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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  الدورة التنفيذية السابعة واخلمسون

  ٢٠١٣يونيه / حزيران٢٨-٢٦
   من جدول األعمال املؤقت٢البند 

  األنشطة اليت يضطلع هبا األونكتاد دعماً ألفريقيا    

  ر مقدم من األمني العام لألونكتادتقري    

   تنفيذيموجز    
يشمل تقرير هذا العام عن األنشطة اليت يضطلع هبا األونكتاد دعماً ألفريقيا الفترة               

وضماناً لالسـتمرار علـى هنـج    . ٢٠١٣أبريل / إىل نيسان  ٢٠١٢مايو  /املمتدة من أيار  
: مل الثالثة لألونكتـاد وهـي     السابقة، يتمحور تقرير هذا العام حول أركان الع       التقارير  

وقد واصـل األونكتـاد، لـدى       . البحث والتحليل، وبناء توافق اآلراء، والتعاون التقين      
اضطالعه بتلك األنشطة، تعزيز شراكاته القائمة مع جمموعة واسعة من املؤسسات علـى             

. الصعيدين الوطين واإلقليمي، ساعياً يف الوقت ذاته إلقامة شـراكات إمنائيـة جديـدة             
يزال األونكتاد يؤثر يف نتائج التنمية يف البلدان األفريقية كما يتبني من األمثلة الواردة               الو

ويتجسد ذلك التأثري من خالل ثالث قنوات رئيـسية         .  اخلتامي من هذا التقرير    الفرعيف  
املسامهة يف رسم السياسات وصياغتها وتنفيذها؛ وبناء قدرات املسؤولني احلكوميني          : هي

ات احلكومية والقطاع اخلاص واجملتمع املدين يف أفريقيا؛ وتيـسري توافـق اآلراء             واملؤسس
  .بشأن القضايا اليت هتم أفريقيا
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  مقدمة    
أعادت الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، املعقودة يف الدوحة         -١

، يف وثيقتـها    )األونكتاد الثالث عشر   (٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٦ إىل   ٢١بقطر يف الفترة من     
 على  ، تأكيد الدور البالغ األمهية الذي يتعني      )ح(١٨، وخباصة الفقرة    "والية الدوحة "املعنونة  

األونكتاد أن يضطلع به لدى مواصلة معاجلة الشواغل واالحتياجات اخلاصة ألفريقيا، مبا يف             
وستشهد السنوات األربع املقبلة    . ذلك ما تنص عليه الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا         

حة يف  تعاوناً مكثفاً بني األونكتاد والدول األفريقية األعضاء وشركاء إمنائيني آخرين هلم مصل           
وتتعلق هذه األولويات بتـشجيع     . املنطقة، لتنفيذ خمتلف أولويات التنمية يف القارة األفريقية       

التحول اهليكلي يف أفريقيا ضمن سياق التنمية املستدامة والنمو الشامل، واحلاجة إىل تسريع             
ـ             ارة وترية التصنيع خللق فرص العمل، وضرورة تعزيز التكامل اإلقليمي هبدف النهوض بالتج

  .واالستثمار فيما بني البلدان األفريقية لتحقيق مكاسب إمنائية مستدامة
جدد األونكتاد، يف الدوحة، التزامه بالعمل الوثيق مع االحتاد األفريقـي وأمانـة             وقد    -٢

إلسهام مبزيد من الفعالية يف حتقيق األهداف اإلمنائيـة         من أجل تنمية أفريقيا ل    الشراكة اجلديدة   
لتحديد اجملاالت الـيت ميكـن      خاصة  قد عقد األونكتاد الثالث عشر، مثالً، جلسة        ف. القارة يف
لألونكتاد أن يساعد االحتاد األفريقي يف تنفيذ خطة عمـل االحتـاد األفريقـي لتـدعيم            فيها

وبناًء على نتائج تلك اجللسة، سيسترشد األونكتـاد يف تقـدمي           . بني البلدان األفريقية   التجارة
بل بربنامج عمل االحتاد األفريقي لتنفيذ اخلطة، وسُينّسق مع الشركاء وأصحاب           الدعم يف املستق  

وسريكز الدعم املقدم من األونكتاد على اجملاالت احملددة يف خطة العمـل،            . املصلحة اآلخرين 
  .القدرة اإلنتاجية التجارية) ج(تيسري التجارة، ) ب(السياسات التجارية، ) أ(وخباصة 

ير، على غرار تقارير السنوات السابقة، حملةً عامة عن أنشطة األونكتاد           ويقدم هذا التقر    -٣
  .البحث والتحليل، وبناء توافق اآلراء، والتعاون التقين: يف إطار أركان عمله الثالثة وهي

  البحث وحتليل السياسات  -أوالً  
يساهم عمل األونكتاد يف جمال البحث وحتليل السياسات يف زيادة فعاليـة رسـم                -٤
مساعدة البلدان على   ) أ: (لسياسات وصياغتها وتنفيذها يف أفريقيا، بأربع طرق رئيسية هي        ا

حفز وبلورة النقاشات املتعلقـة بقـضايا       ) ب(تتبع أدائها االقتصادي والتقدم الذي حترزه؛       
املشورة للحكومات األفريقية بشأن إصالح     إسداء  ) ج(السياسات اليت تؤثر يف تنمية أفريقيا؛       

دعم احلكومات األفريقيـة    ) د(ت من خالل عمليات استعراض السياسات الوطنية؛        السياسا
  .اعتماد قرارات مناسبة من خالل أدوات حتليلية ُيسترَشد هبا يف اختاذ القرارات التقنية يف
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  تتبع األداء االقتصادي والتقدم احملرز  -ألف  
السنوات السابقة، حتليالً ير تقار، على غرار ٢٠١٢  لعامتقرير االستثمار العاملييقّدم   -٥

شامالً الجتاهات االستثمار األجنيب املباشر يف أفريقيا، يتضمن حتليالً إقليمياً لالسـتثمارات             
 مليار دوالر ٤٢,٧إىل أفريقيا الواردة بلغت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر قد و. األفريقية
 على التوايل، رغم أن هذا االخنفاض       ، مما يعين تواصل االخنفاض للعام الثالث      ٢٠١١يف عام   

د إىل القارة من االقتـصادات املتقدمـة،        رينما تراجعت نسبة االستثمار الوا    وب. كان هامشياً 
 يف ٤٥ارتفعت حصة االقتصادات النامية واالقتصادات االنتقالية من جمموع االستثمارات من     

 تراجع االستثمار األجنيب املباشر وُيعزى. ٢٠١١ يف املائة يف عام ٥٣ إىل ٢٠١٠املائة يف عام 
دة إىل مشال أفريقيا، أما يف أفريقيا جنوب رم األول، إىل هبوط التدفقات الوا   يف القارة، يف املقا   

 ٢٠١٠ مليـار دوالر يف عـام        ٢٩,٥الصحراء، فقد ارتفعت تلك التدفقات بالفعل مـن         
للنفط والغاز تشهد منـواً     وما زالت البلدان املنتجة     . ٢٠١١ مليار دوالر يف عام      ٣٦,٩ إىل

وحظيت القارة أيضاً بتزايد االستثمار يف قطاع . وتنتظرها آفاق مشرقة لالستثمار يف املستقبل    
  .اخلدمات، وهو ما ميثل تنويعاً يبتعد عن األنشطة التقليدية القائمة على املوارد الطبيعية

ضيعياً مكرساً لنـهج     أيضاً فصالً موا   ٢٠١٢  لعام تقرير االستثمار العاملي  ويتضمن    -٦
حتقيـق  جديد لصياغة سياسات االستثمار، يسعى لتحقيق التوازن بني تشجيع االسـتثمار و           

التقرير إطار األونكتاد لسياسات االستثمار من أجـل التنميـة          عرض  وي. األهداف اإلمنائية 
علـى  عد املتعلق بالتنمية املستدامة يف سياسـات االسـتثمار          املستدامة، الذي يشدد على البُ    

وقد نوقشت الوثيقة يف مناسبات رئيسية، منها مناسبة اشترك يف          . الصعيدين الوطين والدويل  
يف ) Edge Institute(استضافتها معهد نيلسون مانديال التابع جلامعة ويتواترزراند ومعهد إيدج 

جوهانسربغ، حيث أشاد بالوثيقة وزير التجارة والصناعة يف جنوب أفريقيا، الـسيد روب             
منطلقاً قوياً للتعاون الدويل يف جمال وضع سياسـات االسـتثمار علـى         "يس، باعتبارها   ديف

  ".الصعيد الدويل
 يف  ،سياسات النمو الشامل واملتـوازن     :٢٠١٢  لعام تقرير التجارة والتنمية  ويقدم    -٧

 التحليـل الـذي دأب      ،فصله األول بشأن االجتاهات والتحديات احلالية يف االقتصاد العاملي        
نكتاد على إجرائه لالجتاهات االقتصادية السائدة حالياً يف منو النـاتج احمللـي اإلمجـايل           األو

والتجارة على الصعيد اإلقليمي، مبا يشمل احلالة يف أفريقيا، فضالً عن اجتاهات أسعار السلع              
 ويستكشف التقرير أيضاً الصالت القائمة بني توزيع الدخل والنمو        . األساسية اليت هتم أفريقيا   

وحيلل التقرير، من مث، تطور التفاوت يف الدخل يف العقـود األخـرية يف خمتلـف                . والتنمية
ويبحث التقرير كذلك التفسريات اليت     . املناطق، مبا فيها أفريقيا، وبني جمموعات من البلدان       

 هي  السياسات اإلمنائية الشاملة  ويذهب التقرير إىل أن     . تربر تزايد التفاوت على نطاق واسع     
  .ها القادرة على هتيئة الظروف املواتية لتحقيق منو سريع ومستداموحد
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  حفز وبلورة النقاشات املتعلقة بقضايا السياسات اليت تؤثر يف تنمية أفريقيا  -باء  
يؤثر األونكتاد يف تنفيذ السياسات يف أفريقيا من خالل التوصيات السياساتية الواردة      -٨

التحول اهليكلي  : ٢٠١٢ير التنمية االقتصادية يف أفريقيا،      تقريف تقاريره الرئيسية، وال سيما      
 السياساتية قبل انعقاد مؤمتر     هذا التقرير  استنتاجات صدرتفقد  . والتنمية املستدامة يف أفريقيا   

هبـدف التـأثري يف جـدول أعمـال         ) ٢٠+مؤمتر قمة ريو  (األمم املتحدة للتنمية املستدامة     
موعة من احلقائق النمطية عـن اسـتخدام املـوارد          ويتضمن التقرير جم  . السياسات يف ريو  

ويوصي التقرير بأن تتجاوز البلدان األفريقية معضلة التوفيق بني تسريع          . واإلنتاجية يف أفريقيا  
التحول اهليكلي، من جهة، وتعزيز التنمية املستدامة، من جهة أخرى، باتبـاع اسـتراتيجية              

ستخدام املوارد الطبيعية وآثاره البيئية فـصالً       إمنائية لتحول هيكلي مستدام تقوم على فصل ا       
وُنشرت الرسائل السياساتية اليت يتضمنها التقرير يف عدة        . نسبياً عن عملية النمو االقتصادي    

وأُبرزت توصيات التقرير السياساتية يف     . غ وأديس أبابا   وجوهانسرب مدن أفريقية، منها داكار   
وقُـّدم التقريـر يف     .  افتتاحيات الصحف الكربى   عدد من القنوات اإلذاعية والتلفزيونية ويف     

الدورة التاسعة واخلمسني جمللس التجارة والتنمية، حيث أعربت عدة دول أفريقية أعضاء عن             
  .تقديرها للتحليل الوارد يف التقرير وحلسن توقيته

، بأنشطة تواصلية يف أقل البلدان منواً يف أفريقيـا  ٢٠١٢واضطلع األونكتاد، يف عام     -٩
تقرير ويذهب  . وعلى نطاق اجملتمع الدويل بشأن التحويالت املالية وقدرهتا على حفز التنمية          

 تسخري التحويالت املالية ومعارف املغتربني لبناء القدرات اإلنتاجية       : ٢٠١٢أقل البلدان منواً،    
، وميكن إىل أن التحويالت املالية تساهم يف احلد من الفقر ويف حتسني الرعاية الصحية والتعليم

من خالل السياسات املناسبة تسخري ما تتيحه تلك التحويالت مـن زيـادة يف القـدرات                
ويف إطار األنشطة   . اإلنتاجية يف البلدان اليت تعاين من ندرة رأس املال ضمن أقل البلدان منواً            

ـ ١٤ بلداً أفريقيـاً، و ١٢التواصلية، ُعرضت نتائج هذا التقرير وتوصياته السياساتية يف         داً  بل
آخر، مبا يف ذلك عدة مدن يف أوروبا، وُعرضت أيضاً، يف جملس التجارة والتنميـة التـابع                 

  .لألونكتاد، على الدول األعضاء
، ٢٠١٢، الذي صدر يف عـام     تقرير األونكتاد عن السلع األساسية والتنمية     وأصبح    -١٠

ويهدف . ٢٠٠٣ ، الذي صدر آخر عدد منه يف عام       املسح العاملي للسلع األساسية   حيل حمل   
، من خالل تنشيط النقاش بشأن السلع األساسية، إىل حتديـد           تقرير السلع األساسية والتنمية   

خيارات سياساتية جديدة، وتيسري احلوار بني الشركاء اإلمنائيني بشأن سبل بعث واسـتدامة             
بلـدان الناميـة    التنمية االقتصادية يف البلدان النامية املعتمدة على السلع األساسية، مبا فيها ال           

ويقدم التقرير حتليالً متوازناً ونقدياً لقضايا هامة يف جتارة السلع األساسية والتنمية،            . األفريقية
أمهيـة بالغـة    ب مجيعها   يتسمتتعلق بالطاقة والتعدين واملعادن والفلزات واألغذية والزراعة،        

 لقـي استحـسان     وصدر التقرير خالل األونكتاد الثالث عـشر حيـث        . للبلدان األفريقية 
ونظراً إىل االهتمام الشديد الذي أُعرب عنه يف هذا الصدد، دعت أمانة جمموعة             . املشاركني
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 العاملي  ادول أفريقيا والكارييب واحمليط اهلادئ األونكتاد إىل عرض نتائج التقرير خالل نقاشه           
  .وحظي التقرير باستحسان اجلمهور. بشأن السلع األساسية، يف بروكسل

 على تزايد أمهية تطـوير      ٢٠١٢  لعام ر األونكتاد عن اقتصاد املعلومات    تقريكز  وير  -١١
أويل فيه اهتمـام خـاص لـدور        قد   و ،ج الرباجميات يف البلدان النامية    القدرات املتعلقة بإنتا  

الرباجميات احلرة واملفتوحة املصدر وملختلف املبادرات الرامية إىل زيـادة تـوافر املهـارات              
وُعرض التقرير يف حفل إصدار رمسي ُنظـم يف         . لة هبذا اجملال يف أفريقيا    والقدرات ذات الص  

مقر جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا، وكذلك أثناء حلقات دراسية خاصة يف القاهرة             
  .وتونس وويندهوك

فـالتقرير األول، املعنـون     . وصدر تقريران جديدان يف جمال لوجستيات التجـارة         -١٢
دراسـة  : الية باهلاتف احملمول لتطوير األعمال التجارية يف مجاعة شرق أفريقيا         املعامالت امل "

، ينظر يف الطريقة اليت ميكن هبا الستخدام اهلواتف احملمولـة           "مقارنة للربامج واللوائح القائمة   
 ، مثل االئتمان واالدخار والتـأمني     ،أنشطة مالية أكثر تعقيداً   تنفيذ  لتحويل األموال والدفع و   

وتدعو الدراسة إىل   . فيد من قواعد املنطقة بكاملها لتنسيق القوانني واللوائح ومواءمتها        يست أن
زيادة االتساق والتعاون على صعيد مجاعة شرق أفريقيا يف تنظيم املعامالت املالية باهلـاتف              

أما الدراسة  . احملمول كي يتسىن توسيع نطاق استخدام هذه التكنولوجيا داخل بلدان املنطقة          
، فتعكس "جتربة مجاعة شرق أفريقيا   : تنسيق قوانني ولوائح الفضاء اإللكتروين    "نية، املعنونة   الثا

ما اضطلع به األونكتاد وفرقة العمل التابعة جلماعة شرق أفريقيا املعنيـة بقـوانني الفـضاء                
 دعماً الستراتيجيات اجلماعة يف جمايل احلكومة       ٢٠٠٧اإللكتروين من عمل مشترك منذ عام       

وتقـّيم الدراسـة حالـة      . ترونية والتجارة اإللكترونية لتسريع وترية التكامل اإلقليمي      اإللك
  .التشريعات اخلاصة بالفضاء اإللكتروين يف املنطقة

وقام األونكتاد، يف سياق عمله املستمر على تقييم ما تواجهه أقل البلدان منـواً مـن                  -١٣
األزمـات االقتـصادية    "ذ مشروع بعنـوان     حتديات جتارية وإمنائية أكثر إحلاحاً، بصوغ وتنفي      

رسم مالمح التعرض لتقلب السوق وبناء املرونة       : واعتماد أقل البلدان منواً على السلع األساسية      
وشاركت املنظمة الدولية للنب يف املشروع بوصفها هيئة سلعية دولية          ". ملواجهة األزمات املقبلة  

وأجنز املشروع دراسـات    . مالية اتاسية مسامه قدم الصندوق املشترك للسلع األس    بينما  راعية،  
:  ركَّزت على قطاع السلع األساسية يف بلدان خمتارة يف أفريقيا وآسيا من أجل             ت إفرادية حاال

فهم دور السلع األساسية ودور اإلنتاجية الزراعية يف تعزيز التقدم حنو حتقيق اهلدف املتفـق               ) أ(
، واملتمثل يف اخلـروج     ٢٠٢٠-٢٠١١ منواً للعقد    عليه يف برنامج عمل إسطنبول ألقل البلدان      

تقييم ما تعانيه أقل البلدان منواً من ضعف هيكلـي وهـشاشة   ) ب(من قائمة أقل البلدان منواً؛      
استعراض التحديات الناشئة عـن التقلبـات يف   ) ج(مفرطة يف مواجهة الصدمات االقتصادية؛  

لية والغذائية العاملية احلديثة، وكيفيـة تـأثري   أسواق السلع األساسية، واألزمات االقتصادية واملا   
هذه األزمات يف آفاق بلوغ أقل البلدان منواً األهداف املتفق عليها دولياً، مبا يف ذلك األهداف                
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وأُعد منشور يتضمن توليفاً واستنتاجات سياساتية انطالقـاً        . الواردة يف برنامج عمل إسطنبول    
من وثائق املعلومات األساسية ملداوالت جملس التجارة       من دراسات احلاالت القطرية، أُدرج ض     

والتنمية التابع لألونكتاد وغريه من املنتديات ذات الصلة اليت تتناول املسائل املتعلقـة بتنفيـذ               
وتبحث الدراسة أيضاً سبل ووسائل تعزيز دور السلع        . برنامج عمل إسطنبول ألقل البلدان منواً     

  .ن من فئة أقل البلدان منواًاألساسية يف تيسري خروج البلدا
وُيجري األونكتاد حبوثاً وحتاليل ملسألة التداعيات اجلنسانية لـسياسات االقتـصاد             -١٤

وتشمل هذه البلدان يف أفريقيـا      . الكلي، وال سيما سياسات التجارة، يف بلدان نامية خمتارة        
 اجملال، من خالل    ويهدف عمل األونكتاد يف هذا    . أنغوال والرأس األخضر ورواندا وليسوتو    

تناول جمموعة فريدة من دراسات احلاالت القطرية، إىل تعزيز قدرات البلدان الناميـة علـى            
مـن  "وُنشرت الدراستان املعنونتـان     . تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف سياسات التجارة      

من يـستفيد مـن حتريـر       "و" يستفيد من حترير التجارة يف الرأس األخضر؟ منظور جنساين        
، وُعممتا يف حلقات عمل وطنية ُنظمت       ٢٠١٢يف عام   " التجارة يف ليسوتو؟ منظور جنساين    

يف هذين البلدين بغية توجيه عملية رسم السياسات على الصعيد احمللي وإطـالع اجلهـات               
 مشاركاً على األقل يف     ٤٥وحضر حلقات العمل    . الوطنية املعنية على املنهجيات املستخدمة    

وقد ُترمجت . السلسلة، أُجنزت مسودة أوىل من الدراسة املتعلقة بأنغوالوضمن تلك  . كل بلد 
الدراستان املتعلقتان بالرأس األخضر وأنغوال، أو سُتترَجمان، إىل الربتغالية من أجل توسـيع             

وُتنجز يف الوقـت الـراهن      . نطاق اجلهات الوطنية املعنية اليت ميكنها االطالع على الدراسة        
. ديدة لتقييم اآلثار اجلنسانية املترتبة على سياسات التجارة يف روانـدا          دراسة حالة قطرية ج   

وُيستعان بالتوصيات السياساتية الواردة يف دراسة احلالة القطرية اخلاصة بـالرأس األخـضر             
لتوجيه استعراض صياغة الدراسة التشخيصية للتكامل التجاري، واالستراتيجية اجلديدة للنمو          

وقد اسُترشد يف حتديث الدراسة التشخيصية بنتـائج        .  حدة الفقر  االقتصادي والتخفيف من  
  .وتوصيات الدراسة املتعلقة بليسوتو

، للوقوف على مشاركة املـرأة يف     ٢٠١٢يونيه  /وأُوفدت بعثة إىل غامبيا يف حزيران       -١٥
تقدير نطـاق القيمـة املـضافة       "وأُجنزت عقب ذلك دراسة بعنوان      . قطاع مصائد األمساك  

وقـد  ". حالة غامبيا . الجتماعي يف قطاع مصائد األمساك، مع التركيز على املرأة        واإلدماج ا 
اسُترشد بنتائج الدراسة املتعلقة هبذا القطاع يف غامبيا لتنقيح الدراسة التشخيصية للتكامـل             

. التجاري، وأُدرجت توصياهتا يف مصفوفة اإلجراءات احملـددة يف الدراسـة التشخيـصية            
ات املتعلقة بالرأس األخضر وغامبيا وليسوتو أيضاً يف عملية ما بعـد            وأُدرجت نتائج الدراس  

، من خالل ورقة حتلل السياسات التجارية وعدم املساواة بني اجلنسني يف هـذه              ٢٠١٥عام  
: السياسات التجارية وعدم املساواة بـني اجلنـسني       "وتساهم الورقة املعنونة    . البلدان الثالثة 
 السياسايت من خالل املشاورة املواضـيعية العامليـة بـشأن           يف توجيه النقاش  " حتليل قطري 

  .املساواة عدم
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ويشكل ما ورد أعاله أمثلة حمددة على كيفية تأثري حبـوث األونكتـاد يف رسـم                  -١٦
السياسات وصياغتها يف البلدان األفريقية بشأن جمموعة واسعة من القضايا اإلمنائية الناشئة عن   

 وتدبري إيـرادات الـسلع األساسـية        مية، وتطبيق التكنولوجيا،  التحول اهليكلي، ومتويل التن   
  .تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف السياسات الوطنيةو

  عمليات استعراض السياسات الوطنية   -جيم  

  عمليات استعراض السياسات الوطنية املتعلقة باخلدمات    
 ملـساعدة   قة باخلـدمات  عمليات استعراض السياسات الوطنية املتعل    ُيصدر األونكتاد     -١٧

تأثري حترير التجارة يف قطاعات خدمات معّينة، وحتديد اُألطر التنظيمية          مدى  البلدان على تقييم    
وتتيح عمليات االسـتعراض    . الالزمة للمضي قدماً يف حتقيق األهداف اإلمنائية القطاعية الوطنية        

. مثل لقطاعات خـدمات معّينـة     أيضاً للبلدان إمكانية اختاذ قرارات مستنرية بشأن التحرير األ        
  .وُيعدُّ حالياً استعراض آخر خاص برواندا. أُجنز استعراضا أوغندا وليسوتو وقد

  عمليات استعراض سياسات االستثمار    
ت أفريقيـا   ، كان ١٩٩٩ يف عام    استعراض سياسات االستثمار  منذ أن ظهر برنامج       -١٨

 ٣٦ما جمموعه  استعراضاً من أصل ٢١ ُخصص للبلدان األفريقيةفقد  . أهم جهة مستفيدة منه   
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أصدر األونكتاد استعراض       . استعراضاً لسياسات االستثمار  

وُيعدُّ حالياً استعراض آخر من هـذا النـوع       .  اخلاص جبيبويت وموزامبيق   سياسات االستثمار 
. تـونس خـاص ب  ء استعراض   جلمهورية الكونغو الدميقراطية، كما أن املناقشات جارية لبد       

تقنيـة لبوتـسوانا   د أيضاً مـساعدة     ، قدم األونكتا  اتدعم تنفيذ توصيات االستعراض    وبغية
وبعد مرور حنو مخس أو سـت       . وبوركينا فاسو وبوروندي ورواندا وكينيا وليسوتو ومصر      

ويف . تسنوات على إكمال ذلك االستعراض، ُيِعدُّ األونكتاد تقريراً يقّيم مدى تنفيذ التوصيا           
وَتواصل احلوار أيضاً مع عدد مـن       . ، أُعّد تقريرا التنفيذ اخلاصان برواندا وكينيا      ٢٠١٢عام  

البلدان األفريقية، ومنها مثانية من أقل البلدان منواً، طلبت إجراء استعراض، لبدء العمليـة يف               
 ات االستثماراستعراضات سياسمشلتها وترِد حالياً أربعة بلدان أفريقية    .  وما بعده  ٢٠١٣عام  

ممارسة " تصنيف البنك الدويل املسمى      حسبضمن البلدان العشرة األوىل القائمة باإلصالح       
وعالوة على ذلك، شـهدت مجيـع البلـدان         . ٢٠١٢-٢٠٠٥للفترة  " األعمال التجارية 

األفريقية اليت صدر بشأهنا استعراض لسياسات االستثمار قبل أكثر من ثالث سنوات زيـادة        
فعلى سبيل املثال، ارتفع حجم االستثمار      . دة إليها رالستثمار األجنيب املباشر الوا    ا يف تدفقات 

 ٧٥ إىل متوسط سنوي قدره      ٢٠٠٥ مليون دوالر يف عام      ١٤األجنيب املباشر يف رواندا من      
. وتكرر النمط نفسه يف بنن وزامبيا وغانا. ٢٠١٠ و٢٠٠٦مليون دوالر يف الفترة بني عامي 

  .هدت هذه البلدان أيضاً تراجع مستوى تقلب التدفقاتويف الوقت ذاته، ش
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  عمليات استعراض سياسات املنافسة    
أثناء الدورة الثانية عشرة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسـات              -١٩

املنافسة، قدم األونكتاد استعراض النظراء الثالثي لقوانني وسياسات املنافـسة يف مجهوريـة             
وتتجلى أمهية عمليات االستعراض هذه يف مشاركة الدول        . املتحدة وزامبيا وزمبابوي  ترتانيا  

ومن خالل هذه العملية، ميكن أن تعزز البلدان اخلاضعة . األعضاء فيها واستفادهتا من نتائجها  
لالستعراض قوانينها وسياساهتا الداخلية يف جمال املنافسة، األمر الذي يسهم يف استراتيجياهتا            

  .ائية بوجه عاماإلمن

  األدوات التحليلية اليت توجه اختاذ القرارات التقنية  -دال  
 يف املائة من البلدان األفريقيـة وكالـة وطنيـة لتـرويج          ٨٠لدى أكثر من    توجد    -٢٠

وقد يكون مـستوى    . االستثمار، أما النسبة املتبقية فهي بصدد إنشاء وكالة من هذا القبيل          
غري أن هناك ممارسات فضلى استثنائية مثل املمارسات املتبعـة          قدرة هذه الوكاالت حمدوداً،     

وهدف األونكتاد هو تقاسم    . يف جنوب أفريقيا ورواندا والسنغال وسوازيالند وموريشيوس      
املمارسات الفضلى من خمتلف أحناء العامل حبيث يتسىن لوكاالت ترويج االستثمار يف أفريقيا             

، أطلق األونكتاد أداة لتقاسـم      ٢٠١٢ويف عام   . اساستنساخها على حنو مستدام وقابل للقي     
وتشكل شبكة الترويج الذكية إخباريـة      . املمارسات الفضلى لفائدة وكاالت البلدان النامية     

تتضمن أخباراً استراتيجية وتنفيذية مكيفة خصيـصاً وفقـاً         وإلكترونية سريعة تصدر شهرياً     
 وكالة وطنيـة ودون     ٦٧ريةَ السريعةَ   وتتلقى اإلخبا . الحتياجات وكاالت ترويج االستثمار   

  . بلداً أفريقيا٤٨ًوطنية لترويج االستثمار ومناطق جتهيز الصادرات يف 
وعالوة على ذلك، هتدف أدلة االستثمار الصادرة عن األونكتاد إىل توعية األوساط              -٢١

. فيدةاملعنية باالستثمار على املستوى الدويل بفرص االستثمار وشروطه يف البلـدان املـست            
الفترة املشمولة هبذا التقرير، أعدَّ األونكتاد دليالً جديداً يتعلق ببوركينا فاسو وحـّدث              ويف

وجيري أيضاً إعداد أدلة إقليمية خاصة بالبلدان النامية غـري          . الدليلني اخلاصني برواندا وكينيا   
يقية أُعّدت  وشهدت سبعة بلدان من أصل تسعة بلدان أفر       . الساحلية يف شرق أفريقيا وغرهبا    

 زيادة مبقدار يتراوح بني مـثلني وعـشرة أمثـال يف            ٢٠١٢بشأهنا أدلة االستثمار قبل عام      
دة إليها يف السنوات األربع اليت تلت إصدار الـدليل          ر االستثمار األجنيب املباشر الوا    تدفقات

  ).مقارنة بالسنوات األربع اليت سبقت إصداره(
تتنـاول  الـيت   تاد عدداً من الدراسات التحليلية      وباإلضافة إىل ذلك، أصدر األونك      -٢٢

اتفاقات االستثمار الدولية وآثارها اإلمنائية، مبا يف ذلك ملحقات للسلسلة الورديـة بـشأن              
املعاملة العادلة واملنصفة، ونزع امللكية، وتسوية املنازعات بني املستثمرين والدول، والشفافية،        

مار الدولية بشأن تسوية املنازعات بني املستثمرين       فضالً عن مذكرات قضايا اتفاقات االستث     
وقد عملت بلدان أفريقية على ترتيل مجيع هذه املنشورات واستخدامها يف األنشطة            . والدول
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وشكل عدد زيارات املستخدمني من البلدان األفريقية لقاعـدة بيانـات           . التدريبية يف القارة  
  .ثمار الدولية ُخمس جمموع الزياراتاألونكتاد اإللكترونية اخلاصة باتفاقات االست

، إطار سياسات تنظيم املشاريع، الـذي يتـيح         ٢٠١٢وأصدر األونكتاد، يف عام       -٢٣
لواضعي السياسات يف أفريقيا جمموعة أدوات لصياغة ورصد وتقييم الـسياسات الوطنيـة             

اسـتها  وخالل الفترة املشمولة هبذا التقرير، نقحت حكومـة نيجرييـا سي          . لتنظيم املشاريع 
الوطنية بشأن املؤسسات الصغرى واملؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم باستخدام توصيات          

وعالوة على ذلك، ُنظم اجتماع فريق متعدد أصحاب املصلحة استناداً إىل إطار . اإلطارذلك 
سياسات تنظيم املشاريع، مبشاركة الفريق الغاين املعين بالتنمية االقتصادية، فضالً عن منتدى            
ألصحاب املصلحة يف زمبابوي لوضع برنامج سياسايت من شأنه أن يعزز تنظيم املشاريع يف               

ويف سـياق الدراسـة     . البلد ويشجع التفاعل بني القطاعني العام واخلاص واجملتمع املـدين         
التشخيصية للتكامل التجاري اخلاصة بغامبيا، عقد األونكتاد حلقة عمل لتقييم حالة تنظـيم             

  .لبلد وتقدمي توصيات سياساتية عملية يف هذا اجملالاملشاريع يف ا
، أداة تطوير احملاسبة اليت سُتـستخدم للمـساعدة يف          ٢٠١٢وأطلق األونكتاد، يف عام       -٢٤

وُينفَّذ مشروعان  . تعزيز القدرات التنظيمية واملؤسسية ليتسىن للشركات تقدمي تقارير عالية اجلودة         
 وأعربت  -  جنوب أفريقيا وكوت ديفوار    -األداة يف أفريقيا    من املشاريع القطرية التسعة لتجريب      

وَتـبني أن االختبـار التجـرييب       . األداةهذه  مخسة بلدان أفريقية أخرى عن اهتمامها باستخدام        
أصحاب املصلحة وبدء حوار بشأن سبل ضمان متتـع البلـدان املـستهدفة             مجع  للغاية يف    مفيد

. ة والبشرية لكفالة تقدمي الشركات تقارير عاليـة اجلـودة         بالقدرة القانونية والتنظيمية واملؤسسي   
أبرزت األداة جبالء ضرورة وضع خطة وطنية لضمان بناء القدرات بتركيـز أكـرب علـى                 وقد

وباإلضافة إىل ذلك، اسـُتحدثت أداة  . بني مجيع أصحاب املصلحةمع االستراتيجيات على حنو جي   
  .جراء تقييم ذايت هلياكلها احملاسبية الوطنيةإلكترونية ملساعدة البلدان املستفيدة على إ

، وبـدعم مـن     ٢٠٠٩لعام  تقرير االستثمار العاملي    وواصل األونكتاد، استناداً إىل       -٢٥
ـ              ذا الدول األعضاء فيه، وبالتعاون مع منظمات دولية أخرى، العمل طيلة الفترة املشمولة هب

الستثمار الزراعي املـسؤول لتحقيـق      التقرير على التفعيل الكامل جملموعة مبادئه اخلاصة با       
ويتسم ذلك بأمهية خاصة    . التنمية املستدامة، من خالل التوجيهات والرصد وخيارات أخرى       

ألفريقيا ألن الزراعة تستأثر بنصيب كبري نسبياً من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف كثري          
 بلداً يقـع مثانيـة      ١٣ر جترييب يف    وختضع املبادئ حالياً الختبا   . من البلدان املنخفضة الدخل   

  .يف أفريقيا منها
األونكتاد، مثل نظام التحاليـل     استحدثها  وقد ساعدت أدوات حتليل التجارة اليت         -٢٦

واملعلومات التجارية، واحلل التجاري العاملي املتكامل، واضـعي الـسياسات والبـاحثني             
 ، تعترض الوصول إىل األسـواق     وأصحاب املصلحة اآلخرين يف حتديد ومعاجلة احلواجز اليت       

يف املفاوضات التجارية علـى الـصعيدين   املستنرية والفرص التجارية، ويف تشجيع املشاركة     
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ويف هذا اجملال، أويل االهتمام يف املقام األول لتنفيـذ مبـادرة            . املتعدد األطراف واإلقليمي  
تجارة الدولية والبنك الدويل    اليت اشترك يف إطالقها األونكتاد ومركز ال      (الشفافية يف التجارة    

، وال سيما فيما يتعلق بتصنيف التدابري غري التعريفية ومجع البيانات    )ومصرف التنمية األفريقي  
ويف هذا الصدد، شرع األونكتاد يف عملية مجع البيانات يف مخـسة بلـدان         . بشأهنا وقياسها 

 والسنغال وغينيا وكـوت     بوركينا فاسو (جلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا      أعضاء يف ا  
 ٢٠١٢ديـسمرب   /وتقدر القياسات اإلرشادية اليت جرت يف كانون األول       ). ديفوار ونيجرييا 

  .٢٠١١ مستخدم منذ عام ١ ٠٠٠تزايد عدد مستخدمي قاعدة البيانات بنحو 
نظـام  " من غينيا بيساو والكامريون لتنفيـذ  ني، طلب ٢٠١٢لقى األونكتاد، يف عام     وت  -٢٧

وجتـري حاليـاً    . على الصعيدين القطري واإلقليمي   ) INFOSHARE" ( البيانات تبادل قواعد 
ونظـام تبـادل قواعـد      . النظام وفقاً الحتياجات هذين البلدين    هذا  مفاوضات بشأن تكييف    

يـوفر ملنتجـي الـسلع      والبيانات هو نظام معلومات إلكتروين عن السوق يديره األونكتاد،          
 أسعار أفضل وإيـصال     علىات، كي يتسىن هلم التفاوض      األساسية فرصة الوصول إىل املعلوم    

ويدعم النظام مجَع املعلومات يف األسـواق احملليـة،         . منتجاهتم إىل أسواق تدفع أسعاراً أعلى     
وعلى الصعيد الوطين، ميكّن النظام احلكومات من سرعة        . وموانئ التصدير، واألسواق الدولية   

  .جتاهات األسعار والتكاليف، وإعداد اإلحصاءاتاكتشاف أي خلل يف سلسلة التوريد، وتتبع ا

  بناء توافق اآلراء  -ثانياً  
الـذي  ،  ٢٠١٢، منتدى االستثمار العاملي الثالث،      ٢٠١٢أبريل  /انعقد، يف نيسان    -٢٨

واجتـذب  . ألونكتاد كل سنتني، غري أن تأثريه امتد إىل الفترة املشمولة هبذا التقرير           ا ينظمه
ان الناميـة،   عاملياً لتشجيع االستثمار املستدام والشامل يف البلـد        منرباًاملنتدى، الذي يشكل    

 يف املائة منهم إىل بلدان أفريقية، وتضم هـذه النـسبة            ٣٠ ينتمي    مشارك ١ ٤٠٠من   أكثر
 تلقى بعضهم متويالً للحضور من البلـد        من أقل البلدان منواً يف أفريقيا      مشارك   ١٠٠حوايل  

 رؤساء أربع دول أفريقية هي تونس واجلزائر وجزر القمر وشارك. املضيف، قطر، واألونكتاد  
. والنيجر يف مؤمتر قمة قادة العامل من أجل االستثمار الذي انبثقت عنه عدة نتائج ملموسـة               

فعلى سبيل املثال، اتفق كبري املسؤولني التنفيذيني يف شركة نِستليه، املشارك أيضاً يف مـؤمتر               
شروع يف مفاوضات بشأن االستثمار يف إنتـاج فـانيال          القمة، مع رئيس جزر القمر على ال      

 وزيـراً   ١٣وعالوة على ذلك، اجتذب منتدى االستثمار العاملي أيضاً         . يف البلد " البوربون"
أفريقياً شاركوا يف اجتماع املائدة املستديرة الوزاري بشأن اجليل اجلديـد مـن سياسـات               

ركوا يف حدث من أحداث املنتدى اخلمسة       االستثمار، فضالً عن ممثلني من بلدان أفريقية شا       
وشكّل االجتماع العاشر للمجلس االستشاري لالستثمار ومأدبة الغذاء اخلاصة بشأن          . عشر

تونس اجلديدة جلستني من جلسات املنتدى ركزتا االهتمام بوجه خاص علـى بلـدان يف               
  . يف املنطقةأفريقيا وانبثقت عنهما نتائج ملموسة فيما يتعلق بااللتزام باالستثمار
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ويف سياق مشروع صندوق األونكتاد املشترك للسلع األساسـية املـشار إليـه يف                -٢٩
يف ُعقد ، نظم األونكتاد اجتماعاً للخرباء واملفاوضني التجاريني من أقل البلدان منواً   ١٣ الفقرة

ع قد  وملا كان تأثري ذلك االجتما    . ٢٠١٢مارس  /آذار - فرباير/أديس أبابا، يف الفترة شباط    
قـد  و. امتد إىل دورة اإلبالغ املشمولة هبذا التقرير، فقد وردت اإلشارة إليه يف هذه الوثيقة             

حبث اجتماع اخلرباء دور السلع األساسية يف تنمية أقل البلدان منواً مع التركيز على حتديات               
  خـبري  ١٠٠وشارك يف االجتماع حوايل     . وفرص وآفاق اخلروج من قائمة أقل البلدان منواً       

ميثلون أقل البلدان منواً، والشركاء اإلمنائيني، وهيئات منظومة األمم املتحدة، ومنظمات دولية            
وإقليمية أخرى، فضالً عن ممثلني للقطاع اخلاص واجملتمع املدين، مبا يف ذلـك املؤسـسات               

 وتوصيات موجزة، يفاستنتاجات شكل يف واسُتعني بنتائج االجتماع، اليت قُدمت    . األكادميية
وشكلت تلك النتـائج أيـضاً      . مفاوضات أقل البلدان منواً خبصوص األونكتاد الثالث عشر       

أساساً ملداوالت االجتماع الوزاري ألقل البلدان منواً الذي ُعقد يف الدوحـة وتنـاول فيـه       
  .الوزراء مجلة أمور بينها حتديات وفرص استيفاء معايري اخلروج من قائمة أقل البلدان منواً

  لس التجارة والتنميةدورة جم    
ركزت الدورة التنفيذية اخلامسة واخلمسون جمللس التجارة والتنمية، اليت ُعقدت يف             -٣٠
، ألول مرة على موضوع الشراكة اجلديدة من أجـل تنميـة أفريقيـا،              ٢٠١٢يوليه  /متوز

خلصة وباألخص على التحديات أمام تنفيذ الشراكة اجلديدة والفرص املتاحة فيها والعرب املست           
منها، وعلى السبل اليت ميكن هبا لألونكتاد أن يساعد الدول األفريقية األعـضاء يف حتقيـق                

وكان كبري املسؤولني التنفيـذيني يف وكالـة   . أهداف الشراكة اجلديدة مساعدة أكثر فعالية   
 ء الدورة، وخالل زيارتـه إىل     التخطيط والتنسيق التابعة للشراكة اجلديدة متحدثاً رئيسياً أثنا       

 ُعقدت عدة اجتماعات عمل بني أمانة الشراكة اجلديدة واألونكتاد من أجل حتديـد              جنيف
وأعد األونكتاد، فيما بعد، مـشروع      . اجملاالت اليت ينبغي زيادة التعاون فيها بني املؤسستني       

. جماالت التعاون املمكنة بينهما، وأرسـله إىل أمانـة الـشراكة اجلديـدة            فيها  خطة حيدد   
فراء من دول أفريقية ببيانات بشأن موضوع املناقشة أثناء دورة جملس التجارة            عدة س  وأدىل

ومتثلت إحدى نتائج االجتماع الرئيسية يف توعية الدول األعضاء األفريقيـة، مـن             . والتنمية
خالل سفرائها وممثليها يف جنيف، وأصحاب املصلحة اآلخرين، بضرورة تنسيق اجلهود حول    

وحفز االجتماع أيضاً التفكري يف سبل تعزيز الـشراكة         . كة اجلديدة تنفيذ برنامج عمل الشرا   
م  والعل ،التصنيعحتديات  اجلديدة من أجل التصدي للتحديات املتزايدة األمهية يف أفريقيا مثل           

  . واستخدام ريع املوارد الطبيعية،والتكنولوجيا
خـرباء  ، اجتمـاع    ٢٠١٢ديـسمرب   /وعقد األونكتاد يف جنيف، يف كانون األول        -٣١

وهدف االجتماع إىل مناقشة السبل املمكنـة لقيـاس         ". تقييم أداء املوانئ  "خمصصاً بعنوان   
وانصب التركيز بوجه خاص على املوانئ األفريقية، وأدى خرباء مـن           . ومقارنة أداء املوانئ  

. مجهورية ترتانيـا املتحـدة وغانـا دوراً نـشطاً يف تبـادل املعلومـات واالحتياجـات                
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 أيضاً مع مندوبني من رابطـة إدارة املرافـئ يف   مشاورات منفصلة جرت  ،  االجتماع وعقب
  .غرب ووسط أفريقيا وجملس الشاحنني الغابونيني تتعلق حتديداً مبسألة أداء املوانئ األفريقية

املؤمتر اخلامس عشر للتجارة    ،  ٢٠١٢أبريل  /يف برازافيل بالكونغو، يف نيسان    وُعقد    -٣٢
. ، كحدث سابق لألونكتاد الثالث عشر     يف أفريقيا والتمويل يف جماالت النفط والغاز واملعادن       

 بلداً أفريقياً ومناطق أخرى، من بينهم صـناع         ٢٦ مندوب من    ٥٠٠وضم املؤمتر أكثر من     
يذيون لشركات الـنفط    القرارات الرئيسيون واملستثمرون واخلرباء القانونيون واملديرون التنف      

. والتعدين الكربى والصغرى، واألوساط األكادميية، ومؤسسات البحث، واجملتمـع املـدين          
وركزت املناقشات على مواضيع متصلة بتحقيق القيمة املضافة واالحتفاظ هبا يف االقتصادات            

ـ         . الوطنية، مبا يشمل حتسني الوصول إىل الطاقة       روابط ودعا املؤمتر إىل إقامة مزيـد مـن ال
اإلنتاجية يف الصناعات االستخراجية حبيث يتسىن للبلدان املضيفة االستفادة من جـزء مـن              

وُشدد على أن تلك الروابط ستسهم إسهاماً إجيابياً يف بناء . القيمة اليت حتققها هذه الصناعات   
  .القدرات اإلنتاجية احمللية من خالل تطوير رأس املال البشري واملهارات والتكنولوجيا

ومن خالل هذه االجتماعات املختلفة، يؤثر األونكتاد يف مراكمة املعارف وصياغة             -٣٣
لواضـعي الـسياسات    منـرب   السياسات واإلجراءات السياساتية يف البلدان األفريقية بإتاحة        

واجملتمع املدين يف أفريقيا إلجراء مناقشات موضوعية وتوليد األفكار والتواصل والتعلم بشأن            
  .رسات الدولية واإلقليميةأفضل املما

  التعاون التقين  -ثالثاً  
التقرير، سامهت أنشطة التعاون التقين اليت يـضطلع هبـا   ذا  خالل الفترة املشمولة هب     -٣٤

األونكتاد، واليت تشمل اخلدمات االستشارية وتنمية القدرات، يف تعزيز قـدرات البلـدان             
ل اإلقليمـي، واملنافـسة، والزراعـة والـسلع         التجارة والتكام : األفريقية يف اجملاالت التالية   

  .األساسية، وإدارة الديون، واالستثمار، والتمويل، وتنمية املشاريع، والعلم والتكنولوجيا

  اإلطار املتكامل املعزَّز    
يواصل األونكتاد املشاركة بنشاط يف اجمللس املؤقت لإلطار املتكامل املعزَّز، من أجل              -٣٥

وباإلضـافة إىل ذلـك، يـساعد       . طار على حنو مالئم ألقل البلدان منواً      املسامهة يف تفعيل اإل   
األونكتاد أقل البلدان منواً على بناء القدرات الالزمة لتملك زمام األمور فيما يتعلق باإلطـار،               
عن طريق أنشطة الدعم اليت يقوم هبا قبل الدراسات التشخيصية للتكامل التجـاري وبعـدها،           

ويف الفترة  . ات االستشارية بشأن السياسات واالستراتيجيات التجارية     ومن خالل توفري اخلدم   
املشمولة بالتقرير، أوفد األونكتاد بعثات استشارية إىل عدة بلدان أفريقية من أقل البلدان منـواً               

ومشلت تلك البلـدان    . ملساعدهتا على صياغة مشاريع املستوى الثاين من اإلطار املتكامل املعزَّز         
. يقيا الوسطى ومجهورية الكونغو الدميقراطيـة والـرأس األخـضر ومدغـشقر           مجهورية أفر 
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. األونكتاد أيضاً بدور الوكالة املنفِّذة لتحديث الدراسة التشخيصية مع حكومة غامبيا           واضطلع
، وحـضرها   ٢٠١٣وُنظمت حلقة العمل العتماد حتديث الدراسة التشخيصية يف مستهل عام           

أصحاب املـصلحة   يقات اليت أعرب عنها أثناء حلقة العمل        وعقب التعل .  مشاركاً ٥٠حوايل  
وأعضاء جملس اإلطار املتكامل املعزَّز، قدم األونكتاد من جديد صيغة هنائية للدراسة التشخيصية             

صـياغة   ، وهو يعمل اآلن، بالتشاور مع احلكومـة، علـى         ٢٠١٣إىل حكومة غامبيا يف عام      
ضايا تنمية الشركات الصغرية واملتوسطة احلجـم،       مشروع من مشاريع املستوى الثاين يتعلق بق      

وباإلضافة إىل ذلك، يعمل األونكتاد حالياً، باعتبـاره        . نقل العابر واملرأة، ومصائد األمساك، وال   
       وكالة منفذة، مع حكوميت السنغال وموزامبيق، على حتديث الدراستني التشخيصيتني اخلاصتني           

 العتمـاد مـذكرات املفـاهيم       ٢٠١٣يناير  /انون الثاين  وقد ُنظمت حلقتا عمل يف ك      - هبما
وعـالوة علـى ذلـك، يعكـف        .  مشاركاً من احلكومة واجملتمع املدين     ٤٠حضرمها حوايل   

  .على صياغة االختصاصات الالزمة لتحديث الدراسة التشخيصية اخلاصة جبيبويت األونكتاد

  لتجارةأشكال الدعم األخرى لصياغة السياسات التجارية والنهوض با    
خدمات استشارية إىل البلدان النامية ملـساعدهتا علـى مراعـاة           عدة  قدم األونكتاد     -٣٦

. الشواغل املتعلقة بالتجارة والتنمية يف خططها اإلمنائية واستراتيجياهتا الرامية إىل احلد من الفقر            
 البلـدان   ومن األمثلة على ذلك املؤمتر املعين بقضايا السياسات التجاريـة اخلـاص بربملـانيي             

. ٢٠١٢يونيه  /األعضاء يف الكومنولث، الذي ُعقد يف فيكتوريا، بسيشيل، يف حزيران          األفريقية
ومن األمثلة األخرى يف هذا الصدد البعثة االستشارية واحللقة الدراسية الوطنية بـشأن حتريـر               

  .٢٠١٢يوليه /التجارة واخلدمات، اليت عقدت يف ماسريو يف متوز
تاد أيضاً لطلب من حكومة جزر القمر يتعلق مبساعدهتا على وضع           واستجاب األونك   -٣٧

، ٢٠١٢أكتـوبر   /وأُوفدت بعثة أوىل إىل البلد يف تـشرين األول        . استراتيجية لتنمية التجارة  
وخالل البعثة األوىل، ُعقدت حلقة دراسـية       . ٢٠١٣مارس  /وأعقبتها بعثة للمتابعة يف آذار    

وهدفت احللقة إىل تدريب املسؤولني     .  املؤسسات  مشاركاً من خمتلف   ٣٠تدريبية، حضرها   
ويتمثل اهلدف األساسي من االستراتيجية     . على إعداد التحديثات املقبلة الستراتيجية التجارة     

يف حتديد السبل اليت ميكن هبا للتجارة أن تساعد اجلهود املبذولة يف البلد من أجـل حتقيـق                  
، يف  ٢٠١٣مـارس   / التجارة والتنميـة يف آذار     وأُطلقت استراتيجية . التنمية واحلد من الفقر   

  .القمر جزر
يف الـذي ُعقـد     قمة املنتدى العاملي املعين بـاهلجرة والتنميـة،         وخالل اجتماع     -٣٨

، ُنظمت حلقات دراسية بشأن ُنهج حترير التجارة ٢٠١٢نوفمرب /موريشيوس يف تشرين الثاين
 قدرة البلدان النامية علـى تـصدير        يف اخلدمات وبشأن أهم احلواجز التجارية اليت حتد من        

، بشأن موضوع   ٢٠١٢وعقد األونكتاد أيضاً حلقة عمل وطنية يف أوغندا، يف عام           . خدماهتا
ووفر األونكتاد للبلدان األفريقية، بناًء على طلبها، حلقات عمل للتـدريب           . اخلدمات نفسه 

". ملي املتكامـل  نظـام احلـل التجـاري العـا       /نظام التحاليل واملعلومات التجارية   "على  
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، نظم األونكتاد حلقات عمل إقليمية لبناء القدرات يف جمال حتديد           ٢٠١٢يونيه  /حزيران ويف
. التدابري غري التعريفية ومجعها وتصنيفها يف منطقة اجلماعة اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـي             

 يف نيجرييا،   تدريب يف هذا اجملال أيضاً ملنطقة اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا،           وقُدم
  . ٢٠١٢ديسمرب /يف كانون األول

  دعم املفاوضات التجارية وعمليات التكامل اإلقليمي    
املساعدة فيما يتعلـق باملفاوضـات       قدم األونكتاد، يف جمال املفاوضات التجارية،       -٣٩

ـ نتدى امل: يف احملافل التاليةوذلك التجارية املتعددة األطراف واإلقليمية بشأن اخلدمات        امن الث
الذي اخلدمات،  جمال  لجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي بشأن املفاوضات التجارية يف         عشر ل 
يف جوهانسربغ، جبنوب أفريقيا؛ وحلقة العمل الوطنية بشأن اخلـدمات، يف كيغـايل             ُعقد  

برواندا؛ وجلنة منتدى التفاوض التجاري املعنية باخلدمات والتابعة للجماعة اإلمنائية للجنوب           
  .فريقي، يف جوهانسربغ جبنوب أفريقيااأل
وُنظمت أيضاً حلقات دراسية لتعزيز فهم قضايا التنمية يف املفاوضـات التجاريـة               -٤٠

فريقي، الـذي    اجلارية واملقبلة، يف إطار مؤمتر وزراء التجارة يف االحتاد األ          ،املتعددة األطراف 
أنـشطة  ة على ذلك، ُنظمـت      وعالو. ٢٠١٢نوفمرب  / يف تشرين الثاين   ُعقد يف أديس أبابا   

 الدار البيضاء بـاملغرب يف      اليت ُعقدت يف  تدريبية للمفاوضني التجاريني خالل حلقة العمل       
وقـدم  . بشأن االتفاقات التجارية اإلقليمية اخلاصة بالبلدان العربيـة        ٢٠١٢يونيه  /حزيران

أن االنضمام إىل ، خدمات استشارية إىل جزر القمر بش    ٢٠١٢يوليه  /األونكتاد أيضاً، يف متوز   
  .منظمة التجارة العاملية

، دورة بشأن القضايا الرئيسية املدرجـة يف        ٢٠١٢سبتمرب  /ونظم األونكتاد، يف أيلول     -٤١
جدول األعمال االقتصادي الدويل، ركزت على النظام التجاري املتعدد األطراف واالتفاقـات           

يني املعنيني بـسياسات التجـارة يف       واستهدفت الدورة املسؤولني واألكادمي   . التجارية اإلقليمية 
وُنظمت أيضاً أنشطة تدريبية لبناء قدرات البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان منـواً،              . أفريقيا

لتضطلع بدور فعال يف النظام التجاري املتعدد األطراف كي تستفيد استفادة كاملة من حتريـر               
ر االحتاد األفريقي لوزراء الزراعة والتجـارة  وُنفذت هذه األنشطة التدريبية خالل مؤمت     . التجارة

وخالل حلقة عمل إقليمية بشأن سياسات التجارة       ) ٢٠١٢نوفمرب  /أديس أبابا، تشرين الثاين   (
). ٢٠١٢يونيه /ماهي، سيشيل، حزيران(لفائدة برملانيي الدول األفريقية األعضاء يف الكومنولث 

، موضوع االتفاقـات  ٢٠١٢ديسمرب /ولوتناولت حلقة عمل ُنظمت يف تونس، يف كانون األ        
  .التجارية التفضيلية والتكامل اإلقليمي يف العامل العريب

إدماج أقل البلدان منواً يف االقتصاد العاملي، الذي متوله حكومتـا           مشروع  ويف إطار     -٤٢
ـ      ة إيطاليا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، قدم األونكتاد مـساعدة تقني

وتدريباً مكثفني إىل الدول األعضاء الثالثة واملسؤولني املعنيني باملفاوضات املتعلقـة مبنطقـة             



TD/B/EX(57)/2 

GE.13-50469 16 

وخالل الفترة قيد االستعراض، صمم املـشروع ووضـع،         . التجارة احلرة الثالثية األطراف   
اً ، برناجماً تدريبياً مكيفاً خصيص    األفريقينوب  اجلباالشتراك مع برنامج العالمات التجارية يف       

ودَعم األونكتـاد   . احتياجات املفاوضني املعنيني مبنطقة التجارة احلرة الثالثية األطراف       تلبية  ل
صياغة وحدات منوذجية تتعلق مبكافحة اإلغراق، واإلعانات والرسوم التعويضية، وتعريفات          

وشارك األونكتاد يف دورتني تـدريبيتني يف زامبيـا         . الضمان، ووحدة متعلقة بقواعد املنشأ    
 وحـّدد وزمبابوي بشأن املفاوضات املتعلقة مبنطقة التجارة احلـرة الثالثيـة األطـراف،             

االختصاصات الالزمة الستراتيجية وطنية للتجارة والتصدير يف زامبيا بالتشاور مع السلطات           
حلقة عمل بـشأن قواعـد      ،  ٢٠١٢أغسطس  /ونظم األونكتاد يف سيشيل، يف آب     . الزامبية

  .صادية وقواعد املنشأ الثالثية األطرافاتفاقات الشراكة االقت
 يف بدء أنشطة    مفيداًوباإلضافة إىل ذلك، أدت أنشطة املشروع املذكور أعاله دوراً            -٤٣

إمكانية وصول أقل البلدان منواً إىل األسواق والقوانني التجارية         "يف إطار مشروع آخر بشأن      
 الريفية يف أقـل     اجملتمعاتيز قدرة   تعز"، فضالً عن إقرار مشروع آخر بشأن        "يف هذه البلدان  

ويهدف هذا املـشروع إىل تعزيـز       ". البلدان منواً على زيادة القيمة املضافة ملنتجاهتا التقليدية       
الريفية يف أقل البلدان منواً على زيادة القيمة املـضافة ملنتجاهتـا التقليديـة              اجملتمعات  قدرة  

حة من خالل املؤشرات اجلغرافيـة، وتيـسري        باستغالل الفرص التجارية الناشئة حديثاً واملتا     
وأُوفدت، يف إطار هـذا املـشروع،       . االمتثال للمتطلبات الصحية ومتطلبات الصحة النباتية     

، ووزارة التجـارة،    الفكريةثالث بعثات إىل موزامبيق إلجراء نقاش مع مدير معهد امللكية           
 موزامبيق وتطبيقها لتـسجيل     وأصحاب املصلحة املعنيني، بشأن حالة املؤشرات اجلغرافية يف       

وُنفذ تدرجيياً برنامج عمل لدعم تسجيل املؤشرات اجلغرافية اخلاصـة          . املنتجات املوزامبيقية 
ويعمل األونكتاد حالياً على إجراء حبوث ميدانيـة وإعـداد اإلجـراءات            . مبنتجات خمتارة 

قرر االضطالع مبزيـد    ومن امل . لتسجيل املؤشرات اجلغرافية اخلاصة هبذه املنتجات      الضرورية
، وُيتوقع توسيع نطاق األنشطة ليشمل      ٢٠١٣من أنشطة املتابعة والدورات التدريبية يف عام        

  . ريفية أخرى خمتارة يف اجلنوب األفريقيوجمتمعاتبلداناً 

  بناء القدرات يف جمال اللوجستيات التجارية وتيسري التجارة    
 مكثفاً لدعم وضع خطط وطنية لتنفيـذ        ، برناجماً ٢٠١٢استهل األونكتاد، يف عام       -٤٤

تدابري تيسري التجارة يف إطار عدة مشاريع للمساعدة التقنية، بتمويل من حـساب األمـم               
والبلدان األفريقية املشاركة يف هـذه      . املتحدة للتنمية واملفوضية األوروبية وحكومة النرويج     

ومجهوريـة ترتانيـا املتحـدة      املشاريع هي أنغوال وأوغندا وبنن وبوركينا فاسو وبوروندي         
وتستفيد هذه املشاريع من خربة األونكتاد الواسعة يف جمال تقدمي املساعدة التقنيـة             . وغابون

وتـستند  . إىل البلدان النامية املشاركة يف مفاوضات منظمة التجارة العاملية ودعم بناء قدراهتا       
 إطار املنظمة، اليت ُنفذت يف البلدان       املشاريع أيضاً إىل نتائج عمليات التقييم الذايت الوطين يف        

ركز خطط التنفيذ الوطنية يف معظمها علـى        تو. ٢٠٠٩ إىل عام    ٢٠٠٧املشاركة من عام    
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يف تنفيذ هذه التدابري  الراهن  لوضع  معامل ا  مفاوضات املنظمة، وترسم     يف إطار التدابري املقترحة   
خطة وطنية لتنفيذ تدابري تيسري     اد  إعدوستتمثل النتيجة الوسيطة هلذه العملية يف       . يف كل بلد  

وُتشكل هذه اخلطة حالياً شرطاً مبوجب مشروع اتفاق تيسري التجارة الذي وضعته            . التجارة
التدابري اليت يتطلب تنفيذها مزيداً مـن الوقـت         تلك  تركز بوجه خاص على     هي  املنظمة، و 

ترض البلدان النامية من معلومات عما قد يع وتشمل الدراسات أيضاً. ة اخلارجيةاملساعد أو/و
حتديات واحتياجات من املوارد يف تنفيذ تلك التدابري، وحتدد نوع الدعم الذي قد َيلزمها من               

  .اجملتمع الدويل للتغلب على تلك التحديات وتلبية تلك االحتياجات
على حتسني اللوجـستيات وتطـوير      ركّزت  أُلقيت حماضرات يف غانا وناميبيا      قد  و  -٤٥

ث مع اجلامعة اإلقليميـة للبحـوث       وري إعداد إجراءات للتعاون يف جمال البح      وجي. املوانئ
البحرية يف غانا، وجملس الشاحنني الغابونيني، ورابطة إدارة املوانئ يف غرب ووسط أفريقيا،             
اليت تشمل عدداً من املوانئ منها موانئ يف غابون وغانـا والكـامريون وكـوت ديفـوار                 

 أيضاً يف حلقات عمل وقدم خدمات استشارية يف جمال النقل يف  وساهم األونكتاد . والكونغو
  .أنغوال وأوغندا وبوروندي ومجهورية ترتانيا املتحدة ورواندا وكينيا واملغرب وموزامبيق

وُنفذت أنشطة املساعدة التقنية أيضاً يف موزامبيق لـدعم وزارة النقـل يف حتديـد           -٤٦
يف جمـال النقـل     وضع سياسات وطنية    لدى  راعاهتا  اليت ينبغي م  ذات الصلة   القضايا الوطنية   

ومشلت البعثة املوفدة يف هذا الصدد زيارات إىل مجيع املـوانئ الرئيـسية             .  واملوانئ البحري
وجيري حالياً إعداد مقتـرح بـشأن       . واتصاالت بالسلطات واملتعهدين من القطاع اخلاص     

  .البحريالنقل سياسات 

  ت التجارية وتيسري التجارةبناء القدرات يف جمال اللوجستيا    
لبيانـات  تجهيـز ا  نظام األونكتـاد اآليل ل    يف إطار   به  ُيضطلع  ال يزال العمل الذي       -٤٧

تقليص  عن   فعالية اجلمارك يف حتصيل اإليرادات فضالً     حتقيق  يساهم يف   ) أسيكودا(اجلمركية  
ار، وقد قامت مجارك السودان وكوت ديفـو      . أوقات التخليص اجلمركي وخفض التكاليف    

على وجه اخلصوص، بتنفيذ برامج حتديث هتدف إىل حتسني العمليات التجارية اجلمركيـة              
واقترن تنفيذ مشروع أسيكودا بربامج إصالحات وحتديث خمتلفة، مثل بناء مرافق           . وتبسيطها

ويف . جديدة يف مقر اجلمارك الستضافة هذه املشاريع اجلديدة، ويف شىت مكاتب اجلمـارك            
، وعقب االختيار احلاسم املتعلق بانتقاء حل أسيكودا العـاملي، أكملـت            ٢٠١٢هناية عام   

السلطات اجلمركية يف جيبويت املرحلة األوىل ونفذت النظام اجلديـد يف مجيـع املكاتـب               
 بلداً أفريقياً مـن أنـشطة دعـم الربنـامج يف            ٣٨وباإلضافة إىل ذلك، استفاد     . اجلمركية

الـيت  ددة تتيح نقالً تاماً للدراية العملية واملهارات        وُنظمت دورات تدريبية متع   . ٢٠١٢ عام
برنامج أسيكودا إىل األفرقة الوطنية، ومن مث ضمان قدرة اإلدارات اجلمركية الوطنية            يتيحها  

  .استدامة النظام على املدى الطويلحتقيق على 
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ني الفضاء  ويف إطار املساعدة املقدمة إىل مجاعة شرق أفريقيا فيما يتعلق مبواءمة قوان             -٤٨
ب القانونيـة للتجـارة      عن بعد بشأن اجلوان    م دورة تعلّ  ٢٠١٢، ُنظمت يف عام     اإللكتروين
وقـد ُنقحـت    . يونيه/مايو وحزيران / يف رواندا وكينيا يف الفترة بني أيار        ُعقدت اإللكترونية

من أجل التجارة وكُيفت وفقاً الحتياجات      التدريب  الصيغة الفرنسية هلذه الدورة من دورات       
  .٢٠١٣يف أفريقيا يف عام ُتنفَّذ التعلم عن بعد كي 

  دعم رسم سياسات املنافسة    
نظم األونكتاد أنشطة وقدم عدة خدمات استـشارية بـشأن القـضايا القانونيـة                -٤٩

، ٢٠١٢أكتـوبر   /يف تشرين األول   ،وُعقدت. والسياساتية املتعلقة باملنافسة ومحاية املستهلك    
 هبـدف مـساعدة      جزر القمر والسنغال وكوت ديفوار     حلقات دراسية وحلقات عمل يف    

البلدان يف وضع إطارها الوطين التنظيمي واملؤسسي وتعزيـز مـشاركتها الفعالـة يف               هذه
يف بوركينا فاسو، يف تـشرين  وُعقد أيضاً   . املناقشات املتعلقة هبذا املوضوع يف احملافل الدولية      

 سة لفائدة الـدول األعـضاء يف االحتـاد        إقليمي بشأن املناف   منتدى   ،٢٠١٢نوفمرب  /الثاين
 إىل حكومـة  ٢٠١٢وقُدمت املساعدة أيضاً طيلة عـام    . االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا   

ويف إطار برنامج املنافسة يف أفريقيا، ورد متويل . جزر القمر يف إرساء نظامها اخلاص باملنافسة
ت الذي أُعد استناداً إىل توصيات      من االحتاد االقتصادي والنقدي لتنفيذ مشروع بناء القدرا       

وعززت . استعراض النظراء لقواعد املنافسة يف االحتاد برمته ويف كل دولة من دوله األعضاء            
 بلداً نامياً على تنفيذ سياسات املنافسة والتـصدي للممارسـات           ١٥هذه األنشطة قدرات    

فيذ جمموعة مبادئ األمـم     وعززت األنشطة أيضاً التعاون األقاليمي على تن      . املانعة للمنافسة 
  .املتحدة وقواعدها املتعلقة باملنافسة

  الزراعة والسلع األساسية    
اقتصاديات "، مواد تدريبية بشأن سلسلة دروس       ٢٠١٢استكمل األونكتاد، يف عام       -٥٠

. ، لفائدة اجلامعـات األفريقيـة     ٢٠٠٦اليت انطلقت يف عام     " إنتاج وجتارة السلع األساسية   
 األوىل املتعلقة بتجارة السلع األساسية والتنمية حملةً عامة عن هياكـل إنتـاج              وُتقّدم الوحدة 

السلع األساسية والتجارة فيها، وُتبّين اجتاهات األسعار والتوقعات املستقبلية ملختلف الـسلع            
. األساسية الزراعية واملعادن والفلزات، وتبحث اجلوانب اإلمنائية للتجارة يف السلع األساسية          

ريقيا، ما زالت جامعة دار السالم تستخدم تلك الوحدة مرجعاً لوضع مواد تدريبيـة              ويف أف 
  .لربناجمها املتعلق بالتجارة الدولية ولبحوث طالب الدراسات العليا فيها

  مبادرات التجارة البيولوجية    
. التجارة والبيئـة  ملعاجلة القضايا املتصلة بالعالقة بني      واصل األونكتاد تقدمي الدعم       -٥١

فمن خالل حلقات دراسية وحلقات عمل شىت، دعم األونكتاد البلدان النامية من أجل زيادة              
ويف هذا الصدد، قُدمت املساعدة التقنيـة لربنـامج   . فهمها دور التجارة يف التنمية املستدامة 
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وعالوة على ذلك، قُدمت خدمات استـشارية ألصـحاب         . التجارة البيولوجية يف أوغندا   
  .روندي بشأن تطوير سالسل القيمة والتجارة البيولوجيةاملصلحة يف بو

  بناء القدرات يف جمال االستثمار    
علـى  مكافـأة   جوائز تشجيع االستثمار للوكاالت     مينح األونكتاد سنوياً عدداً من        -٥٢

أفضل املمارسات املتبعة فيها، وذلك تقديراً إلجنازاهتا يف تشجيع االستثمار من أجل التنميـة              
نالت جوائَز االمتياز يف    قد  و. ة، وُيطلع اجلهات األخرى على جتارب هذه الوكاالت       املستدام

 مخُس وكاالت، منها    ٢٠١٢جمال تشجيع االستثمار خللق الوظائف وتطوير املهارات يف عام          
وجرى أيضاً تقاسم أفضل املمارسات فيمـا يتعلـق   . اهليئة السوازيالندية لتشجيع االستثمار   

الل مؤمتر رفيع املستوى بشأن تشجيع االستثمار، وأثناء حلقة عمـل           بتشجيع االستثمار خ  
، شارك فيها ممارسون رفيعو املستوى معنيون       ٢٠١٢بشأن جائزة تشجيع االستثمار يف عام       

  . بلداً أفريقيا١٨بتشجيع االستثمار وواضعو السياسات من 
ورات املستثمرين  ويف رواندا، قدم األونكتاد خدمات استشارية وأعّد دراسة عن تص           -٥٣

األجانب لرواندا، ُعرضت يف كيغايل على مسؤولني حكوميني رفيعي املـستوى ومـاحنني             
  .وقُدمت توصيات هذه الدراسة إىل جملس الوزراء الرواندي. وممثلني للقطاع اخلاص

وأضـحى نظـام    . ودعم األونكتاد أيضاً البلدان األفريقية يف جمال تيسري االستثمار          -٥٤
نظيمية اإللكترونية الذي وضعه األونكتاد، وهو نظـام للحكومـة اإللكترونيـة            اللوائح الت 
ُيطبـق  األعمال التجاريـة،    اخلاصة بتأسيس   البلدان على تبسيط قواعدها وإجراءاهتا       يساعد

ويساهم نظام اللوائح التنظيمية اإللكترونية يف زيـادة الـشفافية          .  بلداً أفريقياً  ١١عملياً يف   
ؤسسية، األمر الذي ييسر األعمال التجارية وجيعل البلدان األفريقية أكثـر           وتعزيز القدرة امل  

التقرير، اسـتمر تقـدمي املـساعدة       ذا  وخالل الفترة املشمولة هب   . جاذبية لالستثمار األجنيب  
وقدم برنامج اللوائح التنظيمية اإللكترونية     . املخصصة إىل مجيع البلدان األفريقية األحد عشر      

 بنن وبوركينا فاسو ستيسر التجارة عرب احلدود وسُتِعد البلدين لالمتثـال            أيضاً مساعدة إىل  
  .بدء نفاذ اتفاق جديد من اتفاقات تيسري التجارة يف إطار منظمة التجارة العامليةقتضيات مل

  امللكية الفكرية    
، خدمات استشارية قائمة على البحوث من أجل        ٢٠١٢قدم األونكتاد، يف عام       - ٥٥

وقدم األونكتـاد أيـضاً     . ت امللكية الفكرية مع األهداف اإلمنائية يف مصر       مواءمة سياسا 
التدريب ألصحاب املصلحة بشأن اتفاق منظمة التجارة العاملية املتعلق جبوانـب حقـوق             

حمليـاً،  املستحضرات الـصيدالنية    إنتاج  / والصحة العامة  ،امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة   
إقليمية يف غرب أفريقيا وجنوهبا وشـرقها، وعلـى         حلقات عمل   عقد  وذلك عن طريق    

  .الصعيد الوطين يف إثيوبيا
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  مؤسسات األعمالتطوير دعم     
" إمربيتيـك "برنامج  قدم األونكتاد تدريباً يف جمال تنظيم املشاريع عن طريق مراكز             -٥٦

ـ       .  بلداً أفريقياً  ١٩األفريقية يف    ثالً، تعـاون   ففي أوغندا ومجهورية ترتانيا املتحدة وزامبيا، م
. األونكتاد مع الشركاء احملليني ملعاجلة مشاكل املهارات والقدرات لدى القطـاع اخلـاص            

 يف املائة يف املؤسـسات الـصغرى والـشركات    ٣٨ ارتفع معدل العمالة بنسبة     ،زامبيا ويف
وُنظمت حلقات عمل لتجريـب     .  اليت شاركت يف التدريب    ةالصغرية احلجم اإلحدى عشر   

بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف كينيا، وُصـممت خطـة            " تيكإمربي"برنامج  
يف جنـوب   " إمربيتيك"برنامج  وُعقدت عشر حلقات عمل خبصوص      . إلرساء الربنامج فيها  
، أدت إىل توسيع نطاق الربنامج ليـشمل        البوتسواين" إمربيتيك"برنامج  أفريقيا بالتعاون مع    

يف بعثات لتقييم النطـاق يف      الغاين  " إمربيتيك"رك برنامج   وشا. عدة مناطق جديدة يف البلد    
جنوب السودان وكينيا وليبرييا من أجل تيسري تبادل أفضل املمارسـات يف جمـال تنظـيم                

وبغية تيسري توافق اآلراء وتبادل أفضل املمارسات فيما بني البلـدان األفريقيـة يف        . املشاريع
األفريقية ملساعدهتا على املشاركة يف     " إمربيتيك"اكز  جمال تنظيم املشاريع، قُدم الدعم إىل مر      

الذي ُعقد يف جنيف، يف تشرين      " إمربيتيك"مناسبات عاملية، مثل االجتماع السنوي ملديري       
، واألسبوع العاملي لتنظيم املشاريع، الذي أشرك العديد مـن املراكـز            ٢٠١٢نوفمرب  /الثاين

  .يف أفريقيا" يتيكإمرب"، ومنتدى برامج كمضيفة رمسيةاألفريقية 

  دعم إدارة الديون    
يقدم برنامج نظام إدارة الديون والتحليل املايل الذي وضعه األونكتاد الدعم إىل أقـل                -٥٧

البلدان منواً والبلدان النامية لتعزيز قدرهتا على إدارة الديون إدارة فعالة ومستدامة، دعماً للحـد               
التقرير، زاد الربنامج دعمـه     ذا  ل الفترة املشمولة هب   وخال. احلوكمة الرشيدة من الفقر وللتنمية و   

.  غري الـساحلية    النامية للبلدان األفريقية، مع التركيز بوجه خاص على أقل البلدان منواً والبلدان          
 مقارنة بالسنة السابقة لدعم البلدان األفريقية       ٢٠١٢وقد ضاعف الربنامج تقريباً نفقاته يف عام        

وتشمل النتـائج   . ة واملؤسسية على إدارة الديون إدارة فعالة ومستدامة       يف تعزيز قدراهتا البشري   
امللموسة واملستدامة اليت أُحرزت يف هذه الفترة حتسني تسجيل الديون اخلارجيـة والداخليـة              

مبا يف ذلك دعم وضع اجلداول الزمنية إلقرار بيانـات          (بلدان املنطقة اليت تستخدم الربنامج       يف
وغندا ومجهورية الكونغـو الدميقراطيـة وروانـدا وزامبيـا وزمبـابوي            الديون يف أنغوال وأ   

النـشرات  إعـداد   دعـم   (، وتعزيز اإلبالغ على الصعيدين الداخلي والـدويل         )بيساو وغينيا
، وحتسني حتليل الديون    )اإلحصائية للديون يف أنغوال وبوروندي وغينيا بيساو ومايل ومدغشقر        

  ).ديون يف إثيوبيا وأنغوال وبوروندي ومصردعم صياغة تقارير حتليل حافظات ال(
وباإلضافة إىل ذلك، يواصل الربنامج تعزيز شراكته مع منظمات أخرى تعىن بتقدمي              -٥٨

املساعدة التقنية يف جمال إدارة الديون يف أفريقيا، مثل البنك الـدويل، واملركـز اإلقليمـي                
 ومعهـد إدارة االقتـصاد الكلـي    للمساعدة التقنية ألفريقيا التابع لصندوق النقد الـدويل،  
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. والشؤون املالية لبلدان شرق وجنوب أفريقيا، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي           
التقرير، يف بعثـات    ذا  وشارك األونكتاد، أو من املقرر أن يشارك، خالل الفترة املشمولة هب          

ة وزامبيا والسودان وغينيا بيـساو      إطارية معنية بإدارة الديون يف مجهورية الكونغو الدميقراطي       
وعالوة على ذلك، يتعاون الربنامج تعاوناً وثيقاً مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي            . ومدغشقر

أما على الـصعيد    . ومصرف التنمية األفريقي على تنفيذ مشاريع املساعدة التقنية يف أفريقيا         
 بلـداً   ١٨رة انطالقاً من جنيف إىل      القطري، فالربنامج يقدم، أو سيقدم، مساعدة تقنية مباش       

  .أفريقياً خالل الفترة املشمولة بالتقرير

  خدمات استشارية أخرى    
يقدم األونكتاد أيضاً خدمات استشارية للمؤسسات واجملتمع املدين يف املنطقة علـى              -٥٩

كالة التقرير، و ذا  فعلى سبيل املثال، ساعد األونكتاد، خالل الفترة املشمولة هب        . أساس خمصص 
وجلنـة األمـم املتحـدة       ،من أجل تنمية أفريقيـا    للشراكة اجلديدة   التابعة  التخطيط والتنسيق   
وثيقة بشأن موضوع تعبئة املوارد احمللية لتمويل مشاريع        مسودة   على تنقيح    ،االقتصادية ألفريقيا 

رؤسـاء الـدول     وقد صدر تكليف بإجراء الدراسة مـن جلنـة        . الشراكة اجلديدة وبراجمها  
 أثنـاء    الدراسـة  ر الشراكة اجلديدة، وُيتوقع عرض    العاملة يف إطا  وكومات املعنية بالتوجيه    واحل

وشارك األونكتاد أيضاً يف املؤمتر الثالث لالقتصاديني األفارقة، الـذي          . مؤمتر القمة املقبل للجنة   
 ٢٠١٣ارس  م/نظمه االحتاد األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا، يف داكار بالسنغال، يف آذار          

ومن خالل هذه املـشاركة، دعـم    ". التصنيع والنهوض االقتصادي يف أفريقيا    "حول موضوع   
. األونكتاد اجلهود اليت يبذهلا االحتاد األفريقي لبناء قدرات الباحثني األكادمييني مـن املنطقـة             

ـ             فعلى ناعية سبيل املثال، عمم األونكتاد أثناء املؤمتر إطاره االستراتيجي لصياغة سياسـات ص
تعزيـز  : ٢٠١١تقرير التنمية االقتصادية يف أفريقيـا،       جديدة يف أفريقيا، على النحو املبني يف        

وساهم هذا التعميم يف املناقشة العامة الـيت        . التنمية الصناعية يف أفريقيا يف البيئة العاملية اجلديدة       
 إىل ذلـك التقريـر يف       وأشار العديد من املشاركني   . جرت يف املؤمتر بشأن التصنيع يف أفريقيا      

  .عملهم وأثناء املناقشات

  تقييم التأثري العام  -رابعاً  
يظل تقييم مدى تأثري وفعالية عمل األونكتاد يف أفريقيا تقييماً حمـدوداً ألن ذلـك                 -٦٠

. التأثري وتلك الفعالية يتوقفان على عوامل كثرية خيرج بعضها عن نطاق سيطرة األونكتـاد             
ثالً، اإلجراءات التكميلية اليت جيب أن تتخذها الـدول األعـضاء           وتشمل تلك العوامل، م   

واجلهات املعنية األخرى يف املنطقة لتحقق النتائج مجاعياً، ووجود نظم سليمة للرصد والتقييم             
اسـتدامة  ضمان  ، وتوافر املوارد باستمرار ل    على مر الزمن  داخل البلدان لتتبع النتائج اإلمنائية      

ومع ذلك، هناك مؤشرات تدل على أن عمل األونكتاد ال يزال           . فريقيابرامج األونكتاد يف أ   
وُتعرض أدناه أمثلة على اجملاالت اليت كـان فيهـا ألنـشطة            . يؤثر تأثرياً ملموساً يف املنطقة    
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وتبني هذه األمثلة السبل اليت يسهم      . األونكتاد يف أفريقيا إسهام يف التنمية الوطنية واإلقليمية       
د يف رسم السياسات وصياغتها وتنفيذها بفعالية يف أفريقيا؛ ويبين قـدرات            هبا عمل األونكتا  

واضعي السياسات واملؤسسات واجملتمع املدين يف أفريقيا، حبيث يتسىن لبلدان القـارة جـين        
؛ ويدعم صناع القرار األفارقة يف املشاركة بفعاليـة يف املفاوضـات            أكربمكاسب اقتصادية   

  .التجارية املتعددة األطراف

  اإلسهام يف رسم السياسات وصياغتها وتنفيذها بفعالية    
يساهم األونكتاد يف زيادة فعالية رسم السياسات وصياغتها وتنفيذها يف أفريقيـا،              -٦١

. وتؤدي هذه املسامهة بدورها إىل فوائد اقتصادية ملموسة على املديني املتوسـط والطويـل             
  :وتشمل هذه املسامهة مثالً ما يلي

 أدلة االستثمار اليت يضعها األونكتاد وعي األوساط الدوليـة املعنيـة            تعزز  )أ(  
وقد شهدت سبعة من أصل تسعة      . باالستثمار بفرص االستثمار وشروطه يف البلدان األفريقية      

 زيادة مبقدار مـثلني إىل عـشرة        ٢٠١٢أُعدت بشأهنا أدلة االستثمار قبل عام       بلدان أفريقية   
دة إليها يف السنوات األربع اليت تلت نـشر         رألجنيب املباشر الوا   االستثمار ا  أمثال يف تدفقات  

  ؛)مقارنة بفترة السنوات األربع اليت سبقت نشره(الدليل 
تقرير التنمية االقتصادية يف    الرئيسية مثل   تقاريره  يؤثر األونكتاد من خالل       )ب(  
تيجيات الوطنية للدول   ، يف جدول أعمال السياسات واالسترا      وتقرير أقل البلدان منواً    ،أفريقيا

ومن األمثلة . األفريقية األعضاء فيه ويسهم كذلك يف إثراء أنشطة البحث األكادميي يف القارة     
 يف هذا الصدد، استشهاد الباحثني األكادمييني بعمل األونكتاد يف جمـال التنميـة              ،امللموسة

ارقة، الذي نظمه االحتاد    الصناعية والسياسات الصناعية خالل املؤمتر الثالث لالقتصاديني األف       
وقد عرض اإلعـالن الرمسـي      . ٢٠١٣مارس  /األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا يف آذار     

النـهوض  الذي اعُتمد يف هناية املؤمتر توصيات سياساتية رئيسية بشأن قـضايا التـصنيع و             
ـ          .االقتصادي يف أفريقيا   شترك مـع    وكثٌري من التوصيات اليت قدمها األونكتاد يف تقريره امل

، ٢٠١١تقرير التنمية االقتصادية يف أفريقيـا،       منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية املعنون       
ويؤثر األونكتاد أيضاً يف صياغة السياسات من خـالل         . يتفق مع ما اعُتمد يف إعالن املؤمتر      

فترة املشمولة  وخالل ال . اإلطار املتكامل املعزَّز  مشروع  مشاريعه اخلاصة بالتعاون التقين مثل      
التقرير، دعم األونكتاد صياغة أو تنقيح الدراسات التشخيصية واسـتراتيجيات تنميـة            ذا  هب

  .التجارة يف ما ال يقل عن مخسة بلدان أفريقية

  احلكوميني واملؤسسات احلكومية والقطاع اخلاص واجملتمع املديناملسؤولني بناء قدرات     
  : يتعلق بأنشطة األونكتاد يف جمال بناء القدراتتتسم النقاط التالية بأمهية فيما  -٦٢

صمم األونكتاد ونفذ جمموعة من األدوات لتعزيز قدرات واضعي السياسات            )أ(  
األفارقة على اختاذ قرارات مستنرية ومساعدة الفـاعلني يف اجملـال االقتـصادي يف أفريقيـا                
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، على سبيل   )INFOSHARE(فنظام تبادل قواعد البيانات     . أكربحتقيق مكاسب اقتصادية     على
يوفر ملنتجي السلع األساسية    واملثال، هو نظام معلومات إلكتروين عن السوق يديره األونكتاد،          

 أسعار أفضل وإيصال منتجـاهتم      علىفرصة الوصول إىل املعلومات، كي يتسىن هلم التفاوض         
ـ      . أسواق تدفع أسعاراً أعلى    إىل ات مـن سـرعة     وعلى الصعيد الوطين، ميكّن النظام احلكوم

  اكتشاف أي خلل يف سلسلة التوريد، وتتبع اجتاهات األسعار والتكاليف، وإعداد اإلحصاءات؛
التقرير، التدريب يف جمال تنظيم     ذا  قدم األونكتاد، خالل الفترة املشمولة هب       )ب(  

نيا ففي أوغندا ومجهورية ترتا   .  بلداً أفريقياً  ١٩إمربيتيك يف   برنامج  املشاريع عن طريق مراكز     
املتحدة وزامبيا، مثالً، تعاون األونكتاد مع الشركاء احمللـيني ملعاجلـة مـشاكل املهـارات       

 يف املائـة يف  ٣٨ ارتفع معدل العمالـة بنـسبة   ،ويف زامبيا. والقدرات لدى القطاع اخلاص 
   اليت شاركت يف التدريب؛ةاملؤسسات الصغرى والشركات الصغرية احلجم اإلحدى عشر

، يف تنفيذ برنامج مكثف لـدعم وضـع         ٢٠١٢تاد، يف عام    شرع األونك   )ج(  
وتشكل . اخلطط الوطنية لتنفيذ تدابري تيسري التجارة، يف إطار عدة مشاريع للمساعدة التقنية           

تلك اخلطط الوطنية حالياً شرطاً مبوجب مشروع اتفاق تيسري التجارة الذي وضعته منظمـة              
ا، معلومات عما يعترض البلدان النامية مـن        وستتضمن اخلطط، عند إكماهل   . التجارة العاملية 

وستحدد نوع الدعم الذي قد يلزمهـا        تنفيذ تلك التدابري،  لحتديات واحتياجات من املوارد     
اجملتمع الدويل للتغلب على تلك التحديات وتلبية تلك االحتياجات، كي يتسىن هلـا أن               من

  .تستخدم التجارة استخداماً أفضل كأداة للتنمية

  توافق اآلراء بشأن القضايا اليت هتم أفريقياتيسري     
يقدم األونكتاد، عن طريق خمتلف االجتماعات اليت ينظمها، الدعم لصناع القـرار              -٦٣

وتيسر هذه  . األفارقة للمشاركة مبزيد من الفعالية يف املفاوضات االقتصادية املتعددة األطراف         
. األفارقة بشأن القضايا اليت هتم أفريقيا     االجتماعات أيضاً توافق اآلراء بني أصحاب املصلحة        

فقد نظم األونكتاد، مثالً، اجتماعاً للخرباء واملفاوضني التجاريني من أقـل البلـدان منـواً               
 خبري ميثلون أقل البلدان     ١٠٠وحضر هذا االجتماع حوايل     . ٢٠١٢أديس أبابا، يف عام      يف

حدة، ومنظمات دولية وإقليمية أخـرى،      منواً والشركاء اإلمنائيني، وهيئات منظومة األمم املت      
واسُتعني بنتائج االجتماع، الـيت قُـدمت علـى شـكل           . والقطاع اخلاص، واجملتمع املدين   

 وتوصيات موجزة، يف مفاوضات أقل البلدان منواً خبصوص األونكتـاد الثالـث             استنتاجات
لبلدان منواً الذي   عشر، وشكلت تلك النتائج أيضاً أساساً ملداوالت االجتماع الوزاري ألقل ا          

ُعقد يف الدوحة وتناول فيه الوزراء مجلة أمور بينها حتديات وفرص استيفاء معايري اخلروج من 
  .قائمة أقل البلدان منواً

        


