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الدورة الرابعة والستون
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البند  5من جدول األعمال املؤقت
مساهمة األونكتاد في تنفيذ برنامج العمل لصالح أقل البلدان نموا

األنشطة التي اضطلع بها األونكتاد في تنفيذ برنامج العمل لصاالح أقال
البلدان نموا للعقد  :2020-2011التقرير المرحلي السادس

موجز تنفيذي
أُعد هذا التقرير عمالً بالفقرتني  153و 156من برناام الممال لحلااق أقال البلادا
منواً للمقد ( 2020-2011برنام عمل إسطنبول) ملساعدة جملس التجارة والتنميا نرار
البند  5من جدول األعمال املؤقت.
ويقدم التقرير وصفاً لألنشط علا نطااا األوناتااي ايماا يتحلال بتنفياذ برناام عمال
إسا ااطنبول عا ااام  2016والربا اال األول ما اان عا ااام  .2017ويتضا اامن الا اادرو املست لحل ا ا
والطريااإ إا األمااام ماان أجاال تياااية تنفيااذ اتج ارااايت والتم اادايت ال ا تناادر إ ااار و ي ا
األوناتااي واتتحلاصاااتو .ويفحلال التقرياار ميفيا مسااام عمال األمانا جماال الب ا و لياال
السياسايت الماما اواوار السياساايف و بنااا تواااإ اعراا علا األصامدة الاو م واتقليما
والمامل بشأ مسائل التجارة والتنمي ال هتا أقال البلادا مناواً .وبامل ال ،اان أنشاط التمااو
التقاام وبناااا القاادرايت ال ا قاماات هبااا األمان ا قااد ساااعديت إا هااد مب ا ج ااوي بناااا قاادرايت
املاواري البشاري والقاادرايت املؤسسااي أقاال البلاادا مناواً .و جمااال بناااا توااااإ اعراا ،تااو ليا
األوناتاااي اواوميا الدوليا اهتمامااً تاصااً ملسااائل التجااارة والتنميا الا هتا أقاال البلاادا مناواً
بشال مباشر.
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مقدمة
 -1اعتمد مؤمتر األم املت دة الرابل املمم بأقل البلادا مناواً ،أيار/ماايو  ،2011برناام
عمل إسطنبول( .)1وقد اعتمد استمراض منتحلف املدة الشامل الرايل املستوى للربنام  ،الذي مت
أنطاليا ،برتميا ،الفرتة من  27إا  29أيار/مايو  ،2016بياناً سياسياً يُتوقل أ يُس
سني تنفيذ اجملا يت ذايت األولوي الربنام تالل السنوايت املتبقي منو.
 -2ويقاادم األونات اااي ال اادع للبل اادا املتقدم ا جمموع ا واس اام م اان اجمل ااا يت مج اازا م اان
مس ااامتو تنفي ااذ الربن ااام  .وُُي ااري األونات اااي الب ااوي ويق ااوم بت لي اال السياس ااايت المام ا  ،ااا
يساات دخ تحليحل ااً اهتياجااايت أقاال البلاادا من اواً ،وهااذا المماال أساس ا لتمزيااز قاادراهتا جمااال
وضاال السياسااايت المام ا وتنفيااذها .وهااو هيااوي أيض ااً لبناااا توااااإ اعراا عل ا األصاامدة الااو م
واتقليم والمامل بشأ السياسايت وا سارتاتيجيايت البديلا ايماا يتملاإ ساائل التجاارة والتنميا
ال هت أقال البلادا مناواً .و عاام  ،2016تقادم األوناتااي بتوصايايت مان أجال اإااذ إجارااايت
سياسااتي كااان أ تمازت الاادع الادو املقاادم ألقال البلاادا مناواً و سااني قادرة هااذ البلادا علا
ماال أعباااا الااديو  ،وتياااية مسااام التجااارة الساالل األساسااي ماان أجاال التنمي ا املسااتدام ،
ويع ا إيم ااا التج ااارة اس ارتاتيجيايت التنمي ا املتم اادية األوج ااو .وبامل اال ،ا اان مواص اال أنش ااط
األونات اااي جم ااا املس اااعدة التقنيا ا وبن اااا الق اادرايت تس اااعد تمزي ااز ق اادرايت املا اواري البشا اري
والقاادرايت املؤسسااي أقاال البلاادا مناواً .ومااا تالاات أقاال البلاادا مناواً تطلا مساااعد ًة اادي ًة ماان
األوناتا اااي جما ااا يت ما اان قبيا اال ات ا ااار املتااما اال املما اازت الا ااذي يسا اادي مشا ااورة مايف ا ا ً واق ا ااً
هتياجايت أي بلد جمال التنمي  ،وخبحلوص مسائل الت ري من ائ األقل البلدا منواً.
 -3وممااا ورييت مناقشا ذلاات التقااارير السااابق املقدما إا جملااس التجااارة والتنميا  ،اننااو
ماان ا املاارجت أ يت قااإ هاادخ النمااو بنسااب  7املائا الااذي هاادي برنااام عماال إسااطنبول
وهدخ متاني نحلاف أقال البلادا مناواً مان الواااا مااي الت اري مان ائا أقال البلادا مناواً للاول
عاام  .2020ا أ األوناتااي يازال يبااذل ج اوياً متضاااارة ايمااا يتملاإ بتنفيااذ اجملااا يت ذايت
األولوي الوارية الربنام  ،مل الرتميز عل اجملا يت ال تندر ضامن و يتاو وجماال اتتحلاصاو.
ومسااام األونات اااي مزي ااد تنفيااذ الربن ااام تتف ااإ ماال أرمان ااو ال الي ا  ،أ وه ا الب ا و لي اال
السياسايت المام ؛ والتماو التقم وبناا القدرايت؛ وبناا توااإ اعراا اواوم الدو .

أول -البحث وتحليل السياسات العامة
 -4يتم ال هاادخ رئيسا ماان أهاداخ برنااام عماال إساطنبول متاااني نحلاف أقاال البلاادا
من اواً ماان الوااااا ماااي الت اري ماان ائ ا أقاال البلاادا من اواً للااول عااام  .2020ويشاادي ماال ماان
الربنام والبيا السياسا اللاذين اعتمادا اساتمراض منتحلاف املادة علا أناو ُيا تمزياز تاداب
الدع الدولي ملساعدة أقل البلدا منواً عل قيإ أهداخ الربنام  ،ا ذلت هدخ الت اري
ماان ائ ا أقاال البلاادا من اواً .وأباارت الب ا والت لياال اللااذا قااام هبمااا األوناتاااي عااام 2016
الاابمم ماان الت ااديايت الا تواجااو أقاال البلاادا مناواً اتااااية ماان تااداب الاادع الدوليا اواليا ،
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وهدي القيوي املؤسساي والقائما جماال القادرايت ،إا جانا مضااعفايت هاذ القياوي ،لتمااني
أقل البلدا منواً من قيإ أهداخ و ايايت الربنام  ،ومذلت أهداخ التنمي املستدام  .والب ا
والت لياال اللااذا يوارمااا األوناتاااي يساااعدا أقاال البلاادا من اواً عل ا ا ا اهتياجاهتااا وأولوياهتااا
التنموي وا سرتاتيجيايت املتاه هلا لت قيإ أهداا ا اتمنائي األوسل.
 -5وتقريار أقال البلادا مناواً واهاد مان التقااارير الرئيساي
مليا ااً علا ا ا اااا ومش ااا ل أق اال البل اادا منا اواً .وتقري اار أق اال البل اادا منا اواً لم ااام  :2016الطري ااإ
إا الت ا اار وم ا ااا بم ا ااد  -قي ا ااإ أقحلا ا ا م ا ااا كا ا اان قيقا ا او ،ال ا ااذي ص ا اادر م ا ااانو األول/
ييساامرب  ،2016قااد يرمااز علا الت اري مجا ي
ازا ماان عمليا التنميا  .لااان ،وممااا أشااار إا ذلاات
ُ
ي
التقرياار ،ماان املسااتبمد إا هااد مب ا أ يت قااإ هاادخ متاااني نحلااف أقاال البلاادا مناواً ماان الوااااا
مي ااار الت ا اري لل ااول ع ااام  .2020و ض ااوا الت ااديايت القائما ا ايم ااا يتحل اال بت قي ااإ ه ااذا
اهلاادخ ،أباارت تقرياار أقاال البلاادا مناواً اواجا إا إيتااال سااينايت علا ج ااوي صاانل السياسااايت
الو نيا وتااداب الاادع الدوليا الا تسااتفيد من ااا أقاال البلاادا مناواً .وعلا الحلااميد الااو م ،تااا
أقل البلدا منواً إا وضل سياسايت واسرتاتيجيايت ترم إا تشاجيل القادرايت اتنتاجيا والت اول
ا قتحلايي اهليال  .وايما يتحلل بتداب الدع الدولي  ،يعا التقرير إا اإاذ اتجرااايت التالي :
وا ا اااا اا ا ااايت املا ا ا بتم ا ااداهتا ال ا ا التزم ا اات هب ا ااا من ا ااذ أم ا ا ياد وي ا اال بت ا ااوا
(أ)
منروما األما املت ادة وهاو يُرمااز

نسب  0.20-0.15املائ من يتل اا القاوم ملسااعدة أقال البلادا مناواً ،وجمال املمونا أم ار
استقراراً وقابلي ً للتنبؤ ،ومواامت ا عل يو أويإ مل اسرتاتيجيايت التنمي الو ني ؛

(ب) تس اريل التق اادم ص ااوب قي ااإ نس ااب  100املائ ا م اان هي ا ا اارص وص ااول
صايرايت أقل البلدا منواً إا أسواا البلدا املتقدما ممفاا ًة متامااً مان الرساوم اامرميا ومان نراام
اوحلص؛
( ) جتديد اا وي لل رو من هال الرموي ايما يتحلل باملماملا اااصا والتفاضالي
ألقل البلدا منواً مفاوضايت منرم التجارة الماملي ؛
(ي) تفميل محلرخ تانولوج بالاامل و الوقت املناس لحلاق أقل البلدا مناواً
عام  2017وتزويد ا ياف مان التمويال وإياالا ا عتباار الاالتم ملساتوى تنميا مال بلاد مان
البلدا ؛
سني رصد نقل التانولوجيا إا أقل البلدا منواً؛
(ه)
(و) إقام عمليا انتقاال أم ار من جيا وسالسا لت اري البلادا  ،للتقليال مان تاأي
اقدا ارص الوصول إا تداب الدع الدولي عند الت ري .

أاريقيااا لمااام  :2016ييناميااايت الااديو ومتوياال

 -6وقااد ل ا تقرياار التنمي ا ا قتحلااايي
التنمي ا أاريقيااا ،الااذي نُشاار متوت/يوليااو  ،2016بماام مسااائل السياسااايت المام ا الرئيسااي

أاريقيااا ،ووااار توجي ااايت سياساااتي بشااأ التاوات
األساساي بالنسااب للاادين الااداتل وااااارج
الااالتم بااني باادائل متوياال التنميا والقاادرة علا ماال الااديو إ ااا ً .وهلاال التقرياار مديونيا أاريقيااا
الدولي وميفيا لما الادين ا لا لادور متزاياد بمام البلادا األاريقيا م ياار لتمويال التنميا .
ول أيضااً تياارايت التمويال التاميليا وميفيا ارتبا اا بالادين .ونراراً لطبيما أساواا رأ املاال
املمومل إا ه ياد مبا  ،تُماد يينامياايت الاديو رياإ مان الطارا المديادة الا كاان هباا للمجموعا
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اتمنائي الدولي أ تلم يوراً يع أقل البلدا منواً .وتقرير التنمي ا قتحلايي

الحلل مر أقل البلدا منواً ،ذلت أ  34بلداً من هذ البلدا تقل

أاريقيا.

أاريقيا ويياإ

 -7وقااد أااااييت عاادة بلاادا ماان أقاال البلاادا من اواً بشا ي
اال مباشاار ماان يع ا الب ا و لياال
السياساايت الماما الاذي تقدمااو األمانا ساياا عمل اا بشااأ التجاارة والفقار .ويليال األوناتاااي
الذي صدر هدي اً بمنوا "جمل التجارة تدم أقل البلدا مناواً :يليال بشاأ تمماي التجاارة"
يُسلط الضوا عل الروابط بني التجارة والفقار مماا تميشا ا أقال البلادا مناواً علا وجاو الت دياد.
و ي
مجزا من الممل الذي أاض إا صدور هذا الدليل نُرمت هلقايت تدريبيا و نيا وإقليميا
جمال بناا القدرايت ملناقش إيما التجاارة السياساايت وا سارتاتيجيايت الو نيا  .وماا مال مان
إييوبيا وبوتا و وري و الدكقرا ي الشمبي والسنغال وم يبا وليساوتو مان باني البلادا الا
صاانل السياسااايت الو ني ا هيوي ااً
اسااتفاييت ماان الاادع ذي الحلاال  .ومااا إس ا ام مؤسسااايت ُ
عملي وضل يليل وجيو ومفيد للتحلدي لت ديايت التجارة الدولي ال تواج ا أقل البلدا منواً.
 -8وواصا اال األوناتا اااي عملا ااو جما ااال الب ا ا و ليا اال السياسا ااايت المام ا ا بشا ااأ السا االل
األساسااي  ،وهااذا موضااو هيااوي بالنسااب للمديااد ماان أقاال البلاادا من اواً ال ا تمتمااد اعتماااياً مب ا اً
علا صااايرايت الساالل األساسااي األوليا  .و عااام  2016ملاف األوناتاااي بنعااداي تقرياار بمن اوا

البلاادا النامي ا  :هااا يت

"ممارسااايت تقاادف الف اوات التجاري ا املاازورة املتملق ا بالساالل األساسااي
جنااوب أاريقيااا وتامبيااا وشاايل ومااويت ييفاوار ونيج يااا" ،صاادر مااانو األول/ييساامرب .ويااؤيي

تقادف الفاوات املازورة إا هرمااا البلادا الناميا ماان املااسا املشاروع الا كاان أ جتني اا ماان
اساات را مواريهااا الطبيمي ا  ،م ا الً تامبيااا ايمااا يتحلاال بحلااايراهتا ماان الن ااا  .ونتااائ لااوي
األوناتاااي عااايةً مااا تبااني وجااوي صاال مرتابط ا وييق ا بااني ترمااز الحلااايرايت لس ا املقحلااد وماادى
تقدف الفوات التجاري املزورة .ومن تالل هذا التقريار ،را ياار تقادف ااوات السالل األساساي
املزورة بتغطي عملي .
 -9ويقااوم األوناتاااي أيضااً بب ا يساااعد أقاال البلاادا من اواً علا وجااو ااحلااوص ديااد
اهتياجاهت ااا جم ااال بن اااا الق اادرايت .و أيلول/س اابتمرب  2016نش اار األونات اااي التقري اار املمن ااو

نيبااال :نقاال التانولوجيااا ،واوحلااول عل ا األيوي ا  ،وامل اواري

"األبماااي اتمنائي ا للملاي ا الفاري ا
ااينيا  ،واملمااارخ التقليديا " .وأوصا التقرياار بماادي ماان ااطاوايت الممليا الا ُيا اإاذهااا ماان

ت ااالل وض اال التش ا اريمايت أو السياس ااايت المام ا ا ال ا ا ستيس اار الو ااائف التانولوجي ا ا وو ااائف
ا بتا ااار محايا ا امللايا ا الفاريا ا  .ونق اال التانولوجي ااا ،والوص ااول إا األيويا ا  ،وا س اات مار
املمارخ التقليدي  ،مل ا جما يت كان أ تتاأير ؤسساايت بل ياد ماا وهقاوا امللايا الفاريا لدياو.
وتتطل ا التوصاايايت املقدم ا التقرياار متابم ا ً ماان قبياال املساااعدة عل ا بناااا القاادرايت املؤسسااي
الالتم للممل واملساعدة التقني استنباط القوانني املناسب و ري ُسبُل تنفيذها.

ثانيا -التعاون التقني وبناء القدرات
ألف -الخروج من فئة أقل البلدان نموا
 -10لألوناتاي يور ويال األماد يتم ال تاوا توجي اايت هاما جماال السياساايت الماما
للبل اادا خبحل ااوص اا اارو م اان ائ ا ا أق اال البل اادا من ا اواً .ومان اات ااممي ا ا المام ا ا ق ااد ق اارريت،
4
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قرارها  ،209/59أنو بمد وااا بلد ما ماي رال امسو من القائم ألول مرة ،يدعو األمني الماام
اني المااام ملاؤمتر األما املت اادة للتجااارة والتنميا إا إعااداي بيااا ديااد م اوا ن
لألما املت اادة األما ن
الضمف عن البلد ا دي لا تأتذ ان السياسايت اتمنائي ا عتبار استمراضا ا الالهاإ
الذي جتريو مل يالي سنوايت .وباتضاا إا ذلت ،يسدي األوناتاي املشورة استجاب للطلباايت
املباشرة ال تتقدم هبا هاومايت أقل البلدا منواً .و عام  ،2016شارك األوناتاي هلقايت
تدريبي ا بشااأ الت اري ماان ائ ا أق ال البلاادا من اواً لحلاااق أنغااو و ينيااا ا سااتوائي  ،بالتماااو ماال
ميان ااايت أت اارى م اان ميان ااايت منروم ا ا األم ا ا املت اادة م اان قبي اال إيارة األم ا ا املت اادة للش ااؤو
ا قتحلايي وا جتماعيا  ،وبرناام األما املت ادة اتمناائ  ،وماتا املم ال الساام ألقال البلادا
منواً والبلدا النامي ا السااهلي والادول اازريا الحلاغ ة الناميا  .و اولقاايت التدريبيا  ،عارض
األوناتا اااي تربتا ااو مسا ااائل التجا ااارة والتنمي ا ا املرتابط ا ا  ،وذلا اات تسا ااداا املشا ااورة لل اوما ااايت
خبحلوص ا سارتاتيجيايت الا كاان أ إفاف مان و اأة اقادا إماانيا التمتال باملماملا اااصا
ال ا تتلقاه ااا أق اال البلاادا من اواً وه ااول ميفي ا البناااا عل ا ال اازت الااذي يتطلب ااو الت اري الن اااجت.
وإسااداا املشااورة ألنغ ااو بشااأ الت اري يس ااتند إا اولقااايت التدريبي ا الس ااابق ال ا عق ااديت
عااام  2013و ،2015وعرضاات عل ا اواوم ا اولق ا التدريبي ا عااام  ،2016تار ا
ريااإ لتطااوير اس ارتاتيجي ااول ساالس .ومااا تال األوناتاااي يتااابل تنفيااذ تار ا الطريااإ هااذ ماال
برنام األم املت دة اتمنائ و من ميانايت منروم األم املت دة.

باء -مصائد األسماك
 -11يمماال األوناتاااي أيض ااً عل ا تنفيااذ برنااام عماال إسااطنبول ماان تااالل املساااعدة التقني ا
املباشرة املقدما ألقال البلادا مناواً ،اا ذلات مشااريل مان قبيال مشارو هسااب األما املت ادة
للتنمي ا املم ااروخ ش اارو "بناااا ق اادرايت بل اادا اتااارة م اان أق اال البلاادا من اواً للن ااوض بحل ااايرايت
أمسام ااا وتنويم ااا" .وصااناعايت األمساااك ا لي ا  ،بوصااف ا ساالم تحلااديري متنامي ا  ،هام ا بالنسااب
للمديد من البلدا  ،وذلت ليس اقط ممحلدر من محلاير هحلائل الحلايرايت وإمناا أيضااً لتاأمني
األمان الغاذائ  .واعتمااياً علا الممال الساابإ،
راا اجملتممايت الريفي ا لي وممساه رئيسا
و سيما اولقايت التدريبي ال ُعقديت عام  2015أو نادا وجازر القمار وموتامبياإ ،عقاد
األوناتا اااي عا ااام  ،2016هلق ا ا تدريبي ا ا ممبوييا ااا وميامنا ااار .وناقشا اات اا ا ااايت صا اااهب
املحلال ماان اواوما والقطااا ااااص ،اضاالً عاان اجملتمال املاادد واألوسااط األمايكيا  ،املسااائل
الرئيس ااي وه اادييت األولوي ااايت الماجلا ا  ،األم اار ال ااذي س اااعد علا ا وض اال اسا ارتاتيجيايت ملمااا ا
اوواجز ال تمرتض صايرايت األمساك .وأوص األوناتاي ،بنس ام من اا اايت الرئيساي صااهب
املحلل  ،بوضل سياسايت واسارتاتيجيايت تاصا بقطاعاايت ادية منب قا عان اولقاايت التدريبيا
ماان أجاال تنفيااذها ماان قباال اواومااايت الو ني ا وشاارماا التنمي ا الاادوليني .ومااان املشاارو أيض ااً
اارباا من البلدا املستفيدة من السفر إا الحلني لغرض املشاارم برناام تادريمب رماز ألااي
أمساك امليا المذب بأمايكي الحلني لملوم األمساك .وبدع من الحلني ،مت تدري املشاارمني علا
ا مت اال ملمااي مراقبا اااوية والساالم املتغا ة باساتمرار ايمااا يتحلال بحلاايرايت األمساااك مان أقاال
البلدا منواً ،ا ذلت تربي األهياا املائي واألمساك املستزرع .

GE.17-11426

5

TD/B/64/7

 -12وبلغ عمل األوناتاي جماال محلاائد األمسااك أوجاو يورة تدريبيا أقاليميا و هلقا
نيساا /أبريل  2017شاارم أ اراخ مان
تدريبي جمال بناا القدرايت نرمتا موريشايو
أو ناادا وجاازر القماار وممبوييااا وموريشاايو وموتامبيااإ وميامنااار .ومااا لل لق ا التدريبي ا عنحل ارا
رئيس اايا ماون ااا م ااا الت ااداول خبحل ااوص املس ااائل الرئيس ااي والت اادري املباش اار .وت ااالل الي ااومني
األول ااني ،تطرق اات اولق ا التدريبيا ا للمس ااائل التقنيا ا والفني ا ذايت الحل اال بقط ااا ص اايد األمس اااك،
و ساايما يور القطااا التنمي ا ا جتماعي ا  -ا قتحلااايي أقاال البلاادا من اواً والاادول اازري ا
الحلااغ ة النامي ا  .والت ااديايت الرئيسااي ال ا تواج ااا هااذ البلاادا والفاارص املتاه ا هلااا واعااااا
وتحلص اليوما األت ا للتادري
املرتقب هلا لتحلبت ج ايت محلدرة ناج
قطا األمساكُ .
املباشر والتمريف باملسائل األشد هيوي ال تواجو قطا صيد األمسااك مان منراور عملا  .وأتاا
هااذا المنحلاار الفرصا للمشااارمني لزيااارة أمااامن تنزياال الساامت ،وشاارم للتج يااز والتغليااف ،ومازار
أهياااا مائي ا  ،ومحلااائد أمساااك تقليدي ا  ،وشاارم لتج يااز مغااذيايت الساامت ،و مي ا لري ا وف ا
التنو البيولوج الب ري وصيانتو .وقام املشارمو أيضاً بزيارة اهليئ امل تحل موريشايو ملزياد
من التمل هول ميفي تمزيز ا مت ال ملماي جوية وسالم الغاذاا الدوليا  .وياريت مناقشاايت باني
يعا اا اوي التنمويا الا
األوناتاي وموريشيو هول السبيل للمض قدماً ويور موريشيو
تبذهلا أقل البلدا منواً أاريقيا و سيا.
 -13وتقاسا ا ااا اربايت الناج ا ا ب ااني البل اادا الا ا يش اامل ا مش اارو األونات اااي ،اضا االً ع اان
موريشيو  ،ساه املساعدة عل ا القدرة ا تمل عل تنمي قطا صيد األمساك الذي لو
قدرة مب ة تمل لدال النمو والممال واألمن الغذائ بالنساب لمادي مان أقال البلادا مناواً الا هلاا
مواري مساي ياتلي وأترى ساهلي  .وأبديت موريشيو اهتمام ا بأ تحلبت مرمز امتيات إقليمياً
للب والتطوير جمال األمسااك وأ تحلابت أيضااً اوراً إقليميااً للتادري وبنااا القادرايت لحلااق
أقاال البلاادا من اواً أاريقيااا و ساايا .وبشااال تاااص ااان مؤسسااايت التاادري املتطااور متاه ا
موريشاايو  ،ااا ذلاات جامما موريشاايو  ،ومم ااد موريشاايو لملااوم ا يطااايت ،ومرمااز ألبيااو
لب ااوي صاايد األمساااك .وهااذا الماارض لاايس ماان شااأنو أ يماازت التماااو ايمااا بااني بلاادا اانااوب
وهسا وإمنااا ماان شااأنو أيضااً أ يتاايت ارصا ارياادة ماان نوع ااا ألقاال البلاادا مناواً لبناااا القاادرايت
لتماني أنفس ا من استغالل قدرايت التجارة والتنمي لقطاعايت صيد األمساك لدي ا.
 -14وتوصاايايت السياسااايت المام ا املنب ق ا إ ااا ً عاان عماال األوناتاااي بشااأ صاايد األمساااك
تشمل ،ايما تشمل ،ما يل :
ت ااوا اهليام اال األساس ااي األولي ا ا  ،و س اايما املي ااا لتج ي ااز الس اامت والطاق ا ا
(أ)
لل حلااول عل ا سالساال التربيااد أماار هيااوي .ويتمااني عل ا اواومااايت تقيااي القيااوي ال ا تواجااو
القطااا وا ساات مار اهلياماال األساسااي الشااائم ا ساات دام هي ا تااوار أماارب قاادر ماان املناااال
للحلناع اعتذة التطور؛
(ب) تم ااد الق اادرة التنريمي ا ا واملؤسس ااي تيارة الحلا ااناع بش ااال ام ااال أم ا اراً هام ا ااً.
والتوتي اال الواض اات للمس ااؤوليايت ُي ا أ ي اات ب ااني ال ااوتارايت اواومي ا والوم ااا يت و/أو اتيارايت
املناسااب  .وُي ا تااأمني امالي ا ليااايت الرصااد ملناال احفاااض مماااي الحل ا والسااالم ايمااا يتحلاال
باملنتجايت واملشامل ذايت الحلل بحليد األمساك القانود أو اململن أو املنر ؛
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( ) ُيا تشااجيل صااناع تربيا األهياااا املائيا  ،ذلاات أ ااا متااان البلاادا ماان جتاااوت
القياوي الطبيميا املفروضا علا األرصاادة السااماي وتساامت بتاييااف أم اار اماليا ملنتجااايت اادية
واإ اهتياجايت أسواا الحلايرايت القيم املست دا ؛
بد من الن وض ستوى ااربة التقنيا املتاها قطاا صايد األمسااك لزيااية
(ي)
اهتمااال أ يااأيف القطااا للااول لي ا ألشااد مشاااملو إواهااً عوضااً عاان اساات اي اولااول الا قااد
تاو مالئم للرروخ ا لي ؛
بد مان تنسايإ املمااي الدوليا وتبسايط ا مان أجال التقليال مان اواواجز الا
(ه)
تواج ا أقل البلدا منواً اول تلبي اهتياجايت األسواا املتمدية؛
بد مان تطاوير الشارامايت مال أقال البلادا مناواً قحلاد راال مساتوى رأ املاال
(و)
البشري واهليامل املتاه  ،ا يسمت بالن وض باملنتجايت املراي تحلديرها مماً وميفاً؛
(ت) المديد من املشامل ذايت الحلل بحليد األمسااك ا القاانود و ا اململان و ا
املاانر إمنااا ها مسااائل عااابرة لل اادوي .ويتمااني علا البلاادا المماال ممااً وإقاما شارامايت إقليميا
م اان أج اال اتهب اااط املش اارتك للممارس ااايت الض ااارة جم ااال ص اايد األمس اااك الا ا ت ااؤذي ص اايايي
يل البلدا .
األمساك الشرعيني

جيم -اإلطار المتكامل المعزز
 -15ات ااار املتااماال املماازت برنااام محلاام تحليحل ااً ألقاال البلاادا من اواً واألوناتاااي ش اريت
أنش ااطتو .وبن اااا عل ا ل ا أي بل ااد م اان أق اال البل اادا من ااواً ،يس اااعد األونات اااي عل ا
رئيس ا
اادي الدراسا التش يحلااي لتااملااو التجاااري الا تساات دم مااأياة لت ديااد القيااوي وال غارايت
السياساايت الماما الو نيا و اساتنباط محلافواايت عماال ملمااا ا تتناقاايت ا ليا الا توج ااا
التجارة .وهذ الدراسايت دي القيوي الا اول يو إيماا أقال البلادا مناواً النراام التجااري
املتما اادي األ ا اراخ وتنسا اايإ املسا ااائل التجاري ا ا وتمميم ا ااا اس ا ارتاتيجيايت التنمي ا ا الو ني ا ا  .و
عام  ،2016ساه األوناتاي إعداي تط بورمينا ااسو الو ني لألجال املتوساط بشاأ تنويال
التجااارة وتيسا ها ،هباادخ تمزيااز قاادرة الاات ا ليااً وضاال وتنفيااذ السياسا التجاريا  ،وساااعد
أيضاً اواوم عل إيما التجارة تط التنمي الو ني  .وقام األوناتاي أيضاً بت دي يراس
التااماال التجاااري التش يحل اي تييوبيااا .ورمااز هااذا الت اادي عل ا سااني املماار التجاااري بااني
أييس أبابا وجيبويف لتيس تداإ السلل واادمايت عرب ميناا جيباويف ،اا يرما إا تيااية الفارص
التجاري بني البلدين إا أقحل هاد مان تاالل ا ساتفاية مان تاط الساات اوديادة املساتامل
هدي اً الرابط بني أييس أبابا وجيبويف .وممر السات اوديدي ااديد ،الاذي أاااي مان يعا ماا
مب ا ماان الحلااني ،يُنتراار أ دساان إا هااد مب ا أوقااايت المبااور لل ج ا الاب ا ماان الساالل ال ا
تسات دم هااذا املمار .ويُنتراار أ يماازت ذلات ااااا التجاارة والتنميا البلاادين مان تااالل التماااو
ايما بني بلدا اانوب ،ومن املنترر أ تشا د إييوبياا ،الا ها بلاد ا سااهل يسات دم مناذ
أمد بمياد املينااا جيباويف لل حلاول علا ارصا للوصاول إا املاوانة الب ريا  ،احفاضااً هاائالً
تا اااليف جتارهت ااا الدوليا ا  .ويتم ااني علا ا ال اادولتني بن اااا ق اادراهتما اتنتاجيا ا والتوريديا ا وإص ااال
مؤسساهتما التجاري وعملياهتما اامرمي لتيس تداإ السلل واادمايت.
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دال -اللوجسااتيات التجاريااة وتنويااع الصااادرات والخاادمات واستعراضااات السياسااات
الستثمارية
اللوجستيات التجارية وتيسر التجارة
 -16يرما مشاارو هساااب األما املت اادة للتنميا املمنااو "بناااا قاادرايت البلاادا الناميا علا
الت ااول ااو النقاال املسااتدام للبضااائل" إا بناااا القاادرايت تيمااا مماااي ا سااتدام لاادى تحلاامي
اس ارتاتيجيايت وسياسااايت نقاال البضااائل املسااتدام وإطيط ااا وتطويرهااا وتنفيااذها .واملرهل ا األوا
من املشرو ترمز عل ممرين رئيسايني للمباور والنقال شارا أاريقياا ماا ممار الشامال وممار الوساط
اللااذا ُيممااا بااني أقاال البلاادا من اواً املتم ل ا أو ناادا ،وبوروناادي ،و وري ا تنزانيااا املت اادة،
و وري ا الاونغااو الدكقرا ي ا  ،وجنااوب السااويا  ،ورواناادا ،اض االً عاان بلااد تاار لاايس ماان أقاال
البل اادا منا اواً ه ااو ميني ااا .و ذار/م ااار  ،2016نرا ا األونات اااي هلقا ا تدريبيا ا وهلقا ا لبن اااا
القدرايت ن ويب بالتماو مل هيئ تنسيإ المبور والنقال الماابر املمار الشاما  ،وومالا تيسا
النقل المابر ممر الوسط.
 -17واتتُتمت املفاوضايت بشاأ اتفااا تيسا التجاارة عاام  2013ويتال ا تفااا هياز
النفاااذ  22ش ااباط/ارباير  2017بمااد أ ص ااايا عليااو يل ااا أعضاااا منرم ا التجااارة الماملي ا .
والتنفيذ الناجت لالتفاا ينطاوي علا اديايت بالنساب ألقال البلادا مناواً ،وماا األوناتااي نشاطاً
بش ااال ت اااص ع ااام  2016تق اادف ال اادع هب ااذا ااحل ااوص هل ااذ البل اادا  ،ااا ذل اات
املساااعدة عل ا تحلاانيف ا لتزامااايت واتتطااار هبااا والتحلااديإ ووضاال مقرتهااايت املشاااريل وإنشاااا
اا و ني لتيس التجارة وتفميل ا .والمديد من البلدا يواجو صموبايت تنفيذ املاية  11من
ا تفاا بشأ هري النقل المابر ،األمر الذي أاض إا توجياو لباايت لل حلاول علا املسااعدة
التقني واملالي .
الزراعة والصادرات الوطنية الخضراء
و ،ال ااذي نرم ااو األونات اااي ،تر اااهرةً أت اارى يعا ا
 -18يُمت اارب منت اادى الزراعا ا المض ااوي
األوناتاااي ماان تالهلااا تطااوير القاادرايت اتنتاجي ا أقاال البلاادا من اواً .ومنتاادى الزراع ا المضااوي
و ،الذي ُعقد ايانتيا  15و 16هزيرا /يونيو  ،2016ما يرم إا تقيي
ااامس
اس ارتاتيجيايت الزراع ا المض ااوي الو ني ا ال ا وض اامت ا وتارة الزراع ا وال ا مان اات ق ااد أا اااييت م اان
التوص اايايت ال ا مت التق اادم هب ااا اا اال س ااابق وهري اات ب اادع منرم ااايت املمون ا  .و املنت اادى
وريا و
اااامس استاشاف املشاارمو الشارامايت لتاأمني اساتدام قطااا الزراعا المضاوي
الدكقرا ي ا الشاامبي و نفااس الوقاات تياااية التناسااإ بااني اا ااايت الرئيسااي صاااهب املحلاال
القطاعني المام واااص واملنرمايت واا ايت املا املمني .

 -19و متوت/يوليااو  ،2016نشاار األوناتاااي التقري اار املمنااو "اسااتمراض الحلااايرايت الو ني ا
ااضاراا اااانواتو :ل ا جااوت اهلنااد  -جااوت اهلنااد والااماااو  -الشاااو ت والحلااندل" .واااانواتو
نفس الوقت بلد من أقل البلدا منواً ويول جزري صغ ة نامي ؛ وصايراهتا مان جاوت اهلناد
ه
والااماااو والحلااندل قااد هرياات باهتمااام يو اوال تارت ااا .ووجااو التقرياار النراار إا يااالي قااي
تنااسي إا هد مب وهدي الفرص ،با ستناي إا ل و ليل األسواا الدولي  ،لادال ماا كاان
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أ تقدم ااو ه ااذ املنتج ااايت الزراعيا ا م اان مس ااام ا قتحل اااي والرا ااا ال ااو نيني .ونتيجا ا لمم اال
األوناتايُ ،وضمت تط عمل و نيا لسالسال القاي الا الي هاذ بالتمااو مال اا اايت الو نيا
صاهب املحلل  ،ستنفذ عل مدى األعوام اامس املقبل .
استعراض سياسات الخدمات
-20

متوت/يوليااو  ،2016نشاار األوناتاااي التقرياار املمنااو "اسااتمراض سياسااايت اااادمايت:

باانغاليي " .وباانغاليي ال ا ه ا محلاادر مب ا للمنسااوجايت تااا إا اس ارتاتيجيايت لت سااني
صااناعت ا وصااايراهتا قطاعااايت أتاارى قحلااد تفااايي اااا ر ا عتماااي املفاارط عل ا مناات وهيااد
 .ونرراً وج ساا بانغاليي اان هاذ األتا ة هلاا بالفمال ساوا ياتليا ذايت شاأ
يو
ااادمايت تانولوجيااا ا تحلااا يت واململومااايت ،وهلااا القاادرة ا تمل ا عل ا اساات دام هااذ القاعاادة
القائم ا للتوساال األس اواا الدولي ا  .ومشااف اسااتمراض السياسااايت المام ا عاادياً ماان اجملااا يت
املناسااب لا ا هتاات هبااا باانغاليي وكااان أ تاادال صااايراهتا جمااال اااادمايت لاايس اقااط
تانولوجيا اململومايت وإمنا أيضاً قطاعايت الحل والسياه وا اسب واهلندس .
استعراض سياسات الستثمار
 -21ايم ااا يتمل ااإ با س اات مار ،يق ااوم األونات اااي بأنش ااط جم ااال بن اااا الق اادرايت س اارتم إا
مساااعدة أقاال البلاادا من اواً جلا ا ساات مار وا سااتفاية منااو ،ااا ذلاات ا ساات مار األجناامب
املباش اار .و الف اارتة  2017-2016أا اااييت امبي ااا م اان اس ااتمراض لسياسا ا ا س اات مار ق ااام ب ااو
األونات اااي .والتقري اار ال ااذي أُع ااد بن ااااً عل ا ل ا اواوم ا تق اادم بتوص اايايت ذايت وج ا عملي ا
لت سني إ ار امبيا القانود لالست مار ،اضالً عن ج ا تشجيل ا ست مار األجنامب البلاد.
وشدي ا ستمراض عل أ قدرة امبيا ا تمل ال ا سات مار األجنامب املباشار وا ساتفاية مناو
تزال مستغل إا ي
هد مب  ،وذلات علا الار مان نراام اسات مار مفتاو عمومااً .و ساني
بيئا ا ساات مار ات اليا يتطلا أهاامااً قانونيا أوضاات وتنفيااذاً أم اار اماليا للقاوانني الا تاانر
امبيااا .وهااذا يتطلا باادور تمزيااز قاادرايت املؤسسااايت اواوميا  ،و ساايما
األعمااال التجاريا
ايمااا يتمل ااإ بوض اال اس ارتاتيجي لتش ااجيل ا ساات مار ر ا باألولوي ا والرتمي ااز .وكا اان أ يلم ا
ا س اات مار األجن اامب املباش اار يوراً هام ااً مس اااعدة امبي ااا عل ا قي ااإ أه ااداا ا اتمنائي ا إذا م ااا
وضمت السياسايت واملؤسسايت املالئم للن وض بقطا تاص مفم باويوي .
بناء قدرات الموارد البشرية والمؤسسية
 -22باادع ي م اان ا اااي األورويب ،أ ل ااإ األوناتاااي ،ع ااام  ،2017مش ااروعاً هام ااً يُم اارخ
أنغاو مساائل
جمال التجارة سيُدرب اا ايت صاهب املحلال
بالربنام ال اد للتدري
التجارة الدولي  .وعل إير بم ض ي إا أنغو تشرين ال اد/نوامرب  ،2016اتفإ مل من
هاوما أنغااو وا اااي األورويب واألوناتاااي علا اجملااا يت اامسا التاليا ذايت األولويا لتاادري
امل ني ااني أنغ ااو  :السياسا ااايت واملفاوض ااايت التجاري ا ا ؛ ومتوي اال ولوجسا ااتيايت التج ااارة؛ وتطا ااوير
املؤسسايت الحلغ ة واملتوسط اوج ؛ وتيس التجارة؛ ولا نطااا اارص التجاارة ا النفطيا .
وعل ا ماادى األع اوام اامس ا املقبل ا  ،يرم ا املشاارو إا تمزيااز قاادرة أنغااو عل ا وياال جتارهتااا
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الدوليا ا ع ا ان ا عتم اااي ش اابو الال ا ا عل ا ا ال اانفط وبن اااا ق اادرة البل ااد عل ا ا التاي ااف ا قتحل ااايي
ومساعدتو ريقو إا اارو من ائ أقل البلدا منواً.

ثالثا -بناء توافق اآلراء والدعم الحكومي الدولي
-23
الفاارتة  ،2017-2016واصاال األوناتاااي الن ااوض بربنااام عماال إسااطنبول ماادااماً
عن اارة عمال تنماوي أم ار يوليا لحلااق أقال البلادا مناواً سلسال مان الترااهرايت اواوميا
الدوليا ا  .وق ااد يعا ا األونات اااي ،من ااذ نش ااأتو ،أق اال البل اادا منا اواً املش ااارم علا ا ااو أي اال
املااداو يت اواومي ا الدولي ا اجملتماال الاادو  .وقااد هقااإ األوناتاااي ذلاات عاان ريااإ التموياال
املباشاار ملشااارم أقاال البلاادا بماام التراااهرايت ولااان أيضااً عاان ريااإ عاارض وج ااايت نررهااا
بطريق مدعم بالب والت ليل املستفيضني.

ألف -الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية
عام  ،2016مت تناول مسائل التجارة والتنمي ال هت أقل البلدا منواً ،ا ذلات
-24
تنفيذ برنام عمل إسطنبول ،الدورة الرابما عشارة ملاؤمتر األما املت ادة للتجاارة والتنميا الاذي
وعقااديت عاادة اجتماعااايت مائاادة مسااتديرة علا املسااتوى الااوتاري وتراااهرايت
ُعقااد متوت/يوليااوُ .
رايم املستوى ووييق الحلل بأقل البلدا منواً أيناا األوناتاي الرابل عشر ،ا ذلت ما يل :
(أ)

اجتماعايت املائدة املستديرة عل املستوى الوتاري؛

''1

ليايت التماو ايما بني بلدا اانوب ملماا أوجو الضمف وبناا القدرة علا
التايف  -ا ست دام املبتار للتاامل اتقليم املا والنقدي؛

''2

جمل التجاارة إادم علا ا يو أاضال أاريقياا وأقال البلادا مناواً  -ميفيا ضاما
أ تاو التجارة شامل ومراعي ملحلاق الفقراا؛

''3

عاااب باادو بلاادا أقاال مناواً  -ااو إ ااار أاضاال ملساااعدة الت ااول اهليالا ماان
أجل إري أقل البلدا منواً من هذ الفئ ؛

(ب)

التراهرايت الرايم املستوى:

''1

تمزيز عملي الت ول اهليال ألاريقيا؛

''2

بناا املرون ا قتحلايي ألضمف اا ايت؛

( ) ا جتما الوتاري ألقل البلدا منواً.
 -25لقد سامت اجتماعايت املائدة املستديرة والتراهرايت الرايم املستوى هذ بناا توااإ
اعراا بشأ استمرار وتطور أوضاا اجتماعيا  -اقتحلاايي ممينا أقال البلادا مناواً ،اضاالً عان
اتعاراب عل ا ا يو أاضاال عاان اهتياجاهتااا اتمنائي ا وأولوياهتااا و اادياهتا هااذا اجملااال ،وتق ادمت
بتوصاايايت ماان أجاال اإاااذ إج ارااايت تتملااإ بالسياسااايت المام ا ملواج ا الت ااديايت ايمااا يتحلاال
بتمزيز تنفيذ برنام إسطنبول من جان أقل البلدا منواً وشرمائ ا التنمي .
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 -26واعتمد ا جتما الوتاري ألقل البلدا مناواً بيانااً بشاأ مواج ا اديايت التنميا املمقادة
وتشااجيل التنمي ا املسااتدام قتحلااايايت هااذ البلاادا  .وبشااال تاااص ،عقااد الااوتراا الماازم عل ا
"الوااا بالتزاماتنا بتنفيذ برنام عمل إسطنبول ،وتط التنمي املستدام لمام  ،2030اضالً عن
ا تفاقايت اتمنائيا الدوليا األتارى ذايت الحلال هادوي قادراتنا؛ وباذل ج اوي جديادة وما فا
من أجال بنااا القادرايت اتنتاجيا وتمزياز الت اول اهليالا ؛ و مال املساؤولي عان مفالا أ تااو
ومدجم ا ا ا س ا ارتاتيجيايت
جتا ااارة بلا ااداننا واس ا ارتاتيجياهتا ذايت الحلا اال املتملق ا ا بالتنمي ا ا متسا ااق ُ
والسياسايت اتمنائي الو ني المام " .وها البياا أيضااً الشارماا التجاارة والتنميا علا "يعا
ج ا ااوي األوناتا اااي الرامي ا ا إا تمزيا ااز نرا ااام جتا اااري يو يتس ا ا باتنحلا اااخ والشا اامولي والمدال ا ا
والشاافااي وإمااني ا التنبااؤ بااو؛ وتأييااد الاادعوة إا تمزيااز يور األوناتاااي إصااال اهليااال املااا
والضريمب الدو  ،اضالً عن قواعاد ا سات مار الادو ؛ ومواصال وتمزياز يعا أقال البلادا مناواً مان
أجاال بل ااوف أه ااداخ برن ااام عم اال إس ااطنبول وأه ااداخ التنمي ا املس ااتدام  ،اض االً ع اان األه ااداخ
اتمنائي األترى ذايت الحلل ".
 -27ومسائل التجارة والتنمي الرئيسي ذايت األولويا بالنساب ألقال البلادا مناواً ومشاا ل ا وارية
الوييق ا ااتامي ا لألوناتاااي الراباال عشاار ،ماايايااانو ن ا ويب ( ،)Nairobi Maafikianoالااذي ل ا ماان
األوناتاااي "مواصاال وتمزيااز أنشااط التماااو التقاام ماال أقاال البلاادا من اواً عاان ريااإ التاادري وبناااا
القدرايت ،واقاً لربنام عمل إسطنبول".

باء -الجتماع المشترك بين الوكالت بشأن برنامج عمل إسطنبول
شباط/ارباير  ،2017شارك األوناتااي ا جتماا الرابال عشار للفرياإ ا ستشااري
-28
املشرتك بني الوما يت واملمم بأقال البلادا مناواً .ونااق اتلاف املم لاني مان مامال منروما األما
املت دة التقدم ا رت خبحلوص برنام عمل إسطنبول وااطط ملواصل السام إا قياإ أهاداخ
الربنااام  .وا جتمااا ارصا ساانوي لألوناتاااي لت ديااد جمااا يت التاالتر ماال الومااا يت األتاارى الا
تقااوم بمماال قااي هااذا اجملااال ماان قبياال ماتا املم اال السااام املماام بأقاال البلاادا مناواً والبلاادا
النامي ا ا ا ا السا اااهلي وال اادول اازري ا ا الحل ااغ ة النامي ا ا  .و ا جتم ااا الرابا اال عش اار ،أجريا اات
مناقشايت شامل هول تشجيل ا سات مار وتفميال محلارخ تانولوجياا ألقال البلادا مناواً ،ومالماا
جما من جما يت ا هتمام الرئيسي بالنساب لألوناتااي .وستسااعد املناقشاايت تنسايإ األوناتااي
مل الشرماا اتمنائيني الدوليني اعترين هذ املسائل األعوام القايم .

جيم -اإلسهام في تقريار األماين العاام لألمام المتحادة الاذ سايقدم إلاو دورة الجمعياة
العامة الثانية والسبعين
 -29تقاادم األمان ا إس ا اماهتا الساانوي تقرياار األمااني المااام عاان األنشااط ذايت الحلاال بأقاال
البلاادا من اواً ،ال ا ينسااق ا مات ا املم اال السااام املماام بأقاال البلاادا من اواً والبلاادا النامي ا ا
الساااهلي والاادول اازريا الحلااغ ة الناميا  .واتس ا امايت هااذ تشااال جاازااً ماان التقااارير الشااامل
الا ا يق اادم ا األم ااني الم ااام إا اامميا ا الماما ا بش ااأ تنفي ااذ برن ااام عم اال إس ااطنبول .ومس ااام
األوناتاي هذ التقارير ،وه مسام اريدة مان نوع اا وماا يت األما املت ادة ،تاوار سارياً
يتم ور هول التجارة والتنمي والت ديايت اااص ال تواج ا أقل البلدا منواً.
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رابعا -الدروس المستخلصة والطريق إلو األمام
 -30جمااا يت تاادتل األوناتاااي ال اواري وصااف ا هااذا التقرياار ه ا انماااا لالهتمااام املتزايااد
لاادع األمان ا ألقاال البلاادا من اواً والطل ا عل ا هااذا الاادع اجمل اا يت ا اادية برنااام عماال
ي
إسطنبول .وا ستجاب
بشال امال لقائم الطلبايت املتزايدة مان الادول األعضااا تتطلا ج اوياً
منساق ً ومتضااارة ماان جانا اا ااايت املا ا والبلاادا املساتفيدة واألمانا  .و املساتقبل ُيا أ
ياااو الرتميااز عل ا تمزيااز وضاال السياسااايت المام ا وقاادرايت تنفيااذها أقاال البلاادا من اواً .وهااذا
سيساااه باادور اا ااوي الرامي ا إا تمزيااز األياار ااااوهري أو التنمااوي ملشاااريل وب ارام التماااو
التقم وبناا القدرايت عل املؤسساايت وا قتحلاايايت ا ليا هاذ البلادا  .و قيقااً هلاذ الغايا ،
ُي ا مواص اال اا ااوي الرامي ا إا تمزي ااز ال اات ا ق اادرايت أق اال البل اادا من اواً و نف ااس الوق اات
ضما إمااني التنبؤ هبذ األنشط واستدامت ا عل الحلميد الو م.
 -31وبا س ااتناي إا اس ااتمراض ش ااامل لألنش ااط منتحل ااف امل اادة ،ناقش اات ال اادورة ال ال ا ا
والسااتو جمللااس التجااارة والتنمي ا التقاادم ا اارت صااوب قيااإ أهااداخ برنااام عماال إس ااطنبول،
وأيبتت املناقشايت أ المديد من أهداخ الربنام من املرجت أ تت قإ .و األعوام املتبقي
ماان ااارتة تنفيااذ الربنااام  ،سيواصاال األوناتاااي أنشااطتو الت ليلي ا والمملي ا ماال الرتميااز أم اار عل ا
اهتياجايت وأولويايت أقل البلدا منواً املل .
 -32وتمقد ديايت التجارة والتنميا الا تواج اا أقال البلادا مناواً يتطلا تادتاليت اتلفا
ومستوى عالياً من مشارم أقل البلدا منواً والشرماا الدوليني التجارة والتنمي  .وهي ما تشارك
املؤسسااايت الو نيا ألقاال البلاادا مناواً بنشاااط وضاال وتنفيااذ مشاااريل املساااعدة التقنيا سااتاو
النت ااائ أم اار متان ا ً وس ااتاو هل ااا ي ااار واض ا  .ونر اراً لتن ااو جمموع ا األنش ااط واملش اااريل الا ا
يضااطلل هبااا األوناتاااي أقاال البلاادا من اواً ااان مشااارم البلاادا تحلاامي املشاااريل وتطويرهااا
وتنفيذها أمر هام جداً.
 -33وساايُمزت األوناتاااي ج ااوي مساااعدة أقاال البلاادا من اواً لت قيااإ أهااداا ا اتمنائي ا ماان
تالل عملو بشأ بناا القدرايت اتنتاجي وبالرتميز عل ُسابُل قياإ الت اول اهليالا  .والت اول
اهليال سوخ يساعد عل تلإ اارص عمال منتجا  ،و ساني قادرة أقال البلادا مناواً علا إنتاا
السلل واادمايت ،وسيجمل ا قايرًة عل املنااس يولياً.
 -34وممااا تاادل عل ا ذلاات الطلبااايت املقدم ا باسااتمرار لل حلااول عل ا مساااعدة املسااائل
ذايت الحلل بالتجارة واملقدم من البلادا الناميا الا أوشاات علا ااارو مان ائا أقال البلادا
مناواً ،ااان ا نتقااال إا ائ ا البلااد النااام أو ائ ا البلااد ذي الاادتل املتوسااط لاايس باااألمر البساايط.
و لا املساااعدة هااذا اجملااال ساايرل قويااً ماان بلاادا م اال بوتااا وتيمااور ليشا وجاازر سااليما
وساا تااوم وبرينساايمب ونيباال ،الا واات يم ااا مااي الت اري ماان ائا أقال البلاادا مناواً وها
تقارتب أم ار ااو األهليا للت اري  .وو يا األوناتااي واتتحلاصااتو ا اادية التجاارة وماا اتحلاال
ريق ا إا اارو من هذ
هبا من مسائل وجي الحلل بشا يل تاص بأقل البلدا منواً وه
الفئ  ،نرراً لفقدا األاضليايت التجاري الذي تستتبمو هذ المملي  .وبتقدف الادع ألقال البلادا
ريق ااا إا اااارو ماان هااذ الفئا  ،يساام األوناتاااي إا مساااعدهتا توليااد تتا
مناواً ،وها
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السياسااايت المام ا واوفاااي عليااو اوال ماماال عملي ا الت اري  ،وذلاات م ا يتس ا هلااا املض ا
النمو عوضاً عن الرموي والبقاا اخ الدتل املتوسط.
 -35واسااتناياً إا مسااامايت األوناتاااي تنفيااذ برنااام عماال إسااطنبول أيناااا ااارتة اتبااالف
الاواري وصااف ا هااذا التقرياار ،يُنتراار أ يقاادم جملااس التجااارة والتنميا مزيااداً ماان التوجي ااايت إا
األمانا بشااأ اسااتمرار وتوساايل عمل ااا ايمااا يتحلاال بأقاال البلاادا مناواً .و هااذا السااياا ،و ااا أ
جملس التجارة والتنمي قد يمتمد ،مما ما اواال الادورايت الساابق  ،اساتنتاجايت متفاإ علي اا
وسبُل تأمني استدام أنشط بناا القدرايت اااريا
ذايت وج و عملي يُنترر أ تتطرا إا وسائل ُ
السابُل
وإمااني التنبؤ هبا .وُي أ تسم هاذ ا ساتنتاجايت أيضااً إا التماا أاضال الطارا و ُ
لالستجاب لطل أقل البلدا مناواً املتزاياد علا الممال التنفياذي والت ليلا مان جانا األوناتااي
لدع ج ويها الرامي إا بناا قدرايت املواري البشري والقدرايت املؤسسي .
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