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 مجلس التجارة والتنمية
 الدورة الثانية والستون

 2015أيلول/سبتمرب  25-14جنيف 

    من جدول األعمال املؤقت 4البند 
 نماااوا  لصاااالق  اااا  ال لااادان  عمااا المساااا مة األوندتاااان يااار تنجيااا   رناااام    

 الرا ع: التقرير المرحلر 2020-2011 للعقد
  

 من  مانة األوندتانمقدَّم تقرير   
   

 تنفيذي موجز  
كما حدث يف الدورات السابقة، سيستعرض جملس التجارة والتنمية يف دورتـ  الااييـة  
)بريـــــام  عمـــــحل  2020-2011للعقـــــد اً عمـــــحل لقـــــاد أقـــــحل البلـــــدا   ـــــو البريـــــام  والســـــت  
( مـن بريـام  عمـحل اسـطنبول ووايـة الدوحـة، 156)الفقـرة ‘ سابعاً ‘بالفرع  وعملً  .اسطنبول(

األويكتــاد كدحــد امســيفامات يف ااســتعراض العــاملا املزامــا الــذي يســتفاد مــن استعرا ــات 
 جتري  اجلمعية العامة للتقّدم احملرز يف اجتاه حتقيق مستيفدفات الربيام  وأهداف .

مــن جــدول  3وقــد أدعــد هــذا التقريــر ملســاعدة جملــس التجــارة والتنميــة يف  اــ  للبنــد  
بريـــــام  العمـــــحل لقـــــاد أقـــــحل البلـــــدا   ـــــواً مســـــاوة األويكتـــــاد يف تنفيـــــذ األعمـــــال املؤقـــــت  

. ويقدم التقرير خلصة توليفية أليشطة األويكتاد املضـطل  اـا خـلل 2020-2011 للعقد
فرتيت التقرير اللحقت  يف جماات البحوث وحتليحل السياسات، والتعـاو  التقـم مـن أجـحل بنـا  

. ويشـــــمحل التقريـــــر أيضـــــاً يلوبنـــــا  توافقـــــات املرا  علـــــ  املســـــتو  ا كـــــوما الـــــدو القـــــدرات، 
 ااستنتاجات والطريق إىل األمام.
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 مقدمة - ول   
  
التغلب عل  التحـديات اهليكليـة الـو تواجيفيفـا أقـحل "هو  عمحل اسطنبولاهلدف الشامحل لربيام   -1

وإتاحــة  ،البلــدا   ــواً وملــج مــن أجــحل القضــا  علــ  الفقــر، وحتقيــق األهــداف ام اايــة املتفــق علييفــا دوليــاً 
تزخـر بـاملوارد اً أقـحل البلـدا   ـو وكمـا مدكـر يف إعـل  اسـطنبول، فـ   " .(1)البلدا   ـواً" اخلروج من فئة أقحل
لــو نكــن أ  تســيفم يف التنميــة الوقنيــة والقضــا  ســيما يــبيبتيفا،  غــا املســ رة، واالبشــرية والطبيعيــة 

 والرفاه". تقادي الشامحلعن حتقيق النمو ااق عل  الفقر وإجياد فرص العمحل، فضلً 
وســـيؤدي تنفيـــذ بريـــام  عمـــحل اســـطنبول تنفيـــذاً ياجحـــاً وفعـــااً إىل أ  يدســـيفم ملـــج يف حتقيـــق  -2

اممكايات البشـرية وااقتقـادية ألقـحل البلـدا   ـواً. ويتسـم بريـام  عمـحل اسـطنبول بدويتـ  الرايسـية  شـد 
أجـــحل تعزيـــز التنميـــة العريضـــة القاعـــدة والشـــاملة  قاقــة العمـــحل علـــ  القيـــعدد احمللـــا وامقليمـــا والعـــاملا مـــن

للجمي  واملستدامة يف أقحل البلـدا   ـواً. وينقـب تركيـز بريـام  العمـحل علـ  جمـاات  القـدرات اميتاجيـة، 
والزراعـــة، والتجـــارة، والســـل  األساســـية، والتنميـــة ااجتماعيـــة، وإدارة األزمـــات، واملـــوارد املاليـــة، وا وكمـــة 

عــاً جمــاات رايســية نكــن إجــرا  حتســينات فييفــا تــؤدي بدقــحل البلــدا   ــواً إىل أ  تقــب  اجليــدة، وهــا  ي
أكار ثراً  مـن حيـا املـوارد البشـرية وااقتقـادية. وحتقيقـاً هلـذه الغايـة، ينبغـا رصـد التقـدم احملـرز يف تنفيـذ 

للنمــو والتنميـــة.  بريــام  عمــحل اســـطنبول، وتقيــيم الفجـــوات واملعوقــات الداخليــة، واغتنـــام الفــرص املتاحـــة
ووايـة الدوحـة، يوجـد دور  من بريام  عمحل اسطنبول، 156ومتشياً م  الواية املعرو ة إ اًا يف الفقرة 

هــام نكــن لتويكتــاد أ  يؤديــ  مــن حيــا امســيفام يف تنفيــذ األعمــال واالتزامــات مات القــلة، وكــذلج 
يل، إم يل ــأ أيشــطة األويكتــاد يف جمــال مــن حيــا اســتعراض التقــدم احملــرز ورصــده. وهــذا التقريــر ا ــا

تنفيذ بريام  عمحل اسطنبول، إ ا يسيفم يف متابعة وتقييم ورصـد التقـدم احملـرز حتـو حتقيـق أهـداف بريـام  
 عمحل اسطنبول.

وفيمــا يتعلــق ببلــوم الــرقم املســتيفدف للنمــو، فــ   املتوســن ا قيقــا ملعــدل النمــو يف أقــحل البلــدا   -3
يف املااــة، أي أقــحل رقــدار يقطتــ  مئــويت  عــن معــدل النمــو  5.2كــا    2014و 2013 ــواً يف عــاما 

يف املااة املتفق علي  يف بريـام  عمـحل اسـطنبول والـذي كـا  قـد حتقـق أيضـاً أثنـا  فـرتة  7املستيفدف البالغ 
(. واألو اع الو مكنـت مـن حتقيـق  ـو قـوي يف أقـحل البلـدا   ـواً قـد تغـّات يف 2008-2002الرواج )

عقاب األزمة املاليـة يرـراً إىل ااافـاض ا ـاد يف أسـعار السـل  األساسـية بـااقرتا  مـ  حـدوث اافـاض أ
 يف الطلب العاملا.

ــــاج كــــحل بلــــد مــــن أقــــحل البلــــدا   ــــواً إىل اســــتامار ثابــــت يقــــد ر  -4 وللقيــــام بــــالتحّول اهليكلــــا، مت
بريـــام  عمـــحل بروكســـحل يفدف مـــدرج يف يف املااـــة مـــن النـــات  احمللـــا ام ـــايل، وهـــو رقـــم مســـت 25 بنســـبة

يف املااــة.  7رداــا أيــ   ــروري لتحقيــق  ــو مســتدام قــدره  2010-2001لقـاد أقــحل البلــدا   ــواً للعقــد 
وعل  الرغم من وجود تباينات عل  القعيد القطري، ف   أقحل البلدا   ـواً كمجموعـة قـد حققـت معـداً 

. وبينما بلغ معـدل 2013يف املااة من النات  احمللا ام ايل يف عام  25.2إ الياً ثابتاً للستامار قدره 

__________ 

 .27، الفقرة A/CONF.219/3/Rev.1، الوثيقة 2020-2011للعقد  بريام  العمحل لقاد أقحل البلدا   واً  (1) 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/CONF.219/3/Rev.1
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يف  8.2يف املااــة مــن النــات  احمللــا ام ــايل، بلغــت يســبة املــوارد اخلارجيــة  17لــا ام ــايل اادخــار احمل
املااــة مــن النــات  احمللــا ام ــايل. وحــل يف مــحل هــذا التقــدم املرمــوا يف اجتــاه معــدل ااســتامار إىل النــات  

ملـايل والتقـم بغيـة متويـحل تنميتيفـا. احمللا ام ايل، مازالت أقحل البلدا   واً حتتاج إىل قدر أكرب من الـدعم ا
والتــدفقات املاليــة اخلارجيــة املتجيفــة إىل أقــحل البلــدا   ــواً تتــدلف يف معرميفــا مــن حتــويلت ومتويــحل ر ــا 

 تساهلا يبلغ يقيبيفما معاً حتو ثلثة أرباع جمموع التدفقات الرأ الية إىل أقحل البلدا   واً.
لبلــدا   ــواً يف العــام  املا ــي  مــن احملتمــحل أ  يســتمر الــذي يــيفدت  أقــحل ا املتوا ــ واألدا   -5

دو  تغيا يف األجحل الققا إىل األجحل املتوسن، بالنرر إىل أ  آفاا ااقتقاد العـاملا ا تـزال مشـوبة 
وحــل إما ت تتحقـق امل ـاقر املرتبطــة اـذا اجلايـب الســلو، فمـن املتوقـ  أ  تكــو   .بدوجـ  عـدم التـيقن
يف املااـة، األمـر  7ت  احمللا ام ايل يف هذه البلدا  أقحل من النسبة املستيفدفة البالغـة معدات  و النا

 . صعوبة أيدالذي جيعحل حتديات التحّول اهليكلا واستحداث فرص عمحل وا د من الفقر 
أحد األهـداف يتماحل  - وما زال التقّدم بطيئاً فيما يتعلق بالت ري  من قاامة أقحل البلدا   واً  -6
متك  "يقف عدد أقحل البلدا   واً من استيفا  معـايا اخلـروج مـن  يفلرايسية لربيام  عمحل اسطنبول ا

وحــل امل ، ت جــرج مــن فئــة أقــحل البلــدا   ــواً إا أربعــة بلــدا  هــا  ". 2020تلــج الفئــة  لــول عــام 
ــدد 2014(، وســاموا )2011(، وملــديف )2007)كــابو فــادي ، و (1994)بوتســوايا  بلــدا  (. وحد
 ،2017 عــاممــن هــذه الفئــة يف  للت ــري مــن أقــحل البلــدا   ــواً، وــا غينيــا ااســتوااية وفــايواتو،  آخــرا 

، ودجـد أ  2015 لعـامقـحل البلـدا   ـواً أل اسـتعراض قاامـة األمـم املتحـدةويف  .2018وأيغوا يف عـام 
 .(2)مخسة بلدا  أخر  مؤهلة بقورة أولية للت ري  من هذه القاامة

  
 مسا مة مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األوندتان( -نيا  ثا 

  
يف تنفيـــذ بريـــام  عمـــحل  وامســـيفام  ـــواً ســـاعدة أقـــحل البلـــدا  األويكتـــاد املتعلقـــة روايـــة تنبـــ   -7

م الـــدعم نر  )ز( مـــن وايـــة الدوحـــة. ويدـــ18ن هـــذا الربيـــام  ومـــن الفقـــرة مـــ 156اســـطنبول مـــن الفقـــرة 
 رايسية للعمحل ها كتاد إىل الدول األعضا  حتت ثلثة أركا  املقدم من األوي

 وحتليحل السياسات؛ إجرا  البحوث 
   توافق املرا  والدعم ا كوما الدويل؛بنا 
  اتالتعاو  التقم وبنا  القدر. 

أيشـــطة األويكتـــاد الداعمـــة ألقـــحل األركـــا  الالثـــة  حتـــت هـــذه يف بقيـــة هـــذا التقريـــر وســـتدعرض -8
 . واً البلدا  

  

__________ 

بغية حتديـد مـد  اسـتيفاايفا بالكامـحل ملتطلبـات الت ـري ،  2018رعىن البلدا  املقرر إجرا  استعراض لو عيفا يف عام  (2) 
 توما وبرينسيو، وييبال. وجزر سليما ، وسا ليشو،  - يمورتوها  بوتا ، و 
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 ال حوث وتحلي  السياساتإجراء   
  
تتــوىّل التقــارير الرايســية القــادرة عــن األويكتــاد الــرتوي  ألهــداف بريــام  عمــحل اســطنبول عــن  -9

قريــــق حتديــــد اســــرتاتيجيات للنمــــو والتنميــــة البشـــــرية، واألدلــــة املطلوبــــة لتنفيــــذ هــــذه ااســـــرتاتيجيات 
 وتقييميفا، وملج كما يلا 

  2014تقريــر أقــحل البلــدا   ــواً لعــام  وهــو  األويكتــاد القــادر عــنيوّ ــ  املنشــور الرايســا - 
قد متتعت   واً أقحل البلدا   أ  2015النمو املقرت  بتحول هيكلا  خطة التنمية ملا بعد عام 

. ومـ  ملـج، لـن تفـا أغلبيـة هـذه البلـدا  2000بنمو اقتقادي ت يسبق ل  مايحل منذ عـام 
مـــا يقـــف  التقريـــر بديـــ  "مفارقـــة أقـــحل البلـــدا   ـــواً". فيفـــذه  باألهـــداف ام اايـــة لتلفيـــة، وهـــو

البلــــدا  واقعــــة يف مقــــيدة حلقــــة مفرغــــة مــــن التــــدّخر ااقتقــــادي والبشــــري. وترجــــ  جــــذور 
"مفارقـــة أقـــحل البلـــدا   ـــواً" إىل إخفـــاا األهـــداف ام اايـــة لتلفيـــة يف أ  تدخـــذ يف ااعتبـــار 

لا، وإىل عـــدم قـــدرة أقـــحل البلـــدا   ـــواً علـــ  ا اجـــة إىل إقـــار سياســـات مقـــق النمـــو التحـــوي
حتقيــق التحــّول اهليكلــا. وإما كــا  هلــذه البلــدا  أ  حتّقــق أهــداف التنميــة املســتدامة األكاــر 
قموحــاً يف مــحل بيئــة خارجيــة أكاــر صــعوبًة، فســيتع  أ  ترّكــز هــذه األهــداف بدرجــة أكــرب 

أ  تقـــب  اقتقــــادات حدياــــة بكاـــا علــــ   ـــما  التحــــّول اهليكلـــا هلــــذه البلـــدا  يف اجتــــاه 
 ل اجملتم  الدويل جيفوداً متضافرة؛تطلب ملج أيضاً أ  يبذيومتنّوعة. وس

  حفز ااسـتامار مـن أجـحل حتقيـق  ـو مـدث 2014تقرير التنمية ااقتقادية يف أفريقيا لعام  
يشـدد ، وهو تقرير يؤكد علـ  ا اجـة إىل زيـادة إسـيفام ااسـتامار يف النمـو. و حتوّاً يف أفريقيا

التقريـــر علـــ  أويـــة تعزيـــز الـــروابن بـــ  مؤسســـات األعمـــال احملليـــة واألجنبيـــة، ووقـــف هـــروب 
رؤوس األموال من أجحل التمّكن من جقيأ مزيـد مـن املـوارد للسـتامار، واسـت دام املعويـة 
ودعــم التجــارة الدوليــة مــن أجــحل حفــز ااســتامار وتدعيمــ . وأد  ااهتمــام اــذا التقريــر إىل 

مقـــــاًا صـــــحفياً وإجـــــرا  مقـــــابلت إعلميـــــة يـــــل. و لـــــول  ايـــــة  120مـــــن  يشـــــر أكاـــــر
 مرة؛ 9 700، كا  قد مت تنزيحل التقرير من اميرتيت 2014 عام

   أمــــا الفجــــوة الرقميــــة الــــو تواجيفيفــــا أقــــحل البلــــدا   ــــواً فقــــد جــــر  تناوهلــــا يف التقريــــر املعنــــو
"Information Economy Report 2015: Unlocking the Potential of E-commerce for 

Developing Countries"  إقلا إمكايـات 2015)التقرير املتعلق باقتقاد املعلومات لعام  
أ  األسواا واملنقات املتاحة عل  اميرتيت تتي  الفرص  وقد جا  في . التجارة املكرتويية(

ا  م  تـدابا تيسـا التجـارة، للميفني  يف البلدا  النامية وأ  هذه األسواا واملنقات، بااقرت 
نكــن أ  تســاعد أقــحل البلــدا   ــواً علــ  اايــدماج يف سلســحل اممــداد العامليــة. وقــد كشــف 
مؤيـــر جديـــد لقيـــاس مـــد  اســـتعداد البلـــدا  للمشـــاركة يف التجـــارة املكرتوييـــة عـــن أ  أقـــحل 

 تقييم؛حسب ترتيب هذا ال يف املااة من البلدا  12البلدا   واً تشكحل أدىن يسبة 

  فيشــتمحل علــ  فقــحل خــاص بشــد  حالــة 2014اســتعراض النقــحل البحــري لعــام وأمــا تقريــر ،
وكاا منيفا بلدا  من أقـحل البلـدا   ـواً. ويشـا  الدول اجلزرية القغاة الناميةالنقحل البحري يف 
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هذا الفقحل إىل أ  إحـد  الطـرا الفعالـة للمضـا قـدماً يف جمـال النقـحل ولوجسـتيات التجـارة 
تشمحل جمموعة واسعة من اجملاات، من بينيفا لوجسـتيات  الدول تتطلب اجام تدابا يف هذه

يقـحل مسـتدامة وقـادرة  التجارة، وتغّا املناخ وبنا  القدرة علـ  التكيّـف، والطاقـة، ومتويـحل يرـم
 عل  التكّيف؛

 وهــو منشــور رايســا مــن منشــورات األويكتــاد يف 2014ااســتامار العــاملا لعــام  تقريــر وأمــا ،
جمـــال ااســـتامار األجنـــو املبايـــر، فيقـــرتم خطـــة عمـــحل للســـتامار يف جمـــال أهـــداف التنميـــة 
املســــتدامة. ويكشــــف التقريــــر عــــن أ  هــــذه األهــــداف ســــتتطلب تغيــــااً هامــــاً يف مســــتويات 
ااستامار العام واخلـاص يف  يـ  البلـدا . فعنـد املسـتويات الراهنـة للسـتامار يف القطاعـات 

التنميـــــة املســــــتدامة، تواجــــــ  البلـــــدا  الناميــــــة وحـــــدها فجــــــوة ســــــنوية مات القـــــلة بدهــــــداف 
تريليو  دوار. أما يف أقحل البلـدا   ـواً، يكـو  أحـد األهـداف املرغـوب فييفـا هـو  2.5 قدرها

مضاعفة معدل  و ااستامارات اخلاصة لكا يكو  ل  دور متويلا مكّمحل عل  حتو يدعتد بـ  
، اجتذبت أقحل البلدا   واً 2013ااية الر ية. ويف عام للستامارات العامة وللمساعدة ام 

يف املااـــة علـــ   14مليـــار دوار، بزيـــادة بنســـبة  28تـــدفقات اســـتامار أجنـــو مبايـــر بلغـــت 
ــــرغم مــــن تقلّــــأ ااســــتامار األجنــــو املبايــــر العــــاملا بنســــبة  يف املااــــة. وكــــا  يقــــيب  8ال

فقات العامليــة املتجيفــة إىل الــداخحل صــغااً إم التــدفقات الداخلــة إىل أقــحل البلــدا   ــواً مــن التــد
يف املااة. وأيار التقرير إىل أ  عدد مشاري  ااستامار األخضر املعلنة يف أقحل البلدا   2بلغ 
 قياسياً؛قد بلغ أيضاً مستو  مرتفعاً   واً 

 " ا وكمـــة العامليـــة وحريـــة اختيـــار السياســـات مـــن أجـــحل 2014تقريـــر التجـــارة والتنميـــة لعـــام  
، يبحـــا هـــذا التقريـــر املـــد  الـــذي تتـــوافر يف حـــدوده للبلـــدا  الناميـــة أدوات "قيـــق التنميـــةحت

سياسات فعالة، وا يز املتام هلـا اسـت دام هـذه األدوات ولتحقيـق تقـدم يف جـدول أعمـال 
التنمية. ويشدد التقرير علـ  الكيفيـة الـو تنـاول اـا النرـام التجـاري املتعـدد األقـراف مفيفـوم 

اخلاصـــة والتفا ـــلية. وهـــو يشـــّدد علـــ  أيـــ  رغـــم حتـــّر  هـــذا النرـــام يف اجتـــاه يرـــام  املعاملـــة
للحقــــوا واالتزامــــات قــــاام علــــ  مســــتو  واحــــد، حافرــــت أقــــحل البلــــدا   ــــواً علــــ  بعــــ  
اخليـــارات فيمـــا يتعلـــق ررويـــات السياســـات وكـــا  أداؤهـــا يف ملـــج أفضـــحل مـــن بعـــ  البلـــدا  

مــا للنمـو ااقتقــادي البطــا  يف البلــدا  املتقدمــة مــن  الناميـة األخــر . وينــاقق التقريــر أيضــاً 
آثــار علــ  أقــحل البلــدا   ــواً، مــ  اايتبــاه بقــورة خاصــة إىل التطــور املســتقبلا ألســعار الســل  
األساسية. ومازال التحّدي املطروم عل  البلـدا  املنتجـة للسـل  األساسـية هـو ا قـول علـ  

اميــرادات خلفــ  مســتويات اللمســاواة يف  يقــيب عــادل مــن عااــد املــوارد واســت دام هــذه
 الدخحل ولتنوي  اقتقاداهتا.

وقد يدشرت مقاات عن أقحل البلدا   واً يف األعـداد الفقـلية مـن الرسـالة امخباريـة الـو حتمـحل عنـوا   -10
 .(3)(Transport and Trade Facilitation Newsletter"الرسـالة امخباريـة املتعلقـة بالنقـحل وتيسـا التجـارة" )

، تنـاول أحــد املقــاات بالتفقــيحل الـروابن بــ  األهــداف املقرتحــة املتعلقــة 2015لعــام  1ففـا العــدد رقــم 
__________ 

 .http://unctad.org/en/Pages/DTL/TTL/Transport-Newsletter.aspxمتاحة عل  املوق  الشبكا   (3) 

http://unctad.org/en/Pages/DTL/TTL/Transport-Newsletter.aspx
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با احملــددة املتعلقــة بتيســـا التجــارة. وتوجـــد علقــة متبادلــة إحقـــااية وثيقــة بـــ  ابالتنميــة املســتدامة والتـــد
 التجارة ومؤير التنمية البشرية.القدرات املبل غ عنيفا بشد  تنفيذ تدابا تيسا 

  تعزيــز الشــراكات مقامــة يدرــم يقــحل مســتدامة ومريــة يف تقريــب املســافات"أدعــد تقريــر بعنــوا   -11
 Closing the Distance: Partnerships for Sustainable and Resilient) الدول اجلزرية القغاة النامية"

Transport Systems in SIDS)11عدقــد يف عمــحل إىل يتــاا  اجتمــاع خــربا   قــأ . واســتند هــذا ال 
التقـدي لتحـديات النقـحل واللوجسـتيات التجاريـة يف الـدول اجلزريـة مو ـوع " بشـد  2014 متوز/يولي 

 .(4)"بعده القغاة النامية  مؤمتر ساموا وما
 حــول"هيئــات تيســا التجــارة  بشــد ســتودع معلومــات يــبكا وواصــحل األويكتــاد ااحتفــا  ر -12
عدداً كبااً من  جلنة لتيسا التجارة، تشمحل 80 عل  معلومات عن أكار مناملستودع ومتوي "، العات

وهذا يساعد عل  حتسـ  التنسـيق فيمـا بـ  اجليفـات صـاحبة  .(5)البلدا  األفريقية ومن أقحل البلدا   واً 
 املقلحة من القطاع  اخلاص والعام املشاركة يف التجارة الدولية.

الــــذي  تحــــدي، يشــــر األويكتــــاد تقريــــراً مــــن جــــزأين يرّكــــز علــــ  ال2014يف آب/أغســــطس و  -13
 .2005يف ميـــاه يـــرا وغـــرب أفريقيـــا منـــذ عـــام منيفـــا مـــا مـــدث  وخاصـــةالقرصـــنة البحريـــة،  تشـــكل 
للجتاهـــــات  عـــــام القرصـــــنة البحريـــــة، اجلـــــز  األول  اســـــتعراض‘ اجلـــــز  األول مـــــن التقريـــــر املعنـــــو  أمـــــا

 Maritime Piracy Part I: An Overview of Trends, Costs and) ‘ا فيمـا يتقـحل بالتجـارةوالتكـاليف وآثارهـ

Trade-related Implications)(6) نة ـة يف جمـــال القرصــــا ات تبـــ  ااجتاهـــات ام اليــــّدم إحقــــفيفـــو يقـــ
الـدول يف  البحرية وما يتقحل اا من جراام، ويسّلن األ ـوا  علـ  بعـ  ايعكاسـاهتا اهلامـة علـ  جتـارة

ــــو   ــــاقق املتــــدثرة. وأمــــا اجلــــز  الاــــا  مــــن التقريــــر املعن  القرصــــنة البحريــــة، اجلــــز  الاــــا   اســــتعراض‘املن
 Maritime Piracy) ‘لإلقــار القــايو  الــدويل وللتعــاو  املتعــدد األقــراف بشــد  مكافحــة القرصــنة معــا

 Part II: An Overview of the International Legal Framework and of Multilateral Cooperation 

to Combat Piracy)(7)  ف ي  يقدم استعرا اً عاماً للنرام القايو  الدويل للتقدي للقرصنة ومدد أمالـًة
 للتعاو  الدويل يف هذا اجملال.

مؤيـــر اارتبـــا  ملطـــو  امللحـــة البحريـــة ب عـــداد  2004ويقـــوم األويكتـــاد ســـنوياً منـــذ عـــام  -14
ويبـــّ  هـــذا املؤيـــر مـــد  إمكاييـــة حقـــول البلـــد علـــ  خـــدمات يـــبكة اخلطـــو  امللحيـــة  .(8)املنترمـــة

البحرية املنترمة ومـن   مـد  إمكاييـة وصـول  إىل األسـواا اخلارجيـة للبضـاا  احملـو اة، أي أكاـر السـل  
 تقنيعاً. وكاا من البلدا  الو لدييفا أدىن و   عل  املؤير ها من أقحل البلدا   واً.

__________ 

 .http://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=586ايرر الرابن   (4) 

 .http://unctad.org/en/DTL/TLB/Pages/TF/Committees/default.aspxايرر الرابن   (5) 

 .http://unctad.org/ttl/legalمتام عل  الرابن   (6) 

 .http://unctad.org/ttl/legalمتام عل  الرابن   (7) 

 .http://stats.unctad.org/lsciمتام عل  الرابن   (8) 

http://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=586
http://unctad.org/en/DTL/TLB/Pages/TF/Committees/default.aspx
http://unctad.org/en/Pages/DTL/TTL/Legal.aspx
http://unctad.org/en/Pages/DTL/TTL/Legal.aspx
http://stats.unctad.org/lsci
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 ع اجلنس والقضايا ااجتماعيةيو   

 
، ااقتقــاد الكلــااملتعلقــة بسياســات ال وثــاً وحتلــيلت بشــد  ايعكاســات األويكتــاد أجــر   -15

 .(9)يف جمموعــة  تــارة مــن أقــحل البلــدا   ــواً  علــ  املســاواة بــ  اجلنســ وحتديــداً السياســات التجاريــة، 
وتوّ ــ  دراســات ا ــاات امفراديــة املعوقــات اهليكليــة وااجتماعيــة والاقافيــة الــو تــؤدي إىل إجيــاد أو 
إدامة عدم املساواة ب  اجلنس  يف قطاعات ماحل الزراعة وصيد األ ا  واخلـدمات والتقـني ، أ ـفت 

النرــر إىل السياســة ‘عنــو  كمــا أ  املنشــور امل  .(10)االتجــارة علييفــا الديناميــة أو نكــن أ  تضــفييفا علييفــ
، والـو يدشـرت ‘(Looking at trade policy through a “gender lensالتجاريـة مـن "منرـور جنسـا " )

، ف  ـــا تلّ ـــأ ااســـتنتاجات الرايســـية لسلســـلة مـــن دراســـات ا ـــاات 2015يف كـــايو  الاا /ينـــاير 
 .(11)ع اجلنسامفرادية القدطرية أجراها األويكتاد وتتعلق بالتجارة ويو 

 Who is) ‘ور جنســـا ـمـــن املســـتفيد مـــن حتريـــر التجـــارة يف روايـــدا  منرـــ‘ دراســـة بعنـــوا أدجريـــت  -16

Benefiting from Trade Liberalization in Rwanda? A Gender Perspective 2014عــام يف شـرت (، يد ،
اقتقـــاد البلــــد. يف هــــذه السياســـات دور وتبحـــاالسياســــات التجاريـــة لروايـــدا علــــ  املـــرأة  وهـــا تقـــّيم تـــدثا

حتديا الزراعـة وزيـادة إدمـاج روايـدا يف ااقتقـاد العـاملا نكـن أ  يؤديـا دوراً حفـازاً يف التنميـة الريفيـة و 
 النسا . ويف خلق فرص عمحل للنسا  ونكن هلما م  ملج أ  يطرحا حتديات جديدة عل 

مـــن جملـــدين بشـــد  التجـــارة ويـــوع  اً تدريســـي دلـــيلً  2015يـــبا /فرباير ويشـــر األويكتـــاد يف  -17
أي  -اجلنس، وهو يقّدم مادة تعليمية بشد  قضايا التجارة ويوع اجلـنس إىل  يـ  أصـحاب املقـلحة 

البحــــوث،  املشــــارك  يف جمــــاات إجــــرا  -إىل البــــاحا  ووا ــــعا السياســــات وملالــــا اجملتمــــ  املــــد  
 Mid-Westernعة اجلز  الغريب األوسن من ييبـال )السياسات، وجيفود املناصرة. وقد قامت جام ورسم

University of Nepal برت ـة اجمللـد األول مـن هـذا الـدليحل إىل اللغـة النيباليـة. وقامـت اجلامعـة يفسـيفا )
بتـــوق  املفـــاهيم الـــواردة يف هـــذا اجمللـــد مـــا أســـفر عـــن و ـــ  الورقـــة املعنويـــة "التجـــارة ويـــوع اجلـــنس يف 

 (."Trade and gender in the context of Nepal"السياا النيبايل" )
األ ــا  يف غامبيــا  التجــارة وإ ــافة مقــااد قطــاع ‘دراســة بعنــوا  عــدت أد ويف هــذا امقــار،  -18

 ,The Fisheries Sector in the Gambia: Trade) ‘القيمة وامدمـاج ااجتمـاعا، مـ  الرتكيـز علـ  املـرأة

Value Addition and Social Inclusiveness, with a Focus on Womenهـذه الدراسـة يف  (، ويدشـرت
. وكـا  هـذا التقريـر ، وها يتاج تعاو  ب  األويكتاد وأماية امقار املتكامحل املعزز2014يبا /فرباير 

متزامناً م  حتديا الدراسة التش يقية للتكامحل التجاري املتعلقة بغامبيا. وبام افة إىل ملـج، أجـر  
تــاد أيضــاً سلســلة مــن دراســات ا ــاات امفراديــة بشــد  قطاعــات مقــااد األ ــا  يف أوغنــدا األويك

وبنغلديق وجزر القمـر وسـااليو  وكمبوديـا وموزامبيـق يف سـياا مشـروع  املمـول مـن حسـاب التنميـة 
1415M   سمكيةعل  حتس  وتنوي  صادراهتا ال جمموعة  تارة من أقحل البلدا   واً  ةبنا  قدر ‘املعنو.‘ 

__________ 

 .وليسوتو هذه الدول ها أيغوا، وبوتا ، وروايدا، وغامبيا (9) 

 .http://UNCTAD.org/gender ي  دراسات ا اات امفرادية القطرية ها والتقرير التوليفا متاحة عل  الرابن   (10) 

 من بينيفا أيغوا، وبوتا ، وروايدا، وغامبيا، وليسوتو. (11) 

http://unctad.org/gender
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  وث أخر   

 
تعبئــــة املــــوارد املاليــــة ألغــــراض التنميــــة وبنــــا   -‘ زاي‘الــــديو  اخلارجيــــة هــــا مو ــــوع الفــــرع  -19

مــن بريــام  عمــحل اســطنبول. وقــد تنــاول األويكتــاد التحــديات التحليليــة والسياســاتية الــو  - القــدرات
يواجيفيفــا وا ــعو السياســات يف أقــحل البلــدا   ـــواً، وملــج يف ســياا تقريــره الســنوي املقــد م إىل اللجنـــة 

يًل تفقــيلياً الااييــة للجمعيــة العامــة بشــد  القــدرة علــ  حتّمــحل الــديو  اخلارجيــة. وقــد تضــمن التقريــر حتلــ
يف بالبلـدا  الفقــاة املاقلــة بالــديو   املتعلقــةاملبــادرة بشـد  ااجتاهــات الراهنــة وقضـايا السياســات، ودور 

جمـال جفيــف الـديو  الواقعــة علـ  أقــحل البلـدا   ــواً، كمـا تضــمن توصـيات بشــد  السياسـات ترمــا إىل 
 زيادة تعزيز القدرة عل  حتّمحل الديو  يف هذه البلدا .

)املـــوجزات ‘ الدراســـات القدطريــة املـــوجزة‘، أقلـــق األويكتــاد مشـــروع 2015ويف يــبا /فرباير  -20
  صـورة القدطرية(، وهو قاعدة بيايات جديدة يسيفحل الوصول إلييفا وتسـم  للمسـتعمنيل  با قـول علـ

 ممت هـــذه األداة حتديـــداً وقـــد ود ـــعت أقـــحل البلـــدا   ـــواً يف ااعتبـــارخاقفـــة اقتقـــاد كـــحل بلـــد. وصدـــ
 بالنرر إىل أي  نكن است داميفا عل   ي  برام  التقف  ورعدات دييا من سرعة اميرتيت.

التكنولوجيـــــا يف جمـــــال التطبيـــــق  ‘أمـــــا املنشـــــور ا ـــــديا القـــــادر عـــــن األويكتـــــاد واملعنـــــو   -21
املمارســـات اجليـــدة يف جمـــال تســـ ا سياســـات العلـــم والتكنولوجيـــا واابتكـــار لقـــاد املـــرأة يف جنـــوب 

 Technology in Action: Good Practices in Science, Technology and Innovation Policies‘)سـياآ

for Women in South Asia ) يعــرض بو ــوم التفاعــحل بــ  العلــم والتكنولوجيــا واابتكــار مــن ، فيفــو
 وبوتا  وييبال.دا   واً املسيوية ماحل أفغايستا  لياحية ويوع اجلنس من الناحية األخر  يف أقحل الب

حتســـ  الـــروابن اخللفيـــة بـــ  ‘ووردت توصـــيات رايســـية بشـــد  الســـياحة يف املنشـــور املعنـــو   -22
 Enhancing Backward Linkages) ‘السياحة والقطاعات األخر  يف  يفورية او الدنقراقيـة الشـعبية

between Tourism and Other Sectors in the Lao People’s Democratic Republic ويسـّلن هـذا .)
التقريــر الضــو  علــ  أيــ  لتحقيــق أققــ  زيــادة يف الفوااــد املرتتبــة علــ  الســياحة، جيــب تشــجي  الســيام 
عل  البقا  يف البلد لفرتة أقول وجيب أ  تقب   يفورية او الدنقراقية الشعبية جيفة مققـودة لـذاهتا 

 وليس جمرد ملر عبور.
رص النمــــو ودعــــم التــــدابا الراميــــة إىل تيســــا ااســــتامار يف حتديــــد فــــ‘وأمــــا املشــــروع املعنــــو   -23

، فيفــو مــدد الفــرص املتاحــة للنمــو والتــدابا ‘سلســحل القيمــة الســلعية يف البلــدا  الناميــة غــا الســاحلية
الراميــة إىل تيســا مشــاركة البلــدا  غــا الســاحلية يف سلســحل القيمــة العامليــة. وزامبيــا هــا أحــد البلــدا  

 ن دراسات ا اات امفرادية القدطرية املضطل  اا يف إقار هذا املشروع.الو تستفيد م
ورقات التجـارة وا ـد مـن ‘الورقة األوىل يف سلسلة  2015وقد أقلق األويكتاد يف أيار/مايو  -24
امقليميــة التحويليــة والتجــارة والتحــدي املتماــحل يف ا ــد مــن الفقــر يف ‘، ويدشــرت الورقــة بعنــوا  ‘الفقــر
(. Transformative Regionalism, Trade and the Challenge of Poverty Reduction in Africa) ‘قيـاأفري

بتــدثا العوملــة  البحــوث املتقــلة بالسياســات واملنقــبة علــ  القضــايا املتعلقــة وهتــدف هــذه السلســلة إىل تعزيــز
 وآثارها عل  ا د من الفقر والتنمية.
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 الحدومر الدولر ألا  ال لدان نموا   ناء توايق اآلراء والدعم   

 
هــو  2014كــا  ااجتمــاع الرابــ  ملنتــد  ااســتامار العــاملا الــذي يرمــ  األويكتــاد يف عــام  -25

 50أكــرب اجتمــاع هلــذا املنتــد  حــل تارتــ . فقــد اجتــذب املنتــد  علــ  مــدار أربعــة أيــام، ويف إقــار 
جنبات اجملتم  املعم بالتنمية وااستامار، حدثاً، ثلثة آاف مشار  من أصحاب املقلحة من  ي  

بلداً من أقحل البلدا   واً. وكايت املاادة املستديرة الوزارية املتعلقة بااسـتامار  39 من بينيفم ملالو  من
بلــداً  29يف جمــاات أهــداف التنميــة املســتدامة مناســبة  عــت وزرا  ااســتامار والتجــارة والتنميــة مــن 

 ت ، عشرة منيفم كايوا نالو  بلداياً من أقحل البلدا   واً. ورايسا منرمت  دولي
وأتــــام املنتــــد  منقــــة دوليــــة لعــــرض الفــــرص ااســــتامارية بو ــــوم؛ وكــــا  مــــن بــــ  البلــــدا   -26

العار ة  السودا ، وزامبيا، وليسـوتو، ومدغشـقر، وهـايو. وأدتيحـت هلـذه البلـدا  الفرصـة للتفاعـحل مـ   
 جمـــال األعمـــال ومنرمـــات أقاليميـــة ودوليـــة. ويتيجـــة هلـــذا التبـــادل، جيـــري كبـــار املـــديرين التنفيـــذي  يف

وبريــام  زامبيــا للومــااف اخلضــرا  مــن أجــحل تشــييد وحــدات ‘ افــارج‘حاليــاً صــياغة يــراكة بــ  يــركة 
مسكن جتاري ميسور التكلفة يف منطقة تعدين  6 000سكنية مستدامة. وقد يؤدي ملج إىل عرض 

 النحاس بزامبيا.
قــد يــيفد املنتــد  عقــد اجتمــاع للمجلــس ااستشــاري للســتامار التــاب  لتويكتــاد والغرفــة و  -27

حتقيــــق تــــدثا لكليــــات إدارة ‘التجاريــــة الدوليــــة، كمــــا يــــيفد حــــواراً بشــــد  مبــــادرة األويكتــــاد املعنويــــة 
رة ، هتـدف إىل التفاعـحل مـ  كليـات إدا2014وهذه املبادرة، الو أدقلقت أثنا  منتد  عـام ‘. األعمال

األعمــال بغيــة توعيــة قلاــا بــالفرص ااســتامارية الــو حتّقــق مقــلحة الفقــرا  وتزويــد قلاــا بامليفــارات 
 الو حتقق هلم النجام يف ماحل هذه املشاري .

مــؤمتر األمـم املتحـدة الاـا  املعـم بالبلــدا   يف فيينـا 2014يف تشـرين الاـا /يوفمرب  وقـد عدقـد -28
. ومـــحل أيضـــاً مـــن فئـــة أقـــحل البلـــدا   ـــواً  بلـــداً هـــا 17ا  مـــن بـــ  ا ضـــور ، وكـــالناميـــة غـــا الســـاحلية

بالتعاو  م  مكتب ملاحل األمم املتحدة الساما املعم بدقحل البلدا   واً والبلدا  الناميـة غـا األويكتاد، 
 والقــندوا املشــرت  للســل  األساســية، يقــوم بتنفيــذ مشــروعاجلزريــة القــغاة الناميــة  والــدولالســاحلية 

ص النمــو وتــدابا الــدعم الراميــة إىل تيســا ااســتامار يف سلســحل القيمــة الســلعية يف ر بعنــوا  "حتديــد فــ
البلدا  النامية غا الساحلية". وقد ساعد هذا املشروع األويكتاد عل  إجرا  سلسلة دراسات  اات 

اححل علـ  قـدرة البلـدا  غـا قدطرية ترما إىل حتليحل الكيفيـة الـو يـؤثر اـا و ـ  عـدم التمتـ  بسـو  إفرادية
السـاحلية علــ  تنميـة قطاعيفــا السـلعا بطريقــة مسـتدامة. وكجــز  مـن هــذا املشـروع، يرّــم األويكتــاد يف 

حواراً رفي  املستو  بشد  السياسات أثنا  ايعقاد مؤمتر فيينا.  2014ييويور  يف تشرين األول/أكتوبر 
رة العامليـة، يف تنرـيم حـدث جـايو مشـرت  بشـد  وأسيفم األويكتاد أيضاً، باايرتا  مـ  منرمـة التجـا

 مو وع "حقاد مثار تيسا التجارة لقاد البلدا  النامية غا الساحلية".
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إدمــاج السياســات ويؤكــد أيضــاً بريــام  عمــحل اســطنبول علــ  أويــة بنــا  القــدرات اميتاجيــة و  -29
ويرّــم األويكتـــاد  .(12)ام اايــة الوقنيـــةبنــا  القـــدرات يف جمــال التجــارة داخـــحل ااســرتاتيجيات باملتعلقــة 

دا   ــواً وملــج أثنــا  اجتمــاع بــنن لــحــدثاً جايبيــاً بشــد  مؤيــرات تقيــيم القــدرات اميتاجيــة يف أقــحل الب
       دا   ــــواً )متــــوز/لــــالــــوزاري املعــــم بالشــــراكات اجلديــــدة مــــن أجــــحل بنــــا  القــــدرات اميتاجيــــة يف أقــــحل الب

جايبيــاً آخـــر بشــد  "القــدرات اميتاجيـــة والتحــّول اهليكلــا وخطـــة  (. كــذلج فـــ   حــدثاً 2014يوليــ  
( أثنـا  2014" قد يدرم يف كامثايدو )كايو  األول/ديسمرب 2015األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام 

دا   ـــواً يف منطقـــة آســـيا واحملـــين اهلـــادم بشـــد  الت ـــري  مـــن قاامـــة أقـــحل لـــااجتمـــاع الـــوزاري ألقـــحل الب
 .2015وخطة التنمية ملا بعد عام دا   واً لالب
 

 التعاون التقنر و ناء القدرات  
 

 البلدا   واً  الت ري  من فئة أقحل  
 
ايطــو  دعــم أقــحل البلــدا   ــواً مــن أجــحل اســتيفا  معــايا الت ــري  مــن فئــة أقــحل البلــدا   ــواً علــ   -30

الت ـــري  مـــن هـــذه الفئـــة.  تقـــدد خـــدمات استشـــارية ومســـاعدة تقنيـــة إىل البلـــدا  الـــو لـــدييفا إمكايـــات
ـــة )هـــا ســـاموا، يف كـــايو  الاـــا / وبعـــد       ايعقـــاد مـــؤمتر اســـطنبول، خرجـــت إحـــد  الـــدول مـــن هـــذه الفئ
(، وودجد أ  ثلثة بلدا  أخر  مؤهلة للت ري 2014يناير 

و ي  هذه الدول امل ّرجـة مـن فئـة أقـحل  .(13)
ايتقــال علــ  حتــو ســلس إىل و ــعية مــا بعــد البلــدا   ــواً قــد تلقــت مســاعدة مــن األويكتــاد مــن أجــحل ا

 اخلروج من هذه الفئة. 
ديغوا املرحلة الاايية  لقة العمحل املتعلقة بالتـدريب لوايدا ب، يدرمت يف 2015ويف يبا /فرباير  -31

وببنـــا  القـــدرات فيمـــا يتعلـــق بـــالتحّول ااقتقـــادي اهليكلـــا. وباـــت حلقـــة العمـــحل الـــوعا بشـــد  القضـــايا 
املتقلة بالت ري  من الفئة وكذلج بشد  الفرص والتحديات املطروحة. وقد مّكـن ملـج حكومـة الرايسية 

أيغوا من اجام قرارات ملقوص خـروج البلـد مـن هـذه الفئـة بااسـتناد إىل معـايا الت ـري  وقواعـد األمـم 
 املتحدة. وركزت حلقة العمحل عل  القضايا التالية 

 هليكلا أليغوا؛سياسات حتقيق التحّول ااقتقادي ا 

 بنا  القدرات اميتاجية وتعزيز التنوّع ااقتقادي؛ 

 ّدم يف اجتاه بلوم عتبات الت ري ؛معايا ومنيفجية الت ري  من فئة أقحل البلدا   واً والتق 

 ااقتقــادي  - بنــا  املؤسســات وتــدعيم التنســيق املؤسســا مــن أجــحل حتقيــق التقــدم ااجتمــاعا
 املطرد؛

__________ 

 .26، القفحة A/CONF.219/3/Rev.1، الوثيقة 2020-2011للعقد  بريام  عمحل لقاد أقحل البلدا   واً  (12) 

وكــايو   2017امل طــن لــ  خروجيفــا مــن هــذه الفئــة يف حزيرا /يوييــ  هــا أيغــوا وفــايواتو وغينيــا ااســتوااية الــو مــن  (13) 
 ، عل  التوايل.2018وكايو  األول/ديسمرب  2017األول/ديسمرب 
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  األساسية والقـناعات ااسـت راجية وحتقيـق أربـام مـن هـذه القطاعـات  تس ا قطاعات السل
 ااجتماعية؛ - بغية التعجيحل بالتنمية ااقتقادية

 .الدروس املستفادة من البلدا  النامية األخر  يف أفريقيا وآسيا 
قــام األويكتــاد، بنــا  علــ  قلــب مــن حكومــة او الدنقراقيــة الشــعبية  2015ويف آمار/مــارس  -32
ايـرتا  مـ  بريـام  األمـم املتحــدة ام ـااا، بتنرـيم حلقـة عمـحل وقنيــة بشـد  ااسـتعداد للت ـري  مــن وبا

فئــة أقــحل البلــدا   ــواً. وقــد للــت حلقــة العمــحل هــذه جلســة عمــحل تقنيــة وكــذلج مشــاورة علــ  مســتو  
  السياســات السياســات بشــد  الت ــري  مــن فئــة أقــحل البلــدا   ــواً. وكايــت املشــاورة املنر مــة علــ  مســتو 

الت ـري . وجـر  توعيـة أصـحاب املقـلحة، رـن فـييفم  مقدر معلومات لوا ـعا السياسـات بشـد  معـىن
 ت املطلوب اجامها لتحقيق أهداف الت ري .ااملسؤولو  ا كوميو ، بددوارهم وبامجرا 

، الـذي عقـده األويكتـاد بقـورة املؤمتر الدويل الاالا املعم بالدول اجلزريـة القـغاة الناميـةويف  -33
مشرتكة م  بريام  األمم املتحدة ام ااا، يرم األويكتاد حلقة يقاش بشد  هذه الدول والت ري  من 

 ــواً. وهــذا ا ــدث، الــذي ترّأســ  بقــورة مشــرتكة األمــ  العــام لتويكتــاد ومــدير  البلــدا و ــعية أقــحل 
ورؤســا  وزارات توفـالو وفـايواتو وكـابو فــادي،  يبـاسحـدة للبيئـة، قــد حضـره راـيس كا بريـام  األمـم املت

 ويااب رايس وزرا  ساموا، ووزير من ملديف.
 

 الدراسات التش يقية للتكامحل التجاري، وقواعد املنشد، والدعم يف جمال بيا  املنشد اجلغرايف  
 
مـحل املعـز ز هـا حجـر الزاويـة يف بريـام  امقـار املتكا الدراسات التش يقية للتكامحل التجاري -34

من حيا إدماج التجارة يف خطة التنمية الوقنية للبلد املعم. وتقدِّم هذه الدراسـات حتلـيًل وتوصـيات 
بشــد  كيـــف نكـــن اســـت دام التجـــارة كـــدداة لرعايـــة النمـــو والتنميـــة الشـــامل  للجميـــ . وقـــد ايـــتملت 

الفـــرتة املشــمولة بـــالتقرير  خــلل الدراســات التش يقــية للتكامـــحل التجــاريأيشــطة األويكتــاد يف جمـــال 
 عل  ما يلا 

   ـــــ حلقـــــة عمـــــحل بشـــــد  تيســـــا التجـــــارة  2014يف مـــــايل، عدقـــــدت يف بامـــــاكو يف حزيرا /يويي
وإجـــرا ات اجلمــــار . وقـــد حلّلــــت حلقــــة العمـــحل إجــــرا ات الت لــــيأ اجلمركـــا والنقــــحل العــــابر 

 الرامية إىل حتسين ؛وحددت املعوقات الرايسية الو تكتنف هذا النرام وااسرتاتيجيات 

 للتكامـحل التجـاري اخلاصـة  اعتمـاد حتـديا الدراسـة التش يقـيةاملتعلقة بحلقة العمحل  عدقدت
يف تشـــــرين  روزامبيـــــق، وهـــــا حلقـــــة يرميفـــــا األويكتـــــاد وحكومـــــة موزامبيـــــق بقـــــورة مشـــــرتكة

د  يف مــابوتو. وأبــرزت هــذه الدراســة ا اجــة إىل اســرتاتيجية  د ثــة بشــ 2014الاــا /يوفمرب 
 التجارة وإىل إجياد تنسيق ب  الوزارات فيما يتعلق بدم  التجارة يف صلب السياسة العامة؛

  ويف حالـة جيبـويت، أميفـرت الدراسـة التش يقـية للتكامــحل التجـاري وجـود جمـاات يـل تشــكحل
يف جيبـويت وإمكاييـة تطـوير  ئفرصاً للنيفوض بالنمو الشـامحل للجميـ ، ماـحل البنيـة التحتيـة للمـواي

مــر الــرابن ب ثيوبيــا. وتبحــا هــذه الدراســة أيضــاً إمكايــات الســياحة وقطــاع مقــااد األ ــا ، امل
 وكيف نكن تنمية قدرات اممداد؛
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  قلبـت إثيوبيـا مـن األويكتـاد إجـرا  حتـديا للدراسـة التش يقـية املتعلقـة اـا. 2014ويف عام ،
رفيعــا املســتو  بشــد   وقــد أدوفــدت بعاــة إىل إثيوبيــا أجــرت مقــابلت ومناقشــات مــ  مســؤول 

توقّعات ا كومة. واعتدمدت املذكرة املفاهيميـة يف كـايو  األول/ديسـمرب يف أديـس أبابـا. ويرـم 
ـــــد جمموعـــــات  ـــــة حتدي ـــــاد اجتمـــــاع  اســـــتاارة األفكـــــار يف كـــــايو  األول/ديســـــمرب بغي األويكت

 املنتجات الو نكن أ  تزيد من القيمة التجميعية؛

   قام األويكتاد يف باجنول )بالتعـاو  مـ  أمايـة امقـار املتكامـحل املعـز ز( ، 2014ويف حزيرا /يويي
بتنريم حدث إقليمـا بشـد  آثـار اتفـاا تيسـا التجـارة املعقـود يف إقـار منرمـة التجـارة العامليـة 
علـــ  قضـــايا النقـــحل العـــابر امقليمـــا. وترّكـــزت املناقشـــات علـــ  القضـــايا املتعلقـــة باتفـــاا النقـــحل 

يما ب  دول اجلماعة ااقتقـادية لـدول غـرب أفريقيـا واملاـارة يف سـياا حتـدياات الطرقا العابر ف
الدراســـات التش يقـــية املتعلقـــة بالســـنغال وغامبيـــا ومـــايل والنيجـــر، وجـــر  ملـــج رشـــاركة مـــن 

 بوركينا فاسو.
حل ويقــّدم األويكتــاد مشــورة سياســاتية ومســاعدة تقنيــة بشــد  قواعــد املنشــد إىل الفريــق املعــم بدقــ -35

البلــدا ، مــن أجــحل حتســ  ااســتفادة مــن   البلــدا   ــواً التــاب  ملنرمــة التجــارة العامليــة، وكــذلج إىل فــراد
األفضــليات التجاريــة الــو متنحيفــا البلــدا  املقدِّمــة لتفضــليات. وايــتملت األيشــطة البــارزة املضــطل  اــا 

 عل  ما يلا 
  التابعــة البلــدا   ــواً والــربام  اخلاصــةيــعبة أفريقيــا وأقــحل اســتجابًة لطلــب مــن ميا ــار، قامــت ،

بشـد  إمكاييـة الوصــول إىل  2014لتويكتـاد، بتنرـيم حلقــة عمـحل يف تشـرين األول/أكتــوبر 
 األسواا وقواعد املنشد واستفادهتا من امل ططات امل تلفة لنرام األفضليات املعمم؛

  امجـرا ات التنفيذيـة بشـد  ، عدقدت حلقتا عمحل يف بنـوم بنينـ2014يف تشرين الاا /يوفمرب  
 وعمليات التدريب املتعلقة بقواعد املنشد؛

  قام األويكتـاد، باايـرتا  مـ  املعيفـد األورويب، بتنرـيم دورة تدريبيـة 2015يف ييسا /أبريحل ،
 ـواً يف إقـار منرمـة  البلـدا يف فلوريسا ب يطاليـا بشـد  قواعـد املنشـد مـن أجـحل مفاو ـا أقـحل 

 التجارة العاملية.

يرــم األويكتــاد يف تورينــو ب يطاليــا، بالتعــاو  مــ  اجلمعيــة  ،2014 تشــرين األول/أكتــوبر ويف -36
 ـواً   البلدا الدولية للوجبات املتديية، حلقة عمحل إقليمية بشد  "أصوات من اجملتمعات الريفية يف أقحل 

وإيـــارات املنشـــد ‘ أديـــتني  يف‘تـــروي  املنتجـــات الغذاايـــة التقليديـــة واألقـــاليم املعنيـــة عـــن قريـــق مبـــادرات 
ويرر املشاركو  يف الكيفية الو نكن اا للقواي  املتعلقة ب يارات املنشد اجلغرايف ومبادرات  .اجلغرايف"

 ــواً علــ  الــرتوي  ملنتجــاهتم  البلــدا التوســيم )و ــ  العلمــات( أ  تســاعد اجملتمعــات الريفيــة يف أقــحل 
 عل  السلمة امقليمية والتنوع األحيااا.ودخول سلسحل القيمة م  ا فا  يف الوقت يفس  

حلقـــة عمـــحل بشـــد  "الـــرتوي  ‘ أمبارافـــارافوا‘، عدقـــدت يف 2014ويف كـــايو  األول/ديســـمرب  -37
للمنتجات التقليدية  التحـّر  حتـو تسـجيحل إيـارات املنشـد اجلغـرايف ألرز مدغشـقر األرجـوا ". ويـاقق 
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املنشد اجلغرايف م  املزارع  كيفية الرتوي  ملنتجـاهتم عـن ملالو  عن األويكتاد وخربا  يف حتديد إيارات 
 قريق تبيا  املنشد اجلغرايف.

( حلقـــة عمـــحل إقليميـــة بالتعـــاو  مـــ  2014)يف كـــايو  األول/ديســـمرب   وعدقـــدت يف بنـــوم بنـــ -38
م منرمة األمم املتحدة لتغذية والزراعـة )الفـاو(. وحلقـة العمـحل هـذه، الـو عدقـدت بعنـوا  "إجنـام يرـا

حتديـــد علمـــات املنشـــد اجلغـــرايف يف حالـــة اجملتمعـــات الريفيـــة يف جمموعـــة  تـــارة مـــن البلـــدا  املســـيوية  
حتديـــد هويـــة املنتجـــات وصـــياغة ااحـــة ايضـــبا  فيمـــا يتعلـــق بتســـجيحل إيـــارات املنشـــد اجلغـــرايف"، قـــد 

يف جمموعــة  تــارة  يــيفدت تقاســم اخلــربات فيمــا بــ  اجملتمعــات الريفيــة امل تلفــة واملســؤول  ا كــومي 
املسيوية. وسع  املشاركو  إىل إجياد فيفم أفضحل للمعوقات الو تواجيفيفا اجملتمعات الريفية  من البلدا 

يف جمال الرتوي  ملنتجاهتا م  ا فا  عل  هويتيفا. وأعربت حكومة كمبوديا عن تقـديرها  لقـة العمـحل 
 واعتربهتا مااًا جيداً للتنسيق فيما ب  الوكاات.

 
 حل الديو إدارة الديو  والقدرة عل  حتمّ   

 
، قـّدم يرـام إدارة الـديو  والتحليـحل املـايل 2015ومتوز/يوليـ   2014يف الفرتة ما بـ  متوز/يوليـ   -39

)دمفـاس( الـدعم إىل عشــرة بلـدا  مــن أقـحل البلــدا   ـواً عــن قريـق تنفيــذ مشـاري  للمســاعدة التقنيـة. وقــد 
تدريبيـــة وبعاـــة تقيـــيم تضـــمنت تقـــدد خـــدمات استشـــارية بشـــد  القضــــايا بعاـــة  18لـــحل الـــدعم تنفيـــذ 

املؤسسية مات القلة ب دارة الديو  وتقدد التدريب املتعلق ببنا  القدرات يف جمال اعتمـاد بيايـات الـديو  
ويــار  الربيــام  أيضــاً يف ســب  بعاــات دعــم أدوفــدت بقــورة . وامحقــا ات والتحليــحل األساســا للــديو 

البنــج الــدويل وصــندوا النقــد الــدويل ويــركا  آخــرين يف إقــار مرفــق إدارة الــديو . وأســيفم مشــرتكة مــ  
ملـج يف حتسـ  القــدرات يف مكاتـب إدارة الـديو  بدقــحل البلـدا   ــواً علـ  النحـو الــذي يتجلّـ  يف حتّســن 

هــام آخــر علــ  النتــاا  املتحققــة يف التقييمــات امقاريــة للنفقــات العامــة واملســا لة املاليــة. ويوجــد مؤيــر 
حتّسـن القـدرات هـو حتّسـن جـودة بيايـات الـديو  املبل غـة لنرـام امبـلم عـن الـديو  التـاب  للبنـج الـدويل، 

الــــو تســــت دم يرــــام إدارة الــــديو  والتحليــــحل املــــايل  يف املااــــة مــــن أقــــحل البلــــدا   ــــواً  95قامــــت يســــبة  إم
 .)دمفاس( بتقدد تقارير إبلم إىل يرام امبلم عن الديو 

 
 رأس املال البشري وبنا  القدرات عن قريق التدريب واخلدمات ااستشارية  

 
، ايضــــمت إىل املعيفــــد اافرتا ــــا لتويكتــــاد ثــــلث جامعــــات جديــــدة )مــــن 2014يف عــــام  -40

بورويدي و يفورية تنزاييا املتحـدة وزامبيـا( ومركـز  ـوث واحـد )مـن  يفوريـة تنزاييـا املتحـدة(. وقـام املعيفـد 
ـــة إدارة بـــدعم تطـــ ـــا بشـــد  إدارة سلســـحل القيمـــة العامليـــة يف كلي وير دورة دراســـية لطـــلب الدراســـات العلي

األعمـــال عامعـــة مـــاكايري يف أوغنـــدا. ويف جمـــال التطـــوير امليفـــم، قـــدم املعيفـــد اافرتا ـــا دورتـــ  علـــ  
 14و 17لتييفمـا وحضـروا ك -بشد  التجارة وا د من الفقر، وبشد  التدابا غـا اجلمركيـة  -اميرتيت 
 عل  التوايل من أقحل البلدا   واً. مشاركاً 
ويرــم املعيفــد اافرتا ــا أيضــاً ثــلث حلقــات عمــحل بشــد  التطــوير امليفــم علــ  القــعيد الــوقم  -41

أكادنيـــاً مـــن أقـــحل البلـــدا   ـــواً. وعدقـــدت حلقتـــا عمـــحل بنـــا  علـــ  قلـــب مـــن  91مـــن أجـــحل مـــا جمموعـــ  
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يــــا و يفوريــــة تنزاييــــا املتحــــدة رّكزتــــا علــــ  أدوات حتليــــحل السياســــات جامعــــات أعضــــا  يف املعيفــــد يف غامب
التجاريــة، بينمــا كايــت حلقــة العمــحل الــو يدرمــت بنــا  علــ  قلــب مــن ييبــال تتقــحل بسياســات التنميــة يف 

 .2015سياا خطة التنمية ملا بعد عام 
قــحل البلــدا   ــواً ويــار  يف بريــام  زمــاات املعيفــد اافرتا ــا يف جنيــف ثلثــة أكــادني  مــن أ -42

)مــن أوغنــدا، والســنغال، وغامبيــا( حيــا أســيفموا يف تقــدم عمليــة إعــداد الورقــات البحايــة، وقدــدم مقــرتم 
باســـتحداث دورة أكادنيـــة جديـــدة بـــدعم مـــن مـــوّجيف  تـــابع  لتويكتـــاد. واســـتفاد أكـــادنيو  مـــن بـــنن 

عـداد دراسـات حـاات إفراديـة قدطريـة بشـد  و يفورية الكويغو الدنقراقية من التوجي  املقد م مـن هـؤا  م
 .Vi websiteوقد يدشرت هذه الدراسات عل  املوق  الشبكا  قضايا التجارة وا د من الفقر.

ويقــوم األويكتــاد رســاعدة عــدد مــن أقــحل البلــدا   ــواً عــن قريــق مشــروع  املمــول مــن حســاب  -43
يميــة واملؤسســية للــديو  الســيادية". وعدقــدت حلقــة التنميــة واملعنــو  "بنــا  القــدرات يف جمــال ا وكمــة التنر

ويــار  فييفــا مشــاركو  مــن مخســة بلــدا   2015آمار/مــارس  31و 30العمــحل األوىل يف كامثايــدو يــوما 
وييفــدف هــذا املشــروع إىل تعزيــز مســؤولية األقــراف العاملــة يف جمــال امقـــراض  .(14)مــن أقــحل البلــدا   ــواً 

  .وااقرتاض السيادي  وحوكمة الديو 
القضـايا الرايسـية ب املتعلقـةالتدريبيـة امقليميـة  ةالـدور ، يفذ األويكتـاد "2015ويف يبا /فرباير  -44

" الــو يدرمــت مــن أجــحل مســؤول  وأكــادني  أفارقــة املطروحــة علــ  جــدول األعمــال ااقتقــادي الــدويل
استضــافتيفا جامعــة موريشــيوس. مــن بيــنيفم مســؤولو  وأكــادنيو  مــن عشــرة بلــدا  مــن أقــحل البلــدا   ــواً، 

 وقدم  ي  املشارك  تغذية مرتدة بشد   تو  الدورة.
وبنــا  علــ  قلــب الفريــق املعــم بدقــحل البلــدا   ــواً التــاب  ملنرمــة التجــارة العامليــة، يرّــم األويكتــاد  -45

عـد بـايل يف إقـار " مـن أجـحل حتديـد بريـام  عمـحل ملـا با  جمموعة من أقحل البلدا   واً "معتكفاً لسفرا  وخرب 
منرمة التجـارة العامليـة بغيـة اايتيفـا  مـن  ـا القضـايا املعلقـة يف جولـة الدوحـة وامعـداد للمـؤمتر الـوزاري 
العاير ملنرمة التجارة العاملية. ويوقشت امسـيفامات الـو نكـن للفريـق أ  يسـت دميفا يف إعـداد املواقـف 

د ســـاعد األويكتـــاد هـــذا الفريـــق يف إجـــرا  ااســـتعراض التفاو ـــية الفعليـــة وفيفـــم آثارهـــا علـــ  التنميـــة. وقـــ
القايو  اتفاا تيسا التجارة مـن أجـحل أقـحل البلـدا   ـواً يف إقـار منرمـة التجـارة العامليـة. وأتـام الو ـوم 
القــايو  إحساســـاً بااقمئنــا  لـــد  املفاو ـــ  التجــاري  بشـــد  تفســا العديـــد مـــن األحكــام. كمـــا أيـــ  

واً، كمجموعة، يف عملية "الغربلة القايويية" يف إقار اللجنة التحضاية اتفاا تيسـا ساعد أقحل البلدا   
 التجارة.

ودعمـــاً لقـــياغة وتنفيـــذ السياســـة املتعلقـــة بالتجــــارة واخلـــدمات، مـــا زال األويكتـــاد يـــدعم أقــــحل  -46
 األويكتـاد يف هـذاالبلدا   واً عل  القعيد القدطري يف صياغة وتنفيذ سياسـات التجـارة واخلـدمات. وقـام 

 القدد را يلا 
  أيلـــــول/ 29قـــــدم الـــــدعم إىل أيغـــــوا يف إعـــــداد واعتمـــــاد إقـــــار يـــــامحل للسياســـــة التجاريـــــة يف   

 عن قريق اجتماع للجيفات صاحبة املقلحة؛ 2014سبتمرب 
__________ 

 ها بنغلديق وتوغو وموريتاييا وييبال وهايو. (14) 
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  10و 9قـــدم الـــدعم التقـــم إىل زامبيـــا يف حتـــديا سياســـتيفا التجاريـــة والقـــناعية القاامـــة. ويف 
، اعتمــــدت اجليفـــــات صــــاحبة املقــــلحة ااقرتاحـــــات املتعلقــــة بالسياســـــة 2015ييســــا /أبريحل 

 التجارية. وسيجري دم  هذه ااقرتاحات يف السياسة التجارية املعد لة هلذا البلد؛

  قــــّدم الــــدعم ملقــــوص استعرا ــــات سياســــة اخلــــدمات الــــو تلقــــ  قلبــــاً بشــــد ا والــــو تغطّــــا
ســياحة والطاقــة وااتقــاات، لكــحل مــن أوغنـــدا قطاعــات ميفمــة مــن بينيفــا قطاعــات املاليــة وال

 وروايدا وليسوتو.

ويف جمــال اايضــمام إىل منرمــة التجــارة العامليــة، ايــتملت أعمــال األويكتــاد علــ  تقــدد الــدعم  -47
وعلــــ  ســــبيحل املاــــال، كايــــت اخلــــدمات  .(15)إىل  يــــ  أقــــحل البلــــدا   ــــواً الــــو هــــا يف صــــدد اايضــــمام

بعاــات امليداييــة وأيشــطة بنــا  القــدرات املضــطل  اــا مــؤخراً موج يفــة إىل جــزر القمــر ااستشــارية املقّدمــة وال
 ليربيــايــا )مراجعــة عــرض (، وليرب 2014يســمرب ويف كــايو  األول/د )بعاتــا  استشــاريتا  يف حزيرا /يوييــ 

(، 2014األويل املتعلــق بالســل  وعر ــيفا األويل املتعلــق باخلــدمات وخطــة أعماهلــا التشــريعية، أيار/مــايو 
، حلقة عمـحل بعنـوا  "مفاو ـات الدوحـة وعمليـة اايضـمام إىل منرمـة 2014والسودا  )أيلول/سبتمرب 

التجـــارة العامليـــة"(. وقدـــدمت املشـــورة أيضـــاً إىل الـــيمن، رـــا يف ملـــج إجـــرا  اســـتعراض لتشـــريعات  الداخليـــة 
يفـات اجلمركيـة والتجـارة ومـ  أحكـام املتقلة بالتجارة بغية  ما  توافقيفـا مـ  ااتفـاا العـام املتعلـق بالتعر 

 (.2013/2014منرمة التجارة العاملية )
ويعمــحل األويكتــاد مــ  أقــحل البلــدا   ــواً يف جمــال التــدابا غــا التعريفيــة عــن قريــق بنــا  القــدرات  -48

ة الدنقراقيـــ وحتســـيناً للفيفـــم واامتاـــال. ونتـــد يطـــاا أعمـــال األويكتـــاد حاليـــاً إىل كمبوديـــا و يفوريـــة ا
العوااــق املتعلقــة بالقــحة عــن قريــق تــدابا تشــمحل تنــاول  الشــعبية. وهــذه اجليفــود تســاعد أقــحل البلــدا   ــواً 

 ، والرتخيأ، وزيادة الشفافية.التجارة الو تعرتضوالقحة النباتية والعوااق التقنية 
وزارات  ة"تعزيـز قـدر وقام األويكتـاد، عـن قريـق مشـروع  املمـول مـن حسـاب التنميـة واملعنـو   -49

التجارة والت طين يف بلدا   تـارة مـن أقـحل البلـدا   ـواً علـ  إعـداد وتنفيـذ اسـرتاتيجيات جتاريـة تـؤدي 
يف  يفوريـة او الدنقراقيـة الشـعبية  2014، بتنفيـذ حلقـات عمـحل وقنيـة يف عـام إىل ا د مـن الفقـر"

دريو بــالتوازي مــ  حلقــة العمــحل ويف الســنغال. كمــا قدــدم يف  يفوريــة او الدنقراقيــة الشــعبية  ــومج تــ
الوقنيــة. وتناولــت حلقــات العمــحل أدقــر السياســة التجاريــة الوقنيــة وااســرتاتيجيات التجاريــة، وأجــرت 

 واً يف سياا جيفودها الرامية  البلدا استعرا اً يامًل للمعوقات ااقتقادية واملؤسسية الو تواج  أقحل 
الفقر. وياقشت حلقة العمـحل املعقـودة يف السـنغال الفـرص  إىل جعحل التجارة ها  ر  النمو وا د من

والتحــديات الــو يواجيفيفــا هــذا البلــد عقــب ايتيفــا  األويكتــاد مــؤخراً مــن حتــديا الدراســة التش يقــية 
للتكامــحل التجــاري ودمــ  التجــارة يف خطــة التنميــة الوقنيــة. وقــدم األويكتــاد أيضــاً، كجــز  مــن حلقــة 

. 2014لـ  سـبيحل ااسـتعداد اجتمـاع املـاحت  يف بـاريس يف عـام العمحل، مشـورة بشـد  السياسـات ع

__________ 

وسـا  تـوما  ،وسـاموا ،عبيةو يفوريـة او الدنقراقيـة الشـ ،وجزر القمر ،وبوتا  ،وأفغايستا  ،إثيوبياهذه البلدا  ها    (15)
 .  واليمن ،وليربيا ،والسودا  ،وبرينسيو
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ويف حالة  يفوريـة او الدنقراقيـة الشـعبية، رّكـزت حلقـة العمـحل واأليشـطة التدريبيـة علـ  موا ـي  ماـحل 
 دور القطاعات الوسيطة الرايسية يف ا د من الفقر.

ليمية بشـد  دمـ  التجـارة يف حلقة عمحل إق 2015ويرم األويكتاد يف مازيرو يف آمار/مارس  -50
 ـواً. واستعر ـت حلقـة العمـحل الدراسـات  البلـدا السياسات الوقنية الرامية إىل ا د من الفقر يف أقحل 

الوقنيــــة املتعلقــــة بالبلــــدا  التجريبيــــة الالثــــة يف أفريقيــــا بغيــــة فيفــــم مو ــــوع دمــــ  التــــدابا التجاريــــة يف 
بلـدا  يف جمـال جعـحل التجـارة  ركـاً للتنميـة البشـرية. وجـر  السياسات الوقنية، واملعوقات الو تواج  ال

حتديـــد ااســـرتاتيجيات الراميـــة إىل تنـــاول هـــذه التحـــديات. كمـــا جـــر  حتديـــد مو ـــوع بنـــا  القـــدرات 
 التجارية باعتباره عنقراً حاسم األوية يف دم  السياسات التجارية يف تدابا ا د من الفقر.

 
 ومحاية املستيفلنيج يف معاملت  عل  اميرتيت، واجلرنة املكرتوييةالتجارة املكرتويية،   

 
   األويكتاد بيايات عن حالـة قـواي  التجـارة املكرتوييـة يف ميـدا  املعـاملت املكرتوييـة،  -51

ومحايــة املســتيفلج يف تعاملتــ  علــ  اميرتيــت، ومحاية/خقوصــية البيايــات عــرب الكــرة األر ــية. وأدقلــق 
وهـو يسـم  للبلـدا  أ   .(16)2015يف آمار/مـارس ‘ التتّب  العـاملا لقـواي  الفضـا  املكـرتو بريام  ‘

تقار  مستو  اعتماد تشريعات التجارة املكرتويية ويفيد كدداة تست دميفا الـدول األعضـا  يف حتديـد 
عـاملت ، ت تكـن توجـد تشـريعات بشـد  امل2014جماات السياسات الـو تتطلـب ايتباهـاً. ويف عـام 

  واً. البلدا بلداً من أقحل  18املكرتويية إا يف 
، اســــتمرت البلــــدا  األعضــــا  يف اجلماعــــة ااقتقــــادية لــــدول غــــرب أفريقيــــا 2014ويف عـــام  -52

ـــاد يف جمـــال التنفيـــذ الـــوقم  البلـــدا بلـــداً هـــا مـــن أقـــحل  11 )منيفـــا  ـــواً( يف تلقـــا الـــدعم مـــن األويكت
ـــ  اهتمـــام خـــاص إىل املعـــاملت املكرتوييـــة للتشـــريعات الوقنيـــة املتعلقـــة با لتجـــارة املكرتوييـــة. ويدوج 

وجراام اميرتيت ومحاية البيايـات. وباملاـحل، قـددمت املسـاعدة أيضـاً إىل الـدول الشـريكة يف  اعـة يـرا 
أفريقيـــا ومنيفـــا أربعـــة بلـــدا  هـــا مـــن أقـــحل البلـــدا   ـــواً، يف جمـــال يقـــحل امقـــارين األول والاـــا  للقـــواي  

 مقليمية املتعلقة بالفضا  املكرتو  لتطبيقيفما عل  القعيد الوقم.ا
بشـــــد  "خفـــــ   2014وأثنـــــا  النقـــــاش التفـــــاعلا الـــــذي يدرـــــم يف جنيـــــف يف حزيرا /يوييـــــ   -53

ر  دور املعاملت املالية تكاليف التحويلت   ، ياقق املشـاركو  الكيفيـة الـو "باهلاتف احملمولالو جتد
علـ  اهلـاتف احملمـول يف البلـدا  املن فضـة الـدخحل إمكاييـات جديـدة لتيسـا تـدفقات فت  اا امقبـال 

التحــويلت. إم أصــبحت تــدفقات التحــويلت الدوليــة أكاــر يســراً بفعــحل تــدثا التعامــحل املــايل بواســطة 
اهلاتف احملمول وآليات التحويحل عرب اميرتيت. ونكن أ  يؤدي خف  تكاليف التحـويلت إىل زيـادة 

 ماج املايل يف البلدا  النامية.امد
اجتمـاع اخلـربا  املعـم بقـواي  وأيرمـة ‘ ـواً يف  البلدا بلداً من أقحل  23ويار  مشاركو  من  -54

الفضــــا  املكــــرتو  مــــن أجــــحل تعزيــــز التجــــارة املكرتوييــــة، رــــا يف ملــــج دراســــات ا ــــاات امفراديــــة 
ّكز ااجتماع عل  تقييم ا اجة إىل تشريعات (. ور 2015آمار/مارس  27-25‘ )والدروس املستفادة

__________ 

 .  http://unctad.org/cyberlawtrackerايرر الرابن    (16)
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بشــد  الفضــا  املكــرتو ، وأفضــحل املمارســات يف جمــال رعايــة املعــاملت املضــطل  اــا علــ  اميرتيــت 
و ـ  تشـريعات عل  حتو عابر للحدود، وحتس  األمن عل  اميرتيت. وتناول ااجتماع أيضـاً مسـدلة 

الـــو نكـــن اـــا للمســـاعدة املقدمـــة مـــن املنرمـــات الدوليـــة  الفضـــا  املكـــرتو  مات القـــلة، والكيفيـــة
 إيفام قواي  التجارة املكرتويية. تساعد عل  تيساوغاها من الشركا  ام ااي  أ  

 
 تيسا التجارة وحتديا اجلمار   

 
لنرــــــام امليل للبيايــــــات اجلمركيــــــة يقــــــوم بريــــــام  التشــــــغيحل امليل للجمــــــار  وحتــــــديايفا التــــــاب  ل -55
واعتمـد بلـدا  جديـدا  وإقلـيم .  ـواً  البلـدا بتقدد مساعدة تقنيـة إىل البلـدا  الناميـة وأقـحل  كودا()أسي

دورات  210. وعلــ  وجــ  ام ــال، يدفــذت 2014يرــام أســيكودا يف عــام  (17)واقــ  فيمــا ورا  البحــار
 من أقحل مشار ، من بينيفم كاا من املشارك  4 000تدريبية من أجحل مستيفدف  يزيد عددهم عل  

  واً. البلدا 
اجلمركيـة )أسـيكودا(. لنرام امليل للبيايـات  ومج مؤيرات األدا  املتعلق با ليربياوقد ردكِّب يف  -56

ومتالـــت النتـــاا  األوليـــة يف حـــدوث اافـــاض يف إعـــادة التكليـــف ريفـــام يدويـــة وزيـــادة حتقـــيحل الرســـوم 
 دلة املستقاة من هذا النمومج.والضرااب يرراً إىل األخذ بتدابا جديدة مدعومة باأل

ويرــم األويكتـــاد ثلثـــة اجتماعــات حكوميـــة دوليـــة رايســية ايقـــب فييفـــا الرتكيــز علـــ  الـــدول  -57
اجلزريـــــة القـــــغاة الناميـــــة والتحـــــديات الـــــو تواجيفيفـــــا فيمـــــا يتقـــــحل بالنقـــــحل، رـــــا فييفـــــا بقـــــورة خاصـــــة 

األويــة اخلاصــة بنقليفــا الســاحلا. وبيــا  املنــاخ والطقــس علــ  البنيــة التحتيــة والعمليــات البالغــة  أخطــار
 ملج كما يلا 

  الــــو التقــــدي لتحــــديات النقــــحل واللوجســــتيات التجاريــــة ب املعــــماجتمــــاع اخلــــربا  امل قــــأ
 11والــــذي عدقـــــد يف بعــــده،  الــــدول اجلزريــــة القــــغاة الناميــــة  مـــــؤمتر ســــاموا ومــــا تواجيفيفــــا
 ؛2014متوز/يولي  

   الـــدول اجلزريـــة ايعقـــاد املـــؤمتر الـــدويل الاالـــا املعـــم بحـــدث جـــايو رفيـــ  املســـتو  يدرـــم أثنـــا
بشـد  "تسـ ا  2014أيلول/سـبتمرب  4إىل  1)مؤمتر ساموا(، يف الفرتة مـن  القغاة النامية
عــن قريــق الت قــأ التجــاري الســليم والنقــحل  لــدول اجلزريــة القــغاة الناميــةالاــروة احمليطيــة ل

 تكّيف"؛البحري املتسم بااستدامة وبالقدرة عل  ال

  الــدورة الاالاــة اجتمــاع اخلــربا  املتعــدد الســنوات املعــم بالنقــحل واللوجســتيات التجاريــة وتيســا
، والـو رّكـزت علـ  2014تشـرين الاـا /يوفمرب  26إىل  24التجارة، املعقودة يف الفـرتة مـن 

ىل بعــدها يرــراً إ الــدول اجلزريــة القــغاة الناميــةبعــ  حتــديات النقــحل والتجــارة الــو تواجيفيفــا 
 .(18)وموقعيفا اجلغرايف

__________ 

 ها أيتيغوا وباربودا، وأيغوا، وسا  بيا وميكيلو . (17) 

 )ي(.56إعل  الدوحة، الفقرة  (18) 
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 يوع اجلنس والتمك  للمرأة  

 
 ـــواً مـــ  الرتكيـــز علـــ  يـــوع اجلـــنس والقضـــايا  البلـــدا كايـــت األيشـــطة الداعمـــة لتنميـــة أقـــحل  -58

 ااقتقادية كما يلا 
  ،يدرمت دورة عل  اميرتيت بقورة مشرتكة م  املعيفد اافرتا ا بشـد  التجـارة ويـوع اجلـنس

  كـــايو  الاـــا /  19إىل دليـــحل تدريســـا. وقــد أخـــذ هـــذه الــدورة يف عر ـــيفا األول ) بااســتناد
 27بلداً/إقليماً؛ ويـار  يف الـدورة  51مشارك  من  104( 2015آمار/مارس  8 -يناير 

 ؛(19) واً  البلدا مشاركاً من أقحل 

  50حلقــــة عمــــحل وقنيــــة حضــــرها حتــــو  2014يدرمــــت يف كيغــــايل يف تشــــرين الاــــا /يوفمرب 
شاركاً. وقد عر ت حلقة العمحل النتاا  والتوصيات الو خلقت إلييفا دراسة حالة إفراديـة م

قدطريــة ترمــا إىل حتســ  قــدرات وا ــعا السياســات احملليــ  علــ  دمــ  منرــور يــوع اجلــنس 
)املنرــــــور اجلنســــــا ( يف السياســــــة التجاريــــــة وتعريــــــف اجليفــــــات املعنيــــــة صــــــاحبة املقــــــلحة 

 باملنيفجيات املست دمة؛

 النرــــر إىل السياســــة التجاريــــة مــــن ، يرــــم األويكتــــاد حــــدثاً بعنــــو  "2015آمار/مــــارس  يف
. وعدر ـت يف هـذا ("Looking at trade policy through a “gender lens"منرـور جنسـا " )

النتـاا  الرايســية لدراسـات ا ـاات امفراديــة القدطريـة املتعلقـة بالتجــارة ويـوع اجلــنس،  ا ـدث
 ا زمة التدريسية املتعلقة اذا املو وع.وأدقلقت في  

التمك  للنسا  راادات األعمال عن قريق تكنولوجيات املعلومـات ‘ودليحل األويكتاد املعنو   -59
قد أدم  البعد اخلاص اذه التكنولوجيات يف امقار املتعلق بتقييم تنميـة ميفـارات ريـادة ‘ وااتقاات

خلصات مفيدة مستمدة من مناقشات فريق الرتكيـز يف  يفوريـة  األعمال لد  النسا ، ويقدِّم الدليحل
 تنزاييا املتحدة. وقد يفذت أوغندا و يفورية تنزاييا املتحدة امقار اجلديد.

وكــا  لتعمــال الــو قــام اــا األويكتــاد بشــد  التجــارة ويــوع اجلــنس آثارهــا يف جمــاات واســعة  -60
و خلقــت إلييفـا الدراســات املتعلقـة بالتجــارة ويـوع اجلــنس النطـاا. فالنتــاا  والتوصـيات السياســاتية الـ

تدست َدم كعناصر يف صياغة السياسات وتؤثر عل  خطن التنمية واسرتاتيجيات مكافحة الفقـر وعلـ  
تقــميم السياســة التجاريــة. وقــد قّيمــت دراســة استققــااية مــن دراســات الشــبكة العامليــة مــد  مناســبة 

املااــة مــن اجمليبــ  أ  هــذه الدراســات مناســبة إىل أبعــد حــد للســياا يف  64الدراســات القدطريــة، ورأ  
الــوقم أو مناســبة جــداً لــ . ويدرمــت اســتبيايات فيمــا يتعلــق  لقــات العمــحل الوقنيــة الــو تدعــرض فييفــا 
يتــاا  الدراســات القدطريــة والــدورات ا يــة علــ  اميرتيــت بشــد  التجــارة ويــوع اجلــنس وأو ــحت ردود 

 هذه األيشطة مدر ية بدرجة مرتفعة. الفعحل الواردة أ 

__________ 

 ،وروايـــدا ،و يفوريــة الكويغـــو الدنقراقيــة ،و يفوريـــة تنزاييــا املتحـــدة ،وتوغــو ،وبورويـــدي ،وبــنغلديق ،إثيوبيـــانالــو    (19) 
 .وييبال ،وموزامبيق ،وليسوتو ،وسااليو  ،والسودا  ،والسنغال ،وزامبيا
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 التجارة والبيئة والتنمية  

 
إجــــرا  استعرا ــــات القــــادرات الوقنيــــة املراعيــــة للبيئــــة )القــــادرات اخلضــــرا ( هــــو اســــتجابة  -61

األويكتــاد لنــدا  دعــم البلــدا  الناميــة، رــا فييفــا أقــحل البلــدا   ــواً، يف جمــال حتديــد الســل  اخلضــرا  الــو 
إمكايات قويـة لإليتـاج و ـو القـادرات. وعلـ  سـبيحل املاـال، حققـت فـايواتو تقـدماً كبـااً توجد بشد ا 

يف إجرا  استعراض م افة القيمة لقادراهتا التقليدية، را فييفا جوز اهلند والكاكاو وخشب القـندل. 
درات يف جمـال م اخلـربا  الوقنيـو  اجـام إجـرا ات  فـز القـاىل بعد فايواتو عن األسواا، اقـرت وبالنرر إ

املنتجـــــــات مات القيمـــــــة املضـــــــافة عـــــــن قريـــــــق تـــــــوخا بـــــــذل جيفـــــــود لبيـــــــ  هـــــــذه املنتجـــــــات ألكاـــــــر 
 ساا  يزورو  اجلزيرة يف كحل عام. 350 000 من
يف  يفوريــة  التقــديرية اتمشــروع "تعزيــز الســياحة املســتدامة، واميتــاج النريــف، والقــدر أمــا  -62

ـــة، املمـــول مـــن او الدنقراقيـــة" جمموعـــة األمـــم يف سويســـرا يف إقـــار  للشـــؤو  ااقتقـــادية أمايـــة الدول
ـــذ أيشـــطة يف جمـــال تنميـــة الزراعـــة العضـــوية يف املتحـــدة املعنيـــة بالتجـــارة والقـــدرات اميتاجيـــة ، فيفـــو ينفِّ
، دعـم األويكتـاد تنرـيم منتـد  او الاالـا للزراعـة 2014 يفورية او الدنقراقيـة الشـعبية. ويف عـام 

بقورة مشرتكة م  وزارت   ليت  يف متوز/يولي  يف فيينتيا . وييفـدف املنتـد  إىل العضوية، الذي عدقد 
تيسا تبادل املعلومات واخلربات فيما ب  اجليفات صـاحبة املقـلحة امليفتمـة بتنميـة الزراعـة العضـوية يف 

يفوريــة او البلــد. واملنتــد  هــو منقــة معــلم املشــارك  بالو ــ  املتعلــق بتنميــة الزراعــة العضــوية يف  
ـــة الشـــعبية وملناقشـــة التوجيفـــات املســـتقبلية الـــو نكـــن أ  تتبعيفـــا الســـلطات العامـــة والقطـــاع  الدنقراقي
اخلــاص )املزارعــو (. وييّســر املنتــد  أيضــاً تقاســم املعلومــات فيمــا بــ  اجملتمــ  املــد  والقطــاع  العــام 

 لروابن م  صناعة السياحة.واخلاص يف البلد بشد  إمكايية تتّب  املنتجات، واملعايا، وا
ويف اجتماع منتد  او الاالا للزراعة العضوية، ايتملت عملية تبادل اخلربات عل  خـربات  -63

بلــدا  أخــر  )هــا تايلنــد وأوغنــدا( وقطاعــات زراعيــة  تلفــة )مــاًل، قطــاع الطاقــة األحياايــة(، وقضــايا 
الراميـــة إىل تطــوير قطـــاع الزراعــة العضـــوية يف املمارســات امل لــة باملنافســـة. وتبــادل املشـــاركو  األفكــار 

 يفوريـــة او الدنقراقيـــة الشـــعبية. وحـــددت اجليفـــات صـــاحبة املقـــلحة التحـــديات والفـــرص املطروحـــة 
العضــوية. وقالـب املشــاركو  باســتمرار وجـود املنتــد  وبــد   واقرتحـت قرقــاً للتوّســ  يف إيتـاج املنتجــات

م املنتــد  عناصــر لكــا تــدرجيفا ا كومــة يف التشــريعات حتّولــ  ا كومــة إىل حــدث ســنوي وقــم. وقــد
 املستقبلية يف هذا القدد.

 
 املنافسة ومحاية املستيفلنيج  

 
احتـــاد ااقتقــــادي بيســــاو هـــا بلـــدا  أعضـــا  يف ا - بـــنن وبوركينـــا فاســـو والســـنغال وغينيـــا -64

بالربيــام  امقليمــا املضــطل  بــ  يف  2011منــذ عــام  كمــا أ ــا مشــمولة  والنقــدي لــدول غــرب أفريقيــا
، مـــحل األويكتـــاد يـــنّرم عـــدة حلقـــات عمـــحل ودورة 2013. ومنـــذ عـــام إقـــار بريـــام  املنافســـة ألفريقيـــا
فيـ  األعضا   الدولاملومف  املكلف  بقضايا املنافسة يف ااحتاد وملالا تدريبية مدهتا أسبوعا  لقاد 

دورتــا  للقــياغة يف جنيــف بالتعــاو  مــ  مديريــة . ويدرمــت دارة والقــايو زيــوريل لــإل كليــةبالتعــاو  مــ   
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وقامــت هــذه الــدورات بقـــياغة  املنافســة التابعــة ملفو ــية ااحتــاد ااقتقــادي والنقـــدي لغــرب أفريقيــا.
حتسـ  ضـيفا إىل الـدول األعضـا ، وبالتـايل يتفو بسـلطة اميفـام  مبادم توجييفية م فا  اللمركزية عل 

ويدفــذت أيشــطة  ااحتــاد ااقتقــادي والنقــدي لغــرب أفريقيــا. يف إقــارد اجلماعــة امقليميــة إيفــام قواعــ
 تعديلت إقليمية عل  القايو . قدرحت فييفا 2014 أبيدجا  خلل عام إ افية يف واغادوغو ويف

واســتجابًة لطلــب مــن إثيوبيــا للحقــول علــ  املســاعدة التقنيــة وبالتشــاور مــ  ا كومــة، و ــ   -65
. ويعّزز املشروع املنافسة ومحاية املستيفلج امثيوبية تاد مقرتم مشروع يستند إىل احتياجات هيئةاألويك

قـــــدرة هـــــذه اهليئــــــة علـــــ  تنفيـــــذ قــــــواي  املنافســـــة ومحايــــــة املســـــتيفلج. وقـــــد بــــــدأ املشـــــروع يف كــــــايو  
قـــار امقـــار السياســـايت والقـــايو ؛ وامويتنـــاول أربعـــة جمـــاات عريضـــة هـــا   2014األول/ديســـمرب 

 املتعلقة باملنافسة ومحاية املستيفلج. وجيفود املناصرةاملؤسسا؛ وبنا  القدرات يف جمال اميفام؛ 
رابطـة ويتوىّل املشروع التجريو املعنو  "تعزيز الكفـا ة التقنيـة فيمـا يتعلـق  مايـة املسـتيفلج يف  -66

 يفوريـــة او الدنقراقيـــة حتســـ  قـــدرة وزارة القـــناعة والتجـــارة يف  "أمـــم جنـــوب يـــرا آســـيا )آســـيا (
الشــعبية علــ  تنفيــذ قــواي  محايــة املســتيفلج ومعاجلــة يــكاو  املســتيفلنيك . ويعــزز هــذا املشــروع قــدرة 
مومفا اجليفات ا كومية عن قريق و   وتنفيذ برام  تدريبية وعناصر  امج ومواد. وتتماـحل جمـاات 

لتوســيم؛ واخلــدمات املقد مــة عــن قريــق اهلــاتف فيمــا يلــا  ســلمة املنــَت  وا (20)الرتكيــز الســتة األساســية
واميرتيــت والتجــارة املكرتوييــة؛ وااتمايــات املســتيفلك  واألعمــال املقــرفية؛ والبيئــة؛ وخــدمات الرعايــة 
القـــــحية؛ واخلـــــدمات امليفنيـــــة. وبعـــــد الزيـــــارة امليداييـــــة الـــــو أجراهـــــا األويكتـــــاد يف فيينتيـــــا  يف كـــــايو  

وزارة من األويكتاد تقدد املساعدة إلييفا يف صياغة املبادم التوجييفيـة ، قلبت ال2014األول/ديسمرب 
 معداد مواد تدريبية  ددة من أجحل القاام  باميفام.

اســــتعراض يرــــرا  ثلثــــا جلميفوريــــة تنزاييــــا املتحــــدة وزامبيــــا وواصــــحل األويكتــــاد مــــا جيريــــ  مــــن  -67
 يلا فيما يتعلق باملنافسة ومحاية املستيفلنيج، كما وزمبابوي 

  .فقـــد ود ـــ  مـــنيف  دراســـا ملقـــرر بشـــد  قـــايو  وسياســـة املنافســـة مـــن أجـــحل جامعـــة زمبـــابوي
ـــام باعتمـــاد مـــواد املـــنيف  الدراســـا. وقلبـــت  وقامـــت دورة تدريبيـــة للمـــدرِّب  مـــدهتا مخســـة أي

 اجلامعة مدقرراً تدريبياً تكميلياً عل  سبيحل املتابعة؛
 يفـا  مـن و ـ  مشـروع سياسـة املنافسـة، وهـو استعراض سياسـة املنافسـة لزمبـابوي  جـر  اايت

 جاهز للعرض عل  خربا  القياغة التشريعية التابع  للحكومة؛
 مت صياغة تشري  فرعا بشد  املبادم التوجييفية للتنفيذ من أجحل  يفورية تنزاييا املتحدة؛ 
  اايـدماج، ود   تشـري  فرعـا مـن أجـحل زامبيـا يف جمـاات املبـادم التوجييفيـة املتعلقـة بطلبـات

واملبادم التوجييفيـة امداريـة املتعلقـة بـ جرا ات التحقيـق والتحـّري، واملبـادم التوجييفيـة املتعلقـة 

__________ 

ــددت يف تقريــر مشــروع املرحلــة الااييــة مــن بريــام  التعــاو  ام (20)  ســرتاليا، وهــو أ ــااا املشــرت  بــ  رابطــة آســيا  و كمــا حد
 "‘آسـيا ‘التقرير املعنو  "احتياجات بنا  القدرات فيما يتعلق بو   خارقة قريق يف جمال محاية املسـتيفلج يف رابطـة 

(Road-mapping capacity-building needs in consumer protection in ASEAN.) 
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بكيفيــــــة حســــــاب الغرامــــــات يف حــــــاات خــــــرا القــــــايو ، وبــــــرام  التســــــاهحل فيمــــــا يتعلــــــق 
 بالكارتلت.

 
 ااستامار األجنو املباير  

 
ـــ  -68 منيفــا مــن  16مار الــو أمتيفــا األويكتــاد، أدعــد لسياســة ااســتا 38مــن بــ  ااستعرا ــات ال

 ــواً. وأثنــا  الفـــرتة املشــمولة بـــالتقرير، يشــر األويكتــاد اســـتعراض سياســة ااســـتامار  البلـــدا أجــحل أقــحل 
املتعلـــق بالســـودا ، وهــــو يضـــ  حاليـــاً اللمســــات اخلتاميـــة علـــ  اســــتعراض سياســـة ااســـتامار املتعلــــق 

نوات علـ  إمتـام و ـ  اسـتعراض سياسـة ااسـتامار، يعـّد ردغشقر. وبعد مـرور حتـو مخـس أو سـت سـ
األويكتــاد تقريــراً يقــّيم فيــ  مــد  تنفيــذ التوصــيات املقّدمــة. وقــد يدشــرت تقــارير عــن التنفيــذ فيمــا يتعلــق 

 .وليسوتو ،وزامبيا ،وروايدا ،و يفورية تنزاييا املتحدة ،أوغنداو  ، ثيوبياب
تامار يابــت جودتــ  وتــدثاه. فقــد أميفــرت تقــارير بريــام  استعرا ــات سياســات ااســومــازال  -69

 ـــواً حتقيـــق معـــدات تنفيـــذ مـــا بـــ  جيـــدة وقويـــة، وزيـــادة اهتمـــام  البلـــدا التنفيـــذ فيمـــا يتعلـــق بدقـــحل 
املســتامرين املوجــودين فعــًل، وزيــادة فــرص ااســتامار الســوقا. وعقــب اســتعراض األويكتــاد لسياســات 

رـم هـذه البلـدا  زيـادات يف التـدفقات الداخلـة مـن ااسـتامار ااستامار للبلدا  املستفيدة، سـجحل مع
األجنو املباير. وقـد دفعـت القيمـة املتحققـة عـن قريـق هـذه ااستعرا ـات وأيشـطة املتابعـة إىل تلّقـا 

 .(21)قلبات إ افية مجرا  استعرا ات
املفاو ات الدولية بشد  ولتحس  القدرة التقنية ألقحل البلدا   واً عل  أ  تشار  بفعالية يف  -70

معاهدات ااستامار وتنّفذها تبعاً لذلج، قّدم األويكتاد املساعدة يف جمال بنا  القدرات إىل عدد مـن 
بلـــداً مـــن أقـــحل البلـــدا   ـــواً مـــن التـــدريب املقـــد م مـــن  33البلـــدا  الـــو قلبتيفـــا. واســـتفاد مـــا جمموعـــ  

ن الوقم وامقليما يف أفريقيا وآسيا وأمريكـا اللتينيـة األويكتاد يف جمال املساعدة التقنية عل  القعيدي
إقـــار األويكتـــاد لسياســـات قيايوســـيا أثنـــا  فـــرتة اخلمـــس ســـنوات األخـــاة. ويرتكـــز التـــدريب علـــ  و وأ

، م  مراعاة ْ   ليس فقن قايويياً ولكـن أيضـاً سياسـايت. ويـدعم ااستامار من أجحل التنمية املستدامة
ق بالتنميـــة املســـتدامة يف اتفاقـــات ااســـتامار الدوليـــة ومنـــ  حـــدوث حـــاات هـــذا الـــنيف  البعـــد املتعلـــ

منازعات ب  املستامرين والدول وإدارة هذه املنازعات عل  حتو أفضحل عنـد حـدوثيفا. وقـد قـام بريـام  
 عمحل املتعلق باتفاقات ااستامار الدولية بتنفيذ ما يلا ال

 اوض علـ  اتفاقـات ااسـتامار الدوليـة وبشـد  تنريم دورات تدريبية إقليمية مكافة بشد  التف
 إدارة عملية تسوية املنازعات ب  املستامرين والدول )ودورات هج  جتم  ب  ااثن (؛

  تقــدد مســاعدة تقنيــة  ــددة اهلــدف بنــا  علــ  قلــب مــن بلــدا  أعضــا  و/أو مــن منرمــات
 دولية؛

__________ 

 ،بيســـاو -وغينيـــا  ،و يفوريـــة الكويغـــو الدنقراقيـــة ،و يفوريـــة أفريقيـــا الوســـط  ،وتشـــاد ،بوتـــا مـــن بينيفـــا قلبـــات مـــن  (21) 
 .  وهايو ،وملوي ،ومايل
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  أو تقــدد إســيفامات فييفــا، رــا يف مــؤمترات دوليــة  ــددة و/ -أو املشــاركة يف تنرــيم  -تنرــيم
ملـــج أيشـــطة تتعلـــق باملســـاعدة التقنيـــة وحلقـــات دراســـية بشـــد  اتفاقـــات ااســـتامار الدوليـــة 

 وقضايا تسوية املنازعات ب  املستامرين والدول.
تقاريروـا املتعلقـة ‘ آسيا ‘املشرتكة لشرا أفريقيا واجلنوب األفريقا ورابطة  وقد أعدت السوا -71

يف جمــال إحقــا ات ااســتامار األجنــو املبايــر وحتليــحل السياســات رســاعدة  2014بااســتامار لعــام 
مسـتمرة مــن األويكتــاد. وأسـيفمت أعمــال األويكتــاد يف تعزيـز قــدرة الــدول األعضـا  يف كلتــا املنرمتــ  

 عل     البيايات.
سـتامار التابعـة ألقـحل البلـدا   ـواً. ويقّدم األويكتـاد املسـاعدة إىل الوكـاات الوقنيـة لـرتوي  اا -72

إم يدكافَــــد كــــحل عــــام عــــدد مــــن الوكــــاات صــــاحبة أفضــــحل املمارســــات علــــ  إجنازاهتــــا يف جمــــال الــــرتوي  
للســتامار مــن أجــحل حتقيــق التنميــة املســتدامة وعلــ  مــا تقــوم بــ  مــن إقــلع الوكــاات األخــر  علــ  

، الــــــذي عدقــــــد يف تشــــــرين 2014ار لعــــــام خرباهتــــــا يف هــــــذا اجملــــــال. ويف املنتــــــد  العــــــاملا للســــــتام
 األول/أكتوبر، كا  جملس التنمية الروايدي هو من ب  الفاازين عوااز الرتوي  للستامار.

اللـــواا  التنريميــة املكرتوييــة الـــذي و ــع  األويكتــاد، وهـــو يرــام للحكومـــة  وأصــب  بريــام  -73
 ، يدطبق عملياً يركة أعمالبتدسيس  املتعلقةا املكرتويية يساعد البلدا  عل  تبسين قواعدها وإجرا اهت

ويســيفم هـــذا النرـــام يف زيـــادة الشـــفافية وزيـــادة القـــدرات  .(22) ـــواً  البلـــدا يف اثــم عشـــر بلـــداً مـــن أقـــحل 
وعلــ  املؤسســية، ملــا ييســر يشــا  األعمــال وجعــحل أقــحل البلــدا   ــواً أكاــر جامبيــة للســتامار األجنــو. 

دقيقـة، باسـت دام  15ار يف مايل أ  يسجلوا أيفسـيفم جمايـاً، ويف مـدة سبيحل املاال، نكن لقغار التج
استمارة واحدة فقن ويس ة من بطاقة اهلوية اخلاصة ام. ويف النيجـر، فـ   عـدد مؤسسـات األعمـال 

يف املااـــة منـــذ البـــد  يف تطبيـــق هـــذا الربيـــام . ويف  44اجلديـــدة الـــو أديشـــئت يف البلـــد قـــد زاد بنســـبة 
ا املتحـــدة، نكــــن إيشـــا  الشـــركات باســـت دام اســــتمارة واحـــدة وخطـــوت  اثنتـــ  علــــ   يفوريـــة تنزاييـــ

اميرتيت ويستغرا األمـر مـا ا يزيـد علـ  عشـرة أيـام عـن قريـق يافـذة ااسـتامار التنزاييـة وجيـري حاليـاً 
 يف بنغلديق.اللواا  التنريمية املكرتويية  تركيب بريام 

فـــرص إىل الدوليـــة ااســـتامار أوســـا  توّجـــ  ايتبـــاه ويكتـــاد أدلـــة ااســـتامار الـــو يضـــعيفا األو  -74
ـــة اســـتامار علـــ  اميرتيـــت )أدلـــة املســـتفيدة. ااســـتامار ويـــروق  يف البلـــدا   ـــاً تطـــوير أدل وجيـــري حالي

. وجيـري حاليـاً مـن أوىل البلـدا  املسـتفيدة مـن هـذه املبـادرة وييبال ، وكايت بورويدي وروايدا(إلكرتويية
 رتويي  من أجحل بوتا  وأوغندا.إعداد دليل  إلك

 
 امللكية الفكرية، وريادة األعمال، وتنمية القطاع اخلاص  

 
يف جمـــــال امللكيـــــة الفكريـــــة، قـــــّدم األويكتـــــاد التـــــدريب فيمـــــا يتعلـــــق ببنـــــا  القـــــدرات يف هـــــذا  -75

(، وبلـــــــــدا  جنـــــــــوب آســـــــــيا 2014إىل  اعـــــــــة يـــــــــرا أفريقيـــــــــا )تشـــــــــرين األول/أكتـــــــــوبر  القـــــــــدد
(، ويرّــم حلقــات دراســية وقنيــة مــن أجــحل اجليفــات امثيوبيــة والنيباليــة 2014األول/ديســمرب  )كــايو 

 (.2014صاحبة املقلحة )تشرين الاا /يوفمرب 
__________ 

 ،وروايــدا ،و يفوريــة تنزاييــا املتحــدة ،وجــزر القمــر ،وتوغــو ،وبوركينــا فاســو ،وبوتــا  ،وبــنن ،إثيوبيــاهــذه البلــدا  هــا   (22) 
 .والنيجر ،ومايل ،بيساو -وغينيا  ،والسنغال
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يف ييبـال، األبعـاد ام اايـة للملكيـة الفكريـة ب املتعلـقستشاري ااتقرير ومت اايتيفا  من و   ال -76
يف كامثايدو. ويقدم التقرير حتليلت وتوصيات ترمـا إىل وعدرض التقرير عل  اجليفات صاحبة املقلحة 

الرتوي  للبتكار ويقحل التكنولوجيا من اخلارج، كما يرما إىل إقامـة يرـام  لـا للملكيـة الفكريـة يتسـم 
 بتشجي  املنافسة وبالشفافية.

مميفا  ـــواً التـــدابا السياســـاتية واألدوات الـــو صـــ البلـــدا واســـت دمت ثلثـــة بلـــدا  مـــن أقـــحل  -77
األويكتـــاد مـــن أجـــحل تعزيـــز ريـــادة األعمـــال، وهـــذه البلـــدا  هـــا  إثيوبيـــا وزامبيـــا وغامبيـــا. وأد  تنفيـــذ 

إىل حتديــد الاغــرات القاامــة يف أهــداف ريــادة األعمــال وإىل حتديــد  امقــار السياســايت لريــادة األعمــال
 أولويات مناسبة هلذه األهداف.

بريــام  تطــوير ريــادة األعمــال. وييفــدف هــذا الربيــام  إىل ويف إثيوبيــا، يــدعم األويكتــاد حاليــاً  -78
والبالغـة القـغر عـن قريـق التـدريب علـ  ميفـارات  إقلا إمكايات النمـو ملؤسسـات األعمـال القـغاة

ريـــادة األعمـــال وتقـــدد اخلـــدمات ااستشـــارية يف جمـــال األعمـــال. ومـــدد الربيـــام  وتتـــار مؤسســـات 
دد رواد األعمــال احملتملــ ، والشــباب العــاقل ، والنســا  رااــدات األعمــال املوج يفــة حتــو النمــو كمــا مــ

األعمال، ويزودهم  يعـاً بالتـدريب علـ  ريـادة األعمـال وبطاافـة واسـعة متكاملـة مـن خـدمات تطـوير 
يشــا  األعمــال. و ــومج بريــام  تطــوير ريــادة األعمــال )إمربيتيــج(، الــذي اســتحدث  األويكتــاد، هــو 

إمربيتيــج ‘تــدريب علــ  ريــادة األعمــال يف البلــد، وجيــري تنفيــذه عــن قريــق بريــام  املنيفجيــة الرايســية لل
اعتمــاد مــدرِّب   2015الــذي مــحل ينّفــذ عــدداً مــن حلقــات العمــحل يف البلــد. وســيجري يف عــام ‘ غايــا

  لي  حتت إيراف األويكتاد.
يف   ــواً  البلــدا يف أقــحل الاماييــة القاامــة ‘ إمربيتيــج‘وقــد قــّدم األويكتــاد املســاعدة إىل مراكــز  -79

إقــار األويكتــاد يــكحل خــدمات استشــارية وحلقــات عمــحل بشــد  السياســات وحلقــات دراســية بشــد  
السياســــايت لتنرــــيم املشــــاري ، كمــــا قــــّدم التــــدريب إىل رواد األعمــــال ومؤسســــات األعمــــال القــــغاة 

 واملتوسطة ا جم والدعم إىل الشبكات واملبادرات امقليمية.
يام  روابن األعمال التجارية إىل ربن الشـركات الكبـاة بشـركا  يف جمـال األعمـال وييفدف بر  -80

، اســتفادت  يفوريــة تنزاييــا املتحــدة وزامبيــا مــن هــذا 2014يدعــو ل علــييفم يف البلــدا  الناميــة. ويف عــام 
ـــة علـــ  الســـوا ، للجـــو  إىل  الربيـــام . ويوجـــد اهتمـــام متزايـــد لـــد  الشـــركات الكبـــاة، احملليـــة واألجنبي

موردين  لي . وترتكز اجليفود الرايسية لتويكتـاد علـ  تقـدد حافرـة مـن اخلـدمات تْبـم قـدرة املـوردين 
 احمللي  امل تارين عل  دخول سلسحل القيمة التابعة للشركات وأ  يقبحوا يركا  أعمال مستمرين.

عضـا  يف األويكتـاد، وبـدعم مـن الـدول األ ،2009تقريـر ااسـتامار العـاملا لعـام وبناً  علـ   -81
العمــحل علــ  التفعيــحل الكامــحل جملموعــة مبــادم ااســتامار اســتمر األويكتــاد ومنرمــات دوليــة أخــر  يف 

 13. وقد جدربت هذه املبادم التوجييفيـة يف لتحقيق التنمية املستدامةهو الزراعا املسؤول الو و عيفا 
تــــاد يف واســـتناداً إىل هــــذه النتــــاا ، صــــمم األويك .(23) ــــواً  البلــــدا بلـــداً، منيفــــا ســــبعة بلــــدا  مـــن أقــــحل 

__________ 

 ،وليربيـــا ،وكمبوديـــا ،وزامبيـــا ،و يفوريـــة او الدنقراقيـــة الشـــعبية ،و يفوريـــة تنزاييـــا املتحــدة ،إثيوبيـــاهــذه البلـــدا  هـــا   (23) 
 .وموزامبيق
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حلقــــات عمــــحل لبنــــا  القــــدرات ترمــــا إىل تزويــــد وا ــــعا السياســــات ب ريــــادات بشــــد   2015 عــــام
التفـاوض علـ  العقـود وملــج مـن أجـحل مســؤول  مـن  يفوريـة تنزاييــا املتحـدة و يفوريـة او الدنقراقيــة 

 الشعبية وملوي وموزامبيق.
الكويغـــو الدنقراقيـــة تنفيـــذ أداة تطـــوير احملاســـبة، الـــو تعـــزز القـــدرة  يف  يفوريـــةوجيـــري حاليـــاً  -82

 التنريمية واملؤسسية فيما يتعلق بامبلم املرتف  اجلودة من جايب الشركات.
  

 الستنتاجات والطريق إلى األمام -ثالثا   
  
اختقاصـــ  جـــز اً مـــن يـــكحل إســـيفام األويكتـــاد يف تنفيـــذ بريـــام  عمـــحل اســـطنبول يف جمـــاات  -83

ااقتقــادية احملــددة الــو تواجيفيفــا  - اجليفــود العامليــة الراميــة إىل فيفــم األو ــاع والتحــديات ااجتماعيــة
أقحل البلدا   واً وإىل حتديد إجرا ات السياسة العامة الو نكن اا تنفيـذ الربيـام  علـ  القيـعدد الـوقم 

و  التقـــم يف اجليفـــود الراميـــة إىل حتســـ  القـــدرات وامقليمـــا والـــدويل. وأســـيفمت أيضـــاً أيشـــطة التعـــا
البشــرية واملؤسســية يف أقــحل البلــدا   ــواً يف جمــاات التجــارة وااســتامار وكــذلج و ــ  وتنفيــذ سياســة 
التنمية عل  وج  ام ال. وفيما يتعلق بالقضايا املتقـلة بـالت ري  مـن فئـة أقـحل البلـدا   ـواً ويف سـياا 

ـــة والتحـــّول ااقتقـــادي القمـــم واملـــؤمترات العامل ـــاد يـــدعو إىل و ـــ  الطاقـــات اميتاجي ـــة، مـــحل األويكت ي
اهليكلــا يف بــؤرة اهتمــام السياســات وااســرتاتيجيات الوقنيــة وإدراجيفمــا كــذلج  ــمن بــرام  العمــحل 
العامليــة. وســتكو  هــذه امســيفامات عناصــر بالغــة األويــة يف اســتعراض منتقــف املــدة العــاملا لتنفيــذ 

 . 2016طنبول املقرر إجراؤه يف حزيرا /يويي  بريام  عمحل اس
وبــالنرر إىل أويــة التجــارة ملــا هلــا مــن آثــار إجيابيــة علــ  جيفــود ا ــد مــن الفقــر، فــ   جيفــود  -84

األويكتـــــاد الراميـــــة إىل إدراج العمليـــــات التجاريـــــة  ـــــمن هيكـــــحل السياســـــة العامـــــة وإىل حتديـــــد يقـــــا  
 ـــواً تشـــكحل أيضـــاً جـــز اً حيويـــاً مـــن تنفيـــذ بريـــام  عمـــحل ااختنـــاا يف جمـــال التعـــاو  مـــ  أقـــحل البلـــدا  

اسطنبول. وب جياز، ف   األيشطة الكااة املعرو ة يف هذا التقرير املرحلـا حتـدد  ـات العمـحل املضـطل  
ب  يف اجتاه حتقيق أهداف بريام  عمحل اسطنبول الو ستسـفر عـن حتقيـق مسـتقبحل أكاـر إيـراقاً ملليـ  

 ويعملو  يف أقحل البلدا   واً.األي اص الذين يعيشو  
وكطريق إىل األمـام، وبالبنـا  علـ  الـدعم املوس ـ  واملعـز ز املقـدم مـن األويكتـاد إىل أقـحل البلـدا   -85

ااقتقــــادية احملــــددة الــــو تواجــــ  هــــذه  -  ـــواً، سيواصــــحل األويكتــــاد التقــــّدي للتحــــديات ااجتماعيــــة
فيمــا يتعلــق بدقــحل البلــدا   ــواً ستواصــحل مســاعدة اجليفــود البلــدا . كمــا أ  أعمــال األويكتــاد مســتقبًل 

اهلادفــة إىل متكــ  هــذه البلــدا  مــن ااســتفادة مــن الفــرص الوقنيــة وامقليميــة والعامليــة املتاحــة للتجــارة 
وااســتامار والتنميــة املســتدامة. وينبغــا يف هــذا القــدد توجيــ  اهتمــام خــاص إىل أقــحل البلــدا   ــواً يف 

ت العامليــة القادمــة، رــا يف ملــج مــؤمتر قمــة األمــم املتحــدة اعتمــاد خطــة التنميــة ملــا بعــد القمـم واملــؤمترا
ـــاد(، واســـتعراض 2015 عـــام ـــة )األويكت ، والـــدورة الرابعـــة عشـــرة ملـــؤمتر األمـــم املتحـــدة للتجـــارة والتنمي

 منتقف املدة العاملا لتنفيذ بريام  عمحل اسطنبول.
____________ 


