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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  الدورة الستون

 ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧-١٦جنيف، 

  *االستنتاجات املُتفق عليها    

إطـالق ديناميـة    : التجارة بني البلدان األفريقية   : التنمية االقتصادية يف أفريقيا       
  القطاع اخلاص

  ) من جدول األعمال٦البند (

  إن جملس التجارة والتنمية،  
بأمهية التجارة بني البلدان األفريقية يف التنمية االقتصادية ألفريقيـا،          ُيسلِّم    -١  

ويؤكّد االلتزام السياسي املتجّدد للقادة األفارقة بتعزيز التجارة بني البلدان األفريقية، علـى             
و الذي ينعكس يف مقررات رؤساء الدول واحلكومات األفارقة يف مؤمتر قمـة االحتـاد               النح

  ؛٢٠١٢يناير /األفريقي املعقود يف أديس أبابا يف كانون الثاين
 الذي أعّدته   ٢٠١٣ بصدور تقرير التنمية االقتصادية يف أفريقيا لعام         يرّحب  -٢  

  ؛"إطالق دينامية القطاع اخلاص:  األفريقيةالتجارة بني البلدان"األمانة ومحل العنوان الفرعي 
 وهي أن التجارة بـني      - بالرسالة الرئيسية اليت تضمنها التقرير       حييط علماً   -٣  

 ويؤكد أن   -البلدان األفريقية تتيح فرصاً لتحقيق النمو املستمر والتنمية، وخلق فرص العمل            
مية القطاع اخلاص واألخذ بنهج     االستفادة من هذه الفرص تتطلّب، فيما تتطلّبه، إطالق دينا        

  إزاء التكامل اإلقليمي يقوم على التنمية؛
 أنه بالرغم من حدوث بعض النمو االقتصادي، ال يـزال حجـم             يالحظ  -٤  

التجارة بني البلدان األفريقية منخفضاً بالنسبة لإلمكانات التجارية للقارة ومقارنة بالتجـارة            
__________ 

 .ُوزِّعت هذه الوثيقة يف غرفة االجتماعات كورقة غري رمسية  *  
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 اخنفاض كبري يف حصة التجارة بـني البلـدان          فقد حدث . داخل األقاليم يف قارات أخرى    
  األفريقية بالنسبة إىل التجارة العاملية ألفريقيا على مدى العقدين املاضيني؛

العقبات الرئيسية أمام تعزيز التجارة بني البلـدان األفريقيـة           بأن من    ُيسلِّم  -٥  
قص القدرة علـى    يتمثّل يف ضعف نوعية الُبنية التحتية، وعدم حدوث حتّول هيكلي، ون           ما

احلصول على االئتمانات، وعدم االستقرار السياسي، وعدم توافر بيئـة مواتيـة لألعمـال              
التجارية، والتنفيذ غري املتكافئ التفاقات التجارة اإلقليمية، ويف بعض احلاالت عدم مشاركة            

  القطاع اخلاص إال بقدر حمدود يف عملية التكامل اإلقليمي؛
 اخلاص دوراً بالغ األمهية يف تعزيز التجارة بني البلـدان            بأن للقطاع  ُيسلِّم  -٦  

األفريقية، ويؤكّد ضرورة وجود حوار منتظم بني الدولة والقطاع اخلاص وضرورة أن يكون             
  القطاع اخلاص مشارِكاً فاعالً يف عملية التكامل اإلقليمي؛

 أن تعزيز ريادة األعمال وبناء القدرات التوريدية مها أمران حيويـان            يعترب  -٧  
لتعزيز قدرة مؤسسات األعمال احمللية على إنتاج وتصدير السلع، وُيشجع يف هـذا الـصدد        
احلكومات األفريقية على تدعيم تنمية القطاع اخلاص بوسائل منها حتسني الُبنيـة التحتيـة،              

 فرص احلصول على االئتمانات، وتبسيط اإلجراءات فضالً        وتنمية القدرات البشرية، وحتسني   
  عن القوانني واللوائح اليت تنظّم أنشطة األعمال؛

أن حتسني القدرة اإلنتاجية والتنافسية ألفريقيا هو وسيلة مـن          يعترب كذلك     -٨  
ّززها دولة  والتجارة بني البلدان األفريقية ينبغي أن ُتع      . الوسائل اهلامة لتحقيق التنمية املستدامة    

تؤدي دوراً فاعالً يف عملية التنمية االقتصادية وتدعمها بيئة متكينية على مجيع املستويات من              
  أجل حتقيق أهداف التنمية الوطنية؛

 ضرورة حتسني توزيع فوائد التجارة اإلقليمية فيمـا بـني البلـدان             يؤكد  -٩  
 كمنطلق حنو االندماج الفعـال يف       األفريقية، وضرورة استخدام التجارة بني البلدان األفريقية      

  االقتصاد العاملي؛
 شركاء أفريقيا يف التنمية على مواصلة دعم عملية التكامل اإلقليمي           ُيشجع  -١٠  

يف أفريقيا، وتعزيز هذا الدعم حيثما أمكن، كخطوة هامة يف اجتاه تعزيز القـدرة التنافـسية           
  وخلق فرص العمل واحلد من الفقر يف أفريقيا؛

 من األونكتاد أن يواصل، يف نطاق واليته ويف حدود املوارد املتاحـة،             لبيط  -١١  
يضطلع به من أعمال حبث وحتليل بشأن قضايا تنمية أفريقيا، وأن ُيعّزز األثر اإلمنائي ألنـشطته      ما

من خالل أركان عمله الثالثة، ويشجع األونكتاد على مواصلة تعاونه مع جهات منها مفوضـية               
  .، واللجنة االقتصادية ألفريقيا، وغريمها من املنظمات الدولية ذات الصلةاالحتاد األورويب

        


