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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  الدورة احلادية والستون

 ٢٠١٤سبتمرب / أيلول٢٦-١٥جنيف 
  من جدول األعمال املؤقت٥البند 

 منـواً لصاحل أقـل البلـدان    عملالمسامهة األونكتاد يف تنفيذ برنامج          
  الثالثالتقرير املرحلي : ٢٠٢٠-٢٠١١ عقدلل

  من أمانة األونكتادمقدَّم تقرير     

   تنفيذيموجز    
برنامج  ()١(٢٠٢٠-٢٠١١منواً للعقد   عمل لصاحل أقل البلدان     البرنامج  ُيطلب يف     

لتحـديات الـيت    التـصدي ل   األونكتاد   أن يواصل  )٢(والية الدوحة يف  و) عمل اسطنبول 
ذا هلوموضع التركيز الرئيسي    .  هذا الربنامج   يف تنفيذه  وأن يساهم  واًمنتواجهها أقل البلدان    

حيول دون اإلشارة إىل ؛ غري أن ذلك ال     ٢٠١٣  عام التقرير هو أنشطة األونكتاد املنفذة يف     
كي تنظر  م هذا التقرير ل   وسيقدَّ. ٢٠١٤  عام  أو اكتملت يف   ٢٠١٢  عام أنشطة بدأت يف  

  .دية والستني جمللس التجارة والتنميةلدول األعضاء يف الدورة احلافيه ا
  

__________ 
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  مقدمة    
 هو التغلب علـى التحـديات       ٢٠٢٠-٢٠١١اهلدف الشامل لربنامج العمل للعقد      "  -١

اهليكلية اليت تواجهها أقل البلدان منواً وذلك من أجل القضاء على الفقر، وحتقيـق األهـداف                
 وبلغ متوسط معدل النمو     .)٣(" البلدان منواً  اإلمنائية املتفق عليها دولياً وإتاحة اخلروج من فئة أقل        

، أي أقل بنقطتني مئويتني من معدل       ٢٠١٣ و ٢٠١٢ يف املائة يف عامي      ٥,٥يف أقل البلدان منواً     
 إىل  ٢٠٠٢  يف املائة الذي شهدته هذه البلدان يف فترة االزدهار املمتدة من عـام             ٧النمو البالغ   

 يقل كثرياً عن اهلدف الوارد يف برنامج العمـل          وهذا االخنفاض يف املعدل، الذي    . ٢٠٠٨ عام
 يف املائة سنوياً، يرجع يف جزء كبري منه إىل وجود بيئة خارجية أقل مواتاة، وخاصـة               ٧والبالغ  

واخنفـضت  . ضعف طلب البلدان املتقدمة واالقتصادات الناشئة على واردات أقل البلدان منواً          
ن ذروهتا اليت كانـت قـد وصـلت إليهـا يف            األسعار الدولية لكثري من السلع األساسية ع      

  .، وأثَّر ذلك بالسلب على أقل البلدان منواً املعتمدة على هذه السلع٢٠١١ عام
فقد زادت  .  آلحاد البلدان   األداء غري املتجانس   منواًوحيجب أداء جمموعة أقل البلدان       -٢

معدل منو  حققت  لدان   ب ١٠ هناك يف املائة، ولكن     ٦، عن   ، مثالً  بلداً ١٥معدالت النمو يف    
 زيادة الكبرية يف عدد السكان، فإن نصيب الفرد من النمو يف          إىل ال  ونظراً.  يف املائة  ٣أقل من   

وكان لذلك آثاره الوخيمة على حتقيق األهـداف       . كان سالباً  أو   مل يزد هذه البلدان األخرية    
   .االقتصادية هلذه البلدان -االجتماعية 

يف أقل البلدان منواً     االدخارنمو، ال تزال معدالت االستثمار و     التباطؤ  وباإلضافة إىل    -٣
 وعالوة على. كبرياحلد من الفقر بشكل املقترن بالنمو االقتصادي  واستدامةغري كافية لتوليد 

 اتتـدفق ت  وعلى الرغم من ذلك، استمر    .  أيضاً بذلك، فقد اتسم التمويل اخلارجي بالتقلّ     
 ٢٠٠٦ عام   يف دوالرمليارات   ٦زادت من   قد   ف -يف النمو    منواًالتحويالت إىل أقل البلدان     

 ٢٠١٣ عـامي    ومن املتوقع أن تزيد مرة أخـرى يف       . ٢٠١٢ عام   دوالر يف مليار   ٣٠إىل  
فرص عمل حبثاً عن  منواًاألشخاص القادمني من أقل البلدان بسبب العدد املتزايد من   ٢٠١٤و

 منواً، زاد عدد املهاجرين من أقل البلدان       ٢٠١٢ام  لعمنواً   لتقرير أقل البلدان     وفقاًف. يف اخلارج 
 ثالثة  وانتقل. ٢٠١٢  عام  يف  شخص  مليون ٢٨ إىل   ٢٠٠٠يف عام    شخص    مليون ١٩من  

 يف املائـة علـى األقـل مـن          ٦٠ فإن لذلك،   ونتيجةً. أرباع هؤالء إىل بلدان نامية أخرى     
 تؤديولذلك،  . ان نامية أخرى  من بلد تأيت  يف الوقت الراهن    منواً  التحويالت إىل أقل البلدان     

. منواً بالغ األمهية يف تدفق التحويالت إىل أقل البلدان           اجلنوب دوراً  بلدانبني  فيما  العالقات  
 من  منواًأقل البلدان   نصيب  زال  ي، ففي حني ال     املباشر ات االستثمار األجنيب  وفيما يتعلق بتدفق  

ىل إاالستثمار األجنيب املباشر املتجه      دفقاتتجمموع   بلغ يف املائة،    ٢التدفقات العاملية أقل من     
   .٢٠١٣دوالر يف عام مليار  ٢٦ منواًأقل البلدان 

__________ 

 .٢٧الفقرة ، نبول عمل اسطبرنامج )٣(
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، مل تـستطع    ٢٠٠٨-٢٠٠٢  الفترة  يف الذي حدث النمو  ازدهار  على الرغم من    و -٤
 أقـل البلـدان منـواً     وبالنسبة إىل   . التحول اهليكلي جمال   إحراز أي تقدم يف      أقل البلدان منواً  
نصيب   الناتج احمللي اإلمجايل، يف حني زاد      منالزراعة واخلدمات   نصيب  راجع  كمجموعة، ت 

 مـن    الناتج احمللـي اإلمجـايل     التصنيع من نصيب   عاىن،  غري أنه يف قطاع الصناعة    . الصناعة
 ترجـع بـصورة رئيـسية إىل         زيادة مطردة  التصنيعيةالركود، يف حني زادت األنشطة غري       

بلـداً   ٣٣ العقد املاضي يف     خالل الناتج احمللي اإلمجايل     منالزراعة  نصيب   واخنفض. التعدين
 التصنيعنصيب  ، يف حني زاد     من هذه اجملموعة   بلداً   ١٤ وزاد يف    أقل البلدان منواً  جمموعة  من  
 .من هذه البلدانبلداً  ٢٥ يف وتقلص منواً بلداً فقط من أقل البلدان ١٩يف 

مـن احملتمـل أن      العامني املاضيني    يف واًمنأقل البلدان   الذي شهدته   واألداء البطيء    -٥
املتوسط، بالنظر إىل أن آفاق االقتصاد العاملي       األجل  دون تغيري يف األجل القصري إىل       يستمر  
احتمال أن يستمر النمو البطيء     إىل  بالنظر  أيضاً   و واملخاطربأوجه عدم التيقن    مشوبة  ال تزال   

فمن ،  املرتبطة هبذا اجلانب السليب    خاطراململ تتحقق   وحىت إذا   . ٢٠١٥عام  لغاية  على األقل   
 معدالت منو الناتج احمللي اإلمجايل يف هذه البلدان أقل من النسبة املـستهدفة              املتوقع أن تكون  

 فرص العمل واحلد    واستحداثل اهليكلي    يف املائة، األمر الذي جيعل حتديات التحوّ       ٧ البالغة
 .تعقيداًصعوبة ومن الفقر أكثر 

نصف عدد أقل البلدان    "متكني  هو  هداف الرئيسية لربنامج عمل اسطنبول      األوأحد   -٦
خترج من ، مل اآلن وحىت .)٤("٢٠٢٠عام اخلروج من تلك الفئة حبلول  من استيفاء معايري منواً
، )٢٠٠٧ (والرأس األخـضر  ،  )١٩٩٤(بوتسوانا  :  هي  إال أربعة بلدان   منواً أقل البلدان    فئة
 مهـا   ،منواً ومت حتديد بلدين آخرين من أقل البلدان         .)٢٠١٤(، وساموا   )٢٠١١(لديف  وم

ديـسمرب  /يونيه وكانون األول  /يف حزيران من هذه الفئة     للخروج   ،غينيا االستوائية وفانواتو  
 خبروج توفالو، ولكن    ٢٠١٢يف عام    جلنة السياسات اإلمنائية  وأوصت  . على التوايل ،  ٢٠١٧

، وبذلك ترك مسألة خـروج       قط  هذه التوصية   اجمللس االقتصادي واالجتماعي على    يوافقمل  
 باستعراض حاليت اخلروج احملتملتني     ٢٠١٥وسوف تقوم اللجنة يف عام      .  بت هذا البلد دون  

 ١٠ أن   عـن  أقل البلدان منواً   لقائمة   ٢٠١٢شف استعراض عام    ا ك كم. وكرييباسألنغوال  
 للخـروج ات الالزم الوفاء هبا     تفي بعتبة واحدة من العتب     أقل البلدان منواً   فئةبلدان مصنفة يف    

 يف املستقبل من هذه الفئة    تقدمها حنو التأهل للخروج     ُيربهن على   ، األمر الذي    من هذه الفئة  
تعلـق  ت ليشيت -، والسودان، وتيمور    يبويف بوتان، وجيبويت، وساو تومي وبرينسي     . املنظور

 البـشرية يف  املواردعلق بتتبينما . بنصيب الفرد من الدخل القومي  عتبة اخلروج الوحيدة هذه     
ل يالتأهو. ميامنار ونيبال وباهلشاشة االقتصادية يف بنغالديش، وغينيا، ومجهورية ترتانيا املتحدة         

 املتصلة مبعيـارين علـى      يعين الوفاء بعتبات اخلروج    منواًأقل البلدان   فئة  الكامل للخروج من    
 كل ثالث سـنوات     جرياُيمتتابعْين  ن  اضْي بعد استعر  منواًلبلدان  قل ا األقل من املعايري الثالثة أل    

  .منواًلقائمة أقل البلدان 
__________ 

 .٢٨الفقرة ،  عمل اسطنبولبرنامج )٤(
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  مسامهة األونكتاد  -أوالً  
 يف تنفيذ برنامج عمل     واملسامهة منواًساعدة أقل البلدان    األونكتاد املتعلقة مب  والية  تنبع    -٧

.  من والية الدوحة)٦()ز(١٨ن برنامج عمل اسطنبول والفقرة      م )٥(١٥٦اسطنبول من الفقرة    
 :رئيسية للعمل هيأركان  ةكتاد إىل الدول األعضاء حتت ثالثم الدعم املقدم من األوننظَّوُي

   وحتليل السياسات؛البحث  )أ(  
  توافق اآلراء والدعم احلكومي الدويل؛بناء   )ب(  
 .اتالتعاون التقين وبناء القدر  )ج(  

، يف  منواًة ألقل البلدان    أنشطة األونكتاد الداعم  سُتعرض  ،  وتيسرياً لألغراض املرجعية   -٨
 . األركان الثالثةبقية هذا التقرير، حتت هذه

  البحث وحتليل السياسات  -ألف  
 من خالل   منواًيواصل األونكتاد إجراء البحوث وحتليل السياسات بشأن أقل البلدان           -٩

 تقرير أقل  : وهو منشوره الرئيسي السنوي  يف املقام األول عن طريق      عدة تقارير ودراسات، و   
 .منواًالبلدان 

النمو املقترن بالعمالة من أجـل      : ٢٠١٣ منواً لعام تقرير أقل البلدان     ‘وقد ُبحث يف    -١٠
 منـواً  أن ُتحقّـق     منواًالكيفية اليت ميكن هبا ألقل البلدان        ‘التنمية الشاملة للجميع واملستدامة   

وغ أكثر أهدافها   ُيفضي إىل خلق ما يكفي من فرص العمل اجليدة وميكّن هذه البلدان من بل             
وتـشري  . النمو الشامل للجميع، والتنمية املـستدامة     حتقيق  احلد من الفقر، و   : ، وهي إحلاحاً

أن نظراً إىل   حتدياً دميغرافياً هائالً    تواجه   منواً إليها التقرير إىل أن أقل البلدان        خلصالنتائج اليت   
ـ    ٦٠نسبة  شكّل  تتسكاهنا، الذين   اإلمجايل ل عدد  ال  مـن   هم يف الوقـت احلـايل      يف املائة من

 مليار نسمة حبلول ١,٧، ُيتوقع أن يتضاعف ليبلغ عاماً ٢٥األشخاص الذين يقل عمرهم عن 
 ال يتزايدون بسرعة فحـسب،      منواًسكان أقل البلدان    أن  إىل  التقرير  يشري  ما  ك. ٢٠٥٠م  عا

من العقد  عل  جي من العوامل    زيج امل ا وهذ . إىل سكان حضريني   ولكنهم يتحولون بسرعة أيضاً   
خلـق فـرص    ذلك أن   . منواًاحلايل عقداً بالغ األمهية لتصحيح حالة التوظيف يف أقل البلدان           

 التقرير إطاراً   يطرحو. بالغ األمهية ألنه أفضل وأكرم طريق للخروج من الفقر        هو أمر   العمل  
__________ 

التصدي للتحديات اليت تواجهها أقـل      ) األونكتاد(وينبغي أن يواصل مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية         " )٥(
 يف جملس التجارة والتنمية، واملسامهة يف تنفيذ        وخصوصاًالبلدان منواً، وذلك ببناء توافق آراء بني احلكومات         

وحتقيقاً هلذه الغاية، ينبغي احلفـاظ      .  العمل أيضاً من خالل ما يقدمه هلذه البلدان من مساعدة تقنية           برنامج
  ."ائل املتعلقة بأقل البلدان منواًعلى قدرات األونكتاد املؤسسية يف جمايل البحوث والتحليل للمس

 منواً يف مجيع جماالت واليتـه       أن يعزز من تركيزه اخلاص على احتياجات أقل البلدان        " األونكتاد   علىتعني  ي )٦(
  ".وفقاً لربنامج عمل اسطنبول



TD/B/61/8 

5 GE.14-08328 

يـربط االسـتثمار    وللسياسات جيعل خلق فرص العمل هدفاً رئيسياً للسياسات االقتصادية          
 يوصـي التقريـر     ،وباإلضافة إىل ذلك  . النمو وخلق فرص العمل بتنمية القدرات اإلنتاجية      و

منـصة   فرص العمل ك   بوفرةحالة منو تتسم    من أجل استحداث    مبقترحات لسياسات حمددة    
 .منواًالتنمية املستدامة يف أقل البلدان حتقيق  حنو انطالق

توضـيح  زيـادة   علىيت ساعدت   ويف ما يلي بعض منشورات األونكتاد األخرى ال        -١١
  : برنامج عمل اسطنبوليفاليت ُسلطت عليها األضواء بعض السياسات 

التجـارة بـني البلـدان    : ٢٠١٣تقرير التنمية االقتصادية يف أفريقيا لعام  ‘  )أ( 
 تعزيـز كيفية  بشأن  آراء ثاقبة جديدة     يقدم، الذي   ‘إطالق دينامية القطاع اخلاص   : األفريقية

   األفريقية؛البلداندعم التجارة فيما بني بغية  القطاع اخلاص
دور سالسـل   تناول   ل ُخصصالذي   ،٢٠١٣االستثمار العاملي لعام     تقرير )ب(  

كشف التقرير عن أن البلـدان  قد و.  بني التجارة واالستثمارالعالقةالقيمة العاملية يف تشكيل    
 املباشـر  جنيباأل ستثمار من اال  داخلةالتدفقات  تلقت من ال  قد  ، ألول مرة يف التاريخ      النامية
 ٢٠ بنـسبة    منواًأقل البلدان    التدفقات الداخلة إىل     فقد زادت . البلدان املتقدمة مما تلقته   أكثر  
دوالر يف  مليـار    ٢٦ قـدره   قياسياً رقماً وحققت   ٢٠١٢ إىل عام    ٢٠١١املائة من عام     يف
  ؛٢٠١٢ عام

 مع ديناميات االقتصاد العاملي     التكيُّف: ٢٠١٣تقرير التجارة والتنمية لعام     ‘  )ج(  
 الطلـب   تـصحيحات تؤثر  وكيف س الصادرات  الذي تقوده    النمو   حبث قيود الذي   ‘املتغيِّرة

  منواً؛العاملي على البلدان النامية، مبا فيها أقل البلدان 
التكنولوجيا واالبتكار والتعـاون    : ٢٠١٢تقرير التكنولوجيا واالبتكار لعام     ‘  )د(  

اليت ميكن هبا لبعض البلدان النامية يف اجلنوب، الكيفية  يركز على ، الذي‘جلنوبفيما بني بلدان ا
  .من زيادة القدرات التكنولوجية للبلدان النامية األخرىأن تستفيد وخباصة أقل البلدان منواً، 

، أعد األونكتاد مؤشرات لقياس القدرات اإلنتاجية يف أقل البلدان منواً           ٢٠١٣ويف عام     -١٢
 وأسـفر )).    ه(٦٥الفقرة  ( الدوحة   ايري مرجعية هلا، متشياً مع الطلب الوارد يف والية        ووضع مع 

ونظر جملس التجـارة    . أقل البلدان منواً  يتعلق ب عن وضع أول مؤشر للقدرة اإلنتاجية       العمل   اهذ
األمانة والذي حدد ثغـرات وقيـوداً   تقوم به الذي اجلاري والتنمية يف دورته الستني يف العمل       

أقل البلدان منواً من حيث بناء قدراهتا اإلنتاجية فيما يتعلق باألهـداف            وأوضح أين تقف    ة  حملي
وتنعكس يف جماالت األولوية املشمولة هبذا      . املتفق عليها، واملعايري املرجعية، واملؤشرات احملددة     

؛ والعلـم   ؛ والطاقـة  البنية التحتية : ، أي املؤشر نفس جماالت األولوية الواردة يف برنامج العمل       
  . والتكنولوجيا واالبتكار؛ وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ وتنمية القطاع اخلاص

) آسـيان ( جنوب شرق آسـيا      أممرابطة  أمانة  ، نشر األونكتاد و   ٢٠١٣ويف عام     -١٣
وتقدم هـذه   . )آسيان (بلدانالتجارة اإللكترونية يف     اتتشريعدراسة عن استعراض تنسيق     
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لثغرات الـسائدة،  ايف املنطقة، وترسم خريطة للتشريعات لحالة الراهنة ل ثاًدَّ حم الدراسة تقييماً 
 اجملـاالت   التنـسيق يف  من أجل تعزيـز     وحتدد التحديات الناشئة، وتطرح توصيات حمددة       

 كمبوديا، ومجهورية الو الدميقراطية   : ، هي منواًويغطي التقرير ثالثة من أقل البلدان       . املختلفة
  .، وميامنارالشعبية
التحديات بشأن وحتليل السياسات  البحوث  األونكتاد يف جمال    الذي يقوم به    عمل  الو  -١٤

 آخر من   جماالًإمنا يشكّل   بالتجارة اليت تواجهها البلدان النامية غري الساحلية        املتصلة   املستمرة
 غـري   اً نامي  بلداً ٣٢أصل   فمن   -  استفادة كبرية  منواًاجملاالت اليت استفادت منها أقل البلدان       

منـشور األونكتـاد الـصادر      ف. منـواً  أقل البلدان    فئةمنها هي من      بلداً ١٧ هناكساحلي  
املسائل املتعلقة مبمرات  يتناول The Way to the Ocean‘ الطريق إىل احمليط‘  بعنوان٢٠١٣ يف

إقامـة  ىل وتدعو الدراسة إ . البلدان النامية غري الساحلية     اليت ختدم جتارة   )العبور(املرور العابر   
يو سـينار من أجل حتقيق     العبور اجملاورة بلدان  وبني البلدان النامية غري الساحلية      أكرب  تعاون  

ثالثـة  علـى    و منواًأقل البلدان    ويركز التقرير بشدة على   . مجيع األطراف يعود بالفائدة على    
دا بكينيا  ممرات نقل منفصلة يف شرق أفريقيا تربط جيبويت بإثيوبيا، بوروندي ورواندا وأوغن           

  . على التوايلومجهورية ترتانيا املتحدة، 

  توافق اآلراء والدعم احلكومي الدويل ألقل البلدان منواًبناء   -باء  
وواضـعي  ملفاوضني  إىل ا  اتبناء القدر قدم األونكتاد دعماً يف جمايل االستشارات و        -١٥

أقل البلدان   فرادى   من العواصموالقادمني من   يف جنيف   العاملني  السياسات يف جمال التجارة     
علـى االسـتعداد    هـؤالء    ةوعزز هذا الدعم من قـدر     . منواً ومن جمموعة أقل البلدان      منواً

، هـا  في املـشاركة على  وللمفاوضات التجارية املتعددة األطراف واإلقليمية ودون اإلقليمية،        
واملفاوضات بني منظمة التجارة العاملية، املعقودة يف إطار  مفاوضات جولة الدوحة  ذلكيف مبا

ـ بشأن   واالحتاد األورويب    الدول األفريقية ودول الكارييب واحمليط اهلادئ      ات الـشراكة   اتفاق
ختلفـة  املتقنية  المسائل  لل اإلمنائية   لالنعكاسات تقييمات و وقدم األونكتاد حتليالً  . االقتصادية

ول أعمال التجـارة    جدبشأن  خمتلفة  تنظيم أحداث   مبنظمة التجارة العاملية وساهم يف      املتصلة  
   . وشواغلها اإلمنائيةمنواً األطراف تناولت أقل البلدان ةاملتعدد
 معين  خمصص لفريق خرباء    ، نظم األونكتاد اجتماعاً   ٢٠١٣نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    -١٦

قد يف بـايل،     للمؤمتر الوزاري التاسع ملنظمة التجارة العاملية الذي عُ        حتضرياً منواًبأقل البلدان   
 إتاحة منرب ميكن يف رحابه للخرباء واملـشاركني       هو  االجتماع  وكان اهلدف من    . ونيسياإندب

أقـل  املتعلـق ب  املقترح املشترك   تعزيز  لتبادل اآلراء والشواغل و   أن يلتقوا   منواً  من أقل البلدان    
 االسـتعداد وأسـهم ذلـك يف زيـادة        . ؤمتر الـوزاري  الفترة املؤدية إىل امل    يف   منواًالبلدان  

 كـبرياً إىل  وشارك األونكتاد يف احلدث وقدم دعمـاً .  يف املفاوضاتاملستنريةشاركة  امل يفو
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 الرفيعة املستوى للتجمعات اإلقليمية اليت شاركت فيهـا أقـل           األحداثلقاءات الوزارية و  ال
   .منواًالبلدان 

رة  بعد املفاوضات الوزارية ملنظمة التجـا منواً أقل البلدان  وواصل األونكتاد مساعدة    -١٧
مـساعدة  ، نظم األونكتاد، بالتعاون مع هولندا اليت قدمت ٢٠١٤أبريل /ففي نيسان . العاملية

 فيما يتعلق بالقرار الوزاري ملنظمة      كيفية املضي قدماً   لفريق من اخلرباء ملناقشة      مالية، اجتماعاً 
ك األونكتاد يف    كما شار  .منواًأقل البلدان   صاحل  لالتفضيلية  التجارة العاملية بشأن قواعد املنشأ      

 منـواً أقل البلدان   خبصوص  منظمة التجارة العاملية وجدول أعمال ما بعد بايل         بشأن  اجتماع  
وحـدد االجتمـاع     .٢٠١٤مايو  /يف دكا يف أيار   عقد  والبلدان ذات االحتياجات اخلاصة     

  . املسائل ذات األولوية هلذه البلدان يف برنامج عمل ما بعد بايل

  وبناء القدراتالتعاون التقين   -جيم  
التعاون التقين وبناء القـدرات     املتعلقة ب  تقدمي براجمه    ، واصل األونكتاد  ٢٠١٣يف عام     -١٨

مة لدعم اخلروج من    ألنشطة املصمَّ لوبعد وصف   . دعماً للبلدان النامية، مبا فيها أقل البلدان منواً       
   .)٧(ولوية يف برنامج العملموجز لألنشطة وفقاً جملاالت األُيعرض أدناه فئة أقل البلدان منواً، 

   من فئة أقل البلدان منواًاخلروج    
 واألحكام األخرى ذات الصلة يف برنامج العمل، أطلق األونكتاد          ٢٨لفقرة  عمالً با   -١٩

وبناء علـى طلـب احلكومـات، قـدم     . منواً أقل البلدان فئةمحلة توعية حول اخلروج من      
بشأن حلقات عمل للتوعية وبناء القدرات م نظ خدمات استشارية و٢٠١٣عام األونكتاد يف 

، وتوفـالو أنغوال،  : ، هي منواًمن أقل البلدان    بلدان  مخسة  الفئة إىل   هذه  من  لخروج  التأهيل ل 
واستفادت أنغوال وكمبوديـا مـن     . وكمبوديا ،ومجهورية الو الشعبية الدميقراطية، وفانواتو    

وحبثت حلقـة   . كبار آخرون حلقات عمل وطنية شارك فيها وزراء ومسؤولون حكوميون         
اآلفاق والفرص والتحديات   ) ٢٠١٣أغسطس  /يوليه وآب /متوز(ظمت يف أنغوال    العمل اليت نُ  

وركزت حلقة العمـل الـيت      . استيفاء معايري اخلروج احلالية   يف معرض   اليت تنتظر هذا البلد     
على سياسات واسـتراتيجيات خـروج   ) ٢٠١٣أكتوبر /تشرين األول(نظمت يف كمبوديا   

ونظم األونكتاد عدة أنشطة لنشر املعلومات      . منواً أقل البلدان    فئةمن  بشكل مستدام   مبوديا  ك
، مبا يف ذلك حلقة عمل علـى        منواًعن دور القدرات اإلنتاجية يف التنمية احمللية ألقل البلدان          

  . ٢٠١٣مايو /املستوى القطري يف أنغوال يف أيار

__________ 

التجـارة؛  وواألمن الغذائي والتنمية الريفية؛     والزراعة   القدرة اإلنتاجية؛    :األولوية هي ذات  االت الثمانية   اجمل )٧(
تعبئـة  والسلع األساسية؛ والتنمية البشرية واالجتماعية؛ واألزمات املتعددة وغريها من التحديات الناشئة؛ و           

  . املوارد املالية؛ واحلكم الرشيد على مجيع املستويات
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  القدرة اإلنتاجية  -١  

   املعلومات واالتصاالتتيا تكنولوج-البنية التحتية     
وتواصل .  البنية التحتية   من  مهماً  املعلومات واالتصاالت جزءاً   تتكنولوجياتشكل    -٢٠

ـ الواسعة النطـاق    األونكتاد  أعمال   االستفادة من    منواًأقل البلدان     هـذه   بـشأن  ةواملتنوع
 ٢٠١٣هذا اجملال يف عـام       يف   منواًأقل البلدان    إىل   وتغطي املساعدة املقدمة  . تالتكنولوجيا

  .األعمالتنظيم و، واإلصالحات القانونية، اتءاإلحصامثل جماالت 
تصميم من أجل    املوثوقة احلصول على اإلحصاءات  بد لواضعي السياسات من      الو  -٢١

 األونكتـاد واللجنـة     نظـم ومع وضع ذلك يف االعتبار،      . ها، وتقييم ها، وتنفيذ سياساهتم
لبلدان من أجل ا  ات اقتصاد املعلومات    ءإحصابشأن    إقليمياً  تدريبياً اجماًاالقتصادية ألفريقيا برن  

وشارك يف الربنـامج    . ٢٠١٣نوفمرب  /مبيق يف تشرين الثاين   ايف موز وذلك  الناطقة بالربتغالية   
أنغـوال،  : ، هي منواًمن أقل البلدان    بلدان   يف مخسة    ءات الوطنية اإلحصاأجهزة  موظفون من   

 .مبيقابيساو، وموز -وغينيا  ،تومي وبرينسييبوساو ليشيت،  -وتيمور 

الفضاء اإللكتـروين   املوافقة على تنفيذ إطار قوانني      جرت  ،  ٢٠١٣أغسطس  /ويف آب   -٢٢
وبورونـدي،   ،، مبا فيها أوغنـدا    الشريكةوحترز البلدان   ). املرحلة الثانية (جلماعة شرق أفريقيا    

الفضاء وتتزايد أمهية إنفاذ قوانني     .  هذا اإلطار  تقدماً يف تنفيذ  ومجهورية ترتانيا املتحدة، ورواندا     
 . استخدام تطبيقات وخدمات احلكومة اإللكترونيةزيادة مع اجتاه اجلماعة حنو اإللكتروين 

التنسيق بشأن   )TrainForTrade( )٨( التجارة من أجل طلق مشروع جديد للتدريب     وأُ  -٢٣
يف اجلماعة االقتصادية لدول غرب     عضاء  البلدان األ اإلقليمي للتجارة اإللكترونية، ويستهدف     

 وكان أول نشاط يف هذا املشروع هو تقدمي دورة تدريبية بنظام التعلم عن بعـد                .)٩(أفريقيا
  . القانونية للتجارة اإللكترونيةاجلوانببشأن 
بـشأن   دراسـية ونظم األونكتاد، باالشتراك مع اللجنة االقتصادية ألفريقيا، حلقة           -٢٤

 جتارهبم )١٠( بلدان ٩ من    مشاركاً ٢٠وتقاسم حنو   . ة واحلكومة اإللكترونية  احلوسبة السحابي 
  .تطوير اخلدمات السحابية، وخباصة أمن املعلوماتوشواغلهم املتعلقة ب

املـرأة  بتنظـيم   واشتمل مشروع أعده األونكتاد ومنظمة العمل الدولية للنـهوض            -٢٥
قيح إطار منظمة العمل الدولية لتقييم  املعلومات واالتصاالت على تنتتكنولوجيابوللمشاريع 

 تدمج فيها البعد املتعلق بتكنولوجياُيبتنظيم املشاريع لكي املرأة قيام السياسات املتعلقة بتنمية 
أجراها البحث والتحليل، ومناقشات    نشاط  واشتمل املشروع على    . املعلومات واالتصاالت 

__________ 

  .املتعلقة بالتجارة الدولية سهم يف نشر املعرفة وتنمية املهارات والقدراتبرنامج ُي )٨(
بنن، وبوركينا فاسو، وتوغو، والسنغال، وسـرياليون، وغامبيـا، وغينيـا،           : تشمل أقل البلدان منواً التالية     )٩(

  .، ومايل، والنيجرياليرببيساو، و - وغينيا
  .إثيوبيا، وأوغندا، وبوروندي، ومجهورية أفريقيا الوسطى، ورواندا، وغامبيا، ومايل، ومدغشقر، وموزامبيق )١٠(
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املـرأة  بشأن تنظيم   للقائمني بالتقييم    يةتدريبودورة  نساء منظمات ملشاريع    فريق تركيز مع    
املـرأة  تنظيم  تقييم تنمية   الرامية إىل    املعلومات واالتصاالت    تتكنولوجيابشأن  وللمشاريع  
ح ملنظمة العمل الدولية يف ثالثـة       كما جرى اختبار اإلطار املنقَّ    . يف شرق أفريقيا  للمشاريع  

  . ومجهورية ترتانيا املتحدة أوغندا:بلدان أفريقية، منها اثنان من أقل الدول منواً، مها

  الطاقة    
والطاقـة املتجـددة    األحيائي  استخدام الوقود   لبحث فرص   قدم األونكتاد مساعدة      -٢٦

وشارك فريـق  . منواًالكربون يف أقل البلدان     منخفضة من   انبعاثات  املقترن ب  أمن الطاقة    لزيادة
 البيئيـة   النظماألمانة السويدية لعلوم     األونكتاد و  نظمهامن الباحثني األفارقة يف حلقة عمل       

مبيق، ومـالوي،   اوشارك باحثون من زامبيا، وموز    . ٢٠١٣مايو  /لألرض يف السويد يف أيار    
،  املـستفادة   املواقع، وتبـادلوا الـدروس      إىل زياراتالومجهورية ترتانيا املتحدة يف عدد من       

لطاقـة  لكالة السويدية   ومثل ال لسياسات  ا وضعمعنية ب مؤسسات  مع  واشتركوا يف مناقشات    
  . الصلبة والسائلة والغازيةاألحيائية وشركات القطاع اخلاص العاملة يف جمال تطوير الطاقة 

   والتكنولوجيا واالبتكارالعلم    
 يف العمل املتـصل بالتكنولوجيـا   منواًأقل البلدان    إىل   يواصل األونكتاد تقدمي الدعم     -٢٧

 الذي يركز   ، والتكنولوجيا واالبتكار  العلملسياسات  واالبتكار، وخباصة من خالل استعراضه      
، ركز األونكتـاد علـى دعـم تنفيـذ توصـيات            ٢٠١٣ عام   خاللو. على السياسات 
ذ عدد مـن    ينفتجرى   يف ليسوتو، حيث     مثالً،  السابقة يف األعوام    املضطلع هبا االستعراضات  

  . املوصى هبااهلياكل واخلدمات

 مـصرف  تشغيل   هتوّجملبادئ اليت ينبغي أن     بشأن ا ت  إسهاما وقدم األونكتاد أيضاً    -٢٨
وتغطي هذه  . نواتج برنامج عمل اسطنبول   أحد  ، وهو   منواًأقل البلدان   لصاحل   )١١(التكنولوجيا

 املقترح باعتباره آلية داعمة لالبتكـار يف أقـل          للمصرفاحملتملة  املهام  املبادئ عوامل مثل    
أن تكون ؛ واحلاجة إىل  املصرفيف تشغيل   لزمام األمور    منواًأقل البلدان   احتالل  و؛  منواًالبلدان  
، مبا يف ذلـك      فعالً التكنولوجيا واكتساهبا ضمان البحث عن    ة  ؛ وأمهي  املضافة جديدة  املوارد

  . من أجل االبتكارإقامة شبكاتمتويل الشركات لألنشطة االبتكارية؛ وتوفري آليات 

  تنمية القطاع اخلاص    
ويزود إطار سياسات تنظـيم     . ة برامج حلفز تنظيم املشاريع    توجد لدى األونكتاد عد     -٢٩

املشاريع واضعي السياسات يف أقل البلدان منواً مبجموعة أدوات لـصياغة ورصـد وتقيـيم               
وبناء على طلبات مقدمة من غامبيا وجزر سليمان،        . السياسات الوطنية املتعلقة بتنظيم املشاريع    
  . بشأن هذا اإلطارقّدم األونكتاد الدعم وتوجيهات التنفيذ

__________ 

 .٥٢ الفقرة ،برنامج عمل اسطنبول )١١(
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مثانية من مراكـز    إىل  ، قدم األونكتاد مساعدة     ٢٠١٣-٢٠١٢ وخالل فترة السنتني    -٣٠
تقدمي خدمات  ب وذلك   منواً يف أقل البلدان     )Empretec :إمربيتيك( تطوير تنظيم املشاريع     برنامج

األعمـال،  نـشاط   سياسات روابط   بشأن   دراسيةاستشارية، وتنظيم حلقات عمل وحلقات      
وتقـدمي  احلجم   الصغرية واملتوسطة    ملشاريع وإىل املشاريع  أصحاب ا /إىل منظّمي قدمي تدريب   وت

 ومجهوريـة   مبيـق ا، استفادت موز  ٢٠١٣ويف عام   . لشبكات واملبادرات اإلقليمية  إىل ا الدعم  
مؤسسات األعمـال    شهدت   ،ويف أوغندا . من الربنامج  ، وزامبيا، مثالً  ترتانيا املتحدة وأوغندا  

 يف املائـة    ١٢٥ بنـسبة    العمالـة  تفزاد.  نتيجة برنامج روابط األعمال     كبرياً سناًالصغرية حت 
كما أن مركز   . دت من الربنامج   يف املائة يف الشركات اليت استفا      ١٤٤وارتفعت الدخول بنسبة    

االستثمار الترتاين، وهو الشريك املنفذ للربنامج يف البلد، قد نفذ مشاريع جديدة مستهدفة لبناء              
ت من أجل املوردين املختارين يف قطاع السياحة، بينما واصل عمله يف قطاعي األعمال              القدرا

  .التجارية الزراعية والتعدين
وإلطالق عنان اإلمكانات اليت ينطوي عليها االقتصاد األخضر الناشئ يف زامبيـا مـن                -٣١

يمة مـن   حيث استحداث فرص عمل ما فتئ األونكتاد يعمل مع عدة وكاالت إلنشاء سلسلة ق             
أجل السلع واخلدمات الالزمة لنشاط بناء املراعي للبيئة، من اإلنتاج احمللي ملواد بناء مراعية للبيئـة                

وأحد أمثلة ذلك هو برنامج فرص العمـل        . إىل تصميم للمباين يتسم بالكفاءة يف استخدام الطاقة       
 وكاالت تابعـة لألمـم      املراعية للبيئة يف زامبيا، الذي حيصل على مساعدة تقنية من احتاد يضم           

دعم روابط األعمال بني الشركات     "ونظم األونكتاد حلقيت عمل وأصدر تقريراً بعنوان        . املتحدة
، حيدد فـرص    "عرب الوطنية واملشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم يف صناعة تشييد املباين يف زامبيا           

  . ل القيمة يف قطاع التشييدإقامة روابط للمشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم احمللية يف سالس
تنظـيم  تبادل أفضل املمارسـات يف جمـال        يف غانا عملية     إمربيتيك   مركزر  يسَّوقد    -٣٢

ـ     إىل   دم الدعم أيضاً  وقُ.  يف ليربيا وجنوب السودان    املشاريع ها مـن   مراكز إمربيتيـك لتمكين
 يف  منـواً  أقل البلدان    بنيفيما  تيسري تبادل أفضل املمارسات     بالتايل  واملشاركة يف أحداث عاملية     

  .عتنظيم املشاريجمال 
 من الدعم املقدم من األونكتاد والذي يهدف إىل         منواًاستفاد عدد من أقل البلدان      وقد    -٣٣

دم دعـم يف جمـايل    قُبصفة خاصة،و. املساعدة يف دعم بيئة أعمال تتسم باالستقرار والشفافية 
واشـترك  . ئية واالجتماعية وقـضايا احلكـم     واإلبالغ وكذلك يف تناول القضايا البي     احملاسبة  

اخلرباء العامل   يف الدورة التاسعة والعشرين لفريق       منواًمن أقل البلدان    بلدان   ١٠مشاركون من   
من أقـل   بلداً   ١٣من  مشاركون  ، و احلكومي الدويل املعين باملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغ      

   . يف الدورة الثالثنيمنواًالبلدان 
 األونكتاد مشروعني بشأن دعم سالسل القيمة اإلقليمية يف صناعات التجهيـز            ونفذ  -٣٤

وكان اهلدف من املشروعني هو دعم اإلقليمية اإلمنائية يف جنوب آسيا وأفريقيا الواقعة             . الزراعي
وتـضمن  . جنوب الصحراء الكربى عن طريق حتديد وتشجيع سالسل القيمة اإلقليمية احملتملة          
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اء حبوث بشأن صناعات اجللود، وصناعات التجهيز الزراعي، واملنسوجات         املشروع األول إجر  
وتناول املشروع الثاين مسألة تشجيع سالسل القيمـة اإلقليميـة يف    . واملالبس يف جنوب آسيا   

أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى وحدد اجملال لسالسل قيمة إقليمية حمتملة يف صـناعات    
صناعة اجللود واملنتجات اجللدية الفرصة لزيادة التجارة مـن خـالل           وتتيح  . اجللود األفريقية 

وحددت الدراسة ثالث كتل جتارية     . سالسل القيمة اإلقليمية وتزيد من قيمة صادرات املنطقة       
دون إقليمية يف أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى لديها إمكانية تشكيل سالسـل قيمـة               

السوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب : املنتجات اجللدية، وهيإقليمية يف جمال صناعة اجللود و
، واالحتاد اجلمركي   )إيكوواس(، واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا       )الكوميسا(األفريقي  

 يف املائة ٩٩ يف املائة من الصادرات و٩٨وقد أسهمت هذه الكتل معاً بنحو . للجنوب األفريقي
  .نتجات اجللدية يف أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربىمن الواردات من اجللود وامل

   والتنمية الريفيةالغذائي واألمن الزراعة  -٢ 
، والصندوق الدويل للتنميـة     )الفاو(قام األونكتاد، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة          -٣٥

ثمار الزراعي املـسؤول    الزراعية والبنك الدويل، على حنو مشترك، بوضع جمموعة من املبادئ لالست          
 ٢٠١٣ وأُجري اختبار ميداين هلـذه املبـادئ يف عـام         . الذي حيترم احلقوق وسبل العيش واملوارد     

إثيوبيا، ومجهورية ترتانيا املتحدة، ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية، وليربيا، وزامبيا، وكمبوديا،            يف
  .ستثمار الوطنية واإلقليميةوبدأ إدماج جمموعة املبادئ يف سياسات اال. وموزامبيق

 الزراعة العضوية يف بلدين من أقل البلـدان         تنميةأنشطة  تنفيذ  دعم  وواصل األونكتاد     -٣٦
وساعدت األنشطة املضطلع هبـا يف البلـد       . ، مها مجهورية الو الدميقراطية الشعبية وأوغندا      منواً

من أجل بيع   سل الفنادق    بسال وربطهم حتسني تقنياهتم    على الزراعات العضوية    أصحاباألول  
نفذ املشروع يف إطار اجملموعة املشتركة بني وكاالت األمم املتحدة املعنية بالتجارة            وُي. منتجاهتم

بناء القدرات  مثل  وقدم األونكتاد، من خالل شركاء حمليني، نواتج حمددة         . والقدرات اإلنتاجية 
لتشاركية وبرنـامج حاضـنات     الضمانات ا نظام  بشأن  جمموعة منتجي لوانغ برابانغ     من أجل   

 الزراعـة   تنميـة أنشطة  تنفيذ  ويف أوغندا، واصل األونكتاد دعم      .  العضوية ملشاريع املنتجات 
. الزراعة العضوية موضع التنفيـذ     ميكن أن تضع سياسة      العضوية، مبا يف ذلك إعداد خطة تنفيذ      

ان على احلكومة مـن     معروضومشروع سياسة الزراعة العضوية واستراتيجية التنفيذ املتصلة به         
 .عليهما وتنفيذمهاأجل املوافقة 

 التجارة  -٣ 

 من برنامج عمل اسـطنبول،      ٦٥ الفقرة   معز ومتشياً   من خالل اإلطار املتكامل املعزَّ      -٣٧
وبناًء على طلـب غامبيـا      . كثف األونكتاد مشاركته يف الربنامج أثناء الفترة املشمولة بالتقرير        

للتكامـل  تني  التشخيـصي تيهما  ساابالدور القيادي يف حتديث در    والسنغال، اضطلع األونكتاد    
حجر الزاوية لإلطار املتكامل املعزز من حيث إدماج التجـارة          هذه الدراسات هي    و. التجاري
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تحديث هو حتديد القيود    ال  إجراء واهلدف الرئيسي من  . بلدلالوطنية ل التنمية   يف خطة    هاوتعميم
األطراف وتعميم قـضايا التجـارة   النظام التجاري املتعدد  يف منواًاليت تعوق إدماج أقل البلدان    

 والدراسات التشخيصية للتكامل التجاري     البلدوتعد سياسات   . استراتيجيات التنمية الوطنية   يف
  .أساساً لكل مشاريع التعاون التقين الالحقة اليت تستخدم اإلطار املتكامل املعزز

غامبيـا يف   لكل مـن    شخيصية للتكامل التجاري     الت ةأمت األونكتاد حتديث الدراس   و  -٣٨
 يف فتـرة    دراسة الـسنغال  مت  أ، و ٢٠١٣ه  يولي/لسنغال يف متوز  ا و ٢٠١٣يناير  /كانون الثاين 

ن يف مرحلة تنفيذ السياسات     لبلدْيإىل ا ويقدم األونكتاد اآلن الدعم     . قياسية بلغت تسعة أشهر   
 ويف  .خيـصية للتكامـل التجـاري     واالستراتيجيات احملددة يف مصفوفة عمل الدراسة التش      

 يتعلـق  ٢ساعد األونكتاد احلكومة كذلك يف إعداد مشروع من مشاريع املستوى          ،السنغال
  .٢٠١٤يناير / عمل يف كانون الثايند حلقةقَوَعوتسويقها يف كازامانس، الفواكه بتحويل 

تاد أن يقود عملية    وطلبت إثيوبيا، وجيبويت، ومايل، وموزامبيق، والنيجر أيضاً إىل األونك          -٣٩
واُضطلع بعمل حتليلي وبعـدة     . حتديث للدراسات التشخيصية للتكامل التجاري املتعلقة ببلداهنم      

وقدم األونكتاد أيضاً الدعم إىل حكومـات بـنن، وتـشاد،           . ٢٠١٣بعثات استشارية يف عام     
  . ٢ املستوى ومجهورية أفريقيا الوسطى، ومجهورية الكونغو الدميقراطية بشأن صياغة مشاريع من

وفيما يتعلق بالسياسات التجارية، دعم األونكتاد جهود أقل البلدان منـواً الراميـة إىل                -٤٠
صياغة وتنفيذ إطار شامل للسياسة التجارية واستراتيجيات ملواجهة التحديات االقتصادية لفتـرة            

ة للتنميـة   ومن خالل املشروع املمول من حساب األمم املتحـد        . بعد األزمة مواجهة أفضل    ما
تعزيز قدرات وزارات التجارة والتخطيط يف بلدان خمتارة من أقل البلدان منـواً علـى               "واملعنون  

، يقدم األونكتاد مساعدة إىل ستة من       "إعداد وتنفيذ استراتيجيات جتارية تؤدي إىل احلد من الفقر        
 تعزيز قدرة واضـعي     واهلدف من املشروع هو   . )١٢(أقل البلدان منواً يف صياغة سياساهتا التجارية      

 . السياسات على تقييم اخليارات التجارية وفهم آثار االستراتيجيات التجارية فهماً كامالً

 واحلد من الفقر   والتخطيط   األونكتاد دراسة وطنية عن التجارة    ، أجرى   ويف السنغال   -٤١
 شـراكة    يف ،ونظم األونكتاد . ٢٠١٤يناير  /حلقة عمل وطنية يف كانون الثاين     فُنظمت أيضاً   

تعميم التجارة يف استراتيجيات التنمية الوطنيـة،   بشأن   حلقة عمل وطنية     ،مع حكومة إثيوبيا  
 اً مـشارك  ٦٠ ناقش أكثر من     ، هذه احللقة  وخالل. ٢٠١٣أكتوبر  /يف تشرين األول  وذلك  

لمعوقـات   التجارية واستراتيجيات التجارة، وقدموا تقييماً متعمقاً ل       ةاإلطار الوطين للسياس  
لحد لجعل التجارة حمركاً للنمو و الرامية إىل  صادية واملؤسسية اليت تواجه البلد يف جهوده      االقت

تعميم  بشأن    حلقة عمل  ٢٠١٣ديسمرب  /وباملثل، نظم األونكتاد يف كانون األول     . من الفقر 
 يةعملية تـشاور  أتاحت املناسبة إلجراء    التجارة يف استراتيجيات التنمية الوطنية يف ليسوتو        

 .لترمجة األهداف املتعلقة بالتجارة إىل مساعدة تقنية ملموسةوطنية 

__________ 

 .إثيوبيا، ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية، والسنغال، وكرييباس، وليسوتو، وميامنار: هذه البلدان هي )١٢(
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أنغوال لوضع إطار سياسات موجه     إىل   تدابري أخرى، قدم األونكتاد مساعدة       وضمن  -٤٢
مبسامهة التجارة يف النمـو     واألوساط التجارية   احلكومة  سيكون من شأنه توعية     التنمية  حنو  

 التنمية األوسع نطاقـاً   شاملة يف إطار استراتيجية     االقتصادي والتنمية وصياغة سياسة جتارية      
 . بشكل أفضلات التجارةبغية تسخري إمكان

شـراكة مـع   إطار طلب ورد من حكومة جزر القمر، أعد األونكتاد، يف      واستجابةً ل   -٤٣
ألصحاب وطنية   دراسيةطلقت يف حلقة    موظفي احلكومة، استراتيجية وطنية للتجارة والتنمية أُ      

هـو   الدراسـية وكان اهلدف من احللقة     . ٢٠١٣مارس  /ت يف موروين يف آذار    قداملصلحة عُ 
ات املتعلقة باملفاهيم والنماذج    ء احمللية يف جمال اإلحصا    ات القدر وتعزيزق من االستراتيجية    التحقّ

طريق حتتـوي علـى     وأقّر جملس الوزراء خاطرة     . الرئيسية املتعلقة باالقتصاد الكلي والتجارة    
  . تيجية ووافق عليها يف وقت الحقن التوصيات املستخلصة من االسترامخمتارة جمموعة 

قدم مـساعدة   ما زال األونكتاد ي   وفيما يتعلق باالنضمام إىل منظمة التجارة العاملية،          -٤٤
منـذ إنـشاء    له وذلك   إىل املنظمة والالحقة     تقنية يف جمال العمليات السابقة على االنضمام      

 سياسـات جتاريـة     على اعتماد د برنامج األونكتاد البلدان     ويساع. ١٩٩٥  عام املنظمة يف 
، ٢٠١٣ويف عـام    . إصالحات تنظيمية ومؤسسية وتنفيذها   على إجراء   التنمية و موجهة حنو   

 أن تكـون  مكّنها مـن ، واليمن من هذا الدعم الذي     ليربياوإثيوبيا، وجزر القمر،    استفادت  
ـ   بشكل  بشكل أفضل للمشاركة    مستعدة   تنفيـذ االسـتراتيجيات    لات و كامل يف املفاوض

   . عضوية منظمة التجارة العامليةلالنضمام إىلوالتغيريات املؤسسية والتنظيمية الالزمة 
قدم املـساعدة  ما فتئ األونكتاد يوفيما يتعلق بالوصول إىل األسواق وقواعد املنشأ،    -٤٥
 أعضاء منظمة التجـارة      أثناء املفاوضات املتعلقة بتنفيذ    ٢٠٠٦ منذ عام    منواًأقل البلدان   إىل  

على أساس اإلعفاء مـن الرسـوم       املتعلقة بوصول املنتجات إىل األسواق       العاملية اللتزاماهتم 
، قدم األونكتـاد    ٢٠١٣وطوال عام   . املنشأ املتصلة بذلك  اجلمركية ومن احلصص وقواعد     

 التفضيلية يف   املتعلقة بقواعد املنشأ   منواًمقترحات أقل البلدان    بشأن  تقنية  إسهامات   و مشورة
إطار مبادرة وصول املنتجات إىل األسواق على أساس اإلعفاء من الرسوم اجلمركية ومـن              

مع منسق منظمة التجارة العامليـة      اإلعالمية  جلسات اإلحاطة   وُعقدت سلسلة من    . احلصص
 وأسـهم هـذا   .  يف منظمة التجارة العاملية    منواً وجمموعة أقل البلدان     منواًأقل البلدان   لشؤون  

املدرجة املنشأ التفضيلية اخلاصة هبذه البلدان و     العمل يف القرار الوزاري للمنظمة بشأن قواعد        
  .عليهااملتفاوض منواً يف حزمة أقل البلدان 

قواعـد املنـشأ مـن أجـل     بشأن  تقنية  مساعدة  وقدم األونكتاد مشورة سياساتية و      -٤٦
ها البلدان املاحنة هلـذه األفـضليات،       االستفادة بشكل أفضل من األفضليات التجارية اليت متنح       

قدم و. ‘ما عدا األسلحة  كل شيء   ‘ يف إطار مبادرة     سيما تلك اليت مينحها االحتاد األورويب      الو
ونوقش مشروع الـنص    . كمبودياإىل  ، مشورة سياساتية يف جمال قواعد املنشأ        األونكتاد، مثالً 

  . بِن يف بنوم  عقدتة يف جلسة عمل بشأن قواعد املنشأ غري التفضيليالذي قدمه األونكتاد
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د مشروع لألونكتاد بشأن الوصول إىل األسواق وقوانني التجارة من أجل أقل            جويو  -٤٧
البلدان منواً يساعد على زيادة االستفادة من مبادرات الوصول إىل األسواق لصاحل أقل البلدان         

ة إىل حتسني استخدام املؤشـرات      ويدعم املشروع جهود اجملتمعات احمللية الريفية الرامي      . منواً
كما يوسـع املـشروع     . اجلغرافية وزيادة صادراهتا وقدرهتا على اإلمداد باملنتجات التقليدية       

، اسـتفادت الـسنغال     ٢٠١٣ويف عام   . نطاق األنشطة لتتجاوز جمرد الوصول إىل األسواق      
حمللية الريفية يف أقل    ويدعم األونكتاد أيضاً اجملتمعات ا    . وموزامبيق وبوتان من هذه املساعدة    

وصول إىل األسواق على أساس اإلعفـاء مـن         البلدان منواً بغية حتسني الفرص اليت يتيحها ال       
 .الرسوم اجلمركية ومن احلصص وزيادة القيمة املضافة ملنتجاهتا التقليدية

وفيما يتعلق مبنطقة التجارة احلرة الثالثية األطراف، أعد األونكتاد، بالتعاون مع             - ٤٨
، سلسلة شاملة من وحـدات التفـاوض        لجنوب األفريقي لرنامج العالمات التجارية    ب

التدريبية بغية تدريب املفاوضني العاملني على إعداد النص التفاوضي التفاقيـة منطقـة             
وتغطي هذه الوحدات التدريبية اتفاقات التجارة احلرة،       . التجارة احلرة الثالثية األطراف   

اعد املنشأ، ومكافحة اإلغراق، واإلعانـات، والـضمانات،        والتعريفات اجلمركية، وقو  
ونظم األونكتاد هو وبرنامج العالمات التجارية للجنوب األفريقـي         . وتسوية املنازعات 

، أسفر ٢٠١٣ويف عام . حلقات عمل لتدريب املدرِّبني باإلضافة إىل حلقات عمل وطنية
فريقي وشرق أفريقيا، تلقـى     هذا التعاون عن تنظيم ست دورات يف منطقيت اجلنوب األ         

 بلداً من البلدان املنضمة إىل منطقة التجـارة احلـرة           ٢٢ مفاوضاً جتارياً من     ١٥٠فيها  
الثالثية األطراف التدريب يف جماالت حترير التعريفات اجلمركية، وقواعد املنشأ، وصياغة           

  . اتفاقات التجارة احلرة
ونكتاد استعراضات لسياسات اخلـدمات     اخلدمات، يقدم األ  يف  تجارة  الوفيما يتعلق ب    -٤٩

ن مكّوُت. من قطاع اخلدمات  فوائد  حلصول على أقصي    على ا  منواًمساعدة أقل البلدان    من أجل   
اخلدمات وجتارة اخلـدمات يف     أن تعي إسهام     من   منواًاستعراضات السياسات هذه أقل البلدان      

ـ     لسياسامن ا  وتساعد يف إعداد أفضل مزيج       اإلمنائية اإمكاناهت  اتت املناسبة لدعم تطوير قطاع
عمليـات تقيـيم    علـى   مل استعراضات سياسات اخلدمات     توتش. خلدماتيف جمال ا  تنافسية  

تفحص أطر السياسات واألطر التنظيميـة واآلثـار        ،  حمددةيف بلدان أو قطاعات      ،لخدماتل
ن أقل البلـدان    مبلدان  أمت األونكتاد هذه االستعراضات يف أربعة       قد  و. احملتملة لتحرير التجارة  

  .وليسوتو، وبنغالديش، وهي أوغندا، ورواندا، منواً
ونفذ األونكتاد أنشطة هتدف إىل تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية ألقل البلدان منواً              -٥٠

كما نظم وسـاهم    . يف جمال سياسات التجارة واملفاوضات التجارية ذات الصلة باخلدمات        
قدت يف أفريقيا بشأن املفاوضات التجارية املتعددة األطراف،        االجتماعات اإلقليمية اليت عُ    يف

  ).٢٠١٣أكتوبر /إثيوبيا، تشرين األول(مبا يف ذلك املفاوضات املتعلقة باخلدمات 
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كثري  يف   والعمالةالعوامل املهمة اليت تسهم يف الناتج احمللي اإلمجايل         هي أحد   لسياحة  وا  -٥١
 خمصصاً  خرباء ، عقد األونكتاد اجتماع   ٢٠١٣ديسمرب  /لويف كانون األو  . منواً أقل البلدان    من

، مهـا إثيوبيـا     منـواً  من أقل البلدان     بلدين، ودعا   املبدعواالقتصاد   السياحة   الصلة بني بشأن  
وأتـاح هـذا    . يف جمال السياسات   املستفادة   ومدغشقر إىل تقاسم خرباهتما وتبادل دروسهما     

. ا خصيـصاً   احتياجاهت تناسبالتقنية احملددة اليت    االجتماع الفرصة للبلدان لتحديد املساعدات      
  .ةالتنميبتسخري السياحة ألغراض تنظيم االجتماعني بالتعاون مع اللجنة التوجيهية املعنية وجرى 

توقيع مذكرة تفاهم بني األونكتاد وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف أنغوال يف            وعقب    -٥٢
 سـتة   )TrainForTrade(ج التدريب من أجل التجارة      ، نظم برنام  ٢٠١٢نوفمرب  /تشرين الثاين 

األعمال املستدامة الـذي ينفـذه      النهوض مبؤسسات   أنشطة لتنمية القدرات يف إطار مشروع       
الـسياحة  بشأن  ثالث حلقات عمل    ُنظمت  و. برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف أنغوال     مكتب  

مـن أصـحاب املـصلحة      شخصاً   ٧٥ املستدامة من أجل التنمية احمللية، شارك فيها أكثر من        
تـدريب  من أجل   إدارة مشاريع السياحة املستدامة     تقنيتان بشأن   قدت حلقتا عمل    وُع. احملليني

 . واجملتمع املديندوائر األعمالممثلني عن القطاع العام و

  تيسري التجارة وحتديث اجلمارك    
نامج النظام اآليل للبيانات     من بر  منواًمن أقل البلدان    بلداً   ٤٠ستفاد  ، ا ٢٠١٣يف عام     -٥٣

 البلـدان   ُيمكّنوهو  . األونكتادلدى  ، وهو أكرب برنامج للمساعدة التقنية       )أسيكودا (اجلمركية
.  وقت وتكلفة التخليص اجلمركـي     فضالً عن تقليل   زيادة اإليرادات احملصلة من اجلمارك،       من

 العمليات اجلمركية باستخدام    اإلسهام يف حتديث  عن طريق   لدولية  امج التجارة ا  ر هذا الربن  وييّس
وإقامة عالقات أوثـق مـع      ثقافة إدارية جديدة    على استحداث   تكنولوجيا املعلومات ويساعد    

مها أمران   املتاجر هبا فتسريع وتبسيط عملية التخليص اجلمركي على السلع        . األوساط التجارية 
‘ أسيكودا‘ برنامج   يقيملك،  وباإلضافة إىل ذ  . لقدرة التنافسية للمستوردين واملصدرين   يعّززان ا 

  . معهاتعاونيدة واملنظمات الدولية واإلقليمية ويشراكات مستدامة مع البلدان املستف
علـى  ألغراض التنمية يتوقـف      إمكانات التجارة    من تسخري  منواًمتكني أقل البلدان    و  -٥٤

بشأن إعـداد   ، واصل األونكتاد أعماله     ٢٠١٣يف عام   و.  سياسات فعالة لتيسري التجارة    اعتماد
 تيسري التجارة، مبا يف ذلك االنتهاء من إعداد دراسات وطنيـة يف أنغـوال               خطط وطنية لتنفيذ  

وْضع بـرامج بـشأن   إعداد املشاريع وبشأن   األونكتاد حلقات عمل إقليمية      نظمكما  . وتشاد
 .اندا ومجهورية ترتانيا املتحدة وروتيسري التجارة اإلقليمية يف بنن

تاد املشروع الذي تقوده اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسـيا واحملـيط           وينفذ األونك   -٥٥
اهلادئ، واللجنة االقتصادية ألفريقيا واألونكتاد نفسه بشأن بناء قـدرات الـسلطات الرقابيـة              
وشركات النقل من أجل حتسني كفاءة النقل العابر للحدود يف البلدان الناميـة غـري الـساحلية                 

ويف هذا الصدد، تعاون وكالء تنميـة       .  النامية يف املمر األوسط لشرق أفريقيا      وبلدان املرور العابر  
اجملموعات على الصعيد الوطين يف مجهورية ترتانيا املتحدة ورواندا وبوروندي مع وكالة تيـسري              
  .النقل العابر يف املمر األوسط من أجل استخدام جمموعة أدوات تيسري النقل على الصعيد القطري
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 مـن  املتعلق بتيسري التجـارة      املكونفغانستان، جيري يف الوقت الراهن تنفيذ       ويف أ   -٥٦
، املـرور العـابر  ويف جمـال  . حاالت الطوارئ يف  مشروع حتديث اجلمارك وتيسري التجارة      

بشأن ملفاوضات بني أفغانستان وباكستان     على دعم ا  ركزت املساعدة املقدمة من األونكتاد      
وجرى تشغيل نظـام آيل عـاملي جديـد         .  وبروتوكوالهتا بلدين بني ال  العابرةاتفاق التجارة   

تفعيل عمليات تبادل   وجرى  .  يف أفغانستان   ومركزي  على اإلنترنت  قائمللبيانات اجلمركية   
، ٢٠١٤ة بني البلدين يف أوائل عام       لبيانات اجلمركي لربنامج اآليل ل   العاملية ل  النظمبني  البيانات  
 تنفيذ إجراءات املرور العابر الـدويل     بالبيئة التنظيمية   التحسينات اليت أدخلت على     ومسحت  

  مشروعاً ٢٠١٣وباإلضافة إىل ذلك، بدأ األونكتاد يف عام        . عدة نقاط حدودية أفغانية   عند  
  .حتسني عملياهتامن أجل لشحن واخلدمات اللوجستية لاإلثيوبية املؤسسة مع 
ع أوساط املواين يف البلدان النامية       م  املواين يف جمال تدريب  األونكتاد لل ويعمل برنامج     -٥٧

 وإنتاجيتـها   حتسني كفاءة املـواين   بالتايل   و معارف ومهارات مديري املواين   من أجل تعزيز    
وتوغـو،  بـنن،   :  التالية منواًيف أقل البلدان    يعمل   الربنامج   كان،  ٢٠١٣ويف عام   . وجتارهتا

  . ، والسنغال، وغينياجيبويتومجهورية ترتانيا املتحدة، و

  السلع األساسية  -٤  
لخروج من فئة أقل البلـدان   ل تمكنيال"دراسة معنونة    ٢٠١٢أصدر األونكتاد يف عام       -٥٨
ـ  حتسني اإلتعزيز دور السلع األساسية و: منواً  Enabling the Graduation of“"ةنتاجيـة الزراعي

LDCs: Enhancing the Role of Commodities and Improving Agricultural Productivity” .
وحيتوي هذا املنشور على استعراضات وتقييمات قطاعية للتجـارب الناجحـة والتجـارب             

 املنتجـات  والصادرات غري التقليدية، وخباصـة      األساسية  يف جمال صادرات السلع    جناحاً األقل
إثيوبيا، وبنن، وبوروندي، ومجهوريـة ترتانيـا       : ت اإلفرادية ومشلت دراسات احلاال  . ةيناالبست
دة، ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية، ورواندا، وزامبيا، والسنغال، وغامبيا، وكمبوديـا،         املتح

  . ومايل، ونيبال
 لبناء قدرات قطـاع     ذلك، ينفذ األونكتاد يف الوقت الراهن مشروعاً      عالوة على   و  -٥٩

 ونظراً. اك وتنويع صادراهتا من األمس    بغية حتديث  منواًاألمساك يف بلدان خمتارة من أقل البلدان        
ـ     مهي   مصايد األمساك أن األمساك ومنتجات    إىل   ة يف أقـل    ن أهم املنتجات السلعية الدينامي

املؤسسية ألصحاب املصلحة يف القطـاعني      ة  ، فإن املشروع يهدف إىل بناء القدر      منواًالبلدان  
مسـاك  صادراهتا من األ  على رفع مستوى     منواًاخلاص والعام يف بلدان خمتارة من أقل البلدان         

حتـسني املعـايري   عن طريق   من التصدير، مبا يف ذلك       إيراداهتاوزيادة  وتنويع هذه الصادرات    
  .الصحية ومعايري الصحة النباتية
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  التنمية البشرية واالجتماعية  -٥  

  التدريبعن طريق  بناء القدرات -رأس املال البشري     
م والبحث املتصلني بالتجـارة     ألونكتاد تعزيز التعلي  التابع ل عهد االفتراضي   املواصل    -٦٠

وفيما يتعلق بدعم   . منواًمن أقل البلدان    بلداً   ١١ للبحوث يف     جامعة ومركزاً  ١٦ والتنمية يف 
م املعهد مشورة متعلقة باملناهج التعليميـة       ، قدَّ منواًجلامعات يف أقل البلدان     إىل ا التعليم املقدم   

قات الدولية يف اجلامعة املفتوحة يف زامبيا اليت لدرجة املاجستري يف جمال التجارة والتنمية والعال
دريـسية  وحدة ت املعهد  كما نشر   .٢٠١٤يناير  /قبلت أول دفعة من الطالب يف كانون الثاين       

أكادميي من جامعـة  إىل شخص  وقدم الدعم  ،ىل البلدان النامية  رؤوس األموال إ  تدفقات   عن
  .ستثمار األجنيبعن سياسات االتدريسية إعداد وحدة من أجل أديس أبابا 

ثالث منـها   (املهنية  التنمية  بشأن  ونظم املعهد االفتراضي أربع حلقات عمل وطنية          -٦١
ملا جمموعـه   )  الصناعات االستخراجية  عن حتليل سياسات التجارة وواحدة عن إدارة قطاع       

ن مييْيومت قبول أكاد  .  من بنغالديش، والسنغال، ومجهورية ترتانيا املتحدة       أكادميياً  دارساً ١٢٣
 يف   االفتراضـي  الدراسية اليت يقدمها املعهـد    الزماالت  برنامج  يف   منواًأقل البلدان    مناثنْين  

واستفاد أكادمييون من بنن ومجهوريـة الكونغـو        . جنيف ملواصلة إعداد رسائلهما البحثية    
عن طريق اإلنترنت واإلشراف الشخـصي املباشـر يف         املضطلع به   اإلشراف   الدميقراطية من 

 .التجارة والفقر عنورقات د إعدا

القضايا الرئيسية يف جدول األعمـال      املتعلقة ب  ة األونكتاد الدراسي  دورةستهدف  تو  -٦٢
حبوث يف مراكز   من أقل البلدان منواً يعملون      أكادمييني  وسياسات  الدويل واضعي   االقتصادي  

ـ مواجهـة    ومهاراهتم حىت ميكنهم     حكومية من أجل حتسني وعيهم ومعارفهم      ديات يف  التح
 الـدورة  هواستفاد من هـذ   . ، واالستثمار، والتكنولوجيا  والتمويلجماالت التجارة الدولية،    

 ٣٩السياسات من   واضعي  من  شخصاً   ١٤٧أكثر من    ٢٠٠١ يف عام    ا منذ بدايته  ةالدراسي
 .منواً من أقل البلدان بلداً

تنفيـذ  ب أفريقيـا،    األونكتاد بالتعاون مع االحتاد االقتصادي والنقدي لغر      ويتولّى    -٦٣
 مـن أعـضاء     )١٣(وسبعة.  التجارة الدولية يف اخلدمات    بشأنإطار إحصائي   وضع   ل مشروع
وسُينشئ املشروع آلية منسقة جلمع البيانات وجتهيزهـا        . الثمانية هم من أقل البلدان منواً     االحتاد  
 تبـادل    اإلحصائية؛ وينشئ قاعدة بيانات إلكترونية؛ ويـنظم       ويدعم بناء القدرات   ونشرها؛

 .بني الدول األعضاء فيمااملعلومات 

__________ 

  .، ومايل، والنيجر بيساو-غينيا كينا فاسو، وتوغو، والسنغال، وبنن، وبور )١٣(
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 التمكني للمرأة واملساواة بني اجلنسني    

املساواة  على   تركز سلسلة من األنشطة     نفذ األونكتاد أثناء الفترة املشمولة بالتقرير،       -٦٤
سياسـات  انعكاسـات    ت بـشأن   وحتليال ثاًووأجرى حب . االقتصاديةقضايا   وال بني اجلنسني 

يف ليسوتو، وأنغوال،   على املساواة بني اجلنسني وذلك      ة  يالتجارالسياسات  واالقتصاد الكلي   
الذي قد  التأثري  دور النساء يف االقتصاد وقامت بقياس       الدراسات   تتّبعتو. وغامبيا، ورواندا 

جوانـب  على  كات و تتركه التجارة والسياسات التجارية عليهن بوصفهن منتجات ومستهلِ       
 واملساواة بـني اجلنـسني    التجارة  املتعلق ب عة العمل التحليلي    وجتري متاب . أخرى من حياهتن  

  . تغيري السياساتبشأنتوصيات ت عمل وطنية تناقش النتائج وتقّدم حلقابتنظيم 
 املعنونـة طريـة   القُاإلفرادية   دراسة احلالة    ٢٠١٣نوفمرب  /شرت يف تشرين الثاين   وُن  -٦٥

ـ  من‘  Who is Benefiting from Trade‘ساينيستفيد من حترير التجارة يف أنغوال؟ منظور جن

Liberalization in Angola? A Gender Perspective .قدت حلقة عمل وطنية يف أنغـوال  وُع
السياسات على املستوى احمللي    إبالغ واضعي   لعرض نتائج وتوصيات الدراسة القطرية هبدف       

 .ةهبا وتعريف أصحاب املصلحة الوطنيني املعنيني باملنهجيات املستخدم

 جلمـع   ٢٠١٣نـوفمرب   /رسلت بعثة لتقصي احلقائق إىل رواندا يف تشرين الثـاين         وأُ  -٦٦
روانـدا  املتعلقـة ب  طريـة   القُاإلفرادية  إعداد دراسة احلالة    إلمتام  " من احلياة احلقيقية  "معلومات  

 .ومناقشة النتائج األولية للعمل البحثي مع أصحاب املصلحة الوطنيني

 واملساواة بـني اجلنـسني    التجارة  حزمة تدريسية بشأن     بإعداد   اً األونكتاد أيض  ويقوم  -٦٧
 :التاليةالرئيسية  املكوناتتتضمن 

  جمموعة من عروض الوسائط املتعددة؛  )أ(
 ؛مسودته األوىلن، مت االنتهاء من إعداد دليل يتألف من جملدْي  )ب(

 ؛واملساواة بني اجلنسني التجارة على اإلنترنت بشأن ة دراسيدورة  )ج(

ليمية من أجل الباحثني من أفريقيـا الواقعـة جنـوب           حلقة عمل إق  تنظيم    )د(
 ؛الصحراء الكربى

تيسري تطبيق املعـارف املتعلقـة      ختضع لإلشراف ترمي إىل     مشاريع حبوث     )ه(
  .نلبلدااحملدد يف ا على الواقع واملساواة بني اجلنسنيبالتجارة 

  النظيفة  آلية التنميةسياقالتجارة يف : ئةاألزمات املتعددة وغريها من التحديات الناش  -٦  
دعم تنظيم املنتـدى    ب،  )١٤(طار نريويب إل الشركاء املنفذين    بوصفه أحد  ،األونكتادقام    -٦٨
األونكتـاد  وأسـهم   . ٢٠١٣ هيولي/متوزقد يف أبيدجان يف     لكربون الذي عُ  لفريقي اخلامس   األ

__________ 

، يف   الكربى جنوب الصحراء الواقعة  أفريقيا  يف  لرفع مستوى مشاركة البلدان النامية، وخباصة       املنتدى  أنشئ   )١٤(
 . كيوتولآلية التنمية النظيفة يف إطار بروتوكو
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لوقـود  للتجارة العاملية   وا األحيائية الطاقة   بنيتناول الصالت احلالية واملستقبلية     اجللسة اليت ت   يف
 وتسويقتطوير  بفرص  الوعي  على زيادة   ساعد األونكتاد   و.  والتنمية البشرية يف أفريقيا    حيائياأل

  . الطاقةالقائمة املزج بني أنواع تنويع الكجزء من استراتيجيات األحيائي الوقود 

  لقدرات تعبئة املوارد املالية من أجل التنمية وبناء ا  -٧  
 يف جمال املـوارد     منواًتواجهها أقل البلدان    اليت   املعوقاتاألولوية  ا اجملال ذو    تناول هذ ي  -٦٩

  . جهودها الرامية إىل حتقيق التنمية املستدامةسياق يف وذلك املالية 

  االستثمار األجنيب املباشر    
اً استعراض ٣٦من  و .من برنامج استعراض سياسات االستثمار     منواًأقل البلدان   تستفيد    -٧٠
خالل و. منواًأقل البلدان   استعراضاً فيما يتعلق ب    ١٥كان  جنزت حىت اآلن،    أُ سياسات االستثمار ل

. مبيـق ا وموز ، وجيبويت ،، نشر األونكتاد استعراضات بنغالديش    ٢٠١٣-٢٠١٢السنتني   فترة
نفيـذ توصـيات     مساعدة تقنية لـدعم ت     منواًأقل البلدان   بلدان من    ١٠إىل   قدم األونكتاد كما  

 وأدت هذه املساعدة إىل إنشاء وكالة لتشجيع االسـتثمار          .)١٥( االستثمار ات سياس اتاستعراض
 جلـذب اجمللس الرئاسي لالستثمار يف بوركينا فاسو، واعتماد برنـامج          وإنشاء  يف بوروندي،   

 موقـع شـبكي جـامع متكامـل       تنفيذ  بشأن  املساعدة  تقدمي   و ، يف رواندا  هانشرواملهارات  
  . ثمار جلمهورية ترتانيا املتحدةلالست
نظمها اجتماعات   عمل و  عدة حلقات  يف   أقل البلدان منواً  ، شاركت   ٢٠١٣يف عام   و  -٧١

حلقـة  : على ذلكوتشمل األمثلة  . بناء القدرات يف جمال تشجيع االستثمار     من أجل   األونكتاد  
، املراعي للبيئـة  ر  املباش االستثمار األجنيب  تشجيع   بشأن ،سويسرابقدت يف جنيف،    ُعدراسية  
دبلوماسـيني  ألربعـني مـن ال    تشجيع االستثمار   بشأن   يف أديس أبابا     ية خمصصة تدريبودورة  

اغتنـام الفـرص    بـشأن   يف جنوب أفريقيـا     ُعقدت   إقليمية   ني املبتدئني، وحلقة عمل   ثيوبياأل
  .الكربون يف القارة األفريقيةانبعاثات نخفضة املاالستثمارية 

 واصل األونكتاد   ،٢٠١٣يف عام   املباشر   االستثمار األجنيب اءات  وفيما يتعلق بإحص    -٧٢
بـشأن  دورات تدريبيـة    وقـدم   . مجع البيانات وإعداد التقارير    يف   منواًمساعدة أقل البلدان    
االستقصاء والشركات عرب الوطنية ومنهجيات املباشر  االستثمار األجنيباإلحصاءات املتعلقة ب

 االسـتثمار األجـنيب   إحصاءات  جمال  عدة تقنية خمصصة يف      إىل ميامنار، وقدم مسا    )املسح(
كما قدم األونكتاد مـساعدة     .  وتشجيع االستثمار  ،وأنشطة الشركات عرب الوطنية    ،املباشر

ورابطة بلدان   )الكوميسا( السوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي     مباشرة إىل دول    
. ٢٠١٣  عـام   يف يةستثمارها اال  تقارير  إعداد بشأن) آسيان (رابطة أمم جنوب شرق آسيا    

__________ 

 ، وروانـدا  ، وجيبـويت  ،هورية ترتانيا املتحدة   ومج ، وبوروندي ،بنغالديش، وبوركينا فاسو  هذه البلدان هي     )١٥(
 . وموزامبيق، وليسوتو، وسرياليون،وزامبيا
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 التقارير لتحسني التنسيق  باألخذ بأنظمة بشأن إعداد     إىل الكوميسا   املقدَّمة  املساعدة  وُتوجت  
يف حالة ميامنار، اعتمـدت احلكومـة       و.  اإلحصائية يتعلق باإلبالغ عن البيانات    فيما والدقة

حتليـل التكـاليف     منهجيـة    ج، بإدرا ٢٠١٣أبريل  /نيسانيف  قامت،  توصيات األونكتاد و  
  . يف إجراءاهتا الداخليةواملستثمرين تناول طلبات يف عملية والعوائد 

 تصورات املستثمرين األجانب   بشأن دراسة   وأعداألونكتاد خدمات استشارية     قدمو  -٧٣
ا يف ذلك جملس    خمتلف أصحاب املصلحة، مب    إىل    توصيات هذه الدراسة   تدموقُ. ن رواندا ع

  . انديالوزراء الرو
جمتمع االستثمار  لدى  األونكتاد إىل زيادة الوعي     اليت يعدها   ستثمار  االأدلة   وهتدف  -٧٤

فتـرة  خـالل   و. االستثمارية الـسائدة يف البلـدان املـستفيدة       وضاع  الفرص واأل بالدويل  
أوغندا وبوتـان ونيبـال،   اخلاصة ب األدلةحتديث يف  األونكتاد  ، بدأ ٢٠١٣-٢٠١٢ السنتني
 ؛)iGuides(نترنت   على اإل  ية أدلة استثمار  إعداد اآلنوجيري  . ليل بوركينا فاسو  دإعداد   وأمت
  . هذه املبادرةمن املستفيدين هي من أوائل كانت بوروندي وجيبويت ورواندا و

  ل الديون الديون والقدرة على حتّمإدارة    
الـديون   إدارةنظـام   مساعدة تقنية يف جمال إدارة الديون من خالل         األونكتاد   قدم  -٧٥

وهذا يشمل تطـوير    .  مثانينات القرن العشرين   منذ أوائل ) DMFAS(: دمفاس والتحليل املايل 
مة لتلبية االحتياجات التشغيلية واإلحصائية والتحليلية صمَّمتخصصة ُمة وتركيب وصيانة برجمي

ية  التدريب واخلـدمات االستـشار     أيضاًاألونكتاد  ويقدم  . ملديري الديون يف البلدان النامية    
التحقق مـن  بدارة الديون، وبناء القدرات فيما يتعلق إل التقنية واملؤسسية    يتعلق باملسائل  فيما

  . لديون لتحليل األساسيالاإلحصاءات وبشأن بيانات الديون و
هي بصورة رئيـسية املـصارف      ( مؤسسة   ٢٨جانب  من  دمفاس  برجمية  ستخدم  وُت  -٧٦

  .)١٦(العام إدارة الدينمن أجل من أقل البلدان منواً  بلداً ٢١يف ) أو وزارات املالية/واملركزية 
القـدرة علـى    إىل اجلمعية العامة بشأن     املقدَّم  يف تقرير األمني العام لألمم املتحدة       و  -٧٧
 ية، يتناول األونكتاد التحديات التحليلية والسياسات     )A/68/203(ن اخلارجي والتنمية     الديْ حتّمل

 عن االجتاهات    مفصالً يقدم التقرير حتليالً  و. أقل البلدان منواً  ات يف   السياسواضعي  اليت تواجه   
تعزيز القدرة   ملواصلة   السياساتبشأن  توصيات  تقدمي   فضالً عن ،  اتيةاساحلالية والقضايا السي  

  . منواًل الدين يف أقل البلدان على حتّم
ريـة  األسس النظ عرضت  حلقة عمل إقليمية    لعقد  ق األونكتاد   ، نسّ ٢٠١٣يف عام   و  -٧٨

 التنفيذ العملـي    وحبثت ،الديونكبار يف جمال    خرباء  على  السيادية  واخلصوم  إلدارة األصول   
__________ 

 ومجهوريـة أفريقيـا     ، وبنغالديش، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وتشاد، وتوغو      ، وأوغندا ،أنغوال، وإثيوبيا  )١٦(
 ، والسودان ،ورواندا وجيبويت،   ،الوسطى، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية       

 . وهاييت، واليمن، وزامبيا، وموريتانيا،، وكمبوديا، ومدغشقر بيساو-غينيا و
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هذا النهج ميكـن  هو توضيح أن  العمل حلقةوكان اهلدف من    . جنوب أفريقيا يف  هلذا النهج   
رصد املخاطر واحلد من أوجه الـضعف       من حيث   ن العام   ل بشكل فعال إدارة الديْ    كِمُيأن  

 -ملـشروع   بان من البلدان الثالثة املستهدفة       العمل مشاركو  حلقةوحضر  . لديونااملرتبطة ب 
  . آخراً اً أفريقيبلداً ١٣ إىل جنب مع  جنباً-زامبيا وأوغندا وإثيوبيا 

  الـديون والتحليـل املـايل      إدارةنظام  خالل الفترة املشمولة بالتقرير، قدم برنامج       و  -٧٩
مـشاريع املـساعدة    عن طريق    إما،  منواًأقل البلدان   من  بلدان   ١٠اً إىل    مباشر اًدعم) دمفاس(

وأدى ذلك إىل حتـسن     .  يف إطار مرفق إدارة الديون     مع الشركاء التنسيق  عن طريق   التقنية أو   
بـشأن  ق من بيانات الديون وتعزيز القدرة على إنتاج نشرات وطنيـة            تسجيل الديون والتحقّ  

من  املستفيدة   منواً يف املائة من أقل البلدان       ٩٥ تقوم نسبة ،  ويف الوقت احلايل  . إحصاءات الديون 
لبنـك الـدويل    ل نظام اإلبالغ من املدينني   إىل  بتقدمي تقارير     الديون والتحليل املايل   إدارةنظام  
  .  للمبادئ التوجيهية ذات الصلةامتثاالً

   الرشيد على مجيع املستوياتاحلكم  -٨  
يف بناء  تساعد  شيد والشفافية وسيادة القانون     تعزيز احلكم الر  املضطلع هبا ل   األنشطة   إن  -٨٠

  .املشاريعستثمار األجنيب وإنشاء  جاذبيتها كمقصد لالوزيادة منواًالبلدان القدرة التنافسية ألقل 
ألونكتاد يساعد البلدان علـى تبـسيط       الذي استحدثه ا  نظام احلكومة اإللكترونية    و  -٨١

أقل البلـدان   بلداً من    ١١يف  الربنامج  عمل هذا   وي. إلقامة مشروع   الالزمة القواعد واإلجراءات 
ييـسر تنظـيم     املؤسسية، ممـا     اتالقدرزيادة  زيادة الشفافية و  يف  هم هذا النظام    يسو. )١٧(منواً

الوقت فإن  على سبيل املثال،    و.  أكثر جاذبية لالستثمار األجنيب    منواًعل أقل البلدان    جي و املشاريع
 فقـط،   يوم واحـد   إىل    يوماً ١٨من  قد اخنفض    يف توغو أي مشروع   الذي يستغرقه تسجيل    

  .  يف املائة٥٢بنسبة أُنشئت  اليت املشاريعوارتفع عدد 
ـ   يعمل   ةاتفاقات االستثمار الدولي  ب  املتعلق كان برنامج األونكتاد  و  -٨٢ . ةعلى جبهات خمتلف
 بلـدان نغـوال و  ألالسـتثمار الثنائيـة     اتعليقات على مشروع منوذج معاهدات       الربنامج   وقدم
إىل  ةخمصـص كما قـدم مـساعدةً       ،)١٨(توثيق العالقات االقتصادية  املتعلق ب احمليط اهلادئ    اتفاق
 االسـتثمار الثنائيـة وآثارهـا       اتمعاهـد من  أحكام حمددة   بالقمر بشأن القضايا املتصلة      جزر
 ،االسـتثمار األجـنيب لبوتـان     بـشأن   قـانون   صـياغة    يف   التنمية املستدامة، ومساعدةً   على
 يف األونكتـاد أيـضاً  وأسـهم  . اسـتعراض قـانون االسـتثمار يف روانـدا        شأن  ب مساعدةًو

 لكوميساا  الصادر عن  ٢٠١٣  لعام تقرير االستثمار من  اتفاقات االستثمار الدولية    ب املتعلق الفصل
(COMESA Investment Report 2013) .  ملشاركة على ا   التقنية ألقل البلدان منواً    ةوبغية حتسني القدر

__________ 

،  بيساو -غينيا  و وجزر القمر،    ،السنغال، و  ومجهورية ترتانيا املتحدة   ، وتوغو ، وبوركينا فاسو  ،نن وب إثيوبيا، )١٧(
 .روانداوالنيجر، ومايل، و

 .وثيق العالقات االقتصاديةتاملتعلق باتفاق احمليط اهلادئ أطراف يف  )١٨(
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 لذلك، واصلت األمانـة     املفاوضات الدولية بشأن معاهدات االستثمار وتنفيذها وفقاً      بفعالية يف   
بلداً من   ٤٢شارك ممثلون من    و. طلبت مساعدة  اليت مساعدة خمصصة إىل عدد من البلدان        ميتقد

  .٢٠١٣ و٢٠١٢ يخالل عاماملعقودة تدريبية الدورات الأقل البلدان منواً يف 
  أيـضاً  منواًبناء القدرات يف أقل البلدان      املضطلع هبا يف جمال     أنشطة األونكتاد   ومتتد    -٨٣
تقريـر   مـن إعـداد      حالياًبصدد االنتهاء   األونكتاد  ف. امللكية الفكرية من أجل التنمية     إىل

نيبال، يركز على التفاعل بني امللكية      من أجل   لملكية الفكرية   اإلمنائية ل بعاد   عن األ  استشاري
من أجل كمبوديا    وأعد. ، ونقل التكنولوجيا واألدوية   )البيولوجي(األحيائي  الفكرية والتنوع   

  .والنمو والتعليم والثقافةاملؤلف وق حقيتناول لملكية الفكرية اإلمنائية لبعاد عن األتقرير 
االحتـاد األورويب  املمـوَّل مـن   الشركاء الرئيسيني للمشروع    هو أحد   األونكتاد  و  -٨٤

ويهدف املشروع إىل ضـمان     .  واحلصول على هذه األدوية    ةألدويواملتعلق باإلنتاج احمللي ل   
 اهتمام خاص ألقل البلدان     تكريسة مع   ية والصح يالتجارالصناعية و السياسات  بني  تساق  اال
  :عن طريق ما يليدور األونكتاد يف مساعدة البلدان ويتمثل . منواً

ؤثر علـى   حتليل السياسات التجارية والصناعية والصحية ذات الصلة اليت ت          )أ(  
تشجيع من أجل   السياسات  بني  تساق  االحتقيق  بغية  إنتاج املنتجات الطبية    على   احمللية   ةالقدر

  للمستحضرات الصيدالنية؛اإلنتاج احمللي 
إلنتـاج احمللـي    االوطين لتعزيز تنسيق سياسات     الصعيد  بناء القدرات على      )ب(  

القدرات يف  ة من أنشطة بناء     من خالل جمموع  تنسيقاً أفضل   احلصول على األدوية    سياسات  و
إعـداد   األونكتاد   وأمت). إثيوبيا وبنغالديش  (منواً من أقل البلدان     بلدان اأربعة بلدان، من بينه   

  .يهاصول علاحللألدوية و اإلنتاج احمللي ات بشأن سياسعندليل 
وانـب  املتعلـق جب   االتفاق   يف جمال مبيق من التدريب    ايسوتو وموز  ل استفادتوقد    -٨٥

 والـصحة العامـة واإلنتـاج احمللـي         ،)TRIPS(املتصلة بالتجـارة    امللكية الفكرية   حقوق  
وشارك أصحاب  . للجنوب األفريقي  عمل إقليمية    حلقة يف   للمستحضرات الصيدالنية وذلك  

احلصول وتقاسم املنـافع  عن التفاعل بني إمكانية   مصلحة من منطقة جنوب آسيا يف دورات        
 أواخـر   يف) آسـيان (  جنوب شرق آسيا   أممرابطة   بلدان   من أجل وقواعد امللكية الفكرية    

يف و.  مع بلـدان أخـرى      بوتان ونيبال   بنغالديش ضمت،  ٢٠١٤ وأوائل عام    ٢٠١٣ عام
االتفاق  بني   من أجل كمبوديا بشأن التفاعل    دورة تدريبية وطنية     ُنظمت،  ٢٠١٤مارس  /آذار

  .التنوع البيولوجياملتعلقة بتفاقية االوامللكية الفكرية املتصلة بالتجارة  حقوقاملتعلق جبوانب 
وخدمات استشارية  بناء القدرات   خدمات يف جمال    دم األونكتاد مساعدة تقنية و    وق  -٨٦
بالدور الذي ميكن أن    زيادة الوعي   بغية   الوطين واإلقليمي    الصعيدين على   منواًأقل البلدان   إىل  

 اللـوائح   سنيمنواً، وحت  أقل البلدان    سياسة املنافسة ومحاية املستهلك يف تعزيز التنمية يف       تؤديه  
 علـى الـصعيد     سياسة املنافسة وورصد وإنفاذ قانون    اليت تقوم بإدارة    ؤسسات  املوالتنظيمية  
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ـ  ،على سبيل املثال  و. ماية املستهلك ومواجهة الشواغل املتصلة حب   الوطين   م األونكتـاد يف    اق
 ةلجنة االقتصادية والنقدي  إىل ال م  الدعبتقدمي  املنافسة األفريقي،    ، يف إطار برنامج   ٢٠١٣ عام

  .بناء القدراتأنشطة تنفيذ   من أجللغرب أفريقيا
 األونكتاد  أجرىحلكم الرشيد،   من أجل ا  فعال  الؤسسي  امل مع أمهية التنسيق     ومتشياً  -٨٧

التقيـيم  وكان  .  التجارة والتنمية  يق املؤسسي يف موزامبيق يف جمايل     دراسة عن حتديات التنس   
 ودرجة االزدواجية وكذلك تأثريها على القدرة       يتعلق حبجم وجه حنو السياسات    التحليلي وامل 

  . على تصميم وتنفيذ السياسات واالستراتيجيات

  االستنتاجات والطريق إىل األمام   -ثانياً  
ضطلع هبا األونكتـاد لـدعم      ايعرض هذا التقرير جمموعة واسعة من األنشطة اليت           -٨٨
 قد ظل ضعيفاً يف اآلونة األخـرية،       أداء أقل البلدان منواً      مبا أن و. برنامج عمل اسطنبول   تنفيذ
متضافرة مـن  جهود بذل تطلب هذا الربنامج تتنفيذ الالزمة لالوطنية والعاملية  اإلجراءات   فإن

.  يف التنمية  شركاء اآلخرين من ال أقل البلدان منواً وزيادة الدعم املقدم من األونكتاد و        جانب  
ألسباب اجلذرية للتخلف يف أقل     التصّدي ل إىل  بصورة رئيسية   جلهود  هتدف هذه ا   ينبغي أن و

أقل البلدان منواً وتطوير    يف  قتصادات  اال وتنويع    اإلنتاجية بناء القدرات  منواً، وال سيما   البلدان
مؤسـسات أعمـال     لظهور   الالزمةالسياسات الداخلية واللوائح التنظيمية وهياكل الدعم       

هذه هي اجملاالت ذات األولوية اليت تتطلب       و. ة يف األسواق العاملية   دينامية قادرة على املنافس   
التقدم املستمر يف تنفيذ    يف سياق   ، و ٢٠١٥ا بعد عام    خطة العمل مل   يف سياق     خاصاً اهتماماً

  . برنامج عمل اسطنبول
أقل كرب التحديات اليت تواجه     فإن أحد أ  ،  ٢٠١٣عام  ل منواًلتقرير أقل البلدان     ووفقاً  -٨٩
.  هبااملتناميةللقوى العاملة الئقة  فرص العمل ال   عدد كاف من     يتمثل يف استحداث   لدان منواً الب
 ١٦ يزيد السكان الذين هم يف سن العمل كمجموعة مبقدار        ن التقرير أنه من املتوقع أن       ويبّي

 منـواً أقل البلـدان  ستزيد القوى العاملة يف حبلول هناية العقد احلايل،   و. سنوياًشخص  مليون  
اليت يـتعني أن تـستحدثها      الئقة  الوظائف  ال ماليني شخص، مما يشري إىل عدد        ١٠٩ مبقدار
 أقل البلدان منواً  يتعني على   غرافية،  يف ضوء التحديات الدمي   و.  خالل هذا العقد   منواًالبلدان   أقل

 كافية من فرص العمل وتوفري فرص العمل الالئـق          الستحداث أعداد  كبرية   اً جهود أن تبذل 
فرص عمل  كما ورد يف التقرير، فإن النمو االقتصادي الذي ال خيلق           و. ا من الشباب  لسكاهن
عمـل دون تنميـة القـدرات       خلق فرص   كما أن   ،  هو منو غري مستدام    كافية   بأعدادالئقة  

  . بنفس القدرغري مستدامهو أمر اإلنتاجية 
        


