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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
   وامليزانية الربناجمية االستراتيجيالفرقة العاملة املعنية باإلطار

  الدورة الثانية والستون
   ٢٠١٢ سبتمرب/ أيلول٥-٣جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت٣البند 

  استعراض أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد ومتويلها    

   األمني العام لألونكتاد مقدم منتقرير    

  تنفيذيموجز 

 ٣٩,١ظلت النفقات اإلمجالية ألنشطة التعاون التقين لألونكتاد ثابتة عنـد مـستوى     
 مليون دوالر،   ٤٤,٣ية  مانئ االست الصناديق وبلغت املسامهات يف     .٢٠١١مليون دوالر يف عام     

من البلدان النامية   املقدمة  وازدادت املسامهات   . السابقة يف املائة عن السنة      ٤٤نسبتها  أي بزيادة   
 يف املائة من جمموع املسامهات يف الـصناديق         ٣٤ مليون دوالر، وهو ما ميثل       ١٥,١إىل  لتصل  

، زيـادة   السابقةقارنة بالسنة   املب،  املتقدمةمن البلدان   املقدمة  وشهدت املسامهات   . االستئمانية
 يف املائـة مـن جممـوع    ٣٢ إىل نصيبها اخنفـض  مليون دوالر، ولكن     ١٤,٤بلغت  فطفيفة  

 يف املائـة مـن      ٤٨املشاريع األقاليمية   اإلنفاق على   وبلغ  . املسامهات يف الصناديق االستئمانية   
وازداد . ائة من هذا اجملموع   يف امل  ٣٣املشاريع القطرية   اإلنفاق على   جمموع التنفيذ، يف حني بلغ      

 يف املائة مـن     ٣٦ مليون دوالر ليمثل     ١بنحو  لدعم أقل البلدان منواً     مبلغ التنفيذ املنفق    جمموع  
  .مبلغ التنفيذجمموع 

بـرامج  برنـامج مـن     يشكل أكرب   ) أسيكودا(وظل النظام اآليل للبيانات اجلمركية       
ويستأثر ). دمفاس( الديون والتحليل املايل     إدارةاألونكتاد للمساعدة التقنية، يليه يف ذلك نظام        

. شاريع التعاون الـتقين   ملاألونكتاد  تنفيذ   يف املائة من جمموع      ٥٠ تناهز   هذان الربناجمان بنسبة  
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هذه اإلجـراءات بـصورة     واستهدفت  . وتواصلت اإلجراءات الرامية إىل تعزيز تأثري األنشطة      
لتنفيذ اتفاق أكـرا    طبقاً  ونكتاد للتعاون التقين،    احلد من جتزؤ هيكل برامج ومشاريع األ      خاصة  

 .ومقررات جملس التجارة والتنمية

، اسـتطاع   ٢٠١١ويف عام   . واستمر تزايد أنشطة دعم االتساق على نطاق املنظومة        
الصناديق االسـتئمانية املتعـددة     ( مليون دوالر من آليات متويلية       ٠,٨األونكتاد احلصول على    

وواصـل  . على الـصعيد القطـري    ) امج وحدة العمل يف األمم املتحدة     املاحنني وصناديق برن  
القـدرات التجاريـة    باألونكتاد تنسيقه ألعمال اجملموعة املشتركة بني الوكـاالت واملعنيـة           

اجملموعـة  هذه  وتنشط  . والتابعة جمللس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة       واإلنتاجية  
 البلدان التجريبية ملبادرة وحدة العمل يف األمم املتحدة        ا يف ذلك   بلداً، مب  ٣٠اآلن يف أكثر من     

أطر عمل األمـم املتحـدة اجلديـدة        عند صياغة   " توحيد األداء "والبلدان اليت اعتمدت هنج     
 .للمساعدة اإلمنائية، من خالل تنفيذ برامج مشتركة
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  مقدمة    
ميـة استعراضـه الـسنوي    على جملس التجـارة والتن لكي يسّهل أُعد هذا التقرير      -١

  .ألونكتاداليت يضطلع هبا السياسات أنشطة التعاون التقين 
م هذا التقرير أيضاً إىل الفرقة العاملة املعنية باإلطار االسـتراتيجي وامليزانيـة             وسيقدَّ  -٢

الربناجمية ألغراض استعراضها ألنشطة التعاون التقين اليت يـضطلع هبـا األونكتـاد، وفقـاً         
قـررات جملـس التجـارة       من اتفاق أكرا ويف م     ٢٢٠نصوص عليها يف الفقرة     امل لألحكام
ملـؤرخ يف   ا) ٥٦-د(٤٩٨ و ٢٠٠٨سـبتمرب   /أيلـول يف  املـؤرخ   ) ٥٥-د(٤٩٥ والتنمية
) ٥٨-د(٥١٠ و،٢٠١٠سـبتمرب  /املؤرخ يف أيلـول ) ٥٧-د(٥٠٤ و ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول

أمانـة  رابطاً بني فاعل أكثر ت  وتوصي هذه املقررات بإجياد ت    . ٢٠١١سبتمرب  /املؤرخ يف أيلول  
اآللية ، اليت هي الفرقة العاملة و.لةني يف إطار الفرقة العاماألونكتاد واملستفيدين واملاحنني احملتمل

تـؤدي املهـام     بني الدول األعضاء بشأن مجيع قضايا التعاون التقين،       فيها  الرئيسية للتشاور   
ستـستعرض  "أن الفرقـة    االختـصاصات   وتذكر هذه   . املتفق عليها احملددة يف اختصاصاهتا    

املساعدة التقنية املقدمة من األونكتاد بغية حتقيق مجلة أمور منها حتسني فعاليتـها وزيـادة               
  ".الشفافية وتقاسم اخلربات الناجحة وتشجيع االتصال باملتلقني احملتملني

بـاع   ات، استمر ٢٠٠٦ويف سياق إصالح األمم املتحدة على صعيد املنظومة يف عام             -٣
نطاق أنشطة التعاون التقين لألونكتـاد وتركيزهـا خـالل          هنج املسار املزدوج من حيث      

   :وذلك عن طريق تقدمي اخلدمات التالية ٢٠١١ عام
خدمات املساعدة التقنية إىل البلدان واملناطق املستفيدة عن طريـق الـصناديق              )أ(  

  القطرية واليت تساهم فيها جهات ماحنة ثنائية؛األقاليمية واإلقليمية واالستئمانية املموِّلة للمشاريع 
الدعم على الصعيد القطري يف إطار إصالح األمم املتحدة وهنـج           خدمات    )ب(  

  ".توحيد األداء"
ويف إطار جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، اضطلع األونكتاد على حنو فعال بالـدعوة               -٤

مم املتحدة للمساعدة علـى الـصعيد       إىل ضرورة إدراج الوكاالت غري املقيمة يف خطط األ        
ل التجارة  على املساعدة اليت تقدمها األمم املتحدة يف جما       أكيد  القطري، وكذلك إىل زيادة الت    

  . واجملاالت ذات الصلة
الـيت ُنفّـذت يف     " توحيد األداء "ويتضمن هذا التقرير أيضاً معلومات عن أنشطة          -٥
لمجموعة املشتركة بني الوكاالت لقيادته  واصل األونكتاد ،٢٠١١وطوال عام   . ٢٠١١ عام

  :اإلنتاجية، من خالل ضمانه ملا يليبالقدرات التجارية وواملعنية 
طر عمل  اإلنتاجية يف أُ  املتعلقة بالقدرات التجارية    لقضايا  لإيالء أمهية كافية      )أ(  

  ؛ على الصعيد القطري،األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية
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تنفيذ اجملموعة للربامج املشتركة     على الصعيد القطري، ب    ذه اجملموعة، هقيام    )ب(  
  بالتجارة تنفيذاً متسقاً؛املتصل املتعلقة بالتعاون التقين 

تعظيم فعالية اخلربة الفنيـة     أن جيري، يف البلدان اليت تنشط فيها اجملموعة،           )ج(  
  .ة املاحننيدلألمم املتحدة يف هذا اجملال واالستفادة من الصناديق االستئمانية املتعد

  ألونكتادالذي يضطلع به امصادر متويل التعاون التقين   -أوالً  
  :من املصادر التاليةاليت يضطلع هبا األونكتاد ُتمّول أنشطة التعاون التقين   -٦

 ومنظومـة األمـم املتحـدة       ،التمويل الثنائي، مبا يف ذلك فرادى احلكومات        )أ(  
  ؛ واجلهات املاحنة من القطاعني اخلاص والعام،ألوروبية واملفوضية ا،واملنظمات الدولية األخرى

  ؛برنامج األمم املتحدة العادي للتعاون التقين  )ب(  
  اإلمنائي؛برنامج األمم املتحدة   )ج(  
 والـصناديق االسـتئمانية     ،صناديق برنامج وحدة العمل يف األمم املتحـدة         )د(  

  . املتعددة املاحنني
  ١اجلدول 

  ٢٠١١-٢٠٠٨ق االستئمانية لألونكتاد، املسامهات يف الصنادي
  )بآالف الدوالرات(

 ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ 

 ٤٤٧ ١٤ ٨٨٣ ١٣ ٦٥٨ ١٣ ٦٥٩ ١٥ )أ(مسامهات البلدان املتقدمة

 ١٦٣ ١٥ ٤٥٣ ٩ ٩٦٧ ٩ ٥٨٠ ٨ )ب(البلدان النامية واليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

 ٥٩١ ٦ ٦٢٨ ٣ ٥٩٦ ٢ ١٧٩ ٥ املفوضية األوروبية

 ٥٧٣ ٦ ١٥٠ ٣ ٨٥٦ ٢ ٦٤٤ ٣ )ج(منظومة األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى

 ٦٠٤ ١ ٦٢٤ ٧٨١ ٧٨١ القطاعان اخلاص والعام

 ٣٧٧ ٤٤ ٧٣٩ ٣٠ ٨٥٨ ٢٩ ٨٤٤ ٣٣ اجملموع  

ال تشمل مسامهات األطراف    : ٢٠١٠-٢٠٠٨املسامهات يف الصناديق االستئمانية لألونكتاد،        :مالحظة
  .إلمنائياألمم املتحدة م النفقات عن طريق برنامج االثالثة لتقاس

  .ال تشمل املسامهات املخصصة لربنامج اخلرباء املعاونني  )أ(
أو املمولة من عوائـد القـروض   واجلارية يف بلداهنا من أجل األنشطة    يتم االحتفاظ جبزء كبري       )ب(

  .املؤسسات املالية الدوليةاملَنح املقدمة من 
 يف املرفــق اإلحــصائي ١٠ انظــر اجلــدول ،يــد مــن التفاصــيلزلالطــالع علــى م  )ج(

)TD/B/WP/243/Add.2.(  
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  التمويل الثنائي  -ألف  
من فرادى احلكومات واجلهات املاحنة     املقدمة   سامهاتإمجايل امل ، فإن   ٢٠١١ يف عام   -٧

مؤسسات األعمال ومؤسسات النفع العام    املتعددة األطراف واملنظمات غري احلكومية وقطاع       
 يف  ٤٤  بنـسبة  أي بزيادة  مليون دوالر،    ٤٤,٤قد بلغ   ) ١ والرسم البياين    ١انظر اجلدول   (

 جهة ماحنة ثنائية وعدد     ١٠٠ ما يزيد عن     ساهم يف متويل األونكتاد   و. السابقة عن السنة املائة  
وقد حدثت هذه الزيادة رغـم      . ملتعددة األطراف واملنظمات األخرى   ملنظمات ا من اجلهات ا  

  .لية العميقة اليت أثرت على معظم اجلهات املاحنةاملااألزمة 

  ١الرسم البياين 
  ٢٠١١-٢٠١٠منشأ املسامهات املقدمة إىل الصناديق االستئمانية، 

  )اتالنسبة املئوية من جمموع املسامه(
 ٢٠١٠ ٢٠١١ 

 

 ١٤,٥اليت بلغت   ومة،  البلدان املتقد املقدمة من    سامهاتامل ازدادت   ٢٠١١ويف عام     -٨
من مـصادر    هام   والبلدان املتقدمة مصدر  . ٢٠١٠قارنة بعام   باململيون دوالر، زيادة طفيفة     

 ٤٥,٢ومع ذلك، فقد اخنفض جمموع مسامهاهتا من        . متويل الصناديق االستئمانية لألونكتاد   
ـ    . ٢٠١١ يف املائة يف عام      ٣٢ إىل   ٢٠١٠يف املائة يف عام       شرة الـيت  والبلدان املتقدمـة الع

، ٢٠١١-٢٠٠٨سامهت مبعظم أموال الصناديق االستئمانية لألونكتاد يف فترة السنوات األربع           
  واململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى     ،النرويج: لتراكمية هي حسب حجم املسامهات ا   مرتبةً  

 ،ا وإسـباني  ، ولكسمربغ ، وهولندا ، وأملانيا ، وفنلندا ،والسويد،  وسويسراوآيرلندا الشمالية،   
إلدارة بصورة رئيسية إىل مشاريع أقاليميـة دعمـاً         ووجه كبار املاحنني مسامهاهتم     . وفرنسا

، وبناء القدرات   )أسيكودا(طنية للنظام اآليل للبيانات اجلمركية      وديون، ومشاريع إقليمية و   ال
ت  وسياسـا  ، وتيسري االستثمار  ،العاملية وسلسلة االستثمار بشأن اتفاقات االستثمار الدولية،     

املفوضية األوروبية
١٤,٩٪  

منظومة األمم 
املتحدة واملنظمات
الدولية األخرى 

١٤,٨٪  

القطاع العام 
  ٪٣,٦واخلاص 

البلدان النامية
٣٤,٢٪ 

البلدان النامية 
٣٠,٨٪ 

البلدان املتقدمة 
٤٥,٢٪  

املفوضية األوروبية
١١,٨٪  

تحدة منظومة األمم امل
واملنظمات الدولية 

  ٪١٠,٢األخرى 

القطاع العام 
  ٪٢,٠واخلاص 

البلدان املتقدمة
٣٢,٦٪  
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 وتنميـة   ، وصياغة السياسة التجاريـة    ، وبناء القدرات يف جمال املفاوضات التجارية      ،املنافسة
 واملعهد االفتراضي وبرنامج التدريب مـن    ، والصندوق االستئماين ألقل البلدان منواً     ،املشاريع

  . وسياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية،أجل التجارة
 يف املائة مـن جممـوع       ٣٤ (بنصيب أكرب ، سامهت البلدان النامية     ٢٠١١ويف عام     -٩

 مليـون دوالر، أي     ١٥,١يف الصناديق االستئمانية لألونكتاد، وبلغت مسامهتها       ) املسامهات
سامهات البلدان الناميـة    ممجيع  وختصص  . ٢٠١٠ يف املائة تقريباً عن عام       ٦٠ بنسبة   بزيادة
وهي ح من املؤسسات املالية الدولية،      َنل من قروض أو مِ    متوَّيف بلداهنا، و  نفذ  ُتألنشطة  تقريباً  

فإن متوسـط   على وجه اإلمجال،    و.  أجل تنفيذ برامج أسيكودا ودمفاس     منبصورة رئيسية   
مبلغ مشاريع أسيكودا ودمفاس يزيد عن متوسط مبلغ املـشاريع األخـرى الـيت ينفـذها             

 يف املائة من جمموع نفقات األونكتاد       ٥٠األونكتاد، ويستأثر هذان الربناجمان معاً بأكثر من        
  .على التعاون التقين كل سنة

هـي أكـرب   ومن بني اجلهات املاحنة املتعددة األطراف، ظلت املفوضية األوروبيـة            -١٠
 ، سـامهت  ٢٠١١ويف عـام    . ألونكتـاد التنفيذية اليت يقوم هبا ا    يف األنشطة   مساهم منفرد   

 يف املائة من جمموع املسامهات يف       ١٤,٦ما يشكل   والر، وهو   يني د  مال ٦,٦ مببلغ   املفوضية
. ٢٠١٠قارنـة بعـام     بامل يف املائة    ٨٠وميثل هذا الرقم زيادة قدرها      . الصناديق االستئمانية 

من مـشاريع   مسامهات لدعم مشروع ٢٠١١يف عام قد قدمت  املفوضية األوروبية   وكانت  
، وسط أفريقيا يع أسيكودا يف    تدريب من أجل التجارة يف أنغوال، ومشروع إقليمي من مشار         

ومشروعني وطنيني من مشاريع أسيكودا يف الكامريون ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وأحد           
مشاريع دمفاس يف بوروندي، ومشروع متعدد الوكاالت بشأن السلع األساسية الزراعيـة            

عم تنميـة   أفريقيا والكارييب واحمليط اهلادئ، ومشروعني أقـاليميني لـد        دول  لدعم جمموعة   
ملفاوضات املتعلقة بتيـسري    او) )إمربيتيك(يع  رتطوير تنظيم املشا  برنامج  (األعمال  مؤسسات  

  .التجارة يف منظمة التجارة العاملية
منظومـة األمـم املتحـدة      مـن    ٢٠١١يف عام   املقدمة  وبلغت املسامهات املتبقية      -١١

ن ضعف املبلـغ املقـدم يف       دوالر، وهو ما يزيد ع    يني   مال ٦,٥واملنظمات الدولية األخرى    
ـ     من  إىل مسامهة    بصورة رئيسية    عزى هذه الزيادة  وُت. ٢٠١٠ عام دة مكتـب األمـم املتح

. دوالر لتمويل أحد مشاريع أسـيكودا يف أفغانـستان         ماليني   ٣,٦خلدمات املشاريع مببلغ    
  عن الضعف لتصل   ٢٠١١وزادت أيضاً املسامهة املقدمة من القطاعني اخلاص والعام يف عام           

  .  مليون دوالر١,٦إىل 
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  برنامج األمم املتحدة العادي للتعاون التقين وحساب التنمية  -باء  
 ألنشطة التعاون الـتقين   املخصصة  وارد  املدرج  ُتيف امليزانية الربناجمية لألمم املتحدة،        -١٢

 ٢٢   يف البـابني   برنامج األمم املتحدة العادي للتعاون التقين وحساب التنمية،       حتت كل من    
  .  من هذه امليزانية على التوايل٣٤و

حـساب  من  واملسامهات املقدمة من برنامج األمم املتحدة العادي للتعاون التقين و           -١٣
وحتلل استناداً إىل   يف إطار خمصصات    على أساس سنوي بل     ال ُتوزع   التنمية، واملفصلة أدناه،    

الـصناديق  مـن   حدة اإلمنائي و  املسامهات املقدمة من برنامج األمم املت     أما  . النفقات السنوية 
 الصناديق االستئمانية املتعـددة املـاحنني  من  ولربنامج وحدة العمل يف األمم املتحدة     التجريبية  
علـى دفـع هـذه    املنطبقة بسبب القواعد احملددة   ) انظر أدناه (مع النفقات السنوية    فتتطابق  
ئية ومؤسسات منظومة األمم    ومن حيث املسامهات اليت تقدمها اجلهات املاحنة الثنا       . األموال
صناديق /باستثناء برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والصناديق االستئمانية املتعددة املاحنني        (املتحدة  

خرى، فإن املبالغ الـسنوية     األدولية  الاحنة  املهات  اجلو) برنامج وحدة العمل يف األمم املتحدة     
ذه املسامهات إىل دعم األنشطة الـيت       ال تتطابق مع النفقات السنوية، حيث توجه ه       الواردة  

   .يتعني تنفيذها خالل عدد من السنوات
منذ أن أنشأته اجلمعيـة العامـة يف         - ٣٤ الباب   -وما فتئت أمهية حساب التنمية        -١٤
، تتزايد يف جمال متويل مشاريع تنمية القدرات، واليت ترمي إىل تعزيـز قـدرات               ١٩٩٩ عام

 عـشرة وتـضطلع   . ات األولوية من خطة األمم املتحدة للتنمية      البلدان النامية يف اجملاالت ذ    
اللجـان  تـشمل   هذه الكيانـات    و. عكيانات يف األمانة العامة لألمم املتحدة بتنفيذ املشاري       

، واألونكتـاد، وبرنـامج األمـم       االجتماعيةاالقتصادية و اإلقليمية اخلمس، وإدارة الشؤون     
  . كتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميةاملتحدة للبيئة، وموئل األمم املتحدة، وم

تدوم كل واحدة منها فترة تتراوح من ثالث إىل         " شرائح"املشاريع يف إطار    ُيضطلع ب و  -١٥
انعكست األمهية الـيت    قد  و. ٧ و ٦تنفيذ الشرحيتني    ٢٠١١يف عام   قد جرى   و. أربع سنوات 

حيـث   -ظة التمويل حلساب التنمية حجم حاف زيادة  توليها الدول األعضاء حلساب التنمية يف       
، وهو ما ميثل تقريباً ضـعف املـستوى         ٨ مليون دوالر يف إطار الشرحية اجلديدة        ٢٣,٦ُوزِّع  

، يف  ٨ وجنح األونكتاد، يف إطـار الـشرحية         . سنة ١٢ويل عند إنشاء احلساب منذ      للتماألويل  
 يف الفترة   يتعني تنفيذها دوالر جرى ختصيصها لثمانية مشاريع      اليني   م ٤,١احلصول على مبلغ    

وباإلضـافة  . باخلربة الفنية لألونكتاد  ة متعلقة   خمتلفجماالت   يف   ٢٠١٥ و ٢٠١٢عامي  ما بني   
إىل ذلك، جيري بصورة منتظمة إعادة توزيع األرصـدة املتبقيـة مـن الـشرائح الـسابقة          

 يف املائة من جممـوع      ١٨بنحو  وحيصل األونكتاد على نصيب يقدر      . كمخصصات إضافية 
  .لنفقات املدرجة حتت كل شرحيةا

 .إدارة حساب التنميةجوانب م قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة وتنظِّ  -١٦
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مليزانيـة   إىل ا  عملية ابتكارية بالنسبة  هي  وعملية استعراض املشاريع واملوافقة عليها        -١٧
ينـها  تتنافس مقترحات املـشاريع فيمـا ب      لكي  هذه العملية   ُصممت  وقد  . العادية للمنظمة 

ويؤدي فريق توجيهي   . اإلجنازات املتوقعة جلمعية العامة ولتحقيق    قدرهتا ا الستيفاء املعايري اليت    
للشؤون االقتصادية واالجتماعية دوراً رئيسياً يف اختيار كل مشروع ورصد         تابع للجنة التنفيذية  

خلدمات  من أجل ا   اردملوا -٢٢ الباب   -تقين   إطار الربنامج العادي للتعاون ال     قدَّم يف وُت .دائهأ
قارنة بامل ٢٢، تضاعفت النفقات املدرجة يف الباب       ٢٠١١ويف عام   . االستشارية والتدريب 

برنامج األمم املتحـدة العـادي للتعـاون        من   مكون التدريب وقد استخدم    .٢٠١٠بعام  
لرئيـسية  االدوليـة   االقتصادية بالقضايااملتصلة ويل أنشطة التدريب لتماستخداماً رئيسياً    التقين
 يف  ١٤انظـر اجملموعـة     (خطة عمل األونكتـاد العاشـر        من   ١٦٦مع الفقرة    يتمشى مبا

  ). TD/B/WP/243/Add.1 الوثيقة
  ٢اجلدول 
  ٢٠١١-٢٠٠٨األونكتاد على التعاون التقين ومصادر األموال، نفاق إجمموع 

  )مباليني الدوالرات والنسب املئوية(

 ٢٠١١ 

 املبلغ٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠ 
نسبة املئوية ال

 من اجملموع

قارنة باملالتغري 
لسابقة بالسنة ا

 )نسبة مئوية(

  ٠٣  ٩١,٨  ٣٥,٩  ٣٥,٨  ٣٥,٠  ٣٤,٩ مانيةتئالصناديق االس
  )٧٨,٧(  ٠,٤  ٠,٢  ٠,٨  ١,١  ١,٦ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 الصناديق االستئمانية املتعددة املاحنني   
صناديق برنامج وحدة العمـل يف      و

  حدةاألمم املت

-  ٣٤,١(  ١,٦  ٠,٦  ٠,٩  ٠,٣(  

  ٤٣,٣  ٦,٢  ٢,٤  ١,٧  ٢,٤  ١,٨ امليزانية العادية وحساب التنمية
   ١٠٠  ٣٩,١  ٣٩,٢  ٣٨,٨  ٣٨,٣ اجملموع  

األونكتاد على التعاون الـتقين مـن امليزانيـة         إنفاق  ، بلغ جمموع    ٢٠١١ويف عام     -١٨
ويعكس . يل النفقات ائة من إمجا   يف امل  ٦,٢ مليون دوالر، وهو ما ميثل       ٢,٤الربناجمية العادية   
ـ   باملة تقريباً    يف املائ  ٤٠ حدوث زيادة بلغت     ٢٠١١عام  الرقم املسجل ل   سابقة قارنة بالسنة ال

   ).٢انظر اجلدول (

  لة من برنامج األمم املتحدة اإلمنائياملشاريع املموَّ  -جيم  
 يف ٢٠١١ائي يف عام لة من برنامج األمم املتحدة اإلمن   استمرت نفقات املشاريع املموَّ     -١٩

التنفيـذ،  فقط من جممـوع     يف املائة    ٠,٤بلغت  ، ف ٢٠٠٨الرتويل املستمر منذ عام     اجتاهها  
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 لـسابقة  يف املائة عن الـسنة ا      ٧٨ مليون دوالر تقريباً، وهو ما ميثل اخنفاضاً بنسبة          ٠,٢ أي
  ). ٢انظر اجلدول (

 األمم املتحدة اإلمنـائي يف      مذكرة تفاهم بني األونكتاد وبرنامج    على  توقيع  الوعقب    -٢٠
، عززت الوكالتان التعاون القائم بينهما، وال سـيما بـالتركيز علـى             ٢٠٠٩مارس  /آذار

يف خريطة طريق العمل املشترك بني برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي           احملددة  العمليات العملية   
ليت سيـضطلع   وتبني خريطة الطريق بالتفصيل األنشطة ا     . ٢٠١٢-٢٠١٠ للفترةواألونكتاد  

األونكتاد وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي بتنسيقها على الـصعيدين العـاملي واإلقليمـي يف              
وإحدى القضايا الرئيـسية املطروحـة يف   . اجملاالت املواضيعية املشار إليها يف مذكرة التفاهم      

  . دور القدرات اإلنتاجية يف عمليات التنميةخريطة الطريق هي 
وانب اهلامة للعمل املشترك بني برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي            ويتعلق أحد اجل    -٢١

املسائل املتصلة بأقل البلدان منواً، مع اإلشارة حتديداً إىل اإلطـار           بشأن  واألونكتاد بالتنسيق   
  علـى  فيها أعمال مشتركة ومنجـزات    ُتنفَّذ  مل اجملاالت األخرى اليت     توتش. زاملتكامل املعزَّ 

وسياسات تنمية املشاريع    اعدة املتصلة بالتجارة؛ ونوع اجلنس والتجارة؛     قضايا التجارة واملس  
التجارة والبيئـة والتنـوع     والقطاع اخلاص؛ والسلع األساسية؛ و    احلجم  الصغرية واملتوسطة   

  . ؛ ومتويل التنمية)البيولوجي(األحيائي 
 دوراً  اإلنتاجيةبالقدرات التجارية و   املشتركة بني الوكاالت واملعنية      موعةاجملوتؤدي    -٢٢

تـيح  متزايداً يف عالقات العمل القائمة بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واألونكتاد، حيث ت            
 برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي علـى        حضورفرصاً كثرية لتوحيد جهودمها واالستفادة من       

  .امليداينالصعيد 

اديق االستئمانية املتعددة   اجلهات الشريكة احملددة والصن   املقدمة من   سامهات  امل  -دال  
لمجموعة املشتركة بني الوكـاالت     لالربامج املشتركة   دعم  من أجل   الشركاء  
  بالقدرات التجارية واإلنتاجية واملعنية 

حتديداً مسامهات  ممت  االتساق على نطاق منظومة األمم املتحدة، صُ      حتقيق  يف إطار     -٢٣
هنـج  على حنو جيعل     )١(ية املتعددة الشركاء  الصناديق االستئمان ة احملددة هي و   اجلهات الشريك 

للعمليات املنـسقة املـشتركة بـني       ال  هنجاً تشغيلياً من خالل التنفيذ الفع     " توحيد األداء "
  .أطر عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيةددت يف الوكاالت واليت ُح

__________ 

مباشرة تقدمها جهة ماحنة أو أكثـر إىل وكالـة واحـدة            مسامهات   مسامهات اجلهات الشريكة احملددة هي     ) ١(
 من خالل وضـع هيكـل   الصناديق االستئمانية املتعددة الشركاء وُتنشأ  . أكثر لدعم التنسيق بني الوكاالت     أو

)  االستئمانية املتعددة الشركاء    بنية عامة للصناديق   اإلمنائية ملتحدةموعة األمم ا  أعدَّت جم (إدارة متعدد املستويات    
هـي  ومسامهات اجلهات الشريكة احملددة     . لحكومات الوطنية واملاحنني  ل و ،يضم ممثلني ملنظومة األمم املتحدة    

 .  املتحدةتكمل تدابري عمليات الدعم املشتركة اليت تقوم هبا األمم والصناديق االستئمانية املتعددة الشركاء
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ميقراطيـة  مجهوريـة الو الد   خبصوص  " توحيد األداء "وبعد اعتماد األونكتاد لنهج       -٢٤
 ٣٠٠ ٠٠٠ من حكومة سويسرا مـسامهة بقيمـة         ٢٠١١، تلقى األونكتاد يف عام      الشعبية

يجري تقدميها علـى مـدى ثـالث    ، سدوالر، يف إطار مسامهات اجلهات الشريكة احملددة  
 التجارية وتعزيز الـروابط اخللفيـة يف        من دعم السياسة  أنشطة األونكتاد   تتألف  و. سنوات
وُيضطلع هبـذه األنـشطة يف      . اإلنتاج العضوي ع على توسيع نطاق     السياحة والتشجي  قطاع
بالتنـسيق مـع    اإلنتاجية  بالقدرات التجارية و  واملعنية  اجملموعة املشتركة بني الوكاالت      إطار

منظمة األمـم املتحـدة للتنميـة       وومنظمة العمل الدولية    الدولية  األونكتاد ومركز التجارة    
  ).اليونيدو (الصناعية

 الصناديق االسـتئمانية     من الوصول إىل عدد من     ٢٠١١كن األونكتاد يف عام     متقد  و  -٢٥
املشتركة املذكورة، وذلك   نفذ يف إطار اجملموعة     دعم عمليات مشتركة تُ    لكي ي  املتعددة الشركاء 

، TD/B/WP/243/Add.2  والوثيقة ٣انظر اجلدول   ( مليون دوالر تقريباً     ٠,٧مقداره  مببلغ كلي   
 يف املائـة مـن      ١,٦ مليون دوالر، وهو مـا ميثـل         ٠,٦قدرها حنو   ، ونفقات   )٧اجلدول  
  . النفقات جمموع
 من الوصول إىل عدة صناديق اسـتئمانية متعـددة     ٢٠١١ومتكن األونكتاد يف عام       -٢٦

وفيما يتعلق بالرأس األخضر، وهو بلد جترييب ملبادرة وحـدة العمـل يف األمـم               . الشركاء
املشتركة املذكورة ويرمي إىل    ينفذ يف إطار اجملموعة      مشتركاً   يقود األونكتاد برناجماً  املتحدة،  

ويدعم األنشطة صندوق استئماين متعدد الشركاء      . الرأس األخضر يف االقتصاد العاملي    دمج  
، تلقى األونكتاد من صناديق برنـامج       ٢٠١١عام  ويف  . والصندوق االنتقايل للرأس األخضر   

يف جمـاالت   ُيضطلع هبا   دوالراً ألنشطة    ٨٠ ٦٣٠ مببلغ   اعتماداً وحدة العمل يف األمم املتحدة    
منظمة األمـم املتحـدة     مع مركز التجارة الدولية و    (بعد االنضمام ملنظمة التجارة العاملية       ما

مع مركـز التجـارة      ( احلجم وتنمية املشاريع الصغرية واملتوسطة   ) )الفاو (لألغذية والزراعة 
  ).ومع اليونيد(وترويج االستثمار ) الدولية
بلد جترييب آخر ملبادرة وحدة العمل يف األمم املتحدة،         وبالنسبة إىل موزامبيق، وهي       -٢٧

صياغة سياسة جتاريـة     من أجل    بناء القدرات "الربنامج املشترك املعنون    شارك األونكتاد يف    
املعنية موعة املشتركة بني الوكاالت و    اجملهذا املشروع املشترك يف إطار       فَّذُينو". فعالة وإدارهتا 

املتحدة اإلمنائي واألونكتاد واليونيدو    اإلنتاجية، ومبشاركة برنامج األمم     بالقدرات التجارية و  
إىل ونظراً  . ٢٠١١يف عام   وقد انتهى   ومركز التجارة الدولية ومنظمة العمل الدولية والفاو،        

ة  صندوق برنـامج وحـد     ، فقد تلقى األونكتاد من    ٢٠٠٩ عام   أن هذا املشروع قد بدأ يف     
أُنفـق    دوالر ١٨٠ ٠٠٠مببلـغ   كليـاً   اعتماداً   العمل يف األمم املتحدة املخصص ملوزامبيق     

باالمتثال التام للقواعد املالية جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية فيما يتعلق بربنامج وحدة العمـل              
  . يف األمم املتحدة
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  ٣اجلدول 
املشتركة األمم املتحدة   جملموعة  املشتركة   ربامجاللألونكتاد لدعم   املخصصات املرصودة   
مسامهات جهات شريكة   عن طريق   اإلنتاجية  ت التجارية و  ابالقدربني الوكاالت واملعنية    

  ٢٠١١-٢٠٠٨، حمددة والصناديق االستئمانية املتعددة الشركاء
  )الدوالرات بآالف(
 ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ 

 ٤١٤  ٢٠٠ ٢٩٢  - صندوق حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
صندوق برنامج وحدة العمل يف األمم املتحدة 

 ٥٧ ١٢٠ ٢٤٠ ٩٧ املخصص لرواندا 
 ٨١ ١٣٠ ٢١١  - الصندوق االنتقايل للرأس األخضر

صندوق برنامج وحدة العمل يف األمم املتحدة 
 ١٤٢ - - - املخصص جلمهورية ترتانيا املتحدة 

صندوق برنامج وحدة العمل يف األمم املتحدة 
 - ١٢٠ ٦٠ -  امبيق املخصص ملوز

 - ٢٠ - - بوتانالقطري لألمم املتحدة اصندوق 

 ٦٩٤ ٥٩٠ ٨٠٣ ٩٧ اجملموع  

  .http://mptf.undp.org. كتب الصناديق االستئمانية املتعددة الشركاءالبوابة الشبكية مل: املصدر

ـ         وفيما يتعلق برواندا، وهي       -٢٨ دة، بلد جترييب آخر ملبادرة وحدة العمل يف األمم املتح
 ٢٠١١تلقى األونكتاد من صندوق برنامج وحدة العمل يف األمم املتحدة اعتمـاداً لعـام               

 وعقب استعراض منتصف املدة إلطار عمل األمم املتحدة للمساعدة          . دوالراً ٥٧ ٤٧٣ مببلغ
برناجمني مشتركني جرى تنفيذمها مع     يف  ، وسع األونكتاد نطاق أنشطته      ٢٠١٠عام  ل اإلمنائية

وواصل األونكتـاد،   . اإلنتاجيةبالقدرات التجارية و  شتركة بني الوكاالت واملعنية      امل موعةاجمل
تعزيز القدرات املؤسـسية    اليونيدو، تنفيذ أنشطته يف إطار مشروع يهدف إىل         بالتعاون مع   
مع يف إطار شراكة    ، وشرع يف تنفيذ مشروع للتكامل اإلقليمي        نشاط األعمال لتحسني بيئة   

فريقيا واألونكتاد ومنظمة العمل الدولية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي          اللجنة االقتصادية أل  
  . يونيدو ومركز التجارة الدوليةوال
بلد جترييب آخر ملبادرة وحدة العمـل يف        وبالنسبة إىل مجهورية ترتانيا املتحدة، وهي         -٢٩

طار عمـل األمـم     إاألمم املتحدة، شرع األونكتاد يف تنفيذ األنشطة املرسومة واحملددة يف           
خطة األمم املتحـدة للمـساعدة   " املعنون ٢٠١٨-٢٠١٤املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة    

خلطة، النمو االقتصادي واحلوكمـة االقتـصادية،        هلذه ا  ويف إطار النتيجة األوىل   ". اإلمنائية
. ة الدوليـة  يشارك األونكتاد يف الربنامج املشترك الرامي إىل تعزيز التكامل اإلقليمي والتجار          

 يـة التجاربالقـدرات   موعة املشتركة بني الوكاالت واملعنيـة       اجملذا الربنامج مع    وُيضطلع هب 
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املتحدة اإلمنائي ومنظمة العمـل الدوليـة واألونكتـاد         رنامج األمم   اإلنتاجية، ومبشاركة ب  و
 ١٤١ ٨٨٨مببلغ اعتماداً ، تلقى األونكتاد ٢٠١١ويف عام . واليونيدو ومركز التجارة الدولية 

 صندوق برنامج وحدة العمل يف األمم املتحدة املخصص جلمهورية ترتانيا املتحـدة             دوالراً من 
االستثمار مع اإلشارة حتديـداً إىل سالسـل القيمـة       بتعزيز التجارة و    املتعلقة لدعم األنشطة 

 .املتكاملة وزيادة فرص الوصول إىل األسواق الدولية

عـن  حتسني توزيع الدخل    "الربنامج املشترك املعنون    ويف بنما، يشارك األونكتاد يف        -٣٠
". توحيد األداء "يف إطار هنج    ، املنفذ   "العملالدخول املتحققة من    إجراءات زيادة   طريق دعم   

بالقـدرات  موعة املشتركة بني الوكـاالت واملعنيـة        يف إطار اجمل  ذ  فَّوهذا الربنامج، الذي ُين   
، حيظى بالدعم   األمم املتحدة اإلمنائي واليونيدو والفاو    بالتنسيق مع برنامج    التجارية واإلنتاجية   

. من صندوق حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف إطار الصندوق االستئماين املتعدد الـشركاء            
راض  دوالراً من هذا الصندوق ألغ     ٢٦٤ ٦٧٩ تلقى األونكتاد اعتماداً مببلغ      ٢٠١١ ويف عام 

  .أنشطة تنمية املشاريع
اإلنتـاج األخـضر    "املشترك املعنون   الربنامج  م، يشارك األونكتاد يف     ويف فييت نا    -٣١

الذي تنفذه اجملموعة   " لزيادة الدخل وفرص العمل للفقراء يف املناطق الريفية       اخلضراء  والتجارة  
. يف إطار مشروع البلدان التجريبية ملبادرة وحدة العمل يف األمم املتحـدة  املشتركة املذكورة   

شترك، الذي يضم األونكتاد والفاو ومنظمة العمل الدولية ومركز التجـارة           هذا الربنامج امل  و
صـندوق حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف           حيظى بالدعم من    الدولية واليونيدو،   

 تلقـى األونكتـاد اعتمـاداً       ،٢٠١١ويف عام   . الصندوق االستئماين املتعدد الشركاء    إطار
  .ألغراض أنشطة تنمية املشاريع دوالر من هذا الصندوق ١٤٩ ٨٠٠ مببلغ

  متويل اخلرباء املعاونني  -هاء  
 أعاله، تضطلع بعض اجلهات املاحنة بـدعم        املذكورةباإلضافة إىل مصادر التمويل       -٣٢

برنامج األونكتاد للخرباء املعاونني الذي جيري تنفيذه يف إطار برنامج األمم املتحدة للخـرباء           
أملانيا وإيطاليا والنرويج يف متويل مخس وظائف للخرباء        ، سامهت   ٢٠١١ويف عام   . املعاونني
وعالوة على ذلك، مولت إسبانيا وظيفة خبري للعمل يف دائرة التعاون الـتقين يف              . املعاونني

العملية اجلارية على نطاق منظومـة      وحدة العمل يف األمم املتحدة و     القضايا املتصلة بربنامج    
  . األمم املتحدة

اليت تواصل تقدمي الدعم بانتظـام   للجهات املاحنة اونكتاد عن امتناهن األأمانة  عرب  وت  -٣٣
برنامج األونكتاد للخرباء املعاونني وتدعو اجلهات املاحنة األخرى إىل النظر يف متويل هذا             إىل  

الربنامج الذي يتيح للمهنيني الشباب فرصة فريدة من نوعها للمشاركة يف العمل التحليلـي              
  .لع به األونكتادوالتشغيلي الذي يضط
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  موارد التعاون التقينصيص النفقات وخت  -ثانياً  
ألونكتاد ضـمن الفئـات   الذي يضطلع به ا  تندرج النفقات اإلمجالية للتعاون التقين        -٣٤

  :الرئيسية التالية
  ؛)مبا فيها متويل اخلرباء املعاونني(الصناديق االستئمانية   )أ(  
  ؛٣٤ و٢٢ اليت تشمل البابني ألمم املتحدةالعادية ليزانية امل  )ب(  
  اإلمنائي؛برنامج األمم املتحدة   )ج(  
برنـامج وحـدة العمـل يف       الصناديق االستئمانية املتعددة املاحنني وصناديق        )د(  

  .املتحدة األمم
.  مليـون دوالر   ٣٩,١ عند مـستوى     مستقرة، ظلت هذه النفقات     ٢٠١١ويف عام     -٣٥
لمبالغ املدفوعة للتعاون الـتقين     تشكل املصدر الرئيسي ل   تزال نفقات الصناديق االستئمانية      وال

من جممـوع النفقـات     يف املائة    ٩١,٨ نسبة   ٢٠١١ألونكتاد لتمثل يف عام     الذي يضطلع به ا   
  ).٢انظر اجلدول (املتصلة باألنشطة التشغيلية لألونكتاد 

  نوع املشاريع  -ألف  
أساس املشاريع والربامج األقاليمية    استمر تقدمي مشاريع التعاون التقين لألونكتاد على          -٣٦

  ).٢انظر الرسم البياين (واإلقليمية والقطرية 
  ٢الرسم البياين 

  ٢٠١١-٢٠١٠نفقات التعاون التقين حسب نوع املشروع، 
  )كنسبة مئوية من جمموع نفقات املشاريع(

  

 

  املشاريع القطرية

٣٩٪ 
 املشاريع األقاليمية

٤٧٪ 

 املشاريع اإلقليمية
١٤٪ 

  املشاريع القطرية
٣٣٪ 

  املشاريع األقاليمية

٤٨٪ 

  املشاريع اإلقليمية
١٩٪ 

٢٠١١ ٢٠١٠ 
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  املشاريع األقاليمية  -١  
مية هي مشاريع مواضيعية تقدم أنشطة ميكن أن تستفيد منها مجيـع            املشاريع األقالي   -٣٧

 مليون  ١٨,٧، بلغت النفقات املتكبدة يف إطار هذه املشاريع         ٢٠١١ويف عام   . البلدان النامية 
 ٨٩، كـان هنـاك      ٢٠١١ويف عام   .  يف املائة من جمموع النفقات     ٤٨ دوالر، وهو ما ميثل   

ومع ذلك،  .  اخلرباء املعاونني ومشاريع حساب التنمية     مشروعاً أقاليمياً، مع استبعاد مشاريع    
.  دوالر ٢٠٠ ٠٠٠ مبلـغ    ٨٩     مشروعاً فقط من هذه املشاريع ال      ١٩فقد جتاوزت نفقات    

وتشكل الصناديق االستئمانية املصدر الرئيسي لتمويل املشاريع األقاليمية، وقد بلغ ما قدمته            
 واضطلعت امليزانية . ات املتصلة هبذه املشاريع    يف املائة من جمموع النفق     ٨٩ نسبة   ٢٠١١يف عام   

  . يف املائة املتبقية١١  الربناجمية العادية لألمم املتحدة بتمويل نسبة ال

  املشاريع اإلقليمية  -٢  
 ماليني دوالر، أي بزيـادة      ٧,٥، بلغ اإلنفاق على املشاريع اإلقليمية       ٢٠١١يف عام     -٣٨

.  يف املائة من جمموع النفقـات      ١٩,٤ وهو ما ميثل      مليون دوالر عن السنة السابقة،     ٢قدرها  
 على مشروعني دون    ٢٠١١واشتملت املشاريع اإلقليمية الكبرية اليت كانت قيد التنفيذ يف عام           

يف أفريقيا، وثالثة مـشاريع     ) أسيكودا(إقليميني يف إطار برنامج النظام اآليل للبيانات اجلمركية         
 ومشروع واحد يتعلق بقانون وسياسة املنافـسة ملنطقـة          دون إقليمية يف إطار برنامج أسيكودا     

وجيري أيضاً تنفيذ مشروع دعم واحد، يف إطار برنامج أسـيكودا،           . أمريكا الالتينية والكارييب  
األعمـال التجاريـة اإللكترونيـة      /آلسيا واحمليط اهلادئ، ومشروعني لتيسري اللوائح التنظيمية      

 هـي واألمانـة الدائمـة       ادي والنقدي لغرب أفريقيا   الدول األعضاء يف االحتاد االقتص     لدعم
، ومشروع واحـد يف إطـار برنـامج         مريكا الوسطى للمعاهدة العامة للتكامل االقتصادي أل    

  .العربية أسيكودا للدول

  املشاريع القطرية  -٣  
متثل املشاريع القطرية ثاين أكرب شكل من أشكال التعاون التقين لألونكتاد، من حيث               -٣٩

 مليـون دوالر،    ١٢,٧، بلغ جمموع اإلنفاق على املشاريع القطريـة         ٢٠١١يف عام   و. احلجم
 ٣٣وشكلت املشاريع القطرية حنو     .  ماليني دوالر باملقارنة بالسنة السابقة     ٣باخنفاض قدره حنو    

ومعظم املشاريع القطرية هي مشاريع ممولـة إمـا         . ٢٠١١يف املائة من جمموع التنفيذ يف عام        
. ارد تتاح لألونكتاد يف إطار برامج املساعدة الثنائية لدى بعض اجلهات املاحنـة            أو من مو   ذاتياً
مجيع املشاريع اليت متوهلا الصناديق االستئمانية املتعددة املاحنني وصناديق برنـامج وحـدة              وتعد

ينفذها  ويتصل معظم اإلنفاق على املشاريع القطرية اليت      . العمل يف األمم املتحدة مشاريع قطرية     
  ).دمفاس(وإدارة الديون ) أسيكودا(ونكتاد مبجايل حتديث وإصالح اجلمارك األ
 ٢٠١١، ظلت النفقات املصروفة على املشاريع القطرية يف عام          ٢٠١٠وباملقارنة بعام     -٤٠

أمريكا الالتينية  يف  ثابتة يف أفريقيا وأوروبا، ولكنها اخنفضت يف منطقيت آسيا واحمليط اهلادئ و           
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 ٢بنحـو   اخنفضت النفقات القطرية يف آسيا واحمليط اهلادئ        فقد  .  سواء  على حد  الكارييبو
املـصروفة  إىل حدوث اخنفاض كبري يف النفقات       بصورة رئيسية   مليون دوالر، ويرجع ذلك     

إكمال املشروع املتعلـق    على  الفلسطينية احملتلة و  األرض  على مشروع أسيكودا املعين بدعم      
الكـارييب  وضت النفقات القطرية يف منطقة أمريكا الالتينية        واخنف. بالتجارة والعوملة يف اهلند   

مـشاريع  ختفيـضات يف    إىل  بصورة رئيسية   يرجع  هو ما    و  مليون دوالر تقريباً   ٠,٦مبقدار  
  .أسيكودا يف دومينيكا وهاييت

  التوزيع املواضيعي  -باء  
). ٤ اجلدول انظر( جمموعة مواضيعية ١٧ع مشاريع التعاون التقين لألونكتاد يف      جمَُّت  -٤١

 ١١ جمموعتني مواضيعيتني مها اجملموعة      ضمنويندرج نصف أنشطة األونكتاد للتعاون التقين       
النقل وتيسري   (١٢األنشطة املضطلع هبا يف إطار اجملموعة       اإلنفاق على   وبلغ  . ١٢واجملموعة  
ملدرجة وتقدم املشاريع ا  .  يف املائة من جمموع التنفيذ     ٣٨أي   مليون دوالر،    ١٤,٧) التجارة
هذه اجملموعة املساعدة التقنية يف ميدان لوجستيات التجـارة وتطبيـق النظـام اآليل              ضمن  

برنامج أسيكودا، وهو أكرب برامج األونكتاد للتعـاون الـتقين          عن طريق   للبيانات اجلمركية   
 يفبرنامج  تنفيذ ثاين أكرب    جيري  و.  يف املائة من جمموع نفقات التعاون التقين       ٣٥بلغ نصيبه   وي

برنـامج  عن طريق ، وهو برنامج يتضمن تقدمي املساعدة يف ميدان إدارة الديون           ١١اجملموعة  
 يف املائة من جمموع التنفيذ وتبلغ       ١٥يبلغ نصيبه    الذي   )دمفاس(إدارة الديون والتحليل املايل     

  :ا يليوتتضمن أنشطة برنامج دمفاس م.  دوالريني مال٥,٨نفقاته 
ودعـم املنتجـات    صـيانة   تطوير و أعمال   تغطي    اليت األساسيةاألنشطة    )أ(  

  واخلدمات الرامية إىل تعزيز قدرة البلدان املستفيدة على إدارة ديوهنا العامة؛
بناء القدرات إىل البلدان عـن طريـق        املتصلة ب نتجات واخلدمات   تقدمي امل   )ب(  

  .مشاريع قطرية حمددة
 تتـراوح عشرة املتبقية نـسبة     ومتثل كل جمموعة من اجملموعات املواضيعية اخلمس          -٤٢
 ١٨يف جمموعة مـستقلة هـي اجملموعـة         ُتجمَّع  و.  يف املائة من جمموع التنفيذ     ٦ و ١بني   ما

 ،التجارة ونوع اجلـنس   مثل  املشتركة بني القطاعات     الصناديق االستئمانية اليت تدعم األنشطة    
رباء واجملتمـع املـدين يف       أو األنشطة املرتبطة مبشاركة اخل     ،التعاون فيما بني بلدان اجلنوب     أو

  . يف املائة من جمموع النفقات السنوية٧حنو ومتثل هذه اجملموعة . أعمال األونكتاد
 وبنـاء   بأنشطة التدريب املتعلقة   ١٤املشاريع املنفذة يف إطار اجملموعة      يبلغ نصيب   و  -٤٣

 أنـشطة   ويتوزع بـاقي  . ت يف املائة من جمموع النفقا     ٥ عدة ُشعب املشتركة بني   القدرات  
 فيمـا بـني   -  يف املائة من جمموع النفقات٢٠متثل اليت  -لتعاون التقين   األونكتاد يف جمال ا   

  . يف املائة من جمموع التنفيذ٥كل واحدة منها أقل من يبلغ نصيب اجملموعات املتبقية اليت 
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باالجتاهـات  املتعلقـة    ٨ و ٧ و ٦املشاريع املنفذة يف إطار اجملموعات      ويبلغ نصيب     -٤٤
 يف املائة من    ١٠باالستثمار األجنيب املباشر، وسياسات االستثمار، وتيسري االستثمار        املتصلة  

 ٥بتنمية املشاريع   املتعلقة   ٩املشاريع املنفذة يف إطار اجملموعة      يبلغ نصيب   و. جمموع النفقات 
  .يف املائة من جمموع النفقات

 يف املائـة مـن      ١٥واليت متثل   واألنشطة املضطلع هبا ضمن هذه اجملموعات األربع،          -٤٥
، جتمَّع يف إطار مشروع متعدد السنوات ومتعدد املـاحنني لبنـاء   ٢٠١١جمموع التنفيذ يف عام    

ويهدف هذا املشروع إىل تعزيز قـدرة البلـدان         . القدرات يف جمال االستثمار من أجل التنمية      
ة لتنمية القطـاع اخلـاص،      النامية على وضع وتنفيذ سياسات فعالة ترمي إىل هتيئة بيئة متكيني          

وتعزيز القدرة التنافسية، وعلى حنو أعم تشجيع االستثمار من أجل التنمية املستدامة مبا يتمشى              
  .مع االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية

 هذا املشروع جمموعة شاملة ومتسقة من املساعدات        ضمنوتشكل األنشطة املدرجة      -٤٦
  :اليت تركز على ما يلي

املعلومات بشأن تدفقات االستثمارات، واالجتاهـات واخليـارات        تقدمي    )أ(  
  السياساتية اليت ُتستمد من اآلراء النافذة املتعلقة هبذه الديناميات؛

التقنية املخصصة وذات   عمليات التشخيص املالئمة واخلدمات االستشارية        )ب(  
  ؛اهلدف احملدد

 املمارسات والـدروس    تبادل أفضل عن طريق    توافقات اآلراء أنشطة بناء     )ج(  
  املستفادة؛
  .الوطين واإلقليمي والدويلالصُُّعد التفاعل مع أصحاب املصلحة على   )د(  

  التوزيع اجلغرايف  -جيم  
مبا فيها تلك املتعلقة باملـشاريع القطريـة        (يف أفريقيا   املتكبدة  النفقات  بلغ نصيب     -٤٧
 مليـون   ٢حنـو   ي بزيادة قدرها    ، أ ٢٠١١ دوالر يف عام      ماليني ٩,١) اإلقليميةاملشاريع  و

نفقات ملشاريع القطرية ثابتة، ازدادت     نفقات ا يف حني ظلت    و. ٢٠١٠قارنة بعام   باملدوالر  
يف جمال  بلغ نصيب أفريقيا من جمموع نفقات األونكتاد        ،  ٢٠١١يف عام   و. املشاريع اإلقليمية 

  .٢٠١٠ يف املائة يف عام ١٩,٣ يف املائة مقابل ٢٣,٥التقين التعاون 
ريع القطريـة   وبلغت النفقات يف آسيا واحمليط اهلادئ، مبا فيها تلك املتعلقة باملـشا             -٤٨

 مليون دوالر ١,٥بنحو ، وهو ما ميثل اخنفاضاً ٢٠١١ دوالر يف عام   ماليني ٥,٢واإلقليمية،  
املشاريع القطرية تراجعاً يف حـني ظلـت        وشهدت النفقات املتصلة ب   . ٢٠١٠ام  عب باملقارنة

األونكتاد تنفيذ  وبلغ نصيب هذه املنطقة من جمموع       . النفقات املتصلة باملشاريع اإلقليمية ثابتة    
  . ٢٠١٠ يف املائة يف عام ١٧,٦قارنة بنسبة بامل يف املائة ١٣,٥لتعاون التقين نشطة األ
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الكارييب، مبا فيهـا تلـك املتعلقـة        وبلغت النفقات املصروفة يف أمريكا الالتينية و        -٤٩
وتقل هذه النفقات مبقدار ضئيل     .  ماليني دوالر  ٥باملشاريع القطرية واملشاريع اإلقليمية، حنو      

وقد انعكس هذا الوضع بصورة خاصة يف النفقـات         . ٢٠١٠عن تلك اليت ُسجلت يف عام       
وبلـغ  . ع اإلقليمية ثابتـة   املتصلة باملشاريع القطرية، يف حني بقيت النفقات املتصلة باملشاري        

 يف املائـة    ١٢,٩نصيب هذه املنطقة من جمموع نفقات األونكتاد يف جمال التعاون الـتقين             
  .٢٠١٠ يف املائة يف عام ١٤,٩باملقارنة بنسبة 

 ٧٩٩ ٠٠٠وفيما يتعلق بأوروبا، كانت ستة مشاريع وطنية يبلغ جمموع نفقاهتـا              -٥٠
مل هذه املشاريع بصورة خاصة مشاريع أسيكودا يف        وتش. ٢٠١١دوالر قيد التنفيذ يف عام      

  . ألبانيا وجبل طارق وكوسوفو
مقترنـة  ) ٣ والرسم البياين    ٤انظر اجلدول   (وينبغي أن ُتقرأ بيانات التوزيع اجلغرايف         -٥١

باملعلومات الواردة يف الفرع ألف أعاله، وخاصة التعليقات الواردة بشأن املشاريع اإلقليمية             
ومن اجلدير باملالحظة أن النفقات املصروفة علـى املـشاريع اإلقليميـة            . قطريةواملشاريع ال 

ويعين ذلـك أن النفقـات      . واملشاريع القطرية ُتؤخذ يف االعتبار حلساب األنصبة اإلقليمية       
 يف املائـة    ٥٢واليت يبلغ نصيبها حنو      -املتصلة باملستوى القطري واملستوى اإلقليمي وحدها       

 هي اليت حتدد األنصبة اإلقليمية باملقارنة بالنفقات اإلمجالية اليت تشمل           -من جمموع النفقات    
وعالوة على ذلك، فعند تفسري األنصبة اإلقليمية جتـدر مالحظـة           . أيضاً األنشطة األقاليمية  

معظم املشاريع القطرية هي إما مشاريع مموَّلة ذاتياً أو مموَّلة عن طريق مـوارد أتاحتـها                 أن
  .من براجمها للمعونة الثنائية أو من الصناديق االستئمانية املتعددة املاحننياجلهات املاحنة 

ويواصل األونكتاد منح األولوية ألقل البلدان منواً، كجزء من استراتيجيته املتعلقـة              -٥٢
، بلغت النفقات املتصلة بأنـشطة      ٢٠١١ففي عام   . بتقدمي اخلدمات يف جمال التعاون التقين     

 مليـون دوالر  ١ مليون دوالر، أي بزيادة قدرها ١٤,٢م أقل البلدان منواً     التعاون التقين لدع  
 ٣٦ونتيجة لذلك، بلغ نصيب أقل البلدان منواً من جمموع النفقات           . تقريباً عن السنة السابقة   

 من  ٨وعلى حنو ما جرى التأكيد عليه يف الفقرة         . ٢٠١١ يف املائة يف عام      ٣٤يف املائة مقابل    
، فإن الشركاء يف ٢٠١١سبتمرب /املؤرخ يف أيلول) ٥٨-د(٥١٠ة والتنمية مقرر جملس التجار

التنمية، الذين هم يف وضع يتيح هلم القيام بذلك، مدعوون إىل مواصلة املسامهة يف الصندوق               
، بلغت املسامهات املقدمة إىل هذا الصندوق من ٢٠١١ويف عام . االستئماين ألقل البلدان منواً

  . دوالر٢٩٥ ٠٠٠يسرا فنلندا والنرويج وسو
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  ٤اجلدول 
  ٢٠١١-٢٠٠٨، املنطقة واجملموعةالتعاون التقين، حسب نفقات 

  )بآالف الدوالرات(
  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  

 النسبة املئوية  املبلغ  املبلغ  املبلغ  املبلغ  
 ١٠٠,٠ ٠٧٣ ٣٩ ١٩٨ ٣٩ ٧٨٩ ٣٨ ٢٨٣ ٣٨  اجملموع

       حسب املنطقة
 ٢٣,٥ ١٨٨ ٩ ٥٥١ ٧ ٣٤٩ ٧ ٩٩٧ ٥  أفريقيا

 ١٣,٥ ٢٨٧ ٥ ٨٩٥ ٦ ٩٥٩ ٧ ٧٧٤ ٨  آسيا واحمليط اهلادئ
 ١٢,٩ ٠٥٤ ٥ ٨٥١ ٥ ٢٥٠ ٥ ٤٨٠ ٤  أمريكا الالتينية والكارييب

 ٢,٠ ٧٩٩ ٦٩٠ ٧٢٨ ٠٥٦ ١  أوروبا
 ٤٨,٠ ٧٤٦ ١٨ ٢١٢ ١٨ ٥٠٤ ١٧ ٩٧٦ ١٧  املستوى األقاليمي

       حسب اجملموعة
لتجاريــة  بنــاء القــدرات يف جمــال املفاوضــات ا-١

  والدبلوماسية التجارية
١,٧ ٦٦٦ ٧٣٧ ٢ ٣٥٧ ٣ ٥٥٢ ٤ 

 ٠,٨ ٣٢٤ ٣٨٧ ٣٢٣ ٤٦١   قدرات التحليل التجاري، ونظم املعلومات-٢
 ٣,٦ ٣٩٧ ١ ١٤٠ ١ ٣٢٨ ١ ٤٧٢ ١   تنمية قطاع السلع األساسية، واحلد من الفقر-٣
 ٣,٣ ٢٧٤ ١ ٢٣١ ١ ٨٧٥ ٧٥٠   سياسة املنافسة، ومحاية املستهلك-٤
 ٢,٧ ٠٧١ ١ ٩٨٣ ٩٠١ ٩٤٤  البيئة التجارية وتنمية التجارة -٥
 ١,٢ ٤٨٥ ٤٧٠ ٤١٦ ٥٤٢   اجتاهات وقضايا االستثمار األجنيب املباشر-٦
 ٢,٨ ٠٩٣ ١ ٠٩١ ٢ ٤٥٤ ٢ ١٤٣ ٣   سياسات االستثمار-٧
 ٥,٩ ٢٨٨ ٢ ٧٨٥ ٧٠١ ١ ٥٩٠   تيسري االستثمار-٨
 ٤,٦ ٧٨٤ ١ ٨١٦ ١ ٨٤٨ ٤١٥   تنمية املشاريع-٩
 ٢,٩ ١١٥ ١ ٧٥٣ ٤٢٦ ١٧٣   العوملة واستراتيجيات التنمية-١٠
 ١٥,٠ ٨٦٦ ٥ ٧٣٨ ٤ ٠٢٥ ٥ ٧١٤ ٥   تعزيز قدرة البلدان النامية يف جمال إدارة الديون-١١
 ٣٧,٨ ٧٦٢ ١٤ ٠٥٨ ١٥ ٦٧٥ ١٤ ٤٧٣ ١٣   النقل وتيسري التجارة-١٢
 تسخري سياسات وتطبيقات تكنولوجيا املعلومـات       -١٣

  أجل التنميةواالتصاالت من 
١,١ ٤٣٩ ٣٢١ ٤١١ ٣٨٢ 

 أنشطة التدريب وبناء القدرات املقدمة مـن عـدة          -١٤
  ُشعب

٤,٩ ٩١٤ ١ ٤١٥ ٢ ٥٣٠ ٢ ٢٧١ ٢ 

 ٠,٩ ٣٥٢ ٣٥٦ ٢٦٥ ٢٥٢   العلم والتكنولوجيا واالبتكار-١٥
ــري  -١٦ ــة غ ــدان النامي ــة يف البل ــدرات اإلنتاجي  الق

قتـصادات  والدول النامية اجلزريـة الـصغرية واال       الساحلية
  الضعيفة هيكلياً واملعرضة للمخاطر والصغرية

٢,٤ ٩٤١ ٨٩٢ ٧١٠ ١٦٧ ١ 

 تعزيز الدعم املقدم إلدراج التجارة يف صلب خطـط         -١٧
أو الورقات االستراتيجية للحد من الفقـر       /التنمية الوطنية و  

  سياق اإلطار املتكامل املعزَّز يف أقل البلدان منواً يف

١٫١ ٤٣٨ ٦٧٨ ٣١٣ ٣٣٦ 

 ٧٫٣ ٨٦٢ ٢ ٣٤٨ ٢ ٢٣١ ٢ ٦٤٤ ١   التوجيه التنفيذي واإلدارة وخدمات الدعم-١٨
 ٣٦ ١٨٥ ١٤ ٢٧٧ ١٣ ١٤٠ ١٦ ٦٩٩ ١٥  أقل البلدان منواً: منها
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  ٤الرسم البياين 
  ٢٠١١-٢٠٠٢، املنطقةنفقات التعاون التقين، حسب 

  )كنسبة مئوية من جمموع النفقات السنوية(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  داءاهليكل واأل  -ثالثاً  

  تنفيذ القرارات احلكومية الدوليةعة بمتا  -ألف  
ال تزال أنشطة التعاون التقين اليت يقوم هبا األونكتاد تتمحور حول حتليل الـسياسات                -٥٣

 من اتفاق أكرا    ٢١٧ و ١٧٨ووفقاً للفقرتني   . وتقدمي املشورة وبناء القدرات البشرية واملؤسسية     
 ،٢٠١١سـبتمرب   /أيلول املؤرخ يف ) ٥٨-د(٥١٠مية   من مقرر جملس التجارة والتن     ٦والفقرة  

برامج التعـاون الـتقين والعمـل       بني   تساق اال مزيد من حتقيق   ضماناجلهود ُتبذل ل  تزال   ال
  . اآلراءات توافقبناءالتحليلي و

 يف جمايل سياسات املنافسة ومحاية املستهلك مثاالً جيداً         اوتقدم األنشطة املضطلع هب     -٥٤
  .هذه الركائز الثالث لتضافر الطاقات بني

 قانون وسياسة املنافسة خالل الدورة الـسنوية لفريـق          اليت جتري بشأن  املداوالت  و  -٥٥
السـتعراض   اليت ُتعقد مرة كل مخس سنوات         األمم املتحدة  ومؤمتراتاخلرباء احلكومي الدويل    

طـراف ملكافحـة    مجيع جوانب جمموعة املبادئ والقواعد املنصفة املتفق عليها اتفاقاً متعدد األ          
ـ  بـشأن إىل بناء توافـق يف اآلراء       ، تسعى   املمارسات التجارية التقييدية   منائيـة  اإلسياسات  ال
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. هاوتطبيق لصياغة سياسات املنافسة ومحاية املستهلك     وحتديد أفضل املمارسات املناسبة    فعالةال
تـستخدمها  توضع لكي    مبادئ توجيهية وتوصيات      إىل  نتائج هذه املداوالت   ُتترجموعادة ما   
فعالية يف تطبيـق سياسـات املنافـسة ومحايـة          ال بشأن كيفية ضمان     فتيةنافسة ال املوكاالت  
هتمة عن طريق   الدول األعضاء امل  تنفيذها من جانب    بعض هذه التوصيات    وتتطلب  . املستهلك
 املزيد  إجراء األمانة إىل  تدعو توصيات أخرى   األونكتاد يف جمال بناء القدرات، يف حني         أنشطة

  .املطروحةحتديد التدابري العملية ملعاجلة هذه املشكلة إىل من البحوث املتعلقة بالسياسات و
 تنظيم استعراضات النظراء الطوعيـة لـسياسات         هو أحد األمثلة على هذا النهج    و  -٥٦

 وملكوناته  املنافسة اخلاص هبا  لقانون  مواجهايت  وُتجري البلدان املهتمة استعراضاً غري      . املنافسة
سياسة املنافـسة علـى     تأثري   و ،فعالية وكاالت املنافسة  دى  وضوعية واإلجرائية، وتقييماً مل   امل

وُتناقش نتائج استعراض النظراء يف جلسة عامة يعقدها فريـق اخلـرباء            . التنمية االقتصادية 
تبادل اخلربات واخلربة   كجزء من   احلكومي الدويل وجيري تقامسها مع مجيع البلدان املشاركة         

استخدام نتائج اسـتعراض النظـراء      تتجزأ من هذه العملية هو       أحد األجزاء اليت ال   و. الفنية
مناقشتها مع مجيع اجلهات املاحنة     و كوسيلة لتقييم احتياجات األونكتاد يف جمال بناء القدرات       

تنفيذ التوصيات يف اجتماع    جيري رصد   و.  هذا النظراء استعراض يف   احملتملة اليت تشارك أيضاً   
  .رباء احلكومي الدويلفريق اخل

 ترشيد األنشطة املضطلع هبا ضمن كل جمموعة مواضيعية         ٢٠١١عام  طوال  واستمر    -٥٧
اجلهود املبذولة إىل احلد من     وهدفت  . وتوحيد املشاريع يف إطار صناديق استئمانية مواضيعية      

دون أن يـؤثر    ألونكتاد ومن عدد الصناديق االستئمانية      التنفيذية اليت يتوالها ا   نشطة  األجتزؤ  
  .ألونكتاد وعلى مضموهنا وتنفيذهااليت يتوالها اذلك على نطاق برامج التعاون التقين 

 ٢٤٠التـشغيلية ذات النفقـات      ، بلغ عدد الصناديق االستئمانية      ٢٠١١ويف عام     -٥٨
 ٢٠١١واستطاعت األمانة يف عام     ). TD/B/WP/243/Add.2 يف الوثيقة    ١ انظر اإلطار (صندوقاً  
 ومـع ذلـك،   .)٢( مشاريع إقليمية٤عاً أقاليمياً و مشرو ٢٤ مشروعاً منها    ٦٣مالياً  أن تغلق   

 مـن    مشروعاً ٢٠وهناك حالياً   .  مشروعاً قطرياً  ٣٢ مشروعاً منها    ٤٦ُشرع يف تنفيذ     فقد
  . جهات ماحنة٥اليت شاركت فيها أكثر من املشاريع املتعددة املاحنني 

عمليـة  يف  هـتم   ُيو.  التجميـع  ةلقطرية من عملي  بعدت منذ البداية العمليات ا    واسُت  -٥٩
ومن . ولة من جهات ماحنة ثنائية    التجميع فقط بالصناديق االستئمانية األقاليمية واإلقليمية املمَّ      

 مشروعاً إقليمياً بنفقات    ٢٨ مشروعاً أقاليمياً و   ٧٢جمموعه   األرقام، فإن ذلك ميثل ما    حيث  
ولة من برنامج األمم املتحـدة      يع املشاريع املمَّ  وال تدخل يف عملية التجم    . ٢٠١١خالل عام   
ولة من الصناديق االستئمانية املتعـددة املـاحنني        احلساب اإلمنائي واملشاريع املمَّ   من  اإلمنائي و 

__________ 

معلقـة يف   )تعهـدات (ُيغلق املشروع مالياً عند إمتام مجيع أنشطة املشروع املربجمة وعدم بقاء أية التزامات              )٢(
 .حسابات املشروع
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بقواعد إدارية ومالية خمتلفة    ُتنظَّم  أهنا  إىل  وصناديق برنامج وحدة العمل يف األمم املتحدة نظراً         
  . ا مشاريع الصناديق االستئمانيةهبُتنظَّم عن القواعد اليت 

داء دورها املركزي باعتبارها اآللية الداخليـة        أ )٣( جلنة استعراض املشاريع   واصلتو  -٦٠
وجتتمـع اللجنـة    .  االتساق والتعاون بني الُشعب يف القضايا املتصلة بالتعاون التقين         لضمان

التقين، مبا يف ذلك مجع األموال      إدارة التعاون   عملية  حسب االقتضاء ملناقشة القضايا املتصلة ب     
يف  وصـل  جهـات ال   تقومو. املشاريع اجلديدة املتعلقة ب قترحات  مل واملوافقة على ا   هاوتوزيع

على أساس شـبه    باإلبالغ  يف جلنة استعراض املشاريع ودائرة التعاون التقين        األعضاء  الُشعب  
  .اًمتسقيذاً أنشطة التعاون التقين تنفيومي عن مجيع القضايا املتصلة بتنفيذ 

بتحديث وثيقة اجملموعات املواضيعية الُشعب املسؤولة عن اجملموعات كثرياً ما تقوم و  -٦١
وهي تفعل ذلك لكي    كوثيقة عمل غري رمسية للفرقة العاملة،       عمَّمة  املواضيعية السبع عشرة، امل   

. املستفيدين للطلبات الواردة من     األنشطة اجلارية واملقترحة استجابةً   تعكس هذه اجملموعات    
إقليمية يف صـناديق اسـتئمانية     مشاريع  قترحات بإدماج مشاريع أقاليمية و    موتشمل الوثيقة   

وهتدف هذه اخلطوة إىل مواصلة تقليل عـدد الـصناديق          . متعددة املاحنني ومتعددة السنوات   
وتـرد يف   .  وتبسيط وهتذيب هيكل التعاون التقين لألونكتـاد       ، وجتميع األنشطة  ،انيةماالستئ

 معلومات بشأن املشاريع اجلديدة واملغلقة يف       TD/B/WP/243/Add.2 من الوثيقة    ١١جلدول  ا
  . ٢٠١١عام 
ـ   هي  احلد من التجزؤ، و   الرامية إىل   وتلتزم األمانة مبواصلة جهودها       -٦٢ ى ـتعتمـد عل
داد ـوال ميكن أن حيدث اإلغالق أو الس      . كومات املاحنة يف هذا الصدد    املقّدم من احل  دعم  ال

بذلك اً وتعليمات واضحة    إذنقل املبالغ املتبقية إىل أنشطة أخرى إال بعد أن تتلقى األمانة            أو ن 
  . من املاحنني

املـؤرخ يف   ) ٥٧-د(٥٠٤ من مقرر جملس التجـارة والتنميـة         ٩وعمالً بالفقرة     -٦٣
 القائمة اإلرشادية املتعلقة بالطلبـات الرمسيـة        جتميع، حّدثت األمانة    ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول

 للحصول على مساعدة األونكتاد، وجرى تعميمها كوثيقة        ٢٠١٢-٢٠١١واردة يف الفترة    ال
تحديد احتياجات املستفيدين   مفيدة ل هذه القائمة   و. عمل غري رمسية صادرة عن الفرقة العاملة      

 بـشأن   القرارات اليت تتخذها   اجلهات املاحنة يف      أن توّجه  وميكنها ، بطريقة شفافة  موأولوياهت
) ٥٨-د(٥١٠مقرر جملس التجارة والتنمية      من   ١٠ الفقرة   وفقاً ملا أكدته  اهتا  ختصيص مسامه 
  .٢٠١١سبتمرب /املؤرخ يف أيلول

__________ 

 ساعدة التقنيـة   آلية مشتركة بني الُشعب الختاذ قرارات مجاعية بشأن عمليات امل           هي جلنة استعراض املشاريع   )٣(
  اختصاصات ٢٠٠٨حدد األمني العام لألونكتاد يف عام       وقد  . ا األونكتاد  هب ضطلعاليت ي األموال  وأنشطة مجع   

، وحتليل بـرامج    اإلبالغ عنها  تبادل املعلومات و   يف هذه اللجنة    ونطاق أعمال أهداف  تتمثل  و.  اللجنة هذه
مان ، وضاملواردتعبئة  ودعم جهود   ،التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد، وحتسني اإلجراءات وتبسيطها        

 . القطريز دور األونكتاد على الصعيد وتعزي، العاماالتساق
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) www.unctad.info/en/TC/?mode=AllProjects ( األونكتـاد  بوابة مـشاريع  وتتيح    -٦٤
اليت يضطلع  لكترونياً إىل معلومات شاملة عن مجيع مشاريع املساعدة التقنية          إمكانية الوصول إ  

ع واجلهة املاحنـة والنطـاق      واختيار املعلومات حسب املشر   كما تتيح إمكانية    ألونكتاد  هبا ا 
أعمـال  بـروز   جهود األمانة املتواصلة لتحسني     كجزء من   و. اجلغرايف واجملموعة املواضيعية  

 تضطلع هبا وضمان توافر املعلومـات ذات الـصلة جلميـع أصـحاب     املساعدة التقنية اليت  
املتعلقـة  املصلحة، فإن املوقع الشبكي اجلديد لألونكتاد يتضمن مجيع املعلومـات احملدثّـة             

  .املساعدة التقنيةب
قاعدة بيانات املساعدة التقنية املتصلة بالتجارة العاملية       يف  اإلسهام  ويواصل األونكتاد     -٦٥

ـ  ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول ، واليت أُطلقت يف     )٤(ارة العاملية ملنظمة التج  ون بوابـة   ـ لتك
نشطة املساعدة التقنيـة    املستقبلي أل لتنفيذ  بشأن ا تقاسم املعلومات بني الوكاالت الشريكة      ل

  .املتصلة بالتجارة

   يف حتقيق االتساق على نطاق منظومة األمم املتحدةإلسهاما  -باء  
وهـو  تعزيز دوره يف عملية إصالح األمم املتحدة،         ٢٠١١عام  واصل األونكتاد يف      -٦٦

ويف  ، من أجل التنميـة    نفيذية بشأن األنشطة الت   العامةل تام لقرارات اجلمعية     اامتثما فعله يف    
قـد  و. اتساق مع قرارات األونكتاد الثاين عشر ومقررات جملس التجارة والتنمية بعد ذلك           

وتـشمل هـذه    ". توحيد األداء "األونكتاد يف عملية    مشاركة  أدت عدة مبادرات إىل تيسري      
  :املبادرات ما يلي

 دور األونكتاد كمنسق للمجموعة املشتركة بني الوكاالت واملعنية         مواصلة  )أ(  
  ؛)٥(واإلنتاجيةبالقدرات التجارية 

األونكتاد يف جمموعة األمم املتحدة اإلمنائيـة،       النشطة من جانب    شاركة  امل  )ب(  
تقدمي املساعدة التقنية املتصلة بالتجارة يف سياق أُطـر عمـل         ل ترويجيتعلق بال سيما فيما    وال

  ؛)٦(األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية

__________ 

)٤( http://gtad.wto.org/. 
 تتألف من وكاالت     واليت شتركة بني الوكاالت  امللية  ، أصبحت هذه اجملموعة هي اآل     ٢٠٠٧اعتباراً من عام     )٥(

يف جمـال   فنيـة    واليات وتتمتع خبربة  ب  وتضطلع مقيمة وأخرى غري مقيمة تنتمي إىل منظومة األمم املتحدة        
 ،وينسق األونكتاد أعمال هذه اجملموعة اليت تضم حاليـاً اليونيـدو          . التجارة الدولية والقطاعات اإلنتاجية   

 وبرنامج األمـم املتحـدة   ، ومنظمة التجارة العاملية، ومركز التجارة الدولية، ومنظمة العمل الدولية  ،والفاو
 وبرنامج األمم املتحـدة     ، واللجان اإلقليمية اخلمس   ،ي الدويل  وجلنة األمم املتحدة للقانون التجار     ،اإلمنائي
 : انظر املوقع.  ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع،للبيئة

http://www.unctad.org/en/Pages/TC/TC_United-Nations-Inter-Agency-Cluster.aspx / 

http://www.unctad.org.  
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 مجيـع الدور القيادي لألونكتاد داخل جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية بشأن            )ج(  
  .تحدةاملسائل املتعلقة مبشاركة الوكاالت غري املقيمة يف اخلطط القطرية لألمم امل

اإلنتاجيـة  قدرات التجارية و اجملموعة املشتركة بني الوكاالت واملعنية بال    ءمنذ إنشا و  -٦٧
 األمني العام لألمم املتحدة بإطالقها رمسياً أثناء األونكتاد الثاين          قيام و ٢٠٠٧أبريل  /نيسانيف  

ل التجارة  أداةً ديناميةً لضمان إدراج مسائ    ، ظلت هذه اجملموعة     ٢٠٠٨أبريل  /نيسانعشر يف   
  حتقيق يفلضمان اإلسهامواملسائل املتصلة هبا يف عمليات املساعدة اليت تنفذها األمم املتحدة و   

ُتستخدم آلية ناجحة مشتركة بني الوكاالت  وهي. االتساق على نطاق منظومة األمم املتحدة  
دة ويف البلدان   لصياغة برامج مشتركة يف البلدان التجريبية ملبادرة وحدة العمل يف األمم املتح           

  ."هنج األداء املوحد"اليت اعتمدت 

قدرات التجاريـة    مشاركة األونكتاد واجملموعة املشتركة بني الوكاالت واملعنية بال        زيادة  -١  
  القطري اإلنتاجية على الصعيدو

   البلدان التجريبية ملبادرة وحدة العمل يف األمم املتحدةاريعاملشاركة يف مش  )أ(  
املـشتركة  موعـة   اجمل، يشارك األونكتاد و   )باء- أوالً فرعانظر ال (اله  كر أع كما ذُ   -٦٨

 إعـداد   وقتو. يف مشاريع البلدان التجريبية ملبادرة وحدة العمل يف األمم املتحدة         املذكورة  
  .على النحو التايل )٧(مشتركةبرامج أو تصميم / كانت اجملموعة تضطلع بتنفيذ وهذا التقرير،

إطار عمل   من   ١-٢صياغة النتيجة    يف   ٢٠١١جملموعة يف عام    يف ألبانيا، شاركت ا     -٦٩
". برنامج التعـاون  " واملعنونة   ٢٠١٦-٢٠١٢ للفترة   اإلمنائيةة  للمساعداجلديد  األمم املتحدة   

إطارهـا  طريـق حتـسني     ن  ع ألبانيا يف االحتاد األورويب      دعم دمج وهتدف هذه النتيجة إىل     
األونكتاد واللجنة االقتصادية ألوروبـا     ينفذها  طة   األنش هذهو. التنظيمي للتجارة واالستثمار  

  .وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي واليونيدو ومنظمة العمل الدولية ومركز التجارة الدولية والفاو
العمليات اليت  ب املشتركة املذكورة االضطالع  ويف الرأس األخضر، واصلت اجملموعة        -٧٠

األوىل من مشروع البلدان التجريبيـة ملبـادرة         ضمن املرحلة    ٢٠٠٨جيري تنفيذها منذ عام     
 األونكتاد بشأن دمـج     ة يف إطار املشروع املشترك الذي يقوده      وحدة العمل يف األمم املتحد    

يف صياغة  املشتركة  ، شاركت اجملموعة    ٢٠١١ويف عام   . الرأس األخضر يف االقتصاد العاملي    
تحدة اإلمنائي واليونيـدو ومركـز      نفذه األونكتاد وبرنامج األمم امل    يبرنامج مشترك جديد    

__________ 

لفريق من جانب ا  االستجابة اجلماعية واالستراتيجية    على   اإلمنائية   للمساعدة األمم املتحدة     عمل  أُطر شتملت )٦(
 اإلمنائية الوطنية اليت توضـع  صياغة وتنفيذ األولويات يف اخلططيف اإلسهام القطري لألمم املتحدة من أجل     

تقنيـة   وال عياريةاجملموعة الكاملة من األنشطة التحليلية وامل     هذه اُألطر   هنج يشمل اجلميع، وتغطي     عن طريق   
 .غري مقيمة وصناديق وبرامجوكاالت  وتشمل وكاالت مقيمة و، ملنظومة األمم املتحدةنفيذيةوالت

ثة عن العمليات القطرية اليت تنفذها      سُيعمم على الفرقة العاملة أثناء اجتماع جدول يتضمن معلومات ُمحدَّ          )٧(
 .اجيةة واإلنتيلتجارلقدرات ااملعنية باو املشتركة بني الوكاالت اجملموعة
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اجلديـد   عمل األمم املتحـدة      التجارة الدولية والفاو ومنظمة العمل الدولية كجزء من إطار        
   .٢٠١٦-٢٠١٢ للفترة اإلمنائية للمساعدة

 األنشطة املضطلع هبا يف إطار املرحلة األوىل من مـشروع           متامبعد إ وويف موزامبيق،     -٧١
يف صياغة  شاركت اجملموعة املشتركة     وحدة العمل يف األمم املتحدة،       البلدان التجريبية ملبادرة  

 من إطار ٢ ويف النتيجة .٢٠١٥-٢٠١٢ للفترة اإلمنائية  عمل األمم املتحدة للمساعدةإطار
الـصغرية  شتركة املشاريع   عمل األمم املتحدة اجلديد للمساعدة اإلمنائية، ستدعم اجملموعة امل        

حنو السوق وسالسل   اإلدارة ونشاط األعمال املوجهة      ممارسات   واملتوسطة احلجم يف اعتماد   
ويضطلع هبذه األنشطة األونكتاد وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي      . ذات القيمة املضافة  األنشطة  

  . واليونيدو ومركز التجارة الدولية ومنظمة العمل الدولية
أخرى مقدمة من احلكومـة  ، بناًء على طلبات  املشتركةاجملموعةفإن  ويف باكستان،     -٧٢

تشارك يف إعداد املرحلة الثانية من مشروع البلدان        قد أصبحت   واملنسق املقيم لألمم املتحدة،     
 يف صياغة إطار عمل األمم      طريق اإلسهام ن  عالتجريبية ملبادرة وحدة العمل يف األمم املتحدة        

  .٢٠١٧-٢٠١٣املتحدة اجلديد للمساعدة اإلمنائية للفترة 
 تنفيذ األنشطة اليت تـضطلع      ٢٠١١يف عام   املشتركة  ، واصلت اجملموعة    اواندويف ر   -٧٣

نـشاط   بتعزيز القدرات املؤسسية من أجل حتسني بيئـة          تعلقهبا يف إطار الربنامج املشترك امل     
 يف إطار النتيجة املتعلقة     أنشطتهانطاق  اجملموعة من   شراكة مع اليونيدو، ووسعت     األعمال يف   

ة، واليت تشمل األونكتاد واللجنة االقتصادية ألفريقيا وبرنـامج األمـم           باحلوكمة االقتصادي 
 يف  ٢٠١١ومتثلت أنشطة اجملموعة يف عام      . املتحدة اإلمنائي واليونيدو ومركز التجارة الدولية     

مع التركيـز   ضمن األنشطة الرئيسية    التجارة واالستثمار   املتعلقة ب طر التنظيمية للبلد    دمج األُ 
  .  على الصعيد اإلقليميطُورتالسياسات وأفضل املمارسات اليت على بصورة خاصة 

لطلبات مقدمـة   منها  ، استجابة    املشتركة اجملموعةفإن  ويف مجهورية ترتانيا املتحدة،       -٧٤
إطار عمل األمم املتحـدة      يف صياغة    ، قد شاركت  من احلكومة واملنسق املقيم لألمم املتحدة     

". خطة األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيـة     " واملعنون   ٢٠١٥-٢٠١١للمساعدة اإلمنائية للفترة    
جزءاً من ركيزة النمو االقتصادي واحلوكمة اليت تنـدرج ضـمنها           املشتركة  وتشكل اجملموعة   

األونكتاد وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة العمل الدولية واليونيـدو          كل من   تدخالت  
  .كز التجارة الدوليةومر
ـ ربنامج  ال تنفيذ   ٢٠١١يف عام   املشتركة  ، واصلت اجملموعة    يف فييت نام  و  -٧٥ شترك امل

اإلنتـاج  "يف إطار مبادرة وحدة العمل يف األمم املتحدة بعنوان          ) ٢٠٠٩بدأ يف عام    الذي  (
بدعم مـن  " لزيادة الدخل وفرص العمل للفقراء يف املناطق الريفيةاخلضراء  األخضر والتجارة   

.  لأللفية يف إطار الصندوق االستئماين املتعـدد الـشركاء         صندوق حتقيق األهداف اإلمنائية   
األونكتاد والفاو ومنظمة العمل الدولية ومركـز التجـارة   كل من ويشارك يف هذا الربنامج  

  .الدولية واليونيدو
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إطـار عمـل    من ١ النتيجة يف صياغةاملشتركة  ويف أوروغواي، شاركت اجملموعة       -٧٦
طريق ن عالتنمية املستدامة " واملعنونة ٢٠١٥-٢٠١١ للفترة يةاإلمنائ األمم املتحدة للمساعدة

 تـدخل   نويتضم".  وزيادة االستثمار  ، وتنويع اإلنتاج  ،االندماج يف النظام التجاري الدويل    
األونكتاد وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي واليونيدو ومركز التجارة الدولية         كالً من   اجملموعة  

  . ة للبيئةوالفاو وبرنامج األمم املتحد

  " توحيد األداء " اليت اعتمدت هنجبلدانال  دعماملشاركة يف  )ب(  
باإلضافة إىل البلدان التجريبية ملبادرة وحدة العمل يف األمم املتحدة، ال يزال يـزداد                -٧٧

عند صياغة أطر عمل األمم املتحدة اجلديـدة        " توحيد األداء "عدد البلدان اليت اعتمدت هنج      
 لألفرقة القطرية لألمـم     ٢٠٠٩ثة لعام   املبادئ التوجيهية احملدَّ  ئية، استناداً إىل    للمساعدة اإلمنا 

. وأُطر عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيـة        إعداد تقييمات قطرية مشتركة     بشأن املتحدة
ويطلب كثري من منسقي األمم املتحدة املقيمني إىل اجملموعة املشتركة أن تقـدم املـساعدة               

لويات احلكومية بشأن القضايا املتصلة بالتجارة وقضايا بناء القدرات اإلنتاجيـة           ملعاجلة األو 
  . على الصعيد القطري

وتشارك اجملموعة املشتركة يف تصميم وتنفيذ برامج مشتركة ذات درجات خمتلفـة              -٧٨
  :مثل ما يلي) ٢٠١٢يناير /كانون الثاين(من الشدة والتنظيم يف البلدان 

   وليسوتو؛،يـنسيبي وسان تومي وبر،لقمرجزر ا: أفريقيا  )أ(  
 ، واجلمهورية العربيـة الـسورية     ،األرض الفلسطينية احملتلة  : الدول العربية   )ب(  
  ومصر؛ 
 ومجهوريـة الو الدميقراطيـة      ، وبوتـان  ،أفغانستان: آسيا واحمليط اهلادئ    )ج(  
   ونيبال؛ ،الشعبية

 وجورجيا ، وبيالروس،انيا وأوكر،أذربيجان: أوروبا ورابطة الدول املستقلة  )د(  
  ؛ ، ومولدوفاوصربيا

  . وهاييت، وبنما،إكوادور: أمريكا الالتينية والكارييب  )ه(  

  اإلطار املتكامل املعزز  )ج(  
عند التعامل مع البلدان األعضاء يف اإلطار املتكامل املعزز، تكون األنشطة املدرجـة      -٧٩

حـة يف الدراسـات التشخيـصية للتكامـل         يف الربامج املشتركة متوافقة مع األنشطة املقتر      
 املنفـذة  دةـ ملبادرة وحدة العمل يف األمم املتح      وهذا هو حالة املشاريع التجريبية    . التجاري

يف الرأس األخضر وموزامبيق ورواندا، وكذلك يف أقل البلدان منواً األخرى مثـل بوتـان،              
  .وهاييتوجزر القمر، ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية، وليسوتو، 
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 من الربنامج   ٢ و ١ تنيمن الفئ بشكل حمتمل    إن املوارد املتاحة  ، ف بالتمويلوفيما يتعلق     -٨٠
ونظراً إىل عـدم    . املتكامل املعزز سُتستكمل مبوارد من الصناديق االستئمانية املتعددة املاحنني        

زامبيـق  ، يف حالـة مو    ٢٠١٠بدء العمل يف استخدام أموال اإلطار املتكامل املعزز يف عام           
الصناديق االستئمانية املتعددة املاحنني األنشطة املقترحة       والرأس األخضر ورواندا، فقد َموَّلت    

  .الدراسات التشخيصية للتكامل التجاري يف
يعترف اتفاق أكرا باإلطار املتكامل املعزز كآلية رئيسية لتقـدمي املـساعدة التقنيـة      و  -٨١

اً ويدعو االتفاق األونكتاد إىل تكثيف إسهامه وتعزيـزه يف          املتصلة بالتجارة إىل أقل البلدان منو     
ويف هذا الصدد، يواصل األونكتاد، مبوارده احملدودة للغاية، اإلسـهام بنـشاط يف             . هذا اإلطار 

وباإلضافة إىل ذلك، يقوم األونكتاد مبساعدة أقل البلدان منواً سـواء يف            . اإلطار املتكامل املعزز  
ك زمام األمور بشأن اإلطار املتكامل املعزز عن طريق أنشطة الـدعم            جمال بناء القدرات المتال   

اليت يقوم هبا األونكتاد قبل الدراسات التشخيصية للتكامل التجاري وبعدها وعن طريق تقـدمي         
  . اخلدمات االستشارية بشأن السياسات واالستراتيجيات التجارية

ومصفوفات العمـل الوطنيـة     قد أصبحت الدراسات التشخيصية للتكامل التجاري       و  -٨٢
منهاج التدخل املشترك الذي يقدم عن طريقه مجيع الشركاء يف التنمية املساعدة التقنية املتـصلة      

وسيوجَّه التمويل بشكل متزايد عن طريق الصندوق االسـتئماين         . بالتجارة إىل أقل البلدان منواً    
ومـن مث،   .  أقل عن طريق الوكاالت    لإلطار املتكامل املعزز أو الربامج القطرية الثنائية وبشكل       

فمن املهم لألونكتاد أن يتكيف مع هذا التحول يف سياسات التمويل اليت تنتـهجها اجلهـات                
  .املاحنة وأن يظل نشطاً يف تنفيذ اإلطار املتكامل املعزز

يف الوقت احلايل مرحلة النضج ومن املقرر أن يبدأ          ودخل تنفيذ اإلطار املتكامل املعزز      -٨٣
وتشتمل األمثلة الـيت    .  إجراء استعراض شامل ملدى فعاليته     ٢٠١٢يونيه  /نتصف حزيران يف م 

تدل على زيادة دور األونكتاد يف عملية اإلطار املتكامل املعزز على غامبيا والـسنغال اللـتني                
التشخيصية للتكامـل   دراساهتما  اختارتا األونكتاد ليكون الوكالة املنفذة اليت تضطلع بتحديث         

وسيقدم األونكتاد،  . ؛ ومن املتوقع أن تقدم موزامبيق طلباً مماثالً يف املستقبل القريب          التجاري
بالتعاون مع البنك الدويل، ثالثة فصول يف الدارسات التشخيصية للتكامل التجاري اخلاصـة    

 لصاحل بنن وتـشاد ومجهوريـة       ٢وسيقدم األونكتاد أيضاً صياغة مشاريع من الفئة        . هباييت
  . ميقراطيةالكونغو الد

  تنظيم ومشاركة اجملموعة املشتركة على صعيد منظومة األمم املتحدة وأحداث أخرى  -٢  
نظمت اجملموعة املشتركة أثناء مؤمتر األمـم املتحـدة   : األحداث القطرية واإلقليمية   -٨٤

نوان بعحدثاً خاصاً    ٢٠١١مايو  / أيار ٩الرابع املعين بأقل البلدان منواً املعقود يف اسطنبول يف          
ـ         ". القدرات التجارية واإلنتاجية  "  هـذا   ون،ـوترأس األمني العام لألمم املتحدة، السيد بان كي م

وأعدت اجملموعة املشتركة هبذه املناسبة مذكرة مفاهيم بشأن دور القدرات التجارية           . احلدث
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 الدول األعضاء   واإلنتاجية يف تعزيز التنمية الشاملة واملستدامة يف أقل البلدان منواً وقدمتها إىل           
وتذهب مذكرة املفاهيم هذه إىل أنه، من أجل إحـراز تقـدم يف حتقيـق               . بغرض مناقشتها 

االقتصادي األهداف اإلمنائية لأللفية يف أقل البلدان منواً، ينبغي زيادة التأكيد على دعم النمو               
  .)UNCTAD/TC/2011/1(املطرد من خالل تقدمي الدعم إىل تنمية القدرات اإلنتاجية 

ويف إطار أحد املشاريع املموَّلة من حساب التنمية، قام األونكتاد، بالتعـاون مـع                -٨٥
/ الوكاالت األعضاء يف اجملموعة املشتركة، بتنظيم حلقـة عمل وطنية يف ليسوتو يف أيـار             

واستهدفت حلقتا . ٢٠١١نوفمرب /، وحلقة عمل إقليمية يف مايل يف تشرين الثاين٢٠١١مايو 
ا تعزيز القدرات يف جمال صياغة خطط املساعدة املتصلة بالتجارة وحتسني إدراج           العمل كلتامه 
ووجهت حلقتا العمل ملوظفي    . طر عمل األمم املتحدة اجلديدة للمساعدة التقنية      التجارة يف أُ  

وقـد  . احلكومة املكلفني بالسياسة التجارية الوطنية وبتخطيط استراتيجيات تنمية املعونـة         
 ومجهورية الكونغـو   و،توغ(ن املختارة املشارِكة يف حلقة العمل اإلقليمية        شرعت مجيع البلدا  

يف دورة جديدة إلطار عمـل      )  ومايل ، والكامريون ، بيساو - وغينيا   ، وجيبويت ،الدميقراطية
  .٢٠١٣األمم املتحدة للمساعدة التقنية لعام 

ملتحدة يف القضايا التشغيلية    دعم املنسقني املقيمني لألمم املتحدة واألفرقة القطرية لألمم ا          -٣  
  املتصلة بالتجارة والقطاعات اإلنتاجية

، شارك األونكتاد يف الربنامج التعريفي للمنسقني املقـيمني         ٢٠١١فرباير  /يف شباط   -٨٦
ومجع حـدث خـاص نظمتـه       . لألمم املتحدة الذي نظمه مكتب تنسيق العمليات اإلمنائية       

وقُّدمت إىل املشاركني أمثلة عمليـة عـن        . نوا حديثاً  منسقاً مقيماً ُعيّ   ١٦اجملموعة املشتركة   
الكيفية اليت تنفِّذ هبا اجملموعة املشتركة العمليات املنسقة بشأن التجارة واملسائل املتصلة هبـا              

جمـال  :  من األهداف اإلمنائية لأللفية    ١اهلدف  "وهذا احلدث، املعنون    . على الصعيد القطري  
، قد شاركت فيه منظمة     "ل العمل الالئق والتجارة والتنمية     استئصال الفقر من خال    -التركيز  

  .العمل الدولية واليونيدو واللجنة االقتصادية ألوروبا واألونكتاد

  االستنتاجات  -رابعاً  
، واصلت األمانة تناول القضايا املتصلة بالتعاون التقين على الـصعيدين           ٢٠١١يف    -٨٧

  . اجلاري على نطاق منظومة األمم املتحدةالداخلي واخلارجي انطالقاً من روح اإلصالح
وتواصلت إجراءات املتابعة املتخذة استجابةً التفاق أكرا ومقررات جملس التجـارة             -٨٨

وتواصـلت كـذلك    . والتنمية بشأن هيكل وأداء التعاون التقين الذي يضطلع به األونكتاد         
خطوات لزيادة االتساق   اجلهود املبذولة لتجميع األنشطة يف جمموعات مواضيعية، واُتخذت         

 ويتمثل اهلدف اإلمجايل يف زيادة أثر أنـشطة املـشاريع         . والشفافية ولتعزيز اإلدارة الداخلية   
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واستمر تنفيذ األنشطة بوترية مطردة بغية االستجابة لزيادة عدد الطلبات الواردة           . واستدامتها
  .من املستفيدين يف مجيع اجملاالت املتعلقة بوالية األونكتاد

وجرى االضطالع باألنشطة على صعيد األمم املتحدة وذلك بصورة رئيسية عـن              -٨٩
طريق اجملموعة املشتركة بني الوكاالت واملعنية بالقدرات التجارية واإلنتاجية، واليت اسـتمر            

، زادت اجملموعة املشتركة من تعزيز دورها كواحدة        ٢٠١١وطوال عام   . األونكتاد يف قيادهتا  
ومتكنـت  . شتركة بني الوكاالت دينامية داخل منظومة األمم املتحـدة        من أكثر اآلليات امل   

 عضواً، من املشاركة بنشاط يف املراحل التحضريية لعدد من أُطر ١٥اجملموعة، اليت تتألف من    
األمم املتحدة للمساعدة التقنية على الصعيد القُطري ومن صياغة وتنفيذ بـرامج وأنـشطة              

  ". يد األداءتوح"داخل إطار برنامج  مشتركة
وفيما يتعلق بعملية توحيد املشاريع والصناديق االستئمانية املواضيعية، أكـد عـدد              -٩٠

متزايد من اجلهات املاحنة دعمه لتجميع املشاريع يف صناديق استئمانية مواضـيعية متعـددة              
يف وُسيؤدي استمرار املشاركة النشطة من جانب اجلهات املاحنة         . السنوات ومتعددة املاحنني  

هذه العملية، وال سيما فيما بتعلق باملتطلبات اإلدارية املرهقة املرتبطة بـإغالق الـصناديق              
  .االستئمانية ونقل األموال غري املُنفقة، إىل تسهيل العملية والتعجيل هبا

وتستجيب أنشطة األونكتاد املتعلقة بالتعاون التقين لالحتياجات املتباينـة للبلـدان             -٩١
وينبغي تقييم الدور الذي يؤديه التعـاون       . فيدة، وفقاً ألولوياهتا اإلمنائية الوطنية    واملناطق املست 

التقين لألونكتاد يف تناول وتعزيز احلوكمة االقتصادية الوطنية تقييماً جيري على أساس خلفية             
  :مسامهة هذا التعاون يف توفري اخلدمات التالية

  االت العمل الذي يضطلع به؛ املشورة السياساتية واملساعدة يف مجيع جم  )أ(  
أو حتديث املؤسسات الداعمة لتهيئة     /الربامج واملشاريع الرامية إىل إنشاء و       )ب(  

  بيئة متكينية للتنمية االقتصادية؛ 
الربامج التدريبية املضطلع هبا يف سياق تنفيذ مشاريع تنمية القدرات إلدارة             )ج(  

  .اذ القواننياملؤسسات اليت أُنشئت لتنفيذ السياسات وإنف
توحيـد  "وعلى الصعيد اخلارجي، يتزايد أكثر فأكثر عدد البلدان اليت تعتمد هنـج               -٩٢
املـشتركة بـني    ، تظهر النتائج اإلجيابية اليت حققتـها اجملموعـة    ٢٠٠٨ومنذ عام   ". األداء

الوكاالت واملعنية بالقدرات التجارية واإلنتاجية أنه على الرغم من التعقيد الذي يتـسم بـه      
واألونكتاد فخور للغايـة    ". توحيد األداء "جمال العمل املواضيعي هذا، فإن من املمكن حتقيق         

وأثبتت اجملموعة املـشتركة أن التنـسيق بـني         . هبذه النتائج اليت جتدر معرفتها واستنساخها     
الوكاالت يضيف قيمة جوهرية وميهد الطريق لتحقيق اتساق فعال وملموس يف أحد اجملاالت             

وتساعد اجملموعة املشتركة، من خالل هنجها املتعدد األبعـاد،         .  للمساعدة اإلمنائية  الرئيسية
ومع ذلك، فهنـاك    . على تلبية املتطلبات املختلفة للدعم االستراتيجي واملؤسسي والتشغيلي       
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عدة ممارسات وأمناط تفكري تقليدية ال تزال موجودة على الصعيد التشغيلي فيما يتعلق بالدور      
 الوكاالت غري املقيمة، ومن الضروري تغيري هذه املمارسات واألمناط نظـراً إىل             الذي تؤديه 

استمرارها يف تقويض دور الوكاالت غري املقيمة وإضعاف االتساق على نطـاق املنظومـة              
  .وفعالية املساعدة اليت تقدمها األمم املتحدة

ت اجملموعة املشتركة،   حتدياً رئيسياً ال يقتصر فقط على وكاال      " توحيد األداء "وميثل    -٩٣
ومن الضروري زيادة االتساق فيمـا بـني مجيـع          . ولكنه يواجه أيضاً املاحنني واملستفيدين    

وجيب على الوكاالت تنسيق مشاركتها يف      . األطراف املشارِكة يف املساعدة املتصلة بالتجارة     
 البلدان املـشارِكة يف    املشاريع التجريبية لألمم املتحدة املضطلع هبا يف إطار األداء املوحد ويف          

عملية جديدة إلطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، وكذلك تنسيق مشاركتها ضمن            
جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، بغية صياغة قواعد وآليات موحدة جديدة لألمـم املتحـدة              

 بشكل كامل وجيب أن حيرص املستفيدون على أن تنعكس أولوياهتم الوطنية. لعمليات التنمية 
يف عمليات أُطر عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية واليت توضع وُتنفذ يف بلـداهنم بغيـة                

وأخرياً، فإن املاحنني مبسامهاهتم    . السماح للمجموعة املشتركة باالستجابة بفعالية الحتياجاهتم     
اجلديـدة للـصناديق    يف اجملموعات املواضيعية املتعددة السنوات واملتعددة املاحنني واآلليات         

لألونكتاد والوكاالت األخـرى،     االستئمانية املتعددة املاحنني على الصعيد القطري، يتيحون      
املرونة والقدرة على اقتراح أنشطة مع ما تتطلبه من متويل، ومن مث املشاركة بشكل كامل يف                

ارد كافيـة إىل    وهكذا ُيدعى املاحنون إىل تقدمي مـو      . جهود الربجمة املشتركة يف هذا السياق     
آليات التمويل املشار إليها أعاله بغية ضمان التنفيذ السلس واملتسق إلصـالح العمليـات              

وال ميكن إحراز أي تقدم ُيعتد به يف جمال التعاون والتنسيق واالتساق            . اإلمنائية لألمم املتحدة  
  .ت املتعددة املاحننيفيما بني الوكاالت ما مل تبادر اجلهات املاحنة إىل اعتماد مزيد من اآلليا

        


