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تقييم اللجنة االقتصا دية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية
موجز
يبحث هذا التقرير جدوى وفعالية اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر
الكارييب ،مع التركيـز بصـ ة خا ـة علـال جمااللـا الو ي يـة املتمبلـة ا بنـاق التوافـق ا ا راق،
والبحث والتحليل ،واملساعدة التقنية ،وذلك لتقييم مدى تـثري هـذا اجملـاالت ا ـنع القـرار
ورسم السياسات.
واللجنة مكل ة بالتصدي للتحـديات االقتصـادية واالجتماعيـة والبي يـة ملنطقـة ـديدة
التنوع .فهـي تمـم بلـدانا مرت عـة الـدخل وبلـدانا مـن لقـل البلـدان جـوا ودوال جزريـة ـري ة
ناميــة .وقــد ــهدت املنطقــة ،ا الســنوات العتــر الــا ســبقت األتمــتة املاليــة واالقتصــادية
العامليتة لعام  ،2009جوا اقتصاديا قويا نسبيا ،حدث خالله اخن ـا مطـرد وكـب ا ال قـر
والبطالــة .واالــاال ،ال تــزال منطقــة لمريكــا الالتينيــة والبحــر الكــارييب تتــهد لعلــال مســتوى
النعدام املساواة ا العام.
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وا ضوق هذا األمر ،لريارت اللجنة قمايا مهمة ووجيهة ا جمال السياسـات امنجائيـة
ملناقتــتها فيمــا بــة الــدول األعمــاق ولبقــت ا ســياه ذلــك علــال حيادهــا ويســرت القيــام
مببــادرات تكامليــة علــال الصــعيدين امنقليمــي ودون امنقليمــي .واللجنــة ــا ل يــة وبــروت لكــرب
ا لمريكا الالتينية مقارنة مبنطقة البحر الكارييب.
وقد يسرت اللجنة عمليات نع القرار علـال الصـعيدين امنقليمـي ودون امنقليمـي ا
بعض اجملاالت احليوية .وتادت ،من خالل حبوريها وحتلياللـا ،ال هـم العـام لتـق القمـايا الـا
تؤرير علال املنطقة؛ اال لن ما تنتجه من معرفة ال يُنتر بالقدر املمكن من ال عالية .وقد دعمـت
تعزيز امنحصاقات وتنسيقها ا املنطقة ولكن فعاليتها كانـت لقـل ا بنـاق القـدرات ا منطقـة
البحر الكـارييب .وكـان للجنـة تـثري علـال الصـعيدين امنقليمـي والـو م ا عـدد مـن اجملـاالت
املواضــيعية ،ولكــن مبقــدورها لن تســتبمر دورهــا احل ــات بتــكل لفمــل ولن تعــزت التعــاون
فيما بة بلدان اجلنوب.
وا الوقت ن سه ،ي ر التعقيد املتزايـد للقمـايا امنجائيـة الـا تواجههـا املنطقـة ،ا
جانـــب تزايـــد عـــدد املهـــام املوكولـــة ا اللجنـــة ،ضـــريو ا هائلـــة علـــال ا يكـــل التن يمـــي
للجنة ومواردها.
ويقدم مكتب خدمات الرقابة الداخلية ا هذا السـياه سـت تو ـيات هامـة ،وهـي:
اعادة الن ر ا االستراتيجيات الداعمة لوالية اللجنة؛ ووضع استراتيجية تعامُل لكل بلد علـال
حدة؛ واض اق برية رمسية علال آليات ادماج لولويات منطقة البحر الكـارييب ا بـرامج عمـل
التُـــــعب؛ ووضـــــع اســـــتراتيجيات للتوا ـــــل؛ وتعزيـــــز آليـــــات الر ـــــد؛ وتقويـــــة مهـــــام
التقييم وممارساته.
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لوال  -مقدمة
 - 1لجرت عبة الت تيش والتقييم التابعة ملكتب خـدمات الرقابـة الداخليـة تقييمـا برناجميـا
للجنـــة االقتصـــادية ألمريكـــا الالتينيـــة ومنطقـــة البحـــر الكـــارييب اســـتنادا ا تقيـــيم للمخـــا ر
مت اجــرا ا ا عــام  .2013واختــارت جلنــة الربنــامج والتنســيق هــذا التقيــيم للن ــر فيــه خــالل
دورلا اخلامسة واخلمسة املعقودة ا عام  .2015ووافقت اجلمعية العامة علال هذا االختيـار
ا قرارها .20/68
 - 2ويرد امن ار املرجعي العام ملكتب خدمات الرقابة الداخلية ا األن مـة والقواعـد الـا
حتكـــم ططـــيم الـــربامج واجلوانـــب الربناجميـــة للميزانيـــة ور ـــد التن يـــذ ولســـاليب التقيـــيم
( .)ST/SGB/2000/8وجرى التقييم وفقا لقواعد ومعاي فريق األمم املتحدة املعم بالتقييم(.)1

ريانيا  -معلومات لساسية

للف  -والية اللجنة وادارلا وهيكلها التن يمي ومواردها ومهامها األساسية
الوالية
 - 3لنتـ ـ ت اللجنـــة االقتصـــادية ألمريكـــا الالتينيـــة مبوجـــب قـــرار اجمللـــس االقتصـــادي
واالجتماعي ( 106د )6-ا عام  .1948وغ اجمللس امسها الحقـا ،ا قـرارا ،67/1984
ا اللجنـة االقتصــادية ألمريكــا الالتينيـة ومنطقــة البحــر الكــارييب .والريـر العــام مــن برنــامج
اللجنة هـو تعزيـز التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة والتنميـة املسـتدامة بي يـا ا لمريكـا الالتينيـة
ومنطقة البحر الكارييب مـن خـالل التعـاون الـدوذ ،وذلـك عـن ريـق اجـراق حتلـيالت ـاملة
للعمليات امنجائية وتزويد الدول األعمـاق دـدمات مناسـبة ا جمـال وضـع القواعـد والتتـرييل
والتعاون التقم ،دعما للجهود امنجائية املبذولة ا املنطقة.
-4

وفيما يلي لهداف الربنامج:
(ل)

دعم التكامل االقتصادي علال الصعيدين امنقليمي ودون امنقليمي؛

(ب)

تعزيز تن يذ األهداف امنجائية املت ق عليها دولياً ،مبا فيها األهداف امنجائية لألل ية؛

(ج) دعــم التنميــة املســتدامة مــن خــالل املســاعدة ا ســد ال جــوات االقتصــادية
واالجتماعية والبي ية بة بلداهنا األعماق ومنا قها دون امنقليمية.
__________
( )1البند .1-7
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احلوكمة
 - 5تتثلف اللجنة من  44عموا علال النحو التاذ 33 :بلدا مـن لمريكـا الالتينيـة ومنطقـة
البحـر الكــارييب و  13اقليمــا غـ متمتـع بـاحلكم الــذات ،تمــمهم اللجنــة كثعمــاق منتســبة.
وتبا ــر الــدول األعمــاق حوكمــة اللجنــة عــن ريــق املتــاركة ا دورالــا الــا تعقــد مــرة
كل سنتة.
-6

وفيما يلي ا ي ات ال رعية للجنة:
(ل)

اللجنة اجلامعة؛

(ب) املؤمتر امنحصائي لألمريكتة؛
(ج)

املؤمتر امنقليمي املعم باملرلة ا لمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛

(د)

جلنة التنمية والتعاون ملنطقة البحر الكارييب؛

(هـ)

جلنة التعاون االقتصادي ألمريكا الوسطال؛

(و) جملــس التخطــيم امنقليمــي ملعهــد لمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب
للتخطيم االقتصادي واالجتماعي؛
(ت)

املؤمتر امنقليمي للسكان والتنمية ا لمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛

(ح)

املؤمتر املعم بالعلوم واالبتكار وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛

(ط)
البحر الكارييب؛
(ي)

املـــؤمتر امنقليمـــي املعـــم بالتنميـــة االجتماعيـــة ا لمريكـــا الالتينيـــة ومنطقـــة
اللجنة املعنية بالتعاون فيما بة بلدان اجلنوب.

امندارة وا يكل التن يمي واملوارد
 - 7تعمـل اللجنـة حتـت قيـادة لمـة تن يـذي برتبـة وكيـل لمـة عـام ،يسـاعدا نائـب لمــة
تن يذي ومدير ادارة ،كال ا برتبة مد .2-وتقع علـال عـاتق نائـب األمـة التن يـذي مسـؤولية
التنسيق ال م للمكاتب الو ني ة ومكاتب االتصـال ،فمـال عـن امن ـراف علـال املكتبـة و ـعبة
املنتورات وخدمات التبكة ووحدة ؤون امنعالم .وسيتو مدير امندارة اجلديـد امن ـراف
علــال تن ــيم الــربامج وادارلــا .وتــوفر ــعبة ططــيم الــربامج والعمليــات التنســيق والتوجيــه
واملتورة عموما فيما يتعلق بثمور منها وضع اخلطة الربناجمية واألولويات ل ترة السنتة.
15-04333
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 - 8وللجنة مقران دون اقليمية لحد ا ا مكسيكو وخيص لمريكا الوسـطال (مبـا ا ذلـك
اجلمهورية الدومينيكية وكوبا واملكسيك وهايا)؛ والباين ا بورت لوف سبة ،وخيص البلدان
واألقاليم النا قة بامننكليزية وا ولندية ا منطقة البحـر الكـارييب .و ـا لربعـة مكاتـب و نيـة ا
األرجنتة ولوروغواي والرباتيل وكولومبيا ومكتب اتصال ا وا نطن العا مة.
-9

وترد ا اجلدول  1ميزانيات اللجنة امنالالية خر ريالث من فترات السنتة.

اجلدول 1
مـــــوجز االحتياجـــــات مـــــن املـــــوارد لل تـــــرات  2011 - 2010و 2013 - 2012
و 2015 - 2014
املوارد (بآالف دوالرات الواليات املتحدة)
-٢٠١٠
٢٠١١

-٢٠١٢
٢٠١3

110 129,9

امليزانية العادية
املـــوارد اخلارجـــة
29 500,0
عن امليزانية
اجملموع

الوظائف

( ٢٠١5-٢٠١4قب ل -٢٠١4 -٢٠١٢ -٢٠١٠
إعادة تقدير التكاليف ٢٠١5 ٢٠١3 ٢٠١١

123 310,6

115 938,8

494

496

488

32 096,6

31 507,0

40

42

42

536

538

530

147 445 ,8 155 407 ,1 139 629 ,9

 - 10وين َّذ برنامج عمل اللجنـة مـن خـالل  14برناجمـا فرعيـا من مـة ا سـة جمموعـات
مواضـيعية .ويعــر التــكل األول ا يكــل الربنــاجمي للجنـة واالحتياجــات مــن مــوارد امليزانيــة
العاديـ ـ ة حســـب الربنـــامج ال رعـــي خـــر ريـــالث مـــن فتـــرات الســـنتة .وبالنســـبة لل تـــرة
 ،2015-2104تتمل الـربامج ال رعيـة الــ  14مـا جمموعـه  30اجنـاتا متوقعـا و  55مؤ ـر
اجنات مبا متوسطه اجناتان متوقعان و  4مؤ رات اجنات لكل برنامج فرعي تقريبا.
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التكل األول
ا لربامج ال رعية للجنة واح تياجالا من املوارد لل ترات  2011 - 2010و  2013 - 2012و 2015 - 2014
املوارد (بآالف دوالرات الواليات املتحدة)

-3

سياسات االقتصاد الكلي والنمو

-4

متويل التنمية

-5

التنمية واملساواة علال الصعيد االجتماعي

-6

تعميم مراعاة املن ور اجلنساين ا التنمية امنقليمية

-7

السكان والتنمية

-8

التنمية املستدامة واملستو نات البترية

-9

املوارد الطبيعية وا ياكل األساسية

-2

2011-2010
2013-2012
2015-2014

الربامج ال رعية

-1

الـــروابم مـــع االقتصـــاد العـــاملي والتكامـــل والتعـــاون علـــال
الصعيد امنقليمي
امننتاج واالبتكار

 - 10ططيم امندارة العامة
 - 11امنحصاقات
 - 12األنتــــطة دون امنقليميــــة ا لمريكــــا الوســــطال وكوبــــا
واجلمهورية الدومينيكية وهايا واملكسيك
 - 13األنتطة دون امنقليمية ا منطقة البحر الكارييب
 - 14دعــم العمليـــات واملن مـــات ا ادفـــة ا حتقيـــق التكامـــل
والتعاون علال الصعيدين امنقليمي ودون امنقليمي

املصدر A/66/6 (Sect. 21) ،A/68/6 (Sect. 21) :ولرقام امليزانية املعتمدة الا قدمتها عبة ططيم الربامج والعمليات التابعة للجنة.
مالحظة :تتصل لمساق الربامج ال رعية ب ترة السنتة  2015-2014وقد ال تعكس بدقة األمساق الواردة ا فترات السنتة السابقة.

املهام األساسية
 - 11تن َّذ الوالية العامة للجنة عن ريق ريالريـة مهـام لساسـية( :ل) العمـل كمنتـدى اقليمـي
وجهة تيس للمنطقة؛ (ب) تقدمي التحليالت والبحوث وبدائل السياسات املسـتندة ا األدلـة
للتصـــدي للتحـــديات الـــا تواجـــه املنطقـــة؛ (ج) تقـــدمي خـــدمات استتـــارية لتيسـ ـ وضـــع
السياسات امنجائيـة واعتمادهـا وتن يـذها .ويـبة التـكل البـاين الكي يـة الـا لريـد هبـا لـألدوار
الو ي يـــة البالريـــة لن تتمـــافر للتـ ـثري علـــال السياســـات واالســـتراتيجيات الـــا تعـــزت التنميـــة
15-04333
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االقتصـــادية واالجتماعيـــة والتنميـــة املســـتدامة بي يـــا علـــال كـــل مـــن الصـــعيد امنقليمـــي ودون
امنقليمي والو م.
التكل الباين
الروابم الو ي ية الداعمة ألهداف اللجنة

 - 12مــــن خــــالل هــــذا املهــــام األساســــية ،ل ــــدرت اللجنــــة خــــالل فتــــرة الســــنتة
 ،2013-2012حــــواذ  250نتــــرة وعقــــدت  88اجتماعــــا ألفرقــــة اخلــــرباق ولوفــــدت
 610بعبــات استتـــارية تريطــي  96جمـــاال مواضـــيعيا .وعــالوة علـــال ذلــك ،ن ـــذت اللجنـــة
 33متــروعا ميــدانيا و  67دورة لبنــاق القــدرات ووفــرت اخلدمــة ال نيــة ألنتــطتها ولنتــطة
هي الا ال رعية التسع .ويوضـ ”مسـار األريـر الربنـاجمي“ (التـكل البالـث) الـروابم بـة ـق
لنتطة اللجنة ونواجتها وما ما من نتائج وآريار متوقعة.
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املدخالت
املوارد البترية
املوارد املالية
التراكات مع
كيانات األمم
املتحدة وغ ها من
الكيانات ا
املنطقة
اخلربة التقنية
اخلارجية األخرى
متاركة
ل حاب املصلحة
حمصالت ناجتة عن
عمليات نع
القرار علال الصعيد
العاملي

األنتطة

اجراق البحوث
والتحليالت من لجل
السياسات امنقليمية
ودون امنقليمية والو نية

النواتج

التقارير
واملنتورات
املنتجة واملوتعة

توف حمافل للحوار
والتعاون علال الصعيدين
امنقليمي ودون امنقليمي

عقد اجتماعات
حكومية دولية
واجتماعات
للخرباق

تزويد الدول األعماق
باخلدمات االستتارية
والدعم ا جمال تنمية
القدرات

تقدمي اخلدمات
االستتارية
والدعم ا جمال
تنمية القدرات

النتائج ال ورية
تبادل ا راق واخلربات
فيما بة الدول األعماق
وعي الدول األعماق
وفهمها للقمايا واخليارات
ا جمال السياسات
تتكيل مواقف اقليمية/دون
اقليمية بتثن القمايا
الرئيسية ا جمال السياسات
اعتماد ل ر اقليمية/دون
اقليمية لتن يذ األهداف
امنجائية املت ق عليها دوليا
تعزيز التعاون امنقليمي/دون
امنقليمي بتثن القمايا
الرئيسية ا جمال السياسات
حتديد اجملاالت الا يلزم فيها
مزيد من التعاون
امنقليمي/دون امنقليمي
واالت اه عليها

النتائج ا األجل املتوسم

تيادة وعي مقرري
السياسات ول حاب
املصلحة الو نية بالقمايا
واخليارات ا جمال
السياسات وفهمهم ا
حوار وتداول لكرب بة
مقرري السياسات ول حاب
املصلحة الو نية بتثن
القمايا واخليارات ا جمال
السياسات

األرير

تن يذ األهداف
امنجائية املت ق عليها
دوليا ا منطقة
لمريكا الالتينية
والبحر الكارييب
التنمية املستدامة
واملنص ة ا منطقة
لمريكا الالتينية
والبحر الكارييب

قيام الدول األعماق بوضع
سياسات واطاذ اجراقات
لتن يذ األهداف امنجائية
املت ق عليها دوليا
والسياسات واألهداف
امنقليمية/دون امنقليمية

تأثري اللجنة االقتصادية ألمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
على السياسيات
15-04333
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باق  -ا ار التقييم :النطاه واملنهجية
النطاه
 - 13يقيس هذا التقييم فعالية اللجنة وجدوى لنتطتها ا اجنات واليتها ،ويركـز علـال تـثري
اللجنــة ا العمليــات املتصــلة بالسياســات علــال كــل مــن الصــعيد امنقليمــي ودون امنقليمــي
والو م .ويـدر علـال وجـه اخلصـو مـدى فعاليـة اجنـات الـربامج ال رعيـة للمهـام األساسـية
البالث الداعمة لتحقيق األهداف العامة لربنامج اللجنة.
 - 14وحتدَّد نطاه التقييم استنادا ا حتليـل مسـت يض لواليـة اللجنـة وبرنـامج عملـها ،وا
التتــاور املوســع مــع ادارلــا .ولخــذ فريــق التقيــيم ا اعتبــارا ليمــا الــدرو املســت ادة مــن
التقييمة اللذين جريا مؤخرا للجنتة امنقليميتة ألفريقيا و سيا واحمليم ا ادئ.
 - 15واملصدر الرئيسـي الـذي اسـتُقيت منـه البيانـات واملعلومـات الـا استُعرضـت ا ا ـار
التقييم هو فترتا السنتة  2011-2010و  .2013-2012ودعما لتحليل قمايا مواضـيعية
معينة ،مشل االستعرا ليما بيانات ومعلومات منتقاة من سنوات سابقة علال هـاتة ال تـرتة
ومن عام .2014
 - 16ولُدرجــت ا مســار األريـــر الربنــاجمي خال ــة جتميعيـــة ملؤ ــرات األداق وامنجنـــاتات
املتوقعــة للجنــة ،بصـــيريتها الــواردة ا ا ارهـــا االســتراتيجي ( ،A/67/6/Rev.1الربنـــامج ،)18
وذلك لصياغة لس لة لساسية لعملية التقييم الراهنة.
 - 17وحبــث التقيــيم ليمــا كي يــة قيــام اللجنــة بنتــر لرجــات البحــث والتحليــل والــدرو
املست ادة من العمل ا جمال التعاون التقم ،وكي ية استخدام مقرري السياسات علال كـل مـن
الصعيد امنقليمي ودون امنقليمي والو م ذا املخرجات والدرو .
املنهجية
 - 18بق التقييم هنجا لتلم الطرائق ا الدراسة ،ا تمل علال رائق الع البيانات الكميـة
والنوعية التالية:
(ل) اسـتعرا الوريــائق والبيانــات ،مبــا فيهــا األ ــر االســتراتيجية للجنــة وميزانيالــا
الربناجمية وتقارير لدائها وغ ذلـك مـن الوريـائق املتصـلة بـالربامج؛ وتقـارير التقييمـات السـابقة
وتقارير مراجعة احلسابات وعمليات الت يش والدراسـات االستعراضـية األخـرى؛ واحصـاقات
حتليل وسائم امنعالم؛ ووريائق السياسات الو نية الا اعتمدلا الدول األعماق؛
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(ب) املقابالت الا لجريت مع ادارة اللجنـة ومو يهـا؛ والـدول األعمـاق ،مبـا ا
ذلك جمموعة لتارة مـن ممبلـي الـوتارات ال نية/التن يذيـة ولعمـاق اللجنـة؛ واجلهـات امنقليميـة
ودون امنقليمية املعنية املتتركة ا العمل املتصل بالسياسات()2؛
(ج) االستقصاقات امنلكترونية ملو ي اللجنة؛ والدول األعمـاق ،مبـا فيهـا الـوتارات
ال نية؛ واجلهات األخرى احبة املصلحة ،مبا ا ذلك األوسـاط األكادمييـة ومؤسسـات البحـوث
واملن مات غ احلكومية/من مات اجملتمع املدين وكيانات األمم املتحدة()3؛
(د)

دراسات حالة افرادية لجريت ا اكوادور وجامايكا وكوستاريكا(.)4

 - 19وتستند اليع نتائج التقييم ا اجلمع بة مصادر متعددة للبيانـات ،منـها استعراضـات
الوريائق والبيانات املستمدة من املواقع امنلكترونية ومن املقابالت.

جيم  -سياه عمليات اللجنة
 - 20تتعامل اللجنة مع التحديات الا تتهدها منطقة تتسم بقدر كب مـن التنـوع .وتمـم
هـذا املنطقــة بلـدا واحــدا مـن لقــل البلـدان جــوا وهـو هــايا ،ا حـة لن ــيلي وبمـعة بلــدان
جزريــة ا البحــر الكــارييب مــن االقتصــادات املرت عــة الــدخل .وبامنضــافة ا ذلــك ،ورغــم لن
األغلبيــة املتبقيــة ينطبــق عليهــا و ــف االقتصــادات املتوســطة الــدخل ،فــإن بلــدان هــذا ال ــة
تتــراوح بــة الــدول ذات االقتصــادات الكــب ة ،مبــل املكســيك والرباتيــل ،والبلــدان اجلزريــة
الصري ة الا يقل عدد سكاهنا عن  100 000نسمة ،مبل دومينيكا وسانت كيـتس ونـي س.
وتتمل منطقة البحـر الكـارييب  23دولـة مـن الـدول اجلزريـة الصـري ة الناميـة ،ولكـن املنطقـة
تمــم ليمــا بلــدين مــن البلــدان غ ـ الســاحلية ،و ــا بــاراغواي وبولي يــا (دولــة  -املتعــددة
القوميات) .ومع م دول لمريكا اجلنوبية واملكسـيك هـي مـن كبـار البلـدان املصـدرة للمـوارد
الطبيعية ،ا حة لن الريالبية الع مال من بلدان منطقة البحر الكارييب ولمريكا الوسطال تعتمـد
اعتمادا كب ا علال است اد السلع األساسية.

__________
( )2لجريت مقـابالت مـع  82مـن مـو ي اللجنـة ومـديريها و  69مـن ممبلـي الـوتارات ال نيـة للـدول األعمـاق
و  20من اجلهات املعنية املتتركة ا العمل املتصل بالسياسات.

( )3قـدم مو ــو اللجنـة  238ردا ــحيحا مـن ل ــل  354اســتمارة استقصـاق لرســلت الـيهم؛ وقــدمت الــدول
األعماق ،مبا فيها الوتارات ال نيـة 189 ،ردا مـن ل ـل  1 266اسـتمارة استقصـاق لرسـلت اليهـا؛ وقـدمت
اجلهــات األخــرى ــاحبة املصــلحة ،مبــا فيهــا األوســاط األكادمييــة واملؤسســات البحبيــة واملن مــات غــ
احلكوميــة/من مات اجملتمــع املــدين وكيانــات األمــم املتحــدة 43 ،ردا مــن ل ــل  284اســتمارة استقصــاق
لرسلت اليها.
( )4لجريــت ا هــذا الدراســات الــبالث مقــابالت مــع  34ممــبال لــوتارات فنيــة مــن الــدول األعمــاق وســت مــن
اجلهات احبة املصلحة.
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 - 21وامنســبانية لريــة متــتركة للــدول األعمــاق الـــ  18ا لمريكــا الالتينيــة .وتســـتخدم
الربتريالية ا الرباتيل وال رنسية ا هايا وا ولنديـة ا سـورينام ،بينمـا تسـتخدم امننكليزيـة ا
بقية الدول األعماق الكاريبية البالغ عددها  12دولة.
 - 22وقــد ــهدت لمريكــا الالتينيــة ومنطق ـة البحــر الكــارييب عقــدا مــن النمــو االقتصــادي
القوي نسبيا حق عام  2009الذي انتترت فيه آريار األتمتة املاليـة واالقتصـادية العـامليتة ا
اليع بلدان املنطقة .وخالل العقد ن سه ،لحرتت املنطقة ليماً تقدما مطردا ومهما ا خ ـض
معدالت ال قر والبطالة .ولكـن بوجـه عـام ،ال تـزال لمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب
املنطقــة األو علــال مســتوى العــام مــن حيــث انعــدام املســاواة ،حســب مقيــا معامــل جــيم
لتوتيع الدخل (ان ر التكل الرابع لدناا).
التكل الرابع
ت اوت الدخل حسب املنطقة كما يقيسه مؤ ر جيم2008 - 1990 ،

املصلدر :املعهـد العـاملي لبحـوث االقتصـاد امنجـائي التـابع جلامعـة األمـم املتحـدة و

World Income Inequality Database

(قاعدة بيانات الت اوت ا الدخل علال مستوى العام).
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 - 23وتترجم اختالفات األوضاع املاديـة واالقتصـادية واالجتماعيـة ا الـدول األعمـاق ا
اختالفــات ا مــدى القابليــة للتمــرر بالصـدمات اخلارجيــة .وي ــر تريـ املنــاا لــا ر بالريــة
للمنطقــة بثســرها ،ولكــن بوجــه خــا للبلــدان الصــري ة ا منطقــة البحــر الكــارييب ولمريكــا
الوسطال ،ن را حلجمها وموقعها اجلريراا وتركز سـكاهنا داخـل منطقـة سـاحلية حمـدودة ،وا
بعض احلاالت ن را لمعف القدرات املؤسسية علال التعامل مع األتمات.

ريالبا  -نتائج التقييم
 - 24لس ـ ر حتليــل األدلــة اجملموعــة ا ســياه هــذا التقيــيم عــن ســت نتــائج (للــف ا واو)
تستجيب للمعيارين التقيمية ،اجلدوى وال عالية .ويقـدم التقريـر ليمـاً ريـالث نتـائج (تاي ا
اق) تتصل بتعزيز البناق التن يمي للجنة.
اجلدوى

للف  -ت ب اللجنة مسائل مهمة ووجيهة تتعلق بالسياسات امنجائيـة ليـدور حو ـا نقـاش
بة الدول األعماق ا املنطقة كما لهنا متبل وتا حمايدا ا هذا النقاش
 - 25ذكر ما نسبته  75ا املائة مـن الـدول األعمـاق واملن مـات امنقليميـة ودون امنقليميـة
األخـرى الــا مشلتـها املقــابالت لن اللجنـة مصــدر للدرايـة ذو جــدوى ومصـداقية ا عــدد مــن
اجملاالت التقنية للتنمية .وين ر اليهـا ليمـًا باعتبارهـا تمـطلع بـدور حاسـم ا ح ـز املناقتـات
امنقليمية بتثن املسائل امنجائية املختل ة املهمة لدو ا األعماق ،مبا ا ذلك التكامـل والتجـارة،
ومتويــل التنميــة ،وا ــالحات املاليــة العامــة وامن ــالحات المــريبية ،واحلمايــة االجتماعيــة،
واملساواة بة اجلنسة ،وططيم التنمية الو نية ،والسـكان ،واملـوارد الطبيعيـة والبنيـة التحتيـة،
وامنحصاقات ،وا ريار االقتصادية لتري املناا .وعالو ًة علال ذلك ،ذكر ما نسـبته  85ا املائـة
من الن راق التقنية الذين لجريت معهـم مقـابالت لن التحلـيالت ومقترحـات السياسـات الـا
تعدها اللجنة تقدم من ورا فريدا ومريايرا بتثن قمايا التنمية.
 - 26وا ســياه املســا ات الــا قــدمت مــؤخرا ا خطــة التنميــة امنقليميــة ،لقــرت الــدول
األعماق بالدور الرئيسي الـذي تمـطلع بـه اللجنـة ا عـر م هـوم ’’الـتري ا يكلـي لتحقيـق
املساواة‘‘ باعتبارا هنجا متكامال للتنمية املستدامة( .)5واضافةً ا ذلك ،رلى  75ا املائـة مـن
املسؤولة التقنية الذين استُطلعت آرا هم لن اللجنـة جنحـت ا حتديـد قمـايا التنميـة النا ـ ة
__________
( )5ان ر القرار ( 690د.)35-
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13/39

E/AC.51/2015/6

املهمة للمنطقة ،من قبيل ادارة املوارد الطبيعية لو اقتصاديات تري املنـاا ،وا دعـم املناقتـات
املتعلقة هبا.
 - 27وتـدعم اللجنــة احلـوار واملناقتــات عـن ريــق اعـداد حبــوث وحتلـيالت وتو ــيات ا
جمــال السياســات تقــوم علــال جتــارب املنطقــة .وتعتــرب التحلــيالت واملتــورة بتــثن السياســات
املقدمة من اللجنة ’’حمايدة سياسيا‘‘ فيما يتعلق باألمور الداخلية.

باق  -للجنة جدوى وبروت لكرب ا لمريكا الالتينية مقارنة مبنطقة البحر الكارييب
للجنة جدوى وبروت مرت عان ا لمريكا اجلنوبية والوسطال
 - 28تتمتع اللجنة مبستوى كب من املصداقية وبروت الـدور بـة الـدول األعمـاق ،ال سـيما
ا لمريكـــا الالتينيـــة .وقـــد رلى غالبيـــة مـــن املســـؤولة الـــذين لجـــابوا علـــال لســ لة اســـتمارة
االستقصاق املوجهة ا الوتارات ال نية لن اللجنـة تقـوم بـدور فعـال ا حتديـد املسـائل النا ـ ة
ا السياســـات امنجائيـــة املهمـــة ألمريكـــا الالتينيـــة ومنطقـــة البحـــر الكـــارييب ( 75ا املائـــة)،
وتوف منتديات للحوار والتداول بتثن املسائل الرئيسـية املتصـلة بسياسـات التنميـة ا املنطقـة
( 66ا املائة) .ولقر مسؤولون وعدد آخر من املعنية الذين استطلعت آرا هم عـرب مقـابالت
لجريت معهم بالدور التـارخيي واملسـتمر الـذي تمـطلع بـه اللجنـة ا اعـداد حبـوث وحتلـيالت
ذات مصداقية وتوف منتديات للنقاش بتثن خيارات السياسة العامة.
 - 29وتت التعقيبات الواردة من مسؤولة حكومية ق ا لن جهود اللجنة الراميـة ا
االســتمرار ا مواكبــة كــل مــن مســائل السياســة العامــة واملســائل التقنيــة ا لتلــف اجملــاالت
املواضيعية كانت عنصرا رئيسيا ا مسعتها كتريك له مصداقية ا لمريكـا اجلنوبيـة وا بعـض
لجــزاق لمريكــا الوســطال .وي هــر ذلــك بوضــوح بوجــه خــا ا تعامُــل الــدول األعمــاق
ومتــــاركتهم ا عمــــل ا ي ــــات ال رعيــــة واملــــؤمترات امنقليميــــة األخــــرى املختل ــــة الــــا
تن مها اللجنة.
 - 30وتت سجالت متاركة الدول األعماق ا جلسات األجهزة ال رعية (كما يتـبة ا
اجلدول  ) 2ا حـدوث حتسـن ملحـو ا متبيـل الـدول األعمـاق مـن كـل مـن منطقـة البحـر
الكـــارييب ولمريكـــا الوســـطال ا املـــؤمتر امنحصـــائي لألمـــريكتة واملـــؤمتر امنقليمـــي للســـكان
والتنمية .واستمر مستوى املتاركة مرت عا ليماً ا املؤمتر امنقليمي املعم باملرلة من كل بلـدان
املنطقــة .وا املقابــل ،كــان مســتوى املتــاركة منخ مــا للريايــة مــن جانــب الــدول األعمــاق
الكاريبية النا قة بامننكليزية ا ا ي تة املتبقيـتة .ويـب ذلـك ـواغل بتـثن مـدى بـروت دور
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اللجنــة وجــدواها ا هــذا املنطقــة فيمــا يتعلــق باجملــاالت املواضــيعية التاليــة :التخطــيم الــو م
والعلم واالبتكار وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
اجلدول 2
املتاركة ا جلسات ا ي ات ال رعية املواضيعية

اهليئة الفرعية

أمريكلللللللللللا أمريكلللللللللللا الللللدول الكاريبيللللة الللللدول الكاريبيللللة
اجلنوبيلللللللللة الوسللللللللطى الناطقلة باسسللبا/ية الناطقللة باس/كليزيللة
( ١٠دول ( 7دول الفر/سللللية ( 3دول ( ١3دوللللللللللللللللللة
(أ)
اجملموع
عضوا)
أعضاء)
أعضاء)
أعضاء)

املؤمتر امنحصائي لألمريكتة
10

6

اجللسة السابعة (سانتياغو ،تترين الباين/نوفمرب )2013
اجللسة السادسة (بافارو ،اجلمهورية الدومينيكيـة ،تتـرين
4
10
الباين/نوفمرب )2011
3
8
اجللسة اخلامسة (بوغوتا ،آب/لغسطس )2009
املؤمتر امنقليمي املعم باملرلة ا لمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
اجللســـــة البانيـــــة عتـــــرة (ســـــانتو دومينريـــــو ،تتـــــرين
6
10
األول/لكتوبر )2013
5
9
اجللسة احلادية عترة (براتيليا ،متوت/يوليه )2010
5
10
اجللسة العا رة (كيتو ،آب/لغسطس )2007
(ب)
املؤمتر امنقليمي للسكان والتنمية ا لمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

2

10

28

3
2

7
1

24
14

2
3
3

9
7
9

27
24
27

10
6

30
24
12

3
7
10
اجللسة األو (مونتي يديو ،آب/لغسطس )2013
2
6
10
اجللسة املخصصة (كيتو ،متوت/يوليه )2012
–
2
3
7
اجللسة املخصصة (سانتياغو ،ليار/مايو )2010
(ج)
اجمللس امنقليمي للتخطيم التابع ملعهد لمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب للتخطيم االقتصادي واالجتماعي
اجللســـــة الرابعـــــة عتـــــرة (براتيليـــــا ،تتـــــرين البـــــاين/
3
1
7
8
نوفمرب )2013
مــــــؤمتر العلــــــم واالبتكــــــار وتكنولوجيــــــا املعلومــــــات
واالتصاالت
–
1
5
9
اجللسة األو (سانتياغو ،حزيران/يونيه )2014

19

15

مالحظة :ميبل اللون األخمر  80ا املائة لو لكبر من الدول األعماق؛ وميبل اللون األ ر  79-50ا املائة؛ واللون األمحـر لقـل
من  50ا املائة.
(ل) تتمل سورينام.
(ب) كان يسمال سابقا اللجنة املخصصة للسكان والتنمية.
(ج) م يكن تقرير اجللسة البالبة عترة املعقودة ا براتيليا ا حزيران/يونيه  2007متوافرا علال املوقع التبكي للجنة.
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التعامل مع الوتارات ال نية يتباين من منطقة دون اقليمية ا لخرى
 - 31م تدرَج بعض الوتارات ال نيـة للـدول األعمـاق مـن منطقـة البحـر الكـارييب ولمريكـا
الوســطال ا مراســالت اللجنــة الدوريــة املتصــلة بعملــها ا اجملــاالت املواضــيعية اخلا ــة هبــذا
الــوتارات .وحيــدث ذلــك بتــواتر لكــرب ا اجملــاالت الــا ال توجــد ــا هي ــة فرعيــة مواضــيعية.
والوعي بثعمـال اللجنـة ،ال سـيما لعمـال التُـعب ا املقـر ،مـنخ ض بـة الـوتارات ال نيـة ا
كا مل منطقة البحر الكارييب .وتت نتائج االستقصاق املوجه ا الـوتارات ال نيـة ليمـاً ا لن
اللجنة ا جدوى وبروت لكرب بكب ا لمريكا الالتينية مقارنـة مبنطقـة البحـر الكـارييب .وكمـا
هو مبة ا التكل اخلامس ،م تزد عن  33ا املائة نسبة اجمليـبة الكـاريبية الـذين ارتـثوا لن
اللجنــة تقــدم مســا ات ا عمليــات رســم السياسات /ــنع القــرارات علــال الصــعيد امنقليمــي
لو دون امنقليمي ال تسـتطيع كيانـات لخـرى تقـدميها .واضـافة ا ذلـك ،كانـت نسـبة الـذين
رلوا لن اللجنة فعالة ا حتديد املسائل النا ة ا جمال السياسات امنجائية من جممـوع مسـؤوذ
الوتارات ال نية الذين لجابوا علال األسـ لة ال تزيـد عـن  36ا املائـة ا حالـة املسـائل النا ـ ة
املهمة ملنطقة البحر الكارييب ،مقارنة بنسبة  61ا املائة ا حالة املسائل النا ـ ة املهمـة ملنطقـة
لمريكا اجلنوبية و  43ا املائة ا حالة املسائل النا ة املهمة ملنطقة لمريكـا الوسـطال .ويعـزى
اخن ا بروت اللجنة ا حد كب ا نقص اتصااللا الدورية مع واضعي السياسات الو نيـة،
وهو ما يعترب جماال رئيسيا للتحسة من جانب كل من مديري اللجنة والدول األعماق.
التكل اخلامس
تصــورات املســؤولة ا الــوتارات ال نيــة بتــثن املســا ات املتمــايزة للج نــة ا عمليــات
نع القرار علال الصعيد امنقليمي/دون امنقليمي حسب املنطقة دون امنقليمية

اجمليبــــون مــــن لمريكــــا اجلنوبيــــة
نعم
ال
ال لعرف

(اجملموع = )85
اجمليبــــون مــــن لمريكــــا الوســــطال
(اجملموع = )54
اجمليبون من منطقة البحـر الكـارييب
(اجملموع = )36
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 - 32وتتباين جتارب التُعب ال نيـة التابعـة للجنـة ا احل ـا علـال عالقـة توا ـل فعالـة مـع
املســؤولة ا الــوتارات ال نيــة ذات الصــلة ا لتلــف بلــدان املنطقــة .ومتبــل ُــعبة التــؤون
اجل نسانية استبناق اجيابيا ملحو ا .فمع م التُعب/املكاتب ال توجد لديها قاعدة بيانات حمدريـة
تُســتجمع فيهــا معلومــات االتصــال املوجــودة لــدى فــرادى املــو ة ،ممــا يس ـ ر عــن فقــدان
االتصاالت مع تبدل املو ة .وا بعض احلاالت ،لدى حـدوث تريـ ا احلكومـة ا توقـف
م اجئ ا التوا ل  .وال توجد ا الوقت احلـاذ اسـتراتيجية علـال نطـاه اللجنـة ككـل منقامـة
اتصاالت مع مسـؤوذ الـوتارات ال نيـة منبالغهـم بثعمـال اللجنـة املاضـية واجلاريـة واملعتزمـة.
واقترح ما نسبته  55ا املائة من مسؤوذ الوتارات ال نية الذين استطلعت آرا هـم لن حتسـن
اللجنة توا لها مع الدول األعماق لتلبية احتياجات تلك الدول بصورة لفمل.
علال الرغم من التحسن الذي هدته السنوات األخ ة ،ال تزال هناك حاجة ا حتسـة
ادماج لولويات منطقة البحر الكارييب ا برنامج عمل اللجنة
 - 33هناك اقرار واسع النطاه ا الدول األعماق الكاريبية حبـدوث حتسـن كـب مـؤخرا ا
دمج لولويالا ا لعمال اللجنة .فقد ل اد كبـار املسـؤولة مـن اجلماعـة الكاريبيـة وجامايكـا،
الرئيس احلاذ للجنة التنمية والتعاون ملنطقة البحر الكارييب ،بالدور القيـادي الـذي تمـطلع بـه
اللجنـــة االقتصـــادية ألمريكـــا الالتينيـــة ومنطقـــة البحـــر الكـــارييب ا تيـــادة مراعـــاة البيانـــات
واألولويات الكاريبية ا منتورالا ولعما ا التحليلية األخرى.
 - 34وخالل السنوات األخ ة ،بذلت عدة ُعب ولقسـام/وحدات ا مقـر اللجنـة جهـودا
واعية لدمج البلـدان الكاريبيـة النا قـة بامننكليزيـة ا بـرامج عملـها .ولسـ ر ذلـك عـن حتسـن
فــوري ا تنســيق الــع البيانــات م ـن هــذا البلــدان .ولدى ذلــك ليمــا ا عمــل متــترك بــة
املنا ق دون امنقليمية ،مبا ا ذلك تيادة متاركة الدول األعماق الكاريبيـة ا لنتـطة يقودهـا
كل من مقر اللجنة الرئيسي ومقرها دون امنقليمي ألمريكا الوسطال.
 - 35وا الوقــت ن ســه ،يلــزم بوضــوح بــذل مزيــد مــن اجلهــود لــدمج هــذا املنطقــة دون
امنقليمية بالكامل ا برنامج عمل اللجنة .واضافة ا ذلـك ،ال تـزال البلـدان الكاريبيـة تواجـه
حتــديات ا امكانيــة اال ــالع علــال قــدر كــب مــن املعرفــة امنقليميــة الــا تولــدها اللجنــة،
اذ ال يتوافر كب من منتورالا اال بامنسبانية.
 - 36وال توجــد ا الوقــت احلــاذ آليــة تك ــل قيــام بــرامج العمــل ا ُــعب املقــر بــدمج
لولويات واحتياجات الدول األعماق الكاريبية احملددة مـن خـالل ا ـار جلنـة التنميـة والتعـاون
ملنطقــة البحــر الكــارييب ،مبــا ا ذلــك األولويــات احملــددة ا اجتمــاع املائــدة املســتديرة امنجــائي
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ملنطقة البحر الكارييب .واملسؤولية عن تن يذ قرارات جلنـة التنميـة والتعـاون ،مبـا ا ذلـك تعب ـة
املـوارد الالتمــة للتن يـذ ،متروكــة بدرجـة كــب ة للمقـر دون امنقليمــي ملنطقـة البحــر الكــارييب.
اال لن دعم تن يذ هـذا القـرارات ا اجملـاالت املواضـيعية املختل ـة ،يتجـاوت بوضـوح القـدرات
احلاليــة ــذا املقــر دون امنقليمــي .فهــو يمــم لربــع وحــدات مواضــيعية :التنميــة االقتصــادية؛
وامنحصاقات؛ والتنمية االجتماعية مبـا ا ذلـك السـكان؛ والتنميـة املسـتدامة .وتوجـد ا كـل
وحدة مواضيعية ما بة و ي ة واحدة (امنحصاقات) ولربع و ـائف (التنميـة االقتصـادية) مـن
ال ــة ال نيــة .ويقــوم مــا جمموعــه  10مــو ة فنـية حاليــا بثعمــال البحــث والتحليــل ،ودعــم
العمليات احلكومية الدولية ،وتوف املساعدة التقنية لالسـتجابة لالحتياجـات دون امنقليميـة ا
جماالت متنوعة.
 - 37وعالوة علال ذلـك ،تتـ البيانـات املتـوافرة عـن بعبـات املسـاعدة التقنيـة خـالل فتـرة
السنتة  2013-2012ا لن مع م ُعب املقر اضـطلعت بعـدد حمـدود للريايـة مـن البعبـات
االستتارية ا البلدان الكاريبية النا قة بامننكليزية .فعلال سبيل املبال ،ن ـذت ُـعبة السـكان
 218بعبــة ،لوفــدت بعبتــان منــها فقــم ا بلــدان كاريبيــة نا قــة بامننكليزيــة ،مقارنــة مــع
 123بعبــة لوفــدت ا لمريكــا اجلنوبيــة ،و  44ا لمريكــا الوســطال ،و  7ا دول كاريبيــة
نا قــة بامنســبانية لو ال رنســـية .وم تقــم ُـــعبة التجــارة الدوليــة والتكامـــل و ُــعبة امننتـــاج
وامننتاجية وامندارة بإي اد لي بعبات للتعاون الـتقم ا البلـدان الكاريبيـة النا قـة بامننكليزيـة.
وعلال الرغم من اجلهود املوجهة األخ ة املبذولة من امندارة العليـا ،فإنـه يبـدو لن هنـاك اجتاهـا
عاما حنو عدم اعطاق لولوية ملنطقة البحر الكارييب.
 - 38وستتطلب معاجلة االحتياجات املُلحة ملنطقة البحر الكارييب تعريف دور ومسـؤوليات
ُعب اللجنة ا املقر (كل من التُعب ال نية ودعم الربامج) لدعم تن يذ قرارات جلنـة التعـاون
والتنمية ملنطقة البحر الكارييب.

ال عالية
جيم  -تيسر اللجنة ـنع القـرارات وبنـاق التوافـق ا ا راق بتـثن اجملـاالت املواضـيعية
ا امة علال الصعيدين امنقليمي ودون امنقليمي
 - 39ل ــار ريلبــا الــوتارات ال نيــة الــا اســتُطلعت آرا هــا ا لن اللجنــة فعالــة ا تيســ
املنتــديات امنقليميــة ودون امنقليميــة للحــوار والتــداول دعمــا لصــنع القــرارات وبنــاق التوافــق
ا ا راق بتــثن القمــايا الرئيســية ا جمــال السياســات علــال الصــعيد امنقليمــي .وتــرى الــدول
األعماق ا اللجنة ريكا ذا معرفة فنية عالية ،ووسيطا نزيهـا ،ومـوردا موريوقـا بـه فيمـا يتعلـق
18/39

15-04333

E/AC.51/2015/6

بدعم نع القرارات علـال الصـعيد امنقليمـي .وا الـدورات الـبالث املاضـية ،تو ـلت اللجنـة
ا توافق آراق بتثن  45بندا من خالل اعتماد قرارات بتثن ائ ة مـن اجملـاالت املواضـيعية،
مبل املرلة ،والسكان ،وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،والتعاون فيما بة بلـدان اجلنـوب،
وال تنمية االجتماعية .وتصنف القرارات الا يسرت اللجنة اطاذها ا ريالث ف ات:
(ل)

تن يمية لو ادارية (مبل برنامج عمل اللجنة) 12 :قرارا؛

(ب) مواضيعية (مبل املرلة والسكان وجمتمع املعلومات) 25 :قرارا ،حيث يسـرت
اللجنــة التو ــل ا توافــق آراق علــال الصــعيد امنقليمــي واقــرار ع ـدد مــن التــداب  ،مبــا فيهــا
القــرار ( 682د )35-املتخــذ ا عــام  2014والــذي لنتــئ مبوجبــه املــؤمتر امنقليمــي املعــم
بالتنمية االجتماعية ا لمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛
(ج)

توافق آراق عام واعالنات سياسية 8 :قرارات.

 - 40ومشلت هذا القرارات الـ  45ما جمموعه  59فقرة تـدعو ا اطـاذ اجـراق مـن جانـب
لمانة اللجنة لو لمينها التن يذي و  15فقرة تدعو ا اطـاذ اجـراق مـن جانـب الـدول األعمـاق
(اجلدول .)3
اجلدول 3
عدد القرارات الا اطذلا اللجنة حسب املوضوع/املسثلة2014 - 2010 ،
املوضوع املسألة

٢٠١٠

٢٠١٢

٢٠١4

اجملموع

بناق توافق ا ا راق  -اعالنات سياسية
بيعة مواضيعية
قرارات ادارية

1
7
4

5
8
4

2
10
4

8
25
12

12

17

16

45

14

25

20

59

3

4

8

15

اجملموع
عــدد ال قــرات الــا تــدعو ا قيــام لمانــة
اللجنة باطاذ اجراقات
عــدد ال قــرات الــا تــدعو ا قيــام الــدول
األعماق باطاذ اجراقات

 - 41ويسرت اللجنة ليما اعتماد عدد من االت اقات املؤسِّسة لقواعد وعدد مـن القـرارات
اجملسِّدة اللتزامات الدول األعماق ا اجتماعات ا ي ات ال رعية( .)6ويتـمل ذلـك توافـق آراق
__________
( )6يتمل توافق آراق سانتو دومينريو لكبر من  100قرار ويتمل توافق آراق مونتي يـديو بتـثن السـكان والتنميـة
لكبر من  130قرارا تتممن اليعها امنعراب عن التزامـات الـدول األعمـاق بتـثن عـدد مـن اجملـاالت ،منـها
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مونتي يــديو بتــثن الســكان والتنميــة ا آب/لغســطس  2013وتوافــق آراق ســانتو دومينريــو
ا آب/لغسطس  .2007ويرد ا اجلدول  4بعض لهم االت اقات الا جرى التو ل اليها.
اجلدول 4
لمبلة علال وريائق توافق ا راق الا اعتمدلا ا ي ات ال رعية للجنة
املسائل السكانية
توافق آراق بلدان لمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب بتثن السكان والتنمية ،الذي اعتمـد
ا مكسيكو ا ليار/مايو 1993
توافق آراق مونتي يديو بتثن السكان والتنمية ،الذي اعتمد ا آب/لغسطس 2013
املسائل اجلنسانية
توافـق آراق كيتـو ،الــذي اعتمـد ا الـدورة العا ــرة للمـؤمتر امنقليمـي املعــم بـاملرلة ا لمريكــا
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،املعقودة ا آب/لغسطس 2007
توافــق آراق براتيليــا ،الــذي اعتمــد ا الــدورة احلاديــة عتــرة للمــؤمتر امنقليمــي ،املعقــودة ا
متوت/يوليه 2010
توافق آراق سانتو دومينريو ،الذي اعتمد ا الدورة البانية عترة للمؤمتر امنقليمـي ،املعقـودة ا
تترين األول/لكتوبر 2013
اضطلعت اللجنة بدو ر حاسم ا مساعدة الدول األعماق علال بناق وبلـورة ـوت موحـد
ا عمليات وضع السياسات علال الصعيد العاملي
 - 42قامــت اللجنــة ،مــن خــالل تقــدمي التحليــل وتعزيــز احلــوار ،مبســاعدة الــدول األعمــاق
ا بناق وبلورة وت موحد ا عمليات وضع السياسـات علـال الصـعيد العـاملي .وعلـال وجـه
اخلص ـو  ،يســرت اللجنــة عمليــة التو ــل ا موقــف اقليمــي موحــد ا ســياه مــؤمتر األمــم
املتحــدة املعــم بالتنميــة املســتدامة ،املعقــود ا حزيران/يونيــه  ،2012واملــؤمتر الــدوذ البالــث
املعم بالدول اجلزريـة الصـري ة الناميـة ،املعقـود ا ليلول/سـبتمرب  ،2014واملـداوالت اجلاريـة
بتثن خطة التنمية ملا بعد عام .2015

__________
املســــاواة بــــة اجلنســــة وتعمــــيم مراعــــاة املن ــــور اجلنســــاين واملتــــاركة السياســــية للمــــرلة ،والتــــعوب
األ لية ،وا جرة.
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تقدم اللجنة الدعم لعمليات التكامل علال الصعيدين امنقليمي ودون امنقليمي
 - 43قدمت اللجنة مدخالت تقنية ا لتلف آليات التكامل دون امنقليمية ،مبل مـؤمترات
القمـــة لبلـــدان لمريكـــا الالتينيـــة ومنطقـــة البحـــر الكـــارييب واالحتـــاد األورو  ،ومـــؤمتر القمـــة
األيـــب ي  -األمريكـــي لر ســـاق الـــدول واحلكومـــات ،ومـــؤمتر قمـــة األمـــريكتة ،وكـــذلك
االجتماعــات الرفيعــة املســتوى الحتــاد لمــم لمريكــا اجلنوبيــة ،والاعــة دول لمريكــا الالتينيــة
ومنطقة البحر الكارييب .وقامت اللجنة ليما ،بالتعاون مع مركز التنمية التـابع ملن مـة التعـاون
وال تنمية ا امليدان االقتصادي ،بتقدمي الدعم ال م ا األمانة العامة األيب ية  -األمريكية.
 - 44وبامنضــافة ا ذلــك ،ومــن خــالل تقــدمي التحليــل الــتقم واســتجابة لطلبــات حمــددة
للحصول علال املساعدة ،تيسر اللجنة املداوالت واملناقتات املتعلقة بعدد مـن املسـائل امنجائيـة
م ن خالل آليات التكامل واملن مات امنقليمية ودون امنقليمية التالية:
• احتاد لمم لمريكا اجلنوبية؛
• جملس لمريكا اجلنوبية املعم با ياكل األساسية والتخطيم؛
• اجلماعة الكاريبية؛
• من ومة التكامل ألمريكا الوسطال؛
• لمانة التكامل االقتصادي ألمريكا الوسطال؛
• جلنة لمريكا الوسطال للبي ة والتنمية؛
• السوه اجلنوبية املتتركة؛
• الاعة دول لمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛
• لمانة التكامل االجتماعي ألمريكا الوسطال؛
• جملس النقد ألمريكا الوسطال؛
• الاعة دول األنديز.
 - 45ويت ل حاب املصلحة امنقليميون ودون امنقليمـية الـذين لجريـت معهـم مقـابالت
ا اللجنة باعتبارها ريكا تقنيا لساسيا تساعدهم املدخالت الا يقـدمها علـال اطـاذ قـرارات
مستن ة واعتماد تداب للنهو بالتكامل امنقليمي ودون امنقليمي.
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دال  -يسهم مُجمل لعمال البحث والتحليل الـا تمـطلع هبـا اللجنـة ا تيـادة الـوعي
وتبادل اخلربات ،ولكن ال جيري نتر كل املعارف بال عالية الا ميكن بلوغها
تزيد اللجنة من معـارف وقـدرات واضـعي السياسـات وتبـري عمليـات ـنع القـرارات
علال الصعيد الو م
 - 46تــوفر اللجنــة بيانــات واحصــاقات موريــوه هبــا وقابلــة للمقارنــة ،وحبــوث وحتلــيالت
تطبي قية مستقلة ،وخيارات علال عيد السياسات العامـة ،سـعيا ا حتقيـق نتيجـتة جـامعتة:
(ل) تيادة الوعي باملسائل الراهنة والنا ة وفهمها ا وف واضعي السياسات وغ هـم مـن
ل حاب املصلحة ا املنطقة؛ (ب) تعزيز قدرة بلـدان املنطقـة علـال ـياغة وتن يـذ السياسـات
الــا تعــزت التنميــة املســتدامة .ويــوجز اجلــدول  5حجــم النــواتج البحبيــة والتحليليــة للجنــة
ا فترت السنتة املاضيتة.
اجلدول 5
النواتج البحبية والتحليلية حسب النوع 2013 - 2012 ،و 2015 - 2014
/وع الناتج

٢٠١3-٢٠١٢

٢٠١5-٢٠١4

وريائق الجتماعات لفرقة اخلرباق
منتورات متكررة

88
74

90
60

منتورات غ متكررة
النواتج التحليلية األخرى

183
181

176
159

جمموع النواتج البحبية والتحليلية
النسبة امل وية حلصة هذا النواتج من جمموع نواتج اللجنة

526
69

485
72

765

622

جمموع نواتج اللجنة

 - 47وهناك غالبيـة كـب ة مـن املسـؤولة احلكـومية ول ـحاب املصـلحة الـذي اسـتُطلعت
آرا هـم خـالل هـذا التقيـيم تسـتعة بتـكل منـت م بعمـل اللجنـة ا جمـاذ البحـث والتحليـل.
ويتــكل هــذا العمــل لحــد مصــادر املعلومــات الرئيســية الــا يلجــؤون اليهــا ل هــم االجتاهــات
امنقليمية ودون امنقليمية وتقييم حالة بلـد كـل منـهم قياسـا علـال البلـدان األخـرى ا املنطقـة.
وتعتــرف غالبيــة الــوتارات ال نيــة الــا لجابــت علــال لسـ لة االستقصــاق بــدور اللجنــة ا تيسـ
تبــادل اخلــربات بــة الــدول األعمــاق ،وقــد اعتــربت غالبيــة كــب ة ممــن ا لعــوا علــال املنتجــات
البحبيـة والتحليليــة للجنــة ( 83ا املائــة) لن اللجنــة فعالـة ا اريــراق عمليــات وضــع السياســات
و نع القرارات علال الصعيدين امنقليمي و/لو دون امنقليمي .واعترب ليما مسـؤولو الـوتارات
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ال نية الذين لجريت معهـم مقـابالت لن منتـورات اللجنـة وغ هـا مـن النـواتج املعرفيـة تتسـم
بنوعية جيدة ولهنا مصدر موريوه لألفكار املتعلقة بالسياسات.
 - 48ول ار حنو ريلبي املسؤولة احلكومية الذين استُطلعت آرا هم خـالل هـذا التقيـيم ا
لن منتجــات معرفيــة لتل ــة للجنــة تادت وعــيهم باملســائل الــا تتســم بث يــة كــب ة لبلــداهنم.
ول ار ليما  61ا املائة من املسؤولة الذين استُطلعت آرا هـم ا لهنـم اسـتخدموا منتجـات
اللجنة كمراجـع ا وضـع السياسـات والـربام ج الو نيـة ،وذكـر العديـد منـهم لمبلـة علـال هـذا
التثري  .ويرد لدناا بعض التهادات من مسؤولة حكومية عن جمموعة لتارة مـن منتـورات
رئيسية ادرة عن اللجنة.
اجلدول 6
هادات لتارة عن استخدام املنتورات الرئيسية للجنة
( preliminary Overview of the Economies of Latin America and the Caribbeanن ـرة عامـة
لولية علال اقتصـادات لمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب)” :وفـر املنتـور مـا يلـزم مـن
بيانات وحتليل لتقييم حالة البلد ووفر حتليال مقارنا بتثن السبل الا ميكن لن نسلكها‘‘.
( Social Panorama of Latin Americaاملتــهد االجتمــاعي ألمريكــا الالتينيــة)’’ :وفــرت
منتــورات مــن قبيــل  Social Panorama of Latin Americaمســاعدة ا وضــع ن ــام و ــم
للرعاية‘‘.
( Economic Survey of Latin America and the Caribbeanالدراسـة االستقصـائية االقتصـادية
ألمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر الكـارييب)” :كانـت ااالسـتنتاجات الـواردة ا التقريـرا الـا
تتممن حتليال ألداق اقتصادات لمريكا الالتينية مقترنـا بإنـذار بتـثن اعـادة تريليـب نسـبة املـواد
األوليــة ا انتــاج بعــض البلــدان  ..م يــدة لتحليــل حالــة اقتصــاد اكــوادور ،وخصــائص هــذا
االقتصاد ومستوى اعتمادا علال عـدد قليـل مـن األ ـول الـا تركـز علـال قطـاع انتـاج املـواد
األولية‘‘.
( Foreign Direct Investment in Latin America and the Caribbeanاالســتبمار املبا ــر
األجــنيب ا لمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب)” :ســاعدت الدراســة (الــواردة ا هــذا
النتــرة) علــال حتديــد خصــائص االســتبمار ا لمريكــا الالتينيــة ومســا ته ا النمــو ،والرحبيــة،
واجياد فر العمل ،ونقل التكنولوجيا ،واالعتماد علال املوارد الطبيعية‘‘.
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ال تمـمن اللجنـة بصـورة كاملـة لن تصـل املعـارف ا واضـعي السياسـات وغ هـم مــن
املستقبِلة الذين ميكن لن يست يدوا منها
 - 49تكــون املنتجــات البحبيــة والتحليليــة حمــل تقــدير بتــكل عــام مــن جانــب واضــعي
السياسات وغ هم من ل حاب املصلحة الذين يكونون قد ا لعوا عليهـا .وا الوقـت ن سـه،
تتـ البيانــات املســتقاة مــن مســؤوذ الــوتارات ال نيــة الــذين لجريــت معهــم مقــابالت ا لن
غالبية ُعب اللجنة ليست فعالة ا تعميم الكب من نواجتها علال واضـعي السياسـات الو نيـة
ذوي الصلة ولعماق القاعدة اجلماه ية األوسع نطاقا ا اليع لحنـاق املنطقـة وا التـرويج ـذا
النواتج لديهم .وقد لقر الكب من مديري اللجنـة لن نتـر نتـائج عملـهم يتـكل حتـديا رئيسـيا
سواق علال مستوى التُعب لو بالنسبة للجنة ككـل .وال يعـد النتـر والتـرويج مـن األولويـات
وال خيصص مـا سـوى القليـل مـن املـوارد .بـل ان مـا خيصـص للمنتـورات مـن امليزانيـة غـ
املتعلقة بالو ائف ال يتممن لي لصصات لنتـرها ،باسـتبناق املنتـورات الرئيسـية .وا حـة
لن ا دف الرئيسي من املنتورات هو لن تستن هبا سياسات وبرامج الـدول األعمـاق والتـثري
ا هــذا السياســات والــربامج ،فإنــه ا ــل غيــاب لي اســتراتيجية لو لنتــطة ا جمــال النتــر،
يبدو لن جمرد ا دار املنتور هو النتيجة املتحققة ا هناية املطاف .ودون خطـم فعالـة للنتـر،
ال يصل الكب من املعارف الا ميكن تطبيقها علال الصعيد امنقليمـي لو دون امنقليمـي ا مـن
ميكنهم االست ادة منها.
يتعة حتسة اجلهود الا تبذ ا اللجنة للنتر علال نطاه لوسع
 - 50ا السنوات األخ ة ،استخدمت اللجنة مزجيا من وسـائم امنعـالم التقليديـة ووسـائل
التوا ــل االجتمــاعي اجلديــدة لزيــادة توعيــة اجلمهــور هبــا ،ال ســيما فيمــا يتعلــق مبنتــورالا
الرئيســية .وبامنضــافة ا ذلــك ،ن ــذت اللجنــة مبــادرات لتل ــة مندارة املعــارف ،مبــا ا ذلــك
ا القهــا ا ليار/مــايو  2014ملســتودع رقمــي للوريــائق يتــي الو ــول ا اليــع منتــورالا ا
مكـان واحـد .كمــا لُدخـل مـؤخرا حتســة كـب علــال املوقـع التـبكي للجنــة .ولفـادت وحــدة
ؤون امنعالم عن تسجيل ورود حنو  10 000مادة اعالميـة سـنويا يُـذكر فيهـا اسـم اللجنـة
ا الصحف وحمطات التل زيون وامنذاعة الا تسـتخدم اللريـة امنسـبانية لساسـا .ويـبة اجلـدول
 7لدناا لعـداد متـابعي اللجنـة علـال مـوقعي تـويتر وفيسـبوك مقارنـة بثعـداد متـابعي املن مـات
امنقليميــة األخــرى ،ويــبة اجلــدول  8الت ـثري ات الــا تركتــها جمموعــة لتــارة مــن املنتــورات
الرئيسية الا درت مؤخرا ا وسائم امنعالم.
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اجلدول 7
مقارنة بة لعداد متابعي اللجنة ومتابعي من مات اقليمية لخرى ا وسائل التوا ل االجتماعي
اللجنـــــة االقتصـــــادية ألمريكـــــا الالتينيـــــة ومنطقـــــة
البحر الكارييب
مصرف التنمية للبلدان األمريكية
اللجنة االقتصادية واالجتماعية سيا واحمليم ا ادئ
البنك الدوذ (منطقة لمريكا الالتينية)

املتابعون على موقع تويتر

املتابعون على موقع فيسبوك

144 446

155 449

238 078
31 993
192 964

169 270
6 684
349 123

اجلدول 8
مقارنة بة متوسم لعداد عمليات تزنيل البيانات وامن ارات الواردة ا وسائم امنعالم امنخبارية

املنشورات
Preliminary Overview of the Economies

االستخدام
عللللدد البلللللدان الللل
أرقللللللللام القياسللللللللات
وردت فيهلللللللللللللللللللا
الشللللبكية  -متوسلل ل
العلللللللللدد السلللللللللنو اسشللللارات الللللواردة اسشلللللللللللللللللارات يف
(ب)
(أ)
األخبار
يف األخبار
لعمليات التزني
10 650

1 073

36

املتابعة على موقلع
التواصلللللللللللللللللل ل
االجتمللللللللللللللاع
فيسبوك
-

of Latin America and the Caribbean

(ن رة عامـة لوليـة علـال اقتصـادات لمريكـا
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب)
Social Panorama of Latin America

5 189

792

36

8 724

Economic Survey of Latin America and the

8 525

1 575

41

4 422

Latin America and the Caribbean in the

1 143

472

28

5 850

Foreign Direct Investment in Latin

2 962

805

43

-

(املتهد االجتماعي ألمريكا الالتينية)

( Caribbeanالدراسة االستقصـائية االقتصـادية
ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب)

( World Economyلمريكا الالتينية ومنطقـة
البحر الكارييب ا االقتصاد العاملي)
( America and the Caribbeanاالسـتبمار
املبا ر األجنيب ا لمريكا الالتينية ومنطقـة
البحر الكارييب)

(ل) تــبة البيانــات األرقــام املتوســطة لعميــات تزنيــل كــل منتــور مــن عــام  2009ا عــام  ،2014باســتبناق املنتــور
 ،Preliminary Overview of the Economies of Latin America and the Caribbeanالـذي ال تتـوفر البيانـات بتـثنه
اال لل ترة من عام .2010
(ب) وسائم اعالم اخبارية فقم ( Factivaو  )LexisNexisمن  1آب/لغسطس  2012ا  2آب/لغسطس .2013
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 - 51وقد تكون هذا اجلهود الا بذلت مؤخرا قد تادت من عدد متابعي اللجنـة ا وسـائم
امنعالم ،ولكـن لـيس هنـاك دليـل واضـ علـال لن هـذا اجلهـود تصـل ا املسـت يدين الرئيسـية
املقصودين من عمل اللجنة ،لي واضعي السياسات العاملة ا جماالت ـق للتنميـة االقتصـادية
واالجتماعية والتنمية املستدامة بي يا .وتت البيانات املقدمـة مـن اللجنـة ا لن عمليـات التزنيـل
ألغلبيــة منتــورالا الرئيســية تتنــاقص بصــورة مطــردة ،كمــا هــو مــبة ا التــكل  6لدنــاا(.)7
وم حيافظ علال ن ـس املسـتوى مـن عمليـات التزنيـل ا السـنوات القليلـة املاضـية سـوى منتـور
.Preliminary Overview of the Economies of Latin America and the Caribbean
التكل الساد
بيانات تزنيل املنتورات الرئيسية
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املنتورات الرئيسية للجنة
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املصدر :حتليالت اللجنة وتقاريرها.

 - 52وتســتلزم ك الــة لن تصــل املنتجــات املعرفيــة ا واضــعي السياســات وا املســتقبلة
األوســع نطاقــا اجــراق اســتعرا لقنــوات النتــر احلاليــة .وتــوتع اللجنــة نواجتهــا مــن املعــارف
ا منتديات واجتماعات ق ،وكـذلك مـن خـالل البعبـات االستتـارية؛ غـ لن فعاليـة هـذا

__________
( )7اعتمد هذا التحليل علال تقـارير عـن احصـاقات عمليـات التزنيـل ،قدمتـها اللجنـة كمسـا ة ا هـذا التقيـيم.
وجتدر امن ارة ا لن اللجنة لبلريـت مكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة ،بعـد لن لعـد متـروع تقريـر التقيـيم،
بالتباين والبريرات ا الع البيانات ا لتلف سنوات امنبالغ.
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املمارســـات ا لن تصـــل ا واضـــعي السياســـات املعنـــية ولن تـــؤرير ا هنايـــة املطـــاف ا
السياسات العامة م تقيّم بعد .وا الوقت ن سـه ،هنـاك بعـض املمارسـات اجليـدة املعمـول هبـا
حاليا داخل اللجنة ميكن الن ر ا تكرارهـا ،وال سـيما املرا ـد التـبكية املعنيـة بسياسـة املاليـة
العامة واملساواة بة اجلنسة.

هاق  -قــدمت اللجنــة الــدعم لتعزيــز امنحصــاقات وتنســيقها ا اليــع لحنــاق املنطقــة؛
غـ لهنــا م تكــن فعالــة مبــا فيــه الك ايــة ا تعزيــز القــدرات امنحصــائية ا منطقــة
البحر الكارييب الا يعترب تعزيزها من األولويات
قدمت اللجنة الدعم ل تعزيز القدرات امنحصائية ا املنطقة
 - 53قدمت اللجنة الدعم لتنسيق امنحصـاقات ا اليـع لحنـاق املنطقـة ،وحتسـة املنـهجيات
فيما يتعلق باحلسابات القوميـة ومؤ ـرات ال قـر واملؤ ـرات اجلنسـانية وغ هـا مـن املؤ ـرات
االجتماعيــة .وقــد عــزت هــذا التنســيق امنحصــاقات علــال الصــعيد امنقليمــي ودون امنقليمــي
والو م .وساعدت اللجنة ليما ا حتسة قدرة الدول األعماق علـال الـع البيانـات املسـتمدة
من التعدادات وحتليلها .وخـالل فتـرت السـنتة املاضـيتة ،سـاعدت اللجنـة ريالريـة بلـدان علـال
حتسة التداب الداخليـة املتعلقـة مبؤ ـرات ال قـر والعمـل ،وقـدمت دعمـا ا جمـال املنـهجيات
بتــثن مؤ ــرات اجتماعيــة لتل ــة ا ســبعة بلــدان ،وقــدمت الــدعم خلمســة بلــدان منعــداد
الدراسات االستقصائية لألسر املعيتية .وفيما يتعلـق باملنـهجيات املتعلقـة باحلسـابات القوميـة،
لبلريـت  10بلــدان عــن حتقيــق حتســن كـب ولحــرتت  4بلــدان تقــدما ا تقــديرات احلســابات
ال رعية .وقدمت اللجنة ليما دعما امال لـ  39من دو ا األعماق والدول واألقـاليم املنتسـبة
اليها ( 17ا لمريكا الالتينية و 22ا منطقة البحـر الكـارييب) املتـاركة ا برنـامج املقارنـات
الدولية فيما يتعلق جبمع البيانات والتحقـق منـها .وسـلطت مكاتـب امنحصـاقات الو نيـة الـا
لجريـت معهـا مقـابالت المـوق علـال الــدور احملـوري للمـؤمتر امنحصـائي لألمـريكتة ا قيــادة
تطوير امنحصاقات امنقليمية ،فمال عن الدعم احليوي الذي تقدمه اللجنة.
 - 54كمــا قــدمت اللجنــة ال ـدعم ملبــادرات تنميــة القــدرات الــا تن ــذها األفرقــة العاملــة
املتثل ــة مــن مكاتــب احصــائية و نيــة .وهــذا األفرقــة العاملــة املتــكَّلة ضــمن هيكــل املــؤمتر،
تتـــمل لفرقـــة معنيـــة بتنســـيق احصـــاقات ال قـــر ،واجـــراق التعـــدادات ،واحلســـابات القوميـــة،
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وسوه العمل ،والبي ة ،والتؤون اجلنسـانية ،والدراسـات
االستقصــائية لألســر املعيتــية ،واألهــداف امنجائيــة لألل يــة ،والزراعــة ،والرضــع واملــراهقة،
وبنــــاق املؤسســــات ،واألمــــن العــــام ،والعدالــــة .ووا ــــلت اللجنــــة تعزيــــز قاعــــدة بيانالــــا
امنحصائية املركزية الا بلـغ حبلـول هنايـة عـام  ،2013جممـل مـا سـجلته مـن عمليـات تزنيـل،
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 6 470 000عملي ـة تنـــزيل ملؤ ــرات احصــائية ،و  1 180 000عملي ـة تزنيــل للمنتــور
الرئيســي ( Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbeanاحلوليــة امنحصــائية
ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب).
حيتاج دعم القدرات امنحصائية ا منطقة البحر الكارييب ا مزيد من التعزيز
 - 55ر د مكتب خدمات الرقابة الداخليـة احـرات بعـض التقـدم ا ك الـة ادراج البيانـات
والتحليالت املتعلقة مبنطقة البحر الكـارييب ضـمن منتـورات اللجنـة الرئيسـية .وحـدريت ليمـا
تيــــادة ا متــــاركة الــــدول األعمــــاق مــــن منطقــــة البحــــر الكــــارييب النا قــــة بامننكليزيــــة
ا االجتماعــات الرئيســية واألنتــطة األخــرى للمــؤمتر امنحصــائي لألمــريكتة .وســلمت جلنــة
التنمية والتعاون ملنطقة البحـر الكـارييب هبـذا االجتـاا امنجيـا ا قرارهـا ( 78د ،)24-ودعـت
الــدول الكاريبي ـة ا تيــادة متــاركتها ا لنتــطة املــؤمتر( .)8بيــد لنــه ،فيمــا يتعلــق باملســاعدة
التقنيــة ،ال بــد لن ي ــل حتســة تــوافر البيانــات املتعلقــة مبنطقــة البحــر الكــارييب ونوعيتــها مــن
األولويات األساسية .وا جمال امنحصاقات االجتماعيـة ،م توفـد ا دولـة نا قـة بامننكليزيـة
ا منطقة البحر الكارييب سوى بعبة واحدة مـن اللـة مـا يربـو علـال  40بعبـة استتـارية تقنيـة
لوفـــدت ا  15مـــن الـــدول األعمـــاق ا ال تـــرة  .2013-2012وباملبـــل ،قامـــت ـــعبة
السكان ،ا ال ترة  ،2013-2012بثكبر مـن  40بعبـة استتـارية تقنيـة ذات ـلة بالتعـداد
و/لو الرباجميـــات امنحصـــائية لن ـــام ريـــداتام (ن ـــام اســـترجاع البيانـــات للمنـــا ق الصـــري ة
باستخدام احلاسوب اخل يف) .وقدمت لكبر من ريلبي هـذا البعبـات خـدمالا لتسـعة بلـدان ا
لمريكــا اجلنوبيــة ،ا حــة لن  17ا املائــة منــها قــدمت خــدمالا لبلــدان خــارج املنطقــة .لمــا
البعبات املتبقية فقد قدمت خدمالا لبلـدين مـن لمريكـا الوسـطال ،وبلـدين نـا قة بامنسـبانية،
وبلد نا ق بامننكليزية من منطقة البحر الكارييب.
 - 56وبامنضافة ا ذلـك ،ال تعكـس املـوارد البتـرية لـدعم العمـل امنحصـائي مبقـر اللجنـة
دون امنقليمي ملنطقة البحـر الكـارييب علـال حنـو كـاف كبـرة لبـات املسـاعدة ا املنطقـة دون
امنقليمية :فللمكتب ا الوقت الراهن و ي تان فقم لصصتان ذا اجملـال ا حـة لن الو ي ـة
الوحيدة مـن ال ـة ال نيـة (ف )4-مـا تالـت ـاغرة منـذ ـباط/فرباير  .2013لـذا ينبريـي لن
تعزت اللجنة الدعم امنحصائي ا منطقة البحر الكارييب.
__________
( )8قــرار جلنــة التنميــة والتعــاون ملنطقــة البحــر الكــارييب ( 78د ،)24-ال قــرة  .3وحبــت ليمــا جلنــة التنميــة
والتعــاون ا القــرار ن ســه اللجنــة علــال ”ايــالق لولويــة عليــا حلتــد املــوارد الالتمــة لتقــدمي املســاعدة التقنيــة
ا البلدان األعماق“ من خالل لنتطة ق لبناق القدرات.
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واو  -بإمكـــان اللجنـــة تيـــادة تعزيـــز لريـــر مســـاعدلا التقنيـــة باالســـت ادة الكاملـــة مـــن
دورها احل ات
تؤرير اللجنة ا رسم السياسات /نع القرارات علال الصعيد الو م
 - 57تستجيب اللجنة ب عالية للطلبات املقدمة من الدول األعماق للحصول علـال املسـاعدة
التقنيـة .وقـد لكــدت استعراضـات الوريــائق واملقـابالت مــع ـانعي السياســات الو نيـة وسـائر
ل ــحاب املصــلحة ا األرجنــتة ،واكــوادور ،ولوروغــواي ،وترينيــداد وتوبــاغو ،وجامايكــا،
و يلي ،وغيانا ،وكوستاريكا لن عمل اللجنـة ا جمـال املسـاعدة التقنيـة البنائيـة حي ـي بتقـدير
كب من املست يدين ،وحيقق قـدرا مـن التـثري امللمـو ا عمليـات وضـع السياسـات الو نيـة.
ويهــدف عمــل اللجنــة ا جمــال املســاعدة التقنيــة ا الت ـثري ا السياســات عــن ريــق تقــدمي
املتورة ا جمال السياسات دون امالق مسار معة علال الدول األعمـاق .وسـعال فريـق التقيـيم
ا احلصــول علــال لدلــة ملموســة بتــثن الت ـثري ا السياســات الو نيــة ا عــدد مــن اجملــاالت
املواضيعية ،ا كل استراتيجية للتنمية الو نية ،لو سياسـات لو قـوانة ذات روابـم ملموسـة
بعمل اللجنة .ويبة اجلدول  9بعض األمبلـة علـال مسـا ات اللجنـة ا التـثري ا السياسـات،
والا متكّن فريق التقييم من التحقق من حتها.
اجلدول 9
لمبلة علال تثري اللجنة ا السياسات
البلد

اجملاالت املواضيعية

األرجنتة
بولي يا (دولة  -املتعددة القوميات)
يلي
كوستاريكا
اكوادور

خطة ا جمال الصناعة ،السالسل امننتاجية
الطاقة ،منهجية التعداد
منهجية التعداد ،احلماية االجتماعية
الزراعة ،احلماية االجتماعية
خطـــة التنميـــة الو نيـــة ،التبـــادل التجـــاري والتكامـــل،
التؤون اجلنسانية ،مص وفة امننتاجية
التنمية واحلماية ا اجملال االجتماعي
القدرة التنافسية ،خطة التنمية الو نية
امن الح املاذ ،القدرة التنافسية

لوروغواي

احلماية االجتماعية ،التؤون اجلنسانية

السل ادور
غواتيماال
املكسيك
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 - 58وبامنضـــافة ا ذلـــك ،قـــدم ( 86نســـبة  52ا املائـــة) مـــن اجمليـــبة علـــال استقصـــاق
الوتارات ال نية ائ ة واسعة مـن األمبلـة الـا تـبة تـثري لنتـطة اللجنـة ا ـياغة السياسـات
و/لو االســتراتيجيات و/لو خطــم العمــل الو نيــة ا حكومــالم ،مبــا ا ذلــك فيمــا يتصــل
بالسياسات االجتماعية ،والتؤون اجلنسانية ،والتنمية االقتصـادية ،وا ـالحات املاليـة العامـة،
وقمايا السكان ،وتري املناا ،والطاقة ،وامنحصاقات.
 - 59ومع ذلك ،يبة استعرا ملتاريع سابقة ولخرى جارية من متـاريع اللجنـة ا جمـال
املســاعدة التقنيــة لن العمــل علــال الصــعيد القطــري ا جمــال املســاعدة التقنيــة يُن ــذ بتــكل
غ متساو عرب لرجاق املنطقة .فقد تلقت قلة من الـدول األعمـاق ( )5تهـاق  43ا املائـة مـن
املســاعدة التقنيــة املقدمــة .وا ن ــس الوقــت ،الحــظ اليــع املــديرين تقريبــا لن العمــل ا جمــال
املساعدة التقنية يتطلب التزاما بتكريس موارد كب ة ليست متاحة مبا يك ي للوفاق التام جبميـع
مطالب املنطقة.
 - 60ومثـــة تثييـــد قـــوي لتعزيـــز دور اللجنـــة ا حت يـــز التعـــاون فيمـــا بـــة بلـــدان اجلنـــوب
و/لو التعاون البالريي فيمـا بـة الـدول األعمـاق .وحـق ا ن ،و َّ ـت اللجنـة مواردهـا الذاتيـة
احملدودة ا جمال املساعدة التقنية بتكل جمدٍ عن ريق تيس التعاون التقم البنائي بـة الـدول
األعمــاق ا عــدة جمــاالت ،لبرتهــا امنحصــاقات والتخطــيم الــو م ،وربــم الرباتيــل و ــيلي
واملكسيك ،مبال ،بالدول األعماق ذات القدرات األقل جوا .وينبريي للجنـة لن تن ـر ا تيـادة
تقوية دورها ا تعزيز التعاون داخل املنا ق دون امنقليمية وفيما بينها.
 - 61ووفرت اجتماعات فريق اخلرباق التابع للجنـة ليمـا لصـانعي السياسـات علـال الصـعيد
امنقليمي فر ا للتوا ل وتبادل اخلربات ،وهو لمر لعـرب مسـؤولو الـوتارات ال نيـة عـن بـالغ
تقديرهم له.

املسائل التن يمية
تاي  -تيادة تعقد القمايا امنجائية الا تواجهها املنطقة وتزايد امنقبال علال عمل اللجنـة
يوسعان من نطاه مهامها وحيمّالن هيكلها التن يمي ومواردها عب ا هائال
 - 62يتسع نطـاه امنقبـال علـال خـدمات اللجنـة ولنتـطتها بسـبب تيـادة تعقـد الصـعوبات
امنجائية امنقليمية .وينقسم برنـامج عملـها حاليـا ا  14برناجمـا فرعيـا تن ـذها ُ 11ـعبة فنيـة
باملقر ومقران دون اقليميان ومكتب األمة التن يـذي .وتعـا هـذا اجلهـات جمتمعـة لكبـر مـن
 60موضــوعا وموضــوعا فرعيــا .ويعــر اجلــدول  10املواضــيع الرئيســية الــا تناو ــا عمــل
اللجنة خالل فترت السنتة املاضيتة.
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اجلدول 10
املواضيع الرئيسية/املواضيع ال رعية املتمولة بعمل اللجنة
اجملاالت املواضيعية

املواضيع املواضيع الفرعية

التنمية االقتصادية

التبـادل التجـاري ،التكامـل ،التجـارة ،سالســل القيمـة ،امننتاجيـة ،املؤسسـات الصــري ة
واملتوســـطة ،السياســـة الصـــناعية ،القـــدرة التنافســـية ،الزراعـــة ،تكنولوجيـــا املعلومـــات
االتصاالت ،االتصاالت السلكية والالسلكية ،االبتكار ،االقتصاد الكلي ،سوه العمل،
العمالــة ،الصــدمات اخلارجيــة ،سياســات املاليــة العامــة ،امن ــالحات المــريبية ،متويــل
التنمية ،ناديق املعا ات التقاعدية

التنمية االجتماعية

احلماية االجتماعية ،التنمية االجتماعية ،التباب ،عدم املسـاواة ،تعمـيم مراعـاة املن ـور
اجلن ساين ،التـيخوخة ،التعـدادات السـكانية ،التـعوب األ ـلية ،املنحـدرون مـن ل ـل
لفريقي

التنمية املستدامة

اقتصاديات تري املناا ،املبدل  10من مبادئ ريو ،املستو نات البترية ،املدن احلمرية،
التعدين ،املياا ،ا ياكل األساسية ،تيس االنتقال عرب احلدود ،املوارد الطبيعية

التــــــدريب وامنحصــــــاقات ططيم التنمية الو نيـة ،التخطـيم دون الـو م والتخطـيم احمللـي ،امندارة القائمـة علـال
النتـــائج ،املســـاقلة والتخطـــيم ،امنحصـــاقات االقتصـــادية ،امنحصـــاقات االجتماعيـــة،
التامالن لعدة قطاعات
امنحصــاقات البي يــة ،األهــداف امنجائيــة لألل يــة ،احلســابات القوميــة ،دعــم عمليــات
التكامل امنقليمية/دون امنقليمية
لنتـــــطة ذات تركيـــــز دون القــدرة التنافســية ،ا ريــار االقتصــادية وغ ـ االقتصــادية لــتري املنــاا ،الطاقــة ،احلمايــة
اقليمي  -لمريكا الوسطال االجتماعيــة ،التنميــة االجتماعيــة ،امن ــالحات املاليــة والمــريبية ،الك ــاقة ا اســتخدام
الطاقة ،التنمية االقتصادية ،التنمية املستدامة
لنتـــــطة ذات تركيـــــز دون التنمية االقتصـادية ،التنميـة االجتماعيـة ،التكامـل ،امنحصـاقات ،املسـاواة بـة اجلنسـة
اقليمـــــي  -منطقـــــة البحـــــر ومتكة املرلة ،تعميم مراعـاة املن ـور اجلنسـاين ،امنعاقـة ،التبـادل التجـاري ،الك ـاقة ا
اســـتخدام الطاقـــة والطاقـــة املتجـــددة ،ادارة لـــا ر الكـــوارث ،تكنولوجيـــا املعلومـــات
الكارييب
واالتصاالت ،ا جرة والتنمية ،القمايا املتصلة بالدول اجلزرية الصري ة النامية
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 - 63كل عام هناك لبات للمساعدة التقنية ا جماالت مواضـيعية جديـدة .فمـن املواضـيع
اجلديدة الا لضي ت مؤخرا ادارة املوارد الطبيعيـة وآليـات قيـا ور ـد وتقيـيم التقـدم احملـرت
ا بلوغ لهداف التنمية املستدامة املقترحـة اجلديـدة .وال تـزال اللجنـة االقتصـادية ليمـا تتلقـال
املزيــد مــن املهــام املســندة مــن قبــل اللجنــة .ف ــي عــام  ،2012وافقــت اللجنــة علــال لن انتــاق
برنامج فرعي جديد وهو دعم العمليات واملن مات ا ادفـة ا حتقيـق التكامـل والتعـاون علـال
الصعيدين امنقليمي ودون امنقليمي .وجرى ليما انتاق مؤمترين جديدين لحد ا بتـثن العلـم
واالبتكــار وتكنولوجيــات املعلومــات واالتصــاالت ،وا خــر بتــثن التنميــة االجتماعيــة ،و ــا
حباجة ا احلصول علال دعم اللجنة .وبامنضافة ا ذلك ،جيري ليما تن يـذ مبـادرات داخليـة
لتن يــــذ املهــــام املنو ــــة باللجنــــة ،وذلــــك مــــن قبيــــل اعتمــــاد اســــتراتيجية لتعمــــيم مراعــــاة
املن ور اجلنساين.
 - 64وا ن س الوقت ،فإن قاعـدة املـوارد العامـة للجنـة آخـذة ا الـتقلص .فقـد اخن مـت
مــــوارد ميزانيتــــها العاديــــة مــــن  123.3مليــــون دوالر ا فتــــرة الســــنتة 2013-2012
ا مبلــغ  115.9مليــون دوالر ا ال تــرة ( 2015-2014اجلــدول  .)1واخن مــت ليمــا
مواردها اخلارجـة عـن امليزانيـة بـة فتـرت السـنتة مـن  32.1مليـون دوالر ا  31.5مليـون
دوالر .و متبـــل هـــذا األرقـــام جمتمعـــة تقلصـــا جمموعـــه تهـــاق  8ماليـــة دوالر لو مـــا نســـبته
 5ا املائة.
 - 65و كل الطلب املتزايد علال عمل اللجنـة علـال مـر السـنة ضـريطا هـائال علـال هيكلـها
التن يمي احلاذ ومواردهـا املتاحـة ،ممـا لدى ا انتـاق هياكـل غـ عمليـة ا بعـض اجملـاالت.
فكب ا ما جيد املو ون لن سهم مسؤولة مب ردهم عـن جمـال مواضـيعي واسـع ملنطقـة بثسـرها
رغم كوهنم لحيانا من املبتـدئة .و ا عـدد مـن احلـاالت ،كانـت اللجنـة توقـف متـاركتها ا
جمـال معــة نتيجــة ملريــادرة مو ــف واحــد .ويســود ــعور عــام لــدى املــديرين واملــو ة بــثن
املوارد املتاحة رمبا جيري ان اقها علال مهام لكبر مما تك ي هذا املوارد لتريطيته .وقد لكـد ليمـا
املسؤولون احلكوميون ول حاب املصلحة الذين اسـتُطلعت آرا هـم عـدم اسـتمرارية متـاركة
اللجنة ا قمايا ق ذات لة بالسياسات الو نية مما لرير سـلبا ا قـدرة اللجنـة علـال احملاف ـة
علال عالقات فعالة مع الدول األعماق.
 - 66وتتي العملية املتعلقة بثهداف التنمية املستدامة فر ـة مناسـبة للجنـة مـن لجـل حتديـد
لوجــه التــآتر ا هيكــل براجمه ـا ب عاليــة لكــرب وتصــميم اســتراتيجيالا بتــكل لفمــل حبيــث
تســتجيب لألولويــات املواضــيعية الــا تتناســب مــع املهــام املــتري ة ،والتوفيــق بــة احلاجــة ا
املوارد.
اجلدوى وال عالية وبة واقع
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حاق  -رغــم اتبــاع امنجــراقات االعتياديــة للر ــد وامنبــالغ ،فــإن املمارســات املتبعــة
ا الع بيانات النتائج واستخدامها ت تقر ا االتساه
 - 67متتبـل الـربامج ال رعيـة للجنـة مـع اال ــترا ات املقـررة علـال نطـاه األمانـة العامـة بــثن
جيــري ر ــد اجنــات النــواتج ومؤ ــرات األداق الربنــاجمي األخــرى وامنبــالغ عنــهما .فالوريــائق
املتعلقة ب ترة السنتة  2014-2013احمل و ـة ا ن ـام املعلومـات املتكامـل للر ـد والوريـائق
تبة لن اللجنة قدمت حبلـول هنايـة عـام  2014بيانـات عـن األداق ملـا نسـبته  86ا املائـة مـن
املؤ رات و  97ا املائة من امنجنـاتات املتوقعـة ،مقارنـة مبتوسـم األرقـام علـال نطـاه األمانـة
العامة البالغ  59ا املائة و  38ا املائة علال التواذ .بيد لن املمارسات غـ متسـقة فيمـا بـة
التعب ا قيا األدلة علال حتقيق نتائج والع تلك األدلـة وتسـجيلها .فـبعض التـعب ،علـال
سبيل املبال ،تستخدم استقصاقات ملرحلا ما قبل وما بعد املتاركة برير تقييم مدى فعاليـة
لو لرير لنتطة بناق القدرات لو اخلدمات االستتارية التقنية .وال تعتمد ـعب لخـرى اال علـال
التعليقات التلقائية الواردة من اجلهات املست يدة .ودصو العمل املتعلق بالبحـث والتحليـل،
م تطبــق ا اليــع احلــاالت ممارس ـة اجــراق استقصــاقات آراق القــراق امنلكترونيــة علــال اليــع
املنتــورات الرئيســية وتوق ــت ــعبة ططــيم الــربامج والعمليــات ا وقــت ســابق عــن ا ــدار
حتليـل النتـائج الـا تسـتخدمها التـعب املعنيـة .وال توجــد حاليـا آليـة تن يميـة تقـوم علـال حنــو
منهجي جبمع التعليقات اخلا ة جبدوى املنتورات لو بتقييم األرير املتحقَّق.
 - 68ويتـ ـ اســـتعرا لوريـــائق الـــربامج ليمـــا ا لن بيانـــات األداق املتاحـــة ا ن ليســـت
مستخدمة بالكامل .والتقارير املقدمة ا اللجنـة عـن لداق الـربامج تركـز ،ا حـد كـب  ،علـال
األنتطة وال تت اال ملاما ا مؤ رات األداق املتعلقة بالنتائج ،مبل تعزيز قـدرات احلكومـات
الو نية لو التثري ا عمليات وضع السياسات الو نية.

اق  -كانت لعمال التقييم ا اللجنة حمدودة من حيث نطاه التريطية
 - 69اطـــذت اللجنـــة ا الســـنوات األخـ ـ ة مبـــادرات لتل ـــة لتعزيـــز مهمتـــها التقييميـــة،
مبا ا ذلك سياسة التقييم الـا بـدل العمـل هبـا ا تتـرين األول/لكتـوبر  .2013بيـد لن نطـاه
تري طية لعمال التقييم ولريرها ما تاال غ كافية :فبالرغم من لنـه مت اجـراق قرابـة  11تقييمـا ا
السنوات اخلمس املاضية ،فلم يتم القيام اال بتقييمة علـال مسـتوى الـربامج ال رعيـة .وتناولـت
لربعة تقييمات برامج للتعاون البنائي (اسبانيا ولملانيا والسويد) ممولـة مـن املـوارد اخلارجـة عـن
امليزانية ،لما التقييمات اخلمسة املتبقية فتتعلق مبتاريع ممولة مـن حسـاب التنميـة .ولـ ن كانـت
بعض هذا التقييمات تتتمل ليما علال تقييم جملاالت مواضيعية ومواضيع متتركة ،فإنه يبـدو
من المروري لن تقوم اللجنة مبوا لة تعزيز مهمة التقييم لديها بريية التثكد من تقييم جـدواها
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وفعاليتــها بصــورة دوريــة ا اليــع جمــاالت العمــل وتطبيــق الــدرو املســت ادة علــال حنــو ميتبــل
لألن مــة والقواعــد الــا حتكــم ططــيم الــربامج واجلوانــب الربناجميــة للميزانيــة ور ــد التن يــذ
ولساليب التقييم.
 - 70ومثة عدة جماالت تب القلق بوجه خا قد تسـتدعي املزيـد مـن االسـتعرا  .فـثوال،
ال توجــد آليــة واضــحة لتحديــد مواضــيع التقيــيم ذات األولويــة ،ومــن ذلــك مــبال حتديــدها
باالستناد ا األ يـة االسـتراتيجية و/لو مسـتوى املخـا ر و/لو مـدى التـواتر .وريانيـا ،ال تـزال
متابعة تن يذ تو يات التقييم غ كافية .ولخ ا ،هنـاك قلـق بتـثن قـدرات التقيـيم ،ومسـتوى
املوارد املخصصة ملهمة التقييم ،وخطوط تسلسلها امنداري.

رابعا  -استنتاجات
 - 71ال تزال اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب تتمتع بسمعة يبـة
ومصــداقية عاليــة ا لمريكــا الالتينيــة حيــث تتــكل مصــدرا للمعرفــة وتعمــل كطــرف ح ــات
ووسيم نزيـه للمناقتـات امنقليميـة املتعلقـة بقمـايا التنميـة املهمـة للمنطقـة .وتـدخل ا ذلـك
اسهامات اللجنة ا بلورة القمايا موضـع اهتمـام املنطقـة وا احلـوار الـذي دار مـؤخرا بتـثن
لبعــاد عــدم املســاواة .وا الوقــت ن ســه ،مثــة حاجــة ،رغــم التحســينات ،ا ايــالق املزيــد مــن
االهتمام ا منطقة البحر الكارييب عموما ،وا جمال امنحصاقات بتكل خا .
 - 72وتؤدي اللجنة دورا حامسا ا تيس احلوار امنقليمـي والـدعوة ا العمـل ا عـدد مـن
اجملـــاالت مـــن بينـــها القمـــايا اجلنســـانية ،وامنحصـــاقات ،والســـكان والتنميـــة ،وتكنولوجيـــا
املعلومات واالتصاالت ،وططـيم التنميـة الو نيـة .وتمـطلع بـدور فعـال ا التـثري علـال اطـاذ
القرارات امنقليمية ودون امنقليمية .ومن حيث املتاركة علال الصـعيد الـو م ،ميكـن لن تزيـد
اللجنة من فعالية دورهـا بتيسـ تبـادل املعـارف واخلـربات وتعزيـز التعـاون بـة فـرادى الـدول
األعماق ،وكذلك داخل املنا ق دون امنقليمية وفيما بينها.
 - 73وعلـــال الصـــعيد التن يمـــي ،يـــزداد امنقبـــال علـــال خـــدمات اللجنـــة بصـــورة مســـتمرة
وتراكمية ،دون تيادة املوارد علال حنـو متناسـب .ولكـي حتـت ظ اللجنـة مبزاياهـا النسـبية ،فإهنـا
حتتــاج ا تقيــيم اســتراتيجيالا وهيكلــها آخــذة ا اعتبارهــا املهــام احلاليــة املوكولــة اليهــا ،ا
سيا ه حقـائق الواقـع والتحـديات الـا مت حتديـدها ا التقيـيم .ومـن المـروري ليمـا لن تـوائم
اللجنة ،من لجل تيـادة تعزيـز جـدواها وفعاليتـها ،آليـات وممارسـات الر ـد ولن تعـزت تريطيـة
مهمة التقييم وخطوط التسلسل امنداري اخلا ة هبا.
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خامسا  -التو يات
 - 74يعر

مكتب خدمات الرقابة الداخلية ست تو يات هامة،

التو ية  - 1ينبريــي لن تقــيِّم اللجنــة ،ا ا ــار املهــام املنو ــة هبــا ،اســتراتيجيالا وهيكلــها
لتحقيــق قــدر لكــرب مــن التقــارب بــة جمــاالت عملــها املواضــيعية ومهامهــا األساســية الــبالث
وك الة استخدام املوارد املتاحة ب عالية.
مؤ ر امنجنات :ورييقة الستعرا

االستراتيجيات وا يكل املستخدمة ا اعداد امليزانية

التو ية  - 2ينبريي لن تمع اللجنة وتن ذ اسـتراتيجية من ـراك واضـعي السياسـات الو نيـة
ا الــوتارات ال نيــة ا اليــع لحنــاق املنطقــة .وينبريــي لن تتمــمن هــذا االســتراتيجية مــا يلــي:
(ل) النتــر املنــت م للمعلومــات عــن عمــل اللجنــة؛ (ب) متــاورات ســنوية مــع احلكومــات
(األجهــزة املركزيــة والــوتارات ال نيــة كلتيهمــا) تتــترك ا اجرائهــا ُــعب اللجنــة ا املقــر
واملقــرين دون امنقليمــية ،من العهــا علــال األعمــال املزمعــة واجلاريــة واملنجــزة ذات الصــلة
ومناقتة احتياجات البلد ولولوياته.
مؤ ر امنجنات :اقرار استراتيجية امن راك وتن يذها
التو ية  - 3ينبريــي لن تمــع اللجنــة آليــة رمسيــة لمــمان لن تــدرج قــرارات جلنــة التنميــة
والتعاون ملنطقة البحر الكارييب ا برامج عمل اليع التعب ال نية املعنية ا املقر.
مؤ ر امنجنات :مذكرة توجيهية للتُعب
التو ية  - 4ينبريي لن حتسن اللجنة فعالية نتـرها للمعـارف عـن ريـق وضـع اسـتراتيجية
اتصــال يُستر ــد هبــا ا ا ــدار كــل منــتج معــرا (منتــور) تعــدا .وينبريــي لن تتمــمن هــذا
االستراتيجية خطة عمل وميزانية وتداب لر د ال وائد الناالة عن النواتج.
مؤ ر امنجنات :اعتماد استراتيجية اتصال
التو ية  - 5ينبريي لن تعزت اللجنة آليالا لر د األداق ولن تك ل اتسـاه لسـاليب ولدوات
تــعب لــدعم تقييمــات النتــائج .وينبريــي لن تنــاقش املســائل
الــع البيانــات الــا تســتخدمها ال ُ
املتعلقــة جبمــع بيانــات األداق والــدرو احملــددة املســت ادة ،ا االجتماعــات املتعلقــة بــالتخطيم
االستراتيجي والر د.
مؤ ر امنجنات :حتديث املبادئ التوجيهية للر د والتقييم واعتمادها

15-04333

35/39

E/AC.51/2015/6

التو ية  - 6ينبريي لن تعزت اللجنة مهمتها التقييمية عن ريق انتاق وحـدة تقيـيم مسـتقلة
مع توف ما يلزمها من الك اقات واملوارد؛ وحتديد واجراق تقييمات دورية قائمـة علـال مراعـاة
املخا ر ا اليع الربامج ال رعية؛ ومتابعة تن يذ تو يات التقييم برير تعزيز املساقلة.
مؤ ر امنجنات :تنقي اختصا ات وحدة التقييم واعتمادها
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املرفق
تعليقات األمينة التن يذية علال تقييم اللجنة االقتصـادية ألمريكـا الالتينيـة
(ل)
ومنطقة البحر الكارييب
 11آذار/مار 2015
تود جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألمريكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب (اللجنـة)
لن تتوجـه بالتـكر ا مكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة منتاحتـه ال ر ـة ـا منبـداق تعليقـات
علال التقرير املذكور لعالا .وتقر اللجنة بث ية التقييم وتعرب عـن تقـديرها للمكتـب ملـا اتبعـه
من هنج تعاوين وال عملية التقييم.
وتعرب اللجنة عن تقديرها ألن التقرير يسلم ببعض موا ن القـوة والتحـديات الرئيسـية
الا تواجه اللجنة .ومن بة موا ن القوة الرئيسية الا يذكرها التقرير لن اللجنـة لريـارت مسـائل
هامة وا حملها بتثن السياسات امنجائية ملناقتتها فيما بة الدول األعماق مع احت ا ها حبيادها
وتيس ها ملبادرات التكامل علال الصعيدين امنقليمـي ودون امنقليمـي .ومت هـذا ا سـياه منطقـة
تتميز بتنوع كب حيث توجد هبا بلدان ذات دخل مرت ع وبلدان من لقل البلدان جوا ،وهبا جزر
ري ة وبلدان نامية غ ساحلية ،وكل هذا يتكل حتديات هامة.
وقد درست اللجنة التقرير بعناية وهي ترحب بالنتائج والر ى الا تو ل اليها والـا
ســتدعم الــتعلم ا ا ــار املؤسســة مبــا يعــزت اســتعمال مواردهــا املتاحــة ب عاليــة ،ونتــر لعما ــا
للجمهــور عمومــا وكــذلك للســلطات الو نيــة و ــانعي السياســات ،وانتــاق آليــات لزيــادة
تــعب ال نيــة للجنــة وآليالــا
حتســة مراعــاة من ــور منطقــة البحــر الكــارييب ا ب ـرامج عمــل ال ُ
لإلبالغ والتقييم .و ذا الرياية ،لعدت اللجنة خطة عمل م صلة حتـدد األعمـال اجلاريـة ملتابعـة
التو يات ا امة الواردة ا التقرير.
وتت ق اللجنة مع التو ـيات الـواردة ا التقريـر وتـو ّد لن تـبة وجهـات ن رهـا بصـ ة
عامة اتاق هذا التو يات علال النحو املبة لدناا.

(ل) يقــدم مكتــب خــدمات الرقابــة الدا خليــة ،ا هــذا املرفــق ،الــنص الكامــل للتعليقــات الــواردة مــن اللجنــة
االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب .وقـد لقـرت هـذا املمارسـة عمـال بقـرار اجلمعيـة العامـة
 ،263/64بناقً علال تو ية اللجنة االستتارية املستقلة للمراجعة.
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التو ــية  :1تنــت م اجملــاالت املواضــيعية للجنــة وتصــنف ضــمن ــس جمموعــات كــا ت:
األنتــــطة االجتماعيــــة ،واالقتصــــادية ،والبي يــــة ،وامنحصــــائية ،وامندارة العامــــة واألنتــــطة
دون امنقليميــة .وا ا ــار هــذا التصــنيف ،تقــدم اللجنــة خــدمات املســاعدة التقنيــة ا الــدول
األعماق بناق علال لبـها ،وتمـطلع بدراسـات حتليليـة السـتحداث معـارف متخصصـة وتعـزت
بناق توافق ا راق عن ريق عمل هي الا ال رعية .وتسـت يد العالقـة بـة املهـام األساسـية للجنـة
وجمااللـــا املواضـــيعية مـــن لوجـــه التـــآتر ا تن يـــذ برنـــامج عمـــل اللجنـــة داخـــل اجملموعـــات
وفيمـا بينـها .وا ســياه هنـج التحسـة املســتمر ،ستوا ـل اللجنـة استكتــاف السـبل الك يلــة
بتحسة استخدام املـوارد املتاحـة ب عاليـة والسـعي ا تورييـق الصـالت بـة جمااللـا املواضـيعية
لدى تن يذ مهامها األساسية.
التو ــية  :2للجنــة ،حبكــم لهنــا اقليميــة ،خالفــا للوكــاالت والصــناديق والـربامج املتخصصــة،
برنامج عمل ذو نطاه اقليمـي ،سـواق مـن الناحيـة اجلريرافيـة لم مـن ناحيـة اجملـاالت املواضـيعية
ذات األ يــة للــدول األعمــاق .وا هــذا الســياه ،تقــيم اللجنــة حــوارا مســتمرا مــع الســلطات
احلكومية وغ ها من األ راف ـاحبة املصـلحة بتـثن اخلطـة امنجائيـة للمنطقـة ،واحتياجـات
هــذا الســلطات واأل ــراف ولولويالــا فيمــا يتعلــق بثعمــال ا ي ــات ال رعيــة للجنــة ،وتــوف
خــدمات التعــاون الــتقم علــال الصــعيد الــو م .وتنتــر اللجنــة بانت ــام لعما ــا وتنــاقش مــع
سلطات الدول األعمـاق لولويـات هـذا الـدول واحتياجالـا املـتري ة .وعلـال الـرغم مـن ذلـك،
ينبريي لن تكون االستراتيجيات الو نيـة مدفوعـة ا املقـام األول بالطلـب مـن الـدول األعمـاق
مـع االحتـرام الكامــل خلططهـا وجــداو ا الزمنيـة ،وذلـك جتنبــا ألي سـوق فهــم ُي سـر علــال لن
لمانة اللجنة تُملي مسارا معينا ،ومع مراعاة احتياجات البلدان اخلا ة و روفها السياسية.
التو ــية  :3ترحــب اللجنــة بــاالقتراح الــداعي ا اضـ اق الطــابع الرمســي علــال ا ليــة القائمــة
حاليا ملتابعة قـرارات جلنـة التنميـة والتعـاون ملنطقـة البحـر الكـارييب الـا اطـذلا اجللسـة العامـة
للجنــة .وبامنضــافة ا املمارســة الرمسيــة املتبعــة املتمبلــة ا قيــام رئــيس جلنــة التنميــة والتعــاون
بامنبالغ عن تن يذ هذا القرارات كل سنتة ا اجللسات العامة للجنة االقتصـادية ،فـإن ا ليـة
احلالية تر د ليما التقدم احملرت ا جـولا اجتماعـات التخطـيم االسـتراتيجي اللـتة تن مهمـا
سنويا عبة ططيم الـربامج والعمليـات وجيريهمـا مكتـب األمـة التن يـذي مـع األفرقـة التقنيـة
للتـعب ال نيـة التابعـة للجنــة واملكاتـب دون امنقليميــة والو نيـة ،ومكتــب االتصـال .وســتقوم
اللجنــة بــامنبالغ رمسيــا عــن تن يــذ هــذا التقــدم مــن خــالل طصــيص مســاحة لــذلك ا التقريــر
املتعلق بثنتـطة اللجنـة .وسـتن ر ادارة اللجنـة ليمـا ا لي تـداب لخـرى حسـب االقتمـاق ا
الوقت املناسب.
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التو ية  :4ستمع اللجنـة اسـتراتيجية لالتصـال بصـورة ـاملة ولـيس علـال مسـتوى النـواتج
ال ردية ،اذ قد يتبة لن وضعها علال هذا املستوى بعيد املنال من الناحية العمليـة .فاسـتراتيجية
علال مستوى امندارة بصورة املة ميكن لن تصمم مبرونة حبيث تـتالقم مـع خصو ـيات كـل
”ناتج معرا“.
التو ية  :5ستوذ اللجنة املزيد من االهتمام مندراج الر ـد ا جـولا اجتماعـات التخطـيم
االستراتيجي الا تن مها سـنويا ـعبة ططـيم الـربامج والعمليـات ومكتـب األمـة التن يـذي.
وهي تبذل بال عل جهودا لتحسة توجه ـره وحـاالت امنبـالغ حنـو حتقيـق نتـائج ،وسـتعزت
الدعم املقدم لتبكة الر د والتقييم احلالية.
التو ــية  :6تقــوم اللجنــة حاليــا بال عــل بتعزيــز مهمــة التقيــيم .وقــد ــممت اليــع عمليــات
التقييم الا مت اجرا ها مؤخرا ،بصرف الن ر عـن مصـدر التمويـل ،علـال حنـو ميكـن لن تنطبـق
وفقه النتائج واالستنتاجات والتو يات الرئيسية علـال برنـامج اللجنـة ككـل حبيـث تسـتخلص
الدرو امل يدة املكتسبة وكذلك املمارسات السـليمة .ومـن املؤكـد لن جـدوى انتـاق وحـدة
للتقييم يتوفر ا املو ـون املناسـبون واملـوارد الكافيـة سـتعتمد ا املسـتقبل علـال تـوافر املـوارد
ممــا يتطلــب لن تتخــذ اجلمعيــة العامــة بتــثهنا قــرارا .ويتمبــل لحــد اخليــارات املمكنــة ا توجيـه
بعــض املكاســب علــال ــعيد تيــادة الك ــاقة املتحققــة مــن تطبيــق ن ــام لوموجــا لتحقيــق هــذا
الريــر اذا كانــت مقبولــة .وســتن ر ادارة اللجنــة ا مناقتــة اقتــراح هبــذا املع ـ لرينــاق اعــداد
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