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جملس التجارة والتنمية

الدورة اخلامسة والستون ،اجلزء األول
جنيف ١٢-٤ ،حزيران/يونيه ٢0١8
البند  8من جدول األعمال املؤقت
األنشطة املضطلع هبا لدعم تنفيذ رذمجمع عمذي نيينذا
لصاحل البلدان النامية غري الساحلية

األنشذذطة املضذذطلع هبذذا لذذدعم تنفي ذ رذذمجمع عمذذي نيينذذا لصذذاحل البلذذدان
النامية غري الساحلية للعقد ٢٠٢٤-٢٠١٤
موجز تنفيذي
يدعو برانمج عمل فيينا لصاحل البلدان النامية ريةا الحةاحلي لل ةد ٢0٢٤-٢0١٤
جمالس إدارة مؤسحات منظوم األمم املتحدة ألن تةدر تنفيةذ بةرانمج ال مةل ا بةرامج عمل ةا
وألن جتري ،ححب االقتضاء ،عمليات است راض قطاعي ومواضي ي لربانمج ال مل(.)١
وقةد ُ دععةد اةذا الت ريةر بنةاءع علةل لةةب مةن الةدورة االسةتحلنايي الادية والحل ة لةةس
التج ةةارة والتنمي ة ة م ةةن ُج ةةل اس ةةت راض األنن ةةط ال ةةان يض ةةطل ةةا األون ت ةةاد دعم ة ةاع ل ةةربانمج
ال مل( .)٢وي دم الت رير وصفاع لألننط املضطل ا علل نطاق األون تاد لدعم تنفيذ بةرانمج
ال مةةل منةةذ اعتمةةاد ا عةةام  .٢0١٤ويتضةةمن ُيض ةاع الةةدروة املحتقلص ة ويففةةاق الت ةةدم ا
مواصةةل تنفيةةذ اءجةراءات والت ةةدات املندرجة ضةةمن والية األون تةةاد وا تصاصةةاته .وي ةةد
إىل مح ةةاعدة جمل ةةس التج ةةارة والتنمية ة عل ةةل النظ ةةر ا البن ةةد ي الص ةةل م ةةن ج ةةدول األعم ةةال
املؤقت واملحامه ا است راض منتصف املدة الذي ستجريه اجلم ي ال ام بنأن تنفيةذ بةرانمج
ال مل ا موعد ال يتجاوز كانون األول/ديحمرب .٢0١٩

__________
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مقدمة
 -١اعتع دمةةد بةرانمج عمةةل فيينةةا لصةةاحل البلةةدان النامية ريةةا الحةةاحلي لل ةةد ٢0٢٤-٢0١٤
ا مةؤرر األمةم املتحةدة الحلةاع امل ةل البلةدان النامية ريةا الحةاحلي  ،الةذي عع د ةد ا فيينةا ا الفة ة
م ةةن  ٣إىل  ٥تنة ةرين الحل ةةاع/نوفمرب  .٢0١٤وك ةةان ام ةةد م ةةن امل ةةؤرر ا ةةو تن ةةاول االحتياج ةةات
والتحةةد ت اصاص ة الةةان تواج ةةا البلةةدان النامي ة ريةةا الحةةاحلي بحةةبب موق ةةا اجل ةراا النةةاي
واخنفةةاض محةةتو ت التنمي ة االجتماعي ة  -االقتصةةادي  .ف ةةدم قةةدر ا علةةل الوصةةول مبا ةةرة إىل
البحةةر ل ل ةةا ت تمةةد علةةل بلةةدان املةةرور ال ةةابر مةةن ُجةةل إقامة روابةةمل ف الة مة األسةواق ال املية .
وعة ة وة عل ةةل ل ةةا ،ل ل ةةا الب ةةد اجل ة ةراا ع ةةن ُق ةةرم مين ةةاء ا وضة ة ري ةةا مة ةؤات فيم ةةا يت لة ة
التوقي ةةت والت ةةاليف املتص ةةل بن ةةل البض ةةاي ألن الن ةةل ال ةةربي ُريلةةل ب حلةةا م ةةن الن ةةل البح ةةري.
وتعضةةا إىل من ة ل الب ةةد بةةد ت امل ةةابر الدودي ة املت ةةددة واءج ةراءات اجلمركي ة واملتطلبةةات
املتباين ونظم ولوايح الن ل ريا املتواف ة  .ونتيجة لةذلا ،اتضةح ُن الننةاج التجةاري للبلةدان ريةا
الحاحلي ي ل ا املتوسمل بنحب  ٣0ا املاي عن النناج التجاري للبلدان الحاحلي  .ويضاعف
تزايةةد ُمهية س سةةل ال يمة ال املية األ ةةر الحةةلج للت ةةاليف التجارية علةةل يففةةاق االنةةدما ال ةةامل
للبلةةدان ريةةا الحةةاحلي  .وع ة وة علةةل لةةا ،ي تمةةد  ٢7بلةةداع مةةن البلةةدان النامي ة ريةةا الحةةاحلي
الب ةةالد ع ةةدداا  ٣٢بل ةةداع عل ةةل الح ةةل األساس ةةي األولي ة ألكحل ةةر م ةةن  ٥0ا املاي ة م ةةن ص ةةادرا ا،
ممةةا ل ل ةةا ةةديدة التةةأ ر بصةةدمات األسة ار اصارجي ة وتةةد مةةن م ةةا التجةةارة والنمةةو علةةل إلةةاد
فرص ال مل والد من الف ر.
 -٢وللتحةةد ت املتمحللة ا الب ةةد عةةن البحةةر واالعتمةةاد علةةل الحةةل األساسةةي الةةان تواج ةةا
البلةةدان النامي ة ريةةا الحةةاحلي ُ ةةر اةةام علةةل يففةةاق التنمي ة النةةامل  .وت ةةر البلةةدان النامي ة ريةةا
الحةةاحلي متوسةةمل م ةةدالت ةةو ُدل ممةةا ت رفةةه البلةةدان الحةةاحلي وتفيةةد إحةةد الدراسةةات ُن
وض ة البلةةدان ريةةا الحةةاحلي فةةيل واةةا ةوا  ١,٥ا املاي ة ( .)٣واءضةةاف إىل لةةا ،ينةةدر
نصف البلدان النامي ريا الحاحلي البالد عدداا  ٣٢بلداع ضمن جمموع ُقل البلدان واع.
 -٣وب ةةد فة ة ويلة مةةن النمةةو الحةري  ،عرفةةت البلةةدان النامية ريةةا الحةةاحلي كمجموعة مةةؤ راع
اخنفاضاع حةاداع ا متوسةمل ةو النةاتج االة اءفةا  .ففة الفة ة  ،٢0١٣-٢000كةان متوسةمل
م ةةدل النمةةو ا البلةةدان النامي ة ريةةا الحةةاحلي فةةوق  7ا املاي ة  ،ول نةةه اخنفةةيل ا عةةام ٢0١٤
إىل  ٥.6ا املاي  ،وتبا أ ُكحلر من لا ا  ٢0١6ليصل إىل  ٢,8ا املاي  .ومن حيث نصيب
الفةةرد ،اخنفةةيل امل ةةدل مةةن  ٣.١ا املاية ا عةةام  ٢0١٤إىل  0.٤ا املاية ا عةةام  .٢0١6وعرفةةت
بلدان انمي ُ ر ُيضاع تبا ؤاع اقتصاد ع ،محل ع ُقل البلدان واع ،الان تراج متوسمل واةا الحةنوي
مةةن  ٥ا املاية ا عةةام  ٢0١٤إىل  ٣,8ا املاية ا عةةام  ،٢0١6وإن مل ت ةةر ُي جمموعة ُ ةةر
تبا ؤاع حاداع كالذي عرفته البلدان النامي ريا الحاحلي .
 -٤وي د برانمج عمل فيينا إىل م اجل التحد ت الان تواج ا البلدان النامي ريا الحةاحلي
علةةل مةةو متح ة واملحةةامه ا ب ي ة م ةةدل ةةو م ة اةزز محةةتدام و ةةامل للجمي ة والةةد مةةن الف ةةر.
__________

()٣
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برانمج ال مل أبن بلدان املرور ال ابر تواجه ُيضاع بد ت كباة ألن ال ديد من ا بلدان انمية
وي
ُيضةاع .ون ةةن ُن تفةةرض جتةةارة املةةرور ال ةةابر مةةن البلةةدان النامية ريةةا الحةةاحلي ا ةةاورة عبعةاعكبةااع علةةل
امياكل األساسي للن ل والتح ي ت اجلمركي لبلدان املةرور ال ةابر .ولةذلا فةرن بةرانمج ال مةل يتنةاول
ُيضاع االحتياجات اء ايي لبلدان املرور ال ابر ويحلمل الضوء علل الاج إىل ز دة الت ةاون والتنحةي
بة البلةةدان النامية ريةةا الحةةاحلي وبلةةدان املةةرور ال ةةابر والنةةركاء ا التنمية  .وتةةدد الةربانمج ُولةةو ت
ال مل الحت التالي  ،الان ينطوي كل من ا علل ريا ت وُادا حمددة للبلدان النامية ريةا الحةاحلي
وبلةةدان املةةرور ال ةةابر ،ححةةب االقتضةةاء ،والنةةركاء ا التنمية  ،وسيحةةاام تنفيةةذاا ا امةةد الن ةةاي
املتمحلل ا بويل البلدان ريا الحاحلي إىل بلدان موصول براع(:)٤
املحايل األساسي املتصل بحياسات املرور ال ابر.
األولوي :١
األولوي :٢

األولوي :٣

تطوير امياكل األساسي وصيانت ا:
(ُ)

امياكل األساسي للن ل

(م)

امياكل األساسي للطاق وت نولوجيا امل لومات واالتصاالت.

التجارة الدولي وتيحا التجارة:
(ُ)

التجارة الدولي

(م)

تيحا التجارة.

األولوي :٤

الت امل والت اون علل الص يد اءقليم .

األولوي :٥

التحول االقتصادي امي ل .

األولوي :6

وسايل التنفيذ.

 -٥وي ةةرض اةةذا الت ريةةر املحةةاعدة الت نية وُننةةط بنةةاء ال ةةدرات الةةان يضةةطل
لدعم تنفيذ برانمج عمل فيينا منذ اعتماد  ،تب اع ل تيب ُولو ت ال مل.

ةةا األون تةةاد

أولا -األولوية  :١املسائي األساسية املتصلة رسياسات املمور العارم
 -6ا ض ةةوء اعتم ةةاد البل ةةدان النامي ة ري ةةا الح ةةاحلي عل ةةل بل ةةدان امل ةةرور ال ةةابر للوص ةةول إىل
األسةواق الدولية  ،تةةؤدي حرية املةةرور ال ةةابر ،إىل جانةةب امياكةةل األساسةةي للن ةةل واللوجحةةتيات،
دوراع ااماع ا يففاق تنمي البلدان النامي ريا الحاحلي .

 -7وبن ةةاءع عل ةةل ا ةةذ اصلفية ة  ،ي ةةدم األون ت ةةاد املح ةةاعدة الت نية ة وبن ةةاء ال ةةدرات ملح ةةاعدة
البلدان النامي ريا الحةاحلي وبلةدان املةرور ال ةابر النامية ا تنفيةذ االتفةاق املت لة بتيحةا التجةارة
ا منظم ة التجةةارة ال املي ة  .وينةةمل لةةا ت ةةدا الةةدعم ا تنفيةةذ املةةادة  ١١مةةن االتفةةاق ،الةةان
تتضةةمن ُح ام ةاع حمةةددة بنةةأن املةةرور ال ةةابر ،فض ة ع عةةن م ةواد ُ ةةر ات صةةل الت ةةاون املت ل ة
املةةرور ال ةةابر ،مةةن قبيةةل املةةادة  ١-١بنةةأن الننةةر ،واملةةادة  ٢-١بنةةأن امل لومةةات املتاح ة عةةن
ري اءن نةت ،واملةادة  ١-٢بنةأن فرصة الت لية  ،واملةادة  ٣-6بنةأن ال ةوات ،واملةادة 7-7
بنةةأن املن ة ل امل تمةةدين ،واملةةادة  8بنةةأن الت ةةاون ب ة الوكةةاالت الدودي ة  ،واملةةادة  ١0بنةةأن

__________

()٤
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النة ليات .و ة ل الفة ة املنةةمول الت ريةةر ،قةةدم األون تةةاد املحةةاعدة ا تنفيةةذ االتفةةاق إىل ١8
بلداع من البلدان النامي ريا الحاحلي ( )٥و ١7بلداع من بلدان املرور ال ابر النامي (.)6

 -8وقدم األون تاد املحاعدة الت ني بنأن الت اون ا جمال املةرور ال ةابر إىل عةدد مةن املنظمةات
اءقليمي  ،وال سيما التالي من ا :اتفاق التجارة الرة ألوروا الوسطل ،وفاع رق ُفري يا ،واجلماعة
االقتصادي لدول ريرم ُفري يا ،ورابطة ت امةل ُمري ةا ال تينية  ،واالبةاد اجلمركة للجنةوم األفري ة .
وا عام  ،٢0١٥نظم األون تاد ،الت اون م ح وم اراريواي ،حل دراسي ا ُسونحيون لبلةدان
منط ة رابط ة ت امةةل ُمري ةةا ال تيني ة مةةن ُجةةل تةةوفا بنةةاء ال ةةدرات بنةةأن تنفيةةذ حلةةول املمارسةةات
اجليدة للمرور ال ابر للبضاي  .وحضةر الل ة الدراسةي منةاركون مةن األرجنتة وُوروريةواي واراريةواي
والربازيل وبوليفيا (دول  -املت ددة ال وميات) وباو و يل وكولومبيا.
 -٩و ارك األون تاد ا است راض املبادئ التوجي ي للمرور ال ابر الصادرة عن منظمة اجلمةارك
ال املي  ،األمر الذي ُد إىل ننر كتيب ال بور ا عام .٢0١7
 -١0وا يف ار/مةةارة  ،٢0١8نظةةم األون تةةاد حل ة عمةةل جتريبية ملنحة املةةرور ال ةةابر علةةل
الصة ة يد ال ةةو ل ،املن ةةار إل ةةي م ا الف ةةرة  ١١م ةةن اتف ةةاق تيح ةةا التج ةةارة ،ب ية ة بدي ةةد وتط ةةوير
ُننطت م وعمل م علل مو ُفضل .وحضر حل ال مل مناركون من ُوريندا وبورونةدي وروانةدا،
وكذلا من بلدي املرور ال ابر النامي ا ةاورين كينيةا وف ورية تنزانيةا املتحةدة ،إىل جانةب ممحللة
من ُمان فاع رق ُفري يا وإدارة وكال تيحا الن ل ال ةابر وسةلط املمةر النةما لتنحةي الن ةل
ال ةابر .وسةو ي مةل األون تةةاد مة منظمةات دولية ُ ةر ملواصةل تطةةوير اةذ الةدورة التدريبية ،
الان ن ن عنديذ بدء تنفيذاا ا منا ُ ر .

اثنيا -األولوية  :٢تطويم اهلياكي األساسية وصيانتها
ألف -اهلياكي األساسية للنقي
 -١١ي تح ة ة ت زي ةةز ال ةةنظم املح ةةتدام لن ةةل البضة ةةاي ُمهي ة ة حا ة ة لتح ي ة ة ةةدمات ن ةةل
ولوجحةةتيا ات كفةةاءة اقتصةةاد ع وجمدي ة اجتماعي ةاع وم يم ة بيعي ةاع .وب ي ةاع مةةذ ال اي ة  ،ي مةةل
األون تاد من ُجل ت زيز قدرة البلدان النامي  ،مبةا في ةا البلةدان النامية ريةا الحةاحلي  ،علةل وضة
وتنفيذ سياسات وتدابا للن ل املحتدام ،فض ع عن إجراءات التمويل ويفلياته.
 -١٢ومنذ اعتماد برانمج عمل فيينا ،ما فتئ األون تاد ي مل م وكال تيحا الن ةل ال ةابر ا
املمر الرييح وسلط املمر النما لتنحي الن ل ال ابر ا رق ُفري يةا ملحةاعد ما ا ج ودمهةا
الرامي إىل تنفيةذ اسة اتيجي لن ةل البضةاي بطري ة محةتدام  .ونلةت األننةط تنظةيم حل ة عمةل
للتةةدريب وبنةةاء ال ةةدرات ا نةةاوة ا الفة ة مةةن  ١٤إىل  ١8يف ار/مةةارة  ،٢0١6اسةةتفاد من ةةا
ُكحلر من  80مناركاع من ُوريندا وبوروندي وف وري تنزانيا املتحدة وف وري ال ون و الدن را ي

__________

()٥
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اكحةةتان وبةةنن وبةةاو وف ورية تنزانيةةا املتحةةدة وجنةةوم ُفري يةةا وجيبةةون والحةةن ال والحةةودان وريةةابون وفييةةت انم
وال اماون وكوت ديفوار وكينيا وليرب وميا ار وانميبيا ونيجا .
إ يوبيا وُ ربيجان وُوريندا واراريواي وبوتحواان وبوروندي وبوليفيا (دول  -املت ددة ال وميات) وف وري م دونيا
اليوريوسة في سةةاب اع وف ورية مولةةدوفا وروانةةدا وزامبيةةا وزمبةةابوي وسةوازيلند و اجي حةةتان وكازا حةةتان وليحةةوتو
وما ومن وليا.
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وجنوم الحودان ورواندا وكينيا .وكان امد من حل ال مل او ت زيز قدرة واض الحياسات
ا جمال الن ل وامياكل األساسي والتمويل ،ومنة ل الن ةل الحة ا الديدية والطةرق واملمةرات
املايية الدا لي ة و ةةب ات امل ةوانئ ،وممحلل ة املؤسحةةات املالي ة الرييحةةي ا ُفري يةةا جنةةوم الصةةحراء
ال رب علةل ت زيةز ورويةل نظةم محةتدام لن ةل البضةاي عةن رية تةدابا سياسة عامة سةليم ا
جمال الن ل وإجراءات ويفليات رويلي م يم .
 -١٣وا إ ار متاب حل ال مل ،وضة ت سةلط املمةر النةما لتنحةي الن ةل ال ةابر ،الت ةاون
مة األون تةةاد وبةرانمج األمةةم املتحةةدة للبيعة ومبةةادرة مركبةةات وحمركةةات الةةديزل الحل يلة لتحةةالف املنةةا
وام ةواء النظيةةف ،برانجم ةاع للنةةحن األ ضةةر ،واةةو األول مةةن نوعةةه ا ُفري يةةا .وُع لد ة ال ةربانمج ر ي ةاع
ا  ١6كانون الحلاع/يناير  ُ ٢0١7ناء اجللح الحلاني واألرب للجن التنفيذي للحلط .

ابء -اهلياكي األساسية للطاقة وتكنولوجيا املعلومات والتصالت
 -١٤ي ة ة بة ةرانمج عم ةةل فيين ةةا مب ةةا لل ياك ةةل األساس ةةي للطاقة ة والوص ةةول إىل اقة ة متج ةةددة
ومو وقة وميحةةورة الت لفة مةةن دور اةةام ا بةةديث ت نولوجيةةا امل لومةةات ونظةةم املةةرور ال ةةابر وت زيةةز
ال درات اءنتاجي من ُجل ب ية النمةو والتنمية املحةتدام  .وا اةذا الحةياق ،يةذكر بةرانمج ال مةل
ُن اءج ةراءات الةةان تتقةةذاا البلةةدان النامي ة ريةةا الحةةاحلي تنةةمل وض ة سياسةةات الطاق ة الو ني ة
لتنجي اق متجددة حديحل ومو وق د ت زيز ال درات وضمان الوصول إىل الطاق .
 -١٥وي ةةربز "ت ري ةةر ُق ةةل البل ةةدان ةةواع  :٢0١7الوص ةةول إىل الطاق ة التحويلية ة " م ةةا للوص ةةول إىل
الطاقة مةةن دور ا عملي ة التحةةول امي ل ة ا جمموع ة ُقةةل البلةةدان ةواع ،الةةان تنةةمل  ١6بلةةداع مةةن
البلدان النامي ريا الحاحلي  .ويندد الت رير علل ُمهي ضةمان الوصةول إىل الطاقة لةيس الحتياجةات
االسةةت ك اال ة فححةةب ،بةةل ُيض ةاع لل مليةةات اءنتاجي ة  .وي ةةدم الت ريةةر جمموع ة مةةن التوصةةيات
الان لب ُن م ذاا البلدان ا االعتبار عند صياري الحياسات الو ني ا جمال الطاق .
 -١6وس ةةاعد األون ت ةةاد ،ا جم ةةال ت نولوجي ةةا امل لوم ةةات واالتص ةةاالت ،ال دي ةةد م ةةن البل ةةدان
النامي ة ريةةا الحةةاحلي ا بديةةد ُ ةةر سياسةةا ا ال ام ة لل لةةم والت نولوجيةةا واالبت ةةار .وا تن ةرين
األولُ/كتوبر ُ ،٢0١7جنةز األون تةاد "اسةت راض سياسةات ال لةم والت نولوجيةا واالبت ةار :روانةدا".
وسةةلمل الت ريةةر الضةةوء علةةل التحةةد ت الرييحةةي الةةان تواج ةةا روانةةدا ا اةةذا ا ةةال وُ ةةار إىل ُن
االبت ار واستقدام الت نولوجيا لتحح ال درة التنافحةي للنةركات والصةناعات محةأل ُساسةي .
وُفاد أبن محأل إلاد الطلب علل الت نولوجيا ا الصناع يتطلب ُيضاع قدراع ُكرب مةن االاتمةام
وُن من مصادر ال ل الفوري ت زيز الروابمل فيما ب ُصحام املصلح الرييحةي ا اةذا ا ةال،
محلةةل ال وم ة والنةةركات واألوسةةاج األكادني ة ومؤسحةةات التةةدريب واجل ةةات صةةاحب املصةةاحل
ال ام والبيعي  .ونظراع إىل موحات رواندا اء ايي  ،يت وض وتنفيذ سياسة عامة و نية لل لةم
والت نولوجيا واالبت ار استقدام اء ار املفاايم للنظام الو ل ل بت ةار .وب ةد ت ةدا الت ريةر،
تحارعت التطةورات املتصةل بوضة الحياسة ال امة لل لةم والت نولوجيةا واالبت ةار ا روانةدا ولةري
ا كةةانون الحلاع/ينةةاير  ٢0١8إعةةداد اسة اتيجي و طة تنفيةذ علةةل مةةد نةةس سةةنوات .وا نطةةاق
عج دريةت،
اذا االست راض اصاص الحياسات ال ام  ،اضطل األون تةاد بننةا
وي صةل ُ .والع ُ ،ي
ة ل حل ة عمةةل و نية بنةةأن الحياسة ال امة لل لةةم والت نولوجيةةا واالبت ةةار ،دورة تدريبية بنةةأن
االبت ةةار لفايةةدة واض ة الحياسةةات وُصةةحام املصةةلح ا جمةةال ال لةةم والت نولوجيةةا واالبت ةةار
ارك في ا حوا  60بااع من رباء الحياس ال ام  ،مبا ا لا  ١0نحةاء .ننيةاع ،قعة اددم ت لية
اام واق احات للمراج بنأن منروع اس اتيجي و ني لل لم والت نولوجيا واالبت ار والبحوث.
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 -١7وي م ةةل األون ت ةةاد مة ة ح ومة ة إ يوبي ةةا بن ةةأن إع ةةداد اس ةةت راض للحياسة ة ال امة ة لل ل ةةم
والت نولوجيا واالبت ار ي د إىل املحامه ا إعادة صياري الحياس ال ام الو نية لل لةم والت نولوجيةا
واالبت ار ا إ يوبيا.
 -١8وا عام ُ ،٢0١7جر األون تاد ت ييمات ل ست داد الحري للتجارة اءل وني ل ل
مةن بةو ن ونيبةةال .و ةد اةذ الت ييمةةات إىل محةاعدة البلةدان ا بحة ممارسة التجةارة اءل ونية
واالسةةتفادة من ةةا مةةن منظةةور جتةةاري و ةةل ودو علةةل الح ةواء ،وال كيةةز علةةل سةةب جمةةاالت ا ة
االسةةت داد للتجةةارة اءل وني ة وصةةياري االس ة اتيجيات وامياكةةل األساسةةي لت نولوجيةةا امل لومةةات
واالتصةةاالت واأل ةةر ال انونية والتنظيمية ونظةةم الةةدف والوصةةول إىل التمويةةل ألريةراض التجةةارة
اءل وني وتنمي امل ارات املت ل التجةارة اءل ونية وتيحةا التجةارة واصةدمات اللوجحةتي .
وتحةةاعد الت ييمةةات واض ة الحياسةةات علةةل بديةةد مي ةزات قةةدرات التجةةارة اءل وني ة و را ةةا
وعواي ةا وفرصة ا ،وتتةةيح مصةةفوف موج ة مةةو اتةا اءجةراءات مةةن ُجةةل محةةاعدة صةةناع ال ةرار
والنركاء ا التنمي علل مواج التحد ت واريتنةام الفةرص .ويتما ةل النةاتج الن ةاي مة املحةار
اء اي ال ام للبلد اصاض للت ييم .ومث عدد من الت ييمات امل ررة ل ةام  ،٢0١8مبةا ا لةا ا
بلدان انمي ريا ساحلي محلل ُف انحتان وليحوتو.

اثلثا -األولوية  :3التجارة الدولية وتيسري التجارة
ألف -التجارة الدولية
 -١٩يتمحلل ُحد األادا األساسي لربانمج عمل فيينا ا محاعدة البلدان النامي ريا الحاحلي
ا الت لب علةل محةاوئ الب ةد اجل ةراا واالعتمةاد علةل الحةل األساسةي  ،وا ز دة منةاركت ا ا
التجارة ال املي  ،مبا ا لا ما يت ل امل وانت املصن من الصادرات .ومنذ اعتماد بةرانمج ال مةل،
اخنفضت الص اءفالي للبلدان النامي ريةا الحةاحلي ا الصةادرات ال املية مةن الحةل مةن  ١,٢ا
املاي ا عام  ٢0١٤إىل  0,٩ا عام  ،٢0١6ويرج لا إىل حد كبا إىل اخنفةاض ُسة ار الحةل
األساسي ال املي .
 -٢0وي ةةدم األون تةةاد إىل ال ديةةد مةةن البلةةدان النامية ريةةا الحةةاحلي املحةةاعدة علةةل االنةةدما
ا النظةةام التجةةاري املت ةةدد األ ةرا  .وقةةد دعةةم األون تةةاد البلةةدان ريةةا الحةةاحلي األقةةل ةواع ا
املفاوضةةات التجاري ة املت ةةددة األ ةرا ا ا ةةاالت الرييحةةي الةةان بظةةل االاتمةةام ،مبةةا ا لةةا
د ول األسواق دون اصضوع للرسوم اجلمركي والصص وقواعد املننأ ،وتنفيذ امل امل التفضةيلي
للقدمات وموردي اصدمات مةن ُقةل البلةدان ةواع ا ُفري يةا ،واملنةارك ا التجةارة ا اصةدمات،
وكذلا امل امل اصاص والتفضيلي  .وقد دعةم األون تةاد عةدداع مةن البلةدان ا ف ةم امننر اء ايية
ء حة د ةةول فية ُقةةل البلةةدان ةواع ،مبةةا في ةةا البلةةدان النامية ريةةا الحةةاحلي  ،دون ُن تضة للرسةةوم
اجلمركية والصةةص .واءضةةاف إىل لةةا ،قةةدم األون تةةاد املحةةاعدة إىل عةةدد مةةن البلةةدان النامية ريةةا
الحةةاحلي مةةن ة ل دعمةةه ألقةةل البلةةدان ةواع ،وا موعة األفري ية  ،وجمموعة دول ُفري يةةا والبحةةر
ال اريج واايمل امادئ ا ُعماما التحضاي الفني للمؤرر الةوزاري الةادي عنةر ملنظمة التجةارة
ال املية  ،الةةذي عع د ةةد ا األرجنتة ا كةةانون األول/ديحةةمرب  .٢0١7وعلةةل وجةةه اصصةةوص ،قةةدم
األون تاد إس امات موضوعي إىل م ت فات سفراء ا موع األفري ي ا عام  ٢0١6و.٢0١7
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 -٢١وقةةدم األون تةةاد إىل بوتح ةواان ا عةةام  ٢0١٥و ٢0١6وإىل زامبيةةا ا عةةام ٢0١٤
و ٢0١٥املحاعدة ال زم ءعداد ُ ر الحياس ال ام التجارية  .وكةان مةن ةأن اةذ األ ةر ،ا
حةةال تنفيةةذااُ ،ن تحةةاعد بوتح ةواان وزامبيةةا ا تنوي ة اقتصةةادي ما ،واست نةةا ُس ةواق تصةةدير
جديدة ،وت زيز اندماج ا ا س سل ال يم ال املي .
 -٢٢وا عام ُ ،٢0١٤عد األون تةاد "اسةت راض سياسةات اصةدمات :اراريةواي" ةد ت زيةز
ال درة الو ني علل التوريد والتصدير ا اصدمات .وساعد االست راض اراريواي ا بديد التحد ت
والف ةةرص ا قطاع ةةات اص ةةدمات ات األولوية ة  ،مب ةةا ا ل ةةا ُعم ةةال التن ةةييد وم ةةا يتص ةةل ةةا م ةةن
ةةدمات م نية  ،فضة ع عةةن الت لةةيم والنةةؤون املالية و ةةدمات االتصةةاالت .وقةةدم االسةةت راض ُيضةاع
توجي ة ةةات بنة ةةأن تصة ةةميم وتنفية ةةذ إص ة ة حات ومبة ةةادرات الحياس ة ة ال ام ة ة ا اراري ة ةواي ا اة ةةذ
ال طاعةةات ،مةةن قبيةةل ت زيةةز التنةري اجلديةةد ل طةةاع البنةةاء ،وتلبية الاجة إىل كفالة ت مةةيم اصةةدمات
املالي  ،وبح نوعي اصدمات الت ليمي من ل إدما ااتو ال لمة والت نولةوج  .وستحةاعد
ا ةةذ الت ةةدابا علة ةل ت زي ةةز ةةو قطاع ةةات اص ةةدمات وز دة ال ةةدرة الو نية ة عل ةةل التص ةةدير ،وم ةةن
اءس ة ة ام ا التنمي ة ة االقتص ة ةةادي واالجتماعي ة ة ال ام ة ة ا اراري ة ةواي .وبن ة ةةاءع عل ة ةةل ل ة ةةب ح وم ة ة
اراريواي ُ ،ل األون تاد عملي إجراء است راض ٍ
نن لحياسات اصدمات.
 -٢٣وال يةزال االنضةةمام إىل منظمة التجةةارة ال املية ينة ل بةةد ع رييحةةياع للبلةةدان النامية ريةةا
الحاحلي الان تظل ار النظام التجاري املت دد األ را  .وا عام  ٢0١6و ،٢0١7واصةل
األون تاد ت دا املحاعدة الت ني إىل عدد من البلةدان النامية ريةا الحةاحلي ا عمليةات انضةمام ا،
واملح ةةاعدة ا بن ةةاء ال ةةدرات ال زمة ة ا جم ةةال الحياسة ة ال امة ة التجارية ة واملفاوض ةةات م ةةن ُج ةةل
ضمان منارك ف ال ا املفاوضات ات الصل  .واضةطل األون تةاد مةدمات استنةاري وب حلةات
ميدانية وُننةةط لبنةةاء ال ةةدرات ،مبةةا ا لةةا منةةاورات ت نية مة مفاوضة مةةن ُ ربيجةةان بنةةأن
محايل االنضمام (جنيف ،سويحرا ٢١ ،و ٢٢روز/يوليه  )٢0١7وب حلة استنةاري إىل تركمانحةتان
بنأن محةايل االنضةمام (عنة ُاد ٢0-١7 ،نيحةانُ/بريل  .)٢0١6وقعة اددمت إىل بةو ن ةدمات
استناري علل ُساة ُكحلر استمراري بنأن محايل من قبيل اسةت راض التنةري ات االية املتصةل
التجارة لضمان تواف ا م اتفاقات منظم التجارة ال املية  .وُ ةااع ،قعة اددم الةدعم إىل بلةدان انمية
ريا ساحلي ا مراحل خمتلف مةن عملية االنضةمام ،مبةا ا لةا إ يوبيةا وبةو ن وتركمانحةتان والحةودان،
فض ع عن بلدان انمي ريا ساحلي انضمت مؤ راع إىل منظم التجارة ال املي  ،محلل نيبال.
 -٢٤وكجزء مةن اء ةار املت امةل امل ةزز ،يحةاعد األون تةاد ُقةل البلةدان ةواع ،ومن ةا عةدد مةن
البلدان النامي ريا الحةاحلي  ،ا بةديث دراسةا ا التنقيصةي للت امةل التجةاري ،الةان تعحةتقدم
مبحلابة ُدوات لتحديةةد قيةةود الحياسة ال امة و را ةةا ،وا وضة مصةةفوفات ال مةةل مل اجلة ال واية
االي الان ت ض التجةارة .وبةدد اةذ الدراسةات ال يةود الةان بةول دون إدمةا ُقةل البلةدان ةواع
ا النظةةام التجةةاري املت ةةدد األ ةرا وت مةةيم املحةةايل التجاري ة ا اس ة اتيجيات التنمي ة الو ني ة .
وقام األون تاد بتحديث الدراسة التنقيصةي للت امةل التجةاري املت ل ة النيجةر ا عةام ٢0١٤
والدراس ة ةات املت ل ة ة ببوركينة ةةا فاس ة ةةو وإ يوبية ةةا ا ع ة ةةام  .٢0١6وركة ةةز ب ة ةةديث الدراس ة ة املت ل ة ة
ببوركينا فاسو علل ت زيز قدرات املل ي االي ا جمال صياري الحياس ال ام التجاري وتنفيةذاا،
اعتبةةار لةةا جةةزءاع مةةن اصطة الو نية املتوسةةط األجةةل .وسةةاعد التحةةديث ُيضةاع ال ومة علةةل
إدم ةا التجةةارة ا ط ة التنمي ة الو ني ة  .وركةةز بةةديث الدراس ة املت ل ة مم يوبيةةا علةةل بحة ممةةر
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الح ة ا الديدي ة ا ُديةةس ُاا  -جيبةةون لتيحةةا تةةدف الحةةل واصةةدمات عةةرب مينةةاء جيبةةون.
ويت علل الدولت بناء قدرا ما اءنتاجي والتوريدي وإصة مؤسحةا ما التجارية وعمليا مةا
اجلمركي لتيحا تدف الحل واصدمات.

ابء -تيسري التجارة
 -٢٥النحةةب لل ديةةد مةةن البلةةدان النامي ة ريةةا الحةةاحلي  ،يعضةةا إىل محةةاوئ املوق ة اجل ةراا
النةةاي عةةن البحةةر عةةدم كفةةاءة اللوجحةةتيات التجارية وعمليةةات التقلةةيص اجلمركة  .والنظةةام امن
للبياانت اجلمركي (ُسي ودا) نظام فرك مت امل ءدارة التجارة الدولي وعمليةات الن ةل ا بيعة
يفلية حديحلة  .وتعصة طمم وتعطة طور تطبي ةةات براجميةةات متطةةورة ل ة رتحلةةل اءدارات اجلمركية واألوسةةاج
التجاري للم ايا الدولي عند إجناز اءجراءات املتصل االسةتااد والتصةدير واملةرور ال ةابر .ونظةام
ُسي ودا محلبت حالياع ا  ٩٩بلداع وإقليماع ا في ُماء ال امل ،واو يحاعد ا الةد بنة ل كبةا
من ت اليف ووقت التقليص اجلمرك  .وبتبحيمل اءجراءات وت زيز النفافي  ،يحةاعد نظةام ُسةي ودا
ُيضاع علةل بحة األمةن وم افحة الفحةاد .وا الوقةت الاضةر ،يحةتقدم  ٢٣بلةداع مةن البلةدان
النامي ريا الحاحلي نظام ُسي ودا ا اءدارات اجلمركي (.)7
 -٢6ووك ة ة ء الن ةةحن ا ةةم م ةةدمو ةةدمات ييح ةةرون التج ةةارة ع ةةن ري ة ة مح ةةاعدة األف ة ةراد
والنركات علل إرسال سل م إىل األسواق الدولي  ،ومم التا دور حاسم ا و اقتصاد البلد.
وا عةةام  ،٢0١٥نظةةم األون تةةاد ،الت ةةاون م ة االبةةاد الةةدو لرابطةةات وك ة ء النةةحن ،حةةدنع
لتدريب املدرب ا زمبابوي من ُجل املحاعدة ا بناء قدرة رابط وك ء الن ل البحةري والنةحن
ا زمبةةابوي علةةل وض ة ب ةرانمج تةةدريج محةةتدام .وسةةاعدت الةةدورة التدريبي ة الرابط ة علةةل وض ة
برانجم ا التدريج ،األمر الذي ُد إىل تحجيل  ٩٩الباع ا ُرب مراكز تدريب و ني .

رارعا -األولوية  :٤التكامي والتعاون على الصعيد اإلقليمي
 -٢7ي ة ب ةرانمج عمةةل فيينةةا أبمهي ة الت امةةل اءقليم ة ا جمةةال التجةةارة ،وتيحةةا التجةةارة،
واالستحلمار ،والبحث والتطوير ،والتنمي الصناعي  ،وال درة علل االتصال اءل وع د ت زيةز
التحول امي ل وربمل املنا فاعياع األسواق ال املي .
 -٢8ومن ةةذ إ ة ة ق مفاوض ةةات منط ة ة التج ةةارة ال ةةرة ال ارية ة ا حزيران/يوني ةةه  ،٢0١٥ق ةةدم
األون تاد ،الت اون م مفوضي االباد األفري  ،الدعم إىل عملي التفاوض ،الةان تنةمل اللجنة
وُعضاء االباد األفري البالد عددام  ٥٥عضواع ،مبا ا لةا  ١٥بلةداع مةن البلةدان النامية ريةا
الح ةةاحلي ( .)8وق ةةدم األون ت ةةاد املح ةةاعدة إىل اللجنة ة واجلماع ةةات االقتص ةةادي اءقليمية ة وفة ةراد
البلة ةةدان ا في ة ة ا ة ةةاالت املن ةةمول املفاوضة ةةات .وكحلة ةةف األون ت ةةاد دعمة ةةه ا عة ةةام ٢0١6
و ٢0١7املح ةةاعدة ا إع ةةداد من ةةروع اتف ةةاق منط ة ة التج ةةارة ال ةةرة ال ارية ة  ،م ةةن ة ة ل ت ةةدا

__________

()7
()8

8

إ يوبيا وُف انحتان وُوريندا وبوتحواان وبوركينا فاسو وبوروندي وبوليفيا (دول  -املت ددة ال وميات) وتركمانحتان
وتن ةةاد وف ورية ة ُفري ي ةةا الوس ةةطل وف ورية ة الو الدن را ية ة النة ة بي وف ورية ة م ةةدونيا اليوريوسة ة في س ةةاب اع
وف وري مولدوفا ورواندا وزامبيا وزمبابوي وسوازيلند وكازا حتان وليحوتو وما وم وي ونيبال والنيجر.
إ يوبيةةا وُورينةةدا وبوتح ةواان وبوركينةةا فاسةةو وبورونةةدي وتنةةاد وف وري ة ُفري يةةا الوسةةطل وروانةةدا وزامبيةةا وزمبةةابوي
وسوازيلند وليحوتو وما وم وي والنيجر.
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مذكرات ت ني وبليل للحياس ال ام ودعم استناري ،ال سيما بنأن اصيارات املتاح للتفاوض
بن ةأن راية التجةةارة ا الحةةل واصةةدمات ُ نةةاء ال مليةةات التفاوضةةي واالستنةةاري  ،الةةان تةع ادوجةةت
اعتمةةاد راية التفةةاوض .وُسة م األون تةةاد إسة اماع كبةااع ا إىلةةاء املرحلة األوىل مةةن املفاوضةةات
ا كةةانون األول/ديحةةمرب  ،٢0١7عنةةدما ُقةةر وزراء التجةةارة االتفةةاق املت لة مبنط ة التجةارة الةةرة
ال اري  ،مبحاعدة في األ را امل ني  ،مبا في ا البلدان النامي ريةا الحةاحلي  ،علةل ت زيةز ف م ةا
للمحايل الت ني النا ةع عةن املفاوضةات وت وية ال ةدرات التفاوضةي التجارية  .واألون تةاد محةت د
ملواصةةل ت ةةدا دعمةةه ة ل املرحلة الحلانية مةةن املفاوضةةات إىل مفوضةةي االبةةاد األفري ة وُعضةةاء
االباد األفري  ،مبا ا لا البلدان النامي ريا الحاحلي .
 -٢٩ودعةم األون تةةاد ُيضةاع الةةدول األعضةةاء ا منط ة التجةارة الةةرة الحل ية  ،الةةان تضةةم البلةةدان
النامي ة ريةةا الحةةاحلي ا فاع ة ةةرق ُفري يةةا والحةةوق املن ة ك لنةةرق ُفري يةةا واجلنةةوم األفري ة .
وعل ةةل وج ةةه اصص ةةوص ،ق ةةدم األون ت ةةاد املن ةةورة إىل ال ةةدول ة ة ل املرحلة ة الحلانية ة م ةةن املفاوض ةةات
املت ل املنافح وح وق املل ي الف ري واالسةتحلمار والتجةارة ا اصةدمات .وُعةد األون تةاد ورقةات
اقة في ةةا يةةارات لل مةةل ا الحةةياق الحل ة ا ضةةوء الت ةةدم ااةةرز ا مفاوضةةات منط ة التجةةارة
ال ةةرة ال ارية ة ورياا ةةا م ةةن االعتب ةةارات اء ايية ة  .وع ةةززت ُنن ةةط ال ةةدعم ا ةةذ ال ةةدرات التفاوض ةةي
لأل را امل ني وُس مت إس اماع إلابياع ا ال ملي التفاوضي املت ل مبنط التجارة الرة الحل ي .
 -٣0وا الفة ة  ،٢0١7-٢0١٤بةةدُ األون تةةاد وُجنةةز منةةروعاع بنةةأن س سةةل ال يمة اءقليمية
ا املنتجات اجللدي ا ُفري يا نوله مصةر التصةدير واالسةتااد األفري ة وُمانة ال ومنولةث وينةمل
دراسة ة ب نة ةوان "بدي ةةد وت زي ةةز س س ةةل ال يمة ة اءقليمية ة ا اجلل ةةود واملنتج ةةات اجللدية ة ا ُفري ي ةةا".
وحةددت الدراسة علةةل محةةتو تفصةةيل املةةد ت واملنتجةةات الوسةةيط الةةان ن ةةن ُن توفراةةا بلةةدان
خمتلف ا ُفري يا ،وال سيما ُقل البلدان ةواع وب ةيل البلةدان النامية ريةا الحةاحلي  ،ا س سةل ال يمة
وحة اددد ضة ف ال ةدرات ا
اءقليمي ااتمل  ،من ُجل تصدير املنتجةات اجللدية الن ايية مةن ُفري يةا .ع
التصميم كواحد من امل وقات الرييحي لز دة قيم الصادرات من املنتجات اجللدي  .واسةتناداع إىل اةذا
الدرة املحتفاد والتوصيات الةواردة ا الدراسة  ُ ،لة م ةد اجللةود واملنتجةات اجللدية التةاب للحةوق
املن ك لنرق ُفري يا واجلنوم األفري استوديو إقليمياع للتصميم ،مبحاعدة ُمان ال ومنولث ،د
توفا التدريب علل امل ارات الرفي والتصميم من ُجل إنتا سل جلدي عالي اجلودة.
 -٣١وينف ةةذ األون ت ةةاد حالية ةاع من ةةروع حح ةةام للتنمية ة بن ةةأن الحياس ةةات اء ايية ة لتح ية ة ةةو
اقتص ةةادي محة ةةتدام ا اجلنة ةةوم األفري ة ة  ،ة ةةد دعة ةةم ب ة ةرانمج التصة ةةني اءقليم ة ة وتيحة ةةا بدية ةةد
الحياسةةات ال ام ة وتنحةةي ا مةةن ُجةةل تنمي ة س سةةل ال يم ة اءقليمي ة  .وُ دعع ة ادت دراسةةات لفحةةص
امياك ةةل اءنتاجية ة والتص ةةديري صمحة ة بل ةةدان اة ة ف ورية ة تنزاني ةةا املتح ةةدة وجن ةةوم ُفري ي ةةا وزامبي ةةا
ومورينةةيوة وموزامبي ة  ،م ة ال كيةةز علةةل س سةةل ال يم ة اءقليمي ة الواعةةدة ا جمةةال يفالت الت ةةدين
وجت يز املنتجات الزراعي وعلل عامل ر يل رييح للتنمي او الطاق  .ونوقنت اذ املحايل ل
حل ة عمةةل إقليمي ة دامةةت يةةوم ونع دظامةةت ا بريتةةور ا يف ار/مةةارة  ٢0١7اال ة اك م ة وزارة
التجارة والصناع ا جنوم ُفري يا .ونع دظامةت ا دار الحة م ا كةانون األول/ديحةمرب  ٢0١7حل ة
عمةةل إقليمية ننية دامةةت يةةوم  ،اال ة اك مة وزارة الصةةناع والتجةةارة واالسةتحلمار م ورية تنزانيةةا
املتحةةدة ،الت ةةاون م ة منظم ة األمةةم املتحةةدة للتنمي ة الصةةناعي  .واعتمةةدت الو ي ة اصتامي ة البلةةدان
املنارك الان ُقرت سلحل من التدابا ااددة ا جمال الحياس ال امة  .ويةد ل اةذا املنةروع مرحلتةه
GE.18-04672
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الحلاني  ،الةان ستتضةمن سلحةل مةن حل ةات ال مةل املت ل ة ببنةاء ال ةدرات ا اقتصةادات املنط ة  ،الةان
ستعنظطم ُوالاا ا موزامبي ا ُ ر/مايو .٢0١8
 -٣٢وا يف ار/مةةارة  ُ ،٢0١8ل ة األون تةةاد منةةروعاع جديةةداع مدتةةه سةةنتان بنةةأن إدمةةا
البل ةةدان النامي ة ري ةةا الح ةةاحلي ال ةةان ت تم ةةد عل ةةل الح ةةل األساس ةةي ا س س ةةل ال يم ة اءقليمي ة
وال املي ة  ،بتموي ةةل م ةةن ص ةةندوق ُا ةةدا التنمي ة املح ةةتدام  .وس ةةيعنفطذ ا ةةذا املن ةةروع الت ةةاون م ة
م تةةب املمحلةةل الحةةام ألقةةل البلةةدان ةواع والبلةةدان النامية ريةةا الحةةاحلي والةةدول اجلزرية الصة اة
النامي ة و ة ث جلةةان إقليمي ة ا ة األمةةم جلن ة املتحةةدة االقتصةةادي ألفري يةةا وجلن ة األمةةم املتحةةدة
االقتصادي ألوروا وجلن األمم املتحةدة االقتصةادي واالجتماعية منسةيا وااةيمل امةادئ ووكةاالت
متقصص ة وب ةرامج ب ة لألمةةم املتحةةدة ،ال سةةيما ب ةرانمج األمةةم املتحةةدة اء ةةاي ومنظم ة األمةةم
املتحةدة للتنمية الصةةناعي ومنظمةةات إقليمية  ،ال سةةيما منظمة ةةن اي للت ةةاون .وامةةد ال ةةام
للمنروع او دعم تنمي س سل ال يم املت امل ا ُرب بلدان انمي ريا سةاحلي م تمةدة علةل
الحل األساسي ا إ يوبيا وُوزب حتان وف وري الو الدن را ي الن بي ومن وليا ،بت زيز قدرا ا
ا الحياسة ةةات واالس ة ة اتيجيات اء ايي ة ة  ،وال مة ةةل علة ةةل بح ة ة االنة ةةدما ا س سة ةةل ال يم ة ة
اءقليمي وال املي  ،وإلاد روابمل إ ايي علل الص يد الو ل واألقةاليم وال ةابر لل ةارات .وي ةد
املنةةروع إىل بحة ال ةةدرات اءحصةةايي والتحليلية للبلةةدان املحةةتفيدة ا صةةياري سياسةةات عامة
ف ال ة وت زيةةز ت امةةل س سةةل ال يم ة وت وي ة الةةروابمل اء ايي ة وبح ة قةةدرة ال طةةاع اصةةاص ا
البل ةةدان املح ةةتفيدة عل ةةل ت ي ةةيم توق ةةات الح ةةوق ،وبدي ةةد الف ةةرص املتاحة ة في ةةا ،والت ل ةةب عل ةةل
عواي ا ،من ُجل االندما علل مو ُفضل ا س سل ال يم .

خامسا -األولوية  :5التحول القتصادي اهليكلي
 -٣٣ي حةةب بةرانمج عمةةل فيينةةا ُن ال ديةةد مةةن البلةةدان النامي ة ريةةا الحةةاحلي  ،اءضةةاف إىل
موق ا اجل راا ،ت تمد اعتماداع ديداع علل عدد قليل من الحل األساسي للتصةدير ،ممةا ل ل ةا
عرض للصدمات اصارجي وتصراا ا ةمل ةو ريةا مت ةافئ ال د
يوجةد فةرص عمةل كحلةاة وال تةد
من الف ر .ويتطلب الت لب علل من ل االعتمةاد علةل الحةل األساسةي وب ية ةو ُكحلةر نةوالع
واستدام ُن تتقذ البلدان النامي ريا الحاحلي تدابا من ُجل ت زيز التحول امي ل  ،والتنوية ،
وز دة ال يم ة املض ةةاف  .وم ةةن الن ةةروج املح ةةب األساس ةةي لتح ي ة التح ةةول امي ل ة بنةةاء ق ةةدرات
إنتاجي ة جمدي ة وقةةادرة علةةل التنةةافس .وا اةةذا الحةةياق ،ةةارك األون تةةاد ا عةةدد مةةن األننةةط
الرامي إىل دعم بناء ال درات اءنتاجي ا البلدان النامي ريا الحاحلي .
 -٣٤وينةةارك األون تةةاد ا البحةةوث التحليلي ة مةةن ُجةةل وض ة مؤ ةرات قابل ة لل يةةاة كمي ةاع
ومةةا يتصةةل ةةا مةةن مت ةاات ل يةةاة ال ةةدرات اءنتاجي ة علةةل نطةةاق االقتصةةاد ك ةةل ،ب ي ة تةةوفا
من جي تنفيذي ومبادئ توجي ي ا جمةال الحياسة ال امة بنةأن كيفية ت مةيم ال ةدرات اءنتاجية
ا الحياسات واالس اتيجيات اء ايي الو ني ا البلدان النامي ريا الحاحلي  .وسةي ون لوجةود
مؤ ةةر ا اةةذا ا ةةال دور ف ةةال ا ر ة البلةةدان النامية ريةةا الحةةاحلي مةةن ت يةةيم مواق ةةا الالية
ا جمةةال بنةةاء ال ةةدرات اءنتاجي ة علةةل ُسةةاة ن ةةاج مرج ي ة ومؤ ةرات حمةةددة وتةةوفا إر ةةادات
قايمة علةةل األدلة للحياسةةات اء ايية ا املحةةت بل .ولمة املنةةروع دراسة بليلية ت ةةارن بيةةاانت
عن ُكحلر من  ١00مؤ ةر ا مثةاع فعةات اة الن ةل والطاقة وت نولوجيةا امل لومةات واالتصةاالت
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ورُة املةةال البنةةري ورُة املةةال الطبي ة واملؤسحةةات واالس ةتحلمار والت يةةا امي ل ة م ة دراسةةات
بلدان انمي ريا ساحلي ا بوتحواان ،وف وري الو الدن را ي الن بي ،
حاالت قطري ا
وروانةةدا .ويحةةتند املنةةروع إىل مؤ ةةر سةةاب لل ةةدرات اءنتاجية ألقةةل البلةةدان ةواع ورد ا الدراس ة
التحليلي ة "ت يةةيم ال ةةدرات اءنتاجي ة ا ُقةةل البلةةدان ةواع" ،الةةان نع دنةةرت ا عةةام  .٢0١6وُعقدةةرت
نتةةايج الدراس ة ا وقةةت الح ة وأ بحةةط ا ُكحلةةر ة ل حل ة عمةةل و ني ة نع دظامةةت ا بوتح ةواان
ا  7و 8ةةباج/فرباير  ٢0١7وتل ةةل في ةةا  ٣6مةةن واضة الحياسةةات الو نية واملةةويف اءحصةةايي ،
مبةةا ا لةةا  ٢0ام ةرُة ،تةةدريباع ا تفحةةا وإق ةرار واسةةتقدام مؤ ةةر ال ةةدرات اءنتاجي ة ا صةةياري
الحياسات واالس اتيجيات اء ايي االي  .وسيعحت مل مؤ ر ال درات اءنتاجية للبلةدان النامية
ريةةا الحةةاحلي ا عةةام  ،٢0١8وسةةتعنظطم علةةل ص ة يد الحياسةةات ال ام ة وعلةةل محةةتو اص ةرباء
حل تا عمل و نيتان ُ ر ن للتدريب وبنةاء ال ةدرات ا ف ورية الو الدن را ية النة بي وروانةدا
لت اسةةم وإقةرار النتةةايج واالسةةتنتاجات والنةواتج ااةةددة املت ل ة املنةةروع .وتبة النتةةايج األولية ُن
املحتو ال ام لل درات اءنتاجي ا البلدان النامي ريا الحاحلي ضة يف امل ارنة مة جمموعةات
بلدان ُ ر  ،ال سيما فيما يت ل املؤ رات املت ل التحةول امي لة  ،واملؤسحةات والطاقة  ،ا
ح ُن املؤ رات املتصل برُة املال الطبي واالسةتحلمار تظ ةر محةتو ت ُعلةل .وُ ةااع ،تةوح
البيةةاانت أبن الت ةةدم ااةةرز ا بنةةاء ال ةةدرات اءنتاجية ا البلةةدان النامية ريةةا الحةةاحلي قةةد تبا ةةأ
منذ عام .٢0١١
 -٣٥وفض ة ة ع عة ةةن ال مة ةةل املفة ةةاايم الواس ة ة بنة ةةأن مؤ ة ةرات ال ة ةةدرات اءنتاجي ة ة  ،يحة ةةاعد
األون تةةاد ُيض ةاع عةةدداع مةةن البلةةدان النامي ة ريةةا الحةةاحلي ا بديةةد يةةارات التنوي ة االقتصةةادي
والت ل ةةب علة ةةل التح ةةد ت ات الصة ةةل  .وا عة ةةام  ،٢0١٥ننة ةةر األون ت ةةاد الدراس ة ة التحليلي ة ة
امل نون ة "تيحةةا منةةارك البلةةدان النامي ة ريةةا الحةةاحلي ا س سةةل قيم ة الحةةل األساسةةي " ،الةةان
ُقةةرت أبن ال واية اجل رافية للبلةةدان النامية ريةةا الحةةاحلي ريالبةاع مةةا رلة اياكةةل صةةادرا ا وجت ةةل
تنوي ة الصةةادرات ممضةةاف املصةةنوعات إلي ةةا ُكحلةةر ص ة وب  .وبنةةاءع علةةل اةةذ امل لومةةات ،قةةدمت
الدراسة نظةرات ا فة عةةن التةةدابا الةةان ن ةةن ُن تتقةةذاا البلةةدان النامية ريةةا الحةةاحلي لتيحةةا
االنةةدما ا س سةةل ال يم ة ال املي ة ا الحةةل األساسةةي وللحصةةول علةةل قطاعةةات ات قيم ة
مضةةاف ُعلةةل دا ةةل اةةذ الح سةةل .وقةةدمت الدراسة ممارسةةات فضةةلل ودروسةاع محةةتفادة بنةةأن
تةةدابا الحياسة ال امة ا جمةةال تيحةةا التجةةارة وامياكةةل األساسةةي والحياسةةات التجارية واالسةتحلماري
وال درات اءنتاجي واملؤسحات.
 -٣6وتواج ةةه بل ةةدان عدي ةةدة ا ُفري ي ةةا ويفس ةةيا ب ةةد ت ا ج ةةود تنوي ة الح ةةل األساس ةةي ال ةةان
تبةةذما ،جزيي ةاع ألن الطاق ة  ،م ةةن حيةةث الوص ةةول واالس ةةتقدام اءنت ةةاج عل ةةل الح ةواء ،ال ت ةزال م ةةن
ال بات الرييحةي الةان ت ةوض اةذ اجل ةود ،وال سةيما التنوية ا اجتةا الصةناعات التحويلية  .وت ةذر
ُيض ةاع علةةل ال ديةةد مةةن البلةةدان النامي ة ريةةا الحةةاحلي انت ةةاز الفةةرص الةةان تتيح ةةا س سةةل ال يم ة
اءقليمي ة وال املي ة للحةةل األساسةةي بحةةبب ن ةةص امياكةةل األساسةةي للطاق ة  ،وت ةةذر الوصةةول إىل
مصادر الطاق الديحلة  ،وارتفةاع اصحةاير النافة عةن الن ةل والتوزية  ،واالفت ةار إىل قةدرات اسةتقدام
الطاق ة ة ا ال طاع ةةات اءنتاجي ة ة  .ول ةةن التنوي ة ة االقتص ةةادي ال ي ة ةزال ين ة ة ل ب ةةد ع ا كحل ةةا م ةةن
األحيان حىت ا البلدان املنتج واملصدرة للطاق  .وي دم األون تاد املحةاعدة الت نية إىل ُرب ة بلةدان
انمي ريةا سةاحلي مصةدرة للطاقة ا يفسةيا اة بةو ن وتركمانحةتان وكازا حةتان ومن وليةا .وي ةد
املنةةروع إىل دراس ة دور الطاق ة ا ج ةةود التنوي ة االقتصةةادي ،وبديةةد التجةةارم ال طري ة الناجح ة
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واملمارسات الفضلل ،والتوصي بحياسات واسة اتيجيات السةتقدام الطاقة مةن ُجةل بنةاء ال ةدرات
اءنتاجي ة وتح ةري التح ةةول امي ل ة  .وتص ةةدر البلةةدان املح ةةتفيدة الوقةةود األحف ةةوري بن ة ل رييح ة
والطاقة ة ال رمايية ة ا ب ةةو ن ،وتواج ةةه ب ةةد ت متص ةةل التنوية ة  ،كم ةةا يتض ةةح م ةةن درجة ة وم ةةد
اعتماداةةا علةةل عةةدد قليةةل مةةن الحةةل األساسةةي  .ولةةذلا ،ي ةةد املنةةروع إىل املحةةاعدة ا إج ةراء
دراسة ة ع ةةن كحل ةةب ل ةةدور الطاقة ة ا تنوية ة الح ةةل األساس ةةي  .وتن ةةا األعم ةةال األولية ة ال ةةان ُجراا ةةا
األون تاد إىل ُن اذ البلدان تر ُن ال ق ب مؤ ر الوكال الدولي للطاق اصةاص بتنمية الطاقة
ومؤ ر ال درات اءنتاجي ض يف وُىلا ا م ظم الةاالت م وسة  .وت ةل اةذ ال قة ُن البلةدان
املصةدرة للطاقة ال تحةةقر إم اان ةا كاملة لبنةةاء األسةس اءنتاجية وتحةري التحةول امي لة  .وتنةةا
النتةةايج األولية ُيضةاع إىل ُن كازا حةةتان تظ ةةر إم انيةةات جيةةدة للتنوية ا جمةةال األعمةةال التجارية
الزراعية ة والص ةةناعات التحويلية ة والح ةةياح  ،وُن من ولي ةةا تب ةةدي ُن ل ةةدي ا إم اني ةةات ل ةةز دة ال يمة ة
املضاف ا اللحوم ومنتجات األلبان ،وكذلا ا الصو واجللود وجت يز األليا والحياح .
 -٣7وت تح ة الصةةناعات الحةةم ي االي ة ُمهي ة ا ال ديةةد مةةن البلةةدان لةةيس ف ةةمل كمصةةدر
ل اي ةةدات التص ةةدير فححةةب ،إ تن ة ل األ ةةاك م ةةن ا ةةذ الص ةةناعات س ةةل ُساس ةةي تص ةةديري
متزايدة ،بل ُيضاع ل فال رفا ا تم ات االي الريفي وكمحاام رييح ا األمن ال ةذاي  .وينفةذ
األون تاد حاليةاع منةروع ححةام للتنمية عنوانةه "بنةاء قةدرات جمموعة خمتةارة مةن ُقةل البلةدان ةواع
لتحح ة صةةادرا ا الحةةم ي وتنوي ةةا" .وا إ ةةار اةةذا املنةةروع ،نظةةم األون تةةاد حل ة عمةةل ا
ُورين ةةدا انق ةةص في ةةا ُص ةةحام املص ةةلح م ةةن ال وم ة ة وال ط ةةاع اص ةةاص ،فض ة ة ع ع ةةن األوس ةةاج
األكادني ة ة وا تم ة ة امل ةةدع ،الاج ة ة إىل سياسة ةةات ُكحل ةةر اس ةةتباقي لتحح ة ة ص ةةادرات األ ةةاك
وتنوي ةةا .وصةةناع صةةيد األ ةةاك اة ُكةةرب مصةةدر ءيةرادات ال ملة األجنبية النحةةب إىل ُورينةةدا
ب ةةد الةةم وتح ة م ا سةةبل عةةيص ح ةوا  ١,٥مليةةون ةةقص .وُوصةةل األون تةةاد ،ممس ة ام مةةن
ج ات رييحي صاحب مصلح  ،بوض سياسةات واسة اتيجيات اصة ب طاعةات حمةددة منبحل ة
عن حل ال مل لتنفذاا ال ومات و ةركاء التنمية الةدولي علةل الحةواء .وم ةن املنةروع ُيضةاع
ةرباء مةةن ُورينةةدا وريااةا مةةن البلةةدان املحةتفيدة مةةن الحةةفر إىل الصة ل ةةرض املنةةارك ا بةرانمج
تةةدريج مبركةةز ةةوث ُ ةةاك امليةةا ال ذبة ا األكادنية الصةةيني ل لةةوم مصةةايد األ ةةاك .وبةةدعم مةةن
الص ة  ،تل ةةل املنةةاركون تةةدريباع عةةن االمتحلةةال مل ةةايا اجلةةودة والح ة م ال ذايي ة املت ةةاة اسةةتمرار
فيمةةا ةةص صةةادرات األ ةةاك مةةن ُقةةل البلةةدان ةواع ،مبةةا ا لةةا األ ةةاك ريةةا املحةةتزرع وُ ةةاك
تربي ة األحي ةةاء املايي ة  .وا نيح ةةانُ/بريل  ،٢0١7تع ة ادةو عم ةةل األون ت ةةاد املت ل ة مبص ةةايد األ ةةاك
ل عمل ُقاليمي ا مورينيوة حضراا ُيضاع مناركون من ُوريندا.
 -٣8وريالبةاع مةةا يتطلةةب ب ية بةةول اي لة وتطةةوير قطاعةةات ات قيمة مضةةاف ُعلةةل ت بعة
محتو ت اام من االسةتحلمارات .و ة ل الفة ة املنةمول الت ريةر ،اسةتفاد  ٢8بلةداع مةن البلةدان
النامية ة ري ةةا الح ةةاحلي الب ةةالد ع ةةدداا  ٣٢م ةةن مح ةةاعدة األون ت ةةاد ا جم ةةال االسة ةتحلمار وتنظ ةةيم
املن ةةاري  .و ةةد األنن ةةط إىل بنةةاء ال ةةدرة التنافحةةي مةةذ البل ةةدان وت زي ةةز جا بيت ةةا كوج ةةات
ل ستحلمار األجنج وءنناء األعمال التجاري .

 -٣٩وقةةد اسةةتفاد عةةدد مةةن البلةةدان النامي ة ريةةا الحةةاحلي مةةن ب ةرانمج اسةةت راض سياسةةات
االستحلمار منذ إننايه ا عام  .١٩٩٩وحىت امننُ ،عج دريت است راضات لحياسات االسةتحلمار ل ة ١٥
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بلداع من البلةدان النامية ريةا الحةاحلي البةالد عةدداا ُ ،٣٢ي نصةف ا ت ريبةاع( .)٩ويع دة اد األون تةاد،
ب د مرور حوا نس سنوات علل است مال است راض سياسات االسةتحلمار ،ت ريةراع ي ةيدام الت ةدم
ااةةرز ا تنفيةةذ توصةةيات االسةةت راض .وقةةد اسةةتفاد عةةدد مةةن البلةةدان النامي ة ريةةا الحةةاحلي مةةن
عملي املتاب اذ  ،وكذلا من املحاعدة الت ني امل دم للمحاعدة ا تنفيةذ توصةيات االسةت راض.
وا عام  ،٢0١7ننر األون تاد "اسةت راض سياسةات االسةتحلمار :جنةوم ةرق ُوروا" ،الةذي تضةمن
است راض بلدين انمية ريةا سةاحلي مهةا ف ورية مولةدوفا وف ورية م ةدونيا اليوريوسة في سةاب اع.
وا الف ة  ُ ،٢0١8-٢0١7لة األون تةاد ُعمةاالع بضةاي ءجةراء اسةت راض لحياسة االسةتحلمار
ا تنةةاد .وقةةدم األون تةةاد ُيضةاع محةةاعدة ت نية إىل بوتحةواان لتنفيةةذ توصةةيات االسةةت راض .ويةةل
برانمج است راض سياسات االستحلمار يحلبت ُمهيته ونوعيته وم ا  ،إ ُي ةرت ت ةارير التنفيةذ الةان
ُعةةداا األون تةةاد للبلةةدان النامي ة ريةةا الحةةاحلي سةةج ع جيةةداع وقةةو ع ا جمةةال التنفيةةذ ،وااتمام ةاع
متزايةةداع لةةد املح ةتحلمرين املوجةةودين ،وز دة ا ال ةةدرة علةةل تحةةوي فةةرص االس ةتحلمار .وا م ظةةم
ال ةةاالت ،سةةجلت البل ةةدان املح ةةتفيدة ز دات ملحوي ة ا ت ةةدف ات االس ةتحلمار األجن ةةج املبا ةةر
ع ب است راض سياسا ا االستحلماري من جانب األون تاد.
 -٤0وا جمال اتفاقات االستحلمار الدولي  ،ساعد األون تاد ا  ٢0١7عةدداع مةن ا موعةات
اءقليمية ة  ،مب ةةا في ةةا البل ةةدان النامية ة ري ةةا الح ةةاحلي  ،ا اس ةةت راض اتفاقا ةةا االسة ةتحلماري الدولية ة
النمو جية ب ية ت زيةةز اتحةةاق تلةةا امل ااةةدات وب ةةداا اء ةةاي  .واسةةت رض األون تةةاد االتفاقةةات
النمو جي ة لبوتح ةواان وبوركينةةا فاسةةو ومن وليةةا .و ة ل الةةدورة اصامح ة الجتمةةاع اص ةرباء املت ةةدد
الحةةنوات بنةةأن االسةتحلمار واالبت ةةار وتنظةةيم املنةةاري مةةن ُجةةل بنةةاء ال ةةدرات اءنتاجية والتنمية
املحةةتدام  ،نظةةم األون تةةاد اال ة اك م ة جلن ة األمةةم املتحةةدة االقتصةةادي ألفري يةةا حةةدنع جانبي ةاع
بنةةأن ال ةةانون األفري ة ل س ةتحلمار والفصةةل املت ل ة االس ةتحلمار ا اتفةةاق منط ة التجةةارة الةةرة
ال اري ة اسةةتفادت منةةه في ة البلةةدان النامي ة ريةةا الحةةاحلي املنةةارك ا املفاوضةةات اصاص ة ةةذ
االتفاق ةةات .واءض ةةاف إىل ل ةةا ،نظ ةةم األون ت ةةاد ا ع ةةام  ٢0١7ا ال ةةدار البيض ةةاء ،امل ةةرم،
الت ةةاون م ة البنةةا اءس ة م للتنمي ة والحةةلطات امل ربي ة  ،حل ة عمةةل تدريبي ة ألعضةةاء البنةةا
اءسة ة م للتنمية ة  .و ةةد حل ةةات ال م ةةل ا ةةذ إىل ت مية ة ف ةةم اتفاق ةةات االسة ةتحلمار الدولية ة
بتةةدريب املةةويف علةةل بديةةد وبليةةل املحةةايل الرييحةةي وا ةةاالت ات االاتمةةام املتصةةل األب ةةاد
اء ايية املحةةتدام ا تلةةا االتفاقةةات ومبحةةاعدة املحةةؤول ا وضة اةةذ االتفاقةةات ا صةةي ت ا
الن ايي ة  .وحضةةر حل ة ال مةةل من ةةاركون مةةن سةةب بلةةدان انمي ة ريةةا سةةاحلي ا ة ُوزب حةةتان
وُوريندا وبوركينا فاسو وتناد و اجي حتان وما والنيجر.
 -٤١وا تنرين األولُ/كتوبر  ،٢0١7ع د األون تاد ،ا اكو ،مؤرراع إقليمياع ل قتصةادات
الةةان رةةر مبرحل ة انت الي ة بنةةأن سياسةةات االس ةتحلمار الدولي ة ويففةةاق املحةةت بل .وُ املةةؤرر من ةرباع
لواضة ة سياس ةةات رفي ة ة املح ةةتو م ةةن  ١٢بل ةةداع ن ةةر اقتص ةةاد مبرحل ة ة انت الي ة ة ملناقن ة ة وض ة ة
الحياسةةات وامل ااةةدات ا جمةةال االس ةتحلمار الةةدو ومحةةايل االس ةتحلمار الةةدو وإص ة نظةةام
اتفاقات االسةتحلمار الةدو واصةربات ا جمةال إدارة املنازعةات ا جمةال االسةتحلمار .وحضةر املةؤرر
حوا  60مناركاع من  ١٢بلداع.
__________
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ا ُفري يةةاُ ،عجريةةت ء يوبيةةا وُورينةةدا وبوتح ةواان وبوركينةةا فاسةةو وبورونةةدي وروانةةدا وزامبيةةا وليحةةوتو وا يفسةةيا،
ُعجريةةت ألوزب حةةتان و اجي حةةتان وقارييزسةةتان ومن وليةةا ونيبةةال وا ُوروا جلم وري ة م ةةدونيا اليوريوس ة في
ساب اع وف وري مولدوفا.
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 -٤٢وا ُ ر/م ةةايو  ،٢0١7ق ةةدم األون ت ةةاد عرض ة ةاع إىل كب ةةار املح ةةؤول ا اللجن ة ة الوزاري ة ة
الحل ية للحةةوق املنة ك لنةةرق ُفري يةةا واجلنةةوم األفري ة وفاعة ةةرق ُفري يةةا واجلماعة اء ايية
للجنةةوم األفري ة  ،االسةةتناد إىل و ي ة توجي ي ة ا جمةةال الحياس ة ال ام ة م دم ة مةةن األون تةةاد
للمحةةاعدة ا املفاوضةةات اصاصة بفصةل عةةن االسةتحلمار ا اتفةةاق منط ة التجةةارة الةةرة الحل ية ،
الذي ينمل  ١٢بلداع انمياع ريا ساحل ضمن ُعضايه.
 -٤٣وجل البلدان النامي ريا الحاحلي لدي ا وكال و نية لتنةجي االسةتحلمار ت ةوم بتنةجي
االس ةتحلمارات ،ولةةدي ا ا كحلةةا مةةن األحيةةان ُيض ةاع مؤسحةةات دون و ني ة  ،بيةةد ُن محةةتو قةةدرة
اةةذ الوكةةاالت علةةل م اجل ة املحةةايل املتصةةل االس ةتحلمار اصةةاص البلةةدان النامي ة ريةةا الحةةاحلي
ال ي ة ةزال حمة ةةدوداع .ول ة ةةن انة ةةاك اس ة ةتحلناءات ُفضة ةةل املمارسة ةةات ،محلة ةةل إ يوبية ةةا وروانة ةةدا .ويح ة ة ل
األون تاد إىل ت اسم ُفضل املمارسات من في ُماء ال ةامل ،مبةا ا لةا مةن البلةدان النامية ريةا
الح ةةاحلي  ،بطري ة ة ن ةةن ت رارا ةةا م ةةن جان ةةب وك ةةاالت تن ةةجي االسة ةتحلمار األ ةةر عل ةةل م ةةو
محةةتدام وقابةةل للتحح ة  .ولةةدعم تبةةادل ُفضةةل املمارسةةات ،ي ةةافئ األون تةةاد سةةنو ع عةةدداع مةةن
وكةةاالت تنةةجي االسةتحلمار علةةل اءجنةةازات اا ة ا جمةةال تنةةجي االسةتحلمار مةةن ُجةةل التنمية
املحتدام  ،وينا ر جتار ا م وكاالت ُ ر  .وا عةام  ،٢0١7كانةت جلنة االسةتحلمار اء يوبية
مةةن ب ة الفةةايزين ةةايزة تنةةجي االس ةتحلمار ا ُاةةدا التنمي ة املحةةتدام  ،و لةةا اع اف ةاع ب مةةل
اللجن فيما يت ل بتحفيز االسةتحلمار اصةاص ا إ يوبيةا الةذي سةي زز الننةاج االقتصةادي وي اجةل
بتح ي ُادا التنمي املحتدام .
 -٤٤وا الفة ة مةةن ُ ر/مةةايو  ٢0١7إىل كةةانون الحلاع/ينةةاير  ،٢0١8ةةارك كبةةار املحةةؤول
ع ةةن تن ةةجي االسة ةتحلمار ا البل ةةدان النامية ة ري ةةا الح ةةاحلي ا دورات تدريبية ة وا تب ةةادل ُفض ةةل
املمارسةةات ا جمةةال تنةةجي االسةتحلمار ا ُحةةداث نظم ةةا األون تةةاد ،مبةةا ا لةةا حل ة دراسةةي
إقليمي ة بنةةأن إعةةداد وت زيةةز املنةةاري املتصةةل أباةةدا التنمي ة املحةةتدام امل بول ة لةةد املصةةار
وإقامة ةراكات مة وكةةاالت ومؤسحةةات االسةتحلمار املتجةةه إىل اصةةار  ،عع د ةةدت ا جواانحةةرب ،
جنةةوم ُفري يةةا (ُ ر/مةةايو  .)٢0١7وسةةاام األون تةةاد ا منتةةد الةزام والطرية للت ةةاون الةةدو
الةةذي نظمتةةه ح ومة الصة ا بيجة و ةةاركت فيةةه فية البلةةدان املنةةارك ا مبةةادرة "حةزام واحةةد،
رية ة واح ةةد" ،مب ةةا ا ل ةةا  ١٢بل ةةداع م ةةن البل ةةدان النامية ة ري ةةا الح ةةاحلي (ُ ر/م ةةايو .)٢0١7
و ارك محؤولون عن تنجي االستحلمار من البلةدان النامية ريةا الحةاحلي ا دورة تدريبية بنةأن
ال ناصر األساسي ل ستحلمار األجنج املبا ر نظمت ةا الرابطة ال املية لوكةاالت تنةجي االسةتحلمار
ا اسطنبول ،تركيا (كانون الحلاع/يناير  .)٢0١8وا إ ار راك ويل األمد ،ساام األون تةاد
ا الدورة بوحدات تدريبي بنأن سياسات االستحلمار الو ني والدولي .
 -٤٥وترم ُدل االستحلمار الان يتيح ا األون تاد علل ب اءن نت إىل إ كاء وع جمتم
املح ةتحلمرين الةةدولي بفةةرص االس ةتحلمار و ةةرو ه ا البلةةدان املحةةتفيدة .وتض ة األدل ة ال ومةةات
بتوجيةةه مةةن األون تةةاد ،واة تتضةةمن م لومةةات عةةن الت ةةاليف النمطية الةةان يواج ةةا املحةتحلمرون
فيمةةا ةةص املةةويف واءلةةار واملرافة وال وامةةل ،مةةن ُجةةل ر ة املحةتحلمرين مةةن إجةراء التقطةةيمل
األو لألعمةةال ،كمةةا تتضةةمن م لومةةات عةةن ج ةةات االتصةةال الرييحةةي ا ال وم ة وت لي ةةات
وإر ةةادات املح ةتحلمرين املوجةةودين الف ةةل ا البلةةد .وقةةد عو دض ة ت ُدل ة االس ةتحلمار ُو ل ةري حالي ةاع
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وضة ا للبلةةدان النامية ريةةا الحةةاحلي التالية ُ :ورينةةدا وبورونةةدي وروانةةدا وزامبيةةا ومة وي .ولةةري
وض دليل زامبيا وم وي اال اك م جلن األمم املتحدة االقتصادي ألفري يا.
 -٤6ويحةةاعد ب ةرانمج الل ةوايح التنظيمي ة اءل وني ة لتيحةةا األعمةةال لألون تةةاد البلةةدان علةةل
تبح ةةيمل وُرت ة ال واع ةةد واءج ةراءات املت ل ة االس ةتحلمار وتنظ ةةيم املن ةةاري  .ويعطب ة نظ ةةام الل ةوايح
التنظيمي اءل وني ا سب بلدان انمي ريا ساحلي ا إ يوبيا وبو ن وبوركينا فاسو وف وري
م ةدونيا اليوريوسة في سةاب اع وروانةةدا ومةا والنيجةر .ويحةةاام النظةام ا ز دة النةفافي والن ةةوض
ال درات املؤسحاتي  ،وييحر مةن األعمةال التجارية ول ةل البلةدان النامية ريةا الحةاحلي ُكحلةر
جا بية للمحةتحلمرين األجانةةب .وا عةةام  ،٢0١7اتحة الةربانمج لينةةمل اسةةتحداث بةواات جتارية ،
وا ُداة تيحا جديةدة تركةز علةل اءجةراءات التجارية  .وقةد اسةت د
حد ت بةواات جتارية ُو لةري
ع
بلدان انمي ريا ساحلي ا ُوريندا ورواندا ما .
استحدا ا لحلماني بلدان ،مبا في ا
 -٤7وتح ة ة ل مبة ةةادرة البورصة ةةات املحة ةةتدام  ،الة ةةان ُع لد ة ةةت ا عة ةةام  ،٢00٩إىل االسة ةةتفادة
ممةةا للبورصةةات مةةن إم ةةاانت بفيةةز لتححة ممارسةةات إبة النةةركات والنةةفافي بة النةةركات
املح ةةجل ا جم ةةال املح ةةايل البيعي ة واالجتماعية ة وإدارة الن ةةركات ،وم ةةن بح ة األداء ا ا ةةذا
ا ةةال علةةل املةةد الطويةةل .وقةةد زاد عةةدد ُعضةةاء املبةةادرة ليصةةل إىل  68بورصة  .وزادت منةةارك
البورصةةات مةةن البلةةدان النامي ة ريةةا الحةةاحلي إ انضةةمت إىل املبةةادرة ُرب ة بورصةةات ا الحةةنت
املاضيت  ،وا التحديةد بورصة بوتحةواان وبورصة روانةدا وبورصة زمبةابوي وبورصة كازا حةتان.
وكأعضاء ا املبادرة ،استفادت البورصةات ا عةام  ٢0١7مةن االلتةزام املت لة التمويةل األ ضةر
واملح ةةاواة بة ة اجلنحة ة م ةةن ة ة ل حل ةةات دراس ةةي ةةب ي ونن ةةر ونية ة توجي ية ة للبورص ةةات
املحتدام بنأن اذين املوضوع  .واءضاف إىل لا ،تل ةت بوتحةواان محةاعدة ت نية ا وضة
توجي ات بنأن اءب عةن امل لومةات البيعية واالجتماعية واءدارية للنةركات املحةجل ا اةذ
البورص ةةات ،ال ةةان كان ةةت ق ةةد التزم ةةت ملة ة البورص ةةات املح ةةتدام لح ةةد فج ةةوة امل لوم ةةات البيعية ة
واالجتماعي واءداري  .و ع ادلت راكات م فراد البورصةات األعضةاء بنةأن التوعية املحةاواة
بة ة اجلنحة ة  ،مب ةةا ا ل ةةا مة ة بورصة ة روان ةةدا .وت ةةاون األون ت ةةاد مة ة بوتحة ةواان بن ةةأن ُفض ةةل
املمارسةةات ا التمويةةل األ ضةةر مةةن ة ل الفري ة االستنةةاري امل ةةل التمويةةل األ ضةةر التةةاب
ملبادرة البورصات املحتدام  ،الذي بظل بوتحواان بتمحليل فيه.

 -٤8وتنمل ُننط بناء ال درات الان يضطل ا األون تاد ا البلدان النامي ريا الحةاحلي
ُننط ات صل مبحأل املل ي الف رية مةن ُجةل التنمية  .وا نيحةانُ/بريل  ،٢0١7قةدم األون تةاد
دورات تدريبية اسةةتفاد من ةةا عةةدد مةةن البلةةدان النامية ريةةا الحةةاحلي  ،مبةةا ا لةةا حل ة عمةةل بنةةأن
ن ةةل الت نولوجيةةا والصةةح ال ام ة نع دظامةةت ا داكةةار وُ دععةةدت الت ةةاون م ة ب ةرانمج األمةةم املتحةةدة
املنة ك امل ةةل بفةةاوة ن ةةص املناع ة البن ةري /اءيدز وبةرانمج األمةةم املتحةةدة اء ةةاي ورابط ة يولح ة .
وكةةان مةةن ب ة البلةةدان املنةةارك بوركينةةا فاسةةو ومةةا والنيجةةر .وا تن ةرين الحلةةاع/نوفمرب ،٢0١7
نع دظاةةم ا بينةةوفتو ،إ يوبيةةا ،ملةةديري البحةةوث ،ب ةرانمج تةةدريج عةةن االبت ةةار واملل ي ة الف ري ة ون ةةل
الت نولوجي ةةا ،مة ة ال كي ةةز عل ةةل ال ط ةةاع الزراعة ة  .وك ةةان ام ةةد م ةةن الت ةةدريب ا ةةو بن ةةاء ق ةةدرات
البةةاححل وف م ةةم فيمةةا يت ل ة اتبةةاع ىلةةج مت ةوازن ومت امةةل إزاء االبت ةةار واملل ي ة الف ري ة ون ةةل
الت نولوجيا بطري ة تحةاعدام ا بنةاء ع قة محةتدام مة ال طةاع اصةاص .واءضةاف إىل لةا،
قةةدم األون تةةاد ت لي ةةات موضةةوعي بنةةأن منةةروع اس ة اتيجي ُورينةةدا الو ني ة للمل ي ة الف ري ة .
وُعقرت الت لي ات علةل ُىلةا تةوفر ُساسةاع متينةاع للمناقنةات الو نية وُعد درجةت ا منةروع االسة اتيجي .
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وا يف ار/مةةارة  ،٢0١8قةةام األون تةةاد ،الت ةةاون م ة وزارة الصةةناع ا إ يوبيةةا ومنظم ة الصةةح
ال املي ة  ،بتيحةةا مناقن ة رفي ة املحةةتو بنةةأن إص ة قةةانون ال ةرباءات ا إ يوبيةةا لةةدعم اءنتةةا
اال للمحتحضرات الصيدالني املبت رة.
 -٤٩وواصةةل األون تةةاد ُيضةاع ت ةةدا املحةةاعدة إىل مراكةةز إمربيتيةةا اصمحة ال ايمة ا البلةةدان
النامي ة ريةةا الحةةاحلي  ،مةةن ة ل اصةةدمات االستنةةاري  ،وحل ةةات ال مةةل والل ةةات الدراسةةي
املت ل ة ة الحياسة ة ال امة ة االس ةةتناد إىل إ ةةار سياس ةةات تنظ ةةيم املن ةةاري  ،فضة ة ع ع ةةن الت ةةدريب
ملنظمة املنةةاري واملؤسحةةات الصة اة واملتوسةةط الجةةم .وا الربة األول مةةن عةةام  ،٢0١8قةةدم
األون تةةاد ،الت ةةاون م ة منظم ة األمةةم املتحةةدة للتنمي ة الصةةناعي  ،املحةةاعدة إىل ح وم ة إ يوبيةةا
لوضة اسة اتيجي و نية لتنظةةيم املنةاري  .وعةةزز األون تةةاد ُيضةاع قةدرات مراكةةز إمربيتيةةا ا عةةدد
مةةن البلةةدان ،ومن ةةا زامبيةةا .وجةةر رديةةد ة ادة تةةدريب املةةدرب وت ةةدا الةةدعم إىل النةةب ات
واملبةةادرات اءقليمي ة لتحةةتفيد من ةةا البلةةدان النامي ة ريةةا الحةةاحلي التالي ة  :إ يوبيةةا واراري ةواي وبوتح ةواان
وزامبيا وسوازيلند وليحوتو وم وي.
 -٥0وواصل األون تاد ال مل م جمموع خمتارة من البلدان النامي ريا الحاحلي لتحديةد فةرص
الةةروابمل التجارية مةةن ُجةةل ربةةمل ُصةةحام املنةةاري االية النةةركات ال بةةاة ،ال سةةيما ا قطةةاع
الزراع ة والبنةةاء .وإن ُننةةط بنةةاء الةةروابمل ،الةةان ُعجريةةت الت ةةاون م ة وكةةاالت ب ة لألمةةم املتحةةدة
ضمن إ ار من ك ُ ،حت لألون تاد ُن يحاعد ُكحلر من  ٢00منظم مناري ا زامبيا.
 -٥١وتؤدي سياسات املنافح الف ال دوراع ااماع ا دعم بيع األعمال وت زيةز كفةاءة األسةواق
وابت اراا ومحاي املحت لا .وسةاعد األون تةاد ،ا إ ةار عملةه ا اةذا ا ةال ،ة بلةدان انمية
ريا سةاحلي ا بحة قةدرا ا ال انونية والتنظيمية  .ف لةل سةبيل املحلةال ،كةان امةد مةن منةروع
يت ل ة بت زي ةةز ال ةةدرات ا جم ةةال إنف ةةا املنافح ة ومحاي ة املح ةةت لا ا إ يوبي ةةا ا ةةو بح ة اء ةةار
ال انوع واملؤسح وإرساء األسس ال زم لتح ي املزيةد مةن الف الية ا إنفةا سياسةات املنافحة
ا إ يوبيا .وُ اذا املنروع ملويف ايع املنافح التجاري ومحاي املحت ل تل تدريب فل
ا بليل االندماجات ،واملمارسةات التجارية ريةا ال ادلة  ،ومحاية املحةت لا ،وت نيةات التح ية ،
ويحةةر ُيضةاع تبةةادل اصةةربات مةةن ة ل منةةارك مةةويف اميعة ا جةةوالت
وإنفةةا قةةانون املنافحة  .ا
دراسي إىل ايعات منافح ُ ر ومؤررات بنأن سياسات املنافح .
 -٥٢وا إ ةةار بةرانمج لةةدعم التجةةارة والت امةةل االقتصةةادي ،لةةب االبةةاد األوروة واجلماعة
االقتصادي والن دي لوسمل ُفري يا إىل األون تاد ُن يحاعد مثاني بلدان ا وسةمل ُفري يةا ا ت زيةز
قوان وسياسات املنافح ومحاي املحت لا .وا إ ار اذا املنةروع ،حصةلت تنةاد وف ورية ُفري يةا
الوسةةطل علةةل تةةدريب ي صةةل  .ونع دظامةةت ا ان ة ا الفة ة مةةن  7إىل  ٩يف ار/مةةارة ٢0١8
حل ة دراسةةي و ني ة للةةدعوة ا جمةةال املنافح ة ومحاي ة املحةةت لا .ونع دظامةةت ا جنامينةةا ا  ٥و6
باج/فرباير  ٢0١8حل دراسي و نية بنةأن املنافحة ومحاية املحةت لا اةدف ا تحةليمل الضةوء
علةةل دور سياسةةات املنافح ة ومحاي ة املحةةت لا ا ةةو اقتصةةاد تنةةاد وتنميتةةه ،ا ضةةوء جمموع ة
املب ةةادئ وال واع ةةد املنص ةةف املتف ة علي ةةا اتفاق ةاع مت ةةدد األ ةرا م ةةن ُج ةةل م افح ة املمارس ةةات
التجارية الت ييدية ومبةةادئ األمةةم املتحةةدة التوجي ية لماية املحةةت لا وعةةرض ال ناصةةر الرييحةةي
مةةذ الحياسةةات والنظةةر ا اصيةةارات املقتلفة املتو ةةاة مةةن ُجةةل التنفيةةذ الف ةةال مةةذ الحياسةةات
ا تنةةاد والتف ةةا ا إ ةراك ال طةةاع اصةةاص وا تمة املةةدع واجل ةةات امل نية األ ةةر ا املنط ة
ا إدارة قوان وسياسات املنافح ومحاي املحت لا.
16

GE.18-04672

TD/B/65(1)/6

سادس ا -استعماض منتصف املدة رشأن تنفي رمجمع عمي نيينا
 -٥٣اعتم ة ةةدت اجلم ي ة ة ال ام ة ة  ،ا  ٢0ك ة ةةانون األول/ديح ة ةةمرب  ،٢0١7ال ة ةرار ٢٣٢/7٢
بنةةأن متاب ة مةةؤرر األمةةم املتحةةدة الحلةةاع امل ةةل البلةةدان النامي ة ريةةا الحةةاحلي  .وقةةررت اجلم ي ة
ال ام ة ُن تةةدعو ،وف ةاع ملةةا ورد ا الف ةةرة  78مةةن ب ةرانمج عمةةل فيينةةا ،إىل ع ةةد اسةةت راض ةةامل
رفي ة املحةةتو ملنتصةةف املةةدة بنةةأن تنفيةةذ ب ةرانمج عمةةل فيينةةا لل ةةد  ٢0٢٤-٢0١٤ا موعةةد
ال يتجةةاوز كةةانون األول/ديحةةمرب  ٢0١٩وأبن تعةةدعل في ة مؤسح ةات منظوم ة األمةةم املتحةةدة
ات الصل  ،مبا في ا األون تاد ،كل ا حةدود واليتةه وا حةدود املةوارد املتاحة  ،إىل ت ةدا الةدعم
ل ملي ة االسةةت راض وأبن ي ةةون اسةةت راض منتصةةف املةةدة الرفي ة املحةةتو محةةبوقاع اجتماعةةات
بضاي إقليمي  ،ححب االقتضاء وا حةدود املةوارد املتاحة ( .)١0وقةررت اجلم ية ال امة ُيضةاع ُن
يتنةةاول اسةةت راض منتصةةف املةةدة النةةامل الرفية املحةةتو التا ةةدم الةةذي ُحرزتةةه البلةةدان النامية ريةةا
الحاحلي وبلةدان املةرور ال ةابر والنةركاء ا التنمية ا تنفيةذ بةرانمج عمةل فيينةا وُن ي ةون منتةد
لت اس ةةم ُفض ةةل املمارس ةةات وال ةةدروة املح ةةتفادة وبدي ةةد ال ب ةةات وال ي ةةود املص ةةادف واءج ةراءات
واملبادرات ال زم للت لب علي ا ،وكذلا التحد ت واملحايل النا ع  ،من ُجل مواصةل اءسةراع
بوتاة تنفيذ برانمج عمل فيينا(.)١١
 -٥٤واألون تاد محت د للمحامه ا است راض منتصةف املةدة بنةأن تنفيةذ بةرانمج عمةل فيينةا ا
ا ةةاالت الواق ة ضةةمن نطةةاق واليتةةه وا تصاصةةه .وسةةي ون اسةةت راض منتصةةف املةةدة فرص ة مناسةةب
ءعادة توجيه انتبا ا تم الدو إىل التحد ت اء ايي الان تواج ا البلةدان النامية ريةا الحةاحلي ،
ال س ةةيما ا س ةةياق ب ية ة ُا ةةدا التنمية ة املح ةةتدام وت ةةد طة ة التنمية ة املح ةةتدام ل ةةام ٢0٣0
أبال يتقلف ُحد عن الركب ،مةن ُجةل توليةد الةز م الة زم ل ة ب ة البلةدان النامية ريةا الحةاحلي
األادا وال ا ت الواردة ا برانمج عمل فيينا لول موعد  ٢0٢٤املحت د .

سارعا -الدروس املستفادة والتوصيات املتعلقة ابلسياسة العامة
 -٥٥يب ة التب ةةا ؤ ال ةةاد ا النم ةةو ا البل ةةدان النامي ة ري ةةا الح ةةاحلي واخنف ةةاض حص ةةت ا م ةةن
الص ةةادرات ال املي ة ة من ةةذ اعتم ةةاد ب ة ةرانمج عم ةةل فيين ةةا ا ع ةةام  ٢0١٤التح ةةد ت املح ةةتمرة ال ةةان
تواج ةةا اةةذ البلةةدان كنتيج ة لب ةةداا اجل ةراا واعتماداةةا علةةل الحةةل األساسةةي  .ويض ة ُيض ةاع
موض ة الح ةؤال قةةدر ا علةةل ب ي ة ُاةةدا ب ةرانمج ال مةةل لةةول املوعةةد املحةةت د  ،فض ة ع عةةن
إحراز ت دم مو ب ي ُادا التنمي املحتدام .
 -٥6وا ضةةوء اةةذ امل لومةةات ،ال بةةد مةةن بةةذل ج ةةود م ةةززة لةةدعم تنفيةةذ ب ةرانمج ال مةةل،
ومحةةاعدة البلةةدان النامي ة ريةةا الحةةاحلي ا الت لةةب علةةل ال بةةات اجل رافي ة وامي لي ة لتنميت ةةا.
وينب ة ُن ي ةةد اسةةت راض منتصةةف املةةدة امل بةةل بنةةأن تنفيةةذ بةرانمج ال مةةل إىل بديةةد التةةدابا
الواجب اتا اا ل س محار التةداور امل لة ا النمةو والصةادرات ،بحةبل من ةا حنةد مزيةد مةن
الدعم من ُجل تيحةا التجةارة والت ةاون ا جمةال املةرور ال ةابر ولبنةاء ال ةدرات اءنتاجية مةن ُجةل
__________

( ،A/RES/72/232 )١0الف رة .٤7
( )١١املرج نفحه ،الف رة .٤8
GE.18-04672

17

TD/B/65(1)/6

ب ي ة التح ةةول امي ل ة  .وينب ة ُن يتج ةةاوز ت زي ةةز الن ةراك ب ة البل ةةدان النامي ة ري ةةا الح ةةاحلي
وبلدان املةرور ال ةابر والنةركاء ا التنمية الت ةاون اء ةاي الت ليةدي وُن ينةمل تةدابا مركةزة لةدعم
تنمي ال طاع اصاص وبناء ال درات اءنتاجي .
 -٥7وقد حصل الدعم امل دم من األون تاد ا تنفيذ برانمج ال مل عرب خمتلةف ُولو تةه علةل
ت ييمةةات إلابية وت لي ةةات مةةن املحةةتفيدين وكةةذلا مةةن م يدامة محةةت ل  .و ة د األون تةةاد ةواع
مطةةرداع ا لبةةات املحةةاعدة الت نية والةةدعم ا جمةةال بنةةاء ال ةةدرات للبلةةدان النامية ريةةا الحةةاحلي ،
مبةةا ا لةةا ا جمةةا تيحةةا التجةةارة وبنةةاء ال ةةدرات اءنتاجية  .واألون تةةاد محةةت د ل سةةتمرار ا
توسةةي دعمةةه ا حةةدود قدراتةةه وم ةوارد  .بيةةد ُن ز دة املحةةاعدة الةةان ي ةةدم ا األون تةةاد بطري ة
محتدام يتطلب موارد مالي إضافي ارج عن امليزاني .

التوصيات املتعلقة ابلسياسة العامة
 -٥8قد يود جملس التجارة والتنمية النظةر ا ت ةدا التمةاة إىل البلةدان النامية ريةا الحةاحلي
وبلدان املرور ال ابر والنركاء ا التنمي ل تنفذ التدابا ات األولوي ا برانمج عمل فيينا.
 -٥٩وقةد يةود ُعضةاء جملةس التجةارة والتنمية النظةر ا ت ةدا دعةم ننةمل ا عملية اسةةت راض
منتصف املدة بنأن تنفيذ برانمج عمل فيينا ،واست راض الت دم اارز حىت امنن ،وبديةد التةدابا
ات األولوي ال زم  ،وت بع في اجل ات صاحب املصلح لت زيز اجل ود ا الحنوات امل بل .
 -60وق ةةد ي ةةود جمل ةةس التج ةةارة والتنمية ة النظ ةةر ا تن ةةجي اجل ةةات املامة ة والبل ةةدان األ ةةر
ال ةةادرة علةةل لةةا عل ةل دعةةم ُعمةةال األون تةةاد املت ل ة البلةةدان النامي ة ريةةا الحةةاحلي وتنفيةةذ
برانمج عمل فيينا.
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