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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  جلنة التجارة والتنمية

  الدورة الرابعة
  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين١٦-١٢جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت٤البند 
  نكتاد الثالثة التآزر بني أركان عمل األوعزيزتشجيع وت

تقرير مرحلي عن تنفيذ أحكام اتفاق أكرا املتعلقة ببناء القـدرات يف                
  خمتلف الُشعب

  مذكرة من إعداد أمانة األونكتاد    

   تنفيذيموجز    
يقدِّم هذا التقرير معلومات عن تنفيذ أحكام اتفاق أكرا املتصلة مبجاالت العمـل               

وعلـى وجـه    . املشتركة بني الُشعب لبناء القدرات     املتعلقة بالربامج    ١٦٢املشمولة بالفقرة   
التحديد، يركِّز التقرير على عمل األونكتاد يف جمال تدريب العـاملني يف التجـارة وبنـاء                

معاجلة قضايا  قدراهتم يف ميادين التجارة واالستثمار والتنمية وتدريب ُصنَّاع السياسات على           
ويشدِّد التقرير بـصفة    .  معاجلة متكاملة  لتنميةالتجارة واالستثمار والتمويل والتكنولوجيا وا    

وترد معلومات أكثر تفصيالً يف تقرير      . التكنولوجيا وتدعيم القدرات احمللية   تبادل  خاصة على   
  .(DTL Activity Report 2011) ٢٠١١عام عن أنشطتها لشعبة التكنولوجيا واإلمداديات 
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  مقدمة    
ارف والتدريب وتنمية القدرات بنشاط علـى       املعبادل  ، َعِمل فرع ت   ٢٠١١يف عام     -١

الدورة التدريبية املتعلقة بالقضايا الرئيسية     : تنفيذ برناجمني رئيسيني مشتركني بني الُشعب مها      
وتغطي . املدرجة يف جدول األعمال االقتصادي الدويل، وبرنامج التدريب من أجل التجارة          

 مـن   ١٦٢عب لبناء القدرات وفقاً للفقرة      األنشطة املعروضة أدناه الربامج املشتركة بني الشُ      
يادة مساعدته يف إطار الربامج      األونكتاد ز  ينبغي أن يواصل  "ه  اتفاق أكرا، الذي ينص على أن     

املشتركة بني الُشَعب لبناء القدرات، مبا يف ذلك تدريب واضعي السياسات علـى املعاجلـة               
             لوجيـا والتنميـة املـشار إليهـا يف         املتكاملة لقضايا التجارة واالستثمار والتمويل والتكنو     

 من خطة عمل بانكوك، اليت جيب أن تضمن مشاركة البلدان النامية مـشاركة              ١٦٦الفقرة  
وينبغي لألونكتاد أيضاً مواصلة دعم تنمية قدرات التدريس والبحث         . واسعة النطاق وشاملة  

ل املعهد االفتراضي، وتعزيز أنـشطة      احمللية يف املؤسسات األكادميية للبلدان األعضاء من خال       
التدريب وبناء القدرات املوجَّهة إىل ممارسي التجارة هبدف مساعدة البلدان األعضاء يف هتيئة             
قدرة حملية مستدامة يف جمال قضايا التجارة واالستثمار والتنمية من خالل برنامج التـدريب              

صل األونكتاد تعزيز أوجه التآزر بني      وينبغي أيضاً أن يوا   . (TrainForTrade)من أجل التجارة    
  ".أنشطته البحثية وأنشطته يف جمال بناء القدرات

والدورة التدريبية املتعلقة بالقضايا الرئيسية املدرجة يف جدول األعمال االقتـصادي             -٢
دورات : وُتقدَّم الدورة يف صورتني   . الدويل من األنشطة اليت حتظى باألولوية لدى األونكتاد       

لفائدة الدبلوماسـيني يف    ) نصف يوم ( تدوم كل منها ثالثة أسابيع، ودورات قصرية         إقليمية
وتعطي الدورة التدريبية للمسؤولني احلكوميني فكرة عامة وشاملة عن كيفية ترابط           . جنيف

العوامل االقتصادية فيما بينها وكيف ميكنها أن تؤثر تأثرياً إجيابياً على تنمية بلداهنم اقتصادياً              
عياً، والكيفية اليت ميكن هبا للسياسات املناسبة يف هذه اجملاالت أن حتقق مكاسب من              واجتما

وهذا الربنامج من تصميم وتقدمي أشخاص من ذوي اخلربة يف األونكتـاد            . االقتصاد املعومل 
  .واللجان اإلقليمية التابعة لألمم املتحدة والبلدان املضيفة

رة على تطوير املوارد البـشرية والقـدرات        ويركّز برنامج التدريب من أجل التجا       -٣
املؤسسية وتدعيمها يف البلدان النامية واالقتصادات االنتقالية، وعلى القضايا املتعلقة بالتجارة           

  : ويشمل الربنامج ما يلي. الدولية واخلدمات املتصلة بالتجارة واالستثمار وإدارة املوانئ
  إجراء دورات وأنشطة تدريبية خمتلفة؛  )أ(  
دعم مؤسسات التدريب يف القضايا املتصلة بالتجارة على الصعيدين الوطين            )ب(  
  والدويل؛
تشجيع سياسات التجارة واالستثمار الرامية إىل حتقيـق تنميـة ديناميـة              )ج(  

  .ومنصفة ومستدامة
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أدوات تعلُّم جديدة   تطوير  ويعمل برنامج التدريب من أجل التجارة باستمرار على           -٤
ويف . كالتعلُّم اإللكتروين والـتعلُّم املتنقّـل     جديدة  اف فرص تكنولوجية    من خالل استكش  

العديد من البلدان النامية تكون األجهزة احملمولة متاحة أكثر من احلواسـيب الشخـصية؛              
ميكن أن يتيح بقدر أكـرب الوصـول إىل دورات          بواسطة اهلاتف احملمول    وهكذا فإن التعلُّم    

وجيمع برنامج التدريب مـن أجـل       .  باستخدام حاسوب شخصي   التعلُّم اإللكتروين مقارنةً  
وتبني التجربة أن نوعية احللقـات       .ن ُبعد عتعلُّم  الضورية ودورات   احلنشطة  األالتجارة بني   

طلع املتدربون  عندما يُ ) من حيث مشاركة املتدربني ونتائج التعلُّم      (زدادالدراسية احلضورية ت  
وعالوة على ذلـك،    . ن خالل دورة تعلُّم إلكتروين    على موضوع الدراسة م   يف مرحلة أوىل    

 وختفيض التكلفة يف اآلن ذاته باستخدام تكنولوجيا املعلومـات          ستفيدينميكن زيادة عدد امل   
ويستخدم برنامج التدريب من أجـل التجـارة نظـام          . املعارفلتبادل  واالتصاالت كأداة   

Moodle       تماد على منصة    ، وهو نظام جماين ومفتوح إلدارة التعلُّم، باالعLinux    بغية تيـسري ،
  .املعلومات والتكنولوجيا على حنو فعال وجمٍد من حيث التكلفةتبادل 

وال يتضمن  . ١ إىل الربنامج الفرعي     ٤وُنقل املعهد االفتراضي من الربنامج الفرعي         -٥
  .هذا اجلزء من التقرير معلومات عن املعهد االفتراضي

   املدرجة يف جدول األعمال االقتصادي الدويلأنشطة القضايا الرئيسية  -أوالً  
، ُنظمت الدورة التدريبية املتعلقة بالقضايا الرئيسية املدرجة يف جـدول     ٢٠١١يف عام     -٦

األعمال االقتصادي الدويل يف ميديلني بكولومبيا بالنسبة إىل بلدان أمريكا الالتينيـة والبحـر              
تـشرين  (ن آسـيا واحملـيط اهلـادئ        ؛ ويف سنغافورة لبلدا   )٢٠١١أغسطس  /آب(الكارييب  

؛ ويف صربيا للبلدان ذات االقتصادات االنتقالية       )٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  -نوفمرب  /الثاين
وتناولـت الـدورة    .  بلداً ٤٢ مشاركاً من    ٧٠، وبلغ جمموع املشاركني     )٢٠١٢يوليه  /متوز(

ار األجنيب املباشر وإنشاء املـشاريع،     التدريبية اجلوانب اإلمنائية للُنظم التجارية واملالية، واالستثم      
واالتفاقات التجاريـة اإلقليميـة    والنقل الدويل وتيسري التجارة،     والتكنولوجيا واقتصاد املعرفة،    

وبسبب األحداث يف مصر َوَجب تأجيل الدورة التدريبية اخلاصة بأفريقيـا           . ومتعددة األطراف 
             /ينـاير إىل شـباط    / مـن كـانون الثـاين      اليت كان من املقرر تنظيمها يف القاهرة يف الفترة        

وعالوة على  .  يف الرباط  ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول/أغسطس/الدورة يف آب  عقد  سُتو. ٢٠١١فرباير  
  .٢٠١٢نوفمرب /ذلك، ستنظَّم دورة تدريبية للبلدان العربية يف عمان يف تشرين الثاين

 ٢٠١٣لعـام   (ريشيوس  ، وافقت اهليئة االستشارية على عرضي مو      ٢٠١١ويف عام     -٧
فيما يتعلـق   ) ٢٠١٦ وعام   ٢٠١٤ وعام   ٢٠١٢لعام  (وعمان  ) ٢٠١٧ وعام   ٢٠١٥وعام  

بأماكن تنظيم الدورات اإلقليمية يف سنوات متعددة لفائدة البلدان األفريقية وبلدان غـرب             
وتبذل األمانة جهوداً يف سبيل حتديد مكان لعقد الدورات التدريبية يف سنوات متعددة             . آسيا

  .لفائدة البلدان ذات االقتصادات االنتقالية
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ـ    ـوقُدمت ست دورات تدريبي     -٨ ن يف جنيـف يف     ـة قصرية للدبلوماسيني املوجودي
، وذلك بالتعاون مع ُشـعب األونكتـاد        ٢٠١٢ و ٢٠١١فصلي اخلريف والربيع من عامي      

ان ة لبلـد  ـات الدائم ـ مندوب من البعث   ٢٠٠وشارك يف دورات الفصلني قرابة      . املختصة
ومن املقرر تنظيم العدد ذاته من الدورات التدريبية القـصرية يف           . ة ومتقدمة ـنامية وانتقالي 

  .٢٠١٣ و٢٠١٢عامي 

  أنشطة التدريب من أجل التجارة  -ثانياً  
 دورة تدريبية وحلقـة     ١٦، نظم برنامج التدريب من أجل التجارة        ٢٠١١يف عام     -٩

 موظفـاً يف القطـاعني      ٨٩٠لفائدة  ) لكتروينمبا يشمل التعلم احلضوري والتعلم اإل     (عمل  
.  بلدان من أقل البلدان منواً     ١٠ بلداً نامياً، مبا فيها      ٣٧من  )  امرأة ٢٩٢منهم  ( اخلاص والعام   

من أفريقيـا   )  امرأة ١٤( مدرساً حملياً    ٩٤ونظم أيضاً أربع دورات لتدريب املدربني لفائدة        
 درب  ٢٠١١ويف عام   . م دورات تدريبية حملية   وآسيا وأمريكا الالتينية، وقّدم هؤالء بدوره     

يف بلدان شىت مـن العـامل كإندونيـسيا    )  امرأة١٢٥منهم ( متدرباً ٢٦٧املدربون احملليون   
وبريو ومجهورية ترتانيـا املتحـدة وجيبـويت        ودولة بوليفيا املتعددة القوميات     وأنغوال وبنن   

  . ا وملديفوالسنغال وغابون وغانا وغواتيماال والكامريون وكمبودي
، أكمل برنامج التدريب مـن أجـل التجـارة          ٢٠١١ديسمرب  /ويف كانون األول    -١٠

ويتمثل اهلدف العام للربنامج يف تيسري      . ٢٠٠٧مشروعه يف أنغوال الذي كان قد بدأ يف عام          
إدخال التغيريات املناسبة على توجه السياسات املتـصلة بالتجـارة الدوليـة واالسـتثمار              

ونظمـت إحـدى    . امهة يف النمو االقتصادي والتنمية املستدامة يف أنغوال       واخلدمات، واملس 
إدارة املوانئ، والـسياحة    : وعشرون حلقة عمل يف ستة جماالت خمتلفة متصلة بالتجارة هي         

املستدامة، وتغري املناخ وسوق الكربون، ومحاية املستهلك، واالستثمار الدويل، والقـدرات           
 موظف حكومي ومدير من القطاعني العـام        ٧٠٠ب أكثر من    ونتيجة لذلك، ُدرّ  . اإلنتاجية
 من منشورات األمم املتحدة بالتعاون مع خرباء دولـيني          وأعد املشروع أيضاً عدداً   . واخلاص

 The Legal Framework for Private Investment in Angola andووطنـيني، مبـا يف ذلـك    

Sustainable Tourism Perspectives in Angola: the Region of Benguela .   ويـّسر برنـامج
وعـالوة علـى    . التدريب من أجل التجارة صياغة لوائح القانون األنغويل حلماية املستهلك         

ذلك، ساعد الربنامج حكومة أنغوال على وضع إطار وطين للتدريب وبناء القدرات يف جمال              
  .التجارة واالستثمار الدوليني

وكان لربنامج التدريب من أجل التجارة تعاون ناجح مع املنظومة االقتصادية لبلدان              -١١
أمريكا الالتينية والبحر الكارييب فيما يتعلق بتنظيم دورة تدريبية للتعلم من ُبعد مّولتها إسبانيا              

         ، شـارك يف الـدورة      ٢٠١١ويف عـام    . وتناولت اجلوانب القانونية للتجارة اإللكترونيـة     
 دولة عضواً يف املنظومة االقتصادية لبلدان أمريكا الالتينيـة          ١٧ مشاركاً من    ١٩٢التدريبية  
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وُنظمـت يف بـاراغواي يف      . وحققت الدورة التدريبية جناحـاً كـبرياً      . والبحر الكارييب 
وعـززت  .  حلقة عمل حضورية إقليمية ملتابعة نتائج الدورة التدريبيـة         ٢٠١٢فرباير  /شباط

  .تبادل التجارب مستوى اإلملام باملوضوع يف املنطقةعملية ناقشات وخالصة امل
ن بعـد تناولـت     عوعالوة على ذلك، نظمت يف كينيا ورواندا دورة تدريبية للتعلم             -١٢

ولتوسيع نطاق الدورة التدريبية ومن مث زيـادة عـدد          . اجلوانب القانونية للتجارة اإللكترونية   
من أجل التجارة تدريباً إقليمياً للمدرسني التقنيني يف كينيا يف          املستفيدين، نظم برنامج التدريب     

من املقرر عقـدها يف فتـرة       تقدمي دورة تعليمية عن بعد      وُدّرب املدرسون على    . ٢٠١٢عام  
  . يف كل من أوغندا وبوروندي ومجهورية ترتانيا املتحدة ورواندا وكينيا٢٠١٢الحقة من عام 

ة االقتصادية لبلدان أمريكا الالتينية والبحر الكـارييب        وساهم األمني العام للمنظوم     -١٣
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مـن أجـل تبـادل         اللقاء اخلاص بشأن    بصفة حماضر يف    

) األونكتاد الثالث عشر  (املعارف الذي ُنظم أثناء الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر التجارة والتنمية           
اخلاص األونكتاد على مواصـلة     اللقاء  وشجع  . حة يف الدو  ٢٠١٢أبريل  /املعقودة يف نيسان  

األنشطة الرامية إىل تعزيز القدرات التدريبية للبلدان النامية واالنتقالية يف جمال التجارة والتنمية            
بواسطة استخدام حلول قائمة على التكنولوجيات اجلديدة كـالتعلم اإللكتـروين والـتعلم             

  .والتعلم السحايببواسطة اهلاتف احملمول 
 الفريق االستشاري الثامن املعـين بتعزيـز        ٢٠١١أكتوبر  /واجتمع يف تشرين األول     -١٤

وركـز االجتمـاع علـى الـتعلم اإللكتـروين          . القدرات التدريبية وتنمية املوارد البشرية    
مـن  وشارك يف االجتماع خرباء من األونكتـاد و       . واملمارسات الفضلى والتجربة امليدانية   

أكدوا أمهيـة اسـتخدام األونكتـاد تكنولوجيـا املعلومـات           ومنظمات دولية وجامعات    
ونصح اخلرباء بـأن يـستفيد   . واالتصاالت باعتبارها أداة إلتاحة املوارد التدريبية بقدر أكرب      

املعارف تبادل  برنامج التدريب من أجل التجارة من الوسائط االجتماعية ألغراض التواصل و          
  .أثناء عملية التدريب

ات الدولية املوجودة يف جنيف بربنامج التدريب من أجل التجـارة           وتعترف املنظم   -١٥
وواصل الربنامج تعاونه مع مكتـب      . ن ُبعد عأدوات التعلم   تطوير  باعتباره فاعالً رئيسياً يف     

بغية ) مخس دورات تدريبية إلكترونية   (تنسيق الشؤون اإلنسانية يف أنشطة التعلم اإللكتروين        
الربنامج منصة لقسم تنمية    قد طّور   و.  الكيانني يف هذا اجملال    التجارب وتدعيم مهارات  بادل  ت

 ويتوىل تقـدمي اخلـدمات الالزمـة        املوظفني والتعلم التابع ملكتب األمم املتحدة يف جنيف       
 طالب يف كل فصل دراسي، وهي تتـيح         ١ ٠٠٠ويستخدم هذه املنصة أكثر من      . لتشغيلها

ويتعاون برنامج التـدريب مـن   . ت التدريبيةعلى حنوٍ فعالٍ وصول الطالب إىل مواد الدورا  
وتنفيـذ دورات تدريبيـة     وضـع   أجل التجارة وقسم تدريب املوظفني والتعلم أيضاً على         

  .وإلكترونية
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، واصل برنامج التدريب من أجل التجارة أنشطته املتعلقـة بتنميـة            ٢٠١١ويف عام     -١٦
ريب من أجل التجارة يف أنغوال،      ويف إطار مشروع التد   . القدرات يف قطاع السياحة املستدامة    

الوطنية يف  تنمية القدرات التدريبية    ركزتا على    يف مقاطعتني حلقتا عمل      ٢٠١١ُنظمت يف عام    
احللقتني مدرسون حمليون كانوا من طالب برنامج التدريب مـن أجـل        قّدم  و. السياحةقطاع  
  .وع على عاتقهأخذ النظري األنغويل هذا املشروكان ذلك خطوة حامسة صوب . التجارة
 دراسة وطنية بشأن السياحة املستدامة ركزت تركيزاً خاصاً         ٢٠١١وأعدت يف عام      -١٧

مـشارك  (وقدمت هذه الدراسة، اليت صاغها خبري وطين يف الـسياحة           . على مقاطعة بنغيال  
بالتعاون مع مستشار دويل، أربعة أفكار مبتكرة       ) سابق يف برنامج التدريب من أجل التجارة      

وعالوة على ذلك، قام وفد أنغويل جبولة دراسية يف موزامبيـق           . ع السياحة املستدامة  ملشاري
خلصت إىل ثالثة مقترحات مشاريع بشأن االرتقاء على حنو مستدام بتنظيم قطاع الـسياحة       

  .يف أنغوال
األونكتـاد  وواصل برنامج التدريب من أجل التجارة أداء دور نشط يف فرقة عمـل                -١٨

وقد شارك يف حلقة العمـل األوىل للجنـة األمـم    . حة املستدامة من أجل التنمية   املعنية بالسيا 
 ٢٠١١أكتوبر  /املتحدة التوجيهية املعنية بالسياحة من أجل التنمية، اليت نظمت يف تشرين األول           

وأعربت عدة بلدان عن اهتمامها بالعمل مع برنامج التدريب من أجـل التجـارة،         . يف جنيف 
  . مقترحات مشاريع بشأن السياحة املستدامةوجتري اآلن مناقشة 

 أيضاً سنة حافلة بالنشاط بالنسبة إىل برنامج التدريب يف جمال           ٢٠١١وكانت سنة     -١٩
ويعمل برنامج التدريب يف جمـال املـوانئ        . املوانئ التابع لربنامج التدريب من أجل التجارة      

يف أفريقيا وآسـيا    ) الية والفرنسية اإلسبانية واإلنكليزية والربتغ  (بواسطة أربع شبكات لغوية     
التجـارب  لتبادل  خاصة ودولية   عامة و وجتتمع يف إطار الربنامج كيانات      . وأمريكا الالتينية 

وتستهدف الدورة التدريبية املتعلقة باإلدارة     . واملمارسات الفضلى وتعزز تنمية املوارد البشرية     
 ساعة وينقسم إىل    ٢٤٠عليماً يدوم   العصرية للموانئ املديرين ذوي الرتب الوسطى، وتقدم ت       

وجيب على املشاركني إكمال كل جمموعـة       . مثاين جمموعات دراسية تقدم على مدى سنتني      
. بنجاح وتقدمي أُطروحة ختامية للحصول على شهادة األونكتاد يف اإلدارة العصرية للموانئ           

وبرنامج . ٢٠١١م   بلداً يف عا   ١٩ مدرباً من    ٧٥ مشاركاً حملياً و   ٣٦١ودرب هذا الربنامج    
بناء القدرات، إذ جنح يف تنمية قدرات املـدربني         راسخ على   التدريب يف جمال املوانئ مثال      
بون بواسـطة   ، قدم املدرسون احملليون املدرَّ    ٢٠١١ويف عام   . احملليني على تدريب موظفيهم   

 سـاعة مـن     ١ ٦٨٠مشاريع تنمية القدرات يف إطار برنامج التدريب من أجل التجـارة            
  .تدريبال

وبالنسبة إىل الشبكة الناطقة باإلنكليزية، باشر برنامج التدريب من أجل التجـارة،              -٢٠
بالتعاون مع شركة موانئ دبلني ووكالة املعونة اآليرلندية، اجلولة الثانية من برنامج التدريب             

موعـات  دمت اجمل وقُ. يف جمال املوانئ يف أربعة بلدان منوذجية وبلد مستفيد جديد هو ناميبيا           
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الدراسية األربع األوىل للدورة التدريبية باإلدارة العصرية للموانئ يف كل بلد منوذجي من بلدان              
ويف حالة ناميبيا، بدأ تنفيذ     . الشبكة، أي يف إندونيسيا ومجهورية ترتانيا املتحدة وغانا وملديف        

 وقعـت   ،٢٠١١  نوفمرب/ تشرين الثاين  ١١ويف  . ٢٠١٢يناير  /الربنامج بنجاح يف كانون الثاين    
وكالة املعونة اآليرلندية اتفاقاً مع األونكتاد يعيد تأكيد التزام آيرلندا بتمويل اجلولة الثانية من              

           /وأخرياً، نظمت يف مدينة كـورك بآيرلنـدا يف أيـار          . ٢٠١٣-٢٠١١الربنامج يف الفترة    
 الرابعة إىل الثامنـة،      حلقة عمل لتدريب املدربني على اجملموعات الدراسية من        ٢٠١٢مايو  

  . وخلصت حلقة العمل إىل زيادة عدد اخلرباء يف جمتمعات املوانئ احمللية
ونظم األعضاء األفارقة الناطقون بالفرنسية يف برنامج التدريب يف جمـال املـوانئ               -٢١

جوالت جديدة للدورة التدريبية لفائدة جمتمعات املوانئ يف بنن وجيبويت والسنغال وغـابون             
                ونانـت يف    ٢٠١١مرسـيليا يف عـام      (وإضافة إىل ذلك، نظمت يف فرنسا       . امريونوالك
 احملتملنيحلقات عمل لتدريب املدربني لفائدة أعضاء الشبكة واألعضاء اجلدد          ) ٢٠١٢عام  

  ).جزر القمر وكوت ديفوار وهاييت(
ل التجارة اجملمـوعتني    ويف الشبكة الناطقة بالربتغالية، قدم برنامج التدريب من أج          -٢٢

الدراسيتني السابعة والثامنة للدورة التدريبية املتعلقة باإلدارة العصرية للموانئ، وكان ذلك يف            
ومن املتوقع أن يقدم املـشاركون      . وبذلك اختتم جزء الدورة املتعلق بتعليم املدربني      . أنغوال

  .٢٠١٢أطروحاهتم يف عام 
 ٢٠١١ نظمت بنجاح يف غواتيماال وبريو يف عـام          ويف الشبكة الناطقة باإلسبانية،     -٢٣

وسيقدم املشاركون من بـريو وغواتيمـاال       . اجلولة الثانية لربنامج التدريب يف جمال املوانئ      
وكُلّف مدرسون وطنيون من البلـدين،      . ٢٠١٢أطروحاهتم يف هناية جولة الربنامج يف عام        

ة، بتقدمي الدورة التدريبية بدعم خرباء      كانوا من املتدربني يف برنامج التدريب من أجل التجار        
، وقعت مـذكرة    ٢٠١١ويف عام   . من سلطات املوانئ اإلسبانية لكل من فالنسيا وخيخون       

تفاهم بني األونكتاد ووكالة بويرتوس ديل إيستادو، وهي وكالة متخصـصة تنـسق بـني               
كريت التفـاهم   وتعزز مذكرة التفاهم روح مذ    . سلطات املوانئ يف منظومة املوانئ اإلسبانية     

 مع سلطات موانئ فالنسيا وخيخون، ومتثل خطـوة إىل          ٢٠٠٧السابقتني املوقعتني يف عام     
  .األمام يف درب التعاون بني األونكتاد وسلطات املوانئ اإلسبانية

        


