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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  الدورة التنفيذية اخلمسون

  ٢٠١٠يوليه / متوز٨جنيف، 
   من جدول األعمال املؤقت٢البند 

  األنشطة اليت يضطلع هبا األونكتاد لصاحل أفريقيا    

  لعام لألونكتادتقرير األمني ا    

   تنفيذيموجز    
ُيطلب إىل األونكتاد كل سنة تقدمي تقرير إىل جملس التجارة والتنمية عن األنشطة               

ويقدِّم هذا  . اليت يضطلع هبا لدعم أفريقيا، كي ينظر فيه اجمللس يف إحدى دوراته التنفيذية            
البحـث  :  وهـي  التقرير حملة عامة عن أنشطة األونكتاد يف سياق أركان عمله الثالثـة           

وُيربز التقرير أيضاً تأثري هذه األنشطة على       . والتحليل، وبناء توافق اآلراء، والتعاون التقين     
ويواصل األونكتاد دعم البلدان األفريقيـة بواسـطة        . الصعيد الوطين واإلقليمي والعاملي   

عاونية وهذه الشراكات الت  . شراكات مع املؤسسات اإلقليمية واملنظمات املتعددة األطراف      
  .ُتفضي إىل أوجه تآزر يف عمل األونكتاد يف أفريقيا وُتعزز تأثري أنشطته يف املنطقة
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  مقدمة    
يضطلع األونكتاد بعدد من األنشطة واملشاريع لدعم البلدان األفريقية يف سعيها إىل              -١

دية احلاليـة،   وقد أدت األزمة املالية واالقتـصا     . والتنمية حتقيق النمو املطرد واحلد من الفقر     
باالقتران مع املخاطر والتحديات الناشئة عن تغيُّر املناخ، إىل زيادة االحتياجـات اإلمنائيـة              
للبلدان األفريقية وأظهرت حاجة املنطقة إىل مزيد من الدعم املقدَّم من األونكتاد وغريه مـن               

لس التجارة والتنمية   واستجابةً هلذه التحديات، دعا جم    . املؤسسات اإلمنائية املتعددة األطراف   
يف دورته السادسة واخلمسني األونكتاد إىل توسيع نطاق ما يضطلع به من أعمال وأنـشطة               

  .لصاحل أفريقيا
، يدَعم عمل األونكتاد املتعلق بأفريقيا االحتاد األفريقي وبرناجمـه          ٢٠٠٠ومنذ عام     -٢

 إحدى املبادرات شـديدة     ومتثَّلت". الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا     "املعروف باسم   
األمهية يف توقيع مذكرة تفاهم بني األونكتاد ومفوضية االحتاد األفريقي يف أديس أبابا بإثيوبيا              

والغرض من هذه املذكرة هو إقامة تعـاون بـني األونكتـاد            . ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٣يف  
فريقي يف جمـايل    ومفوضية االحتاد األفريقي بغية حتقيق أهداف الدول األعضاء يف االحتاد األ          

  .التجارة الدولية والتنمية االقتصادية واالجتماعية
األنشطة وُيطلب إىل األونكتاد كل سنة تقدمي تقرير إىل جملس التجارة والتنمية عن               -٣

ويقدِّم هـذا   .  لصاحل أفريقيا، كي ينظر فيه اجمللس يف إحدى دوراته التنفيذية          اليت يضطلع هبا  
البحث وحتليـل   :  وهي ةالثالثأركان عمله   طة األونكتاد يف سياق     التقرير حملة عامة عن أنش    

  .السياسات، وبناء توافق اآلراء بشأن املسائل اإلقليمية والعاملية، والتعاون التقين
. كالً واحداً عضوياً وهي مترابطة بطبيعتـها      الثالثة  وتشكِّل أركان عمل األونكتاد       -٤

وتوافق التحليالت  ستخدم هبا نتائج    هي الوسيلة اليت تُ   ة وبناء القدرات    وأنشطة املساعدة التقني  
اآلراء بشأن سياسات التنمية الناشئ عن األنشطة البحثية واملداوالت احلكومية الدولية مـن             
أجل بناء القدرات املؤسسية والبشرية والسياساتية والتنظيمية يف البلدان النامية والبلدان املارة            

 املستخلصةواألفكار  . حبيث ُتحّسن تسيري وإدارة عملياهتا اإلمنائية     اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية،    
من أنشطة التعاون التقين ُتثري وترشد بدورها عمل األونكتاد البحثي والتحليلي والعمليـة             

ويتضمن هذا التقرير تكملة وحتديثاً للمعلومات الـواردة       .احلكومية الدولية لبناء توافق اآلراء    
إىل اجمللس يف دورته التنفيذية الـسابعة واألربعـني         اليت قُدمت    ،TD/B/EX/(47/2)يف التقرير   

  .٢٠٠٩يونيه /املعقودة يف حزيران
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  البحوث وحتليل السياسات  -أوالً   
األونكتاد مسامهات كبرية يف تصميم السياسات وصياغتها وتنفيذها يف أفريقيا          قدَّم    -٥

وُيغطي دعمـه   .  السياساتية التحليالتومن خالل دعمه للبلدان األفريقية يف جمال البحوث         
تقصي األداء والتقدم  ) أ: (للمنطقة على مدى الفترة املشمولة باالستعراض أربعة جماالت عامة        

 تنمية  يفز النقاشات املتعلقة مبسائل السياسات االقتصادية اليت تؤثر         يفحت) ب(االقتصاديني؛ و 
  .مجع البيانات وحتليلها) د(الوطنية؛ وعملية استعراض السياسات ) ج(أفريقيا؛ و

  تقصي األداء والتقدم االقتصاديني  -ألف   
 األونكتاد منشورات عدة متكّن البلدان األفريقية من رصد أدائهـا وتقيـيم             يصدر  -٦

، نشر األونكتاد التقارير    ٢٠٠٩ويف عام   . التطورات يف االقتصاد العاملي وتبعاهتا على املنطقة      
ألفريقية على تقصي أداء وتقدم االقتصادات الوطنيـة واإلقليميـة          التالية اليت تساعد البلدان ا    

تقرير التجارة  ) ب(؛ و الدولة واحلوكمة اإلمنائية  : ٢٠٠٩أقل البلدان منواً،    تقرير  ) أ: (والعاملية
تقريـر  ) ج(؛ و التصدي لألزمة العاملية وختفيف آثار تغيُّر املناخ والتنميـة        : ٢٠٠٩والتنمية،  

؛ الـشركات َعـرب الوطنيـة واإلنتـاج الزراعـي والتنميـة           : ٢٠٠٩االستثمار العـاملي    
 Information Economy Report 2009:Trends and Outlook in Turbulent Times )د(و
، وهـو تقريـر     )االضطراب اتاالجتاهات واآلفاق يف فتر   : ٢٠٠٩اقتصاد املعلومات    تقرير(

  .انا ومصريتضمن أُطراً ُمخصصة لتجارب أوغندا وجنوب أفريقيا وغ

  أفريقيا  تنميةيفحتفيز النقاشات املتعلقة مبسائل السياسات االقتصادية اليت تؤثر   -باء   
 رئيسياً يف حتفيز وإثراء النقاشات املتعلقة مبـسائل الـسياسات            دوراً األونكتادأدى    -٧

م  تنمية أفريقيا، وذلك من خالل سلسلة من املنشورات الـيت ُتقـدِّ            يفاالقتصادية اليت تؤثر    
 Economic Development in Africaوعلى سبيل املثال، ركَّز تقريـر  . أفكاراً جديدة ومبتكرة

 على تعزيز التكامل االقتصادي اإلقليمي مـن أجـل   )٢٠٠٩التنمية االقتصادية يف أفريقيا،   (
تحليل  املؤسسية القائمة للتكامل اإلقليمي يف أفريقيا ب       التحليالتوكمَّل التقرير   . تنمية أفريقيا 

وتضمن التقرير مسحاً لالجتاهـات     . اقتصادي لتجارة السلع واخلدمات واهلجرة واالستثمار     
وأفاد بأن  . احلديثة يف هذه التدفقات، وتقييماً إلمكانية زيادهتا بطرق تدَعم التنمية االقتصادية          

وسـع تتـوخى   تدابري التكامل اإلقليمي ينبغي أن ُتصمَّم وُتنفَّذ يف إطار استراتيجية إمنائيـة أ  
وخالل الدورة السادسة   . تشجيع التنويع االقتصادي والتغيريات اهليكلية وتطوير التكنولوجيا      

 وعبَّـرت  ،واخلمسني جمللس التجارة والتنمية، أشادت عـدة دول أعـضاء هبـذا التقريـر       
  .عن تقدير الدول جلودتهاالستنتاجات املتفق عليها 
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، الذي يبحث املسائل   "٢٠٠٩قل البلدان منواً،    تقرير أ "واستخدمت البلدان األفريقية      -٨
 التنمية االقتصادية واالجتماعية ألقل البلدان منواً، وهي مسائل ناشئة عن برنامج            يفاليت تؤثر   

 أقل البلدان منواً، إلعداد االستعراض اإلقليمي األفريقي املقدَّم يف مؤمتر           لصاحلعمل بروكسل   
وصرَّحت مؤسسة  . لبلدان منواً واملعقود يف أديس أبابا بإثيوبيا      األمم املتحدة الرابع املعين بأقل ا     

مما ُيثلج الصدر مالحظة أن موضوع هذا التقرير يتوافق إىل حد           "بناء القدرات األفريقية بأن     
  ".لمؤسسةكبري مع الوالية التقليدية ل

ريقيا ، تطورات النقل يف أف    "٢٠٠٩استعراض النقل البحري،    "وتناول املنشور املعنون      -٩
واستنتج التقرير أموراً منها أن املمارسات اإلداريـة والتجاريـة يف البلـدان       . ٢٠٠٦منذ عام   

 لتفوق املتوسـط    -ريات ويف ارتفاع تكاليف املعامالت      خاألفريقية غري الساحلية تتسبب يف تأ     
وقـد ُوزعـت هـذه املنـشورات        . العاملي بنسبة تتراوح بني ثالثة أضعاف ومخسة أضعاف       

وأعدَّت األمانة أيضاً، يف إطار حبوثها      . ها ُصنَّاع السياسات األفارقة على نطاق واسع      واستخدم
 االستثمار األجنيب املباشر،    يف السياساتية، دراسات خاصة عن تأثري األزمة االقتصادية         وحتليالهتا

. مقترحة خيارات سياساتية الستعادة وحتسني الظروف املناسبة لالستثمار األجـنيب املباشـر           
  ).٢٠١٠مارس / آذار١٦-١٥" ( التنميةمن أجلاالستثمار الدويل "وُنظِّمت ندوة 

وساهم األونكتاد يف النقاشات والسياسات املتعلقة بكيفية تنشيط تعبئة املوارد احمللية             -١٠
يف أفريقيا باعتبار ذلك عنصراً مهماً يف استراتيجية احلد من االعتماد على املعونة اخلارجية يف               

 التأثري، جرى التعمـق يف      زيادةويف إطار استراتيجية هتدف إىل      . ملتوسط إىل الطويل  األجل ا 
استعادة " املعنون   ٢٠٠٧ لعام   "قاالتنمية االقتصادية يف أفري   "بعض األفكار املطروحة يف تقرير      

 هذه األفكار إىل    ت، وُترمج "تعبئة املوارد احمللية والدول احلريصة على التنمية      : حيز السياسات 
ويف ". مشروع حساب التنمية املتعلق بتعبئة املوارد املالية احمللية يف أفريقيا"اسات من خالل سي

 الـسياسة العامـة     يفكتيبـاً    ٢٠٠٩يونيـه   /حزيرانإطار هذا املشروع نشرت األمانة يف       
)UNCTAD/ALDC/AFRICA/2009/1 (         ع اُيربز فرصاً مهملة إىل حد بعيد لزيادة خمتلف أنـو

والكتيب دليل عملي يركز على السياسات ويهـدف إىل    . ة من أجل تنمية القارة    املوارد املالي 
تعزيز قدرة البلدان األفريقية على حتديد املوارد احمللية غري املنشئة للديون واستخدامها بفعالية             

ويعرض الكتيب أفكاراً مستخلصة من دراسـات       . األهداف اإلمنائية لأللفية  حتقيق  من أجل   
 من بنن وبوروندي وزامبيا وسرياليون وكينيا وموريتانيـا وموريـشيوس           قطرية مشلت كالً  

وناميبيا، ومن مناقشات جرت يف اجتماعات ألفرقة اخلرباء وحلقات دراسية إقليمية وحلقات   
ونوقش الكتيب يف حلقات دراسية لتروجيـه       . عمل قطرية ضمت اجلهات صاحبة املصلحة     

 وُنظمت حلقات عمل قطرية بالتعاون الوثيق مع        . وسرياليون وغانا  اُعقدت يف تشاد ورواند   
مؤسسات حملية، هي حتديدا وزارة التجارة والصناعة يف غانا، واملكتب اإلقليمي للجنة األمم             

وجرت . يف سرياليون االقتصادية  ، ووزارة املالية والتنمية     ا يف رواند  ااملتحدة االقتصادية ألفريقي  
 وغانـا وسـرياليون ومجهوريـة       اوبوروندي ورواند حىت اآلن زيارة ستة بلدان، هي زامبيا        

  . الكونغو الدميقراطية، لعرض مشروع الكتيب أو نصه النهائي
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وأفضى العمل التحليلي والبحثي للسياسات يف أفريقيا إىل توجيه دعوات عديدة يف              -١١
به  للمسامهة يف التقارير واالجتماعات واملناقشات املتعلقة بالعمل الذي تضطلع           ٢٠٠٩عام  

اللجنة االقتصادية ألفريقية، ومـصرف التنميـة       : مثلات  املنظمات الشريكة يف جمال السياس    
األفريقي، ومنظمات التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، واالحتاد األفريقـي لألحبـاث            

  .، واملعهد اجلامعي األورويبةاالقتصادي
شمولة بالشراكة اجلديدة من أجل     وجيري األونكتاد حبوثاً وحتليالت ختص البلدان امل        -١٢

وتلبية لطلب قدمه رئيس اجلمعية العامة لألمـم        . تنمية أفريقيا يف جمال متويل الديون والتنمية      
وأتاح . املتحدة، أعد األونكتاد تقريراً يدرس تأثري األزمة املالية واالقتصادية يف البلدان النامية           

.  للرد على األزمة املالية واالقتصادية العامليـة       جتميد ديون البلدان املنخفضة الدخل هلا هامشاً      
ملؤمتر األمم املتحدة املتعلـق باألزمـة   وأُدرج دعم هذا اإلجراء والنظر فيه يف الوثيقة اخلتامية   

هذه األنشطة، أعد األونكتاد أيضاً     وإضافة إىل   . املالية واالقتصادية العاملية وتأثريها يف التنمية     
حنو حل  لعام لألمم املتحدة املتعلق بالدين اخلارجي والتنمية واملعنون         التقرير السنوي لألمني ا   

وُيستخدم هذا التقرير بوصفه وثيقة معلومـات أساسـية         . دائم ملشاكل ديون البلدان النامية    
  . للمفاوضات اليت جتريها اجلمعية العامة بشأن إجياد حل للدين اخلارجي والتنمية

  الوطنيةعمليات استعراض السياسات   -جيم   
ساهم األونكتاد بصورة مباشرة يف تصميم وصياغة السياسات بفعالية يف أفريقيا من              -١٣

خالل استعراض السياسات الوطنية لتحديد مواطن القوة والضعف يف األطـر الـسياساتية             
وأُجري استعراض لسياسة اخلدمات الوطنية يف أوغنـدا        . القائمة يف االقتصادات املستعرضة   

مات املهنية وخدمات التأمني والبناء ومهد السبيل أمام الـسلطات الوطنيـة            ركز على اخلد  
 من اجلهات صاحبة املصلحة لرسم خطة عمل من أجل حتسني األداء الوطين يف هذه               اوغريه
وقدم األونكتاد مسامهات ُيعتد هبا يف تصميم وصياغة سياسات اجتذاب االستثمار           . اجملاالت

 بلـداً   ١٩ وأجنزت عمليات استعراض لسياسات االسـتثمار يف         .األجنيب املباشر يف أفريقيا   
أفريقياً منذ استهالل الربنامج، وساعد األونكتاد مؤخراً بعض البلدان املشمولة بالربنـامج يف             

ويف هذا الصدد، أعّد األونكتـاد      . تنفيذ التوصيات الواردة يف تقارير االستعراض اخلاصة هبا       
يع االستثمار على الصعيد اإلقليمي، وأعّد لصاحل املغـرب         لصاحل إثيوبيا استراتيجيات لتشج   

قواعد جديدة لتعدين الشيست القريي، وعلق على مشروع الـسياسة الـضريبية الوطنيـة              
لنيجرييا، وأعّد تقريراً عن تنفيذ توصيات تقرير استعراض سياسة االستثمار يف غانـا لعـام               

وطنية يف جمال العلم والتكنولوجيـا      وأُجريت أيضاً عمليات استعراض للسياسات ال     . ٢٠٠٩
 تقارير استعراض سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار       ٢٠١٠وستنشر يف عام    . واالبتكار

ومتثل عمليات االستعراض هذه أداة حتليلية لدعم مـوانئ         . لكل من غانا وليسوتو وموريتانيا    
. كـار ألغـراض التنميـة   البلدان يف حتسني قدرهتا على تسخري العلم والتكنولوجيـا واالبت         

  . واستهلت األمانة أيضاً استعراضها األول لسياسة العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف مصر
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  مجع البيانات وحتليلها  -دال   
إن توافر بيانات جيدة النوعية وإمكانية االطالع عليها أمران حامسا األمهية لرصـد               -١٤

واعترافاً هبذه احلقيقة وبالتحديات الـيت      . هاأداء االقتصادات ولتصميم سياسات فعالة وتنفيذ     
تواجهها البلدان األفريقية يف هذا اجملال، قدم األونكتاد دعمه لعدة بلدان يف مجـع البيانـات      

فعلى سبيل املثال، قدم األونكتاد دعمه إىل عدة بلدان يف وضع نظم وقواعد بيانات              . وحتليلها
لقدرات إىل كل من تشاد وتوغـو وجيبـويت         وأوفدت بعثات لبناء ا   . خاصة بإدارة الديون  

وخطط لتنظيم حلقـات    .  والسودان وغينيا بيساو ومصر    اومجهورية أفريقيا الوسطى ورواند   
جيبويت والـسودان   توغو و  يف   ٢٠١٠أبريل  /نيسانإىل  يناير  /كانون الثاين عمل يف الفترة من     

 يف املائة مـن     ٨٧صبح  وبفضل دعم األونكتاد، أ   ). جولة دراسية يف اجلزائر   (وكوت ديفوار   
البلدان املستفيدة حيتفظ اآلن بقاعدة بيانات حمدثة ومعتمدة بصفة منتظمة للرصد واإلبـالغ             

 نظام األونكتاد إلدارة الـديون      يعتمدون على الداخلي، وأصبح أكثر من نصف املستخدمني       
تاد أيـضاً   وساعد األونك . يف اإلبالغ اخلارجي وإعداد اإلحصاءات    ) دمفاس(والتحليل املايل   

أعضاء السوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي يف مجع وحتليل البيانـات املتعلقـة              
وكان اهلدف من ذلك وضع نظام      . باالستثمار األجنيب املباشر وأنشطة الشركات عرب الوطنية      

طنية متناسق لقياس اإلحصاءات املتعلقة باالستثمار األجنيب املباشر وأنشطة الشركات عرب الو          
ومجعها واإلبالغ عنها يف منطقة السوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي والنهوض            

 مع املعايري   قبقدرة الوكاالت احلكومية على جتميع البيانات وإدارهتا ونشرها وحتليلها مبا يتف          
 بـني وكـاالت تـشجيع       التواصـل تعزيز  ) أ( :وتشمل األهداف األخرى ما يلي    . الدولية
مار ووكاالت جتميع البيانات والقطاع اخلاص من أجل سـد الثغـرات اإلحـصائية              االستث

تيسري التبادل املنتظم للخربات والتجـارب يف       ) ب(والتصدي املشترك للمشاكل املشتركة؛     
جمال مجع البيانات املتعلقة باالستثمار األجنيب املباشر والشركات عـرب الوطنيـة يف سـياق               

أوغندا وبوروندي وجـزر القمـر       :ستفيدة من هذه األنشطة هي    وكانت البلدان امل  . إقليمي
.  غانا لصاحلوأُعدّ تقرير عن التنفيذ     . ومجهورية ترتانيا املتحدة وجيبويت وسوازيالند وسيشيل     
 وزامبيا وسرياليون وغانا واملغـرب    اوقُدمت مساعدة يف جمال املتابعة إىل كل من بنن ورواند         

 أفضل املمارسات يف نيجرييا وجيري وضع الصيغة النهائيـة   وأُعّد كتاب أزرق عن   . ونيجرييا
  .لسبعة أدلة لالستثمار يف بلدان أفريقية

 بناء توافق اآلراء  -ثانياً   

أسهم األونكتاد يف بناء توافق اآلراء بني البلدان األفريقية وشركائها يف التنمية مـن                -١٥
 ويف هذا السياق، أسـهمت نتـائج        .خالل األنشطة اليت تضطلع هبا آليته احلكومية الدولية       

أعمال اللجنتني األوىل والثانية لدورة جملس التجارة والتنميـة، الـيت ُنـشرت يف شـكل                
استنتاجات متفق عليها، يف عمليات بناء توافق اآلراء على الصعيد العاملي، مبا يف ذلـك يف                
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التنفيذية الـسابعة   وأسهمت الدورة   . دورات اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي     
 ،اليت ركزت اهتمامها على أفريقيا    و ٢٠٠٩  عام ،جمللس التجارة والتنمية املعقودة   واألربعون  

. يف بناء توافق اآلراء الدويل حول كيفية معاجلة مشكالت انعدام األمن الغذائي يف أفريقيـا              
ـ             ع الـدويل إىل    وكان الستنتاجات اجمللس املتفق عليها أمهية خاصة يف توجيه أنظـار اجملتم

وكانـت هـذه    . التحديات اهلائلة اليت تعترض سبيل التنمية واحلد من الفقـر يف أفريقيـا            
االستنتاجات مهمة أيضاً يف الدعوة إىل بذل جهود إضافية وخاصة على الصعيدين الـوطين              

  . ةوالدويل ملعاجلة مشكليت التخلف والفقر اجلماعي العميقتني واملستمرتني يف املنطقة األفريقي
ويواصل األونكتاد اإلسهام يف مناقشات السياسة العامة على الصعيد العاملي وبنـاء              -١٦

توافق اآلراء حول سبل ووسائل إدماج البلدان األفريقية على حنو مفيد يف النظام التجـاري               
 عمـل جلنـة     إىلوقدم األونكتاد مسامهات جوهريـة      . املتعدد األطراف واالقتصاد العاملي   

منائية التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي، وال سـيما املـسائل املتعلقـة            السياسات اإل 
هبشاشة أقل البلدان منواً، واستعراض قائمة أقل البلدان منواً، وخروج البلدان من فئـة أقـل                

  .البلدان منواً، واالنتقال السلس للبلدان اليت خترج من فئة أقل البلدان منواً
ألفريقية املنتمية إىل فئات أقل البلدان منواً والدول اجلزريـة        وقد استفادت البلدان ا     - ١٧

الصغرية النامية وأقل البلدان منواً غري الساحلية من األنشطة اليت تضطلع هبا أمانة األونكتاد              
وأسهمت هذه األنـشطة يف اجلهـود       . لتحسني مشاركتها يف املؤمترات والقمم الرئيسية     

سني مشاركة أقل البلدان منواً واخنراطها يف املفاوضات املتعلقة الوطنية والدولية الرامية إىل حت
وبفضل دعم األونكتاد، زادت مشاركة البلدان األفريقية وأقل البلـدان          . بالتجارة والتنمية 

منواً وأقل البلدان منواً غري الساحلية يف الدورة الثانية عشرة لألونكتاد، مبـا يف ذلـك يف                 
وسـاهم  .  مقارنة مبؤمترات وقمم األمم املتحـدة الـسابقة        عمال التحضريية للمؤمتر،  األ

األونكتاد يف االجتماع الثالث لوزراء التجارة ألقل البلدان منواً غري الساحلية الذي عقد يف              
تعزيز القدرة التنافسية   " على موضوع    ُمركّزاً،  )أكتوبر/تشرين األول (إيزولويين بسوازيلند   

 التحديات اليت تواجهها أقل البلدان منواً غري        - ة العاملية   التجارية يف زمن األزمة االقتصادي    
وقدم األونكتاد أمام اجملتمعني عرضاً عن السياسات والتدابري الرامية إىل حتسني           ". الساحلية

رسالته أنه إذا كـان مـن    وكان فحوى   . الكفاءة التجارية ألقل البلدان منواً غري الساحلية      
للشركاء من القطاعني العام واخلاص فـإن اإلصـالحات   السهل فهم فوائد تيسري التجارة  

وأشري إىل ما هو متاح من صـكوك        . اإلدارية الفعلية تستغرق وقتاً وجهداً وتتطلب موارد      
دولية وأدوات حتليلية واقُترح سبيل بسيط لبدء وضع برامج تيسري التجارة على الصعيدين             

  .الوطين واإلقليمي
نكتاد إىل أفريقيا بناء توافق اآلراء علـى الـصعيد          ويسهل الدعم املقدم من األو      - ١٨

عـدة  واضطلع األونكتاد ب. مهية للمنطقةاألفريقي بشأن القضايا االقتصادية الدولية ذات األ     
أنشطة لتعزيز القدرة التفاوضية للبلدان األفريقية يف املفاوضات املتعددة األطراف املتعلقـة            
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توافق اآلراء واملواقف األفريقية بشأن مفاوضـات  بالتجارة وتغري املناخ، وأسهم يف صياغة  
 ضـعو ال التجارة، تلقـى املفاوضـون وو      ويف جما . جولة الدوحة ومفاوضات تغري املناخ    

السياسات األفارقة الدعم يف أعماهلم التحضريية ملفاوضات الدوحة بشأن الزراعة، ووصول 
ـ        ارة، واملعاملـة اخلاصـة   املنتجات غري الزراعية إىل األسواق، واخلدمات، وتيـسري التج

ـ . والتفاضلية، وجوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة، والقضايا اإلمنائيـة     دم وقُ
الدعم إىل املوظفني الوزاريني واملوظفني الرفيعي املستوى متهيداً للمؤمتر الوزاري الـسابع            

تجارة يف أقل البلـدان  جتماع السادس لوزراء الالا) أ: (ملنظمة التجارة العاملية، ومشل ذلك    
اجتماع املائدة املستديرة يف بنوم بنه بشأن       ) ب(؛  )أكتوبر/دار السالم، تشرين األول   (منواً  

اجتماع منظمة التجارة العاملية غري الرمسـي       ) ج(؛  )سبتمرب/أيلول(انضمام أقل البلدان منواً     
ـ  " (تدعيم البعد اإلمنائي  "لوزراء التجارة األفارقة بشأن      ؛ )أكتـوبر /شرين األول القاهرة، ت

اجتماع وزراء التجارة جملموعة بلدان أفريقيا والبحـر الكـارييب واحملـيط اهلـادئ                )د(
واستفادت البلدان األفريقية أيضاً من خدمات األونكتاد       ). نوفمرب/بروكسل، تشرين الثاين  (

العالقة االستشارية بشأن مفاوضات اتفاق الشراكة االقتصادية مع االحتاد األورويب وبشأن           
وساعد األونكتاد أيضاً البلدان األفريقية يف أعماهلـا        . بني هذه املفاوضات وجولة الدوحة    

التحضريية للمشاركة يف االستعراض العاملي الثاين الذي أجرته منظمة التجـارة العامليـة             
  ).يوليه/متوز(للمعونة املقدمة إىل التجارة 

األونكتاد دعمه إىل البلـدان األفريقيـة يف        وفيما يتعلق مبفاوضات تغري املناخ، قدم         -١٩
مصاحلها يف مفاوضات تغري املناخ اجلارية، مبا يف ذلـك مـشاركتها يف املـؤمتر               التعبري عن   

الوزاري األفريقي السابق للدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية تغري املنـاخ، ويف              
وبفـضل هـذه    . ٢٠٠٩بنهاغن يف عـام     مؤمتر األمم املتحدة لتغري املناخ الذي عقد يف كو        

األنشطة والدعم املقدم من املؤسسات املوجود مقرها يف أفريقيا، متكنت البلدان األفريقية من             
  . الدفاع عن مصاحلها يف مفاوضات تغري املناخ املعقودة مؤخراً يف كوبنهاغن

  التعاون التقين  -ثالثاً   
 التقين الرامية إىل تعزيز وتدعيم قـدرة        اضطلع األونكتاد بسلسلة من أنشطة التعاون       -٢٠

الـشؤون  والبلدان األفريقية يف جماالت مثل التجارة، وتكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت،           
الديون، واالستثمار األجنيب املباشر، والعلم والتكنولوجيا واالبتكار، والسياحة،        إدارة  املالية و 
طلع هبا أثناء الفترة املشمولة باالستعراض يف       ضوميكن تصنيف أنشطة التعاون التقين امل     . والبيئة

ولكن جيـدر باملالحظـة أن      . اخلدمات االستشارية وتطوير القدرات   : جمموعتني رئيسيتني 
  . جمموعيت أنشطة التعاون التقين مترابطتان
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  اخلدمات االستشارية  -ألف   

  اإلطار املتكامل املعزز  -١  
رنامج اإلطار املتكامل املعـزز، بإيفـاد بعثـة       قام األونكتاد، كجزء من مسامهته يف ب        -٢١

قدرهتا على  اهتا، وأخرى إىل سرياليون للنهوض ب     استشارية إىل موزامبيق لتحديث مصفوفة إجراء     
واإلطار املتكامل املعزز هـو مـشروع       .  التجارية وحتسني معلوماهتا  التجارية   سياساهتاصياغة  

 املساعدة التقنية املتصلة بالتجارة وتنفيذ      مشترك بني عدة وكاالت وجهات ماحنة لتنسيق تقدمي       
وبدأ تشغيل اإلطـار املتكامـل املعـزز يف         . أنشطة بناء القدرات املؤسسية يف أقل البلدان منواً       

 بلداً من أقـل     ١٥ذا اإلطار يف    احلاضر تنفذ مشاريع خاصة هب    ويف الوقت   . ٢٠٠٩يوليه  /متوز
 مشروعاً من هذه املشاريع إىل املـستوى األول،         ١١وينتمي  .  بلداً أفريقياً  ١١البلدان منواً منها    

وثالثة من هذه املشاريع هي دراسـات       . وهي ترمي إىل إقامة أو تعزيز ترتيبات التنفيذ الوطنية        
، إضافة إىل مخـسة     ١٥ لوتبلغ املوارد املخصصة هلذه املشاريع ا     . تشخيصية للتكامل التجاري  

ويقدم األونكتاد مالحظات جوهرية أثنـاء      .  مليون دوالر  ١٤,٣مشاريع أخرى قيد اإلعداد،     
، ويشارك  ) بيساو -توغو وغينيا   (عمال التحضريية للدراسات التشخيصية للتكامل التجاري       األ

يف البعثات الرئيسية ويعّد فصوالً حمددة من هذه الدراسات، مثل الفصل املتعلق باالسـتثمار يف               
 قطـاع   بـشأن ٢٠٠٩لعام تها السياساتية قوساعد األونكتاد رواندا يف إعداد وثي   . جزر القمر 

، يف الربامج التجريبية "اإلجناز كأمم متحدة واحدة "وشارك أيضاً، يف إطار مبادرة      . اجللود لديها 
  .التجارة والقدرة اإلنتاجية يف كل من بنن ورواندا والسنغال وموزامبيق واليمنباملتعلقة 

عدد األطراف على صعيد اجلماعـة اإلمنائيـة   دعم التكامل اإلقليمي والنظام التجاري املت   -٢  
  للجنوب األفريقي

يقدم األونكتاد خدمات استشارية ومساعدة يف بناء القدرات بشأن تقييم اخلدمات             -٢٢
 ومنتـدى واملفاوضات املتعلقة باخلدمات إىل أمانة اجلماعة اإلمنائية للجنـوب األفريقـي،            

.  واملفاوضني التجاريني يف بلدان اجلماعة     املفاوضات التجارية للجماعة، وواضعي السياسات    
األعمـال التحـضريية    ) أ: (وساعد الدعم املقدم من األونكتاد أعضاء اجلماعة فيما يلـي         

املشاركة يف مفاوضات   ) ب(للمفاوضات اإلقليمية املتعلقة بوضع إطار للتجارة يف اخلدمات؛         
التحديات املرتبطـة   ) ج(يف اخلدمات؛   منظمة التجارة العاملية املتعلقة باالتفاق العام للتجارة        

. باملفاوضات املوازية اجلارية بني اجلماعة واالحتاد األورويب بشأن اتفاقات الشراكة االقتصادية
وساند األونكتاد البلدان النامية يف مشاركتها يف جولة ساو باولو الثالثة ملفاوضات النظـام              

واجتمعت البلدان النامية األطراف    . ٢٠٠٤ الشامل لألفضليات التجارية اليت اسُتهلت يف عام      
ديسمرب على املستوى الوزاري    /يف النظام الشامل لألفضليات التجارية يف شهر كانون األول        

. فيما بينها ارسها  متواعتمدت قراراً بشأن طرائق خفض التعريفات يف األنشطة التجارية اليت           
. ٢٠١٠سـبتمرب  /حبلول هناية أيلـول وُحدِّدت يف املفاوضات مهلة زمنية للتوصل إىل اتفاق   

  .وتشارك يف اجلولة الثالثة للمفاوضات اجلزائر وزمبابوي ومصر واملغرب ونيجرييا
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  امللكية الفكرية  -٣  
الُبعد اإلمنائي  "ديسمرب، فرغ األونكتاد من إعداد تقرير استشاري عن         /يف كانون األول    -٢٣

مدى دعم نظم امللكية الفكرية يف أوغنـدا        ، وهو تقرير يبحث يف      "للملكية الفكرية يف أوغندا   
ويقوم األونكتاد بإعداد سياسـة وطنيـة للملكيـة الفكريـة           . لتحقيق أهداف إمنائية ُمحددة   

ديسمرب، بالتعاون مـع    /وُنظمت يف كانون األول   . واستراتيجية لتنفيذها بناًء على طلب رواندا     
 القانون التجاري للجنوب األفريقـي،      مركز التجارة الدولية للتجارة والتنمية املستدامة ومركز      

حلقة عمل إقليمية ملناطق جنوب أفريقيا ووسطها وغرهبا بشأن ما تنطوي عليه جوانب حقوق              
وكانت الغايـة   . امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة من أوجه مرونة إلنتاج املواد الصيدالنية حملياً          

 قواعـد الع أوجه املرونة املتاحة يف      من حلقة العمل تعريف أصحاب املصلحة وإعالمهم مبجمو       
وأُِعدت دراسة استـشارية بـشأن      . لملكية الفكرية واإلنتاج احمللي للمواد الصيدالنية     الدولية ل 

التحليل املُقاَرن ألحكام قوانني براءات االختراع يف بلدان مجاعة شرق أفريقيا واملتعلقة بإدماج             
  .لكية الفكرية املتصلة بالتجارةأوجه املرونة اليت تنطوي عليها جوانب حقوق امل

  قوانني وسياسات املنافسة  -٤  
على الرغم من وجود اجتاه عام واسع النطاق حنو اعتماد قوانني وسياسات للمنافسة               -٢٤

يزال يفتقر   يف أفريقيا أو إعادة صياغتها أو حتسني تنفيذها، فإن العديد من البلدان األفريقية ال             
.  لتنفيـذها الفعـال    مناسبة املنافسة أو إىل مؤسسات وخربات       إىل تشريعات حديثة يف جمال    

ويواصل األونكتاد مساعدة البلدان األفريقية على حتسني قدراهتا وقوانينها التنافـسية دعمـاً             
فقُدمت إىل كلٍ من أنغوال وبوتسوانا ورواندا وسـان تـومي           . والتنمية االقتصادَيني للنمو  

مساعدة يف جمال تشجيع املنافـسة، وإعـداد         ومالوي   وبرينسييب وسوازيلند وغانا وليسوتو   
قضايا املنافسة، وبناء القدرات ومحاية     مبعاجلة  قوانني املنافسة الوطنية، وتدريب اجلهات املعنية       

محايـة   وقُدمت إىل اجملموعات اإلقليمية مساعدة بشأن سياسـات املنافـسة و           .املستهلكني
نيه برناجماً جديداً عن املنافسة لصاحل أفريقيا مـن       يو/وأطلق األونكتاد يف حزيران   . املستهلكني

أجل مساعدة البلدان على إقامة هياكل إدارية ومؤسسية وقانونية مناسبة للتنفيـذ الفعـال              
  . لقوانني وسياسات املنافسة ومحاية املستهلكني

  تطوير القدرات  -باء   

  التجارة واملفاوضات التجارية  -١  
 يف جمال تعزيز مشاركة البلدان األفريقيـة يف التجـارة   اضطلع األونكتاد بعمل مهم    -٢٥

وبذل جهوداً ملساعدة البلدان النامية وتقييم تأثري أزمات        . الدولية ويف النظام التجاري الدويل    
على آفاق التجارة والتنمية يف أفريقيا وأوقفـت        شديدة  الغذاء والوقود اليت كانت هلا أضرار       

وتراجع النمـو االقتـصادي والتـدفقات      . اإلمنائية لأللفية مسار التقدم حنو حتقيق األهداف      
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 وكانت لذلك عواقب وخيمة على العمالة والدخل واحلصول         ٢٠٠٩التجارية بشدة يف عام     
ومشلـت  ). الصحة والتعليم واملياه وما إىل ذلـك      (على الغذاء والطاقة واخلدمات األساسية      

ية وتقدمي مساعدة تقنية واإلسهام يف بنـاء        املساعدة املقدمة من األونكتاد إعداد ورقات حتليل      
  .القدرات وبناء توافق اآلراء يف السياسات واالستراتيجيات التجارية واإلمنائية الرئيسية

 االقتصادي واحلد من القدرات اإلنتاجية والنمو"ونظَّم األونكتاد دورة تدريبية بشأن        -٢٦
). نـوفمرب /تشرين الثاين (نغولية يف لواندا    ، لصاحل مسؤويل احلكومة األ    " مثاالً  أنغوال -الفقر  
 الدورة على القدرات اإلنتاجية يف سياق األزمة الراهنة من أجل حتقيق التنمية والنمو          توركز

ومشلت التوجهات السياساتية البنية التحتية والتجارة واالستثمار       . االقتصادي واحلد من الفقر   
وأفضت الدورة إىل وضع    . سة االقتصاد الكلي  األجنيب والتكنولوجيا والزراعة والصناعة وسيا    

توصيات سياساتية وإصدار طلبات ألنشطة املتابعة، مثل استخدام الطفرة التصديرية يف تعزيز            
وعقد األونكتاد أيضاً مشاورات استشارية مع مسؤولني أنغوليني وموظفني         . التحول اهليكلي 

  .إلمنائية من حيث قدراته اإلنتاجيةيف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بشأن آفاق البلد ا
ومتثل احلواجز غري التعريفية عوائق مهمة أمام وصول البلدان األفريقية الفعلـي إىل               -٢٧

ويقود األونكتاد جهداً مشتركاً بني عدة وكاالت لتحديد التـدابري غـري            . أسواق التصدير 
. لحواجز غري التعريفيـة   من أجل التصدي ل   وحصرها وتصنيفها   التعريفية يف التجارة الدولية     

نوفمرب فريق الشخصيات البارزة املعين باحلواجز غري التعريفية الذي         /واجتمع يف تشرين الثاين   
أنشأه األمني العام لألونكتاد واتفق على ضرورة تعاون األونكتاد مع اجملموعـات اإلقليميـة    

يت تطبقها البلدان األعضاء     وتصنيف التدابري غري التعريفية ال     املتعددة يف أفريقيا من أجل حصر     
وُنفـذ  . وأُقيم اتصال أويل مع مجاعة شرق أفريقيا دعماً هلـذا اجلهـد           . يف تلك اجملموعات  

مشروع جترييب باالشتراك مع مركز التجارة الدولية التابع لألونكتاد ومنظمة التجارة العاملية            
ت استقـصائية شـاملة   وأُجريت يف إطار املشروع دراسا    . فشمل بلداناً منها أوغندا وتونس    

لألعمال التجارية من أجل فهم التحديات الفعلية اليت يواجهها التجـار عنـد اصـطدامهم           
وقـدَّم  . وُحدِّدت مصادر التدابري الرمسية اليت تطبقها أوغندا وتـونس   . بالتدابري غري التعريفية  

  . األونكتاد أيضاً دعمه إىل رواندا بشأن البيانات التجارية
 اإلنتاجية التابعة جمللس    وكاالت املعنية بالتجارة والقدرات    املشتركة بني ال   واجملموعة  -٢٨

الرؤساء التنفيذيني هي آلية مشتركة بني الوكاالت ُتعىن بتنسيق أنشطة التجارة والتنمية على             
وقاد األونكتاد جهود اجملموعـة     . الصعيدين الوطين واإلقليمي يف إطار منظومة األمم املتحدة       

دمي املساعدة التقنية يف البلدان الثمانية اليت ُتطبَّق فيها برامج تدريبيـة يف إطـار               يف تنسيق تق  
والبلدان املعنية يف أفريقيا هي جزر القمر ومجهوريـة         ". اإلجناز كأمم متحدة واحدة   "مبادرة  

  . ترتانيا املتحدة والرأس األخضر ورواندا وليسوتو وموزامبيق
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  ضمام إىل منظمة التجارة العامليةالدعم املقدَّم يف جمال االن  -٢  
قُدِّمت مساعدة تقنية يف جمال االنضمام إىل منظمة التجارة العاملية إىل كل من إثيوبيا                -٢٩

واجلزائر وجزر القمر واجلماهريية العربية الليبية والرأس األخضر وسان تـومي وبرينـسييب             
تقدمي املشورة بشأن   ) أ: (ملساعدةوالسودان وسيشيل وغينيا االستوائية وليبرييا، ومشلت هذه ا       

عـروض  ) د(الردود على األسئلة املطروحة؛     ) ج(إعداد الوثائق؛   ) ب(عمليات االنضمام؛   
          إجراء دراسـات وتقييمـات لآلثـار؛       ) ه(الوصول لألسواق يف جمال السلع واخلدمات؛       

تقـدمي الـدعم    ) ز(؛  تدريب املسؤولني على القضايا املتصلة مبنظمة التجـارة العامليـة         ) و(
اسـتعدت  ونتيجة لذلك،   .  مثل شراء معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت      اللوجسيت

ملفاوضات االنضمام وإلجراء مشاورات مع اجلهات صاحبة املصلحة        أفضل  البلدان استعداداً   
 اُألطر املؤسسية والتنظيمية للتكيُّف مع ضـوابط      إلنشاء  بشأن الفوائد والتكاليف، وكذلك     

  .منظمة التجارة العاملية واالستفادة منها
يوليه، نظَّم األونكتاد يف جنيف حلقة عمل بشأن االنـضمام إىل منظمـة             /ويف متوز   -٣٠

مساعدة البلدان النامية وأقل البلدان منواً املـصدِّرة للـسلع          "التجارة العاملية وقدَّم عرضاً عن      
ة والصحة النباتية ومعايري جودة األغذيـة       الغذائية الزراعية على الوفاء بشروط الصحة العام      

 قدَّمت احلكومة السودانية طلباً رمسياً إىل األونكتاد لتصميم وتنفيذ ،ونتيجة لذلك". وسالمتها
  .برامج تدريبية ومشاريع بشأن القوانني واللوائح الفنية املتعلقة باألغذية

  النقل وتيسري التجارة  -٣  
 اجتماع خرباء بشأن الشراكات بني القطاعني       ٢٠٠٩ديسمرب  /ُعقد يف كانون األول     -٣١

العام واخلاص واجتماع خرباء خمصَّص بشأن موانئ النقل العابر اليت ختدم البلدان النامية غري              
الساحلية، وقُدِّمت فيهما عدة عروض ركزت على تطوير املمرات وموانئ النقل العـابر يف              

راكة العاملية لتيسري التجارة والنقل املعقود يف       وحبث االجتماع السنوي للش   . البلدان األفريقية 
 التقدم احملرز مؤخراً واآلفاق املستقبلية لتوثيق التعاون بني شركاء          ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين 

  .التنمية اإلقليمية األفريقية واملنظمات الدولية
يف جنيـف   وقدَّم األونكتاد مشورة تقنية إىل مندويب البلدان األفريقية املوجـودين             -٣٢

ملـسؤولني  ابنـاء قـدرات   لواشترك مع أمانة منظمة التجارة العاملية يف تنظيم حلقات عمل         
املكلفني مبفاوضات تيسري التجارة يف إطار منظمة التجارة العاملية املوجودين يف جنيـف ويف              

اد وعلى الصعيد الوطين، أجرت أمانة منظمة التجارة العاملية بقيادة ميسري األونكت          . العواصم
عمليات تقييم لالحتياجات واألولويات يف تنفيذ تيسري التجارة يف كل من بوركينا فاسـو              

 والـرأس األخـضر والـسنغال ومـايل         وتوغو وجزر القمر ومجهورية الكونغو الدميقراطية     
وواصل األونكتاد تقدمي الدعم إىل فرق العمل الوطنية املعنية بتيسري التجـارة            . وموريشيوس
نكتاد التنسيق مـع    وويواصل األ . وغينيا ومايل األخضر  يف كل من بنن والرأس      وبناء قدراهتا   
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وُنفذَّت يف إطـار برنـامج التـدريب        . مفوضية االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا     
برامج تدريبية يف جمال املـوانئ يف مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة              (TrainforTrade)التجاري  

قدَّم برنامج تدرييب من هذا القبيل إىل رابطـة وكـالء           ، سيُ ٢٠١٠ويف عام   . وموريشيوس
  .الشحن يف إثيوبيا

، أسهم مشروع مشترك مموَّل مـن الوكالـة الفرنـسية للتنميـة             ٢٠٠٩ويف عام     -٣٣
إيفاد بعثـة   ) أ( مركز التجارة الدولية يف تطوير القدرات التجارية لغانا وَشَمل           -واألونكتاد  

تدريب املرشدين الفنيني يف كوناكري على التعلم عن ُبعد؛         ) ب(تقنية بشأن تيسري التجارة؛     
تقدمي تـدريب  ) د(التدريب املستقبلية اليت تتضمن عنصراً للتعلُّم عن ُبعد؛    رصد أنشطة   ) ج(

  .خمتلط جيمع بني التعلُّم عن ُبعد والتعليم الوجاهي التقليدي

  قطاعات التجارة الدينامية واجلديدة  -٤  
تعزيز مشاركتها الفعالة يف القطاعات الدينامية على ساعد األونكتاد البلدان األفريقية     -٣٤
وتعاون األونكتاد مع شركة فيلبس امللكية لإللكترونيـات ومـع          . جلديدة للتجارة العاملية  وا

إنـارة  حكوميت جنوب أفريقيا وليسوتو على إقامة منشأة جتميع يف ليسوتو إلنتاج مصابيح             
ويستخدم هذا املصنع الـذي  . اقتصادية يف استهالك الطاقة لبيعها يف منطقة اجلنوب األفريقي     

بعض املعوَّقني، وكذلك  من النساء، م عامالً معظمه٢٥٠، ٢٠٠٩مارس /يف آذاربدأ تشغيله 
ديسمرب، /ويف كانون األول  . للجنوب األفريقي اإلمنائية  وُينتج سلعاً ُتصدَّر إىل منطقة اجلماعة       

نظَّم األونكتاد وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي حلقات عمل وطنية وإقليمية بشأن تعزيز تنمية             
ت الدينامية والصادرات اجلديدة يف ماسريو بليسوتو لصاحل قطاع األعمال التجاريـة    الصادرا

وُيعـدُّ  . لجنـوب األفريقـي   لوواضعي السياسات يف البلدان األعضاء يف االحتاد اجلمركي         
ويساعد األونكتاد  . األونكتاد دراسة وطنية بشأن القطاعات اجلديدة والدينامية لصاحل رواندا        

وزامبيا وموزامبيق على تدعيم سياساهتا العامة من أجل تنشيط القـدرات           كال من السنغال    
وأُجريت يف زامبيا وموزامبيق    . اخلالقة والتجارة واالستثمار تعزيزاً لالقتصاد األفريقي اخلالق      

 ةدراستان لتقييم الصناعات اخلالقة بغيـة حتديـد االحتياجـات واألولويـات والتوصـي             
واعُتمدت هذه االسـتراتيجيات يف حلقـيت       . ودر الدخل مل  إلجياد فرص الع  باستراتيجيات  

يونيه، /ويف حزيران ). يوليه/متوز(ويف لوساكا   ) يونيه/حزيران(عمل وطنيتني ُعقدتا يف مابوتو      
شارك األونكتاد يف تنظيم املنتدى األورويب األفريقي للتعاون الثقايف الذي أتاح منرباً لتقاسم             

  .املشاريع إقامةاملعارف وتبادل التجارب و

  املؤمتر األفريقي للنفط والغاز واملعادن  -٥  
ُعِقَد مؤمتر ومعرض األونكتاد األفريقي السنوي الثالث عشر للنفط والغاز واملعادن              -٣٥

وارد النفط  املستدامة مل دارة  اإللتقاسم التجارب حول    ) نوفمرب/تشرين الثاين (مبايل  يف باماكو   
ويـشجع  . متع به أفريقيا من موارد طبيعية إىل ثروة مستدامة    والغاز واملعادن بغية حتويل ما تت     
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البيانات املتاحة يف هـذا     ُحسن استغالل قيمة    القرار الصادر عن املؤمتر البلدان األفريقية على        
  .بتطوير املوارد الطبيعية وإدارهتاقدر اإلمكان القطاع من أجل النهوض 

  تطوير قطاع السلع األساسية  -٦  
امج السلع األساسية الزراعية يف جمموعة بلدان أفريقيا والبحـر الكـارييب            يف إطار برن    -٣٦

 مليـون يـورو، اضـطلع    ٤٥واحمليط اهلادئ، وهو مشروع ميوله االحتاد األورويب مببلغ قدره         
ذ األونكتاد، كجزء من بوابته اإللكترونيـة       نفَّفقد  . األونكتاد باألنشطة التالية يف قطاع الزراعة     

مشروعاً جتريبيـا لـنظم     ) InfoComm(د البيانات املتعلقة بالسلع األساسية      للمعلومات وقواع 
 يف الكامريون، وتلقـى التـدريب       (InfoShare)معلومات السوق يقوم على برناجمه احلاسويب       

ممثلـو وزارة التجـارة،     (موظفون تنفيذيون يف اجمللس الوطين للكاكاو والنب وكذلك مدربون          
أكتوبر، ُنظمت حلقتا   /ويف تشرين األول  ).  رابطات املنتجني  وممثلورؤساء تعاونيات املنتجني و   

عمل يف إطار عنصر تبادل السلع األساسية التابع لربنامج السلع األساسية الزراعيـة جملموعـة               
وتناولت حلقة العمـل األوىل لبنـاء القـدرات      . بلدان أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ     

 إمكانية إنشاء بورصة للسلع األساسية يف       )لس الوطين للكاكاو والنب   املعقودة باالشتراك مع اجمل   (
وُعقدت حلقة العمل الثانية يف لوساكا بزامبيا وتناولت حتسني         . وسط أفريقيا مقرها الكامريون   

أداء أسواق السلع األساسية يف شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي من خالل تطبيق نظم إيصاالت              
وأُقيمت حلقة العمل هذه بالتعاون مع السوق       . رى قائمة على السوق   للمستودعات وأدوات أخ  

  .املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي وجملس احلبوب لشرق أفريقيا

  الوصول إىل األسواق والزراعة  -٧  
عّزز األونكتاد عمله املتعلق بالوصول إىل األسواق، مركزاً على تدابري الصحة العامة              -٣٧

ونفـذ األونكتـاد    . ية وعلى االمتثال ملعايري السالمة الغذائية وشروط اجلودة       والصحة النبات 
مشاريع لبناء القدرات متصلة بالتجارة يف غينيا وموزامبيق ملساعدة منتجي ومصدري األغذية        
الزراعية الصغار واملتوسطي احلجم على حتسني قدراهتم وبناء هياكل أساسية وخدمات على            

لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات وزيادة دخـل       )  احلجر الصحي  مثل مرافق (جانب العرض   
منوذج لتطوير نظام مشترك "ويف غينيا، واصل األونكتاد تنفيذ مشروع . الفرد واحلد من الفقر

ويساعد هذا املشروع   ". بني القطاعني اخلاص والعام ملراقبة سالمة صادرات البستنة يف غينيا         
 االمتثال لتدابري الصحة العامة والصحة النباتية، واحلـصول         املنتجني ورابطات التصدير على   

، ورفـع   (GlobalGAP)على شهادة الشراكة العاملية من أجل املمارسة الزراعيـة الـصاحلة            
كفاءات الفنيني الوطنيني، وتلبية متطلبات الوصول إىل األسواق، وتعزيز القـدرة التنافـسية           

وحدة إدارة املشاريع الوطنية مبعدات تكنولوجيـا       وُزودت  ). التجريبية(التصديرية للمزارع   
ودرب املـشروع مفتـشني مـن       . املعلومات املوصولة بشبكة اإلنترنت والربيد اإللكتروين     

الوكاالت الوطنية الرئيسية ونظم حلقات عمل لصاحل املستفيدين الرئيسيني بـشأن تـدابري             
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دة، واملمارسات التصنيعية اجليـدة،     الصحة العامة والصحة النباتية، واملمارسات الزراعية اجلي      
، (HACCP)، ونقاط املراقبة احلرجـة وحتليـل املخـاطر    ISO 22000 وISO 9000ومعياري 

وكـان مـن مجلـة      . (GlobalGAP)والشراكة العاملية من أجل املمارسة الزراعية الصاحلة        
، Fabik Cooperative، وCooperative Burquiah(املستفيدين أيضاً ثالثة مـشاريع جتريبيـة   

، Cooperative Burquia مشروع حوجن). Kalo Enterprises – Union des Pommes de Terreو
 مزارع، يف احلصول على شهادة الشراكة العاملية مـن أجـل            ٥٠٠الذي ميثل ما يزيد عن      

  .(GlobalGAP)املمارسة الزراعية الصاحلة 

  التشغيل اآليل للجمارك  -٨  
وكان أكثر  .  بلداً أفريقيا  ٣٥ يف   (ASYCUDA)لبيانات اجلمركية   يطبَّق النظام اآليل ل     -٣٨
 قيد التنفيـذ يف     ASYCUDA مشروعاً من مشاريع املساعدة التقنية يف إطار برنامج          ٣٠من  

فعلى سبيل املثال، متت بالتعاون مـع أمانـة الـسوق           . أفريقيا، منها مخسة مشاريع إقليمية    
 زيادة عدد املواقع التشغيلية اليت تـستخدم نظـام          املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي    

ASYCUDA++              ليشمل كالً من إريتريا وجزر القمـر ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة 
 أو التحول إليه يف كل من ++ASYCUDAواستمرت أنشطة تنفيذ نظام   . وسوازيلند وسيشيل 

 مشاريع جديدة لتنفيـذ     واسُتهلت. بوتسوانا وغينيا والكامريون والكونغو ومالوي ونيجرييا     
وواصل األونكتاد  .  يف كل من سرياليون وغينيا االستوائية وغينيا بيساو        ++ASYCUDAنظام  

مع أمانة اجلماعة االقتـصادية والنقديـة       ) التدريب والتوثيق والدعم اإلقليمي   (دعم األنشطة   
. مي للنقل العابر  لوسط أفريقيا من أجل حتسني نظم اجلمارك الوطنية احلالية وتطوير نظام إقلي           

وجرى التركيز يف بادئ األمر علـى       . وحتصل هذه األنشطة على متويل من االحتاد األورويب       
 جنامينا وستعمم هذه األنشطة بعد ذلك على بلـدان املنطقـة   - بانغي ودواال -ممري دواال  

 القائمة على اإلنترنت يف كوت ديفوار،       ++ASYCUDAوبدأ تشغيل نسخة    . السبعة مجيعها 
واستمرت األنشطة التنفيذية يف كل من تـونس        . تشمل عملية التخليص اجلمركي بأكملها    ل

وقدمت يف إطار برنامج    . واجلماهريية العربية الليبية وزمبابوي وسان تومي وبرينسييب وليبرييا       
ASYCUDA++    وبناء القدرات لـصاحل  الدراية العملية  دورة تدريبية بشأن نقل      ٥٠ أكثر من
  . يقية املستفيدة على املستويني الوطين واإلقليميالبلدان األفر

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  -٩  
األوىل يف  : نظم األونكتاد واللجنة االقتصادية ألفريقيا دورتني تدريبيتني يف أفريقيـا           -٣٩

واألخرى يف الربـاط للبلـدان الناطقـة        ) يوليه/متوز(أديس أبابا للبلدان الناطقة باإلنكليزية      
وواصل األونكتاد، عن طريق برناجمه اخلاص بتكنولوجيا       ). ديسمرب/كانون األول (لفرنسية  با

املعلومات واالتصاالت واإلصالح القانوين، مساعدة حكومات بلدان مجاعة شرق أفريقيـا           
 على تنسيق قوانينـها املتعلقـة     ) أوغندا وبوروندي ومجهورية ترتانيا املتحدة ورواندا وكينيا      (
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وُنظمت باالشتراك مع جلنة األمم املتحدة للقـانون التجـاري الـدويل            . رباينبالفضاء السي 
(UNCITRAL)      لـصاحل  " اجلوانب القانونية للتجارة اإللكترونيـة    " حلقة عمل تدريبية بشأن

وعلى الصعيد اإلقليمي، أوصـت اللجنـة       ). سبتمرب/أيلول(املسؤولني املعنيني يف بوروندي     
بأن يعرض  أكتوبر  /تشرين األول  التابعة جلماعة شرق أفريقيا يف       التقنية لتكنولوجيا املعلومات  

والـذي أعـده   الفـضاء الـسيرباين    بقوانني القانوين لبلدان اجلماعة املتعلق مشروع اإلطار   
األونكتاد على اجمللس القطاعي للجماعة املعين بالنقل واالتصاالت واألرصاد اجلوية للنظر فيه            

ودعم األونكتـاد   . ٢٠١٠فرباير  /شباطع اجمللس القطاعي يف     ومن املقرر أن جيتم   . واعتماده
أيضاً حلقة العمل املعنية باإلطار القانوين والتنظيمي القتصاد املعرفة، اليت نظمتـها اللجنـة              
االقتصادية ألفريقيا أثناء اجتماع جلنة تسخري املعلومات والعلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية           

واستهل األونكتاد استعراضه األول لسياسة تكنولوجيا      ). ٢٠٠٩مايو  /أيار -أبريل  /نيسان(
وبعثة مايو  /أياروأُوفدت جلنة لتقصي احلقائق إىل القاهرة يف        . املعلومات واالتصاالت يف مصر   

  .٢٠١٠يناير /كانون الثاينثانية يف 
ويل وشارك األونكتاد يف تنظيم املشاورات املفتوحة األوىل املتعلقة مبواجهة حتديات مت            -٤٠

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية، اليت نظمها فريق األمـم املتحـدة املعـين              
ونوقشت مسألة متويل البنية التحتيـة األساسـية ووصـول اجلميـع إىل             . مبجتمع املعلومات 

وقدم عروضاً مسؤولون   . تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطبيقاهتا وحمتواها، وبناء القدرات      
  .يعو املستوى من أمانة الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا ومفوضية االحتاد األفريقيرف

  السياحة والسياحة املستدامة  -١٠  
يف مقر وزارة السياحة بأنغوال حلقة دراسية مـدهتا         نوفمرب  /تشرين الثاين أقيمت يف     -٤١

 ممثالً عن القطاعني العام ٢٩مخسة أيام العتماد السياحة املستدامة ألغراض التنمية، وحضرها         
ومسح التحليل املتعمق للمبادرة السياحية اليت نفذهتا أنغوال يف سان تومي           . واخلاص يف أنغوال  

وبرينسييب بتعزيز التعاون بني بلدان اجلنوب ونقل املمارسات الفضلى بني هـذين البلـدين              
  .ابعةوُبحثت التوصيات املتعلقة بإجراءات املت. الناطقني بالربتغالية

املشترك بني األونكتـاد    " تعزيز السياحة اجملتمعية املستدامة يف بنن     "واضطلع مشروع     -٤٢
ومركز التجارة الدولية بأنشطة على الصعيد احمللي، وخباصة يف جمتمعـات آبـومي وغانفيـه               

وأفضى ذلك إىل زيادة تبادل املمارسات الفضلى على الـصعيد احمللـي وإىل تعزيـز               . وأويده
حلقـة دراسـية    سبتمرب  /أيلولوأقيمت يف بنن يف     . احمللية يف ميدان السياحة املستدامة    القدرات  

ووضعت سلطات مدينة آبومي خطة لترميم املنازل التارخييـة يف          .  مشاركاً ٢٣تدريبية ضمت   
املدينة وحتويلها إىل فنادق صغرية يرتل فيها السياح الدوليون، وحصل املشروع على دعم تقين              

. (ECO-Benin)وعلى خربة تقنية قدمتها منظمة غري حكومية يف بـنن           ) فرنسا(  من مدينة أليب  
واملشروع معروض حالياً على السلطات الوطنية إلقراره وحيتمل متويله من موارد حملية متاحـة              

وشارك يف دورة اإلدارة احلديثـة للمـوانئ يف         . عن طريق النافذة الثانية لإلطار املتكامل املعزز      
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 مـدرباً   ٧٨ متعهداً من متعهدي املوانئ و     ١٦١التدريب التجاري يف جمال املوانئ      إطار برنامج   
وكونـاكري  ) الكـامريون (ودواال ) بـنن (ويِعد املشاركون من موانئ كوتونو . ومرشداً فنياً 

تقاريرهم النهائية لعرضها على هيئة من خرباء شبكة املوانئ متهيـداً           ) السنغال(ودكار  ) غينيا(
وانضم ميناء جيبويت إىل    . ٢٠١٠-٢٠٠٩األونكتاد يف جمال املوانئ يف الفترة       ملنحهم شهادات   

  .أكتوبر/تشرين األولالشبكة يف 

  السياحة والبيئة  -١١  
تعزيز القدرة التنافـسية للمـشاريع الـصغرية        "قدم مشروع حساب التنمية بشأن        -٤٣

منطقة اجلماعة االقتصادية   واملتوسطة احلجم يف قطاع السياحة يف ستة بلدان نامية أفريقية يف            
مشورة تقنية وأدوات وأدلة تعليمية، مبا يف ذلـك برنـامج حاسـويب             " لدول غرب أفريقيا  

لألونكتاد قائم على نظام الرباجميات احلرة واملفتوحة املصدر، وتدريب مسؤولني عمـوميني            
، ودعم رفيعي املستوى وأصحاب مصلحة من القطاع اخلاص على قضايا السياحة اإللكترونية

وعقدت . احلوار بني أصحاب املصلحة املتعددين والربط الشبكي للخرباء االستشاريني احملليني       
وباإلضافة إىل  . أربع جلسات إحاطة رفيعة املستوى يف بنن وبوركينا فاسو وغينيا وموريتانيا          

وبوركينـا فاسـو    ) مـايو /أيـار (ذلك، ُنظمت حلقات عمل وطنية يف كل من موريتانيا          
 من أصـحاب    ٣٣ويف بوركينا فاسو، تلقى     ). ديسمرب/كانون األول (وبنن  ) يونيه/حزيران(

وألغيـت احللقـة    .  من أصحاب املصلحة حلقة العمل     ٣٠ويف بنن، حضر    . املصلحة تدريباً 
ونظمـت  . ٢٠١٠الدراسية اليت كان مقرراً إقامتها يف غينيا ألسباب أمنية وأُجلت إىل عام             

يف " السياحة ألغرض التنمية  "حة اإللكترونية حلقة عمل بشأن      السيا/مبادرة التدريب التجاري  
وأنشأت بوركينا فاسو جلنـة     . يف سياق اإلطار املتكامل   ) سبتمرب/أيلول(بوسوتومي يف بنن    

لتعزيز الشراكة بني القطاعني العام واخلاص ورصد متابعة التوصيات املنبثقـة عـن احللقـة               
 الوجهات السياحية من أجل تعزيز أصول الـسياحة         الدراسية، مبا يف ذلك تنفيذ نظام إلدارة      

  .الوطنية على اإلنترنت
، وإىل )، كمباال، أوغندامايو/أيار(قُدِّم الدعم إىل املؤمتر األفريقي للمنتجات العضوية   -٤٤

وقدم الدعم أيضاً إىل حلقات عمل وطنية ). مايو/أيار(مؤمتر شرق أفريقيا للمنتجات العضوية 
 بشأن الزراعة العضوية يف كلٍ من إثيوبيـا وأوغنـدا وبورونـدي             ٢٠٠٩عقدت يف عام    

اسـتعراض عـام    "وصدر تكليف بإجراء دراسة عنواهنا      . ومجهورية ترتانيا املتحدة ورواندا   
وواصلت مبـادرة األونكتـاد للتجـارة البيولوجيـة         ". للزراعة العضوية يف شرق أفريقيا    

(BioTrade)      ستراتيجيات التنمية الوطنية ألوغندا وتعزيـز       دعم إدماج التجارة البيولوجية يف ا
القدرة التنافسية ملشاريع التجارة البيولوجية الصغرية واملتوسطة احلجم العاملـة يف قطـاعي             

واستكمل وضع نظـام لتقيـيم تـأثري التجـارة          . املكونات الطبيعية والتجارة باحلياة الربية    
وازيلند وناميبيا اختبارات ميدانية على     وأجريت يف كلٍ من أوغندا وس     . البيولوجية يف أوغندا  
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قطاعات مثل استخدام املكونات الطبيعية يف مواد التجميل واألغذية، واستغالل احليوانـات            
  . ، والصناعات احلرفية والسياحة املستدامة واحليوانات األليفةالربية يف صناعة اجللود

  نظام إدارة الديون والتحليل املايل  -١٢  
 ٢١ ل تقدمي دعمـه     (DMFAS)ألونكتاد إلدارة الديون والتحليل املايل      واصل نظام ا    -٤٥

بلداً من بلدان الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا لتعزيز قدراهتا البشرية واملؤسسية على              
ويف . إدارة الديون إدارة فعالة ومستدامة، ودعم احلد من الفقر، والتنمية واإلدارة الرشـيدة            

، ناقش مؤمتر األونكتاد السابع إلدارة الديون موضـوع إدارة الـديون            نوفمرب/تشرين الثاين 
  . بلداً أفريقيا٣٤واملالية العامة مع خرباء كبار يف جمال الديون من 

 الشراكات مع املنظمات املعنية بتقدمي مساعدة تقنية يف جمال          )دمفاس(وعزز برنامج     -٤٦
دوق النقد الدويل، واملؤسسة الدولية لتخفيف      إدارة الديون يف أفريقيا مثل البنك الدويل، وصن       

عبء الديون، ومعهد االقتصاد الكلي وإدارة الشؤون املالية لبلدان شرق وجنوب أفريقيـا،             
، ووحدة التدريب التقين التابعة للمصرف (Pôle Dette)ومشروع التدريب على إدارة الديون 

هلدف من ذلك اتباع هنج أمشل      وا. املركزي لدول غرب أفريقيا، ومصرف دول وسط أفريقيا       
حنو التصدي للتحديات املتعددة اجلوانب اليت تواجهها البلدان األفريقية يف بناء قدرهتا علـى              

 ومعهد االقتـصاد الكلـي      )دمفاس(، نظم برنامج    ديسمرب/كانون األول ويف  . إدارة الديون 
أن نظم إدارة الديون    وإدارة الشؤون املالية لدول شرق وجنوب أفريقيا حلقة عمل إقليمية بش          

وحـضر  . (DMFAS 6) احلاسويب )دمفاس(رض فيها اإلصدار األخري لربنامج يف زمبابوي، ُع
 علـى   )دمفـاس (وعرض برنامج   . مشاركون من أنغوال وأوغندا ورواندا وزامبيا وزمبابوي      

 عهد االقتصاد الكلي وإدارة الشؤون املالية لبلدان شـرق وجنـوب       ملبرنامج الزماالت التابع    
التدريب علـى   مشروع  ويعمل الربنامج حالياً، بالتعاون مع      .  مرشدين أفريقيا خدمات ثالثة  

 بـشأن حتليـل   ٢٠١٠، على تنظيم حلقة عمل مشتركة يف عام (Pôle Dette)إدارة الديون 
 سـاهم برنـامج     ٢٠٠٩نـوفمرب   /تشرين الثاين ويف  . حافظة الديون يف بلدان غرب أفريقيا     

 (Pôle Dette)اليت نظمها مشروع التدريب على إدارة الديون اإلقليمية  يف حلقة العمل )دمفاس(
 ١٣ وكـان ). نوفمرب/تشرين الثاين (إصدار دليل عملي إلجراءات الديون يف الكامريون        بشأن  

وعلى املستوى القطري، يقدم الربنامج حالياً مـساعدة        .  يف حلقة العمل هذه    بلداً أفريقياً ممثالً  
  .بلداً أفريقياً ٢٢تقنية مباشرة إىل 

ولدى ما يقرب من نصف البلدان صناديق استئمانية ممولـة للمـشاريع القطريـة؛              -٤٧
وفيمـا خيـص    . ولذلك، ُنظِّمت األنشطة على الصعيد الوطين وفقاً لوثائق املشاريع املوقَّعة         

 البلدان اليت ليست لديها مشاريع نشطة، أتاح الربنامج أيضاً خدمة دعم متصلة من جنيف إىل
ويشمل ذلـك خدمـة     . مستخدمي نظام دمفاس، بتمويل من صندوقه االستئماين املركزي       

وواصـل برنـامج    . الدعم الفين وإتاحة التحديثات والتحسينات املُدَخلة على نظام دمفاس        
دمفاس تعيني موظف من موظفيه يف باماكو مبايل لزيادة تعزيز الدعم اإلقليمي املقدَّم للبلدان              
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ومشلت األنشطة القطرية املموَّلة من املشروع تركيـب برنـامج          . ة بالفرنسية األفريقية الناطق 
، وكذلك تركيب نسخة حمدَّثة )وزارة املالية( بيساو -دمفاس احلاسويب للمرة األوىل يف غينيا 

وبرنامج دمفاس احلاسويب متاح    ). وزارة املالية (وجيبويت  ) املصرف املركزي (كاملة يف أنغوال    
وتشمل النتائج املُحـرزة حتـسني      . نية واإلنكليزية والفرنسية واآلن بالربتغالية    باللغات اإلسبا 

ومشلت بعثات بناء القدرات إعداد جداول زمنية إلقرار بيانـات          . القدرة على إدارة الديون   
الديون لكل من تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى ومجهورية الكونغو الدميقراطية والـسودان            

شرات إحصائية لكل من توغو ومجهورية أفريقيا الوسطى والسودان         ومصر، وكذلك إعداد ن   
  .ومصر، فضالً عن مشروع استعراض احلافظة لكل من السودان ومصر

اغتنـام  "واشترك األونكتاد مع وزارة التجارة الصينية يف تنظيم حلقة دراسية بشأن              -٤٨
ملسؤولني حكوميني  ) توبرأك/تشرين األول (يف مدينة ووهان    " فرص العوملة ومواجهة حتدياهتا   

. وُعرضت نتائج حبوث األونكتاد بشأن العوملة واسـتراتيجيات التنميـة         . من البلدان النامية  
وأتاحت الدورة التدريبية املتعلقـة     . وشارك مسؤولون إداريون كبار من عدة بلدان أفريقية       
 ُعقدت يف القاهرة اليت) ١٦٦الفقرة (بالقضايا الرئيسية يف جدول األعمال االقتصادي الدويل  

  .مبصر، فرصة لتبادل نتائج هذه البحوث والتوصيات السياساتية

  سياسات االستثمار وبناء القدرات  -١٣  
نظَّم األونكتاد حلقات عمل تدريبية يف جمال تشجيع االستثمار لدبلوماسيني من بنن              -٤٩

مـن الوكـاالت    ، وملسؤولني من وكالة تشجيع االستثمار وغريهـا         )يوليه/كوتونو، متوز (
، وللبلـدان املنخفـضة     )ديـسمرب /مابوتو، موزامبيق، كانون األول   (احلكومية يف موزامبيق    

، وساهم يف حلقة العمل املُنظمـة       )جنيف(الدخل، مبا فيها هذه الفئة من البلدان يف أفريقيا          
ماليزيا، كواالملبور، (ملسؤويل تشجيع االستثمار يف الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي 

وباإلضافة إىل ذلك، اشترك األونكتاد ووزارة التجـارة الـصينية يف           ). نوفمرب/تشرين الثاين 
). سـبتمرب /تشانغتشون، الصني، أيلـول   (تنظيم املنتدى الدويل السادس لتشجيع االستثمار       

ات وتناول املنتدى اآلثار الفورية واألطول أجالً لألزمة االقتصادية وقدَّم إىل واضعي السياس           
ومسؤويل تشجيع االستثمار إرشادات حول كيفية استبقاء االسـتثمار واإلعـداد للتعـايف             

وجيـري وضـع    .  بلداً أفريقيـاً   ١٩وضم املشاركون مسؤولني حكوميني من      . االقتصادي
. اللمسات األخرية على أدلة االستثمار لكل من بنن وجزر القمر ورواندا وزامبيا واملغـرب             

 يف بنن، وهو نظام يرمي إىل إدارة طلبات         (i-Track)قب اإللكتروين   وجيري تركيب نظام التع   
املستثمرين اإللكترونية اخلاصة بتراخيص االستثمار وتعقب املـستثمرين مـن خـالل دورة     

وقدَّم األونكتاد إىل البلدان النامية اخلارجة من نزاعات معلومات مفيدة عن كيفية            . االستثمار
وتـستند هـذه    . باشر لتعزيز االستقرار والتنمية االقتـصاديني     اجتذاب االستثمار األجنيب امل   

وواصل األونكتاد تقدمي تطبيقات للحكومة اإللكترونية      . املعلومات املفيدة إىل جتربة موزامبيق    
مكيفة حسب الطلب من أجل االرتقاء بالشفافية والكفاءة يف اإلجراءات اإلداريـة للقيـام              
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واسُتكمل تقرير استشاري ألوغندا    . القمر ورواندا ومايل  باألعمال التجارية إىل كل من جزر       
  . عن األبعاد اإلمنائية للملكية الفكرية

  اتفاقات االستثمار الدولية  -١٤  
ت إثيوبيا خدمات استشارية بشأن االتفاقات اإلقليمية وتسوية املنازعات بـني           طلب  -٥٠

ئيسية يف اتفاقـات االسـتثمار      املستثمرين والدول ودورة تعليمية عن ُبعد بشأن القضايا الر        
وطلبت غانا جلسة استشارية بشأن قضايا ُمحـددة يف         . الدولية لصاحل املسؤولني احلكوميني   

وعقد حلقة عمـل  . اتفاقات االستثمار الدولية وبشأن معاهدات االستثمار الثنائية النموذجية       
وطلبـت  .  الغانيني بشأن تشجيع االستثمار وسياسات االستثمار الدولية لصاحل الدبلوماسيني       

غينيا احلصول على دورة للتعلم عن ُبعد وأخرى حبضور املشاركني عن موضوع اتفاقـات              
وقُدِّمت إىل سرياليون مساعدة يف التفاوض على معاهـدات االسـتثمار           . االستثمار الدولية 

خـضر  وُنظِّمت يف بوتسوانا والـرأس األ     . الثنائية ويف إعداد معاهدة استثمار ثنائية منوذجية      
حلقتا عمل بشأن تشجيع االستثمار واتفاقات االستثمار الدولية يف إطار برنامج اإلجناز كأمم     

وطلبت أمانة اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي إىل األونكتـاد أن ُيجـري            . متحدة واحدة 
ي وجير. استعراضاً ملشروع فصل االستثمار يف اتفاق الشراكة االقتصادية مع االحتاد األورويب          

يف هذا السياق استعراض معاهدات االستثمار الثنائية الـيت أبرمتـها سـوازيلند وليـسوتو             
وُنظِّمت يف سوازيلند حلقة عمل وطنية بشأن اتفاقات االسـتثمار واملنافـسة،            . وموزامبيق

وقُدِّمت مساعدة تقنية خمصصة إىل كل من اجلزائر وبنن وبوركينا فاسو وبوروندي وتـشاد              
زر القمر وجيبويت والسنغال وغابون وغينيا والكامريون وكوت ديفـوار          وتوغو وتونس وج  

ومايل واملغرب وموريتانيا من خالل دورة تدريبية إقليمية بشأن تشجيع االستثمار ومحايتـه             
وُنظِّمت يف كل من إثيوبيا وبنن وغانا حلقة عمل تدريبية         . للبلدان األفريقية الناطقة بالفرنسية   

  .ضايا الناشئة يف اتفاقات االستثمار الدوليةبشأن االجتاهات والق

  تطوير املشاريع  -١٥  
تيسرياً لبناء توافق اآلراء وتبادل املمارسات الفُضلى يف جمال تطوير املـشاريع بـني                -٥١

اخلاص بأفريقيا، الـذي    ) إمربيتيك(البلدان األفريقية، أطلق األونكتاد منتدى تنظيم املشاريع        
يقدم خدمات استشارية يف بلدان مثل أوغندا ومجهورية ترتانيـا       يعقد حلقات عمل منتظمة و    

 املوجودة يف أفريقيا يف حتـسني       ١٥ل وأسهمت مراكز إمربيتيك ا   . املتحدة وزامبيا وموزامبيق  
 ٢ ٥٠٠مـن   ونتيجة لذلك، متكَّـن أكثـر       . مهارات املشاركني يف جمال األعمال التجارية     
طة احلجم من حتويل نشاطها الزراعي من مستوى       مشروع ريفي من املشاريع الصغرية واملتوس     

وشاركت أوغندا وزمبابوي يف األسـبوع العـاملي        . الكفاف إىل مستوى املشاريع التجارية    
. لتنظيم املشاريع، وهو مبادرة ترمي إىل تشجيع روح تنظيم املشاريع يف صفوف الـشباب             

سنوات املعين بتطوير املشاريع    وعلى صعيد السياسة العامة، استعرض اجتماع اخلرباء املتعدد ال        
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وبناء القدرات يف العلم والتكنولوجيا واالبتكار إطار السياسة العامة وجمموعـة املؤشـرات             
  .للرصد والتقييم يف هذه اجملاالت

  املشاريعإدارة   -١٦  
 بلداً أفريقياً اجتماع الفريق احلكومي الدويل العامل املعين باملعـايري           ٢٦حضر ممثلو     -٥٢

وانُتخب يف عـضوية    ). أكتوبر/تشرين األول ( للمحاسبة واإلبالغ املعقود يف جنيف       الدولية
الفريق احلكومي الدويل كل من إريتريا وبنن وبوتسوانا وبوروندي وتونس وجنوب أفريقيـا        

ونظم األونكتـاد،   . وتناول االجتماع مواضيع احملاسبة واإلبالغ واإلدارة     . وناميبيا ونيجرييا 
اد الدويل للمحاسبني، حلقة عمل بشأن التنفيذ العملي للمعـايري احملاسـبية   بالتعاون مع االحت  

وقدم خرباء من مجهورية ترتانيا املتحدة والسودان وكينيا عروضـاً يف           . الدولية للقطاع العام  
ونظـم  . االجتماع، وتقامسوا جتارهبم يف جمال تنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطـاع العـام       

يونيه، بالتعاون مع مركز املديرين املصريني، دورة تدريبية يف القـاهرة           /حزيراناألونكتاد يف   
  .الشركاتإدارة مبصر بشأن اإلفصاح عن بيانات 

  التأمني  -١٧  
يتعاون األونكتاد مع املنظمة األفريقية للتأمني ومع املركز األفريقي للتأمني ضد خماطر         -٥٣

يع الصغرية يف املغرب إىل منتجات التمويـل        الكوارث ويقود مشروعا لتعزيز وصول املشار     
سياسـاتية  جرى يف املغرب حتليل لتحديد الصعوبات وتزويد احلكومة بتوصيات          وُي. التأمنيو

  .٢٠١٠وسيطلق مشروع مماثل يف تونس يف عام . وتنظيمية
              ونظم األونكتاد اجتماعا بـشأن بنـاء القـدرات لقطـاع التـأمني يف أفريقيـا                  -٥٤

تحديات وحتديد اجملاالت اليت ميكن أن يـسهم فيهـا          الملناقشة   )٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٣(
 قرص مدمج ملداوالت االجتماع بغية      عد أيضاً وأُ. األونكتاد يف تعزيز قطاع التأمني يف القارة      

اجملتمع الدويل للتحديات اليت يواجهها قطاع التأمني يف أفريقيـا واجتـذاب الـدعم              تنبيه  
ويف سياق مشروع بنـاء القـدرات       . ددة بالتعاون مع املنظمة األفريقية للتأمني     للمشاريع احمل 

تعزيز تطوير املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم واحلصول على التمويل والتأمني يف            "باملتعلق  
 دراستني عن حصول املشاريع الـصغرية واملتوسـطة   ، أجنزت األمانة مؤخراً  "املغرب وتونس 

 . ومنتجات التأمني يف املغرب، مشفوعتني بتوصيات حمددةاملالية ت دمااخلاحلجم على 

  أنشطة التدريب   -١٨  
نظم املعهد االفتراضي، بدعم من فنلندا، ثالث حلقات عمل وطنية للتطوير املهين يف               -٥٥

 .مجهورية ترتانيا املتحدة والسنغال   من أوغندا و   أكادميينيجمال حتليل البيانات التجارية لصاحل      
ظمت للعاملني يف جامعة موريشيوس حلقة عمل بشأن السياسة التجاريـة واملفاوضـات             وُن

ومول برنامج الزماالت التابع للمعهـد      . التجارية وأخرى بشأن لوجستيات التجارة الدولية     
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وأوغنـدا  بيـا   من إثيو (أفارقة  أكادمييني  حكومة فنلندا، إقامة مخسة     الذي ترعاه   االفتراضي،  
. ملدة ستة أسابيع يف جنيف للعمل على مشاريع حمـددة         ) ملتحدة والسنغال ومجهورية ترتانيا ا  

من جامعة القاهرة وجامعة    أكادمييون  وعزز  . من األونكتاد " مرشدون فنيون  "وتعهدهم مجيعاً 
عـن  الراهنـة  امعة ماكرييري خرباهتم يف القضايا االقتصادية الدولية     جبنريويب وكلية التجارة    

املواد التعليمية للمعهد االفتراضي املتعلقـة باتفاقـات التجـارة       لتكييفجراء حبوث   إطريق  
إىل كلية التجـارة    ودراسياً    استشارياً وقدم املعهد االفتراضي دعماً   .  مع احتياجاهتم  اإلقليمية

كااليف يف بنن بـشأن تطـوير بـرامج          -بومي  ، وإىل جامعة آ   أوغنداجبامعة ماكرييري يف    
  . همااملاجستري املتصلة بالتجارة في

وبغية إبقاء املندوبني يف البعثات الدائمة يف جنيف على علم ببحوث األونكتـاد يف                -٥٦
، ٢٠٠٩، ُنظمت ثالث دورات قصرية يف خريف عام الراهنةجمال القضايا االقتصادية الدولية   

يف جماالت الوقود البيولوجي، واحلواجز غري التعريفية، وتسوية املنازعات بـني املـستثمرين             
وستنظَم دورتان إضافيتان يف .  بلداً أفريقيا١٥ً مندوباً من ١٩وحضر هذه الدورات . ولوالد
 .٢٠١٠أبريل / نيسان-مارس /آذار

وقُدمت دورتان  . وقُدمت يف دكار دورة لتدريب املدربني بدعم من حكومة اليونان           -٥٧
ية يف جيبويت يف    أغسطس والثان /لتدريب املرشدين الفنيني، األوىل يف كوناكري بغينيا يف آب        

 حلقـتني   (TrainforTrade)ونظم برنامج التدريب التجـاري      . ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول 
سبتمرب بشأن اإلدارة العصرية للموانئ لصاحل الشبكة الناطقة بالربتغاليـة،          /دراسيتني يف أيلول  

 من ستة    مشاركاً ٣٥هاتني احللقتني الدراسيتني ما جمموعه      وحضر  . بالتعاون مع ميناء لواندا   
 وكذلك من وزارة النقـل      لواندا وكابيندا وسويو ونامييب ولوبيتو وأمبومي،     موانئ  موانئ هي   
شركة ميناء وبالتعاون مع . UNICARGAS SOGESTER العامة للجمارك ومؤسسة واملديرية

 -يونيـه   /يف حزيـران  ) يرلنداآ(يرلندية، ُنظمت يف دبلن     اآلاملعونة  دبلن وبدعم من مؤسسة     
. لعاملني يف املوانئ الناطقة باإلنكليزيـة     لصاحل ا وليه حلقة عمل ثانية لتدريب املدربني       ي/متوز

وتلقى مشاركون من مجهورية ترتانيا املتحدة وجيبويت وغانا، مع ممثلني عن موانئ آسـيوية،              
 .تدريباً على أساليب وأدوات اإلدارة يف املوانئ

دارة العصرية للمـوانئ يف مجهوريـة       وقُدمت الوحدات األربع األوىل من دورة اإل        -٥٨
 من متعهدي تشغيل املوانئ، منهم سـت نـساء يف مينـاء دار               متعهداً ٢٥ لترتانيا املتحدة   

 مديراً من مديري املوانئ والعمليـات،       ٢٧ لوُعقدت دورة مماثلة يف ميناء تيما بغانا        . السالم
 .منهم ست نساء

  العلم والتكنولوجيا واالبتكار  -١٩  
إىل البلدان األفريقية من خـالل      )  دورات تدريبية  ١٠(ألونكتاد مساعدة تقنية    قدم ا   -٥٩

، ُنظمت دورة تدريبية بشأن أمن الفـضاء        ٢٠٠٩عام  ويف  . شبكة مراكز التفوق التابعة له    
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ويف جمـال   .  مشاركاً من بلدان أفريقيـة     ١٥حضرها  السيرباين يف تونس العاصمة بتونس،      
تصاالت ألغراض التنمية، يساعد األونكتاد البلدان األفريقية       تسخري تكنولوجيا املعلومات واال   

  .على هتيئة بيئة مواتية لالستفادة من الفرص اليت تتيحها هذه التكنولوجيا
 ،وملساعدة البلدان األفريقية على حتسني قياس اقتصاد املعلومـات، نظـم األونكتـاد      -٦٠

إحدامها يف أديس أبابـا     : يف أفريقيا دريبيتني  ت دورتني   ،باالشتراك مع اللجنة االقتصادية ألفريقيا    
واألخرى يف الرباط للبلدان الناطقة بالفرنـسية       ) ٢٠٠٩يوليه  /متوز(للبلدان الناطقة باإلنكليزية    

 مساعدة حكومات مجاعة    ٢٠٠٩وواصل األونكتاد يف عام     ). ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول (
مواءمة قوانينها  على  ) تحدة ورواندا وكينيا  أوغندا وبوروندي ومجهورية ترتانيا امل    (شرق أفريقيا   

اخلاصة بالفضاء السيرباين من خالل تنظيم حلقات عمل تدريبية مع األونسيترال وعقد حلقات             
 .عمل مع اللجنة االقتصادية ألفريقيا بشأن اإلطار القانوين والتنظيمي القتصاد املعرفة

  االستنتاجات  -رابعاً   
ات األخرية، دعمه املقدم إىل البلدان األفريقية يف جمـاالت          يف السنو عزز األونكتاد،     -٦١

مثل التجارة، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والتمويل وإدارة الـديون، واالسـتثمار           
ويستمر عمل األونكتاد يف    . ، والسياحة والبيئة  والعلم والتكنولوجيا واالبتكار  األجنيب املباشر،   

 توجيه انتباه اجملتمع الدويل إىل حتديات التنمية اليت تواجهها     جمال البحث وحتليل السياسات يف    
العميقـة واملـستمرة يف     التخلف والفقـر    مشاكل  ودون بذل جهود خاصة ملعاجلة      . املنطقة
 مع ما يترتب على ذلك من       ،، فإن عدد األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع سيزيد         املنطقة

  .إلمنائية لأللفيةعواقب وخيمة بالنسبة إىل بلوغ األهداف ا
معظم أقل البلدان منواً يف أفريقيا على الوفاء باألهداف         ويتزايد القلق إزاء عدم قدرة        -٦٢

. ٢٠١٠-٢٠٠١اإلمنائية لأللفية واألهداف املدرجة يف برنامج العمل ألقل البلدان منواً للعقد            
حتدي التنمية واحلد   ملواجهة  ويعزى هذا جزئياً إىل عدم وجود سياسات وطنية ودولية مناسبة           

دعت  كما   ،البحث عن ردود سياساتية بديلة    ولذلك ال بد من     . من الفقر يف أقل البلدان منواً     
 .إىل ذلك خمتلف تقارير األونكتاد الرئيسية

العمـل البحثـي    ملدى تأثري   وعلى الرغم من صعوبة تقدمي تقييم كامل وموضوعي           -٦٣
األفريقية فقد  لبلدان  لقدرات املؤسسية والسياساتية    والتحليلي الذي تضطلع به األمانة بشأن ال      

الواردة يف  دأبت هذه البلدان وشركاؤها يف التنمية على تقدير النتائج والتوصيات السياساتية            
العمل البحثـي   السياساتية اليت يتضمنها    وتساهم االستنتاجات والتوصيات    . تقارير األونكتاد 

 لبلدان املنطقة على الصعيدين العاملي والـوطين      ألمهية  ذات ا والتحليلي يف زيادة فهم القضايا      
 .وبناء توافق اآلراء حوهلا
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وفيما يتعلق بالتعاون التقين، مسح الدعم املقدم من األونكتاد بتعزيز القدرات البشرية              -٦٤
وتقدر البلدان األفريقية الدعم املقدم إليها من األمانة كما يدل          . واملؤسسية للبلدان األفريقية  

 .ى ذلك الطلب املتزايد على املساعدة التقنية واخلدمات االستشاريةعل

توافق اآلراء األفريقي بشأن القضايا العامليـة ذات        بلورة  وأسهم األونكتاد أيضاً يف       -٦٥
وزادت أنشطة بناء القدرات املقدمة بشأن التجارة املتعددة األطراف وتغـري    . األمهية للمنطقة 

. ريقية على محاية مصاحلها يف مفاوضات جولة الدولة وتغري املنـاخ          املناخ قدرة البلدان األف   
وسيواصل األونكتاد تقدمي دعمه يف هذه اجملاالت لضمان مشاركة البلدان األفريقية مشاركة            

 .فعالة يف هذه املفاوضات

واشترك األونكتاد مع مفوضية االحتاد األفريقي يف مشروع لتشجيع نـشر نتـائج               -٦٦
إقامة حوار منتظم مع أصحاب   املنشودة  وتشمل األهداف   .  السياسات نأبشوتوصيات حبوثه   

تقرير أقـل   املصلحة املعنيني املوجودين يف أفريقيا ملناقشة نتائج البحوث واألنشطة يف سياق            
 من خالل التنظيم املشترك حللقات دراسـية        التنمية االقتصادية يف أفريقيا    وتقرير   البلدان منواً 

 أصحاب املصلحة األفارقة على الصعيدين احمللي واإلقليمي، وكذلك         وحلقات عمل لتدريب  
 .التحديات واالحتياجات اليت تواجهها البلدان األفريقيةإىل الشركاء يف التنمية لتنبيه 

وعزز األونكتاد أيضاً شراكته مع منظمات أفريقية أخرى مثل جلنة األمم املتحـدة               -٦٧
 األفريقي، واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، والسوق االقتصادية ألفريقيا، ومصرف التنمية   

املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي، واالحتـاد األفريقـي لألحبـاث االقتـصادية،             
ومسحت هذه الشراكات التعاونية لألونكتاد بتعزيـز تـأثري         . واملؤسسات املتعددة األطراف  

  .أنشطته يف املنطقة

        


