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 مركز  التجارة  الدولية  هو  الوكالة  الدولية  الوحيدة  الُمكّرسة  بالكامل  لتنمية الشركات الصغيرة جداَ والصغيرة  
رة الصغيرة جداً  والمتوسطة )MSMEs(.   من خالل العمل مع  الشركاء  لتعزيز  القدرة  التنافسية  للشركات الُمصّدِ

والصغيرة والمتوسطة، نساعد  على  بناء  قطاعات  تصدير  تتسم  بالحيوية  واالستدامة،  وقادرة  على  توفير  فرص  
ريادية، على  وجه  الخصوص  للنساء  والشباب  والمجتمعات الفقيرة. 

*الحدودواألسماءالموضحةوالتسمياتالمستخدمةفيهذهالخريطةهيألغراضاإلعالمفقط.وهيلتعنيتأييًدارسميًاأوقبوًلمنجانباألممالمتحدةأليحدود

متنازععليها،ولتُخلبأيحلسياسيمقبولللطرفينيتفقمعمبادئوأغراضميثاقاألممالمتحدة.
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كان عام 2020 عاماً ال مثيل له.عاماًأعادتعريفالصمود.عاماً
أدركفيهالعالمتماًمااألهميةالحاسمةللشركاتالصغيرةجداًوالصغيرة
والمتوسطةبالنسبةللمجتمعاتوالقتصاداتوالتجارةالعالمية.كانالعام
األولمنالعقداألخيرالمتبقّيلتحقيقاألهدافالعالميةللتنميةالمستدامة،
بينمايسيرالعديدمنالمؤشراتفيالتجاهالخاطئ.كانعاماًتعلمنافيه

جميعًا-سواًءفيالمكتبأوفيالمنزل-أننتمحورمعالهدف.

علىمدىاألشهراإلثنيعشرالماضية،أودتالجائحةالعالميةبحياة
الماليينمنالبشروهددتحياةعددأكبرمنذلكبكثير،لسيمافيتلك
البلدانالناميةالتينجتمناآلثارالمبكرةلجائحةكوفيد-19.كلذروة

متتابعةفيأعداداإلصاباتأدتإلىالمزيدمنالوفيات،وفقدانالوظائف،
واإلفالس،والقلق.فيغضونأسابيع،انتقلتقطاعاتاقتصاديةبأكملها

منالدخلالمرتفعإلىانعدامالدخل.أدىكلإغالقجديدإلىخسارةموسم
سياحيآخر،وإغالقطريقآخرإلىاألسواق،وتعّطلسلسلةتوريدأخرى،

وإغالقآخرلواحدةمنالشركاتالصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطة.

كانمركزالتجارةالدوليةمنأولىالمؤسساتمتعددةاألطرافالتي
أصدرتبياناتحولتأثيرالجائحةعلىالشركاتالصغيرةجداًوالصغيرة
والمتوسطة.أظهراستطالعلتأثيركوفيد-19علىاألعمالالتجارية،أُجِري
فيربيع2020،أنمايقربمنثلثيالشركاتالصغيرةجداًوالصغيرة
قدتأثرتسلبًابالجائحة.تعّرضُخمسالشركاتالصغيرةوالمتوسطة

لخطراإلغالقالنهائيفيغضونثالثةأشهر.أصابتالجائحةالشركات
فيقطاعالخدماتبشكلأكبر،بمافيذلكالشركاتالتيتقودهاالنساء
ورّواداألعمالالشباب.وقدكانقطاعالضيافة،الذييُعّدذاأهميةبالغة

للعديدمناقتصاداتالجزرالصغيرة،األكثرتضّرراًمنغيره.

فيهذاالسياقالذيكانيُغيّرالعالمويشّكلتحدياتكبيرةمنالناحية
التشغيلية،بدأتفترةوليتِيكمديرةتنفيذيةلمركزالتجارةالدولية.

يصفهذاالتقريرعملناخاللهذهالسنةالصعبة.يبيّنالتقريركيف
ساعدتبحوثناودعوتناالمجتمعالعالميعلىتحقيقفهٍمأفضلللعالقةبين
القدرةالتنافسيةللشركاتالصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطة،والمجتمعات

المستدامة،والتعافيمنجائحةكوفيد-19علىأُسٍسشاملة.كمايوضح
كيفأظهرمركزالتجارةالدولية-ربماأكثرمنأيوقتآخرفيتاريخه

الممتدلمايقربمن60عاًما-قيمتهكشريكمِرن،وموثوق،ويستند
إلىالطلب،ويرّكزعلىتقديمالخدماتللشركاتالصغيرةجداًوالصغيرة
والمتوسطةفيالبلدانالنامية.يرويالتقريربالتفصيلكيف"تمحَورنامع

الهدف"فيوقٍتكانالمستفيدونمنايكافحونمنأجلالبقاء.

تمحَورنا مع االستدامة.خاللعام2020،شعرالعالمبشكلمتزايدبآثارتغير
المناخ،والتيكانتمعروفةجيداًبالفعلللعديدمنالدولالجزريةالصغيرة
الناميةوالبلدانالمتضررةمنالجفاف.سّجلتالمنظمةالعالميةلألرصاد

ثالثةأعوامُمسّجلة،فيوقتليسيرفيه الجويةعام2020كواحدمنأحّرِ

العالمعلىالمسارالصحيحلتحقيقأهدافاتفاقيةباريس.بالنسبةللشركات،
تُعّدالموازنةبينالمخاطرالصحيةومخاطرالمناخأمراًبالغاألهمية؛لقد
أصبحتالستدامةمتأصلةكجزٍءمن"الوضعالطبيعيالجديد".منخالل

،)Green2Compete("استراتيجيتنا"الصداقةمعالبيئةمنأجلالمنافسة
والَمحاور،وبرنامجالتجارةللتنميةالمستدامة)T4SD(،والعملعلىسالسل
القيمة،ساعْدنافيإثباتجدوىتحّولالشركاتالصغيرةوالمتوسطة"لتصبح
صديقةللبيئة"ومنحناهااألدواتالالزمةللبقاءفيطليعةالتحّولاألخضر.

تمحَورنا مع االتصال.خاللعام2020،تقدمتالثورةالرقمية-التي
كانتقائمةًبالفعلقبلوصولالجائحة-بطريقةلميكنيتصورها

الكثيرون.وفقًالبحوثشركةMcKinsey،أّدتالجائحةإلىتسريع
رقمنةتفاعالتالعمالءمعسالسلالتوريدبمقدارأربعسنواتوتسريع
حصةالمنتجاتالرقميةفيمحافظالشركاتبسبعسنوات.معإدراك

البلدانالناميةللحاجةالُمِلّحةلبناءأنظمةإيكولوجيةقويةللتجارة
اإللكترونية،قّدممركزالتجارةالدوليةالدعمللمنظمين،والشركاتالصغيرة

جداًوالصغيرةوالمتوسطة،والمستهلكينفيخوضعمليةالنتقال.

علىسبيلالمثال،قبلاندلعالجائحة،كناقدانتهينابالفعلمنتصميم
 )FastTrackTechAfrica(مبادرةالمسارالسريعللتقنيةإلفريقيا
لدعمقطاعالتقنيةفيالقارة،وعلىمدارالعامالماضي،نجحتالمبادرة
فيتوليداستثماراتقيمتها800,000دولرأمريكيللشركاتالناشئة

فيمجالالتقنية.فيعام2020،قامقسمالمعلوماتالتجاريةوالتحريات
عناألسواقلدينابتدريب13,000منرواداألعمالوموظفيمنظمات
دعماألعمالالتجارية)BSOs(لتحليلومقارنةالفرصالتجاريةلديهم

باستخداممجموعةمنأدواتتحليلالسوقالرقمية.زادتدريبناعبراإلنترنت
بنسبة80%،حيثاستفادحوالي13,000مشاركمنأكاديميةالشركات
الصغيرةوالمتوسطة.تهدفمشاريعناإلىربطالشركاتبسالسلالقيمة

الدوليةالمتمحورةحولالتسليمالفتراضيمنخاللاجتماعاتالشركاتمع
الشركات)B2B(عبراإلنترنت،والمعارضالتجارية،والجولتالدراسية.

كماشهدنازيادةًفيالطلبعلىالتجارةالرقميةومعلوماتالسوق.فيعام
2020،أنشأمركزالتجارةالدولية،جنبًاإلىجنبمعشركائناالتجاريين

الرئيسيينمتعددياألطراف،مكتبالمساعدةللتجارةالعالميةلتوفيرالمعلومات
التجاريةذاتالصلةفيحينها.كماقدمناحلولًإقليمية،مثللوحةالمتابعة

لمرصدالتجارةاإلفريقية،كأحداألدواتالتشغيليةالخمسلمنطقةالتجارةالحرة
القاريةاإلفريقية.شهدتأدواتتحليلالسوقلدينانمًواهائالًفيالطلبعليها،

حيثتجاوزعددالمستخدمينالُمسّجلينعالمةالمليونألولمرة.

تمحورنا مع الشمولية. لقدسلّطتالجائحةضوءاًقاسياًعلىالتفاوتات
الموجودةفيمجتمعاتناواقتصاداتنا.خاللعام2020،أطلقت

الحتجاجاتالحاشدةالتياندلعتفيمختلفأنحاءالعالمعقبوفاةجورج
فلويدنقاًشاعالميًاحولالعنصريةالنظاميةوالتفاوتاتالهيكلية.جلبت

الجائحةالمزيدمنأعباءرعايةاألطفالوتهديداٍتأكبربالعنفالجسدي

مقدمة
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تجاهالنساءوالفتيات،ماأمّدالتحركالعالميمنأجلالمساواةبينالجنسين
بطاقةجديدة.اندلعتالحتجاجاتالتيقادهاالمجتمعالمدنيأثناءالجائحة،

مدفوعةًفيكثيرمنالحالتباستياءالشبابمناألوضاعالراهنة.

استجابةًلذلك،حّسنمركزالتجارةالدوليةمجموعةبرامجهالهادفة
إلىتعزيزمجتمعاٍتأكثرشمولً.أظهرتالبياناتالُمستقاةمنتقرير

النظرةالتنافسيةللشركاتالصغيرةوالمتوسطةلعام2020أنالعمليات
التجاريةلـ64%منالشركاتالتيتقودهانساءتعرضتلخطرشديد

بسببالجائحة.وقداستجبنالذلكمنخاللتعزيزمبادرتناالرائدةللتجارة
 SheTradesمعإنشاءأداةللسياساتتسمى،SheTradesالنسائية
Outlook،منبينتدّخالتأخرى.ُصّممتهذهاألداةالتفاعليةلمساعدة
واضعيالسياساتعلىإصالحالنظاماإليكولوجيلألعمالالتجاريةمن
خاللتحديدمجالتالتحسينواإلشارةإلىالمواردالالزمةإلحداثتغيير
حقيقي.وقدزدناأيًضامنالبرامجالتينوفّرهالرّواداألعمالالشباب،

بمافيذلكتوسيعنطاقالفروعالمجتمعيةلمبادرةرواداألعمالالشباب
)!Ye(لدينا،والتيتصلخدماتهاحاليًاإلى18,000منرواداألعمال
الشباب.يدعممركزالتجارةالدوليةاآلن430محوراًحولالعالم،والتي

أصبحتعامالًُمضاِعفًاللتمكينالقتصاديللشباب.

كمانقولفيجامايكا،أحتاُجإلى"تعزيز"موظفيمركزالتجارةالدوليةفي
مقرناالرئيسيفيجنيفوفيالميدان،أولئكالذينواصلواتحقيقنتائجباهرة
بينماكانالوباءيجتاحالبلدانالشريكةلنا.شكراًلكمعلىاحترافيتكموتفانيكم
فيقضيةالتجارةوالتنمية.علىوجهالخصوص،أناممتنةللغايةلدوروثي
تيمبوإلدارتهاالحكيمةوالخبيرةكمديرةتنفيذيةبالنيابة،خاللمعظمالفترة

التييغطيهاهذاالتقرير.لقدسّهلتانتقاليإلىهذاالدوركثيراً.

بينماليعرفأحٌدعلىوجهاليقينمتىستنتهيهذهالجائحة،فإننانعلمأن
التحدياتالمعقدةالتيتواجهالتجارةالعالميةستتطلبالتزاًماأكبربالتمحور
معالهدف،والتعاونالعالميالمستمر،والشراكاتالُمحّسنة.هذاالتقريرهو
شهادةعلىاستجابةمركزالتجارةالدوليةوتأثيره،وأُُسسهالمتينةللعملفي

المستقبل.

 باميالكوك-هاميلتون
المديرةالتنفيذية
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القدرةالتنافسيةللشركاتالصغيرةجداًوالصغيرة
والمتوسطةفيمايتعلقبأهدافالتنميةالمستدامة

تمثلأهدافالتنميةالُمستدامة)SDGs(جدولأعمالشاملوعالمي
للتنميةلجميعالدولاألعضاءفياألممالمتحدةوالجهاتالفاعلةفيمجال

التنميةحتىعام2030.وتتألفمنمجموعةمتكاملةومترابطةمن
17هدفاًيدعمها169ُمستهدفاًتغطىمختلفأبعادالتنميةالقتصادية
والجتماعيةوالبيئية.يدعممركزالتجارةالدوليةبشكلمباشر11هدفاً

عالمياًعبرتعزيزالقدرةالتنافسيةالدوليةللشركاتالصغيرةجداً

والصغيرةوالمتوسطةمنخاللإضافةالقيمة،والتجارة،والستثمار،
والشراكاتالعالميةمنأجلتحقيقالنموالشاملوالمستدام.ولَدىالمركز

نُظمقائمةلرصدالنتائجومساعدةالمجتمعالعالميعلىتتبّعالتقدم
الُمحَرزنحوتحقيقهذهاألهداف.كماتوجدمدّونةلقواعدالسلوكتوّجه

إسهاماتمركزالتجارةالدولية.

القدرة التنافسیة الدولیة للشركات الصغیرة جداً 
والصغیرة والمتوسطة

الشركات الصغیرة جداً 
والصغیرة والمتوسطة

مؤسسات دعم التجارة 
واالستثمار

واضعو السیاسات

االحتیاجات المتعلقة بالتجارة

التجارة

توفیر المعلومات 
التجاریة والتحریات 

عن األسواق

  تعزیز مؤسسات دعم  بناء بیئة أعمال مواتیة  
التجارة واالستثمار  

 الربط بسالسل القیمة 
الدولیة  

 ترویج وتعمیم التجارة 
الشاملة والمراعیة للبیئة 

(الخضراء)  

 دعم التكامل االقتصادي 
اإلقلیمي والروابط بین 

الدول النامیة  

األھداف العالمیة
للتنمیة المستدامة
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كيفترتبطمشاريعمركزالتجارةالدولية
الُمستدامة بأهدافالتنمية

%33%11 %19

How ITC projects link to the SDGs

البلدان األقل نمّواً: 49% من المشاریع القُطریة لمركز التجارة الدولیة.
مستخدمو خدمات المعلومات التجاریة والتحریات عن األسواق: تعامالت 

تجاریة قیمتھا 200 ملیون دوالر أمریكي.
تلك أمثلة على عمل مركز التجارة الدولیة من أجل:

• تحقیق مستویات أعلى من اإلنتاجیة االقتصادیة من خالل التنویع، ورفع المستوى التقني، 
واالبتكار

ھة نحو التنمیة، والتي تدعم األنشطة الُمنتِجة، وتخلق الوظائف الالئقة،  • تعزیز السیاسات الُموجَّ
وتتیح الفرص لریادة األعمال

• توفیر العمل الالئق لجمیع النساء والرجال بمن فیھم الشباب

• الحّد بشكٍل كبیر من بطالة الشباب؛ تحسین الوصول إلى التعلیم والتدریب

• تنفیذ سیاسات للسیاحة المستدامة تخلق فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلیة 

• تعزیز قدرات المؤسسات المالیة على تشجیع وتوسیع نطاق الوصول إلى الخدمات المالیة للجمیع

• زیادة دعم التجارة المقدم للبلدان النامیة، وخاصةً البلدان األقل نمّواً

30 ملیون دوالر أمریكي من الصفقات االستثماریة والتجاریة في إفریقیا جنوب الصحراء: مثاٌل على الكیفیة التي حفز بھا مركز التجارة 
الدولیة التجارة بین البلدان النامیة في األعمال التجاریة الزراعیة، والصناعات الخفیفة، والتقنیة، والخدمات.

باإلضافة إلى ذلك، ساعدت برامج مركز التجارة الدولیة في:

• تعبئة الموارد المالیة للدول النامیة

• اعتماد وتنفیذ أنظمة تشجیع االستثمار ألقل البلدان نمواً

• تعزیز التعاون اإلقلیمي والدولي بین البلدان النامیة والبلدان المتقدمة، وفیما بین البلدان النامیة، وكذلك التعاون الثالثي اإلقلیمي والدولي بشأن الحصول على العلوم والتقنیة واالبتكار

• تعزیز نظام تجاري متعدد األطراف وعادل في ظل منظمة التجارة العالمیة، بما في ذلك من خالل المفاوضات في إطار جدول أعمال الدوحة للتنمیة

• زیادة صادرات البلدان النامیة

• تحقیق الوصول إلى األسواق الُمعفاة من الرسوم الجمركیة والحصص على أساس دائم لجمیع البلدان األقل نمواً، بما یتسق مع قرارات منظمة التجارة العالمیة، بما في ذلك قواعد المنشأ 
التفضیلیة المطبقة على الواردات من البلدان األقل نمواً، والتي تتسم بالشفافیة والبساطة وتُسھم في تیسیر الوصول إلى األسواق

• تعزیز استقرار االقتصاد الكلي العالمي، بما في ذلك من خالل تنسیق السیاسات واتساقھا

• تشجیع الشراكات الفعالة بین القطاعین العام والخاص والمجتمع المدني

• البناء على المبادرات الحالیة لتطویر قیاساٍت للتقدم في مجال التنمیة المستدامة التي تُكّمل الناتج المحلي اإلجمالي، وتدعم بناء القدرات اإلحصائیة في البلدان النامیة

تم ربط 1.9 ملیون امرأة باألسواق. 
قام مركز التجارة الدولیة وشركاؤه بتأمین االلتزامات 
.SheTrades من خالل مبادرتھ للتجارة النسائیة

یھدف عمل مركز التجارة الدولیة إلى:

• تعزیز استخدام التقنیة لتمكین النساء

• ضمان المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في الحیاة االقتصادیة، مع 
تحقیق تكافؤ الفرص في القیادة على جمیع مستویات صنع القرار

• وضع حد للتمییز ضد جمیع النساء والفتیات في كل مكان

توزیع مشاریع مركز التجارة الدولیة 
عبر أھداف التنمیة المستدامة

العمل الالئق 
ونمو االقتصاد

المساواة بین 
الجنسین

عقد الشراكات 
لتحقیق األھداف
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%11%7%6%13

مركز التجارة الدولیة في مجال األعمال التجاریة 
الزراعیة: عِمل المركز على تنویع اإلنتاج ورفع مستواه، 

وتحسین مداخیل أصحاب الحیازات الصغیرة، وتحسین 
االستدامة والقدرة على التكیّف مع تغیر المناخ.

فیما یتعلق بالھدف 2 من أھداف التنمیة المستدامة، یعمل مركز التجارة الدولیة 
على: 

• مضاعفة اإلنتاجیة الزراعیة ومداخیل صغار منتجي الغذاء.

• ضمان وجود أنظمة مستدامة لإلنتاج الغذائي وتنفیذ ممارسات زراعیة 
تتكیّف مع تغیّر المناخ

• تصحیح القیود والتشوھات التجاریة في األسواق الزراعیة العالمیة والسعي 
لتجنبھا

ربطت مشاریع مركز التجارة الدولیة في بوتان وسري النكا 
الشركات الصغیرة والمتوسطة بالكیانات المحلیة لدعم األعمال 

التجاریة. 
ساعدت مبادرة األزیاء األخالقیة لمركز التجارة الدولیة على 

ربط أكثر من 100 الجئ ومھاجر بسلسلة القیمة الرقمیة في 
كینیا ومالي وأفغانستان.

تلك أمثلة على مبادرات مركز التجارة الدولیة من أجل:

• تقلیل نسبة الرجال والنساء واألطفال من جمیع األعمار الذین یعانون من الفقر

• إنشاء أُطر واستراتیجیات سیاساتیة ترعي مصالح الفقراء وتراعي اعتبارات النوع 
االجتماعي

الدعم أثناء الجائحة: ربط مركز التجارة الدولیة 
شركات النسیج التونسیة والمغربیة بمشتریي معدات 

الحمایة الشخصیة.
یدعم ذلك عمل مركز التجارة الدولیة من أجل:

• تحسین وصول الشركات الصغیرة جداً والصغیرة والمتوسطة إلى 
الخدمات المالیة، وزیادة دمجھا في سالسل القیمة واألسواق

• دعم تطویر التقنیات المحلیة والبحوث واالبتكار في البلدان النامیة

• الھدف 4 من أھداف التنمیة المستدامة: قامت أكادیمیة التجارة للشركات الصغیرة والمتوسطة التابعة لمركز التجارة الدولیة بتدریب 
28,000 من الشباب والبالغین، ما منحھم المھارات الفنیة والمھنیة الالزمة للحصول على وظائف الئقة ولریادة األعمال

• الھدف 16 من أھداف التنمیة المستدامة: قام مركز التجارة الدولیة بتحسین كفاءة مؤسسات دعم األعمال وشبكاتھا كُمضاِعفات 
لعمل المركز.  یُعزز ذلك وجود مؤسسات مسؤولة وشفافة لضمان عملیاٍت مستجیبة، وشاملة، وتشاركیة، وتمثیلیة لصنع القرار، 

والتأكد من مشاركة البلدان النامیة في مؤسسات الحوكمة العالمیة

• الھدف 12 من أھداف التنمیة المستدامة: دعمت محاور مبادرة "الصداقة مع البیئة من أجل المنافسة" (Green2Compete) التابعة 
لمركز التجارة الدولیة الشركات الصغیرة جداً والصغیرة والمتوسطة في االمتثال للمعاییر الطوعیة الٌمستدامة من خالل تشجیع الشركات على 

تبنّي ممارسات مستدامة ودمج معلومات االستدامة في دورات اإلبالغ لدیھا

• الھدف 13 من أھداف التنمیة المستدامة: یھدف دعم مركز التجارة الدولیة إلى تحسین التعلیم وزیادة الوعي، وكذلك تعزیز القدرات 
البشریة والمؤسسیة في مجال تغیّر المناخ

• الھدف 10 من أھداف التنمیة المستدامة: وفّر مركز التجارة الدولیة بیانات التجارة والتعریفات التي تجعل المعلومات أكثر شفافیة وتساعد 
على معالجة خطوط التعریفات للحد من عدم المساواة من خالل تنفیذ مبدأ المعاملة الخاصة والتفاضلیة للبلدان النامیة

القضاء التام 
على الجوع

القضاء على 
الفقر

الصناعة واالبتكار 
والھیاكل األساسیة

السالم والعدل التعلیم الجید
والمؤسسات القویة

االستھالك واإلنتاج 
المسؤوالن

العمل 
المناخي

الحد من أوجھ 
عدم المساواة
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نتائجمركزالتجارةالدوليةفيعام2020

مستخدم نِشط للمعلومات 
التجارية والتحريات عن 

األسواق، أكثر من 40% من 
المستخدمين الُمسّجلين لدى 
المنافع العالمية العامة هم 

من النساء

الوعي

الجهود بشأن الشركات الصغيرة جداً والصغيرة 
والمتوسطة

اإلجماع، خطط للعمل، 
إجراءات السياسات 

المعارف والمهارات وبناء 
القدرات 

<120  حالة من السياسات أو االستراتيجيات أو 
اللوائح المتعلقة بالتجارة تم إدخالها أو 

تغييرها لصالح القدرة التنافسية للشركات 
الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، مع 

ُمدخالت من قطاع األعمال 

يوماً من التدريب وورش العمل

خدمة استشارية قُّدمت

مشارك في أكاديمية التجارة للشركات 
الصغيرة والمتوسطة، منهم %28 
معتَمدون و 48% من النساء؛ يتابع 

الكثيرون منهم أكثر من دورة 

من الشركات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة 
حّسنت من قدراتها التنافسية، حيث عّززت أكثر من 

3,700 شركة من أدائها البيئي 

من الشركات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة 
انخرطت في أعمال تجارية دولية، منها 12,600 

شركة قامت بذلك مع االمتثال لمعايير طوعية 
لالستدامة

تحسُّناً في األداء المؤسسي

حّصة البلدان ذات األولوية من المشاريع القُطرية

نسبة اإلسهامات في البلدان األقل نمواً

نسبة الشركات الصغيرة جداً والصغيرة 
والمتوسطة التي تملكها أو تديرها نساء والتي 

حّسنت قدرتها التنافسية

نسبة الشركات الصغيرة جداً والصغيرة 
والمتوسطة التي تملكها أو تديرها نساء والتي 

أجرت معامالت تجارية 

مليون امرأة تم ربطهن باألسواق الدولية من خالل 
SheTrades مبادرة التجارة النسائية

 Shetrades.com امرأة على منصة

 21 000>

18 000>

330>

 %80>
%49>

%54

%24

 1.9
22 000

4 300>

2 000>

102 000 >

 388 000>
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الوصولإلىعالمةالمليون:تفعيلنُظمالمعلومات
التجاريةوالتحّرياتعناألسواق

شهدتالتجارةالعالميةاضطراباتغيرمسبوقةفيعام2020.انخفضتصادراتالبلدانالناميةبنسبة%7،
كماانخفضتصادراتأقلالبلداننمواًبنسبة9%.بينماكافحتالحكوماتلتأمينالمواردلحمايةصحةسكانها،

ارتفعتوتيرةاإلجراءاتماأدىإلىتعقيدمشهداألعمالبصورةأكبر.

فيهذاالسياقالمتقلب،واجهتالشركاتظروفًاسريعةالتغيروكانعليهاتكييفاستراتيجياتأعمالها،بمافي
ذلكزيادةاستخدامقنواتومنصاتالمعلوماتالرقمية.

استجابةًلذلك،قاممركزالتجارةالدوليةبتكييفأدواتتحليلالسوقلديهلتوفيربياناتفيالوقتالحقيقيوإيجاد
حلولمصممةخصيًصاللشركاتوصانعيالسياساتومؤسساتدعماألعمال.أتاحمركزالتجارةالدولية
الوصولإلىاألدواتمجانًا،وفيعام2020تجاوزعددالمستخدمينالُمسّجلينعالمةالمليونألولمرة.
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1. و 2. تعلُّم كيفية استخراج البيانات وتجميعها من منصة Eurotrace، في إطار برنامج التنافسية لوسط إفريقيا )WACOMP( - النيجر 

2 1

تكييف أدوات التجارة وتحليل السوق 

 خاللالعام،اتخذتالحكومات216إجراًءتجاريًامؤقتًايؤثرعلىكّلٍ
منالوارداتوالصادرات.أخذتهذهاإلجراءاتشكلتعريفات،وقيود
تصدير،ومتطلباتترخيصإلزاميةمتغيرة،منبينأمورأخرى.مع

التطورالسريعألوضاعالسياسات،أطلقمركزالتجارةالدوليةلوحةمتابعة
جديدةلرصدهذهالتدابيرالجديدة.تُوفّراألداةمعلوماتمفّصلةعنالتدابير

عبرالبلدان،بمافيذلكالمراسيمالحكوميةاألصليةباللغاتالوطنية.

أدىالطلبالمتزايدعلىالمعلوماتبشأناللوائحواإلجراءاتالتجارية
جّراءاألزمةأيًضاإلىزيادةاستخدامنظامePingللتنبيهعبراإلنترنت،
والذيأنشئمنخاللمبادرةمشتركةبينمركزالتجارةالدوليةومنظمة
التجارةالعالمية)WTO(وإدارةالشؤونالقتصاديةوالجتماعيةالتابعة
لألممالمتحدة)UNDESA(.تضّمننظامePingللتنبيهعبراإلنترنت

بشأنتدابيرالصحةوالصحةالنباتية)SPS(وإخطاراتالحواجز
الفنيةأمامالتجارة)TBT(إلىمنظمةالتجارةالعالميةأداةتتبُّعلجائحة

كوفيد-19.خاللالموجةاألولىمنالجائحة،منمارسإلىمايو2020،
كانتهناكزيادةملحوظةفياستخدامالنظام.

منخاللخارطةالوصولإلىاألسواق،تمّكنأكثرمن160بلداًمن
الوصولإلىمعلوماتعنالتعريفاتالُمطبّقةوحصصمعدلتالتعريفة
الجمركيةلعام2020.قاممركزالتجارةالدوليةبتوسيعنطاقالمعلومات
رقواعدالمنشألتغطيةقواعدالمنشأذاتالصلةفي374  المتاحةفيُميّسِ

اتفاقيةتجارية.

وشهدتخارطةالتجارة،التيتوفرإحصاءاتالتجارةفيأكثرمن200 
بلدوإقليم،زيادةفيحركةالمروربنسبة36%مقارنةًبعام2019،حيث

بلغعددالزيارات7.7مليونزيارةفيعام2020.

تضّمنتحديثخارطةإمكاناتالتصديرفيربيععام2020دمجالتنبؤات
،)IMF(األولىللناتجالمحلياإلجماليمنقِبَلصندوقالنقدالدولي

والتيأخذتآثارالجائحةبعينالعتبار.أظهرتهذهاألرقامانخفاًضافي
إمكاناتالتصديربنسبة5.7%عالميًا.استخدم101,238زائًرا،وهو
عددلميسبقلهمثيل،هذهاألداةلتحديدالفرصالتجاريةلتحقيقالتعافي

القتصادي.

ابتكار حلول متكاملة 

تعاونمركزالتجارةالدوليةمعالشركاءإلنشاءمكتبالمساعدة
للتجارةالعالمية،وهوعبارةعنمنصةجرىتكييفهالتجميع
 المعلوماتمن11مؤسسة.أطلقالمركزمكتبالمساعدة

)www.GlobalTradeHelpdesk.org(فييوماألممالمتحدة
للشركاتالصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطةفييونيو2020.تُوفر
المنصةمعلوماتتجاريةوتحرياتعناألسواقذاتصلةوفيحينها،
وبصورةٍيسهلالوصولإليها،مايساعدالشركاتفيالحصولعلى

التفاصيلابتداًءمنعتبةالبابإلىسوقالُوجهة.

فيديسمبر2020،أصدرتالبلدانالـ91األعضاءفيمجموعةالعمل
غيرالرسميةالتابعةلمنظمةالتجارةالعالميةوالمعنيّةبالشركاتالصغيرة

جداًوالصغيرةوالمتوسطةحزمةمنالتوصياتلتعزيزإشراكتلكالشركات
فيالسوقالعالمية.اعتمداألعضاءمكتبالمساعدةللتجارةالعالميةكمصدر

رئيسيللمعلوماتللشركاتوالتزموابتوفيرالمعلوماتللمنصة.

لّماعّطلتالجائحةسالسلالتوريدوأثّرذلكعلىمناطقمختلفةمن
العالمبدرجاتمتفاوتة،استجابمركزالتجارةالدوليةبتقديمحلولإقليمية
مخّصصة،بمافيذلكالنسخةالتجريبيةمنلوحةالمتابعةلدىمرصد
التجارةاإلفريقي)ATO(،التيأُنشئتبالشراكةمعالتحاداإلفريقي.

توفرلوحةمرصدالتجارةاإلفريقيللمتابعةمعلوماتمفّصلةعنفرص
التجارةاإلقليميةالتيتسمحألصحابالشركاتاألفارقةباستكشافومقارنة

األسواقواإلمكانياتالجديدةالتيتظهرمعتنفيذاتفاقيةالتجارةالحرة
.)AfCFTA(القاريةاإلفريقية

تسريع جهود التدريب من خالل الّصيَغ الرقمية

أدىالتركيزعلىبناءالقدراتمنخاللفرصالتدريبالمتاحةرقمياًإلى
زيادةفيتقديمالتدريبعبراإلنترنتبنسبة80%.قدممركزالتجارة

الدوليةمايقربمن140دورةتدريبيةمنخاللندواٍتعبراإلنترنت،
وورشعملافتراضية،وأكاديميةالتجارةللشركاتالصغيرةوالمتوسطة،

ماأفادمايقربمن13,000مشارك،50%منهممنالنساء.

https://www.macmap.org/en/covid19
https://www.macmap.org/en/covid19
http://www.GlobalTradeHelpdesk.org
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تحسينالوصولإلىاألسواق)MARKUP(الُممّولمنالتحاداألوروبي
فيشرقإفريقيا.استخدممركزالتجارةالدوليةالنتائجلتقديرتأثيرجائحة

كوفيد-19علىصادراتتنزانياألربعةمنتجاتزراعية:األفوكادو،والبن،
والتوابل،والشاي.كماسلطتالدراسةالضوءعلىاألسواقذاتاإلمكانات

التصديريةغيرالُمستغَلةلهذهالمنتجات.

3. معالجة الحواجز غير المرئية أمام التجارة، التدابير غير الجمركية، النيجر  4. جلسة المعلومات التجارية والتحريات عن األسواق، برنامج المملكة المتحدة للشراكات التجارية 
)UKTP( - كوت ديفوار 

34

لون لمجال التركيز 1 في عام 2020: توفير المعلومات  الُممّوِ
التجارية والتحريات عن السوق

لون للصندوق االستئماني لمركز التجارة الدولية - النافذة 1:  الُممّوِ

كندا،تشيلي،الدنمارك،فنلندا،ألمانيا،أيرلندا،النرويج،السويد

لون لمشاريع محّددة الُممّوِ

التحاداألوروبي،المملكةالمتحدةلبريطانياالعظمىوأيرلندا
الشمالية،سويسرا،كوريا،بنكقطرللتنمية،المعهدالوطنيللدراسات

العليافيمجالالسياسات)GRIPS(،الولياتالمتحدة،منظمة
األغذيةوالزراعةلألممالمتحدة،هولندا،الوكالةاليونانيةللمشاريع

EnterpriseGreece،المؤسسةالدوليةاإلسالميةلتمويل
التجارة،برنامجاألممالمتحدةاإلنمائي)UNDP(،فرنسا،السوق

 AMC Ernstالمشتركةلشرقوجنوبإفريقيا)الكوميسا(،شركة
Young&،مجموعةبوسطنالستشارية،المجلسالصينيلتعزيز

 Spiritالتجارةالدولية،الوكالةالنيوزيلنديةللتجارةوالمشاريع،وكالة
Slovenia،الوكالةالسويسريةللمشاريعالعالمية

فيفيتنام،واستجابةًللتحديالذيتواجههالشركاتالصغيرةوالمتوسطة
فيالحصولعلىمعلوماتبشأنمتطلباتالسوق،قّدمبرنامجالمدّربين
المعتَمدينمنمركزالتجارةالدولية-بالتعاونمعوكالةترويجالتجارة

الفيتنامية)VIETRADE(-اثنتيعشرةدورةتدريبيةبشأنالتدابيرغير
الجمركية.

تقييم تجارب الشركات وتحليل اإلمكانات التجارية

واصلبرنامجالتدابيرغيرالجمركيةلدىمركزالتجارةالدوليةلفتانتباه
واضعيالسياساتوأصحابالمصلحةاآلخرينإلىمخاوفالشركات
الصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطةبشأنالعقباتالتجاريةوالتنظيمية
واإلجرائيةالتيتواجهها.ورغمالتحدياتالمتعلقةبجائحةكوفيد-19 

لعام2020،حققالبرنامجنتائجمهمة.فقدأظهرتاألدلةمنأربعةبلدان
تغييراٍتملموسةفيالسلوكالمؤسسيوالسياساتواللوائحوالمشاريع

لة،لمعالجةالمخاوفالتيجرىالتنويهعنهامنخاللآلياتمركز الُمموَّ
التجارةالدولية.وألولمرة،غّطتالمشاوراتمعأصحابالمصلحةبشأن
الحواجزأمامالتجارةأيًضاتجارةالخدمات،ولسيماالنقلواللوجستيات
والسفروالسياحة،فضالًعنتقنيةالتصالتالدوليةوالخدماتالُمعتِمدة
علىتقنيةالمعلوماتوالتصالت.فيالتحاداألوروبي،أعربأكثرمن
900منشركاتتجارةالخدمات،بمافيذلكعينةتمثيليةمنالشركات

التيتقودهاالنساء،عناحتياجاتهابشأنالمعلوماتالمتعلقةبالتجارة
لتحسينالوصولإلىالعمالءاألجانب،وكذلكالعقباتالتجاريةالتي

تواجهها.

فيتنزانيا،تضمنتتحليالتمركزالتجارةالدوليةإلمكاناتالتصدير
تنبؤاتُمنقّحةبشأنالنموالعالمي،ماأتاحاستجابةًفعالةللمخاطر

المرتبطةبالجائحةلقطاعاتالتصديرالرئيسية.عالوةًعلىذلك،درس
مركزالتجارةالدوليةتأثيرالجائحةعلىالصادراتفيإطاربرنامج



مركز التجارة الدولية20

القضاء على 
الفقر

العمل الالئق 
ونمو االقتصاد

العمل 
المناخي

مشروع تمحور 

الريادةفيالوصولإلىمعلوماتالسوقفيبوتان

" لطالما شكّل غموض اللوائح التنظيمية للتجارة الداخلية إحدى العقبات الرئيسية أمام 
تنمية التجارة واالستثمار الدوليين. إنني على ثقة من أن هذه البوابة ستعزز الوضوح 
والشفافية في سياساتنا وإجراءاتنا للمساعدة في ضمان بيئة مستقرة وقليلة المخاطر 

للتجارة واالستثمار، وكذلك المساهمة في تحسين مناخ األعمال في بوتان." 
-معاليليونبولوكناثشارما،وزيرالشؤونالقتصادية

الممّولون والشركاء
التحاداألوروبي،الحكومةالملكيةلبوتان
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الروابط

 صفحةالمشروععلىاإلنترنت	�
https://www.intracen.org/projects/EU-Bhutan-Trade-Support/

 بوابةمعلوماتالتجارةلبوتان)فيديو(	�
https://www.youtube.com/watch?v=vq0ApYi9MSg(

 موقعنظاممعلوماتالسوقالزراعي)AMIS(علىاإلنترنت	�
https://amis.gov.bt/

 بوابةبوتانلمعلوماتالتجارة 	�
http://www.bhutantradeportal.bt/en

السياق 

غالبًاماتكافحالشركاتالصغيرةوالمتوسطةالبوتانيةللوصولإلى
المعلوماتالمتعلقةبالتجارة،وهوتحٍدتفاقمبسببجائحةكوفيد-19.
بعدشهرمناإلغالقبسببالجائحةفيبوتان،بدأالمستهلكونيعانون

منارتفاعغيرمسبوقفيأسعارمختلفالمنتجاتالغذائية.أثارالوضع
مخاوفبشأناألمنالغذائيمادفعوزارةالزراعةوالغاباتإلىالتوصية

بوضعحٍدأقصىلسعربيعالخضار.

المحور 

استجابةًلمخاوفاألمنالغذائيالعاجلةولدعمجهودالحكومةلتنظيم
أسعارالغذاء،طّورمركزالتجارةالدوليةالنظامالشامللمعلوماتالسوق
الزراعي)AMIS(علىمستوىالبلد.يقومالنظامبتتبعونشرالمعلومات
التيتساعدعلىتحديدممارساتالتسعيرغيرالعادلة،حيثيجمعبيانات

عنأسعارالسوقاألسبوعية،مناألجهزةاللوحيةوالهواتفالذكية،
ويفحصهاللكشفتلقائيًاعنأيانحرافاتغيرمعقولةعناألسعارالمعتَمدة
علىالمستوىالوطني.يقوم29منجامعيالبياناتالمدّربينتدريباًكامالً

منكلمقاطعةمنمقاطعاتبوتانالعشرين)dzongkhags(بدعم
النظامالشامللمعلوماتالسوقالزراعيوإعدادالتحليالتوتقاريرالتسعير

فيالوقتالحقيقي.

لمواجهةالتحدياتاألكثرعموميّةفيبوتانبسببمحدوديةالوصولإلى
المعلوماتالتجاريةوالسوقية،أطلقمركزالتجارةالدوليةأيًضابوابة
معلوماتالتجارةلبوتان)TIP(.البوابةهيمتجرشامليحددويحلل

التعريفاتالجمركيةوقواعدالمنشأوالتفاقياتالتجاريةوإجراءاتالتصدير
لتخليصالبضائعلالستيرادوالتصديروتدفقاتالتجارةالعالميةومتطلبات
الوصولإلىاألسواقالعالمية.تعملالبوابةأيًضاكمستودعللمعلومات
لرّواداألعمالالمحليينواألجانبالذينيبحثونعنمنتجاتوشركات

منبوتان.يمكنللشركاتالوصولبسهولةإلىأحدثالمعلوماتالمتعلقة
بالتجارةواألسواق،والبقاءعلىاطالعدائمعلىمستجداتها.يتمتعرواد
األعمالأيًضابفرصةإجراءبحوثالسوقواكتسابرؤىحولكيفية

البتكار.منخاللتفاصيلالتصالالخاصةبالُمشترينالُمحتملينوُمقّدمي
الخدماتالمحليينفيمجالالتصدير،تُسهمالبوابةفيتسهيلوتوسيعنطاق

شبكاتاألعمال.

لقديّسرالترسيخوالتملّكالمؤسسيالقوي،منخاللالمشاوراتمع
ممثليالقطاعينالعاموالخاصفيبوتان،تطويركلتااألداتين.كانتهذه
هيالمرةاألولىعلىاإلطالقالتيأُتيحتفيهامثلهذهالمنصاتعبر

اإلنترنتللمنتجينوالمزارعينفيبوتان.

باإلضافةإلىالمنصاتاإللكترونيةالجديدة،قدممركزالتجارةالدولية
الدعمالستشاريبشأنالتجارةاإللكترونية،والسياسةالتجارية،والترويج
لالستثمار،ومناصرةاألعمالونمّوهابعدجائحةكوفيد-19.كماطّور
المركزملفاتاستثماريةلمعالجةالمعادن،وتجهيزاألغذية،والبناء،

والمشروباتغيرالكحولية،لتشجيعالستثماراتفيبوتان.

عالوةًعلىذلك،قدممركزالتجارةالدوليةدعًماموجًهاإلىصغار
رونفي المزارعينوالحرفيينوالمصدرين.تلقّىالمزارعونوالُمصّدِ

قطاعالبستنةتدريباتعبراإلنترنتعلىمهاراتالتفاوضعلىالعقود،
والمتثاللتدابيرسالمةاألغذيةوتوافرالشروطالصحيةفيمايتعلق
بكوفيد-19،وتوجيهاتالدستورالغذائيلشركاتاألغذية.كمااستفاد

الحرفيونالبوتانيونفيمجالبناءالقدراتوالتصالتالتجاريةمنخالل
 )B2B(التدريبعنبُعد،والتعلماإللكتروني،والجتماعاتبينالشركات
عبراإلنترنت،والمعارضالتجاريةالفتراضية.أّدىهذاالدعمإلىتحسين

ممارساتاإليكولوجياالزراعيةوبناءالقدرةعلىالصمودعلىمستوى
المزرعة.كمامّكنالحرفيينالبوتانيينمنالوفاءبطلبياتماقبلالجائحة

وتطويرتصميماٍتللطلبياتالجديدة.

النتائج

اآلن،أصبحجمُعالمعلوماتأسهل-معتوفُّرالبياناتالتجاريةالموثوقة
عبراإلنترنتفيبوتان.كماساهمتاألدواتفيتحقيقالشمول،حيث

وصلتإلىالُمستفيدينفيمقاطعاتبوتانالعشرين.بتوفرهعلىاألجهزة
المحمولة،يقّدمنظاممعلوماتالسوقالزراعيهذهالمعلوماتللمنتجين

بشكٍلمباشر،ويربطالمزارعينفيالمناطقالنائية.يمكنلبوابةمعلومات
التجارةلبوتانتسريععمليةاتخاذقراراتالسياساتالمتعلقةبتحسينالقدرة

رون التنافسيةلألعمالالتجاريةللمؤسساتالبوتانية،حيثيتمتعالُمصّدِ
المحتَملونوكذلكالنشطونحالياًبحريةالوصولإلىالمعلوماتوالموارد

لدعماتخاذالقراراتالتجارية.معهذهالتحسينات،ستكونالشركات
الصغيرةوالمتوسطةمستعدةللوصولإلىمشترينجددفيأسواقجديدة

وألنتصبحأطرافاًنِشطةخاللمرحلةالتعافيمنجائحةكوفيد-19.

" لطالما شكّل غموض اللوائح التنظيمية للتجارة الداخلية إحدى 
العقبات الرئيسية أمام تنمية التجارة واالستثمار الدوليين. إنني 

على ثقة من أن هذه البوابة ستعزز الوضوح والشفافية في 
سياساتنا وإجراءاتنا للمساعدة في ضمان بيئة مستقرة وقليلة 

المخاطر للتجارة واالستثمار، وكذلك المساهمة في تحسين مناخ 
األعمال في بوتان." 

-معاليليونبولوكناثشارما،وزيرالشؤونالقتصادية

https://www.intracen.org/projects/EU-Bhutan-Trade-Support/
https://www.youtube.com/watch?v=vq0ApYi9MSg
https://amis.gov.bt
https://amis.gov.bt
https://amis.gov.bt
https://amis.gov.bt
http://www.bhutantradeportal.bt/
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مشروع تمحور 

 تعزيزالستجابةلجائحةكوفيد-19 
منخاللتوفيرالبياناتفيحينها

 100> 
 بلد جرى تتبّع 

 تدابير كوفيد-19 
لديها

125 000
زيارة إلى لوحة المتابعة الخاصة 
بجائحة كوفيد-19 لدى مركز 

التجارة الدولية 

209
تنزيل لتقرير الصناعات الطبية في 

إفريقيا 

العمل الالئق 
ونمو االقتصاد

عقد الشراكات 
لتحقیق األھداف

لون   الُممّوِ
التحاداألوروبي،كندا،تشيلي،الدنمارك،فنلندا،ألمانيا،أيرلندا،النرويج،السويد
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الروابط

خارطةالوصولإلىاألسواق-تدابيرالتجارةالمؤقتةلجائحة	�
 كوفيد-19 

https://www.macmap.org/covid19

 الصناعاتالطبيةفيإفريقيا:استجابةإقليميةلنقصاإلمدادات	�
https://www.intracen.org/publication/Medical-Industries-in-

Africa/

السياق

حذّرتمنظمةالصحةالعالمية)WHO(فيأوائلمارس2020من
الحاجةإلىزيادةاإلنتاجالعالميمنمعداتمعيّنةللحمايةالشخصية

)PPE(بشكٍلكبيرلتلبيةالرتفاعفيالطلبالعالميعليها.بالنسبةللعديد
دين منالبلدانفيإفريقيا،أدىفرضقيودعلىالتصديرمنقِبَلالموّرِ

الذينكانعددهممحدوداًأصالً،إلىتعقيدالوصولإلىهذهالمواد
األساسية.أظهرتمسوحاتاألعمالالتيأجراهامركزالتجارةالدولية

بشأنالتدابيرغيرالجمركيةأنالمتطلباتالتنظيميةالمعقدةوقواعدالمنشأ
يمكنأنتضغطسلبًاعلىالتجارةاإلفريقيةللمنتجاتالالزمةلمواجهة

جائحةكوفيد-19.

المحور

طّورمركزالتجارةالدوليةلوحةمتابعةمجانيةلإلجراءاتالتجارية
المؤقتةالخاصةبـجائحةكوفيد-19علىاإلنترنت،لتحديدجميعالبلدان
التياعتمدتتدابيرللتصديرأوالستيرادفيمايتعلقبالجائحة.تمتحديث

لوحةالمتابعةيومياًمنخاللأداةٍلتتبّعالتدابيرالمطبّقةذاتالصلةبصورة
مباشرةعلىمدارالساعة.تمّكنمستخدمولوحةالمتابعةمنالوصول

إلىجدولمفّصليُوثقجميعالبلدان،والتدابيرالمطبّقة،وكذلكالمراسيم
الحكوميةاألصليةالمناظرة.

توفرلوحةالمتابعة،جنبًاإلىجنبمعقواعدالبياناتالشاملةوالمجانية
لمركزالتجارةالدوليةبشأنالتجارةوالتعريفاتوإمكاناتالتصدير،

معلوماتموثوقةوشفافةوُمحّدثةلطرحالمنتجاتالمتعلقةبالصحةحيثما
تشتدالحاجةإليها.

حلّلتقريربعنوان"الصناعاتالطبيةفيإفريقيا-استجابةإقليميةلنقص
اإلمدادات''هذهالبياناتووَضعتوصياتلدعمإطارعملاألممالمتحدة
لالستجابةالجتماعيةوالقتصاديةالفوريةلجائحةكوفيد-19،باإلضافة

إلىمناقشةتنفيذاتفاقالتجارةالحرةالقاريةاإلفريقية.أوضحالتقرير
كيفيمكنأنتصبحالتجارةعنصًرامهًمافيالستجابةالصحيةللقارة،
علىالمدىالقصيروالطويل.اقترحالتقريرمزيًجااستراتيجيًامنفتح

األسواق،وتنويعالمشتريات،وتطويرسالسلقيمةإقليميةأقوىلمكافحة
األزمةالصحية،وبناءصمودإفريقياإزاءاألوبئةفيالمستقبل،ومساعدة
المنطقةعلىأنتصبحُموّرًداتنافسيًالبعضالمنتجاتالمتعلقةبالصحة.
تمثلالشفافيةفيالتجارةوالتدابيرالتجاريةالخطوةاألولىنحوتحقيق

هذاالهدف.

النتائج 

فيعام2020،تلقّتلوحةمتابعةتدابيرالتجارةالمؤقتةلجائحةكوفيد-19 
التابعةلمركزالتجارةالدوليةأكثرمن125,000زيارة،واستجابتللطلب
علىمعلوماتتجاريةموثوقةوفيالوقتالحقيقي.عالوةًعلىذلك،ومن
خاللاتفاقجديدللتعاونمعجوجل،أصبحتمعلوماتلوحةالمتابعة
https://marketfinder.:متاحةاآلنعلىباحثجوجللألسواق

.thinkwithgoogle.com/intl/en/topic/trade-measures/
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https://macmap.org/covid19%20
https://macmap.org/covid19%20
https://macmap.org/covid19%20
https://www.intracen.org/publication/Medical-Industries-in-Africa/
https://marketfinder.thinkwithgoogle.com/intl/en/topic/trade-measures/
https://marketfinder.thinkwithgoogle.com/intl/en/topic/trade-measures/
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مشروع تمحُور 

التدابيرغيرالجمركية)NTMs(فيالنيجر-
مشاركةافتراضيةونتائجملموسة

580
شركة تجارية تم لفت انتباه صانعي 

القرار إلى تجاربها

 %53
من الشركات تواجه عقبات تتعلق 

بعملياتها التجارية

إجراًء تم االتفاق عليها لمعالجة التدابير 
غير الجمركية

موائد مستديرة مختلطة للحوار حول 
معالجة التدابير غير الجمركية

إجراًء تتعلق بالتدابير غير الجمركية تم تمويلها

لة   الجهة الُممّوِ
حكومةالدنماركمنخاللالنافذة1

4
 20>

 70

القضاء التام 
على الجوع

الحد من أوجھ 
عدم المساواة

عقد الشراكات 
لتحقیق األھداف
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الروابط

 النيجر:معالجةالحواجزغيرالمرئيةأمامالتجارة	�
 http://www.ntmsurvey.org/niger

 فيديوورشةالعملاألولىفيصيف2020	�
https://www.youtube.com/watch?v=Bk9d6iA1cko

السياق

تتوفرللنيجراإلمكانيةلزيادةصادراتهاإلى1.8ملياردولربحلول
عام2024.ومعذلك،وكماوردفيالدراسةالمسحيّةالتيأجراهامركز
التجارةالدوليةبشأنالحواجزالتنظيميةواإلجرائيةأمامالتجارة،يوجد

العديدمنالعقباتالتيتُعيقالتجارةفيالنيجر-الكثيرمنهايجريداخل
حدودالدولة.

منخاللهذهالدراسةالمسحية،أبلغتالشركاتالنيجيريةعنوجود
عقبات-مثلاإلجراءاتاإلداريةالُمرِهقة،والهياكلاألساسيةغيرالكافية
إلصدارالشهاداتللمنتجات،والشفافيةالمحدودةللمعلومات.فيقطاع
الخدماتعلىوجهالتحديد،أفادأصحاباألعمالبوجودصعوباتفي
المتثالللوائحالضريبيةوالحصولعلىالتراخيصوشراءالُمدخالت

الرئيسيةالالزمةلتقديمخدماتهمللعمالءاألجانب.

كانأصحابالمصلحةفيالقطاعينالعاموالخاصمتحّمسينلمناقشةهذه
التحدياتواتخاذاإلجراءاتالالزمةلحلها.دفعتالقيودالمفروضةعلى
السفروعقدالجتماعاتوجهاًلوجهبسببالجائحةفريقمركزالتجارة

الدوليةالمشرفعلىالدراسةوالشركاءالنيجيريينإلىالتمحور.

المحور

رغمأنإمكانياتالتصالباإلنترنتفيالبالدكانتمحدودة،ظهرأن
التحّولإلىالتصالعبراإلنترنت،جزئيًاعلىاألقل،كانهوالحل
الوحيد.تضافرتجهودفريقمركزالتجارةالدوليةللدراسةالمسحية
لتقديمأربعموائدمستديرةمختلطةللمناقشةحولتجارةالسلع،والنقل

والخدماتاللوجستية،وخدماتتقنيةالمعلوماتوالتصالت،والسياحة.
معاحترامتدابيرالتباعدالجتماعي،شاركأكثرمن80منكبار
المسؤولينالحكوميين،إلىجانبمؤسساتدعماألعمالالتجارية،

وجمعياتالقطاعالخاص،وشركاءالتنمية،وخبراءمركزالتجارةالدولية،
وأعضاءالبعثةالدائمةللنيجرلدىاألممالمتحدةفيجنيف.

وفّرالنهجالمختلطنطاقًاأوسعمنالمرونةألصحابالمصلحةالنيجيريين.
أصبحمنالممكناآلنإجراءالمزيدمنالجلساتولفتراتزمنيةأطول،
مايضمنتحقيقأعلىمستوىممكنمنالحضور،والمشاركة،والملكية

القُطريةلزماماألمور.استجابفريقالمشروعبسهولةللطلباتالُمخّصصة
إلجراءمشاوراتإضافيةوأكثرتركيًزا.كانهذاهوالحالبالنسبةللحدث
األولفييوليو2020،حيثكانالمشاركونحريصينجًداعلىالتوصل
إلىتوافقفياآلراء،وبناًءعلىطلبمديرإدارةالتجارةالخارجيةقام
مركزالتجارةالدوليةبتسهيلجولةإضافيةمنالمناقشاتبعدبضعةأيام.

خاللالجائحة،تحّولالدعمالسياسيمنجانبالحكومةإلىقيادةنِشطة.
ظلتوزارةالتجارةوتنميةالقطاعالخاصحريصةعلىتحويلنتائج
الدراسةالمسحيةلمركزالتجارةالدوليةإلىأداةٍللتغيير.وقادوزير

السياحةوالصناعاتالتقليديةووزيرالبريدوالتصالتوالقتصادالرقمي

المشاوراتالخاصةبقطاعيالسياحةوتقنيةالمعلوماتوالتصالت.
عززفريقالمشروعالمحليالقويهذاالزخمالذيتقودهالدولةوعمل

كجسربينالفريقالذييتخذمنجنيفمقراًلهوالقطاعالخاصالنيجيري
والشركاءالمؤسسيين.

النتائج

تمتمثيلجميعأصحابالمصلحةمنالقطاعينالعاموالخاصالذينشاركوا
فيالمشاوراتلمعالجةالحواجزأمامالتجارةودورالمؤسساتفيالنيجر-
دوناستثناء-علىمستوىصنعالقرار.وقدأدىذلكإلىجعلالمشاركة
فعّالةللغاية،مايّسرالتفاقعلى70إجراًءملموًسالمعالجةالعقباتالتي
تعوقتجارةالسلعوالخدمات،كماأفادتالدراسةالمسحيةبشأناألعمال

فيالنيجر.

أرستهذهالملكيةالقُطريةالقويةأيضاًاألساسلتحّولعدٍدمناإلجراءات
لة.وافقتحكومةالنيجرعلىتنفيذ10  الملموسةسريعاًإلىمشاريعُمموَّ
إجراءاتفيقطاعالمنتجاتالجلديةوجلودالحيواناتمنخاللالُمكّون

الوطنيلبرنامجالقدرةالتنافسيةلغربإفريقيا)WACOMP(الذييموله
التحاداألوروبي.ستركزهذهاإلجراءاتعلىتعزيزنظامالتحققمن

امتثالالمنتجللمعايير،وعلىتعزيزقدرةالشركاتعلىالمتثاللمتطلبات
السوق.كماتهدفاإلجراءاتإلىتحسينشفافيةاللوائحواإلجراءات،

فضالًعنتسهيلوصولالشركاتالصغيرةوالمتوسطةإلىالمعلومات.

وافقتوزارةالزراعةوالثروةالحيوانيةعلىتمويل12إجراًءعلىمدار
العامينالمقبلين،وتحديداًلدعمسلسلتْيقيمةذواتَْيأولويةللكيليشيوبصل

جالمياألزرق.

عالوةًعلىذلك،وافقتالوكالةالوطنيةللمقاييسوالتوحيدالقياسيوإصدار
الشهاداتعلىتدريبالشركاتالفرديةخاللعمليةاعتمادها.تتخذالنيجر

الخطواتالصحيحةلمعالجةالعقباتالتيتعترضالتجارة،وهيفي
الطريقالصحيحلالستفادةمنإمكاناتهاالتصديريةوالفوائدالتيتجلبها

اتفاقيةالتجارةالحرةالقاريةاإلفريقية.

http://www.ntmsurvey.org/niger%20%20
https://www.youtube.com/watch?v=Bk9d6iA1cko
https://www.youtube.com/watch?v=Bk9d6iA1cko
https://ntmsurvey.intracen.org/niger
https://ntmsurvey.intracen.org/niger
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العمل الالئق 
ونمو االقتصاد

عقد الشراكات 
لتحقیق األھداف

4 694
 شركة شملتها الدراسة المسحية في 

138 بلداً خالل خمسة أشهر
 

 %55
من الشركات أفادت بأنها تأثرت 

بشدة بالجائحة 

 5 900
تنزيل فريد لتقرير النظرة التنافسية 
للشركات الصغيرة والمتوسطة 

)SMECO( لعام 2020 

مشروع تمحور 

تقريرالنظرةالتنافسيةللشركاتالصغيرةوالمتوسطة
)SMECO(لعام2020:جمعالبياناتفيحينهالفهم

تأثيراتجائحةكوفيد-19

الممّولون والشركاء
ممّولوالنافذة1؛المؤتمرالدائمللغرفالقنصليةاإلفريقيةوالناطقةبالفرنسية)CPCCAF(،وزارةالتجارةوالصناعة

بالفلبين،غرفةالتجارةوالصناعةفيبنين
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الروابط

تقريرالنظرةالتنافسيةللشركاتالصغيرةوالمتوسطة	�
 )SMECO(لعام2020

https://www.intracen.org/SMEOutlook/epub/

" تُعدّ قراءة تقرير النظرة التنافسية للشركات الصغيرة 
والمتوسطة )SMECO( لعام 2020 أمراً إلزامياً لفريقنا!" 

-لوسيانسيرنات،يونيو2020،كبيرالقتصاديينالتجاريينالسابقللمفوضيةاألوروبية

السياق

قبلاألزمة،رّكزتبحوثمركزالتجارةالدوليةعلىجمعوتحليلالبيانات
علىمستوىالشركةحولالقدرةالتنافسيةللشركاتالصغيرةجداًوالصغيرة
والمتوسطة.تدريجياً،اتّضحأنالشركاتالصغيرةفيمختلفأنحاءالعالم
كانتتتحملوطأةاآلثارالسلبيةللجائحة.ومعذلك،لميتوفرسوىالنذر

اليسيرمنالبيانات،أولمتكنهناكأيبياناتعلىاإلطالق،تشرحالكيفية
التيتأثرتبهاالشركاتالصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطة.كانواضعو

السياساتومنظماتدعماألعمالبحاجةماسةإلىمعلوماتتجاريةوتحريات
عناألسواقواضحةوفيحينهالتحديداستجاباتهم.سرعانماظهرتالحاجة

إلىمعلوماتإضافيةلتحديداحتياجاتالشركاتالصغيرةجداًوالصغيرة
والمتوسطةوسطمشهدأعمالمتدهورويعوزهاليقينبشكلمتزايد.

 
المحور

بفضلخبرتهالفنيةفيجمعالبياناتوتحليلها،والشبكةالعالميةالراسخة
منالشركاءلديه،كانفريقبحوثالقدرةالتنافسيةللشركاتالصغيرة
والمتوسطةالتابعلمركزالتجارةالدوليةفيوضعجيدلالستجابةلهذه

الفجوةالمهمةفيالبيانات.

أطلقالفريقاستبيانتأثيرجائحةكوفيد-19علىاألعمالالتجاريةفيغضون
أسابيعمنالنتشاراألولللجائحة.قاممركزالتجارةالدوليةبترجمةالستبيان
إلىعدةلغاتونشرهمنخاللشبكةشركائهومشاريعهعلىمستوىالعالم.

جمعتالدراسةالمسحيةبياناٍتمنأكثرمن4,000شركةفي138بلداً.في
غضونوقتقياسي،قامالفريقبتحليلونشرنتائجالبياناتفيتقريرالنظرة
.)SMECO 2020(2020التنافسيةللشركاتالصغيرةوالمتوسطةلعام

وثّقالتقريرالذيأُطِلقفييونيو2020،تأثيرالجائحةعلىالشركات
الصغيرةوالتجارةوسالسلالتوريدالدولية.منخاللعرٍضواضح

لبياناتالمسحوتحليلالخبراءوالتوصياتالمختارةبعنايةبشأنالسياسات،
قّدمالتقريرُمدخالتشاملةوفيالوقتالمناسبأرشدتعملياتوضع

السياساتوالبرامجوالمشاريعبشأنجائحةكوفيد-19فيمايتعلقبالشركات
الصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطةفيمختلفأنحاءالعالم.

واصلتالدراساتالمسحيّةالوطنيةللشركاتالصغيرةوالمتوسطةجمعبيانات
تأثيرجائحةكوفيد-19علىاألعمالالتجارية.منخاللذلك،تمّكنمركز

التجارةالدوليةمنتقييمالروابطبينالقدرةالتنافسيةقبلالجائحةوالقدرةعلى
الصمودأثناءها.فيخريف2020،أطلقالمركزسلسلةمنالتقاريرالوطنية

لنشرهذهالجولةالجديدةمنالتحليالتالتيستظهرفيمنشورهالرئيسي:تقرير
النظرةالتنافسيةللشركاتالصغيرةوالمتوسطة)SMECO(لعام2021.

النتائج

كانمركزالتجارةالدوليةأولمنظمةدوليةتنشربياناتمباشرةمن
الشركاتالصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطةبشأنتجربتهاأثناءالجائحة.

كانالتجميعالسريعلألدلة،والتحليالتالمبتكرة،والتوصياتالصادرة
 )SMECO(ضمنتقريرالنظرةالتنافسيةللشركاتالصغيرةوالمتوسطة

لعام2020ضروريةلوضعالسياساتالمبنيةعلىاألدلةوغيرهامن
القراراتالمصاحبةالالزمةلمساعدةالشركاتالصغيرةجداًوالصغيرة

والمتوسطةعلىالتعاملمعاألزمة.

نُشر185مقالًإعالمياًومقالرأي،بمافيذلكفيصحيفةنيويورك
تايمز،تضّمنتتوصياتملموسةلواضعيالسياساتبناًءعلىنتائجتقرير
النظرةالتنافسيةللشركاتالصغيرةوالمتوسطة)SMECO(لعام2020.

قاممايقربمن6,000شخصبتنزيلهذاالتقرير،وتابع12,000 
مراسمإطالقالتقريرعبراإلنترنتفياليومالدوليللشركاتالصغيرة
جداًوالصغيرةوالمتوسطةلعام2020.كانهناكأيًضاعددليُحصى
منالستشهاداتبنتائجورؤىتقريرالنظرةالتنافسيةللشركاتالصغيرة
والمتوسطة)SMECO(لعام2020،بمافيذلكماوردفيالمبادئ

التوجيهيةلمجموعةالعشرينللقدرةالتنافسيةللشركاتالصغيرةوالمتوسطة
وفيالتقريرالتشريعيلخطةالتعافيبعدالجائحةللحكومةالمكسيكية.

أعادتالتغطيةاإلعالميةالهائلةوالكّمالكبيرمنالستشهاداتتأكيدالمكانة
المرموقةلمركزالتجارةالدوليةبوصفهقائداًفكرياًفيمجالصمود

الشركاتالصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطة،بمافيذلكخاللجائحة
عالميةغيرمسبوقة.
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تسهيلالتجارةفيأوقاتاألزمات

علىالصعيدالعالمي،أثّرتعملياتاإلغالق،والقيودالمفروضةعلىالحركة،وإغالقالحدودالمتعلقةبالجائحة
سلبًاعلىالشركاتالصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطة.تركتالحاجةإلىتكييفالمتطلباتواإلجراءاتواضعي
السياسات،والمستثمرين،والمستهلكين،وأصحاباألعمالالتجاريةالصغيرةفيحالٍةمنعدماليقينبشكٍلكبير.
كماأدىالنخفاضالمفاجئفيالطلبوالستثماروالنشاطالقتصاديإلىإغالقالعديدمنالشركاتالصغيرة

جداًوالصغيرةوالمتوسطةأوتركهاتكافحمنأجلالبقاءواقفةًعلىقدميها.ظلوجودبيئةقويةوداعمةلألعمال
التجاريةيمثلقضيةحاسمة،بلحتىوجودية،بالنسبةلبعضالبلدانالصغيرةوالضعيفة.

اعتمدتالحكوماتعلىاستجاباٍتسياسيةقوية،أواحتاجتإليها،لضماناستمراريةاألعمالالتجارية،خاصةً
بالنسبةللشركاتالصغيرة.تطلبتتدابيرمعالجةاألزمةالصحيةالفوريةوالتخفيفمنالضطراباتالقتصادية
التيتلتذلكمنالحكوماتاتباعنهجلتحقيقتوازندقيق-للتوفيقبينحمايةصحةاإلنسانوبقاءالشركات.

استجابمركزالتجارةالدوليةوعّززأنشطتهالخاصةبالمساعدةالفنيةلخلقبيئةأعمالمواتيةتدعمالشركات
الصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطةعلىمدارعام2020،وفيمرحلةالتعافيوإعادةالبناءعلىالمدىالطويل
بعدالجائحة.سّرعمركزالتجارةالدوليةمنتنفيذإصالحاترئيسيةلتيسيرالتجارةللتصديللتحدياتالناجمة
عنالجائحة،بهدفتقليلالتكلفةوالوقتاللذينتتطلبهماالشركاتالصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطةلالمتثال

لإلجراءاتالحدودية.
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لون لمجال التركيز 2 في عام 2020: بناء بيئة أعمال  الُممّوِ
مواتية

لون للصندوق االستئماني لمركز التجارة الدولية - النافذة 1:  الُممّوِ

كندا،الدنمارك،فنلندا،ألمانيا،الهند،أيرلندا،النرويج،السويد

لون لمشاريع محّددة الُممّوِ

التحاداألوروبي،المملكةالمتحدةلبريطانياالعظمىوأيرلندا

الشمالية،ألمانيا،الصين،سويسرا،كوراساو،اليابان،مرفقتطوير

المعاييروالتجارة،البنكاإلفريقيللتصديروالستيراد،الكوميسا،

فنلندا،منظمةاألممالمتحدةللتنميةالصناعية)UNIDO(،اإلطار

 Physikalisch-Technischeالمتكاملالُمعّزز،السويد،معهد

 Swisscontact،Bundesanstalt

لتأمينالوصولفيالوقتالمناسبإلىالمعلوماتالمتعلقةبالتجارةوتدابير
كوفيد-19الجديدةفيبوركينافاسو،أجرىمركزالتجارةالدوليةتخطيطاً

رقمياًإلجراءاتالتجارةعبرالحدودلمجموعاتُمنتقاةمنالمنتجات
فيبوابةتيسيرالتجارةلديه.توفّرتهذهالمعلوماتمنخاللحوار
بينالقطاعينالعاموالخاصلتقديمتوصياتلتبسيطإجراءاتالتجارة

عبرالحدود-ماأدىإلىتقليلالتفاعالتبينالتجاروموظفيالوكالت
الحدوديةبنسبة%10.

لدعمالتجارغيرالرسميينوصغارالتجارعبرالحدودفيمواكبة
المتطلباتالحدوديةالمعقدة،شرعمركزالتجارةالدوليةأيًضافيإنشاء

مكتبللمعلوماتالتجاريةعلىالحدودبينالنيجرونيجيريا،بالشراكةمع
جمعيةقطاعيةمحليةرئيسية.كماعززالمركزإمكانيةالتنبؤباإلجراءات

عبرالحدودمنخاللإدخالآليةلتحديدالرسومالجمركيةسلَفاًيجري
تجريبهامعالقطاعالخاصفيالنيجر.

أدىالنموالمتسارعللتجارةعبراإلنترنتخاللعملياتاإلغالقجّراء
جائحةكوفيد-19إلىزيادةالحاجةإلىنظامإيكولوجيقويللتجارة

اإللكترونية.فيسريلنكا،زّودمركزالتجارةالدوليةالمنّظمينوالمستهلكين
بالمعرفةالالزمةللتعاملمعتحدياتحمايةالمستهلكوالمشاركةفي

ممارساتالتجارةاإللكترونيةالعادلةواآلمنة.فيميانمار،عّززالمركزقدرة
واضعيالسياساتوالمنّظمينعلىفهمالقضاياالرئيسيةالمتعلقةبالتجارة

اإللكترونية،بمافيذلكحقوقالملكيةالفكرية،وحمايةالمستهلك،والمتثال
لمتطلباتالحدود.وقدساعدذلكفيتسريعوتيرةالحوارالوطنيحول

اإلصالحاتالتنظيميةللتجارةاإللكترونية.

عّززمركزالتجارةالدوليةالدعمالفنيلزيادةقدرةالشركاتالصغيرة
جداًوالصغيرةوالمتوسطةعلىالحفاظعلىتنافسيتهافيأسواقالتصدير.
فيبوروندي،قامالمركزبتدريبوحشدمجموعةمنالخبراءالوطنيين
لتعزيزسبعةمختبراتللفحص،منحيثالمعداتوقدراتالفنيين،وذلك
منخاللالتدريبعلىالمعيارISO 17025.قاممركزالتجارةالدولية
أيًضابتدريبثالثهيئاتللتفتيشعلىالمعيارISO 17020ومّرنَها

علىإجراءتقييمذاتيوفقهذاالمعيارالدولي.ساهمتهذهالمبادراتفي
ضمانجودةوسالمةالمنتجات،مثلمعداتالحمايةالشخصية،التيتدخل
البالد.واصلقسمتقنيةالمعلومات)IT(تقديمالمساعدةللشركاتالصغيرة
جداًوالصغيرةوالمتوسطةفيبورونديلتطبيقأساليبإدارةالجودةوزيادة

جهودالتوعيةبشأنتدابيرالسالمةبشأنجائحةكوفيد-19المخّصصة
لتالئمقطاعاتالشايوالقهوةوالبستنة.

تمتطويرخارطاتطريقمبتكرةلتحفيزالنموالمستدامالذيتقوده
الصادراتأثناءوبعدجائحةكوفيد-19،أوبدأالعملفيإنشائها،وذلك

منخاللمشاوراتواسعةمعأصحابالمصلحةحولتصميماستراتيجية
التصديروتنفيذها.فينيبال،طّورمركزالتجارةالدوليةاستراتيجيةتصدير
قطاعالباشمينابالكاملعبراإلنترنت،وبدأتنفيذالستراتيجيةبالفعلمن

خاللالدعمعنبُعد.

فيأفغانستان،قّدممركزالتجارةالدوليةتدريبًاعنبُعدعلىأداةإدارة
اإلستراتيجيةلديه،مامّهدالطريقلتشغيلالستراتيجيةوتتبّعهابنجاح.

بدأالمركزفيتوجيهمحتوىاستراتيجياتالتصديرلديهإلىعالممابعد
الجائحة،وذلكمنخاللالتركيزعلىمجالٍتمثلالتجارةاإللكترونيةفي
آسياالوسطىوتطويرمنهجيةجديدةبشأنالتحولاألخضرلتجريبهافي

ميكرونيزيا.
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القضاء التام 
على الجوع

السالم والعدل 
والمؤسسات القویة

عقد الشراكات 
لتحقیق األھداف

انخفضت التفاعالت بين التجار 
والوكاالت بنسبة 

10% و %5
للتصدير واالستيراد على التوالي

انخفض متوسط   الوقت الالزم 
للتصدير أو االستيراد بمقدار 

ساعةواحدة

مشروع تمحور 

تبسيطالعملياتعبرالحدودلتسهيلالتجارةفي
بوركينافاسو

 انخفض عدد الخطوات الالزمة بـ 

 3  
خطوات لتصدير/ استيراد 

أي سلعة من/ إلى بوركينا فاسو 
 

لة   الجهة الُممّوِ
الدنمارك
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الروابط

 بوابةالتجارةلبوركينافاسو	�
https://burkinatradeportal.bf/

 صفحةبوابةالتجارةلبوركينافاسوعلىالفسيبوك	�
https://www.facebook.com/mica.burkinatradeportal/ 

"يُعدّ تزويد المستخدمين بمعلومات جيّدة للتصدير أولوية. بفضل 
بوابة التجارة لبوركينا فاسو والمساعدة الفنية المقدمة لفريقي، 

سنكون قادرين على تسهيل عمليات التجار. ستكون أداتنا الجديدة 
رصيدًا للتنمية االقتصادية في بوركينا فاسو!" 

-السيدسليمانويدراوغو،مديرإدارةالتجارةالخارجية،وزارةالصناعةوالتجارةوالصناعاتالتقليدية

السياق

تُمثّلالتجارةعبرالحدودتحديًارئيسيًاللشركاتفيبوركينافاسو.في
عام2020،احتلتالبالدالمرتبة122ضمنقائمةشملت190اقتصاًدا
فيمؤشرالبنكالدوليللتجارةعبرالحدود.الوقتالذيتحتاجهالشركات
إلكمالالمتطلباتالحدوديةفيبوركينافاسوأطولبعشرمراتمماهو
عليهفيدولمنظمةالتعاونالقتصاديوالتنمية)OECD(وأكثركلفةً

بمّرتين.

يكمنأحداألسبابالجذريةلذلكفيتعقيدإجراءاتالستيرادوالتصدير.
علىسبيلالمثال،لتصديربذورالسمسمعنطريقالبريتعيّنعلى

الشركاتتنفيذ30خطوةإداريةعبر12وكالةحدوديةمختلفة،وتقديم
و/أوالحصولعلى42مستنًدا،ودفعأكثرمنعشرينمنالرسوم

والمصاريفالمختلفة.

وعالوةًعلىذلك،لميكنمنالسهلأثناءالجائحةالوصولإلىالمعلومات
المتعلقةباإلجراءاتعبرالحدودولفهمها.واجهتالشركاتالصغيرةجداً
والصغيرةوالمتوسطةصعوباتكبيرةفيالمتثاللهذهالمتطلباتاإلدارية
واحتاجتإلىاستخداممواردهاالشحيحةلفهمكيفيةالتعاملمعالروتين.

نظًراللقيودعلىالسفرفيمايتعلقبالجائحة،فضالًعنالتحدياللوجستي
المتمثلفينقلالسلعاألساسيةإلىبلدغيرساحليمثلبوركينافاسو،

أصبحتبسيطالعملياتعبرالحدودضرورة.

المحور

جعلتالحكومةمنأولوياتهاتوفيرقدرأكبرمنالشفافيةللتجار،بمافي
ذلكمنخاللتطويربوابةتيسيرالتجارةالوطنيةالمدعومةمنمركز

التجارةالدولية.تضّمنتالبوابةمعلوماتمحددةعنالسلعبشأناستيراد
وتصديرأكثرمن13مجموعةمنالمنتجات،بمافيذلكالسلعاألساسية
مثلاألغذيةواألدوية.عالوةًعلىذلك،قدمتلمحةعامةواضحةعن
جميعالمتطلباتاإلجرائيةللتصدير،بمافيذلكالتسجيلاألّوليالالزم،

والتراخيص،والتصاريح،والتخليصالجمركي.

أثبتتاإلجراءاتاإلجرائيةالمركزيةللتصدير،إلىجانببروتوكولت
الصحةالمتعلقةبالجائحة،أنهاتُشّكلأقوىحافزللتبسيط.استفادمركز
التجارةالدوليةمنهذاالزخماإليجابيمنخاللتوفيرمساعدةفنية
مخّصصة،تُقّدمعندالطلب،مباشرةًإلىالقطاعالخاصوالشركاء

المؤسسيينبشأنكيفيةتبسيطالخطواتاإلجرائيةالمتعلقةبالتجارة.استناداً
إلىأفضلالممارساتالدوليةوالتبادلتاليوميةمعالشركاءالمؤسسيين

وأصحابالمصلحةمنالقطاعينالعاموالخاص،حددفريقمركزالتجارة
الدوليةوالخبراءالوطنيونالختناقاتاإلجرائيةفيالتجارةعبرالحدود.
كمانصحالمركزالوكالتالمسؤولةبشأنالتدابيرالُموَصىبهاإلزالة

الروتيناإلجرائي.

النتائج

أدتالبوابةوالمساعداتالفنيةبشأنالتنسيقاإلجرائيإلىزيادةالشفافية
فيمتطلباتالتجارةعبرالحدود،بمافيذلكتصديرواستيرادالسلع

األساسيةأثناءاألزمة.

بالستفادةمنالستخدامالمتزايدللمنصاتالرقميةإلشراكالقطاعالعام
والتعاونمعه،وبدونأيتغييراتتنظيميةمعقدة،تحققتتحسيناتكبيرة
فيبيئةاألعمالللشركاتالصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطةفيبوركينا
فاسو.قامتثالثمؤسساتوطنية-النافذةالواحدةللتجارةوالستثمار،
ووكالةالنافذةالواحدة"SYLVIE"،والمختبرالوطنيللصحةالعامة-
بتبسيطعملياتهامنخاللحذفالخطواتاإلجرائيةغيرالضروريةأو
دمجهامعًا.كماقامتمؤسسةالنافذةالواحدةللتجارةوالستثماربتنسيق

عملياتها،ولمتعدتطبقثالثعملياتمختلفةإلصدارتراخيصالصادرات
والواردات.عالوةًعلىذلك،أشارأكثرمن50%منممثليالقطاعالعام
خاللالمشاوراتالتيأُجريتفيجميعأنحاءالبلدفينوفمبر2020،إلى
رغبتهمفيقيادةمبادراتتبسيطإضافيةبدعٍممنمركزالتجارةالدولية.
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http://burkinatradeportal.bf/
https://www.facebook.com/mica.burkinatradeportal/%20


المساواة بین 
الجنسین

العمل الالئق 
ونمو االقتصاد

عقد الشراكات 
لتحقیق األھداف

مشروع تمحور 

SheTradesOutlook:أداةرقميةمبتكرة
للسياساتبشأنالمرأةوالتجارة

3
منشورات عالمية أُطِلقت حول تعميم 
مراعاة منظور النوع االجتماعي 

40بلداً
SheTrades Outlook تستخدم أداة

لون    الُممّوِ
المملكةالمتحدة،بلجيكا،كندا،الدنمارك،فنلندا،ألمانيا،آيسلندا،أيرلندا،النرويج،السويد
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الروابط

 صفحةالمشروععلىاإلنترنت	�
https://www.intracen.org/itc/women-and-trade/

 موقعالمشروععلىاإلنترنت	�
http://www.shetrades.com/

 أداةSheTradesOutlook)فيديو(	�
https://www.youtube.com/watch?v=nYkG357_POM

تعميممراعاةمنظورالنوعالجتماعيفياتفاقياتالتجارةالحرة	�
 )يوليو2020(

https://stage.intracen.org/publication/mainstreaming-gender-FTA/

 جعلالمشترياتالحكوميةمفيدةللنساء)نوفمبر2020( 	�
https://stage.intracen.org/publication/Making-public-

procurement-work-for-women/

رائداتاألعمال:خطةعملمنأجل"إعادةالبناءبشكلأفضل"	�
 )أكتوبر2020(

https://stage.intracen.org/publication/Women-Entrepreneurs-W20/

صفحةمبادرةالتجارةالنسائيةShe Tradesعلىفيسبوك	�   
https://www.facebook.com/ITCSheTrades

تعميممراعاةمنظورالنوعالجتماعيفيسياساتالتجارة	�
 والشركاتالصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطة 

https://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/

20Gender_%20Mainstream%Content/Publications/ITC

FTA_20200707_web.pdf

" تمثل أداة SheTrades Outlook خطوة تالية رائدة لبناء 
قاعدة األدلة بشأن التجارة والمساواة بين الجنسين، ما يضمن 

حصول النساء بشكل أفضل على فوائد التجارة." 
-جريجهاندز،وزيرالدولةللسياساتالتجارية،وزارةالتجارةالدوليةبالمملكةالمتحدة

السياق

تعملمبادرةالتجارةالنسائيةSheTradesالتابعةلمركزالتجارةالدولية
علىضمانتوفُّرالقدراتوالظروفالمناسبةلتبنّيبيئةشاملةوتعزيز

التجارةالمستدامةللشركاتالمملوكةللنساء.باإلضافةإلىدعمالنساءفي
مجالاألعمالمنخاللالتدريبعلىالمنافسةالمباشرة،يتعاونمركز
التجارةالدوليةمعشبكةقويةمنالشركاءوالمؤسساتلتشجيعالتجارة
األفضلللجميع.يغطيهذاالنوعمنالعملالدعمالعالميبشأنالبيانات

والسياسات،معمعالجةالعقباتاألشملالتيتواجهالنساءفيالغالب،مثل
الوصولإلىالتمويلوإلىاألسواقالجديدة.

أثّرتجائحةكوفيد-19علىعالمالتجارةبشكٍلغيرمسبوق.طالالتأثير
األعمالالتجاريةالمملوكةللنساءورائداتاألعمالبصورةخاصةبسبب

حجمشركاتهنوالقطاعاتالتييعملنفيها.

سيلعبتعزيزالبيئةالتمكينيةلألعمال،لسيمامنخاللالسياساتالشاملة،
دوًراكبيًرافيعمليةالتعافي.البياناتشرٌطأساسيلتشكيلالسياسات

القائمةعلىاألدلةورصدتنفيذها.حالياً،هناكنقصفيالبياناتالمتعلقة
بالمرأةوالتجارة.وإذاماُوجدتالبيانات،فإنهاغالباًماتكونمتفّرقة.

المحور

،SheTradesOutlookفيعام2020،أطلقمركزالتجارةالدولية
وهيأداةسياساتيةرقميةجديدةبشأنالمرأةوالتجارة.تزوداألداة

الحكوماتبالبياناتوالمواردلتقييمالمجالتالتيتؤديبلدانهمفيهابشكٍل
جيدوتلكالتيتحتاجإلىتحسين،وذلكعبرستركائز:السياسةالتجارية،

وبيئةاألعمال،واإلطارالقانونيوالتنظيمي،والوصولإلىالمهارات،
والوصولإلىالتمويل،والعملوالمجتمع.تُوفّراألداةأيًضاأكثرمن

80منأفضلالممارساتالتييمكنللبلدانتقاُسمهاوتبنّيها.

تساعدالنتائجالُمستخلَصةمنأداةSheTradesOutlookواضعي
السياساتعلىتحديدالمجالتذاتاألولويةلإلصالح،وتزودهمبقاعدة

دةالتيتدعمالمرأةفيالتجارة. األدلةلتعزيزتصميموتنفيذالتدخالتالُمتعمَّ

كماقّدممركزالتجارةالدوليةالمساعدةالفنيةللبلدانالمهتمةالتيكانت
تعملعلىتطويرسياساتجديدةمستجيبةللنوعالجتماعيأوتعميم

مراعاةمنظورالنوعالجتماعيفيالسياساتوالبرامجوالستراتيجيات
القائمة.لتوفيرمنهجيةمنظمةلدعمإصالحالسياسات،طّورالمركزثالثة
أدلةُمفّصلةخطوةبخطوة،جنبًاإلىجنبمعالستبياناتوقوائمالتحقق
الالزمةلجمعالبيانات،والتشاورمعأصحابالمصلحة،وخططالعمل،

وأطرالرصدوالتقييم.األدلةالثالثةهي:"جعلالمشترياتالحكوميةتعمل
لصالحالنساء"،و"تعميممراعاةمنظورالنوعالجتماعيفياتفاقيات
التجارةالحرة"،و"تعميممراعاةمنظورالنوعالجتماعيفيسياسات

التجارةوالشركاتالصغيرةوالمتوسطة."

النتائج 

كمؤشرعلىأهميةالبياناتودعمالسياساتالذييوفّرهمركزالتجارة
الدوليةللتمكينالقتصاديللمرأة،انضممايقربمن40بلداًإلىمنصة

SheTradesOutlook.سيواصلالمشروعتوسيعتغطيتهعالميًا.دَعم
مركزالتجارةالدوليةإدراجأولوياتالشركاتالمملوكةللنساءفيِحَزم
التحفيزالخاصةبجائحةكوفيد-19فيبنغالديش.كمادعمالمركزغامبيا
وسيراليونوموريشيوسوليسوتوإلدراجمنظورالنوعالجتماعيفي

استراتيجياتالتنفيذالوطنيةلتفاقيةالتجارةالحرةالقاريةاإلفريقية.عالوةً
علىذلك،وبدعٍممنمركزالتجارةالدولية،صادقتنيجيرياوغامبياعلى

سياساتالمشترياتالحكوميةالمراعيةلمنظورالنوعالجتماعي.
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https://www.intracen.org/itc/women-and-trade/
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https://www.facebook.com/ITCSheTrades%20
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http://Mainstreaming%20Gender%20in%20Trade%20and%20SME%20Policies
http://Mainstreaming%20Gender%20in%20Trade%20and%20SME%20Policies


القضاء على 
الفقر

العمل الالئق 
ونمو االقتصاد

مشروع تمحور 

خلقبيئةأعمالمتطورةفيسريلنكا

 8
أسواق جديدة فُتحت 

 600
 115مليوندولرمن واضعي السياسات التجارية تم تدريبهم

أمريكي
لتنفيذ استراتيجية التصدير الوطنية

خّصصت الحكومة 

الممّولون والشركاء
التحاداألوروبي،ألمانيا؛حكومةسريلنكا
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الروابط

 صفحةالمشروععلىاإلنترنت	�
https://www.intracen.org/EU-SRI-LANKA/EU---Sri-Lanka-

Trade-Related-Assistance/

 تحسينحلولالتسويقالرقميمنسريلنكا)فيديو(	�
https://www.youtube.com/watch?v=yBgs1Wf5DjU

 بوابةمعلوماتالتجارةلسريلنكا	�
https://srilankatradeportal.gov.lk/ 

" زادت مبيعاتنا مرتين بفضل الدعم من المشروع. تمكّنّا من 
تحديد التسويق الرقمي كحلٍّ للعمالء خالل الجائحة." 

-آكينيبيريرا،مديرالتسويقوالتمويلالرقمي،ويبالنكان

السياق 

ضربتجائحةكوفيد-19التجارةوالستثماروالتوظيففيجميعأنحاء
سريلنكا.كانمعدلالنموالمتوقعللبلدفيعام2020أقلمنالمعدل
لفيعام2019،عند-0.5%)انخفاًضامن المنخفضتاريخيًاالذيُسّجِ
2.3%فيعام2019(،وفقًالصندوقالنقدالدولي.دعتالحكومةمركز

التجارةالدوليةإلىمواصلةدعمهللهدفالتجاريلسريلنكاالمتمثل
فيتوفيربيئةأعمالمواتيةللشركاترغمعدماليقينالقتصاديالمرتبط

بالجائحة.

المحور 

فيسنتهاألخيرةمنالتنفيذ،تمحَورمشروعمركزالتجارةالدوليةللمساعدة
لمنالتحاداألوروبيلتلبية المتعلقةبالتجارةفيسريلنكاوالُمموَّ

الحتياجاتالتجاريةالمتطورةلسريلنكاخاللاألزمة،علىأساسالقدرة
الستيعابيةللشركاءالمحليين.

تُرِجمتالستجابةإلىتعديالتعلىمحتوىالمساعدةالفنيةوطرائق
تقديمهالمواءمتهامعالتحدياتالناشئةالتيفرضتهاالجائحة.تضّمن
المحتوىالجديددليالًحولكيفيةتنظيمالتجارةاإللكترونيةوأتمتة

اإلجراءاتالجمركية؛ودراساتلدعمالتشريعاتفيقطاعالسياحة
المتضرربشدة؛ومعلوماتعنكيفيةتعزيزالمواقفبشأنالسياسات

المتعلقةبالتجارةاإلقليمية.

كماأعطىمركزالتجارةالدوليةاألولويةلدعمالنمواألخضروالرقمنة.
وأسفرذلكعنتقديمتدريببشأنالقضاياالبيئيةالمتكاملةفيالتفاقيات
التجارية،وتخطيطلوائحالخدماتالبيئية،ووضعسياسةصناعيةوطنية

خضراءورقميةجديدة.

كماطّورالمشروعوأطلقخاصيةاألداءالمتدّرجخطوةخطوةلبوابة
معلوماتالتجارةلسريلنكا)SLTIP(،والتيتوفرللتجاروواضعي
السياساتوجميعأصحابالمصلحةفيالتجارةوصولًسهالًوشفافًا

إلىالمعلوماتالُموّحدةبشأنإجراءاتورسمياتالتجارةفيالمنتجات
المختارة.

رةفيسريلنكامن كمااستفادتالشركاتالصغيرةوالمتوسطةالُمصّدِ
التدريبالُمصممخّصيًصابشأنكيفيةتكييفخططتسويقالتصديرلتتوافق
معمتطلباتالتصديرالتنظيميةالمتغيرة،وكذلكحولكيفيةتعزيزالعمليات

الداخليةلتلكالشركات.

فيعام2020،تلقّت27شركةدعًماتدريبيًارّكزعلىالوصولإلى
أسواقجديدةوإدارةإجراءاتالتصديرإلىدولالتحاداألوروبيورابطة
جنوبآسياللتعاوناإلقليمي)SAARC(-ماأدىإلىدعم70شركةمنذ
بدءالمشروع.عالوةًعلىذلك،حضرتالشركاتالصغيرةجداًوالصغيرة
والمتوسطةاجتماعاتبينالشركات)B2B(عبراإلنترنت،مثلالحدث
الفتراضيللريطالشبكيلألعمالبينالشركاتالسريالنكيةوالفنلنديةفي

 قطاعاتالتعهيدفيتقنيةالمعلوماتوالتعهيدفيالعملياتالتجارية
.)ITO/BPO(

النتائج

حَشدمركزالتجارةالدوليةتموياًلإضافيًا،ُمكّمالًلتمويلالتحاداألوروبي
فيإطارالمشروع،لدعمإنشاءبيئةأعمالمواتيةللشركاتالصغيرة

جداًوالصغيرةوالمتوسطة.بهدفتعزيزمشاركةالشركاتالسريالنكية
الصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطةوقدرتهاالتنافسيةفياألسواقالدولية،
لالمشروع أُطلقفيأكتوبر2020مشروعمتابعةلتيسيرالتجارة.تُمّوِ
الوكالةاأللمانيةللتعاونالدولي)GIZ(،ويُنفّذهمركزالتجارةالدولية

بالشراكةمعحكومةسريلنكا.

حتىاآلن،خّصصتالحكومةأيًضامايقربمن115مليوندولرلتنفيذ
مبادراتبشأنالبنيةالتحتية،واإلصالحاتالقانونية،والعالماتالتجارية
فيإطاراستراتيجيةالتصديرالوطنيةلسريلنكاللفترة2022-2018،

والتيُصّممتبدعٍمفنيمنمركزالتجارةالدولية. ©
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https://www.youtube.com/watch?v=yBgs1Wf5DjU%20
https://srilankatradeportal.gov.lk/%20


نظامإيكولوجيقويلمنظماتدعماألعمالالتجارية

يعملمركزالتجارةالدوليةمعمجموعةواسعةمنمنظماتدعماألعمالالتجاريةلبناءالقدرةالتنافسيةللشركات
الصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطةللمشاركةفيتجارةمستدامةوشاملة.وتشملهذهالمنظماتالوكالتالتجارية

والستثماريةالُممّولةمنالحكومة،وغرفالتجارة،والجمعياتالقطاعيةوالتجارية،ومجموعاتالُمنتجين،
والتعاونيات،وحاضناتاألعمالالتجارية،ومؤسساتالتدريبالمهني.عندماتكونمنظماتدعماألعمال
التجاريةمرتبطةبنظامإيكولوجيذاتيالتعزيز،فإنهاتمثلُمستفيدينوشركاءمهّمينلمركزالتجارةالدولية

وُمضاعِفينلجهوده.فالمنظماتتوفروصولًُمحّسنًاإلىالشركاتالصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطة،ونطاقاً
أكثرفعاليةمنحيثالتكلفةفيتقديمالخدمات،كماأنهاشريكقديملمواصلةالعملبمجرداكتمالالمشروع.

يزيدالنظاماإليكولوجيالقويالذييضممنظماتفعالةلدعماألعمالالتجاريةمناحتماليةحصولالشركاتعلى
المشورةوالمساعدةالالزمةلالبتكاروالزدهاروتدويلأعمالها.فيعام2020،كانتالمنظماتالمرنةلدعم
األعمالالتجاريةتعنيأيًضاوجوداتجاهأكبرألنتنجوالشركاتمنحالتعدماليقينالقتصاديةوصدمات

الجائحة.
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لون لمجال التركيز 3 في عام 2020: توفير المعلومات  الُممّوِ
التجارية والتحريات عن السوق

لون للصندوق االستئماني لمركز التجارة الدولية - النافذة 1:  الُممّوِ

كندا،الدنمارك،فنلندا،ألمانيا،أيرلندا،النرويج،السويد

لون لمشاريع محّددة الُممّوِ

التحاداألوروبي،المملكةالمتحدةلبريطانياالعظمىوأيرلنداالشمالية،
سويسرا،هولندا،الصين،صندوقالعملالبحرين)تمكين(،منظمة

األممالمتحدةللتنميةالصناعي)UNIDO(،اإلطارالمتكاملالُمعّزز،
السوقالمشتركةلبلدانالشرقوالجنوباإلفريقي)الكوميسا(،

مرفقتطويرالمعاييروالتجارة،المؤسسةالدوليةاإلسالميةلتمويل
 ChocolatsHalba/Coop،PromPeruالتجارة،منظمة

Genossenschaft،وكالةترويجالصادراتالتجاريةفيسانت
 )TEPA(لوسيا

قامفريقالتعزيزالمؤسسيالتابعلمركزالتجارةالدوليةبجمعالبيانات
منمجتمعمنظماتدعماألعمالالتجاريةحولكيفيةتأثيراألزمةعليها

وعلىالشركاتالصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطةالتيتقّدمالخدماتلها.
قاممركزالتجارةالدوليةبتكييفعروضالخدمةلديهوتحديثالبرنامج
المخّصصللتعزيزالمؤسسيبمنهجياتتقييمجديدةلوصفوقياسمدى

صمودواستجابةمنظماتدعماألعمالالتجارية.منخاللنموذج"جاهز،
خبير،مِرن،ُمتّصل،وموثوق")REACT(،أعادمركزالتجارةالدولية
أيًضاتقييممنظماتدعماألعمالالتجاريةفيالمشاريعالجاريةلضمان

تركيزدعمهعلىأيفجواتجديدةقدتواجهتلكالمنظمات.

طوالعام2020،واصلفريقمركزالتجارةالدوليةدعمالدبلوماسية
التجاريةلممثليالشؤونالخارجيةمنخاللورشالعملالعمليةودورات
التعلماإللكترونيبثالثلغات،وبالتزامنمعالتدريبعلىأدواتتحليل
السوقلدىمركزالتجارةالدولية.قاممركزالتجارةالدوليةأيًضابتحديث

دليلالدبلوماسيةالتجاريةالرائدالخاصبهمنخاللمنشورإلكترونيسْهل
الستخداموُمبتكرتضّمنرؤًىمتعلقةبجائحةكوفيد-19،وقوائمتحقق

عملية،وقصصاًعنعملدبلوماسيتجاريفيهذاالمجال.

منخاللالعملجنبًاإلىجنبمعالفرقالفنيةفي25مشروًعامختلفًا
فيمختلفأنحاءإفريقيا،وكذلكفياألردن،وميانمار،وسريلنكا،
وإيران،وباكستان،ومنطقةالبحرالكاريبي،انتقلفريقمركزالتجارة

الدوليةإلىالقنواتعنبُعدلتقييممنظماتدعماألعمالالتجاريةوتدريبها
وبناءقدراتها.وقدطّورخدمةجديدةبشأنالرقمنةلمنظماتدعماألعمال
التجارية،وأدلةومنهجياتجديدةبشأنترويجالتجارةالفتراضية،وتطوير

استراتيجيةلترويجالستثمار،وورشةعملعنالقيادةُعقِدتعنبُعد.
باإلضافةإلىذلك،أجرىالفريقثالثةتقييماتمرجعيةكاملةباستخدام
تقنياتالمقابالتعنبُعد،وقيّم29تعاونيةفيخمسةبلدان،وعّدل35 

أداةلبناءالقدراتلمساعدةمنظماتالدعماألساسيةعلىالتكيّفوالستجابة
بسرعة.

معتقييدالسفر،تحّولفريقمركزالتجارةالدوليةمنالستثمارفي
التغييرالتنظيميالعميقلعددقليلمنمنظماتدعماألعمالالتجاريةإلى
التركيزعلىبناءالوعيوالمعرفةللكثيرين-علىوجهالخصوصلتعزيز

مسؤوليتهمكقادةللنظاماإليكولوجي.فيغضون12شهًرا،وباستخدام
الندواتعبراإلنترنتوعبرالشركاء،قدممركزالتجارةالدوليةرؤى

وتدريبًاألكثرمن850منظمةلدعماألعمالالتجاريةو2,000مشارك
فيمجالاإلستراتيجيات،والحوكمة،وتصميمالخدمات،وقياسالنتائج،

والرقمنة.

أضافمركزالتجارةالدوليةسبعدراساتحالةجديدةإلىمكتبته
علىاإلنترنت،كمانّظمحدثًامختلًطالجوائزتقديريةللحلولالمقدمة
منمنظماتترويجالتجارةالتياستفادتمنالتقنيةعلىأفضلوجه،
أوتبنّتشراكاتجديدة،أوأنجزتفيمجالتحقيقأهدافالتنمية

 Business Swedenالمستدامة.فازبالجوائزكٌلمنالوكالت
م وEnterpriseGeorgiaوProcomer)كوستاريكا(.سيُكرَّ
الفائزونالثالثةوالوصفاءفيمؤتمرمنظمةترويجالتجارةالعالمية

)WTPO(،المقررعقدهفيعام2022فيأكرا،غانا،والذيتشارك
فياستضافتهوكالةترويجالصادراتفيغانا.

فيعام2020،قاممركزالتجارةالدوليةباستثماركبيرفيترقيةمنصته
لتحديثالتقنيةونموذجالتقييم.يتواصلهذاالعملالذييشيرإلىحدوث
لفينموذجتشغيلمركزالتجارةالدوليةلتحسينالوصول،وزيادة تحوُّ
التنويع،وتوسيعالنطاق،وتحسينتحصيلالبيانات.سيظلالنهجالُمحّدث
رالتميّزاإلداريوالتشغيلي،إلىجانبالمساهماتالتيقدمتها للتقييميقّدِ

منظماتدعماألعمالالتجاريةعلىمستوىالعالملتحقيقالنموالقتصادي
الُمستداموالشامل.

عندماتعملمنظماتدعماألعمالالتجاريةبشكلجيدضمننظام
إيكولوجيفعّال،فإنهاتنجزأعماًلأقوىوأكثرجرأةًوتنافسية،مايؤدي
إلىتحسينالوصولإلىسالسلالقيمةالعالميةوزيادةجاذبيةالستثمار.
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العمل الالئق 
ونمو االقتصاد

الصناعة واالبتكار 
والھیاكل األساسیة

االستھالك واإلنتاج 
المسؤوالن

مشروع تمحُور 

دعمقطاعالنسيجوالمالبسفياألردن

"عزّز العمل مع خبير مشروع MENATEX معرفتي حول كيفية تصميم استراتيجية 
وخدمات جديدة وفهم عمالئنا بشكل أفضل." 

-ديناسعيسعة،الرئيسةالتنفيذيةباإلنابةلمركزخدماتالتصميموالتدريبفيمجالالمالبس

الممّولون والشركاء
 )Sida(الوكالةالسويديةللتعاوناإلنمائيالدولي
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الروابط

 صفحةالمشروععلىاإلنترنت 	�
https://www.intracen.org/projects/Global-Textiles-and-

/Clothing-Programme-GTEX 

السياق

يُعّدقطاعالمالبسفياألردنأحدالمحركاتالرئيسيةللتنميةالصناعية
وخلقفرصالعمل.فيعام2019،بلغإجماليصادراتالمنسوجات
والمالبس1.96ملياردولر)خارطةالتجارة(،يذهب88%منهاإلى

 )QIZ(سوقالولياتالمتحدةبموجبمبادرةالمناطقالصناعيةالُمؤهَّلة
واتفاقيةالتجارةالحرة.

نظًراألهميةالقطاعلقتصادالدولة،يهدفمركزالتجارةالدوليةإلى
تحسينالقدرةالتنافسيةللشركاتالصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطة

فيهذاالمجال.يعملالمركزمعالمؤسساتالشريكةعلىتحسينأدائها
وخدماتهاكيتتمكنمندعممجموعةأكبرمنالشركاتالصغيرةجداً

والصغيرةوالمتوسطةبعدالنتهاءمنالمشروع.

منذنهايةعام2019،يقدممركزالتجارةالدوليةالمساعدةلمؤسساتدعم
التجارةوالستثمار)TISIs(فياألردنعبرمشروعالشرقاألوسط

وشمالإفريقيافيقطاعالمنسوجاتوالمالبس)MENATEX(.منخالل
ورشالعمل،والتمرين،ومجموعةمناألنشطةالتدريبية،دعمالمركز
غرفةصناعةاألردن)JCI(،والجمعيةاألردنيةلمصدريالمالبس

واإلكسسواراتوالمنسوجات)JGATE(،ونقابةأصحابمصانعالمالبس
والمنسوجاتفياألردن،وكذلكمركزخدماتالتصميموالتدريبفيمجال

المالبس)GSC(.تُقّدمالمؤسساتخدماتهالعمالئهابشكلأفضل،مع
التركيزعلىمساعدتهمعلىالتوسعوتحسينقدراتهمالتنافسيةوالزدهار

فياألسواقالدولية.

المحور

عندمابدأتجائحةكوفيد-19بالنتشارفياألردن،قاممركزالتجارة
الدوليةبتحليلمستوىنضجواحتياجاتالمؤسساتالشريكةوعّدلخطته

األّوليةللتركيزعلىثالثةمجالترئيسية:تصميمالخدمات،وأفضل
الممارساتلمؤسساتالدعم،وتنسيقالنظاماإليكولوجيلمؤسساتدعم

التجارةوالستثمار.

قّدمفريقمشروعMENATEX-األردنأربعينجلسةتدريبفيستة
أشهر.كمااستفادتمؤسساتمختارةمنالتمرينالفرديلبناءمجموعة

جديدةمنالخدماتوتحسيناستراتيجيةالتصالتلديها.

عملمركزالتجارةالدوليةمعالمؤسساتالتجاريةواألوساطاألكاديمية
والمعاهدالمهنيةلتعزيزالتعاونوجسرالفجوةالقائمةبينالعالماألكاديمي

والقطاعالخاص.اشتملالتدريبوورشالعملعلىتبادلأفضل
الممارساتوالمبادئالتوجيهيةحولالكيفيةالتيينبغيأنتعملبهاهذه

الكياناتمعًالتقويةقطاعالمنسوجاتوالمالبسمنخاللالبحثفي
المشكالتالتيتواجههاالشركاتالصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطة،

وتصميمالمشاريعلمواجهةالتحديات،وتنظيمزياراتللصناعةوالتدريب
الداخليللطالب.

عالوةًعلىذلك،قامتغرفةصناعةاألردنبتدريبالموظفينليصبحوا
بينفيمجالكفاءةالمواردواإلنتاجالدائري،واإلدارةالرشيقة،وتوريد ُمدّرِ
المواد.وبدعٍممنمركزالتجارةالدولية،بدأتالغرفةفيمساعدةأكثرمن

20منالشركاتالصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطةلالمتثالللمعاييرالبيئية
الدولية.باإلضافةإلىذلك،أنشأتالغرفةوحدةالتصنيعالرشيقكخدمة

جديدةتُقّدملعمالئهابمقابل.أكدإيهابقادري،ممثلقطاعالنسيجوالمالبس
فيغرفةصناعةاألردن،علىقيمةالمعرفةالتييجريتقاسمهامعالخبراء
المحليينباعتبارهامفيدةلجميعقطاعاتالصناعة،منحيثتحسينالقدرة

التنافسية،وخلقفرصالعمل،وزيادةالدخل.

النتائج

بحلولنهايةعام2020،قامتثالثمؤسساتبمراجعةاستراتيجياتها
للتركيزعلىتقديمخدماتأكثرتنوًعاواستهدافًاللشركات،معاستخدام

مؤشراتمحددةلقياسفاعليتهاوتأثيرها.

أفادتديناسعيسعة،الرئيسةالتنفيذيةباإلنابةلمركزخدماتالتصميم
والتدريبفيمجالالمالبس،أنالعملمعمركزالتجارةالدوليةعّرفها

علىمواضيعجديدةودعَمهافيزيادةتطويرمهاراتهااإلدارية.وبالمثل،
أفادتسوسنالهباهبة،المديرةالتنفيذيةللجمعيةاألردنيةلمصدريالمالبس

واإلكسسواراتوالمنسوجات،عنتحسنفيمحفظةخدماتالجمعية
وكفاءةالفريقواألداء.

كماأثمرتجهودمركزالتجارةالدوليةلجسرالفجوةبينالصناعةوالمعاهد
المهنيةواألوساطاألكاديميةفيإطارهذاالمشروع.أعربتالجامعة

األلمانيةاألردنية،وهيجامعةرائدةفياألردن،وغرفةصناعةاألردن
عناعتزامهماالتعاونلتعزيزقطاعالمنسوجاتوالمالبسفياألردنمن
خاللمختبربحوثيُكلّفبإيجادحلولللتحدياتالتيتواجههاالشركات

الصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطة.

شركة منسوجات وألبسة مستفيدة من مشروع MENATEX - األردن 

https://www.intracen.org/projects/Global-Textiles-and-Clothing-Programme-GTEX/%20


مشروع تمحُور 

تقويةمنظماتدعماألعمالالتجاريةمنخاللإطارالعمل
REACT)جاهز،خبير،مِرن،ُمتّصل،وموثوق(

" كانت دورة إطار العمل "جاهز، خبير، مِرن، مُتّصل، وموثوق" حول إدارة عالقات 
العمالء مفيدة للغاية وجاءت في الوقت المناسب، حيث تعمل مؤسستي حالياً على إشراك 

موظفين رئيسيين في هذا المجال. ستساعدني الدروس المستفادة خالل الدورة بشكل كبير 
في تحسين عمليات إدارة العالقات مع العمالء." 

-ألكسندردادزاوا،هيئةترويجالصادراتالغانية)GEPA(،غانا

العمل الالئق 
ونمو االقتصاد

السالم والعدل 
والمؤسسات القویة

عقد الشراكات 
لتحقیق األھداف

لون   الُممّوِ
كندا،الدنمارك،فنلندا،ألمانيا،أيرلندا،النرويج،السويد
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تقومطريقةCUBEDلدىمركزالتجارةالدوليةبتقييممدىاستعدادمنظماتالمجتمعالمدنيلتقديممشروعأوبرنامجمعيّن،سواًءبصفتهاشريكاًأومستفيداًأووكالةًتنفيذيةرئيسية.ُصممتطريقة 1
سمات،تتوافقمعأهدافبرنامجأو CUBEDلتقديمرؤىعلىثالثةمستويات.أولً،تختبرالجودةالشاملةللقيادةالمؤسسية،والموارد،والخدمات،والقياس.ثانيًا،تُبيّنمدىاستيفاءالمؤسسةِلِسّتِ

مشروعمحدد)اللتزاموالقدرةوالتصال)C3(،وتوفُّرالمواردلهاوأهميتهاوالعترافبها)R3((.ثالثًا،تحدددرجةوطبيعةالمخاطرالمرتبطةبالتعاملمعأيشريكبعينه.

تستخدمالطريقةاستبيانًاشامالًيتضّمنأسئلةأساسيةوإضافاتمخّصصة،كجزءمنعمليةالمقابلة.يتماشىذلكمعمنهجيةمركزالتجارةالدوليةللمقارنةالمرجعية،ويستندإلىخبرةمركزالتجارةالدولية
.)www.tisibenchmarking.org(فيالدعمعلىالمستوىالمتوسط

السياق

يساعدبرنامجالشراكاتالتجاريةللمملكةالمتحدة)UKTP(التابعلمركز
التجارةالدوليةبلداناًُمختارةفيإفريقياومنطقةالبحرالكاريبيوالمحيط
الهاديعلىتحسينعالقاتهاالتجاريةوالقتصاديةمعالمملكةالمتحدة
والتحاداألوروبيمنخاللتحسيناستفادتهامناتفاقياتالشراكة
القتصاديةألقصىحد.حّددالبرنامجالتحّسنفيقدرةمنظماتدعم
األعمالالتجاريةعلىأنهحيويللتنفيذالفعاللتدخالتالبرنامج.

باستخدامطريقةCUBED1للمسحلدىمركزالتجارةالدوليةإلجراءتقييم
شامللحتياجاتبناءالقدراتالمؤسسية،أكملتكلمنظمةلدعماألعمال

التجاريةتقييًمافييناير2020.أظهرتالردودعلىالمسحأنأهمشواغل
منظماتدعماألعمالالتجاريةكانتالفتقارإلىالتخطيطالستراتيجي

طويلاألجلوالحاجةإلىإظهارالنتائج.

ومعذلك،نظًراللجائحة،احتاجتمنظماتدعماألعمالالتجاريةإلى
إعادةتقييمالفتراضاتاألصليةلتصميموتنفيذبرنامجالشراكاتالتجارية

للمملكةالمتحدة.

المحور

تحّولاهتمامالبرنامجمندعماتصالتالسوقللشركةوالصادراتمن
خاللمنظماتدعماألعمالالتجاريةباتجاهمخاوفأكثرإلحاًحا،مثل

تخطيطاستمراريةاألعمال.

معانتقالالبرنامجللعملعبراإلنترنت،قامالمديرونالقُطريّونبتحديث
خططالعمللتأخذشكلدوراتتدريبيةعبراإلنترنتوالتدريبعلى
موضوعاتمثلاستخداماألدواتالرقميةلتعزيزكفاءةاألعمال.في
الخريف،أطلقالبرنامجمجموعةمنبرامجالتعلّماإللكترونيالجديدة

ألكثرمن200مشاركفي30مؤسسة.

كماتمتطويرإطارعملجديدلمساعدةمنظماتدعماألعمالالتجارية
علىتقييموقياسنتائجالتنميةطويلةاألجلبعدالجائحة،وفقًالخمسسمات

ومهاراترئيسية:إطارالعمل"جاهز،خبير،مِرن،ُمتّصل،وموثوق"
)REACT(

طبّقتالمؤسساتالـ49المستفيدةمنبرنامجالشراكاتالتجاريةللمملكة
المتحدةإطارالعمل"جاهز،خبير،مِرن،ُمتّصل،وموثوق".كانت

المؤسساتالتيجرىتقييمهافيالكاميرون،وجزرالقمر،وكوتديفوار،
وجمهوريةالدومينيكان،وفيجي،وغانا،وجامايكا،ومدغشقر،وزيمبابوي.

أظهرتحليلإطارالعمل"جاهز،خبير،مِرن،ُمتّصل،وموثوق"أنمعظم
منظماتدعماألعمالالتجاريةسّجلتدرجاتعاليةفيسمات"جاهز"و

"موثوق".يشيرذلكإلىمستوىقويمنالدعملدورمنظماتدعماألعمال
التجاريةبينالشركات،ودرجةعاليةمنالثقة.

ومعذلك،أظهرتالدرجاتالمنخفضةفيسمات"خبير"و"مِرن"أن
معظمالمؤسساتتكافحمنأجلالوصولإلىمعلوماتوبياناتعالية

الجودة.كماأكدالتحليلإحجاماًعنتغييرالتجاهوإعادةتخصيصالموارد
والبتكارفيمواجهةحالةعدماليقين.

تناولالبرنامجهذهالتحدياتمنخاللسلسلةمندوراتالتعلماإللكتروني
الجديدةوعروضالندواتعبراإلنترنت،والتيغطتموضوعاتمثل

إدارةالعالقاتمعالعمالء،والتحولالرقمي،والشبكات.حصلمامجموعه
77مشارًكامن20مؤسسةعلىشهادةفيإدارةالعالقاتمعالعمالء

لمنظماتدعماألعمالالتجارية.

النتائج

يحددإطارالعمل"جاهز،خبير،مِرن،ُمتّصل،وموثوق"العناصرالُمعيّنة
الالزمةلمواجهةالتحدياتالمختلفةالناجمةعنالجائحةويقيسها-حالياً
وأيضاًفيعالممابعدالجائحة.يزوداإلطارقادةمنظماتدعماألعمال
التجاريةبمعلوماتدقيقةوفيحينهاعناستجابتهمللصدماتالخارجية،

ويحددالتدخالتالتيتحتاجإليهاتلكالمنظماتلبناءصمودها.

معإطارالعمل"جاهز،خبير،مِرن،ُمتّصل،وموثوق"،أصبحتمنظمات
دعماألعمالالتجاريةاآلنأكثراستعداًدالتغييراألولوياتالمؤسسيةلتلبية

دينامياتالتجارةالتيتتغيربسرعة.

شركة إبسيلون للنسيج والمالبس، برنامج الشراكات التجارية للمملكة المتحدة - مدغشقر

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%253A%252F%252Fwww.tisibenchmarking.org%252F&data=04%257C01%257Cttamminen%40intracen.org%257Ca3fbf64c375e4263b44f08d95d766785%257Cc3476d307bc34f9b9d15f444947ff4cd%257C0%257C0%257C637643585383602439%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000&sdata=oSMtf8ozJgt0TpMx8wlL%252FPllLZ645f5SO9AqOcC7ISI%253D&reserved=0


العمل الالئق 
ونمو االقتصاد

الصناعة واالبتكار 
والھیاكل األساسیة

عقد الشراكات 
لتحقیق األھداف

مشروع تمحُور 

تقنياتمبتكرةلزيادةفرصالوصولإلىالتمويل
فيغربإفريقيا

" ندوات برنامج التنافسية لغرب إفريقيا )WACOMP( عبر اإلنترنت حول الوصول 
إلى التمويل هي تدريب مفيد للغاية بشأن المشهد العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة 
والدور الذي تلعبه منظمات الدعم في تطوير األدوات والمنتجات المناسبة لتلك الشركات 

لكي تنجح." 
-ساديبوجامع،وكالةغامبيالترويجالستثماروالصادرات

الممّولون والشركاء
التحاداألوروبي،الجماعةالقتصاديةلدولغربإفريقيا)ECOWAS(،التحادالقتصاديوالنقديلغربإفريقيا

 )UNIDO(منظمةاألممالمتحدةللتنميةالصناعية،)UEMOA(
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 صفحةالمشروععلىاإلنترنت	�
https://www.intracen.org/WACOMP/about/

�	)WACOMP(النشرةاإلخباريةلبرنامجالتنافسيةلغربإفريقيا 
https://www.intracen.org/WACOMP-Newsletters/

مقابلةمعفاطيماتاكالونمنسيراليونحول"كيفيُعّدالوصول	�
 إلىالتمويلمفتاحالبقاءللشركاتالصغيرة"

https://digital.intracen.org/issue1-21/interview-skills-are-not-
enough/ 

السياق

منظماتدعماألعمالالتجاريةهينقطةالتصالاألولىللشركات
الصغيرةالتيتسعىللحصولعلىمعلوماتبشأناألعمالوالخدمات

المالية.أصبحدعمهذهالوكالتأمًراحيويًافيظلالتحدياتالمفاجئةالتي
تواجهالشركاتالصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطةأثناءالجائحة.

فيالدراسةالمسحيةلمنظماتدعماألعمالالتجاريةالتيأُجريتعبر
منطقةالجماعةالقتصاديةلدولغربإفريقيا)ECOWAS(،أشارت

21منظمةإلىأنمحدوديةالوصولإلىالتمويلتمثلتحديًارئيسيًايواجه
الشركاتالصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطةوالوكالتذاتالصلة

بالتجارة.

المحور

بدأبرنامجالقدرةالتنافسيةلغربإفريقيا)WACOMP(التابعلمركز
التجارةالدوليةفيتزويدوكالتتنميةالشركاتالصغيرةجداًوالصغيرة

والمتوسطةبالخدماتالتجاريةوالماليةلضمانتوفيردعٍمأفضللتلك
الشركاتوتحسينفرصهافيالحصولعلىالتمويل.

بينرّكزعلى أجرىبرنامجالقدرةالتنافسيةلغربإفريقياتدريبًاللمدّرِ
مبادراتالترويجوالتمويلللشركاتالصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطة.

استضافالبرنامجالتدريببالشراكةمعمؤسسةسنغافورةللتعاون
)SCE(،وهيوكالةتابعةلوزارةالخارجيةالسنغافورية.ساهمفيالجلسة

التدريبيةممثلونمنOpportunityNetworkوهيشركةلترتيب
الصفقات،وWajenziوهيمنصةاستثمارنظير-إلى-نظير.

استفادالمشاركونمنمقدمٍةفيالئتمانوتمويلاألسهم،وكذلكفيما
يتعلقبإرشادالشركاتالصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطة.باإلضافةإلى
ذلك،غّطتسلسلةالتدريبتطويرتقنياتمبتكرةلتشجيعالمسؤولينفي

الشركاتالصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطةعلىتوظيفخدماتالوكالة.
تبادلالمتدربوناألفكارحولأفضلالممارساتوالفرصالمتاحةللشركات
الصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطةلتأمينالشراكةالمالية،وكذلكالدروس
المستفادةبشأنتخطيطأعمالسالسلالقيمة،وتحليلنقاطالقوةوالضعف
والفرصوالمخاطر)SWOT(،وقضاياالمتثالالقانوني،والمحاسبة.

النتائج 

بعدسلسلةالتدريب،بدأتوكالتتطويرالشركاتالصغيرةجداًوالصغيرة
والمتوسطةفيإدخالمناهججديدةودعمقراراتالستثمارللمستفيدين
منها.زّودتالوكالتمايقربمن90منأصحاباألعمالبمعلومات

عناألدواتالرقميةلدعمأعمالهمفيهذهاألوقاتالمضطربة.

كمااتسعنطاقبرنامجالتدريباإلقليميللمدربينالتابعلبرنامجالقدرة
التنافسيةلغربإفريقياليشملالمستوىالوطني،وشرعثالثةمستشارين
ماليينتلقّواتدريباًإقليمياًفيدعم48شركةمنالشركاتالصغيرةجداً

والصغيرةوالمتوسطةوشركاتزراعيةمنخاللبرنامجالقدرةالتنافسية
لغربإفريقيا-سيراليونعلىالمستوىالقُطري.

1. و 2. شركة JMK Foods Limited، منِتج لزيت النخيل، سيراليون 

12

%20https://www.intracen.org/WACOMP/about/%20
https://www.intracen.org/WACOMP-Newsletters/%20
https://www.intracen.org/WACOMP-Newsletters/%20
http://eye.maillink.intracen.org/c?p=wATNAbPDxBBX8tCI5E51Q9C50LD3JO_6b9Ck0J3EEEAi0Ks20KwCRUTQqmxi0LR6MzfQg9kjaHR0cHM6Ly93d3cub3Bwb3J0dW5pdHluZXR3b3JrLmNvbS-4NWE3MDNlNDdiODViNTM2YTlmNGJmNjA4xBDQthM8ehMlRfbQm1zQoFLu0IFg0KW5ZXllLm1haWxsaW5rLmludHJhY2VuLm9yZ8QU0NvQxtCD0KHQghrQsWVo93kM0NdoVmMZ0IkiXw
http://eye.maillink.intracen.org/c?p=wATNAbPDxBBX8tCI5E51Q9C50LD3JO_6b9Ck0J3EEDbQgFbQl9Ck9kvQ09C3MEnhTtDX0LgptWh0dHA6Ly93YWplbnppLmNvLmtlL7g1YTcwM2U0N2I4NWI1MzZhOWY0YmY2MDjEENC2Ezx6EyVF9tCbXNCgUu7QgWDQpblleWUubWFpbGxpbmsuaW50cmFjZW4ub3JnxBTQ29DG0IPQodCCGtCxZWj3eQzQ12hWYxnQiSJf
http://www.intracen.org/WACOMP-Sierra-Leone/
http://www.intracen.org/WACOMP-Sierra-Leone/


العمل الالئق التعلیم الجید
ونمو االقتصاد

مشروع تمحُور 

برنامجالشبابوالتجارة

 430
ز على الشباب  محوراً تُرّكِ

 6
 ندوات عبر اإلنترنت مع 
380 محوًرا مشارًكا

12 
فرعاً لرواد األعمال الشباب 
مرتبطة بمحاور دعم 

أساسية

 3 300 +   
عضو محلّي من مجتمع رواد األعمال 
الشباب تم ربطهم بمحاور دعم أساسية 

في بلدهم

الممّولون والشركاء
كندا،الدنمارك،فنلندا،ألمانيا،أيرلندا،النرويج،السويد؛جميعالمتبرعينفيالنافذة1
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كشفتدراسةمسحيّةأنرواداألعمالالشبابيجدون	�
 استراتيجياتجديدةللتعاملمعالجائحة

https://stage.intracen.org/layouts/2coltemplate.aspx?pageid=
47244640256&id=47244681030 

" من خالل النهج الجديد لمنظمات الدعم األساسية، يجري ربط 
رواد األعمال الشباب في أوغندا بمحور محلي للدعم والموارد 

واألنشطة. إننا نضمن أن يكون للشباب دائمًا منظمة يلجؤون إليها 
تتفهم تحدياتهم وفرصهم في السياق المحلي." 

سةمنظمةI-ProfileFoundation،ممثلةمجتمعرواداألعمالالشبابفيأوغندا -عائشةعلي،مؤّسِ

السياق

فييونيو2020،قامبرنامجالشبابوالتجارةالتابعلمركزالتجارةالدولية
باستطالعآراء353منرواداألعمالالشبابعلىمستوىالعالم.كشفت
النتائجأنالشبابيكافحللحصولعلىالدعمالمؤسسيالمناسبلمواجهة
التداعياتالقتصاديةللجائحة.وعلىوجهالخصوص،أشار38%منهم
إلىعدموجودمنظمةتساعدهم.28%فقطمنرواداألعمالالشباب
وصفواالَمحاوروحاضناتاألعمالالتجاريةوالمسّرعاتبأنهامفيدة.

المحور

عقدالبرنامججلسةعصفذهنيمعمجموعةمنالَمحاورالتيتركز
علىالشبابللمشاركةفيتصميمحزمةللمساعدةالفنيةلرواداألعمال

الشبابوالتحققمنجودتها.تضمنتالحزمةتحسينالوصولإلىالبيانات
والمعارفبشأناحتياجاترواداألعمالالشبابأثناءالجائحة.احتاجت
الَمحاورأيًضاإلىالمساعدةلفهمالتحدياتالجديدةالمفروضةعلىنماذج

أعمالهاوالستجابةلهابشكلأفضل.

اعتمدبرنامجالشبابوالتجارةالتابعلمركزالتجارةالدوليةنهًجاذاشقين
لتوسيعنطاقحزمةالمساعدةالفنيةبه،بمايتجاوزشبكتهالخاصةمن

المحاورالتيتُرّكزعلىالشباب:1،التحّولالرقمي،و2،تعزيزالوجود
المحليللَمحاور.

بدأالبرنامجسلسلةمنورشالعملالرقميةحولالستعدادلالستثمارفي
الشركاتالناشئة،والشراكات،وورشالعملعنبُعد،وبرامجالحضانة
الفتراضيةلألعمالالتجارية.كماأطلقورشتْيعمللبناءالقدراتعبر

اإلنترنتلمحاورالتقنيةبالتعاونمعخدمةBongoHiveوفريقمبادرة
المسارالسريعللتقنيةإلفريقيا)FastTrackTech(التابعلمركزالتجارة

الدولية.باإلضافةإلىذلك،تمتكييفأدواتالمقارنةالمرجعيةللتعزيز
المؤسسيوموادالتدريبالخاصةبمركزالتجارةالدوليةلتناسبالَمحاور

التيتركزعلىالشباب.

لتعزيزالوجودالمحلي،قامبرنامجالشبابوالتجارةبتوسيعنطاقتعاونه
المباشرمعَمحاورمختارةمنخاللإشراكهاكمنظماتدعممحليةللفروع
المجتمعيةلبرنامجرواداألعمالالشباب)!Ye(.يضممجتمعرواداألعمال
الشباب)!YE(أكثرمن18,000شابوفتاةمنرواداألعمال،باإلضافة

هينالخبراء.فيعام2020، إلىالَمحاور،وشركاءالشبكة،والُموّجِ
ارتبطكلفرعمنمجتمعرواداألعمالالشباببمنظمةأساسيةلدعمرواد

األعمالالشبابعلىنطاقواسع.يوفرالبرنامجدعًماُصّممخّصيًصا
للمنظماتاألساسيةلدعمهؤلءالرواد،ويعملبنشاطحالياًمع12محوراً
تُستخدمكمنظماٍتللدعمفيدولمثلالفلبين،وغينيا،وكينيا،وباكستان.

باإلضافةإلىذلك،دخلبرنامجالشبابوالتجارةالتابعلمركزالتجارة
الدوليةفيشراكةمعKumasiHive،وهيإحدىالمنظماتاألساسية

التيتدعمفروعمجتمعرواداألعمالالشبابفيغانالبدءتنفيذأول
برنامجلتعزيزمجتمعرواداألعمالالشباب-وذلكمنخاللمنهجمدته

14أسبوًعالتدريبالشركاتالتييقودهاالشباب.

النتائج

حالياً،يدعمبرنامجالشبابوالتجارةشبكةمن430محوراًحولالعالم،
بمافيذلكمنظماتالدعمبفروعمجتمعرواداألعمالالشباب.تمربط
منظماتالدعمهذهبأكثرمن3,300منرواداألعمالالشبابفيجميع
الفروعالقُطريةاإلثنيعشر.دَعمالبرنامجأكثرمن380محوراًمن

خاللسلسلةورشالعملالرقميةالقائمةحالياً،ويواصلإنشاءحيّزجماعي
مشتركلتبادلالمعرفةبينالَمحاورعلىمستوىالعالم.

عالوةًعلىذلك،يواصلبرنامجالشبابوالتجارةتوسيعاستخدامهلقنوات
التصالالمختلفة،ويتواصلاآلنبانتظاممعشبكةالَمحاورعبرمنصات
LinkedInوWhatsAppوالمنصةالُمحّسنةلمجتمعرواداألعمال

الشباب.توفرهذهالمنصةاآلنللَمحاورولمنظماتدعماألعمالالتجارية
وسيلةللتواصلوالتفاعلمعجمهوركبيرمنرواداألعمالالشبابمن
مكانواحد.يمكنلكلمحورإنشاءمجموعاتمعينةوإدارتهاواإلشراف

عليهاونشرالفرصوتنظيمالفعاليات.

يواصلالبرنامجالعملمنأجلتعزيزالَمحاوركُمضاِعفاتللتمكين
القتصاديللشباب.واألهممنذلك،يواصلالبرنامجربطرواداألعمال

ه،وموثوقبه،ويسهل الشباببهذهالَمحاورللحصولعلىدعٍمُموجَّ
الوصولإليه.

https://stage.intracen.org/layouts/2coltemplate.aspx?pageid=47244640256&id=47244681030
https://stage.intracen.org/layouts/2coltemplate.aspx?pageid=47244640256&id=47244681030


تعزيزالتنافسيةالدوليةللشركاتالصغيرةجداً
والصغيرةوالمتوسطة

تجريأكثرمن80%منالتجارةالعالميةضمنسالسلالقيمة،وتشكلالمنتجاتالوسيطة،وليسالنهائية،60%منتجارة
البضائعفيالعالم.الفرصتنتظرالشركاتالصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطةالتيتستطيعتعزيزقدرتهاالتنافسيةالدولية
والستفادةمنسالسلالتوريدالدولية.ومعذلك،فغالبًاماتواجهالشركاتالصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطة،لسيمافي

البلدانالنامية،عوائقعندالتصالبأسواقجديدةأوعندالمتثاللمتطلباتالسوق.

يدعممركزالتجارةالدوليةالشركاتالصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطةلمواجهةهذهالتحدياتولكيتصبحأكثرقدرةعلى
المنافسةمنخاللتحسينإدارةسالسلالتوريدوإضافةالقيمة،وكذلكعنطريقالتسويقوالعالماتالتجارية.يمّكنهذاالدعم
الشركاتمنالوصولإلىاألسواقالدوليةمنخاللتسهيلالتصالتالتجارية،كمايعززالمتثالللمعاييرواللوائحالفنية.

خاللعام2020،قّدمبرنامجالقيمةالمضافةللتجارةالريادةالفكريةوالمساعدةالفنيةالمتعلقةبالتجارةمنأجلالتنمية
فيمختلفالقطاعات-مناألليافوالمنسوجاتوالمالبسإلىريادةاألعمالالرقميةوالسياحة.استهدفالبرنامجإدخال
تحسيناتعلىالنظماإليكولوجيةالتيتعملالشركاتالصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطةمنخاللهاعبرسالسلالقيمة.

كانالحواربينالقطاعينالعاموالخاصمحورياًلعملياتالبرنامج.

كمانِشطبرنامجecomConnectالتابعلمركزالتجارةالدوليةبدرجةكبيرةفيعام2020،حيثلبّىالهتمامالذى
تزايدفجأةًبالتجارةاإللكترونية.قّدمالبرنامجمجموعةواسعةمنوسائلالتعلمالفتراضيواألدواتالرقمية،ماساعد

الشركاتالصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطةعلىالتصالباإلنترنتبسرعة،وبناءالمهاراتالرقميةاألساسية،وتعزيز
إلمامهابالحلولالرقمية.عقدالمشاركونمن49دولةاجتماعاًافتراضياًفيإطارسلسلةمعارفروادالتجارةاإللكترونية

التابعةلمركزالتجارةالدولية،والتيدّربتأصحاباألعمالالتجاريةالصغيرةفيالشرقاألوسطوشمالإفريقياعلى
الستفادةمنالتجارةاإللكترونية.
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23 1

1,2. و 3. منتجو شاي هيمااليا شانغريال في نيبال 4. ورشة عمل أداة خارطة االستدامة، نيبال SOLID .5، شركة خدمات تقنية المعلومات، السنغال

كماقامالبرنامجبتدريبالشركاتالصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطةعلى
كيفيةتطويراستراتيجيةللتجارةاإللكترونية،ورقمنةمنتجاتهاوخدماتها

ودمجهافياألسواقالرقمية.فييونيو2020،أطلقمركزالتجارةالدولية
،)AfricaMarketplaceExplorer("أداة"ُمستكِشفأسواقإفريقيا
عبراإلنترنتلستخدامهامنقِبَلالشركاتالصغيرةوالمتوسطةوواضعي

السياساتالذينيستكشفونأسواقالتجارةاإللكترونيةاإلفريقية.

يوفرقطاعالتقنيةاإلفريقيالعديدمنالفرص،ولكنلتزالهناكالعديد
منالتحدياتالتيتحولدونتحقيقالشركاتإمكاناتهاالكاملة.لمعالجة

 #FastTrackTech(ذلك،رّكزتمبادرةالمسارالسريعللتقنيةإلفريقيا
 )NTF IV(والصندوقالستئمانيالهولندي-المرحلةالرابعة)Africa

علىدعمرواداألعمالالرقميينوالشركاتالصغيرةجداًوالصغيرة
والمتوسطةفيمجالالخدماتالُمعتِمدةعلىتقنيةالمعلومات)ITES(في
إفريقياجنوبالصحراء،وربطهذهالشركاتبسالسلالقيمةالدولية.أحد
األمثلةعلىذلكهوشركةSOLID،وهيشركةسنغاليةلخدماتتقنية

المعلوماتشهدتزيادةفيإيراداتهاتجاوزت7%فيعام2020.بمساعدة
مشروعللصندوقالستئمانيالهولندي-المرحلةالرابعة،استحوذتالعمليات
التجاريةفيكوتديفواروبوركينافاسوعلىأكثرمنربعمبيعاتالشركة،

وحققالعملعنبُعدوفُوراتكبيرة.

فيعام2020،ساعدمركزالتجارةالدوليةتعاونياتالشايالنيبالية،
التيتأثرتبشدةباألزمة،علىالنجاةمنإغالقالبالدخاللأهمموسٍم
للحصادلهاخاللالعام.فيإطارمشروعMarketplaceIIالتابع

للوكالةاألمريكيةللتنميةالدولية)USAID(،ضَمنمركزالتجارةالدولية
استمراريةاألعماللـ17منتًجاللشايفيمنطقةإيالمفينيبال،ماأسفر

عنأعمالتجاريةبقيمة425,000يورو.

لون لمجال التركيز 4 في عام 2020: الربط بسالسل  الُممّوِ
القيمة الدولية

لون للصندوق االستئماني لمركز التجارة الدولية - النافذة 1:  الُممّوِ
كندا،الدنمارك،فنلندا،ألمانيا،أيرلندا،النرويج،السويد

لون لمشاريع محّددة الُممّوِ

التحاداألوروبي،المملكةالمتحدةلبريطانياالعظمىوأيرلندا
الشمالية،هولندا،سويسرا،السويد،اإلطارالمتكاملالمعزز،كوريا،
،ChocolatsHalba/CoopGenossenschaft،ألمانيا

منظمةاألممالمتحدةللتنميةالصناعية)UNIDO(،المؤسسةالدولية
اإلسالميةلتمويلالتجارة،الصندوقالستئمانيمتعددالشركاء

)MPTF(،اليابان،الولياتالمتحدة،البنكالدولي،منظمةاألغذية
والزراعةلألممالمتحدة،مرفقتطويرالمعاييروالتجارة،بنكقطر

)UNDP(للتنمية،برنامجاألممالمتحدةاإلنمائي
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العمل الالئق التعلیم الجید
ونمو االقتصاد

مشروع تمحُور 

بناءالقدراتوتقييمالجاهزيةللشركاتاإلفريقيةالناشئةفي
التقنية مجال

المساواة بین 
الجنسین

 1 181 300 
دولرأمريكي

قيمة الصفقات التجارية واالستثمارات 
التي ُجِمعت في عام 12020 

 800 000  
دولرأمريكي

قيمة االستثمارات لشركات التقنية اإلفريقية 
الناشئة

 1 063
من رّواد األعمال الرقميين األفارقة تلقّوا 

تدريباً

1 181,000 دوالر أمريكي هي قيمة الصفقات 

التجارية خالل عام 2020 التي تُنسب صراحةً إلى 
مبادرة المسار السريع للتقنية إلفريقيا 

الممّولون والشركاء
.)NTF IV(كندا،فنلندا،ألمانيا،أيرلندا،النرويج،السويد،الصندوقالستئمانيالهولندي-المرحلةالرابعة
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الروابط

�	O’Genius Pandaشركة 
https://www.opanda.xyz/

 برمجياتEasyLMDتُحِدثثورةفيعملمؤسساتالتعليمالعالي	�
https://stage.intracen.org/news/In-Benin-EasyLMD-

revolutionises-the-work-of-higher-education-institutions/

�	EasyLMD 
https://easylmd.com/

 صفحةمبادرةالمسارالسريعللتقنيةإلفريقياعلىاإلنترنت	�
https://www.intracen.org/e-Trade-for-Impact/Fast-Tracking-

Digital-Entrepreneurship-in-Africa/

 مجموعةمبادرةالمسارالسريعللتقنيةإلفريقياعلىفسيبوك	�
https://www.facebook.com/groups/FastTrackTechAfrica/?mo
dal=false&should_open_composer=false&hoisted_section_

header_type=notifications

 صفحةبوابةالبياناتالمفتوحةلمركزالتجارةالدوليةبشأنالمشروع	�
https://npp.itc-cci.net/#B898)loginrequired(

السياق

ل يخلقالقطاعالرقميسريعالنموفرصعملعلىنطاقواسع،وسيُعّجِ
منالتحّولالجتماعيوالقتصاديفيإفريقيا.فيأكتوبر2019،بدأت
 )#FastTrackTechAfrica(مبادرةالمسارالسريعللتقنيةإلفريقيا
دعمقطاعالتقنيةعلىثالثةمستويات:واضعيالسياسات،ومؤسسات

دعمالتجارةمنالجيلالتالي،ورّواداألعمالالرقميينوشركاتهمالتقنية
الناشئة.اليوم،يتلقّىرواداألعمالالرقميونتدريبًاعلىالمهاراتالرقمية

والتجارية،والظهورفياألحداثالمحليةواإلقليميةوالدولية،وأنشطة
الربطبينالشركاتوبعضها،والتوافقمعشركاترأسالمالالستثماري
ومصادرالتمويلاألخرى،فضالًعنالدعممنالنظماإليكولوجيةلريادة
األعمال.تعملالمبادرةفيسبعةبلدانجنوبالصحراءالكبرى:بنين،

وإثيوبيا،وكوتديفوار،ومالي،ورواندا،وتنزانيا،وزامبيا.

المحور

بعدُمضّىخمسةأشهرفقطعلىبدءمبادرةالمسارالسريعللتقنيةإلفريقيا،
تعيّنعليهابالفعلمواءمةأنشطتهاوتكييفهامعالواقعالجديدللجائحة.
باستخدامأداةالتشخيصثنائيةاللغةDiagnosticsTool#360من

مركزالتجارةالدوليةللشركاتالتقنيةالناشئة،قامتالمبادرةبتقييمتدويل
األعمالللشركاتالناشئةالمستفيدةومدىجاهزيتهاللمستثمرين.

بناًءعلىهذهالتقييمات،قامالمركزبتكييفموادالتدريبلتشملتدريبًا
علىإدارةاألزماتودعًمااستشاريًاافتراضيًافرديًابشأنتعديلالعمليات

أثناءجائحةكوفيد-19.تلقتالشركاتالناشئةوموظفوهاالذينكانوا
يعملونمنالمنزلِحَزمبياناتلإلنترنت.

تلقّىأكثرمن1000منرواداألعمالالرقميينومؤسسيالشركات
الناشئة،بمافيذلكمايقربمن300امرأةو700شاب،هذاالتدريب
المعّدلمنخاللندواتعبراإلنترنت،ودوراتتدريبيةجماعيةعبر

اإلنترنت،وتدريبافتراضيفردي.تمتوفيرالتدريبعلىبناءالشبكات
والقدراتلستةمحاورتقنية.

كانهناكأيًضاتركيزُمعّدلعلىالمشاركةفيالعديدمناألحداثالدولية
الفتراضيةبينالشركاتوبعضها)B2B(.تمثّلأحدهذهاألحداث
فيساحةإفريقيا)AfricaArena(،حيثأسفرتمسابقةفيإطار

مبادرةالمسارالسريعللتقنيةإلفريقياعنحصولسبعةمستفيدينعلى
جائزةقيمتها10,000مننقاطالئتمانلدىخدماتأمازونلإلنترنت

)AmazonWebServices(،باإلضافةإلىدعمتنفيذأنشطةتطوير
األعمال.

النتائج

أدىالعرضالمعدَّللخدماتمبادرةالمسارالسريعللتقنيةإلفريقياإلىنتائج
مفيدةفيعام2020.وقّعالمشاركونصفقاتتجاريةبقيمة181,000 

دولرأمريكيخاللفعالياتلقاءاتالشركاتمعالشركاتوالتوفيقبينها،
وحشدتالشركاتالناشئةمامجموعه800,000دولرأمريكيمن

الستثمارات.صممت/أدخلتأكثرمن100شركةناشئةفيمجالالتقنية،
بمافيذلك30شركةتقودهانساء،تغييراتعلىخططتدويلأنشطتها.

استفادتشركةO’Geniusالروانديةالناشئةللبرمجيات،والتيتعمل
علىتطويرحلولتعليميةلألجهزةالمحمولةوالويب،منالتدريبالذي
قدمتهمبادرةالمسارالسريعللتقنيةإلفريقيالتصميمنظامهااألساسي

لتلبيةالطلبالمتزايدعلىالتدريسعنبُعد.تلقّتالشركةاستثماًرابقيمة
200,000دولرأمريكي،وارتفععددموظفيهامنثمانيةفيعام2019 

إلى27فيعام2020عندماكانتالشركةالناشئةنِشطةفي375 
مدرسةرواندية،حيثقدمتخدماتهالـ11,000طالبومعلموسّجلت

منصتهازياراتمن110دولة.وجديربالذكرأندرجاتالطالبتحسنت
.O’Geniusبنسبة11%بمجردبدئهمفياستخداممنصة

كانتشركةTechnologyForeverGroupفيبنينإحدى
شركاتالتقنيةاألخرىالتيشهدتنمًواخاللالجائحة.استُخدمتطبيقها
EasyLMDللمدارسالثانويةعلىاإلنترنتبنجاحفيستجامعات
خاللعام2020.ونتيجةًلذلك،نماحجممبيعاتالشركةبنسبة%71

)أكثرمن50,000دولرأمريكي(وازدادتالعمالةبنسبة17%.ترتبط
هذهاإلنجازاتبالدعمالُمقّدممنقِبَلمبادرةالمسارالسريعللتقنيةإلفريقيا.
عّززالمشروعمصداقيةالشركةوسمعتهامنخاللأساليبأفضللعرض
المنتجات،ووفّرتدريباًفيمجالالبحثعنالمبيعات،ووضعالميزانية
والتسويق،باإلضافةإلىالوصولإلىاتصالموثوقباإلنترنتوتحسين

الظهورعلىخدماتأمازونعلىاإلنترنت.

" أثناء الجائحة، كان معلمو المدارس الثانوية يطلبون موارد 
ومواد عبر اإلنترنت، ألنهم اآلن يفهمون كيفية استخدام التقنية 

في التدريس. بسبب مبادرة المسار السريع للتقنية إلفريقيا، 
نقوم اآلن بتكييف البرمجيات لالستخدام من ِقبَل عمالء الدوليين 

أيًضا" 
-أوريجانإيجيرانزا،مؤسسشركةO’Genius Pandaوالرئيسالتنفيذيلها

©
 O

’G
en

iu
s 

Pa
nd

a

https://www.opanda.xyz/
https://www.opanda.xyz/
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مشروع تمحُور

ابتكارالمساعداتالفنيةللوصولإلىالمجتمعاتالمتضررة
منالنزاعفيكولومبيا

 51
 ُمنتِجاً حصلوا على

شهادة تصدير واحدة على األقل

 104
من ُمنتجي الليمون التاهيتي تم ربطهم 

رين بُمصّدِ

73مليونطن
 من الليمون التاهيتي ُصّدرت 
في غضون ثالثة أشهر 

لون   الُممّوِ
التحاداألوروبي،كندا،الدنمارك،فنلندا،ألمانيا،أيرلندا،النرويج،السويد
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العمل الالئق 
ونمو االقتصاد

عقد الشراكات 
لتحقیق األھداف

الحد من أوجھ 
عدم المساواة
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الروابط

 صفحةالمشروععلىاإلنترنت	�
https://www.intracen.org/PUEDE/

 السالموالوحدةمنخاللالتنميةاإلنتاجيةوالتجارة)فيديو(	�
https://www.youtube.com/watch?v=geJT0WWMBzM

 مجموعةمشروعPUEDEفيكولومبياعلىفيسبوك	�
https://www.facebook.com/groups/275485066831811/

صفحةمشروعالصندوقالستئمانياألوروبيعلىاإلنترنت	�
 )باإلسبانية(

https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/project/colombia-

puede/ 

السياق

تعدكولومبياأحدأكثرالبلدانتنوًعافيالعالم،حيثتتمتعبأراضيخصبة
ومواردوفيرة.خضعتالبالدلواحدةمنأطولالنزاعاتالمسلحةفي

التاريخ،والتيدّمرتسبُلالعيش-لسيمافيالمناطقالريفية.فينوفمبر
2016،وبعدمفاوضاتمطولة،وقّعتالحكومةالكولومبيةوالقوات

المسلحةالثوريةالكولومبية)FARC(التفاقيةالنهائيةإلنهاءالصراع
وبناءسالممستقرودائم.لدعمجهودبناءالسالم،تلقتكولومبيامساعدة
فنيةوماليةمنمجتمعالتعاونالدولي،وخاصةًمنالتحاداألوروبي،من

.)EUTF(خاللالصندوقالستئمانيلالتحاداألوروبيلكولومبيا

الهدفالعاملهذاالصندوقهوتحقيقسالمدائمومستداممنخالل
تحسينالظروفالمعيشيةفيالمناطقاألكثرتضرًرامنالنزاعالمسلح

)ZOMAC(.منذعام2018،يوفرالصندوقالستئمانيلالتحاد
األوروبيلكولومبياالتمويللمشروعPUEDEالتابعلمركزالتجارة
الدوليةفيكولومبيا،والذييسعىإلىتعزيزدخل2,000منصغار
المنتجينلليمونوجوزالهندوالكاكاوالتاهيتيفيأربعبلدياتبمناطق

ZOMACفيمقاطعةنارينيو.

بالتعاونمع20اتحاداًللمزارعينالمحليين،يقدممركزالتجارةالدولية
برامجالستدامةوشهاداتالجودة،ويحددالفرصالتجاريةالقابلةللتنفيذ،

ويسّهلالوصولإلىالمساعدةالفنيةوالبنيةالتحتية،ويُعّززقدرات
منالمنتجينوالجمعيات. ومهاراتكّلٍ

المحور

فيدراسةمسحيةلتأثيرجائحةكوفيد-19علىالمزارعينالمشاركينفي
المشروع،أفاد83%منهمبمواجهةصعوباتفيالوصولإلىالغذاء،
بينمالميتمكنعدٌدمماثلمنالحصولعلىمعداتالحمايةالشخصية.
عانىمايصلإلى62%منالخسائرالمالية،وأبلغ47%عنزيادة

تكاليفاإلنتاجالمتعلقةبالقوىالعاملةوتوريداإلمداداتالزراعية.كماوجد
سواء،ويرجع 69%آخرونصعوبةًفيالنقللألفرادوالمنتجاتعلىحّدٍ

ذلكأساًساإلىندرةالمركبات.عالوةًعلىذلك،أشارالمزارعونإلى
زيادةالجريمةالمنظمةالتيتنطويعلىإنتاجالمخدراتغيرالمشروعة.

فيهذاالسياقالهشواآلثارالسلبيةلجائحةكوفيد-19،عّمقمركزالتجارة
الدوليةالتزامهتجاهمنطقةنارينيو.أعادمشروعPUEDEفيكولومبيا
تخصيصجزءمنمواردهلتوفيراإلغاثةالطارئةلـ1,339أسرةفي

شكلأغذيةومعداتللحمايةالشخصية.

أعادالمشروعتصّوراستراتيجيتهالخاصةبالمساعدةالفنيةبشأنشهادات
التصديرواعتمدأساليبجديدةللتدريب.تضّمنذلكاستخدامالتحديات
المبتكرةعلىوسائلالتواصلالجتماعيوالمسابقاتالصغيرةبين
المنتجين،باإلضافةإلىالتغطيةاإلذاعيةالمحليةبعنوان"العودةإلى

األساسيات"فيالمناطقالتييكونالتصالفيهاضعيفاً.ساهمتاألنشطة
فيتعزيزمشاركةالُمنتجينوتحسينجودةمنتجاتهم.

أثناءاإلغالق،عملفريقالمشروعبشكلوثيقمعمنظماتالمزارعين
لتجميعوتطويروإنهاءالعمليةالالزمةللخضوعإلجراءاتالتدقيقبشأن
شهاداتالجودة.بعدفترةوجيزةمنانتهاءاإلغالقالذيدامستةأشهر،
حصل51مزارًعاعلىشهاداتتصديررسميةمنالمعهدالزراعي

الكولومبي.وبالمثل،تمّكن17مزارًعامنتجديداعتمادهمبشأنالمواد
.GlobalG.A.Pالعضوية،بينماحاز13مزارًعاشهادة

بعدالحصولعلىهذهالشهادات،قام104مزارعاً،تمثلهمستجمعيات
للمزارعين،بالتوقيععلىصفقاتتصديرتجاريةجديدةوأكثَرربحيةبشكل

ملحوظ.كانسعربيعالكيلوجراممنالمنتَجفيسوقالتصديرضعف
السعرالمحليالذييدفعهالوسطاءتقريبًا.تضّمنتإحدىصفقاتالتصدير
هذه73طنًامتريًامنليمونتاهيتيإلىمنطقةالبحرالكاريبيعبرشركة
التصديرالكولومبيةFrutalesLasLajas.فيالفترةمنأكتوبرإلى

ديسمبر2020،بلغتقيمةالليمونالُمصدَّر11,500دولرأمريكي.بلغ
سعرالتصديرالمدفوع1082$بيزوكولومبي/كجممقابل582$بيزو
كولومبي/كجمفيالمتوسطدفعهالوسيطالمحلي.ويعنيذلكفرقًاقدره
500$بيزوكولومبي/كجمللمنتج-أيزيادةبنسبة86%فيالدخل.

النتائج

باإلضافةإلىالحصولعلىأسعارأفضل،يساعدالمشترونالذينيتحلّون
بالمسؤوليةالمزارعيَنفياستراتيجياتُمحّسنةللوجستيات،وجوانبإدارة
التدفقالنقديوالجودة.أدىهذاالزخمإلىزيادةالهتمامبالزراعةكمصدٍر

مستدامللرزق،فضالًعنالتزاٍمأكبرمنقِبَلجمعياتالمزارعين.

" يقدم مركز التجارة الدولية استراتيجيات تسويق مبتكرة تستند 
إلى واقع هذه المناطق الريفية، وتهدف إلى زيادة دخل المزارعين 

وتحسين سبُل العيش." 
-رينيهألركون،مديرمشروعبمركزالتجارةالدولية.
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العمل الالئق 
ونمو االقتصاد

عقد الشراكات 
لتحقیق األھداف

مشروع تمحُور

ربطالشركاتاألوكرانيةالصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطة
باألسواقالمحليةوسالسلالقيمة

الصناعة واالبتكار 
والھیاكل األساسیة

 %60 
تقريباً من الهيكل اإلداري للمزارع 

 األوكرانية حالياً 
من النساء 

 807
اتصاالً تجارياً أجرتها الشركات المستفيدة 
من المشروع مع الشركاء الُمحتَملين أثناء 

المعارض التجارية 

شركتان 
أرسلتا بشحناتهما األولى من التفاح 
األوكراني الطازج إلى التفيا والسويد 
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الممّولون والشركاء
السويد
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 أولشركةفيأوكرانيالتجميعمنتجيالتفاح	�
https://uspafruit.com/apples/

�	 VitaminBox.com.ua 
https://vitaminbox.com.ua/eng#rec204688375 
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السياق

فيأوكرانيا،أدىاإلغالقإلىالتضييقعلىاألسواقالراسخة،ماأثربصورة
خاصةعلىصغارالمنتجين.معإغالقاألسواقالمحليةللبيعبالجملة،واجه

المزارعونالذينليسلديهمعقودأواتصالتبشبكاتالتجزئةالوطنية
صعوباتفيبيعمنتجاتهم.يساعدمشروعمركزالتجارةالدولية"ربط

الشركاتالصغيرةوالمتوسطةاألوكرانيةفيقطاعالفواكهوالخضروات
باألسواقالعالميةوالمحليةوسالسلالقيمة"المزارعيَنعلىَجسرهذهالفجوة.

يعملالمشروععلىدمجالشركاتالصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطةفي
قطاعالفاكهةوالخضرواتفيسالسلالقيمةالمحليةوالعالمية.ويشملذلك

إنتاجالسلعوفقًالمتطلباتاألسواقاألجنبية،معالتركيزعلىالتحاداألوروبي،
وعلىالقدراتالُمعّززةلمنظماتدعماألعمالالتجاريةلتقديمخدماتعالية
الجودةلدعمالشركاتالصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطة.تُربَطالشركات

الُمشاِركةبالعديدمنالمعارضالتجاريةالدولية،والزياراتالدراسية،والدورات
التدريبيةالتيينظمهامركزالتجارةالدوليةوالمشاريعالدوليةاألخرى.

المحور

تكيَّفالمشروعبسرعة،وأجرىفريقهمسوحاتلجمعالبياناتحولكيفية
تأثيرجائحةكوفيد-19علىقطاعالفاكهةوالخضرواتفيأوكرانيا.بناًء
علىالنتائج،تمتطويرتوصياتالستجابةلتُنفّذمنقِبَلالسلطاتالمحلية

منأجلمساعدةالشركاتعلىالتعافي.

قاممركزالتجارةالدوليةأيًضابتكييفمحتوىالتدريبوتحويلالندوات
والعروضالتقديميةوالمناقشاتالمخططلهاإلىمنصاتعبراإلنترنت.

استفادمايقربمن40شركةمنالمشورةالفردية،والتدريبعلىتطوير
موادالتسويق،والتفاعلمعالمشترينالدوليين،والتفاوضعلىصفقات

جديدة.قّدممركزالتجارةالدوليةأيًضاتدريبًالضمانامتثالعملياتاإلنتاج
للمعاييرالدوليةلسالمةاألغذية،مثلمعيارGlobalG.A.P،وتقييم

GlobalG.A.Pلمخاطرالممارساتالجتماعية،ونقاطالتحكمالحِرجة
.)HACCP(فيتحليلالمخاطر

شاركتالشركاتالصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطة،التيتُعّدهذهاألمور
جديدةبالنسبةللكثيرمنها،فيالمعارضالتجاريةالفتراضيةوالزيارات

الدراسية،وقدنظمالمشروعاجتماعاتافتراضيةبينالشركاتوالشركات
الُمشاِركةخاللالمعارضالتجارية.

النتائج 

تمّكنالمشاركونمنتجاوزاألزمةفيعام2020بفضلروابطالسوق
ودعمالتدريبعلىالتسويقعبراإلنترنتالذيتلقّوهمنخاللالمشروع.
وّسعتبعضالشركاتمنمخزونهاواجتذبتمشترينجدد.قامالكثيرمن
،ZaporizhzhyaمنمنطقةFresh Salatالشركات،منبينهاشركة
بترقيةمواقعهاعلىاإلنترنتوتحّولتبنجاحإلىالمبيعاتعبراإلنترنت.
تعاونتشركةFresh Salatمعمزارعينآخرينلتشكيلقطعأرض

إلنتاجالسلعوتوفيرصناديقمختلطةللمنتجاتالطازجةلتسليمها.كماطّورت
الشركةعبوةجديدةلخضرواتالسلطةوالخضرواتالطازجةتحملعالمة

تجارية،والتيتُشَحناآلنمباشرةًمنالمزارعإلىمنازلالمستهلكين.

عملالُمصّدِروناآلخرونعلىتعزيزمهاراتالتصالعبراإلنترنت.قامت
شركةUSPA FRUITبترقيةموقعهاعلىاإلنترنتلتسهيلالتواصلمع
مشترييالجملةمنخاللتوفيركتالوجعبراإلنترنتيتضّمنأوصافاًكاملة
لكلنوعمنأنواعالتفاحالمعروضة.للحصولعلىعرضدقيقلألسعار،
ة،والُوجهة،والكميةلنوعيّةمعينة. يمكنللمشتريأنيختارعلىالفورالعبوَّ

بدلًمنذلك،يمكنهطلبواستالمعروضأسعارلجميعاألصناف.

" في بداية الحجر الصحي، تلقينا 10-20 طلبًا كحد أقصى عبر 
اإلنترنت. بفضل مشروع مركز التجارة الدولية واالتصاالت من 

خالل موقعنا على الويب وصفحتنا على فيسبوك، تجاوزنا 100 
طلب في اليوم." 

أُولهاشكريبلياك،صاحبةشركةFresh Salat،أوكرانيا

1. و 2. و 3. أُولها شكريبلياك، صاحبة شركة Fresh Salat، أوكرانيا 
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تمكينالنساءوالشبابللمشاركةفيالتجارةالشاملة
والخضراء

زيادةالتجارةوحدهالتكفيلتحسينسبلالعيش.لتصلفوائدنموالتجارةبالضرورةإلىالفئاتالضعيفة،وقد
تُحّملالبيئةتكاليفباهظة.فيعام2020،أدتالجائحةوأزمةالمناخالموجودةمنقبلإلىتفاقمالتحدياتالتي
تواجهالبلدانوالمجتمعاتاألكثرضعفاً.ضاعفتاألزمةمنأوجهعدمالمساواةالقائمةوخلقتتحدياتجديدة

للمرأةفيالتجارةأيًضا.

لدعمالفئاتاألكثرضعفًا،َمحَورمركزالتجارةالدوليةبرامجهالرئيسيةللتركيزعلىالتمكينالقتصاديللمرأة؛
وتعزيزروحالمبادرةلدىالشباب؛وربطالمجتمعاتالفقيرةبسالسلالقيمة؛وتعزيزالتجارةالخضراء.

فيعام2020،واصلبرنامجالمجتمعاتالفقيرةوالتجارةتمكينودعمالنازحين،والمهاجرين،والالجئين،
والنساء،والُمنتِجينالُمهّمشين.عّززتمبادرةاألزياءاألخالقية)EFI(التابعةللبرنامجالستدامةالدائريةوسالسل

التوريدالخاليةمنالكربون.كماترأستالمبادرةتحالفاألممالمتحدةلألزياءالمستدامة،حيثقادتالطريق
لتحديددوراألممالمتحدةفيتغييرمسارالموضةلتصبحمحرًكاألهدافالتنميةالمستدامة.فيعام2020،

تجاوزتمشاريعمبادرةاألزياءاألخالقيةالتوقعات.فيأفغانستان،تمإيجاد6,527وظيفة)مقارنةًبالمستهدف
البالغ2,000وظيفة(،وتحققتمبيعاتتجاوزتقيمتها3.1مليوندولرأمريكي.شكلتمشاريعالمبادرةفي
أوزبكستانوطاجيكستاناألساسلمشروعمشتركجديدبينمركزالتجارةالدوليةواليونسكوفيقيرغيزستان،

وكازاخستان،وتركمانستان.أفاد"استديوالمشاريع")VentureStudio(الجديدلمبادرةاألزياءاألخالقيةستة
أعمالتجاريةجديدةتقودهاسيدات.
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1. أوزارا طاجيكستان، الحرف اليدوية الطاجيكية التقليدية، مبادرة األزياء األخالقية 2. تعاونية النساء النّساجات، كينيا، مبادرة التجارة النسائية SheTrades في بلدان الكومنولث 

12

لون لمجال التركيز 5 في عام 2020: تعزيز وتعميم  الُممّوِ
التجارة الشاملة والخضراء

لون للصندوق االستئماني مركز التجارة الدولية - النافذة 1 الُممّوِ

بلجيكا،كندا،الدنمارك،فنلندا،ألمانيا،آيسلندا،أيرلندا،النرويج،السويد

لون لمشاريع محّددة الُممّوِ

التحاداألوروبي،المملكةالمتحدةلبريطانياالعظمىوأيرلندا
الشمالية،كوريا،ألمانيا،سويسرا،هولندا،الصندوقالستئماني

متعددالشركاء)MPTF(،اليابان،مؤسسةخدمةالطرودالمتحدة
)UPS(،منظمةالبلدانالمصدرةللنفط)أوبك(،صندوقالتنمية

الدولية،المجلسالنرويجيلالجئين،اإلطارالمتكاملالُمعّزز،السويد،
فنلندا،منظمةChileCarne،مبادرةالزراعةالمستدامة)منصة
،ChocolatsHalba/CoopGenossenschaft،)SAI
الولياتالمتحدة،منظمةاألغذيةوالزراعةلألممالمتحدة،شركة

MaryKay،البنكالدولي،أستراليا،مؤتمراألممالمتحدةللتجارة
والتنمية)UNCTAD(،المؤسسةالدوليةاإلسالميةلتمويلالتجارة،
فرنسا،شركةFinanceinMotion،صندوقاألممالمتحدةلتنمية
رأسالمال)UNCDF(،التحاداألوروبيلُمصنّعيالموادالغذائية

الُمركَّبة،المنصةالسويسريةللكاكاوالُمستدام

بالتعاونمعبرنامجالتقاربالجتماعيوالعمالي)SCLP(،واصلبرنامج
التجارةمنأجلالتنميةالمستدامة)T4SD(تطويرمنصةلتقاسمالتدقيقات

الجتماعية/التدقيقاتبشأنالعمالة،البوابة،والتيتمتوفيرهاافتراضياً
ألكثرمن1500مستفيدفي30بلداً.كمانظممركزالتجارةالدوليةقمة

التجارةالجيدةحولكيفيةبناءسالسلقيمةأكثرصموداًوشموليةواستدامة
بعدالجائحة.استقبلتالقمةجمهوًراعريضاًتجاوزقرابةالـ2,000 

مشاركمن92دولة،وضّمتمجموعةمنأصحابالمصلحةمنمجتمع
التجارةوالتنمية،ورجالاألعمال،وقادةاألعمال،والمسؤولينالحكوميين.

 تمكين المرأة في التجارة   

رتمبادرةالتجارةالنسائيةSheTrades،وهيبرنامجتمكينالمرأة طوَّ
فيالتجارةالتابعلمركزالتجارةالدولية،مجموعةأدواتإلدارةاألزمات
المرتبطةبجائحةكوفيد-19تضّمنتخطةعمللتحقيقالصمودوالتعافي،

ومجموعةمناألدلةذاتالصلةلتخطيطاألعمالوصنعالقرارات،
ومراجعبشأنالمواردالالزمةعبراإلنترنت.قامتمبادرةالتجارةالنسائية
SheTradesأيًضابتوسيعأنشطةبناءالقدراتمعشركاءمنالقطاع

الخاصوأطلقتفيالمنتدىالقتصاديالعالميفيدافوسصندوق"تعاونيٍة
CARE-(المساعدةواإلغاثةفيكلمكان"-مبادرةالتجارةالنسائية

SheTrades(للتأثير،بقيمة75مليوندولرأمريكي.رغمالتحديات
اللوجستية،نجحتمبادرةالتجارةالنسائيةSheTradesفيإنشاء

محورينجديدين:أحدهمافيالفلبينواآلخرفيترينيدادوتوباغو،لضمان
الدعمالمحليللمرأةفيمجالاألعمال.

 SheTradesفيبنغالديشوغاناوكينياونيجيريا،واصلتمبادرة
فيبلدانالكومنولث-الُممّولةمنمكتبالشؤونالخارجيةوالكومنولث

والتنميةفيالمملكةالمتحدة-دعمالشركاتالتيتقودهاالنساءلتحقيقالنمو
والتصديرإلىاألسواقالدولية.ونتيجةًلذلك،أبلغت1,565شركةتقودها
النساءعنزيادةقدرتهاالتنافسيةوصمودهافيمواجهةالجائحة،وحققت
مبيعاتدوليةبأكثرمن30مليونجنيهإسترلينيبدعممنالمشروع.

عالوةًعلىذلك،تدعممبادرةSheTradesأكثرمن40جمعيةأعمال
للسيداتاإلفريقياتلضمانأنتقدماتفاقيةالتجارةالحرةالقاريةاإلفريقية

)AfCFTA(فوائدللنساءالُمنِتجات،ولتأسيسشبكةقاريةقوية.

نظًرالضطرابالتجارةالدولية،أصبحتاألسواقالمحليةأكثرأهميةً
للعديدمنالشركاتالتيتقودهاالنساء.فيبنغالديش،ونيجيريا،وزامبيا،
 وغامبيا،أطلقتمبادرةالتجارةالنسائيةSheTradesدلياًلجديًداعمليَّ
الَمنَحىلتحقيقنظمللمشترياتتراعيمنظورالنوعالجتماعي.تضّمن
الدليلتقييمالسياقالحالي،وتحديدالعوائقالتيتواجهالمرأة،وخيارات
السياساتلمعالجةهذهالعوائق،وخطواتضمانإشراكالمرأة.اآلن،

أصبحلدىواضعيالسياسات،ومسؤوليالمشتريات،وجمعياتاألعمال
األدواتالالزمةلتصميمخارطةطريقومراقبةالتقدم.
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القضاء على 
الفقر

العمل الالئق 
ونمو االقتصاد

مشروع تمحُور

تقويةاألعمالالتجاريةالزراعيةالصغيرةفيباكستان

المساواة بین 
الجنسین

 60 000 >
تطعيٍم للماشية

 10 000 >
 طائر داجن ُوّزعت على 
2,000 أسرة معيشية 

 300 >
امرأة تلقّت معونة من علف للماشية

10 
 ُمزاِرعات 

بدأن بيع الحليب عبر الهواتف المحمولة 
التي وفّرها مشروع النمو من أجل 

النهوض بالريف وتحقيق التقدم الُمستدام

لة   الجهة الُممّوِ
التحاداألوروبي
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الروابط

 صفحةالمشروععلىاإلنترنت 	�
 https://www.intracen.org/GRASP/

مجموعةمشروعالنمومنأجلالنهوضبالريفوتحقيقالتقدم	�
 الُمستدام)GRASP(علىفيسبوك

https://www.facebook.com/groups/1097343917347186 

" رغم أنني أعتني بالحيوانات طوال حياتي، كانت هذه هي المرة 
األولى التي تعلمت فيها الطرق المناسبة إلطعامها." 

خداديني،ُمزاِرعةمنقريةعبدالقادرخانلشري

السياق 

تشكلالشركاتالصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطةالجزءاألكبرمن
األعمالالتجاريةفيباكستان،وينبغيأنتتوسعلخلقفرصعملوتحقيق

نمواقتصاديعريضومستدام.تتوفرللثروةالحيوانيةوالبستنة،اللتين
تمثالن70%منالزراعةذاتالقيمةالمضافة،إمكاناتقويةبشكلخاص

للنمووالتكيّفمعالمناخوزيادةمشاركةالمرأة.

فيباكستان،يعملمشروعالنمومنأجلالنهوضبالريفوالتقدمالمستدام
)GRASP(علىتعزيزاألعمالالتجاريةالزراعيةالصغيرةوتحسين

البيئةالمؤسسيةوالسياساتيةللشركاتالصغيرة.بتمويلمنالتحاد
األوروبي،يهدفهذاالمشروعإلىالحدمنالفقرفيباكستانمنخالل
تقديمالدعمعلىجميعالمستوياتلسالسلالقيمةللبستنةوالثروةالحيوانية

فيمقاطعتْيبلوشستانوالسند.

رغممساهمتهنالحاسمةفيالزراعة،واألمنالغذائي،والتغذية،تعاني
الُمزاِرعاتمنعوائقاجتماعية،ومعلوماتخاطئة،ووصولمحدود

إلىطرقالعملالحديثة.عالوةًعلىذلك،تعّرضتالُمزاِرعاتللحرمان
بشكلغيرمتناسبعندماضربتجائحةكوفيد-19باكستان،حيثازداد
عبءالرعايةغيرمدفوعةاألجروالعملالمنزليعلىالنساء.أدتتدابير

اإلغالقالوطنية،التيُطبّقتأيًضاعلىأسواقالثروةالحيوانية،إلى
تباطؤاقتصاديأسفرعنخسارةماليةكبيرةللنساءمنأصحابالحيازات
الصغيرةفيقطاعالزراعة.فقدالعديدمنالنساءوظائفهنودخلهنرغم

ِحَزمتحفيزاألعمالالتجاريةالمعمولبها.

المحور

بناًءعلىالنتائجوالمشاوراتمعمنظماتالمزارعينوغرفةالتجارة
والمسؤولينالحكوميين،طّورمشروعالنمومنأجلالنهوضبالريف

والتقدمالمستداماستجابةًلجائحةكوفيد-19رّكزتبشكلخاصعلىدعم
الُمزاِرعاتفيمناطقمختارةفيالمقاطعتينالريفيتين.

علىالمدىالقصير،قّدمالمشروعالُمدخالتالزراعيةالطارئةللمنتجين،
والتيتضمنتاللقاحاتالحيوانية،واألعالف،واألدواتالزراعية،

والمعدات،والبذور،واألسمدة،وكذلكالتدريبعلىصحةوتغذيةالثروة
الحيوانية.تسلّمتالُمزاِرعاتهواتفمحمولةوتلقّْينتدريباًعلىالتجارة

اإللكترونيةوتقنياتالبيعلتعليمهنفرصاًجديدةفيالسوق.كماعقد
المشروعجلساتإعالميةلرفعمستوىالوعيبينالمزارعينبشأنخطط

الدعمالتيتُمّولهاالحكومة.

ضمنالستجابةمتوسطةاألجل،أقامالمشروعتنسيقًافعاًلبيناإلدارات
الحكومية،ودَعمتدابيرالسياساتوالتوصياتلتحقيقالتنميةالريفية

والزراعية،ووفّرالمعداتوبناءالقدراتمنأجلإضافةالقيمةوالمعالجة.

النتائج

تلقتالشركاتالصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطةفيالسندوبلوشستان
ُمدخالتزراعيةلمواصلةالعملياتالتجاريةخاللالجائحة.قّدمالمشروع

البذورواألسمدةوالمواداألخرىإلى1,330شركة،منبينها752 
شركةتديرهانساء.تمتدريب310شركةتقودهانساءعلىصحةالماشية

 والتغذيةوإضافةالقيمةإلىالمنتجاتوالخدمات.
كماُوّزعأكثرمن60,000لقاحللماشية.دعمالمشروعالنساءلبدء

أعمالالدواجنالمنزلية،وتلقّتمجموعةمنالُمزاِرعات10,000طائر
داجن،وأجهزةمحمولة،وتدريبًاعلىالتجارةاإللكترونيةلتحسينالتصال

باألسواق.

لزيادةالوعيبتدابيرالسالمةوالوقايةمناألمراض،أصدرالمشروعأكثر
من3,000إعالنعبرمنصاتوسائطمختلفة،تستهدفكالًمنمنظمات
دعماألعمالالتجاريةوالشركاتالصغيرةوالمتوسطة.عالوةًعلىذلك،

تلقّى2,500شخصتدريباًعلىالوصولإلىالتمويلوعلىالخطط
الحاليةالتيقدمتهاحكومةباكستانلدعماألعمالالتجاريةأثناءجائحة

كوفيد-19.

https://www.intracen.org/GRASP/%20
https://www.facebook.com/groups/1097343917347186


القضاء التام 
على الجوع

االستھالك واإلنتاج 
المسؤوالن

مشروع تمحُور

الشركاتالصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطةفيطليعةسالسل
القيمةالمستدامةوالموثوقة

العمل الالئق 
ونمو االقتصاد

1000منالشركات
الصغيرةجداًوالصغيرة

والمتوسطة
تم ربطها بـ 40,000 موظف لتنفيذ ممارسات األعمال 

المستدامة

 800 000 >
دولرأمريكي

استُخِدمت لتمويل ثالث شركات كينية 
من الشركات الصغيرة جداً والصغيرة 
والمتوسطة لتنفيذ تدابير الصمود المناخي

19طناً
رت  من الحبوب الخالية من الجلوتين ُصّدِ
إلى هولندا نتيجة الحصول على شهادة 

الزراعة العضوية 

الممّولون والشركاء
بلجيكا،كندا،الدنمارك،فنلندا،ألمانيا،أيرلندا،النرويج،السويد
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الروابط

 بّوابةالستدامة	�
https://www.sustainabilitygateway.org/hubs-landing/ 

" ال غنى للشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في سالسل 
القيمة لألغذية الزراعية للتصدير إلى األسواق الدولية عن هذا 

المشروع. إنه يعطي الشركة رؤيةً واتجاهًا واضحين." 
المدير،شركةإنتاجخضرواتالفاكهةالستوائيةالمحدودة

السياق

يجبأنتكونالشركاتالصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطةفيطليعة
التحّولالقتصادياألخضرنظًرالتأثّرهاسلباًبتغيرالمناخ،والتدهور
البيئي،وفقدانالتنوعالبيولوجي.الجدوىالقتصاديةللتحّولاألخضر

للشركاتالصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطةواضحةللعيان.ومعذلك،
فرغمفهمهذهالشركاتللتكاليفالمتضّمنةوالفوائدذاتالصلة،فإنهاغالبًا
ماتحتاجإلىالتوجيهوالدعملتطويرالمعرفةوالقدراتالالزمةلصياغة

وتنفيذمجموعةاإلجراءاتالصحيحة.

فيإطارجدولاألعمالإلعادةالبناءبشكلأفضلبعدالجائحة،بدأ
المشترونالدوليونفيتعزيزقاعدةمورديهم،مدفوعينبالحاجةإلىإنشاء

سالسلقيمةقابلةللتتبّع،وُمستدامة،وموثوقبها،ويُعّولعليها.

المحور

استجابتمحاور"الصداقةمعالبيئةمنأجلالمنافسة"
)GreenToCompete(التابعةلمركزالتجارةالدوليةبحلوٍلوأدواٍت

متكاملةللشركاتالصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطةلفهمفوائدممارسات
األعمالالمستدامةبشكلأفضلوبناءقدراتهاعلىتنفيذاستراتيجياتأعمال
شاملةتتسمبالكفاءةفياستخدامالموارد.تعملمحاور"الصداقةمعالبيئة
منأجلالمنافسة"كمتاجرشاملةللشركاتالصغيرةوالمتوسطةلتطوير

وتنفيذممارساتاألعمالالتجاريةالخضراء،وزيادةالوصولإلىالتمويل
األخضرواألسواقالدوليةللمنتجاتالُمستدامة.

تشاركالمنظماتالمحليةلدعماألعمالالتجاريةفيإدارةهذهالمحاور،
وتضمهذهالمنظماتهيئةترويجالصادراتفيغانا،ومركزالبتكار
المناخيوجامعةستراثمورفيكينيا،وغرفةلوسالوطنيةللتجارة

والصناعة،ومركزالمشروعاتالزراعيةالنيبالية،ورابطةالمصدرين
.)VIETRADE(البيروفيين،وهيئةترويجالتجارةفيفيتنام

منخاللبرامجالتدريب،والتعلماإللكتروني،والندواتالفنيةعبر
اإلنترنتلمدةعامين،يوفرمركزالتجارةالدوليةومنظماتدعماألعمال
التجاريةبشكلمشتركالتدريبعلىالصمودالمناخي،وكفاءةالموارد،

واإلنتاجالدائري،ومعاييرالستدامةالطوعية،وموضعةالمنتجات
المستدامةدوليًا،والوصولإلىالتمويلاألخضر.

النتائج

تمّكنتأكثرمن200شركةمنالشركاتالصغيرةجداًوالصغيرة
والمتوسطة،تضم8,500موظفبدوامكاملوتمثل60%منالشركات
المملوكةللنساء،منتحسينقدراتهاعلىتنفيذممارساتاألعمالالتجارية

المستدامة.منبينهذهالشركات،بدأت50شركةفيمجالاألغذية
الزراعيةعمليةالحصولعلىشهادةاعتمادوفقًالمعيارالستدامةالطوعي،
بمافيذلكممارساتالزراعةالعضويةلوزارةالزراعةاألمريكيةأوالتحاد
.Fair Tradeو،GlobalGapاألوروبي،وممارساتالتصنيعالجيدة،و

منبينتلكالشركاتالصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطةالتيتسعى
للحصولعلىشهادةاعتماد،تلقّت13شركةمنحاًلتمويلعمليةالحصول
علىالشهاداتقّدمتهاالوكالةاأللمانيةللتعاونالدولي)GIZ(فيغانا،

ومرفقمساعدةاألعمالالتجاريةالمدعوممنالمعونةاألسترالية،والمعونة

األيرلندية،والوكالةاألمريكيةللتنميةالدولية،والبنكالدوليفيلوس،
باإلضافةإلىبرنامجالبتكارالبيروفي)InnovatePeru(بقيادةوزارة
اإلنتاج.بحلولنهايةعام2020،حصلتثمانيةمنالشركاتالصغيرةجداً
والصغيرةوالمتوسطةمنغاناولوسوفيتناموبيروعلىشهادةالستدامة

الخاصةبها.منبينها،حّددتشركةAmaatiCompanyLimitedمن
غاناالثغراتالتيكانتتحولدونحصولهاعلىالشهادة،وصاغتخطة
عمل،وتلقّتمنحةلتغطية80%منتكاليفالعتمادوحصلتعلىشهادة
الزراعةالعضويةمنالتحاداألوروبي.شحنتالشركةأول19طنًامتريًا
منحبوباإلفطارDIMFonioالخاليةمنالجلوتينالتيتُنتجها،والتي

أصبحتاآلنمعتَمدةعضويًا،إلىهولندا.

فيكينيا،مّولت11شركةمنالشركاتالصغيرةجداًوالصغيرة
والمتوسطةتنفيذاستراتيجياٍتللصمودالمناخيذاتياً،بكلفةإجمالية

تجاوزت700,000دولرأمريكي.نفّذتثالثشركاتكينيةأخرىمن
الشركاتالصغيرةوالصغيرةجداًوالمتوسطةاستراتيجياتمماثلةبدعممن
تمويلخارجيبلغمجموعهأكثرمن800,000دولرأمريكي.كانهذا
هوالحالبالنسبةلشركةMiyongaFreshGreens،التيحصلت
علىتمويلمنالوكالةاأللمانيةللتعاونالدولي)GIZ(،ومكتبالشؤون
الخارجيةوالكومنولثوالتنميةفيالمملكةالمتحدة)FCDO(،وصندوق
كينياالتحفيزيللتوظيف.تلقتكٌلمنشركةVertLimitedوشركة

 AgriFiKenyaChallengeFundتموياًلمنصندوقKentaste
لكينياالتابعلالتحاداألوروبيلدعمتنفيذتركيباتالشبكةالشمسيةالُمصغّرة
وشراءالشتالتالُمقاِومةللجفافلتوزيعهاعلىالمزارعين،علىالتوالي.

بدأأكثرمن20شركةمنالشركاتالصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطة
تنفيذممارساتإنتاجدائريذاتكفاءةفياستخدامالمواردتتراوحمن

ترقيةاآللتإلىاعتمادالمزيدمنالخياراتالُموفِّرةللطاقةوالمياه،مثل
الغالياتالتيتعملبالكتلةالحيوية،وتقليلمخلفاتاإلنتاجوإعادةتدويرها.
فيبيرو،حققتشركةPebaniSAالمستفيدةالتيتقومبتسويقالنباتات
الطبية،واألغذيةالفائقة،والزيوت،والراتنجاتمنجبالاألنديزوغابات
األمازونالمطيرة،علىالفوروفوراٍتبنسبة5%فينفقاتهاالشهرية

لستهالكالمياهوالطاقة.

أظهرتالنتائجالتيتحققتفيإطارمحاور"الصداقةمعالبيئةمنأجل
المنافسة"فيعام2020كيفعززتالشركاتالصغيرةجداًوالصغيرة

والمتوسطةقدرتهاالتنافسيةمنخاللالتوفيرفيالتكاليف،وزيادة
اإلنتاجية،والوصولإلىالتمويلواألسواقعندتنفيذالممارساتالخضراء

لألعمالالتجارية.

https://www.sustainabilitygateway.org/hubs-landing/


المساواة بین 
الجنسین

عقد الشراكات 
لتحقیق األھداف

مشروع تمحُور

مبادرةالتجارةالنسائيةSheTrades:شبكةمتنوعةلمساعدة
األعمالالتجاريةالتيتقودهاالنساءعلىالتوسع

العمل الالئق 
ونمو االقتصاد

 29 رائدة أعمال
من نيجيريا، والهند، وكينيا، والمكسيك

94% من رائدات األعمال أفدن 
عن تحّسن العمليات التجارية والقدرة على 

الصمود أمام جائحة كوفيد-19 

 Twill بين من شركة 95% من الُمدرَّ
أفادوا بتحصيل فهم أفضل للشركات الصغيرة 
والمتوسطة واالختناقات التي تعاني منها، بينما 

ازداد فهم 86% منهم لألسواق النامية 

الممّولون والشركاء
بلجيكا،كندا،الدنمارك،فنلندا،ألمانيا،أيرلندا،النرويج،السويد؛شركةTwillالتابعةلمارسك
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القصة:يقدمكٌلمنمركزالتجارةالدوليةوشركةTwillالتابعة	�
لمارسكتدريبًامتخصًصالمساعدةرائداتاألعمالفيكينيا

 ونيجيرياوالمكسيكوالهندعلىالتوسع
file:///private/var/folders/x5/gmd12xws7j1fhhyy6q476jx800 
00gn/T/InDesign%20Snippets/Snippet_317424ED8.idms

 مضاعفةفوائدالتجارة-شركةصغيرةومتوسطةواحدةفيكلمرة	�
https://www.twill.net/blog/multiplying-the-benefits-of-trade-

one-sme-at-a-time/

" في شركة Twill، نسعى لجعل التجارة ميسورة ويسهل 
الوصول إليها - بحيث يمكن لعدد أكبر من األشخاص والشركات 
والمجتمعات أن يكونوا جزءًا من نظام عالمي وشامل للتجارة." 
آن-صوفيزيرلنغكارلسن،الرئيسةالتنفيذيةلشركةTwillالتابعةلمارسك

السياق

يغلبعلىالشركاتالصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطةأنتكونأكثر
مرونةمنالشركاتالكبيرة،ولكنهاتواجهقيوًداشديدةعلىالمواردتجعلها
أكثرضعفًاأثناءأزمٍةمننوعجائحةكوفيد-19.ينبعهذاالستنتاجمن

الدراسةالمسحيةالتيأجراهامركزالتجارةالدوليةلتأثيرجائحةكوفيد-19 
علىاألعمالالتجاريةوشملت4,467شركةفي132بلداً.

منغيرالُمرّجحأنتتحملالشركاتالصغيرةالضطراباتالخطيرةفي
سالسلالتوريدنتيجةالجائحة.غالباًماتكونالتداعياتأكثَرقسوةَعلى
الشركاتالمملوكةللنساء،والتيتمثلواحدةفقطمنكلخمسشركات
رة.منالُمرّجحأنتواجهالشركاتالمملوكةللنساءعقباتأمام ُمصّدِ

التجارةويقلاحتمالحصولهاعلىدعمتجاريومالي.

المحور

،SheTradesصعّدتمبادرةمركزالتجارةالدوليةللتجارةالنسائية
منخاللشبكتهاالمتنوعةمنالشركاء،مندعمهالرائداتاألعمالأثناء
الجائحة.فقدعززتإدراجالمرأةفيسالسلالتوريد،وحّسنتوصولها
إلىالمعلومات،وسّهلتاستخدامالتقنياتواألدواتالرقمية،ووفّرت

التدريبلتنميةالمهاراتوبناءالقدرات،وأطلقتمنتجاتماليةمخّصصة
لدعمرائداتاألعمال.

كانتشركةTwillالتابعةلمارسك،وهيخدمةلوجستيةجديدةللشحن
مصممةخصيًصاللشركاتالصغيرةوالمتوسطة،إحدىالشركاءفيهذا
العمل.منذبدءتعاونهمافيعام2018،شاركتكٌلمنمبادرةالتجارة

النسائيةSheTradesوشركةTwillفيتقديمالمساعدةالفنية،والتدريب
عبراإلنترنت،وتوفيرمعدلتخصمخاصةلدعمرائداتاألعمال،ما
عّززاستعدادهنالتجاري،ودَعمحلولسالسلالتوريد،وفتَحالمجال
أمامهنللوصولإلىاألسواق.معاندلعجائحةكوفيد-19،توقفت

الشراكةمؤقتًالتقييمالنهجاألنسبلدعمالشركاتالصغيرةجداًوالصغيرة
والمتوسطةورائداتاألعمال.وكانالستنتاجأننهج"مقاٍسواحديناسب

الجميع"لنيكونكافياً.لذاكانمنالضروريتقديممساعدةمصّممة
ومخّصصةحسبالطلبلتمكينالنساءمنإعادةتوجيهأعمالهن،ووضع

خطةعملتكيّفية،وتقليلالمخاطر.

قامبرنامجالتعاونبينمبادرةمركزالتجارةالدوليةللتجارةالنسائية
SheTradesوشركةTwillبتطويروتنفيذبرنامجتدريبيُمصّمم
خصيًصالتعزيزاستجابةاألعمالالتجاريةوالقدرةعلىالصمودلدى

رائداتاألعمال.فيإطارالمبادرة،تلقّترائداتاألعمالتدريباًفردياًمن
.Twillموظفيشركة

أُطِلقالبرنامجالتجريبيلمدةأربعةأسابيعفيأوائلعام2020.علىإثر
نجاحه،استفادمايقربمن30منرائداتاألعمالمننيجيريا،والهند،

والمكسيك،وكينيامنبرنامجلحقمدتهثمانيةأسابيع.أُوِكلتمهمةتدريب
بمنشركةTwill،وعملالثنان كلرائدةمنرائداتاألعمالإلىُمدّرِ
معاًعلىالتعاملمعتحدياتُمحّددةُمسبقًاتتعلقبجائحةكوفيد-19،بما
فيذلكالخدماتاللوجستية،والمبيعات،والتجارةاإللكترونية،والموارد

البشرية،والتسويق.

النتائج

منخاللدعمالشركاتالصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطةالمملوكة
للنساءوتمكينهنمنالمشاركةفيالتجارةالدولية،اغتنمتمبادرةالتجارة
النسائيةSheTradesالفرصةللتخفيفمنالعجزالقتصادي،والحدمن

فقدانالوظائف،ووضعاألساسإلعادةالبناءبشكلأفضل.

نتيجةًلبرنامجالتدريب،أفاد94%منرائداتاألعمالبتحّسنالعمليات
التجارية.تمثلتالتطوراتالرئيسيةفيإنشاءاستراتيجيةللتجارة

اإللكترونيةلتسريعالرقمنة؛والقدرةعلىتضمينحلولالدفعالدولية
للمعامالتالعالمية؛والشراكاتمعمقدميالخدماتاللوجستيةلتمكينحلول
سالسلالتوريدوتسريعالصادرات؛واستراتيجياتأفضللتسويقالعالمة

التجارية؛وتحسيناستراتيجياتالتسعيروالتصدير.

كانموظفوشركةTwillالذينعملواكمدربينُمتحّمسينبنفسالقدر
للمشاركةفيالمشروع،وأفاد95%منهمعنزيادةفهمهمللشركات

الصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطةوالختناقاتالتيتعانيمنها؛بينما
ازدادفهم86%منهملألسواقالنامية.

https://www.intracen.org/layouts/2coltemplate.aspx?pageid=47244640256&id=47244680940
https://www.intracen.org/layouts/2coltemplate.aspx?pageid=47244640256&id=47244680940
https://www.intracen.org/layouts/2coltemplate.aspx?pageid=47244640256&id=47244680940
https://www.intracen.org/layouts/2coltemplate.aspx?pageid=47244640256&id=47244680940
https://www.twill.net/blog/multiplying-the-benefits-of-trade-one-sme-at-a-time/


مشروع تمحُور

الهجرةالهّشةوالنزوحالقسري

128 من الالجئين وأفراد المجتمعات 
الُمضيفة تم ربطهم بسلسلة القيمة الرقمية 

 )RESI مبادرة توظيف ومهارات الالجئين(

130 من األشخاص النازحين داخلياً 
والعائدين تم ربطهم بالشركات المحلية 
إلنتاج األقنعة )مبادرة األزياء األخالقية، 

أفغانستان ومالي(

70 مهاجًرا اقتصاديًا تم ربطهم 
بوظائف في مجال الحياكة والطباعة 

بالشاشة )مبادرة األزياء األخالقية، مالي(

الممّولون والشركاء
التحاداألوروبي،بلجيكا،كندا،الدنمارك،فنلندا،ألمانيا،أيرلندا،النرويج،السويد

لمشروعمبادرةتوظيفومهاراتالالجئين)RESI(فيمخيمدادابمنحكومةهولنداويُنفّذبالشراكةمعالمجلس يُموَّ
النرويجيلالجئين)NRC(؛يُمّولمشروعمبادرةاألزياءاألخالقيةفيماليمنالصندوقالستئمانيلالتحاداألوروبي

)EUTF(؛ويُمّولمشروعمبادرةاألزياءاألخالقيةفيأفغانستانمنالتحاداألوروبي.

القضاء على 
الفقر

الحد من أوجھ 
عدم المساواة

العمل الالئق 
ونمو االقتصاد
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 مجلةالمنتدىالتجاري،العدد2020،2:الالجئونوالتجارة	�
https://www.tradeforum.org/uploadedFiles/Common/

Content/TradeForum/Trade_Forum_22020.pdf

 الصمودالذاتيوالتجارة:	�
معالجةالهجرةالهّشةوالنزوحالقسري)VMFD(منخالل

)VMFDالتجارةوالحلولالقائمةعلىالسوق)ُكتيّب 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10oas3uqe0

S93gPVoYx1W4sFVJZQRGK0h

الشركاتوالمتخّصصونيناقشونالتعلّممنجائحةكوفيد-19 	�
 لبناءالصمودالقتصاديفيسياقاتالنزوح 

https://www.intracen.org/layouts/2coltemplate.aspx?pa
geid=47244640256&id=47244681315

نبذةعنمبادرةمركزالتجارةالدوليةلتوظيفومهاراتالالجئين	�
 )RESI(https://www.intracen.org/resi/

دخولاقتصادالعملالحرالعالميمنمخيمدادابلالجئين	�
)مبادرةتوظيفومهاراتالالجئين:قصةدادابعلىاإلنترنت(

 موقعمبادرةاألزياءاألخالقيةعلىاإلنترنت	�
https://ethicalfashioninitiative.org/where-we-work/afghanistan

 صفحةمبادرةاألزياءاألخالقيةعلىفيسبوك	�
https://www.facebook.com/TheEthicalFashionInitiative

" أتاح لنا إنتاج األقنعة كسب المال في فترة صعبة. بفضل ذلك، 
استطعنا تجنّب تسريح العمال والحفاظ على جميع موظفينا." 

السيدبيرنيسيبغو،مؤسسومديرشركةAtélier PASCO،بوركينافاسو

السياق

تُعّدالمجتمعاتالمتضررةمنالهجرةالهّشةوالنزوحالقسريمنأكثر
المجتمعاتهشاشةًوانكشافًااقتصاديًافيالعالم،وزادتجائحةكوفيد-19 
منتفاقمأوجهالضعفالموجودةبالفعل.لمواجهةهذهالتحديات،قاممركز
التجارةالدوليةبتكييفحلولهالتيتقودهاالتجارةوالقائمةعلىالسوقلخلق
منجانبيالعرض فرصاقتصاديةفيالبيئاتالهّشة،وربطاحتياجاتكّلٍ

والطلبفيالسوق.

المحور

فيكينيا،زّودتمبادرةتوظيفومهاراتالالجئين)RESI(الالجئين
الصوماليينوأفرادالمجتمعالكينيالُمضيفبالتدريبودعمالوصول
إلىالسوقللحصولعلىوظائففيقطاعالعملالحرعبراإلنترنت.

فيأفغانستانوبوركينافاسوومالي،ساعدتمبادرةمركزالتجارة
الدوليةلألزياءاألخالقية)EFI(العائدينوالمهاجرينالُمعّرضينللخطر
والنازحينداخليًاعلىتحسينطريقةإنتاجهمللمنسوجاتاليدويةالُمستدامة

معربطهمباألسواقالعالميةللموضةونمطالحياة.

طوالعام2020،واصلتمبادرةتوظيفومهاراتالالجئينتقديم
المساعدةالفنيةعنبُعدبصورةافتراضية،معالتركيزعلىمساعدة

العاملينالمستقلينفيالحصولعلىوظائفعبراإلنترنت،لسيمافي
ضوءزيادةالتنافسعلىالعملعبراإلنترنتأثناءالجائحة.وشملذلك

ندواٍتعبرمنصةZoomعلىاإلنترنت،ومكالماٍتهاتفية،وخطمساعدة
علىWhatsApp،وبثاًمباشراًعلىفيسبوك.كماتضّمنمعسكًراتدريبيًا
للعملالحرعبراإلنترنت،رّكزعلىتوجيهالعاملينالمستقلينمنخالل

.Upworkوظيفتهماألولىعلىمنصة

معظمالبلدانالمدعومةمنمبادرةاألزياءاألخالقيةغيرساحلية،حيث
وقعالسكانهناكضحيةًللنزاعاتبينالمجتمعات،والهجماتاإلرهابية،
وأشكالأخرىمنانتهاكاتحقوقاإلنسان.جعلتهذهالظروفالوصول
إلىمعداتالحمايةالشخصية)PPE(أمًراصعبًا،لذلكحّولتمبادرة

األزياءاألخالقيةأنشطتهاإلىإنتاجأقنعةالوجهالقطنيةفيالبلدان
الُمستهَدفة.تمتدريببعضشركاءالمشروعواعتمادهمفيإنتاجاألقنعة

وفقًالمعاييرمنظمةالصحةالعالمية.

النتائج

منخاللاألنشطةعنبُعد،تواصلالعاملونالمستقلونفيإطارمبادرة
توظيفومهاراتالالجئينمعالعمالءوالخبراءمنمختلفأنحاءالعالم
وعملوامعهم،مامّكنهممنالحصولعلىوظائفوتوجيهاتقيمة.في

عام2020،تمربط128منالعاملينالمستقلينفيمنطقةدادابفيكينيا
بسلسلةالقيمةالرقمية،حيثتمّكنوامنالوصولإلىالعمالءالُمحتَملين

منمختلفأنحاءالعالمعلىمنصةUpwork.خاللالعام،كانتمبادرة
،Upworkتوظيفومهاراتالالجئينفيحوارمستمرمعمنصة

والتيقررت-نتيجةهذهالمحادثات-قبولوثائقبيانالالجئين-وهو
نموذجتعريفييُقّدملالجئينمنقِبَلمفوضيةاألممالمتحدةالساميةلشؤون
الالجئين)UNHCR(-كورقةتعريفمقبولة،ماسمحلالجئينالذينليس

لديهمبطاقاتهويةمنمختلفأنحاءالبالدبالنضمامإلىالمنصة.

منخاللأنشطةمبادرةاألزياءاألخالقية،ساهمالمهاجرونالُمعّرضون
للخطر،والنازحونداخليًا،والعائدونفيإنتاج440,000قناعٍللوجهفي
أفغانستانوبوركينافاسوومالي.تمتوزيعبعضهذهاألقنعةعلىالعائدين
والمجتمعاتالضعيفةفيالبالد،بينماوفّرذلكللحرفيينفرصاًللعملخالل

تلكاألوقاتالصعبة.فيمالي،حصلالحرفيونمنأصحابالمشاريع
الصغيرةجداًالذينيعملونعلىطولسلسلةالقيمةهذهعلى100إلى
150دولًراأمريكياًشهريًا،وهيإيراداتتفوقالحداألدنىالوطني

لألجورالذييبلغ60دولًراأمريكياًشهريًا.

http://www.tradeforum.org/uploadedFiles/Common/Content/TradeForum/Trade_Forum_22020.pdf
http://www.tradeforum.org/uploadedFiles/Common/Content/TradeForum/Trade_Forum_22020.pdf
https://www.tradeforum.org/uploadedFiles/Common/Content/TradeForum/Trade_Forum_22020.pdf
https://www.tradeforum.org/uploadedFiles/Common/Content/TradeForum/Trade_Forum_22020.pdf
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10oas3uqe0S93gPVoYx1W4sFVJZQRGK0h
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10oas3uqe0S93gPVoYx1W4sFVJZQRGK0h
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10oas3uqe0S93gPVoYx1W4sFVJZQRGK0h
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10oas3uqe0S93gPVoYx1W4sFVJZQRGK0h
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10oas3uqe0S93gPVoYx1W4sFVJZQRGK0h%20
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10oas3uqe0S93gPVoYx1W4sFVJZQRGK0h%20
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10oas3uqe0S93gPVoYx1W4sFVJZQRGK0h%20
https://www.intracen.org/layouts/2coltemplate.aspx?pageid=47244640256&id=47244681315
https://www.intracen.org/layouts/2coltemplate.aspx?pageid=47244640256&id=47244681315
https://www.intracen.org/layouts/2coltemplate.aspx?pageid=47244640256&id=47244681315
https://www.intracen.org/layouts/2coltemplate.aspx?pageid=47244640256&id=47244681315%20
https://www.intracen.org/layouts/2coltemplate.aspx?pageid=47244640256&id=47244681315%20
https://www.intracen.org/layouts/2coltemplate.aspx?pageid=47244640256&id=47244681315%20
https://www.intracen.org/resi/
https://www.intracen.org/resi/%20
https://www.intracen.org/resi/
https://www.intracen.org/resi/%20
https://www.intracen.org/layouts/2coltemplate.aspx?pageid=47244640256&id=47244680214
https://ethicalfashioninitiative.org/country/afghanistan
https://www.facebook.com/TheEthicalFashionInitiative


حمايةالتجارةبينالبلدانالناميةللحفاظ
علىسبُلالعيش

تسببتجائحةكوفيد-19فياضطرابشديدفيالتجارةوسالسلالقيمةبسببالنخفاضالحادفيالنشاطعبر
العديدمنالقطاعات.تعرضتالشركاتالصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطةلضغوطكبيرةوواجهتاحتمالت
اإلغالقواإلفالس،مازادمنمخاطرفقدانالوظائفعلىنطاقواسع.عالوةًعلىذلك،أدتتدابيرالحتواء

التيفرضتهاالحكومةإلىانخفاضملحوظفيالستثماراألجنبيالمباشروعائداتالسياحة.

التكامل االقتصادي اإلقليمي

رغمإغالقالحدود،استمرتالتجارةعبرالحدودحيثأن90%مناألعمالالتجاريةتعملفيالقطاعغير
الرسمي،كماأنالتجارةضروريةلسبُلالعيشوالبقاءللتجارمنالنساءوالشبابوكذلكأصحابالمشاريع

الصغيرة.سمحالتكاملالقتصادياإلقليميللشركاتالصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطةبالتجارةمعاألسواق
داخلالمجموعاتالقتصاديةاإلقليمية)RECs(ومّهدالطريقلتقليلالحواجزالتجارية.
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لون  لعام 2020  الُممّوِ

لون للصندوق االستئماني مركز التجارة الدولية - النافذة 1  الُممّوِ

بلجيكا،كندا،الصين،الدنمارك،فنلندا،ألمانيا،آيسلندا،الهند،أيرلندا،

النرويج،السويد

لون لمشاريع محّددة الُممّوِ

المملكةالمتحدة)بريطانياالعظمىوأيرلنداالشمالية(،التحاد

األوروبي،مجلسالمنحالدراسيةالصيني،الصين،التحادالقتصادي

والنقديلغربإفريقيا)UEMOA(،مؤسسةموإبراهيم

اعتمدمركزالتجارةالدوليةتدابيرتصحيحيةوتكيّفيةفيبرامجهومشاريعه
اإلقليمية.مّكنتخطواٌتإبداعيةالشركاتالصغيرةجداًوالصغيرة

والمتوسطةمنالحصولعلىالتمويل،كيتتمكنمنتنشيطالتدفقالنقدي
لديهاوضمانالحداألدنىمنمستوىاإلنتاج.قّدممركزالتجارةالدولية

الدعمللشركاتالصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطةللوصولإلىاألسواق،
حيثتُمثّلاألسواقاإلقليميةلسلسلةتوريداألغذيةالزراعيةإمكاناٍتواعدة

معضماناألمنالغذائي.ساعدتعميممراعاةمنظورالنوعالجتماعي
فيالعقودالحكوميةالخاصةبتوفيرسلعوخدماتمحددةعلىتحديدمنافذ

سوقيةللشركاتالمملوكةللنساء.

ساعدالدعمالُمقّدمإلىمؤسساتدعمالتجارةوالستثمارعلىجعلهذه
المؤسساتأكثراستباقيةوعلىتوفيرالمواردالماليةوالبشريةوالتقنية

الالزمةلدعمالشركاتالصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطة-والتيكان
العديدمنهافيضائقةمالية.علىمستوىالسياسات،كانتدعوةمركز
التجارةالدوليةُموّجهةنحوتبسيطالعملياتوإزالةالختناقاتاإلدارية
بحيثيتسنّىوصولالدعمالفنيإلىالشركاتالصغيرةجداًوالصغيرة

والمتوسطةبشكلأسرع.

نتيجةًلذلك،ساهممركزالتجارةالدوليةفيإطارعملاألممالمتحدة
 لالستجابةالجتماعيةوالقتصاديةالفوريةلجائحةكوفيد-19)الركيزة3:

حمايةالوظائفوالشركاتالصغيرةوالمتوسطةوالعاملينفيالقطاعغير
الرسمي(والستجاباتاألخرىلألزمةعلىمستوىمنظومةاألممالمتحدة.
للقيامبذلك،عملمركزالتجارةالدوليةمعالبلدانلتخفيفتأثيرالجائحة
علىالقطاعالخاصمنخاللتحسينالستثماروالتجارة،وكذلكتعزيز

المنتجاتوالمنصاتالمبتكرة.عالوةًعلىذلك،نّظممركزالتجارةالدولية
سلسلةمنالندواترفيعةالمستوىعبراإلنترنتمعواضعيالسياسات
حولمواضيعمثلالتمحورنحوالتجارةاإللكترونية،وتيسيرالستثمار،
.)AfCFTA(والمرأةوالتجارة،واتفاقيةالتجارةالحرةالقاريةاإلفريقية

قّدممركزالتجارةالدوليةلمؤسساتدعماألعمالالتجاريةالزراعيةفي
شرقإفريقياخدماٍتاستشاريةفيمجالالرقمنة،وإدارةالمخاطر،والتقييم
،United Fresh LIVEالمؤسسيعنبُعد،كماقامبالترويجلمعرض
رياألفوكادومنكينياوتنزانيا.دعم وهومعرضتجاريافتراضيلُمصّدِ
مركزالتجارةالدوليةأيًضامنظماتدعماألعمالالتجاريةفيمجتمعشرق
إفريقيا)EAC(منخاللدراسةمسحيةحولجائحةكوفيد-19تضّمنت
تقييمآثاراألزمةعلىقطاعالبُّنووضعاستراتيجيةمشتركةللمناصرة

بشأنإجراءإصالحاتللتخفيفمنهذهاآلثار.

االستثمار والتجارة بين البلدان النامية

قبلالجائحةالعالمية،ساهمتالبلدانالناميةبأكثرمننصفالنمو
القتصاديالعالمي،وشّكلتالتجارةفيمابينهاأكثرمنربعإجماليالتجارة
العالمية.قللتجائحةكوفيد-19منهذهالتجاهاتالرائعةبلوعكستها.
فيالربعاألولمنعام2020،شهدالعالمانخفاًضاكبيًرافيالتجارة

بينالبلدانالناميةبنسبة14%مقارنةًبالفترةنفسهامنعام2019.مع
عملياتاإلغالقعلىنطاقواسع،وتعطلسالسلالنقلواإلمداد،وتدنّي
الطلب،واستمرارانخفاضأسعارالسلعاألساسية،سّجلتالتجارةبين
البلدانالناميةأدنىمستوياتهامنذأكثرمنعقد.فيالمتوسط،انخفضت

التجارةبينالبلدانالناميةبشكلأسرعمقارنةًبالتجارةمعالبلدانالمتقدمة
وفيمابينها.كانتهذهنقطةمثيرةللقلقألنالبلدانالناميةالمعتِمدةعلى
التصديرقدتجدصعوبةأكبرفيالتعافيمنهذاالضطرابالعالمي.

فيأعقابجائحةكوفيد-19،كانتالمحنةالتيتواجهالشركاتتحت
رعايةبرنامجالتجارةوالستثماربينالبلدانالناميةالتابعلمركزالتجارة
الدوليةواضحةًعلىالفور.كخطوةأولى،قامفريقبرنامجدعمالتجارة
والستثمارالهنديفيإفريقيا)SITA(بالتواصلمعحوالي400شركة
توظفأكثرمن48,000شخصفيإثيوبيا،وكينيا،ورواندا،وتنزانيا،
وأوغندا.تحقّقالفريقمنأهماحتياجاتاألعمالالتجارية،والتيتمثلت

فيرأسالمالالصبور)6إلى8سنوات(،والمنحالنقدية،ودعمالرواتب،
والتيبلغمجموعهاحوالي39مليوندولرأمريكي.أكدالبرنامجأيًضا
علىإيجادمصادرتمويلللشركات،وعملبنشاطمعالشركاتلتأمين

مشترينلمنتجاتهاومحاصيلها.

قامالبرنامجبنقلجميعاألنشطة-التدريب،والخدماتالستشارية،
والصالتبينالشركات)B2B(،وبناءالقدراتفيمجالالمعلومات-
عبراإلنترنت،حيثتحققتنتائجُمشّجعة.رغمأننسبةالمشاركةعبر
اإلنترنتإلىالمعامالتالتجاريةالتيتلتهالمتكنإيجابيةبشكلكبير،
كانتهناكفوائدواضحةلستخدامالمنصاتالرقميةإلعدادالمشاركين
بشكلأفضلللفعالياتولتقديمالخدماتالستشارية.حفّزتهذهاألنشطة
معامالتتجاريةقيمتها13مليوندولرأمريكي،واستثماراتقيمتها
115مليوندولرأمريكي،واستثماراتمتوقّعةبأكثرمن300مليون
دولرأمريكي.أوجدمركزالتجارةالدولية16,700فرصةعمل،ودعم
17,000يومعملمنالوظائفالموسمية،وسّهلالتواصلمعأكثرمن

3,000شركةحولفرصالتجارةوالستثمار.

كانأحدالدروسالرئيسيةالمستفادةمنالجائحةهوأنالحفاظعلىعالقات
قويةمعأصحابالمصلحة،منخاللقنواتاتصالمنتظمةومتعددة،أمٌر

بالغاألهميةلفهماحتياجاتالمستفيدينبسرعةوبناءالمصداقيةوالثقة.

 ©
 s
hu
tte
rs
to
ck
.c
om



الممّولون والشركاء
التحاداألوروبي،كندا،الدنمارك،فنلندا،ألمانيا،أيرلندا،النرويج،السويد؛منظمةدولإفريقياوالكاريبيوالمحيطالهادي

)OACPS(،منتدىالكاريبي)CARIFORUM(،معهدالكاريبيللبحوثالزراعيةوالتنمية)CARDI(،مجلسصناعة
جوزالهند)CIB(،مجلسالبحوثالعلمية)SRC(،مؤسسةجامايكاالترويجية)JAMPRO(،المعهدالوطنيللبحوث

 JuntaAgroempresarialمنظمة،CaribbeanExportوكالة،)NAREI(الزراعيةوالخدماتاإلرشادية
 InstitutoDominicanodeInvestigacionesAgropecuariasyمعهد،Dominicana)JAD(

)Forestales)IDIAF،وزارةالزراعةفيجمهوريةالدومينيكان

القضاء التام 
على الجوع

السالم والعدل 
والمؤسسات القویة

مشروع تمحُور

التحالفاتمنأجلالعمللزيادةسالسلالقيمةاألخالقية
والمستدامةلألعمالالتجاريةالزراعية

العمل الالئق 
ونمو االقتصاد

 11
ندوة ُعقدت عبر اإلنترنت

 1 665
مشاركاً من منطقة البحر الكاريبي

 25
شراكة للتحالفات من أجل العمل
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الروابط

تأثيرجائحةكوفيد-19.منالمزرعةإلىمائدةالطعام:منطقة	�
 البحرالكاريبي)فيديو( 

https://www.youtube.com/watch?v=v2pGsIwKiFQ 

" تمكنّا من إقامة نظام ذكي مناخيًا للري واالستمرار في الزراعة 
البينية أثناء الجفاف ... ونتيجةً لذلك تمكنّا من إبقاء عمالنا في 

العمل كل يوم…. بل إنني استطعت توزيع معوناٍت على األشخاص 
المحتاجين بناءً على ما نقوم به بمشروع جوز الهند. أنا أحصد 
الفوائد، وأطفالي يستفيدون، وأطفال العمّال لدّي يستفيدون…. 

ياله من شيء رائع، ذلك الذي نقوم به جميعًا هنا." 
-أدريانروبنسون،مزارعرئيسيمنالمشروعفيجامايكا

السياق 

الطلبالعالميعلىمنتجاتجوزالهندآخذٌفيالزدياد،ومنالمتوقعأن
تشهدمبيعاتماءجوزالهندوحدهانمًواسنويًايُقّدربنحو25%بحلول

عام2023.تتمتعمنطقةالبحرالكاريبيبإمكاناتهائلةلتصبحجهةفاعلة
تنافسيةفيالسوقالعالمية،ولكنهاتعانيمنعدةاختناقاتفنيةوهيكلية

وماليةتُثقلكاهلها.تعتمدالدولاألعضاءفيمنطقةالبحرالكاريبيبشكل
منالسياحةوالوارداتالغذائية،مايجعلهاُعرضةًللقيود كبيرعلىكّلٍ

المرتبطةبالجائحة.يتعاملصغارالمزارعينمعاضطراباتفيالصحة،
واألمنالغذائي،والنقل،والتمويل،والطلب.تتخذالجهاتالفاعلةفي

سلسلةالتوريدلجوزالهندتدابيرطارئة،وتُجريتغييراتمنهجيةمنأجل
خالّقوناجح.هناك الصمود،فيمحاولةللتكيفمعهذاالواقعالجديدبشكّلٍ
حاجةإلىعملجماعيلضماناألمنالغذائي،والدخلالُمستقر،وسالسل

اإلمدادالغذائيالصحيةلصغارالمزارعينوجميعالجهاتالفاعلةفي
سلسلةتوريدجوزالهندفيمنطقةالبحرالكاريبي.

المحور 

يعملبرنامجمركزالتجارةالدوليةللتحالفاتمنأجلالعمل)A4A(مع
شبكةمنالشركاءفيمختلفأنحاءالعالملزيادةسالسلالقيمةلألعمال
التجاريةالزراعيةبشكلأخالقيومستدام.يعززالبرنامجالقدرةالتنافسية
للمزارعينوالشركاتالصغيرة،والوصولإلىاألسواقوالنظمالغذائية

القائمةعلىالقيمة.للحفاظعلىنموالقطاعخاللالجائحة،أعطىالبرنامج
األولويةللتدريبعلىتنويعالمحاصيلالذكيةمناخياًوإضافةالقيمة.

فيجامايكا،استفادالمشاركونمنالتدريبعلىصنعالصابونباستخدام
منتجاتجوزالهند،معالتركيزعلىسالمةالمنتجاتومراقبةالجودة.تم
 تطويرمنتجاتمبتكرةإلضافةقيمةإلىجوزالهندوتنويعمصادرالدخل.
تمتدريبالمعالجينالزراعيينوالمزارعينعلىتطويرالمنتجاتوتدابير

سالمةاألغذيةاستجابةًلتراجعالسوقولزيادةطلبالمستهلكينعلى
المنتجاتالصحيةوالمأمونة.

ضمنتالمنصاتالفتراضيةتدفقالمعلوماتوعّززتروابطالسوق
المحليةواإلقليميةالجديدة.طرحفريقالبرنامجسلسلةمن11ندوةُمعّدلة
قُّدمتعبراإلنترنتلبناءالقدراتفيالمنطقة،استهدفتأصحابالمصلحة

فيسلسلةالقيمةلجوزالهند.

كماعززالبرنامجالشراكاتمعالمؤسساتالمحليةواإلقليمية،والشركات
الصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطة،وتعاونياتالمزارعينلضمانسير
األنشطةالمحلية.قاممركزالتجارةالدوليةبتعيينُمنّسقينقُطريينمحليين
لإلشرافعلىالتنفيذومعالجةالقضاياالمتعلقةبالتأثيرالمحليلضطرابات

سالسلالقيمةالعالمية.

النتائج

أدتقطعاألراضيالمرويّةوالذكيةمناخياًلزراعةالمحاصيلالبينيةفي
جامايكاوغياناإلىتحسيناإلنتاجية،فضالًعنفرصبيعالمحاصيلالنقدية
قصيرةاألجلفيالسوقالمحلية.حتىأثناءفتراتالجفافوالجائحة،تمّكن
مزارعوجوزالهندمنتحقيقالدخلمنخاللزراعةوبيعالبابايا،والفلفل
الحلو،والقرع،والموز،والفلفلالحار.ساعدذلكعلىتعويضاضطرابات

سالسلالتوريدفيأسواقالسياحةوالضيافة،فضالًعنإدارةالظروف
المناخيةالمعاكسةوالنقصفيتنويعالمحاصيل.

فيجامايكا،قاممشتالنلجوزالهندبتخزينأكثرمن5,000منحبات
جوزالهندوبدءافيتوزيعشتالتعاليةالجودةعلىالمزارعينالشركاء.

أفادأدريانروبنسون،وهومزارعرائدفيالمشروعفيجامايكا،أنه
استطاعإضافةمحاصيلبسرعة،مثلالفلفلالحلووالفلفلالحار،حيث
يستغرقإنتاجهاحواليثالثةأشهر.وهذايعنيإمداًدامتنوًعالألسواق

المحليةومصدًراجديًداللدخل.
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https://www.youtube.com/watch?v=v2pGsIwKiFQ
https://www.youtube.com/watch?v=v2pGsIwKiFQ
https://www.youtube.com/watch?v=v2pGsIwKiFQ


العمل الالئق 
ونمو االقتصاد

االستھالك واإلنتاج 
المسؤوالن

مشروع تمحُور

قطاعالنسيجالتونسييرتقيإلىمستوىالتحدي

الصناعة واالبتكار 
والھیاكل األساسیة

 3 500> 
وظيفة وشركة تم تأمينها في قطاع 

النسيج التونسي

 180 000 >
من معدات الحماية الشخصية أُنتِجت 

وُصّدرت إلى ألمانيا

8شركاتصغيرة
ومتوسطة

تمحورت حول منتجات جديدة

الممّولون والشركاء
لبرنامجGTEXمنقِبَلحكومةسويسرا،بينمايُمّولبرنامجMENATEXلمنطقةالشرق سويسرا،السويد؛يُموَّ

األوسطوشمالإفريقيامنقِبَلحكومةالسويد.مركزالتجارةالدولية،بالتعاونالوثيقمعأمانةالدولةالسويسريةللشؤون
)Sida(والوكالةالسويديةللتعاوناإلنمائيالدولي)SECO(القتصادية
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" كان العمل مع مشروع GTEX/MENATEX التابع لمركز 
التجارة الدولية طوال فترة الجائحة أمرًا بالغ األهمية للحفاظ على 
قطاع المنسوجات والمالبس التونسي. من خالل مبادرة الرعاية، 

قمنا بدعم الشركات الصغيرة من الريف لضمان تأمين وظائف 
ورواتب موظفيها. مع تأثير كرة الثلج على الصناعات الداعمة 
ومقدمي الخدمات، استطعنا تأمين أكثر من 3,500 وظيفة في 

المنطقتين." 
)FTTH(السيدحسنيبوفدن،رئيسالتحادالتونسيللمنسوجاتوالمالبس-

الروابط

 صفحةالمشروععلىاإلنترنت	�
https://www.intracen.org/projects/Global-Textiles-and-

Clothing-Programme-GTEX/

السياق

يُعّدقطاعالمالبسفيتونسمنأهمالمصادرلفرصالعملوتوليدالدخل
فيالبالد.دفعتهذهاألهميةإلىإجراءدراسةمنقِبَلالبرنامجالعالمي

GTEX/(للمنسوجاتوالمالبسفيالشرقاألوسطوشمالإفريقيا
MENATEX(التابعلمركزالتجارةالدوليةحولتأثيرجائحةكوفيد-19 

علىقطاعالمنسوجاتوالمالبسالتونسي.

قامالمركزبتنسيقالدراسةمعوزارةالصناعةوالشركاتالصغيرة
والمتوسطة،والتحادالتونسيللمنسوجاتوالمالبس)FTTH(،والمركز

الفنيالتونسيللمنسوجات)CETTEX(.استندتالدراسةإلىمسحٍأُجِرَي
على248شركة،موزعةعلى9مناطقو7قطاعاتإنتاجية،خالل
الفترةمنأبريلإلىسبتمبر2020.رغمظروفالجائحةوالنخفاض

المصاحبفيصادراتالمنسوجاتوالمالبس،تمكن87%منالقطاعمن
مواصلةالعمل.

كماأكدتالدراسةأنالنخفاضفيصادراتالمنسوجاتوالمالبسأثّر
بشكلرئيسيعلىالشركاتالصغيرةوالمتوسطةالتيتوظفمابينستة
إلى100شخص.لقدعانتتلكالشركاتمنانخفاضبنسبة50%في
الصادراتوالسوقالمحلية،بينماخسرتالشركاتاألكبرالتيتضمأكثر

من200موظفبنسبة%25.

المحور

لتعزيزاألعمالالصغيرة،نّظممشروعGTEX/MENATEXفيتونس
مبادرةللرعايةاإلرشادية.قامفريقمنالخبراءبتيسيرالتصالوالقتران
بين4شركاتكبيرةناجحةمنبنزرتوالمنستير،و8شركاتصغيرة
منالقصرينوقفصة.كفلالخبراءالتواصلالجيدونقلالمعرفةوالتعاون
طوالالعملية.تلقّتالشركاتالثمانيالصغيرةدعًمامحدداًإلعادةتوجيه
إنتاجهانحوالمعاطفالطبيةومعداتالحمايةالشخصيةبمايتماشىمع

المتطلباتالفنيةوالصحيةالوطنية.

عّززنهجالتوجيهاإلنتاجيةوالكفاءة،وحّسنمهاراتاإلدارةلدىالشركات
الصغيرة.استفادتالشركاتالكبيرةأيضاًمنهذاالرتباط،وذلكمنخالل
تطويرقدراتإنتاجيةجديدةللتصنيعوتعهيدالقدراتاإلنتاجيةإلىمناطق

نائية،حيثالتكاليفأقل.

النتائج

أنتجتالشركاتالثماني180,000معطفاًطبياً،ماضَمنالدخلوأّمن
الوظائف،وقدصّدرتمنتجاتهاإلىألمانيا.عالوةًعلىذلك،أفادالتحاد

التونسيللمنسوجاتوالمالبسأنهوفّرأكثرمن3,500وظيفةفي
المناطقالداخليةالنائيةفيالقصرينوقفصة.

وبدعممنالمشروع،أصبحالمركزالفنيالتونسيللمنسوجاتمعتَمًدا
للمصادقةعلىمعداتالحمايةالشخصيةالمنتَجةفيتونسللبيعفي

األسواقالمحليةوأسواقالتصدير.بعدذلك،حصلت13شركةمستفيدةمن
برنامجGTEX/MANATEXعلىشهاداتاعتماد.

كانقطاعالنسيجوالمالبسالتونسيأولمناستجابللطلباألوروبي
دألقنعة لألقنعةالواقية،وفيأوائلعام2020احتلالمرتبةالرابعةكُموّرِ
الوجهالقابلةللغسيلإلىالتحاداألوروبي.بناًءعلىالتجربةفيتونس،
يعتزمبرنامجGTEX/MENATEXتوسيعمبادرةالرعايةإلىدول

أخرىفيالمنطقة.

https://www.intracen.org/projects/Global-Textiles-and-Clothing-Programme-GTEX/


القضاء التام 
على الجوع

عقد الشراكات 
لتحقیق األھداف

مشروع تمحُور

جلباألفوكادومنكينياوتنزانياإلىالسوقاألوروبية

العمل الالئق 
ونمو االقتصاد

" كان روّاد الجودة رائعين. لقد بذلوا قصارى جهدهم لمساعدتي في وضع األشياء 
في مكانها الصحيح. أستطيع اآلن أن أرى بوضوح جميع األخطاء التي ارتكبناها في 

تلبية مطالب العمالء. نحن نعلم اآلن أننا إذا اتّبعنا مواصفات العميل، فإننا نفعل الشيء 
الصحيح." 

UrbanFreshVenturesجونجاثوني،مالكومديرشركة-

الممّولون والشركاء
 )GIZ(الوكالةاأللمانيةللتعاونالدولي،)EAC(التحاداألوربي،جماعةشرقافريقيا
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الروابط

 صفحةالمشروععلىاإلنترنت 	�
https://www.intracen.org/projects/Market-Access-Upgrade-

Programme/

 موقعالمشروععلىاإلنترنت	�
https://www.eacmarkup.org/

رفعمستوىالتجارةفيشرقإفريقيامنخاللبرنامجتحسين	�
 الوصولإلىاألسواق)MARKUP()فيديو(

https://www.youtube.com/watch?v=RloFg4UBumg&t=20s 

السياق

يحظىاألفوكادوباهتماممتزايدفيشرقإفريقيا،وقدأصبحتكينيا
ردينالمهّمينإلىمختلفأنحاءالعالم.غالبًاماتكون وتنزانيامنالمّوِ
لةًلمواسمالبلدانالُمنتِجةاألخرى مواسماألفوكادوفيشرقإفريقياُمكّمِ
رو فيأمريكاالالتينيةوجنوبأوروبا.ومعذلك،كافحمزارعوومصّدِ

األفوكادوفيشرقإفريقياللوصولإلىاألسواقالدوليةلعدمتلبيتهممعايير
الجودة،ومتطلباتالُمشتِري،ولوائحالمنتجات.

فيإطاربرنامجتحسينالوصولإلىاألسواق)MARKUP(الُممّولمن
التحاداألوروبي-وهومبادرةإنمائيةإقليميةتُسهمفيالنموالقتصادي

لبلدانجماعةشرقإفريقيا)EAC(فيبوروندي،وكينيا،ورواندا،
وجمهوريةتنزانياالمتحدة،وأوغندا-عملمركزالتجارةالدوليةمع

عددمنالشركاءلدعماألعمالالتجاريةالزراعيةالصغيرة،بمافيذلك
رياألفوكادو،فيالوصولإلىأسواقدوليةجديدة.دعمالبرنامج ُمصّدِ

إنشاءشبكةإقليميةمنخبراءالجودة،وضَمنمشاركةالشركاتالصغيرة
جداًوالصغيرةوالمتوسطةفيالمعارضالتجاريةالدوليةالرئيسية-سواًء
وجهاًلوجهأوافتراضياً،مامّكنالُمصّدرينمنالحصولعلىشهادات

معترفبهاعالميًا.

المحور

لمواصلةبناءروابطالسوقأثناءالجائحة،استفادفريقالبرنامجمن
الفرصالمتاحةعبراإلنترنت،بالتعاونمعمبادرةالتجارةالنسائية

SheTrades،إلعداد20منمصدريومؤسساتاألفوكادومنكينيا،
ورواندا،وتنزانياللمشاركةفيمعرض"!UnitedFreshLive"،وهو
أولمعرضتجاريافتراضيللمنتجاتالطازجة.رغمالجائحة،شارك
رونعنبُعدفيالمعرضالتجاريمنخاللأكشاكافتراضية الُمصّدِ

ُمميَّزة،ومحادثاتتفاعلية،وتسويقرقمي.

عّززتالجتماعاتمعالُمشترينالمحتملينفيالمعارضالتجاريةالدولية
أهميةالشهاداتالمعترفبهادوليًا،حيثأصبحتبعضالمعاييرالطوعية
الخاصةضروريةللتصديرإلىأوروبا.استجاببرنامجتحسينالوصول
إلىاألسواقبجلساتتدريبيةمكثفةحولمعاييرالممارساتالزراعية

رينمن الجيدةالعالمية)GAP(لمجموعاتالمزارعينالمرتبطةبالُمصّدِ
منكينياوتنزانيا. خاللسلسلةالتوريدفيكّلٍ

كانوجودالمتخّصصينفيتحسينالجودةمهًماأيًضالتعزيزقدرةاألعمال
التجاريةالزراعيةعلىبناءالمصداقيةالدولية.فيإطاربرنامجتحسين
الوصولإلىاألسواق،دّربمركزالتجارةالدوليةشبكةتضمأكثرمن
120منرّوادالجودةفيبلدانجماعةشرقإفريقياالخمسة،منبينهم

خبراءفنيونمنالقطاعينالعاموالخاص.منذتقديمالتدريبفيأوائلعام
2020،دأبأبطالالجودةعلىتمرينالشركاتالصغيرةجداًوالصغيرة
والمتوسطةعلىطولسالسلالقيمةلألفوكادو،والكاكاو،والبن،والبستنة،
والشاي،والتوابلحولكيفيةتحسينعملياتالجودةوتعزيزجمعالبيانات

لتسهيلالمتثاللمعاييرالجودة.

النتائج

بناءروابطالسوقوالمتثاللمعاييرالجودةأمرانضروريانللشركات
الصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطةلختراقالسوقاألوروبية.خاللعام
ه 2020،تمّكنبرنامجتحسينالوصولإلىاألسواقمنتقديمدعمُموجَّ

فيكالالمجالين.

منخاللالبرنامج،شارك15منمصدرياألفوكادوالكينيينوالتنزانيين
فيالمعرضالتجاريالسنويللمنتجاتالطازجةفيبرلين-معرض

 United!التجاري.بعدالمشاركةفيمعرضFruitLogistica
FreshLiveالفتراضي،أبرمأحدُمصّدرياألفوكادوالكينيينصفقة

تجاريةبقيمة250,000يورو.

بعدتدريبرّوادالجودة،أنشأتتنزانياالرابطةالوطنيةللجودة.بدأالمجلس
الوطنيلتنميةالصادراتالزراعيةفيروانداتعاونًامعمركزالتجارة
الدوليةلتحسينإدارةمابعدحصاداألفوكادوفيالبالد.قامتشركة

UrbanFreshVentures،وهيشركةلتصديراألفوكادومملوكة
للنساءاستفادتمنتسعةأشهرمنالتمرينعلىيدرّوادالجودة،بالتفاوض
والتوقيععلىصفقاتمعمشترينفيروسياألكثرمن46طنًامتريًامن
األفوكادو.كماأرسلتالشركةشحنةتجريبيةمناألفوكادوإلىالكويت
فييونيوويوليو2020.عالوةًعلىذلك،حصلتتسعمجموعاتمن

.GlobalG.A.Pالمزارعينفيالمرتفعاتالجنوبيةبتنزانياعلىشهادات

https://www.intracen.org/projects/Market-Access-Upgrade-Programme
https://www.eacmarkup.org/%20
https://www.youtube.com/watch?v=RloFg4UBumg&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=RloFg4UBumg&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=RloFg4UBumg&t=20s


المساواة بین 
الجنسین

عقد الشراكات 
لتحقیق األھداف

مشروع تمحُور

الحصولعلىالطاقةبتكلفةميسورةفيأوغندا 

العمل الالئق 
ونمو االقتصاد

 منشئات للطاقة الشمسية في 

 400 
مدرسة 

 منشئات للطاقة الشمسية في 

 50 
مركز صحي

 1.2مليون
شخص تأثّروا 

الممّولون والشركاء
المركزالهولنديلتعزيزالوارداتمنالبلدانالنامية)CBI(التابعلوزارةالشؤونالخارجيةالهولندية.الشركاء
المحليونالرئيسيونهمحكومةأوغندا،ومجلسترويجالصادراتاألوغندي)UEPB(،والهيئةالوطنيةلتقنية

المعلومات-أوغندا)NITA-U(،وتحالفالتجارةفيتقنيةوخدماتالمعلومات)ATIS(،والجمعيةاألوغنديةلتقنيات
.FinancialTecوشركة،StartupUgandaوشركة،)ICTAU(المعلوماتوالتصالت
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" كان بعض العاملين الصحيين يشرفون على والدة األطفال على 
ضوء الشموع، وفي بعض األحيان لم يكن هناك ماء ساخن." 

Innovexدوجالسكاروغاباباجوما،مؤسسومديرشركة- 

الروابط

حصدتشركةInnovexمنحاًقيمتهاحوالي380,000دولر	�
 أمريكي،وقرضاًبقيمة22,000دولرأمريكي

https://www.intracen.org/layouts/2coltemplate.aspx?pageid=

47244640256&id=47244679070

 صفحةالمشروععلىاإلنترنت 	�
 https://www.intracen.org/NTF4/Uganda-IT/

المجموعةعلىفيسبوكللشركاتالتقنيةالناشئةوشركاتتقنية	�
 المعلومات/التعهيدفيالعملياتالتجارية)IT/BPO(فيأوغندا

https://www.facebook.com/groups/NTFIV.Uganda

السياق

يُعّدقطاعتقنيةالمعلوماتوالتصالتفيأوغندامنأكثرالقطاعاتتنافسيةً
وأسرعهانمًوافيالبالد،وقدخلقطلبًاواسعًاعلىمنتجاتتقنيةالمعلومات
)IT(والخدماتالُمعتِمدةعلىتقنيةالمعلومات)ITES(.يمكنأنيُعزىنمو
سوقتقنيةالمعلوماتوالخدماتالُمعتِمدةعلىتقنيةالمعلوماتفيالبالدجزئيًا
إلىمنطقتهاالزمنيةالمواتيةوتوفّرمجموعةكبيرةمنالعمالةالماهرةوبأسعار
معقولة.لدىأوغنداقوةعاملةرائعةتمتلكمهاراتتقنيةالمعلوماتبمستوى

المبتدئين،ومواردوفيرةللتعهيدالخارجيفيمجالالعملياتالتجارية.

تمثّلأحدالتحدياتالرئيسيةللقطاعفيالحصولعلىالطاقةبتكلفةمعقولة،
والذيحاولتبعضالشركاتالتغلبعليهمنخاللمنشئاتالطاقةالشمسية.

ومعذلك،غالبًاماأدىنقصالصيانةإلىجعلالمعداتفيحالةسيئة.
استجابةًلهذاالتحدي،قامبرنامجالتنافسيةلقطاعالتصديرفيأوغنداالُممّول

 )NTF IV Uganda(منالصندوقالستئمانيالهولندي-المرحلةالرابعة
بدعمالشركاتالصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطةوالشركاتالناشئةفي

قطاعيتقنيةالمعلوماتوالخدماتالُمعتِمدةعلىتقنيةالمعلومات.

استفادتشركةInnovexالناشئةمنهذاالبرنامج.طورتالشركةمنصة
Remotفيعام2016،وهيمنصةسحابيةبتقنيةإنترنتاألشياء
)IoT(للتعامالتبينالشركات)B2B(لربطمورديالطاقةالشمسية
وتيسيرالصيانةمابعدالبيعوالمدفوعاتعبرالهاتفالمحمول.وفّرت
منصةRemotأيًضاميزةالدفعأولًبأول،والتيسمحتللمستخدمين

النهائيينبالدفععلىمدىفترةزمنيةمعيّنة،مايجعلالخدماتفيمتناول
الجميع.إلحداثتأثيركبيرعلىسوقالطاقةالشمسيةخارجالشبكةفي

إفريقياجنوبالصحراءالكبرى،دعمتشركةInnovexموزعيالطاقة
الشمسيةللوصولإلىالمزيدمنالمناطقواألشخاص.

عملمشروعNTF IV Ugandaفيالبلدألكثرمنعامينعندما
ضربتالجائحةالبالد.كانعلىفريقالمشروعالتكيّفوفقًالذلكلضمان

استمراريةاألنشطةوالنتائج.

المحور

قدممشروعNTF IV Ugandaالدعممنخاللتوفيرالتوجيهلألعمال
التجارية،والتدريبعلىالوعيبالعالمةالتجارية،وفعالياتالبتكار.

ساعدالتدريبالشركاتعلىفهمعروضالقيمةالمقدمةللعمالءالُمحتَملين
والتعبيرعنهابشكلأفضل.ربطالمشروعأيًضاالشركاتبالمستثمرين،

،Innovexوقّدمتالجهودالالحقةلجمعاألموالرأسالماللشركاتمنها
علىسبيلالمثال.تمكنتالشركةمنتصنيعالمنتجاتمحليًاوتعزيز

منكينياوإثيوبياوتنزانيا. شبكاتالتوزيعخارجأوغندا،وهيتعملفيكّلٍ

باإلضافةإلىذلك،وفيإطاردعمالعملالمناخي)الهدف13منأهداف
التنميةالمستدامة(،منحصندوقالتعافيمنجائحةكوفيد-19التابع

للبرنامجشركةInnovexعقًدالتركيب20وحدةمراقبةعنبعدللطاقة
الشمسيةفيالمدارسوالمراكزالصحية،وذلكللمساعدةفيزيادةتوزيع

الطاقةالشمسيةخارجالشبكة.

النتائج

بالنسبةلشركةInnovexالناشئة،شهدعام2020إنشاءأعمالجديدةفي
شرقإفريقيا،باإلضافةإلىظهورأعمالتجاريةجديدةفيغربإفريقيا.

أبلغتشركةAnuelEnergy،إحدىعمالءInnovexالتيتستخدم
منصةRemotفيمنشآتهاللطاقةالشمسية،عناآلثاراإليجابيةلهذه

،AnuelEnergyالتقنية.قالفرانكنيلييجا،الرئيسالتنفيذيلشركة
إنالمنصةقدجذبتالشبابإلىقطاعالتقنية،ووفرتالوقتوالمال

لفنييتركيبوحداتالطاقةالشمسيةمنخاللالسماحبالمراقبةعنبُعد
واستكشافاألخطاءوإصالحها.وفرتالخدماتأيضاًاإلضاءةآللف

الطالبالريفيينوكذلكللعاملينفيالمراكزالصحيةوالمرضىالذين،لول
ذلك،لتُركوابدونكهرباء.

©
 s
hu
tte
rs
to
ck
.c
om

 ©
 A
nu
el
E
ne
rg
y

https://www.intracen.org/layouts/2coltemplate.aspx?pageid=47244640256&id=47244679070
https://www.intracen.org/layouts/2coltemplate.aspx?pageid=47244640256&id=47244679070
https://www.intracen.org/layouts/2coltemplate.aspx?pageid=47244640256&id=47244679070
https://www.intracen.org/layouts/2coltemplate.aspx?pageid=47244640256&id=47244679070
https://www.intracen.org/NTF4/Uganda-IT/


عروضالبلدان

غامبيا

 254 147 
 دولراًأمريكياً
ُصرفت لرّواد األعمال عبر تيسير 

وصولهم إلى أليات التمويل

2 096
شخصاً تلقّوا التدريب 

 610
شركة تلقت الدعم 

 233 139 
شخصاً أمكن الوصول إليهم

75 295
من معدات الحماية الشخصية تم 

إنتاجها/ توفيرها

1 512
وظيفة تم إيجادها/ اإلبقاء عليها 

العمل الالئق التعلیم الجید
ونمو االقتصاد

المساواة بین 
الجنسین
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فيديسمبر2016،عقبالنتخاباتالرئاسيةالتاريخيةوحركة#غامبيا_
قد_قررت،شرعتغامبيافيعمليةانتقالسياسيمهمة.أنشأتالدولة

"هيئةالحقيقةوالمصالحةوالتعويضات"لتحقيقالعدالةالنتقاليةوالتعامل
معانتهاكاتحقوقاإلنسانالتيارتُكبتفيظلرئاسةيحيىجامح.

وفيالوقتنفسه،عاودتغامبياالتواصلمعالشركاءالدوليينلتحفيز
إعادةالندماجالقتصاديوالتجارةوالستثماروتعزيزالتنميةالجتماعية
والقتصادية.كانتاإلدارةالجديدةتواجهمجموعةمنالتحديات،بمافي

ذلكركوداإلنتاجالزراعي،والقتصادغيرالمتنوع،والقضاياالهيكليةالتي
أدتإلىنقصالكهرباء،وزيادةالفقرفيالمناطقالريفية،وارتفاعمعدلت
البطالةوكذلكالعمالةالناقصة.باإلضافةإلىذلك،كانعلىالرئيسأداما
باروأنيتعاملمعالمعدلتالمرتفعةللهجرةغيرالنظاميةإلىأوروبا،

ولسيمابينالشبابفيالبالد.

علىهذهالخلفية،أطلقتحكومةغامبياومركزالتجارةالدوليةوالتحاد
األوروبيمشروعتمكينالشباب)YEP(بهدفتعزيزالقتصادالغامبي

منخاللدعمنموالشركاتالصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطةفي
القطاعاتذاتاإلمكاناتالعالية.يعملالمشروععلىزيادةفرصالعمل
للشبابالغامبيينمنخاللالتدريبالمهنيوتعزيزريادةاألعمالمن

خاللتوفيرفرصجديدةوخدماتماليةداعمةللشباب.فيإطارالستفادة
منأنشطةمشروعتمكينالشباب،أطلقمركزالتجارةالدوليةفيعامي

2018و2019أربعةمشاريعإضافيةهي:الوظائفوالمهاراتوالتمويل
)JSF(للنساءوالشباب،والذينُفِّذبالتعاونمعصندوقاألممالمتحدة

 SheTrades؛ومشروعالتجارةالنسائية)UNCDF(لتنميةرأسالمال
Gambia؛باإلضافةإلىمبادرتينمشتركتينلألممالمتحدةتهدفانإلى

دعمالنساءوالشبابالغامبيينفيخلقفرصاقتصاديةُمستدامة.

بحلولنهايةعام2019،قاممركزالتجارةالدوليةوشركاؤهبتدريب
مايزيدعلى4,000شابوأكثرمن800شركةمنالشركات

الصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطة،وتمّكنمنالوصولإلىأكثرمن
150,000شخص.نتيجةًلذلك،شهدتالبالدتحّسناًفينتائجالتوظيف

لمؤسساتالتدريبالفنيوالمهني،ونظاماًإيكولوجياًقوياًلريادةاألعمال
معروادأعمالناجحينمنالشبابوالنساء،وتطويروجهاتسياحيةجديدة

فيالمناطقالداخليةللبالد،باإلضافةإلىأكثرمن800وظيفةجديدةو
1,000وظيفةمستدامة.

آثار الجائحة

فيعام2020،جلبتجائحةكوفيد-19والصدمةالجتماعية-القتصادية
التيأعقبتهاالعديدمنالتحدياتالجديدةالتيتطلبتتدخالتمنمركز

التجارةالدولية.

إنتاج معدات الحماية الشخصية عالية الجودة في غامبيا

استجابةًللنقصفيمعداتالحمايةالشخصية،دخلمركزالتجارةالدولية
فيشراكةمعشركاتاألزياءوالحياكةالغامبيةومؤسساتالتدريبإلنتاج
أكثرمن75,000قناعللوجه،ماولّدإيراداتووظائفألكثرمن100 
شاب.باإلضافةإلىذلك،ساهممركزالتجارةالدوليةوشركاؤهفيطباعة

دروعللوجهمطبوعةبثالثةأبعادللعاملينفيالخطوطاألمامية،كما
ساهموافيتطويرمعياروطنيلضمانجودةوفعاليةأقنعةالوجهالُمنتَجة

محليًا.

رفع الوعي بمرض كوفيد-19 من خالل الموسيقى والشعر

لزيادةالوعيحولفيروسكوروناوالتدابيرالحترازية،تعاَونمركز
التجارةالدوليةمعالصناعاتاإلبداعيةفيغامبيافيإطالقمسابقتين

تهدفانإلىحشدالموسيقيينوالشعراءإلنتاجونشرأعمالتهدفإلىرفع
مستوىالوعيبشأنكوفيد-19علىوسائلالتواصلالجتماعي.بلغعدد

يْينأعاله95مشاركة،وتداولَهاأكثرمن135,000  المشاركاتللتحّدِ
شخصعلىاإلنترنت،كمابّثالتلفزيونالوطنيأسماءالفائزين.
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الروابط

مواقعالمشروععلىاإلنترنت	�
	 www.yep.gm
	 www.tekkifii.gm

�	https://www.facebook.com/yepgambia المجموعةعلىفيسبوك
�	https://twitter.com/yepgambia الصفحةعلىتويتر

صفحاتالمشروععلىموقعمركزالتجارةالدولية
 موقعمشروعتمكينالشباب)YEP(علىاإلنترنت  	

https://www.intracen.org/yep/
الوظائفوالمهاراتوالتمويل)JSF(للنساءوالشبابفيغامبيا 	

https://www.intracen.org/jsf/gambia/
 مبادرةالتجارةالنسائيةSheTrades-غامبيا 	

https://www.shetrades.com/en/projects/shetrades-gambia

قناةمركزالتجارةالدوليةعلىاليوتيوب،بمافيذلكمقاطعفيديو	�
 للمسابقةالشعرية

https://www.youtube.com/channel/
UCeAVThMmeyhkyUA22Q42Wxw/videos

معهدالتدريبالغامبييعرضنهًجامبتكًراللتعلمبعدالجائحة	�
https://www.intracen.org/layouts/2coltemplate.aspx?pageid=4

7244640256&id=47244680669

برزالمرشدونالسياحيونالشبابفيغامبياكأولالمستجيبين	�
 للتوعيةوالوقايةمنفيروسكوفيد-19 

https://www.intracen.org/news/Story-Youth-tour-guides-
in-the-Gambia-emerge-as-first-responders-to-COVID-19-

awareness-and-prevention/

بوتيكغامبيللتصميميتمّكنمنتأمينالستثمارالمطلوب 	�
https://www.intracen.org/news/Gambian-design-boutique-

secures-investment/

Tiga-عالمةتجاريةلنمطالحياةفيمجالمالبسالراحة	�
 والترفيهاإلفريقيةالمصنوعةيدوياً

https://www.intracen.org/layouts/2coltemplate.aspx?pageid=4
7244640256&id=47244682521

التمويل الطارئ للشركات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة

وفقًالمسوحاتمركزالتجارةالدولية،كانتحوالي82%منالشركات
الصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطةفيغامبياتكافحمنأجلالبقاءمالياً
خاللحالةالطوارئالوطنية.أطلقمركزالتجارةالدوليةصندوقإغاثة

كوفيد-19الذيقّدممنًحالرواداألعمالالشباب؛ووفّرإمكانيةإعادة
هيكلةالقروضلرّواداألعمالالمستفيدينمنالوصولإلىآلياتالتمويل

األخرى؛وأقامشراكاتلتقديمالتدريببشأنمواجهةاألزمات.تلقّى255 
منرّواداألعمالدعًماماليًامنصندوقاإلغاثة،ماسمحلـ91%من

المستفيدينبالحتفاظبجميعموظفيهم.

إطالق العنان إلمكانيات ريادة األعمال لمواجهة التحديات الجديدة 

حددمجلسبلديةكانيفينغ)KMC(،أحدأكبرالبلدياتفيالبالد،عدًدا
منالتحدياتالناجمةعنحالةالطوارئالوطنية:تشوهاتالسوقوإغالق

المتاجرغيراألساسية،وانخفاضإيراداتالنقلالعام،والضطرابات
التيتعّرضلهاالتعلمبسببإغالقالمدارس.أطلقمركزالتجارةالدولية
وغرفةغامبياللتجارةوالصناعة)GCCI(ومجلسبلديةكانيفينغمسابقة

العُمدةبجوائزمليوندالسي،والتيدعمترواداألعمالالشبابالمبتكِرين
منخاللحلولذكيةللمخاوفالجتماعيةوالقتصاديةفيبلديةكانيفينغ.
منبينأكثرمن40طلبًا،تماختيارثالثةمشاريعواعدة،حيثُمنحت

رأسالمالاألّوليوتلقّتإرشاداتحولتنفيذحلولها.

حلول نقل صديقة للبيئة

فيظلاإلغالقالماديلألسواقوالمتاجر،والقيودالمفروضةعلى
خياراتالنقلالتقليدية،احتاجالعديدمنرواداألعمالإلىطرقجديدة
لتوصيلمنتجاتهم.قّدممركزالتجارةالدولية13دراجةثالثيةالعجالت
)كمقدمةإلدخالللدراجاتالكهربائية(وكذلكدراجاتعاديةلشركات

الخدماتاللوجستيةورابطةمزارعيالدواجنالشباب.أنشأمركزالتجارة
الدوليةماليقلعن10وظائفجديدةوتمّكنمنالوصولإلىأكثر

من500عميلخاللشهرديسمبر2020وحده،وهوالشهراألولمن
المبادرة.

المستوردون من المزارعين المحليين 

أدىإغالقاألسواقالمحليةفيالمناطقالريفيةوانهياروسائلالنقلبين
المناطقالريفيةوالحضريةإلىحرمانمعظمالمزارعينالريفيينمن
الوصولإلىاألسواقفيذروةموسمحصادالبصل.وفيالوقتنفسه،
كافحمستوردوالبصلللحصولعليهمنالخارجللمشترينالمحليينفي
المدن.قاممركزالتجارةالدوليةوشركاؤهبربطالمزارعينبالمستوردين
منخاللحشدالمشترينوإشراكشركاتالنقل،ودعمتجميعالمنتجات،
ماضَمندخالًحيوياًللمزارعين،فضالًعنتحقيقالتوافرفيالمناطق

الحضرية.

المشتريات الحكومية من رائدات األعمال

أدىانخفاضالمبيعاتالمحليةالمقترنبالنقصفيفرصالتصدير
وخياراتالشحنإلىاحتياجالعديدمنرواداألعمال،وخاصةًالنساء،إلى
أسواقبديلة.فيالوقتنفسه،كانالمشترياألكبر-الحكومة-يمنحجزًءا
قليالًفقطمنالعقودالحكوميةلرائداتاألعمال.نظممركزالتجارةالدولية
 )WBAG(اجتماعاتمعمجموعةمناصرةالنساءفياألعمالالتجارية
ومّولغرفةالتجارةالنسائيةفيغامبيالتسهيلالدعوةإلىزيادةحصص
المشترياتالحكوميةللشركاتالمملوكةللنساء.ونتيجةًلذلك،تلقترائدات

األعمالمخّصصاتلتقلعن6مالييندولرفيشكلصفقات.

تعزيز التنويع في قطاع السياحة 

كانتصناعةالسياحةتمثّلعادة20ً%منالناتجالمحلياإلجمالي
لغامبيا،ولكناألزمةأثرتبشدةعلىهذهالصناعة.لمساعدةالقطاععلى
النتعاش،قدممركزالتجارةالدوليةوشركاؤهِحَزمدعمللفنادقومنظمي

الرحالتلتعزيزظهورهمعلىاإلنترنت،وتعزيزالسياحةالمحلية،والعمل
معأصحابالمصلحةالرئيسيينعلىتطويراستراتيجيةإلعادةالفتحعلى

مستوىالقطاع.
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http://www.yep.gm
http://www.tekkifii.gm
https://www.facebook.com/yepgambia%20
https://twitter.com/yepgambia
https://www.intracen.org/yep/
https://www.intracen.org/yep/
https://www.intracen.org/jsf/gambia/
https://www.intracen.org/jsf/gambia/
https://www.shetrades.com/en/projects/shetrades-gambia
https://www.shetrades.com/en/projects/shetrades-gambia
https://www.youtube.com/channel/UCeAVThMmeyhkyUA22Q42Wxw/videos
https://www.youtube.com/channel/UCeAVThMmeyhkyUA22Q42Wxw/videos
https://www.intracen.org/layouts/2coltemplate.aspx?pageid=47244640256&id=47244680669
https://www.intracen.org/news/Story-Youth-tour-guides-in-the-Gambia-emerge-as-first-responders-to-COVID-19-awareness-and-prevention/
https://www.intracen.org/news/Story-Youth-tour-guides-in-the-Gambia-emerge-as-first-responders-to-COVID-19-awareness-and-prevention/
https://www.intracen.org/news/Story-Youth-tour-guides-in-the-Gambia-emerge-as-first-responders-to-COVID-19-awareness-and-prevention/
https://www.intracen.org/news/Gambian-design-boutique-secures-investment/
https://www.intracen.org/layouts/2coltemplate.aspx?pageid=47244640256&id=47244682521
https://www.intracen.org/layouts/2coltemplate.aspx?pageid=47244640256&id=47244682521
https://www.intracen.org/layouts/2coltemplate.aspx?pageid=47244640256&id=47244682521
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الشراكات الرئيسية في عام 2020 
الشركاء الحكوميون الرئيسيون

وزارةالتجارةوالصناعةوالتكاملاإلقليميوالتوظيف)MOTIE(؛وزارةالشبابوالرياضة)MOYS(؛وزارةالزراعة)MOA(؛وزارةشؤونالنوعالجتماعيوالطفلوالرعاية
)KMC(؛مجلسبلديةكانيفينج)MOTC(؛وزارةالسياحةوالثقافة)MoHERST(؛وزارةالتعليمالعاليوالبحثوالعلوموالتقنية)MGCSW(الجتماعية

لون   الُممّوِ
التحاداألوروبي،اإلطارالمتكاملالمعزز،صندوقمنظمةالبلدانالمصدرةللنفط)أوبك(،صندوقاألمينالعاملألممالمتحدةلبناءالسالم)UNPBF(،كندا،الدنمارك،فنلندا،

ألمانيا،أيرلندا،النرويج،السويد

شركاء األمم المتحدة الرئيسيون
صندوقاألممالمتحدةلتنميةرأسالمال)UNCDF(،برنامجاألممالمتحدةاإلنمائي)UNDP()يشاركفيتنفيذمشروعالوظائفوالمهاراتوالتمويل)JSF((،المنظمةالدولية

للهجرة)IOM(،صندوقاألممالمتحدةلألنشطةالسكانية)UNFPA(،برنامجالغذاءالعالمي)يشاركفيتنفيذمشاريعصندوقاألمينالعاملألممالمتحدةلبناءالسالم(

الشركاء الدوليون الرئيسيون
شركاءضمنمبادرةTekkiFii:معهد)IMVF(Enabel،InstitutoMarquêsdeValleFlôr،الوكالةاأللمانيةللتعاونالدولي)GIZ(،شركاءفيتطويرقطاع

 )PUM(الدواجن:جمعيةكبارالخبراءالهولنديين

الشركاء الوطنيون - الوصول إلى التمويل والنظام اإليكولوجي لريادة األعمال 
شبكةغامبياللمستثمرينالخيّرين)GAIN(؛غرفةغامبياللتجارةوالصناعة)GCCI(؛وكالةترويجالستثماروالصادراتفيغامبيا)GIEPA(؛غرفةالتجارةالنسائيةالغامبية
)GWCC(؛غرفةتجارةالشبابالغامبية)GYCC(؛الشبكةالعالميةلالبتكارالشبابي-فرعغامبيا)GYINGambia(؛منظمةInnovateGambia؛الرابطةالوطنية

 )SDF(؛صندوقالتنميةالجتماعية)SIG(؛حاضنةالشركاتالناشئةغامبيا)NACCUG(لالتحاداتالئتمانيةالتعاونية

)TVET( الشركاء الوطنيون - التعليم والتدريب الفني والمهني
دراجاتتشيكيةلمدارسغامبيا)CBGS(؛دائرةخدماتالثروةالحيوانية)DLS(؛وحدةخدماتتقنيةاألغذية)FTS(التابعةلوزارةالزراعة؛مركزفاجارالتنميةالمهارات

)FSDC(؛أكاديميةGayeNjorroللمهارات؛معهدغامبياللسياحةوالضيافة)GTHI(؛معهدغامبياللتدريبالفني)GTTI(؛مركزInsightللتدريب؛جمعيةمبولو؛مركز
،SterlingConsortium؛مجموعةSandeleFoundation؛مؤسسة)PIA(؛جائزةالرئيسالدولية)NEA(؛الوكالةالوطنيةللبيئة)NATC(نجواراللتدريبالزراعي

 )YPWB(؛شباببالحدود)WIG(العالمية؛مبادرةغامبياالنسائيةTAFAfricaمؤسسة

الشركاء الوطنيون - جمعيات القطاع
جمعيةBlackLynx،جمعيةبناةاألرض)EBA(؛جمعيةفنادقغامبيا)GHA(؛رابطةتقنيةالمعلوماتفيغامبيا)ITAG(؛رابطةالُكتّابفيغامبيا

الشركاء الوطنيون - الهيئات التنظيمية
)TGSB(؛هيئةالمعاييرفيغامبيا)NAQAA(؛الهيئةالوطنيةلالعتمادوضمانالجودة)GTB(مجلسالسياحةفيغامبيا

الشركاء الوطنيون - آخرون 
شركةBrandPlus؛شركةMake3D؛المجلسالوطنيللشباب)NYC(؛منظمةمقهىالشعر؛رابطةالجودةفيغامبيا)TGQA(؛جمعيةنساءتريسورالُمحاربات

 )WBAG(؛مجموعةمناصرةالنساءفياألعمالالتجارية)TWW(

إعادة فتح مؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهني 

،)TVET(بعدإغالقالمدارسومراكزالتعليموالتدريبالفنيوالمهني
دعممركزالتجارةالدوليةالمؤسساتالتيأرادتتقديمالتعلمالمدمج:عبر
اإلنترنتووجًهالوجه.كمادعممركزالتجارةالدوليةمؤسساتالتعليم
والتدريبالفنيوالمهنيلتطويرخططإعادةالفتحالماديوبروتوكولت
كوفيد-19لضمانالمتثالللوائحالصحية.باإلضافةإلىذلك،وفّرمركز
التجارةالدوليةمعداتالحمايةالشخصيةوالمعداتالصحيةلـ17مؤسسة.

الدروس المستفادة 

فيعام2021،يبنيمركزالتجارةالدوليةعلىاستجابتهلألزمةخالل
عام2020عبرالستفادةمنفرصالسوقالمحليةالجديدةللمزارعين
والشركاتالصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطةمنخاللالمشتريات

الحكومية،والروابطمعمحالتالسوبرماركت،ومشترييالجملة،والمنافذ
األخرى.سيعززتعميقالشراكاتالمحليةمعالتركيزالمتجددوالمتنوععلى

فرصالسوقالدوليةالقدرةالتنافسيةللشركاتالصغيرةومرونتها.

أبرزتاألزمةأهميةالمهاراتالرقميةللقدرةالتنافسيةللشركاتالصغيرة
جداًوالصغيرةوالمتوسطةولتمّكنهامنالستفادةمناألسواقالمتنامية.

فيغامبيا،سيظلالتصال،ومحواألميةالرقمية،والوصولإلىالمنصات
اإللكترونيةمناألولويات-بمافيذلكتوسيعالوصولإلىالفرصالرقمية

للنساءوالمجتمعاتالريفية.

تتطوراحتياجاتعمالءمركزالتجارةالدوليةباستمرار،وسيواصلالمركز
استخدامنقاطالقوةاألساسيةلديهلتلبيةالمتطلباتالمتغيرة:المرونة،
والستجابة،والقدرةعلىالبتكار.سيظلالقربمنالقطاعالخاص

وأصحابالمصلحةالرئيسيينوالحضورالقُطريالقويأموراًبالغةاألهمية
لدعممركزالتجارةالدوليةلغامبيامنأجلإعادةالبناءبشكلأفضل.
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 " دعونا ال نفترض 
 أننا لن نصاب

 دعونا نستعد كما لو
 سوف نتأثر

 اتصل على 1025

وستُسهم في إنقاذ األرواح." 
مقتطفاتمنقصيدةأواوفاتوماتاجالو
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معالنتشارالعالميلجائحةكوفيد-19فيعام2020،اتخذمركزالتجارةالدولية
خطواتمتأنيةلحمايةموظفيهفيالمقرالرئيسيوفيالميدان،والحفاظعلىإنجاز

المشاريعللمستفيدين،وضماناستمراريةاألعمال.

وقدأدىذلكإلىظهورالعديدمنالتحديات،بدًءامنالنقطاعاتالتيتعّرض
لهاتقديمخدماتمعينةداخلالبلدانإلىالضغطالنفسيعلىالموظفينبسبب

العُزلةالمصاحبةللعملعنبُعد.تكيَّفمركزالتجارةالدوليةبسرعةلمواجهةهذه
التحدياتمنخاللتنفيذالعديدمناإلجراءات.

االستثمار في الموظفين 

كاندعمرفاهالموظفينوإتاحةالفرصةلهمللمشاركةالنشطةوالنموالمهنيمن
الموضوعاتالرئيسيةفيعام2020.ظلتدريبالموظفينوتعزيزمهاراتهممن
األولويات،وتمتعزيزذلكمنخاللدروسالفيديو،وورشالعملالمخّصصة،
وإشراكالموظفين،وتقييماحتياجاتالتعلّم،والتدريبعلىالمساواةبينالجنسين.
كماأُعطيتاألولويةإلدماجالموظفينمنخاللإطالقصفحةاإلنترانتالخاصة

بالمساواةبينالجنسينوالتنوعوالشمول،وبرنامجتوجيهالنساءالتابعلمركزالتجارة
 )HR(الدولية،ومبادرة"100قهوةمنأجلالدمج".استحدثقسمالمواردالبشرية

أيًضا،بالتعاونمعمختبرالبتكار،نهًجاتشاركيًافيصياغةالسياساتالمتعلقة
.)PolicyLab(بالمواردالبشرية،والذيُعرفباسممختبرالسياسات

شهدالعامزيادةكبيرةفيعددعقودالستشاريينوالمقاولينالمستقلين)CIC(التي
ُعوِلجت،معارتفاعكبيرفيطلباتالتعديلوالتمديد.علىهذاالنحو،أعطىمركز
التجارةالدوليةاألولويةلزيادةقدرةالمواردالبشريةلتسريعالتعاملمعهذهالعقود
ونحوالتحسينالمستمرلألنظمةالحالية.أجرىالمركزتدريبًاعلىإجراءاتعقود
الستشاريينوالمقاولينالمستقلينلتعزيزالمتثالالتنظيمي،ماحققنتائجإيجابية

للغاية.

استجابةًللجائحة،أنشأقسمالمواردالبشريةخطاستماعوأجرىدراسةمسحية
هة.كماقامبتجربةبرنامجعنبُعدللتدريبمنخاللالعمل،ماأتاحالفرصة موجَّ
للمتدربينمنالبلدانالناميةللعملمعمركزالتجارةالدوليةعنبُعد.باإلضافة
إلىذلك،قّدمالقسمدوراتتدريبيةُمصّممةخصيًصالدعماستخدامالمنصات

الفتراضية،وبالتاليتعزيزالوصولالعالميإلىمركزالتجارةالدوليةواإلنجاز
الكليللمشاريع.بهدفتحسينالكفاءةالتنظيميةومساعدةالعمالءعلىزيادة

كفاءتهمفياستخدامالعملياتوالسياساتواألدواتالداخليةلمركزالتجارةالدولية،
قامقسمالمواردالبشريةبتنسيقبرنامجتدريبيحولالتأثيروالمتثال.

التواصل بشفافية

لينمنخاللالمراسالت زادمركزالتجارةالدوليةمنوتيرةاتصالتهمعالُممّوِ
الرسميةواإلحاطاتالثنائيةبشأنالتدابيرالجاريةومبادراتالدعمالخاصة.قام

المركزبتحويلاجتماعاتاإلدارةالخاصةبهإلىاإلنترنت،بمافيذلكالجتماع
السنويالرابعوالخمسينللمجموعةالستشاريةالمشتركة)JAG(،واجتماعين

،)CCITF(عاديينللجنةالستشاريةللصندوقالستئمانيلمركزالتجارةالدولية
وكذلكالجلسةغيرالرسميةلهذهاللجنة.

داخليًا،أرسلتقيادةمركزالتجارةالدوليةرسائلأسبوعيةأكدتعلىالثقافة
التنظيميةللمركزالتيتشملالرعايةوالثقةوالمرونة؛وأهميةالصحةالعقلية

والتوازنبينالعملوالحياةوالقيادةالشاملة.فيمناسباتعديدة،وعبرمجموعة
متنوعةمنالقنوات،تواصلتقيادةمركزالتجارةالدوليةبشأنالتأثيرغير

المتناسبللجائحةعلىالنساءفيسياقالتفويضالبرنامجيوالمؤسسيلمركز
التجارةالدولية.

التمحورمعالهدف
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إدارة المخاطر 

فيعام2020،كثّفمركزالتجارةالدوليةمنعمليةرصدالمخاطرلديه،من
حيثالتواتروالجودة،علىمستوىالمؤسسةوالمشاريع.أولتإدارةالمركز

اهتماماًخاصاًبرصدالمخاطرالُمصعّدةمنالمشاريعإلىالمستوياتالتنظيمية
األعلى،حيثتُمثّلهذهإشاراتإنذاراًمبكراًبأنمواعيدإنجازمشاريعالمركزقد
تتأثر.نظًراألنجائحةكوفيد-19أثارتالعديدمنالشكوكبشأنتقديمالمساعدة
الفنية،فقدعززمركزالتجارةالدوليةتخطيطهللطوارئ،لسيمافيمشاريع

المساعدةالفنية،لوضعتدابيرفعّالةلتخفيفالمخاطر.

الحفاظ على القيادة الفكرية

صّمممركزالتجارةالدوليةاستبياناًحولتأثيرالجائحةعلىاألعمالالتجاريةلتقييم
اآلثارعلىالشركاتالصغيرةوالمتوسطةفيمختلفأنحاءالعالمعلىمستوى

الشركة.أُعيدتكتابةتقريرالمسحوالنظرةالتنافسيةللشركاتالصغيرةوالمتوسطة
)SMECO(بالكاملللتركيزعلىتأثيرالجائحةعلىالشركاتالصغيرةوسالسل

التوريدالدوليةوالتجارة.نَشرمركزالتجارةالدوليةأيًضامجموعةمحددةمن
التوصياتلواضعيالسياسات)خطةعملمن15نقطة(بناًءعلىنتائجالمسح.

دعاالمركزعالميًاإلىتعزيزصمودالشركاتالصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطة
وتعافيهامنخاللقمةالتجارةالجيدةوالحتفالبيومالشركاتالصغيرةجداً

والصغيرةوالمتوسطةعبربرنامجتليفزيونيعلىاإلنترنت.كاستجابةمحددةلجائحة
كوفيد-19،أصدرمركزالتجارةالدوليةأيًضاخطةعمللدعمالدولالجزرية

الصغيرةالنامية)SIDS(.تعترفكٌلمنالمبادئالتوجيهيةلمجموعةالعشرين
بشأنالقدرةالتنافسيةللشركاتالصغيرةوالمتوسطةوخطةعملالمجموعةلرائدات
األعمالإلعادةالبناءبشكلأفضل-صراحةً-بالدورالقياديلمركزالتجارةالدولية
لتعزيزالقدرةالتنافسيةللشركاتالصغيرةوالمتوسطةوالتمكينالقتصاديللمرأة.

االستفادة من الشراكات

خاللعام2020،أعطتفَِرقمركزالتجارةالدوليةاألولويةلتطويروتعزيزالشراكات
معالشركاءالدوليينواإلقليميينوالمحليين،حيثبلغمجموعهامايقربمن20شراكة

،ChileCarneلينجددمنخالل:منظمة جديدةأوُمجّددة.وشملذلكثالثةُممّوِ
.MaryKayوشركة،)SWISSCO(والمبادرةالسويسريةللكاكاوالمستدام

كماقامالمركزبتعميقمشاركتهمعالمنّسقينالمقيمينوفَِرقاألممالمتحدةالقُطرية
فيسياقاستجابةاألممالمتحدةالجتماعيةوالقتصاديةللجائحة.

تحسين العمليات التجارية على النحو األمثل 

قدمتوحدةالتخطيطالستراتيجيواألداءوالحوكمةفيمركزالتجارةالدولية
لمديريالمشاريعالدعمالالزمللتكيّفمعالتحدياتالناشئةالتيفرضتهاالجائحة.
مّكنتبوابةالمشاريعالجديدةالِفَرقمنتحديدالمخاطرالتييواجههاالمشروع

بشكلأفضل،باإلضافةإلىتحسينظهورالموظفينالميدانيينووضوحالتفاعالت
معالُممّولينوخططالطوارئوالدروسالمستفادةوالتعديالتالتشغيليةنتيجة

الجائحة.كماكفلتطرقجمعالبياناتعنبُعدوالعتمادالمتزايدعلىالمقيّمين
المحليينالحصولعلىتغذيةراجعةفيالوقتالحقيقيلتسهيلتخطيطوتنفيذ

المشاريعبصورةَمِرنةوتقومعلىاألدلة.

واصلمركزالتجارةالدوليةالسعيلتحقيقمكاسبفيمجالالكفاءة:تضّمنت
المبادراتالرئيسيةإضفاءالطابعالمركزيعلىاللوازمالمكتبيةللحدمنالنفايات،
والتخلصمنالموادالبالستيكيةالتيتُستخدملمرةواحدةفيالِمقصف،والترقيةإلى
معداتأكثركفاءةلنوافيرالمياهوإمداداتالكهرباءوأجهزةالكشفعنالحرائق.

أصبحمركزالتجارةالدوليةمحايًداللكربونفيمنتصفعام2020.

كانتالحلولوالدعمفيمجالتقنيةالمعلوماتأمًرابالغاألهميةلستمرارية
األعمال.تمتنفيذمجموعةواسعةمنأعمالاألتمتة،ابتداًءمناعتمادسيرعمل

المشروع،إلىالموافقةالرقميةعلىالمستنداتالقانونية،إلىاعتمادالنفقاتالميدانية.

1. اإلجراءات الصحية في مباني مركز التجارة الدولية 2. تم تقديم بيانات المانحين افتراضياً في الجلسة الرابعة والخمسين للمجموعة االستشارية المشتركة 
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إيجاد حلول مبتكرة

حّولمختبرالبتكارتركيزهالرئيسينحوتحدياتالبتكارلمعالجةالقضايا
المؤسسيةالرئيسية.قامتخمسفَِرقلتحديالبتكار،تضمموظفينمنمختلف

األقسامومقاّرالعملبمركزالتجارةالدولية،بتجربةمبادراٍتلتحسينتبادلالمعرفة
بينالمقرالرئيسيوالموظفينالميدانيينإلعادةالتفكيرفيبيئةعملمركزالتجارة

الدوليةوتعزيزاإلدماج.أجرتفَِرقالتحديدراساتمسحيةومقابالتعلى
مستوىالمؤسسةلتقييموتطويرالستجاباتللفجواتالمتعلقةبالتحدياتالتيتواجه

المؤسسة.

قّدمتأكاديميةالتجارةللشركاتالصغيرةوالمتوسطة30ورشةعملافتراضية
لدعمإنجازالمشاريع.ارتفعاإلقبالعلىاللتحاقبالدوراتبنسبة80%،وشّكلت
النساءنسبة47%منالحضورالذينبلغعددهماإلجمالي142,000مشارك

ُمسّجل.عقدتعشرةمشاريعلمركزالتجارةالدوليةورشعملافتراضية،جمعت
مابينتفاعالتحيةلألسئلةواألجوبةمعخبيرفيالموضوعوأنشطةتعليمية

ُمسّجلةُمسبقًا.وقدمتاألكاديميةشهاداتإتمامرقميةللمشاركينالناجحينفينهاية
ورشالعمل.

مّكنتهذهاإلجراءاتالمركزمناجتيازالجائحةوتمهيدالطريقللنموفي
المستقبل.أطلقمركزالتجارةالدولية،أوجّدد،مايقربمن20شراكةاستراتيجية

لينجدد؛ لتوسيعنطاقالوصولإلىالمستفيدين؛كماوقّععقوداًمعثالثةُممّوِ
وأنجز93%منالهدفالتشغيليلعام2020؛وواصلالبتكار.ساعدتاإلدارة

الستباقيةللمخاطرلدىمركزالتجارةالدولية،وكذلكالتعاونمعالشركاءفي
هذاالمجال،المنظمةعلىاستيعابالصدماتالناجمةعنحظرالسفروعمليات

اإلغالقدوناللجوءإلىإقفالالمشاريعأوفقدانالوظائف.

أثبتهذااألداءالمرونةالستراتيجيةوالتشغيليةالقويةلمركزالتجارةالدولية
وقدرتهعلىتلبيةالحتياجاتالمتنوعةللشركاءوالمستفيدينفيظلأزمةغير

مسبوقة.
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العشرة األوائل

 999شخصاً تعلّمواعن
البتكارفيالتجارة

• قصصخضراءلوقتالغداء
تدريبعلىالبتكار لإلدارةالعليا  •

التجارةلألمامبودكاست  •
جوائزأبطالالبتكار  •

مختبرالسياسات لتطويرسياساتالموارد  •
البشريةبقيادةالموظفين

دورةدراسيةإلكترونيةعنالبتكاروريادة •
األعمال

5مكّوناتجديدة فيمشاريع/فَِرقعمل
مركزالتجارةالدولية

مختبرالسياسات لتطويرسياساتالمواردالبشرية  •
بقيادةالموظفين

جلساتتشاوريةخاّلقةمعفريقالقدرةالتنافسية  •
لشركاتالقطاع

تقديمتصميمUXلفريقتقنيةالمعلومات  •
دورةدراسيةإلكترونيةعنالبتكارلريادةاألعمال •

تدريبعلى منهجياتالبتكار •

80شخصاًحّسنوا
قدرتهمعلىالبتكار

تدريبعلى المنهجيات •
المرنة

تدريبعلىالتصميم •
الُمتمحورحولاإلنسان

دورةدراسيةإلكترونيةعن •
البتكاروريادةاألعمال

نتائج مختبر االبتكار لعام 2020

أكاديمية التجارة للشركات الصغيرة والمتوسطة

رواندا)9.8ألف( •
نيجيريا •
المكسيك •

ليبيا •
كينيا)5.7ألف( •

بيرو •
الصين  •
الهند •
تركيا •

غانا)3آلف( •

مقدمةفيالنقلالدوليواللوجستيات •
مقدمةفيإدارةسالسلالتوريد)باللغةالفرنسية( •

مقدمةفيإدارةسالسلالتوريد •
مقدمةفيالعقودالعابرةللحدود •
مبيعاتالتصديروالتفاوض •
مقدمةفيالتجارةاإللكترونية •

تطويرمحتوىعاليالجودةللتجارةاإللكترونية)باللغةالفرنسية( •
كيفتُحلّلتدفقاتالتجارة •

تطويرمحتوىعاليالجودةللتجارةاإللكترونية •
كيفيةالوصولإلىاألسواقالدولية •

البلدانالعشرةاألولى  
التيتقودالنموبنسبة80%في

اللتحاقبالدوراتالتدريبية

ورشالعملالعشراألولىمنحيثعدد
المشتركينفيها، بلغإجماليعددالُمسّجلينفيالدورات

48ألفُمشترك
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فيعام2020،شهدمركزالتجارةالدوليةأولإغالقكامللمرافقهالماديةعلى
اإلطالقبسببالجائحة.ونتيجةًلذلك،تعيّنعلىإدارةالمواردالبشريةبالمركزضمان
استمرارعملياتهاالحيويةمعدعمرفاهالموظفينوصحتهمالعقلية.كماتطلّباألمر
تعزيزالستجاباتللتوصياتالناتجةعنعملياتالتدقيقفيمايتعلقبالستشارات

والتدريباإللزامي.لذا،أعطىقسمالمواردالبشريةاألولويةلمايليخاللعام2020:

دعمالموظفينوالمديرينللتعاملمعالتغيراتالمتطورةبسببالجائحة	�

إدخالتحسيناتوتغييراتفيالمواردالبشريةاستجابةًللتوصياتالرئيسية	�
الناتجةعنعملياتالتدقيق

جائحة كوفيد-19 

أعّدقسمالمواردالبشريةخطةانتقاليةللعودةإلىالمكاتبلضمانجعلصحة
وسالمةورفاهموظفيمركزالتجارةالدوليةعلىرأساألولويات،معالتركيزعلى

نهجشفافمحورهاإلنسان.دعتالخطةإلىنهجتشاركي،وتحقيقأقصىقدر
منالمرونةوالُمساءلةالمتبادلة،كييتمكنمركزالتجارةالدوليةمنمواصلةتنفيذ

برنامجعملهفيبيئةمنالثقةوالرعاية.

تضمنتهذهالخطةتقديمالدعمالنفسيالجتماعي،بمافيذلكإنشاءخطالستماع
نجميعالموظفينمنالتصالبقسمالمواردالبشرية لقسمالمواردالبشرية،مايُمّكِ
بصورةتراعيالخصوصية.كانتهناكأيًضاجلساتإحاطةخاصة،حيثتسنّى
لموظفيالمركزمنخاللهامعرفةالمزيدعنمكتبمستشارالموظفينومجموعة
الخدماتالمقدمةبشكلعاموأثناءالجائحةعلىوجهالتحديد.قّدممركزالتجارة
الدوليةالدعموالتدريبعلىاإلدارةعنبُعد،بحيثيكونالمديرونمجهّزين

لمساعدةفَِرقهمبشكلأفضل.

لتلبيةاحتياجاتمركزالتجارةالدوليةإلشراكالمتدربينداخلياً)أثناءتعليق
البرنامجالماديللتدريبالداخلي(،أطلققسمالمواردالبشريةالبرنامجالتجريبي
للتدريبالداخليعنبُعد،والذياستهدفالمتدربينمنأقلالبلداننمواً،والبلدان

الناميةغيرالساحلية،والدولالجزريةالصغيرةالنامية،والبلدانذاتالدخل
المنخفض،والبلدانالخارجةمنمرحلةالصراع.يهدفالبرنامجالتجريبيإلى

منحالمتدربينالذينلتتاحلهمعادةًفرصةالمشاركةفيبرنامجالتدريبالداخلي
لمركزالتجارةالدوليةبأنفسهم)نظًرالرتفاعتكلفةالمعيشةفيجنيف(إمكانية

 الحصولعلىتجربةتدريبمفيدةخاللفتراتاإلغالقالعالمية.

تلقّىالمتدربونعنبُعددعًماللتطويرالوظيفيتضّمنالمشاركةفيالجتماعات،
والتعّرفعلىالمجموعةالكاملةمنأعمالمركزالتجارةالدوليةوعملياتتدقيق

منتظمةمنقبَلموظفيالمواردالبشرية.

أخيًرا،قامتدراسةمسحيةبقياستجربةموظفيمركزالتجارةالدوليةفيالعملعن
بُعدوالعودةإلىالمكاتب.كانتاألهدافالرئيسيةللدراسةهي)1(تقييممركزالتجارة

الدوليةواكتسابرؤىحولالعملعنبُعد،)2(تحصيلفهمأفضلللتحدياتوالمخاوف
إلرشاداستجابةالمنظمةوخطتهاللعودةإلىالمكاتب،)3(تحديدمجالتالتحسينالمطلوبة
للتخفيفمنتأثيرعملياتاإلغالقالمحتملةفيالمستقبلو)4(التعرفعلىالتجاهات

اإليجابيةوالستفادةمنهالتحسينعملياتمركزالتجارةالدوليةوتعزيزالثقافةالتنظيمية.جاء
الستطالعفيالوقتالمناسبوحظيباستقبالجيد،وبلغمعدلالستجابةاإلجمالي%49.

التوصيات الرئيسية الناتجة عن عمليات التدقيق

فيعام2020،رّكزقسمالمواردالبشريةعلىالستجابةللتوصياتالرئيسيةالناتجة
عنعملياتالتدقيقلتحسيناألداءفيإدارةالستشاراتوعملياتالمقاولينالفرديين،

باإلضافةإلىالمتثاللمتطلبالتدريباإللزاميلموظفيمركزالتجارةالدولية.

فيمايتعلقبالستشاريينوالمتعاقدين،اشترىقسمالمواردالبشريةحساباًعلىمنصة
LinkedInRecruiterإلجراءتواصلُموّجهلتعزيزمجموعتهالمتنوعةمنالمتقدمين
للعمل.كمااستحدثالقسمدورة"التدريبمنأجلالتأثيروالمتثال"،والتيتستمرلمدة
أسبوعوتتضّمنجلساتمخّصصةبشأنالستشاراتوعقودالمقاولينالفرديين.قّدم

قسمالمواردالبشريةدروسفيديووكتيباتإرشاديةاستجابةًلنتائجالتدقيقالرئيسيةبشأن
توظيفأنماطالتعلّمالحديثة.مّكنتهذهالموادالتعليميةالبسيطةوسهلةالستخداممن
تدريبالموظفينعلىالعديدمنالعملياتاإلداريةالرئيسية،بمافيذلكالستشارات.

قامقسمالمواردالبشريةبتحديثوتبسيطسياستهبشأنالتدريباتاإللزاميةلتعكس
بشكٍلأفضلالحتياجاتالمتطورةلمركزالتجارةالدولية.كماساعدالتدريبالذي

استمرلمدةأسبوعفيمعالجةامتثالالموظفينفيمايتعلقبالتدريباتاإللزامية.تيّسر
لجميعالموظفينالجددالوصولإلىوحداتتمهيديةحولالعملياتاألساسية؛كما
كانلمجموعاتمحددةمنالموظفينالحقفيالدخولإلىوحداتتدريبمتعمقة
حسبالحاجة.قامقسمالمواردالبشريةأيضاًبتتبّعوتقديمبياناتمفصلةعنإكمال
التدريباتاإللزامية،ماكشفعنتحسنمعدلامتثالالموظفينمن77%فيعام

2019إلى95%فيعام2020.بالنسبةللموظفيناآلخرين،تحّسنمعدلالمتثال
من44%فيعام2019إلى89%فيعام2020.

إدارةالمواردالبشرية
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يمثل الموظفون 88 جنسية 

استشاريون ومقاولون فرديون )من 140 بلداً(

404

1 554

%59

%59

%41

%41

موظفاً من البلدان النامية أو التي تمر 
بمرحلة انتقالية

موظفاً من البلدان األقل نمواً

146
22

من المسابقات على المستوى المهني أو أعلى فاز بها 
مرشحون من البلدان النامية أو األقل نمواً

 %32
 من مسابقات التوظيف لمدة 

محددة فازت بها نساء 

%59

34
متدرباً داخلياً تم إشراكهم من 

17 بلداً

جديدجديد
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وحدةالنوعالجتماعي

طوالفترةالجائحة،واصلمركزالتجارةالدوليةإعطاءاألولويةللمساواةبينالجنسين
وتحقيقهدفهالستراتيجيالمتمثلفيأنيكونالمركزهواألفضلأداًءفيمنظومة

األممالمتحدة.فيعام2020،عّززالمركزامتثالهإلطارمؤشراتاألداءلخطةالعمل
UN-(علىنطاقمنظومةاألممالمتحدةبشأنالمساواةبينالجنسينوتمكينالمرأة

SWAP2.0(.ارتفعمعدلالمتثالمن81%إلى94%)15منأصل16مؤشراً
قابالًللتطبيق(.

الثقافة التنظيمية

مجموعة الدمج ومبادرة "100 قهوة من أجل الدمج"

فيأوائلعام2020،شّكلمركزالتجارةالدوليةأولمجموعةللدمجضّمت
فريقنقطةالتصالبشأنالنوعالجتماعي،ونقطةالتصالالبديلةبشأنالنوع

الجتماعي،ونقاطالتصالالمعيّنةحديثاًبشأنالمثلياتوالمثليينومزدوجيالميل
الجنسيوالمتحولينجنسياًوثنائييالجنسوالمتحيرون)+LGBTQI(وبشأن

اإلعاقةوسهولةالوصول،باإلضافةإلىممثلمناإلدارةالعليا.

شرعتمجموعةالدمجفيتعزيزالرسائلالفعالةوزيادةالوعيحولالمساواة
بينالجنسينوالتنوعوالشمول.تلتزمالمجموعةبنهجمشتركبينالقطاعات،

وتهدفإلىدمجعملنقاطالتصالالفردية.فيأولنشاطلها،نظمتمجموعة
الدمجمبادرة"100قهوةمنأجلالدمج"لمعالجةخلقثقافةتنظيميةشاملة.

تمثلتالمبادرةفيسلسلةمنالمحادثاتالفرديةحولالقهوةلمدة30دقيقةبين
أعضاءالمجموعةو100موظفتماختيارهمعشوائيًامنمختلفأقساممركز

التجارةالدولية.دارتالمحادثاتحولالثقافةوالتوّجهالتنظيميللمركز،فضالًعن
احتياجاتالقدراتالداخليةالمتعلقةبالمساواةبينالجنسينوالتنوعوالشمول.

اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية الجنسية، ورهاب ازدواجية الميل 
الجنسي، ورهاب التحّول الجنسي

بالتعاونبينفريقنقطةالتصالبشأنالنوعالجتماعي،ونقطةالتصالبشأن
المثلياتوالمثليينومزدوجيالميلالجنسيوالمتحولينجنسياًوثنائييالجنس

والمتحيرون)+LGBTQI(،وقسمالتصالتواألحداث،استضافمركزالتجارة
الدوليةمأدبةغداءافتراضيةعلىشكلغداءالحقيبةالبُنّيةللموظفيناحتفاًءباليوم
الدوليلمناهضةرهابالمثليةالجنسية،ورهابازدواجيةالميلالجنسي،ورهاب

التحولالجنسيفي17مايو.

بناء القدرات وتقاسم المعرفة

تقييم القدرات وخطة تنمية القدرات

فيأكتوبر،أطلقتوحدةالنوعالجتماعيدراسةمسحيةعلىمستوىمركز
التجارةالدوليةلتقييمقدراتالموظفينبشأنالمساواةبينالجنسينوتمكينالمرأة
)GEWE(.إلىجانبالنتائجاألولىمنمبادرة"100قهوةمنأجلالدمج"،

شّكلتالبياناتالتيُجمعتخطةتنميةالقدراتبشأنالمساواةبينالجنسينوتمكين
المرأةلمدةعامين.تسعىالخطةإلىتسريعتقدممركزالتجارةالدوليةنحوتعزيز

المعرفةوالمهاراتوالثقةواألدواتالفنيةلتعزيزتعميممراعاةمنظورالنوع
منالمشاريعوالمؤسسة؛وزيادةالوعيبالسياسات الجتماعيعبرعملياتكّلٍ
واآللياتالراسخةالتيتدعمبيئةعملتمكينية،فضالًعنزيادةالوعيبخيارات
الدعمالفردية؛وتعزيزثقافةتنظيميةشاملةمععدمالتسامحمطلقامعالتمييز

والتحرش.
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مواد ومنصات المؤسسة

لالحتفالباليومالعالميللمرأة،نشرتوحدةالنوعالجتماعيكتيبالمؤسسة
الُمحدَّث"نحوالمساواةبينالجنسينوبيئةعملتمكينية"،والذيأبرزالتزاممركز

التجارةالدوليةوإنجازاتهفيمجالالمساواةبينالجنسينوتمكينالمرأة.في
أكتوبر،أطلقالفريقأيًضاصفحةًُمحّدثةللمساواةبينالجنسينوالتنوعوالشمول

علىشبكةاإلنترانتالخاصةبمركزالتجارةالدولية.

تعزيز التكافؤ بين الجنسين 

برنامج مركز التجارة الدولية التوجيهي للمرأة

فيعام2020،أعادمركزالتجارةالدوليةإطالقبرنامجهالتوجيهيالموّسع
للمرأةلدعمتقدمهاالوظيفي.يسلّطالبرنامج،المعترفبهكأفضلممارسةمنقِبَل
هيئةاألممالمتحدةللمرأة،الضوءعلىنطاقالمواهبداخلمركزالتجارةالدولية،

ويخلقثقافةالشمولمنخاللتبادلالتوجيه.

تضّمنتالسماتالفريدةللبرنامجإشراكمايسمىبالداعمين،وهمموّجهون
خارجيونمنكياناتاألممالمتحدةاألخرىومنظماتالمجتمعالمدني.إلشراك

قاعدةأكثرتنوًعامنالموّجهينوتعزيزالتعاونوالتعلّمبينالوكالت،دخلمركز
 OWIT(التجارةالدوليةأيًضافيشراكةمعمنظمةالمرأةفيالتجارةالدولية
LakeGeneva(،ومركزجنيفللسياسةاألمنية)GCSP(،وبرنامجاألمم
 )UNAIDS(المتحدةالمشتركالمعنّيبفيروسنقصالمناعةالبشرية/اإليدز

إلعادةإطالقالبرنامج.خاللدورةالبرنامجلعام2020،كانهناك120 
مشارًكا،و54موجًها،و64شخصاًتلقّىالتوجيه.

بطاقة مؤتمتة لقياس األداء بشأن النوع االجتماعي ولوحة متابعة للمساواة 
بين الجنسين

فيجهدمشترك،نجحتوحدةالنوعالجتماعيوقسمتقنيةوأنظمةالمعلومات
)IT&S(بمركزالتجارةالدوليةفيأتمتةبطاقةاألداءبشأنالنوعالجتماعي

بمركزالتجارةالدولية،وربطهابلوحةمتابعةداخليةللمساواةبينالجنسين.يجري
تحديثبطاقةاألداءولوحةالمعلوماتتلقائيًاوتُعرضنسبالجنسضمنكلفئة
مهنية،ودرجة،وقسممهني.لزيادةالوعيعبرالمنظمةوضمانأقصىقدرمن

الشفافية،قامالفريقبتضمينلوحةالمتابعةفيصفحةمركزالتجارةالدوليةالجديدة
بشأنالمساواةبينالجنسينوالتنوعوالشمولعلىشبكةاإلنترانتللمركز.
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 استجاب مكتب خدمات تقنية المعلومات

 لـ000 8
طلب من الموظفين 

قام مكتب خدمات تقنية المعلومات بتيسير

 16 800  
اجتماعاً افتراضياً 

 91%من
 الموظفين
 راضون جداً عن

مكتب خدمات تقنية المعلومات

تقنيةونُظمالمعلومات

تضمنتاألولوياتالعليالفريقإدارةالمواردالبشريةبمركزالتجارةالدوليةفي
عام2018تعزيزسياسةعدمالتسامحمطلقًاتجاهالسلوكالمحظور؛واستمرار
العملمنأجلتحقيقالمساواةبينالجنسينداخلالمنظمة؛وتحسينسياسات
وأنظمةالتوازنبينالعملوالحياة؛وتحسينعملياتالتوظيف؛وتصميموتنفيذ

إطارلتطويرالمواهب؛وتسجيلالمجموعاتالمختلفةمنمهاراتموظفيمركز
التجارةالدوليةفيقاعدةبياناتلتحديدالثغراتوتسهيلتخطيطالقوىالعاملة.

عدم التسامح تجاه السلوك المحظور

منذعام2010،وتمشياًمعسياسةاألممالمتحدة،اتبعمركزالتجارةالدوليةسياسة
عدمالتسامحمطلقًاتجاهالسلوكالمحظور-والذييشملالتمييز،والتحرش)بما
فيذلكالتحرشالجنسي(،وإساءةاستخدامالسلطة.ويعنيذلكأنمركزالتجارة

الدولية،فيإطارالتزامهببيئةعملآمنةومتكافئة،يوفرُسبالًللموظفينلإلبالغ
عنالتحرشالجنسيوطلبالمساعدة،ويدعمضحاياالتحرشالجنسي،ويحمي
الُمبلِّغين.يَُذّكرالموظفونبانتظام،لسيّماالمديرون،بمسؤولياتهمعنالكشفعن

المضايقاتودعمالضحايا.

فيعام2018،عّززمركزالتجارةالدوليةسياسةعدمالتسامحمطلقًامنخالل
إلزامالموظفينبقراءةوقبولمجموعةجديدةمنالمبادئالتوجيهيةالتيتوضح
معاييرالسلوكالمتوقعةمنهم،وقيامهم-منخاللحوارمعالمشرفينعليهم-

بتعبئةوحدةمكتباألخالقياتالتابعلألممالمتحدةبعنوان"معاييرالسلوك:ماهو
الُمتوقّعمني؟"نّظمفريقالمواردالبشريةفيمركزالتجارةالدوليةبرامجتدريبية

للموظفينالمهتمينبقضاياالتحيزالالشعوريوالشموليةفيمكانالعمل،وقام
برصدمدىامتثالالموظفينلمتطلباتالتدريباإللزاميبشأنالتحّرش-وهي
المتطلباتالتيامتدتأيًضالتشملالستشاريينوالمقاولين.
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ن للتجارة   التقنية تُمّكِ
لمتوقِفالجائحةالتقدمفيإطارمشاريعوبرامجمركزالتجارةالدولية.تضّمنتأوجهالتعاونالرئيسيةفيمجال

تقنيةونُظمالمعلوماتالتيقُّدمتفيالعامالماضيمايلي:

مشاريعالمعلوماتالتجارية
    )TMI(والتحرياتعناألسواق

 )ATO(لوحةالمتابعةلمرصدالتجارةاإلفريقي•

•بوابةالتجارةألهدافالتنميةالمستهدفة

•خارطةالوصولإلىاألسواقلميانماروالبحرين

•ُميّسرقواعدالمنشأباللغتيناإلسبانيةوالفرنسية

•بوابةأدواتتحليلالسوقباللغتيناإلسبانيةوالفرنسية

•صفحةكوفيد-19لخارطةالوصولإلىاألسواقعلى
اإلنترنت

  :)T4SD(التجارةللتنميةالمستدامة
•أعمالالرصدوالتنبيهفيمجالالتجارةللتنميةالمستدامة،وإجراءات

التعافيمنالكوارث

•ِسِجلاألعمالالتجاريةالُمعتَمد

-تصنيفالبياناتالشائعةللشركات

-إزالةالزدواجيةفيملفالتعريفالذكي

-التكاملمعأنظمةالطرفالثالث

•مواقعWordPressعلىاإلنترنت

•منصةBRELLAلِقّمةالتجارةالجيدة

•تحسيناتاألمانفيسحابةالتجارةللتنميةالمستدامة

•إعادةإطالقموقعمأمونعلىاإلنترنتلجائزةالمدينةالتجارية

مبادرةالتجارةالنسائية
  :SheTrades

•تطويرالبرمجياتوصيانتهاعلىموقعالتجارةالنسائية
SheTradesعلىاإلنترنت،والمنصاتالمحمولة

ومنصاتالمسوحات

لينمن18,000إلىمايقرب •زيادةعددالمستخدمينالُمسجَّ
من22,000 

 SheTradesسياساتالتتبعومؤشراتاألداءألداة•
Outlookفي89بلداً

•تمترحيلخوادمالبياناتإلىداخلالمؤسسةلتحسيناألمان
وضمانتكاملالبيانات
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معبدءظروفالعملعنبُعدلمركزالتجارةالدوليةفيمنتصفمارس2020،
والتيظلتسائدةمعظمالعام،اكتسبتالتصالتالفعالةأهميةمتزايدة.

لدعمبناءالمعرفةوتبادلالمعلوماتبينالمستفيدين،أنشأقسمالتصالتواألحداث
غرفةأخبارخاصةوموقعًاإلكترونيًامخصًصالجائحةكوفيد-19وتأثيرهاعلى

الشركاتالصغيرة.فيأواخرمارس،بدأقسمالتصالتواألحداثإصدارقصص
ومدّوناتنصفشهريةتهتمباإلنسانكتبهاالموظفونوأصحابالمصلحةالخارجيون.
بحلولنهايةعام2020،كانالفريققدنشر40قصةو26مدّونةوأربعةمقالت
افتتاحيةواستبياناًعنتأثيرجائحةكوفيد-19علىاألعمالالتجارية.باإلضافةإلى

ذلك،وضعقسمالتصالتواألحداثخطةعملللشركاتالصغيرةجداًوالصغيرة
والمتوسطةوالحكومات،تتضّمن15توصيةبشأنالستجاباتالفوريةلألزمة.

 Trade("كماأصدرأربعةأعدادمنمجلةمركزالتجارةالدولية"منتدىالتجارة
Forum(،ُخّصصمنبينهاعدٌدلستراتيجياتالتعافيمنجائحةكوفيد-19.

كماقادقسمالتصالتواألحداثالحتفالالناجحلمركزالتجارةالدوليةبالعديد
مناأليامالدوليةالمهمةالتياحتفلتبهااألممالمتحدة.وفيمارس،نظمالقسم

حملةوحدثًالليومالعالميللمرأة،شاركفيهماأكثرمن40منرائداتاألعمالمن
مختلفأنحاءالعالم.فييونيو،نشرمركزالتجارةالدوليةبيانًامشترًكامعالدول

الجزريةالصغيرةالناميةفيجنيففييومالبيئةالعالمي.

لالحتفالباليومالدوليللشركاتالصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطة،طّورقسم
التصالتواألحداثبرنامجاًعلىقناةwebTVالتلفزيونيةألولمرةعلى

اإلطالقتمبثهمباشرةًعلىفيسبوكإلى3,000مشاهد،محققًامعدلمشاركةبلغ
98%منخاللالدردشةالحية.تضّمنالبرنامجحواًراوسرًدامنرواداألعمال
فيالبلدانالنامية،والصحفيينوممثليالدولاألعضاء،ومنظماتدعماألعمال
،webTVالتجارية،والمنظماتمتعددةالجنسياتوالدولية.لتكميلبرنامجقناة
نّسقالفريقاإلطالقالناجحلنسخةرقميةمنتقريرالنظرةالتنافسيةللشركات

الصغيرةوالمتوسطةلعام2020.

داخليًا،عّززقسمالتصالتواألحداثأيًضااتصالتهمعالموظفينفيعام
 Monday2020،حيثأنتج12نشرةإخباريةداخلية،و13حلقةبعنوان

Minutesتضّمنتنصائحوتقنياتبشأنالتصالالفتراضي،وحديثاًافتراضياً
للموظفينعنالمصادرالمستدامةفيغانا.

التصالتوالفعاليات
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2.  إطالق أول نسخة رقمية  1. وراء كواليس البرنامج الُحواري بعنوان "اإلغالق الكبير وأثره على األعمال التجارية الصغيرة" على المنصة التلفزيونية webTV على اإلنترنت. 
من مجلة منتدى التجارة

2 1

https://www.intracen.org/كوفيد19/
https://www.intracen.org/كوفيد19/15-Points-Action-Plan/
https://www.intracen.org/news/Joint-Statement-between-International-Trade-Centre-ITC-and-the-Small-Island-Developing-States-SIDS-Group-in-Geneva/
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%39.8+ المجموع 207 157 

 %50.5+  991 11+تويتر  

 %87.6+  230 6+إنستاجرام  

 %57.4+ 580 24+  لينكدإن 

%51.7+ المجموع 614 4    
%7.33+ مشاهدةمقاطعفيديو  174 398  

%30+ إعجاباتعلىفيسبوك 435 5    

وسائلالتواصلالجتماعي 

154 12مّرةذُِكرفيهامركزالتجارةالدوليةفيوسائلاإلعالم

35 حدثاًفيعام2020  41 منشوراًفيعام2020 
المنشوراتالثالثةاألولىمنحيثعددمراتتنزيلها 

1.تقريرالنظرةالتنافسيةللشركاتالصغيرةوالمتوسطةلعام2020

2.دليلالبُّن،الطبعةالثالثة

3.العقودالنموذجيةللشركاتالصغيرة

األحداثالرئيسية

يومالشركاتالصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطة،بمافيذلكإطالق .1
 تقريرالنظرةالتنافسيةللشركاتالصغيرةوالمتوسطةلعام2020 

)24يونيو2020(

قّمةالتجارةالجيدة)7-8أكتوبر( .2

الجوائزالعالميةلمنظماتترويجالتجارةالعالمية)14أكتوبر( .3

 450 562 4مشاهدةللصفحات     +%13 
 306 451 2 جلسةمستخدم         +%16 

)مقارنةً بعام 2019(

متابعون

األرقامالرئيسية

منشورات

عددالمراتالتيذُكرفيهاالمركزفيالصحافة
 ووسائلاإلعالم

الموقععلىاإلنترنت

األحداثالمنشورات

صفحة استجابة مركز التجارة الدولية لجائحة كوفيد-19 على اإلنترنت
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الجدول1 حالةالموارد)اإلجماليبالمليوندولرأمريكي(في31ديسمبر2020 

مجموعالمبالغالنقديةفياليدالنفقاتصافياإليراداتالمقبوضة*الرصيدالفتتاحيالبيان

37.9737.950.02-الميزانيةالعادية

8.347.246.988.60تكاليفدعمالبرامج

85.43120.1891.83113.78مجموعالمواردمنخارجالميزانية

9.2616.4413.6912.01المواردمنخارجالميزانية،النافذة1

76.17103.7478.14101.77المواردمنخارجالميزانية،النافذة2

93.76165.40136.76122.40المجموع 

259.16

*صافيالمساهمةبمافيذلكالمبالغالُمستَردةللجهاتالمانحة)0.37مليوندولرأمريكي(،باستثناءالفوائدوالتحويالتإلىاحتياطياتالتشغيل.

نظرةعامةعلىاألوضاعالمالية

تتكونأموالمركزالتجارةالدوليةمنالميزانيةالعادية)RB(والمواردمنخارج
الميزانية)XB(،بمافيذلكرسومتكاليفدعمالمشاريع.تُمّولالميزانيةالعادية
مناألممالمتحدةومنظمةالتجارةالعالمية، لمركزالتجارةالدوليةبالتساويمنكّلٍ

ويجرياعتمادهامنقِبَلالجمعيةالعامةلألممالمتحدةوالمجلسالعاملمنظمة
التجارةالعالمية.يقوممركزالتجارةالدوليةبجمعاألمواللتحصيلمواردتكميلية
للميزانيةالعاديةلزيادةالمواردالمتاحةمنأجلالوفاءبتفويضمركزالتجارة

الدولية.تتكونالميزانيةالخارجيةمنتعهداتمنالحكوماتالمانحةوالمنظمات
الحكوميةوالمنظماتالدوليةاألخرىوالمجتمعالمدني،بمافيذلكالمنظمات

غيرالحكوميةوقطاعاألعمالومجموعةمتنوعةمنالمؤسسات.غالبًاماتغطي
اللتزاماتبشأنمساهماتالمواردمنخارجالميزانيةفتراتتمتدلعدةسنوات.

يقوممركزالتجارةالدوليةبتحصيلتكلفةدعمالبرامج)PSC(بنسبةتصلإلى%13
علىالنفقاتمنخارجالميزانيةلستردادالتكاليفاإلضافيةغيرالمباشرةالمتكبدة.
تُحصَّلإيراداتتكاليفدعمالبرامجعندتكبُّدالنفقاتذاتالصلةمنخارجالميزانية
وليسعنداستالمالمساهمات.تجريالموافقةعلىميزانيةتكاليفدعمالبرامجسنويًا.

للتوافقمعالترتيباتاإلداريةالموضوعةلمركزالتجارةالدوليةمنقِبَلالمنظمتين
األم،يخضعمركزالتجارةالدوليةللنظاموالقواعدالمالية،ولوائحوقواعدالموظفين

لألممالمتحدة،ونظامالرقابةفياألممالمتحدة)مكتبخدماتالرقابةالداخلية
ومجلسالمراجعين(.يقوممجلسمراجعيحساباتاألممالمتحدةباستعراض

ومراجعةحساباتمركزالتجارةالدولية.تُقّدمتقاريرهيئاتالرقابةالتابعةلألمم
المتحدةوالبياناتالمالية،ُمصدَّقةًمنقِبَلالمراقبالماليلألممالمتحدة،إلى

الجمعيةالعامةوالمجلسالعاملمنظمةالتجارةالعالمية.يتلقىمركزالتجارةالدولية
باستمراررأيتدقيقغيرُمتحفّظعلىبياناتهالمالية،بمافيذلكفيعام2020،
يؤكدالممارساتالسليمةلإلدارةالماليةوالمتثالالكاملللمعاييرالمحاسبيةالدولية

.)IPSAS(للقطاعالعام

يسلطالجدول1الضوءعلىالمعلوماتالماليةلمركزالتجارةالدوليةلعام2020،
،)XB(والمواردمنخارجالميزانية)RB(معالتركيزعلىالميزانيةالعادية

.)PSC(وتكلفةدعمالبرامج

shutterstock.com
 ©



نتائجالمؤسسة

95التقريرالسنويلعام2020  

36.41

 

38.18

 

36.35 37.95

 

 

 

 

49.01 

 
 

47.43 

90.69  

61.45 

 

0

10

20

30

40

60

70

50

2016 2017 2018 2019

 المیزانیة العادیة  
صافي األموال من خارج المیزانیة باإلضافة إلى تكالیف دعم البرامج

37.39

87.11 

2020

الشكل1 نمطاإلنفاقخاللالفترة2016-2020)مليوندولرأمريكي(

البياناتالماليةالرئيسيةلعام2020 

125.66مليوندولرأمريكيالقيمةاإلجماليةلالتفاقات �
الجديدةخارجالميزانيةوالموقّعةفيعام2020لمشاريعتمتدحتىعام

2025)القيمةلعام164.59:2019مليوندولرأمريكي(

259.16مليوندولرأمريكيإجماليالمواردالمتاحة ��
فيعام2020،وتتألفمنرصيدافتتاحيقدره93.77مليوندولر

أمريكيو165.39مليوندولرأمريكيمنالمساهماتالجديدة)القيمة
لعام227.33:2019مليوندولرأمريكي(

165.40مليوندولرأمريكيإجماليالمساهماتالتي �
استُِلمت)القيمةلعام164.81:2019مليوندولرأمريكي(

136.76مليوندولرأمريكيإجماليالنفقاتالتراكمية �
)القيمةلعام132.77:2019مليوندولرأمريكي(

أبلىمركزالتجارةالدوليةبالًءحسناًفيعام2020رغمالتحدياتالتيفرضتهاجائحة
كوفيد-19.بشكٍلعام،لمتؤثرالجائحةعلىالوضعالماليلمركزالتجارةالدولية،ول
لين،ولميكنهناكأيتأثير تزالالسيولةجيدةفيالمنظمة.لمتُخفّضمساهماتالُممّوِ
لين. علىتحصيلالمستحقات،ولمتتسببالجائحةفيإعادةالمزيدمنالمبالغإلىالُممّوِ
ومعذلك،كانهناكانخفاضفينفقاتالسفربسببالحظروالقيود،فضالًعنتأجيل

.)WEDF(األحداثالرئيسيةللشركات،مثلالمنتدىالعالميلتنميةالصادرات

يمثلإجمالينفقاتعام2020البالغ136.76مليوندولرأمريكيزيادةبنسبة
3%مقارنةًبعام2019.يتماشىاألداءالعاممعأهدافالنتائجالتيتمتحديدها

لعام2020.

 الميزانية العادية 

يُستخدمتمويلالميزانيةالعاديةلتغطيةالرواتبوالنفقاتالعامةللموظفينلـ160 
موظفًا،وكذلكتكاليفإدارةالمنظمة.يستخدممركزالتجارةالدوليةمساهمة

الميزانيةالعاديةلتمويلالخبراتاألساسيةوالتطوير،وصيانةوتوسيعاألصول

غيرالملموسةللمركز،وعروضالسلعالعامةالعالمية،وتطويرالبرامج،والرصد
والتقييم،واإلدارةاألساسيةوالتنسيقالقُطري.

 
فيعام2020،بلغتالنفقاتمنالميزانيةالعادية37.95مليوندولرأمريكي

)القيمةلعام37.39:2019دولرأمريكي(

37.97مليوندولرأمريكيمنمواردالميزانيةالعاديةكانت	�
متاحةللعام2020.

37.95مليوندولرأمريكيُسّجلتكنفقاتبحلول31ديسمبر	�
2020،أيبمعّدلتنفيذقدره100%منالمواردالمتاحة.

 األموال من خارج الميزانية 

فيعام2020،واَصلمركزالتجارةالدوليةبناءعالقاتقويةمعمجموعة
لين،حيثتمّكنمنتأميناتفاقاتقيمتها125.66مليوندولر منالُممّوِ

أمريكيمعحكوماتمانحة،ووكالتمتعددةاألطراف،ومؤسساتدولية.بناًء
لين،منالمتوقعالحفاظعلىالمستوىالحالي علىالمفاوضاتالحاليةمعالُممّوِ

لالتفاقياتالموقّعةفيالمستقبلالقريب.

يوضحالشكل2تطّوراتفاقياتالمساهمةالطوعيةالموقعةفيكلعاموالجزء
المنسوبإلىالسنةالحاليةوالسنواتالمقبلة.

تضّمنإجماليالمواردالمتاحةمنخارجالميزانيةفيعام2020مايلي:

لةمنعام2019	� 85.43مليوندولرأمريكيُمرحَّ

120.18مليوندولرأمريكيإجماليالمساهماتالتياستُِلمت	�
فيعام2020

وصلتالمساهماتلمركزالتجارةالدوليةمنخارجالميزانيةفيعام2020إلى
مستوىقياسيبلغ120.18مليوندولرأمريكي.جاءتهذهالمساهماتمن

 قاعدةمتنوعةبشكلمتزايد:قّدم11مموًلأكثرمنمليوندولرأمريكيمنكّلٍ
منهم،حيثمثّلإجماليمساهماتهم92%منالتمويلمنخارجالميزانية.

الجدول2  النفقاتمنالميزانيةالعاديةفيعام2020)إجماليبالمليوندولرأمريكي(*

النفقاتالفئات

30.10 تكلفةالموظفينوغيرهممناألفراد 

4.90نفقاتالتشغيلوغيرهامنالنفقاتالمباشرة

1.34 الخدماتالتعاقدية 

1.30المركباتوالمعداتواألثاث

0.21الِمنحالصادرة

0.10السفريات

37.95المجموع اإلجمالي

37.97الموارد المتوفرة

100%% من التسليم

*تُعتَمدالميزانيةالعاديةبالفرنكالسويسري.تمتحويلالمبالغالواردةفيالجدولأعالهإلىدولراتأمريكية
لتسهيلمقارنةالبياناتولتقديمنظرةشاملةعنالوضعالماليلمركزالتجارةالدوليةألغراضالمحاسبة

واإلبالغ.
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الجدول4 النفقاتمنخارجالميزانيةحسبمجالالتركيزفيعام2020)إجمالي
بالمليوندولرأمريكي(

النفقاتمجالتالتركيز

8.69توفيرالمعلوماتالتجاريةوالتحرياتعناألسواق

12.44بناءبيئةأعمالمواتية

4.57تعزيزمؤسساتدعمالتجارةوالستثمار

28.25الربطبسالسلالقيمةالدولية

27.12تعزيزوتعميمالتجارةالشاملةوالخضراء

8.62دعمالتكاملالقتصادياإلقليميوالروابطبينالبلدانالنامية

2.14المؤسسة

91.83المجموع

الجدول3النفقاتمنخارجالميزانيةفيعام2020)إجماليبالمليوندولرأمريكي(

%النفقاتالفئات

76%69.33الخبراءالفنيونوالموظفوناآلخرون

3%3.05السفريات

6%5.22نفقاتالتشغيلوغيرهامنالنفقاتالمباشرة

5%4.21 الخدماتالتعاقدية 

2%1.49الِمنحالصادرة

3%2.37المركباتوالمعداتواألثاث

6%5.95التحويالتوالمنحالصادرةللشركاءالُمنفّذين

0%0.21اللوازم،والسلع،والمواد

100%91.83المجموع

فيعام2020،قّدممركزالتجارةالدوليةمساعداتفنيةودعماًلبناءالقدرات
ومعلوماتتجاريةوتحرياتعناألسواقبنفقاتمنخارجالميزانيةبلغتقيمتها
91.83مليوندولرأمريكي،وهونفسمستوىالعامالسابق،مايعكسقدرة

المركزعلىتعديلنموذجالتسليملديهمنخاللالتوّسعفياآللياتعبراإلنترنت
إلىجانبالتدخالتعلىأرضالواقع،فيسياقالجائحة.استمرالدعمألداء

مركزالتجارةالدوليةمنمبادراتالمؤسسةفيمجالالبتكاروتطويرالمشاريع.
خاللعام2020،اعتُِمدأكثرمن0.4مليوندولرأمريكيلمشاريعمنصندوق

تطويراألعمالالتابعللمركز.

تعنيالطبيعةمتعددةالسنواتلبرامجمركزالتجارةالدوليةأنهسيتمترحيلرصيد
قدره113.78مليوندولرأمريكيلألنشطةفيعام2021.هذاباإلضافةإلى
ليمشاريعالتعاونالفنيوقدرها227.80  مبالغمتبقيةومستحقةالقبضمنُممّوِ

مليوندولر.

المساهمات غير المخّصصة وتلك المخّصصة بشكٍل ُميسَّر

تنقسمالمواردمنخارجالميزانية)XB(إلىمايسمىبالنافذتين:النافذةاألولى
 مفتوحةللمساهماتالتيتكونذاتطبيعةمؤسسيةوليستلمشروعمعين

)غيرمخّصصةأومخّصصةبشكٍلُميسَّرفيمجالالتركيز،المستوىالجغرافي
للبرنامج(.النافذةالثانيةمفتوحةللمساهماتالمخّصصةلمشروعاتُمعيَّنةومحددة
فةُمسبقًاوالمحدودةزمنيًاليتمتنفيذهاعلى بوضوح،ومصممةلتلبيةاألهدافالُمعرَّ

المستوياتالقُطريةواإلقليميةواألقاليمية.

يوضحالشكل3تطورالمساهماتغيرالُمخّصصةوالمساهماتالُمخّصصةبشكٍل
ُميسَّر)والتييُطلقعليهاالنافذة1(منحيثعددالمساهمينوالقيمةاإلجمالية

لمساهماتهم.

 حساب دعم البرامج 

يُحّملاسترداٌدغيرمباشرللتكاليفيُطلقعليهتكاليفدعمالبرامج)PSC(على
األموالمنخارجالميزانيةكنسبةمئويةمنالتكاليفالمباشرةلضمانأليتحمل

المكتباإلقليميالتكاليفاإلضافيةألنشطةالدعمالممّولةمنمساهماتالمواردمن
خارجالميزانية.

تماشياًمعاإلجراءاتالماليةلألممالمتحدة،يفرضمركزالتجارةالدوليةمعدلت
قياسيةلتكاليفدعمالبرامجتتراوحبين7%و13%علىالنفقاتمنخارج

الميزانية.يُستخَدمإيراددعمالبرامجهذافيتغطيةالتكاليفغيرالمباشرة
واإلضافيةالمرتبطةبالمشاريعالممّولةمنخارجالميزانية،مثلاإلدارةالمركزية 
للمواردالبشرية،والمالية،ومواردتقنيةالمعلومات،إلىجانبالرصدواإلشراف. 

7.24مليوندولرأمريكيإيراداتتكاليفدعمالبرامجتمتلقّيها	�
فيعام2020،باإلضافةإلى8.34مليوندولرأمريكيتمترحيلهامنعام

2019

6.98مليوندولرأمريكينفقاتضمنتكاليفدعمالبرامج	�

فيحسابتكاليفدعم	� 8.60مليوندولرأمريكيرصيٌدمتبّقٍ
البرامجفينهايةالعام

 الشكل2 اتفاقياتالتمويلالموقّعةخاللالفترة2020-2016 
)مليوندولرأمريكي(
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 الشكل3 النافذة1-المساهماتخاللالفترة2020-2016 
)مليوندولرأمريكي(

فيعام2020،استمراستخداممواردتكاليفدعمالبرامجفيتمويلالموظفين
اإلضافيينالالزمينلدعمالتنفيذالبرنامجيوتمويلالمبادراتالمؤسسيةمنقِبَل
أمانةاألممالمتحدةمنخاللتقاسمالتكاليف،فضالًعنأمنوتأمينالموظفين
الميدانيين.وينصّبالتركيزعلىالستردادالكامللتكاليفالمشاريعمنخارج
الميزانيةوإدراججميعتكاليفالتشغيلوالدعمالمباشرةفيالميزانيات،لتجنب

استخداممواردالميزانيةالعاديةلدعماألنشطةالممّولةمنخارجالميزانية.

االرتقاء باإلدارة المالية

تواصلالتقاريرالماليةالمنتظمةتسليطالضوءعلىالمسائلالتيتتطلباهتمام
اإلدارة،مايعّززالمناقشاتاإلدارية،وييّسراتخاذقراراتُمستنيرة.يظلمركز
التجارةالدوليةملتزًمابتحويلوأتمتةالعملياتالداخليةوتدفقاتالعمل.فيعام
2020،أُدِخلتتحسيناتفيالمجالتالتالية:تقاريرجديدةلاللتزاماتغير

المصفّاة،وإطالقنظامإلكترونيإلدارةالعقودلتقديمطلباتالتمويلمنالموظفين،
وتطويرلوحةمتابعةللتمويل.

عدد المساھمیناألموال التي تم تلقّیھا
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الملحق 1
تقييمات2020 

النقاط البارزة في التقييم لعام 2020

التقرير التجميعي للتقييم السنوي )AESR( لعام 2020 

يستخلصالتقريرالتجميعيللتقييمالسنويالنتائجالرئيسيةوالدروس
الُمستفادةمنالتقييماتوتقاريراكتمالالمشاريع.بشكلعام،خلُصالتقرير

إلىأنمركزالتجارةالدوليةيُعّداستثماراًجيداً.تتوافقمشاريعمركز
التجارةالدوليةبشكلجيدمعإطارنتائجالمنظمة،ولكناستخدامنظريات
أكثرتفصيالًللتغييريمكنأنيدعمتنفيذهذهالمشاريعويعززرصدوتقييم
نتائجها.عالوةًعلىذلك،ونظًراألهميةإدارةوتنسيقالمشاريعالميدانية،

هناكحاجةإلىمواءمٍةأفضلمععمليةاإلصالحالجاريةفياألممالمتحدة
علىالمستوىالقُطري.قبلتاإلدارةالعليالمركزالتجارةالدوليةكافة

توصياتالتقريرالتجميعيللتقييمالسنويواستجابتلها.

االستفادة من التقييم في مركز التجارة الدولية

استكمالًللتقريرالتجميعيللتقييمالسنوي،أصدرتوحدةالتقييمالمستقلة
أيًضاتقريًراعنالستفادةمنالتقييمفيمركزالتجارةالدوليةلبلورةأفكاٍر
حولالفائدةالمتصَّورةللتقييمفيالمنظمةوتحديدمجالٍتللتحسين.بشكٍل
عام،كانمعظمالمجيبينعلىأسئلةالستبيانراضينعنوظيفةالتقييم،
وقدرأواتحسناًفيجودةالتقييمات.ومعذلك،لتزالهناكحاجةلتعزيز

الوعيحولالفوائدوفرصالتعلمالتيتوفرهاالتقييمات.

مراجعات االستدامة

طّورتوحدةالتقييمالمستقلةمنهجيةلتقييماستدامةالنتائجللمشاريع
المنجزة.جّربتالوحدةثالثةمشاريعكانتترّكزعلىمجموعاتمستهدفة
مختلفةوانتهتقبل3-4سنوات.بشكٍلعام،كانتالنتائجإيجابية،حيث
كانلألنشطةالتينُفّذتفيجميعالمشاريعتأثيرإيجابيودائم-وإنكان

بدرجاتمتفاوتة.كماظهرتتحدياتتعتمدبشكلرئيسيعلىطبيعة
المشاريع.وشملتهذهالتحدياتالستدامةالمحدودةلبناءالقدراتلتعزيز

األداءالتنظيميعندمايكونمعدلتبديلالموظفينمرتفعاً.

التقييم واألداء

لجميعإسهاماتمركزالتجارةالدولية،يُعّدالتقييمأداةًحيويةلحسابالنتائج
المتحققةودعمالتعلمعلىصعيدالمنظمة.وحدةالتقييمالمستقلة)IEU(هي

الجهةالمسؤولةعنوظيفةالتقييمفيمركزالتجارةالدولية.تديرالوحدةالتقييمات
والمراجعاتبشكٍلمباشر،وتقدمخدماتاستشاريةبشأنمسائلالتقييمداخل

المنظمة.

فيعام2020،أنجزتوحدةالتقييمالمستقلةمامجموعه11تقييًماو29 
تقريًراعناكتمالمشاريع.منبينالتقييماتاألحدعشر،أدارتوحدةالتقييم

لون المستقلةثالثةتقييمات،بينماأدارمديروالمشاريعالمعنيّونثالثةوأدارالممِوّ
خمسة.استجابةًلجائحةكوفيد-19والقيودذاتالصلةعلىالسفر،صممتوحدة
التقييمالمستقلةالتقييماتبحيثتعتمدإلىحدكبيرعلىطرقلجمعالبياناتعن
طلجمعالبياناتفيها. بُعد،أوعيّنتاستشارييتقييميقيمونفيالمنطقةالتيُخّطِ
لدعمالتخطيطوالتنفيذاللذينيتسمانبالمرونةويستندانإلىاألدلة،استكشفت
وحدةالتقييمالمستقلةمناهجللرصدوالتقييمتسمحبجمعالمعلوماتوالتعليقات

بشكلأسرع،والتيأثبتتأهميتهابشكلخاصفيأوقاتاألزمات.

لتعزيزثقافةومهاراتالتقييمفيالمنظمة،أطلقتوحدةالتقييمالمستقلةدورةعبر
اإلنترنتلتوفيرمعلوماتتفاعليةللموظفينبشأنعملياتالتقييم.عالوةًعلى
ذلك،قدمتالوحدةدوراتتدريبيةافتراضيةللموظفينحولتقاريرالتقييمات

وتقاريراكتمالالمشاريع.

ساهمتوحدةالتقييمالمستقلةفيعملفريقاألممالمتحدةالمعنّيبالتقييم
)UNEG(،سواًءفياللجنةالتوجيهيةالتنفيذيةللفريقأوفيعملهالمواضيعي
بشأنالنوعالجتماعي،واإلعاقة،وحقوقاإلنسان،وأهدافالتنميةالمستدامة،
واألخالقيات.علىوجهالخصوص،كانتالوحدةجزًءامنفريقالمؤلفينالذين

صاغواتنقيحالمبادئالتوجيهيةاألخالقيةللتقييملفريقاألممالمتحدةالمعنّي
بالتقييم)UNEG(،كماساهمتفيصياغةالتوليفالفوقّيإلطارعملاألمم

المتحدةللمساعدةاإلنمائية)UNDAF(منمنظورالنوعالجتماعي..

عالوةًعلىذلك،شاركمركزالتجارةالدوليةفيأربعمراجعاتعلىنطاق
المنظومةأجرتهاوحدةالتفتيشالمشتركة،وهيهيئةالرقابةالمستقلةلألمم
المتحدة.كانتهذهالمراجعاتحولموضوعاتمثلالسياساتوالمنصات

لدعمالتعلّم،وإدارةالمخاطرالتيتواجهالمؤسسة،وتعميمالستدامةالبيئيةعبر
منظماتاألممالمتحدة،ودعمالبلدانالناميةغيرالساحلية)LLDCs(لتنفيذ

برنامجعملفيينا.

https://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/About_ITC/How_ITC_Works/Evaluation/AESR%202020%20(management%20response).pdf
https://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/About_ITC/How_ITC_Works/Evaluation/ITC%20-%20Utility%20of%20evaluation.pdf
http://www.unevaluation.org/document/detail/2866
http://www.uneval.org/document/download/3552
http://www.unevaluation.org/document/detail/2866
http://www.unevaluation.org/document/detail/2866
http://www.uneval.org/document/download/3552
http://www.uneval.org/document/download/3552
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التعاونالفنيلمركزالتجارةالدوليةحسبالمنطقةومجالالتركيز
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إثيوبيا

)A854()SITA(دعمالتجارةوالستثمارالهنديفيإفريقيا
المملكةالمتحدة)بريطانيا
669%67447العظمىوأيرلنداالشمالية(

)B340()الشراكةمنأجلالستثماروالنموفيإفريقيا)المرحلةالرئيسية
المملكةالمتحدة)بريطانيا
61%627385العظمىوأيرلنداالشمالية(

)B649(برنامجالمجتمعاتالفقيرةوالتجارة
الصندوقالستئمانيلمركز

94%1615التجارةالدولية-النافذة1

تطويرمبتكرللشركاتالصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطةوسلسلةالقيمة
منخاللتحالفاتفيقطاعاتالكاكاووالبنوالمحاصيلالمرتبطةبهافي

)B794(غاناوإثيوبيا


الصندوقالستئمانيلمركز
109%194211التجارةالدولية-النافذة1

مبادرةالكوميساللتجارةعبرالحدود:تسهيلالتجارةعلىنطاقصغير
)B796(عبرالحدود20%9018مجموعةالكوميسا

)B898(1تسريعريادةاألعمالالرقميةفيإفريقيا-المرحلة
الصندوقالستئمانيلمركز

170%4271التجارةالدولية-النافذة1

)B928(التحالفمنأجلجودةالمنتجفيإفريقيا46%10548ألمانيا

)B961()SIA(استثماراتُمستدامةفيإفريقيا29-ألمانيا

أذربيجان

الشراكةالشرقية:جاهزللتجارة-إحدىمبادراتبرنامجالتحاداألوروبي
)B252()EU4Business(لدعماألعمالالتجارية98% 365  372 التحاداألوروبي

المعلوماتالتجاريةوالتحرياتعناألسواقلدولالشراكةالشرقية
)B802(70%9566التحاداألوروبي

األردن

األردن:مشروعالتجارةلتوفيرفرصالعمل:تحسينبيئةاألعمال
)B639(للشركاتالصغيرةوالمتوسطةمنخاللتسهيلالتجارة74%502372ألمانيا

MENATEX)إقليمي(:الُمكّوناإلقليميلبرنامجالمنسوجاتوالمالبس
)B696(فيمنطقةالشرقاألوسطوشمالإفريقيا43%5725السويد

األردن:تحسينالقدرةالتنافسيةالدوليةفيقطاعالنسيجوالمالبس
)B811()MENATEX(90%418376السويد

منطقةالشرقاألوسطوشمالإفريقيا:سلسلةالمعرفةلريادةاألعمالفي
)B998(التجارةاإللكترونية7-البنكالدولي

أرمينيا

الشراكةالشرقية:جاهزللتجارة-إحدىمبادراتبرنامجالتحاداألوروبي
)B252()EU4Business(لدعماألعمالالتجارية98% 365  372 التحاداألوروبي

المعلوماتالتجاريةوالتحرياتعناألسواقلدولالشراكةالشرقية
)B802(956670التحاداألوروبي%

أفغانستان

)A764(أفغانستان:معونةمرتبطةبالتجارة555% 232  42 التحاداألوروبي
أفغانستان:المبادرةاألخالقيةلنمطالحياةمنأجلإعادةاإلدماجالقتصادي

)B439(للعائدينوالنازحينداخليًا79%923 4281 2التحاداألوروبي

)B946()أفغانستان:تطويرالتجارة)المرحلةالثانية
الصندوقالستئمانيلمركز

التجارةالدولية-النافذة1 
)BDF(

-43

ألبانيا

دعمتسهيلالتجارةبينأطرافاتفاقالتجارةالحرةألوروباالوسطى
)B444()CEFTA(146%46التحاداألوروبي

اتفاقالتجارةالحرةألوروباالوسطى)CEFTA(:دعمالتكاملاإلقليمي
)B973(12-ألمانيا

إلسلفادور

أمريكاالوسطى:ربطالشركاتالنسائية)WBEs(بالسوقالعالميللهدايا
)A314(وديكورالمنازل66%11274التحاداألوروبي

تعزيزالشفافيةوإمكانيةالتتبّعلسالسلالقيمةالمستدامةللمنسوجات
)B893(76%4434التحاداألوروبي

تعزيزالشفافيةوإمكانيةالتتبّعلسالسلالقيمةالمستدامةللمنسوجاتالصين
)B893(76%177134التحاداألوروبي

أنتيغواوبربودا

منطقةالكاريبي:تطويرالمنتجاتذاتالقيمةالمضافةوالتجارةداخل
)B407(2المناطقلتعزيزسبلالعيشمنجوزالهند134% 143  107 التحاداألوروبي

منتدىمنطقةالكاريبي)CARIFORUM(:برنامجشراكاتالتجارة
)B900(البريطانية

المملكةالمتحدة)بريطانيا
41%7932العظمىوأيرلنداالشمالية(

)B906(التحرياتعناألسواق:برنامجشراكاتالتجارةالبريطانية
المملكةالمتحدة)بريطانيا
38%7428العظمىوأيرلنداالشمالية(
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76%1813التحاداألوروبيتعزيزالشفافيةوإمكانيةالتتبّعلسالسلالقيمةالمستدامةللمنسوجات)B893(إندونيسيا

أوزبكستان

)B542(مشروعثقافي:مبادرةبناءالهويةوتقاسماألعمال
115%370423التحاداألوروبي

الصندوقالستئمانيلمركز
125%67التجارةالدولية-النافذة1

)B649(برنامجالمجتمعاتالفقيرةوالتجارةالصندوقالستئمانيلمركز
94%1615التجارةالدولية-النافذة1

)B723()R4TCA(آسياالوسطى:جاهزللتجارة111%683760التحاداألوروبي

)B784()CATI(اإلدارةالقائمةعلىالنتائجبرنامجاألممالمتحدةاإلنمائي
)UNDP(107%69

)B915(أوزبكستان:تيسيرعمليةالنضمامإلىمنظمةالتجارةالعالمية551-التحاداألوروبي

أوغندا

)A854()SITA(دعمالتجارةوالستثمارالهنديفيإفريقيا
المملكةالمتحدة)بريطانيا
669%67447العظمىوأيرلنداالشمالية(

التحاداألوروبي-مجموعةدولشرقإفريقيا)EU-EAC(:برنامج
)B383(MARKUP-تحسينالوصولإلىاألسواق128%736938التحاداألوروبي

أوغندا:تنميةالصادراتفيقطاعتقنيةالمعلوماتوالخدماتالُمعتِمدة
)B387()NTF IVعليها)صندوقهولنداالستئماني119%385459هولندا

)B542(مشروعثقافي:مبادرةبناءالهويةوتقاسماألعمال
115%394452التحاداألوروبي

الصندوقالستئمانيلمركز
125%68التجارةالدولية-النافذة1

)B584(NTF IVإدارةبرامجصندوقهولنداالستئماني109%3336هولندا

)B649(برنامجالمجتمعاتالفقيرةوالتجارة
الصندوقالستئمانيلمركز

94%1615التجارةالدولية-النافذة1

 )HSDP(أوغندا:مشروعتطويرالمشغولتاليدويةوالهداياالتذكارية
)B764(84%151126اإلطارالمتكاملالمعزز

)B968(البلداناإلفريقيةاألقلنمواً:تطويرمنتجاتالقطنالثانوية
الصندوقالستئمانيلمركز

التجارةالدولية-النافذة1 
)BDF(

-6

أوكرانيا

أوكرانيا:ربطالشركاتالصغيرةوالمتوسطةفيصناعةالفواكه
)A303(والخضرواتبسالسلالقيمةالعالميةوالمحلية45%502228السويد

الشراكةالشرقية:جاهزللتجارة-إحدىمبادراتبرنامجالتحاداألوروبي
)B252()EU4Business(لدعماألعمالالتجارية98%465456التحاداألوروبي

)B802(المعلوماتالتجاريةوالتحرياتعناألسواقلدولالشراكةالشرقية70%9566التحاداألوروبي

إيران

)B542(مشروعثقافي:مبادرةبناءالهويةوتقاسماألعمال
115%148169التحاداألوروبي

الصندوقالستئمانيلمركز
125%23التجارةالدولية-النافذة1

)B649(برنامجالمجتمعاتالفقيرةوالتجارةالصندوقالستئمانيلمركز
94%1615التجارةالدولية-النافذة1

)B782(إيران:معونةفنيةمرتبطةبالتجارة39%160834 2التحاداألوروبي

بابواغينياالجديدة

مجموعةدولإفريقياوالكاريبيوالمحيطالهادي)ACP(:تعزيزالقدرات
)B807(اإلنتاجيةوتحالفاتسلسلةالقيمة

58%176101التحاداألوروبي

الصندوقالستئمانيلمركز
0%-2التجارةالدولية-النافذة1

)B906(التحرياتعناألسواق:برنامجشراكاتالتجارةالبريطانية
المملكةالمتحدة)بريطانيا
38%7428العظمىوأيرلنداالشمالية(

)B908(إدارةالبرامج:برنامجشراكاتالتجارةالبريطانية
المملكةالمتحدة)بريطانيا
101%9798العظمىوأيرلنداالشمالية(

)B967(بابواغينياالجديدة:برنامجشراكاتالتجارةالبريطانية
المملكةالمتحدة)بريطانيا
45%334150العظمىوأيرلنداالشمالية(

مكتبالمساعدةللتجارةالعالمية))B572باراجواي
138%2129سويسرا

119%1821بنكقطرللتنمية
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باكستان

باكستان:النمومنأجلالنهوضبالريفوتحقيقالتقدمالُمستدام
)B466()GRASP(

64%761 8523 5التحاداألوروبي

الصندوقالستئمانيلمركز
53%8846التجارةالدولية-النافذة1

)B893(تعزيزالشفافيةوإمكانيةالتتبّعلسالسلالقيمةالمستدامةللمنسوجات76%1813التحاداألوروبي

 )B938()ReMIT(باكستان:تعبئةاإليراداتلالستثماروالتجارة

الصندوقالستئمانيلمركز
التجارةالدولية-النافذة1 

)BDF(
4138%93

المملكةالمتحدة)بريطانيا
636-العظمىوأيرلنداالشمالية(

57% 135  237 صندوقالعملالبحريني)تمكين(بناءصادراتالبحرين))B815البحرين

بربادوس

منطقةالكاريبي:تطويرالمنتجاتذاتالقيمةالمضافةوالتجارةداخل
)B407(2المناطقلتعزيزسبلالعيشمنجوزالهند

134% 143  107  التحاداألوروبي

)B906(التحرياتعناألسواق:برنامجشراكاتالتجارةالبريطانية
المملكةالمتحدة)بريطانيا
38%7428العظمىوأيرلنداالشمالية(

بليز

منطقةالكاريبي:تطويرالمنتجاتذاتالقيمةالمضافةوالتجارةداخل
)B407(2المناطقلتعزيزسبلالعيشمنجوزالهند134% 143  107 التحاداألوروبي

)B906(التحرياتعناألسواق:برنامجشراكاتالتجارةالبريطانية
المملكةالمتحدة)بريطانيا
38%7428العظمىوأيرلنداالشمالية(

بنغالديش

برنامجمبادرةالتجارةالنسائيةSheTradesلدولالكومونولث
)B578(

المملكةالمتحدة)بريطانيا
129% 058 1  822 العظمىوأيرلنداالشمالية(

)B626()1برنامجالتدابيرغيرالجمركية)النافذة
الصندوقالستئمانيلمركز

100%8483التجارةالدولية-النافذة1

تعزيزالشفافيةوإمكانيةالتتبّعلسالسلالقيمةالمستدامةللمنسوجات
)B893(76%1813التحاداألوروبي

أمريكاالوسطى:ربطالشركاتالنسائية)WBEs(بالسوقالعالميللهدايابنما
)A314(وديكورالمنازل66%10669التحاداألوروبي

بنين

ECOWAS-الجماعةالقتصاديةلدولغربأفريقيا:مشروعغرب
)B537()WABEP(إفريقيالترويجاألعمالالتجاريةوالتصدير855059التحاداألوروبي%

مجموعةدولإفريقياوالكاريبيوالمحيطالهادي)ACP(:تعزيزالقدرات
)B807(اإلنتاجيةوتحالفاتسلسلةالقيمة

58%176101التحاداألوروبي    
الصندوقالستئمانيلمركز

0%-2التجارةالدولية-النافذة1

)B898(1تسريعريادةاألعمالالرقميةفيإفريقيا-المرحلة
الصندوقالستئمانيلمركز

170%4271التجارةالدولية-النافذة1

71%331942 1التحاداألوروبيدعمتجاريلبوتان))B382بوتان

بوركينافاسو

 Créationd’emploiséquitableset:بوركينافاسوومالي
 développementdurabledemicroentreprisesdansles
)B276(chainesdevaleurliéesausecteurdulifestyle

75%126 5051 1التحاداألوروبي

الجماعةالقتصاديةلدولغربإفريقيا)ECOWAS(:مشروعغرب
)B537()WABEP(إفريقيالترويجاألعمالالتجاريةوالتصدير59%8550التحاداألوروبي

)B626()1برنامجالتدابيرغيرالجمركية)النافذة
الصندوقالستئمانيلمركز

100%9191التجارةالدولية-النافذة1

)B628(تيسيرالتجارة
الصندوقالستئمانيلمركز

98%166163التجارةالدولية-النافذة1

)B649(برنامجالمجتمعاتالفقيرةوالتجارة
الصندوقالستئمانيلمركز

94%1615التجارةالدولية-النافذة1

مجموعةدولإفريقياوالكاريبيوالمحيطالهادي)ACP(:تعزيزالقدرات
)B807(اإلنتاجيةوتحالفاتسلسلةالقيمة

58%176101التحاداألوروبي
الصندوقالستئمانيلمركز

0%-2التجارةالدولية-النافذة1

بوروندي
التحاداألوروبي)EU(جماعةشرقإفريقيا)EAC(:برنامجتحسين 

)B383()EU-EAC MARKUP(الوصولإلىاألسواق128%736938التحاداألوروبي

)B718()MARKUP(بوروندي:برنامجتحسينالوصولإلىاألسواق88%627553التحاداألوروبي

البوسنةوالهرسك
دعمتسهيلالتجارةبينأطرافاتفاقالتجارةالحرةألوروباالوسطى

)B444()CEFTA(146%46التحاداألوروبي

)B973(دعمالتكاملاإلقليمي:)CEFTA(اتفاقالتجارةالحرةألوروباالوسطى12-ألمانيا

بيرو
)B694(محاور-)T4SD(التجارةللتنميةالُمستدامة

الصندوقالستئمانيلمركز
108%145158التجارةالدولية-النافذة1

 )B990(المقارنةالمرجعيةالمؤسسية-PromPeruوكالةPromPeru18-وكالة
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تايالند:مساعدةمتعلقةبالتجارةلتايالند)ARISE Plus-تايالند(تايالند
)B873(59 -التحاداألوروبي 

%683760111التحاداألوروبيآسياالوسطى:جاهزللتجارة))B723()R4TCAتركمانستان

76%8967التحاداألوروبيتعزيزالشفافيةوإمكانيةالتتبّعلسالسلالقيمةالمستدامةللمنسوجات)B893(تركيا

ترينيدادوتوباجو

منطقةالكاريبي:تطويرالمنتجاتذاتالقيمةالمضافةوالتجارةداخل
)B407(2المناطقلتعزيزسبلالعيشمنجوزالهند134%107143التحاداألوروبي

)B906(التحرياتعناألسواق:برنامجشراكاتالتجارةالبريطانية
المملكةالمتحدة)بريطانيا
38%7428العظمىوأيرلنداالشمالية(

توجو

الجماعةالقتصاديةلدولغربإفريقيا)ECOWAS(:مشروعغرب
)B537()WABEP(إفريقيالترويجاألعمالالتجاريةوالتصدير59%8550التحاداألوروبي

مجموعةدولإفريقياوالكاريبيوالمحيطالهادي)ACP(:تعزيزالقدرات
)B807(اإلنتاجيةوتحالفاتسلسلةالقيمة

58%176101التحاداألوروبي

الصندوقالستئمانيلمركز
0%-2التجارةالدولية-النافذة1

تونس

عالمي:التواصلالشبكيوإدارةالمعرفةفيقطاعالنسيجوالمالبس
)B451()GTEX(70%8459سويسرا

GTEX/(تونس:تحسينالقدرةالتنافسيةالدوليةلقطاعالنسيجوالمالبس
)B672()MENATEX

21%46098سويسرا

101%242246السويد

MENATEX)إقليمي(:الُمكّوناإلقليميلبرنامجالمنسوجاتوالمالبس
)B696(فيمنطقةالشرقاألوسطوشمالإفريقيا43%5725السويد

)B961()SIA(استثماراتُمستدامةفيإفريقيا29-ألمانيا

)B971(تونس:التجارةاإللكترونيةلرائداتاألعمال89%10089البنكالدولي

منطقةالشرقاألوسطوشمالإفريقيا:سلسلةالمعرفةلريادةاألعمالفي
)B998(التجارةاإللكترونية7-البنكالدولي

الجابون
مجموعةدولإفريقياوالكاريبيوالمحيطالهادي)ACP(:تعزيزالقدرات

)B807(اإلنتاجيةوتحالفاتسلسلةالقيمة
58%176101التحاداألوروبي    

الصندوقالستئمانيلمركز
0%-2التجارةالدولية-النافذة1

جامايكا

منطقةالكاريبي:تطويرالمنتجاتذاتالقيمةالمضافةوالتجارةداخل
)B407(2المناطقلتعزيزسبلالعيشمنجوزالهند134%134179التحاداألوروبي

مجموعةدولإفريقياوالكاريبيوالمحيطالهادي)ACP(:تعزيزالقدرات
)B807(اإلنتاجيةوتحالفاتسلسلةالقيمة

58%176101التحاداألوروبي
الصندوقالستئمانيلمركز

0%-2التجارةالدولية-النافذة1

منتدىمنطقةالكاريبي)CARIFORUM(:برنامجشراكاتالتجارة
)B900(البريطانيةالمملكةالمتحدة)بريطانيا

41%14358العظمىوأيرلنداالشمالية(

)B906(التحرياتعناألسواق:برنامجشراكاتالتجارةالبريطانيةالمملكةالمتحدة)بريطانيا
38%7428العظمىوأيرلنداالشمالية(

)B908(إدارةالبرامج:برنامجشراكاتالتجارةالبريطانيةالمملكةالمتحدة)بريطانيا
101%106107العظمىوأيرلنداالشمالية(

الجبلاألسود

دعمتسهيلالتجارةبينأطرافاتفاقالتجارةالحرةألوروباالوسطى
)B444()CEFTA(146%46التحاداألوروبي

اتفاقالتجارةالحرةألوروباالوسطى)CEFTA(-دعمالتكاملاإلقليمي
)B973(12-ألمانيا

منطقةالشرقاألوسطوشمالإفريقيا)MENA(:سلسلةالمعرفةلريادةالجزائر
)B998(األعمالفيالتجارةاإللكترونية7-البنكالدولي

التحرياتعناألسواق:برنامجشراكاتالتجارةالبريطانية))B906جزرالبهاما
المملكةالمتحدة)بريطانيا
38% 28  74 العظمىوأيرلنداالشمالية(

جزرالقمر

)B901(جزرالقمر:برنامجشراكاتالتجارةالبريطانية
المملكةالمتحدة)بريطانيا
76%334254العظمىوأيرلنداالشمالية(

)B906(التحرياتعناألسواق:برنامجشراكاتالتجارةالبريطانية
المملكةالمتحدة)بريطانيا
38%7428العظمىوأيرلنداالشمالية(

)B908(إدارةالبرامج:برنامجشراكاتالتجارةالبريطانية
المملكةالمتحدة)بريطانيا
101%9798العظمىوأيرلنداالشمالية(

جزرالقمر:تحسينالحواربينالقطاعينالعاموالخاصوأنظمةإدارة
الجودةلالستفادةمناتفاقيةالشراكةالقتصاديةمعالتحاداألوروبي

 )B963(


الصندوقالستئمانيلمركز
التجارةالدولية-النافذة1 

)BDF(
-10
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جمهوريةإفريقيا
الوسطى

 RépubliqueCentrafricaine:Programmed’appuià
 lapromotiondel’entreprenariatenmilieuurbainet

)768B(rural)PAPEUR(
377-التحاداألوروبي

جمهوريةالدومينيكان

منطقةالكاريبي:تطويرالمنتجاتذاتالقيمةالمضافةوالتجارةداخل
)B407(2المناطقلتعزيزسبلالعيشمنجوزالهند134%120161التحاداألوروبي

مجموعةدولإفريقياوالكاريبيوالمحيطالهادي)ACP(:تعزيزالقدرات
)B807(اإلنتاجيةوتحالفاتسلسلةالقيمة

58%176101التحاداألوروبي
الصندوقالستئمانيلمركز

0%-2التجارةالدولية-النافذة1

منتدىمنطقةالكاريبي)CARIFORUM(:برنامجشراكاتالتجارة
)B900(البريطانية

المملكةالمتحدة)بريطانيا
41%14358العظمىوأيرلنداالشمالية(

)B906(التحرياتعناألسواق:برنامجشراكاتالتجارةالبريطانية
المملكةالمتحدة)بريطانيا
38%7428العظمىوأيرلنداالشمالية(

  جمهوريةالكونغو
الديمقراطية

)B649(برنامجالمجتمعاتالفقيرةوالتجارة
الصندوقالستئمانيلمركز

94%2423التجارةالدولية-النافذة1

السوقالمشتركةلشرقوجنوبإفريقيا)الكوميسا(-مبادرةالتجارةعبر
)B796(الحدود:تسهيلالتجارةعلىنطاقصغيرعبرالحدود20%9018مجموعةالكوميسا

مجموعةدولإفريقياوالكاريبيوالمحيطالهادي)ACP(:تعزيزالقدرات
)B807(اإلنتاجيةوتحالفاتسلسلةالقيمة

58%176101التحاداألوروبي
الصندوقالستئمانيلمركز

0%-2التجارةالدولية-النافذة1

جمهوريةالكونغوالديمقراطية:إضافةالقيمةإلىمنتجاتالخيزران،
 )B955(والنفاياتالبالستيكية،ونمطالحياةمنأجلسبُلالعيشالمستدامة

الصندوقالستئمانيلمركز
23-التجارةالدولية-النافذة1

جمهوريةتنزانيا
المتحدة

)A854()SITA(دعمالتجارةوالستثمارالهنديفيإفريقياالمملكةالمتحدة)بريطانيا
669%67447العظمىوأيرلنداالشمالية(

التحاداألوروبي-جماعةشرقإفريقيا:برنامجتحسينالوصولإلى 
)B383()MARKUP(األسواق128%736938التحاداألوروبي

تنزانيا:برنامجكيجوماالمشتركفيإطاربرنامجخطةاألممالمتحدة
)B727(2للمساعدةاإلنمائيةالصندوقالستئمانيمتعدد

)MDTF(127%376479المانحين

مبادرةالكوميساللتجارةعبرالحدود:تسهيلالتجارةعلىنطاقصغير
)B796(عبرالحدود20%9018مجموعةالكوميسا

)B898(1تسريعريادةاألعمالالرقميةفيإفريقيا-المرحلةالصندوقالستئمانيلمركز
170%4881التجارةالدولية-النافذة1

)B924(تنزانيا:تطويرسلسلةالقيمةلتربيةالنحل
الصندوقالستئمانيلمركز

التجارةالدولية-النافذة1 
)BDF(

-15

جمهوريةلو
الديمقراطيةالشعبية

جمهوريةلوالديمقراطيةالشعبية:دعمالتكاملاإلقليميبمنطقةرابطةأمم
)B505()Laos-ARISEPlus( )ASEAN(جنوبشرقآسيا

69%210 7431 1التحاداألوروبي

الصندوقالستئمانيلمركز
0%-20التجارةالدولية-النافذة1

)B694(محاور-)T4SD(التجارةللتنميةالُمستدامة
الصندوقالستئمانيلمركز

108%137148التجارةالدولية-النافذة1

)B695()SYMST(آليةمنهجيةلتجارةٍأكثرأمانًا30%589178التحاداألوروبي

جمهوريةمولدوفا

الشراكةالشرقية:جاهزللتجارة-إحدىمبادراتبرنامجالتحاداألوروبي
)B252()EU4Business(لدعماألعمالالتجارية98%372365التحاداألوروبي

دعمتسهيلالتجارةبينأطرافاتفاقالتجارةالحرةألوروباالوسطى
)B444()CEFTA(146%46التحاداألوروبي

)B802(المعلوماتالتجاريةوالتحرياتعناألسواقلدولالشراكةالشرقية70%11983التحاداألوروبي

86-التحاداألوروبيجنوبالسودان:خلقفرصالعملوتنميةالتجارة))B910جنوبالسودان

جورجيا

الشراكةالشرقية:جاهزللتجارة-إحدىمبادراتبرنامجالتحاداألوروبي
)B252()EU4Business(لدعماألعمالالتجارية98%372365التحاداألوروبي

)B802(المعلوماتالتجاريةوالتحرياتعناألسواقلدولالشراكةالشرقية70%9566التحاداألوروبي

جيبوتي

 dedéveloppementetdepromotionduجيبوتي:مشروع
)A993(RepubliquedeDjibouti26-اإلطارالمتكاملالمعزز

منطقةالشرقاألوسطوشمالإفريقيا:سلسلةالمعرفةلريادةاألعمالفي
)B998(التجارةاإللكترونية7-البنكالدولي

دولةفلسطين

دولةفلسطين:إصالحوتطويراألسواقوسالسلالقيمةومنظماتالمنتجين
)B580(

منظمةاألغذيةوالزراعة
86%213183لألممالمتحدة

)B868(دولةفلسطين:تعزيزتوظيفالالجئينوالشبابمنسكانغزة217%2554اليابان
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دومينيكا

منطقةالكاريبي:تطويرالمنتجاتذاتالقيمةالمضافةوالتجارةداخل
)B407(2المناطقلتعزيزسبلالعيشمنجوزالهند134%107143التحاداألوروبي

منتدىمنطقةالكاريبي)CARIFORUM(:برنامجشراكاتالتجارة
)B900(البريطانية

المملكةالمتحدة)بريطانيا
41%7932العظمىوأيرلنداالشمالية(

)B906(التحرياتعناألسواق:برنامجشراكاتالتجارةالبريطانية
المملكةالمتحدة)بريطانيا
38%7428العظمىوأيرلنداالشمالية(

رواندا

)A854()SITA(دعمالتجارةوالستثمارالهنديفيإفريقيا
المملكةالمتحدة)بريطانيا
669%67447العظمىوأيرلنداالشمالية(

التحاداألوروبي-مجموعةدولشرقإفريقيا)EU-EAC(:برنامج
)B383(MARKUP-تحسينالوصولإلىاألسواق128%736938التحاداألوروبي

)B898(1تسريعريادةاألعمالالرقميةفيإفريقيا-المرحلة
الصندوقالستئمانيلمركز

170%4271التجارةالدولية-النافذة1

)B928(التحالفمنأجلجودةالمنتجفيإفريقيا46%2110ألمانيا

)B950(رواندا-SheTradesمبادرةالتجارةالنسائية36-اإلطارالمتكاملالمعزز

)B961()SIA(استثماراتُمستدامةفيإفريقيا29-ألمانيا

اتفاقيةالتجارةالحرةالقاريةاإلفريقية)AfCTA(:برنامجالتدريبعلى
الصادراتللشركاتالصغيرةوالمتوسطةمننيجيريا،ورواندا،وكوت

)B972(ديفوار


البنكاإلفريقيللتصدير
31-والستيراد

روسياالبيضاء

الشراكةالشرقية:جاهزللتجارة-إحدىمبادراتبرنامجالتحاداألوروبي
)B252()EU4Business(لدعماألعمالالتجارية98% 365  372 التحاداألوروبي

المعلوماتالتجاريةوالتحرياتعناألسواقلدولالشراكةالشرقية
)B802(70%9566التحاداألوروبي

زامبيا

)B340()الشراكةمنأجلالستثماروالنموفيإفريقيا)المرحلةالرئيسيةالمملكةالمتحدة)بريطانيا
61%627385العظمىوأيرلنداالشمالية(

)B626()1برنامجالتدابيرغيرالجمركية)النافذةالصندوقالستئمانيلمركز
100%8483التجارةالدولية-النافذة1

)B785(زامبيا-SheTradesمبادرةالتجارةالنسائية72%4834اإلطارالمتكاملالمعزز

مبادرةالكوميساللتجارةعبرالحدود:تسهيلالتجارةعلىنطاقصغير
)B796(عبرالحدود20%10221مجموعةالكوميسا

مجموعةدولإفريقياوالكاريبيوالمحيطالهادي)ACP(:تعزيزالقدرات
)B807(اإلنتاجيةوتحالفاتسلسلةالقيمة

58%176101التحاداألوروبي
الصندوقالستئمانيلمركز

0%-2التجارةالدولية-النافذة1

)B898(1تسريعريادةاألعمالالرقميةفيإفريقيا-المرحلةالصندوقالستئمانيلمركز
170%4271التجارةالدولية-النافذة1

زيمبابوي

مبادرةالكوميساللتجارةعبرالحدود:تسهيلالتجارةعلىنطاقصغير
)B796(عبرالحدود20%9018مجموعةالكوميسا

)B906(التحرياتعناألسواق:برنامجشراكاتالتجارةالبريطانية
المملكةالمتحدة)بريطانيا
38%7428العظمىوأيرلنداالشمالية(

)B907(زيمبابوي:برنامجشراكاتالتجارةالبريطانيةالمملكةالمتحدة)بريطانيا
85%360304العظمىوأيرلنداالشمالية(

)B908(إدارةالبرامج:برنامجشراكاتالتجارةالبريطانية
المملكةالمتحدة)بريطانيا
101%9798العظمىوأيرلنداالشمالية(

سانتفنسنتوجزر
غرينادين

منطقةالكاريبي:تطويرالمنتجاتذاتالقيمةالمضافةوالتجارةداخل
)B407(2المناطقلتعزيزسبلالعيشمنجوزالهند134%107143التحاداألوروبي

منتدىمنطقةالكاريبي)CARIFORUM(:برنامجشراكاتالتجارة
)B900(البريطانية

المملكةالمتحدة)بريطانيا
41%7932العظمىوأيرلنداالشمالية(

)B906(التحرياتعناألسواق:برنامجشراكاتالتجارةالبريطانية
المملكةالمتحدة)بريطانيا
38%7428العظمىوأيرلنداالشمالية(

التحرياتعناألسواق:برنامجشراكاتالتجارةالبريطانية))B906سانتكيتسونيفيس
المملكةالمتحدة)بريطانيا
38%7428العظمىوأيرلنداالشمالية(
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سانتلوسيا

)A332(سانتلوسيا:تعزيزالبنيةالتحتيةالمؤسسيةللترويجللتصدير
وكالةترويجتجارةالصادرات

)TEPA(10%19719فيسانتلوسيا

منطقةالكاريبي:تطويرالمنتجاتذاتالقيمةالمضافةوالتجارةداخل
)B407(2المناطقلتعزيزسبلالعيشمنجوزالهند134%107143التحاداألوروبي

منتدىمنطقةالكاريبي)CARIFORUM(:برنامجشراكاتالتجارة
)B900(البريطانية

المملكةالمتحدة)بريطانيا
41%10744العظمىوأيرلنداالشمالية(

)B906(التحرياتعناألسواق:برنامجشراكاتالتجارةالبريطانية
المملكةالمتحدة)بريطانيا
38%7428العظمىوأيرلنداالشمالية(

سريلنكا

)A306(سريلنكا:معونةمرتبطةبالتجارة
131%581760التحاداألوروبي

131%3344ألمانيا

)B893(تعزيزالشفافيةوإمكانيةالتتبّعلسالسلالقيمةالمستدامةللمنسوجات76%6247التحاداألوروبي

 )B986(سريلنكا:تيسيرالتجارةللشركاتالصغيرةوالمتوسطة96-ألمانيا

السنغال



السنغال:تنميةالصادراتفيقطاعتقنيةالمعلوماتوالخدماتالُمعتِمدة
)B390()NTF IVعليها)صندوقهولنداالستئماني114%373425هولندا

 ProgrammedeCompétitivitédel’Afriqueالسنغال:برنامج
)B461( del’Ouest)PACAO(121-التحاداألوروبي

الجماعةالقتصاديةلدولغربإفريقيا)ECOWAS(:مشروعغرب
)B537()WABEP(إفريقيالترويجاألعمالالتجاريةوالتصدير59%8550التحاداألوروبي

)B584(NTF IVإدارةبرامجصندوقهولنداالستئماني109%3336هولندا

)B961()SIA(استثماراتُمستدامةفيإفريقيا29-ألمانيا

السودان
دعممفاوضاتعضويةالسودانفيمنظمةالتجارةالعالميةواإلصالحات

)B895(ذاتالصلةفيالسياساتالتجارية100%138139اليابان

سورينام

منطقةالكاريبي:تطويرالمنتجاتذاتالقيمةالمضافةوالتجارةداخل
)B407(2المناطقلتعزيزسبلالعيشمنجوزالهند134%107143التحاداألوروبي

)B906(التحرياتعناألسواق:برنامجشراكاتالتجارةالبريطانية
المملكةالمتحدة)بريطانيا
38%7428العظمىوأيرلنداالشمالية(

سيراليون

)B457(سيراليون:برنامجغربإفريقياللتنافسية
منظمةاألممالمتحدةللتنمية

)UNIDO(46%569261الصناعية

الجماعةالقتصاديةلدولغربإفريقيا)ECOWAS(:مشروعغرب
)B537()WABEP(إفريقيالترويجاألعمالالتجاريةوالتصدير59%8550التحاداألوروبي

 )B584()NTFIV(إدارةبرامجصندوقهولنداالستئماني109%3336هولندا

 NTFنهرمانو:تطويرسلسلةالقيمةللكاكاو)صندوقهولنداالستئماني
)B586()IV92%291269هولندا

)B610(بغربإفريقياSheTradesمبادرةالتجارةالنسائية91%349318كوريا

التحرياتعناألسواق:برنامجشراكاتالتجارةالبريطانية))B906سيشيل
المملكةالمتحدة)بريطانيا
38%7428العظمىوأيرلنداالشمالية(

شمالمقدونيا

دعمتسهيلالتجارةبينأطرافاتفاقالتجارةالحرةألوروباالوسطى
)B444()CEFTA(146%57التحاداألوروبي

اتفاقالتجارةالحرةألوروباالوسطى)CEFTA(:دعمالتكاملاإلقليمي
)B973(12-ألمانيا

صربيا

دعمتسهيلالتجارةبينأطرافاتفاقالتجارةالحرةألوروباالوسطى
)B444()CEFTA(146%46التحاداألوروبي

اتفاقالتجارةالحرةألوروباالوسطى)CEFTA(:دعمالتكاملاإلقليمي
)B973(12-ألمانيا

الصومال
مبادرةتوظيفالالجئينوتحسينمهاراتهم:بناءحلوللالجئينالصوماليين

 )RESIDadaabII(فيأوضاعالتهجيرالهّشةالتيطالأمدها
)B864(



64%4227اليابان

82%6351المجلسالنرويجيلالجئين

21-اليابان
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طاجيكستان

طاجيكستان:تمكينالوصولإلىاألسواقللمنتجاتالزراعيةمنخالل
)B312()STDF(تحسيننظامسالمةاألغذيةمرفقالمعاييروتنميةالتجارة

)STDF(334214%64

عالمي:التواصلالشبكيوإدارةالمعرفةفيقطاعالنسيجوالمالبس
)B451()GTEX(70%8459سويسرا

)B542(مشروعثقافي:مبادرةبناءالهويةوتقاسماألعمال
115%345395التحاداألوروبي

الصندوقالستئمانيلمركز
125%67التجارةالدولية-النافذة1

)B649(برنامجالمجتمعاتالفقيرةوالتجارةالصندوقالستئمانيلمركز
94%1615التجارةالدولية-النافذة1

طاجيكستان:تحسينالقدرةالتنافسيةالدوليةفيقطاعالنسيجوالمالبس
)B675()GTEX(73%361264سويسرا

)B723()R4TCA(آسياالوسطى:جاهزللتجارة683760111التحاداألوروبي%

)B784()CATI(بوابةالتحرياتعناألسواقآلسياالوسطىبرنامجاألممالمتحدةاإلنمائي
)UNDP(107%69

العراق:تعزيزالزراعةوسلسلةالقيمةالزراعيةالغذائيةوتحسينالسياسةالعراق
)B960(التجارية

232-التحاداألوروبي
الصندوقالستئمانيلمركز

التجارةالدولية-النافذة1 
)BDF(

2623%89

غامبيا

)B179()YEP(غامبيا:مشروعتمكينالشباب77%924 5081 2التحاداألوروبي

الجماعةالقتصاديةلدولغربإفريقيا)ECOWAS(:مشروعغرب
)B537()WABEP(إفريقيالترويجاألعمالالتجاريةوالتصدير59%8550التحاداألوروبي

)B664(للنساءوالشباب)JSF(غامبيا:الوظائفوالمهاراتوالتمويل72%003720 1التحاداألوروبي

)B751(جامبيا-SheTradesمبادرةالتجارةالنسائية

94%10095اإلطارالمتكاملالمعزز
الصندوقالستئمانيلمركز

80%142114التجارةالدولية-النافذة1

صندوقمنظمةاألوبكللتنمية
183%151275الدولية

)B786(تعزيزإعادةاإلدماجالمستداموالشاملللعائدين،PBF:غامبياالصندوقالستئمانيمتعدد
)MPTF(68%184124الشركاء

غامبيا:تعزيزآلياتالتكيفالمجتمعيةللتخفيفمنمخاطرالنزاعات
)B945(وتقليلالتوتراتالمتعلقةبالمناخالصندوقالستئمانيمتعدد

)MPTF(35%25189الشركاء

غانا



الجماعةالقتصاديةلدولغربإفريقيا)ECOWAS(:مشروعغرب
)B537()WABEP(إفريقيالترويجاألعمالالتجاريةوالتصدير59%8550التحاداألوروبي

)B578(لدولالكومونولثSheTradesبرنامجمبادرةالتجارةالنسائيةالمملكةالمتحدة)بريطانيا
129%058 8221العظمىوأيرلنداالشمالية(

)B626()1برنامجالتدابيرغيرالجمركية)النافذةالصندوقالستئمانيلمركز
100%8483التجارةالدولية-النافذة1

 التجارةللتنميةالُمستدامة)T4SD(-محاور
)B694(الصندوقالستئمانيلمركز

108%145158التجارةالدولية-النافذة1

)B736()TTH(محورتدريبالتجارةالصندوقالستئمانيلمركز
83%260216التجارةالدولية-النافذة1

غانا:تطويرالكاكاووالمحاصيلالمرتبطةبهمنخاللمشروعسانكوفا
)B766("المدعوممنقِبَل"التحالفاتمنأجلالعمل

 Chocolats
 Halba/Coop

Genossenschaft
251238%95

تطويرمبتكرللشركاتالصغيرةجداًوالصغيرةوالمتوسطةوسلسلةالقيمة
منخاللتحالفاتفيقطاعاتالكاكاووالبنوالمحاصيلالمرتبطةبهافي

)B794(غاناوإثيوبيا
الصندوقالستئمانيلمركز

109%376409التجارةالدولية-النافذة1

مجموعةدولإفريقياوالكاريبيوالمحيطالهادي)ACP(:تعزيزالقدرات
)B807(اإلنتاجيةوتحالفاتسلسلةالقيمة

58%176101التحاداألوروبي
الصندوقالستئمانيلمركز

0%-2التجارةالدولية-النافذة1

)B903(غانا:برنامجشراكاتالتجارةالبريطانيةالمملكةالمتحدة)بريطانيا
69%385267العظمىوأيرلنداالشمالية(

)B906(التحرياتعناألسواق:برنامجشراكاتالتجارةالبريطانيةالمملكةالمتحدة)بريطانيا
38%7428العظمىوأيرلنداالشمالية(

)B908(إدارةالبرامج:برنامجشراكاتالتجارةالبريطانيةالمملكةالمتحدة)بريطانيا
101%9798العظمىوأيرلنداالشمالية(

)B928(التحالفمنأجلجودةالمنتجفيإفريقيا46%8438ألمانيا

)B961()SIA(استثماراتُمستدامةفيإفريقيا39-ألمانيا
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منطقةالكاريبي:تطويرالمنتجاتذاتالقيمةالمضافةوالتجارةداخل
)B407(2المناطقلتعزيزسبلالعيشمنجوزالهند134%107143التحاداألوروبي

منتدىمنطقةالكاريبي)CARIFORUM(:برنامجشراكاتالتجارة
)B900(البريطانية

المملكةالمتحدة)بريطانيا
41%8635العظمىوأيرلنداالشمالية(

)B906(التحرياتعناألسواق:برنامجشراكاتالتجارةالبريطانية
المملكةالمتحدة)بريطانيا
38%7428العظمىوأيرلنداالشمالية(

غواتيمال

أمريكاالوسطى:ربطالشركاتالنسائية)WBEs(بالسوقالعالميللهدايا
)A314(وديكورالمنازل66%11274التحاداألوروبي

غواتيمال:تعزيزمهاراتاألعمالوإمكانيةتوظيفرواداألعمالغير
)B615(الرسميينعلىحدودسيودادبيدروديألفارادو165الولياتالمتحدة)4-%)7

)B893(تعزيزالشفافيةوإمكانيةالتتبّعلسالسلالقيمةالمستدامةللمنسوجات76%4434التحاداألوروبي

غيانا

منطقةالكاريبي:تطويرالمنتجاتذاتالقيمةالمضافةوالتجارةداخل
)B407(2المناطقلتعزيزسبلالعيشمنجوزالهند134%120161التحاداألوروبي

)B906(التحرياتعناألسواق:برنامجشراكاتالتجارةالبريطانية
المملكةالمتحدة)بريطانيا
38%7428العظمىوأيرلنداالشمالية(

غينيا

Programmed'appuiàl'integrationsocio-غينيا:برنامج
)B463(economiquedesjeunes)INTEGRA(107%026 7624 3التحاداألوروبي

الجماعةالقتصاديةلدولغربإفريقيا)ECOWAS(:مشروعغرب
)B537()WABEP(إفريقيالترويجاألعمالالتجاريةوالتصدير59%8550التحاداألوروبي

)B584(NTF IVإدارةبرامجصندوقهولنداالستئماني109%3336هولندا

 NTFنهرمانو:تطويرسلسلةالقيمةللكاكاو)صندوقهولنداالستئماني
)B586()IV92%214198هولندا

)B610(بغربإفريقياSheTradesمبادرةالتجارةالنسائية91%349318كوريا

)B803(Relancedelafilièreananas)REFILA(:غينيا
منظمةاألممالمتحدةللتنمية

)UNIDO(53-الصناعية

غينيا-بيساو
الجماعةالقتصاديةلدولغربإفريقيا)ECOWAS(:مشروعغرب

)B537()WABEP(إفريقيالترويجاألعمالالتجاريةوالتصدير59%8550التحاداألوروبي

فانواتو

)B649(برنامجالمجتمعاتالفقيرةوالتجارةالصندوقالستئمانيلمركز
94%1615التجارةالدولية-النافذة1

مجموعةدولإفريقياوالكاريبيوالمحيطالهادي)ACP(:تعزيزالقدرات
)B807(اإلنتاجيةوتحالفاتسلسلةالقيمة

58%226130التحاداألوروبي
الصندوقالستئمانيلمركز

0%-2التجارةالدولية-النافذة1

فيتنام

)B626()1برنامجالتدابيرغيرالجمركية)النافذةالصندوقالستئمانيلمركز
100%8483التجارةالدولية-النافذة1

)B628(تيسيرالتجارةالصندوقالستئمانيلمركز
98%166163التجارةالدولية-النافذة1

)B694(محاور-)T4SD(التجارةللتنميةالُمستدامةالصندوقالستئمانيلمركز
108%145158التجارةالدولية-النافذة1

)B695()SYMST(آليةمنهجيةلتجارةٍأكثرأمانًا30%392119التحاداألوروبي

)B888(فيتنام:مشروعالترويجللسياسةالتجارية159-سويسرا

)B893(تعزيزالشفافيةوإمكانيةالتتبّعلسالسلالقيمةالمستدامةللمنسوجات76%1813التحاداألوروبي

فيجي

)B905(فيجي:برنامجشراكاتالتجارةالبريطانية
المملكةالمتحدة)بريطانيا
69%752522العظمىوأيرلنداالشمالية(

)B906(التحرياتعناألسواق:برنامجشراكاتالتجارةالبريطانية
المملكةالمتحدة)بريطانيا
38%7428العظمىوأيرلنداالشمالية(

)B908(إدارةالبرامج:برنامجشراكاتالتجارةالبريطانية
المملكةالمتحدة)بريطانيا
101%9798العظمىوأيرلنداالشمالية(

قطر
)B572(مكتبالمساعدةللتجارةالعالمية

138%4359سويسرا

119%3542بنكقطرللتنمية

قطر:مبادرةالرمزالشريطيلتنميةتجارةالشركاتالصغيرةوالمتوسطة
)B743(0%-2بنكقطرللتنمية
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قيرغيزستان

عالمي:التواصلالشبكيوإدارةالمعرفةفيقطاعالنسيجوالمالبس
)B451()GTEX(70%8459سويسرا

قيرغيزستان:تحسينالقدرةالتنافسيةالدوليةفيقطاعالنسيجوالمالبس
)GTEX()B676(75%313236سويسرا

)B723()R4TCA(آسياالوسطى:جاهزللتجارة111%683760التحاداألوروبي

)B784()CATI(بوابةالتحرياتعناألسواقآلسياالوسطى
برنامجاألممالمتحدةاإلنمائي

)UNDP(107%69

كابوفيردي
الجماعةالقتصاديةلدولغربإفريقيا)ECOWAS(:مشروعغرب

)B537()WABEP(إفريقيالترويجاألعمالالتجاريةوالتصدير59%8550التحاداألوروبي

كازاخستان
 )B723(آسياالوسطى:جاهزللتجارة683760111التحاداألوروبي%

)B784()CATI(بوابةالتحرياتعناألسواقآلسياالوسطىبرنامجاألممالمتحدةاإلنمائي
)UNDP(107%69

الكاميرون

مجموعةدولإفريقياوالكاريبيوالمحيطالهادي)ACP(:تعزيزالقدرات
)B807(اإلنتاجيةوتحالفاتسلسلةالقيمة

58%176101التحاداألوروبي
الصندوقالستئمانيلمركز

0%-2التجارةالدولية-النافذة1

)B899(الكاميرون:برنامجشراكاتالتجارةالبريطانية
المملكةالمتحدة)بريطانيا
52%543280العظمىوأيرلنداالشمالية(

)B906(التحرياتعناألسواق:برنامجشراكاتالتجارةالبريطانية
المملكةالمتحدة)بريطانيا
38%14756العظمىوأيرلنداالشمالية(

)B908(إدارةالبرامج:برنامجشراكاتالتجارةالبريطانية
المملكةالمتحدة)بريطانيا
101%9798العظمىوأيرلنداالشمالية(

76%1813التحاداألوروبيتعزيزالشفافيةوإمكانيةالتتبّعلسالسلالقيمةالمستدامةللمنسوجات))B893كمبوديا

كوبا
 Fortaleciendocapacidadesdeinserción:كوبا

)B830(internacional
الصندوقالستئمانيلمركز

التجارةالدولية-النافذة1 
)BDF(

39)0(%0

كوتديفوار

الجماعةالقتصاديةلدولغربإفريقيا)ECOWAS(:مشروعغرب
)B537()WABEP(إفريقيالترويجاألعمالالتجاريةوالتصدير59%8550التحاداألوروبي

)B542(مشروعثقافي:مبادرةبناءالهويةوتقاسماألعمال
115%443508التحاداألوروبي

الصندوقالستئمانيلمركز
125%79التجارةالدولية-النافذة1

)B610(بغربإفريقياSheTradesمبادرةالتجارةالنسائية91%349318كوريا

)B626()1برنامجالتدابيرغيرالجمركية)النافذة
الصندوقالستئمانيلمركز

100%8483التجارةالدولية-النافذة1

)B649(برنامجالمجتمعاتالفقيرةوالتجارة
الصندوقالستئمانيلمركز

94%1615التجارةالدولية-النافذة1

)B898(1تسريعريادةاألعمالالرقميةفيإفريقيا-المرحلة
الصندوقالستئمانيلمركز

170%4271التجارةالدولية-النافذة1

)B902(كوتديفوار:برنامجشراكاتالتجارةالبريطانية
المملكةالمتحدة)بريطانيا
337-العظمىوأيرلنداالشمالية(

)B906(التحرياتعناألسواق:برنامجشراكاتالتجارةالبريطانية
المملكةالمتحدة)بريطانيا
38%7428العظمىوأيرلنداالشمالية(

)B908(إدارةالبرامج:برنامجشراكاتالتجارةالبريطانية
المملكةالمتحدة)بريطانيا
101%9798العظمىوأيرلنداالشمالية(

)B961()SIA(استثماراتُمستدامةفيإفريقيا29-ألمانيا

اتفاقيةالتجارةالحرةالقاريةاإلفريقية)AfCTA(:برنامجالتدريبعلى
الصادراتللشركاتالصغيرةوالمتوسطة)SME(مننيجيريا،ورواندا،

 )B972(وكوتديفوار


البنكاإلفريقيللتصدير
31-والستيراد

76%293223كوراساوكوراساو:استراتيجيةالتصديرالوطنيةوإدارةالتنفيذ))B896كوراساو

أمريكاالوسطى:ربطالشركاتالنسائية)WBEs(بالسوقالعالميللهداياكوستاريكا
)A314(وديكورالمنازل66%10669التحاداألوروبي

كولومبيا
كولومبياPUEDE:السالموالوحدةمنخاللالتنميةاإلنتاجيةوالتسويق

)B599(61%890539التحاداألوروبي
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كينيا

)A854()SITA(دعمالتجارةوالستثمارالهنديفيإفريقياالمملكةالمتحدة)بريطانيا
669%67447العظمىوأيرلنداالشمالية(

)B340()الشراكةمنأجلالستثماروالنموفيإفريقيا)المرحلةالرئيسيةالمملكةالمتحدة)بريطانيا
61%627385العظمىوأيرلنداالشمالية(

                  :)EAC(جماعةشرقإفريقيا-)EU(التحاداألوروبي
)B383()EU-EAC MARKUP(برنامجتحسينالوصولإلىاألسواق128%736938التحاداألوروبي

)B542(مشروعثقافي:مبادرةبناءالهويةوتقاسماألعمال
115%419480التحاداألوروبي

الصندوقالستئمانيلمركز
125%78التجارةالدولية-النافذة1

)B578(لدولالكومونولثSheTradesبرنامجمبادرةالتجارةالنسائيةالمملكةالمتحدة)بريطانيا
129%058 8221العظمىوأيرلنداالشمالية(

)B649(برنامجالمجتمعاتالفقيرةوالتجارةالصندوقالستئمانيلمركز
94%1615التجارةالدولية-النافذة1

)B694(محاور-)T4SD(التجارةللتنميةالُمستدامةالصندوقالستئمانيلمركز
108%145158التجارةالدولية-النافذة1

 )B776(كينيا:دعمالالجئينفيالتجارةمنخاللنموذجالوكالءالرقميين53-المجلسالنرويجيلالجئين

مبادرةالكوميساللتجارةعبرالحدود:تسهيلالتجارةعلىنطاقصغير
)B796(عبرالحدود20%9018مجموعةالكوميسا

مجموعةدولإفريقياوالكاريبيوالمحيطالهادي)ACP(:تعزيزالقدرات
)B807(اإلنتاجيةوتحالفاتسلسلةالقيمة

58%176101التحاداألوروبي
الصندوقالستئمانيلمركز

0%-2التجارةالدولية-النافذة1

)B839(مهاراتعالية-)RESI(مبادرةتوظيفالالجئينوتحسينمهاراتهمالصندوقالستئمانيلمركز
77%5038التجارةالدولية-النافذة1

مبادرةتوظيفالالجئينوتحسينمهاراتهم:بناءحلوللالجئينالصوماليينفي
)B864()RESIDadaabII(أوضاعالتهجيرالهّشةالتيطالأمدها

64%12580اليابان

82%188154المجلسالنرويجيلالجئين

63-اليابان

لبنان

لبنان:القدرةالتنافسيةالتصديريةللشركاتالصغيرةوالمتوسطةفيقطاعْي
)B607()AfTIAS(تقنيةالمعلوماتوالمكسرات

المؤسسةالدوليةاإلسالمية
)ITFC(16-لتمويلالتجارة

)B820(لبنان:التجارةاإللكترونيةلرائداتاألعمال4%1004البنكالدولي

)B870(لبنان:خلقفرصعملمستدامةومداخيلثابتة191%90172اليابان

منطقةالشرقاألوسطوشمالإفريقيا:سلسلةالمعرفةلريادةاألعمالفي
)B998(التجارةاإللكترونية8-البنكالدولي

ليبيا
)B409(ليبيا:أكاديميةالتجارة18-فرنسا

ليبيا:زيادةالشفافيةالتجاريةمنخاللمكتبالمساعدةالتجارية
)B951(األورومتوسطي16%9215فرنسا

ليبيريا

الجماعةالقتصاديةلدولغربإفريقيا)ECOWAS(:مشروعغرب
)B537()WABEP(إفريقيالترويجاألعمالالتجاريةوالتصدير59%8550التحاداألوروبي

ليبيريا:تطويرقطاعالسياحةمعالتركيزعلىالتزلجعلىاألمواج
)B555(والوجهاتالسياحية35%341121اإلطارالمتكاملالمعزز

)NTFIV()B584(إدارةبرامجالصندوقالستئمانيالهولنديالرابع109%3336هولندا

 NTFنهرمانو:تطويرسلسلةالقيمةللكاكاو)صندوقهولنداالستئماني
)B586()IV92%260241هولندا

)B610(بغربإفريقياSheTradesمبادرةالتجارةالنسائية91%349318كوريا

مجموعةدولإفريقياوالكاريبيوالمحيطالهادي)ACP(:تعزيزالقدرات
)B807(اإلنتاجيةوتحالفاتسلسلةالقيمة

58%176101التحاداألوروبي
الصندوقالستئمانيلمركز

0%-2التجارةالدولية-النافذة1

ليسوتو
ليسوتو:برنامجتنفيذسياسةوطنيةللتجارةوصياغةخارطةطريق

)B808(لستراتيجيةوطنيةللتصدير85%5648اإلطارالمتكاملالمعزز
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 Créationd’emploiséquitableset:بوركينافاسوومالي
 développementdurabledemicroentreprisesdansles
)B276( chainesdevaleurliéesausecteurdulifestyle

75%003751 1التحاداألوروبي

الجماعةالقتصاديةلدولغربإفريقيا)ECOWAS(:مشروعغرب
)B537()WABEP(إفريقيالترويجاألعمالالتجاريةوالتصدير59%8550التحاداألوروبي

)B542(مشروعثقافي:مبادرةبناءالهويةوتقاسماألعمال
115%345395التحاداألوروبي

الصندوقالستئمانيلمركز
125%67التجارةالدولية-النافذة1

)B626()1برنامجالتدابيرغيرالجمركية)النافذة
الصندوقالستئمانيلمركز

100%8483التجارةالدولية-النافذة1

)B628(تيسيرالتجارة
الصندوقالستئمانيلمركز

98%166163التجارةالدولية-النافذة1

)B649(برنامجالمجتمعاتالفقيرةوالتجارة
الصندوقالستئمانيلمركز

94%1615التجارةالدولية-النافذة1

)B898(1تسريعريادةاألعمالالرقميةفيإفريقيا-المرحلة
الصندوقالستئمانيلمركز

170%4271التجارةالدولية-النافذة1

مدغشقر

)B904(مدغشقر:برنامجشراكاتالتجارةالبريطانية
المملكةالمتحدة)بريطانيا
91%418381العظمىوأيرلنداالشمالية(

)B906(التحرياتعناألسواق:برنامجشراكاتالتجارةالبريطانية
المملكةالمتحدة)بريطانيا
38%7428العظمىوأيرلنداالشمالية(

)B908(إدارةالبرامج:برنامجشراكاتالتجارةالبريطانية
المملكةالمتحدة)بريطانيا
101%9798العظمىوأيرلنداالشمالية(

مصر

عالمي:التواصلالشبكيوإدارةالمعرفةفيقطاعالنسيجوالمالبس
)B451()GTEX(70%8459سويسرا

مصر:تحسينالقدرةالتنافسيةالدوليةلقطاعالمنسوجاتوالمالبس
العالمي)GTEX(وبرنامجالمنسوجاتفيالشرقاألوسطوشمالإفريقيا

 )B673()MENATEX(


98%334327سويسرا

112%334374السويد

MENATEX)إقليمي(:الُمكّوناإلقليميلبرنامجالمنسوجاتوالمالبس
)B696(فيمنطقةالشرقاألوسطوشمالإفريقيا43%5725السويد

)B821()AfTIAS( SheTradesمصر:مبادرةالتجارةالنسائية
المؤسسةالدوليةاإلسالمية

)ITFC(29%16748لتمويلالتجارة

)B961()SIA(استثماراتُمستدامةفيإفريقيا29-ألمانيا

منطقةالشرقاألوسطوشمالإفريقيا:سلسلةالمعرفةلريادةاألعمالفي
)B998(التجارةاإللكترونية7-البنكالدولي

المغرب

عالمي:التواصلالشبكيوإدارةالمعرفةفيقطاعالنسيجوالمالبس
)B451()GTEX(70%8459سويسرا

GTEX/(المغرب:تحسينالقدرةالتنافسيةالدوليةلقطاعالنسيجوالمالبس
)B674()MENATEX

133%418554سويسرا

126%334423السويد

MENATEX)إقليمي(:الُمكّوناإلقليميلبرنامجالمنسوجاتوالمالبس
)B696(فيمنطقةالشرقاألوسطوشمالإفريقيا43%5725السويد

)B937(المغرب-SheTradesمبادرةالتجارةالنسائية
المؤسسةالدوليةاإلسالمية

)ITFC(10%16716لتمويلالتجارة

)B961()SIA(استثماراتُمستدامةفيإفريقيا29-ألمانيا

منطقةالشرقاألوسطوشمالإفريقيا:سلسلةالمعرفةلريادةاألعمالفي
)B998(التجارةاإللكترونية7-البنكالدولي

76%4434التحاداألوروبيتعزيزالشفافيةوإمكانيةالتتبّعلسالسلالقيمةالمستدامةللمنسوجات)B893(المكسيك

مالوي
مبادرةالكوميساللتجارةعبرالحدود:تسهيلالتجارةعلىنطاقصغير

)B796(عبرالحدود20%9018مجموعةالكوميسا

المملكةالعربية
السعودية

المملكةالعربيةالسعودية:تطويرقطاعالتمورفيمنطقةالمدينةالمنّورة
)B605()AfTIAS(

المؤسسةالدوليةاإلسالمية
)ITFC(78%142111لتمويلالتجارة

سوازيالند:تعزيزالنمومنخاللالتحالفاتالتنافسية )B978(1مملكةسوازيالند

12-التحاداألوروبي    

الصندوقالستئمانيلمركز
التجارةالدولية-النافذة1 

)BDF(
-27
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موريتانيا
الجماعةالقتصاديةلدولغربإفريقيا)ECOWAS(:مشروعغرب

)B537()WABEP(إفريقيالترويجاألعمالالتجاريةوالتصدير59%8550التحاداألوروبي

التحرياتعناألسواق:برنامجشراكاتالتجارةالبريطانية))B906موريشيوس
المملكةالمتحدة)بريطانيا
38%7428العظمىوأيرلنداالشمالية(

الشراكةمنأجلالستثماروالنموفيإفريقيا)المرحلةالرئيسية())B340موزمبيق
المملكةالمتحدة)بريطانيا
61%627385العظمىوأيرلنداالشمالية(

ميانمار

ميانمار:تطويرالسياحةالشاملة-معالتركيزعلىمقاطعةكاياه)تدعيم(
  )NTF IVومقاطعةتانينثاري)توّسع()صندوقهولنداالستئماني

)B386(
88%669591هولندا

)B494()TIP(مشروعميانمارللتجارةوالستثمار
المملكةالمتحدة)بريطانيا
87%338 5471 1العظمىوأيرلنداالشمالية(

ميانمار:تحسينإمداداتالبستنةوالسياحةالُمستدامةلتطويرالروابط
)B566(التجارية66%462306سويسرا

)B567()ميانمار-ARISE Plus(ميانمار:دعمفنيمتعلقبالتجارة95%431 5051 1التحاداألوروبي

)B584(NTF IVإدارةبرامجصندوقهولنداالستئماني109%4245هولندا

نيبال

)B626()1برنامجالتدابيرغيرالجمركية)النافذة
الصندوقالستئمانيلمركز

100%8483التجارةالدولية-النافذة1

)B649(برنامجالمجتمعاتالفقيرةوالتجارة
الصندوقالستئمانيلمركز

94%1615التجارةالدولية-النافذة1

)B694(محاور-)T4SD(التجارةللتنميةالُمستدامة
الصندوقالستئمانيلمركز

108%137148التجارةالدولية-النافذة1

)B731(نيبال:معونةمرتبطةبالتجارة531-التحاداألوروبي

النيجر

الجماعةالقتصاديةلدولغربإفريقيا)ECOWAS(:مشروعغرب
)B537()WABEP(إفريقيالترويجاألعمالالتجاريةوالتصدير59%8550التحاداألوروبي

)B626()1برنامجالتدابيرغيرالجمركية)النافذة
الصندوقالستئمانيلمركز

100%8483التجارةالدولية-النافذة1

)B628(تيسيرالتجارة
الصندوقالستئمانيلمركز

98%166163التجارةالدولية-النافذة1

 Développementdelachaînedevaleurdel'huile:النيجر
)B979( cosmétiquedeMarulapourl'exportation

الصندوقالستئمانيلمركز
التجارةالدولية-النافذة1 

)BDF(
-18

نيجيريا

الجماعةالقتصاديةلدولغربإفريقيا)ECOWAS(:مشروعغرب
)B537()WABEP(إفريقيالترويجاألعمالالتجاريةوالتصدير59%14283التحاداألوروبي

برنامجمبادرةالتجارةالنسائيةSheTradesلدولالكومونولث
)B578(

المملكةالمتحدة)بريطانيا
129%058 8221العظمىوأيرلنداالشمالية(

اتفاقيةالتجارةالحرةالقاريةاإلفريقية)AfCTA(:برنامجالتدريبعلى
الصادراتللشركاتالصغيرةوالمتوسطةمننيجيريا،ورواندا،وكوت

 )B972(ديفوار


البنكاإلفريقيللتصدير
32-والستيراد

برنامجمبادرةالتجارةالنسائيةSheTrades-نيجيرياتحسينسبُل
)C020(عيشالمرأةفيسالسلالقيمةالزراعية

الصندوقالستئمانيلمركز
التجارةالدولية-النافذة1 

)BDF(
-11

نيكاراجوا

أمريكاالوسطى:ربطالشركاتالنسائية)WBEs(بالسوقالعالميللهدايا
)A314(وديكورالمنازل66%11274التحاداألوروبي

)B893(تعزيزالشفافيةوإمكانيةالتتبّعلسالسلالقيمةالمستدامةللمنسوجات76%4434التحاداألوروبي

هايتي
هايتي:دراسةالجدوىالقتصاديةلصادراتالمانجووالبستنةوالحبوب

)B964(53-اإلطارالمتكاملالمعزز

الهند
)A854()SITA(دعمالتجارةوالستثمارالهنديفيإفريقيا

المملكةالمتحدة)بريطانيا
669%84559العظمىوأيرلنداالشمالية(

تعزيزالشفافيةوإمكانيةالتتبّعلسالسلالقيمةالمستدامةللمنسوجات
)B893(76%8967التحاداألوروبي

هندوراس

أمريكاالوسطى:ربطالشركاتالنسائية)WBEs(بالسوقالعالميللهدايا
 )A314(والديكورالمنزلي66%11274التحاداألوروبي

تعزيزالشفافيةوإمكانيةالتتبّعلسالسلالقيمةالمستدامةللمنسوجات
)B893(443476التحاداألوروبي%
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إفريقيا

 )AUC(إنشاءمرصدالتجارةاإلفريقيبمفوضيةالتحاداإلفريقي
)B353(113%133 0031 1التحاداألوروبي

ترويجالتجارةبينالصينوالدولالناميةاألخرىعبرمبادرةحزام
)B568(وطريقالحرير31%8426الصين

مبادرةالتجارةالنسائيةSheTrades:تمكينالمرأةفيمنطقةالتجارة
)B832()AfCFTA(الحرةالقاريةاإلفريقية56%502279ألمانيا

بلدواحد،منتَجواحد،طاٍهواحد،طبقواحد:ربطالمستهلكينوالمزارعين
)B926(

الصندوقالستئمانيلمركز
التجارةالدولية-النافذة1 

)BDF(
-6

مساهمةمركزالتجارةالدوليةفيمنطقةالتجارةالحرةالقاريةاإلفريقية
)B942()AfCFTA(الصندوقالستئمانيلمركز

91%10091التجارةالدولية-النافذة1

)C032()مركزخدمةالتحالفاتمنأجلالعمل)الشبكةاألساسيةالصندوقالستئمانيلمركز
6-التجارةالدولية-النافذة1

آسياوالمحيطالهادي

ترويجالتجارةبينالصينوالدولالناميةاألخرىعبرمبادرةحزام
)B568(وطريقالحرير31%8426الصين

بلدواحد،منتَجواحد،طاٍهواحد،طبقواحد:ربطالمستهلكينوالمزارعين
)B926(

الصندوقالستئمانيلمركز
التجارةالدولية-النافذة1 

)BDF(
-6

)C032()مركزخدمةالتحالفاتمنأجلالعمل)الشبكةاألساسية
الصندوقالستئمانيلمركز

6-التجارةالدولية-النافذة1

أمريكاالالتينية
ومنطقةالكاريبي

بلدواحد،منتَجواحد،طاٍهواحد،طبقواحد:ربطالمستهلكينوالمزارعين
)B926(

الصندوقالستئمانيلمركز
التجارةالدولية-النافذة1 

)BDF(
-6

)C032()مركزخدمةالتحالفاتمنأجلالعمل)الشبكةاألساسية
الصندوقالستئمانيلمركز

6-التجارةالدولية-النافذة1

عالمي

)A341(خارطةإمكاناتالتصدير

263%822هولندا

EnterpriseGreece1922%117

صندوقMARالدائرمتجدد
12-الموارد

)B026(التجارةفيالخدمات18%16731الصين

)B036()T4SD(التجارةللتنميةالُمستدامة

95%6359الولياتالمتحدة

مبادرةالزراعةالُمستدامة
)SAI347%1967)منصة

%314349111التحاداألوروبي

231%276637سويسرا

مؤتمراألممالمتحدةللتجارة
27-والتنمية)األونكتاد(

0%-418ألمانيا

ChileCarne68-منظمة

صندوقMARالدائرمتجدد
5-الموارد

الصندوقالدائرمتجددالمواردلخدمةالمعلوماتالتجارية)TIS(/التعلم
)B155(اإللكترونيالدائرمتجددTSصندوق

53-الموارد

الصندوقالدائرمتجددالمواردللتعلمبنظامالوحدات-إدارةسلسلةالتوريد
 )B189()MLS-SCM(الدائرMLS-SCMصندوق

149%192286متجددالموارد
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عالمي)تابع(

الصندوقالدائرمتجددالمواردللقدراتالتنافسيةللقطاعاتوالشركات
 )B190()SEC(

صندوقECالدائرمتجدد
8-الموارد

31-بنكقطرللتنمية

)B203(زمالة:مؤسسةموإبراهيم114-مؤسسةمحمدإبراهيم

)B205(الدائرمتجددالمواردMLS-TSصندوقالدائرمتجددTSصندوق
56%8044الموارد

تحسينالشفافيةفيالتجارةمنخاللأدواتلتحليلالسوقكمنفعةعامة
)B336(عالمية

103%945976التحاداألوروبي
صندوقMARالدائرمتجدد

345%84288الموارد

الصندوقالستئمانيلمركز
100%665667التجارةالدولية-النافذة1

تحسينالشفافيةفيالتجارةمنخاللأدواتُمدمجةلتحليلالسوق
)B352(

المركزاإلسالميلتنمية
9-التجارة

TradeMalta71%139وكالة

 )B427()SPS(الجودةوتدابيرالصحةوالصحةالنباتيةالصندوقالستئمانيلمركز
77%306235التجارةالدولية-النافذة1

)B516()اليابان(SheTradesConnect45-اليابان

مبادرةالتجارةالنسائيةSheTrades:اتفاقورشةالعملالدوليةحول
)B562(تعريفالشركاتالمملوكةللنساء69%171118السويد

)B572(مكتبالمساعدةللتجارةالعالمية
138%149206سويسرا

119%123146بنكقطرللتنمية

)B600(ُمنتَدبمنجمهوريةكوريا115%217249كوريا

)B620()DMD(شراكاتوتنسيقشعبةتطويراألسواقالصندوقالستئمانيلمركز
48%5024التجارةالدولية-النافذة1

)B622()RBM(اإلدارةالقائمةعلىالنتائجالصندوقالستئمانيلمركز
41%12050التجارةالدولية-النافذة1

 )B623()OED(المجلسالستشاريلمكتبالمديرةالتنفيذيةالصندوقالستئمانيلمركز
4-%)11(300التجارةالدولية-النافذة1

)B624(مكتبنيويوركالصندوقالستئمانيلمركز
84%10084التجارةالدولية-النافذة1

)B625(خدماتودعمفيمجالتقنيةالمعلوماتالصندوقالستئمانيلمركز
75%748560التجارةالدولية-النافذة1

)B629(دعمالمفاوضاتالتجاريةالصندوقالستئمانيلمركز
92%250229التجارةالدولية-النافذة1

)B630(تصميموإدارةاستراتيجيةالتصديرالصندوقالستئمانيلمركز
98%490480التجارةالدولية-النافذة1

النظرةالتنافسيةوالدراسةالمسحيةللشركاتالصغيرةوالمتوسطة 
)B631(الصندوقالستئمانيلمركز

90%950852التجارةالدولية-النافذة1

)B632(التجارةفيالخدماتالصندوقالستئمانيلمركز
146%100146التجارةالدولية-النافذة1

)I4IMPACT)AIM:تحسيناألداءالمؤسسيلتدويلأنشطةالشركات
)B633(الصغيرةوالمتوسطةالصندوقالستئمانيلمركز

80%950760التجارةالدولية-النافذة1

)B635(القيمةالمضافةإلىالتجارةالصندوقالستئمانيلمركز
100%444442التجارةالدولية-النافذة1

)B636(الحلولاإللكترونيةالصندوقالستئمانيلمركز
98%338333التجارةالدولية-النافذة1

)B641(SheTradesمبادرةالتجارةالنسائيةالصندوقالستئمانيلمركز
84%009852 1التجارةالدولية-النافذة1

)B642(SheTradesتنسيقمبادرةالتجارةالنسائيةالصندوقالستئمانيلمركز
105%143151التجارةالدولية-النافذة1

 التجارةللتنميةالُمستدامة)T4SD(-قاعدةبيانات
)B645(الصندوقالستئمانيلمركز

115%760874التجارةالدولية-النافذة1

 )DEI(صندوقالتنسيقوالبتكاربشأنالتنوعواإلنصافوالشمول
 )B647(الصندوقالستئمانيلمركز

101%200202التجارةالدولية-النافذة1

)B648(التعلماإللكترونيالصندوقالستئمانيلمركز
100%108108التجارةالدولية-النافذة1

)B650()DCP(شراكاتوتنسيقشعبةالبرامجالقُطريةالصندوقالستئمانيلمركز
78%260202التجارةالدولية-النافذة1

عالمي:دعماألساليبواألدواتالمبتكرة)فهمالتدابيرغيرالجمركية
)B678()والوصولإلىالتجارةاإللكترونية91%208188الولياتالمتحدة
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عالمي)تابع(

اتفاقاتالشراكةالقتصادية)EPAs(فيمختلفأنحاءالعالموقواعد
)B725(المنشأ

المعهدالوطنيللدراسات
العليافيمجالالسياسات

)GRIPS(
-68

دراسةمسحيةلألعمالالتجاريةلتحديدالحتياجاتمنالمعلومات
)B734(لُمصّدريالخدماتلالتحاداألوروبي58%11165التحاداألوروبي

)B788(مختبرالبتكارالصندوقالستئمانيلمركز
74%250186التجارةالدولية-النافذة1

)B824(موقعجديدلمركزالتجارةالدوليةعلىاإلنترنتالصندوقالستئمانيلمركز
27%14840التجارةالدولية-النافذة1

)B838(تحسينالكفاءةالتشغيلية:)DPS(شعبةدعمالبرامجالصندوقالستئمانيلمركز
57%200114التجارةالدولية-النافذة1

)B839()RESI(مبادرةتوظيفالالجئينوتحسينمهاراتهمالصندوقالستئمانيلمركز
77%5038التجارةالدولية-النافذة1

)B840(الشبابوالتجارة:ريادةاألعمالوقابليةالتوظيفالصندوقالستئمانيلمركز
119%475564التجارةالدولية-النافذة1

الموظفوناألساسيونلشعبةتطويراألسواق)DMD(/معلوماتالتجارة
 )B849()TMI(والتحرياتعناألسواقالصندوقالستئمانيلمركز

79%10885التجارةالدولية-النافذة1

)B852()CRM(إدارةعالقاتالعمالءالصندوقالستئمانيلمركز
121%5263التجارةالدولية-النافذة1

)B891(تحديثمنصةالمقارنةالمرجعيةالصندوقالستئمانيلمركز
155%200310التجارةالدولية-النافذة1

)B892(التعلماإللكتروني:منفعةعامةعالميةالصندوقالستئمانيلمركز
94%9085التجارةالدولية-النافذة1

تعزيزالشفافيةوإمكانيةالتتبّعلسالسلالقيمةالمستدامةللمنسوجات
)B893(76%160121التحاداألوروبي

جمعالبياناتعنالنساءفيتجارةالخدماتخارجالتحاداألوروبيفي
)B922(دولمختارةمنأعضاءالتحاداألوروبي93%275257التحاداألوروبي

)B929(تيسيرالستثمارمنأجلالتنمية47%418196الصين

)B930(التحالفمنأجلالعمل:دليلالبُّنالصندوقالستئمانيلمركز
94%10094التجارةالدولية-النافذة1

)B949()BDF 2020(صندوقتطويراألعمال
الصندوقالستئمانيلمركز

التجارةالدولية-النافذة1 
)BDF(

475-%0

)B952(بنيةإدارةبياناتالمؤسسةالصندوقالستئمانيلمركز
89%260232التجارةالدولية-النافذة1

)B956(UPSومؤسسةSheTradesمبادرةالتجارةالنسائيةUPS312-مؤسسة

 MaryKay,Inc.وشركةSheTradesمبادرةالتجارةالنسائية
)B957(MaryKay,Inc-54

 األداءفيمايتعلقبخطةالعملعلىنطاقمنظومةاألممالمتحدة
)B962()UN-SWAP2.0(الصندوقالستئمانيلمركز

85%7665التجارةالدولية-النافذة1

 )MC12(منشورمجموعةتأثيرالتجارةللمؤتمرالوزاريالثانيعشر
حولإعالنبوينسآيرسلمنظمةالتجارةالعالميةبشأنالمرأةوالتجارة

 )B965(
45-أستراليا

)B977(IE/ITCبرنامجمنحلماجستيرتنفيذيالصندوقالستئمانيلمركز
134-التجارةالدولية-النافذة1

)B985(ُمنتَدبمنجمهوريةكوريا228-كوريا
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 )B880(خبيرمشارك:مكتبآسياومنطقةالمحيطالهادي48%16077الصين

 )B773(خبيرمشارك:مكتبآسياومنطقةالمحيطالهادي75%12795الصين

)B393(خبيرمشارك:تسهيلالتجارةوالسياساتلألعمالالتجارية72%5842فنلندا

)B699(خبيرمشارك:تسهيلالتجارةوالسياساتلألعمالالتجارية111%101112ألمانيا

)B800(خبيرمشارك:الحلولاإللكترونية113%120136ألمانيا

)B825(SheTradesخبيرمشارك:مبادرةالتجارةالنسائية117%125146ألمانيا

)B886(خبيرمشارك:تعزيزمؤسساتدعمالتجارةوالستثمار115%123141الصين

 )B887(خبيرمشارك:بحوثواستراتيجياتمنأجلالتصدير40%11947الصين

)B947(خبيرمشارك:القدرةالتنافسيةللقطاعاتوالشركات126%106134هولندا

)B948(خبيرمشارك:سالسلالقيمةالُمستدامةوالشاملة138-هولندا

)C006(خبيرمشارك:العالقاتالخارجية99-ألمانيا

)C009(خبيرمشارك:سالسلالقيمةالُمستدامةوالشاملة96-فنلندا

يُعربمركزالتجارةالدوليةعنامتنانهللمساهماتفيالنافذة1للصندوقالستئمانيلمركزالتجارةالدولية)ITFWindow1(فيعام2020منبلجيكا،وكندا،وتشيلي،
والدنمارك،وفنلندا،وألمانيا،وآيسلندا،والهند،وأيرلندا،والنرويج،والسويد
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الملحق 3
نبذةعنموظفيالمركز

%منالمجموعرجالنساءالبلدانالناميةأوالتيتمربمرحلةانتقالية
المجموع

156األرجنتين

213أرمينيا
022اإلكوادور
336الصين

101أنتيغواوبربودا
101إندونيسيا
202أوزبكستان
202أوكرانيا
011إيران

145باكستان
909البرازيل
011بربادوس

101بنما
011البوسنةوالهرسك

112بوليفيا)الدولةمتعددةالقوميات(
213بيرو
101تايالند
101تركيا
235تونس
202جامايكا
011الجزائر

022جمهوريةالدومينيكان
112الجمهوريةالعربيةالسورية

123جنوبإفريقيا
101دولةفلسطين

011روسياالبيضاء
516رومانيا

134زيمبابوي
101سريلنكا
101سنغافورة
112صربيا
112غانا

101غواتيمال
011فنزويال)الجمهوريةالبوليفارية(

145فيتنام
303كازاخستان
022كوتديفوار

314كولومبيا
101الكونغو
639كينيا

202ماليزيا
011مصر

123المغرب
448المكسيك
101منغوليا

336موريشيوس
202مولدوفا
101ناميبيا

101نيكاراجوا

6713الهند
101هندوراس

المجموعللبلدانالناميةأوالتيتمربمرحلة
36.14%8264146انتقالية

البلداناألخرى

808التحادالروسي
527أسبانيا
246أستراليا
17522ألمانيا
415أيرلندا
171027إيطاليا
101البرتغال
112بلجيكا
235بولندا

202جمهوريةالتشيك

011جمهوريةكوريا
011الدنمارك
101سلوفاكيا
101السويد
14519سويسرا
383169فرنسا
112فنلندا

303كرواتيا

549كندا
011مالطا

10919المملكةالمتحدة
235نيوزيلندا
101هولندا

9817الولياتالمتحدة
112اليابان

58.42%14591236البلداناألخرى

238166404المجموع اإلجمالي

البلداناألقلنمواً
%منالمجموعرجالنساءالبلد

المجموع

022إثيوبيا

123أوغندا
123بنين

011جزرالقمر
303زامبيا
101السنغال
101غامبيا

112غينيا
011الكونغو،الجمهوريةالديمقراطية

011مالي
303مدغشقر
011نيبال

ً 5.45%111122البلداناألقلنموا
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الملحق 4
توزيعالمهامحسبجنسيةالخبراءوجنسهم

رجالنساءالمجموع

أيامالعملعددالخبراءأيامالعملعددالخبراءأيامالعملعددالخبراءالبلدانالناميةأوالتيتمربمرحلةانتقالية

إفريقيا

1375453488406إثيوبيا

156156إريتريا

1381053022608 321أوغندا

6220165214بنين

22966632316643بوركينافاسو

1355713557بوروندي

121121توجو

33021302272جزرالقمر

111111جمهوريةإفريقياالوسطى

2886046324797جمهوريةتنزانياالمتحدة

1368741959492جنوبإفريقيا

238238جنوبالسودان

160160جيبوتي

16611414412467رواندا

1637881918187زامبيا

1288443898495زيمبابوي

1967149015581السنغال

240120120السودان

855922576302سيراليون

11031103الصومال

1498774467541غامبيا

120 7307610171 241غانا

464  1809716382 473غينيا

850623766130الكاميرون

15847227013577كوتديفوار

155155الكونغو

202  154322  356382 704كينيا

527141211150ليبيريا

328328ليسوتو

63046304مالي

630431113193مدغشقر

267267مملكةسوازيالند

366366موريشيوس

772043113409موزمبيق

641622674149النيجر

1685496237231نيجيريا

  إفريقيا
)28.51% من اإلجمالي( 

44323 6071458 73529814 872
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رجالنساءالمجموع

أيامعددالخبراءالبلدانالناميةأوالتيتمربمرحلةانتقالية
أيامالعملعددالخبراءأيامالعملعددالخبراءالعمل

المنطقة العربية

19798439915399األردن

228112116البحرين

5162085717659 371تونس

42554255الجزائر

43114311الجمهوريةالعربيةالسورية

1419325512138دولةفلسطين

63793315364لبنان

226112114ليبيا

17806538612420مصر

16768422612542المغرب

260260المملكةالعربيةالسعودية

  المنطقة العربية
)7.92% من اإلجمالي(     

1235 140402 262832  878

آسيا والمحيط الهادي

061113714924 151أفغانستان

701109956706 161الصين

115553938462إيران

295170125بابواغينياالجديدة

363 5495186241 291باكستان

54751914384بنغالديش

056 6067550101 171بوتان

281121160تايالند

1919جزرالمالديف

1442182616160جمهوريةلوالديمقراطيةالشعبية

372 0099637241  332سريلنكا

862831965432سنغافورة

42413156185الفلبين

6371874912888 301فيتنام

864722166431فيجي

499143356ماليزيا

083196369447 281ميانمار

18703316815535نيبال

471 330301  801232 533الهند

132  132هونغكونغ،اإلقليماإلداريالخاصالتابعللصين

  آسيا والمحيط الهادي
)19.24% من اإلجمالي( 

29918 4331187 53518110 898
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رجالنساءالمجموع

أيامعددالخبراءالبلدانالناميةأوالتيتمربمرحلةانتقالية
أيامالعملعددالخبراءأيامالعملعددالخبراءالعمل

)CIS( أوروبا ورابطة الدول المستقلة

3803151 531111 141التحادالروسي

5189197492أذربيجان

741331184295أرمينيا

160160ألبانيا

15288316912119أوزبكستان

17766105297237أوكرانيا

11431143البوسنةوالهرسك

725431264128تركمانستان

62294148281تركيا

43674367جورجيا

676946172152رومانيا

11181118شمالمقدونيا

252116136صربيا

615 1648549211  292طاجيكستان

297011741312288قيرغيزستان

226421141911223كازاخستان

1717لتفيا

)CIS( أوروبا ورابطة الدول المستقلة
)10.75% من اإلجمالي( 

1678 693815 008863 685

أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي

42222632159األرجنتين

42893247142إلسافادور

542032912129البرازيل

11051105بربادوس

160160بليز

11001100بوليفيا)الدولةمتعددةالقوميات(

122122تشيلي

527321483125جمهوريةالدومينيكان

135135دومينيكا

156156غرينادا

23112311غواتيمال

122122غيانا

41573143114كوستاريكا

37244599913 131كولومبيا
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رجالنساءالمجموع

أيامالعملعددالخبراءأيامالعملعددالخبراءأيامالعملعددالخبراءالبلدانالناميةأوالتيتمربمرحلةانتقالية

120120أوروجواي

72955221274بيرو

1515ترينيدادوتوباجو

422421042120جامايكا

112112سانتفنسنتوجزرغرينادين

264264سانتلوسيا

45134513المكسيك

142142نيكاراجوا

265265هندوراس

أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي
)4.38% من اإلجمالي(   

684 708382  524302  184

المجموع للبلدان النامية أو التي تمر بمرحلة انتقالية
)70.79% من اإلجمالي( 

1 10060 58142226 06467834 517
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الملحق 5
جدولالمساهماتالطوعيةفيالصندوقالستئمانيالتابعلمركزالتجارةالدولية)مايو2021(

يناير-ديسمبر2020)آلفالدولراتاألمريكية(يناير-ديسمبر2019)آلفالدولراتاألمريكية(

لون المجموعالنافذة2النافذة1المجموعالنافذة2النافذة1الُممّوِ

891 45343 44127 18516 29555 89039 15الحكومات ووكاالت التنمية الوطنية

-   -   -22 22 - إثيوبيا

47 47 - أستراليا

658 658 -139 0391 1001 الصين

393 5 188 3 205 4482 4 279 2 169  2 ألمانيا

092 1 -   092 9101 -  910 أيرلندا

100 -   100- - - آيسلندا

50 -   50تشيلي

514 5 -   514 2045 5 -  204 5 الدنمارك

953 5 551 1 402 7494 5 904 1 845 3 السويد

844 3 844 3 -160 3 160 3 - سويسرا

230 230 -633 633 - فرنسا

825 177 260648 1 - 260 1 فنلندا

694 12 711682 - 711 كندا

285 285 -155 155 - كوراساو

110 1 110 1 -774 2 774 2 - كوريا

996 12 996 12 -063 22 063 22 - المملكةالمتحدة)بريطانياالعظمىوأيرلنداالشمالية(

697 1 -   697 6411 1 - 641 1 النرويج

50 -   5050 -  50 الهند

615 2 615 2 -155 3 155 3 - هولندا

318318-716716-الولياتالمتحدة

المنظمات الدولية بما في ذلك المؤسسات المالية، 
والشراكات، والصناديق، والمنظمات اإلقليمية، ومنظومة 

األمم المتحدة وما يتصل بها
 - 62 076 62 076 - 74 165 74 165

555555-3131-البنكاإلفريقيللتصديروالستيراد

660660-008 0081 1-اإلطارالمتكاملالمعزز

552 55269 69-671 67156 56-التحاداألوروبي

-   -   -253 253 -منظمةاألغذيةوالزراعة

-   -   -4545منظمةالعملالدولية

)ITFC(290   290   -350 350 -المؤسسةالدوليةاإلسالميةلتمويلالتجارة

-   -   -241 241 -المنظمةالدوليةللهجرة

133 1 133 1 -885 885 -الصندوقالستئمانيمتعددالشركاء

350 350 -صندوقمنظمةاألوبكللتنميةالدولية

يناير-ديسمبر2020)آلفالدولراتاألمريكية(يناير-ديسمبر2019)آلفالدولراتاألمريكية(
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)STDF(445 445 -مرفقالمعاييروتنميةالتجارة-   -   -

254 254 -69 69 -التحادالنقديوالقتصاديلغربإفريقيا

)UNDP(204 204 -برنامجاألممالمتحدةاإلنمائي-   -   -

)UNIDO(237 237 -662 662 -منظمةاألممالمتحدةللتنميةالصناعية

 صندوقاألممالمتحدةلتنميةرأسالمال
 )UNCDF(- 990 990- 971 971

163 163 -197 197 -البنكالدولي

-  -  -2525-منظمةالتجارةالعالمية

الجهات األكاديمية، ومؤسسات التدريب والبحوث، 
967 1 967 1 - 972 972 - والمنظمات والشركات غير الربحية

 AMCErnst&Young- 33 33

3 3 -مجموعةبوسطونالستشارية

ChocolatsHalba/CoopGenossenschaft- 362 362- 265 265

FinanceinMotion-   -   -- 37 37

DHL35 35 -شركة-   -   -

-    -   -21 21 -شركةIBFلالستشاراتالدولية

MaryKayInc.- 350 350

114 114 -76 76 -مؤسسةمحمدإبراهيم

المعهدالوطنيللدراساتالعليافيمجالالسياسات
)GRIPS(- 160 160- 125 125

468 468 --   -   -المجلسالنرويجيلالجئين

 Physikalisch-Technischeمعهد
Bundesanstalt)PTB(--   -- 40 40

Swisscontact- 18 18- 139 139

UPS392 392 -300 300 -مؤسسة

248 248 - 650 1 165 1 - منظمات دعم األعمال التجارية

AndorraDesenvolupamentiInversio- 25 25-   -   -

ChileCarne- 70 70

1616-1515-المجلسالصينيلتعزيزالتجارةالدولية

EnterpriseGreece- 28 28- 17 17

)FEFAC(66-66-المؤسسةاألوروبيةلمصنّعيالغذاء

Investchile-   25   25-   -   -

-   -   -700 700 -صندوقالعملالبحريني)تمكين(

-   -   -156 156 -المجلسالوطنيللتسويقوالستيرادفيغرينادا

12 12 --منظمةنيوزيلنداللتجارةوالمشاريع

PromPeru20   20   --   -   -وكالة

)TEPA(115 115 -وكالةترويجتجارةالصادراتفيسانتلوسيا-   -   -

يناير-ديسمبر2020)آلفالدولراتاألمريكية(يناير-ديسمبر2019)آلفالدولراتاألمريكية(
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SpiritSlovenia---- 12 12

)SAI72 72 -62 62 -مبادرةالزراعةالُمستدامة)منصة

11 11 ----المنصةالسويسريةللكاكاوالُمستدام

SwitzerlandGlobalEnterprises- 5 5- 13 13

TradeMalta2929-وكالة-  -  -

282 282 - 479 479 - الصناديق الدائرة متجددة الموارد

557 120 116 104 441 16 877 119 987 103 890 15 إجمالي التمويل الُمستلَم من خارج الميزانية
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ITC/AG)L(/282

التسمياتالمستخدمةوطريقةعرضالموادفيهذاالتقريرلتعنيعلى 
اإلطالقالتعبيرعنأيرأيمنجانبمركزالتجارةالدوليةفيمايتعلق 

 بالوضعالقانونيأليبلدأوإقليمأومدينةأومنطقة،أولسلطاتأّيٍمنها، 
أوبشأنتعيينحدودهاأوتخومها. 

ُطبِعبواسطةخدمةالستنساخالتابعةلمركزالتجارةالدوليةعلىورقصديقللبيئة
)بدونالكلور(،وباستخدامأحبارمنأصلنباتي.المطبوعاتقابلةإلعادةالتدوير.
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