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 جملس التجارة والتنمية 
 السابعة والستونالدورة 
 2020تشرين األول/أكتوبر  2 -سبتمرب أيلول/ 28و، أيلول/سبتمرب 9-7متوز/يوليه، و 3-2جنيف، 

 املؤقت ن جدول األعمالم 8 البند

 األنشطة اليت يضطلع هبا األونكتاد دعماً ألفريقيا  
 األمني العام لألونكتادتقرير   

 موجز  
 يتناااول ااالا الت رياار األلشااضط الاا  اوااضلد دااا األوليتااايف يفعمااام ألأري يااا   ال اا   ماان أ  / 

. ويشرح االا الت ريار أَارع أعماال األوليتاايف علام التنمياط   أأري ياا 2020إىل آذا /ما س  2019 مايو
وحتسني  صمويف؛الضعف وبناء ال د   علم ال  مواطنومعاجلط    ؛حتويل االقتصايفات  اجملاالت التاليط:  

 ا  األَار   ويتح .ومتيني الناس واالستثما    مسات بلم  تعديفيط األطراف؛وإَراء  ؛ال د   التناأسيط
األ كاااال الرييسااايط الثشَاااط أللشاااضط األوليتاااايف، واااا  البحاااس والتحليااال   مضاااما  السياساااات إطاااا  

العامط، وبناء تواأ    اآل اء احليوم  الدويل، واملساعد  الت نيط. ويتضامن الت ريار قايماط شام ةااملط 
 أأري يا.ابألمثلط علم اليي يط ال  يعمل دا األوليتايف لتح ي  النتايج   
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 مقدمة -أولً  
 ال اااا   ماااان أ  /  يوَ ِّاااا  ااااالا الت رياااار األلشااااضط الاااا  اوااااضلد دااااا األوليتااااايف يفعمااااام ألأري يااااا  -1

َار . وااو ي اد ِّأ أمثلاط  2020 ما س / آذا  إىل  2019 مايو    أأري ياا   أعماال األوليتاايف علام التنمياط    علام أ
وحتسني ال اد      صمويف؛ ال   الضعف وبناء ال د   علم مواطنومعاجلط  ؛حتويل االقتصايفاتاجملاالت التاليط: 

 .ومتيني الناس واالستثما    مست بلم    ؛ تعديفيط األطراف وإَراء    ؛ التناأسيط 

 املالمح البارزة   -اثنياً  

 األحداث الرئيسية  -ألف 
األم  املتحد  امليل ط مبساعد  البلدال الناميط، مبا أيما الادول األعضااء   او ايئط األوليتايف  -2

أأري يااا،   تساالم الت ااا   الدوليااط ورتاالطااا امل ابضااط، ماان قبياال العلاا  والتينولوجيااا واالبتيااا ، ومتوياال 
ويت لام التازاأ  .التنميط، واالستثما ، من أجل حت يا  التنمياط املساتدامط وبلاود أااداف التنمياط املساتدامط

األوليتايف بتح ي  الرخاء لل ميد   أأري ياا مان خاشل رتموعاط مان األلشاضط، تشامل تنااي  املناسابات 
جلمااد اجلمااات ةاااالبط املصاالحط بةياااط مناقشااط العواماال ايركاااط ايااديف  للتنمياااط االقتصااايفيط واالجتماعياااط 

 وت اس  اخلربات والد وس املست ايف .

بشاا ن منطقااة التجااارة  فريقاايملؤمتر الحتاااد األ الثاين عشر مة الستثنائيمؤمتر القاملشاركة يف  -1 
 احلرة القارية األفريقية، نيامي

، ةااااا م األمااااني العاااااأ لمتوليتااااايف   مااااؤمتر ال مااااط االسااااتثناي  لشلت ااااال 2019  متوز/يوليااااه  -3
ت رير التنميط االقتصايفيط   أأري يا ملنض ط الت ا   احلر  ال ا يط األأري يط ولعرض    إبطشق املرللط التشةيليط

، وأكد علم النتايج ال  قواعد املنشأ لتعزيز الت ا   بني البلدال األأري يط -ةُند   أأري يا  :  2019لعاأ  
ةاريضط أل تياول اال   تضمنما الت رير وم ايفاا أل قواعد املنشاأ كيان أل تشايل عامال تةيام   ال اا  

ال واعاااد بسااايضط وةااا اأط ومواتياااط لمتعماااال الت ا ياااط وقابلاااط للتنباااؤ داااا. وخاطااا  األماااني العااااأ منتاااد  
لاااول موواااوة قطيئاااط قضااااة األعماااال للعمااال بيامااال  ملنض اااط الت اااا   احلااار  ال ا ياااط األأري ياااط األعماااال

رض األوليتاايف، ماد  يايل الني ار، منصاط ق. وعا نض اط الت اا   احلار  ال ا ياط األأري ياطإمياانته   سوق م
وقااد طُااو ِّ ت ااال  األيفا   .(1)جديااد  خاةااط ابحلااواجز الت ا يااط طاادف إىل تسااريد الت ااا   وز يف  ك اءطااا

ض اط الت اا   احلار  من اإللي وليط ابلتنسي  ماد االحتاايف األأري ا  وسايتوىل االحتاايف إيفا طاا مان خاشل أمالاط
 أيضام بتيسم تسويط املل ات املتعل ط ابحلواجز املبلغ عنما بني البلدال. ال  ست وأ ال ا يط األأري يط

حلقااة النقااار الرفيعااة املسااتوم  لتقياايم الاادينامياا بااني ايفجاارة والتنميااة يف أفريقيااا يف ساايا   -2 
 التجارة املتعددة األطراف وخطة التنميةل، القاهرة

  سااياق املنتااد  الاادويل املعاات إبلصاااءات    2020ُع اادت لل ااط الن ااان   كااالول الثا /يناااير   -4
اهل ر  اللي لامته املنامط الدولياط للم ار  ومناماط التعااول والتنمياط   امليادال االقتصاايفي وإيفا   الشاؤول  
االقتصااايفيط واالجتماعيااط ابألماا  املتحااد . وساالا اياااو ول الضااوء علاام واارو   حتسااني عمليااط  ااد بياااانت  

البياااانت   حتلياال السياسااات العامااط، وعلاام احلاجااط إىل بناااء ال ااد ات والتنسااي     اهل اار  تيساامام السااتلداأ 
__________ 
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بني خمتلف الاوزا ات. وأكادوا احلاجاط إىل تاواأر بيااانت معازز  وأكثار التااماام بشاأل ساوق العمال   جاال   
بااني  العاارض والضلاا  كليممااا إل ةااايف سياسااات اهل اار  والسياسااات الت ا يااط. وةااديفوا أيضااام علاام العشقااط  

، مشامين إىل أل  نض ط الت ا   احلر  ال ا يط األأري ياط م   الت ا   واهل ر  ابعتبا اا عامل إلتاج مممام   سياق 
 اهل ر  تشيل أرةط لتعمي  التيامل   ال ا   ومواءمط السياسات ال  تنا  لريط احلركط وتن يلاا. 

 مكتب األونكتاد اإلقليمي ألفريقيا  -ابء 
يؤيفي امليت  اإلقليم  يفو ام  ييسيام   تيسم وتنسي  املسااعد  الت نياط الا  ي ادمما األوليتاايف  -5

إىل م وواايط االحتااايف األأري اا  والاادول األعضاااء أيااه، واجملموعااات االقتصااايفيط اإلقليميااط وساااير اجلمااات 
، يعيف امليت  اإلقليم  علم ت اد  الادع  إىل 2015منل عاأ و  .ةالبط املصلحط والشركاء   أأري يا

الاادول األعضاااء األأري يااط للتصاادي للتحااد ت املع ااد  املرتبضااط ابلت ااا   والتنميااط، مبااا أيمااا ماال يتصاال 
التل يف من لد  ال  ر، وتعزيز العمالط، وال ضاء علم احلواجز ال  تعي  الت ا   عرب احلدويف. ويعمل 

  علم التصدي هلل  التحد ت املتصلط ابلتنمياط مان خاشل ت اد  املسااعد    رتااالت امليت  اإلقليم
 البحس وحتليل السياسات وبناء ال د ات وإسداء املشو  .

النتااائو واراثر الناةاانة عااط األنشااطة الاايت يضااطلع هبااا األونكتاااد دعماااً  -اثلثاً  
 ألفريقيا

 حتويل القتصاداا  -ألف 
اي ط من األلشضط يفعمام للدول األعضاء األأري يط   حتويل اقتصايفاطا، وإجيايف ل  ل األوليتايف ط -6

 .أرص العمل، واحلد من ال  ار، وتساريد التنمياط املساتدامط، وتيسام الادماج املنض اط   االقتصاايف العاامل 
ويضااااضلد األوليتااااايف فلشااااضط طاااادف إىل مساااااعد  البلاااادال   أأري يااااا علاااام تساااالم االسااااتثما  ايلاااا  

 واألجن  من أجل حت يز التحول اهلييل    اقتصايفاطا.
أاتح . منطقة التجارة احلارة القارياة األفريقياة وتنفيا ها املساعدة يف عملية التفاوض بش ن -7

وإطاشق املرللاط  2019أ  /ماايو  30ز التن يال   يا لنض ط الت ا   احلر  ال ا يط األأري ياط ميفخول ات اق 
أرةتني اامتني للمض  قدمام حنو حت ي  منو ال ا   وتياملما. وابلتعاول   2019متوز/يوليه    7التشةيليط    

مااد املمثلااني احليااوميني وامل اووااني و ابضااات ةااركات األعمااال وساااير اجلمااات ال اعلااط املؤسساايط، ل  اال 
لت نيط واملساعد    ةياشط طراي  ولصوص قالوليط األوليتايف عديفام من األلشضط املتصلط بت د  املشو   ا

تتعلا  مبلتلااف جوالاا  االت ااق. ويفعاا  األوليتااايف أأرقاط عاملااط ت نيااط   امل اوواات بشااأل حترياار الساالد 
واخلااادمات وبشاااأل عاااديف مااان الربوتوكاااوالت امللتل اااط. ويفعااا  األوليتاااايف أيضاااام  مياااد البيااااانت اجلمركياااط 

لط عان الت اا   والتعري اات اجلمركياط، ويسوار حتويلماا إىل لاااأ مشا م و ميزااا، مباا يشامل بيااانت م صا 
 لتصنيف املنت ات.

ت ريار التنمياط االقتصاايفيط   و يف   . منطقة التجارة احلرة القارياة األفريقياة قواعد املنش  يف -8
منض اط الت اا   احلار  ما م ايف  أل يفأد ع لط الت ا   بني البلدال األأري يط من خشل  2019أأري يا لعاأ 

يااارتبا ابلتن يااال ال عاااال ل واعاااد املنشاااأ، ابعتباااا  ذلااامه أيفا  سياسااااتيط ذات أ ياااط ابلةاااط  ال ا ياااط األأري ياااط
ومرلاااط  لتحريااار الت اااا   علااام أسااااس ت اوااال  باااني الااادول األعضااااء، وأل اعتماااايف قواعاااد منشاااأ متسااااالط

وتعزياااز ال اااد ات املؤسسااايط لضااامال وجاااويف قواعاااد مت ااا  عليماااا تتسااا  ابلنزاااااط والشااا اأيط وكيااان التنباااؤ 
بتن يلاا أمٌر ورو ي. واألوليتايف عضٌو   ال ري  العامل الت ت املعت ب واعد املنشأ، وقد يفع    إطا  
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املتعل ااط ب واعااد املنشااأ، مبااا   ذلاامه  االوااضشة باادو   ااالا االحتااايفع األأري اا    ةااياشط اللااواي  الت نيااط
اللااواي  املنضب ااط علاام مناااط  اقتصااايفيط ءااديف . وبناااءم علاام طلاا  ماان م وواايط االحتااايف األأري اا ، قاادأ 
األوليتايف يفعمام ت نيام وأسد  املشو   لل ري  العامل الت ت بشأل قواعاد املنشاأ و  إطاا  الت ااوض علام 

 نشأ املنضب ط علم املنت ات وةياشته.املرأ  ابالت اق املتعل  ب واعد امل
بشااأل بروتوكااول االت اااق    2. ةااا م األوليتاايف   مناقشااات املرللااط  اتفاقاااا السااتثمار الدوليااة  -9

إطا  سياسات االستثما  من أجل  اخلاص ابالستثما ، اللي يُتوقود أل يتضمن العناةر احلديثط الوا يف     
الاالي ووااعه األوليتااايف، مبااا   ذلاامه مبايفيااه التوجيميااط املتعل ااط بووااد سياسااات   حت ياا  التنميااط املسااتدامط 

، ل حات عاد  بلاادال  2019ياط. و  عااأ  االسااتثما  الدول   ت ابت اقاا ولزماط اإلةاشلات املتعل اط  االساتثما   
أأري يط سياسااطا املتعل اط ابت اقاات االساتثما  الدولياط بتعاديل و/أو إعااء املعااادات الا  ع اا عنماا الازمن،  
وةياشط ات اقات أخر  لس  النموذج اجلدياد، وااللضاماأ إىل ات اقاات االساتثما  اإلقليمياط الا  طادف  

     التناي ، مد توأم احلمايط لشستثما  املسؤول وتش يعه وتيسم    الوقت ل سه. إىل محايط احل 

األوليتااايف مااادخشت ت نياااط   امل اوواااات  قااادأ، 2019.   عااااأ سياساااا امللكياااة الفكرياااة -10
اإلقليميط . وخشل منتد  الت ا   ومنض ط الت ا   احلر  الثشَيط   منض ط الت ا   احلر  ال ا يط األأري يط بشأل 

منض اااط الت اااا   احلااار  ال ا ياااط  تن يااال    أأري ياااا، املع اااويف   إَيوبياااا، سااااا  األوليتاااايف   جلساااط بعناااوال ق
: كسر احلواجز اجلةراأيط واللوجستيط والتنايمياط أمااأ الت اا   واالساتثما    منض اط ال ارل األأري ا   األأري يط 

يطق. وُةاااد ِّيف علااام الت ااادأ ايااارز علااام الصاااعيد يفول  تركياااز علااام الصاااناعط الصااايدالل   -  لاادأد ع لاااط التصااانيد 
، ويفو   منض اط الت اا   احلار  ال ا ياط اإلقليم    رتال مواءمط اللواي  التنايميط املتعل ط ابأليفويط والروابا مد  

، سااي دأ األوليتاايف، ابلتعاااول مااد  2020التعااول الضااوع    البحاس والتضااوير ول اال التينولوجياا. و  عاااأ  
حتايف األأري  ، تد يبام للم اووني الت ا يني علم تضوير امللييط ال يريط ويفو  التعاول اإلقليما .  م وويط اال 

وأعد  األوليتايف ت ريارينن ت ني انين تنااول أيمماا ل اوق املليياط ال يرياط والتيامال الت اا ي اإلقليما ؛ واحلماياط  
منض ط الت ا    لبلدال الناميط،   إةا   إىل  اجلمركيط حل وق امللييط ال يريط والتيامل الت ا ي اإلقليم    ا 

 . احلر  ال ا يط 
األوليتايف االحتايف األأري     وود يفع  . أنشطة الدعوة فيما يتعلق ابحلواجز غري اجلمركية -11

لإلباشد عان احلاواجز شام اجلمركياط و ةاداا    الت ا   احلر  ال ا يط األأري يط اآلليط اإللي وليط التابعط ملنض ط 
. وتتاااي  اآللياااط لشااركات ال ضااااة اخلااااص 2019، واااا  اآلليااط الااا  أُطل ااات   متوز/يوليااه وال ضاااء عليماااا 

اال املل ااات إىل مااو  ني ليااوميني ُعي ِّنااوا  اإلمياليااط لإلبااشد عاان احلااواجز املتصاالط ابلت ااا  ، ليااس تُرسع
يفولطم عضوام    41تل ت جمات الوةل الوطنيط من    ،2019. و  عاأ خصيصام لتنسي  تسويط تلمه املل ات

  12، يتوقااد األوليتااايف تااوأم التااد ي     2020  االحتااايف األأري اا  تااد يبام علاام اسااتلداأ النااااأ. و  عاااأ  
يفولااط عضااوام   االحتااايف األأري اا . وستساااعد اآلليااط املتالااط علاام اإلل لاات البلاادال    ااد ولشاار معلومااات  

ط عن  يد اللواي  التنايميط احليوميط الرمسيط املتصلط ابلت ا   والواجبط التضبيا    الوقات الاراان، مباا  ةامل 
  ذلمه  يد الشروط الصحيط والت نياط واملتعل اط ابلصاحط النباتياط. ويعمال األوليتاايف، ابلتعااول ماد االحتاايف  

جتماعات ولل ات العمل الا  يع اداا  األأري  ، علم لشر اآلليط من خشل منصات متعديف  من قبيل اال 
 االحتايف األأري  ، وأماانت الل ال االقتصايفيط اإلقليميط، وساير اجلمات ةالبط املصلحط. 

األوليتاااايف، ابلتعااااول ماااد م ووااايط االحتاااايف  دع   . يااا املسااااعدة يف غاااياغة السياسااااا التجارياااة  -12
وتن يال االلتزاماات ض ال التعري اات علام    األأري  ، بلدال أأري ياا   إعادايف عاروض الوةاول إىل األساواق 

حنو يست ي  اللتياجات البلدال اإلمناييط. و  ألةوال، يفعا  األوليتاايف احليوماط   بنااء ال اد ات الوطنياط  
  رتاااال ةاااياشط السياساااات الت ا ياااط وتن يااالاا   ساااياق الت اااا   الثنايياااط واملتعاااديف  األطاااراف. واسااات ابطم  

يتايف بتحديس السياسط الت ا يط الوطنيط. و  انميبيا، يفع  األوليتايف احليومط  لضل  من ليسوتو، قاأ األول 
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   ميد العناةر الرييسيط لسياسط  ا يط وطنياط. وقادأ األوليتاايف الادع  إىل جماات ةاالبط مصالحط مان  
األيفاء الت ا ي  األأري يط علم االقتصايف و   منض ط الت ا   احلر  ال ا يط زامبيا   ت يي  تبعات حترير الت ا      

 بني البلدال األأري يط، كما قدأ الدع    إعدايف سياسط  ا يط ةاملط. 
اجلماعط االقتصاايفيط لادول شار  . بناءم علم طل  من أمالط استعراضاا سياساا اخلدماا -13

ا، قاادأ األوليتااايف املساااعد  الت نيااط   إراااز اسااتعراض لسياسااط اخلاادمات يفعمااام لتعمياا  التياماال أأري ياا 
إلقليماااا  لللاااادمات   شاااار  أأري يااااا وملشااااا كط املنض ااااط   امل اووااااات املتصاااالط ابخلاااادمات   منض ااااط ا

ُستعرعواط اخلادمات املالياط وال الولياط واخلادمات  الت ا   احلر  ال ا ياط األأري ياط 
. ومشلات ال ضاعاات ال رعياط امل

 املتصلط ابلن ل والضاقط والسيالط. 
. ابلتعاااول مااد الل نااط االقتصااايفيط ألأري يااا، قليمااي يف أفريقيااااملسااا ة يف تقياايم التكاماال اإل -14

: اخلضوات امل بلط  الت رير التاسد بشأل ت يي  التيامل اإلقليم    أأري ياساا  األوليتايف بتحليل أت   
. وقادأ  (2)  ماؤمتر ال ماط االساتثناي    2019يولياه  / ، الالي أُطلا    متوز ملنض ط الت ا   احلر  ال ا يط األأري يط 

األوليتايف مدخشت بشأل الت اا   اإللي ولياط والتيامال   أأري ياا السااير  علام طريا  الرقمناط. واساتعرض  
التحليااال ال ااارص والتحاااد ت املرتبضاااط ابلت اااا   اإللي ولياااط   أأري ياااا، مباااا   ذلااامه ماااا يتعلااا  ابل  اااوات  

ط   السياسااات الصااناعيط الوطنيااط. ولل اال األوليتااايف أيضااام الااروابا مااد خضااط  الرقميااط املتواةاالط ويفو  الرقمناا 
  2، وال ضااا  املتصاالط ابملرللااط  (3)عماال االحتااايف األأري اا  ماان أجاال يفأااد ع لااط الت ااا   بااني البلاادال األأري يااط 

ت العاماط، مان  األأري يط وال ضا  األع  املتعل ط ابلسياساا   الت ا   احلر  ال ا يط  منض ط  من امل اووات بشأل 
قبياااال ال ضااااا  ذات الصاااالط ابلبياااااانت، والنااااوة االجتماااااع ، واإليفماااااج، واجلركااااط اإللي وليااااط، والضااااراي ،  
والت ا   شم الرمسيط، ومحايط املستملمه. وُقد ِّمت توةيات ءديف    مضاما  السياساط العاماط بشاأل إيفمااج  

 أري يط. األ   الت ا   احلر  ال ا يط   الت ا   اإللي وليط   منض ط 
. كثل االلدماج   األلشضط ذات ال يمط املضاأط األعلم   سشسل ال يمط  التجارة يف اخلدماا  -15

اإلقليميط والعامليط أمارام ابلاغ األ ياط لتح يا  لتاايج إمنايياط وبلاود أااداف التنمياط املساتدامط. وحتتال اخلادمات  
نشاايا الت ااا   وإواااأط قيمااط عاليااط لساابيام. وين  ِّاال  ميالااط اامااط للةايااط   ااالا املسااعم لااارام ل ااد طا علاام ت 

األوليتاايف والل نااط االقتصااايفيط ألأري يااا لاليااام مشااروعام بااوالم ماان لسااا  األماا  املتحااد  للتنميااط   كاال ماان  
إَيوبيا، وتوشو، وشامبيا، وكينيا، ومايل، ولي م  بشأل تعزيز قد ات واوع  السياساات واجلماات ةاالبط  

عيدين الاااوطت واإلقليمااا    رتاااايل قيااااس وت ياااي  سشسااال ال يماااط، وتصااامي  سياساااات  املصااالحط علااام الصااا 
اخلاادمات الاا  طاادف إىل تعزيااز االلاادماج   سشساال ال يمااط اإلقليميااط والعامليااط. وُع اادت   إَيوبيااا لل ااط  

قليمياط  يف اسيط لتد ي  املد بني من أجل مناقشط واعتمايف منم يط ل ياس مسا ط اخلدمات   السشسل اإل 
قضاعاات خمتاا   ااا  اخلادمات املالياط واملتصاالط   ولُا ِّمات سات لل ااات عمال ماد ال كيااز بوجاه خااص علاام 

لالااط إأرايفيااط تتعلاا  بسلساالط ال يمااط   كاال قضاار اقاا ل   ابهلياكاال األساساايط والساايالط. وجاار  حتلياال يف اسااط 
 إبجراء ت يي  كم  ابستلداأ األيفوات واملنم يات املشيمط. 

. وواااااد األوليتااااااايف، ابلتعااااااول ماااااد االحتااااااايف التجااااااارة يف اخلااااادماا أدواا قيااااااي وحتلياااااال -16
ددف مساعد   الت ا     اخلدمات ل ياس وحتليل  االقتصايفي والن دي لةر  أأري يا، أيفوات إلصاييط

الدول الثما  األعضاء   االحتايف   ةياشط سياسات معد  خصيصا لتلبيط التياجات البلدال   رتال 
لت ا     اخلدمات مبا يت   مد أاداأما املتعل ط ابلتنميط االجتماعيط واالقتصايفيط. وطدف الشراكط إىل ا

ووااد طراياا  مولااد  جلمااد البياااانت و ميزاااا ولشااراا، وت ااد  الاادع    تضبياا  ااال  الضراياا ، وإلشاااء 
مااااايف لتااااايج قاعااااد  بياااااانت إلصاااااييط مشاااا كط. واستضاااااأت كااااوت يفي ااااوا  وتوشااااو لل اااا  عماااال العت

__________ 

  .https://www.uneca.org/publications/assessing-regional-integration-africa-aria-ixالار  (2)

  .https://www.uneca.org/pages/action-plan-boosting-intra-africa-tradeالار  (3)

https://www.uneca.org/publications/assessing-regional-integration-africa-aria-ix
https://www.uneca.org/pages/action-plan-boosting-intra-africa-trade
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، ُوأ ِّار 2019الد اسات االست صاييط وتدقي  بعل املسايل. و  ال    باني لزيرال/يولياه وأيلول/سابتمرب 
مشاا كام مان الادول األعضااء الثماا  عارب أيفا  تعلا  إلي ولياط. ووأار األوليتاايف و يا   80التد ي  لنحاو 

 ابط، وتاارجي  بياااانت الساايال. واااو منم يااط عاان إساانايف ال ااي  امل  ااويف ، ومعاجلااط لاااالت عاادأ االساات
، ةارة األوليتاايف، 2020لاليام بصديف تضوير منم يط وقاعد  بياانت لتناول تيااليف الشاحن. و  عااأ 

  إطا  املشروة،   إلشااء لاااأ إلصااي  قااي  علام تينولوجياا املعلوماات كيان أل تساتلدمه الادول 
 األعضاء جلمد إلصاءاطا ولشراا.

 ت ريااار االساااتثما  العاااامل . يتضااامن منشاااو  األوليتاااايف السااانوي تثمار يف أفريقياااابياااااا السااا  -17
عان لتاايج الد اساط والتحلايشت الا   بياانت عن االستثما  األجن  املباةر وحتليشت لش ااات أضشم 

ت رياار االسااتثما   يضااضلد دااا أيمااا يتعلاا  ابلتضااو ات   سياسااات االسااتثما  الوطنيااط والدوليااط. وتضاامن
ياااط عاماااط عااان املشااامد العاااامل  للمنااااط  االقتصاااايفيط  : املنااااط  االقتصاااايفيط اخلاةاااط2019لعااااأ  العاااامل 

اخلاةط وقدأ النص  بشأل اليي يط ال  كين دا التصدي للتحد ت األساسايط الا  تضرلماا وارو ات 
ماااااأ ااااال  املناااااط . و  التنميااااط املسااااتدامط والثااااو   الصااااناعيط اجلديااااد  وأمناااااط اإللتاااااج الاااادويل املتةاااام  أ

بلياااول  46  املاياااط لتصااال إىل  11، ا ت عااات تااادأ ات االساااتثما  الواأاااد  إىل أأري ياااا بنسااابط 2018 عااااأ
يفوال ، وبللمه تيول أأري يا املنض ط ذات النمو األسرة من ليس االستثما  األجن . إواأطم إىل ذلمه، 

 33زايفت تدأ ات االستثما  األجن  املباةر إىل أقل البلدال منوام   أأري يا البالغ عديفاا   2018  عاأ  
، كالااات كينياااا ولي ااام  وااامن قايماااط 2019بلياااول يفوال . و  عااااأ  12  املاياااط لتبلاااغ  27بلااادام بنسااابط 

 العشرين بلدام األوىل ال  تعد أكرب عديف من املناط  االقتصايفيط اخلاةط.
ت ريار  ، ابالساتنايف إىللاا  األوليتاايف .التدريب على الستثمار واملناطق القتصادية اخلاغة -18

القتصايفيط اخلاةط   أأري يا، ا  َشث مناسبات لتناول مسألط املناط  ا،  2019لعاأ    االستثما  العامل 
اآلتياط:   إسااواتيت، تااد ي  تضاامن ت اادكام للمناااط  االقتصااايفيط اخلاةااط واألاااداف السياساااتيط املتصاالط 
دل  املناط ، أضشم عن أأضل املما سات   تضوير املناط  االقتصايفيط اخلاةط وإيفا طا، وقد  ُت ِّ  هللا 

الساااتمايف األأري ااا  ومبشاااا كط واواااع  سياساااات مااان إساااواتيت، التاااد ي  بااادع  مااان مصااارف التصااادير وا
ومشوي، وموزامبي ، وانميبيا؛ و  إَيوبيا، لل ط يف اسيط ُع دت ابلتعاول مد الل نط االقتصايفيط ألأري يا 

؛ و  تاولل، 2019ت رير االستثما  العاامل  لعااأ مب ر االحتايف االأري   لعرض النتايج الرييسيط الوا يف    
 لاول موواوة الل نط االقتصاايفيط واالجتماعياط لةار  آساياط بشأل السياسات العامط  ُت ِّ  هلا مد إلاط

 املناط  االقتصايفيط اخلاةط حبضو  مشا كني من عد  بلدال   مشال أأري يا.
 ، ةااا م األوليتااايف  2019.   تشاارين الثااا /لوأمرب منتاادم السااتثمار يف أفريقيااا، القاااهرة -19

وت اس  حتلايشم ل ارص وإميالياات االساتثما    أأري ياا. إوااأطم إىل ذلامه، قادأ األوليتاايف، نتد  الا امل
  لل ااط عماال  أيعااط املسااتو  موجمااط إىل بلاادال   أأري يااا، تااد يبام بشااأل ا ااااات االسااتثما  األجناا  

   الدوليط، والرقمنط.املباةر   أأري يا و  العامل، وتش يد االستثما  وتيسم ، وات اقات االستثما
، أعد  األوليتايف االستعراوات اخلاةط فلةوال وتشاايف  2019.    استعراضاا سياساا الستثمار  -20

وكاااوت يفي اااوا . وواةااال األوليتاااايف يفعماااه لياااابو أاااميفي وكينياااا   تن يااال التوةااايات املنبث اااط عااان االساااتعراض  
مياسا  إمنايياط إوااأيط مان االساتثما  األجنا     اخلاص بيل من البلدين بةيط حتسني مناخ االستثما  وحت يا  

املباةر. واواضلد األوليتاايف أيضاام فلشاضط إقليمياط أخار  تتعلا  ببنااء ال اد ات   ةا وف واواع  سياساات  
ألشااااضته املتعل ااااط ببناااااء ال ااااد ات لصاااااي املسااااؤولني وواوااااع  السياسااااات    2019االسااااتثما . وواةاااال   عاااااأ  

  Animaسداء املشو   هليئات ترويج االساتثما ، وضاةاط   ةابيط االساتثما   املعنيني بتش يد االستثما ، وإب 
هليئااات بلاادال البحاار األباايل املتوسااا، و اعااط ةاارق أأري يااا، والشاابيط الدوليااط هليئااات تاارويج االسااتثما     

ملتعل اط فااداف  بشأل تيسم االستثما    املشاا يد ا البلدال الناط ط ابل رلسيط. ولُا ِّمت لل ط يف اسيط إقليميط  
 التنميط املستدامط   ةراكط مد أمالط  اعط ةرق أأري يا. 
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ما يعنيه    -: توليد ال يمط واقتناةما  2019ت رير االقتصايف الرقم  لعاأ  . يتناول  القتصاد الرقمي  -21
الرقماا  ماان قباال  ابلااد س احليااز املتاااح لتوليااد ال يمااط واقتناةااما   االقتصااايف    ذلاامه ابلنساابط للبلاادال الناميااط 

البلاادال الناميااط، مبااا أيمااا بلاادال أأري يااا، ويااويل ااتمامااام خاةااام ابلتضااو ات الاا  تشاامداا املنصااات الرقميااط  
و  يف  األعماااال الرقمياااط   أأري ياااا. وم ابااال ال ااارص اجلدياااد  اليثااام  الناةااائط عااان اااال  التضاااو ات، طاااديف  

ال النامياط، وضاةاط أقاال البلادال منااوام وبلادال أأري يااا،  ال  اوات الرقمياط اآلخاال    التوساد اعاال حلااق البلااد 
وت تضااا  إعاااايف  تشاااييل اسااا اتي يات التنمياااط الرقمياااط وإعاااايف   سااا  مشمااا  العوملاااط    ابلركااا  أبعاااد منااااالم. 

مسات بشم تبات التينولوجياات اجلدياد  بضري ااط ذكياط وتعزياز الشاراكات واملزيااد مان الزعاماط ال يرياط. ويعاارض  
ااااات األخااام  وينااااقت السياساااات الرييساااايط لتولياااد ال يماااط واقتناةاااما   االقتصاااايف الرقماااا ،  الت ريااار اال ا 

 وضاةط أيما يتعل  بر يف  األعمال، والبياانت، والت ا  ، واملناأسط، والضراي ، وامللييط ال يريط، والعمالط. 

 معاجلة مواطط الضعف، وبناء القدرة على الصمود  -ابء 
البلااادال األأري ياااط   احلاااد مااان ماااواطن الضاااعف   اقتصاااايفاطا النا اااط عااان يسااااعد األوليتاااايف  -22

االعتمايف علم السلد األساسيط و  البحس عن ال رص لز يف  إواأط ال يمط   ألشضتما االقتصايفيط ال  
 تعتمد علم املوايف األساسيط. وي دأ األوليتايف التوجيه بشأل اليي ياط الا  كيان داا تسالم الت اا   أيفا م 
لتح يا  التحاول اهلييلا  وبشاأل ساابل حتساني لاا  السياساات الت ا يااط لتعزياز قاد طا التناأسايط وتيساام 

 إيفماجما   سشسل ال يمط اإلقليميط والعامليط.
 عنوالااه مشااروة. يعماال األوليتااايف، ماان خااشل التاادريب اإلقليمااي علااى القاادراا اإلنتاجيااة -23

علام األيفلاط   البلادال النامياط شام  سياساات قااي لل ل  سا من أجا قمؤةرات ل ياس ال د ات اإللتاجيط 
 لل اد اتبلدال انميط خمتا   شم ساالليط   أأري ياا علام وواد مؤةارات  اتتعزيز قد  علم  ،السالليطق

، ُع ادت يفو   2019و  ليساال/أبريل السياسات ال اي  علم األيفلط.   س اإللتاجيط واستلدامما لدع  
يتايف مياتا  إلصااييط وطنياط وجماات أكايفكياط لإقليميط لبناء ال د ات   وينداوم. ويفع  األو تد يبيط 

   بوتساااواان وانميبياااا   تنمياااط قاااد اطا   رتاااال  اااد البيااااانت ذات الصااالط ولساااا  املؤةااارات الوطنياااط
ويفو   ، ُع اادت لل ااط عماال 2020لااد  كاال ماان البلاادين. و  ةااباط/أرباير  ل ياااس ال ااد ات اإللتاجيااط

مؤةارات قيااس تد يبيط لبناء ال د ات لصااي خارباء   اإللصااء مان  والادا بشاأل اساتلداأ مؤةار مان 
 .السياسات ال اي  علم األيفلط وتضبي اته، ددف املساعد     س  ال د ات اإللتاجيط

يف لادع  . يمدف الربانمج املش م بني االحتايف األو ويب واألوليتاادعم جهود التنمية يف أنغول -24
ألةوال إىل يفع  جمويف ألةوال من أجل حت ي  التحول اهلييل ، وحتديد املنت ات التصاديريط شارب الن ضياط 

 اإلطا (.الار )   االقتصايف اإلقليم  والعامل  املمينط، وتنويد االقتصايف، أضشم عن االلدماج
الااربامو الثاااين للتاادريب يف جمااا   أنغااول لاادعم ربامو املشاا ب بااني الحتاااد األورون واألونكتاااد الاا  

 2021-2017 التجارة،
اااالا الاااربانمج ااااو مياااو ِّل مااان مياااو ِّانت مشاااروة لااادع  الت اااا   كو ِّلاااه االحتاااايف األو ويب، مبيزالياااط  

سد النضاق يضضلد به األوليتايف ويشامل ويند ج املشروة ومن جمد وا مليول يو و. 12إ اليط قد اا 
 1مان أااداف التنمياط املساتدامط، مباا   ذلامه األااداف  عد  برامج عمل اتبعط لمتوليتاايف ويعااع عاديفام 

ويُتوقوااد أل ياادع  الااربانمج، ماان خااشل رتاااالت تدخلااه الساابعط، عمليااط التلاارج ماان . 17و 12و 9و 8و
حتسني قد ات ألةوال   رتال ةياشط السياسات وتن يالاا،  قايمط أقل البلدال منوام وما بعداا عن طري 

وتاااوأم التاااد ي  ملؤسساااات ال ضااااة اخلااااص، واملساااا ط بصاااو   مباةااار    النماااو االقتصاااايفي، والتنوياااد 
 االقتصايفي، وإجيايف أرص العمل، واحلد من ال  ر، وحتسني أوواة معيشط السيال.
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، ساعد الربانمج علم حتديد مثالياط أةاناف خضاراء جدياد  مان املنت اات ذات 2019و  عاأ  
اإلمياااانت التصااديريط، و ساا  خريضااط سشساال ال يمااط، وقاادأ الاادع    ووااد خضااا عماال لساابعط ماان 
املنت اااات املشاااات ط. وأُرااااز اسااااتعراض لسياسااااط االسااااتثما  ولُشاااار مبااااا تضاااامنه ماااان توةاااايات   مضااااما  

حتسني مناخ االستثما  وجل  املزيد من االساتثما  األجنا . وقادأ الاربانمج  السياسط العامط طدف إىل
املسااااعد    تن يااال ات ااااق تيسااام الت اااا   ملناماااط الت اااا   العاملياااط، ويفعااا  عملياااط اساااتعراض لوجساااتيات 

تضاوير من املشا يد الصةم  واملتوسضط من خشل منم يط برانمج  250الت ا   ووأر التد ي  ألكثر من 
مشاا م مان ألشاضط التاد ي  والتوجياه لووااد  700قإمربيتيامهق. ولاا اآلل، اسات ايف حناو  يف  األعماال  

 السياسات   ألةوال، واست ايف حنو َلس املشا كني من ألشضط متعديف    رتال بناء ال د ات.
 وسيسااتمر باارانمج األوليتااايف لتميااني الل ااال الوطنيااط لتيساام الت ااا     تااوأم التااد ي  قوجمااام  

، سُيشرعة   إطا  العنصر املتعل  ابلن ل واللوجستيات   العمل 2020لوجهق وعلم اإلل لت. و  عاأ 
علم استعراض املمرات، ماد ال كياز تركيازام خاةاام علام ال ضااة الز اعا ، وسيواةال ت اد  الادع  لضرايا  

ااز  لشساا  ت ايف  منمااا   رتاااالت الشااراكات بااني ال ضاااعني العاااأ واخلاااص. وستووعااد ولاادات تااد ي  مركو
 خمتا   من االقتصايف االبتيا ي.

: ألةاااواللااادع  ربانمج املشااا م باااني االحتاااايف األو ويب واألوليتاااايف ، الااا 2020األوليتاااايف،  املصاااد : 
 /https://unctad.org ، متاح علم الرابا التايل:2021-2017الربانمج الثا  للتد ي    رتال الت ا  ،  

en/Pages/ALDC/Technical%20Assistance/TFBK-Angola-Train-for-Trade-II.aspx   
ةراكات إس اتي يط ووود ملكرات ت اا  مد وزا   األوليتايف    . أقاأمراكز المتياز اإلقليمية -25

االقتصايف األز ق، واملوا يف البحريط، ومصايد األمسام، واملشلط البحرياط   مو يشايوس، الا  ستستضايف 
، قاااادأ األوليتااااايف الاااادو   التد يبيااااط 2019مركااااز امتياااااز إقليميااااام بشااااأل مصااااايد األمسااااام. و  أ  /مااااايو 

ضااال السااابل الي يلاااط بتسااالم اإلميالياااات الااا  ينضاااوي عليماااا قضااااة مصاااايد اإلقليمياااط الثالياااط بشاااأل أأ
االقتصااايفيط   أقاال البلاادال منااوام و  البلاادال ذات االقتصااايفات  - األمسااام لتح ياا  التنميااط االجتماعيااط

ياط الضعي ط اييليام والسريعط التأَر والصةم . وتناولت ولدات الدو   التد يبيط األبعاايف االجتماعياط والبيئ
األوسد ل ضاة مصايد األمسام وال وايد االجتماعيط والبيئياط واالقتصاايفيط الا  كيان جنيماا مان عملياات 

بلاااادام، مبااااا أيمااااا أوشناااادا،  13بااااثشم ماااان  50االعتمااااايف ذات الصاااالط وتضبياااا  املعااااايم. وةااااا م أكثاااار ماااان 
، استضااف 2019رب وبو ولدي، والسويفال، وشامبيا، ومدششا ر، ومو يشايوس. و  كاالول األول/يفيسام

األوليتاااايف، ابلتعااااول ماااد مركاااز الد اساااات املتعل اااط ابالقتصاااايفات   أأري ياااا، لل اااط عمااال موجماااط حناااو 
السياساااات   أبوجاااا حتااات عناااوال قتعزياااز الضاقاااات اإللتاجياااط، والتحاااول االقتصاااايفي اهلييلااا ، وتنوياااد 

ا ذات االقتصاااايفات الضاااعي ط الصاااايف ات   البلااادال النامياااط شااام الساااالليط وسااااير بلااادال شااار  أأري يااا 
اييليااامق. وأاتلاات ااال  املناساابط ال رةااطع لت ااد  مؤةاار الضاقااط اإللتاجيااط، وت يااي  أيفاء اقتصااايفات بلاادال 
شاار  أأري يااا   رتااال بناااء ال ااد ات اإللتاجيااط، وتيساام عمليااط حتديااد السياسااات والتاادابم الشزمااط لبناااء 

 وحت ي  التحول اهلييل .ال د ات اإللتاجيط وتعزيز تنويد الصايف ات 
حبااو م وقاادأ املساااعد  يفعمااام األوليتااايف  ، أجاار 2019.   عاااأ التجااارة يف الساالع األساسااية -26

للت اااا     السااالد األساسااايط، واستيشاااف السااابل الي يلاااط ابلتةلااا  علااام التحاااد ت الرييسااايط املرتبضاااط 
السياسط الت ا يط    مو يط تنزاليا   ابالعتمايف علم السلد األساسيط. ومن خشل مركز التد ي    رتال

ااا  مشاااا كام مااان البلااادال  32املتحاااد ، قُاااد ِّمت يفو   تد يبياااط تناولااات ال ضاااا  املتصااالط ابلسااالد األساسااايط لا
وشردااا. وماان خااشل االحتااايف األأري اا  ملراكااز البحااوث االقتصااايفيط،  الناط ااط ابل رلساايط   وسااا أأري يااا

تااااا عماااال بشااااأل قضااااا  االقتصااااايف اليلاااا ، مبااااا   ذلاااامه الساااالد ُع اااادت   جنااااو  أأري يااااا وكينيااااا لل 

https://unctad.org/en/Pages/ALDC/Technical%20Assistance/TFBK-Angola-Train-for-Trade-II.aspx
https://unctad.org/en/Pages/ALDC/Technical%20Assistance/TFBK-Angola-Train-for-Trade-II.aspx
https://unctad.org/en/Pages/ALDC/Technical%20Assistance/TFBK-Angola-Train-for-Trade-II.aspx
https://unctad.org/en/Pages/ALDC/Technical%20Assistance/TFBK-Angola-Train-for-Trade-II.aspx
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مشاااا م لل اااط  100مشاااا كام مااان خمتلاااف أحنااااء أأري ياااا. ولضااار حناااو  50األساساايط، اسااات ايف منمماااا حناااو 
يف اسيط ُع ادت    مو ياط تنزالياا املتحاد  بشاأل السالد األساسايط وتةام املنااخ طادف إىل إذكااء الاوع  

رتبضااااط بتةاااام املناااااخ، وضاةااااط   البلاااادال األأري يااااط املعتمااااد  علاااام الساااالد ف يااااط ال اااارص والتحااااد ت امل
األساسايط. وةاا م األوليتااايف   لل اط عمال بشااأل اعتماايف اسا اتي يط االحتااايف األأري ا    رتاال الساالد 
األساساايط وأخاار  بشااأل سشساال ال يمااط الز اعيااط ع ااد ا   لاامويب كاال ماان االحتااايف األأري اا ، والل نااط 

 لمتم  املتحد . صايفيط ألأري يا، ومنامط األشليط والز اعطاالقت
مشااروعام بااوالم ماان لسااا  التنميااط لمتماا   ين اال األوليتااايفالنهااوض تنتااات مشااتقاا القطااط   -27

  ةااارق أأري ياااا وجنوداااا، وذلااامه   أوشنااادا وزامبياااا،  النماااوض إبلتااااج مشااات ات ال ضاااناملتحاااد  بشاااأل 
والل نااط االقتصااايفيط ألأري يااا. ويماادف  املشاا كط لشاارق أأري يااا واجلنااو  األأري اا السااوق وزمبااابوي، مااد 

املشاروة إىل بنااء ال اد   الوطنياط علام ت ياي  أارص إوااأط ال يماط إىل مشات ات ال ضان واالسات ايف  منمااا. 
وأجااار  األوليتاااايف يف اساااات است صااااييط   كااال بلاااد ساااا ت   توجياااه خضاااا العمااال الوطنياااط لتضاااوير 

ال ضن، املت   عليما بتواأ  اآل اء   لل ات العمال ألةاحا  املصالحط املتعاديفين الاوطنيني.   مشت ات
كما قدأ األوليتايف املساعد    ةياشط املوجزات اخلاةط ب رص االستثما  اجللابط   رتاالت من قبيل 

راعياط للبيئاط الا   ميز ال ضن اجلرال ، وعلاف الادواجن واألمساام، وقوالا  وكار ت اليتلاط األليايياط امل
ااد ااال  املبااايف ات الت ا يااط أرةااام جديااد  للعماال  ُتشاات    يعااام ماان سلساالط قيمااط ال ضاان. وكياان أل توجِّ

 وإيف ا  الدخل   قضاة ال ضن، وال سيما للنساء واملزا عني و وايف و ايدات األعمال.
ل رعا  التاابد خلضاط بتمويال مان الصاندوق االندمات يف سالسل القيماة اإلقليمياة والعاملياة   -28

مشااروعام إليفماااج البلاادال الناميااط شاام السااالليط املعتمااد   ، ين  اال األوليتااايف2030التنميااط املسااتدامط لعاااأ 
. واهلادف مان املشاروة ااو التضاوير املتيامال سشسال ال يماط اإلقليمياط والعاملياط علم السلد األساسيط  

تعتماد علاام السالد األساساايط، مباا أيمااا إَيوبياا، عاان لسشسال ال يماط   أ بعااط بلادال انميااط شام سااالليط 
طري  تعزيز ال د ات   رتال السياسات واالس اتي يات اإلمناييط، من أجل الدماج أأضال   سشسال 

، أُراااز ت ريااار عااان أساااواق التصااادير الدولياااط لل ماااو  اجملماااز  2019ال يماااط وإقاماااط  واباااا إمنايياااط. و  عااااأ 
ن سشسل ال يمط   املرالل النماييط. ومن امل ار  إعادايف ت ريار عان سشسال ويف اسط است صاييط وطنيط ع

. وباادع  ماان مصاارف التصاادير 2020ال يمااط ايليااط وتناااي  لل ااط عماال وطنيااط   الربااد األخاام ماان عاااأ 
واالستمايف األأري   واليومنولس، ين ل األوليتايف مشروعام لتحديد سشسل ال يمط اإلقليميط   أأري يا   

بلادام. إوااأطم إىل ذلامه، ين ال األوليتاايف مشاروعام  11ناعط اجللويف واملنت ات اجللديط، ماد ال كياز علام ة
ُبووالم   إطا  لسا  التنميط لمتم  املتحد  بشأل السياسات اإلمناييط من أجل حت ي  النمو االقتصايفي 

ل يماط اإلقليمياط    مو ياط تنزالياا املستداأ   جنو  أأري يا، يركز علم السبل الي يلط بتعزياز سشسال ا
املتحد ، وجنو  أأري يا، وزامبيا، وموزامبيا    قضاعاات مان قبيال املنساوجات واملشبال. وبتمويال مان 
الصااندوق ال رعاا ، ين اال األوليتااايف مشااروعام للتعاااول الت اات حتاات عنااوال قالتياماال بااني بلاادال اجلنااو  

اهلييل    البلدال الشرييط الرييسيط   مبايف   احلزاأ والضري ق وأاداف التنميط املستدامط: تعزيز التحول  
يماادف إىل ت اساا  الااد وس املساات ايف  ماان  ربااط الصااني   رتاااالت الت ااا   والصااناعط واملاليااط والت ااا   

 الرقميط وإيفا   الديول، وقد جر  اختيا  إَيوبيا لت ري  املشروة.

لل ات عمل تد يبيط   2019خشل عاأ    د أ األوليتايفقدعم اللجان الوطنية لتيسري التجارة    -29
هلااال  الل اااال. وتساااتمدف األلشاااضط امل دماااط لااادع  اااال  الل اااال بشااايل مباةااار املسااااعد  علااام امتثاااال 

مان أااداف التنمياط    17الاوا يف  وامن اهلادف    17من االت ااق بشاأل تيسام الت اا   وبلاود الةاياط    2-23 املايف  
شراكات ال عالاط   ال ضااة العااأ وباني ال ضااعني العااأ واخلااص وماد اجملتماد  ط بشأل تش يد وتعزيز ال املستدام 

املد . وُمو ٍّل برانمج متيني ال  الل ال   خمتلف بلدال أأري يا من خشل الدع  امل دأ مان اململياط املتحاد   
 ق أأري يا. ةر   -لربيضاليا العامم وأيرلندا الشماليط، واالحتايف األو ويب، ومنامط العشمط الت ا يط  
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 الناااأ اآليل للبيااانت اجلمركياطيساعد برانمج . النظام املعزز لتيسري التجارة وإدارة اجلمارب -30
علام تيسام الت اا  ، ووامال اإليارايفات اجلمركياط وز يفطاا، وت لاي   )أسييويفا( اللي وواعه األوليتاايف

ماااد  التللاااي  اجلمركااا ، وخ ااال التيااااليف الت ا ياااط، وت ياااي  أيفاء اجلماااا م، ومياأحاااط الت اااا   شااام 
بلاادام أأري يااام ماان الاادع  امل اادأ   إطااا  باارانمج  27، اساات ايف 2020-2019املشااروعط. و  أاا   الساانتني 

ت مخساااط بلااادال إوااااأيط مااان أأري ياااا، اااا  إساااواتيت، وألةاااوال، وزمباااابوي، وليساااوتو، أساااييويفا، واعتماااد
ومدشش ر، لااأ أسييويفا ل ياس األيفاء الالي ياوأر معلوماات مباةار  وإلصااءات ليشاف أوجاه الشالوذ  
  العمليات اجلمركياط وز يف  ك اءطاا. وأُبارأ ات ااق ت اويل مشا م باني األوليتاايف والساوق املشا كط لشارق  
أأري يا واجلنو  األأري   إللشاء بواابت للمعلوماات الت ا ياط وت اد  الادع    إطاا  بارانمج أساييويفا مان  
خاشل مركااز الادع  اإلقليماا    زامبياا. واهلاادف اااو حتساني املمااا ات اإلقليمياط، وتعزيااز التعااول بااني بلاادال  

الصعد الوطت واإلقليم  وال ا ي. و     اجلنو    املنض ط، وتضوير تضبي ات بةيط تعزيز تيسم الت ا   علم 
، أُطل اات   إطااا  باارانمج أسااييويفا ولااد  حلاال مشاااكل العبااو  علاام مسااتو  اإلقلااي  ومشلاات  2019عاااأ  

َااط باارات يفاخاال اجلماعااط االقتصااايفيط لاادول شاار  أأري يااا، وعلاام وجااه التحديااد بااني باانن والني اار لياال   َش
للميااد وكربوانت. ويسااااعد ااالا احلاال   واامال ت لاااي     ألااواة الساالد، وبااني بو كينااا أاساااو وكااوت يفي ااوا  

أ ات التأخم وخ ال التيااليف وتبسايا اإلجاراءات. ويتعااول بارانمج أساييويفا ماد مركاز الت اا   الدولياط  
لتضااوير أيفا  تسااتلل  البياااانت الت ا يااط ماان لااااأ أسااييويفا ماان أجاال ت اادكما إىل مركااز    2019مناال عاااأ  

 . 2019ا   األأري  . ولُا  ِّلت األيفا    أوشندا   عاأ  الت ا   الدوليط ومرةد الت  
سعيام إللشاء معمد ءل  للتاد ي  . دعم لوجستياا التجارة يف خدماا إرسا  الشحناا -31

املستداأ   رتال خدمات إ سال الشحنات   أوشندا، لا  األوليتايف يفو   لتد ي  املد بني ابالة ام 
ةرق أأري يا واالحتايف الدويل لرابضات وكشء الشاحن، و ابضاط وكاشء  مد احتايف  ابضات وكشء الشحن  

الشحن   أوشندا، وايئاط اإليارايفات األوشندياط. ووا  املاد بول مشاا كني مان املؤسساات املالكو   أعاش  
 ومن األوساط األكايفكيط.

و املصااا ف ماان وزا ات املاليااط أ 29تعتمااد مياتاا  إيفا   الااديول   . دعاام إدارة الااديط العااام -32
مان  ناااأ األوليتاايف إليفا   الاديول والتحليال املاايلبلدام   أأري يا علم الربانمج احلاسويب ل 23املركزيط   

أجل إيفا   يفيوعا املضمولط من ليوماطاا أو مان مصاا أما املركزياط. وتسات يد البلادال مان قواعاد بيااانت 
يتاااي  الاااربانمج أرةاااام لبنااااء ال اااد ات للماااو  ني ةااااملط تتعلااا  ابلاااديول لمتشاااراض التشاااةيليط واإلباااشد. و 

امليل ني إبيفا   الديول   رتاالت من قبيل التح   من بياانت الديول، واإللصاءات، وحتليل احلواأظ، 
وإيفا   امللاطر التشةيليط. وب ضل الدع  امل دأ من األوليتايف، ألرزت بلدال   أأري ياا ت ادمام   رتاال 

بلااااادام وإجاااااراء  13عنماااااا، األمااااار الااااالي سااااامول إلتااااااج منشاااااو ات إلصااااااييط   حتلياااال الاااااديول واإلباااااشد 
بلدام، وأسم  من مث   تعزيز الش اأيط بشاأل بيااانت الاديول. ولاا اآلل،  11استعراوات للحواأظ   

بلاادام   أأري يااا يساات يد ماان الاادع    إطااا  الااربانمج البياااانت اخلاةااط بااه إىل قاعااد   90قاادأ أكثاار ماان 
 لااأ اإلبشد عن الدين اخلا ج  التابد للبنمه الدويل. بياانت

 حتسني القدرة التنافسية  -جيم 
يدع  األوليتايف بلداانم أأري يط   تعزيز قد طا التناأسيط مبساعدطا علم حتسني أيفاء األسواء    -33

أأري يا، وز يف  ك اء  األجمز  احليوميط، وحت ي  توزيد أأضال للو اايف باني الادول واألساواق. ويسااعد 
الاااا  تتيحمااااا تينولوجيااااا األوليتااااايف البلاااادال   أأري يااااا علاااام طيئااااط بيئااااط مواتيااااط لشساااات ايف  ماااان ال اااارص 

 املعلومات واالتصاالت، وعلم استلداأ ال  التينولوجيا لتعزيز الت ا   من خشل الت ا   اإللي وليط.
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، اساتيمل األوليتاايف 2019  عاأ . استعراضاا سياساا العلم، والتكنولوجيا، والبتكار -34
ينولوجياا، وواةال العمال بشاأل االساتعراض االستعراض اخلااص إبَيوبياا ابلتعااول ماد وزا   االبتياا  والت

اخلااااص فوشنااادا، وةااارة   العمااال علااام اساااتعراض احلالاااط   زامبياااا. و  أوشنااادا، قااااأ األوليتاااايف ببعثاااط 
لت صاا  احل اااي ، وأعاااد مشااروعام لشساااتعراض، وع ااد مناقشااات ماااد اجلمااات ةاااالبط املصاالحط، ولاااا  

العلا  والتينولوجياا واالبتياا ، وذلامه ابلتعااول  لل ات عمل لبناء ال د ات بشأل سياسط وتضوير قضاة
مد وزا   العل  والتينولوجيا واالبتيا . ومشلت قايمط الوكاالت الشرييط   كمباال برانمج األم  املتحد  

، ومنامااااط األماااا  املتحااااد  للتنميااااط الصااااناعيط، منامااااط األماااا  املتحااااد  لل بيااااط والعلاااا  والث اأااااطاإلمناااااي ، و 
 التابد لمتم  املتحد . ألقل البلدال منوام  ومصرف التينولوجيا

دعاام عمليااة غااياغة سياساااا العلاام، والتكنولوجيااا، والبتكااار يف اجلماعاااا القتصااادية  -35
، ع د األوليتايف لل ط عمل إقليمياط   لي ام  بشاأل قإعاايف  2019  تشرين الثا /لوأمرب . اإلقليمية

التنميط املساتدامط والتةيام اهلييلا    أأري يااق، مبشاا كط كال  الت يم   ل ل التينولوجيا من أجل حت ي 
ماان أوشناادا، وجنااو  أأري يااا، وزامبيااا، وشاااان، ولي اام . واستضاااف احلاادثع امليتااُ  الااوطت الني اامي 
القتنااء التينولوجيااا والنماوض دااا، وأُراز ابلتعاااول ماد ولااد  البحاوث املتعل ااط بسياساات العلااوأ اامعااط 

، ومبناسااابط الع اااايف منتاااد  العلاااوأ   2019ململياااط املتحاااد . و  كاااالول األول/يفيسااامرب سسااايل،   ا
جناااو  أأري ياااا، لُا ِّمااات جلساااط لتباااايفل األأياااا  ماااد البلااادال األعضااااء   اجلماعاااط اإلمنايياااط لل ناااو  
 األأري   بشأل مشروة لدع  سياسط العل  والتينولوجيا واالبتياا    اال  البلادال. وُع ادت مشااو ات
لتيسم مشا كط البلدال األأري يط   مناقشات الل نط املعنيط بتسلم العلا  والتينولوجياا ألشاراض التنمياط 

، وعلااام وجاااه اخلصاااوص االسااات ايف  مااان التةااام التينولاااوج  2020بشاااأل املواوااايد ذات األولوياااط لعااااأ 
ضااء مان أجال التنمياط السريد من أجل حت ي  التنميط الشاملط واملستدامط؛ واستيشاف تينولوجياات ال 
 املستدامط وال وايد ال  كين جنيما من التعاول البحث  الدويل   الا السياق.

، قاأ األوليتايف بنشر برانمج لتيسم األعمال  2019  عاأ  . النظم املعززة للحوكمة اإللك ونية  -36
 و ، والباواابت الت ا ياط(    يعتمد علم لاا  للحوكماط اإللي ولياط )التنااي  اإلليا و ، والتسا يل اإلليا 

عااد  بلاادال   أأري يااا، بينمااا أوشناادا، وباانن، و مو يااط تنزاليااا املتحااد ، و والاادا، وكينيااا، وليسااوتو، ومااايل،  
ولي اام . وبااللمه، ساااعد األوليتااايف ااال  البلاادال علاام حتسااني مناااخ األعمااال أيمااا ماان خااشل الشاا اأيط  

لط بتأسايل ةاركات األعماال وتشاةيلما. وأُلشائت بواباط  ا ياط  وتبسيا اإلجاراءات وت لاي  الشاروط املتصا 
 خاةط اماعط ةرق أأري يا. وجيري لاليام إعدايف يفليل إلي و  بشأل االستثما    الياممول. 

، 2019  أ  /ماااايو . اساااتعراض النظاااراء الطاااوعي لقاااانون وسياساااة املنافساااة يف بوتساااواا -37
عان اساتعراض النااراء   لل اط عمال ُع ادت   شاابو و  ةاا م أيماا لُشرت النتايج والتوةيات املنبثاط 

بثلول عن خمتلف الوزا ات املعنيط، وايئط املناأسط، واهليئات التنايميط ال ضاعيط وال ضاة اخلاص. وساا  
استعراض الناراء   إةشح التشريعات   بوتسواان اللي أأضم بدو   إىل توسيد لضاق الواليط املنوطط 

ط املناأسط لتشمل محاياط املساتملمه. وبادأت اهليئاط اجلدياد  املعنياط ابملناأساط ومحاياط املساتملمه عملماا ديئ
. وأُلشئ أيضاام رتلال 2019  أع ا  ةدو  قالول املناأسط ومحايط املستملمه   كالول األول/يفيسمرب 

 املناأسط واملستملمه واييمط امللتصط ب ضا  املناأسط واملستملمه.
أُلشائ أريا  . فريق اخلرباء احلكومي الادو  املعااب ابلتجاارة اإللك ونياة والقتصااد الرقماي -38

اخلرباء احليوم  الدويل وأ ام ل ارا  الادول األعضااء   ماأييياالو لامويب، وذلامه    ال األ ياط املتزاياد  
 ياااس الت ااا   اإللي وليااط لرقمناط االقتصااايف، مبااا   ذلاامه الت اا   اإللي وليااط. وأُلشاائ أرياا  عامال يعاا  ب

واالقتصااااايف الرقماااا  داااادف النمااااوض ابلتعاااااول   رتااااال قياااااس البياااااانت املتعل ااااط ابلت ااااا   اإللي وليااااط 
واالقتصايف الرقم ؛ وحتسني تواأر ال  البياانت؛ وتعزيز إاتلط اإللصاءات وجويفطا، وقابليتما للم ا لط، 
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سياسااات ال اااي  علاام األيفلااط، وضاةااط   البلاادال وإمياليااط اسااتلدامما، ووجااتمااا بةيااط يفعاا  ووااد ال
النامياااط، مباااا   ذلااامه بلااادال أأري ياااا، لياااس يُسااا ول ل ااا  كبااام   اإللصااااءات ذات الصااالط. والع اااد 

. وساا كز الاادو   الرابعااط ل رياا  2019كااالول األول/يفيساامرب   4و 3االجتماااة األول لل رياا  العاماال يااوم  
املنصااااات الرقميااااط وتوليااااد ال يمااااط   البلاااادال الناميااااط ومااااد   َماااااا   اخلاااارباء احليااااوم  الاااادويل علاااام 

 السياسات الوطنيط والدوليط.
، أطلااااا  2019  ليساااااال/أبريل . متكاااااني رائاااااداا األعماااااا  الرقمياااااة يف البلااااادان النامياااااة -39

يف   الت اا   األوليتايف، بدع  من اولندا، مبايف   الت ا   اإللي وليط من أجال النسااء الا  تت ارة عان مباا
اإللي وليط لل ميد. وطدف املبايف   إىل حتويل  ايدات األعمال الرقميط   البلدال الناميط إىل قاو  تادأد 
حنااو توليااد الثاارو  الشاااملط وحت ياا  التنميااط. وماان خااشل سلساالط ماان احلل ااات التد يبيااط الرأيعااط املسااتو ، 

عمال   البلدال الناميط علام الرقا    االقتصاايف طدف املبايف   إىل مساعد  اجليل امل بل من  ايدات األ
الرقمااا  وعلااام املشاااا كط   عملياااات  سااا  السياساااات ك ااااعشت ذوات مصاااداقيط. وُع ااادت أول لل اااط 

امارأ  اختامت باني  19  كاوت يفي اوا ، وةاا كت أيماا  2020 أيعط املستو    أأري يا   ةاباط/أرباير 
كط من بلدال أأري يا جنو  الصحراء اليرب  الناط ط ابل رلسيط. امرأ  قدمت طلبام للمشا    100أكثر من  

واست ايفت احلل ط من تعاول عديف من املؤسسات ايليط، بينما االحتاايف العااأ للمؤسساات االقتصاايفيط    
كوت يفي وا ، ومن الشركاء   مبايف   الت ا   اإللي وليط لل ميد   أأري ياا، مان قبيال مصارف التنمياط 

   شر  أأري يا. ةندوق األم  املتحد  للمشا يد اإللتاجيطاألأري   و 

بدأ األوليتايف يستيشف سبل التعاول ماد مركاز االمتيااز . التجارة الرقمية وإغالح القوانني -40
الرقمااا  الاااالي ألشااااأته الل ناااط االقتصااااايفيط ألأري يااااا ابلتعااااول مااااد م وواااايط االحتاااايف األأري اااا ،   ووااااد 

الرقماا  تيساامام لتن ياال منض ااط الت ااا   احلاار  ال ا يااط األأري يااط. وتشاامل رتاااالت اساا اتي يط قا يااط للتحااول 
 التعاول االقتصايفع الرقم  وةياشط مبايفئ إطا يط من أجل اويط  قميط جيد .

اساااات ابطم لضلاااا  ماااان وزا   . استعراضاااااا سياساااااا تكنولوجيااااا املعلوماااااا والتصااااالا -41
يتاايف بصاياشط اسا اتي يط وطنياط للت اا   اإللي ولياط ابلتشااو  ماد الت ا   والصاناعط    والادا، قااأ األول

اجلمااات ةااالبط املصاالحط ماان ال ضاااعني اخلاااص والعاااأ    والاادا وبتموياال ماان اململيااط املتحااد . وت ااي ِّ  
االس اتي يط لالط الت ا   اإللي وليط    والدا وت دأ توةيات اس اتي يط وحتديف خضاط عمال لتضويرااا 

ما. وااا  تُاادمج األاااداف الااوا يف    قاخلضااط الرييساايط لروالاادا اللكيااطق بشااأل تضااوير قضاعااات واسااتلدام
الت ا   واخلدمات والصناعط، إىل جال  مشا يد ومبايف ات موازيط تتعل  ابلت ا   اإللي وليط، من قبيال 

علياااه اخلضاااط سياساااط قُةاااند    والاااداق. وت ااا ح االسااا اتي يط مناااوذج لوكماااط ةااابيمام باااللمه الااالي ت اااوأ 
الرييسايط، أضاشم عان جلناط وطنيااط توجيمياط معنياط ابلت اا   اإللي ولياط سااتتوىل عملياط التنساي  ماد الل نااط 

 التوجيميط املعنيط ابخلضط الرييسيط.
منل إطشق ال  الت ييمات   . عملياا التقييم السريع ملدم اجلاهزية للتجارة اإللك ونية -42

  أأري يا ا  أوشندا، وبنن، وبو كينا أاسو،  12  أقل البلدال منوام، منما   ت ييمام   25، أُجري  2017عاأ  
وتوشااو، و مو يااط تنزاليااا املتحااد ، وزامبيااا، والساانةال، وليباام ، ومااايل، ومدششاا ر، ومااشوي، والني اار. 

 كوت يفي وا .وأول ت يي    يفولط عضو من شم أقل البلدال منوام   أأري يا او الت يي  اجلا ي لاليام    
 تشاااااريط األو   17-15شااااا ن التجاااااارة اإللك ونياااااة، باملاااااؤمتر الثااااااين لالحتااااااد األفريقاااااي  -43

، وةاا م   لل اط ل اان حتات عناوال 2019ت رير االقتصاايف الرقما  لعااأ قدأ األوليتايف . 2019 أكتوبر
والتنميط؟ق، وت اس  الد وس املست ايف  قاإللتاج   العصر الرقم : كيف ت ض  الرقمنط إىل تةيم اإللتاج 

مان عمليااات الت ياي  السااريد ملااد  اجلاازياط للت ااا   اإللي ولياط الاا  أُراازت   أأري ياا، وذلاامه   لل ااط 
 ل ان بعنوال قلوكمط الت ا   الرقميط واالقتصايفق.
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 حتسني القدرة التنافسية  -دا  
، عم اا  األوليتااايف تعاولااه مااد 2019  عاااأ  .التعاااون مااع وكااالا األماام املتحاادة يف أفريقيااا -44

وكاالت األم  املتحد  واملنامات الدوليط من أجل تعزيز عمليط وود عج متس  إزاء الت ا   واملساعد  
اإلمنايياااط   أأري ياااا. ويشاااا م األوليتاااايف   أريااا  األمااا  املتحاااد  ال ضاااري   إَيوبياااا، ويسااام  باااللمه   

اااداف التنميااط املسااتدامط. وابلتعاااول مااد الل نااط االقتصااايفيط ألأري يااا، قتوليااد األيفاءق ماان أجاال حت ياا  أ
قاادأ األوليتااايف خااربات   ووااد وتصاامي  مؤةاار األعمااال ال ضااري اخلاااص مبنض ااط الت ااا   احلاار  ال ا يااط 
األأري يط، وااو اساتبيال قااي  علام تصاو ات يمادف إىل حتليال بيئاط وأارص األعماال واحلاواجز الا  تعيا  

ال   البلااادال، وذلاامه ابالساااتنايف إىل تصاااو ات ال اااعلني   قضااااة األعمااال. وابلتعااااول ماااد   يف  األعماا 
مركااز الت ااا   الدوليااط، يفاأااد األوليتااايف عاان أياار  متيااني ال ئااات االجتماعيااط األوااعف، وضاةااط النساااء 

الالي لاماه مركاز الت اا   الدولياط      (She Trades)   قاا  تتااجرق   منتاد  والشبا . وةا م األوليتاايف   
حتليل احلواجز الت ا يط ال  تعي  مشا كط املرأ    خمتلف أحناء ال ا   واليي يط ال  كين دا للمرأ  أل تسات يد  

 ابليامل من منض ط الت ا   احلر  ال ا يط األأري يط. 

و وكالااط ةاارييط   اإلطااا  األوليتااايف ااا . الاادعم املقاادم مااط خااال  اإلطااار املتكاماال املعااز ز -45
الااالي يضااا  ةاااندوق الن اااد الااادويل، ومركاااز الت اااا   الدولياااط، وبااارانمج األمااا  املتحاااد  اإلمنااااي ، والبنااامه 
الدويل، ومنامط الت ا   العامليط. واإلطا  ااو بارانمج متعاديف املااحنني يادع  أقال البلادال مناوام لتتحاول إىل 

عااان طريااا  مسااااعدطا   التصااادي لل ياااويف الااا  تعيااا   جماااات أاعلاااط ألشاااا   الناااااأ الت اااا ي العاااامل 
الت ا     جال  العرض. وقد طلبت عد  بلدال أأري يط   أئط أقل البلدال منوام إىل األوليتايف أل يعمل 
مبثابااط الوكالااط الرايااد    حتااديس يف اساااطا التشليصاايط املتعل ااط ابلتياماال الت ااا ي وتن ياال خضااا العماال 

اعد األوليتااايف ااال  البلاادال بصااو   مباةاار    اسااتةشل ال اارص الناةاائط عاان ذات الصاالط. وبااللمه، يساا 
 النااأ الت ا ي املتعديف األطراف بشيل أأضل.

، ك ل األوليتايف ومركز الت اا   الدولياط ومناماط 2019  متوز/يوليه . مبادرة مشتقاا القطط -46
زز إلرااااز املرللااط األوىل ماان يف اساااات الت ااا   العامليااط احلصااول علااام التموياال ماان اإلطاااا  املتياماال املعاا 

اجلادو  بشااأل تنميااط مشاات ات ال ضاان   مثاليااط ماان أقال البلاادال منااوام   أأري يااا. ولااا ااالا التااا ي  ماان 
، استعروااات الوكاااالت الاااثشث مشاااا يد ااال  الد اساااات، ويعمااال األوليتااايف ومركاااز الت اااا   2020عاااأ 

  اح ملرللط  ليط أللشضط التن يل.الدوليط   الوقت احلايل علم إعدايف مشروة اق
   . حتديث الدراسة التشخيصية بش ن التكامل التجاري يف مجهورية الكونغو الدميقراطياة -47

، وبدع  من اإلطا  املتيامل املعزز، استيمل األوليتايف التحديس. ويُالكر 2019كالول األول/يفيسمرب 
الز اعاااط والةاااابت وجلماااويف تيساام الت اااا  ، قاااد أل التحااديس، الااالي يشاامل حتلااايشم ل ضاعااات التعااادين و 

 جرت مناقشته واملواأ ط عليه مث التصدي  عليه.

 متكني الناي والستثمار يف مستقبلهم -هاء 
ماااا أتااائ األوليتاااايف يعتماااد علااام إطاااا   . حتليااال ر دة األعماااا ، والتااادريب، وبنااااء القااادراا -48

لسياسات   يف  األعمال لوود اس اتي يات وطنيط اايفأط   رتال   يف  األعماال. وقاد أطلا  كال مان 
، ُةاااارة   إراااااز ت يااااي  للنااااااأ 2019إَيوبياااا والياااااممول اساااا اتي يط وطنيااااط لاااار يف  األعمااااال. و  عاااااأ 

إىل حتدياد التحاد ت واالختناقاات الا  يتعاني معاجلتماا  اإلييولوج  لر يف  األعمال   ألةاوال سي ضا 
ماان خااشل اساا اتي يط وطنيااط لاار يف  األعمااال حبساا  يف جااط األولويااط. و  إطااا  باارانمج إمربيتياامه، قاادأ 

مركاازام ماان مراكااز إمربيتياامه الاا  جاار  إلشااا اا   أأري يااا. ووأ اار األوليتااايف  15وليتااايف املساااعد  إىل األ



TD/B/67/2 

GE.20-08331 14 

و ات تااد ي  علاام النمااوض باار يف  األعمااال، ولل ااات عماال ولل ااات يف اساايط خاادمات استشااا يط، ويف
بشاااأل ال ضاااا  املتصااالط ابلسياساااات العاماااط ابالعتماااايف علااام منم ياااط الاااربانمج وأيفواتاااه وعلااام منصاااات 
املناقشاط التابعاط إلطااا  سياساات   يف  األعماال. وأُطلاا  بارانمج إمربيتيامه جديااد   انميبياا واسااُتيملت 

، 2019(   ألةااوال. و  Empretecأول مااد بنين وطنيانين   رتاال تضااوير   يف  األعماال ) عملياط اعتماايف
ساعد برانمج الروابا الت ا يط  وايف/ ايادات أعماال/ ي يني ومزا عني/مزا عاات ةاةا     مو ياط تنزالياا 

ماازين أو املصااد ين. املتحاد    حتسااني جااويف  وتضاااب  املنت ااات الت ا يااط الز اعيااط الاا  يُاازوويف دااا كبااا  اجمل
باارانمج األماا  املتحااد  للمسااتوطنات وابالعتمااايف علاام إطااا  سياسااات   يف  األعمااال، لا اا  االوليتااايف و 

، ابلتعاول مد املنامط الدوليط للم ر ، لوا ام إقليميام لبلدال ةرق أأري يا بشأل اهل ر  والتنميط   البشريط
 املدل املضي ط لشجئني، ُع د   أوشندا.

لشر األوليتايف الت رير الثا  عن توقعات االقتصاايف اإلباداع  واملاوجزات . القتصاد اإلبداعي -49
بلدام   أأري يا، اللي بني  أل البلادال النامياط وأقال البلادال مناوم تشامد  23ال ضريط، مبا   ذلمه موجزات 

مااط   حت ياا  أاااداف التنميااط منااوام كباامام   االقتصااايف اإلبااداع  وأل ال ضاااة كينااه أل يساااا  مسااا ط قي
لعاااارض  Afrodysséeو Shap Shap، تعاااااول األوليتااااايف مااااد  عيااااط 2019 أربايراملسااااتدامط. و  ةااااباط/

ق   Africa, What’s Up/Africa Magicالصناعات اإلبداعيط   أأري يا   لادث لُا ِّا  حتات عناوال ق
مد م وض األم  املتحد  السام  لشؤول   ، وابلتعاول2019  سويسرا. و  لزيرال/يوليه    إطا  ممرجال
، لاااا  األوليتاااايف مناقشاااط وعااارض أز ء وساااوقام يفولياااط أاتلااات ال رةاااط لت اااد  Afrodysséeالشجئاااني و

 بلدام   أأري يا.  12مصم ِّمني من 
، 2019  عااأ . بناء قدراا موظفي املاوان  ماط خاال  بارامو التادريب يف جماا  التجاارة -50
ماان املما سااني  285باارانمج التااد ي  ماان أجاال الت ااا   ألشااضط   رتااال بناااء ال ااد ات والتااد ي  لااا  رأاا و 

بلاااادام أأري يااااام. وقاااادأ الااااربانمج التااااد ي   41اماااارأ ( ماااان  117وواوااااع  السياسااااات املعنيااااني ابلت ااااا   )
لتعاول مد ألخصاييني   رتاالت من قبيل إلصاءات الت ا     اخلدمات وإلصاءات  ا   السلد، اب

ةعبط اإللصاءات التابعط لمتم  املتحد  ومنامط الت ا   العامليط. إواأطم إىل ذلمه، اوضلد برانمج إيفا   
من مديري املوالئ  321املوالئ فلشضط   رتال بناء ال د ات علم اإليفا   العصريط للموالئ است ايف منما 

، 2019ال ااا   باااني آذا /ماااا س ولزيرال/يولياااه    املاياااط مااان النسااااء(. و  30بلااادام   أأري ياااا ) 11مااان 
مشااا كام ومشااا كط  86قُااد ِّمت يفو   تد يبيااط علاام اإلل لاات بشااأل إلصاااءات  ااا   الساالد اساات ايف منمااا 

، قُادمت يفو   بشاأل إلصااءات 2019امرأ (. و  لزيرال/يوليه ومتوز/يولياه  41بلدام   أأري يا ) 24 من
رلسيط، كالت موجمط إىل منض ط شر  أأري يا. و  تشرين األول/أكتوبر الت ا     اخلدمات، ابللةط ال 

بشاأل  ، وأار بارانمج التاد ي  مان أجال الت اا   يفو   تد يبياط علام اإلل لات2019وتشرين الثاا /لوأمرب 
إلصاااءات الت ااا     اخلاادمات وساااا    التعاااول بااني املؤسسااات   ااالا املضااما . ومااا أتاائ باارانمج 

جل الت ا   يست يد من التعاول مد أرقط العمل املش كط بني الوكاالت املعنياط إبلصااءات التد ي  من أ
الت ا   الدوليط. وقد لُا ِّمت الادو   التد يبياط اإللي ولياط، الا  تركاز تركيازام خاةاام علام أأري ياا، ابلتعااول 

 76بلاادام   أأري يااا ) 34 مشااا كام ومشااا كط ماان 199مااد منامااط الت ااا   العامليااط واساات ايف منمااا أكثاار ماان 
، لُا ِّمت لل ط عمل وجمام لوجه ملتابعط لتاايج التاد ي    م ار 2019امرأ (. و  كالول األول/يفيسمرب 

 26منامااااااط الت ااااااا   العامليااااااط ابلتعاااااااول مااااااد ةااااااعبط اإللصاااااااءات   األماااااا  املتحااااااد ، اساااااات ايف منماااااااا 
 ري يا.امرأ (، بينم  مشا كول/مشا كات من أأ 13مشا كام/مشا كط )

ميت  األم  و   ابلتعاول مد الل نط االقتصايفيط ألأري يا.  قياي التدفقاا املالية غري املشروعة -51
ألااداف  1-4-16، يعمال األوليتاايف علام وواد إطاا  ل يااس املؤةار املتحد  املعت ابمللد ات واجلركط

التنميط املستدامط. ويشمل املشروة عمليط حتديد وتصمي  أيفوات قياس لتبني  األلشضط شم ال الوليط وشم 
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، 1-4-16املشااروعط، الاا  يُتعموااد إخ ا اااا حبياا  طبيعتمااا. ويعماال األوليتااايف، بوةاا ه الويفيااد للمؤةاار 
روعط   ساياق االقتصاايفات النامياط علم حتديد وت يي  ولشر إلصاءات بشأل التدأ ات املاليط شم املشا 

  أأري يا ال  تُعد بني أةد االقتصايفات  َرام دلا التحدي اإلمناي . وعمل األوليتايف إىل جال  ال رقط 
العاملااط علاام إجااراء قياااس إلصاااي  للتاادأ ات املاليااط شاام املشااروعط لتحديااد إطااا  م اااايم  للتاادأ ات 

واأاا  أرياا  اخلاارباء املشاا م بااني الوكاااالت املعاات مبؤةاارات أاااداف املاليااط شاام املشااروعط. ولتي ااط لااللمه، 
التنميط املستدامط، اللي تل م تيلي ام من الل نط اإللصاييط لمتم  املتحد  بوود إطاا  املؤةارات، علام 

مان مؤةار مان أئاط املساتو  الثالاس إىل مؤةار مان أئاط املساتو  الثاا .  1-4-16إعايف  تصنيف املؤةار 
ل ال ياار  الا  ي اوأ عليمااا املؤةار ولصاال ات ااق بشاأل املنم يااط، ليان البياااانت ذات وقاد اتضاحت اآل

الصاالط التاازال منعدمااط. ويعماال األوليتااايف علاام ووااد مبااايفئ توجيميااط عمليااط للبلاادال ماان أجاال قياااس 
التاااادأ ات املاليااااط شاااام املشااااروعط، الداخلااااط منمااااا واخلا جااااط. وُجر ِّباااات املبااااايفئ التوجيميااااط   لي اااام    

 .2020وستتواةل اجلمويف علم مد  عاأ  2019يلول/سبتمرب أ
واةل األوليتايف حتديس وتوسيد لضاق مؤةراته .  الدعم املقدم مط أجل حشد املوارد املالية -52

الضاااةوط املالياااط علااام لاااوال املالياااط علااام الصاااعيد ال ضاااري، وااااو لاااااأ إلااالا  مبيااار لت ياااي  اخلاةاااط ابأل
. ووواد األوليتاايف أيفا  حتليلياط وألةوال و مو يط تنزاليا املتحاد  وموزامبيا إلَيوبيا ، مبا   ذلمه االقتصايف
مان األ بعاط األوىل  ي ت  علم االلتياجاات مان االساتثما  املتعل اط فااداف التنمياط املساتدامط لت يي  ما

لاام بلاادال أأري يااط، ع 10بلاادام ماان البلاادال ذات الاادخل املاانل ل واملتوسااا، ماان بينمااا  30أَاار   قااد   
. وي اااد   التحليااال ال  اااوات املالياااط املتب ياااط   كااال بلاااد والااا  يلااازأ ساااداا لتح يااا  اااال  حتمااال الاااديول

بعد اختاذ التدابم الشزمط لتحسني عمليط لشد املوا يف ايلياط، ويباني  ألاه إذا  2030األاداف حبلول عاأ 
مل يتساان سااد ااال  ال  ااوات ماان خااشل احلصااول علاام التموياال اخلااا ج  بشااروط ميس اار  أو ماان خااشل 
خت يف الدين، أإل متوسا الدين لسابطم إىل النااتج ايلا  اإل اايل   البلادال املشامولط ابلت ياي  سيصال 

. و  امل ابل، و نبام ألعباء مديولياط ال كيان حتملماا، حتتااج البلادال 2030  املايط حبلول عاأ  185ىل إ
   املايط   ان ما ايل  اإل ايل. 12إىل حت ي  معدل منو سنوي ال ي ل عن 

  . 166  التدريب على القضا  الرئيسية الاواردة يف جادو  العماا  القتصاادي ماط بارامو الفقارة  -53
مخل يفو ات تد يبيط قصام  ُخص ِّصات للبعثاات الدايماط   جنياف ُعروات أيماا ألادث األوليتايف  وأ ر

البياانت املتعل ط ببحوث األوليتايف بشأل قضا  الت ا   والتنميط، من مناو  مش م باني الشاع ، الا  
ع ، واالقتصااايف الرقماا  ماان مواوايد ماان قبيال ةااياشط سياسااط  ا ياط ةاااملط تراعا  النااوة االجتماا تا اوح

وحتد ت التحول اهلييل ، إىل مواويد تتصل بر يف  األعمال وأاداف التنميط املستدامط. وكاال الةارض 
من يفو ات التد ي  اإلقليميط ال  ُع دت   كينيا ومصر او االستثما     أس املال البشري من أجل 

 25من واوع  السياسات مان  42التد ي  إىل  مؤسسات عامط أقو  لتح ي  التنميط   أأري يا، وُقد ِّأ
 بلدام انميام ومن أقل البلدال منوام   أأري يا.

، بتمويل من أنلندا، رتموعط موايف تعليميط بشاأل األوليتايف وود. التجارة والنوع الجتماعي -54
الت اااا   والناااوة االجتمااااع  تشااامل يفلااايشم مااان رتلوااادينن ويفو   تد يبياااط علااام اإلل لااات لت مياااز املاااو  ني 
احليوميني واألكاايفكيني وبثلا  اجملتماد املاد    البلادال النامياط وأقال البلادال مناوام فيفوات تسااعدا    

تبايفلاااط باااني الت اااا   والناااوة االجتمااااع  ولصاااياشط توةااايات وإجاااراء حباااوث   مضاااما  حتليااال العشقاااط امل
، قاادأ 2019متوز/يوليااه  14أ  /مااايو إىل  20السياسااط العامااط تراعاا  النااوة االجتماااع . و  ال اا   ماان 

بط مان اجلماات ةاال 142األوليتايف النسلط اخلامسط من الدو   التد يبيط اإللي وليط العايفياط، واختامت 
بلادام    31مشا كام ومشا كط مان  49وال رلسيط، مبا   ذلمه  املصلحط للمشا كط   النسلتني اإلليليزيط

أأري يااا. واسااتنايفام إىل راااح الاادو  ، طااو   األوليتااايف ولااد  إقليميااط إواااأيط ابإلليليزيااط وال رلساايط بشااأل 
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اجلنااو  األأري اا ، و اعااط ةاارق أأري يااا، الت ااا   والااروابا اجلنساااليط   السااوق املشاا كط لشاارق أأري يااا و 
 .اجلماعط اإلمناييط لل نو  األأري  و 

مشااروعام   إطااا  األوليتااايف  أرااز.  النساااء العااامالا يف التجااارة غااري الرحليااة عاارب احلاادود -55
  كاال ماان  مو يااط تنزاليااا  النساااء العااامشت   الت ااا   شاام الرمسيااط عاارب احلاادويفلسااا  التنميااط بشااأل 

اتجار  ةاةم   147حد ، وزامبيا، ومشوي. وقد أ األوليتايف سلسلط مان مخال يفو ات تد يبياط لصااي املت
واماارأ  عاملااط   الت ااا   شاام الرمسيااط عاارب احلاادويف، مشلاات يااوأ تااد ي  علاام قواعااد الت ااا   عاارب احلاادويف 

ات   يف  واإلجااااراءات اجلمركيااااط ول ااااوق الت ااااا  وواجباااااط ، ومخسااااط أ أ للتااااد ي  علاااام تنميااااط ممااااا  
وُقد ِّمت الدو ات التد يبيط ابللةات ايليط واست ايفت  األعمال، ابالستنايف إىل منم يط برانمج إمربيتيمه.

ماان لضااو  بثلااني عاان الساالضات احلدويفيااط. وأُتيحاات لساا  ماان يفلياال بشااأل التاااجرات الصااةمات، مااد 
وُةم ِّ  الدليل من أجل إذكاء وع  املرأ  م تض ات ابللةات ايليط، وحتديدام بيمبا، وسوالل ، وةيشوا.  

التاااجر  ابل واعااد واإلجااراءات علاام احلاادويف وتشاا يد اسااتيعا  لااا  الت ااا   املبسااضط عاان طرياا  ت ااد  
 معلوماااات أساسااايط للمااارأ  التااااجر  بشاااأل العملياااات وال واعاااد واحل اااوق والواجباااات. و  كاااالول األول/

شل لل ااط عماال إقليميااط   يفا  السااشأ لضااراا أكثاار ، أرااز األوليتااايف املشااروة ماان خاا 2019يفيساامرب 
ماان واواع  السياسااات وبثلاا  الرابضاات الت ا يااط مان البلاادال املسااتمدأط الثشَاط. وكااال اهلاادف  40 مان

ماان لل ااط العماال اااو مناقشااط السياسااات واملبااايف ات لااز يف  تيساام الت ااا   عاارب احلاادويف، وجعلمااا أكثاار 
 وبلداعن، واال ت اء دا من  ا   الي اف إىل  ا   مستدامط. أايد  للنساء ورتتمعاطن ايليط

 املوارد املالية املرغودة ألفريقيا  -واو 
ااه مااا يعااايفل لساابط 2019  عاااأ  -56   املايااط ماان الن  ااات املتصاالط ابملشااا يد الوطنيااط  40,7، ُوج ِّ

 يفوال ام. 17 618 512واإلقليميط واألقاليميط التابعط لمتوليتايف حنو أأري يا، مببلغ قد   
    


