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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  الدورة التنفيذية اخلامسة واخلمسون

  ٢٠١٢يوليه / متوز٥-٢جنيف، 
   من جدول األعمال املؤقت٢البند 

  األنشطة اليت يضطلع هبا األونكتاد دعماً ألفريقيا

  األنشطة اليت يضطلع هبا األونكتاد دعماً ألفريقيا    

  تقرير مقدم من األمني العام لألونكتاد    

  موجز    
ينظر جملس التجارة والتنمية يف التقرير املتعلق باألنشطة اليت يضطلع هبا األونكتاد              

 عـن  ويقدم تقرير هذا العام حملة عامـة   . دعماً ألفريقيا يف إحدى دوراته التنفيذية السنوية      
 ،٢٠١٢أبريل  / إىل نيسان  ٢٠١١مايو  /لع هبا خالل الفترة املمتدة من أيار      األنشطة اليت اضطُ  

البحث والتحليل، وبنـاء    : وتعرض األنشطة يف إطار أركان العمل الثالثة لألونكتاد وهي        
ويبني التقرير أيضاً الشراكات اليت أقامها األونكتاد أثنـاء         . اآلراء، والتعاون التقين  توافق  

  .نفيذه ألنشطته ويقدم تقييماً عاماً لتأثري أنشطة األونكتاد يف أفريقيات
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  مقدمة    
يدعم األونكتاد البلدان األفريقية يف جهودها الرامية إىل تعزيز التنمية املستدامة مـن               -١

 وبنـاء   ، واملـساعدة التقنيـة    ،اآلراءتوافق   وبناء   ،خالل أنشطته املتمثلة يف إجراء البحوث     
الدعم إىل البلدان األفريقية يف     هبذا التقرير،    خالل الفترة املشمولة     ، وقدم األونكتاد  .القدرات

 والعلـم   ، واالسـتثمار يف الـسلع األساسـية       ، والتمويل ،عدة جماالت تتراوح بني التجارة    
وعالوة على ذلك، عزز األونكتاد الـشراكات القائمـة مـع املنظمـات             . والتكنولوجيا

كما وسع نشر أعماله البحثية وحتليالته للسياسات       . قليمية األفريقية واملؤسسات الوطنية واإل  
  .يف أفريقيا

وعزز األونكتاد أيضاً الشراكات القائمة مع إدارات ووكاالت أخـرى يف األمـم               -٢
 لوكاالت األمم املتحدة العاملة يف جمال       "آلية التشاور اإلقليمية  "فهو عضو نشط يف     . املتحدة

وعالوة . "الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا"وبرناجمها الذي خيص   دعم االحتاد األفريقي  
التعاون مع اللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم املتحدة بشأن املـسائل           عزز  على ذلك،   

 ٢٠١٢فرباير  /ويف هذا السياق، ُعقد يف شباط     . املتعلقة بالشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا      
 التـابع لألونكتـاد     "فريق التوجيهي للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا       ال"اجتماع بني   

ومدير التنمية االقتصادية لدى األونكتاد وشعبة الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا لدى             
اللجنة االقتصادية ألفريقيا ملناقشة جماالت التعاون اجلديدة وكيفية تعزيز دور األونكتـاد يف             

  .التشاور اإلقليميةجمموعات آلية 
عمله الثالثـة   أركان  ويقدم هذا التقرير حملة عامة عن أنشطة األونكتاد يف إطار             - ٣

البحث وحتليل السياسات؛ وبناء توافق اآلراء بشأن القضايا اإلقليمية والعامليـة،           : وهي
  .والتعاون التقين

  البحث وحتليل السياسات  -أوالً  
لبحث وحتليل السياسات يف زيادة فعالية تـصميم        اجمال  يساهم عمل األونكتاد يف       -٤

 تتبع األداء االقتصادي والتقدم احملـرز؛       : يف أفريقيا من خالل    ها وتنفيذ تهاالسياسات وصياغ 
تنمية أفريقيا؛ وتوفري خدمات    يف  وحفز وبلورة النقاشات املتعلقة بقضايا السياسات اليت تؤثر         

ياسات مـن خـالل عمليـات اسـتعراض         املشورة للحكومات األفريقية بشأن قضايا الس     
  .السياسات الوطنية؛ وحتسني مجع وحتليل البيانات



TD/B/EX(55)/2/Rev.1 

3 GE.12-50992 

  تتبع األداء االقتصادي والتقدم احملرز  -ألف  
 حتليالً شامالً الجتاهات االسـتثمار األجـنيب        ٢٠١١تقرير االستثمار العاملي،    قدم    -٥

جنيب املباشر اليت وفـدت إىل      وبني هذا التحليل أن تدفقات االستثمار األ      . املباشر يف أفريقيا  
ثاين اخنفاض هلا خالل سنتني وذلك يف  مليار دوالر،    ٥٥ اخنفضت إىل    ٢٠١٠أفريقيا يف عام    

يف نصيب أفريقيا من االستثمار األجـنيب بالنـسبة إىل البلـدان الناميـة              واستمر  . متتاليتني
 ، بالدرجة األوىل  ، تتركز وما زالت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل أفريقيا       االخنفاض،  

ويتنبأ التقرير بأن من احملتمل أن تفـد        . يف الصناعات املتعلقة باملوارد، وال سيما النفط والغاز       
وعلـى  . تأثرياً على التنميـة   أكثر  من البلدان اجملاورة، على املدى الطويل، تدفقات استثمار         

بـدأ يـربز يف     أفريقيا  ر داخل   أن االستثمار األجنيب املباش   على  الرغم من وجود بعض األدلة      
الصناعات غري املتعلقة باملوارد الطبيعية، فإن هذه االستثمارات ما زالت ضئيلة، إذا ما قورنت    

وتشري حبوث األونكتـاد إىل أن حتقيـق        .  مليار دوالر  ٤٦مبناطق أخرى، إذ إهنا ال تتعدى       
خطيط لالسـتثمار األجـنيب     بني اتفاقات التجارة اإلقليمية يف أفريقيا وتسريع الت       االنسجام  

ساعد أفريقيا على حتقيق إمكانـات بلـدان        تاملباشر وإحكام تنسيق هذا التخطيط ميكن أن        
  .القارة يف جمال استيعاب االستثمار األجنيب املباشر

  حفز وبلورة النقاشات املتعلقة بقضايا السياسات اليت تؤثر على التنمية يف أفريقيا  -باء  
 على الكيفية اليت ميكن ، الذي أعده األونكتاد،٢٠١١املعلومات، تقرير اقتصاد ركز   -٦

هبا لالستخدام الفعال واملنهجي لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت أن يساعد على تطوير           
وخلص التقرير، بعد استعراض استراتيجيات اجلهات املاحنة واالستراتيجيات        . القطاع اخلاص 

كانات تعزيز الصلة بني تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت       الوطنية يف هذا اجملال، إىل أن إم      
 يف  ٤٠فعلى سبيل املثال، إن أكثر من       . وتطوير القطاع اخلاص مل تستغل كلياً على اإلطالق       

الوكاالت اإلمنائية الثنائيـة الـيت      املعتمدة لدى   املائة من استراتيجيات تطوير القطاع اخلاص       
شـارة إىل الُبُعـد املتعلـق بتكنولوجيـات املعلومـات           استعرضها التقرير، ال تتضمن أية إ     

. من أفريقيـا  مستمدة  ويعرض التحليل الوارد يف التقرير عدة حاالت ملموسة         . واالتصاالت
وقد عرض التقرير يف مناسبات رمسية أُعلن فيها عن صدوره ويف حلقات دراسـية أُعـدت                

  .للصحافة يف ست مدن أفريقية
نكتاد، يف إطار برنامج العمل املوكل إليـه يف ميـدان           ، واصل األو  ٢٠١١ويف عام     -٧

التجارة، إجراء البحوث املوضوعية حول طائفة واسعة من القـضايا          ) لوجستيات(إمداديات  
السياساتية والقانونية والتنظيمية وما يتصل هبا من تطورات تؤثر يف التجارة والنقـل لـدى               

أمهية بالغة للبلدان األفريقية واملناطق الفرعيـة        يتسم العديد منها ب    قضاياالبلدان النامية، وهي    
االسـتعراض   من   ٢٠١١وقد ُنشرت البحوث والتحليالت من خالل إصدار عدد         . األفريقية

كمـا نـشر    . املتعلقة بالنقل للنشرة اإلخبارية   الفصلية  واإلصدارات   السنوي للنقل البحري  
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سري التجارة يف االتفاقات التجارية     تي دراسة بعنوان    ٢٠١١نوفمرب  /األونكتاد يف تشرين الثاين   
 اتفاقاً مـن    ١١٨ وغريها من تدابري تيسري التجارة الواردة يف         التدابري اجلمركية  حتلل   اإلقليمية

. االتفاقات التجارية اإلقليمية السارية املفعول حالياً يف أفريقيا وآسيا واألمريكتني وأوروبـا           
شاف آثار تغري املناخ وتداعياهتا على البنية       ، استك ٢٠١١وواصل األونكتاد أيضاً، خالل عام      

التحتية للنقل واخلدمات والعمليات املتصلة به، وهي تداعيات يتعني فهمها فهماً صـحيحاً             
  .لضمان اختاذ تدابري التكيف املناسبة

تعزيز التنمية الـصناعية يف البيئـة       : ٢٠١١تقرير التنمية االقتصادية يف أفريقيا،      أما    -٨
 ونشره األونكتاد ومنظمة األمم املتحـدة للتنميـة         ه الذي اشترك يف إعداد    ديدة،العاملية اجل 

الصناعية، فإنه يبحث حالة التنمية الصناعية يف أفريقيا، مركزاً علـى الـصناعة التحويليـة               
وهو يقدم أيضاً حتليالً للمحاوالت اليت ُبذلت يف املاضي لتعزيز التنمية الصناعية يف             . األفريقية
توصـيات  التقريـر   وعالوة على ذلك، يعرض     . العرب املستخلصة من هذه التجارب    املنطقة و 

بشأن السياسات تبني الكيفية اليت ميكن هبا تعزيز التنمية الصناعية يف أفريقيا يف البيئة العامليـة                
 مشلت أديس أبابا وداكار ومـازيرو       -وقد أُعلن عن صدور التقرير يف عدة أماكن         . اجلديدة

   يقـل   ال وسجل األونكتاد مـا   .  مشهورة ومت التعريف به يف عدة صحف      -وجوهانسربغ  
تقريـر التنميـة االقتـصادية يف        قصاصة صحفية فيما يتعلق باإلعالن عن صدور         ١٧٨عن  

وأُعدت أيضاً مقتطفات تبني النتائج والرسائل األساسية اليت تضمنها التقرير          . ٢٠١١أفريقيا،  
وأُشري إىل التقرير يف ورقات     . وقع اإللكتروين لألونكتاد  وُنشرت هذه املقتطفات عن طريق امل     

القضايا اليت أُعدت لالجتماع السنوي اخلامس ملؤمتر وزراء االقتصاد واملالية لالحتاد األفريقي            
واقُتبست مقتطفات مـن التقريـر   . املشترك بني االحتاد األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا    

التنمية الـصناعية   اء القدرات ُعقدت ملدة أربعة أيام حول        ونوقشت يف حلقة عمل بشأن بن     
  . يف جامعة دار السالم عن طريق املعهد االفتراضي لألونكتادوالعوملة يف أفريقيا

 التعاون بني بلدان الدور الذي ميكن أن يؤديه: ٢٠١١تقرير أقل البلدان منواً،  أما  و  - ٩
أن التعاون بني بلدان اجلنـوب      ار إىل   شد أ فق،  تحقيق التنمية الشاملة واملستدامة   ل اجلنوب

ميكن أن يدعم جدول أعمال يهدف إىل حتقيق حتول ويقود أقل البلدان منواً حنو التنميـة                
أقل البلدان منواً ستجين أقصى الفوائد مـن        إىل أن   أيضاً  ويشري التقرير   . الشاملة واملستدامة 

امية ذات اجتاهني حيصل فيها تعزيـز       التعاون بني بلدان اجلنوب عندما يتم إنشاء عالقة دين        
متبادل بني السياسات اليت تنفذها الدول اإلمنائية احلفازة يف أقل البلدان منواً والتعاون بـني          

عدداً من التوصـيات    ويقدم التقرير   . بلدان اجلنوب يف عملية مستمرة من التغيري والتنمية       
وقد أُعلن .  الواقعة يف أفريقيالدان منواًاليت قد تكون ذات أمهية ألقل الباملتعلقة بالسياسات و

ـ عن صدور التقرير يف عدة مدن مشلـت أديـس أبابـا وكي        ايل ولوسـاكا ومـازيرو   غ
  .وجوهانسربغ
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األزمات االقتصادية واعتماد أقل : ، نفذ األونكتاد مشروعاً بعنوان٢٠١١ويف عام   - ١٠
السوق وبناء املرونة ملواجهة    رسم مالمح التعرض لتقلب     : البلدان منواً على السلع األساسية    

وقد ساعدت دراسات   .  يف بنن وبوروندي ومجهورية ترتانيا املتحدة وزامبيا       األزمات املقبلة 
للتجارب قطاعيني  احلالة اليت أجريت عن طريق هذا املشروع على إجراء استعراض وتقييم            

صدي لتأثري األزمـات    الناجحة والتجارب األقل جناحاً اليت حققتها أقل البلدان منواً يف الت          
وساعد ذلك علـى    . االقتصادية العاملية على أقل البلدان منواً املعتمدة على السلع األساسية         

بناء توافق آراء بشأن ُسُبل ووسائل رسم مالمح تعرض أقل البلدان منواً لتقلب السوق وبناء 
خاصة حول قضايا   وُنظمت يف إطار هذا املشروع مناسبة       . املرونة ملواجهة األزمات املقبلة   

وأجـرى  . السلع األساسية خالل مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقـل البلـدان منـواً             
املشاركون فيها مداوالت بشأن النتائج اليت أسفرت عنها دراسات احلـاالت واعتمـدوا             

. توصيات وجيزة بشأن العمل الذي ميكن القيام به على الصعيد الوطين واإلقليمي والعاملي            
لعوا أيضاً على الدروس واالستنتاجات اليت خلصت إليها الدراسة فيما يتعلق برسـم             واط

 مشاركاً من أقل البلدان منـواً       ٩٠وقد جذبت تلك املناسبة اخلاصة أكثر من        . السياسات
وشركائها يف التنمية، والوكاالت التابعة ملنظومة األمم املتحدة، ومنظمات اجملتمع املـدين،       

يف سياق الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلـدان            و. والقطاع اخلاص 
 كانت السلع األساسية والقضايا املتصلة باألمن الغـذائي،   -  برنامج عمل اسطنبول     - منواً  
يف ذلك تنويع السلع األساسية وإضافة القيمة، من بني اجملاالت اليت مت حتديدها بوصفها                مبا

وجهـة  ويف هذا السياق، وفرت املناسبة اخلاصة       . البلدان األفريقية اجهها  توحتديات قدمية   
لعملية التفاوض يف مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منواً ووسعت أُفق             واضحة  

  .هذه العملية
وعمل األونكتاد املتعلق باهلجرة واحلواالت وثيق الصلة باجلهود األفريقية الراميـة             - ١١

زيز حرية تنقل األشخاص واندماجهم يف سوق العمل، نظـراً إىل اعتمـاد العديـد         إىل تع 
وقد أجرى األونكتاد حبوثاً وحتليالت حول اهلجرة       . التحويالتالبلدان األفريقية على      من

ودعا إىل حتسني فهم اآلثار التجارية واإلمنائية املترتبة على اهلجرة وإىل بنـاء توافـق آراء                
 التحـويالت خالل عقد اجتماع لفريق خرباء بشأن تعظيم أثـر            ك من بشأهنا، مبا يف ذل   

 "الفريق العاملي املعين باهلجرة   "، ومشاركته يف    )٢٠١١فرباير   / شباط ١٥- ١٤(التنمية    يف
وقد سلطت هذه األعمال الضوء علـى األثـر         . "املنتدى العاملي املعين باهلجرة والتنمية    "و

الفقر وعلى أمهية إشراك البلدان األفريقية      احلد من    التحويالت يف اإلجيايب الزدياد تدفقات    
  .التحويالتعلى املستوى املايل يف حتسني استغالل الفوائد املتأتية من ازدياد 



TD/B/EX(55)/2/Rev.1 

GE.12-50992 6 

  عمليات استعراض السياسات الوطنية  -جيم  
 جيري األونكتاد عمليات .عمليات استعراض السياسات الوطنية املتعلقة باخلدمات   -١٢

 الوطنية املتعلقة باخلدمات بغية مساعدة البلدان على تقييم تأثري حتريـر            استعراض للسياسات 
األهداف اإلمنائية  لتعزيز  التجارة يف قطاعات خدمات حمددة وحتديد اُألطر التنظيمية الالزمة          

 وجيـري حاليـاً   ،وانتهى األونكتاد من إجراء استعراض بـشأن أوغنـدا   . القطاعية الوطنية 
وتساعد عمليات االستعراض البلدان املـستفيدة      . يسوتو ورواندا استعراضني آخرين بشأن ل   
يف فيها إعطاء األولويـة للتجـارة األفريقيـة واإلقليميـة           ميكن  على حتديد القطاعات اليت     

وهي تتيح أيضاً للبلدان اختـاذ قـرارات        . االستراتيجيات الوطنية اخلاصة بالتجارة والتنمية    
  .ت خدمات حمددةمستنرية بشأن التحرير األمثل لقطاعا

كانت أفريقيا اجلهة املستفيدة الرئيسية من      . عمليات استعراض سياسات االستثمار     -١٣
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، انتـهى      . حىت اآلن " برنامج استعراض سياسات االستثمار   "

األونكتاد من استعراض سياسات االستثمار يف موزامبيق وشرع يف اسـتعراض سياسـات             
وعرض األونكتاد أيضاً، يف سياق االجتماع السنوي للجنتـه املعنيـة           . ر يف جيبويت  االستثما

باالستثمار واملشاريع والتنمية، تقريري التنفيذ اخلاصني بإثيوبيا ومجهورية ترتانيـا املتحـدة،            
اللذين يشريان إىل أن البلدين نفذا نسبة كبرية من التوصيات املنبثقة عن استعراض سياسات              

 وإىل ازدياد االهتمام بفرص االستثمار وتدفقات االستثمار، وأجرى األونكتاد يف           االستثمار
ومن أصل استعراضات سياسات االستثمار البالغ      . الوقت ذاته تقييماً لسياسات كينيا ورواندا     

وواصـل  .  استعراضاً لفائدة البلدان األفريقيـة     ٢٠ استعراضاً، مت إعداد     ٣٢عددها اإلمجايل   
ار مع عدد من البلدان األفريقية اليت طلبت إجراء استعراضـات لـسياسات             األونكتاد احلو 

 ٢٠١٢االستثمار، مبا فيها سبعة من أقل البلدان منواً، واُتفق على تناول هذه الطلبات يف عام                
وُيضاف إىل ذلك أن األونكتاد ساعد البلدان املستفيدة على تنفيـذ التوصـيات             . وما بعده 

ويف سـياق سلـسلة أفـضل       . سياسات االستثمار اخلاصة هبا   الصادرة بشأن استعراضات    
لرسـم  " دلـيالً جـاهزاً   "املمارسات يف جمال االستثمار من أجل التنمية، اليت توفر للبلدان           

كيف يتسىن للبلـدان    "سياسات االستثمار، حلَّل األونكتاد جتربة موزامبيق يف تقرير بعنوان          
  ."باشر واالستفادة منهاخلارجة من نزاع جذب االستثمار األجنيب امل

 قـدم أول  .استعراض السياسات اخلاصة بتكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت        -١٤
استعراض للسياسات اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أعده األونكتاد إىل حكومة          

، ولقي هذا االسـتعراض     ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول مصر وغريها من الدول األعضاء يف       
تكنولوجيا املعلومات مبصر ومكتـب     االتصاالت و وقد أُعد بالتعاون مع وزارة      . ناالستحسا

وهو يقّيم املنجزات الرئيسية والتحديات اليت      . برنامج األمم املتحدة يف القاهرة، وبدعم منهما      
ما زالت قائمة يف جماالت البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتنمية املهارات            

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت         يف قطاع 
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قطاع التعليم، وتطوير احملتوى اإللكتروين باللغة العربيـة، وتعزيـز قطـاع تكنولوجيـا            يف
وهو يقترح ُمدخالت قّيمة يف إطـار إعـداد         . املعلومات واالتصاالت املوجه حنو التصدير    

ولوجيا املعلومات واالتصاالت الوطنية القادمة، مبا يف ذلك أفـضل          الوزارة الستراتيجية تكن  
املمارسات املستقاة من بلدان أخرى، ملساعدة احلكومة على صـوغ أهـدافها وتـدابريها              

  .االستراتيجية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

  مجع البيانات وحتليلها  -دال  
واصل األونكتاد مساعدة . نات بشأن االستثمار بناء القدرات فيما يتعلق جبمع البيا       -١٥

بلدان السوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي يف جمال مجـع البيانـات وإبـالغ               
وقد ساهم عمل األونكتاد مسامهة فعالـة يف  . اإلحصاءات املتعلقة باالستثمار األجنيب املباشر 

لسوق، ال جبمع أو حتـسني البيانـات        وبدأت ا . تعزيز قدرة هذه البلدان على مجيع البيانات      
. فحسب، بل أيضاً بإصدار تقريرها اخلاص باالستثمار ألول مرة حتت إشـراف األونكتـاد        

ويعتزم األونكتاد أيضاً تعزيز املساعدة التقنية لتحسني مجيع البيانات عن إحصاءات االستثمار            
  .األجنيب املباشر وأنشطة الشركات َعرب الوطنية يف نيجرييا

  بناء توافق اآلراء  -نياًثا  
، "برناجمه اخلاص بتغري املناخ   " دعم األونكتاد، يف إطار      .املنتدى األفريقي للكربون    -١٦

وعـزَّز  . يف مراكش بـاملغرب  ٢٠١١يوليه /متوزتنظيم املنتدى األفريقي الثالث للكربون يف     
ظيفة واألوساط املعنيـة    املنتدى الصالت القائمة بني اجلهات اليت ُتعد مشاريع آلية التنمية الن          

ويسَّر أيضاً تقاسم املعارف فيما بني اجلهات اليت ترعى مشاريع آليـة            . باالستثمار يف املنطقة  
الذي أُنـشئ لتحـسني     " إطار نريويب "وجرى هذا النشاط برعاية     . التنمية النظيفة واملشترين  

ا جنوب الصحراء، يف آلية     مستوى مشاركة البلدان النامية، وال سيما البلدان الواقعة يف أفريقي         
وُنظِّم هذا احلدث مع شركاء آخرين مثل برنامج        . التنمية النظيفة يف إطار بروتوكول كيوتو     

األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومركز ريزو التابع لربنامج األمم املتحدة             
اخ، ومعهد األمم املتحـدة للتـدريب       للبيئة، واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املن       

والبحث، وجمموعة البنك الدويل، ومصرف التنمية األفريقي، والرابطـة الدوليـة لتـداول             
ووفر هذا  . ونظم األونكتاد أيضاً حدثاً جانبياً للبلدان الناطقة بالربتغالية يف أفريقيا         . االنبعاثات

ناخ وسوق الكربون ملساعدة البلـدان      احلدث منرباً لتقدمي درس تعلم إلكتروين بشأن تغري امل        
األفريقية على انتهاز فرص التجارة واالستثمار الناشئة من السياسات املتعلقة بـتغري املنـاخ،     

وعاجل االحتياجات احملددة للسلطات الوطنية املعينـة       . وخاصة من خالل آلية التنمية النظيفة     
  .وملصممي املشاريع يف هذه البلدان
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 الشواغل إزاء احتمال أن يكون لتغري املناخ تأثريات هامة على النقل            ويف ضوء تزايد    -١٧
 اجتماع خرباء خمصصاً ركَّز على      ٢٠١١سبتمرب  /أيلولوالتجارة الدوليني، عقد األونكتاد يف      

وكان اهلدف من االجتماع تـوفري      ". حتد أمام املوانئ العاملية   : تأثريات تغري املناخ والتكيف   "
بني اخلرباء بشأن الوسيلة املثلى لتحسني فهم تأثريات تغري املناخ علـى        منرب إلجراء مناقشات    

وحضرت االجتماع وفود أفريقيـة     . املوانئ واختاذ تدابري تكيف فعالة ومناسبة يف هذا الشأن        
من إثيوبيا وغانا وموريشيوس ونيجرييا، وكان من بني اخلرباء املشاركني فيه متحدثون مـن              

  .جنوب أفريقيا وموريشيوس
الجتماع اخلرباء املتعـدد الـسنوات بـشأن        "وُعقدت الدورة الرابعة واألخرية       - ١٨

كـانون  يف جنيـف يف     " التحديات املتصلة بالنقل وتيسري التجارة وخيارات الـسياسات       
وأعد األونكتاد هلذه الـدورة  .  بلداً أفريقياً ٢٠، وحضرها أكثر من     ٢٠١١ديسمرب  /األول

ت األساسية املختارة اليت قد تقوض النقل والتجـارة         مذكرة قضايا ناقشت بعض التحديا    
وتستند هذه املذكرة أيضاً إىل الدروس املستخلـصة مـن   . واليت تتطلب االهتمام والدرس  

الدورات الثالث السابقة وتستعرض يف فصول مستقلة أحدث التطـورات والتحـديات            
املشكالت اليت تواجهها   املستمرة اليت تؤثر يف النقل الدويل، مع التركيز بوجه خاص على            

البلدان النامية غري الساحلية؛ والتحديات املتوقعة يف تنفيذ اإلصالحات الرامية إىل تيـسري             
وتـشري  . مسامهة القطاع اخلاص يف هـذه املـساعي        التجارة وأمتتة اجلمارك، مبا يف ذلك     

تمدها احلكومات  املذكرة، يف اجلزء األخري منها، إىل اخليارات السياساتية اليت ينبغي أن تع           
املعنية يف جماالت خمتارة، وما ميكن أن يضطلع به األونكتاد والشركاء يف التنمية من دور يف 

  .اعتماد تلك اخليارات وتنفيذها
 اشتملت الدورة التنفيذية الثالثة واخلمسون جمللس       .دورات جملس التجارة والتنمية     -١٩

 على حلقة نقاش حول ٢٠١١يونيه  /حزيرانت يف   التجارة والتنمية املتعلقة بأفريقيا واليت عقد     
ومتخضت احللقة عن بعض التوصيات الرئيسية      ". من باريس إىل بوسان   : تعزيز فعالية املعونة  "

اليت ساعدت واضعي السياسات يف البلدان األفريقية على حتديد أولوياهتم واحتياجـاهتم يف             
نة الذي عقد يف بوسان، كوريا اجلنوبيـة، يف         املؤمتر الرفيع املستوى الرابع املعين بفعالية املعو      

كما تضمنت الدورة السنوية الثامنة واخلمسون جمللس التجـارة        .٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين 
تقرير التنمية االقتـصادية يف     ، حلقة نقاش حول     ٢٠١١سبتمرب  /أيلولوالتنمية، املعقودة يف    

ستنتاجات املتفق عليها الـيت تقـر       واخُتتمت الدورة بإقرار جمموعة من اال     . ٢٠١١أفريقيا،  
وطلبت الـدول   . خلص إليه التقرير من نتائج وما تضمنه من توصيات بشأن السياسات           مبا

األعضاء من األونكتاد أن يواصل حبوثه املتعلقة بقضايا التنمية االقتصادية وبالتحديات الـيت             
  .تواجهها أفريقيا
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  التعاون التقين  -ثالثاً  
مولة بالتقرير، سامهت أنشطة التعاون التقين الـيت يـضطلع هبـا            خالل الفترة املش    -٢٠

األونكتاد، واليت تشمل اخلدمات االستشارية وتنمية القدرات، يف تعزيز القدرات البـشرية            
التجارة والتكامل اإلقليمـي، واملنافـسة،      : واملؤسسية يف البلدان األفريقية يف اجملاالت التالية      

االستدامة البيئية، واالستثمار، والتمويل، وتنميـة املـشاريع،        والزراعة والسلع األساسية، و   
  .والعلم والتكنولوجيا

، املشاركة بنشاط يف تفعيل     ٢٠١١واصل األونكتاد يف عام     . اإلطار املتكامل املعزَّز    -٢١
وملا كانت غالبية أقل البلدان منـواً قـد انتـهت اآلن مـن       . اإلطار املتكامل املعزز وتنفيذه   

تشخيصية للتكامل التجاري، فقد أويل اهتمام خاص للطريقة اليت ينبغـي هبـا             الدراسات ال 
حتديث هذه الدراسات، ونوقشت بعض جوانب النسخة األصلية هلذه الدراسات من أجـل             

ويف هذا السياق، وضع األونكتاد     . حتسني صياغتها على حنو يليب احتياجات أقل البلدان منواً        
ك الدراسات، وأُقرت هذه الطرائق وُمولَّـت بعـد أن          مع حكومة غامبيا طرائق حتديث تل     

وإثر هذا اإلقرار، شرع األونكتـاد  . عرضتها حكومة غامبيا على أمانة اإلطار املتكامل املعزز 
ووضعت أيضاً طرائق لتحديث الدراسات التشخيصية مع       . وحكومة غامبيا يف عملية التنفيذ    

وحضر األونكتـاد   . امل املعزز كي تقرها   حكومة موزامبيق لعرضها على أمانة اإلطار املتك      
حلقة العمل اإلقليمية للجنوب األفريقي بشأن اإلطار املتكامل املعزز، اليت ُعقدت يف مازيرو،             

واليت نظمتها أمانة اإلطار املتكامل املعزز إلذكاء الـوعي بعمليـة           فرباير  /شباطليسوتو، يف   
وقدم األونكتاد عرضاً وأجرى اتصاالت مع . هاإلطار املتكامل املعزز واملسامهة يف تعزيز ملكيت

ونظَّـم األونكتـاد   . عدد من وفود أقل البلدان منواً ملساعدهتا يف تنفيذ اإلطار املتكامل املعزز    
 التجارة ملساعدة ممثلي حكومات الكـامريون ومجهوريـة         إدماجحلقة عمل إقليمية بشأن     

وتوغو على حتسني دمـج التجـارة يف         بيساو ومايل    -الكونغو الدميقراطية وجيبويت وغينيا     
إطار عمل األمـم املتحـدة      "اخلطط اإلمنائية الوطنية هلذه البلدان وتعزيز العالقات مع عملية          

وأُجري أيضاً عدد من املشاورات مع بعض البلدان بشأن صياغة مشاريع ". للمساعدة اإلمنائية
سان تومي وبرينسييب، ومـع     ، وهي الكونغو، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، و      ٢املستوى  

بلدان أخرى بشأن حتديث الدراسات التشخيصية للتكامل التجاري، وهـي بـنن وتـشاد              
 بشأن تقدمي مساعدة يف جمال السياسات       ٢وأُعد مشروعان من املستوى     . ومالوي والسنغال 

  . بيساو-التجارية إىل الكونغو ومجهورية الكونغو الدميقراطية وغينيا 
 واصل مشروع إدماج التجارة، يف إطار خطـة العمـل           . التجارة مشروع إدماج   -٢٢

، مساعدة أقل البلدان منواً، مبا فيها البلدان        "العالمة التجارية للجنوب األفريقي   "املشتركة مع   
األفريقية، على تنفيذ املفاوضات املتعلقة باإلعفاء من احلصص وبقواعد املنشأ املتصلة هبـا يف              

 بإمكانية وصول السلع غري الزراعية إىل األسـواق واملفاوضـات           سياق املفاوضات املتعلقة  
ويف هذا السياق، أُعدت عدة جلسات إحاطة واجتماعات        . املتعلقة بالتجارة بالسلع الزراعية   
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تقنية وُعقدت اجتماعات تشاور وصيغ اقتراح منقّح بشأن قواعد املنشأ يف إطار املبـادرات              
ية واإلعفاء من احلصص، وذلك بالتشاور مع جمموعة أقل         املتعلقة باإلعفاء من الرسوم اجلمرك    

وقُدم هذا املشروع إىل أمانة منظمة التجارة العاملية لتعممه على الدول األعضاء            . البلدان منواً 
  .يف املنظمة

. إمكانية وصول أقل البلدان منواً إىل األسواق والقوانني التجارية هلذه البلـدان             -٢٣
إمكانية وصول أقل البلدان منواً إىل األسواق والقوانني التجارية         "ن  اهلدف من املشروع املعنو   

 أقل البلدان   لدعمهو زيادة استخدام املبادرات املتعلقة بالوصول إىل األسواق         " يف هذه البلدان  
 عـرض ويتم ذلك بدعم صادرات اجملتمعات الريفية وتعزيز قدرة أقل البلدان منواً على             . منواً

 من خالل الفرص التجارية اليت يتيحها النظام التجاري املتعدد األطـراف،            منتجاهتا التقليدية 
، وتعيني املنشأ، وحتسني التقيد باالشتراطات املتعلقة بالصحة العامة         "املؤشرات اجلغرافية "مثل  

وأجريت اتصاالت أولية مع منظمة األغذية والزراعـة لتنـسيق األنـشطة    . والصحة النباتية 
واُتفق على برنامج عمل مـع معهـد        . أخرى مع منظمات غري حكومية    امليدانية واتصاالت   

امللكية الفكرية يف موزامبيق إلعداد املتطلبات والوثائق الالزمة لتقدمي ثالثة منتجات ألجـل             
  .تسجيل املؤشرات اجلغرافية اخلاصة هبا

واصل األونكتـاد دعـم     . دعم املفاوضات التجارية وعمليات التكامل اإلقليمي       -٢٤
لدان األفريقية ومنظماهتا اإلقليمية ودون اإلقليمية بتعزيز انـدماجها اجملـدي يف النظـام              الب

" الشراكة اجلديدة من أجـل تنميـة أفريقيـا        "التجاري العاملي، وذلك متاشياً مع أولويات       
واألهداف اإلمنائية للبلدان األفريقية، وخاصة يف سياق تعزيز التنمية يف فترة تتميز هبـشاشة              

وأيد مؤمتر القمة الذي عقده االحتاد األفريقـي        . ع االقتصادية بسبب األزمات العاملية    األوضا
يناير توصيات وزراء التجارة يف االحتـاد       /كانون الثاين  يف أديس أبابا بإثيوبيا يف       ٢٠١٢عام  

األفريقي بشأن وضع خطة عمل لتسريع تشكيل منطقة جتارة حرة أفريقية قارية بغية حفـز               
رة والتكامل التجاري بني البلدان األفريقية وبناء مرونـة اقتـصادية ملواجهـة             وتعزيز التجا 

وشارك األونكتاد يف مؤمتر القمة وينوي دعـم جلنـة االحتـاد            . األزمات االقتصادية العاملية  
  .األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم املتحدة يف تنفيذ خطة العمل يف املستقبل

 عقـده االحتـاد     معتكـف ، ساهم األونكتاد يف     ٢٠١١أكتوبر  /ين األول ويف تشر   -٢٥
األفريقي بشأن التجارة بني البلدان األفريقية يف أديس أبابا يف إطـار التحـضري لالجتمـاع       

 كـانون  ٣ -نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٢٩(األفريقي الذي ُعقد يف أكرا، غانا الوزاري لالحتاد  
ذا االجتماع الوزاري تأكيد التوصية املتعلقـة بتـسريع          وأُعيد يف ه   ).٢٠١١ديسمرب  /األول

تشكيل منطقة التجارة احلرة بني البلدان األفريقية وأُحيلت هذه التوصية إىل مؤمتر قمة االحتاد              
ودعـم األونكتـاد أيـضاً التجمعـات     . ٢٠١٢يناير /كانون الثايناألفريقي الذي ُعقد يف   

ملتعلقة بالتكامل التجاري وتعزيز التجارة داخل اإلقليم       االقتصادية اإلقليمية يف تعزيز براجمها ا     
وعلى سبيل املثال، يقّيم األونكتاد اآلن مدى االنتفاع باملخططات التفضيلية الراهنة           . الواحد
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يف السوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي، واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقـي،         
 للبلدان األفريقية، بناًء على طلبها، حلقات عمل للتدريب على          أيضاًووفر  . ومجاعة شرق أفريقيا  

وعالوة على ذلك،   ". نظام احلل التجاري العاملي املتكامل    / التجارية نظام التحاليل واملعلومات  "
أجرى حبوثاً وحتليالت بشأن آثار األفضليات وبشأن تآكل األفضليات من جـراء تكـاثر              

ن أثر اتفاقات التجارة احلرة الثنائية بني الشمال واجلنوب يف االتفاقات التجارية اإلقليمية وبشأ
  .حتويل التجارة عن غرضها

ودعم األونكتاد املفاوضات التجارية اإلقليمية فيما بني البلدان األفريقية، ومشل هذا             -٢٦
الدعم مفوضية االحتاد األفريقي وُنخبة من التجمعات االقتصادية اإلقليمية وفرادى البلـدان            

فريقية يف مشاركتها يف املفاوضات املتعلقة باتفاقات الشراكة االقتصادية بني جمموعة دول            األ
أفريقيا والكارييب واحمليط اهلادئ واالحتاد األورويب، فضالً عن املفاوضات اليت جرت يف جولة            

ففيما يتعلـق باملفاوضـات اخلاصـة بالـشراكة         . الدوحة يف إطار منظمة التجارة العاملية     
ادية، ساهم األونكتاد يف املناسبات التقنية اليت نظمها االحتاد األفريقـي واهلادفـة إىل              االقتص

تنسيق املواقف األفريقية بشأن املفاوضات املتعلقة بالشراكة االقتصادية حبيث تـسهم هـذه             
الشراكة يف توسيع التجارة وعمليات التكامل بني البلدان األفريقية بدالً من أن تعرقل هـذا               

فعلى سبيل املثال، دعم األونكتاد املفاوضات التجارية األفريقية الـيت جـرت يف             . عالتوسي
جنيف يف إطار التحضري ملشروع إعالن أكرا بشأن مفاوضات الدوحة الذي أعـد للـدورة      

 كـانون   ٣ -نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٩(السابعة ملؤمتر وزراء التجارة يف االحتاد األفريقي        
ثل األثر املباشر هلذا الدعم يف اعتماد الوزراء لـذلك املـشروع            ومت). ٢٠١١ديسمرب  /األول

وتقدميه رمسياً إىل منظمة التجارة العاملية باعتباره إسهام الوزراء يف مفاوضات املؤمتر الوزاري             
وشدد املشروع على ضرورة الفروغ قريباً من مفاوضات جولة         . الثامن ملنظمة التجارة العاملية   

 املفاوضات موجهة حنو التنمية وأن تساهم يف التنمية االقتـصادية يف           الدوحة وأن تكون هذه   
وقُدم كذلك الدعم إىل أقل البلدان منواً الواقعة يف أفريقيا يف إعداد مشاريع قـرارات          . أفريقيا

وأُقرت مشاريع القرارات هـذه أيـضاً يف املـؤمتر          . وزارية اعتمدها وزراء التجارة األفارقة    
مة التجارة العاملية، وهذا اإلقرار يدل، هو أيضاً، على التأثري املباشر لدعم            الوزاري الثامن ملنظ  

وقدم األونكتاد أيضاً املشورة والدعم يف جمال بناء القدرات إىل البلدان األفريقيـة             . األونكتاد
اليت هي يف طريقها إىل االنضمام إىل منظمة التجارة العاملية، ومنها اجلزائر والرأس األخـضر               

  .ل والسودانوسيشي
ووفر األونكتاد، بشكل مكثف، املساعدة التقنية والتدريب لألمانة الثالثية املكونـة             -٢٧

من مسؤولني من مجاعة شرق أفريقيا والسوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنـوب األفريقـي           
واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، ألجل وضع الصيغة النهائية التفـاق التجـارة احلـرة              

وستشكل هذه النصوص األساس النطـالق املفاوضـات        . لنصوص القانونية ذات الصلة   وا
 األعضاء يف التجمعـات     ٢٦  لفيما بني البلدان ا   " اتفاق التجارة احلرة الثالثي   "املتعلقة بإنشاء   

االقتصادية املذكورة، على حنو ما اُتفق عليه يف مؤمتر القمة الثالثي الثاين لرؤسـاء الـدول                
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وخـالل  .  يف جوهانسربغ جبنـوب أفريقيـا      ٢٠١١يونيه  /املعقود يف حزيران  واحلكومات  
، يف إعـداد    "العالمة التجارية للجنوب األفريقي   "، شرع األونكتاد، بالتعاون مع      ٢٠١١ عام

النماذج األساسية الالزمة للمفاوضات املتعلقة بالتعريفات اجلمركية واملتوقـع أن تبـدأ يف             
فرقـة العمـل    " األنشطة، كما يف العام السابق، دعـم         وكان اهلدف من هذه   . ٢٠١٢ عام

يف جهودها اهلادفة إىل تنسيق وتطوير االستراتيجيات والسياسات املشتركة لتحسني          " الثالثية
  .التكامل والتنسيق بني اللجان االقتصادية اإلقليمية الثالث

عـم   د.تعزيز إطار سياسات اخلدمات والقدرات اإلنتاجية يف جمـال اخلـدمات          -٢٨
األونكتاد اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي والسوق املشتركة لشرق أفريقيـا واجلنـوب            
األفريقي من خالل توفري التدريب واملشورة املتخصصني بشأن القـضايا املتـصلة بتجـارة              
اخلدمات، وتقدمي الدعم يف جمال تطوير أطر حترير اخلـدمات ويف األعمـال التحـضريية                

وساهم العمل يف هذه اجملاالت يف إدماج جتارة اخلدمات بـني   .  بالتحرير للمفاوضات املتعلقة 
البلدان األفريقية يف االستراتيجيات التجارية واإلمنائية الوطنية ويف دفع البلـدان إىل التعهـد              

وقُدم أيضاً دعم مماثل بشأن اخلدمات      . بالتزامات بتحرير قطاعات اخلدمات املتصلة بالتجارة     
 األفريقية على املشاركة يف املفاوضات املتعلقة بالشراكة االقتصادية، وركـز           ملساعدة البلدان 

اآلثار اإلمنائية املترتبة على الشراكات االقتـصادية       وفهم  هذا الدعم على ضمان زيادة إدراك       
وعلى أمهية ضمان أن يتعزز التكامل اإلقليمي مبفاوضات الشراكة االقتصادية بدالً مـن أن              

  .يضعف
األونكتاد أيضاً على حتسني فهم وتقاسم اخلربات بشأن األطـر التنظيميـة            ويعمل    -٢٩

فقد . واملؤسسية الالزمة لضمان نتائج مفيدة لتحرير اخلدمات، مبا يف ذلك يف السياق اإلقليمي
البعـد التنظيمـي    : اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن اخلدمات والتنمية والتجارة       "ركز  

 إطار األونكتاد، والعمل التحليلي املتصل به، على خـدمات البنيـة            ، املعقود يف  "واملؤسسي
ويف دورته  . التحتية، مبا يف ذلك اخلدمات املالية وخدمات الطاقة واملياه واالتصاالت والنقل          

، تقامست البلدان األفريقية مع البلدان األخـرى أفـضل ممارسـاهتا وأفـضل              ٢٠١١ لعام
 يف االجتماع اإلطار السياسايت والتنظيمي واملؤسسي       وُعرض أيضاً . استخلصته من دروس   ما

للبنية التحتية يف أوغندا استناداً إىل استعراض سياسات اخلدمات فيها، وشاركت يف االجتماع 
 ٢٤-٢٣ (٢٠١٢وحبثت دورة االجتماع لعام     . أيضاً الرابطة األفريقية ملنظمي املرافق العامة     

 خدمات البنية التحتية، مبـا يف ذلـك التطـور     آخر ما طرأ من تطورات على   )فرباير/شباط
التنظيمي اجلديد يف هذا اجملال، وسعت إىل زيادة توضيح القضايا الرئيسية املتعلقـة بإنـشاء               

  . األطر التنظيمية واملؤسسية يف قطاعات خدمات البنية التحتية يف البلدان الناميةأنسب
سـاعد األونكتـاد بلـدين       .دعم صوغ السياسات التجارية والنهوض بالتجارة       -٣٠

يف وضـع أطـر     ) منها أنغوال (وال يزال يساعد عدة بلدان أخرى       ) أحدمها رواندا (أفريقيني  
هـي  هذه األطر، اليت توضع مع الوزارة املسؤولة عن قضايا التجـارة،            و. سياساهتا التجارية 

ن هـذه   خطوة أوىل يف مساعدة البلدان على وضع ومراجعة سياساهتا التجارية للتأكد من أ            
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فأطر السياسات التجارية املدفوعة بالتنمية هي أطر أساسية إلجيـاد          . السياسات تعزز التنمية  
  .اإلطار الذي ميكّن من تيسري منو التجارة ويعزز، يف اآلن ذاته، التنمية الشاملة للجميع

ي ويف جمهود كبري ملساعدة البلدان النامية، مبا فيها البلدان األفريقية، علـى التـصد               -٣١
للحواجز التجارية القائمة أمام النهوض بالتجارة، قام األونكتاد، بالتعاون مـع عـدد مـن               
الوكاالت الشريكة، بوضع برنامج الشراكة املتعدد السنوات للشفافية يف التجارة بشأن مجع            

ويشمل الـشركاء   . ألفريقية وأسواقها التصديرية  البيانات عن التدابري غري التعريفية للبلدان ا      
وتتوىل هذه اجلهات   ) وكذلك البنك الدويل ومركز التجارة الدولية     (مصرف التنمية األفريقي    

. مجع البيانات املتعلقة بالتدابري غري التعريفية للبلدان األفريقية وألسواقها التصديرية الرئيـسية           
ات يف جمال مجع البيانات املتعلقة بالتـدابري غـري          ومن املزمع عقد حلقات عمل لبناء القدر      

التعريفية وحتليلها يف إطار مبادرة الشفافية يف التجارة لفائدة السوق املشتركة لشرق أفريقيـا             
  .واجلنوب األفريقي، واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، ومجاعة شرق أفريقيا

ميت زامبيا وموزامبيق على النظـر       ساعد األونكتاد حكو   . اإلبداعية دعم الصناعات   -٣٢
وقـدمت  . يف وضع سياسات بشأن الصناعات اإلبداعية لتيسري تطوير مثل هذه الصناعات          

املساعدة إىل البلدين يف إنشاء جلنة مشتركة بني الوزارات معنية باالقتصاد اإلبـداعي بغيـة               
 وإضـافة إىل    .تيسري رسم السياسات واختاذ إجراءات ملموسة بشأن الصناعات اإلبداعيـة         

تعزيز الصناعات اإلبداعية ألغراض التنمية     ) أ: ( دراستني ٢٠١١ذلك، نشر األونكتاد يف عام      
وأجـري حتليـل    . بتعزيز الصناعات اإلبداعية ألغراض التنمية يف موزامبيق      ) ب(يف زامبيا و  

حددت و. للميزان التجاري للمنتجات اإلبداعية مشل إمكانات التجارة بني البلدان األفريقية         
  .املنتجات األكثر قابلية للتصدير

:  التجارية وتيـسري التجـارة     )اللوجستيات(بناء القدرات يف جمال اإلمدادات        -٣٣
 بلداً أفريقياً، حىت هـذا      ١٧ مشارك من    ٤٠٠ استفاد أكثر من     .التدريب من أجل التجارة   

ة املـوانئ،   وتناولت األعمـال الرئيـسية إدار     . يتدريب التجار لل أنشطة   ١٠التاريخ، من   
كـانون  ويف  . واالستثمار الدويل، والتجارة الدولية، والسياحة املستدامة ألغراض التنميـة        

 بنجاح إجناز مرحلة التنفيذ املباشر ملشروعه       ي، احتفل برنامج التدريب التجار    ديسمرب/األول
ومتكن الربنامج، من خالل مشروعه يف أنغـوال، مـن          . ٢٠٠٧يف أنغوال، الذي بدأ يف عام       

إدارة املـوانئ، والـسياحة     :  ميادين خمتلفة متصلة بالتجارة هي     ٦ حلقة عمل يف     ٢١تنظيم  
املستدامة، وتغري املناخ وسوق الكربون ومحاية املستهلك، واالستثمار الـدويل، والقـدرات            

 عام نشاط بالنسبة لربنامج التدريب اخلاص باملوانئ يف إطـار           ٢٠١١وكان عام   . اإلنتاجية
اإلنكليزية (ب من أجل التجارة، الذي يعمل من خالل شبكتني مزدوجيت اللغة            برنامج التدري 
بنجـاح   أن يتموا وتستغرق الدورة سنتني وجيب على املشاركني فيها        . يف أفريقيا ) والفرنسية

ديسمرب /كانون األول وشهد شهر   . كالً من املقررات الثمانية وأن يدافعوا عن أطروحة خترج        
 مديراً متوسط   ٢٤امج التدريب اخلاص باملوانئ، الذي كان يضم        خترج الصف األول من برن    
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ومنح كل من املشاركني الناجحني شهادة      . املستوى من وسط املوانئ، منهم ستة من النساء       
  .األونكتاد يف جمال اإلدارة احلديثة للموانئ

ظام الن:  التجارية وتيسري التجارة)اللوجستيات(بناء القدرات يف جمال اإلمدادات   -٣٤
 بلداً أفريقياً من الدعم الـذي       ٤٠ استفاد ما جمموعه     ).أسيكودا(اآليل للبيانات اجلمركية    

وقد نظمت دورات تدريب متعددة     ). أسيكودا(يقدمه برنامج النظام اآليل للبيانات اجلمركية       
 تتيح نقل الدراية العملية واملهارات اليت يتضمنها الربنامج بصورة كاملة إىل أفرقـة وطنيـة،              

.  من جانب اإلدارات اجلمركية الوطنيـة      استمرار تطبيقه يف األجل الطويل    وبالتايل، ضمان   
وواصل برنامج مساعدة تقنية ميوله االحتاد األورويب دعم األنـشطة مـع أمانـة اجلماعـة                
االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا لتحسني النظم اجلمركية الوطنية القائمة ووضـع وتنفيـذ            

وسريكز هذا املشروع،   . ر إقليمي يقوم على آخر إصدار من برنامج أسيكودا        نظام مرور عاب  
وسـيمتد، يف   )  جنامينا - بانغي ودواال    -دواال  (يف عنصره املتعلق باملرور العابر، على ممرين        

ويهدف برنامج مساعدة تقنية متوله حكومة هولندا       . مرحلة ثانية، إىل بلدان أخرى يف املنطقة      
الصحة النباتية والتصديق عليها لدى تقدمي بيانات التصدير اجلمركية          هادات جتهيز ش  إىل أمتتة 

، شـرعت   ٢٠١١ويف عام   . وسيطبق النظام أوالً يف أثيوبيا    . بغية تسريع إجراءات التخليص   
هيئة اإليرادات يف رواندا يف مشروع كبري للتحديث واإلصالح يشتمل علـى االنتقـال إىل               

وسيوسع املشروع نطاق اسـتخدام النظـام ليـشمل    . كودااإلصدار األخري من برنامج أسي    
ىل النظـام   يـستند إ  " نظام شباك وحيـد   "وكاالت حكومية أخرى من أجل إنشاء وتنفيذ        

كما بدأت أنشطة تنفيـذ نظـام   . اجلمركي ويستخدم احللول التكنولوجية لربنامج أسيكودا    
ليبية ومـايل وسـان تـومي       أسيكودا أو تواصلت يف جيبويت وليبرييا واجلمهورية العربية ال        

ونظم عدد كبري من الدورات التدريبية لربنامج أسيكودا بشأن         . وبرينسييب وتونس وزمبابوي  
وبناء القدرات لفائدة البلدان األفريقية اليت تـستخدم النظـام علـى            " الدراية العملية "نقل  

واشـتملت  . تاملستويني الوطين واإلقليمي يف جمال اجلمارك ومسائل تكنولوجيا املعلومـا         
الدورات اجلمركية، بصورة رئيسية، على االنتقائية وإدارة املخاطر، وتقييم وتنفيـذ املـرور             

وركزت دورات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على بنية قواعد البيانات وإدارهتا،          . العابر
  .وتبادل املعلومات واالتصاالت، وتكنولوجيا الويب، وصيانة الُنظم وتطويرها

سـيما   يتسم النقل وتيسري التجارة بأمهية حامسة للعديد من البلدان يف أفريقيا، وال           و  -٣٥
ويسر األونكتاد عقد   . أقل البلدان منواً والبلدان غري الساحلية ذات الوضع اجلغرايف غري املوايت          

حلقات عمل وطنية بشأن التقييم وتقدمي خدمات استشارية بـشأن النقـل يف بوتـسوانا               
 /آبويف  .  وغانا ومايل واملغرب وناميبيا ورواندا ومجهورية ترتانيا املتحـدة         وبوركينا فاسو 

تعزيز قدرات البلدان الناميـة يف      "، أنشأ األونكتاد مشروعاً جديداً عنوانه       ٢٠١١أغسطس  
أفريقيا وآسيا لدعم مشاركتها الفعالة يف التفاوض على ترتيبات تيـسري التجـارة الثنائيـة               

وهذا املشروع، الذي يشكل جزءاً من الـشرحية الـسابعة          ". األطرافواإلقليمية واملتعددة   
 شهراً وسوف يفيد بلداناً يف شرق       ٣٢حلساب التنمية التابع لألمم املتحدة، سوف يستغرق        
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وإضافة إىل ذلك، سيتم مشل بوروندي      . أفريقيا مثل مجهورية ترتانيا املتحدة وأوغندا ورواندا      
وقد التزم هذان البلدان، خـالل الـسنوات القليلـة          . قاليميةوكينيا باألنشطة اإلقليمية واأل   

وتتسم . املاضية، بعدد متزايد من مبادرات تيسري التجارة الثنائية واإلقليمية واملتعددة األطراف          
إدارة هذه االلتزامات إدارة فعالة وضمان تواؤمها مع األهداف اإلمنائية الوطنية بأمهية حامسة             

  . لنجاح تيسري التجارة
الـذي أطلقـه    " املنافسة اخلاص بأفريقيا  "إن برنامج   . دعم رسم سياسات املنافسة     -٣٦

، قد صمم خصيصاً ملساعدة البلدان األفريقية يف تطـوير اهلياكـل            ٢٠٠٩األونكتاد يف عام    
اإلدارية واملؤسسية والقانونية املالئمة من أجل تنفيذ قانون وسياسـات املنافـسة ومحايـة              

وعلى الصعيد الوطين، قدم األونكتاد، بدعم من البلدان والـربامج          .  فعاالً املستهلكني تنفيذاً 
صياغة تشريعاهتا اخلاصة باملنافسة، مبا يف ذلك من  )أ(املاحنة، املساعدة إىل البلدان األفريقية يف 

تنظيم دورات تدريبية للمسؤولني عن عمل الـسلطات         )ب(خالل حتليل قطاعات حمددة؛     
وإضافة إىل ذلـك، قـدم      ". ثقافة منافسة "املسامهة يف إجياد     )ج(ملنافسة؛ و الوطنية املعنية با  

األونكتاد إىل البلدان األفريقية مساعدة تقنية تتعلق بإعداد أو اعتماد أو تنقيح تشريعاهتا الوطنية 
اخلاصة باملنافسة وبناء قدراهتا املؤسسية الوطنية من أجل تعزيز فعاليـة تـشريعاهتا اخلاصـة               

وساعد أيضاً البلدان األفريقية يف حتسني سياساهتا وتـشريعاهتا اخلاصـة حبمايـة             . ةباملنافس
والبلدان األفريقية اليت استفادت من مساعدة األونكتاد هي أنغوال وبنن وبوتسوانا . املستهلكني

تـومي   والكامريون والرأس األخضر ومجهورية أفريقيا الوسطى وجزر القمر ورواندا وسان         
شيل وسرياليون وجنوب أفريقيا وسوازيلند ومجهورية ترتانيا املتحدة وزامبيـا           وسي يبوبرينسي

وعلى الصعيد اإلقليمي، ساعد األونكتاد املنظمات اإلقليمية يف أفريقيا على صياغة . وزمبابوي
واجلهات اليت استفادت من مساعدة األونكتاد هي . وتنفيذ تشريعاهتا اإلقليمية اخلاصة باملنافسة

شتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي، وبلدان شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي،          السوق امل 
واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واجلماعة اإلمنائية للجنـوب األفريقـي، واالحتـاد             

  .االقتصادي والنقدي لوسط أفريقيا، واالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا
يف جمال السلع الزراعية، واصل األونكتاد تنفيذ أنشطة        . الزراعة والسلع األساسية    -٣٧

الذي " برنامج السلع الزراعية جلميع بلدان جمموعة أفريقيا والكارييب واحمليط اهلادئ         "يف إطار   
وُعقدت سلسلة من املناسبات حول موضوع بناء القدرات واشتملت         . ميوله االحتاد األورويب  

حلقيت عمل   )ب(عموم أفريقيا بشأن القطن يف بنن؛       مؤمتر ألصحاب املصلحة يف      )أ: (على
، لفائـدة   "بوابة استحقاق االستدامة  "إقليميتني بشأن تطوير معايري الزراعة الغذائية وإطالق        

 بالفرنسية يف السنغال وللبلدان الناطقـة باإلنكليزيـة يف          ةغرب ووسط أفريقيا الناطق   بلدان  
حلقة عمل ُعقدت يف مجهورية ترتانيا املتحـدة         )ج(مجهورية ترتانيا املتحدة، على التوايل؛ و     

بشأن خارطة طريق لبورصات السلع األساسية بوصفها أدوات إلنتاج األغذية القائمة علـى             
وإضافة إىل ذلك، ساهم األونكتاد يف      . الزراعة وللتجارة يف شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي      

دور القطن  " التجارة الدولية بشأن     حلقة عمل إقليمية للجهات صاحبة املصلحة نظمها مركز       



TD/B/EX(55)/2/Rev.1 

GE.12-50992 16 

واشترك األونكتاد، بالتعاون مع الوكاالت املعنية      . يف كينيا " يف االستراتيجية املتعلقة باملالبس   
بتنفيذ برنامج السلع الزراعية جلميع بلدان جمموعة أفريقيا والكارييب واحمليط اهلادئ وأمانـة             

اجتماع لنشر النتائج اليت حققها الربنـامج،       هذه اجملموعة ووحدة تنسيق الربامج، يف تنظيم        
وإضافة إىل ذلـك، دعـم      . بغية مساعدة اجلهات صاحبة املصلحة يف حتديد أنشطة املتابعة        

األونكتاد إنشاء منصة للتجارة اإلقليمية إلجراء ربط شبكي بني بورصات السلع األساسـية             
  ).غنداأثيوبيا وكينيا وزامبيا ومالوي وأو(الوطنية اخلمس القائمة 

 الـيت أطلقهـا     البيولوجيـة استمرت مبادرة التجارة    . البيولوجيةمبادرة التجارة     -٣٨
 والشركاء  البيولوجيةاألونكتاد يف تقدمي املساعدة التقنية وخدمات املشورة إىل برامج التجارة           

وقُدمت املساعدة أيضاً يف تطبيق مفهوم ومنـهجيات التجـارة          . العاملني بشأهنا يف أوغندا   
وقُدم الدعم للجهود اهلادفـة إىل  . يف ذلك تطوير سالسل القيمة وتقييم التأثري    ، مبا يولوجيةالب

ويف جمال التجارة، أجريت دراسات     . صوغ املشاريع والوصول إىل األسواق، ومجع األموال      
مثل الالئحة التنظيميـة    (وُعقدت اجتماعات تشاور إقليمية بشأن تدابري غري تعريفية خمتارة          

وفيما يتعلق بترويج املنتجات األفريقية، ُسـلط       ).  لالحتاد األورويب اخلاصة باألغذية    اجلديدة
بـرامج   مـن خـالل   البيولـوجي الضوء على منتجات وخدمات خمتارة قائمة على التنوع  

  . بني مؤسسات األعمال واملشاركة يف املعارض التجارية يف تسعة بلدان أفريقيةاملعامالت
كتيـب  "صدر، خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير،        . االستثماربناء القدرات بشأن      -٣٩

 تـشجيع ، وهو دليل عملي للدبلوماسيني الذين يعملـون يف          " االستثمار للدبلوماسيني  تشجيع
وُوزع الكتيب على نطاق واسع وأُرسل إىل مؤسـسات         . االستثمار األجنيب املباشر يف بلداهنم    

وعالوة على ذلك،   . الدبلوماسية لدى األمم املتحدة    االستثمار يف أفريقيا وإىل البعثات       تشجيع
استمر إعداد أدلة استثمار توفر للمستثمرين احملتملني معلومات دقيقة وموضوعية وحديثة عـن             

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، ُعرضت أدلة بشأن       . فرص االستثمار الناشئة يف بلد من البلدان      
مؤمترات وأحداث دولية رئيسية منها مـؤمتر األمـم         بنن وجزر القمر واملغرب وزامبيا خالل       

املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منواً، واالجتماع السنوي اخلاص باالستثمار يف ديب وغريمهـا              
 البلدان املستفيدة، ومنها زامبيـا،    أشارتونتيجة هلذا اجملهود،    . من املناسبات الوطنية واإلقليمية   

  .ت القطعية اليت صدرت عن مستثمرين جددحدوث زيادة يف االلتزاماإىل 
الذي وضعه األونكتاد، وهو نظام من ُنظم       " اللوائح التنظيمية اإللكترونية  "أما نظام     -٤٠

.  بلداً أفريقياً  ١١احلكومة اإللكترونية جاهز للتنفيذ وميكن تكييفه، فهو يطبق بالفعل اآلن يف            
دمي املساعدة املخصصة إىل بـنن وبوركينـا        وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، استمر أيضاً تق      

فاسو والكامريون وأثيوبيا وكوت ديفوار ومايل واملغرب والنيجر ورواندا وتوغو يف تبـسيط     
  .اإلجراءات وتنفيذ حلول احلكومة اإللكترونية

وبغية حتسني القدرة التقنية للبلدان األفريقية لتمكينها من املشاركة على حنو فعال يف               -٤١
ات الدولية املتعلقة مبعاهدات االستثمار، وتنفيذ هذه املعاهدات تبعاً لذلك، واصلت           املفاوض
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وقد ثبت أن حلقات العمل     . األمانة تقدمي املساعدة املخصصة إىل عدد من البلدان اليت طلبتها         
اإلقليمية والوطنية اليت عقدها األونكتاد واملشورة املخصصة اليت قدمها كانـت ذات أمهيـة              

وخالل الفتـرة  .  زيادة القدرات التقنية للمتفاوضني على اتفاقات االستثمار الدولية   حامسة يف 
املشمولة بالتقرير، قام برنامج اتفاقات االستثمار الدولية بإجناز وعقد دورة تعلم عـن بعـد               
بشأن سياسات منع نشوب املنازعات لفائدة أنغوال والبلدان الناطقة بالربتغاليـة، أعـدت              

وإضافة إىل ذلك، قـام برنـامج       . يرنامج األونكتاد اخلاص بالتدريب التجار    لتعاون مع ب  با
اتفاقات االستثمار الدولية، يف إطار تقدمي املشورة املخصصة، مبراجعة معاهدات االسـتثمار            
الثنائية النموذجية اخلاصة مبصر وجنوب أفريقيا وبإبداء تعليقات بشأهنا، فساعد بذلك علـى             

  .ين على التكيف مع التحديات اإلمنائية الناشئةتعزيز قدرة هذين البلد
دليله املرجعي  "،  ٢٠١١نشر األونكتاد، يف النصف األول من عام        . امللكية الفكرية   -٤٢

". الستخدام حقوق امللكية الفكرية يف حفز إنتاج املستحضرات الصيدالنية يف البلدان النامية           
 تدريبية حول حقوق امللكية الفكريـة       وأُتيحت نسخ من الدليل املرجعي للقضاة خالل دورة       

واإلنتاج احمللي للمستحضرات الصيدالنية لفائدة بلدان غرب أفريقيا وبلدان اجلنوب األفريقي           
وقد أُعـدت الـدورة     .  يف أملينا، غانا   ٢٠١٢يناير  /كانون الثاين  ٢١ إىل   ١٧يف الفترة من    

موزامبيق ونيجرييـا وجنـوب     التدريبية لعاملني يف السلك القضائي من الكامريون وغانا و        
دورة تدريبية مـشاهبة للقـضاة      " الوكالة األملانية للتعاون الدويل   "وعقد األونكتاد و  . أفريقيا

 ٢٠١٢مـارس  /الوطنيني من مصر وأثيوبيا ورواندا ومجهورية ترتانيا املتحدة وأوغندا يف آذار  
كتاد اللمسات األخرية    وضع األون  ٢٠١١ديسمرب  /ويف كانون األول  . يف أديس أبابا، أثيوبيا   

على سلسلة دراسات احلاالت اليت يصدرها بشأن اإلنتاج احمللي للمستحضرات الصيدالنية يف    
. اليت كانت تشكل جزءاً من مشروع أكرب ُينفذ مع منظمة الصحة العامليـة            والبلدان النامية،   

حلاالت اليت جيريها   واهلدف من دراسات ا   . وتشمل السلسلة بلداناً أفريقية مثل أثيوبيا وأوغندا      
األونكتاد هو حتديد العوامل اليت هلا أثر حاسم يف جناح عمليات نقل التكنولوجيا الصيدالنية              
بغية التمكني من إنتاج األدوية بشكل قابل لالستمرار يف البلدان الناميـة ودوام احلـصول               

 الـدويل   املركـز "عليها، وهي جزء من مشروع تعاوين أوسع مع منظمة الصحة العامليـة و            
. لضمان زيادة إمكانية حصول الفقراء على املنتجات الصيدالنية       " للتجارة والتنمية املستدامة  

ويقوم األونكتاد حالياً، رداً على طلب تلقاه من اللجنة الوطنية للملكية الفكرية يف مـصر يف     
 إىل  ، مبساعدة احلكومة يف إعداد سياسة للملكية الفكرية ملـصر اسـتناداً           ٢٠١١ بداية عام 

ويتضمن مـشروع التقريـر     . ٢٠١١مايو  /أيارمقابالت أجراها مع اجلهات املعنية احمللية يف        
االستشاري توصيات بشأن النهوض بالصناعات احمللية، مبا يف ذلك قطاعـا املستحـضرات             
الصيدالنية وبرامج احلاسوب، ويبحث القضايا املتعلقة باجملال العام والصلة بني امللكية الفكرية      

 دراسة لربنـامج األمـم      ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول وأخرياً، أجنز األونكتاد يف     . ملنافسةوا
املتحدة اإلمنائي تقيِّم تأثري تنفيذ اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكيـة الفكريـة يف               

تنفيـذ اجلوانـب    ووتتفاوض إثيوبيا اآلن على االنضمام إىل منظمة التجارة العاملية،          . إثيوبيا
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أحد األمور الرئيسية املطلوبة مـن الـدول        هو  تصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية       امل
  . األعضاء يف منظمة التجارة العاملية

األفريقية " إمربيتيك" قدم األونكتاد املساعدة إىل مراكز مشروع        .املشاريعدعم تنمية     -٤٣
ات الدراسية بـشأن تنظـيم   من خالل توفري اخلدمات االستشارية وعقد حلقات العمل واحللق  
 للمـشاريع  املشاريع و  ملنظميالسياسات املتعلقة بالروابط مع قطاع األعمال، وتوفري التدريب         

، وتقـدمي الـدعم     )أي املوردين املشاركني يف برنـامج الـروابط       (الصغرية واملتوسطة احلجم    
 موهلـا االحتـاد     عدد من األنشطة الـيت    ُنفذ  ويف هذا الصدد،    . للشبكات واملبادرات اإلقليمية  

 ١٥ املـشاريع يف     منظمي من   ٥٠٠األورويب مبسامهة مالية ملدة أربعة أشهر، وشارك فيها حنو          
 وتنمية املـشاريع  املشاريع   تنظيم املشاريع وتعزيز    تنظيمبلداً أفريقياً وهدفت إىل تطوير شبكات       

بيق وجنوب أفريقيـا    وجرت هذه األنشطة يف بنن وأثيوبيا وغانا وموزام       . يف البلدان املستفيدة  
وانضمت جنوب أفريقيا إىل شـبكة إمربيتيـك يف         . ومجهورية ترتانيا املتحدة وأوغندا وزامبيا    

وشارك األونكتـاد، يف    ". الصغريةاملشاريع  وكالة تنمية   " بفضل تعاون جديد مع      ٢٠١١ عام
ـ  املشاريع وتنميـة    تنظيمشبكات إمربيتيك لتعزيز    "إطار متابعة مشروعه املعنون      ، يف "شاريعامل

تنظيم حلقات عمل بشأن السياسات هتدف إىل عرض ومناقشة هدف توفري اإلرشادات العملية             
ملتخذي القرارات وغريهم من اجلهات صاحبة املصلحة بشأن تنفيذ العناصر الرئيسية احملـددة             

ا وعرض األونكتاد، يف حلقات عمل ُعقدت يف إثيوبيا وغان        .  املشاريع بتنظيمللسياسات اخلاصة   
 املشاريع وطلب من املشاركني العمل بأدوات التقيـيم الـذايت           تنظيمواملغرب، إطار سياسات    

ويهدف برنامج إمربيتيك إىل    .  املشاريع الوطين  تنظيماملتاحة لتحديد الثغرات اجلوهرية يف نظام       
ة تيـسري   وبغي.  بلداً أفريقياً  ١٢ املشاريع يف البلدان النامية، وهو يعمل اآلن يف          بتنظيمالنهوض  

 املشاريع، قُـدم    تنظيمتوافق اآلراء وتبادل أفضل املمارسات فيما بني البلدان األفريقية يف جمال            
الدعم إىل مراكز إمربيتيك األفريقية ملساعدهتا على املشاركة يف مناسبات عاملية، مثل االجتماع             

 املـشاريع،   لتنظـيم السنوي ملديري إمربيتيك الذي ُعقد يف جنوب أفريقيا، واألسبوع العاملي           
، من بلـدان منـها موريـشيوس    مضيف رمسيالذي أشرك العديد من املراكز األفريقية بصفة      

  . ونيجرييا وأوغندا وزمبابوي
 واصل األونكتاد تقدمي اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية إىل قطـاع           .التأمني  -٤٤

املركـز األفريقـي    "و" ريقية للتأمني املنظمة األف "التأمني األفريقي، بوسائل منها التعاون مع       
واستمر العمل يف سياق مشروع لبناء القدرات من أجل تعزيـز تنميـة             ". ملخاطر الكوارث 

 الصغرية واملتوسطة احلجم وإمكانية احلصول على التمويـل والتـأمني يف املغـرب              املشاريع
 ال يوجـد  هأن) أ(ويف هذا السياق، بينت حبوث األونكتاد اليت أجريت على الطبيعة       . وتونس

 الصغرية واملتوسطة احلجم لدور التأمني يف قطاع األعمال،         املشاريع لدى   يانفهم ووعي كاف  
 الـصغرية واملتوسـطة     املشاريعأن هناك حاجة إىل حتسني تكييف منتجات التأمني مع          ) ب(

دَّدة أن وسطاء التأمني ليسوا على درجة كافية من االطالع على االحتياجات احمل) ج(احلجم، 
وملعاجلة هذه  .  هذه االحتياجات  إدراك من    واملتوسطة احلجم إىل التأمني أو      الصغرية للمشاريع
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ومعظم .  حلقة تدريب لبناء القدرات٢٢ أدلة وكتيبات تدريب وُنظمت ١٠القضايا، أُعدت 
معدات ومنتجات التدريب اليت مت إعدادها يف هذا السياق ميكن أن تفّصل حسب الطلـب               

  . لتستخدم يف بلدان أفريقية أخرىوأن تكّيف
 خالل الفترة املشمولة بالتقرير، استفاد عدد من الدول األعضاء          .احملاسبة واإلبالغ   -٤٥

األفريقية من األنشطة اليت قام هبا األونكتاد يف جمايل احملاسبة واإلبالغ وما يتصل هبمـا مـن              
ن وعشرون بلداً أفريقياً يف الـدورة     وشارك اثنا . كمةوالقضايا البيئية واالجتماعية وقضايا احل    

الثامنة والعشرين لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين باملعايري الدولية للمحاسـبة واإلبـالغ          
. ٢٠١١أكتـوبر   /تـشرين األول  التابع لألونكتاد، اليت ُعقدت يف قصر األمم يف جنيف يف           

ناقشات مائدة مـستديرة يف      م ٢٠١١مايو  /أياروعالوة على ذلك، عقد األونكتاد يف هناية        
جنوب أفريقيا بغية وضع أداة لتقييم قدرة كل بلد على ضمان عملية إبالغ عالية اجلودة من                

. وضمت املائدة املستديرة اجلهات الرئيسية املهتمة مبسألة اإلبالغ يف البلد         . جانب الشركات 
. آلنية والبالغـة األمهيـة  ووفرت املائدة املستديرة زمخاً للحوار الوطين حول مسائل اإلبالغ ا    

 إجراء اختبارات منوذجية ألداة تقييم القدرة على اإلبـالغ          ٢٠١٢ ويعتزم األونكتاد يف عام   
اليت وضعها فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين باملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغ، وذلك يف 

لعربية يف أفريقيا مناسـبة إقليميـة       وُعقدت أيضاً يف املنطقة الناطقة باللغة ا      . بلدين يف أفريقيا  
إلذكاء الوعي بشأن إطار بناء القدرات وأداة التقييم اللذين أنشأمها األونكتاد وفريق اخلرباء             

  .احلكومي الدويل املذكور
نظـام إدارة   "خالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصل برنـامج         .إدارة الديون دعم    -٤٦

 األونكتاد دعم أفريقيا على املستوى الدويل واإلقليمـي         الذي وضعه " الديون والتحليل املايل  
والقطري يف جمال تعزيز القدرات البشرية واملؤسسية إلدارة الديون إدارة فعالة ومـستدامة،             

وعلى املستويني اإلقليمي والدويل، يواصـل      . دعماً للحد من الفقر وللتنمية وحسن اإلدارة      
عىن بتقدمي املساعدة التقنية يف جمال إدارة الديون        الربنامج تعزيز شراكته مع منظمات أخرى ت      

املركز اإلقليمي للمـساعدة التقنيـة      (يف أفريقيا، مثل البنك الدويل، وصندوق النقد الدويل         
، "معهد إدارة االقتصاد الكلي والشؤون املالية لبلدان شرق وجنـوب أفريقيـا           "، و )ألفريقيا

، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليـدان  " احلسابات املنظمة الدولية للمؤسسات العليا ملراجعة    "و
واهلدف من هذه الشراكات هو توفري هنج أمشل للتـصدي للتحـديات الـيت              . االقتصادي

تواجهها البلدان األفريقية يف بناء قدرهتا على إدارة الديون، وفقاً للميزة النسبية لكل جهة من               
  . اجلهات اليت توفر التعاون التقين

ظام إدارة الديون والتحليل املايل مشاركة فعالة يف العديد مـن العناصـر             وشارك ن   -٤٧
وهذا املرفق هو مرفق منح متعـدد       ". مرفق إدارة الديون التابع للبنك الدويل     "املكونة ملبادرة   

اجلهات املاحنة يهدف إىل تعزيز القدرة على إدارة الديون واملؤسسات اليت تتوىل هذه اإلدارة،              
: وهلذا املرفق ثالثة مكونات هي . ع بصورة رئيسية على البلدان املنخفضة الدخل      مبا يعود بالنف  

تنظيم تطبيق  ) ب(تنفيذ بعثات تقييم أداء عملية إدارة الديون يف البلدان اليت تطلب ذلك؛             ) أ(
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 البلدان، لصياغة وتنفيذ استراتيجية متوسطة األجل إلدارة الـديون؛          بقيادةجمموعة أدوات،   
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، شـارك برنـامج        . إلصالح إدارة الديون  وضع خطط   ) ج(

نظام إدارة الديون والتحليل املايل، أو كان من املقرر أن يشارك، يف بعثات لتقييم أداء عملية                
إدارة الديون يف زمبابوي ومجهورية أفريقيا الوسطى والسودان، ويف بعثة حتـضريية بـشأن              

األجل إلدارة الديون يف رواندا، ويف بعثة بشأن خطة إصالح مرفـق            االستراتيجية املتوسطة   
وقد لقيت مشاركة الربنامج يف أنشطة مرفـق  . إدارة الديون يف مجهورية الكونغو الدميقراطية 

إدارة الديون هذه صدى إجيابياً لدى اجلهات املعنية مبرفق إدارة الـديون ولـدى البلـدان                
برنامج نظام إدارة الديون والتحليل املايل، سعياً إىل زيـادة          وإضافة إىل ذلك، قام     . املستفيدة

تعزيز دعمه اإلقليمي ألفريقيا الناطقة بالفرنسية وزيادة فاعلية التنسيق مع املؤسسات التقنيـة             
األخرى اليت تقدم مساعدة متويل عامة يف املنطقة، بتجديد تعيني أحد موظفيه يف بامـاكو،               

ويف موازاة ذلك، استفاد الربنـامج      . ٢٠١١نوفمرب  /شرين الثاين تمايل، لسنة إضافية تبدأ يف      
 من أجل دعم األنشطة اليت      ٢٠١١ مرة أخرى من الدعم املايل الذي قدمته فرنسا خالل عام         

 بيساو ومـايل    -يضطلع هبا يف املنطقة واليت تستهدف بوركينا فاسو وكوت ديفوار وغينيا            
القطري، يقوم الربنـامج، أو سـيقوم، بتقـدمي         وعلى الصعيد   . وموريتانيا والسنغال وتوغو  

 ٢٠١١مـايو   /أيار بلداً أفريقياً خالل الفترة املمتدة من        ٢٢مساعدة تقنية مباشرة من جنيف إىل       
واشتمل الدعم املقدم للبلدان من جنيف على مـساعدة إصـالح           . ٢٠١٢أبريل  /نيسانإىل  

يل وتعزيـزات ملواكبـة التطـورات    عاجلة وتقدمي حتديثات لنظام إدارة الديون والتحليل املا      
 بلداً ٢٩ وجدير بالذكر أيضاً أن  . السريعة يف املمارسات املالية الدولية وتكنولوجيا املعلومات      

 ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين أفريقياً حضر املؤمتر الثامن إلدارة الديون الذي نظمه األونكتاد يف           
اسبات موازية، منها اجتماع الفريـق      وشارك العديد من هذه الوفود أيضاً يف من       . يف جنيف 

  .االستشاري لنظام إدارة الديون والتحليل املايل الذي نوقشت خالله أولويات الربنامج
، ُنظمـت، يف إطـار      ٢٠١١ يف عام    .تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت     -٤٨

ريعات  بـني تـش    االتساق لتحقيق   ٢٠٠٧املساعدة املقدمة إىل مجاعة شرق أفريقيا منذ عام         
. الفضاء اإللكتروين يف الدول الشريكة اخلمس، ثالث مناسبات بالتعاون مع أمانة اجلماعـة            

التابعة للجماعـة   " لفرقة العمل املعنية بقوانني الفضاء اإللكتروين     "ومت، يف اجتماعني إقليمني     
اعـة يف   تقييم التقدم الذي أحرزته الدول الشريكة يف اجلم       ) كينيا ومجهورية ترتانيا املتحدة   (

تنفيذ املرحلة اإلطارية األوىل ومناقشة اإلطار القانوين لقوانني الفضاء اإللكتـروين اخلـاص             
ويتناول إطار املرحلة الثانية قضايا املنافسة، وحقوق امللكية        . وإقراره) املرحلة الثانية (باجلماعة  

 الفـضاء   ونظمت أيضاً جلسة إحاطة بشأن قـوانني      . الفكرية، والضرائب، وأمن املعلومات   
اإللكتروين ألعضاء الربملان يف كينيا بصورة مشتركة بني اللجنة املعنية باالتصاالت يف كينيـا       

وأعد األونكتاد أيضاً دراسة حول التطورات املتعلقة بالدفع بواسـطة اهلـاتف            . واألونكتاد
مبناسـبة عقـد االجتمـاع      هذه الدراسة   مشروع  وُعرض  احملمول يف مجاعة شرق أفريقيا،      

  .قليمي للجماعة يف مجهورية ترتانيا املتحدةاإل



TD/B/EX(55)/2/Rev.1 

21 GE.12-50992 

  تقييم التأثري العام  -رابعاً  
فعالية أنشطة األونكتاد يف أفريقيا     وكما أُشري يف تقرير العام السابق، يظل تقييم تأثري            -٤٩

 األونكتاد وكالة من بني وكاالت كثرية تقدم الدعم يف جمال البحـوث             لكونتقييماً حمدوداً   
وبناًء على ذلك، من غري اليسري متييز تأثري أنـشطته عـن تـأثري              .  إىل املنطقة  وبناء القدرات 

ويضاف إىل ذلك أن هذا التأثري وهـذه الفعاليـة          . األنشطة اليت تقوم هبا الوكاالت األخرى     
. يتوقفان، على األرجح، على عوامل متعددة خيرج بعضها عن نطـاق سـيطرة األونكتـاد      

الطويل األجل لعمليات تدخل األونكتاد يف املنطقة، فإنه يصعب         وبالنظر إىل الطابع املتوسط و    
وبالرغم من كل ما سبق، هناك جمـاالت        . تقييم تأثري هذه العمليات من خالل تقارير سنوية       

وتورد أدناه بضعة أمثلة على     . كان فيها ألنشطة األونكتاد تأثري على نتائج التنمية يف املنطقة         
  .ذلك

  سياسات وصياغتها وتنفيذهااإلسهام يف رسم ال  -ألف  
  :ويشمل ذلك ما يلي  -٥٠

 عدداً من التوصيات املتعلقة     ٢٠١١تقرير التنمية االقتصادية يف أفريقيا،      قدم    )أ(  
بالسياسات وذات األمهية للبلدان األفريقية، يف إطار تنفيذها أهـدافها املتمثلـة يف تـسريع               

 االستحسان من قبل الدول األعضاء يف       وقد لقي التقرير  . التحول اهليكلي من خالل التصنيع    
وُنشرت النتائج والتوصيات الواردة    . الدورة السنوية الثامنة واخلمسني جمللس التجارة والتنمية      

يف التقرير على نطاق واسع يف املنطقة، وأسهم ذلك يف حفز النقاش حول قضية الـسياسات         
وعالوة على ذلك، أُشري إىل     . ملنطقةالصناعية يف أفريقيا ويف التأثري على رسم السياسات يف ا         

التقرير يف ورقة القضايا اليت أُعدت لالجتماع السنوي املشترك اخلامس لالحتـاد األفريقـي              
  ومؤمتر وزراء االقتصاد واملالية يف مجاعة شرق أفريقيا؛

كان للبحوث والتحليالت السياساتية اليت أجراها األونكتاد بـشأن أقـل             )ب(  
ري هام على األعمال املوضوعية ملؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلـدان             البلدان منواً تأث  

فقد دعا املؤمتر بشدة، مـثالً، إىل       . ٢٠١١مايو  /أيارمنواً، الذي عقد يف اسطنبول بتركيا يف        
 الذي  ٢٠١١تقرير أقل البلدان منواً،     تعزيز القدرات اإلنتاجية واستمد دعوته هذه مباشرة من         

وتعترب ضرورة وضع تنمية القدرات اإلنتاجية يف صميم السياسات الوطنيـة           . ونكتادأعده األ 
والدولية من أجل النهوض بالتنمية واحلد من الفقر يف أقل البلدان منواً التوجه االسـتراتيجي               

. الرئيسي لربنامج عمل اسطنبول اجلديد، ومثة توافق آراء قوي بشأن أمهيـة هـذا التوجـه               
 فإن املقترحات املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا الواردة يف برنـامج عمـل            وعالوة على ذلك،  

  ؛٢٠١١اسطنبول تستند أيضاً إىل تقرير أقل البلدان منواً، 
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فقـد  . أسهم األونكتاد يف تعزيز االستثمار األجنيب املباشر داخل أفريقيـا           )ج(  
سـاعد هـذا    و. أجريت عمليات استعراض لسياسات االستثمار يف عدة بلـدان أفريقيـة          

االستعراض البلدان األفريقية على وضع أطر لسياسات االستثمار تفضي إىل جذب االستثمار            
وعالوة على ذلك، هناك أدلة اسـتثمار       . بشدةاألجنيب املباشر الذي حتتاج إليه هذه البلدان        

 توفر للمستثمرين احملتملني معلومات دقيقة وموضوعية وحديثة عن فرص االستثمار الناشئة يف         
بلد من البلدان قد أُعدت لفائدة بنن وجزر القمر واملغرب وزامبيا وُعرضـت يف مـؤمترات                

حـدوث  إىل   بلدان مستفيدة، منها زامبيا،      ونتيجة لذلك، أشارت  . ناسبات دولية رئيسية وم 
  زيادة يف االلتزامات القطعية الصادرة عن مستثمرين جدد؛

 األونكتاد قدرة البلدان األفريقية     ويف جمال التجارة، عزز الدعم الذي قدمه        )د(  
فعلى سبيل املثال، دعم األونكتاد املفاوضـني       . على املشاركة يف املفاوضات التجارية الدولية     

التجاريني األفارقة يف جنيف يف إعداد مشروع إعالن أكرا بشأن مفاوضات الدوحة يف إطار              
 /تشرين الثاين  ٢٩( التجارة األفارقة    منظمة التجارة العاملية ألجل الدورة السابعة ملؤمتر وزراء       

وقد جتلى التأثري املباشر يف اعتمـاد الـوزراء         ). ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول  ٣ -نوفمرب  
مشروع اإلعالن وعرضه رمسياً على منظمة التجارة العاملية باعتبـاره إسـهام أفريقيـا يف               

إىل ذلك أن األونكتاد ساعد     أضف  . مفاوضات املؤمتر الوزاري الثامن ملنظمة التجارة العاملية      
يف وضع أطـر لـسياساهتا      ) منها أنغوال (بلدين أفريقيني ويواصل مساعدة عدة بلدان أخرى        

خطوة بالغة األمهية حنو رسم أو مراجعة سياساهتا التجاريـة          هو  ووضع هذه األطر    . التجارية
 التجاريـة    أطر السياسات  وتشكل. الوطنية لضمان أن تكون هذه السياسات معززة للتنمية       

املدفوعة بالتنمية أطراً أساسية إلجياد اإلطار الذي ميكِّن من تيسري منو التجـارة ويعـزز، يف                
  . الوقت ذاته، التنمية الشاملة للجميع

بناء قدرات املوظفني احلكوميني واملؤسسات احلكوميـة والقطـاع اخلـاص             - باء  
  واجملتمع املدين

  :ويشمل ذلك ما يلي  -٥١
يف زيادة اإليرادات اليت حصَّلتها اجلمارك يف أقل        " أسيكودا"مج  أسهم برنا   )أ(  

 ٤٠واستفاد . وساعد أيضاً على تقليص مدد وتكاليف ختليص البضائع. البلدان منواً يف أفريقيا
  ؛٢٠١١بلداً أفريقيا من الدعم الذي قدمه برنامج أسيكودا يف عام 

 بلداً أفريقيا،   ١٢ ُيطبق اآلن يف     عاملشارياملتعلق بتنمية   " إمربيتيك"إن برنامج     )ب(  
   يف أفريقيا؛املشاريعويساهم يف التشجيع على إنشاء 

إن نظام اللوائح اإللكترونية الذي وضعه األونكتاد، وهو نظام مـن ُنظـم             )ج(  
. احلكومة اإللكترونية جاهز لالستخدام وقابل للتكييف، ُيطبق اآلن يف أحد عشر بلداً أفريقياً            
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ملشمولة بالتقرير، استمر تقدمي املساعدة املخصصة إىل بنن وبوركينـا فاسـو       وخالل الفترة ا  
والكامريون وإثيوبيا وكوت ديفوار ومايل واملغرب والنيجر وروانـدا وتوغـو يف تبـسيط              

  اإلجراءات وتنفيذ حلول احلكومة اإللكترونية؛
  بلداً أفريقيا من األنـشطة الـيت       ١٧ مشارك من    ٤٠٠استفاد ما جمموعه      )د(  

، احتفل ديسمرب/كانون األولففي ". يبرنامج التدريب التجار"اضطلع هبا األونكتاد يف إطار 
. ٢٠٠٧ عـام  هذا الربنامج بإجناز مرحلة التنفيذ املباشر من مشروعه يف أنغوال، الذي بدأ يف       

 حلقة عمل يف ستة ميـادين       ٢١وقد متكن الربنامج، من خالل مشروعه يف أنغوال، من عقد           
إدارة املوانئ، والسياحة املستدامة، وتغري املناخ وسوق الكربون،        : تصل بالتجارة هي  خمتلفة ت 

  ومحاية املستهلك، واالستثمار الدويل، والقدرات اإلنتاجية؛
استمر برنامج نظام إدارة الديون والتحليل املايل الذي وضعه األونكتاد يف              )ه(  

ي يف جمال تعزيز قدرهتا البشرية واملؤسسية       دعم أفريقيا على الصعيد الدويل واإلقليمي والقطر      
. على إدارة الديون إدارة فعالة ومستدامة، دعماً للحد من الفقر وللتنميـة وحـسن اإلدارة              

 بلداً  ٢٢وعلى الصعيد القطري، يقوم الربنامج، أو سيقوم، بتقدمي مساعدة تقنية مباشرة إىل             
  .٢٠١٢أبريل /نيسان  إىل٢٠١١مايو /أيارأفريقيا خالل الفترة املمتدة من 

  تيسري توافق اآلراء بشأن القضايا اليت هتم أفريقيا  -جيم  
  : ويشمل ذلك ما يلي  -٥٢

تضمنت الدورة التنفيذية الثالثة واخلمسون جمللس التجارة والتنميـة، الـيت            )أ(  
مـن بـاريس إىل     : تعزيز فعالية املعونة  "، حلقة نقاش حول     ٢٠١١يونيه  /حزيرانُعقدت يف   

وقد ساعدت التوصيات اليت قدمت يف هذه احللقة واضعي السياسات يف أفريقيـا             . "بوسان
الذي " املؤمتر الرفيع املستوى الرابع املعين بفعالية املعونة      "على حتديد أولوياهتم واحتياجاهتم يف      
  ؛٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاينُعقد يف بوسان جبمهورية كوريا، يف 

نة واخلمسون جمللس التجارة والتنميـة، الـيت        تضمنت الدورة السنوية الثام     )ب(  
 .٢٠٠١تقرير التنمية االقتصادية يف أفريقيا،      ، حلقة نقاش حول     ٢٠١١سبتمرب  /أيلولُعقدت يف   

واختتمت الدورة بإقرار جمموعة من االستنتاجات املتفق عليها اليت تنوه مبا خلُص إليه التقرير              
وطلبت الدول األعضاء من األونكتـاد      . تمن نتائج وما تضمنه من توصيات بشأن السياسا       

  .أن يواصل حبوثه املتعلقة بقضايا التنمية االقتصادية والتحديات اليت تواجهها أفريقيا

        


