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 مقدمة  
يردا عذا ال ررير حملن عامن عن انشون األون  ا  ل إ ما  ا كمان عم مه الث ثمن، ال وعممل  -١

البحث وال ح يمق، ولنماا توافم  اآل اا، وال نماون ال رمين، ويسم ء الًموا ع مل عمالب ال نماون لم  
 . نمينالل األون  ا  وشركاته 

وكممالب األممما امل حممد  األكممرت وح وممماب الب ممدان  وي نمماون األون  مما  ممم  النديممد مممن -2
األعًاا واجل اب املاحنن واملؤيساب الدولين من اجق إجناز عدفه امل مثق ل  عا تنفيذ الشمراكن 

 اجلديد  من اجق تنمين افريريا وتنزيز ال نمين الق صا ين ل افريريا.
ممرن ل مشموعممن املشمم كن لمم  -3 وكممالب األممما امل حممد  واملننيممن  واألون  مما  عممو الوكالممن املنسم

لال شمما   والرممد اب اجن اجيممن الممع تًمما منامممن النمممق الدوليممن، ولرنممامن األممما امل حممد  اج مماتمل، 
وجلنمممن األمممما امل حمممد  الق صممما ين ألفريريممما، ومناممممن األمممما امل حمممد  ل  نميمممن الصمممناعين، ومناممممن 

ل حتما  األفريرممل والشمراكن  2٠١٥-2٠١٠  ال شا   الناملين. ولدعا كومن النممق األفريريمن ل فم  
اجلديمممد  ممممن اجمممق تنميمممن افريريممما، يشممما ئ األون  ممما  مممم  شمممركاته ل اجملموعمممن املشممم كن ل مبممما    
إق يميممن لشممنن الصمممناعن وال شمما   والوصمممول إىل األيممواو. ويشممممق ال نمماون لممم  الوكممالب ترمممد  

وك مم  الثممرو  وال  امممق اجق يممممل، ممم  ال كيممز النمو الق صمما ي املسمم داا فيممما ي ن مم  لمماملسمماعد  
لشممم ق كممماص ع مممل اجملمممالب الث ثمممن ال اليمممنس وذممم  السيايممماب الصمممناعين وال وجيمممه املؤيسممممل  

  تراا لالرد اب اجن اجين وال شا ين  وتنزيز ال شا   ل  الب دان األفريرين.الو 

 البحث وتحليل السياسات -أولً  
وحت ي مممممه ل سيايممممماب ل زيممممما   فناليمممممن تصمممممميا السيايممممماب تسممممماعا ألمممممو  األون  ممممما   -4

 ل ممممو  اوجممممه  تيسمممين، ع ممممل النحممممو ال ممما س  ا  حفممممز و  نوصمممياا  ا وتنفيممممذعا ل افريريمممما ممممن ا لنمممم
املناقشاب لشنن قًايا السياياب الع تؤثر ع ل تنمين افريريا  ومساعد  الب مدان ل ت بم  ا ات ما 

ا املشممو   إىل ا  وممماب لشممنن إصمم ا السيايمماب مممن الق صمما ي وممما حتممرزق مممن ترممدا  وإيممدا
كمممم ل عم يمممماب ايمممم نرال السيايمممماب الو نيممممن  و عمممما ا  وممممماب ل ا مممما  الرممممرا اب املنايممممبن 

 لن واب حت ي ين متد عم ين صن  الررا  لاملن وماب ال رنين.

 حفز وبلورة النقاشات المتعلقة بقضايا السياسات -ألف 
لممممال ررير، كمممان ل ون  ممما  اثمممر ع ممممل تنفيمممذ السيايممماب ل افريريمممما كممم ل الفممم   املشممممولن  -٥
ترريممر ال نميممن الق صمما ين ‘كمم ل ال وصممياب السيايمماتين المموا    ل ترمما يرق الرتيسممين، ول يمميما  مممن
، المذي ا  م  ‘س حفز الي ثما  ممن اجمق حتريم   مو حتمد  حتمومل  ل افريريما2٠١4افريريا لناا  ل

ألفريريممممن الرتيسممممين، ومن مممما ا يمممم  الالمممما، والوجمممما، واكممممرا، و اكمممما ، وكي مممما ، ل عممممد  مممممن املممممدن ا
وياوندي، وكذلك ل جوعانسربغ جبنوب افريريا. واشا  ال ررير إىل ان م ويء منمدلب اليم ثما  
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ل الرممما   ل تمممزال منقفًمممن مرا نمممن لامل ويمممء الممم زا ل حريممم  األعمممدا  اج اتيمممن ومرا نمممن   ويمممء 
ميممن. وك ممت ال رريممر إىل ان تنزيممز مسمماسن اليمم ثما  ل النمممو ي و مم  زيمما   منممدلب الب ممدان النا

اليممممم ثما ، وحتسممممم  إن اجيمممممن اليممممم ثما اب الراتممممممن واجلديمممممد ، وذممممممان توجمممممه اليممممم ثما  حنمممممو 
الرواعمماب اليمم اتيشين و اب األوليممن الممع تن ممرب حالممن ل ال حممول الق صمما ي. وحامممل ال رريممر، 

ذرو   تنزيز مساسن اليم ثما  ل افريريما ل النممو، ل ن يرماب إةاليمن ممن عموعمن  الذي شد  ع ل
والمممممدول األفريريمممممن األعًممممماا ل ع ممممم  ال شممممما   وال نميمممممن كممممم ل المممممدو   ا ا يمممممن والسممممم    77  ال

وشمش  لنما املنمدول  األون  ما  ع مل  عما الب مدان . 2٠١4ل مش  ، املنرو   ل اي ول/يب مرب 
ن ل تريممميا اح ياجاهتممما اليممم ثما ين وايمممباب النشمممز ل اليممم ثما  المممذي تنرفمممه، و لمممك ل األفريريممم

 .2٠١٥يياو إ ا  كون ال نمين ملا لند عاا 
النممو املرم ن ل حمول عي  مملس كومن  - 2٠١4ترريمر اقمق الب مدان  موا  لنماا ‘  لوقد كان  -٦

اثمممر ل  واتمممر السيايممماب ل افريريممما ممممن كممم ل تمممنثريق ع مممل كومممن  ‘2٠١٥ال نميمممن ملممما لنمممد عممماا 
من ما ل  34 -ا  اقق الب مدان  مو تششي  وتس يوه الًوا ع ل ذرو    2٠١٥ال نمين ملا لند عاا 

  حممول اكي  مممل وإن اجيممن النمممق وتركيممز الع ممماا ع ممل اح ياجمماب صمماحباب املشمما ي  ل - افريريمما
 اري الز اعين.ل املنا   الريفين واألنشون 

ل ز اعمن ل  2٠١4قمانون عماا ‘  ايمن لننموان  2٠١4شرب ل كانون األول/ يسمرب ون   -7
. ‘الوليممماب امل حمممد  األمري يمممن و ثممما ق ع مممل من شممممل الرومممن ل الب مممدان الناميمممن املنقفًمممن المممدكق

احمل م ن  قثا  ل الولياب امل حد ، مركز   ع ل   ل ز اعن 2٠١4عاا لرانون  وقدمت الد اين حت ي   
ايممنا  الروممن ع ممل صممنيد النمما ، ول يمميما اثرعمما ع ممل من شمممل الروممن ل الب ممدان الناميممن ع ممل 

فمرص من شممل  هكما اي نرذت الد اين من لم  مما اي نرذم   ا .املنقفًن الدكق واقق الب دان  و 
إن اج الرون الرون األفا قن، وي وت الًوا ع ل لنا ال وصياب السياياتين ل نزيز الدكق من 

ل افريريا، وقدمت توصياب لشنن يبق زيا   النرل وا صول ع ل املدك ب وحتس  ال موات  
 ال نايمين ل رواع.

 تتبع األداء القتصادي والتقدم المحرز -باء 
س الي ثما  ل األعدا  اج اتين ل لفيمنس كومن 2٠١4تررير الي ثما  الناململ لناا ‘ كز  -٨

مممق عامليممن ل حفيممز  و  قومماع األعمممال ل حتريمم  اعممدا  ال نميممن املسمم دامن ل ع ممل كوممن ع ‘عمممق
املسمم ربق وتنزيممز اآلثمما  الق صمما ين والج ماعيممن والبيةيممن اجةاليممن ل رومماع اخلمماص. و كممر ال رريممر ان 
الب مممممدان األفريريمممممن حت ممممماج إىل إنشممممماا او توممممموير مؤيسممممماب ممممممن شمممممن ا ان تسممممماعد ع مممممل جمممممذب 

حتري  اعدا  ال نمين املس دامن. وع ل ارا  السنواب السالرن، قدا ال رريمر حت مي    الي ثما اب حنو
شممممام   لتاعمممماب اليمممم ثما  األجنممممي املباشممممر ل افريريمممما،  مممما ل  لممممك حت يممممق إق يممممممل  صممممت 
ل يمم ثما  األفريرمممل. والممرز ال رريممر ان تممدفراب اليمم ثما  األجنممي املباشممر إىل افريريمما ايمم مرب ل 

م يمما   ول . ليممد ان اتاعمماب ال ممدفراب اك  فممت حسمم   ٥7، ل صممق إىل 2٠١3 تفمماع عمماا ال
املنورمممن  ون اجق يميمممن. واشممما  ال رريمممر إىل ان اليممم ثما اب فيمممما لممم  الب مممدان األفريريمممن ل تزايممممد، 
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، ا تفنممممت 2٠١3-2٠٠9لريمممما   الشممممركاب ال ينيممممن والنيشرييممممن واجلنمممموب افريريممممن. وكمممم ل الفمممم   
ل املاتممن مممن اجملممموع،  ١٨مشمما ي  ايمم ثما  ال نيممي  النممالر  ل حممدو  الناشممةن ل افريريمما إىل حصممن 

 .2٠٠٨-2٠٠3ل املاتن ك ل الف    ١٠مرتفنن من اقق من 

 إجراء عمليات استعراض السياسات الوطنية -جيم 
ن ، كانمت افريريما اعما ج م١999  لرنامن اي نرال يياياب الي ثما  عاا و منذ ظ  -9

المممع اي نراذممما   3٦اي نراذممما  ممممن عمممموع  2١مسممم فيد  منمممه. فرمممد ك صمممت ل ب مممدان األفريريمممن 
ال ون ممو والسممو ان ال ممذين  . وكمم ل الفمم   املشمممولن لممال ررير، نشممر األون  مما  اي نراذمممل  اجنممزب

. كمممما شمممرع األون  ممما  ل إعمممدا  2٠١4  ل تشمممرين الثممماين/نوفمرب  مممدما إىل ا  ممموم   املننيق ممم
يممم نرال ييايمممن اليممم ثما  ل مداشمممرر. ولنمممد ممممرو  حنمممو ممممن  ممم  إىل يمممت يمممنواب ع مممل ا

إكممممال ايممم نرال ممممن الي نراذممماب، ي ن مممدر األون  ممما  ترريمممرا  يرممميما ممممدت تنفيمممذ ال وصمممياب. ول 
، نشمممر األون  ممما  ترريمممر ال نفيمممذ امل ن ممم  لزامبيممما. واظ مممرب ترممما ير ال نفيمممذ المممع 2٠١4متوز/يوليمممه 
ون  ا  لب دان افريرين مس وياب تنفيذ ت اوا لم  اجليمد والرموي، واع مامما  م زايمدا  لمدت اعدمعا األ

 املس ثمرين املوجو ين، وقد   م زايد  ع ل تسوي  فرص الي ثما .

 توفير األدوات التحليلية -دال 
اثمممممر ل صمممممن  السيايممممماب ل افريريممممما ممممممن كممممم ل تممممموفري األ واب اجع ميمممممن  ل ون  ممممما  -١٠

ل مساعد  ل صن  الررا اب واأل واب ال رنين المع حتسمن كفماا  ا  وممن. وجلميم  الب مدان األفريريمن 
وكالمممن و نيمممن ل شمممشي  اليممم ثما . وي مممد  األون  ممما  إىل ترايممما املما يممماب الفًممم ل ممممن ا  ترريبممم

  أليممممث ي سممممت ل وكممممالب األفريريممممن ل شممممشي  اليمممم ثما  اي نسمممماك ا لوريرممممن    ممممف احنمممماا النمممما
افريريممممما النشمممممر  ا  ل مممممد ٥2مسمممم دامن وقال مممممن ل ريممممماا. وت  رمممممل الوكمممممالب الو نيممممن و ون الو نيمممممن ل 

 ، وعممل نشمر  إل  ونيمن شم رين Smart Promotion Network eFlashاجل  ونيمن ل ون  ما  املننونمن  
ل  بيمن اح ياجماب وكمالب تشمشي  اليم ثما ، ا  اي اتيشين وتنفيذيمن صمممت كصيصم ا  حتمق اكبا  

و اصممد وكممالب تشممشي  اليمم ثما  وكممذا ي سمم ن اخلممدماب الي شمما ين ل عممال اليمم ثما ، الممع 
 قال ن ل   را  مس فا   من الوكالب.ا  ت ًمن مما ياب فً ل و  وي

  ونيمن لربنمامن األون  ما  ل يسمري األعممال ال شا يمن ويساعد نااا ال موات  ال نايميمن اجل -١١
 كممق الب ممدان ع ممل تبسمميء وامت ممن قواعممدعا وإجراااهتمما  اب الصمم ن لاليمم ثما  وتنامميا املشمما ي . و 

ويسمماعا ل زيمما   الشممفافين وتنزيممز الرممد   املؤيسممين،  افريريمما  ا  ل ممد ١٦ل  مرح ممن ال شمم يق النامماا
ا ين وةنق الب دان األفريريمن اكثمر جا ليمن ل مسم ثمرين األجانم . األمر الذي ييسر األعمال ال ش

األون  ما ، ل نماون مم  لرنمامن األمما امل حمد  اج ماتمل، وزا   املؤيسماب  ياعد، 2٠١4ول عاا 
الصمم ري  وامل ويممون ا شمما والق صمما  الج ممماعمل وا ممر  اليدويممن ل ال ممامريون ل تثبيممت نامماا 

مممن تبسمميء ن يسمم فيد ًمممن ااألمممر الممذي ي ونيممن ل منور مم  إذممافي  ، ال مموات  ال نايميممن اجل 
. ويمماعدب  لممدو عا ال ممدالري الممذي  بمم  ل الناصمممن منامممو املشمما ي  ل اممماكن اكممرت ل الب ممد
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ك  مممما املنام مممم  وكالممممن تشممممشي  اليمممم ثما  ل ة و يممممن تنزانيمممما امل حممممد  ل تثبيممممت نامممماا ال مممموات  
 2١عد  اخلوواب ال زمن لبمدا عممق تما ي ل الب مد ممن تر يت اجق ال نايمين اجل  ونين من 

 .كوواب كوو  إىل يب 
وهتمممد  ا لمممن اليممم ثما  المممع ينمممدعا األون  ممما  إىل زيممما   الممموعمل لمممدت ع مممم  اليممم ثما   -١2

الدو  لفرص وشروط الي ثما  الساتد  ل الب مدان املسم فيد . وتًم  األ لمن ا  ومماب  املسم فيد  
توجيممه األون  مما . وقممد وذممنت ا لممن ايمم ثما  او ةممري وذممن ا ع ممل شممب ن اجن نممت ل كممق حتممت 

 من اواندا ولو وندي وجيبويت و واندا وكينيا.

 بناء توافق اآلراء -ثانياً  
ييسممممر األون  مممما  مشمممما كن الب ممممدان األفريريممممن ل عموعممممن مممممن اج ماعمممماب اخلممممرباا ل مممممل  -١3

اج اتيممن اجةاليممن ل منمما   اكممرت ول بمما ل اف مما  ا  ممول  ي م نمموا مممن اليمم فا   مممن ال شمما ب
 .الشنن ال حدياب اج اتين اخلاصن  

و عا األون  ا ، ممن كم ل مبما    الوقمو  األحيماتمل، تناميا من مدت افريريما ل  رلمون ل  -١4
اعدا   . وياعا األون  ا  ل  و   لشنن الواقن األحياتين ل يياو2٠١4ناميبيا ل متوز/يوليه 

ال نميممن املسمم دامن. ولممالنار إىل اسفممال مسمم وت ايممنا  ال رلممون ل ايممواو  ليممن ال نميممن النايفممن، 
تبحمممث الب مممدان األفريريمممن عمممن يمممبق اكمممرت ل نزيمممز ال نميمممن املنقفًمممن ال رلمممون ل افريريممما. وتن مممرب 

اب اجلا يمن لشمنن ًمن ال رلمون، ل يمياو املناقشميفين احمد املسماس  ل ال نميمن اخلالواقن األحيات
 بمقرر  ل منشمو ق املمما يممس ربق  لين ال نمين النايفن. ول املنايبن نفس ا، عرل األون  ا  اعما 

 .حالن يوو الوقو  األحياتملس املناو اب ال نايمين وال شا ين واج اتيناملننون 
شمممما ئ . و 2٠١4وع رممممد من ممممدت اليمممم ثما  النمممماململ ل ون  مممما  ل تشممممرين األول/اك ممممولر  -١٥
وكرباا من الب مدان األفريريمن ل عمد  ممن املنايمباب الرفينمن املسم وت. وذممت ماتمد  مسم دير   وز اا

 29وزا يمممن لشمممنن اليممم ثما  ل اعمممدا  ال نميمممن املسممم دامن وز اا اليممم ثما  وال شممما   وال نميمممن ممممن 
 اميمممن ل ج مممماع إىل افريريممما، و تيسممممل  منام ممم   ولي ممم . ويممم ردا الوثيرمممن اخلا  ل مممد ١3من ممما  ا ،ل مممد

ممممن ممممدك ب املمممؤمتر المممدو  الثالمممث ل مويمممق  اجلمنيمممن الناممممن ل مممما امل حمممد ، وي شممم ق م مممدك   
ممن ممدك ب  ، ول  ايمن املوما  ممدك   2٠١٥ال نمين، املرر  عردق ل ا ي  الالا ل متوز/يوليه 

ملرمممر  عرمممدق ل نيويمممو ئ، ، ا2٠١٥ممممؤمتر قممممن األمممما امل حمممد  لع مممما  كومممن ال نميمممن ملممما لنمممد عممماا 
 .2٠١٥لالولياب امل حد ، ل اي ول/يب مرب 

واج مذب مممؤمتر اتفاقمماب اليمم ثما  الدوليممنس إصمم ا نامماا اتفاقمماب اليمم ثما  الدوليممن،  -١٦
مممن اصممحاب املصمم حن الرتيسممي .  ٥٠املنرممو  لممدو ق اثنمماا من ممدت اليمم ثما  النمماململ، اكثممر مممن 

افريريمن ل النرما ، المذي  عما األون  ما  إىل النممق مم  اصمحاب  وياعا ممث ون من يبنن ل دان
م مويمن  املص حن اآلكرين ووذ  كريون  ري  جص ا اتفاقاب اليم ثما  الدوليمن ترمدا ح مول  
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جلنمق عمذق التفاقماب  اعمممن ل  نميمن املسم دامن لصمو   اكممرب. وإذمافن إىل  لمك، اج مذب حممد  
 مشما ئ، the Talking Business – Africa event  2٠٠‘  ال شا يمنلن حمد  ل من األعممال  - افريريما‘

من عموعن واينن من الشركاب. وناقش ممث مون  فينمو املسم وت ا  مس ثمر  7٥من لين ا اكثر من 
لثمانين ل مدان افريريمن فمرص اليم ثما  ل ل مدا ا واملزايما النسمبين ل مق من ما. كمما اتاحمت المدو   

، مممن اجممق إقامممن اتصممالب تا يممن ممم  ممث مم  ح ممومي   فينمممل قممابن ع شممب إقامممن إم انيمماب 
املسمم وت، وزيمما   ف مما واي  شمما   فمماو جديممد  ل يمم ثما . وكانممت يممن فممرص اكممرت ل شممشي  

حتمممق  نصصمم اليمم ثما  لفاتممد  ل ممدان افريريمما كمم ل من ممدت اليمم ثما  النمماململ من مما مسمماحن 
ص اليم ثما  في ما والم وين كما. ومث مت ن لنمرل فمر ن قرين اليم ثما ، اتاحمت ل ب مدان فرصماعنو 

يماعدب ع مل ترتيم  ، و ث ث الب دان الثمانين والنشرين املشا كن ل عذق املنايبنالب دان األفريرين 
 لنا من الج ماعاب الثناتين املاتن الع عردب ل  الب دان واملس ثمرين احمل م  .

ألون  ممما  منايمممبن كاصمممن ل  مممون م م مممن ل ممممؤمتر وكممم ل من مممدت اليممم ثما  النممماململ، ناممما ا -١7
السمممنوي املنمممين لروممماع المممنفء وال ممماز واملنممما ن ل افريريممما، ل إ ممما  موذممموع  حتريممم  اعمممدا  ال نميمممن 
املسم دامن عمن  ريم  اليم ثما  ل كمدماب حرمول المنفء وال ماز . واعمرب املفمول ال شما ي ملفوذمين 

 انين تنفيذ مر ا لإنشاا مركز افريرمل ل  از.الحتا  األفريرمل عن اع مامه لاي  شا  إم 
األعممممال امل ن رمممن لروممماع الرومممن  2٠١4ول عمممال السممم   األيايمممين، اك  ممممت عممماا  -١٨

األفريرمممل الممع شممرع في مما ممم  اج ممماع اصممحاب املصمم حن امل نممد ين لشممنن الروممن الممذي عرممدق 
. ون شممرب كريوممن  ريمم  2٠٠٨ل يويسممرا ل كممانون األول/ يسمممرب  األممم  النمماا ل ون  مما 

الرون األفريرمل، املس ق صن من عم ين تشاو  م ثفن ألصمحاب املصم حن امل نمد ين، وقمدمت 
ل لروكسمممق إىل امانممممن جلنممممن ال وجيمممه وامل النممممن ال النممممن لشمممراكن الحتمممما  األو و  وافريريمممما لشممممنن 

فيممذ كريوممن الوريمم  ل نمماون ممم  األون  مما  واملؤيسمماب الروممن. وي شممر  عممذق ال شنممن ع ممل تن
األفريريمممن. وتشممممق املؤيسممماب امل ناونمممن، إىل جانممم  ال شنمممن، ح وممممن لمممنن ووكالمممن ال قوممميء 
وال نسي  ال النن ل شراكن اجلديمد  ممن اجمق تنميمن افريريما وامانمن عموعمن  ول افريريما وال ما يي 

 واحمليء اكا ئ.

 التعاون التقني -ثالثاً  
 اإلطار المتكامل المعزز لتقديم المساعدات المتعلقة بالتجارة إلى أقل البلدان نمواً   

يواصممق األون  مما ، لوصممفه وكالممن  تيسممين ل لرنممامن اج مما  امل  امممق املنممزز، املشمما كن ل  -١9
تنايا وتنفيمذ انشمون اج ما . وقمد اقمرب وليمن الدوحمن لاجيم اا اكماا ل  ما  و عمت األون  ما  

ل ا  اج ما . ويسماعد األون  ما  الب ممدان األفريريمن األقمق  ممو  املردمممن إىل  تنزيمز فناليمن مسماساتهإىل
   ف مراحق اج ا ، ع ل النحو ال ا س تنايا ح رماب عممق ل  وعيمن لنم يمن اج ما   وحتمديث 

ثمال، . فن ل يبيق امل2الد اياب ال شقيصين ل   امق ال شا ي  ووذ  وتنفيذ مشا ي  املس وت 
قمممدا األون  مممما ، ل نمممماون ممممم  مركممممز ال شمممما   الدوليممممن ومنامممممن األممممما امل حممممد  ل  نميممممن الصممممناعين، 
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قم   و  قمد جمرت إقرا عما ل متوز/يوليمه. و  2مساعداب   ومن لنن ل صياان مشا ي  من املسم وت 
 .2٠١٥وممممن املرممر  الشممروع ل ال نفيممذ ل   ا /مممما ا  2٠١٥ك مماب املوافرممن ل شممباط/فرباير 

وإذممافن إىل  لممك، نامما األون  مما ، ل نمماون ممم  امانممن اج مما  امل  امممق املنممزز، منايممبن إق يميممن ل 
لشممنن اآلثمما  امل تبممن ع ممل اتفمماو تيسممري ال شمما   ملنامممن ال شمما    2٠١4اامبيمما ل حزيران/يونيممه 

يممذ امل ن رممن مسمماتق ال نف حممق  اكممريا  مممن اجممق مناقشممن و و لممك مسمماتق النرممق اجق يميممن، ل النامليممن 
لناممماا النبمممو  المممربي لممم   ول اجلماعمممن الق صممما ين لمممدول امممرب افريريممما  المممع نشمممنب ل يمممياو 

 ،وممما  ،واامبيمما ،والسممن ال ،الد ايمماب ال شقيصممين ل   امممق ال شمما ي ل ممق مممن لو كينمما فايممو
و  النممالر ان والنيشمر  ومناقشمن ال يفيمن المع هب من  ما ألح مماا اتفماو تيسمري ال شما   امل ن رمن لماملر 

تساعد ل إحراز تردا حنو تنفيذ النااا. ول إ ا  حتديثاب الد اين ال شقيصين ل   اممق ال شما ي 
ل ق من إثيوليا وجيبويت ومما  وموزامبيم  والنيشمر، اجنمز املزيمد ممن النممق ال ح ي ممل وناممت النديمد 

 .2٠١4من البنثاب الي شا ين وح راب النمق عاا 
ل لوانممدا ل ا  ح رممن عمممق لشممنن كممروج ان ممول مممن فةممن اقممق الب ممدان  ممو  ونامما األون  مما  -2٠

إىل املنايري املرر   ل األما امل حد ، اع  ربب ان ول مؤع ن ل قروج ا  . واي نا 2٠١٥شباط/فرباير 
، واشممري إىل إم انيممن 2٠١٥و 2٠١2عمماممل ا  كمم ل عم يمماب ايمم نرال قاتمممن اقممق الب ممدان  ممو 

صمناع السيايماب اويماط  واكد  الناا   رن النممق عمو إةما  الموعمل ل. 2٠١٨كروج ا عاا 
واملما يم  واصممحاب املصمم حن اآلكممرين لاملسمماتق الرتيسمين امل صمم ن لمماخلروج،  مما ل  لممك الفممرص 

ل ا   تيسميا  وكانمت عمذق املنايمبن اممر  ا .وال حدياب، وإم انين كروج ان ول من فةن اقق الب دان  و 
ت اتاحممن ممول ع ممل ا مما  قممرا اب مسمم نري  فيممما ي ن مم  اممروج الب ممد مممن الراتمممن. و إقممدا  ح ومممن ا

ح رن النمق فرصن لال ن األسين ممن اجمق متحميت اآلفماو والفمرص وال حمدياب المع تن امر ان مول 
 .ل الع با  منايري اخلروج ا اليناكذ ل ليةن ما لند اخلروج، م  

 المعلومات والتصالتتكنولوجيا مجال بناء القدرات في   
سماعد ل عمال ييايماب تسمقري ت نولوجيما املن ومماب والتصمالب ألامرال ال نميمن، ي -2١

الب دان األفريرين ع ل هتيةن ليةن مواتين ل ي فا   ممن الفمرص المع ت يح ما ت نولوجيماب  األون  ا 
ال قيممماا اق صممما  املن ومممماب والتصمممالب. وتشممممق عمممذق األعممممال انشمممون لنممماا الرمممد اب ل عممم

 ، نامممت ح رممن عمممق عممن إحصمماااب2٠١4ت نولوجيمما املن وممماب والتصممالب. ول اي ول/يممب مرب 
اق صا  املن وماب ل إثيوليا، ل ناون م  وزا   التصالب وت نولوجيا املن وماب اجثيولين. وجرت 

لوجيما املن ومماب ع ل كيفين ة  اجحصاااب امل ن رن لايم قداا ت نو ا  مشا ك 2٠تد ي  حوا  
. وإذمممافن إىل  لمممك، ق مممدا مشمممروع ال رريمممر المممذي  ممماواجلممم غ عن والتصمممالب ل قوممماع املشممما ي 

ا املن وممماب اعدتممه حتممت إشممرا  األون  مما  عموعممن عمممق تالنممن ل شممراكن املننيممن لريمماا ت نولوجيمم
و   املشممم كن وقش ل  و   موازيمممن نام ممما األون  ممما  كممم ل المممدرال ال نميمممن ون ممموالتصمممالب ألاممم

األوىل ل شنن الحتا  األفريرمل ل مديرين النام  ل م ات  اجحصماتين الو نيمن وال شنمن اجحصماتين 
 .2٠١4ألفريريا ال النن ل شنن الق صا ين ألفريريا، املنرو   ل تون  ل كانون األول/ يسمرب 
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ل ا  رب افريريا، مشمروعوا    األون  ا ، ل ناون م  مفوذين اجلماعن الق صا ين لدول ا -22
ل مواامممن الرمموان  ا  اممرب افريريمما  ل مويممق مممن حسمماب األممما امل حممد  ل  نميممن  لممدعا املًمممل قممدم

امل ن رن لال شا   اجل  ونين ل املنورمن. ويميردا املشمروع املسماعد  ال رنيمن وي مي  انشمون لنماا الرمد اب 
لرانونيممممن ل  شمممما   اجل  ونيممممن وال شمممما   ، ممممم  ال كيممممز ع ممممل اجلوانمممم  ا2٠١٥-2٠١3كمممم ل الفمممم   

وتوامو،  اجل  ونيمن ل مما يم . والب مدان األفريريمن املشما كن ل عمذا املشمروع عممل لمنن، ولو كينما فايمو،
 والسن ال، واامبيا، واانا، واينيا، وكوب  يفوا ، وما ، والنيشر، ونيشرييا.

 مشروع التدريب من أجل التجارة  
قممدا مشممروع ال ممد ي  مممن اجممق ال شمما   ل اممرب افريريمما  و   واحممد  ، 2٠١4ل عمماا  -23

ل  ن ا عن لند وح رع عمق لشنن اجلوان  الرانونين ل  شا   اجل  ونين و و   اكرت ل  ن ا عن 
لشممنن ال شمما   اجل  ونيممن ل مما يمم . وقممدمت  و   المم ن ا اجل مم وين  واحممد  لنمد وح رممن عمممق

ونين ل  شا   اجل  ونين ل الف   املم مد  لم  تشمرين األول/اك مولر وتشمرين امل ن رن لاجلوان  الران
 ١22 ، اكمممقامممرا   29 مممن ليممن ا  سممش   ما  مشمما ك ١٦٨مممن اصممق ، و 2٠١4الثمماين/نوفمرب 

املشمما ك ، حتممول مشمممروع ممممن كممذا النممد  ا  اممممرا   الممدو   لنشمماا. ونامممر  2٨ مممن ليممن ا ا  مشمما ك
  ممممن لرنمممامن ل ممم ن ا اجل ممم وين إىل  و   تد يبيمممن صممم ري  كاصمممن ع مممل ال مممد ي  ممممن اجمممق ال شممما  

شممممب ن اجن نممممت. ونامممممت  و   ثانيممممن مماث ممممن لشممممنن ال شمممما   اجل  ونيممممن ل مما يمممم  لممممال     
، حيث يشق اكثر 2٠١٥اجن  يزين والفرنسين ل الف   من كانون الثاين/يناير إىل شباط/فرباير 

 ألعًاا ل اجلماعن الق صا ين لدول ارب افريريا.مشا ئ من الدول ا ١٠٠من 
  ممممد ي  ع ممممل إ ا   املمممموان  ذمممممن مشممممروع لويشممممش  األون  مممما ، مممممن كمممم ل لرناعممممه  -24

ال د ي  من اجق ال شا  ، ال ناون فيما ل  ل دان اجلنوب وتبا ل املنما   ل افريريما ممن كم ل 
ك، عنممائ نامماا شممراكن لمم  الرومماع  النمماا شممب ن لاجن  يزيممن وثانيممن لالفرنسممين. وإذممافن إىل  لمم

ا وفرنسما واملم  من امل حمد  لربيوانيما ايرلنمديمن ومموان  ل يرلندواخلاص ل ناون مم  لرنمامن املنونمن األ
ا الشممالين. وي مي  الناماا ال نماون ال رمين ولنماا الرمد اب ممن كم ل ح رماب عممق ايرلندالنامل و 

عا تنمين قد اب املد ل  احمل يم  النمام   ل املموان ، ل د ي  املد ل  وح راب عمق توجي ين لد
موج من النااا  و   اج ا   ا ديثن ل موان  ردا ، كما ي اوالذين ي ولون لند  لك تد ي  موظفي

 و   ع مممل  ٥٨ت نامممم، 2٠١4األويمممء واألع مممل. ول عممماا  ي املسممم و ممممن ممممديري املممموان  إىل 
يانيممن من مما مممن اقممق  ا ،ل ممد ١٨مممن ا  مممد ل 2٦١ن ليممن ا ممم ا ،مشمما ك 4٦٠الصممنيد النمماململ لفاتممد  

يمممماعن وقممممدم ا مممممد لون   يممممون    مممما  3٠ و   مممممن عممممذق الممممدو اب  ٥٥و امممممت  ا .الب ممممدان  ممممو 
 األون  ا . واملوان  األعًاا الفاع ن ل لرنامن ال د ي  ل عال املوان  عمل لمنن، وتوامو، وجيبمويت،

 وكوب  يفوا . ،وال امريون ،واينيا ،واانا ،واالون ،والسن ال
 دعم المفاوضات التجارية وعمليات التكامل اإلقليمي  

إنشماا منورمن تما   حمر  ل احد جوان  كون ال نمين اجق يميمن ل ب مدان األفريريمن مثق ي  -2٥
. ويسمماعا اجلماعممن الق صمما ين األفريريممنقا يممن لممدعا تنزيممز ال شمما   لمم  الب ممدان األفريريممن ل إ مما  

األون  ا  ل حتري  عذق اخلومن. ومنمذ اع مما  كومن إنشماا منورمن تما   حمر  قا يمن ل ممؤمتر قممن 
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، مما ف م  األون  ما  ي نماون مم  مفوذمين الحتما  األفريرممل ل حتديمد 2٠١2الحتا  األفريرممل عماا 
ساب مممن ، ا  مم  األون  مما ،  سمما2٠١4ايمم اتيشياب ل مسمماعد  ل إنشمماا املنورممن. ول عمماا 

   ف جوان  منورن لشنن مفوذين الحتا  األفريرمل وال شنن الق صا ين ألفريريا، ا ل    اياب 
، لاملواذممي  ال اليممنس املبمما ئ 2٠١٥عمماا ي فرغ من مما تمما   حممر  قا يممن. وت ن مم  الد ايمماب، الممع يمم

ن والرانونيمممممن اجلوانممممم  الق صممممما ي - ال وجي يمممممن السيايممممماتين ل نزيمممممز ال  اممممممق ال شممممما ي األفريرممممممل
والوظيفيممممن  واخليمممما اب السيايمممماتين وال فاوذممممين  وحتريممممر تمممما   اخلممممدماب  وتنزيممممز ال نميممممن وترويممممن 

 وق  ي  ي يق الريمن اجق يمين ل الس   األيايين الز اعين واملن شاب ال ذاتين اجمل ز  ل افريريا. و 
يمممن، لصمممناع ييايممماب الب مممدان ل إىل وحمممداب تد يبحو  ، المممع يممم   األ لممم  ان ت مممي  عمممذق الد ايممماب

األفريريممن ومفاوذممي ا حت ممي ب واق احمماب قاتمممن ع ممل األ لممن لشممنن اليمم اتيشياب والسيايمماب 
ال شا   فيما ل  الب مدان األفريريمن وتنمزز فرص تولد  ا ،يال في ن لإنشاا منورن تا   حر  قا ين فن 

 لك، ول إ ا  مشمروع األون  ما  عمذا، النمو الق صا ي وال نمين الشام ن ل شمي . وإذافن إىل 
 ح راب عمق لبناا قد اب مفاوذمل الب دان األفريرين ل األش ر املرب ن.من املرر  تنايا 

وي ند اثر اتفاقاب الشراكن الق صا ين ل  الحتما  األو و  والمدول األعًماا ل عموعمن  -2٦
ق يممممل األفريرمممل شمماا    تيسمميا  ل ب ممدان  ول افريريمما وال مما يي واحملمميء اكمما ئ لشممنن ال  امممق اج

ل تريممميا ومناجلمممن  ثممما  اتفاقممماب الشمممراكن ا  األون  ممما  الب مممدان األفريريمممن حاليمممسممماعد األفريريمممن. وي
الق صمما ين املر حممن ع ممل اق صمما اهتا مممن كمم ل املسمماسن ل املنايممباب ال شمماو ين لشممنن املوذمموع 

نام ما الحتما  األفريرممل، وال شنمن الق صما ين ألفريريما، المع يو  ،ع ل الصمنيدين المو ين واجق يمممل
عمممممذق مش مممممت ، 2٠١4وامانممممن عموعمممممن  ول افريريممممما وال ممممما يي واحملممممميء اكممممما ئ. ول متوز/يوليمممممه 

 كدماب اي شا ين ملن  ف عموعن  ول افريريما وال ما يي واحملميء اكما ئ المذي  املنايباب ترد
 ممدو   ال ايممنن ل مممؤمتر المموزا ي ملنامممن ال شمما   النامليممن، ن لالوثيرممن اخل اميممل يويسممرا لشممنن  نامما

 وح رن عمق و نين ل زامبيا لشنن اي نرال السياياب ال شا ين.
 دعم وضع السياسات التجارية وتعزيز التجارة  

ان مممول وزامبيممما ل م النمممن وذممم   ، واصمممق األون  ممما  مسممماعد  ح مممومع2٠١4ل عممماا  -27
، اوفمد األون  ما  لنثمن إىل 2٠١4 اين عاا  لواحد  من ا وتنفيذعا. و السياياب ال شا ين ل ق 

ان ول ججراا تبا ل او  م  ا  ومن واصمحاب املصم حن لشمنن مشمروع إ ما  السيايمن ال شا يمن 
األن وليممن الممذي اعممدق األون  مما  لنمماا ع ممل   ممم  مممن ح ومممن ان ممول. وكممان مممن لمم  اصمممحاب 

 ممما وزا   اخلا جيمممن، وعمممد  وزا اب اكمممرت، ومصمممر  ان مممول املصممم حن ممث مممون ممممن عمممد  ج ممماب من
لالنديمممد ممممن املسمممؤول  ممممن ارفمممن ان مممول  المممو ين، وعيةمممن اجلمممما ئ. وكمممان الروممماع اخلممماص مممممث   

ةيمم  اصممحاب  لممدتا  حسممن والصممناعن. وقممد لرمممل مشممروع إ مما  السيايممن ال شا يممن قبممول   ل  شمما  
املص حن الذين  حبوا، ع ل وجه اخلصوص، لالق احاب امل ن رن لالد اياب الرواعين الع هب ن 
ان تسممماعد الب مممد ل عم يمممن تنويممم  صممما  اته واألنشمممون الراميمممن إىل حتريممم  قيممممن مًمممافن. ويممميد ج 

اب الواقن األون  ا  اق احاب يياياتين قدم ا    ف اصحاب املص حن،  ا ل  لك من قواع
واألعممال املصمرفين والروماع اخلمماص، وكمذلك ممن اجملموعماب النسمماتين واملنامماب امري ا  وميممن، 

 .2٠١٥و لك من اجق وذ  الصي ن الن اتين ل د اين عاا 
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ويممدعا األون  مما  ح ومممن زامبيمما ل وذمم  وحتسمم  ييايمم  ا ال شا يممن. وتن مممد زامبيمما إىل  -2٨
ين واحمممد   النحممماا  وتمممو  ان تنممموع صممما  اهتا وتزيمممد قيم  ممما حمممد كبمممري ع مممل صممما  اب يممم نن ايايممم

لبمدا ال حًمرياب واملناقشماب  2٠١4املًافن. ولناا ع ل   م  ا  وممن، ا وفمدب لنثمن ل متوز/يوليمه 
ممممم  ا  ومممممن واصممممحاب املصمممم حن املننيمممم  لشممممنن السيايممممن ال شا يممممن امل ن رممممن لزيمممما   الصمممما  اب مممممن 

لنمم   و   صمم ن لالنحمماا، األمممر الممذي مممن شممننه مسمماعد  زامبيمما ع مملاملن شمماب اممري ال ر يديممن  اب ال
اكثممر اسيممن ل ال  امممق اجق يممممل، ول يمميما ممم  السمموو املشمم كن لشممرو افريريمما واجلنمموب األفريرمممل 

 وال شنن الق صا ين ألفريريا واجلماعن اج اتين ل شنوب األفريرمل.
 ا ال شا ين. وقد ا عدب   اين وق دمت ويدعا األون  ا  كينيا ل وذ  وحتديث يياي  -29

 .2٠١4توصياب  د   ياعدب كينيا ل وذ  يياي  ا ال شا ين الدولين ل متوز/يوليه 
وقمممدمت كمممدماب اي شممما ين واوفمممدب لنثمممماب ميدانيمممن واجنمممزب انشمممون لنممماا الرممممد اب  -3٠
ا   النامليمن. ا إىل مناممن ال شمممن اجق  عا جز  الرممر وليربيما ل عم يمن انًممام  2٠١4 عاا

ونامت ح راب عمق لشنن قًايا النًماا إىل منامن ال شا   الناملين لفاتد  مسمؤو  ال شما   
نرل ، ايم   2٠١4. ول ايا /مايو 2٠١4ل جز  الرمر ل حزيران/يونيه وكانون األول/ يسمرب 

  اعرذمم ومشممروعال شممرينين،   مما، ومشممروع كوممن عم لسمم  امل ن مم  لااألو   ليربيمماعممرل  مشممروع
 .دمابامل ن   لاخلاألو  
لشمممنن حتسممم  ال نسمممي  لممم  املؤيسممماب وا مممد ممممن ت مممرا  ا  وقمممد نفمممذ األون  ممما  مشمممروع -3١

اجل و  ل تنفيذ السياياب ال شا ين واج اتين الو نين ل موزامبيم . واك  ممت لنشماا   ايمن عمن 
ولمممت . وم  2٠١4/نوفمرب عممذا املوذممموع وعرممدب ح رمممن عمممق و نيمممن ل مممالوتو ل تشمممرين الثمماين

الد اين وح رن النمق لال امق  سماساب ممن ح وممن النمسما. وكانمت األعمدا  الرتيسمين   رمن 
النمممق ع ممل النحممو ال مما س تبمما ل ن مماتن وايمم ن اجاب الد ايممن ممم  اخلممرباا ومس شمما ي السيايمماب 
وصممناع الرممرا  الممو ني  مممن    ممف املؤيسمماب ل موزامبيمم   وتبمما ل ال شمما ب الناجحممن وافًممق 

ما ياب املس را  من الب دان النامين األكرت لشنن املساتق امل صم ن لال نسمي  املؤيسممل وتنمميا امل
مناممو  ال شمما    وإةمما  السممبق والويمماتق ال في ممن ل نزيممز ال نسممي  السيايممايت ل الب ممد، ممم  ال كيممز 

 لش ق كاص ع ل صن  السياياب  اب الص ن لال شا   وال نمين.
مممن اجممق ا  ا ي لبنمماا قممد اب عموعممن   مما   مممن اقممق الب ممدان  ممو ول إ مما  املشممروع اجلمم -32

كروج ا ممن عمذق الفةمن وتنويم  صما  اهتا السمم ين  املممول ممن حسماب األمما امل حمد  ل  نميمن ، 
ث ثمن من مما ل  ا ،  ايمماب حمالب إفرا يممن قوريمن خلمسممن ممن اقممق الب مدان  ممو  2٠١4اجنمزب عماا 

وزامبي  . وي د  املشروع إىل إجراا ألو  وحت ي ب  اب منحل افريريا  اواندا وجز  الرمر وم
ييايمممايت لشمممنن توممموير وتنويممم  الصممما  اب، مممم  ال كيمممز لشممم ق كممماص ع مممل صممما  اب األلمممائ 

واملشاكق الع تواج  ا ل اي يفاا املنايري الدولين. ويم ناا ا  ومصاتد األلائ من اقق الب دان  و 
ىت وييوذم   ليممق  تنفيمذي  ل  ممد ي . وييوصممل املشممروع ح رماب عممق و نيممن و ون إق يميمن شمم

  نفيمممذ، و لمممك ل مممرل حتسممم  الرمممد اب ممممن اجمممق الم ثمممال ل منمممايري للسيايممماب وايممم اتيشياب 
ع ممل تومموير وتنويمم  الصمما  اب مممن كمم ل اليمم فا   مممن ا  الدوليممن وتنزيممز قممد اب اقممق الب ممدان  ممو 
 إم اناب ما لدي ا من مصاتد الائ.
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وواصممق املن ممد الف اذمممل ل ون  مما  إيمم ا عنايممن كاصممن ل نزيممز انشممون ال ن مميا والبحممث  -33
، انًمممت ا لمم  2٠١4امل صمم ن لال شمما   وال نميممن ل املؤيسمماب األكا هبيممن ل افريريمما. ول عمماا 

 جامناب  ل لو وندي وة و ين تنزانيا امل حد  وزامبيا ونيشرييا  ومركز ألو   ل ة و يمن تنزانيما
امل حممد   إىل اعًمماا املن ممد الف اذمممل، وعممو ممما جنممق افريريمما املنورممن األوىل مممن حيممث ال مثيممق 
الروري ل املن د الف اذمل. ولدعا تد ي  قًايا ال شا   وال نمين ل اجلامنماب األفريريمن، قمدا 

لمذي ا  م  ل املشو   لربنمامن   جمن املاجسم ري ل الق صما  وال شما   المدولي  ا الف اذمل املن د
وقممدا المدعا لصممياان مر حماب ج مم و  2٠١4 ينيما، ل تشممرين األول/اك مولر لجامنمن ممموي، 

و و   ل د ايممماب  ،جامنمممن نمممريو ل لرنمممامن   جمممن الب مممالو يوا ل الق صممما  وال شممما   المممدولي  
نوانممدا. ول ل الن يمما ل إ ا   ي سمم ن الريمممن النامليممن ل ك يممن األعمممال ال شا يممن جبامنممن ممماكرييري،

اجن نممت لشممنن ال شمما   والفرممر ولشممنن  رب عممعممال ال ومموير امل ممين، قممدا املن ممد الف اذمممل  و تمم   
من افريريا، ع ل ال وا . وناما املن مد الف اذممل ا  مشا ك 27و 2٠ال دالري اري ال نريفين، امت ما 

اكا هبيممما  افريريممما .  ٦٠ يمممب  ح رممماب عممممق و نيمممن ل  وممموير امل مممين شممما ئ في ممما مممما عموعمممها  ايًممم
إىل اجلامنمماب األفريريممن لرعايممن ح ومممن فن نممدا،  مممن كممدماباملن ممد الف اذمممل  هردممماممل ممما يوحت

وصندوو لرنامن وحد  النمق ل األما امل حد  ل ة و ين تنزانيما امل حمد ، وإ ا   األمما امل حمد  
 ل شؤون الق صا ين والج ماعين.

ل ون  مممممما  ل نمممممماون ممممممم  جامنممممممن ‘ ١٦٦الفرممممممر  ‘اجق يميممممممن  وعرممممممدب الممممممدو   الد ايممممممين -34
وكمان  ا  ممن اقمق الب مدان  مو ا  ل د ١١ ا  ل د ١٥من ا نساا  من  ١٠مو يشيوا. وجاا املشا كون  

مممن صممناع السيايمماب واألكمما هبي  األفا قممن. وتناولممت الممدو   الد ايممين الممع ام ممدب  2٥مممن ليممن ا 
ل مسماتق امل صمم ن لال مويممق وال شما   واليمم ثما  وال  نولوجيمما  يمماتينع مل ث ثممن ايمالي  األلنمما  السيا

وممما يرال  مما مممن  ثمما  ع ممل ال نميممن. وكشممف ال ريمميا الن مماتمل ل ممدو   الد ايممين عممن ترممدير املشمما ك  
ل ممممن ن امل  امممممق الممممذي يمممم  ه الربنممممامن ل مناجلممممن ييايمممماب ال شمممما   واليمممم ثما  لممممالق ان ممممم  

اشممما  النديمممد ممممن ا لمممالن ن النم ممممل امل مثمممق ل مناقشمممن افًمممق املما يممماب ل األعمممدا  اج اتيمممن. و 
 وذ  السياياب وتنفيذعا.

 بناء القدرات في مجال لوجستيات التجارة وتيسيرها  
ممن الب مدان األفريريمن ل ا  عمد ، يماعد األون  ما  2٠١4عماا ك ل النصف الثماين ممن  -3٥

ال حًممري ل نفيممذ اتفمماو تيسممري ال شمما   ملنامممن ال شمما   النامليممن. ولممدعا ممما  مممن ح ومممن السممويد 
إىل الصممندوو اليمم ةماين امل نممد  املمماحن  ل يسممري  2٠١4 يشمممق مسمماسن مردمممن ل متوز/يوليممه 

ل ا  ب ممدان الناميممن واقممق الب ممدان  ممو النرممق وال شمما   ال ممال  ل ون  مما  ، قممدا األون  مما  الممدعا إىل ال
وذ  ال مساب األكري  ع ل اخلوء الو نين ل نفيذ تيسري ال شا  ، وتصمنيف تمدالري اتفماو تيسمري 

 يسممري ال شمما  . وفيممما ي مممل  ممد   لال شمما  ، وإعممدا  مشمما ي  مر حمماب و/او تممد ي  ل مسمماتق 
 الحتممما   ولو كينممما فايمممو ،ولوتسممموانا ،وانمممداالب مممدان األفريريمممن واجملموعممماب اجق يميمممن املسممم فيد س ا

وة و ين تنزانيا امل حد   ةاعن شرو افريريما ،  ،الق صا ي والنردي ل رب افريريا ، وجز  الرمر
 احتمما  عممال   وال ممامريون  احتمما  عممال  الشمماحن  األفا قممن ، وال ون ممو ،والسممو ان ،ويمموازي ند

 ونيشرييا. ،ومو يشيوا ،الشاحن  األفا قن ، وكينيا
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 لألونكتاد برنامج النظام اآللي للبيانات الجمركية  
ع ل زيا   اجيرا اب الع تبي ما اجلمما ئ  النااا اآل  ل بياناب اجلمركينفواتد ر صر تل  -3٦

ل ا  ل املاتمممن ل كثمممري ممممن األحيمممان، وإ ممما يسممماعد ايًممم 2٥المممع تزيمممد عمممن و ا  ل اقمممق الب مممدان  مممو 
قممد تر ممت ع ممل يممبيق املثممال، اليف ال ق مميت اجلمركمممل حسمم  ا الممن األوليممن  تر مميت مممد  وت مم

مممن  عمما لرنمممامن  افريريمما  ا  ل ممد 2٦حممالب ال ممنكري مممن ايممالي  إىل ايمماا او يممماعاب . وايمم فا  
 ،ولو ونممممدي ،ولو كينمممما فايممممو ،، ال وعممممملس اوانممممدا2٠١4النامممماا اآل  ل بيانمممماب اجلمركيممممن عمممماا 

 ،وزامبيممما ،و وانمممدا ،وجيبمممويت ،وة و يمممن ال ون مممو الدهبررا يمممن ،وة و يمممن افريريممما الويمممول ،وتوامممو
 وزمبالوي، ويان توممل ولرينسيي، ويوازي ند، والسو ان، ويرياليون، وييشميق، واينيما، وكمالو فمري ي،

ناميبيمما. و  ،ومو ي انيمما ،وممم وي ،وممما  ،وليسمموتو ،وليربيمما ،وال ون ممو ،وكمموب  يفمموا  ،وال ممامريون
ون امممت  و اب تد يبيمممن م نمممد   ت ممي  نرممم   تامممما  ل د ايممن النم يمممن وامل ممما اب الممع ي يح ممما لرنمممامن 
النااا اآل  ل بياناب اجلمركين إىل األفرقن الو نيمن، أليمث يًممن قمد   اج ا اب اجلمركيمن الو نيمن 

مشمممروع ل رمممد  ممممن  2٠١4ع مممل حتريممم  ايممم دامن الناممماا ع مممل املمممدت الوويمممق. وقمممد ف مممرغ عممماا 
املساعد  ال رنين جرت تريبه ل إثيوليا  ممول من ح ومن عولندا  يرمممل إىل امت من ت يمز شم ا اب 
الصمممحن النباتيمممن، وال حرممم  من ممما إزاا ال صمممرحتاب اجلمركيمممن امل ن رمممن لالصممما  اب ممممن اجمممق تسمممري  

ينسممميي، مولمممت ح وممممن يمممان تممموممل ولر  ا ،ايًممم 2٠١4إجمممراااب ال ق ممميت اجلمركممممل. ول عممماا 
إىل الن رمال إىل اجصمدا  األكمري ل ناماا اآل  ل بيانماب  ذي ا تعرم  إصم ا إ ا   اجلمما ئ الم

 ، مرح ممن ثانيممن ل ويممي  اجصمم حاب ل شمممق وكممالب ح وميممن اكممرت، مممن اجممق ايمم حدا اجلمركيممن
امماا وتنفيممذ نامماا ل شممبائ الوحيممد ي مركممز ع ممل نامماا اجلممما ئ ويسمم قدا ا  ممول ال  نولوجيممن ل ن

 .اآل  ل بياناب اجلمركين
 السياسات المتصلة بالمنافسة عدعم صن  

ناا األون  ا ، ل ناون مم  يم ون املنافسمن وةايمن املسم   ك اجثيوليمن، ح رمن عممق  عويمن  -37
. وذمممت ح رممن النمممق، 2٠١4لشممنن قمموان  وييايمماب املنافسممن ل ا يمم  الالمما ل حزيران/يونيممه 

ل إثيوليممما، اصمممحاب املصممم حن ممممن الممموزا اب و واتمممر األعممممال ال شا يمممن  المممع ناممممت ل ممممر  األوىل
وويممممماتء اجعممممم ا واكيةممممماب ال نايميمممممن الرواعيمممممن واألويممممماط األكا هبيمممممن ومنامممممماب املسممممم     ، 

ملناقشن املسماتق امل ن رمن لاملنافسمن وةايمن املسم   ك المع تمؤثر ع مل السموو اجثيوليمن.  واتاحت  ف   
، وقمممممم  األون  مممممما  ع ممممممل مشممممممروع اتفمممممماو 2٠١4، ل كممممممانون األول/ يسمممممممرب وإذممممممافن إىل  لممممممك

ل سمممربغ. ويشمممق املشممروع، امل ن مم  ل نزيممز إنفمما  قممانون املنافسممن وةايممن املسمم   ك ل إثيوليمما،  ممم 
انشون تدكق ذمن اجملالب النامن األ لنن ال الينس اج ا  السيايايت والرانوين  واج ا  املؤيسمل  

ب ل عال اجنفا   والدعو  امل ن رمن لاملنافسمن وةايمن املسم   ك. وقمد ا  م  املشمروع ل  ولناا الرد ا
ل ا يمم  الالمما ع ممل عممامش مممؤمتر قمممن الحتمما  األفريرمممل ولممدا األون  مما   2٠١٥كممانون الثاين/ينمماير 

 .2٠١٥ال نفيذ ل الرل  األول من عاا 
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الناممممراا الووعيممممن لرممممانون وييايممممن  ، قممممدا األون  مممما  اي نراذمممماب2٠١4ول متوز/يوليممممه  -3٨
املنافسن ل ناميبيا وييشيق ك ل الدو   الرالنمن عشمر  لفريم  اخلمرباا ا  موممل المدو  املنمين لرموان  
ويياياب املنافسن. وتساعد عم ين اي نرال الناراا ع ل حتديمد اح ياجماب الب مد ونرماط الًمنف 

ال رما ير توصمياب ت ن م  ل نزيمز قموان  وييايماب ل عال تنفيذ يياياب وقوان  املنافسن. وتشمق 
املنافسن احمل يمن، واجيم اا ل اليم اتيشياب اج اتيمن الناممن ل ب مدان. وناما األون  ما  منايمبن لنشمر 

 .2٠١٥ن اتن وتوصياب اي نرال الناراا لناميبيا ل ويندعوئ ل شباط/فرباير 
وزيما   اثرعمما، جممرت تويمي  نومماو الربنممامن  ول بسميء انشممون املسماعد  ال رنيممن ل ون  مما  -39

ليشممق ل مدان ل الشمرو األويمء ومشمال   Compalالناململ لسياياب املنافسن وةاين املس   ك  
لفمم   اوليممن مممدهتا  الممدو  السممويدين ل  نمماون اج مماتمل افريريمما. ومتممول تويممي  نومماو الربنممامن الوكالممن  

لم  اكمرب مشما ي  األون  ما  املمولمن ممن ج من  ممنا  وينمد حاليم ، 2٠١9-2٠١٥ا ل  يمنواب  
ماحنمن واحممد  حممىت اآلن. ويركممز الربنمامن ع ممل ال  امممق اجق يممممل عمن  ريمم  صممياان وإنفمما  قواعممد 

 املنافسن وةاين املس   ك كن ا  ل نمو الق صا ي الشامق ل شمي  واملس داا.
مم   إ مما  ول  -4٠ ا متويممق مممن الحتمما  الق صمما ي لرنممامن األون  مما  ل منافسممن ل افريريمما، ت س 

 ل  وصممياب الصمما   ا  وفرمم مصممماوالنرممدي ل ممرب افريريمما مممن اجممق تنفيممذ مشممروع لبنمماا الرممد اب، 
ايممم نرال النامممراا المممذي اجمممراق األون  ممما  لرواعمممد املنافسمممن ل الحتممما  الق صممما ي والنرمممدي  عمممن

ا  ناميما  ع مل تنفيمذ ييايماب ل د ١٥ل رب افريريا و وله األعًاا. وعززب عذق األنشون قد اب 
مممن  ، ت رممل األون  مما  متمموي   2٠١4ملنافسممن. ول عمماا ق ممن لااملنافسممن وال صممدي ل مما يمماب امل

انون الحتا  األو و  من اجق تنفيذ توصياب اي نرال الناراا الووعمل الذي اجراق األون  ا  لرم
 .2٠١2عاا  ويياين املنافسن ل زمبالوي

 مجال الستثماربناء القدرات في   
مممن الب ممدان األفريريممن، مممن لين مما ان ممول ومصممر ا  يمماعد األون  مما  عممد ، 2٠١4ل عمماا  -4١

ونيشرييمممما، ل ايمممم نرال  ا ج مممما ملناعممممداب اليمممم ثما  الثناتيممممن،  ممممد  تنزيممممز البنممممد اج مممماتمل 
 الوذوا الرانوين كذق النما ج.و 

 دعم تطوير المشاريع  
ترمممد  املسممماعد  إىل مراكمممز لرنمممامن  ،الفممم   املشممممولن لمممال ررير كممم ل ،واصمممق األون  ممما  -42

 شمممما ين وح رمممماب النمممممق عشممممر الراتمممممن عممممن  ريمممم  اخلممممدماب الي إمربي يممممك  األفريريممممن السمممم ن 
وذمم   إ مما  ييايمماب تنامميا املشمما ي  الممذي ىلإا  ايمم نا وا  رمماب الد ايممين امل ن رممن لالسيايمماب 

ملشمممما ي  الصمممم ري  وامل ويممممون ا شمممما، و عمممما الشممممب اب املشمممما ي  وا اصممممحابحممممديثا ، وتممممد ي  
شممممممن مركممممممزان جديممممممدان لربنممممممامن  إمربي يممممممك  ل افريريمممممما، ل اامبيمممممما واملبمممممما  اب اجق يميممممممن. و   

وال ممامريون. ول اوانممدا وة و يممن تنزانيمما امل حممد  وزامبيمما، واصممق األون  مما  حتديممد فممرص الممروالء 
وحمد   كبري . ول يياو مشما ي  مبما    شركاب  لن م  ال شا ين،  ا ل  لك حتديد شراكاب فنا
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، كمممان ممممن لممم  مممما ايممم  د  قواعممماب البنممماا ل زامبيممما، وقواعممماب  النممممق ل األمممما امل حمممد 
ا  السياحن واألاذين النًوين وال نمدين ل ة و يمن تنزانيما امل حمد . فن مل يمبيق املثمال، ةمري حاليم

رعايمن املشم كن الزامبيا، أليث ةري تنم   - ركن لفا جوذ  الصي ن الن اتين ملذكر  تفاعا م  ش
فمممرص عممممق وحمممد  يممم نين ل منورمممن تنمممدين النحممماا ل زامبيممما، حيمممث يممم ولد  ٦ ٠٠٠لبنممماا 

 كًراا ل مو  ين احمل ي .
واصممق األون  مما ، كمم ل الفمم   املشمممولن لممال ررير،  ول نمماون ممم  مناممماب  وليممن اكممرت، -43

مممق جملموعممن مبمما ئ اليمم ثما  الز اعمممل املسممؤول الممع وذممن ا  ل حريمم  النمممق ع ممل ال فنيممق ال ا
 لممك اسيممن  مل سمم ال نميممن املسمم دامن ، عممن  ريمم  املبمما ئ ال وجي يممن والرصممد وكيمما اب اكممرت. وي

كاصن ألن الز اعن تس نثر لنصي  كبري نسبيا  من تمدفراب اليم ثما  األجنمي املباشمر ل النديمد 
ل دا ، يانيمن من ما ل  ١3تري  املبا ئ ل ا  . وةري حاليل افريريا دكقمن الب دان املنقفًن ال

 ،وليربيما ،وكموب  يفموا  ،واانما ،وزامبيما ،وجنوب افريريما ،وة و ين تنزانيا امل حد  ،افريريا  إثيوليا
 وموزامبي  .

 بناء القدرات في مجال الملكية الفكرية  
الرد اب ل افريريما إنفما  امل  يمن الف ريمن ل مسماعد   تشمق انشون األون  ا  ل عال لناا -44

، قدا األون  ا  ال مد ي  ألصمحاب 2٠١4ل حتري  ال نمين الق صا ين. ول تشرين األول/اك ولر 
املصمم حن لشمممنن اجلوانمم  امل صممم ن لال شمما    رممموو امل  يممن الف ريمممن والصممحن الناممممن واجن مماج احمل ممممل 

ل ح رممن عمممق إق يميممن جلماعممن شممرو افريريمما ل كينيمما، ع رممدب ل مس حًممراب الصمميدلنين، و لممك 
لال نمماون ممم  منامممن األممما امل حممد  ل  نميممن الصممناعين. واعرمم  ح رممن النمممق تممد ي  عممرب اجن نممت 

     . ول تشممممممرين الثمممممماين/2٠١٥واك  ممممممت أل رممممممن عمممممممق إق يميممممممن ثانيممممممن ل نممممممريو  ل شممممممباط/فرباير 
ح رممن عمممق مشمم كن لبنمماا الرممد اب ل إثيوليمما لشممنن اتسمماو  ، شمما ئ األون  مما  ل2٠١4نمموفمرب 

ييايمممماب ا صممممول ع ممممل األ ويمممممن واجن مممماج احمل مممممل ل مس حًمممممراب الصمممميدلنين، وقممممدا توصمممممياب 
    املرح ن الثانين من كون الب د ل نمو وال حول. ول من دت الي ثما  النماململ ل تشمرين األول/ لشنن
لشم ائ مم  لرنمامن األمما امل حمد  املشم ئ لم  منامماب األمما ، ناا األون  ا ، لا2٠١4اك ولر 

ىل األ ويمن، مم  ال كيمز إامل حد  مل افحمن اجيمدز،  و   عمن اليم ثما  ل الوصمول املسم داا واملنمما 
 ا .ع ل األمرال الع تصي  الرا   األفريرين اياي

 بناء القدرات في مجال المحاسبة واإلبالغ  
 م ينممن تنمم ن ليانمماب  ايممبن عاليممن اجلممو   ل شممركاب عممام     ايممبين حت يممنينممد وجممو  لنيممن  -4٥
ل اج ممذاب اليمم ثما  و صمميت املمموا   الشممحيحن وتنزيممز اليمم ررا  املمما . ليممد ان عممذق ا  حالمم

اي فا  عد  ممن المدول و لالنسبن ل نديد من الب دان األفريرين. ا  البنين ال ح ين ل تزال تش ق حتدي
األعًمممماا مممممن الممممدعا املرممممدا مممممن األون  مممما  ل عممممالب احملايممممبن واجلمممم غ، وكممممذلك األفريريممممن 

وا وكممممن. فن مممل يمممبيق املثمممال،  يمممنج ماعشمممؤون الي ن ممم  لاملسممماتق  اب الصممم ن لالبيةمممن وال فيمممما
ذممممت المممدو   ا ا يمممن والث ثمممون لفريممم  اخلمممرباا ا  ممموممل المممدو  الناممممق املنمممين لاملنمممايري الدوليمممن 



TD/B/EX(61)/2 

GE.15-07918 16 

  موازا  من مدت اليم ثما  2٠١4واجلم غ، املنرمو   ل جنيمف ل تشمرين األول/اك مولر ل محايبن 
ة و يمن ممث و ل دان افريرين عمل . واكد افريريا  ا  ل د 2١من ا  وكبري ا  مشا ك 73الناململ، اكثر من 

ن، احملايمممبال ون مممو الدهبررا يمممن والسمممو ان وكممموب  يفممموا ، مممممن ايممم قدموا ا ا  األون  ممما  ل وممموير 
و  مم   فاتممدهتا ل تريمميا قممد اهتا البشممرين وال تيبمماب ال نايميممن واملؤيسممين ول وذمم  كوممء النمممق.

 املمث ون إىل األون  ا  لدا النمق لن ا  تووير احملايبن ع ل نواو اوي .
 دعم إدارة الديون  

ىل الب دان يردا لرنامن نااا إ ا   الديون وال ح يق املا  الذي وذنه األون  ا  الدعا إ -4٦
جل ممو   تنزيممز قممد هتا ع ممل إ ا   الممديون إ ا   فنالممن ومسمم دامن، تنزيممزا   لالناميممن واقممق الب ممدان  مموا  

امليز  النسمبين ل ربنمامن ل عمالب ت صمق ل نفيمذ   منا د من الفرر وال نمين وحتس  ا وكمن. وت
حت مممي ب المممديون األيايمممين. ناممما إ ا   المممديون، وإقمممرا  ليانممماب المممديون، وإحصممماااب المممديون، و 

ك ل الف   املشمولن لال ررير انشون تناون ترين حررت ن اتن م موين ومسم دامن ع مل نم ف ذب و 
حتسمم  ل النحممو ال مما س ل إثيوليمما وزامبيمما وزمبممالوي واممالون وكمموب  يفمموا  ومداشممرر ومصممر، 

املق صمممن ل إعمممدا    عممما م اتممم  المممديون الو نيمممنل تسمممشيق المممديون  ول امممالون ومداشمممرر، 
املسماعد  ل إعمدا  نشمراب إحصماتين ل ول كموب  يفموا ،   جداول زمنين جقرا  ليانماب المديون

حتسممم  قمممد اب حت يمممق المممديون. وكممم ل الفممم   املشممممولن ل ول مداشمممرر،   عمممن المممدين المممو ين
وكممموب  يفممموا  ل  اوانمممدا وة و يمممن ال ون مممو الدهبررا يمممن وزامبيممماا  لمممال ررير، يممماعد الربنمممامن ايًممم

إ ممماج نام مما ج ا   الممديون ل ال وبيرمماب املاليممن ا  وميممن األكممرت. وإذممافن إىل  لممك، واصممق 
الربنامن تنزيز شراك ه م  مناماب اكمرت تنمت ل رمد  املسماعد  ال رنيمن ل عمال إ ا   المديون ل 

ق يميمممن ل افريريممما ، افريريممما، مثمممق صمممندوو النرمممد المممدو   ممممن كممم ل مراكمممز املسممماعد  الفنيمممن اج
ومن ممد إ ا   الق صمما  ال  مممل والشممؤون املاليممن لشممرو افريريمما واجلنمموب األفريرمممل، ومنامممن ال نمماون 
 ا ،وال نمين ل امليدان الق صا ي، والبنك الدو   من كم ل مرفم  إ ا   المديون ال مال  لمه . واكمري 

ن ممم  مصممر  ال نميممن األفريرمممل ولرنممامن يواصممق لرنممامن نامماا إ ا   الممديون وال ح يممق املمما  ال نمماو 
 األما امل حد  اج اتمل ل تنفيذ ومتويق مشا ي  املساعد  ال رنين ل افريريا.

وواصق مشمروع األون  ما  المذي يمروج ل قمرال والقم ال السميا ي املسمؤول توليمد المزكا  -47
فريريممن. وناما من ممد إ ا   الم زا ل نييممد مبما ئ إقممرال واقم ال يمميا ي مسمؤول ل ةيمم  الب مدان األ

ا  الق صا  ال  مل والشؤون املالين لشرو افريريا واجلنوب األفريرمل، الذي ي ناون منمه األون  ما  تناونم
ح رممن   ايممين ل كممانون األول/ يسمممرب ل ا وشمما، جبم و يممن تنزانيمما امل حممد ، ترممممل إىل تنزيممز  ا ،وثيرمم

نمماا. وا مم  ع ممل حًممو  ا  رممن الد ايممين الربملممانيون قممد اب املشمما ك  فيممما ي ن مم  لممإ ا   الممدين ال
واملوظفممممون مممممن ال شممممان النام ممممن املننيممممن لشممممؤون امليزانيممممن. ووج ممممت الممممدعو  إىل األون  مممما ، لصممممف ه 
مؤيسمن كمرباب، ولممي  فرمء لصمف ه مرممدا عمرل،  ممد  نشمر اخلوموط النريًممن امل ن رمن لاملبمما ئ 

وكمممذلك  فمممز مناقشممماب ةاعيمممن. وإذمممافن إىل  ا ،يممم يما  تنايميممما  وتشمممشي  اع مممما  الربملممماني  إ ممما  
مشممروع لشممنن لنمماا قممد اب صممناع السيايمماب ل الب ممدان الناميممن ع ممل  2٠١4 لممك، ا   مم  ل عمماا 

مناجلن الث راب ال نايمين واملؤيسين ل عمال إ ا   المديون السميا ين، ل مرل تيسمري تنفيمذ املبما ئ ل 
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املشممروع عنممائ تواممو ومو ي انيمما. وقممد واصممق األون  مما   الب ممدان الناميممن. ومممن الب ممدان املسمم فيد  مممن
ترممد  الممدعا إىل الب ممدان األفريريممن واريعمما ممممن الب ممدان املدينممن ل اجعممدا  ملفاوذمماهتا لشممنن إعممما   
عي  ن الديون الرلين الثناتين ل إ ا  نا ي لا ي  ل ب دان الصناعين الداتنن. وكم ل الفم   املشممولن 

 د إل ل د افريرمل واحد جدولن  يونه م  نا ي لا ي .لال ررير،   ي ن
كشممزا مممن املشممروع امل ن مم  ل نزيممز قممد اب إ ا     2٠١4ونفممذ األون  مما  انشممون شممىت عمماا  -4٨

الق صمما  ال  مممل الداعمممن ل نمممو مممن اجممق تنزيممز ال نمماون املمما  والنرممدي اجق يممممل فيممما لمم  ل ممدان 
حر ال ا يي، وارب وويء افريريا  ل مويمق ممن حسماب األمما   ا   ل امري ا ال تينين ومنورن الب

امل حممد  ل  نميممن . وف ممرغ مممن إعمممدا  و قممن ألثيممن عممن ترلممن ال  اممممق املمما  والنرممدي ل اممرب افريريممما 
وي وشمممك ان يرصمممد  تفمممويا لإعمممدا  عمممد  و قممماب اكمممرت. وتمممري اليممم ندا اب ع مممل قمممدا ويممماو 

. 2٠١٥عا ل اممممرب افريريمممما ل النصممممف األول مممممن عمممماا ل ح رممممن الد ايممممين اجق يميممممن املرممممر  عرممممد
وي د  املشروع إىل حتديد الد وا الرتيسين املس فا   ل ال  امق املما  اجق يمممل ل امرب افريريما، 
م  الي فا   من إجراا مرا ناب م  ال شا ب ل امري ا ال تينين واجزاا من  يميا. ويرمممل الربنمامن 

يمماب واملسممؤول  مممن وزا اب الق صمما  واملاليممن ل املنورممن ع ممل تبمما ل إىل تشممشي  كبمما  صممناع السيا
وج مماب ناممرعا وكممرباهتا، كشممزا مممن عم يممن تنزيممز املنمما   املؤيسممين وإةمما  قممد  اكممرب مممن توافمم  

 اآل اا لشنن ترالء الق صا  ال  مل اجق يممل ونواو ال ناون النردي واملا  اجق يممل.
 التجارة ونوع الجنس  

لشنن ال داعياب اجلنسانين لسياياب الق صا  ال  ممل،  بري األون  ا  ألوثا  وحت ي ة   -49
يياياب ال شا   ل ل دان نامين   ا  . ول افريريا، من ل  عمذق الب مدان ان مول و وانمدا ا  حتديدو 

واامبيممممما وكمممممالو فمممممري ي وليسممممموتو. وتوذممممم    ايممممماب ا مممممالب اجفرا يمممممن لنممممما الريمممممو  اكي  يمممممن 
ج ماعيممن والثرافيممن الممع   مم  او ت ممرا عممدا املسمماوا  لمم  اجلنسمم  ل الرواعمماب الممع حفزهتمما وال
هب ممن ان حتفزعمما ال شمما  ، مثمممق الز اعممن وانشممون صمميد األلمممائ واخلممدماب والصممناعن ال حوي يمممن.  او

  ممممممن املسممممم فيد ممممممن حتريمممممر ال شممممما   ل  وانمممممدا  منامممممو ‘فن مممممل يمممممبيق املثمممممال، ترمممممي ا   ايمممممن لننممممموان 
،  Who is benefiting from trade liberalization in Rwanda? A gender perspective  ‘جنساين

، اثمر السيايماب ال شا يمن لروانمدا ع مل املمرا  وتمد ا  و عما ل اق صما  الب مد. 2٠١4نشرب عاا 
 ٥٠ح رمممن عممممق و نيمممن حًمممرعا حممموا  ، 2٠١4نمممدا ل تشمممرين الثممماين/نوفمرب ل  واناممممت، و 

من الرواع اخلاص وع م  األعمال ال شا ين ا  ج  ا من مؤيساب ح ومين، ول ن ايً ا  مشا ك
والرالواب النساتين، من اجق عرل ن اتن الد اين وتوصياهتا، و لك  د  تنزيمز قمد اب صمناع 

ن وتنريممف اصممحاب يممسيايممن ال شا  الالسيايمماب احمل يمم  ع ممل تنممميا مراعمما  املناممو  اجلنسمماين ل 
 ني  املنني  لاملن شياب املس قدمن.املص حن الو 

 Looking at trade  النار إىل السياين ال شا ين من  منامو  اجلنسماين وتردا و قن لننوان  -٥٠

policy through a “gender lens”،   ن ماتن يمب    ايماب 2٠١٥نشمرب ل كمانون الثاين/ينماير ،
حالب إفرا ين قورين لشنن ال شا   ونوع اجلن      من ا  صصمن ألفريريما  تمد ا اثمر حتريمر 
وتيسممممري ال شمممما   ع ممممل املسمممماوا  لمممم  اجلنسمممم  وحسممممن احمممموال املممممرا . وإذممممافن إىل  لممممك، وذمممم  
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  ونوع اجلن   د  تنزيز قد اب ال د ي  والبحث لشنن ال شا   يناألون  ا  عموعن موا  تن يم
لشممممنن عممممذا املوذمممموع ل املؤيسمممماب األكا هبيممممن ل الب ممممدان الناميممممن، وتمممموفري األ واب ل ش مممماب 
ا  وميمممن صممماحبن املصممم حن ممممن اجمممق تنمممميا مراعممما  الشممموااق اجلنسمممانين ل السيايمممن ال شا يمممن 

ا  اجن نمت ايم نا  ربال. وا  رمت  و     ايمين عموتد ي  ممث مل اجمل م  املدين النام   ل عذا اجملم
ل اليمممنس اواك مممري مشممما كون مممن الب مممدان األفريريمممن  2٠١٥إىل عممذا املوذممموع ل كمممانون الثاين/ينمماير 

 ،وة و يممن ال ون ممو الدهبررا يممن ،وة و يممن تنزانيمما امل حممد  ،وتواممو ،ولو ونممدي ،ولوتسمموانا ،إثيوليمما
 ،وكينيا ،وال امريون ،واانا ،ويرياليون ،والسو ان ،والسن ال ،ويوزمبال ،و واندا ،وجنوب افريريا

 ونيشرييا. ،وموزامبي  ،ومو يشيوا ،وليسوتو
 التجارة والفقر  

ين ممف األون  مما  ع ممل تنفيممذ مشممروع لشممنن تنممميا ال شمما   ل اليمم اتيشياب اج اتيممن  -٥١
منمه  ايم فا ب ل مدان افريريمنثمن يمن ث الو نين، و لك ممن اجمق حتريم  اعمدا  ا مد ممن الفرمر. و 

عممممل إثيوليممما والسمممن ال وليسممموتو. ول إثيوليممما، اع مممربب السممم واب الو نيمممن   ايمممن و نيمممن اجنمممزب 
ليمممماس مممممن الوثممممات  اخلاصممممن لإثيو عموعممممن ل مويممممق مممممن املشممممروع احممممد املممممدك ب الرتيسممممين لوذمممم  

ال شقيصمين  نوحتمديث الد ايم ل شا ين، وكون النمو وال حمول الثانيمن،اي اتيشين السياين النامن ا
. ويممم ناا ح رمممن عممممق مممم  2٠١4المممع لمممداب عممماا و األون  ممما  المممع يرو عممما ل   اممممق ال شممما ي 

جقمرا  الد ايمن. ول ليسموتو، ناممت ح رمن  2٠١٥الس واب اجثيولين واصحاب املصم حن عماا 
تنممممميا  ، مممممن اجممممق تبمممما ل اخلممممرباب ل2٠١٥عمممممق إق يميممممن ل ب ممممدان األفريريممممن ل   ا /ممممما ا 

وإتاحممن فرصممن  ا ،الع ممماا لال شمما   لمم  الب ممدان املسمم فيد  ل افريريمما واريعمما مممن اقممق الب ممدان  ممو 
ا مر السيايمن ال شا يمن ا  نوولت كم ل عمذق ا  رمن ايًمملناقشن ال حدياب والد وا املس فا  . وت  

الق صما ين واملؤيسمين  ا تريميا م نمم  ل ريمو دم واي اتيشياب ال شا   الو نين واجق يمين، حيمث ق م
 ا ،الممع تواجممه الب ممدان ل ج و عمما الراميممن إىل جنممق ال شمما    ركمما  ل نمممو ول حممد مممن الفرممر. واكممري 

ممم عمممذق الريمممو . ول السمممن ال، زالمممن ج املم نمممن د ب توصمممياب لشمممنن اليممم اتيشياب واخليممما ابح 
ا ل اعرمماب ح رممن عمممق رغ من مما عممدب   ايممن و نيممن عممن ال شمما   وال قومميء وا ممد مممن الفرممر ف مم

  ايممن حالممن  2٠١4و نيممن ومشمماو اب ممم  اصممحاب املصمم حن. وإذممافن إىل  لممك، ا  رممت عمماا 
 إفرا ين عن ال شا   والفرر ل السن ال، لاي قداا لياناب األير املنيشين.

 التجارة والبيئة  
د نرممممين، يم  نشمممماا مشممممروع الز اعممممن النًمممموين ل ة و يممممن لو الدهبررا يممممن الشممممنبمواصمممم ن  ل -٥2

األون  ممممما  احمممممد الشمممممركاا املنفمممممذين ل مشمممممروع املشممممم ئ لممممم  ك المممممن الدولمممممن ل شمممممؤون الق صممممما ين 
السويسمممرين واجملموعمممن املشممم كن لممم  وكمممالب األمممما امل حمممد  املننيمممن لال شممما   والرمممد اب اجن اجيمممن 

ىل يمموو تسممقري ي يممق الريمممن السمموقين امل صمم ن  ن شمماب البسمم نن مممن اجممق الوصممول إاملننممون 
إىل من شمممممل وع ممممزي ا  تيسمممرييا  . ويرمممدا األون  مممما ، ع ممممل وجمممه ال حديممممد،  عممممميمممياحن مسممممؤولن

املن شمماب النًمموين لشممراكن ممم  حركممن الز اعممن النًمموين جبم و يممن تنزانيمما امل حممد  مممن اجممق مناجلممن 
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 مثممق الممل والشمماي وال مماجو والنسممق واألنانمماا. املسمماتق امل صمم ن لالوصممول إىل ايممواو من شمماب
وةري إعدا    اين عن الص ب ل  الز اعن النًوين واملما ياب الز اعين اجليد  وقواع الفنا و 

 ل ة و ين تنزانيا امل حد .
 اإلحصاءات التجارية  

لبنمماا الرممد اب ممم  الحتمما  الق صمما ي والنرممدي ل ممرب افريريمما مممن ا  ا  مم  األون  مما  لرناعمم -٥3
لال شممما   ل اخلمممدماب. ويركمممز الربنمممامن ع مممل تصمممميا ولنممماا ناممماا اجمممق حتسممم  إحصممماااته امل ن رمممن 

ل  نولوجيا املن وماب من شننه تيسري اي راا البيانماب وتبا كما وتمين ما، وينوموي ع مل النممق عمن  
كث  م  الوكالن اجحصماتين ل حتما  الق صما ي والنرمدي ل مرب افريريما وفمرا ت املناعمد اجحصماتين 

ال ممد ي . وإذممافن إىل  لممك، ا  ركزيممن ل ممدول األعًمماا. وييشمممق الربنممامن ايًممالو نيممن واملصمما   امل
يمماعا األون  مما  ل صممياان مممذكر  من شيممن مشمم كن ملفوذممين الحتمما  األفريرمممل وال شنممن الق صمما ين 
ألفريريا لشنن إحصاااب ال شا   الدوليمن ل اخلمدماب، وعمو ين مف ع مل إنشماا  والمء مم  ال شنمن 

 . وحًممر األون  ممما  الممدو   املشممم كن األوىل ل شنمممن ا  األفريرمممل  المممع ي نشممن قريبممما  اجحصمماتين ل حتممم
الحتا  األفريرمل ل مديرين النمام  ل م اتم  اجحصماتين الو نيمن وال شنمن اجحصماتين ألفريريما ال النمن 

ل ممممدليق ل شنممممن الق صمممما ين ألفريريمممما، ونامممما منايممممبن ع ممممل عامشمممم ا مممممن اجممممق ترممممد  متثيممممق ليمممماين 
 وقاعد  لياناب إحصاااب األون  ا  ع ل اجن نت. 2٠١4حصاتمل ل ون  ا  لناا اج
وقمد احممرزب مبمما    الشممفافين ل عممال ال شما  ، الممع يشمم ئ ل تنفيممذعا مصممر  ال نميممن  -٥4

األفريرمممل ومركممز ال شمما   الدوليممن واألون  مما  والبنممك الممدو ، املزيممد مممن ال رممدا، ول يمميما ل ةمم  
توممموير من شيمممن ةممم  البيانممماب وقيممماا ال مممدالري امممري ال نريفيمممن. ول عمممذا الصمممد ، ةممم  البيانممماب و 

مممن ل مدان اجلماعمن الق صمما ين لمدول امرب افريريمما ا  ل مد ١٥مممن اصمق  ١3األون  ما  ليانماب ل 
 ،وكموب  يفموا  ،وكمالو فمري ي ،واينيما ،واانما ،واامبيما ،والسمن ال ،وتوامو ،ولو كينا فايمو ، لنن
ونيشرييمما . وي سمم قدا البيانمماب ل  عمما ج ممو  ال  امممق اجق يممممل ل  ،والنيشممر ،وممما  ،وليربيمما

مممم  اجلماعمممن اج اتيمممن ل شنممموب األفريرممممل، ا  ، اك ممم ا األون  ممما  مشمممروع2٠١4افريريممما. ول عممماا 
ل نممماون مممم  املؤيسمممن الحتا يمممن األملانيمممن ل  نممماون المممدو ، يرمممممل إىل تريممميا إم انممماب ال مممدالري امممري 

 تنزيز تنمي  ال  امق الق صا ي اجق يممل.ل ريفين ال ن
وقدا األون  ا  مساساب ترنين عامن ل ج ماع الوزا ي لشمنن الشمراكاب اجلديمد  لبنماا  -٥٥

. ومش مت مسماساب 2٠١4املنرمو  ل لمنن ل متوز/يوليمه  ا ،الرد اب اجن اجين ل اقمق الب مدان  مو 
وإعمممدا   ا ،قيممماا الرمممد اب اجن اجيمممن ل اقمممق الب مممدان  مممو األون  ممما  تناممميا منايمممبن جانبيمممن لشمممنن 

مممذكراب مفاعيميممن ت ممون  ثالممن وثممات  من وممماب ايايممين ل مناقشمماب ل املنايممباب املواذممينين، 
ل الوثيرمن اخل اميمن،  عاممنواملشا كن الفاع ن ل عد  افرقن مناقشن. كمما قمدا األون  ما  مسماساب 

المممع اع ممممدعا الج مممماع.  ا ،اب اجن اجيمممن ل اقممق الب مممدان  مممو جممدول اعممممال كوتونمممو لبنممماا الرمممد  
واج ذلت املنايبن اجلانبين ل ون  ا  النديد من املشا ك  وافًت إىل مناقشاب مثري  ل ع ماا، 

 ربواع  م ا .وش دب عد  تن يراب لناا  لشمنن اول مؤشمر ل رمد   اجن اجيمن ي ن م  لنقمق الب مدان  مو 
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ل النم يمماب الو نيممن واجق يميممن والنامليممن لصممن  ا  قممد ي ممون حالمم م ممدك   مؤشممر األون  مما  عممذا 
ومما ا  حاليما  السياياب ألنه هب نمه ان يوذم ، عنمد متاممه، ايمن يرمف كمق ل مد ممن اقمق الب مدان  مو 

عممممل ال مممدالري واججمممراااب ال زممممن ل السمممنواب املرب مممن ل سمممري  ال حمممول اكي  ممممل ممممن كممم ل لنممماا 
 ين ل ب دان.الرد اب اجن اج

 تقييم األثر العام -رابعاً  
هب ممن ت قمميت اثممر انشممون األون  مما  ل افريريمما عممرب ا كانممه الرتيسممين الممث    إجممراا ألممو   -٥٦

وحت ممي ب، وحتريمم  توافرمماب ل اآل اا، وال نمماون ال رممين  ل ن مماتن  تيسممين ثمم  ، ال وعمممل املسمماسن 
ل  يممما السيايممماب ووذمممن ا وتنفيمممذعا لفناليمممن، ولنممماا قمممد اب املسمممؤول  ا  مممومي  واملؤيسممماب 
والروممماع اخلممماص واجمل مممم  املمممدين ل عموعمممن ممممن اجملمممالب املواذمممينين، وتيسمممري توافممم  اآل اا لشمممنن 
 الرًايا الع هتا افريريا. ويس ء الًوا فيما ي مل ع ل لنا عذق الن اتن ل إ ا  الفة   األولي .

 المساهمة في رسم السياسات ووضعها وتنفيذها بفعالية  
ل تنفيمذ السيايماب ل افريريما ممن اثمر الف   املشمولن لمال ررير،   ون  ا ، ك لكان ل -٥7

ترريممر ال نميممن الق صمما ين ل ‘كمم ل ال وصممياب السيايمماتين المموا    ل ترمما يرق الرتيسممين، ول يمميما 
حاممممل . و ‘س حفمممز اليممم ثما  ممممن اجمممق حتريممم   مممو حتمممد  حتمممومل  ل افريريممما2٠١4افريريممما لنممماا 

النمممو الممذي عرف مممه فمممإن ن انممه إ ا ايمم مرب اتاعممماب اليمم ثما  ا اليممن، ال رريممر، الممذي حممذ  مممم
، ل ن يرمماب  ه ل م مم  الممري يمم دامتصممب  اافريريمما ل اآلونممن األكممري  هب ممن ان ي نممرل ل قوممر و 

والمممدول األفريريمممن األعًممماا ل ع ممم  ال شممما   وال نميمممن كممم ل المممدو    77  إةاليمممن ممممن عموعمممن ال
وشش  لنا املندول  األون  ا  ع ل  عا الب دان األفريرين ل تريميا ا ا ين والس   ل مش  . 

وايممباب النشممز ل اليمم ثما  الممذي تنرفممه، و لممك ل يممياو إ مما  كوممن  يناح ياجاهتمما اليمم ثما  
 .2٠١٥ ال نمين ملا لند عاا

 بناء قدرات المسؤولين الحكوميين والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني  
ايمم فا  عممد  مممن الممدول األعًمماا مممن الممدعا املرممدا مممن األون  مما  ل عممالب احملايممبن  -٥٨

كمممممن. صمممم ن لالبيةممممن والشممممؤون الج ماعيممممن وا و واجلمممم غ، وكممممذلك فيممممما ي ن مممم  لاملسمممماتق  اب ال
يممبيق املثممال، ذمممت الممدو   ا ا يممن والث ثمون لفريمم  اخلممرباا ا  مموممل الممدو  النامممق املنممين  فن مل

 موازا   2٠١4لاملنايري الدوليمن ل محايمبن واجلم غ، املنرمو   ل جنيمف ل تشمرين األول/اك مولر 
واكمد ممث مو ل مدان  .افريريما  ا  ل مد 2١ممن ا  وكبمري ا  مشما ك 73من دت الي ثما  الناململ، اكثمر ممن 

ة و ين ال ون مو الدهبررا يمن والسمو ان وكموب  يفموا ، مممن ايم قدموا ا ا  األون  ما  عمل افريرين 
 ل ووير احملايمبن، فاتمدهتا ل تريميا قمد اهتا البشمرين وال تيبماب ال نايميمن واملؤيسمين ول وذم  كومء

 ر احملايبن ع ل نواو اوي .النمق. و    املمث ون إىل األون  ا  لدا النمق لن ا  تووي
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مم -٥9  ا متويممق مممن الحتمما  الق صمما ي ول إ مما  لرنممامن األون  مما  ل منافسممن ل افريريمما، ت س 
ل  وصمياب املنبثرمن عمن ا  ما وفرموالنردي ل رب افريريا من اجق تنفيذ مشمروع لبنماا الرمد اب، ص م

الحتمما  الق صمما ي والنرممدي ل ممرب رواعممد املنافسممن ل لاألون  مما  الممذي اجممراق  ايمم نرال الناممراا
ل مممدا  ناميممما  ع مممل تنفيمممذ ييايممماب  ١٥األعًممماا. وعمممززب عمممذق األنشمممون قمممد اب  هافريريممما و ولممم

ملنافسن. ووي  األون  ما  لرنمامن كومبمال النماململ ليشممق ق ن لااملنافسن وال صدي ل مما ياب امل
اتمر ومصمر. وقمد مولمت تويمي  اجلز ايم فا ب ممن  لمك ل دان ل الشرو األويء ومشال افريريما، و 

 .السويدين ل  ناون اج اتمل الدو  الوكالن   ،الشرو األويء ومشال افريريا يشمقل ،عذا الربنامن
ومنمممممذ اع مممممما  كومممممن إنشممممماا منورمممممن تممممما   حمممممر  قا يمممممن ل ممممممؤمتر قممممممن الحتممممما  األفريرممممممل  -٦٠
 حتديممممد ايمممم اتيشياب ، ممممما ف مممم  األون  مممما  ي نمممماون ممممم  مفوذممممين الحتمممما  األفريرمممممل ل2٠١2 عمممماا

، ا  ممم  األون  ممما ،  سممماساب ممممن مفوذمممين 2٠١4ل مسممماعد  ل إنشممماا عمممذق املنورمممن. ول عممماا 
الحتا  األفريرمل وال شنن الق صا ين ألفريريا، ا ل    اياب لشنن    ف جوانم  منورمن تما   حمر  

داب تد يبيمممن، لصمممناع قا يمممن. وممممن امل وقممم  ان ت مممي  عمممذق الد ايممماب األ لممم ، المممع يممم حول إىل وحممم
يياياب الب دان األفريرين ومفاوذي ا حت ي ب واق احاب قاتمن ع مل األ لمن لشمنن اليم اتيشياب 

لمم  الب مممدان  تولممد فممرص ال شمما   فيممما ا ،والسيايمماب ال في ممن لإنشمماا منورممن تمما   حممر  قا يممن فن يمم
 األفريرين وتنزز النمو الق صا ي وال نمين الشام ن ل شمي .

وناممما األون  ممما ، ل نممماون مممم  امانمممن اج ممما  امل  اممممق املنمممزز، منايمممبن إق يميمممن ل اامبيممما ل  -٦١
لشنن اآلثما  امل تبمن ع مل اتفماو تيسمري ال شما   ملناممن ال شما   النامليمن ل مسماتق  2٠١4حزيران/يونيه 

امماا النبممو  الممربي لمم  النرممق اجق يميممن، و لممك مممن اجممق مناقشممن واكممريا  حممق  مسمماتق ال نفيممذ امل ن رممن لن
 ول اجلماعممن الق صمما ين لممدول اممرب افريريمما  الممع نشممنب ل يممياو الد ايمماب ال شقيصممين ل   امممق 
ال شمما ي ل ممق ممممن لو كينمما فايممو والسمممن ال واامبيمما وممما  والنيشمممر  ومناقشممن ال يفيممن المممع هب ممن  ممما 

ل إحمممراز ترمممدا حنمممو تنفيمممذ الناممماا.  ألح ممماا اتفممماو تيسمممري ال شممما   امل ن رمممن لممماملرو  النمممالر ان تسممماعد
ويواصمق األون  ما ، لوصمفه وكالمن  تيسمين ل لرنمامن اج ما  امل  اممق املنمزز، املشما كن ل تناميا وتنفيممذ 

 انشون اج ا .
ل لوانممدا ل ا  ونامما األون  مما  ح رممن عمممق لشممنن كممروج ان ممول مممن فةممن اقممق الب ممدان  ممو  -٦2

 محمممميت اآلفمممماو والفممممرص لالنمممممق فرصممممن لال ممممن األسيممممن . واتاحممممت ح رممممن 2٠١٥شممممباط/فرباير 
. ل الع بما  منمايري اخلمروج ا اليمن اكمذوال حدياب الع تن ار ان ول ل ليةن ما لند اخلروج، م  

ا  عامممما  من مممملوصمممفه اخلمممروج نامممر إىل   وممممن ان مممول، ي   2٠2٥ول يمممياو كومممن الرويمممن الو نيمممن 
 لالنسبن ل ب د.

    


