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 والتنمية التجارة جملس
 والستون السادسة الدورة
 ٢٠١٩ حزيران/يونيه ٢٨-٢٤ جنيف،

 املؤقت األعمال جدول من 6 البند
 لصاحل العمل برانمج تنفيذ يف األونكتاد إسهام
 2020-2011 دللعق منوا   البلدان أقل

 منططوا   البلططدان أقططل لصططاحل العمططل بططرانمج تنفيططذ يف هبططا املضطط ل  األنشطط ة  
 2020-2011 للعقد

 األونكتاد أمانة من مذكرة  

 تنفيذي موجز  
 البلردان أقر  لصراح العمر  بررمم  من ١56و ١53 ابلفقرتني عملا  التقرير هذا أُعد 

 إسرربنبول  عمر  بررمم  ابسر  أيضراا  املعررو  (A/CONF.219/7) ٢٠٢٠-٢٠١١ للعقرد منرواا 
 والتنميررررر  للتجرررررا   املتحرررررد  األمررررر  مرررررؤ ر هبرررررا اضررررربل  الررررري األنشرررررب  التقريرررررر هرررررذا ويعرررررر 

 والربر  ٢٠١٨ عرا  من الثاين الرب  بني ما الفرت  يف عمله، أ كان من  كن ك   يف )األونكتاد(،
 ُقدماا  للمضي العام  السياس  وتوصيات املستفاد  والد وس ،٢٠١٩ عا  من األول
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 ةمقدم -أول   
 اعتمرررد  أن منرررذ ،٢٠٢٠-٢٠١١ للعقرررد منرررواا  البلررردان أقررر  لصررراح العمررر  بررررمم   كرررز -١

 التحردايت على االهتما  ،٢٠١١ أاي /مايو يف منواا  البلدان أبق  املعين الراب  املتحد  األم  مؤ ر
 البلدان  تلك تواجه الي املتعدد  واالقتصادي  االجتماعي 

 ،٢٠١6 أاي /مررايو يف برتكيررا أنباليررا يف للررممم  أُجررري الررذي املررد  منتصررف اسررتعرا  ويف -٢
 أبهردا  االلترزا  فيه جددوا سياسياا  إعلما  املستوى  فيعو وممثلون وحكومات دول  ؤساء اعتمد

 أقر  فئر  أداء يرزال ال املتضرافر ، اجلهرود هرذ  من الرغ  وعلى بتنفيذ   اإلسراع إىل ودعوا الممم 
 يف كبررر  تقررد  ُُيررر   أن املرررج  غررر ومررن وغاايترره، الررممم  أبهرردا  مقا نرر  ضررعيفاا  منررواا  البلرردان
  املتبقيني األخرين العامني

 منرواا  البلردان أقر  لفئ  ٢٠١٨ عا  يف ُأجنز الذي الثلث السنوات استعرا  أعقاب ويف -3
 الوضرر  أصررب  ،٢٠١٨ حزيران/يونيرره يف واالجتمرراعي االقتصررادي اجمللرر  اختررذها الرري والقرررا ات

  (١)التايل النحو على الفئ  هذ  قائم  من بلدان  ف  خبصوص العا 
 وسررران سرررليمان وجرررز  وبرررو ن أنغررروال قريبررراا  القائمررر  مرررن للرفررر  حررراالت مخررر  )أ( 

 فرررانواتو معروفررراا  ابت القائمررر  مرررن منهمرررا اثنترررني  فررر    يررر  أن علرررى وفرررانواتو، وبرينسررريي ترررومي
 ؛(٢٠٢١ )شباط/فماير وأنغوال (،٢٠٢٠ األول/ديسمم )كانون

 وكريباس؛ توفالو األعضاء  الدول بقرا   هناا  القائم ، من للرف  افرتاضيتان حالتان )ب( 
 القائمر   مرن  فعهمرا مسرأل  يف النظرر اإلمنائير  السياسرات جلن  أ جأت حالتان )ج( 

 ؛ونيبال ليشي - تيمو 
 أن املررررج  ومرررن القائمررر  مرررن للخرررروج األهليررر  قبررر  مرررا مرحلررر  يف حررراالت ثرررلث )د( 
 وميامنا   الشعبي  الدميقراطي  الو ومجهو ي  بنغلديش  ٢٠٢١ عا  يف األهلي  شروط كام   تستويف

 منرررواا، البلررردان أقررر  فيهرررا مبرررا الناميررر ، البلررردان مسررراعد  عرررن املسرررؤولي  األونكتررراد ويتررروىل -٤
 املسرررتدامني والتنميررر  للنمرررو دعمررراا  ابلنفررر  عليهرررا يعرررود حنرررو علرررى العررراملي االقتصررراد يف للنررردماج
 وثيرر  الناميرر  البلرردان تعرررت  الرري اإلمنائيرر  التحرردايت مررن العديررد كرران  وملررا للجميرر   والشرراملني
 ملسرائ  املتكامل  معاجلته خلل من التحدايت هلذ  بفعالي  التصدي يف األونكتاد يسه  الرتابط،
 املتفر  التنمير  خبرط لتحقير  دعمراا  املسرتدام  والتنمير  والتكنولوجيرا واالسرتثما  والتموير  التجا  
 عم  وخب  ،٢٠3٠ لعا  املستدام  التنمي  وخب  إسبنبول، عم  برمم  يف الوا د  دولياا  عليها
 التقريرر هرذا يقرد  السريا،، هذا ويف التنمي   لتموي  الثالث الدويل املؤ ر عن الصاد   أاباب أدي 
 نيسرررران/ بررررني مررررا الفرررررت  يف للررررممم  دعمرررراا  األونكترررراد هبررررا اضرررربل  الرررري لألنشررررب  عامرررراا  عرضرررراا 
   ٢٠١٩ وآذا /ما س ٢٠١٨ أبري 

__________ 

بعيرداا عرن واقر   -   ايد  األعمال إلحداث التحرول اهليكلري ٢٠١٨تقرير أق  البلدان منواا  ،٢٠١٨ األونكتاد، (١)
 وجنيف(  نيويو ك ،A.18.II.D.6 املبي   ق  املتحد ، األم  )منشو ات سر األعمال كاملعتاد
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 والتحليل البحث -اثنيا   
 الري الفريرد  اإلمنائير  للتحردايت التصردي يف منرواا  البلردان أقر  مسراعد  األونكتاد واص  -5

 بشرأن واسررتاتيجيات سياسرات صرياغ  يف أسرهمت األدلر  علرى مبنير  حبوث خلل من تعرتضها
 البلرردان  ذ هرر يف واملسررتدام  واالجتماعيرر  االقتصررادي  ابلتنميرر  تتعلرر  و ئيسرري  مشررئ  هامرر  قضررااي
 واضعي إىل توصيات واخلا جي الداخلي الصعيدين على األقران استعرضها الي الد اسات وتقد 

 املتاحرر  الفرررص وعلررى منررواا  البلرردان أقرر  حترردايت علررى الضرروء وتسررلط القرررا  وصررناع السياسررات
 قدماا  للمضي املستفاد  والد وس

 هيكررر  تغرررر أن منرررواا  البلررردان أقررر  علرررى أن إىل ٢٠١٨ منرررواا  البلررردان أقررر  تقريرررر ويرررذه  -6
 بررردو   األمرررر هرررذا ويتبلررر  املسرررتدام   التنميررر  أهررردا  حتقيررر  سررربي  يف تتقرررد  لكررري اقتصرررادا ا
 اإلنترررررراج قبيرررررر  مررررررن جمرررررراالت يف ابالبتكررررررا  أتخررررررذ الرررررري األعمررررررال  ايد  يف ابلديناميرررررر  التحلرررررري

 هرذا علرى “التحول إىل املفضي  األعمال  ايد ” اس  التقرير ويبل  واإلدا    والنق  واالستهلك
 ويتبلر  النمرو  كثيفر   األثرر شرديد  شركات بوجود أساساا  يتس  الذي األعمال،  ايد  من النوع
 مراحررر  خمتلررف يسرررتهد  واسررتباقياا  منوعررراا  سياسرراتياا  دعمرراا  عررراد ا  األعمررال  ايد  مرررن النرروع هررذا

 مرر  متسررق  األعمررال  ايد  سياسررات تكررون أن ينبغرري ذلررك، إىل ابإلضرراف  الشرررك   تبررو  مسررا 
 العام   املؤسسات هبا تضبل  الي األعمال  ايد  أنشب  وتعز  والتجا ي ، الصناعي  السياسات

 إعمرال سربي  يف منرواا  البلردان أقر  يف املسجل  التبو ات أه  كث   عن األونكتاد ويرصد -٧
  بير  ففري  ٢٠3٠ لعرا  املسرتدام  التنمير  خبر  ذلرك يف مبرا دوليراا، عليهرا املتفر  اإلمنائي  اخلبط
 يف املسرتدام  التنمير  يف خمترا   اجتاهات سلسل  من صيغ  أحدث األونكتاد أصد  ،٢٠١٩ عا 
 تعرررت  الرري والقيررود اإلنتاجيرر  القررد ات تنميرر  بررطء اسررتمرا  التقريررر هررذا ويررم   منررواا  البلرردان أقرر 
 التحرول لتحقير  الرل   االسرتثما  عجلر  دفر  علرى منرواا  البلردان أقر  قرد   يف يرؤثر مما املوا د تعبئ 

 أن املرررج  مررن ذلررك، علررى عررلو  املبررا   هنايرر  يف املسررتدام  التنميرر  أهرردا  وحتقيرر  اهليكلرري،
 يف األمررد البويلرر  السياسرري  اجلغرافيرر  ابلترروترات املقرررتن العرراملي االقتصرراد ضررعف اسررتمرا  يررؤدي
 اإلمنائي   أهدافها لتحقي  سعيها يف منواا  البلدان أق  إبباء  ايد 
 أن اهليكلري التحرول أجر  مرن اهلجرر   ٢٠١٨ أفريقيرا يف االقتصرادي  التنمي  تقرير ويبني -٨

 ترؤدي أن وميكرن أفريقيرا  أحناء مجي  يف السواء حد على املقصد وبلدان املنشأ بلدان تفيد اهلجر 
 ويف القرا   اقتصرادات يف اهليكلري التحرول يف  ئيسرياا  دو اا  اخلصروص، وجره علرى األفريقير ، اهلجر 
 عنصرررر األفريقيررر  البلررردان برررني اهلجرررر  أن كرررذلك  التقريرررر ويررررى املسرررتدام   التنميررر  أهررردا  حتقيررر 

 التحررول يف املهرراجرين إسررها  سررب  التقريررر ويبحررث والقررا ي  اإلقليمرري التكامرر  لرتسرري  أساسرري
 مجير  يف القباعرات خمتلرف يف إضرافي  عاملر  يرد الستيعاب املتاح  الفرص على ويقف اهليكلي،

 أفريقيا  أحناء
 حتلريلا  اجلديد  الصناعي  والسياسات االستثما   ٢٠١٨ العاملي االستثما  تقرير ويقد  -٩

 احلرراد االخنفرا  سريا، ويف منررواا  البلردان أقر  يف املباشرر األجنرري االسرتثما  الجتاهرات مستفيضراا 
 واقررتاب انتقالير ، مبرحلر  اقتصادا ا  ر الي والبلدان املتقدم  البلدان يف احلدود عم االستثما  يف

 واضررعي لرردى القلرر  علررى تبعررث جمرراالت التقريررر ُيرردد الناميرر ، االقتصررادات يف الصررفر مررن النمررو
 الردويل االسرتثما  حيرث منرواا، البلردان أقر  إىل ابلنسرب  سيما وال العامل، أحناء مجي  يف السياسات
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 برني الصرل  التقريرر ويعرر  اهليكلري  والتحرول املستدام  الصناعي  التنمي  لتحقي  عنه غىن ال أمر
 أكثررررر اعتمرررردها الرررري الصررررناعي  للسياسررررات جرررررد إىل ابالسررررتناد - الصررررناعي  السياسررررات منرررراذج
 منها  منوذج ك   يف االستثما  سياسات ودو  - املاضي العقد مدى على بلد ١٠٠ من
 ٢٠١٨ منرررواا  البلررردان أقررر  بشرررأن إحصرررائي  جرررداول املعنرررون األونكتررراد منشرررو  ويقرررد  -١٠

 لواضرررررعي اجلرررررداول وتتررررري  البلررررردان  هرررررذ  يف التنميررررر  بتحليررررر  صرررررل  هلرررررا ومؤشررررررات إحصررررراءات
 الدوليرررر  املنظمررررات أو الوطنيرررر  احلكومررررات مررررن واملسررررؤولني واألكررررادمييني والبرررراحثني السياسررررات
 جمموعات على االطلع إمكاني  احلكومي  غر املنظمات وأعضاء التنفيذيني واملد اء والصحفيني

 ومؤشررررات االقتصرررادي النمررو ابإلحصررراء املشرررمول  اجملرراالت وأهررر  للمقا نررر   قابلرر  فريرررد  بيررامت
 وهررذ  والتعلرري   والعمالرر  والتمويرر ( األمرروال و ؤوس )التجررا   الدوليرر  والترردفقات الكلرري االقتصراد

 بيامت  وجدول وثيق  شكل ي يف اإلنرتنت على متاح  اإلحصاءات
 أقرر  يف املسررتدام  التنميرر  أهرردا  حتقيرر  بعنرروان تقريررراا  ٢٠٠٨ عررا  يف األونكترراد ونشررر -١١

 االسررتخدا  سررهل  املنحررى عمليرر  أدا  التقريررر وهررذا  العامرر  السياسرر  خيررا ات ثبررت  منررواا  البلرردان
 وُيرردد اإلمنررائيني  وشررركاءه  منررواا  البلرردان أقرر  يف السياسررات واضررعي تسررتهد  ابلصررو  مدعومرر 
 ابلتنميرر  النهررو  لتعزيررز العامرر  السياسرر  جمرراالت خمتلررف يف اسررتعماهلا ميكررن الرري األدوات أنررواع
 هرذ  لتتقرد  ضرو ي  عناصر وهي اهليكلي، التحول وحتقي  الفقر على القضاء ودع  النمو و ايد 
 اإلمنائي  للسياسات العا  اإلطا  الثبت ويتناول  ٢٠3٠ عا  خب  أهدا  حتقي  صوب البلدان

 تبرروير دعرر  ترردابر عررن فضررلا  للتنميرر ، امللئمرر  الكلرري االقتصرراد وسياسررات منررواا، البلرردان أقرر  يف
 أيضراا  ويقرد  والتموير   التجرا   عرن الناشرئ  الفرص من واالستفاد  اإلنتاجي  القد ات  تني و/أو

 العاملي  االقتصادي النظا  داخ  منواا  البلدان أق  لصاح الدولي  الدع  تدابر لتقوي  مقرتحات
 ثلثر  يف النترائ  وأُد جرت وأفريقيرا  التعريفير  غرر التردابر بشرأن حبرو ا  األونكتراد وأجرى -١٢

 اجلماعرررر  يف التعريفيرررر  غررررر والترررردابر اإلقليمرررري التكامرررر  املعنررررون األول املنشررررو  فأمررررا منشررررو ات 
 هررذا ويقررد  األفريقرري  التنميرر  ومصررر  األونكترراد أعررد  فقررد (٢)أفريقيررا غرررب لرردول االقتصررادي 

 يف اإلقليمرري التكامرر  يف آل  هررا وتقييمرراا  التعريفيرر  غررر للترردابر مؤسسررياا  عامرراا  استعراضرراا  التقريررر
 التكامررر  جمرررال يف الرئيسررري  واالجتاهرررات اإلحصررراءات املعنرررون الثررراين املنشرررو  وأمرررا أفريقيرررا  غررررب

 وتتنرراول  ٢٠١٨ أاي /مررايو يف صررد  فقررد اهلرراد  واحملرريط والكررا يي أفريقيررا منبقرر  االقتصررادي 
 وفررص حتردايت وتنراقش اجملموعر  هرذ  يف التجا ي  والسياسات التجا   هيك  ابلتفصي  الد اس 
 أقرر  مررن بلررداا  3٨ اهلرراد  واحملرريط والكررا يي أفريقيررا جمموعرر  وتضرر  االقتصررادي  التكامرر  ترسرري 
 القا يررر  احلرررر  التجرررا   منبقررر  بعنررروان للسياسرررات مررروجز فهرررو الثالرررث املنشرررو  أمرررا منرررواا  البلررردان

 القا يررر  احلرررر  التجرررا   منبقررر  بشرررأن التوقعرررات املنشرررو  ويبحرررث  كيغرررايل  قمررر  بعرررد مرررا األفريقيررر  
 ُيقررر  لكررري عاجلررر  إجرررراءات اختررراذ األفريقيررر  الررردول مرررن تتبلررر  الررري املسرررائ  وُيررردد األفريقيررر 
 أقرر  مجيرر  وشررا ك منرره  املرجررو  التوقعررات األفريقيرر  القا يرر  احلررر  التجررا   ملنبقرر  املؤسرر  االتفررا،
 القا ي   احلر  التجا   منبق  إنشاء مفاوضات يف أفريقيا يف منواا  البلدان

__________ 

 منواا  البلدان أق  من بلداا  ١١ اإلقليمي  االقتصادي  اجلماع  هذ  تض  (٢)



TD/B/66/2 

5 GE.19-06330 

 اآلراء توافق بناء -اثلثا   
 برني مرن وكان بسويسرا  جنيف يف ٢٠١٨ لعا  للستثما  العاملي املنتدى األونكتاد عقد -١3

 أفريقيرا ومجهو ير  برنغلديش هري منرواا، البلدان أق  من بلدان أ بع  وحكومات دول  ؤساء املشا كني
 األمر  ممثلر  ومكتر  األونكتاد ونظ  احلكوميني  الو  اء من كبر  وعدد وليسوتو، وكمبوداي الوسبى
 حروا اا  النامير  الصغر  ز ي اجل والدول الساحلي  غر النامي  والبلدان منواا  البلدان ألق  السامي  املتحد 

 إسررربنبول عمرر  برررمم  تنفيررذ لتعزيررز ملموسرر  سررب  حتديرررد أجرر  مررن األعمررال ومررد اء الررو  اء بررني
 اجتمررراع وأ ح  ٢٠٢٤-٢٠١٤ للعقررد السرراحلي  غررر الناميرر  البلرردان لصرراح فيينررا عمرر  وبرررمم 
 يف احلكروميني والرو  اء احملتملرني املسرتثمرين بني للربط منماا  االستثما  بشأن الو ا ي املستدير  املائد 
 إمكانيررر  املنتررردى يف أنشرررئت الررري االسرررتثما  قريررر  أ حرررت ذلرررك، علرررى عرررلو  املسرررتهدف   البلررردان
 هرذا مرن واسرتفادت احملتملرني  املسرتثمرين م  اتصاالت وإقام  فيها االستثما  فرص لعر  للبلدان
 ومجهو ير  املتحرد  تنزانيرا ومجهو ير  وبو ونردي فاسرو وبو كينرا أفغانسرتان التالير   منرواا  البلردان أق  املنم

 وملوي  ومدغشقر وغينيا وسراليون والسودان و امبيا و واندا وجيبويت الدميقراطي  الكونغو
 والتكنولوجيررررا العلرررر  بتسررررخر املعنيرررر  املتحررررد  األمرررر  جلنرررر  أمانرررر  دو  األونكترررراد ويررررؤدي -١٤

 اجلوانر  بشرأن اآل اء برني للتوفير  برمتها املنظوم  يشم  منتدى عن عبا   وهي التنمي ، ألغرا 
 وتررررويل اهليكلرررري  التحررررول حتقيرررر  أجرررر  مررررن اإلنتاجيرررر  القررررد ات بنرررراء مررررن والتكنولوجيرررر  العلميرررر 
 يف حتدايت تواجه ابلذات البلدان هذ  ألن خاصاا، اهتماماا  منواا  البلدان أق  احتياجات مداوال ا

 ومجهو يررر  فاسرررو وبو كينرررا إثيوبيرررا التاليررر   منرررواا  البلررردان أقررر    اللجنررر  أعضررراء برررني ومرررن اجملرررال  هرررذا
 ونيبال  وليماي الدميقراطي  الكونغو

 ومؤسسررررر  أفريقيرررررا شرررررر، ومجاعرررر  األونكتررررراد نظررررر  ،٢٠١٨ األول/ديسرررررمم كررررانون  ويف -١5
 األعضراء للبلردان نررو،، يف التجرا  ، تيسرر بشرأن و ا ايا  اجتماعراا  أفريقيرا لشر، التجا ي  العلم 

 وبو ونررردي أوغنررردا منرررواا  البلررردان أقررر  مرررن هررري منهرررا أ بعررر    بلررردان مخسررر  وعرررددها اجلماعررر ، يف
 لتيسررر إصررلحات تنفيررذ يرردع  و ا ايا  إعررلما  االجتمرراع واعتمررد و وانرردا  املتحررد  تنزانيررا ومجهو يرر 
 برره تضرربل  الررذي اهلررا  الرردو  علررى ويشرردد برره، ويلتررز  واإلقليمرري الرروطين الصررعيدين علررى التجررا  
 يف التجررا   تيسررر مبؤشررر العمرر  ببرردء االجتمرراع و حرر  التجررا    بتيسررر املعنيرر  الوطنيرر  اللجرران
 األونكتاد  من بدع  التجا   لتيسر وطني  بواابت إطل، إىل يستند الذي اجلماع 

 برررمم  تنفيررذ يف احملررر  التقررد  لرصررد النبررا، واسررع  معلومررات قاعررد  األونكترراد ويترري  -١6
 األونكترررررراد إحصرررررراءات قاعررررررد ُ  تلررررررك املعلومررررررات قاعررررررد  صررررررمي  يف وتوجررررررد إسرررررربنبول  عمرررررر 

(UNCTADstat،) متاح  عاملياا، املتسق  اإلحصاءات من واسع  طائف  تعر  بيامت بواب  وهي 
 الدولير  التجرا   األونكتراد إحصراءات قاعرد  يف الوا د  املؤشرات وتشم  منواا  البلدان أق  جلمي 

 واالقتصررررراد األساسررررري ، السرررررل  وأسرررررعا  املباشرررررر، األجنررررري واالسرررررتثما  واخلررررردمات، السرررررل  يف
 اخلرا جي، والتموير  املدفوعات وميزان املعلومات، واقتصاد والسكان، البحري، والنق  اإلبداعي،

 يف هبرا للسرتشراد املسرتعم  ُيرددها الي ابألشكال البيامت تنزي  وميكن الكلي  االقتصاد وبيئ 
 األعمرررال ضرررمن آخرررر  ئيسرررياا  منشرررو اا  ٢٠١٨ اإلحصررراءات دليررر  ويشرررك  الكميررر   التحلررريلت
 منواا  البلدان أق  منه تستفيد أن ميكن األونكتاد هبا يضبل  الي اإلحصائي 
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 البيانيررر   الصرررو  مرررن متنوعررر  جمموعررر  يف تلخيصررري  إحصررراءات أيضررراا  األونكتررراد ويقرررد  -١٧
 وتُرفرر  االجتمرراعي، التواصرر  ووسررائط اإلنرتنررت علررى تُنشررر معلوماتيرر   سرروماا  الصررو  هررذ  وتضرر 
ثرررر  البيررررامت مبعظرررر   ختتصررررر قبريرررر  ومرررروجزات األونكترررراد، إحصرررراءات قاعررررد  يف املعروضرررر  احملدَّ

  والرسررررو  الرئيسرررري  لأل قررررا  قبرررري عررررر  يف األونكترررراد إحصررراءات قاعررررد  يف الرررروا د  املعلومرررات
 اط لرررررررررر  ؛http://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/en-GB/index.html) املختررررررررررا   البيانيرررررررررر 

 اقتصرادات  ُر  حمدثر  معلومرات يتضرمنان آخرران تقريرران ومثر  ( ٢٠١٩ نيسران/أبري  ٢ يف عليه
 للتجرررررا   الفصرررررلي  والنشرررررر  األساسررررري  السرررررل  ألسرررررعا  الشرررررهري  النشرررررر  مهرررررا منرررررواا  البلررررردان أقررررر 
 ؛https://unctad.org/en/Pages/Publications/Commodity-Price-Bulletin.aspx) اخلررررررررررررردمات يف
 عليهمررررررررا اط لرررررررر  ؛https://unctad.org/en/Pages/Publications/Statistics-on-Trade-in-Services.aspxو
   (٢٠١٩ نيسان/أبري  ٢ يف

 التقين التعاون -رابعا   
 اإلنتاجية القدرات -ألف 

 األولوير   ذات عملره جمراالت صدا   يف اإلنتاجي  القد ات إسبنبول عم  برمم  يض  -١٨
 منرررواا، البلررردان أقررر  يف املسرررتدام  والتنميررر  االقتصرررادي للتنويررر  أساسررري  تُعترررم اإلنتاجيررر  فالقرررد ات

 يف الررروا د  األهررردا  فيهرررا مبررا اإلمنائيررر ، أهررردافها بلررو  البلررردان هلرررذ  ليتسررىن تبويرهرررا مرررن بررد وال
 يف املعروضررر  األونكتررراد توصرريات مررر  الررممم   ؤيررر  وتتفرر  املسرررتدام   التنميرر  وأهررردا  الررممم 
 التنميرر  بشررأن الرؤير  هررذ  أطلرر  الرذي ،اإلنتاجيرر  القرد ات تنميرر   ٢٠٠6 منررواا  البلردان أقرر  تقريرر

  منواا  البلدان ألق  اإلنتاجي  القد ات على املبني  املستدام 
 يبعررث الصرراد ات تركيرز يررزال وال وترتره، برربطء منررواا  البلردان أقرر  اقتصرادات تنويرر  ويتسر  -١٩
 اجتاهررات املعنررون األونكترراد منشررو  يف املبررني النحررو علررى البلرردان، هررذ  معظرر  لرردى القلرر  علررى
 اجلهررود مررن مزيررد بررذل مررن إذن بررد وال  ٢٠١٩ منررواا  البلرردان أقرر  يف املسررتدام  التنميرر  يف خمتررا  

 يقرردمها الرري التقنيرر  املسرراعد  تشررم  بوسررائ  القباعررات، مجيرر  يف اإلنتاجيرر  القررد ات لتحسررني
 اجملال  هذا يف األونكتاد

 اماملستد القتصادي النمو  
 خرررلل مرررن إسررربنبول عمررر  بررررمم  تنفيرررذ يف تسررره  أنشرررب  بعرررد  األونكتررراد اضررربل  -٢٠

 وعقررررد  “األفريقرررري اجلنرررروب يف مسررررتدا  اقتصررررادي منررررو لتحقيرررر  اإلمنائيرررر  السياسررررات” مشررررروع
 مرررررابوتو يف عمررررر  حلقررررري الشرررررريك ، واملنظمرررررات الوطنيررررر  احلكومرررررات مررررر  ابلتعررررراون األونكتررررراد،
 وضرررررر  علررررررى القررررررد   لتمتررررررني (٢٠١٨ األول/أكترررررروبر )تشرررررررين ولوسرررررراكا (٢٠١٨ )أاي /مررررررايو
 واطَّلررر  املررردين  واجملتمررر  اخلررراص والقبررراع العرررا  القبررراع برررني احلررروا  وتيسرررر الصرررناعي  السياسرررات
 اهليكرررررر  يف التررررررد  ي ابلتحررررررول تعجرررررر  أن ميكررررررن الرررررري الرئيسرررررري  السياسررررررات علررررررى املشررررررا كون

 املسرررتهدف ، الناميررر  البلررردان مجيررر  مرررن املسرررتوى  فيعرررو السياسرررات واضرررعو وأعررررب االقتصرررادي 
 االجتمرراعني خررلل املقرتحرر  العامرر  السياسرر  خليررا ات  مسرري أتييررد عررن منررواا، البلرردان أقرر  فيهررا مبررا

   مسي  ختامي  وثيق  ابعتماد اإلقليميني

http://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/en-GB/index.html
https://unctad.org/en/Pages/Publications/Commodity-Price-Bulletin.aspx
https://unctad.org/en/Pages/Publications/Statistics-on-Trade-in-Services.aspx
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 اإلنتاجية القدرات أداء قياس  
 مرن اإلنتاجير  القرد ات أداء لقيراس مؤشررات” املعنرون اجلا ي األونكتاد مشروع يساعد -٢١
 اإلطررررا   سرررر  يف “السرررراحلي  غررررر الناميرررر  البلرررردان يف األدلرررر  إىل تسررررتند سياسررررات وضرررر  أجرررر 

 القرررررد ات مقيررررراس إ سرررراء يف املسرررررتخدم  املؤشرررررات لتحديرررررد واإلحصررررائي واملنهجررررري املفرررراهيمي
 مباشر  استفاد  منواا  البلدان أق  من بلداا  ١6 ويستفيد صحتها  من والتحق  واختيا ها اإلنتاجي 

 الو مجهو يرررر  مهررررا  منرررواا  أقرررر  بلررردين املشررررروع فيهرررا ُ رررررَّب الرررري البلررردان وتضرررر  العمررر   هررررذا مرررن
 الرروطنيتني اإلفررراديتني احلررالتني د اسررتا اسررُتكملت ،٢٠١٨ عررا  ويف و وانرردا  الشررعبي  الدميقراطيرر 
 القررررد ات بنرررراء تناولترررا القررررد ات لبنرررراء وطنيتررران عمرررر  حلقتررررا وتلتهمرررا البلرررردين، بكررررل اخلاصرررتني
 الدميقراطيرررر  الو مجهو يرررر  ويف ،٢٠١٨  و /يوليرررره يف  وانرررردا يف اخلررررماء مسررررتوى علررررى اإلنتاجيرررر 
  ٢٠١٨ آب/أغسب  يف الشعبي 

 بشررأن إقليميرر  عمرر  حلقرر  ٢٠١٨ الثرراين/نوفمم تشرررين يف بوتسرروام يف ُعقرردت أفريقيررا، ويف -٢٢
 منررواا  البلرردان أقر  مررن املشرا كني بررني مرن وكرران اهليكلرري  والتحرول الصرراد ات وتنوير  اإلنتاجيرر  القرد ات
 املتعلرر  عملرره األونكترراد عررر  آسرريا، ويف و امبيررا  و وانرردا وبو ونرردي فاسررو وبو كينررا إثيوبيررا مررن خررماء
 فيينررا، عمرر  برررمم  تنفيررذ يف احملررر  التقررد  بشررأن إقليمرري خررماء اجتمرراع يف اإلنتاجيرر  القررد ات مبقيرراس
 التاليرررر   منررررواا  البلرررردان أقرررر  مررررن مشررررا كني االجتمرررراع وضرررر   ٢٠١٨ أيلول/سرررربتمم يف أملررررايت يف ُعقررررد

 بشررررأن إحاطرررر  أيضررراا  األمانرررر  وقررردمت ونيبررررال  الشرررعبي  الدميقراطيرررر  الو ومجهو يررر  وبررررو ن أفغانسرررتان
 األفكرا  لتقرا ع جلسرتني أثنراء فيينرا عمر  بررمم  لتنفيذ املد  منتصف استعرا  خلل وأمهيته املقياس

 كرررانون  يف نيويرررو ك يف ُعقرررد  املتحرررد ، األمررر  لررردى السررراحلي  غرررر الناميررر  البلررردان لسرررفراء ُخصصرررتا
  األفكا  تقا ع جلسي يف منواا  البلدان أق  من عدد وشا ك  ٢٠١٨ األول/ديسمم

 األمساك مصائد ق اع إمكاانت تسخري  
 مرن خمترا   جمموعر  قرد ات لبنراء مشرروع إطا  يف األونكتاد، يقدمه الذي الدع  يهد  -٢3
 قرررد   تعزيرررز إىل األمسررراك، مصرررائد قبررراع إمكرررامت لتسرررخر وآسررريا أفريقيرررا يف منرررواا  البلررردان أقررر 

 حتسرني علرى منرواا  البلردان أقر  مرن خمترا   بلدان يف والعا  اخلاص القباعني من املصلح  أصحاب
 النباتيررر   الصرررح  ومعررراير الصرررحي  ابملعررراير النهرررو  تشرررم  ببرررر، السرررمكي ، صررراد ا   وتنويررر 

 واملشرررا كون ومصرررد وها وجمهزوهرررا األمسررراك مصرررائد مؤسسرررات مباشرررر  العمررر  هرررذا مرررن ويسرررتفيد
 وكمبوداي القمر وجز  أوغندا العم  هذا ويشم  ونساءا   جاالا  األمساك، مصايد قباع يف مباشر 

 وميامنا   ومو امبي 
 جامعر  مر  تفراه  مرذكرات وأبرر  اسررتاتيجي  شرراكات األونكتراد أقرا  ،٢٠١٨ عا  ويف -٢٤
 والنقررر  األمسررراك ومصرررائد البحريررر  واملررروا د احمليبرررات اقتصررراد و ا   ومررر  م ، فييرررت يف ترانررر  هنرررا

 يف جناحهمررررا إىل نظرررراا  اإلقليميرررني االمتيررررا  مركرررزي الب لررردان ويستضرررريف مو يشررريوس  يف البحرررري
 وتربي  األمساك مبصائد مرتبب  وتكنولوجيات خمات من لديهما وما األمساك مصائد قباع تبوير

 منبقتيهما  يف منواا  البلدان أق  م  تقامسها ميكن املائي  األحياء
 الدولير  املنظمر  مر  شرراك  إطرا  يف األمسراك مصرائد بشرأن تد يبير  دو   األونكتاد وأعدَّ  -٢5

 األكرادمييني والشرركاء هولنردا يف امللكري املردا ي واملعهرد البحرري التوجيره وجملر  املقايي  لتوحيد
 االمتيرررا  مركرررز يف إقليميررر  تد يبيررر  دو   األونكتررراد نظررر  ،٢٠١٨ عرررا  ويف ترانررر   هنرررا جامعررر  مرررن
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 أقرر  يف االقتصرادي  التنمير  يف األمسراك مصرائد قبراع إمكرامت تسرخر بشرأن اآلسريوي اإلقليمري
 ،(3)منرواا  البلردان أقر  مرن منهرا ١١ بلرداا، ١٤ من خبراا  55 حوايل الدو   يف وشا ك منواا  البلدان
 شررخ   5٠٠ املشرروع إطرا  يف الترد ي  تلقروا الررذين السياسرات واضرعي عردد جممروع ليتجراو 
 يف األفريقرررري اإلقليمرررري االمتيررررا  مركررررز يف تُعقررررد أن املقررررر  مررررن  نيرررر  تد يبيرررر  دو     ذلررررك وسررررتلي

 مركرزي اسرتمرا  لضرمان شرراكات إقامر  إىل األونكتراد ويسعى  ٢٠١٩ عا  أوائ  يف مو يشيوس
 التد يبي   األنشب  استدام  لكفال  مستق ، حنو على الدو   تنظي  يف اإلقليميني االمتيا 

 الصرندو، مر  ابلتعراون األونكتراد نظر  األساسري ، للسرل  املشررتك الصندو، متابع  إطا  ويف -٢6
 أتثرر بشرأن ٢٠١٨ الثراين/نوفمم تشررين يف لندن يف األفكا  لتقا ع اجتماعاا  الدولي  البحري  واملنظم 
 هيكليراا  واهلشر  الضرعيف  االقتصرادات يف املائير  األحيراء وتربير  األمسراك مصائد قباع يف التموي 
 وضررر  ومنظمرررات املرررؤثرين واملسرررتثمرين اإلمنرررائي التمويررر  مؤسسرررات عرررن ممثلرررني االجتمررراع وضررر 

 مصرررائد قبرراع يف املتاحرر  االسرررتثما  إمكررامت علررى الضرروء االجتمررراع وسررلط البيئيرر   العلمررات
 لرردع  شررب األن مررن مزيررد بتنظرري  النبررا، واسرر  اهتمررا  منرره وانبثرر  منررواا  البلرردان أقرر  يف األمسرراك

 القباع  هذا يف املؤثر االستثما 

 التجارة وتيسري التجارة -ابء 
 جمررال يف وأولواي ررا احتياجا ررا حتديررد يف منررواا  البلرردان أقرر  إىل املسرراعد  األونكترراد يقررد  -٢٧

 لذلك  وفقاا  حمدد  تدابر تنفيذ برجم  يف ويساعدها التجا  ، وتيسر التجا  

 العاملية التجارة منظمة  
 مجركير   سرو  دون مرن األسروا، إىل املنتجرات مجير  وصول سيا، يف األونكتاد، يواص  -٢٨
 منظمررر  يف مفاوضرررا ا يف منرررواا  البلررردان أقررر  دعررر  املنشرررأ، قواعرررد سررريا، ويف مفروضررر  حصررر  أو

 التنفيررذيني للمررد اء العمرر  حلقررات مررن سلسررل  ُعقرردت املفاوضررات، هررذ  وقبرر  العامليرر   التجررا  
 جلنرر  لرردو ات العاصررم  ويف جنيررف يف املوجررودين املنرردوبني إلعررداد ابلتقريررر املشررمول  الفرررت  أثنرراء

 األفريقي، االحتاد مفوضي  أمان  من طل  على وبناءا  املنشأ  بقواعد املعني  العاملي  التجا   منظم 
 القا ير  احلرر  التجرا   ملنبقر  املنشرأ قواعرد مرن الرابر  التذيي  بشأن للتفاو  الدع  األونكتاد قد 

 املنشررأ  بقواعررد املعررين التقررين العامرر  الفريرر  اجتماعررات خررلل الرردع  وقررد  وصررياغته، األفريقيرر 
 أثنرررراء التقررررين الرررردع  وقررررد  األفريقرررري، االحترررراد ملنرررردو، تد يبيرررر  عمرررر  حلقررررات األونكترررراد ونظرررر 

 يف اتباعهرا ميكرن الري األسرالي  بشرأن التقنير  واملسرامهات املما سرات أفض  بعر  املفاوضات،
 وآ   مبعرررىن املتعلقررر  والتحلررريلت ابملعررراير أيضررراا  األونكتررراد خرررماء وسررراه  املنشرررأ  قواعرررد صرررياغ 
 أسرررردى ذلررررك، إىل إضرررراف  معينرررر   قباعررررات يف حمرررردد  مبنتجررررات مرتببرررر  خمتررررا   منشررررأ قواعررررد

  املنشأ بقواعد املتصل  التقني  املسائ  بشأن استشا ي  خدمات األونكتاد
 يف العامليرر  التجررا   منظمرر  إىل للنضررما  الل مرر  القررد ات بنرراء علررى األونكترراد وعمرر  -٢٩
 العملير  قبر  أي االنضرما ، مراحر  خمتلرف املساعد  هذ  وتناولت واليمن  والسودان القمر جز 

 التجرررا   ملنظمررر  العرررا  اجمللررر  لقررررا  الكامررر  للتنفيرررذ قررروي ُمناصرررر واألونكتررراد وبعررردها  وأثناءهرررا
__________ 

 منررذ القائمرر  مررن ) ُفعررت وسرراموا ومو امبيرر  ومدغشررقر وغامبيررا القمررر وجررز  وكمبرروداي وإثيوبيررا وبو ونرردي بررو ن (3)
 وأوغندا  وتوغو قري ( عهد
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 البلرردان أقرر  انضرما  وتسررري  تيسرر بشررأن ٢٠٠٢ األول/ديسررمم كرانون  ١٠ يف الصرراد  العاملير 
 شررررروطُ  تعكررر  وأن البلرررردان، هرررذ  علررررى التكلفررر  ابهظرررر  العمليررر  هررررذ  تكرررون أال لكفالرررر  منرررواا،

  العضوي  ابلتزامات الوفاء على وقد  ا فيها التنمي  مستوايت االنضما 
 على املفاوضات ذلك يف مبا املفاوضات، يف مشا كتها يف منواا  البلدان أق  األونكتاد ودع  -3٠

 األونكتراد وقرد  العاملير   التجرا   منظمر  يف املناقش  قيد هي الي والتفاضلي ، اخلاص  املعامل  مسأل 
 يف ،٢٠١٩ آذا /مررا س يف بسويسرررا، مررونرتو يف لسررفرائها معتكررف يف منررواا  البلرردان أقرر  إىل الرردع 
 يف كا اخسرتان  يف سيعقد الذي العاملي  التجا   ملنظم  عشر الثاين الو ا ي للمؤ ر التحضر إطا 

 الرئيسي   التفاوضي  املسائ  عن عام  حمل  فيه عر  ،٢٠١٩ حزيران/يونيه

 األفريقية القارية احلرة التجارة من قة بشأن املفاوضات  
 القا يرر  احلرر  التجررا   منبقر  بشررأن املفاوضرات يف منررواا  األفريقير  البلرردان أقر  األونكترراد سراعد -3١

 السرل  يف التجرا   بشرأن التفراو  لبرائر  خمتلفر  خيرا ات ووضر  تصو  التالي   النقاط بتناول األفريقي 
 يف احلرررال كمرررا  أفضررلها، لتحديرررد اخليررا ات خمتلرررف علررى املرتتبررر  االقتصررادي  اآل   وتقيررري  واخلرردمات؛

 صررررياغ  علررررى األخررررر  اللمسررررات ووضرررر  احلساسرررر ؛ املنتجررررات أو يرررر األولو  ذات القباعررررات حتديررررد
 بروتوكروالت ومشرا ي  إطرا ايا  اتفاقراا  يشرم  مبرا األفريقير ، القا ير  احلرر  التجرا   ملنبق  القانوني  النصوص
 يف منررواا  البلرردان أقرر  دعرر  األونكترراد وواصرر  صررل   ذات ومرفقررات واخلرردمات السررل  يف التجررا   بشررأن
 تقنيرر  عرررو  خررلل مررن األفريقيرر ، القا يرر  احلررر  التجررا   منبقرر  بشررأن املفاوضررات مررن الثانيرر  املرحلرر 
 واالستثما   الفكري  امللكي  وحقو، ابملنافس  املتعلق  الموتوكوالت يف الرئيسي  القضااي تناولت
 اإلقليميرررر  املشرررراو ات يف اإلقليميرررر  االقتصررررادي  اجلماعررررات إىل الرررردع  األونكترررراد وقررررد  -3٢

 البلرردان فرررادى بعرر  وإىل اخلرردمات، يف التجررا   بينهررا مررن جمرراالت بشررأن التد يبيرر ، واألنشررب 
 اسررتكمال علررى األونكترراد ويعكررف السررل   يف ابلتجررا   املتعلقرر  البرائرر  مشررا ي  يف نظرهررا أثنرراء

 غرررررب لرررردول االقتصررررادي  للجماعرررر  ابخلرررردمات املتعلقرررر  للسياسررررات األول اإلقليمرررري استعراضرررره
 االسرتعرا  وهرذا بلرداا  ١١ وعرددها اجلماعر  يف األعضاء منواا  البلدان أق  منه ستستفيد أفريقيا،
 االتسرا، ضمان إىل الرامي  جهود  ومن اإلقليمي للتكام  نباقاا  األوس  األونكتاد دع  من جزء
  التجا ي  املنتدايت خمتلف يف اجلماع  هذ  يف األعضاء للدول التفاوضي  املواقف يف

 التجارية السياسات وض  على القدرة تعزيز  
 البلرردان أقرر  حصرر  مضرراعف  - املسررتدام  التنميرر  أهرردا  مررن ١١-١٧ الغايرر  ضرروء يف -33
 عررن قبريرر  حرراالت د اسررات األونكترراد أجنررز - ٢٠٢٠ عررا  حبلررول العامليرر  الصرراد ات مررن منررواا 

 العاملير  التجرا   منظمر  مرن املمنروح اإلعفراء استخدا  فيها تناول ونيبال وكمبوداي والسنغال  امبيا
 إايهرررا  نحهرررا تفضررريلي  معاملررر  خرررلل مرررن اخلررردمات مرررن بصررراد ا ا للنهرررو  منرررواا  البلررردان ألقررر 

 ذلك  فع  على القاد   والنامي  املتقدم  األعضاء البلدان
 سياسرررا ا وتنفيرررذ وضررر  بشرررأن  امبيرررا حلكومررر  استشرررا ي  خررردمات األونكتررراد وأسررردى -3٤

 وأسرهمت  ٢٠١6 عا  يف للبلد األونكتاد أعد  الذي التجا ي  السياسات إبطا  عملا  التجا ي 
 السياسررات وضرر  علررى واملسررتدام  املسررتقل  الوطنيرر  املؤسسرري  القررد ات تعزيررز يف املسرراعد  هررذ 

 األطرررررا  املتعرررردد التجررررا ي النظررررا  يف بفعاليرررر  للمشررررا ك  التفاوضرررري  املهررررا ات وتبرررروير التجا يرررر 
 منها  واالستفاد  اإلقليمي  التجا ي  واالتفاقات
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 حلسرراب  برر  مشررروع تنفيررذ األونكترراد برردأ ألفريقيررا، االقتصررادي  اللجنرر  مرر  وابلتعرراون -35
 املسرتفيد  البلردان قرد    ايد  إىل املشرروع ويهرد  أفريقيرا  يف اخلردمات يف التجا   بشأن التنمي 
 تُتري  الري اخلردمات سياسرات وتصرمي  اإلقليمير  القيمر  سلسر  يف اخلردمات إسرها  قياس على
 منررواا  البلرردان أقرر  املسررتفيد  البلرردان وتشررم  تلررك  القيمرر  سلسرر  يف االنرردماج مررن أعلررى د جرر 
 يف اخلردمات إسها  لتقيي  منهجي  واللجن  األونكتاد ووض  ومايل  وغامبيا وتوغو إثيوبيا التالي  

 قرررد ات لبنررراء د اسررري  حلقررر  ٢٠١٩ الثاين/ينررراير كرررانون  يف وُعقررردت اإلقليميررر   القيمررر  سلسررر 
 والنوعيرر  الكميرر  األدوات وسررتمك ن الروطين  الصررعيد علررى املشرروع ومنسررقي االستشررا يني اخلرماء
 بشرررأن التوصررريات واسرررتخلص حمررردد  إقليميررر  قيمررر  سلسرررل  تقيررري  مرررن الشرررريك  البلررردان املتاحررر 

 أجررر  مرررن املعرررا   لتبرررادل منرررم واسرررُتحدث  ٢٠١٩ عرررا  طيلررر  ابخلررردمات املتعلقررر  السياسرررات
  األدوات إىل الوصول نبا، توسي  عن فضلا  املستفاد ، والد وس اخلمات تبادل تيسر

 يف للتدريب الثاين الربانمج أنغول: أجل من واألونكتاد األورويب الحتاد بني املشرتك الربانمج  
 التجارة جمال
 الثرراين )الررممم  أنغرروال أجرر  مررن واألونكترراد األو و، االحترراد بررني املشرررتك الررممم  يركررز -36

 صرراحب  اجلهررات خمتلررف مررن الرروطنيني واملررد  يبني اخلررماء تررد ي  علررى التجررا  ( جمررال يف للتررد ي 
 ولوجسرتيات و وير  التجا ي ، واملفاوضات السياسات على واخلاص العا  القباعني من املصلح 
 فرص نبا، واستكشا  التجا  ، وتيسر احلج ، واملتوسب  الصغر  املؤسسات وإنشاء التجا  ،
 نيسررررران/ يف لوانررررردا يف أُطلررررر  الرررررذي املشرررررروع، هرررررذا ويشرررررم  الرررررنفط  غرررررر جمررررراالت يف التجرررررا  
 التنميرررر  أهرررردا  مررررن عرررردداا  ويتنرررراول األونكترررراد هبررررا يضرررربل  عمرررر  برررررام  عررررد  ،٢٠١٨ أبريرررر 

 ونفرررذ  ١٧و ١٢و ٩و ٨و ١ األهررردا  فيهرررا مبرررا مباشرررر، غرررر أو مباشرررر حنرررو علرررى املسرررتدام 
 كررانون  3١ حبلررول د ب قررد وكرران ،٢٠١٨ عررا  يف نشرراطاا  ١5 الررممم  هررذا إطررا  يف األونكترراد

 للتصردير  ئيسري  مرواد ُحرددت ذلرك، علرى عرلو  مصرلح   أصرحاب 3٠٤ مرن أكثر األول/ديسمم
 التصردير ألسروا، مسر  وأُعرد والر،، األمسراك ومصرائد والعسر  اخلش  بينها من النفط، قباع خا ج

 العرررا  القبررراعني برررني الشرررراكات بشرررأن تد يبيررر  عمررر  حلقررر  املشرررروع أنشرررب  ومشلرررت املمكنررر  
 وخدماته  األساسي  النق  هياك  على  كزت األساسي  اهلياك  مشا ي  إلنشاء واخلاص

 عمررر  حلقررر  األونكتررراد عقرررد ،٢٠١٨ الثررراين/نوفمم وتشررررين األول/أكتررروبر تشررررين ويف -3٧
 منبقر  يف التجرا ي أنغروال تكامر  علرى  كرزت لواندا، يف األنغوليني املصلح  أصحاب من لستني
 الثلثير   احلرر  التجرا   ومنبقر  األفريقري للجنروب اإلمنائير  واجلماع  األفريقي  القا ي  احلر  التجا  

 التكميلري للترد ي  عمر  حلقر  ير العامل التجرا   ومنظمر  األونكتاد نظ  ،٢٠١٩ آذا /ما س ويف
 أنغوال  يف املصلح  أصحاب من وغره  للمسؤولني

 ةياإللكرتون للتجارة للجاهزية السريعة التقييمات  
 الوقررو  علررى البلرردان اإللكرتونيرر  للتجررا   للجاهزيرر  السررريع  األونكترراد تقييمررات تسرراعد -3٨
 هرري   ئيسرري  سياسرراتي  جمرراالت سرربع  يف اإللكرتونيرر  التجررا   تبرروير يف تقررد  مررن أحر  ترره مررا علررى

 ابالتصررررراالت اخلاصررررر  واخلررررردمات األساسررررري  واهلياكررررر  اإللكرتونيررررر ، التجرررررا   اسررررررتاتيجي  صرررررياغ 
 والتنظيمير ، القانونير  واألطرر التجرا  ، وتيسرر التجرا   ولوجسرتيات املدفوعات، وحلول واملعلومات،

 ويف اإللكرتونيررر   ابلتجرررا   اخلررراص التمويررر  علرررى واحلصرررول اإللكرتونيررر ، التجرررا   مهرررا ات وتبررروير
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 وتوغرررو فاسرررو وبو كينرررا أوغنررردا التاليررر   منرررواا  البلررردان ألقررر  تقييمرررات األونكتررراد أصرررد  ،٢٠١٨ عرررا 
 ومدغشررررقر وليررررماي وفررررانواتو والسررررنغال و امبيررررا الشررررعبي  الدميقراطيرررر  الو ومجهو يرررر  سررررليمان وجررررز 

 نيسران/ يف اإللكرتوني  للتجا   األونكتاد أسبوع أثناء وبنغلديش أفغانستان تقييما وصد  وميامنا  
 بتسررررخر يتعلررر  فيمررررا املاثلررر  والتحررردايت املتاحرررر  ابلفررررص الررروعي املشررررروع وأذكرررى  ٢٠١٩ أبريررر 
 لبردء فرصر  التقييمرات إعرداد مرحلر  وأ حرت واإلقليمري، احمللري الصرعيدين على اإللكرتوني  التجا  
 احلكوميررر  الرررو ا ات وتلترررز  واخلررراص  العرررا  القبررراعني مرررن املعنيرررني املصرررلح  أصرررحاب برررني احلررروا 
 النهائي   العم  مصفوف  يف املقرتح  األنشب  مبتابع  املباد ات هذ  يف املشا ك  الرئيسي 

 اإللكرتونير ، للتجرا   وطني  اسرتاتيجي  لوض   واندا إىل التقني  املساعد  األونكتاد وقد  -3٩
 املعلومررررررات وتكنولوجيررررررا التجررررررا   جمررررررايل يف االسرررررررتاتيجي  البلررررررد أهرررررردا  حتقيرررررر  دعرررررر  هبررررررد 

  ٢٠٢٠-٢٠١5 للفرررت  الذكيرر  الرئيسرري   وانرردا خبرر  سرريا، ويف التنميرر ، ألغرررا  واالتصرراالت
 املصرلح  أصرحاب خمتلرف مر  الرؤير  لتحديرد عمر  وحلقر  احلقائ  لتقصي بعثات عد  وأسفرت
 مرررررن األول النصرررررف خرررررلل اسرررررتكماهلا يُتوقررررر  اسررررررتاتيجي  يقررررر وث مشرررررروع وضررررر  عرررررن الررررروطنيني

 تسرررخر يف البلرررد تسررراعد تررردابر اإللكرتونيررر  للتجرررا   الوطنيررر  االسررررتاتيجي  وتقررررتح  ٢٠١٩ عررا 
 التنمي   ألغرا  اإللكرتوني  التجا  
 اإللكرتونيرر  للتجررا   األول األسرربوع األو و، واالحترراد األفريقرري واالحترراد األونكترراد وعقرد -٤٠
 وشركلت  ٢٠١٨ األول/ديسرمم كرانون  يف نررو،، يف كينيرا  حكومر  استضرافته الرذي أفريقيا يف
 بلداا  ٧٨ عددها بل  الي املشا ك  البلدان من املائ  يف ٤3 منواا  البلدان أق 

 التجارة بتيسري املعنية الوطنية اللجان متكني برانمج  
 يتعلررر  فيمرررا منرررواا  البلررردان أقررر  مرررن بلرررداا  ١6 إىل الررردع  ٢٠١٨ عرررا  يف األونكتررراد قرررد  -٤١

 بررمم  إطرل، خرلل مرن أساسراا  ُدعمت فقد املستفيد  األفريقي  البلدان فأما  (٤)التجا   بتيسر
 لتنفيرذ البرير  خررائط وضر  يشرم  مبرا التجرا  ، بتيسرر املعنير  الوطنير  اللجران لتمكرني األونكتراد

 ُدعمررت فقررد املسررتفيد  اهلرراد  احملرريط منبقرر  بلرردان وأمررا التجررا    بتيسررر املتعلقرر  اإلصررلحات
 والداخليررر   اإلقليميررر  ابلتجرررا   اخلاصررر  الشرررفافي  أحكرررا  وضررر  علرررى الرتكيرررز خرررلل مرررن أساسررراا 

 تيسرررر بشرررأن العامليررر  التجرررا   منظمررر  اتفرررا، تنفيرررذ يف البلررردان مسررراعد  علرررى االهتمرررا  وينصررر 
 تقردم عرن فضرلا  مبوجبره، اباللتزامرات واإلخبرا  االتفرا، علرى التصردي  دعر  سريما وال التجا  ،
 تنفيذ   أج  من القد ات وبناء التقني  املساعد 

 يف التجا   بتيسر املعني  الوطني  للجان األول األفريقي املنتدى وشركاؤ  األونكتاد ونظ  -٤٢
 بلداا  5٤ من مشا ك 3٠٠ من أكثر املنتدى وض   ٢٠١٨ الثاين/نوفمم تشرين يف أاباب، أدي 

 لتبسررريط مسرررتمر  حتسرررينات إدخرررال إىل املنتررردى ودعرررا منرررواا  البلررردان أقررر  مرررن منهرررا ٢٢ أفريقيررراا،
 يف أفضرر  انرردماجاا  لتنرردم  منررواا، البلرردان أقرر  فيهررا مبررا األفريقيرر ، للبلرردان واإلجررراءات العمليررات

  ٢٠3٠ عا  خب  إطا  يف الصل  ذات الغاايت وحتق  الدويل التجا ي النظا 

__________ 

 ترررومي وسررران و امبيرررا و وانررردا املتحرررد  تنزانيرررا ومجهو يررر  سرررليمان وجرررز  وتوفرررالو وبو ونررردي وبرررنن وأوغنررردا أنغررروال (٤)
 ومو امبي   وملوي ومايل وكريباس وفانواتو والسودان وبرينسيي
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 املستدام البضائ  نقل حنو  
 ،“املسرتدا  البضرائ  نقر  إىل التحرول على النامي  البلدان قد ات بناء” برمم  إطا  يف -٤3
 يف ملسرراعد ا أفريقيررا شررر، يف واألوسررط الشررمايل املمرررين سررلبات مرر  يتعرراون األونكترراد فترر  مررا

 ومررررردَّ  وتنفيرررررذها  ووضرررررعها املسرررررتدا  البضرررررائ  نقررررر  اسررررررتاتيجيات تصرررررمي  إىل الراميررررر  جهودهرررررا
 تنظررري  بينهرررا مرررن ملموسرر ، نترررائ  عرررن أسرررفر ممررا الل مررر  األدوات وأ ح املسررراعد  يرررد األونكترراد
 املصلح  صاحب  واجلهات األعضاء مشلت املتحد  تنزانيا ومجهو ي  كينيا  يف القد ات لبناء أنشب 

 تنزانيرررا ومجهو يررر  وكينيرررا الدميقراطيررر  الكونغرررو ومجهو يررر  )بو ونررردي واألوسرررط الشرررمايل املمررررين يف
 املمرررر يف األخضرررر البضرررائ  نقررر  بررررمم  ويهرررد  وأوغنررردا(  السرررودان وجنررروب و وانررردا املتحرررد 
 اجلسريمي  املرواد انبعرا ت وخفر  الرمي النقر  يف الوقرود اسرتخدا  يف الكفراء   ايد  إىل الشرمايل
  يف الكربرون أكسريد  ين وكثاف  الواحد للبن جنيالنيرتو  أكاسيد غرامات وعدد األسود والكربون

 النترررائ  وتشرررم   ٢٠٢١ عرررا  أفررر  يف املائررر  يف ١٠ بنسرررب  النقررر  مرررن طرررن وكررر  كيلرررومرت  كررر 
 أجرر  مررن (٢٠٢3-٢٠١٨) األوسررط املمررر يف املسررتدا  البضررائ  نقرر  اسرررتاتيجي  وضرر  األخررى

 بيئياا  وملئم  اجتماعياا  وجمدي  اقتصادايا  فعال  لوجستي  وخدمات نق  خدمات بلو 
 يف بو تسرودان حردد ا الري االحتياجرات لتلبير  خصيصراا  مصمماا  تد يباا  األونكتاد وقد  -٤٤

 أداء مؤشررررات علرررى الترررد ي  أنشرررب  جمموعررر  و كرررزت ابلتقريرررر  املشرررمول  الفررررت  طيلررر  السرررودان
 واخلررررراص العرررررا  القبررررراعني برررررني والشرررررراكات املررررروان  إدا   يف اخلررررراص القبررررراع وإشرررررراك املررررروان ؛
 التررد يي الررممم  وشرردد الوحيرد   والنافررذ  املرروان  بررني املعلومرات تبررادل ونظرر  املرروان ؛ وامتيرا ات

 وسررلط السررودان، يف االقتصررادي  االسررتدام  حتقيرر  يف والفعالرر  احملسررن  املرروان  عمليررات دو  علررى
 والشرررررمول البيئيررررر  االسرررررتدام  مكاسررررر  عرررررن الناجتررررر  املشررررررتك  األساسررررري  الفوائرررررد علرررررى الضررررروء

 النق   قباع واستدام  الثلث  األبعاد إبدماج جنيها ميكن الي االجتماعي

 اجلنس ونوع التجارة  
 الشرفافي  تعزيرز أجر  مرن اهلاد  احمليط يف جز ي  بلدان تسع  إىل الدع  األونكتاد يقد  -٤5
 العلقررررات توثيرررر  بشررررأن اإلضررررايف اهلرررراد  احملرررريط اتفررررا، سرررريا، يف وتيسرررررها التجررررا   تنظرررري  يف

 منررواا  البلرردان أقرر  مررن هرري االتفررا، يف األطرررا  التسررع  الناميرر  البلرردان مررن وأ بعرر  االقتصررادي  
 يف اجلز يرر  البلرردان يف املرررأ  أبن الرردع  برررمم  ويسررل   وكريبرراس  وفررانواتو سررليمان وجررز  توفررالو
 يف مبررا اجملرراالت، مررن العديررد يف الرجرر  مرر  املسرراوا  انعرردا  مررن هامرر  ضررروابا  تواجرره اهلرراد  احملرريط
 والواجبررات، ابحلقررو، الرروعي وقلرر  اجلنسرراين، للعنررف والتعررر  السياسرري، التمثيرر  ضررعف ذلررك

 على احلصول ويف العمال  يف اجلنسني بني فجوات أيضاا  هناك أن ويبدو ثقافياا  املفرو  والتمييز
 أبن الكفيلر  السرب  اجلنسراين، عنصرر  خرلل مرن الرممم ، وُيردد عا   بوجه االقتصادي  الفرص
 و جر   منتج  بصفتها املرأ  تواجهها الي الصعوابت ابلشفافي  املتعلق  االتفا، أحكا  ختفف
 املتحرررد  األمررر  وكرراالت برررني املشرررتك  اجملموعررر  يف األعضرراء مرررن وغررر  األونكتررراد وقررد  -٤6

 والسياح  البستن  قباعي لتحسني ميامنا  حكوم  إىل الدع  ي اإلنتاج والقد ات ابلتجا   واملعني 
 عنصررر  خررلل مررن املشررروع وُيرردد بينهمررا  التجا يرر  األعمررال  وابررط بنرراء عررن فضررلا  املسررتدام ،
 منبقر  يف والسرياح  البسرتن  قباعي يف فرص من هلا يتاح وما قيود من املرأ  يعرت  ما اجلنساين

 تررنه  سياسررات صررياغ  علررى السياسررات وواضرعي املصررلح  أصررحاب قررد   وبتعزيررز إنلرري  حبرر 
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 التجا يرر  األعمررال  وابررط منررو تشررجي  إىل املشررروع يهررد  املرررأ ، و كررني اجلنسررني بررني ابملسرراوا 
 والسياح   الز اع  قباعي بني للجنسني والشامل  املستدام 

 فيةالتعري غري واحلواجز التدابري  
 وجتميعهررا التعريفيرر  غررر الترردابر عررن املعلومررات لتصررنيف عامليرر  مبرراد   األونكترراد يقررود -٤٧

 املعرررو  لألونكترراد، الترراب  التجا يرر  واملعلومررات التحاليرر  نظررا  بيررامت قاعررد  وتشررم  ونشرررها 
 إىل واسرررتناداا  العامليررر   التجرررا   مرررن املائررر  يف ٩٠و بلرررد ١٠٠ مرررن أكثرررر ،TRAINS ابسررر  أيضررراا 

 املشو   ويسدي البحوث أحدث األونكتاد ينجز البيامت، قاعد  يف الوا د  واملعلومات البيامت
 التعريفي   غر ابلتدابر املتصل  املسائ  بشأن السياسات واضعي إىل
 يف اإلقليميررررر  االقتصرررررادي  اجلماعررررات إىل املسررررراعد  األونكترررراد قرررررد  ،٢٠١٨ عررررا  ويف -٤٨

 األفريقرري واجلنرروب أفريقيررا شررر، يف التعريفيرر  غررر الترردابر لتبسرريط (5)الثلثيرر  احلررر  التجررا   منبقرر 
 منهرررا وتُرثُرب يرررت ابلفعررر  البيررامت مُجعرررت وقرررد الترردابر  تلرررك عرررن املعلومررات وتررروافر شرررفافي  بتعزيررز

 الثلثيرر  احلررر  التجررا   منبقرر  بيررامت قاعررد  يف البيررامت وتُررد  ج املنبقرر   بلرردان مررن بلررداا  ١٢ يف
 يف للسرتمرا  احلكروميني املسرؤولني قرد ات ببنراء األونكتاد ويضبل  التعريفي ، غر التدابر بشأن

 مجررر  علرررى شررربكياا  ترررد يباا  األونكتررراد نظررر  الررردع ، مواصرررل  إطرررا  ويف البيرررامت  قاعرررد  حترررديث
 وأ بعررررون مخسرررر  التررررد ي  يف وشررررا ك  ٢٠١٨  و /يوليرررره إىل أاي /مررررايو مررررن الفرررررت  يف البيررررامت
 املتحرررد  تنزانيرررا ومجهو يررر  أوغنررردا منرررواا  البلررردان أقررر  مرررن سرررت  مرررن مشرررا كون بيرررنه  مرررن شخصررراا،
  ومو امبي   وملوي و امبيا و واندا
 منترداها خرلل األفريقري، واجلنروب أفريقيرا لشرر، املشررتك  السرو، مر  األونكتاد واشرتك -٤٩

 غررر تردابرال ملناقشر  ،٢٠١٨ آب/أغسرب  يف نررو، يف ُعقررد الرذي للبحروث اخلرام  السرنوي
 مرن املستخلصر  النترائ  وتُردم  النمرو  اسررتاتيجيات واسرتغلل الدولير  ابلتجرا   املتعلقر  التعريفي 
 السياسر  وخيرا ات االقتصرادي التقيري  التعريفير   غرر التردابر منشرو  يف األخرر  األونكتاد حبوث
 معاجلر  علرى التقني  املشا كني قد   ويزيد السياسات واضعي يرشد الذي ،التنمي  أج  من العام 
 العاملي  االقتصاد يف اقتصادا   تكام  وتعزيز التصدير أداء حتسني أج  من التدابر تلك آ  
 يف ُعقرد الرذي األفريقري االحتراد يف التجا   لو  اء الساب  االجتماع يف األونكتاد وشا ك -5٠

 احلرررر  التجرررا   منبقررر  بشرررأن الرررو ا ي احلررروا  وخرررلل  ٢٠١٨ األول/ديسرررمم كرررانون  يف القررراهر 
 املتوقع   الفوائد لتحقي  التجا   اتفاقات تنفيذ أمهي  على األونكتاد شدد األفريقي ، القا ي 
 اإلقليميرر  االقتصررادي  واجلماعررات األفريقرري االحترراد مفوضرري  إىل الرردع  األونكترراد ويقررد  -5١

 وإ التهرررا التعريفيررر  غرررر احلرررواجز عرررن لإلبرررل  إطرررا  وتنفيرررذ وضررر  يف األفريقيررر  والبلررردان األفريقيررر 
 القا يرر  احلررر  التجررا   منبقرر  إطررا  يف األفريقيرر  البلرردان بررني التنظيميرر  الشررفافي  و ايد  و صرردها،
 مرررررر  نرررررررو، يف اجتماعرررررراا  واألونكترررررراد املفوضرررررري  عقرررررردت ،٢٠١٩ شررررررباط/فماير ويف األفريقيرررررر  
 غرر للحرواجز قا ير  آلير  وضر  إمكانير  تفاصري  ملناقشر  األفريقي  اإلقليمي  االقتصادي  اجلماعات
 البلردان برني التجا ي  املعاملت يف التجا  تعرت  الي التعريفي  غر احلواجز م  للتعام  التعريفي 

__________ 

 أفريقيررا شررر، ومجاعرر  األفريقرري واجلنرروب أفريقيررا لشررر، املشرررتك  السررو، مررن الثلثيرر  احلررر  التجررا   منبقرر  تتررألف (5)
 األفريقي  للجنوب اإلمنائي  واجلماع 
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 مسرتقلون خرماء املشرا كني برني مرن وكران األفريقير   القا ير  احلرر  التجا   منبق  إطا  يف األفريقي 
 واللجنر  األفريقير  اإلقليمير  االقتصرادي  واجلماعرات املقرايي  لتوحيد األفريقي  املنظم  عن وممثلون

 القياس  لعل  األملاين الوطين واملعهد ألفريقيا االقتصادي 

 املؤسسات وإنشاء الستثمار -جيم 
 إسربنبول عمر  بررمم  تنفيرذ أجر  مرن األونكتاد هبا يضبل  الي الدعو  أنشب  تشم  -5٢

 البلردان أقر  معظر  استفاد ابلتقرير املشمول  الفرت  وخلل واملؤسسات  االستثما  جمال يف الدع 
 مبراد  مر  متفقر  هبرا املضبل  األنشب  وكانت اجملال  هذا يف األونكتاد مساعد  من (٤١) منواا 

 علرى سراعد ممرا القانون، وسياد  والشفافي  الرشيد  احلوكم  بتعزيز يتعل  فيما سيما وال الممم ،
 للسرررتثما  مسرررتقبل  جهرررات ابعتبا هرررا جاذبيتهرررا و ايد  منرررواا  البلررردان ألقررر  التنافسررري  القرررد   بنررراء

 األعمال  مؤسسات وإنشاء األجني

 القدرات وبناء الستثمار سياسات  
 القرانوين البلرد إلطرا  موضروعياا  تقييمراا  االسرتثما  لسياسات األونكتاد استعراضات تتي  -53

 االسرررتثما  هرررذا مرررن املزيرررد الجترررذاب املباشرررر األجنررري ابالسرررتثما  اخلررراص واملؤسسررري والتنظيمرري
 األجنررري االسرررتثما  دخرررول االستعراضرررات وتشرررم  حرررد  أقصرررى إىل منررره املتأتيررر  الفوائرررد و ايد 

 القباعيررررر   واألنظمررررر  األعمرررررال وبيئررررر  والضررررررائ  ومحايتررررره االسرررررتثما  ومعاملررررر  وتوط نررررره املباشرررررر
 الفررت  وخرلل منرواا  البلردان أقر  منهرا ١٨ تنراول اآلن، حرى القبير  هرذا مرن استعراضراا  ٤٢ وُأجنز

 يف التنفيذ تقا ير وأسهمت وتشاد  أنغوال استعراض ي إعداد على العم  استمر ابلتقرير، املشمول 
 الري القيمر  وكانرت االسرتثما   فرص تروي  على القد   و ايد  األجان  املستثمرين اهتما   ايد 

 مررن عرردد و ود و اء الررداف  املتابعرر  وأنشررب  االسررتثما  سياسررات استعراضررات إجررراء مررن حتققررت
 أفريقيررا ومجهو يرر  بررو ن قرردمتها طلبررات بينهررا مررن االستعراضررات، تلررك علررى اإلضررافي  البلبررات
 وهايي  وملوي ومايل بيساو - وغينيا الدميقراطي  الكونغو ومجهو ي  الوسبى

 ٢٠١٨ األول/ديسرمم كرانون  يف األونكتراد أعردَّ  األفريقي، االحتاد مفوضي  طل  على وبناءا  -5٤
 احلررر  التجررا   منبقرر  يف اخلاصرر  االقتصررادي  املنرراط  مررن القادمرر  السررل  معاملرر  بشررأن تقنيرر  و قرر 

 القا ير  احلرر  التجرا   ملنبقر  االسرتثما  بروتوكول صياغ  بشأن توجيهات تتضمن األفريقي  القا ي 
 الثلثير  احلرر  التجرا   منبقر  يف املسرؤولني كبرا   جلنر  األونكتراد دع  ذلك، على علو  فريقي  األ

 املفاوضرررات مرررن الثانيررر  املرحلررر  يف ابالسرررتثما  املتصرررل  االعتبرررا ات عرررن إيضررراحي عرررر  بتقررردم
 اسرررتعر  األعضررراء، الررردول مرررن وا د  لبلبرررات واسرررتجاب ا  الثلثيررر   احلرررر  التجرررا   منبقررر  بشرررأن

 وتشاد  بنغلديش يف الدويل االستثما  اتفا، شبكي أيضاا  األونكتاد
 اللجنررر  مررر  ابلتعررراون مسرررتقبلا  سيصرررد  منشرررو  يف فنيررر  مسرررامهات األونكتررراد ويسررراه  -55

 إلنشراء املقبلر  اخلبروات أفريقيا  يف اإلقليمي للتكام  التاس  التقيي ” بعنوان ألفريقيا االقتصادي 
 سياسرررات املشررررتك املنشرررو  هرررذا يف األونكتررراد وينررراقش  “األفريقيررر  القا يررر  احلرررر  التجرررا   منبقررر 
 واإللكرتوني   الرقمي  والتجا   الفكري  امللكي  وحقو، واالستثما  املنافس 
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 الستثمار تشجي   
 من سيما وال منواا، البلدان أق  من العديد يف االستثما  تشجي  أنشب  األونكتاد يدع  -56

 ملسرراعد  العررامل أحنرراء مجيرر  مررن واخلررمات املما سررات أفضرر  وتبررادل القررد ات بنرراء أنشررب  خررلل
 االسررتثما  مررن املزيررد وتيسررر تعررز  االسررتثما  لتشررجي  اسرررتاتيجيات  سرر  يف السياسررات واضررعي
 إقليمي  د اسي  حلقات األونكتاد عقد ،٢٠١٨ عا  ويف احلاج   اشتدت حيثما املباشر األجني

 لصرراح وآسرريا أفريقيررا يف املسررتدام  التنميرر  أهرردا  سرريا، يف مصرررفياا  املقبولرر  املشررا ي  تعزيررز عررن
 مررن النروع هررذا وضر  يف التقنيرر  املسراعد  أ حررت منرواا، البلرردان أقر  يف االسررتثما  ترروي  وكراالت
 اخلماء  توجيهات من واالستفاد  األقران من ابلتعل  وتسويقه املشا ي 

 إطرررا  يف ُعقرررد الرررذي االسرررتثما  تشرررجي  مرررؤ ر يف منرررواا  البلررردان أقررر  مرررن العديرررد وشرررا ك -5٧
 االجتمررراع موضررروع وكررران  ٢٠١٨ األول/أكتررروبر تشررررين يف للسرررتثما  العررراملي األونكتررراد منتررردى

 مررردن وبنررراء الفاعلررر  اجلهرررات برررني الرررربط املسرررتدام   التنميررر  أهررردا  يف االسرررتثما  تشرررجي ” هرررو
 تنبروي الري االستثما  لتشجي  السنوي  اجلائز  تسلي  حف  أيضاا  األونكتاد واستضا   “مستدام 

 يف ابالسرررتثما  النهرررو  إىل الراميررر  جهودهرررا يف االسرررتثما  ترررروي  وكررراالت بتفرررو، االعررررتا  علرررى
 هرذ  التبراع األخررى البلردان مرن للمما سرني إهلرا  مصد  وتشك  املستدام ، التنمي  أهدا  سيا،

 احلف   أثناء ُكر يمت  الي منواا  البلدان أق  بني من ليسوتو وكانت الفضلى  املما س 
 االسررتثما  أوسراط توعيرر  إىل األونكتراد يضررعها الري اإللكرتونيرر  االسرتثما  أدلرر  و رد  -5٨

 إعرررداد املسرررتفيد  احلكومرررات وتتررروىل املسرررتفيد   البلررردان يف وشرررروطه االسرررتثما  بفررررص الدوليررر 
 إلكرتونيرر  اسررتثما  أدلرر  ُوضررعت ابلتقريررر، املشررمول  الفرررت  للوخرر األونكترراد  مررن بتوجيرره األدلرر 
 ومو يتانيا  وملوي ومدغشقر و امبيا إبثيوبيا خاص 

 األعمال تيسري  
 البلرردان األونكترراد وضررعه الرذي األعمررال لتيسررر اإللكرتونيرر  التنظيمير  اللرروائ  برررمم  يسراعد -5٩
 ويعمررر  واالسرررتثما   والتجرررا   األعمرررال لتيسرررر واإلجرررراءات القواعرررد يف التامررر  الشرررفافي  ضرررمان علرررى
 اخلاصر  بوابتره األونكتراد وأطلر   (6)منرواا  البلردان أقر  مرن بلداا  ١3 يف اإللكرتوني  التنظيمي  اللوائ  نظا 

 للرررروائ  امتررررداداا  ابعتبا هررررا - التجا يرررر  اإلجررررراءات علررررى تركررررز جديررررد  تيسررررر أدا  وهرررري - ابلتجررررا  
 الل مرررر  اإلدا يرررر  اإلجررررراءات عرررردد خفرررر  يف اإللكرتونيرررر  البررررواابت وتسرررره  اإللكرتونيرررر   التنظيميرررر 

 جديررد نظررا  وأنشرر  ُصررم  ،٢٠١٨ عررا  ويف املتوسررط  يف املائرر  يف ٨٠ بنسررب  والو ئرر  واالسررتما ات
 يف التجرررررا   لبرررررواابت جديرررررد  نظررررر  وأنشرررررئت وُصرررررممت ليسررررروتو، يف اإللكرتونيررررر  التنظيميررررر  للررررروائ 

 منبقر  ١٤ ليشرم  برو ن يف النظرا  نبرا، وُوس  وكريباس  وفانواتو سليمان وجز  وتوفالو أفغانستان
 التجا يررر  البررواابت نظرر  يف ُوثقرررت ومررايل، و وانرردا املتحرررد  تنزانيررا ومجهو يرر  وبرررنن أوغنرردا ويف جديررد  
 اجلمركري  والتخلري  العرابر واملررو  والتصردير ابالسرتراد يتعلر  فيمرا املتوسرط يف إجرراءات ١٠ القبرير 

 شررر، جبماعرر  اخلاصرر  التجا يرر  للمعلومررات إقليميرر  بوابرر  أُطلقررت ،٢٠١٨ األول/ديسررمم كررانون  ويف
 ابلبررواابت موصررول  البوابرر  وهررذ  اجلماعرر   بلرردان يف التجررا   تيسررر بشررأن و ا ي معتكررف أثنرراء أفريقيررا
 وكينيا  و واندا املتحد  تنزانيا ومجهو ي  أوغندا يف القبري  التجا ي 
__________ 

 والسررنغال و وانرردا املتحررد  تنزانيررا ومجهو يرر  القمررر وجررز  وتوغررو فاسررو وبو كينررا وبررنن وبررنغلديش وأوغنرردا إثيوبيررا (6)
 والنيجر  ومايل بيساو - وغينيا
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 ةيالتجار  األعمال روابط تعزيز  
 األعمررال  وابررط تعزيررز إ اء فريررد شررام  هنرر  ابتبرراع الوسرريط دو  أداء األونكترراد يواصرر  -6٠

 واملسرراعد  السياسررات حنررو املوجهرر  االستشررا ي  اخلرردمات مررن جمموعرر  وترروفر املسررتدام  التجا يرر 
 املشررمول  الفررت  وخرلل املؤسسرات  وإنشراء املباشرر األجنري االسرتثما  يف املنحرى العملير  التقنير 

 أعمرال،  ائردات مرنه  ١١٠ أعمرال،  ائرد ١٧٧ التجا ير  األعمرال  وابط برمم  د ب ابلتقرير،
  امبيا  يف أعمال،  ائدات منه  ٢١ أعمال،  ائد ٤٨و املتحد ، تنزانيا مجهو ي  يف

 الفكرية امللكية  
 امللكيرررر  سياسررررات بصررررياغ  البلرررر  عنررررد منرررواا  البلرررردان أقرررر  إىل الرررردع  األونكترررراد يقرررد  -6١

 نرررردو  يف إيضرررراحياا  عرضرررراا  األونكترررراد قررررد  ،٢٠١٨ نيسرررران/أبري  ويف القررررد ات  وبنرررراء الفكريرررر 
 جبمهو ير  أ وشرا يف (“أفريقيرا أجر  مرن أفريقيرا يف اللقاحرات إنتراج”) أفريقيرا شر، يف اللقاحات

 الناميرر  البلردان إىل ابللقاحررات املتعلقر  التكنولوجيررات نقر  كفالر   سررب  فيره تنرراول املتحرد ، تنزانيرا
 أفريقيا  شر، مجاع  يف

 )إمربيتيك( األعمال رايدة ت وير وبرانمج املؤسسات إنشاء  
 حمدد  وطني  اسرتاتيجيات وض  أج  من األعمال  ايد  سياسات إطا  تسخر يستمر -6٢

 شررراك  سرريا، ويف املتحررد   تنزانيررا ومجهو يرر  وأنغرروال إثيوبيررا يف سرريما وال األعمررال، لرررايد  اهلررد 
 هرذا مرن اسررتاتيجي  وضر  يف إثيوبيرا األونكتراد ساعد الصناعي ، للتنمي  املتحد  األم  منظم  م 

 أساسرراا  اإلطررا  شررك  ذلررك، علررى عررلو  واعتمادهررا  لوضررعها عمرر  حلقررات عررد  وعقررد القبيرر 
 تنزانيررا مجهو يرر  يف األعمررال  ايد  بشرأن للجميرر  الشرراملتني الروطنيتني العمرر  وخبرر  للسررتاتيجي 

 قري   عهد منذ أُطلقتا اللتني املتحد 
 و امبيررررا املتحررررد  تنزانيررررا مجهو يرررر  يف إمميتيررررك برررررمم  وتوطيررررد إقامرررر  أنشررررب  ونُفررررذت -63

 تقيري  أجر  مرن عمر  حلقرات فيره ونُظمرت عملياتره، أنغروال يف إمميتيك مركز واستأنف وغامبيا 
 مركرز إنشراء إمكانير  الستكشرا  ميامنا  يف جتريبي  عم  حلق  ُعقدت ذلك، على علو  األثر 

 إبنشراء تتعلر  منواا  البلدان أق  من بلداا  ١١ من  مسي  طلبات األونكتاد ويتاب  البلد  يف إمميتيك
 ذلرك، إىل ف ابإلضرا السرنغال  يف للترد ي  إمميتيك مركز تنشيط سب  ويبحث إمميتيك، مراكز
 منرره ستسررتفيد واهلجررر ، األعمرال  ايد  بشررأن التقنيرر  للمسرراعد  جديرداا  مشررروعاا  األونكترراد أطلر 

 إطررا  يف األعمررال لسرريدات إمميتيررك جررائز  حفرر  أقرري  االسررتعرا ، قيررد الفرررت  وخررلل  وانرردا 
 أوغنردا من أعمال  ائد  وحصلت مو امبي ، من األوىل الفائز  وكانت للستثما ؛ العاملي املنتدى
 الثالث   اجلائز  على
 و امبيرررا وجيبرررويت وتوغرررو برررنن - منرررواا  البلررردان أقررر  مرررن مثانيررر  اسرررتفاد  ،٢٠١٨ عرررا  ويف -6٤

 فيمرررا واإلبرررل  احملاسرررب  جمررال يف األونكتررراد دعررر  مرررن - والنيجررر ومدغشرررقر وكمبررروداي والسررودان
 العامرر  اخلرماء لفرير  والثلثرني اخلامسر  الردو   يف وشرا كت املالير ، وغرر املالير  ابملعلومرات يتعلر 

 واإلبل   للمحاسب  الدولي  ابملعاير املعين الدويل احلكومي
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 الدين حتمل على القدرة -دال 
 املروا د تعبئر   اي، )الفررع إسربنبول عمر  لرممم  الرئيسي  الشواغ  من اخلا جي  الديون -65
 ملسررأل  منررواا  البلرردان أقرر  فهرر   ايد  يف األونكترراد ويسرره  القررد ات(  وبنرراء التنميرر  ألغرررا  املاليرر 

 علرى والقرد   التنمير  أجر  مرن املروا د لتعبئ  الناجح  والدولي  الوطني  االسرتاتيجيات بني التفاع 
  وير  جمرال يف للتحردايت دائر  حر  إىل التوص  أج  من العام  السياس  وخيا ات الديون حتم 
 الديون  وملشاك  التنمي 
 أقر  إىل الردع  تقردم لألونكتراد التراب  املرايل والتحلير  الرديون إدا   نظا  برمم  وواص  -66

 ترردبر حسررن علررى قررد  ا لتعزيررز المجميرر  هررذ  تسررتخد  الرري ،(٧)بلررداا  ٢١ وعررددها منررواا، البلرردان
 حتملهررا  ميكرن الردين مرن مسرتوايت لبلرو  احلكومر  مرن املضرمون  والرديون املركزير  احلكومر  ديرون

 للمخراطر السرديد التحلير  يف عنها غىن ال للديون، وموثوق  آني  سجل ت توافر الممم  وحس ن
  ،٢٠١٩ عررا  مبلرر  ويف الرردين  حتمرر  علررى القررد   ضررمان إىل  ررد  اسرررتاتيجيات وضرر  ويف

 اخلا جيرر  للررديون شررامل  بيررامت قاعررد  الرردع  تلقررت الرري البلرردان مررن املائرر  يف ٩5 لرردى كرران
 للرردين كاملرر   سررجل ت منهررا املائرر  يف 6٧ حرروايل لرردى وكرران احلكومرر ، مررن واملضررمون  احلكوميرر 

 عررن نشرر  ابنتظرا  ُتصرد  منررواا  البلردان أقر  مرن بلرداا  ١٢ ذلررك ويشرم  المجمير   يف مد جر  احمللري
 إىل ابإلضررراف  الررردويل  ابلبنرررك املررردينني عرررن اإلبرررل  نظرررا  إىل تقرررا ير وتقرررد  الرررديون إحصررراءات

 البلردان أقر  يف املرايل والتحلير  الرديون إدا   نظرا  برجمي  مستخدمي من املائ  يف ٧٠ قد  ذلك،
 التابعررر  اخلا جيررر  الرررديون إلحصررراءات الفصرررلي  البيرررامت قاعرررد  يف ابملشرررا ك  تعهررردت الررري منرررواا،

 التحليرر ، بتحسررني يتعلرر  وفيمررا احملرردد  الوقررت يف تقررا ير الرردويل، والبنررك الرردويل النقررد لصررندو،
 الديون  حلافظ  حتليلا  يتضمن تقريراا  ابنتظا  بلدان سبع  ُيصد 
 جنيرف يف املعقرود  الثانير  دو ته يف التنمي ، بتموي  املعين الدويل احلكومي اخلماء فري  وحبث -6٧
 يف عامر  مسرائ  مرن هبرا يتصر  ومرا ابلرديون املرتببر  الضعف مواطن ،٢٠١٨ الثاين/نوفمم تشرين يف

 أقرر  تواجههرا الري اخلاصر  التحرردايت ملناقشر  خاصر  حلقر  ُكرسررت  السريا،، هرذا ويف النامير   البلردان
 وا تفراع الردويل  اجملتمر  عليهرا يشرج  الري ابلرديون املتصرل  الشرفافي  مسائ  أيضاا  تناولت منواا، البلدان
 أشرررد منررواا  البلرردان أقررر  لكررن الناميرر ، اداتاالقتصررر مجيرر  يف عامترران مسرررألتان املاليرر  واهلشاشرر  الررديون
 أقر  أيضراا  هري الضرعيف  احمللير  املالير  نظمهرا وألن عمومراا، الصرمود علرى قرد   أقر  ألهنا منهما، تضر اا 
 الرررردين حنرررو تتحررررول الررردين تشررركيل  ابتررررت وملرررا اخلا جيرررر   املاليررر  الصررردمات ملقاومرررر  اسرررتعداداا  الرررنظ 

 نسررربي  فائرررد  وأسررعا  أقصرررر اسرررتحقا، آجررال ومهرررا - اخلرراص القبررراع ديرررون مستررا أصررربحت اخلرراص،
 ميكررررن الرررري البيررررامت وترررروافر التنميرررر  أجرررر  مررررن جديررررد   ويرررر  أدوات تصررررمي  عررررن فضررررلا  - أعلررررى

 وإدا  ا  فهمها ينبغي األمهي  متزايد  عوام  الديون، حتم  على القد   لتقيي  استخدامها
 األحروال مؤشررات األدوات هرذ  وتشرم  املايل  التحلي  أدوات وض  األونكتاد وواص  -6٨

 شررررررروط أتثررررررر لتقيرررررري  أدوات وجمموعرررررر  االقتصرررررراد، علررررررى املاليرررررر  الضررررررغوط آ   لتقيرررررري  املاليرررررر 
 حتليرر  عرن فضررلا  الرديون، حتمرر  علرى القررد   يف املسرتدام  التنميرر  أبهردا  املتصررل  االسرتثما ات

__________ 

 الوسررربى أفريقيرررا ومجهو يررر  وتوغرررو وتشررراد وبو ونررردي فاسرررو وبو كينرررا وبرررنغلديش وأوغنررردا وأنغررروال وإ يررررتاي إثيوبيرررا (٧)
 بيسراو-وغينيرا والسرودان و امبيرا و وانردا وجيبرويت الشرعبي  الدميقراطير  الو ومجهو ير  الدميقراطي  الكونغو ومجهو ي 
 وهايي  ومو يتانيا ومدغشقر وكمبوداي
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 حتمررر  علرررى القرررد   علرررى الضرررغوط حرررد  مرررن التخفيرررف أجررر  مرررن البديلررر  التمويررر  سرررينا يوهات
 البلردان أقر  مرن سرت  ختر  القبرير  املالير  لألحروال مؤشررات وتوجرد البوي   املدى على الديون
 د اسرررتان وُأجنرررزت والررريمن  ومو امبيررر  املتحرررد  تنزانيرررا ومجهو يررر  وبرررنغلديش وأنغررروال إثيوبيرررا منرررواا 

 التنميرر  أبهرردا  املرتببرر  الررديون حتمرر  علررى القررد   تقيرري  أدوات جمموعرر  ابسررتخدا  منوذجيترران،
 أخررى قبرير  د اسرات ومثر  املتحرد ، تنزانيرا ومجهو ير  إثيوبيرا مشلترا حرديثاا، ُوضعت الي املستدام 

 اإلجنا   قيد

 والبتكار والتكنولوجيا العلم -هاء 
 البلردان أقر  دعر  األونكتراد ويواصر  املعرفر   اقتصراد  كرائز واالبتكرا  والتكنولوجيا العل  -6٩
 اهليكلي  التحول لتحقي  الل م  واالبتكا ي  العلمي  قد ا ا حتسني يف منواا 
 طلر  علرى بنراءا  واالبتكرا  والتكنولوجيرا ابلعلر  املتعلقر  السياسات األونكتاد ويستعر  -٧٠

 املتعلقررر  السياسرررات وتنفيرررذ صرررياغ  جمرررال يف الوطنيررر  قرررد ا ا تنميررر  يف لررردعمها األعضررراء الررردول
 علررررى الرتكيرررز لتعزيررررز السياسرررات اسرررتعرا  إطررررا  حاليررراا  ويُرررنقَّ  واالبتكررررا   والتكنولوجيرررا ابلعلررر 
 واص  ،٢٠١٨ عا  ويف املستدام   التنمي  أهدا  ألغرا  واالبتكا  والتكنولوجيا العل  تسخر

 بعثررات أوفرردت حيررث وأوغنرردا إثيوبيررا يف السياسررات استعراضررات إعررداد علررى العمرر  األونكترراد
 يف إسررهامات مررن تقدمرره أن ميكررن ومررا حترردايت مررن االبتكررا  سياسررات عليرره تنبرروي مررا قيرري لت

 الوطني   سياسا ما و ئ  يف احملدد  الوطني  األهدا  ويف البلدين هذين يف املستدام  التنمي 
 والتكنولوجيررا العلرر  بتسررخر املعنيرر  املتحررد  األمرر  جلنرر  أمانرر  بوصررفه األونكترراد، وعقررد -٧١

 تناولرت ،٢٠١٨ أيلول/سربتمم يف القرد ات لبنراء عمر  حلقي الصني وحكوم  التنمي ، ألغرا 
 تردبر وسرب  املسرتدام  التنمي  أج  من واالبتكا  والتكنولوجيا ابلعل  املتعلق  السياسات إحدامها
 للتكنولوجيررا وحاضررن  مركررز إلنشرراء برمجمرراا  األخرررى وتناولررت الصررني(، )غرروانغزو، اجملرراالت هررذ 

 مررن سياسررات وواضرر  خبررراا  3٠ مررن أكثررر العمرر  حلقرري يف وشررا ك الصررني(  )ووهرران، العاليرر 
 وأوغنرردا وأنغرروال إثيوبيررا التاليرر   منررواا  البلرردان أقرر  مررن بعضرره  اللجنرر ، يف األعضرراء الناميرر  البلرردان
 بررني العمرر  حلقترا ومجعررت ونيبررال  ومو يتانيرا وليررماي الدميقراطيرر  الكونغرو ومجهو يرر  فاسررو وبو كينرا

 التعراون وسيتواصر  ووهران  يف البصررايت ووادي غوانغزو يف امليداني  والزاي ات العملي  احملاضرات
  ٢٠١٩ عا  طيل 

 البشرية القدرات وتعزيز بناء -واو 
 واملفاوضررررني السياسررررات واضرررعي األونكترررراد هبرررا يضرررربل  الرررري الررردع  أنشررررب  سررراعدت -٧٢

 لتحقير  الل مر  الوطنير  واالسررتاتيجيات السياسات فه  حسن يف منواا  البلدان أق  من التجا يني
 يف خاصر  أمهير  تكتسري الري املرونر  وأوجره اإلمنائي  واألحكا  للجمي ، الشامل  املستدام  التنمي 
 ويوسر  البشرري ، القد ات بناء يف الدع  ويسه  الدويل  التجا ي النظا  إطا  يف مواتي  بيئ   يئ 
 املتين   والسياسات املؤسسات تشم  شى قنوات خلل من االجتماعي  التنمي  نبا، مث من
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 العامة املؤسسات متتني  
 القضرااي بشرأن إقليميتني د اسيتني دو تني األونكتاد نظ  ابلتقرير، املشمول  الفرت  خلل -٧3

 أقر  ممثلرو فريه  مبرن احلكروميني، املسرؤولني لفائد  الدويل االقتصادي الممم  يف املد ج  الرئيسي 
 األول/ وكررانون الثراين/نوفمم تشرررين يف القراهر  يف ُعقررد  اللتران الرردو  ن وأسرهمت منررواا  البلردان
 البشررري املررال  أس تعزيررز يف ،٢٠١٩ ونيسرران/أبري  آذا /مررا س يف نرررو، ويف ،٢٠١٨ ديسررمم

 البلردان يف السياسرات وضر  علرى والقرد ات العامر  املؤسسرات و تني األوسط والشر، أفريقيا يف
 ١٧ بلرداا، ٢٩ مرن سياسرات واض  ٤٩ النشاطني هذين خلل من األونكتاد ود ب املستفيد  

 املسررررؤولني معرفرررر   ايد  علررررى خرررراص بوجرررره الررررممم  و كررررز  (٨)منررررواا  البلرررردان أقرررر  مررررن هرررري منهررررا
 والعلررر  واالسرررتثما ؛ والتجرررا  ؛ اإلمنائيررر ؛ واالسررررتاتيجيات الكلررري؛ االقتصررراد بقضرررااي احلكررروميني
 وأهردا  ٢٠3٠ لعرا  املسرتدام  التنمير  خبر  الترد يي الرممم  ويشرم  واالبتكا   والتكنولوجيا

 املستدام   التنمي 
 جنيرف، يف الدائمر  البعثرات مرن للمنردوبني قصرر  د اسري  دو ات ست األونكتاد ونظ  -٧٤
 حبرروث إليهررا توصررلت الرري النتررائ  آخررر الرردو ات يف وُعرضررت منررواا  البلرردان أقرر  ممثلررو فرريه  مبررن

 مرن التجرا   تسرخر فيهرا مبرا الش رع ، برني املشررتك  والتنمير  التجا   قضااي مجي  بشأن األونكتاد
 شرررامل  جتا يررر  سياسرررات وتصرررمي  املسررراوا ، وانعررردا  والتجرررا   املسرررتدام ، التنميررر  أهررردا  أجررر 

 اجلنساني   للعتبا ات ومراعي  للجمي 
 حلقر  املغربي ، والسلبات للتنمي  اإلسلمي البنك م  ابلتعاون سنوايا، األونكتاد ويعقد -٧5
 وحتديرد الدولير ، االسرتثما  اتفاقرات فهر   ايد  إىل العم  حلقات و د  البنك  ألعضاء عم 

 تلرررك يف املسرررتدام  التنميررر  ببعرررد املتصرررل  الرئيسررري  واالهتمامرررات واملشررراك  املسرررائ  واستكشرررا 
 النشررراط مرررن اسرررتفاد ،٢٠١٨ عرررا  ويف التفررراو   واسررررتاتيجيات تقنيرررات ود اسررر  االتفاقرررات،

 منواا  البلدان أق  من هي منها ١5 بلداا، ٢٩ من مشا كون التد يي
 منبقررر  ألعضررراء التجا يررر  السياسرررات جمرررال يف متقررردماا  ترررد يبياا  برمجمررراا  األونكتررراد ونفرررذ -٧6

 عشر مخس  الممم  يف وشا ك  ٢٠١٨ الثاين/نوفمم تشرين يف  ،القاهر  يف العربي  احلر  التجا  
 وحسَّرنوا والريمن، السرودان مرن ومشرا كون نساء تس  بينه  من مجا ك، وموظف سياسات واض 

 فيمرررا سررريما وال التجا يررر ، السياسرررات وصرررياغ  التجا يررر  املفاوضرررات مهرررا ات يف التقنيررر  قرررد ا  
 العربي   احلر  التجا   مبنبق  يتعل 
 األمرر  حلسرراب  برر  مشررروع تنفيررذ علررى معرراا  ألفريقيررا االقتصررادي  واللجنرر  األونكترراد ويعكررف -٧٧

 التحليلير  القرد   تعزيرز إىل املشرروع ويهد  املشروع   غر املالي  التدفقات قياس بشأن للتنمي  املتحد 
 مرن كثرراا   للحرد - منرواا  األفريقي  البلدان أق  جهود يشم  مبا - أفريقيا يف املبذول  الوطني  اجلهود ودع 

 يف وتواص رر  املسررتدام   التنميرر  أهرردا  مررن ٤-١6 الغايرر  مرر   شررياا  املشررروع ، غررر املاليرر  الترردفقات
 يف القبرررري الصرررعيد علرررى التجريبيررر  للد اسرررات التحضرررري  واألعمرررال النظرررري التحليررر  ٢٠١٨ عرررا 
 والسنغال  و امبيا املتحد  تنزانيا مجهو ي  التالي   منواا  البلدان أق  بينها من بلدان

__________ 

 الكونغررررو ومجهو يرررر  الوسرررربى أفريقيررررا ومجهو يرررر  القمررررر وجررررز  وتوغررررو وتشرررراد وبو ونرررردي فاسررررو وبو كينررررا أوغنرررردا (٨)
 والنيجر  ومو امبي  وملوي ومدغشقر ومايل وليسوتو والكونغو والسودان و امبيا الدميقراطي 
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 الوطنية والتحليلية اإلحصائية القدرات تعزيز  
 واألدوات اخلرردمات، يف الدوليرر  التجررا   عررن اإلحصرراءات ومواءمرر  وضرر  األونكترراد يرردع  -٧٨

 عرررن إحصررراءات ابنتظرررا  األونكتررراد و مررر  اإلحصرررائي   املعلومرررات وتررروفر التحليليررر ، واملنهجيرررات
 مقرتن  الصل  ذات البيامت ويقد  املستدام ، التنمي  أهدا  من ١١-١٧ ابلغاي  املتعلق  املؤشرات

 ويشرررا ك  املسرررتدام  التنميررر  تقريرررر يف منررره إسرررهاماا  املتحرررد  األمررر  يف اإلحصررراءات شرررعب  إىل بسررررد
 يف  ئيسري  غاير  املؤشرر ألن إسربنبول، عم  برمم  تنفيذ يف احملر  التقد   صد يف بذلك األونكتاد

 إمكانير  الراهنر  األونكتراد تنبرؤات وعز ت )أ( 65 الفقر  يف املبني النحو على الدولي ، التجا   جمال
  ١١-١٧ الغاي  لتحقي  منواا  البلدان أق  صاد ات يف النمو من الل   املستوى حتديد
 علرى أفريقيرا لغررب والنقردي االقتصرادي االحتراد مر  ٢٠١3 عرا  منرذ األونكتراد ويعم  -٧٩

 الثمانيرررر  البلرررردان تسرررراعد اخلرررردمات يف الدوليرررر  التجررررا   وحتليرررر  لقيرررراس إحصررررائي  أدوات وضرررر 
 يف للتجررا   سياسرات صرياغ  يف - منرواا  البلردان أقر  مررن هري منهرا وسربع  - االحتراد يف األعضراء
 اسررتبيان وُجرررب واالقتصررادي   االجتماعيرر  اإلمنائيرر  أهرردافها لتحقيرر  خصيصرراا  مصررمم  اخلرردمات

 األوىل الكاملر  االستقصائي  الد اسات خلل السفر ابستثناء اخلدمات فئات مجي  يشم  موحد
 نتررائ  ُعرضررت ،٢٠١٩ آذا /مررا س ويف  ٢٠١٨ عررا  مررن األخررر الربرر  يف البلرردان أجر ررا الرري

 د اسرر  اسررتبيان مشررروع وقُررد  عمرر   حلقرر  يف ونوقشررت األوىل الكاملرر  االستقصررائي  الد اسررات
 الثاني  الكامل  االستقصائي  الد اسات أثناء لتجريبه البلدان إىل السفر خدمات بشأن استقصائي 

  ٢٠١٩ عا  يف
 حلقرر  العامليرر  التجررا   ومنظمرر  املتحررد  األمرر  يف اإلحصرراءات وشررعب  األونكترراد وبلررو   -٨٠

 ضرمان يف اخلردمات يف الدولير  تجرا  ال عرن اإلحصراءات جامعي ملساعد  اإلنرتنت على تد يبي 
 ويف  ٢٠١٠ اخلرردمات يف الدوليرر  التجررا   إحصرراءات دليرر  يف الرروا د  الدوليرر  ابملعرراير تقي ررده 
 مررن بلررداا، ٢6 مررن مشررا كاا  ٢٩ إىل بعررد عررن الررتعل  دو   قُرردمت ،٢٠١٨ عررا  مررن الثالررث الربرر 
 وجيبرويت املتحرد  تنزانيرا ومجهو ير  القمرر وجرز  فاسرو وبو كينرا أوغندا التالي   منواا  البلدان أق  بينها
 يف قُردمت ذلرك، إىل إضراف  ومو امبير   ومرلوي ومدغشرقر وكمبوداي والسودان والسنغال و امبيا

 علرى وتركرز مباشرر تواصر  علرى تنبروي تد يبير  وحد  ،٢٠١٨ ديسمم األول كانون  يف جنيف،
 عد  من مشا كاا  ١٩ وحضرها األفريقي، االحتاد مفوضي  م  ابالشرتاك نُظمت األفريقي ، البلدان
 ومدغشقر  وكمبوداي والسودان و امبيا وجيبويت أوغندا التالي   منواا  البلدان أق  فيها مبا بلدان،

 املستفادة الدروس -خامسا   
 مرررن متعررردد ، جبهرررات علرررى كبرررراا   تقررردماا  أحرررر ت منرررواا  البلررردان أقررر  أن مرررن الررررغ  علرررى -٨١

 هرو كمرا  ٢٠٢٠ عرا  أفر  يف إسربنبول عمر  بررمم  وغراايت أهردا  مرن كثراا   حتق  أال املرج 
 منواا  البلدان ألق  اخلاص  الظرو  على الدويل اجملتم  اهتما  تركيز إعاد  إىل حاج  ومث  مقر  
 صرياغ  علرى األعضاء الدول من اخلماء قد ات بناء يف إ ابياا  إسهاماا  األونكتاد ويسه  -٨٢

 الري اإلمنائير  للتحردايت املروايت املؤسسي اإلطا  تصمي  ذلك يف مبا واالسرتاتيجيات، السياسات
 يف الشررريك  املنظمررات مررن وغرهررا املتحررد  األمرر  مرر  التعرراون توثيرر  املهرر  ومررن بلررداهن   تعرررت 
 األعضاء  الدول إىل األونكتاد يقدمه الذي الدع  م  التآ   أوجه لكفال  املعني  البلدان
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 وفقرررراا  املصررررمم  التقنيرررر  املسرررراعد  علررررى منررررواا  البلرررردان أقرررر  طلرررر  يف املسررررجل  والبفررررر  -٨3
 الردول توليهرا الري واألمهي  القيم  على ساط  دلي  شى مواضيعي  عم  مسا ات يف الحتياجا ا
 البلبررات تلبيرر  علررى قد ترره مرن حتررد املتاحرر  املرروا د أن غررر األونكتراد  مررن املقررد  للرردع  األعضراء
 األونكترراد صررندو، إىل التمعررات  ايد  يف النظررر إىل الشررريك  املتقدمرر  البلرردان وتُرردعى املتزايررد  

 منواا  البلدان أق  لصاح االستئماين

 ةالعام السياسة توصيات -سادسا   
 التالي   اإلجراءات اختاذ يف ينظر أن والتنمي  التجا   جمل  يود قد -٨٤

 مرررن الرئيسررري  األهررردا  حتقيررر  يف تقرررد  إحررررا  عرررد  إ اء القلررر  عرررن اإلعرررراب )أ( 
 علرى القضراء يف منرواا  البلردان أقر  تعررت  الري اهليكلير  التحردايت ملواجه  إسبنبول عم  برمم 
 منواا؛ البلدان أق  فئ  من اخلروج من و كينها دولياا  عليها املتف  اإلمنائي  األهدا  وبلو  الفقر

 إىل السرعي يف منرواا  البلردان أقر  مسراعد  على عمله تعزيز على األونكتاد حث )ب( 
 فيها مبا دولياا، عليها املتف  األخرى اإلمنائي  األهدا  عن فضلا  وغاايته، الممم  أهدا  حتقي 
 ؛٢٠3٠ لعا  املستدام  التنمي  خب  يف الوا د  تلك

 الترررررمع علرررررى القررررراد   األخررررررى والبلررررردان املاحنررررر  اجلهرررررات مجيررررر  دعرررررو  جتديرررررد )ج( 
 لتمكرني عليره، حثهرا ومواصرل  ذلرك، تفعر  أن إىل منرواا  البلردان أقر  لصراح االسرتئماين للصندو،
 التقني ؛ املساعد  على منواا  البلدان أق  طل  يف الكبر  للزايد  االستجاب  من األونكتاد
 ملي الع يف منواا  البلدان أق  إىل احلثيث الدع  لتقدم األونكتاد إىل طل  توجيه )د( 
 املناقشررررات ويف منررررواا  البلرررردان أبقرررر  املعررررين اخلررررام  املتحررررد  األمرررر  مررررؤ ر إىل املفضرررري  التحضررررري 
 به  املتعلق  واملداوالت

    


