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 مقدمة  
بشددداال المدددت مار والبتكدددار لجتمددداع اءدددتاء املتعددددد السدددنوات  ال دددةُعقددددت الددددورة ال  -1

، قصدددر األمدددم  نيدددفوتنظددديم املشددداريع مدددن أجدددل بنددداء القددددرات اإلنتاجيدددة والتنميدددة املسدددتدامة يف 
لالختصاصددددات الدددد  حدددددد ا وفقدددداا . و 2015آذار/مددددارس  31إىل  30يف الفددددرتة مددددن  مويسددددرا،

، كدداال موعددوع الدددورة ال ال ددة  تنظدديم ذيددة السادمددة واءمسددنجملددس الترددارة والتنميددة يف دورتدد  التنفي
 .  املشاريع من أجل بناء القدرات اإلنتاجية والتنمية املستدامة 

، صدددناع ميامدددات رفيعدددو املسدددتو خبدددم، مدددن بيدددن م  100ّم الجتمددداع أك دددر مدددن عددد -2
م تمددوال بالتدداثم ومم لدوال للمنظمددات الدوليدة واملنظمددات وددم احلكوميدة، وأكددادميوال، ومسدت مروال 

املفيد، ومديرو أعمال تنفيذيوال من شركات كبدمة وصدةمة، وعلدج وجد  اءصدوء نسداء وشدباب 
أصحاب مشاريع من البلداال النامية واملتقدمة والبلداال ال  مر اقتصاد ا مبرحلدة انتقاليدة. ومدا م 

ت امددتندت إىل رددارب وجددود مم لددن عديدددين مددن البييددة العامليددة لتنظدديم املشدداريع يف إثددارة نقاشددا
وطنيدددددة وم مسدددددية يف جمدددددال تشدددددريع تنظددددديم املشددددداريع والقددددددرات اإلنتاجيدددددة. ومدددددل   ا لسدددددة 

يف ذلددا احلددد مددن  مبددا الفتتاحيددة الضددوء علددج أظيددة تنظدديم املشدداريع مددن أجددل التنميددة املسددتدامة،
 الفقر وحتقيق املساواة بن ا نسن والمتدامة البييية. 

 موجز الرئيس -أوالا  
 البيانات االفتتاحية -ألف 

وذّكدددر  .أدىل مددددير شدددعبة المدددت مار واملشددداريع ببيددداال افتتددداحع نيابدددة عدددن األمدددن العدددا  -3
بددالقرار ال ددات املتعلددق بتنظدديم املشدداريع مددن أجددل التنميددة الددذا اعُتمددد يف الدددورة التامددعة والسددتن 

ة إيالء العتبدار املنامدب ملسدالة وشّدد علج أظي 2014/أكتوبر األولللرمعية العامة يف تشرين 
. وأّكدد املددير أال 2015 عدا  بعدد ملدا تشريع تنظيم املشاريع يف املناقشات املتعلقة خب دة التنميدة

بلوغ أ داف التنميدة املسدتدامة يقتضدع إنشداء جيدل جديدد مدن أصدحاب املشداريع لد  ر يدة بشداال 
 التنمية املستدامة.

تنحصددددر يف تددددوفم فددددرء العمددددل  ف ددددذ   ل الصددددةمةولحددددد املدددددير أال فائدددددة املشدددداريع  -4
وأّكدد  .حمركات رئيسية أل داف أخدر  يف جددول أعمدال التنميدةاا الكيانات مكن أال تكوال أيض

أال تنظددديم املشددداريع مكنددد  تعزيدددز التنميدددة القتصدددادية الشددداملة مدددن خدددالل إتاحدددة الفدددرء للنسددداء 
يم املشداريع أال يعدزا ا  دود الراميدة إىل حدّل والشباب، وأن  عرورا لتحرير البتكار. ومكن لتنظد

حلدددت وتدددمة اا مقنعددداا مشددداكل اجتماعيدددة وبيييدددة أخدددر ، ويشدددكل تشدددريع املشددداريع الصدددةمة عرعددد
 مددديما ول التقدددد  يف تلبيدددة مت لبدددات التنميدددة. وشدددكل احلدددافز العددداملع ملواج دددة حتدددديات التنميدددة،

لرتكيددز ا  ددود و صددير املددوارد لت ددوير اا اعددحو اا اللتددزا  المددتباقع بكشددراا الق دداع اءدداء، ا دد
 تنظيم املشاريع. 
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مدددن  3وإذ قدددّدم  مدددديرة فدددرع تنميدددة املشددداريع التدددابع لشدددعبة المدددت مار واملشددداريع البندددد  -5
املعنوندة  تنظديم املشداريع مدن أجدل بنداء القددرات  TD/B/C.II/MEM.4/8جدول األعمال والوثيقة 

وشددّددت علددج عددرورة تضددافر ا  ددود لبندداء القدددرات  .تمدداعاإلنتاجيددة ، امتعرعدد  أ ددداف الج
اإلنتاجيددة للبلددداال الناميددة والبلددداال الدد  هتددر اقتصددادالا مبرحلددة انتقاليددة وذلددا مددن أجددل بلددوغ أ ددداف 
التنميددة املسددتدامة. وواج دد   ددذ  البلددداال عقبددات عديدددة م ددل ويدداب البنيددة التحتيددة وويدداب الدددعم 

يف ذلا امل دارات واملعدارف والتكنولوجيدا.  مبا ية ووياب قدرات العرض،امل مسع والتدابم السيامات
 ولت وير تنظيم املشاريع دور رئيسع يف  ذا السياق. 

وبّينددد   دددوك األونكتددداد وحتاليلددد  السيامددداتية أنددد  يلدددز  معا دددة تنظددديم املشددداريع معا دددة  -6
يةفددل بعدد  اا عددّيقاا املشدداريع  ردد تّتبددع ميامددات تنميددة مددااا ووالبدد .من ريددة لبلددوغ التدداثم املنشددود

اجملالت السيامداتية امل مدة الد  تدا تداثم علدج تنظديم املشداريع ويستصدةر مدن إمكانيدة أال يتحدول 
املددااق يف أحددد اجملددالت إىل مددااق يف جمددالت أخددر . وبةيددة حددل  ددذ  املشدداكل، يسددعج صددناع 

لتنسددديق والتسددداق يف وعدددع السيامدددات أك دددر فددداك ر إىل اعتمددداد  دددج ميامدددا  شدددامل يتدددوخج ا
 وتنفيذ ميامات تنظيم املشاريع. 

لحظ  املدديرة أال األونكتداد وعدع اإلطدار السيامدا  لتنظديم املشداريع مدن أجدل دعدم و  -7
ج ود صناع السيامات يف  ذا السياق. وحّدد اإلطار أ داف السيامة العامة وخيارالا، واقرتح 

جي يددة للرصددد والتقيدديم، واقددرتح م شددرات لقيدداس التقددد  أم لددة ملمارمددات مدد ثقرة، وقددد  مبدداد  تو 
اآلونة األخمة، امُتكمل اإلطار مبن رية حمّددة لقيداس إادااات تنفيدذ السيامدة العامدة  ويف احملرا.

، أصدددب  2012 عدددا  وتقيددديم ال ةدددرات وحتديدددد أولويدددات العمدددل املسدددتقبلع ورصدددد التقدددد . ومندددذ
إصدددالحات يف  دددذا اجملدددال، م دددل إكدددوادور وواندددا، للحكومدددات الددد  تسدددتحدك اا اإلطدددار مرجعددد
 عنلتعاوال األونكتاد مع األمانة العامة لألمم املتحدة يف إعداد تقرير األمن العا  اا وشّكل أمام

 .(1)مباشرة األعمال احلرة من أجل التنمية
ورّحدددب الدددرئيس بددداءتاء يف الجتمددداع ودعدددا م إىل تقامدددم ردددار م بشددداال الكيفيدددة الددد   -8
كددن أال يسدداعد  ددا تنظدديم املشدداريع علددج بندداء قدددرات امل مسددات الصددةمة واملتومدد ة احلرددم يف م

 باإلمداد احمللع والقيمة املضافة. يتعلق فيماالبلداال النامية 

 تنظي  الماارع  من أجل بناء القدرات اإلنتاجية -باء 
 من جدول األعمال( 3)البند 

 عزعز بناء القدرات اإلنتاجيةأهمية تسياتسات تنظي  الماارع  في ت -1 
من أجدل اا مّل   مناقشات ا لسة وم الرمسية األوىل الضوء علج ا  ود املبذولة م خر  -9

وعددددع ميامددددات شدددداملة لتنظدددديم املشدددداريع مددددن خددددالل  ددددج تصدددداعدا، وذلددددا بالرتكدددداا علددددج 
__________ 

 .A/69/320الوثيقة  (1)
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تددددابم لتعزيدددز مددددخالت واردة مدددن أقددداليم دوال وطنيدددة ومددددال وجمتمعدددات حمليدددة متنوعدددة، وإدرا  
 دددذا السدددياق، لحدددد مم دددل إحدددد   ويف .الوصدددول إىل التمويدددل وتنميدددة م دددارات تنظددديم املشددداريع

و و أحد أنشد  مشداريع رميدع  - امل مسات األكادمية أال إطار مرصد األعمال احلرة يف العامل
أدر  القدديم للتنقددي ، و اا خضددع مدد ّخر  -البيانددات القابلددة للمقارنددة بشدداال م شددرات تنظدديم املشدداريع 

ومعلومددات عددن تنظدديم املشدداريع الجتماعيددة واألعمددال  الجتماعيددة عددمن حددوافز تنظدديم املشدداريع
التراريددة الشدداملة للرميددع. وشددارا يف ا لسددة وددم الرمسيددة األوىل حمدداوروال مددن م  وايددر مددن  ييددة 

واارة امل مسدددات الصدددةر  والصدددةمة واملتومددد ة احلردددم، بنمدددا  ومددددير السيامدددات والتخ دددي  يف 
الصناعة والترارة، مج ورية تنزانيا املتحدة  ومدير ش وال امل مسات الصةمة واملتوم ة احلرم يف 
واارة الصناعة والترارة، ا م ورية الدومينيكية  واملدير التنفيذا ملنظمة شباب األعمال الدوليدة، 

 اململكة املتحدة لتي انيا العظمج وأيرلندا الشمالية.
( لتنميدة امل مسدات الصدةر  2019-2015حملاورين إىل اء ة اءمسية )وأشار أحد ا -10

وامل مسات الصةمة واملتوم ة احلرم وتنظيم املشاريع يف بنما، ولحد أال اء دة حتددد الشدباب 
والنسدداء واألقليددات احملرومددة كمرموعددات مسددت دفة ذات أولويددة، مددع تركيددز خدداء علددج الشددباب 

إااء احلدد مدن اا إقليميداا جتماعع. واعتمددت اء دة كدذلا  ردالذين يواج وال خ ر الت ميش ال
الفقدددر يضدددم مبدددادرات لددددف إىل تشدددريع التنظددديم وتعزيدددز العمدددل الالئدددق وحتسدددن احلصدددول علدددج 
الئتماال والت قيف يف جمدال تنظديم املشداريع. وامدتعرض احملداور املبداد  التوجي يدة للتندامج الدوط  

بدداد  الدد  تن ددوا علددج بُعددد اجتمدداعع. وعلددج وجدد  اءصددوء، لت ددوير تنظدديم املشدداريع، و ددع امل
ي دف التنامج إىل تدريب األشخاء ذوا اإلعاقة ومساعدلم علج إنشاء مشاريع م اءاصة، 

 اإلدما  الجتماعع للمحرومن. اا ويدعم أيض
ولحد حماور آخر أال التمكن القتصادا  ميع املواطنن يندر  عمن أ دداف الر يدة  -11

تزويد الشدرائ   2025 عا   م ورية تنزانيا املتحدة. وتنوا احلكومة  لول 2025 لعا  إلمنائيةا
السكانية الفقمة بسبل هتكن اقتصادا جديدة ومن مث تنمية جزء كبم مدن اقتصداد البلدد، ب درق 

مددة من ددا اإلشددراا النشدد  للشددركات احملليددة الصددةمة واملتومدد ة احلرددم والرقددع  ددا. ولدددف السيا
الوطنيدددة احلاليدددة للشدددراكة بدددن الق ددداعن العدددا  واءددداء إىل تشدددريع املشددداركة الفّعالدددة يف تصدددميم 
الددتامج واملشدداريع وتنفيددذ ا. وشددّدد احملدداور علددج عددرورة إعددفاء طددابع حملددع علددج التدددريب بام لددة 

 يف ذلا خدمات التوجي  وتنمية املشاريع. مبا عملية حملية، وعماال املتابعة،
  حمدددداور آخددددر الضددددوء علددددج م ددددال المددددرتاتيرية الوطنيددددة الدددد  وعددددعت ا حكومددددة ومددددلّ  -12

ا م وريدددة الدومينيكيدددة بشددداال تنظددديم املشددداريع وتتضدددمن إنشددداء فضددداءات عمدددل تعاونيدددة ومراكدددز 
تكنولوجية لفائدة دوائر تنظيم املشاريع، وكذا توفم مرشدين ومسدت مرين خدّمين. وأبدرا احملداور أال 

ج بتشددددريع خدددداء، مددددن خددددالل حددددت الشددددباب علددددج تنظدددديم املشدددداريع مشدددداركة الشددددباب حتظدددد
يشدددرتع تشدددكيل أفرقدددة ذات خدددتات متنوعدددة ومعدددارف يف جمدددالت  كمدددا  والمدددتفادة مدددن التعلددديم،

الن ايددددة، دعددددا احملدددداور صددددناع  ويف خمتلفددددة، وذلددددا  دددددف تشددددريع مبددددادرات البتكددددار اجملتمعيددددة.
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مدددنظم املشدددداريع حددددؤ يف مددددياق امل مسددددات  السيامدددات واملددددووفن احلكددددومين إىل العمددددل بددددروح
 العامة، وقّد  أم لة عن كيفية ااح ذلا يف واارة الصناعة والترارة يف ا م ورية الدومينيكية.

وشدددد احملدداوروال علددج أال اتبدداع  ددج نظددامع ومتعدددد ا  ددات املعنيددة إااء تشددريع تنظدديم  -13
مكنددددوا مددددن حددددل املشدددداكل املعقدددددة املشدددداريع عددددرورا إلعددددداد أصددددحاب املشدددداريع ال مددددوحن ليت

ووحدددد ا امدددرتاتيرية متعدددددة ا  دددات املعنيدددة ومنسدددقة بكمكا دددا خلدددق  .واملرتاب دددة والسدددريعة التةدددم
أوجدد  التدداار الضددرورية لزيددادة التدداثم والنتفدداع مددن تنظدديم املشدداريع إىل أقصددج حددد. وأشددار أحددد 

يدة امتنسداخ ا بالنسدبة إىل الشدبكة اءاصدة إىل أظية حتديد املمارمات احلسنة وكيف احملاورين م الا 
 مبنظمددة شددباب األعمددال الدوليددة. ويكمددن التحددددا يف القيددا  بددذلا علددج ن دداق وامددع وبالتددداي

 بد من وعع نظا  شامل للرصد والتقييم وعماال ا ودة.  ل
وخددالل املناقشددة الدد  تلدد  ذلددا، أعددرب مندددوبوال عديدددوال عددن تقدددير م للدددعم املقددد   -14

نكتدداد لتعزيددز التدددريب والت قيددف يف جمددال تنظدديم املشدداريع مددن خددالل برنددامج ت ددوير ريددادة مددن األو 
األعمدددال )إمتيتيددددا( وبرنددددامج روابدددد  األعمددددال التراريدددة. وعلددددج وجدددد  اءصددددوء، طلددددب أحددددد 
املندددوبن أال يسدداعد األونكتدداد رواندددا يف ج ود ددا الراميددة إىل تدددارا الددنقر يف ثقافددة امل مسددات 

يف ذلددا تنظددديم املشدداريع وبندداء قددددرات  مبددا تومدد ة احلردددم يف جمددال تنظدديم املشددداريع،الصددةمة وامل
 امل مسات الصةمة ومتوم ة احلرم عن طريق إنشاء برنامج إمتيتيا. 

وحت مندوب آخر اجملتمع الدوي علج اعتماد  ج أمشدل إااء مسدائل التردارة والتنميدة،  -15
بتنظيم املشاريع وت وير امل مسات  يتعلق فيمالتقنية وطلب أال يومع األونكتاد ن اق مساعدت  ا

 الصةمة واملتوم ة احلرم من خالل ايادة التشديد علج التنمية املستدامة واإلدما  الجتماعع. 
 تسالتسل القيمة الااملة والمستدامة االرتقاء بمهارات تنظي  الماارع  لتعزعز -2 

املناقشددات علددج أظيددة السيامددات الدد  تشددرع  خددالل ا لسددة وددم الرمسيددة ال انيددة، رّكددزت -16
الرتقدددداء مب ددددارات تنظدددديم املشدددداريع لتيسددددم اإلدمددددا  الندددداج  للبلددددداال الناميددددة والبلددددداال الدددد  هتددددر 
اقتصادالا مبرحلة انتقالية يف مالمل القيمة العاملية. وشارا يف ا لسة وم الرمسية ال انية حماوروال 

بدد  األعمددال التراريددة يف مج وريددة تنزانيددا املتحدددة  وقائددد مددن م  مووددف اتصددال لددد  برنددامج روا
فريق لد  برنامج األمم املتحدة اإلمنائع  ومووف برامج لد  التحالف مدن أجدل ال دورة اءضدراء 

 يف أفريقيا، كينيا  ورئيس العالقات العامة يف شركة لفااا، إي اليا.
املصدددددّممة لتنظددددديم املشددددداريع، و دددددع وأشدددددار احملددددداوروال إىل أظيدددددة السيامدددددات والتددددددخالت  -17

في ددا تلددا املوجددودة يف  مبددا -ميامددات وتدددخالت تسددم  للم مسددات الصددةمة واملتومدد ة احلرددم 
باملشدددداركة يف نظددددم اإلنتددددا  الدوليددددة والمددددتفادة مددددن نقددددل التكنولوجيددددا  - اجملتمعددددات احملليددددة الريفيددددة

علدج أظيدة إدرا  اا . وشدّدد احملداوروال أيضدوالرتقاء بامل دارات وحتسدن النددما  يف القتصداد العداملع
موعوع تنظيم املشاريع يف النظم التعليمية الوطنية، وودرس مدلوكيات تنظديم املشداريع يف مدن مبكدرة 

قبدددل املدرمدددة( ومواصدددلة العمليدددة التعليميدددة يف ا امعدددة. ويت لدددب  دددذا  مدددا )مبدددا يف ذلدددا يف مرحلدددة



TD/B/C.II/MEM.4/9 

7 GE.15-07293 

شدريعات وإصدالح األطدر التعليميدة إلرمداء ثقافدة تنظديم التحّول اتباع  ج شدامل ممدع بدن تةيدم الت
يف عقليددددة ال ددددالب  ل -يف العقليددددة اا املشدددداريع. وعددددالوة علددددج ذلددددا، يقتضددددع  ددددذا التحددددول تةيددددم 

بالمددتناد إىل مبدددأ أال مددن واجددب املددرء أال  -قبددل كددل شددعء يف عقليددة املعلمددن  فحسددب وإمنددا أولا 
 طويل األمد. اا يقتضع دعم كما يفكر كصاحب مشروع ليصنع أصحاب مشاريع،

مدددن أفضدددل اا ومددّل  العديدددد مدددن املنددددوبن الضدددوء علدددج برنددامج إمتيتيدددا باعتبدددار  واحدددد -18
املمارمات العاملية ال  مكن أال تكمقل  دا البلدداال التعلديم الرمسدع لبنداء م دارات تنظديم املشداريع. 

د األورويب لإلقرار مب دارات تنظديم املشداريع، وتوجد أم لة أخر  من بين ا املبادرة املمولة من الحتا
بلدداال أوروبيدة وتشد د أال طدالب التعلديم ال دانوا حّصدلوا  10و ع ش ادة تا يل دولية ت بدق يف 

ولددو  مددوق العمددل بنردداح.  أو املعددارف والكفدداءات وامل ددارات الالامددة لبدددء مشددروع خدداء  ددم
القتصدددادية واملاليدددة ورربدددة إنشددداء شدددركة يف معدددارف األعمدددال واملعدددارف اا ويشدددمل التا يدددل اختبدددار 

 صةمة يف املدرمة لسنة كاملة. 
ومدددّلم منددددوباال بددداال ال دددالب لددديس مجددديع م أصدددحاب مشددداريع بدددالف رة وأال أصدددحاب  -19

يف  ايدة امل داف. بيدد أ مدا اتفقدا يف أال التةيدم اتيكلدع لدنظم اا حيالف م النرداح مجيعد ل املشاريع
الب بت وير ملوكيالم يف جمال تنظيم املشاريع، وميتي  انتشار ثقافة التعليم ميسم   ميع ال 

للنمددو القتصددادا والتنميددة املسددتدامن. وقددد يسددم   ددذا التحددول اا حددل املشدداكل، ومدديوفر أمامدد
بااد ددار البتكددار روددم صددعوبة السددياق القتصددادا ومددن مث تةدددو الفددرء، ولدديس الضددرورة،  ددع 

 احملرا ألصحاب املشاريع.
ونداقش اءددتاء الفددرء الدد  مكدن أال تتيح ددا مالمددل القيمددة مدن خددالل جمموعددة وامددعة  -20

مددن الق اعددات، ولحظددوا كددم  ددو م ددم بالنسددبة إىل البلددداال أال  تددار مالمددل القيمددة الدد  تقابددل 
ميزالددا النسددبية وأولويالددا املتعلقددة بالتنميددة املسددتدامة. وشددّدد احملدداوروال كددذلا علددج أظيددة الرتكيددز 

قيددود إمددداد هتنع ددا مددن الندددما  يف اا أمددفل اتددر  حيددت تواجدد  الكيانددات الصددةمة خصوصدد علددج
مالمل قيمة أومع. وأشار أحد احملاورين إىل مشروع املعونة من أجل الترارة كم ال عدن الددعم 
امل مسع الفعال املقّد  إىل احلكومات لتحسن اإلنتاجيدة والقددرات احملليدة وايدادة احلصدة الوطنيدة 

ن القيمة املضافة، كوال اتدف الن ائع يتم ل يف الندما  يف مالمل قيمة عاملية شاملة وبلدوغ م
 مالمل قيمة مستدامة. 

ويف  ذا السياق، اعتت أحد احملاورين برنامج رواب  األعمال التراريدة التدابع لألونكتداد،  -21
ة شدداملة. وأحدداا احملدداوروال لتيسددم إنشدداء مالمددل قيمدداا ووددم  مددن املبددادرات ذات الصددلة، عددروري

بتكييدف تدريبد  علدج تنظديم املشداريع مدع السدياقات الريفيدة،  يتعلدق فيمابكاااات األونكتاد اا علم
وتوفم الدعم املنامب لالحتياجات احمللية وتقدمي اءدمات التقنيدة والمتشدارية الكافيدة. وعدرض 

 وريدددة تنزانيدددا املتحددددة ترمدددع إىل تنميدددة أحدددد احملددداورين ومم دددل األماندددة تفاصددديل خ دددة تعاونيدددة يف مج
القدرات يف اجملتمعات احمللية الريفية بةية الرتقاء مب ارات تنظيم املشاريع والمدتدامة يف مالمدل 

 القيمة العاملية.
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ويف  ددذا السددياق، شددّدد حمدداوراال ومندددوب علددج أظيددة المددتعانة باملصددا  المددرتاتيرية  -22
ين ددددا املصددددلحة يف ايددددادة القدددددرة التنافسددددية ملوردي ددددا ودعددددم تعزيددددز للشددددركات عددددت الوطنيددددة، ومددددن ب

إدمداج م يف مالمدل القيمدة العامليدة. وتدذ  الشدركات حدافز علدج المدت مار يف عمليدات حتسددن 
عدماال مسدتويات إمدداد موثدوق  دا، ألال  أو جودة منتو  شركالا ال  تض لع بالعمليات األولية

بال قدددة لتندددامج امل مسدددات الصدددةمة ومتومددد ة احلردددم ذلدددا مددديرعل ا ج دددات شدددريكة جدددديرة 
وبرنامج رواب  الشركات عت الوطنية. ومّل  أحد احملاورين الضوء علج التاثم اإلمايب الذا كاال 
لتندددامج إمتيتيدددا وتددددريب املتابعدددة علدددج جمموعدددة خمتدددارة مدددن مدددوردا احلليدددب، ولحدددد أال ارع 

تنظديم حلقدات عمدل بشداال تنميدة املشداريع العمليدة قدد السلوكيات السليمة يف املوردين عن طريق 
يفضدددع إىل حتسدددينات ملمومدددة مدددن حيدددت ا دددودة والكميدددة واملوثوقيدددة، ويسددداعد مدددن مث يف تعزيدددز 

 قاعدة اإلمداد للم مسات املشاركة.
أشددار احملدداوروال إىل التحددديات الدد  تعددرتض الوصددول إىل جمموعددات متندداثرة مددن  اا،وختامدد -23

يف الق دداع الزراعددع لبلددداال شددؤ يف أفريقيددا جنددوب الصددحراء حيددت يوجددد  مدديما ول املسددتفيدين،
آلف املنتردن الصددةار. وشدددوا علددج أظيدة إرمدداء ال قددة بدن خمتلددف الفداعلن يف ملسددلة القيمددة 
وكدددذا أظيدددة تقامدددم املخددداطر واألعبددداء بدددن مجيدددع أجدددزاء السلسدددلة. وشددددد احملددداوروال علدددج املسدددالة 

اا رئيسدياا م ل يف توفم التمويل لتعزيز مالمدل القيمدة الشداملة وتظدل تشدكل حتددياألمامية ال  تت
 يتعن مواج ت  من قبل اجملتمع الدوي.

 لابابفائدة االماارع  ل تحسين بيئة تنظي  -3 
شدددارا يف ا لسدددة ودددم الرمسيدددة ال ال دددة حمددداوروال مدددن م  مددددير البتكدددارات لدددد  الشدددبكة  -24

القددددددرات املاليددددة لألطفدددددال والشددددباب،  ولنددددددا  ومدددددير الشدددددركات لددددد  برندددددامج الدوليددددة لتعزيددددز 
(، Impact Hub Geneva) إمتيتيدا، أوونددا  وم مدس شدريا لدد  راب دة إمباكد   دوب جنيفدا

 مويسرا  والرئيس واملدير التنفيذا ملركز ت وير األعمال، األردال.
الشباب احلالية وعلدج أظيدة تنظديم  واتفق احملاوروال علج احلاجة إىل التصدا ألامة عمل -25

ملشكلة ب الة الشباب العاملية. وشّددوا علج دور تنظيم املشاريع  الشباب للمشاريع باعتبار  حالا 
يف خلق الووائف وتنويدع القتصدادات احملليدة. واتفقدوا علدج أال ب الدة الشدباب هت دل اليدو  مشدكلة  

 عاملين يف األعوا  املقبلة مامل تعاجل ب ريقة فعالة. جسيمة بالسلم والرفا  الاا كبمة قد تلحق أعرار 
واتفدق احملدداوروال علدج احلاجددة إىل وعدع إطددار مشدرتا لت ددوير تنظديم الشددباب للمشدداريع.  -26

تشدددريع تنظددديم الشدددباب للمشددداريع  بعندددواال  وأعدددّد األونكتددداد، بالتعددداوال مدددع الكومنولدددت، دلددديالا 
عدة صددناع السيامددات يف البلددداال الناميددة والبلددداال لتلبيددة  ددذ  احلاجددة ومسددا ،إرشددادات ميامدداتية

الد  هتددر اقتصدادالا مبرحلددة انتقاليددة علدج وعددع السيامدات والددتامج الالامددة. ومدّل  الدددليل املقددد  
خددالل الدددورة الضددوء علددج العناصددر السيامدداتية الرئيسددية الدد  تددا تدداثم كبددم علددج تنظدديم الشددباب 

 ب ريقة شاملة. للمشاريع وعلج احلاجة إىل تناوتا
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واتّفق بع  املندوبن علج احلاجدة إىل تزويدد الشدباب ال داحمن إىل إنشداء مشداريع ببييدة  -27
يف دعددم اا رئيسددياا هتكددن م مددن ذلددا، وأوعددحوا أال املنظمددات الدوليددة، م ددل األونكتدداد، تدد دا دور 

 أصحاب املشاريع الشباب يف كل أرجاء العامل. 
يف جمدددال تنظددديم املشددداريع ليكتسدددبوا  فعدددالا اا ف الشدددباب ت قيفدددونددداقش اءدددتاء أظيدددة ت قيددد -28

العقليددة والكفدداءات وامل ددارات الالامددة للنردداح يف إنشدداء مشدداريع م. ومددن الضددرورا بندداء قدددرات 
املعلمدددن علدددج التددددريب والت قيدددف يف جمدددال تنظددديم املشددداريع إلدمدددا  موعدددوع تنظددديم املشددداريع يف 

بددرامج التدددريب امل دد  والتلمددذة للشددباب وللمعلمددن لضددماال  املنددا ج الدرامددية، ومددن امل ددم وعددع
تنميددة امل ددارات بددالتعلم الترددري . وشددّدد احملدداوروال علددج أال الت قيددف ينبةددع أال يسدداعد يف ت ددوير 

 عقلية وفكر تنظيم املشاريع. 
ولحد اءتاء أال إنشاء شبكة قوية ملنظمات الشباب يسم  ألصحاب املشاريع من م  -29

يف اجملتمددع. ويعددد ربدد  أصددحاب املشدداريع الشددباب وتكددوين دوائددر تنظدديم املشدداريع وتعزيددز  بالتدداثم
فضددداءات العمدددل املاديدددة والفرتاعدددية مدددن العناصدددر احلامسدددة لاد دددار مشددداريع الشدددباب وااح دددا. 

 دذا السدياق، أقدّر  ويف فيمكن لدوائر أصحاب املشاريع الشباب أال تدوفر الددعم وال قدة والتعداوال.
باظيدددة الشدددبكات  تشدددريع تنظددديم الشددباب للمشددداريع  إرشدددادات ميامدداتيةندددات دليددل أحددد مكو 

 ووجود بيية يتوافر في ا الدعم واإلرشاد بالنسبة إىل أصحاب املشاريع.
اإلدمددا  املدداي للشددباب وقدددرة الق دداع املدداي علددج تعزيددز د حمدداور كددذلا علددج أال وشدددّ  -30

املشدداريع الدد  ينّظم ددا إىل خدمددة الشددركات الناشددية الدد  يدددير ا الشددباب أمددراال حامسدداال بالنسددبة 
م لدوال فيدة مدن الزبدائن  إذ تُقبل امل مسدات املاليدة واملصدارف علدج مسداعدة الشدباب ول الشباب.

اءدداء والعددا  مكددن أال يسددّوا  ددذ  املشددكلة بفعاليددة  شددديدة اء ددورة. والتعدداوال بددن الق دداعن
وكفاءة ويزيد الوصول إىل التمويل، باملساعدة علج حتسن ال قافة املالية لد  الشباب، مبدن فدي م 

إىل رربددددة إمتيتيددددا، لحددددد احملدددداور يف اآلال ذاتدددد  أال تعزيددددز م ددددارات تنظدددديم اا األطفددددال. وامددددتناد
تنددداء الفدددرء، مكدددن أال يسددداعد أصدددحاب املشددداريع علدددج املشددداريع، م دددل حتديدددد األ دددداف واق

حتسن ف م م ملد  قابلية أفكار م الترارية للتنفيذ. ومكن م علج  ذا النحو أال حيددوا بصورة 
يتر ددوا  ددو فددرء راريددة أفضددل مددن حيددت األربدداح، إذا امددتنتروا أال  أو أمدد ل مصددادر التمويددل

 احلصول علج التمويل.  يست يعوا لن مشروع م وم قابل للتنفيذ وأ م
لتعزيدز القدددرات املاليددة  ويف جلسدة وددذاء ودم رمسيددة نُظمد  بالتعدداوال مددع الشدبكة الدوليددة -31

، قدددّد  مدددتة مدددن أصدددحاب املشددداريع الشدددباب مدددن شدددبكة إمتيتيدددا والشدددبكة لألطفدددال والشدددباب
بالتداثم املفيدد. وعدرض الدولية املذكورة أعماتم الترارية لفريق من املندوبن واملسدت مرين امل تمدن 

أصددحاب املشدداريع، الددذين اختددموا علددج أمدداس اآلثددار الجتماعيددة لشددركالم، رددار م يف إنشدداء 
أعمال رارية ترمع إىل معا ة املشاكل والشدواول امل روحدة يف جمتمعدالم. ومشلد   دذ  األعمدال 

ة ثالثيدة األبعداد يف التاايدل  يلع  مواد بناء منخفضة التكلفدة بامدتعمال ال باعد ما الترارية إنتا 
يف كينيا  وابددة الشديا العضدوية يف واندا  ومدزارع األمسداا يف  وقوالب الوقود العضوا املالئمة بييياا 
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أووندددا. وشدددرح أصددحاب املشددداريع بالتفصدديل العوائدددق الدد  واج و دددا يف تنظدديم أعمددداتم التراريدددة 
 م.وأبدوا محام م والتزام م باعتبار م من عوامل التةي

مدددن مشدددوار تنظددديم اا وركدددزت املناقشدددات علدددج القددددرة علدددج حتمدددل الفشدددل باعتبار دددا جدددزء -32
املشدداريع، وأظيددة احلددد مددن وصددم الفشددل الترددارا يف تنظدديم املشدداريع مددن خددالل تقدددمي خدددمات 
دعدددم منامدددبة. وأوصدددج عددددة منددددوبن بددداال يواصدددل األونكتددداد تدددوفم التددددريب والتوجيددد  وإتاحدددة 

يف اعتبددددار  اخدددددتالف اا التمويددددل بةيدددددة تشددددريع أصدددددحاب املشدددداريع الشددددباب، آخدددددذالوصددددول إىل 
 أصحاب املشاريع واحتياجالم يف شؤ أ اء العامل. 

 الممارتسات الفضلى في المجاالت الرئيسية للنمو الاامل للجمي  -4 
مج يف ا لسدددة ودددم الرمسيدددة الرابعدددة، نددداقش اءدددتاء املمارمدددات الفضدددلج يف تصدددميم الدددتا -33

وتنفيدددذ ا يف جمدددالت رئيسدددية م دددل تنظددديم املشددداريع اءضدددراء والجتماعيدددة والنسدددائية. وأشدددم إىل 
الددددروس املسدددتفادة واألفكدددار املسدددتمدة مدددن تقيددديم أثدددر بعددد  الدددتامج الوطنيدددة واإلقليميدددة يف  دددذ  

 يشددددمل أنشدددد ة املسدددداعدة التقنيددددة الدددد  اعدددد لع  ددددا األونكتدددداد عددددن طريددددق برنددددامج مبددددا اجملددددالت،
إمتيتيدددا. وشدددارا يف ا لسدددة ودددم الرمسيدددة الرابعدددة حمددداوروال مدددن م  م مدددس ومددددير شدددركة مدددتارتا 
للت قيف يف جمدال تنظديم املشداريع، التاايدل  ومددير الشدبكة الشداملة إلجدراءات األعمدال التراريدة 

شددددداريع التابعددددة للرمعيددددة األملانيددددة للتعدددداوال الدددددوي  ومددددددير الشددددبكة الدوليددددة والعامليددددة لتنظدددديم امل
، اململكة املتحدة  وأمتاذ يف اقتصاديات األعمال الترارية من UnLtdالجتماعية لد  م مسة 

 جامعة بوليتيكنيكو يف ميالنو، إي اليا.
ومددددّل  احملدددداوروال الضددددوء علددددج قدددددرات املشدددداريع ذات األثددددر الجتمدددداعع الدددد  تتددددوخج  -34

مددوق أمددفل اتددر  )أربعددة باليددن باألمدداس خدمددة الصددا  العددا ، مددع إيددالء ا تمددا  خدداء علددج 
شخر( ال  تقددر قيمت دا خبمسدة تريليدوال مدن الددولرات. ويتدوخج النمدوذ  التردارا للمشداريع 
الجتماعيددة امددتحداك فددرء لتوليددد الدددخل  دددف تلبيددة احتياجددات اجملتمعددات احملليددة. وددم أندد   

ومددن مث تصددميم وتنفيددذ  يصددعب علددج امل مسددات العامددة ف ددم قدديم املشدداريع الجتماعيددة مددااا ك ددم 
 تدابم فّعالة لتشريع  ذا النوع من املشاريع واحملافظة علي . 

أمامدية اا وأُقّر   ود شبكات متنوعة ك مة يف تشدريع اإلدمدا  ودعمد  باعتبار دا ج دود -35
إلذكدداء الدددوعع بدداألثر اإلمدددايب ألنشدد ة املشددداريع ودددم اتادفددة إىل الدددرب  علددج اجملتمدددع ومسددداظت ا 

بددمة يف التنميددة القتصددادية. ويتم ددل الددن ج األمامددع الددذا اعتمدتدد  شددبكات ك ددمة يف ف ددم الك
احتياجات الدعم احملددة لد  أصدحاب املشداريع الجتماعيدة والرتكيدز علدج األفدراد الدذين لددي م 
أفكدددار لتنظددديم املشددداريع. ولحدددد احملددداوروال أال التصدددميم املنامدددب للتددددخالت أمامدددع لضدددماال 

عم يف البييات املتنوعة لتنظيم املشاريع، و ع بييدات ديناميدة ب بيعت دا وتشدمل ميدادين مالءمة الد
خمتلفددة م ددل رأس املددال البشددرا والسيامددة العامددة والتمويددل واألمددواق والتعلدديم. وإعددافة إىل ذلددا، 

يف امددتحداك رأس اا رئيسددي يشددكل تددوفم الدددعامتن التدداليتن لتنظدديم املشدداريع الجتماعيددة عددامالا 
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املدددال الجتمددداعع وتعزيدددز النمدددو الشدددامل للرميدددع  شدددبكات أفقيدددة تسددداعد األفدددراد علدددج الدددرتاب   
 و ياكل وم  رمية حتفز تقامم املعارف والتعلم املتبادل. 

وعددرض بعدد  اءددتاء رددارب ناجحددة ملشدداريع شددبابية ونسددائية، مددن بين ددا أم لددة تتصددل  -36
ن أجددددل ربددددد  م مسددددات حمليدددددة بالةددددة الصدددددةر بتدددددخالت املسددددداعدة التقنيددددة يف بلدددددداال ناميددددة مددددد

وم مسددات حمليدددة صددةمة ومتومددد ة احلردددم بسالمددل القيمدددة الدوليدددة. وخبصددوء رربدددة احملاعدددن 
بصدفت ا مراكدز مكددن في دا لشدركات التكنولوجيددا احملليدة أال تةدذا األفكددار البتكاريدة، شدّدد أحددد 

ملتلقيدة ودعددا احلكومدات الوطنيددة إىل اءدتاء علدج عددرورة قيداس األثددر احلقيقدع علددج تنميدة البلددداال ا
التاكد من وجود تدابم حمددة األ داف لتدعيم الرواب  اإلدماجيدة واملسدتدامة وتدوفم الضدمانات 

 الالامة حلماية الفيات الضعيفة. 
ولحد اءدتاء أال هتكدن النسداء مدن أال يصدبحن صداحبات مشداريع يشدكل امدرتاتيرية  -37

مداعع وفددرض تةيدمات ثقافيدة لدددور املدرأة يف اجملتمددع. وأو درت أم لددة فعالدة لتحقيدق اإلدمددا  الجت
وقد نالتا جائزة برنامج إمتيتيدا  -اإلاااات ال  حققت ا صاحبتا مشروعن من األردال وأووندا 

أال التدددددريب والتشددددريع والعددددرتاف عوامددددل مدددداعدلما علددددج أال يصددددبحا  -لسدددديدات األعمددددال 
 الرتقاء مبشروعي ما.  قدوتن يف جمتمعي ما ويسرت تما

وأو دددر م دددال عرعددد  خبدددم خبصدددوء برندددامج لتنظددديم املشددداريع اءضدددراء يف نيبدددال كيفيدددة  -38
خيددار  ل مسدداظة البتكددار يف التصدددا للتحددديات املتصددلة بتةددم املنددال. فاجملتمعددات احملليددة الدد 

املقرتندة بتةدم املندال، و دذا لدي ا مو  الزراعة معرعة أك ر فداك ر للمخداطر النامجدة عدن الظدوا ر 
التندددامج يشدددرع ايدددادة الكفددداءة يف امدددتعمال املددداء ألودددراض الدددرا يف املنددداطق املعرعدددة للرفددداف. 

علدج البييدة اا وعرض خبم آخر م ال فكرة مشدروع هت لد  يف امدتخدا  مصدادر طاقدة أك در حفاود
امددتحداك منترددات  واتفددق بعدد  اءددتاء علددج أظيددة حددت أصددحاب املشدداريع علددج اا.وأقددل تلوي دد

ين دوا عليدد  ذلددا مدن إمكانددات تعزيددز اإلدمدا  الجتمدداعع واحلفددا   ملددا وتكنولوجيدات خضددراء،
 علج النمو القتصادا. 

 االتستنتاجات والتوصيات -5 
أشدداد مشدداركوال ك ددموال باألونكتدداد لوجا ددة عملدد  وفائدتدد ، وأعربددوا عددن تقدددير م لفرصددة  -39

املسددتفادة الدد  تتيح ددا اجتماعددات اءددتاء متعددددة السددنوات،  تقامددم املمارمددات ا يدددة والدددروس
 واتفقدددوا علدددج أال تنظددديم املشددداريع مكدددن أال يكدددوال لددد  أثدددر حتدددويلع يف ت دددوير القددددرات اإلنتاجيدددة.

 دددذا الصددددد، أشدددار اءدددتاء إىل أال القدددرار ال دددات املتعلدددق بتنظددديم املشددداريع مدددن أجدددل التنميدددة  ويف
 2014والسدددتن للرمعيدددة العامدددة املعقدددودة يف تشدددرين األول/أكتدددوبر واملعتمدددد يف الددددورة التامدددعة 

بلددددوغ أ ددددداف التنميددددة  ويف 2015 عددددا  بعددددد ملددددا مددددّلم بدددددور تنظدددديم املشدددداريع يف خ ددددة التنميددددة
 املستدامة، وشّكل خ وة إمابية صوب صياوة وتنفيذ ميامات عملية يف جمال تنظيم املشاريع.
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 المسائل التنظيمية -ثانياا  
 انتخاب أعضاء المكتب -ألف 

 من جدول األعمال( 1)البند   

 30انتخددب اجتمدداع اءددتاء املتعدددد السددنوات، يف جلسددت  العامددة الفتتاحيددة املعقددودة يف  -40
دميدددددرتا لدددد ، والسددددديد  ة( رئيسدددددجدددددزر الب امددددا) ة رودا  . جاكسددددوال، السددددديد2015مددددارس /آذار

 مقرراا.  - ة( نائباا للرئيسمرتاليا)أ ورواوبنسكع

 إقرار جدول األعمال وتنظي  العمل -باء 
 من جدول األعمال(  2)البند   

اجتمدددداع اءددددتاء املتعدددددد السددددنوات، يف جلسددددت  العامددددة الفتتاحيددددة أيضدددداا، جدددددول أقددددر  -41
(. وفيمدددددا يلدددددع جددددددول TD/B/C.II/MEM.4/7)الدددددوارد يف الوثيقدددددة  لالجتمددددداعاألعمدددددال امل قددددد  

 األعمال  
 بانتخاب أعضاء املكت -1 
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -2 
 تنظيم املشاريع من أجل بناء القدرات اإلنتاجية -3 
 اعتماد تقرير الجتماع -4 

 االجتماعنتائج  -جي  
 31اتفددددق اجتمدددداع اءددددتاء املتعدددددد السددددنوات، يف جلسددددت  العامددددة اءتاميددددة املعقددددودة يف  -42
 لمناقشات. لاا موجز  ةالرئيستعد أال علج ، 2015مارس /آذار

 اعتماد تقرعر االجتماع -دال 
 من جدول األعمال( 4)البند   

 - ةلنائب الرئيسد ،اا أيض أذال اجتماع اءتاء املتعدد السنوات، يف جلست  العامة اءتامية -43
 ، إعداد الصيةة الن ائية للتقرير بعد اختتا  الجتماع.ةاملقرر باال يتوىل، حت  إشراف الرئيس
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 المرفق

 (2)الحضور  
  الدول التالية األعضاء يف األونكتاد ال عنمم لو  اجتماع اءتاء املتعدد السنواتحضر  -1
 ابيإثيو 

 األرجنتن

 أمرتاليا

 إكوادور

 اإلمارات العربية املتحدة

 أنةول

 أورووواا

 أووندا

 أوكرانيا

 التاايل

 بنةالديش

 بنما

 بيالروس

 تايلند

 تركيا

 ترينيداد وتوباوو

 األمودا بل 

 ا زائر

 جزر الب اما

 مج ورية تنزانيا املتحدة

 ا م ورية الدومينيكية

 مج ورية الكونةو الدمقراطية

 جورجيا

 امبابوا

 السنةال

 مويسرا

 الصن

 عماال

 وامبيا

 وانا

 وواتيمال

 الفلبن

 فنلندا

 كاااخستاال

 كوبا

 كوت ديفوار

 ليبيا

 مدوشقر

 املكسيا

 اململكة العربية السعودية

 مواامبيق

 نيرميا

  اي 

 اتند

   اجتماع اءتاء املتعدد السنواتوكان  املنظمات احلكومية الدولية التالية مم تلةا يف  -2
 أمانة الكومنولت 
 أمانة منتد  جزر احملي  اتاد  

 الصندوق املشرتا للسلع األمامية 
  الكاري البحر منظمة دول شرق  
 نكفونيةااملنظمة الدولية للفر  
__________ 

تتضدددددددمن قائمدددددددة احلضدددددددور  دددددددذ  املشددددددداركن املسدددددددرلن. ولالطدددددددالع علدددددددج قائمدددددددة املشددددددداركن انظدددددددر الوثيقدددددددة   (2)
TD/B/C.II/MEM.4/INF.3. 
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اجتمدددددداع اءددددددتاء وكاندددددد  أج ددددددزة األمددددددم املتحدددددددة و ييالددددددا وبراجم ددددددا التاليددددددة مم لددددددة يف  -3
   السنوات املتعدد

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائع 
 برنامج األوذية العاملع 
 اللرنة القتصادية ألمريكا الالتينية ومن قة البحر الكاري  
 آميا اللرنة القتصادية والجتماعية لةريب 
 مركز الترارة الدولية 

اجتمددداع اءدددتاء وكانددد  الوكدددالت املتخصصدددة واملنظمدددات املرتب دددة  دددا التاليدددة مم تلدددةا يف  -4
  املتعدد السنوات

 الحتاد الدوي لالتصالت 
 منظمة العمل الدولية 

   السنواتاجتماع اءتاء املتعدد وكان  املنظمات وم احلكومية التالية مم تلةا يف  -5
 الفية العامة

 الشبكة الدولية لتوحيد ش ادات التعليم العاي
    


