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 األنشطة التي يضطلع بها األونكتاد دعمًا ألفريقيا  

 تقرير مقدم من األمين العام لألونكتاد  

 موجز  
يتنااااول  اااقا التألرير األنتاااااااااااااألااات التع اًاااااااااااااألفت ة اااا األون تاااا   عماااا  أل ري ياااا  ع ال تر  من  

األون تا  عفى التنميت  ع أ ري يا  ع . ويصاااااااي التألرير أ ر عم   2021إلى آذار/مارس    2020 أيار/مايو 
المجاالت التاليت: تحوي  االقتصااااااا اتل وممالجت مواعن الناااااامي وعنا  الألدر  عفى الصاااااامو ل وتح اااااا ن 
الألدر  التنا  يتل وتمزيز تمد يت األعرافل وتمك ن الناس واالستثمار  ع م تألبف م. ويتحألق األ ر  ع إعار 

ن تا ، و ع البحث وتحف   ال اااااااااياسااااااااات، وعنا  توا ق ا را  الحكومع الركائز الرئي اااااااايت الثاأل لمم  األو 
الدولع، والم اااااااااااااعد  التألنيت. ويتناااااااااااامن التألرير قائمت ك ر ةااااااااااااامفت  األمثفت عفى ال ي يت التع يمم  ة ا 

ه نحو أ ري ياا ماا2020األون تاا  لتحأل ق النتاائف  ع أ ري ياا. و ع عاا     ع الماائات من   38,94 يماا ل ، ُوجاِّه
  والرا  )مؤقت(. 13 670 071ت متاريت األون تا  الوعنيت واإلقفيميت واألقاليميت، أي ما يبفغ ن ألا
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 مقدمة -أولً  

يتناااااول  ااااقا التألرير األنتااااااااااااااألاااات التع اًااااااااااااااألفت ة ااااا األون تااااا   عمااااا  أل ري يااااا  ع ال تر  من  -1
األون تاا  من أ ر عفى التنميات  ع أ ري يا . ويألاد  أمثفات عماا لمما   2021إلى آذار/ماارس    2020 أياار/ماايو

 ع المجاالت التاليت: تحوي  االقتصاااا اتل وممالجت مواعن النااامي وعنا  الألدر  عفى الصااامو ل وتح ااا ن 
 الألدر  التنا  يتل وتمزيز تمد يت األعرافل وتمك ن الناس واالستثمار  ع م تألبف م.

 النقاط الرئيسية -ثانياً  

 األحداث الرئيسية -ألف 

األون تا   و   ئت األمم المتحد  المكف ت  م اااااااعد  البفدان الناميت،  ما    ا الدول األعنااااااا   ع  -2
أ ري ياا،  ع ت ااااااااااااااو ر التجاار  الادوليات ومجااالت اا المترا ألات، من قب ا  المفم والت نولوجياا واالةت اار، وتمويا  

اف التنميت الم ااااتدامت. وي دف األون تا  التنميت، واالسااااتثمار، من أج  تحأل ق التنميت الم ااااتدامت وعفو  أ د
إلى ةنا  قدر  البفدان األ ري يت عفى الصمو  من خال تمزيز قدرت ا عفى المتاركت  تك  أكم   ع التجار  
الدوليت واالساااااااااتجا ت لفصااااااااادمات االقتصاااااااااا يت المالميت مث  تفس الناجمت عن جائحت مر    روس كورونا 

ن اااا. ويتجفى التزا  األون تاااا  ةتحأل ق الرخاااا  لفجميت  ع أ ري ياااا من ( والتماااا ع م19-)كو  اااد 2019 لماااا 
المصااافحت  ع مناقتااات عوام    أصاااحا خال مجموعت من األنتاااألت التع تتااام  تنميم المناسااابات إلةااارا   

 محد   محركت لفتنميت االقتصا يت واالجتماعيت وتبا ل الوبرات والدروس الم ت ا  .

 رات اإلنتاجيةإطالق مؤشر األونكتاد للقد -1 

ال ااااياساااات   لصااااانمعتتناااامن البوا ت اإلل ترونيت لفمؤةاااار منتااااورات وأ لت وموار  وأ وات سااااتتي   -3
قيااس أ ا  ةفادان م  ع تحأل ق أ ادا  اا اإلنماائيات الوعنيات وقادرت اا عفى تحأل ق أ اداف التنميات الم ااااااااااااااتادامات. 

، وًات "تنميت الألدرات اإلنتاجيت  :2006لما     وعألب االقتراح األول ل قا الم  و   ع "تألرير أق  البفدان نموا  
، الصاااااااااييت الن ائيت لفمؤةااااااااار المالمع المركب المتمد  األ ما  لفألدرات اإلنتاجيت، 2020األون تا ،  ع عا   

 8القي يتي  لفبفدان قياس وتأل يم م ااااااااااااااتويات قدرات ا اإلنتاجيت مت مرور الوقت. وقد ُأعفق المؤةاااااااااااااار  ع  
اقتصااااااا ا ،  ما  ع ذلس جميت البفدان  ع  193نتيجت لفمؤةاااااار خيما يو    ، وُح اااااابت2021ةااااااباي/ براير 

الموزعت عفى ال ئات الثمانع لفمؤةاااااار. وتر  ت اصاااااا  إًاااااااخيت  ع   46 أ ري يا، اسااااااتنا ا  إلى المؤةاااااارات ال
ونام بيا ورواندا ُو ِّهرت لإلحصائ  ن  ع ةوت وانا  قد  "مؤةر األون تا  لفألدرات اإلنتاجيت: المن جيت والنتائف". و 

أنتاألت تدريبيت موصاصات لبنا  الألدرات سااعدت عفى توعيت ال افألات اإلحصاائيت الوعنيت  كي يت اساتودا  
المؤةااار  ع وًااات ال اااياساااات وتن  ق ا. و ع  قا الصاااد ، مثا ، ُكرِّهس المؤتمران ال اااا س وال اااا ت لتااابكت 

والتحول ال يكفع  ع رواندا. وأخ را ، أعفق    حوأل ال ااياسااات االقتصااا يت لموًااوا تمزيز الألدرات اإلنتاجيت
األون تا   راسااااات حاالت إ را يت  ع تتااااا  وتوكو وجم وريت أ ري يا الوسااااألى ونيج ريا اسااااتنا ا  إلى  راساااات 

 م صفت أل ائ ا القي تم قياسه ةواسألت المؤةر و ئاته الثمانع.

 التنمية المستدامة في أفريقياحلقة نقاش: معالجة التدفقات المالية غير المشروعة من أجل  -2 

 متاااركت عن  مد   2020ي دف  قا النألاش الرخيت الم ااتو ، القي ُعألهد  ع تتاارين األول/أكتوعر   -4
ره مدير ةعبت أ ري يا وأق  البفدان نموا  والبرامف الواصت، إلى تزويد الحكومات  ع أ ري يا  ممر ت كي يت  وي ِّ

 ألات الماليت ك ر المتاروعت والحفول ال   فت  كب   قه التد ألات وععا   تحديد وتأل يم المواعر المرتبألت  التد
،  االساااتنا  إلى النتائف 2030توجيه المائدات نحو تحأل ق األولويات الوعنيت وخألت التنميت الم اااتدامت لما   
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تااروعت من التصاادي لفتد ألات الماليت ك ر الم  :2020الوار    ع "تألرير التنميت االقتصااا يت  ع أ ري يا لما   
متااااارك ن  ع حفألت النألاش، األم ن   تأج  التنميت الم ااااتدامت  ع أ ري يا". وكان من ة ن المتااااارك ن،  صاااا 

الما  لألون تا ، واألم ن الما  لف ومنولث، وم و  التؤون االقتصا يت لم وًيت االتحا  األ ريألع، واألم ن 
، والمدير الما  األم ن الما  لجماعت ةاااااااري أ ري يامت فم ن،   تالتن  قي لفجنت االقتصاااااااا يت أل ري يال وعصااااااا 

ل ريق المم  الحكومع الدولع لمكا حت ك اااا  األموال  ع كر  أ ري يا، ومدير التااااؤون الماليت واالسااااتثمار 
والجمار   ع الجماعت اإلنمائيت لفجنو  األ ريألع. وأةرزت المناقتااااات أن البفدان  ع أ ري يا سااااا تم ن عف  ا، 

 لوعا ، ت ثيف ج و  ا  ع مجال تمبئت الموار  لتحأل ق أ داف التنميت الم تدامت. ع أعألا  ا

 مكتب األونكتاد اإلقليمي ألفريقيا -باء 

،  ورا  رئي اااايا   ع تي اااا ر وتن اااا ق الم اااااعد  التألنيت التع 2015يؤ ي المكتب اإلقفيمع، منق عا    -5
ًايت االتحا  األ ريألع و ول ا   األعناا ، والمجموعات االقتصاا يت اإلقفيميت، وك ر يألدم ا األون تا  إلى م و

، عم  المكتب اإلقفيمع 2020ذلس من أصاااااااحا  المصااااااافحت والتاااااااركا  الرئي ااااااا  ن  ع أ ري يا. و ع عا   
 التماون مت االتحا  األ ريألع والفجنت االقتصا يت أل ري يا لصياكت منتور تأل يم الت ام  اإلقفيمع  ع أ ري يا 

ار   ع الودمات والت ام   ع إعار منألألت التجار  الحر  الألاريت األ ري يتل وقد  المكتب المتمفق ةتحرير التج
، 2020اإلقفيمع وةااعبت التجار  الدوليت وال اافت األساااساايت الدعم التألنع لفممفيت. و ع كانون األول/ ي اامبر  

 ياا و  ئات األمم المتحاد  نمِّم المكتاب اإلقفيمع،  االتمااون مت االتحاا  األ ريألع والفجنات االقتصاااااااااااااااا يات أل ري
ةاااااا ت من  100ألدرات ألكثر من  اللفم ااااااوا  ة ن الجن ااااا ن وتمك ن المرأ ،  ورات تدريبيت عن التوجيه وعنا   

روا  األعماال  تااااااااااااااا ن ال رر المتااحات  ع إعاار منألألات التجاار  الحر  الألااريات األ ري يات. وقاد أوجادت  اقه 
 ا الن اااااااااااااا  من روا  األعمال  ع تن  ق منألألت التجار  الحر  الدورات وعيا   ال رر والمواعر التع قد تواج 

 الألاريت األ ري يت، وال سيما أ نا   قه الجائحت و ع أعألاة ا.

 تتبع ورصد أثر الجائحة على القارة -جيم 

. يألو  األون تا  19-الستتتتتجابة والتعافي: تعالة الموارد المالية من أجل التنمية في كمن دوفيد -6
 التماون مت الفجنت االقتصااااااا يت أل ري يا،   ُين َّق ح ااااااا  األمم المتحد  لفتنميت، القي    الوار   قا المتااااااروا

والفجنت االقتصاااااااااااا يت ألمريكا الات نيت ومنألألت البحر ال اريبع، والفجنت االقتصاااااااااااا يت واالجتماعيت  سااااااااااايا 
ه الجائحت، تحتاج البفدان محفيت  مالت ل ق  يتوالمحيط ال ا ئ. ومن أج  التمج   ةوًاات اسااتجا ات سااياسااات

 ر ة اا التألورات الماالميات  ع االقتصااااااااااااااا  ال فع عفى ؤ النااميات إلى   م م صاااااااااااااا  لف ي يات التع ُيحتما   أن ت
اقتصااااا ات ا. واسااااتنا ا  إلى نموذج ال ااااياسااااات المالميت لألون تا ، يتناااامن المتااااروا تحف ات محدِّ ت لب ئت 

اسااااتجا ات ال ااااياسااااات المحفيت  ع إ  وعيا وأوكندا   إل را   2022-2020االقتصااااا  ال فع المالميت  ع ال تر   
وجم وريات تنزانياا المتحاد  وجم وريات ال ونيو الاديمألراعيات وجنو  أ ري ياا وك نياا ونيج رياال ومألترحاات إل ار  
ح اااااااا ات رأس المال وتصاااااااميم ساااااااياساااااااات احترازيت كفيت  ع إ  وعيا وجنو  أ ري يا وزامبيا وك نيا والمير  

 أينا  تأل يما  لفمروف الماليت  ع مناعق موتار  من البفدان الناميت. ا. وسيألد ونيج ري

المبتاطر المحتملتة  :19-اجتمتا  الباراء بشتتتتتتتتتتون الاروتودوا المتعل  بتالستتتتتتتتتتثمتار ودوفيتد -7
خيه   . ساااااااااا م األون تا   ع اجتماا الوبرا   قا القي نممه االتحا  األ ريألع، والقي ركزتوالحلوا الممكنة

ناقتاات عفى الجائحت وعاقت ا  وألر احتمال حدوأل زيا    ع قناايا ت اويت المنازعات ة ن الم اتثمرين الم
والدول  ع أ ري يا. وأ   االجتماا، إلى جانب سف فت من المناقتات، إلى اعتما  إعان  ت ن خألر ت ويت 

مما ساااي ااااعد عفى ًااامان أن   ، الجائحتالمنازعات ة ن الم اااتثمرين والدول خيما يتمفق  التداة ر المتصااافت  
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لد  الحكومات  ع أ ري يا ح ز ال ااااااااياسااااااااات الاز  لفتصاااااااادي لفجائحت  ون خألر مواج ت تحديات قانونيت 
  ا مت الت ف ت من جانب الم تثمرين األجانب.

يدعم األون تا  أنتاااألت تتاااجيت االساااتثمار  ع المديد من   تشتتجيع الستتتثمار وتيستتيرا والجائحة  -8
ااااامن اإلعار االساااااتراتيجع لفتاااااراكت الجديد  من أج  تنميت أ ري يا،  ما  ع ذلس أق  البفدان نموا .  البفدانً 

ال اااياسااات   وصاااانمع، واصااا  األون تا  أنتاااألته المتمفألت ةبنا  الألدرات لصاااال  الم اااؤول ن  2019و ع عا   
االساااتثمار، وخدماته االساااتتااااريت لوكاالت تتاااجيت االساااتثمار، خاصااات  ع إعار جماعت  الممن  ن ةتتاااجيت

ةااري أ ري يا، والجماعت اإلنمائيت لفجنو  األ ريألع، والتاابكت الدوليت لوكاالت تتااجيت االسااتثمار  ع البفدان 
مت،  التماون مت جماعت ةاااااااااااري أ ري يا والجماعت اإلنمائيت   لفجنو  األ ريألع، الناعألت  ال رن ااااااااااايت. وقد ُنمِّه

وكاالت تتااااجيت االسااااتثمار تت يف مت   :19-ما  مد كو  د مرحفت حفألت  راساااايت ةاااابكيت إقفيميت  منوان "نحو
ةفدا   ع أ ري يا وأتاحت تبا ل الوبرات ة ن   18متااااااركا  من   90الوًااااات الألبيمع الجديد" جممت أكثر من 

ت لتح اا ن عمفيات الوكاالت واسااتراتيجيات ا الوكاالت  ع مجال التصاادي لفجائحت وتبا ل أ ناا  الممارسااا
، واصاااااا  األون تا  نتاااااار أ وات تي اااااا ر األعمال التجاريت من 2020 ع المنألألت  ع الم ااااااتألب . و ع عا   

خال ةرناااامجاااه الواااار ةنمم الحكومااات اإلل ترونيااات عفى اإلنترنااات )الحوكمااات اإلل ترونيااات(، أي التنميم 
ا ات اإلل ترونيت،  ع عد  ةفدان ًااااااامن إعار التاااااااراكت الجديد  من اإلل ترونع والت اااااااج   اإلل ترونع والبو 

 أج  تنميت أ ري يا، مما ي اعد عفى تح  ن مناخات أعمال ا.

اسااااااااتتااااااااار األون تا  ةااااااااركات التجار  اإلل ترونيت   البحوث المتعلقة بالتجارة اإللكترونية والجائحة   -9
البفدان نموا ، ل  م حجم ت   ر الجائحت  ع سياي ج و  م وصانمع ال ياسات  ع البفدان الناميت، وال سيما أق   

الراميت إلى تمزيز جا زيت التجار  اإلل ترونيتل وتحديد االتجا ات والتحديات الرئي ااايت المواج ت  ع مؤسااا اااات 
 COVID-19التجار  اإلل ترونيت و ع استجا ات ال ياسات المامت والواصت لألزمت. وُأعفهألت  راست عااااااانوان ا  

and E-Commerce: Impact on Businesses and Policy Responses والتجااااار   19-)كو  اااااد
 ع حفألت   2020اإلل ترونيت: األ ر عفى األعمال التجاريت واالسااتجا ات ال ااياسااتيت(  ع تتاارين الثانع/نو مبر  

ة ئت تمك نيت تبا لوا التجار  الناجحت التع ساااا مت  ع تمزيز    متااااركا    250 راسااايت ةااابكيت حنااار ا أكثر من  
 لفتجار  اإلل ترونيت.

 ع إعار  قا المتاااروا المتمفق  ح اااا  األمم المتحد    النقل والربط التجاري في عصتتر الجائحات   -10
لفتنميات، ي ادف األون تاا ،  االتمااون مت الفجاان اإلقفيميات الومع التاا مات لألمم المتحاد ، إلى م اااااااااااااااعاد  البفدان 

اتجت عن  قه الجائحت، التع يواج  ا قألاعا التجار  والنأل . وأجر  األون تا  الناميت  ع التصاااااادي لفتحديات الن
تأل يماااا  لر اااار ال وريااات لفجاااائحااات عفى قألااااا النألااا  البحري والتجاااار ،  ماااا  ع ذلاااس تاااد ألاااات التجاااار  البحرياات، 

 ع ذلس ،  ما  2020ومكالمات ال اااا ن، وعمكانيت رعط الوألوي البحريت المنتممت،  ع النصااااي األول من عا   
 :COVID-19 and Maritime Transport ع أ ري يا، ونتاااااااااااار النتائف الرئي اااااااااااايت  ع التألرير الممنون  

Impact and Responses   والنأل  البحري: الت   ر واالسااااااااااتجا ات(. وقدمت الدراساااااااااات أينااااااااااا    19-)كو  د
أصاااحا  المصااافحت ت اصااا   عن  مل الر و  والتمديات الرئي ااايت التع أجريت عفى م اااتو  الموان  ولد   

 ا خرين عبر سف فت اإلمدا ات البحريت لمواج ت االًألرا  والح اظ عفى استمراريت األعمال.

منق اندالا الجائحت، عم  األون تا  مت البفدان  ع أ ري يا لنااااااااااامان   تيستتتتتتتير التجارة والجائحة  -11
تن  ق أ وات تي اا ر التجار   ةيت التو يف من ا  ار ال اافبيت عفى ساااساا  ال يمت واإلمدا ات عفى الصاام د 
الوعااااااااااااااااانع واإلقفيمع والمالمع،  ما  ع ذلس خألت عم  األون تا  ذات النألاي المتااار لتمزيز التجار  الدوليت 
وتي اااا ر النأل . وأصاااادر األون تا  أ ناااا  الممارسااااات وعد  تحف ات لفممارسااااات الج د   ع مجال تي اااا ر  
التجار   ع أوقات الجائحت، وعم  مت عد  منممات  ون إقفيميت وعقفيميت مث  جماعت ةااااااري أ ري يا لترويف 

ئحت. واساااااااتحدأل األون تا  وتن  ق لوائ  وأ وات تي ااااااا ر التجار  التع سااااااااعدت  ع تي ااااااا ر التجار  أ نا  الجا
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مبا ر  الم ااا  ال اااريت التع تمألع البفدان تأل يما  لمد  اساااتمدا  ا إل ار  األزمات  ع م دان تي ااا ر التجار ، 
  نا  عن ةنا  الألدرات، وتألد  ل ا توصيات عن ذلس.

 نتائج وآثار األنشطة التي يضطلع بها األونكتاد دعمًا ألفريقيا -ثالثاً  

 تصاداتتحويل الق -ألف 

اًااااألفت األون تا   ألائ ت من األنتااااألت  عما  لفدول األعنااااا  األ ري يت  ع تحوي  اقتصااااا ات ا،  -12
وعيجا   رر المم ، والحد من ال ألر، وت اااااريت التنميت الم اااااتدامت، وتي ااااا ر اندماج المنألألت  ع االقتصاااااا  

 ر االساتثمارات المحفيت واألجنبيت المالمع. ويناألفت األون تا    نتاألت لم ااعد  البفدان األ ري يت عفى ت او
ل ال يكفع  ع اقتصا ات ا.  كوس فت لح ز التحوُّ

يتاااااااااااا ر التألرير إلى أنه، عفى    اإلنتاج الدولي بعد الجائحة :2020تقرير الستتتتتتتتتثمار العالمي   -13
 ت الركم من توقمات االنو ا  ال وري لاساااااااتثمار األجنبع المباةااااااار  ع أ ري يا،   ن  مل الموام  المو 

قد تحد من مد  االنو ا  وت اااعد عفى ةد  التما ع،  ما  ع ذلس تن  ق ات اي منألألت التجار  الحر  الألاريت 
األ ري يات وعةرا  ةروتوكولاه المتمفق  ااالسااااااااااااااتثماارل وتمم ق مباا رات االسااااااااااااااتثماار التع تادعم اا الادولات من 

 ري يت الدعم  ع مجال ةنا  الألدرات والتماون االقتصااا ات المتألدمت والناةاائت. ويألد  األون تا  إلى البفدان األ
المتصفت  االستثمار من أج  التنميت. وعفى مد  ال تر  المتمولت  التألرير،   الجوانبمجموعت من    عالتألنع  

الحفألات الدراسااايت التااابكيت من "، نمم األون تا  ساااف ااافت 2020واساااتنا ا  إلى "تألرير االساااتثمار المالمع لما   
قدمت لمحت عامت ومنمورا   وليا  عن التحديات التع التع  لمناعق االقتصاااااااا يت الواصااااااات  اإلقفيميت  تااااااا ن ا

 تواج  ا نمم المناعق االقتصا يت الواصت خال الجائحت.

 عما  لفبفدان الناميت  ع ج و  ا الراميت إلى تنويت  استتتتعرا تتتات ستتتياستتتات الستتتتثمار عمليات   -14
ساااتثمار األجنبع المباةااار والن و   التنميت الم اااتدامت، ُيجري اقتصاااا ات ا واجتقا  م اااتويات أعفى من اال

األون تا  اساتمراًاات ل اياساات االساتثمار، و ع  راساات تتاويصايت لفب ئت الألانونيت والتنميميت والمؤسا ايت 
ًاات الم ااعد  اإلنمائيت الرساميت واالساتثمار  ع البفدان األكثر  والتتاي فيت لاساتثمار. وتتاجت  قه االساتمرا

تياجا . وخال ال تر  المتاااامولت  التألرير، أنجز األون تا   ا ت اسااااتمراًااااات  ع أ ري يا، ألنيوال وساااايتاااا   اح
وكوت  ي وار، واسااات مف ا  مد  أنتاااألت متا مت ل ائد  عد  اقتصاااا ات سااابق أن أجريت ل ا اساااتمراًاااات  ع 

ل ترونيت لتمك ن البفدان الم ات  د  أ ري يا. واساتجا ت لتوصايت من تأل يم م اتأل  سااةق، أنتا  األون تا  منصات إ
يتي    ع استمرا  ل ياست االستثمار والألريألت التع تم ة ا ذلس، مما  ما  من اإلةا  عن وقت تن  ق توصيت

تألديم المتاور  ذات الصافت  ع الوقت المناساب  ع مجال ال اياساات والدعم إلى البفدان. وقد اتوقت ةورك نا 
 تودا  المنصت. اسو وسيت   حتى ا ن خألوات الس

واصاااااااااا  األون تا   عمه لبفدان أ ري يا  ع إصاااااااااااح نما  ات اقات   اتفاقات الستتتتتتتتثمار الدولية  -15
االساااااتثمار الدوليت من خال البحوأل وتحف   ال اااااياساااااات، وعنا  توا ق ا را ، وأنتاااااألت الم ااااااعد  التألنيت. 
وتجدر اإلةااااااااار   ع  قا الصااااااااد  إلى  عم األون تا  لفت ام  الألاري  ع إعار االتحا  األ ريألع. وُقدِّه  الدعم 

االتحا  األ ريألع والفجنت االقتصاا يت أل ري يا وك ر ما من أصاحا  المصافحت  تا ن متاروا البروتوكول   إلى
، قامت عد  ةفدان  ع 2020المتمفق  االسااااتثمار  ع ات اي منألألت التجار  الحر  الألاريت األ ري يت. و ع عا   

ريق تمدي  أو إن ا  المما دات التع ع ا أ ري يا ةتن ي  ساياساات ا المتمفألت  ات اقات االساتثمار الدوليت عن ع
عف  ا الزمن، وصااااااياكت ات اقات نموذجيت جديد ، والدخول  ع ات اقات إقفيميت لتمزيز االسااااااتثمار الم ااااااؤول 
والم اااتدا . وعألد األون تا  اجتماعات مت أصاااحا  المصااافحت الممن  ن  ع مصااار والمير   تااا ن نماذج م 

 ت.الجديد  لمما دات االستثمار الثنائي



TD/B/68/2 

GE.21-04768 6 

التصتتدي للتدفقات المالية غير المشتتروعة من   :2020تقرير التنمية القتصتتادية في أفريقيا لعام   -16
يمتمد التألرير من جيت متمد   التوصاصاات لممالجت الماقت ة ن التد ألات    أجل التنمية المستتدامة في أفريقيا

لفتنميت الم ااتدامت  ع أ ري يا. ويتناامن ن جه الماليت ك ر المتااروعت واأل ما  االجتماعيت واالقتصااا يت والب ئيت  
التااااام  منمورا  جن ااااانيا  وي اااافط النااااو  عفى وج ات نمر متمد  ، من المجتمت المدنع إلى التااااركات التع 
تألو    عمال تجاريت  ع أ ري يا. واساااااااااتنا ا  إلى ال ياساااااااااات المكرسااااااااات لفتد ألات الماليت ك ر المتاااااااااروعت، تألدَّ  

رات جديد   ع الت ألديرات الألألريت لفتاعب   يم ال وات ر التجاريت  ع الألار ، مما يبرز خصاااااااائ  محد   تبصاااااااِّ
لف افت األسااسايت الممدنيت. وأخ را ، ي  د التألرير   ن مكا حت التد ألات الماليت ك ر المتاروعت من خال إجرا ات 

 ماليت تمد يت األعراف.مفموست ومن ألت عفى الصم د المالمع و اخ  أ ري يا يتي   رصت إلعا   الثألت  ع  

يمما  األون تاا ،  ع إعاار ةرناامف الادعم الاقي ُين اقه إلزالات الحواجز ك ر التتدابير غير التعريييتة   -17
، وزياا   التاااااااااااااا ااخيات التنميميات، وتمزيز التنويت الصاااااااااااااانااعع  ع إعاار منألألات التجاار  الحر  الألااريت التمري يات

الواار  5ألات التجاار  الحر  الألااريات األ ري يات عفى تن  اق المر ق  األ ري يات، مت االتحاا  األ ريألع وأماانات منأل
لفبروتوكول المفحق  اات ااي منألألات التجاار  الحر  الألااريات األ ري يات والمتمفق  االتجاار    التمري يات االحواجز ك ر 

أعر  ورصاد ا وعزالت ا. وقد    التمري يت ع ال افت،  ما  ع ذلس إنتاا  آليت ةابكيت لإلةا  عن الحواجز ك ر 
األون تا   ع  قا ال ااااااااااااااياي عن  عمه لجميت الدول األعنااااااااااااااا   ع االتحا  األ ريألع والدول األعراف  ع 
االت اي. والدول األعراف مألالبت   نتاا  مراكز تن ا ق ولجان رصاد وعنيت ك ياك  مؤسا ايت إلزالت الحواجز 

أصاااااااابحت ا ليت التاااااااابكيت تمم    ،2020(. و ع كانون الثانع/يناير  5من المر ق   6)الما      التمري يتك ر 
 كام  عاقت ا، وصااارت م توحت أما  الدول والفجان االقتصااا يت اإلقفيميت المقكور  أعاه التع ع نت ج ات 
التن ا ق لدي ا، وأنتا ت لجان الرصاد التا مت ل ا، ويمكن ا أن تمالف وتح   صاور  مؤسا ايت أي حواجز ك ر 

 (.1تمري يت ُيبفَّغ عن ا )انمر اإلعار 
 

   1اإلعار 
 منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية: التدابير غير التعرييية

، واصاااااا  األون تا   عم تن  ق منألألت التجار  الحر  الألاريت األ ري يت من خال ت م   2020 ع عا    
األون تا ، قامت حتى ا ليت التااااااااابكيت لإلةا  عن الحواجز ك ر التمري يت ورصاااااااااد ا وعزالت ا. وعم ااااااااااعد   

 ولت من الدول األعناااا   ع االتحا  األ ريألع التع وقمت عفى ات اي منألألت التجار  الحر  الألاريت   44 ا ن
 ولت ةتم  ن ج ات اتصاااااااااال وعنيت ممنيت  الحواجز ك ر التمري يت. وعاإلًاااااااااا ت إلى   54األ ري يت وعد  ا  

الوعنيت عفى اسااااااتودا  النما  ة دف تمزيز الح    تدريب ج ات الوصاااااا   2020ذلس، تم  ع حزيران/يونيه  
 ال ماااااااال وال  ؤ لفحواجز ك ر التمري ياااااااتل و ع ال تر  من تتاااااااااااااارين األول/أكتوعر إلى كاااااااانون األول/

، ُةقلت ج و  لفتوعيت من خال عد  حفألات عم  لفألألاا الوار وحمفت عفى وساااااااااااااائ  2020  ي ااااااااااااامبر 
 ولت عناااااااااااااوا   ع االتحا  األ ريألع  ع زيا    12 تا   ،  عم األون2020التواصااااااااااااا  االجتماعع. و ع عا   

، 2021التاااا اخيت التنميميت  تاااا ن التداة ر ك ر التمري يت عن عريق جمت الفوائ  من  قه الدول. و ع عا   
ةفدان إًااااخيت وسااات ااااعد البفدان  ع جمت ونتااار ممفومات ةاااامفت عن جميت  10ساااتتااام  مبا ر  التااا اخيت  
المتصافت  التجار  المألبألت  ع الوقت الرا ن،  ما  ع ذلس جميت المماي ر الصاحيت الفوائ  الحكوميت الرساميت  

ومماي ر الصاااااااحت النباتيت وةاااااااروي المنتجات التألنيت. وساااااااوف ت  د  قه المبا ر  الم اااااااؤول ن الحكوم  ن  ع 
تن ااااااااااا ق ال اااااااااااياساااااااااااات المحفيت والدوليت والباحث ن والتجار  ع الألألاا الوار. وقد ةااااااااااااركت  ع المبا ر  

 ولت عنااااااااااااوا   ع االتحا  األ ريألع، والبيانات متاحت عفى مواقت ةاااااااااااابكيت موتف ت،  ما  ع ذلس   22  ال م 
 قاعد  ةيانات األون تا  المالميت المتمفألت  التداة ر ك ر التمري يت.

 األون تا . :المصدر
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 ري ياا  ع إ ار  الادين ماا زال  اقا البرناامف يادعم البفادان  ع أ  نظتام إدارة التدنون والتحليتل المتالي  -18
ةفدا  أ ري يا   اسااااااااتودا    23وزار  ماليت أو مصاااااااار ا  مركزيا   ع   29الما . وقد قامت مكاتب إ ار  الديون  ع 

ةرمجيات إ ار  الديون الواصاااااااات ةنما  إ ار  الديون والتحف   المالع إل ار   يون حكومات ا المركزيت والديون 
ألون تاا ، أحرزت البفادان تألادماا   ع اإلةا  عن الاديون وتحف ف ا، المناااااااااااااامونات من الحكوماات. وعادعم من ا

ةفدا  اسااااتمراًااااات لحا مات  11ةفدا   ع أ ري يا نتاااارات إحصااااائيت عن الديون، وأصاااادر   14ح ث أصاااادر  
 ع المائت من   90الديون، مما عزز ةااااااااااااا اخيت ةيانات الديون. وخال ال تر  المتااااااااااااامولت  التألرير، قد  نحو 

ري يا المدعومت ةنما  إ ار  الديون والتحف   المالع تألارير  مالت إلى نما  اإلةا  عن المدين ن البفدان  ع أ 
،   ن إ ار  المواعر التتاااي فيت ال تزال محدَّ تةفدا  لدي ا أ لت إجرائيت    11 البنس الدولع. وعفى الركم من أن 

 تتك  تحديا   ع مممم البفدان.

يألو  األون تا ،  ع إعار عمفه  ع مجال ممرات النأل  والمرور الماةر،   المستتتتدام نقل البضتتتائع  -19
 التماون مت البنس اإلساااامع لفتنميت، ةدعم تمزيز وت اااويق ممر الألري الماةر  لفصاااحرا ، القي ينااام ساااتت 

وًاااوعيا  لفممر، ةفدان  ع تونع وتتاااا  والجزائر ومالع والنيجر ونيج ريا. وأجر  األون تا  تأل يما  تحف فيا  م
  ةرز األ ا ل والتحديات والموائق التع تألو  الممفيتل والحفول الممكنت. وواصاا  األون تا  تماونه مت   ئت 

 تن  ق النأل  الماةر  الممر التمالع لدعم تن  ق ةرنامف التحن األخنر.

ز عم  األون تا   تااااا ن تي ااااا ر التجار   ع أ 2020 ع عا     تيستتتير التجارة  -20 ري يا عفى ةنا  ، ركِّ
الألدرات والم ااااااااااعد  التألنيت  ع تن  ق ات اي منممت التجار  المالميت  تااااااااا ن تي ااااااااا ر التجار  وااللتزامات  ون 
اإلقفيميت واإلقفيميت المتمفألت ةتي اااااا ر التجار ،  ما  ع ذلس تألديم الم اااااااعد   ع  عم الفجان الوعنيت لتي اااااا ر 

ق التزامات تي اااااااااااااا ر التجار   موجب ات اي منألألت التجار  الحر  التجار . ويألد  األون تا  الم اااااااااااااااعد   ع تن  
الألااريات األ ري يات واالت ااقاات  ون اإلقفيميات مثا  االت ااي المنتاااااااااااااا  لمنألألات تجاار  حر   ا يات ة ن ال ااااااااااااااوي 
المتااااااااتركت لتااااااااري أ ري يا والجنو  األ ريألع، وجماعت ةااااااااري أ ري يا والجماعت اإلنمائيت لفجنو  األ ريألعل 

الجماعت االقتصاااا يت لدول وساااط أ ري يا والجماعت االقتصاااا يت لدول كر  أ ري يا لفم ااااعد   ع   ويمم  مت
تن  ق تي ا ر التجار . ولتح ا ن ك ا   الفجان الوعنيت الممنيت ةتي ا ر التجار ، ةدأ األون تا   اساتحداأل ونتار 

م عفى ت نولوجياا الممفوماات اإلصاااااااااااااااح، و ع أ ا  إ اريات ت ادف إلى تزوياد  اقه الفجاان  حا  قاائ تتبتأ ا   
ل تن  ق ةرنامف التمك ن ذي المم   ع اإلصاااااااااااااااحات المتمفألت ةتي اااااااااااااا ر التجار  ونتائج ا. وُموِّه   وتتبتلتن  ق  

الصاااااااااااااافات التاا ت لألون تاا   ع موتفي ةفادان أ ري ياا من خال الادعم المألاد  من الممف ات المتحاد  لبريألاانياا 
ألوروعع، وعنس التنميت األ ريألع، ومنممت المامت التجاريت لتاااااااااااااري المممى وأيرلندا التاااااااااااااماليت، واالتحا  ا

من االت ااي  1أ ري ياا. وي اااااااااااااااعاد تن  اق ةوا اات الممفوماات التجااريات عفى الو اا   اااللتزاماات  موجاب الماا    
المتمفألت المتمفق ةتي اا ر التجار  وأحكا  التاا اخيت  ع ات اي منألألت التجار  الحر  الألاريت األ ري يت وااللتزامات  

ةتي اااااا ر التجار   ون اإلقفيميت. وقد ساااااااعد األون تا   ع تمزيز التاااااا اخيت  ع مجال تي اااااا ر التجار   ع عد  
 ةفدان  ع أ ري يا من خال تن  ق  قه البوا ات.

منق ةد   قا البرنامف، صااااممت متاااااريمه لم اااااعد    النظام اآللي للايانات الجمردية )أستتتيكودا   -21
فى إصااح أنممت ا وعجرا ات ا ونمم ا الجمركيت  ما يتمتاى مت المماي ر الدوليت وأ نا  الدول الم ات  د  ع

ت البرنامف ساااابب وجو ه ليتاااام  تألديم الم اااااعد  إلى الوكاالت الحكوميت التااااريكت  ع  الممارسااااات. وقد وسااااِّ
عفى الجمار ،  أتمتت إجرا ات تي اااااااااا ر التجار . ويتااااااااااار  البرنامف  ع تن  ق نمم النا ق  الواحد  التع تركز 

اقتصااااااااا ا   ع أ ري يا   37ووًاااااااات حفول قائمت ةقات ا مت التااااااااركا . وخال ال تر  المتاااااااامولت  التألرير، كان  
، تماون البرنامف  ع اسااتحداأل نما  آلع لفمرصااد األ ريألع لفتجار  2020ي ااتود  نمم أساايكو ا. و ع عا   

يتم ن تألديم ا إلى المرصاااااااااد ومركز التجار  من نما  أسااااااااايكو ا لفجمار  البيانات التجاريت التع    لي اااااااااتورج
الدوليت. وعاإلًاا ت إلى ذلس، وًات البرنامف والجماعت االقتصاا يت لدول كر  أ ري يا نماما  مترا ألا  إل ار  



TD/B/68/2 

GE.21-04768 8 

واختُبهر  قا النما  ألول مر   ع ال ااااااااانيال   لأتمتت إجرا ات المرور الماةر اإلقفيميت   من أجال ااااااااافت الماةر   
د  و ائق المرور الماةر المج ز   اسااااااااااااااتودا  نما  أساااااااااااااايكو ا والنما  المترا ط إلجرا ات ومالع. وقد زا  ع

  ع المااائاات ساااااااااااااانويااا   حفول أيفول/ 111واكااا وكو ةن ااااااااااااااباات  - المرور الماااةر اإلقفيمياات  ع ممر أة اادجااان
 و يألت. 1 123، ليص  إلى 2020 سبتمبر 

 الرئيستية المدرجة في جدوا األعماا القتصتادي الدولي دورات تدرياية قصتيرة بشتون القضتايا  -22
خال ال تر  المتااااااااااامولت  التألرير، نمم األون تا  خمع  ورات تدريبيت قصااااااااااا ر  لفبمثات الدائمت لفبفدان التع 
يوجد مألر ا  ع جنيف ًاااااااامن اإلعار االسااااااااتراتيجع لفتااااااااراكت الجديد  من أج  تنميت أ ري يا. وقدمت  قه 

رات  ع  حوأل األون تا   تااااااااا ن التجار ، وقناااااااااايا التنميت، واالساااااااااتجا ات   الدورات التدريبيت أحدأل التبصاااااااااِّ
لفجائحت، ةد ا  من مواًاايت االسااتثمار  ع أ داف التنميت الم ااتدامت ومرورا   ال ااياساات التجاريت ووصااوال  إلى 

ن أيفول/سبتمبر الم اوا  ة ن الجن  ن وت و ر ت نولوجيا سف فت ال ت ، ًمن مواًيت أخر . و ع ال تر  م
مندوعا  من إ  وعيا وعورك نا  اسااااااااااو والجزائر  35، حناااااااااار ما يألر  من 2020إلى تتاااااااااارين الثانع/نو مبر  

وج بوتع وساا رال ون وكاةو   ر ي وكوت  ي وار وال ونيو وك نيا ولي ااوتو وماوي الدورات التدريبيت الألصاا ر  
:  ور الدةفوماساااااااا  نل والصااااااااكو  والن ف واألعر الثاأل التاليت: االسااااااااتثمار  ع أ داف التنميت الم ااااااااتدامت

الجديد   ع ال ااياساات التجاريت الراميت إلى تحأل ق الم اااوا  ة ن الجن اا ن وتمك ن المرأ  اقتصااا يا ل وسااياسااات 
المنا  ااااااااات وحمايت الم ااااااااات فس من أج  التنميت التاااااااااامفت لفجميت والم اااااااااتدامت. وتم تألديم  ورت ن تدريب ت ن 

 .2021ير وآذار/مارس جديدت ن  ع ةباي/ برا

 ع إعار   دراستتتتة تدمات النقل الاري في دينيا: دراستتتتة حالة إفرادية لستتتتلستتتتلة  يمة الشتتتتاي  -23
متااااااااااااروا لح ااااااااااااا  األمم المتحد  لفتنميت  تاااااااااااا ن التجار   ع الودمات  ع أ ري يا، عفب األون تا  والفجنت 

نيت والتجار  وتنميت المتااريت  ع ك نيا. وعنا   االقتصاا يت أل ري يا إجرا   قه الدراسات  التماون مت وزار  التصا 
، حفألت عم  2020عفى عفب الوزار ، ُعألدت  ع ن روعع، حنااااااااوريا  وعن  مد،  ع تتاااااااارين الثانع/نو مبر  

السااااااااتمرا  الدراساااااااات وع بات صااااااااحت ا، مما أتاح منبرا  لمناقتاااااااات النتائف الرئي اااااااايت والتوصاااااااايات المتمفألت 
  المثفى من خدمات النأل   ع قألاا التاااي. وي دف المتااروا إلى تمزيز  ال ااياسااات،  ةيت تحأل ق االساات ا 

الألدرات الازمت ل ياس ال يمت المناا ت الناتجت  ع قألاعات خدمات موتار  و عم أعر ال اياساات من أج  
تمميم م اااا مت ا  ع سااااسااا  ال يمت اإلقفيميت والوعنيت، ة دف الم اااا مت  ع وًااات ال اااياساااات الألألاعيت 

ن  عم قدر  قألاا الودمات  ع البفدان الم اات  د  عفى الصاامو . ويدعم المتااروا إ  وعيا وتوكو وعةيت تح اا 
 الجائحت والتصدي ل ا. آ ار وك نيا ومالع ونيج ريا  ع االًألاا ةدراسات قألاعيت  ت ن 

 معالجة مواطن الضعف وبناء القدرة على الصمود -باء 

االعتما   حياللحد من مواعن الناااااامي  ع اقتصااااااا ات ا  ي اااااااعد األون تا  البفدان األ ري يت  ع ا -24
عفى ال اااافت األساااااساااايت و ع البحث عن ال رر لزيا   إًااااا ت ال يمت  ع أنتااااألت ا االقتصااااا يت التع تمتمد 
عفى الموا  األساااااااساااااايت. ويألد  األون تا  التوجيه  تاااااا ن ال ي يت التع يمكن ة ا ت ااااااو ر التجار  أ ا   لتحأل ق 

تمزيز قدرت ا التنا  ايت وتي ا ر إ ماج ا  ع التحول ال يكفع وعتا ن ساب  تح ا ن أنممت ال اياساات التجاريت ل
 ساس  ال يمت اإلقفيميت والمالميت.

 ع إعار  قا   ستتتتتتياستتتتتتات التنمية من أجل النمو القتصتتتتتتادي المستتتتتتتدام في الجنو  األفريقي   -25
المتااااااااااااروا لح ااااااااااااا  األمم المتحد  لفتنميت القي ي دف إلى ةنا  الألدرات  ع  مل ةفدان المنألألت، خاصااااااااااات 

تنزانيا المتحد  وجنو  أ ري يا وزامبيا وموريتا وس وموزامب ق، قد  األون تا  الدعم لصاياكت ساياساات جم وريت  
 تاااااااا ن التنويت والتحول ال يكفع. ومن أ م نتائف المتااااااااروا، القي ُأجري  التماون مت عد  حكومات وةااااااااركا  

سااااااتيت المحد   الازمت لتمزيز  ول  ن رئي ااااا  ن، اعتما  و يألت ختاميت رساااااميت تألر ساااااف ااااافت من التداة ر ال ااااايا
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سااااسااا  ال يمت اإلقفيميت  ع المنألألت وععاي خألت اساااتراتيجيت جديد  لف اااياساااات الصاااناعيت  ع موريتااا وس. 
وواص  األون تا  ج و ه الراميت إلى الم اعد  عفى استدامت استراتيجيت التصنيت التع تتبم ا الجماعت اإلنمائيت 

 ساس  ال يمت اإلقفيميت الرئي يت وتمزيز تن  ق ال ياسات الصناعيت.لفجنو  األ ريألع عن عريق تألويت 

و تتتتتتتع برامج متكاملة لتبييد القيود الملفمة المفرو تتتتتتتة على التنمية عن طري  تشتتتتتتتجيع  -26
ةدأ األون تا    التحوا الهيكلي، وبناء القدرات اإلنتاجية، وتعفيف فرص الستتتتتتتثمار والروابط مع الصتتتتتتين 

، القي تتمث  أ دا ه  ع 2030 ع إعار الصاندوي ال رعع لوألت التنميت الم اتدامت لما   تن  ق  قا المتاروا  
توًااااااي  الأل و  المفزمت الم روًاااااات عفى التجار  والنأل  والتحول ال يكفع  ع اقتصااااااا ات موتار   ع أ ري يا 

. ومن ومناااااااااا ات ا  متااااااااااركت من الصااااااااا نل وتحديد الألألاعات التع لدي ا إمكانات لتمج   النمو والتحول
ق  ااقا المتااااااااااااااروا  ع ال تر   ،  م زانياات ت وي مف ون  والر،  ع إ  وعيااا وأنيوال 2023-2021المألرر أن ُين ااَّ

 وعوت وانا ورواندا وزمباةوي وك نيا وموزامب ق ونيج ريا.

أعفق األون تا   قه الدراساات الساات تاااف إمكانات الم ااتحناارات   دراستة المستتحضترات الئيائية  -27
نأل ب الب ولوجع  ع  عم تنويت الصاا رات وعًاا ت ال يمت  ع إ  وعيا وموريتا وس. وسات ات تاي  اليقائيت والت
ر  تاااااك  أ نااااا  تنوع ا الب ولوجع وممار  ا التألف ديت   ة ا يمكن  يت التع ي الالدراسااااات   ل قه البفدان أن ت اااااوِّ

 ميت. ت ن األكقيت الصحيت إلتاحت  رر المم  وتوسيت الصا رات وتحأل ق النمو التام  لفج

ت اادف مبااا ر  التمفم عن  مااد  ااقه إلى تزوياد  مجموعتة تعليميتة بشتتتتتتتتتتون التجتارة ونو  الجنس  -28
صانمع ال ياسات واألكا يم  ن وأعنا  المجتمت المدنع  ع البفدان الناميت    وات تحف فيت من أج  تحف   

أل والدعو   ألريألت تراعع الماقت الثنائيت االتجاه ة ن التجار  ونوا الجنع ووًااااااااات ساااااااااياساااااااااات وعجرا   حو 
، قاد  األون تاا  الادور  التادريبيات 2020أياار/ماايو   إلىآذار/ماارس   ال تر  من االعتباارات الجن اااااااااااااااانيات. و ع

من المتااارك ن القين   73التاابكيت المتمفألت  التجار  والتااؤون الجن ااانيت  الفيت ن اإلن ف زيت وال رن اايتل وكان  
 تر  المتاااااااامولت  التألرير، وًاااااااات األون تا  وحد  تدريع مواًاااااااايعيت من أ ري يا. وخال ال  123ةفغ عد  م  

وحفألت  راسااااايت ةااااابكيت ذات صااااافت  تااااا ن ا  ار المتصااااافت ةنوا الجنع الناتجت عن االرتألا  الت نولوجع  ع 
ااااااااااات  2020مجال الزراعت. وعالتماون مت أمانت اإلعار المت ام  الممزز، قا  األون تا   ع تموز/يوليه   ةًو

 ت جديد   ت ن قنايا التجار  والألنايا الجن انيت  ع أق  البفدان نموا .موا  تمفيمي

مبادرة عالمية من أجل عودة ظهور قطا  المؤستتتستتتات البالئة الصتتتئر والمؤستتتستتتات الصتتتئيرة  -29
ال دف من  قا المتاااااروا المتمد  الوكاالت لح اااااا  األمم والمتوستتتطة الحجم في مرحلة ما بعد الجائحة   

 و تمزيز قدر   قه المؤساااا ااااات عفى الصاااامو   ع تو يف ا  ار االجتماعيت واالقتصااااا يت المتحد  لفتنميت 
، أعفق األون تا ،  ع إعار  قا المتاااااااروا، المرحفت الثانيت من 2020لفجائحت. و ع تتااااااارين األول/أكتوعر  

بر الحدو  أنتاألته  ع مجال ةنا  الألدرات خيما يتمفق  الن اا  من صايار التجار وعالتجار ك ر الرسام  ن ع
 ع جم وريات تنزانياا المتحاد  وزامبياا وماوي. وأولع ا تماا  خاار  خر التألورات  ع إعاار منألألات التجاار  
الحر  الألاريت األ ري يت والألواعد المتمفألت  الجائحت. وتم تو  ر التدريب  الفيات المحفيت، كما أتيحت ن ا  من 

ل ائم جم ورا  ًااااااااااااااعيف اإللماا   الألرا   وال تاا ت، وكقلس  ل ا  إمبريتياس عن ريا   األعماال القي تم ت  ي اه 
أنتااألت   وُن ِّهقتكت ب لفتجار الصاايار مت مألتأل ات  الفيات المحفيت، و ع البمبا، والتتاايتاا وا، وال ااواح فيت.  

المتااااااااااااااروا  االتمااون مت وزار  التجاار   ع ماوي، و  ئات تنميات التجاار   ع جم وريات تنزانياا المتحاد ، ووزار  
 التجار  والصناعت  ع زامبيا،  نا  عن را ألات التجار  عبر الحدو .

ريب من الارنامج المشتتتتتتتتتترح بين التحاد األوروبي واألونكتاد لدعم أنئول: الارنامج الثاني للتد -30
نتااااااعا   ع إعار  قا   30خال ال تر  المتااااامولت  التألرير، تم تن  ق أكثر من    2021-2017أجل التجارة،  

البرنامف ة دف تمزيز التنوا الم ااااتدا  القتصااااا  أنيوال وصااااا رات ا. وقد ُعألدت مممم أنتااااألت التدريب عفى 
 .2عار اإلنترنت   بب الجائحت. وتر  ت اص   األنتألت ح ب المنصر  ع اإل
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   2اإلعار 
الارنتامج المشتتتتتتتتتترح بين التحتتاد األوروبي واألونكتتتاد لتدعم أنئول: الارنتامج الثتتاني للتتتدريتب من أجتل 

 2021-2017التجارة، 

الدةفوماسااااااااااايت التجاريت. تم تي ااااااااااا ر التدريب والدعم التألنع  ع مجال تألنيات الت او ، مت الترك ز  
 ات اي التاااااااراكت االقتصاااااااا يت ة ن االتحا  األوروعع والجماعت اإلنمائيت لفجنو  عفى الم اوًاااااااات المتمفألت  

 األ ريألع. ويجري حاليا ةنا  الألدرات  ع مجال قواعد المنت  وحألوي المف يت ال  ريت المتصفت  االت اي.

ت متااااروا تألرير عن الصااااناعات الثألاخيت واإلةداعيت  ع أنيوال، مما ي  م د االقتصااااا  اإلةداعع. ُوًااااه
الألريق الساااااااتراتيجيت اقتصاااااااا  إةداعع. وأنتااااااا   ريق عام  متمد  الوزارات  ع الألألاا الما  ونم ر له  ع 

 الألألاا الوار لإلةراف عفى تألوير  قا الألألاا. ويجري وًت مجموعات تدريبيت مركز .

سااا اااات إمبرتيس. تم تي ااا ر تدريب المدرع ن، القي ةااام  حد ا  إلقامت ةااابكات التواصااا  ل ائد  المؤ  
الصاااااي ر  والمتوساااااألت الحجم من تدريب إمبريتيس، مت الترك ز عفى اساااااتراتيجيات التو يف من الصااااادمات 
مت حفألت عم  ذات  الوارجيت مث  الجائحت. وأُنجزت  راساااات  تاااا ن اسااااتراتيجيت وعنيت لريا   األعمال، وُنمِّه

دعم المتااااااريت الصاااااير  صااااافت مت أصاااااحا  المصااااافحت  ع أنيوال. وقامت إمبريتيس، مت المم د الوعنع ل
والمؤساا ااات الصااي ر  والمتوسااألت، ةتي اا ر مناقتااات  تاا ن عرائق التماون، كما ُنممت حفألات عم  تحت 

 قيا   مدرع ن وعن  ن ممتمدين من خال وصات   ديو مت المدرع ن الرئي   ن الدول  ن.

لدوليت التع أةرمت ا أنيوال تتجيت االستثمار األجنبع المباةر. أس ر استمرا  الت اقات االستثمار ا 
عن نتر توصيات  ع حدأل ُعألد مت الحكومت. وةمفت األعمال األخر  استراتيجيت لتتجيت االستثمار  ع 
قألاا الزراعت،  تااا ن البن وال واكه االساااتوائيتل وحفألت  راسااايت ةااابكيت ألنيوال ووكاالت ترويف االساااتثمار  ع 

 نو  األ ريألع.جماعت ةري أ ري يا والجماعت اإلنمائيت لفج

االساتمرا  الوعنع لفصاا رات الونارا . ُنممت حفألت  راسايت ةابكيت  تا ن إنتاج الم ا  وتصاديره  
 ةتي  ر من خبرا  قألاع  ن من البرازي . وتم تتك   ةراكات تألنيت مت خبرا  قألاع  ن  ع المنألألت.

يت عفى اإلنترنت عن تي ااااااا ر تي ااااااا ر التجار . ُقدمت إلى الفجنت الوعنيت لتي ااااااا ر التجار   ور  تدريب 
التجاار ، لفم ااااااااااااااااعاد   ع الح ااظ عفى المماارف التع ةن ات حتى ا ن من خال تو  ر التادرياب  ع إعاار 

 ةرنامف األون تا  لتمك ن الفجان الوعنيت لتي  ر التجار .

ع أ نا  النأل  والفوج اتيات. ُقدمت إلى الوزارات ساف افت من الحفألات الدراسايت التابكيت لفتدريب الممف 
الودمت والمتاور  التألنيت  تا ن وًات متااريت ةاراكت ة ن الألألاع ن الما  والوار تتمفق  ال ياك  األسااسايت 

 لفوج تيات التجاريت.

وقاااد تم  اااال مااا  تجااااوز أ اااداف ن اااايااات البرناااامف المتمفألااات  ماااد  األةااااااااااااااواااار المااادرَّع ن، ح اااث تم  
 ر ا  عفى المم   30لفتادرياب من أجا  التجاار  كماا تم تادرياب   ر ا   ع إعاار البرناامف الثاانع    1 376 تادرياب

 ع المائت من و ائق واساتمراًاات ال اياساات المألرر . وقد تم  60كمدرع ن. وعاإلًاا ت إلى ذلس، تم إنجاز  
اسااااااااااااتمرا  اإلعار المنألألع والو ائق األخر  لفبرنامف من أج  تح اااااااااااا ن   م النتائف المبت ر  التع يجري 

النجاح  ع التن  ق إلى اساااااااااااااتثمار إًاااااااااااااا ع  ع البرنامف من جانب االتحا  األوروعع  مبفغ تح يأل ا. وأ    
يألار  مف ون  والر، مت إنتااااااا  م ااااااارات عم  جديد  ت م فيت  تاااااا ن ةنا  الألدرات لفو ا   المماي ر الدوليت، 

فجنت التوج  يت والتدريب عفى الزراعت ةوصااااا  ا ةاااااركت، ومواصااااافت  عم الدةفوماسااااايت التجاريت. وقد وا ألت ال
 عفى و ائق متاريت جديد  وموصصات  ع الم زانيت. 2020لفبرنامف  ع كانون األول/ ي مبر 

 األون تا . :المصدر
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المستتتتتتتاعدة التقنية في مجاا المنافستتتتتتتة وحماية المستتتتتتتتهل  في الالدان تقديم  بناء القدرات و  -31
ا  من التبرعات المألدمت من البرتيال، إلى تفبيت ي دف  قا المتااااروا، القي اساااات   الناطقة باللئة الارتئالية 
ليتااتع ومن البفدان الناعألت  الفيت البرتياليت  ع أ ري يا  تاا ن إصاااح الألوان ن   -الألفبات الوار   من تيمور 

 مل األنتااألت   اابب الجائحت   وت خرتوال ااياسااات وعنا  الألدرات  ع مجالع المنا  اات وحمايت الم اات فس.  
أحداأل  تااااااااا ن ساااااااااياساااااااااات   2021 ع عا     أن تُنمَّمومن المألرر    ل2020فول ن ايت عا   ول ن ا ُأعفهألت  ح

ساااااااافألات  وتتااااااااار     ا   ا ممثفون من جميت الج ات الم اااااااات  د ،   ينوريالمنا  اااااااات وحمايت الم اااااااات فس  
 المنا  ت وحمايت الم ت فس  ع البرازي  والبرتيال وأمانت جماعت البفدان الناعألت  الفيت البرتياليت.

التكتتامتتل بين بلتتدان الجنو  وألتتداة التنميتتة المستتتتتتتتتتتتدامتتة: تعفيف التحوا الهيكلي في الالتدان  -32
ين ق األون تا   قا المتاااروا  ع إعار الصاااندوي ال رعع لوألت   الشتتريكة الرئيستتية في مبادرة الحفام والطري   

، القي تتمث  أ دا ه  ع ةنا  الألدرات  ع البفدان التاريكت  ع مجاالت ال اياسات 2030التنميت الم اتدامت لما   
 الرئي ااايت التع  ع االساااتثمار والتجار  والتموي  والديون والت نولوجيا، عن عريق التمفم  تاااك  ك ر مباةااار من
التجار  اإلنمائيت  ع الصا ن، واالسات ا   مباةار  من الألدرات المؤسا ايت الألائمت  ع الصا ن. و ع  قا الصاد ، 

 قد  األون تا  تحف ا  متممألا ، مثا  عن الألدر  االستراتيجيت عفى تحم  الديون وع ار  الديون  ع إ  وعيا.

 تحسين القدرة التنافسية -جيم 

 أ ري يت  ع تمزيز قدرت ا التنا  يت  م اعدت ا عفى تح  ن أ ا  األسواي  ع يدعم األون تا  ةفدانا   -33
ة ن الدول واألساااااااااااااواي. وي ااااااااااااااعد   لفم ا أ ري يا، وزيا   ك ا   أج زت ا الحكوميت، وتحأل ق توزيت أ نااااااااااااا   

الممفومات األون تا  البفدان  ع أ ري يا عفى ت  ئت ة ئت مواتيت لاسااااااات ا   من ال رر التع تتيح ا ت نولوجيا  
 واالتصاالت، وعفى استودا   قه الت نولوجيا لتتجيت التجار  من خال التجار  اإلل ترونيت.

، واصاااااا  األون تا  تألديم مدخات تألنيت  تاااااا ن 2020 ع عا    الملكية الفكرية من أجل التنمية  -34
الألنايا الرئي يت المتمفألت  حألوي المف يت ال  ريت  ع إعار منألألت التجار  الحر  الألاريت األ ري يت. وعنا  عفى 

األون تا  خبرته  ع مجال المف يت ال  ريت واالساااااتثمار وعنتاج   ةاااااار عفب من أمانت جماعت ةاااااري أ ري يا،  
 ااااااااتحناااااااارات الصاااااااا دالنيت مت الجمعيت التتااااااااريعيت لتااااااااري أ ري يا  ع اجتماا  تاااااااا ن متااااااااروا قانون الم

الم اااااااتحنااااااارات الصااااااا دالنيت. ونمم األون تا  أيناااااااا   ع إ  وعيا وأوكندا وك نيا وجماعت ةاااااااري أ ري يا عد  
مت من حفألات عم  تدريبيت ركزت عفى حوا ز االسااااااااااااااتثمار من أج  اإلنتاج المحفع واإلمدا ات الم ااااااااااااااتدا

، حنااااااار األون تا  االجتماا األول لف ريق المام  2020المناااااااا ات الح ويت. و ع تتااااااارين الثانع/نو مبر  
 التألنع الممنع  المف يت ال  ريت  ع إعار منألألت التجار  الحر  الألاريت األ ري يت، القي ُعألد  ع أ يع أ ا ا.

ه أول خريألت عالميت لألوان ن ال ناااااااااااا   ق  برنامج التتّبع العالمي لقوانين الفضتتتتتتتاء اإللكتروني  -35
حالت تتريمات التجار  اإلل ترونيت  ع مجال الممامات اإلل ترونيت وحمايت الم ت فس  تتتبتاإلل ترونع التع  

، مما يب ن التألد  المحرز  ع اعتما  التتااااريمات وجرائم ال نااااا  اإلل ترونعوحمايت البيانات والوصااااوصاااايت  
ز  ع ال نوات األخ ر  تألد  كب ر  ع اعتما  التتريمات ذات الصفت.وأي  يرات متب يت. و ع أ ري   يا، ُأحره

ُعألاهدت الادور    فري  الباراء الحكومي التدولي المعني بتالتجتارة اإللكترونيتة والقتصتتتتتتتتتاد الرقمي  -36
وركزت عفى المنصااااااااااااات الرقميت  2020الرا مت ل ريق الوبرا  الحكومع الدولع  ع تتاااااااااااارين األول/أكتوعر  

 50ول د ال يمت  ع البفدان الناميت وآ ار ا عفى ال اااااااااياساااااااااات الوعنيت والدوليت. وحنااااااااار الدور  أكثر من وت
ةفدا   ع أ ري يا لمناقتات المواًايت ذات الصافت  ال اياساات من أج  تحأل ق أقصاى قدر من   25متااركا  من 

 ديات المرتبألت ةقلس.المكاسب اإلنمائيت من التجار  اإلل ترونيت واالقتصا  الرقمع والتصدي لفتح
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ت ادف  اقه المباا ر  إلى تمك ن المرأ   ع االقتصاااااااااااااااا  الرقمع  مبتادرة التجتارة اإللكترونيتة للمرأة  -37
تحأل ق أ دا  ا عفى  ا ت أ ما   ع مبا ر   ع لاوعنا  ساياساات أكثر ةاموال  وتمك نا  وع ئات تنميميت. وتركز  

، ُعألد  ع تموز/يوليه 2020حوار  تاااا ن ال ااااياسااااات. و ع عا   ةنا  الألدرات، وعنا  المجتممات المحفيت، وال
فِّتإل صااااا   راساااااع رئي اااااع عفى اإلنترنت أل ري يا الناعألت  ا  ع أ ري يا الناعألت  ال رن ااااايت   ن ف زيت، واساااااُت ه

 أنتألت لمجتمت التجار  اإلل ترونيت لفمرأ ، و و ةبكت من رائدات األعمال الرقميت.

 مد االنت ا  من تأل يم لمد  االسااااتمدا  لفتجار  اإلل ترونيت  ع  لكترونية استتتتراتيجيات التجارة اإل -38
، ساااااااااتواصااااااااا  ةنن ةقل ج و  ا الراميت إلى اساااااااااتودا  التحول الرقمع لت اااااااااريت التنميت والتنويت 2020عا   

أ نا  حفألت عم    ،2020االقتصااا ي وعتاحت  رر المم  والتجار . وتم التصااديق  ع تتاارين الثانع/نو مبر  
عفى تألرير لم ااااعد  ةوت اااوانا  ع   ،ناااا  ا األون تا  ووزار  االساااتثمار والتجار  والصاااناعت  ع ةوت اااوانااسااات

تأل يم لمد  االساااااااااااتمدا  لفتجار    2020وًااااااااااات اساااااااااااتراتيج ت ا الوعنيت لفتجار  اإلل ترونيت. وُأجرهي  ع عا   
اإلل ترونيت  ع ك نيا مت   ئت اإلل ترونيت  ع كوت  ي وار. ووًاااااااااااات األون تا  اسااااااااااااتراتيجيت وعنيت لفتجار   

االتصاالتل وت خق عمفيت صياكت االستراتيجيت ةن ف يتم  الحكومت   كمف ا من أج  ممالجت الألنايا ذات 
الصفت عفى نألاي ال ياسات  موتفي أعيا  ا. وعنا   عفى عفب من وزار  التجار  والصناعت  ع رواندا، قا  

جار  اإلل ترونيت  التتااااااور مت أصاااااحا  المصااااافحت من الألألاع ن األون تا   صاااااياكت اساااااتراتيجيت وعنيت لفت
. 2011الواار والماا   ع روانادا وعتمويا  من الممف ات المتحاد ل وساااااااااااااا تم إعاي االسااااااااااااااتراتيجيات  ع عاا   

وساااااايناااااات األون تا  ولجنت الجماعت االقتصااااااا يت لدول كر  أ ري يا اسااااااتراتيجيت إقفيميت لفتجار  اإلل ترونيت 
 ات تن  ق لنمان االت اي  ع متاركت الفجنت وجميت الدول األعنا  الوم ت عتر.تتألفب إنتا  آلي

، أجر  األون تا  2020 ع عا    دعم المتتابعتة والتنفيتي ايمتا يبه جالفية التجتارة اإللكترونيتة  -39
 كتا    2020ةفدا ، ونتااااااااااار  ع تتااااااااااارين الثانع/نو مبر    18اساااااااااااتمراًاااااااااااا  ةااااااااااااما  لتن  ق التوصااااااااااايات  ع 

Fast-Tracking Implementation of eTrade Readiness Assessments  التن  ااااق ال ااااااااااااااريت(
لتأل يمات االستمدا  لفتجار  اإلل ترونيت(. ويبرز التألرير عد  توصيات ُن ِّهقت ةنجاح ة ن البفدان الثمانيت التع 

ول بريا ولي ااااااااااوتو   جر  اسااااااااااتمراًاااااااااا ا  ع أ ري يا، و ع أوكندا وعورك نا  اسااااااااااو وتوكو وزامبيا وال اااااااااانيال
 تااا ن إةااارا    2021مم   ع الرعت األول من عا   الومدكتاااألر. وكان من المألرر عألد ساااف ااافت من حفألات  

أصااااااحا  المصاااااافحت وتنميت الألدرات من أج  ت ااااااريت عمفيت االسااااااتمدا  لفتجار  اإلل ترونيت، والترك ز عفى 
م اات  دا  من تأل يم مد  اسااتمدا  التجار    ةفدا   14أولويات المتاااريت عفى الصاام د الوعنع و/أو اإلقفيمع  ع  

 اإلل ترونيت  ع أ ري يا.

نمرا  لفجااائحاات، نمم األون تااا   ااقا الحاادأل ألول مر     2020أستتتتتتتتتاو  األونكتتاد اإللكتروني لعتام   -40
 2 000 حفألت  راساايت ةاابكيت رخيمت الم ااتو  وموًااوعيت حناار ا أكثر من  14 متاااركت عن  مد، ح ث نمم  

 ةفدا   ع أ ري يا الجف ات المواًيعيت وسا موا    ا. 32دا . وحنر ممثفون من ةف 134متار  من 

ي اااااااااااعد األون تا   بناء القدرات في مجاا الستتتتتتتياستتتتتتتات المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا والبتكار  -41
ر، عفى البفدان، من خال ةرنامجه الألوي  األمد الساتمرا  ال اياساات المتمفألت  المفم والت نولوجيا واالةت ا

صااياكت سااياسااات المفم والت نولوجيا واالةت ار  ما يتماةااى مت أ داف التنميت الم ااتدامت. ونمرا  لفصااموعات 
النااجمات عن الجاائحات، ن اق األون تاا  تاداة ر مم نات لفتو يف من آ اار اا، مثا  اسااااااااااااااتنااااااااااااااا ات اجتمااعاات مت 

 تر  المتااااامولت  التألرير، أجر  أصاااااحا  المصااااافحت  ع البفدان الم ااااات  د  التع تتاااااار  عن  مد. وخال ال
، ومن المتوقت أن ينت ع 2020األون تا  اساااتمراًاااات ال اااياساااات التاليت: ةوت اااوانا، ةدأ  ع منتصاااي عا   

ل أوكندا، ُنتاااااااار التألرير  ع تتاااااااارين 2020ل إ  وعيا، ُنتاااااااار التألرير  ع آذار/مارس  2021 حفول آ /أك ااااااااألع  
،  2019عفى تن  ق أنتااااااألت المتا متل زامبيا، ةدأ  ع أواخر عا     ،  االت اي مت حكومت أوكندا 2020األول/أكتوعر  

الم اااااااات  د    . ويألد  األون تا  لصااااااااانمع ال ااااااااياسااااااااات  ع البفدان 2021ومن المتوقت أن ينت ع  حفول أيار/مايو  



TD/B/68/2 

13 GE.21-04768 

التدريب  ع مجاالت المفم والت نولوجيا واالةت ار واأل داف اإلنمائيت لألل يت.  مفى سااااااااااب   المثال، ةااااااااااار  
،  ع ساف افت من 2020م اؤول ن حكوم  ن من أنيوال،  ع تتارين الثانع/نو مبر وكانون األول/ ي امبر  ساتت 

الدورات التدريبيت التجريبيت عفى اإلنترنت ةاااااااااار   ع قيا ت ا األون تا  ومنممت األمم المتحد  لفترعيت والمفم 
 ر الت نولوجيا. وينبيع لفبفدان الناميت والثألا ت  ع إعار  ريق المم  المتااتر  ة ن الوكاالت التا ت  ليت تي اا 

أن تمزز البحاث المفمع لجنع إمكااناات المفم والت نولوجياا واالةت اار. و ع  اقا الصاااااااااااااااد ، أعفق األون تاا  
، ةرنامجا  لفمالمات التاااااااا ات يركز عفى إ  وعيا 2020وجاممت أوكاياما، اليا ان،  ع تتااااااارين الثانع/نو مبر  

 تألر ومصر.وعوت وانا وال ام رون ومدك

 تعفيف تعددية األطراة -داا 

، أجر  األون تا  2020 ع عا     تقديم المستتتتتتاعدة لالتحاد القتصتتتتتتادي والنقدي لئر  أفريقيا  -42
اسااتمرا  النمرا  الألوعع الثانع لألوان ن وسااياسااات المنا  اات  ع االتحا  ونتاار التألرير خال مؤتمر األمم 
المتحد  الثامن الممنع  اسااااااااااتمرا  جميت جوانب مجموعت المبا ئ والألواعد المنصاااااااااا ت المت ق عف  ا ات اقا  

ت التجاريت التأل  ديتل وقد  التألرير عد  توصااااااااايات لإلصااااااااااح متمد  األعراف من أج  مكا حت الممارساااااااااا
المؤسا اع والألانونع من أج  تح ا ن  ماليت نما  المنا  ات  ع االتحا  وتمزيز تماونه مت نما  المنا  ات  ع 
الجماعت االقتصااااا يت لدول كر  أ ري يا. وساااااعد األون تا  االتحا   ع إعدا  متااااروا الئحت  تاااا ن عمفيات 

 حفألت عم  لفتصااااااااااااااديق عفى   2020، واختُتم  ع تموز/يوليه 2019ع إعار عم  ةدأ  ع عا   االندماج،  
المتااااروا. وساااا زو  اعتما   قه الائحت االتحا  االقتصااااا ي والنألدي لير  أ ري يا و وله األعنااااا  الثمانع 

. وسااااي اااااعد   عار تنميمع ومؤساااا ااااع مناسااااب لتأل يم عمفيات االندماج  ع واليات ا الألنااااائيت تأل يما   ماال  
التماون مت االتحا  االقتصااااااااااا ي والنألدي لير  أ ري يا من أج  وًاااااااااات أ وات إحصااااااااااائيت ل ياس وتحف   
التجار   ع الودمات  وله األعناا   ع صاياكت ساياساات  ع مجال الودمات مصاممت خصايصاا  لأل داف 

، 2021ى ني ااااااااااااااان/أةري  إل 2020اإلنماائيات واالجتمااعيات واالقتصااااااااااااااا يت لفادول. و ع ال تر  من أيار/مايو  
تنااااامن المتاااااروا األنتاااااألت التاليت التع قا  ة ا األون تا : توقيت مقكر  ت ا م مت المصااااارف المركزي لدول 
كر  أ ري يا لوًااات من جيت لت اليف التاااحنل وتوقيت مقكر  ت ا م مت ال ااانيال لف يا ، قب  نتااار ا  ع  ول 

لممفوماات يمكن لفادول اسااااااااااااااتواداماه  ع تجميت أخر   ع المنألألات، ةتجرعات نماا  إحصاااااااااااااااائع لت نولوجياا ا
 اإلحصا ات ونتر ال ووًت النما   ع صييته الن ائيت.

 موجب مقكر  ت ا م، ي دف األون تا    تقديم المستتتتاعدة في الشتتتترق األوستتتتط وشتتتتماا أفريقيا  -43
يت لير  آسااايا ومنممت التماون والتنميت  ع الم دان االقتصاااا ي ولجنت األمم المتحد  االقتصاااا يت واالجتماع

، ُعألدت حفألت  راساااايت ةاااابكيت مت 2020إلى تمزيز سااااياسااااات منا  اااات  مالت  ع المنألألت.   ع تموز/يوليه  
أصاااااااحا  المصااااااافحت ناق  خال ا ممثفون ل ااااااافألات المنا  ااااااات  ع المنألألت التحديات التع ووج ت خال 

ًاحت الحفألت الدراسايت التابكيت  ور الجائحت والتداة ر التع اتوقت ا ال افألات لحمايت المنا  ات وتمزيز ا. وأو 
المنممات اإلقفيميت والدوليت والألريألت التع يمكن أن تدعم ة ا ساااااافألات المنا  اااااات  ع الت يف مت التحديات 

، واسااااتنااااا ته 2021الجديد . وُعألهد المنتد  المتااااتر  الثانع لفمنا  اااات  ع المنألألت المرعيت  ع آذار/مارس  
   ئت المنا  ت  ع مصر.

، 2020 ع أيار/مايو    ن في تطاي  منظور جنستتتتاني على عمل منظمة التجارة العالمية التعاو -44
ةااااااار  األون تا   ع تنميم حفألت  راساااااايت ةاااااابكيت  ع  قا الصااااااد  مت مركز التجار  الدوليت ومنممت التجار  

لتجاريت. المالميت لم اااعد  الحكومات عفى إ ماج الألنااايا الجن ااانيت  ع ال ااياسااات والبرامف والم اوًااات ا
وًاااام المتاااااركون  ع الحفألت الدراساااايت التاااابكيت متااااارك ن من  ور  األون تا  التدريبيت عفى اإلنترنت  تاااا ن 
التجار  والتااؤون الجن ااانيت،  ما  ع ذلس من أ ري يا. وكانت  قه الحفألت الدراساايت التاابكيت جز ا  من سااف اافت 
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التمك ن االقتصااااااااا ي لفمرأ   مناساااااااابت المؤتمر من المبا رات المرتبألت  اإلعان المتااااااااتر   تاااااااا ن التجار  و 
د  ع ةوينع آيرس  ع كاانون األول/ ي اااااااااااااامبر  . وينااق  2017الوزاري لمنممات التجاار  الماالميات الاقي ُعألاه

المؤيدون إمكانيت زيا   تمميم مراعا  الألنااااااايا الجن ااااااانيت  ع أعمال منممت التجار  المالميت  اعتبار ا تألدما  
 ظ  اإلعان.عبيعيا   ع عمف م  ع 

، تماون األون تا  مت المنممت البحريت الدوليت 2020 ع عا     التعاون بشون قضايا تئير المناخ  -45
ةوصا  ا خب را  م اتألا  ي اتمر  موتفي تأل يمات األ ر التع ُقدِّهمت إلى المنممت وتنامنت مألترحات  تا ن 

 ئت  ع النأل  البحري. والحظ األون تا  تداة ر قصاااااااااا ر  األج  لفم اااااااااااعد   ع الحد من انبما ات كازات الد 
إذا كانت التأل يمات ةااااااااااااااامفت  ما خيه ال  ايت وما إذا كانت تراعع كما ينبيع االحتياجات المحد   لفدول  ما

الجزريت الصاااي ر  الناميت وأق  البفدان نموا . وُعألهدت الدور  الثامنت الجتماا الوبرا  المتمد  ال ااانوات الممنع 
وركزت عفى الت يف مت تي ر   2020يات التجاريت وتي ا ر التجار   ع تتارين األول/أكتوعر   النأل  والفوج ات

، مما أتاح منتد  لفمناقتات  تا ن  قا 2030المناخ  ع الموان  البحريت  عما  لوألت التنميت الم اتدامت لما   
وحناااااااااااار الدور    الموًااااااااااااوا يمكن أن ي اااااااااااااعد  ع إ را  االجتماعات والممفيات الحكوميت الدوليت المألبفت.

 ةفدا . 20متاركا  من أكثر من  30متاركون من أ ري يال وحنر ا أكثر من 

واصاااا  األون تا  تألديم الدعم التألنع إلى   تقديم الدعم في المفاو تتتات التجارية متعددة األطراة  -46
ميات وتن  ق البفادان والتجمماات النااميات  ع متاااااااااااااااركت اا  ع الم ااوًااااااااااااااات التجااريات المتماد   األعراف واإلقفي

االت ااقاات التجااريات النااتجات عن اا. وقُادِّه  الادعم التألنع إلى جزر الألمر وزمبااةوي وساااااااااااااايتاااااااااااااا ا  ومادكتااااااااااااااألر 
وموريتاااا وس اسااااتمدا ا  لتمم ق الم اوًااااات  ع مجاالت التجار  والتنميت الم ااااتدامت وقواعد المنتاااا   موجب 

والجنو  األ ريألع. وسااااااااااُ ن ق  ع ال تر  ات اي التااااااااااراكت االقتصااااااااااا يت ة ن االتحا  األوروعع وةااااااااااري أ ري يا  
متااااااااااااااروا لألون تااا  واالتحااا  األوروعع ومنمماات األمم المتحااد  لفتنمياات الصااااااااااااااناااعياات لادعم  2021-2023

 موزامب ق  ع تن  ق النمانات  موجب ات اي التراكت االقتصا يت.

ت لفتماون التألنع أعفق األون تا  عد  متاااااري  تقديم الدعم في تنفيي ستتتياستتتات التجارة والبدمات  -47
 عما  لصااااياكت ال ااااياسااااات التجاريت والم اوًااااات التجاريت، وال ساااايما  تاااا ن االننااااما  إلى منممت التجار  
المالميت،  ما  ع ذلس إعار مت ام  ممزز ومتاااااااااروا ةرنامف األمم المتحد  اإلنمائع لدعم انناااااااااما  جنو  

ت اي المتمفق  النما  المالمع لأل نااااافيات ال اااااو ان. وواصااااا  األون تا   عم الدول األعناااااا   ع ت م   اال
التجااريات والج و  المباقولات إلنمااش النماا   ااعتبااره منبرا   ريادا  لفتمااون خيماا ة ن ةفادان الجنو . و ع مجاال 
الودمات، تماون األون تا  مت االتحا  األ ريألع  ع المناقتاات المتمفألت  كي يت  عم صاياكت وتن  ق ساياساات 

، ةاركت م وًيت االتحا  األ ريألع  ع الدور  الثامنت الجتماا 2020ت. و ع أيفول/سبتمبر  التجار  والودما
الوبرا  المتمد  ال اااااانوات  تاااااا ن التجار  والودمات والتنميت، القي تناولت المناقتااااااات خيه تن  ق البروتوكول 

 المتمفق  الودمات  ع ات اي منألألت التجار  الحر  الألاريت األ ري يت.

 تاا ن ال اانت الدوليت لاقتصاا    74/198 ع إعار قرار الجمعيت المامت    القتصتاد اإلبداعي    برنامج -48
، نمم األون تا  حوارا   تااا ن ال اااياساااات التجاريت لمناقتااات ال ي يت 2021اإلةداعع من أج  التنميت الم اااتدامت،  

جميت، وذلس ةتبا ل التع يمكن ة ا لفصااااااااناعات اإلةداعيت أن ت اااااااا م  ع انتماش اقتصااااااااا ي عالمع ةااااااااام  لف
، 2021 ال ياسات واالستراتيجيات التع تن ق ا الحكومات، وعت ن أ ن  استودا  لفمنصات الرقميت. و ع عا 

كيااانااا  آخر من كيااانااات األمم المتحااد  ل يااا   عمفياات إعاادا  منتاااااااااااااور عن آ ااي   11أقااا  األون تااا  تماااونااا  مت 
مت خألت التنميت الم ااااااااااتدامت   74/198ألرار  االقتصااااااااااا  اإلةداعع يوًاااااااااا   تااااااااااك  خار كيف يتماةااااااااااى ال

وين ل ة ا. وعاإلًاااااا ت إلى ذلس، وًااااات األون تا  خريألت عريق لفتماون المتاااااتر  واألنتاااااألت   2030 لما 
 لاحت ال  ال نت الدوليت لاقتصا  اإلةداعع من أج  التنميت الم تدامت. 2021التع ستن ق  ع عا  
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 همتمكين الناس والستثمار في مستقال -لاء 

يتاام  عم  الدعو  القي قا   ه األون تا   عما  لفتنميت  ع أ ري يا تألديم الدعم  ع   ريادة األعماا  -49
 اااياساااات ريا   األعمال ُيدعم لوًااات اساااتراتيجيات وعنيت لمجال تنميت المتااااريت، وال يزال إعار األون تا   

ائم عفى توا ق ، ُعألهدت حفألتان  راساااا تان ةاااابك تان لصااااياكت ن ف ق2020موجَّ ت لريا   األعمال. و ع عا   
ا را   تااااااااا ن وًااااااااات اساااااااااتراتيجيت وعنيت لريا   األعمال  ع أنيوال. وخال ال تر  المتااااااااامولت  التألرير، قد  

مركزا  من مراكز إمبريتيس  ع أ ري يا، كما عألد  ع الكوس، نيج ريا،  ورات  15األون تا  الم اااااااااااااااعد  إلى  
 يتيس الحديثت لجميت مراكز إمبريتيس  ع أ ري يا. لتدريب المدرع ن و ورات ص وف رئي يت  ت ن من جيت إمبر 

 التماون مت الفجنت االقتصاااااا يت أل ري يا والفجنت   التعاون بشتتتون المستتتاواة بين الجنستتتين والتجارة   -50
االقتصااااااااااااااا يات ألوروعاا، يألو  األون تاا  ةتجرعات قيااس نوا الجنع  ع التجاار ، ح اث ةادأ المما  الم اا يمع  ع 

، نتااااااااار األون تا ، مت الم وًااااااااايت األوروعيت ومنممت المم  الدوليت و  ئت 2020مايو  . و ع أيار/2018 عا 
األمم المتحد  لفم اااوا  ة ن الجن اا ن وتمك ن المرأ ، موجز ال ااياسااات الممنون "نوا الجنع والتجار : تأل يم أ ر 

 تا  موجز ال اااياساااات ، نتااار األون2020االت اقات التجاريت عفى الم ااااوا  ة ن الجن ااا ن". و ع حزيران/يونيه  
 الممنون "المم  عفى نجاح االت اقات التجاريت خيما يو  الم اوا  ة ن الجن  ن: البيانات واإلحصا ات".

 مالحظات تتامية -رابعاً  

من النااروري تح اا ن اإلحصااا ات ونوعيت البيانات،  نااا  عن النمم ا ليت لفبيانات الجمركيت،  -51
ساات. و ع  قا الصاد ، يتي  مؤةار الألدرات اإلنتاجيت لصاانمع ال اياساات من أج  إجرا  تحف   ج د لف ايا

قيااس أ ا  ةفادان م  ع تحأل ق أ ادا  م اإلنماائيات الوعنيات وقادرت م عفى تحأل ق أ اداف التنميات الم ااااااااااااااتادامات. 
من ويتي  المؤةاااار المالمع المتمد  األ ما  المركب لفبفدان أن تحد  م ااااتويات قدرات ا اإلنتاجيت عفى مر الز 

ًاا ت إلى ذلس، ت دف متااريت أسايكو ا إلى م ااعد  البفدان  ع إصااح األنممت واإلجرا ات  وُت يهِّم ا. وعاإل
ةااااى مت المماي ر الدوليت وأ ناااا  الممارسااااات، وي اااااعد نما  أساااايكو ا عفى أتمتت اوالنمم الجمركيت  ما يتم

االتحا  االقتصا ي والنألدي لير  أ ري يا إجرا ات تي  ر التجار . وعاإلًا ت إلى ذلس، تماون األون تا  مت 
من أج  وًاااااااااات أ وات إحصااااااااااائيت ل ياس وتحف   التجار   ع الودماتل وساااااااااات اااااااااااعد  قه األ وات الدول 
األعنااااا  عفى وًاااات سااااياسااااات  ع مجال الودمات، مصااااممت خصاااايصااااا  لأل داف اإلنمائيت االجتماعيت 

 واالقتصا يت لفبفدان.

مماااا  التماااااونع الااااقي يألو   ااااه األون تااااا  مت كيااااانااااات األمم المتحاااد  ويبرز  ااااقا التألرير أ مياااات ال -52
والمنممات الدوليت وممثفع الوزارات وأصااااااااحا  المصاااااااافحت  ع تألديم الم اااااااااعد  التألنيت لتحأل ق أ داف التنميت 
ًات ن ف مت اق إزا   الم اتدامت. وال يزال األون تا  يممِّق تماونه مت المنممات الدوليت من أج  تمزيز عمفيت و

، 2020التجار  والم اعد  اإلنمائيت  ع أ ري يا.  مفى سب   المثال، تماون األون تا ،  ع كانون األول/ ي مبر  
مت الفجنت االقتصاااا يت أل ري يا و  ئت األمم المتحد  لفم ااااوا  ة ن الجن ااا ن وتمك ن المرأ  لتنميم  ورات تدريبيت 

ت من رائدات األعمال  تااااااااا ن ال رر المتاحت  ع إعار ةاااااااااا   100عن التوجيه وعنا  الألدرات ل ائد  أكثر من  
، أعفق األون تااا ، مت ممثف ن لفوزارات وأصاااااااااااااحاا  2020منألألاات التجااار  الحر  الألااارياات األ ري ياات. و ع عااا   

 المصفحت، عد  أنتألت لبنا  الألدرات والم اعد  التألنيت  ع ةفدان أ ري يت.

امف اسااااااااااااااتجاا ات لألزمات. وخال  اقه الجاائحات، قد  وتم ر الجاائحات أ ميات المرونات  ع توأليط البر  -53
من خال اسااااااتودا  المنصاااااات   تألديم ااألون تا  خدماته  ألريألت مرنت،  ما  ع ذلس عن عريق التحول إلى  

اإلل ترونيت. وعفى الركم من الأل و  الم روًاااااااات عفى ال اااااااا ر، واصاااااااا  األون تا   عم متاااااااااريت التنميت  ع 
، قد  األون تا  خدمات إلى ج  البفدان  ع أ ري يا.  مفى سااااااااااااب   المثال، سااااااااااااا م 2020و ع عا     لأ ري يا
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األون تاا   ع حزيران/يونياه  ع اجتمااا الوبرا  الاقي نمماه االتحاا  األ ريألع  تااااااااااااااا ن البروتوكول المتمفق 
    ع قناااااااااااايا والقي ركزت المناقتاااااااااااات خيه عفى الجائحت وعاقت ا  وألر احتمال حدوأل زيا  19- كو  د

 ت ويت المنازعات ة ن الم تثمرين والدول  ع أ ري يا.

مجموعت واسااااامت   2020و ع  قا الصاااااد ، قد  األون تا   ع عا     لواالساااااتثمار  و م تاح التنميت -54
بفدان  ع أ ري يا  ع مجال االساااااتثمار والمتااااااريت. ويألد  األون تا  إلى البفدان األ ري يت المن الودمات إلى  

 ع مجال ةنا  الألدرات والتماون التألنع  ع مجال االساااتثمار من أج  التنميت. ويدعم األون تا  أيناااا  الدعم  
وًاات سااياسااات نما  ات اقات االسااتثمار الدوليت من خال البحوأل وتحف   ال ااياسااات، وعنا  توا ق ا را ، 

 وأنتألت الم اعد  التألنيت.

تمري يت عنصاااااران أسااااااسااااايان لتمزيز التجار  األ ري يت والت ام  اإلقفيمع وممالجت الحواجز ك ر ال -55
من أجا  التنميات. ويمما  األون تاا  مت االتحاا  األ ريألع وأماانات منألألات التجاار  الحر  الألااريات األ ري يات عفى 

المتمفق  االحواجز ك ر التمري يات لبروتوكول منألألات التجاار  الحر  الألااريات األ ري يات  تااااااااااااااا ن  5تن  اق المر ق  
 ع ال اااااااافت، القي يتاااااااام  اسااااااااتحداأل آليت إل ترونيت لإلةا  عن الحواجز ك ر التمري يت ورصاااااااد ا التجار   

 ولت عناوا   ع االتحا  األ ريألع  ع زيا   التا اخيت التنميميت   12،  عم األون تا   2020وعزالت ا. و ع عا   
  ت ن التداة ر ك ر التمري يت عن عريق جمت الفوائ  من موتفي الدول.

ع الرقمنت  ع التجار  أ ميت  ع التنميتل و ع  قا الصد ، يدعم األون تا  البفدان  ع أ ري يا وت ت  -56
 ع تمزيز اساتمدا  ا لفمتااركت  ع التجار  اإلل ترونيت واالقتصاا  الرقمع واالسات ا   من ما. وتتام  األنتاألت 

اإلل ترونيت واالقتصاا  الرقمع،   واألحداأل ذات الصافت  ورات  ريق الوبرا  الحكومع الدولع الممنع  التجار 
ومؤةاااااااااااااار األون تاا  ومباا ر  التجاار  اإلل ترونيات لفجميت، والبحوأل المتمفألات  االتجاار  اإلل ترونيات والجاائحات،  

 تااااااااا ن التجار  اإلل ترونيت الواصااااااااات  الممامات التجاريت التع تجري ة ن مؤسااااااااا ااااااااات تجاريت   2020 لما 
 .ت نيت ومنألألت البحر ال اريبعوم ت فس: ت فيط النو  عفى أمريكا الا

 الموارد المالية المرصودة ألفريقيا -تامساً  

ه نحو أ ري يااا مااا يمااا ل 2020 ع عااا   -57  ع المااائاات من إجمااالع ن ألااات متااااااااااااااااريت  38,94، ُوجااِّه
 والرا  )مؤقت(. و قه الن اااااااااابت  ع األ نى  13  670  071  أي مبفغاألون تا  الوعنيت واإلقفيميت واألقاليميت،  

 .2015منق عا  
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