
 

(A)   GE.14-50421    160514    200514 

*1450421*  

  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
 واخلمسونتاسعة الدورة التنفيذية ال

  ٢٠١٤يونيه /حزيران ٢٥-٢٣جنيف، 
   من جدول األعمال املؤقت٢البند 

  األنشطة اليت يضطلع هبا األونكتاد دعماً ألفريقيا    

  تقرير مقدم من األمني العام لألونكتاد    

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

، كمـا يف الـسنوات الـسابقة      و. ٢٠١٤أبريل  / إىل نيسان  ٢٠١٣مايو  /املمتدة من أيار  
البحث والتحليل، وبناء : ثالثة وهيألونكتاد الايتمحور تقرير هذا العام حول أركان عمل      

يف نتائج التنمية    األونكتادالتقرير توثيق تأثري عمل     واصل  يو. توافق اآلراء، والتعاون التقين   
 وضـعها املسامهة يف رسم الـسياسات و     :  هي ثالث قنوات رئيسية  عن طريق    ا،أفريقييف  

اخلاص واجملتمع املدين    واملؤسسات والقطاع     وبناء قدرات املسؤولني احلكوميني    ،وتنفيذها
  . وتيسري توافق اآلراء بشأن القضايا اليت هتم أفريقيا،يف أفريقيا
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  مقدمة    
:  عامة عن أنشطة األونكتاد يف إطار أركان عمله الثالثة وهي          حملة يقدم هذا التقرير    -١

  .البحث والتحليل، وبناء توافق اآلراء، والتعاون التقين
بتعزيز شراكاته مع املؤسسات الرئيسية يف املنطقة األفريقية،        ويظل األونكتاد ملتزماً      -٢

مثل وكالة التخطيط والتنسيق التابعة للشراكة اجلديدة من أجل تنميـة أفريقيـا، واللجنـة               
فعلى سبيل املثال، نظم األونكتاد اجتماعـاً       . االقتصادية ألفريقيا، ومفوضية االحتاد األفريقي    

أجرهتا وكالـة التخطـيط     " املوارد احمللية تعبئة  عن  راسة  تقرير د " الستعراض   ٢٠١٣ عام يف
والتنسيق التابعة للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا واللجنة االقتصادية ألفريقيا بتكليف            

 .جلنة رؤساء الدول واحلكومات املعنية بالتوجيه العاملة يف إطـار الـشراكة اجلديـدة             من  
مذكرة تفاهم لتوطيد ونكتاد وجلنة التخطيط والتنسيق األ، وقع ٢٠١٤يناير /كانون الثاين ويف

  .املؤسستني التعاون بني
، وال سيما فيما    ٢٠١٥ التنمية ملا بعد عام      األونكتاد بنشاط يف بلورة خطة    ويشارك    -٣

 يف  مـداخالت وقد قُدمت املسامهات يف هذه اخلطة عن طريـق عـروض و           . يتعلق بأفريقيا 
فعلى سبيل املثال، شارك األونكتاد يف اجتماع لتبادل        . اسيةاجتماعات اخلرباء واحللقات الدر   

ُعقد يف كيـب تـاون      "  من منظور أفريقي   ٢٠١٥خطة التنمية ملا بعد عام      "األفكار بعنوان   
جامعة كيب تاون وأمانة الفريق الرفيع      ونظمته   ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ١٣جبنوب أفريقيا يف    

  .٢٠١٥املستوى املعين خبطة التنمية ملا بعد عام 

  البحث وحتليل السياسات  -أوالً  
يساهم عمل األونكتاد يف جمال البحث وحتليل السياسات يف زيادة فعاليـة رسـم                -٤

مساعدة البلـدان   : بأربع طرق رئيسية هي   وذلك   وتنفيذها يف أفريقيا،     وضعهاالسياسات و 
تعلقة بقـضايا   حفز وبلورة النقاشات امل   و ،االقتصاديها على الصعيد    على تتبع أدائها وتقدم   

املشورة للحكومات األفريقية بشأن إصـالح      وإسداء   ،السياسات اليت تؤثر يف تنمية أفريقيا     
ختـاذ  ا دعم احلكومات األفريقية يف   ، و  السياسات الوطنية  اتاستعراضعن طريق   السياسات  

  .أدوات حتليلية ُيسترَشد هبا يف اختاذ القرارات التقنيةاملالئمة عن طريق قرارات ال

  االقتصاديعلى الصعيد تتبع األداء والتقدم   -لفأ  
 سالسل القيمـة    وعنوانه الفرعي  ،تقرير االستثمار العاملي  ، ُخصص   ٢٠١٣يف عام     -٥

لتحليل الصلة بـني التجـارة واالسـتثمار يف          ،االستثمار والتجارة من أجل التنمية    : العاملية
حتلـيالً   تقرير االستثمار العـاملي    قدمالسنوات السابقة،   وعلى غرار   . سل القيمة العاملية  سال
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خمـصص  حتليل إقليمـي    مبا يف ذلك    شامالً الجتاهات االستثمار األجنيب املباشر يف أفريقيا،        
 للسنة  إىل أفريقيا الوافدة  تدفقات االستثمار األجنيب املباشر      وارتفعت   .لالستثمارات األفريقية 

دوالر، ما جعلها واحدة من املناطق      بليون   ٥٠ يف املائة لتصل إىل      ٥الثانية على التوايل بنسبة     
تدفقات االستثمار األجنيب املباشر    وتضاعفت  . ٢٠١٢القليلة اليت سجلت منواً سنوياً يف عام        

وتسجل . دوالربليون   ١٤ لتصل إىل    ٢٠١٢تقريباً يف عام    مرات    ثالث أفريقيااخلارجة من   
تدفقات نسبة  يقيا، مستفيدة من اجتاه     الشركات عرب الوطنية من اجلنوب نشاطاً متزايداً يف أفر        

 من األسواق الناشئة إىل الزيـادة يف الـسنوات          املنطقةالوافدة إىل   االستثمار األجنيب املباشر    
ومن حيث رصيد االستثمار األجنيب املباشر، كانت ماليزيا وجنوب أفريقيا والصني           . األخرية
وكانت تدفقات االسـتثمار    . رة يف أفريقيا  املستثم أكرب البلدان النامية  ) هبذا الترتيب (واهلند  

 باالستثمارات يف قطـاع الـصناعات       جزئياً مدفوعة   ٢٠١٢دة يف عام    فاألجنيب املباشر الوا  
ويف . االستخراجية يف بلدان مثل أوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية وموريتانيا وموزامبيق         

اعات التحويلية واخلدمات املوجهة حنو     الوقت نفسه، ارتفع االستثمار األجنيب املباشر يف الصن       
  .املستهلك، بشكل عكس التغريات الدميغرافية

واسعة من  جمموعة  يف  إجراء البحوث املوضوعية     واصل األونكتاد ،  ٢٠١٣يف عام   و  -٦
يف القضايا السياساتية والقانونية والتنظيمية وما يتصل هبا من تطورات تؤثر يف التجارة والنقل              

 .األفريقيـة دون اإلقليميـة   لبلدان األفريقية واملناطق    مهية ل بالغ األ كثري منها   ، و البلدان النامية 
 Transport Newsletter األعـداد الفـصلية   لبلدان األفريقية يفعن امقاالت عديدة ونشرت 

مستودع معلومات  ، أطلق األونكتاد    ٢٠١٣ويف خريف عام    . األونكتاداليت يصدرها   نشرة  ل
توي على معلومات عـن أكثـر       وحي" العامليف أحناء    تيسري التجارة    هيئات"  خاصاً ب  شبكي
وهتدف قاعدة املعلومات إىل حتـسني      .  بلداً أفريقياً  ٢٤تشمل  تيسري التجارة،    جلنة ل  ٨٠ من

يف التجارة الدولية مـن القطـاعني       املشاركة  التنسيق والتعاون بني اجلهات صاحبة املصلحة       
  .اخلاص والعام

عديدة يف صـيغتها النهائيـة      لك، ُوضعت تقارير حتليلية موضوعية      وباإلضافة إىل ذ    -٧
الـذي  )  احملـيط  الطريق إىل " (The way to the ocean"وأوهلا كان تقريراً تقنياً بعنوان      . أيضاً

. تناول قضايا تتعلق مبمرات النقل العابر املستخدمة يف جتارة البلدان النامية غـري الـساحلية              
 على ثالثة ممرات نقل متفرقة يف شرق أفريقيـا تـربط جيبـويت             وانصب ُجل تركيز التقرير   

، ٢٠١٣ويف عـام    . مهورية ترتانيا املتحدة وكينيـا    وأوغندا جب ورواندا  وإثيوبيا وبوروندي   
حيدث يف  ركز على حتدي القرصنة البحرية، وحتديداً ما        تاسُتكملت تقارير موضوعية أخرى     
 أحد التقارير نطاق التحـدي ومـداه،        ويصف. ٢٠٠٥مياه شرق وغرب أفريقيا منذ عام       

وحيدد القضايا الرئيسية املطروحة، ويسلط الضوء على ما يتصل بالقرصـنة مـن تـأثريات               
  .وتكاليف وتبعاهتا األوسع على التجارة
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  حفز وبلورة النقاشات املتعلقة بقضايا السياسات اليت تؤثر يف تنمية أفريقيا  -باء  
تقريره السنوي عـن    عن طريق   يف أفريقيا   هتا   وبلور النقاشاتحفز  األونكتاد  يواصل    -٨

يف تقرير التنميـة االقتـصادية      قدم   فقد. تقرير أقل البلدان منواً    و التنمية االقتصادية يف أفريقيا   
إطـالق ديناميـة    : التجارة بني البلـدان األفريقيـة      وعنوانه الفرعي    ،٢٠١٣لعام  أفريقيا  
بـني  القطاع اخلاص من أجل تعزيز التجارة  عيم  دكيفية ت عن  جديدة  أفكاراً   اخلاص، القطاع
وُنشر التقرير يف العديد من املدن يف أفريقيا وحفز نقاشات بشأن التحديات            . األفريقيةالبلدان  

 ريشيوسملوالتجارة الدولية   ي و اخلارجية والتكامل اإلقليم  وزير  وقد طرح   . اإلمنائية يف أفريقيا  
الـسوق  الثالثية املعنية بالتجارة والصناعة، املؤلفة من       يف اجتماعات اللجنة الوزارية     التقرير  
، ومجاعة شرق أفريقيا، واجلماعـة اإلمنائيـة     فريقيفريقيا واجلنوب األ  أركة لدول شرق    املشت

 أمام حشد من كبار املسؤولني مـن   يف موريشيوس ٢٠١٣يوليه  /يف متوز  للجنوب األفريقي، 
لتقرير أيضاً صدى طيباً جداً يف اجتمـاع جملـس          ولقي ا . البلدان األعضاء يف اللجنة الثالثية    

، وهو ما جتلى يف املالحظات اإلجيابية اليت أبـدهتا          ٢٠١٣سبتمرب  /التجارة والتنمية يف أيلول   
فعلى سبيل املثال، صّرح وزير التجارة والصناعة لسرياليون يف االجتماع أن           . الدول األعضاء 

. اليت حددهتا خطة سرياليون لتحقيق الرخـاء      رسائل التقرير الرئيسية ذات صلة باألولويات       
وباإلضافة إىل ذلك، قدم األونكتاد باالستناد إىل التقرير عرضاً عن التجـارة بـني البلـدان      

 ٢٠١٣يونيه  /الذي ُعقد جبنيف يف حزيران    يف أفريقيا   لتمويل واالستثمار   ااألفريقية يف منتدى    
  .)EMRC( املركز األورويب لبحوث التسويق بالتعاون مع

يف أقل البلدان منواً يف أفريقيا وعلى       دعوة  بأنشطة   ٢٠١٣ واضطلع األونكتاد يف عام     -٩
 عمل تواكب الزيادة السريعة يف      فرصإجياد  قضية  األمهية امللحة ل  تناولت  نطاق اجملتمع الدويل    

 تقرير أقل البلدان منواً    ويذهب   .فيها الشباب نسبة عالية   يشكل  سكان هذه البلدان اليت     عدد  
النمو املقترن بالعمالة من أجـل التنميـة الـشاملة للجميـع            ، وعنوانه الفرعي  ٢٠١٣ لعام

إتاحة  من أجل    جهود كبرية ه سيتحتم على أقل البلدان منواً يف أفريقيا بذل           إىل أن  ،واملستدامة
 مل يتحقق ذلك، من احملتمل أن       ماو.  من فرص العمل الالئق لسكاهنا من الشباب       كاٍفعدد  

، ُعرضت نتائج هذا التقريـر      الدعوةويف إطار أنشطة    . دالت الفقر واهلجرة الدولية   ترتفع مع 
، يةأوروبعواصم  عدة  تشمل   ،ىخر بلدان أ  ةعشر و  بلداً أفريقياً  ١٤وتوصياته السياساتية يف    

   .جملس التجارة والتنمية التابع لألونكتاديف إطار  وأيضاً على الدول األعضاء
ـ  و رير أقل البلدان منـواً    اتق الواردة يف صيات السياساتية   وُتنشر النتائج والتو    -١٠ رير اتق

عمـل  الدراسية وحلقات   اللقات  احلالسابقة وُتناقش يف    لألعوام   التنمية االقتصادية يف أفريقيا   
بناء القدرات هبدف توعية اجلهات صاحبة املصلحة بقضايا السياسات اإلمنائية الـيت            املتعلقة ب 

 فعلى سـبيل املثـال، عقـد        .حفز وبلورة النقاشات بشأهنا   ضي يف   املأثريت يف التقارير، و   
تدريبيـة  ، بدعم مايل من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، دورة          ٢٠١٣مايو  /األونكتاد يف أيار  

 " أنغوال مثاالً  -القدرات اإلنتاجية والنمو االقتصادي واحلد من الفقر        "لبناء القدرات بعنوان    
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ولياً من احلكومة واجملتمع املدين ورابطات األعمال، فـضالً عـن   موظفاً أنغ ٧٠استفاد منها   
وأسفرت الدورة التدريبية عن زيادة وعي املوظفني احلكوميني األنغـوليني          . املنظمات الدولية 

ونظراً للتقييم اإلجيايب للغاية الذي     . بالدور احملوري لبناء القدرات اإلنتاجية يف التنمية الوطنية       
ُتجرى أنشطة بناء قدرات مماثلة إضافية      أعربت احلكومة عن رغبتها يف أن       قّدمه املشاركون،   

  .يف أحناء البلد

  استعراض السياسات الوطنية تقارير   -جيم  
يدعم األونكتاد تطـوير     .استعراض السياسات الوطنية املتعلقة باخلدمات     تقارير  -١١
، لوطنية املتعلقة باخلـدمات    ا ااستعراض سياساهت طاع اخلدمات يف البلدان النامية عن طريق        ق

 اخلدمات  واملؤسسية املميِّزة لقطاعات  ية  وهي استعراضات منهجية لألطر االقتصادية والتنظيم     
. األهداف اإلمنائية القطاعية الوطنية   تدعم حتقيق   حتديد خيارات سياسات التجارة اليت      ها  هدف

ة باخلـدمات ألوغنـدا     لسياسات الوطنية املتعلق  ااستعراض   تقارير تزأجن،  ٢٠١٣ويف عام   
واسُتخدمت نتائج استعراض أوغندا أيضاً كأساس لتنظيم جولة دراسـية          . ورواندا وليسوتو 

وهدفت اجلولة الدراسية إىل متكني املوظفني . لبعض املوظفني احلكوميني يف بلدان نامية أخرى     
نظمـات   وتعزيز التعاون املؤسسي بني امل     على وضع سياسات اخلدمات   من بناء قدرة بلدهم     

  .ويف حالة أوغندا، كان جنوب أفريقيا البلد املضيف. قضايا اخلدماتاملسؤولة عن 
الفترة املشمولة بالتقرير، أصدر األونكتاد     يف   .استعراض سياسات االستثمار   تقارير  -١٢

اسـتعراض  تقريـر   ، الذي قُدم إىل جانـب       جيبويتيف  استعراض سياسات االستثمار    تقرير  
 التابعة لجنة االستثمار واملشاريع والتنمية   الدورة اخلامسة ل  يف   موزامبيق يفسياسات االستثمار   

استعراض سياسات االستثمار   تقرير  ، بدأ األونكتاد أيضاً بإعداد      ٢٠١٣ويف عام   . لألونكتاد
قرابـة مخـسة    مـضي   وبعد  . لكل من السودان والكونغو بناًء على طلب حكومَتي البلدين        

 استعراض سياسات االستثمار، ُيعـد األونكتـاد     إعداد تقرير ن  االنتهاء م على  ستة أعوام    أو
، أصدر األونكتاد تقريـَري التنفيـذ     ٢٠١٣ويف عام   . تقريراً يقّيم فيه مدى تنفيذ التوصيات     

 مـساعدة   ٢٠١٣قدم األونكتاد خالل عام     يف اجململ،   و. لكينيا وليسوتو، وأعّد تقرير زامبيا    
تعراض سياسات االستثمار لـسبعة بلـدان أفريقيـة         استقارير  تقنية دعماً لتنفيذ توصيات     

وقد أدت هذه األنشطة إىل     ). وكينيا وليسوتو ونيجرييا   بوروندي وجيبويت ورواندا وزامبيا   (
اجمللس الرئاسي لالستثمار يف بوركينـا      إنشاء  إنشاء وكالة لتشجيع االستثمار يف بوروندي و      

عتماد برنامج السـتقطاب املهـارات      فاسو، وحتديث قانون تشجيع االستثمار يف كينيا، وا       
، نفسهالوقت ويف . ونشرها يف رواندا، واستخدام معاهدة استثمار ثنائية منوذجية يف سرياليون      
أقـل  سبعة من   منها  واصل األونكتاد التحاور مع اجلهات املاحنة وعدد من البلدان األفريقية،           

وبالفعل، . استعراض لسياسات االستثمار  ُتعّد هلا تقارير    طلبت أن   يف أفريقيا وقد    البلدان منواً   
ثبـت أمهيتـه وجودتـه وتـأثريه طـوال          يبرنامج استعراض سياسات االستثمار     ما انفك   
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مـستويات  بلدان أفريقية   وأظهرت تقارير التنفيذ اليت أعّدها األونكتاد لسبعة        . ٢٠١٣ عام
، وقدرة متزايدة   ملوجودينا لدى املستثمرين    قوي، واهتماماً متزايداً  واليد  اجل  تراوح بني تتنفيذ  

  .على تسويق فرص االستثمار
واصـل  . تكنولوجيـا واالبتكـار   استعراض السياسات املتعلقة بالعلم وال     تقارير  -١٣

املشاركة يف برنامج استعراض السياسات املتعلقـة بـالعلم         األونكتاد دعمه للبلدان األفريقية     
أداة للتحليل وبناء القدرات وتقدمي      ذه ه االستعراضتقارير  شكّل  تو. والتكنولوجيا واالبتكار 

املشورة من أجل تطوير العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف البلدان األفريقية، وهتدف إىل دعـم         
هذه البلدان يف جهودها لتحسني قدرهتا على تسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار من أجل             

توصـيات الـواردة يف تقـارير       ال، ركزت اجلهود على دعم تنفيذ       ٢٠١٣ويف عام   . التنمية
، تعاون األونكتاد مع احلكومة     ويف حالة ليسوتو  .  السابقة االستعراض اليت أِعّدت يف السنوات    

يف وضع املشاريع ومجع األموال من أجل إنشاء عدد من اهلياكل واخلـدمات بنـاًء علـى                 
  .لذلك البلد استعراض السياسات املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكارتوصيات تقرير 

  األدوات التحليلية اليت توجه اختاذ القرارات التقنية  -دال  
، وضعت أمانة األونكتاد مؤشرات لقياس القدرات اإلنتاجية يف أقل          ٢٠١٣يف عام     -١٤

يف برنامج عمل إسـطنبول،     البلدان منواً، وذلك استكماالً جلهود تنفيذ الفروع ذات الصلة          
ونظر جملس  .  منواً ة اإلنتاجية األول من نوعه ألقل البلدان      وهو ما أدى إىل وضع مؤشر القدر      

الفجوات والقيود علـى    لتحديد  التجارة والتنمية يف دورته الستني يف عمل األمانة املتواصل          
 أقل البلدان منواً من حيث بناء قدراهتا اإلنتاجيـة قياسـاً            توضيح ما حققته  والصعيد احمللي،   

وأعرب اجمللـس عـن تقـديره    . املرجعية واملؤشرات احملددة  واملعايريباألهداف املتفق عليها    
ملسامهة األونكتاد يف تنفيذ برنامج عمل إسطنبول، مبا يف ذلك عمله علـى صـعيد قيـاس                 

وقريباً، سـيكون مؤشـر     . اإلنتاجية يف أقل البلدان منواً ووضع املعايري املرجعية هلا        القدرات  
  .ي أعّده األونكتاد متاحاً على اإلنترنت منواً الذالقدرة اإلنتاجية ألقل البلدان

 توعية جمتمع املستثمرين الـدوليني    وهتدف أدلة االستثمار اليت وضعها األونكتاد إىل          -١٥
حتـديث  األونكتـاد   بدأ  ويف العام املاضي،    . بفرص االستثمار وشروطه يف البلدان املستفيدة     

على شـكل أدلـة   (مار على اإلنترنت ر أدلة استثجيري حالياً، تطوي و. الدليل املتعلق بأوغندا  
  .البلدان املستفيدة من هذه املبادرةأوىل ، وكانت بوروندي وجيبويت ورواندا من )إلكترونية

يف ) هي جنوب أفريقيا وكوت ديفوار وكينيـا      (شاركت ثالثة بلدان أفريقية     وقد    -١٦
قـدرات  تـدعيم ال ىل إ  وهتدفاليت وضعها األونكتاد  التطبيق التجرييب ألداة التطوير احملاسيب      

  . من الشركاتتقارير عالية اجلودةالالزمة للحصول على  املؤسسية والتنظيمية
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  اآلراءبناء توافق   -ثانياً  
 ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٣ إىل ١٩استضافت حكومة النيجر بنيامي يف الفترة من   -١٧

وكان .  واملعادن يف أفريقياتجارة ومتويل النفط والغازل عشر السادسعرض اململؤمتر واونظمت  
، وُنظمت جلسة   " االستخراجية  والتجارة يف الصناعات   احلوكمة"املوضوع الرئيسي للمؤمتر    

 ٥٠٠وحـضر املـؤمتر     . يف إطار املـؤمتر   " املرأة يف الصناعات االستخراجية   "خاصة بعنوان   
ـ     .  منها من القارة األفريقية    ٢٣ بلداً،   ٣٤مندوب من    ر كلمـة   وألقى رئـيس وزراء النيج

وركزت املناقشات على كيفية ضمان الشفافية واملساءلة يف إدارة املكاسب غـري            . االفتتاح
العوائد املتحققـة   لتقاسم  املتوقعة إلنتاج النفط واملعادن والتجارة فيها، ونوع التدابري الالزمة          

ت وُعقدت جلسة خاصة عن املرأة يف الصناعات االستخراجية مبشاركة الـسيدا    . بعدل أكرب 
األوائل للنيجر ومايل وبوركينا فاسو ومجهورية أفريقيا الوسطى، وممثلة السيدة األوىل لغينيـا             

التحـديات الـيت تواجههـا النـساء يف الـصناعات           خمتلف  وتناولت اجللسة   . االستوائية
وأسفر املؤمتر عن قرار يوصي بإجراءات يف إطار الرؤية األفريقيـة للتعـدين             . االستخراجية

، والتصدي للفجوة يف القدرات، وتعزيز تطوير احملتوى احمللي، ومتكني          احلوكمة حتسنيهبدف  
  .النساء على حنو فعال يف الصناعات االستخراجية

 ١١ يف الفتـرة مـن       جبنيفالبيولوجية الذي نظمه األونكتاد     مؤمتر التجارة    ُعقدو  -١٨
، فـضالً   ةالبيولوجي، مبشاركة شركاء مبادرة التجارة      ٢٠١٣ديسمرب  / كانون األول  ١٣ إىل

ممثلـون عـن مجعيـة      وحتديـداً، حـضر     . عن بلدان أفريقية ُيحتمل أن تنـضم إليهـا        
PhytoTrade Africa ، وشركةSpecialty Foods of Africaوهي من فئة املشاريع  من زمبابوي 

واستفاد .  والصناعة والربيد والسياحة لبوروندي    ، ووزارة التجارة  الصغرية واملتوسطة احلجم  
أفضل املمارسات، املستمدة من التجـارب      بشأن  ناقشات  املشاركون من مجلة أمور منها      امل

.  البيولوجي وسالسل القيمة املستندة إىل التنوع    البيولوجية  يف تطوير مبادرة التجارة     العلمية،  
التعاون بني بلدان اجلنوب    يف إطار   اجلنوب األفريقي   يف   جتارهبم يف العمل     عرض املشاركون و

 Specialty Foods of Africaشـركة  وباإلضافة إىل ذلك، عرضت . ن عرب الصناعاتوالتعاو
   ".يف زمبابويالبيولوجي لتنوع افتح آفاق جديدة ملنتجات "جتربتها بشأن  )زمبابوي(

وشارك األونكتاد أيضاً يف املنتدى األفريقي للكربون بأبيدجان يف كوت ديفوار يف              -١٩
اجللـسة  لـك   ت توكان. املتعلقة بالطاقة األحيائية   املنتدىودعم جلسة   . ٢٠١٣يوليه  /متوز
 موضوع الطاقة األحيائيـة  قد عاجلت مسامهات األونكتاد يف إطار نريويب لألنشطة، و  ىحدإ

. تجارة الوقود األحيائي العاملية والتنمية البشرية يف أفريقيابمن زاوية صالهتا احلالية واملستقبلية  
ن أنشطة األونكتاد يف جمال الطاقة األحيائية يف        مفريقية وجتارب   وُعرضت أمثلة من البلدان األ    

  .التجارب يف القطاعتطور أفريقيا، مع تسليط الضوء على 
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  التعاون التقين  -ثالثاً  
الوكالة الرئيسية، مسؤولية حتديث    بوصفه  األونكتاد،   توىل .اإلطار املتكامل املعزَّز    -٢٠

ومن بني املواضيع الرئيـسية     . ٢٠١٣ يف عام    يبويتجلالدراسة التشخيصية للتكامل التجاري     
اليت ستنظر فيها الدراسة قطاَعي مصائد األمساك والسياحة، فضالً عن النقل العابر فيما يتعلق              

لغامبيـا  الدراسة التشخيـصية   حتديث  ٢٠١٣ل يف عام    واسُتكم. بالتجارة اخلارجية إلثيوبيا  
وسامهت الدراسـة بـشكل رئيـسي يف     . سية الوكالة الرئي  بوصفهحتت إشراف األونكتاد،    

اإلجراءات الوطنية اليت اضطُّلع هبا يف العام نفسه من أجل اعتماد خطة التنميـة املتوسـطة                
الوكالة الرئيسية، بوصفه  األونكتاد، توىل، ٢٠١٣ويف عام ). ٢٠١٦-٢٠١٣(لغامبيا األجل 

وطلبـت النيجـر يف     . مبيقأيضاً مسؤولية حتديث الدراسة التشخيصية للسنغال ومايل وموزا       
وُشرع .  من األونكتاد أن يشارك كوكالة رئيسية يف حتديث دراستها التشخيصية        ٢٠١٣ عام

 مشروع من مشاريع املستوى الثاين      تنفيذوبدأ األونكتاد   . ٢٠١٤بالعمل على ذلك يف عام      
 مركز  حكومة بنن، باإلضافة إىل   من  سياسات التجارة واالستثمار يف بنن، مبشاركة مباشرة        ل

وقدم األونكتاد مقترحات ملـشاريع     . منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية    التجارة الدولية و  
سياسات التجارة واالستثمار إىل حكومات تـشاد ومجهوريـة         يف جمال   من املستوى الثاين    

  .، وينتظر املوافقة عليها٢٠١٣أفريقيا الوسطى ومجهورية الكونغو الدميقراطية يف عام 
اء القدرات يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وإصالح القوانني يف هـذا           بن  -٢١
منظمـة   و الرابطة الربملانيـة للكومنولـث    ، نظم األونكتاد و   ٢٠١٣أبريل  / يف نيسان  .اجملال

 يف ياوندي جملموعة ممثلة من الربملانيني من بلدان         جلسة إحاطة خاصة  الكومنولث لالتصاالت   
تحدة والكامريون وناميبيا ونيجرييا، للنظر يف أفضل املمارسات الدولية       منها مجهورية ترتانيا امل   

. واإلقليمية بشأن اجلوانب القانونية الرئيسية للتجارة اإللكترونية وأمن الفـضاء اإللكتـروين      
 /ويف آب . وكانت هذه جلسةَ اإلحاطـة الثانيـة الـيت ينظمهـا األونكتـاد لربملـانيني              

للنقل واالتصاالت واألرصـاد  العاشر للمجلس القطاعي ، اعتمد االجتماع    ٢٠١٣ أغسطس
. من أجل تنفيذه  ) املرحلة الثانية (إطار قوانني الفضاء اإللكتروين جلماعة شرق أفريقيا        اجلوية  

يستهدف بلدان اجلماعة االقتـصادية لـدول غـرب    مشروع جديد  ٢٠١٣وأطِلق يف عام  
عن ُبعد تناولت اجلوانـب القانونيـة       لم  للتعوكان النشاط األول عقد دورة تدريبية       . أفريقيا

املـشروع  ويدعم  . "لتدريب من أجل التجارة   ا"للتجارة اإللكترونية، وذلك يف إطار برنامج       
األطر القانونية القائمة للمعامالت اإللكترونية واجلرمية اإللكترونية ومحايـة البيانـات           تنفيذ  
 اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا   وُينفَّذ املشروع بالتعاون مع مفوضية بلدان     . يةالشخص

  .ومفوضية االحتاد األفريقي
 مشروع مشترك بني األونكتاد ومنظمة العمـل الدوليـة   ٢٠١٣يف هناية عام وأجنز    -٢٢

، واشتمل املشروع   وجيات املعلومات واالتصاالت  وتكنوللتشجيع املرأة على ريادة األعمال      
مـن  بني النساء   ريادة األعمال   تنمية  قييم سياسات   إطار منظمة العمل الدولية لت    تنقيح  على  
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ويف إطار املشروع، أجرِيـت     . أجل تضمينه ُبعداً متصالً بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت      
حبوث وحتليالت، وُنظمت جمموعات نقاش مركزة يف دار السالم مع رائـدات لألعمـال،              

تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت   واملرأة لألعمال   وُعقد تدريب للمقّيمني يف جمال ريادية       
يف شرق  بني النساء   ريادة األعمال   تنمية  يف دار السالم من أجل إعداد املشاركني لتقييم بيئة          

كينيا ومجهورية (أيضاً يف ثالثة بلدان أفريقية   املنقح  واخُترب إطار منظمة العمل الدولية      . أفريقيا
  . يف املغربة الدولية يف عملية تقييم مشاهب، وشرعت منظمة العمل)ترتانيا املتحدة وأوغندا

 يف   املـشورة  قُدم مزيد من خدمات   . األفريقيةدعم الدول اجلزرية الصغرية النامية        -٢٣
التحول االقتصادي اهليكلـي،     إىل حكومة كابو فريدي لدعم جهودها لتحقيق         ٢٠١٣عام  

 وُشّدد بشكل.  البلدان منواًروجها من جمموعة أقل  يف احلقبة الالحقة خل   ومواصلة التقدم بثبات    
خاص على إجراءات األونكتاد املتوخاة لدعم جهود كابو فريدي يف تنويع اقتصاده ليتفـرع              

ذات أمهية خاصة للبلد، هي التجارة الدولية والصناعات الثقافية         إىل ثالثة قطاعات اقتصادية     
  .واخلدمات اخلارجية

تـأثري اتفاقـات    يشكل  . اإلقليميدعم املفاوضات التجارية وعمليات التكامل        -٢٤
ئ واالحتـاد    واحملـيط اهلـاد    دول أفريقيا والبحر الكارييب   جمموعة  الشراكة االقتصادية بني    

ألونكتاد ويساعد ا .  للبلدان األفريقية  شاغالً رئيسياً األفريقي  األورويب بشأن التكامل اإلقليمي     
يف تقيـيم اتفاقـات     كما يساعدها    اإلقليمي األفريقي،    البلدان األفريقية يف ترسيخ التكامل    

وقد ساهم األونكتاد يف أنشطة استشارية علـى        . الشراكة االقتصادية املقترحة والتعامل معها    
 ،ئ واحمليط اهلاددول أفريقيا والبحر الكارييبجمموعة املستويني الوطين واإلقليمي نظمتها أمانة   

اجتماع إقليمي ألفريقيا عن    ) أ: ( ما يلي   واللجنة االقتصادية ألفريقيا، منها    ،واالحتاد األفريقي 
تـشرين  (املفاوضات التجارية املتعددة األطراف، مبا يف ذلك املفاوضات بشأن اخلـدمات            

منتدى التفاوض التجاري للجماعـة اإلمنائيـة       ) ب(؛ و )، أديس أبابا  ٢٠١٣أكتوبر  /األول
؛ )ربغ، جوهانـس  ٢٠١٣ نـوفمرب /تـشرين الثـاين   (للجنوب األفريقي بشأن اخلـدمات      

، ٢٠١٣يوليـه   /متـوز (االقتصادية  الشراكة  االجتماع التنسيقي ملفاوضات اتفاقات      )ج(و
حلقة عمل وطنية بشأن تسخري التجارة كمحرك للتحول اهليكلي واحلد من           ) د(؛ و )ليربفيل
  ).، ماسريو٢٠١٣ديسمرب /كانون األول(الفقر 
عة اإلمنائيـة للجنـوب     دعم التكامل اإلقليمي للجما   "ويهدف مشروع األونكتاد      -٢٥

اجلماعـة  إىل تعزيز اخلربات والقدرات يف أمانة       " األفريقي والنظام التجاري املتعدد األطراف    
التابع هلا ولدى واضـعي الـسياسات     منتدى التفاوض التجاري    واإلمنائية للجنوب األفريقي    

ات املتعلقة باخلدمات واملفاوضني التجاريني العاملني فيها يف جمال القضايا السياساتية واملفاوض       
موضوعية يف منتـدى    مسامهات  وقدم األونكتاد   . على املستويني اإلقليمي واملتعدد األطراف    

، ٢٠١٣يوليه  /يف متوز عقدته اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي      قطاع اخلدمات املالية الذي     
غ وحضر اجتماع منتدى التفاوض التجاري التاسع عشر بشأن اخلـدمات يف جوهانـسرب            
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اجلماعة اإلمنائيـة للجنـوب    وباملثل، ساهم األونكتاد يف حلقة عمل نظمتها        . جبنوب أفريقيا 
، واجتماع منتـدى    ٢٠١٣نوفمرب  /عن خدمات السياحة والطاقة يف تشرين الثاين      األفريقي  

وركزت مسامهات األونكتاد يف . التفاوض التجاري العشرين بشأن اخلدمات يف جوهانسربغ  
على اخلدمات احملددة اليت تناولتـها حلقـات العمـل، والتطـورات يف             هذه االجتماعات   

املستويني املتعدد األطراف واإلقليمي، فـضالً عـن        املفاوضات اجلارية بشأن اخلدمات على      
  . يف جمال اخلدماتلجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقيالقضايا املتعلقة جبدول األعمال الثابت ل

قية أعضاء بالفعل يف منظمة التجارة العاملية، غري أن عدداً منها،           وأغلبية البلدان األفري    -٢٦
وهذه البلدان هـي إثيوبيـا      . ال يزال خارج املنظمة ومير مبراحل خمتلفة من عملية االنضمام         

والسودان وسيشيل وكابو فريدي وليربيا والبلـدان الـسبعة   وبرينسييب واجلزائر وسان تومي    
 األونكتاد االستئماين اخلاص بعمليات االنضمام إىل منظمة        مجيعها تستفيد حالياً من صندوق    

يف طريق   مساعدة البلدان املاضية     شاريتمن تقدمي الدعم االس   وكان اهلدف   . التجارة العاملية 
 على تكييف نظامها اخلاص بالسياسات التجارية ليتسق مع اتفاقات املنظمـة مـع    االنضمام

ية يف الوقت نفسه، وزيادة وعـي الفريـق املفـاوض           مراعاة أهدافها واستراتيجياهتا اإلمنائ   
وأصحاب املصلحة يف كل بلد بالقضايا متعددة األوجه اليت تنطوي عليها عملية االنـضمام،            
وحتسني درايتهم بقواعد املنظمة وضوابطها، وبناء قدراهتم يف جمـال الـسياسة التجاريـة              

وقد قُدمت مساعدات   . االنضماموالتفاوض حىت يتمكنوا من املشاركة بفعالية يف مفاوضات         
عملية يف إعداد املذكرة املتعلقة بنظام التجارة اخلارجية وغري ذلك من الوثائق ذات الـصلة               

كما جتـرى   . باالنضمام، عالوةً على إعداد ردود كتابية على األسئلة اليت يطرحها األعضاء          
االجتماعات مع شـركائه    متارين حماكاة إلعداد الفريق املفاوض الجتماعات فرقته العاملة و        

وقد ُنفذت خدمات استشارية وبعثات ميدانية وأنشطة لبناء القـدرات خـالل            . التجاريني
  : للبلدان التالية٢٠١٣ عام

بعثة استشارية إىل ليربيا بشأن قضايا االنضمام إىل منظمة التجارة العامليـة              )أ(  
  ؛)نروفيا، مو٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١ -أكتوبر / تشرين األول٣٠(

 ٢٩-٢٦(حلقة عمل عن الدبلوماسية التجاريـة واالنـضمام إلثيوبيـا             )ب(  
  ؛)، أديس أبابا٢٠١٣أغسطس /آب

حلقة عمل عن قضايا االنضمام إىل منظمة التجارة العاملية ملسؤولني جتاريني             )ج(  
  ؛)، موروين٢٠١٣مايو / أيار١٠-٦(يف جزر القمر 

 واالنضمام إىل منظمة التجارة أمام التجارةاحلواجز التقنية حلقة عمل بشأن      )د(  
  ).، فيكتوريا٢٠١٣أبريل / نيسان٢٥-٢٣(العاملية ملسؤولني جتاريني يف سيشيل 

 فيما يتعلـق بالتـدريب وبنـاء        .التجارةتعزيز  السياسات التجارية و  وضع  دعم    -٢٧
رة األونكتـاد    بلداً يف إطـار دو     ١٨ مسؤوالً جتارياً أفريقياً من      ٢٤القدرات البشرية، تلقى    
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 تدريباً على تنمية القدرات ذات الصلة بالتجارة، وخباصةً يف وضـع            P166التدريبية اإلقليمية   
سياسات اقتصادية فعالة حتقق مكاسب إمنائية من اتفاقات التجارة واالستثمار على املستويات 

حبيث حيسن فهـم    وقد صيغ املنهج الفريد هلذا الربنامج       . الثنائي واإلقليمي واملتعدد األطراف   
واضعي السياسات يف أفريقيا للعوامل االقتصادية اخلارجية والداخليـة املـؤثرة يف وضـع              

كما ُصممت صيغ أقصر هلذه الدورات وهـي متاحـة للمنـدوبني            . السياسات االقتصادية 
وال تقف هذه الدورات عند عـرض       . املقيمني يف جنيف، مبن فيهم مندوبو البلدان األفريقية       

صلت إليه األحباث بشأن قضايا الساعة، بل تذكي كذلك املناقشة واحلوار بـني             آخر ما تو  
  . املندوبني لتحسني فهمهم ملسألة اعتماد سياسات اقتصادية مالئمة حتقق األهداف اإلمنائية

 بإيالء عناية خاصة لتدعيم التجـارة وأنـشطة         املعهد االفتراضي لألونكتاد  واستمر    -٢٨
 سـت   ٢٠١٣وانضمت يف عـام     . بالتجارة يف اجلامعات األفريقية   التعليم والبحث املتصلة    

إىل أعـضاء املعهـد   ) من بوتسوانا وزمبابوي وغامبيا وغانـا ونيجرييـا      (جامعات جديدة   
ولتدعيم تدريس قضايا . االفتراضي، ما يضع أفريقيا يف الصدارة من حيث التمثيل القطري فيه

م املعهد املشورة والدعم املنهاجي لربنامج ماجستري التجارة والتنمية يف اجلامعات األفريقية، قد 
يف التجارة والتنمية والعالقات الدولية يف اجلامعة املفتوحة بزامبيا وبدأ قبول الدفعة األوىل من              

كما نشر املعهد وحدة تعليمية لتـدفقات   . ٢٠١٤يناير  /الطالب فيه اعتباراً من كانون الثاين     
وقدم دعماً ألكادمييني من إثيوبيا وزمبابوي وكينيا يف تكييـف          رأس املال إىل البلدان النامية      

مواد املعهد التعليمية يف جماالت االستثمار األجنيب املباشر، والقـدرة التنافـسية والتنميـة،              
وستستخدم هذه املواد يف تـدريس مقـرر خـاص          . والتجارة اإلقليمية مع ظروف بلداهنم    
كما نظم املعهد   . وباالقتصاد الدويل يف كينيا وزمبابوي    بالقانون االقتصادي الدويل يف إثيوبيا      

 أكادمييـاً أفريقيـاً،     ١٩٥سبع حلقات عمل وطنية للتطوير املهين بلغ عدد املستفيدين منها           
وركزت مخس حلقات عمل عقدت بناًء على طلبٍ من جامعات أعضاء يف            .  امرأة ٦٢ منهم

 وغانا وكينيا والسنغال على أدوات وطرق       املعهد يف جنوب أفريقيا ومجهورية ترتانيا املتحدة      
الكامريون وكينيا والـسنغال    (وشارك مخسة أكادمييني من أفريقيا      . حتليل السياسة التجارية  

  . يف برنامج زمالة للمعهد يف جنيف) وتوغو ونيجرييا
 واصل األونكتاد يف    .بناء القدرات يف جمال اللوجستيات التجارية وتيسري التجارة         -٢٩
، مبـا يف ذلـك      لتنفيذ تدابري تيسري التجـارة     عمله املتعلقة بوضع خطط وطنية       ٢٠١٣عام  

كما عقد األونكتاد حلقات عمل إقليمية  . استكمال دراسات وطنية يف أنغوال وتشاد وغابون      
جملموعة من البلـدان    (عن تطوير املشروعات واحللول املتعلقة بتيسري التجارة اإلقليمية يف بنن           

ألعضاء مجاعـة شـرق     (، ويف رواندا ومجهورية ترتانيا املتحدة       )األفريقية الناطقة بالفرنسية  
وقدم األونكتاد املشورة يف جمال السياسات واملساعدة العملية ملـصرف التـصدير            ). أفريقيا

واالسترياد النيجريي يف استخدام مناذج الشراكة بني القطاعني العام واخلاص لتطوير مشروع            
وسيلنك . سم سيلنك، وحلقوق االمتياز يف احملطات البحرية وخدمات الشحن كذلك         حيمل ا 

مشروع إقليمي ينفذ حتت قيادة مصرف التصدير واالسترياد النيجريي ويرمي إىل بناء نظـام              
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نقل حبري ساحلي ذي كفاءة يعزز التجارة األقاليمية ويتيح تقدمي خدمات مالحة سـاحلية              
  .لركاب والبضائع على حٍد سواءيف دول غرب ووسط أفريقيا ل

اللجنـة   أيضاً تنفيذ املشروع املشترك اجلاري بني        ٢٠١٣وواصل األونكتاد يف عام       -٣٠
بناء " واألونكتاد ومجاعة شرق أفريقيا من أجل        االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ    

ود يف البلدان الناميـة     تحسني كفاءة النقل عرب احلد    لقدرات سلطات املراقبة ومتعهدي النقل      
وقـد اخـتريت    .  يف ممر شرق أفريقيا األوسـط      "غري الساحلية وبلدان املرور العابر النامية     

مجهورية ترتانيا املتحدة   (وكاالت وطنية متخصصة يف تنمية تكتالت املشاريع يف ثالثة بلدان           
بيـق أدوات إدارة    بالتعاون مع وكالة تيسري النقل عرب املمر األوسط لتط        ) ورواندا وبوروندي 

جمموعة أدوات لتيسري النقل تتضمن منهجية األونكتاد       (عملية النقل عرب احلدود والنقل العابر       
وسيؤدي تطبيق هذه األدوات يف هنايـة       . على املستوى القطري  ) يف تنمية تكتالت املشاريع   

  . املطاف إىل وضع خطط عمل لتيسري النقل على املستوى الوطين وعلى مستوى املمر
النظـام اآليل    - بناء القدرات يف جمال اللوجستيات التجارية وتيسري التجـارة          -٣١

استمرت الزيادة يف اإليرادات اجلمركية يف البلدان النامية نتيجة لألعمال          . للبيانات اجلمركية 
التابع لألونكتاد، وساعدت   ) أسيكودا (النظام اآليل للبيانات اجلمركية   املنفذة يف إطار برنامج     

ه األعمال أيضاً يف خفض الزمن الذي تستغرقه إجراءات التخليص اجلمركي وتكـاليف             هذ
 بلداً أفريقياً، مع إضـافة      ٤١ امتد نطاق أنظمة أسيكودا ليشمل       ٢٠١٣ويف عام   . التخليص
ويف جمال األمتتة اجلمركية، أدى تنفيذ نظام أسيكودا إىل حتسينات كبرية من حيـث   . ليسوتو

وقد أدى النظام بشكل عام إىل   .  بشكل خاص التقيد باألنظمة الوطنية     تيسري التجارة، وضمن  
خفض التكاليف وزمن التخليص اجلمركي، وإىل زيادة حتصيل اإليرادات وأتاح إحـصاءات            

، نفذت رواندا نظام النافـذة      ٢٠١٣ويف عام   . دقيقة ومناسبة يف توقيتها عن التجارة الدولية      
تجارة الدولية عن طريق تسريع تدفقات املعلومات بـني         الواحدة اإللكترونية هبدف تيسري ال    

ونظام رواندا للنافذة الواحدة اإللكترونية، الـذي       . املؤسسات التجارية واحلكومية وتبسيطها   
 ٢٠أنشئ باستخدام أحدث تكنولوجيات أسيكودا، يصل فعلياً من خـالل اإلنترنـت إىل              

وقد أتاح نقـل    . شركات نقل وكالة حكومية أخرى ومصارف جتارية ووكالء مجركيني و       
  . الدراية ملصلحة الضرائب الرواندية ملكية كاملة للنظام

التدريب من أجـل     أطلق األونكتاد، من خالل برناجمه       .التدريب من أجل التجارة     -٣٢
، مشروعاً يف غـرب     اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا     وبالتعاون مع مفوضية     التجارة

وسيتيح املشروع  . ق القوانني املتعلقة بالتجارة اإللكترونية يف املنطقة      أفريقيا لدعم تطوير تنسي   
 مع التركيز علـى     ٢٠١٥-٢٠١٣أنشطة املساعدة التقنية وبناء القدرات على مدى الفترة         

والبلـدان  ". التجارة اإللكترونيـة للممارسـني    "و" اجلوانب القانونية للتجارة اإللكترونية   "
 وتوغو والسنغال وغامبيا وغانـا      فاسوشروع هي بنن وبوركينا     األفريقية املشاركة يف هذا امل    

 حلقتا عمـل    ٢٠١٣وقد ُنظمت خالل عام     . وغينيا وكوت ديفوار ومايل والنيجر ونيجرييا     
وأكمل أربعة وثالثون مشاركاً حلقات العمل بنجاح       . تدريبيتان إقليميتان عن التعليم التقين    
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 حمادثة مجاعية أدخلت يف مقـررات الـتعلم         وساعدوا يف تنظيم غرف تدرييب لعقد جلسات      
وتبع ذلك تنفيذ دورة تعلم عـن       . اإللكتروين الذي يتيحه برنامج التدريب من أجل التجارة       

 تـشرين  -أكتوبر /يف الفترة تشرين األول" اجلوانب القانونية للتجارة اإللكترونية"بعد بشأن   
الدورة )  يف املائة  ٣٦نساء بينهم   كانت نسبة ال  ( مشاركاً   ١١٨وأكمل  . ٢٠١٣نوفمرب  /الثاين
ومن املقرر، متابعةً هلذه الدورة، عقد حلقيت عمـل مبـشاركة وجهـاً لوجـه يف                . بنجاح
 لتمكني املشاركني من التعمق يف قضايا حمددة مشلتها دورة          ٢٠١٤مارس  /فرباير وآذار /شباط

  لدول غـرب أفريقيـا     اجلماعة االقتصادية التعلم اإللكتروين وحبث السبل املتاحة أمام بلدان        
ومن املقرر أيضاً عقد    . لتحقيق مزيٍد من االتساق يف التشريعات املتعلقة بالتجارة اإللكترونية        

التجارة اإللكترونية  " بعنوان   ٢٠١٤يونيه  /حزيران -مايو  /أياردورة تعلم إلكتروين أخرى يف      
  .كترونية، تكون أكثر تركيزاً على اجلانب التجاري من التجارة اإلل"للممارسني

 يف إطار التـدريب مـن     ئاملوانيف جمال   لتدريب  ، من خالل برنامج ا    األونكتادويعزز    -٣٣
، التعاون وتبادل املعارف بني بلدان اجلنوب عن طريق شبكتني تعتمد كل منـهما         أجل التجارة 

ـ              سية لغة يف أفريقيا، إحدامها اإلنكليزية بالتعاون مع برنامج املعونة األيرلندي واألخـرى الفرن
ويتيح الربنامج التعاون التقين وبناء القدرات من خالل حلقات عمل          . بالتعاون مع ميناء مرسيليا   

لتدريب املدربني وحلقات عمل توجيهية لدعم تطوير قدرات املدربني احمللـيني العـاملني يف              
املوانئ، والذين يتولون بعد ذلك تدريب زمالئهم املـوظفني، كمـا يـدير الربنـامج دورة                

ويف . احلديثة للموانئ اليت تستهدف مديري املوانئ على املستوى األوسـط واألعلـى            دارةاإل
 بلداً  ١٤ مدرباً من    ٦١، عقدت مخس حلقات عمل لتدريب املدربني شارك فيها          ٢٠١٣ عام

 ٣٠ونفذ مدربون حمليون درهبم األونكتاد إحدى عشرة دورة يف أفريقيا مدة كل منها              . أفريقياً
 ساعة ومقسمة إىل    ٢٤٠ورة اإلدارة احلديثة للموانئ من أنشطة تدريبية مدهتا         وتتألف د . ساعة

ويتطلب حصول املشارك على شـهادة األونكتـاد يف         . مثاين وحدات يستغرق تنفيذها سنتني    
وقد نـال الـشهادة أكثـر    . اإلدارة احلديثة للموانئ إمتام كل من الوحدات ومناقشة أطروحة        

بعد مناقـشة أطـارحيهم   )  يف املائة منهم نساء٢٦( مرشحاً   ٢٤١ يف املائة من جمموع      ٧٠ من
يف )  سـنوياً  ١٦٨ حـوايل (وقد استفادت جمتمعات املوانئ من هذه األطاريح        . النهائية بنجاح 
 ٢٠١٤أبريـل   /ومن املقرر عقد حلقة عمل أخرى لتدريب املدربني يف نيسان         . حتسني خدماهتا 

  ). انئ ومرافئ غانا وهيئة موانئ الغوسمو(مبشاركة عشرة ممثلني عن موانئ أفريقية 
 أدى األونكتاد، بدعم من البلـدان املاحنـة         .رسم سياسات املنافسة  لدعم  تقدمي ال   -٣٤

: والربامج، دوراً مهماً على الصعيد الوطين يف تطوير أنظمة املنافسة يف أفريقيا عـن طريـق               
ن أداء السلطات الوطنية    تنظيم التدريب للمسؤولني ع   ) ب(صياغة تشريعات املنافسة؛ و    )أ(

نشر دراسات عـن قـضايا      ) د(؛ و "ثقافة منافسة "اإلسهام يف خلق    ) ج(املعنية باملنافسة؛ و  
وقـد سـاعد    . سياسات املنافسة املتعلقة بقطاعات حمددة بناًء على طلب البلدان املستفيدة         

تعلقة باملنافسة  األونكتاد مؤخراً جزر القمر ورواندا وسيشيل وموزامبيق يف صياغة قوانينها امل          
  .أو تعديلها
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وعلى الصعيد اإلقليمي، ساعد األونكتاد، يف إطار برنـامج املنافـسة يف أفريقيـا،            -٣٥
املنظمات اإلقليمية يف أفريقيا يف صياغة تشريعات املنافسة وتنفيذها، كما نظم عـدداً مـن               

اء القدرات والتعـاون    املؤمترات واحللقات الدراسية وحلقات العمل الرامية إىل اإلسهام يف بن         
ويف هذا الصدد، نظم األونكتاد، يف إطار تنفيذ مـشروع          . املتعدد األطراف يف جمال املنافسة    

، فريقياأقتصادي لغرب   الحتاد النقدي واال  بناء القدرات املتعلقة بقانون املنافسة وسياساهتا يف ا       
الدول األعضاء يف جنيف    دورة تدريبية ملدة أسبوعني للمسؤولني عن معاجلة القضايا وممثلي          

. ، بالتعاون مع كلية زيوريخ لـإلدارة والقـانون        ٢٠١٣يوليه  /متوز ١٢ إىل   ١يف الفترة من    
دورتان للصياغة يف جنيف  نوفمرب  /تشرين الثاين وسبتمرب  /أيلولوباإلضافة إىل ذلك نظمت يف      

وكـان  . فريقياالنقدي واالقتصادي لغرب أ   بالتعاون مع مديرية املنافسة يف مفوضية االحتاد        
اهلدف من هذه اجللسات صياغة مبادئ توجيهية لتحويل سلطة اإلنفاذ املركزية إىل الـدول              
األعضاء، وبالتايل حتسني مستوى إنفاذ القواعد العامة يف االحتاد النقدي واالقتصادي لغرب            

ـ             . أفريقيا طي كما ساعد األونكتاد بلدان مشال أفريقيا من خالل املنتـدى األورويب املتوس
وعقدت أوىل حلقات عمل املنتدى يف جنيف على هامش الدورة الثالثة عـشرة             . للمنافسة

، ٢٠١٣يوليـه   / يف متـوز   فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافـسة        ل
وأما حلقـة  . وعاجلت الدعوة إىل املنافسة املوجهة إىل دوائر معينة يف القطاعني العام واخلاص 

 وتناولت العالقة بني السلطات     ٢٠١٣نوفمرب  /نية فعقدت يف تونس يف تشرين الثاين      عمله الثا 
  .املعنية باملنافسة واهليئات التنظيمية للقطاعات

 ميول االحتـاد    ).إثيوبيا وكينيا وغانا  (مشروع إنتاج األدوية وإتاحتها حملياً ألفريقيا         -٣٦
واهلدف الرئيسي من   . تباره شريكاً رئيسياً  األورويب هذا املشروع الذي يشارك فيه األونكتاد باع       

املشروع هو تشجيع اتباع هنج شامل على نطاق املنظومة بشأن اإلنتاج احمللي للمنتجات الطبية              
واملشروع جـزء مـن     . عن طريق زيادة االتساق بني السياسات الصناعية والتجارية والصحية        

ويف . ملستحضرات الصيدالنية ألفريقيـا   اجلهود املتواصلة يف أفريقيا، مثل خطة إنتاج وصناعة ا        
ضوء التركيز املشدد على بناء القدرات من أجل اإلنتاج احمللي وما يتصل بذلك مـن إتاحـة                 
للمنتجات الطبية يف أفريقيا كجزء من املشروع، ومن أجل تنظيم املعلومات املتاحة بشأن هذه              

 على املستوى اإلقليمي ألفريقيـا،      القضايا يف السياق األفريقي وزيادهتا، أجري حتليل لألوضاع       
وقد استكملت دراسـة األونكتـاد      . باعتبار ذلك خطوة أوىل حنو توجيه أعمال بناء القدرات        

". حتليل للوضع اإلقليمـي يف أفريقيـا      : اإلنتاج الصيدالين احمللي  "الناجتة عن ذلك حتت عنوان      
، الذي سيعتمد عليـه     "إتاحتهادليل سياسات اإلنتاج احمللي لألدوية و     "استكمل األونكتاد    كما

  .كوثيقة معلومات أساسية يف تنظيم أنشطة بناء القدرات املقررة يف املشروع
 / عقدت حلقة عمل إقليميـة يف كـانون األول         .بناء القدرات يف جمال االستثمار      -٣٧

 يف الرباط باملغرب، بالشراكة مع املصرف اإلسالمي للتنمية، إلعداد البلدان           ٢٠١٣ديسمرب  
واستفاد مـن الـدورة     . فريقية لتحسني رسم سياسات االستثمار دعماً للتنمية املستدامة       األ

  . بلداً أفريقيا٢٢ًالتدريبية 
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 يف عدة حلقات عمل واجتماعـات       ٢٠١٣وشاركت البلدان األفريقية خالل عام        -٣٨
راسية نظمها األونكتاد من أجل بناء القدرات يف جمال تشجيع االستثمار، مبا يف ذلك حلقة د              

عقدت يف جنيف بشأن تشجيع االستثمار األجنيب املباشر األخضر شارك فيهـا مـسؤولون            
 بلداً أفريقياً، ودورة تدريبية خمصصة عقدت يف أديس أبابا عن           ١٢حكوميون ومندوبون من    

كما شارك مسؤولون كبـار يف جمـال        . تشجيع االستثمار ألربعني دبلوماسياً إثيوبياً مبتدئاً     
 وكالة أفريقية معنية بتشجيع االستثمار وواضعو سياسات وخرباء         ٢٢ثمار من   تشجيع االست 

يف الصناعة وممثلون عن منظمات دولية ومديرون تنفيذيون بقطاع األعمال يف حلقة عمـل              
عقدت يف تشرين   " االستفادة من فرصة االستثمار منخفض الكربون يف أفريقيا       "إقليمية بشأن   

وأدت حلقة العمل إىل حتسني مجلة أمور منها        . ن جبنوب أفريقيا   يف ديربا  ٢٠١٣نوفمرب  /الثاين
إدراك وكاالت تشجيع االستثمار يف أفريقيا للفرص التجارية العاملية لالستثمار األجنيب املباشر 

  . املنخفض الكربون، واستراتيجيات تشجيع القطاعات اخلضراء
 دولية أخرى، العمـل     ، بالتعاون مع منظمات   ٢٠١٣وواصل األونكتاد طوال عام       -٣٩

على التفعيل الكامل جملموعة مبادئ االستثمار الزراعي املسؤول اليت وضعها لتحقيق التنميـة             
وهلذا األمر أمهية خاصـة     . املستدامة، عن طريق املبادئ التوجيهية والرصد وخيارات أخرى       

املنطقـة مـن    أفريقيا نظراً ملا تتيحه الزراعة يف البلدان ذات الدخل املنخفض يف هـذه               يف
وقد أجـري خـالل     . جلذب حصة كبرية من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر        إمكانيات

إثيوبيـا  ( بلداً، منها مثانية بلدان أفريقيـة        ١٣ حبث بشأن املبادئ يف      ٢٠١٣-٢٠١٢ الفترة
). ومجهورية ترتانيا املتحدة وجنوب أفريقيا وزامبيا وغانا وكوت ديفوار وليربيا وموزامبيـق           

، يف تكوين خمزون    ٢٠١٤سهم الدراسة املستندة إىل هذا البحث، واملقرر نشرها يف عام           وست
معريف متنامٍ بشأن مدلول السلوك املسؤول واملستدام يف االستثمار الزراعـي مـن الناحيـة               

  .التنفيذية العملية لدى اجملتمعات واحلكومات واملستثمرين
 ألصحاب املصلحة بشأن جوانـب حقـوق         قدم األونكتاد تدريباً   .امللكية الفكرية   -٤٠

اإلنتاج احمللي للمواد الصيدالنية من خـالل       /امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة، والصحة العامة     
حلقة عمل إقليمية عقدت يف اجلنوب األفريقي وعلى الصعيد الوطين يف إثيوبيـا وجنـوب               

ة الفرنسية تلبيةً لطلب تـونس      وجيري حالياً إعداد دورة تدريبية باللغ     . أفريقيا وكينيا ومصر  
  .واجلزائر واملغرب

برنامج راكز   تقدمي املساعدة مل   ٢٠١٣واصل األونكتاد يف عام     . تنمية املشاريع دعم    -٤١
 الثالثة عشر العاملة عن طريق خدمات املـشورة وحلقـات العمـل             األفريقية" إمربيتيك"

ر سياسات تنظيم املشاريع الذي أنشئ واحللقات الدراسية املتعلقة بالسياسات، استناداً إىل إطا   
حديثاً، لتوفري التدريب ملنظمي املشاريع واملشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم ودعم الشبكات           

 تعاوناً جديداً مع مكتب     ٢٠١٢يوليه  /وكان األونكتاد قد بدأ يف متوز     . واملبادرات اإلقليمية 
. ابط يف قطـاع التـشييد يف زامبيـا        منظمة العمل الدولية يف زامبيا إلجراء دراسة عن الرو        
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األونكتاد من إعداد تقرير عن تعزيز الروابط التجارية بني الشركات عـرب الوطنيـة               وانتهى
واملشاريع الصغرية واملتوسطة يف قطاع التشييد يف زامبيا، حدد فيه فرص إقامة الروابط املتاحة            

، ٢٠١٣ويف عـام    . اع اإلنشاءات للمشاريع احمللية الصغرية واملتوسطة يف سلسلة القيمة لقط       
ووضـع  ) ٢٠١٧-٢٠١٣(قدم األونكتاد مسامهاته يف وثيقة املشروع ملرحلة تنفيذ الربنامج          

وقـد  . خطة عمل ألنشطة الروابط التجارية للمشاريع الصغرية واملتوسطة يف سلسلة القيمة          
يذ برنامج   واستهلت مرحلة تنف   ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٣٠اختتمت مرحلة التأسيس رمسياً يف      

  .٢٠١٣الوظائف اخلضراء يف الربع األخري من عام 
ويف إطار برنامج األونكتاد للروابط التجارية، الـذي يستـضيفه مركـز ترتانيـا                -٤٢

لالستثمار، أقيمت مناسبتان لبناء القدرات موجهتان ملوردين خمتارين يف قطـاعي األعمـال          
ار برنامج األونكتاد للروابط التجاريـة،      ويف إط . ٢٠١٣التجارية الزراعية والتعدين يف عام      

الذي يستضيفه مركز تشجيع االستثمار مبوزامبيق، حدد األونكتاد فرصاً مواتية إلقامة روابط            
جتارية سليمة يف سالسل قيمة بقطاع التعدين تتوافر هبا إمكانية منو كبرية وخباصة للـشباب               

  .والنساء يف املناطق الريفية
الكشف عن البيانات يف سياق      أجرى األونكتاد دراسة حالة عن       .احملاسبة واإلبالغ   -٤٣

الكـشف عـن    وتستخدم الدراسة معيار املمارسات اجليـدة يف        .  يف مصر  إدارة الشركات 
فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين باملعـايري        الذي وضعه    البيانات يف سياق إدارة الشركات    

 بغية تقييم سياسات املسؤولية االجتماعية لـدى        ادالدولية للمحاسبة واإلبالغ التابع لألونكت    
كربى الشركات املصرية لتحديد أفضل املمارسات لزيادة التأثري اإلمنائي ألنشطة الشركات           

وقد ُعرضت نتائج الدراسة خالل الدورة الثالثة عشرة للفريق، اليت عقدت يف . إىل أقصى حد 
  . يف جنيف٢٠١٣نوفمرب /تشرين الثاين

يقدم برنامج نظام إدارة الديون والتحليل املايل الـذي وضـعه            .رة الديون دعم إدا   -٤٤
لتعزيز قدرهتا على إدارة الـديون إدارة        أقل البلدان منواً  البلدان النامية و  األونكتاد الدعم إىل    

قد اضـطلع الربنـامج     و. احلوكمة الرشيدة فعالة ومستدامة، دعماً للحد من الفقر وللتنمية و       
 بأنشطة تعاون تقين حققت نتائج ملموسـة ومـستدامة، يف           شمولة بالتقرير خالل الفترة امل  

، أوغندا وغابون وتوغو وكوت ديفوار وزمبابوي لتحسني تسجيل الديون يف هذه البلـدان            
ويف الكونغو ومجهورية الكونغو الدميقراطية لدعم مكاتب الديون الوطنية املختصة يف إعـداد     

 أنغوال والكونغو ومجهورية الكونغو الدميقراطية للمساعدة       تقوميات إقرار بيانات الديون، ويف    
يف إعداد نشرات إحصائية عن الدين الوطين، ويف الكونغو ومجهورية الكونغو الدميقراطيـة             

 وفداً حكومياً أفريقياً خمتلفاً مـؤمتر       ٣٠وقد حضر أكثر من     . لتحسني قدرات حتليل الديون   
، ٢٠١٣نـوفمرب   /لذي عقد يف جنيف يف تشرين الثاين      األونكتاد التاسع بشأن إدارة الديون ا     

والذي ناقش خالله كبار املديرين وخرباء الديون الوطنيون والدوليون من خمتلف أحناء العامل             
  . يف بعض أهم املواضيع املتعلقة بالديون احمللية واخلارجية وإدارة الديون واملالية العامة
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لتـداعيات اجلنـسانية   لد حبوثـاً وحتاليـل   ُيجري األونكتا. التجارة ونوع اجلنس    -٤٥
وتشمل هذه  . لسياسات االقتصاد الكلي، وال سيما سياسات التجارة، يف بلدان نامية خمتارة          

مـن  "بعنوان   ةُنشرت دراس قد  و. وكابو فريدي وليسوتو وأنغوال ورواندا    البلدان يف أفريقيا    
وتستكشف الدراسـة  . ٢٠١٣م  يف عا"؟ منظور جنساينأنغواليستفيد من حترير التجارة يف   

تأثريات اندماج أنغوال يف االقتصاد العاملي باعتبارها أساساً بلداً مصدراً للـنفط، وتبحـث              
وقد نظمت بعثة لتقصي احلقائق يف      . بشكل خاص مدى وجود حتيز جنساين يف آثار التجارة        

 وعقدت حلقـة  . هبدف مجع معلومات واقعية إلمتام دراسة احلالة     ٢٠١٣مايو  /أيارأنغوال يف   
 مشارك جلهم من مؤسسات حكومية يف لواندا بأنغوال         ١٠٠عمل وطنية حضرها أكثر من      

 لعرض نتائج الدراسة وتوصياهتا هبدف حتسني قدرات واضعي ٢٠١٣نوفمرب /يف تشرين الثاين  
السياسات احملليني على تعميم االعتبارات اجلنسانية يف سياسة التجارة وإطـالع أصـحاب             

وقد استكملت الدراسة اليت أعدت عن      . طنيني املعنيني على املنهجيات املستخدمة    املصلحة الو 
، مع التركيـز    واإلدماج االجتماعي التجارة وإضافة القيمة    : قطاع مصائد األمساك يف غامبيا    

اإلطـار   وستنشر قريباً، وهي نتاج تعاون بني الوكاالت قام بني األونكتاد وأمانة             على املرأة 
ومن املقرر أن يصدر هذا املنشور مع الدراسة التشخيصية املنقحة للتكامـل            . زاملتكامل املعز 

  .التجاري يف غامبيا
 دراسة وطنيـة عـن التجـارة        ٢٠١٣ أجرى األونكتاد يف عام      .التجارة والفقر   -٤٦

وعقدت حلقة عمل وطنية يف العـام       . وسياسات التخطيط من منظور احلد من الفقر إلثيوبيا       
ا، ما أتاح جملموعة كبرية من أصحاب املصلحة من املؤسـسات وغريهـا   نفسه يف أديس أباب 

. الوعي بأمهية القدرات اإلنتاجية والتجارة يف السعي لتحقيق التقدم اهليكلي واحلد من الفقر            
  .٢٠١٣ونفذت أنشطة مشاهبة لليسوتو والسنغال يف عام 

م إمكانيات تنميـة مـصادر       ساعد األونكتاد بلداناً أفريقية يف تقيي      .التجارة والبيئة   -٤٧
. ودعم األونكتاد أنشطة لبناء شبكة أفريقية للخرباء يف الطاقـة األحيائيـة           . الطاقة املتجددة 

وحشدت جمموعة من الباحثني األفارقة للمشاركة يف حلقة عمل تدريبية نظمها األونكتاد يف             
وم النظام البيئـي     وشاركت يف رعايتها األمانة السويدية لعل      ٢٠١٣مايو  / يف أيار  ستوكهومل
وضمت حلقة العمل مؤسسات تضطلع بأنشطة يف أفريقيا، وهي على وجه التعيني            . األرضي

وجامعة إدواردو مونـدلني  ) مالوي(املعهد امللكي السويدي للتكنولوجيا وكلية زراعة بوندا     
ة العمل  ويف أثناء حلق  . ورابطة الوقود األحيائي يف زامبيا ومعهد ستوكهومل للبيئة       ) موزامبيق(

اليت امتدت أسبوعاً شارك باحثون من زامبيا وموزامبيق ومالوي ومجهورية ترتانيا املتحدة يف             
عدٍد من الزيارات امليدانية وتبادلوا الدروس وأجروا مناقشات مع مؤسسات معنيـة برسـم              
السياسات، مثل وكالة الطاقة السويدية، وشركات القطاع اخلاص العاملة يف جمـال تنميـة              

  . قة األحيائية الصلبة والسائلة والغازيةالطا
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 الدعم حلكومة أوغندا يف وضع سياسة للزراعـة         ٢٠٠٤ويقدم األونكتاد منذ عام       -٤٨
وقد . العضوية، بدعم من جهات صاحبة مصلحة مثل حركة أوغندا الوطنية للزراعة العضوية           

وضع خطة لتنفيذ مشروع    دعم األونكتاد احلركة، بناًء على طلبها وبالتعاون مع الوزارة، يف           
وقد وضعت خطة العمل . سياسة الزراعة العضوية باعتبار ذلك وسيلة ملواصلة تطوير السياسة  

، وستعرض السياسة وخطة العمل    ٢٠١٣يوليه  /لتنفيذ سياسة أوغندا للزراعة العضوية يف متوز      
  . على جملس الوزراء للنظر فيهما واملوافقة عليهما

 نظَّم األونكتاد، بناًء على طلب من حكومـة أنغـوال،           .خدمات استشارية أخرى    -٤٩
اخلروج من فئة أقل البلدان     حلقة عمل وطنية للتدريب وبناء القدرات بشأن تقدم أنغوال حنو           

وتناولت حلقة العمل هذه، اليت عقدت يف لواندا، التوقعات والفرص والتحديات املتعلقة  . منواً
وحضر حلقة العمل وزراء ومسؤولون آخرون      . ن الفئة بسعي أنغوال للوفاء مبعايري اخلروج م     

  . رفيعو املستوى يف حكومة أنغوال وواضعو سياسات، ومستشارون
وأجرى األونكتاد، مبساعدة مالية من حكومة النمسا، دراسة تقييم بشأن حتـديات              -٥٠

هـذا  وكانت أهـداف    . التنسيق املؤسسي اليت تواجهها موزامبيق يف جمايل التجارة والتنمية        
حتديد الدروس األساسية وجماالت العمل ذات األولوية على الـصعيد          ) أ: (التقييم كما يلي  

إجراء ) ب(الوطين استناداً إىل التجارب الناجحة وأفضل املمارسات يف بلدان نامية أخرى؛ و           
جتميع توليفي للدروس واالستنتاجات يف جمال السياسات باإلضافة إىل إجـراءات حكومـة             

حملددة بوضوح وتسلسل مبا فيها اإلجراءات املتعلقة بكيفية تعزيز مشاركة القطاع           موزامبيق ا 
تنظيم حلقة عمل تدريبية وطنية لبناء القدرات لكبار املسؤولني         ) ج(اخلاص واجملتمع املدين؛ و   

وجيري حالياً اإلعداد حللقة العمل الوطنية اليت       . واملستشارين يف جمال السياسات يف موزامبيق     
ومن املتوقع أن تتيح حلقـة العمـل هـذه عـرض     . ٢٠١٤يف الربع الثاين من عام  ستعقد  

استنتاجات الدراسة ونتائجها مع التركيز على جماالت العمـل ذات األولويـة والتجـارب              
  .الناجحة وأفضل املمارسات

وتلقى األونكتاد طلب مساعدة تقنية يف تطبيق احلوافز السياساتية املقترحة يف تقرير              -٥١
 التكنولوجيا واالبتكار والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب،      : ٢٠١٢كنولوجيا واالبتكار لعام    الت

. يف مجهورية ترتانيا املتحدة كجزء من إطاره الشامل لسياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار           
، تقرير التكنولوجيا واالبتكـار   ويف إطار هذه املمارسة، ما برح الفريق املشرف على سلسلة           

  .ل مع جلنة العلم والتكنولوجيا يف مجهورية ترتانيا لتقدمي توصيات إىل احلكومةيعم
أفريقيـا جنـويب    تعزيز سالسل القيمة اإلقليمية يف      "وأجنز األونكتاد مشروعاً بشأن       -٥٢

وقد اُتبع يف   . أمانة الكومنولث بتمويل من مصرف التصدير واالسترياد األفريقي و      " الصحراء
حتديد وتعزيز سالسل القيمة اإلقليمية يف قطاع   "وأُجنز خالله دراسة عن     املشروع هنج قطاعي    

ظمت حلقتا عمـل إقليميتـان      وملناقشة هذه الدراسة نُ   ". أفريقيا جنويب الصحراء  اجللود يف   
لسوق املشتركة لـشرق أفريقيـا      استضاف إحدامها معهد اجللود واملنتجات اجللدية التابع ل       
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، بينما استضافت األخرى غرفـة      ٢٠١٣يونيه  /با يف حزيران   يف أديس أبا   واجلنوب األفريقي 
 ١٠٠وحضر حلقتا العمل .  يف نريويب٢٠١٣ديسمرب /التجارة لشرق أفريقيا يف كانون األول  

 بلداً أفريقياً كان من بينهم رؤساء روابط صناعية وواضعو سياسات رفيعـو             ٣٠مشارك من   
وتال حلقـيت العمـل     . حبة مصلحة املستوى وهيئات أكادميية وإعالمية وجهات أخرى صا      

التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن تقاسم التكنولوجيا بني احتاد املـشاريع اهلنديـة الـصغرية               
واملتوسطة ومعهد اجللود واملنتجات اجللدية التابع للسوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنـوب            

 دراسـة األونكتـاد يف      وتلقى هذا املعهد أيضاً طلبات من أربعة بلدان الستخدام        . األفريقي
  . تعزيز روابطها ضمن سالسل اإلمداد اإلقليمية يف قطاع اجللود يف أفريقيا جنويب الصحراء

  تقييم التأثري العام  -رابعاً  
البحث والتحليل، وبنـاء توافـق      (يتبني تأثري عمليات األونكتاد يف ركائزه الثالث          -٥٣

ويسلط الـضوء   . ئيسية املوضحة يف هذا التقرير    من خالل النتائج الر   ) اآلراء، والتعاون التقين  
ضـعها  وواإلسهام يف رسم السياسات     فيما يلي على بعض هذه النتائج يف إطار فئتني األوىل           

بناء قدرات املسؤولني احلكوميني واملؤسسات والقطـاع        يف أفريقيا؛ والثانية     وتنفيذها بفعالية 
  . يف أفريقيااخلاص واجملتمع املدين

  وتنفيذها بفعاليةضعها وو رسم السياسات اإلسهام يف    
التجـارة بـني البلـدان    . ٢٠١٣  لعـام تقرير التنمية االقتصادية يف أفريقيا  تضمن   •

 سلسلةً من التوصيات السياساتية العمليـة       إطالق دينامية القطاع اخلاص   : األفريقية
فقـد  . ريقيـة والقابلة للتنفيذ اليت تتعلق بكيفية إعطاء دفعة للتجارة بني البلدان األف          

أوصى التقرير، على سبيل املثال، بتعزيز تنفيذ اتفاقات التجارة اإلقليمية احلاليـة يف             
 مثل سجل األداء الداخلي لتتبع مدى إدراج        -أفريقيا عن طريق وضع أدوات رصد       

. األعضاء قواعد التجارة اإلقليمية يف القوانني الوطنية يف حدود مهلة متفق عليهـا            
 إنشاء سجل أداء لقيـاس      ٢٠١٤فرباير  /شرق أفريقيا يف شباط   وقد أعلنت مجاعة    

وهذا مثـال علـى     . مدى تقيد أعضائها حبرية حركة رأس املال واخلدمات والسلع        
 ؛إجراء سياسايت ملموس يتماشى مع توصيات التقرير

تقارير التنمية االقتـصادية يف     نشرت االستنتاجات والتوصيات السياساتية الواردة يف        •
 ونوقشت يف احللقات الدراسة وحلقات العمل املتعلقة        قارير أقل البلدان منواً   وت أفريقيا

ببناء القدرات هبدف توعية أصحاب املصلحة بقضايا سياسات التنمية اليت أثـريت يف             
فعلى سبيل املثال، نفذ األونكتـاد، يف       . التقارير، وحفز النقاش بشأهنا وحتديد اجتاهه     

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، دورة لبناء القـدرات     ، بدعم مايل من     ٢٠١٣مايو  /أيار
استفاد "  منوذج أنغوال  -القدرات اإلنتاجية والنمو االقتصادي واحلد من الفقر        "تتناول  
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 موظفاً حكومياً وأفراد من اجملتمع املدين والروابط التجاريـة يف أنغـوال،             ٧٠منها  
زيـادة وعـي املـسؤولني      وأدت هذه الدورة إىل     . عالوة على املنظمات الدولية   

احلكوميني يف أنغوال بالدور احملوري الذي تؤديه تنمية القدرات اإلنتاجية يف التنمية            
ويف ضوء التقييم اإلجيايب للغاية الوارد من املشاركني، أعربت احلكومة عن           . الوطنية

 ؛درغبتها يف تنفيذ أنشطة إضافية مماثلة يف جمال بناء القدرات يف خمتلف أحناء البل

وضع األونكتاد، يف إطار جهوده املتواصلة يف سبيل تنفيذ الفروع ذات الصلة مـن               •
، مؤشرات لقياس القدرات اإلنتاجية يف أقل البلـدان منـواً،           برنامج عمل اسطنبول  

ويف العام املاضي،   . أدى إىل وضع أول مؤشر للقدرة اإلنتاجية يف أقل البلدان منواً           ما
يف دورته الستني فيما تؤديه األمانة من عمل متواصـل           جملس التجارة والتنمية  نظر  

وأعرب عن تقديره للمسامهة اليت يقدمها األونكتاد من أجل تنفيذ برنـامج عمـل              
اسطنبول، مبا يف ذلك عمله املتعلق بقياس القدرات اإلنتاجية يف أقل البلـدان منـواً               

 . وتقييمها وفقاً ملعايري

  املؤسسات والقطاع اخلاص واجملتمع املديناحلكوميني واملوظفني بناء قدرات     
 مساعدة تقنية دعماً لتنفيـذ التوصـيات   ٢٠١٣قدم األونكتاد، إمجاالً، خالل عام      •

بوروندي وجيبويت  ( لسبعة بلدان أفريقية     استعراضات سياسات االستثمار  الناجتة عن   
وكالـة  وأدت هذه األنشطة إىل إنشاء      ). ورواندا وزامبيا وكينيا وليسوتو ونيجرييا    

لتشجيع االستثمار يف بوروندي وجملس رئاسي معين باالستثمار يف بوركينا فاسو،           
وحتديث قانون تشجيع االستثمار يف كينيا، واعتماد برنامج جلذب املهارات ونشرها      

  ؛سرياليونيف رواندا، واستخدام معاهدة ثنائية منوذجية بشأن االستثمار يف 
ق األونكتاد االستئماين ألغراض االنـضمام إىل      تستفيد سبعة بلدان حالياً من صندو      •

 وبرينسييبمنظمة التجارة العاملية وهي إثيوبيا واجلزائر والرأس األخضر وسان تومي           
ويهدف الدعم االستشاري الذي يقدمه األونكتـاد إىل        . والسودان وسيشيل وليربيا  

 التجاريـة    على تكييف نظام سياسـاهتا     يف طريق االنضمام  مساعدة البلدان املاضية    
ليتسق مع اتفاقات املنظمة مع مراعاة أهدافها واستراتيجياهتا اإلمنائية، وتوعية الفريق           
املفاوض وأصحاب املصلحة يف كل بلد بالقضايا املتعددة األوجه لعملية االنضمام،           
وتعزيز درايتهم بقواعد املنظمة وضوابطها، وبناء قدراهتم يف جمايل السياسة التجارية           

 ؛ حىت يتمكنوا من املشاركة بفعالية يف مفاوضات االنضماموالتفاوض

يتواصل التأثري الذي حيدثه األونكتاد من خالل دوراته التدريبية يف بناء القدرات يف              •
 بلداً يف   ١٨ موظفاً جتارياً أفريقياً من      ٢٤فعلى سبيل املثال، تلقى     . البلدان األفريقية 

 تـدريباً علـى تنميـة       ٢٠١٣ لعام   P166ة  إطار دورة األونكتاد التدريبية اإلقليمي    
القدرات ذات الصلة بالتجارة، وخباصة يف وضع سياسات اقتصادية فعالـة حتقـق             
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مكاسب إمنائية من اتفاقات التجارة واالستثمار على املستويات الثنائي واإلقليمـي           
ومن جانبه، نظم املعهد االفتراضي سبع حلقات عمـل وطنيـة           . واملتعدد األطراف 

ويف إطار برنامج   .  امرأة ٦٢ أكادميياً أفريقياً، منهم     ١٩٥ر املهين شارك فيها     للتطوي
، عقدت يف   يف إطار التدريب من أجل التجارة      ئللتدريب على إدارة املوان   األونكتاد  

 ١٤ مدرباً مـن     ٦١ مخس حلقات عمل لتدريب املدربني شارك فيها         ٢٠١٣عام  
األونكتاد إحدى عشرة دورة يف أفريقيـا       ونفذ مدربون حمليون درهبم     . بلداً أفريقياً 

 ٧٠وقد منحت شهادة اإلدارة احلديثة للمواين ألكثر من         .  ساعة ٣٠مدة كل منها    
بعد مناقشة أطارحيهم   )  يف املائة منهم نساء    ٢٦( مرشحاً   ٢٤١يف املائة من جمموع     

 ؛النهائية بنجاح

تيجة لألعمال املنفـذة يف  استمرت الزيادة يف اإليرادات اجلمركية يف البلدان النامية ن    •
التابع لألونكتاد، وساعدت   ) أسيكودا(إطار برنامج النظام اآليل للبيانات اجلمركية       

هذه األعمال أيضاً يف خفض الزمن الذي تستغرقه إجراءات التخلـيص اجلمركـي         
 بلـداً   ٤١ امتد نطاق أنظمة أسيكودا ليشمل       ٢٠١٣ويف عام   . وتكاليف التخليص 

، نفذت حكومة رواندا نظام النافـذة       ٢٠١٣ويف عام   . ة ليسوتو أفريقياً، مع إضاف  
الواحدة اإللكترونية هبدف تيسري التجارة الدولية عـن طريـق تـسريع تـدفقات      

ونظام روانـدا للنافـذة     . املعلومات بني املؤسسات التجارية واحلكومية وتبسيطها     
ودا، يـصل   الواحدة اإللكترونية، الذي أنشئ باستخدام أحدث تكنولوجيات أسيك       

 وكالة حكومية أخرى ومصارف جتارية ووكالء       ٢٠فعلياً من خالل اإلنترنت إىل      
  .مجركيني وشركات نقل

        


