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 جملس التجارة والتنمية

 ة والستون، اجلزء األولامسالدورة اخل
 2018 هحزيران/يوني 12-4جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت 10البند 
 صذاحلمسامهة األونكتاد يف تنفيذ  رذمجما اللمذ  

 2020-2011أق  البلدان منوًا لللقد 

األنشذذ ة اجنجذذزة يف  تذذار تنفيذذ  رذذمجما اللمذذ  لصذذاح أقذذ  البلذذدان منذذواً   
 2020-2011لللقد 

 م كمة من أمانة األونكتاد  

 موجز تنفيذي  
من بررمم  الممرل لحلراق أقرل الب ردان  156و 153أُعد هذا التقرير عماًل ابلفقرتني  

(. ويمرررررر  هرررررذا A/CONF.219/7 - اسررررلنبول)برررررمم  عمرررررل  2020-2011منررررواً ل مقرررررد 
ا بررني الربرر  مررلفرر   ايف  ، يف كررل نكررن مررن أنكرران عم رره،التقريررر األنةررليت الررا أألزهررا األون تررا 

فا   ، إىل جانررررررو الرررررردنو  امل ررررررت2018والربرررررر  األول مررررررن عررررررا   2017عررررررا  الثررررررا  مررررررن 
 والتوصيات بةأن ال ياسات ل مضي ُقدماً.
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 مقدمة  
عمرررل اسرررلنبول مرررؤملر األمرررم املتحرررد  الرابررر  املمررر   قرررل الب ررردان منرررواً يف  اعتمرررد بررررمم    -1

ا ييت جتماعييت واالقتحلالتنمييت االحتدايت شىت . ويرمي الربمم  إىل التغ و ع ى 2011أاين/مايو 
الغرراايت ألهررداو و الررا تمرر   الةرررقيت األألقررر واألجملررمف مررن انتمرر  الرردوا عررن  ريرر  تبيرران ا

ات األولويرريت الررا ذ، إىل جانررو عررد  مررن انرراالت 2020احملررد   الررا يتمررني ب وولررا   ررول عررا  
، 2016يف عررررا  و ات بةررررأ ا. جيررررو ع ررررى أقررررل الب رررردان منررررواً وشررررركا لا ا منررررا يني ا رررراذ إجرررررا 

مرا  منتحلرف استؤملر ممن تقد  ابجتاه األهداو والغاايت يف  حرز  استمر  انتم  الدوا ما أُ 
ربمم  زامره  هرداو الرد  أليره التيف أنلاليا، تركيا، واعتمد إعالمً سياسياً جيراملمقو  املد  ل ربمم  

  ويدعو أليه إىل ت ري  تنفيذه.
عرد  حتقير  حق  المديرد مرن أقرل الب ردان منرواً تقردماً كبرهاً ابجتراه  ،ربمم ومنذ اعتما  ال -2

 الّ تتحقرر ه يرررجأ أيةرره إىل أنررال  ري كممموعرريت  هررذه الب رردان مرن أهداألرره وواايترره. بيررد أن أ ا 
 يف اجللو  املبذوليت لدعم تنفيذه.  فر دث حتواايت الربمم ، ما مل 

واً كممموعرريت أقرررل ممرردل منرررو يف النررات  احمل ررري ، سررم ت أقرررل الب رردان منررر2016ويف عررا   -3
مررردل النمررررو يف ميف املا ررريت. ومرررن املتوقررر  أن يرتفررر   3.8 حيرررل ب ررر  - 2000ا مجررراا منرررذ عرررا  

يف املا ررريت  7ي مم  وهررر ون الغايررريت احملرررد   يف الررررب  بقرررىال رررنوات القا مررريت، إال أنررره مرررن املررررجأ أن ي
 وإىل  ررا  ال يُررذكرالررذي ي يتتقدمررو إىل تمررايف الب رردان املسررنوايً. ويمررو  التبررا ؤ يف انتفررال ممرردل النمرر

لل رو احمل ري ا إىلمي ه االسر اتيير، إىل جانرو إعرا   التوجأخرر  التبا ؤ الذي تةلده ب دان مميريت
 عرررراتن النزا. كمررررا أاألساسرررييت يف االقتحلرررا  الحلرررري ، الرررذي لرررره تبمرررات ع ررررى الل ررررو ع رررى ال رررر  

 نمو.حتقي  ال يفاآلمال تتبخر  جم ت قد اً لب دان منو ال ياسييت يف عد  من أقل ا واخلالألات
وابملثرررل، وع رررى الرررروم مرررن الررردو احملرررد  يف الرررربمم  املتمثرررل يف مضررراعفيت نحلررريو أقرررل  -4

لا تحلررحالب رردان الناميرريت مررن الحلررا نات المامليرريت مررن ال رر   واخلرردمات، شررلدت انموعرريت ا رردان 
. ويف الوقررررت نف رررره، 2016املا رررريت يف عررررا  يف  0.92إىل  2013يف املا رررريت يف عررررا   1.09 مررررن

تتواصل اجللو  الرامييت إىل التنوي  والتحويل الي  ي بوته  شرديد  الرب: ف ألمتوسر: ححلريت ال ر   
 63إىل  2015يف املا ريت يف عرا   65.5من صا نات أقرل الب ردان منرواً قرد اشفرا شري،اً مرا، مرن 

قرد زا   (1)األساسييت متمد ع ى ال   ا تواً ال، إال أن عد  أقل الب دان من2016يف املا يت يف عا  
مرن صرا نات أقرل األساسرييت اشفا  ححليت ال     ماب داً. وعالو  ع ى ذلك،  39إىل  38من 

، عرو  أن ي رون عالمريت مرن األساسرييت الب دان منواً إال انم را  الشفرا  الحلرا نات مرن ال ر  
 عالمات التحول الي  ي امل تدا . 

مرن  من أقل الب ردان منرواً تقدمره ابجتراه التخرر   النمو، واصل عد ؤ ابتوع ى الروم من  -5
،  رجررت وينيررا االسررتوا ييت مررن انموعرريت، ألأصرربأ بررذلك عررد  2017. ألفرري عررا  هررذه انموعرريت

 2020 ررردان اخرررران )ألرررانواتو يف عرررا  . ومرررن املتوقررر  أن يتخرررر  ب  مخ ررريت ب ررردانالب ررردان املتخرجررريت 

__________ 

يف املا ريت  60يمرَّو ب د من الب دان  نه ممتمرد ع رى ال ر   األساسرييت إذا كانرت ال ر   األساسرييت تةر ل أكثرر مرن  (1)
يف املا رريت مررن  50ا  بب رو  مرن صررا ناته مرن البضررا   التمانيريت. وإذا كانررت عتبريت االعتمررا  ع رى ال رر   األساسرييت تقرر

  ب داً.  41ىل يت يرتف  إملمتمد  ع ى ال    األساسيصا نات البضا   التمانييت، ألإن عد  أقل الب دان منواً ا
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االجتمرررررراعي   لمررررررا ا ررررررااأ ا  ملررررررت احملاأل رررررريت ع ررررررى م ررررررتو ( إذا مررررررا 2021وأنغرررررروال يف عررررررا  
الذي يمقد كل ثالث سرنوات  واالقتحلا ي. وأثنا  مؤملر االستمرا  اخلاص بف،يت أقل الب دان منواً 

  بررو ن وكريبررا  يرريت أن توصرري بتخررر  ا منا ات  ياسررال، قرررنت جلنرريت 2018قررد يف عررا  الررذي عُ و 
وميامنرران  برنغال ي  ومجلونيريت الو الدرقرا يريت الةرمبييتوسران ترومي وبرين ريج وجرزن سر يمان. أمررا 

ترروألرت أليلررا ممررايه التخررر  ألول مررر . بيررد أنرره يتمررني ع يلررا أن ت ررج املمررايه مررر   نيرريت أثنررا   دألقرر
ن ر ، حىت يُ 2021واملقرن عقده يف عا  املقِبل ستمرا  الذي يمقد كل ثالث سنوات، المؤملر ا

 يف أمر  رجلا. 
ون تا   عماً حمد  الدو ألقرل الب ردان منرواً منرذ أنةرأت اجلمميريت المامريت ل مرم   األوقدّ  -6

وال يررزال ي رراعد هررذه الب رردان أليمررا تبذلرره مررن جلررو  لب ررو   1971املتحررد  هررذه الف،رريت يف عررا  
األهداو والغاايت احملد   يف الربمم . ويقد  هذا التقرير أل ر  عامريت عرن أنةرليت األون ترا  الرا 

 2017 عمررراً ل رررربمم  يف الفررر   مرررا برررني ني ررران/أبريل  كرررل نكرررن مرررن أنكررران عم ررره،  ، يفأألزهرررا
 . 2018واذان/مان  

 البحث والتحلي  -أولً  
لفريرررد  الرررا تمررر   تنميتلرررا، مل ررراعد  أقرررل الب ررردان منرررواً يف التغ رررو ع رررى التحررردايت ا -7

املتم ررر   قرررل الب ررردان منرررواً التقريرررر األون ترررا  عم ررره يف البحرررل والتح يرررل. ألتقريرررره املمنرررون  واصرررل
، ي رر : الضررو  ع ررى  ون ا حلررول ع ررى ف ا حلررول ع ررى خرردمات اللاقرريت التحوي يرريت2017 لمررا 

اللاقيت يف خضم عم ييت التحويل الي  ي الا تةلدها أقل الب دان منواً ويةرد  ع رى أةيريت جملرمان 
وإمنا لت بييت احتياجات ا حلول ع ى اللاقيت ليس لت بييت االحتياجات االستلالكييت احمل ييت ألح و، 

المم يات ا نتاجييت أيضاً. وعالو  ع ى ذلك، يمر  التقرير س   يت من التوصيات ل ي أتخذها 
 الب دان بمني االعتبان عندما ت ون بحلد  وجمل  سياساهتا الو نييت يف جمال اللاقيت. 

ؤشرررات ويرصررد األون تررا  مررن كثررو التقررد  الررذي حترررزه أقررل الب رردان منررواً أليمررا يتم رر  م -8
، 2018إمنا ييت أساسييت وما حترزه من تقد  يف ب و  أهداو التنمييت امل تداميت. ألفري شرباف/ألرباير 

"اجتاهرات تتران  يف التنميريت امل رتداميت يف أقرل الب ردان نةر األون تا  اخر تقرير حمدَّث له بمنروان 
ب ررردان متوقفررريت ب ررربو ويبرررنّي هرررذا املنةرررون أن التنميررريت االقتحلرررا ييت يف هرررذه ال ".2018منرررواً لمرررا  

جملمف وتره  التمرايف المراملي، وهرو مرا ينرذن ابت رال هرو  التفراوت بينلرا وبرني ب ردان مميريت أخرر ، 
 واب خفاق يف حتقي  األهداو. 

ال رياحيت يف خدمريت منرو شرامل عرن التنميريت االقتحلرا ييت يف أألريقيراف  2017تقريرر وي ّ :  -9
دون الرذي ر رن أن يؤ يره قلرال ال رياحيت يف الضرو  ع رى الر ،قا ن ع ى إحداث التحرول ل ممي 

ب ررداً.  32 عررم التنميرريت يف أألريقيررا، مررا أليلررا الب رردان األألريقيرريت مررن أقررل الب رردان منررواً البررال  عررد ها 
ويةه التقرير إىل أن عد  ال ياح الواألدين إىل أألريقيا قد تضاعف ع رى مرد  ال رنوات المةررين 

يت كبررره  مرررن النرررات  احمل ررري ا مجررراا يف المديرررد مرررن املاجملرررييت. وجرررا  أليررره أن ال رررياحيت تةررر ل ححلررر
منحلرررو عمرررل يف  14الب ررردان األألريقيررريت، حيرررل ي ررراهم القلرررال منحلرررو عمرررل واحرررد مرررن كرررل 

أألريقيررا. ويمررر  التقريررر لجيرراز الترردابه الررا ر ررن أن تتخررذها الب رردان األألريقيرريت لت ررخه  يناميرريت 
 ل ممي .  القلال ألورا  التحويل الي  ي وحتقي  منو شامل
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ف االسررتثمان 2017"تقريررر االسررتثمان المرراملي لمررا  وكمررا يف ال ررنوات ال ررابقيت، يتضررمن  -10
حت ررياًل م تفيضرراً الجتاهررات االسررتثمان األجنررج املباشررر يف أقررل الب رردان منررواً.  واالقتحلررا  الرقمرري"

يف املا ررريت  12بن ررربيت  2016أليبرررني التقريرررر أن التررردألقات إىل هرررذه الب ررردان قرررد اشفضرررت يف عرررا  
م يرران  والن. بيررد أن االشفرا  ا مجرراا  فرري  37.9مقاننريت ابل ررنيت ال رابقيت، حيررل ب رر  قردنها 

يف املا ريت،  70. ألفي أألريقيا، ع رى سربيل املثرال، اشفضرت التردألقات إىل زامبيرا بن ربيت تفاو ً كبهاً 
يف املا رررريت. ويف اسرررريا، اشفضررررت الترررردألقات إىل  46بينمررررا انتفمررررت الترررردألقات إىل إثيوبيررررا بن رررربيت 

ا يف املا رريت، ع ررى التررواا، بينمرر 20يف املا ريت و 22بن رربيت  ميامنران ومجلونيرريت الو الدرقرا يرريت الةررمبييت
يف املا ررريت. والحلرررني هررري محلررردن أكثرررر االسرررتثمانات  13انتفمرررت التررردألقات إىل كمبرررو اي بن ررربيت 

األجنبييت املوجليت إىل أقل الب دان منواً، حيل إن شركاهتا املتمد   اجلن يات ال تفتأ تتوس  بة ل 
 ، ب ر  حمرم االسرتثمان األجنرج املباشرر مرن الحلرني2015نة: يف هذه الب دان. ويف  ايريت عرا  

يف هذه الب دان ثالثيت أجملماو ما ي تثمره    أكرب امل تثمرين وهو ألرن را. وسرت ون لالشفرا  
الررذي يةررلده االسررتثمان األجنررج املباشررر تبمررات هامرريت ع ررى قرردن  أقررل الب رردان منررواً ع ررى حتقيرر  

ه بدايريًت يف املا يت من النات  احمل ي ا مجراا، الرذي كران قرد ات فر  ع ير 25ممدل االستثمان، وقدنه 
 يف برمم  عمل بروك ل. 

 رناء توافق اآلراء -اثنياً  
أثنا  انمقا  اجلرز  الرألير  امل رتو  مرن الردون  الرابمريت وال رتني ن رس التمران  والتنميريت، يف  -11

، ن ّرررم األون ترررا  ح قررريت نقرررات خاصررريت تناولرررت 2017أي ول/سررربتمرب  13إىل  11جنيرررف، مرررن 
ت ا نتاجيررريت يف أقرررل الب ررردان منرررواً ووههرررا مرررن االقتحلرررا ات الررردنو  امل رررتفا   مرررن بنرررا  القررردنا

الضررميفيت. وجملررم ألريرر  النقررات م ررو ن رريس وررام، وم ررو ن رريس مفوجملررييت االحتررا  األألريقرري، و ثررل 
 اجلزنيرريت الحلررغه و الرردول ورره ال رراح ييت  يتاألمررم املتحررد  ال ررامي ألقررل الب رردان منررواً والب رردان الناميرر

 تحلرردير واالسررتها ، وم ررو ن رريس محلرررو التنميرريت األألريقرري وكبرره ون رريس بنررك الحلررني ل ؛الناميرريت
االقتحلرررا يني أليررره. وسررر : أعضرررا  ألريررر  النقرررات الضرررو  ع رررى سياسرررات وتررردابه تت فررريت ول نلرررا 

 متماجملد ، ينبغي اتّباعلا من أجل ت ري  التقد  يف بنا  القدن  ا نتاجييت. 
ألقرل الب ردان منرواً الرا يمقردها جم رس  وإىل جانو الدونات الما ييت والتنفيذيريت املخحلحلريت -12

اجتمال خربا  بةرأن سربل  -بنا  ع ى   و الدول األعضا   -التمان  والتنمييت، ن م األون تا  
 ،اسررلنبولانرراالت ذات األولويرريت املتفرر  ع يلررا يف برررمم  عمررل  االنتقررا  م ررتو  تنفيررذووسررا ل 
. واسررتمر  االجتمرررال مرررا ُأحرررز  مرررن تقرررد  يف حتقيررر  2017تةررررين الثرررا /نوألمرب  7و 6يررومي 

األهداو ذات األولوييت احملد   يف الربمم  مر  ال كيرز بوجره خراص ع رى بنرا  القردنات ا نتاجيريت 
 وع ى مضاعفيت ححليت أقل الب دان منواً من الحلا نات الماملييت. ومق  اجتمرال اخلرربا  أيضراً تردابه
لتقوييت القدنات ا نتاجييت لذه الب ردان ولتمب،ريت املروان  املاليريت الضررونييت، واسرتم ى ال ربل والوسرا ل 
ال في رريت مضرراعفيت ححلرريت أقررل الب رردان منررواً مررن الحلررا نات المامليرريت، وزاي   مررا جتنيرره مررن ألوا ررد مررن 

 التمان  الماملييت يف الوقت نف ه. 
اجتمرال اخلرربا  املتمرد  ال رنوات بةرأن تمزيررز وألضراًل عرن ذلرك، ُكّرِسرت إحرد   ونات  -13

، ولتةرمي  الت امرل امل توايت لردعم التنميريت الةرام يت وامل رتداميتالبي،يت االقتحلا ييت املواتييت ع ى مجي  
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، لدناسرررررريت 2017والتمرررررراون االقتحلررررررا يني، الررررررا عقرررررردها األون تررررررا  يف تةرررررررين األول/أكترررررروبر 
  ألريقي والفرص ال ا يت لا ع ى  نب التنمييت.التحدايت القا ميت أما  اقتحلا ات اجلنوب األ

وكمرا يف كرل سرنيت، قرد  األون ترا  أيضراً م راةيت موجملروعييت يف تقريرر األمرني المرا  ل مررم  -14
ألر مرن  آلِخرر مرا ترو ا  حت يالً املتحد  إىل اجلممييت الماميت عن تنفيذ الربمم . وكان ما قّدمه األون ت

 ن ربيت ل رربمم ،اسرييت ابلب دان منواً يف مؤشراٍت وأهرداو أسبيامت عن التقد  الذي أحرزته أقل ال
 جملمن حدو  واليته.

مررن  11-17واب جملرراأليت إىل ذلررك، يررؤ ي األون تررا   ون  حرراألق مؤشررر حتقيرر  الرردو  -15
أهداو التنمييت امل تداميت الرذي يرمري إىل مضراعفيت ححلريت أقرل الب ردان منرواً مرن الحلرا نات المامليريت 

لالقرراً مررن هررذا الرردون، جيمرر  األون تررا  ابنت ررا  ا ححلررا يات املتم قرريت . وان(2)2020  ررول عررا  
 حليت صا نات ت ك الب دان من الحلا نات الماملييت ويقد  البيامت ذات الحلر يت مرألوقريت بتم ير  يف 

 .التقرير عن أهداو التنمييت امل تداميتهذا الةأن كي ُت تخد  مجيُملا مدخالت يف 
والت الرررا جتريلرررا جلنررريت ال ياسرررات ا منا يررريت. ألأثنرررا  الفررر   ويواصرررل األون ترررا   عرررم املررردا -16

ل الب ردان تيٍت مرن أقرتتم ر  ب رقلريريت بةرأن التمرر  ل خلران  اتنبذموجملول التقرير، أعد األون تا  
 .نيبالكهيبا ، و ليةا، وجزن س يمان، وسان تومي وبرين يج، و  -بو ن، وتيمون منواً هيف 

 التلاون التقين -اثلثاً  
 القدرات اإلنتاجية -ألف 

جملررمن القا مرريت الررا وجملررملا برررمم  اسررلنبول ممرراالت األولويرريت ل ممررل، قتررل الحلرردان    -17
قتحلررا ي النمررو االو بنررا  القرردنات ا نتاجيرريت، وهررو شرررف ال بررد منرره لتحقيرر  التنويرر  االقتحلررا ي 

، 2006 عرررا  يفتاجيررريت نامل رررتدا . وإذ أ   األون ترررا   وناً ن ي رررياً يف ب رررون  مفلرررو  القررردنات ا 
 منرواً ولغههرا الب ردان ألإنه يواصل الممل ع ى زاي   صقل هذا املفلرو  بغرر  تفمي ره ابلن ربيت ألقرل

يت ل قيرا  رات قاب رمن الب ردان الناميريت. ويف هرذا ال رياق، واصرل األون ترا  عم ره ع رى وجملر  مؤشر
 نتاجييت، شررل قدنات اشر التتم   ابلقدنات ا نتاجييت. وت م يًت ل ممل التح ي ي الذي يتناول مؤ 

نيرررررريت الو يف مجلو  األون ترررررا  يف  ناسرررررا حالررررريت تتم قررررران بب رررررردين وتتنررررراوالن القررررردنات ا نتاجيررررريت
 مل و نييت.عان ح قات ويف نواندا، سُت تخدمان يف اختبان املؤشرات يف إ  الدرقرا ييت الةمبييت

واحررد يف جنيررف، وألضرراًل عررن ذلررك، عقررد األون تررا  ج  رريت لمحلررف األأل رران ملررد  يررو   -18
مررريت األمرررم املتحرررد  )إ ان  و أخرررر   بمررريت ملن  يرررامت أو هي،رررات تتحلررريتكسوي ررررا، مررر   ث رررني عرررن  

الةررؤون االقتحلررا ييت واالجتماعيرريت، واحتررا  النقررل اجلرروي الرردوا، ومركررز التمرران  الدوليرريت، وبرررمم  
ن األمرررم املتحرررد  ا منرررا ي، ومن مررريت األمرررم املتحرررد  ل تنميررريت الحلرررناعييت )اليونيررردو(، ومررر   ث رررني عررر

من مات إق يمييت )أمانيت ال ومنولل( واملؤس ات األكا ريريت )مملرد بوت روام لتح يرل ال ياسرات 
ا منا يرررريت يف بوت رررروام، ومملررررد الدناسررررات ا منا يرررريت يف جاممرررريت نررررهو ، وجاممرررريت كررررامبها( يُمن ررررون 

يرد مرن ابلقدنات ا نتاجييت. وكانت اجل  يت مفيد  يف شحذ استيماب املفلو  وقد أعلت زمخاً ملز 
  الممل التماو  ع ى تلوير مؤشرات قاب يت ل قيا .

__________ 

  )أ( من برمم  عمل اسلنبول.65ير  تبيان الغاييت نف لا يف الفقر   (2)
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وي ت ز  استخدا  املؤشرات القاب يت ل قيا  بفماليريت تروأل ر قردنات يف جمرال ا ححلرا يات.  -19
مرن أجرل وجملر   ا ححلرا  ويدعم األون تا  كل ب د من أقل الب دان منرواً يف تقويريت قردنهتا يف جمرال

عتررربت اسررلنبول، ميرريت امل ررتداميت. ويف إ رران برررمم  عمررل ابرررام  وسياسررات ألورررا  حتقيرر  التن
لرشرريد ا ا  ررم يفالرردول األعضررا  برردونها أن بنررا  القرردنات يف جمررال ا ححلررا  م رراةيت أساسررييت 

 ع ى مجي  امل توايت. 
، يتماون األون تا  م   ا ر  ا ححلا  يف االحتا  االقتحلا ي والنقدي 2013ومنذ عا   -20

ت ايوتتمثررل الغررا   أ وات إححلررا ييت لقيررا  وحت يررل التمرران  يف اخلرردمات.لغرررب أألريقيررا ع ررى وجملرر
ررقيت جلمرر  البيرامت ومماجلتلررا ونةرررها؛ ه الرردعم مررن ويف ترروأل مرن املةرررول يف ب ررون  منلميررات من َّ

 أجل تلبي  ت ك املنلميات؛ ويف بنا  قاعد  بيامت إححلا ييت مة كيت.
األمم املتحد  ومن مريت التمران  المامليريت ح قريت  وقد ب و ن األون تا  وشمبيت ا ححلا ات يف -21

خلرردمات اوليريت يف تدنيبيريت ع رى ا ن نرت لفا ررد  م راعد  جراممي ا ححلرا ات بةررأن التمران  الد
 ان  الدوليرريت يف ات التمررحرىت ُيضررمن تقي رردهم ابملمرايه الدوليرريت اجلديررد  الرا يتضررمنلا  ليررل إححلرا

 ، ت قررى2017بر  ول/سرربتمرب وتةرررين األول/أكتررو . ويف الفرر   مررا بررني أي2010اخلرردمات لمررا  
 ب داً. 40مةانكاً من  80هذه ا  قيت  الدناسييت ع ى ا ن نت أكثُر من 

، عقرررد األون ترررا  ح قرررات 2017ملوز/يوليررره  6حزيران/يونيررره و 26ويف الفررر   مرررا برررني  -22
ت ا  وميريت يف ل لي،رام  ناسييت وح قات عمرل يف مجلونيريت تنزانيرا املتحرد  الغايريت منلرا تقرد  الردع
ه الفماليرات ا  مرن هرذنصد وتقييم مرا ُأحررز  مرن تقرد  يف ب رو  أهرداو التنميريت امل رتداميت. واسرتف
  وميت، وجلنيت ححلا يي اامل تو الو   لإلححلا ، التاب  لوزان  املالييت والتخلي:، وم تو كبه إ

ملةرررانكون ، ت قررى اعمررل ألنيرريتالتخلرري: يف زألبرران رمجلونيرريت تنزانيررا املتحررد  . ويف إ ررران ح قررات 
لو نيرررريت، لتمرررران  اترررردنيباً ُخحلررررث السررررتحداث املؤشرررررات املتم قرررريت  هررررداو التنميرررريت امل ررررتداميت وا

 وتم موا تقنيات تقييم األثر قبل وقوعه وتحلو ن النتا   ا ححلا ييت. 
، واصل األون تا  عم ه التةغي ي ع ى بنا  قدنات ب ردان تتران  مرن برني 2017ويف عا   -23
لحلا نات، وهرو ي  ت ك اقل الب دان منواً من أجل زاي   صا ناهتا من منتمات محلا د األمساك وتنو أ

ي يررتم عمررل، وكر مةررول ُصررمم بقحلرد إ حرريت ألررص كبرره  لت رك املحلررا د كري حتقرر  منرواً و  رر  ألررص
ي منتمررات كرررب محلرردن ا ررد مررن الفقررر وأوجرره عررد  امل رراوا . ويُمترررب المديررد مررن هررذه الب رردان مررن أ

 ،ي يت. حلا د األمساك يف المامل، بيد أن ححلتلا من الحلا نات الماملييت ال تزال جملم
وكمز  من هذا املةرول، ن َّم األون تا  ح قا عمل إق يميتني لفا د  صنال ال ياسات  -24

والمرررررام ني يف محلرررررا د األمسررررراك يف موزامبيررررر  وميامنررررران، وح قررررريت عمرررررل مةررررر كيت برررررني األقررررراليم يف 
امرررررأ   68خبررررهاً يف محلررررا د األمسرررراك، مررررن بيررررنلم  136لررررذلك، اكت ررررو مونيةرررريو . ونتيمرررريت 

ملررانات وترردنيباً ع ررى حت ررني قلررال محلررا د األمسرراك،  (3))نحلررف عررد  اخلررربا ( مررن دانيرريت ب رردان
وتبرررررا لوا التمرررررانب والررررردنو  امل رررررتفا  . وأ حرررررت ح قررررريت الممرررررل املةررررر كيت برررررني األقررررراليم أيضررررراً 
ل مةانكني من ت ك الب دان التم م من جتربيت مونيةيو  الناجحيت يف توسي  قلال محلا د األمساك 

لقردنات مرن أجرل ت بيريت ممرايه ال رالميت واالسرتداميت لديلا. ونكَّز التدنيو بوجه خاص ع ى بنرا  ا
 املفروجمليت ع ى الوان ات من منتمات محلا د األمساك يف كربايت األسواق امل تون  .

__________ 

 .أووندا، وجزن القمر، وجيبويت، وألييت م ، وكمبو اي، ومونيةيو ، وموزامبي ، وميامنان (3)
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 -مرن أهرداو التنميريت امل رتداميت  14دو الروع ى هام  مؤملر األمم املتحرد  لردعم حتقير   -25
 و م تدا  لتحقي  التنمييت امل تداميت،  حفق احمليلات والبحان واملوان  البحرييت واستخداملا ع ى

الررذي عقررد يف نيويررونك، الرروالايت املتحررد  األمري يرريت، ن ّررم األون تررا  ألماليرريت جانبيرريًت شررانك أليلررا 
شخحلرراً وتناولررت أةيرريت إ حرريت مزيررد مررن ألرررص التحلرردير ألقررل الب رردان منررواً ول رردول  50أكثررر مررن 

اهتا يف جمال محلا د األمساك. ويف ت ك الفمالييت، اجلزنييت الحلغه  النامييت عن  ري  استغالل إم اني
عر   األون ترا  التحردايت الرا تمر   كمبرو اي والتمرانب الناجحريت الرا خاجملرتلا مونيةريو . 

  وتر  نتا   ح قيت الممل يف ا عالن اخلتامي الحلا ن عن املؤملر.
لو نيرريت وأجملررفى صررنال ال ياسررات وملنيررو هررذا القلررال يف س  رر يت مررن ح قررات الممررل ا -26

لقرررردنات لفا ررررد  أقررررل الب رررردان وا ق يميرررريت ال م ررررات األخرررره  ع ررررى  ليررررل ترررردنيو يف جمررررال بنررررا  ا
ى املةرررررول أيضرررراً إىل إصرررردان ع ررررى حت ررررني وتنويرررر  صررررا ناهتا مررررن األمسرررراك وأجررررازوه. وأألضرررر منررررواً 

 Fishery Exports and the Economicيتم   ابأل اث املوجليت  رو ال ياسريت المامريت بمنروان " منةون

Development of Least Developed Countries: Bangladesh, Cambodia, the Comoros, 

Myanmar and Uganda وهو مةرول يبنّي املموقات الا حتد من تلوير قلال محلا د األمسراك ،"
يف الب ررردان امل رررتفيد  ويقرررد  توصررريات بةرررأن ال ياسررريت المامررريت تتنررراول كيفيررريت التغ رررو ع رررى ت رررك 

  ى النحو األألضل.املموقات ع
ونتيمرريت ل مةرررول، يقررو  عررد  مررن الب رردان امل ررتفيد  بتنقرريأ تةررريماته احمل يرريت وسياسرراته  -27

بغييت توأله  عرم أألضرل لقلرال محلرا د األمسراك. ألم رى سربيل املثرال، أعربرت أوونردا عرن اهتماملرا 
اعتزاملا ب ون  سياسريت  بتمديل ممايهها أليما يتم   ابل الميت الغذا ييت احمل ييت، وأعربت موزامبي  عن

 عاميت بةأن تربييت األمساك ع ى الحلميد الداخ ي.
وأألضرررى املةررررول أيضررراً إىل حتديرررد مرررا ي رررز   نةرررا  مركرررزين إق يميرررني مرررن مراكرررز الرباعررريت  -28

خاّصرررني بتلررروير قلرررال محلرررا د األمسررراك، أحررردةا يف أألريقيرررا واآلخرررر يف اسررريا، ر نلمرررا تقرررد  
ل ياسررات وامللنيررني يف قلررال محلررا د األمسرراك مررن أقررل الب رردان ح قررات ترردنيو منت مرريت لحلررنال ا

  ع ررررى مرررذكر  تفرررراهم مررر  جاممرررريت ، وقّرررر  األون ترررا2018منرررواً يف كرررل منلقرررريت. ويف اذان/مررران  
ا  تران  يف ألييت م ،  نةا  أول مركز براعيت إق يمي.  ه
واالتحلراالت والياكرل ومن عناصر بنا  القدنات ا نتاجيريت النقرُل وت نولوجيرا املم ومرات  -29

األساسييت املرتبليت هبرا. وال يةرانك األون ترا  يف بنرا  الياكرل األساسرييت املا يريت ألح رو، برل لديره 
برررمم  مل رراعد  الب رردان الناميرريت، مررا أليلررا أقررل الب رردان منررواً، يف تحلررميم أن مرريت م ررتداميت لةررحن 

 البضا   ويف تلويرها وإقامتلا.
مرر  سرر لات املمرررين الةررماا واملركررزي ل نقررل المررابر يف شرررق  ويتمرراون األون تررا  حاليرراً  -30

أألريقيررا مل ررراعدهتما يف وجملررر  وتنفيرررذ اسررر اتيمييت م رررتداميت لةرررحن البضرررا  . واسرررتفا  مرررن ح قررريت 
، أكثررر 2016اذان/مرران   18إىل  14عمررٍل ل ترردنيو وبنررا  القرردنات، ُعِقرردت يف نررهو  مررن 

أوونررردا، وبونونررردي، املركرررزي ل نقرررل المرررابر، وهررري مةرررانكاً مرررن ب ررردان املمررررين الةرررماا و  80 مرررن
. ومجلونيررريت تنزانيررررا املتحرررد ، ومجلونيرررريت ال ونغررررو الدرقرا يررريت، وجنرررروب ال رررو ان، ونوانرررردا، وكينيررررا

والغاييت من ح قيت الممل هذه تقوييُت قدن  صّنال ال ياسات ومةغ ي قلال النقل ومؤس ات مالييت 
مي  وملويرل أن مريت م رتداميت لةرحن البضرا   عرن أساسييت، يف أألريقيا جنوب الحلرحرا ، ع رى تةر

  ري  اتبال تدابه سياساتييت س يميت يف جمال النقل وإنةا  اليات ملويل وإجرا ات ملويل مناسبيت.
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ومتابميًت   قيت الممل التدنيبييت، وجملمت هي،ريت تن ري  النقرل المرابر ابملمرر الةرماا بررمم   -31
ابلتمراون مر  األون ترا  وبررمم  األمرم املتحرد   -هو األول مرن نوعره يف أألريقيرا  -شحن أخضر 

ل بي،يت والتحرالف املمر  ابملنراا والروا  النقري ل حرد مرن م رو ت املنراخي القحلره  الممرر. وأُ  قرت 
كرانون   16املبا ن  نمسياً أثنا  انمقا  االجتمال الثا  واألنبمني ل منيت التنفيذييت ل ممر الةرماا يف 

 .2017الثا /يناير 
ويواصرررررل األون تررررررا  أيضرررررراً  عرررررم أقررررررل الب رررررردان منررررررواً يف بنرررررا  قرررررردناهتا يف جمرررررراالت الم ررررررم  -32

، ألررر  األون تررا  2017والت نولوجيررا واالبت رران ويف ج ررر الررو  الرقميرريت. ويف تةرررين األول/أكترروبر 
و  من استمرا  ال ياسات املتم قيت ابلم م والت نولوجيا واالبت ان يف نواندا، وهو استمرا  برنّي وجر

حترررردايت عررررد  تمرررر   ال ياسررررات املتم قرررريت ابلم ررررم والت نولوجيررررا واالبت رررران يف نوانرررردا مررررن مج تلررررا 
استخدا  الت نولوجيا لتح ني تناأل ييت الةركات والحلناعات، واستحثاث الل و ع رى الت نولوجيرا 

 ررران. يف الحلرررناعيت وتقويررريت الررررواب: برررني أهرررم اجللرررات صررراحبيت املحلررر حيت يف الم رررم والت نولوجيرررا واالبت
ون ّررم األون تررا  كررذلك  ون  تدنيبيرريت يف جمررال االبت رران لفا ررد  صررّنال ال ياسررات واجللررات صرراحبيت 

ولوجيرررا واالبت ررران، شرررانك أليلرررا املحلرر حيت أثنرررا  انمقرررا  ح قررريت الممرررل الو نيررريت املخحلحلرريت ل م رررم والت ن
 يقرات ع رى نواندايً من خربا  ال ياسرات، كران مرن بيرنلم عةرُر ن را ، وقرد  األون ترا  تم 60  و

 مةرول االس اتيمييت الو نييت ل م م والت نولوجيا واالبت ان واأل اث يف نواندا.
وشررررل األون ترررا  كرررذلك يف الممرررل ع رررى إجررررا  اسرررتمرا  سياسررريت الم رررم والت نولوجيرررا  -33

  .2019و 2018واالبت ان يف إثيوبيا وأووندا، ويُتوق  أن يُرفهر  منلما يف 
، ن ّرررم األون ترررا  وا  ررران 2017ا  ل تمررران  ا ل  ونيررريت يف عرررا  وأثنرررا  أسررربول األون تررر -34

املت امررررل املمررررّزز اجتماعرررراً خاصرررراً ألقررررل الب رررردان منررررواً. وتنرررراول االجتمررررال سرررربل إ نا  ت نولوجيررررا 
االتحلرررراالت واملم ومررررات والتمرررران  ا ل  ونيرررريت يف صررررميم خلرررر: التنميرررريت الو نيرررريت وكيفيرررريت حتقيرررر  

  وبني االبت ان يف ت ك الب دان. مماوجملات بني التن يم الحلان 
وت ررراعد أ واتض وجملرررملا األون ترررا ، مرررن قبيرررل تقييمرررات اجلاهزيررريت ل تمررران  ا ل  ونيررريت،  -35

الب رردان ع ررى الوقرروو ع ررى مررا ُأحرررز  مررن تقررد  يف تلرروير التمرران  ا ل  ونيرريت يف سرربميت جمرراالت 
كرررل األساسرررييت واخلررردمات اخلاصررريت سياسررراتييت ن ي رررييت هررريف اسررر اتيمييت التمررران  ا ل  ونيررريت، واليا 

بت نولوجيرررا االتحلررراالت واملم ومرررات، واملررردألوعات، وال وج رررتيات التمانيررريت، وا  رررانين القرررانو  
والتن يمرري، وتلرروير امللررانات وملويررل التمرران  ا ل  ونيرريت. وقررد  األون تررا  توصرريات بةررأن كيفيرريت 

صرررردن األون تررررا  تقييمررررات ، أ2017املضرررري قرررردماً يف تنفيررررذ جرررردول األعمررررال هررررذا. ويف عررررا  
ومرررن التقييمرررات الرررا ستحلررردن يف . و ن، وسررراموا، وكمبرررو اي، ونيبرررالبررربهرررذا النرررول خاصررريت  مرررن
ووندا، وبنغال ي ، وتووو، وجزن س يمان، ومجلونييت الو الدرقرا ييت  ت ك اخلاصيت  2018 عا 

 . الةمبييت، وزامبيا، وال نغال، وألانواتو، وليرباي، وميامنان
عررررن ذلررررك، شرررررل األون تررررا  يف وجملرررر  اسرررر اتيمييت و نيرررريت ل تمرررران  ا ل  ونيرررريت وألضرررراًل  -36

اخلاصرررريت بروانرررردا. وسررررتحد  االسرررر اتيمييت انرررراالت الررررا تتمترررر  لم انيررررات كبرررره   حررررداث أثررررر 
اقتحلا ي وستمر  لجياز اخللوف المريضيت ل تدخالت الرامييت إىل التخفيف من مموقات القلال 

 اتيمييت يف ن املتوقررر  أن ُتضرررفى ال م رررات األخررره  ع رررى ت رررك االسررراخلررراص الرررا ملنررر  منررروه. ومررر
  .2018 عا 
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وابلتمرررراون مرررر  من مرررريت التمرررران  المامليرررريت، ن ررررم األون تررررا  ح قرررريت عمررررل تناولررررت التمرررران   -37
 ،2017 هان/يونيريف حزير  ا ل  ونييت، ن متلرا وزان  التمران  ومملرد التمران  اخلانجيريت يف برنغال ي 

اص. ن القلال اخلانكاً من تت ف الوكاالت ا  ومييت، كما حضرها أألرا  ممة 40وحضرها  و 
غال ي  يرررريت يف بررررنواسررررتمه ت ح قرررريت الممررررل حترررردايت التمرررران  ا ل  ونيرررريت وألرصررررلا ابلن رررربيت ل تنم

  والر و  ال ياساتييت الا ر ن تلويرها.

 التجارة وتيسري التجارة -ابء 
منرررواً يف متابمرررريت املررررؤملر الرررروزاني الماشررررر ملن مرررريت  قرررد  األون تررررا  امل رررراعد  ألقررررل الب رررردان -38

لقردنات وخردمات اعرم بنرا  التمان  الماملييت ويف التحضه ل مؤملر الوزاني املقبل عن  رير  تروأله  
ات ل ال ياسررررراملةرررررون  والررررردعم التح ي ررررري. وا رررررت هرررررذه األنةرررررليت املفاوجملرررررني التمرررررانيني وصرررررنا 

ول م را ل ع رى تنرا وتزويردهم بقردنات ألنيريت أكررب يتم ر  ابلتمران  مرن أجرل تي ره جراهزيتلم ماألي
  لتفضري ييت لفا ردمام ريت امن قبيل الزناعريت و خرول ال روق وره الزناعيريت واخلردمات مرا أليلرا تنفيرذ امل

ول اوتي رررره التررررد اخلرررردمات ومقرررردمي اخلرررردمات الب رررردان األألريقيرررريت جملررررمن أل،رررريت أقررررل الب رررردان منررررواً،
فرا  وخرربا  ف حضره س ياق، شانك األون تا  يف ممت واملمام يت اخلاصيت والتفاجمل ييت. ويف هذا ال

ر الوزاني ا ا ي عةرر حتضهاً ل مؤمل 2017ملوز/يوليه  7و 6انموعيت األألريقييت يف جنيف يومي 
ن من رررون مررر  ع يلرررا ملن مرريت التمررران  المامليررريت وعرررر  تقييمررراً ألهرررم امل ررا ل الرررا سررريمري التفررراو 

ىل األسررواق إيت النفرراذ كرري يرردنك التبمررات ا منا يرريت   حررجترراني وإمنررا ي. وت قررى كررل ب ررد ا نشررا   
   ون إخضاعلا ل رسو  وا حلث.  جلمي  أقل الب دان منواً 

وية ل االنضرما  إىل من مريت التمران  المامليريت حتردايً شراقّاً أمرا  الب ردان الرا ترورو أليره.  -39
 اً، الرا تمرا دان منرو الب ر وينلب  هذا القول ابخلحلوص ع ى الب ردان الراوبريت يف االنضرما  مرن أقرل

نضرما  حضرهي لالأكثر ما تما  مرن جملرمف القردنات املؤس رييت وا  انيريت ع رى تن ري  الممرل الت
 وع ى ت بييت شروف االنضما  الفنييت واملوجملوعييت. 

وقررررد صررررّمم األون تررررا  ونّفررررذ برررررام  م رررراعد  لرررردعم ا  ومررررات يف الب رررردان الراوبرررريت يف  -40
د  واً عرن  رير  تقرب ردان منراً إىل من ميت التمان  الماملييت من برني أقرل الاالنضما  أو املنضميت حديث

قردناهتم يف و لراناهتم ح قات تدنيو م ثفيت ل م ؤولني واملفاوجملني يف ا قرل التمراني بغيريت بنرا  م
لمامليرررريت. لتمرررران  اجمررررال التفرررراو  التمرررراني ويف تنفيررررذ التزامررررات هررررذه الب رررردان يف إ رررران من مرررريت ا

ؤس ررييت ياسررات املالررا يقرردملا األون تررا  أيضرراً ع ررى اسررتمرا  الحلرر وك وال وتةررتمل امل رراعد  
يت لتمرران  المامليررات من مرريت والتةررريمييت والتن يميرريت املتم قرريت ابلتمرران  حرصرراً ع ررى ات رراقلا مرر  اتفاقررا

 وجماالت  حلحللا. 
مررن  وقرد  األون تررا   عمره جلميرر  الب ردان الراوبرريت يف االنضرما  ول ب رردان املنضرميت حررديثاً  -41

 2و 1. ألم ررى سرربيل املثررال، قُررد  الرردعم االستةرراني جلررزن القمررر )يررومي (4) بررني أقررل الب رردان منررواً 
، يف جنيررف(. 2017ملوز/يوليره  15و 14، يف جنيرف( ول  رو ان )يرومي 2017حزيران/يونيره 

وأعررد األون تررا  ونقرريت  اسرر اتيمييت ل ررال الب رردين بةررأن سرره املفاوجملررات املتمررد   األ ررراو بةررأن 

__________ 

زن القمررر، ومجلونيرريت الو الدرقرا يرريت الةررمبييت، وسرراموا، إثيوبيررا، وأألغان ررتان، وبررو ن، وجررمررن األمث رريت ع ررى ذلررك  (4)
  .وال و ان، وليرباي، واليمنوسان تومي وبرين يج، 
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م يرريت االنضررما  واملفاوجملررات الثنا يرريت ع ررى النفرراذ إىل األسررواق أليمررا يتم رر  ابل رر   واخلرردمات. ع
وتضرررمنت ونقررريت االسررر اتيمييت نحلرررا أ ل ب ررردين بةرررأن كيفيررريت حتقيررر  االسرررتفا   ال ام ررريت مرررن قرررران 

نقحريت بةأن املبا ئ التوجيلييت امل 2012ملوز/يوليه  25ان س الما  ملن ميت التمان  الماملييت املؤنا 
املتم قرريت بت ررري  وتي رره عم يررات انضررما  أقررل الب رردان منررواً. وقررد ب رر  الب  رردان املرح رريت النلا يرريت مررن 

 . 2018مفاوجملات االنضما ، الا من املزم  اختتاملا يف ممر  عا  
، واصررررل األون تررررا  امل رررراةيت يف إنةررررا  منلقرررريت التمرررران  ا ررررر  القانيرررريت 2017ويف عررررا   -42

ب رررداً مرررن أقرررل الب ررردان منرررواً. و عرررم األون ترررا  الب ررردان األألريقيررريت يف إملرررا   32 األألريقيررريت الرررا تضرررم
املرح يت األوىل من املفاوجملرات يف إ ران حمفرل التفراو  واملناقةرات الفنيريت يف الفرقريت المام ريت وأألرقريت 
يريت الممل الفنييت املمنييت ابمل أليت، بوسا ل منلا إعدا  مةرول اتفراق ع رى منلقريت التمران  ا رر  القان 

 وتزويدها ابلونقات الفنييت املوجملوعييت املتم قيت بةروف التخفيضات التمريفييت. 
وقد أعد األون تا ، كمز  من الدعم االستةاني الذي يقدمه،  ناسيت بةأن اآل ن الا  -43

قد  ّ فلا االتفاق ع ى إنةا  منلقيت التمان  ا ر  القانييت ابلن بيت ل دول األعضرا . وقرد أرلررت 
لفانق يف أثر عم يات حترير التمان  ع ى خ ان  ا يرا ات الضريبييت وع ى الرألاه وهو أثر النتا   ا

ررررس بةررر ل خررراص أشرررد أعضرررا  االحترررا  األألريقررري جملرررمفاً. وم   التقريرررر بتنفيرررذ تررردابه  عرررم 
ولنةا  اليات  اخل منلقيت التمان  ا ر  القانييت بغييت إعا   توزي  الت اليف والفوا د النامجيت عن 

 التفاق توزيماً أكثر إنحلاألاً. ا
، صررررّدق وزنا  التمرررران  ع ررررى اتفرررراق إنةررررا  منلقرررريت 2017ويف كررررانون األول/ ي ررررمرب  -44

التمان  ا ر  القانييت ل تمران  يف ال ر   واخلردمات. وسرتتناول املرح ريت الثانيريت مرن املفاوجملرات ع رى 
الف ريرريت. وسررُتمقد أنةررليت ع ررى  منلقرريت التمرران  ا ررر  القانيرريت املناأل رريت واالسررتثمان وحقرروق امل  يرريت

صميد الب دان لفا د  اجللات صاحبيت املحل حيت بغيريت توعيريت مجير  مروا   الب ردان األألريقيريت بمم يريت 
إنةرررا  منلقررريت التمررران  ا رررر  القانيررريت وجم لرررم يتبنو رررا. واألون ترررا  م رررتمد ملواصررر يت تقرررد   عمررره 

ألألريقرري، مررا أليلررا أقررل الب رردان منررواً. ومررن ملفوجملررييت االحتررا  األألريقرري ول رردول األعضررا  يف االحتررا  ا
املتوق  أن ي اعد إنةا  منلقريت التمران  ا رر  القانيريت الب ردان ع رى توسري  نلراق جتانهترا ا ق يميريت 

 . 2030وا اذها وسي يت لب و  أهداو التنمييت امل تداميت امل لر  يف خليت التنمييت امل تداميت لما  
أيضررراً ألقرررل الب ررردان منرررواً يف سرررياق م ررراعدته ل ررردول  ومرررا ألترررك األون ترررا  يقرررّد  الررردعم -45

ا  الفرررر   املةررررموليت ابلتقريررررر، األعضررررا  والرررردول الةررررري يت يف منلقرررريت التمرررران  ا ررررر  الثالثيرررريت. وأثنرررر
انفرررك األون ترررا  ي ررردي املةرررون  ل ب ررردان املمنيررريت بةرررأن املرح ررريت الثانيررريت مرررن املفاوجملرررات ع رررى  مرررا

يريت واالسرتثمان والتمران  يف اخلردمات. وقرد اقر ح األون ترا  م ا ل املناأل ريت وحقروق امل  يريت الف ر 
خيانات ل مةانكيت يف ال ياق الثالثي األ راو وذلك يف جملو  التقد  الذي ُأحررز يف املفاوجملرات 
ع ررررى منلقرررريت التمرررران  ا ررررر  القانيرررريت وورررره ذلررررك مررررن االعتبررررانات ذات الحلرررر يت ابلتنميرررريت. وشررررانك 

وقردَّ   2017 شرباف/ألرباير 3املؤلفريت مرن كبران امل رؤولني يف  األون تا  يف اجتمال ال منيت الثالثيريت
عروجملررراً مل ررراعد  الب ررردان يف حتديرررد ال يفيررريت الرررا سرررتتم هبرررا مماجلررريت امل رررا ل امللروحررريت يف املرح ررريت 

 الثانييت يف املفاوجملات الثالثييت.
عردا  واب جملاأليت إىل ما سب ، يقد  األون ترا  الردعم ل رل ب رد مرن أقرل الب ردان منرواً يف إ -46

، اسرررررتمر األون ترررررا  يف 2017سياسرررررات التمررررران  واخلررررردمات وصرررررياوتلا وتنفيرررررذها. ويف عرررررا  
م ررراعد  ح ومررريت زامبيرررا يف التحضررره   ررران سياسرررته التمانيررريت وتنفيرررذها وذلرررك هبررردو حتقيررر  
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األهررداو التاليررريتف تقويرريت قررردنات الب رررد املؤس ررييت يف جمرررال ال ياسررريت المامرريت التمانيررريت واملفاوجملرررات 
ومماجليت املموقرات الي  يريت مرن قبيرل وجرو  سروق  اخ يريت صرغه  واالعتمرا  ع رى ال ر   التمانييت؛ 

األساسررييت املمدنيرريت، وانتةرران الفقررر واملوقرر  اجلغرررايف ورره ال رراح ي؛ وتنويرر  الحلررا نات عررن  ريرر  
االستماجملررررريت عرررررن النحرررررا  منتمرررررات أخرررررر  مرررررن بينلرررررا األوذيررررريت املحلرررررنَّميت وال رررررمك وا بررررروب 

 يت.واملن وجات واأللب 
 وقدَّ  األون تا  امل اعد  أيضاً ل ل من زامبيا ومالوي يف اناالت التالييتف -47

 بنا  خرب  امل ؤولني عن التمان ؛ )أ( 
 صياويت سياسيت عاميت جتانييت وب ون  مواقفلما التفاوجملييت؛ )ب( 
 إألاز  ناسات تقييمييت و نييت وإق يمييت؛ ) ( 
ألولويريت ويف م را ل تتم ر  ابلت امرل إألاز أ اث يف قلاعرات اخلردمات ذات ا ) ( 

ا ق يمي ما أليلا موا  عمل و ناسات من أجل مماجليت قضرااي ومةراكل حمرد   ل الوقروو ع يلرا 
أثنرررا  املفاوجملرررات يف إ ررران اجلماعررريت ا منا يررريت ل منررروب ا ألريقررري، واتفاقرررات الةرررراكيت االقتحلرررا ييت 

 واالتفاق الما  املتم   ابلتمان  يف اخلدمات.
والغررر  مررن استمراجملررات سياسررات اخلرردمات الررا وجملررملا األون تررا  هررو التف رره م يرراً  -48

ال ياسات وال وا أ التن يمييت واملؤس ات الا حت م قلرال اخلردمات،  يرل ُي ةرف عرن املر زق 
، ُشررل يف اسرتمراٍ  بل رو مرن اجلماعريت االقتحلرا ييت 2017وتُق ح ح ول ع ى املقا . ويف عا  

قلاعراً مرن قلاعرات اخلردمات، مرن بينلرا االتحلراالت الالسر  ييت  12تنراول  لدول ورب أألريقيا،
والنقل الربي واجلوي وقلال املحلرانو والترأمني والبنرا  وخردمات ال أليره والثقاألريت والرايجملريت واللاقريت 
والتم يم. ومن املتوق  أن يقد  االسرتمرا  مردخالت تفيرد يف وجملر  سياسريت عامريت مةر كيت بةرأن 

ت  اخررررل اجلماعرررريت إىل جانررررو عناصررررر جتمررررل املنلقرررريت يف موقررررف أألضررررل يف التمرررران  يف اخلرررردما
 املفاوجملات ع ى اخلدمات  اخل منلقيت التمان  ا ر  القانييت. 

ونررزوالً عنررد   رررٍو قّدمرره وزنا  جمموعررريت  ول أألريقيررا وال رررانيج واحملرري: الرررا ي، الررا تضرررم  -49
ولرت إم انيرات التمران   اخرل ت رك انموعريت. أنبمني من أقل الب دان منواً، أألز األون ترا   ناسريت تنا

وتتنرراول الدناسرريت ابلتح يررل اآل ن االقتحلررا ييت الررا ر ررن أن تنةررأ عررن إبرررا  اتفرراق جترران  حررر   ررث 
هذه انموعيت، ألمرجملت لجياز املناأل  والتحردايت املم نريت. وقُردِّمت الدناسريت إىل  ث ري انموعريت مرن 

 . 2017ثنا  اجتماعلم يف تةرين األول/أكتوبر م تو  اخلربا  ومن م تو  الوزنا  أ
وقدَّ  األون تا  كذلك مدخالت ل ممموعريت الربملانيريت املؤلفريت مرن مجير  األ رراو ال راذ  -50

التمان  ترجراً مرن الفقرر )املم  ريت املتحرد  لربيلانيرا الم مرى وايرلنردا الةرمالييت(، وهري مردخالت 
والردول األعضرا  أليره، ومن مرات األعمرال  -ال ومنولرل م م يت ل دناسيت الا تتنراول إم انيرات 

مل رراعد  الب رردان الناميرريت يف  -التمانيرريت وانتمرر  املررد ، إىل جانررو مؤس ررات ال ومنولررل نف رره 
ا اذ التمان  واالستثمان وسي يًت ل حد من الفقر ول دأل  بمم يت النمو االقتحلا ي التحروا. ألثالثريت 

 قل الب دان منواً.عةر عضواً يف ال ومنولل من بني أ
ويف سياق مةرول ح اب األمم املتحد  ل تنمييت الرامي إىل تةمي  الحلرا نات اخلضررا   -51

عن  ري  اعتما  ممايه استداميت  وعييت، ن َّم األون تا  ح قات عمرل و نيريت يف ألرانواتو )تةررين 
( 2017 ررررمرب ( ويف مجلونيرررريت الو الدرقرا يرررريت الةررررمبييت )كررررانون األول/ ي2017الثررررا /نوألمرب 
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نمررررت إىل تةررررا ر املم ومررررات بةررررأن ممررررايه االسررررتداميت اللوعيرررريت والفرررررص الررررا تتيحلررررا سرررروق 
الحلررا نات اخلضرررا ، ومقرر  الرررواب: بررني تةررمي  الحلررا نات اخلضرررا  واالسرر اتيميات ا  وميرريت 

؛ وشررررمَّ  2030لتحقيررر  أهرررداو التنميررريت امل رررتداميت امل رررلر  يف خلررريت التنميررريت امل رررتداميت لمرررا  
ةبيك بني اجللات صاحبيت املحل حيت. ونُ مت ح قتا الممل كالةا يف شراكيت وثيقيت م  ال يان الت

ا  ررومي الررو   ذي الحلرر يت ومرر  وزان  التمرران  يف ألررانواتو ووزان  الزناعرريت يف مجلونيرريت الو الةررمبييت 
مررن  ا الرريت القلررريتني  يررل مل ِّررن تررا   ح قررا الممررل يف إألرراز  ناسرراالدرقرا يرريت. وست رراهم ن

ررر  ل ماهزيررريت االقتحلرررا ييت والتقنيررريت ل حلرررا نات اخلضررررا . ومرررن املزمررر  الفررررو  مرررن  إجررررا  حت يرررل مممَّ
 . 2018الدناستني يف النحلف األول من عا  

وسرراعد األون تررا  أيضرراً عررد  ب رردان مررن أقررل الب رردان منررواً يف وجملرر  ترردابه ورره مجركيرريت.  -52
 وره اجلمركيريت يف أو رو الب ردان األألريقيريت مرن ألاألون تا  يوارو ع ى مج  مم ومات عرن التردابه

أقل الب دان منواً ويممل م  األعضا  يف منلقيت التمان  ا ر  الثالثيريت ع رى التحلردي ل حرواجز وره 
، ر ررن ل قلرراعني اخلرراص والمررا  tradebarriers.orgاجلمركيرريت عررن  ريرر   عررم أ ا  إق يميرريت ت ررمى 
تمرران  الررا يتمررني عند ررذ ع ررى الب ررد املمرر  ح لررا أو مررن خاللررا تقررد  الةرر او  بةررأن عوا رر  ال

مماجلتلررا. ويف اسرريا، عمررل األون تررا  مرر  مملررد األ رراث االقتحلررا ييت الترراب  لرابلرريت أمررم جنرروب 
شرررق اسرريا وشرررق اسرريا ع ررى مجرر  بيررامت عررن الترردابه ورره اجلمركيرريت يف مجلونيرريت الو الدرقرا يرريت 

 نا  هذه التدابه يف صميم جلو  تي ه التمران . ويررتب: الةمبييت وكمبو اي وميامنان، واشرف يف إ
مجرر  البيررامت يف الب رردان اآلسرريوييت الثالثرريت مررن أقررل الب رردان منررواً بممررل األون تررا  مرر  اململررد لرردعم 

  الت امل االقتحلا ي ا ق يمي الممي  ل رابليت يف جمال التدابه وه اجلمركييت.
 ررر  ابل ياسررريت ا منا يررريت المامررريت مرررن أجرررل منرررو وكمرررز  مرررن مةررررول ح ررراب التنميررريت املتم -53

اقتحلا ي م تدا ، الرامي إىل  عم خليت التحلني  ا ق يمييت يف اجلنوب األألريقي وإىل تي ه نةرو  
سالسررل قيمرريت إق يميرريت، نّفررذ األون تررا  أنةررليت متنوعرريت ذات الحلرر يت  قررل الب رردان منررواً مررن الب رردان 

مررررن أنبرررر   ناسررررات تناولررررت هياكررررل ا نتررررا   . ول الفرررررو 2018و 2017األألريقيرررريت يف عررررامي 
والتحلرردي  يف مخ  رريت اقتحلررا ات منلررا مجلونيرريت تنزانيررا املتحررد  وزامبيررا وموزمبيرر ، مرر  ال كيررز ع ررى 
سالسل قيميت إق يمييت واعد  )ممدات التمردين وتحلرني  املنتمرات الزناعيريت(، وتناولرت إحرد  أهرم 

سات م  اجللرات ا ق يميريت صراحبيت املحلر حيت وسا ل مل ني التنمييت )اللاقيت(. ونوقةت هذه الدنا
يف إ ان ح قات عمل ُعقدت ابلتماون م  األون تا  وم  ح وميت جنوب أألريقيرا، يف بريتروناي يف 

، وم  األون تا  واليونيردو وح ومريت مجلونيريت تنزانيرا املتحرد ، يف  ان ال رال ، 2017اذان/مان  
 . 2017يف كانون األول/ ي مرب 

 تا  حالياً م  ال منيت االقتحلا ييت ألألريقيا، يف إ ان مبرا ن  من مريت التمراون ويتماون األون -54
والتنميررررريت االقتحلرررررا ييت، بةرررررأن سالسرررررل القيمررررريت المامليررررريت وحتويرررررل ا نترررررا  والتنميررررريت. وع رررررى وجررررره 
اخلحلرروص، يممررل األون تررا  وال منرريت ممرراً ع ررى وجملرر  أول تقريررر عررن حتويررل االقتحلررا ات ي رررَّ  

 املرتبليت ابلتمان  ا ق يمييت ول ت امل ا نتاجي يف أألريقيا.لتحدايت وألرص التنمييت 
وجملررمن إ رران الممررل املت امررل واملمررزز، ب ررون األون تررا  مةررروعاً يتم رر  ممررر النقررل المررابر  -55

الراب: بني جيبويت الماصميت وأ يرس أاباب، وواصرل تنفيرذ مةررول إق يمري يتم ر  بتي ره التمران  يف 
 ذلررك، واصررل األون تررا  تقررد  امل رراعد  لبررنن مررن خررالل مةرررول ورررب أألريقيررا. واب جملرراأليت إىل

يتم   بتقوييت القدنات ا نتاجييت والتمانييت. وقد  املزيد من امل اعد  بةأن قواعد املنةرأ، و خرول 
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األسررررواق  ون اخلضررررول ل رسررررو  وا حلررررث، وتلرررر: "كررررل شرررري  إال األسرررر حيت"، إىل ح رررروما  
التمان  ووزان  المدل يف هون  كونر ، قرد  األون ترا  الردعم  كمبو اي وميامنان. وابلتماون م  إ ان 

بةأن صياويت قواعد املنةأ يف منا   التمان  ا ر  هبدو إ حيت مزيد من ألرص التمان  أمرا  أقرل 
، واصرررل األون ترررا  م ررراعد  أقرررل الب ررردان منرررواً يف م رررا ل تتم ررر  2017الب ررردان منرررواً. ويف عرررا  
 ابملؤشرات اجلغراألييت. 

جمررال تي رره التمرران  قررد  األون تررا  امل رراعد  التقنيرريت وخرردمات بنررا  القرردنات ألقررل  ويف -56
نث يرلمامليريت، الرذي لتمران  االب دان منواً أليما يتم ر  بتنفيرذ اتفراق تي ره التمران  يف إ ران من مريت ا

ومررن جملررمنه  ن منررواً،يف اجلررز  الثررا  منرره ع ررى أح ررا  ملررنأ ممام رريت خاصرريت وتفاجملرر ييت ألقررل الب رردا
 .مل اعداتاتقييم الذايت جلاهزييت التنفيذ وتوقيت التنفيذ وتقييم االحتياجات من ال

وأثنررا  الفرر   موجملررول التقريررر، قررد  األون تررا  امل رراعد  يف جمررال تي رره التمرران  ل ب رردان  -57
ا مجلونيرريت تنزانيررو بونونرردي، إثيوبيررا، وأنغرروال، وأوونرردا، وبررنن، و التاليرريت مررن أقررل الب رردان منررواً وهرري 

، ااوليرباي، وم ال و ان،و ملتحد ، وجيبويت، ونواندا، وزامبيا، وسان تومي وبرين يج، وال نغال، ا
فاق تي ه تنفيذ اتب. ونكزت امل اعد  ابخلحلوص ع ى تقييمات االحتياجات أليما يتم   وميامنان

فراق، التي  ع رى االتمان ، وخدمات استةانييت بةأن تحلنيف االلتزامرات وا خلران هبرا، والتحلرد
ق حررررات يف وجملررر  موامل ررراعد  التقنيررريت يف إنةرررا  وتةررررغيل جلررران و نيررريت ممنيررريت بتي رررره التمررران  و 

 مةاني  تقدَّ  ل ملات املا يت. 
وقد  األون تا  امل اعد  يف جمال تي ه التمان  لمد  من املن مات ا ق يمييت الا تضرم  -58

ييت ماعريت االقتحلرا يقيرا واجلومجاعريت شررق أألر  أعضا  من أقل الب دان منواً وال سريما االحترا  األألريقري
تردنيو    مؤس راتلدول ورب أألريقيا واالحتا  اجلمركري ل منروب األألريقري. وعمرل األون ترا  مر
خرردمات  جررل تقررد أإق يميرريت، مررن قبيررل مركررز الترردنيو ع ررى ال ياسررات التمانيرريت يف أألريقيررا، مررن 

 بنا  القدنات ألقل الب دان منواً يف منلقيت أألريقيا. 
مررن أقررل الب رردان منررواً الن ررا  اآلا ل بيررامت اجلمركيرريت )أسرري و ا(، الررذي  38وي ررتخد   -59

مررن الب رردان واألقرراليم، وحتحلررل هررذه الب رردان ع ررى امل رراعد  التقنيرريت والوريفيرريت  99جررر  تثبيترره يف 
. وي راعد ن را  أسري و ا يف ا رد مرن ت راليف التخ رريث (5)ن بمرد مرن ألرير  األون ترا  املركرزيعر
 مركي ومن الوقت الذي ي تغرقه، كما ي األأ الف ا  وقّ ن األمن. اجل

 الستثمار وت ويم اجشاريع -جيم 
مرن أقرل الب ردان منرواً مرن امل راعد  الرا يقردملا  26أثنا  الف   موجملول التقرير، اسرتفا   -60

 ررردان وزاي   هرررذه الب األون ترررا   عمررراً لالسرررتثمان ولتلررروير املةررراني ، وذلرررك هبررردو بنرررا  تناأل رررييتِ 
 جاذبيتلا كمقاصد لالستثمان األجنج. 

__________ 

إثيوبيا، وإنير اي، وأألغان رتان، وأنغروال، وأوونردا، وبرنغال ي ، وبرنن، وبونكينرا ألاسرو، وبونونردي، وتةرا ، وتوورو،  (5)
قرا يررريت، ل ونغرررو الدرومجلونيررريت أألريقيرررا الوسرررلى، ومجلونيررريت اليةرررا، وجرررزن سررر يمان، وجرررزن القمرررر،  -وتيمرررون 

ن،  ررو ان، وسرررهاليو  رريج، والومجلونيرريت الو الدرقرا يرريت الةررمبييت، وجيبررويت، ونوانرردا، وزامبيررا، وسرران تررومي وبرين
ومرررررالوي،  ، ومدوةرررررقر،بي ررررراو، وألرررررانواتو، وكمبرررررو اي، وليررررررباي، ولي ررررروتو، ومررررراا -ووامبيرررررا، ووينيرررررا، ووينيرررررا 

  .نيتانيا، ونيبال، والنيمر، وهايا، واليمنومو 
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مررن ت ررك  17استمراجملرراً ل ياسررات االسررتثمان جررر  الفرررو  منلررا، أُعررد  42ومررن بررني  -61
االستمراجملرات لفا رد  أقررل الب ردان منرواً. وأثنررا  الفر   املةرموليت ابلتقريررر، نةرر األون ترا  استمراجملرراً 

وات ع ررى االنتلرا  مررن ذلررك االسررتمرا ، يمررد  رث وامبيررا. وبمررد مرررون  رو مخررس أو سررت سررن
األون تا  تقريراً يقّيم إىل أي مد  جر  تنفيذ التوصيات. ويف الفر   موجملرول التقريرر، أُعرد تقريرر 

 . د  يف استمرا  كل من أنغوال وتةا عن التنفيذ  ث بنن. ول الب
واستمر برمم  استمرا  سياسيت االستثمان الماميت يف الربهنيت ع ى ألا دتره وجو تره وأثرره.  -62

ألقررد بّينررت تقررانير التنفيرررذ الررا أعرردها األون ترررا  ألقررل الب رردان منررواً سرررملَّ التنفيررذ القرروي وتزايرررد 
اهتمررا  امل ررتثمرين وتنررامي قرردنهتا ع ررى اوتنررا  ألرررص االسررتثمان. ويف أو ررو األحرروال، سررّم ت 

لب رردان امل ررتفيد ، بمررد اسررتمرا  األون تررا  سياسررات االسررتثمان الررا تّتبملررا، زاي ات كبرره  يف ا
تدألقات االستثمان األجنج املباشر إليلا. وقد كانرت القيمريت الرا حتققرت مرن إجررا  استمراجملرات 

را  سياسرريت االسررتثمان المامرريت وأنةررليت املتابمرريت الررداأل  ونا  ونو  عررد  مررن الل بررات ا جملرراألييت  جرر
بررو ن، ومجلونيرريت أألريقيررا الوسررلى، ومجلونيرريت ال ونغررو االستمراجملررات، مررن بينلررا   بررات قرردمتلا 

 . بي او، وماا، ومالوي، وهايا -الدرقرا ييت، ووينيا 
، سررراعد األون ترررا  عرررد اً مرررن أقرررل الب ررردان منرررواً يف اسرررتمرا  اتفاقرررات 2017ويف عرررا   -63

ها ا منا ي وزاي   وجملوحلا القانو . ويةتمل هذا ع رى استثمان  ولييت منوذجييت هبدو أتكيد بمد
سررريما ال ررروق املةررر كيت لةررررق  منررراذ  لمرررد  جتممرررات إق يميررريت تنتمررري إليلرررا أقرررل الب ررردان منرررواً، وال

، والفحلررل املتم رر  ابالسررتثمان مررن اتفرراق منلقرريت السررتثمانل القررانون األألريقرريألريقرري، و األنرروب اجلو 
. وقررد اسررتفا  كررل ب رد مررن أقررل الب رردان منرواً مررن اسررتمرا  اتفاقررات التمران  ا ررر  القانيرريت األألريقيريت

استثمان  ولييت منوذجييت أو اتفاقات جتران  ثنا يريت، ومرن برني ت رك الب ردان برنغال ي  وبونكينرا ألاسرو 
 ومدوةقر. 

ويف كررل سررنيت، يررن م األون تررا ، ابلتمرراون مرر  البنررك ا سررالمي ل تنميرريت ومرر  ال رر لات  -64
ل تدنيبيريت لفا رد  األعضرا  يف البنرك يف مدينريت الردان البيضرا ، ابملغررب، هبردو املغربييت، ح قيت عم

تمميرر  أللررم اتفاقررات االسررتثمان الدوليرريت؛ و ناسرريت أهررم امل ررا ل واملةرراكل واالهتمامررات واملحلرراق 
املرتبلررريت ابلبمرررد املتم ررر  ابلتنميررريت امل رررتداميت يف ت رررك االتفاقرررات؛ ومناقةررريت تقنيرررات واسررر اتيميات 

من بينلم من أقل  15ب داً،  29، استفا  من التدنيو مةانكون من 2017ويف عا  التفاو . 
 الب دان منواً.

وابلتمرررراون مرررر  م تررررو املمثررررل ال ررررامي املمرررر   قررررل الب رررردان منررررواً والب رررردان الناميرررريت ورررره  -65
ثمان ال اح ييت والدول اجلزنييت الحلغه  النامييت، ن م األون تا  حواناً بةأن أولوايت تةرمي  االسرت

يف نيويونك. وكانت  ثَّاًل  2017يف أقل الب دان منواً أثنا  انمقا  اجلممييت الماميت يف أي ول/سبتمرب 
ب رررداً مرررن أقرررل الب ررردان منرررواً. وابلررر ا و مررر  هرررذا املرررؤملر، حضرررر األون ترررا   40يف ذلرررك ا ررروان 

مررم املتحررد  لررذه اجتماعرراً مةرر كاً بررني الوكرراالت  سرردا  املةررون  بةررأن إم انيرريت جمررل  عررم األ
الب رردان يف هررذا انررال أكثررر ألماليرريت. وكرران مررن بررني املةررانكني  ث ررون عررن من مرريت الممررل الدوليرريت 
وم تررو املمثررل ال ررامي املمرر   قررل الب رردان منررواً والب رردان الناميرريت ورره ال رراح ييت والرردول اجلزنيرريت 

نيويرونك( واليونيردو وم ترو الحلغه  النامييت واألون ترا  )الرذي استضراو االجتمرال  يف م تبره يف 
 األمم املتحد  خلدمات املةاني  ومن ميت التمان  الدولييت.
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ونورم أن جررّل أقرل الب رردان منرواً لديرره وكالريتض و نيرريت لتةرمي  االسررتثمان وتوجرد لديرره يف كثرره  -66
من األحيان مؤس ات  ون و نييت لتةمي  االستثمان، ألإن مقدن  هذه الوكراالت ال ترزال حمردو ً . 

لررروم مررن ذلررك، درريت اسررتثنا ات تتم رر  ابملمانسررات الفضرر ى تتمثررل يف إثيوبيررا ونوانرردا وال ررنغال. واب
ويلدو األون تا  إىل تةا ر املمانسات الفض ى من مجي  أ ا  المامل، حرىت مرن أقرل الب ردان منرواً، 

و عمراً   يل يت ىن لوكاالت تةمي  االستثمان األخر  ت رانها ع ى  و م تدا  وقابل ل تمديل.
لتبا ل املمانسات الفض ى، يم و األون تا  يف كل سنيت بمد  من الوكاالت ملا حتققه مرن إألرازات 
يف تةرررمي  االسرررتثمان مرررن أجرررل التنميررريت امل رررتداميت ويتةرررا ر جترررانب ت رررك الوكررراالت مررر  وكررراالت 

مرررن ، كانرررت جلنررريت االسرررتثمان ا ثيوبيررريت وجم رررس االسرررتثمان يف مونيةررريو  2017أخرررر . ويف عرررا  
 الفا زين جبوا ز األمم املتحد  لتةمي  االستثمان يف أهداو التنمييت امل تداميت.

ويف الفرر   موجملررول االسررتمرا ، شررانك م ررؤولون كبرران يف جمررال تةررمي  االسررتثمان مررن  -67
أقررل الب رردان منررواً يف الترردنيو ويف تبررا ل املمانسررات الفضرر ى يف هررذا انررال أثنررا  ألماليررات ن ملررا 

اشررررتم ت ع ررررى ح قررررات  ناسررررييت إق يميرررريت تناولررررت حتضرررره وتةررررمي  مةرررراني  مؤه رررريت األون تررررا ، 
ل ححلرررول ع رررى ملويرررل املحلرررانو تتم ررر   هرررداو التنميررريت امل رررتداميت وح قرررات  ناسرررييت عرررن إنةرررا  
شرررررراكات مررررر  وكررررراالت ومؤس رررررات االسرررررتثمان يف اخلررررران  يف جوهان ررررربون ، جنررررروب أألريقيرررررا 

(. وشررانك م ررؤولون يف جمرررال 2017 /نوألمرب ( ويف م  رري و )تةرررين الثررا2017)أاين/مررايو 
تةررمي  االسررتثمان مررن أقررل الب رردان منررواً كررذلك يف ح قرريت تدنيبيرريت تناولررت أساسرريات االسررتثمان 
األجنررررج املباشررررر، عق رررردهتا الرابلرررريت المامليرررريت لوكرررراالت تةررررمي  االسررررتثمان يف اسررررلنبول )كررررانون 

ون تررررا  يف ت ررررك ا  قرررريت التدنيبيرررريت (. وكمررررز  مررررن شررررراكيٍت عريقرررريت، سرررراهم األ2018الثا /ينرررراير 
بوحررردات تدنيبيررريت تتم ررر  ب ياسرررات االسرررتثمان الو نيررريت والدوليررريت. وع رررى الحلرررميد الُقلرررري، قرررد  
األون تررا  ترردنيباً ع ررى حت يررل الت رراليف والموا ررد أليمررا يتم رر  مةرراني  االسررتثمان لفا ررد  م ررؤولني 

 (.2018من ح وميت ميامنان )كانون الثا /يناير 
ل األون ترررا  إصررردان منةرررونات عرررن تةرررمي  االسرررتثمان وتي رررهه. ويمرررر  أحرررد وواصررر -68

" Investment Facilitation: The Perfect Match for Investment Promotionمنةروناته بمنروان "
أمث يًت عم ييًت استقاها مرن وكراالت تةرمي  االسرتثمان توجملرأ كيرف ر رن اسرتخدا  بمرا أ وات 

يقررو  برره األون تررا  مررن أجررل تي رره االسررتثمان ووررهه مررن األ وات  وتقنيررات الممررل المرراملي الررذي
ال ياساتييت. وجرر  توزير  هرذه الونقريت يف صرفوو أقرل الب ردان منرواً ع رى نلراق واسر . وبنراً  ع رى 
  و هذه الب دان، نةر األون تا  حمليًت عاميت عن االستثمان األجنرج املباشرر يف أقرل الب ردان منرواً، 

 وامل ا ل ذات الحل يت.وصف أليلا التوجلات 
ويمرررد تررروأل ر هياكرررل أساسرررييت متينررريت ل محاسررربيت تنرررت  تقرررانير مؤس رررييت عاليررريت اجلرررو   مرررن  -69

الموامل ا امسيت يف اجتذاب االستثمان ويف  حلريث املروان  الةرحيحيت ويف تمزيرز تممريم اخلردمات 
واً. ألأثنررا  الفررر   املاليرريت. بيرررد أن حتقيرر  ذلرررك ال يررزال م تمحلرررياً ع ررى المديرررد مررن أقرررل الب رردان منررر

ح قررريت عمرررل إق يميررريت  2017ملوز/يوليررره  20و 19املةرررموليت ابلتقريرررر، ُعقررردت يف نرررهو  يرررومي 
أألريقيررريت تناولرررت تممررريم اخلررردمات املاليررريت واملمانسرررات ال ياسررراتييت الفضررر ى واملبرررا ئ التوجيليررريت يف 

توسليت ا مم، اسرتفا ت جمال تن يم احملاسبيت والتأمني أليما يتم   ابملةاني  الحلغر  والحلغه  وامل
 منلا الب دان التالييت من أقل الب دان منواًف إثيوبيا وبنن ومجلونييت تنزانيا املتحد  ووامبيا.
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وي ررراعد بررررمم  ال ررروا أ التن يميررريت ا ل  ونيررريت لتي ررره األعمرررال التمانيررريت الرررذي وجملرررمه  -70
يتم رر  ابالسررتثمان وإقامرريت املةرراني ، األون تررا  الب رردان يف تي رره وأملترريت قواعرردها وإجرا اهتررا أليمررا 

يف املا يت.  80وكثهاً ما قد من ا جرا ات ا  انييت ومن عد  االستمانات والو    املل وبيت بنحو 
. (6) ب رررداً مرررن أقرررل الب ررردان منرررواً  11وجيرررري الممرررل بن رررا  ال ررروا أ التن يميررريت ا ل  ونيررريت هرررذا يف 

القررردن  املؤس ررررييت، وهرررو برررذلك يي رررر إقامررريت األعمررررال وي ررراهم الن رررا  يف زاي   الةرررفاألييت وزاي   
التمانيرريت وجيمرررل ت رررك الب ررردان أكثرررر اجترررذاابً ل م رررتثمرين األجانرررو. وقرررد سررراعد هرررذا يف إنةرررا  

 أعمال جتانييت جديد  يف الب دان امل تفيد .
  وإىل جانو أن ميت ال وا أ التن يمييت ا ل  ونييت القا ميت يف هذا الب دان، أنةأ األون ترا -71

ترررردا اً مابعتبانهررررا ا -وهرررري أ اُ  تي رررره جديررررد  تركررررز ع ررررى ا جرررررا ات التمانيرررريت  -بوابرررريًت جتانيرررريًت 
 .مااوال نغال، و  بنغال ي ، وبنن،، أُنة،ت بواابت جتانييت يف كل من 2017ل منت . ويف عا  

 .، ونوانداأووندا، ومجلونييت تنزانيا املتحد وجيري أيضاً إنةا  بواابت مةاهبيت يف 
سرب ، يُتروخى مرن أ لريت االسرتثمان ا ل  ونيريت الرا وجملرملا األون ترا ،  واب جملاأليت إىل ما -72

ألقررد وجملررمت   ررتفيد .واملتاحرريت ع ررى ا ن نررت، التوعيرريُت بفرررص االسررتثمان وشرررو ه يف الب رردان امل
مجلونيررريت نونررردي، و أوونررردا، وبو أ لررريت االسرررتثمان هرررذه أو جيرررري وجملرررملا إل  ونيررراً لفا رررد  كرررل مرررن 

مبيررا املتم قرران بزا السررتثمانا. أمررا  لرريال  غررو الدرقرا يرريت، وجيبررويت، ونوانرردا، وزامبيررا، ومررالويال ون
 ومالوي أليمري تلويرةا بةراكيت م  ال منيت االقتحلا ييت ألألريقيا.

وأثنرررا  الفررر   املةرررموليت ابلتقريرررر، واصرررل األون ترررا  تقرررد  امل ررراعد  ملراكرررز تلررروير ناي    -73
 رريم ح قررات انييت وتنه يف أقررل الب رردان منررواً عررن  ريرر  تقررد  خرردمات استةرر)إمربيتيررك( التابمرريت لرر

لحلرغه  تمانيريت اعمل تتناول ال ياسات الماميت وتدنيو أصحاب املةاني  ومؤس ات األعمال ال
  اعررزز األون ترر واملتوسررليت ا مررم و عررم الةررب ات واملبررا نات ا ق يميرريت. وع ررى وجرره اخلحلرروص،

 ونات لتردنيو   حريت عرد عرن  رير  إ زانيا املتحد ، وزامبيا، ووامبيرامجلونييت تنقدن  إمربيتيك يف 
إنةرا   ةرأن سياسراتبسرت ح قرات عمرل  ووامبيرا مجلونييت تنزانيا املتحد املدنبني. ونُ ِّمت يف 

اسراهتا امبيرا سياألعمال التمانييت لفا د  أصحاب محل حيت حم يني. وعالو  ع ى ذلرك، أ  قرت و
يررررريت جملررررت مجلون م قرررريت بررررذلك وعر ني  التمانيرررريت وخلررررريت عم لررررا املتالو نيرررريت لتةررررمي  إنةررررا  املةررررا

ن الربررر  األول مررر . ويفنيررريتاملتحرررد  اسررر اتيميتلا الو نيررريت الةرررمولييت  نةرررا  املةررراني  التما تنزانيرررا
مرريت  رراعد    و م، سررمى األون تررا  ابلتمرراون مرر  اليونيرردو إىل زاي   مررا يقدمرره مررن 2018 عررا 

  نييت لتةمي  إنةا  املةاني  التمانييت.إثيوبيا من أجل وجمل  اس اتيمييت و 
وواصررل األون تررا  تبررني  ألرررص إقامرريت نوابرر: جتانيرريت، مررا أليلررا شررراكات ألمالرريت مرر  شررركات   -74

يرردان ا عمرران مد ( ويف كرررب  يف جمررال زناعرريت الزهررون وال ررياحيت امل ررتداميت )مجلونيرريت تنزانيررا املتحرر
أخررر   بمرريت    وكرراالتنُرفِّررذت ابلتمرراون مرر )زامبيررا(. وقررد أ حررت أنةررليت بنررا  الرررواب: هررذه، الررا

ل يف مجلونيرريت تنزانيررا مررزان  600ملن ومرريت األمررم املتحررد ، ل ون تررا  أن يقررد  امل رراعد  ألكثررر مررن 
مزانعراً تنزانيراً  175 ، ل تردنيو2017املتحد  ومل،تني من أصحاب املةاني  يف زامبيا. ويف عا  

يت، التمانيررررر ن ذلرررررك منلميررررريت  قامررررريت األعمرررررالع رررررى اسرررررتخدا  إمربيتيرررررك وع رررررى الزناعررررريت ابعتبرررررا
 يتيك.من املمونني الحلغان بنماح ح قيت عمل تدنيبييت ع ى استخدا  إمرب  60 وأكمل

__________ 

 -إثيوبيرررا، وبرررنن، وبونكينرررا ألاسرررو، وتوورررو، وجرررزن القمرررر، ومجلونيررريت تنزانيرررا املتحرررد ، ونوانررردا، وال رررنغال، ووينيرررا  (6)
 .بي او، وماا، والنيمر
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، ن َّرررم األون ترررا  وجم رررس التنميررريت يف نوانررردا منتررررد  2017ويف كرررانون األول/ ي رررمرب  -75
ب رداً  20منردوابً مث روا  120ملناقةيت ال ياسيت المامريت  قامريت املةراني  التمانيريت يف أألريقيرا اجترذب 

تقويريت   ةراو سربلوذلك بقحلد تبا ل اخلربات واآلنا  واالستفا   مرن املمانسرات الفضر ى واست
 التماون ع ى الحلميدين ا ق يمي والقاني.

 الديونمسائ   -دال 
ُيةرر ِّل الرردين اخلررانجي أحررد أكرررب الةررواول الررا أُثررهت يف إ رران اجلررز  زاي، بمنرروان تمب،رريت  -76

يل عررن ديف سررياق ا رر املرروان  املاليرريت ألورررا  التنميرريت وبنررا  القرردنات، مررن برررمم  عمررل اسررلنبول،
امل رتداميت.  حتقير  التنميريت ميلا إىلاملموقات املتم قيت ابملوان  املاليريت الرا تمر   أقرل الب ردان منرواً يف سر

بررا  الرردين أو فيررف أع يت وقررد  رررأ حت  ررن واجملررأ يف ن رربيت مديونيرريت المديررد مررن الب رردان الناميرريت، نتيمرر
 كرب .  ه حتدايتنتيميت حت ني إ انته، إال أن المديد من أقل الب دان منواً ال تزال تم جمل

وإقرراناً ابخللرر ال بره املتمثررل يف حردوث صردميت اقتحلرا ييت ب رربو أزمرات الردين يف أقررل  -77
حلررحيأ الثغرررات ت  ع ررى دن الب رردان منررواً، نفَّررذ األون تررا  مةرررول ح رراب التنميرريت املتم رر  ببنررا  القرر

 دان يف أل،ريت أقرلير  الب رمجالتن يمييت واملؤس ييت يف إ ان  الدين ال يا ي. واستفا  من هذا املةررول 
 . هايابنغال ي ، وتووو، ومونيتانيا، ونيبال، و الب دان منواً، وال سيما منلا 

 ي رييت يف ، وت خحلت أنةرلته الر 2017و 2013ونُرّفذ املةرول يف الف   ما بني عامي  -78
 ان  الرردين لا يتم رر  إجرررا   ناسرريت تةخيحلررييت لإل رران املؤس رري والتن يمرري يف الب رردان املمنيرريت أليمرر
 الدناسريت، ديردها يفحتال يا ي، وتقد  امل اعد  يف بنا  القدنات مرن أجرل سرد الثغررات الرا ل 
ُمضريف لديره  ب ردإىل  وتن يم جوليت  ناسييت لفا رد  صرنال ال ياسرات مرن الب ردان املمنيريت ابملةررول
ذكون  أعراله خلم ريت املراإ ان مؤس ي أكثرر تلروناً يف إ ان  الردين ال ريا ي. وُ عري  ث رو الب ردان 
الرذي أ ح  2017وألمرب مجيِملا إىل حضون املؤملر ا ا ي عةر   ان  الديون يف تةرين الثا /ن

 يا ي.ال  لم ألرصيت االست،نا  آبخر امل ا ل امللروحيت أليما يتم   ل ان  الدين
وقدَّ  ن ا  إ ان  الديون والتح يل املاا  عماً متواصاًل لمد  من أقل الب دان منواً يف بنرا   -79

قدنتره ع ررى إ ان   ينره المررا  بفماليرريت وع رى حتقيرر  م رتوايت مديونيرريت ر ررن حتم لرا. ويرروألر الن ررا  
 ان  الردين )ت رميل بيرامت الردين املذكون ل ب دان جمموعيت من ا  ول انرَّبيت يف اناالت الدنيا  

ووجمل  تقانير عنه ووجملر  ا ححلرا يات املتم قريت بره( الغايريت منلرا حت رني قردن  الب ردان ع رى ا  ان  
اليوميرريت لاللتزامررات املل وبرريت واسررتخرا  بيررامت موثوقرريت تتم رر  ابلرردين ألورررا  وجملرر  ال ياسررات. 

ا مرن خردمات تردنيو واستةران . وأثنرا  ومن مج يت هذه ا  ول برجميات إ ان  الدين وما يرتب: هبر
 .(7) من أقل الب دان منواً  21 الف   موجملول التقرير، قدَّ  الربمم  الدعم ل

ومن النتا   امل موسيت الا حتققت توألر ُر سماّلت انييت وموثوقيت ابلديون، ال وىن عنلا يف  -80
ون يف م رررتوايت ر رررن التح يرررل ال رررديد ل مخرررا ر ويف وجملررر  اسررر اتيميات لضرررمان إبقرررا  الررردي

يف املا ررريت مرررن الب ررردان قرررد ححلرررل ع رررى الررردعم  90حتم لررا. و  رررول  ايررريت الفررر  ، كررران أكثرررر مرررن 
__________ 

إثيوبيررا، وأنغرروال، وأوونرردا، وبررنغال ي ، وبونكينررا ألاسررو، وبونونرردي، وتةررا ، وتووررو، ومجلونيرريت أألريقيررا الوسررلى،  (7)
 -وينيررا بيررا، وال ررو ان، و نرردا، وزامومجلونيرريت ال ونغررو الدرقرا يرريت، ومجلونيرريت الو الدرقرا يرريت الةررمبييت، وجيبررويت، ونوا

  ، واليمن.بي او، وكمبو اي، ومدوةقر، ومونيتانيا، وهايا
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يف املا ريت  60وكانت له قاعد  بيامت ابلديون اخلانجييت شام يت بضماٍن من الدولريت، وكانرت لنحرو 
ون والتح يرل املراا. من الب ردان سرماّلت  يرن  اخ ري كام ريت ُمدخ  ريت يف برجميرات ن را  إ ان  الردي

واب جملاأليت إىل ت ك النتا  ، لروحق حت  رن كرل مرن ا برال  عرن الرديون وحت ريالت الرديون. ألم رى 
سرربيل املثررال، ُيحلررِدن دانيرريت مررن أقررل الب رردان منررواً املمنيرريت ابلررديون اخلانجيرريت نةرررً  عررن إححلررا يات 

عررن الرردين يف البنررك الرردوا، الررديون بحلررون  منت مرريت؛ ومجرريملم يقررد  التقررانير إىل ن ررا  ا بررال  
مررن أقررل الب رردان منررواً  10وهررو شرررف أساسرري مررن شررروف ا بررال . واب جملرراأليت إىل ذلررك، يقرردِّ  

ي رررررررتخدمون برجميرررررررات ن رررررررا  إ ان  الرررررررديون والتح يرررررررل املررررررراا، ويةرررررررانكون يف قاعرررررررد  بيرررررررامت 
تقررانير يف الوقررت ا ححلررا يات املتم قرريت ابلررديون اخلانجيرريت لحلررندوق النقررد الرردوا والبنررك الرردوا، 

احملد . وأليما يتم ر  بتح رني التح يرل، ينةرر سربميت مرن الب ردان الرا ت رتخد  الربجميرات املرذكون  
  ابنت ا  تقريراً يتضمن حت يل حمف يت الديون.

وع ررررى الممررررو ، ت رررراهم هررررذه النتررررا   امل موسرررريت يف زاي   الةررررفاألييت وح ررررن ا  ان  ويف  -81
إبقرررررا  الرررررديون يف م رررررتوايت ر رررررن حتم  لرررررا. وترررررربهن  حت رررررني القررررردن  املؤس رررررييت ع رررررى جملرررررمان

التح ينات الا حققتلا هذه الب دان م اعد  األون تا  ع ى املنراأل  امل تبريت عرن تقرد  امل راعد  
 التقنييت امل تمر  لا يف إ ان  الدين بمد ا حلول ع يه وع ى أةييت ت ك امل اعد .

 التنمية البشمية والجتماعية -هاء 
بونكينا ألاسرو وال رنغال وكروت  يفروان أثنا  الف   موجملول التقرير،  عم األون تا  جلو   -82

يف جمررال نقررل الت نولوجيررا وا حلررول ع ررى األ ويرريت عررن  ريرر  تن رريم ح قرريت عمررل  ومرراا والنيمررر
إق يمييت تناولت نقل الت نولوجيا والحلحيت الممومييت، يف  اكان، ابلتماون م  برمم  األمرم املتحرد  

منرررا ي وبررررمم  األمرررم املتحرررد  املةررر ك املمررر  بفرررهو  نقرررث املناعررريت البةررررييت/ا يدز ومؤس ررريت ا 
يُول ي ل حلحيت الممومييت واالبت ران. وعقرو انمقرا  ح قريت الممرل ا ق يميريت، اتفر  مرديرو امل اترو 
الو نيررريت ل م  يررريت الف ريررريت ومرررديرايت الحلرررحيت المموميررريت يف الب ررردان امل رررتفيد  ع رررى جمموعررريت مرررن 

وصيات لزاي   االت اق بني ال ياسات الداخ ييت ولتح ني التواصل مر  أمانريت املن مريت األألريقيريت الت
  ل م  ييت الف رييت.

ون م األون تا  أيضاً برمجماً تدنيبياً لفا د  مديري األ اث يف جماالت االبت ان وامل  ييت  -83
بيةررروألتو، إثيوبيرررا، يف تةررررين الف ريررريت ونقرررل الت نولوجيرررا، مررر  ال كيرررز ع رررى القلرررال الزناعررري، يف 

. وكان الغر  من التدنيو م اعد  الباحثني ع ى بنا  عالقيت م تداميت م  2017الثا /نوألمرب 
 القلال اخلاص عن  ري  اتبال    مت امل إزا  االبت ان وامل  ييت الف رييت ونقل الت نولوجيا.

عقرردهتا من مرريت الحلررحيت  تةرررين الثررا /نوألمرب، شررانك األون تررا  يف ح قرريت عمررل 14ويف  -84
المامليررريت حررررول ا  رررران املةرررر ك بررررني الوكرررراالت ل تمرررراون ع ررررى تنفيررررذ االسرررر اتيمييت وخلرررريت الممررررل 
الرررو نيتني يف إثيوبيرررا اخلاصرررتني بقلرررال الحلررريدليت يف أ يرررس أاباب. وكررران الغرررر  مرررن ح قررريت الممرررل 

ا  ومريت ا ثيوبيريت  استمرا  حاليت تنفيرذ االسر اتيمييت وخلريت الممرل ومناقةريت اخللروات التاليريت مر 
 وأليما بني الوكاالت الةري يت.

وأثنرررا  الفررر   املةرررموليت ابلتقريرررر،  ُ رررو إىل األون ترررا  تقرررد  تم يقرررات موجملررروعييت بةرررأن  -85
مةرررول االسرر اتيمييت الو نيرريت ل م  يرريت الف ريرريت يف أوونرردا. وبمررد االسررتمرا ، أُ نجررت تم يقررات 

 األون تا  يف مةرول االس اتيمييت. 
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و  ع ى ذلك، نفذ األون تا  س   يت من األنةليت بغرر   عرم أقرل الب ردان منرواً يف  وعال -86
كفاليت أن ت ون سياسات التمان  والتنمييت وسياسات تمزيز امل راوا  برني اجلن رني مت ام ريت يردعم 

  .بمُضلا بمضاً 
 واسررتحدث األون تررا ، م ررتنداً إىل مررا يقررو  برره مررن عمررل حت ي رري وتةررغي ي، جمموعرريت أ وات -87

تتم   ابلتمان  وامل ا ل ا ن انييت، هبدو إ حيت إ ران عمرل منلمري لتقيريم أثرر ا صرالحات التمانيريت 
ع ررى الن ررا  وع ررى التفرراو ت بررني اجلن ررني قبررل تنفيررذ ت ررك ا صررالحات. وقررد أ  رر  األمررني المررا  

ق التمران  الرذي ل ون تا  جمموعيت األ وات ت ك أثنا  االستمرا  الماملي ال ا   املمر  ابملمونريت لحلرا
  .2017ُعقد يف مقر من ميت التمان  الماملييت يف جنيف يف ملوز/يوليه 

التمان  ون م األون تا  كذلك إلقا  أول  ن  إل  و  إق يمي موجَّه بةأن المالقيت بني  -88
 23 -أاين/مرررررايو  29وامل رررررا ل اجلن رررررانييت يف ال ررررروق املةررررر كيت لةررررررق أألريقيرررررا واجلنررررروب األألريقررررري )

مةررانكاً مررن األمانرريت ومررن الرردول األعضررا  يف ال رروق املةرر كيت  50(، لترردنيو 2017يوليرره /ملوز
ع ى التفاعل بني التمران  وامل را ل اجلن رانييت وع رى وجملر  توصريات وإجررا  أ راث تتم ر  ابل ياسريت 

مررررن ال رررروق املةرررر كيت البررررال   المامرررريت املراعيرررريت ل بمررررد اجلن ررررا . ألررررراثنا عةررررر مررررن الب رررردان األعضررررا 
هررم مررن أقررل الب رردان منررواً. وقررد جررر  التخلرري:   حرريت  ن  إل رر و  اخررر ذي بمررد  19 هاعررد 

. 2018إق يمي لفا د  مجاعيت شرق أألريقيا ومن املقررن أن يُ قرى الردن  يف ني ران/أبريل وأاين/مرايو 
والردنو  ا ق يميريت ت م ريت ل تح يرل المرا  الرذي يتنراول المالقريت برني التمران  والبمرد اجلن را ، حيرل 
تتناول موا ها ال ياق ا ق يمي احملد  والغاييت منلا تزويد املةانكني ابمللرانات الالزمريت لالسرتفا   مرن 

قلاعررات االقتحلررا ييت ويف البيررامت املتم قرريت مةررانكيت الن ررا  وابلتفرراو ت بررني اجلن ررني يف تت ررف ال
 صياويت ال ياسات واملمانسات من أجل النلو  مركز املرأ  إق يمياً أليما يتم   ابلت امل التماني. 

ويف شررررراكيٍت مرررر  مؤس رررريت المالمرررريت امل ررررم يت لةرررررق أألريقيررررا، وجملرررر  األون تررررا  ال م ررررات  -89
 East African Community Regional Integration: Trade and Genderع ررى تقريررر بمنرروان ألخرره ا

Implications ويقررد  هررذا التقريررر نُبررذاً مرروجز  عررن الرردول األعضررا  يف مجاعرريت شرررق أألريقيررا مررن .
الناحييت االقتحلا ييت والتمانييت واجلن انييت، وق ل أثر ت ام لا ا ق يمي ع ى نألاه الن ا  م  ال كيز 

توصيات بةأن كيفييت جمل الت امل ا ق يمري  ع ى توأله ألرص عمل ل ن ا . ويقد  التقرير أيضاً 
يف مجاعيت شرق أألريقيرا يحلرو أكثرر ألرأكثر يف محلر حيت الن را . ومرن املتوقر  أن يحلردن التقريرر يف 

  .2018نهو  يف ني ان/أبريل 
ونفرذ األون تررا  مةرروعاً مل رراعد  الن را  التررواجر عررب ا رردو  يف شررق أألريقيررا واجلنرروب  -90

األ اث امليدانييت املتم قيت ابملةرول أن الن ا  ال روايت يةرتغ ن يف التمران  وره األألريقي. ألقد بينت 
يواجلن حتدايت متمرد  ف إجررا ات  ومالوي وزامبيا  مجلونييت تنزانيا املتحدالرمسييت عرب ا دو  يف 

ممقد  وملوليت وم  فيت لمبون ا دو ؛ و ناييت حمدو   بقواعرد وعم يرات اجلمرانك؛ وحرواجز ال غريت؛ 
ف ا  املاا وانمدا  األمن واملضايقات والتحرت ع ى ا دو ؛ وجملر ليت نأ  املرال؛ وعرد  كفايريت وال

ممررررانأللن يف إنةررررا  املةرررراني  التمانيرررريت. وبمررررد عقررررد مةرررراونات مرررر  ا  ومررررات املمنيرررريت، وجملرررر  
األون تررا  مةرررول تقريررر يمررر  لجيرراز الترردابه الررا مررن شررأ ا أن تي ررر التمرران  ورره الرمسيرريت عرررب 

و  بني الب دان الثالثيت، خاصيت لفا د  الن ا . ويي ّر املةرول أيضاً مزيداً من التفاعل والوعي ا د
يف صفوو اجللات صاحبيت املحل حيت، ما أليلا امل ؤولون عن ا دو ، بةأن الةواول الرا تواجره 

 صغان التمان يف القلال وه الرمسي. 
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مررن ح قررات الممررل واالجتماعررات  واب جملرراأليت إىل مررا سرر ف، شررانك األون تررا  يف عررد  -91
الررا ترردعو إىل اتبررال سياسررات جتانيرريت تراعرري البمررد اجلن ررا ، ومررن مج رريت ت ررك الفماليررات ح قرريت 
الممل القانييت ال نوييت بةرأن التمران  وامل را ل اجلن رانييت، الرا عقردهتا ال منريت االقتحلرا ييت ألألريقيرا 

جانرررررو اجتمرررررال تةررررراوني بةرررررأن ، إىل 2017تةررررررين األول/أكتررررروبر  31يف أ يرررررس أاباب يرررررو  
، قررد  2017اسر اتيمييت االحتررا  األألريقرري أليمررا  ررث امل ررا ل اجلن ررانييت يف تةرررين الثررا /نوألمرب 

 خالله األون تا  تم يقات ع ى مةرول الوثيقيت.

 الدروس اجستفادة -رارلاً  
د  يف يف وضررون أقررل مررن ثررالث سررنوات، وهرري املررد  املتبقيرريت إىل حررني ب ررو  الترراني  احملرر -92
، ال تفتررأ اآلمررال يف حتقيرر  األهررداو والغرراايت املتوخررا  مررن برررمم  عمررل اسررلنبول 2020 عررا 

تتبّخر ب رعيت. ألا خفاق يف حتقي  تقد  كبه ابلن بيت لذه الف،يت من الب ردان األشرد جملرمفاً   رول 
موجملرر   2030الترراني  احملررد  سيضرر  قرردنهتا ع ررى حتقيرر  أهررداو التنميرريت امل ررتداميت   ررول عررا  

   بتقويا محلداقييت االلتزا  الماملي ابلممل ع ى "أاّل يتخ ف أحد عن الركو". شك ويلد
ألقرررد اختررره المديرررد مرررن األهرررداو والغررراايت امل رررلر  يف الرررربمم  عمرررداً للموحررره وقرررد  -93

ي ررون مررن الحلررمو حتقيقرره يف أألضررل ال ررروو، إال أن أقررل الب رردان منررواً تواجرره يف الوقررت الررراهن 
ك الا كانت تواجللا عندما ل اعتما  الربمم . وبناً  ع يه، ال بد ألقرل األاق تنمييت أسوأ من ت 

 الب دان منواً ولةركا لا ا منا يني من بذل جلو  عاج يت من أجل تو يد تنفيذ الربمم .
وال يفتأ األون تا  يت قى   بات مت اثر  ع ى امل اعد  التقنييت من ت ك الب دان حىت يف  -94

 ك الف،يت و ناسات تةرخيث الت امرل التمراني وصرناعيت سياسرات التمران  جماالت التخر  من ت
واستمراجملات سياسات االستثمان والقدنات يف جمال ا ححلرا . وتزايُرد الل رو  ليرل ع رى جرو   
الرردعم الررذي يقدمرره األون تررا  وع ررى مررا يضرريفه مررن قيمرريت. بيررد أن املرروان  املترروألر  حتررد مررن قدنترره 

 رردان منررواً، ع ررى سرربيل املثررال، ألالحلررندوق االسررت،ما  لحلرراق أقررل البع ررى ت بيرريت الل ررو املتزايررد. 
 . 2014يت  َّ أي تربعات منذ عا   مل

 توصيات ختص السياسة اللامة -خامساً  
 قد يروو جم س التمان  والتنمييت يف الن ر يف ا اذ ا جرا ات التالييتف -95

يرره أقررل الب رردان منررواً يف ا عررراب عررن الق رر  إزا  م رران التنميرريت الررذي اشر ررت أل )أ( 
ال نوات األخه ، ال سيما أن هذه الب ردان قرد   فرت عرن نكرو ب ردان مميريت أخرر  أليمرا يتم ر  

 بمد  مؤشرات؛
  ررررو اسررررتمرا  التربعررررات ل حلررررندوق االسررررت،ما  لحلرررراق أقررررل الب رررردان منررررواً،  )ب( 

ملّ رن األون ترا  مرن ت بيريت ومناشد  مجي  اجللات املا يت ووهها من الب دان القا ن  ع ى ذلك أن 
   و أقل الب دان منواً املتزايد ع ى امل اعد  التقنييت؛

حل مجي  اجللات صراحبيت املحلر حيت ع رى زاي   تنفيرذ التزاماهترا  عمراً لرربمم   ) ( 
 عمل اسلنبول.

    


