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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  الدورة التنفيذية اخلامسة واخلمسون

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

ات ودور  األداء والتحـدي  : الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيـا          
  األونكتاد

   أمانة األونكتادأعدهتامذكرة     

   تنفيذيموجز    
 الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيـا        ٢٠٠١اعتمد الزعماء األفارقة يف عام        

، وتعهدوا بتحمل مسؤولية مستقبل قارهتم وإقامة عالقة جديدة مع شـركائهم يف             )نيباد(
وتسلط الضوء أيضاً على بعـض      .  عن نيباد  وتقدم هذه املذكرة معلومات أساسية    . التنمية

إجنازات نيباد على مدى العقد املاضي، وتقف على حتديات التنمية الرئيسة الـيت تواجـه               
وتبحث، يف اخلتام، الطريقة اليت ميكن هبا لألونكتاد أن يدعم البلـدان            . البلدان األفريقية 

  .للمناقشةاألفريقية كي تتغلب على تلك التحديات، وتطرح بعض القضايا 
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  نيبادمعلومات أساسية عن   -أوالً  
 بواسـطة   -يف مطلع األلفية اجلديدة، تعهد رؤساء الدول واحلكومات األفريقيـة             -١

 بتحمل مسؤولية مستقبل قـارهتم وإقامـة        -) نيباد(الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا       
 املتعددة األطراف، على أسـاس      عالقة جديدة مع شركائهم الثنائيني يف التنمية، واملنظمات       

واعُتمدت نيبـاد يف  . (NEPAD and African Union, 2001)االحترام واملساءلة والثقة املتبادلة 
، لكن أصلها يعود إىل ثالث مبـادرات مـستقلة          ٢٠٠٢ وُصدق عليها يف عام      ٢٠٠١ عام

سنغال، عبد اهللا   خطة أوميغا اليت أطلقها رئيس ال     : بشأن القارة جتمعها قواسم مشتركة، وهي     
؛ وخطة األلفية إلنعاش أفريقيا، اليت كان رائدها رئيس جنوب أفريقيـا،  ٢٠٠١واد، يف عام  

؛ ومبادرة أفريقيا اجلديدة، اليت انبثقت عن اندماج بـني خطـة            ٢٠٠١تابو مبيكي، يف عام     
  .اً الحقأوميغا وخطة األلفية إلنعاش أفريقيا واليت حتولت إىل نيباد

 أول هنج للتنمية الشاملة تبادر إىل اتباعه احلكومات األفريقيـة وتنفـذه             وتعد نيباد   -٢
وتقدم رؤية لنوع اجملتمع واالقتصاد اللـذين تريـد     . ومتتلكه، بدعم كامل من اجملتمع الدويل     

 فحسب، بل برناجمـاً     أو فلسفة أو رؤية للتنمية     مث إن نيباد ليست إطاراً    . احلكومات بناءمها 
مشاريع ملموسة ترمي إىل تلبية احتياجات أفريقيا يف جمال التنمية والتغلب           ، ذا   للتنمية، أيضاً 

اد  لنيب وحدد الزعماء األفارقة يف الوثيقِة اإلطارية     . على التحديات اليت تواجهها يف هذا امليدان      
  :التالية باعتبارها حامسة يف حتقيق أهداف نيباد العامة القضايا واجملاالت ذات األولوية

 ظروف التنمية املستدامة عن طريق احلفاظ علـى الـسلم واألمـن،             هتيئة  )أ(  
  ؛وحتسني احلوكمة االقتصادية والسياسية وحوكمة الشركات أيضاً

 ىنتشجيع االستثمار وإصالح السياسات يف اجملاالت ذات األولوية مثل البُ           )ب(  
  جيا؛التحتية، وتنمية املوارد البشرية، والزراعة، والبيئة، والعلم والتكنولو

حشد املزيد من املوارد بوسائل منها على سبيل املثال زيـادة املـدخرات               )ج(  
احمللية، إضافة إىل املساعدة اإلمنائية الرمسية وتدفقات رؤوس األموال اخلاصة، وخفض الـدين       

  .اخلارجي، وتنويع اإلنتاج والصادرات
  / تـشرين الثـاين    ٤ املؤرخ   ٥٧/٧وطلبت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف قرارها          -٣

 مجيع إدارات األمم املتحدة ووكاالهتا تنسيق أنـشطتها املتعلقـة بأفريقيـا،             ٢٠٠٢ نوفمرب
 آلية التنسيق اإلقليمية لتوثيق     وأنشأت األمم املتحدة أيضاً   . والتوفيق بينها وبني أولويات نيباد    

 األفريقـي وبرنـامج     ما تقدمه األمم املتحدة من دعم لالحتاد       يفالتعاون والتنسيق واالتساق    
وعالوة على ذلك، وضعت األمم املتحدة، بالتعاون مع مفوضية االحتـاد األفريقـي،             . نيباد

 للتأكد من أن الدعم الذي تقدمه األمم        برنامج السنوات العشر لبناء قدرات االحتاد األفريقي      
زيد الدعم املقدم    أن ي  وطُلب إىل األونكتاد أيضاً   . املتحدة يليب احتياجات احلكومات األفريقية    
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ففي إعالن أكرا واتفاق أكرا، على سبيل املثال، اتفقـت الـدول األعـضاء يف               . إىل نيباد 
  .األونكتاد على زيادة الدعم املقدم إىل نيباد، وإىل عملية التكامل اإلقليمي يف أفريقيا عموماً

عليه، فـإن  و.  يْؤذن بنهاية العقد األول من اعتماد نيباد وتنفيذها    ٢٠١١وكان عام     -٤
 التنفيذية هذه توفر فرصة للدول األعضاء يف األونكتاد كـي تـدرس أداء   ٢٠١٢دورة عام  

نيباد وهي تبدأ عقدها الثاين من التنفيذ، قصد حتديد امليادين اليت جنحت فيها، واجملاالت اليت               
اليت تستدعي املزيد من العمل، والفرص والتحديات القائمة، والدروس املستخلصة، والطريقة           

، مع إيالء اهتمام خاص للطريقة اليت ميكن هبا لألونكتاد أن يـسهم             ُيمضى هبا بالعملية قدماً   
  وتلقـي  وتقدم هذه املذكرة يف هذا السياق معلومات أساسية عن نيبـاد؛          . أكثر يف العملية  

  على بعض إجنازاهتا على مدى العقد املنصرم؛ وحتدد حتديات التنمية الرئيسة اليت            الضوء أيضاً 
وتبحث، يف اخلتام، كيف ميكن لألونكتاد أن يدعم البلدان األفريقية          . تواجه البلدان األفريقية  

  .يف التغلب على تلك التحديات اإلمنائية، وتطرح بعض القضايا للمناقشة

  أداء نيباد وإجنازاهتا  -ثانياً  
ـ               -٥ اد يف  إن تقييم أداء نيباد الكلي يطرح حتديات ألن من الصعب عزل إسهامات نيب

ومع ذلك، تشري البيانات    . النتائج االقتصادية املالحظة عن إسهامات برامج وسياسات أخرى       
املتاحة إىل أن أداء أفريقيا يف جمال النمو االقتصادي كان أفضل بكـثري يف العقـد الـذي                  

). ١٩٩٩-١٩٩٠(منه يف العقـد الـذي سـبقه         ) ٢٠٠٩-٢٠٠٠(استحدثت فيه نيباد    
 يف املائة يف الفترة     ٢,٧ النمو السنوي للناتج احلقيقي يف أفريقيا من         وبالتحديد، ارتفع معدل  

 إىل  ٢٠٠٠املمتدة من عام     يف املائة يف الفترة      ٥، إىل   ١٩٩٩ إىل عام    ١٩٩٠املمتدة من عام    
      ُيضاف إىل ذلك ارتفاع معدل منو الناتج احلقيقي للفرد من صـفر يف املائـة              . ٢٠٠٩ عام
بيد أنه جيدر باإلشارة أن حتّسن أداء أفريقيا يف         . لفترة األوىل إىل الثانية    يف املائة من ا    ٢,٦إىل  

ومن .  ال يف العمالة وال يف احلد من الفقر         مل يؤثر كثرياً   ٢٠٠٩-٢٠٠٠جمال النمو يف الفترة     
التحديات اليت تواجه الزعماء األفارقة لتنفيذ نيباد، يف هذا الصدد، الكيفية اليت ميكـن هبـا                

  .مو بإجياد فرص العمل واحلد من الفقراقتران الن
الربنامج الشامل لتنمية   فبواسطة  .  بعض التقدم يف ميدان الزراعة     وأحرزت نيباد أيضاً    -٦

.  األساس لرفع اإلنتاجية والناتج الزراعيني يف أفريقيا فشيئاً، ترسي نيباد شيئاًالزراعة يف أفريقيا
فعلى سـبيل   . بفضل هذا الربنامج    لقطاع الزراعة  وتويل البلدان األفريقية املزيد من االهتمام     

 يف املائة من امليزانية للزراعة، وهو هدف ينص         ١٠املثال، حققت مثانية بلدان هدف ختصيص       
عليه الربنامج؛ وبلغت تسعة بلدان اهلدف املنشود بتحقيق متوسط ملعدل النمو السنوي للناتج             

 تدابري لتطوير واختذت نيباد أيضاً. )United Nations, 2011b( يف املائة ٦الزراعي ال يقل عن 
فعلى سبيل املثال، يقدم .  التحتية يف أفريقيا، وهو أمر حاسم يف التنمية الزراعية يف املنطقةىنالُب

 ٢٠١٠، الذي أطلق يف مؤمتر قمة االحتاد األفريقي لعام          برنامج تطوير البنية التحتية يف أفريقيا     
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 بذلك  اًيمية والقارية يف أفريقيا، واضع    ة لتطوير البنية التحتية اإلقل    يف كامباال، استراتيجية متسق   
  .ساس لزيادة اإلنتاجية والناتج الزراعيني يف املنطقةاأل
 ،خرى أهنا وضعت أفريقيا على جـدول األعمـال العـاملي          ومن إجنازات نيباد األ     -٧

 البلدان   جمموعة توضعأن  وترتب على اعتماد نيباد     . الدعم الدويل للمنطقة   أيضاًواستنفرت  
 التزامات بدعم تنفيـذ     وعقدها ٢٠٠٢ يونيه/ يف حزيران  أفريقياب  املتعلقة عملالخطة  الثمانية  

   فقد انتقلـت  . ة إىل أفريقيا منذئذ زيادة كبرية     وزادت املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدم    . نيباد
 وزادت  ؛٢٠١٠  مليـار دوالر يف عـام      ٤٧,٩  إىل ٢٠٠٢  مليار دوالر يف عام    ٢١,٤ من

التدفقات الثنائية من أعضاء جلنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليـدان              
ورغـم  .  مليار دوالر على مدى الفترة نفسها      ٢٩,٣  مليار دوالر إىل   ١٣,٤ االقتصادي من 

 يف الوقت الـراهن     هذه الزيادة، ال تزال تدفقات املساعدة اليت تقدمها هذه اللجنة إىل أفريقيا           
  البلدان الثمانية  وال بد يف هذا الصدد من أن تفي جمموعة        .  للمنطقة املعقودةدون االلتزامات   

موعة اجمل يف قرار زعماء      رئيساً  عامالً وكان اعتماد نيباد أيضاً   . أفريقياالقائمة جتاه   بالتزاماهتا  
موعـة، مث يف اجتماعـات   اختيار بعض الزعماء األفارقة للمشاركة يف اجتماعات قمـة اجمل    

  . جدول األعمال العاملييفقضايا تنمية أفريقيا مدرجة بذلك  تظلف،  العشرينجمموعة
األمـم  ( بعض التقدم يف جمال احلوكمة االقتصادية والـسياسية          وحققت نيباد أيضاً    -٨

 )التوقعات االقتصادية ألفريقيا" (African Economic Outlook"وجاء يف ). أ٢٠٠١ املتحدة،
سيما يف جمـاالت     يئة االقتصادية يف بلدان عدة يف املنطقة قد حتسنت، ال         ب أن ال  ٢٠١١ لعام

، أحـرز   عالوة على ذلك  و. ، واحلصول على القروض، وإنفاذ العقود      الضرييب مثل اإلصالح 
فعلـى  . اصة يف القضايا والعمليات االنتخابية    وخبيف جمال احلوكمة السياسية،      تقدم ملحوظ 
. ٢٠١١  يف عام  ٢٠  ويف ،٢٠١٠  يف عام   بلداً ١٣  انتخابات سلمية يف   تعقدسبيل املثال،   

 وسامهت اآللية األفريقية الستعراض األقران، اليت اعتمدهتا جلنة رؤساء الدول واحلكومـات           
 من ، يف ما حدث مؤخرا٢٠٠٣ً مارس/ يف آذارلتنفيذ الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا 

 بتصرفها على أساس أهنا وكالة تقيد       ،ادية والسياسية يف املنطقة   حتسينات يف احلوكمة االقتص   
منها  أربعة عشر     إىل اآللية، واستكملت    بلداً  ثالثة وثالثون  وقد انضم . اإلجراءات احلكومية 

  . تنفيذ توصيات االستعراضمن خمتلفةالعملية، وبلغت مراحل 
  ختاذ تدابري لتعزيز االتـساق     األمم املتحدة على ا    محلت أهنا   ومن إجنازات نيباد أيضاً     -٩

    ٥٧/٧ فمنذ إقرار نيباد يف قرار اجلمعية العامة لألمـم املتحـدة          . يف الدعم املقدم إىل أفريقيا    
، أصبحت نيباد حتظى بقبول واسع باعتبارها اإلطـار         ٢٠٠٢ نوفمرب/تشرين الثاين  ٤ املؤرخ

.  بواسطتها جهود التنمية األفريقية    يدعماواآللية اليت ينبغي لألمم املتحدة واجملتمع الدويل أن         
ز بواسطتها اتساق وتنسيق الدعم املقدم      عّزوأنشأت األمم املتحدة آلية التشاور اإلقليمية اليت تَ       

وجيدر باإلشارة أن العضوية يف آلية التـشاور  ). ٢٠١٢ اللجنة االقتصادية ألفريقيا،  (إىل أفريقيا   
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وصار يوجد اليوم بالتحديد من بني أعـضاء         .دةاإلقليمية ال تقتصر على وكاالت األمم املتح      
   . األفريقية إقليمية مثل مصرف التنمية األفريقي واجلماعات االقتصادية اإلقليميةمنظماٌتاآللية 
 مـن  ضـحى ذ برامج نيباد وأنشطتها، فقـد أ      ورغم التقدم احملرز حىت اآلن يف تنفي        -١٠

 القضاء على يق أهدافها النهائية املتمثلة يف      الواضح أن البلدان األفريقية أبعد ما تكون عن حتق        
. الفقر، ووضع املنطقة على طريق التنمية املستدامة، ووقف هتميش القارة يف االقتصاد العاملي            

 اخنفاض مـستويات   )أ: ( قيق كل أهداف نيباد ما يلي     ومن أسباب هذا التقدم البطيء يف حت      
 بني أمانـة نيبـاد    التنسيقمشكالت )ج(ونقص اإلمكانات؛  )ب(واملوارد البشرية واملالية؛  

أصحاب املـصلحة   من   الكافيةاملشاركة غري    )د(وواجلماعات االقتصادية اإلقليمية األفريقية؛     
عدم  )و(و  البنية التحتية؛  ضعف )ه(و؛  تهم فيها أصالً  أو عدم مشارك   احملليني املهمني يف العملية   

  ).٢٠٠٧ نة االقتصادية ألفريقيا،اللج(وجود معايري قابلة للقياس للرصد والتقييم 

  التصدي لتحديات التنمية األفريقية  -ثالثاً  
على البلدان األفريقية أن تتعامل مع حتديات عدة يف جمال التنمية، ابتداًء من الفقـر                 -١١

والبطالة واالعتماد على السلع األساسية وانعدام األمن الغذائي، وانتهاًء بالتوسـع العمـراين             
وتشري حبوث األونكتاد إىل أن من الراجح أن . املناخ واهلشاشة أمام الصدمات اخلارجيةوتغري 

 يف التغلب على تلك التحديات إذا ركـزت جهـود            ملحوظاً حتقق البلدان األفريقية تقدماً   
  :احلكومات األفريقية وشركائها يف جمال التنمية على امليادين السياساتية الرئيسة التالية

حتتاج البلدان األفريقية إىل منو اقتصادي مرتفـع        . لتغيريات اهليكلية تعزيز ا   )أ(  
ويشري تاريخ التنميـة االقتـصادية     . وشامل ومستدام بغية إجياد فرص العمل واحلد من الفقر        

وباخلصوص، كانـت   . احلديثة إىل أنه ال بد من إحداث تغيريات هيكلية لكي يتحقق ذلك           
 يف إجياد فرص العمل واحلد من الفقر هي اليت جنحت يف             ملحوظاً البلدان اليت أحرزت تقدماً   

خوض عملية من التغيريات اهليكلية، اشتملت على إعادة توزيع املوارد وعوامل اإلنتاج مـن              
. األنشطة املتدنية اإلنتاجية إىل األنشطة املرتفعة اإلنتاجية يف كل القطاعات وداخل القطاعات           

ة، لألسف، أن متر بعملية التغيري اهليكلي األساسية هذه،         وال يزال على معظم البلدان األفريقي     
فعلى سبيل املثال، اخنفـض نـصيب       . وتعكس االجتاه احلديث حنو تقليص النشاط الصناعي      

 يف املائـة يف  ١٥يقيا من حنو القيمة املضافة للصناعات التحويلية يف الناتج احمللي اإلمجايل ألفر  
لذا، فإن إحدى القضايا احلامسة اليت يتعني على        . ٢٠٠٨ يف املائة يف عام      ١١ إىل   ١٩٩٠ عام

البلدان األفريقية أن تعاجلها يف األمدين القريب واملتوسط هي الكيفية اليت ينبغي هبا وقـف                
  ، واخلدمات احلديثة، يف االقتصاد؛عملية تقلص النشاط الصناعي هذه وزيادة دور الصناعة

 يف  بئة املوارد احمللية عامل حاسـم أيـضاً       إن تع . تعزيز تعبئة املوارد احمللية     )ب(  
فهي تسمح للبلدان بتمويل مـشاريع      . التصدي لتحديات التنمية اليت تواجه البلدان األفريقية      
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وحتتاج أفريقيا إىل دول حريـصة علـى        . التنمية املهمة وبامتالك زمام عملية التنمية وناجتها      
 أن  فبوسع هذه الدول أيـضاً    . نتجةات امل التنمية لتعزيز حشد املوارد وتوظيفها يف االستثمار      

سيما يف البلدان اليت تواجـه       تيسر حصول الشركات احمللية على التمويل الطويل األجل، ال        
وينبغي يف هذا الصدد اعتبار الصعوبات اليت واجهتها البلدان         . مشكالت عويصة يف االقتراض   

الل األزمات االقتصادية العامليـة     األفريقية، وهي تريد االستعانة برؤوس األموال اخلارجية خ       
إن . الراهنة، صيحةً للحد من االعتماد املفرط على رؤوس األموال اخلارجية لتمويل التنميـة            

. االدخار احمللي منخفض يف البلدان األفريقية، وخباصة تلك الواقعة جنوب الصحراء الكربى           
 اإلمجايل يف أفريقيـا جنـوب       فقد اخنفض املعدل السنوي لالدخار بالنسبة إىل الناتج احمللي        

 يف املائـة يف     ١٦ إىل   ١٩٨٩-١٩٨٠ يف املائة على مدى الفتـرة        ٢٠الصحراء الكربى من    
  وينبغي للبلدان األفريقية أن حتشد املزيد من املوارد احملليـة، مـثالً           . ٢٠٠٩-٢٠٠٠الفترة  

ب ووقف هرو بزيادة النمو، وتوسيع الوعاء الضرييب، وإصالح إدارات الضرائب واجلمارك،          
  رؤوس األموال؛

 يف توسيع  رئيساًسيؤدي التكامل اإلقليمي دوراً. تشجيع التكامل اإلقليمي  )ج(  
حجم السوق األفريقية، وزيادة القدرة التنافسية لالقتصادات األفريقية وتعزيز قدرهتا علـى            

 التحتية، ىنر الُب للتكامل اإلقليمي أن يسهم يف تطويوميكن أيضاً . االندماج يف االقتصاد العاملي   
 ومع أن التكامل اإلقليمي كان مدرجاً     . ويدعم جهود أفريقيا يف ميدان الصناعات التحويلية      

يف جدول أعمال البلدان األفريقية لعقود خلت، فإن مستوى هذا التكامل يف املنطقة ال يزال               
 ١٠تبلغ سوى زهاء   فنسبة التجارة بني البلدان األفريقية، على سبيل املثال، ال          .  جداً منخفضاً

ومن أسباب مستوى التكامل اإلقليمي املتدين يف أفريقيـا قلـة           . يف املائة من جمموع التجارة    
 التحتية، واحلواجز التعريفية وغري التعريفية املرتفعة، وعدم كفاية تنفيذ          ىنالتنوع، وضعف البُ  

تدابري لتعزيز التكامـل     بعض ال  وقد اختذ الزعماء األفارقة مؤخراً    . اتفاقات التكامل اإلقليمي  
، ٢٠١٢يناير  /ففي قمة االحتاد األفريقي الثامنة عشرة اليت عقدت يف كانون الثاين          . اإلقليمي

فإن ُنفذت . على سبيل املثال، اعتمد الزعماء األفارقة خطة إلنشاء منطقة جتارة حرة يف القارة
   البلدان األفريقية زيادة كبرية؛اخلطة، زادت التجارة بني

من شأن التعاون بني بلدان اجلنوب أن       .  التعاون بني بلدان اجلنوب    توثيق  )د(  
يسهم يف جهود تنمية أفريقيا بواسطة أمور منها زيادة املوارد املتاحة للتنميـة يف املنطقـة،                

ويشري . وتنويع أسواق التصدير يف املنطقة، وتيسري سبل احلصول على التكنولوجيات احلديثة          
 أن التجارة هي أهم قنوات التعاون بني أفريقيا والبلدان النامية غـري             إىل) ٢٠١٠(األونكتاد  
    ١٩٩٥ يف املائـة يف عـام   ١٥فنصيب هذه البلدان يف جتارة أفريقيا زاد من قرابة          . األفريقية

وإذا كان لتنامي عالقة أفريقيا ببلدان نامية أخرى بعـض          . ٢٠٠٨ يف املائة يف عام      ٢٩إىل  
ه قد يعّرض الشركات احمللية للمزيد من املنافسة ويقوي االعتمـاد علـى             اآلثار اإلجيابية، فإن  

وينبغي للبلدان األفريقية يف هذا الصدد أن تسعى إىل اغتنام الفـرص الـيت              . السلع األساسية 
   وتقليل املخاطر إىل أدىن احلدود؛يتيحها التعاون بني بلدان اجلنوب



TD/B/EX(55)/3 

7 GE.12-50661 

 التحتية يف أفريقيا عامل رئيس      ىنية للبُ إن احلالة املترد  . ىن التحتية تطوير البُ   )ه(  
 تـسد أفريقيـا     فلكـي . قتصادي املستدام يف املنطقة   يعيق التغيريات البنيوية وحتقيق النمو اال     

،  مليار دوالر سنويا٩٣ًىن التحتية، من املقدر أن حتتاج إىل حنو  احتياجاهتا من اإلنفاق على البُ    
إن . ىن التحتية الرديئـة    بسبب البُ   الفردي سنوياً  وأن تفقد املنطقة نقطة مئوية من منو الدخل       

ىن التحتية هذا يرفع تكاليف املعامالت، ويعّسر على الشركات احملليـة يف املنطقـة              وضع البُ 
ىن التحتية  وعلى هذا، فإن رفع القيود املفروضة على البُ       . التنافس يف أسواق الصادرات العاملية    
  . يف أفريقياشرط ال بد منه للتغيري البنيوي والنمو

 ويرى األونكتاد أن تركيز صناع القرار األفارقة يف األمدين القصري واملتوسط، نظراً             -١٢
إىل ما تواجهه البلدان األفريقية من شح يف املوارد وقلة يف اإلمكانات، ينبغي أن ينصب على                

رجة أصالً يف   وجيدر باإلشارة أن معظم تلك القضايا مد      . اجملاالت ذات األولوية احملددة أعاله    
بيد أن قائمة أولويات نيباد الراهنة من السعة حبيث إن تلك القـضايا             . قائمة أولويات نيباد  

وال بد للبلدان األفريقيـة يف      . احلامسة ال ُيلتفت إليها مبا يكفي وال ختصص هلا املوارد الكافية          
  .ركيزهاهذا الصدد أن تعيد تقييم أولويات نيباد احلالية وتنظر يف تضييق بؤرة ت

  دور األونكتاد  -رابعاً  
كيف ميكن لألونكتاد أن يدعم البلدان األفريقية يف اجملاالت ذات األولويـة الـيت                -١٣

ُبحثت يف الفرع السابق؟ من اجلدير باإلشارة أن األونكتاد ما برح يعاجل جل ما حتدد مـن                 
 إىل أعماله يف جمال     ة استناداً القضايا ذات األولوية، وميكنه تقدمي املساعدة إىل البلدان األفريقي        

 بشأن  ففي أثناء العقد األول من وجود نيباد، أعد األونكتاد حبوثاً         . البحث وحتليل السياسات  
عدة قضايا اقتصادية حامسة يف تلبية احتياجات أفريقيا من التنمية والتغلب على التحديات اليت        

  : ما يلي أعدها األونكتاد مؤخراًومن تقارير البحوث عن التنمية األفريقية اليت. تواجهها
) Economic Development in Africa (تقرير التنمية االقتصادية يف أفريقيـا   )أ(  

 الذي عاجل قضية كيفية تعزيز تعبئة املوارد احمللية، ودور ذلك يف تـوفري حيـز                ٢٠٠٧ لعام
اسم الـذي تؤديـه   ويسلط التقرير الضوء على الدور احل. للسياسات العامة للبلدان األفريقية 

  الدول احلريصة على التنمية يف حشد املوارد احمللية؛
 الذي ركز على الكيفية اليت      ٢٠٠٩ لعام   تقرير التنمية االقتصادية يف أفريقيا      )ب(  

وذهب التقريـر إىل أن     . ميكن هبا تعزيز التكامل االقتصادي اإلقليمي من أجل تنمية أفريقيا         
لدان األفريقية على تدعيم قدراهتا اإلنتاجية، وحتسني قدرهتا        التكامل االقتصادي قد يساعد الب    

  التنافسية، وحتقيقها وفورات احلجم، واندماجها يف االقتصاد العاملي؛
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 الذي حبث تنامي العالقات     ٢٠١٠ لعام   تقرير التنمية االقتصادية يف أفريقيا      )ج(  
بشأن الطريقة اليت ميكن هبا توجيه      بني أفريقيا والبلدان النامية غري األفريقية، وقدم اقتراحات         

  هذه الشراكات إىل دعم التقدم التكنولوجي، وتراكم رأس املال، والتغيري البنيوي يف أفريقيا؛
 الذي عرض وقائع مبسطة     ٢٠١١ لعام   تقرير التنمية االقتصادية يف أفريقيا      )د(  

 للتنمية   استراتيجياً إطاراً ويقدم التقرير أيضاً  . جديدة عن وضع الصناعات التحويلية يف أفريقيا      
الصناعية، وتوصيات عن كيفية تدعيم التصنيع يف أفريقيا يف البيئة العاملية اجلديدة اليت تتـسم               
بتغري قواعد التجارة الدولية، وتنامي نفوذ القوى الصناعية من اجلنوب، وتـدويل اإلنتـاج،              

  تغري املناخ؛وتزايد بواعث القلق إزاء 
 Structural:، وعنوانه الفرعي٢٠١١ لعام القتصادية يف أفريقياتقرير التنمية ا  )ه(  

Transformation, Decoupling and Sustainable Development in Africa)   ،التحول اهليكلـي
الذي يركز على الطريقة اليت ميكـن هبـا للبلـدان           ) والفصل، والتنمية املستدامة يف أفريقيا    

 عن طريق زيادة فعالية استخدام املوارد والتقليل من         مستداماً  هيكلياً األفريقية أن حتدث حتوالً   
  .تأثري ذلك االستخدام على البيئية

وميكن لتقارير البحوث املتعلقة بالسياسات عن قضايا التنمية األفريقية، املشار إليها             -١٤
ان ، أن تكون األساس لتقدمي املساعدة التقنية ودعم بناء القـدرات الـسياساتية للبلـد              آنفاً

  .األفريقية يف األجلني القريب واملتوسط

  للمناقشةقضايا   -خامساً  
  :من القضايا الرئيسة املقرر حبثها يف حلقة النقاش ما يلي  -١٥

  ما هي التحديات والفرص والدروس املستفادة من تنفيذ نيباد؟  )أ(  
 أن ماذا يلزم لتسريع التقدم حنو حتقيق أهداف نيباد، وكيف ميكن لألونكتاد        )ب(  

  يساعد يف ذلك؟
كيف ميكن ملنظومة األمم املتحدة أن توثق التعاون وتعزز االتساق والتنسيق             )ج(  

  يف تقدمي الدعم إىل نيباد؟
ما الدور الذي ينبغي أن تؤديه اجلماعات االقتصادية اإلقليميـة األفريقيـة              )د(  

  وغريها من أصحاب املصاحل احملليني يف تنفيذ نيباد؟
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