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جنيف ٢٨-٢٤ ،حزيران/يونيه ٢٠١٩
البند  6من جدول األعمال املؤقت
إسهام األونكتاد يف تنفيذ برانمج العمل لصاحل
أقل البلدان منوا للعقد 2020-2011

األنش ط ة املض ط ل هبططا يف تنفيططذ بططرانمج العمططل لصططاحل أقططل البلططدان منططوا
للعقد 2020-2011
مذكرة من أمانة األونكتاد

موجز تنفيذي
أُعد هذا التقرير عملا ابلفقرتني  ١53و ١56من بررمم العمر لصراح أقر البلردان
منروا للعقرد  )A/CONF.219/7( ٢٠٢٠-٢٠١١املعررو أيضرا ابسر بررمم عمر إسرربنبول
ويع ر ررر ه ر ررذا التقري ر ررر األنش ر ررب ال ر رري اض ر رربل هب ر ررا م ر ررؤ ر األمر ر ر املتح ر ررد للتج ر ررا والتنمير ر ر
(األونكتاد) ،يف ك كن من أكان عمله ،يف الفرت ما بني الرب الثاين من عرا  ٢٠١٨والربر
األول من عا  ،٢٠١٩والد وس املستفاد وتوصيات السياس العام للمضي قُدم ا
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أول -مقدمة
 -١كررز برررمم العم ر لصرراح أق ر البلرردان من روا للعق ررد  ،٢٠٢٠-٢٠١١منررذ أن اعتم ررد
مؤ ر األم املتحد الراب املعين أبق البلدان منوا يف أاي /مايو  ،٢٠١١االهتما على التحردايت
االجتماعي واالقتصادي املتعدد الي تواجه تلك البلدان
 -٢ويف اسررتعرا منتصررف املررد الررذي أُجررري للررممم يف أنباليررا برتكيررا يف أاي /مررايو ،٢٠١6
اعتمد ؤساء دول وحكومات وممثلون فيعو املستوى إعلما سياسي ا جددوا فيه االلترزا أبهردا
الممم ودعوا إىل اإلسراع بتنفيذ وعلى الرغ من هرذ اجلهرود املتضرافر  ،ال يرزال أداء فئر أقر
البلرردان من روا ضررعيفا مقا ن ر أبهرردا الررممم وغاايترره ،ومررن غررر املرررج أن ُُيررر تقررد كبررر يف
العامني األخرين املتبقيني
 -3ويف أعقاب استعرا السنوات الثلث الذي أُجنز يف عا  ٢٠١٨لفئ أقر البلردان منروا
والقررا ات الرري اختررذها اجملل ر االقتصررادي واالجتمرراعي يف حزيران/يونيرره  ،٢٠١٨أصررب الوض ر
()١
العا خبصوص ف بلدان من قائم هذ الفئ على النحو التايل
مخ ر حرراالت للرف ر مررن القائم ر قريب ر ا أنغرروال وبررو ن وجررز سررليمان وسرران
(أ)
تررومي وبرينس رريي وفررانواتو ،عل ررى أن ي ر ف ر اثنت ررني منهمررا م ررن القائم ر ابت معروف ر ا ف ررانواتو
(كانون األول/ديسمم  ،)٢٠٢٠وأنغوال (شباط/فماير )٢٠٢١؛
(ب)

حالتان افرتاضيتان للرف من القائم  ،هن ا بقرا الدول األعضاء توفالو وكريباس؛

(ج) حالتان أ جأت جلن السياسرات اإلمنائير النظرر يف مسرأل فعهمرا مرن القائمر
تيمو  -ليشي ونيبال؛
(د) ث ررلث ح رراالت يف مرحل ر م ررا قب ر األهلي ر للخ ررروج م ررن القائم ر وم ررن امل رررج أن
تستويف كام شروط األهلي يف عا  ٢٠٢١بنغلديش ومجهو ي الو الدميقراطي الشعبي وميامنا
 -٤ويت رروىل األونكت رراد املس ررؤولي ع ررن مس رراعد البل رردان النامي ر  ،مب ررا فيه ررا أق ر البل رردان منر روا،
للن رردماج يف االقتص رراد الع رراملي عل ررى حن ررو يع ررود عليه ررا ابلنفر ر دعم ر ا للنم ررو والتنمي ر املس ررتدامني
والشرراملني للجمي ر وملررا كرران العديررد مررن التحرردايت اإلمنائي ر الرري تعرررت البلرردان النامي ر وثي ر
الرتابط ،يسه األونكتاد يف التصدي بفعالي هلذ التحدايت من خلل معاجلته املتكامل ملسرائ
التجا والتموير واالسرتثما والتكنولوجيرا والتنمير املسرتدام دعمر ا لتحقير خبرط التنمير املتفر
عليها دولي ا الوا د يف برمم عم إسبنبول ،وخب التنمي املستدام لعا  ،٢٠3٠وخب عم
أدي أاباب الصاد عن املؤ ر الدويل الثالث لتموي التنمي ويف هذا السريا ،،يقرد هرذا التقريرر
عرضر را عام ر را لألنش ررب ال رري اض رربل هب ررا األونكت رراد دعم ر را لل ررممم يف الف رررت م ررا ب ررني نيس رران/
أبري  ٢٠١٨وآذا /ما س ٢٠١٩

__________

()١
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األونكتاد ،٢٠١٨ ،تقرير أق البلدان منواا  ٢٠١٨ايد األعمال إلحداث التحرول اهليكلري  -بعيرداا عرن واقر
سر األعمال كاملعتاد (منشو ات األم املتحد  ،ق املبي  ،A.18.II.D.6نيويو ك وجنيف)
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اثنيا -البحث والتحليل
 -5واص األونكتاد مسراعد أقر البلردان منروا يف التصردي للتحردايت اإلمنائير الفريرد الري
تعرتضها من خلل حبوث مبنير علرى األدلر أسرهمت يف صرياغ سياسرات واسررتاتيجيات بشرأن
قضررااي هامر مشررئ و ئيسرري تتعلر ابلتنمير االقتصررادي واالجتماعير واملسررتدام يف هرذ البلرردان
وتقد الد اسات الي استعرضها األقران على الصعيدين الداخلي واخلا جي توصيات إىل واضعي
السياسررات وصررناع الق ررا وتسررلط الضرروء علررى حترردايت أق ر البلرردان من روا وعلررى الفرررص املتاح ر
والد وس املستفاد للمضي قدما

 -6ويررذه تقريررر أق ر البلرردان من رواا  ٢٠١٨إىل أن علررى أق ر البلرردان من روا أن تغررر هيك ر
اقتصررادا ا لكرري تتقررد يف سرربي حتقي ر أهرردا التنمي ر املسررتدام ويتبل ر هررذا األمررر برردو
التحل ر رري ابلدينامير ر ر يف ايد األعم ر ررال ال ر رري أتخ ر ررذ ابالبتك ر ررا يف جم ر رراالت م ر ررن قبير ر ر اإلنت ر رراج
واالستهلك والنق واإلدا ويبل التقرير اس ” ايد األعمال املفضي إىل التحول“ علرى هرذا
النوع من ايد األعمال ،الذي يتس أساس ا بوجود شركات شرديد األثرر كثيفر النمرو ويتبلر
هررذا النرروع مررن ايد األعمررال عرراد ا دعم را سياسرراتيا منوع را واسررتباقيا يسررتهد خمتلررف مراح ر
مسررا تبررو الشرررك ابإلضرراف إىل ذلررك ،ينبغرري أن تكررون سياسررات ايد األعمررال متسررق م ر
السياسات الصناعي والتجا ي  ،وتعز أنشب ايد األعمال الي تضبل هبا املؤسسات العام
 -٧ويرصد األونكتاد عن كث أه التبو ات املسجل يف أقر البلردان منروا يف سربي إعمرال
اخلبط اإلمنائي املتفر عليهرا دولير ا ،مبرا يف ذلرك خبر التنمير املسرتدام لعرا  ٢٠3٠ففري بير
عا  ،٢٠١٩أصد األونكتاد أحدث صيغ من سلسل اجتاهات خمترا يف التنمير املسرتدام يف
أقر البلرردان منرواا ويررم هررذا التقريررر اسررتمرا بررطء تنمير القررد ات اإلنتاجير والقيررود الرري تعرررت
تعبئ املوا د مما يرؤثر يف قرد أقر البلردان منروا علرى دفر عجلر االسرتثما الرل لتحقير التحرول
اهليكلرري ،وحتقير أهرردا التنمير املسررتدام يف هناير املبررا عررلو علررى ذلررك ،مررن املرررج أن
يررؤدي اسررتمرا ضررعف االقتصرراد العرراملي املقرررتن ابلترروترات اجلغرافي ر السياسرري البويل ر األمررد يف
ايد إبباء أق البلدان منوا يف سعيها لتحقي أهدافها اإلمنائي
 -٨ويبني تقرير التنمي االقتصرادي يف أفريقيرا  ٢٠١٨اهلجرر مرن أجر التحرول اهليكلري أن
اهلجر تفيد بلدان املنشأ وبلدان املقصد على حد السواء يف مجي أحناء أفريقيرا وميكرن أن ترؤدي
اهلجر األفريقير  ،علرى وجره اخلصروص ،دو ا ئيسريا يف التحرول اهليكلري يف اقتصرادات القرا ويف
حتقي ر أهرردا التنمي ر املسررتدام ويرررى التقريررر كررذلك أن اهلجررر بررني البلرردان األفريقي ر عنصررر
أساسرري لرتسرري التكامر اإلقليمرري والقررا ي ويبحررث التقريررر سررب إسررها املهرراجرين يف التحررول
اهليكلي ،ويقف على الفرص املتاح الستيعاب يرد عاملر إضرافي يف خمتلرف القباعرات يف مجير
أحناء أفريقيا
 -٩ويقد تقرير االستثما العاملي  ٢٠١٨االستثما والسياسات الصناعي اجلديد حتلريلا
مستفيضرا الجتاهرات االسرتثما األجنرري املباشرر يف أقر البلردان منروا ويف سريا ،االخنفرا احلرراد
يف االستثما عم احلدود يف البلدان املتقدم والبلدان الي ر اقتصادا ا مبرحلر انتقالير  ،واقررتاب
النمررو مررن الصررفر يف االقتصررادات النامير ُ ،يرردد التقريررر جمرراالت تبعررث علررى القلر لرردى واضررعي
السياسات يف مجي أحناء العامل ،وال سيما ابلنسرب إىل أقر البلردان منروا ،حيرث االسرتثما الردويل
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أمر ال غىن عنه لتحقي التنمي الصناعي املستدام والتحرول اهليكلري ويعرر التقريرر الصرل برني
من رراذج السياس ررات الص ررناعي  -ابالس ررتناد إىل ج رررد للسياس ررات الص ررناعي ال رري اعتم رردها أكث ررر
من  ١٠٠بلد على مدى العقد املاضي  -ودو سياسات االستثما يف ك منوذج منها

 -١٠ويق ررد منش ررو األونكت رراد املعن ررون ج ررداول إحص ررائي بش ررأن أقر ر البل رردان منر رواا ٢٠١٨

إحصر رراءات ومؤش ر ررات هلر ررا صر ررل بتحلي ر ر التنمي ر ر يف هر ررذ البلر رردان وتتر رري اجلر ررداول لواضر ررعي
السياس ررات والبر رراحثني واألك ررادمييني واملسر ررؤولني م ررن احلكومر ررات الوطني ر ر أو املنظمر ررات الدولي ر ر
والصحفيني واملد اء التنفيذيني وأعضاء املنظمات غر احلكومي إمكاني االطلع على جمموعات
بيررامت فريررد قابل ر للمقا ن ر وأه ر اجملرراالت املشررمول ابإلحصرراء النمررو االقتصررادي ومؤش ررات
االقتصراد الكلرري والترردفقات الدولير (التجررا و ؤوس األمروال والتموير ) والعمالر والتعلرري وهررذ
اإلحصاءات متاح على اإلنرتنت يف شكلي وثيق وجدول بيامت

 -١١ونشررر األونكترراد يف عررا  ٢٠٠٨تقريررا بعنروان حتقير أهرردا التنمير املسررتدام يف أقر
البلرردان من رواا ثبررت خيررا ات السياس ر العام ر وهررذا التقريررر أدا عملي ر املنحررى سررهل االسررتخدا

مدعومر ابلصررو تسررتهد واضررعي السياسررات يف أقر البلرردان منروا وشررركاءه اإلمنررائيني وُيرردد
أن رواع األدوات الرري ميكررن اسررتعماهلا يف خمتلررف جمرراالت السياس ر العام ر لتعزيررز النهررو ابلتنمي ر
و ايد النمو ودع القضاء على الفقر وحتقي التحول اهليكلي ،وهي عناصر ضرو ي لتتقرد هرذ
البلدان صوب حتقي أهدا خب عا  ٢٠3٠ويتناول الثبت اإلطا العا للسياسات اإلمنائي
يف أقر البلرردان منروا ،وسياسررات االقتصرراد الكلرري امللئمر للتنمير  ،فضرلا عررن ترردابر دعر تبرروير
و/أو تني القد ات اإلنتاجي واالستفاد من الفرص الناشرئ عرن التجرا والتموير ويقرد أيضر ا
مقرتحات لتقوي تدابر الدع الدولي لصاح أق البلدان منوا داخ النظا االقتصادي العاملي

 -١٢وأجرى األونكتراد حبرو ا بشرأن التردابر غرر التعريفير وأفريقيرا وأُد جرت النترائ يف ثلثر
منش ررو ات فأم ررا املنش ررو األول املعن ررون التكامر ر اإلقليم رري والت رردابر غ ررر التعريفير ر يف اجلماعر ر
االقتصررادي لرردول غرررب أفريقيررا( )٢فقررد أعررد األونكترراد ومصررر التنمي ر األفريقرري ويقررد هررذا
التقريررر استعراض را عام را مؤسسرريا للترردابر غررر التعريفي ر وتقييم را آل هررا يف التكام ر اإلقليمرري يف
غرررب أفريقيررا وأمررا املنشررو الثرراين املعنررون اإلحصرراءات واالجتاهررات الرئيسرري يف جمررال التكام ر
االقتصررادي منبق ر أفريقيررا والكررا يي واحملرريط اهلرراد فقررد صررد يف أاي /مررايو  ٢٠١٨وتتنرراول
الد اس ابلتفصي هيك التجا والسياسات التجا ي يف هرذ اجملموعر وتنراقش حتردايت وفررص
ترسرري التكامر االقتصررادي وتضر جمموعر أفريقيررا والكررا يي واحملرريط اهلرراد  3٨بلرردا مررن أقر
البل رردان منر روا أم ررا املنش ررو الثال ررث فه ررو م رروجز للسياس ررات بعنر روان منبق ر التج ررا احل ررر القا ير ر
األفريقي ر مررا بعررد قم ر كيغررايل ويبحررث املنشررو التوقعررات بشررأن منبق ر التجررا احلررر القا ي ر
األفريقي ر وُي رردد املس ررائ ال رري تتبل ر م ررن ال رردول األفريقي ر اخت رراذ إج رراءات عاجل ر لك رري ُيق ر
االتفررا ،املؤسر ملنبقر التجررا احلررر القا ير األفريقير التوقعررات املرجررو منرره وشررا ك مجير أقر
البلدان منوا يف أفريقيا يف مفاوضات إنشاء منبق التجا احلر القا ي

__________

()٢
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تض هذ اجلماع االقتصادي اإلقليمي  ١١بلدا من أق البلدان منوا
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اثلثا -بناء توافق اآلراء
 -١3عقد األونكتاد املنتدى العاملي للستثما لعا  ٢٠١٨يف جنيف بسويسرا وكان مرن برني
املشاكني ؤساء دول وحكومات أ بع بلدان من أق البلدان منروا ،هري برنغلديش ومجهو ير أفريقيرا
الوسبى وكمبوداي وليسوتو ،وعدد كبر من الو اء احلكوميني ونظ األونكتاد ومكتر ممثلر األمر
املتحد السامي ألق البلدان منوا والبلدان النامي غر الساحلي والدول اجلز ي الصغر النامير حروا ا
بررني الررو اء ومررد اء األعمررال مررن أج ر حتديررد سررب ملموس ر لتعزيررز تنفيررذ برررمم عم ر إسرربنبول
وبرررمم عم ر فيينررا لصرراح البلرردان النامي ر غررر السرراحلي للعقررد  ٢٠٢٤-٢٠١٤وأ ح اجتمرراع
املائد املستدير الو ا ي بشأن االستثما منما للربط بني املسرتثمرين احملتملرني والرو اء احلكروميني يف
البلرردان املسررتهدف عررلو علررى ذلررك ،أ حررت قري ر االسررتثما الرري أنشررئت يف املنترردى إمكاني ر
للبلدان لعر فرص االستثما فيها وإقام اتصاالت م املسرتثمرين احملتملرني واسرتفادت مرن هرذا
املنم أق البلردان منروا التالير أفغانسرتان وبوكينرا فاسرو وبو ونردي ومجهو ير تنزانيرا املتحرد ومجهو ير
الكونغو الدميقراطي وجيبويت و واندا و امبيا والسودان وسراليون وغينيا ومدغشقر وملوي
 -١٤وي ررؤدي األونكت رراد دو أمانر ر جلنر ر األمر ر املتح ررد املعنير ر بتس ررخر العلر ر والتكنولوجي ررا
ألغرا التنمي  ،وهي عبا عن منتدى يشم املنظوم برمتها للتوفير برني اآل اء بشرأن اجلوانر
العلمير ر والتكنولوجير ر م ررن بن رراء الق ررد ات اإلنتاجير ر م ررن أجر ر حتقير ر التح ررول اهليكل رري وت ررويل
مداوال ا احتياجات أق البلدان منوا اهتمام ا خاص ا ،ألن هذ البلدان ابلذات تواجه حتدايت يف
هررذا اجملررال ومررن بررني أعضرراء اللجن ر أق ر البلرردان من روا التالي ر إثيوبيررا وبوكينررا فاسررو ومجهو ي ر
الكونغو الدميقراطي وليماي ونيبال
 -١5ويف كر ررانون األول/ديسر ررمم  ،٢٠١٨نظ ر ر األونكتر رراد ومجاع ر ر شر ررر ،أفريقير ررا ومؤسس ر ر
العلم التجا ي لشر ،أفريقيرا اجتماعرا و ا ايا بشرأن تيسرر التجرا  ،يف نررو ،،للبلردان األعضراء
يف اجلماعر ر  ،وع ررددها مخسر ر بل رردان أ بعر ر منه ررا ه رري م ررن أقر ر البل رردان منر روا أوغن رردا وبو ون رردي
ومجهو ير تنزانيررا املتحررد و وانرردا واعتمررد االجتمرراع إعررلما و ا ايا يرردع تنفيررذ إصررلحات لتيسررر
التجررا علررى الصررعيدين الرروطين واإلقليمرري ويلتررز برره ،ويشرردد علررى الرردو اهلررا الررذي تضرربل برره
اللجرران الوطني ر املعني ر بتيسررر التجررا و ح ر االجتمرراع ببرردء العم ر مبؤشررر تيسررر التجررا يف
اجلماع الذي يستند إىل إطل ،بواابت وطني لتيسر التجا بدع من األونكتاد
 -١6ويترري األونكترراد قاعررد معلومررات واسررع النبررا ،لرصررد التقررد احملررر يف تنفيررذ برررمم
عمر ر ر إس ر رربنبول وتوج ر ررد يف ص ر ررمي قاع ر ررد املعلوم ر ررات تل ر ررك قاع ر ررد ُ إحص ر رراءات األونكت ر رراد
( ،)UNCTADstatوهي بواب بيامت تعر طائف واسع من اإلحصاءات املتسق عاملي ا ،متاح
جلمي أق البلدان منوا وتشم املؤشرات الوا د يف قاعرد إحصراءات األونكتراد التجرا الدولير
يف الس ر ررل واخل ر رردمات ،واالس ر ررتثما األجن ر رري املباش ر ررر ،وأس ر ررعا الس ر ررل األساس ر رري  ،واالقتص ر رراد
اإلبداعي ،والنق البحري ،والسكان ،واقتصاد املعلومات ،وميزان املدفوعات والتموير اخلرا جي،
وبيئ االقتصاد الكلي وميكن تنزي البيامت ابألشكال الي ُيرددها املسرتعم للسرتشراد هبرا يف
التحلرريلت الكمي ر ويشررك دلي ر اإلحصرراءات  ٢٠١٨منشررو ا ئيسرريا آخررر ضررمن األعم ررال
اإلحصائي الي يضبل هبا األونكتاد ميكن أن تستفيد منه أق البلدان منوا
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 -١٧ويق ررد األونكت رراد أيض را إحص رراءات تلخيص رري يف جمموع ر متنوع ر م ررن الص ررو البياني ر
وتضر هررذ الصررو سرروم ا معلوماتير تُنشررر علررى اإلنرتنررت ووسررائط التواصر االجتمرراعي ،وتُرف ر
مبعظ ر ر البير ررامت َّ
احملدث ر ر املعروض ر ر يف قاعر ررد إحصر رراءات األونكتر رراد ،ومر رروجزات قبري ر ر ختتصر ررر
املعلوم ررات الر روا د يف قاع ررد إحص رراءات األونكت رراد يف ع ررر قب ررري لأل ق ررا الرئيس رري والرس ررو
البياني ر ر ر ر ر املخت ر ر ر ررا (http://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/en-GB/index.html؛ اطل ر ر ر ر ر
عليه يف  ٢نيسران/أبري  )٢٠١٩ومثر تقريرران آخرران يتضرمنان معلومرات حمدثر رُ اقتصرادات
أق ر ر البل ر رردان من ر روا مه ر ررا النش ر ررر الش ر ررهري ألس ر ررعا الس ر ررل األساس ر رري والنش ر ررر الفص ر ررلي للتج ر ررا
يف اخلر ر ر ر ر رردمات (https://unctad.org/en/Pages/Publications/Commodity-Price-Bulletin.aspx؛
وhttps://unctad.org/en/Pages/Publications/Statistics-on-Trade-in-Services.aspx؛ اطلر ر ر ر عليهم ر ر ررا
يف  ٢نيسان/أبري )٢٠١٩

رابعا -التعاون التقين
ألف -القدرات اإلنتاجية
 -١٨يض برمم عم إسبنبول القد ات اإلنتاجي يف صدا جمراالت عملره ذات األولوير
فالقررد ات اإلنتاجي ر تُعتررم أساسرري للتنوي ر االقتصررادي والتنمي ر املسررتدام يف أق ر البلرردان من روا،
وال بررد مررن تبويرهررا ليتسررىن هلررذ البلرردان بلررو أهرردافها اإلمنائي ر  ،مبررا فيهررا األهرردا ال روا د يف
الررممم وأهرردا التنمي ر املسررتدام وتتف ر ؤي ر الررممم م ر توصرريات األونكترراد املعروض ر يف
تقريرر أقر البلردان منرواا  ٢٠٠6تنمير القرد ات اإلنتاجير  ،الرذي أطلر هررذ الرؤير بشررأن التنمير
املستدام املبني على القد ات اإلنتاجي ألق البلدان منوا
 -١٩ويتسر تنوير اقتصرادات أقر البلردان منروا برربطء وترتره ،وال يرزال تركيرز الصرراد ات يبعررث
علررى القل ر لرردى معظر هررذ البلرردان ،علررى النحررو املبررني يف منشررو األونكترراد املعنررون اجتاهررات
خمتررا يف التنمير املسررتدام يف أقر البلرردان منرواا  ٢٠١٩وال بررد إذن مررن بررذل مزيررد مررن اجلهررود
لتحسررني القررد ات اإلنتاجي ر يف مجي ر القباعررات ،بوسررائ تشررم املسرراعد التقني ر الرري يقرردمها
األونكتاد يف هذا اجملال
النمو القتصادي املستدام
 -٢٠اض رربل األونكت رراد بع ررد أنش ررب تس رره يف تنفي ررذ ب رررمم عمر ر إس رربنبول م ررن خ ررلل
مش ررروع ”السياس ررات اإلمنائير ر لتحقير ر من ررو اقتص ررادي مس ررتدا يف اجلن رروب األفريق رري“ وعق ررد
األونكتر رراد ،ابلتعر رراون م ر ر احلكومر ررات الوطني ر ر واملنظمر ررات الش ر رريك  ،حلقر رري عم ر ر يف مر ررابوتو
(أاي /م ر ررايو  )٢٠١٨ولوس ر رراكا (تش ر ر ررين األول/أكت ر رروبر  )٢٠١٨لتمت ر ررني الق ر ررد عل ر ررى وض ر ر ر
السياسررات الصررناعي وتيسررر احل روا بررني القبرراع العررا والقبرراع اخلرراص واجملتم ر املرردين واطَّل ر
املش ر رراكون عل ر ررى السياس ر ررات الرئيس ر رري ال ر رري ميك ر ررن أن تعجر ر ر ابلتح ر ررول الت ر ررد ي يف اهليكر ر ر
االقتص ررادي وأع رررب واض ررعو السياس ررات فيع ررو املس ررتوى م ررن مجي ر البل رردان النامي ر املس ررتهدف ،
مبررا فيهررا أقر البلرردان منروا ،عررن أتييررد مسرري خليررا ات السياسر العامر املقرتحر خررلل االجتمرراعني
اإلقليميني ابعتماد وثيق ختامي مسي
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قياس أداء القدرات اإلنتاجية
 -٢١يساعد مشروع األونكتاد اجلا ي املعنرون ”مؤشررات لقيراس أداء القرد ات اإلنتاجير مرن
أجر ر وض ر ر سياس ررات تس ررتند إىل األدل ر ر يف البل رردان النامي ر ر غ ررر الس رراحلي “ يف س ر ر اإلط ررا
املفر رراهيمي واملنهجر رري واإلحصر ررائي لتحدير ررد املؤش ر ررات املسر ررتخدم يف إ سر رراء مقير رراس القر ررد ات
اإلنتاجي واختيا ها والتحق من صحتها ويستفيد  ١6بلدا من أق البلدان منوا استفاد مباشر
م ررن ه ررذا العمر ر وتضر ر البل رردان ال رري ُ ر َّررب فيه ررا املش ررروع بل رردين أقر ر منر روا مه ررا مجهو ير ر الو
الدميقراطي ر الشررعبي و وانرردا ويف عررا  ،٢٠١٨اسررتُكملت د اسررتا احلررالتني اإلفرراديتني الرروطنيتني
اخلاص ررتني بك ررل البل رردين ،وتلتهم ررا حلقت ررا عمر ر وطنيت رران لبن رراء الق ررد ات تناولت ررا بن رراء الق ررد ات
اإلنتاجير ر عل ررى مس ررتوى اخلر رماء يف وان رردا يف و /يولي رره  ،٢٠١٨ويف مجهو ير ر الو الدميقراطير ر
الشعبي يف آب/أغسب ٢٠١٨
 -٢٢ويف أفريقيرراُ ،عقرردت يف بوتسروام يف تشررين الثرراين/نوفمم  ٢٠١٨حلقر عمر إقليمير بشررأن
القرد ات اإلنتاجير وتنوير الصرراد ات والتحرول اهليكلرري وكرران مرن بررني املشراكني مررن أقر البلرردان منروا
خ رماء مررن إثيوبيررا وبوكينررا فاسررو وبو ونرردي و وانرردا و امبيررا ويف آسرريا ،عررر األونكترراد عملرره املتعل ر
مبقيرراس القررد ات اإلنتاجير يف اجتمرراع خرماء إقليمرري بشررأن التقررد احملررر يف تنفيررذ برررمم عمر فيينررا،
ُعق ررد يف أمل ررايت يف أيلول/س رربتمم  ٢٠١٨وضر ر االجتم رراع مش رراكني م ررن أقر ر البل رردان منر روا التالير ر
أفغانس ررتان وب ررو ن ومجهو ير ر الو الدميقراطير ر الش ررعبي ونيب ررال وق رردمت األمانر ر أيضر را إحاطر ر بش ررأن
املقياس وأمهيته خلل استعرا منتصف املد لتنفيذ بررمم عمر فيينرا أثنراء جلسرتني لتقرا ع األفكرا
ُخصص ررتا لس ررفراء البل رردان النامير ر غ ررر الس رراحلي ل رردى األمر ر املتح ررد ُ ،عق ررد يف نيوي ررو ك يف ك ررانون
األول/ديسمم  ٢٠١٨وشا ك عدد من أق البلدان منوا يف جلسي تقا ع األفكا
تسخري إمكاانت ق اع مصائد األمساك
 -٢3يهد الدع الذي يقدمه األونكتاد ،يف إطا مشرروع لبنراء قرد ات جمموعر خمترا مرن
أقر ر البل رردان منر روا يف أفريقي ررا وآس رريا لتس ررخر إمك ررامت قب رراع مص ررائد األمس رراك ،إىل تعزي ررز ق ررد
أصحاب املصلح من القباعني اخلاص والعا يف بلدان خمترا مرن أقر البلردان منروا علرى حتسرني
وتنوي ر صرراد ا السررمكي  ،ببررر ،تشررم النهررو ابملعرراير الصررحي ومعرراير الصررح النباتي ر
ويسررتفيد مررن هررذا العم ر مباشررر مؤسسررات مصررائد األمسرراك وجمهزوهررا ومصررد وها واملشرراكون
مباشر يف قباع مصايد األمساك ،جاالا ونساءا ويشم هذا العم أوغندا وجز القمر وكمبوداي
ومو امبي وميامنا
 -٢٤ويف عا  ،٢٠١٨أقرا األونكتراد شرراكات اسررتاتيجي وأبرر مرذكرات تفراه مر جامعر
هن ررا تران ر يف فيي ررت م  ،وم ر و ا اقتص رراد احمليب ررات وامل روا د البحري ر ومص ررائد األمس رراك والنقر ر
البح ررري يف مو يش رريوس ويستض رريف البل رردان مرك ررزي االمتي ررا اإلقليمي ررني نظر ررا إىل جناحهم ررا يف
تبوير قباع مصائد األمساك وما لديهما من خمات وتكنولوجيات مرتبب مبصائد األمساك وتربي
األحياء املائي ميكن تقامسها م أق البلدان منوا يف منبقتيهما
 -٢5و َّ
أعد األونكتاد دو تد يبير بشرأن مصرائد األمسراك يف إطرا شرراك مر املنظمر الدولير
لتوحيد املقايي وجملر التوجيره البحرري واملعهرد املردا ي امللكري يف هولنردا والشرركاء األكرادمييني
مررن جامع ر هنررا تران ر ويف عررا  ،٢٠١٨نظ ر األونكترراد دو تد يبي ر إقليمي ر يف مركررز االمتيررا
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اإلقليمري اآلسريوي بشرأن تسرخر إمكرامت قبراع مصرائد األمسراك يف التنمير االقتصرادي يف أقر
البلدان منوا وشا ك يف الدو حوايل  55خبرا من  ١٤بلردا ١١ ،منهرا مرن أقر البلردان منروا ،
ليتجراو جممروع عردد واضرعي السياسرات الررذين تلقروا الترد ي يف إطرا املشرروع  5٠٠شررخ
وس ررتلي ذل ررك دو تد يبير ر نير ر م ررن املق ررر أن تُعق ررد يف مرك ررز االمتي ررا اإلقليم رري األفريق رري يف
مو يشيوس يف أوائ عا  ٢٠١٩ويسعى األونكتراد إىل إقامر شرراكات لضرمان اسرتمرا مركرزي
االمتيا اإلقليميني يف تنظي الدو على حنو مستق  ،لكفال استدام األنشب التد يبي
()3

 -٢6ويف إطا متابع الصندو ،املشررتك للسرل األساسري  ،نظر األونكتراد ابلتعراون مر الصرندو،
واملنظم البحري الدولي اجتماع ا لتقا ع األفكا يف لندن يف تشررين الثراين/نوفمم  ٢٠١٨بشرأن أتثرر
التموي يف قباع مصائد األمسراك وتربير األحيراء املائير يف االقتصرادات الضرعيف واهلشر هيكلير ا
وض ر االجتم رراع ممثل ررني ع ررن مؤسس ررات التموي ر اإلمن ررائي واملس ررتثمرين امل ررؤثرين ومنظم ررات وض ر
العلمررات البيئي ر وسررلط االجتمرراع الضرروء علررى إمكررامت االسررتثما املتاح ر يف قبرراع مصررائد
األمسرراك يف أق ر البلرردان من روا وانبث ر منرره اهتمررا واس ر النبررا ،بتنظرري مزيررد مررن األنشررب لرردع
االستثما املؤثر يف هذا القباع

ابء -التجارة وتيسري التجارة
 -٢٧يقررد األونكترراد املسرراعد إىل أقر البلرردان منروا يف حتديررد احتياجا ررا وأولواي ررا يف جمررال
التجا وتيسر التجا  ،ويساعدها يف برجم تنفيذ تدابر حمدد وفقا لذلك
منظمة التجارة العاملية
 -٢٨يواص األونكتاد ،يف سيا ،وصول مجير املنتجرات إىل األسروا ،مرن دون سرو مجركير
أو حص ر مفروض ر ويف سرريا ،قواعررد املنشررأ ،دع ر أق ر البلرردان من روا يف مفاوضررا ا يف منظم ر
التجررا العاملير وقبر هررذ املفاوضرراتُ ،عقرردت سلسررل مررن حلقررات العمر للمررد اء التنفيررذيني
أثنرراء الفرررت املشررمول ابلتقريررر إلعررداد املنرردوبني املوجررودين يف جنيررف ويف العاصررم لرردو ات جلن ر
منظم التجا العاملي املعني بقواعد املنشأ وبناءا على طل من أمان مفوضي االحتاد األفريقي،
قد األونكتاد الدع للتفاو بشأن التذيي الرابر مرن قواعرد املنشرأ ملنبقر التجرا احلرر القا ير
األفريقي ر وصررياغته ،وقررد الرردع خررلل اجتماعررات الفري ر العام ر التقررين املعررين بقواعررد املنشررأ
ونظ ر ر األونكت رراد حلق ررات عم ر ر تد يبي ر ر ملن رردو ،االحت رراد األفريق رري ،وق ررد ال رردع التق ررين أثن رراء
املفاوضات ،بعر أفض املما سرات واملسرامهات التقنير بشرأن األسرالي الري ميكرن اتباعهرا يف
صررياغ قواعررد املنشررأ وسرراه خ رماء األونكترراد أيض ر ا ابملعرراير والتحلرريلت املتعلق ر مبعررىن وآ
قواعر ررد منشر ررأ خمتر ررا مرتبب ر ر مبنتجر ررات حمر رردد يف قباعر ررات معين ر ر إضر رراف إىل ذلر ررك ،أسر رردى
األونكتاد خدمات استشا ي بشأن املسائ التقني املتصل بقواعد املنشأ
 -٢٩وعم ر األونكترراد علررى بنرراء القررد ات الل م ر للنضررما إىل منظم ر التجررا العاملي ر يف
جز القمر والسودان واليمن وتناولت هذ املساعد خمتلرف مراحر االنضرما  ،أي قبر العملير
وأثناءهررا وبع رردها واألونكت رراد ُمناص ررر قرروي للتنفي ررذ الكام ر لق ررا اجملل ر الع ررا ملنظم ر التج ررا

__________

()3
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العاملير الصرراد يف  ١٠كرانون األول/ديسررمم  ٢٠٠٢بشررأن تيسرر وتسرري انضرما أقر البلرردان
منر روا ،لكفالر ر أال تك ررون ه ررذ العملير ر ابهظر ر التكلفر ر عل ررى ه ررذ البل رردان ،وأن تعكر ر ش رررو ُط
االنضما مستوايت التنمي فيها وقد ا على الوفاء ابلتزامات العضوي
 -3٠ودع األونكتاد أق البلدان منوا يف مشاكتها يف املفاوضات ،مبا يف ذلك املفاوضات على
مسأل املعامل اخلاص والتفاضلي  ،الي هي قيد املناقش يف منظمر التجرا العاملير وقرد األونكتراد
الرردع إىل أق ر البلرردان من روا يف معتكررف لسررفرائها يف مررونرتو بسويس ررا ،يف آذا /مررا س  ،٢٠١٩يف
إطا التحضر للمؤ ر الو ا ي الثاين عشر ملنظم التجا العاملي الذي سيعقد يف كا اخسرتان يف
حزيران/يونيه  ،٢٠١٩عر فيه حمل عام عن املسائ التفاوضي الرئيسي
املفاوضات بشأن من قة التجارة احلرة القارية األفريقية
 -3١سراعد األونكترراد أقر البلرردان األفريقير منروا يف املفاوضرات بشررأن منبقر التجررا احلرر القا ير
األفريقي بتناول النقاط التالي تصو ووضر خيرا ات خمتلفر لبرائر التفراو بشرأن التجرا يف السرل
واخلرردمات؛ وتقيرري اآل االقتصررادي املرتتب ر علررى خمتلررف اخليررا ات لتحديررد أفضررلها ،كمررا احلررال يف
حتدي ررد القباع ررات ذات األولوي ر ر أو املنتجر ررات احلساس ر ر ؛ ووض ر ر اللمسر ررات األخ ررر عل ررى صر ررياغ
النصوص القانوني ملنبق التجرا احلرر القا ير األفريقير  ،مبرا يشرم اتفاقرا إطرا ايا ومشرا ي بروتوكروالت
بشررأن التجررا يف السررل واخلرردمات ومرفقررات ذات صررل وواصر األونكترراد دعر أقر البلرردان منروا يف
املرحل ر الثاني ر مررن املفاوضررات بشررأن منبق ر التجررا احلررر القا ي ر األفريقي ر  ،مررن خررلل عرررو تقني ر
تناولت القضااي الرئيسي يف الموتوكوالت املتعلق ابملنافس وحقو ،امللكي الفكري واالستثما
 -3٢وق ررد األونكت رراد ال رردع إىل اجلماع ررات االقتص ررادي اإلقليمي ر ر يف املش رراو ات اإلقليمي ر ر
واألنشررب التد يبي ر  ،بشررأن جمرراالت مررن بينهررا التجررا يف اخلرردمات ،وإىل بع ر ف ررادى البلرردان
أثنرراء نظرهررا يف مشررا ي البرائر املتعلقر ابلتجررا يف السررل ويعكررف األونكترراد علررى اسررتكمال
استعراض رره اإلقليم رري األول للسياس ررات املتعلق ر ر ابخلر رردمات للجماع ر ر االقتص ررادي ل رردول غر رررب
أفريقيا ،ستستفيد منه أق البلدان منوا األعضاء يف اجلماعر وعرددها  ١١بلردا وهرذا االسرتعرا
جزء من دع األونكتاد األوس نباق ا للتكام اإلقليمي ومن جهود الرامي إىل ضمان االتسرا،
يف املواقف التفاوضي للدول األعضاء يف هذ اجلماع يف خمتلف املنتدايت التجا ي
تعزيز القدرة على وض السياسات التجارية
 -33يف ضرروء الغاير  ١١-١٧مررن أهرردا التنمير املسررتدام  -مضرراعف حصر أقر البلرردان
من روا مررن الصرراد ات العاملي ر حبلررول عررا  - ٢٠٢٠أجنررز األونكترراد د اسررات حرراالت قبري ر عررن
امبيا والسنغال وكمبوداي ونيبال تناول فيها استخدا اإلعفراء املمنروح مرن منظمر التجرا العاملير
ألق ر البلرردان من روا للنهررو بصرراد ا ا مررن اخلرردمات مررن خررلل معامل ر تفضرريلي نحهررا إايهررا
البلدان األعضاء املتقدم والنامي القاد على فع ذلك
 -3٤وأس رردى األونكت رراد خ رردمات استش ررا ي حلكومر ر امبي ررا بش ررأن وضر ر وتنفي ررذ سياس ررا ا
التجا ي عملا إبطا السياسات التجا ي الذي أعد األونكتاد للبلد يف عا  ٢٠١6وأسرهمت
هررذ املسرراعد يف تعزيررز القررد ات املؤسسرري الوطني ر املسررتقل واملسررتدام علررى وض ر السياسررات
التجا ير ر وتب رروير امله ررا ات التفاوض رري للمش رراك بفعالير ر يف النظ ررا التج ررا ي املتع رردد األطر ررا
واالتفاقات التجا ي اإلقليمي واالستفاد منها
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 -35وابلتعرراون م ر اللجن ر االقتصررادي ألفريقيررا ،برردأ األونكترراد تنفيررذ مشررروع ب ر حلسرراب
التنمي بشأن التجا يف اخلردمات يف أفريقيرا ويهرد املشرروع إىل ايد قرد البلردان املسرتفيد
على قياس إسرها اخلردمات يف سلسر القيمر اإلقليمير وتصرمي سياسرات اخلردمات الري تُتري
د جر أعلررى مررن االنرردماج يف سلسر القيم ر تلررك وتشررم البلرردان املسررتفيد أقر البلرردان من روا
التالي إثيوبيا وتوغو وغامبيا ومايل ووض األونكتاد واللجن منهجي لتقيي إسها اخلردمات يف
وعق رردت يف كررانون الثاين/ين رراير  ٢٠١٩حلق ر د اس رري لبنرراء ق ررد ات
سلس ر القيم ر اإلقليمي ر ُ
اخلرماء االستشررا يني ومنسررقي املشرروع علررى الصررعيد الروطين وسررتمكن األدوات الكمير والنوعير
املتاح ر البلرردان الش رريك مررن تقيرري سلسررل قيم ر إقليمي ر حمرردد واسررتخلص التوصرريات بشررأن
السياسررات املتعلق ر ابخلرردمات طيل ر عررا  ٢٠١٩واسررتُحدث منررم لتبررادل املعررا مررن أج ر
تيسر تبادل اخلمات والد وس املستفاد  ،فضلا عن توسي نبا ،الوصول إىل األدوات
الربانمج املشرتك بني الحتاد األورويب واألونكتاد من أجل أنغول :الربانمج الثاين للتدريب يف
جمال التجارة
 -36يركررز الررممم املشرررتك بررني االحترراد األو و ،واألونكترراد مررن أجر أنغرروال (الررممم الثرراين
للتررد ي يف جمررال التجررا ) علررى تررد ي اخل رماء واملررد يبني الرروطنيني مررن خمتلررف اجلهررات صرراحب
املصلح من القباعني العا واخلاص على السياسات واملفاوضات التجا ي  ،و وير ولوجسرتيات
التجا  ،وإنشاء املؤسسات الصغر واملتوسب احلج  ،وتيسر التجا  ،واستكشا نبا ،فرص
التجر ررا يف جمر رراالت غر ررر الر ررنفط ويشر ررم هر ررذا املشر ررروع ،الر ررذي أُطل ر ر يف لوانر رردا يف نيسر رران/
أبرير ر  ،٢٠١٨ع ررد ب ر ررام عمر ر يض رربل هب ررا األونكت رراد ويتن رراول ع ررددا م ررن أه رردا التنمي ر ر
املس ررتدام عل ررى حن ررو مباش ررر أو غ ررر مباش ررر ،مب ررا فيه ررا األه رردا  ١و ٨و ٩و ١٢و ١٧ونف ررذ
األونكترراد يف إطررا هررذا الررممم  ١5نشرراط ا يف عررا  ،٢٠١٨وكرران قررد د ب حبلررول  3١كررانون
األول/ديسمم أكثر مرن  3٠٤أصرحاب مصرلح عرلو علرى ذلركُ ،حرددت مرواد ئيسري للتصردير
خا ج قباع النفط ،من بينها اخلش والعسر ومصرائد األمسراك والر ،،وأُعرد مسر ألسروا ،التصردير
املمكنر ر ومشل ررت أنش ررب املش ررروع حلقر ر عمر ر تد يبير ر بش ررأن الشر رراكات ب ررني القب رراعني الع ررا
واخلاص إلنشاء مشا ي اهلياك األساسي كزت على هياك النق األساسي وخدماته
 -3٧ويف تش ررين األول/أكترروبر وتش ررين الثرراين/نوفمم  ،٢٠١٨عقررد األونكترراد حلق ر عم ر
لستني من أصحاب املصلح األنغوليني يف لواندا ،كرزت علرى تكامر أنغروال التجرا ي يف منبقر
التجا احلر القا ي األفريقي واجلماع اإلمنائير للجنروب األفريقري ومنبقر التجرا احلرر الثلثير
ويف آذا /ما س  ،٢٠١٩نظ األونكتاد ومنظمر التجرا العاملير حلقر عمر للترد ي التكميلري
للمسؤولني وغره من أصحاب املصلح يف أنغوال
التقييمات السريعة للجاهزية للتجارة اإللكرتونية
 -3٨تسرراعد تقييمررات األونكترراد الس رريع للجاهزي ر للتجررا اإللكرتوني ر البلرردان علررى الوقررو
علررى مررا أحر ترره مررن تقررد يف تبرروير التجررا اإللكرتوني ر يف سرربع جمرراالت سياسرراتي ئيسرري هرري
ص ر ررياغ اس ر ررتاتيجي التج ر ررا اإللكرتوني ر ر  ،واهلياك ر ر األساس ر رري واخل ر رردمات اخلاص ر ر ابالتص ر رراالت
واملعلومات ،وحلول املدفوعات ،ولوجسرتيات التجرا وتيسرر التجرا  ،واألطرر القانونير والتنظيمير ،
وتب رروير مه ررا ات التج ررا اإللكرتونير ر  ،واحلص ررول عل ررى التموير ر اخل رراص ابلتج ررا اإللكرتونير ر ويف
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عررا  ،٢٠١٨أصررد األونكترراد تقييمررات ألق ر البلرردان من روا التالي ر أوغنرردا وبوكينررا فاسررو وتوغررو
وجر ررز سر ررليمان ومجهو ي ر ر الو الدميقراطي ر ر الشر ررعبي و امبير ررا والسر ررنغال وفر ررانواتو ولير ررماي ومدغشر ررقر
وميامنا وصد تقييما أفغانستان وبنغلديش أثناء أسبوع األونكتاد للتجا اإللكرتوني يف نيسران/
أبرير ر  ٢٠١٩وأذك ررى املش ررروع ال رروعي ابلف رررص املتاحر ر والتح رردايت املاثلر ر فيم ررا يتعلر ر بتس ررخر
التجا اإللكرتوني على الصرعيدين احمللري واإلقليمري ،وأ حرت مرحلر إعرداد التقييمرات فرصر لبردء
احلر روا ب ررني أص ررحاب املص ررلح املعني ررني م ررن القب رراعني الع ررا واخل رراص وتلت ررز ال ررو ا ات احلكومير ر
الرئيسي املشاك يف هذ املباد ات مبتابع األنشب املقرتح يف مصفوف العم النهائي
 -3٩وقد األونكتاد املساعد التقني إىل واندا لوض اسرتاتيجي وطني للتجرا اإللكرتونير ،
هب ر ررد دعر ر ر حتقي ر ر ر أه ر رردا البل ر ررد االسر ر ررتاتيجي يف جم ر ررايل التج ر ررا وتكنولوجي ر ررا املعلوم ر ررات
واالتصرراالت ألغررا التنمير  ،ويف سرريا ،خبر وانرردا الرئيسرري الذكير للفرررت ٢٠٢٠-٢٠١5
وأسفرت عد بعثات لتقصي احلقائ وحلقر عمر لتحديرد الرؤير مر خمتلرف أصرحاب املصرلح
الر رروطنيني عر ررن وض ر ر مشر ررروع وثيق ر ر اس ر ررتاتيجي يُتوق ر ر اسر ررتكماهلا خر ررلل النصر ررف األول مر ررن
عررا  ٢٠١٩وتقرررتح االس ررتاتيجي الوطني ر للتجررا اإللكرتوني ر ترردابر تسرراعد البلررد يف تسررخر
التجا اإللكرتوني ألغرا التنمي
 -٤٠وعقرد األونكترراد واالحترراد األفريقرري واالحترراد األو و ،األسرربوع األول للتجررا اإللكرتونير
يف أفريقيا الرذي استضرافته حكومر كينيرا يف نررو ،،يف كرانون األول/ديسرمم  ٢٠١٨وشركلت
أق البلدان منوا  ٤3يف املائ من البلدان املشاك الي بل عددها  ٧٨بلدا
برانمج متكني اللجان الوطنية املعنية بتيسري التجارة
 -٤١قررد األونكترراد يف عررا  ٢٠١٨الرردع إىل  ١6بلرردا مررن أق ر البلرردان من روا فيمررا يتعل ر
بتيسر التجا ( )٤فأما البلدان األفريقي املستفيد فقد ُدعمت أساسر ا مرن خرلل إطرل ،بررمم
األونكتراد لتمكرني اللجران الوطنير املعنير بتيسرر التجرا  ،مبرا يشرم وضر خررائط البرير لتنفيرذ
اإلصررلحات املتعلق ر بتيسررر التجررا وأمررا بلرردان منبق ر احملرريط اهلرراد املسررتفيد فقررد ُدعمررت
أساس را مررن خ ررلل الرتكيررز علررى وض ر أحكررا الشررفافي اخلاص ر ابلتجررا اإلقليمي ر والداخلي ر
وينص ر االهتمررا علررى مسرراعد البلرردان يف تنفيررذ اتفررا ،منظم ر التجررا العاملي ر بشررأن تيسررر
التجا  ،وال سريما دعر التصردي علرى االتفرا ،واإلخبرا اباللتزامرات مبوجبره ،فضرلا عرن تقردم
املساعد التقني وبناء القد ات من أج تنفيذ
 -٤٢ونظ األونكتاد وشركاؤ املنتدى األفريقي األول للجان الوطني املعني بتيسر التجا يف
أدي أاباب ،يف تشرين الثاين/نوفمم  ٢٠١٨وض املنتدى أكثر من  3٠٠مشا ك من  5٤بلدا
أفريقي را ٢٢ ،منهررا مررن أق ر البلرردان من روا ودعررا املنترردى إىل إدخررال حتسررينات مسررتمر لتبسرريط
العمليررات واإلج رراءات للبلرردان األفريقي ر  ،مبررا فيهررا أق ر البلرردان من روا ،لتنرردم انرردماج ا أفض ر يف
النظا التجا ي الدويل وحتق الغاايت ذات الصل يف إطا خب عا ٢٠3٠
__________
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حنو نقل البضائ املستدام
 -٤3يف إطا برمم ”بناء قد ات البلدان النامي على التحرول إىل نقر البضرائ املسرتدا “،
مررا فتر األونكترراد يتعرراون مر سررلبات املمررين الشررمايل واألوسررط يف شررر ،أفريقيررا ملسرراعد ا يف
جهودهر ررا الرامي ر ر إىل تصر ررمي اس ر ررتاتيجيات نق ر ر البضر ررائ املسر ررتدا ووضر ررعها وتنفير ررذها ومر ر َّرد
األونكترراد يررد املسرراعد وأ ح األدوات الل م ر ممررا أسررفر عررن نتررائ ملموس ر  ،مررن بينهررا تنظرري
أنشب لبناء القد ات يف كينيا ومجهو ي تنزانيا املتحد مشلت األعضاء واجلهات صاحب املصلح
يف املم ررين الش ررمايل واألوس ررط (بو ون رردي ومجهو ي ر الكونغ ررو الدميقراطي ر وكيني ررا ومجهو ي ر تنزاني ررا
املتح ررد و وان رردا وجن رروب الس ررودان وأوغن رردا) ويه ررد ب رررمم نق ر البض ررائ األخض ررر يف املم ررر
الشرمايل إىل ايد الكفراء يف اسرتخدا الوقرود يف النقر الرمي وخفر انبعرا ت املرواد اجلسريمي
والكربون األسود وعدد غرامات أكاسيد النيرتوجني للبن الواحد وكثاف ين أكسريد الكربرون يف
كر ر كيل ررومرت وكر ر ط ررن م ررن النقر ر بنس ررب  ١٠يف املائر ر يف أفر ر ع ررا  ٢٠٢١وتش ررم النت ررائ
األخررى وضر اسررتاتيجي نقر البضررائ املسررتدا يف املمررر األوسررط ( )٢٠٢3-٢٠١٨مررن أجر
بلو خدمات نق وخدمات لوجستي فعال اقتصادايا وجمدي اجتماعي ا وملئم بيئي ا
 -٤٤وقد األونكتاد تد يب ا مصمم ا خصيصر ا لتلبير االحتياجرات الري حردد ا بو تسرودان يف
الس ررودان طيلر ر الف رررت املش ررمول ابلتقري ررر وك ررزت جمموعر ر أنش ررب الت ررد ي عل ررى مؤشر ررات أداء
امل ر روان ؛ وإش ر رراك القبر رراع اخلر رراص يف إدا امل ر روان والش ر رراكات بر ررني القبر رراعني العر ررا واخل ر رراص
وامتيرا ات املروان ؛ ونظر تبررادل املعلومرات بررني املروان والنافررذ الوحيرد وشرردد الررممم التررد يي
علررى دو عمليررات املروان احملسررن والفعالر يف حتقير االسررتدام االقتصررادي يف السررودان ،وسررلط
الض ر رروء عل ر ررى الفوائ ر ررد األساس ر رري املش ر رررتك الناجت ر ر ع ر ررن مكاس ر ر االس ر ررتدام البيئي ر ر والش ر ررمول
االجتماعي الي ميكن جنيها إبدماج األبعاد الثلث واستدام قباع النق
التجارة ونوع اجلنس
 -٤5يقد األونكتاد الدع إىل تسع بلدان جز ي يف احمليط اهلاد مرن أجر تعزيرز الشرفافي
يف تنظ رري التج ررا وتيس رررها يف س رريا ،اتف ررا ،احمل رريط اهل رراد اإلض ررايف بش ررأن توثير ر العلق ررات
االقتصررادي وأ بع ر مررن البلرردان النامي ر التسررع األط ررا يف االتفررا ،هرري مررن أق ر البلرردان من روا
توفررالو وجررز سررليمان وفررانواتو وكريبرراس ويسررل برررمم الرردع أبن امل ررأ يف البلرردان اجلز ي ر يف
احملرريط اهلرراد تواجرره ضررروابا هامر مررن انعرردا املسرراوا مر الرجر يف العديررد مررن اجملرراالت ،مبررا يف
ذلررك ضررعف التمثي ر السياسرري ،والتعررر للعنررف اجلنسرراين ،وقل ر الرروعي ابحلقررو ،والواجبررات،
والتمييز املفرو ثقافي ا ويبدو أن هناك أيض ا فجوات بني اجلنسني يف العمال ويف احلصول على
الفرص االقتصادي بوجه عا وُيردد الرممم  ،مرن خرلل عنصرر اجلنسراين ،السرب الكفيلر أبن
ختفف أحكا االتفا ،املتعلق ابلشفافي الصعوابت الي تواجهها املرأ بصفتها منتج و جر
 -٤6وقررد األونكترراد وغررر مررن األعضرراء يف اجملموع ر املشرررتك بررني وكرراالت األم ر املتحررد
واملعني ابلتجا والقد ات اإلنتاجي الدع إىل حكوم ميامنا لتحسني قباعي البستن والسياح
املسررتدام  ،فض رلا عررن بنرراء وابررط األعمررال التجا ي ر بينهمررا وُيرردد املشررروع مررن خررلل عنصررر
اجلنساين ما يعرت املرأ من قيود وما يتاح هلا من فرص يف قباعي البسرتن والسرياح يف منبقر
حبرر إنلرري وبتعزيررز قررد أصررحاب املصررلح وواضرعي السياسررات علررى صررياغ سياسررات تررنه
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ابملسرراوا بررني اجلنسررني و كررني امل ررأ  ،يهررد املشررروع إىل تشررجي منررو وابررط األعمررال التجا ي ر
املستدام والشامل للجنسني بني قباعي الز اع والسياح
التدابري واحلواجز غري التعريفية
 -٤٧يقررود األونكترراد مبرراد عاملي ر لتصررنيف املعلومررات عررن الترردابر غررر التعريفي ر وجتميعهررا
ونشرررها وتشررم قاعررد بيررامت نظررا التحالير واملعلومررات التجا ير الترراب لألونكترراد ،املعرررو
أيض را ابس ر  ،TRAINSأكث ررر م ررن  ١٠٠بل ررد و ٩٠يف املائ ر م ررن التج ررا العاملي ر واس ررتنادا إىل
البيامت واملعلومات الوا د يف قاعد البيامت ،ينجز األونكتاد أحدث البحوث ويسدي املشو
إىل واضعي السياسات بشأن املسائ املتصل ابلتدابر غر التعريفي
 -٤٨ويف عر ررا  ،٢٠١٨قر ررد األونكتر رراد املسر رراعد إىل اجلماعر ررات االقتصر ررادي اإلقليمي ر ر يف
منبقر التجررا احلررر الثلثير ( )5لتبسرريط الترردابر غررر التعريفير يف شررر ،أفريقيررا واجلنرروب األفريقرري
بتعزيررز شررفافي وت روافر املعلومررات عررن تلررك الترردابر وقررد ُمجعررت البيررامت ابلفع ر وتُرثُربيررت منهررا
يف  ١٢بلرردا مررن بلرردان املنبق ر وتُررد ج البيررامت يف قاعررد بيررامت منبقر التجررا احلررر الثلثي ر
بشأن التدابر غر التعريفي  ،ويضبل األونكتاد ببنراء قرد ات املسرؤولني احلكروميني للسرتمرا يف
حت ررديث قاع ررد البي ررامت ويف إط ررا مواص ررل ال رردع  ،نظر ر األونكت رراد ت ررد يب ا ش رربكي ا عل ررى مجر ر
البي ررامت يف الف رررت م ررن أاي /م ررايو إىل و /يولي رره  ٢٠١٨وش ررا ك يف الت ررد ي مخسر ر وأ بع ررون
شخص را ،مررن بيررنه مشرراكون مررن سررت مررن أق ر البلرردان من روا أوغنرردا ومجهو ي ر تنزانيررا املتحررد
و واندا و امبيا وملوي ومو امبي
 -٤٩واشرتك األونكتاد مر السرو ،املشررتك لشرر ،أفريقيرا واجلنروب األفريقري ،خرلل منترداها
السرنوي اخلرام للبحروث الرذي ُعقررد يف نررو ،يف آب/أغسرب  ،٢٠١٨ملناقشر التردابر غررر
التعريفي املتعلقر ابلتجرا الدولير واسرتغلل اسررتاتيجيات النمرو وتُردم النترائ املستخلصر مرن
حبوث األونكتاد األخرر يف منشرو التردابر غرر التعريفير التقيري االقتصرادي وخيرا ات السياسر
العام من أج التنمي  ،الذي يرشد واضعي السياسات ويزيد قد املشاكني التقني علرى معاجلر
آ تلك التدابر من أج حتسني أداء التصدير وتعزيز تكام اقتصادا يف االقتصاد العاملي
 -5٠وشا ك األونكتاد يف االجتماع الساب لو اء التجا يف االحتراد األفريقري الرذي ُعقرد يف
الق رراهر يف ك ررانون األول/ديس ررمم  ٢٠١٨وخ ررلل احلر روا ال ررو ا ي بش ررأن منبق ر التج ررا احل ررر
القا ي األفريقي  ،شدد األونكتاد على أمهي تنفيذ اتفاقات التجا لتحقي الفوائد املتوقع
 -5١ويقررد األونكترراد الرردع إىل مفوضرري االحترراد األفريقرري واجلماعررات االقتصررادي اإلقليمير
األفريقي ر والبلرردان األفريقي ر يف وض ر وتنفيررذ إطررا لإلبررل عررن احل رواجز غررر التعريفي ر وإ التهررا
و صرردها ،و ايد الشررفافي التنظيمي ر بررني البلرردان األفريقي ر يف إطررا منبق ر التجررا احلررر القا ي ر
األفريقير ر ر ويف ش ر ررباط/فماير  ،٢٠١٩عق ر رردت املفوض ر رري واألونكت ر رراد اجتماعر ر را يف ن ر رررو ،مر ر ر
اجلماعات االقتصادي اإلقليمي األفريقي ملناقشر تفاصري إمكانير وضر آلير قا ير للحرواجز غرر
التعريفي للتعام م احلواجز غر التعريفي الي تعرت التجا يف املعاملت التجا ي برني البلردان
__________
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تتررألف منبقر التجررا احلررر الثلثير مررن السررو ،املشرررتك لشررر ،أفريقيررا واجلنرروب األفريقرري ومجاعر شررر ،أفريقيررا
واجلماع اإلمنائي للجنوب األفريقي
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األفريقي يف إطا منبق التجا احلرر القا ير األفريقير وكران مرن برني املشراكني خرماء مسرتقلون
وممثلون عن املنظم األفريقي لتوحيد املقرايي واجلماعرات االقتصرادي اإلقليمير األفريقير واللجنر
االقتصادي ألفريقيا واملعهد الوطين األملاين لعل القياس

جيم -الستثمار وإنشاء املؤسسات
 -5٢تشم أنشب الدعو الي يضبل هبا األونكتاد مرن أجر تنفيرذ بررمم عمر إسربنبول
الدع يف جمال االستثما واملؤسسات وخلل الفرت املشمول ابلتقرير استفاد معظر أقر البلردان
منوا ( )٤١من مساعد األونكتاد يف هذا اجملال وكانت األنشب املضبل هبرا متفقر مر مبراد
الممم  ،وال سيما فيما يتعل بتعزيز احلوكم الرشيد والشفافي وسياد القانون ،ممرا سراعد علرى
بنرراء القررد التنافسرري ألق ر البلرردان من روا و ايد جاذبيتهررا ابعتبا هررا جهررات مسررتقبل للسررتثما
األجني وإنشاء مؤسسات األعمال
سياسات الستثمار وبناء القدرات
 -53تتي استعراضات األونكتاد لسياسات االسرتثما تقييمرا موضروعيا إلطرا البلرد القرانوين
والتنظيمرري واملؤسسرري اخلرراص ابالسررتثما األجنرري املباشررر الجتررذاب املزيررد مررن هررذا االسررتثما
و ايد الفوائ ررد املتأتير ر من رره إىل أقص ررى ح ررد وتش ررم االستعراض ررات دخ ررول االس ررتثما األجن رري
املباشر ررر وتوطنر رره ومعامل ر ر االسر ررتثما ومحايتر رره والض ر ررائ وبيئ ر ر األعمر ررال واألنظم ر ر القباعي ر ر
وأُجنز  ٤٢استعراضرا مرن هرذا القبير حرى اآلن ،تنراول  ١٨منهرا أقر البلردان منروا وخرلل الفررت
املشمول ابلتقرير ،استمر العم على إعداد استعراضي أنغوال وتشاد وأسهمت تقا ير التنفيذ يف
ايد اهتما املستثمرين األجان و ايد القد على تروي فرص االسرتثما وكانرت القيمر الري
حتققررت مررن إجرراء استعراضررات سياسررات االسررتثما وأنشررب املتابعر الررداف و اء و ود عرردد مررن
البلبررات اإلضررافي علررى تلررك االستعراضررات ،مررن بينهررا طلبررات قرردمتها بررو ن ومجهو ي ر أفريقيررا
الوسبى ومجهو ي الكونغو الدميقراطي وغينيا  -بيساو ومايل وملوي وهايي
 -5٤وبناءا على طل مفوضي االحتاد األفريقي ،أع َّرد األونكتراد يف كرانون األول/ديسرمم ٢٠١٨
و قر تقنير بشررأن معاملر السررل القادمر مررن املنرراط االقتصررادي اخلاصر يف منبقر التجررا احلررر
القا ي األفريقي تتضمن توجيهات بشأن صياغ بروتوكول االسرتثما ملنبقر التجرا احلرر القا ير
األفريقي علو على ذلك ،دع األونكتراد جلنر كبرا املسرؤولني يف منبقر التجرا احلرر الثلثير
بتقرردم ع ررر إيض رراحي عررن االعتب ررا ات املتص ررل ابالس ررتثما يف املرحل ر الثاني ر م ررن املفاوض ررات
بشررأن منبق ر التج ررا احلررر الثلثي ر واس ررتجاب ا لبلبررات وا د مررن ال رردول األعضرراء ،اس ررتعر
األونكتاد أيض ا شبكي اتفا ،االستثما الدويل يف بنغلديش وتشاد
 -55ويسرراه األونكت رراد مس ررامهات فني ر يف منش ررو سيص ررد مسررتقبلا ابلتع رراون م ر اللجن ر
االقتصادي ألفريقيا بعنوان ”التقيي التاس للتكام اإلقليمي يف أفريقيا اخلبروات املقبلر إلنشراء
منبق ر التجررا احلررر القا ي ر األفريقي ر “ وينرراقش األونكترراد يف هررذا املنشررو املشرررتك سياسررات
املنافس واالستثما وحقو ،امللكي الفكري والتجا الرقمي واإللكرتوني
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تشجي الستثمار
 -56يدع األونكتاد أنشب تشجي االستثما يف العديد من أق البلدان منوا ،وال سيما من
خررلل أنشررب بنرراء القررد ات وتبررادل أفضر املما سررات واخلرمات مررن مجير أحنرراء العررامل ملسرراعد
واضررعي السياسررات يف سر اس ررتاتيجيات لتشررجي االسررتثما تعررز وتيسررر املزيررد مررن االسررتثما
األجني املباشر حيثما اشتدت احلاج ويف عا  ،٢٠١٨عقد األونكتاد حلقات د اسي إقليمي
عررن تعزيررز املشررا ي املقبول ر مصرررفيا يف سرريا ،أهرردا التنمي ر املسررتدام يف أفريقيررا وآسرريا لصرراح
وكراالت ترروي االسررتثما يف أقر البلرردان منروا ،أ حررت املسراعد التقنير يف وضر هررذا النروع مررن
املشا ي وتسويقه ابلتعل من األقران واالستفاد من توجيهات اخلماء
 -5٧وش ررا ك العدي ررد م ررن أق ر البل رردان منر روا يف م ررؤ ر تش ررجي االس ررتثما ال ررذي ُعق ررد يف إط ررا
منت رردى األونكت رراد الع رراملي للس ررتثما يف تشر ررين األول/أكت رروبر  ٢٠١٨وك رران موض رروع االجتم رراع
ه ررو ”تش ررجي االس ررتثما يف أه رردا التنمي ر املس ررتدام الر رربط ب ررني اجله ررات الفاعل ر وبن رراء م رردن
مستدام “ واستضا األونكتاد أيضا حف تسلي اجلائز السنوي لتشجي االستثما الري تنبروي
علررى االع ررتا بتفررو ،وكرراالت تررروي االسررتثما يف جهودهررا الرامي ر إىل النهررو ابالسررتثما يف
سيا ،أهدا التنمي املستدام  ،وتشك مصد إهلرا للمما سرني مرن البلردان األخررى التبراع هرذ
املما س الفضلى وكانت ليسوتو من بني أق البلدان منوا الي ُك يرمت أثناء احلف
 -5٨و رد أدلر االسرتثما اإللكرتونير الري يضررعها األونكتراد إىل توعير أوسراط االسررتثما
الدولي ر بف رررص االس ررتثما وش ررروطه يف البل رردان املس ررتفيد وتت رروىل احلكوم ررات املس ررتفيد إع ررداد
األدل ر بتوجيرره مررن األونكترراد وخ رلل الفرررت املشررمول ابلتقريرررُ ،وضررعت أدل ر اسررتثما إلكرتوني ر
خاص إبثيوبيا و امبيا ومدغشقر وملوي ومو يتانيا
تيسري األعمال
 -5٩يسراعد برررمم اللروائ التنظيمير اإللكرتونير لتيسررر األعمررال الرذي وضررعه األونكترراد البلرردان
علررى ضررمان الشررفافي التام ر يف القواعررد واإلج رراءات لتيسررر األعمررال والتجررا واالسررتثما ويعم ر
نظا اللوائ التنظيمي اإللكرتوني يف  ١3بلدا مرن أقر البلردان منروا( )6وأطلر األونكتراد بوابتره اخلاصر
ابلتج ررا  -وه رري أدا تيس ررر جدي ررد ترك ررز علر ررى اإلج ر رراءات التجا ي ر ر  -ابعتبا ه ررا امت رردادا لل ر روائ
التنظيمي ر ر اإللكرتوني ر ر وتسر رره الب ر رواابت اإللكرتوني ر ر يف خف ر ر عر رردد اإلج ر رراءات اإلدا ي ر ر الل م ر ر
صررم وأنشر نظررا جديررد
واالسررتما ات والو ئر بنسررب  ٨٠يف املائر يف املتوسررط ويف عررا ُ ،٢٠١٨
وص ر ررممت وأنش ر ررئت نظ ر ر جدي ر ررد لب ر رواابت التج ر ررا يف
لل ر روائ التنظيمي ر ر اإللكرتوني ر ر يف ليس ر روتوُ ،
أفغانستان وتوفالو وجز سليمان وفانواتو وكريباس ُووس نبرا ،النظرا يف برو ن ليشرم  ١٤منبقر
جديررد ويف أوغنرردا وبررنن ومجهو ي ر تنزانيررا املتحررد و وانرردا ومررايلُ ،وثقررت يف نظ ر الب رواابت التجا ي ر
القبرير  ١٠إجرراءات يف املتوسرط فيمرا يتعلر ابالسرتراد والتصردير واملررو العرابر والتخلري اجلمركري
ويف كررانون األول/ديسررمم  ،٢٠١٨أُطلقررت بواب ر إقليمي ر للمعلومررات التجا ي ر اخلاص ر جبماع ر شررر،
أفريقيررا أثنرراء معتكررف و ا ي بشررأن تيسررر التجررا يف بلرردان اجلماعر وهررذ البوابر موصرول ابلب رواابت
التجا ي القبري يف أوغندا ومجهو ي تنزانيا املتحد و واندا وكينيا

__________
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تعزيز روابط األعمال التجارية
 -6٠يواص ر األونكترراد أداء دو الوسرريط ابتبرراع هن ر شررام فريررد إ اء تعزيررز وابررط األعمررال
التجا ير املسررتدام وترروفر جمموعر مررن اخلرردمات االستشررا ي املوجهر حنررو السياسررات واملسرراعد
التقنير العملير املنحرى يف االسرتثما األجنري املباشرر وإنشراء املؤسسرات وخرلل الفررت املشررمول
ابلتقرير ،د ب برمم وابط األعمرال التجا ير  ١٧٧ائرد أعمرال ١١٠ ،مرنه ائردات أعمرال،
يف مجهو ي تنزانيا املتحد  ،و ٤٨ائد أعمال ٢١ ،منه ائدات أعمال ،يف امبيا
امللكية الفكرية
 -6١يق ررد األونكت رراد ال رردع إىل أقر ر البل رردان منر روا عن ررد البلر ر بص ررياغ سياس ررات امللكير ر
الفكري ر ر وبن رراء الق ررد ات ويف نيس رران/أبري  ،٢٠١٨ق ررد األونكت رراد عرض ر را إيض رراحيا يف ن رردو
اللقاحات يف شر ،أفريقيرا (”إنتراج اللقاحرات يف أفريقيرا مرن أجر أفريقيرا“) يف أ وشرا جبمهو ير
تنزانيرا املتحرد  ،تنرراول فيره سررب كفالر نقر التكنولوجيررات املتعلقر ابللقاحررات إىل البلردان النامير
يف مجاع شر ،أفريقيا
إنشاء املؤسسات وبرانمج ت وير رايدة األعمال (إمربيتيك)
 -6٢يستمر تسخر إطا سياسات ايد األعمال من أج وض اسرتاتيجيات وطني حمدد
اهلررد لررايد األعمررال ،وال سرريما يف إثيوبيررا وأنغرروال ومجهو ير تنزانيررا املتحررد ويف سرريا ،شرراك
م منظم األم املتحد للتنمي الصناعي  ،ساعد األونكتراد إثيوبيرا يف وضر اسررتاتيجي مرن هرذا
القبير وعقررد عررد حلقررات عمر لوضررعها واعتمادهررا عررلو علررى ذلررك ،شررك اإلطررا أساسر ا
للسررتاتيجي وخبر العمر الروطنيتني الشرراملتني للجمير بشرأن ايد األعمررال يف مجهو ير تنزانيررا
املتحد اللتني أُطلقتا منذ عهد قري
 -63ونُفر ررذت أنشر ررب إقام ر ر وتوطير ررد بر رررمم إمميتير ررك يف مجهو ي ر ر تنزانير ررا املتحر ررد و امبير ررا
وغامبيا واستأنف مركز إمميتيك يف أنغروال عملياتره ،ونُظمرت فيره حلقرات عمر مرن أجر تقيري
األثر علو على ذلكُ ،عقدت حلق عم جتريبي يف ميامنا الستكشرا إمكانير إنشراء مركرز
إمميتيك يف البلد ويتاب األونكتاد طلبات مسي من  ١١بلدا من أق البلدان منوا تتعلر إبنشراء
مراكز إمميتيك ،ويبحث سب تنشيط مركز إمميتيك للترد ي يف السرنغال ابإلضراف إىل ذلرك،
أطلر األونكترراد مشررروعا جديردا للمسرراعد التقنير بشررأن ايد األعمرال واهلجررر  ،ستسررتفيد منرره
وانرردا وخررلل الفرررت قيررد االسررتعرا  ،أقرري حف ر جررائز إمميتيررك لسرريدات األعمررال يف إطررا
املنتدى العاملي للستثما ؛ وكانت الفائز األوىل من مو امبي  ،وحصلت ائد أعمال من أوغنردا
على اجلائز الثالث
 -6٤ويف عررا  ،٢٠١٨اسررتفاد مثاني ر مررن أق ر البلرردان من روا  -بررنن وتوغررو وجيبررويت و امبيررا
والسررودان وكمبرروداي ومدغشررقر والنيجررر  -مررن دع ر األونكترراد يف جمررال احملاسررب واإلبررل فيمررا
يتعلر ابملعلومرات املالير وغرر املالير  ،وشراكت يف الردو اخلامسر والثلثرني لفرير اخلرماء العامر
احلكومي الدويل املعين ابملعاير الدولي للمحاسب واإلبل
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دال -القدرة على حتمل الدين
 -65الديون اخلا جي من الشواغ الرئيسي لرممم عمر إسربنبول (الفررع اي ،تعبئر املروا د
املالير ألغررا التنمير وبنرراء القررد ات) ويسرره األونكترراد يف ايد فهر أقر البلرردان منروا ملسررأل
التفاع بني االسرتاتيجيات الوطني والدولي الناجح لتعبئ املروا د مرن أجر التنمير والقرد علرى
حتم الديون وخيا ات السياس العام من أج التوص إىل حر دائر للتحردايت يف جمرال وير
التنمي وملشاك الديون
 -66وواص برمم نظا إدا الرديون والتحلير املرايل التراب لألونكتراد تقردم الردع إىل أقر
البلرردان من روا ،وعررددها  ٢١بلرردا( ،)٧الرري تسررتخد هررذ المجمي ر لتعزيررز قررد ا علررى حسررن ترردبر
ديرون احلكومر املركزير والرديون املضرمون مرن احلكومر لبلرو مسرتوايت مرن الردين ميكرن حتملهررا
وحسن الممم توافر سجلت آني وموثوق للديون ،ال غىن عنها يف التحلير السرديد للمخراطر
ويف وض ر اس ررتاتيجيات ررد إىل ضررمان القررد علررى حتم ر الرردين ويف مبل ر عررا ،٢٠١٩
كرران لرردى  ٩5يف املائ ر مررن البلرردان الرري تلقررت الرردع قاعررد بيررامت شررامل للررديون اخلا جي ر
احلكومير واملضررمون مررن احلكومر  ،وكرران لرردى حروايل  6٧يف املائر منهررا سررجلت كاملر للرردين
احمللري مد جر يف المجمير ويشرم ذلررك  ١٢بلردا مرن أقر البلردان منروا تُصرد ابنتظرا نشرر عررن
إحصرراءات الررديون وتقررد تقررا ير إىل نظررا اإلبررل عررن املرردينني ابلبنررك الرردويل ابإلضرراف إىل
ذلك ،قد  ٧٠يف املائ من مستخدمي برجمي نظرا إدا الرديون والتحلير املرايل يف أقر البلردان
من روا ،الرري تعهرردت ابملشرراك يف قاعررد البيررامت الفصررلي إلحصرراءات الررديون اخلا جي ر التابع ر
لصررندو ،النقررد الرردويل والبنررك الرردويل ،تقررا ير يف الوقررت احملرردد وفيمررا يتعلر بتحسررني التحلير ،
يُصد سبع بلدان ابنتظا تقريرا يتضمن حتليلا حلافظ الديون
 -6٧وحبث فري اخلماء احلكومي الدويل املعين بتموي التنمي  ،يف دو ته الثانير املعقرود يف جنيرف
يف تشرين الثاين/نوفمم  ،٢٠١٨مواطن الضعف املرتببر ابلرديون ومرا يتصر هبرا مرن مسرائ عامر يف
البلردان النامير ويف هرذا السرياُ ،،كرسررت حلقر خاصر ملناقشر التحرردايت اخلاصر الري تواجههرا أقر
البلدان منوا ،تناولت أيض ا مسائ الشرفافي املتصرل ابلرديون الري يشرج عليهرا اجملتمر الردويل وا تفراع
الررديون واهلشاش ر املالي ر مسررألتان عامترران يف مجي ر االقتص رادات النامي ر  ،لكررن أق ر البلرردان من روا أشررد
تضر ا منهما ،ألهنا أقر قرد علرى الصرمود عمومرا ،وألن نظمهرا املالير احمللير الضرعيف هري أيضرا أقر
ال ررنظ اس ررتعدادا ملقاومر ر الص رردمات املالير ر اخلا جير ر ومل ررا ابت ررت تش رركيل ال رردين تتح ررول حن ررو ال رردين
اخلرراص ،أصرربحت مستررا ديررون القبرراع اخلرراص  -ومهررا آجررال اسررتحقا ،أقصررر وأسررعا فائررد نسرربي
أعل ررى  -فض ر رلا عر ررن تص ررمي أدوات وي ر ر جدير ررد م ررن أج ر ر التنمي ر ر وت ر روافر البير ررامت ال رري ميكر ررن
استخدامها لتقيي القد على حتم الديون ،عوام متزايد األمهي ينبغي فهمها وإدا ا
 -6٨وواص األونكتاد وض أدوات التحلي املايل وتشرم هرذ األدوات مؤشررات األحروال
املالي ر ر ر لتقير ر رري آ الضر ر ررغوط املالي ر ر ر علر ر ررى االقتصر ر رراد ،وجمموع ر ر ر أدوات لتقير ر رري أتثر ر ررر شر ر ررروط
االسرتثما ات املتصررل أبهردا التنمير املسرتدام يف القررد علرى حتمر الرديون ،فضرلا عرن حتلير
__________
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وكمبوداي ومدغشقر ومو يتانيا وهايي
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سررينا يوهات التموي ر البديل ر مررن أج ر التخفيررف مررن حررد الضررغوط علررى القررد علررى حتم ر
الديون على املدى البوي وتوجرد مؤشررات لألحروال املالير القبرير ختر سرت مرن أقر البلردان
من روا إثيوبي ررا وأنغ رروال وب ررنغلديش ومجهو ي ر تنزاني ررا املتح ررد ومو امبي ر وال رريمن وأُجن ررزت د اس ررتان
منوذجيترران ،ابسررتخدا جمموعر أدوات تقيرري القررد علررى حتمر الررديون املرتببر أبهرردا التنمي ر
املستدام الي ُوضعت حرديثا ،مشلترا إثيوبيرا ومجهو ير تنزانيرا املتحرد  ،ومثر د اسرات قبرير أخررى
قيد اإلجنا

هاء -العلم والتكنولوجيا والبتكار
 -6٩العل والتكنولوجيا واالبتكرا كرائز اقتصراد املعرفر ويواصر األونكتراد دعر أقر البلردان
منوا يف حتسني قد ا ا العلمي واالبتكا ي الل م لتحقي التحول اهليكلي
 -٧٠ويستعر األونكتاد السياسات املتعلقر ابلعلر والتكنولوجيرا واالبتكرا بنراءا علرى طلر
الرردول األعضرراء لرردعمها يف تنمي ر قررد ا ا الوطني ر يف جمررال صررياغ وتنفيررذ السياسررات املتعلق ر
ابلعلر ر والتكنولوجي ررا واالبتك ررا ويُر َّ
رنق حالير را إط ررا اس ررتعرا السياس ررات لتعزي ررز الرتكي ررز عل ررى
تسخر العل والتكنولوجيا واالبتكا ألغرا أهدا التنمي املستدام ويف عا  ،٢٠١٨واص
األونكترراد العم ر علررى إعررداد استعراضررات السياسررات يف إثيوبيررا وأوغنرردا حيررث أوفرردت بعثررات
لتقيرري مررا تنبرروي عليرره سياسررات االبتكررا مررن حترردايت ومررا ميكررن أن تقدمرره مررن إسررهامات يف
التنمي املستدام يف هذين البلدين ويف األهدا الوطني احملدد يف و ئ سياسا ما الوطني
 -٧١وعقررد األونكترراد ،بوصررفه أمان ر جلن ر األم ر املتحررد املعني ر بتسررخر العل ر والتكنولوجيررا
ألغرا التنمي  ،وحكوم الصني حلقي عمر لبنراء القرد ات يف أيلول/سربتمم  ،٢٠١٨تناولرت
إحدامها السياسات املتعلق ابلعل والتكنولوجيا واالبتكا من أج التنمي املسرتدام وسرب تردبر
هررذ اجملرراالت (غ روانغزو ،الصررني) ،وتناولررت األخرررى برمجم ر ا إلنشرراء مركررز وحاضررن للتكنولوجيررا
العالي ر (ووهرران ،الصررني) وشررا ك يف حلقرري العم ر أكثررر مررن  3٠خب ررا وواض ر سياسررات مررن
البلرردان النامير األعضرراء يف اللجنر  ،بعضرره مررن أقر البلرردان منروا التالير إثيوبيررا وأنغرروال وأوغنرردا
وبوكينرا فاسررو ومجهو ير الكونغرو الدميقراطير وليررماي ومو يتانيرا ونيبررال ومجعررت حلقترا العمر بررني
احملاضرات العملي والزاي ات امليداني يف غوانغزو ووادي البصررايت يف ووهران وسيتواصر التعراون
طيل عا ٢٠١٩

واو -بناء وتعزيز القدرات البشرية
 -٧٢س رراعدت أنش ررب ال رردع ال رري يض رربل هب ررا األونكت رراد واض ررعي السياس ررات واملفاوض ررني
التجا يني من أق البلدان منوا يف حسن فه السياسات واالسررتاتيجيات الوطنير الل مر لتحقير
التنمي املستدام الشامل للجمي  ،واألحكا اإلمنائي وأوجره املرونر الري تكتسري أمهير خاصر يف
يئ بيئ مواتي يف إطا النظا التجا ي الدويل ويسه الدع يف بناء القد ات البشرري  ،ويوسر
من مث نبا ،التنمي االجتماعي من خلل قنوات شى تشم املؤسسات والسياسات املتين
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متتني املؤسسات العامة
 -٧3خلل الفرت املشمول ابلتقرير ،نظ األونكتاد دو تني د اسيتني إقليميتني بشرأن القضرااي
الرئيسي املد ج يف الممم االقتصادي الدويل لفائد املسرؤولني احلكروميني ،مبرن فريه ممثلرو أقر
البلردان منروا وأسرهمت الرردو ن اللتران ُعقررد يف القراهر يف تشررين الثراين/نوفمم وكررانون األول/
ديسررمم  ،٢٠١٨ويف نرررو ،يف آذا /مررا س ونيسرران/أبري  ،٢٠١٩يف تعزيررز أس املررال البشررري
يف أفريقيا والشر ،األوسط و تني املؤسسرات العامر والقرد ات علرى وضر السياسرات يف البلردان
املستفيد ود ب األونكتاد من خلل هذين النشاطني  ٤٩واض سياسرات مرن  ٢٩بلردا١٧ ،
منه ررا ه رري م ررن أقر ر البل رردان منر روا( )٨وك ررز ال ررممم بوج رره خ رراص عل ررى ايد معرفر ر املس ررؤولني
احلك رروميني بقض ررااي االقتص رراد الكل رري؛ واالس ررتاتيجيات اإلمنائي ر ؛ والتج ررا ؛ واالس ررتثما ؛ والعل ر
والتكنولوجيا واالبتكا ويشرم الرممم الترد يي خبر التنمير املسرتدام لعرا  ٢٠3٠وأهردا
التنمي املستدام
 -٧٤ونظ األونكتاد ست دو ات د اسري قصرر للمنردوبني مرن البعثرات الدائمر يف جنيرف،
وعرضررت يف الرردو ات آخررر النتررائ الرري توصررلت إليهررا حبرروث
مبررن فرريه ممثلررو أق ر البلرردان من روا ُ
األونكتاد بشأن مجي قضااي التجا والتنمير املشررتك برني الشرع  ،مبرا فيهرا تسرخر التجرا مرن
أج ر أه رردا التنمي ر املس ررتدام  ،والتج ررا وانع رردا املس رراوا  ،وتص ررمي سياس ررات جتا ي ر ش ررامل
للجمي ومراعي للعتبا ات اجلنساني
 -٧5ويعقد األونكتاد سنوايا ،ابلتعاون م البنك اإلسلمي للتنمي والسلبات املغربي  ،حلقر
عم ألعضاء البنك و د حلقات العم إىل ايد فهر اتفاقرات االسرتثما الدولير  ،وحتديرد
واستكشررا املسررائ واملشرراك واالهتمامررات الرئيسرري املتصررل ببعررد التنمي ر املسررتدام يف تلررك
االتفاق ررات ،ود اسر ر تقني ررات واسر ررتاتيجيات التف رراو ويف ع ررا  ،٢٠١٨اس ررتفاد م ررن النش رراط
التد يي مشاكون من  ٢٩بلدا ١5 ،منها هي من أق البلدان منوا
 -٧6ونفررذ األونكت رراد برمجم ر ا ت ررد يبي ا متق رردم ا يف جم ررال السياس ررات التجا ي ر ألعض رراء منبق ر
التجا احلر العربي يف القاهر  ،يف تشرين الثاين/نوفمم  ٢٠١٨وشا ك يف الممم مخس عشر
وحسرنوا
واض سياسات وموظف مجا ك ،من بينه تس نساء ومشراكون مرن السرودان والريمنَّ ،
قررد ا التقني ر يف مهررا ات املفاوضررات التجا ي ر وصررياغ السياسررات التجا ي ر  ،وال سرريما فيمررا
يتعل مبنبق التجا احلر العربي
 -٧٧ويعكررف األونكترراد واللجنر االقتصررادي ألفريقيررا معرا علررى تنفيررذ مشررروع بر حلسرراب األمر
املتحد للتنمي بشأن قياس التدفقات املالي غر املشروع ويهد املشرروع إىل تعزيرز القرد التحليلير
ودع اجلهود الوطني املبذول يف أفريقيا  -مبا يشم جهود أق البلدان األفريقي منروا  -للحرد كثررا مرن
الترردفقات املالي ر غررر املشررروع  ،شرريا م ر الغاي ر  ٤-١6مررن أهرردا التنمي ر املسررتدام وتواص ر يف
ع ررا  ٢٠١٨التحلير ر النظ ررري واألعم ررال التحضر رري للد اس ررات التجريبير ر عل ررى الص ررعيد القب ررري يف
بلدان من بينها أق البلدان منوا التالي مجهو ي تنزانيا املتحد و امبيا والسنغال
__________
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أوغن رردا وبوكين ررا فاس ررو وبو ون رردي وتش رراد وتوغ ررو وج ررز القم ررر ومجهو ي ر ر أفريقي ررا الوس رربى ومجهو ي ر ر الكونغ ررو
الدميقراطي و امبيا والسودان والكونغو وليسوتو ومايل ومدغشقر وملوي ومو امبي والنيجر
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تعزيز القدرات اإلحصائية والتحليلية الوطنية
 -٧٨يرردع األونكترراد وضر ومواءمر اإلحصرراءات عررن التجررا الدولير يف اخلرردمات ،واألدوات
واملنهجي ررات التحليلير ر  ،وت رروفر املعلوم ررات اإلحص ررائي و مر ر األونكت رراد ابنتظ ررا إحص رراءات ع ررن
املؤشرات املتعلق ابلغاي  ١١-١٧من أهدا التنمي املستدام  ،ويقد البيامت ذات الصل مقرتن
بسرررد إىل شررعب اإلحصرراءات يف األم ر املتحررد إسررهام ا منرره يف تقريررر التنمي ر املسررتدام ويشررا ك
األونكتاد بذلك يف صد التقد احملر يف تنفيذ برمم عم إسربنبول ،ألن املؤشرر غاير ئيسري يف
جمال التجا الدولي  ،على النحو املبني يف الفقر (65أ) وعز ت تنبرؤات األونكتراد الراهنر إمكانير
حتديد املستوى الل من النمو يف صاد ات أق البلدان منوا لتحقي الغاي ١١-١٧
 -٧٩ويعم األونكتراد منرذ عرا  ٢٠١3مر االحتراد االقتصرادي والنقردي لغررب أفريقيرا علرى
وض ر ر أدوات إحص ررائي لقي رراس وحتلي ر ر التج ررا الدولي ر ر يف اخل رردمات تس رراعد البل رردان الثماني ر ر
األعضراء يف االحتراد  -وسربع منهرا هري مررن أقر البلردان منروا  -يف صرياغ سياسرات للتجررا يف
وجرررب اسررتبيان
اخلرردمات مصررمم خصيصرا لتحقير أهرردافها اإلمنائير االجتماعير واالقتصررادي ُ
موحد يشم مجي فئات اخلدمات ابستثناء السفر خلل الد اسات االستقصائي الكاملر األوىل
الرري أجر ررا البلرردان يف الرب ر األخررر مررن عررا  ٢٠١٨ويف آذا /مررا س ُ ،٢٠١٩عرضررت نتررائ
الد اسررات االستقصررائي الكاملر األوىل ونوقشررت يف حلق ر عمر وقُررد مشررروع اسررتبيان د اس ر
استقصائي بشأن خدمات السفر إىل البلدان لتجريبه أثناء الد اسات االستقصائي الكامل الثاني
يف عا ٢٠١٩
 -٨٠وبلررو األونكترراد وشررعب اإلحصرراءات يف األم ر املتحررد ومنظم ر التجررا العاملي ر حلق ر
تد يبي على اإلنرتنت ملساعد جامعي اإلحصراءات عرن التجرا الدولير يف اخلردمات يف ضرمان
تقيررده ابملعرراير الدولي ر ال روا د يف دلي ر إحصرراءات التجررا الدولي ر يف اخلرردمات  ٢٠١٠ويف
الربر الثالررث مررن عررا  ،٢٠١٨قُرردمت دو الررتعل عررن بعررد إىل  ٢٩مشرراك ا مررن  ٢6بلرردا ،مررن
بينها أق البلدان منوا التالي أوغندا وبوكينرا فاسرو وجرز القمرر ومجهو ير تنزانيرا املتحرد وجيبرويت
و امبيا والسنغال والسودان وكمبوداي ومدغشرقر ومرلوي ومو امبير إضراف إىل ذلرك ،قُردمت يف
جنيف ،يف كانون األول ديسمم  ،٢٠١٨وحد تد يبير تنبروي علرى تواصر مباشرر وتركرز علرى
البلدان األفريقي  ،نُظمت ابالشرتاك م مفوضي االحتاد األفريقي ،وحضرها  ١٩مشاك ا من عد
بلدان ،مبا فيها أق البلدان منوا التالي أوغندا وجيبويت و امبيا والسودان وكمبوداي ومدغشقر

خامسا -الدروس املستفادة
 -٨١علررى الرررغ مررن أن أق ر البلرردان من روا أحررر ت تقرردما كب ررا علررى جبهررات متعرردد  ،مررن
املرج أال حتق كثرا مرن أهردا وغراايت بررمم عمر إسربنبول يف أفر عرا  ٢٠٢٠كمرا هرو
مقر ومث حاج إىل إعاد تركيز اهتما اجملتم الدويل على الظرو اخلاص ألق البلدان منوا
 -٨٢ويسه األونكتاد إسهام ا إ ابي ا يف بناء قد ات اخلماء من الدول األعضاء علرى صرياغ
السياسات واالسرتاتيجيات ،مبا يف ذلك تصمي اإلطا املؤسسي املروايت للتحردايت اإلمنائير الري
تعرررت بلررداهن ومررن املهر توثير التعرراون مر األم ر املتحررد وغرهررا مررن املنظمررات الشرريك يف
البلدان املعني لكفال أوجه التآ م الدع الذي يقدمه األونكتاد إىل الدول األعضاء
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 -٨3والبفر ررر املسر ررجل يف طل ر ر أق ر ر البلر رردان من ر روا علر ررى املسر رراعد التقني ر ر املصر ررمم وفق ر را
الحتياجا ا يف مسا ات عم مواضيعي شى دلي ساط على القيم واألمهي الري توليهرا الردول
األعضراء للرردع املقررد مررن األونكتراد غررر أن املروا د املتاحر حتررد مرن قد ترره علررى تلبير البلبررات
املتزايررد وتُرردعى البلرردان املتقدم ر الش رريك إىل النظررر يف ايد التمعررات إىل صررندو ،األونكترراد
االستئماين لصاح أق البلدان منوا

سادسا -توصيات السياسة العامة
 -٨٤قد يود جمل التجا والتنمي أن ينظر يف اختاذ اإلجراءات التالي
اإلع رراب عررن القل ر إ اء ع ررد إح ررا تقررد يف حتقي ر األهرردا الرئيسرري م ررن
(أ)
برمم عم إسبنبول ملواجه التحردايت اهليكلير الري تعررت أقر البلردان منروا يف القضراء علرى
الفقر وبلو األهدا اإلمنائي املتف عليها دولي ا و كينها من اخلروج من فئ أق البلدان منوا؛
(ب) حث األونكتاد على تعزيز عمله على مسراعد أقر البلردان منروا يف السرعي إىل
حتقي أهدا الممم وغاايته ،فضلا عن األهدا اإلمنائي األخرى املتف عليها دولي ا ،مبا فيها
تلك الوا د يف خب التنمي املستدام لعا ٢٠3٠؛
(ج) جتدير ررد دعر ررو مجي ر ر اجلهر ررات املاحن ر ر والبلر رردان األخر رررى القر رراد علر ررى التر ررمع
للصندو ،االسرتئماين لصراح أقر البلردان منروا إىل أن تفعر ذلرك ،ومواصرل حثهرا عليره ،لتمكرني
األونكتاد من االستجاب للزايد الكبر يف طل أق البلدان منوا على املساعد التقني ؛
(د) توجيه طل إىل األونكتاد لتقدم الدع احلثيث إىل أق البلدان منوا يف العملي
التحضر رري املفض رري إىل م ررؤ ر األمر ر املتح ررد اخل ررام املع ررين أبقر ر البل رردان منر روا ويف املناقش ررات
واملداوالت املتعلق به
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