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 مجلس التجارة والتنمية
 الدورة التاسعة والستون 

 2022تموز/يوليه   1 -حزيران/يونيه   20جنيف، 
 من جدول األعمال المؤقت 7البند  

                                              األنشطة التي اضطلع بها األونكتاد دعما  ألفريقيا  

 *تقرير األمينة العامة لألونكتاد  

 موجز  
                                                                                     يتناول هذا التقرير األنشططططططططططططع  التا انططططططططططططعري ياا األونفتاة ةعما  أل/ري يا /ا ال تر  من   ا /  

. ويصط  التقرير  رر عم  األونفتاة عرى التنمي  /ا  /ري يا /ا 2022إلى نيسطان/ يري    2021 مايو
المجاالت التالي : تحوي  االقتصطاةات  وماالج  موانن العطا  واناا القد   عرى الصطموة  وتحسط ن 

تادة   األنراف  وتمك ن الناس واالسطططططططططتسما  /ا مسطططططططططتقبرا . ويتحق  األرر  القد   التنا/سطططططططططي   وتازيز  
األونفتاة، وها البحث وتحر   السطططططططياسطططططططات، واناا توا/  ا  اا   رئيسطططططططي  السلر  لام إنا  األ كان ال /ا

الحكوما الدولا، والمسططططططاعد  التقني . ويتعططططططمن هذا التقرير قائم  أل ر ةططططططامر  ةاألمسر  عرى الفي ي  التا 
/ا   34,7                             و جط  ه نحو  /ري يطا مطا  اطاةل    ، 2021 امط  ياطا األونفتطاة لتحق   النتطائ  /ا  /ري يطا. و/ا عطا   

 16 246 561المائ  من إجمالا ن قات مشططا يي األونفتاة الونني  والقريمي  واألقاليمي ،  م ما يبر   
                ةوال ا  )مؤقت(. 
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 مقدمة -     أول   
 2021                                                                                       يور   هذا التقرير األنشططع  التا انططعري ياا األونفتاة ةعما  أل/ري يا /ا ال تر  من   ا /مايو   -1

  . ويارض  مسر  عرى  رر عم  األونفتاة عرى التنمي  /ا  /ري يا /ا المجاالت التالي :2022إلى نيسان/ يري   
وتحس ن القد   التنا/سي   وتازيز    تحوي  االقتصاةات  وماالج  موانن العا  واناا القد   عرى الصموة 

 تادة   األنراف  وتمك ن الناس واالستسما  /ا مستقبرا .

واألونفتاة هو ه ئ  األم  المتحد  المكر   ةمسططططاعد  البردان النامي ، ةما / اا الدول األععططططاا /ا   -2
،  والتفنولوجيا وااليتفا ، وتموي  التنمي  /ري يا، /ا تسططر ر التجا   الدولي  ومجاالتاا المتراةع ، من قب   الار  

  واالستسما ، من  ج  تحق   التنمي  المستدام  واروغ  هداف التنمي  المستدام . ويادف األونفتاة إلى المساعد 
عرى يناا قد   البردان األ/ري ي  عرى الصطططططططططموة من خلل تازيز قد تاا عرى المشطططططططططا ك  ةشطططططططططك    م  /ا  

لرصدمات االقتصاة   الاالمي  مس  ترك الناجم  عن جائح  مرض / روس كو ونا  التجا   الدولي  والتصدم
( وتغ ر المناخ وانادا  االسطططتقرا  الجغرا/ا السطططياسطططا والتاا/ا مناا. ويتجرى التزا  19-) و/ د 2019لاا  

ناسططططبات األونفتاة يتحق   الرخاا لرجميي /ا  /ري يا من خلل مجموع  من األنشططططع  التا تشططططم  تن ي  الم
 لةطرا   حطحاب المصطرح  /ا مناقشط  عوام  محدة  محرك  لرتنمي  االجتماوي  واالقتصطاة   وتباةل الربرات 

والد وس المست اة . ويركز الدع  المقد  إلى  /ري يا عرى الجوانب الشامر  لقعاعات متادة  فيما ي ن جميي 
ا ب األونفتاة ةالتااون مي يردان /ا  /ري يا وكيانات األ                                              م  المتحد  األخرى، كما  ن هذا الدع  مدم   /ا                                                         ةطططط 

 ألونفتاة.ليرنام  الام  الواسي 

 النقاط الرئيسية -       ثانيا   

 األحداث الرئيسية -ألف 

الدورة الخامسةةةةةةةة عشةةةةةةةرة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ماألونكتاد الخامس عشةةةةةةةر    -3
تشةةري)   7إلى  3جتاون وجنيف  في الفترة م) المنعقدة في شةة ه يجي) مافتراضةةي وح(ةةور    في بريد

. تحت ةطاا  ممن عد  المسطاوا  والعطا  إلى الرخاا لرجمييم،  تاأل األونفتاة الرام   2021األول/أكتوبر  
عشططر /رحطط  لرمجتمي الدولا لمناقشطط  وليات وتداي ر سططياسططاتي    سر /االي  تادف إلى مواام  خع  التنمي   

نطي العبياا الجديدم الاالما الناج  عن الجائح . وتناولت الدول األععطاا مي مالو  2030المسطتدام  لاا  
/ا األونفتاة الرام  عشططططططططططططر، وهو مؤتمر  ئيسططططططططططططا لألم  المتحد  /ا عقد الام  من  ج  تحق    هداف 

، االحتيططاجططات الفب ر  أل ر المربططا  /ا مجططاالت التجططا   والتمويطط  2030التنميطط  المسططططططططططططططتططدامطط  ةحرول عططا   
                                                                                         والتفنولوجيا /ا مواجا  التحد ات الناجم  عن الجائح . وو/ ر األونفتاة الرام  عشططططططططر منبرا  واالسططططططططتسما

                                                                                                 /ريدا  لردول الجز ي  الصططغ ر  النامي  العطط ي   لتحديد تداي ر االسططتجاة  النر اض عائدات السططياح  والسطط ر 
ةوات الممكن  لتازيز القد ات                                                                       والقد   عرى تحم  الديون  وألق  البردان نموا  /ا  /ري يا لفا تسطططططططططتفشططططططططط  األ

                                                                                            النتاجي   ولردول األععططططاا، وال سططططيما البردان المتوسططططع  الدخ ، لفا تحدة سططططب  المعططططا قدما  /ا إةا    
الديون والتااون الرقما. وناقشططططططططططططططت الدول األععططططططططططططططاا الجرااات الااجر  اللزم  لدع  البردان النامي  /ا  

، و زم  الديون، وتغ ر المناخ، وأل ر ذلك من 19-حات كو/ دالتصططدم لاد  المسططاوا  /ا الحصططول عرى لقا
                                                                             . وكان الجتماعات المائد  المسطتدير  الوزا ي  التا ع قدت  رناا األونفتاة الرام   ( 1) التحد ات أل ر المسطبوق 

  القريما  عشطر الموانطيي التالي : زياة  تموي  التنمي   واعاة  تشطك   سطلسط  ال يم  الاالمي  والقريمي   والتفام  

  

(1) TD/541. 
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   ج  مسطتقب  مرن وةطام  لرجميي ومسطتدا   وتسطر ر التفنولوجيات الرائد  من  ج  تحق   الرخاا المشطتر   من 
وةع  التحول النتططاجا من  جطط  زيططاة  المرونطط  /ا عططال  مططا ةاططد الجططائحطط . وكجزا من يرنططام  األونفتططاة  

 -تمر عرى النترنت /ا نيسططان/ يري                                                             الرام  عشططر، ن  مت سططرسططر  من األحدان والمنتد ات السططاةق  لرمؤ 
، ةما /ا ذلك حرق  ة اسططي  ةططبكي  ةانوان مالصططلت ي ن التجا   والشططؤون الجنسططاني : 2021 يرول/سططبتمبر  

                                                                                                     تحر   ألق  البردان نموا م، والمنتدى اال/تتاحا المانا ةالشطؤون الجنسطاني  والتنمي . وق دمت   عطا  مسطاهمات  
 م.Les 8 du mois until we’re thereون  مإلى مباة   األونفتاة المان 

. و/ر المنتدى، الذم ن مه األونفتاة وةطططططططركابه السطططططططتنبا  المنتدى العالمي السةةةةةاسع لاسةةةةةت مار -4
                                                                                                      السططب  والوسططائ  الف  ر  يتحسطط ن  ةاا االسططتسما  من  ج  التنمي  المسططتدام ، منبرا  عالميا  لرمشططا ك  والحوا  
ةشطط ن القعططا ا الناةططئ  والرئيسططي  المتصططر  ةاالسططتسما  من  ج  التنمي  المسططتدام . واةططتم  المنتدى، الذم 

                                              حدرا  ن ماا األونفتاة، ةما /ا ذلك رلن مؤتمرات   90مشطططططططا  ، عرى   سر من  8  000  سر من    حعطططططططره
قم ، و  اي ح لت لتسططري  الجوائز، ورلن مناقشططات مائد  مسططتدير  وزا ي  ةططمرت مشططا ك   ئي  يوتسططوانا،  

           حدرا   كزت  12                                   وزيرا  من المنعق . واسطتعطاف المنتدى   24و ئي  وز اا مصطر، و ئي  حكوم  المغرب، و
                                                                                               ترك زا  خاحطططططا  عرى  /ري يا، ةما /ا ذلك المنان  االقتصطططططاة   الراحططططط ، واالسطططططتسما  المؤرر، وتازيز  ياة  

ةشط ن         ةل ل  األعمال، والصطح ، وااليتفا  /ا مجال الصطح  الرقمي . واالنطا/  إلى ذلك،  حطد  األونفتاة 
،  حدة عد  مما سططططات ج د  االقتصططططاةم عبر القا  المنان  االقتصططططاة   الراحطططط  /ا  /ري يا: نحو التنويي  

  من خلل تحر   ة اسطططات حاالت إ/راة   تاك  مجموع  متنوع  من القعطططا ا الحاسطططم  المتصطططر  ياذه المنان  
 االقتصاة   الراح  مي مراعا  خصوحيات مرتر  المنان  /ا  /ري يا.

 م تب األونكتاد اإلقليمي ألفريقيا -ساء 

                                                      ، ةو ا   ئيسطططيا  /ا تيسططط ر وتنسططط   المسطططاعد  التقني  التا 2015قريما، منذ عا   يؤةم المكتب ال -5
 قدماا األونفتاة إلى م ونطططي  االتحاة األ/ريقا والدول األععطططاا / اا، والمجموعات االقتصطططاة   القريمي ، 

ر 2021وأل ر ذلك من  حططحاب المصططرح  والشططركاا الرئيسطط  ن /ا  /ري يا. و/ا تشططرين األول/  توار         ،  سطط 
المكتب القريما، ةالتااون مي ةطططط ب  التجا   الدولي  والسططططري األسططططاسططططي ، و مان  منعق  التجا   الحر  القا ي  
                                                                                                  األ/ري ي ، والرجن  االقتصطططاة   أل/ري يا، عقد  ةو   لبناا القد ات ةشططط ن سطططياسططط  المنا/سططط  لردول األنراف /ا  

يادف تازيز /ا  سطططياسططط  المنا/سططط  وتيسططط ر الم اونطططات ةشططط ن   ات اق منعق  التجا   الحر  القا ي  األ/ري ي ،
                                   ةول  نر/ا . واالنططططا/  إلى ذلك، سططططاه   34البروتوكول المتار  ةسططططياسطططط  المنا/سطططط ، وها ةو   حعططططرتاا 

                                                                                                 المكتب القريما /ا اسططططططططتاراض تقنا السططططططططتراتيج تا  التن  ذ الونن ت  ن لبوتسططططططططوانا ونام بيا /ا إنا  منعق   
 القا ي  األ/ري ي .التجا   الحر  

 تتبع ورصد أثر الجائحة على القارة -جيم 

.  قوة األونفتاة 19-السةةةةتجاسة والتعافيب تعالة الموارد المالية م) أجه التنمية في كم) دوفيد -6
                                                                                                هذا المشططططططروص الراب ةحسططططططاب األم  المتحد  لرتنمي ، الذم ي ن  ذ ةالتااون مي الرجن  االقتصططططططاة   أل/ري يا، 
والرجن  االقتصططططططاة   ألمريكا اللت ني  والفا يبا، والرجن  االقتصططططططاة   واالجتماوي   سططططططيا والمحي  الااة . 

ي  وتصطمي  السطياسطات لدى السطرعات الماني  ةقعطا ا االقتصطاة ويادف المشطروص إلى تازيز القد   التشطريصط 
الفرا والمالي  الاام  وتموي  الديون /ا البردان النامي  المنر عططططططط  الدخ  والمتوسطططططططع  الدخ ، لتفون قاة    
                                                                                        عرى االسطططططططتجاة  ةشطططططططك  مناسطططططططب ومبتفر لرجائح  ونطططططططمان التاا/ا الذم  مك ن من تحق    هداف التنمي   

 (.1عمن المشروص خمس  مسا ات عم  ذات حر  مباةر  يبردان /ا  /ري يا )النا  المستدام . ويت 
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  1النا   
األنشةطة اا  اللةلة   -  19-السةتجاسة والنتعا:ب تعالة الموارد المالية م) أجه التنمية في كم) دوفيد

 المباشرة بالدان في أفريقيا

 وقد  ةت هذه المسا ات إلى ما يرا:تغعا  نشع  األونفتاة رلر  من مسا ات الام .  

إلى نموذج    ا  ، اسططططططططططتناة2021و  2020تحر لت محدر  لب ئ  االقتصططططططططططاة الفرا الاالمي  /ا عاما   
السططياسططات الاالمي  لألونفتاة، لرراا اسططتجاةات السططياسططات المحري  /ا سططبا  يردان) (  وتق ي  م صطط  لألرر 

             /ا يردي ن)ب( 19-االقتصاةم الفرا واالجتماعا ألزم  كو/ د

إلى مؤةرات جديد  لألونفتاة      ا   تق ي  لألوناص المالي  /ا منان  مرتا   من البردان النامي ، استناة 
 /ا  /ري يا)ج(   ا  يرد 35عن الحال  المالي ، ةما /ا ذلك 

                                                                                              متتب  ي عالما لشططبك  األمان المالا مي ييانات محدر  عن خيا ات السطط ول  واسططترداماا عرى المسططتويات  
ةولط     54السنطائيط  والقريميط  والاطالميط  خلل الجطائحط  لجميي الطدول األععطططططططططططططاا /ا األم  المتحطد ، ةمطا /ا ذلطك 

  /ري يا.  /ا 

وتتولى لجان إقريمي  ةالتااون مي األونفتاة قياة  ارن ن من مسطططططا ات الام  الرمسططططط . وقد  /عطططططى   
 المسا ان إلى ما يرا:

/ا  /ري يا مي ةل   لتازيز السطططططياسططططط  العطططططريبي  وة اسططططط     إنا  جديد لرسطططططياسططططط  العطططططريبي  لربردان 
ال جوات العطريبي  المباةطر  وأل ر المباةطر  وكي ي  اسطتغللاا لصطياأل  وتن  ذ سطياسطات لتوسطيي الح ز المالا 

 وتابئ  الموا ة المحري  )ة ياة  الرجن  االقتصاة   أل/ري يا(

االحترازي  الفري  /ا ست  يردان)ة( )ة ياة    مقترحات لةا   حساةات   س المال وتصمي  السياسات 
 الرجن  االقتصاة   ألمريكا اللت ني  والفا يبا(.

إر وايطا، و وألنطدا، وجماو يط  تنزانيطا المتحطد ، وجماو يط  الفونغو الطد مقرانيط ، وجنوب  /ري يطا، وك نيططا،   ) ( 
 نيج ريا. 

 إر وايا، وزامبيا. )ب(

و وألندا، وانن، واوتسوانا، واو ك نا /اسو، واو وندم، وتشاة، وتون ، والجزائر،  إر وايا، و نغوال،  )ج(
وجماو يطط  تنزانيططا المتحططد ، وجماو يطط  الفونغو الططد مقرانيطط ، وجنوب  /ري يططا، و وانططدا، وزامبيططا، وزمبططايوم، 

ول بريا، وليسططططوتو، ييسططططاو، وكايو / رةم، وك نيا،   -والسططططوةان، وسطططط رال ون، وألامبيا، وألانا، وأل نيا، وأل نيا  
 ومالا، ومدألشقر، ومصر، والمغرب، ومو يش وس، وموزامب  ، ونام بيا، والنيجر، ونيج ريا.

 إر وايا، وجنوب  /ري يا، وزامبيا، وك نيا، والمغرب، ونيج ريا. )ة(

 .األونفتاة المصد :

. واحطططططططططططططط  األونفتطاة تاطاونطه مي الرجطان القريميط  تحةداةا  النقةه والتجةارة النةاشةةةةةةةةةلةة ع) الجةائحةة -7
الرم  التاةا  لألم  المتحد  /ا مسطططاعد  البردان النامي  عرى التصطططدم لاذه التحد ات، كجزا من مشطططروص 
مشططططططططتر  ةانوان مالنق  والرا  التجا م /ا عصططططططططر الجائحاتم. و/ا إنا  هذا المشططططططططروص،  جرى األونفتاة  

                                                                     ص النقط  البحرم والتجطا  ، ون شططططططططططططططرت النتطائ  الرئيسططططططططططططططيط  /ا التقرير المانون                              تق يمطا  ألرر الجطائحط  عرى قعطا
COVID-19 and Maritime Transport: Impact and Responses  والنق  البحرم:   19-) و/ د

الت ر ر واالسطططططططتجاةات(. ونشطططططططر األونفتاة النتائ  الرئيسطططططططي  لرتق ي  واأل/فا  المسطططططططتقا  منه عن نري  تن ي  
                                                                                 ةبكي  إقريمي  مصمم  خصيصا  /ا  /ري يا، ةالتااون مي الرجن  االقتصاة   أل/ري يا.حرقات ة اسي 
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. /ا إنا  مشطروص لحسطاب األم  المتحد  لرتنمي  ةشط ن التجا   /ا التجارة في الخدما  والجائحة -8
/ا إجراا ة اسات    ( 2) الردمات /ا  /ري يا، قد  األونفتاة والرجن  االقتصاة   أل/ري يا الدع  إلى خمس  يردان

                                                                                             قعاوي  عن  رر الجائح  والتصططططططططدم لاا تحر    ا را  /ا قعاعات الردمات /ا البردان المسططططططططت  د  وا را  
                                                                                              ذات الصطططر  عرى الصطططا د القريما. ويادف المشطططروص   عطططا  إلى اقتراأل اسطططتجاةات سطططياسطططاتي  وتداي ر قاير   

، ن   األونفتطاة، ةطاالةططططططططططططططترا  مي الرجنط   2021وليطه  لرتن  طذ من  جط  االنتاطاو. و/ا حزيران/يونيطه وتموز/ي 
                                                                                             االقتصططططططاة   أل/ري يا، حرقات عم  لقرا  النتائ . ومك نت هذه الحرقات، التا تركز عرى البردان، وانططططططاا 

من /ا  مدى ت ر ر الجائح  عرى قعاص النق    ( 3) السططياسططات وأل ره  من  حططحاب المصططرح  /ا رلر  يردان
 /عط ، وتحديد السطياسطات والتداي ر التا  مكن  ن تسطاعد /ا تيسط ر التاا/ا السطريي                         والردمات المالي  /اما  

 واناا القد   عرى الصموة /ا وجه الصدمات /ا المستقب .

                                                          نتائج وآثار األنشطة التي ا(طلع بها األونكتاد دعما  ألفريقيا -       ثال ا   
 تحويه القتلادا  -ألف 

واليته المتمسر  /ا ةع  البردان األ/ري ي  /ا تحوي  اقتصطططططططاةاتاا، انطططططططعري األونفتاة، /ا سطططططططياق   -9
وخر  /رب الام ، والحد من ال قر، والتاج   ةالتنمي  المسطططططتدام ، وتيسططططط ر اندماج المنعق  /ا االقتصطططططاة  
الاالما، ةمجموع  من األنشطع  لدع  البردان /ا تسطر ر االسطتسما  المحرا واألجنبا كوسط ر  لح ز التحول  

 تصاةم الايكرا.االق

.  ةططططططا  األونفتاة، /ا هذا ب السةةةةت مار في انتعا: مسةةةةتدا 2021تقرير السةةةةت مار العالمي    -10
  2020                                                                                          التقرير، إلى  ن تد/قات االسططططتسما  األجنبا المباةططططر إلى  /ري يا انر عططططت انر انططططا  كب را  /ا عا   

 ةت الجائح  إلى انر اض العرب    /ا ظ  ت رر االقتصططاةات المصططد   لرسططري األسططاسططي  ةشططك    بر، ح ث
عرى حطاة ات السطري األسطاسطي  و سطاا ها. ويمكن عك   رر الجائح  عرى و/اق االسطتسما  األجنبا المباةطر 
ا خطذ /ا االنر طاض ةطاعتمطاة البروتوكول المتار  ةطاالسططططططططططططططتسمطا  ةموجطب ات طاق منعقط  التجطا   الحر  القطا يط  

منعق  التجا   الحر  إلى  سط  ملم  تد/قات االسطتسما  األجنبا إلى األ/ري ي . ومن المتوقي  ن يؤةم تن  ذ  
                                                                                                القا   إلى حد كب ر، مما  ازز تفام  األسطططواق القريمي  ويتي  /رحطططا  لربردان لليتااة عن السطططري األسطططاسطططي  

تجاهات                                                                                             األولي  التا تد/ي تقر د ا  االسطططططتسما  والتد/قات التجا ي  /ا  /ري يا. وسطططططر  األونفتاة، /ا  حطططططده ال
، العططططططططططططوا عرى الزياة  الفب ر  /ا تد/قات االسططططططططططططتسما  2022االسططططططططططططتسما  الاالمي  /ا كانون السانا/يناير  

 .2021األجنبا المباةر إلى  /ري يا ةحرول ناا   عا   

                                                               . ةعما  لربردان النامي  /ا جاوةها الرامي  إلى تنويي اقتصطاةاتاا اسةتعراضةا  سةياسةا  السةت مار -11
                                                                                يات  عرى من االسطططططتسما  األجنبا المباةطططططر والناوض ةالتنمي  المسطططططتدام ،   جرم األونفتاة  واجتذاب مسطططططتو 

اسطتارانطات لسطياسطات االسطتسما ، وها ة اسطات تشطريصطي  لرب ئ  القانوني  والتن يمي  والمؤسطسطي  والتشطغ ري  
                     ردان األ سر احتياجا . للسططتسما . وتشططجي هذه االسططتارانططات المسططاعد  النمائي  الرسططمي  واالسططتسما  /ا الب 

وخلل ال تر  المشطمول  ةالتقرير، ة س األونفتاة تن  ذ التوحطيات المنبسق  عن اسطتاراض سطياسطات االسطتسما   
                                                                            وقد  المسطططاعد  التقني  وخدمات اسطططتشطططا ي  /ا إنا   نشطططع  المتاةا . وق دمت مدخلت    ( 4) /ا خمسططط  يردان

ديد للسططتسما  /ا السططوةان. واالنططا/  إلى ذلك، تااون  لصططياأل  سططياسطط  للسططتسما  /ا نيج ريا وقانون ج
األونفتاة عن كسب مي البردان النانق  ةال رنسطي  /ا  /ري يا من خلل المشطا ك  /ا المؤتمر السطنوم لرشطبك  

 .2021الدولي  لوكاالت تشجيي االستسما  ال رنفو/وني  /ا حزيران/يونيه 

  

 ومالا، ونيج ريا.إر وايا، وتوألو، وك نيا،   (2)

 إر وايا، وتوألو، ونيج ريا. (3)

  نغوال، والسوةان، وسيش  ، وكوت ة  وا ، ونيج ريا. (4)
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ونفتاة ةعمه لبردان  /ري يا /ا إحططططططططططلأل ن ا  ات اقات . واحطططططططططط  األاتفاقا  السةةةةةةةت مار الدولية -12
االسطططططتسما  الدولي  من خلل البحون وتحر   السطططططياسطططططات، واناا توا/  ا  اا، و نشطططططع  المسطططططاعد  التقني . 

 ، 2021وتجد  الةا   /ا هذا الصدة إلى ةع  األونفتاة لرتفام  القا م /ا إنا  االتحاة األ/ريقا. و/ا عا  
  ان /ا  /ري يا ةمراجا  سطططياسطططاتاا المتارق  ةات اقات االسطططتسما  الدولي  عن نري  تادي   و إناااقامت عد  يرد 

الماطاهطدات التا ع طا عر اطا الزمن  وحططططططططططططططيطاألط  ات طاقطات نموذجيط  جطديطد   واالنررا  /ا االت طاقطات القريميط  
                              ، ن   األونفتاة حرقتا  عم  /ا  2021لتشططجيي وتيسطط ر االسططتسما  المسططؤول والمسططتدا . و/ا حزيران/يونيه 

                                                                                          مصطططر والمغرب ةشططط ن إحطططلأل ن ا  االسطططتسما  وتيسططط ر االسطططتسما ، عرى التوالا، اسطططتناةا  إلى الدع  الذم 
فيمطا يتار  ينمطاذج ماطاهطدات االسططططططططططططططتسمطا  السنطائيط  الجطديطد  /ا كط  ةولط .    2020قطدمطه األونفتطاة /ا عطا   

اسطططتارانطططات الت اقات   2021تاة /ا كانون األول/ة سطططمبر واسطططتجاة  لعربات الدول األععطططاا، و/ر األونف
االسططتسما  الدولي  لبردان /ا السططوق المشططترك  لشططرق  /ري يا والجنوب األ/ريقا. واالنططا/  إلى ذلك، يد ت 

                                                              عمال البحث تحع را  الستاراض ات اق االستسما  الدولا /ا ألامبيا.

ب جني الفوائد المم نة م) منطقة التجارة الحرة 2021تقرير التنمية القتلةةةةةةةةةاداة في أفريقيا   -13
 Economic Development in Africa Reportالقارية األفريقية م) أجه تحقيق النمو الشةةةةامه  

2021: Reaping the Potential Benefits of the African Continental Free Trade 

Area for Inclusive Growth   ر، إلى تونطي  ال رب التا تشطتد الحاج   سطاى األونفتاة، /ا هذا التقري
                                                                                            إل اطا والبنطاا عر اطا، وعرض تق يمطا  لرفي يط  التا  مكن ياطا لرمنعقط   ن تسططططططططططططططت  طد اسططططططططططططططت طاة  ةططططططططططططططامرط  من  
                                                                                                المكانات التجا ي  أل ر المسططططططططططططططتغر  /ا إنا  منعق  التجا   الحر  القا ي  األ/ري ي . وق دمت  /فا  راقب  

اا والشطباب الاامرون /ا التجا   والامال  أل ر الرسطم ت ن عبر الحدوة   ةشط ن التحد ات التا تواجااا النسط 
و همي  الشطططططططططططططرا ات /ا ت ا   منعق  التجا   الحر  القا ي  األ/ري ي ، لتازيز النمو الشطططططططططططططام  والقد   عرى  
الصطططططططططموة /ا /تر  ما ةاد الجائح  /ا المنعق  ةشطططططططططك  /اال. وتااون األونفتاة مي مكتب المسطططططططططتشطططططططططا   

ؤون  /ري يا عرى إحطططططططدا  التقرير ونشطططططططره. وعقب إنلق التقرير /ا كانون األول/ة سطططططططمبر  الراب لشططططططط 
، ةططا   األونفتاة مي وانططاا السططياسططات والباحس ن والجاات ال اعر  /ا القعاع ن الاا  والراب  2021

مكن ياا  /ا  /ري يا وةططركاا التنمي  /ا ةحث المسطط ل  الحاسططم  وأل ر المسططتفشطط   المتارق  ةالفي ي  التا  
. وتااون  لرتفام  القريما والنمو الشطططام  تحق   من ا  متباةل ، وال سطططيما /ا سطططياق منعق  التجا   الحر  

                                                                                          األونفتاة   عططططططا  مي مركز التجا   الدولي  /ا إعداة ة اسطططططط  ةحسي  مشططططططترك  ةشطططططط ن إنلق الانان لر رب 
       موال . التجا ي  القريمي  /ا  /ري يا من  ج  مستقب    سر استدام  وة 

  . عم  األونفتاة مي االتحاة األ/ريقا عرى ونطططي وتن  ذ ا لي  اللفتروني  التدابير غير الجمردية - 14
لإليلغ عن الحواجز أل ر الجمركي  المنصطططططططططططططوب عر اا /ا ات اق منعق  التجا   الحر  القا ي  األ/ري ي   

الحواجز وازالتاا. و/ا هذا السطياق،  البروتوكول المتار  ةالتجا   /ا السطري و حطد ترك  من    5/ا المر/   
قد  األونفتاة ةعمه إلى جميي الدول األععاا /ا االتحاة األ/ريقا، والدول األنراف /ا االت اق، و مان  

                                                        (. وسطططاه  األونفتاة   عطططا  /ا إزال  الحواجز أل ر الجمركي 2منعق  التجا   الحر  القا ي  األ/ري ي  )النا  
   ن ألامبيا والسطنغال  وااد سطرسطر  من المشطاو ات عرى الصطا دين الوننا والسنائا المتارق  ةصطغا  التجا  ي 

                                                                                              ومي الوز اا المسططططططططططططططؤول ن عن التجططا  ، ت و حططططططططططططططط    إلى ات ططاق وق اططه البرططدان. وعمطط  األونفتططاة مي الجمططاعطط   
كي  /ا لدول وسطططططططط   /ري يا لمناقشطططططططط  التن  ذ ال اال  لي  إقريمي  لزال  الحواجز أل ر الجمر  االقتصططططططططاة  

إنا  منعق  التجا   الحر   وسططاه  /ا اعتماة الوز اا المسططؤول ن عن التجا   ولي  إلفتروني  كن ا  /رعا  
، قد  2021. و/ا عا  لآللي  /ا إنا  منعق  التجا   الحر ، مما  عططططمن التوا/  والتبز  ي ن المنصططططات 

انطات المتارقط  ةطالتطداي ر أل ر الجمركيط ، /ا  /ري يطا /ا جمي  و تحطديطث البيط     ا   يرطد   15األونفتطاة الطدع  إلى  
 التن يمي .  لزياة  الش افي  
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  2النا   
 منطقة التجارة الحرة القارية األفريقيةب التدابير غير الجمردية

لرتحعطططططط ر للجتماص األول لرجن  ال روي  الماني  ةالحواجز أل ر الجمركي     ا  /ني     ا   قد  األونفتاة ةعم 
  ةول  ععططططاا /ا االتحاة   10من      ا   مندوا   149. وحعططططر االجتماص 2021تشططططرين السانا/نو/مبر    18و   17يوما 

/ا ات ططاق منعقطط  التجططا   الحر  القططا يطط  األ/ري يطط . كمططا سطططططططططططططططاعططد األونفتططاة الططدول     ا   ةولطط  نر/طط   24األ/ريقا و
                                 ، التا اعت مدت /ا اجتماص الرجن   2022-2021ألععططاا والدول األنراف /ا حططياأل  خع  الام  لر تر  ا

وتا ن األونفتاة كشطططططططططططريك تقنا   2022عرى األرر لاا     ا  وقائم    ا   ال روي ، والتا تعطططططططططططي جدول  عمال نموح
  ئيسا /ا الاديد من األنشع .

ي  لإليلغ عن الحواجز أل ر الجمركي  و حططططططططططططدها وازالتاا ومن التحد ات الفب ر   ما  نجاأل ا لي  اللفترون 
اال/تقا  إلى الوعا ي ن المشطروعات المتنايي  الصطغر والصطغ ر  والمتوسطع ، والتجا  أل ر الرسطم  ن، و واة  

، تحول ترك ز الجاوة نحو العلنات المحري  والشططططابي ، 2021المشططططا يي من النسططططاا والشططططباب. و/ا عا   
                                                                                    ال  طديو الترويجيط  والتاريميط  حول منعقط  التجطا   الحر  القطا يط  األ/ري يط . ون  مطت حمرط     ةمطا /ا ذلطك مقطاني

                                                                                             تجريبي  مي حكوم  توألو الختبا  مرتر  الن ا  و/اال تاا من ح ث التفر  . وواحططططططططططططط  األونفتاة الام  مي  
 مصرح .الاديد من الشركاا الونن  ن والقريم  ن والدول  ن للست اة  من ةبكات  ححاب ال

م  مت ا لي  اللفتروني  لتفون سطار  االسطتردا ، ومي ذلك /ان الوحطول إلى النترنت  مس                                                                                          وقد حط 
ةالنسطططططب  لراديد من التجا  الصطططططغا  وأل ر الرسطططططم  ن عند المااير الحدوة   النائي . واناا عرى نرب     ا  تحد  

سطم  اليلغ   2021ونفتاة /ا عا  تقدمت ةه الدول األععطاا لدع  تعوير حرول خا ج النترنت، نو  األ
 . 2022عن نري  خدم  الرسائ  القص ر  خا ج النترنت، والتا س ت  إنلقاا عرى  ساس تجريبا /ا عا  

ويتواحطططط  ةع  األونفتاة لردول األععططططاا /ا إنا  منعق  التجا   الحر  القا ي  األ/ري ي  ويتوسططططي  
 ماع  االقتصطططططاة   لدول ألرب  /ري يا واالت اق السلرا لمنعق  /ا الجاوة السطططططاةق  لجمي البيانات /ا إنا  الج 

التجا   الحر  ي ن السطوق المشطترك  لشطرق  /ري يا والجنوب األ/ريقا وجماع  ةطرق  /ري يا والجماع  النمائي  
لرجنوب األ/ريقا  ويند ج هذا الدع  نطططمن مباة   عالمي  لرشططط افي  التن يمي  لرتداي ر أل ر الجمركي   جرم 

  ) ( ةول  ععاا   10ونفتاة نربات إنافي  من  ، ترقى األ 2021يرد. و/ا عا     100تن  ذها ةال ا  /ا   سر من  
ولذلك عقد األونفتاة حرقات  لرمشا ك  /ا مباة   الش افي   و تحديث المارومات المستقا  من الجاوة الساةق . 
الجمركي  وتبااتاا عرى  أل ر عم  لبناا القد ات /ا هذه البردان، من  ج  المسططططططاعد  /ا تازيز /ا  ورا  التداي ر  

الئح  تن يمي  /ا   300ام  و/وائد الشطططط افي  التن يمي . وقد ت  ةال ا  جمي وتصططططنيف   سر من السططططياسططططات الا 
 .2022هذه البردان، ومن المتوقي االنتااا من جمي البيانات /ا عا   

 يو وندم، وتشاة، وتوألو، وجنوب السوةان، والسنغال، وألايون، وأل نيا، وك نيا، وليسوتو، والنيجر.  ) (

 .تاةاألونف المصد :

.  جرم تن  طذ هطذا البرنطام ، الطذم ياطدف إلى ةع  البرطدان /ا  نظةا  إدارة الةدنون والتحليةه المةالي -15
                                                                               يردا  /ا  /ري يا. وهو يزوة مكاتب إةا   الديون ةالبرمجيات التا تسطاعد عرى إةا     24إةا   الدين الاا ، /ا 

                                                                                                        ةيون الحكوم  المركزي  والديون المعطططمون  من الحكوم  إةا     /عططط . ويتي  البرنام    عطططا  /رحطططا  لبناا القد ات 
ةطططاةا   الطططديون /ا مجطططاالت من قب ططط  التحق  من ييطططانطططات الطططديون  ، واحصطططططططططططططططااات الطططديون،  لرموظ  ن المكر  ن 

المططططالا /ا ن   المارومططططات لإلةا   المططططاليطططط .   وتحر طططط   الططططديون والتحر طططط   ن ططططا  إةا    واةمططططاج                                                                                            م حططططا/د الططططديون، 
لذلك، تسططططت  د البردان من قواعد ييانات ةططططامر  تتار  ةالديون لألألراض التشططططغ ري  واليلغ. وخلل ال تر    ونتيج  

                  يردا  /ا  /ري يا   15دع  /ا مجال اليلغ عن الديون وتحر راا، ح ث  حططططد  ، قد  األونفتاة ال المشططططمول  ةالتقرير 
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ييانات الديون.                                                   يردا  اسطتارانطات لحا/ ات الديون، مما عزز ةط افي    14نشطرات إحصطائي  عن الديون، و حطد  
ةا    /ا المططائطط  من البرططدان /ا  /ري يططا المططدعومطط  ين ططا  إ  96وفيمططا يتار  ةططاليلغ عن الططديون، قططد  نحو  

المطدين ن  الطديون والتحر ط  المطالا، عرى مطدى ال تر  المشططططططططططططططمولط  ةطالتقرير، تقطا ير /اطالط  إلى ن طا  اليلغ عن  
لرتاا/ا من        خععا     ا  يرد   11يردان  ةل  إجرائي  مسطتفمر  ونو     10ةالبنك الدولا. واالنطا/  إلى ذلك، ونطات  

   المالا.الفوا ن تغعا قاعد  ييانات ن ا  إةا   الديون والتحر  

.  قو  األونفتاة، ةالتااون مي الرجن  االقتصاة   أل/ري يا، قياس التدفقا  المالية غير المشروعة -16
يتن  ذ مشطططططططروص لحسطططططططاب األم  المتحد  النمائا ةشططططططط ن قياس التد/قات المالي  أل ر المشطططططططروع  /ا  /ري يا، 

رح  ا خرين عرى تحديد وقياس ونشططر يادف إلى تازيز القد   الحصططائي  لدى الحكومات و حططحاب المصطط 
اختبططا ات تجريبيطط  ل يططاس هططذه    ( 5)       يرططدا    12، يططد   2021الحصطططططططططططططططااات المتارقطط  ياططذه التططد/قططات. و/ا عططا   

                                                                                                التططد/قططات و/قططا  لمبططاة  األونفتططاة التوج ايطط  المناجيطط  ل يططاس التططد/قططات المططاليطط  أل ر المشططططططططططططططروعطط  التجططا يطط   
  والتا تسططططتادف السططططرعات الحصططططائي  وأل رها من السططططرعات الونني    2021والعططططريبي ، الصططططاة   /ا   ا /مايو  

،  وتن ذ األنشططع  مي وزا ات المالي ، والمكاتب الحصططائي  الونني    . ( 6) المكر   ةالوحططول إلى البيانات ذات الصططر  
والمصططططا ف المركزي ، والسططططرعات العططططريبي ، ومكاتب الجما   واليراةات، ووحدات االسططططتربا ات المالي . 
ةالنطططططا/  إلى ذلك، و/ا إنا  الدع  المقد  من حطططططندوق األم  المتحد  المشطططططتر  من  ج   هداف التنمي  

م ، يدع  األونفتاة الحكوم   المسطططتدام  إلى ةول  مصطططر من  ج  التموي  المتفام  ألهداف التنمي  المسطططتدا
/ا إجراا ة اسطططط  لتق ي  المرانر المتارق  ةالتد/قات المالي  أل ر المشططططروع  وقياس تد/قات    2020منذ عا  

/ا مصططططططططططططططر.   2030مرتططا  ، و/ا تعوير مناجيطط  لتقططدير التفططاليف التا ينعوم عر اططا تحق   خعطط  عططا   
ن  خرى و ن تسططططا  /ا تحسطططط ن حططططياأل  السططططياسططططات  ويمكن  ن تفون هذه األسططططال ب قاير  لرتعب   /ا يردا

القطائمط  عرى األةلط ، وكب  التطد/قطات المطاليط  أل ر المشططططططططططططططروعط  واعطاة  توجيطه التطد/قطات الماطاة  لتمويط  تحق   
  هداف التنمي  المستدام .

.  سطططر  األونفتاة، /ا هذا التقرير، العطططوا عرى االتجاهات 2021اسةةتعراا النقه البحر  لعا   -17
ال جايي  /ا التجا   البحري  التا قد تسططططاعد /ا اسططططتدام  النمو االقتصططططاةم /ا  /ري يا، وال سططططيما يدا ن اذ 

/ا  منعق  التجا   الحر  القا ي  األ/ري ي  والمكانات التا تنعوم عر اا التفنولوجيا /ا تيسط ر التجا   والنق  
القا  . ةالنططططططططططططا/  إلى ذلك،  اال  التقرير التحد ات المسططططططططططططتمر  /ا القعاص البحرم، ةما /ا ذلك التحد ات التا  

و وقات انت ا  السططط ن العوير  /ا الموانو، والقعطططا ا الاام  المتارق     ، 19- يواجااا البحا   /ا نطططوا  زم  كو/ د 
 البحري  ةسبب االنعراةات الناةئ  عن الجائح . ةاال تبا  ةرعو  الملح  البحري ، وانر اض األحجا  

. واحططط  األونفتاة، ةالتااون مي البنك السطططلما لرتنمي ، ةعمه لتازيز  النقه المسةةتدا  للب(ةةائع -18
، نشططر األونفتاة  2022. و/ا ةططبا //براير  ( 7) وتسططوي  ممر العرق الااير لرصططحراا، الذم  عطط  سططت  يردان

شطططططاا ولي  إةا ي  مناسطططططب  ك ةا   ئيسطططططي  لتازيز الممر وتسطططططويقه. و/ا ة اسططططط  تتعطططططمن توحطططططيات، يادف إن 
، و/ا إنطا  البرنطام  المشططططططططططططططتر  ي ن االتحطاة األو واا واألونفتطاة لطدع   نغوال: يرنطام  التطد يطب  2021 عطا 

السانا /ا مجال التجا  ، عقد األونفتاة سطرسطر  من الحرقات الد اسطي  الشطبكي  ةشط ن الشطرا ات ي ن القعاع ن 
 .( 8) الاا  والراب من  ج  تعوير المرا ز الروجستي  /ا  نغوال

  

  نغوال، وانن، واو ك نا /اسو، وجنوب  /ري يا، وزامبيا، والسنغال، وألايون، وألانا، ومصر، ونام بيا، ونيج ريا، وموزامب  . (5)

-https://unctad.org/news/testing-new-guidelines-measuring-illicit-financial-flows-africaانططططططططط طططططططططر)م(   (6)

and-asia.   2022: تمت زيا   جميي المواقي الشبكي  المشا  إل اا /ا الحواةا /ا نيسان/ يري  ملح. 

 تشاة، وتون ، والجزائر، ومالا، والنيجر، ونيج ريا. (7)

 .https://unctad.org/project/eu-unctad-joint-programme-angola-train-trade-iiان ر)م(  (8)
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من   . واحط  األونفتاة  نشطعته الواسطا  النعاق /ا مجال المسطاعد  التقني  واناا القد ات التجارة تيسةير   - 19
ومن مات التااون االقتصطططططاةم القريمي  التا  ( 9)                                                        ج  تيسططططط ر التجا  ، مركزا  عرى مسطططططاعد  البردان األ/ري ي 

الحر  القا ي  األ/ري ي ، وات اق   تقو  يتن  ذ واةا   إحطططططططططلحات تيسططططططططط ر التجا   /ا إنا  ات اق منعق  التجا  
من م  التجا   الاالمي  ةشطططط ن تيسطططط ر التجا  ، وااللتزامات ةون القريمي  والقريمي  يتيسطططط ر التجا  . و كزت 

، واحطططط  األونفتاة ةع  2021 نشططططع  األونفتاة عرى تقد   الدع  لرجان الونني  لتيسطططط ر التجا  . و/ا عا  
 لص ةالتزامات إقريمي  وةولي  لتن  ذ إحلحات تيس ر التجا   ةعريق  منسق .البردان األ/ري ي  /ا االنع

                                      ، /ا سططططططططياق عمره /ا هذا المجال، مشططططططططروعا  2021.  نر  األونفتاة /ا عا   القدرا  اإلنتاجية -20
لرتااون التقنا /ا إنا  الصطططططططططندوق المشطططططططططتر  ألهداف التنمي  المسطططططططططتدام  ةانوان مونطططططططططي يرام  متفامر  

من الق وة المرزمط  لرتنميط  من خلل تازيز التحول الايكرا وانطاا القطد ات النتطاجيط  وتازيز /رب   لرتر يف
/ا تسطططططططر ر المكانات   ( 10) االسطططططططتسما  والرواة  مي الصططططططط نم. ويادف المشطططططططروص إلى مسطططططططاعد  رمانا ةول

التنمي  االقتصطططاة    التحويري  لرشطططرا   مي الصططط ن، ةما /ا ذلك /ا سطططياق مباة   الحزا  والعري ، من  ج   
                                                                   ،  نجز األونفتاة ةحورا  ةشطط ن الالقات التجا ي  واالسططتسما ي  ي ن الصطط ن 2021/ا هذه البردان. و/ا عا   

وارطططدان /ا  /ري يطططا  و جرى تق يمطططات لرسغرات /ا القطططد ات النتطططاجيططط  /ا  نغوال ونيج ريطططا  و/ا تشططططططططططططططرين  
  مصطططرح  وخرين، ةما /ا ذلك القعاص الراب وكيانات  السانا/نو/مبر، يد  حوا ات مي حكوم  ك نيا و حطططحاب 

األم  المتحد  ذات الصططططر  التا تترذ من ن رواا مقرا لاا، لذكاا الوعا ةام  األونفتاة /ا مجال القد ات  
النتاجي  وحشد الدع  اللز  /ا هذا الصدة، ولرتااون /ا التحع ر لنلق المشروص /ا البرد. واالنا/   

                                                                                    ونفتاة /ا تن  ذ عنصر المساعد  التقني  /ا يرنامجه لدع  البردان التا ت ر/ي  سمابها من إلى ذلك، ةرص األ
                                                                                   قائم   ق  البردان نموا  عن نري  إعداة تق يمات لرسغرات /ا القد ات النتاجي  الونني .

ممت مشطا يي لمسطاعد النظا  اآللي للايانا  الجمردية مأسةي ودا   -21   الدول                                             . منذ يدا هذا البرنام ، حط 
  المسططططت  د  عرى إحططططلأل  ن متاا واجراااتاا ون ماا الجمركي  ةما يتماةططططى مي المااي ر و /عطططط  المما سططططات

رص /ا تن  ذ   مشططططا يي جديد  لرمسططططاعد  التقني  ةشطططط ن ن ا    10                                                       الدولي . وخلل ال تر  المشططططمول  ةالتقرير، ةطططط 
    (11) الج   الراةي من ن ا  إةا   الجما     سططططططيكوةا /ا  /ري يا، ها ا تي : سططططططبا  مشططططططا يي لترك ب وتازيز

ومشططططروص لدم    ( 12) ومشططططروص لنلق ن ا  تصططططا ي  سططططحايا لرتجا   الدولي  /ا األنواص المادة  ةاالنقراض
وفيما يتار     .( 14) ومشطططروص لنشطططاا نا/ذ  وح د  خاحططط  ةالجما     ( 13) الن ا  ا لا لمرحطططد التجا   األ/ريقا

يبناا القد ات، ةطططططططا   موظ و الجما   المان ون يتفنولوجيا المارومات من زامبيا وزمبايوم وسططططططط رال ون /ا  
/ا ةو   لرتد يب التقنا عرى ن ا   سطططططططيكوةا ةشططططططط ن تحسططططططط ن تشطططططططك ر  ن ا   سطططططططيكوةا الاالما  2021عا  

ASYCUDA World ن مططت ه ئطط  اليراةات  وتف ي ططه حسطططططططططططططططب احتيططاجططاتا  ومتعربططاتا   و/ا  وألنططدا ،
، ساعد استردا  ن    سيكوةا عرى نمان 2021                  مشا كا . و/ا عا    546ةو   لما مجموعه   90واألونفتاة  

                                                               . وعرى الصططططططا د القريما، وق ي األونفتاة ومن م  التجا   الاالمي  ( 15) تحق    هداف مرحري  هام  /ا سططططططت  يردان 
  يرامجيات مؤتمت  لإليلغ عن البيانات /ا إنا  ن ا   سطططيكوةا  مذكرتا ت اه  مي كوت ة  وا  ومدألشطططقر ونشطططرا 

  

، و نغوال، و وألندا، وانن، واوتسططوانا، واو وندم، وجماو ي   /ري يا الوسططعى، وجماو ي  تنزانيا المتحد ، وجماو ي  الفونغو  إسططوات نا (9)
  ن،الد مقراني ، و واندا، وزامبيا، وزمبايوم، وسططان توما وارينسطط با، والسططنغال، والسططوةان، وألايون، وألانا، وأل نيا االسططتوائي ، والفام رو 

 والفونغو، وك نيا، ول ب ريا، وليسوتو، ومالا، ومدألشقر، وملوم، ونام بيا، ونيج ريا.وكوت ة  وا ، 

 إر وايا، و نغوال، واوتسوانا، و واندا، وزمبايوم، وك نيا، وموزامب  ، ونيج ريا. (10)

 يو ك نا /اسو، وتشاة، وتوألو، وجماو ي   /ري يا الوسعى، والسوةان، ومالا. (11)

 موزامب  . (12)

 ش  .سي (13)

 زمبايوم. (14)

  وألندا، واو وندم، وألامبيا، وأل نيا، ول بيا، ومو يتانيا. (15)
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السططططترراج البيانات المتصططططر  ةالتجا   والجما   من  ج  قاعد  البيانات المتفامر  لمن م  التجا   الاالمي . 
و/ا منعق  الجماع  االقتصاة   لدول ألرب  /ري يا، ساعد األونفتاة يو ك نا /اسو وكوت ة  وا  /ا تعوير 

 اةماج وحلت ي ني  لرنق  ةالسكك الحديد   من  ج  تباةل ييانات النق  ةالسكك الحديد   ي ن البردين.و 

عرى االقتصطاةات والتنمي       ا   مباةطر    ا  . يؤرر تن  ذ ن    سطيكوةا ت ر ر تحسةي) تحلةيه اإلنرادا  وادارتها  -22
جمات    واةا تاا. / ا  واندا عرى سطططب   المسال، من خلل إ جاة نرق   سر /االي  وك اا  لتحصططط   اليراةات  

،  م يزياة   2020/2021ير ون /رنك  واندم من العططططططططرائب /ا السططططططططن  المالي   1  654.5ه ئ  اليراةات  
  ير ون   780. و/ا توألو، جماطت ه ئط  اليراةات  ( 16) 2020/ 2019/ا المطائط  مقطا نط  ةطالسطططططططططططططنط  المطاليط    4,9قطد هطا  

.  ( 17) 2020/ا المطائط  مقطا نط  ةاطا    20،  م يزيطاة  قطد هطا  2021األ/ري يط  /ا عطا   من /رنفطات الجمطاعط  المطاليط   
العربات    من   23  070ةماطططططططططالج    2021و/ا  وألطططططططططندا، سمططططططططط  استردا  ن ا  النا/ذ  الوح د  اللفترونا /ا عا   

السطاةق  لرتصطدير   من العربات المتارق  ةامريات التحق  من المعاةق  10  128المتارق  ةشطااةات المنشط ، و
من العربات الوا ة  من وكاالت المقاحطططططط . واالنططططططا/  إلى ذلك، سططططططم    760والمقدم  من مسططططططتو ةين، و

ةاةخال تحسططط نات عرى تيسططط ر التجا   والشططط افي  والتجا   اللو قي .   2021اسطططتردا  ن    سطططيكوةا /ا عا  
ا عرى الصا د الوننا إلى  /ي ة ج  تيس ر  / ا ألايون عرى سب   المسال،  ةى تن  ذ ن ا   سيكوةا الاالم

،  2021/ا المطائط  /ا عطا    38,71إلى  2019/ا المطائط  /ا عطا    12,9التجطا   الرقميط  والمسططططططططططططططتطدامط  من  
 7,4/ا المائ ( والتجا   أل ر الو قي  )من   33,3/ا المائ  إلى  6,7تحسططط نات كب ر  /ا الشططط افي  )من  مي

/ا   7,24. و/ا مو يتانيا، ا ت ات ة ج  تيسططططططط ر التجا   الرقمي  والمسطططططططتدام  من  ( 18) /ا المائ ( 7,40إلى 
                                          ، مي تحسططن /ا مؤةططرم  الشطط افي  والتجا   أل ر 2021/ا المائ  /ا عا   54,8إلى   2019المائ  /ا عا  

/ا    39,8إلى    2019/ا المطائط  /ا عطا     30,1ايوم، ا ت اطت الطد جط  من  الو قيط  عبر الحطدوة. و/ا زيمبط 
 /ا المائ (.  16,7إلى   0، مي تحسن كب ر /ا التجا   أل ر الو قي  عبر الحدوة )من 2021المائ  /ا عا  

تجا   وسططططططياسططططططات الردمات. /ا إنا  مشططططططروص حسططططططاب األم  المتحد  لرتنمي  ةشطططططط ن التجا   /ا  -23
/ا تازيز قد اتاا   ( 19) يا، قد  األونفتاة والرجن  االقتصططططاة   أل/ري يا الدع  إلى سطططططت  يردانالردمات /ا  /ري 

عرى قياس ال يم  المعططططططططا/  المتولد  /ا قعاعات خدمات مرتا   لزياة  مسططططططططاهمتاا /ا سططططططططلسطططططططط  ال يم   
  قعاص الردمات   الونني  والقريمي  إلى  قصططططى حد، يادف المسططططاهم  /ا حططططني السططططياسططططات القعاوي  واناا قد   

، ةع  األونفتاة البردان /ا إعداة خع  عم  ةشطططط ن 2021عرى الصططططموة /ا البردان المسططططت  د . و/ا عا  
 السطططططياسطططططات الاام . ون   األونفتاة والرجن  االقتصطططططاة   أل/ري يا، ةالتااون مي حكومات البردان المسطططططت  د ، حرق  

  )ةمشطططا ك  حعطططو ي    2021ا تشطططرين السانا/نو/مبر                                                 عم  ألحطططحاب المصطططرح  المتادةين، ع قدت /ا ن رواا / 
 وعن ةاد(، لدع  عمري  حني السياسات المتارق  ةالتجا   /ا الردمات.

 معالجة مواط) ال(عف وبناء القدرة على اللمود -ساء 

خلل ال تر  المشمول  ةالتقرير، ساعد األونفتاة البردان األ/ري ي  /ا الحد من موانن العا  /ا  -24
اقتصطططاةاتاا حيال االعتماة عرى السطططري األسطططاسطططي  و/ا اسطططتفشطططاف ال رب لزياة  إنطططا/  ال يم  /ا النتاج 
والصطاة ات وتازيز التنويي االقتصطاةم. وقد  األونفتاة التوجيه ةشط ن الفي ي  التا  مكن ياا لربردان تسطر ر 

سططات التجا ي  لتازيز قد تاا التنا/سططي                                                                  التجا    ةا   لتحق   التحول الايكرا واشطط ن سططب  تحسطط ن  ن م  السططيا
 وتيس ر إةماجاا /ا سلس  ال يم  القريمي  والاالمي .

  

 ./https://www.rra.gov.rwان ر)م(  (16)

 ./https://www.revenue.gov.toان ر)م(  (17)

 .https://www.untfsurvey.org/economy?id=GABان ر)م(  (18)

 ومالا، ونيج ريا.إر وايا، وتوألو، وألامبيا، وك نيا،   (19)
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                                                                        . يناا عرى نرب الحكوم  واستاداةا  لبدا المرحر  الساني  من يرنام  إقريما المساعدة في غابون  -25
ي  لرتووي  والتد يب /ا  ةشطط ن تازيز المنا/سطط  وحما   المسططتارك، ن   األونفتاة سططرسططر  من الحرقات الد اسطط 

                                            . ون  مت الحرقات الد اسططططي  المتارق  ةسططططياسططططات  2021ال تر  من  يرول/سططططبتمبر إلى كانون األول/ة سططططمبر 
المنا/سطط  وحما   المسططتارك، والتحر   االقتصططاةم، وسططياسطط  المنا/سطط  ةالتااون مي وزا   االقتصططاة والنااو 

 ومديري  المنا/سطط  وةططؤون المسططتارف ن، ألايون  ومديري  التجا   /ا ألايون  ومااد االقتصططاة والمالي ، ألايون   
 والمنا/س ، الجماع  االقتصاة   والنقد   لوس   /ري يا.

. /ا إنا  مشطططروص حسطططاب  اإلطار التمويلي الوطني المتكامه والتدفقا  المالية غير المشةةروعة -26
  2022إلى وذا /ما س   2021 يرول/سططططططبتمبر  األم  المتحد  لرتنمي ، ن   األونفتاة وةططططططركابه /ا ال تر  من  

ةشطططططط ن قياس التد/قات المالي  أل ر المشططططططروع    ( 20) سططططططرسططططططر  من حرقات الام  لبناا القد ات /ا سططططططت  يردان
 ( 21)       يردا   11وورا ها عرى الموا ة المحري . واالنا/  إلى ذلك، ن   األونفتاة حرقات عم  لبناا القد ات /ا 

ةشططط ن السرو  الرا جي  والبيانات وال ياسطططات، وكذلك ةشططط ن قياس التد/قات المالي  أل ر المشطططروع  ةاسطططتردا  
 ا م مي البردان الشريك  وة اسات الحاالت ال/راة   ذات الصر .نريق  الاجز التج

                                        .   جريت ة اسطططات تشطططريصطططي  لرتفام  التجا م مشةةروا اإلطار المتكامه المع ك في غرأ أفريقيا -27
،  ظارت نططططططططا  مسططططططططتوى تن  ذ الصططططططططكو  السنائي  والقريمي  المتارق  ةالنق   ( 22) /ا رلر  يردان مسططططططططت  د 

تيسط ر التجا  . وسطاعدت الد اسطات عرى تونطي  ال رب الاديد  المتاح  لتحسط ن المشطا ك   والمرو  الااير و 
                                                                                             /ا سططلسطط  ال يم . و/ا إنا  المشططروص، ح دةت التداي ر التا  مكن  ن تعططااا الحكومات وح دةت الحططلحات 

جا  ، مي ما يترتب  التا  مكن  ن تيسطططر تن  ذ الصطططكو  القريمي  المتارق  ةالمرو  الااير والنق  وتيسططط ر الت 
 عرى ذلك من ورا  محتمر  تتجاوز مد  المشروص.

. اسططتارض األونفتاة، /ا ة اسطط  مانون  متسططر ر إمكانات المنتجات المغذ   من دراسةة المذياا  -28
 ج  تنويي الصطططططططططاة ات والتنمي  /ا البردان النامي  أل ر السطططططططططاحري : تق ي  المزا ا النسطططططططططبي  والق وة المرزم م، 

انات التا تنعوم عر اا رلر  منتجات مغذ   /ا يردين نام  ن أل ر سطططططططاحر  ن /ا  /ري يا، هما إر وايا  المك
 واو ك نا /اسو، وحدة السياسات والتداي ر اللزم  لزياة  الصاة ات وتازيز ال يم  المعا/  /ا النتاج.

/ا إنا   نشططططططعته المتارق                    . نو   األونفتاة،  مجموعة تعليمية سشةةةةلن التجارة والنوا الجتماعي -29
يبنططاا القططد ات /ا مجططال التجططا   والنوص االجتمططاعا، مجموعط  لرتار  عن ةاططد تاططدف إلى تزويطد حطططططططططططططططاناا  
السططططياسططططات واأل اة م  ن وممسرا المجتمي المدنا /ا البردان النامي  ة ةوات تحر ري  من  ج  تحر   الالق   

  عا وونطططططي سطططططياسطططططات واجراا ةحون والدعو  ةعريق  تراعا االعتبا ات السنائي  االتجاه ي ن التجا   والنوص االجتما 
الجنسططططططططططططاني . وقد  األونفتاة، ةالتااون مي النا  المتفام  المازز، الدو   التد يبي  عرى النترنت ةشطططططططططططط ن 

اختيطا يط  عن  تموز/يوليطه )ةمطا /ا ذلطك وحطد    25  طا /مطايو إلى  31التجطا   والنوص االجتمطاعا /ا ال تر  من  
      يردا   25من                       مشططا كا  ت  اختيا ه   163من  حطط    104نفر زي  وال رنسططي   وكان (، ةالرغت ن ال                    ق  البردان نموا  

 /ا  /ري يا.

. هذا االسطططططتاراض هو عنصطططططر من عناحطططططر السةةةةتعراا الوطني لللةةةةادرا  الخ(ةةةةراءب أنذول -30
التحاة األو واا واألونفتاة لدع   نغوال: يرنام  التد يب السانا /ا مجال التجا  ،  البرنام  المشططططططططططططتر  ي ن ا

الذم  موله االتحاة األو واا. ويادف البرنام  إلى تد يب ممسر ن من الحكوم  والقعاص الراب واألوسطططا   
ر  ياا، األ اة مي  عرى ة اسطططط  القعططططا ا ذات الصططططر  يتعوير القعاعات الرعططططراا وسططططلسطططط  ال يم  المتصطططط 

  

 ينن، واو ك نا /اسو، وزامبيا، والسنغال، وألانا، ومصر. (20)

 . https://unctad.org/news/testing-new-guidelines-measuring-illicit-financial-flows-africa-and-asiaان ر)م(  ( 21) 

 ينن، واو ك نا /اسو، والنيجر. (22)
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إيلا اهتما  خاب ل رب التصطططدير المتاح  لرشطططركاا التجا ي ن /ا الجنوب األ/ريقا و/ا جميي  نحاا  مي
والمبطططاة  التوج ايططط    2022-2018الاطططال   وتاطططدف األنشططططططططططططططعططط  إلى ةع  خعططط  التنميططط  الوننيططط  لر تر   

                         لسطططططوق الدولي . وع قدت /ا  اسطططططتراتيجي  لررروج من األزم  الناجم  عن انر اض  سطططططاا  الن   /ا ا لتحديد
حرق  ة اسطططططي  ةطططططبكي  ةانوان مالرقاة  والجوة  /ا سطططططرسطططططر  قيم  الاسططططط  /ا  نغوال:  سطططط     2021  ا /مايو  

التتبي واحطدا  الشطااةات والصطاة اتم، تناولت متعربات الدسطتو  الغذائا ةشط ن الاسط ، وتشطرياات االتحاة 
                                                       ، وامكاني  التتبي، واحطططططططططدا  الشطططططططططااةات. وع قدت   اي ةو ات األو واا، وخع  تحر   المرر ات، ومراقب  الجوة  

لتد يب المد ا ن حول مراقب  الجوة  والتتبي واحدا  الشااةات /ا سرسر  قيم  الاس  /ا  نغوال /ا تشرين 
من خلل المشطططا ك  عن ةاد /ا كري  العب البيعرم، جاما     2021السانا/نو/مبر وكانون األول/ة سطططمبر  

 ةوس سانتوس، هوامبو،  نغوال.خوسيه إةوا ةو 

. /ا موزامب  ، قد  األونفتاة الدع  التقنا واالسططططططططتشططططططططا م /ا المسةةةةةاعدة في موكامايق وناميايا -31
  إنا  مشطططروص للتحاة األو واا ومن م  األم  المتحد  لرتنمي  الصطططناوي  ةشططط ن الدع  /ا تن  ذ سطططب  االنتصطططاف 

ونفتطاة، /ا حزيران/يونيطه وتموز/يوليطه، ةو ت ن تد يب ت ن  ، ن   األ2021والعططططططططططططططمطانات التجطا ي . و/ا عا   
ةشططط ن سطططب  االنتصطططاف التجا ي ، و/ا وب/ ألسطططع ، واالتااون مي وزا   الصطططناع  والتجا   ومركز القانون 
                                                                                                   التجا م، نس  اجتماعا  لمناقش  إعداة مشروص قانون منق  ةش ن سب  االنتصاف التجا ي  والتداي ر الوقائي   

                     ، اجتماعا  تشطططططاو يا   2021وص /ا  يرول/سطططططبتمبر. و/ا نام بيا، ن   األونفتاة، /ا وب/ ألسطططططع             وق د  مشطططططر 
ةشطططططط ن ةع  من وم  األم  المتحد  لصططططططياأل  السططططططياسططططططات التجا ي  من  ج  التاج   يتحق    هداف التنمي  

جا   الحر  القا ي                                                                                    المسطططططتدام ، وقد  ةعما  اسطططططتشطططططا يا  ةشططططط ن اسطططططتراتيجي  التن  ذ الونني  /ا إنا  منعق  الت 
، ةططططططططا   األونفتاة /ا تن ي  حرق  عم  لبناا القد ات ةشطططططططط ن 2021األ/ري ي   و/ا تشططططططططرين األول/  توار  

حططياأل  السططياسططات والتاج   يتحق    هداف التنمي  المسططتدام ، مي إةا   الشططؤون االقتصططاة   واالجتماوي ،  
رتااون الدولا، وكيانات األم  المتحد  التا تترذ من والرجن  االقتصطططططططاة   أل/ري يا، والمؤسطططططططسططططططط  األلماني  ل

                   نام بيا مقرا  لاا.

 تحسي) القدرة التنافسية -جيم 

                                                                                            يدع  األونفتاة يردانا   /ري ي  /ا تازيز قد تاا التنا/سي  ةمساعدتاا عرى تحس ن  ةاا األسواق /ا   -32
اا  ي ن الدول واألسططططططواق. ويتجسططططططد هذا  /ري يا، وزياة  ك اا   جازتاا الحكومي ، وتحق   توزيي  /عطططططط  لرم

  الدع  /ا إنشطططططططططاا  نر تن يمي  وقانوني  جديد ، وتا ئ  ي ئ  مؤاتي  للسطططططططططت اة  من ال رب التا تتيحاا تفنولوجيا 
 المارومات واالتصاالت، واستردا  هذه التفنولوجيا لتازيز التجا   من خلل التجا   اللفتروني .

، قد  األونفتاة مدخلت تقني  ةشطططططططططط ن قعططططططططططا ا 2021. /ا عا  التنميةالملكية الفكرية م) أجه   -33
  حقوق المرفي  ال فري  الرئيسطططططي  ذات الصطططططر  يبردان  /ري يا /ا سطططططياق ات اق منعق  التجا   الحر  القا ي  األ/ري ي ، 

  واحد لرم اونططططططط ن  ةما /ا ذلك لجن  المرفي  ال فري . واالنطططططططا/  إلى ذلك، ن   األونفتاة ةو   تد يبي  مدتاا يو  
ةشطططططط ن البروتوكول المتار  ةحقوق المرفي  ال فري . وكجزا من مشططططططروص ةشطططططط ن حوا/ز االسططططططتسما  من  ج   
النتاج المحرا لرمعطاةات الح وي  األسطاسطي  /ا ةطرق  /ري يا،  جرى األونفتاة ة اسطات عن تصطنيي وتو يد 

ايا و وألندا وك نيا عرى الصطططا د الوننا و/ا المعطططاةات الح وي  وانا  السطططياسططط  الاام  للسطططتسما  /ا إر و 
                                                                                        جماع  ةططططرق  /ري يا عرى الصططططا د القريما. واسططططت ارنططططت مشططططا يي التقا ير االسططططتشططططا ي  والتوحططططيات /ا  
اجتماص ةولا لرربراا،  عقبته سططططرسططططر  من حرقات الام  الونني  االسططططتشططططا ي  وحرقات الام  الماني  ةاقرا   

 المشمول  ةالتقرير. المشا يي التا عقدت خلل ال تر 

 م) تتةدفق الايةانةا    - ب تةدفقةا  الايةانةا  عار الحةدود والتنميةة 2021تقرير القتلةةةةةةةةةاد الرقمي لعةا    -34
، ا را  المترتب  2021                                                              ة س األونفتاة، /ا هذا التقرير، الذم   نر  /ا تشطططططططرين األول/  توار   للةةةةةالحهم 

عرى تزايطد تطد/قطات البيطانطات عبر الحطدوة، وال سططططططططططططططيمطا /ا البرطدان النطاميط ، واقترأل إعطاة  تط ن ر النقطاو الطدولا  
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ةشططططط ن السطططططياسطططططات وتوسطططططيي نعاقه، يادف يناا توا/  متادة األنراف /ا ا  اا. و يرز التقرير الحاج  إلى 
                                                            ت البيانات من  ج  توزيي المكاسب المحق ق  من تد/قات البيانات                                              اتباص ن ا  مبتفر  إزاا إةا   البيانات وتد/قا

                                                                                            توزياا   حق  قد ا    بر من النصطططططططططططاف، مي ماالج  المرانر والشطططططططططططواأل  /ا الوقت ن سطططططططططططه. ون را  لرربر   
                                                                                                 المكتسططططططب  من خلل البحون المتارق  ةقعططططططا ا إةا   البيانات الاالمي ، ن رب إلى األونفتاة  ن يدع  االتحاة 

 /ريقا /ا هذه المجاالت ةالمشا ك  /ا /رق  عم  ماني  ةاعداة إنا  لسياس  البيانات.األ

. تسطاعد هذه الرريع  الاالمي  لقوان ن ال عطاا                                                 برنامج التتب ع العالمي لقواني) الف(ةاء اإللكتروني -35
  مسططططططططتارك عرى النترنت اللفترونا /ا تتتبي حال  التشططططططططرياات الناظم  لرتجا   اللفتروني  /ا مجاالت حما   ال 

  والمااملت اللفتروني  وحما   البيانات والرصططططططوحططططططي  وجرائ  ال عططططططاا اللفترونا، وهو ما يب ن التقد  المحرز 
يتار  ةقوان ن                                                                                     /ا اعتماة التشططططرياات و م رغرات متب ي . ومادل اعتماة التشططططرياات هو األعرى عموما  فيما

                     /ري يا،   حر ز /ا   ر  ةقوان ن حما   المسططططططتارك عرى النترنت. و/االمااملت اللفتروني  واألةنى فيما يتا
، يرغت نسطططططططططب  البردان 2021السطططططططططنوات األخ ر  تقد  كب ر /ا اعتماة التشطططططططططرياات ذات الصطططططططططر . / ا عا  

/ا المطائط   وقوان ن تن   الماطاملت   52األ/ري يط  التا اعتمطدت قوان ن لحمطا ط  المسططططططططططططططتارطك عرى النترنطت  
/ا المائ   وقوان ن تتار  ةجرائ  ال عطططططططططاا    61/ا المائ   وقوان ن تتار  ةحما   البيانات،   61ي ،  اللفترون 

  /ا المائ . 72اللفترونا،  

. تسططططططططططاعد هذه المباة   عرى الجمي ي ن األرر ال جايا مبادرة التجارة اإللكترونية م) أجه المرأة -36
األعمال النسطططططططططططائي  من  ج  تازيز النمو االقتصطططططططططططاةم الشطططططططططططام   لرتفنولوجيا الرقمي  والقو  التحويري  لرياة  

من  هداف التنمي  المسططتدام . وتسططت  د المباة   من الدو  البا ز  8و 5والمسططتدا ، ةما يتماةططى مي الاد/ ن 
الطذم تعططططططططططططططعري ةطه المطدا/اطات عن مبطاة   التجطا   اللفترونيط  من  جط  المر  ، وها مجموعط  من ال يطاةات  

                                         ، ع قدت الدو   الد اسططططططي  الرئيسططططططي  الساني  2021اجح  /ا مجال التجا   اللفتروني . و/ا عا  النسططططططائي  الن 
  يرول/سبتمبر. 2وب/ ألسع  إلى  31لصاحبات الشركات الرقمي  /ا ةرق إ/ري يا /ا ال تر  من 

لتقني  .  سططططططاه  األونفتاة /ا هذا المجال من خلل المسططططططاعد  ااسةةةةتراتيجيا  التجارة اإللكترونية -37
والردمات االسططتشططا ي  والتشططريصططات وونططي االسططتراتيجيات. وخلل ال تر  المشططمول  ةالتقرير، قد  األونفتاة 
                                                                                               إلى حكوم  ينن مشطططروعا  ةشططط ن ونطططي اسطططتراتيجي  لرتجا   اللفتروني  لفا تن ر فيه  و/ا يوتسطططوانا،  نر   

  والتجا   والصططططططططناع ، يدع  مالا من االتحاة اسططططططططتراتيجي  التجا   اللفتروني  ةالتااون مي وزا   االسططططططططتسما
األو واا ومر/  التجا   التاةي لرجماع  النمائي  لرجنوب األ/ريقا  و/ا  واندا،   م  األونفتاة تقد   الدع  
إلى وزا   التجا   والصططططططناع ، يدع  مالا من الممرف  المتحد  لبريعانيا الا مى و يرلندا الشططططططمالي  من  ج   

الناائي  السطتراتيجي  التجا   اللفتروني   ون  ، ةالتااون مي لجن  الجماع  االقتصطاة   لدول  ونطي الصطيغ  
 ألرب  /ري يا، عد  مناسبات لنلق استراتيجي  إقريمي  لرتجا   اللفتروني .

. خلل ال تر  المشطططططططططططططمول  ةالتقرير، عم  األونفتاة مي مكاتب األم  الجاي ية للتجارة اإللكترونية -38
لمتحد  لرمنسطق ن الم يم ن /ا إسطوات نا وزمبايوم وأل نيا لرسط  خريع  لألنشطع  الرقمي  لرشطركاا النمائ  ن  ا

،  2021الم يم ن، وحشطططططد االهتما  ةالمونطططططوص وزياة   وجه التبز  مي البرام  الرقمي . و/ا  يرول/سطططططبتمبر  
/ا  /ري يا ةططا   / اما  حططحاب المصططرح   ن   األونفتاة حرقتا عم  لربردان النانق  ةالنفر زي  وال رنسططي  

  ، ن   األونفتاة 2021المان ون ةاالسطططططططططططتارانطططططططططططات الساني  لتن  ذ تق يمات الجاهزي  لرتجا   اللفتروني . و/ا عا  
                                                                                            منتدى وننيا  لرتجا   اللفتروني  /ا يو ك نا /اسطططططططططو  وقد  الدع  لصطططططططططندوق  للسطططططططططتسما  المؤرر خ صططططططططط     
                                                                                            لرشطططركات الناةطططئ  والمشطططروعات الصطططغ ر  والمتوسطططع  /ا مدألشطططقر  و نشططط   سطططميا  لجن  اسطططتشطططا ي  لرتجا    

ا إنا  مشططططروص الجاهزي                                                                         اللفتروني  /ا النيجر  و سطططط  /ريقا  لرتصططططدم لرعوا   الحاسططططواي  /ا توألو. و/
قد تولت ةصططو   متزايد  زما  عمري  التن  ذ    ( 23) لرتجا   اللفتروني ، تشطط ر النتائ  األولي  إلى  ن تسططا  يردان

  

 وزامبيا، والسنغال، وكوت ة  وا ، ومدألشقر، وملوم، والنيجر. وألندا، واو ك نا /اسو، وتوألو،   (23)
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وها ةصطدة إحراز تقد  /ا هذا المعطما   و/ا توألو والسطنغال، تجاوزت مادالت تن  ذ التوحطيات المتارق  
                                                          المرموسطططط  عرى ا را  وقصطططط  النجاأل إنشططططاا  لجان ونني  لرتجا     /ا المائ . ومن األمسر  80ةالتق يمات  

 اللفتروني  /ا عد  يردان.

. ن   األونفتاة، ةالتااون مي مباة   التجا   اللفتروني  لرجميي 2022أسةاوا التجارة اإللكترونية  -39
الرقمن  من  ج  التنمي م تحت ةططططاا  مالبيانات و  2022والشططططركاا ا خرين،  سططططبوص التجا   اللفتروني  لاا  

  ةمشطططا ك  حعطططو ي  وعن ةاد(. ويادف هذا الحدن إلى تازيز قد   البردان 2022نيسطططان/ يري    25-29)
                                                                                                          النامي  و ق  البردان نموا ، ةما /ا ذلك يردان  /ري يا، عرى مواحططر  المشططا ك  /ا التجا   اللفتروني  واالقتصططاة 

   انت عريه                                                       ات   سر مرون  وةططططططموال  /ا ي ئ  ترتر  اختل/ا  كب را  عما الرقما واالسططططططت اة  مناما، واناا مجتما 
  األوناص قب  الجائح .

، واحط  األونفتاة نشطر  ةوات تيسط ر األعمال /ا عد  يردان /ا 2021. /ا عا  تيسةير األعمال -40
                ي ، وها تحديدا  إنا  الشطططططططططططططرا   الجديد  من  ج  تنمي   /ري يا، من خلل يرنامجه لن   الحوكم  اللفترون 

التن ي  اللفترونا والتسطططج   اللفترونا والبواةات التجا ي ، مما  سطططاعد عرى تحسططط ن مناخ األعمال. ومن 
خلل اسططططططططططتردا  ن   الحوكم  اللفتروني ، ازةاةت سططططططططططرع  إجرااات تسططططططططططج   األعمال التجا ي  /ا يردان 

يات تسج   الشركات واليراةات التا تحصراا  /ري يا ةشك  مرحوظ. / ا ينن عرى سب   المسال، زاةت عمر
،  حطططططبحت  2021. و/ا عا  2021-2020/ا المائ  /ا ال تر   91الحكوم  من  سطططططو  التسطططططج   ينسطططططب   

ينن من  /عططططططططط  يردان الاال  من ح ث سطططططططططرع  تسطططططططططج   األعمال التجا ي  عبر النترنت. و نر  األونفتاة  
                                                         سططططططططططططو واو وندم واوايت  ن لمارومات االسططططططططططططتسما  /ا توألو ول بيا                                             يوايت  ن لرمارومات التجا ي  /ا يو ك نا /ا

ي نعاق اسططتردا  يواةات المارومات التجا ي  /ا  وألندا، وجماو ي  تنزانيا المتحد ، )ةما /ا ذلك زنجبا (                                                                                                        ووسطط 
كب ر  و واندا، وك نيا، ونيج ريا. وقد  ةى اسططططططططططططتردا  ن   الحوكم  اللفتروني  /ا البردان الماني  إلى زياة   

/ا ةطط افي  الجرااات المتصططر  ةاالسططتسما  وسططرعتاا و تمتتاا وتبسططيعاا /ا إنا  الشططرا   الجديد  من  ج   
 تنمي   /ري يا.

                    ، واناا  عرى نرب من 2021. /ا عا  اسةةةةةةتعراضةةةةةةا  سةةةةةةياسةةةةةةا  العلم والتكنولوجيا والبتكار -41
                                         تفنولوجيا وااليتفا  /ا يوتسطوانا، اسطتناةا  الحكوم ، ةطرص األونفتاة /ا حطياأل  اسطتاراض لسطياسطات الار  وال

إلى مجموع  من البحون وسططرسططر  من المقايلت والمناقشططات لتقصططا الحقائ . و/ا زامبيا، ةططرص األونفتاة 
                                    واسططت فم  االسططتاراض ون شططرت نتائجه 2019/ا اسططتاراض سططياسططات الار  والتفنولوجيا وااليتفا  /ا عا  

وهو  ارض وجاات الن ر المرتر   حول الن ا  الوننا لليتفا  ويناقش   2022/ا الراي األول من عا  
                                                                                                   ةو  الار  والتفنولوجيا وااليتفا ، والسططاامات /ا التحول الرقما، والمسططاوا  ي ن الجنسطط ن، ون اما  لألألذ   

 الوظي ي ، وقعاص التادين.

 تع ي  تعدداة األطراف -دال 

. يتاطاون األونفتطاة التجةارة الحرة القةاريةة األفريقيةة والتجةارة اإللكترونيةةالحوار اإلقليمي لمنطقةة   -42
  مي يرنام  األم  المتحد  النمائا والرجن  االقتصططاة   أل/ري يا ومركز التجا   الدولي  /ا سططرسططر  من األنشططع  

القططا يط  األ/ري يطط   ن  الراميطط  إلى تازيز الحوا  القريما ةشطططططططططططططط ن الفي يطط  التا  مكن ياططا لمنعقطط  التجططا   الحر   
،                                      ، ن      حدن مي مجموعات القعاص الراب 2021تناض ةالتجا   اللفتروني  /ا  /ري يا. / ا  يرول/سطبتمبر  

  ةما /ا ذلك المجموع  األ/ري ي  لرتفنولوجيا واليداص. وسططط واحططط  األونفتاة الام  مي هذه الفيانات لدع   مان 
ي  والحكومات والقعاص الراب و حططططحاب المصططططرح  ا خرين /ا ونططططي منعق  التجا   الحر  القا ي  األ/ري 

، وعرى هامش الدو   السامن  لمنتدى 2022وتن  ذ البروتوكول المتار  ةالتجا   الرقمي . و/ا ةططططططططططبا //براير  
،  /ري ياوالرجن  االقتصططاة   أل  /ري يا القريما لرتنمي  المسططتدام ، ن   األونفتاة وارنام  األم  المتحد  النمائا  

ومركز التجطا   الطدوليط ،   ةطالتاطاون مي م ونطططططططططططططيط  االتحطاة األ/ريقا، و مطانط  منعقط  التجطا   الحر  القطا يط  األ/ري يط ، 
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                                                                                                    وه ئ  األم  المتحد  لرمسططططاوا  ي ن الجنسطططط ن وتمك ن المر  ، حدرا  ةانوان منحو تازيز الشططططرا ات لدع  منعق   
هذا الحدن الجانبا األونفتاة وسططططططائر كيانات األم  المتحد  من                                          تجا   حر  قا ي   /ري ي  ةططططططامر م. وقد مك ن 

الدخول /ا حوا  ور   مي الدول األععطططاا والمؤسطططسطططات القريمي  ةشططط ن  /عططط  السطططب  لدع  التن  ذ ال اال 
لمنعق  التجا   الحر  وتازيز التنسططططط   واالتسطططططاق والتفام  ي ن التدخلت عرى نعاق األم  المتحد  /ا ةع  

 ععاا و مان  منعق  التجا   الحر  القا ي  األ/ري ي .الدول األ

. ن   األونفتاة وةركابه  التعاون مع شعبة اإلحلاءا  في األمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية  - 43
سرسر  من ةو ات التار  اللفترونا ةش ن إحصااات التجا   الدولي  لربعائي واحصااات التجا   /ا الردمات  

(. ويامط  يرنام  التطد يب /ا مجطال  TrainForTradeيرنام  األونفتطاة لرتطد يب /ا مجطال التجطا   ) /ا إنا  
                                                                                                التجا     عطططا  عرى تازيز المباةالت الدولي  وفيما ي ن يردان الجنوب، من خلل تو/ ر منصططط  تمك ن  حطططحاب  

ةو ات التار  اللفترونا التا المصططرح  الدول  ن والقريم  ن من الت اع  والمشططا ك  ةعريق  مسططتدام . وتادف 
     ا ،                                                                                                 ن  مت خلل ال تر  المشطمول  ةالتقرير إلى تازيز قد   الحصطائ  ن عرى تعب   التوحطيات المت   عر اا ةولي 

وتحديد مصططططططططططاة  البيانات، وانشططططططططططاا ن   جديد  لجمي البيانات  و تازيز الن   القائم ، وتحسطططططططططط ن  سططططططططططال ب  
سطططال ب التار  المرتر  الموحطططى ياا ألنشطططع  يناا القد ات التا تو/رها ومما سطططات التجميي. ونبقت الدو ات   

األم  المتحد . والى جانب وحدات التار  اللفترونا )المحانطططططرات والمناقشطططططات والمسطططططاةقات عرى النترنت(،  
                                                                                           تعطططمنت الدو ات حططط و/ا  حعطططو ي  )اسطططت بدلت /ا ةاض األحيان ةحرقات ة اسطططي  ةطططبكي (. والدو ات م توح   

ي جاماا إحصططططااات التجا   الدولي  ومسططططتردم اا، وها تدع  الجاوة المبذول  /ا البردان النامي  لتازيز  لجمي 
، كان األونفتاة وةركابه 2021الن   الحصائي  الونني  ل ياس التجا   الدولي . واحرول كانون األول/ة سمبر  

النسططططططاا( /ا ةو ات التار  اللفترونا  /ا المائ  منا  من  49,4يردان )   204مشططططططا ك ن من  6  304قد ة اوا  
 ةش ن إحصااات تجا   السري والردمات. 

، ن   2021. /ا كانون األول/ة سططمبر التعاون في مجال سةياسةا  العلم والتكنولوجيا والبتكار -44
ع   األونفتاة ومن م  األم  المتحد  لرتراي  والار  والسقا/  سططططططرسططططططر  من الدو ات عبر النترنت لمنعق  الجما

  النمائي  لرجنوب األ/ريقا ةشط ن سطياسط  الار  والتفنولوجيا وااليتفا  من  ج  تحق    هداف التنمي  المسطتدام .
                                                                                           ون  مت الدو ات ةالتااون مي  مان  الجماع  النمائي  لرجنوب األ/ريقا، /ا سططططططططططططياق  نشططططططططططططع  /ري  الام  

الار  والتفنولوجيا وااليتفا  من  ج  تحق    المشطططططتر  ي ن الوكاالت التاةي لألم  المتحد  والمانا ةسطططططياسططططط 
  هداف التنمي  المستدام .

 تم ي) الناس والست مار في مستقالهم. -ياء 

، و/ا سياق مشروص مشتر  ةش ن مباة   عالمي  نحو والة  جديد  2021. /ا عا  تطوير المشروعا   - 45
لقعاص المشطططروعات المتنايي  الصطططغر والمشطططروعات الصطططغ ر  والمتوسطططع  /ا /تر  ما ةاد الجائح ، قد  األونفتاة  

نفتاة  إلى إنا  سطياسطات األو     ا   /ا تصطمي  وتن  ذ سطياسطات ونني  لرياة  األعمال اسطتناة   ( 24) الدع  إلى رلر  يردان 
                        مركزا  من مرا ز يرنام     14                                                                              لرياة  األعمال. وخلل ال تر  المشططططمول  ةالتقرير، قد  االونفتاة   عططططا  المسططططاعد  إلى 

                                                                                                  تعوير  يططاة  األعمططال مإمبريتيططكم، مي الترك ز عرى تازيز ماططا ات  يططاة  األعمططال تيسططططططططططططط را  لوالة  جططديططد  لقعططاص 
  15ر  والمتوسططططع  /ا /تر  ما ةاد الجائح   ون     سر من المشططططروعات المتنايي  الصططططغر والمشططططروعات الصططططغ  

ذلك، زوة األونفتاة التاجرات عبر  . واالنططا/  إلى ( 25) حرق  عم  تد يبي  عرى يرنام  إمبريتيك /ا خمسطط  يردان 
، من خلل  19- ةماطا ات  يطاة  األعمطال لمسطططططططططططططاعطدتان عرى التاطانا مي  زمط  كو/ طد   ( 26) الحطدوة /ا رلرط  يرطدان 

 عم  تستند إلى مناجي  التد يب المتبا  /ا إنا  يرنام  إمبريتيك.   حرقات 
  

  وألندا، وجنوب  /ري يا، وسيش  . (24)

 ينن، وجنوب  /ري يا، وألانا، والفام رون، ونيج ريا. (25)

 جماو ي  تنزانيا المتحد ، وزامبيا، وملوم. (26)
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. /ا إنا  البرنام  المشططططططططتر  ي ن االتحاة األو واا واألونفتاة لدع   نغوال: القتلةةةةةاد اإلبداعي -46
ميرنام  التد يب السانا /ا مجال التجا  م، واحططططططط  األونفتاة، من خلل يرنام  االقتصطططططططاة اليداعا، تقد    

ع  لرحكوم  /ا تنويي النتاج والصطططاة ات، ةما /ا ذلك /ا مجاالت النمو المسطططتدا  الجديد  كصطططناعات  الد
وحد  تد يبي  ةش ن  ياة  األعمال السقافي  واليداوي  والصاة ات.    2021إيداوي ، و حد  /ا  يرول/سبتمبر  

ألنشطططططع  لربردان /ا  /ري يا تادف                           ، ن ذ األونفتاة عدةا  من ا2021تشطططططرين السانا/نو/مبر    -و/ا   ا /مايو 
إلى تحديد االتجاهات وتازيز ال ا  القائ  عرى البيانات فيما يتار  ةالتجا   /ا السططططري والردمات اليداوي ، 
والسططياسططات الاام ، والمرفي  ال فري ، والتفنولوجيا، ةما /ا ذلك ما يرا: /ا  نغوال، ةو   تد يبي  ةشطط ن إةا    

                                                                            في  واليداوي  والتد يب المشططططا  إليه  عله، /عططططل  عن التد يب عرى األةااة الدولي  قعاص الصططططناعات السقا
لقعاعات الصططططناعات السقافي  واليداوي ، والسقا/ ، والديروماسططططي ، والالمات المم ز ، والمشططططا ك  /ا منتدى 

ا سططططرسططططر  حوا ات  /ري يا،                                                                             عمو   /ري يا لسقا/  السططططل  /ا  /ري يا، الذم   اقد /ا لواندا مر  ك  سططططنت ن  و/
                                                                                         مكتب المسططططططتشططططططا  الراب لشططططططؤون  /ري يا  والمنتدى الاالما لرردمات، الذم ع قد كجزا من األونفتاة   مي

الرام  عشططر، ةما /ا ذلك جرسطط  ةانوان ماليداص وااليتفا  والتاا/ا:  قمن  الصططناعات اليداوي  من  ج   
 انتااو مستدا  /ا  /ري يام.

 الموارد المالية المرصودة ألفريقيا -       راسعا   
/ا المائ  من إجمالا ن قات مشا يي األونفتاة  34,7                              ، و ج  ه نحو  /ري يا ما  ااةل 2021/ا عا    -47

،  2021-2020                           ةوال ا  )مؤقطططت(. و/ا ال تر     16  246  561الوننيططط  والقريميططط  واألقطططاليميططط ،  م مطططا يبر   
                      ، و ج  ه نحو  /ري يا2020/ا المائ . و/ا عا    18,8ينسططططططططططب   زاةت الموا ة المالي  المرصططططططططططصطططططططططط  أل/ري يا

/ا المطططائططط  من إجمطططالا ن قطططات مشططططططططططططططططا يي األونفتطططاة الوننيططط  والقريميططط  واألقطططاليميططط ،    38,94 اطططاةل   مطططا
               ةوال ا  )مؤقت(. 13 670 071 يبر  ما  م
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