّّبة المجيبي  عله الدرااََّّة الاََّّتقصََّّائية  1ردود فعل الدول األعضََّّاء بشََّّأن فعالية البرنامج الفرعي  

  الذي  يوافقون أو يوافقون بقوة عله البيانات المتعلقة بالفعالية
 )النس ة المموية(

 
 التاييم المستا .فري   الميدرت 
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التعاون التقني

البحوث
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نية فريدة يقدم برنامج نظام إدارة الديون والتحليل المالي إلى البلدان النامية مساعدة تق

بشأن إدارة الديون

ة التوقيت تقدم شعبة العولمة واستراتيجيات التنمية إحصاءات مرتفعة الجودة ومناسب

بشأن القضايا اإلنمائية ذات الصلة

د شعبة العولمة واستراتيجيات التنمية البلدان النامية بتوصيات ع ِّ ملية بشأن السياساتتزو 

ر شعبة العولمة واستراتيجيات التنمية التعاون والتكامل االقتص اديين فيما بين البلدان تُيس ِّ

النامية

حتالل اإلسرائيلي تقدم شعبة العولمة واستراتيجيات التنمية تقارير مفيدة بشأن تكاليف اال

(10/74حسب الوالية الصادرة عن الجمعية العامة في القرار)على الشعب الفلسطيني 

نمائية بشأن تدفع شعبة العولمة واستراتيجيات التنمية إلى األمام بالحلول ذات الوجهة اإل

الديون والتمويل

ر تقرير التجارة والتنمية الحوار المتعدد األطراف بين البلدان ييس ِّ
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وذ ر من أججريت مبهم المااراع أنه توجد حاجة يل  اسبببببببببببببتبادة وتبزيز وييفة األون تاد المتبلاة   -20
بالتفاوا. وفي لذا اليدد، أفاد من أججريت مبهم المااراع عن وجود سب  للتفاؤل. وبيورة ياحة، ففي  

والتنمية، حد  يحياء لآللية الحكومية الدولية،    أعااب الدورة الخامسبببببببببة عشبببببببببرة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة
ل في تبببدديببة األقرا   مببا تمثبب   في جيببادة   ولو مببا تمثبب   في التبب.كيببد في عهببد رريببدجتبباون عل  تحاي  تحوا
مسببببببتوى مشببببببار ة الدول األعضبببببباء في االجتماعاع الحكومية الدولية. وفضببببببًا عن ذلك، أشببببببار ببا من  

اماع عل  المشبببببببببببببار ة المتزايدة لألون تاد في البملياع الجارية في نيويورك،  أججريت مبهم المااراع يل  ع
 فري  االستجابة لألجماع البالمية المبني بالتذاء والطاقة والتموي . بما في ذلك أعمال األون تاد في يقار

 لي عله الصعيدي  الوطني والحكومي الدو   1البرنامج الفرعي   تردد أصداء بع  المؤشرات عله  - واو  

لتبباون فيمبا رين رلبدان يل  ا  1المابد   من البرنبامل الفرعي  دعم  الب عل  اليبببببببببببببببيبد الوقني،  بان   -21
عل  تيبببببببببميم السبببببببببياسببببببببباع اليبببببببببنا ية في الهند وجنوب أفريايا. وبالمث ، فان المواقو    له ت. يرحالجنوب 

السبببببببياسبببببببة اليبببببببنا ية الرقمية في ببا البلدان النامية يال المفاوضببببببباع المتبددة األقرا  قد  المتبلاة ب 
.  الدراسباع  تلك المواقو يل  لذحوأشبارع   شب  ة البولمة واسبتراتيجياع التنميةبالدراسباع التي أعدتها    ت. ارع

، عل  النحو الذح 1البرنامل الفرعي  أعمالعل  اليبببيد الحكومي الدولي يل   الت. يراعبزى البديد من ويج 
الواردة في الميزانيببباع البرنبببامجيبببة التي أعبببدتهبببا األمبببانبببة. واعتبر   اتارير التجبببارة والتنميبببة  أررجتبببه النتبببابل 

لفرع سبببياسببباع االقتيببباد ال لي والتنمية    ت. يراً   واتلالن أكثر   ت تموي  اتفا  أيضبببر عالمي جديدا2019 لبا 
م ادرة تموي  التنمية في عيبببببببببببببر  ا مث  رتطوراع األمم المتحدة األوسبببببببببببببي نطاقاً  وقد رجبط، 2018منذ عا  

وألببدا     ،19-لتبببافي من  وفيببدالمتبلاببة بببا، ويببارقببة قري  األمم المتحببدة ال حثيببة  اومببا ببببدح  19-كوفيببد
فرع    أعمبالعل    جرى تسببببببببببببببليط الضببببببببببببببوءميثبا  غاسببببببببببببببكو للمنباخ. وببالمثب ،   في يقبار  التمويب  المنبايي

لضبببمان جمي و منهجية لتادير التدفااع المالية غير المشبببروعة،    يعدادبشببب.ن   يحيببباءاع ومبلوماع التنمية
. وقد   ألدا  التنمية المسببتدامةفي يقار رحببد   يحدى الثتراعسببد لو  1-4-16البياناع في يقار المؤشببر 

جنوب اليبببحراء ال برى لتجري  المنهجية وبناء  الواقبة  يل  رلدان في أفريايا   المسببباعدة التانية أيضببباً الفرع 
رحببببببببد االسببببببببتنزا  غير المشببببببببروع للموارد. وقد ناقشببببببببت اللجنة االقتيببببببببادية والمالية التاببة عل  الادراع  

في    فرع البديون وتمويب  التنميبةلتي أجرالبا التحلياع المتيببببببببببببببلبة ببالبديون ا 20 للجم يبة الببامبة ومجموعبة ال
قد   1البرنامل الفرعي ب.ن أف ار  شببب  ة البولمة واسبببتراتيجياع التنمية، وأفاد مويفو  19-أعااب أجمة  وفيد

 ألهمت ربيس وجراء باكستان القتراح م ادرة عالمية بش.ن تخ يف ع ء الديون.

لما الماترحاع المتبلاة بالادرة عل  تحم  الديون  ،دراسة متبماة  ا نتين من النتابلودر  التاييم   -22
والذح   2019تارير التجارة والتنمية لبا   في   المبي ن بالتفيببببببي   االتفا  األيضببببببر البالمي الجديدوالتنمية  و 

الدورة السببببادسببببة والبشببببرين لمؤتمر األقرا . ويليببببت دراسببببة الحالة اإلفرادية المتبلاة بالادرة عجرا أ ناء  
لبديون والتنميبة يل  أن تارير األمين الببا  عن الابدرة عل  تحمب  البديون الخبارجيبة والتنميبة قبد  عل  تحمب  ا

أ ناء التفاوا عل  الاراراع في الدورة الخامسبة والسب بين للجم ية البامة، بما  للدول األعضباء مرجباً  أتاح
شبببببببببببببب  بببة البولمببة  لبب  يل   قج و في ذلببك الاراراع المتبلابببة بببالابببدرة عل  تحمببب  الببديون الخبببارجيبببة والتنميبببة،  

. وأيهرع دراسببببببببة الحالة اإلفرادية  (4)البمليةلذح يدماع اسببببببببتشببببببببارية أ ناء   أن تاداع  واسببببببببتراتيجياع التنمية
جع فيأدلببة مختلطببة فيمببا يتبل  بببالنتببابل التي  المتبلاببة ببباالتفببا  األيضببببببببببببببر البببالمي الجببديببد وجود     أجررع

يليها في المناقشببببببببببباع التي دارع في البرلمان األوروبي وفي   أجورعدع يشببببببببببباراعالميزانياع البرنامجية، ول ن  
عن الدوراع السبببباباة من  ايتافًا  بيراً الدورة السببببادسببببة والبشببببرين لمؤتمر األقرا ، والتي ايتلفت نتابجها  

. وأيهر تحلي  المحتوى  جزء  مي جديداتفا  أيضر عالحي  اإلشارة يل  الميطلحاع الربيسية المتبلاة ب 
  

 .A/75/281 الو ياة (4)
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في تارير الدورة   تواترًا ردرجة  بيرةمن دراسببببببة الحالة اإلفرادية أن لذح الميببببببطلحاع الربيسببببببية  انت أكثر 
 (.9ماارنة رتاارير الدوراع الساباة )الشك  بالالسادسة والبشرين 

   9الشك    
  ت المتصلة باتفاق أخضر عالمي جديدتقارير دورات مؤتمر األطراف: تواتر ااتخدا  المصطلحا

  لمة( 1 000)عدد ال لماع الدليلية ل   

 
 فري  التاييم المستا . الميدرت 

تارير التجارة  ميبطلحاع مسبتخدمة في   6  ل  ت راراً  21ويتضبمن تارير الدورة السبادسبة والبشبرين   -23
في  اليبببببببببببببببادرة  ميببببببببببببببطلحباع في تابارير البدوراع    3,44متوسببببببببببببببط قبدرح ببالمابارنبة ب ،  2019لببا     والتنميبة

الوقنيببببة )2019-1994 الفترة النحو التببببالي )الت راراع رين قوسببببببببببببببين(ت األولويبببباع  االنتاببببال (   2، عل  
ويزيد  (.  8التنمية ) وميبببببببر (   3) التن يم(   2(  االسبببببببتثمار البا  )1السبببببببياسببببببباع المالية )  (5) البادل
ما  ان عليه في التاارير الساباة )ولو فر  ذو داللة يحيابية  عراع  أربي مبمادار في أحد  تارير    التواتر

في المابة من الدول األعضبببببببباء المجي ة عن موافاتها  70  قرابة، أعرب (. وأييراً تشببببببببي المربياليت ار  وفااً 
  التجارة والتنمية   تاريرت. يراع ، بما في ذلك 1البرنامل الفرعي  سببببببببببب  يليها ي التي  الت. يراععل  البديد من 

في المابة أن األف ار الواردة في   50المناقشببببببباع الحكومية الدولية بشببببببب.ن تتير المناخ، في حين ذ ر  عل 
رين فيمبا  تارير األمين الببا  عن الابدرة عل  تحمب  البديون الخبارجيبة والتنميبة قبد أدع يل  تواف  في اآلراء  

 (.10الدول األعضاء )الشك  
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   10الشك    
: نسََّّبة المجيبي  عله الدرااََّّة الاََّّتقصََّّائية  1عل الدول األعضََّّاء بشََّّأن تأثير البرنامج الفرعي  ردود ف

  الذي  يوافقون أو يوافقون بقوة عله البيانات المتعلقة بالتأثير
 )النس ة المموية(

 
 فري  التاييم المستا . تالميدر 

َعل والتعاون التقني المرتبط بمواط     أّدت -زاي  القدرات اإلحصََّّائية المتينة والتعاون داخل الشََُّّ
محدود،ة  اتسََّّاع النطاقل و وأاََّّفرت مسََّّائل  م  تحقيق نتائج؛  إله التمكي   القوة البحثية  

 الفعالية    المتناَولة ع  تقييدالتعاون بي  الُشَعلل وطبيعة المواضيع  

المضببببببببببببببطَلي ببه في يقبار البرنبامل  لتبباون التاني  لال بال     ارلب البدول األعضبببببببببببببباء عن تابدي   تأعربب  -24
كه الطل   في يقار لذح الر يزة رنهل يحراع  شبببببب  ة البولمة واسببببببتراتيجياع التنمية. وارت طت فبالية  1 الفرعي

ذاع قبيبببة محببددة واجتببذاب قلبب  من   فنيببة  تطوير يبراعجرى  مي ر يزة ال حو ، حيبب   قببابمببة    وبروابط
لشبببب  ة  و ان ررنامل ن ا  يدارة الديون والتحلي  المالي لو الم ادرة الربيسببببية للتباون التاني   البلدان النامية.

االسببببببببببببببتمماني المتبدد  احببببببببببببببندوقه   ما أنمن حي  المدة والحجم المالي.   البولمة واسببببببببببببببتراتيجياع التنمية
المسبببببببببتفيدة نحو يقار  لتوجيه التموي  الماد  من المانحين والبلدان  2003نشببببببببب  في عا  المانحين، الذح أج 

دد عل  أنه عام  تمكينية، اجطري لإلدارة الاابمة عل  النتابل يتطي جميي المشببببببببببباريي ال  وحيد ، يحتم  قد حج
أنه أيهر مزايا واضبحة من حي  ال فاءة ن رًا يل  في أنشبطة التباون التاني األيرى،    يجرح اسبتنسبايهأن 

الجهاع  تفاع  جميي ت ( والشبببببفافية )حببببباح ة الميبببببلحة  الجهاع)يقار نتابل واحد فاط وتارير واحد لجميي 
 فري  استشارح(. عن قري مي البرنامل  حاح ة الميلحة

جريبت مبهم الماباراع البوامب  الثا بة األشببببببببببببببخبا  البذين أج    ، ذ ر مراراً و وفي يقبار ر يزة ال ح -25
َب التباون  و التاليةت الادرة اإلحيببببببابية    فرع يحيبببببباءاع ومبلوماع   واتسبببببباع النطا . ولم يكتو  رين الشببببببا

منهجياع  أيضببببببببباً يحيبببببببببابية والتباون في رناء الادراع في البلدان النامية، ر  وضبببببببببي   نواتلبانتا     التنمية
َب اسبببتجابة لطل اع عديدة من  للبرنامل توضبببيحها في الميزانية البرنامجية لم يجر أيرى، ولي أنشبببطة  شبببج

َب أن التباون المشببببببترك رين ال  شبببببب  ة البولمة واسببببببتراتيجياع التنمية. وذ ر رؤسبببببباء 1الفرعي  بشبببببب.ن   شببببببج

0% 20% 40% 60% 80% 100%

دولية المتعلقة جلب تقرير التجارة والتنمية منظوراً إنمائياً إلى المناقشات الحكومية ال

بالتمويل المناخي

ل الديون ا لخارجية أد ت األفكار الواردة في تقرير األمين العام عن القدرة على تحم 

والتنمية إلى إيجاد توافق في اآلراء فيما بين الدول األعضاء

ذ ومتابعة أهداف قامت شعبة العولمة واستراتيجيات التنمية بسد إحدى الثغرات في تنفي

مشروعةالتنمية المستدامة عن طريق إعداد منهجية لتقدير التدفقات المالية غير ال

تأثير الجائحة قدَّمت بحوث شعبة العولمة واستراتيجيات التنمية إسهاماً هاماً في فهم

على البلدان النامية

ياً في تُسهم المساعدة المقدمة من األونكتاد إلى الشعب الفلسطيني إسهاماً أساس

ولييناستراتيجيات التنمية لدولة فلسطين وفي التعاون المقدم من الشركاء الد

م المعارف فيما تتأثر السياسات الصناعية في البلدان النامية بعمليات التعاون وتقاس

بين بلدان الجنوب التي تنظمها شعبة العولمة واستراتيجيات التنمية

برنامج عززت البلدان النامية قدراتها الوطنية على اإلدارة الفعالة للديون عن طريق

إدارة الديون والتحليل المالي
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  التي تاو  عليها اإلحيبببببباءاع مثمر ول ن ببا الدول األعضبببببباء قلبت يل  األون تاد تبزيز قاعدة األدلة  
دابرة اإلحيببببببباءاع  ليتولا  دور ين الفرع في لذا اليبببببببدد، و جزء من متاببة عهد رريدجتاون، عج ال حو . و 

َب جميي ال أعمالتوضي  دورح الداعم في جرى  و  ، مي االحتفاظ بمويفين يحيابيين متخييين في     شج
تراتيجياع شبببببببب  ة البولمة واسبببببببب مجال من مجاالع البم . وفيما يتبل  بالتباون رين اإلداراع، ذ ر مويفو  

لل حو  البباليبة الجودة. وأشببببببببببببببارع جميي الفروع يل  أن   يرين الفروع عبامب  تمكين فيمبا  أن التبباون    التنميبة
  يجثريان   لتجارة والتنميةاتارير  المتمث  في الربيسببببببببي   بالمنشببببببببوراسببببببببتبراضبببببببباع األقران والتباون فيما يتبل   

عل  التباون رين  محدودة أدلة  سببببوى   توجدأنه لم   يرراج ال حو  التي يجريها    فرع. ريد ويجحسببببنانالتارير  
َب ال في لذا اليدد في التاييماع الساباة. الواردة بش.ن المنشوراع، عل  الرغم من التوحياع الواضحة    شج

َب من الالمسببتمدة من الخبرة الفنية   1البرنامل الفرعي واسببتفادع منشببوراع     الشبب  ة  األيرى،  ما قورع  شببج
َب في مجاالع تتطيها     اً في ببا األحيان بحو  . والحظ  لي  أدي  تناقضبباع مي منشببوراتهاما أيرى،   شببج

َب ال ون رع يليهحد  في مناسب اع قليلة  قد مبهم المااراع أن ذلك  َمن أججريت األيرى وببا الدول    شبج
جان  رير من جوان  بحو  األون تاد قد يبو  فباليته ولو نطاقه   يوجد،  األعضببببببباء ن رة سبببببببلبية. وأييراً 

 المسبباب أن المجموعة الواسبببة من   مويفو شبب  ة البولمة واسببتراتيجياع التنميةالمواضببيبي الواسببي. وذ ر  
تترك سببببوى   التحاي  فيها تبني أن ال حو  ضبببب يفة وأن الطبيبة الدورية للمنشببببوراع الربيسببببية الجرى التي 

ن الوقت رين الط باع لتبزيز النشببببببر والمتاببة. وأشببببببارع ببا الدول األعضبببببباء يل  أنها ال تفهم الالي  م
 .فرع سياساع االقتياد ال لي والتنمية أيذ رهاالتي  المواضييببا يياراع 

تنشببببببيط اآللية الحكومية الدولية يعادة  عل  الحاجة يل    ببا الدول األعضبببببباء مؤيراً   أكادعوقد  -26
ماً تبطي قيمة أكبر لدور األون تاد روحبببببفه ويبدو أنها  تفضبببببي   ونج ر يل للبياناع والمسببببباعدة التانية.   ماداع

  وياحببببببة، تمثاع  جان ًا واحداً ببا المناقشبببببباع  أن  ورجبيأمر اسببببببتفزاجح، عل  أنه من وراع البلدان النامية  
موعبباع اإلقليميببة االفتاببار يل  . وقببد انتاببد ممثلو ببا المجتارير التجببارة والتنميببةاآلراء المبرب عنهببا في  

  اليبادرة عن شب  ة البولمة واسبتراتيجياع التنمية توحبياع البياناع و الالتحلي  الاابم عل  رياناع في ببا 
والتوحياع واالستنتاجاع الواردة  فرع يحياءاع ومبلوماع التنميةوغياب الياع رين األدلة المادمة من 

بتز  أن تسببببببببهم فيها أن المسبببببببباب  التي يج  مة واسببببببببتراتيجياع التنميةشبببببببب  ة البولفي التاارير. والحظ مويفو  
  يسبببببببهاماعجاد من حببببببببوبة تاديم  ما مثيرة للجدل منذ البداية،   قد يلتفي يقار رناء تواف  اآلراء    الشببببببب  ة

  ب.عمال الشبببب  ةأن الخافاع المتبلاة   الجهاع حبببباح ة الميببببلحةرى ببا ت كبيرة في رناء تواف  اآلراء. و 
المجموعاع اإلقليمية  ويمي  الماترضببون والمارضببون يل  أن ت ون  ومن وراع    ايتا  ميببال  بزى يلتج 

تاييمًا   الاواةتمي  البلدان الاوية واألق  قوة يل  تاييم توجيي   ما لديهم وجهاع ن ر متبارضبببة بشببب.ن الديون،  
حبببببراحة رتمثي  احتياجاع البلدان   التنميةشببببب  ة البولمة واسبببببتراتيجياع . وفي لذا السبببببيا ، التزمت  مختلفاً 

تتمشببببببببببببب  مي الوالية المسبببببببببببببندة يل  مافيكيانو نيروبي، ولي أن للشببببببببببببب  ة  كر أن التااليد الف رية النامية، وذج 
السبياسباع الوقنية    اإلسبها  في تشبكي  عن قري ،  للجميي  أنشب  لتبزيز اقتيباد عالمي شبام قد ااألون تاد 

عل  سبببي  األولوية الحتياجاع البلدان النامية وميببالحهاا. وفي الوقت نفسببه، والدولية، مي يياء االعت ار  
يل    ةً ، مشير الش  ةفي ببا المواضيي واألنشطة التي اقترحتها   الجهاع األيرى حاح ة الميلحة  تشك 

ليبببببندو  الناد الدولي والبنك الدولي. وقد ررجع لذح المسببببب.لة، عل   مسببببباب  منهجية مبينةأنه ين تي ترك  
فري  الخبراء الحكومي الدولي  المطروحة ل ي ين ر فيهاالمواضبيي  المناقشباع المتبلاة ب سببي  المثال، أ ناء 

في   ببالبنيبة المباليبة الببالميبةالبمب  المتبل  الشبببببببببببببب  بة   وتشببببببببببببببمب  أعمبالالمبني رتمويب  التنميبة وأ نباء دوراتبه. 
رتهولو ما مشببباريي يطط البم  دون الرجوع يل  مؤسبببسببباع رريتون وودج،     الجهاع حببباح ة الميبببلحة  فسبببا

ن ر يليببه عل  أنببه أكثر حببببببببببببببلببة رتلببك .يببذ جمببا  الم ببادرة في مجببال يج يبب   1البرنببامل الفرعي  عل  أن    لببذح
الضوء  يحدى المجموعاع   وسلاطتالمجموعاع اإلقليمية األيرى لذا الرأح    والمؤسساع. ولم يشاقر ممثل

ب.عمال تحليلية وتاديم توحببببببببياع بشبببببببب.ن الاضببببببببايا الفريد لألون تاد في االضببببببببطاع    سببببببببها ألمية اإلعل  



TD/B/WP/318 

17 GE.22-11615 

التي تشببببببببببببك  قيودًا ،  جابحةفيما يتبل  بآ ار ال  وياحببببببببببببةالمنهجية، بما في ذلك الادرة عل  تحم  الديون،  
ومسببببببببببببببتبدا . وأيهرع الماباراع للجميي  عل  الفر  المتباحبة للبلبدان النباميبة لتحاي  نمو شببببببببببببببامب    يطيرة

دوراع فري  الخبراء الحكومي تجختَتم  أن     ببان مبنببالبباوجهبباع الن ر    والماح بباع أن لببذح االيتافبباع في
 دون نتيجة. في  ثير من األحيانالدولي 

إيالء األولويََّّة بصَََََََََّّّّّّّّّورة  ،جََّّل عله جميع الفروع أن تفعََّّل المزيََّّد بموارد أقََّّلل ولك    -حاء 
 لاتخدا  الموارد ليس واضحاا   ااتراتيجية

فانه  و اب  الهيماع التداولية والمنشبببوراع الربيسبببية،   بانتا  1قيا  البرنامل الفرعي باإلضبببافة يل   -27
الحلااع الدراسبببببية وحلااع  تن يم  و باالضبببببطاع ببدد غير محدد من األنشبببببطة، مث  ينتا  المااالع و  ل  مج 

سببياسبباع. واضبببي اليل  في مناقشبباع الخبراء المخيببيببة  وتاديم الخدماع االسببتشببارية  سببها اإلو البم   
َب تاديم الدعم المنهجي يل    فرع يحيببببببباءاع ومبلوماع التنميةوتشبببببببم  نواتل   األون تاد األيرى. وقد    شبببببببج

 في السبببنواع األييرة، قب  أن تزيد قلياً  ق يفاً   انخفضبببت مخيبببيببباع الميزانية البادية لألون تاد انخفاضببباً 
أن تخ يضباع الميزانية والايود المالية  شب  ة البولمة واسبتراتيجياع التنميةمويفو   وأوضب ، 2021في عا  

َمن لتحاي  نتبابل تتجباوج ينجباج النواتل التي حببببببببببببببدر رهبا ت ليف. وأررج  الاجمتين  تحبد من الابدرة والمرونبة  
حببببببببتيرة بالماارنة مي المن ماع الدولية   شبببببببب  ة البولمة واسببببببببتراتيجياع التنميةمبهم المااراع أن   أججريت

وحبدة تابديم ا ا لبة، مثب  حببببببببببببببنبدو  النابد البدولي والبنبك البدولي. وفيمبا يتبل  ر ممب   األيرى التي تجرح بحو باً 
، فان الوالية واسبة النطا  وريذة في التوسي، في حين أن الموارد ال تزال  االمساعدة يل  الشب  الفلسطيني

وييفة  م دعسببببببببببتخد  ليبني أن التموي  الخارجي يج ما وييفتين ممولتين من الميزانية البادية، قاحببببببببببرة عل  
لضبمان تحاي  النواتل التي حبدر رها ت ليف من األمم المتحدة. وفي  3-امحفوفة بالمخاقرا من الرت ة  

الايمة  المطلاة و  من حي  األرقا ، 1للبرنامل الفرعي الوقت نفسبببببببببه، اجداد حجم التموي  من يار  الميزانية 
لوياع السببببتخدا  الموارد المحدودة و يف د األو النسبببببية عل  السببببواء. غير أنه ليس من الواضبببب   يف تحد  

. وقل  جان  قابمة النواتل اليادر رها ت ليف في يقار الميزانياع البرنامجية اليفضمان فبالية الت يجرح 
في يقار   1للبرنامل الفرعي  )التي يفتار ال ثير منها يل  تبريف ولد   مي(، فان يطة البم  الرسبببببببببمية 

الملموسببببببببة للنتابل المتوقبة. و انت  الت. يراعالشببببببببك  المحدد من المار لم تسببببببببلط الضببببببببوء يال عل  ببا 
أقر اإلدارة الاابمة عل   1البرنامل الفرعي سببببببتخد   ي التاييماع واالسببببببتبراضبببببباع السبببببباباة قد أوحببببببت ب.ن  
عل  ررنامل ن ا  يدارة الديون والتحلي  ب  لذا النهل  النتابل لتحسببين  فاءة الموارد والمسبباءلة عنها. وقد قج 

لم يروا أن لبذا النهل ينطب  عل  ال حو     أججريبت مبهم الماباراعالمبالي، غير أن مب م المويفين البذين  
تواف   يما أنها  في المابة من الدول األعضببببببباء  90والدعم الحكومي الدولي. ر  عل  البكس من ذلك، فان 

. 1 البرنامل الفرعيارة الاابمة عل  النتابل من شبببببببببببب.نها أن تحسببببببببببببن  فاءة عل  ف رة أن اإلد  باوةأو تواف   
رردود فب  سببببببلبية بشبببببب.ن مسبببببباب  اإلدارة، مث  تنفيذ األنشببببببطة في الوقت  ميببببببحوبة  لذح الماح ة   و انت

 (.11المناس ، والادرة عل  عاد االجتماعاع، والمساءلة تجاح الدول األعضاء )الشك  
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   11الشك    
: نسَََّّّبة المجيبي  عله الدرااَََّّّة الاَََّّّتقصَََّّّائية  1دول األعضَََّّّاء بشَََّّّأن إدارة البرنامج الفرعي  تعليقات ال

  الذي  يوافقون أو يوافقون بقوة عله البيانات المتعلقة باإلدارة
 )النس ة المموية(

 

 فري  التاييم المستا . تالميدر 

 للمتابعة الداخلية  مؤشرات أكثر كميةا رصد إنجاز النواتجل ولك  ،مك  ااتخدا   ،جري   -طاء 

يجسببج   في ن ا  أوموجا ينجاج النواتل المشببمولة بالوالية ول ن ال يجرح تت ي مسببار    ناتل. ومن  -28
اون التاني،  الجدير بالذ ر أنه فيما عدا ينتا  التاارير والمنشببوراع واإلراغ عن    مشببروع من مشبباريي التب

واإلراغ عنها. وقل  جان  األرقا     1لم يجر سبوى قدر ضبمي  من تخزين البياناع عن أداء البرنامل الفرعي  
المتبلاة ببدد الورقاع المكتوبة، يمكن تاديم تاديراع عن اسبببببببببتخدا  لذح الورقاع، مي رياناع عن عدد مراع  

وعدد حاالع الحضبببببببور في البروا والدوراع  تنزيلها ومشبببببببالدة حبببببببفحاتها، واالسبببببببتشبببببببهاداع األكاديمية،  
التدريبية ذاع اليبببلة، والبلدان المسبببتهدفة عن قري  أنشبببطة النشبببر والايببباحببباع اإلعامية. وأشبببار البديد  
مَمن أجرع مبهم شببببببببببب  ة البولمة واسبببببببببببتراتيجياع التنمية مااراع يل  المشبببببببببببورة الفردية التي قلبتها الدول  

ت. ير ال حو . ويمكن تت ي الخدماع االسببتشببارية والتفاع  مي واضبببي    األعضبباء وقجدمت يليها  مؤشببر عل 
ا  1السببببياسبببباع بالدول األعضبببباء ووفود لذح الدول تت  بًا منهجيًا باعت ارلما جزءًا من أعمال االبرنامل الفرعي  
كثر  ويتبلاان بمجاالع بحثية محددة  مؤشبببببر لت. ير ال حو . وباإلضبببببافة يل  ذلك، يمكن اسبببببتخدا  تانياع أ

عبر المواقي الشبب كية الرسببمية    1ارت ارًا، مث  تحلي  البياناع الضببخمة، لرحببد انتشببار أف ار البرنامل الفرعي  
وحسببباباع وسببباب  التواحببب  االجتماعي. وأوضببب  رؤسببباء شببب  ة البولمة واسبببتراتيجياع التنمية أنهم وضببببوا  

ية عل  مسبببتوى البرامل الفر ية.  موضبببي التنفيذ ممارسببباع رحبببد عل  مسبببتوى الفروع لم تجبمم بيبببورة منهج
وأييرًا، ين تي الت.كيد عل  أن ررنامل ن ا  يدارة الديون والتحلي  المالي يجيبببببببببببدر تاريرًا سبببببببببببنويًا يتتل  عل   
النطا  الضببببي  للميزانياع البرنامجية ويتضببببمن مؤشببببراع تتبل  بالفبالية واالسببببتدامة والت. ير، وتوفار رياناته  

 ويجرح الرحد عل  أسا  ربي سنوح في يقار استراتيجي.سنواع.  10من ورًا مدته 

 منشورات األونكتاد  فيما بي طلل واضح عله زيادة اتساق الراائل   -،اء 

َب وجود مجال لتحسبين التباون فيما رين ال الضبوء عل  عدة تاييماع سباباة  سبلاطت -29 واالتسبا    شبج
مسبباب  تتبل  ببد   توجدلتاييم،  انت المشببمولة باألون تاد. ويال الفترة عل  مسببتوى اوالتنسببي  الشبباملين  

َب  أيرى  شببببببب  ة البولمة واسبببببببتراتيجياع التنميةنواتل  يخ  االتسبببببببا  فيما   يبطي االنط اع ب.ن  ما  ،  وشبببببببج
مجال لتحسببين االتسببا  الدايلي،   أنه يوجداألون تاد يفتار يل  حببوع واحد. وأكدع الدراسببة االسببتايببابية 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

م شعبة العولمة واستراتيجيات التنمية المعلومات التي ت حتاج إليها الدول تقد ِّ

األعضاء ألغراض اجتماعات األونكتاد

عضاء حس نت شعبة العولمة واستراتيجيات التنمية من مساءلتها تجاه أ

األونكتاد

جتماعات توحد لدى شعبة العولمة واستراتيجيات التنمية القدرة على عقد ا

لعدد كبير ومتزايد من الدول األعضاء

يقة مناسبة من يجري تنفيذ أنشطة شعبة العولمة واستراتيجيات التنمية بطر

حيث التوقيت



TD/B/WP/318 

19 GE.22-11615 

الممارسببباع الحالية في   التي ت تنومبهم المااراع الايود   َمن أججريتالتر يز و وأررج المشبببار ون في أفرقة  
َب اسبببببببتبراا األقران، والتباون المشبببببببترك رين المجال    والموافاة عل بشببببببب.ن المنشبببببببوراع الربيسبببببببية،  شبببببببج

 (.12السياساع، والتوجيه البا  لمنشوراع األون تاد )الشك  

   12الشك    
: نسَّبة المجيبي  عله الدرااَّة الاَّتقصَّائية  1ردود فعل الدول األعضَّاء بشَّأن اتسَّاق البرنامج الفرعي  

  الذي  يوافقون أو يوافقون بقوة عله البيانات المتعلقة بالتساق
 )النس ة المموية(

 
 التاييم المستا .فري   تالميدر 

ول ن ليس بطرياة ت ف  االتسببببا     األقران  من جان اسببببتبراا منشببببوراع األون تاد  ويجرح حالياً  -30
َب رين ال   من جان برا سببتَ فاط لي التي تج   الرابدةمبهم المااراع أن المنشببوراع   َمن أججريت وأوضبب .  شببج

َب في   األقران فيما يتبل  بالتوقيت، قد    وياحبببةأيرى وأن الايود المفروضبببة عل  عملية االسبببتبراا،   شبببج
لت من فباليتها. وأدي  األمين البا  ببا التتييراع فيما يتبل  باسبتبراضباع المنشبوراع غير الربيسبية. قل  

َب نتل عل  مسببببببتوى الوال حو  التي تج  لبملية   في شببببببك  ورقاع عم  قب  أن تخضببببببي نشببببببر دايلياً سببببببتج   شببببببج
تخذ قرار نهابي بشببب.ن النشبببر. ويتسببب  يج مكت  األمين البا  و   يجسبببيطر عليها مجهول الهوية  أقران اسبببتبراا

ير ز الرقابة عل  المنشبببوراع. وفيما يتبل   اإلجراء لذا اإلجراء مي ف رة وجود حبببوع واحد لألون تاد، ألن
تاد وممثلو المجموعاع اإلقليمية الذين في األون   الجهاع حبببببباح ة الميببببببلحة  ت، اقترحالرابدةبالمنشببببببوراع 

َب التاارير   تنطوح أجريت مبهم مااراع أن    ةمأيرى في مرحلة م كرة، روحببببفها مسببببالع   عل  مشببببار ة شببببج
 لماترحاع الفيول. و ذلك روحفها مستبرعضةفي فيول محددة 

الهيماع جميي و اب  في حالة السببببببياسبببببباع   يجاجةجرح ت وباإلضببببببافة يل  اسببببببتبراضبببببباع األقران،   -31
د ربذلبك يل    الراببدةالتببداوليببة والمنشببببببببببببببوراع     مببا أن محتوى مويو واحبد تبابي لمكتبب  األمين البببا .    ويجبهببَ

لشببببببببب   عل  اوأسببببببببلوب ببا النواتل، مث  التارير المتبل  بالت اليف االقتيببببببببادية لاحتال اإلسببببببببرابيلي 
َب توضبببببيحهما عل  مسبببببتوى اليجرح الفلسبببببطيني،  لمنشبببببوراع  ان البا . وقجاجة  مكت  األمي  من جان و  شبببببج

د. ولم لي باألحرى أمر رسببميالربيسببية   ولذلك فهي هذح البملية مراق ة الرسبباب  الواردة في التاارير،  ر  يجايببَ
م   حبببببحة الرسببببباب  من الناحيتين ايبببببد رها اسبببببتبراا  في االتسبببببا  رين التاارير،  ما لم يج   ال يمكن أن تتحكا

في   يجاجة السببببببياسبببببباعوالدرلوماسببببببية، عل  النايا من و اب  الهيماع التداولية. وت.يذ عملية    اتيةالسببببببياسبببببب 
 ، وعرا المبلوماع. والوحدة أحبببتر من بَ دقة البياناع، وأوجه التآجر رين الشبببا  بيبببورة ربيسبببيةاالعت ار  

َب وو اب  الهيماع التداولية لخمس    الرابدةأن تتمكن من تجهيز المنشبببوراع  شبببك   راا ليس فاط  واسبببتب شبببج
ريد  أعل  يذا أج ذاع مسبببببتوى  الوييفة. وباإلضبببببافة يل  ذلك، ين تي أن ت ون رت ة محتوالا أيضببببباً ر   الو اب 
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ية لألونكتاد يعتمد تقرير التجارة والتنمية على الخبرة الفن

المستمدة من جميع قطاعات األونكتاد

بة ضمن األونكتاد تحقيق االتساق بين منشورات شع

ب األخرىالعولمة واستراتيجيات التنمية ومنشورات الُشعَ 

امل أد ت استعراضات األقران الداخلية إلى تحسين تك

الُشعَب منشورات شعبة العولمة واستراتيجيات التنمية مع

األخرى
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َب التي ياودلا مديرو ال الرابدةيجاجة السبببببياسببببباع البامة أن تسبببببتبرا المنشبببببوراع  بملية ل يجراء  وتاترح   شبببببج
  توجيهاع واضببحة من لجنة المنشببوراع بشبب.ن متطل اع أن الوحدة ال تتلا  ومن المهم ريان.  عليهاتتييراع 

أولوياع فيما يتبل  بالمواضبيي الربيسبية والنهل المفضبلة التي تمث    توجدك  سبلسبلة منشبوراع،  ما أنها ال 
َب   وبناء تواف  اآلراء. وتت.لو اللجنة من جميي مديرح الو األون تاد في يقار ر يزتي ال ح  ايتياراع   شبببببببببببج

ن ل    ل المتوقبيم جدول جمني للمنشببببببببببببببوراع ول نهبا ال تدي  في تفباحببببببببببببببيب  المحتوى والنهم تواف  عل   لي  و 
منشببور. وعل  حبببيد الدول األعضبباء، قد تباد الفرقة الباملة المبنية بالخطة البرنامجية واألداء البرنامجي 

جارة والتنمية في  دورة أيرى في الربي الثاني من السببنة لمناقشببة قضببايا النشببر، رينما تن ر دوراع مجلس الت 
ش سبببببياسبببببة  عل  حدة وال تناقَ  من المنشبببببوراع الرابدةفي    منشبببببور   يجرح حاليًا الن رالمنشبببببوراع، حي   

 عامة للمنشوراع.

ولك   في إقامة شَََََََّّّّّّّراكات مع عدة كيانات تابعة لألمم المتحدةل    1نجح البرنامج الفرعي   -كاف 
دراج أعمَّال تمويَّل التنميَّة في داخَّل األمَّانَّة عله الحَّاجَّة إله تحسَََََََََّّّّّّّّّي  إ  التفَّاق قَّائم

 العمليات المضطلع بها في نيويورك

فرع ، ويسهم  (5)مي  ياناع أيرى تاببة لألمم المتحدة  اعفروع شراك  يقامةأمثلة متبددة عل    توجد -32
ببانت با  في البمليباع الجباريبة في نيويورك، بمبا في ذلبك البمليباع المتبلابة رتمويب     البديون وتمويب  التنميبة

من ، فان النداءاع األييرة التي وجهها األمين البا  اإلسبببببببببهاماعالتنمية المسبببببببببتدامة. وعل  الرغم من لذح  
في   1الفرعي   البرنامل أعمالفيما يتبل  بف رة تحسببببببين يدما   جيماً  أتاحتتبزيز تبددية األقرا  قد أج   

في تنفيذ  األلمية لذح البملياع. وأيهر اسببببببببتبراا تاييماع المشبببببببباريي أن الشببببببببراكاع عناحببببببببر حاسببببببببمة  
أوجه عد  اتسببا  في تشببكي  الشببراكاع مي  وجود  ولوحظ   بشببك  غير متسبباو  سببتخدَ التدياع، وقن  انت تج 

 السلطاع الوقنية و ياناع األمم المتحدة ون ا  المنساين المايمين.

بع    وجود  تقني؛التعَّاون  للبرنَّامج مسَََََََََّّّّّّّّّتَّدا     او  نمَّا  إدارة الَّديون والتحليَّل المَّالي - ل 
 الاتدامة المؤاسية والمالية للمشاريع األخرع  مجال  التحد،ات في

من   البلدان المسبببتفيدة من ررنامل ن ا  يدارة الديون والتحلي  المالي بالموارد، وتشبببك  جزءاً  تجسبببهم -33
الزمني    األج ولي عضببببببو في المجلس االسببببببتشببببببارح، وتسببببببتفيد من البرنامل ببد اليببببببندو  االسببببببتمماني  

، ويال الفترة رلداً  60مؤسببببسببببة في    90  ن ا  يدارة الديون والتحلي  المالي في سببببتخدَ لمشبببباريي محددة. ويج 
. 1البرنبامل الفرعي من مشبببببببببببببباريي أيرى للتبباون التاني في يقبار  رلبدًا  20لتاييم، اسببببببببببببببتفباد  المشببببببببببببببمولبة ببا

جرى  الحفاظ عل  الادراع التي جرى  في المابة من المجيبين عل  الدراسببببببببة االسببببببببتايببببببببابية أنه  90 وذ ر
يل   قد  تحسينها عل  اليبيد الوقني. ريد أن استبراا تاييماع مشاريي التباون التاني  جيدرناؤلا و/أو  

أما  االسبببتدامة    عاباًا  بيراً المشببباريي يشبببك    يتما التموي  عل  اليببببيد الوقني عا   ر يل االفتاايل  أن 
لموارد  فيما رتبل  بااألون تاد   الماد   منفي ببا التدياع، وأن عد  وجود شببببببببببراكاع دابمة وقلتاء الدعم 

 عل  االستدامة. أيضاً يؤ ران   يتما  المشارييالتانية ببد 

  

الاجطرح في دولة منها، عل  سببببببببي  المثال، يدارة الشبببببببؤون االقتيبببببببادية واالجتما ية، ومن مة البم  الدولية، وفري  األمم المتحدة   (5)
فلسبطين، ومن مة األمم المتحدة للتنمية اليبنا ية )اليونيدو(، ومكت  األمم المتحدة للتباون فيما رين رلدان الجنوب، ومكت  األمم  

 المتحدة المبني بالمخدراع والجريمة، واللجنة اإلحيابية لألمم المتحدة.
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 اتالاتنتاج -رابعاا  

 مدع األامية -ألف 

اة -34 د النواتل المتويبب  موجبب    وبنبباء تواف  اآلراء ب و في يقببار ر يزتي ال ح  1للبرنببامل الفرعي    تجحببد 
  أنه يوجدوالياع حبببببببادرة عن دوراع مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية وعن قراراع الجم ية البامة. ريد  

جها وأسببببببلوبها األمانة بشبببببب.ن نطا  ببا النواتل لدىببا المجموعاع اإلقليمية و   لدىقل    اة ونهم ، المتوي 
. ويؤ ر لبذا تارير التجبارة والتنميبةتنميبة وبمبا في ذلبك تارير فري  الخبراء الحكومي البدولي المبني رتمويب  ال

الاضببببببايا  المناقشبببببباع المتبلاة ب ، مث  1البرنامل الفرعي  ألعمالعل  الجوان  األسبببببباسببببببية   الخا  الجدلي
، الاضايا الن مية. وفيما يتبل  بالتر يز عل  تف ير، والمن ور اإلنمابي، والتوحيف الذاتي  مر ز الن مية

القتراح   1البرنامل الفرعي ب.ن ت ريس  الاباب  من تفسببببببببببببببير ببا الدول األعضبببببببببببببباء   الجبدليالخا   ين ي  
ممثلو  يرى ، الوقت نفسبببببهوالية األون تاد. وفي  ر  لو أمر غير مشبببببمول البنية المالية الدوليةيحببببباحاع في 

تبلاة المناقشببببببببببببباع المفي   تاديم يسبببببببببببببهاماعالمجموعاع اإلقليمية األيرى أن تحلي  الن ا  االقتيبببببببببببببادح و 
ا التفسبببببببببيراع المختلفة للوالية الثاة رين ببا الدول  من الوالية. وتاواع   يشبببببببببكان جزءاً   بالاضبببببببببايا الن مية

 في ر يزة رناء تواف  اآلراء. 1البرنامل الفرعي  يسها األعضاء واألمانة وتبو  

تيباجباع  و ي  اليببببببببببببببلبة بباح  1المضببببببببببببببطَلي ببه في يقبار البرنبامل الفرعي  ويبتبر التبباون التاني   -35
الت.كيد باإلجماع في الدراسببببببة االسببببببتايببببببابية وفي أفرقة التر يز وفي جرى ، الر يزةالبلدان. وفي يقار لذح 

احتيباجاع البلبدان النباميبة. من حببببببببببببببلبة و يابة بب برنامل ن با  يدارة الديون والتحليب  المبالي ما لالماباراع عل  
البمب   وبب لبة بباحتيباجباع البلبدان النباميبة   اليبببببببببببببب   ةو ياب   افرع يحيبببببببببببببباءاع ومبلومباع التنميبةا  أعمبالكمبا أن  

َب .عمبال  بب   و 2030اإلحيببببببببببببببابي الببا  في من ومبة األمم المتحبدة، بمبا في ذلبك متبابببة يطبة عبا     الشببببببببببببببج
در  عل  . غير أن البنيببببر األيير، الذح يشببببم  وضببببي المنهجياع، لم يج التاببة لألون تاد  األيرى   والفروع

ة السببببنوية، وين تي توضببببيحه في المسببببتاب  الاري ،  جزء من تبيين  النحو الواج  في الميزانياع البرنامجي 
سبببتجي   ت وحدة تاديم المسببباعدة يل  الشبببب  الفلسبببطيني  أعمالالفرع روحبببفه دابرة اإلحيببباءاع. وأفيد ب.ن  

بفاراع مكرسبببة في نتابل مؤتمر األمم   اسبببترشبببادًا واضبببحاً سبببترشبببد  ت الحتياجاع الشبببب  الفلسبببطيني، و   تماماً 
 قراراع الجم ية البامة.في المتحدة للتجارة والتنمية و 

 مع أاداف التنمية المستدامة  التواؤ  -باء 

من ألدا  التنمية روضبببوح مي األلدا  االقتيبببادية والمؤسبببسبببية  1البرنامل الفرعي والية   تتواء  -36
، التواؤ الربيسبببببية لذا  متسبببببلسبببببلةلي  محتوى المنشبببببوراع الويؤ د تح ،(17و 16و 10و  9و 8)المسبببببتدامة 

في  برج نواتل وحدة تاديم المسبببببباعدة يل  الشببببببب  الفلسببببببطيني . وتَ من لذح األلدا  8مي الهد     وياحببببببة
 المتبل  بانهاء الفار. 1يل  الهد   يشاراتها

 نوع الجنس والموارد البشرية -جيم 

مشاريي التباون التاني بات اع يجراءاع عامة داي  األون تاد   نوع الجنس بيورة منهجية في  درَ يج  -37
ردرجة    عنها في تاييماع المشببببببببببباريي.  ما أن ال بد الجنسببببببببببباني موجود  وعل  الرغم من ببا الايود المبل  

في التاببارير والمنشببببببببببببببوراع. ولم يبتمببد الموجود  اإلحيبببببببببببببببابيببة، ول ن ليس رنفس الاببدر    نواتلفي ال  متزايبدة
دئ توجيهية واضبببببببحة بشببببببب.ن  ي ية تبميم مراعاة حاو  اإلنسبببببببان عل  مسبببببببتوى األنشبببببببطة أو األون تاد م ا



TD/B/WP/318 

GE.22-11615 22 

التباون مي مجلس حاو    عن قري مخيبببببيبببببة في ببا المنشبببببوراع و  ريد أنه حجددع روابطالمشببببباريي.  
 اإلنسان التابي لألمم المتحدة.

 في النتائج  اإلاها  -دال 

جميي المنشببببببوراع اليببببببادر رها ت ليف.  1رنامل الفرعي الب   أنتل،  الفترة المشببببببمولة بالتاييميال   -38
طل   أن ي يل    أيضبببببببببباً الجابحة    عالجابحة يل  ببا التتييراع في األنشببببببببببطة والنواتل المبرمجة. وأد وأداع

 أدى يل  ت ييف ببا النواتل.ما االقتيادية،  الت. يراعالمجتمي الدولي تحديثاع بش.ن 

جياع التنمية مسبببار التو ية بالنواتل المبرفية واسبببتخدامها، ن رًا  وال تتبا  شببب  ة البولمة واسبببتراتي  -39
يل  أن الجهود تتر ز عل  يعداد النواتل، مي ضببببببببببي  الوقت المت ااي لمتاببة وتبزيز التو ية. وياد  البرنامل  

، في الميزانياع البرنامجية، أمثلة عل  الت. يراع الملموسببببببببببببة عل  اليبببببببببببببيدين الوقني والحكومي  1الفرعي  
البدولي، التي ييبببببببببببببببب  التحا  منهبا. وأ نباء التاييم، ججمببت ببا البيبانباع عن تب. ير منشببببببببببببببوراع البرنبامل  

عل  شبببببب كة اإلنترنت وفي األوسبببببباط األكاديمية، ول ن لذح البملية  انت محدودة بسببببببب  االفتاار    1الفرعي  
راتيجياع التنمية يل  يرراج  يل  يطوط أسببا  أو مااييس مرج ية للماارنة. ويمي  مويفو شبب  ة البولمة واسببت 

ألمية البم  ال حثي، غير أن أكثر ردود الفب  ييجارية من الدول األعضبببببباء تتبل  ب.نشببببببطة التباون التاني.  
وقبد امتبجدح ررنبامل ن با  يدارة البديون والتحليب  المبالي عل  جهودح في مجبال رنباء الابدراع وعل  النجباح في  

 في تنفيذ البلدان النامية لسياساع الديون التي يمكن تحملها.رناء ن م سليمة تتسم ب.لمية أساسية 

 والعوامل التقييد،ةالعوامل التمكينية   -ااء 

نهجببه الاببابم عل  الطلبب  وحببببببببببببببلتببه رر يزة   بفببب   1الفرعي  داء التببباون التاني للبرنببامل  أليجمكان   -40
ن بببا  يدارة البببديون والتحليببب  المبببالي، فبببان ييكلبببه لإلدارة والتمويببب    و ال ح وتابببديم  . وفيمبببا يتبل  ربرنبببامل 

عل  ممارسبببببة جيدة يمكن    ممكن مثال   ، الاابم عل  حبببببندو  اسبببببتمماني، جدير رتحلي  أكثر تبمااً التاارير
اة. ومن الواضببببب  أن عد  االرتياح يجاء ببا اسبببببتنسبببببايها عامًا يشبببببك   1ل الفرعي للبرنام النواتل المتويا

 ر يزة، وفي يقار  الفترة المشببمولة بالتاييمرناء تواف  اآلراء، وفي   ر يزةفي يقار    يسببها  البرناملفي    تاييدياً 
َب التباون رين اليجرح رنشببباط تبزيز  ال حو ، لم يكن   عل  الرغم من التوحبببياع الواضبببحة الواردة في    شبببج

 .اءاع ومبلوماع التنميةفرع يحيالتاييماع الساباة، باستثناء  

 دارةاإل -واو 

المزيد بموارد    ب.ن تفب يل  أنها مطال ة   شبببب  ة البولمة واسببببتراتيجياع التنميةأشببببارع جميي فروع  -41
ذ التوحببية اليببادرة  األولوياع في اسببتخدا  الموارد. ولم تنف    يجرح تاريرأق ، ول ن من غير الواضبب   يف 

بباعتمباد نهل اإلدارة الابابمبة عل  النتبابل في عملهبا، والحظ    (6)2013عبا   في   1البرنبامل الفرعي  عن تاييم  
وفي مجاالع أيرى من األون تاد عن تطبي  لذح  1البرنامل الفرعي  في يقار   وجود يحجا  حبببببري التاييم  

 ل عل  ر يزة ال حو .هج النا 

لألمانة، التابي  متاببة  افية في يقار اإلراغ اإللزامي   اليبادر رها ت ليفوتجرح متاببة النواتل   -42
التاارير   ينتا   وفيما عدالمتاببة الدايلية. غراا اومي ذلك يمكن اسبببببتخدا  المزيد من المؤشبببببراع ال مية أل

قدرم ضبببببمي  من تخزين سبببببوى لم يجر  والمنشبببببوراع واإلراغ عن    مشبببببروع من مشببببباريي التباون التاني،  

  

 .TD/B/WP/252الو ياة  (6)
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واإلراغ عنهبا. وقل  جبانب  األرقبا  المتبلابة بببدد الورقباع المكتوببة،    1البرنبامل الفرعي  ء  بيبانباع عن أداال
اليبببببفحاع،   ةمشبببببالدمراع  و   مراع التنزي اسبببببتخدا  لذح الورقاع، مي رياناع عن عن  يمكن تاديم تاديراع  

  عن قري ستهدفة  واالستشهاداع األكاديمية، وحضور البروا والدوراع التدريبية ذاع اليلة، والبلدان الم
مي  َمن أججريت مبهم المااراع. وعاوة عل  ذلك، أشببببار البديد ميةايبببباحبببباع اإلعامالأنشببببطة النشببببر و 

والتي تجاد  يليها الدول األعضبببببببباء   التي تطلبهايل  المشببببببببورة الفردية  شبببببببب  ة البولمة واسببببببببتراتيجياع التنمية
الدول ب التفاع  مي واضبببببي السببببياسبببباع وجه  أالخدماع االسببببتشببببارية و   ما أنال حو .    ت. يركمؤشببببر عل   

باعت ارلا  و  1أعمال البرنامل الفرعي بيبببببببببورة منهجية  جزء من    هايمكن تت ب ووفود لذح الدولاألعضببببببببباء  
 ال حو . عل  ت. ير مؤشراعمتيلة بخطوط بحثية محددة  

 التساق -زاي 

لم تجطب  توحبببببببببياع التاييماع السببببببببباباة الهادفة يل  جيادة االتسبببببببببا  الدايلي في األون تاد يال تطبياًا   - 43
، ر  أيضبًا عل  األمانة  ك ، وتؤ ر عل  يجاجة  1جزبيًا. وتؤ ر لذح التوحبياع ليس فاط عل  البرنامل الفرعي  

 خطة الشاملتين المتبلاتين بالمنشوراع. السياساع، واستبراضاع األقران، والتوجيه واإلشرا  عل  السياسة وال 

 التوصيات -خامساا  

 1البرنامج الفرعي   -ألف 

مجموعة من المؤشبببببببببراع للسبببببببببماح رتت ي اسبببببببببتخدا  النواتل   1يوحبببببببببَ  ب.ن يبتمد البرنامل الفرعي  - 44
جتماعي المبرفية. وباإلضافة يل  مااييس التفاعاع اإلعامية عل  ش كة اإلنترنت وعل  وساب  التواح  اال 

واالسبببببببتشبببببببهاداع البلمية، ين تي ينشببببببباء ن ا  جديد لجمي المؤشبببببببراع ال مية والنو ية عن المنفبة من جان   
المسببببببتبمعلين الربيسببببببيين. وين تي أن يشببببببم  المسببببببتبملون الربيسببببببيون عل  األق  الدول األعضبببببباء وواضبببببببي 

ة الدولية والحلااع الدراسبببية  السبببياسببباع الذين يتلاون مشبببورة مخيبببيبببة والمشبببار ين في االجتماعاع الحكومي 
والدوراع التدريبية. ويمكن أن تشببببببك  مجموعة المؤشببببببراع األسببببببا  لن ا  دايلي للرحببببببد واإلراغ يوفر أدلة  

 لإلراغ بالايا  يل  الخطة البرنامجية والميزانية ويجثرح عرا النتابل المسل ط عليها الضوء في لذح الو اب . 

حكومي دولي بشببب.ن االسبببتبراا  رراء  تبترا التوحببب  يل  تواف  وبالن ر يل  اليببببوباع التي   -45
  باعادة فري  الخبراء الحكومي الدولي المبني رتموي  التنمية، يوحبببببببببَ تارير  و   تارير التجارة والتنمية البا  ل

 يسبببهاماعلمناقشببباع الجارية بشببب.ن مواضبببيي مختارة مي يدرا   الجوان  المختلفة لتوجيه لذح النواتل لتشبببم  
األون تاد في    مناقشببببببببببة عل  أسببببببببببا  تحليله المسببببببببببتا . وين تي تبميم الو اب  ذاع اليببببببببببلة في الوقت  

 للسبيا لسبماح للدول األعضباء بالن ر فيها عل  النحو المناسب ، أح ضبمن اإلقار الزمني بمية االمناسب  
بك  مناقشبببة والناتجة   ةالمتيبببلاد  فيه. ويمكن نشبببر الدفاع عن األف ار الملموسبببة  الحكومي الدولي الذح تج 

م لة  عم  تحت  ويكون لذا النشببببببببببببببر  ورقاع 1البرنامل الفرعي في  عن التااليد الف رية ومجاالع ال ح  
دةفردح، تفي بمتطل اع الجودة الجديدة الت.ليف ال في مذ رة األمين البا  بشبببببببببببب.ن التبليماع والم ادئ    المحد 

 .2022 انون الثاني/يناير   27لمؤرية التوجيهية المنط اة عل  منشوراع األون تاد، ا

 مكتل األمي  العا  -باء 

  ب.ن تشبببببببر  لجنة المنشبببببببوراع عل  باإلضبببببببافة يل  تنسبببببببي  جدول أعمال المنشبببببببوراع، يوحبببببببَ  -46
األيرى  المنشبوراع الربيسبية  و لألون تاد  الرابدةاأللدا  والخياراع المواضبي ية ومتطل اع الجودة للمنشبوراع 
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عن ه  تلك التي توج    وياحبببببةاألون تاد،    نواتلسبببببتجابة لاراراع الدول األعضببببباء بشببببب.ن  مي التر يز عل  اال
أن  أيضببببببببباً دورة جديدة مكرسبببببببببة للفرقة الباملة المبنية بالخطة البرنامجية واألداء البرنامجي. وين تي    قري 

اة المتبلاة تدعم لجنة المنشببببببوراع مكت  األمين البا  في تنفيذ التوحببببببياع اليببببببادرة عن التاييماع السبببببباب 
َب السبياسباع، واسبتبراضباع األقران الدايلية، والتباون فيما رين ال  باجاجة وعند . الرابدةبشب.ن المنشبوراع    شبج

في المراحبب  الم كرة من عمليببة النشببببببببببببببر عن قري     دورًا رقبباريبباً ين تي أن تؤدح  فببانهببا  رببذلببك،    قيببا  اللجنببة
 السياساع. يجاجةوحدة  عن قري أو  م اشرةيما بيورة استبراا مذ رة مفاييمية ل   منتل، 

  رزيادة مسبببببتوياع ماك المويفين، للسبببببماح بالن ر في  السبببببياسببببباع، يوحبببببَ   باجاجةوفيما يتبل   -47
َب قابفة أوسببي من البناحببر، مث  حببوع النشببر والمواءمة مي ال األيرى. وين تي أن يشببم  تبزيز لذح   شببج

لوحدة، بما في ذلك الزيادة في مسببؤولياع االوحدة من  ربيس الوحدة مسببتوى أعل  من األقدمية يتناسبب  مي 
َب التي ياودلا مديرو ال الرابدةاستبراا المنشوراع   .شج

اسبببتراتيجية     ب.ن توفر، يوحبببَ 1البرنامل الفرعي وللمسببباعدة في تيسبببير نشبببر بحو  ومنشبببوراع   -48
َب  المختلفةاالتيببببببببباالع الجديدة يرشببببببببباداع بشببببببببب.ن تطار  الرسببببببببباب  المرسبببببببببلة من  ، وتواجن الموارد الشبببببببببج

المخيببيببة إلنتا  المنشببوراع ونشببرلا، وجيادة التو ية ب.عمال األون تاد داي  من ومة األمم المتحدة ردعم 
 من مكت  األون تاد في نيويورك.

 يوحبببَ متبلاة بالمؤشبببراع يمكن أن تنطب  عل  ررامل فر ية أيرى، وبالن ر يل  أن التوحبببية ال -49
. لر يزة ال حو ب.ن ياو  مكت  األمين البا  رتيبببببببببببميم ودعم الرحبببببببببببد المنت م لمؤشبببببببببببراع األداء الموحدة  

النتابل التي تلبي احتياجاع الدول األعضبببببببببببباء ومن ومة األمم تحاي  وين تي توجيه لذح المؤشببببببببببببراع نحو 
 ء.المتحدة والشر ا

 الدول األعضاء -جيم 

عهبد رريبدجتباون  وفي  في مبافيكيبانو نيروبي    ةاتفبا  البدول األعضبببببببببببببباء عل  واليبة األون تباد الوارد -50
اة رتوجيهاع بشببب.ن نطا  النواتل   1 البرنامل الفرعيلتزويد   يكفيبما   مفيببباً ليس  الربيسبببية وايتيار المتوي 

أن الشببببببببببببواغ  المتبلاة بالجوان   ون رًا يل ،  التجارة والتنميةتارير  ، مث  لذح النواتلوأسببببببببببببلوب   مواضببببببببببببيي
 ب.ن تتوحبب  الدول األعضبباء يل  اتفا  أكثر تحديداً  يوحببَ ،  متواترة 1عمال البرنامل الفرعي األسبباسببية أل

. اسبببببتااليته التحليليةاألمانة، دون الحد من  تاداعمهح بشببببب.ن سبببببياسبببببة منشبببببوراع األون تاد عل  أسبببببا  ماترَ 
  الرابدةأن يوفر لذا االتفا  مبايير عامة بشببببببببب.ن الترا من و اب  الهيماع التداولية والمنشبببببببببوراع    وين تي

ل المت ي بشببببب.نها، بما في ذلك األولوياع المواضبببببي ية. وسبببببت ون دورة يضبببببافية  اليبببببادر رها ت ليفاع والنهم 
ي الثباني من السببببببببببببببنبة لي المكبان بابد في الرب للفرقبة البباملبة المبنيبة ببالخطبة البرنبامجيبة واألداء البرنبامجي تج 

الدوراع  التاارير في  رحاد ن ر في  المناسب  للتوحب  يل  اتفا  بشب.ن منشبوراع األون تاد اإلجمالية، حي  يج 
 لمجلس التجارة والتنمية. المختلفة

وببالمثب ، ولتجنب  الشببببببببببببببواغب  المتيببببببببببببببلبة بفري  الخبراء الحكومي البدولي المبني رتمويب  التنميبة،  -51
تر يز السببياسبباع. ويمكن  موضببي  وعل   تتف  الدول األعضبباء عل  ايتيبباحبباع أكثر تحديداً ب.ن   يوحببَ 

ت وين األفرقة، وايتيار الخبراء،  الم ادئ المتبلاة ر متطل اع يضببافية بشبب.ن   أيضبباً أن تشببم  االيتيبباحبباع  
 توجيه أوض .ر  من أج  تزويد األمانةوالت ام  مي المحاف  األيرى، 
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 مجلس التجارة والتنمية

 الفرقة العاملة المعنية بالخطة البرنامجية واألداء البرنامجي
 الدورة الرابعة والثمانون 

 2022األول/أكتوبر   تشرين 7-3جنيف، 

 )ب( من جدول األعمال المؤقت4البند  

   *لألونكتاد: العولمة والترابط والتنمية 1التقييم الخارجي للبرنامج الفرعي   

 تصويب  

 ، مقدمة3الصفحة   

 :نصها كاآلتيُتدرج حاشية  
على االستتتتتتنتاجات والتو تتتتتيات  2022تموز/يوليه    25ال تؤثر التغييرات الُمدَخلة على هذه الوثيقة بعد    ( 2) 

العامة الواردة في تقرير التقييم. ويعمل األونكتاد حاليًا على تصتتتتتتتتتين خلل تقني في الن اس الذم استتتتتتتتُت دس 
تي تكتنف استتتت داس البيانات المتعلقة أثناء التقييم الستتتت راج نيانات تن يل المنشتتتورات. وتؤكد الصتتتعوبات ال

بتالمنشتتتتتتتتتتتتتتورات متدا وجتاهتة بع  النتتالت التي خلي أليهتا التقييم، وهي أض هنتا  حتاجتة ألى أض   تتتتتتتتتتتتتت  
  49و 44األونكتاد مؤشرات أداء لتتسين ر د مدا رواج أعماله البتثية وفالدتها. وهو ما تعكسه الفقرتاض  

 من التو يات الواردة في الفصل ال امس.

 ، الجملة األولى1، الفقرة 3لصفحة ا  

 :بما يليعن الني التالي   ُستعاض 

لألونكتاد المتعلق بالعولمة والترابط والتنمية    1تعرض هذه المذكرة التقييم المستتتتتتتتتقل للبرنامت الفرعي  
 . 2022ألى ح يراض/يونيه    2021. وقد ُأجرم التقييم في الفترة من كانوض األول/د سمبر  2021- 2018 في الفترة 

  

  أعد هذا التقييم فريق تقييم مستتتقل   تتم الستتيد نيوا دويتاما، من البعثة الدالمة سندونيستتياة والستتيدة هيلغا ماتوث، من البعثة الدالمة *
،  ( Economistas de la Cooperación)للبرتغالة والستتيد أيتور نيري ، كبير خبراء استتتشتتاريين، من افريق اقتصتتاديي التعاوضا  

 .TD/B/WP(84)/CRP.2المواد الداعمة لهذا التقييم في الوثيقة . وُتعرض (أسبانيا)
  على االستتتتتتتتتتتتنتاجات والتو تتتتتتتتتتتيات العامة الواردة في تقرير   2022تموز/يوليه   25ال تؤثر التغييرات الُمدَخلة على هذه الوثيقة بعد

التقييم الستتتتت راج نيانات تن يل المنشتتتتورات.   التقييم. ويعمل األونكتاد حاليًا على تصتتتتتين خلل تقني في الن اس الذم استتتتُت دس أثناء
وتؤكد الصتتتعوبات التي تكتنف استتتت داس البيانات المتعلقة بالمنشتتتورات مدا وجاهة بع  النتالت التي خلي أليها التقييم، وهي أض 

  44ستتته الفقرتاض  هنا  حاجة ألى أض   تتت  األونكتاد مؤشتتترات أداء لتتستتتين ر تتتد مدا رواج أعماله البتثية وفالدتها. وهو ما تعك
 من التو يات الواردة في الفصل ال امس. 49و
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 ، العنوان الفرعي هاء9الصفحة   

 :بما يليعن الني التالي   ُستعاض 

  درت جمي  المنشورات الصادر نها تكليف، غير أض نطاق رواجها لم يت ن بعُد. 

 5، الشكل 10الصفحة   

  :الني اآلتي يُدرج : األونكتادا،المصدرتتت ا 

)أ( و)ب( و)ج( نيتانتات تتعلق بتالمشتتتتتتتتتتتتتتاري  الممولتة من الموارد 5: تعكس األشتتتتتتتتتتتتتتكتال مالح تات 
ال ارجة عن المي انية، باستتتتتثناء المشتتتتاري  الممولة من حستتتتاب األمم المتتدة للتنميةة وأُعدبت البيانات نناء  

تتة. ، فهي مؤق2021ة أمتا البيتانتات المتصتتتتتتتتتتتتتتلتة بعتاس   2021-2018على المستتتتتتتتتتتتتتاهمتات الواردة في الفترة  
لطبيعة بع    )ب( ستتتتتتوا البلداض المستتتتتتتفيدة مباشتتتتتترًة من أنشتتتتتتطة التعاوض التقني ن راً 5 عكس الشتتتتتتكل  وال

المشتتتتتتاري ، حي   مكن أض تتطلف األلرات المستتتتتتتفيدة من ممموعة واستتتتتتعة من البلداض أو من جهات غير 
 متددة، وذلك مثاًل في حالة المشاري  التي تهم جمي  البلداض النامية.

 17، الفقرة 11ة الصفح  

 :بما يليعن الني التالي   ُستعاض 

ال تتعقتتتع شتتتتتتتتتتتتتتابتتتة العولمتتتة واستتتتتتتتتتتتتتتراتيميتتتات التنميتتتة متتتدا رواج المنتمتتتات المعر يتتتة ونطتتتاق  
كبيرة ُتبذل سعداد المنتمات، وال يبقى أال القليل من الوقت   فقد ذكر رؤستاء الشتابة أض جهوداً   استت دامها.
 الترويت. ألنشطة

 11الصفحة   

 6الشكل   ُتذت 

 ، العنوان الفرعي جيم21الصفحة   

 :بما يليعن الني التالي   ُستعاض 

 النوع االجتماعي وحقوق اسنساض 
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