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ON TRADE AND DEVELOPMENT
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(12/118gd) 

  إخطار    

الدورة اإلقليمية اخلامسة والعشرون املتعلقة بالقضايا الرئيـسية املدرجـة يف               
  ال االقتصادي الدويل لغريب آسياجدول األعم

 ٧ -أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٠املعهد الدبلوماسي، وزارة اخلارجية، سلطنة ُعمان،           
   ٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين

يسر أمانة األونكتاد أن ُتعلن أن الدورة اإلقليمية القادمة املتعلقة بالقضايا الرئيـسية               
 تـشرين   ٢٠يل لغريب آسيا ستعقد يف الفترة من        املدرجة يف جدول األعمال االقتصادي الدو     

  .باملعهد الدبلوماسي لوزارة اخلارجية بسلطنة ُعماننوفمرب / تشرين الثاين٧أكتوبر إىل /األول
وستركز الدورة على الروابط بني التجارة واالستثمار والتمويل والتنمية، يف سـياق              

  :ليما يوتتمثل أهدافها في. ارية الدوليةاملفاوضات التج
حتسني فهم عالقات الترابط فيما بني هذه اجملاالت وصلتها باالستراتيجيات            )أ(  

  اإلمنائية للبلدان؛
تزويد املشاركني باملعارف واملهارات الالزمة لرسم وتنفيـذ الـسياسات            )ب(  

  .التجارية واإلمنائية، وللمفاوضات التجارية املتصلة باحتياجات ومصاحل بلداهنم
 الدراسي للدورة على العمل التحليلي لألونكتاد وعلـى الـدروس           وسيعتمد املنهج   

جلنـة األمـم املتحـدة،      املستفادة من أنشطته اخلاصة بالتعاون التقين، وعلى مسامهات من          
  . وكذلك من اخلرباء الوطنيني)اإلسكوا(االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا 

ني بـالوزارات واملؤسـسات     والدورة موجهة بصورة رئيسية إىل املوظفني احلكومي        
املعنية بقضايا التجارة واالستثمار والتمويل والتنمية، واملشاركة يف رسم وتنفيذ الـسياسات            

وميكن، حبسب االقتضاء ورهناً بتوافر األماكن، النظـر أيـضاً يف           . الوطنية للتجارة والتنمية  
  . عاتطلبات املشاركة األخرى، مثل طلبات األكادمييني العاملني يف اجلام
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 وسيتيح املعهد الدبلوماسي لوزارة اخلارجية الترمجـة        .وستكون الدورة باإلنكليزية    
  .الفورية إىل العربية

دول غريب آسيا األعضاء يف األونكتاد تسمية مرشحيها املؤهلني لتنظـر           يرجى من   و  
. ٢٠١٢أغـسطس   / آب ١٧وسُتقبل الترشيحات حـىت     . فيها جلنة االختيار يف األونكتاد    

تم قبوهلم بقرارات جلنة االختيـار يف موعـد         يطر الدول األعضاء ومرشحوها الذين      وسُتخ
  .٢٠١٢أغسطس / آب٣١ أقصاه

رغـب يف   تقد  وُيحبذ أن تقوم الدول األعضاء بتسمية أكثر من مرشح لكل بلد،            و  
وستأخذ جلنة االختيار هذا الترتيب يف اعتبارهـا بـشرط          . هذه احلالة يف ترتيب املرشحني    

  .املرشحني املفضلني ملعايري األهليةاستيفاء 
وسيقوم األونكتاد بتوفري اإلقامة يف الفنادق جلميع املشاركني الذين سيحصلون أيضاً             

وسيكون علـى   . على مبالغ مالية كافية لتغطية نفقات الوجبات اليومية واملصروفات النثرية         
التأمني واحلصول على وثائق    املشاركني الذين يتم اختيارهم حتّمل تكاليف السفر اخلاصة هبم          

قبـل  مـسقط   على السفر والتأمني الطيب املناسبة واحلصول على تأشرية سليمة للـسفر إىل             
من أقل البلدان منواً أموالً للسفر تغطي أقـل         املشاركون  وسُيمنح  .  سلطنة ُعمان  وصوهلم إىل 

  .تذاكر السفر تكلفة
قائمة مفـصلة باملواضـيع     ومرفق طيه عرض موجز للمنهج الدراسي للدورة يتضمن           

، مـشفوعاً باملبـادئ التوجيهيـة لتقـدمي الطلبـات           (P166.2012.TS.2)وبأهداف الـتعلم    
(P166.2012.AG.2)    واستمارة الطلب (P166.2012.AF.2) .       ولن ُينظر يف طلبـات املرشـحني

  .إذا كانت املبادئ التوجيهية واإلجراءات اخلاصة بتقدمي الطلب متبعة بشكل سليم إالّ
وللحصول على معلومات إضافية، يرجى االتصال بفرع تقاسم املعرفة والتـدريب             

: وتنمية القدرات، بشعبة التكنولوجيا واإلمـداديات، باألونكتـاد علـى العنـوان التـايل       
Knowledge Sharing, Training and Capacity Development Branch, Division on 

Technology and Logistics, UNCTAD ،ربيد اإللكتروينال: mohan.panicker@unctad.org ؛
  .2561 917 22(0) 41+ :اهلاتف؛ 0050 917 22(0) 41+: الفاكس

  سوباتشاي بانيتشباكدي  )توقيع(
  األمني العام لألونكتاد

  ٢٠١٢أبريل / نيسان١٠
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 وسيتيح املعهد الدبلوماسي لوزارة اخلارجية الترمجـة        .وستكون الدورة باإلنكليزية    
  .الفورية إىل العربية

دول غريب آسيا األعضاء يف األونكتاد تسمية مرشحيها املؤهلني لتنظـر           يرجى من   و  
. ٢٠١٢أغـسطس   / آب ١٧وسُتقبل الترشيحات حـىت     . فيها جلنة االختيار يف األونكتاد    

تم قبوهلم بقرارات جلنة االختيـار يف موعـد         يطر الدول األعضاء ومرشحوها الذين      وسُتخ
  .٢٠١٢أغسطس / آب٣١ أقصاه

رغـب يف   تقد  وُيحبذ أن تقوم الدول األعضاء بتسمية أكثر من مرشح لكل بلد،            و  
وستأخذ جلنة االختيار هذا الترتيب يف اعتبارهـا بـشرط          . هذه احلالة يف ترتيب املرشحني    

  .املرشحني املفضلني ملعايري األهليةاستيفاء 
وسيقوم األونكتاد بتوفري اإلقامة يف الفنادق جلميع املشاركني الذين سيحصلون أيضاً             

وسيكون علـى   . على مبالغ مالية كافية لتغطية نفقات الوجبات اليومية واملصروفات النثرية         
التأمني واحلصول على وثائق    املشاركني الذين يتم اختيارهم حتّمل تكاليف السفر اخلاصة هبم          

قبـل  مـسقط   على السفر والتأمني الطيب املناسبة واحلصول على تأشرية سليمة للـسفر إىل             
من أقل البلدان منواً أموالً للسفر تغطي أقـل         املشاركون  وسُيمنح  .  سلطنة ُعمان  وصوهلم إىل 

  .تذاكر السفر تكلفة
قائمة مفـصلة باملواضـيع     ومرفق طيه عرض موجز للمنهج الدراسي للدورة يتضمن           

، مـشفوعاً باملبـادئ التوجيهيـة لتقـدمي الطلبـات           (P166.2012.TS.2)وبأهداف الـتعلم    
(P166.2012.AG.2)    واستمارة الطلب (P166.2012.AF.2) .       ولن ُينظر يف طلبـات املرشـحني

  .إذا كانت املبادئ التوجيهية واإلجراءات اخلاصة بتقدمي الطلب متبعة بشكل سليم إالّ
وللحصول على معلومات إضافية، يرجى االتصال بفرع تقاسم املعرفة والتـدريب             

: وتنمية القدرات، بشعبة التكنولوجيا واإلمـداديات، باألونكتـاد علـى العنـوان التـايل       
Knowledge Sharing, Training and Capacity Development Branch, Division on 

Technology and Logistics, UNCTAD ،ربيد اإللكتروينال: mohan.panicker@unctad.org ؛
  .2561 917 22(0) 41+ :اهلاتف؛ 0050 917 22(0) 41+: الفاكس

  سوباتشاي بانيتشباكدي  )توقيع(
  األمني العام لألونكتاد

  ٢٠١٢أبريل / نيسان١٠
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العشرون املتعلقة بالقضايا الرئيـسية املدرجـة يف        اخلامسة و الدورة اإلقليمية       
   لغريب آسيامال االقتصادي الدويلجدول األع

 ٧ -أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٠املعهد الدبلوماسي، وزارة اخلارجية، سلطنة ُعمان،           
  ٢٠١٢نوفمرب /الثاينتشرين 

  املنهج الدراسي للدورة    
وفيما يتعلق بكل   . يعطي هذا املنهج الدراسي حملة عامة عن حمتوى الوحدات املختلفة           

ملشاركون الذين يتم اختيارهم حلضور الدورة جبمع معلومات عـن          وحدة، يتوقع أن يقوم ا    
عدد من القضايا قبل بدء الدورة، حبيث يتسىن هلم املسامهة يف املناقشات املتعلقـة مبختلـف              

  .الوحدات، مستندين إىل جتربة بلداهنم

  ١الوحدة     
   العوملةوسياسات االقتصاد الكلي يف اقتصاد آخذ يفوالتدفقات املالية التجارة،     

تسلط هذه الوحدة الضوء على القضايا االقتصادية الرئيسية على املستوى العاملي            :األهداف
وهي تطلع املشاركني علـى     . وتستكشف انعكاساهتا فيما يتعلق بالسياسات اإلمنائية للبلدان      

هنج األونكتاد املتكامل، وتبحث الترابط بني خمتلف جماالت السياسات مبـا يف ذلـك إدارة               
وتتمثل . القتصاد الكلي والتكامل التجاري واملايل الدويل، بغية مناقشة حتديات النمو والتنميةا

حبث الديناميات االقتصادية العاملية وما يصاحبها مـن        ) أ(األهداف الرئيسية هلذه الوحدة يف      
شامل ال وخباصة تلك التحديات املرتبطة بالنمو االقتصادي        - حتديات تواجهها البلدان النامية   

حتسني فهم املشاركني لالجتاه الذي تسلكه اخليارات ) ب(ورسم سياسات االقتصاد الكلي؛ و
احلالية لسياسات االقتصاد الكلي، وخباصة يف االقتصادات املتقدمة الرئيسية، والتحديات اليت           
يواجهها التنسيق الدويل وما ينطوي عليه ذلك فيما يتعلق بواضعي الـسياسات يف البلـدان               

مساعدة املشاركني يف حتديد التحديات املطروحة والفرص املتاحة أمام التنمية          ) ج(امية؛ و الن
  .نتيجة للعوملة، والنهج السياساتية لتحسني االستثمار والنمو

يف هناية هذه الوحدة، سيكون املشاركون قد عّمقوا فهمهم آلثار التكامـل              :النتيجة املتوقعة
. والتغري اهليكلي والتطـوير التكنولـوجي     الشامل  نمو االقتصادي   التجاري واملايل فيما يتعلق بال    

وينبغي أن يتمكنوا أيضاً من فهم التحّديات الرئيسية املرتبطـة بـسياسات االقتـصاد الكلـي                
وهكـذا سـينمي    . والسياسات التنظيمية بغية منع وقوع األزمات وحتسني االستثمار والنمـو         

يف هـذه اجملـاالت علـى       املناسبة   واالستراتيجيات   السياساتانتهاج  املشاركون قدراهتم على    
  .املستويات الوطين واإلقليمي والدويل
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  األسئلة    
ما هي التحديات الرئيسية اليت يواجهها بلدكم على مـستوى االقتـصاد              -١  

الكلي، وكيف تتصدى سياسات بلدكم هلذه التحديات؟ ما هي القيود احمللية والدولية الـيت              
  سياسات وفعاليتها؟اختيار اليف تؤثر 

 رجية كأداة للنمو االقتصادي؟ كيـف     كيف استخدم بلدكم التجارة اخلا      -٢  
على مدى األعوام القليلة املاضية؟ ما هي التغريات        لبلدكم  تطورت معدالت التبادل التجاري     

الرئيسية اليت طرأت على تكوين صادرات بلدكم ووارداته يف املاضي القريب، ومـا هـي               
  سببت هذه التغريات؟العوامل اليت 

  ٢الوحدة     
  اآلثار التجارية واإلمنائية: االستثمار وتنمية املشاريع    

هدف هذه الوحدة هو حتديد وتقييم تأثري االستثمار األجنيب على التنمية وتسليط              :اهلدف
الضوء على أفضل املمارسات فيما يتعلق بكيفية إقامة روابط بني الشركات عـرب الوطنيـة               

  .احملليةواملشاريع 
. الدويل واحمللـي  دين  والتجارة على الصعي  وتعاجل الوحدة القضايا املتصلة باالستثمار        

وتبدأ ببحث أحدث االجتاهات يف تدفقات االستثمار األجـنيب املباشـر، واسـتراتيجيات             
وهي تتيح بذلك قاعدة لتقيـيم      .  مع االهتمام بغرب آسيا    ونظم اإلنتاج الدولية   الشركات،
 اندماج البلدان النامية يف نظم اإلنتـاج الدوليـة          -الدولية    االستثمار والتجارة  الروابط بني 

إىل وسـيوجه االهتمـام   . كبلدان موردة ومنتجة  ) تسمى أيضاً شبكات اإلنتاج العاملية     اليت(
الروابط بني املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم والشركات عرب الوطنية ليتسىن للبلدان النامية            

 من الفرص التجارية العاملية، كما سيوجه االهتمام إىل ضرورة تـشجيع تنظـيم              االستفادة
وتركز . احمللية للحفاظ على القدرة التنافسية يف األجل الطويل       العرض  املشاريع وتدعيم قدرة    

الوحدة جبميع أجزائها على السياسات واملؤسسات واالستراتيجيات اليت ميكنـها جـذب            
  .يف االقتصادات املضيفة على أفضل وجه" ترسيخه" واالستثمار األجنيب املباشر

يف هناية هذه الوحدة، سيتمكن املشاركون من حتديـد وتقيـيم تـأثري               :النتيجة املتوقعة
وسيتمكن املشاركون أيضاً من حتديد السياسات واملؤسسات       . االستثمار األجنيب على التنمية   

األجنيب وتعزيز تأثريه عن طريق اآلثـار       واالستراتيجيات اليت ميكن إجيادها جلذب االستثمار       
غري املباشرة التكنولوجية واملالية، ومنو العمالة والصادرات والروابط بني الـشركات عـرب             

وسيكون لدى املشاركني   .  الصغرية واملتوسطة احلجم وتنمية املشاريع احمللية      الوطنية واملشاريع 
  .األجنيبفهم راسخ لالجتاهات العاملية يف تدفقات االستثمار 
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  األسئلة    
هي التـصورات   ما  : االستثمار األجنيب املباشر  املتعلقة ب السياسات الوطنية     -١  

االستثمار األجنيب املباشر يف بلدكم؟ هل ما يتلقاه بلدكم من استثمار أجـنيب             اخلاصة بدور   
مار مباشر كاٍف أم أكثر مما ينبغي أم أقل مما ينبغي؟ هل يتلقى النوع املطلوب مـن االسـتث                 

األجنيب املباشر؟ هل يقوم االستثمار األجنيب املباشر بدور إجيايب أم بدور سليب؟ هل وضـع               
بلدكم سياسة وطنية بشأن االستثمار األجنيب املباشر؟ وإن صح ذلك، ما هـي األهـداف               
واألدوات الرئيسية هلذه السياسة؟ ما هي املؤسسات املسؤولة عن تنفيذ سياسة االسـتثمار              

باشر يف بلدكم؟ ما هي واليات هذه املؤسسات، فيما يتعلق بسياسة االسـتثمار             األجنيب امل 
  األجنيب املباشر؟

فيما يتعلق بالسياسات الوطنية لتنمية املشاريع، هل توجد روابـط بـني              -٢  
الشركات األجنبية الكبرية واملشاريع احمللية يف بلدكم؟ فيما خيص قطاع املشاريع احمللية، هل             

ري مباشر إجيايب من حيث نقل التكنولوجيا؟ ما هي السياسات اليت وضـعتها             د أي أثر غ   جيو
احلكومة لدعم قطاع املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم؟ هل حققت تكتالت الـشركات            
املتخصصة قطاعياً جناحاً يف جذب االستثمار األجنيب املباشر وهل أصبحت تتمتـع بقـدرة              

  تنافسية دولية؟

  ٣الوحدة     
  تسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض التنمية: املعرفةاقتصاد     

اليت متكّن البلدان من    اهلدف من هذه الوحدة هو إطالع املشاركني على الوسائل            :اهلدف
تسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار للتصدي ملشكالت التنمية عن طريق رسـم وتنفيـذ             

 بالعلم والتكنولوجيا واالبتكـار مـع االهتمـام         السياسات واالستراتيجيات الوطنية املتعلقة   
  .آسيا بغرب

وتشمل مصادر النمو والتنمية يف امليـدان االقتـصادي التقـدم التكنولـوجي               
وقد ساهم تسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف التقدم االقتصادي واالجتماعي . واالبتكار

اً يف استراتيجيات التنمية يف عدد مـن        كما أنه شكّل عنصراً رئيسي    . يف عدد كبري من البلدان    
وتنـاقش هـذه    . البلدان النامية اليت حتقق منواً سريعاً وتلحق بركب أكثر االقتصادات تقدماً          

الوحدة مضمون العلم والتكنولوجيا واالبتكار وكيف ميكنه املسامهة يف حتقيق النمو والتنمية،            
ان رمسها وتنفيذها لبناء قدرات العلـم       وأنواع السياسات واالستراتيجيات اليت تستطيع البلد     

  . والتكنولوجيا واالبتكار وتشجيع نقل التكنولوجيا بنجاح وإقامة نظم ابتكار قوية
وهناك اختالف هائل بني البلدان يف نواحٍ عدة، وجيب أن تأخذ االستراتيجيات              

ولكن . املختلفةيف احلسبان ظروف البلدان     والسياسات الوطنية للعلم والتكنولوجيا واالبتكار      
سيجري التأكيد على أن باستطاعة مجيع البلدان تسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار بطرق            
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ولذا فـإن   . تدعم النمو والتنمية وحتّسن الرفاه االجتماعي، بصرف النظر عن ظروفها احملددة          
  .هذه الوحدة مناسبة حملللي السياسات االقتصادية وواضعي السياسات من مجيع البلدان

الدور الذي ميكن أن يؤديه العلم والتكنولوجيـا        ) أ(سيفهم املشاركون     :النتيجة املتوقعة
كيفية ) ج(مفهوم نظم االبتكار؛ و   ) ب(واالبتكار يف حفز التنمية االقتصادية واالجتماعية؛ و      

تخدام السياسات الوطنية يف بناء قدرات العلم والتكنولوجيا واالبتكار وتعزيـز التقـدم             اس
  .التكنولوجي واالبتكار

  األسئلة    
 األدوار اليت يقوم هبا كل من التكنولوجيا واالبتكار يف عملية التنمية            ما هي   -١  

ة والتكنولوجيـة   يف بلدكم؟ ما هي مواطن الضعف ومواطن القوة الرئيسية يف التنمية العلمي           
  واالبتكارية لبلدكم؟

أو استراتيجية وطنية للعلـم والتكنولوجيـا     /هل توجد يف بلدكم سياسة و       -٢  
واالبتكار؟ ما هي الفترة اليت تغطيها؟ هل توجـد مـوارد خمصـصة يف امليزانيـة لتنفيـذ                  

  ؟االستراتيجية/السياسة

  ٤الوحدة     
  تيسري النقل والتجارة الدوليني    

يف إمداديات  الرئيسية  ف من هذه الوحدة هو إطالع املشاركني على القضايا          اهلد  :اهلدف
وسيناقش .  آسيا غريبالتجارة الدولية، والنقل، وتيسري التجارة، مع توجيه اهتمام خاص إىل           

،  ويف املفاوضات اإلقليميـة    املشاركون أيضاً تدابري تيسري التجارة يف منظمة التجارة العاملية        
ولتحقيق هـذا الغـرض،     . وطين يف هذه املفاوضات   موقف  لتحديد  زمة  جبمع العناصر الال  

، وشـبكات النقـل     للبلدانستبحث الوحدة دور النقل الدويل يف القدرة التنافسية التجارية          
، باإلضافة إىل قضايا اجلمـارك وتـدابري   ت الدعم التجاري واألطر املؤسسيةالعاملية، وخدما 

ويف هذا الـسياق،   . شأهنا حالياً يف منظمة التجارة العاملية     تيسري التجارة اليت جيري التفاوض ب     
ستناقش الوحدة بالتفصيل احتياجات البلدان وأولوياهتا، وبناء القدرات واملساعدة التقنية، يف           

إجراء تفاوض حمتمل بشأن قواعد ُملزِمة جديدة متعلقة بتيسري التجارة          اخلاصة ب طرائق  الإطار  
  .منظمة التجارة العامليةيف 

يف هناية هذه الوحدة، سيتحسن فهم املشاركني لدور الـبىن التحتيـة              :النتيجة املتوقعة
التجارية من حيث دعم القدرات اإلنتاجية التنافسية املؤسسية واملادية للتجارة يف تعزيز القدرة 

لى إدراك مالءمة تيسري التجارة والنقل وأمهيتهما يف املعامالت التجارية ع         وميكنهم  والتجارية؛  
  .تعدد األطرافاملاملستويات الوطين واإلقليمي و
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  األسئلة    
يرجى وصف مثال عملي من بلدكم يوضح أن نقص أو عـدم مالءمـة                -١  

ويرجى مناقشة األدوار احملتملـة     . خدمات النقل يشكل عقبة أمام القدرة التنافسية التجارية       
لدولية، والقطـاع اخلـاص     للحكومات الوطنية، وسلطات املوانئ، واجلمارك، واملنظمات ا      

  .يف التغلب على هذه العقبة) التجارة العابرة على سبيل املثال(والبلدان اجملاورة 
جيـري  من قائمة تدابري تيسري التجـارة الـيت   تدبري أو أكثر   يرجى اختيار     -٢  

ملشروع الـنص التفاوضـي     انظر أحدث تنقيح    (التفاوض بشأهنا يف منظمة التجارة العاملية       
بالتايل أن تلقى قبوالً من     املعقول  ، وأن من    مأهنا مهمة لبلدك  ترون  ،  )TN/TF/W/165املوحد  

تيـسري  املتعلقة ب حكومتكم كتدابري ميكن إدراجها يف قاعدة من قواعد منظمة التجارة العاملية            
يرجى مجع معلومات من املؤسسات الوطنية املعنية بشأن مدى تطبيـق التـدبري             و. التجارة

  وإذا مل يكن التدبري مطبقاً بالكامل، فما هو املطلوب لتنفيذه تنفيذاً فعاالً؟. مبالفعل يف بلدك

  ٥الوحدة     
  منظور البلدان النامية يف غرب آسيا: املكاسب اإلمنائية املترتبة على النظام التجاري الدويل    

 ، وخباصة يف الدويلحبث التطورات يف النظام التجاري) أ(ستشمل هذه الوحدة   :األهداف
ضوء األزمة املالية واالقتصادية العاملية وتأثريها على التنمية واألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة؛              

استعراض احلالة الراهنة يف املفاوضات التجارية املتعددة األطـراف يف إطـار جولـة      )ب(و
آسـيا وخيـارات    ببلدان غريب   والقضايا وثيقة الصلة     للمفاوضات التجارية الدولية،     الدوحة
النظر يف القضايا األعم إلصالح السياسات يف جمال التجارة         ) ج(؛ و يف هذا الصدد  اسات  السي

احلصول على أقصى قدر من املكاسـب  وواجملاالت املتصلة بالتجارة لتحقيق التحول اهليكلي     
حبث سبل ووسائل زيادة اآلثـار املفيـدة        ) د(اإلمنائية املترتبة على النظام التجاري الدويل؛ و      

التجارة اإلقليمية إىل أقصى حد بوسائل منها على سبيل املثال اعتماد هنوج وطنيـة  التفاقات  
متسقة يف عمليات التفاوض اإلقليمية واملتعددة األطـراف، وتقليـل تكـاليف التكيـف،              

  .مالتصدير يف الشركاء اإلقليميني من أجل تنويع اقتصاداهتفرص واستكشاف 
وصيات السياساتية بشأن سـبل ووسـائل       وُيتوقع أن تقدم الوحدة جمموعة من الت        

ببلدان غريب  حتسني املشاركة يف عمليات التكامل املتعدد األطراف واإلقليمي والثنائي املتصلة           
مراعاة البيئة االقتصادية واإلمنائية الراهنة السريعة التطـور، وخباصـة          و،  التنميةآسيا، خلدمة   

  . األزمة املالية واالقتصادية
يف هناية هذه الوحدة، سيتمكن املشاركون من حتديد وفهم التحـديات             :النتيجة املتوقعة

العوامل اهلامة املؤثرة يف رسم     وسيدركون أيضاً   ،   الدويل يف النظام التجاري  الرئيسية  والفرص  
 يف  مالسياسات واالستراتيجيات الوطنية املالئمة لتحقيق أقصى مكاسب ممكنة من انـدماجه          

  . ري األزمة السليباالقتصاد العاملي وختفيف تأث
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  األسئلة    
يف حتقيق مكاسب من التجارة     يواجهها بلدكم   هل ميكنكم ذكر القيود اليت        -١  

  الدولية والنظام التجاري الدويل وتوضيح أسباب ذلك؟
يف ضوء األزمة االقتـصادية واملاليـة       اجلديد  ما هي عناصر املسار اإلمنائي        -٢  

  وإصالح السياسة التجارية؟
 من وجهة نظركم، سبيل التقدم يف املفاوضات املتعددة األطـراف           ما هو،   -٣  

  للتغلب على املأزق احلايل؟
شرح الطريقة اليت ميكن أن حتقق هبا املفاوضات املتعددة األطـراف           يرجى    -٤  

  ؟مكاسب إمنائية لالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية يف السياق الراهن

  ٦الوحدة     
  اف السياسات الوطنية واملفاوضات التجارية املتعددة األطرافأهدبشأن مترين حماكاة     

وسيتعرَّض املشاركون  . حماكاة ديناميات عملية تفاوض جتاري متعددة األطراف        :اهلدف
وسيستند التمـرين إىل قـضية      . ملواقف تفاوضية خمتلفة للبلدان املتقدمة والنامية على السواء       

وسيقوم املشاركون بصياغة اقتراحات وحيـاولون      . ةُمثارة يف منظمة التجارة العاملي    تفاوض  
  .حتقيق توافق آراء وطين بشأن حكم حمدد من أحكام التجارة املتعددة األطراف

املشاركون فهم ديناميات وحتـديات     سيستطيع  يف هناية مترين احملاكاة،       :النتيجة املتوقعة
 تنميـة مهـاراهتم التفاوضـية    املفاوضات التجارية الدولية، ومن مثّالدويل والنظام التجاري  

  .واقتراح إصالحات للسياسات املتعلقة بالتجارة
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يف املدرجـة   بالقضايا الرئيـسية    املتعلقة  اخلامسة والعشرون   إلقليمية  الدورة ا     
   لغريب آسياجدول األعمال االقتصادي الدويل

 ٧ -ر  أكتـوب / تـشرين األول   ٢٠املعهد الدبلوماسي، وزارة اخلارجية، سلطنة ُعمان،           
  ٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين

  مبادئ توجيهية لتقدمي الطلبات    

  نبذة عن مقدم الطلب    
من املستوى املتوسـط،    املوظفني احلكوميني   إىل  بصورة رئيسية   هذه الدورة موجهة      

املعنيني بالقضايا االقتصادية الدولية، مبا يف ذلك رسم وتنفيذ السياسات يف ميدان أو أكثر من              
  .املرفقالتدريب ليت يغطيها منهج امليادين ا
:ويشترط يف املشاركني  
أن يكونوا من احلاصلني على شهادة جامعية عليا يف علوم االقتصاد أو إدارة     )أ(  

وجيوز أيضاً قبول احلاصلني    . األعمال أو العالقات الدولية أو القانون الدويل أو اإلدارة العامة         
  مؤكدة يف حالة توافر أماكن يف الدورة؛مناسبة لية على شهادة جامعية أوىل ولديهم خربة عم

يف إدارة  أعـوام  ١٠ و ٤مناسبة تتراوح بـني     أن تكون لديهم خربة مهنية        )ب(  
يف أو جامعـة متخصـصة    عامة وطنية، أو منظمة تنمية دولية أو إقليمية، أو معهد حبـوث             

  اجملاالت املذكورة آنفاً؛
املعلومات واملعارف املكتسبة يف أثناء     أن يكون باستطاعتهم استخدام ونشر        )ج(  
بدرجة كبرية بقاء املشاركني يف مناصبهم لفتـرة كافيـة          يفضل   ويف هذا السياق،     .الدورة
انتهاء الدورة حىت ميكنهم نشر املهارات واملعارف املكتسبة إىل أقصى حـد ممكـن يف                بعد

  أماكن عملهم؛
، وأن  وهي اللغة الرمسية للدورة   ،  باإلنكليزيةتام  إملام عملي   كون لديهم   يأن    )د(  

  .تكون لديهم قدرات مؤكَّدة للصياغة واالتصال الشفوي هبذه اللغة

تعليمات بشأن إكمال الطلبات وتقدميها    
وجيب أن تشمل الطلبـات الوثـائق       . ينبغي أن يقدم املرشحون طلباهتم باإلنكليزية       

  :األربع التالية
  ؛)P166.2012.AF.2(استمارة الطلب   )أ(  
  ؛سرية ذاتية مفصَّلة  )ب(  
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كيفية مسامهته يف رسـم الـسياسات       ) أ(يعرض فيها املرشح    ترشح  رسالة    )ج(  
الكيفية ) ب(أدائه ملهامه املهنية؛ و   إطار  وتنفيذها يف جماالت التجارة أو االستثمار أو التمويل يف          

أنه عله يعتقد   جيالسبب الذي   ) ج(اليت ستسهم هبا الدورة يف تعزيز تطوره املهين والشخصي؛ و         
  جدير باالختيار حلضور هذه الدورة؛

 من األسئلة املذكورة يف منهج التـدريب        نيسؤالأي  ورقة قصرية ترد على       )د(  
  ).فقرة واحدة فقط لكل سؤال(الصلة بالسياق الوطين للمشارك على أن يكونا وثيقي 

  :وينبغي فيما يتعلق بالطلبات  
املعتمدة لـدى   للمرشح،  ق البعثات الدائمة    أن ُتقدم إىل األونكتاد عن طري       )أ(  

  مكتب األمم املتحدة يف جنيف؛
   الوثائق املطلوبة؛مجيعأن تتضمن   )ب(  
  :أن توجَّه إىل العنوان التايل  )ج(  

Mr. Mohan Panicker, Project Coordinator 

Knowledge-Sharing, Training and Capacity Development Branch,  

Division on Technology and Logistics, UNCTAD 

Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland 

Fax: +41 22 917 0050 

E-mail: mohan.panicker@unctad.org 

  .٢٠١٢أغسطس / آب١٧أن تصل إىل أمانة األونكتاد يف موعد أقصاه   )د(  
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P166.2012.AF.2

Twenty-fifth Regional Course on Key Issues on the International Economic Agenda 
for Western Asia 

Diplomatic Institute, Ministry of Foreign Affairs, Sultanate of Oman, 
20 October to 7 November 2012 

Application form (please print or type) 

Last name: ____________________________ First name: _______________________________________  

Middle initial: ______ Maiden name: ________________________ Gender (F/M): ___________________  

Job title: _______________________________________________________________________________  

Ministry/institution: ______________________________________________________________________  

Postal address: __________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

Tel. No.: _____________________________ Fax No.: __________________________________________  

E-mail address: _________________________________________________________________________  

Date of birth: ____________________ Place of birth: ___________________________________________  

Nationality: _______________________ Passport No.: __________________________________________  

Signature of candidate: ____________________ Place and date: __________________________________  

Name and title of supervisor: _______________________________________________________________  

E-mail and/or fax of supervisor: ____________________________________________________________  

I am submitting my application to UNCTAD through the Permanent Mission of ______________________ 
accredited to the United Nations Office at Geneva, together with the following documentation (please 
check boxes): 

 A detailed curriculum vitae 

 A motivation letter stating my competencies and motivation for this course 

 A short paper answering any two questions in the course syllabus (one paragraph only per 
question) relevant to the national context of my country 

Applications must reach the UNCTAD secretariat by 17 August 2012.  

        


