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 مجلس التجارة والتنمية
 الدورة التنفيذية الثانية والسبعون 

 2022تشرين األول/أكتوبر    21- 17جنيف، 
 من جدول األعمال المؤقت 6البند  

األنشططططططططة الماططططططططل  رنا ج  منفيذ ربنامل امح اقططططططططن و  ل طططططططال    ح   
       نموا   ال لدان

 مذكبة من  مانة األونكتاد  

 موجز  
ددال مرت ن    تد ددقا التمرير عمف   ددد  د دددا  نموا     156و  153                                 أ عد ددح الب د دددددال  أقد ددد دددد ددد ددح لقد ال مد ددامل                                           من برند

و  بدت ال م يد2020- 2011 ل  مدد ددد نبول   ددد دددد ددد دددج برندامل عمدح اطد ددد دددد ددد ددددا  تداطد ددد دددد ددد الم روف أيضد ة ال دامدة،                                                          ، 
دددد نبول، و عت األونمتا  للح تري ز عم   الت      ع ح 75/227 قرار ا ددد دددد ة تن  ق برنامل عمح اطد ددد ، مواصد

الرب  ال ان  من   دد    ب ا األونمتا  ب ن  ددد دددد ددد دد ة الت  اعد ددد دددد ددد دد ا  لطنشد ددد دددد ددد                                                                                                أقح الب دا  نموا   ويمدم  قا التمرير وصد
ددددال  أقح الب دا  نموا ، م  مراعا                          ،  عما  لتن  ق برنامل  2022والرب  ال ان  من عام  2020 عام دددد ددد                                           ال مح لقد

جددار ددة مرن   روف يورونددا  كو  ددد األونمتددا   (   19- الت ددديددان الندداجمددة عن  وي رن التمرير أثر عمددح 
ددد دة عبر األريدا  ال فثدة ل مدح األونمتدا ، و    ددد دددد ددد                                                                                                ع ح الت دار  والتنميدة    أقدح الب ددا  نموا   وت  ر ن األنشد

، وبناء توا ق اآلراء ع ح الق  د ال كوم  الدول ، والت او  التمن   ويمدم                               ت ديدا  الب ث وت   ح السياطان
ددنح ب ا لطونمتا  ت م ق نتارل    أقح الب دا   ددمح أم  ة ع ح الميتية الت  تسد ددرية تشد التمرير قارمة غ ر حقد

                                                                       نموا ،  ضف  عن الدروف المست ا   وتوصيان طياطاتية تشأ  طبح المض  قدما  
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 مقدمة -      ول   
                                                                    ، اعتمددد مؤتمر األمج المت ددد  ال ددامن الم ن  تددأقددح الب دددا  نموا  برنددامل  2022آذار/مددارف   17     - 1

دددج برنامل عمح الدوحة  2031- 2022عمح ال مد  دددا  تاطد دددال  أقح الب دا  نموا ، الم روف أيضد  وأقرن   (1                                                               لقد
دددا /أبريدح    1ال م يدة ال دامدة برندامل عمدح الددوحدة      ددد دددد ددد ندامل ججمي  الب ددا  للح ات اذ  ويددعو البر    (2 2022نيسد

ددت ناريةج ويدعو جللح ت زيز الت او  الدول  والمت د  األ راف لمواج ة الت ديان   مزيد من اإلجراءان والتداب ر االطد
ددما  عدم تر  أحد " و الري ج ويشدد ر   ددرا ولضد دداف م  وم األمن البشد                                                                                                 الت  تؤثر ع ح أقح الب دا  نموا  ع ح أطد

   (3 مسا مة    تن  ق برنامل عمح الدوحة، تما    ذلك من "فل مساعدت  التمنيةجللح أ  ع ح األونمتا  جال

                                                                                          وقد اعت م د برنامل عمح الدوحة    السياق االطت نار  القا أعم   تر  برنامل عمح اط نبول  ويا   - 2
ددأ  األ داف ت  اا   وال  قر ال تر    مد بدأن ال ار ة    أوارح عام   ددد م  مة ال نا    ،2020                                                                                 التمدم الم رز تشد

ددد     ال د من ال مر   دددت الم  ر من التمدم الم رز "فل ال مد الماعد دددا ية عالمية قوعد ددد ية واقتقد ألزمة صد
دددد ن األمن اللقار     أقح الب دا  نموا   و   أوارح عام  ددد ددددمو  وت سد ددد ، بدأ الت ا    2022                                                                                وبناء المدر  ع ح القد

ددد  ددد     من ال ار ة وبدأن ال رب    أويرانيا  واالت ا  الروطد ددد  ل  اقة  ويح من االت ا  الروطد دددد  ر رريسد                                            مقد
دد  ل زيون النباتية والبقور الزيتية والمم  وال بوب األ"رل  وقد أ ن ال رب للح نم   ددد دددر رريسد ددد وأويرانيا مقد

ددديمدا    أ ري يدا ددد دددد ددد دددروريدان    أقدح الب ددا  نموا  الت  ت تمدد ع ح الوار ان من الب ددين، وال طد ددد دددد ددد    ( 4                                                                                            دقر الضد
ددكح ددية وال اقة  وع ح لثر انمما  أعج، أ ن ال  وبشد دداطد دد ار الدولية لطغقية األطد رب للح ارت اع حا     األطد

                                                                                                         اإلنتاج أثناء ال ار ة، تواج  أقح الب دا  نموا  اآل  زيا      أط ار وار ان األغقية وال اقة الت  ت تمد ع   ا، 
دداعو الم ا ر االجتما ية ددد دداوا  وان  -   مما يضد ددد ددا ية، م ح ال مر وعدم المسد ددد دام األمن اللقار   ويؤيد  االقتقد

ددددال  أقح الب دا  نموا  ل ت   ح ت حراز تمدم      ددد ددددت مار لقد ددد                                                                                                     برنامل عمح الدوحة ال اجة الم  ة للح ال مح واالطد
 تن  ق البرامل، والت ا   من القدمان األ" ر ، وبناء المدر  ع ح القمو     وج  القدمان    المستمبح 

                                   ا  من قارمة  اة أقح الب دا  نموا :وفيما ي   الوع  ال ام لر   الب د - 3

دددد  قارمة أقح الب دا  نموا     عام   أ(   ددد ددددوانا  1971                                        منق وعد ددد ددددتة ب دا ،    بوتسد ددد                                  ، ر    ت طد
(،  2017وغ نيا االطددتوارية  حزيرا /يوني   (،  2014وطدداموا  كانو  ال ان /يناير  (،  1994األول/ يسددمبر   كانو   

ددددمبر   ددددمبر  ويابو  (،  2020و انواتو  كانو  األول/ يسد   وم ديف  كانو  ال ان /(،  2007  ر ا  كانو  األول/ يسد
 ( 2011يناير  

ددددباا/ براير   ب(     غ ر أ  ال ار ة أ ن 2021كا  من الممرر ر   أنلوال من المارمة    شد
  (5 2024للح ت اقج موا ن الض و ال يك ية وحد ن ال م ية ال امة موعد ر   ا    شباا/ براير  

وأوصدت بر      2012ان اإلنمارية بر   تو الو من المارمة    عام  أوصدت ل نة السدياطد ج(  
  وقرر الم  ن االقتقدا ا واالجتماع  لرجاء النرر    التوصية   2018ك ريباف وميانمار من المارمة    عام  

حتح عام    (6 2024المت  مة تميانمار 

  

    www.un.org/ldc5/doha-programme-of-actionانرر  (1 
    2022مفحرة: تمت زيار  جمي  المواق  الشبكية المشار لل  ا    ال واش     آب/أغس ن  

 2) A/RES/76/258    

    308و  3المرج  ن س ، ال مرتا    (3 

 4) UNCTAD, 2022, The impact on trade and development of the war in Ukraine: UNCTAD rapid assessment  ،
    https://unctad.org/webflyer/impact-trade-and-development-war-ukraine: متاح ع ح الراتط التال 

 5) A/RES/75/259    

 6) E/RES/2021/11    

http://www.un.org/ldc5/doha-programme-of-action
https://undocs.org/ar/A/RES/76/258
https://unctad.org/webflyer/impact-trade-and-development-war-ukraine
https://undocs.org/ar/A/RES/75/259
https://undocs.org/ar/E/RES/2021/11
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دددددمبر   (   ددد دددددية ل نة ا2018   يانو  األول/ يسد ددد دددددان  ، أيدن ال م ية ال امة توصد ددد دددددياطد ددد لسد
ددد يما  من المارمة، الت  يا  من الممرر ر   ا  وطد ددد ب   دددا  توم  وبرينسد دددأ  ر   بوتا  وجزر طد اإلنمارية تشد

وجزر ط يما ( 2024 بوتا ( وعام    2023   عام    (7  طا  توم  وبرينس ب  

 ، أيدن ال م ية ال امة توصدية ل نة السدياطدان اإلنمارية2021   تشدرين ال ان /نو مبر    د(  
دد دددد ددد دد بية ون بال من المارمة، الت  يا  من الممرر ر   ا تشد دددد ددد الشد وجم ورية الو الديممرا ية  أ  ر   بنلف يش 

  (8 2026عام    

ددد ا القا أجرت     عام  و(   دددت راعد دددان اإلنمارية،    اطد دددياطد دددت ل نة السد ، للح 2021" قد
ددددة من أقدح الب ددا  نموا  مؤ  دة ل ر   من المدارمدة ل مر  األولح، و   ج ددد دددد ددد زر الممر وج بوت  وزامبيددا                                                                         أ  "مسد

 والسنلال ويمبو يا 

،  2021و 2018و 2015رأن ل نة السدياطدان اإلنمارية،    اطدت راعدات ا    األعوام   ز(  
  (9 2024ليشت  مؤ  ة ل ر   من المارمة، لمن ا أرجأن قرار ا تشأ  تمديج توصية حتح عام    - أ  تيمور  

                                                            مية، تما    ا أقح الب دا  نموا ، لتندمل    االقتقددا  ال الم   ويمدم األونمتا  المسدداعد  ل ب دا  النا - 4
ددا ج األونمتا      دددد ددد ددام  ن ل  مي   ويسد دددد ددد والشد ددتدام ن  دددد ددد                                                                                                ع ح ن و ي و  ع   ا تالن    عما  ل نمو والتنمية المسد
ددارح المت  مة تالت ار  والتمويح   ددد دد ة من "فل م ال ت  المتمام ة ل مسد ددد ددت اتة ال  الة ل ت ديان ذان القد ددد االطد

دددددتدامة لدعج لن از البرامل اإلنمارية المت ق ع   ا  وليا  المدرجة    وا ددد دددددت مار والتمنولوجيا والتنمية المسد ددد                                                                                                    الطد
ددددتدامة ل ام   ددد دددد نبول، وبرنامل عمح الدوحة، و" ة التنمية المسد ددد عمح اطد ، و" ة عمح أ ين 2030برنامل 

دددمن أمور أ"ر  دددا ر  عن المؤتمر الدول  ال الث لتمويح التنمية، عد ددداف، ي رن  أتاتا القد ل  وع ح  قا األطد
الرب  ال ان  من عام    2020 قا التمرير لم ة عامة عن األنشد ة الت  اعد    ب ا األونمتا     ال تر  ب ن 

  2022والرب  ال ان  من عام  

 البحث والتحليح -       ثانيا   
ددأ  أقح الب دا  نموا   و و                           جتمرير أقح الب دا  نموا ج - 5 دد  لطونمتا  تشد ددور الرريسد             يمدم ت   ف                                                             و المنشد

ددددة ال امة    أقح الب دا  نموا   وح ح   ددددياطد ددددايا السد وبيانان عن الت ديان اإلنمارية وقضد ددددا يا                                                                                                       اجتما يا  واقتقد
، آثار ال ار ة الت  ت د   المدران اإلنتاجية ل  مد ال ديدج: 2020                              جتمرير أقح الب دا  نموا  ل ام األونمتا ،     

ددار التمدم الم رز ن و التنمية   ددرار  ت كن مسد دد ة، وال اق أعد دداوا  الراطد ددتدامة، وت م ق أوج  عدم المسد المسد
ددنوان  ددد دددد ددد ددا ان أقح الب دا  نموا       أقح الب دا  نموا  الت  حممت تمدما  م ر ا     السد ددد دددد ددد                                                                                                   وي ة األجح تاقتقد
المدران اإلنتاجية وت ويح الموار  ن و أنشدد ة ذان لنتاجية أع ح   األ" ر ، اطددتندن  قر الت وران للح بناء 

ل  لج يكن قددد و                                                                                               ع ح عكن ذلددك، يددا  الت ول ال يك      ب دددا  أ"رل من أقددح الب دددا  نموا  بوت ر  ت  اددة 
التمنولوجيان المتمدمة،  دددتي اب  ددد دددد ددد ان كن ات ا    و    قر الب دا ، ال تزال م موعة من ال واجز ت وق اطد

السددياطددان ال رياة والمتضددا ر   م ح ال  وان ال وي ة األمد    ال ياكح األطدداطددية ونم  الم اران  ولقلك     
دددددمان  ددد ددددمو     وج  القد ددد ددددرورية لبناء المدر  ع ح القد ددد                                                                                                لت زيز المدران اإلنتاجية    أقح الب دا  نموا  ترح عد
واالعدد فع تاطددتراتي يان مسددتدامة ل ت ا   والتنمية، بدعج من الم تم  الدول   وينبل  أ  تشددمح األولويان  

ددد ال لران المارمة منق ددت ماران لسد ددية و عج لتاحة  رع عمح ع ح ن اق   اطد دداطد دد      أمد ت  د    ال ياكح األطد أوطد

  

 7) E/RES/2022/8    

 8) A/RES/76/8    

 9) E/2021/33    

https://undocs.org/ar/E/RES/2022/8
https://undocs.org/ar/A/RES/76/8
https://undocs.org/ar/E/2021/33
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الم اران  ددددان ت    ي ة    م ال ال  ج والتمنولوجيا واالبتمار من أجح االرتماء تماعد   ددد ددددياطد ددد دددد  أ ر طد ددد                                                                                             ووعد
وق ا ية جرياة لت زيز ال يمة المضدا ة الم  ية   ومواءمت ا م  احتياجان السدوق  واتباع طدياطدان صدنا ية 

  م ق الرواتط اإلنتاجية وت

 -                                         أقدح الب ددا  نموا     عدالج مدا ت دد يو  دد  :  2021                               جتمرير أقدح الب ددا  نموا  ل دام  وأجرل األونمتدا ،      - 6
دددداء  ادة أقدح الب ددا  نموا ،  50             ، تم يمدا  ل                 عدامدا  من ال بر ج 50الت  ج من   ددد دددد ددد                                                           عدامدا  من ال بر  اإلنمداريدة مندق لنشد

دد أقد ددة و"   للح أ  النمو    م رج  دداميد دددا  الند ددح م  الب د ددد"د وأ    و  الد منترج  غ ر  ددا   يد دددا  نموا                                                                   ح الب د
دددددان الم  ية والدولية لج تمن   الة    م ال ة ال  بان الت                   األ"رل لج ت ل  ق، ددد دددددياطد ددد ويرج  ذلك للح أ  السد

ددتول المدران اإلنتاجية، والتوج  الم را ن و ددد دددد ددد  ت ترن الت ول ال يك  ، والمتم  ة تالت ديد    ان  ان مسد
قدران الدولة، والم و  التمنولوجية، وم دو ية تنمية تنريج   دددد و  ددددان، وعد ددددياطد ح ز السد دددد ق  دددددير، وعد التقد
ددار التمرير للح أ  ال مد الممبح ينبل    ددرا  وأشد ددت مار    تموين رأف المال البشد دداري ، وعدم ي اية االطد المشد

دددال  مبا ران تريز اإلنمارية لقد دددتراتي يان  دددان واالطد دددياطد ل سد ددد د ت ديف   ع ح تنمية المدران اإلنتاجية                                                                     أ  يشد
الو نية   وتمو  ا  ولة تنموية تريز ع ح ت م ق األ داف واألولويان اإلنمارية 

ولم  يزيدد األونمتدا  الوع  ال دام بب وثد  وت   فتد  المت  مدة تدالت دديدان اإلنمداريدة    أقدح الب ددا   - 7
ددا /أبريح   ددر    ال تر  من نيسد دد رية  2022للح آذار/مارف   2021                                     نموا ، نشد ددوم البيانية الشد دد ة من الرطد دد سد طد

                                                                                               عن أقح الب دا  نموا  طد ط    ا الضدوء ع ح قضدايا م ح الديو  ال ارجية، واالعتما  ع ح السد   األطداطدية، 
دددول ع ح ال اقة  ددد ار األغقية، والنمو الديملرا  ، والت  يج، وال قد ،  والنمو واأل اء الت ارا، وتل ر المناخ، وأطد

عام    (10 وال  و  الرقمية  ، طيقدر األونمتا  الس س ة ع ح أطاف رب  طنوا 2022                       واعتبارا  من منتقو 

دددور  - 8 دددا ية    أ ري ياجومنشد دددأ  الت ديان   جتمرير التنمية االقتقد ددد  لطونمتا  تشد دددور الرريسد  و المنشد
دددة ال امة الت  تواج  ا ب دا  أ ري يا، تما    ذلك  ددد دددياطد ددد دددايا السد ددد            نموا                       ب دا  من أقح الب دا 33اإلنمارية وقضد

دددار األونمتا ،      ددد دددد ددد دددا ية    أ ري يا ل ام وأشد ددد دددد ددد م ال ة التد مان المالية غ ر  :  2020جتمرير التنمية االقتقد
ددددتدامة    أ ري ياج ددددروعة من أجح التنمية المسد ددددتمو  ت د ال ار ة ت اجة المشد ، للح أ  الب دا     أ ري يا طد

دددتد ددد دددد ددد المسد ج و  ت باة الموار  لت م ق " ة التنمية  وتناول التمرير ال فقة ب ن     2030امة ل ام للح تم يف 
ددددتدامة    أ ري يا   ددد ل تنمية المسد ددددا ية واالجتما ية والب اية  ددد ددددروعة واألت ا  االقتقد ددد التد مان المالية غ ر المشد
وج ان نرر ج ان  اع ة م ت  ة، من الم تم  المدن   جنسانيا ،  ضف  عن                                                                                              وتضمن الن ل الشامح منرورا  

ددريان الت  تزا ددد ددتنا ا  للح المن  يان الم مول ب ا ل ياف التد مان للح الشد ددد                                                                                 ول أعماال  ت ارية    أ ري يا  واطد
ددا ران ال ا اة    المار ،  دددد ددد ددروعة، قدم التمرير رلل جديد  ل تمديران الم رية ل وات ر القد دددد ددد المالية غ ر المشد

دددا  تناول وال دددا ة للح ذلك، تج أيضد دددية  وباإلعد ددداطد ددد   األطد دددا ران السد ددديما فيما يت  ق تقد دددباب                                                                           طد الدوا   واألطد
 ال قرية ل تد مان المالية غ ر المشروعة 

ددددا ية    أ ري يا ل ام  وي دف األونمتا      - 9 ددد دددد ددد جن  ال وارد الم تم ة : 2021جتمرير التنمية االقتقد
ددددامددحج ددد دددد ددد أجددح ت م ق نمو شد ال كومددان    أ ري يددا لمن مددة الت ددار  ال ر  المدداريددة األ ري يددة من  ، للح تزويددد 

دددرياء    الت دددت ا   من من مة الت ار  ال ر  المارية والشد نمية تالم ر ة الفزمة عن الميتية الت  يمكن ب ا االطد
دددان متمام ة ت  ح من من مة الت ار  ال ر   دددياطد دددأ  ال اجة للح طد دددامح وبشد األ ري ية من أجح ت م ق نمو شد

دددددي ددد ددددام ة ل  مي  عبر الب دا     أ ري يا و ا"  ا  ولت م ق اإلمكانان التقد ددد أل ري يا، ال بد من                                                                              من مة  شد رية 
المدددران اإلنتدداجيددة   الب دددا  األ ري يددة وزيددا    غ ر ال مرييددة فيمددا ب ن  ت تيض ال واجز ال مرييددة والتددداب ر 
دددح   ددددفطد المدران اإلنتاجية اإلق يمية وطد دددد  د اإلق يم ، حد  التمرير بناء  دددد ر الت ار  اإلق يمية  وع ح القد لتيسد

ددد  ا م ريان م تم ة ل نمو الت وي                                       ال يمة، م ف     ت   ز األغقية الزر  دددناعان المريبان، بوصد ا ية وصد

  

    https://unctad.org/topic/least-developed-countries/chart-of-the-monthانرر  (10 
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ددددت مار والنمو   دددد  المتوق ة من  رع الت ار  واإلنتاج واالطد                                                                                                     وقدم ت   ف  ل ميتية الت  يمكن ب ا أ  تمو  المكاطد
دددا ر البيانان لتم  دددتنا ا  للح  ار ة من مقد دددام ة، اطد يج م ت و                                                                                                  ل ار من مة الت ار  ال ر  المارية األ ري ية شد

دداوية  ولتمو   وارد من مة الت ار    ددا ية المتسد ددارية االقتقد ددت ف   والمشد دد ة تالد"ح واالطد ددمولية المتقد أت ا  الشد
دد  ة ذوا   دد اب المقد ددمية ل ت ار  وأصد ددكال غ ر الرطد ددام ة، ال بد من النرر    األشد دد ر  تالمامح وشد ال ر  مسد

 رية األ ري ية والسياطان الو نية ذان الق ة الق ة عند تقميج وتن  ق ات اق من مة الت ار  ال ر  الما

ددددت مار ال الم  ل ام  وح ح األونمتا ،      - 10   ، ات ا اناإلنتاج الدول  ت د ال ار ةج: 2020جتمرير االطد
األزمة، واقترح م موعة من اإلجراءان الت وي ية  دددددوء  ددد دددددبة ألقح الب دا  نموا     عد ددد دددددت مار وآ اق  تالنسد ددد                                                                                             االطد

ج   ة يب دددد  ح لع اء  ددددتدامة  لتسد ددددت مار    الم اع ال اع لت م ق أ داف التنمية المسد لفطد جتمرير   و   ر ج 
ددددت مار ال الم  ل ام   ددددتدامج:  2021االطد ددددت مار    الت ا   المسد ددددت ماراالطد لمرح ة                                    ، قي ج األونمتا  أولويان االطد

                  قح الب دا  نموا ، الت ا   ت د ال ار ة، تما    ذلك فيما يت  ق تال  وان الت   ت ت "فل ال ار ة  و   أ
أ  يكو     ا                                                                                                       كانت تنمية المدران اإلنتاجية  ل ف  م  دا     ت ديد أولويان االطت مار والم االن الت  يمكن 

 االطت مار الدول  أك ر   الية    م ال ة  قر األولويان 

دد - 11 ددد ددر    أقح الب دا  نموا  بدراطد ددد ددت مار األجنب  المباشد ددد ددتممح األونمتا  ت      لفطد ددد ة الت ا ان                                                                            واطد
                                                                                                    وطددياطددان االطددت مار منق مؤتمر األمج المت د  الرات  الم ن  تأقح الب دا  نموا ، مبرزا  أ  تد مان االطددت مار 

ددددر للح أقح الب دا  نموا  يم موعة لج تز  منق عام   ددددية وأ  ال ار ة قد  2011                                                             األجنب  المباشد  لال زيا    امشد
ددد ن عمح اطد دددر ال يزال     (11 بولأت أن التمدم ن و ت م ق أ داف برنامل  دددت مار األجنب  المباشد غ ر أ  االطد

                                                                                                       مقدددرا   اما  ل تمويح ال ارج ، ويكتسدد  أ مية تاللة تالنسددبة ل تنمية المسددتدامة والر   من المارمة    ن اية  
ددح                           الم اف  وأ  ر جت اإلجراءان   ددت مرين الدول  ن   الموصد ددرياء اإلنمار  ن والمسد                                                                         ب ا ل كومان أقح الب دا  نموا  والشد

لت ديث تشد ي  االطدت مار وتيسد رر، وت زيز تنمية المدران اإلنتاجية، واطدت داف االطدت مار ذا القد ة تاأل داف   
ددددتدامة   ددددت مار    التنمية المسد ددددان األونمتا  لفطد ددددياطد دددديان الممترحة م  ل ار طد وتمت مواءمة اإلجراءان والتوصد

ددت مار    األ داف اإلنمارية لطلتية  وأ  رج دد ة تأقح الب دا  نموا                                                        و" ة عم   لفطد ذان صد دديان                                            ت    ا توصد
عمح الدوحة   جتمرير االطت مار ال الم جمأ"وذ  من عد   ب ان من    لتو  ر التوجي     ل ار برنامل 

، أصددر األونمتا   ب ة لمرصدد طدياطدان االطدت مار م قدقدة لموعدوع  2022و   آذار/مارف   - 12
دددد ة عامة،   ددد ددددت مار    أقح الب دا  نموا   وقد أل رن  قر ال ب ة أ  أقح الب دا  نموا ، تقد ددد ددددان االطد ددد ددددياطد ددد                                                                                              طد

    المباشددر                                                                             أصدد  ت بنشدداا طددياطددان االطددت مار المتقدد ة م ف  ت ت  االقتقددا ان أمام االطددت مار األجنب قد
دددت مارية ددد  ح ال م يان االطد دددت مرين وحمايت ج  وتسد ددد ن م ام ة المسد ولمن، ع ح الرغج من  قر ال  و ،     (12  وت سد

                                                                                                      كانت تد مان االطدت مار األجنب  المباشدر للح أقح الب دا  نموا  م  بة لامال، مما يدل ع ح ال اجة للح مواص ة  
 ن اإلنتاجية، وطد ال  وان    ال ياكح األطاطية والم اران ت  اة ب اة طياطة عامة مواتية، وبناء المدرا

ددددباا/ براير   - 13 ددددأ  مبا ر   2021و   شد ددددان ال ارية تشد ددددة عن آثار الم اوعد دددددر األونمتا   راطد ، أصد
دددتر  المت  مدة تدالت دار  اإللمترونيدة    ل دار منرمدة الت دار  ال دالميدة ع ح الب ددا  النداميدة وأقدح  ددد دددد ددد البيدا  المشد

ددددان، تما    ذلك أرب   ول من أقح الب دا   80  نا  أك ر من    (13               الب دا  نموا   ددددار     الم اوعد  ولة تشد
الم تم ة ع ح الب دا  النامية، وال طيما أقح الب دا  نموا     (14                                                                                               نموا ، وريزن الدراطة ع ح آثار النتارل 

  

    https://unctad.org/webflyer/foreign-direct-investment-ldcsانرر  (11 

    https://unctad.org/webflyer/investment-policy-monitor-special-issue-no-7انرر  (12 

    https://unctad.org/webflyer/what-stake-developing-countries-trade-negotiations-e-commerce انرر (13 

   بنن، بوري نا  اطو، جم ورية الو الديممرا ية الش بية، ميانمار (14 

https://unctad.org/webflyer/foreign-direct-investment-ldcs
https://unctad.org/webflyer/investment-policy-monitor-special-issue-no-7
https://unctad.org/webflyer/what-stake-developing-countries-trade-negotiations-e-commerce
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  المت د  ال امن، أصدر األونمتا ، ي زء من المسا مان    عم يان مؤتمر األمج  2022و   عام  - 14
ددددا  الرقم     أقح الب دا  نموا  ي  ح    ا   الت ار  اإللمترونية واالقتقد ددددة عن                                                                                                         الم ن  تأقح الب دا  نموا ،  راطد
ددف  عن أ اء أقح  ددد ددت دام ا،  ضد ددد دداالن واطد ددد ددتي اب تمنولوجيا الم  ومان واالتقد ددد                                                                                         ال واجز الت  ت ول  و  اطد

ويس ط الضوء ع ح ال اجة                                               الب دا  نموا     مؤشر األونمتا  ل ت ار  اإللمت رونية ب ن الشريان والمست  م ن، 
  (15                                                                                الم  ة لمساعد  أقح الب دا  نموا  ع ح ال  اق تالري  فيما يت  ق تاالطت دا  الرقم 

، نشددر األونمتا   راطددة عن الرواتط الت ارية وال نسددانية    أقح الب دا  2021و   حزيرا /يوني    - 15
دد ن   -   عن التوق ان االجتما ية                            نموا  قدم    ا لم ة عامة دداوا  المارمة ب ن ال نسد ددا ية وأوج  عدم المسد    ( 16  االقتقد

  ويا  ال دف من ذلك  و المسداعد  ع ح ت زيز قدر  واعد   السدياطدان ومنرمان الم تم  المدن  واألكا يم  ن 
ة مرا ية ل  وارق ع ح  راطدة اآلثار ال نسدانية ل تد مان الت ارية والسدياطدان الت ارية ووعد  طدياطدان ت اري

                                                                                              ب ن ال نسدد ن  واطددت     ت الدراطددة أثناء حد  م قدد     ال تر  الت  طددبمت الدور  ال امسددة عشددر  لمؤتمر 
 األمج المت د  ل ت ار  والتنمية 

ويتي  األونمتا ، من "فل قاعد  بيانات  اإلحقدارية،  ار ة واطد ة ومتزايد  تاطدتمرار من اإلحقداءان   - 16
ددمة عالميا ، ددد ددت مار األجنب                   المنسد ددد دد   وال دمان، واالطد ددد دداءان المت  مة تالت ار  الدولية    السد ددد   تما    ذلك اإلحقد

ددا  الم  ومان،  ددكا ، واقتقد ددا  اإلبداع ، والنمح الب را، والسد ددية، واالقتقد دداطد دد   األطد دد ار السد ددر، وأطد المباشد
دددران    الم االن دددا  الم    ويموم األونمتا  بت مي  المؤشد دددران االقتقد دددف  عن مؤشد ددد ة تأقح                                                                            ضد ذان القد

ددنوا لنبض أ داف التنمية   ددد دددار التمرير السد ددد ددي ية  واصد ددد                                                                                                   الب دا  نموا ، م ح الموجزان الم رية ال امة والمواعد
ددران منترمة   ددد دددار نشد ددد ددي  من قب ح الت د ية والنمو اإلنتاج  والت ول ال يك    واصد ددد ددتدامة حول مواعد ددد المسد

 أط ار الس   األطاطية والت ار     ال دمان  عن 

                                                                                          ما يت  ق تالر   من  اة أقح الب دا  نموا ، أعد األونمتا  موجزان عن موا ن الض و    بنلف يشوفي - 17
ددد بية    عام    2021وميانمار    عام   ،                              و عما  لر   أنلوال من المارمة    2022و   جم ورية الو الديممرا ية الشد

ل ر   من المارمة بز  دددتراتي ية  ددد و واطد دددة عن أثر ال ار ة                                                                    أعد األونمتا  موجزا  لموا ن الضد دددر  راطد "ج ونشد
دددوجان ددددة عن المنسد ددددا ة للح ذلك، أعد األونمتا ، للح جان  منرمة الت ار  ال المية وييانان أ"رل،  راطد   وباإلعد

ددددناعة    "من  ول،  ددد دددديا،  رف    ا أثر الر   من المارمة ع ح القد ددد                                                                                             والمفتن    أقح الب دا  نموا     آطد
 ال اع ة المشددارية    طددفطددح ال يمة ال المية  الب دا  األ"رل وال  ان تما    ذلك اآلثار غ ر المباشدر  ع ح

  (17 ذان الق ة

 رناء مواجق اآلراء  -       ثالثا   
                                                                                           طدداعد األونمتا ، قبح  ورت  ال امسددة عشددر  وأثناء ا، م موعة أقح الب دا  نموا     جنيف    صددياغة   - 18

قلك    الت ضد ر لفجتماع الوزارا ألقح الب دا   المواقو والمد"فن وت   ح االقتراحان المت اون ع   ا، وي
قبح الدور  ال امسدة عشدر  لطونمتا   وتضدمن برنامل الدور  ال امسة   2021                                نموا  القا عمد    أي ول/طدبتمبر  

ددد ة تأقح الب دا  نموا ، م ح مؤتمر قمة قا   ال الج  ددد دددي  ذان صد ددد دددأ  مواعد ددد دددان تشد ددد دددر  لطونمتا  عد  ج سد ددد                                                                                           عشد
الوزارية الم نونة الم نو  جموا ن الضدد و   المارد  المسددتدير   ال المية: نداء من مكا  عدد يفج واجتماعان 

 ج عج الت ول اإلنتاج  من أجح زيا   المدر  ع ح القمو     عالج ما ت د ال ار ةج  و  جزيا   تمويح التنميةج

  

    https://unctad.org/webflyer/e-commerce-and-digital-economy-ldcs-breaking-point-covid-19-times  انرر (15 

    https://unctad.org/webflyer/trade-and-gender-linkages-analysis-least-developed-countriesانرر  (16 

ددددددددددددد بية، يمبو يا، ميانمار، ن بال (17   -https://unctad.org/webflyer/textiles-and  انرر   بنلف يش، جم ورية الو الديممرا ية الشد

clothing-asian-graduating-ldcs-challenges-and-options    

https://unctad.org/webflyer/e-commerce-and-digital-economy-ldcs-breaking-point-covid-19-times
https://unctad.org/webflyer/trade-and-gender-linkages-analysis-least-developed-countries
https://unctad.org/webflyer/textiles-and-%0bclothing-asian-graduating-ldcs-challenges-and-options
https://unctad.org/webflyer/textiles-and-%0bclothing-asian-graduating-ldcs-challenges-and-options
https://unctad.org/webflyer/textiles-and-%0bclothing-asian-graduating-ldcs-challenges-and-options
https://unctad.org/webflyer/textiles-and-%0bclothing-asian-graduating-ldcs-challenges-and-options
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                ا ،  نرج أ رقة  وشار  األونمتا     عم يان مؤتمر األمج المت د  ال امن الم ن  تأقح الب دا  نمو  - 19
                                                                                                           رفي ة المستول وأحداثا  جانبية تشأ  مواعي  من قب ح المدران اإلنتاجية، والت ول ال يك  ، وال  ج والتمنولوجيا
  واالبتمار، والسدياطدة القدنا ية، والر   من المارمة، وتمويح التنمية  وقدم المسداعد  التمنية لمندوب  أقح الب دا  

  (18                      نموا   وال الم اوعان

جرن    ل ار عد    - 20 دددددا ج    مداوالن  ددد وطد دددددار  األونمتا   ددد شد دددددمولة تالتمرير،  ددد المشد و"فل ال تر  
الوياالن   و رقة ال مح المشدترية ب ن  ل نة السدياطدان اإلنمارية  حكومية  ولية ذان صد ة، تما    ا    اان 

و   عام   ر   أقح الب دا  نموا  من المارمة   ح مة  راطدية شدبكية  ، طدا ج األونمتا     2021                                                        الم نية بدعج 
أولويان أقح الب دا  نموا     أعمال   تم يج  ددددأ   أقح الب دا  نموا  تشد و"براء م موعة  دددد راء  األ مار لسد                                                                                                     لتبا ل 

ددددار  األونمتا     اجتماعان ال ريق ال امح ددددر  وشد  منرمة الت ار  ال المية و   المؤتمر الوزارا ال ان  عشد
ددددأ   ع  ددددرين تشد ل  ار ة والت ا   من ا    الب دا   الم ن  تالتنمية    م موعة ال شد ددددت اتة  النامية،  ج االطد

ددددب    النامية  و   موازا  ذلك، أصد ددددل ر                                                                                                        تما    ذلك    أ ري يا، ويقلك أقح الب دا  نموا  والدول ال زرية القد
  ، و   م موعة من م ا د الب و  الت  تمدم المساعد  20                                        األونمتا  عضوا  غ ر رطم     م موعة ال مر 

دددبكية،  ال نية لم م دددد ددد شد دددية  دددد ددد ح مان  راطد وتنرج  "اع م  ل نة أ ري يا،  دددكح  دددد ددد وتت او  تشد دددرين،  دددد ددد ال شد وعة 
  (19         منشورا   وت د

األول/أكتوبر   - 21 القا ع م د    تشدرين  ال الم  السدات  لفطدت مار،  المنتدل  ، مارد   2021                                                                        وتضدمن 
األجنب  ددت مار  ددد ددأ   ور االطد ددد ت ارية ألقح الب دا  نموا  تشد وتن  قية  وزارية  ددتدير   ددد ددر    الت ا                                                                                مسد ددد المباشد

تمددا    ذلددك   دددددا ا،  ددد دددد ددد م     17االقتقد نموا ،  الب دددا   أقددح  ددددتول من  ددد دددد ددد المسد رفي   حكوميددا           وزيرا     11                                                     مم ف  
 وزير  ونار 

ددتر  ب ن   - 22 ددو    م  ن اإل ار المتمامح الم زز، و و برنامل مشد دداا ي ضد ددار  األونمتا  بنشد ويشد
وتن  ق أنش ة بناء المدران عد  وياالن وعد  ج ان مان ة لتنس ق تمديج المساعد  ال تمنية المتق ة تالت ار  

                               المؤطسية    أقح الب دا  نموا  

 التعاون التقن  -       رابعا   
 يدانو  ال دان / 1م  و   والر    ال تر  من    93,5                                         كمدا  و مب ن    ال ددول، أ ن  ق مدا يمرب من  - 23

دددت 2022آذار/مارف    31للح   2020يناير  ددداري  الت او  التمن ، واطد   46,2                           ا ن أقح الب دا  نموا  من ع ح مشد
الب دا  تشمح أقح الب دا  نموا                                                                                                     المارة من ا لما من "فل مشاري  ق رية مباشر  أو مشاري  مت د   

  

  

    https://unctad.org/topic/least-developed-countries/ldc5 انرر (18 

    https://unctad.org/webflyer/bringing-voice-least-developed-countries-g20-policy-agenda انرر (19 

https://unctad.org/topic/least-developed-countries/ldc5
https://unctad.org/webflyer/bringing-voice-least-developed-countries-g20-policy-agenda
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المقدرة الت  معود بالنف  الى   ح ال لدان نموا      التعاون التقن : الح ة                                                                                                نفقات األونكتاد ج  مجا  
  تآالف الدوالران(

  2020 2021 

الرب  األول، 
2022 

 :الم موع
 2022 ،الرب  األول–2020

 007 22 209 3 870 9 928 8                                       المشاري  الو نية    أقح الب دا  نموا  

ددة   دداري  المت د   الب دا  الت  ت و  تالن   ع ح أقح ال قد الممدر  من المشد
 216 21 998 3 491 10 727 6                الب دا  نموا *

 223 43 207 7 361 20 655 15                                                      م موع الن مان الت  ت و  تالن   ع ح أقح الب دا  نموا  

 544 93 728 11 777 46 039 35 م موع ن مان األونمتا     م ال الت او  التمن 

ددددددددددددددة أقدح الب ددا  نموا  من ن مدان األونمتدا     م دال الت داو  التمن                                                                  حقد
 46,2 61,5 43,5 44,7  تالنسبة الماوية(

 تا  األونم المقدر:
 مؤقتة   2022أرقام عام  مفحرة:

ددددددداري  األقاليمية   * ددددددداري     أ ري يا  (،     المارة  30                                    الم موع الممد ر ل مشد ددددددديا  (،     المارة  60والمشد ددددددداري     آطد والمشد
 ( 0والمشاري     أماكن أ"رل  (،     المارة  5والمشاري     المن مة ال ربية  (،     المارة  20والم يط ال ا ئ  

ددددال  أقح الب دا  نموا  "فل وي - 24 ددد دددد    ب ا األونمتا  لقد ددد دددد ة الت او  التمن  الت  اعد ددد                                                                                  ر  موجز ألنشد
ددددي ية،    المدران اإلنتاجية  ددددة م االن مواعد ددددمولة تالتمرير    ال روع التالية، م م ة    "مسد ال تر  المشد

  ع ح ت مح الديو ، وت زيز والت ول ال يك  ، والت ار  وتيسد ر الت ار ، وتنمية االطدت مار والمشداري ، والمدر 
 المدران اإلحقارية والت    ية الو نية 

  وع ح القدد  د الو ن ،  عج األونمتا  عم ية صددياغة االنتمال السدد ن والر   من المارمة تاطددتراتي يان - 25
دد بية من "فل ح مان عمح و نية وحوا  ددد   رذان ز"ج    أنلوال وبنلف يش وبوتا  وجم ورية الو الديممرا ية الشد

 ، أصددر األونمتا   راطدة لدعج صدياغة2022تشدأ  السدياطدان م  أصد اب المقد  ة الو ن  ن  و   أوارح عام  
  (20 اطتراتي ية حكومة بوتا  

 القدرات اإلنتاجية والتحو  النيكل  - لف 

 مقييم الثغبات ج  القدرات اإلنتاجية الوطنية -1 

ددديا - 26 دددياق السد دددر المدران  لت   ح م  وم المدران اإلنتاجية    طد ددد  األونمتا  مؤشد وعد دددان اإلنمارية،  طد
المدران اإلنتاجية  وت قدم ج   46اإلنتاجية، القا يتألو من ثمان   اان تضدج                                                      مؤشدرا  ي ين م ت و عناصدر 

المؤشدر ع ح القد  د  ال لران    المدران اإلنتاجية الو نية لمسداعد  أقح الب دا  نموا  ع ح ت ب ق                                                                                                    تم يمان 
ددد دددياطد طد دددياغة  دددا ا ال يك    الو ن     صد المدران اإلنتاجية وت زيز الت ول االقتقد لبناء  دددتراتي يان  ان واطد

لدعج   لزامبيا  ل  لر  الو نية    المدران اإلنتاجية  دددمولة تالتمرير، أجرل األونمتا  تم يما   ددد دددد ددد                                                                                                       و"فل ال تر  المشد
ب دا  متوطددط  مسددتدامة من المارمة ومسدداعدت ا ع ح ت م ق  د  ا    أ  تقددب   الد"ح ت  ول                                                                                   ر   ا تقددور  

ل  لر     المدددران اإلنتدداجيددة الو نيددة 2022و   آذار/مددارف     2030عددام   ، تج ل فق عم يددة لجراء تم يج 
 إلث وبيا    ح مة عمح و نية ع ح مستول السياطان حول ت زيز المدران اإلنتاجية 

  

    https://unctad.org/webflyer/towards-smooth-transition-strategy-bhutanر انر (20 

https://unctad.org/webflyer/towards-smooth-transition-strategy-bhutan
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النيكل  -2   التنوع ال ت ادي والتحو  

األونمتا  تن  ق مشروع حساب التنمية تشأ  االطتراتي يان    "فل ال تر  المشمولة تالتمرير، واصح - 27
ددتراتي يان   ددد اطد ددياغة  ددد ددت  د  ع ح صد ددد دداعد الب دا  المسد ددد ددمة لتنمية المدران اإلنتاجية    أ ري يا، القا يسد ددد المتسد
دددامح  دددا ا الشد دددمولية لبناء المدران اإلنتاجية من أجح     ع  ة الت ول ال يك   وال د من ال مر والنمو االقتقد   شد

المسددت  د 2022- 2020ال تر    و    و نية    الب دا   عمح  وثف  ح مان  شددبكية  ح مة  راطددية  األونمتا   عمد   ،  21 )   
دد ت   ددروع    نسد ددا ج المشد ددا ية    رواندا   2022و  2021وطد ددان االقتقد ددياطد ددبكة أت ا  السد من مؤتمر شد

اتي يان و نية لت زيز المدران                                                                        وقدم األونمتا  أيضدا  الدعج للح الب دا  المسدت  د  من "فل لعدا  ونشدر اطدتر 
المت د   وطتقدر االطتراتي ية الو نية لبوري نا  اطو    وقت الحق  اإلنتاجية    رواندا وجم ورية تنزانيا 

  2022من عام  

ددتدام  - 28 ددا ا مسد ددان اإلنمارية من أجح نمو اقتقد ددياطد دداب التنمية المت  ق تالسد ددروع حسد و   ل ار مشد
ددداعد األ دددت  د ، تما    ا     ال نوب األ ريم ، طد دددان    الب دا  المسد دددياطد السد دددان    قدران صد ونمتا     بناء 

دددا   ددددير    االقتقد دددان ل تنوي  التدري   ل يكح اإلنتاج والتقد دددياطد ددد  طد    ( 22                                                                                              ثفثة من أقح الب دا  نموا ، ع ح وعد
ددي  من قب ح ال رع المتاحة ددان عن مواعد دددر األونمتا  عد   راطد ددمولة تالتمرير، أصد      و"فل ال تر  المشد

دددح ال يمة  دددفطد دددتدامة الم رباء  وطد دددح ال يمة اإلق يمية ل ت   ز الزراع   والتمامح اإلق يم  من أجح اطد دددفطد طد
الرأطمالية و رع الت ديث  وتدويح المتاجر المبرل    ال نوب األ ريم    اإلق يمية وم دان الت دين 

دددتدامة: ت زيز   - 29 دددد ددد جالتمامح فيما ب ن ب دا  ال نوب وأ داف التنمية المسد دددروع ت نوا   دددد ددد و   ل ار مشد
مول  القدندوق ال رع  ل  ة التنمية   الت ول ال يك      الب دا  الشدريكة الرريسدية لمبا ر  ال زام وال ريقج، 

دددددتدامة ل ام  ددد دددددت  د 2030المسد ددد ددددداعد األونمتا  الب دا  المسد ددد دددددت ا      م ال      ت ديد (23 ، طد ددد الدروف المسد
وتم ي  ا م  السدياقان الم  ية  و   ال تر   ،  2022- 2021السدياطدة ال امة من الت ول ال يك      القد ن 

                                                                                               نشدر األونمتا  عد   راطدان    ل ار المشدروع وعمد ثمان  ح مان  راطدية شدبكية ومؤتمرا  واحدا     جنيف  
 تشأ  المواعي  ذان الق ة 

ال -3   مغذياتمسخيب  طاع 

دددد  ر  - 30 ددددة م نونة جتسد ددددان األ" ر  ع ح  راطد دددد  األونمتا  ال مسد ددددمولة تالتمرير، وعد "فل ال تر  المشد
لمكانان المنت ان الملقية لتنوي  القدا ران والتنمية    الب دا  النامية غ ر السداح ية: تم يج المزايا النسدبية 

ددددان حاالن ل را ية ألرب  دددد ددد النتارل     (24                        ة من أقح الب دا  نموا  والم و  الم زمةج، تما    ذلك  راطد ددددت  دددد ددد                  وع ر عد
دددرين ال ان /نو مبر   دددد ددد دددية    ح مة نما  ع م دن    تشد دددد ددد دددتنتاجان الرريسد دددد ددد من مكت   2021                                                                 واالطد ددد ق  دددد ددد ، بتنسد

ددددل ر  النامية، وريزن  المم ح دددداح ية والدول ال زرية القد ددددام  ألقح الب دا  نموا  والب دا  النامية غ ر السد                                                                                              السد
ددددت ا   من لمكانان   ددد ددددح ال يمة ع ح االطد ددد ددددفطد ددد دددداح ية    طد ددد الم اع ال اع إل ماج الب دا  النامية غ ر السد

 ال المية واإلق يمية 

  

   بوري نا  اطو، جم ورية تنزانيا المت د ، رواندا (21 

    جم ورية تنزانيا المت د ، زامبيا، مفوا (22 

    (                                           لندونيسيا، طرا النما  غ ر أقح الب دا  نموا  (                             لث وبيا  أقح الب دا  نموا   (23 

    بوري نا  اطو، بوتا ، ن باللث وبيا،   (24 
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 التجارة وميسيب التجارة -باء 

و وااد المنشأ والوصو  إلى األقواق -1  التجارة العالمية   منظمة 

ددح األونمتا   عج م موعة أقح الب دا  نموا       - 31 ددد ددمولة تالتمرير، واصد ددد ددان                                                                               "فل ال تر  المشد ددد م اوعد
ددددتر  م  م  د ال ام ة ددددأ    ل ار منرمة الت ار  ال المية  ومن "فل برنامل مشد   ال  نة الم نية تمواعد المنشد

األوروبية، و و أحد مراكز االمتياز التات ة لطونمتا ، قدم األونمتا   وران تدريبية م ققة، ونرج ح مان  
عن قواعد المنشدأ                                                 وصدا  األونمتا  أيضدا  نقدا  لم موعة أقح الب دا  عمح، ونشدر طد سد ة   ديو ان ت  يمية 

المؤتمر  ددددبما ور     نتارل  ددددأ، حسد دددد ر عن جم ة لن ازان من ا قرار ل  نة الم نية تمواعد المنشد                                                                                                   نموا ، مما أطد
  (25 الوزارا ال ان  عشر

دددارية وح مان عمح و وران تدريبية ل  كومان وأقح الب دا  نموا   - 32 دددتشد دددأ                                                                                        ويمدم األونمتا  "دمان اطد تشد
دددد يان الت ارية    ل ار الترت بان  ددد ددددت ا   من األ ضد ددد ددددأ وغ ر ا من المت  بان لفطد ددد كيتية االمت ال لمواعد المنشد
دددمولة تالتمرير،  ددد     فل ال تر  المشد دددوم ال مريية وال قد   واالت اقان الت ارية اإلق يمية المتاحة لإلع اء من الرطد

ح األطواق الم  ا  من الرطوم ال مريية وقواعد المنشأ ألقح  ج ل ح تشأ  الوصول لل                        م ف ، نشر األونمتا  يت   
المتمامح  ، ووزع  من "فل ط س ة من ال  مان الدراطية الشبكية الت  اشتر     تنريم ا اإل ار               الب دا  نموا ج

       ب دا   20مشار  من   200الم زز وحضر ا  

التجارة الحبة القارية األجبيقية  -2   منطقة 

ددددداعد األونمتا  أ - 33 ددد دددددان الت  جرن    ل ار من مة طد ددد دددددياق الم اوعد ددد                                                                      قح الب دا  نموا     أ ري يا    طد
الت ار  ال ر  المارية األ ري ية    ثفثة م االن،   : تقددور ووعدد  "ياران م ت  ة ل رارق الت اون تشددأ   

ح ال ياران  الت ار     السدد   وال دمان  وتم يج اآلثار االقتقددا ية المترتبة ع ح م ت و ال ياران لت ديد أ ضدد
دددان األ" ر    ددد  ال مسد دددة  ووعد ددداطد الممكنة، يما  و ال ال    ت ديد الم اعان ذان األولوية أو المنت ان ال سد
ددا  من  عج بناء  ددد ددت ا ن أقح الب دا  نموا     أ ري يا أيضد ددد دد ة  واطد ددد ددوع المانونية ذان القد ددد ددياغة النقد ددد                                                                                               ع ح صد

دددارية األونمتا  ددد دددد ددد ددد ، و  المدران من "فل مشد ددد دددد ددد رقة ال مح المارية واأل رقة ال ام ة ذان    المنتدل الت اوعد
ددداوران اإلق يمية  ددد دددا ية اإلق يمية    المشد ددد ددداعد  للح ال ماعان االقتقد ددد ددد ة، ويقلك من "فل تمديج المسد ددد القد

 وأنش ة التدري     م ال الت ار     الس   وال دمان ع ح السواء 

ددية لتمنولوجيا ا - 34 دداطد لم  ومان من أجح آلية اإلبف  عن  وقا  األونمتا  الت وير التمن  ل  ياكح األطد
ددول للح اإلنترنت   ددد ددة ع ح اإلنترنت  ب د أ  الوصد ددد ددد ا وازالت ا من "فل منقد ددد ال واجز غ ر الت ريتية ورصد
عند الم ابر ال دو ية النارية  ولقلك   بت الدول   دددلار وغ ر النرام  ن  دددكح ت ديا  ل  ديد من الت ار القد                                                                                                    يشد

ددداء    من مة الت ار  ال ر  الد ددد  ح ول "ارج اإلنترنت  واقت ر ح    اجتماع األعضد                                                             عج من األونمتا     وعد
ددددمبر  ددددألة ع م د    يانو  األول/ يسد ددددأ   قر المسد ددددية لبف  "ارج اإلنترنت    2020                                            تشد م  وم األونمتا  ل اصد

ددد ر ، و  بت  ددد دددارح المقد ددد                                                           ولة  ر ا     ات اق من مة الت ار  ال ر  المارية األ ري ية  21قارمة ع ح نرام الرطد
دد ددد ددية    عام  مشد ددد ددان األ" ر  ع ح  قر ال اصد ددد دد  ال مسد ددد  2021روع تن  ق ت ريب   وانت ح األونمتا  من وعد

  2022وطي  ق مشاري  ت ريبية    عام  

األونمتا  م    - 35 عمح  المشمولة تالتمرير،                        ب دا  من أقح الب دا    16                 ب دا ، من ب ن ا   23و"فل ال تر  
ع  ال كوم  ن  ددددؤول ن  ددد المسد دددد افية                                           نموا ، ع ح تدري   ددد الشد وييتية زيا    غ ر ال مريية، وآثار ا،  ح التداب ر 

ددد ة تالت ار  م  ال كومان ددد دددد ددد                                                                                                        و   أعماب  قر ال  و  الرامية للح بناء المدران، ج م  ت ال وار  التنريمية المتقد
ق ب   دا  التدداب ر غ ر الت ريتيدة والمنت دان المتدأثر                    و/أو من  دددنو  ددد دددد ددد ويقد    وي  دح األونمتدا  ال وار  التنريميدة 

  

    حزيرا /يوني   22، جنيف،  WT/MIN(22)/24، الوثيمة ال تامية،  2022منرمة الت ار  ال المية،  (25 
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عام   800تج جم  أك ر من   وقد دددو  دددت  د   وحتح منتقد دددني  ا    الب دا  المسد وتقد ، 2022الر ة تنريمية 
ددة     ددان   ول أ"رل ال م يد ثمد ددح  ددة  ومن الممرر أ  تممد ددقر ال م يد دددا  نموا   د ددح الب د أقد ددة من  ددانيد ددت ثمد                                                                                             أكم د

ددام ددا  ل ت   2022 عد األونمتد ددام  ددان نرد دداند ددد  بيد دداعد "فل قد ددة ل  م ور من  دداحد ددان متد دداند ددان والبيد ددح والم  ومد ددال د  د
دددددترية ب ن مريز الت ار  الدولية واألونمتا  ومنرمة   ددد ددددداعد  الت ارية ال المية المشد ددد الت ارية وبواتة مكت  المسد

 الت ار  ال المية 

ددددأ  عرون جداول الت ري ان ال مريية  - 36 ددد ع ح اإلنترنت تشد دددد  قاعد  بيانان  ددد ويموم األونمتا  بوعد
من مة ا الت ارية    ل ار  ددداءان  ددد دددول لل  ا    الوقت واإلحقد ددد الوصد ال ر  المارية األ ري ية، يمكن  لت ار  

لماعد  البيانان     ال  يم  ددي   ن  دد ن توعد ددت مال  وعمد األونمتا  عرعد دد  ة االطد طد من "فل واج ة ب نية 
 ، تالشراكة م  اإل ار المتمامح الم زز وم  د ال ام ان األوروبية 2021عام  

بالتجارةمعزيز القدرة الى وض  السياقات   -3   المت لة 

ددترية م  مريز الت ار  الدولية ومنرمة الت ار  ال المية لت وير   - 37 ن ق األونمتا ،    ل ار مبا ر  مشد
ددددأ    ددد ددددروعا  مموال  من اإل ار المتمامح الم زز تشد ددد                                                                                                   منت ان ق نية ثانوية    أقح الب دا  نموا     أ ري يا، مشد

  وتج االنت اء من  راطان ال دول    يف الب دين ت  ول ت وير المنت ان ال انوية ل م ن    توغو ومفوا
دددا قة ع   ا    ح مان عمح و نية    أوارح عام   2021ن اية عام  ددة   2022وتمت المقد دددت را نتارل الدراطد   وطد

ددد تج دددروع، القا طد دددداا الن ار  ل مشد ددددمح النشد دددد ة بناء المدران    ل ار المبا ر   ويشد   مرح ة ثانية م تم ة من أنشد
التوصيان الوار      الدراطان 2022عام  تن  قر     لعافية وتمديج المشور  تشأ  تن  ق   ، جم  بيانان 

دددداح ية الم تمد  ع ح  - 38 ددددأ  ل ماج الب دا  النامية غ ر السد المدران تشد ددددروعا  لبناء                                                                                            وين ق األونمتا  مشد
دددح ال يمة اإلق يمية وال المية    أرب ة ب دا ، اثنا  من ا دددفطد دددية    طد ددداطد ددد   األطد                       من أقح الب دا  نموا     السد

لت زيز االندماج ع ح ن و أ ضددح   وتن  ق طددياطددان واطددتراتي يان  ويسدداعد المشددروع المسددت  دين    تقددميج 
والقر     جم ورية     طدفطدح ال يمة فيما يت  ق تالسد   الزرا ية الرريسدية، و   البن الم م     لث وبيا 

مشمولة تالتمرير، أن ز األونمتا   راطان اطتمقارية    الب دا  و"فل ال تر  ال   (26 الو الديممرا ية الش بية
ددد ة  مت د تا الب دا   وتج الت مق من صد دددتا   دددوران، تما    ذلك  راطد دددب ة منشد ددددن ب ا طد دددترشد دددت  د ، اطد المسد
أنش ة بناء المدران المقممة لت   ز  تمارير الدراطان االطتمقارية    ح مان عمح و نية، وأثرن النتارل 

الم تم  ن  وع م د ن ح مة عمح أ" ر  ل ب دا  الت ار وا دددترين  دددد ددد دددال تالمشد دددد ددد ددددرين لم  يتمكنوا من االتقد دددد ددد                                                                                    لمقد
المشدروع واآلثار المترتبة ع ح السدياطدان ولتبا ل    2021المسدت  د     تشدرين ال ان /نو مبر   لمناقشدة نتارل 

 ال بران 

االقتقددا ية والسددياطددان  وت دف اطددت راعددان السددياطددة ال امة ل دمان األونمتا  للح تم يج الن - 39 تارل 
ح ول عم ية   واقتراح  اال"تناقان،  ددددان    ق اع ال دمان، وت ديد  دددد ددد ددددسد دددد ددد والمؤطد التنريمية  ال امة وال وار  
أ ن   ز ن اطدت راعددان   المشدمولة تالتمرير،  و"فل ال تر   للح أحد  المن  يان   اطدتنا ا   "قديقدا                                                                                                 مقدممة 

ددددة ددد دددد ددد ال م   (27 ب دا   ل مسد ع ح     من أمانة  ددددا ية لدول غرب أ ري يا، قدم األونمتا                                وبناء   ددد دددد ددد اعة االقتقد
دددداعد  ددددان المت  مة تال دمان من أجح  عج ت م ق التمامح اإلق يم    المسد ددددياطد ددددت ران ل سد التمنية إلجراء اطد

ددد ة تال دمان    ل ار من مة الت ار   دددان المتقد دددارية المن مة    الم اوعد ل  دمان    غرب أ ري يا ومشد
 ال ر  المارية األ ري ية 

  

    (                                                                                                 غ ر أقح الب دا  نموا  الت  اطت ا ن من الس   األطاطية منلوليا  ال  وم( وأوزبكستا   ال واك  الم   ةب ن  كا  من  (26 

    دا، ليسوتو، ن بالأوغندا، بنلف يش، روان (27 
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من  جطح   -4  الثطان  للتطدريط   لطدام  نغول: ال بنطامل  األورود  واألونكتطاد  رين المحطاد  ططططططططتبا  المشط ال بنطامل 
 2021-2017 التجارة،

ددتر  م  االت ا  األوروب ،  عج األونمتا  أنلوال منق عام   - 40 المشد    بناء   2018من "فل البرنامل 
دددرية    م ال ا دددية وقدران الموار  البشد دددسد ددد ر المدران المؤطد دددا  اإلبداع ، وتيسد دددية الت ارية، واالقتقد لدب وماطد

الت ار ، والنمح وال دمان ال وجسددتية، ويقلك من "فل التدري  ع ح ريا   األعمال ووعدد  طددياطددان ريا    
واطت ران و ن  ل قا ران ال ضراء، واطت ران لسياطان االطت مار   األعمال    مؤطسة لمبريتيك، 

دددمولة ت - 41 ددد ددد ة لتدري  المدرب ن    م ال ت وير تربية  و"فل ال تر  المشد ددد األونمتا  أنشد التمرير، نرج 
الن ح ومراقبة نو ية ال سدح    مما  ة  وامبو    أنلوال  وجرن االطدت دا ان لمشدروع رارد تشدأ  "دمان 
وعدد  طددياطددان   ل  سددح  و عج األونمتا  المناقشددان المت  مة بتيسدد ر  اإلرشددا  م  م تم  ن م    ن منت  ن 

 ل  سح و" ة لرصد الم   ان تغية تمك ن أنلوال من الشروع    تقدير ال سح والمنت ان ذان الق ة  عامة 

                                                                                        وأ جر ي ت  راطددة عن الم و  الم زمة والم و  الم تم ة ع ح ق اع  مقددارد األطددما  وتربية األحياء  - 42
ر  تمرير ممار  ت نوا  جتسد  ر الموار  السدمكية ألغر  :  االقتقدا ية   -   ان التنمية االجتما ية                                                                         المارية    أنلوال، ون شد 

قدران أقح الب دا  نموا    دددأ  بناء  ددد دددد ددد                                                                                                         روف ألنلوال و ايت ج  وت رج ج للح البرتلالية الدل ح التدريب  لطونمتا  تشد
من أجح ر   مسددتول صددا ران األطددما  وتنوي  ا الطددت دام     الدوران التدريبية الفحمة المت  مة تالو اء  

الدولية لم  قارد األطما  تالم اي ر 

ددد ة من  - 43 ددد سد دددة لمبريتيك    م ال ريا    14وأكمح األونمتا  عمد طد دددسد  ور  تدريبية من  وران مؤطد
دددة   354األعمال لما م موع    ددددسد و ن  ن من مؤطد ددددا  أرب ة مدرب ن  األونمتا  أيضد                                                                     من روا  األعمال  واعتمد 

قا ري ن ع ح تدري  مزيد من روا  األ ددددد    ن  ددد ومدرب   ن رريسد الو ن  ن  وأ ب ر م ت مقير                                                                  لمبريتيك                                             عمال والمدرب ن 
ددد ة التدريبية   دددة ل بدء    تن  ق األنشد ددسد دددي ة    أنلوال وتج تو  ر التدري  اإل ارا ل مؤطد دددة المضد دددسد ت ا ج م  المؤطد

 لمؤطسة لمبريتيك ع ح الق  د الو ن     المما  ان، م  اطتمرار المساعد  التمنية الممدمة من األونمتا  

ددان  و   ل ار ا - 44 ددياطد دد   وال دمان والسد ددأ  السد ددان الت ارية تشد ددتمر ل ريق أنلوال ل م اوعد لدعج المسد
                                                                                                الت ارية اإلق يمية، قدم األونمتا  وأص اب المق  ة تدريبا  تشأ  قواعد المنشأ  وباإلعا ة للح ذلك، وع  

أنلوال للح ات اق الشراكة االقتقا ية ب ن االت ا  األو  روب  وال ماعة اإلنمارية                                                                              األونمتا  تم يما  ألثر انضمام 
دداعد  ددد ، تغية مسد دد  ة     قا القد دد اب المقد دد ة الن اق ب ن أصد ددان واطد ر لجراء مناقشد دد                                                                                                ل  نوب األ ريم  ويسد

 أنلوال ع ح صياغة مواقو ت اوعية مستن ر  

                                                                                         وفيما يت  ق تاالقتقدا  اإلبداع ، أجرل األونمتا  عمف  ت    يا  ب دف وعد  "ري ة يام ة ل قدناعان   - 45
ددناعان من ال  ددد دددد ددد  مافية واإلبدا ية    أنلوال  وتج تدري  ال  ان ال اع ة    الم اع ن ال ام وال اع     قر القد

ددقر   ددة من ت وير  د دداليد دد  التد ددد ريزن ع ح ال واند دد ر واحد ددد دددد ددد ددا شد دددت د ددت مد ددة ع ح اإلنترند دددريبيد "فل أرب   وران تد
 ل فمان الت ارية  والسياحة ال مافية القناعان: ال ويمة  وريا   األعمال والقا ران  والدب وماطية ال مافية وا

 49                                                       أنلوليا  من التدري  واألنشد ة الموج ة ن و السدياطدان  ويا    1  925وحتح تاري  ، اطدت ا   - 46
ددداري ن من الم اع ال ام  و ددد دداا   10   المارة من الم اع ال اع، و  41   المارة من المشد ددد      المارة من األوطد

                                          مدر  با  لتمديج  وران و نية    المستمبح 60اري  ، قام البرنامل بتدري  األكا يمية والم تم  المدن   وحتح ت

لدعج أنلوال،  - 47 االت ا  األوروب  واألونمتا   دددتر  ب ن  ددد دددد ددد ال مح    ل ار البرنامل المشد تآثار                                                                                          واعترا ا  
دددة ن اح    ت م ق أ داف التنمية دددد ددد ددد   ققد دددد ددد دددا ية واالجتما ية البرنامل بوصد دددد ددد دددؤو  االقتقد دددد ددد  ا"تارن ل ار  الشد

  (28 ققة من  قا المب ح ع ح الق  د ال الم ، تما    ذلك أرب     أ ري يا 25، من ب ن  المستدامة

  

    https://sdgs.un.org/publications/sdg-good-practices-2nd-edition-2022انرر  (28 

https://sdgs.un.org/publications/sdg-good-practices-2nd-edition-2022
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 معاييب القتدامة الطوعية  -5 

، أ  مت المنرمة األ ري ية ل توح د ال ياطد  المنقدة المارية تشدأ  م اي ر  2022   نيسدا /أبريح   - 48
ددددتدامة ال و ية بدعج من األونمتا  وأمانة م م  مت  االطد دددد  ددددتدامة  وصد االطد األمج المت د  الم ن  تم اي ر                                                       نتدل 

المنقدة لت زيز ت وير وتن  ق  قر الم اي ر ومسداعد  المؤطدسدان القدل ر  والمتوطد ة    التن  ق  وطدتيسدر  
دد  الت او  ب ن ال كومان الو نية    ل ار االت ا  األ ريم     ل فق   ددد دددد ددد المنرمة األ ري ية ل توح د ال ياطد

 تشأ  م اي ر االطتدامة   منقان و نية

 التجارة والنوع الجتماا  -6 

                                                                                  ، عمد األونمتا ، تالت او  م  أمانة اإل ار المتمامح الم زز، تمرارا  لدورت  التدريبية 2021   عام   - 49
ددددة   ددد ددددة ل ت ار  والرواتط ال اصد ددد ددددأ  الت ار  والنوع االجتماع ، م  وحد  جديد  مكرطد ددد الموحد  عبر اإلنترنت تشد

        ب دا ، 60ج ة صدداحبة مقدد  ة من أك ر من  163                                                         تالنوع االجتماع     أقح الب دا  نموا   واطددت ا  من الدور   
ددد  ة من  93تما    ذلك   ددد ددداحبة مقد ددد دددا  ح مة عمح  25ج ة صد ددد                                                           ب دا  من أقح الب دا  نموا   وعمد األونمتا  أيضد

المت د  ل مسدداعد     ت زيز قدر  المؤطددسددان الباللة القددلر  والمؤطدسدان  لبناء المدران    جم ورية تنزانيا 
 ار، وال طيما النساء، ع ح القمو     الت تيف من آثار ال ار ة القل ر  والمتوط ة وصلار الت 

النوع االجتماع     السددياطددان 2022و   أوارح عام  - 50                                                                    ، أصدددر األونمتا  تمريرا  عن ت ميج مراعا  
عما  حقة أكبر ل نساء : (29 الو نية تناول المضايا التالية    الب دا  الت  أجريت تشأن ا  راطان ل را ية

ذان األجور المرت  ددة  ولمدداذا ي تدد   ال دددنددا يددة  ددد دددد ددد اج الت ول ال يك      الب دددا  الندداميددة للح  ولددارو القد
 مشارية المرأ   وييف يمكن ل ب دا  النامية أ  تم ح حقول ال امفن ع ح ن ن ال رع المتاحة ل رجال 

االطدتراتي يان المتسدمة لتنمية المدران اإلنتاجية    أ - 51                      قح الب دا  نموا      و   ل ار مشدروع تشدأ  
ددد  ر لمكانان النوع االجتماع  لتنمية المدران اإلنتاجية    رواندا   دددة عن تسد ددددر األونمتا   راطد أ ري يا، أصد
ددة اإلنتاجية     دد ة المن  ضد دداء ال امفن    الزراعة واألنشد المت د  الحظ    ا تريز النسد وجم ورية تنزانيا 

دددتو  دددف  عن ان  ان مسد ددد ة                                         الم اع غ ر النرام ،  ضد دددناعة الت وي ية، وال  ج واألنشد ددداريت ن    القد ل مشد
ددددران  المد وتبن   دددة  ال يك يد دددان  ال  بد ع ح  ددد   تتل د دددان أ   ل  كومد دددت ييف يمكن  وب  د دددا،  التمنولوجيد دددة  الم ي د

  (30 اإلنتاجية ل مرأ 

دددددار عمح جديدا  لت وير قياف النوع االجتماع     الت ار  2021و   عام   - 52 ددد                                                                       ، أ  ق األونمتا  مسد
ددان الت ارية واالت اقان الت ارية ع ح النوع  وتمديج ت ددياطد ددأ  ييتية قياف آثار السد دديان للح ال كومان تشد وصد

                                                                                                االجتماع   وقد و ع   ت المن  ية ذان الق ة من "فل مشروع مشتر  م  المديرية ال امة ل ت ار  التات ة  
دددية األوروبية  وتج ت ري  ن ل ال ياف الممترحة    جورجيا    عام   دددا ية   2021ل م وعد م  ال  نة االقتقد

                                                                                                   ألوروبا ل سداب مؤشدران النوع االجتماع     الت ار   وأ     م ت أرب ة مشداري  ت ريبية تاالشدترا  م  ال  نة  
  (31 االقتقا ية أل ري يا

دددانية 2021و   عام   - 53 ددد ددداءان ال نسد ددد دددتر  ب ن الوياالن الم ن  تاإلحقد ددد ، تناول  ريق ال براء المشد
ددديدة ذان أولويدة    ت ميج  اإل دار الم داميم  لطون ددد دددد ددد متدا  ل يداف النوع االجتمداع     الت دار  يم دال ويمضد

األونمتا  عضددوا     ال ريق االطددتشددارا التات    النوع االجتماع  عبر الم االن اإلحقددارية  وأصددب                                                                                               مراعا  
ددار     قيا    ريق م ن  تالت ا النوع االجتماع ، و و يشد ددارية الم ن  بت ميج مراعا   ر  والنوع ل  نة اإلحقد

أ لة األمج المت د  لإلحقاءان الت ارية   االجتماع  والر ار والشمولية ي زء من تن ي  
  

    (                                           لندونيسيا، طرا النما  غ ر أقح الب دا  نموا  (                             لث وبيا  أقح الب دا  نموا   (29 

    https://unctad.org/webflyer/harnessing-gender-potential-productive-capacities-development انرر (30 

    (                                                 زمبابوا، المام رو ، ي نيا  غ ر أقح الب دا  نموا  (                              السنلال  أقح الب دا  نموا   (31 

https://unctad.org/webflyer/harnessing-gender-potential-productive-capacities-development
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والتكنولوجيا والرتكار -7   العلم 

دددددر األونمتددا     عددام   - 54 ددد دددد ددد الت  بدددأن    عددام  2020أصد ددد ددة  ددد دددد ددد األنشد ، 2019، ي زء من تتويل 
                                         ما  توصديان تشدأ  أولويان السدياطدان، وت زيز اطدت ران طدياطدان ال  ج والتمنولوجيا واالبتمار ألوغندا، ممد
، أصدددر األونمتا  اطددت ران طددياطددان  2022المؤطددسددان، وبناء توا ق اآلراء، والتن  ق، والرصددد  و   عام 

ددت ران لت ديث   دديان المنب مة عن االطد التوصد ددت دمت حكومة زامبيا  ال  ج والتمنولوجيا واالبتمار لزامبيا  واطد
ددت ا المت  مة تال  ج و  ددد ددياطد ددد دد ي  طد ددد ددا ا م  تشد ددد التمنولوجيا واالبتمار ي زء من " ة لت زيز االنت ا  االقتقد

                                   التنمية الشام ة والمستدامة ب ايا  

 التقييمات السبيعة لمدى القتعداد للتجارة اإللكتبونية  -8 

                                                                                        تو ر تم يمان األونمتا  السري ة لمدل االطت دا  ل ت ار  اإللمترونية تش يقا  م قف  ومشور       - 55
دد يمة ل ت ار  اإللمترونية    م وبناء نرج ليكولوجية طد ب اة تمك نية  دداعد     ت  اة  ددة ال امة ل مسد ددياطد  ال السد

التم يمان ال ددديما أقح الب دا  نموا   ومن ب ن  ددد دددد ددد  24                               الت  أ جر ي ت حتح تاري  ، يا    29                                                                  الب دا  النامية، وال طد
ألرب ة ب دا                                                       تم يما  ألقح الب دا  نموا   و"فل ال تر  المشمولة تالت   (32                                   مرير، أ جر يت تم يمان 

دديان الممدمة    التم يمان من "فل آلية لدعج التن  ق   - 56 دددد ددد                                                                                            وحتح تاري  ، ق د  م الدعج    تن  ق التوصد
ددد اب  دددرا  أصد ددد ة من أحدا  لشد ددد سد دددا  لتم يج ال بران والت  يمان المتبا لة "فل طد دددت راعد                                                                                               أ ج ر ا  تموجب ا اطد

ددددت ران األ ددد دددد  ة  و   االطد ددد ددددار  ما م موع  2020ول    عام  المقد ددد              ب دا  من أقح  12             ب دا ، من ا   13، شد
دددت ران ال ان     عام   دددار  2021                                           الب دا  نموا   و   االطد                             ب دا  من أقح الب دا  نموا    13             ب دا ، من ا   14، شد

ددددج "رارط ل تد"فن فيما ب ن أقح الب دا   ددد ددددمح لجراءان المتات ة حمفن التو ية، وتبا ل ال بران، ورطد ددد  وتشد
                               نموا  وم  الشرياء اإلنمار  ن 

دددداء    عام   - 57 ددد الت ار  اإللمترونية ل نسد دددداريت 2019ومنق ل فق مبا ر   ددد رارد  أعمال رقمية  34، شد
ددديا    واحد  من  وران الت ار   11من   ددد دددرق آطد ددد                                                                                           ب دا  من أقح الب دا  نموا     جمي  أن اء أ ري يا وجنوب شد

م   اإللمترونية ال مان  الرريسية ل نساء الت  الدوران التدريبية الرريسية تالت او                                                                      ع م د ن حتح تاري    وت نر ج 
مناصدر شدبكة الت ار  اإللمترونية ل مرأ     يح من مة، تما    ذلك مناصدر واحد من رواندا  وقد أ ن  قر 

لشددبكة الت ار  اإللمترونية  جماعان لق يمية من راردان األعمال الرقميان تات ة  ل مرأ   وتج الدوران للح بناء 
دددد ت المبا ر  للح أرب  منا ق أ"رل  وب  ول أوارح  2020ل فق أول جماعة    عام       غرب ل ري يا وتوطد

دددمت للح  قر ال ماعان أك ر من 2022عام    13                  ب دا ، تما    ذلك  34رارد  أعمال رقمية من    120، انضد
                            ب دا  من أقح الب دا  نموا  

 التجارة اإللكتبونية  -9 

و نية ل ت ار  اإللمترونية    أقح الب دا  نموا        يمدم ا - 58 دددتراتي يان  ددد  اطد                                                                                      ألونمتا  الدعج    وعد
، ي را وع  اطتراتي  ت ن    بن ن  2022، تج االنت اء من وع  اطتراتي ية رواندا، و   عام  2021عام  

 وجزر ط يما  

ال2022و   أوارددح عددام   - 59 التتب    لبرنددامل  ددددددر األونمتددا  ت دددي ددا   ددد دددد ددد ددددداء                                            ، أصد ددد دددد ددد ال ضد  ددالم  لموان ن 
اإللمترونيددة    أرب ددة م دداالن،     الت ددار   دددري ددان  ددد دددد ددد حددالددة تشد اإللمترون ، الددقا يمدددم لم ددة عددامددة عن 

ويب ن برنامل التتب      (33 الم امفن، وحماية المسددت  ك، وال قددوصددية وحماية البيانان، وال رارج السدد برانية
  

    بنن، جم ورية تنزانيا المت د ، مفوا، الني ر (32 

دددددر (33  دددددرد -https://unctad.org/topic/ecommerce-and-digital-economy/ecommerce-law-reform/summary  اند

adoption-e-commerce-legislation-worldwide    

https://unctad.org/topic/ecommerce-and-digital-economy/ecommerce-law-reform/summary-adoption-e-commerce-legislation-worldwide
https://unctad.org/topic/ecommerce-and-digital-economy/ecommerce-law-reform/summary-adoption-e-commerce-legislation-worldwide
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القد  د ال الم     جمي  الم االن األرب ة،     أقح أن  ع ح الرغج من زيا      اعتما  التشدري ان ع ح 
 ي تمد                                                                                                الب دا  نموا  ال تزال مت   ة عن الري ، وال طدديما    م ال  حماية المسددت  ك وحماية البيانان ال قين لج

عد  أقح الب دا  نموا                                                             ما تشري ان طول ما يمح عن نقو 

 ميسيب التجارة -10 

                                                                          تمنية للح أقح الب دا  نموا  ويساعد ا ع ح بناء قدرات ا فيما يت  ق ت صفحان  يمدم األونمتا  المساعد  ال - 60
دددمولة تالتمرير،   ددد ر الت ار  لمنرمة الت ار  ال المية  و"فل ال تر  المشد ددد ر الت ار ، تما    ذلك تن  ق ات اق تيسد تيسد

الت ار      ددد ر  ددداعد     م ال تيسد                            موا ، تما    ذلك، ع ح وج                          ب دا  من أقح الب دا  ن 15قدم األونمتا  المسد
دددددوع ددددارية  ال قد ددتشد ددد دداعد     لعدا  تم يمان االحتياجان الو نية المت  مة بتن  ق االت اق، وال دمان االطد ددد ، المسد

ددل ح دداء وتشد دداعد     لنشد ددديق ع ح االت اق، والمسد دداعد     التقد ددنيف االلتزامان واإل" ار ب ا، والمسد ددأ  تقد   تشد
  (34 اعد     وع  ممترحان مشاري  لدعج المان  ن ال  ا  الو نية لتيس ر الت ار ، والمس

من  - 61 وقدم األونمتا  المسداعد     م ال تيسد ر الت ار  للح المنرمان اإلق يمية الت  تضدج أعضداء 
                                                                              وعمح األونمتا  أيضددا  م  مؤطددسددان التدري  اإلق يمية م ح مريز التدري  ع ح السددياطدان    (35                   أقح الب دا  نموا  

المدران ألقح الب دا  نموا  أ ري   الت ارية                                              يا لتو  ر بناء 

ددددتريا  2020ومنق عام   - 62 ددددروعا  مشد                                                                            ، ين ق األونمتا ، تالت او  م  ال  ا  اإلق يمية لطمج المت د ، مشد
دددددا لت ديان الت ار   دددداعد  الب دا  النامية ع ح التقد ددددر ال وار ، لمسد ددددأ  النمح والربط الت ارا    عقد تشد

   ( 36                                                                        ويأول نتي ة، أصددر األونمتا  تمريرا  عن أثر ال ار ة وأوج  التقددا ل اوالنمح الناشداة عن ال ار ة
ددبكية وبناء المدران    الب دا  النامية، تما    ذلك أقح الب دا   ددية شد دد ة األ"رل ح مان  راطد ددم ت األنشد وشد

دددة من الم دددقد دددا ان م قد دددمو ، م  أ وان وارشد ددد ة التوريد الب رية ع ح القد ددد سد مرر                                                                                      نموا ،    م ال قدر  طد
  2022نشر ا    عام  

اآلل  لل يانات الجمبكية  -11   النظام 

دددديكو ا( نرام متمامح إل ار  ال مار  ل م يان الت ار   - 63 ددد ال مريية  أطد نرام األونمتا  اآلل  ل بيانان 
                                        ب دا  من أقح الب دا  نموا  ين ق نراما    46              ب دا  من أصح   39، يا   2021والنمح الدول  ن  وب  ول ن اية عام  

دددددب ة ب دا  بتن  ق   ددد ددددد ر الت ار ، م  قيام طد ددد ددددديكو ا وم موعة من األ وان لتيسد ددد                                                                                              واحدا  ع ح األقح من نرام أطد
أول ب د من أقح  دديكو ا  ويانت موزامب ق  النا ق  الوح د  ل ت ار  المرتمز  ع ح ال مار  المارمة ع ح نرام أطد

دد   تالت او  م  ات اقي ددد دديكو ا القا و عد ددد ة االت ار الدول  تأنواع ال  وانان والنباتان                                                                الب دا  نموا  ين ق نرام أطد
م رج   ددد   دددت  د ددد دددد ددد ددان المسد ال كومد ددار   وتمول  الت د ددقر  ل د ددح من  ترا"ي   أجد من  دداالنمران  ددد   تد الم د ددة  البريد

دددداري  ددددا ية    (37 المشد ددددة لم ال ة األزمة االقتقد ددددقد دددداعد  الم قد ددددا  من المسد ددددت ا ن أقح الب دا  نموا  أيضد                                                                              واطد
دددددتا ددد ددددد   الناجمة عن ال ار ة  و   أ لانسد ددد دددددة ع ح "من طد ددد دددددوم ال مريية الم روعد ددد أللت ال كومة الرطد  ، 

المواعد الضريبية ال ديد     النرام                                                                                                       ص ية، وبناء  ع ح ذلك، قام "براء و ن و     نرام أطيكو ا بتشك ح 
ددددديكو ا   ددد أطد دددددت دام نرام  ددد ددددد ولة من "فل اطد ددد جرل تن  ق تداب ر م  نة تسد و   جم ورية المونلو الديممرا ية، 

ددددتور  ، وت   ق ال موبان ع ح حاالن التأ" ر، ال الم ، م ح   ددد ددددريبية لإلمدا ان ال بية المسد ددد اإلع اءان الضد
الت تيش   وتم يف آلية ل ار  الم ا ر ل مساعد     الت   ح تالش نان وال د من عم يان 

  

 لث وبيا، أنلوال، أوغندا، بنن، بوروندا، جم ورية تنزانيا المت د ، ج بوت ، رواندا، زامبيا، طا  توم  وبرينس ب ، السنلال، السو ا ، (34 
   ل بريا، مال ، ميانمار

    األ ريم ، جماعة شرق أ ري يا، ال ماعة االقتقا ية لدول غرب أ ري يا، االت ا  ال مري  ل  نوب األ ريم  االت ا  (35 

    /https://tft.unctad.org/documents/cpvid-19-and-maritime-transport-impact-and-responsesانرر  (36 

ة لشدرق أ ري يا وال نوب األ ريم ، وال ماعة االقتقدا ية لدول تشدمح المقدا ر األ"رل مقدرف التنمية األ ريم ، والسدوق المشدتري (37 
    غرب أ ري يا، واالت ا  األوروب ، وال فمة الت ارية لشرق أ ري يا

https://tft.unctad.org/documents/cpvid-19-and-maritime-transport-impact-and-responses/
https://tft.unctad.org/documents/cpvid-19-and-maritime-transport-impact-and-responses/
https://tft.unctad.org/documents/cpvid-19-and-maritime-transport-impact-and-responses/
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 القتثمار وإنشاء المؤقسات -جيم 

 قياقات القتثمار ودناء القدرات -1 

ع ح     حكومة توغو، - 64                                                      طددي  رل اطددت ران لسددياطددة االطددت مار    ل ار مشددروع من ثفثة                            بناء  
أ     ق    عام   دددر  ددد دددد ددد األمج المت د  اإلنمار   ومن الممرر االنت اء من  2021                      عناصد مال  من برنامل    بدعج 

دددمبر  دددد ددد دددت ران ت  ول يانو  األول/ يسد دددد ددد ددد     2022االطد دددد ددد                             ب دا  من أقح الب دا  نموا     16وحتح تاري  ، "ضد
  (38 االطت مارالطت راعان لسياطان 

، و ر األونمتا  اطدت راعدان الت اقان االطدت مار الدولية لب ض 2021و   يانو  األول/ يسدمبر  - 65
  (39 الب دا  األعضاء    السوق المشترية لشرق أ ري يا وال نوب األ ريم 

دد  ة فيما يت  ق ببروتويول   - 66 دد اب المقد ددت مار                                                                               وق د  م الدعج للح االت ا  األ ريم  وغ رر من أصد االطد
 تموج  ات اق من مة الت ار  ال ر  المارية األ ري ية 

 ميسيب األاما  -2 

ددداتية   - 67 دددياطد دددان السد دددح الممارطد دددة أ ضد دددو، أجرل األونمتا  حوارا  ع ح اإلنترنت لمناقشد                                                                                         بوري نا  اطد
دد ر   ددياق ال ار ة  و   توغو،  عج األونمتا  تيسد دد رر    طد ددت مار وتيسد دد ي  االطد ددية لت زيز تشد ددسد ددت ماروالمؤطد   االطد

ددديف للح بواتة الت ار   ددد افية  و   أوغندا، أعد دددت مار لت زيز الشد ددد نان ع ح بواتة م  ومان االطد ت  "ال ت سد
ددد ة تالت ار     المتقد ددديط  ال وارئ والتبسد ددد  ل  ار ة إلبف  الت ار    الوقت ال  يم  بتداب ر  ددداء م قد  ضد

المت   د  ورواندا                                                             وأ عي ت  ضاءان مشاب ة للح البوابت ن    جم ورية تنزانيا 

 القدرة الى محمح الدين -دا  

دددح نرام ل ار  الديو  والت   ح المال  التات  لطونمتا   عج   - 68 دددد ددد                                ب دا  من أقح الب دا  نموا       21واصد
ددديو    ددة لد ددالد ددح اإل ار  ال  د دددران من أجد المد دداء  ددال  و   بند المد ددح  ددديو  والت   د ل ار  الد ددام  ددان نرد برم يد ت ب ق 

 يو  يمكن ت م  ا  وتشددمح   ال كومان المريزية والديو  المضددمونة من ال كومان ب دف ت م ق مسددتويان
دد   ددد ددديد ل م ا ر ولوعد ددد ددرورية ل ت   ح السد ددد دد ف ن الديو  اآلنية والموثوقة الضد ددد الت  ت ممت تو  ر طد                                                                                             النتارل 

لتماء الديو     مستويان يمكن ت م  ا  و"فل ال تر  المشمولة تالتمرير، أ ا        81اطتراتي يان لضما  
ل ار  دددت مدح نردام  ددد دددد ددد لددي دا المداردة من الب ددا  الت  تسد                                                               الدديو  والت   دح المدال  و   من أقدح الب ددا  نموا  تدأ  

دددمونة من ال كومان و ددد دددام ة ل ديو  ال ارجية ال كومية والمضد ددد شد ددد فن  69قاعد  بيانان  ددد    المارة من طد
أ نح ق  ف  مما يانت ع ي     ال تر  المشمولة تالتمرير السابق، وت زل                                                                                                            الديو  الم  ية المام ة  و قر النتارل 

ددا ة للح ذلك، يا   لل دد ة تال ار ة  وباإلعد المتقد دد راتان  دد و  تمارير ج للح نرام   90ح االعد    المارة يرطد
 اإلبف  ال اع تالمدين ن    البنك الدول  

 معزيز القدرات الوطنية اإلح ائية والتحليلية -هاء 

دددر  - 69 ددد دددد ددد ل مؤشد آ"رين،  دددمن  ددد دددد ددد زيددا   يب   1- 11- 17األونمتددا   و الراع ، عد ر      المت  ق بت م ق 
دددا ران ال المية ت  ول  دددة أقح الب دا  نموا     القد ددداع ة حقد ددديما ب دف مضد دددا ران الب دا  النامية، وال طد                                                                                              صد

دددان  2020عام   دددياطد دددميج برامل وطد دددارية الو نية لتقد                                                                                           ويدعج األونمتا  أقح الب دا  نموا     ت زيز قدرات ا اإلحقد
عمح  ب - 2- 130                           اط نبول، تماشيا  م  ال مر    من أجح التنمية المستدامة والرصد ال  ال لتن  ق برنامل 

  

    https://unctad.org/topic/investment/investment-policy-reviews انرر (38 

دددددددددددددومدال، لث وبيدا، لريتريدا، أوغنددا، بورونددا، جزر الممر، جم وريدة المونل (39  دددددددددددددو ا ، القد و الدديممرا يدة، ج بوت ، روانددا، زامبيدا، السد
    مدغشمر، مفوا

https://unctad.org/topic/investment/investment-policy-reviews
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دددا ا والنمدا للرب   2013ويت او  األونمتا  منق عام  - 70 ددداء التات ة لفت ا  االقتقد م  ل ار  اإلحقد
أ ري يا من أجح وعد  أ وان لحقدارية ل ياف وت   ح الت ار  الدولية    ال دمان لمسداعد  الب دا  ال مانية  

                                                              من أقح الب دا  نموا ،    وعد  طدياطدان ل ت ار     ال دمان مقدممة   األعضداء    االت ا ، ومن ا طدب ة
وحتح أوارح عام   االجتما ية واالقتقددا ية   ، يا  األونمتا  يضدد   2022                                                                     "قدديقددا  لت م ق أ دا  ا اإلنمارية 

ددد  لت وير نرام لتمنولوجيا الم  ومان من الممرر تري ب     يح ب د     ددد دددد ددد ددان األ" ر      قا القد ددد دددد ددد ال مسد
  2022ل ان  من عام  النقو ا

 الدروس المستفادة -       خامسا   
دددط ال ار ة  ويا  من غ ر المرج  تال  ح أ   - 71 ددد نبول للح ن اية مدت  وطد عمح اطد دددح برنامل  وصد

تت مق األ داف قبح ال ار ة، يما أ  آثار ال ار ة لج تؤ  لال للح ت اقج الت ديان اإلنمارية    أقح الب دا  
                                                                    و  اإلن از  ويا  ال ديد من األ داف  موحا  وربما يا  من القد   ت  يم ا                              نموا ، مما أ ل للح اتسداع   

ددد  ا ، مما ي مد   دددد ددد دددوءا     أك ر ب دا  ال الج عد دددد ددد                                                                                                لح لروف مواتية، وم  ذلك       و  اإلن از زا ن طد
ددتدامة ت  ول عام   دددد ددد دد  المتم ح    عدم تر  أحد " و   2030ت م ق أ داف التنمية المسد دددد ددد دداطد دددد ددد والمبدأ األطد

لذ ير  ال اجة للح  الري    ددد  ن اقا ،  ددد دددد ددد أوطد عمح الدوحة ع ح  موح  دددياق، ين وا برنامل  ددد دددد ددد                                                                                  و    قا السد
دددددمدان   ددد دددد ددد وم دال دة ال داجدة للح الت دا   من القد تمددم ن و ت م ق األ دداف المت ق ع   دا  الت   دح تد حراز 

المدر  ع ح القمو     وج  القدمان    المستمبح   األ" ر  وبناء 

                                                                    التمرير، أبرز األثر المب ر ل  ار ة ع ح أقح الب دا  نموا  موا ن عدد   ا و"فل ال تر  المشددمولة ت - 72
دددتنا ا  للح مبا ران م  ية وبدعج م موف و     من   ددد دددد ددد دددمو ، اطد ددد دددد ددد المدر  ع ح القد                                                                                              ال يك   وحاجت ا للح بناء 
دددة للح بقل ج و  عاج ة من جان  أقح الب دا  نموا   ددداف،  نا  حاجة ماطد                                                                                             الم تم  الدول   وع ح  قا األطد

عمح الدوحة وا ع ح السواء لت زيز تن  ق برنامل   لشرياء اإلنمار  ن 

ددداعد  التمنية من أقح الب دا  نموا ، تما    ذلك    م االن  - 73 دددد ددد                                                                                         وال يزال األونمتا  يت مح   بان المسد
 الر   من المارمة، ووعد  السدياطدان الت ارية والقدنا ية، والمدر  اإلحقدارية، والتمامح م  الت ار  اإلق يمية

دددمن م االن  ددد ر الت ار  واألعمال الت ارية، والت ار  اإللمترونية، عد المدران اإلنتاجية، وتيسد والدولية، وبناء 
ال اجة    أقح الب دا  نموا  للح المساعد     أعماب صدمة ال ار ة، للح                                                                                                      أ"رل  ويب ن عد  ال  بان تزايد 

  ا     الم االن األطداطدية  غ ر أ  قدر  األونمتا جان  االعتراف تال يمة الم موطدة ل دعج القا يمدم  األونمت
  ع ح ت بية ال  بان م دو   تسب  الموار  المالية المتاحة  وع ح وج  ال قوع، ي تاج القندوق االطتامان 

دددت اتة لمزيد من ال  بان الوار   من أقح الب دا   ددد دددد ددد                                                                                                   ألقح الب دا  نموا  للح ت ديد الموار  لم  يتمكن من االطد
 ع ح مساعد  تمنية م د   ال دف                نموا  ل  قول

ددداعد  التمنية الت    - 74 ددد ة المسد ال ار ة للح ت م د تن  ق أنشد دددة ع ح التنمح أثناء  وأ ن الم و  الم روعد
تمي وا م   دددرياء اإلنمار  ن،  دددد ددد دددت  د  والشد دددد ددد ددد    ب ا األونمتا   ب د أ  األونمتا ، للح جان  الب دا  المسد دددد ددد يضد

ددددان التن  ق عن ت د والم ت  ة، ل  ددد دددد ة والنتارل  وقد ال ت ح منقد ددد ددددح تمدم ممكن    األنشد ددد   اظ ع ح أ ضد
                                                                                         المنقددان اإللمترونية تماما  م ح ال اجة للح األنشدد ة الشدد قددية، ولمن ا، يما يتضدد  من الت ارب "فل 
دددداعد  التمنية  وم   ددد دددد ة المسد ددد دددد يج   الة من ح ث الوقت والتم  ة لب ض أنواع أنشد ددد ال ار ة، تو ر  ريمة تسد

دددية ت رق تمديج عبر اإلنترنت    ت تيف الم و     ددد قد ددد ة الشد ددديكمح األونمتا  األنشد  تر  ما ت د ال ار ة، طد
المساعد  التمنية الممدمة    أقح الب دا  نموا  ومدل وصول ا وشمول ت ا وأثر ا                                                                                                 لت س ن ي اء  برامل 

ل قدمان                                                                                 وثمة  رف أوط  ن اقا  يت  ق تالدور األطاط  لدولة تتمت  تموار  ي  ر     االطت اتة - 75
ددت اتان  و   الب دا  الت  يانت  دددد ددد دددمة ت  ج ال ار ة، ت    الناف للح الدول ل يا   االطد دددد ددد     مواج ة صد
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دددوأ آثار   ددد ددداعدت ا ج و  ا ع ح الت تيف من أطد ددد دددت اتة، طد ددد    ا ال كومان تم ك اإلرا   والموار  الفزمة لفطد
حيازت ا ل مدر  والموار  ال ار ة ع ح السددكا  الضدد  اء واالقتقددا   و   المسددتمبح، ينبل  ل  دول أ  تضددمن 

                                                                                                   الفزمة لفطدت اتة ل قددمان النرمية  وفيما يت  ق ب قا الدور الم زز، تواج  أقح الب دا  نموا    وان غ ر  
متناطدبة    رأف المال البشدرا والتمويح والسدياطدان وال ياكح األطداطدية والمؤطدسدان، مما يؤيد ال اجة للح  

 التمنية من الم تم  الدول ، تما    ذلك األونمتا ، لسد  قر ال  وان   زيا   الموار  والمساعد 

 موصيات بشأن السياقة العامة -       قادقا   
 قد يو  م  ن الت ار  والتنمية النرر    ات اذ اإلجراءان التالية:  - 76

ددددداع االجتما ية أ(   ددد دددددافية واألوعد ددد   -  اإلعراب عن تالغ الم ق لزاء الت ديان اإلنمارية اإلعد
                                                             المتد ور     ال ديد من أقح الب دا  نموا  نتي ة ل قر ال ار ة   يةاالقتقا 

اآلليان ال ديد  ل تمويح وت تيف ع ء الديو    ب(   حث الم تم  الدول  ع ح توطي  ن اق 
زيا   ال  ز المال  لفعدد فع بت اف  مسددتدام من ال ار ة  وبناء المدر                                                                                                      لتشددمح أقح الب دا  نموا ، مما يتي  

    وج  القدددمان    المسددتمبح، تما    ذلك التميف م  تل ر المناخ  واالطددت مار    األولويانع ح القددمو   
 اإلنمارية ال وي ة األجح 

دددأ  األ داف الوار      برنامل عمح  ج(   دددد ددد التأك د    الم ا ح الدولية ع ح أ مية لحراز تمدم تشد
  2030التنمية المستدامة ت  ول عام                                                              الدوحة ل  أريد ل م تم  الدول  أ  ت تاح ل   رصة ت م ق أ داف  

دد ن تن  ق التزامات ا المت  مة بدعج برنامل   (   ددد دد  ة للح ت سد ددد دداحبة المقد ددد   عو  جمي  ال  ان صد
 عمح الدوحة 

دددال  أقح الب دا  نموا ،    د(   دددتامان  لطونمتا  لقد دددندوق االطد دددا مان للح القد                                                                                   الدعو  للح تمديج مسد
                                                                 ل المتزايد من   بان الت او  التمن  الممدمة من أقح الب دا  نموا  مما طيمكن األونمتا  من االطت اتة ل مستو 
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