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 مجموعة
أدوات الأونكتاد

ف عاماً، ظلَّ  أك�ش من خمس�ي الأونكتاد – قبل  للتجارة والتنمية –  المتحدة  الأمم  إنشاء مؤتمر  منذ 
م الأونكتاد المساعدة  نمائية. وقدَّ ن من تحقيق أهدافها الإ م الدعم للبلدان ح�ت تتمكَّ يكاً رئيسياً يُقدِّ رسش
ك بدعم عملية وضع السياسات بالبحوث والتحليلت السديدة،  ي سعيها لتحقيق الزدهار المش�ت

للبلدان �ف
ي لإحداث تغي�ي ملموس 

وبإتاحة من�ب للحوار المفتوح والبناء بشأن مسائل التنمية، وبتقديم الدعم التق�ف
عىل أرض الواقع.

وتهدف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة إىل كفالة الكرامة للجميع، 
ي لب العمل الذي يضطلع به 

والزدهار للجميع، عىل كوكب مستدام للجميع. وتقع التنمية المستدامة �ف
قليمية والدولية،  م تحليلت عالية الجودة وقائمة عىل الأدلة ترفد السياسات الوطنية والإ الأونكتاد. فهو يُقدِّ
مها  ي يقدِّ

ي المساعدة التقنية ال�ت
نشداناً للتنمية المستدامة الشاملة للجميع. واستناداً إىل هذه التحليلت، تب�ف

اً  ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية تيس�ي
ي تحتاج إليها البلدان النامية والبلدان ال�ت

الأونكتاد القدرات ال�ت
ابط بشكل منصف، وتحسيناً لمستوى رفاه سكانها. ويتبِّع الأونكتاد  ي القتصاد العالمي الم�ت

لندماجها �ف
مه الأونكتاد  ي الذي يقدِّ

ي ذلك نهجاً غ�ي موحد ومرناً وقابلً للتكيف مع الحتياجات. ويُعدُّ التعاون التق�ف
�ف

كاء وسواهم من أصحاب المصلحة،  ي احتياجات المستفيدين، ويشارك فيه المانحون وال�ش عىل نحو يُل�ب
ويسعى لتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس يتم تعميمها عىل أصحاب المصلحة من مختلف البلدان 

لتقاسم النفع العائد منها.

ي مجموعة أدوات الأونكتاد إىل مضاعفة الآثار المتوخاة 
ي الوارد بيانها �ف

وتهدف منتجات التعاون التق�ف
ي عىل الصعيد الداخىلي ومع أصحاب المصلحة عىل 

باتباع نُهج متكاملة، وتنسيق عمليات التعاون التق�ف
حٍد سواء.

ي يُمكن أن 
ي ال�ت

ن مجموعة أدوات الأونكتاد معلومات عن منتجات الأونكتاد للتعاون التق�ف وتتضمَّ
ي حشد الموارد اللزمة 

ي وضع السياسات، والقواعد التنظيمية، والأُطر المؤسسية، و�ف
ف بها البلدان �ف تستع�ي

ي خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
لتحقيق الطموحات الواردة �ف

ي تمر اقتصاداتها بمرحلة 
ويقف الأونكتاد عىل أهبة الستعداد لمساعدة البلدان النامية والبلدان ال�ت

انتقالية عىل إقامة العالم الذي نصبو إليه بحلول عام 2030.

ي المساعدة عىل إحداث التحولت 
كائنا �ف ومهمة الأونكتاد هي تحقيق النتائج. ونحن نُعوِّل عىل رسش

ف أن نحققها. ي بوسعنا متكاتف�ي
الطموحة ال�ت

unctad.org ادة من المعلومات عن الأونكتاد، أنظر ز لالس�ت

الكرامة للجميع والزدهار للجميع، عىل كوكب مستدام للجميع
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ي االقتصادات،
 إحداث التحول �ف

وتعزيز التنمية المستدامة
استعراضات سياسات الستثمار 	

استعراضات سياسات الخدمات 	

استعراضات أطر السياسات التجارية 	

استعراضات سياسات العلوم والتكنولوجيا والبتكار 	

ونية والقتصاد الرقمي 	 لك�ت التجارة الإ

التداب�ي غ�ي التعريفية 	

المفاوضات التجارية، والنظام التجاري الدوىلي 	

التجارة المستدامة والبيئة 	

ه 	 تشجيع الستثمار وتيس�ي

أدلة الستثمار 	

ي تتضمنها
 المنتجات ال�ت

مجموعة أدوات الأونكتاد
ي مستقبله

نسان واالستثمار �ف ف االإ تمك�ي
التجارة، والنوع الجتماعي، والتنمية 	

ريادة الأعمال من أجل تحقيق التنمية المستدامة 	

التدريب من أجل التجارة 	

زيادة الكفاءة االقتصادية، وتعزيز حسن التسي�ي

ف وسياسات المنافسة وحماية المستهلك 	 عمليات استعراض النظراء الطوعية لقوان�ي

سياسات وأُطر المنافسة وحماية المستهلك 	

تيس�ي الأعمال التجارية 	

تيس�ي التجارة 	

ىلي للبيانات الجمركية 	
النظام الآ

الحصاءات 	

ي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 	
بلغ عن مساهمة القطاع الخاص �ف تيس�ي المحاسبة والإ

الستثمار والصحة العامة 	

اتفاقات الستثمار الدولية 	

معالجة مواطن الضعف وبناء القدرة عىل الصمود

دعم الخروج من فئة أقل البلدان نمواً 	

نظام إدارة الديون والتحليل الماىلي 	

ي الإطار المتكامل المعزَّز 	
مساهمة الأونكتاد �ف

ات الجغرافية الخاصة بأقل البلدان نمواً 	 النفاذ إىل الأسواق، وقواعد المنشأ، والمؤرسش

ك� حلقة العتماد عىل السلع الأساسية 	

خدمات النقل والخدمات اللوجستية المستدامة والقادرة عىل الصمود 	



ي تتضمنها
 الأدوات ال�ت

مجموعة أدوات الأونكتاد

 أهداف التنمية
المستدامة

ف التصنيع  إقامة ب�ف تحتية قادرة عىل الصمود، وتحف�ي
المستدام الشامل للجميع، وتشجيع البتكار

القضاء عىل الفقر بجميع أشكاله 
ي كل مكان

�ف
 الحد من انعدام المساواة
داخل البلدان وفيما بينها

القضاء عىل الجوع وتوف�ي الأمن 
ي والتغذية المحّسنة 

الغذا�أ
وتعزيز الزراعة المستدامة

ية شاملة للجميع وآمنة  جعل المدن والمستوطنات الب�ش
وقادرة عىل الصمود ومستدامة

ضمان تمّتع الجميع بأنماط 
ي 

عيش صحية وبالرفاهية �ف
جميع الأعمار

 ضمان وجود أنماط استهلك
وإنتاج مستدامة

ضمان التعليم الجيد المنصف 
والشامل للجميع وتعزيز فرص 

التعّلم مدى الحياة للجميع
 اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي

لتغ�ي المناخ وآثاره

ف  ف الجنس�ي تحقيق المساواة ب�ي
ف كل النساء والفتيات وتمك�ي

حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها 
عىل نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة

ضمان توافر المياه وخدمات 
الرصف الصحي للجميع وإدارتها 

إدارة مستدامة

ية وترميمها وتعزيز  يكولوجية ال�ب حماية النظم الإ
استخدامها عىل نحو مستدام، وإدارة الغابات عىل نحو 

ي 
مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأرا�ف
وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي

ضمان حصول الجميع بتكلفة 
ميسورة عىل خدمات الطاقة 

الحديثة الموثوقة والمستدامة

ش فيها أحد  التشجيع عىل إقامة مجتمعات مسالمة ل يُهمَّ
من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول 

الجميع إىل العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة 
للمساءلة وشاملة للجميع عىل جميع المستويات

تعزيز النمو القتصادي المطرد 
والشامل للجميع والمستدام، 

والعمالة الكاملة والمنتجة، 
وتوف�ي العمل اللئق للجميع

اكة العالمية من أجل  تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط ال�ش
التنمية المستدامة



ي تتضمنها
 الأدوات ال�ت

مجموعة أدوات الأونكتاد

اكات  عقد ال�ش
مع الأونكتاد
الدولية التنمية  تمويل  مؤسسات  بما فيها   – الدولية  والمؤسسات  الحكومات  من   يرجى 

ي تقديم 
يكة للأونكتاد و�ف ي أن تكون رسش

ي ترغب �ف
قليمية – والهيئات العامة والخاصة الأخرى ال�ت والإ

ي التابع للأونكتاد. ويُمِكن أن 
ي التصال بقسم التعاون التق�ف

ي مجال التعاون التق�ف
تمويل لأنشطته �ف

ي واحتياجات التمويل، 
ي مزيداً من المعلومات عن أنشطة التعاون التق�ف

م قسم التعاون التق�ف يُقدِّ
اسل كتابة، حسب القتضاء، بغية تحديد نطاق ومجالت التفاق  وأن يعقد اجتماعات و/أو ي�ت

يك. المحتمل مع ال�ش

بيانات التصال:
Technical Cooperation Section
UNCTAD
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10
Switzerland
الهاتف: 9175594 22 41+
الفاكس: 9174300 22 41+
tc@unctad.org : ي

و�ف لك�ت يد الإ ال�ب
unctad.org : الموقع الشبكي

ي يضطلع بها الأونكتاد، 
ي ال�ت

ويُمِكن الطلع عىل التقارير السنوية عن أنشطة التعاون التق�ف
ي الموقع الشبكي 

ي �ف
وعىل أحدث المعلومات عن المنشورات، ومشاريع واجتماعات التعاون التق�ف

.unctad.org :للأونكتاد عىل الرابط

http://unctad.org


ي تتضمنها
 الأدوات ال�ت

مجموعة أدوات الأونكتاد

 كيف يمكن طلب
؟ ي

الستفادة من التعاون التق�ف
ي طلب الستفادة من التعاون 

ي ترغب �ف
قليمية ال�ت ي الأونكتاد وللمؤسسات الإ

ينبغي للبلدان الأعضاء �ف
ي الذي تتيحه أمانة الأونكتاد أن تقدم طلباً رسمياً. ويُقَصد بالطلبات الرسمية الرسائل الرسمية، أو رسائل 

التق�ف
ي البلدان أو المناطق المستفيدة 

ي حالت استثنائية، الصادرة عن السلطات المختصة �ف
ي �ف

و�ف لك�ت يد الإ ال�ب
ي من الأونكتاد.

والموجهة إىل أمانة الأونكتاد، طالبًة فيها التعاون التق�ف

ي الطلب الرسمي
العنارص الرئيسية �ف

مه الأونكتاد المعلومات  ي الذي يُقدِّ
ن الطلب الرسمي للستفادة من التعاون التق�ف ينبغي أن يتضمَّ

الأساسية التالية:

قليمية المقدمة للطلب. 	 البلد المقدم للطلب أو المؤسسة الإ

الهيئة المقدمة للطلب وبيانات التصال الخاصة بها. 	

تاريخ الطلب. 	

مه الأونكتاد، أو المنتج الرئيسي المطلوب/ 	 ي الذي يُقدِّ
ي يُطلب فيها التعاون التق�ف

المجالت الرئيسية ال�ت
المنتجات الرئيسية المطلوبة من مجموعة أدوات الأونكتاد.

ي من الأونكتاد. 	
الأسباب الداعية إىل طلب التعاون التق�ف

اتيجية التنمية الوطنية. 	 ي اس�ت
مه الأونكتاد �ف ي الذي يُقدِّ

كيف يُمِكن أن يسهم التعاون التق�ف

مصدر التمويل. 	

قليمية تقديم معلومات وافية بشأن العنارص المذكورة  ويُطلب من الدول الأعضاء والمنظمات الإ
ي مزيداً من المعلومات عن أنشطة 

م قسم التعاون التق�ف أعله. وإن اقت�ف الحال ذلك، يُمِكن أن يُقدِّ
سداء المشورة  ، وأن يعقد اجتماعات لإ ي

ي تشمل منتجاته للتعاون التق�ف
ي مجال التعاون التق�ف

الأونكتاد �ف
ي إعداد الطلبات الرسمية.

�ف

الموافقة عىل الطلب الرسمي وتحميله

ف الشعبة 
ِّ عندما تتلقى أمانة الأونكتاد الطلب، تتحقق من أنَّ كل المعلومات الرئيسية قد ُقِدمت، وتُع�ي

د بشكل واضح،  مه الأونكتاد قد ُحدِّ ي الذي يُقدِّ
)الُشعب( المسؤولة، وتستوثق من أنَّ نطاق التعاون التق�ف

انية وحالة التمويل. وبالتشاور مع البلد المقدم للطلب، أو المنظمة  ف وتوضح أي معلومات تتعلق بالم�ي
ي عقد اجتماعات إضافية و/أو إيفاد بعثة لتق�ي الحقائق، إن 

المقدمة للطلب، قد تنظر أمانة الأونكتاد �ف
ي بشكل أفضل.

ر التمويل، بغية تحديد أنشطته للتعاون التق�ف توفَّ

ي موقع الأونكتاد 
وعات" �ف ل عىل قاعدة البيانات تحت بند "الم�ش وبعد قبول أمانة الأونكتاد للطلب، يُحمَّ

ر لها التمويل الكامل، فسيسعى الأونكتاد لدعم البلدان  الشبكي unctad.org. وإن كان ثمة طلبات لم يُوفَّ
وع. المستفيدة فيما تبذله من جهود لحشد الموارد اللزمة لتنفيذ الم�ش

بيانات التصال
Technical Cooperation Section, UNCTAD

Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland
الهاتف: 9175594 22 41+، الفاكس: 9174300 22 41+

tc@unctad.org : ي
و�ف لك�ت يد الإ ال�ب

http://unctad.org


ي تتضمنها
 الأدوات ال�ت

مجموعة أدوات الأونكتاد

نسان والستثمار ف الإ  تمك�ي
ي مستقبله

�ف
نسان،  خطة التنمية المستدامة لعام 2030 المفضية إىل التحول هي خطة عمل من أجل الإ
ي 

ي جميع أشكاله وتوف�ي مزيد من الرخاء لب�ف
والكوكب، والزدهار. فهي تهدف إىل القضاء عىل الفقر �ف

. وح�ت يتكلَّل تنفيذ خطة عام 2030 بالنجاح وتتحقق أهداف التنمية المستدامة، ل بد من أن  الب�ش
اتيجيات وسياسات سديدة وأن يشارك أفراد مختلف قطاعات المجتمع مشاركة  تضع الحكومات اس�ت
، والأعمال التجارية، والصناعة، والمنظمات غ�ي  ف حثيثة، ويشمل ذلك السلطات المحلية، والمزارع�ي
نمائية الجديدة عىل نحٍو  ي هذه العملية الإ

الحكومية. ولدعم عملية وضع السياسات ومشاركة الناس �ف
فعال، ل بد من تعزيز مهاراتهم، وتحديث قواعدهم المعرفية من خلل أنشطة بناء القدرات. وأعدَّ 
الأونكتاد برامج واضحة الأهداف للمساعدة التقنية، تشمل التدريب، لبناء قدرات مختلف أصحاب 
هة إىل  المصلحة. وعىل سبيل المثال، يشجع الأونكتاد ريادة الأعمال من خلل برامج عملية موجَّ
اتيجيات الوطنية لريادة  ي صياغة الس�ت

ة والمتوسطة الحجم ودعم الحكومات �ف المؤسسات الصغ�ي
، والتجارة  أ الموا�ف إدارة  ي مجالت 

النامية ومهاراتها �ف البلدان  الأعمال. ويعمل عىل تعزيز معارف 
المختلط. وفضلً عن ذلك، يدعم  التعلم  بالتجارة من خلل  المتعلقة  ونية، والإحصاءات  لك�ت الإ
ف  ف الجنس�ي ي جهودهم الرامية إىل تعميم المساواة ب�ي

ي البلدان النامية �ف
الأونكتاد واضعي السياسات �ف

ي مجال التجارة.
ف المرأة �ف ي السياسات التجارية وتمك�ي

�ف
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ق التجارة، والنوع االجتماعي، والتنمية
: مسار نحو التنمية ي

 تعميم مراعاة المنظور الجنسا�ن
الشاملة للجميع

السياق العالمي
ف المرأة. وقد أفضت العولمة،  ي مجال تمك�ي

يستلزم النمو القتصادي، وكذلك التنمية المستدامة الشاملة للجميع، إحراز تقدم �ف
ي 

ي بعض الحالت، �ف
ي صفوف النساء. بيد أنَّها ساهمت، �ف

من خلل زيادة التجارة والستثمار، إىل ازدياد فرص العمل وريادة الأعمال �ف
، وزادت وضع النساء القتصادي والجتماعي سوءاً عىل سوء. ومن الأسباب الرئيسية  ف ف الجنس�ي تفاقم أوجه عدم المساواة القائمة ب�ي
ي أدت إىل هذا الوضع أنَّ السياسات التجارية، والسياسات القتصادية بوجه أعم، ظلَّت ردحاً طويلً من الزمن ل تلقي بالً للمسائل 

ال�ت
ي الميدان 

ي من الحرمان �ف
اً ما تعا�ف ة كث�ي ف يحة متم�ي ي حسبانها وقع مختلف السياسات عىل المرأة بصفتها رسش

الجنسانية، فلم تأخذ �ف
ي المجتمع.

القتصادي و�ف

ف  ف الجنس�ي ي السياسات التجارية، ل بد من إيلء الهتمام الواجب بأوجه عدم المساواة ب�ي
ي �ف

ولتعميم إدماج المنظور الجنسا�ف
ي كل مرحلة من مراحل عملية وضع السياسات التجارية؛ وإيجاد أدلة ذات صلة توّجه القرارات المتصلة بالسياسات التجارية؛ 

وتبعاتها �ف
ي الميدان من أجل تنفيذها بنجاح. ويساعد هذا 

ي مرحلة تالية، دعم التدخلت �ف
وتصميم السياسات بالستناد إىل هذه الأدلة؛ ثم �ف

ي تتيحها لها فهماً أفضل، كما يساعد عىل تصميم وتنفيذ 
ي وجه المرأة والفرص ال�ت

ي تطرحها الأسواق �ف
التقييم عىل فهم التحديات ال�ت

سياسات تكميلية تهدف إىل زيادة الفرص المتاحة للمرأة إىل أق� حد، وتيس�ي نفاذ المرأة إىل أسواق تتسم بقدر أك�ب من التنافسية.

ومنذ مطلع الألفية، دأب الأونكتاد عىل إجراء أعمال تحليلية بشأن قضايا النوع الجتماعي والسياسة التجارية. وأسفرت هذه 
ص للتجارة، والنوع  ي التجارة ورصده عن وضع برنامج عمل ُمخصَّ

ي �ف
ي مواكبة البعد الجنسا�ف

ي أكتسبها الأونكتاد �ف
التجربة الواسعة ال�ت

ي عام 2010.
الجتماعي، والتنمية �ف

؟ ي
ما هي بعض الخطوات المتخذة نحو تعميم مراعاة المنظور الجنسا�ف

 ، ي
ف عىل الصعيد الوط�ف ية والمؤسسية لدى أصحاب المصلحة الرئيسي�ي نامج بناَء القدرات الب�ش ي ال�ب

تستهدف الأنشطة المقرَّرة �ف
ي السياسات التجارية. وتشمل الأنشطة الدراسات 

ي �ف
وهم واضعو السياسات ومن يمارسون التجارة، بغية تعميم إدماج المنظور الجنسا�ف

ي بشأن قضايا محددة، من قبيل التجارة ع�ب الحدود، وُعدة تعليمية، ومجموعة 
قليمية، والتدخل عىل المستوى الجز�أ القطرية والإ

أدوات بشأن التجارة والنوع الجتماعي.

ي تأثرت، سلباً أو إيجاباً، 
د القطاعات ال�ت قليمية يُحدِّ قليمية تحليلً للتدفقات التجارية القطرية أو الإ ن الدراسات القطرية والإ وتتضمَّ

ي سوق العمل، والنطاق المتاح حالياً لستخدام السياسة التجارية – والسياسات 
بانفتاح الأسواق والتجارة، ووقعها عىل المرأة، ل سيما �ف

قليمية، والمتعددة  ف المرأة. وتتناول الدراسات أيضاً التفاقات الثنائية، والإ ف وتمك�ي ف الجنس�ي التكميلية – وسيلًة لتحقيق المساواة ب�ي
َك الوزارة أو الوكالة  قليمية بطلٍب من الحكومات. وتُ�ش ي إجراء الدراسات القطرية والإ

ع �ف ي طرفاً فيها. ويُ�ش
ي يكون البلد المع�ف

الأطراف ال�ت
ي تنفيذ التوصيات المتعلقة بالسياسات.

ي تتوىل زمام الأمور �ف
ي كل مراحل هذه العملية وهي ال�ت

ة �ف النظ�ي

ي الأنشطة 
ي تشارك �ف

ض المرأة ال�ت ي تع�ت
ي مجال التجارة غ�ي الرسمية ع�ب الحدود للتصدي للتحديات ال�ت

ات جديدة �ف رت خ�ب وقد ُطوِّ
أ الأونكتاد يقدم الدعم، من خلل أعماله التحليلية الجديدة وأنشطته المتعلقة ببناء  التجارية الصغرى غ�ي الرسمية ع�ب الحدود. وما ف�ت
ف  ي توعية التجار غ�ي النظامي�ي

ف المرأة، ويسهم �ف القدرات، إىل بلدان مختارة للستفادة من التجارة غ�ي الرسمية ع�ب الحدود من أجل تمك�ي
ي 

بالإجراءات التجارية، وبحقوقهم وواجباتهم، وبمزايا إضفاء الطابع الرسمي عىل الأنشطة التجارية، ويُكِسبهم المهارات والمعارف ال�ت
ي نهاية المطاف لدفع عجلة التجارة والتنمية عىل نطاق القتصاد.

يحتاجون للنهوض بأعمالهم، و�ف

ف التجارة والنوع الجتماعي، وتعزيز قدرة البلدان  وتهدف العدة التعليمية بشأن التجارة والنوع الجتماعي إىل تعميق فهم الروابط ب�ي
ي 

ي الذين يساهمون �ف
عىل صياغة سياسات تجارية مراعية للنوع الجتماعي. وهي تستهدف واضعي السياسات، وممثىلي المجتمع المد�ف

ة التعليمية من دليل  البحوث، والتعليم، ووضع السياسات وتنفيذها، وأنشطة الدعوة المتعلقة بالتجارة والنوع الجتماعي. وتتألف الُعدَّ
ي جميع المناطق النامية، ودورات 

نت، هي عىل وجه التحديد دورة موحدة موجهة إىل أصحاب المصلحة �ف ن�ت للتدريب ومن دورات عىل الإ
ن الدورة التدريبية الموحدة من  ي مجموعة اقتصادية محددة. وتتكوَّ

ز عىل إقليم بعينه وتتناول مسائل التجارة والنوع الجتماعي �ف تركِّ
قليمية وحدة تعليمية إضافية وتستمر لمدة ثمانية أسابيع. وقد  ن الدورات الإ ف تتضمَّ ي ح�ي

ثلث وحدات وتستمر لمدة سبعة أسابيع، �ف
ق أفريقيا،  ق أفريقيا والجنوب الأفريقي، وجماعة رسش كة ل�ش ي السوق المش�ت

أعدَّ الأونكتاد دورات إقليمية موجهة إىل البلدان الأعضاء �ف
كة وأمريكا الوسطى،  ي السوق الجنوبية المش�ت

ف لمنطق�ت ف إضافيت�ي نمائية للجنوب الأفريقي. وهو يعكف عىل إعداد دورت�ي والجماعة الإ
ي القطاع الزراعي عىل المرأة.

يبالإضافة إىل وحدة موضوعية تركز عىل تبعات التطور التكنولوجي �ف
 الأدوات ال�ت

 تتضمنها
 مجموعة
 أدوات
الأونكتاد



نامج حقائق وأرقام بشأن ال�ب

النطاق: جميع المناطق

تاريخ البدء: 2010

الدراسات القطرية: 7

قليمية: 6 الدراسات الإ

نت: 11 ن�ت الدورات عىل الإ

اتفاقات التجارة الُمحلَّلة باستخدام منهجية مجموعة أدوات التجارة 
والنوع الجتماعي: 1

unctad.org/gender : الموقع الشبكي

نامج: أهداف التنمية المستدامة المشمولة بال�ب
ًة: 5 و8 مبارسش

ة: 1 و10 و17 بطريقة غ�ي مبارسش

المانحون/مصدر التمويل )2014–2019(

ونيوزيلندا،  ويج،  وال�ف وفنلندا،  وسوي�ا،  والسويد،  اليا،  أس�ت
ق أفريقيا. وحساب الأمم المتحدة للتنمية، والعلمة التجارية ل�ش
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ي جميع جوانبه. فقد 
�ن "الدرس جيد جداً 

ن  استفدت من مواد التدريس، والمدرِّس، والمشارك�ي
الآخرين الذين تقاسموا أفكاراً متنوعة من مختلف 
أرجاء العالم. واكتسبُت مهارات جديدة وتعّلمُت 
مفاهيم جديدة بشأن محتوى الدورة، وهذا من 
ي ورفع 

ي الرتقاء بمساري المه�ن
ي �ن

شأنه أن يساعد�ن
أمامي فرٌص  تُفتح  أن  . وأرجو  ي

مستوى تطلعا�ت
أخرى أك�ث إثارًة. شكراً."

ي نسخة عام 2019 من الدورة 
مشارِك)ة( �ن

ونية الموحدة. لك�ت الإ

"توّقعُت بوجه عام وحدًة نظريًة بالأساس. 
ي 

ال�ت العملية  والحالت  التطبيقية  الأمثلة  لكن 
ي 

مة إىل درجة فاقت كل توقعا�ت مت كانت قيِّ ُقدِّ
بشأن الدورة."

ونية المخصصة  لك�ت ي الدورة الإ
مشارِك)ة( �ن

نمائية للجنوب الأفريقي، 2018. للجماعة الإ

وتُمثِّل مجموعة أدوات التجارة والنوع الجتماعي أول محاولة لتوف�ي إطار منهجي لتقييم تأث�ي الإصلحات التجارية عىل المرأة 
ف قبل تنفيذ هذه الإصلحات. وح�ت الآن، ُطبِّقت هذه المنهجية عىل اتفاق تجاري بعينه، هو اتفاق  ف الجنس�ي وأوجه عدم المساواة ب�ي
اكة القتصادية،  ق أفريقيا، وهي تُستخدم لتقييم التأث�ي الذي قد يُحِدثه اتفاق ال�ش ي وجماعة رسش ف التحاد الأورو�ب اكة القتصادية ب�ي ال�ش
ق أفريقيا. ويُمِكن استخدام  ي جماعة رسش

يك �ف ي كينيا، البلد ال�ش
ف ورفاه المرأة �ف ف الجنس�ي ي المساواة ب�ي

ول سيما داخل سوق العمل، �ف
ي بلدان أخرى. ويهدف هذا الشكل من التحليل 

ات الجنسانية لأي اتفاق تجاري آخر، أو إصلح تجاري، �ف هذه المنهجية لتقييم التأث�ي
ذت سياسة تجارية بعينها؟ : ماذا قد يحدث للمرأة إن نُفِّ المسبق للمسائل الجنسانية إىل الإجابة عىل السؤال التاىلي

ي عجالة
ثار �ف النتائج والآ

ي إيجاد السبل 
يجري تنفيذ برنامج الأونكتاد بشأن التجارة والنوع الجتماعي والتنمية منذ ما يقارب ع�ش سنوات، وهو يدعم البلدان �ف

ي إشارة إىل أنشطة الأونكتاد المتعلقة بالتجارة ع�ب الحدود، 
ف المرأة وبلوغ أهداف التنمية المستدامة. و�ف لستخدام التجارة وسيلًة لتمك�ي

ي 
ي تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتمثلة �ف

وع بأهمية بالغة �ف ة زامبيا، مرغريت ماري لونغو كايمبا: "يتسم هذا الم�ش قالت سف�ي
ي بلداننا، وإنما أيضاً بالنسبة لأرسهن. 

ي يمارسن التجارة �ف
ف سبل العيش ليس فقط بالنسبة للنساء الل�ت التخفيف من وطأة الفقر وتحس�ي

ض المرأة وبالعمل إىل جانب الأونكتاد بشأن هذه المسألة." ي تع�ت
م بالتصدي للتحديات ال�ت ف وإن بلدي مل�ت

ي إذكاء الوعي بأهمية 
ي مجال تحليل الآثار المتعددة الأوجه للتجارة عىل المسائل الجنسانية �ف

وقد ساهمت أعمال الأونكتاد �ف
إجراء تقييمات مسبقة لآثار التفاقات التجارية عىل المسائل الجنسانية. ومنذ إطلق مجموعة أدوات التجارة والنوع الجتماعي، تطّبق 
ي اتفاق 

ي إطار ما تجريه من تقييمات للآثار عىل التنمية المستدامة دعماً لتحديث ركن التجارة �ف
المفوضية الأوروبية هذه المنهجية �ف

اليا ونيوزيلندا بغية قياس الآثار الممكنة لهذه التفاقات عىل المرأة. ي التجارة الحرة مع أس�ت
ي وشيىلي واتفا�ت ف التحاد الأورو�ب اكة ب�ي ال�ش

ي يمكن بها 
ي نظَر أصحاب المصلحة إىل الكيفية ال�ت ي منطقة البحر الكاري�ب

ي اضُطلع بها حديثاً �ف
ووّجهت أنشطة بناء القدرات ال�ت

ي بشأن توثيق العلقات القتصادية –  
ي التفاقات التجارية – وبخاصة اتفاق المحيط الهادئ الإضا�ف

ي الواردة �ف
استخدام أحكام التعاون التق�ف

ين  ي ت�ش
، �ف ي

يبا�ت ي تاراوا، ك�ي
ي حلقة عمل وطنية بشأن التجارة والنوع الجتماعي، ُعقدت �ف

ي القتصاد. وقالت مشاركة �ف
لتعزيز دور المرأة �ف

وعها وممارسة التجارة." ي مساعيها من أجل إطلق م�ش
الأول/أكتوبر 2019 "لقد أصبحت أعي الآن أن التفاق يمكن أن يدعم المرأة �ف

ية، ودورة  ف نكل�ي ونية الموحدة بشأن التجارة والنوع الجتماعي )خمس دورات بالإ لك�ت م ست نسخ من الدورة الإ ومنذ عام 2015، تُقدَّ
ي 

نمائية للجنوب الأفريقي �ف ق أفريقيا والجماعة الإ ي جماعة رسش
بالفرنسية(. فقد ُعِقدت دورات إقليمية موجهة إىل أصحاب المصلحة �ف

ي عام 2017 وعام 2019. وح�ت الآن، 
ية والفرنسية، �ف ف نكل�ي ف الإ ق أفريقيا والجنوب الأفريقي، باللغت�ي كة ل�ش ي السوق المش�ت

عام 2018، و�ف
ي يقدمها الأونكتاد بشأن التجارة والنوع الجتماعي أك�ش من 90 

ونية ال�ت لك�ت بلغ عدد أصحاب المصلحة الذين استفادوا من الدورات الإ
سبانية أيضاً اعتباراً من عام 2020. جهة صاحبة مصلحة من 138 بلداً. وسُتتاح هذه الدورات باللغة الإ

ف التجارة والنوع الجتماعي. وتفيد  ف عىل أنَّ الدورات لبت تطلعاتهم أو فاقتها وزادت معرفتهم بالروابط ب�ي واتفق معظم المشارك�ي
ي هذا الموضوع و/أو مراعاة المفاهيم المتصلة بالتجارة والنوع 

ف عىل إجراء بحوثهم �ف التعليقات الواردة بأنَّ الدورات أعانت المشارك�ي
ي دروسهم وعملهم المتصل بالسياسات.

الجتماعي �ف

ي
 الأدوات ال�ت
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ق ريادة االأعمال من أجل التنمية المستدامة
ة كمحركات للنمو الشامل للجميع النهوض بالمؤسسات الصغ�ي

السياق العالمي
ة  ة والمتوسطة الحجم محركات رئيسية لدفع النمو المستدام والشامل للجميع. فهي تساهم بدرجة كب�ي تُمثِّل المؤسسات الصغ�ي
ي أغلب البلدان، تستأثر هذه المؤسسات بما يفوق 

نتاج والتوظيف وإيجاد فرص عمل جديدة والبتكار. و�ف ي القتصاد عن طريق الإ
�ف

ف 90  اوح ب�ي لة مرتفعاً جداً، إذ ي�ت كات المسجَّ . وعادًة ما يكون نصيبها من مجموع ال�ش نصف مجموع الحصة من الناتج المحىلي الإجماىلي
ي تتعاقد 

ة والمتوسطة الحجم ال�ت ى توىلي المؤسسات الصغ�ي كات الك�ب ي جميع البلدان عىل وجه التقريب. وظلَّت ال�ش
ي المائة �ف

و95 �ف
ة والمتوسطة الحجم قادرة عىل المنافسة عىل  معها من الباطن أو تبيع منتجاتها أهمية ما فتئت تزداد. ولكي تصبح المؤسسات الصغ�ي
ي تحقيق النمو الشامل للجميع، فهي تحتاج إىل المساعدة لتهيئة بيئة مواتية 

ي من العولمة فوائد أك�ب وتسهم �ف
الصعيد الدوىلي ح�ت تج�ف

ي مجال ريادة الأعمال.
ي تيس�ي اكتساب المهارات �ف

لريادة الأعمال أو تعزيز البيئة القائمة وللمساهمة �ف

ف الجميع بدور القيادة الذي يؤديه الأونكتاد عىل نطاق العالم من أجل النهوض بريادة الأعمال. فقد أقرّت الجمعية العامة  ويع�ت
ي مجال ريادة الأعمال من 

ي قرارها 225/73 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسم�ب 2018، بالدور الذي يضطلع به الأونكتاد �ف
للأمم المتحدة، �ف

ي قيادة الأنشطة الرامية إىل النهوض بسياسات ريادة 
أجل التنمية داخل منظومة الأمم المتحدة، وشجعت الأونكتاد عىل الستمرار �ف

ي عقلية رواد الأعمال.
الأعمال وتوسيع نطاق برنامج تطوير ريادة الأعمال كأداة فعالة لإحداث تحّول �ف

ي مجال ريادة الأعمال العنارص الثلثة التالية:
وعىل وجه التحديد، يشمل عمل الأونكتاد �ف

م مختلف الخدمات اللزمة  	 قامة مركز جامع يُقدِّ تيك(، وهو برنامج لبناء القدرات يسعى لإ برنامج تطوير ريادة الأعمال )إم�ب
ي تمر 

ي البلدان النامية والبلدان ال�ت
ة والمتوسطة الحجم �ف كات وتطويرها تستفيد منه بوجه خاص المؤسسات الصغ�ي نشاء ال�ش لإ

ي تعزيز قدرات ريادة الأعمال، ونمو المؤسسات 
اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. ومنذ عام 1988، ساعد برنامج تطوير ريادة الأعمال �ف

ي تلك البلدان.
ة والمتوسطة الحجم القادرة عىل المنافسة عىل الصعيد الدوىلي �ف الصغ�ي

برنامج روابط الأعمال التجارية، وهو مبادرة لأصحاب المصلحة المتعددين انبثقت من برنامج تطوير ريادة الأعمال، وتشكل  	
كات المتعددة الجنسيات  كات وال�ش ف هذه ال�ش ة والمتوسطة الحجم بتحويل الروابط ب�ي ي خدمة المؤسسات الصغ�ي

خطوة إضافية �ف
إىل علقات تجارية مستدامة.

ي طّورها الأونكتاد الأساَس لتقديم المساعدة التقنية إىل عدد من البلدان النامية  	
إطار سياسات ريادة الأعمال، توفر هذه الأداة ال�ت

اتيجيات وخطط العمل الوطنية لريادة الأعمال. ي بناء قدراتها بهدف إرشاد وتوجيه عملية وضع وتنفيذ السياسات والس�ت
ودعمها �ف

ما هي السبل الكفيلة بالنهوض بريادة الأعمال؟
بون المحليون  ي أك�ش من 40 بلداً. ويحرص المدرِّ

تيك( من خلل شبكة من المراكز المقامة �ف يعمل برنامج تطوير ريادة الأعمال )إم�ب
تغالية، والروسية، والرومانية، والسواحيلية، والعربية،  ية، وال�ب ف نكل�ي سبانية، والإ ي باللغات الإ

م التدريب الميدا�ف المعتمدون عىل أن يُقدَّ
نامج من العنارص التالية: والفرنسية، والفييتنامية. ويتألف ال�ب

تيك وطنية(، وتقديم المساعدة التقنية لأنشطة المتابعة؛ 	 إنشاء مراكز ذاتية لتطوير ريادة الأعمال تركز عىل السوق المحلية )مراكز إم�ب

توف�ي التدريب لرواد الأعمال عىل تطوير ريادة الأعمال وخدمات المتابعة؛ 	

تيك إىل أفرقة التدريب المحلية وتكييف خدمات التدريب والخدمات الأخرى  	 ي يستند إليها برنامج إم�ب
نقل منهجية التدريب ال�ت

حسب السياق المحىلي واللغات المحلية؛

تعزيز الربط الشبكي وإنشاء رابطات لرواد الأعمال. 	

ي توّفر المساعدة من خلل عمليات التحقق 
تيك القائمة ال�ت مها مراكز إم�ب ي تقدِّ

ويستفيد رواد الأعمال من خدمات المتابعة ال�ت
كات  ف العام والخاص، وروابط الأعمال مع ال�ش ف القطاع�ي اكات ب�ي من سلمة الأعمال التجارية، ووضع خطط الأعمال التجارية، وال�ش

المتعددة الجنسيات.

ف وكفاءتهم من خلل  ومن خلل برنامج روابط الأعمال التجارية، يؤدي الأونكتاد دور الوسيط بزيادة إنتاجية الموردين المحلي�ي
ي يقدمها الأونكتاد، يمكن 

ف الجودة، والبتكار، ونقل التكنولوجيا. وبفضل المساعدة ال�ت التدريب، والرعاية، وتبادل المعلومات، وتحس�ي
ي سلسل القيمة العالمية، فضلً عن 

ة والمتوسطة الحجم المحلية الندماج بصورة أفضل �ف ف والمؤسسات الصغ�ي للموردين المحلي�ي
ي تهيئة 

ي الشبكات الدولية. وإضافًة إىل ذلك، يساعد الأونكتاد الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين �ف
الستفادة من فرص المشاركة �ف

وتفعيل بيئة مواتية من السياسات، ويدعم شبكات تطوير ريادة الأعمال، ومقدمي الخدمات الآخرين.

ة لمساعدة  ي شكل تداب�ي ُموَ� بها ُمعدَّ
د إطار سياسات ريادة الأعمال أهداف السياسات ويعّدد الخيارات المتاحة �ف ويُحدِّ

م الخدمات الستشارية لتيس�ي الجهود المبذولة لتنفيذ  اتيجيات وخطط العمل الوطنية لريادة الأعمال. وتُقدَّ ي وضع الس�ت
الحكومات �ف

ي
 الأدوات ال�ت
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ي تنفيذ السياسات الوطنية لريادة 
إطار سياسات ريادة الأعمال. وح�ت الآن، استخدمت تسعة بلدان بنجاح إطار سياسات ريادة الأعمال �ف

ي تنفيذ دليل السياسات الذي وضعه الأونكتاد 
الأعمال. ويكيَّف الإطار أيضاً حسب احتياجات مجموعات مستهدفة ويساعد البلدان �ف

، وهو منشور  ف ي صفوف الشباب، ودليل سياسات ريادة الأعمال للمهاجرين واللجئ�ي
اك مع الكومنولث بشأن ريادة الأعمال �ف بالش�ت

، وذلك من خلل حلقات عمل  ف اك مع المنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللجئ�ي أعّده الأونكتاد بالش�ت
. ف لبناء القدرات موجهة لواضعي السياسات والممارس�ي

ي عجالة
ثار �ف النتائج والآ

ي غضون ثمانية  	
ي إنشاء أعمال تجارية �ف

عوا �ف ف رسش ي المائة من المشارك�ي
ي الأردن أنَّ 72 �ف

ات أداء الأعمال التجارية �ف أظهرت مؤرسش
ة الزمنية نفسها، بلغ عدد الوظائف  تيك(. وخلل هذه الف�ت نامج تطوير ريادة الأعمال )إم�ب ي دورة تدريبية ل�ب

أشهر بعد مشاركتهم �ف
ي المتوسط.

ي الستبيان 2,6 وظيفة لكل عمل تجاري �ف
ي أوجدها المشاركون �ف

ال�ت

وعاً تجارياً جديداً  	 ي المائة من رواد الأعمال الذين تلقوا تدريباً م�ش
ي أنغول، أنشأ 15 �ف

تيك �ف خلل السنة الأوىل من تنفيذ برنامج إم�ب
ي المائة من رواد الأعمال بنمو مبيعاتهم.

أو قاموا بتوسيع مشاريع قائمة، وأفاد 30 �ف

نت. وأظهرت  	 ن�ت ي إكوادور يضم أداة عىل الإ
اتيجية وطنية لتطوير ريادة الأعمال �ف دَّ إطار مؤسسي مستدام لرصد تنفيذ اس�ت أُعِّ

ف دولر. كة جديدة قد أُنشئت، وأوجدت 000 1 وظيفة، وتحققت صادرات بلغت قيمتها تسعة بلي�ي ات الرئيسية أنَّ 300 رسش المؤرسش

	  ، ف ي سلسلة القيمة للطماطم، وال�ب
ي لروابط الأعمال التجارية 200 1 مزارع �ف

نامج الوط�ف انيا المتحدة، ساعد ال�ب ف ي جمهورية ت�ف
و�ف

ف الذين استفادوا من  ف من تقييم أُجري عىل مجموعات مختلفة من المزارع�ي
َّ وات، ومنتجات الألبان. وتب�ي وفاكهة زهرة الآلم، والخرصف

ي وموروغورو أنَّ رقم المبيعات 
ي مو�ش

تيك والدورات المتعلقة بإدارة الأعمال الزراعية �ف ي إطار برنامج إم�ب
ي نُّظمت �ف

حلقات العمل ال�ت
ي 

نتاجية للفدان �ف ف سجل متوسط الإ ي ح�ي
ي عام 2018 مقارنًة بعام 2017، �ف

ي المائة �ف
ف سجل زيادة بنسبة 78 �ف لدى هؤلء المزارع�ي

وات. ي زيادًة من 000 10 كيلوغرام إىل 000 30 كيلوغرام بالنسبة لأنواع معينة من الخرصف
ي مو�ش

صفوف المزارعات �ف

ريادة  سياسات  إطــار  تنفيذ  نطاق  ي 
"�ن

من  بحسبانهما  مهمان  د عنرصان  ُحدِّ الأعمال، 
أفضل الممارسات. وأول هذين العنرصين هو 
تنفيذ سياسة ريادة  ي 

الخاص �ن القطاع  مشاركة 
الأعمال. أما ثانيهما، فهو إنشاء صندوق لرؤوس 
أموال المجازفة من أجل تعزيز القدرة التنافسية 
ة والمتوسطة الحجم ومشاركتها  للمؤسسات الصغ�ي

ي سالسل القيمة."
�ن

نتاجية،  إدواردو إيغاس، وزير الصناعة والإ
إكوادور، 2017

" تمكنُت، بفضل ما تعلمته من حلقة عمل 
تيك، من كسب مزيد من الزبناء، وزيادة  برنامج إم�ب
المشاريع  من  عدد  ي 

�ن قدماً  ي 
والم�ن التنويع، 

قبل.  من  تنفيذها  قدام عىل  الإ ي 
بإمكا�ن لم يكن 

ي 
�ن الأوىل  الجائزة  عىل  حصوىلي  اً  كث�ي ي 

وشجع�ن
تيك لتحقيقي أك�ب قدر  حلقة عمل برنامج إم�ب

ي ممارسة ريادة الأعمال."
من الأرباح �ن

تيك،  يج برنامج إم�ب ا، خرِّ ن دافيس ميندولو سين�ي
زامبيا، 2017

نامج حقائق وأرقام بشأن ال�ب

النطاق: جميع المناطق
تاريخ البدء: 1988

تيك،  ي إطار برنامج إم�ب
ي كل سنة: 850 حلقة عمل �ف

الأنشطة �ف
و000 20 من رواد الأعمال الذين تلقوا تدريباً

ي تلقت المساعدة: أك�ش من 40 بلداً
البلدان ال�ت

بون: 000 480 الأشخاص الُمدرَّ
empretec.unctad.org : الموقع الشبكي

نامج: أهداف التنمية المستدامة المشمولة بال�ب
ًة: 4 و8 مبارسش

ة: 1 و5 و9 و12 و17. بطريقة غ�ي مبارسش

المانحون/مصدر التمويل )2014–2019(

، وفنلندا، والمملكة العربية  ف إكوادور، والسويد، وسوي�ا، والص�ي
ويج، ومنظمة العمل الدولية، وصندوق برنامج  السعودية، وال�ف
ي الأمم المتحدة، وحساب الأمم المتحدة للتنمية، 

وحدة العمل �ف
ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، ومكتب الأمم المتحدة 
ف  ي المتعدد المانح�ي

لخدمات المشاريع، وائتلف الصندوق الستئما�ف
ي مجال الستثمار من أجل التنمية.

بشأن بناء القدرات �ف

ي
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 تتضمنها
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ق التدريب من أجل التجارة
تعزيز المعرفة والمهارات لتحقيق التنمية القتصادية المستدامة

السياق العالمي
ي مجال المساعدة التقنية وبناء القدرات ُمصّممة عىل نحو 

يوّفر برنامج الأونكتاد للتدريب من أجل التجارة للبلدان النامية خدمات �ف
ي فوائد التجارة الدولية بشكل منصف ومستدام. وبوجه الخصوص، 

ف البلدان من ج�ف نامج هو تمك�ي ي احتياجاتها. والهدف العام لل�ب يل�ب
ف بلدان الجنوب  نامج شبكات مستدامة للمعارف من أجل تعزيز القدرة عىل توىلي مقاليد الأمور وطنياً، والنهوض بالتعاون ب�ي أ ال�ب ينسش
ي تستهدف تحقيق التنمية من أجل الحد من الفقر وتعزيز الشفافية 

نامج أيضاً السياسات التجارية ال�ت ي الأطراف. ويشجع ال�ب
والتعاون الثل�ش

ي التجارة الدولية.
ف �ف والممارسات الجيدة، كما يشجع الحلول القائمة عىل التكنولوجيا الرقمية والتفك�ي الخلق، تعزيزاً لقدرات الفاعل�ي

كيف يعمل برنامج التدريب من أجل التجارة؟
، ويقيم  ي

أ لجاناً معنية بالمشاريع عىل الصعيد الوط�ف يُقّيم برنامج الأونكتاد للتدريب من أجل التجارة احتياجات البلدان، ويُنسشِ
، والتوجيه، والتعلم  ف شبكات رقمية، ويطّور برامج تدريب ذات جودة عالية تقوم عىل أساس منهجية بيداغوجية، تشمل تدريب المدرب�ي

المختلط. ويُي�ِّ أيضاً عملية تحليل السياسات وتقاسم الممارسات 
الفضىل، ويعزز الشفافية.

. وهذه  ف التعليم عن بعد والتدريب المبارسش نامج ب�ي ويجمع ال�ب
طريقة تراعي العتبارات البيئية وتتسم بالكفاءة من حيث الكلفة لتقديم 
تدريب يتسم بقدر كب�ي من المرونة، وهي من ثّم تتيح نهجاً عملياً 

ي عالم اليوم.
ي يواجهها الأفراد �ف

للتصدي للضغوط ال�ت

الحاىلي  الوقت  ي 
�ف التجارة  أجل  من  التدريب  برنامج  ويغطي 
ي المجالت التالية:

المساعدة التقنية وبناء القدرات �ف

ي التجارة  	
ونية، ويشمل ذلك الجوانب القانونية �ف لك�ت التجارة الإ

ونية، والهوية  لك�ت ي التجارة الإ
ونية، وأفضل الممارسات �ف لك�ت الإ
الرقمية من أجل التجارة والتنمية.

ي  	
ي ذلك إحصاءات التجارة الدولية �ف

إحصاءات التجارة، بما �ف
. ي المبارسش الخدمات، وتجارة السلع الدولية، والستثمار الأجن�ب

أ بتقديم  	 ، وهو برنامج يدعم مجتمعات الموا�ف أ برنامج إدارة الموا�ز
أ الفعالة والتنافسية من أجل زيادة تدفقات  خدمات إدارة الموا�ف

ف العام والخاص، ويوفر شبكات  ف القطاع�ي اكة ب�ي نامج نموذجاً لل�ش التجارة، وتعزيز التنمية القتصادية المستدامة. ويقدم ال�ب
أ )دراسات حالت  ي مجتمعات الموا�ف

، وبرنامجاً للتدريب المستدام وإدارة المواهب، وحلولً مضيفة للقيمة �ف أ عالمية لكيانات الموا�ف
. أ (، وقياسات لأداء الموا�ف ف أ )240 ساعة عىل مدى سنت�ي دارة العرصية للموا�ف إفرادية(، ودورات بشأن الإ

ي عجالة
ثار �ف النتائج والآ

ي شكل دورات للتدريب المبارسش أو التعلم 
ف عام 2014 وعام 2018، نّظم برنامج التدريب من أجل التجارة 150 دورة �ف ة ب�ي ي الف�ت

�ف
عن بعد، استفاد منها أك�ش من 000 5 مشارك من 116 بلداً. ويعادل التدريب الذي تلقاه المشاركون نحو 000 45 يوم كامل.

ي 
ي إدارة المشاريع وتقديم التعليم المختلط �ف

ي يتبعها برنامج التدريب من أجل التجارة �ف
ي المنهجية ال�ت وصنَّف التحاد الأورو�ب

ي أنغول. ورصَّحت حكومة، أيرلندا، وهي المانح الرئيسي 
وع التدريب من أجل التجارة �ف ي أعقاب تقييم لم�ش

عداد أفضل الممارسات، �ف
أ المستفيدة تُعدُّ مثالً عىل  ي أيرلندا، والأونكتاد، والموا�ف

أ �ف ف المعونة الآيرلندية، وموا�ف اكة المعقودة ب�ي ، بأنَّ ال�ش أ نامج إدارة الموا�ف ل�ب
أ المستفيدة من  أ يتلقى تعليقات إيجابية من مديري الموا�ف أ برنامج إدارة الموا�ف . وما ف�ت ي

نما�أ ي مجال التعاون الإ
أفضل الممارسات �ف

خلل شبكاته اللغوية المتعددة.

التعلم المختلط

التعلم حسب 
ة الخاصة  الوت�ي

بكل متعلم

علم،  وسائل الإ
والأنشطة، 
والمناسبات

ي عىل 
التعلم التعاو�ف

نت ن�ت الإ
 التدريب

المبارسش

ي
 الأدوات ال�ت
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ن من 116 بلداً وّفر برنامج التدريب من أجل التجارة التدريَب لمشارك�ي

أك�ث من 000 5 مشارك تلقوا 
ي 

تدريباً لمدة تسعة أيام �ن
المتوسط

أك�ث من 500 مدرِّب عملوا 
من أجل تقاسم المعارف 

ن بلدان الجنوب ب�ي

معدل العتماد ومعدل 
ي 

الرضا كالهما فاق 80 �ز
المائة

 ، ن ي المائة من المشارك�ي
34 �ز

هن من النساء

"لو لم يكن هذا التدريب موجوداً لضطررنا 
ي تشكيل رؤية كبار 

اعه. فهو ل يساعد �ن إىل اخ�ت
أ فحسب،  أ إىل الموا�ن ي الموا�ن

ن �ن ن العامل�ي الموظف�ي
ي تشكِّلها 

ي تغي�ي عقلية العمال ال�ت
بل يساهم أيضاً �ن

أ عىل أداء دورها  قوالب نمطية تقوِّض قدرة الموا�ن
ي تيس�ي التجارة العالمية وكمحرك 

كعامل يُسهم �ن
رئيسي للتنمية."

ي دوال، 
أ �ن م. نشيشوما بانال، سلطة الموا�ن

ون، بلفاست، 2019 ي الكام�ي
ن �ن ب�ي تدريب المدرِّ

من  للتدريب  الأونكتاد  برنامج  "يتسم 
نجاز خطة التنمية  أجل التجارة بأهمية بالغة لإ
باريس  اتفاقات  وتنفيذ  لعام 2030  المستدامة 

بشأن المناخ."

مايكل د. هيغنس، رئيس أيرلندا، 2018

نامج حقائق وأرقام بشأن ال�ب

النطاق: جميع المناطق

تاريخ البدء: 1996

tft.unctad.org : الموقع الشبكي

learn.unctad.org :المحتوى ونظام إدارة التعلم

نامج: أهداف التنمية المستدامة المشمولة بال�ب
ًة: 8 و9 و14 و17 مبارسش

ة: 1 و5 و13 بطريقة غ�ي مبارسش
وسائط التواصل الجتماعي:  

المانحون/مصدر التمويل )2014–2019(

كاء المستفيدين )تساهم البلدان المستفيدة  أيرلندا، و60 من ال�ش
نامج عىل  ي ال�ب

من برنامج التدريب من أجل التجارة مساهمًة ماليًة �ف
أساس مبدأ تقاسم التكاليف(، وتسع وكالت تابعة للأمم المتحدة 
ومنظمات دولية وإقليمية أخرى، وحساب الأمم المتحدة للتنمية، 

. أ كاء من سلطات الموا�ف يوتسعة رسش
 الأدوات ال�ت

 تتضمنها
 مجموعة
 أدوات
الأونكتاد

https://tft.unctad.org/


ي تتضمنها
 الأدوات ال�ت

مجموعة أدوات الأونكتاد

زيادة الكفاءة القتصادية، وتعزيز 
حسن التسي�ي

الة  الً وجود أسواق كفؤة وفعَّ ي تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تنفيذاً فعَّ
يقت�ف

الآليات  أنَّ غياب  بيد  الموارد.  ي تخصيص 
�ف التنمية. فالأسواق تؤدي دوراً مهماً  ز عىل  تُركِّ ودولً 

ي الأسواق تشمل سوء استعمال السلطة 
التنظيمية الملئمة يمكن أن يؤدي إىل حالت إخفاق �ف

ي تصحيح 
الحتكارية، والعوامل السلبية الخارجية، وانعدام المساواة. أما دور الدول، فيتمثَّل �ف

ي وتنظيمي ومؤسسي مواٍت، وتقديم حوافز مناسبة 
ي الأسواق، وإنشاء إطار قانو�ف ي تع�ت

العيوب ال�ت
المستدامة.  التنمية  تحقيق  ي 

�ف الفعالية  من  أك�ب  بقدر  يساهمون  تجعلهم  الأسواق  ي 
�ف ف  للفاعل�ي

ي زيادة الكفاءة القتصادية وتعزيز 
ي الذي يتيحه الأونكتاد البلدان النامية �ف

ويدعم التعاون التق�ف
التجارة  وتيس�ي  للمنافسة،  الداعمة  الأنظمة  ي وضع 

�ف بوجٍه خاص  يساعد  وهو   . التسي�ي حسن 
والأعمال عن طريق إزالة الحواجز المانعة للمنافسة والستثمار، وتعميم مراعاة منظور الستدامة 
كات  ي تقدمها ال�ش

ي اتفاقات الستثمار الدولية، وتشجيع الممارسات الفضىل بشأن التقارير ال�ت
�ف

ي تتيح إعداد سياسات اقتصادية رشيدة.
عن الستدامة، وتعزيز القدرات الإحصائية ال�ت
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ف  عمليات استعراض النظراء الطوعية لقوان�ي
وسياسات المنافسة وحماية المستهلك

تبادل أفضل الممارسات بالنسبة للبلدان النامية

السياق العالمي
ي كموقع لمزاولة الأعمال التجارية، 

ي اقتصادات السوق كافة. فهي تزيد جاذبية البلد المع�ف
المنافسة عامل أسا�ي لتحقيق النجاح �ف

نتاجية، وتنهض بالبتكار والنمو القتصادي. وتوفر الأسواق التنافسية طائفة واسعة من المنتجات  وتعزز الكفاءة القتصادية، وتزيد الإ
ي 

. ول يمكن أن يحقق تحرير المبادلت التجارية إمكاناته الكاملة �ف ف ة للمستهلك�ي بأسعار منخفضة وجودة عالية، بما يحقق فوائد كث�ي
ي إىل ارتفاع مستوى 

ي تضع عقبات تعرقل النفاذ إىل الأسواق وتف�ف
كات الخاصة، ال�ت ف ال�ش ظل تواصل الممارسات المانعة للمنافسة ب�ي

ترّكز الأسواق وممارسات قد تنطوي عىل سلوكيات تعسفية. ولذلك، ل بد من أن تُقيِّم جميع البلدان قوانينها وسياساتها بشأن المنافسة 
وتزيدها فعاليتها، عند القتضاء.

ي إجراء 
ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية من خلل عملية تتمثل �ف

ومنذ عام 2005، يدعم الأونكتاد البلدان النامية والبلدان ال�ت
ي الفريد الذي يعتمده الأونكتاد 

نما�أ ي هذه البلدان. ويكفل المنظور الإ
ف وسياسات المنافسة �ف استعراضات النظراء الطوعية لقوان�ي

ف  ز عملية استعراض النظراء الطوعية عىل تحس�ي ي جميع أنحاء العالم أن تركِّ
ي العمل مع سلطات المنافسة �ف

ي اكتسبها �ف
ة ال�ت والخ�ب

نمائية، ويتيح التصدي للتحديات القتصادية الحالية. ي احتياجات البلدان الإ ف وسياسات المنافسة عىل نحو يعزِّز التنافسية، ويل�ب قوان�ي

ف بمعلومات وافية وتوف�ي الحماية الكافية لهم من  ويد المستهلك�ي ف ف وسياسات حماية المستهلك دوراً مهماً يسمح ب�ت وتؤدي قوان�ي
ر بهم. واستعراضات النظراء الطوعية  ف سبل النتصاف الملئمة إن ُغرِّ الممارسات التجارية الحتيالية وغ�ي المنصفة، ويتيح للمستهلك�ي
ي 

ف وسياسات حماية المستهلك هي ممارسة عالمية جديدة اسُتحدثت بموجب تكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة �ف لقوان�ي
ي مجال حماية المستهلك.

قرارها 186/70؛ ول يوجد أي عملية أخرى من هذا النوع عىل الصعيد الدوىلي �ف

ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية من خلل عملية استعراض النظراء الطوعية لسياستها 
ويساعد الأونكتاد البلدان النامية والبلدان ال�ت

ف حماية المستهلك وإنفاذها،  ف قوان�ي وقوانينها المتعلقة بحماية المستهلك منذ عام 2016. وتهدف عمليات الستعراض هذه إىل تحس�ي
ف بأهمية  ، وإذكاء وعي أصحاب المصلحة المعني�ي ف ي توف�ي الحماية الفعالة للمستهلك�ي

ف البلدان من مواجهة التحديات الحالية �ف وتمك�ي
ثقافة حماية المستهلك.

نامج؟ كيف يعمل ال�ب

ف وسياسات المنافسة وحماية المستهلك الفرصة للبلدان  ي يجريها الأونكتاد لقوان�ي
تتيح عمليات استعراض النظراء الطوعية ال�ت

ي 
ي لأدائها �ف

يعية بأفضل الممارسات الدولية. وهي تتيح الفرصة أيضاً للبلدان المستعرَضة لإجراء تقييم ذا�ت النامية لتقارن أُطرها الت�ش
ف النظراء وتحث عىل تقاسم المعرفة  ف والسياسات. وتُجرى عمليات الستعراض باتباع منهجية تقييم تقوم عىل التفاعل ب�ي إنفاذ القوان�ي
قليمي والدوىلي من خلل العلقات الرسمية والشبكات  ف سلطات المنافسة ووكالت حماية المستهلك عىل الصعيدين الإ ك ب�ي والفهم المش�ت

ف بلدان الجنوب. ف بلدان الشمال والجنوب وفيما ب�ي ع التعاون ب�ي غ�ي الرسمية، وتشجِّ

ورية لتحقيق الكفاءة القصوى  ي قد تكون رصف
دارية والإجرائية الرئيسية ال�ت ات القانونية والإ د عمليات الستعراض التغي�ي وتُحدِّ

ي 
، ومن بينها المشاكل السياسية والقتصادية ال�ت ي

ف المعيقات الخاصة بالبلد المع�ف
ِّ ي أداء أُطر المنافسة وحماية المستهلك. وهي تب�ي

�ف
ف المعنية بشكٍل فعال. وتُتخذ عمليات الستعراض أساساً للفحص الذي يجريه النظراء أثناء الجتماعات السنوية  تَُحد من إنفاذ القوان�ي

ف وسياسات المنافسة وحماية المستهلك. اء الحكومية الدولية بشأن قوان�ي لأفرقة الخ�ب

ي يوّفرها 
وتُتيح عمليات الستعراض أيضاً الفرصة لكي يستفيد البلد المستعرَض من أنشطة المساعدة التقنية وبناء القدرات ال�ت

نمائيون للنضمام إىل الجهود المبذولة  كاء الإ الأونكتاد لدى تنفيذ التوصيات المنبثقة من الستعراض. وم�ت اقتضت الحاجة، يُدعى ال�ش
. ومن الأهمية بمكان أن يتوىل البلد المستعرَض مقاليد الأمور عىل الصعيد  ي

وع المساعدة التقنية وبناء القدرات المع�ف لتنفيذ م�ش
ي لضمان استدامة عملية استعراض النظراء.

الوط�ف

ي عجالة
ثار �ف النتائج والآ

ي يجريها سنوياً المنتدى القتصادي العالمي أنَّ مناخ المنافسة 
تُظهر عمليات تقييم القدرة التنافسية عىل الصعيد العالمي ال�ت

ف  ي قوان�ي
ها الأونكتاد، وهو مؤرسش يدل عىل مساهمات الأونكتاد �ف ي يُي�ِّ

ي 10 بلدان عقب عمليات استعراض النظراء ال�ت
ن �ف قد تحسَّ

وسياسات المنافسة.

ي
 الأدوات ال�ت

 تتضمنها
 مجموعة
 أدوات
الأونكتاد
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ي وضع برنامج 
ويج، و�ف ( ولأغراض ال�ت ف ي مستوى مشاريع القوان�ي

ف )�ف واسُتخِدمت تقارير عمليات استعراض النظراء لتعديل القوان�ي
ف وسياسات المنافسة  ي يجريها الأونكتاد لقوان�ي

. وكشف تقييم خارجي لعمليات استعراض النظراء الطوعية ال�ت ف جديد لتدريب الموظف�ي
ن بخرائط طريق واضحة  ة، حيث إنها تُفرز توصيات عملية ذات جودة عالية تق�ت ي عام 2015، أن فوائد عمليات الستعراض كث�ي

أُنجز �ف
ي صفوف أصخاب المصلحة 

ي إذكاء الوعي �ف
لتباعها من قبل الأعضاء، وتعزز فوائد وآثار العمل الذي تقوم به الوكالت، وتسهم �ف

ف الذين أجابوا عىل الستبيان أن المساعدة التقنية الرفيعة المستوى  . وأفاد جميع المشارك�ي ي والدوىلي
الآخرين عىل الصعيديْن الوط�ف

ي تجعلها تقبل الخضوع لعملية استعراض النظراء.
ي يوفرها الأونكتاد هي واحد من الأسباب الرئيسية ال�ت

ال�ت

ي 2019
عمليات استعراض النظراء الطوعية المنَجزة �ن

ف قوان�ي
وسياسات
المنافسة

ف قوان�ي
وسياسات

 حماية
المستهلك

 موجز
النقاط الرئيسية

يّ�ها  نظراء  استعراض  عملية  أول  أعقاب  ي 
�ف ُعقد 

ي المغرب 
الأونكتاد وشملت قانون وسياسة حماية المستهلك �ف

مشاركة  وشهد  ف  يوم�ي دام  الرباط  ي 
�ف إعلمي  اجتماٌع   )2018(

. وكانت حكومة  ف نشطة من جميع أصحاب المصلحة المعني�ي
الواردة  للتوصيات  وفقاً  يعها  ت�ش عّدلت  قد  وقتئذ  المغرب 
ف  ي تحس�ي

ي التقرير، وهو ما يدل عىل إسهام هذه العملية �ف
�ف

ي البلد ويقّدم مثالً جيداً فريداً من نوعه 
حماية المستهلك �ف

ي المنطقة.
�ف

ي أعقاب عملية استعراض النظراء لقانون وسياسة 
ُعقد �ف

ي غابرون شارك 
ي بوتسوانا )2018( اجتماٌع إعلمي �ف

المنافسة �ف
ي ذلك ممثلون عن 

فيه أصحاب المصلحة المعنيون، بمن �ف
وزارة الستثمار والتجارة والصناعة. وتدرس حكومة بوتسوانا 
المنافسة  ي 

وظيف�ت لجمع  طريق  خريطة  وضع  سبل  حالياً 
اف هيئة واحدة وفقاً  وحماية المستهلك ووضعهما تحت إرسش
الطوعي.  النظراء  استعراض  عملية  من  المنبثقة  للتوصية 
تسعى  ي 

ال�ت الحكومة،  أن  النظراء  استعراض  عملية  وأكدت 
م تعزيز سلطة  ف لتخاذ تداب�ي تهدف إىل توف�ي التكاليف، تع�ت
إنشاء  من  بدلً  المستهلك،  حماية  بمهام  بتكليفها  المنافسة 

مؤسسة جديدة تُع�ف بهذه القضايا.

نامج حقائق وأرقام بشأن ال�ب

ف  ف وسياسات المنافسة، منذ عام 2005؛ وقوان�ي تاريخ البدء: قوان�ي
وسياسات حماية المستهلك، منذ عام 2016.

ف وسياسات  الستعراضات كل سنة: 2 )استعراض واحد بشأن قوان�ي
ف وسياسات  المنافسة، واعتباراً من 2018، استعراض آخر بشأن قوان�ي

حماية المستهلك(.
 24 المنافسة:  وسياسات  ف  قوان�ي المنجزة:  النظراء  استعراضات 
لغرب  والنقدي  القتصادي  التحاد  شمل  استعراضاً  )تشمل 
ي الأطراف لكل من زامبيا، 

، والسنغال؛ واستعراضاً ثل�ش ف أفريقيا، وب�ف
انيا المتحدة(. ف وزمبابوي، وجمهورية ت�ف

ف وسياسات حماية المستهلك: 2 )المغرب وإندونيسيا(. قوان�ي
ف  قوان�ي المساعدة:  تلقت  ي 

ال�ت قليمية  الإ أو المنظمات  البلدان 
وسياسات المنافسة: 25 بلداً، والتحاد القتصادي والنقدي لغرب 

ف وسياسات حماية المستهلك: بلدان. أفريقيا؛ وقوان�ي
التحاد  المنافسة:  وسياسات  ف  قوان�ي المقبلة:  الستعراضات 
حماية  وسياسات  ف  وقوان�ي أفريقيا؛  لغرب  والنقدي  القتصادي 

و. المستهلك: ب�ي
unctad.org/competition/peer-reviews : الموقع الشبكي

نامج: أهداف التنمية المستدامة المشمولة بال�ب
ًة: 8 و10 مبارسش

ة: 9 و17 بطريقة غ�ي مبارسش

المانحون/مصدر التمويل )2014–2019(

ق آسيا،  غ، ورابطة أمم جنوب رسش السويد، وسوي�ا، ولكسم�ب
ي الأمم 

ومركز التجارة الدولية، وصندوق برنامج وحدة العمل �ف
المتحدة

ي
 الأدوات ال�ت

 تتضمنها
 مجموعة
 أدوات
الأونكتاد

https://unctad.org/en/Pages/DITC/CompetitionLaw/Voluntary-Peer-Review-of-Competition-Law-and-Policy.aspx
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سياسات وأطر المنافسة وحماية المستهلك
ن زيادة كفاءة الأسواق ورفاه المستهلك�ي

السياق العالمي
تتكامل سياسات المنافسة وحماية المستهلك مع السياسات التجارية والصناعية وتشكل أدوات مهمة لتحقيق النمو القتصادي 
ي الأسواق، تزداد سياسات 

كز �ف ف بدرجة عالية من ال�ت ي سياق القتصاد العالمي الراهن، الذي يتم�ي
والتنمية المستدامة والشاملة للجميع. و�ف

ة والمتوسطة  كات الناشئة والمؤسسات الصغ�ي ي تهيئة بيئة مواتية للأعمال وتتيح فرصاً لل�ش
المنافسة أهميًة من حيث إنها تسهم �ف

ي جانب الطلب، يحتاج المستهلكون 
ف خيارات أوسع وأسعاراً أد�ف ومنتجات ذات جودة. و�ف ي الوقت نفسه تكفل للمستهلك�ي

الحجم، و�ف
ي سياق 

، ول سيما �ف إىل أن تكون حقوقهم محمية وأن تتاح لهم سبل يسهل الوصول إليها من أجل حل المنازعات والحصول عىل الج�ب
القتصاد الرقمي.

ي مجال سياسات المنافسة وحماية المستهلك، ل سيما أنه يُع�ف بهذه القضايا منذ الثمانينات 
ة واسعة �ف وقد اكتسب الأونكتاد خ�ب

. والأونكتاد هو الوديع لمجموعة المبادئ والقواعد المنصفة المتفق عليها اتفاقاً متعدد الأطراف من أجل مكافحة  ي
من القرن الما�ف

ي تمثل الصك الوحيد المتفق عليه اتفاقاً دولياً الذي يتضمن توصيات 
ي عام 1980، وال�ت

ي اعُتمدت �ف
الممارسات التجارية التقييدية، ال�ت

ي 
نما�أ ي الوقت نفسه بالبعد الإ

بمراقبة الممارسات المانعة للمنافسة ويوفر إطاراً للتعاون الدوىلي وتبادل الممارسات الفضىل، ويقّر �ف
ي عام 1985 

ي اعُتمدت �ف
ف وسياسات المنافسة. والأونكتاد هو الوديع أيضاً لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك ال�ت لقوان�ي

ي البلدان النامية والبلدان 
ف حماية المستهلك �ف ي صياغة وتحديث قوان�ي

ي أثرت إىل حد بعيد �ف
ي عام 2015 وال�ت

ي عام 1999 ثم �ف
حت �ف ونُقِّ

ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.
ال�ت

ف المنافسة  ي اعتماد أو تنقيح سياسات وقوان�ي
ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية �ف

ويساعد الأونكتاد البلدان النامية والبلدان ال�ت
ف والسياسات والأطر مع الممارسات الدولية الفضىل. وح�ت  قليمية، لضمان مواءمة تلك القوان�ي وحماية المستهلك، فضلً عن الأطر الإ
ي تمر اقتصاداتها بمرحلة 

عام 2018، كان نحو 140 دولًة عضواً قد اعتمدت أطراً للمنافسة، بما فيها عدد من البلدان النامية والبلدان ال�ت
ف أعضائها بلداناً متقدمة ونامية )ومنها عىل  ي جميع أنحاء العالم، وذلك إىل جانب عدة منظمات اقتصادية إقليمية تضم ب�ي

انتقالية �ف
ق  كة ل�ش ق آسيا، والجماعة الكاريبية، والجماعة القتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، والسوق المش�ت سبيل المثال، رابطة أمم جنوب رسش

أفريقيا والجنوب الأفريقي، والتحاد القتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية، والتحاد القتصادي والنقدي لغرب أفريقيا(.

نامج؟ كيف يعمل ال�ب
ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية من 

ي البلدان النامية والبلدان ال�ت
ي تعزيز نُظم المنافسة وحماية المستهلك �ف

يساهم الأونكتاد �ف
: خلل ما يىلي

يعية والمؤسسية وتحسينها؛ 	 إعداد أُطر السياسات والأطر الت�ش

قليمية؛ 	 يعات المنافسة وحماية المستهلك المكيَّفة للتصدي للتحديات الحالية ومواءمتها مع الأطر الإ صياغة ت�ش

ف وضماناً لحسن الأداء؛ 	 نفاذ الفعال للقوان�ي إنشاء الأطر المؤسسية من أجل الإ

امج التدريب الموجهة إىل سلطات المنافسة وحماية المستهلك، وموظفي الهيئات الحكومية  	 ية بالستعانة ب�ب بناء القدرات الب�ش
كات التجارية ومنظمات حماية المستهلك، وموظفي القضاء؛ والهيئات التنظيمية القطاعية، وممثىلي منظمات ال�ش

إعداد المناهج الدراسية للجامعات لتقديم دورات عن المنافسة وحماية المستهلك؛ 	

اء من البلدان المتقدمة والبلدان النامية عىل حٍد سواء. 	 ف الوكالت من خلل زيارات دراسية يقوم بها خ�ب إقامة روابط ب�ي

ي مجاىلي المنافسة وحماية المستهلك بالتعاون الوثيق مع 
ويُِعّد الأونكتاد أنشطته المتعلقة بالمساعدة التقنية وبناء القدرات �ف

ي صفوف 
الجهات المستفيدة ويستخدم نهج أصحاب المصلحة المتعددين لن�ش ثقافة المنافسة وحماية المستهلك وإذكاء الوعي �ف

ف لبناء القدرات المؤسسية  كات الأعمال. ويقدم الأونكتاد الدعم للمؤسسات المعنية وأصحاب المصلحة المعني�ي ف ورسش المستهلك�ي
يعات المنافسة وحماية المستهلك. ي مجال تنفيذ ت�ش

ية �ف والب�ش

ي عجالة
ثار �ف النتائج والآ

امجه للمساعدة التقنية وبناء القدرات: ي البلدان المشمولة ب�ب
حقق الأونكتاد النتائج التالية �ف

يعات المنافسة وحماية المستهلك من أجل التصدي للتحديات الراهنة؛ 	 ف ت�ش تحس�ي

ف المنافسة وحماية المستهلك؛ 	 ي مجال إنفاذ قوان�ي
ية �ف تعزيز القدرات الب�ش

ف بفعالية وكفاءة؛ 	 ف لتعزيز إنفاذ القوان�ي
ْ ف الهيكل والتنظيم المؤسسي�ي تحس�ي

ويج والتوعية. 	 تعزيز ثقافة المنافسة وحماية المستهلك من خلل أنشطة ال�ت
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سياسات وأطر المنافسة وحماية المستهلك )ح�ت عام 2019(

ف وسياسات المنافسة وحماية  ي بناء قدراتها لعتماد وتنفيذ قوان�ي
ي مساعدة البلدان النامية �ف

نجازات �ف وللأونكتاد سجل حافل بالإ
ة. فقد  ة الأخ�ي ي الف�ت

و لقانون مراقبة عمليات الندماج �ف ي اعتماد حكومة ب�ي
المستهلك. وعىل سبيل المثال، أدى الأونكتاد دوراً مهماً �ف

وع من قطاع اقتصادي  ي لقيها الم�ش
و أك�ش من 20 عاماً بسبب المعارضة ال�ت ي ب�ي

استغرقت مناقشة موضوع مراقبة عمليات الندماج �ف
وع  و وإعداد هذا الم�ش ي ب�ي

وع القانون بشأن مراقبة عمليات الندماج �ف ي العمل من أجل التوعية بم�ش
ي البلد. وانطلق الأونكتاد �ف

هام �ف
ين الأول/أكتوبر 2019. ي 30 ت�ش

ي نهاية المطاف �ف
ي آذار/مارس 2017، واعُتمد القانون �ف

�ف

يعي لحماية المستهلك  ففي أفريقيا الوسطى، عمل الأونكتاد عىل إصلح اللوائح التنظيمية المتعلقة بالمنافسة وإنشاء إطار ت�ش
من تموز/يوليه 2017 ح�ت تموز/يوليه 2019. وقد أ�ت هذا العمل أكله، حيث إن مجلس وزراء الجماعة القتصادية والنقدية لوسط 

ي آذار/مارس 2019 لئحة جديدة بشأن المنافسة 
أفريقيا اعتمد �ف

وتوجيهاً يلزم الدول الأعضاء بالتنسيق فيما بينها من أجل اعتماد 
قواعد داخلية تنظم المجالت المتصلة بحماية المستهلك. 
ة نفسها، عمل الأونكتاد عىل صياغة لئحة تنظيمية  وخلل الف�ت
ي جمهورية الكونغو الديمقراطية، اعتمدها 

بشأن المنافسة �ف
ي حزيران/يونيه 2018.

ي �ف
لمان الوط�ف أيضاً ال�ب

أمثلة  المستهلك  حماية  بشأن  الأونكتاد  دليل  ويقدم 
ف وتوعيتهم  ي يمكن بها تثقيف المستهلك�ي

محددة عىل الكيفية ال�ت
بشكل فعال فيما يتعلق بمسائل بالغة الأهمية تهم التوسيم 
ي الخدمة المدنية من دورة 

علن. وقد استفاد 500 1 موظف �ف والإ
ف وإسداء المشورة  الأونكتاد التدريبية بشأن تثقيف المستهلك�ي
كات الأعمال، ما أدى عىل إطلق مبادرات جديدة تتعلق  ل�ش
بالستهلك المستدام، من قبيل الدورات التدريبية الأرجنتينية 
اء"  ي الخرصف

، و"مدون�ت ي
الغذا�أ للفاقد  نت للتصدي  ن�ت الإ عىل 

ي شيىلي بشأن المنتجات الستهلكية المستدامة.
ي صدرت �ف

ال�ت

وبناء  التقنية  المساعدة  امج  ل�ب ال  الفعَّ التنفيذ  ن  ومكَّ
القدرات الأونكتاد من إقامة علقات تعاون وعمل جيدة مع 
ي الدول الأعضاء. وازدادت 

وكالت المنافسة وحماية المستهلك �ف
الجتماعات  بفضل  متانة  الوكالت  الأونكتاد مع هذه  شبكة 
ف  بقوان�ي ي 

المع�ف الــدوىلي  الحكومي  اء  الخ�ب لفريق  السنوية 
اء  ي تُعقد منذ عام 1998، وفريق الخ�ب

وسياسات المنافسة ال�ت
ف وسياسات حماية المستهلك،  ي بقوان�ي

الحكومي الدوىلي المع�ف
ي تُعقد منذ عام 2016.

ال�ت

نامج حقائق وأرقام بشأن ال�ب

النطاق: جميع المناطق

تاريخ البدء: 2003

ق  الأنشطة )2017–2019(: برامج إقليمية – أمريكا اللتينية، وال�ش
الأوسط، وشمال أفريقيا، والجماعة القتصادية والنقدية لوسط 
أفريقيا، والجماعة القتصادية للمنطقة الأوروبية الآسيوية؛ ومشاريع 
انيا المتحدة،  ف وطنية – أثيوبيا، وبوتان، وبيلروس، وجمهورية ت�ف

دي. وزمبابوي، وكابو ف�ي

ي تلقت المساعدة: 44 بلداً، ولجنة 
قليمية ال�ت البلدان أو المنظمات الإ

إقليمية واحدة )اللجنة القتصادية للمنطقة الأوروبية الآسيوية(

عدد الأشخاص الذين استفادوا من التدريب: 632 )2018(

unctad.org/competition : الموقع الشبكي

نامج: أهداف التنمية المستدامة المشمولة بال�ب
ًة: 8 و9 و10 و12 و17 مبارسش

المانحون/مصدر التمويل )2014–2019(

ق آسيا،  غ، ورابطة أمم جنوب رسش السويد، وسوي�ا، ولكسم�ب
، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع،  ي والتحاد الأورو�ب

ي الأمم المتحدة.
وصندوق برنامج وحدة العمل �ف
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تيس�ي االأعمال التجارية
ن مناخ الأعمال التجارية  تبسيط البيئة التنظيمية لتحس�ي

والستثمار والتجارة

السياق العالمي
ن صغار رواد الأعمال،  دارية الطابع غ�ي الرسمي، ويُحد من الفساد، ويُمكِّ يقلِّل تيس�ي الأعمال التجارية بتبسيط الإجراءات الإ
كات وتشغيلها. ويزيد  يرادات الحكومية، معززاً بذلك إنشاء ال�ش ي تعيق التجارة والستثمار، ويزيد الإ

وقراطية ال�ت ويزيل الحواجز الب�ي
دارية  ي نهاية المطاف. وتش�ي تقديرات الأونكتاد إىل أنَّ تكاليف المعاملت الإ

ي النمو القتصادي �ف
أيضاً القدرة التنافسية، ويساهم �ف

ي التجارة الدولية. ولذلك، ثمة فرص متاحة 
ي المائة من قيمة السلع المتداولة �ف

ف 3 و6 �ف والإجرائية، بخلف التكاليف الجمركية، تمثل ب�ي
لتقليل تكاليف المعاملت وزيادة القدرة التنافسية.

م سلسلة من أدوات تكنولوجيا المعلومات  ويهدف برنامج الأونكتاد لتيس�ي الأعمال التجارية إىل اغتنام هذه الفرص، وهو يقدِّ
والتصالت الفعالة، ومنهجيات تفاعلية لتوضيح الإجراءات وتبسيطها. وتشكِّل هذه الأدوات والمنهجيات، عند تطبيقها تعاقبياً، برنامجاً 
ف الُشعب والوكالت لزيادة التساق والأثر عىل الصعيد القطري. نامج حلقة وصل للتعاون ب�ي دارة العامة. ويتيح ال�ب متكاملً لتحديث الإ

ف بيئة الأعمال التجارية؟ نامج عىل تحس�ي كيف يساعد ال�ب
نامج  ن من تبسيط الإجراءات دون تغي�ي القواعد التنظيمية. ويسعى ال�ب م برنامج الأونكتاد لتيس�ي الأعمال التجارية منهجية تُمكِّ يُقدِّ
دارية، وهو الجانب الرئيسي الذي يتعرض له المستخدمون، لتحقيق نتائج رسيعة وقابلة للقياس،  ز عىل تبسيط الإجراءات الإ الذي يركِّ
ونية.  لك�ت ونية، وعمليات التسجيل الإ لك�ت ونية، وعمليات التبسيط الإ لك�ت نات متعاقبة هي القواعد التنظيمية الإ وهو يتألف من ثلثة مكوِّ

وتُعدُّ هذه الأدوات بناًء عىل طلب الحكومات المستفيدة.

دارية  ي توضيح الإجراءات الإ
ف به الحكومات �ف ونية حلً ميسوراً جاهزاً للستعمال تستع�ي لك�ت ويُمثِّل نظام القواعد التنظيمية الإ

م عن كل خطوة البيانات  دارية خطوة فخطوة من وجهة نظر المستعمل. ويُقدِّ ف النظام الإجراءات الإ
ِّ نت. ويُب�ي ن�ت وترويجها عىل الإ

التالية: بيانات التصال )الهيئة، والمكتب، والشخص المسؤول( والنتيجة المتوقع تحقيقها من الخطوة، والوثائق المطلوبة، والتكلفة، 
ونية، يُمِكن توضيح جميع أنواع  لك�ت والمدة، والمستندات القانونية، وكيفية إيداع الشكوى. وبالستعانة ببوابة القواعد التنظيمية الإ

اد والتصدير. ائب، والست�ي كات، ودفع الرصف دارية، مثل إنشاء ال�ش الإجراءات الإ

ف الممارسة والقانون، وقرص عدد عمليات التفاعل والوثائق عىل ما هو  وبعد أن تُوّضح الإجراءات، يسهل تبسيطها بعقد مقارنة ب�ي
ونية – الحكومات من تقليل  لك�ت دارية – عمليات التبسيط الإ ة لتبسيط الإجراءات الإ ن المبادئ الع�ش وري وكاٍف منها. وعادة ما تُمكِّ رصف

. ف ي المائة، دون تغي�ي القوان�ي
عدد الخطوات والمتطلبات بأك�ش من 50 �ف

نشاء  د لإ نت أُعِّ ن�ت ونية، وهو تطبيق ع�ب الإ لك�ت طة باستخدام نظام الأونكتاد لعمليات التسجيل الإ وتَُحوَسب الإجراءات المبسَّ
ونية وحيدة تتيح التسجيل آنياً مع وكالت عامة متعددة. نوافذ إلك�ت

ي عجالة
ثار �ف النتائج والآ

بتحقيق نتائج رسيعة وقابلة للقياس، يدعم برنامج تبسيط الأعمال التجارية بشكل ملموس التحول عن اقتصاد غ�ي رسمي إىل 
ي تعرقل 

ورية ال�ت وقراطية غ�ي الرصف ن أيضاً صغار رواد الأعمال بإزالة الحواجز الب�ي اقتصاد ذي طابع رسمي تزداد فيه الشفافية. وهو يُمكِّ
التجارة والستثمار.

ي يُعاد 
ائب ال�ت ي ذلك زيادة تحصيل إيرادات الرصف

ي تبذلها الحكومات لتحقيق الكفاءة المؤسسية، بما �ف
نامج الجهود ال�ت ويدعم ال�ب

ي القتصاد لدعم القطاعات البتكارية، مع إيلء اهتمام خاص لعمل المرأة والشباب.
ضخها لحقاً �ف

ي تجعل المستخدم محوراً لها 
د أك�ش من 70 نظاماً من النظم الحكومية المفتوحة المصدر ال�ت ي 40 بلداً. وأُعِّ

نامج �ف ذ ال�ب ونُفِّ
دارية، وتبسيطها، وأتمتتها، تسهيلً للعمليات التجارية، وتخفيفاً من وطأة الأعباء التنظيمية. وترد أدناه بضعة  لتوضيح الإجراءات الإ

أمثلة حديثة العهد:

ونية. وقبل  	 لك�ت ي المائة بتنفيذ بنظام القواعد التنظيمية الإ
كات بنسبة تزيد عىل 60 �ف ط العراق الوقت إجراءات تأسيس ال�ش بسَّ

ونية،  لك�ت ذلك، كانت هذه العملية تشمل 35 خطوة مادية، و47 وثيقة. وبعد توضيح الإجراءات باعتماد نظام القواعد التنظيمية الإ
ورية، فأبقت عىل 14 خطوة و21 وثيقة. ورسمت أيضاً هدفاً  تمكنت الوكالت المعنية من دمج الخطوات وألغت الوثائق غ�ي الرصف

كات بحلول منتصف عام 2020. ونية وأتمتة عملية تسجيل ال�ش لك�ت جديداً لتنفيذ نظام القواعد التنظيمية الإ

ي
 الأدوات ال�ت

 تتضمنها
 مجموعة
 أدوات
الأونكتاد



مز
 م
ا ن
  
ا 

 ة 
لة
 سق
 اص
،اي

لون
ي ا
حاز
ا س
يي 
ي ا

ي  	
ي تقرير البنك الدوىلي بشأن ممارسة الأعمال التجارية الصادر �ف

كات الوارد �ف ي مؤرسش إحداث ال�ش
وارتقت ليسوتو 35 درجة �ف

ونية؛ لك�ت اخيص التجارية باعتماد نظام عمليات التسجيل الإ عام 2020، وذلك بعد أتمتة إجراء الحصول عىل ال�ت

ونية.  	 لك�ت ي ذلك بنظام عمليات التسجيل الإ
، مستعيناً �ف ف ي عام�ي

ون الطابع الرسمي عىل أك�ش من 000 24 عملً تجارياً �ف أضفى الكام�ي
ي ثلث مناطق هي دوال، وغاروا، وياوندي، وأدى إىل تخفيض عدد الخطوات والمتطلبات والوقت اللزم 

وقد أُقيم هذا النظام �ف
ي المائة؛

للمعالجة بأك�ش من 70 �ف

ي مؤسسات خدماتها عىل  	
م الآن ثما�ف كات وفرادى التجار. وتُقدِّ استكملت السلفادور عملية أتمتة جميع إجراءات تسجيل ال�ش

ي أقل من ثلثة 
لزامي �ف ونية، وبوسع الأعمال التجارية استكمال إجراءات التسجيل الإ لك�ت نت ع�ب نظام عمليات التسجيل الإ ن�ت الإ

ي السلفادور، ما أدى إىل زيادة بنسبة 822 
كات �ف ي عام 2018، أُنشئت بوابة miempresa.gov.sv كنافذة وحيدة لتسجيل ال�ش

أيام. و�ف
ي قامت بإجراءات التسجيل 

كات ال�ت ي عدد ال�ش
ي المائة �ف

�ف
ائب الجدد  نت. وبادر 052 1 من دافعي الرصف ن�ت عىل الإ
يبة القيمة  إىل تسجيل أنفسهم كجهات مشمولة بدفع رصف
ضنا أن متوسط المبلغ الشهري لتسديد  المضافة. وإذا اف�ت
دافعي  فإن  دولر،   100 هو  المضافة  القيمة  يبة  رصف
انية  ف ي م�ي

ي �ف
ائب الجدد سيساهمون سنوياً بمبلغ إضا�ف الرصف

الدولة بما قيمته 1,2 مليون دولر؛

وليسوتو  	 والعراق،  الأسود،  والحبل  أرمينيا،  انضمت 
 .GER.co ،كات رسمياً إىل البوابة العالمية لتسجيل ال�ش
بع�ش  تصنيف  أفضل  عىل  الحاصلة   ،GER.co وبوابة 
ف الأونكتاد، وشبكة  كة ب�ي نقاط عىل 10، هي مبادرة مش�ت
مؤسسة كوفمان العالمية لريادة الأعمال، ووزارة الخارجية 
ي الوليات المتحدة. وتتيح البوابة النفاذ المبارسش إىل 

�ف
المواقع الشبكية الرسمية لتسجيل الأعمال التجارية عىل 

نطاق العالم وتُقيِّم مدى سهولة استخدامها.

ي عام 2019
ذت �ن ي نُفِّ

نظم تيس�ي الأعمال التجارية ال�ت

نامج حقائق وأرقام بشأن ال�ب

اتاريخ البدء: 2005
ي المتوسط(

عدد البلدان المتلقية للمساعدة كل سنة: 6 )�ف
ونية  ونية، و5 عمليات تسجيل إلك�ت التغطية: 64 قواعد تنظيمية إلك�ت

ي أك�ش من 40 بلداً.
�ف

unctad.org/Business-Facilitation : الموقع الشبكي

نامج: أهداف التنمية المستدامة المشمولة بال�ب
ًة: 8 و16 مبارسش

ة: 1 و17 بطريقة غ�ي مبارسش

المانحون/مصدر التمويل )2014–2019(

اليا، وألمانيا،  ي من بعض البلدان المستعِملة، وأس�ت
تمويل ذا�ت

وسوي�ا، ونيوزيلندا، وهولندا، والوليات المتحدة، والتحاد 
انيا ]جمهورية – المتحدة[،  ف ي ت�ف

، ومركز الستثمار �ف ي الأورو�ب
ق أفريقيا، وصندوق برنامج وحدة  والعلمة التجارية ل�ش

ي الأمم المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات 
العمل �ف

المشاريع.

ي
 الأدوات ال�ت

 تتضمنها
 مجموعة
 أدوات
الأونكتاد

https://businessfacilitation.org/
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تيس�ي التجارة
جعل التجارة أيرس وأرسع

السياق العالمي
ي بيئة دولية تنخفض فيها التعريفات الجمركية والحصص بحيث 

ظهر تيس�ي التجارة كأداة مهمة من أدوات السياسة التجارية �ف
نة  ي تقليل أوجه التعقيد وخفض التكاليف المق�ت

لم تعد تشكل عقبة أمام التجارة. ويكُمن الهدف الرئيسي من تيس�ي التجارة �ز
ي الوقت نفسه عىل ضوابط المتثال الفعالة. وتش�ي تقديرات البنك الدوىلي 

بالإجراءات والضوابط الحدودية المرهقة، مع الحفاظ �ز
دارية الناشئة عن الإجراءات الحدودية المرهقة.ويُمثِّل اتفاق  ي المائة بسبب العقبات الإ

إىل أنَّ الشحنات قد تتأخر بنسبة تصل إىل 75 �ف
اير 2017 إنجازاً دولياً رئيسياً. وهو يهدف إىل تخفيض  ي 22 شباط/ف�ب

ته منظمة التجارة العالمية وأصبح نافذاَ �ف تيس�ي التجارة الذي أعدَّ
وقراطية، وت�يع إجراءات التخليص الجمركي للسلع التجارية ع�ب الحدود  تكاليف المعاملت التجارية، وتخفيف وطأة الحواجز الب�ي
قليمية مع اتفاق تيس�ي التجارة المتعدد الأطراف أهمية  لجعل التجارة أسهل وأرسع وأقل تكلفة. وتكتسي مواءمة القواعد الوطنية والإ
امات التقنية والمؤسسية الناشئة عن اتفاق تيس�ي التجارة، يساعد  ز ي تحقيق مزيد من التكامل التجاري. وتسهيالً لتنفيذ الل�ت

بالغة �ف
: إعداد عمليات تقييم الحتياجات،  الأونكتاد البلدان النامية، بما فيها أقل البلدان نمواً، بطائفة من الأنشطة عىل النحو التالي
ي إجراءات التصديق، والتصنيف، والإخطار عن الخطط الوطنية لتنفيذ تيس�ي التجارة؛ وإعداد خطط المشاريع؛ 

وتقديم المساعدة �ز
وإسداء المشورة للجان الوطنية لتيس�ي التجارة؛ ورصد مبادرات تيس�ي التجارة وتقييمها؛ وبناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية 

ي تنفيذ تداب�ي تيس�ي التجارة.
بشأن إصالحات تيس�ي التجارة؛ والمساعدة �ز

نامج؟ كيف يعمل ال�ب
ي نهاية المطاف، إىل تعزيز عمليات تيس�ي التجارة والنهوض بالقدرة التنافسية للبلدان 

يهدف برنامج الأونكتاد لتيس�ي التجارة، �ف
نامج إل النهوض  ة النامية. ويهدف ال�ب النامية، بما فيها أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غ�ي الساحلية، والدول الجزرية الصغ�ي
قليمية المتصلة  ي البلدان النامية، بما يعزز قدرتها عىل امتثال القواعد والمعاي�ي الدولية والإ

بتنفيذ إصالحات تيس�ي التجارة �ز
ي إطار منظمة التجارة العالمية.

امات المقطوعة �ز ز ي ذلك الل�ت
بتيس�ي التجارة، بما �ز

ي تعزيز قدرة اللجان الوطنية المعنية بتيس�ي التجارة عىل صنع القرار والنهوض بمهاراتها 
نامج �ف ف ال�ب ويتمثل أحد مجالت ترك�ي

ي المكثف موجهاً لأمانة اللجان الوطنية المعنية 
ر الأونكتاد برنامجاً للتدريب المه�ف ي مجال التنفيذ ح�ت تتمكن من إنجاز وليتها. ويوفِّ

�ف
ي مساعدة هذه 

نامج الرئيسي �ف ف للجان الوطنية المعنية بتيس�ي التجارة. ويكُمن هدف ال�ب بتيس�ي التجارة ولأعضائها، هو برنامج التمك�ي
اللجان عىل تنفيذ إصلحات تيس�ي التجارة بشكٍل منسق، ومن بينها أحكام اتفاق تيس�ي التجارة، وإكساب هذه اللجان القدرة عىل رصد 
التنفيذ. ولأغراض التصديق عىل التفاق وتنفيذه، يشمل الدعم الذي يقدمه الأونكتاد تقييم الحتياجات من المساعدة التقنية، وإعداد 
ي مجالت تيس�ي التجارة والعبور والنقل، والخدمات الستشارية 

تصنيف لأحكام التفاق، وتوف�ي تدريب معّد خصيصاً لتلبية الحتياجات �ف
ي إنشاء اللجان الوطنية المعنية بتيس�ي التجارة وتمكينها من أداء مهامها بطريقة مستدامة.

بشأن التصديق عىل التفاق، والمساعدة �ف

ي تنفيذ تداب�ي تيس�ي التجارة، ومن ذلك عىل سبيل المثال: إنشاء 
ويساعد برنامج الأونكتاد لتيس�ي التجارة أيضاً البلدان النامية �ف

ف  ف المعني�ي ف الوطني�ي ي ينّظم النوافذ الوحيدة المتصلة بالتجارة، أو تبسيط الإجراءات المتصلة بالتجارة، أو تدريب المنسق�ي
إطار قانو�ف

 ، ف كاء الخارجي�ي ف ليس فقط مع ال�ش ي التعاون المت�ي
نامج �ف قليمية لتيس�ي التجارة. ويكمن نجاح ال�ب بإجراءات العبور، أو دعم المبادرات الإ

ق الطرق  ي مف�ت
اء آخرين داخل الأونكتاد الذين يعملون �ف من قبيل منظمة الجمارك العالمية ومركز التجارة الدولية، وإنما أيضاً مع خ�ب

ف تيس�ي التجارة وأتمتة الجمارك أو التجارة الرقمية أو التداب�ي غ�ي التعريفية. ب�ي

ي عجالة
ثار �ف النتائج والآ

الفيديـو: هـذا  بمشـاهدة  فقـط،  ف  دقيقتـ�ي ي 
�ف الأونكتـاد  وضعـه  الـذي  ف  التمكـ�ي برنامـج  حققهـا  ي 

الـ�ت النتائـج   اكتِشـف 
ي أفريقيا 

youtube.com/watch?v=Jh4-ukGQrxc. منـذ عـام 2016، مّكـن الأونكتـاد 27 بلـداً مـن مختلـف أنحـاء العالم، معظمهـا �ف
. ي ومنطقـة البحـر الكاري�ب

ف بتيس�ي التجارة  ف ودرّب أك�ش من 000 2 من أصحاب المصلحة المعني�ي ي إطار برنامج التمك�ي
ونظم الأونكتاد أك�ش من 60 مناسبة �ف

ي المائة من النساء(. ول يقترص الدعم الذي يقدمه الأونكتاد إىل اللجان الوطنية المعنية بتيس�ي التجارة عىل التدريب فحسب، 
)40 �ف

ي تحقيق نتائج عديدة، بينها ما يتعلق باختصاصات اللجان وخطط عملها، وخرائط طريق متعددة السنوات 
بل يدعم البلدان أيضاً �ف

تتعلق بتيس�ي التجارة، وأعمال التصنيف وإخطار لجنة تيس�ي التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية، والمساعدة عىل إعداد الوثائق 
اتيجيات نقل المعارف. حات تتعلق بمشاريع إصلح إجراءات تيس�ي التجارة، واس�ت يعية، وصياغة مق�ت يالت�ش
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youtube.com/watch?v=Jh4-ukGQrxc
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اء  الــخــ�ب تقاسمها  ي 
ــ�ت الـ الــمــعــارف  إن 

ن المؤسسات  اً التعاون ب�ي المستشارون شّجعت كث�ي
يا من أجل النهوض بالتجارة وتقليص  ي نيج�ي

�ن
اد والتصدير  الوقت الذي تستغرقه عمليات الست�ي

وتخفيض التكاليف المرتبطة بها.

فعالً  وإنها  طويلة،  أشواطاً  قطعُت  لقد 
ي المستقبل.

اً �ن تجربة فريدة سأستفيد منها كث�ي

نامج. واليوم،  اً بفضل هذا ال�ب تعلمُت كث�ي
ي لمسألة تيس�ي التجارة. وتعمق فهمي 

ت رؤي�ت ّ تغ�ي
لكل ما يمكن أن يفعله السودان وأصبحُت أدرك 
سياساته  ي 

�ن التجارة  تيس�ي  مراعاة  أهمية  مدى 
نمائية. الإ

نامج بعض الأمثلة عىل مدى تأث�ي ال�ب

ماذا يقولون عنا؟

فمون تطبيق المعارف %92 من المستفيدين يع�ت
ي إطار أعمالهم اليومية

المكتسبة �ف

%86
ي 

من المستفيدين يؤكدون أنهم يشعرون �ف
ي وضع أفضل يؤهلهم 

الوقت الراهن بأنهم �ف
ي اللجان الوطنية 

لأداء دورهم كأعضاء �ف
المعنية بتيس�ي التجارة بالمقارنة مع ما كانوا 

ي حلقة العمل
عليه قبل المشاركة �ف

%94
من المستفيدين يتفقون تماماً عىل أن 

ي مجال 
ف معرفتهم �ف ي تحس�ي

نامج ساهم �ف ال�ب
تيس�ي التجارة أو يميلون إىل تأكيد ذلك.

برنامج الأونكـتـاد
ي أفريقيا

ف �ف للتمـك�ي
لصالح اللجان الوطنية لتيس�ي التجارة

ف اسُتكمل تنفيذه برنامج تمك�ي 	
ف يجري تنفيذه برنامج تمك�ي 	

ي عام 2020
ف ينطلق �ف برنامج تمك�ي 	

اً للجان الوطنية لتيس�ي التجارة  م سابقاً وحارصف الدعم المقدَّ 	
ف خارج إطار برنامج التمك�ي

2019 
ب سم�

ول/دي ث، كانون الأ
حدي

ت
نامج حقائق وأرقام بشأن ال�ب

النطاق: جميع المناطق
تاريخ البدء: 2012

ي تلقت المساعدة: أك�ش من 80 بلداً
البلدان ال�ت

امج الجاري تنفيذها: ال�ب
ي 15 بلداً 

ف للجان الوطنية المعنية بتيس�ي التجارة �ف برنامج التمك�ي
من البلدان النامية، بينها 5 بلدان من أقل البلدان نمواً

ي 15 دولة من الدول 
دعم اللجان الوطنية المعنية بتيس�ي التجارة �ف

ة النامية الجزرية الصغ�ي
قليمية الرامية إىل تيس�ي التجارة دعم الجهود الإ

ي جامايكا
ي ينّظم النافذة الوحيدة �ف

دعم عملية إنشاء إطار قانو�ف
unctad.org/tf : الموقع الشبكي

نامج: أهداف التنمية المستدامة المشمولة بال�ب
ًة: 10 و16 مبارسش

ة: 17 بطريقة غ�ي مبارسش

المانحون/مصدر التمويل )2014–2019(

، والمملكة المتحدة،  ف اليا، وألمانيا، والسويد، والص�ي أس�ت
، ووكالة التنمية الدولية التابعة للوليات  ي والتحاد الأورو�ب
ق أفريقيا، وبرنامج الأمم  المتحدة، والعلمة التجارية ل�ش

 . ي
نما�أ المتحدة الإ

ي
 الأدوات ال�ت

 تتضمنها
 مجموعة
 أدوات
الأونكتاد

https://unctad.org/en/Pages/DTL/TTL/Trade-Facilitation.aspx
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لي للبيانات الجمركية
النظام االآ

تبسيط إدارة الجمارك

السياق العالمي
ي 

ي الحدود، والرسوم غ�ي الملئمة، والإجراءات المرهقة عقبات كأداء تعرقل التجارة وتؤثر سلباً �ف
تُشكِّل أوقات النتظار الطويلة �ف

ي كل البلدان. فإدارة من هذا القبيل 
الستثمار والعمالة. ويُمثِّل وجود إدارة جمارك تعمل بكفاءة وفعالية عاملً أساسياً لتحقيق الرخاء �ف

ي تنشيط التجارة ع�ب الحدود؛ ومكافحة 
يرادات؛ ومساعدة الحكومة �ف ي من عدة وجوه: بتحصيل الإ

تعود بالفائدة عىل القتصاد الوط�ف
ي السلع المحظورة والممنوعة؛ فضلً عن أنَّها تتيح معلومات إحصائية عن المعاملت التجارية الأجنبية 

وع �ف تجار غ�ي الم�ش التهريب والإ
ن حساب الرسوم آلياً من ت�يع عملية التخليص الجمركي وتبسيطها  ع التجارة الدولية. ويُمكِّ ورية للتخطيط القتصادي، وتشجِّ الرصف

ويزيد إيرادات الدولة.

دارة الجمارك يُستعان فيه بتكنولوجيا المعلومات والتصالت ويُبتغى منه  ىلي للبيانات الجمركية نظاماً لإ
ويمثِّل نظام الأونكتاد الآ

طها. ويؤثر هذا النظام  ي البلدان النامية والبلدان ذات الدخل المتوسط. وهو يُحوِسب الإجراءات ويُبسِّ
إصلح عمليات التخليص الجمركي �ف

كات  اً نفاذ رسش اً شديداً، جاعلً التجارة الدولية أي�، وأقل تكلفة، ومي�ِّ ونية تأث�ي لك�ت ي المعاملت الحكومية الإ
ونية و�ف لك�ت ي التجارة الإ

�ف
نشاء نافذة وحيدة  ىلي للبيانات الجمركية النظام الرئيسي لإ

ايد من البلدان، يُشكِّل النظام الآ ف ي عدد م�ت
البلدان النامية إىل الأسواق الدولية. و�ف

أ وتنفيذ أساليب إدارة نقاط العبور والممرات. مكانية للتدريب عىل إدارة الموا�ف للتجارة الدولية، وبوابات للمبادلت التجارية، ويتيح الإ

جراءات الجمركية؟ ف الإ كيف يمكن تحس�ي
ي كل 

ىلي للبيانات الجمركية بناًء عىل طلب الحكومات، ويُكيَّف حسب الخصائص الوطنية لنظم الجمارك �ف
يُركَّب نظام الأونكتاد الآ

ف الجمركية الوطنية. بلد، والتعريفات والقوان�ي

ي ينبغي إصلحها، مثل 
عداد المجالت ال�ت د مرحلة الإ ي ثلث مراحل. وتُحدِّ

ىلي للبيانات الجمركية �ف
ذ برنامج نظام الأونكتاد الآ ويُنفَّ

ف الجمارك الوطنية. ، ومواءمة الستمارات مع المعاي�ي الدولية، وتحديث قوان�ي تبسيط إجراءات التخليص الجمركي

ف التعريفات الجمركية،  ىلي للبيانات الجمركية بحيث يتضمن الخصائص الوطنية، أي ترم�ي
أ النظام الآ وخلل مرحلة التنفيذ، يُهيَّ

نامج  ن هذه المرحلة ب�ب . وتق�ت ف الجمركي ف المتعلقة بها، وإدخال بيانات جداول التحكم، وإعداد نُظم التثم�ي واللوائح التنظيمية، والقوان�ي
واسع النطاق للتدريب وبناء القدرات يُبتغى منه نقل المهارات والدراية العملية.

ي تتيح تنفيذ 
ية، والتقنية، واللوجستية ال�ت د مختلف المواقع الوطنية بالمهارات الب�ش ي مرحلة بدء العمل بهذا النظام، تُزوَّ

و�ف
ىلي للبيانات الجمركية وإدارته بشكٍل مستقل.

وع النظام الآ م�ش

س( و"ما يمكن قياسه،  ىلي للبيانات الجمركية "فإن ما يمكن قياسه، يمكن إنجازه" )ت. بي�ت
وبفضل مجموعة برمجيات النظام الآ

ن إدارة الجمارك من قياس أدائها بتوف�ي  ي هذا النظام، هي نظام قياس الأداء، أداة تمكِّ
يمكن إدارته" )ب. دروكر(. وتُمثِّل وحدة جديدة �ف

الرسوم البيانية الدينامية، والأشكال البيانية، والجداول المستمدة من معلومات حقيقية ودقيقة عن جميع عمليات الجمارك، فُيتاح 
يد كفاءتها. ف دارة أن تكتشف الممارسات غ�ي الفعالة ف�ت بذلك للإ

ي عجالة
ثار �ف النتائج والآ

ي المائة من التجارة الدولية للبلد، ما أدى إىل تحقيق أرباح  	
ىلي للبيانات الجمركية أك�ش من 95 �ف

ي أفغانستان، يغطي النظام الآ
�ف

ي عام 2003. 
ي عام 2017 مقابل 50 مليون دولر فقط �ف

يرادات الجمركية السنوية لتصل إىل ما يناهز بليون دولر �ف ضخمة وزيادة الإ
ي أفغانستان وتحديثها، حيث أصبحت جميع مكاتب الجمارك تنفذ إجراءات 

وقد أسفر ن�ش النظام إىل إعادة تنظيم الجمارك �ف
مبسطة ومأمونة.

ي  	
ىلي للبيانات الجمركية( �ف

ي تستند إىل النظام الآ
ونية التابعة لنظام أستانا1 – )ال�ت لك�ت امج الحاسوبية للحدود الإ أُطلقت مجموعة ال�ب

ي تستغرقها إجراءات العبور 
ة الزمنية ال�ت ين الأول/أكتوبر 2017. وأكد وزير المالية للحكومة أن متوسط الف�ت ي 1 ت�ش

كازاخستان �ف
فها بحلول نهاية عام 2017  ي تم تجه�ي

انخفضت أربع مرات عما كانت عليه قبل تنفيذ النظام. فقد بلغ عدد تصاريح العبور ال�ت
ي التحاد القتصادي للمنطقة 

أك�ش من 000 140 ترصيح. ومّكن النظام أيضاً من تبادل البيانات المتعلقة بالعبور مع الأعضاء �ف
الأوروبية الآسيوية.

ي عام 1981، أكد المدير العام للجمارك الموريتانية أن  	
ىلي للبيانات الجمركية �ف

ي موريتانيا، حيث انطلق العمل بالنظام الآ
و�ف

ي عام 2016 مقارنًة بعام 2015، وذلك عىل الرغم من 
ي المائة �ف

ي حّصلتها السلطات الجمركية ارتفعت بنسبة 15 �ف
يرادات ال�ت الإ

ي يمر بها البلد.
الأزمة المالية ال�ت

ي
 الأدوات ال�ت
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ائب  	 ي وكالة الرصف
ىلي للبيانات الجمركية �ف

وبعد تنفيذ النظام الآ
يرادات الجمركية زيادة بأك�ش  ي أنغول ، سجلت الإ

الوطنية �ف
ي عام 2018 مقارنة بعام 2017.

ي المائة �ف
من 43 �ف

ي  	
ي جامايكا، أحرزت السلطات الجمركية تقدماً ملحوظاً �ف

و�ف
 ،ASYCUDA World ىلي للبيانات الجمركية

تنفيذ النظام الآ
ي مجال تيس�ي التجارة بفضل 

حيث خطت أشواطاً طويلة �ف
ىلي للسلع المستوردة 

ونية الجديدة للتخليص الآ لك�ت البيئة الإ
ي تشمل مختلف الوكالت التنظيمية الأخرى 

رة ال�ت والمصدَّ
ي مركز تفتيش الواردات – الصادرات )مرفق جامع(. 

الممثَّلة �ف
ي السنة 

ي المائة �ف
يرادات بنسبة 18 �ف ومّكن ذلك من زيادة الإ

المائة عىل  ي 
فراج عن 70 �ف المالية 2016–2017 ومن الإ

ي غضون 24 ساعة بعد تقديم 
الأقل من السلع المنقولة �ف

. الترصيح الجمركي

ىلي للبيانات الجمركية، 2019
مشاريع المساعدة التقنية المتعلقة بالنظام الآ

أروبــــــا، 
أنــتــيــغــوا وبـــربـــودا، 

 ، ف أنــغــويــل، بـــربـــادوس، بــلــ�ي
بورتوريكو، ترينيداد وتوباغو، جامايكا، 

المملـكـة  جزر  وكايكـوس،  تركـس  جـزر 
الهولندية الكاريبية، دومينكا، سانت فنسنت 
ونيفس،  كيتـس  سـانـت  غرينادين،  جـزر 
سـانت لوسـيا، والسـلفـادور، وغرينادا، 

ات،  ومونتس�ي وكوراساو،  وغـيـانا، 
وهايـتـي

توفالو، 
تونغا، جزر 

سليمان، جزر كوك، 
ساموا، فانواتو، فيجي، 

يباس، ناورو،  ك�ي
نيوي

جزر 
القمر، رسي 

لنكا، سيشيل، 
ــان ملديف سـ

بـيـيـر وميكلون، 
 ، ي سان تومي وبرينسي�ب
هيلــيــنـا،  سـانـــت 

دي كابـو ف�ي

ي عام 2019، استفاد 41 بلداً 
�ف

أفريقياً، و34 بلداً من أقل البلدان 
نمواً، و21 بلداً من البلدان النامية 

غ�ي الساحلية، و27 من الدول 
ة النامية من الدعم  الجزرية الصغ�ي

ىلي 
مه برنامج النظام الآ الذي يقدِّ

للبيانات الجمركية.

نامج حقائق وأرقام بشأن ال�ب

النطاق: جميع المناطق
تاريخ البدء: 1981

البلدان والمناطق المستفيدة: 121
وعاً  الأنشطة الجاري تنفيذها: 5–8 مشاريع قيد التفاوض؛ 72 م�ش

قيد التنفيذ )2018(
للبيانات  ىلي 

الآ النظام  من  إصدار  أحدث  تستخدم  ي 
ال�ت البلدان 

الجمركية )2019(: 83
ىلي للبيانات الجمركية الجديدة، أو الإضافات 

مشاريع النظام الآ
َعة )2018(: 29 الموقَّ

unctad.org/ASYCUDA : الموقع الشبكي

نامج: أهداف التنمية المستدامة المشمولة بال�ب
ًة: 9 و15 و17 مبارسش

ة: 1 و6 و8 بطريقة غ�ي مبارسش

المانحون/مصدر التمويل )2014–2019(

ي المائة من 
، و29,8 �ف ي المائة من البنك الدوىلي

36,2 �ف
ي المائة من المنظمات 

الحكومات المستفيدة، و29,2 �ف
ق أفريقيا والجنوب الأفريقي،  كة ل�ش قليمية )السوق المش�ت الإ

ق  نمائية للجنوب الأفريقي، والعلمة التجارية ل�ش والجماعة الإ
ي المائة من كيانات أخرى )اتفاقية التجار 

أفريقيا(، و4,8 �ف
ية المهددة بالنقراض،  الدوىلي بأنواع الحيوانات والنباتات ال�ب
 .) ز، والوكالة الألمانية للتعاون الدوىلي طار المتكامل المعزَّ والإ

ي
 الأدوات ال�ت

 تتضمنها
 مجموعة
 أدوات
الأونكتاد

https://unctad.org/en/Pages/DTL/TTL/ASYCUDA-Programme.aspx
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االإحصاءات
ن التوصيات المتعلقة بالسياسات تسخ�ي الأرقام لتحس�ي

السياق العالمي
ي تحليل التجارة الدولية والستثمار والتنمية، 

ات المستخدمة �ف ل غ�ف عن المعلومات الإحصائية الموثوق بها، أي الإحصاءات والمؤرسش
ي مضمار السياسات ملزمة لسنوات طويلة 

من أجل إعداد السياسات والتوصيات القتصادية السديدة. وقد تصبح القرارات المتخذة �ف
ن الطلع عىل البحوث  ف مستوى معيشة مواطنيها. ولذلك، يُمكِّ ي القتصاد العالمي وتحس�ي

للبلدان وهي تسعى جاهدة للندماج �ف
ة، ووضع سياسات أفضل. وهذا بدوره يشكل  العالية الجودة وتحليل السياسات القائم عىل الأدلة البلدان من اتخاذ قرارات مستن�ي

عاملً أساسياً لتعزيز التنمية الجتماعية والبيئية والقتصادية.

وتُمثِّل الإحصاءات الجيدة والدقيقة سمة ملزمة لعمل الأونكتاد. فهو يتوىل جمع طائفة من المعلومات المستمدة من مصادر 
ات طويلة تشمل جميع اقتصادات العالم عىل وجه التقريب  فها. وتغطي معظم سلسل البيانات الزمنية ف�ت وطنية ودولية وإجازتها وتجه�ي
ي نطاق 

ي سياق التجاهات الطويلة الأمد و�ف
ويعود تاريخ بعضها إىل عام 1948. وتتيح وفرة المعلومات تحليل المسائل الناشئة والآنية �ف

ي سلسلة منها، يستخدم الأونكتاد درايته ومنهجيته لإجراء تقديرات. لذا، تتسم 
ف ل تتوافر البيانات، أو تحدث ثغرة �ف ي رحب. وح�ي

جغرا�ف
ي أيضاً بمبادئ الأمم المتحدة الناظمة للأنشطة الإحصائية الدولية 

إحصاءاته بالتصال والدقة وحسن التوقيت. ويتقيَّد العمل الإحصا�أ
ي إعدادها.

ي كان للأونكتاد باع طويل �ف
ال�ت

كيف يمكن أن تصبح الإحصاءات أساساً للقرارات المتعلقة بالسياسات؟
ورية لتحليل التجارة الدولية، والتجاهات  اً وسلسلة إحصائية زمنية رصف يضع برنامج الأونكتاد للإحصاءات أك�ش من 150 مؤرسش
، والمصادر المالية الخارجية، والسكان، وقوة العمل، والسلع الأساسية، واقتصاد المعلومات،  ي المبارسش القتصادية، والستثمار الأجن�ب
ي إطار تعاون وثيق معها. فعىل 

اك مع هيئات إحصائية أخرى، أو �ف ع إحصاءات الأونكتاد بالش�ت ة، تُجمَّ ي حالت كث�ي
والنقل البحري. و�ف

اك مع منظمة التجارة العالمية. ول يُشكِّل هذا النهج  ي الخدمات بالش�ت
ع الإحصاءات الفصلية والسنوية عن التجارة �ف سبيل المثال، تُجمَّ

أسلوباً فعالً لستخدام الموارد فحسب، بل ويكفل أيضاً تحقيق نتائج متجانسة وقابلة للمقارنة.

ي وضع 
ي يُعوَّل عليها �ف

ي إجراء البحوث والتحليلت ال�ت
ن من استخدام البيانات عنرصاً أساسياً �ف ، يُمثِّل التمكُّ وعىل الصعيد العمىلي

السياسات. وتحتفظ قاعدة بيانات إحصاءات الأونكتاد )UNCTADstat( ببيانات عن جميع بلدان العالم. ويُمِكن الستعانة بهذه المعلومات 
ف – من  لستخلص "السمات القطرية" آلياً، وهي موجزات فردية لإحصاءات وصفية منتقاة قد ينتفع منها عدد كب�ي من المستخدم�ي
ي الحصول عىل كل ما يُمكنهم من بيانات، والصحفيون الذين يحتاجون إىل 

بينهم القتصاديون، وواضعو النماذج الذين عادة ما يرغبون �ف
ف بها أهل الختصاص. لة يستع�ي حقائق قليلة تفي بأغراضهم. ويُمِكن أن تُستمد من بيانات إحصاءات الأونكتاد أيضاً خرائط وجداول مفصَّ

ي المبارسش الموثوق بها أساساً متيناً لتحليل الإحصاءات الوطنية عن الستثمار وإحكام السياسات  ر بيانات الستثمار الأجن�ب وتُوفِّ
ح الأونكتاد عقد حلقات عمل يُبتغى منها تعزيز قدرات وكالت البلدان  الوطنية وتقييمها بشكل أفضل. وح�ت يتحقق ذلك فعلً، يق�ت

بلغ عنها. ها، والإ كات ع�ب الوطنية، ون�ش ي المبارسش وال�ش النامية الحكومية عىل جمع بيانات الستثمار الأجن�ب

ي تنمية القدرات؟
كيف يمكن أن تسهم الإحصاءات �ف

ي جهودها لجمع 
ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية �ف

ي البلدان النامية والبلدان ال�ت
يساعد الأونكتاد أيضاً وكالت الإحصاء الوطنية �ف

ي للتحاد 
ها. وبالتعاون مع وكالت الأمم المتحدة، ومصارف التنمية، ومنظمات دولية أخرى، مثل المكتب الإحصا�أ البيانات ون�ش

، والديون، والسلع الأساسية،  ي المبارسش ي مجالت التجارة الدولية، والستثمار الأجن�ب
ي )يوروستات(، تُنفذ مبادرات لبناء القدرات �ف الأورو�ب

وتكنولوجيا المعلومات والتصالت، والقتصاد الخلَّق.

نت بشأن تجارة السلع  ن�ت ي كل أنحاء العالم من خلل دورات تدريبية عىل الإ
ويوّفر الأونكتاد التدريب للمئات من الأفراد سنوياً و�ف

ي الأمم المتحدة.
ي الخدمات يضعها بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، وشعبة الإحصاءات �ف

والتجارة �ف

ك،  ي التحاد القتصادي والنقدي لغرب أفريقيا لوضع استبيان مش�ت
ويعمل الأونكتاد أيضاً جنباً إىل جنب مع لجنة الإحصاءات �ف

ي الخدمات. ويعمل برنامج 
ف جمع الإحصاءات المتعلقة بالتجارة �ف يعات، ونظام قائم عىل تكنولوجيا المعلومات من أجل تحس�ي وت�ش

ي أفريقيا وأوروبا وآسيا 
قليمية �ف ي بالمخدرات والجريمة، ولجان الأمم المتحدة الإ

الإحصاءات بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المع�ف
وعة وقضايا  وع إحصاءات جديدة بشأن التدفقات المالية غ�ي الم�ش ي لتنفيذ م�ش ومنطقة المحيط الهادئ، وكذلك مع التحاد الأورو�ب

ي مجال التجارة.
يالنوع الجتماعي �ف

 الأدوات ال�ت
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 أدوات
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ي عجالة
ثار �ف النتائج والآ

ة من 1  ي الف�ت
ويد مستخدميها بأحدث البيانات المتاحة. و�ف ف يجري تحديث قاعدة بيانات إحصاءات الأونكتاد وتعزيزها بانتظام ل�ت

د قرابة 000 565 زيارة وتسعة  ل موقع إحصاءات الأونكتاد الُمجدَّ ين الأول/أكتوبر 2019، سجَّ /نوفم�ب 2018 إىل 31 ت�ش ي
ين الثا�ف ت�ش

ف مشاهدة من أك�ش من 200 بلد. ملي�ي

ة النسبية  ز ن الموجزات القطرية والأدوات التفاعلية لستكشاف البيانات، من قبيل خريطة التدفقات التجارية أو أداة الم�ي وتُمكِّ
ف من الحصول بسهولة وي� عىل مجموعة واسعة النطاق من البيانات. الظاهرة، المستعمل�ي

ف من دليل إحصاءات  ويُصِدر الأونكتاد عدداً من المنشورات لزيادة تيس�ي عملية الطلع عىل البيانات. واحتفاًء بالإصدار الخمس�ي
ي عام 2017. وتقّدم النسخة الجديدة عرضاً سهل الستعمال عن الإحصاءات المتصلة بالتجارة 

حة �ف الأونكتاد، أُطلقت نسخة منقَّ
ي مختلف أنحاء العالم. ويتضمن الدليل أيضاً تنبؤات آنية 

ي المبارسش والقتصاد الكىلي والسكان وأنشطة النقل البحري �ف والستثمار الأجن�ب
. ونية، ما يسمح بتحميل الإحصاءات بشكل مبارسش ي صيغة تفاعلية إلك�ت

ي شكل PDF و�ف
بشأن أحدث المعلومات المتاحة. ويصدر �ف

ي عام 2019، أطلقت إحصاءات الأونكتاد تقريراً إحصائياً جديداً عن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تحت عنوان "تتّبع 
و�ف

نت، وهو  ن�ت إنجاز أهداف التنمية المستدامة" )"SDG ]Sustainable Development Goal[ Pulse"(. ويصدر هذا التقرير عىل الإ
ات الموجودة لدى الأونكتاد ولمحة عامة عن التقدم المحرز. ويتضمن أيضاً إحصاءات عن مساهمات  يعرض بيانات محّدثة عن المؤرسش

ي تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الأونكتاد �ف

 Commodity Price( ة الشهرية لأسعار السلع الأساسية نامج مجموعة من التقارير الإحصائية الأخرى، بينها الن�ش وين�ش ال�ب
ي التجارة الدولية 

ي الخدمات )Trade-in-Services Bulletin(، والإحصاءات والتجاهات الرئيسية �ف
ة الفصلية للتجارة �ف Bulletin(، والن�ش

 Key Statistics and( ي السياسة التجارية
)Key Statistics and Trends in International Trade( والإحصاءات والتجاهات الرئيسية �ف

نت تحت عنوان التنمية والعولمة:  ن�ت Trends in Trade(، وهما منشوران يصدران سنوياً. وفضلً عن ذلك، يُصِدر الأونكتاد منشوراً عىل الإ
حقائق وأرقام )Development and Globalization: Facts and Figures( الذي يتيح أدوات عملية لفهم اتجاهات التنمية وتطورها 
ّكز إصدار عام 2020 عىل الدول  ص إصدار عام 2016 لقياس تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وس�ي ع�ب الزمن فهماً أفضل. وُخصِّ

ة النامية. الجزرية الصغ�ي

ي المبارسش وافتقارها إىل الموثوقية والتجانس تحدياً جسيماً أمام واضعي السياسات،  ويث�ي شح البيانات عن الستثمار الأجن�ب
ي المبارسش  ي إصدار منشور إحصاءات الستثمار الأجن�ب

ي عام 2014، �ف
ع الأونكتاد، �ف . ولسد هذه الثغرة، رسش ف ، والممارس�ي ف والأكاديمي�ي

ي المبارسش بشكٍل منتظم. وتشمل هذه الأداة تدفقات الستثمار  ي Bilateral FDI Statistics الذي يعرض بيانات الستثمار الأجن�ب
الثنا�أ

ي المبارسش الداخلة والخارجة، والأرصدة، حسب المناطق والقتصادات. الأجن�ب

النتائج بالتفصيل: تطبيق الأرقام – 
منشورات الأونكتاد الرئيسية

م منشورات الأونكتاد الرئيسية السنوية – وهي تقرير  تُقدِّ
التنمية  وتقرير  نمواً،  البلدان  أقل  وتقرير  والتنمية،  التجارة 
ي أفريقيا، وتقرير الستثمار العالمي، واستعراض 

القتصادية �ف
ي مضمار البحوث والسياسات 

النقل البحري – توصيات محكمة �ف
ابط، والتنمية. وتستند التقارير إىل بيانات  المتعلقة بالعولمة، وال�ت
ي 

ي تحليل المسائل ال�ت
مستمدة من برنامج إحصاءات الأونكتاد �ف

تتناولها، وهي تشمل التجاهات القتصادية الحالية، والمسائل 
 ، دوىلي باهتمام  تحظى  ي 

ال�ت السياسات  مضمار  ي 
�ف الأساسية 

، والتداب�ي  ي المبارسش ي الستثمار الأجن�ب
والتجاهات السائدة �ف

ي 
�ف المبارسش  ي  الأجن�ب الستثمار  مساهمة  ف  لتحس�ي المستجدة 

التنمية، والتحليل الجتماعي والقتصادي لأفقر بلدان العالم 
أساساً  والتحليلت  البيانات  وتُمثِّل  بها.  المتصلة  والبيانات 
مها  ي يقدِّ

تُب�ف عليه التوصيات المتعلقة بالسياسة العامة ال�ت
ي التقارير لمعالجة هذه المسائل عىل الصعد الوطنية 

الأونكتاد �ف
قليمية والمتعددة الأطراف. والإ

نامج حقائق وأرقام بشأن ال�ب

اً وسلسلة بيانات زمنية النطاق: أك�ش من 150 مؤرسش

تاريخ البدء: 1967

التقارير السنوية: 2

ي السنة: 10
ونية �ف لك�ت صحف الوقائع الإ

ي السنة: سلسلتان
الموجزات القطرية �ف

ي السنة: 17
ات �ف الن�ش

unctad.org/statistics : الموقع الشبكي
unctadstat.unctad.org :قاعدة بيانات إحصاءات الأونكتاد

نامج: أهداف التنمية المستدامة المشمولة بال�ب

ًة: 17 مبارسش

ة: 2 و8 و9 و10 و12 و16 بطريقة غ�ي مبارسش

المانحون/مصدر التمويل )2014–2019(

التحاد القتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، والصندوق 
ف المجموعات بشأن  ك ب�ي /المش�ت ف ي المتعدد المانح�ي

الستئما�ف
ي مجال الستثمار من أجل التنمية، وحساب 

بناء القدرات �ف
ي 

الأمم المتحدة للتنمية، وصندوق برنامج وحدة العمل �ف
الأمم المتحدة.

ي
 الأدوات ال�ت

 تتضمنها
 مجموعة
 أدوات
الأونكتاد

https://unctad.org/en/Pages/Statistics.aspx


مز
 م
ا ن
  
ا 

 ة 
لة
 سق
 اص
،اي

لون
ي ا
حاز
ا س
يي 
ي ا

بالغ  تيس�ي المحاسبة واالإ
 عن مساهمة القطاع الخاص

ي تنفيذ أهداف التنمية
 �ف

المستدامة
العمل عىل تحقيق الشفافية

السياق العالمي
ي جميع أنحاء العالم. ول بد أن تكون لدى البلدان 

ة العولمة المتسارعة عن اشتداد ترابط الأسواق المالية والربط بينها �ف أسفرت وت�ي
بلغ عىل نحو يمتثل المعاي�ي الدولية وأفضل الممارسات بغية تيس�ي التدفقات الدولية  كات من الإ ب�ف تحتية عالية الجودة تمّكن ال�ش
ي الحد من الفساد وسوء إدارة الموارد. وتعزز هذه الب�ف التحتية 

ي الوقت ذاته �ف
قليمي، والمساعدة �ف للموارد المالية والتكامل القتصادي الإ

. وباعتماد خطة التنمية  ثقة المستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين وتزيد من إمكانية المقارنة والشفافية والمصداقية والستقرار الماىلي
ي توف�ي بيانات عن مساهمة القطاع الخاص 

بلغ العاىلي الجودة والقابل للمقارنة دولياً يؤدي دوراً رئيسياً �ف المستدامة لعام 2030، بات الإ
ف عىل المعلومات المتعلقة بالستدامة وبأهداف التنمية المستدامة،  ايد أيضاً طلب المستعمل�ي ف ي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وي�ت

�ف
كات. وعىل وجه الخصوص، فإن الغاية 6  ي تقدمها ال�ش

ي التقارير الدورية ال�ت
ف عىل إدماج المعلومات المتعلقة بالستدامة �ف ك�ي ويشتد ال�ت

كات  كات رصاحة، ول سيما ال�ش نتاج المسؤولة تشجع ال�ش من الهدف 12 من أهداف التنمية المستدامة بشأن أنماط الستهلك والإ
ي المؤرسش 12–6–1 من 

ي تقاريرها الدورية. ويقت�ف
ى وع�ب الوطنية، عىل اعتماد ممارسات مستدامة وإدراج معلومات الستدامة �ف الك�ب
ي تن�ش تقارير عن الستدامة.

كات ال�ت أهداف التنمية المستدامة بيانات عن عدد ال�ش

وط والممارسات الدولية الجيدة وتنفيذها  غ�ي أن التحدي الذي ل يزال ماثلً أمام العديد من البلدان هو اعتماد المعاي�ي وال�ش
ي 

ي القدرات المؤسسية والتقنية ال�ت
ي ذلك المتطلبات الجديدة المنبثقة من خطة عام 2030، بسبب الثغرات الموجودة �ف

بفعالية، بما �ف
بلغ. تملكها الب�ف التحتية الوطنية للمحاسبة والإ

اء العامل الحكومي  ي 2012، عن طريق فريق الخ�ب
ي مواجهة هذه التحديات، وضع الأونكتاد �ف

وبغية مساعدة الدول الأعضاء �ف
اء(، أداة تطوير المحاسبة. وقد اسُتكملت الأداة بغية تكييفها  بلغ التابع له )فريق الخ�ب ي بالمعاي�ي الدولية للمحاسبة والإ

الدوىلي المع�ف
وط خطة عام 2030، وأصبحت تسمى أداة تطوير المحاسبة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة. وسعياً إىل دعم تنفيذ الأداة  مع رسش
ي تنفيذ أهداف التنمية 

بلغ بإسهام الكيانات �ف ات الأساسية للإ ي 2018 وضع ون�ش دليل المؤرسش
�ف المستكملة، توىل الأونكتاد أيضاً 

ي تنفيذ الأهداف بما يتما�ش مع إطار 
المستدامة من أجل تيس�ي مواءمة وإمكانية مقارنة البيانات المتعلقة بمساهمة القطاع الخاص �ف

ي سياق الستعراضات الوطنية الطوعية. والستعراضات هي تقارير تقدمها البلدان 
ي ذلك �ف

رصد أهداف التنمية المستدامة، بما �ف
ي تنفيذ 

ي نيويورك، لمناقشة التقدم المحرز �ف
ي بالتنمية المستدامة، الذي يُعقد سنوياً �ف

خلل المنتدى السيا�ي الرفيع المستوى المع�ف
. ي

الأهداف عىل الصعيد الوط�ف

ي تقديم التقارير 
بلغ، وتعزيز أفضل الممارسات المتبعة �ف والأونكتاد مكلف بالنهوض بعمله بشأن المعاي�ي الدولية للمحاسبة والإ

كات، بطرق تشمل استخدام أداة تطوير المحاسبة. المتعلقة بالستدامة وشفافية ال�ش

كيف تعمل أداة تطوير المحاسبة؟
تمّكن أداة تطوير المحاسبة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة البلدان المستفيدة من أن تُقّيم طوعاً بنيتها التحتية للمحاسبة، 
بلغ  وط الدولية المتعلقة بالإ ية والعمليات، بمقارنتها بال�ش ي ذلك المؤسسات الوطنية واللوائح التنظيمية الوطنية والموارد الب�ش

بما �ف
كات عن المسائل المالية وغ�ي المالية والبيئية والجتماعية ومسائل الحوكمة. وتشجع الأداة أيضاً إجراء  العاىلي الجودة من ِقبل ال�ش
ي مجال المحاسبة. 

بلغ، وهو أمر مطلوب لنجاح الإصلحات �ف ي سلسلة الإ
ف �ف ف جميع أصحاب المصلحة المشارك�ي حوار مفتوح وبّناء ب�ي

ي وقت بعينه. ويمكن للبلدان أن تستخدم الأداة لتحديد الثغرات والأولويات، وتصميم وتنفيذ 
ف حالة البلد �ف

ّ اً كمياً يب�ي وتتيح الأداة مؤرسش
بلغ  بلغ الماىلي والإ اتيجيات وخطط عمل مستدامة من أجل تحقيق التقارب مع المعاي�ي الدولية وأفضل الممارسات فيما يتعلق بالإ اس�ت
عن المسائل البيئية والجتماعية ومسائل الحوكمة، فضلً عن أهداف التنمية المستدامة. وتسمح منهجية أداة تطوير المحاسبة أيضاً 
وط الأسواق الدولية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030. ويمكن  بلغ من أجل استيفاء رسش ي إصلح المحاسبة والإ

برصد التقدم المحرز �ف
استخلص معلومات كمية بيانية دينامية عن مواطن الضعف والقوة بمستويات متفاوتة من التفصيل. وتضم الأداة أيضاً منصة عىل 

ي إجراء عمليات التقييم.
ية والروسية والفرنسية، يمكن الستعانة بها �ف ف نكل�ي سبانية والإ نت متاحة الآن بالإ ن�ت الإ
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كات عن أهداف  ي مجال جديد من قبيل إبلغ ال�ش
وبغية دعم استخدام أداة تطوير المحاسبة لبناء القدرات المؤسسية والتقنية �ف

اته الأساسية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة  ي لمؤرسش ي تطبيق تجري�ب
التنمية المستدامة، قدم الأونكتاد منذ 2018 المساعدة �ف

ة التقنية وتيس�ي إمكانية  ات المتعلقة بالمسائل البيئية والجتماعية ومسائل الحوكمة، سعياً إىل بناء الخ�ب كات، بما فيها المؤرسش لل�ش
ف فهمهم  ي إذكاء وعي أصحاب المصلحة وتحس�ي

كات من 7 بلدان، وساهم �ف ي 10 رسش
ات الأساسية �ف مقارنة البيانات. ونُفذ دليل المؤرسش

ي 
شاد بها �ف كات عن أهداف التنمية المستدامة، والس�ت ي تقدمها ال�ش

ي يمكن بها تيس�ي عملية مقارنة المعلومات ال�ت
بشأن الكيفية ال�ت

. ي
عملية الستعراض الطوعي عىل الصعيد الوط�ف

ي عجالة
ثار �ف النتائج والآ

ي وضع الحكومات وتنفيذها خطط عمل وأنشطة وطنية متماسكة 
يتجىل أثر عمليات التقييم المجراة ع�ب أداة تطوير المحاسبة �ف

تستند إىل الثغرات والأولويات المحددة بفضل الأداة. وبحلول 2019، كان 17 بلداً، من بينها بلدان نامية وبلدان متقدمة وبلدان تمر 
ي بعض الحالت، طبقت البلدان الأداة أك�ش من مرة، من أجل الحصول عىل تقييم 

اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، قد طبق هذه الأداة. و�ف
رشاد عملية وضع السياسات والرصد. ي مجال المحاسبة، ما يؤكد جدوى الأداة باعتبارها وسيلة لإ

ي سن إصلحات �ف
كمي للتقدم المحرز �ف

ي 2019، 
ف �ف ي دورته السادسة والثلث�ي

ي استنتاجاته المتفق عليها �ف
اء �ف افاً بأثر تطبيق أداة تطوير المحاسبة، طلب فريق الخ�ب واع�ت

ي البلدان المهتمة بالأمر بغية مساعدتها عىل تعزيز قدراتها 
إىل أمانة الأونكتاد أن تواصل جهودها بشأن تطبيق أداة تطوير المحاسبة �ف

كات، فضلً عن  بلغ الماىلي العاىلي الجودة من جانب ال�ش ية بطريقة متكاملة وشاملة، بقصد تحقيق الإ التنظيمية والمؤسسية والب�ش
ه،  ات الأساسية ون�ش بلغ من جانب المؤسسات عن المسائل البيئية والجتماعية ومسائل الحوكمة. وطلب أيضاً التوعية بدليل المؤرسش الإ

ي هذا المجال.
إضافة إىل التدريب وبناء القدرات �ف

ي 
ي 2013، وح�ت أحدث المشاريع ال�ت

وقد أشارت الدول الأعضاء إىل أثر تطبيق أداة تطوير المحاسبة منذ انطلق تجريبها �ف
ي 2019.

نُفذت �ف

ن 2012 و2017، أتاحت ثالث  ة ب�ي ي الف�ت
"�ن

جولت من تطبيق أداة تطوير المحاسبة لالتحاد 
ي 

الروسي تقييماً دينامياً كامالً للتقدم الذي أحرزه �ن
تهيئة بيئة محاسبية عالية الجودة".

ليونيد شنيدمان، رئيس اللوائح التنظيمية 
بالغ الماىلي ومراجعة  المتعلقة بالمحاسبة والإ

2017 ، الحسابات، وزارة المالية، التحاد الروسي

ربط  ي 
�ن المتمثل  التحدي  كولومبيا  تواجه 

الوطنية،  بالأولويات  الخاص  القطاع  مبادرات 
ول سيما فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة. 
ويتطلب القطاع الخاص التوجيه الذي توفره أداة 
تطوير المحاسبة. وتتيح هذه الأداة إمكانية ربط 
أنشطة القطاع الخاص بأهداف التنمية المستدامة 

. ي
وضمان متانة الإطار التنظيمي والقانو�ن

ن غارسيا، مدير شؤون متابعة وتقييم  لوكاس غوم�ي
 ، ي

ي إدارة التخطيط الوط�ن
السياسة العامة، �ن

كولومبيا، 2019

نامج حقائق وأرقام بشأن ال�ب

النطاق: جميع المناطق

تاريخ البدء: 2012

ي تلقت المساعدة: 17
البلدان ال�ت

التقييمات الجارية أو المقبلة: 3

unctad.org/isar : الموقع الشبكي
adt.unctad.org :الموقع الشبكي لأداة تطوير المحاسبة

نامج: أهداف التنمية المستدامة المشمولة بال�ب
ًة: 12 و17 مبارسش

ة: 3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و13 و16 بطريقة غ�ي مبارسش

المانحون/مصدر التمويل )2014–2019(

، ووكالة التنمية الدولية التابعة للوليات المتحدة،  ف الص�ي
ف المعتمدين )المملكة المتحدة(،  ف القانوني�ي وجمعية المحاسب�ي

وحساب الأمم المتحدة للتنمية، ومنظمة العمل الدولية، 
ي الأمم المتحدة

وصندوق برنامج وحدة العمل �ف
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االستثمار والصحة العامة
 تعزيز نظم الصحة العامة

بتشجيع الستثمار

السياق العالمي
. أولً،  ف ي هذا الصدد، ل بد من التغلب عىل تحدي�ي

ات الصيدلنية الستثمار. و�ف ي مجال المستحرصف
ي البحث والتطوير �ف

يقت�ف
يدز، وال�طان، والتهاب  ية/الإ وس نقص المناعة الب�ش طورت الصناعة الصيدلنية علجاً فعالً للأمراض السارية وغ�ي السارية مثل ف�ي
ف البحث  ي البلدان النامية. ثانياً، تنطوي الهياكل الحالية لتحف�ي

الكبد، غ�ي أن الأدوية ذات الصلة باهظة التكلفة لنظم الصحة العامة �ف
ي توجيه الستثمار من أجل وضع استجابات مبتكرة لحتياجات الصحة العامة. فهناك، 

والتطوير عىل قيود، ول بد من إعادة التفك�ي �ف
ي أمريكا اللتينية 

ي تؤثر بوجه خاص �ف
ي مقاومة مضادات الميكروبات، ال�ت

عىل سبيل المثال، حاجة ماسة إىل الستجابة للرتفاع الحاد �ف
ى. قها وأفريقيا جنوب الصحراء الك�ب وجنوب آسيا وجنوب رسش

كيف يعمل برنامج الستثمار والصحة العامة؟
ي نظم الصحة العامة المحلية، سعياً إىل تحقيق 

ي تشجيع الستثمار �ف
يقدم الأونكتاد المساعدة التقنية إىل البلدان النامية �ف

التساق  نامج عىل  ال�ب له. ويشدد  التابع  العامة  والصحة  الستثمار  برنامج  المستدامة، من خلل  التنمية  أهداف  الهدف 3 من 
ي 

ي مجالت تشمل الستثمار والملكية الفكرية والصحة. ويساعد الأونكتاد أيضاً البلدان �ف
ف والسياسات ذات الصلة، �ف ف القوان�ي ب�ي

صياغة السياسات المتعلقة بالملكية الفكرية، ويعزز توىلي أصحاب المصلحة زمام المبادرة لضمان استدامة الأنشطة، من خلل 
، الذي اعُتمد  ي و�ب ي الفقرة 55)ق( من مافيكيانو ن�ي

نامج �ف ي الأكاديميات القضائية، عىل سبيل المثال. وترد وليات ال�ب تدريب مدر�ب
التنمية للمنظمة العالمية للملكية  ي إطار خطة 

ة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية؛ والتوصية 40 �ف ي الدورة الرابعة ع�ش
�ف

لمنظمة  الفكرية  والملكية  والبتكار  العمومية  الصحة  بشأن  ف  العالميت�ي العمل  اتيجية وخطة  الس�ت 4 و5 من  والبندين  الفكرية؛ 
الصحة العالمية.

ي عجالة
ثار �ف النتائج والآ

نمائية لحقوق الملكية  ي إطار برنامج الأبعاد الإ
ة واسعة اكُتسبت �ف ي 2017، استناداً إىل خ�ب

أُطلق برنامج الستثمار والصحة العامة �ف
الفكرية الطويل الأمد )منذ 2002(. وحقق برنامج الستثمار والصحة العامة نتائج هامة، كما يتضح من الأمثلة التالية:

ف القضاة من فهم آثار قراراتهم عىل الصحة العامة. وتشهد تقييمات حلقات العمل عىل فوائد الدورات.  	 تُعقد دورات تدريبية لتمك�ي
ي عملهم 

ف إنهم سيطبقون المعارف المكتسبة �ف ي الفلب�ي
ي حلقة العمل �ف

ف �ف ي المائة من المشارك�ي
فعىل سبيل المثال، قال 96 �ف

ي المائة إنهم سيوصون الآخرين بحلقة العمل.
ف الدورة باعتبارها ممتازة أو جيدة، وقال 96 �ف اليومي، وصّنف جميع المشارك�ي

اءات، تضمنت توصيات من الأونكتاد. 	 ي لل�ب
ي تموز/يوليه 2016، سنت إندونيسيا تعديلت عىل قانونها الوط�ف

�ف

ي استفادت من مدخلت موضوعية رئيسية من برنامج  	
ي 2018 سياستها بشأن حقوق الملكية الفكرية، ال�ت

أصدرت جنوب أفريقيا �ف
الستثمار والصحة العامة التابع للأونكتاد.

اع ومواءمة السياسة الوطنية للملكية الفكرية مع  	 ي استعراض مبادئها التوجيهية لفحص براءات الخ�ت
ساعد الأونكتاد فييت نام �ف

ات الصيدلنية وتعزيز الحصول عىل الأدوية. نتاج المحىلي للمستحرصف ف البيئة السياساتية لحفز الإ التوصيات الرامية إىل تحس�ي

ف بالأونكتاد بوصفه  	 ُ ات الصيدلنية، اع�ت نتاج المحىلي للمستحرصف نتيجة لتعاون الأونكتاد مع منظمة الصحة العالمية بشأن الإ
ف لمنظمة الصحة العالمية بشأن الصحة  ف المنقحت�ي اتيجية وخطة العمل العالميت�ي ي الس�ت

ي نقل التكنولوجيا �ف
صاحب مصلحة �ف

ي المنظمة إىل أمانة المنظمة أن تحدد فرصاً جديدة للتعاون مع 
العمومية والبتكار والملكية الفكرية. وطلبت الدول الأعضاء �ف

ي إطار برامج 
وكالت الأمم المتحدة الأخرى )مثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والأونكتاد( لتعزيز نقل التكنولوجيا �ف

ي البلدان النامية بما يتما�ش مع الحتياجات القطرية.
نتاج المحىلي للتكنولوجيات المرتبطة بالمجال الصحي �ف الإ

ف بشأن الصحة العمومية والبتكار والملكية الفكرية الذي أُجري  	 اتيجية وخطة العمل العالميت�ي ف التقييم الشامل لتنفيذ الس�ت يع�ت
ي مجال الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا 

ه مكتب التقييم التابع لمنظمة الصحة العالمية، بمساهمات الأونكتاد �ف ي 2016 ون�ش
�ف

يوالصحة العامة:
 الأدوات ال�ت
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 أدوات
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"اضطلعت وكالت الأمم المتحدة، ول سيما الأونكتاد ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، بدور  	
يحة  ف مالكي التكنولوجيات والبلدان المتوسطة الدخل من ال�ش ي تعزيز نقل التكنولوجيات المرتبطة بالصحة ب�ي

محوري �ف
الدنيا والبلدان المنخفضة الدخل".

ف منظمة الصحة العالمية والأونكتاد والمركز الدوىلي للتجارة والتنمية المستدامة ...، عىل سبيل  	 "أسهمت جهود التعاون ب�ي
ض نقل التكنولوجيا المتصلة  ي تع�ت

وع بدعم من المفوضية الأوروبية لدراسة العقبات الرئيسية ال�ت ي إطلق م�ش
المثال، �ف

يحة الدنيا والبلدان المنخفضة الدخل  ي البلدان المتوسطة الدخل من ال�ش
ات الصيدلنية وإنتاجها المحىلي �ف بالمستحرصف

فيما يتعلق بالمنتجات الصحية".

ي هذا الميدان، مثل منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية  	
"تقدم المنظمات الدولية المكلفة بولية �ف

، الدعم لتنفيذ التفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية  ي
نما�أ ومنظمة التجارة العالمية والأونكتاد وبرنامج الأمم المتحدة الإ

الفكرية المتصلة بالتجارة عىل نحو يي� الحصول عىل الأدوية بأسعار معقولة".

الستثمار والصحة العامة: البلدان المستفيدة )ح�ت 2019(

نامج حقائق وأرقام بشأن ال�ب

النطاق: أفريقيا وآسيا وأمريكا اللتينية
تاريخ البدء: 2002

ي المتوسط(، 3 أنشطة إقليمية
الأنشطة المنفذة سنوياً: 25 )�ف

ي تلقت المساعدة: 39
البلدان ال�ت

unctad.org/ddip : الموقع الشبكي

نامج: أهداف التنمية المستدامة المشمولة بال�ب
ًة: 3 و9 مبارسش

ة: 16 و17 بطريقة غ�ي مبارسش

المانحون/مصدر التمويل )2014–2019(

ويج،  ، وفنلندا، وال�ف ف ألمانيا، والسويد، وسوي�ا، والص�ي
ومؤسسة روكفلر، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، 

ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث

"أود أن أعرب عن تقديري للعمل الذي اضطلع 
به الأونكتاد. فقد أصبح المشاركون أقدر عىل فهم 
تبة عىل الأحكام الإضافية لالتفاق المتعلق  الآثار الم�ت
ي 

بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة �ن
اتفاقات التجارة والستثمار بشأن الصحة العامة، 
اتيجيات تفاوضية محتملة ... وأصبح  وتصميم اس�ت
اعات يفهمون فهماً  المعنيون بفحص براءات الخ�ت
أفضل كيفية استعمال العتبارات المتعلقة بالصحة 
ي مجال 

اع �ن ي فحص طلبات براءات الخ�ت
العامة �ن

ات الصيدلنية". المستحرصن

ن سانتياغو، المديرة العامة، مكتب الملكية  جوزف�ي
2017 ، ن الفكرية، الفلب�ي

"أثبت برنامج الأونكتاد للحصول عىل الأدوية 
ي تيس�ي بناء 

ي تحليل السياسات، وأسهم �ن
قوته �ن

توافق الآراء والتشاور مع أصحاب المصلحة وبناء 
القدرات".

ليونيل أكتوبر، المدير العام، وزارة التجارة 
والصناعة، جنوب أفريقيا، 2017

ي
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 اتفاقات االستثمار
الدولية

 الستفادة من اتفاقات الستثمار
ي تحقيق التنمية

�ن

السياق العالمي
ي 

ي المبارسش والستفادة منه عن شبكة من قواعد الستثمار تتجسد �ف ي تبذلها البلدان لجتذاب الستثمار الأجن�ب
أسفرت الجهود ال�ت

ها من  ي وغ�ي ي�ب ي تضم عنارص الستثمار، ومعاهدات الزدواج الرصف
العديد من معاهدات الستثمار الثنائية، واتفاقات التجارة الحرة ال�ت

ي تتداخل 
ي تتضمن أحكاماً تتعلق بالستثمار. وتتسم هذه الشبكة من قواعد الستثمار بتعدد مستوياتها وجوانبها – ال�ت

المعاهدات ال�ت
تارة ويكمل بعضها البعض الآخر تارة أخرى – وتتألف إىل حد بعيد من معاهدات من الجيل الأول يلزم إصلحها. ولذلك ينبغي للأطراف 
ي المفاوضات بشأن اتفاقات الستثمار الدولية والمفاوضات الحالية أن تحيط إحاطة تامة بالمسائل والمفاهيم الرئيسية المتعلقة بهذه 

�ف
ي ذلك بُعدها الخاص بالتنمية المستدامة وسبل تنفيذها.

التفاقات، بما �ف

ف عىل الأبعاد والآثار المتصلة بوضع  ك�ي ، مع ال�ت ي وضع السياسات بشأن الستثمار الدوىلي
ويساعد الأونكتاد البلدان النامية �ف

ُ الأونكتاد  ف ، يُِع�ي ي مضمار وضع سياسات الستثمار الدوىلي
ف �ف المعاهدات. وفضلً عن دعم مشاركة الحكومات وأصحاب المصلحة المعني�ي

ي اتفاقات الستثمار الدولية باستخدام إطار سياسات الستثمار من أجل تحقيق التنمية المستدامة، 
البلدان عىل تعميم مراعاة الستدامة �ف

. ويتألف إطار سياسات الستثمار من أجل تحقيق التنمية المستدامة من مجموعة  وحزمة الإصلحات المتعلقة بنظام الستثمار الدوىلي
من المبادئ الرئيسية لوضع سياسات الستثمار والمبادئ التوجيهية لسياسات الستثمار الوطنية، ويضم إرشادات موجهة لواضعي 
السياسات تتعلق بإعداد اتفاقات الستثمار الدولية واستخدامها. وتعزز حزمة الإصلحات بحوث الأونكتاد وتوجيهاته السياساتية ع�ب 
مراحل الإصلح الثلث. ويرسخ إطار سياسات الستثمار، إىل جانب حزمة الإصلحات، كل ما يضطلع به الأونكتاد من أنشطة التدريب 

وبناء القدرات فيما يتعلق بتلك التفاقات.

ي تجعل اتفاقات الستثمار الدولية
ما هي الخدمات ال�ت

تعود بالفائدة عىل البلدان؟
ي 

ايدة ال�ت ف ف تعاملها مع التعقيدات الم�ت ي مساعدة البلدان عىل تحس�ي
ك المتمثل �ف تسعى أنشطة الأونكتاد لتحقيق الهدف المش�ت

ي هذه التفاقات.
يتسم بها النظام الدوىلي لتفاقات الستثمار وتعزيز البعد المتعلق بالتنمية المستدامة �ف

ي يصممها الأونكتاد وفقاً لخصوصيات كل بلد و/أو منطقة. ويشمل الدعم المقدم ع�ب برنامج اتفاقات 
ويقود الطلب الخدمات ال�ت

الستثمار الدولية عدة جوانب هي:

تقدم الخدمات الستشارية التعليقات القانونية والمشورة بشأن اتفاقات الستثمار الدولية وتنفيذها وتحديثها. 	

ية للتعلم عن بعد تتناول اتفاقات الستثمار الدولية  	 تشمل حلقات العمل لبناء القدرات دورات تدريبية مكثفة ودورات تحض�ي
قليمية والأقاليمية، بالتعاون  وتستفيد من أعمال الأونكتاد الستشارية والتحليلية. وتُنظَّم أنشطة التدريب عىل الصعد الوطنية والإ

ي كث�ي من الأحيان.
يكة �ف مع المنظمات ال�ش

ي مجال السياسات بواسطة أدوات مثل ورقات المناقشة المتعلقة باتفاقات الستثمار الدولية  	
توف�ي بحوث قائمة عىل الأدلة �ف

ي تطلب ذلك.
قليمية ال�ت فضلً عن التقارير الموجهة إىل البلدان والمنظمات الإ

ي تضم عنارص استثمارية  	
تقديم معلومات من خلل قواعد البيانات عن معاهدات الستثمار الثنائية وسائر التفاقات الدولية ال�ت

نت  ن�ت ف المستثمرين والدول. فعىل سبيل المثال، يحتوي متصفح اتفاقات الستثمار الدولية عىل الإ وحالت تسوية المنازعات ب�ي
مة منذ 1959 ح�ت الآن. وتشمل قاعدة  نصوص أك�ش من 250 2 معاهدة استثمار ثنائية و330 اتفاق استثمار دولياً آخر، م�ب
ي المائة من جميع اتفاقات الستثمار الدولية الأخرى الموقعة 

ي المائة من جميع معاهدات الستثمار الثنائية و95 �ف
البيانات 86 �ف

ف والجهات المعنية بالستثمار. حالياً – وهي تمثل "مركزاً جامعاً للخدمات" يقدم المعلومات عن أحدث التجاهات للمستعمل�ي

ف  	 نت بشأن اتفاقات الستثمار الدولية وإتاحة استخدامهما للمفاوض�ي ن�ت ونية دولية ومنتدى للنقاش ع�ب الإ إنشاء ودعم شبكة إلك�ت
. ف والممارس�ي
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ي عجالة
ثار �ف النتائج والآ

ي تش�ي رصاحة إىل 
اً من الأحكام ال�ت ي تتاح نصوصها( عدداً كب�ي

ي 2018 )ال�ت
مة �ف تشمل معظم اتفاقات الستثمار الدولية الـ 29 الم�ب

ي التنظيم من أجل تحقيق أهداف سياساتية موجهة نحو التنمية المستدامة(. ويتضمن 
ي ذلك الحق �ف

قضايا التنمية المستدامة )بما �ف
ية أو الحيوانية أو النباتية، أو حفظ الموارد الطبيعية  تسعة ع�ش اتفاقاً منها استثناءات عامة – تتعلق مثلً بحماية الحياة أو الصحة الب�ش
ف 16 اتفاقاً بأن الأطراف ينبغي أل تخفف من رصامة معاي�ي الصحة أو السلمة أو المعاي�ي البيئية من أجل  القابلة للستنفاد، ويع�ت
كات وإدراج أحكام استباقية لتشجيع وتيس�ي  امات المرتبطة بالمسؤولية الجتماعية لل�ش ف جذب الستثمار. إضافة إىل ذلك، أصبحت الل�ت

كات. الستثمار أك�ش انتشاراً؛ ويتضمن 13 اتفاقاً من أصل 29 أحكاماً تتعلق بالمسؤولية الجتماعية لل�ش

ي إصلح نظام اتفاقات الستثمار الدولية. علوة عىل ذلك، 
وتش�ي هذه التطورات إىل فعالية وأثر أدوات الأونكتاد السياساتية �ف

ازيل وجنوب أفريقيا والهند، فضلً عن بلدان تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية،  ة، مثل إندونيسيا وال�ب عت عدة بلدان نامية ناشئة وكب�ي رسش
ي كث�ي من الأحيان إىل العمل الذي 

ة �ف ي تحديث سياساتها الستثمارية الدولية لزيادة مواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة، مش�ي
�ف

ة للمرحلة الثانية من إصلح نظام اتفاقات الستثمار الدولية. ي هذا المجال، مثل الخيارات الع�ش
يضطلع به الأونكتاد �ف

ي 
ي المائة منهم �ف

ي حلقات العمل المتعلقة ببناء القدرات تعليقات إيجابية جداً بوجه عام، حيث ذكر 90 �ف
ف �ف وترد من المشارك�ي

ف  ي المائة من المجيب�ي
ف فهمهم للقضايا الرئيسية المطروحة. وأشار أك�ش من 80 �ف ي تحس�ي

اً �ف المتوسط أن الدورات الدراسية أسهمت إسهاماً كب�ي
ي المتوسط أيضاً إىل أنهم قدموا معلومات عن مسائل ذات صلة بإطار سياسات الستثمار من أجل تحقيق التنمية المستدامة إىل زملء 

�ف
اتيجيتها بشأن سياسات الستثمار. ي اس�ت

ي المائة منهم أن إطار سياسات الستثمار دفع بلدانهم إىل إعادة النظر �ف
ي إداراتهم، وذكر 44 �ف

�ف

نامج حقائق وأرقام بشأن ال�ب

النطاق: جميع المناطق
تاريخ البدء: 1997

ي السنة: تنظيم 4 حلقات عمل إقليمية، وتقديم 6 خدمات 
الأنشطة �ف

ي تنظيم 10 أحداث وطنية وإقليمية 
اء، والمشاركة �ف مشورة من الخ�ب

ي المتوسط(
ودولية لبناء القدرات )�ف

الأنشطة )1998–2018(: 129 خدمة استشارية، و41 دورة تدريبية 
إقليمية أو غ�ي إقليمية

unctad.org/iia : الموقع الشبكي

نامج: أهداف التنمية المستدامة المشمولة بال�ب
ًة: 17 مبارسش

ة: 1 و10 بطريقة غ�ي مبارسش

المانحون/مصدر التمويل )2014–2019(

ويج، ومعهد الأمم  ، وفنلندا، وال�ف ف السويد، وسوي�ا، والص�ي
ي المتعدد 

المتحدة للتدريب والبحث، والصندوق الستئما�ف
ي 

ف المجموعات بشأن بناء القدرات �ف ك ب�ي /المش�ت ف المانح�ي
مجال الستثمار من أجل التنمية

  
ي نجاح إصالح 

"لقد أدى الأونكتاد دوراً حيوياً �ن
اتفاق الستثمار الدوىلي عىل مسارين. أولً، يعكف 
ة(  الصغ�ي البلدان  )نحن  تزويدنا  عىل  الأونكتاد 
بمعلومات وتحليالت ومساعدة تقنية ممتازة، ثانياً، 
يعطينا الأونكتاد فرصة للتعب�ي بتنظيم أحداث 

مختلفة )إقليمية ومتعددة الأطراف(".

ة سليمانوفيتش، رئيسة إدارة العالقات  سم�ي
التجارية الثنائية، وزارة التجارة الخارجية 

والعالقات القتصادية، البوسنة والهرسك، 2017

"أتيحت ىلي أيضاً فرصة لمعرفة المزيد عن 
ي منهجي ومستدام 

فكرة الأونكتاد بشأن إصالح إنما�أ
ي هذه 

لنظام اتفاقات الستثمار الدولية. ومنحت�ن
التجربة برمتها أفكاراً بشأن ما سيصبح فيما بعد 
ازيل بشأن التعاون وتيس�ي الستثمار.  اتفاقات ال�ب
اتفاقات  إبرام  عملية  عن  التحدث  ول أستطيع 
ازيل بشأن التعاون وتيس�ي الستثمار من دون  ال�ب

ذكر الأونكتاد".

أبراو نيتو، وزير التجارة الخارجية، وزارة الصناعة 
ازيل، 2016 يوالتجارة الخارجية والخدمات، ال�ب
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مجموعة أدوات الأونكتاد

معالجة مواطن الضعف وبناء 
القدرة عىل الصمود

كة ومستمرة  يتطلب القضاء عىل الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بذل جهود مش�ت
ي تواجهها القتصادات الضعيفة والقابلة للتأثر. فالفقراء من السكان 

للتصدي للتحديات الخاصة ال�ت
ي بناء قدرتها 

والأمم، مثلً، أأشد تأثراً بالصدمات الخارجية. وتحتاج القتصادات الضعيفة هيكلياً �ف
نتاجية. إضافة إىل ذلك،  اتيجيات سليمة لتنويع القتصادات وبناء القدرات الإ القتصادية إىل وضع اس�ت
ي وجه تغ�ي المناخ 

من المهم لمكافحة تغ�ي المناخ تطوير هياكل نقل أساسية قادرة عىل الصمود �ف
ي الوقت نفسه عىل توسيع آفاق التنمية 

وتحديد أفضل النُهج للتخفيف من تغ�ي المناخ، والعمل �ف
ي يقدمها الأونكتاد الطلب المحدد من أقل البلدان نمواً 

القتصادية. وتتناول المساعدة التقنية ال�ت
ة النامية والدول الخارجة من النـزاعات لمد يد  والبلدان النامية غ�ي الساحلية والدول الجزرية الصغ�ي
ي التصدي عىل نحو أفضل لأوجه الضعف وبناء القدرة عىل الصمود. ويساعد الأونكتاد، 

العون لها �ف
ي النهوض بقدرات البلدان النامية عىل إدارة الديون بفعالية، ويدعم البلدان 

عىل وجه الخصوص، �ف
ي جهودها الرامية إىل التنويع، ويشجع النقل المستدام والقادر 

النامية المعتمدة عىل السلع الأساسية �ف
ي وضع سياسات التجارة والوصول إىل الأسواق وتحقيق 

عىل الصمود، ويساعد أقل البلدان نمواً �ف
ي تىلي هذا الخروج. ففي 

ي إىل الخروج من فئة أقل البلدان نمواً ويشمل المراحل ال�ت
تقدم هيكىلي يف�ف

ي البلدان النامية قدرة 
مجال إدارة الديون، عىل سبيل المثال، ل تزال لدى العديد من الحكومات �ف

محدودة عىل بناء وتعهد نظم إدارة الديون وقواعد بيانات الديون، وح�ت البلدان المتوسطة الدخل 
ي تملك قدرات أك�ب قد تختار حلً جاهزاً وقابلً للتكييف وفقاً لخصوصياتها، مثل الحل الذي يتيحه 

ال�ت
.DMFAS المعروف باسم ، دارة الديون والتحليل الماىلي برنامج نظام الأونكتاد لإ
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دعم الخروج من فئة أقل البلدان نمواً
مساعدة أقل البلدان نمواً عىل الخروج من هذه الفئة بذكاء

السياق العالمي
نتاجية، وهو السبيل  ، وذلك عموماً من خلل بناء القدرات الإ تتطلع جميع البلدان النامية إىل تحقيق تقدم اقتصادي هيكىلي
ن الحالة  إىل الحد من الفقر. وبالنسبة لأقل البلدان نمواً، فإن الخروج من فئة أقل البلدان نمواً معلم من المعالم العادية نحو تحسُّ
ي أك�ب عدد ممكن من أقل البلدان نمواً هدفاً هاماً للأمم المتحدة. 

الجتماعية القتصادية. وظل تحقيق التقدم القتصادي الهيكىلي �ف
ي استيفاء ما ل يقل عن 

ي برنامج العمل لصالح أقل البلدان نمواً للعقد 2011–2020، حددت الدول الأعضاء رؤية طموحة تتمثل �ف
و�ف

نصف مجموع أقل البلدان نمواً معاي�ي الخروج من هذه الفئة بنهاية 2020. وقد خرجت بالفعل خمسة بلدان )بوتسوانا، وساموا، 
دي، وملديف( من فئة أقل البلدان نمواً، وهناك 10 بلدان أخرى إما ُقبل خروجها من هذه الفئة أو يرجح  وغينيا الستوائية، وكابو ف�ي
ي إىل الخروج من فئة أقل البلدان نمواً وتشمل 

ات هيكلية تف�ف ي 2021 أو 2024. ويشكل تحقيق تغي�ي
أن تكون مؤهلة للخروج منها �ف

ي غالبيتها من معيقات جغرافية وتتعرض باستمرار 
ي تعا�ف

ي تىلي هذا الخروج هدفاً صعباً أمام جميع البلدان المعنية، ال�ت
المراحل ال�ت

ي تعجز القوى المحلية عن التحكم فيها.
لمخاطر بالغة من جراء الصدمات الخارجية ال�ت

ي إىل خروجها من هذه الفئة هو الهدف 
ي إيجاد زخم للتحول القتصادي الهيكىلي والحفاظ عليه يف�ف

ومساعدة أقل البلدان نمواً �ف
ي طليعة عمل الأمم المتحدة لتحقيق رؤية برنامج العمل. ويعت�ب التنويع القتصادي عموماً محركاً مستصوباً 

الذي يسعى إليه الأونكتاد �ف
وري للحد من الفقر عىل نحو مستدام( وتعزيز القدرة عىل الصمود  ط رصف للتحول الهيكىلي إذا كان ينطوي عىل زيادة فرص العمل )وهو رسش
ف قدرة واضعي السياسات  ات الهيكلية وتمت�ي ي وجه العوامل الضارة. ويخطط الأونكتاد لعمله عىل هذا المنوال بجرد وقياس التغ�ي

�ف
ي هياكل 

ي أقل البلدان نمواً الأك�ش تقدماً عىل تمهيد الطريق لإحراز تقدم هيكىلي من خلل العمل المتعلق بعوامل التغي�ي الأساسية �ف
�ف

نتاجية. القتصاد الرئيسية، ول سيما مستويات الإ

ما هي أشكال المساعدة المقدمة؟
، يسدي الأونكتاد  ي جهودها الرامية إىل تحقيق التحول القتصادي الهيكىلي

فضلً عن الدعم العام المقدم إىل أقل البلدان نمواً �ف
م هذه الخدمات قبل أن تتخذ الأمم المتحدة  ي تواجه تحدي الخروج من فئة أقل البلدان نمواً. وتُقدَّ

خدمات استشارية معّينة للبلدان ال�ت
رسمياً قرار رفع اسم بلد من قائمة هذه البلدان وبعد أن تتخذه )بموجب قرار من الجمعية العامة(.

وقبل أن تخلص الأمم المتحدة إىل أن بلداً من أقل البلدان نمواً مؤهل للخروج من هذه الفئة، وتقرر إعادة تصنيفه، يُِعّد الأونكتاد 
تبة عىل أهليته المسبقة للرفع من القائمة. وتهدف هذه العملية إىل تعزيز فهم جميع  بياناً يحدد مواطن ضعف البلد لتحليل الآثار الم�ت
ي تفلت من نطاق السيطرة 

ي البلد، ول سيما مدى تعرضه لمخاطر الصدمات الخارجية ال�ت
ي تعرقل التنمية �ف

المعيقات الرئيسية ال�ت
نمائية،  ي عمل لجنة السياسات الإ

المحلية، وتحليل مختلف جوانب تقدمه القتصادي والجتماعي. وبيان مواطن الضعف إسهام رئيسي �ف
ف الذي يو�ي برفع اسم البلد المؤهل من القائمة استناداً إىل معاي�ي الخروج من الفئة واعتبارات أخرى. اء المستقل�ي وهي فريق الخ�ب

ي تسبق فقدان 
ة السماح ال�ت ي الستفادة من ف�ت

وبعد اتخاذ قرار رفع اسم بلد من فئة أقل البلدان نمواً، وبينما يبدأ هذا البلد �ف
اتيجية للنتقال السلس. وتشمل هذه العملية جرد الفوائد ذات الأهمية  ي إعداد اس�ت

صفة أقل البلدان نمواً، يساعد الأونكتاد البلد �ف
ف  ف المعني�ي نمائي�ي كاء الإ ي تجريها الحكومة مع ال�ش

ي يحققها النتماء إىل فئة أقل البلدان نمواً ودعم المفاوضات ال�ت
القتصادية الخاصة ال�ت

بغية التحقق من أن فقدان هذا البلد المعاملة بصفته من أقل البلدان نمواً لن يقف عائقاً أمام مواصلة التقدم )وهو نهج يشار إليه 
بصفة غ�ي رسمية باسم الخروج بذكاء من فئة أقل البلدان نمواً(.

ي عجالة
ثار �ف النتائج والآ

تبة عىل الخروج من فئة أقل  ي نحو 18 بلداً من أقل البلدان نمواً لفهم الآثار الم�ت
قدم الأونكتاد المساعدة إىل واضعي السياسات �ف

ي هذا المجال 
ي النتقال السلس إىل مركزها الجديد. وقد أدى عمل الأونكتاد �ف

البلدان نمواً وتوقع عواقبه. وساعد هذه البلداَن أيضاً �ف
من مجالت المساعدة التقنية إىل تعزيز قدرة البلدان المستفيدة عىل الدفاع السليم لدى الأمم المتحدة عن مسألة خروجها من فئة 
أقل البلدان نمواً )ول سيما عندما ل ترحب عاصمة ما بفقدان صفة أقل البلدان نمواً(، أو ضمان النتقال السلس إىل وضعية ما بعد 

ي من القائمة.
الخروج من هذه الفئة بمجرد أن تؤيد الجمعية العامة التوصية برفع اسم البلد المع�ف

ي 1997، أصبحت فانواتو أول بلد من أقل البلدان نمواً يتلقى المساعدة من الأونكتاد للخروج من هذه الفئة. وبناًء عىل طلب  	
�ف

ي أيلول/سبتم�ب من ذلك العام، دفع إصلح رئيسي لمعاي�ي الخروج من فئة أقل البلدان نمواً الأمم المتحدة 
قدمته الحكومة �ف

إىل اعتماد معيار للضعف باعتباره جزءاً من منهجية لتحديد حالت الخروج من هذه الفئة. واستفادت فانواتو من هذا الإصلح 
الذي أبرز مدى ضعفها الشديد إزاء الصدمات الخارجية. ومنذ ذلك الوقت، دأب الأونكتاد عىل دعم التقدم القتصادي الهيكىلي 

ي كانون الأول/ديسم�ب 2020.
ي فانواتو، البلد المرشح للخروج من فئة أقل البلدان نمواً �ف

�ف

ي
 الأدوات ال�ت

 تتضمنها
 مجموعة
 أدوات
الأونكتاد
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ي طلبها الحصول عىل معاملة تساهلية  	
ي مساعدة السلطات الوطنية �ف

دي، وملديف، أدى الأونكتاد دوراً هاماً �ف ي ساموا، وكابو ف�ي
�ف

عفاء  ي ملديف، مّكن هذا العمل الحكومة من التفاوض بشأن مواصلة التمتع بمعاملة الإ
ي النتقال السلس. و�ف

مستمرة ودعمها �ف
. ي من الرسوم الجمركية والتحصيص )الشبيهة بمعاملة البلدان النامية( مع مانح كب�ي للأفضلية التجارية، هو التحاد الأورو�ب

، وكمبوديا،  	 ي ، وجمهورية لو الديمقراطية الشعبية، وسان تومي وبرينسي�ب ي
ي أنغول، وبنغلديش، وتوفالو، وتيمور – ليش�ت

�ف
ف  يباس، وليسوتو، وميانمار، ونيبال، اضطلع الأونكتاد بأنشطة استشارية وتدريبية لمساعدة واضعي السياسات الوطني�ي وك�ي

ي رسم الطريق نحو الخروج من فئة أقل البلدان نمواً ووضع خريطة طريق للعمل الحكومي.
هم من أصحاب المصلحة �ف وغ�ي

 البلدان المستفيدة من الدعم الذي يقدمه الأونكتاد
للخروج من فئة أقل البلدان نمواً )ح�ت 2019(

نامج حقائق وأرقام بشأن ال�ب

تاريخ البدء: 1999
ي تلقت المساعدة ح�ت الآن: 18

البلدان ال�ت
الأشخاص الذين استفادوا من التدريب أو المسؤولون الذين تلقوا 

المشورة: أك�ش من 100
unctad.org/LDCs-graduation :نامج الموقع الشبكي لل�ب

نامج: أهداف التنمية المستدامة المشمولة بال�ب
ًة: 8 مبارسش

ة: 10 و17 بطريقة غ�ي مبارسش

المانحون/مصدر التمويل )2014–2019(

ي 
ي من بعض البلدان، والصندوق الستئما�ف

التمويل الذا�ت
( وحساب الأمم المتحدة  ف لأقل البلدان نمواً )متعدد المانح�ي

للتنمية

أنغول
بنغلديش

بوتان
توفالو 

ي
تيمور - ليش�ت
جزر سليمان

جمهورية لو الديمقراطية الشعبية
ساموا

ي سان تومي وبرينسي�ب
غينيا الستوائية

فانواتو
دي كابو ف�ي

كمبوديا
يباس ك�ي
ليسوتو
ملديف
ميانمار

نيبال

سان 
تومي 

، وكابو  ي وبرينسي�ب
دي ف�ي

ملديف

توفالو، 
وتيمور – 

، وجزر  ي
ليش�ت

سليمان، وساموا، 
يباس وك�ي

ي
 الأدوات ال�ت

 تتضمنها
 مجموعة
 أدوات
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https://unctad.org/en/Pages/ALDC/Least%20Developed%20Countries/UN-recognition-of-LDCs.aspx
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نظام إدارة الديون والتحليل المالي
ن القدرات من أجل إدارة الديون بفعالية تحس�ي

السياق العالمي
ي خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدوىلي الثالث لتمويل التنمية، 

ف به �ف التمويل القائم عىل الديون، عىل النحو المع�ت
ي أهداف التنمية المستدامة. ويُسلَّط 

اتيجيات البلدان لتمويل الستثمارات اللزمة لتحقيق الغايات المحددة �ف عنرص رئيسي من اس�ت
دارة السليمة للديون. الضوء أيضاً عىل أهمية الحفاظ عىل القدرة عىل تحمل الدين الخارجي والقدرة الوطنية عىل الإ

دارة السليمة  اض، تسهم الإ ي تتسم بانخفاض أسعار الفائدة، وظهور أشكال جديدة من الق�ت
ي البيئة العالمية الراهنة ال�ت

و�ف
ف الستقرار الماىلي وزيادة إمكانية تحديد المخاطر  ي تحس�ي

اتيجيات مالية بالغة الأهمية، وبالتاىلي �ف ي صياغة سياسات واس�ت
للديون �ف

وتعزيز الحوكمة الرشيدة.

ط ل بد منه من  ي الوقت المناسب عن مستوى الديون وتكوينها رسش
ومن المسلم به عىل نطاق واسع أن توافر البيانات الشاملة �ف

امات المالية العامة ومن أجل تحديد مخاطر  ف أجل إدارة فعالة للل�ت
ف به أيضاً أن  حدوث أزمة ديون والحد من أثرها. غ�ي أن من المع�ت
بلغ عنها  العديد من البلدان يفتقر إىل القدرة عىل تسجيل الديون والإ
دارة الفعالة للديون  بفعالية. ولهذه الحالة عواقب وخيمة عىل الإ
ي 

ي وعىل قدرة المجتمع الدوىلي عىل المساعدة �ف
عىل الصعيد الوط�ف

تجنب أزمات الديون ودعم البلدان المعنية.

، وهو واحد  ويتيح برنامج نظام إدارة الديون والتحليل الماىلي
ي مجال 

من أهم مقدمي خدمات التعاون الدوىلي وتنمية القدرات �ف
ف قدرات  ي العالم، مجموعة من الحلول المجربة لتحس�ي

إدارة الديون �ف
امات المالية العامة وإصدار  ف البلدان عىل التعامل اليومي مع إدارة الل�ت
ُه  ف ل ترك�ي بيانات موثوقة بشأن الديون لأغراض وضع السياسات. ويكمِّ
بلغ عنها ورصدها )المجالت النهائية  عىل تسجيل بيانات الديون والإ
، اللذين  دارة الديون( عمَل صندوق النقد الدوىلي والبنك الدوىلي لإ
اتيجيات  يركزان أساساً عىل تحليل مدى استدامة البيانات وعىل اس�ت

ي المراحل التمهيدية(.
الديون المتوسطة الأجل )إدارة الديون �ف

دارة الديون، تسمى  نامج من برمجية متخصصة لإ ويتألف ال�ب
، وما يرتبط بها من أنشطة التدريب  نظام إدارة الديون والتحليل الماىلي

ي مجال إدارة الديون، 
ي بالديون، ومجموعة من أنشطة تنمية القدرات �ف

ي والوظيفي(، تسهل بقدر كب�ي عمل المكتب المع�ف
)التق�ف

. ي
ي والتعلم الذا�ت

و�ف لك�ت باستخدام مزيج من الدورات الدراسية التقليدية ومواد التعلم الإ

كيف تُيسَّ إدارة الديون؟
ي هذه العملية 

ي تشارك �ف
ة ال�ت ي إنجاز مشاريع نظام إدارة الديون والتحليل الماىلي بطلب من الحكومات. وتتوىل الوزارة النظ�ي

ع �ف َ
يُ�ش

وع  ي احتياجات البلد المستفيد منه. ويشمل الم�ش وع إعداداً يل�ب وع. ويَُعدُّ كل م�ش برمتها، أو المرصف المركزي، المسؤولية عن الم�ش
كيب النظام واستخدامه، فضلً عن مجموعة من أنشطة بناء القدرات. وجرت العادة عىل أن  مجية وأنشطة التدريب ذات الصلة ب�ت ال�ب

تشمل مشاريع المساعدة التقنية الأنواع التالية من الأنشطة:

ي عىل تركيب النظام وكفالة استمراره. 	
التدريب التق�ف

	 . بلغ والتحليل الأسا�ي ي مجالت من قبيل تسجيل سندات الدين والإ
التدريب الوظيفي �ف

ي مجال التحقق من صحة بيانات الديون، وإحصاءات الديون، وتحليل محافظ الديون، والإجراءات )مخاطر  	
تنمية القدرات �ف

التشغيل(.

ي بشأن مفاهيم الدين الأساسية وإعادة تنظيم الديون وسوق الأوراق المالية الحكومية والحسابات المالية. 	
مواد التعلم الذا�ت

امات المالية  ن يشكل رصد الل�ت
وإدارتها الحكيمة عنرصاً هاماً 

اتيجيات التمويل  من عنارص اس�ت
الوطنية الشاملة وأمراً بالغ الأهمية 

للحد من مواطن الضعف.

خطة عمل أديس أبابا
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"من شأن نظام إدارة الديون والتحليل الماىلي 
عىل  قدرة  اكتساب  المالية  لوزارة  يتيح  أن  هذا 
المحاسبة وإدارة الدين العام من الطراز العالمي".

وزارة المالية، أوزبكستان، 2019

إدارة  )نظام  برنامج  دور  استمرار  ")نؤكد( 
مساعدة  ي 

�ن الأســاسي   ) الماىلي والتحليل  الديون 
دارة الفعالة  ي بناء قدرة مستدامة عىل الإ

البلدان �ن
بيانات  توافر  ضمان  ي 

�ن ول سيما  العام،  للدين 
وبالتاىلي  الديون،  عن  الجودة  عالية  وإحصاءات 
اماته بتعزيز  ن ي الوفاء بال�ت

مساعدة المجتمع الدوىلي �ن
ي 

القدرة عىل تحمل الديون عىل النحو المحدد �ن
خطة التنمية المستدامة لعام 2030".

ي بنظام إدارة الديون 
الفريق الستشاري المع�ن
2017 ، والتحليل الماىلي

ن الأونكتاد وفريق  كة ب�ي "بفضل الجهود المش�ت
ي 

مستخدمي نظام إدارة الديون والتحليل الماىلي �ن
ألبانيا، أنشأنا نظام معلومات دقيقاً عن الديون 
الخارجية. ومزايا هذا النظام ليست بحاجة إىل بيان 
ي عملية اتخاذ القرارات بشأن إدارة الديون".

وتتجىل �ن

ي ألبانيا
نائب وزير المالية �ن

ي 
"ساعَدنا نظام إدارة الديون والتحليل الماىلي �ن

إدارة ديوننا العامة بمزيد من الفعالية والشفافية، 
أثناء  لمساعدتنا،  عنها  ل غ�ن  وسيلة  أنه  وأثبت 
بالبلدان  المتعلقة  المبادرة  من  ة  الأخ�ي المراحل 
عن  بياناتنا  مواءمة  ي 

�ن بالديون،  المثقلة  ة  الفق�ي
الدين العام مع مقرضينا".

ي وزارة مالية هندوراس
مدير الئتمان العام، �ن

ي كل منطقة، 2019
مستخدمو نظام إدارة الديون والتحليل الماىلي حسب عدد البلدان �ن

ق  رسش
آسيا والمحيط 

الهادئ:

6

أوروبا 
وآسيا 

الوسطى:

9

جنوب 
آسيا:

2

أمريكا 
اللتينية 
: ي والكاري�ب

14

أفريقيا 
جنوب 

ى: الصحراء الك�ب

19

ق  ال�ش
الأوسط 

وشمال أفريقيا:

12

ي عجالة
ثار �ف النتائج والآ

تؤيد شهادات مستخدمي نظام إدارة الديون والتحليل 
ي يحققها:

ي يتيحها والنتائج ال�ت
الماىلي الحلول العملية ال�ت

نامج حقائق وأرقام بشأن ال�ب

النطاق: جميع المناطق
تاريخ البدء: 1981

ي المتوسط(
المشاريع المنفذة سنوياً: 25 )�ف

مستخدمو نظام إدارة الديون والتحليل الماىلي النشطون: 88 مؤسسة 
ي 62 بلداً

�ف
unctad.org/dmfas : الموقع الشبكي

نامج: أهداف التنمية المستدامة المشمولة بال�ب
ًة: 17 مبارسش

ة: 1 بطريقة غ�ي مبارسش

المانحون/مصدر التمويل )2014–2019(

ي من بعض البلدان المستعملة، ومنظمات ومؤسسات 
التمويل الذا�ت

دولية أخرى )مرصف التنمية الأفريقي، ومرصف التنمية الآسيوي، 
ي المتعدد 

(، والصندوق الستئما�ف ، والبنك الدوىلي ي والتحاد الأورو�ب
 ، ي ف )ألمانيا، وأيرلندا، وسوي�ا، وهولندا، والتحاد الأورو�ب المانح�ي

ف البلدان المستعملة( وتقاسم التكاليف ب�ي

ي
 الأدوات ال�ت

 تتضمنها
 مجموعة
 أدوات
الأونكتاد

https://unctad.org/divs/gds/dmfas/Pages/default.aspx
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طار المتكامل المعزز ي االإ
مساهمة االأونكتاد �ف

ي مواجهة معيقات التجارة
دعم أقل البلدان نمواً �ن

السياق العالمي
ي 

ائح المجتمع الدوىلي وأضعفها. ويعيش فيها أك�ش من 980 مليون شخص، أي زهاء 12 �ف تشكل أقل البلدان نمواً أفقر رسش
ي المائة من تجارة السلع 

ي المائة من الناتج المحىلي الإجماىلي العالمي ونحو 1 �ف
المائة من سكان العالم. غ�ي أنها تمثل أقل من 2 �ف

ف برنامج العمل لصالح أقل البلدان نمواً للعقد 2011–2020، بأن تنفيذ "المساعدة التقنية  ي ضوء هذا الوضع، اع�ت
العالمية. و�ف

الفعالة المتعلقة بالتجارة وبناء قدرات أقل البلدان نمواً، عىل سبيل الأولوية، بوسائل منها تعزيز حصة المساعدة المقدمة لأقل 
طار المتكامل المعزز" يكتسي أهمية بالغة )الفقرة 66 من القسم  ي إطار برنامج المعونة من أجل التجارة ودعم الإ

البلدان نمواً �ف
3)ه((.

المتصلة  التقنية  المساعدة  تقديم  لتنسيق  مانحة  وجهات  وكالت  عدة  ف  ب�ي ك  مش�ت برنامج  هو  المعزز  المتكامل  طار  والإ
ف أقل البلدان نمواً من تعميم مراعاة التجارة  ي أقل البلدان نمواً. ويسعى إىل تمك�ي

بالتجارة وتنفيذ أنشطة بناء القدرات المؤسسية �ف
ي خططها الوطنية للتنمية ح�ت يتس�ف لها حشد إمكانات التجارة للنهوض بالنمو القتصادي والتنمية المستدامة والحد من الفقر 

�ف
نامج الرئيسية أنه يتيح لأقل  ي النظام التجاري المتعدد الأطراف. ومن مزايا هذا ال�ب

ي والضطلع بدور أنشط �ف
عىل الصعيد الوط�ف

ي تؤدي إىل إيجاد فرص 
ي وضع السياسات التجارية ال�ت

وع، ضمن أنشطة أخرى، �ف نتاجية وال�ش اً لبناء القدرات الإ البلدان نمواً من�ب
العمل والحد من الفقر.

طار المتكامل المعزز هي الأونكتاد ومركز التجارة الدولية وبرنامج  ي تدعم برنامج الإ
يكة الست الرئيسية ال�ت والوكالت ال�ش

نامج منظمة الأمم المتحدة  ي ال�ب
ي وصندوق النقد الدوىلي والبنك الدوىلي ومنظمة التجارة العالمية، وتشارك �ف

نما�أ الأمم المتحدة الإ
للتنمية الصناعية والمنظمة العالمية للسياحة بصفة مراقب.

ي مضمار إعداد السياسات 
�ف البلدان نمواً  ف قدرات أقل  ي تمت�ي

ف الدعم المقدم من الأونكتاد عىل المساهمة �ف وينصب ترك�ي
طار المتكامل المعزز. ويدعم الأونكتاد، عىل وجه التحديد، أقل  ي عملية الإ

ف قدرتها عىل توىلي زمام المبادرة �ف التجارية ومن ثم تحس�ي
طار من خلل إعداد الدراسات التشخيصية للتكامل التجاري وتحديثها، وصياغة وتجريب مشاريع  ي نطاق برنامج الإ

البلدان نمواً �ف
ي 

ي لتنفيذ مصفوفات العمل المنبثقة من الدراسات، ول سيما فيما يخص مشاريع إدماج التجارة من المستوى 2 ال�ت
التعاون التق�ف

طار المتكامل المعزز. ي للإ
يمولها الصندوق الستئما�ف

ي يقدمها الأونكتاد؟
ما نوع المساعدة ال�ت

طار المتكامل المعزز. ويمكن  ي الإ
ي تتناسب مع الطلبات المحددة الواردة من البلدان المشاركة �ف

يقدم الأونكتاد المساعدة ال�ت
ي يمكن أن تركز عليها المساعدة 

أن تؤدي هذه الطلبات إىل تحديث الدراسات التشخيصية للتكامل التجاري. ومن الجوانب ال�ت
ي تحددها التشخيصات التجارية القطرية، وإعداد وتنفيذ مشاريع المستوى 2 

أيضاً تعميم مراعاة مسائل السياسة التجارية ال�ت
ة الفنية  ي تقديم هذه المساعدة بمزيج من الخ�ب

ف الأونكتاد �ف المستمدة من مصفوفات العمل المتعلقة بتلك الدراسات. ويستع�ي
ي بناء القدرات الوطنية.

الوطنية والدولية لتيس�ي تبادل المعرفة وتحقيق النتائج القصوى – وذاك نهج يساعد أيضاً �ف

ي عجالة
ثار �ف النتائج والآ

، وبوركينا فاسو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية،  ف بدعم من الأونكتاد، أحرز عدد من أقل البلدان نمواً، مثل إثيوبيا، وب�ف
ي خططها 

ي إدماج السياسات التجارية �ف
�ف ، وموزامبيق، وميانمار، والنيجر، تقدماً  ، والسنغال، وغامبيا، وكمبوديا، وماىلي ي

وجيبو�ت
الوطنية للتنمية وتحديد الأولويات التجارية وتنفيذ مصفوفات العمل المستمدة من الدراسات التشخيصية للتكامل التجاري.

ي جمهورية الكونغو الديمقراطية. وُعرض التحديث  	
ي 2019، أنجز الأونكتاد تحديثاً للدراسة التشخيصية للتكامل التجاري �ف

�ف
/نوفم�ب 2019. وشدد وزير التجارة الخارجية خلل حلقة العمل عىل  ي

ين الثا�ف ي ت�ش
ي البلد �ف

ي حلقة عمل ُعقدت �ف
واعُتمد �ف

اتيجية. ي خطة البلد الوطنية للتنمية الس�ت
إدماج التشخيص وبعض التوصيات المنبثقة من الدراسة �ف

ف  	 ف جديدت�ي اتيجية تجاريت�ي ف عن سياسة واس�ت ي 2019 دراست�ي
ي كمبوديا وميانمار، أجرى الأونكتاد �ف

بناًء عىل طلب من حكوم�ت
اتيجيتها للتكامل التجاري  ي اس�ت

ق آسيا. وأُدمجت الدراسة المتعلقة بكمبوديا �ف ي رابطة أمم جنوب رسش
�ف البلدان نمواً  لأقل 

الرابطة، عرض  ي 
�ف نمواً  البلدان  لأقل  ف  الجديدت�ي ف  التجاريت�ي اتيجية  والس�ت السياسة  تنفيذ  ولدعم  الأول.  الفصل  بوصفها 

اتيجية كمبوديا  وع إىل تنفيذ توصيات اس�ت طار المتكامل المعزز. ويهدف الم�ش وعاً إقليمياً سُيعتمد ضمن الإ الأونكتاد م�ش
ي الدراسة التشخيصية للتكامل 

للتكامل التجاري، ودراسة السياسة التجارية لميانمار، وقضايا السياسة التجارية المدرجة �ف
ي
 الأدوات ال�ت

 تتضمنها
 مجموعة
 أدوات
الأونكتاد
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الهدف  محددة  ببحوث  الرابطة  ي 
�ف نمواً  البلدان  أقل  ود  ف وس�ي لعام 2012.  الشعبية  الديمقراطية  لو  لجمهورية  التجاري 

اماتها. ف قليمي والوفاء بال�ت ي قدراتها من أجل قيادة المفاوضات التجارية بنجاح عىل الصعيدين المتعدد الأطراف والإ
وسيب�ف

	  . التواىلي ي 2015 و2016، عىل 
�ف وإثيوبيا  ي 

ي جيبو�ت
�ف التجاري  للتكامل  التشخيصية  الدراسة  تحديثات  واعتمد  الأونكتاد  أعّد 

ي كل البلدين، وأوصت 
ي التحديثات عىل زيادة كفاءة البيئة التجارية �ف

وركزت عنارص السياسة التجارية وتيس�ي التجارة والنقل �ف
. ورتب الأونكتاد لعقد حلقة  ي

ي وميناء جيبو�ت
ي – إثيوبيا الذي يربط أديس أبابا بجيبو�ت

ي لممر جيبو�ت
ف الأداء اللوجس�ت بتحس�ي

ف نظم اللوجستيات  /نوفم�ب 2016 بغية مناقشة الخيارات المتاحة لتحس�ي ي
ين الثا�ف ي ت�ش

ي وإثيوبيا �ف
عمل للمتابعة بشأن جيبو�ت

ي أيار/
ي حلقة عمل ثانية ُعقدت �ف

ي – إثيوبيا ونوقشت �ف
وتيس�ي التجارة. ونتيجة لذلك، أُجريت دراسة لهيئة إدارة ممر جيبو�ت

. ثم وضع الأونكتاد  ف ف الطرف�ي نشاء هيئة إدارية للممر ب�ي مايو 2017. وأدى هذا الحدث إىل تأييد سيا�ي عىل أعىل مستوى لإ
ي 

ي التجارة �ف
طار المتكامل المعزز، بالتعاون مع وزار�ت ي الإ

وعاً إقليمياً من المستوى 2 �ف برنامجاً للمساعدة التقنية باعتباره م�ش
ي وإثيوبيا.

جيبو�ت

ي تنفيذ مصفوفات العمل المتعلقة بالدراسة التشخيصية  	
ي غرب أفريقيا تتناول سبل تحقيق التنسيق �ف

نُفذت مبادرة مماثلة �ف
ي أعقاب 

، وبوركينا فاسو، والنيجر(. و�ف ف للتكامل التجاري بشأن تيس�ي التجارة والنقل والعبور لدى بلدان غرب أفريقيا )ب�ف
ي فلورنسا بإيطاليا، بالتعاون مع أكاديمية الحوكمة العالمية والمعهد الجامعي 

ي 2016 �ف
حلقة عمل دون إقليمية ُعقدت �ف

وع إقليمي من المستوى 2، بالتعاون  ح م�ش ي 2017 مق�ت
طار المتكامل المعزز، وضع الأونكتاد �ف ي وبمشاركة أمانة الإ الأورو�ب

طار المتكامل المعزز.  ي جنيف وأمانة الإ
ف لدى الأمم المتحدة �ف ي هذه البلدان ومع الممثل الدائم لب�ف

مع منسق كل إطار �ف
وع رسمياً، وُقدم إىل الأمانة  ي بلدان غرب أفريقيا الثلثة الم�ش

طار المتكامل المعزز �ف واعتمدت اللجنة التوجيهية الوطنية للإ
من أجل موافقتها النهائية عليه.

نامج حقائق وأرقام بشأن ال�ب

تاريخ البدء: 2012
ي المتوسط(

ي تتلقى المساعدة سنوياً: 5 )�ف
البلدان ال�ت

ي تلقت المساعدة: 10 )تحديثات الدراسة التشخيصية 
البلدان ال�ت

للتكامل التجاري(
unctad.org/EIF : الموقع الشبكي

نامج: أهداف التنمية المستدامة المشمولة بال�ب
ًة: 7 و19 مبارسش

ة: 1 بطريقة غ�ي مبارسش

المانحون/مصدر التمويل )2014–2019(

مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

إثيوبيا  مرت  الماضية،  القليلة  العقود  ي 
"�ن

تنظيمية  أطراً  ووضعت  هام  إصالحي  نامج  ب�ب
ي هذا 

ن بيئة الأعمال. و�ن ومؤسسية هامة لتحس�ي
الصدد، أنجز البلد الدراسة التشخيصية للتكامل 
ي تركز عىل سياسات التجارة وتيس�ي 

التجاري ال�ت
ن الدراسة أن هذه العنارص  التجارة والنقل. وتب�ي
ن الطريق  ك�ي ي أيضاً. ويمهد هذا ال�ت

وجيهة لجيبو�ت
لزيادة كفاءة وفعالية بيئة الأعمال. ولما كان ممر 
الرئيسي  التجاري  يان  الرسث هو  ي 

جيبو�ت  - إثيوبيا 
شد  للبلدين، فمن المهم أن يكون مواتياً وأن يس�ت
. وحان الوقت لحل  ن بمبدأ وضٍع مربح للجانب�ي
ك.  جميع المسائل القائمة عىل طول الممر المش�ت
ن البلدين الآن إىل أعىل  وقد وصلت العالقات ب�ي
مستوى حيث أطلقنا خط السكك الحديدية الجديد 
. وأود أن  ي

من أديس أبابا إىل دير داوا ثم إىل جيبو�ت
أشكر الأونكتاد والإطار المتكامل المعزز وجميع 

ن عىل جهودهم الدؤوبة". كاء المانح�ي الرسث

 بيكيىلي بولدو، وزير التجارة،
إثيوبيا، 2017

ي
 الأدوات ال�ت

 تتضمنها
 مجموعة
 أدوات
الأونكتاد

https://unctad.org/en/Pages/ALDC/Technical%20Assistance/Integrated-Framework-for-Trade-related-Technical-Assistance-to-LDCs.aspx
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 النفاذ إل السوق وقواعد المنشأ
ات الجغرافية لصالح  والمؤ�ش

أقل البلدان نمواً
ي التجارة الدولية

دعم مشاركة أقل البلدان نمواً �ن

السياق العالمي
ي أسواق البلدان المتقدمة والبلدان النامية بموجب عدة نُظم وترتيبات. ومن 

تتمتع أقل البلدان نمواً بمعاملة جمركية تفضيلية �ف
ء ما عدا الأسلحة"، وقانون الوليات المتحدة  ي

ي المسماة "كل �ش م، ومبادرة التحاد الأورو�ب بينها مبادرات مثل نظام الأفضليات المعمَّ
ي ومجموعة دول  ف التحاد الأورو�ب اكة ب�ي ي إطار اتفاقات ال�ش

ي أفريقيا، والأفضليات التجارية �ف
الأمريكية بشأن تشجيع النمو والفرص �ف

ي تشكل قواعد المنشأ ركناً أساسياً من أركانها.
ها من ترتيبات الأفضليات التجارية ال�ت ي والمحيط الهادئ، وغ�ي أفريقيا والكاري�ب

ي ل تزال قائمة التغلب عىل التنويع المحدود 
ض نفاذ أقل البلدان نمواً إىل الأسواق. ومن دواعي القلق ال�ت غ�ي أن عقبات كأداء تع�ت

ف  ف المحلي�ي ي إلحاق صغار المنتج�ي
النطاق لصادرات أقل البلدان نمواً وانخفاض قيمتها المضافة ومواجهة التحدي المستمر المتمثل �ف

ي الذي يتمتع به عدد من أقل البلدان نمواً  ي الوقت ذاته، يتيح التنوع البيولوجي ال�ش
بسلسلة القيمة العالمية للسلع الأساسية. و�ف

ات التقليدية القادرة عىل المنافسة عىل  ي إنتاج طائفة من المنتجات والمستحرصف
لهذه البلدان إمكانية الستفادة من مواردها الطبيعية �ف

اف بجودة  وة الطبيعية اتخاذ تداب�ي تكفل الع�ت ي الستفادة من هذه ال�ش
الصعيد العالمي وتحقيق عائدات أعىل من المبيعات. وتقت�ف

ي هذا الصدد استخدام 
ي يُمكن أن يؤخذ بها �ف

ين. ومن الُنهج الهامة ال�ت ف والمش�ت منتجات معّينة وتكسبها سمعة طيبة لدى المستهلك�ي
اتيجية لوضع العلمات التجارية لهذه المنتجات. ات الجغرافية مقرونة باس�ت المؤرسش

عانة البلدان النامية عىل استيفاء مقتضيات قواعد  ي مضمار السياسات ويقدم المساعدة التقنية لإ
ويسدي الأونكتاد المشورة �ف

ف معدلت استخدام التفضيلت التجارية  ف عىل َمنشأ المنتجات – بغية تحس�ي ك�ي المنشأ بموجب ترتيبات التفضيلت التجارية – مع ال�ت
علن الوزاري  ي منظمة التجارة العالمية عىل تنفيذ الإ

الممنوحة لها. فمنذ 2006 مثلً، ساعد الأونكتاد أقل البلدان نمواً الأعضاء �ف
(، بشأن وصول جميع المنتجات إىل  ف لعام 2005 الذي اعتمده المؤتمر الوزاري السادس لمنظمة التجارة العالمية )هونغ كونغ، الص�ي
علن إىل أن تكون قواعد المنشأ التفضيلية المطبقة عىل الواردات  الأسواق من دون رسوم جمركية أو حصص مفروضة. ودعا هذا الإ
ي تيس�ي نفاذها إىل الأسواق. ويقدم الأونكتاد الدعم أيضاً بشأن القرارين 

الآتية من أقل البلدان نمواً بسيطة وشفافة وأن تساهم �ف
( بشأن قواعد المنشأ التفضيلية لأقل البلدان نمواً. علوة  ي و�ب ي إندونيسيا، ون�ي

ف الصادرين عن منظمة التجارة العالمية )باىلي �ف الوزاري�ي
ي رفع قيمة المنتجات التقليدية باغتنام الفرص التجارية، 

عىل ذلك، يساعد الأونكتاد المجتمعات الريفية وحكومات أقل البلدان نمواً �ف
ات الجغرافية وتيس�ي المتثال للمتطلبات الصحية ومتطلبات الصحة النباتية. مثل المؤرسش

كيف يمكن أن يُيس امتثال قواعد منشأ المنتجات النفاَذ إىل الأسواق؟
ي يقدمها الأونكتاد بشأن النفاذ إىل الأسواق وقواعد المنشأ. 

مبدأ إمساك البلدان بزمام المبادرة هو أساس المساعدة التقنية ال�ت
ي يصّدرها البلد الذي يستفيد من هذه 

ي إطار نظام التفضيلت المعمم، يجب أن تمتثل المنتجات ال�ت
وبالنسبة لجميع النظم المندرجة �ف

وري لكي  ي تثبت المتثال لهذه القواعد رصف
ي تضعها البلدان المانحة لهذه التفضيلت. وتوثيق الأدلة ال�ت

التفضيلت لقواعد المنشأ ال�ت
ي هذا المجال إسداء 

ي يقدمها الأونكتاد لدعم البلدان النامية �ف
تكون المنتجات مؤهلة للمعاملة الجمركية التفضيلية. وتشمل الخدمات ال�ت

المشورة للحكومات وللقطاع الخاص بغية المتثال لمتطلبات المنشأ وتقديم المساعدة التقنية المناسبة، مثل المذكرات الستشارية 
تيبات التجارية. ي إطار مختلف ال�ت

ي صياغة قواعد المنشأ التفضيلية والتفاوض بشأنها �ف
بشأن خيارات السياسات المتاحة �ف

ات الجغرافية أن تعزز قيمة المنتج السوقية؟ كيف يمكن للمؤ�ش
ات الجغرافية بناًء عىل الطلب. ويستدعي تحديد المنتجات التقليدية وتسجيلها  يقدم الأونكتاد المساعدة التقنية بشأن المؤرسش
نتاج، وهو النص الرئيسي الذي يحدد هوية المنتج الفريدة.  ي اتخاذ خطوات ش�ت مثل صياغة بيان معلومات الإ

ي إطار مؤرسش جغرا�ف
�ف

. وتعود هذه المعلومات أيضاً بالفائدة عىل  ي
ي تجعلها فريدة عىل الصعيد الجغرا�ف

وتزداد قيمة المنتجات كلما أمكن إبراز المزايا ال�ت
ي 

الزبناء الذين يمكن أن تستهويهم هذه المنتجات عندما يحصلون عىل مزيد من المعلومات عنها. ويقدم الأونكتاد الدعم للبلدان �ف
ي 

ات الجغرافية – وهي علمات توضع عىل منتجات ذات منشأ جغرا�ف ي يمكن أن تكون مؤهلة لستخدام المؤرسش
تحديد المنتجات ال�ت

ي صياغة المواصفات القانونية لهذه المنتجات وإعداد سياسة 
محدد وتتمتع بمزايا أو بسمعة حسنة مكتسبة من ذلك المنشأ – و�ف

للعلمات التجارية.
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ي عجالة
ثار �ف النتائج والآ

علن الوزاري الصادر عن المؤتمر الوزاري السادس لمنظمة التجارة العالمية لعام 2005، يقدم الأونكتاد منذ 2006  تمشياً مع الإ
ي وصول جميع المنتجات إىل الأسواق من دون 

ي مفاوضات المنظمة بتوف�ي المساعدة التقنية �ف
دعماً منتظماً إىل أقل البلدان نمواً �ف

رسوم جمركية أو حصص مفروضة، وفيما يخص قواعد المنشأ.

. وشكل هذا النشاط الأساس  ي اكة مع المعهد الجامعي الأورو�ب أ الأونكتاد ينظم منذ 2014 دورات تدريبية تنفيذية ب�ش وما ف�ت
ي سياق 

للتحض�ي لجتماعات اللجنة التقنية المعنية بقواعد المنشأ والمؤتمر الوزاري الحادي ع�ش لمنظمة التجارة العالمية )2017(. و�ف
ي هذا الشأن وتسعى سعياً حثيثاً إىل تنفيذ 

ي بشأن قواعد المنشأ التفضيلية، أجرت أقل البلدان نمواً مفاوضات ناجحة �ف و�ب قراري باىلي ون�ي
ي يدعمها الأونكتاد لصالح أقل البلدان نمواً، فإن الحوار بشأن إصلح قواعد المنشأ راسخ 

هذه القواعد. وبفضل أنشطة الدعوة هذه ال�ت
ي إصلح قواعد المنشأ الخاصة بها.

ي جدول أعمال المنظمة، وبدأت بلدان تنظر �ف
�ف

ي زيادة معدلت استخدام التفضيلت 
ي الوقت المناسب دوراً حاسماً �ف

ي يقدمها الأونكتاد لأقل البلدان نمواً �ف
وأدت المساعدة ال�ت

ي 2011. فعىل سبيل المثال، 
ي إصلحاً لقواعد المنشأ �ف ء إل السلح" بعد أن أجرى التحاد الأورو�ب ي

الممنوحة بموجب مبادرة "كل �ش
ي المائة مقارنة 

ي 2011 بنحو 80 �ف
ي من كمبوديا �ف رة إىل التحاد الأورو�ب زادت معدلت الستخدام بالنسبة للدراجات الهوائية المصدَّ

ف عامي 2010 و2015، بستة أمثال تقريباً، فارتفعت  ي السنة السابقة. وفضلً عن ذلك، زادت ِقَيُم الصادرات، ب�ي
ي المائة �ف

بنسبة 33 �ف
من 60 مليون دولر إىل 347 مليون دولر.

ع  ف مضماري البحث والممارسة بشأن قواعد المنشأ. ونتيجة لذلك، رسش وعزز هذا التعاون الطويل الأمد المزيد من التعاون ب�ي
ي 2019. والهدف 

اء قواعد المنشأ �ف ي عقد اجتماعات مائدة مستديرة منتظمة لخ�ب
، �ف ي الأونكتاد، بالتعاون مع المعهد الجامعي الأورو�ب

ي القطاع 
من هذا الحدث السنوي هو مناقشة ووضع جدول أعمال للبحوث يركز عىل السياسات وتزويد الحكومات والجهات الفاعلة �ف

ي قواعد منشأ المنتجات ومعدلت استخدامها، وأفضل 
ف التقارب �ف اوح ب�ي ي ت�ت

الخاص بالبيانات والتحليلت والأدوات العملية ال�ت
دارية. الممارسات المتعلقة بإصدار شهادات المنشأ والإجراءات الإ

ي منتجاتها التقليدية، قدم الأونكتاد 
ي أقل البلدان نمواً وزيادة عنرص القيمة المضافة �ف

وسعياً لتعزيز قدرة المجتمعات الريفية �ف
ات الجغرافية أداًة للحماية  ي اعتماد المؤ�ش

ف والسنغال وكمبوديا وميانمار، وبلدان أخرى، �ف ي إثيوبيا وب�ف
الدعم للمجتمعات المحلية �ف

ي كمبوديا، وغاري سوهوي )دقيق المنيهوت( من 
ي دعم منتجي فلفل كامبوت �ف

ف تجربة الأونكتاد �ف والتسويق. فعىل سبيل المثال، تب�ي
ات الجغرافية. ة من استخدام المؤرسش ي إثيوبيا، أن المجتمعات الريفية يمكن أن تستفيد استفادة كب�ي

، وبُن هارينا �ف ف ي ب�ف
سافالو �ف

وع مدونة  ف يصنعن نوعاً فريداً من دقيق الغاري استعراضاً متأنياً لم�ش ، أجرت 24 امرأة من ب�ف ف ي ب�ف
وخلل حلقة عمل عقدت �ف

ي "غاري سوهوي من سافالو". وكانت حلقة 
ممارسات تكفل أن تعكس الوثيقة بدقة المعارف التقليدية بشأن كيفية صنع المنتج النها�أ

ي صنعه. وهذا مثال 
ف �ف ي نظمها الأونكتاد، معلماً بارزاً عىل طريق إدخال المنتج إىل أسواق أك�ب وزيادة دخل المتخصص�ي

العمل، ال�ت
ي كث�ي من الأحيان بعيدة عن الأنظار بينما هي جاهزة للتوزيع 

ي بعض أفقر البلدان ل تزال �ف
عىل أن مواد غذائية وحرفاً يدوية فريدة �ف

عىل نحو أفضل.

نامج حقائق وأرقام بشأن ال�ب

تاريخ البدء: 2006
ي تتلقى المساعدة سنوياً: تقديم المساعدة بانتظام عىل 

البلدان ال�ت
ي منظمة التجارة 

مدار السنة إىل جميع أقل البلدان نمواً الأعضاء �ف
ي المتوسط((

ات الجغرافية )�ف العالمية؛ 3 بلدان )المؤرسش
ي 

ي تلقت المساعدة: جميع أقل البلدان نمواً الأعضاء �ف
البلدان ال�ت

ات الجغرافية( الأونكتاد )قواعد المنشأ(؛ 18 بلداً )المؤرسش
unctad.org/gsp/rules : الموقع الشبكي

نامج: أهداف التنمية المستدامة المشمولة بال�ب
ًة: 8 و10 و17 مبارسش

ة: 1 و5 و12 و14 بطريقة غ�ي مبارسش

المانحون/مصدر التمويل )2014–2019(

ق أفريقيا والجنوب الأفريقي كة ل�ش هولندا والسوق المش�ت

ي
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كرس حلقة االعتماد عىل السلع االأساسية
 تنويع القتصادات وتعزيز الأنشطة غ�ي المرتبطة

بالسلع الأساسية

السياق العالمي
ي كث�ي من البلدان النامية، عىل صادرات السلع الأساسية الخام إىل تقييد التحول الهيكىلي والسعي إىل 

يؤدي العتماد المفرط، �ف
ي 2017، أي البلدان 

ي البلدان النامية كانت تعتمد عىل السلع الأساسية �ف
تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويقدر الأونكتاد أن ثل�ش

تب عىل  ي المائة أو أك�ش من مجموع الصادرات. وت�ت
ي شكلت فيها منتجات الزراعة أو المعادن أو النفط الخام غ�ي المجهزة 60 �ف

ال�ت
ي البلدان، 

ي أسعار السلع الأساسية بشدة إدارة القتصاد الكىلي �ف
هذا العتماد عواقب اقتصادية وخيمة. وتعوق دورة الزدهار والكساد �ف

ويحد الفتقار إىل أنشطة ذات قيمة مضافة من التنمية الصناعية.

ويتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة ك� حلقة العتماد عىل السلع الأساسية. وينبغي للبلدان النامية أن تضيف قيمة 
أك�ب إىل سلعها الأساسية وأن تنّوع أنشطتها لتشمل مجالت غ�ي مرتبطة بالسلع الأساسية. وينبغي لها أن تتوقع دورة الزدهار 
اً، ينبغي لها أن تخطط  دارة القتصاد الكىلي والشؤون المالية. وأخ�ي ي أسعار السلع الأساسية من خلل سياسات حصيفة لإ

والكساد �ف
ي هذه الجهود من 

لكيفية تحويل ثروة الموارد الطبيعية إىل وظائف وسبل معيشة أفضل لمواطنيها. ويساعد الأونكتاد البلدان �ف
خلل برنامجه المتعلق بك� حلقة العتماد عىل السلع الأساسية.

د الحتياجات؟ كيف تُحدَّ
ي إطار النتائج المواضيعية الرئيسية الأربع التالية:

استجابة لطلب المساعدة، يعمل الأونكتاد مع البلد عىل تقييم احتياجاته �ف

ي قطاع السلع الأساسية فيها. 	
تطوير أنشطة ذات قيمة مضافة �ف

ف قطاع السلع الأساسية والقتصاد الأوسع نطاقاً. 	 إقامة روابط إنمائية ب�ي

تنويع القتصاد ليشمل أنشطة غ�ي مرتبطة بالسلع الأساسية. 	

قليمية. 	 ي سلسل القيمة العالمية والإ
الندماج �ف

نامج أنشطة يمكن أن يشمل حلقات عمل وتدريباً  ي ل�ب
وبغية الستجابة للحتياجات المحددة، يخطط الأونكتاد والبلد المع�ف

وخدمات استشارية وتحليلت للسياسات وأحداثاً لبناء توافق الآراء وخدمات إعلمية.

ي سياقه 
ي العتبار اعتماد البلد عىل السلع الأساسية �ف

ويتطلب تنفيذ برنامج فعال اتباع نهج متكامل لسلسلة القيمة يأخذ �ف
ف والنساء  ، وتركز تحديداً عىل صغار المنتج�ي ي

ف العام والخاص والمجتمع المد�ف ك القطاع�ي الكامل. ويتطلب أيضاً عملية شاملة ت�ش
ف بلدان الجنوب مبدآن آخران من مبادئ برنامج ك� حلقة العتماد عىل  ف الوكالت والتعاون فيما ب�ي والأقليات. والتعاون فيما ب�ي

السلع الأساسية.

ي عجالة
ثار �ف النتائج والآ

ي تقليل اعتمادها عىل السلع الأساسية وتنويع اقتصاداتها وتحويل ثرواتها 
نامج منذ 2008 أك�ش من 30 بلداً نامياً �ف ساعد ال�ب

المستمدة من الموارد الطبيعية إىل تنمية مستدامة.

إطار  	 ي 
�ف وع،  بالم�ش المشمولة  البلدان  ي 

�ف الحتياجات  حسب  المكيفة  علمية  الإ والأدوات  السياسات  من  مجموعة  ت  نُ�ش
ي للسلع الأساسية  ف دولر، بتمويل من برنامج التحاد الأورو�ب وع للمساعدة التقنية المقدمة من الأونكتاد بمبلغ 3,9 ملي�ي م�ش

ي والمحيط الهادئ. الزراعية الخاص بمجموع دول أفريقيا والكاري�ب

ي  	
الغذا�أ الزراعي والتجارة والأمن  نتاج  الإ تناول  المكسيك  ي 

الزراعية �ف الأساسية  السلع  لسياسات  الأونكتاد استعراضاً  أجرى 
اتيجية. والحد من الفقر، وشمل 13 منتجاً زراعياً حددتها السلطات المكسيكية باعتبارها ذات أهمية اس�ت

اكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا زمام خريطة طريق القطن الأفريقي، وهي إطار إقليمي لتنمية قطاع القطن  	 تولت ال�ش
ف العام للأونكتاد. ي أفريقيا، بقيادة من الأم�ي

�ف

ي أفريقيا عىل صياغة سياسات ولوائح تنظيمية فعالة تتعلق  	
ي ثلثة بلدان �ف

درب الأونكتاد أك�ش من 600 واضع سياسات �ف
ي إطار 

ي القطاعات الستخراجية. ووفقاً لواضعة سياسات من تشاد تلقت التدريب �ف
نمائية والمحتوى المحىلي �ف بالروابط الإ

وع الأونكتاد زودها بالمعارف اللزمة للنهوض  وع، ورُّقيت إىل منصب نائبة المدير العام للمصفاة الوطنية، فإن م�ش الم�ش
ي
 الأدوات ال�ت

 تتضمنها
 مجموعة
 أدوات
الأونكتاد



عي
،ن

م ا 
 ام
سي
يا
ز ا 
نبا
  س

لل
  ا 

عا 
ا ا

 ل
الا

ه من المشتقات  ين وغ�ي ف ي القتصاد التشادي من خلل توف�ي الب�ف
ف قطاع النفط وقطاعات أخرى �ف بعملية إقامة الروابط ب�ي

وع من حساب الأمم المتحدة للتنمية. النفطية. ويُموَّل هذا الم�ش

ق أفريقيا والجنوب الأفريقي عىل تصميم  	 ي رسش
وع آخر ممول من حساب التنمية، أربعة بلدان �ف ساعد الأونكتاد، من خلل م�ش

ف المضيف للقيمة لمنتجات القطن  مبادرات تجارية ووضع سياسات وإعداد موجزات للستثمار من أجل النهوض بالتجه�ي
الثانوية، مثل قوالب الوقود المنتَجة من سيقان القطن ومنتجات القطن الماصة المستمدة من ألياف النفايات. والغرض من 
ي بناء قطاع قطن أقدر 

ي المناطق الريفية، و�ف
ف ورواد الأعمال، ول سيما �ف ي زيادة فرص الدخل للمزارع�ي

سهام �ف ذلك هو الإ
عىل الصمود بوجه عام.

ي جميع بلدان العالم، 2013–2017
درجة العتماد عىل صادرات السلع الأساسية �ن

)نسبة مئوية(

 

20-040-2060-4080-60

100-80

غ ��أندورا، لكسم

ص، مالطا ��ق

سانت كيتس ونيفس
أنتيغوا وبربودا، بربادوس
جزر البهاما، دومينيكا
سانت فنست،
جزر غرينادين، غرينادا
ترينيداد وتوباغو،
سانت لوسيا

دي ��كابو ف

البحرين
قطر

ملديف
سنغافورة

جزر القمر
سيشيل

موريشيوس
�
تيمور – ليش��

� دار الس�م
برو��

البيانات غ�� متاحة

تونغا، جزر سليمان،
يا � ��يباس، ميكرون ��ك
(و¡يات – الموحدة)

جزر مارشال
توفالو، ساموا
با¡و، فانواتو،
فيجي، ناورو

سان تومي
� �وبرينسي�

نامج حقائق وأرقام بشأن ال�ب

ي جميع 
النطاق: البلدان النامية المعتمدة عىل السلع الأساسية �ف

المناطق
تاريخ البدء: 2008

ي المتوسط(
المشاريع المنفذة سنوياً: 1 )�ف

المشاريع المنفذة ح�ت الآن: 11
بون: أك�ش من 000 2 شخص، من بينهم أك�ش من  الأشخاص المدرَّ

ي 21 بلداً نامياً
600 امرأة، �ف

unctad.org/commodities : الموقع الشبكي

نامج: أهداف التنمية المستدامة المشمولة بال�ب
ًة: 8 و9 مبارسش

المانحون/مصدر التمويل )2014–2019(

اد، وإدارة الشؤون  ، والمرصف الأفريقي للتصدير والست�ي ف الص�ي
القتصادية والجتماعية )الصندوق الفرعي لخطة التنمية المستدامة 
لعام 2030(، والمعهد الدوىلي للتنمية المستدامة، ومنظمة الأغذية 

والزراعة للأمم المتحدة، وحساب الأمم المتحدة للتنمية

"يمكن للُمزارع زيادة الدخل اليومي من خالل 
إذن  ينتجه. ويلزم  الذي  للقطن  تحويل طفيف 
ن من الحصول عىل التكنولوجيات  ن المزارع�ي تمك�ي

المناسبة لدخلهم وبيئتهم".

ق  كة لرسث ي بالصناعة، السوق المش�ت
المدير المع�ن

أفريقيا والجنوب الأفريقي، 2019

ي الحد 
"يمكن أن تساعدنا القوالب والكريات �ن

من إزالة الغابات لأنها يمكن أن تكون بديالً عن 
فحم الكتلة الأحيائية، الذي أدى إىل إزالة الغابات 

ي بلدي".
�ن

ي
 نائب رئيس رابطة القطن �ن

زامبيا، 2019
ي
 الأدوات ال�ت

 تتضمنها
 مجموعة
 أدوات
الأونكتاد

https://unctad.org/en/Pages/SUC/Commodities-Special-Unit.aspx
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خدمات النقل والخدمات اللوجستية 
المستدامة والقادرة عىل الصمود

ي تنفيذ خدمات نقل البضائع والخدمات 
دعم البلدان النامية �ن

اللوجستية المستدامة والقادرة عىل الصمود

السياق العالمي
ي الوقت نفسه، 

ي تأكيد أهمية نقل البضائع باعتباره محفزاً للتجارة ومحركاً للنمو وقاطرة للتنمية الجتماعية. و�ف
ل يمكن المغالة �ف

نسان والبيئة والمناخ مدعاة للقلق. وإذا تُركت الأمور عىل حالها، ستقوض الأنماط  ي صحة الإ
فإن التأث�ي الضار لأنشطة نقل البضائع �ف

غ�ي المستدامة لنقل البضائع التحقيق الفعىلي لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس المعتمد 
ي وجه 

بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغ�ي المناخ. وقد عمم الأونكتاد مراعاة اعتبارات الستدامة والقدرة عىل الصمود �ف
ي اندماج البلدان النامية 

ي المساعدة �ف
ي برنامج عمله المتعلق بلوجستيات النقل والتجارة. ويتمثل الهدف العام من ذلك �ف

تغ�ي المناخ �ف
ي سلسل القيمة من خلل نظم لنقل البضائع تتسم بالكفاءة والموثوقية 

ي شبكات التجارة ونظم النقل. وسيي� ذلك مشاركتها �ف
الفعىلي �ف

والفعالية من حيث التكلفة وجودة الربط والشمول الجتماعي والستدامة البيئية والقدرة عىل التكيف مع المناخ. والنقل البحري، الذي 
ي المائة من تجارة السلع العالمية من حيث الحجم المنقول بحراً، حافز بالغ الأهمية للتنمية المستدامة.

يستأثر بأك�ش من 80 �ف

كيف يعمل برنامج النقل المستدام والقادر عىل الصمود؟
يتألف برنامج النقل المستدام والقادر عىل الصمود من عدة عنارص، ويركز عىل تقديم الخدمات التالية:

ف وسياسات النقل. شارك الأونكتاد  	 ي داعم لتيس�ي النقل والتجارة، من خلل تقديم خدمات استشارية بشأن قوان�ي
تعزيز إطار قانو�ز

ف عىل جوانب النقل البحري القتصادية  ك�ي ي ميدان قانون النقل البحري، مع ال�ت
ي وضع القواعد والمعاي�ي �ف

عىل نطاق واسع �ف
والتجارية. وتتناول اتفاقيات دولية وقواعد نموذجية ذات صلة جوانب النقل البحري القتصادية والمسؤولية عن النقل البحري 
للبضائع والنقل متعدد الوسائط، فضلً عن إنفاذ المطالبات البحرية. وإضافة إىل إسداء المشورة القانونية عند الطلب، يُعّد 
ي تقييم مزايا التصديق عىل الصكوك 

ف وسياسات النقل، تهدف إىل مساعدة البلدان النامية �ف الأونكتاد دراسات تحليلية عن قوان�ي
. وقد تناولت التقارير ذات الصلة طائفة واسعة من المواضيع،  ي

ي تنفيذها عىل الصعيد الوط�ف
القانونية الدولية ذات الصلة أو �ف

منها نقل البضائع بحراً وجواً، والنقل متعدد الوسائط، والسلمة عىل الطرق، والتلوث النفطي الناتج عن السفن، والأمن البحري 
تبة عىل تغ�ي المناخ. مداد، والملحة الساحلية، والآثار الم�ت وأمن سلسل الإ

. ما انفك الأونكتاد يبحث  	 ها من الب�ز التحتية الرئيسية للنقل الساحىلي أ البحرية وغ�ي تحليل آثار تغ�ي المناخ وتكيف الموا�ز
ف عىل التكيف مع تغ�ي المناخ وبناء القدرة عىل  ك�ي ي النقل البحري منذ أك�ش من عقد، وزاد ال�ت

تبة عىل تغ�ي المناخ �ف الآثار الم�ت
وع بشأن آثار  ي تنفيذ م�ش

ي أعقاب النجاح �ف
. و�ف ها من الب�ف التحتية الرئيسية للنقل الساحىلي أ البحرية العالمية وغ�ي صمود الموا�ف

اك مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة  ، ينفذ الأونكتاد، بالش�ت ي ي منطقة الكاري�ب
تغ�ي المناخ وتكيف الب�ف التحتية للنقل الساحىلي �ف

ي وجه تغ�ي المناخ من أجل التجارة والسياحة والتنمية 
وعاً بشأن ب�ف النقل التحتية القادرة عىل الصمود �ف وبتمويل من ألمانيا، م�ش

ة النامية. ي الدول الجزرية الصغ�ي
المستدامة �ف

ي هذا الصدد بناء  	
ي النهوض بإدارة وتشغيل ممرات النقل الخاصة بها. تشمل أعمال الأونكتاد �ف

مساعدة البلدان النامية �ز
ف أداء الممرات  القدرات المؤسسية من خلل وضع ترتيبات إدارة الممرات والإطار التنظيمي اللزم. والهدف من ذلك هو تمت�ي
ي 

ي تنظمها وكيانات القطاع الخاص ال�ت
ف الجهات المعنية بالممرات والهيئات ال�ت التشغيىلي وإدارتها وتشجيع التنسيق والتعاون ب�ي

ي ممرات العبور والنقل. وتشمل المبادئ 
ي ذلك أيضاً القدرة عىل تعزيز العمليات المستدامة �ف

تشغلها، عىل سبيل المثال. ويب�ف
ذات الصلة الكفاءة القتصادية، مثل سلسة النقل والحركة التجارية والفعالية من حيث التكلفة والقدرة التنافسية والموثوقية 
ي استخدام الطاقة والسلمة والستدامة البيئية )أي الستعمال الملئم للبيئة وانخفاض 

والتشغيل السلس والفعال والكفاءة �ف
ي وجه تغ�ي المناخ( والشمول الجتماعي )أي توف�ي الخدمات 

النبعاثات الكربونية واستخدام الطاقة النظيفة والقدرة عىل الصمود �ف
ي دعم المناطق الريفية والتنمية القطاعية الرئيسية(.

بأسعار معقولة وسهولة الوصول إليها وإسهامها �ف

ي  	
ي جهودها الرامية إىل الم�ف

تعزيز نظم نقل البضائع وتمويل نقل البضائع عىل نحو مستدام. يدعم الأونكتاد البلدان النامية �ف
ية(. ولهذا الغرض،  أ والطرق الحرصف صوب نظم مستدامة لنقل البضائع )مثل الطرق والسكك الحديدية والممرات البحرية والموا�ف
وضع الأونكتاد ُعدة أدوات الخدمات واللوجستيات المستدامة لنقل البضائع، تتضمن مجموعة أنشطة تدريب شاملة مخصصة 
ي هذا الصدد النقل 

ي تُتناول �ف
ف المواضيع المحددة ال�ت ي ذلك النقل متعدد الوسائط. ومن ب�ي

تغطي مختلف وسائط النقل، بما �ف
ات  ي ومؤرسش

ف العام والخاص والأداء البي�أ ف القطاع�ي اكات ب�ي أ المستدامة وإدارة الممرات والتمويل وال�ش البحري المستدام والموا�ف
. ويمكن تصميم التدريب بحيث يناسب احتياجات مجموعة واسعة النطاق من أصحاب المصلحة من البلدان النامية.  أ أداء الموا�ف

ي
 الأدوات ال�ت

 تتضمنها
 مجموعة
 أدوات
الأونكتاد
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نت وعمليات موثقة،  ن�ت وتضم ُعدة الأدوات أيضاً إطار الأونكتاد لنقل البضائع المستدام؛ وهو عبارة عن منهجية عىل شبكة الإ
اتيجيات مستدامة لنقل البضائع.  ي تخطيط وتصميم ووضع وتنفيذ اس�ت

ف �ف فضلً عن أدوات وتوجيهات عملية تساعد المستخدم�ي
: وتشمل هذه الأدوات ما يىلي

	 . ي
استبيان التقييم الذا�ت

ات الأداء الرئيسية. 	 قائمة قابلة للفرز تضم مؤرسش

فهرس الحلول والتداب�ي لنقل البضائع المستدام. 	

ي أكسيد الكربون وملوثات الهواء ع�ب الممرات. 	
نموذج حساب النبعاثات الذي يحدد كمية انبعاثات ثا�ف

اتيجيات  	 ي قدرة البلدان النامية عىل تصميم وتنفيذ سياسات واس�ت
ي مجال النقل البحري. يوجه الأونكتاد ويب�ف

ي �ز
د قطب معر�ز تعهُّ

النقل البحري القائمة عىل الأدلة. وتشمل الأدوات البحث والتحليل والبيانات المتعلقة بمسائل النقل البحري الرئيسية؛ والإحصاءات 
ف المسائل  اء والحلقات الدراسية وحلقات العمل. ومن ب�ي اء النقل البحري من خلل اجتماعات الخ�ب ات؛ ومناقشات خ�ب والمؤرسش
ي النقل 

، وتكاليف النقل، والحد من انبعاثات غازات الدفيئة �ف أ ي هذا الصدد التجارة البحرية، والنقل البحري والموا�ف
المشمولة �ف

ي إىل منشور الأونكتاد 
قليمي. ويستند القطب المعر�ف أ والربط بينها، فضلً عن تطورات النقل البحري الإ البحري، وأداء الموا�ف

ات  نت، ومؤرسش ن�ت الرئيسي المعنون استعراض النقل البحري، والموجزات القطرية البحرية، والإحصاءات الواسعة النطاق عىل الإ
الأداء الرئيسية.

ي عجالة
ثار �ف النتائج والآ

انيا المتحدة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية،  ف ق أفريقيا – ممرات العبور والنقل الشمالية والوسطى )أوغندا، وبوروندي، وجمهورية ت�ف �ش
ورواندا، وجنوب السودان، وكينيا(:

ي الممر الشماىلي لوضع  	
ي 2017، قدم الأونكتاد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الدعم إىل هيئة تنسيق العبور والنقل �ف

�ف
نامج  ي تعميم ال�ب

ي �ف
ي الخطة الرئيسية للهيئة. ويتمثل الهدف النها�أ

برنامج لنقل البضائع عىل نحو مراع للبيئة، أُدمج فيما بعد �ف
ي يجري وضعها باستخدام أدوات وتوجيهات برنامج الأونكتاد 

اتيجية الهيئة الطويلة الأجل لنقل البضائع المستدام، ال�ت ي اس�ت
�ف

لنقل البضائع المستدام.

اتيجية لنقل البضائع المستدام بغية  	 ي الممر المركزي لوضع اس�ت
ي 2018، قدم الأونكتاد الدعم إىل وكالة تيس�ي النقل العابر �ف

�ف
ي الخطة الرئيسية للوكالة.

إدماجها �ف

أ المستدامة، فضلً عن التمويل؛ وبناء القدرات فيما يتعلق  ي مجاىلي النقل البحري المستدام والموا�ف
ي – بناء القدرات �ف منطقة الكاري�ب

: ف ي وجه تغ�ي المناخ من أجل التجارة والتنمية المستدامت�ي
بب�ف النقل التحتية القادرة عىل الصمود �ف

المنطقة،  	 هذه  إىل  الدعم  الأونكتاد  قدم   ،2018 ي 
�ف

اتيجيتها  ، لوضع اس�ت ي بالتعاون مع مرصف التنمية الكاري�ب
المستدامة لنقل البضائع، فضلً عن إنشاء مرصد إقليمي 
أ  للوجستيات المستدامة، بالتعاون مع رابطة إدارة الموا�ف
ة  . وسيمّكن المرصد من وضع سياسات مستن�ي ي ي الكاري�ب

�ف
ي المنطقة، علوة عىل 

ي مجال النقل �ف
وقائمة عىل الأدلة �ف

ي إطار 
ترشيد تخصيص الموارد وتحديد الأولويات. و�ف

ي جميع 
اكة مع الرابطة الجامايكية لسائقي الشاحنات �ف رسش

دارة  ي جامايكا والإ
أنحاء الجزيرة ووزارة النقل والتعدين �ف

عمل  الأونكتاد حلقة  نظم  الطبيعية،  للموارد  الكندية 
ي جامايكا، 

يكولوجية �ف تدريبية وطنية بشأن السياقة الإ
ووضع منهجاً دراسياً للرابطة لتدريب أعضائها.

وع المتعلق بآثار تغ�ي المناخ وتكييف الب�ف  	 ي إطار الم�ش
�ف

، حقق الأونكتاد،  ي ي منطقة الكاري�ب
التحتية للنقل الساحىلي �ف

ف  ف الرئيسيت�ي كاء، النتيجت�ي بالتعاون مع مجموعة من ال�ش
: تقييم الختللت التشغيلية المحتملة ومخاطر  ف التاليت�ي
ي 

أ الدولية الساحلية �ف الغمر البحري للمطارات والموا�ف
مناخية  سيناريوهات  إطار  ي 

�ف وسانت لوسيا،  جامايكا 
ي تخطيط 

مختلفة؛ ومنهجية قابلة للمحاكاة للمساعدة �ف
التكيف وسلسلة من حلقات العمل لبناء القدرات ضمت 
. ي ي منطقة الكاري�ب

أصحاب المصلحة من 21 بلداً وإقليماً �ف

نامج حقائق وأرقام بشأن ال�ب

النطاق: جميع المناطق
تاريخ البدء: 2014

المشاريع المنفذة ح�ت الآن: 7
بون: أك�ش من 360 الأشخاص المدرَّ

ي تلقت المساعدة: أك�ش من 50
البلدان ال�ت

.unctad.org/ttl :فرع لوجستيات التجارة : الموقع الشبكي
ي منطقة 

آثار تغ�ي المناخ وتكييف الهياكل الأساسية للنقل الساحىلي �ف
SIDSport-ClimateAdapt.unctad.org : ي الكاري�ب

unctadsftportal.org :بوابة الأونكتاد لنقل البضائع المستدام
sft-framework.org :إطار الأونكتاد لنقل البضائع المستدام

نامج: أهداف التنمية المستدامة المشمولة بال�ب
ًة: 8 و9 و13 و14 مبارسش

ة: 1 و5 و7 و10 و11 و12 و16 و17 بطريقة غ�ي مبارسش

المانحون/مصدر التمويل )2014–2019(

الإسلمي  والبنك   ، ي الأورو�ب والتحاد  كوريا،  وجمهورية  ألمانيا، 
لوزان،  ي 

�ف للتكنولوجيا  السوي�ي  التحادي  والمعهد  للتنمية، 

وحساب الأمم المتحدة للتنمية، والبنك الدوىلي
ي
 الأدوات ال�ت

 تتضمنها
 مجموعة
 أدوات
الأونكتاد

https://unctad.org/en/Pages/DTL/Trade-Logistics-Branch.aspx


ي تتضمنها
 الأدوات ال�ت

مجموعة أدوات الأونكتاد

ي القتصادات، 
إحداث التحول �ف

وتعزيز التنمية المستدامة
نتاجية وتحويل القتصادات بنقل الموارد  يتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة بناء القدرة الإ
إىل قطاعات أك�ش إنتاجية واستدامة وتعزيز قدرتها التنافسية. والستثمار والتجارة والتكنولوجيا قنوات 
. وتُمّكن التجارة والستثمارات المتصلة بالتجارة،  هامة لتحقيق التنويع القتصادي والتحول الهيكىلي
نتاجية وتسلق سلسل  نتاجية وتنمية القدرات الإ نة برفع مستوى التكنولوجيا، البلدان من زيادة الإ المق�ت
ي يضطلع بها الأونكتاد البلدان النامية 

ي ال�ت
قليمية والعالمية. وتساعد أنشطة التعاون التق�ف القيمة الإ

ي يمكن أن تؤدي إىل تحول هيكىلي واندماج 
ي المبارسش نحو القطاعات ال�ت ي اجتذاب الستثمار الأجن�ب

�ف
نتاجية والعمالة،  ف التجارة والقدرة الإ قليمية والعالمية، وتعزيز الصلة ب�ي ي سلسل القيمة الإ

أفضل �ف
بموازاة إدماج أهداف التنمية المستدامة عىل جميع المستويات. وتدعم تلك الأنشطة البلدان أيضاً 
اتيجيات إنمائية قائمة عىل الخدمات،  ي النظام التجاري المتعدد الأطراف، وصياغة اس�ت

ي الندماج �ف
�ف

ونية والقتصاد الرقمي، والنهوض بالتجارة المستدامة، وتسخ�ي العلم والتكنولوجيا  لك�ت وتطوير التجارة الإ
نتاجية. والبتكار من أجل بناء القدرات الإ
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استعراضات سياسات االستثمار
تسخ�ي سياسات الستثمار لأغراض التنمية

السياق العالمي
ي 

زاً أساسياً للتنمية، ويمكن أن يعزز النمو، ويتيح فرص عمل جديدة، وينهض بالتجارة �ف ي المبارسش محفِّ يمثل الستثمار الأجن�ب
ي القتصاد المنفتح والفعال. ويمكن أن يُشكِّل أيضاً حافزاً لزيادة 

ي المبارسش أيضاً جزءاً أصيلً �ف السلع والخدمات. ويعت�ب الستثمار الأجن�ب
ي يمكن أن تربطه بالقتصاد المحىلي – مثل نقل التكنولوجيا 

ي القتصاد العالمي بفضل الروابط العديدة ال�ت
اندماج البلدان النامية �ف

ي وإنشاء صناعات جديدة. وتكوين رأس المال الب�ش

ي جميع البلدان. ولجنيها كاملة، ينبغي تعزيز تدفقاته 
ي المشار ل تتحقق تلقائياً ول تتوزع بالتساوي �ف غ�ي أن فوائد الستثمار الأجن�ب

الوافدة من خلل سياسات وطنية مواتية تهدف إىل الرتقاء باقتصاد البلد وتنويعه ودعمها بهيكل استثماري دوىلي فعال.

، يُجري الأونكتاد دراسات تشخيصية – تُعرف  ي المبارسش ي تهيئة بيئات سياساتية مواتية للستثمار الأجن�ب
ولدعم البلدان النامية �ف

باستعراضات سياسات الستثمار – تتناول أُطر الستثمار القانونية والتنظيمية والمؤسسية. وتُن�ش الستعراضات، الخاصة بكل بلد، 
ي مجال السياسات. ثم يضطلع الأونكتاد بأنشطة المساعدة التقنية لدعم البلدان 

باعتبارها تقارير استشارية تتضمن مشورة ملموسة �ف
ي الأخذ بتوصيات الستعراضات وتوسيع آفاق تحقيق التنمية المستدامة.

المستفيدة �ف

ما الذي يجعل استعراضات سياسات الستثمار فعالة؟
ع  ي ويُشجِّ

ي مراحل مختلفة. ويدعم هذا النهج توىلي زمام المبادرة عىل الصعيد الوط�ف
تُجرى استعراضات سياسات الستثمار �ف

البلدان عىل تعلم بعضها من بعض. وتُتبادل الممارسات الفضىل وتُستخلص الدروس.

ي كل مراحل هذه العملية وإليها يؤول 
ة، وزارًة أو وكالًة، �ف َُك الهيئة الوطنية النظ�ي ويبدأ الستعراض بطلب من الحكومة. وتُ�ش

ي مضمار السياسات.
أمر التوصيات �ف

ي المبارسش والستفادة منه. ويشكل ن�ش تقرير استعراض سياسات  ويتبع كل استعراض نهجاً خاصاً بكل بلد لجتذاب الستثمار الأجن�ب
الستثمار جزءاً من عملية تعزز تنفيذ التوصيات.

ي عجالة
ثار �ف النتائج والآ

ي المبارسش إليها وباتت هذه  	 ي تدفقات الستثمار الأجن�ب
ة �ف ي مختلف المناطق زيادة كب�ي

شهدت البلدان المشمولة باستعراضات �ف
ي أفريقيا.

التدفقات أقل تقلباً، كما هو حال أقل البلدان نمواً �ف

ي وضعها موضع  	
ي مضمار السياسات و�ف

ي تأييدها التوصيات المقدمة إليها �ف
ناً يتجىلَّ �ف اماً بيِّ ف م البلدان بالستعراضات ال�ت ف تل�ت

ف التقارير  التنفيذ، مثلما يتضح من تقارير المتابعة. وأظهر معظم تقارير التنفيذ بشأن استعراضات سياسات الستثمار من ب�ي
ايداً لدى المستثمرين الموجودين،  ف ف الجيد والقوي، واهتماماً م�ت اوح ب�ي ي أُنجزت ح�ت الآن مستويات تنفيذ ت�ت

الستة ع�ش ال�ت
ايدة عىل تسويق فرص الستثمار. ف وقدرة م�ت

ي طلب العديد من القتصادات الـ 53 المشمولة بالستعراض مساعدة تقنية من أجل المتابعة، وطلب  	
نامج �ف يتجىلَّ الهتمام بال�ب

البلدان الـ 27 الجديدة الستفادة من الستعراضات.

نُفذ ح�ت الآن أك�ش من 450 توصية. 	

ة ف نقاط رئيسية وج�ي

ي البلد. 
ف وتكثيف حملة التنويع �ف ي موريشيوس بعدة إصلحات لتحس�ي

أو� استعراض سياسة الستثمار �ف
ي المبارسش وتنويع القتصاد  ي مستويات الستثمار الأجن�ب

اً هائلً �ف ي المائة من التوصيات، وأثرت تأث�ي
ونُفذ أك�ش من 95 �ف
والحد من الفقر.

ي
 الأدوات ال�ت

 تتضمنها
 مجموعة
 أدوات
الأونكتاد
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 استعراضات سياسات الستثمار،
ين الأول/أكتوبر 2019  1999 – ترسث

قليمية( ي ذلك الستعراضات الوطنية والإ
)بما �ن

سيشيل

مكتملةجاريةمطلوبة

نامج حقائق وأرقام بشأن ال�ب

النطاق: جميع المناطق
تاريخ البدء: 1999

ي السنة: 3–4
الستعراضات �ف

ي أُجريت ح�ت الآن: 53، شملت 20 بلداً من أقل 
الستعراضات ال�ت

ي أفريقيا
البلدان نمواً، و29 بلداً �ف

الستعراضات القادمة: سيشيل
unctad.org/ipr : الموقع الشبكي

نامج: أهداف التنمية المستدامة المشمولة بال�ب
ًة: 8 و17 مبارسش

ة: 1 و2 و10 و16 بطريقة غ�ي مبارسش

المانحون/مصدر التمويل )2014–2019(

 ، ي ويج، وهولندا، والتحاد الأورو�ب ، وفنلندا، وال�ف ف السويد، والص�ي
ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث

ي استعراض 
"لم تُستبعد أي مسألة هامة �ن

سياسة الستثمار، وسيشكل التقرير خط الأساس 
الستثمار  مناخ  لإصــالح  إليه  سنستند  الــذي 
النمو  ي 

�ن المتمثل  الهدف  ي تحقيق 
ومساعدتنا �ن

المستدام والشامل للجميع".

تيغران خاشاتريان، وزير القتصاد، أرمينيا، 2019

استعراض  عىل  سنوات  عرسث  مرور  "بعد 
ي الجمهورية الدومينيكية، ل تزال 

سياسة الستثمار �ن
اتيجية  الوثيقة هي المخطط الذي يوجه كل اس�ت
استثمارية ننفذها اليوم؛ وكلما تولت إدارة جديدة 
وثيقة  أول  هو  الستعراض  فإن  الأمور،  مقاليد 

نسلمها إياها".

ن غوزمان، مديرة الستثمار، مركز  ناتاليا فاسك�ي
التصدير والستثمار، الجمهورية الدومينيكية، 

 2018

استعراض سياسة الستثمار

ي
 الأدوات ال�ت

 تتضمنها
 مجموعة
 أدوات
الأونكتاد
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استعراضات سياسات الخدمات
تحقيق إمكانات الخدمات

السياق العالمي
ي عام 2018 – أرسع من الناتج 

ي الخدمات تعرف توسعاً رسيعاً منذ عام 2005؛ فقد سجلت نمواً قوياً �ف
ما فتئت التجارة الدولية �ف

المحىلي الإجماىلي العالمي وتجارة البضائع – بحيث بلغ مجموع الصادرات 5,8 تريليون دولر. وحققت القتصادات النامية نمواً قوياً 
ي المائة 

ي عام 2005 إىل 30 �ف
ي المائة �ف

ي صادراتها من الخدمات، ورفعت بذلك حصتها من الصادرات العالمية للخدمات من 23 �ف
�ف

ي عام 2018. وشهدت صادرات أقل البلدان نمواً من الخدمات نمواً أرسع مقارنة بصادراتها من السلع عىل الرغم من أن حصتها من 
�ف

ي المائة 
ي المائة(. وارتفعت صادرات الخدمات من أقل البلدان نمواً بنسبة 11 �ف

ة )أقل من 1 �ف ي الخدمات ل تزال صغ�ي
التجارة العالمية �ف

ي المائة. ويوحي هذا الأمر بأن 
ي إجماىلي صادراتها من 14 إىل 19 �ف

ف عامي 2005 و2018، مما أف�ف إىل زيادة حصة الخدمات �ف سنوياً ب�ي
ي تنويع اقتصادات أقل البلدان نمواً.

الخدمات ما فتئت تسهم �ف

ن الخدمات، ل سيما خدمات الب�ف التحتية، القيمة المضافة للقطاعات القتصادية الأخرى، وتُعزز فرص العمل، وتُي�  وتُحسِّ
ي سلسل القيمة العالمية. ويتوقف تحقيق خطة التنمية 

ي مجاىلي التصنيع والزراعة. وأصبحت الخدمات روابط ل غ�ف عنها �ف
التجارة �ف

ي ذلك الصحة، والتعليم، وخدمات الطاقة، والخدمات 
المستدامة لعام 2030 إىل حد كب�ي عىل تطوير أنشطة الخدمات الرئيسية، بما �ف

المالية، والتصالت السلكية واللسلكية، والخدمات المرتبطة بالحاسوب، فضلً عن خدمات النقل. غ�ي أنَّ الكث�ي من الحكومات، بما فيها 
ي سعيها لتحديد وتلبية احتياجاتها المرتبطة بقطاع 

ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، تواجه تحديات �ف
أقل البلدان نمواً، والبلدان ال�ت

ف أداء هذه الخدمات كما وكيفاً. وثمة أيضاً تحديات  ي ترجمتها من ثم إىل سياسات عامة بغية تحس�ي
ي اقتصاداتها المحلية، و�ف

الخدمات �ف
ي الأسواق المحلية والخارجية عىل السواء.

ي الخدمات �ف
مرتبطة بـ )إعادة( صياغة مواقف تفاوضية مناسبة للستفادة من تحرير التجارة �ف

وبغية مساعدة هذه البلدان عىل رفع هذه التحديات، وبناء قدرتها عىل العرض والتصدير عىل أساس سياسات عامة قائمة عىل 
ي لها 

ن من تحليل منهجي للأطر القتصادية والتنظيمية والمؤسساتية ال�ت ر الأونكتاد أداة لستعراض سياسات الخدمات يمكِّ الأدلة، طوَّ
ي البلد.

تأث�ي عىل قطاع الخدمات، وما يتصل به من قطاعات فرعية بعينها �ف

كيف تجري استعراضات سياسات الخدمات؟
يُجري الأونكتاد استعراضات سياسات الخدمات بناًء عىل طلب الحكومات. وطوال س�ي هذه العملية، تنخرط الوزارة أو الوكالة 
ي العملية للتأكد من أنها تتوىل زمام الأمور فيما يتصل بتنفيذ التوصيات المتعلقة 

ة، فضلً عن الجهات صاحبة المصلحة المعنية، �ف النظ�ي
بالسياسات العامة، وأنها تنشدها، والتحقق من أن التوصيات ذات جدوى. وتركز الستعراضات عىل قطاع الخدمات. ويشمل كل 
ف أو ثلثة من قطاع الخدمات، تحليلً للسياسات وبحوثاً، واجتماعات تشاورية عىل الصعيد  ف فرعي�ي استعراض، الذي يغطي عادة قطاع�ي
ف أصحاب المصلحة المتعددين من أجل تق�ي الحقائق، والتوعية، وبناء توافق للآراء هدفها التحقق من صحة النتائج،  ي ب�ي

الوط�ف
ي بلد ما؛ ويُجري تشخيصاً لذلك باستخدام أداة 

وصواب التوصيات السياساتية. ويقيِّم الستعراض الحالة العامة لتطوير الخدمات �ف
ي تواجه قطاعات فرعية بعينها بالتشاور مع البلد صاحب الطلب؛ ويقدم توصيات 

لس�ب مواطن القوة والضعف، والفرص والتهديدات ال�ت
نمائية الوطنية. سياساتية للتطوير الشامل لقطاع الخدمات وقطاعات فرعية بعينها، وذلك تمشياً مع الأهداف الإ

ي الستعراضات 
ويقدم الأونكتاد، كلما سمحت موارده بذلك، مساعدته كذلك إىل الحكومات لتنفيذ التوصيات السياساتية المقدمة �ف

ي صياغة السياسات والمفاوضات 
ف �ف ف المشارك�ي ف الحكومي�ي ة المسؤول�ي من خلل خدماته الستشارية، وتنظيم أنشطة التدريب لتعزيز خ�ب

ي الخدمات الوطنية، 
ي وقت الصياغة الفعلية لسياسات التجارة �ف

ي الخدمات. ويقدم الأونكتاد دعمه أيضاً �ف
الوطنية ذات الصلة بالتجارة �ف

ويي�ِّ التشاور مع أصحاب المصلحة المتعددين بهدف اعتماد هذه السياسات وتنفيذها.

ي عجالة
ثار �ف النتائج والآ

ي تسعة بلدان، منها استعراضان لكل من باراغواي وأوغندا. وأتاحت الستعراضات 
أُجريت ح�ت الآن استعراضات لسياسات الخدمات �ف

اتيجياتها وسياساتها ذات الصلة بتنمية قطاع الخدمات عموماً، أو قطاعات  ي اسُتعرضت فرصة )إعادة( صياغة اس�ت
أساساً سليماً للبلدان ال�ت

فرعية عامة بعينها.

ي عام 2017 تمهيداً  	
ف لأوغندا، وضع هذا البلد سياسة وطنية للخدمات وافق عليها مجلس الوزراء �ف ف اثن�ي ي أعقاب استعراض�ي

�ف
ي ذلك حوافز تعزيز المتثال للمعاي�ي الدولية 

ذ بالكامل ثلث توصيات من خمس تتعلق بالخدمات المحاسبية، بما �ف لتنفيذها. ونفَّ
ف لإصلحات واسعة بعد النتهاء من  اً إيجابياً عىل تنمية القطاع. وخضع قطاع التأم�ي عداد التقارير المالية، وهو ما أثر تأث�ي لإ

ف التوصيات الع�ش المتعلقة بهذا القطاع، نُفذت أربع بالكامل، وثلث جزئياً. الستعراض الأول. ومن ب�ي

ي عام 2018 استناداً إىل استعراضاتها. 	
وضعت باراغواي خطة وطنية لتطوير الخدمات �ف

ي
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ساعد استعراض بنغلديش عىل صياغة سياسات عملية لقطاعاتها الناشئة للخدمات. 	

ساعدت استعراضات سياسات الخدمات لخمسة من أقل البلدان نمواً )أوغندا، وبنغلديش، ورواندا، وليسوتو، ونيبال( عىل بناء  	
ي قطاعات بعينها، بطرق منها وضع سياسات قائمة عىل الأدلة، وعىل استكمال هذه البلدان، 

قدراتها عىل العرض والتصدير �ف
ي منظمة التجارة 

ي قطاع الخدمات �ف
عفاء الممنوح لأقل البلدان نموا �ف بطريقة مفيدة وفعالة، جهودها الرامية إىل استخدام الإ

هم. العالمية، وهو إعفاٌء يمنح معاملة تفضيلية لقطاع ومصدري الخدمات من أقل البلدان نمواً دون غ�ي

عدد الستعراضات المنجزة لسياسات الخدمات بحلول عام 2019

	 

نامج حقائق وأرقام بشأن ال�ب

النطاق: جميع المناطق
تاريخ البدء: 2009

ي السنة: 1–2
عدد الستعراضات �ف

عدد الستعراضات ح�ت الآن: 12
الستعراضات المقبلة: المغرب

unctad.org/services/sprs :نامج الموقع الشبكي لل�ب

نامج: أهداف التنمية المستدامة المشمولة بال�ب
ًة: 8 و9 و17 مبارسش

ة: 1 و3 و4 و5 و7 و10 بطريقة غ�ي مبارسش

المانحون/مصدر التمويل )2014–2019(

ي العام للخدمات، وحساب الأمم المتحدة 
الصندوق الستئما�ف

للتنمية 

الدول 
ي 

الأعضاء �ف
الجماعة القتصادية 

 لدول غرب
أفريقيا

ي
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 استعراضات أُطر السياسات
التجارية

 تسخ�ي إمكانات التجارة لأغراض النمو الشامل للجميع
والتنمية المستدامة

السياق العالمي
يجاد  ي تعزيز التنمية المستدامة. ويمكن أيضاً أن تكون محركاً قوياً لإ

سهام �ف التجارة الدولية محرك للنمو القتصادي ويمكنها الإ
ي نهاية المطاف. فالعديد من 

ف ريادة الأعمال، وانتشال الناس من الفقر �ف فرص للعمل، وتعزيز الستخدام الفعال للموارد، وتحف�ي
نتاجية، والعمالة؛ والقدرة عىل تقييم الخيارات السياساتية؛  ف التجارة، والقدرة الإ البلدان النامية لها قدرات محدودة لتحليل العلقة ب�ي
و)إعادة( صياغة وتنفيذ أطر ملئمة لسياساتها التجارية الوطنية. ويصبح التشجيع عىل اتباع نهج متسق ومتكامل لصياغة سياسات 
ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية عندما تعيد هذه البلدان 

تجارية وطنية وتنفيذها تحدياً رئيسياً بالنسبة للبلدان النامية والبلدان ال�ت
ف استفادتها من التجارة، والستجابة لمقتضيات أهداف التنمية المستدامة،  صياغة أطر سياساتها التجارية الوطنية من أجل تحس�ي
ي ذلك التقدم نحو تحقيق الغاية 17–11 )زيادة صادرات البلدان النامية(، والهدف 8 )النمو القتصادي(، والهدف 9 )التصنيع، 

بما �ف
والبتكار، والب�ف التحتية(.

ي يُجريها الأونكتاد البلدان عىل تقييم نُظم سياساتها التجارية بطريقة منتظمة 
وتساعد استعراضات أُطر السياسات التجارية ال�ت

ي يمكن 
ز هذه الستعراضات عىل تحديد القطاعات الرئيسية ال�ت ي يمكن تحسينها. وتُركِّ

اتيجية، وتحديد المجالت ال�ت وشاملة واس�ت
نمائية، ووضع إطار  ي تكون قادرة عىل تحقيق قيمة اقتصادية أعىل، وصياغة سياسات تجارية سديدة تؤازر الأولويات الإ

تنويعها وال�ت
اتيجيات. وترمي استعراضات أطر السياسات التجارية إىل )إعادة( صياغة وتنفيذ نُظم  للسياسات التجارية يكفل التنفيذ الفعال لهذه الس�ت
السياسات التجارية الوطنية وفقاً لحتياجات البلد نفسه. ومن خلل عمليات التحليل وحلقات العمل الستشارية، توفر الستعراضات 
ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، تمكنهم من تحديد 

ي البلدان النامية، بما فيها أقل البلدان نمواً، والبلدان ال�ت
أداة لواضعي السياسات �ف

ي ذلك عىل المستوى القطاعي.
أولوياتهم، وتقييم آثار الخيارات السياساتية، وابتكار أفضل الإجراءات، بما �ف

كيف تجري استعراضات أطر السياسات التجارية؟
ي الستعراض طوال س�ي العملية، فضلً عن 

ة �ف يجري الستعراض بناء عىل طلب حكومة البلد. وتشارك الوزارة أو الوكالة النظ�ي
مشاركة الجهات صاحبة المصلحة المعنية للتأكد من توليها زمام الأمور فيما يتعلق بالتوصيات ذات الصلة بالسياسات العامة، ومن أنها 
تنشدها، والتحقق من أن التوصيات ذات جدوى. ويبدأ الستعراض بحلقة عمل تشاورية وطنية للجهات المتعددة صاحبة المصلحة 
ي يواجهها البلد، فضلً عن الحلول والإصلحات السياساتية الممكنة. وبعد إعداد 

نمائية الرئيسية ال�ت لتحديد التحديات التجارية والإ
ي حلقات عمل وطنية 

تقرير الستعراض، تُدرَس التحليلت والتوصيات السياساتية المنبثقة عن الستعراض، ويُتحقق من صحتها �ف
تنظمها الجهات المتعددة صاحبة المصلحة بغية اتخاذ مزيد من الإجراءات الحكومية.

ي الستعراضات، وذلك 
ويساعد الأونكتاد، كلما سمحت موارده بذلك، الحكومات كذلك عىل تنفيذ التوصيات السياساتية المقدمة �ف

ي صياغة السياسات 
ف �ف ف المشارك�ي ف الحكومي�ي ة المسؤول�ي بتقديم خدماته الستشارية وتنظيمه لأنشطة التدريب الرامية إىل تعزيز خ�ب

والمفاوضات الوطنية ذات الصلة بالتجارة. ويقدم الأونكتاد دعمه أيضاً لصياغة السياسة التجارية الوطنية، ويُي�ِّ التشاور مع الجهات 
المتعددة صاحبة المصلحة من أجل اعتماد الستعراضات وتنفيذها.

ي عجالة
ثار �ف النتائج والآ

أُجريت منذ عام 2013 استعراضات لإطار السياسات التجارية لتسعة بلدان. ووفرت هذه الستعراضات أساساً سليماً للبلدان 
نمائية الوطنية. اتيجياتها وسياساتها الوطنية الرامية إىل تنمية التجارة، بما يتما�ش وأهدافها الإ عادة( صياغة اس�ت ي اسُتعرضت )لإ

ال�ت

استناداً إىل استعراض إطار السياسات التجارية لرواندا، اعتمدت حكومة هذا البلد إطاراً شاملً جديداً لسياساتها التجارية. 	

يع  	 وع ت�ش ي تنفيذ التداب�ي السياساتية المو� بها بصياغة م�ش
بدأت عدة بلدان، مثل بوتسوانا، وجامايكا، وزامبيا، وناميبيا �ف

للسياسة التجارية الوطنية وخارطة طريق لتنفيذها. وساعدت الستعراضات عىل وجه التحديد كل من بوتسوانا وجامايكا عىل 
نمائية. وأعدت بوتسوانا أيضاً خطط عمل ملموسة ومفصلة  تنقيح وتحديث سياساتيهما التجارية الوطنية لتحقيق أهدافهما الإ
لتنفيذ سياساتها التجارية الوطنية المستحدثة. وتعكف ناميبيا حالياً عىل وضع سياسة تجارية وطنية عقب انتهاء الستعراض؛ 

ي سعيها إىل تنويع صادراتها.
ي إرشاد زامبيا �ف

وقد كان الستعراض مفيداً �ف

ي
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استعراضات أطر السياسات التجارية )2013–2019(

نامج حقائق وأرقام بشأن ال�ب

النطاق: جميع المناطق
؛ 2013، منهجية  تاريخ البدء: أواخر التسعينيات، النهج الأصىلي

مستحدثة
ي السنة: 1–2

عدد الستعراضات �ف
 عدد الستعراضات ح�ت الآن: أك�ش من 40 عملية تقييم قطرية

و/أو إقليمية لمجموع السياسات التجارية )أو القطاعية(
الستعراضات المقبلة: أنغول، وغيانا، وموزامبيق

unctad.org/TPF-Reviews :نامج الموقع الشبكي لل�ب

نامج: أهداف التنمية المستدامة المشمولة بال�ب
ًة: 17 مبارسش

: 1 و8 و9 ة غ�ي مبارسش بطريقة غ�ي مبارسش

المانحون/مصدر التمويل )2014–2019(

ويج، وحساب الأمم المتحدة للتنمية  ال�ف
ي
 الأدوات ال�ت

 تتضمنها
 مجموعة
 أدوات
الأونكتاد

https://unctad.org/en/Pages/DITC/TNCD/Trade-Policy-Framework-Reviews.aspx
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 استعراضات سياسات العلوم
والتكنولوجيا واالبتكار

ي التنمية المستدامة
مراعاة عامل العلوم والتكنولوجيا والبتكار �ن

السياق العالمي
ي 

كات، والمزارع، والصناعة، وعىل المستوى الوط�ف ي مجالت العلوم والتكنولوجيا والبتكار عىل صعيد ال�ش
بناء القدرات الوطنية �ف

ايداً  ف أ يشهد تكاملً م�ت ي اقتصاد عالمي ما ف�ت
ي الوقت الراهن من المنافسة �ف

ي البلدان النامية �ف
ف الصناعات المحلية �ف عامٌل أسا�ي لتمك�ي

ويستند إىل مجموعة أوسع من المعارف. والقدرة عىل ابتكار التكنولوجيات واستخدامها واعتمادها أمٌر بالغ الأهمية لتنويع القتصادات 
نتاجية، وتوليد فرص عمل جيدة الأجر، والحد من الفقر، والتصدي للتحديات  ي مجالت جديدة لها قيمة مضافة أعىل، ورفِع الإ

�ف
ي أهداف التنمية المستدامة يتطلب تطبيقاً 

أ يتضح أنَّ تحقيق جميع الأهداف الجتماعية والقتصادية والبيئية الواردة �ف البيئية. وما ف�ت
فعالً للتكنولوجيا وتطويراً لقدرات وطنية تقوى عىل البتكار.

ي مجال 
وقد وضع الأونكتاد استعراضات سياسات العلم والتكنولوجيا والبتكار بهدف مساعدة البلدان النامية عىل تقييم نظمها �ف

. وهذه الستعراضات  ي
كات، والمزارع، والصناعة، وعىل الصعيد الوط�ف العلوم والتكنولوجيا والبتكار وبناء قدراتها البتكارية عىل صعيد ال�ش

ي مجال العلوم والتكنولوجيا والبتكار من أجل التوصل إىل فهم أوضح 
ي البلد �ف

عملية تحليل وتعلم بالنسبة للجهات صاحبة المصلحة �ف
اتيجية بغية تطويرها. وُدونت نتائج هذه العملية  ي نظم البتكار الخاصة بها، وتحديد الأولويات الس�ت

لمواطن القوة والضعف الرئيسية �ف
ي وثيقة استعراض سياسات العلوم والتكنولوجيا والبتكار، ونظرت فيها اللجنة المعنية بتسخ�ي العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية.

�ف

وتنطلق الستعراضات من نقطة أن تسخ�ي العلوم والتكنولوجيا والبتكار من أجل التنمية المستدامة أمٌر حاسم. فبلوغ هذا الهدف 
ف مجالت السياسات  اتيجيات وخطط التنمية الوطنية، وتعزيز التساق ب�ي ي اس�ت

ي إدراج سياسة العلوم والتكنولوجيا والبتكار �ف
يقت�ف

ف دعماً لخطة التنمية الوطنية  نمائية الرئيسية ذات الصلة بالتكنولوجيا والبتكار. وترمي هذه الستعراضات إىل تحقيق كل الهدف�ي الإ
اك طائفة واسعة من الجهات  ي البلد. وتبذل الستعراضات جهداً منتظماً لإرسش

المستدامة الأوسع نطاقاً، ولأهداف التنمية المستدامة �ف
. ي

صاحبة المصلحة لبناء توافق للآراء عىل الصعيد الوط�ف

كيف يمكن مراعاة عامل العلوم والتكنولوجيا والبتكار؟
دارة العلوم  تُجرى استعراضات سياسات العلوم والتكنولوجيا والبتكار بناء عىل طلب الحكومة. وتشمل الستعراضات تقييماً لإ
ي 

والتكنولوجيا والبتكار؛ وسياسات وقواعد ولوائح العلوم والتكنولوجيا والبتكار؛ والب�ف التحتية، وقدرات البتكار عىل المستوى الوط�ف
قة تتناول قطاعات  ن بدراسات معمَّ كات والصناعات. وتشمل هذه الستعراضات عادة خارطة لنظم البتكار، وتق�ت وعىل مستوى ال�ش
. وتشمل الستعراضات  ي

ي البلد المع�ف
أو مسائل بعينها لها صلة بالعلوم والتكنولوجيا والبتكار، وتنطوي عىل أهمية خاصة بالنسبة للتنمية �ف

ي تدعم البتكار. ويوجد 
يكولوجية ال�ت ف التكنولوجيا، وتعزيز القدرة عىل البتكار، والنهوض بالُنظم، أو الُنظم الإ توصيات سياساتية لتحس�ي

ان مع المرحلة التشخيصية لستعراض سياسات العلوم والتكنولوجيا والبتكار. وتُنفذ  برنامج نموذجي لبناء القدرات يُقدم أيضاً بالق�ت
ي إطار عملية متابعة التنفيذ، أو نشاط قائم بذاته عند الطلب.

أيضاً أنشطة لبناء القدرات �ف

سياسات  استعراضات  "إطار  المعنون  لعام 2019  الأونكتاد  منشور  ي 
�ف أُدرج  جديد  إطار  إىل  المنهجية  المقاربة  وتستند 

طار إىل مواءمة سياسات العلوم والتكنولوجيا  العلوم والتكنولوجيا والبتكار: تسخ�ي البتكار لأغراض التنمية المستدامة". ويرمي الإ
المستدامة.  التنمية  وأهداف  لعام 2030،  المستدامة  التنمية  وخطة  المستدامة،  التنمية  سياسات  أعمال  جدول  مع  والبتكار 
ي مجالت العلوم والتكنولوجيا 

ف قدرات الرجل والمرأة �ف طار الضوء عىل أهمية سد الثغرات الموجودة ب�ي ي هذا الصدد، يسلط الإ
و�ف

ي عملية تحليل السياسات والممارسات ذات الصلة بالعلوم 
والبتكار، فضلً عن الحاجة إىل إدراج بعد النوع الجتماعي بالكامل �ف

والتكنولوجيا والبتكار.

ي
 الأدوات ال�ت

 تتضمنها
 مجموعة
 أدوات
الأونكتاد



اا
ناا
ن 

ا ا 
نم
 نب
ة ا
ة 
قل
ص س
،
ايا
،
لون

إ ا
ن 
يع
ا ن
م 
ااا

ا

ي عجالة
ثار �ف النتائج والآ

صة للعلوم  	 انية الوطنية المخصَّ ف ي عام 2010، زادت الم�ي
و �ف ي أعقاب استعراض سياسة العلوم والتكنولوجيا والبتكار لب�ي

�ف
ي سنة واحدة.

والتكنولوجيا والبتكار بمقدار 20 مرة �ف

ي هذا البلد. فعىل  	
ف �ف ف استشاريت�ي ي عام 2014 إىل إنشاء هيئت�ي

أف�ف استعراض سياسة العلوم والتكنولوجيا والبتكار لُعمان �ف
اتيجي، تضم الهيئة الأوىل خمسة وزراء وعدداً من كبار المستشارين. وعىل الصعيد التنفيذي، تتألف الهيئة الثانية  الصعيد الس�ت
ف لأك�ش من 20 مؤسسة من المؤسسات صاحبة المصلحة تركز عملها عىل العلوم والتكنولوجيا والبتكار.  من المديرين التنفيذي�ي

اتيجية ُعمان الوطنية للبتكار لعام 2017. وأف�ف الستعراض أيضاً إىل تصميم اس�ت

ي  	
ِشد بتشخيص التقرير وتوصياته �ف ُ ي عام 2015. واس�ت

اسُتكمل استعراض سياسات العلم والتكنولوجيا والبتكار لتايلند �ف
ي الدورة 

حات المتعلقة بإصلح سياسات العلوم والتكنولوجيا والبتكار. و�ف ي ذلك المق�ت
عمليات تصميم السياسات العامة، بما �ف

ين للجنة المعنية بتسخ�ي العلم  السنوية الثانية والع�ش
والتكنولوجيا لأغراض التنمية، أبلغ البلد بتنفيذه عدة 
ات مؤسساتية عىل أساس الستعراض. وساعدت  تغي�ي
التوصيات عىل شحذ الوعي عىل أعىل مستوى سيا�ي 
بأهمية العلوم والتكنولوجيا والبتكار. وتضطلع العلوم 
الراهن بدور محوري  الوقت  ي 

والتكنولوجيا والبتكار �ف
ي خطة البلد الوطنية للتنمية القتصادية والجتماعية. 

�ف
وأف�ف الستعراض كذلك إىل تنفيذ إصلحات مؤسساتية 
ي البلد، مثل إنشاء وزارة جديدة للعلوم والتكنولوجيا 

�ف
. والبتكار والتعليم العاىلي

نُفذ استعراض سياسات العلم والتكنولوجيا والبتكار  	
استخدام  عىل  الحكومة  وتعكف  عــام 2019.  ي 

�ف لبنما 
نتائجه وتوصياته بوصفها أحد المصادر الرئيسية لتوجهها 
عداد خطتها الوطنية للعلوم والتكنولوجيا  اتيجي لإ الس�ت
ي 

ة 2020–2024. وأسهم الستعراض أيضاً �ف والبتكار للف�ت
ي العلوم والتكنولوجيا والبتكار 

زيادة أهمية الستثمار �ف
ي البلد. وأثناء تقديم عرض عن الستعراض أمام اللجنة 

�ف
ي 

ف الوزارات المعنية بالعلوم والتكنولوجيا �ف كة ب�ي المش�ت
تموز/يوليه 2019، أعلنت الحكومة الجديدة عن عزمها 
ي 

ي المائة من الناتج المحىلي الإجماىلي للبلد �ف
استثمار 1 �ف

أنشطة العلوم والتكنولوجيا والبتكار بحلول عام 2022.

 عدد استعراضات سياسات العلوم والتكنولوجيا والبتكار
/نوفم�ب 2019 ي

ين الثا�ن ح�ت نهاية ترسث

نامج حقائق وأرقام بشأن ال�ب

النطاق: جميع المناطق
)السلسلة   2008 الأوىل(؛  )السلسلة   2005–1998 البدء:  تاريخ 

الحالية(
ي السنة: 1–2

عدد الستعراضات �ف
عدد الستعراضات ح�ت الآن: 16

الجمهورية   ،)2020–2019( أوغندا  المقبلة:  الستعراضات 
الدومينيكية وزامبيا )2020–2021(

unctad.org/STIPreviews: الموقع الشبكي

نامج: أهداف التنمية المستدامة المشمولة بال�ب
ًة: 9 مبارسش

ة: 8 و12 و17 بطريقة غ�ي مبارسش

المانحون/مصدر التمويل )2014–2019(

ألمانيا، وحساب الأمم المتحدة للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة 
ي 

نما�أ يالإ
 الأدوات ال�ت

 تتضمنها
 مجموعة
 أدوات
الأونكتاد

https://unctad.org/en/pages/publications/Science,-Technology-and-Innovation-Policy-Reviews-(STIP-Reviews).aspx
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ونية واالقتصاد الرقمي لك�ت التجارة االإ
ونية والقتصاد الرقمي لتحقيق التنمية المستدامة لك�ت تسخ�ي التجارة الإ

السياق العالمي
ي التفاعل مع 

كات �ف ي الأسلوب الذي تتبعه ال�ش
ونية، وبوجه أعم تنامي القتصاد الرقمي، تحولً رسيعاً �ف لك�ت تُحِدث التجارة الإ

ونية توِجد فرصاً جديدة لتحقيق طفرات تكنولوجية، ومكاسب  لك�ت ف والحكومات. وما فتئت التجارة الإ بعضها البعض، ومع المستهلك�ي
ي الوقت نفسه، تث�ي الأعطال الرقمية تحديات جديدة أمام 

ي تعزيز التجارة وظهور قطاعات جديدة. و�ف
ي القتصاد برمته، و�ف

إنتاجية �ف
ي البلدان النامية، 

ونية وتكنولوجيا المعلومات والتصالت �ف لك�ت البلدان وتُحملها تكاليف إضافية. وتوجد إحدى أقوى ديناميات التجارة الإ
لكن تحقيق كامل القدرات الكامنة فيها ل يزال بعيد المنال.

ي يفرزها القتصاد 
ي تتسم باتساع نطاق أوجه عدم المساواة واختلل موازين القوة ال�ت

ومن أجل عكس التجاهات الحالية ال�ت
ف ولوائح جديدة. ويتطلب  ف عىل الجهات الواضعة للسياسات تكييف سياساتها وقوانينها ولوائحها القائمة، واعتماد قوان�ي الرقمي، يتع�ي
. وينبغي للدول  الطابع العالمي للقتصاد الرقمي بدوره المزيد من الحوار وبناء توافق الآراء، ووضع السياسات عىل الصعيد الدوىلي
ونية والرقمنة من  لك�ت اتيجيات وطنية فعالة تزيد من حيوية التجارة الإ النامية إنشاء أُطر قانونية ومؤسساتية وسياساتية، فضلً عن اس�ت
أجل توليد القيمة واغتنامها. ومن المهم أيضاً أن تحصل الجهات الواضعة للسياسات عىل إحصائيات أدق، وإرشادات قائمة عىل الأدلة 
ونية والقتصاد الرقمي.  لك�ت عن كيفية تصميم السياسات السديدة، والتعلُّم من أفضل الممارسات لتحقيق مكاسب إنمائية من التجارة الإ

ة اتباع مقاربة جامعة تشمل جميع القطاعات والمؤسسات. نمائية من هذه البيئة المتغ�ي ويتطلب اغتنام المكاسب الإ

نامج؟ كيف يعمل ال�ب
ف البلدان المتقدمة والبلدان النامية بشأن  ونية والقتصاد الرقمي منتدى فريداً للحوار ب�ي لك�ت يتيح برنامج الأونكتاد للتجارة الإ
ة للمساعدة  ف تسخ�ي القتصاد الرقمي المتطور من أجل التجارة والتنمية المستدامة. ويتضمن عىل وجه التحديد عدة برامج فرعية متم�ي

: التقنية، وذلك عىل النحو التاىلي

ف والسياسات عىل الصعيدين  	 ي عىل بناء قدرات الجهات الواضعة للقوان�ي
ونية والإصلح القانو�ف لك�ت نامج الفرعي للتجارة الإ يساعد ال�ب

: ه العملية ما يىلي ونية. وتتضمن تداب�ي لك�ت ي تنطوي عليها التجارة الإ
قليمي واستيعابها للمسائل القانونية ال�ت ي والإ

الوط�ف

ونية. 	 لك�ت ي المعاملت الإ
المساعدة عىل إنشاء نظم قانونية محلية وإقليمية لتعزيز الثقة �ف

ف والسياسات؛ 	 قليمي لبناء قدرات الجهات الواضعة للقوان�ي ي والإ
تنظيم حلقات عمل عىل الصعيدين الوط�ف

	 .unctad.org/cyberlawtracker : ونية، وهي متاحة عىل الموقع التاىلي لك�ت يعات التجارة الإ وضع خرائط لت�ش

يشمل عمل الأونكتاد بشأن قياس اقتصاد المعلومات جمع البيانات الإحصائية ووضع منهجية لها، فضلً عن ربط الإحصاءات  	
ي تقرير 

ونية والقتصاد الرقمي. وترد هذه البيانات الإحصائية �ف لك�ت ي بقياس التجارة الإ
والسياسات عن طريق الفريق العامل المع�ف

ي هذا المجال إىل تعزيز قدرة 
ي �ف

ي بوابة إحصاءات الأونكتاد. ويهدف التعاون التق�ف
، و�ف ف القتصاد الرقمي الذي يصدر كل سنت�ي

النظم الإحصائية الوطنية عىل جمع إحصاءات أدق وأوثق وتقبل المقارنة عىل الصعيد الدوىلي بشأن المسائل التالية: استخدام 
ونية،  لك�ت المؤسسات لتكنولوجيا المعلومات والتصالت، وحجم وتشكيلة قطاع تكنولوجيا المعلومات والتصالت، والتجارة الإ

ي تتيحها هذه التكنولوجيا.
ي الخدمات ال�ت

والتجارة الدولية �ف

ونية عىل  	 لك�ت اتيجيات الوطنية للتجارة الإ ي مجال استعراضات سياسات تكنولوجيا المعلومات والتصالت والس�ت
ينطوي العمل �ف

ونية، والتخطيط  لك�ت اتيجيات تطوير التجارة الإ تقديم المساعدة التقنية والخدمات الستشارية والعمليات التشخيصية، واس�ت
ي لتكنولوجيا المعلومات والتصالت بناء عىل طلب الحكومات. ومن خلل تحليل بيئة البنية التحتية، والسياسات، والبيئة 

الوط�ف
التنظيمية، والمؤسساتية والتشغيلية والقتصادية الجتماعية، تساعد الستعراضات الحكومات عىل تجاوز مواطن الضعف 

اتيجيات ذات الصلة. وقراطية، والستفادة من مواطن القوة واغتنام الفرص المتاحة، ووضع الس�ت والحواجز الب�ي

ي يشارك فيه 30 طرفاً للنهوض بُعرى التعاون، والشفافية وكفاءة المعونة من أجل  	
ونية للجميع جهد تعاو�ف لك�ت مبادرة التجارة الإ

ونية )etradeforall.org( هي الأداة الرئيسية لهذه المبادرة، وهي منصة لتبادل  لك�ت ونية تشمل الجميع. والمنصة الإ تجارة إلك�ت
ونية والقتصاد  لك�ت المعارف والمعلومات تي� الحصول عىل مجموعة واسعة من المعلومات والموارد المتعلقة بالتجارة الإ
ي تحتاجها. ويمكن للجهات المستفيدة 

الرقمي. وهي بوابة فريدة تتيح مطابقة الجهات المقِدمة للمساعدة التقنية مع الجهات ال�ت
ونية، والأحداث  لك�ت ات التجارة الإ ، والطلع عىل التجاهات، وأفضل الممارسات، وأحدث مؤرسش ف كائها المحتمل�ي التواصل مع رسش

. ي موقع واحد ل أك�ش
المقبلة �ف

ها من البلدان النامية عىل استيعاب مدى استعدادها للتجارة  	 ونية أقل البلدان نمواً وغ�ي لك�ت تساعد تقييمات الستعداد للتجارة الإ
ونية والستفادة منها. وتقدم هذه  لك�ت ي التجارة الإ

ي مجالت السياسات الرئيسية، وذلك للنخراط بطريقة أفضل �ف
ونية �ف لك�ت الإ

ي تعوق النمو، والستفادة من التجارة الرقمية.
التقييمات توصيات لتجاوز الحواجز والختناقات المعروفة ال�ت

ي
 الأدوات ال�ت

 تتضمنها
 مجموعة
 أدوات
الأونكتاد
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ونية، وينارصن مبادرة ترسيخ  	 لك�ت ي التجارة الإ
ونية للمرأة وتحتضن مجتمعاً مختاراً يضم قيادات نسائية نجحن �ف لك�ت ي التجارة الإ

تب�ف
ي البلدان النامية. وبمشاركتهن النشطة هذه، يُسهمن 

ف �ف ي تي� تنظيم المشاريع الرقمية الشاملة للجنس�ي
يكولوجية ال�ت النظم الإ

ي 
ي إلهام الجيل اللحق من النساء رائدات الأعمال، وتمكينهن من تنظيم مشاريعهن عىل أساس التكنولوجيا، وإسماع أصواتهن �ف

�ف
عمليات صياغة السياسات بشكل أفضل.

ي عجالة
ثار �ف النتائج والآ

ي لتكنولوجيا المعلومات والتصالت  	
ي إدراج البعد القانو�ف

ي بدور رائد �ف
ونية والإصلح القانو�ف لك�ت نامج الفرعي للتجارة الإ اضطلع ال�ب

ق  ، 20 منها من أقل البلدان نمواً. وأصبحت جماعة رسش ي ي أفريقيا، وآسيا، وأمريكا اللتينية والكاري�ب
ف أك�ش من 63 بلداً نامياً �ف ي قوان�ي

�ف
ي هو 

و�ف لك�ت ف الفضاء الإ . وبرنامج التتّبع العالمي لقوان�ي ي
و�ف لك�ت ف الفضاء الإ أفريقيا أول منطقة أفريقية تعتمد إطاراً منسقاً لقوان�ي

ونية، وحماية المستهلك، وحماية  لك�ت ي مجال اعتماد الصفقات الإ
ونية �ف لك�ت يعات التجارة الإ أول خارطة عالمية عىل الإطلق لت�ش

ي الأونكتاد.
ي 194 دولة عضواً �ف

انية �ف البيانات والخصوصية، ومكافحة الجرائم السي�ب

ي مجال إعداد إحصاءات رسمية عن اقتصاد  	
أتاح الأونكتاد دورة تدريبية لأك�ش من 250 موظفاً إحصائياً وطنياً من 117 بلداً �ف

اكة المعنية بقياس تكنولوجيا  ات اقتصاد المعلومات من خلل ال�ش ي تحديد مؤرسش
المعلومات. وعلوة عىل ذلك، أسهم الأونكتاد �ف

ي أقرتها اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة(، ووضع منهجية جديدة لقياس التجارة 
المعلومات والتصالت لأغراض التنمية )ال�ت

ي الخدمات القائمة عىل تكنولوجيا المعلومات والتصالت.
الدولية �ف

ي حالة مرص، أف�ف  	
ونية. و�ف لك�ت اتيجياتها الوطنية للتجارة الإ حصلت كل من رواندا، وعمان، ومرص عىل المساعدة لوضع أول اس�ت

ونية. لك�ت ونية للتجارة الإ لك�ت اتيجية شاملة بشأن المدفوعات الإ ف الأونكتاد والبنك الدوىلي إىل وضع اس�ت التعاون ب�ي

ي  	
/نوفم�ب 2019، وكان 42 �ف ي

ين الثا�ف ونية للجميع 000 3 مستخدم شهرياً ح�ت ت�ش لك�ت بلغ متوسط مستخدمي منصة التجارة الإ
ية والفرنسية، فضلً عن 137 ملفاً  ف نكل�ي سبانية والإ المائة منهم من البلدان النامية. وتتيح هذه المنصة 30 حلً إنمائياً باللغات الإ
ة إخبارية شهرية تسلط  ونية. وتصدر ن�ش لك�ت ية والفرنسية، وتُقدم عرضاً رسيعاً عن مشهد التجارة الإ ف نكل�ي ف الإ ُقطرياً باللغت�ي

ونية، فضلً عن الملخصات الإخبارية اليومية، والأحداث والمنشورات. لك�ت ي التجارة الإ
ف �ف كاء الرئيسي�ي الضوء عىل أنشطة ال�ش

ونية eT Readies. وثمة ستة استعراضات قيد التنفيذ،  	 لك�ت منذ عام 2017 اسُتكمل 20 استعراضاً لمدى الستعداد للتجارة الإ
نامج الفرعي ليشمل بلداناً نامية  ي عام 2019 توسيع نطاق ال�ب

ي عام 2020. وجرى �ف
ويجري التخطيط لستعراضات إضافية �ف

ي استفادت من تقييم مدى استعدادها. وتعت�ب عمليات الستعداد 
أخرى؛ وكان العراق أول بلد من غ�ي أقل البلدان نمواً ال�ت

يكولوجية الرقمية للبلدان فهماً أفضل، وتحديد  قليمية لفهم النظم الإ ونية أداة قيمة للحكومات والمنظمات الإ لك�ت للتجارة الإ
الحلول الملئمة لسياساتها العامة الرامية إىل تسخ�ي فوائد 

القتصاد الرقمي لأغراض التنمية.

للجمعية  	 ف  والسبع�ي الرابعة  الدورة  هامش  عىل  أُعلن 
ي أيلول/سبتم�ب 2019 عن اختيار أول 

ي نيويورك �ف
العامة �ف

ف سبع رائدات  ونية للمرأة من ب�ي لك�ت منارصات للتجارة الإ
أعمال من جميع أنحاء العالم النامي. وبغية الستفادة 
ت  ونية، اخت�ي لك�ت ي مجال التجارة الإ

من عملهن الرائد �ف
هذه المنارصات ليلهمن رائدات الأعمال الرقمية الأخرى، 
ويساعدن عىل ضمان حصول النساء عىل مقعد وصوت 
عىل مائدة صنع السياسات من أجل اقتصاد رقمي محىلي 

وإقليمي وعالمي أشمل.

نامج حقائق وأرقام بشأن ال�ب

ي تمر اقتصاداتها بمرحلة 
ال�ت النامية، والبلدان  البلدان  النطاق: 

انتقالية
 ،2007 أعوام  ي 

�ف جديدة  مكونات  )أُضيفت   1999 البدء:  تاريخ 
و2009، و2016، و2017(

ي السنة )منذ عام 2016(: حواىلي 20
عدد المشاريع �ف

(؛ أك�ش من 30  ي
كاء: أك�ش من 30 )القطاع العام والمجتمع المد�ف ال�ش

)القطاع الخاص(
: أك�ش من 000 3 شخص ف عدد الأشخاص المتدرب�ي

unctad.org/ict4d; etradeforall.org: الموقع الشبكي
unctadstat. :الموقع الشبكي لقاعدة بيانات إحصاءات الأونكتاد

unctad.org

نامج: أهداف التنمية المستدامة المشمولة بال�ب
ًة: 8 و9 و17 مبارسش

ة: 5 بطريقة غ�ي مبارسش

المانحون/مصدر التمويل )2014–2019(

اليا، وإستونيا، وألمانيا، وجمهورية كوريا، والسويد، وعمان،  أس�ت
، والإطار  ي وفنلندا، والمملكة المتحدة، وهولندا، والتحاد الأورو�ب
المتكامل المعزز، والمؤسسة الدولية لتمويل التجارة الإسلمية، 

كارد، وحساب الأمم المتحدة للتنمية وماس�ت

ي غاية 
وع �ن ونية للجميع مرسث لك�ت "التجارة الإ

الأهمية يتيح قيمة مضافة فريدة للجهات صاحبة 
ونية". لك�ت المصلحة المعنية بالتجارة الإ

م المستقل للتجارة  أكيم إنغلهارت، الُمقيِّ
ونية للجميع، 2019. لك�ت الإ

ي
 الأدوات ال�ت

 تتضمنها
 مجموعة
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التداب�ي غ�ي التعريفية
تعزيز الشفافية والتعاون التنظيمي من أجل التنمية المستدامة

السياق العالمي
وط تغليف المنتجات والقيود المفروضة عىل استخدام مبيدات  تؤثر التداب�ي غ�ي التعريفية عىل حياة الناس كل يوم. ف�ش
ي لعب الأطفال لحمايتهم من 

ى، وتضعان قيوداً عىل المواد السمية الموجودة �ف ي المتاجر الك�ب
الآفات تضمنان سلمة الأغذية �ف

لية دون حدوث صدمات كهربائية؛ وتؤثر معاي�ي  ف لزامية المطبَّقة عىل الأدوات الكهربائية الم�ف السموم؛ وتحول معاي�ي السلمة الإ
غ�ي  التنظيمية  التداب�ي  بهذه  العالمية  التجارة  من  المائة  ي 

�ف  90 تتأثر  الراهن،  ي الوقت 
و�ف المناخ.  تغ�ي  المركبات عىل  انبعاثات 

التعريفية؛ ول يزال استخدام الحواجز التجارية التقليدية مثل الحصص قائماً، ولو أنه أقل شيوعاً. فالتداب�ي التنظيمية ل غ�ف عنها 
وهي حاسمة بالنسبة للتنمية المستدامة، والتخىلي عنها ليس خياراً.

ف تقديرات  ومع ذلك، ترفع التداب�ي غ�ي التعريفية الأسعار الستهلكية وتقيم حواجز أمام التجارة والتنمية القتصادية. وتب�ي
الأونكتاد أن الأثر الإجماىلي للتداب�ي غ�ي التعريفية أعىل ثلث مرات من أثر التداب�ي التعريفية. وتؤثر التداب�ي غ�ي التعريفية عىل 

ي كث�ي من الأحيان.
ة عبئاً غ�ي متناسب �ف ة والبلدان الفق�ي كات الصغ�ي ل ال�ش ي تحمِّ

التجارة بسبب تكاليف المتثال والإجراءات، ال�ت

ف تكاليف التجارة وفوائد التداب�ي التنظيمية توخي الشفافية، واتساق السياسات، والتعاون بشأن  ي تحقيق توازن ب�ي
ويقت�ف

النامية لأوجه استخدام هذه التداب�ي وانعكاساتها مسألة  ، ناهيك أن استيعاب البلدان  ف التنظيمية عىل الصعيد الدوىلي القوان�ي
اتيجيات إنمائية فعالة. هامة عند صياغة وتنفيذ اس�ت

البلدان  تنافسية  تعزيز  بغية  التجارة  تكاليف  بتقليص  الكفيلة  السبل  عىل  التعريفية  غ�ي  للتداب�ي  الأونكتاد  برنامج  ز  ويركِّ
ي آن من تحقيق كامل أهداف السياسة العامة، مثل حماية الصحة والبيئة.

ف الجهات الواضعة للسياسات �ف النامية، وتمك�ي

كيف يمكن للبلدان التعامل مع التداب�ي غ�ي التعريفية بطريقة أفضل؟
غ�ي  بالتداب�ي  الصلة  ذات  القدرات  وبناء  البحوث  إجراء  عىل  يعمل  والأونكتاد  ي 

الما�ف القرن  من  الثمانينات  مطلع  منذ 
بتعريفها  ، بدءاً  ي كل مراحل سلسلة القيمة المتعلقة بهذه التداب�ي

التعريفية. ويساعد الأونكتاد الجهات الواضعة للسياسات �ف
النامية  البلدان  الخصوص  وجه  عىل  الأونكتاد  ويساعد  وسياساتها؛  بحوثها  بدعم  وانتهاًء  ها،  ون�ش بياناتها  جمع  ثم  وتصنيفها، 

بالوسائل الثلث التالية:

التداب�ي غ�ي  	 بشأن  الشفافية  من  مزيد  ترسيخ  الحكومات عىل  الأونكتاد  يساعد  ها.  البيانات ون�ش الشفافية بجمع  زيادة 
ف النمو القتصادي. وبالتعاون الوثيق مع الكث�ي من  قليمية بغية تيس�ي التجارة وتحف�ي ي إطار اتفاقات التجارة الإ

التعريفية �ف
كائه، وضع الأونكتاد منهجية، أثبتت نجاعتها وحظيت بقبول واسع النطاق، لجمع المعلومات عن التداب�ي غ�ي التعريفية  رسش
، يساعد المزيد من الشفافية ش�ت الوكالت التنظيمية المحلية عىل تحقيق اتساق  ي

ها بانتظام. وعىل الصعيد الوط�ف ون�ش
ف الوزارات. كة ب�ي السياسات المش�ت

نت يمكن  	 ن�ت نت ووجهاً لوجه. هناك ثلث دورات تدريبية متاحة عىل شبكة الإ ن�ت بناء القدرات بتنظيم دورات ع�ب شبكة الإ
: استكمالها بحلقات عمل تدريبية وجهاً لوجه عىل النحو التاىلي

ف  	 الدورة التنفيذية للتداب�ي غ�ي التعريفية. هذه الدورة مخصصة للجهات الواضعة للسياسات والمديرين التنفيذي�ي
ي الحصول عىل لمحة عامة عن أهمية التداب�ي غ�ي التعريفية والتحديات والفرص ذات الصلة. وتحدد 

الذين يرغبون �ف
ف التداب�ي غ�ي التعريفية والتنمية القتصادية والجتماعية والبيئية، وتتيح  هذه الدورة غ�ي التقنية الروابط القائمة ب�ي

مقدمة تمهيدية عن برنامج الأونكتاد للتداب�ي غ�ي التعريفية.

أطر  	 استعراض  من  ف  المشارك�ي ونية  لك�ت الإ التدريب  دورة  ن  تُمكِّ البيانات.  وجمع  التعريفية  غ�ي  التداب�ي  شفافية 
السياسات الوطنية، وجمع معلومات وافية عن التداب�ي غ�ي التعريفية. وتتألف الدورة من الوحدات الخمس التالية: 
مقدمة عن التداب�ي غ�ي التعريفية؛ وتصنيف التداب�ي غ�ي التعريفية؛ وتصنيف المنتجات؛ والمبادئ التوجيهية لجمع 
ف شهادة "جامع بيانات التداب�ي غ�ي  ف الناجح�ي بيانات التداب�ي غ�ي التعريفية؛ وتمارين عملية. ويمنح الأونكتاد المشارك�ي

التعريفية".

السياسات  	 تحليل  عىل  النامية  البلدان  قدرات  هذه  ونية  لك�ت الإ التدريب  دورة  تُعزز  التجارية.  السياسات  تحليل 
التجارة  ف الأونكتاد ومنظمة  ك ب�ي المنشور المش�ت التجارية –  التجارية وتنفيذها. والدليل العمىلي لتحليل السياسات 
ي للحلول التجارية العالمية المتكاملة الذي وضعه  نامج الحاسو�ب العالمية – مرجٌع رئيسي لهذه الدورة التدريبية؛ وال�ب
من  فئة  كل  احتياجات  ي  تل�ب بطريقة  التدريب  ُصمم  وقد  آخر.  رئيسي  مكوٌن  الأونكتاد(  مع  )بالتعاون  الدوىلي  البنك 
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للفئات  ووصفي  رسدي  نهج  واتباع   ، ف الُمحلِّل�ي فئة  بتدريب  فيما يتعلق  ي 
التق�ف الجانب  عىل  ف  ك�ي ال�ت مع   ، ف المشارك�ي

المعنية بالسياسات.

الستعراضات دعماً  	 م  تقدِّ المخصوصة.  التعريفية والخدمات الستشارية  للتداب�ي غ�ي  قليمي  الإ التكامل  استعراضات 
ويتألف  قليمية.  الإ التجارة  اتفاقات  ي 

�ف منهجية  بطريقة  التعريفية  غ�ي  التداب�ي  بتناولها  قليمي  الإ التكامل  لعمليات  تحليلياً 
قليمي للتداب�ي غ�ي  ي التكامل الإ

ي لتحديد مواطن القوة والضعف �ف
الستعراض من تقييم للأثر القتصادي، وتحليل مؤسسا�ت

اتيجيات تحقق تكاملً إقليمياً أعمق. ويتاح الدعم والخدمات  التعريفية، وحلقة عمل للتأكد من صحة البيانات لوضع اس�ت
الستشارية المخصوصة للجهات واضعة السياسات لتبسيط اللوائح الوطنية، وترسيخ الممارسات التنظيمية الجيدة، وتعزيز 
بلغ بالحواجز غ�ي  ي عدة مناطق العمل ببوابات تجارية إقليمية ووطنية، فضلً عن آليات الإ

سلسل القيمة. ويجري حالياً �ف
التعريفية ورصدها وإزالتها.

ي عجالة
ثار �ف النتائج والآ

الشفافية المعززة 	

ي 
�ف وتحققت  التعريفية.  غ�ي  التداب�ي  عن  بيانات  قاعدة  أشمل  هو  للأونكتاد  التجارية  والمعلومات  التحليلت  نظام 

ي المائة من 
ي نوعية البيانات ونطاق تغطيتها. وتغطي قاعدة البيانات الآن أك�ش من 90 �ف

ة �ف ة تحسينات كب�ي السنوات الأخ�ي
العالمية  التجارية  للحلول  الدوىلي  البنك  وبوابة   ،trains.unctad.org الأونكتاد:  بوابة  عىل  متاحة  وهي  العالمية،  التجارة 

.wits.worldbank.org :ي الموقع
المتكاملة �ف

ي عىل شفافية التداب�ي غ�ي التعريفية وتحليلها 	
و�ف لك�ت التدريب الإ

ي دورة 
ف �ف ي المائة من المشارك�ي

ونية. وارتأى أك�ش من 90 �ف لك�ت استفاد أك�ش من 600 مشاركة ومشارك من الدورات الإ
ي اكتسبوها خلل التدريب كانت مفيدة للغاية أو مفيدة جداً. فعىل سبيل المثال، 

الشفافية وجمع البيانات أنَّ المعرفة ال�ت
ي 

كائه، أو أنها جعلت مشاركاً من إسواتي�ف ي أفضل لزملئه ورسش
ف من كمبوديا من تقديم دعم تق�ف مّكنت الدورة أحد المشارك�ي

ي ينبغي له البحث عنها للخروج بتصور كامل عن اللوائح التجارية، ل سيما من منظور 
يستوعب بالضبط ماهية اللوائح ال�ت

تيس�ي التجارة. وأشار مشارك آخر إىل أنَّ من شأن الدورة التدريبية أن تساعد عىل إبلغ منظمة التجارة العالمية بشكل منتظم 
بتداب�ي السياسة التجارية.

قليمي للتداب�ي 	  استعراضات التكامل الإ
غ�ي التعريفية

والمشاركون  المصلحة  الجهات صاحبة  أشادت 
للجنوب  نمائية  الإ الجماعة  ي 

�ف العمل  حلقة  ي 
�ف

بالغة  إشادة  كة  المش�ت الجنوبية  والسوق  الأفريقي، 
الجماعة  من  موظفون  واستعان  بالستعراضات. 
نمائية للجنوب الأفريقي بالدراسة للستجابة لطلب  الإ
ف عن التجارة التابعة للجماعة  لجنة الوزراء المسؤول�ي
زالة الحواجز غ�ي التعريفية  اتيجية لإ إعداَد خطة اس�ت
السوق  ي 

�ف الأعضاء  الدول  واستغلت  المنطقة.  ي 
�ف

جهودها  نعاش  لإ الدراسة  هذه  كة  المش�ت الجنوبية 
قليمي. الرامية إىل تحقيق التكامل الإ

نامج حقائق وأرقام بشأن ال�ب

تاريخ البدء: 2008

ي 
ي ُجمعت �ف

الأنشطة ح�ت الآن: بيانات التداب�ي غ�ي التعريفية ال�ت
ي دورات ع�ب شبكة 

109 من البلدان؛ وتدريب أك�ش من 600 مشارك �ف
نت؛ وتنظيم 3 استعراضات لتكامل التداب�ي غ�ي التعريفية؛  ن�ت الإ

وتنظيم أك�ش من 50 حلقة عمل تدريبية وبعثات استشارية

ي 
ي تُجمع �ف

ي السنة: بيانات التداب�ي غ�ي التعريفية ال�ت
الأنشطة �ف

نت؛ تدريب  ن�ت أك�ش من 20 بلداً؛ تدريب 150 مشاركاً ع�ب شبكة الإ
قليمي  أك�ش من 50 مشاركاً وجهاً لوجه؛ )أ( استعراض التكامل الإ
للتداب�ي غ�ي التعريفية؛ 10–15 حلقة عمل و/أو بعثات استشارية

unctad.org/ntm; trains.unctad.org : الموقع الشبكي

نامج: أهداف التنمية المستدامة المشمولة بال�ب
ًة: 3 و8 و17 مبارسش

ة: 2 و9 و12 بطريقة غ�ي مبارسش

المانحون/مصدر التمويل )2014–2019(

ي للدراسات العليا 
، والمعهد الوط�ف ي ألمانيا، وكندا، والتحاد الأورو�ب

للسياسات العامة )اليابان(، وحساب الأمم المتحدة للتنمية، والبنك 
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 المفاوضات التجارية،

والنظام التجاري الدولي
ي النظام 

ي تقودها التجارة، والندماج �ن
اتيجيات النمو ال�ت دعم اس�ت
التجاري المتعدد الأطراف

السياق العالمي
ف التنمية واستدامتها.  وري ولكنه غ�ي كاف لتحف�ي ٌط رصف تظلَّ التجارة وسيلة هامة لتحقيق النمو القتصادي والتنمية. ومع ذلك، فهي رسش
ي النظام التجاري المتعدد الأطراف، فضلً عن التصدي لتنامي عمليات التكامل التجاري 

ي فوائد إنمائية فعلية من المشاركة �ف
ول يزال ج�ف

ي إطار خطة 
. و�ف ي

ف عىل الصعيد الوط�ف ف التجاري�ي اً للجهات الواضعة للسياسات والمفاوض�ي قليمي، تحدياً كب�ي قليمي ودون الإ ي والإ
الثنا�أ

ي 
اكة التجارية العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ل يزال الستمرار �ف ي تدعو إىل تجديد ال�ش

التنمية المستدامة لعام 2030 ال�ت
اكة، ل سيما  ي هذه ال�ش

ي ومنصف، حجَر الزاوية �ف ف العمل بنظام تجاري عالمي متعدد الأطراف، قائم عىل القواعد، ومنفتح وغ�ي تمي�ي
ي تحقيق الهدف 17.

سهام �ف فيما بتعلق بالإ

ة  ي هذا السياق العالمي، يقدم الأونكتاد دعمه لبناء قدرات البلدان النامية، بما فيها أقل البلدان نمواً، والقتصادات الصغ�ي
و�ف

قليمية  ي مجالت تتعلق بالمفاوضات التجارية الثنائية والإ
قليمية، �ف ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، والتجمعات الإ

والضعيفة، والبلدان ال�ت
ي ذلك الأفضليات 

والمتعددة الأطراف )مثل النضمام إىل منظمة التجارة العالمية(، ولتنفيذ التفاقات التجارية واستخدامها، بما �ف
ي ذلك الزراعة، والنفاذ 

ي يقدمها الأونكتاد مجالت موضوعية بعينها، بما �ف
التجارية مثل النظام المعمم للأفضليات. وتتناول المساعدة ال�ت

ها من القواعد  إىل الأسواق غ�ي الزراعية، والخدمات، والقواعد التجارية، والمعاملت الخاصة والتفضيلية، وتسوية المنازعات، وغ�ي
مه الأونكتاد فيما يتعلق بالمفاوضات التجارية والنظام التجاري الدوىلي  والضوابط والإجراءات المتصلة بالتجارة. ويرمي الدعم الذي يُقدِّ
ي المفاوضات والتفاقات التجارية. 

ية والتحليلية والتنظيمية والمؤسساتية �ف إىل مساعدة البلدان المستفيدة عىل تعزيز قدراتها الب�ش
ي التجارة الدولية خدمًة لتنميتها.

، وزيادة مشاركتها �ف ي هو استفادة هذه البلدان بطريقة أفضل من النظام التجاري الدوىلي
والهدف النها�أ

كيف يقدم الأونكتاد دعمه للمفاوضات التجارية والنفاذ إىل الأسواق 
والأفضليات التجارية؟

قليمية. ويجري  يبدأ دعم الأونكتاد للمفاوضات التجارية والنظام التجاري الدوىلي بناء عىل طلب إحدى الحكومات أو التجمعات الإ
ي مجال التفاوض، وتحديد مواقفها العملية، 

قليمية لتحديد أولوياتها �ف ف عىل بناء قدرات الحكومات الوطنية والتجمعات الإ ك�ي ال�ت
قليمية والمتعددة الأطراف. ويتم ذلك أيضاً ع�ب بحوث ترمي إىل دعم اتخاذ  ي المفاوضات التجارية الثنائية والإ

وخياراتها السياساتية �ف
قليمية، وأفرقة التفاوض  القرارات القائمة عىل الأدلة، إىل جانب تقديم الدعم الستشاري، ودعم بناء القدرات لجهات التنسيق الإ

قليمية. الوطنية والمؤسسات الإ

قليمية لمجموعات البلدان النامية، مثل  د الأطراف، يعمل الأونكتاد بشكل وثيق مع جهات التنسيق الإ وعىل الصعيد المتعدِّ
ي والمحيط الهادئ، فضلً عن فرادى البلدان، عىل تقديم دعمه  مجموعة أفريقيا، وأقل البلدان نمواً، ودول أفريقيا والبحر الكاري�ب
تبة عليها، والخيارات المتاحة لها بناء عىل طلبها. ومن  ي مسائل التفاوض، والآثار الم�ت

التحليىلي والستشاري عندما تنظر هذه البلدان �ف
الأمثلة عىل ذلك تقديم الأونكتاد مساعدته إىل مجموعة أقل البلدان نمواً للتفاوض بشأن إعفاء قطاع خدماتها. وفيما يتعلق بالبلدان 
ي تسعى إىل النضمام إىل منظمة التجارة العالمية، يقدم الأونكتاد دعماً عملياً إىل أفرقة التفاوض الوطنية لبناء قدراتها ومؤسساتها 

ال�ت
الوطنية من أجل إجراء إصلح فعال لسياساتها، وإدارة جميع مراحل انضمامها )قبل انضمامها وأثناءه وبعده(.

ي  الكاري�ب أفريقيا والبحر  الأفريقي، ودول  إقليمية مثل التحاد  اكات مع هيئات  الأونكتاد ب�ش يرتبط  قليمي،  الإ وعىل الصعيد 
ق أفريقيا والجنوب الأفريقي، والجماعة القتصادية لدول  كة ل�ش قليمية مثل السوق المش�ت والمحيط الهادئ، والجماعات القتصادية الإ
قليمية مثل  ي مفاوضات التجارة الإ

غرب أفريقيا، ومجلس الوحدة القتصادية العربية لدعم مشاركة الجهات المعنية مشاركة فعالة �ف
ي والمحيط الهادئ، والتحاد  ي ومجموعة دول أفريقيا والبحر الكاري�ب ف التحاد الأورو�ب اكة القتصادية ب�ي المفاوضات بشأن اتفاق ال�ش
، فضلً عن العمليات المرتبطة بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. ويساعد الأونكتاد البلدان عىل التفاوض بشأن  ي الجمركي العر�ب

التفاقات الثنائية للتجارة الحرة.

ويقدم الأونكتاد مساعدته التقنية إىل البلدان النامية، بما فيها أقل البلدان نمواً، لتنفيذ التفاقات التجارية واستخدامها عىل سبيل 
قليمية والمتعددة الأطراف، عىل نحو ما فعلت موزامبيق. ويعمل  ي التفاقات التجارية الثنائية والإ

المثال سبلً للنتصاف التجاري �ف
الأونكتاد مع الدول الأعضاء لمساعدتها عىل استيعاب تحديات النظام المعمم للأفضليات، وكيفية استخدام هذه الآلية بفعالية بواسطة 
الرسائل الإخبارية، والخطط المستحدثة، والكتيبات والخدمات الستشارية. ويدير الأونكتاد أيضاً شهادات قواعد المنشأ للنظام المعمم 
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عفاء الممنوح لها،  فرادية الُقطرية لمساعدة أقل البلدان نمواً عىل الستفادة بفعالية من الإ للأفضليات، ويجري دراسات للحالت الإ
ي برنامج العمل لصالح أقل البلدان نمواً للعقد 2011–2020، وأهداف التنمية المستدامة. ويعمل الأونكتاد أمانًة للنظام 

إسهاماً منه �ف
ي النظام.

ف �ف ي للمشارك�ي
داري والف�ف ف البلدان النامية، ويقدم دعمه الإ الشامل للأفضليات التجارية فيما ب�ي

ي عجالة
ثار �ف النتائج والآ

ي مفاوضاتها 
قليمية �ف ي قدمها الأونكتاد إىل البلدان الأفريقية، ومفوضية التحاد الأفريقي، والتجمعات الإ

أسهمت المساعدة ال�ت
ي هذه 

ي صياغة واعتماد طرائق التفاوض �ف
ي السلع والخدمات، و�ف

المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ل سيما التجارة �ف
ي نهاية المطاف. وأعرب جميع المستفيدين من خلل 

أ لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية �ف ي اعتماد التفاق المنسش
المجالت، و�ف

. وشكر رئيس مفوضية التحاد الأفريقي الأونكتاد عىل  ف رسائلهم وبياناتهم عن بالغ تقديرهم للدعم الذي قدمه الأونكتاد إىل المتفاوض�ي
/يناير 2018. ي

ي كانون الثا�ف
ف لجمعية رؤساء دول وحكومات التحاد الأفريقي �ف دعمه هذا خلل انعقاد الدورة العادية الثلث�ي

ي عام 2015 بالمزايا النسبية للأونكتاد: "تلحظ الجهات صاحبة 
نامج الفرعي 3 )التجارة الدولية( أُجري �ف ف تقييم خارجي لل�ب واع�ت

المصلحة أن الأونكتاد يقدم دعماً قيماً لأقل البلدان نمواً والبلدان 
ي مرحلة النضمام، بطرق 

ي مرحلة ما قبل النضمام و�ف
النامية �ف

ل يمكن للجهات الأخرى تقديمه... وعىل عكس ]منظمة التجارة 
ي ل يمكنها غ�ي تناول الجوانب التقنية المتعلقة 

العالمية[ ال�ت
مشورة  أي  تقديم  عن  الإحجام  عليها  ف  يتع�ي بل  بالقواعد، 
سياساتية، فإن ولية الأونكتاد تنيط به تقديم المشورة بشأن 
الخيارات والبدائل السياساتية للدول المنضمة ودعم عملية 

النضمام".

وفيما يتعلق بعمل الأونكتاد المتعلق بشهادات قواعد 
دراسات  أربع  أُجريت  للأفضليات،  المعمم  للنظام  المنشأ 
فرادية الُقطرية بشأن استخدام إعفاء أقل البلدان  للحالت الإ
ي كل من زامبيا، والسنغال، وكمبوديا، 

ي قطاع الخدمات �ف
نمواً �ف

ي عام 2018. ومن المتوقع أن تساعد هذه الدراسات 
ونيبال �ف

كاؤها  ي يُبلُغ بها رسش
هذه البلدان عىل الستفادة من الأفضليات ال�ت

التجاريون من البلدان المتقدمة والبلدان النامية القادرة عىل 
ي النظام العالمي 

ف �ف ذلك. وتكفل خدمات الأونكتاد للمشارك�ي
ف البلدان النامية أداًء سلساً لتفاقه،  للأفضليات التجارية فيما ب�ي
ومتابعة وثيقة لنتائج جولة ساو باولو لينفذها الموقعون فعلياً 
ف  بغية زيادة توسيع وتعميق نطاق التجارة والتعاون فيما ب�ي

بلدان الجنوب.

ي قدمها الأونكتاد بشأن النضمام إىل منظمة التجارة العالمية )ح�ت عام 2019(
المساعدة التقنية ال�ت

نامج حقائق وأرقام بشأن ال�ب

النطاق: جميع البلدان النامية، بما فيها أقل البلدان نموا والبلدان 
ي تمر اقتصاداتها بمرحة انتقالية

ال�ت

ي
تاريخ البدء: الثمانينيات من القرن الما�ف

ي استفادت من المساعدة 
عدد البلدان والمجموعات الُقطرية ال�ت

ح�ت الآن: غالبية البلدان والمجموعات النامية
unctad.org/tncd :نامج الموقع الشبكي لل�ب

نامج: أهداف التنمية المستدامة المشمولة بال�ب
ًة: 10 و17 مبارسش

ة: 1 و8 و9 بطريقة غ�ي مبارسش

المانحون/مصدر التمويل )2014–2019(

بولندا، وجمهورية كوريا، وفنلندا، والمملكة العربية السعودية، 
للتنمية  المتحدة  الأمم  ومنظمة   ، ي الأورو�ب والتحاد  ويج،  وال�ف

الصناعية

ي
 الأدوات ال�ت

 تتضمنها
 مجموعة
 أدوات
الأونكتاد

https://unctad.org/en/Pages/DITC/TNCD/Trade-Negotiations-and-Commercial-Diplomacy-.aspx
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التجارة المستدامة والبيئة
اء نحو اقتصادات خرصن

السياق العالمي
اتيجيات التعاضدية  ترمي برامج ومبادرات التجارة المستدامة والبيئة إىل تعزيز قدرات البلدان النامية عىل تصميم وتنفيذ الس�ت
الصعد.  المستدامة عىل جميع  التنمية  أهداف  مع  تكامل  ي 

�ف المستدامة،  والتنمية  المناخ،  وتغ�ي  والبيئة،  التجارة،  مجالت  ي 
�ف

ي تتيحها التفاقات البيئية المتعددة الأطراف، فضلً عن المفاوضات المرتبطة بالتجارة 
ويستكشف عمل الأونكتاد فرص التجارة ال�ت

ي زيادة النمو القتصادي، وتوِجد الوظائف، وتتيح 
ي تسهم �ف

ي القطاعات ال�ت
والبيئة. ويدعم هذا العمل أيضاً التجارة المستدامة �ف

فرص الندماج الجتماعي.

ي والقتصادي للتفاقات البيئية 
نما�أ ي تقدمها البلدان النامية لدراسة تداعيات الأثر الإ

ويستند عمل الأونكتاد إىل الطلبات ال�ت
المتعددة الأطراف القائمة والمحتملة، فضلً عن أفضل الطرق لمواجهة التحديات، واغتنام الفرص المرتبطة بالتجارة. ويهتدي 
طارية بشأن تغ�ي المناخ،  الأونكتاد بأهداف التنمية المستدامة، ومبادئ اتفاق باريس المعتمد بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإ
ي المجالت 

اء �ف ي ذلك بروتوكول ناغويا، ويُي� العمليات المتعددة الأطراف وعمليات الخ�ب
وأهداف اتفاقية التنوع البيولوجي، بما �ف

ي جعل النمو القتصادي متوافقاً مع التنمية المستدامة سياسات وآليات 
ي عاملً رئيسيا للتجارة. ويقت�ف

ي يكون الجانب البي�أ
ال�ت

ف عملية تنويع القتصاد، وإيجاد  ي هذا الصدد، تسعى برامج الأونكتاد ومبادراته بشأن التجارة المستدامة والبيئة إىل تحف�ي
ملئمة؛ و�ف

فع بذلك مستويات المعيشة. فرص للعمل، ورفع مستويات الدخل، وتعزيز حماية البيئة، ل�ت

ي عجالة
امج �ف ال�ب

ي لمعالجة جوانب تغ�ي المناخ القتصادية  	
يجمع برنامج تغ�ي المناخ كل من الحكومات وقطاع الصناعات والمجتمع المد�ف

ي قطاعات اقتصادية ش�ت مثل النقل، واستخدام الطاقة، وتوليد الكهرباء، 
ي مجال التجارة والتنمية المستدامة �ف

وتداعيته �ف
والزراعة.

اتيجية الثلثة  	 كاء عىل أساس الخطوط الس�ت قليمي والعالمي مع رسش ي والإ
تعمل مبادرة التجارة البيولوجية عىل الصعيد الوط�ف

التالية: وضع إطار لسياسات التجارة البيولوجية؛ وتعزيز سلسلة القيمة؛ وإنشاء الأسواق وتطوير منتجات وخدمات التنوع 
ي التجارة البيولوجية لدعم نمو 

البيولوجي. ومن أجل تعزيز سلسلة القيمة، وضع الأونكتاد منهجية تتناول سلسلة القيمة �ف
القطاعات القائمة عىل التنوع البيولوجي. والهدف من ذلك هو تعزيز إنتاج منتجات وخدمات لها قيمة مضافة تستمدها من 

ي الأسواق المحلية والدولية عىل حٍد سواء.
ويجها �ف التنوع البيولوجي ل�ت

الوطنية  	 إمكاناتها  لتقييم  البلدان  تقودها  ي 
ال�ت العمليات  الستعراضات  تدعم  اء:  الخرصف للصادرات  الوطنية  الستعراضات 

صاحبة  الجهات  تعتمدها  أن  بعد  الإجراءات،  هذه  شأن  ومن  اء.  الخرصف القطاعات  بتنمية  للنهوض  عمل  خطط  ووضع 
ي الوقت نفسه التنمية المستدامة.

المصلحة، أن تولد فرصاً للعمل، وصادرات جديدة، وتحقق تقدماً، وتعزز �ف

ي تحقيق فوائد اقتصادية من الستخدام المستدام  	
اتيجيات التجارية البلداَن النامية �ف يدعم برنامج اقتصاد المحيطات والس�ت

عىل  القائمة  القتصادية  القطاعات  ي 
�ف والخدمات  للمنتجات  المستدامة  التجارة  نامج  ال�ب هذا  ز  ويعزِّ البحرية.  للموارد 

اتيجيات اقتصاد المحيطات والتجارة تكون قائمة عىل الأدلة، وتتما�ش  المحيطات بطرق منها تحليل وتطوير واعتماد اس�ت
مع السياسات، وتعزز القدرات الوطنية عىل تنفيذها.

وع  	 ي القضاء عىل النفايات لحماية البيئة والحفاظ عىل الموارد الطبيعية. ومن خلل م�ش
يسهم برنامج القتصاد الدائري �ف

استخدام  ف  بتحس�ي دائري  اقتصاد  إىل  النتقال  عىل  النامية  البلدان  الأونكتاد  يساعد   ، ي
البي�أ والتلوث  المستدام  التصنيع 

ي 
نتاج، وتنويع الصادرات، وخفض مستويات التلوث البي�أ الموارد، واعتماد حلول قائمة عىل التكنولوجيا، وأساليب أنظف للإ

الناجم عن الصناعة التحويلية.

ي عجالة
ثار �ف النتائج والآ

ي  	
ُّ المناخ، عىل تبديد المخاوف ال�ت ي الوقت الراهن، بتعاون وثيق مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغ�ي

يعمل الأونكتاد �ف
تنتاب البلدان من الآثار السلبية الناشئة عن تداب�ي التصدي لتغ�ي المناخ، واستكشاف السبل الكفيلة بجعل التجارة جزءاً من 

ُّ المناخ. الحل العالمي للتصدي لتغ�ي
ي
 الأدوات ال�ت

 تتضمنها
 مجموعة
 أدوات
الأونكتاد
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ف شخص بتقديم  	 ف حواىلي 5 ملي�ي كاء الأونكتاد، عىل مدى العقدين الماضي�ي أفادت أنشطة مبادرة التجارة البيولوجية، بدعم من رسش
ي إيجاد فرص للعمل وفرصاً إضافية للدخل 

. وقد أسهم ذلك �ف ة و25 بلداً بشكل غ�ي مبارسش المساعدة لأك�ش من 20 بلداً مبارسش
ي أك�ش من 000 1 سلسلة من سلسل القيمة. وبلغت إيرادات مبيعات المنظمات المستفيدة من 

للمجتمعات الريفية والمهمشة �ف
ي عام 2017، مقابل 35,3 مليون 

ف يورو �ف ة ومتوسطة الحجم 4,3 بلي�ي كات صغ�ي ي تتعامل مع رسش
مبادرة التجارة البيولوجية ال�ت

ي عام 2003.
يورو �ف

اء. وحّسنت الجهات  	 اء 10 بلدان عىل تحديد فرص جديدة لصادراتها الخرصف ي لستعراض الصادرات الخرصف
نامج الوط�ف ساعد ال�ب

نتاجية والتصديرية الوطنية من المنتجات المستدامة  ف العام والخاص قدرتها عىل بناء القدرات الإ صاحبة المصلحة من القطاع�ي
اء. أو الخرصف

ي تحديد وتقييم القطاعات القائمة عىل  	
اتيجيات التجارية ثلثة بلدان ساحلية مستفيدة �ف دَعم برنامج اقتصاد المحيطات والس�ت

ي إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والنظام التجاري المتعدد الأطراف.
ي تنطوي عىل إمكانات تجارية، وذلك �ف

المحيطات ال�ت

التجارة المستدامة والبيئة: البلدان المستفيدة )ح�ت عام 2019(

نامج حقائق وأرقام بشأن ال�ب

النطاق: جميع المناطق
نامج ي ال�ب

يكاً �ف تيبات التعاونية: أك�ش من 50 رسش ال�ت
اء: 10 عدد الستعراضات الوطنية للصادرات الخرصف

نجاز اتيجيات القتصادية: 3 قيد الإ اقتصاد المحيطات والس�ت
فرادية الُقطرية : دراستان للحالة الإ ي

التصنيع المستدام والتلوث البي�أ
ي 20 بلداً و25 من 

ة �ف ي 45 بلداً )مبارسش
التجارة البيولوجية: جارية �ف

كاء( خلل رسش
unctad.org/environment : الموقع الشبكي

نامج: أهداف التنمية المستدامة المشمولة بال�ب
ًة: 12 و13 و14 و15 مبارسش

ة: 8 و17 بطريقة غ�ي مبارسش

المانحون/مصدر التمويل )2014–2019(

، وحساب الأمم  ي المتحدة، والتحاد الأورو�ب سوي�ا، والمملكة 
المتحدة للتنمية

اء  الخرصن للصادرات  ي 
الوط�ن "الستعراض 

ي 
ين �ن لبلدنا تجربة تحظى بتقدير وترحيب كب�ي

ي 
تأ�ت ي 

ال�ت المشاريع الأخرى  فانواتو. وعىل عكس 
اء أجانب يطلعوننا عىل ما ينبغي لنا عمله،  بخ�ب
وع للمساعدة  يُعت�ب استعراض الأونكتاد أول مرسث
صاحبة  المحلية  الجهات  شجع  الذي  التقنية 
المصلحة عىل التحليل جماعياً، وتقييم وتحديد 

أفضل طريقة لدعم اقتصادنا وتعزيزه".

 جيمي رانتس، رئيس دائرة الصناعة،
فانواتو، 2015

ي
 الأدوات ال�ت

 تتضمنها
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 أدوات
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ه تشجيع االستثمار وتيس�ي
ي المبارسث ي اجتذاب الستثمار الأجن�ب

 دعم الحكومات �ن

من أجل التنمية المستدامة

السياق العالمي
الوظائف،  عن  المال، فضلً  ي جلب رأس 

�ف مهماً  المبارسش عاملً  ي  الأجن�ب الستثمار  الماضية، أضحى  ين  الع�ش السنوات  ي 
�ف

ة من هذه الستثمارات  النامية فوائد كب�ي البلدان  النامية. وشهدت بعض  البلدان  الكث�ي من  دارة إىل  الإ والتكنولوجيا، ومهارات 
ي 

ي المبارسش أيضاً أن يضطلع بدور هام �ف من حيث تنميتها القتصادية وارتفاع مستويات المعيشة فيها. ويمكن للستثمار الأجن�ب
، والتخفيف من  ي

ي مجالت البنية التحتية الأساسية، والأمن الغذا�أ
تمويل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 �ف

آثار تغ�ي المناخ والتكيف معه، والصحة، والتعليم. ويستدعي تحقيق ذلك أن تستنفر الحكومات الستثمارات الخاصة بفعالية 
يجابية. ولوكالت  هها نحو قطاعات التنمية المستدامة، وتحقق أق� قدٍر من آثارها القتصادية والجتماعية والبيئية الإ ، وتوجِّ أك�ب

ف الحكومات والمستثمرين. اً ب�ي ف عليها الضطلع به، بوصفها وسيطاً مبارسش
َّ تشجيع الستثمار دور هام يتع�ي

القدرات  إىل  المستدامة  التنمية  ي 
�ف تسهم  ي 

ال�ت المشاريع  ي 
�ف للستثمار  ة  كب�ي احتياجات  لها  ي 

ال�ت البلدان  ما تفتقر  اً  وكث�ي
ولهذا   . المبارسش ي  الأجن�ب الستثمار  تدفق  عن  الناشئة  الفوائد  من  قدٍر  أق�  وتحقيق   ، ي الأجن�ب الستثمار  ف  لتحف�ي المؤسساتية 
نها من تحديد  ي تُمكِّ

السبب، يسعى الأونكتاد إىل تعزيز قدرات هذه البلدان للتشجيع عىل الستثمار فيها، ويزودها بالأدوات ال�ت
اتيجية وتوجيهها وتيس�ي تنفيذها. ويتضمن برنامج تشجيع وتيس�ي الستثمار توف�ي الخدمات الستشارية،  مشاريع الستثمار الس�ت
ونية، وتنظيم اجتماعات دولية رفيعة المستوى لتبادل الآراء بشأن  والتدريب، وبناء القدرات من أجل إعداد دلئل استثمار إلك�ت
المؤسساتية  الجوانب  عن  إرشادات  م  تُقدِّ ي 

ال�ت المطبوعات  عن  فضلً  الممارسات،  وأفضل  الجديدة،  والتوجهات  التطورات 
الحكومات عىل تعزيز  نامج  ال�ب الأنشطة، يساعد  اتيجية لعملية تشجيع وتيس�ي الستثمار. ومن خلل هذه  والسياساتية والس�ت

ي المشاريع القائمة عىل الأهداف.
نموها القتصادي واستثماراتها �ف

ي مجال تشجيع الستثمار؟
كيف يمكن للحكومات بناء قدراتها �ف

ي  الأجن�ب الستثمار  ي لجتذاب 
ي ومؤسسا�ت

سياسا�ت إطار  إنشاء  الستثمار عىل  لتشجيع  الستشارية  الأونكتاد  تساعد خدمات 
ي مجالت مثل السياسات، واللوائح التنظيمية، 

المبارسش واستبقائه من أجل التنمية المستدامة. وتُقدم هذه الخدمات المساعدة �ف
اتيجيات، وأساليب العمل. تيبات المؤسساتية، والس�ت وال�ت

المستثمرين،  استهداف  عىل  ورجالً،  نساًء   ، ف والدبلوماسي�ي ف  المهني�ي قدرات  الستثمار  لتشجيع  التدريبية  الدورات  ي 
وتب�ف

ي 
التدريب �ف ها. ويجري  التجارية الجديدة وتيس�ي إنشاء الأعمال  ويج للسياسات والرعاية اللحقة، فضلً عن تشجيع فرص  وال�ت

يكة، من بينها الرابطة العالمية لوكالت تشجيع الستثمار. ة بالتعاون مع منظمات رسش أحياٍن كث�ي

شبكة  ع�ب  بعينها  أو منطقة  بعينه،  بلٍد  ي 
�ف الأعمال  بيئة  عن  اتيجية  اس�ت معلومات  للمستثمرين  الستثمار  دلئل  وتوفر 

ائب، وتكاليف التشغيل، والأسعار، وفرص الأعمال التجارية، وتجارب  ي ذلك معلومات عن اللوائح التنظيمية، والرصف
نت، بما �ف ن�ت الإ

ي إعدادها الأونكتاد، 
ك �ف ي يش�ت

ي مجال الستثمار. وتساعد هذه الدلئل، ال�ت
ف المكان، ودراسات حالت إفرادية �ف ي ع�ي

المستثمرين �ف
والحكومات، وغرفة التجارة الدولية، عىل بناء قدرات وكالت تشجيع الستثمار، كونها مسؤولة عن البحث عن المعلومات وإدخالها 

ي مجموعة أدوات الأونكتاد(.
وتحديثها. )للطلع عىل مزيٍد من المعلومات، انظر صحيفة الوقائع ذات الصلة �ف

وبأفضل  الستثمار،  تشجيع  اتيجيات  باس�ت لمام  الإ عىل  الستثمار  تشجيع  ي  مهن�ي الستثمار  تشجيع  منشورات  وتُساعد 
ي أدلة تعزيز الستثمار الخفيض 

اء والمستدامة باهتمام خاص، كما هو الحال �ف الممارسات والتجاهات. وتحظى القطاعات الخرصف
ي أهداف التنمية المستدامة، وسلسلة الراصد لوكالت تشجيع الستثمار. وفضلً عن ذلك، تتيح 

الكربون، وتشجيع الستثمار �ف
ي تتناول اجتذاب الستثمار إىل القطاعات والمشاريع المرتبطة 

منصة sustainableFDI.org مكتبة شاملة تضم أحدث المنشورات ال�ت
بأهداف التنمية المستدامة، ومعلومات عن الأحداث المقبلة.

 ، ي مجالت ش�ت
ي تتبع أفضل الممارسات �ف

نجازات وكالت تشجيع الستثمار ال�ت م سنوياً جوائز تشجيع الستثمار تقديراً لإ وتُقدَّ
ي أوساط تشجيع الستثمار.

ي تعميم هذه الممارسات �ف
وتسهم �ف

ي
 الأدوات ال�ت

 تتضمنها
 مجموعة
 أدوات
الأونكتاد
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ي عجالة
ثار �ف النتائج والآ

مه الأونكتاد، ويشارك 700 شخص من جهات  	 ي كل سنة من التدريب الذي يقدِّ
ي مجال تشجيع الستثمار �ف

ي �ف
يستفيد 200 مه�ف

اء  ة 2014–2019 دورات تدريبية لخ�ب ي الف�ت
ي اجتماعات ومؤتمرات رفيعة المستوى. ونظَّم الأونكتاد �ف

الستثمار صاحبة المصلحة �ف
تشجيع الستثمار ينتمون إىل أك�ش من 100 بلد.

ي دورات الأونكتاد لتشجيع الستثمار أن حلقات العمل أفادت عملهم. 	
ف �ف ف كل 10 مشارك�ي يرى 9 من ب�ي

ي المبارسش الخفيض الكربون،  	 ة، بما فيها جامايكا، وكينيا، والهند أنشطتها لجتذاب الستثمار الأجن�ب استهلت بلدان نامية كث�ي
ة. اء الأجنبية المبارسش أو عزَّزت هذه الأنشطة، وذلك بفضل برنامج الأونكتاد لتشجيع الستثمارات الخرصف

افاً خاصاً من الأونكتاد بإنجازاتها. 	 تلقت 58 وكالة ومنظمة من 46 بلداً منذ عام 2002 جوائز تشجيع الستثمار، أو اع�ت

ي 
ال�ت قليمية  الإ الدراسية  الحلقة  "كانت 

الصلة  ووثيقة  للغاية  ثاقبة  الأونكتاد  عقدها 
أهداف  تعزز  ي 

ال�ت الستثمار  تشجيع  بمنظمات 
التنمية المستدامة من أجل تنمية بلدانها. وكان 
المحتوى فريداً ومنظماً بطريقة مهنية للتعاطي 
مع مختلف التحديات والفرص المرتبطة بمشاريع 
أهداف التنمية المستدامة. لقد اكتسبُت ثروة من 

المعرفة أتطلع إىل تطبيقها".

المدير التنفيذي لالستثمار، هيئة الستثمار 
الأوغندية، 2019

ي 
"أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن امتنا�ن

وع تقرير عن تشجيع  لالأونكتاد لتوليه إعداد مرسث
ي الطاقة الشمسية، مع 

ي المبارسث �ن الستثمار الأجن�ب
ن بوجه خاص عىل الهند. وهذا الأمر سيعود  ك�ي ال�ت
بنفع عظيم عىل الجهات الواضعة للسياسات وعىل 
الجهات صاحبة المصلحة من الخواص عىل حٍد 
ي 

سواء؛ ونحن نسعى إىل تحقيق هدفنا المتمثل �ن
توليد 100 جيغا واط من الطاقة الشمسية بحلول 

عام 2022".

 المدير والمسؤول التنفيذي الأول
كة الهندية لالستثمار، 2016 لرسث

نامج حقائق وأرقام بشأن ال�ب

تاريخ البدء: 1994
ي كل سنة: 8

عدد المؤتمرات وحلقات العمل �ف
sustainableFDI.org : ي

و�ف لك�ت الموقع الإ

نامج: أهداف التنمية المستدامة المشمولة بال�ب
ًة: 9 و17 مبارسش

ة: 7 و8 و10 بطريقة غ�ي مبارسش

المانحون/مصدر التمويل )2014–2019(

ك  /المش�ت ف ي المتعدد المانح�ي
، وهولندا، والصندوق الستئما�ف ف الص�ي

ي مجال الستثمار من أجل 
ف المجموعات بشأن بناء القدرات �ف ب�ي

التنمية، وحساب الأمم المتحدة للتنمية
ي
 الأدوات ال�ت

 تتضمنها
 مجموعة
 أدوات
الأونكتاد
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أدلة االستثمار
 تعزيز المؤسسات المحلية بتشجيع الستثمار

تمويالً لأهداف التنمية المستدامة

السياق العالمي
ي التنمية الجتماعية. ويمكنه أيضاً أن يساعد عىل 

ي النمو القتصادي و�ف
سهام �ف ي المبارسش عىل إمكانية الإ ينطوي الستثمار الأجن�ب

سد الفجوة السنوية البالغة 2,5 تريليون دولر اللزمة لتمويل أهداف التنمية المستدامة من خلل فرص الستثمار الموجهة. ويمكنه 
 ، ي المبارسش دارية، فضلً عن تيس�ي النفاذ إىل أسواق جديدة. والستثمار الأجن�ب كذلك استجذاب رأس المال، والتكنولوجيا، والدراية الإ

مقارنة بالأشكال الأخرى لتدفق رأس المال، أك�ش استقراراً ويلزم القتصاد المستضيف عىل المدى الطويل.

غ�ي أن اجتذاب هذا الستثمار، وتيس�ي اتخاذ القرارات بشأن الستثمارات ليسا من المسلمات. فالبلدان المستضيفة ينبغي لها أن 
ف بأحدث المعلومات عن تكاليف الأعمال، وفرص الستثمار، والأطر القانونية والتنظيمية  تكون قادرة عىل تزويد المستثمرين المحتمل�ي

ائب. ف العمل، ونُظم الرصف ، وقوان�ي ي
كات، وحيازة الأرا�ف ي مجالت مثل تسجيل ال�ش

�ف

ي أوساط 
ف الأونكتاد وغرفة التجارة الدولية. وهي ترمي إىل زيادة الوعي �ف ك ب�ي نت نتاٌج مش�ت ن�ت وأدلة الستثمار المتاحة عىل شبكة الإ

نت،  ن�ت ي البلدان المستفيدة. وبالنظر إىل أن هذه الأدلة متاحة عىل شبكة الإ
وط الستثمار �ف المستثمرين عىل الصعيد العالمي بفرص ورسش

ائب. وتتضمن الأدلة نصوصاً  يعات أو الهياكل الأساسية، أو التكاليف، أو الرصف ي طرأت عىل الت�ش
ات ال�ت فيسهل تحديثها لتعكس التغي�ي

، وصكوكاً قانونية، وبيانات موثوقة تراعي عامل ضيق الوقت يصعب عىل المستثمرين الحصول عليها دون زيارة البلد  ف كاملة للقوان�ي
ي مجال تشجيع الستثمار بحيث يجري تدريب مسؤوىلي حكومات 

المستضيف. وتساعد الأدلة عىل بناء قدرات المؤسسات المحلية �ف
البلدان المستفيدة عىل البحث عن البيانات وإدخالها وتحديثها.

كيف توضع أدلة الستثمار؟
اكة مع المنظمات  ي كث�ي من الأحيان بال�ش

اك مع حكومات البلدان المستفيدة وبناء عىل طلبها، و�ف توضع أدلة الستثمار بالش�ت
ف أربعة أنواع من  قليمية القادرة عىل متابعتها باستمرار. وعادًة ما يتيح دليل الستثمار بعد استكماله للمستثمرين المحتمل�ي نمائية الإ الإ

معلومات الستثمار هي:

يجار، والمنافع العامة، وتكاليف النقل. 	 ائب، وأسعار الإ ي ذلك الأجور، والرصف
البيانات المتاحة محلياً، والتكاليف والأسعار، بما �ف

وطه ذات الصلة، وآجاله الزمنية، وبيانات التصال المفيدة. 	 خيص ورسش قواعد ال�ت

ف المنتجات  	 ي ذلك التصنيع، والزراعة، وتجه�ي
ي تدعم أهداف التنمية المستدامة )بما �ف

ي القطاعات ال�ت
فرص الستثمار، ل سيما �ف

الزراعية، والقتصاد الأزرق، والطاقة المتجددة، والتعليم(.

ي مجال الستثمار. 	
فرادية �ف ف المكان، ودراسات الحالت الإ ي ع�ي

تجارب المستثمرين �ف

ي وضع دليل للستثمار عادًة اتباع الخطوات التالية:
ويقت�ف

ي يتألف  	
، وذلك برفقة فريق ميدا�ف ي

ي التنفيذ بزيارة البلد المع�ف
كائه �ف بناًء عىل طلب من الحكومة، يقوم فريق تابع للأونكتاد و/أو رسش

ي تُنظِّم عمل المستثمرين.
ف والمؤسسات ال�ت ي التنفيذ. ويُجري فريق الأونكتاد بحثاً أولياً يتناول القوان�ي

كاء �ف نهم ال�ش ف يُعيِّ من موظف�ي

ي الموقع  	
ة �ف ي إدخال المعلومات مبارسش

وع �ف ي يُجريها الأونكتاد فرصة طرح الأسئلة، وال�ش
ي خلل الزيارة ال�ت

تٌتاح للفريق الميدا�ف
ي يتيحها الأونكتاد وغرفة التجارة 

ص لدليل الستثمار، وذلك عىل أساس معاي�ي المعلومات والدورات التدريبية ال�ت الشبكي المخصَّ
الدولية. ويمكن أن تشمل هذه الدورات المتاحة كل الأمور المتعلقة بتحديد المسائل ذات الصلة بالستثمار، وجمع المعلومات، 

وطريقة عرضها عىل الشبكة، وأساليب متابعتها.

ي طور إجراء البحوث، وإدخال  	
يك ويرصدونه وهم �ف يتوىل موظفو الأونكتاد بعد هذه الزيارة توجيه عمل موظفي البلد ال�ش

نت، ويبدون تعليقاتهم عىل نوع هذه المعلومات الُمدخلة وجودتها  ن�ت ي موقع دليل الستثمار عىل شبكة الإ
وتحديث المعلومات �ف

بغية تعزيز قدرات البلد.

ف وتوصياتهم  	 يصدر دليل الستثمار خلل حلقة عمل تُشارك فيها الجهات صاحبة المصلحة، وتُراعى فيها تعليقات المشارك�ي
ف الدليل. ي تحس�ي

للستعانة بها �ف

ي عجالة
ثار �ف النتائج والآ

ي ذلك المناطق دون الوطنية، ومجموعات البلدان. وقبل عام 2013، كانت الأدلة  	
استفاد ستة وثلثون بلداً من أدلة الستثمار، بما �ف

نت. ن�ت ي سبق أن استفادت من الأدلة الورقية أدلًة متاحة عىل شبكة الإ
ي شكل وثائق ورقية. ثم تلقت بعض البلدان ال�ت

تصدر �ف

ي
 الأدوات ال�ت

 تتضمنها
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ي 13 بلداً أو منطقة من أصل 17 بلداً أو منطقة منتقاة  	
�ف

ُوضعت لها أدلة للستثمار، زاد متوسط تدفقات الستثمار 
ي تلت ن�ش هذه 

ي المبارسش خلل السنوات الأربع ال�ت الأجن�ب
ف عىل الأقل مقارنًة بمتوسط تدفقات الستثمار  الأدلة مرت�ي
ها.  ي سبقت ن�ش

ي المبارسش خلل السنوات الأربع ال�ت الأجن�ب
ي ارتفاع تدفق الستثمار 

ويتجىلَّ إسهام أدلة الستثمار �ف
ي تدفق 

ي شهدت مثلً زيادة �ف
ي رواندا ال�ت

ي المبارسش �ف الأجن�ب
ة أضعاف. ي المبارسش بلغت ع�ش الستثمار الأجن�ب

ي بوتان،  	
، أحد أك�ب مصارف �ف ي ي إين �ب وّزع مرصف دروك �ب

ي أعقاب ن�ش دليل الستثمار الخاص بالبلد هذا الدليل 
�ف

كائه، وحثهم عىل استخدامه،  عىل عملئه ومستثمريه ورسش
ي المتناول.

ووصفه بأنه دليل مبتكر و�ف

ي اسُتكِملت ح�ت عام 2019
أدلة الستثمار ال�ت

يد دليل الستثمار هذا الشفافية ويقلل  ن "س�ي
ن بيئة الأعمال التجارية، ويوطد  وقراطية، ويُحسِّ الب�ي

العالقات مع المستثمرين"

 شيميدين سايخانبيلغ،
رئيس وزراء منغوليا، 2016

ونية يُعوَّل عليها، وذو  "دليل الستثمار أداة إلك�ت
مصداقية، ويساعد عىل توجيه المستثمرين الأجانب 
ن عىل حٍد سواء وعىل تزويدهم بالمعلومات،  والمحلي�ي

ن أفضل حالً". ي ب�ن
وسيجعل بيئة الأعمال �ن

عز – دين بوريما، مدير وكالة تشجيع الستثمار 
2017 ، ن والصادرات، ب�ن

"يرمي دليل الستثمار إىل إتاحة محتوى مناسب 
. ومن  ن ن والمحتمل�ي ومستكمل للمستثمرين الحالي�ي
ن المستثمرين  شأن ذلك أن يساعدنا عىل سد الفجوة ب�ي
ة والمتوسطة الحجم". الأجانب والمؤسسات الصغ�ي

 فيتسوم أريغا،
ثيوبية، 2018 مفوض هيئة الستثمار الإ

"نحن سعداء حقاً لصدور هذا الدليل. وهذا 
نت.  ن�ت ي أن معلوماتنا متاحة الآن عىل شبكة الإ

يع�ن
ه وإبالغ الجميع به". ونريد منكم نرسث

ديان إدواردز، رئيسة الوكالة الجامايكية لتشجيع 
الستثمار والصادرات، 2019

الأعمال  لفرص  مهم  مصدر  الدليل  "هذا 
التجارية لكوراساو. وهو جزء من الإصالحات الرامية 
ي كوراساو. وسوف 

ن بيئة الأعمال التجارية �ن إىل تحس�ي
أنحاء  ي جميع 

�ن كوراساو  إظهار  ذلك عىل  يساعد 
العالم".

يل ماكويليام، وزيرة التنمية ن  ج�ي
القتصادية، كوراساو، 2019

نامج حقائق وأرقام بشأن ال�ب

تاريخ البدء: 2000
ي السنة )منذ عام 2013(: 3 

ونية الصادرة �ف لك�ت أدلة الستثمار الإ
)متوسط(

ونية لك�ت ي استفادت ح�ت الآن من الأدلة الإ
 البلدان ال�ت

و/أو الورقية: 36
theiguides.org : الموقع الشبكي

قليميون ح�ت الآن: اللجنة القتصادية لأفريقيا،  كاء التنفيذ الإ رسش
والوكالة الكاريبية لتنمية الصادرات

نامج: أهداف التنمية المستدامة المشمولة بال�ب
ًة: 9 و17 مبارسش

: 3 و4 و7 و8 و14 بشكل غ�ي مبارسش

المانحون/مصدر التمويل )2014–2019(

ي المتعدد 
، وفنلندا، وهولندا، والصندوق الستئما�ف ف السويد، والص�ي

ي مجال 
ف المجموعات بشأن بناء القدرات �ف ك ب�ي /المش�ت ف المانح�ي

الستثمار من أجل التنمية، وحساب الأمم المتحدة للتنمية

أنتيغوا 
وبربودا، 

جامايكا، سانت 
فنسنت وجزر غرينادين، 

سانت لوسيا، 
كوراساو

ي
 الأدوات ال�ت
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