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 جملس التجارة والتنمية
 األولالدورة اخلامسة والستون، اجلزء 

 ٢0١8حزيران/يونيه  ١٢-٤جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت 8البند 

األنشطة املضطلع هبا لدعم تنفيذ  رذمجمع عمذي نيينذا 
 لصاحل البلدان النامية غري الساحلية

األنشذذطة املضذذذطلع هبذذذا لذذذدعم تنفيذذذ  رذذذمجمع عمذذذي نيينذذذا لصذذذاحل البلذذذدان   
 ٢٠٢٤-٢٠١٤النامية غري الساحلية للعقد 

 تنفيذي موجز  
 ٢0٢٤-٢0١٤يدعو برانمج عمل فيينا لصاحل البلدان النامية  ريةا الحةاحلي  لل  ةد  

جمالس إدارة مؤسحات منظوم  األمم املتحدة ألن تةدر  تنفيةذ بةرانمج ال مةل ا بةرامج عمل ةا 
 . (١)وألن جتري، ححب االقتضاء، عمليات است راض قطاعي  ومواضي ي  لربانمج ال مل

الت ريةر بنةاءع علةل  لةةب مةن الةدورة االسةتحلنايي  الادية  والحل  ة   لةةس  وقةد ُععدةد اةذا 
التجةةةةارة والتنميةةةة  مةةةةن ُجةةةةل اسةةةةت راض األننةةةةط  الةةةةان يضةةةةطل   ةةةةا األون تةةةةاد دعمةةةةاع لةةةةربانمج 

وي دم الت رير وصفاع لألننط  املضطل   ا علل نطاق األون تاد لدعم تنفيذ بةرانمج  .(٢)ال مل
. ويتضةةةمن ُيضةةةاع الةةةدروة املحتقلصةةة  ويففةةةاق الت ةةةدم ا ٢0١٤عةةةام ال مةةةل منةةةذ اعتمةةةاد  ا 

مواصةةل  تنفيةةذ اءجةةراءات والت  ةةدات املندرجةة  ضةةمن واليةة  األون تةةاد وا تصاصةةاته. وي ةةد  
إىل محةةةةاعدة جملةةةةس التجةةةةارة والتنميةةةة  علةةةةل النظةةةةر ا البنةةةةد  ي الصةةةةل  مةةةةن جةةةةدول األعمةةةةال 

ي ستجريه اجلم ي  ال ام  بنأن تنفيةذ بةرانمج املؤقت واملحامه  ا است راض منتصف املدة الذ
 .٢0١٩ال مل ا موعد ال يتجاوز كانون األول/ديحمرب 

 
 

__________ 

(١) A/RES/69/137 ، 76الف رة. 
(٢) TD/B(S-XXXI)/2.  
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 مقدمة  

ةةد بةةرانمج عمةةل فيينةةا لصةةاحل البلةةدان الناميةة  ريةةا الحةةاحلي  لل  ةةد  -١  ٢0٢٤-٢0١٤اعتعمد
عع دةد ا فيينةا ا الفة ة ا مةؤرر األمةم املتحةدة الحلةاع امل ةل البلةدان النامية  ريةا الحةاحلي ، الةذي 

. وكةةةةان امةةةةد  مةةةةن املةةةةؤرر اةةةةو تنةةةةاول االحتياجةةةةات ٢0١٤تنةةةةرين الحلةةةةاع/نوفمرب  ٥إىل  ٣مةةةةن 
والتحةةد ت اصاصةة  الةةان تواج  ةةا البلةةدان الناميةةة  ريةةا الحةةاحلي  بحةةبب موق  ةةا اجل ةةراا النةةةاي  

الوصةةةول مبا ةةةرة إىل االقتصةةةادي . ف ةةةدم قةةةدر ا علةةةل  - واخنفةةةاض محةةةتو ت التنميةةة  االجتماعيةةة 
البحةةر ل ل ةةا ت تمةةد علةةل بلةةدان املةةرور ال ةةابر مةةن ُجةةل إقامةة  روابةةمل ف الةة  مةة  األسةةواق ال امليةة . 
وعةةة وة علةةةل  لةةةا، ل ل ةةةا الب ةةةد اجل ةةةراا عةةةن ُقةةةرم مينةةةاء ا وضةةة  ريةةةا مةةةؤات فيمةةةا يت لةةة  

الن ةةةل البحةةةري. التوقيةةةت والت ةةةاليف املتصةةةل  بن ةةةل البضةةةاي  ألن الن ةةةل الةةةربي ُريلةةةل ب حلةةةا مةةةن 
وتعضةةةا  إىل منةةة ل  الب ةةةد بةةةد ت امل ةةةابر الدوديةةة  املت ةةةددة واءجةةةراءات اجلمركيةةة  واملتطلبةةةات 
املتباين  ونظم ولوايح الن ل ريا املتواف ة . ونتيجة  لةذلا، اتضةح ُن الننةاج التجةاري للبلةدان ريةا 

لدان الحاحلي . ويضاعف ا املاي  عن النناج التجاري للب ٣0الحاحلي  ي ل ا املتوسمل بنحب  
تزايةةد ُمهيةة  س سةةل ال يمةة  ال امليةة  األ ةةر الحةةلج للت ةةاليف التجاريةة  علةةل يففةةاق االنةةدما  ال ةةامل  

بلةةداع مةةن البلةةدان الناميةة  ريةةا الحةةاحلي   ٢7للبلةةدان ريةةا الحةةاحلي . وعةة وة علةةل  لةةا، ي تمةةد 
ا املايةةة  مةةةن صةةةادرا ا،  ٥0بلةةةداع علةةةل الحةةةل  األساسةةةي  األوليةةة  ألكحلةةةر مةةةن  ٣٢البةةةالد عةةةدداا 

ل ل ةةا  ةةديدة التةةأ ر بصةةدمات األسةة ار اصارجيةة  وتةةد مةةن م ةةا التجةةارة والنمةةو علةةل إلةةاد  ممةةا
 فرص ال مل والد من الف ر.

وللتحةةد ت املتمحللةة  ا الب ةةد عةةن البحةةر واالعتمةةاد علةةل الحةةل  األساسةةي  الةةان تواج  ةةا  -٢
م علةةل يففةةاق التنميةة  النةةامل . وت ةةر  البلةةدان الناميةة  ريةةةا البلةةدان الناميةة  ريةةا الحةةاحلي  ُ ةةر اةةا

الحةةةاحلي  متوسةةةمل م ةةةدالت  ةةةو ُدل ممةةةا ت رفةةةه البلةةةدان الحةةةاحلي   وتفيةةةد إحةةةد  الدراسةةةات ُن 
واءضةةاف  إىل  لةةا، ينةةدر   .(٣)ا املايةة  ١,٥وضةة  البلةةدان ريةةا الحةةاحلي   فةةيل  واةةا  ةةوا  

 بلداع ضمن جمموع  ُقل البلدان  واع. ٣٢لبالد عدداا نصف البلدان النامي  ريا الحاحلي  ا

 وب ةةد فةة ة  ويلةة  مةةن النمةةو الحةةري ، عرفةةت البلةةدان الناميةة  ريةةا الحةةاحلي  كمجموعةة  مةةؤ راع  -٣
، كةان متوسةمل ٢0١٣-٢000اخنفاضاع حةاداع ا متوسةمل  ةو النةاتج االة  اءفةا . ففة  الفة ة 

 ٢0١٤ا املايةة ، ول نةةه اخنفةةيل ا عةةام  7حةةاحلي  فةةوق م ةةدل النمةةو ا البلةةدان الناميةة  ريةةا ال
نصيب ا املاي . ومن حيث  ٢,8ليصل إىل  ٢0١6ا املاي ، وتبا أ ُكحلر من  لا ا  ٥.6 إىل

وعرفةةت  .٢0١6ا املايةة  ا عةةام  0.٤إىل  ٢0١٤ا املايةة  ا عةةام  ٣.١الفةةرد، اخنفةةيل امل ةةدل مةةن 
الحةنوي ، محل ع ُقل البلدان  واع، الان تراج  متوسمل  واةا بلدان انمي  ُ ر  ُيضاع تبا ؤاع اقتصاد ع 

ُ ةةر   ، وإن مل ت ةةر  ُي جمموعةة ٢0١6ا املايةة  ا عةةام  ٣,8إىل  ٢0١٤ا املايةة  ا عةةام  ٥مةةن 
 تبا ؤاع حاداع كالذي عرفته البلدان النامي  ريا الحاحلي .

ا البلدان النامي  ريا الحةاحلي  وي د  برانمج عمل فيينا إىل م اجل  التحد ت الان تواج   -٤
علةةةل مةةةو متحةةة  واملحةةةامه  ا ب يةةة  م ةةةدل  ةةةو م ةةةزاز محةةةتدام و ةةةامل للجميةةة  والةةةد مةةةن الف ةةةر. 

__________ 

(٣) L MacKellar, A Wörgötter and J Wörz, 2002, Economic growth of landlocked countries, In: G 

Chaloupek, A Guger, E Nowotny and G Schwödiauer, eds., Economics in Theory and Practice, 

Springer, Berlin: 213–226.  
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وي    برانمج ال مل أبن بلدان املرور ال ابر تواجه ُيضاع بد ت كباة ألن ال ديد من ا بلدان انمية  
لبلةةدان الناميةة  ريةةا الحةةاحلي  ا ةةاورة عبعةةاع كبةةااع علةةل ُيضةةاع. ون ةةن ُن تفةةرض جتةةارة املةةرور ال ةةابر مةةن ا

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  

ان الناميةة  ريةةا الحةةاحلي  وبلةةدان املةةرور ال ةةابر والنةةركاء ا التنميةة . وتةةدد الةةربانمج ُولةةو ت بةة  البلةةد
ال مل الحت التالي ، الان ينطوي كل من ا علل ريا ت ُوادا  حمددة للبلدان النامية  ريةا الحةاحلي  

امةةد  الن ةةاي  وبلةةدان املةةرور ال ةةابر، ححةةب االقتضةةاء، والنةةركاء ا التنميةة ، وسيحةةاام تنفيةةذاا ا 
 : (٤)املتمحلل ا بويل البلدان ريا الحاحلي  إىل بلدان موصول  براع 

 املحايل األساسي  املتصل  بحياسات املرور ال ابر. :١األولوي  

 تطوير امياكل األساسي  وصيانت ا: :٢األولوي  

 امياكل األساسي  للن ل  )ُ(  

 امل لومات واالتصاالت.امياكل األساسي  للطاق  وت نولوجيا  )م(  

 التجارة الدولي  وتيحا التجارة: :٣األولوي  

 التجارة الدولي   )ُ(  

 تيحا التجارة. )م(  

 الت امل والت اون علل الص يد اءقليم . :٤األولوي  

 التحول االقتصادي امي ل . :٥األولوي  

 وسايل التنفيذ. :6األولوي  

ننةةط  بنةةاء ال ةةدرات الةةان يضةةطل   ةةا األون تةةاد وي ةةرض اةةذا الت ريةةر املحةةاعدة  -٥ الت نيةة  ُو
 لدعم تنفيذ برانمج عمل فيينا منذ اعتماد ، تب اع ل تيب ُولو ت ال مل.

 : املسائي األساسية املتصلة رسياسات املمور العارم١األولوية  -أولا  

بر للوصةةةول إىل ا ضةةةوء اعتمةةةاد البلةةةدان الناميةةة  ريةةةا الحةةةاحلي  علةةةل بلةةةدان املةةةرور ال ةةةا -6
األسةةواق الدوليةة ، تةةؤدي حريةة  املةةرور ال ةةابر، إىل جانةةب امياكةةل األساسةةي  للن ةةل واللوجحةةتيات، 

 دوراع ااماع ا يففاق تنمي  البلدان النامي  ريا الحاحلي .

وبنةةةةاءع علةةةةل اةةةةذ  اصلفيةةةة ، ي ةةةةدم األون تةةةةاد املحةةةةاعدة الت نيةةةة  وبنةةةةاء ال ةةةةدرات ملحةةةةاعدة  -7
 الحةاحلي  وبلةدان املةرور ال ةابر النامية  ا تنفيةذ االتفةاق املت لة  بتيحةا التجةارة البلدان النامي  ريا

مةةةن االتفةةةاق، الةةةان  ١١ا منظمةةة  التجةةةارة ال امليةةة . وينةةةمل  لةةةا ت ةةةدا الةةةدعم ا تنفيةةةذ املةةةادة 
تتضةةمن ُح امةةاع حمةةددة بنةةأن املةةرور ال ةةابر، فضةة ع عةةن مةةواد ُ ةةر   ات صةةل  الت ةةاون املت لةة  

بنةةةأن امل لومةةةات املتاحةةة  عةةةن  ٢-١بنةةةأن الننةةةر، واملةةةادة  ١-١ال ةةةابر، مةةةن قبيةةةل املةةةادة  املةةةرور
 7-7بنةأن ال  ةوات، واملةادة  ٣-6بنةأن فرصة  الت لية ، واملةادة  ١-٢ ري  اءن نةت، واملةادة 

بنةةأن  ١0بنةةأن الت ةةاون بةة  الوكةةاالت الدوديةة ، واملةةادة  8بنةةأن املنةة ل  امل تمةةدين، واملةةادة 
__________ 

(٤) A/RES/69/137.  
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 ١8ات. و ةة ل الفةة ة املنةةمول  الت ريةةر، قةةدم األون تةةاد املحةةاعدة ا تنفيةةذ االتفةةاق إىل النةة لي
 . (6)بلداع من بلدان املرور ال ابر النامي  ١7و (٥)من البلدان النامي  ريا الحاحلي بلداع 

مةات وقدم األون تاد املحاعدة الت ني  بنأن الت اون ا جمال املةرور ال ةابر إىل عةدد مةن املنظ -8
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 . 

   دراسي  ا ُسونحيون لبلةدان ، نظم األون تاد، الت اون م  ح وم  اراريواي، حل٢0١٥وا عام 
منط ةة  رابطةة  ت امةةل ُمري ةةا ال تينيةة  مةةن ُجةةل تةةوفا بنةةاء ال ةةدرات بنةةأن تنفيةةذ حلةةول املمارسةةات 
اجليدة للمرور ال ابر للبضاي . وحضةر الل ة  الدراسةي  منةاركون مةن األرجنتة  ُووروريةواي واراريةواي 

 او و يل  وكولومبيا.املت ددة ال وميات( وب -والربازيل وبوليفيا )دول  

و ارك األون تاد ا است راض املبادئ التوجي ي  للمرور ال ابر الصادرة عن منظمة  اجلمةارك  -٩
 .٢0١7ا عام  كتيب ال بورال املي ، األمر الذي ُد  إىل ننر 

، نظةةم األون تةةاد حل ةة  عمةةل جتريبيةة  ملنحةة   املةةرور ال ةةابر علةةل ٢0١8وا يف ار/مةةارة  -١0
مةةةةن اتفةةةةاق تيحةةةةا التجةةةةارة، ب يةةةة  بديةةةةد وتطةةةةوير  ١١ ل، املنةةةةار إلةةةةي م ا الف ةةةةرة الصةةةة يد الةةةةو 

ُ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  

  فاع   رق ُفري يا وإدارة وكال  تيحا الن ل ال ةابر وسةلط  املمةر النةما  لتنحةي  الن ةل من ُمان
ال ةابر. وسةو  ي مةل األون تةةاد مة  منظمةات دوليةة  ُ ةر  ملواصةل  تطةةوير اةذ  الةدورة التدريبيةة ، 

 الان ن ن عنديذ بدء تنفيذاا ا منا   ُ ر .

 وصيانتها : تطويم اهلياكي األساسية٢األولوية  -اثنياا  

 اهلياكي األساسية للنقي -ألف 

ي تحةةةة  ت زيةةةةز الةةةةنظم املحةةةةتدام  لن ةةةةل البضةةةةاي  ُمهيةةةة  حا ةةةة  لتح يةةةة   ةةةةدمات ن ةةةةل  -١١
ولوجحةةةتيا  ات كفةةةاءة اقتصةةةاد ع وجمديةةة  اجتماعيةةةاع وم يمةةة  بيعيةةةاع. وب ي ةةةاع مةةةذ  ال ايةةة ، ي مةةةل 

البلةدان النامية  ريةا الحةاحلي ، علةل وضة  األون تاد من ُجل ت زيز قدرة البلدان النامي ، مبةا في ةا 
 وتنفيذ سياسات وتدابا للن ل املحتدام، فض ع عن إجراءات التمويل ويفلياته.

ومنذ اعتماد برانمج عمل فيينا، ما فتئ األون تاد ي مل م  وكال  تيحا الن ةل ال ةابر ا  -١٢
ق ُفري يةا ملحةاعد ما ا ج ودمهةا املمر الرييح  وسلط  املمر النما  لتنحي  الن ل ال ابر ا  ر 

الرامي  إىل تنفيةذ اسة اتيجي  لن ةل البضةاي  بطري ة  محةتدام . ونلةت األننةط  تنظةيم حل ة  عمةل 
، اسةةتفاد من ةةا ٢0١6يف ار/مةةارة  ١8إىل  ١٤للتةةدريب وبنةةاء ال ةةدرات ا نةةاوة ا الفةة ة مةةن 

املتحدة وف وري  ال ون و الدن را ي   مناركاع من ُوريندا وبوروندي وف وري  تنزانيا 80ُكحلر من 
__________ 

اكحةةتان وبةةنن وبةةاو وف وريةة  تنزانيةةا املتحةةدة وجنةةوم ُفري يةةا وجيبةةون والحةةن ال والحةةودان وريةةابون وفييةةت انم  (٥)
  وال اماون وكوت ديفوار وكينيا وليرب  وميا ار وانميبيا ونيجا .

املت ددة ال وميات( وف وري  م دونيا  -إ يوبيا ُو ربيجان ُووريندا واراريواي وبوتحواان وبوروندي وبوليفيا )دول   (6)
وف وريةة  مولةةدوفا وروانةةدا وزامبيةةا وزمبةةابوي وسةةوازيلند و اجي حةةتان وكازا حةةتان وليحةةوتو  اليوريوسةة في  سةةاب اع 

  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 

ت املاليةة  الرييحةةي  ا ُفري يةةا جنةةوم الصةةحراء املاييةة  الدا ليةة  و ةةب ات املةةوانئ، وممحللةة  املؤسحةةا
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 .

وا إ ار متاب   حل   ال مل، وضة ت سةلط  املمةر النةما  لتنحةي  الن ةل ال ةابر، الت ةاون  -١٣
مةة  األون تةةاد وبةةرانمج األمةةم املتحةةدة للبيعةة  ومبةةادرة مركبةةات وحمركةةات الةةديزل الحل يلةة  لتحةةالف املنةةا  
وامةةةواء النظيةةةف، برانجمةةةاع للنةةةحن األ ضةةةر، واةةةو األول مةةةن نوعةةةه ا ُفري يةةةا. وُع لدةةة  الةةةربانمج ر يةةةاع 

 تنفيذي  للحلط .ُ ناء اجللح  الحلاني  واألرب   للجن  ال ٢0١7كانون الحلاع/يناير   ١6 ا

 اهلياكي األساسية للطاقة وتكنولوجيا املعلومات والتصالت -ابء 

ي ةةةة   بةةةةرانمج عمةةةةل فيينةةةةا مبةةةةا لل ياكةةةةل األساسةةةةي  للطاقةةةة  والوصةةةةول إىل  اقةةةة  متجةةةةددة  -١٤
ومو وقةة  وميحةةورة الت لفةة  مةةن دور اةةام ا بةةديث ت نولوجيةةا امل لومةةات ونظةةم املةةرور ال ةةابر وت زيةةز 

اءنتاجي  من ُجل ب ية  النمةو والتنمية  املحةتدام . وا اةذا الحةياق، يةذكر بةرانمج ال مةل ال درات 
ُن اءجةةةراءات الةةةان تتقةةةذاا البلةةةدان الناميةةة  ريةةةا الحةةةاحلي  تنةةةمل وضةةة  سياسةةةات الطاقةةة  الو نيةةة  

 لتنجي   اق  متجددة حديحل  ومو وق   د  ت زيز ال درات وضمان الوصول إىل الطاق .

مةةةا للوصةةةةول إىل  : الوصةةةول إىل الطاقةةة  التحويليةةةة "٢0١7اع ت ريةةةر ُقةةةةل البلةةةدان  ةةةةو "ويةةةربز  -١٥
بلةةداع مةةن  ١6الطاقةة  مةةن دور ا عمليةة  التحةةول امي لةة  ا جمموعةة  ُقةةل البلةةدان  ةةواع، الةةان تنةةمل 

 البلدان النامي  ريا الحاحلي . ويندد الت رير علل ُمهي  ضةمان الوصةول إىل الطاقة  لةيس الحتياجةات
سةةت  ك االةة  فححةةب، بةةل ُيضةةاع لل مليةةات اءنتاجيةة . وي ةةدم الت ريةةر جمموعةة  مةةن التوصةةيات اال

 الان لب ُن م ذاا البلدان ا االعتبار عند صياري  الحياسات الو ني  ا جمال الطاق .

وسةةةاعد األون تةةةةاد، ا جمةةةةال ت نولوجيةةةةا امل لومةةةات واالتصةةةةاالت، ال ديةةةةد مةةةةن البلةةةةدان  -١6
لحةةاحلي  ا بديةةد ُ ةةر سياسةةا ا ال امةة  لل لةةم والت نولوجيةةا واالبت ةةار. وا تنةةرين الناميةة  ريةةا ا
 ."اسةت راض سياسةات ال لةم والت نولوجيةا واالبت ةار: روانةدا"، ُجنةز األون تةاد ٢0١7األول/ُكتوبر 

وسةةلمل الت ريةةر الضةةوء علةةل التحةةد ت الرييحةةي  الةةان تواج  ةةا روانةةدا ا اةةذا ا ةةال ُو ةةار إىل ُن 
بت ار واستقدام الت نولوجيا لتحح  ال درة التنافحةي  للنةركات والصةناعات محةأل  ُساسةي . اال

فاد أبن محأل  إلاد الطلب علل الت نولوجيا ا الصناع  يتطلب ُيضاع قدر  ُكرب مةن االاتمةام اع ُو
ُون من مصادر ال ل  الفوري ت زيز الروابمل فيما ب  ُصحام املصلح  الرييحةي  ا اةذا ا ةال، 
محلةةةل ال ومةةة  والنةةةركات واألوسةةةاج األكادنيةةة  ومؤسحةةةات التةةةدريب واجل ةةةات صةةةاحب  املصةةةاحل 

اسة  عامة  و نية  لل لةم ال ام  والبيعي . ونظراع إىل  موحات رواندا اء ايي ، يت   وض  وتنفيذ سي
والت نولوجيا واالبت ار استقدام اء ار املفاايم  للنظام الو ل ل بت ةار. وب ةد ت ةدا الت ريةر، 

روانةدا ولةري تحارعت التطةورات املتصةل  بوضة  الحياسة  ال امة  لل لةم والت نولوجيةا واالبت ةار ا 
وا نطةةاق  ذ علةةل مةةد  نةةس سةةنوات.إعةةداد اسةة اتيجي  و طةة  تنفيةة ٢0١8ا كةةانون الحلاع/ينةةاير 

ردي ةت،  اذا االست راض اصاص الحياسات ال ام ، اضطل  األون تةاد بننةا    وي صةل . ُوالع، ُعجي
بنةةأن  تدريبيةة   ةة ل حل ةة  عمةةل و نيةة  بنةةأن الحياسةة  ال امةة  لل لةةم والت نولوجيةةا واالبت ةةار، دورة

جمةةةال ال لةةةم والت نولوجيةةةا واالبت ةةةار االبت ةةةار لفايةةةدة واضةةة   الحياسةةةات ُوصةةةحام املصةةةلح  ا 
قعةدادم ت لية   نحةاء. ننيةاع، ١0 بااع من  رباء الحياس  ال ام ، مبا ا  لا  60 ارك في ا حوا  

 اام واق احات للمراج   بنأن منروع اس اتيجي  و ني  لل لم والت نولوجيا واالبت ار والبحوث.
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إعةةةةداد اسةةةةت راض للحياسةةةة  ال امةةةة  لل لةةةةم  وي مةةةل األون تةةةةاد مةةةة  ح ومةةةة  إ يوبيةةةةا بنةةةأن -١7
 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.

، ُجر  األون تاد ت ييمات ل ست داد الحري  للتجارة اءل  وني  ل ل ٢0١7وا عام  -١8
  ةد  اةذ  الت ييمةةات إىل محةاعدة البلةدان ا بحةة  ممارسة  التجةارة اءل  ونيةة مةن بةو ن ونيبةةال. و 

جمةةاالت اةة  واالسةةتفادة من ةةا مةةن منظةةور جتةةاري و ةةل ودو  علةةل الحةةواء، وال كيةةز علةةل سةةب   
امل لومةةةات  االسةةةت داد للتجةةةارة اءل  ونيةةة  وصةةةياري  االسةةة اتيجيات  وامياكةةةل األساسةةةي  لت نولوجيةةةا

ت  واأل ةةر ال انونيةة  والتنظيميةة   ونظةةم الةةدف   والوصةةول إىل التمويةةل ألريةةراض التجةةارة واالتصةةاال
اءل  وني   وتنمي  امل ارات املت ل   التجةارة اءل  ونية   وتيحةا التجةارة واصةدمات اللوجحةتي . 
 وتحةةاعد الت ييمةةات واضةة   الحياسةةات علةةل بديةةد ميةةزات قةةدرات التجةةارة اءل  ونيةة  و  را ةةا
وعواي  ةا وفرصةة ا، وتتةةيح مصةةفوف  موج ةة  مةةو اتةا  اءجةةراءات مةةن ُجةةل محةةاعدة صةةناع ال ةةرار 
والنركاء ا التنمي  علل مواج   التحد ت واريتنةام الفةرص. ويتما ةل النةاتج الن ةاي  مة  املحةار 

 لةا ا ، مبةا ا ٢0١8اء اي  ال ام للبلد اصاض  للت ييم. ومث  عدد من الت ييمات امل ررة ل ةام 
 بلدان انمي  ريا ساحلي  محلل ُف انحتان وليحوتو.

 : التجارة الدولية وتيسري التجارة3األولوية  -اثلثاا  

 التجارة الدولية -ألف 

يتمحلل ُحد األادا  األساسي  لربانمج عمل فيينا ا محاعدة البلدان النامي  ريا الحاحلي   -١٩
 مةاد علةل الحةل  األساسةي ، وا ز دة منةاركت ا اا الت لب علةل محةاوئ الب ةد اجل ةراا واالعت

التجارة ال املي ، مبا ا  لا ما يت ل  امل وانت املصن   من الصادرات. ومنذ اعتماد بةرانمج ال مةل، 
ا  ١,٢اخنفضت الص  اءفالي  للبلدان النامي  ريةا الحةاحلي  ا الصةادرات ال املية  مةن الحةل  مةن 

، ويرج   لا إىل حد كبا إىل اخنفةاض ُسة ار الحةل  ٢0١6ا عام  0,٩إىل  ٢0١٤املاي  ا عام 
 األساسي  ال املي .

وي ةةدم األون تةةاد إىل ال ديةةد مةةن البلةةدان الناميةة  ريةةا الحةةاحلي  املحةةاعدة علةةل االنةةدما   -٢0
ا النظةةةام التجةةةاري املت ةةةدد األ ةةةرا . وقةةةد دعةةةم األون تةةةاد البلةةةدان ريةةةا الحةةةاحلي  األقةةةل  ةةةواع ا 

ملفاوضةةات التجاريةة  املت ةةددة األ ةةرا  ا ا ةةاالت الرييحةةي  الةةان بظةةل االاتمةةام، مبةةا ا  لةةا ا
د ول األسواق دون اصضوع للرسوم اجلمركي  والصص وقواعد املننأ، وتنفيذ امل امل  التفضةيلي  

اصةدمات، للقدمات وموردي اصدمات مةن ُقةل البلةدان  ةواع ا ُفري يةا، واملنةارك  ا التجةارة ا 
وكذلا امل امل  اصاص  والتفضيلي . وقد دعةم األون تةاد عةدداع مةن البلةدان ا ف ةم امننر اء ايية  
 ء حة  د ةةول فيةة  ُقةةل البلةةدان  ةةواع، مبةةا في ةةا البلةةدان الناميةة  ريةةا الحةةاحلي ، دون ُن تضةة  للرسةةوم

 إىل عةةدد مةةن البلةةدان الناميةة  ريةةااجلمركيةة  والصةةص. واءضةةاف  إىل  لةةا، قةةدم األون تةةاد املحةةاعدة 
الحةةاحلي  مةةن  ةة ل دعمةةه ألقةةل البلةةدان  ةةواع، وا موعةة  األفري يةة ، وجمموعةة  دول ُفري يةةا والبحةةر 
ال اريج واايمل امادئ ا ُعماما التحضاي  الفني  للمؤرر الةوزاري الةادي عنةر ملنظمة  التجةارة 

. وعلةةل وجةةه اصصةةوص، قةةدم ٢0١7ن األول/ديحةةمرب ال امليةة ، الةةذي عع دةةد ا األرجنتةة  ا كةةانو 
  .٢0١7و ٢0١6األون تاد إس امات موضوعي  إىل م ت فات سفراء ا موع  األفري ي  ا عام  
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 ٢0١٤وإىل زامبيةةةا ا عةةةام   ٢0١6و ٢0١٥وقةةةدم األون تةةةاد إىل بوتحةةةواان ا عةةةام   -٢١
رية . وكةان مةن  ةأن اةذ  األ ةر، ا املحاعدة ال زم  ءعداد ُ ر الحياس  ال ام  التجا ٢0١٥و

حةةةال تنفيةةةذاا، ُن تحةةةاعد بوتحةةةواان وزامبيةةةا ا تنويةةة  اقتصةةةادي ما، واست نةةةا  ُسةةةواق تصةةةدير 
 جديدة، وت زيز اندماج ا ا س سل ال يم  ال املي .

 ةد  ت زيةز  "اسةت راض سياسةات اصةدمات: اراريةواي"، ُعد األون تةاد ٢0١٤وا عام  -٢٢
 ل التوريد والتصدير ا اصدمات. وساعد االست راض اراريواي ا بديد التحد تال درة الو ني  عل

والفةةةرص ا قطاعةةةةات اصةةةةدمات  ات األولويةةةة ، مبةةةةا ا  لةةةةا ُعمةةةةال التنةةةةييد ومةةةةا يتصةةةةل  ةةةةا مةةةةن 
 ةةدمات م نيةة ، فضةة ع عةةن الت لةةيم والنةةؤون املاليةة  و ةةدمات االتصةةاالت. وقةةدم االسةةت راض ُيضةةاع 

م وتنفيةةةةةذ إصةةةةة حات ومبةةةةةادرات الحياسةةةةة  ال امةةةةة  ا اراريةةةةةواي ا اةةةةةذ  توجي ةةةةةات بنةةةةةأن تصةةةةةمي
ال طاعةةات، مةةن قبيةةل ت زيةةز التنةةري  اجلديةةد ل طةةاع البنةةاء، وتلبيةة  الاجةة  إىل كفالةة  ت مةةيم اصةةدمات 
املالي ، وبح  نوعي  اصدمات الت ليمي  من   ل إدما  ااتو  ال لمة  والت نولةوج . وستحةاعد 

ل ت زيةةةةز  ةةةةو قطاعةةةةات اصةةةةدمات وز دة ال ةةةةدرة الو نيةةةة  علةةةةل التصةةةةدير، ومةةةةن   اةةةةذ  التةةةةدابا علةةةة
اءسةةةةة ام ا التنميةةةةة  االقتصةةةةةادي  واالجتماعيةةةةة  ال امةةةةة  ا اراريةةةةةواي. وبنةةةةةاءع علةةةةةل  لةةةةةب ح ومةةةةة  

 اراريواي، ُ ل  األون تاد عملي  إجراء است راض نٍن لحياسات اصدمات.

رة ال امليةة  ينةة ل بةةد ع رييحةةياع للبلةةدان الناميةة  ريةةا وال يةةزال االنضةةمام إىل منظمةة  التجةةا -٢٣
، واصةل ٢0١7و ٢0١6الحاحلي  الان تظل  ار  النظام التجاري املت دد األ را . وا عام  

 األون تاد ت دا املحاعدة الت ني  إىل عدد من البلةدان النامية  ريةا الحةاحلي  ا عمليةات انضةمام ا،
زمةةة  ا جمةةةال الحياسةةةة  ال امةةة  التجاريةةة  واملفاوضةةةةات مةةةن ُجةةةةل واملحةةةاعدة ا بنةةةاء ال ةةةةدرات ال 

ضمان منارك  ف ال  ا املفاوضات  ات الصل . واضةطل  األون تةاد مةدمات استنةاري  وب حلةات 
ننةةط  لبنةةاء ال ةةدرات، مبةةا ا  لةةا منةةاورات ت نيةة  مةة  مفاوضةة  مةةن ُ ربيجةةان بنةةأن  ميدانيةة  ُو

 ( وب حلة  استنةاري  إىل تركمانحةتان٢0١7روز/يوليه  ٢٢و ٢١محايل االنضمام )جنيف، سويحرا، 
 (. وقعةدادمت إىل بةو ن  ةدمات٢0١6نيحةان/ُبريل  ٢0-١7بنأن محةايل االنضةمام )عنة  ُاد، 

استناري  علل ُساة ُكحلر استمراري  بنأن محايل من قبيل اسةت راض التنةري ات االية  املتصةل  
تجارة ال املية . ُو ةااع، قعةدادم الةدعم إىل بلةدان انمية  التجارة لضمان تواف  ا م  اتفاقات منظم  ال

 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.

 امةل امل ةزز، يحةاعد األون تةاد ُقةل البلةدان  ةواع، ومن ةا عةدد مةن وكجزء مةن اء ةار املت -٢٤
البلدان النامي  ريا الحةاحلي ، ا بةديث دراسةا ا التنقيصةي  للت امةل التجةاري، الةان تعحةتقد م 
مبحلابةة  ُدوات لتحديةةد قيةةود الحياسةة  ال امةة  و  را ةةا، وا وضةة  مصةةفوفات ال مةةل مل اجلةة  ال وايةة  

التجةارة. وبةدد اةذ  الدراسةات ال يةود الةان بةول دون إدمةا  ُقةل البلةدان  ةواع  االي  الان ت  ض
ا النظةةام التجةةاري املت ةةدد األ ةةرا  وت مةةيم املحةةايل التجاريةة  ا اسةة اتيجيات التنميةة  الو نيةة . 

 ٢0١٤وقام األون تاد بتحديث الدراسة  التنقيصةي  للت امةل التجةاري املت ل ة  النيجةر ا عةام 
. وركةةةةةز بةةةةةديث الدراسةةةةة  املت ل ةةةةة  ٢0١6ات املت ل ةةةةة  ببوركينةةةةةا فاسةةةةةو وإ يوبيةةةةةا ا عةةةةةام والدراسةةةةة
فاسو علل ت زيز قدرات املل ي  االي  ا جمال صياري  الحياس  ال ام  التجاري  وتنفيةذاا،  ببوركينا

اعتبةةار  لةةا جةةزءاع مةةن اصطةة  الو نيةة  املتوسةةط  األجةةل. وسةةاعد التحةةديث ُيضةةاع ال ومةة  علةةل 
ا  التجةةارة ا  طةة  التنميةة  الو نيةة . وركةةز بةةديث الدراسةة  املت ل ةة  مم يوبيةةا علةةل بحةة  ممةةر إدمةة
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جيبةةون لتيحةةا تةةدف  الحةةل  واصةةدمات عةةرب مينةةاء جيبةةون.  - الحةة ا الديديةة  ا ُديةةس ُاا
 مةا ويت   علل الدولت  بناء قدرا ما اءنتاجي  والتوريدي  وإصة   مؤسحةا ما التجارية  وعمليا

 اجلمركي  لتيحا تدف  الحل  واصدمات. 

 تيسري التجارة -ابء 

إىل محةةاوئ املوقةة  اجل ةةراا النحةةب  لل ديةةد مةةن البلةةدان الناميةة  ريةةا الحةةاحلي ، يعضةةا   -٢٥
عةةن البحةةر عةةدم كفةةاءة اللوجحةةتيات التجاريةة  وعمليةةات التقلةةيص اجلمركةة . والنظةةام امن    النةةاي

للبياانت اجلمركي  )ُسي ودا( نظام فرك  مت امل ءدارة التجارة الدولي  وعمليةات الن ةل ا بيعة  
وسةةاج يفليةة  حديحلةة . وتعصةةمطم وتعطةةوطر تطبي ةةات براجميةةات متطةةورة ل ةة  رتحلةةل اءدارات اجلمركيةة  واأل

التجاري  للم ايا الدولي  عند إجناز اءجراءات املتصل  االسةتااد والتصةدير واملةرور ال ةابر. ونظةام 
بلداع وإقليماع ا في  ُماء ال امل، واو يحاعد ا الةد بنة ل كبةا  ٩٩ُسي ودا محلبت حالياع ا 

  ، يحةاعد نظةام ُسةي ودامن ت اليف ووقت التقليص اجلمرك . وبتبحيمل اءجراءات وت زيز النفافي
بلةداع مةن البلةدان  ٢٣ُيضاع علةل بحة  األمةن وم افحة  الفحةاد. وا الوقةت الاضةر، يحةتقدم 

 . (7)النامي  ريا الحاحلي  نظام ُسي ودا ا اءدارات اجلمركي 

ووكةةةة ء النةةةةحن اةةةةم م ةةةةدمو  ةةةةدمات ييحةةةةرون التجةةةةارة عةةةةن  ريةةةة  محةةةةاعدة األفةةةةراد  -٢6
  م إىل األسواق الدولي ، ومم التا  دور حاسم ا  و اقتصاد البلد. والنركات علل إرسال سل

، نظةةم األون تةةاد، الت ةةاون مةة  االبةةاد الةةدو  لرابطةةات وكةة ء النةةحن، حةةةدنع ٢0١٥وا عةةام 
لتدريب املدرب  ا زمبابوي من ُجل املحاعدة ا بناء قدرة رابط  وك ء الن ل البحةري والنةحن 

  بةةةرانمج تةةةدريج محةةةتدام. وسةةةاعدت الةةةدورة التدريبيةةة  الرابطةةة  علةةةل وضةةة  ا زمبةةةابوي علةةةل وضةةة
  الباع ا ُرب   مراكز تدريب و ني . ٩٩برانجم ا التدريج، األمر الذي ُد  إىل تحجيل 

 : التكامي والتعاون على الصعيد اإلقليمي٤األولوية  -رارعاا  

 جمةةال التجةةارة، وتيحةةا التجةةارة، ي ةة   بةةرانمج عمةةل فيينةةا أبمهيةة  الت امةةل اءقليمةة  ا -٢7
واالستحلمار، والبحث والتطوير، والتنمي  الصناعي ، وال درة علل االتصال اءل  وع  د  ت زيةز 

 التحول امي ل  وربمل املنا   فاعياع األسواق ال املي .

، قةةةةدم ٢0١٥ومنةةةةذ إ ةةةة ق مفاوضةةةةات منط ةةةة  التجةةةةارة الةةةةرة ال اريةةةة  ا حزيران/يونيةةةةه  -٢8
ون تاد، الت اون م  مفوضي  االباد األفري  ، الدعم إىل عملي  التفاوض، الةان تنةمل اللجنة  األ

بلةداع مةن البلةدان النامية  ريةا  ١٥عضواع، مبا ا  لةا  ٥٥ُوعضاء االباد األفري   البالد عددام 
وفةةةةراد   وقةةةةدم األون تةةةةاد املحةةةةاعدة إىل اللجنةةةة  واجلماعةةةةات االقتصةةةةادي  اءقليميةةةة  .(8)الحةةةةاحلي 

 ٢0١6البلةةةةدان ا فيةةةة  ا ةةةةاالت املنةةةةمول  املفاوضةةةةات. وكحلةةةةف األون تةةةةاد دعمةةةةه ا عةةةةام  
املحةةةةاعدة ا إعةةةةداد منةةةةروع اتفةةةةاق منط ةةةة  التجةةةةارة الةةةةرة ال اريةةةة ، مةةةةن  ةةةة ل ت ةةةةدا  ٢0١7و

__________ 

ف انحتان ُووريندا وبوتحواان وبوركينا فاسو وبوروندي وبوليفيا )دول   (7) تركمانحتان املت ددة ال وميات( و  -إ يوبيا ُو
 وتنةةةةاد وف وريةةةة  ُفري يةةةةا الوسةةةةطل وف وريةةةة  الو الدن را يةةةة  النةةةة بي  وف وريةةةة  م ةةةةدونيا اليوريوسةةةة في  سةةةةاب اع 

  وف وري  مولدوفا ورواندا وزامبيا وزمبابوي وسوازيلند وكازا حتان وليحوتو وما  وم وي ونيبال والنيجر.

وبورونةةدي وتنةةاد وف وريةة  ُفري يةةا الوسةةطل وروانةةدا وزامبيةةا وزمبةةابوي إ يوبيةةا ُوورينةةدا وبوتحةةواان وبوركينةةا فاسةةو  (8)
  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 
أن  رايةة  التجةةارة ا الحةةل  واصةةدمات ُ نةةاء ال مليةةات التفاوضةةي  واالستنةةاري ، الةةان تةعوادجةةت بنةة

سةة م األون تةةاد إسةة اماع كبةةااع ا إىلةةاء املرحلةة  األوىل مةةن املفاوضةةات  اعتمةةاد  رايةة  التفةةاوض. ُو
ارة الةةرة ، عنةةدما ُقةةر وزراء التجةةارة االتفةةاق املت لةة  مبنط ةة  التجةة٢0١7ا كةةانون األول/ديحةةمرب 

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 

االبةةاد األفري ةة  ُوعضةةاء  ملواصةةل  ت ةةدا دعمةةه  ةة ل املرحلةة  الحلانيةة  مةةن املفاوضةةات إىل مفوضةةي 
 االباد األفري  ، مبا ا  لا البلدان النامي  ريا الحاحلي .

ودعةم األون تةةاد ُيضةةاع الةةدول األعضةةاء ا منط ةة  التجةارة الةةرة الحل  يةة ، الةةان تضةةم البلةةدان  -٢٩
األفري ةةة . الناميةةة  ريةةةا الحةةةاحلي  ا فاعةةة   ةةةرق ُفري يةةةا والحةةةوق املنةةة ك  لنةةةرق ُفري يةةةا واجلنةةةوم 

وعلةةةل وجةةةه اصصةةةوص، قةةةدم األون تةةةاد املنةةةورة إىل الةةةدول  ةةة ل املرحلةةة  الحلانيةةة  مةةةن املفاوضةةةات 
املت ل   املنافح  وح وق املل ي  الف ري  واالسةتحلمار والتجةارة ا اصةدمات. ُوعةد األون تةاد ورقةات 

وضةةات منط ةة  التجةةارة اقةة   في ةةا  يةةارات لل مةةل ا الحةةياق الحل  ةة  ا ضةةوء الت ةةدم ااةةرز ا مفا
الةةةةرة ال اريةةةة  وريااةةةةا مةةةةن االعتبةةةةارات اء اييةةةة . وعةةةةززت ُننةةةةط  الةةةةدعم اةةةةذ  ال ةةةةدرات التفاوضةةةةي  
 لأل را  امل ني  ُوس مت إس اماع إلابياع ا ال ملي  التفاوضي  املت ل   مبنط   التجارة الرة الحل  ي .

عاع بنةةأن س سةةل ال يمةة  اءقليميةة  ، بةةدُ األون تةةاد ُوجنةةز منةةرو ٢0١7-٢0١٤وا الفةة ة  -٣0
ا املنتجات اجللدي  ا ُفري يا نوله مصةر  التصةدير واالسةتااد األفري ة  ُومانة  ال ومنولةث وينةمل 
دراسةةة  ب نةةةوان "بديةةةد وت زيةةةز س سةةةل ال يمةةة  اءقليميةةة  ا اجللةةةود واملنتجةةةات اجللديةةة  ا ُفري يةةةا". 

واملنتجةةات الوسةةيط  الةةان ن ةةن ُن توفراةةا بلةةدان وحةددت الدراسةة  علةةل محةةتو  تفصةةيل  املةةد  ت 
خمتلف  ا ُفري يا، وال سيما ُقل البلدان  ةواع وب ةيل البلةدان النامية  ريةا الحةاحلي ، ا س سةل ال يمة  
اءقليمي  ااتمل ، من ُجل تصدير املنتجةات اجللدية  الن ايية  مةن ُفري يةا. وحعةدادد ضة ف ال ةدرات ا 

وقات الرييحي  لز دة قيم  الصادرات من املنتجات اجللدي . واسةتناداع إىل اةذا التصميم كواحد من امل 
الدرة املحتفاد والتوصيات الةواردة ا الدراسة ، ُ لة  م  ةد اجللةود واملنتجةات اجللدية  التةاب  للحةوق 

 د   املن ك  لنرق ُفري يا واجلنوم األفري   استوديو إقليمياع للتصميم، مبحاعدة ُمان  ال ومنولث،
 توفا التدريب علل امل ارات الرفي  والتصميم من ُجل إنتا  سل  جلدي  عالي  اجلودة.

وينفةةةذ األون تةةةاد حاليةةةاع منةةةةروع ححةةةام للتنميةةة  بنةةةأن الحياسةةةةات اء اييةةة  لتح يةةة   ةةةةو  -٣١
اقتصةةةةادي محةةةةتدام ا اجلنةةةةوم األفري ةةةة ،  ةةةةد  دعةةةةم بةةةةرانمج التصةةةةني  اءقليمةةةة  وتيحةةةةا بديةةةةد 

ت ال امةةة  وتنحةةةي  ا مةةةن ُجةةةل تنميةةة  س سةةةل ال يمةةة  اءقليميةةة . وُععدةةةدات دراسةةةات لفحةةةص الحياسةةةا
امياكةةةةل اءنتاجيةةةة  والتصةةةةديري  صمحةةةة  بلةةةةدان اةةةة  ف وريةةةة  تنزانيةةةةا املتحةةةةدة وجنةةةةوم ُفري يةةةةا وزامبيةةةةا 
ومورينةةيوة وموزامبيةةة ، مةة  ال كيةةةز علةةةل س سةةل ال يمةةة  اءقليميةةة  الواعةةدة ا جمةةةال يفالت الت ةةةدين 

 يز املنتجات الزراعي  وعلل عامل ر يل رييح  للتنمي  او الطاق . ونوقنت اذ  املحايل   ل وجت
اال ةةة اك مةةة  وزارة  ٢0١7حل ةةة  عمةةةل إقليميةةة  دامةةةت يةةةوم  ونعظادمةةةت ا بريتةةةور  ا يف ار/مةةةارة 

حل ة   ٢0١7التجارة والصناع  ا جنوم ُفري يا. ونعظادمةت ا دار الحة م ا كةانون األول/ديحةمرب 
عمةةل إقليميةة  ننيةة  دامةةت يةةوم ، اال ةة اك مةة  وزارة الصةةناع  والتجةةارة واالسةةتحلمار  م وريةة  تنزانيةةا 
املتحةةةدة، الت ةةةاون مةةة  منظمةةة  األمةةةم املتحةةةدة للتنميةةة  الصةةةناعي . واعتمةةةدت الو ي ةةة  اصتاميةةة  البلةةةدان 

ل امة . ويةد ل اةذا املنةروع مرحلتةه املنارك  الان ُقرت سلحل  من التدابا ااددة ا جمال الحياس  ا
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الحلاني ، الةان ستتضةمن سلحةل  مةن حل ةات ال مةل املت ل ة  ببنةاء ال ةدرات ا اقتصةادات املنط ة ، الةان 
 .٢0١8ستعنظطم ُوالاا ا موزامبي  ا ُ ر/مايو 

، ُ لةةة  األون تةةةاد منةةةروعاع جديةةةداع مدتةةةه سةةةنتان بنةةةأن إدمةةةا  ٢0١8وا يف ار/مةةةارة  -٣٢
ناميةةة  ريةةةا الحةةةاحلي  الةةةان ت تمةةةد علةةةل الحةةةل  األساسةةةي  ا س سةةةل ال يمةةة  اءقليميةةة  البلةةةدان ال

وال امليةةة ، بتمويةةةل مةةةن صةةةندوق ُاةةةدا  التنميةةة  املحةةةتدام . وسةةةيعنفطذ اةةةذا املنةةةروع الت ةةةاون مةةة  
م تةةب املمحلةةل الحةةام  ألقةةل البلةةدان  ةةواع والبلةةدان الناميةة  ريةةا الحةةاحلي  والةةدول اجلزريةة  الصةة اة 

ميةة   و ةة ث جلةةةان إقليميةة  اةةة  األمةةم جلنةةة  املتحةةدة االقتصةةةادي  ألفري يةةا وجلنةةة  األمةةم املتحةةةدة النا
االقتصادي  ألوروا وجلن  األمم املتحةدة االقتصةادي  واالجتماعية  منسةيا وااةيمل امةادئ  ووكةاالت 

  األمةةم متقصصةة  وبةةرامج  ب ةة  لألمةةم املتحةةدة، ال سةةيما بةةرانمج األمةةم املتحةةدة اء ةةاي  ومنظمةة
املتحةدة للتنميةة  الصةةناعي   ومنظمةةات إقليميةة ، ال سةةيما منظمةة   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 

ليا، بت زيز قدرا ا الحل  األساسي  ا  إ يوبيا ُووزب حتان وف وري  الو الدن را ي  الن بي  ومن و 
ا الحياسةةةةةات واالسةةةةة اتيجيات اء اييةةةةة ، وال مةةةةةل علةةةةةل بحةةةةة  االنةةةةةدما  ا س سةةةةةل ال يمةةةةة  
اءقليمي  وال املي ، وإلاد روابمل إ ايي  علل الص يد الو ل واألقةاليم  وال ةابر لل ةارات. وي ةد  

دة ا صةةياري  سياسةةات عامةة  املنةةروع إىل بحةة  ال ةةدرات اءحصةةايي  والتحليليةة  للبلةةدان املحةةتفي
ف الةةة  وت زيةةةز ت امةةةل س سةةةل ال يمةةة  وت ويةةة  الةةةروابمل اء اييةةة   وبحةةة  قةةةدرة ال طةةةاع اصةةةاص ا 
البلةةةةدان املحةةةةتفيدة علةةةةل ت يةةةةيم توق ةةةةات الحةةةةوق، وبديةةةةد الفةةةةرص املتاحةةةة  في ةةةةا، والت لةةةةب علةةةةل 

 عواي  ا، من ُجل االندما  علل مو ُفضل ا س سل ال يم .

 : التحول القتصادي اهليكلي5األولوية  -خامساا  

ي حةةب بةةرانمج عمةةل فيينةةا ُن ال ديةةد مةةن البلةةدان الناميةة  ريةةا الحةةاحلي ، اءضةةاف  إىل  -٣٣
موق  ا اجل راا، ت تمد اعتماداع  ديداع علل عدد قليل من الحل  األساسي  للتصةدير، ممةا ل ل ةا 

ةد فةرص عمةل كحلةاة وال تةد عرض  للصدمات اصارجي  وتصراا ا  ةمل  ةو ريةا م ت ةافئ ال يوجد
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 ، 

األساسةةةي  لتح يةةة  التحةةةول امي لةةة  بنةةةاء قةةةدرات وز دة ال يمةةة  املضةةةاف . ومةةةن النةةةروج املحةةةب   
إنتاجيةة  جمديةة  وقةةادرة علةةةل التنةةافس. وا اةةذا الحةةياق،  ةةةارك األون تةةاد ا عةةدد مةةن األننةةةط  

 الرامي  إىل دعم بناء ال درات اءنتاجي  ا البلدان النامي  ريا الحاحلي .

قابلةة  لل يةةاة كميةةاع وينةةارك األون تةةاد ا البحةةوث التحليليةة  مةةن ُجةةل وضةة  مؤ ةةرات  -٣٤
يتصةةل  ةةا مةةن مت ةةاات ل يةةاة ال ةةدرات اءنتاجيةة  علةةل نطةةاق االقتصةةاد ك ةةل، ب يةة  تةةوفا  ومةةا

من جي  تنفيذي  ومبادئ توجي ي  ا جمةال الحياسة  ال امة  بنةأن كيفية  ت مةيم ال ةدرات اءنتاجية  
الحاحلي . وسةي ون لوجةود  ا الحياسات واالس اتيجيات اء ايي  الو ني  ا البلدان النامي  ريا

مؤ ةةر ا اةةذا ا ةةال دور ف ةةال ا ر ةة  البلةةدان الناميةة  ريةةا الحةةاحلي  مةةن ت يةةيم مواق  ةةا الاليةة  
ا جمةةال بنةةاء ال ةةةدرات اءنتاجيةة  علةةةل ُسةةاة ن ةةاج مرج يةةة  ومؤ ةةرات حمةةةددة وتةةوفا إر ةةةادات 

وع دراسةة  بليليةة  ت ةةارن بيةةاانت قايمةة  علةةل األدلةة  للحياسةةات اء اييةة  ا املحةةت بل. ولمةة  املنةةر 
مؤ ةر ا مثةاع فعةات اة  الن ةل والطاقة  وت نولوجيةا امل لومةات واالتصةاالت  ١00عن ُكحلر من 
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وُرة املةةةال البنةةةري وُرة املةةةال الطبي ةةة  واملؤسحةةةات واالسةةةتحلمار والت يةةةا امي لةةة  مةةة  دراسةةةات 
ف وري  الو الدن را ي  الن بي ، حاالت قطري  ا      بلدان انمي  ريا ساحلي  ا  بوتحواان، و 

وروانةةدا. ويحةةتند املنةةروع إىل مؤ ةةر سةةاب  لل ةةدرات اءنتاجيةة  ألقةةل البلةةدان  ةةواع ورد ا الدراسةة  
ةةرت ا عةةام ""ت يةةيم ال ةةدرات اءنتاجيةة  ا ُقةةل البلةةدان  ةةواع التحليليةة   . وُعقدةةرت ٢0١6، الةةان نعند

 ل حل ةة  عمةةل و نيةة  نعظادمةةت ا بوتحةةواان نتةةايج الدراسةة  ا وقةةت الحةة  وأ بحةةط ا ُكحلةةر  ةة
 مةةن واضةة  الحياسةةات الو نيةة  واملةةويف  اءحصةةايي ، ٣6وتل ةةل في ةةا  ٢0١7 ةةباج/فرباير  8و 7 ا

امةةُرة، تةةدريباع ا تفحةةا وإقةةرار واسةةتقدام مؤ ةةر ال ةةدرات اءنتاجيةة  ا صةةياري   ٢0مبةةا ا  لةةا 
يعحت م ل مؤ ر ال درات اءنتاجية  للبلةدان النامية  الحياسات واالس اتيجيات اء ايي  االي . وس

، وسةةةتعنظطم علةةةل صةةة يد الحياسةةةات ال امةةة  وعلةةةل محةةةتو  اصةةةرباء ٢0١8ريةةةا الحةةةاحلي  ا عةةةام 
حل تا عمل و نيتان ُ ر ن للتدريب وبنةاء ال ةدرات ا ف ورية  الو الدن را ية  النة بي  وروانةدا 

نةةواتج ااةةددة املت ل ةة  املنةةروع. وتبةة  النتةةايج األوليةة  ُن لت اسةةم وإقةةرار النتةةايج واالسةةتنتاجات وال
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 

تصل  بُرة املال الطبي   واالسةتحلمار تظ ةر محةتو ت ُعلةل. ُو ةااع، تةوح  ح  ُن املؤ رات امل
البيةةاانت أبن الت ةةدم ااةةرز ا بنةةاء ال ةةدرات اءنتاجيةة  ا البلةةدان الناميةة  ريةةا الحةةاحلي  قةةد تبا ةةأ 

 .٢0١١منذ عام 

وفضةةةة ع عةةةةن ال مةةةةل املفةةةةاايم  الواسةةةة  بنةةةةأن مؤ ةةةةرات ال ةةةةدرات اءنتاجيةةةة ، يحةةةةاعد  -٣٥
تةةاد ُيضةةاع عةةدداع مةةن البلةةدان الناميةة  ريةةا الحةةاحلي  ا بديةةد  يةةارات التنويةة  االقتصةةادي األون 

، ننةةةةر األون تةةةةاد الدراسةةةة  التحليليةةةة  ٢0١٥والت لةةةةب علةةةةل التحةةةةد ت  ات الصةةةةل . وا عةةةةام 
، الةةان "تيحةةا منةةارك  البلةةدان الناميةة  ريةةا الحةةاحلي  ا س سةةل قيمةة  الحةةل  األساسةةي "  امل نونةة

ال وايةة  اجل رافيةة  للبلةةدان الناميةة  ريةةا الحةةاحلي  ريالبةةاع مةةا رلةة  اياكةةل صةةادرا ا وجت ةةل  ُقةةرت أبن
تنويةةة  الصةةةادرات ممضةةةاف  املصةةةنوعات إلي ةةةا ُكحلةةةر صةةة وب . وبنةةةاءع علةةةل اةةةذ  امل لومةةةات، قةةةدمت 
الدراسةة  نظةةرات  ا فةة  عةةن التةةدابا الةةان ن ةةن ُن تتقةةذاا البلةةدان الناميةة  ريةةا الحةةاحلي  لتيحةةا 

نةةةدما  ا س سةةةل ال يمةةة  ال امليةةة  ا الحةةةل  األساسةةةي  وللحصةةةول علةةةل قطاعةةةات  ات قيمةةة  اال
مضةةاف  ُعلةةل دا ةةل اةةذ  الح سةةل. وقةةدمت الدراسةة  ممارسةةات فضةةلل ودروسةةاع محةةتفادة بنةةأن 
 تةةدابا الحياسةة  ال امةة  ا جمةةال تيحةةا التجةةارة وامياكةةل األساسةةي  والحياسةةات التجاريةة  واالسةةتحلماري 

 اءنتاجي  واملؤسحات. وال درات

وتواجةةةه بلةةةدان عديةةةدة ا ُفري يةةةا ويفسةةةيا بةةةد ت ا ج ةةةود تنويةةة  الحةةةل  األساسةةةي  الةةةان  -٣6
تبةةةذما، جزييةةةاع ألن الطاقةةة ، مةةةن حيةةةث الوصةةةول واالسةةةتقدام اءنتةةةاج  علةةةل الحةةةواء، ال تةةةزال مةةةن 

اعات التحويلية . وت ةذر ال  بات الرييحةي  الةان ت ةوض اةذ  اجل ةود، وال سةيما التنوية  ا اجتةا  الصةن
ُيضةةةاع علةةةل ال ديةةةد مةةةن البلةةةدان الناميةةة  ريةةةا الحةةةاحلي  انت ةةةاز الفةةةرص الةةةان تتيح ةةةا س سةةةل ال يمةةة  
اءقليميةةة  وال امليةةة  للحةةةل  األساسةةةي  بحةةةبب ن ةةةص امياكةةةل األساسةةةي  للطاقةةة ، وت ةةةذر الوصةةةول إىل 

ية ، واالفت ةار إىل قةدرات اسةتقدام مصادر الطاق  الديحلة ، وارتفةاع اصحةاير النافة  عةن الن ةل والتوز 
الطاقةةةة  ا ال طاعةةةةات اءنتاجيةةةة . ول ةةةةن التنويةةةة  االقتصةةةةادي ال يةةةةزال ينةةةة ل بةةةةد ع ا كحلةةةةا مةةةةن 
األحيان حىت ا البلدان املنتج  واملصدرة للطاق . وي دم األون تاد املحةاعدة الت نية  إىل ُرب ة  بلةدان 

 ن وتركمانحةتان وكازا حةتان ومن وليةا. وي ةد  انمي  ريةا سةاحلي  مصةدرة للطاقة  ا يفسةيا اة  بةو 
املنةةةروع إىل دراسةةة  دور الطاقةةة  ا ج ةةةود التنويةةة  االقتصةةةادي، وبديةةةد التجةةةارم ال طريةةة  الناجحةةة  
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واملمارسات الفضلل، والتوصي  بحياسات واسة اتيجيات السةتقدام الطاقة  مةن ُجةل بنةاء ال ةدرات 
بلةةةدان املحةةةتفيدة الوقةةةود األحفةةةوري بنةةة ل رييحةةة  اءنتاجيةةة  وتحةةةري  التحةةةول امي لةةة . وتصةةةدر ال

والطاقةةةة  ال  رماييةةةة  ا بةةةةو ن، وتواجةةةةه بةةةةد ت متصةةةةل  التنويةةةة ، كمةةةةا يتضةةةةح مةةةةن درجةةةة  ومةةةةد  
اعتماداةةا علةةل عةةدد قليةةل مةةن الحةةل  األساسةةي . ولةةذلا، ي ةةد  املنةةروع إىل املحةةاعدة ا إجةةراء 

وتنةةةةا األعمةةةةال األوليةةةة  الةةةةان ُجرااةةةةا  دراسةةةة  عةةةةن كحلةةةةب لةةةةدور الطاقةةةة  ا تنويةةةة  الحةةةةل  األساسةةةةي .
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  ُوىلا ا م ظم الةاالت م  وسة . وت ةل اةذ  ال  قة  ُن البلةدان 

لةة  لبنةةاء األسةس اءنتاجيةة  وتحةةري  التحةول امي لةة . وتنةةا املصةدرة للطاقةة  ال تحةةقر إم اان ةا كام
النتةةايج األوليةة  ُيضةةاع إىل ُن كازا حةةتان تظ ةةر إم انيةةات جيةةدة للتنويةة  ا جمةةال األعمةةال التجاريةة  
الزراعيةةةة  والصةةةةناعات التحويليةةةة  والحةةةةياح ، ُون من وليةةةةا تبةةةةدي ُن لةةةةدي ا إم انيةةةةات لةةةةز دة ال يمةةةة  

 ات األلبان، وكذلا ا الصو  واجللود وجت يز األليا  والحياح .املضاف  ا اللحوم ومنتج

وت تحةة  الصةةناعات الحةةم ي  االيةة  ُمهيةة  ا ال ديةةد مةةن البلةةدان لةةيس ف ةةمل كمصةةدر  -٣7
ل ايةةةدات التصةةةدير فححةةةب، إ  تنةةة ل األ ةةةاك مةةةن اةةةذ  الصةةةناعات سةةةل   ُساسةةةي  تصةةةديري  

ي  الريفي  وكمحاام رييح  ا األمن ال ةذاي . وينفةذ متزايدة، بل ُيضاع ل فال  رفا  ا تم ات اال
األون تاد حاليةاع منةروع ححةام للتنمية  عنوانةه "بنةاء قةدرات جمموعة  خمتةارة مةن ُقةل البلةدان  ةواع 
لتححةة  صةةادرا ا الحةةم ي  وتنوي  ةةا". وا إ ةةار اةةذا املنةةروع، نظةةم األون تةةاد حل ةة  عمةةل ا 

ال ومةةةة  وال طةةةةاع اصةةةةاص، فضةةةة ع عةةةةن األوسةةةةاج ُورينةةةةدا انقةةةةص في ةةةةا ُصةةةةحام املصةةةةلح  مةةةةن 
األكادنيةةةة  وا تمةةةة  املةةةةدع، الاجةةةة  إىل سياسةةةةات ُكحلةةةةر اسةةةةتباقي  لتححةةةة  صةةةةادرات األ ةةةةاك 
وتنوي  ةةا. وصةةناع  صةةيد األ ةةاك اةة  ُكةةرب مصةةدر ءيةةرادات ال ملةة  األجنبيةة  النحةةب  إىل ُورينةةدا 

ُوصةةةل األون تةةةاد، ممسةةة ام مةةةن مليةةةون  ةةةقص. و  ١,٥ب ةةةد الةةةم وتحةةة م ا سةةةبل عةةةيص حةةةوا  
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 

املنةةارك  ا بةةرانمج  ةرباء مةةن ُورينةةدا وريااةا مةةن البلةةدان املحةتفيدة مةةن الحةةفر إىل الصة  ل ةةرض 
تةةدريج مبركةةز  ةةوث ُ ةةاك امليةةا  ال ذبةة  ا األكادنيةة  الصةةيني  ل لةةوم مصةةايد األ ةةاك. وبةةدعم مةةن 
الصةةة ، تل ةةةل املنةةةاركون تةةةدريباع عةةةن االمتحلةةةال مل ةةةايا اجلةةةودة والحةةة م  ال ذاييةةة  املت ةةةاة اسةةةتمرار 

لةةا األ ةةاك ريةةا املحةةتزرع  ُو ةةاك  ةةص صةةادرات األ ةةاك مةةن ُقةةل البلةةدان  ةةواع، مبةةا ا   فيمةةا
، تةعةةةواد  عمةةةل األون تةةةاد املت لةةة  مبصةةةايد األ ةةةاك ٢0١7تربيةةة  األحيةةةاء املاييةةة . وا نيحةةةان/ُبريل 

  ل   عمل ُقاليمي  ا مورينيوة حضراا ُيضاع مناركون من ُوريندا.

 بعةة  وريالبةةاع مةةا يتطلةةب ب يةة  بةةول اي لةة  وتطةةوير قطاعةةات  ات قيمةة  مضةةاف  ُعلةةل ت -٣8
بلةداع مةن البلةدان  ٢8محتو ت اام  من االسةتحلمارات. و ة ل الفة ة املنةمول  الت ريةر، اسةتفاد 

مةةةةن محةةةةاعدة األون تةةةةاد ا جمةةةةال االسةةةةتحلمار وتنظةةةةيم  ٣٢الناميةةةة  ريةةةةا الحةةةةاحلي  البةةةةالد عةةةةدداا 
ج ةةةات املنةةةاري . و ةةةد  األننةةةط  إىل بنةةةاء ال ةةةدرة التنافحةةةي  مةةةذ  البلةةةدان وت زيةةةز جا بيت ةةةا كو 

 ل ستحلمار األجنج وءنناء األعمال التجاري .

وقةةةد اسةةةتفاد عةةةدد مةةةن البلةةةدان الناميةةة  ريةةةا الحةةةاحلي  مةةةن بةةةرانمج اسةةةت راض سياسةةةات  -٣٩
 ١٥. وحىت امنن، ُعجرديت است راضات لحياسات االسةتحلمار لةة ١٩٩٩االستحلمار منذ إننايه ا عام 



TD/B/65(1)/6 

13 GE.18-04672 

ويع دةدا األون تةاد،  .(٩)، ُي نصةف ا ت ريبةاع ٣٢عةدداا  بلداع من البلةدان النامية  ريةا الحةاحلي  البةالد
ب د مرور حوا  نس سنوات علل است مال است راض سياسات االسةتحلمار، ت ريةراع ي ةيادم الت ةدم 
ااةةرز ا تنفيةةذ توصةةيات االسةةت راض. وقةةةد اسةةتفاد عةةدد مةةن البلةةةدان الناميةة  ريةةا الحةةاحلي  مةةةن 

 املحاعدة الت ني  امل دم  للمحاعدة ا تنفيةذ توصةيات االسةت راض.عملي  املتاب   اذ ، وكذلا من 
 ، الةذي تضةمن"اسةت راض سياسةات االسةتحلمار: جنةوم  ةرق ُوروا"، ننر األون تاد ٢0١7وا عام 

. سةاب اع  سة في است راض بلدين انمية  ريةا سةاحلي  مهةا ف ورية  مولةدوفا وف ورية  م ةدونيا اليوريو 
االسةتحلمار  ُ لة  األون تةاد ُعمةاالع بضةاي  ءجةراء اسةت راض لحياسة  ،٢0١8-٢0١7وا الف ة 

ا تنةةاد. وقةةدم األون تةةاد ُيضةةاع محةةاعدة ت نيةة  إىل بوتحةةواان لتنفيةةذ توصةةيات االسةةت راض. ويةةل 
برانمج است راض سياسات االستحلمار يحلبت ُمهيته ونوعيته وم ا ، إ  ُي ةرت ت ةارير التنفيةذ الةان 

اع لبلةةةدان الناميةةة  ريةةةا الحةةةاحلي  سةةةج ع جيةةةداع وقةةةو ع ا جمةةةال التنفيةةةذ، وااتمامةةةُعةةةداا األون تةةةاد ل
متزايةةداع لةةد  املحةةتحلمرين املوجةةودين، وز دة ا ال ةةدرة علةةل تحةةوي  فةةرص االسةةتحلمار. وا م ظةةم 
الةةةاالت، سةةةجلت البلةةةدان املحةةةتفيدة ز دات ملحويةةة  ا تةةةدف ات االسةةةتحلمار األجنةةةج املبا ةةةر 

 اسا ا االستحلماري  من جانب األون تاد.ع ب است راض سي

عةدداع مةن ا موعةات  ٢0١7وا جمال اتفاقات االستحلمار الدولي ، ساعد األون تاد ا  -٤0
اءقليميةةةة ، مبةةةةا في ةةةةا البلةةةةدان الناميةةةة  ريةةةةا الحةةةةاحلي ، ا اسةةةةت راض اتفاقا ةةةةا االسةةةةتحلماري  الدوليةةةة  

اا اء ةةاي . واسةةت رض األون تةةاد االتفاقةةات النمو جيةة  ب يةة  ت زيةةز اتحةةاق تلةةا امل ااةةدات وب ةةد
النمو جيةةة  لبوتحةةةواان وبوركينةةةا فاسةةةو ومن وليةةةا. و ةةة ل الةةةدورة اصامحةةة  الجتمةةةاع اصةةةرباء املت ةةةدد 
الحةةنوات بنةةأن االسةةتحلمار واالبت ةةار وتنظةةيم املنةةاري  مةةن ُجةةل بنةةاء ال ةةدرات اءنتاجيةة  والتنميةة  

جلنةةة  األمةةةم املتحةةةدة االقتصةةةادي  ألفري يةةةا حةةةدنع جانبيةةةاع املحةةةتدام ، نظةةةم األون تةةةاد اال ةةة اك مةةة  
بنةةةأن ال ةةةانون األفري ةةة  ل سةةةتحلمار والفصةةةل املت لةةة  االسةةةتحلمار ا اتفةةةاق منط ةةة  التجةةةارة الةةةرة 
ال اريةة  اسةةتفادت منةةه فيةة  البلةةدان الناميةة  ريةةا الحةةاحلي  املنةةارك  ا املفاوضةةات اصاصةة   ةةذ  

ا الةةةةدار البيضةةةةاء، امل ةةةةرم،  ٢0١7، نظةةةةم األون تةةةةاد ا عةةةةام االتفاقةةةةات. واءضةةةةاف  إىل  لةةةةا
الت ةةةاون مةةة  البنةةةا اءسةةة م  للتنميةةة  والحةةةلطات امل ربيةةة ، حل ةةة  عمةةةل تدريبيةةة  ألعضةةةاء البنةةةا 
اءسةةة م  للتنميةةةة . و ةةةةد  حل ةةةةات ال مةةةةل اةةةةذ  إىل ت ميةةةة  ف ةةةةم اتفاقةةةةات االسةةةةتحلمار الدوليةةةة  

يل الرييحةةي  وا ةةاالت  ات االاتمةةام املتصةةل  األب ةةاد بتةةدريب املةةويف  علةةل بديةةد وبليةةل املحةةا
اء اييةة  املحةةتدام  ا تلةةا االتفاقةةات ومبحةةاعدة املحةةؤول  ا وضةة  اةةذ  االتفاقةةات ا صةةي ت ا 
الن اييةةة . وحضةةةر حل ةةة  ال مةةةل منةةةاركون مةةةن سةةةب   بلةةةدان انميةةة  ريةةةا سةةةاحلي  اةةة  ُوزب حةةةتان 

 وما  والنيجر.ُووريندا وبوركينا فاسو وتناد و اجي حتان 

، ع د األون تاد، ا اكو، مؤرراع إقليمياع ل قتصةادات ٢0١7وا تنرين األول/ُكتوبر  -٤١
الةةةان رةةةر مبرحلةةة  انت اليةةة  بنةةةأن سياسةةةات االسةةةتحلمار الدوليةةة  ويففةةةاق املحةةةت بل. ُو   املةةةؤرر منةةةرباع 

ليةةةة  ملناقنةةةة  وضةةةة  بلةةةةداع نةةةةر اقتصةةةةاد  مبرحلةةةة  انت ا ١٢لواضةةةة   سياسةةةةات رفي ةةةة  املحةةةةتو  مةةةةن 
الحياسةةةات وامل ااةةةدات ا جمةةةال االسةةةتحلمار الةةةدو   ومحةةةايل االسةةةتحلمار الةةةدو  وإصةةة   نظةةةام 
اتفاقات االسةتحلمار الةدو   واصةربات ا جمةال إدارة املنازعةات ا جمةال االسةتحلمار. وحضةر املةؤرر 

 بلداع. ١٢مناركاع من  60حوا  

__________ 

وا يفسةةةيا،  ا ُفري يةةةا، ُعجريةةةت ء يوبيةةةا ُوورينةةةدا وبوتحةةةواان وبوركينةةةا فاسةةةو وبورونةةةدي وروانةةةدا وزامبيةةةا وليحةةةوتو  (٩)
ن وليةةةا ونيبةةةال  وا ُوروا جلم وريةةة  م ةةةدونيا اليوريوسةةة في  ُعجريةةةت ألوزب حةةةتان و اجي حةةةتان وقارييزسةةةتان وم

 مولدوفا.  ساب اع وف وري 
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عرضةةةةاع إىل كبةةةةار املحةةةةؤول  ا اللجنةةةة  الوزاريةةةة   ، قةةةةدم األون تةةةةاد٢0١7وا ُ ر/مةةةةايو  -٤٢
الحل  يةة  للحةةوق املنةة ك  لنةةرق ُفري يةةا واجلنةةوم األفري ةة  وفاعةة   ةةرق ُفري يةةا واجلماعةة  اء اييةة  
للجنةةوم األفري ةة ، االسةةتناد إىل و ي ةة  توجي يةة  ا جمةةال الحياسةة  ال امةة  م دمةة  مةةن األون تةةاد 

ل عةةن االسةةتحلمار ا اتفةةاق منط ةة  التجةةارة الةةرة الحل  يةة ، للمحةةاعدة ا املفاوضةةات اصاصةة  بفصةة
 بلداع انمياع ريا ساحل  ضمن ُعضايه. ١٢الذي ينمل 

وجل البلدان النامي  ريا الحاحلي  لدي ا وكال  و نية  لتنةجي  االسةتحلمار ت ةوم بتنةجي   -٤٣
محةةتو  قةةدرة االسةةتحلمارات، ولةةدي ا ا كحلةةا مةةن األحيةةان ُيضةةاع مؤسحةةات دون و نيةة ، بيةةد ُن 

اةةذ  الوكةةاالت علةةل م اجلةة  املحةةايل املتصةةل  االسةةتحلمار اصةةاص البلةةدان الناميةة  ريةةا الحةةاحلي  
يةةةةةزال حمةةةةةدوداع. ول ةةةةةن انةةةةةاك اسةةةةةتحلناءات ُفضةةةةةل املمارسةةةةةات، محلةةةةةل إ يوبيةةةةةا وروانةةةةةدا. ويحةةةةة ل  ال

النامية  ريةا  األون تاد إىل ت اسم ُفضل املمارسات من في  ُماء ال ةامل، مبةا ا  لةا مةن البلةدان
الحةةةةاحلي ، بطري ةةةة  ن ةةةةن ت راراةةةةا مةةةةن جانةةةةب وكةةةةاالت تنةةةةجي  االسةةةةتحلمار األ ةةةةر  علةةةةل مةةةةو 
محةةتدام وقابةةل للتححةة . ولةةدعم تبةةادل ُفضةةل املمارسةةات، ي ةةافئ األون تةةاد سةةنو ع عةةدداع مةةن 
وكةةاالت تنةةجي  االسةةتحلمار علةةل اءجنةةازات اا  ةة  ا جمةةال تنةةجي  االسةةتحلمار مةةن ُجةةل التنميةة  

، كانةت جلنة  االسةتحلمار اء يوبية  ٢0١7ملحتدام ، وينا ر جتار ا م  وكاالت ُ ر . وا عةام ا
مةةةن بةةة  الفةةةايزين  ةةةايزة تنةةةجي  االسةةةتحلمار ا ُاةةةدا  التنميةةة  املحةةةتدام ، و لةةةا اع افةةةاع ب مةةةل 
ة ل اللجن  فيما يت ل  بتحفيز االسةتحلمار اصةاص ا إ يوبيةا الةذي سةي زز الننةاج االقتصةادي وي جا

 بتح ي  ُادا  التنمي  املحتدام .

،  ةةارك كبةةار املحةةؤول  ٢0١8إىل كةةانون الحلاع/ينةةاير  ٢0١7وا الفةة ة مةةن ُ ر/مةةايو  -٤٤
عةةةةن تنةةةةجي  االسةةةةتحلمار ا البلةةةةدان الناميةةةة  ريةةةةا الحةةةةاحلي  ا دورات تدريبيةةةة  وا تبةةةةادل ُفضةةةةل 

د، مبةةا ا  لةةا حل ةة  دراسةةي  املمارسةةات ا جمةةال تنةةجي  االسةةتحلمار ا ُحةةداث نظم ةةا األون تةةا
إقليميةة  بنةةأن إعةةداد وت زيةةز املنةةاري  املتصةةل  أباةةدا  التنميةة  املحةةتدام  امل بولةة  لةةد  املصةةار  
وإقامةة   ةةراكات مةة  وكةةاالت ومؤسحةةات االسةةتحلمار املتجةةه إىل اصةةار ، عع دةةدت ا جواانحةةرب ، 

زام والطريةة  للت ةةاون الةةدو  (. وسةةاام األون تةةاد ا منتةةد  الةة٢0١7جنةةوم ُفري يةةا )ُ ر/مةةايو 
 الةةذي نظمتةةه ح ومةة  الصةة  ا بيجةة  و ةةاركت فيةةه فيةة  البلةةدان املنةةارك  ا مبةةادرة "حةةزام واحةةد،

(. ٢0١7بلةةةداع مةةةةن البلةةةدان الناميةةة  ريةةةا الحةةةاحلي  )ُ ر/مةةةةايو  ١٢ ريةةة  واحةةةد"، مبةةةا ا  لةةةا 
حلي  ا دورة تدريبية  بنةأن و ارك محؤولون عن تنجي  االستحلمار من البلةدان النامية  ريةا الحةا

ال ناصر األساسي  ل ستحلمار األجنج املبا ر نظمت ةا الرابطة  ال املية  لوكةاالت تنةجي  االسةتحلمار 
(. وا إ ار  راك   ويل  األمد، ساام األون تةاد ٢0١8ا اسطنبول، تركيا )كانون الحلاع/يناير 

 ني  والدولي .ا الدورة بوحدات تدريبي  بنأن سياسات االستحلمار الو 

وترم  ُدل  االستحلمار الان يتيح ا األون تاد علل  ب   اءن نت إىل إ كاء وع  جمتم   -٤٥
املحةةتحلمرين الةةدولي  بفةةرص االسةةتحلمار و ةةرو ه ا البلةةدان املحةةتفيدة. وتضةة  األدلةة   ال ومةةات 

املحةةتحلمرون  بتوجيةةه مةةن األون تةةاد، واةة  تتضةةمن م لومةةات عةةن الت ةةاليف النمطيةة  الةةان يواج  ةةا
فيمةةا  ةةص املةةويف  واءلةةار واملرافةة  وال وامةةل، مةةن ُجةةل ر ةة  املحةةتحلمرين مةةن إجةةراء التقطةةيمل 
األو  لألعمةةةال، كمةةةا تتضةةةمن م لومةةةات عةةةن ج ةةةات االتصةةةال الرييحةةةي  ا ال ومةةة  وت لي ةةةات 

ةة ت ُدلةة  االسةةتحلمار ُو لةة ري حاليةةاع وإر ةةادات املحةةتحلمرين املوجةةودين الف ةةل ا البلةةد. وقةةد وعضد
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وضةة  ا للبلةةدان الناميةة  ريةةا الحةةاحلي  التاليةة : ُورينةةدا وبورونةةدي وروانةةدا وزامبيةةا ومةة وي. ولةةري 
 وض  دليل  زامبيا وم وي اال  اك م  جلن  األمم املتحدة االقتصادي  ألفري يا.

ن علةةل ويحةةاعد بةةرانمج اللةةوايح التنظيميةة  اءل  ونيةة  لتيحةةا األعمةةال لألون تةةاد البلةةدا -٤6
رتةةة  ال واعةةةد واءجةةةراءات املت ل ةةة  االسةةةتحلمار وتنظةةةيم املنةةةاري . ويعطبةةة  نظةةةام اللةةةوايح  تبحةةةيمل ُو
التنظيمي  اءل  وني  ا سب   بلدان انمي  ريا ساحلي  ا  إ يوبيا وبو ن وبوركينا فاسو وف وري  

 والن ةةوض النةفافي  ز دة ا النظةام ويحةةااموروانةةدا ومةا  والنيجةر. اع م ةدونيا اليوريوسة في  سةاب 
 ُكحلةر الحةاحلي  ريةا النامية  البلةدان ول ةل التجارية  األعمةال   مةن وييحر املؤسحاتي ، ال درات
 سةةتحداث بةةواات جتاريةة ،ا لينةةمل الةةربانمج اتحةة  ،٢0١7 عةةام وا. األجانةةب للمحةةتحلمرين جا بيةة 

حدد ت بةواات جتارية  ُو لةري وا  ُداة تيحا جديةدة تركةز علةل اءجةراءات التجارية . وقةد اسةتع 
 استحدا  ا لحلماني  بلدان، مبا في ا      بلدان انمي  ريا ساحلي  ا  ُوريندا ورواندا ما .

، إىل االسةةةةةتفادة ٢00٩وتحةةةةة ل مبةةةةةادرة البورصةةةةةات املحةةةةةتدام ، الةةةةةان ُع لد ةةةةةت ا عةةةةةام  -٤7
والنةةفافي  بةة  النةةركات للبورصةةات مةةن إم ةةاانت بفيةةز لتححةة  ممارسةةات إبةة   النةةركات  ممةةا

املحةةةجل  ا جمةةةال املحةةةايل البيعيةةة  واالجتماعيةةة  وإدارة النةةةركات، ومةةةن   بحةةة  األداء ا اةةةذا 
بورصةة . وزادت منةةارك   68ا ةةال علةةل املةةد  الطويةةل. وقةةد زاد عةةدد ُعضةةاء املبةةادرة ليصةةل إىل 

ُربةة  بورصةةات ا الحةةنت  البورصةةات مةةن البلةةدان الناميةة  ريةةا الحةةاحلي  إ  انضةةمت إىل املبةةادرة 
املاضيت ، وا  التحديةد بورصة  بوتحةواان وبورصة  روانةدا وبورصة  زمبةابوي وبورصة  كازا حةتان. 

مةن االلتةزام املت لة  التمويةل األ ضةر  ٢0١7وكأعضاء ا املبادرة، استفادت البورصةات ا عةام 
وجي يةةةة  للبورصةةةةات واملحةةةةاواة بةةةة  اجلنحةةةة  مةةةةن  ةةةة ل حل ةةةةات دراسةةةةي   ةةةةب ي  وننةةةةر ونيةةةة  ت

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  

ومةةةات البيعيةةة  البورصةةةات، الةةةان كانةةةت قةةةد التزمةةةت  ملةةة  البورصةةةات املحةةةتدام  لحةةةد فجةةةوة امل ل
واالجتماعي  واءداري . و ع ادلت  راكات م  فراد  البورصةات األعضةاء بنةأن التوعية  املحةاواة 
بةةةة  اجلنحةةةة ، مبةةةةا ا  لةةةةا مةةةة  بورصةةةة  روانةةةةدا. وت ةةةةاون األون تةةةةاد مةةةة  بوتحةةةةواان بنةةةةأن ُفضةةةةل 

التةةةاب   املمارسةةةات ا التمويةةةل األ ضةةةر مةةةن  ةةة ل الفريةةة  االستنةةةاري امل ةةةل التمويةةةل األ ضةةةر
 ملبادرة البورصات املحتدام ، الذي بظل بوتحواان بتمحليل فيه.

وتنمل ُننط  بناء ال درات الان يضطل   ا األون تاد ا البلدان النامي  ريا الحةاحلي   -٤8
 ، قةدم األون تةاد٢0١7ُننط   ات صل  مبحأل  املل ي  الف رية  مةن ُجةل التنمية . وا نيحةان/ُبريل 

 اسةةتفاد من ةةا عةةدد مةةن البلةةدان الناميةة  ريةةا الحةةاحلي ، مبةةا ا  لةةا حل ةة  عمةةل بنةةأندورات تدريبيةة  
ن ةةل الت نولوجيةةا والصةةح  ال امةة  نعظادمةةت ا داكةةار وُععدةةدت الت ةةاون مةة  بةةرانمج األمةةم املتحةةدة 
 املنةة ك امل ةةل بفةةاوة ن ةةص املناعةة  البنةةري /اءيدز وبةةرانمج األمةةم املتحةةدة اء ةةاي  ورابطةة  يولحةة .

، ٢0١7وكةةان مةةن بةة  البلةةدان املنةةارك  بوركينةةا فاسةةو ومةةا  والنيجةةر. وا تنةةرين الحلةةاع/نوفمرب 
نعظادةةم ا بينةةوفتو، إ يوبيةةا، ملةةديري البحةةوث، بةةرانمج تةةدريج عةةن االبت ةةار واملل يةة  الف ريةة  ون ةةل 

ت الت نولوجيةةةةا، مةةةة  ال كيةةةةز علةةةةل ال طةةةةاع الزراعةةةة . وكةةةةان امةةةةد  مةةةةن التةةةةدريب اةةةةو بنةةةةاء قةةةةدرا
البةةاححل  وف م ةةم فيمةةا يت لةة  اتبةةاع ىلةةج متةةوازن ومت امةةل إزاء االبت ةةار واملل يةة  الف ريةة  ون ةةل 
الت نولوجيا بطري ة  تحةاعدام ا بنةاء ع قة  محةتدام  مة  ال طةاع اصةاص. واءضةاف  إىل  لةا، 

يةةة . قةةةدم األون تةةةاد ت لي ةةةات موضةةةوعي  بنةةةأن منةةةروع اسةةة اتيجي  ُورينةةةدا الو نيةةة  للمل يةةة  الف ر 
 وُعقرت الت لي ات علةل ُىلةا تةوفر ُساسةاع متينةاع للمناقنةات الو نية  وُعدردجةت ا منةروع االسة اتيجي .
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، قةةام األون تةةاد، الت ةةاون مةة  وزارة الصةةناع  ا إ يوبيةةا ومنظمةة  الصةةح  ٢0١8وا يف ار/مةةارة 
يةةةا لةةةدعم اءنتةةةا  ال امليةةة ، بتيحةةةا مناقنةةة  رفي ةةة  املحةةةتو  بنةةةأن إصةةة   قةةةانون الةةةرباءات ا إ يوب

 اال  للمحتحضرات الصيدالني  املبت رة.

وواصةةل األون تةةاد ُيضةةاع ت ةةدا املحةةاعدة إىل مراكةةز إمربيتيةةا اصمحةة  ال ايمةة  ا البلةةدان  -٤٩
الناميةةة  ريةةةا الحةةةاحلي ، مةةةن  ةةة ل اصةةةدمات االستنةةةاري ، وحل ةةةات ال مةةةل والل ةةةات الدراسةةةي  

إىل إ ةةةةار سياسةةةةات تنظةةةةيم املنةةةةاري ، فضةةةة ع عةةةةن التةةةةدريب  املت ل ةةةة  الحياسةةةة  ال امةةةة  االسةةةةتناد
، قةةدم ٢0١8ملنظمةة  املنةةاري  واملؤسحةةات الصةة اة واملتوسةةط  الجةةم. وا الربةة  األول مةةن عةةام 

األون تةةةاد، الت ةةةاون مةةة  منظمةةة  األمةةةم املتحةةةدة للتنميةةة  الصةةةناعي ، املحةةةاعدة إىل ح ومةةة  إ يوبيةةةا 
ري . وعةةزز األون تةةاد ُيضةةاع قةدرات مراكةةز إمربيتيةةا ا عةةدد لوضة  اسةة اتيجي  و نيةة  لتنظةةيم املنةا

مةةةن البلةةةدان، ومن ةةةا زامبيةةةا. وجةةةر  رديةةةد  ةةة ادة تةةةدريب املةةةدرب  وت ةةةدا الةةةدعم إىل النةةةب ات 
 واملبةةادرات اءقليميةة  لتحةةتفيد من ةةا البلةةدان الناميةة  ريةةا الحةةاحلي  التاليةة : إ يوبيةةا واراريةةواي وبوتحةةواان

 ليحوتو وم وي.وزامبيا وسوازيلند و 

وواصل األون تاد ال مل م  جمموع  خمتارة من البلدان النامي  ريا الحاحلي  لتحديةد فةرص  -٥0
الةةروابمل التجاريةة  مةةن ُجةةل ربةةمل ُصةةحام املنةةاري  االيةة  النةةركات ال بةةاة، ال سةةيما ا قطةةاع  

الت  ب ةة  لألمةةةم املتحةةةدة وكةةةا مةة  الزراعةة  والبنةةةاء. وإن ُننةةط  بنةةةاء الةةروابمل، الةةةان ُعجريةةت الت ةةةاون
 منظم مناري  ا زامبيا. ٢00ضمن إ ار من ك، ُ حت لألون تاد ُن يحاعد ُكحلر من 

وتؤدي سياسات املنافح  الف ال  دوراع ااماع ا دعم بيع  األعمال وت زيةز كفةاءة األسةواق  -٥١
ل،    ة  بلةدان انمية  وابت اراا ومحاي  املحت لا. وسةاعد األون تةاد، ا إ ةار عملةه ا اةذا ا ةا

ريا سةاحلي  ا بحة  قةدرا ا ال انونية  والتنظيمية . ف لةل سةبيل املحلةال، كةان امةد  مةن منةروع 
يت لةةة  بت زيةةةز ال ةةةدرات ا جمةةةال إنفةةةا  املنافحةةة  ومحايةةة  املحةةةت لا ا إ يوبيةةةا اةةةو بحةةة  اء ةةةار 

لية  ا إنفةا  سياسةات املنافحة  ال انوع واملؤسح  وإرساء األسس ال زم  لتح ي  املزيةد مةن الف ا
ا إ يوبيا. ُو   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 ، 

ات مةةن  ةة ل منةةارك  مةةويف  اميعةة  ا جةةوالت وإنفةةا  قةةانون املنافحةة . ويحاةةر ُيضةةاع تبةةادل اصةةرب 
 دراسي  إىل ايعات منافح  ُ ر  ومؤررات بنأن سياسات املنافح .

وا إ ةةار بةةرانمج لةةدعم التجةةارة والت امةةل االقتصةةادي،  لةةب االبةةاد األوروة واجلماعةة   -٥٢
سةمل ُفري يةا ا ت زيةز االقتصادي  والن دي  لوسمل ُفري يا إىل األون تاد ُن يحاعد مثاني  بلدان ا و 

 قوان  وسياسات املنافح  ومحاي  املحت لا. وا إ ار اذا املنةروع، حصةلت تنةاد وف ورية  ُفري يةا
 ٢0١8يف ار/مةةارة  ٩إىل  7الوسةةطل علةةل تةةدريب  ي صةةل . ونعظادمةةت ا ان ةة  ا الفةة ة مةةن 

 6و ٥ا جنامينةةةا ا  حل ةةة  دراسةةةي  و نيةةة  للةةةدعوة ا جمةةةال املنافحةةة  ومحايةةة  املحةةةت لا. ونعظادمةةةت
حل   دراسي  و نية  بنةأن املنافحة  ومحاية  املحةت لا اةدف ا تحةليمل الضةوء  ٢0١8 باج/فرباير 

علةةةل دور سياسةةةات املنافحةةة  ومحايةةة  املحةةةت لا ا  ةةةو اقتصةةةاد تنةةةاد وتنميتةةةه، ا ضةةةوء جمموعةةة  
حةةة  املمارسةةةات املبةةةادئ وال واعةةةد املنصةةةف  املتفةةة  علي ةةةا اتفاقةةةاع مت ةةةدد األ ةةةرا  مةةةن ُجةةةل م اف

التجاريةة  الت ييديةة  ومبةةادئ األمةةم املتحةةدة التوجي يةة  لمايةة  املحةةت لا  وعةةرض ال ناصةةر الرييحةةي  
مةةذ  الحياسةةات  والنظةةر ا اصيةةارات املقتلفةة  املتو ةةاة مةةن ُجةةل التنفيةةذ الف ةةال مةةذ  الحياسةةات 

 نيةة  األ ةةر  ا املنط ةة  ا تنةةاد  والتف ةةا ا إ ةةراك ال طةةاع اصةةاص وا تمةة  املةةدع واجل ةةات امل
 ا إدارة قوان  وسياسات املنافح  ومحاي  املحت لا.
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 استعماض منتصف املدة رشأن تنفي  رمجمع عمي نيينا -سادساا  

 7٢/٢٣٢، ال ةةةةةرار ٢0١7كةةةةةانون األول/ديحةةةةةمرب   ٢0اعتمةةةةةدت اجلم يةةةةة  ال امةةةةة ، ا  -٥٣
ن الناميةة  ريةةةا الحةةاحلي . وقةةررت اجلم يةةة  بنةةأن متاب ةة  مةةؤرر األمةةةم املتحةةدة الحلةةاع امل ةةةل البلةةدا

مةةن بةةرانمج عمةةل فيينةةا، إىل ع ةةد اسةةت راض  ةةامل  78ال امةة  ُن تةةدعو، وف ةةاع ملةةا ورد ا الف ةةرة 
ا موعةةةد  ٢0٢٤-٢0١٤رفيةةة  املحةةةتو  ملنتصةةةف املةةةدة بنةةةأن تنفيةةةذ بةةةرانمج عمةةةل فيينةةةا لل  ةةةد 

ات منظومةةة  األمةةةم املتحةةةدة   وأبن تعةةةدعل فيةةة  مؤسحةةة٢0١٩يتجةةةاوز كةةةانون األول/ديحةةةمرب  ال
 ات الصل ، مبا في ا األون تاد، كل ا حةدود واليتةه وا حةدود املةوارد املتاحة ، إىل ت ةدا الةدعم 
ل مليةةة  االسةةةت راض  وأبن ي ةةةون اسةةةت راض منتصةةةف املةةةدة الرفيةةة  املحةةةتو  محةةةبوقاع اجتماعةةةات 

قةررت اجلم ية  ال امة  ُيضةاع ُن و  .(١0)بضاي  إقليمي ، ححب االقتضاء وا حةدود املةوارد املتاحة 
يتنةةاول اسةةت راض منتصةةف املةةدة النةةامل الرفيةة  املحةةتو  التا ةةدم  الةةذي ُحرزتةةه البلةةدان الناميةة  ريةةا 
الحاحلي  وبلةدان املةرور ال ةابر والنةركاء ا التنمية  ا تنفيةذ بةرانمج عمةل فيينةا ُون ي ةون منتةد  

ال  بةةةات وال يةةةود املصةةةادف  واءجةةةراءات  لت اسةةةم ُفضةةةل املمارسةةةات والةةةدروة املحةةةتفادة وبديةةةد
ع واملبادرات ال زم  للت لب علي ا، وكذلا التحد ت واملحايل النا ع ، من ُجل مواصةل  اءسةرا 

  .(١١)بوتاة تنفيذ برانمج عمل فيينا

واألون تاد محت د للمحامه  ا است راض منتصةف املةدة بنةأن تنفيةذ بةرانمج عمةل فيينةا ا  -٥٤
الواق ةة  ضةةمن نطةةاق واليتةةه وا تصاصةةه. وسةةي ون اسةةت راض منتصةةف املةةدة فرصةة  مناسةةب  ا ةةاالت 

ءعادة توجيه انتبا  ا تم  الدو  إىل التحد ت اء ايي  الان تواج  ا البلةدان النامية  ريةا الحةاحلي ، 
 ٢0٣0ال سةةةيما ا سةةةةياق ب يةةةة  ُاةةةةدا  التنميةةةة  املحةةةتدام  وت  ةةةةد  طةةةة  التنميةةةة  املحةةةةتدام  ل ةةةةام 

يتقلف ُحد عن الركب، مةن ُجةل توليةد الةز م الة زم ل ة  ب ة  البلةدان النامية  ريةا الحةاحلي   أبال
 املحت د . ٢0٢٤األادا  وال ا ت الواردة ا برانمج عمل فيينا  لول موعد 

 الدروس املستفادة والتوصيات املتعلقة ابلسياسة العامة -سارعاا  

 البلةةةدان الناميةةة  ريةةةا الحةةةاحلي  واخنفةةةاض حصةةةت ا مةةةن يبةةة  التبةةةا ؤ الةةةاد ا النمةةةو ا -٥٥
التحةةةةد ت املحةةةةتمرة الةةةةان  ٢0١٤الصةةةةادرات ال امليةةةة  منةةةةذ اعتمةةةةاد بةةةةرانمج عمةةةةل فيينةةةةا ا عةةةةام 

تواج  ةةةا اةةةذ  البلةةةدان كنتيجةةة  لب ةةةداا اجل ةةةراا واعتماداةةةا علةةةل الحةةةل  األساسةةةي . ويضةةة  ُيضةةةاع 
ل مةةل  لةةول املوعةةد املحةةت د ، فضةة ع عةةن موضةة  الحةةؤال قةةدر ا علةةل ب يةة  ُاةةدا  بةةرانمج ا

 إحراز ت دم مو ب ي  ُادا  التنمي  املحتدام .

وا ضةةةوء اةةةذ  امل لومةةةات، ال بةةةد مةةةن بةةةذل ج ةةةود م ةةةززة لةةةدعم تنفيةةةذ بةةةرانمج ال مةةةل،  -٥6
ومحةةةاعدة البلةةةدان الناميةةة  ريةةةا الحةةةاحلي  ا الت لةةةب علةةةل ال  بةةةات اجل رافيةةة  وامي ليةةة  لتنميت ةةةا. 

ن ي ةةد  اسةةت راض منتصةةف املةةدة امل بةةل بنةةأن تنفيةةذ بةةرانمج ال مةةل إىل بديةةد التةةدابا وينب ةة  ُ
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 

__________ 

(١0) A/RES/72/232 ٤7، الف رة.  

  .٤8املرج  نفحه، الف رة  (١١)
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لتحةةةول امي لةةة . وينب ةةة  ُن يتجةةةاوز ت زيةةةز النةةةراك  بةةة  البلةةةدان الناميةةة  ريةةةا الحةةةاحلي  ب يةةة  ا
وبلدان املةرور ال ةابر والنةركاء ا التنمية  الت ةاون اء ةاي  الت ليةدي ُون ينةمل تةدابا مركةزة لةدعم 

 تنمي  ال طاع اصاص وبناء ال درات اءنتاجي .

 تنفيذ برانمج ال مل عرب خمتلةف ُولو تةه علةل وقد حصل الدعم امل دم من األون تاد ا -٥7
ت ييمةةات إلابيةة  وت لي ةةات مةةن املحةةتفيدين وكةةذلا مةةن م يادمةة  محةةت ل . و ةة د األون تةةاد  ةةواع 
مطةةرداع ا  لبةةات املحةةاعدة الت نيةة  والةةدعم ا جمةةال بنةةاء ال ةةدرات للبلةةدان الناميةة  ريةةا الحةةاحلي ، 

وبنةةاء ال ةةدرات اءنتاجيةة . واألون تةةاد محةةت د ل سةةتمرار ا مبةةا ا  لةةا ا جمةةا  تيحةةا التجةةارة 
توسةةةي  دعمةةةه ا حةةةدود قدراتةةةه ومةةةوارد . بيةةةد ُن ز دة املحةةةاعدة الةةةان ي ةةةدم ا األون تةةةاد بطري ةةة  

 محتدام  يتطلب موارد مالي  إضافي   ارج  عن امليزاني .

 التوصيات املتعلقة ابلسياسة العامة  

لتنمية  النظةر ا ت ةدا التمةاة إىل البلةدان النامية  ريةا الحةاحلي  قد يود جملس التجارة وا -٥8
 وبلدان املرور ال ابر والنركاء ا التنمي  ل   تنفذ التدابا  ات األولوي  ا برانمج عمل فيينا.

وقةد يةود ُعضةاء جملةس التجةارة والتنميةة  النظةر ا ت ةدا دعةم ننةمل ا عملية  اسةةت راض  -٥٩
ذ برانمج عمل فيينا، واست راض الت دم اارز حىت امنن، وبديةد التةدابا منتصف املدة بنأن تنفي

  ات األولوي  ال زم ، وت بع  في  اجل ات صاحب  املصلح  لت زيز اجل ود ا الحنوات امل بل .

وقةةةد يةةةود جملةةةس التجةةةارة والتنميةةة  النظةةةر ا تنةةةجي  اجل ةةةات املامةةة  والبلةةةدان األ ةةةةر   -60
ل دعةةةم ُعمةةةال األون تةةةاد املت ل ةةة  البلةةةدان الناميةةة  ريةةةا الحةةةاحلي  وتنفيةةةذ ال ةةةادرة علةةةل  لةةةا علةةة

 برانمج عمل فيينا.

    


