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 مقدمة  
التقرير أثر عم  األونكتا  ع يى التنميي  يف أفريقييا يف اجمليات  التاليي : )أ( حتويي   يوث  ه ا 

 التنافسيي   القيد   حتسين( ج) التكيف ع ى القد   وبناء الضعف نقا  معاجل ( ب)اتقتصا ا   
  النا  واتستثما  يف مستقب هم. متكن( هي) التعد ي   إثراء(  )

 البارزة الرئيسية المالمح -أول   
 والتنمية للتجارة المتحدة األمم لمؤتمر عشرة الرابعة الدورة -ألف 

قيييد  األونكتيييا  عيييد  مسييياخا  حااييي  مييين ئيييالل ت ييياهر   وليييي   ئيسيييي  هييي  اليييدو    -١
عشييير  مليييؤمتر األميييم املتحيييد  ل تجيييا   والتنميييي  )األونكتيييا  الرابييي  عشييير( اليييي عقييييد  يف  الرابعييي 
تشيك  السياسيا  يف  اليي مين هني أا أن ،*يف نيووي ٢٠١6متوز/يولييه  ٢٢و ١٧ما بين  الف  

 والييي أثنيياء املييؤمتر، ن مييت الرئيسييي  تا  العالقيي  ب فريقيييا الييي ييير  أ نيياا بيييان املناسييبا و  أفريقيييا.
  :ألونكتا  يف أفريقيا ويف القا  ستؤثر ع ى نتائج برنامج عم  ا

اتجتماعيييا   . عقيييد منتيييدث اتسيييتثما  العيييامل منتددددال المدددتلمار العدددالمي )أ( 
 الرفيع  املستوث التالي  بش ن املواضي  الوا    أ ناا: 

نيان مين ا   هنخصي 4٠اتفاقيا  اتسيتثما  الدوليي . حضير اتجتميار أنثير مين  '١'
 اتفاقييا  اتسييتثما  الدولييي  نبييا  املسييؤولن عيين التفيياو  بشيي نو  وز اء بييينهم

جييييرث اسييييتعرا  اإلصييييالحا  و  .برملييييانيون و ييييوهم ميييين أصييييحاب املصيييي ح و 
 اتفاقا  اتستثما  الدويل ع ى الصعيد العامل .  املدئ   ع ى

اتسيييتثما  يف اكيانييي    نيييز ع يييى اتجتميييار الييي   عقيييد .تشدددجيع المدددتلمار '٢'
ميين  3٠٠ثيير ميين حضييرا أنو  كنولوجيييا  املع ومييا  واتتصييات األساسيي  وت

والييروا  يف لييال األعمييال  ونييات  تشييجي  اتسييتثما  ن يفاملسييؤولن التنفييي ي
 ٢٠٠ من بيينهم ،يف ميدان اتستثما   وهم من أصحاب املص ح و  التجا ي 
 إفريقيا. ا  ب د 3٠ ما يزيد ع ىن مسؤول م

تناول . المتلمار في التنمية الحضرية شجيعالمتلمار في شرق أفريقيا وت '3'
  ع ى الصعيدين اإلق يم  واحمل  . اتجتمار حشد اتستثما  األجنيب املباهنر

. حييييد  املنتييييدث العييييامل  السيييياب  ل سيييي   المنتدددددال العددددالمي للسددددلع األمامددددية )ب( 
احملتيييوث زييييا    الييي   عقيييد حتيييت هنيييعا  الحتطييييم سالسييي  ات هتيييان بالسييي   األساسيييي ال، ،األساسيييي 

 باملنتجيا  احمل   يف قطار الصناع  اتستخراجي ، و بط امليزا ر األسيري  باألسيوات وتنويي  الصيا  ا 
ع ييى  بوصييفها اتسيي اتيجيا  الييي  كيين أن تق يي  ميين اعتمييا  الب ييدان النامييي   ييو السيي   األساسييي 

ص باليييدو  يف إطيييا  املنتيييدث اخليييا عقيييد  ، و   ئاصييي  قيييد توجيييتو  صيييا  ا  السييي   األساسيييي .
بعقييييد اجتمييييار مائييييد  مسييييتدير  وزا   بشيييي ن  ،احملتميييي  ل غيييياز الطبيعيييي  يف مييييزيج الطاقيييي  يف أفريقيييييا

__________ 

: التايل املوق  ع ى مؤمتر األونكتا  الراب  عشر عن املع وما  من مزيد ع ى اتطالر  كن *
http://unctad14.org/en/Pages/Home.aspx. 
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 تسيخو إمكانيي لضيمان  استخدامها اتس اتيجيا  والسياسا  احملد   الي  كن ل ب دان األفريقي 
 ٧١) مع مهييم ا  مشييا ن ٢5٠ قييد حضيير الييدو   حييوايلو  يف حتقييي  النمييو والتنمييي . السيي   األساسييي 

   يف املائ ( من أفريقيا.
للنمدددو الشدددامن والتنميدددة المسدددتدامة فدددي ا  تشدددجيع السدددياتة باعتباركدددا محر ددد )ج( 
اليي ن مهيا األونكتيا  بالشيران  مي  مكتيب املستشيا  اخلياص لشيؤون  الت اهر  يف ،جرث قدو  .أفريقيا

ئييدما  اخلطييو   حترييير اخل ييوص إىل أن أفريقيييا يف األمييم املتحييد  يف إطييا  منتييدث اخلييدما  العييامل ،
املفييرو  ع ييى السييفر واعتمييا  جييواز السييفر  اجلوييي  يف أفريقيييا، وحرييي  تنقيي  األهنييخاص، و فيي  ا  يير

  كن أن تيسر تنمي  السياح .  أمو  اإلفريق  املوحد
ويف ا  مبناسييب  هيي ا الت يياهر  أيضيي ،. تييوىل األونكتييا تيسددير التجددارة فددي الخدددما  ) ( 
باتهنييي اع مييي  مكتيييب املستشيييا  اخلييياص لشيييؤون أفريقييييا واتحتيييا  و  منتيييدث اخليييدما  العيييامل ،إطيييا  

الييي ح يييت بكبييو  اتقتصييا   والنقييد  لغييرب أفريقيييا، تنسييي  املناقشيي  بشيي ن التجييا   يف اخلييدما 
 الي   ت قياا اخليدما  تهتميا تلي  لق ي  او   و  اخلدما  يف املفاوضا  التجا ي ، هااستحسان إلبراز 

   يف املفاوضا  التجا ي .
 اجليانيب ا يد  هي ا  نيز. اإلقليمدي التكامدن أجدن مدن التجارة تيسير تعميم ( )ه 

 العييا  القطيياعن ميين مشييا ع ٢٠٠ حييوايل حضييرا قييدو  .األفريقيي  اإلق يميي  التكاميي  مسيي ل  ع ييى
 .نطق  البحير الكيا ييبوم الالتيني  وأمريكا وآسيا أفريقيا يف اإلق يمي  املن ما  عن وممث ون واخلاص،

 
 ميييي  بالشييييران  األونكتييييا ،ن ييييم  .ألفريقيددددا الهيكلددددي التحددددو  عمليددددة تعزيددددز )و(

 الكيىث املشيكال  ع يى  نيز الي   املستوث الرفي  ا د  ه ا القد ا ، لبناء األفريقي  املؤسس 
قيد حضير و  حيول اكيك ي .الت لتعزييز الالزمي  وامليوا   القيا   أما  املتاح  الرئيسي  والفرص املطروح 

  مشا ع. ٢٠٠امل تقى ما يزيد ع ى 

 قليمي ألفريقيا التابع لألونكتادالمكتب اإل -باء 
وتلييي  بتعزييييز  يف أفريقييييا التييياب  لألونكتيييا  بيييدو  ميييؤثر يضيييط   املكتيييب اإلق يمييي  ألفريقييييا -٢

ريقييييي  يف لييييال التجييييا   ا ييييوا  والتعيييياون بيييين األونكتييييا  وجلنيييي  اتحتييييا  األفريقيييي  وا كومييييا  األف
منييي   ،ق يمييي  ألفريقييييا التييياب  لألونكتيييا املكتيييب اإل واملفاوضيييا  اإلق يميييي . فقيييد نيييان مييين أهيييدا 

وت بيييييي   ،منائييييي  لفائيييييد  إفريقيييييياإأثييييير وفعالييييي  عم يييييي  حتقيييييي  نتيييييائج  تعزييييييز ،٢٠١5إنشييييائه يف عيييييا  
نيفييي  اسييتخدا  التجييا   نيي  ا  بشيي ن   احتياجييا  مفوضييي  اتحتييا  األفريقيي  والييدول األعضيياء فيهييا

املسياعد  التقنيي  اليي يوفرهيا  يقد  املكتب اإلق يم ، ال   يتصد  عم يي  تقيدمو  ل تنمي  املستدام .
منيييه بنييياء القيييد ا  القطريييي  يف ليييال التجيييا  . وتشيييم   القصيييدا  األونكتيييا  حسيييب الط يييب،  عمييي

(، وتيسييو التجييا  ، وتطييوير املشييا ي  CFTAمنطقيي  التجييا   ا يير  القا ييي  ) لييات  ال نيييز الرئيسييي 
عن تقدم الدعم إىل اجلماعي  اتقتصيا ي  ليدول  يرب  الصغو  واملتوسط  ا جم واتستثما ، فضال  

والسييوت املشيي ن  لشييرت أفريقيييا واجلنييوب األفريقيي ، وياعيي  هنييرت أفريقيييا، واجلماعيي  اإلمنائييي   أفريقيييا
 ريقي . ل جنوب األفريق  وآحا  الب دان األف
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األونكتييا  بشيي ن التجييا   يف  ينسييحب أثيير املكتييب اإلق يميي  يف العميي  اليي   يضييط   بييهو  -3
ما ي ي : )أ( التعياون اجليا   بين األونكتيا  وجلني  اتحتيا  األفريقي  وتقيدم اليدعم التقي   أفريقيا ع ى

إعيييدا  نصيييوص بسيييب  منهيييا  ،إىل ال جنييي  واليييدول األعضييياء يف سييييات منطقييي  التجيييا   ا ييير  القا يييي 
)ب( بنيياء قاعييد  معييا   بشيي ن   مشييرور الطرائيي  يف لييايل السيي   واملفاوضييا  اخلاصيي  باخلييدما 

العناصيير املتصيي   بالتجييا   يف إطيييا  التفيياو  ميين ئييالل التيييد يب ع ييى التعيياون التن يميي  وآلييييا  
ا   ا ير  القا ييي   منطقي  التجيو  تسيوي  املنازعيا  يف منطقي  التجيا   ا ير  القا يي ، والتكامي  اإلق يمي 

التجييييا   والصييييناع  و ائيييير  الشييييؤون اتقتصييييا ي    ائيييير  )ج( تقييييدم الييييدعم التقيييي  واتستشييييا   إىل
تنميييي  التجيييا   والصيييناع  واملشيييا ي  الصيييغو  واملتوسيييط  ا جيييم، وتيسيييو  املفوضيييي  مييين أجييي   ائييي 

  اإلق يميي  مين أجي  تنفيي  التجا   واتسيتثما   ) ( مواصي   تقيدم اليدعم إىل اجلماعيا  اتقتصيا ي
وسياسييييا   قييييانونو  اخلييييدما ، يف تجييييا  الو  ،اتسيييي اتيجي  اإلق يمييييي  ملنطقيييي  التجييييا   ا يييير  القا ييييي 

 املنافس  واتستثما  وتيسو التجا  . 
قييييد أقييييا  املكتييييب اإلق يميييي  هنييييرانا  ميييي  العديييييد ميييين مؤسسييييا  األعمييييال التجا ييييي  و  -4

النسييياء )التييياجرا  و  ا(، رفييي  التجيييا   والصيييناع  لعميييو  أفريقيييي   ألفريقييييا و )التحكييييم اتسيييتثما
 .الشبابي  الي هتد  إىل معاجل  خمت ف القضايا التجا ي  ( والكيانا اإلثيوبي 

 ألفريقيا دعما   األونكتاد بها يضطلع التي األنشطة وأثر نتائج-ثانيا   
 قتصادا  األفريقيةال تحوين -ألف 

  عيم منهيا الغير  عم يي  سياسياتي  توصيا  األونكتا  سياسا و  حبو  حت يال  توفر -5
 انييدماج وتيسيو املسيتدام ، تنميتهيا وتسيري  اقتصييا اهتا، حتويي  إىل الراميي  األفريقيي  الب يدان جهيو 
 .العامل  اتقتصا  يف املنطق  ه ا
 يف نييانون األول/ ،أط يي  األونكتييا  ،ىإىل الفئيي  األع ييا  أقيي  الب ييدان منييو  ويف لييال انتقييال -6

اتسيتفا    -: طريي  اتنتقيال وميا بعيدا ٢٠١6لعيا   التقريير اخلياص ب قي  الب يدان منيوا  ال ، يسمى
 يف ليسوتو ويهو ي  تنزانيا املتحد  وزامبييا، وني ل  يف السينغال يف هنيبا / الالقصوث من العم ي 

والرسيائ  السياسياتي  الرئيسيي  يف مناسيبا  التعرييف قد عرضت النتيائج الرئيسيي  و  .٢٠١٧فىاير 
ييييرث أأيييا ت بيييد أن و  التقريييير إىل األوضيييار السيييائد  فيميييا يتع ييي  بعم يييي  اتنتقيييال بيييالتقرير. وين ييير

إىل إ ساء أسي   الرامي  بامتيازال الاتنتقال يشد  ع ى اتبار اس اتيجيا و  تستجم  بعض الزئم
  التاليي  ملرح ي  اتنتقيال. وايد  التقريير سياسيا  التحيول الريفي  مواص   العم ي  اإلمنائيي  يف الفي  

والسياسا  املالي  وسياسا   والسياسا  املتبع  يف لال الصناع  والع و  والتكنولوجيا واتبتكا 
ت يتجيييزأ مييين اسييي اتيجي  ا  هيييا جيييزءاتقتصيييا  الك ييي ، وتولييييد العمالييي  واملسيييائ  اجلنسييياني  باعتبا  

  ياز.اتنتقال بامت
   /متييييوز ٢١يف  ،فيمييييا يتع يييي  بتموييييي  الييييديون واتسييييتدام  يف أفريقيييييا، أط يييي  األونكتييييا و  -٧

ومتويي  التنميي   :  ينامييا  اليديون٢٠١6تقرير التنمي  اتقتصا ي  يف أفريقييا لعيا  ، ٢٠١6يوليه 
تييا  الرابيي  عشيير. مييؤمتر األونك ن انعقييا أفريقيييا، مبييا يف تليي  إبييا  ا  ب ييد ١٧بييالتزامن يف  ،يف أفريقيييا

ويبحث التقرير يف بعض القضايا السياسياتي  الرئيسيي  اليي تنطيو  ع يهيا اليديون احمل يي  واخلا جيي  
ألفريقيييا، ويتضييمن إ هنييا ا  سياسيياتي  بشيي ن التييوازن الييدقي  اليي   ي ييز  حتقيقييه بيين بييدائ  متوييي  
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 ألفريقييا الدوليي  اليديون مسي ل  التقريير وا ي التنمي  والقد   ع ى حتم  أعبياء اليديون بوجيه عيا . 
 األفريقيييي  الب ييدان بعييض يف  و ا   ،متزايييد حنيييو ع ييى ،تييؤ   احمل ييي  اليييديون أصييبحت نيييف ويبيين

قتهيا وعال التكمي ي  التمويي  ئييا ا  ،أيضيا   ،ويبحيث. التنمي  متوي  ئيا ا  من ئيا ا   باعتبا ها
 جمل يي  والسييتن الثالثيي  التنفي ييي  الييدو   يف هنييا نت الييي الوفييو  ميين العديييد  حييب قييدو  بالييديون.
 مشيو  التقريير، يف الوا   والتح ي  به املضط   بالبحث ٢٠١6 سبتمى/أي ول يف والتنمي  التجا  

 .املستدام  التنمي  أهدا  سيات يف املناسب الوقت يف تياني  أأما إىل
مين ح قيا  العمي  التد يبيي  يف وئالل الف   املشمول  بالتقرير، ن يم األونكتيا  س سي    -8

بنيياء القييد ا  البشييري  واملؤسسييي  ل جهييا  تا  املصيي ح  األفريقييي  ) ااييو  قصييد منهييالأفريقيييا ا
واملفاوضون التجا يون واجملتم  املدين وأصحاب املشا ي ( من أج  استغالل الفيرص  السياسا ،

  الناهنئ  عن قطار اخلدما  والتجا   يف اخلدما .
يف بنيياء قيد ا  مسييؤويل التجييا    ميين األميو  األساسييي  الفعاليي  اإلنتاجيي تعيد اخلييدما  و  -9

هيييي   كيييين أن تعييييزز القييييد   التنافسييييي  و  األفريقييييي  فيمييييا يتع يييي  مبفاوضييييا  التجييييا   يف اخلييييدما 
 ،ا اا  ل تحول اتقتصا   يف أفريقيا. وعقد األونكتا  عنصر من العناصرنما أأا  ل قطاعا 
الييدو   الرابعيي  تجتمييار اخلييىاء املتعييد  السيينوا  بشيي ن التجييا   واخلييدما  ، ٢٠١6مييايو يف أيا /

املما سيا  اجلييد  يف وضي  السياسيا  واألن مي  واملؤسسيا  واملفاوضيا   حيد   والتنمي  اليي
الييي حتتيياج إىل أن تتخيي  بشيي أا  التجا ييي  واخلييدما  والتجييا   والتنمييي . وتشييم  اجملييات  احملييد  

واخلييدما   مبييا  ا  النفييات التفضييي   إىل أسييوات اخلييدما و  والتنوييي  يييد ميين التييدابو اخلييدما املز 
جتييييا   اخلييييدما  القائميييي  ع ييييى و  اتقتصييييا  الرقم /التجييييا   اإللك ونييييي (و  املعييييزز  جلميييي  البيانييييا 

  تكنولوجييييا املع وميييا  واتتصيييات ، واإل مييياج امليييايل والتجيييا   عيييى ا يييدو ، والتعييياون التن يمييي
 واملعايو الدولي  بش ن اخلدما . 

يف  ،ن ييم األونكتييا  املقييد  إىل اجلماعييا  اتقتصييا ي  اإلق يمييي ، ويف إطييا  الييدعم املسييتمر -١٠
اليدول   و   تد يبيي  بشي ن التجيا   يف اخليدما  يف أبوجيا لفائيد  املسيؤولن التجيا ين يف ،متوز/يوليه

أفريقيييا، وممث يي  القطييار اخليياص و ييوهم ميين اجلهييا  اجلماعيي  اتقتصييا ي  لييدول  ييرب  األعضيياء يف
صاحب  املص ح  تا  الص   باخليدما . ونيان اكيد  مين التيد يب هيو بنياء قيد ا  اليدوائر امليؤثر  

ونيييي ل   ،مفاوضيييا  التجييييا   يف اخلييييدما  يف إطييييا  اجلماعيييي  اتقتصيييا ي  لييييدول  ييييرب أفريقيييييا يف
اخلييياص، وحتسييين قيييد   املسيييؤولن التجا يييي  ع يييى أصيييحاب املصييي ح  الرئيسيييين يف القطيييار  قيييد ا 

 يف منطقيي  اجلماعيي  اتقتصييا ي  لييدول  ييرب أفريقيييا. يف املفاوضييا  هبميي  واإلسييها  املشييا ن  بفعالييي 
اجلماعييي  اتقتصيييا ي  ليييدول  يييرب  قيييد ل الشيييرور يف عم يييي  اسيييتعرا  سياسيييا  اخليييدما   ائييي و 

    وتنفي  مفاوضا  منطق  التجا   ا ر  القا ي . الي من هن أا أن تدعم املنطق  يف صياو  أفريقيا
 وتقيدم والتح يي ، البحيثوهي   اليثال  عم يه  نائز طري  عن أنشطته األونكتا  وين م -١١

 ي  ع ى تسخو التكنولوجييااألفريق الب دان مساعد  أج  من ،اآل اء تواف  وبناء التقني ، املساعد 
، باعتبا خييا وسييي   حتفييز هيي ا الب ييدان ع ييى حتوييي  هيانيي  اتسييتثما  احمل يي  واألجنيييبو  اتبتكييا و 

  اقتصا اهتا.
 اسيييتعرا  عم ييييا  طريييي  عييين اكيك ييي  التحيييول أل يييرا  اتسيييتثما  األونكتيييا  ريسيييخ  و  -١٢

الب ييدان األفريقييي  ع ييى اسييتقطاب اتسيييتثما    اتسيييتعرا عم يييا  وتسيياعد .اتسييتثما  سياسييا 
طرييييي  إجيييييراء   اسييييا  تشخيصيييييي  لألطيييير القانونيييييي  والتن يمييييي  واملؤسسيييييي  األجنيييييب املباهنيييير عييييين 

 املشيمول  الف   وئالل لالستثما ا  لك  ب د ع ى حد ، وحتديد اجملات  الي ينبغ  النهو  هبا.
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لسياسييي  اتسيييتثما  يف  امبييييا، ا  استعراضيي بييينن وأعيييد   اسيييتثما  مدونيي  األونكتيييا  اسيييتعر  بييالتقرير،
  بنن وبوتسوانا. تقرير  تنفي  عم يي استعرا  جرث نشرو  مبو يشيو .ا  ئاصا  وبدأ استعراض

تلي  و  إحدا  التحول اتقتصا   يف أفريقييا التكنولوجيا هبد  ويراهن األونكتا  ع ى -١3
يا  استعرا  سياسا  تكنولوجيا املع وما  واتتصات ، الي هتد  إىل  من ئالل تنفي  عم
 ع ى تسخو إمكانيا  تكنولوجييا املع وميا  واتتصيات  لتعزييز القيد   التنافسيي ،مساعد  الب دان 

، بيييدأ األونكتيييا  اسيييتعرا  ٢٠١6 يف عيييا و  وتعزييييز النميييو اتقتصيييا   وتعزييييز التحيييول اكيك ييي .
وضيييي  اسييييتعرا  سياسييييا   ع ييييىا  سياسيييي  تكنولوجيييييا املع ومييييا  واتتصييييات  يف  وانييييدا. وت سيسيييي

، وتقييييم هنييام  ل تجييا   اإللك ونييي ، ٢٠١5 املع ومييا  واتتصييات  يف مصيير يف عييا  تكنولوجيييا
 ،مصيرونشير  . ٢٠١6  عم األونكتا  وض  أول اس اتيجي  وطني  ل تجيا   اإللك ونيي  يف عيا 

  .تقريرها عن اس اتيجي  التجا   اإللك وني  الوطني  ،٢٠١٧يف آتا /ما   
الرامييييي  إىل معاجليييي  تغييييو املنييييا  وتعزيييييز التجييييا    غ األهييييدا إىل ب ييييو  ويسييييعى األونكتييييا  -١4

واإلنتاج املراعي  ل منا ، مبا يف تلي  اسي اتيجيا  اتقتصيا  األئضير، مين ئيالل اتستعراضيا  
الوطني  لالقتصا  األئضر. وئالل الف   املشمول  بالتقرير، أجيرث األونكتيا  استعراضيا  وطنيي  

لتنمييي   تييروج عم يييا  اتسييتعرا و  .املغييربو  ومد شييقروالسيينغال  لالقتصييا  األئضيير يف إثيوبيييا
فيرص العمي  والفيرص التصيديري ،  القطاعا  الوطني  لالقتصا  األئضر وحتفيز العم  ع ى تيوفو

 م  تعزيز التنمي  املستدام .
ميين ئييالل عم يييا  اسييتعرا  السياسييا   صييوص تسييخو  ،يييدعم األونكتييا  الب ييدانو  -١5

يف ليات  الع ييم والتكنولوجيييا واتبتكيا  ميين أجيي   يف تطييوير قييد اهتا وجيييا واتبتكيا ،الع يم والتكنول
وبنياء ع يى ط يب مين وزا   التجيا    ،٢٠١6يف عيا  و  بناء القد ا  اإلنتاجي  وحتويي  اتقتصيا ا .

والصيييناع  وهنيييؤون ياعييي  هنيييرت أفريقييييا يف  وانيييدا، أجيييرث األونكتيييا  اسيييتعرا  السياسييي  العامييي  يف 
 ،٢٠١6 يف تشيييرين الثييياين/نوفمى ونيييانون األول/ يسيييمى ،وطنيتيييان مشييياو تان نُ ميييتالب يييد. وقيييد 

واتبتكيييا  يف اتسييي اتيجي  اإلمنائيييي  إ  اج مسيييائ  الع يييم والتكنولوجييييا ملناقشييي  نتيييائج اتسيييتعرا  و 
السياسي  العامي  املتع قي  بيالع م والتكنولوجييا واتبتكيا  لتعزييز التنميي   العام  ل ب د، واستخدا  أ وا 

الييدو   العشييرين  سياسييا  الع ييم والتكنولوجيييا واتبتكييا  إىل سييتقد  نتيجيي  اسييتعرا و  اتقتصييا ي .
 . ٢٠١٧الع م والتكنولوجيا أل را  التنمي  يف أيا /مايو  ل جن  األمم املتحد  املعني  بتسخو

 التكيف على قدرتها وبناء األفريقية القتصادا  في الضعف نقاط معالجة -باء 
 اعتما هييا بسييبب اقتصييا اهتا ضييعف ميين ا ييد ع ييى األفريقييي  الب ييدان األونكتييا  يسيياعد -١6
قتصيا ي  مين ات أنشيطتها إىل مضياف  قيمي  لزييا   فرص عن البحث وع ى األساسي ، الس   ع ى

 الس   األساسي ، مبا يف تل  الس   الز اعي .
 ن يف األونكتيا  بياجراء  ،ونمثال ع يى تقيدم التوصييا  السياسياتي  القائمي  ع يى البحيو  -١٧

  يدان الناميي :بالسي   األساسيي  يف الب   اس  بعنوان المما سا  تقيدم الفيواتو التجا يي  امليزو   املتع قي 
 ال وأظهييير  نتييائج الد اسييي  احتميييالهنيييي   ونيييو   يفييوا  ونيجويييياو  جنيييوب أفريقييييا وزامبيييا حييات 

السييي    بصيييا  ا  الب يييدان الناميييي  األفريقيييي  مييين ضيييخام  حيييدو  التزويييير يف الفيييواتو فيميييا يتع ييي و 
 ؤو  األميييوال هيييروب التهدييييد اليي   يشيييك ه مشييك   نبيييو  تتمثييي  يف  مميييا يؤنيييد وجيييو  األساسييي ،

   الب دان النامي . بالنسب  إىلوالتدفقا  املالي   و املشروع  
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إىل ل يي  التجييا   والتنمييي  عيين صييناع  الكانيياو وسالسيي  القيميي  ا  تقرييير  قييد قييد  األونكتييا و  -١8
ه متث يييييت توصيييييياتو  إنتييييياج الكانييييياو يف الب يييييدان الرئيسيييييي  يف  يييييرب أفريقييييييا. العامليييييي ، تطيييييرت إىل حبيييييث

: )أ( حتسيين قييوانن املنافسيي  ملكافحيي  ترنييز األنشييط  الشييديد يف قطييار تي  الرئيسييي  يف مييا ي يي السياسييا
الكاناو، )ب( تعزيز من ما  املزا عن  )ج( حتسين هنيفافي  األسيوات مين أجي  تعزييز موقيف صيغا  

   املالع واملؤسسا  الصغو  واملتوسط  يف س س   قيم  الكاناو العامل .
التقيا ير املعنوني  الن ير   مين س سي   ٢٠١6الي أصد ها عا   الطبع  ئصص األونكتا و  -١9

 منيياجم اليي هب تطييوير إىل ٢٠١6قييد تطييرت تقرييير عييا  و  عج ييى إىل السيي   األساسييي ال ل يي هب.
تفتقيير إىل ا صييول ع ييى مع ومييا   الييي يقيي  نثييو منهييا يف ب ييدان نامييي و  اجلديييد  يف عييد  ب ييدان،

ملا نان التعدين يف الب دان النامي  جير  يف القطار  و و  ال هب.موا  ها من  عن تطوير وتسوي 
لييال اهتمييا  واضييع   ،حنييو متزايييد ىع يي ،فييان التعييدين ا ييريف والصييغو النطييات أصييبح، الن ييام 

السياسيييا  يف أفريقييييا بيييالن ر إىل تييي ثوا ع يييى سيييب  العيييية، وظيييرو  العمييي  والبيئييي . وتناوليييت 
 هبيا إ ا   قطيار الي هب ل حكوميا  أن حتسين لكيفي  الي  كين هبياالتوصيا  الوا    يف التقرير ا

ومكافحي  اسيتخدا  امليوا  الكيميائيي  اخلطير  يف اسييتخراج الي هب، الي   ت ييزال واسي  اتنتشييا  
  يف عم يا  التعدين ا ريف والصغو النطات.

قيييا ميين أجيي  مشييرور التعزيييز قييد   اجلماعيي  اتقتصييا ي  لييدول وسييط أفري نفييي ويف إطييا  ت -٢٠
 تعزيز الروابط اإلمنائي  من قطار الصناعا  اتستخراجي ال، عقد األونكتا  عيد  ح قيا  عمي  لبنياء

. ونييان اكييد  ميين ح قييا  العميي  هييو تبييا ل املع ومييا  ٢٠١6القييد ا  يف تشييا  والكونغييو يف عييا  
يف  ح املصييي  مييي  أصيييحاب املصييي ح  يف القطاعيييا  اتسيييتخراجي  وحتسييين مهيييا ا  اجلهيييا  صييياحب 

  فعال  يف س س   القيم  املعدني .القطار اخلاص ع ى املشا ن  ال
تنفيي   ،يتوىل األونكتا ، بالتعياون مي  السيوت املشي ن  لشيرت أفريقييا واجلنيوب األفريقي و  -٢١

 الحتسين القيمي  املضياف  مين منتجيا  القطين الثانويي  يف هنيرت أفريقييا واجلنيوب األفريقي ال مشرور
   تنزانيا املتحد  وزامبييا وزمبيابو . وئيالل الفي   املشيمول  بيالتقرير، أصيد  األونكتيا يف أو ندا ويهو ي

تك يفا باجراء   اسا  قطري  أساسي  ل ب دان األ بع ، وأوفيد بعثيا  إلجيراء   اسيا  متهيديي  يف 
  هو ي  تنزانيا املتحد  وزمبابو .ي
يعميي  ن ييا  األونكتييا   ،األساسيي  لتعزييز إمكانييي  الوصييول إىل مع وميا  أسييوات السيي  و  -٢٢

 نمنصييييي  لتبيييييا ل املع وميييييا  لنشييييير (Infocomm) عييييين السييييي   األساسيييييي  ل مع وميييييا  التجا يييييي 
 تيييييوىل ،٢٠١6يف عيييييا  و  املسيييييتكم   بشييييي ن السييييي   األساسيييييي  الز اعيييييي . املع وميييييا  املوضيييييوعي 

 يف أفريقييا يف األونكتا  حتيديث مواصيفا  السي   الز اعيي  الرئيسيي  إلحيدث عشير  سي ع  أساسيي 
واملانغو، وزيت النخي ، واألنانا ،  ه  املوز والكاناو وجوز اكند والنب والقطن والصمغ العري،

 . والفرنسي  واإلسباني ( اإلنك يزي وفول الصويا والشا  بثال  لغا  )
 عبء الديون عن الب دان األفريقيي  بفضي   فخفيف ا م  ال    ث هيف األونكتا  ويساهم -٢3

ئدماتييه اتستشييا ي  التقنييي  احملييد   اكييد  الييي يتيحهييا كيي ا الب ييدان ميين أجيي  إ ا    يوأييا ضييمن 
 إىل الييدعم الىنييامج ويقييد  برنييامج ن ييا  إ ا   الييديون والتح ييي  املييايل ) برنييامج ن ييا  إ ا   الييديون(.

هتا ع ييى إ ا    يوأييا بشييك  منهييا يف أفريقيييا، بغييي  تعزيييز قييد   ٢٢ ا ،النامييي  وأقيي  الب ييدان منييو  الب ييدان
فعييال ومسييتدا . وئييالل الفيي   املشييمول  بييالتقرير،  عييم الىنييامج الب ييدان التالييي : )أ( يهو ييي  أفريقيييا 
الوسيييطى والسيييو ان وتو يييو يف حتسييين تسيييجي  اليييديون  )ب(  يييابون والسيييو ان يف إعيييدا  جيييداول 

سيياعد األونكتييا   الصيي    )ج( التحقيي  ميين صييح  بيانييا  الييديون يف مكاتييب الييديون الوطنييي  تا 
ت قييت و  استعراضييا  ا ييواف .و  أيضييا  أنغييوت ونييو   يفييوا  ع ييى إعييدا  إحصيياءا  الييديون الوطنييي 
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 مفييا ( يف تطبييي  إ ا   إل ا   الييديون والتح ييي  املييايل )إ ميياج ن ييا  األونكتييا   أنغييوت الييدعم بشيي ن
 املالي  ا كومي . 

 اليديون السييا ي  بش ن اإلطا  التن يم  واملؤسس  اخلاص بيا ا  ا  وينف  األونكتا  مشروع -٢4
 ا ،السياسييا  يف هيي ا اجملييات  يف دسيي  ب ييدان ميين أقيي  الب ييدان منييو  الرامييي  إىل حتسيين قييد    اايي 

يف تليي  مو يتانيييا وتو ييو. ويف متوز/يوليييه، أجييرث األونكتييا  مشيياو ا  ميي  ممث يين ميين مو يتانيييا  مبييا
رح   املقب   من املشرور. وستجرث جوت    اسي  عندما تصي  الب يدان إىل مرح ي  وتو و ملناقش  امل

 من التنمي  التن يمي  واملؤسسي .ا  أنثر تقدم
أوفيد األونكتييا ، باتهني اع مي  البنيي  اليدويل، بعثييا  يف  وئيالل الفي   املشييمول  بيالتقرير، -٢5

تنفيي  ومتويي  مشيا ي  املسياعد  التقنيي  بشي ن  مرف  إ ا   الديون إىل تو و وزامبيا، و عم إطا  برامج
إ ا   اليييديون يف أفريقييييا بالتعييياون مييي  اتحتيييا  األو وي، وبرنيييامج األميييم املتحيييد  اإلمنيييائ  ومصييير  

 التنمي  األفريق . 
ملفاوضيياهتا املتع قيي   بشيي ن اإلعييدا  دان األفريقييي الب يي إىل  عمييه نيي ل  األونكتييا  ويقييد  -٢6

 اجتماعيا  وئيالل إعا   هيك   الديون الرايي  الثنائيي  يف إطيا  نيا   بيا ي .باعا   جدول  أو 
 مين املسيتمر اليدعم أخيي  ع يى األونكتيا  هنيد  ،٢٠١6 نيوفمى/الثياين تشيرين يف ،با ي  منتدث
برصيد حاليي   ييون الب ييدان األفريقيي ، مبييا يتسي  ميي  ئطيي   يتع يي  ميايف الييدويل امليايل اجملتميي  جانيب

 ا. عم  أ ي  أباب
حضر عد  مشا نن  فيع  املستوث من أفريقيا جنوب الصحراء الكىث اجتمار مائد  و  -٢٧

 -حييول موضييور الإعييا   تقييييم القييد   ع ييى حتميي  الييديون يف اتقتصييا  املعاصيير  ا  مسييتدير  وزا ي يي
تنيياول و  ئييالل األونكتييا  الرابيي  عشيير،  ا  السياسيياتي ال انعقييدواخليييا مييواطن الضييعفو  املخيياطر،

 صييوص ا فيياى ع ييى معييدت  النمييو العالييي  والقييد   ع ييى حتميي  الييديون يف  املطروحيي خلطييط ا
 املنطق  أثناء التباطؤ اتقتصا   أو تراج  تدفقا   ؤو  األموال اخلاص .

ن أجيي  منييو التحييول اكيك يي  ميي :٢٠١6 التجييا   والتنمييي ، بشيي ن األونكتييا  تقريييرال ويقييد  -٢8
الب يدان األفريقيي  بشيي ن نيفيي  التعاميي  مي  نقيا  الضييعف اليي تفرزهييا توجيهاتييه إىل  الهنيام  مسيتدا 

 النييياتج تبييياطؤ   اسييي  إىل التقريييير مييين األول الفصييي  يتطيييرتو  العوملييي  ويفرضيييها الن يييا  امليييايل اليييدويل.
جا   الدولي  والتطو ا  األئو  يف أسيوات السي   األساسيي  وتيدفقا   ؤو  والت العامل  اتقتصا  
يشيد  التقريير، و  الدولي  إىل الب دان النامي ، ويىز أثرهيا يف املنياط   ون اإلق يميي  يف أفريقييا.األموال 

 اليي   تحيي  أن مع ييم الب ييدان واملنيياط  النامييي ، مبييا فيهييا أفريقيييا، ت تسييهم بقييد  نبييو يف تضيييي 
سييتباقي  أن الفجييو  يف الييدئ  ميي  اتقتصييا ا  املتقدميي ، ع ييى أن بامكييان السياسييا  الصييناعي  ات

تيسيييير التحييييول يف العماليييي  ميييين القطاعييييا  املنخفضيييي  اإلنتاجييييي  مثيييي  الز اعيييي  إىل زيييييا   اإلنتاجييييي  
التكاميي  اإلق يميي  يف أفريقيييا أن  الصييناعي  وقطاعييا  اخلييدما  ا ديثيي . ويبيين التقرييير أن بامكييان

 تنويعه. و  يف حتسن اتقتصا  سوت املصنوعا  وأن يسهم يوس 
 والب يدان ا ،منيو  الب يدان أقي  مثي  األفريقيي  الب يدان مين الضيعيف  الفئيا  ونكتيا األ وييدعم -٢9

 لتحمييي  قيييد اهتا بنييياء ع يييى ومسييياعدهتا ضيييعفها، نقيييا  مصيييا   لتجييياوز السييياح ي ،  يييو الناميييي 
 سبي  املثال: ع ىف .الصدما 
قييييا  األونكتييييا ، يف إطييييا  مشييييروعه اخليييياص ببنيييياء قييييد ا  لموعيييي  خمتييييا   ميييين  )أ( 

   الب ييدان منييوا  ع ييى حتسيين وتنوييي  صييا  اهتا السييمكي ، بعقييد ح قيي  عميي  ثانييي  يف تشييرين األول/ أقيي 



TD/B/EX(65)/2 

GE.17-06203 10 

يف عنتييييييب ب و نييييدا ل تحقيييي  ميييين  قيييي  الييييدلي  اليييي   أعييييدا بشيييي ن حتسيييين وتنوييييي   ٢٠١6أنتييييوبر 
 ميين اخلييىاء ونبييا  املسييؤولن األو نييدين، باإلضيياف  إىل ١١6صييا  ا  الب ييد السييمكي . وت قييى حنييو 

نان ث ث املشا نن من النساء(، تد يبا  ع يى معيايو السيالم  واجليو   والصيا ا  ) الصيا ين بعض
ا  اليدعم الي   يقدميه األونكتيا  مالئمي الغ ائي  الدولي  وتنوي  الصا  ا  وتربي  األحياء املائيي . ونيان

كتيييا ، أعربيييت إ ا   ومناسيييب التوقييييت يف  أ  الكثيييو. ويف  سيييال  موجهييي  إىل األمييين العيييا  لألون
بغير   التوجييه ال ي ين ميا انفي  األونكتيا  يقيدمهماو  عن تقديرها ل دعم املوا   السمكي  يف أو ندا

اتسييييتفا   ميييين إمكانييييا  قطييييار مصييييايد األايييياع يف أو نييييدا. وعقييييب اعتمييييا   لييييي  إ ا   املييييوا   
واضيييع  السياسيييا   لفائييد  ح قيي  عمييي  ل متابعييي  ميين األونكتيييا  أن يييين م السييمكي  ط بيييت اإل ا  

 املسائ  احملد   يف الدلي . تتناول اآلثا  السياساتي  املتمخض  عن
بالغ األخيي  ل نميو اتقتصيا   والتنميي  املسيتدام . ا  الوصول إىل الطاق  أمر  يعد )ب( 

ويف إطا  اجلهو  الرامي  إىل معاجل  العقبا  الي حتول  ون ا صول ع ى الطاق ،  عم األونكتيا  
ن  دس  من الب دان النامي   يو السياح ي ، مين بينهيا، بوتسيوانا ويهو يي  تنزانييا املتحيد  يف مشا  

الطاقيي   ا  قيي  الد اسييي  الرفيعيي  املسييتوث الييي عقييد  يف فيينييا بشيي ن تسييري  حصييول اجلمييي  ع ييى
تييا  املسييتدام  يف الب ييدان النامييي   ييو السيياح ي  ميين ئييالل الشييرانا  املبتكيير . واستضييا  األونك

بعنيييوان ال و  الطاقييي  يف تعزييييز القيييد ا  اإلنتاجيييي  وتنويييي  السييي   األساسيييي  وتعزييييز ا  جانبييييا  حيييدث
التحيييول اتقتصيييا   اكيك ييي  يف الب يييدان الناميييي   يييو السييياح ي ال، تنييياول العقبيييا  اليييي تعييي   

لصيا  الب ييدان إجنياز برنييامج عمي  فيينييا  الييي تعرقي  وهيي  مين القيييو  اكامي  -الطاقي  إىل وصيول ال
هيييد  التنميييي  املسيييتدام  بشييي ن الطاقييي   ب يييوغو  ،٢٠٢4-٢٠١4الناميييي   يييو السييياح ي  ل عقيييد 

لالسيتثما  ا  جرث حتديد اتس اتيجيا  والشرانا  الي  كن أن فخ   فرصيو  املستدام  ل جمي .
  .والتجا   يف الطاق  لصا  الب دان النامي   و الساح ي 

يف أفريقييا هبيد  تيسيو ئروجهيا مين ا  لدعم التق  إىل أق  الب دان منيو ويقد  األونكتا  ا -3٠
 لييدعم الب ييدان بشيي ن هيي ا الييي يبيي كا يف إطييا  اجلهييو  ،هنييا ع األونكتييا و  ا .فئيي  أقيي  الب ييدان منييو 

  :٢٠١6عا   الي أوفد  يف يف البعثا  التالي  املس ل ،
 اتسيتوائي  واليدعو  اليي وجهتهيا يف متوز/يوليه، وبناء ع يى ط يب مين حكومي   ينييا )أ( 

القصيد منهيا  استشيا ي  يف مياتبوو  األونكتيا  بعثي  تقنيي  املكاتب القطري  التابع  ل ىنامج اإلمنائ ، ن م
إتنييياء اليييوع  بييين واضيييع  السياسيييا  بشييي ن القضيييايا الرئيسيييي  املتصييي   بات تقييياء مييين فئييي  إىل أئيييرث 

يف  فئيييي  أقييييي  الب ييييدان منيييييوا    ينيييييا اتسيييييتوائي  ميييين حاملييييا فخيييييرجوالفييييرص املمكنيييي  والتحيييييديا  احملتم يييي  
   ٢٠١٧حزيران/يونيه 
 إحدث بعثا  من وم  األميم املتحيد ،  متن، ٢٠١6يف تشرين األول/أنتوبر  )ب( 

 مؤلف  من األونكتا  وإ ا   الشيؤون اتقتصيا ي  واتجتماعيي ، ومكتيب املمثي  السيام  ألقي  الب يدان
مييي   ييو السيياح ي  والييدول اجلز ييي  الصييغو  النامييي  وفرييي  األمييم املتحييد  القطيير  والب ييدان الناا  منييو 

مين فئي  أقي   لفائد  واضع  السياسا  يف لواندا ملناقش  املسيائ  املتع قي   يروج الب يد ح ق  عم 
 بعييد تا  الصي   بعم يي  الشيطب اآلثيا  احملتم ي  وباإلضياف  إىل تلي  جير  مناقشي  ا .الب يدان منيو 
 تعي  مبسيال  الشيطب أنغوت. واعتمد  التوصيا  التاليي  أثنياء اتجتميار: إنشياء جلني  وطنيي ئروج 

ن  بن الوزا ا  وجلن  تقني  وطني  ووض  إطا  تت لف من جلن  عم  مش  ا  من فئ  اق  الب دان منو 
ا اجييي  إىل وضييي  ئطييي  إمنائيييي  وطنيييي  و  لوضييي  اسييي اتيجي  ئيييروج س سييي ،ا  متهييييد موحيييد ل رصيييد
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أنغييوت  جديييد ، ونيي ل  ئريطيي  طرييي  )أو اسيي اتيجي  انتقالييي ( لتوجيييه برنييامج النمييو والتنمييي  يف
  .٢٠٢١حب ول عا  ا  قب  اخلروج من فئ  أق  الب دان منو 

يف إتنيييياء الييييوع  يف الب ييييدان  ،البيئييييي و  التجا ييييي  ميييين ئييييالل مبا  اتييييه ،ويسييييهم األونكتييييا  -3١
املتاح  فيما يتع   بالتخفيف من اآلثا  امل تب  ع ى تغيو املنيا . البحث عن الفرص  ب خي األفريقي  

األميم املتحيد  اإلطا يي  بشي ن تغييو املنيا ، وبرنيامج األميم املتحييد   ونجيزء مين لموعي  تضيم اتفاقييي 
ولموعي  البني  اليدويل  ل بيئ ، وبرنامج األميم املتحيد  اإلمنيائ ، والرابطي  الدوليي  لتيداول اتنبعاثيا ،

لفائيد  مطيو    هنيامال  ا  يقيد  برنالي ميؤمتر سينو    التنمي  األفريق ، ييدعم األونكتيا  تن ييمومصر 
املشا ي  وصيانع  السياسيا  بشي ن آئير الفيرص اتسيتثما ي  واملاليي  واإلمنائيي  املتع قي  بتغيو املنيا . 

   .بناء القد ا  يف أنغوت بتموي  أو وي أنشط  وسينف  األونكتا 
ونكتا  املشيو   السياسياتي  واملسياعد  التقنيي  بشي ن قواعيد املنشي  والوصيول إىل ويقد  األ -3٢

مهيا ا   األسوات بغي  تعزيز اتستفا   من األفض يا  التجا ي . ونجزء من اجلهو  اجلا ي  لتعزيز
وفهيييم الوصيييول  ون  سيييو  أو حصيييص، وقواعيييد املنشييي  ا  واضيييع  السياسيييا  يف أقييي  الب يييدان منيييو 

قييد  األونكتيا  الييدعم هبيد  حتديييد املصيا  التجا ييي   ،منوحي   صييوص اخليدما واإلعفياءا  امل
يف من م  التجا   العاملي  وضيمان مشيا نتها الفعالي  يف اجتماعيا  ت ي  ا  جملموع  أق  الب دان منو 

يف صيييا   ائتصاصييا  ا  املن ميي . ويف أيا /مييايو، سيياعد األونكتييا  العديييد ميين أقيي  الب ييدان منييو 
يف من ميي  التجييا   العاملييي  وإعييدا  جييداول لصييا  العديييد ا  رعييي  املعنييي  ب قيي  الب ييدان منييو ال جنيي  الف

بشييي ن اخلطيييو  التعريفيييي  املتييي ثر  باتفيييات الشيييران  اتقتصيييا ي  اتسييي اتيجي   مييين الب يييدان األفريقيييي 
تد يبيي  يف  و    ،٢٠١6يف أي ول/سيبتمى  ،األفريقيي ا  هنا نت أق  الب دان منيو و  ل محيط اكا ئ.

  .تنفي ي  ع ى التفاو  وصيا   قواعد املنش 

 المنافسة على األفريقية القتصادا  قدرة تحسين -جيم 
تليييي  بفضيييي  و  ميييين أجيييي  حتسيييين قييييد هتا التنافسييييي  يييييدعم األونكتييييا  الب ييييدان األفريقييييي  -33

ا يف تلي  عين الدولي  وحتسين التي ز  بين الدولي  واألسيوات، مبي مساعدهتا ع ى تعزيز نفاء  أجهز 
تن يييم نييدوا  التوعيييي  و  طرييي  إجيييا  األطيير التن يمييي  والقانونييي  اجلديييد  وتنقيييح األطيير القائميي ،

 وتطوير أ وا  متكيف  م  احتياجا  العمالء. 
 اليدولو  األسيوات عمي  نفياء  زييا   ،األونكتيا  فيهيا يسيهم اليي األئيرث اجملات  ومن -34
 باملنافسي  اخلاصي  السياسيا  ووضي  املنافس  بقانون املتع ق  أنشطته ئالل من تل و  ،أفريقيا يف
  يف ليال املنافسي   اي  املستهمح هيئ  األونكتا   عم بالتقرير، املشمول  الف   وئالل. القا   يف

إثيوبيييا يف وضيي  مبييا ئ توجيهييي  بشيي ن محاييي  املسييته   واملما سييا  التجا ييي   ييو  التجا ييي  يف
  السياسييا  وأصييحاب املصيي ح  يف الن ييا  القضييائ  ع ييى إنفييات قييانون واضييع العا ليي ، وتييد يب

  املنافس  ومحاي  املسته  .
مرنيييز و  مرنيييز الشيييرت األوسيييط وييييال أفريقييييا اإلق يمييي  ل توثيييي  األونكتيييا  تشيييغي  بيييدأو  -35

، وعقيد أول ح قي  ٢٠١6ملنافسي  يف تيون  يف تشيرين الثياين/نوفمى ايف ليال  التد يب اإلق يم 
 عم  تد يبي  إق يمي  هتد  إىل تعزيز قد ا  واضع  السياسا  يف لال املنافس . 
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 أ ا    التجييا   تسييخو نيفييي  عيين عم ييي  إ هنييا ا  األفريقييي  الب ييدان إىل األونكتييا  ويقييد  -36
 التنافسيي  وتيسيو قيد اهتا تعزييز بغي  التجا ي  سياساهتا الب دان ه ا وحتسن اتقتصا  ، ل تحول
  مباهنير  إىل الب يدان تقنيي مساعد ا  أيض األونكتا  ويقد  والعاملي  اإلق يمي  ألسواتا يف اندماجها

  األفريقي  واجلماعا  اتقتصا ي  اإلق يمي  بش ن التدابو  و التعريفي .
حييواجز أمييا  التجييا   وتعييوت إمكانييا  أفريقيييا فيمييا يتع يي  تشييك  التييدابو  ييو التعريفييي  و  -3٧

حتدييد وإزالي  ا يواجز  باإلسها  يف التنمي  املستدام  من ئالل التجا  . وحتتاج الب دان األفريقي  إىل
لإلسيييها  يف التنميييي  اتقتصيييا ي .  التجيييا   أميييا  التجيييا   مييين أجييي  حشيييد إمكانيييا  التقنيييي  املاث ييي 

م املستمر ل ب يدان األفريقيي  مين ئيالل بيرامج التيد يب الراميي  إىل بنياء قيد ا  األونكتا  الدع ويقد 
بالتييدابو  ييو التعريفييي . ويف إطييا  اجلهييو  الرامييي  إىل  عييم  واضييع  السياسييا  األفريقييي  فيمييا يتع يي 

 ياعييي  هنيييرت أفريقيييياو  الثالثييي  املكيييون مييين السيييوت املشييي ن  لشيييرت أفريقييييا واجلنيييوب األفريقييي  قيييد  
 ماعيي  اإلمنائييي  ل جنييوب األفريقيي  ع ييى التصييد  ل تييدابو  ييو اجلمرنييي  وا ييواجز  ييو اجلمرنييي ،اجلو 

 املعنييي  باملعييايو  و   تد يبييي  بشيي ن التييدابو  ييو اجلمرنييي  ل مكاتييب ،يف متوز/يوليييه ،األونكتييا  ن ييم
 ،وزامبيييا أفريقيييا، و وانييدا،وجنييوب ، ويهو ييي  تنزانيييا املتحييد  ،بوتسييواناو  ،أو نييدا) ب ييدا   ١٢ لفائييد 

األونكتييا ، باتهنيي اع ميي   ويسيياعد .(ومييالو ، ومو يشيييو ، وموزامبييي ومصيير، ونينيييا، ، وزمبييابو 
 الب ييدان يف ييي  وحوسييب  البيانييا  املتع قيي  بالتييدابو  ييو التعريفييي ، ت يي  مصيير  التنمييي  األفريقيي ،
  .  و اجلمرني  الي اتف  هبايف قاعد  بيانا  التدابو والي يتوىل األونكتا  يعها

قد ن م األونكتا ، بدعم من حكومي فن ندا واتحتا  الروس  وصندوت برنيامج وحيد  و  -38
يهو ي  تنزانيا املتحد ،  و   إلك وني  بش ن التح ي  اتقتصيا    العم  يف األمم املتحد  لفائد 

ول/أنتوبر إىل نانون األول/ يسمى. وهنا ع يف الف   املمتد  من تشرين األ  تدابو  و اجلمرني ل
 ب دا  أفريقيا . ١8يف الدو   ثالث  وعشرون مشا نا  من 

اتفاقا  التعاون م  الونال  األملاني  ل تعاون اليدويل والعالميا  التجا يي  يف هنيرت  يف إطا و  -39
لتجييا   يف ياعيي  هنييرت أفريقيييا، يييدعم األونكتييا  تنفييي  اتفييات من ميي  التجييا   العاملييي  بشيي ن تيسييو ا

ويف أيا /مايو وحزيران/يونيه، ن م األونكتا  ح قا  عم  تد يبي  بش ن إنشاء جلان وطنيي   .أفريقيا
 وضييعت ئطيي  لتيسييو التجييا   وتنفييي  اتتفييات يف يييي  ب ييدان ياعيي  هنييرت أفريقيييا. ويف متوز/يوليييه،

عقييد  اجتماعييا  متابعيي  و  .عميي  بشييان عم ييي  التصييدي  ن مييت ح قيي و  إق يمييي  لتنفييي  اتتفييات
   .يف اجلماع  لدول األعضاء اخلم الفائد   بش ن إنشاء جلان لتيسو التجا   الوطني 

 نجزء من برنيامج ن يا  األونكتيا  اآليل لتجهييز البيانيا  اجلمرنيي  )ن يا  جتهييز البيانيا (،و -4٠
  اآليل ل بيانيا  ، عد  ح قا  عم  لبناء القيد ا  بشي ن ن يا  التشيغي٢٠١6ُعقد ، يف عا  

 اجلمرنييي  لفائييد  إ ا ا  اجلمييا ع الوطنييي  والسيي طا  الوطنييي  لتحصييي  اإليييرا ا . وأ   هيي ا اجلهييو 
ب ييدا  أفريقيييا  ع ييى  ٢٧إىل ضييمان اسييتدام  ن ييا  جتهيييز البيانييا  يف األجيي  الطوييي  وتعزيييز قييد   

 ،٢٠١6بيي  األئييو ميين عييا  زيييا   حتصييي  اإليييرا ا  وئفييض مييد  فخ يييص البضييائ  وتكاليفييه. ويف الر 
  أُط   يف زامبيا ن اُ  جتهيز البيانا  الثاين اخلاص مبشرور قيا  األ اء.

ولتحسيين ال وجسييتيا  التجا ييي ، عقييد األونكتييا ، يف إطييا  هنييران  ميي  اتحتييا  الييدويل  -4١
ء يف اليدا  البيضيا ٢٠١6لرابطا  ونالء الشحن، ح ق  عم  لتد يب املد بن يف أي ول/سبتمى 

هتد  إىل تعزيز قد   الرابط  املغربي  لونالء الشحن ع ى وضي  برنيامج تيد ييب لزييا   قيد   ونيالء 
 الشحن احمل ين ع ى حتسن مشا نتهم يف التجا   الدولي . 
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تعياون اقي  منفعي   -وهنا ع األونكتا  يف ح ق    اسي  بعنوان الأفريقيا والنقي  البحير   -4٢
، أتنت وع  مقر   السياسا  يف اتحتا  ٢٠١6رين الثاين/نوفمى متبا ل ال، يف برونس  يف تش

األو وي بفرص النق  املتاح  ل شرنا  األو وبي  املالك  ل سفن العام   يف أفريقيا والتحديا  الي 
تواجهها. وقد انتسب النق  البحر  أخي  با ز  يف جدول أعميال اتحتيا  األو وي بشي ن أفريقييا 

قمييي  اتحتيييا  األفريقييي  يف ليييوم  بشييي ن األمييين البحييير  والتنميييي  الييي   ُعقيييد يف يف أعقييياب ميييؤمتر 
أفريقييييا يف وقيييت  -  األو وبيييي، ويف ظييي  انعقيييا  ميييؤمتر قمييي  اتحتيييا  ٢٠١6تشيييرين األول/أنتيييوبر 

. وألقيى األونكتيا  الضيوء ع يى التحيديا  والفيرص الرئيسيي  املتصي   بنقي  ٢٠١٧تح  من عا  
 لات  التعاون احملتم  بن أفريقيا وأو وبا. البضائ  يف أفريقيا، و 

ويف إطييا  بنيياء قييد ا  املسييؤولن التجييا ين األفا قيي ، ن ييم األونكتييا  عييد  ح قييا  عميي   -43
 ،هتييييد  إىل تعزيييييز إ ميييياج التجييييا   وتعميييييم مراعاهتييييا يف ئطييييط التنمييييي  الوطنييييي . ويف حزيران/يونيييييه

يم مراعييا  السياسيي  التجا ييي  يف ئطتهييا املتوسييط  ُعقييد  ح قيي  عميي  يف بو نينييا فاسييو ملناقشيي  تعميي
األجييييي ، اليييييي أُقييييير  يف تشيييييرين الثييييياين/نوفمى. وعقيييييد األونكتيييييا  ح قييييي  عمييييي  ثنائيييييي  يف تشيييييرين 
الثييياين/نوفمى ليييدعم جيبيييوا وإثيوبييييا يف تنفيييي خا املشييي ع ملصيييفوف  إجيييراءا  تتع ييي  بيييالعبو  والنقييي  

األونكتيييا ، نجيييزء مييين جهيييو ا الراميييي  إىل  عيييم  امبييييا يف  واتتفيييات املتع ييي  بتيسيييو التجيييا  . وأعيييد
 حتقي  أهدافها التجا ي ، و قي عم  بش ن تيسو التجا  . 

ح قي  عمي   ون  ،يف أيا /ميايو، وبالتعاون م  املعهد اجلامع  األو وي، عقد األونكتيا  -44
إق يمييي   عمييا  لتنسييي  مصييفوفا  عميي  الد اسييا  التشخيصييي  ل تكاميي  التجييا   بشيي ن تيسييو 
التجا  ، والنق ، والعبو ، لفائد  بنن وبو نينا فاسو ومايل والنيجر. وُوضعت ئريط  طريي  بشي ن 

  ل تكاميي  لييات  العميي  تا  األولوييي . وأجييرث األونكتييا  أيضييا  حتييديثا  ل د اسييا  التشخيصييي
 التجا   الي  وكا اإلطا  املتكام  املعزز يف ن  من إثيوبيا والسنغال و امبيا ومايل والنيجر.

زيييا   قيييم املنتجييا  ميين ئييالل املؤهنييرا  اجلغرافييي : يييدعم األونكتييا  الب ييدان يف جهو هييا  -45
ييييؤ   بالتيييايل إىل زييييا    الراميييي  إىل الييي ويج ملنتجاهتيييا التق يديييي  عييين طريييي  املؤهنيييرا  اجلغرافيييي ، ميييا

قيمتها. فف  حزيران/يونيه، هنيا ع األونكتيا  يف ح قي  عمي  تقنيي  عقيدها اتحتيا  األفريقي  ومن مي  
أل  ييي  والز اعيي  يف بيينن إلقييرا  اتسيي اتيجي  القا ييي  ل مؤهنييرا  اجلغرافييي  يف أفريقيييا، األمييم املتحييد  ل

. ومتابعيي     قيي  العميي  هيي ا، ٢٠٢٢-٢٠١٧ووضيي  ئطيي  عميي  بشيي ن املؤهنييرا  اجلغرافييي  ل فيي   
قد  األونكتا  تد يبا  ع ى املؤهنرا  اجلغرافي  يف نانون األول/ يسمى هبد  تعزيز قيد ا  املنتجين 

 واملؤسسا  يف بنن ع ى زيا   قيم  منتجا  الب د التق يدي  من ئالل املؤهنرا  اجلغرافي .
املشييا ي  الصييغو  واملتوسييط  يف أفريقيييا ع ييى  ويسيياعد برنييامج األونكتييا  لتطييوير املشييا ي  -46

بنييياء قيييد اهتا التنافسيييي  يف ليييال األعميييال التجا يييي  مييين ئيييالل لموعييي  مييين التيييدئال  احمليييد   
 األهيييدا ، بينهيييا تعزييييز اليييروابط التجا يييي  بييين املشيييا ي  الصيييغو  واملتوسيييط  والشيييرنا  الكيييىث.

 الىنييييامج مرانييييز مرنييييزا  ميييين ١6 إىل املسيييياعد  األونكتييييا  قييييد  بييييالتقرير، املشييييمول  الفيييي   وئيييالل
 ي ، وُعقييد  اتستشييا اخلييدما  ميين س سيي   قُييدمت والكيياموون، و امبيييا وبيينن إثيوبيييا ويف. أفريقيييا يف

 ح قيييا  عمييي  وح قيييا    اسيييي  بشييي ن السياسيييا  باتسيييتنا  إىل إطيييا  سياسيييا  تن ييييم املشيييا ي  
ؤسسا  الصغو  واملتوسيط ، وُأصيد   هنيها ا  يف ليال وُعقد  تد يبا  ملن م  املشا ي  وامل

تيييد يب امليييد بن  وقُيييد  اليييدعم ل شيييبكا  واملبيييا  ا  اإلق يميييي ، وتلييي  يف الفييي   بييين أيا /ميييايو 
ونييانون األول/ يسييمى. ويف تشييرين الثيياين/نوفمى، حضيير مشييا نون ميين بوتسييوانا وجنييوب أفريقيييا 
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وليسييوتو ومييالو  وموزامبييي  ونيجويييا ح قيي  عميي  بشيي ن  وسييوازي ند وسييواليون و انييا والكيياموون
 السياسا  عن تن يم الشباب ل مشا ي  يف جنوب أفريقيا. 

تحدييد فيرص اليروابط التجا يي  ب ميا يتع ي وقد  األونكتا  الدعم لب يدان أفريقيي  خمتيا   في -4٧
والبنيياء والتعييدين والسييياح . بيين من ميي  املشييا ي  احمل ييين والشييرنا  الكبييو  يف قطاعييا  الز اعيي  

بوصييفه إحييدث ونييات  األمييم املتحييد  املشييا ن  يف املشييرور املعنييون اليهو ييي   ،وقييد  األونكتييا 
لموعييي  التجيييا   التابعييي  لألميييم  -تنزانييييا املتحيييد ، أمانييي  الدولييي  ل شيييؤون اتقتصيييا ي  يف سويسيييرا 

ط التجا ييي  بيين املنتجيين الييز اعين، مسيياعد  تقنييي  ترميي  إىل  عييم إنشيياء وتعزيييز الييرواب ،املتحييد ال
وهنرنا  التجهيز الكبو ، والشرنا  السياحي . ويف أعقاب ح ق  عم  تقني  حول الوض  إطيا  

يف  ٢٠١6وطي  لتن ييم الشيباب ل مشيا ي ال، ن مهيا األونكتيا  وأماني  الكومنوليث يف أيا /مييايو 
ئيي  تن يييم املشييا ي  يف يهو ييي  تنزانيييا  ا  السييال ، وضيي  األونكتييا  تقريييرا  بعنييوان المسييح وتقييييم بي

تسي اتيجي  وئطي  العمي  اليوطنيتن بشي ن ااملتحد ال. والتقرير عبا   عن وثيق  مع وما  أساسيي  
 ، بالتعاون م  األونكتا .٢٠١٧لتن يم املشا ي  ال تن سيتم إعدا خا عا  

تن يييم املشييا ي ، إىل جانييب ون ييم األونكتييا ، بوصييفه هنييريكا   ئيسيييا  يف املييؤمتر العييامل  ل -48
وزا   التجا   والصناع  يف جنوب أفريقيا، اجتمار مائيد  مسيتدير  ل يدول األفريقيي  ع يى املسيتوث 
الييوزا   بشيي ن  و  املؤسسييا  الصييغو  واملتوسييط  يف تصييني  أفريقيييا، ومييؤمتر القميي  العييامل  الرابيي  

يف  ٢٠١٧  لتن يم املشا ي  يف آتا /ما   لىنامج تطوير املشا ي ، ال   عقد أثناء املؤمتر العامل
الراميي  إىل  واخلطيوا جنوب أفريقيا. وناقة وز اء من أو ندا والكاموون ومايل ونيجوييا بيرالهم 

 حتسن بيئ  األعمال التجا ي .
وييدعم األونكتيا  التنمييي  يف أفريقييا ميين ئيالل اتسييتثما  واملشيا ي ، بسييب  منهيا تطييوير  -49

ب ييدا   5٢جيي  تعزييز بيئيي  األعمييال التجا يي . وئييالل الفيي   املشيمول  بييالتقرير، اسييتفا  امليوا   ميين أ
أفريقيا من مساعد  األونكتا  يف اتستثما  واملشا ي  يف لال بنياء القيد   التنافسيي  كي ا الب يدان 

.  التجا ييي وتعزيييز جاتبيتهييا نب ييدان مسييتقب   لالسييتثما  األجنيييب، ويف إنشيياء مؤسسييا  األعمييال
وقد  األونكتا  املساند  املوضوعي  أيضا  إىل مؤمترا  وح قا  عم  عدييد  هنيا نت فيهيا ب يدان 

 السوت املش ن  لشرت أفريقيا واجلماع  اإلمنائي  ل جنوب األفريق . 
وبالتعييياون مييي  من ميييا   وليييي  أئيييرث،  ٢٠٠9تقريييير اتسيييتثما  العيييامل  لعيييا  واسيييتنا ا  إىل  -5٠

تسيتثما  الز اعي  املسيؤول لتحقيي  التنميي  املسيتدام  )اليي ام  ع ى تفعي  مبا ئ واص  األونكتا  الع
، والبنيي   الز اعييي، والصييندوت الييدويل ل تنمييي  أل  ييي  والز اعيي لألمييم املتحييد  امن ميي   ميين قلبيي  وضييعت

الييييدويل، واألونكتييييا (. وئييييالل الفيييي   املشييييمول  بييييالتقرير، ُعقييييد  ح قييييا  عميييي  بشيييي ن اتسييييتثما  
 ؤول يف الز اع  يف مالو  ونو   يفوا  يف أيا /مايو وتشرين الثاين/نوفمى، ع ى التوايل. املس
بوابيييي  التسييييجي  العييييامل  املوسيييييع  العميييي  باألونكتيييييا  بييييدأ وئييييالل األونكتييييا  الرابيييي  عشيييير،  -5١

ملؤسسييا  األعمييال، وهيي  بوابيي  جامعيي  لتسييجي  مؤسسييا  األعمييال ع ييى هنييبك  اإلن نييت تسيياعد 
شييييا ي  ع ييييى الصييييعيد العييييامل  يف إضييييفاء الطيييياب  الرايييي  ع ييييى أعميييياكم التجا ييييي  وضييييمان من ميييي  امل

مشيا نتهم يف القطييار الن يام . وقُييدمت جيوائز لييوز اء مين عييد  ب يدان، منهييا الكياموون، ع ييى بوابييا  
 املع وما  البا ز  والنواف  الشبكي  اجلامع  املتاح  يف ب داأم. 
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 القد   التنافسي  لالقتصيا ا  األفريقيي  عين طريي  تزوييدها ويساهم األونكتا  يف حتسن -5٢
 بيييياأل وا  الالزميييي  لالمييييرا  يف عم يييييا  إصييييالك ن ييييم حونمتهييييا، و فيييي  نفاءاهتييييا اتقتصييييا ي .

ج األونكتا  لتيسو األعمال التجا ي  الب دان ع ى تبسيط وأمتت  لىنام املخت ف  املكونا  وتساعد
 يف أيضيا  الب ييدان األونكتيا  ويييدعم    باتسييتثما  وتن ييم املشيا ي .قواعيدها وإجراءاهتيا تا  الصي

 .واتبتكا  الفكري  امل كي  لايل يف قد اهتا بناء
ويعد وجو  بنيي  حتتيي  ساسيبي  متيني  متكين الشيرنا  مين نشير املع وميا  بطريقي  متمييز   -53

 وئييالل وتعزيييز اإل ميياج املييايل.عييامال  حااييا  يف اجتيي اب اتسييتثما  وفخصيييص املييوا   الشييحيح  
 ونشير احملاسيب  ليال يف األونكتيا   عيم مين أفريقي  ب دان عد  استفا   بالتقرير، املشمول  الف  

 5٠وت ي  املتصي   با ونمي ( وحضير أنثير مين  واتجتماعيي  البيئيي ) املالي  و و املالي  املع وما 
الثالثي  والثالثين لفريي  اخليىاء ا كيوم  اليدويل العامي  ب يدا  أفريقييا  اليدو    ١8مشا نا  وئبوا  مين 

. وُمث يت ٢٠١6املع  باملعيايو الدوليي  ل محاسيب  واإلبيالغ الي   عقيد يف تشيرين األول/أنتيوبر 
املن مييا  اإلق يمييي  األفريقييي  يف الييدو  ، ت سيييما احتييا  احملاسييبن األفا قيي  ومن ميي  مواءميي  قييوانن 

أ ث ممث و  امبيا ونينيا ونيجويا أ وا ا   ئيسي  يف أفرق  النقاش، مبيا يف تلي  األعمال يف أفريقيا. و 
 هنغ  منصب نائب  ئي  الدو  .

ويسييياعد ن ييييا  ال يييوائح التن يمييييي  اإللك ونييييي  لىنيييامج األونكتييييا  لتيسيييو األعمييييال التجا ييييي   -54
 ن ييا  ويسيياهم تن يييم املشييا ي .الب ييدان يف تبسيييط وأمتتيي  قواعييدها وإجراءاهتييا تا  الصيي   باتسييتثما  و 

 بالقيييد ا  ويييينهض الشيييفافي  زييييا   أفريقييييا  يف ب يييدا   ١٧ يف بيييه املعميييول اإللك ونيييي  التن يميييي  ال يييوائح
 ،٢٠١6 مييايو/أيييا  ويف ل مسييتثمرين األجانييب. اسييتقطابا   أنثيير األفريقييي  الب ييدان وجيعيي  املؤسسيياتي ،

 آلييي    احمل ييي  التجا ييي  األعمييال سييج  عم يييا  جعيي  بيينن يف إلكيي وين تسييجي  ن ييا  األونكتييا  وضيي 
 وسييو  املشييا ي  لتسييجي  اجلامعيي  احمل ييي  البوابيي  يف الن ييا  أُ مييج وقييد. اإلن نييت هنييبك  ع ييى ومتاحيي   
 . ٢٠١٧ أبري /نيسان  ايا  يف يُط  
ييي  األونكتيييا  عيييد   و ا  لبنييياء قيييد ا  ونيييات  تشيييجي  اتسيييتثما  األفريقيييي  يف ليييال  -55 ونس 

تشييجي  اتسييتثما ، مبييا يف تليي  ح قيي  عميي  حييول أهييدا  التنمييي  املسييتدام  وتشييجي  اتسييتثما  يف 
اسيييطنبول يف تشيييرين األول/أنتيييوبر، واجتميييار ئييياص بشييي ن تيسيييو اتسيييتثما  ئيييالل اليييدو   الثالثييي  

جمل ييي  التجيييا   والتنميييي  يف نيييانون األول/ يسيييمى. وسييياعد األونكتيييا  أيضيييا  ونالييي  تشيييجي   والسيييتن
اتسيييتثما  يف يهو يييي  تنزانييييا املتحيييد  يف ترنييييب ن يييا  تسيييجي  إلكييي وين واسيييتحدا  سيييج  مبتكييير 
لفييرص اتسييتثما ، وهييو مشييرور جييير  تنفييي ا يف نينيييا وب ييدان أئييرث. ووسييعت نينيييا بوابتهييا اخلاصيي  

 ستثما ، الي متث  نقط  مرجعي  ل بوابا  التجا ي  يف منطق  ياع  هنرت أفريقيا األنثر اتساعا . بات
وبالتعاون م  البني  اإلسيالم  ل تنميي  والسي طا  املغربيي ، يعقيد األونكتيا  ح قي  عمي   -56

. ويف  بشي ن اتفاقييا  اتسيتثما  الدولييي البنيي  سينوي  ترمي  إىل تعزيييز معيا   الييدول األعضياء يف 
ب ييدا  أفريقيييا  يف ح قيي  العميي  السيينوي  الييي تعييا  املسييائ   ٢٠، هنييا ع ٢٠١٧نييانون الثاين/ينيياير 

 والتحديا  ولات  اتهتما  الرئيسي  املتص   بالتنمي  املستدام  يف اتفاقا  اتستثما  الدولي .
ريي  ونقي  التكنولوجييا ويف أيا /مايو، ن م األونكتا  ح قا  عم  تد يبي  بشي ن امل كيي  الفك -5٧

يف بييينن )بالتعييياون ميييي  الونالييي  الوطنييييي  ل م كيييي  الفكريييي ( وأئييييرث لفائيييد  املرانييييز ا كوميييي  ل بحييييو  
 الز اعي  يف إثيوبيا. 
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ويف أي ول/سييييبتمى، عقييييد األونكتييييا ، بالتعيييياون ميييي  برنييييامج األمييييم املتحييييد  اإلمنييييائ  ووزا    -58
  عم  تستعرا  وإقرا  مشيرور الاإلطيا  اتستشيا   بشي ن التجا   والصناع  يف جنوب أفريقيا، ح ق
األونكتييييا  أيضييييا  تقريييييرا  استشييييا يا  بشيييي ن الامل كييييي  الفكرييييي   امل كييييي  الفكرييييي  يف جنييييوب أفريقييييياال وأعييييد  

والتصييني  احمل يي  ل مستحضييرا  الصيييدتني  يف إثيوبييياال، إضيياف  إىل توصيييا  بشيي ن اتسييتخدا  احملييد  
نيب حقييوت امل كيي  الفكرييي  املتصي   بالتجييا   اليي وضييعتها من مي  التجييا   العاملييي  ألوجيه املرونيي  يف جوا

يف القييانون احمل يي  ل م كييي  الفكرييي  يف إثيوبيييا ميين أجيي  تشييجي  تنمييي  الصييناع  احمل ييي  ل مستحضييرا  
الصييييييدتني . ومييييين املقييييير  عقيييييد ح قييييي  عمييييي  لبنييييياء القيييييد ا  يف ليييييات  امل كيييييي  الفكريييييي  وإنتييييياج 

ضرا  الصيدتني  وا صول ع ى األ ويي  لفائيد  أقي  الب يدان منيوا  األعضياء يف املن مي  األفريقيي  املستح
  .٢٠١٧ل م كي  الفكري ، يف نيسان/أبري  

ويس ر األونكتا  توقي  اتحتا  األفريق ، وبرنامج األمم املتحيد  املشي ع املعي  بفيوو  نقيص  -59
والييي    لبييييان نيييووي بشييي ن اتسيييتثما  يف ا صيييول ع يييى األ ويييي  املناعييي  البشيييري /اإليدز، واألونكتيييا 

الييي   عيييزز التيييزا  امليييوقعن بتيسيييو و األونكتيييا  الرابييي  عشييير، انعقيييا  ، أثنييياء مييين العالميييا  البيييا ز  يُعيييد  
يف إطيييا  اإلنتييياج احمل ييي  ل مستحضيييرا   القهقريييي اتسيييتثما  يف تصيييني  األ ويييي  املضيييا   ل فووسيييا  

 ريقيا. الصيدتني  يف أف
وبالتعاون مي  مرنيز التجيا   الدوليي ، قيد  األونكتيا  املشيو   السياسياتي  إىل مو يشييو ،  -6٠

ووض  تقييما  تشا نيا  بش ن األثر احملتم  لسياسيا  اتبتكيا  ع يى اسي اتيجي  التصيدير الوطنيي ، 
ييز اتبتكيا ا  إىل جانب اس اتيجي  مش ن  بين القطاعيا  لتعز  ٢٠١٧املقر  اعتما ها يف عا  

 احمل ي  يف لال الصا  ا .
ويدعم األونكتا  مبا    األمم املتحد  ألسوات األو ات املالي  املستدام ، وهي  منصي  تع يم  -6١

ميين األقييران تعيير  نيييف  كيين ل مبييا ت  أن تعييزز اتسييتثما  املسييؤول الراميي  إىل حتقييي  التنمييي  
شفها عن بياناهتا اإل ا يي  وعميا فخ فيه أنشيطتها مين املستدام ، وتشج  حتسن الشرنا  أل ائها ون

 ١3سيوقا  ليألو ات املاليي ، بينهيا  6٠، تشا ع ٢٠٠9يف عا   آثا  ع ى البيئ  واجملتم . ومن  البداي 
مييين أفريقيييييا، يف هييي ا املبييييا   ، الييييي يسييياهم األونكتييييا  يف تن يمهييييا. ويف إطيييا  منتييييدث اتسييييتثما  

و  األمييوال يف نيي  ميين بوتسييوانا ويهو ييي  تنزانيييا املتحييد  وجنييوب العييامل ، هنييا ع مييديرو أسييوات  ؤ 
العييامل  ل تموييي  األئضيير ناقشييوا فيييه الىنييامج أفريقيييا و وانييدا ونينيييا ومصيير وناميبيييا يف حييوا  حييول 

 .  ب ل  الىنامجالدو  احملتم  ألسوات األو ات املالي  يف النهو  
هتيئييي  بيئييي  مواتيييي  لالسيييتفا   مييين الفيييرص اليييي  ويسييياعد األونكتيييا  الب يييدان األفريقيييي  يف -6٢

تتيحهييا تكنولوجيييا  املع ومييا  واتتصييات ، وتسييتخدا  هيي ا التكنولوجيييا  يف تعزيييز القييد   
 أصييييد  بييييالتقرير، املشييييمول  الفيييي   وئييييالل التنافسييييي  التجا ييييي  عيييين طرييييي  التجييييا   اإللك ونييييي .

 اليي   ،٢٠١6 لعييا  واملسييته كن التجا ييي  سييا املؤس بيين اإللك ونييي  التجييا   مؤهنيير األونكتييا 
ز أخي  حتسن املعامال  األساسي  والعم يا  ال وجستي  يف أفريقيا بغي  توسيي  منياف  التجيا   أبر 

اإللك وني  مبا يتجاوز الفئا  السكاني  األ   الي تقطن املناط  ا ضري  يف القا  . وع ى الر م 
يف  4٠يف املائ ( لقوانن اجلرائم اإللك وني ، واعتما   46ا   )من اعتما  حوايل نصف ب دان الق

، ت تييزال هنيياع احتياجييا  حيوييي  ٢٠١6املائيي  ميين هيي ا الب ييدان لقييوانن محاييي  البيانييا  يف عييا  
تتمثيي  يف بنيياء القييد ا  لغيير   عييم تنفييي  قييوانن اجلييرائم اإللك ونييي ، ويف املييوا   املالييي  الالزميي  

 لفعال.لضمان اإلنفات ا
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، سيييييط   األونكتييييا  منييييىا  إلك ونيييييا ، يف إطييييا  مبييييا    التجييييا   ٢٠١٧ويف نيسييييان/أبري   -63
اإللك ونييي  ل جمييي ، يهييد  إىل  عييم الب ييدان النامييي  وأقيي  الب ييدان منييوا  يف ا صييول ع ييى املسيياعد  

ويتمحيو  هي ا املنيى التقني  واملالي  مين مؤسسيا  هنيريك  لالسيتفا   مين فيرص التجيا   اإللك ونيي . 
حول سبع  لات  سياساتي   ئيسي  )تقييما  التجا   اإللك وني ، واكياني  األساسيي  لتكنولوجييا 
املع ومييييا  واتتصييييات ، وح ييييول الييييدف ، وال وجسييييتيا  التجا ييييي ، واألطيييير القانونييييي  والتن يمييييي ، 

   وني (.ومها ا  التجا   اإللك وني ، والتموي  أل را  التجا   اإللك  
عضييييوا ، بييييينهم جلنيييي  األمييييم املتحييييد   ٢١، انضييييم ٢٠١٧وحب ييييول نييييانون الثاين/ينيييياير،  -64

نيانا  من نيانا  القطار اخلياص،   ٢5اتقتصا ي  ألفريقيا، ومصر  التنمي  األفريق ، وأنثر من 
 Impact Enterprisesبينهييا التحييالف األفريقيي  ل تجييا   اإللك ونييي ، وبو ونييد  هنييوب، ومؤسسيي  

، إىل ل يي  األعمييال التجا ييي  ميين أجيي  تنمييي  التجييا   اإللك ونييي ، وهييو Ringier Africaوهنييرن  
ت ار القطييييار اخليييياص يف مبييييا    التجييييا   اإللك ونييييي  ل جمييييي . وميييين املتوقيييي  أن تنضييييم مفوضييييي  

 . ٢٠١٧اتحتا  األفريق  إىل املنى عا  
، يف إطا  سيعيه ٢٠١٧يف آتا /ما    ا وفيما يتع   باقتصا  املع وما ، عقد األونكت -65

، ح قيي  ٢٠١4إىل تيسييو تنفييي  تشييريعا  التجييا   اإللك ونييي  الييي اعتمييد  يف مد شييقر عييا  
 عم  لبناء قد ا  القضا  يف الب د.

 توظيف التعددية لخدمة القتصادا  األفريقية -دا  
يف وض  وتنفي  أطير سياسياتي  جتا يي   يساعد األونكتا  مسؤويل التجا   األفا ق  مباهنر    -66

متكيينهم ميين إ ميياج اقتصييا ا  ب ييداأم يف اليين م العاملييي  املتعييد   األطييرا  ل تجييا   واتسييتثما ، 
 وضيي  يف وناميبيييا وزامبيييا وتييون  وبوتسييوانا وأنغييوت اجلزائيير األونكتييا  ويسيياعد واتسييتفا   منهييا.

 الفي   وئيالل. املستدام  التنمي  أهدا  لتحقي  لتجا ي ا السياسا  لال يف واس اتيجيا  أطر
املشيييمول  بيييالتقرير، ُعقيييد  س سييي   مييين اتجتماعيييا  إلقيييرا  التقيييا ير املتع قييي  بييي طر السياسيييا  
التجا ي  الي وضعها األونكتا ، مبا يف تل  يف ناميبيا يف أيا /مايو وأي ول/سبتمى، ويف بوتسيوانا 

/سيبتمى. ومبيا أن مع يم الب يدان تعتميد ع يى صيا  ا  السي   األساسيي ، واجلزائر وزامبييا يف أي ول
 ي نز الدعم ال   يقدمه األونكتا  بشك  نبو ع ى تنوي  الصا  ا  وإضاف  قيم  إليها. 

وعقيييد األونكتيييا  اجتماعيييا  ل ب يييدان األفريقيييي  ئيييالل األونكتيييا  الرابييي  عشييير يهيييد  إىل  -6٧
ستفا   يف صيا   وتنفيي  أطير السياسيا  التجا يي  الوطنيي  تا  تعزيز تبا ل اخلىا  والد و  امل

املنحى اإلمنائ . وجرث تبا ل التجا ب بن  انيا ونينييا ومو يشييو ، وهي  ب يدان أحيرز  تقيدما   
 نبوا  يف وض  أطر سياساهتا التجا ي . 

ل تعياون امليايل مشرور التعزيز قيد ا  إ ا   اتقتصيا  الك ي   عميا  ل نميو وتعزييزا  يف إطا   -68
والنقييد  اإلق يميي  بيين ب ييدان خمتييا   يف أمريكييا الالتينييي  والكييا ييب و ييرب ووسييط أفريقييياال، عقييد 
األونكتيييا  اجتميييار مائيييد  مسيييتدير  بعنيييوان الآليييي  ب يييدان اجلنيييوب ملعاجلييي  م يييواطن الضيييعف وبنييياء 

الرابي  عشير. وئيالل  التكام  اإلق يم  والنقد  والتمويي  اتبتكيا  ال ئيالل األونكتيا  - املرون 
آليييا  اإل ميياج مثيي  منطقيي  فرنيي   صييوص مناقشيي  املائييد  املسييتدير ، تبييا ل املتك مييون جتييا هبم 

اجلماع  املالي  األفريقي  يف  رب أفريقيا، ومفاوضا  لموع  بريك  )الىازي ، واتحتا  الروس ، 
 الصوف  اإلمنائي  اإلق يمي . واكند، والصن، وجنوب أفريقيا(، وإنشاء مصر  التنمي  اجلديد و 
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ويضط   األونكتا  بدو  حاسم يف متكين الب يدان األفريقيي  مين إحيراز تقيد  بشي ن منطقي   -69
، نثيف األونكتيا  ٢٠١6التجيا   ا ير  القا يي ، ومفاوضيا  منطقي  التجيا   ا ير  الثالثيي . ويف عيا  

القا يييي ، وهنيييا ع يف اليييدو ا  اليييثال    عميييه ل ب يييدان األفريقيييي  يف مفاوضيييا  منطقييي  التجيييا   ا ييير 
ملنتيييييدث مفاوضيييييا  منطقييييي  التجيييييا   ا ييييير  القا يييييي  اليييييي عقيييييد  يف أ يييييي  أبابيييييا يف أيا /ميييييايو، 

األول/أنتييييييوبر، وتشييييييرين الثيييييياين/نوفمى، ويف يييييييي  اتجتماعييييييا  التقنييييييي  األ بعيييييي  الييييييي  وتشييييييرين
  يف نيييووي يف أيا /ميييايو ومتوز/يولييييه ال جنييي  اتقتصيييا ي  ألفريقييييا ومفوضيييي  اتحتيييا  األفريقييي عقيييدهتا

يف إعيدا  مشيا ي  ا  السياسيا  أيضي ااي  وأي ول/سبتمى وتشيرين الثياين/نوفمى. وسياعد األونكتيا  
 النصوص القانوني  ملنطق  التجا   ا ر  القا ي . 

ماعيا  و عم األونكتيا  مفوضيي  اتحتيا  األفريقي  واليدول األعضياء يف اتحتيا  األفريقي  واجل -٧٠
هي ا  بنياء ع يى ط يب ،اتقتصا ي  اإلق يمي  يف التحضو ملفاوضا  منطق  التجا   ا ير  القا يي ، وأعيد

و قتييييين حت ي يتييييين عييييين الطرائييييي  املتع قييييي  مبفاوضيييييا  التعريفيييييا  اجلمرنيييييي  وحت يييييي  بيانيييييا   اجلهيييييا ،
بشيي ن طرائيي  مفاوضييا  التعريفييا  اجلمرنييي . وأهنييا   عييد  ب ييدان إىل و قيي  حت ي ييي  أعييدها األونكتييا  

التعريفا  اجلمرني  والتحرع صوب منطقي  التجيا   ا ير  القا يي  ئيالل اجتماعيا  منتيدث املفاوضيا  
التجا يي . ويقييد  األونكتييا   عميا  إضييافيا  يهييد  إىل تعزييز فهييم الييدول األعضياء ل خيييا ا  الييي  كيين 

ملنتييدث املفاوضييا  التجا ييي  يف  اسييتخدامها ع ييى أفضيي  وجييه خلفييض التعريفييا  اجلمرنييي  يف اجتمييار
. وبناء ع ى ط ب عد   ول أعضاء، أعيد األونكتيا  و قي  بشي ن حتدييد التيدفقا  ٢٠١٧آتا /ما   

 .  تل  اتجتمارالتجا ي  بن الب دان األفريقي  ل ن ر فيها يف 
وضيين ونشيير األونكتييا  سييت  تقييا ير سياسيياتي /حت ي ي  لييدعم مقيير   السياسييا  التجا ييي  واملفا -٧١

و يييوهم مييين أصيييحاب املصييي ح  يف أفريقييييا يف عم هيييم التقييي  املتع ييي  بالتجيييا   بييين الب يييدان األفريقيييي . 
المنطق  التجا   ا ر  القا يي  األفريقيي : تعيزز سالسي  القيمي  يف  بعنوانا  وتشم  األمث   ع ى تل  تقرير 

 African Continental Free Trade Area: Developing and الس   الز اعي  ومنتجيا  األ  يي  اجملهيز ال

Strengthening Regional Value Chains in Agricultural Commodities and Processed Food 

Products (UNCTAD/WEB/DITC/2016/4) المنطقيي  التجييا   ا يير  القا ييي  األفريقييي :  بعنييوانا  ، وتقرييير
 :African Continental Free Trade Areaالنهو  بالتكام  بن الب دان األفريقي : بغيض اتعتبيا ا ال 

Advancing Pan-African Integration Some Considerations (UNCTAD/WEB/DITC/2016/5). 
األفريقييي  وال جنييي  اتقتصيييا ي  ألفريقييييا يف وقيييد  األونكتيييا  اليييدعم إىل مفوضيييي  اتحتيييا   -٧٢

. وباإلضيييياف  إىل تقييييدم ٢٠١6تن يييييم أسييييبور التجييييا   األفريقييييي  األول يف تشييييرين الثيييياين/نوفمى 
ا وبتحريير التجيا   وأثرهيا يعرو  عن التدابو  و اجلمرني  وا واجز  و التعريفي  الي تضر ب فريق

ألونكتييا  مناقشييا  بشيي ن تعزيييز وتصيينيف وييي  وتقييييم احملتميي  ع ييى الب ييدان األفريقييي ، أجييرث ا
 بيانا  التدابو  و اجلمرني  م  مفوضي  اتحتا  األفريق . 

وأعد األونكتا  و قي  ملسياعد  وز اء الب يدان املشيا ن  يف منطقي  التجيا   ا ير  الثالثيي  يف  -٧3
وضييا  منطقيي  التجييا   حتديييد وتقييييم اليينهج يف مفاوضييا  اخلييدما ، يف ضييوء التطييو ا  يف مفا

 ا ر  القا ي  واعتبا ا  التنمي  األئرث. 
ويقييد  األونكتييا  الييدعم إىل الب ييدان األفريقييي  ميين أجيي  تعزيييز مشييا نتها يف مفاوضييا   -٧4

من ميي  التجييا   العاملييي . وباإلضيياف  إىل تليي ، يقييد  األونكتييا  الييدعم أيضييا  ل ب ييدان السيياعي  إىل 
  العاملييييي . وليييدعم املفاوضييييا  التجا يييي  املتعييييد   األطيييرا ، يقييييد  اتنضيييما  إىل من ميييي  التجيييا  
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األونكتييا ، ع ييى سييبي  املثييال، املسيياعد  ل ب ييدان األفريقييي ، ويييوفر املشييو   بشيي ن املعام يي  اخلاصيي  
جولي  الدوحي  يف ليات  الز اعي  اليي ت يبيت فيهيا يف والتفاض ي  والتجيا   اإللك ونيي ، واملسيائ  

إىل األسيييوات  يييو الز اعيييي  يف إطيييا  التحضيييو ل ميييؤمتر اليييوزا   ا يييا   عشييير فيييات والنواخليييدما  
 . ٢٠١٧ملن م  التجا   العاملي  ال   سُيعقد يف نانون األول/ يسمى 

الييدعم املسييتمر لييدول أفريقيييا والكييا ييب واحمليييط اكييا ئ، يف إطييا  وعييالو  ع ييى تليي ، و  -٧5
 ا اجملموعييي  يف إعيييدا  املواقيييف التفاوضيييي  املوضيييوعي ، سييياعد األونكتيييا  الب يييدان األفريقيييي  مييين هييي

إىل األسييييوات  ييييو الز اعييييي ،  والنفيييياتوتعزيييييز مصييييا ها التفاوضييييي  يف لييييال الز اعيييي  واخلييييدما ، 
واملعام ييي  اخلاصييي  والتفاضيييي ي ، وهنيييا ع يف معتكييييف سيييفراء وئيييىاء ت يييي  الب يييدان ويف مشيييياو ا  

  ا   ا يير  القا ييي ، الييي عقييد  يف تشييرين األول/جنيييف بشيي ن املفاوضييا  التجا ييي  ومنطقيي  التجيي
 يف سويسرا. ٢٠١6أنتوبر 
وت تييزال عييد  ب ييدان أفريقييي ، منهييا اجلزائيير وجييز  القميير والسييو ان وليىيييا ئييا ج من ميي   -٧6

التجيا   العاملييي  وهيي  وصيي ت إىل مراحيي  خمت فيي  ميين عم ييي  اتنضييما . ويف ساوليي  لتعزيييز مشييا ن  
، قد  األونكتيا  اليدعم اتستشيا   الرامي  إىل ٢٠١6وضا  اتنضما ، عا  ه ا الدول يف مفا

 السياسيا  سيم ىل اتنضيما ، يف ليايل إبناء قد ا  واضيع  السياسيا  األفا قي  يف الب يدان السياعي  
 التجا ي  والقد ا  التفاوضي . 

الرابييي  عشييير  تيييا األونك( اليييي اعُتميييد  يف TD/519/Add.2وأقييير  وثيقييي  مافيكييييانو نيييووي ) -٧٧
بيييدو  األونكتيييا  يف  عيييم اليييدول األعضييياء يف ليييال اتنضيييما  إىل من مييي  التجيييا   العامليييي ، وأنيييد  
لييد ا  أنييه ينبغيي  لألونكتييا  المواصيي   مييا يقدمييه ميين املسيياعد  التقنييي  وبنيياء القييد ا  إىل الب ييدان النامييي  

  عم ييي  اتنضييما  إىل من ميي  التجييا   العاملييي  والب ييدان الييي متيير اقتصييا اهتا مبرح يي  انتقالييي  وتعزيييزا، قبيي
 . ) ((ال38متابعتها. )الفقر  مرح   وأثناءها ويف 

، هنييييييا ع األونكتييييييا  يف أول مييييييؤمتر  ويل  فييييييي  املسييييييتوث ٢٠١6ويف تشييييييرين الثيييييياين/نوفمى  -٧8
 ا ألصحاب املصي ح  املتعيد ين، الي   عقيد يف نيووي، بشي ن تعزييز اتسيتثما ا  يف قطيار املستحضير 

الصيييدتني ، يف منطقيي  ياعيي  هنييرت أفريقيييا. وأُقيير  يف اتجتمييار توصيييا  األونكتييا  بشيي ن اتسيييات 
تعزييييز تصيييني  األ ويييي  يف منطقييي  اجلماعييي . ويف وقيييت تحييي ، اعتميييد اجمل سييييان  ليييال السياسيييا  يف

القطاعييييان املعنييييان بالصيييح  والتصيييني  يف منطقييي  اجلماعييي  ئطيييوا  لتعزييييز اتسيييات السياسيييا  ع يييى 
 الصعيدين اإلق يم  والوط .

وبالتعييياون مييي  املعهيييد اجليييامع  األو وي، أجيييرث األونكتيييا    اسييي  مشييي ن  تستكشيييف  -٧9
 اجلوانب املؤسسي  لالتفات املتع   بتيسو التجا   يف  رب أفريقيا. 

 تمكين األفارقة والمتلمار في مستقبلهم -كاء 
من ئالل إبراز  ،يسهم األونكتا  يف متكن املرأ  وحتقي  املساوا  بن اجلنسن يف أفريقيا -8٠

القيو  اتجتماعيي  واكيك يي  والثقافيي  اآلثا  اجلنساني  لسياسا  اتقتصا  الك   األفريقي  وتبيان 
يف القطاعيييا  اليييي  كييين أن تعيييزز  ،اليييي حُتيييد  أو تيييدم عيييد  املسييياوا  بييين اجلنسييين يف أفريقييييا

الدينامي  من ئيالل التجيا  ، ويضيط   ب نشيط  اليدعو  الراميي  إىل إتنياء اليوع  باملسيائ  املتع قي  
 بالتجا   ونور اجلن . 
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والبحييييو  اجلنسيييياني  وحت يييي  السياسييييا ، وضيييي  األونكتييييا  لموعيييي   ويف ليييال التجييييا   -8١
  إلك وني  عن التجا   ونور اجلن . وحصي  ييت لف من ل دين و و   تد يب  ليال  تضم تد يسي  

ب ييدا  أفريقيييا  ع ييى ميينح ل مشييا ن  يف النسييخ  الثالثيي  ميين ت يي   ٢١مشييا نا  ميين  ١3١مييا لموعييه 
. وهتييد  مبييا    ٢٠١٧  يف هنييهر  نييانون الثاين/ينيياير وهنييبا /فىاير الييدو   التد يبييي  اإللك ونييي

اليييتع م عييين بعيييد إىل تزوييييد األنيييا  ين واملسيييؤولن ا كيييومين واجملتمييي  امليييدين يف الب يييدان الناميييي  
والب دان الي متر اقتصا اهتا مبرح   انتقالي  ب  وا  تتييح حت يي  العالقي  الثنائيي  املسيا  بين التجيا   

 عد اجلنساين وإعدا  توصيا  بش ن السياسا  تراع  البعد اجلنساين. والب
 ،٢٠١6يف أيا /مييايو ، واسييتجاب  لط ييب ميين أمانيي  السييوت املشيي ن ، أط يي  األونكتييا  -8٢

 مشييروعا  يهييد  إىل تكييييف الييدو   اإللك ونييي  بشيي ن التجييا   ونييور اجليين  مبييا يالئييم منطقيي  السييوت
 وب األفريقيي . وهتييد  املبييا    إىل إتنيياء الييوع  بقضييايا التجييا   والقضييايااملشيي ن  لشييرت أفريقيييا واجلنيي

السياسيا  واجلهيا  املعنيي  األئيرث يف   ااي اجلنساني  يف املنطق  وا ساسي  إزاءها، وإىل  عيم 
إ مييياج اتعتبيييا ا  اجلنسييياني  يف جتيييا هتم ويف سياسييياهتم وبيييرالهم اخلاصييي  بالتكامييي  اتقتصيييا   

إطييا  هنييران  ميي  أمانيي  السييوت املشيي ن  لشييرت أفريقيييا واجلنييوب األفريقيي ، سيييقد   اإلق يميي . ويف
،  و   تد يبيي  بشيي ن التجييا   ونييور اجليين  تراعيي  ٢٠١٧األونكتييا ، يف أيا /مييايو وحزيران/يونيييه 

 احتياجا  منطق  السوت املش ن  لشرت أفريقيا واجلنوب األفريق . 
توجيييه إىل معاهييد البحو /األوسييا  األنا  ييي  يف  انييا وقيد  األونكتييا  الييدعم املييايل وال -83

والكيياموون ونيجويييا بشيي ن مشييا ي  البحييو  اخلاصيي  بالتجييا   ونييور اجليين . واسييُتكم ت ثييال  
 . ٢٠١6و قا  حبثي  يف أيا /مايو 

 Trade Mark، أجييرث األونكتيا ، يف إطييا  هنيران  ميي  هنيرن ٢٠١6ويف أي ول/سيبتمى  -84

East Africaت مشا ن  املرأ  يف التجا   يف منطق  هنرت أفريقيا، و ال  ل عوام  الي تيسر أو تع، حت ي
وهييو حت ييي  سييُيتو ج باعييدا  تقرييير عيين املييرأ  والتجييا   يف هنييرت أفريقيييا. وسييُتط   مح يي  لييدعم هيي ا 

 يف نووي.  ٢٠١٧العم  يف أيا /مايو 
لتمكين امليرأ  والتنميي  اتقتصيا ي   مشرور الالتجا    و الراي  العابر  ل حيدو  ويف إطا  -85

يف يهو يييي   ٢٠١6والتكامييي  اإلق يمييي  يف هنيييرت وجنيييوب أفريقيييياال الييي   أُط ييي  يف آتا /ميييا   
تنزانيا املتحد  وزامبيا ومالو ، هنرر األونكتا  يف حت ي  يتنياول املسيائ  التاليي : )أ( نيفيي  معاجلي  

أمييا  التجييا    ييو الراييي  العييابر   املاث يي  تجا ييي التعقيييد وعييد  الشييفافي  ال يي ين يسييمان العقبييا  ال
 ل حييدو ، يف سيييات ال تيبييا  التجا يييي  املتعييد   واملتدائ يي   )ب( نيفيييي  مراعييا  ئصوصيييا  التجيييا  
 و الراي  العيابر  ل حيدو ، ت سييما ت ي  اليي تنشيط فيهيا امليرأ ، عنيد تصيميم وتنفيي  اخليدما  

 ي تدعم تدفقا  التجا   عى ا دو . املناسب  املتص   جبانب الط ب ال
وئييالل الفيي   املشييمول  بييالتقرير، بييدأ األونكتييا  العميي  ع ييى اسييتحدا  لموعيي  أل وا   -86

إىل املسياعد  ت   التجا   ونور اجلن  ومؤهنر جتا   جنساين ت  ص  . وهتد  لموع  األ وا  
. وميين املتوقيي  أن تسيياعد املييرأ عينيي  ع ييى يف اإلجابيي  ع ييى السييؤال املتع يي  بتيي ثو أ  سياسيي  جتا ييي  م

اإلجاب  ع ى ه ا السؤال يف تصميم السياسا  والتدابو املصاحب  اليي تيدعم التمكين اتجتمياع  
واتقتصييا   ل مييرأ . وسييو  تتضييمن لموعيي  األ وا  أيضييا  عناصيير تتع يي  بوضيي  املؤهنيير التجييا   

من. والتدبو التجيا   األول الي   جيير  حت ي يه هيو واجلنساين املصمم لتتب  التقد  احملرز ع ى مر الز 
اتفييييات الشييييران  اتقتصييييا ي  بيييين اتحتييييا  األو وي ونينيييييا. وسييييُتعم م نتييييائج التح ييييي  ع ييييى الب ييييدان 

 . ٢٠١٧األعضاء يف حزيران/يونيه 
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ء بشي ن التجيا   ني  ا  ل تمكين اوعقد األونكتا  اجتماعا  حكوميا   ولييا  هيو اجتميار اخليى  -8٧
هبيييد  تعزييييز فهيييم اليييروابط بييين التجيييا   ونيييور اجلييين .  ٢٠١6اتقتصيييا   ل ميييرأ ، يف أيا /ميييايو 

وناقة اخلىاء سب  نفال  اتتسيات بين التجيا   ومتكين امليرأ  اقتصيا يا ، وحبثيوا سيب  تصيميم وتنفيي  
نسين ومتكين اجل اإلجراءا  الكفي   باحدا  التغيو الالز  لتحقي  التط عا  يف ليال املسياوا  بين

أبابيا بشي ن متويي   وئطي  عمي  أ يي  ٢٠3٠املرأ  اقتصا يا ، املبين  يف ئطي  التنميي  املسيتدام  لعيا  
التنمي . ونان من بن املشيا نن ممث يون مين إثيوبييا وأو نيدا وبو ونيد  ويهو يي  الكونغيو الد قراطيي  

ومتك مييون ميين إثيوبيييا ونينيييا  وناميبيييا وجنييوب أفريقيييا والسيينغال و انييا والكيياموون ونينيييا ومو يتانيييا
 وجنوب أفريقيا. 

ويقييد  األونكتييا  الييدعم التقيي  الراميي  إىل بنيياء قييد   املييرأ  ع ييى بييدء مشييروعها وتشييغي ه  -88
ويبد  اتع ا  بصاحبا  املشا ي  املميزا  ال واا أنش ن مؤسسا  ناجح  واستحدثن فرص 
عم . فع ى سبي  املثال، نان العديد من النساء صاحبا  املشا ي  ال واا استفدن من الدو ا  

  الييي قييدمها برنييامج األونكتييا  لتطييوير املشييا ي  يف نيي  ميين أو نييدا وبيينن وزامبيييا و امبيييا التد يبييي
ومو يشيييو  ميين بيين صيياحبا  املشييا ي  األفريقيييا  اإلثنييي عشيير  ال ييواا ن يين هنييواهد اعيي ا  

، الييي   ُعقيييد أثنييياء األونكتيييا  الرابييي  عشييير. ٢٠١6ئيييالل حفييي  جيييوائز سييييدا  األعميييال لعيييا  
ائز  ن  سنتن مبن مما  املشا ي  املمييزا  يف الب يدان الناميي  ال يواا اسيتفدن مين وحتتف  ه ا اجل

الييييدو ا  التد يبييييي  الييييي يقييييدمها برنييييامج األونكتييييا  لتطييييوير املشييييا ي  وأوجييييدن فييييرص عميييي  يف 
 لتمعاهتن احمل ي .

يمهم ويواصيييي  األونكتييييا  متكيييين البيييياحثن واألنييييا  ين األفا قيييي  ميييين حتسيييين مسييييتوث تع يييي -89
 يف والبحييث التييد ي  بتعزيييز لألونكتييا  اتف اضيي  املعهييد يقييو  املثييال، سييبي  فع ييى وتع مهييم وحبييوثهم.

، انضيمت سيت جامعيا  ٢٠١6لتنمي  يف املؤسسا  األنا  ي  يف أفريقيا. ويف عا  وا التجا   لايل
ل سياسيييا  التجا يييي  يف  املعهيييد اجليييامع  ل مؤسسيييا  التجا يييي  والتنميييي  واملعهيييد األفريقييي ) يف أفريقييييا

السييينغال وجامعييي  نيغيييايل وجامعييي  املهامتيييا  انيييد  يف  وانيييدا وجامعييي  نيبييياي يف نينييييا وجامعييي  بيييو   
theInstitutUniversitairedel’EntrepriseetduDéveloppementandthe) (هيا نو   يف نيجوييا

Institut Africain des Politiques Commerciales in Senegal, the University of Kigali and the 

Mahatma Gandhi University in Rwanda, the University of Kibabii in Kenya and the 

University of Port Harcourt in Nigeria)  إىل املعهيد اتف اضي ، ميا جعي  الب يدان األفريقيي  األنثير
 . وقيييد  املعهيييد اتف اضييي   و   تد يبيييي  هنيييبكي  عييين ضيييمن الب يييدان املمث ييي  يف املعهيييد اتف اضيييا  عيييد 

التح يي  اتقتصييا   ل تييدابو  ييو اجلمرنييي  ون ييم ميؤمترا  عيين طرييي  الفيييديو ميي  جامعييا  يف جنييوب 
   أفريقيا لعر  الرسائ  األساسي  ملنشو ا  األونكتا  الرئيسي .

 الموارد المالية المرصودة ألفريقيا -واو 
. ب يغ لميور النفقيا  ع يى املشيا ي  الوطنيي  ٢٠١6املرصيو   ألفريقييا عيا  املوا   املاليي   -9٠

 وت ا  مييين  وت ا   ١٧ ١5٧ 56٠، ٢٠١6واإلق يميييي  واألقاليميييي  الداعمييي  ألفريقييييا يف عيييا  
يف  4٠ وت ا  ) ١4 583 363يف املائ  من لمور النفقا (، مقا ن  بيي  44الوتيا  املتحد  )
يف املائيي  مين لمييور  ٢٧.5 وت ا  ) ١٠ 4٢5 656، و٢٠١5قيا ( عيا  املائي  مين لمييور النف

  .٢٠١3يف املائ  من لمور النفقا ( عا   ٢3 وت ا  ) 9 3١٢ ١49و ٢٠١4النفقا  عا  
    


