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 مجلس التجارة والتنمية
 الدورة الرابعة والستون

 2017أيلول/سبتمرب  22-11جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت 5البند 

 مساهمة األونكتاد في تنفيذ برنامج العمل لصالح أقل البلدان نموا  

األنشطة التي اضطلع بها األونكتاد في تنفيذ برنامج العمل لصاالح أقال   
 : التقرير المرحلي السادس2020-2011البلدان نموا  للعقد 

 تنفيذي موجز  
من برناام  الممال لحلااق أقال البلادا   156و 153هذا التقرير عماًل بالفقرتني أُعد  

)برنام  عمل إسطنبول( ملساعدة جملس التجارة والتنميا    نرار   2020-2011منواً للمقد 
 من جدول األعمال املؤقت. 5  البند 

ام  عمال ويقدم التقرير وصفاً لألنشط  علا  نطااا األوناتااي ايماا يتحلال بتنفياذ برنا 
. ويتضااااامن الااااادرو  املست لحلااااا  2017والربااااال األول مااااان عااااام  2016إسااااطنبول   عاااااام 
مااان أجااال تياااية تنفياااذ اتجااارااايت والتم ااادايت الاا  تنااادر    إ اااار و يااا  والطريااإ إا األماااام 

األوناتااي واتتحلاصاااتو. ويفحلال التقرياار ميفيا  مسااام  عمال األماناا    جماال الب اا  و لياال 
ما    اواوار السياساايف و  بنااا تواااإ اعراا علا  األصامدة الاو م واتقليما  السياسايت الما

اان  أنشاط  التمااو   ،والمامل  بشأ  مسائل التجارة والتنمي  ال  هتا  أقال البلادا  مناواً. وبامل ال
قاادرايت هبااا األماناا  قااد ساااعديت إا هااد مباا  ج ااوي بناااا قاماات التقاام وبناااا القاادرايت الاا  

البشااري  والقاادرايت املؤسسااي    أقاال البلاادا  مناواً. و  جمااال بناااا توااااإ اعراا، تااو   لياا  املاواري 
األوناتاااي اواومياا  الدولياا  اهتماماااً تاصاااً ملسااائل التجااارة والتنمياا  الاا  هتاا  أقاال البلاادا  منااواً 

 بشال مباشر.
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 مقدمة  
، برناام  2011البلادا  مناواً،   أيار/ماايو اعتمد مؤمتر األم  املت دة الرابل املمم بأقل  -1

مت وقد اعتمد استمراض منتحلف املدة الشامل الرايل املستوى للربنام ، الذي  .(1)عمل إسطنبول
، بياناً سياسياً يُتوقل أ  ُيس     2016أيار/مايو  29إا  27  أنطاليا، برتميا،   الفرتة من 

 الربنام  تالل السنوايت املتبقي  منو.   سني تنفيذ اجملا يت ذايت األولوي   
ويقااادم األوناتااااي الااادع  للبلااادا  املتقدمااا    جمموعااا  واسااام  مااان اجملاااا يت مجااازا مااان  -2

السياساااايت المامااا ،  اااا الب اااوي ويقاااوم بت ليااال  األوناتاااايُُياااري مساااامتو   تنفياااذ الربناااام . و 
تمزيااز قاادراهتا   جماااال للمماال أساساا  يساات دخ تحليحلاااً اهتياجااايت أقاال البلاادا  مناااواً، وهااذا ا

السياسااايت الماماا  وتنفيااذها. وهااو هيااوي أيضاااً لبناااا توااااإ اعراا علاا  األصاامدة الااو م وضاال 
واتقليم  والمامل  بشأ  السياسايت وا سارتاتيجيايت البديلا  ايماا يتملاإ  ساائل التجاارة والتنميا  

ألوناتااي بتوصايايت مان أجال اإااذ إجارااايت ، تقادم ا2016ال  هت  أقال البلادا  مناواً. و  عاام 
قادرة هااذ  البلادا  علاا  سياسااتي  كااان أ  تمازت الاادع  الادو  املقاادم ألقال البلاادا  مناواً و سااني 

 ،، وتيااااية مساااام  التجاااارة   السااالل األساساااي  مااان أجااال التنميااا  املساااتدام  مااال أعبااااا الاااديو 
تمااادية األوجاااو. وبامل ااال، اااان  مواصااال  أنشاااط  ويعااا  إيماااا  التجاااارة   اسااارتاتيجيايت التنميااا  امل

املااااواري البشااااري  قاااادرايت األوناتاااااي   جمااااا  املساااااعدة التقنياااا  وبناااااا القاااادرايت تساااااعد   تمزيااااز 
والقاادرايت املؤسسااي    أقاال البلاادا  منااواً. ومااا تالاات أقاال البلاادا  منااواً تطلاا  مساااعدًة  ااديًة ماان 

تااماااال املماااازت الااااذي يساااادي مشااااورة مايفااااً  واقاااااً األوناتاااااي   جمااااا يت ماااان قبياااال ات ااااار امل
 األقل البلدا  منواً. الت ري  من ائ   بلد   جمال التنمي ، وخبحلوص مسائلأي  هتياجايت 

وممااا ورييت مناقشاا  ذلاات   التقااارير السااابق  املقدماا  إا جملااس التجااارة والتنمياا ، اننااو  -3
ائاا  الااذي هاادي  برنااام  عماال إسااطنبول   امل 7ماان  اا  املاارجت أ  يت قااإ هاادخ النمااو بنسااب  

أقال البلادا  مناواً للاول الت اري  مان ائا  وهدخ متاني نحلاف أقال البلادا  مناواً مان الواااا  مااي  
متضاااارة ايمااا يتملاإ بتنفيااذ اجملااا يت ذايت  اً .  اا  أ  األوناتااي   ياازال يبااذل ج اوي2020عاام 

جملا يت ال  تندر  ضامن و يتاو وجماال اتتحلاصاو. األولوي  الوارية   الربنام ، مل الرتميز عل  ا
 ااا  و ليااال البتفاااإ مااال أرماناااو ال اليااا ، أ  وهااا  تومساااام  األوناتااااي   مزياااد تنفياااذ الربناااام  

 السياسايت المام ؛ والتماو  التقم وبناا القدرايت؛ وبناا توااإ اعراا اواوم  الدو .

 البحث وتحليل السياسات العامة -أول   
م ال هاادخ رئيسا  ماان أهاداخ برنااام  عماال إساطنبول   متاااني نحلاف أقاال البلاادا  يت -4

. ويشااادي مااال مااان 2020أقااال البلااادا  مناااواً للااول عاااام  الت اااري  ماان ائااا منااواً مااان الواااااا  مااااي  
علا  أناو ُيا  تمزياز تاداب   ن اعتمادا   اساتمراض منتحلاف املادةالربنام  والبيا  السياسا  اللاذي

الت اري  اعدة أقل البلدا  منواً عل   قيإ أهداخ الربنام ،  ا   ذلت هدخ الدع  الدولي  ملس
 2016أقااال البلااادا  مناااواً. وأبااارت الب ااا  والت ليااال اللاااذا  قاااام هبماااا األوناتااااي   عاااام   مااان ائااا

الاابمم ماان الت ااديايت الاا  تواجااو أقاال البلاادا  منااواً   اتااااية ماان تااداب  الاادع  الدولياا  اوالياا ، 
__________ 
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يوي املؤسساي  والقائما    جماال القادرايت، إا جانا  مضااعفايت هاذ  القياوي، لتمااني وهدي الق
أقل البلدا  منواً من  قيإ أهداخ و ايايت الربنام ، ومذلت أهداخ التنمي  املستدام . والب ا  
والت ليااال اللاااذا  يوارماااا األوناتااااي يسااااعدا  أقااال البلااادا  مناااواً علااا  ا ااا  اهتياجاهتاااا وأولوياهتاااا 

 نموي  وا سرتاتيجيايت املتاه  هلا لت قيإ أهداا ا اتمنائي  األوسل.الت
واهاد مان التقااارير الرئيساي    منروما  األما  املت ادة وهاو يُرمااز   تقريار أقال البلادا  مناواً و -5

: الطريااااإ 2016تقرياااار أقاااال البلاااادا  منااااواً لمااااام ملياااااً علاااا   ااااااا ومشااااا ل أقاااال البلاااادا  منااااواً. و
        مااااااانو  األول/صااااادر ، الاااااذي و قياااااإ أقحلااااا  ماااااا كاااااان  قيقااااا - بماااااد الت ااااار  وماااااا  إا

يُرمااز علاا  الت ااري  مجاازاي ماان عملياا  التنمياا . لااان، وممااا أشااار إا ذلاات قااد ، 2016ييساامرب 
التقرياار، ماان املسااتبمد إا هاادي مباا  أ  يت قااإ هاادخ متاااني نحلااف أقاال البلاادا  منااواً ماان الوااااا 

. و  ضااااوا الت ااااديايت القائماااا  ايمااااا يتحلاااال بت قيااااإ هااااذا 2020 ميااااار الت ااااري  للااااول عااااام 
اواجاا  إا إيتااال  سااينايت علاا  ج ااوي صاانل السياسااايت  تقرياار أقاال البلاادا  منااواً اهلاادخ، أباارت 

 تااا   ،الو نيا  وتااداب  الاادع  الدولياا  الا  تسااتفيد من ااا أقاال البلاادا  مناواً. وعلاا  الحلااميد الااو م
ايت واسرتاتيجيايت ترم  إا تشاجيل القادرايت اتنتاجيا  والت اول أقل البلدا  منواً إا وضل سياس

 ا قتحلايي اهليال . وايما يتحلل بتداب  الدع  الدولي ، يعا التقرير إا اإاذ اتجرااايت التالي :
تم اااااداهتا الااااا  التزمااااات هباااااا مناااااذ أمااااادي  ويااااال بتاااااوا  بواااااااا اا اااااايت املا ااااا   )أ( 

القاوم  ملسااعدة أقال البلادا  مناواً، وجمال املمونا  أم ار    املائ  من يتل اا 0.20-0.15 نسب 
 استقراراً وقابليً  للتنبؤ، ومواامت ا عل   وي أويإ مل اسرتاتيجيايت التنمي  الو ني ؛

  املائااا  مااان هيااا  اااارص وصاااول  100تساااريل التقااادم صاااوب  قياااإ نساااب   )ب( 
نراام متامااً مان الرساوم اامرميا  ومان  صايرايت أقل البلدا  منواً إا أسواا البلدا  املتقدما  ممفااةً 

 اوحلص؛
ديد اا وي لل رو  من هال  الرموي ايما يتحلل باملماملا  اااصا  والتفاضالي  جت ) ( 

 ألقل البلدا  منواً   مفاوضايت منرم  التجارة الماملي ؛
محلرخ تانولوج  بالاامل و  الوقت املناس  لحلاق أقل البلدا  مناواً فميل ت )ي( 

وتزويد   ا ياف  مان التمويال وإياالا ا عتباار الاالتم ملساتوى تنميا  مال بلاد مان  2017م   عا
 البلدا ؛

  سني رصد نقل التانولوجيا إا أقل البلدا  منواً؛ )ه( 
عمليا  انتقاال أم ار من جيا  وسالسا  لت اري  البلادا ، للتقليال مان تاأي  إقام   )و( 

 لدولي  عند الت ري .اقدا  ارص  الوصول إا تداب  الدع  ا
ييناميااايت الااديو  ومتوياال : 2016تقرياار التنمياا  ا قتحلااايي    أاريقيااا لمااام وقااد لاا   -6

، بماام مسااائل السياسااايت الماماا  الرئيسااي  2016، الااذي ُنشاار   متوت/يوليااو التنمياا    أاريقيااا
تي  بشااأ  التااوات  األساساي  بالنسااب  للاادين الااداتل  وااااارج    أاريقيااا، ووااار توجي ااايت سياسااا

الااالتم بااني باادائل متوياال التنمياا  والقاادرة علاا   ماال الااديو  إ اااً . وهلاال التقرياار مديونياا  أاريقيااا 
الدولي  وميفيا  لما  الادين ا لا  لادور متزاياد   بمام البلادا  األاريقيا  م ياار لتمويال التنميا . 

دين. ونراراً لطبيما  أساواا رأ  املاال ول  أيضااً تياارايت التمويال التاميليا  وميفيا  ارتبا  اا بالا
لطارا المديادة الا  كاان هباا للمجموعا  تُماد يينامياايت الاديو   رياإ مان ا ،املمومل  إا هادي مبا 
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ويياإ  وتقرير التنمي  ا قتحلايي    أاريقيايوراً   يع  أقل البلدا  منواً. اتمنائي  الدولي  أ  تلم  
 بلداً من هذ  البلدا  تقل   أاريقيا.  34لت أ  الحلل   مر  أقل البلدا  منواً، ذ

وقااد أااااييت عاادة بلاادا  ماان أقاال البلاادا  منااواً بشااالي مباشاار ماان يعاا  الب اا  و لياال  -7
األوناتاااي يليال و السياساايت الماما  الاذي تقدمااو األمانا    ساياا عمل اا بشااأ  التجاارة والفقار. 

 "البلدا  مناواً: يليال بشاأ  تمماي  التجاارة"جمل التجارة   تدم  أقل الذي صدر هدي اً بمنوا  
ُيسلط الضوا عل  الروابط بني التجارة والفقار مماا تميشا ا أقال البلادا  مناواً علا  وجاو الت دياد. 
ومجزاي من الممل الذي أاض  إا صدور هذا الدليل نُرمت هلقايت تدريبيا  و نيا  وإقليميا    

السياساايت وا سارتاتيجيايت الو نيا . وماا  مال مان جمال بناا القدرايت ملناقش  إيما  التجاارة   
وليساوتو مان باني البلادا  الا    يبا  إييوبيا وبوتا  و  وري   و الدكقرا ي  الشمبي  والسنغال وم

اساااتفاييت مااان الااادع  ذي الحلااال . وماااا  إسااا ام مؤسساااايت ُصااانل السياساااايت الو نيااا  هيويااااً   
 التجارة الدولي  ال  تواج  ا أقل البلدا  منواً. ت ديايتللتحلدي لعملي  وضل يليل وجيو ومفيد 

وواصاااال األوناتاااااي عملااااو   جمااااال الب اااا  و لياااال السياسااااايت الماماااا  بشااااأ  الساااالل  -8
األساسااي ، وهااذا موضااو  هيااوي بالنسااب  للمديااد ماان أقاال البلاادا  منااواً الاا  تمتمااد اعتماااياً مباا اً 

ف األوناتاااي بنعااداي تقرياار بمنااوا  مل اا  2016علاا  صااايرايت الساالل األساسااي  األولياا . و  عااام 
"ممارسااايت تقاادف الفااوات  التجارياا  املاازورة املتملقاا  بالساالل األساسااي    البلاادا  النامياا : هااا يت 

صاادر   مااانو  األول/ييساامرب. ويااؤيي ، جنااوب أاريقيااا وتامبيااا وشاايل  ومااويت ييفااوار ونيج يااا"
اميا  ماان املااسا  املشاروع  الاا  كاان أ  جتني اا ماان تقادف الفاوات  املازورة إا هرمااا  البلادا  الن

اسااات را  مواريهاااا الطبيميااا ، مااا اًل   تامبياااا ايماااا يتحلااال بحلاااايراهتا مااان الن اااا . ونتاااائ  لاااوي 
األوناتاااي عااايًة مااا تبااني وجااوي صاال  مرتابطاا  وييقاا  بااني ترمااز الحلااايرايت لساا  املقحلااد وماادى 

 ياار تقادف ااوات  السالل األساساي  را  هذا التقريار،   تقدف الفوات  التجاري  املزورة. ومن تالل
 بتغطي  عملي . املزورة 

ويقااوم األوناتاااي أيضاااً بب اا  يساااعد أقاال البلاادا  منااواً علاا  وجااو ااحلااوص    ديااد  -9
نشااار األوناتااااي التقريااار املمناااو   2016اهتياجاهتاااا   جماااال بنااااا القااادرايت. و  أيلول/سااابتمرب 

للملاياا  الفارياا    نيبااال: نقاال التانولوجيااا، واوحلااول علاا  األيوياا ، واملااواري  "األبماااي اتمنائياا 
وأوصاا  التقرياار بماادي ماان ااطااوايت المملياا  الاا  ُياا  اإاذهااا ماان  .ااينياا ، واملمااارخ التقليدياا "

تااااالل وضاااال التشااااريمايت أو السياسااااايت الماماااا  الاااا  ستيساااار الو ااااائف التانولوجياااا  وو ااااائف 
امللاياااا  الفاريااا . ونقاااال التانولوجيااااا، والوصاااول إا األيوياااا ، وا ساااات مار    محاياااا   ا بتااااار 

جما يت كان أ  تتاأير  ؤسساايت بلادي ماا وهقاوا امللايا  الفاريا  لدياو. مل ا   املمارخ التقليدي ،
ماان قبياال املساااعدة علاا  بناااا القاادرايت املؤسسااي   صاايايت املقدماا    التقرياار متابماا ً وتتطلاا  التو 
 ممل واملساعدة التقني    استنباط القوانني املناسب  و ري ُسُبل تنفيذها.الالتم  لل

 التعاون التقني وبناء القدرات -ثانيا   
 الخروج من فئة أقل البلدان نموا   -ألف 

لألوناتاي يور  ويال األماد يتم ال   تاوا  توجي اايت هاما    جماال السياساايت الماما   -10
أقاااال البلاااادا  منااااواً. وماناااات ااممياااا  الماماااا  قااااد قاااارريت،    للبلاااادا  خبحلااااوص اااااارو  ماااان ائاااا 
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، أنو بمد وااا بلد ما  ماي  رال امسو من القائم  ألول مرة، يدعو األمني الماام 59/209 قرارها
المااام ملااؤمتر األماا  املت اادة للتجااارة والتنمياا  إا إعااداي بيااا   ديااد مااوا ن  األماانين لألماا  املت اادة 

ن  السياسايت اتمنائي    ا عتبار   استمراضا ا الالهاإ الضمف عن البلد ا دي لا  تأتذ  ا
الذي جتريو مل يالي سنوايت. وباتضاا  إا ذلت، يسدي األوناتاي املشورة استجاب  للطلباايت 

، شارك األوناتاي   هلقايت 2016املباشرة ال  تتقدم هبا هاومايت أقل البلدا  منواً. و  عام 
ل البلااادا  منااواً لحلااااق أنغااو  و ينياااا ا سااتوائي ، بالتمااااو  مااال  تدريبياا  بشاااأ  الت ااري  مااان ائاا  أقااا

ميانااااايت أتاااارى ماااان ميانااااايت منروماااا  األماااا  املت اااادة ماااان قبياااال إيارة األماااا  املت اااادة للشااااؤو  
ا قتحلايي  وا جتماعيا ، وبرناام  األما  املت ادة اتمناائ ، وماتا  املم ال الساام  ألقال البلادا  

سااهلي  والادول اازريا  الحلاغ ة الناميا . و  اولقاايت التدريبيا ، عارض منواً والبلدا  النامي   ا  ال
األوناتاااااي تربتاااااو   مسااااائل التجاااااارة والتنمياااا  املرتابطااااا ، وذلاااات تساااااداا املشااااورة لل اوماااااايت 
خبحلوص ا سارتاتيجيايت الا  كاان أ  إفاف مان و اأة اقادا  إماانيا  التمتال باملماملا  اااصا  

مناااواً وهاااول ميفيااا  البنااااا علااا  الااازت  الاااذي يتطلباااو الت اااري  النااااجت.  الااا  تتلقاهاااا أقااال البلااادا 
وإساااداا املشاااورة ألنغاااو  بشاااأ  الت اااري  يساااتند إا اولقاااايت التدريبيااا  الساااابق  الااا  عقاااديت   

، تار ااا  2016، وعرضااات علااا  اواومااا    اولقااا  التدريبيااا    عاااام 2015و 2013عاااام  
مااا تال األوناتاااي يتااابل تنفيااذ تار اا  الطريااإ هااذ  ماال  ريااإ لتطااوير اساارتاتيجي   ااول ساالس. و 

 برنام  األم  املت دة اتمنائ  و    من ميانايت منروم  األم  املت دة.

 مصائد األسماك -باء 
يمماال األوناتاااي أيضاااً علاا  تنفيااذ برنااام  عماال إسااطنبول ماان تااالل املساااعدة التقنياا   -11

  ذلات مشااريل مان قبيال مشارو  هسااب األما  املت ادة  املباشرة املقدما  ألقال البلادا  مناواً،  اا
للتنميااا  املماااروخ  شااارو  "بنااااا قااادرايت بلااادا  اتاااارة مااان أقااال البلااادا  مناااواً للن اااوض بحلاااايرايت 
أمسام ااا وتنويم ااا". وصااناعايت األمساااك ا لياا ، بوصااف ا ساالم  تحلااديري  متنامياا ، هاماا  بالنسااب  

من محلاير هحلائل الحلايرايت وإمناا أيضااً لتاأمني للمديد من البلدا ، وذلت ليس اقط ممحلدر 
راا  اجملتممايت الريفي  ا لي  وممساه  رئيسا    األمان الغاذائ . واعتمااياً علا  الممال الساابإ، 

  أو نادا وجازر القمار وموتامبياإ، عقاد  2015و  سيما اولقايت التدريبي  ال  ُعقديت   عام 
  ممبويياااااا وميامناااااار. وناقشااااات اا اااااايت صااااااهب  ، هلقااااا  تدريبيااااا  2016األوناتااااااي   عاااااام 

املحلال   ماان اواوما  والقطااا  ااااص، اضاااًل عاان اجملتمال املاادد واألوسااط األمايكياا ، املسااائل 
الرئيسااااي  وهاااادييت األولويااااايت الماجلاااا ، األماااار الااااذي ساااااعد علاااا  وضاااال اساااارتاتيجيايت ملماااااا  

، بنس ام من اا اايت الرئيساي  صااهب  اوواجز ال  تمرتض صايرايت األمساك. وأوص  األوناتاي
املحلل  ، بوضل سياسايت واسارتاتيجيايت تاصا  بقطاعاايت  ادية منب قا  عان اولقاايت التدريبيا  
ماان أجاال تنفيااذها ماان قباال اواومااايت الو نياا  وشاارماا التنمياا  الاادوليني. ومااان املشاارو  أيضاااً 

برناام  تادريمب  رماز ألااي   رم  اارباا من البلدا  املستفيدة من السفر إا الحلني لغرض املشاا
أمساك امليا  المذب  بأمايكي  الحلني لملوم األمساك. وبدع  من الحلني، مت تدري  املشاارمني علا  
ا مت اال ملمااي  مراقباا  اااوية والساالم  املتغاا ة باساتمرار ايمااا يتحلال بحلاايرايت األمساااك مان أقاال 

 ئي  واألمساك    املستزرع .البلدا  منواً،  ا   ذلت تربي  األهياا املا
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وبلغ عمل األوناتاي   جماال محلاائد األمسااك أوجاو   يورة تدريبيا  أقاليميا  و  هلقا   -12
 شاارم  أ اراخ مان  2017تدريبي    جمال بناا القدرايت نرمتا   موريشايو    نيساا /أبريل 
  لل لقاا  التدريبياا  عنحلاارا  أو ناادا وجاازر القماار وممبوييااا وموريشاايو  وموتامبيااإ وميامنااار. ومااا

رئيسااايا  ماوناااا  ماااا التاااداول خبحلاااوص املسااااائل الرئيساااي  والتااادري  املباشااار. وتاااالل اليااااومني 
األولاااني، تطرقااات اولقااا  التدريبيااا  للمساااائل التقنيااا  والفنيااا  ذايت الحلااال  بقطاااا  صااايد األمسااااك، 

لبلاادا  منااواً والاادول اازرياا  ا قتحلااايي    أقاال ا -ساايما يور القطااا    التنمياا  ا جتماعياا   و 
الحلاااغ ة الناميااا . والت اااديايت الرئيساااي  الااا  تواج  اااا هاااذ  البلااادا  والفااارص املتاهااا  هلاااا واعاااااا 
املرتقب  هلا لتحلبت ج ايت محلدرة ناج     قطا  األمساك. وُتحل ص اليوما  األت ا  للتادري  

يد األمسااك مان منراور عملا . وأتاا  املباشر والتمريف باملسائل األشد هيوي  ال  تواجو قطا  ص
هااذا المنحلاار الفرصاا  للمشااارمني لزيااارة أمااامن تنزياال الساامت، وشاارم  للتج يااز والتغليااف، وماازار  
أهيااااا مائيااا ، ومحلاااائد أمسااااك تقليديااا ، وشااارم  لتج ياااز مغاااذيايت السااامت، و ميااا  لريااا  وفااا  

ة اهليئ  امل تحل    موريشايو  ملزياد التنو  البيولوج  الب ري وصيانتو. وقام املشارمو  أيضاً بزيار 
من التمل  هول ميفي  تمزيز ا مت ال ملماي  جوية وسالم  الغاذاا الدوليا . وياريت مناقشاايت باني 
األوناتاي وموريشيو  هول السبيل للمض  قدماً ويور موريشيو    يعا  اا اوي التنمويا  الا  

 تبذهلا أقل البلدا  منواً   أاريقيا و سيا. 
وتقاسااا  اااااربايت الناج ااا  باااني البلااادا  الااا  يشااامل ا مشااارو  األوناتااااي، اضااااًل عاااان  -13

موريشيو ، ساه    املساعدة عل  ا   القدرة ا تمل  عل  تنمي  قطا  صيد األمساك الذي لو 
قدرة مب ة  تمل  لدال النمو والممال  واألمن الغذائ  بالنساب  لمادي مان أقال البلادا  مناواً الا  هلاا 
مواري مساي  ياتلي  وأترى ساهلي . وأبديت موريشيو  اهتمام ا بأ  تحلبت مرمز امتيات إقليمياً 
للب   والتطوير   جمال األمسااك وأ  تحلابت أيضااً  اوراً إقليميااً للتادري  وبنااا القادرايت لحلااق 
  أقااال البلااادا  مناااواً   أاريقياااا و سااايا. وبشاااال تااااص اااان  مؤسساااايت التااادري  املتطاااور متاهااا  

موريشاايو ،  ااا   ذلاات جامماا  موريشاايو ، ومم ااد موريشاايو  لملااوم ا يطااايت، ومرمااز ألبيااو  
لب ااوي صاايد األمساااك. وهااذا الماارض لاايس ماان شااأنو أ  يماازت التماااو  ايمااا بااني بلاادا  اانااوب 
وهساا  وإمنااا ماان شااأنو أيضاااً أ  يتاايت ارصاا  ارياادة ماان نوع ااا ألقاال البلاادا  منااواً لبناااا القاادرايت 

 أنفس ا من استغالل قدرايت التجارة والتنمي  لقطاعايت صيد األمساك لدي ا.  لتماني
وتوصاايايت السياسااايت الماماا  املنب قاا  إ اااً  عاان عماال األوناتاااي بشااأ  صاايد األمساااك  -14

 تشمل، ايما تشمل، ما يل :
تااااوا  اهلياماااال األساسااااي  األولياااا ، و  ساااايما امليااااا  لتج يااااز الساااامت والطاقاااا   )أ( 

لااا  سالسااال التربياااد أمااار هياااوي. ويتماااني علااا  اواوماااايت تقياااي  القياااوي الااا  تواجاااو لل حلاااول ع
القطااا  وا ساات مار   اهلياماال األساسااي  الشااائم  ا ساات دام هياا  تااوار أماارب قاادر ماان املناااال 

 للحلناع  اعتذة   التطور؛
تمااااد القاااادرة التنريمياااا  واملؤسسااااي  تيارة الحلااااناع  بشااااال امااااال أمااااراً هاماااااً.  )ب( 

والتوتيااال الواضااات للمساااؤوليايت ُيااا  أ  يااات  باااني الاااوتارايت اواوميااا  والوماااا يت و/أو اتيارايت 
املناسااب . وُياا  تااأمني امالياا   ليااايت الرصااد ملناال احفاااض مماااي  الحلاا   والسااالم  ايمااا يتحلاال 

 باملنتجايت واملشامل ذايت الحلل  بحليد األمساك    القانود أو    اململن أو    املنر ؛
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ُياا  تشااجيل صااناع  تربياا  األهياااا املائياا ، ذلاات أ ااا متااان البلاادا  ماان جتاااوت  ) ( 
القياوي الطبيمياا  املفروضاا  علاا  األرصاادة السااماي  وتساامت بتاييااف أم اار امالياا  ملنتجااايت  اادية 

 واإ اهتياجايت أسواا الحلايرايت القيم  املست دا ؛
طاا  صايد األمسااك لزيااية   بد من الن وض  ستوى ااربة التقنيا  املتاها    ق )ي( 

اهتمااال أ  يااأيف القطااا  للااول  لياا  ألشااد مشاااملو إواهاااً عوضاااً عاان اساات اي اولااول الاا  قااد 
 تاو  مالئم  للرروخ ا لي ؛  
  بد مان تنسايإ املمااي  الدوليا  وتبسايط ا مان أجال التقليال مان اواواجز الا   )ه( 

 ي  اهتياجايت األسواا املتمدية؛تواج  ا أقل البلدا  منواً    اول  تلب
  بد مان تطاوير الشارامايت مال أقال البلادا  مناواً قحلاد راال مساتوى رأ  املاال  )و( 

 البشري واهليامل املتاه ،  ا يسمت بالن وض باملنتجايت املراي تحلديرها مماً وميفاً؛
 ا  المديد من املشامل ذايت الحلل  بحليد األمسااك  ا  القاانود و ا  اململان و  )ت( 

املاانر  إمنااا هاا  مسااائل عااابرة لل اادوي. ويتمااني علاا  البلاادا  المماال مماااً وإقاماا  شاارامايت إقليمياا  
مااان أجااال اتهبااااط املشااارتك للممارساااايت الضاااارة   جماااال صااايد األمسااااك الااا  تاااؤذي صااايايي 

 األمساك الشرعيني    يل البلدا . 

 اإلطار المتكامل المعزز -جيم 
املمااازت برناااام  محلااام  تحليحلااااً ألقااال البلااادا  مناااواً واألوناتااااي شاااريت ات اااار املتاامااال  -15

يسااااعد األوناتااااي علااا   اً،رئيسااا    أنشاااطتو. وبنااااا علااا   لااا  أي بلاااد مااان أقااال البلااادا  مناااو 
 اادي  الدراساا  التش يحلااي  لتااملااو التجاااري الاا  تساات دم مااأياة لت ديااد القيااوي وال غاارايت   

ط محلافواايت عماال ملمااا  ا تتناقاايت ا لياا  الا  توج  ااا السياساايت الماما  الو نياا  و  اساتنبا
التجارة. وهذ  الدراسايت  دي القيوي الا   اول يو  إيماا  أقال البلادا  مناواً   النراام التجااري 
             املتماااادي األ ااااراخ وتنساااايإ املسااااائل التجارياااا  وتمميم ااااا   اساااارتاتيجيايت التنمياااا  الو نياااا . و 

إعداي تط  بورمينا ااسو الو ني  لألجال املتوساط بشاأ  تنويال  ، ساه  األوناتاي  2016عام 
التجااارة وتيساا ها، هباادخ تمزيااز قاادرة الاات ا   لياااً   وضاال وتنفيااذ السياساا  التجارياا ، وساااعد 
أيضاً اواوم  عل  إيما  التجارة   تط  التنمي  الو ني . وقام األوناتاي أيضاً بت دي  يراس  

ي  تييوبياااا. ورماااز هاااذا الت ااادي  علااا   ساااني املمااار التجااااري باااني التاامااال التجااااري التش يحلااا
وجيبويف لتيس  تداإ السلل واادمايت عرب ميناا جيباويف،  اا يرما  إا تيااية الفارص  اأييس أباب

التجاري  بني البلدين إا أقحل  هاد مان تاالل ا ساتفاية مان تاط الساات اوديادة املساتامل 
يبويف. وممر السات اوديدي  ااديد، الاذي أاااي مان يعا  ماا   وج اهدي اً الرابط بني أييس أباب

مباا  ماان الحلااني، يُنتراار أ  دساان إا هااد مباا  أوقااايت المبااور لل جاا  الاباا  ماان الساالل الاا  
تسات دم هااذا املمار. ويُنتراار أ  يماازت ذلات  ااااا التجاارة والتنمياا    البلاادين مان تااالل التماااو  

نترر أ  تشا د إييوبياا، الا  ها  بلاد  ا  سااهل  يسات دم مناذ ايما بني بلدا  اانوب، ومن امل
أمد بمياد املينااا   جيباويف لل حلاول علا  ارصا  للوصاول إا املاوانة الب ريا ، احفاضااً هاائاًل   
تااااااليف جتارهتااااا الدولياااا . ويتمااااني علاااا  الاااادولتني بناااااا قاااادراهتما اتنتاجياااا  والتوريدياااا  وإصااااال  

 هتما اامرمي  لتيس  تداإ السلل واادمايت.مؤسساهتما التجاري  وعمليا
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اللوجسااتيات التجاريااة وتنويااع الصااادرات والخاادمات واستعراضااات السياسااات  -دال 
 الستثمارية

 اللوجستيات التجارية وتيسر التجارة  
يرماا  مشاارو  هساااب األماا  املت اادة للتنمياا  املمنااو  "بناااا قاادرايت البلاادا  النامياا  علاا   -16

نقاال املسااتدام للبضااائل" إا بناااا القاادرايت تيمااا  مماااي  ا سااتدام  لاادى تحلاامي  الت ااول  ااو ال
اساارتاتيجيايت وسياسااايت نقاال البضااائل املسااتدام  وإطيط ااا وتطويرهااا وتنفيااذها. واملرهلاا  األوا 
من املشرو  ترمز عل  ممرين رئيسايني للمباور والنقال   شارا أاريقياا ماا ممار الشامال وممار الوساط 

البلااادا  مناااواً املتم لااا    أو نااادا، وبورونااادي، و  وريااا  تنزانياااا املت ااادة، مماااا  باااني أقااال اللاااذا  ُي
و  ورياا  الاونغااو الدكقرا ياا ، وجنااوب السااويا ، ورواناادا، اضاااًل عاان بلااد  تاار لاايس ماان أقاال 

، نر اااا  األوناتاااااي هلقاااا  تدريبياااا  وهلقاااا  لبناااااا 2016البلاااادا  منااااواً هااااو مينيااااا. و   ذار/مااااار  
  يت   ن ويب بالتماو  مل هيئ  تنسيإ المبور والنقال الماابر   املمار الشاما ، وومالا  تيساالقدرا

 ممر الوسط. النقل المابر   
ويتال ا تفااا هياز  2013واتُتتمت املفاوضايت بشاأ  اتفااا تيسا  التجاارة   عاام  -17

لتجاااارة المامليااا . بماااد أ  صاااايا علياااو يل اااا أعضااااا منرمااا  ا 2017شاااباط/ارباير  22النفااااذ   
 والتنفيذ الناجت لالتفاا ينطاوي علا   اديايت بالنساب  ألقال البلادا  مناواً، وماا  األوناتااي نشاطاً 

  تقاااادف الاااادع  هبااااذا ااحلااااوص هلااااذ  البلاااادا ،  ااااا   ذلاااات  2016بشااااال تاااااص   عااااام 
نشاااا املساااعدة علاا  تحلاانيف ا لتزامااايت واتتطااار هبااا والتحلااديإ ووضاال مقرتهااايت املشاااريل وإ

من  11تيس  التجارة وتفميل ا. والمديد من البلدا  يواجو صموبايت   تنفيذ املاية و ني  لاا  
ا تفاا بشأ  هري  النقل المابر، األمر الذي أاض  إا توجياو  لباايت لل حلاول علا  املسااعدة 

 التقني  واملالي .

 الزراعة والصادرات الوطنية الخضراء  
  المضااااوي     و، الااااذي نرمااااو األوناتاااااي، تراااااهرًة أتاااارى يعاااا  يُمتااارب منتاااادى الزراعاااا -18

األوناتاااي ماان تالهلااا تطااوير القاادرايت اتنتاجياا    أقاال البلاادا  منااواً. ومنتاادى الزراعاا  المضااوي  
يرم  إا تقيي  ما  ،  2016هزيرا /يونيو  16و 15ااامس    و، الذي ُعقد   ايانتيا    

  الو نيااا  الااا  وضااامت ا وتارة الزراعااا  والااا  مانااات قاااد أاااااييت مااان اسااارتاتيجيايت الزراعااا  المضاااوي
التوصااايايت الااا  مت التقااادم هباااا    ااااال ساااابق  وهريااات بااادع  منرماااايت املمونااا . و  املنتااادى 
اااامس استاشاف املشاارمو  الشاارامايت لتاأمني اساتدام  قطااا  الزراعا  المضاوي      ورياا   و 

قاات تياااية التناسااإ بااني اا ااايت الرئيسااي  صاااهب  املحلاال     الدكقرا ياا  الشاامبي  و  نفااس الو 
 القطاعني المام واااص واملنرمايت واا ايت املا   املمني .

"اساااتمراض الحلاااايرايت الو نيااا  نشااار األوناتااااي التقريااار املمناااو   ،2016و  متوت/يولياااو  -19
. واااانواتو   والحلااندل"الشاااو ت -جااوت اهلنااد والااماااو  -ااضااراا   اااانواتو: لاا  جااوت اهلنااد 

؛ وصايراهتا مان جاوت اهلناد نامي  صغ ةجزري  ه    نفس الوقت بلد من أقل البلدا  منواً ويول  
والااماااو والحلااندل قااد هرياات باهتمااام يو   ااوال تارت ااا. ووجااو التقرياار النراار إا يااالي قااي  

اا الدولي ، لادال ماا كاان تنااسي  إا هد مب  وهدي الفرص، با ستناي إا ل  و ليل األسو 
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أ  تقدمااااو هااااذ  املنتجااااايت الزراعياااا  ماااان مسااااام    ا قتحلاااااي والراااااا  الااااو نيني. ونتيجاااا  لمماااال 
ل اا اايت الو نيا  ضمت تط  عمل و نيا  لسالسال القاي  الا الي هاذ  بالتمااو  مااألوناتاي، وُ 

 عل  مدى األعوام اامس  املقبل . ستنفذ  صاهب  املحلل  ، 

 ياسات الخدماتاستعراض س  
"اسااتمراض سياسااايت اااادمايت: ، نشاار األوناتاااي التقرياار املمنااو  2016  متوت/يوليااو  -20

ر مباا  للمنساااوجايت  تاااا  إا اسااارتاتيجيايت لت ساااني . وبااانغاليي  الااا  هااا  محلاااد  باانغاليي "
صااناعت ا وصااايراهتا   قطاعااايت أتاارى قحلااد تفااايي اااا ر ا عتماااي املفاارط علاا  مناات  وهيااد 

  . ونرراً وج  ساا  بانغاليي  اان  هاذ  األتا ة هلاا بالفمال ساوا ياتليا  ذايت شاأ  يو   
ااادمايت تانولوجيااا ا تحلااا يت واململومااايت، وهلااا القاادرة ا تملاا  علاا  اساات دام هااذ  القاعاادة 
القائمااا  للتوسااال   األساااواا الدوليااا . ومشاااف اساااتمراض السياساااايت المامااا  عااادياً مااان اجملاااا يت 

هتااات  هباااا بااانغاليي  وكاااان أ  تااادال صاااايراهتا   جماااال ااااادمايت لااايس اقاااط   املناساااب  لاااا  
 تانولوجيا اململومايت وإمنا أيضاً   قطاعايت الحل   والسياه  وا اسب  واهلندس .

 استعراض سياسات الستثمار  
ايماااا يتملاااإ با سااات مار، يقاااوم األوناتااااي بأنشاااط    جماااال بنااااا القااادرايت سااارتم  إا  -21

مساااعدة أقاال البلاادا  منااواً   جلاا  ا ساات مار وا سااتفاية منااو،  ااا   ذلاات ا ساات مار األجناامب 
أاااااييت  امبياااا مااان اساااتمراض لسياسااا  ا سااات مار قاااام باااو  2017-2016املباشااار. و  الفااارتة 

عمليااا    األوناتااااي. والتقريااار الاااذي أُعاااد بنااااًا علااا   لااا  اواومااا  تقااادم بتوصااايايت ذايت وج ااا
 امبيا القانود لالست مار، اضاًل عن  ج ا تشجيل ا ست مار األجنامب   البلاد.  لت سني إ ار

وشدي ا ستمراض عل  أ  قدرة  امبيا ا تمل  ال  ا سات مار األجنامب املباشار وا ساتفاية مناو 
  تزال    مستغل  إا هدي مب ، وذلات علا  الار   مان نراام اسات مار مفتاو  عمومااً. و ساني 

أم اار امالياا  للقااوانني الاا  تاانر   اً ا ساات مار ات الياا  يتطلاا  أهااماااً قانونياا  أوضاات وتنفيااذبيئاا  
األعمااال التجارياا     امبيااا. وهااذا يتطلاا  باادور  تمزيااز قاادرايت املؤسسااايت اواومياا ، و  ساايما 

. وكاااان أ  يلمااا   رااا  باألولويااا  والرتميااازايماااا يتملاااإ بوضااال اسااارتاتيجي  لتشاااجيل ا سااات مار 
 سااات مار األجنااامب املباشااار يوراً هامااااً   مسااااعدة  امبياااا علااا   قياااإ أهاااداا ا اتمنائيااا  إذا ماااا ا

 وضمت السياسايت واملؤسسايت املالئم  للن وض بقطا  تاص مفم  باويوي .

 بناء قدرات الموارد البشرية والمؤسسية  
وعاً هامااااً يُمااارخ ، مشااار 2017بااادع ي مااان ا  ااااي األورويب، أ لاااإ األوناتااااي،   عاااام  -22

بالربنام  ال اد للتدري    جمال التجارة سُيدرب اا ايت صاهب  املحلال     أنغاو    مساائل 
، اتفإ مل من 2016التجارة الدولي . وعل  إير بم    ض ي  إا أنغو    تشرين ال اد/نوامرب 

التالياا  ذايت األولوياا  لتاادري   ساا هاوماا  أنغااو  وا  اااي األورويب واألوناتاااي علاا  اجملااا يت اام
امل نيااااني   أنغااااو : السياسااااايت واملفاوضااااايت التجارياااا ؛ ومتوياااال ولوجسااااتيايت التجااااارة؛ وتطااااوير 
املؤسسايت الحلغ ة واملتوسط  اوج ؛ وتيس  التجارة؛ ولا  نطااا اارص التجاارة  ا  النفطيا . 

جتارهتاااا علااا   ويااال ة أنغاااو  يرمااا  املشااارو  إا تمزياااز قااادر  ،وعلااا  مااادى األعاااوام اامسااا  املقبلااا 
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الاااا  علاااا  الاااانفط وبناااااا قاااادرة البلااااد علاااا  التايااااف ا قتحلااااايي العتماااااي شاااابو ا ن عااااالدولياااا  
 ومساعدتو    ريقو إا اارو  من ائ  أقل البلدا  منواً.

 بناء توافق اآلراء والدعم الحكومي الدولي -ثالثا   
بربنااام  عماال إسااطنبول ماادااماً تاااي الن ااوض ، واصاال األونا2017-2016  الفاارتة  -23

سلسال  مان الترااهرايت اواوميا    أقال البلادا  مناواً عن اارة عمال تنماوي أم ار يوليا  لحلااق 
  املشااااارم  علاااا   ااااو أياااال    منااااذ نشااااأتو، أقاااال البلاااادا  منااااواً الدوليااا . وقااااد يعاااا  األوناتاااااي، 

ناتااااي ذلااات عااان  رياااإ التمويااال املاااداو يت اواوميااا  الدوليااا    اجملتمااال الااادو . وقاااد هقاااإ األو 
املباشاار ملشااارم  أقاال البلاادا    بماام التراااهرايت ولااان أيضاااً عاان  ريااإ عاارض وج ااايت نررهااا 

 بطريق  مدعم  بالب   والت ليل املستفيضني.

 الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية -ألف 
مي  ال  هت  أقل البلدا  منواً،  ا   ذلات ، مت تناول مسائل التجارة والتن2016  عام  -24

تنفيذ برنام  عمل إسطنبول،   الدورة الرابما  عشارة ملاؤمتر األما  املت ادة للتجاارة والتنميا  الاذي 
ُعقااد   متوت/يوليااو. وُعقااديت عاادة اجتماعااايت مائاادة مسااتديرة علاا  املسااتوى الااوتاري وتراااهرايت 

   منواً أيناا األوناتاي الرابل عشر،  ا   ذلت ما يل :الحلل  بأقل البلداووييق  رايم  املستوى 
 اجتماعايت املائدة املستديرة عل  املستوى الوتاري؛  )أ( 

 ليايت التماو  ايما بني بلدا  اانوب ملماا  أوجو الضمف وبناا القدرة علا   '1'
 ا ست دام املبتار للتاامل اتقليم  املا  والنقدي؛ -التايف 

ميفيا  ضاما    -م علا   اوي أاضال أاريقياا وأقال البلادا  مناواً جمل التجاارة إاد '2'
 أ  تاو  التجارة شامل  ومراعي  ملحلاق الفقراا؛

إ ااار أاضاال ملساااعدة الت ااول اهليالاا  ماان  ااو  -أقاال منااواً عاااب باادو  بلاادا   '3'
 ؛أقل البلدا  منواً من هذ  الفئ  أجل إري 

 التراهرايت الرايم  املستوى: )ب( 
 الت ول اهليال  ألاريقيا؛تمزيز عملي   '1'

 بناا املرون  ا قتحلايي  ألضمف اا ايت؛ '2'

 ا جتما  الوتاري ألقل البلدا  منواً. ) ( 
لقد سامت اجتماعايت املائدة املستديرة والتراهرايت الرايم  املستوى هذ    بناا توااإ  -25

اقتحلاايي  ممينا    أقال البلادا  مناواً، اضااًل عان  -اعراا بشأ  استمرار وتطور أوضاا  اجتماعيا  
دمت أولوياهتااا و اادياهتا   هااذا اجملااال، وتقااو اتعااراب علاا   ااوي أاضاال عاان اهتياجاهتااا اتمنائياا  

بتوصااايايت مااان أجااال اإااااذ إجااارااايت تتملاااإ بالسياساااايت المامااا  ملواج ااا  الت اااديايت ايماااا يتحلااال 
 بتمزيز تنفيذ برنام  إسطنبول من جان  أقل البلدا  منواً وشرمائ ا   التنمي .
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واعتمد ا جتما  الوتاري ألقل البلدا  مناواً بيانااً بشاأ  مواج ا   اديايت التنميا  املمقادة  -26
تنمياا  املسااتدام   قتحلااايايت هااذ  البلاادا . وبشااال تاااص، عقااد الااوتراا الماازم علاا  وتشااجيل ال

، اضاًل عن 2030"الوااا بالتزاماتنا بتنفيذ برنام  عمل إسطنبول، وتط  التنمي  املستدام  لمام 
ا تفاقايت اتمنائيا  الدوليا  األتارى ذايت الحلال    هادوي قادراتنا؛ وباذل ج اوي جديادة وما فا  

اا القادرايت اتنتاجيا  وتمزياز الت اول اهليالا ؛ و مال املساؤولي  عان مفالا  أ  تااو  من أجال بنا
جتااااارة بلاااااداننا واسااااارتاتيجياهتا ذايت الحلاااال  املتملقااااا  بالتنميااااا  متسااااق  وُمدجمااااا    ا سااااارتاتيجيايت 
والسياسايت اتمنائي  الو ني  المام ". وها  البياا  أيضااً الشارماا   التجاارة والتنميا  علا  "يعا  

والمدالااااا  شااااامولي   ج اااااوي األوناتااااااي الراميااااا  إا تمزياااااز نراااااام جتااااااري يو  يتسااااا  باتنحلااااااخ وال
والشاافااي  وإماانياا  التنبااؤ بااو؛ وتأييااد الاادعوة إا تمزيااز يور األوناتاااي   إصااال  اهليااال املااا  

واً مان والضريمب الدو ، اضاًل عن قواعاد ا سات مار الادو ؛ ومواصال  وتمزياز يعا  أقال البلادا  منا
أجااال بلاااوف أهاااداخ برناااام  عمااال إساااطنبول وأهاااداخ التنميااا  املساااتدام ، اضااااًل عااان األهاااداخ 

 اتمنائي  األترى ذايت الحلل ".
ومسائل التجارة والتنمي  الرئيسي  ذايت األولويا  بالنساب  ألقال البلادا  مناواً ومشاا ل ا وارية    -27

(، الااذي  لاا  ماان Nairobi Maafikianoناا ويب )نو اياياااااتامياا  لألوناتاااي الراباال عشاار، ماالوييقاا  
التقااام مااال أقااال البلااادا  مناااواً عااان  رياااإ التااادري  وبنااااا  األوناتااااي "مواصااال  وتمزياااز أنشاااط  التمااااو 
 القدرايت، واقاً لربنام  عمل إسطنبول".

 إسطنبولالجتماع المشترك بين الوكالت بشأن برنامج عمل  -باء 
ارك األوناتااي   ا جتماا  الرابال عشار للفرياإ ا ستشااري ، ش2017  شباط/ارباير  -28

املشرتك بني الوما يت واملمم بأقال البلادا  مناواً. ونااق  اتلاف املم لاني مان مامال منروما  األما  
املت دة التقدم ا رت خبحلوص برنام  عمل إسطنبول وااطط ملواصل  السام  إا  قياإ أهاداخ 

وي  لألوناتاااي لت ديااد جمااا يت التاالتر ماال الومااا يت األتاارى الاا  الربنااام . وا جتمااا  ارصاا  ساان
ملم اال السااام  املماام بأقاال البلاادا  منااواً والبلاادا  ا    هااذا اجملااال ماان قبياال ماتاا  تقااوم بمماال قااي  

النامياااا . و  ا جتمااااا  الراباااال عشاااار، أجرياااات الحلااااغ ة النامياااا   اااا  الساااااهلي  والاااادول اازرياااا  
محلارخ تانولوجياا ألقال البلادا  مناواً، ومالماا تفميال ا سات مار و  مناقشايت شامل  هول تشجيل

جما   من جما يت ا هتمام الرئيسي  بالنساب  لألوناتااي. وستسااعد املناقشاايت تنسايإ األوناتااي 
 مل الشرماا اتمنائيني الدوليني اعترين   هذ  املسائل   األعوام القايم .

الجمعياة الاذ  سايقدم إلاو دورة ام لألمام المتحادة اإلسهام في تقريار األماين العا -جيم 
 العامة الثانية والسبعين

تقاادم األماناا  إساا اماهتا الساانوي    تقرياار األمااني المااام عاان األنشااط  ذايت الحلاال  بأقاال  -29
ملم اال الساااام  املماام بأقاال البلااادا  منااواً والبلااادا  النامياا   ااا  االبلاادا  منااواً، الااا  ينسااق ا ماتااا  

النامياا . واتساا امايت هااذ  تشااال جاازااً ماان التقااارير الشااامل  الحلااغ ة لاادول اازرياا  الساااهلي  وا
الااا  يقااادم ا األماااني الماااام إا اامميااا  المامااا  بشاااأ  تنفياااذ برناااام  عمااال إساااطنبول. ومساااام  
األوناتاي   هذ  التقارير، وه  مسام  اريدة مان نوع اا   وماا يت األما  املت ادة، تاوار سارياً 

 ول التجارة والتنمي  والت ديايت اااص  ال  تواج  ا أقل البلدا  منواً.يتم ور ه



TD/B/64/7 

GE.17-11426 12 

 الدروس المستخلصة والطريق إلو األمام -رابعا   
جمااا يت تاادتل األوناتاااي الااواري وصااف ا   هااذا التقرياار هاا  انماااا  لالهتمااام املتزايااد  -30

ا يت ا اادية   برنااام  عماال لاادع  األماناا  ألقاال البلاادا  منااواً والطلاا  علاا  هااذا الاادع    اجملاا
إسطنبول. وا ستجاب  بشالي امال لقائم  الطلبايت املتزايدة مان الادول األعضااا تتطلا  ج اوياً 

و  املساتقبل ُياا  أ   .منساقً  ومتضااارة ماان جانا  اا ااايت املا ا  والبلاادا  املساتفيدة واألماناا 
ها   أقاال البلاادا  منااواً. وهااذا ياااو  الرتميااز علاا  تمزيااز وضاال السياسااايت الماماا  وقاادرايت تنفيااذ

شاااريل وباارام  التماااو  ااااوهري أو التنمااوي ملسيساااه  باادور    اا ااوي الرامياا  إا تمزيااز األياار 
التقم وبناا القدرايت عل  املؤسساايت وا قتحلاايايت ا ليا    هاذ  البلادا . و قيقااً هلاذ  الغايا ، 

قااادرايت أقااال البلااادا  مناااواً و  نفاااس الوقااات  ُيااا  مواصااال  اا اااوي الراميااا  إا تمزياااز الااات ا   
 ضما  إمااني  التنبؤ هبذ  األنشط  واستدامت ا عل  الحلميد الو م.

وبا سااااتناي إا اسااااتمراض شااااامل لألنشااااط    منتحلااااف املاااادة، ناقشاااات الاااادورة ال ال اااا   -31
ول، والساااتو  جمللاااس التجاااارة والتنميااا  التقااادم ا ااارت صاااوب  قياااإ أهاااداخ برناااام  عمااال إساااطنب

وأيبتت املناقشايت أ  المديد من أهداخ الربنام  من    املرجت أ  تت قإ. و  األعوام املتبقي  
علاا  الرتميااز أم اار ماان ااارتة تنفيااذ الربنااام ، سيواصاال األوناتاااي أنشااطتو الت ليلياا  والمملياا  ماال 

 اهتياجايت وأولويايت أقل البلدا  منواً املل  .
ميا  الا  تواج  اا أقال البلادا  مناواً يتطلا  تادتاليت اتلفا  د  ديايت التجارة والتنوتمق   -32

ومستوى عالياً من مشارم  أقل البلدا  منواً والشرماا الدوليني   التجارة والتنمي . وهي ما تشارك 
املؤسسااايت الو نياا  ألقاال البلاادا  منااواً بنشاااط   وضاال وتنفيااذ مشاااريل املساااعدة التقنياا  سااتاو  

ساااتاو  هلاااا  ياااار واضااا  . ونراااراً لتناااو  جمموعااا  األنشاااط  واملشااااريل الااا  النتاااائ  أم ااار متاناااً  و 
يضاااطلل هباااا األوناتااااي   أقااال البلااادا  مناااواً اااان  مشاااارم  البلااادا    تحلااامي  املشااااريل وتطويرهاااا 

 جداً.هام وتنفيذها أمر 
ماان وسااُيمزت األوناتاااي ج ااوي    مساااعدة أقاال البلاادا  منااواً لت قيااإ أهااداا ا اتمنائياا   -33

تالل عملو بشأ  بناا القدرايت اتنتاجي  وبالرتميز عل  ُساُبل  قياإ الت اول اهليالا . والت اول 
اهليال  سوخ يساعد عل  تلإ اارص عمال منتجا ، و ساني قادرة أقال البلادا  مناواً علا  إنتاا  

 ل ا قايرًة عل  املنااس  يولياً. السلل واادمايت، وسيجم
ملقدماا  باسااتمرار لل حلااول علاا  مساااعدة   املسااائل وممااا تاادل علاا  ذلاات الطلبااايت ا -34

ذايت الحلل  بالتجارة واملقدم  من البلادا  الناميا  الا  أوشاات علا  ااارو  مان ائا  أقال البلادا  
منااواً، ااان  ا نتقااال إا ائاا  البلااد النااام  أو ائاا  البلااد ذي الاادتل املتوسااط لاايس باااألمر البساايط. 

قوياااً ماان بلاادا  م اال بوتااا  وتيمااور ليشاا  وجاازر سااليما  و لاا  املساااعدة   هااذا اجملااال ساايرل 
أقال البلاادا  منااواً وهاا    ت  يم ااا  مااي  الت ااري  ماان ائااتااوم  وبرينساايمب ونيباال، الاا  وا ااوساا  

وماا اتحلاال تقارتب أم ار  ااو األهليا  للت اري . وو ياا  األوناتااي واتتحلاصااتو ا اادية   التجاارة 
من هذ     ريق ا إا اارو  لي تاص بأقل البلدا  منواً وه  لحلل  بشاهبا من مسائل وجي   ا

الفئ ، نرراً لفقدا  األاضليايت التجاري  الذي تستتبمو هذ  المملي . وبتقدف الادع  ألقال البلادا  
وهاا     ريق ااا إا اااارو  ماان هااذ  الفئاا ، يساام  األوناتاااي إا مساااعدهتا   توليااد تتاا   ،منااواً 
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الماماا  واوفاااي عليااو  ااوال ماماال عملياا  الت ااري ، وذلاات ماا  يتساا  هلااا املضاا     السياسااايت
 موي والبقاا   اخ الدتل املتوسط.النمو عوضاً عن الر 

واسااتناياً إا مساااامايت األوناتاااي   تنفياااذ برنااام  عمااال إسااطنبول أينااااا ااارتة اتباااالف  -35
الااواري وصااف ا   هااذا التقرياار، يُنتراار أ  يقاادم جملااس التجااارة والتنمياا  مزيااداً ماان التوجي ااايت إا 
 األماناا  بشااأ  اسااتمرار وتوساايل عمل ااا ايمااا يتحلاال بأقاال البلاادا  منااواً. و  هااذا السااياا، و ااا أ 
جملس التجارة والتنمي  قد يمتمد، مما ما  اواال   الادورايت الساابق ، اساتنتاجايت متفاإ علي اا 
ذايت وج و عملي  يُنترر أ  تتطرا إا وسائل وُسُبل تأمني استدام  أنشط  بناا القدرايت اااريا  

الُساُبل وإمااني  التنبؤ هبا. وُي  أ  تسم  هاذ  ا ساتنتاجايت أيضااً إا التماا  أاضال الطارا و 
لالستجاب  لطل  أقل البلدا  مناواً املتزاياد علا  الممال التنفياذي والت ليلا  مان جانا  األوناتااي 

 واري البشري  والقدرايت املؤسسي .دع  ج ويها الرامي  إا بناا قدرايت املل
    


