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الدورة اخلامسة والستون ،اجلزء األول
جنيف 12-4 ،حزيران/يونيه 2018
البند  10من جدول األعمال املؤقت
مسامهة األونكتاد يف تنفيذ رذمجما اللمذ لصذاح
أق البلدان منواً لللقد 2020-2011

األنش ذ ة اجنجذذزة يف تذذار تنفي ذ رذذمجما اللم ذ لصذذاح أق ذ البلذذدان منذذواً
لللقد 2020-2011
م كمة من أمانة األونكتاد

موجز تنفيذي
أُعد هذا التقرير عمالً ابلفقرتني  153و 156من بررمم الممرل لحلراق أقرل الب ردان
من ر رواً ل مقر ررد ( 2020-2011بر رررمم عمر ررل اسر ررلنبول  .)A/CONF.219/7 -ويمر ررر هر ررذا
التقريررر األنةررليت الررا أألزهررا األون تررا  ،يف كررل نكررن مررن أنكرران عم رره ،يف الف ر م را بررني الرب ر
الث ر ررا م ر ررن ع ر ررا  2017والربر ر ر األول م ر ررن ع ر ررا  ،2018إىل جان ر ررو ال ر رردنو امل ر ررتفا
والتوصيات بةأن ال ياسات ل مضي قُدماً.
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مقدمة
 -1اعتمررد برررمم عمررل اسررلنبول م رؤملر األم ررم املتحررد الراب ر املم ر قررل الب رردان من رواً يف
أاين/مايو  .2011ويرمي الربمم إىل التغ و ع ى شىت حتدايت التنمييت االجتماعييت واالقتحلا ييت
الررا تم ر الةرررقيت األألقررر واألجملررمف مررن انتم ر الرردوا عررن رير تبيرران األهررداو والغرراايت
احملررد الررا يتمررني ب وولررا ررول عررا  ،2020إىل جانررو عررد مررن انرراالت ذات األولويرريت الررا
جي ررو ع ررى أق ررل الب رردان من ر رواً وش ررركا لا ا من ررا يني ا رراذ إج ر ررا ات بة ررأ ا .ويف عر ررا ،2016
استمر انتم الدوا ما أُحرز من تقد ابجتاه األهداو والغاايت يف مؤملر استمرا منتحلرف
املد ل ربمم املمقو يف أنلاليا ،تركيا ،واعتمد إعالمً سياسياً جيرد أليره التزامره هرداو الرربمم
ويدعو أليه إىل ت ري تنفيذه.
 -2ومنذ اعتما الربمم  ،حق المديرد مرن أقرل الب ردان منرواً تقردماً كبرهاً ابجتراه حتقير عرد
مرن أهداألرره وواايترره .بيررد أن أ ا هررذه الب رردان ال ري كممموعرريت يةرره إىل أنره يرررجأ أالّ تتحقر
واايت الربمم  ،ما مل حتدث فر يف اجللو املبذوليت لدعم تنفيذه.
 -3ويف عررا  ،2016سررم ت أقررل الب رردان من رواًكممموعرريت أقررل ممرردل منررو يف النررات احمل رري
ا مج رراا من ررذ ع ررا  - 2000حي ررل ب ر ر  3.8يف املا رريت .وم ررن املتوقر ر أن يرتفر ر مم رردل النم ررو يف
ال ررنوات القا م رريت ،إال أن رره م ررن امل رررجأ أن يبق ررى ون الغاي رريت احمل ررد يف ال ررربمم وه ري  7يف املا رريت
سررنوايً .ويمررو التبررا ؤ يف انتفررال ممرردل النم رو إىل تمررايف الب رردان املتقدمريت الررذي ي ررا ال يرُرذكر وإىل
التبا ؤ الذي تةلده ب دان مميريت أخرر  ،إىل جانرو إعرا التوجيره االسر اتيمي إىل الل رو احمل ري
يف االقتحل ررا الحل رري  ،ال ررذي ل رره تبم ررات ع ررى الل ررو ع ررى ال ر ر األساس ررييت .كم ررا أن النزاع ررات
واخلالألات ال ياسييت يف عد من أقل الب دان منواً قد جم ت اآلمال تتبخر يف حتقي النمو.
 -4وابملثررل ،وع ررى الررروم مررن الرردو احملررد يف الررربمم املتمثررل يف مضرراعفيت نحلرريو أقررل
الب رردان الناميرريت مررن الحلررا نات المامليرريت مررن ال ر واخلرردمات ،شررلدت انموعرريت ا رردان ححل رتلا
م ررن  1.09يف املا رريت يف ع ررا  2013إىل  0.92يف املا رريت يف ع ررا  .2016ويف الوق ررت نف رره،
تتواصل اجللو الرامييت إىل التنوي والتحويل الي ي بوته شرديد الرب :ف ألمتوسر :ححلريت ال ر
من صا نات أقرل الب ردان منرواً قرد اشفرا شري،اً مرا ،مرن  65.5يف املا ريت يف عرا  2015إىل 63
يف املا يت يف عا  ،2016إال أن عد أقل الب دان منواً الا تمتمد ع ى ال األساسييت( )1قرد زا
من  38إىل  39ب داً .وعالو ع ى ذلك ،ما اشفا ححليت ال األساسرييت مرن صرا نات أقرل
الب دان منواً إال انم را الشفرا الحلرا نات مرن ال ر األساسرييت ،عرو أن ي رون عالمريت مرن
عالمات التحول الي ي امل تدا .
 -5وع ى الروم من تبا ؤ النمو ،واصل عد من أقل الب ردان منرواً تقدمره ابجتراه التخرر مرن
هررذه انموعرريت .ألفرري عررا  ،2017رجررت وينيررا االسررتوا ييت مررن انموعرريت ،ألأصرربأ بررذلك عررد
الب رردان املتخرجرريت مخ رريت ب رردان .ومررن املتوق ر أن يتخررر ب رردان اخ رران (ألررانواتو يف عررا 2020
__________

()1

2

يمرو ب د من الب دان نه ممتمرد ع رى ال ر األساسرييت إذا كانرت ال ر األساسرييت تةر ل أكثرر مرن  60يف املا ريت
َّ
مرن صررا ناته مرن البضررا التمانيريت .وإذا كانررت عتبريت االعتمررا ع رى ال ر األساسرييت تقرا بب رو  50يف املا رريت مررن
صا نات البضا التمانييت ،ألإن عد أقل الب دان منواً املمتمد ع ى ال األساسييت يرتف إىل  41ب داً.
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وأنغ ر رروال يف ع ر ررا  )2021إذا م ر ررا مل ر ررت احملاأل ر رريت ع ر ررى م ر ررتو أ ا لم ر ررا ا ر رراا االجتم ر رراعي
واالقتحلا ي .وأثنا مؤملر االستمرا اخلاص بف،يت أقل الب دان منواً الذي يمقد كل ثالث سرنوات
والررذي ُعقررد يف عررا  ،2018قرررنت جلنرريت ال ياسرات ا منا يرريت أن توصرري بتخررر بررو ن وكريبررا
وسران ترومي وبرين ريج وجرزن سر يمان .أمررا برنغال ي ومجلونيريت الو الدرقرا يريت الةرمبييت وميامنرران
ألقرد تروألرت أليلررا ممررايه التخررر ألول مررر  .بيررد أنرره يتمررني ع يلررا أن ت ررج املمررايه مررر نيرريت أثنررا
مؤملر االستمرا الذي يمقد كل ثالث سنوات ،املقبِل واملقرن عقده يف عا  ،2021حىت يُن ر
يف أمر رجلا.
 -6وق ّد األون تا عماً حمد الدو ألقرل الب ردان منرواً منرذ أنةرأت اجلمميريت المامريت ل مرم
املتحررد هررذه الف،رريت يف عررا  1971وال ي رزال ي رراعد هررذه الب رردان أليمررا تبذلرره مررن جلررو لب ررو
األهداو والغاايت احملد يف الربمم  .ويقد هذا التقرير أل ر عامريت عرن أنةرليت األون ترا الرا
أألزه ررا ،يف ك ررل نك ررن م ررن أنك رران عم رره ،عم راً ل ررربمم يف الف ر م ررا ب ررني ني رران/أبريل 2017
واذان/مان .2018

أولً -البحث والتحلي
تنميتل ررا،

 -7مل رراعد أق ررل الب رردان منر رواً يف التغ ررو ع ررى التح رردايت الفري ررد ال ررا تمر ر
واصررل األون ت ررا عم رره يف البح ررل والتح ي ررل .ألتقري ررره املمن ررون التقري ررر املتم ر ق ررل الب رردان من رواً
لمررا 2017ف ا حلررول ع ررى خرردمات اللاقرريت التحوي يرريت ،ي ر  :الضررو ع ررى ون ا حلررول ع ررى
اللاقيت يف خضم عم ييت التحويل الي ي الا تةلدها أقل الب دان منواً ويةرد ع رى أةيريت جملرمان
ا حلول ع ى اللاقيت ليس لت بييت االحتياجات االستلالكييت احمل ييت ألح و ،وإمنا لت بييت احتياجات
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.
 -8ويرصررد األون تررا مررن كثررو التقررد الررذي حترررزه أقررل الب رردان من رواً أليمررا يتم ر مؤش ررات
إمنا ييت أساسييت وما حترزه من تقد يف ب و أهداو التنمييت امل تداميت .ألفري شرباف/ألرباير ،2018
نةر األون تا اخر تقرير حمدَّث له بمنروان "اجتاهرات تتران يف التنميريت امل رتداميت يف أقرل الب ردان
من رواً لم ررا  ."2018ويب ر ّرني ه ررذا املنة ررون أن التنمي رريت االقتحل ررا ييت يف ه ررذه الب رردان متوقف رريت ب رربو
جملمف وتره التمرايف المراملي ،وهرو مرا ينرذن ابت رال هرو التفراوت بينلرا وبرني ب ردان مميريت أخرر ،
واب خفاق يف حتقي األهداو.
-9

وي ّ :تقريرر  2017عرن التنميريت االقتحلرا ييت يف أألريقيراف ال رياحيت يف خدمريت منرو شرامل

ل ممي قا ن ع ى إحداث التحرول ،الضرو ع رى الردون الرذي ر رن أن يؤ يره قلرال ال رياحيت يف
عررم التنميرريت يف أألريقيررا ،مررا أليلررا الب رردان األألريقيرريت مررن أقررل الب رردان من رواً البررال عررد ها  32ب ررداً.
ويةه التقرير إىل أن عد ال ياح الواألدين إىل أألريقيا قد تضاعف ع رى مرد ال رنوات المةررين
املاجملررييت .وجررا أليرره أن ال ررياحيت تة ر ل ححل ريت كبرره مررن النررات احمل رري ا مجرراا يف المديررد مررن
الب رردان األألريقي رريت ،حي ررل ي رراهم القل ررال منحل ررو عم ررل واح ررد م ررن ك ررل  14منحل ررو عم ررل يف
أألريقيررا .ويمررر التقريررر لجيرراز الترردابه الررا ر ررن أن تتخررذها الب رردان األألريقيرريت لت ررخه يناميرريت
القلال ألورا التحويل الي ي وحتقي منو شامل ل ممي .
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 -10وكمررا يف ال ررنوات ال ررابقيت ،يتضررمن "تقريررر االسررتثمان المرراملي لمررا 2017ف االسررتثمان
واالقتحلررا الرقمرري" حت رريالً م تفيض راً الجتاهررات االسررتثمان األجنررج املباشررر يف أقررل الب رردان من رواً.

أليبررني التقريررر أن الترردألقات إىل هررذه الب رردان قررد اشفضررت يف عررا  2016بن رربيت  12يف املا رريت
مقاننريت ابل ررنيت ال رابقيت ،حيررل ب ر قردنها  37.9م يرران والن .بيررد أن االشفرا ا مجرراا فرري
تفاو ً كبهاً .ألفي أألريقيا ،ع رى سربيل املثرال ،اشفضرت التردألقات إىل زامبيرا بن ربيت  70يف املا ريت،
بينم ررا انتفم ررت الت رردألقات إىل إثيوبي ررا بن رربيت  46يف املا رريت .ويف اس رريا ،اشفض ررت الت رردألقات إىل
ميامنران ومجلونيرريت الو الدرقرا يرريت الةررمبييت بن رربيت  22يف املا ريت و 20يف املا رريت ،ع ررى الترواا ،بينمرا
انتفم ررت الت رردألقات إىل كمب ررو اي بن رربيت  13يف املا رريت .والحل ررني ه رري محل رردن أكث ررر االس ررتثمانات
األجنبييت املوجليت إىل أقل الب دان منواً ،حيل إن شركاهتا املتمد اجلن يات ال تفتأ تتوس بة ل
نة :يف هذه الب دان .ويف ايريت عرا  ،2015ب ر حمرم االسرتثمان األجنرج املباشرر مرن الحلرني
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 من رواً ع ررى حتقي ر
ممدل االستثمان ،وقدنه  25يف املا يت من النات احمل ي ا مجراا ،الرذي كران قرد اتفر ع يره بدايريتً
يف برمم عمل بروك ل.

اثنياً -رناء توافق اآلراء
 -11أثنا انمقا اجلرز الرألير امل رتو مرن الردون الرابمريت وال رتني ن رس التمران والتنميريت ،يف
جنيررف ،مررن  11إىل  13أي ول/سرربتمرب  ،2017ن ّررم األون تررا ح قرريت نقررات خاصرريت تناولررت
ال رردنو امل ررتفا م ررن بن ررا الق رردنات ا نتاجي رريت يف أق ررل الب رردان منر رواً ووهه ررا م ررن االقتحل ررا ات
الضررميفيت .وجملررم ألرير النقررات م ررو ن رريس وررام ،وم ررو ن رريس مفوجملررييت االحتررا األألريقرري ،و ثررل
األمررم املتحررد ال ررامي ألقررل الب رردان من رواً والب رردان النامي ريت ورره ال رراح ييت الرردول واجلزنيرريت الحلررغه
الناميرريت؛ ون رريس بنررك الحلررني ل تحلرردير واالسررتها  ،وم ررو ن رريس محلرررو التنميرريت األألريقرري وكبرره
االقتحل ررا يني ألي رره .وسر ر  :أعض ررا ألري ر النق ررات الض ررو ع ررى سياس ررات وت رردابه تت ف رريت ول نل ررا
متماجملد  ،ينبغي اتّباعلا من أجل ت ري التقد يف بنا القدن ا نتاجييت.
 -12وإىل جانو الدونات الما ييت والتنفيذيريت املخحلحلريت ألقرل الب ردان منرواً الرا يمقردها جم رس
التمان والتنمييت ،ن م األون تا  -بنا ع ى و الدول األعضا  -اجتمال خربا بةرأن سربل
ووسررا ل االنتقررا م ررتو تنفيررذ انرراالت ذات األولويرريت املتفر ع يلررا يف برررمم عمررل اسررلنبول،
يررومي  6و 7تة ررين الثررا /نوألمرب  .2017واسررتمر االجتمررال مررا أُحرررز مررن تقررد يف حتقي ر
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 من رواً مررن الحلررا نات المامليرريت ،وزاي مررا جتنيرره مررن ألوا ررد مررن
التمان الماملييت يف الوقت نف ه.
 -13وألضرالً عرن ذلركُ ،كِّرسرت إحرد ونات اجتمرال اخلرربا املتمرد ال رنوات بةرأن تمزيررز
البي،يت االقتحلا ييت املواتييت ع ى مجي امل توايت لردعم التنميريت الةرام يت وامل رتداميت ،ولتةرمي الت امرل
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والتمر ر رراون االقتحلر ر ررا يني ،الر ر ررا عقر ر رردها األون تر ر ررا يف تة ر ر ررين األول/أكتر ر رروبر  ،2017لدناسر ر رريت
التحدايت القا ميت أما اقتحلا ات اجلنوب األألريقي والفرص ال ا يت لا ع ى نب التنمييت.
 -14وكمرا يف كرل سرنيت ،قرد األون ترا أيضراً م راةيت موجملروعييت يف تقريرر األمرني المرا ل مررم
املتحد إىل اجلممييت الماميت عن تنفيذ الربمم  .وكان ما ق ّدمه األون تا حت يالً ِ
آلخرر مرا تروألر مرن
بيامت عن التقد الذي أحرزته أقل الب دان منواً يف مؤشر ٍ
ات وأهرداو أساسرييت ابلن ربيت ل رربمم ،
جملمن حدو واليته.
 -15واب جملرراأليت إىل ذلررك ،يررؤ ي األون تررا ون حرراألق مؤشررر حتقي ر الرردو  11-17مررن
أهداو التنمييت امل تداميت الرذي يرمري إىل مضراعفيت ححلريت أقرل الب ردان منرواً مرن الحلرا نات المامليريت
ررول عررا  .)2(2020وانلالقراً مررن هررذا الرردون ،جيمر األون تررا ابنت ررا ا ححلررا يات املتم قرريت
حليت صا نات ت ك الب دان من الحلا نات الماملييت ويقد البيامت ذات الحلر يت مرألوقريت بتم ير يف
مجيملا مدخالت يف التقرير عن أهداو التنمييت امل تداميت.
هذا الةأن كي تُ تخد ُ

 -16ويواص ررل األون ت ررا ع ررم امل ررداوالت ال ررا جتريل ررا جلن رريت ال ياس ررات ا منا ي رريت .ألأثن ررا الفر ر
موجملول التقرير ،أعد األون تا نبذات قلريريت بةرأن التمرر ل خلران تتم ر ب ر ٍتيت مرن أقرل الب ردان
منواً هيف بو ن ،وتيمون  -ليةا ،وجزن س يمان ،وسان تومي وبرين يج ،وكهيبا  ،ونيبال.

اثلثاً -التلاون التقين
ألف -القدرات اإلنتاجية
 -17جملررمن القا مرريت الررا وجملررملا برررمم اسررلنبول ممرراالت األولويرريت ل ممررل ،قتررل الحلرردان
بنررا القرردنات ا نتاجيرريت ،وهررو شرررف ال بررد منرره لتحقي ر التنوي ر االقتحلررا ي والنمررو االقتحلررا ي
امل ررتدا  .وإذ أ األون تررا وناً ن ي ررياً يف ب ررون مفلررو القرردنات ا نتاجيرريت يف عررا ،2006
ألإنه يواصل الممل ع ى زاي صقل هذا املفلرو بغرر تفمي ره ابلن ربيت ألقرل الب ردان منرواً ولغههرا
من الب ردان الناميريت .ويف هرذا ال رياق ،واصرل األون ترا عم ره ع رى وجملر مؤشررات قاب ريت ل قيرا
تتم ابلقدنات ا نتاجييت .وت م يتً ل ممل التح ي ي الذي يتناول مؤشر القدنات ا نتاجييت ،شررل
األون ت ر ررا يف ناس ر ررا حال ر رريت تتم ق ر رران بب ر رردين وتتن ر رراوالن الق ر رردنات ا نتاجي ر رريت يف مجلوني ر رريت الو
الدرقرا ييت الةمبييت ويف نواندا ،ستُ تخدمان يف اختبان املؤشرات يف إ ان ح قات عمل و نييت.
 -18وألضرالً عررن ذلررك ،عقررد األون تررا ج رريت لمحلررف األأل رران ملررد يررو واحررد يف جنيررف،
سوي ررا ،م ر ث ررني عررن كيررامت أو هي،ررات تتحلرريت أخررر بمرريت ملن ومرريت األمررم املتحررد (إ ان
الةررؤون االقتحلررا ييت واالجتماعيرريت ،واحتررا النقررل اجلرروي الرردوا ،ومركررز التمرران الدوليرريت ،وبرررمم
األمررم املتحررد ا منررا ي ،ومن مرريت األمررم املتحررد ل تنميرريت الحلررناعييت (اليونيرردو) ،وم ر ث ررني ع رن
من مات إق يمييت (أمانيت ال ومنولل) واملؤس ات األكا ريريت (مملرد بوت روام لتح يرل ال ياسرات
ا منا ي رريت يف بوت ر روام ،وممل ررد الدناس ررات ا منا ي رريت يف جامم رريت ن ررهو  ،وجامم رريت ك ررامبها) يُمن ررون
ابلقدنات ا نتاجييت .وكانت اجل يت مفيد يف شحذ استيماب املفلو وقد أعلت زمخاً ملزيرد مرن
الممل التماو ع ى تلوير مؤشرات قاب يت ل قيا .

__________

()2
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 -19وي ت ز استخدا املؤشرات القاب يت ل قيا بفماليريت تروألر قردنات يف جمرال ا ححلرا يات.
ويدعم األون تا كل ب د من أقل الب دان منرواً يف تقويريت قردنهتا يف جمرال ا ححلرا مرن أجرل وجملر
بررام وسياسررات ألوررا حتقي ر التنميرريت امل ررتداميت .ويف إ رران برررمم عمررل اسررلنبول ،اعتررربت
الرردول األعضررا برردونها أن بنررا القرردنات يف جمررال ا ححلررا م رراةيت أساسررييت يف ا ررم الرشرريد
ع ى مجي امل توايت.
 -20ومنذ عا  ،2013يتماون األون تا م ا ر ا ححلا يف االحتا االقتحلا ي والنقدي
لغرررب أألريقيررا ع ررى وجملر أ وات إححلررا ييت لقيررا وحت يررل التمرران يف اخلرردمات .وتتمثررل الغرراايت
مرن املةرررول يف ب ررون منلميررات من َّ ررقيت جلمر البيرامت ومماجلتلررا ونةرررها؛ ويف تروأله الرردعم مررن
أجل تلبي ت ك املنلميات؛ ويف بنا قاعد بيامت إححلا ييت مة كيت.
 -21وقد ب ون األون تا وشمبيت ا ححلا ات يف األمم املتحد ومن مريت التمران المامليريت ح قريت
تدنيبيريت ع رى ا ن نرت لفا ررد م راعد جراممي ا ححلرا ات بةررأن التمران الدوليريت يف اخلرردمات
حرىت يُضررمن تقيرردهم ابملمرايه الدوليرريت اجلديررد الرا يتضررمنلا ليررل إححلرا ات التمران الدوليرريت يف
اخلرردمات لمررا  .2010ويف الف ر مررا بررني أي ول/سرربتمرب وتة ررين األول/أكترروبر  ،2017ت قررى
أكثر من  80مةانكاً من  40ب داً.
هذه ا قيت الدناسييت ع ى ا ن نت ُ
 -22ويف الف ر م ررا ب ررني  26حزيران/يوني رره و 6ملوز/يوليرره  ،2017عق ررد األون ت ررا ح ق ررات
ناسييت وح قات عمرل يف مجلونيريت تنزانيرا املتحرد الغايريت منلرا تقرد الردعم ل لي،رات ا وميريت يف
نصد وتقييم مرا أُحررز مرن تقرد يف ب رو أهرداو التنميريت امل رتداميت .واسرتفا مرن هرذه الفماليرات
امل تو الو لإلححلا  ،التاب لوزان املالييت والتخلي ،:وم تو كبه إححلا يي ا وميت ،وجلنيت
التخلرري :يف زألبرران رمجلونيرريت تنزانيررا املتحررد  .ويف إ رران ح قررات عمررل ألنيرريت ،ت قررى املةررانكون
ت رردنيباً ُخحل ررث الس ررتحداث املؤشر ررات املتم ق رريت ه ررداو التنمي رريت امل ررتداميت والتم رران الو ني رريت،
وتم موا تقنيات تقييم األثر قبل وقوعه وتحلون النتا ا ححلا ييت.

 -23ويف عا  ،2017واصل األون تا عم ه التةغي ي ع ى بنا قدنات ب ردان تتران مرن برني
أقل الب دان منواً من أجل زاي صا ناهتا من منتمات محلا د األمساك وتنوي ت ك الحلا نات ،وهرو
صررمم بقحلرد إ حرريت ألررص كبرره لت رك املحلررا د كري حتقر منرواً و ر ألررص عمررل ،وكري يررتم
مةررول ُ
ا ررد مررن الفقررر وأوجرره عررد امل رراوا  .ويُمترررب المديررد مررن هررذه الب رردان مررن أكرررب محلرردني منتمررات
محلا د األمساك يف المامل ،بيد أن ححلتلا من الحلا نات الماملييت ال تزال جمل،ي يت.
 -24وكمز من هذا املةرول ،ن َّم األون تا ح قا عمل إق يميتني لفا د صنال ال ياسات
والمر ررام ني يف محلر ررا د األمسر رراك يف موزامبي ر ر وميامنر رران ،وح قر رريت عمر ررل مة ر ر كيت بر ررني األقر رراليم يف
مونية رريو  .ونتيم رريت ل ررذلك ،اكت ررو  136خبر رهاً يف محل ررا د األمس رراك ،م ررن بي ررنلم  68امر ررأ
(نحلررف عررد اخل رربا ) مررن دانيرريت ب رردان( )3ملررانات وترردنيباً ع ررى حت ررني قلررال محلررا د األمسرراك،
وتبر ررا لوا التمر ررانب والر رردنو امل ر ررتفا  .وأ حر ررت ح قر رريت الممر ررل املة ر ر كيت بر ررني األقر رراليم أيض ر راً
ل مةانكني من ت ك الب دان التم م من جتربيت مونيةيو الناجحيت يف توسي قلال محلا د األمساك
لديلا .ونَّكز التدنيو بوجه خاص ع ى بنرا القردنات مرن أجرل ت بيريت ممرايه ال رالميت واالسرتداميت
املفروجمليت ع ى الوان ات من منتمات محلا د األمساك يف كربايت األسواق امل تون .

__________

()3
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 -25وع ى هام مؤملر األمم املتحرد لردعم حتقير الردو  14مرن أهرداو التنميريت امل رتداميت -
حفق احمليلات والبحان واملوان البحرييت واستخداملا ع ى و م تدا لتحقي التنمييت امل تداميت،
الررذي عقررد يف نيويررونك ،الرروالايت املتحررد األمري يرريت ،ن ّررم األون تررا ألماليرريت جانبي ريتً شررانك أليلررا
أكثررر مررن  50شخحلراً وتناولررت أةيرريت إ حرريت مزيررد مررن ألرررص التحلرردير ألقررل الب رردان منرواً ول رردول
اجلزنييت الحلغه النامييت عن ري استغالل إم انياهتا يف جمال محلا د األمساك .ويف ت ك الفمالييت،
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.
 -26وأجملررفى صررنال ال ياسررات وملنيررو هررذا القلررال يف س ر يت مررن ح قررات الممررل الو نيرريت
وا ق يمي رريت ال م ررات األخ رره ع ررى لي ررل ت رردنيو يف جم ررال بن ررا الق رردنات لفا ررد أق ررل الب رردان
منر رواً ع ررى حت ررني وتنوير ر ص ررا ناهتا م ررن األمس رراك وأج ررازوه .وأألضر رى املة رررول أيضر راً إىل إص رردان
منةون يتم ابأل اث املوجليت رو ال ياسريت المامريت بمنروان " Fishery Exports and the Economic
Development of Least Developed Countries: Bangladesh, Cambodia, the Comoros,

يبني املموقات الا حتد من تلوير قلال محلا د األمسراك
 ،"Myanmar and Ugandaوهو مةرول ّ
يف الب رردان امل ررتفيد ويقررد توصرريات بةررأن ال ياسرريت المامرريت تتنرراول كيفيرريت التغ ررو ع ررى ت ررك
املموقات ع ى النحو األألضل.
 -27ونتيمرريت ل مةرررول ،يقررو عررد مررن الب رردان امل ررتفيد بتنقرريأ تة رريماته احمل يرريت وسياسرراته
بغييت توأله عرم أألضرل لقلرال محلرا د األمسراك .ألم رى سربيل املثرال ،أعربرت أوونردا عرن اهتماملرا
بتمديل ممايهها أليما يتم ابل الميت الغذا ييت احمل ييت ،وأعربت موزامبي عن اعتزاملا ب ون سياسريت
عاميت بةأن تربييت األمساك ع ى الحلميد الداخ ي.
 -28وأألضررى املةرررول أيض راً إىل حتديررد مررا ي ررز نةررا مرك رزين إق يميررني مررن مراكررز الرباع رريت
خاص ررني بتل رروير قل ررال محل ررا د األمس رراك ،أح رردةا يف أألريقي ررا واآلخ ررر يف اس رريا ،ر نلم ررا تق ررد
ّ
ح قررات ترردنيو منت مرريت لحلررنال ال ياسررات وامللنيررني يف قلررال محلررا د األمسرراك مررن أقررل الب رردان
منر رواً يف ك ررل منلق رريت .ويف اذان/م رران  ،2018وقّر ر األون ت ررا ع ررى م ررذكر تف رراهم مر ر جامم رريت
ه ا تران يف ألييت م  ،نةا أول مركز براعيت إق يمي.
 -29ومن عناصر بنا القدنات ا نتاجيريت النق ُرل وت نولوجيرا املم ومرات واالتحلراالت والياكرل
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 من رواً ،يف تحلررميم أن مرريت م ررتداميت لةررحن
البضا ويف تلويرها وإقامتلا.
 -30ويتمرراون األون تررا حالي راً م ر س ر لات املمررين الةررماا واملركررزي ل نقررل المررابر يف شرررق
أألريقيررا مل رراعدهتما يف وجمل ر وتنفيررذ اس ر اتيمييت م ررتداميت لةررحن البضررا  .واسررتفا مررن ح قرريت
عمر ٍرل ل ترردنيو وبنررا القرردناتُ ،ع ِقرردت يف نررهو مررن  14إىل  18اذان/مرران  ،2016أكثررر
مررن  80مةررانكاً مررن ب رردان املم ررين الةررماا واملركررزي ل نقررل المررابر ،وهرري أوونرردا ،وبونونرردي،
ومجلوني رريت تنزاني ررا املتح ررد  ،ومجلوني رريت ال ونغ ررو الدرقرا ي رريت ،وجن رروب ال ررو ان ،ونوان رردا ،وكيني ررا.
والغاييت من ح قيت الممل هذه تقوييتُ قدن صنّال ال ياسات ومةغ ي قلال النقل ومؤس ات مالييت
أساسييت ،يف أألريقيا جنوب الحلرحرا  ،ع رى تةرمي وملويرل أن مريت م رتداميت لةرحن البضرا عرن
ري اتبال تدابه سياساتييت س يميت يف جمال النقل وإنةا اليات ملويل وإجرا ات ملويل مناسبيت.
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 -31ومتابميتً قيت الممل التدنيبييت ،وجملمت هي،ريت تن ري النقرل المرابر ابملمرر الةرماا بررمم
شحن أخضر  -هو األول مرن نوعره يف أألريقيرا  -ابلتمراون مر األون ترا وبررمم األمرم املتحرد
ل بي،يت والتحرالف املمر ابملنراا والروا النقري ل حرد مرن م رو ت املنراخي القحلره الممرر .وأُ قرت
املبا ن نمسياً أثنا انمقا االجتمال الثا واألنبمني ل منيت التنفيذييت ل ممر الةرماا يف  16كرانون
الثا /يناير .2017
 -32ويواص ر ررل األون ت ر ررا أيضر ر راً ع ر ررم أق ر ررل الب ر رردان منر ر رواً يف بن ر ررا ق ر رردناهتا يف جم ر رراالت الم ر ررم
والت نولوجيررا واالبت رران ويف ج ررر الررو الرقميرريت .ويف تة ررين األول/أكترروبر  ،2017ألررر األون تررا
من استمرا ال ياسات املتم قيت ابلم م والت نولوجيا واالبت ان يف نواندا ،وهو استمرا ب ّرني وجرو
حت رردايت ع ررد تمر ر ال ياس ررات املتم ق رريت ابلم ررم والت نولوجي ررا واالبت رران يف نوان رردا م ررن مج تل ررا
استخدا الت نولوجيا لتح ني تناأل ييت الةركات والحلناعات ،واستحثاث الل و ع رى الت نولوجيرا
يف الحلررناعيت وتقويرريت الرررواب :بررني أهررم اجللررات صرراحبيت املحل ر حيت يف الم ررم والت نولوجيررا واالبت رران.
ون ّررم األون تررا كررذلك ون تدنيبيرريت يف جمررال االبت رران لفا ررد صررنّال ال ياسررات واجللررات صرراحبيت
املحل ر حيت أثنررا انمقررا ح قرريت الممررل الو نيرريت املخحلحلرريت ل م ررم والت نولوجيررا واالبت رران ،شررانك أليلررا
و  60نواندايً من خربا ال ياسرات ،كران مرن بيرنلم عة ُرر ن را  ،وقرد األون ترا تم يقرات ع رى
مةرول االس اتيمييت الو نييت ل م م والت نولوجيا واالبت ان واأل اث يف نواندا.
 -33وش رررل األون ت ررا ك ررذلك يف المم ررل ع ررى إجر ررا اس ررتمرا سياس رريت الم ررم والت نولوجي ررا
واالبت ان يف إثيوبيا وأووندا ،ويُتوق أن يرُ هفر منلما يف  2018و.2019
 -34وأثنررا أسرربول األون ت را ل تمرران ا ل ونيرريت يف عررا  ،2017ن ّررم األون تررا وا رران
املت ام ررل املم ر ّرزز اجتماعر راً خاصر راً ألق ررل الب رردان منر رواً .وتن رراول االجتم ررال س رربل إ نا ت نولوجي ررا
االتحل رراالت واملم وم ررات والتم رران ا ل وني رريت يف ص ررميم خل رر :التنمي رريت الو ني رريت وكيفي رريت حتقير ر
مماوجملات بني التن يم الحلان وبني االبت ان يف ت ك الب دان.

ات وجملررملا األون تررا  ،مررن قبيررل تقييمررات اجلاهزيرريت ل تمرران ا ل ونيرريت،
 -35وت رراعد أ و ض
الب رردان ع ررى الوقرروو ع ررى مررا أُحرررز مررن تقررد يف تلرروير التمرران ا ل ونيرريت يف سرربميت جمرراالت
سياسرراتييت ن ي ررييت هرريف اس ر اتيمييت التمرران ا ل ونيرريت ،والياكررل األساسررييت واخلرردمات اخلاصرريت
بت نولوجي ررا االتحل رراالت واملم وم ررات ،وامل رردألوعات ،وال وج ررتيات التماني رريت ،وا ررانين الق ررانو
والتن يمرري ،وتلرروير امللررانات وملويررل التمرران ا ل ونيرريت .وقررد األون تررا توصرريات بةررأن كيفيرريت
املض رري ق رردماً يف تنفي ررذ ج رردول األعم ررال ه ررذا .ويف ع ررا  ،2017أص رردن األون ت ررا تقييم ررات
م ررن ه ررذا الن ررول خاص رريت بب رو ن ،وس رراموا ،وكمب ررو اي ،ونيب ررال .وم ررن التقييم ررات ال ررا ستحل رردن يف
عا  2018ت ك اخلاصيت ووندا ،وبنغال ي  ،وتووو ،وجزن س يمان ،ومجلونييت الو الدرقرا ييت
الةمبييت ،وزامبيا ،وال نغال ،وألانواتو ،وليرباي ،وميامنان.
 -36وألضر رالً ع ررن ذل ررك ،ش رررل األون ت ررا يف وجملر ر اسر ر اتيمييت و ني رريت ل تم رران ا ل وني رريت
اخلاص رريت بروان رردا .وس ررتحد االسر ر اتيمييت ان رراالت ال ررا تتمتر ر لم اني ررات كب رره ح ررداث أث ررر
اقتحلا ي وستمر لجياز اخللوف المريضيت ل تدخالت الرامييت إىل التخفيف من مموقات القلال
اخل رراص ال ررا ملن ر من رروه .وم رن املتوق ر أن تُض ررفى ال م ررات األخ رره ع ررى ت ررك االسر ر اتيمييت يف
عا .2018
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 -37وابلتم رراون مر ر من م رريت التم رران الماملي رريت ،ن ررم األون ت ررا ح ق رريت عم ررل تناول ررت التم رران
ا ل ونييت ،ن متلرا وزان التمران ومملرد التمران اخلانجيريت يف برنغال ي يف حزيران/يونيره ،2017
وحضرها و  40مةانكاً من تت ف الوكاالت ا ومييت ،كما حضرها أألرا من القلال اخلاص.
رتم ت ح ق رريت المم ررل حت رردايت التم رران ا ل وني رريت وألرص ررلا ابلن رربيت ل تنمي رريت يف ب ررنغال ي
واس ر ه
والر و ال ياساتييت الا ر ن تلويرها.

ابء -التجارة وتيسري التجارة
 -38ق ررد األون ت ررا امل رراعد ألق ررل الب رردان منر رواً يف متابم رريت املر رؤملر ال رروزاني الماش ررر ملن م رريت
التمان الماملييت ويف التحضه ل مؤملر الوزاني املقبل عن رير تروأله عرم بنرا القردنات وخردمات
املةر ررون والر رردعم التح ي ر رري .وا ر ررت هر ررذه األنةر ررليت املفاوجملر ررني التمر ررانيني وصر ررنال ال ياس ر رات
أليما يتم ر ابلتمران مرن أجرل تي ره جراهزيتلم وتزويردهم بقردنات ألنيريت أكررب ع رى تنراول م را ل
من قبيل الزناعريت و خرول ال روق وره الزناعيريت واخلردمات مرا أليلرا تنفيرذ املمام ريت التفضري ييت لفا رد
اخل رردمات ومق رردمي اخل رردمات الب رردان األألريقي رريت جمل ررمن أل ،رريت أق ررل الب رردان منر رواً ،وتي رره الت ررداول
واملمام يت اخلاصيت والتفاجمل ييت .ويف هذا ال ياق ،شانك األون تا يف ممت ف حضره سفرا وخرربا
انموعيت األألريقييت يف جنيف يومي  6و 7ملوز/يوليه  2017حتضهاً ل مؤملر الوزاني ا ا ي عةرر
ملن مرريت التمرران المامليرريت وعررر تقييم راً ألهررم امل ررا ل الررا سرريمري التفرراو ع يلررا م رن من ررون
جترراني وإمنررا ي .وت قررى كررل ب ررد ا نشررا كرري يرردنك التبمررات ا منا يرريت حريت النفرراذ إىل األس رواق
جلمي أقل الب دان منواً ون إخضاعلا ل رسو وا حلث.
 -39وية ل االنضرما إىل من مريت التمران المامليريت حتردايً شراقّاً أمرا الب ردان الرا ترورو أليره.
وينلب هذا القول ابخلحلوص ع ى الب ردان الراوبريت يف االنضرما مرن أقرل الب ردان منرواً ،الرا تمرا
أكثر ما تما مرن جملرمف القردنات املؤس رييت وا انيريت ع رى تن ري الممرل التحضرهي لالنضرما
وع ى ت بييت شروف االنضما الفنييت واملوجملوعييت.
 -40وق ررد ص ر ّرمم األون ت ررا ون ّف ررذ بر ررام م رراعد ل رردعم ا وم ررات يف الب رردان الراوب رريت يف
االنضما أو املنضميت حديثاً إىل من ميت التمان الماملييت من برني أقرل الب ردان منرواً عرن رير تقرد
ح قات تدنيو م ثفيت ل م ؤولني واملفاوجملني يف ا قرل التمراني بغيريت بنرا ملراناهتم وقردناهتم يف
جم ررال التف رراو التم رراني ويف تنفي ررذ التزام ررات ه ررذه الب رردان يف إ رران من م رريت التم رران الماملي رريت.
وتةررتمل امل رراعد الررا يقرردملا األون تررا أيضراً ع ررى اسررتمرا الحلر وك وال ياسررات املؤس ررييت
والتةرريمييت والتن يميرريت املتم قرريت ابلتمرران حرصراً ع ررى ات رراقلا مر اتفاقررات من مرريت التمرران المامليريت
وجماالت حلحللا.
 -41وقرد األون تررا عمره جلمير الب ردان الراوبرريت يف االنضرما ول ب رردان املنضرميت حررديثاً مررن
بررني أقررل الب رردان من رواً ( .)4ألم ررى سرربيل املثررال ،قُررد الرردعم االستةرراني جلررزن القمررر (يررومي  1و2
حزيران/يونيره  ،2017يف جنيرف) ول رو ان (يرومي  14و 15ملوز/يوليره  ،2017يف جنيررف).
وأعررد األون تررا ونقرريت اس ر اتيمييت ل ررال الب رردين بةررأن سرره املفاوجملررات املتمررد األ رراو بةررأن
__________
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عم يرريت االنضررما واملفاوجملررات الثنا يرريت ع ررى النفرراذ إىل األس رواق أليمررا يتم ر ابل ر واخلرردمات.
وتضررمنت ونقرريت االس ر اتيمييت نحلررا أ ل ب رردين بةررأن كيفيرريت حتقي ر االسررتفا ال ام رريت مررن ق رران
ان س الما ملن ميت التمان الماملييت املؤنا  25ملوز/يوليه  2012بةأن املبا ئ التوجيلييت املنقحريت
املتم قرريت بت رري وتي رره عم يررات انضررما أقررل الب رردان منرواً .وقررد ب ر الب رردان املرح رريت النلا يرريت مررن
مفاوجملات االنضما  ،الا من املزم اختتاملا يف ممر عا .2018
 -42ويف ع ررا  ،2017واص ررل األون ت ررا امل رراةيت يف إنة ررا منلق رريت التم رران ا ررر القاني رريت
األألريقيرريت الررا تضررم  32ب ررداً مررن أقررل الب رردان من رواً .و عررم األون تررا الب رردان األألريقيرريت يف إملررا
املرح يت األوىل من املفاوجملرات يف إ ران حمفرل التفراو واملناقةرات الفنيريت يف الفرقريت المام ريت وأألرقريت
الممل الفنييت املمنييت ابمل أليت ،بوسا ل منلا إعدا مةرول اتفراق ع رى منلقريت التمران ا رر القانيريت
وتزويدها ابلونقات الفنييت املوجملوعييت املتم قيت بةروف التخفيضات التمريفييت.
 -43وقد أعد األون تا  ،كمز من الدعم االستةاني الذي يقدمه ،ناسيت بةأن اآل ن الا
قد ّفلا االتفاق ع ى إنةا منلقيت التمان ا ر القانييت ابلن بيت ل دول األعضرا  .وقرد أرلررت
النتا الفانق يف أثر عم يات حترير التمان ع ى خ ان ا يرا ات الضريبييت وع ى الرألاه وهو أثر
ر ررس بةر ر ل خ رراص أش ررد أعض ررا االحت ررا األألريق رري جمل ررمفاً .وم التقري ررر بتنفي ررذ ت رردابه ع ررم
ولنةا اليات اخل منلقيت التمان ا ر القانييت بغييت إعا توزي الت اليف والفوا د النامجيت عن
االتفاق توزيماً أكثر إنحلاألاً.
 -44ويف ك ررانون األول /ي ررمرب  ،2017ص ر ر ّدق وزنا التم رران ع ررى اتف رراق إنة ررا منلق رريت
التمان ا ر القانييت ل تمران يف ال ر واخلردمات .وسرتتناول املرح ريت الثانيريت مرن املفاوجملرات ع رى
منلقرريت التمرران ا ررر القانيرريت املناأل رريت واالسررتثمان وحقرروق امل يرريت الف ريرريت .وسررتُمقد أنةررليت ع ررى
صميد الب دان لفا د اجللات صاحبيت املحل حيت بغيريت توعيريت مجير مروا الب ردان األألريقيريت بمم يريت
إنةررا منلقرريت التمرران ا ررر القانيرريت وجم لررم يتبنو ررا .واألون تررا م ررتمد ملواص ر يت تقررد عمرره
ملفوجملررييت االحتررا األألريقرري ول رردول األعضررا يف االحتررا األألريقرري ،مررا أليلررا أقررل الب رردان منرواً .ومررن
املتوق أن ي اعد إنةا منلقريت التمران ا رر القانيريت الب ردان ع رى توسري نلراق جتانهترا ا ق يميريت
وا اذها وسي يت لب و أهداو التنمييت امل تداميت امل لر يف خليت التنمييت امل تداميت لما .2030
 -45وم ررا ألت ررك األون ت ررا يق ر ّد ال رردعم أيض راً ألق ررل الب رردان من رواً يف س ررياق م رراعدته ل رردول
األعض ررا وال رردول الةر رري يت يف منلق رريت التم رران ا ررر الثالثي رريت .وأثنر را الفر ر املة ررموليت ابلتقري ررر،
مررا انفررك األون تررا ي رردي املةررون ل ب رردان املمنيرريت بةررأن املرح رريت الثانيرريت مررن املفاوجملررات ع ررى
م ا ل املناأل ريت وحقروق امل يريت الف ريريت واالسرتثمان والتمران يف اخلردمات .وقرد اقر ح األون ترا
خيانات ل مةانكيت يف ال ياق الثالثي األ راو وذلك يف جملو التقد الذي أُحررز يف املفاوجملرات
ع ررى منلق رريت التم رران ا ررر القاني رريت وو رره ذل ررك م ررن االعتب ررانات ذات الحلر ر يت ابلتنمي رريت .وش ررانك
األون تا يف اجتمال ال منيت الثالثيريت املؤلفريت مرن كبران امل رؤولني يف  3شرباف/ألرباير  2017وق َّرد
عروجمل راً مل رراعد الب رردان يف حتديررد ال يفيرريت الررا سررتتم هبررا مماجلرريت امل ررا ل امللروحرريت يف املرح رريت
الثانييت يف املفاوجملات الثالثييت.
 -46واب جملاأليت إىل ما سب  ،يقد األون ترا الردعم ل رل ب رد مرن أقرل الب ردان منرواً يف إعردا
سياس ر ررات التم ر رران واخل ر رردمات وص ر ررياوتلا وتنفي ر ررذها .ويف ع ر ررا  ،2017اس ر ررتمر األون ت ر ررا يف
م رراعد ح وم رريت زامبي ررا يف التحض رره رران سياس ررته التماني رريت وتنفي ررذها وذل ررك هب رردو حتقير ر
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األهررداو التاليرريتف تقويرريت قرردنات الب ررد املؤس ررييت يف جمررال ال ياسرريت المامرريت التمانيرريت واملفاوجملررات
التمانييت؛ ومماجليت املموقرات الي يريت مرن قبيرل وجرو سروق اخ يريت صرغه واالعتمرا ع رى ال ر
األساسررييت املمدنيرريت ،وانتةرران الفقررر واملوق ر اجلغ ررايف ورره ال رراح ي؛ وتنوي ر الحلررا نات عررن ري ر
االستماجمل ر رريت ع ر ررن النح ر ررا منتم ر ررات أخ ر ررر م ر ررن بينل ر ررا األوذي ر رريت املحل ر رنَّميت وال ر ررمك وا ب ر رروب
واملن وجات واأللب يت.
َّ -47
وقد األون تا امل اعد أيضاً ل ل من زامبيا ومالوي يف اناالت التالييتف
(أ)

بنا خرب امل ؤولني عن التمان ؛

(ب)

صياويت سياسيت عاميت جتانييت وب ون مواقفلما التفاوجملييت؛

( )

إألاز ناسات تقييمييت و نييت وإق يمييت؛

( ) إألاز أ اث يف قلاعرات اخلردمات ذات األولويريت ويف م را ل تتم ر ابلت امرل
ا ق يمي ما أليلا موا عمل و ناسات من أجل مماجليت قضرااي ومةراكل حمرد ل الوقروو ع يلرا
أثنررا املفاوجملررات يف إ رران اجلماع رريت ا منا يرريت ل منرروب ا ألريق رري ،واتفاقررات الة رراكيت االقتحل ررا ييت
واالتفاق الما املتم ابلتمان يف اخلدمات.
 -48والغررر مررن استمراجملررات سياسررات اخلرردمات الررا وجملررملا األون تررا هررو التف رره م ي راً
ال ياسات وال وا أ التن يمييت واملؤس ات الا حت م قلرال اخلردمات ،يرل يُ ةرف عرن املر زق
وتُق ح ح ول ع ى املقا  .ويف عا ُ ،2017شررل يف اسرتمرا ٍ بل رو مرن اجلماعريت االقتحلرا ييت
لدول ورب أألريقيا ،تنراول  12قلاعراً مرن قلاعرات اخلردمات ،مرن بينلرا االتحلراالت الالسر ييت
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
التم رران يف اخل رردمات اخر ررل اجلماع رريت إىل جانر ررو عناص ررر جتم ررل املنلقر رريت يف موق ررف أألضر ررل يف
املفاوجملات ع ى اخلدمات اخل منلقيت التمان ا ر القانييت.
 -49ونررزوالً عنررد ر ٍ
رو ق ّدمرره وزنا جمموعرريت ول أألريقيررا وال ررانيج واحملرري :الررا ي ،الررا تضررم
أنبمني من أقل الب دان منواً ،أألز األون ترا ناسريت تناولرت إم انيرات التمران اخرل ت رك انموعريت.
وتتنرراول الدناسرريت ابلتح يررل اآل ن االقتحلررا ييت الررا ر ررن أن تنةررأ عررن إب ررا اتفرراق جترران حررر ررث
هذه انموعيت ،ألمرجملت لجياز املناأل والتحردايت املم نريت .وقُر ِّدمت الدناسريت إىل ث ري انموعريت مرن
م تو اخلربا ومن م تو الوزنا أثنا اجتماعلم يف تةرين األول/أكتوبر .2017
َّ -50
وقد األون تا كذلك مدخالت ل ممموعريت الربملانيريت املؤلفريت مرن مجير األ رراو ال راذ
التمان ترجراً مرن الفقرر (املم ريت املتحرد لربيلانيرا الم مرى وايرلنردا الةرمالييت) ،وهري مردخالت
م م يت ل دناسيت الا تتنراول إم انيرات ال ومنولرل  -والردول األعضرا أليره ،ومن مرات األعمرال
التمانيرريت وانتمر املررد  ،إىل جانررو مؤس ررات ال ومنولررل نف رره  -مل رراعد الب رردان الناميرريت يف
ا اذ التمان واالستثمان وسي يتً ل حد من الفقر ول دأل بمم يت النمو االقتحلا ي التحروا .ألثالثريت
عةر عضواً يف ال ومنولل من بني أقل الب دان منواً.
 -51ويف سياق مةرول ح اب األمم املتحد ل تنمييت الرامي إىل تةمي الحلرا نات اخلضررا
عن ري اعتما ممايه استداميت وعييت ،ن َّم األون تا ح قات عمرل و نيريت يف ألرانواتو (تةررين
الث ررا /نوألمرب  )2017ويف مجلوني رريت الو الدرقرا ي رريت الة ررمبييت (ك ررانون األول /ي ررمرب )2017
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نمر ررت إىل تةر ررا ر املم ومر ررات بةر ررأن ممر ررايه االسر ررتداميت اللوعير رريت والفر رررص الر ررا تتيحلر ررا سر رروق
الحلررا نات اخلضررا  ،ومقر الرررواب :بررني تةررمي الحلررا نات اخلضررا واالسر اتيميات ا وميرريت
رم
لتحقير ر أه ررداو التنمي رريت امل ررتداميت امل ررلر يف خل رريت التنمي رريت امل ررتداميت لم ررا 2030؛ وش ر َّ
التةبيك بني اجللات صاحبيت املحل حيت .ونُ مت ح قتا الممل كالةا يف شراكيت وثيقيت م ال يان
ا ررومي الررو ذي الحلر يت ومر وزان التمرران يف ألررانواتو ووزان الزناعرريت يف مجلونيرريت الو الةررمبييت
الدرقرا يرريت .وست رراهم نتررا ح قررا الممررل يف إألرراز ناسررا ا الرريت القل رريتني يررل مل ِّررن مررن
ممم ر ل ماهزيرريت االقتحلررا ييت والتقنيرريت ل حلررا نات اخلض ررا  .ومررن املزم ر الفرررو مررن
إج ررا حت يررل َّ
الدناستني يف النحلف األول من عا .2018
 -52وسرراعد األون تررا أيض راً عررد ب رردان مررن أقررل الب رردان من رواً يف وجمل ر ترردابه ورره مجركيرريت.
ألاألون تا يوارو ع ى مج مم ومات عرن التردابه وره اجلمركيريت يف أو رو الب ردان األألريقيريت مرن
أقل الب دان منواً ويممل م األعضا يف منلقيت التمان ا ر الثالثيريت ع رى التحلردي ل حرواجز وره
اجلمركيرريت عررن رير عررم أ ا إق يميرريت ت ررمى  ،tradebarriers.orgر ررن ل قلرراعني اخلرراص والمررا
مررن خاللررا تقررد الةر او بةررأن عوا ر التمرران الررا يتمررني عند ررذ ع ررى الب ررد املم ر ح لررا أو
مماجلتلررا .ويف اسرريا ،عمررل األون تررا م ر مملررد األ رراث االقتحلررا ييت الترراب لرابلرريت أمررم جنرروب
شرررق اسرريا وشرررق اسرريا ع ررى مجر بيررامت عررن الترردابه ورره اجلمركيرريت يف مجلونيرريت الو الدرقرا يرريت
الةمبييت وكمبو اي وميامنان ،واشرف يف إ نا هذه التدابه يف صميم جلو تي ه التمران  .ويررتب:
مجر البيررامت يف الب رردان اآلسرريوييت الثالثرريت مررن أقررل الب رردان منرواً بممررل األون تررا مر اململررد لرردعم
الت امل االقتحلا ي ا ق يمي الممي ل رابليت يف جمال التدابه وه اجلمركييت.
 -53وكم ررز م ررن مة رررول ح رراب التنمي رريت املتم ر ر ابل ياس رريت ا منا ي رريت المام رريت م ررن أج ررل من ررو
اقتحلا ي م تدا  ،الرامي إىل عم خليت التحلني ا ق يمييت يف اجلنوب األألريقي وإىل تي ه نةرو
سالسررل قيمرريت إق يميرريت ،ن ّفررذ األون تررا أنةررليت متنوعرريت ذات الحل ر يت قررل الب رردان من رواً مررن الب رردان
األألريقي رريت يف ع ررامي  2017و .2018ول الف رررو م ررن أنبر ر ناس ررات تناول ررت هياك ررل ا نت ررا
والتحلرردي يف مخ رريت اقتحلررا ات منلررا مجلونيرريت تنزانيررا املتحررد وزامبيررا وموزمبي ر  ،مر ال كيررز ع ررى
سالسل قيميت إق يمييت واعد (ممدات التمردين وتحلرني املنتمرات الزناعيريت) ،وتناولرت إحرد أهرم
وسا ل مل ني التنمييت (اللاقيت) .ونوقةت هذه الدناسات م اجللرات ا ق يميريت صراحبيت املحلر حيت
يف إ ان ح قات عمل ُعقدت ابلتماون م األون تا وم ح وميت جنوب أألريقيرا ،يف بريتروناي يف
اذان/مان  ،2017وم األون تا واليونيردو وح ومريت مجلونيريت تنزانيرا املتحرد  ،يف ان ال رال ،
يف كانون األول /ي مرب .2017
 -54ويتماون األون تا حالياً م ال منيت االقتحلا ييت ألألريقيا ،يف إ ان مبرا ن من مريت التمراون
والتنمير رريت االقتحلر ررا ييت ،بة ر ررأن سالسر ررل القيم ر رريت الماملير رريت وحتوي ر ررل ا نتر ررا والتنمي ر رريت .وع ر ررى وج ر رره
اخلحلرروص ،يممررل األون تررا وال منرريت مم راً ع ررى وجمل ر أول تقريررر عررن حتويررل االقتحلررا ات ي ر َّرر
لتحدايت وألرص التنمييت املرتبليت ابلتمان ا ق يمييت ول ت امل ا نتاجي يف أألريقيا.
 -55وجملررمن إ رران الممررل املت امررل واملمررزز ،ب ررون األون تررا مةررروعاً يتم ر ممررر النقررل المررابر
الراب :بني جيبويت الماصميت وأ يرس أاباب ،وواصرل تنفيرذ مةررول إق يمري يتم ر بتي ره التمران يف
ورررب أألريقيررا .واب جملرراأليت إىل ذلررك ،واصررل األون تررا تقررد امل رراعد لبررنن مررن خررالل مةرررول
يتم بتقوييت القدنات ا نتاجييت والتمانييت .وقد املزيد من امل اعد بةأن قواعد املنةرأ ،و خرول
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األسر رواق ون اخلض ررول ل رس ررو وا حل ررث ،وتل رر" :ك ررل ش رري إال األسر ر حيت" ،إىل ح رروما
كمبو اي وميامنان .وابلتماون م إ ان التمان ووزان المدل يف هون كونر  ،قرد األون ترا الردعم
بةأن صياويت قواعد املنةأ يف منا التمان ا ر هبدو إ حيت مزيد من ألرص التمان أمرا أقرل
الب رردان منر رواً .ويف ع ررا  ،2017واص ررل األون ت ررا م رراعد أق ررل الب رردان منر رواً يف م ررا ل تتم ر ر
ابملؤشرات اجلغراألييت.
 -56ويف جمررال تي رره التمرران قررد األون تررا امل رراعد التقنيرريت وخرردمات بنررا القرردنات ألقررل
الب دان منواً أليما يتم ر بتنفيرذ اتفراق تي ره التمران يف إ ران من مريت التمران المامليريت ،الرذي يرنث
يف اجلررز الثررا منرره ع ررى أح ررا ملررنأ ممام رريت خاصرريت وتفاجمل ر ييت ألقررل الب رردان من رواً ،ومررن جملررمنه
التقييم الذايت جلاهزييت التنفيذ وتوقيت التنفيذ وتقييم االحتياجات من امل اعدات.
 -57وأثنررا الف ر موجملررول التقريررر ،قررد األون تررا امل رراعد يف جمررال تي رره التمرران ل ب رردان
التاليرريت مررن أقررل الب رردان من رواً وهرري إثيوبيررا ،وأنغرروال ،وأوونرردا ،وبررنن ،وبونونرردي ،ومجلونيرريت تنزاني را
املتحد  ،وجيبويت ،ونواندا ،وزامبيا ،وسان تومي وبرين يج ،وال نغال ،وال و ان ،وليرباي ،وماا،
وميامنان .ونكزت امل اعد ابخلحلوص ع ى تقييمات االحتياجات أليما يتم بتنفيذ اتفاق تي ه
التمان  ،وخدمات استةانييت بةأن تحلنيف االلتزامرات وا خلران هبرا ،والتحلردي ع رى االتفراق،
وامل رراعد التقني رريت يف إنة ررا وتة ررغيل جل رران و ني رريت ممني رريت بتي رره التم رران ويف وجملر ر مق ح ررات
مةاني َّ
تقد ل ملات املا يت.
 -58وقد األون تا امل اعد يف جمال تي ه التمان لمد من املن مات ا ق يمييت الا تضرم
أعضا من أقل الب دان منواً وال سريما االحترا األألريقري ومجاعريت شررق أألريقيرا واجلماعريت االقتحلرا ييت
لدول ورب أألريقيا واالحتا اجلمركري ل منروب األألريقري .وعمرل األون ترا مر مؤس رات تردنيو
إق يميرريت ،مررن قبيررل مركررز الترردنيو ع ررى ال ياسررات التمانيرريت يف أألريقيررا ،مررن أجررل تقررد خرردمات
بنا القدنات ألقل الب دان منواً يف منلقيت أألريقيا.
 -59وي ررتخد  38مررن أقررل الب رردان من رواً الن ررا اآلا ل بيررامت اجلمركيرريت (أسرري و ا) ،الررذي
جررر تثبيترره يف  99مررن الب رردان واألقرراليم ،وحتحلررل هررذه الب رردان ع ررى امل رراعد التقنيرريت والوريفيرريت
عرن بمرد مرن ألرير األون ترا املركرزي( .)5وي راعد ن را أسري و ا يف ا رد مرن ت راليف التخ رريث
اجلمركي ومن الوقت الذي ي تغرقه ،كما ي األأ الف ا وق ّ ن األمن.

جيم -الستثمار وت ويم اجشاريع
 -60أثنا الف موجملول التقرير ،اسرتفا  26مرن أقرل الب ردان منرواً مرن امل راعد الرا يقردملا
األون تررا عم راً لالسررتثمان ولتلرروير املةرراني  ،وذلررك هبرردو بنررا تناأل ر ِ
رييت هررذه الب رردان وزاي
جاذبيتلا كمقاصد لالستثمان األجنج.
__________
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إثيوبيا ،وإنير اي ،وأألغان رتان ،وأنغروال ،وأوونردا ،وبرنغال ي  ،وبرنن ،وبونكينرا ألاسرو ،وبونونردي ،وتةرا  ،وتوورو،
وتيم ررون  -لية ررا ،وج ررزن سر ر يمان ،وج ررزن القم ررر ،ومجلوني رريت أألريقي ررا الوس ررلى ،ومجلوني رريت ال ونغ ررو الدرقرا ي رريت،
ومجلونيرريت الو الدرقرا يرريت الةررمبييت ،وجيبررويت ،ونوانرردا ،وزامبيررا ،وسرران تررومي وبرين رريج ،وال ررو ان ،وس رهاليون،
ووامبير ررا ،ووينير ررا ،ووينير ررا  -بي ر رراو ،وألر ررانواتو ،وكمبر ررو اي ،ولير رررباي ،ولي ر رروتو ،ومر رراا ،ومدوةر ررقر ،ومر ررالوي،
ومونيتانيا ،ونيبال ،والنيمر ،وهايا ،واليمن.
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 -61ومررن بررني  42استمراجمل راً ل ياسررات االسررتثمان جررر الفرررو منلررا ،أُعررد  17مررن ت ررك
االستمراجملرات لفا رد أقررل الب ردان منرواً .وأثنررا الفر املةرموليت ابلتقريررر ،نةرر األون ترا استمراجملراً
رث وامبيررا .وبمررد مرررون رو مخررس أو سررت سررنوات ع ررى االنتلرا مررن ذلررك االسررتمرا  ،يمررد
األون تا تقريراً يقيّم إىل أي مد جر تنفيذ التوصيات .ويف الفر موجملرول التقريرر ،أُعرد تقريرر
عن التنفيذ ث بنن .ول البد يف استمرا كل من أنغوال وتةا .
 -62واستمر برمم استمرا سياسيت االستثمان الماميت يف الربهنيت ع ى ألا دتره وجو تره وأثرره.
رمل التنفيررذ القرروي وتزايررد
ألقررد بيّنررت تقررانير التنفيررذ الررا أعرردها األون تررا ألقررل الب رردان من رواً سر َّ
رم ت
اهتمررا امل ررتثمرين وتنررامي قرردنهتا ع ررى اوتنررا ألرررص االسررتثمان .ويف أو ررو األح روال ،سر ّ
الب رردان امل ررتفيد  ،بمررد اسررتمرا األون تررا سياسررات االسررتثمان الررا تتّبملررا ،زاي ات كبرره يف
تدألقات االستثمان األجنج املباشر إليلا .وقد كانرت القيمريت الرا حتققرت مرن إجررا استمراجملرات
سياسرريت االسررتثمان المامرريت وأنةررليت املتابمرريت الررداأل ونا ونو عررد مررن الل بررات ا جملرراألييت ج ررا
االستمراجملررات ،مررن بينلررا بررات قرردمتلا بررو ن ،ومجلونيرريت أألريقيررا الوسررلى ،ومجلونيرريت ال ونغررو
الدرقرا ييت ،ووينيا  -بي او ،وماا ،ومالوي ،وهايا.
 -63ويف عررا  ،2017سرراعد األون تررا عررد اً مررن أقررل الب رردان من رواً يف اسررتمرا اتفاقررات
استثمان ولييت منوذجييت هبدو أتكيد بمدها ا منا ي وزاي وجملوحلا القانو  .ويةتمل هذا ع رى
منرراذ لمررد جتممررات إق يميرريت تنتمرري إليلررا أقررل الب رردان من رواً ،وال سرريما ال رروق املة ر كيت لةرررق
واجلنرروب األألريقرري ،والقررانون األألريقرري لالسررتثمان ،والفحلررل املتم ر ابالسررتثمان مررن اتفرراق منلقرريت
التمران ا ررر القانيرريت األألريقيريت .وقررد اسررتفا كررل ب رد مررن أقررل الب رردان منرواً مررن اسررتمرا اتفاقررات
استثمان ولييت منوذجييت أو اتفاقات جتران ثنا يريت ،ومرن برني ت رك الب ردان برنغال ي وبونكينرا ألاسرو
ومدوةقر.
 -64ويف كررل سررنيت ،يررن م األون تررا  ،ابلتمرراون م ر البنررك ا سررالمي ل تنميرريت وم ر ال ر لات
املغربييت ،ح قيت عمل تدنيبيريت لفا رد األعضرا يف البنرك يف مدينريت الردان البيضرا  ،ابملغررب ،هبردو
تممير أللررم اتفاقررات االسررتثمان الدوليرريت؛ و ناسرريت أهررم امل ررا ل واملةرراكل واالهتمامررات واملحلرراق
املرتبلرريت ابلبمررد املتم ر ابلتنميرريت امل ررتداميت يف ت ررك االتفاقررات؛ ومناقةرريت تقنيررات واس ر اتيميات
التفاو  .ويف عا  ،2017استفا من التدنيو مةانكون من  29ب داً 15 ،من بينلم من أقل
الب دان منواً.
 -65وابلتم رراون مر ر م ت ررو املمث ررل ال ررامي املمر ر ق ررل الب رردان منر رواً والب رردان النامي رريت و رره
ال اح ييت والدول اجلزنييت الحلغه النامييت ،ن م األون تا حواناً بةأن أولوايت تةرمي االسرتثمان
يف أقل الب دان منواً أثنا انمقا اجلممييت الماميت يف أي ول/سبتمرب  2017يف نيويونك .وكانت ثَّالً
يف ذل ررك ا روان  40ب ررداً م ررن أق ررل الب رردان منر رواً .وابل ر ا و مر ر ه ررذا املر رؤملر ،حض ررر األون ت ررا
اجتماع راً مة ر كاً بررني الوكرراالت سرردا املةررون بةررأن إم انيرريت جمررل عررم األمررم املتحررد لررذه
الب رردان يف هررذا انررال أكثررر ألماليرريت .وكرران مررن بررني املةررانكني ث ررون عررن من مرريت الممررل الدوليرريت
وم تررو املمثررل ال ررامي املم ر قررل الب رردان من رواً والب رردان الناميرريت ورره ال رراح ييت والرردول اجلزنيرريت
الحلغه النامييت واألون ترا (الرذي استضراو االجتمرال يف م تبره يف نيويرونك) واليونيردو وم ترو
األمم املتحد خلدمات املةاني ومن ميت التمان الدولييت.
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 -66ونورم أن جر ّرل أقرل الب رردان منرواً لديرره وكالريتض و نيرريت لتةرمي االسررتثمان وتوجرد لديرره يف كثرره
من األحيان مؤس ات ون و نييت لتةمي االستثمان ،ألإن مقدن هذه الوكراالت ال ترزال حمردو ً.
وابلررروم مررن ذلررك ،درريت اسررتثنا ات تتم ر ابملمانسررات الفض ر ى تتمثررل يف إثيوبيررا ونوانرردا وال ررنغال.
ويلدو األون تا إىل تةا ر املمانسات الفض ى من مجي أ ا المامل ،حرىت مرن أقرل الب ردان منرواً،
يل يت ىن لوكاالت تةمي االستثمان األخر ت رانها ع ى و م تدا وقابل ل تمديل .و عمراً
لتبا ل املمانسات الفض ى ،يم و األون تا يف كل سنيت بمد من الوكاالت ملا حتققه مرن إألرازات
يف تةررمي االسررتثمان مررن أجررل التنميرريت امل ررتداميت ويتةررا ر جتررانب ت ررك الوكرراالت م ر وكرراالت
أخررر  .ويف عررا  ،2017كانررت جلنرريت االسررتثمان ا ثيوبيرريت وجم ررس االسررتثمان يف مونيةرريو مررن
الفا زين جبوا ز األمم املتحد لتةمي االستثمان يف أهداو التنمييت امل تداميت.
 -67ويف الفر موجملررول االسررتمرا  ،شررانك م ررؤولون كبرران يف جمررال تةررمي االسررتثمان مررن
أقررل الب رردان منرواً يف الترردنيو ويف تبررا ل املمانسررات الفضر ى يف هررذا انررال أثنررا ألماليررات ن ملررا
األون ت ررا  ،اش ررتم ت ع ررى ح ق ررات ناس ررييت إق يمي رريت تناول ررت حتض رره وتة ررمي مة رراني مؤه رريت
ل ححلررول ع ررى ملويررل املحلررانو تتم ر هررداو التنميرريت امل ررتداميت وح قررات ناسررييت عررن إنةررا
شر ر رراكات مر ر ر وك ر رراالت ومؤس ر ررات االس ر ررتثمان يف اخل ر رران يف جوهان ر رربون  ،جن ر رروب أألريقي ر ررا
(أاين/مررايو  )2017ويف م رري و (تة ررين الثررا /نوألمرب  .)2017وشررانك م ررؤولون يف جمررال
تةررمي االسررتثمان مررن أقررل الب رردان من رواً كررذلك يف ح قرريت تدنيبيرريت تناولررت أساسرريات االسررتثمان
األجن ررج املباشر ررر ،عق رردهتا الرابلر رريت الماملير رريت لوك رراالت تةر ررمي االس ررتثمان يف اسر ررلنبول (كر ررانون
الثا /ين رراير  .)2018وكم ررز مر ررن ش ر رر ٍ
اكيت عريقر رريت ،س رراهم األون ت ررا يف ت ر ررك ا ق رريت التدنيبير رريت
بوحرردات تدنيبي رريت تتم ر ب ياسررات االس ررتثمان الو ني رريت والدولي رريت .وع ررى الحل ررميد ال ُقل ررري ،ق ررد
األون تررا ترردنيباً ع ررى حت يررل الت رراليف والموا ررد أليمررا يتم ر مةرراني االسررتثمان لفا ررد م ررؤولني
من ح وميت ميامنان (كانون الثا /يناير .)2018
 -68وواص رل األون ت ررا إص رردان منة ررونات ع ررن تة ررمي االس ررتثمان وتي ررهه .ويم ررر أح ررد
منةروناته بمنروان ""Investment Facilitation: The Perfect Match for Investment Promotion
أمث يتً عم ييتً استقاها مرن وكراالت تةرمي االسرتثمان توجملرأ كيرف ر رن اسرتخدا بمرا أ وات
وتقنيررات الممررل المرراملي الررذي يقررو برره األون تررا مررن أجررل تي رره االسررتثمان ووررهه مررن األ وات
ال ياساتييت .وجرر توزير هرذه الونقريت يف صرفوو أقرل الب ردان منرواً ع رى نلراق واسر  .وبنرا ً ع رى
و هذه الب دان ،نةر األون تا حمليتً عاميت عن االستثمان األجنرج املباشرر يف أقرل الب ردان منرواً،
وصف أليلا التوجلات وامل ا ل ذات الحل يت.
 -69ويم ررد ت روألر هياك ررل أساس ررييت متين رريت ل محاس رربيت تن ررت تق ررانير مؤس ررييت عالي رريت اجل ررو م ررن
الموامل ا امسيت يف اجتذاب االستثمان ويف حلريث املروان الةرحيحيت ويف تمزيرز تممريم اخلردمات
املاليرريت .بيررد أن حتقي ر ذلررك ال ي رزال م تمحلررياً ع ررى المديررد مررن أقررل الب رردان من رواً .ألأثنررا الف ر
املة ررموليت ابلتقري رررُ ،عق رردت يف ن ررهو ي ررومي  19و 20ملوز/يولي رره  2017ح ق رريت عم ررل إق يمي رريت
أألريقيرريت تناولررت تممرريم اخلرردمات املاليرريت واملمانسررات ال ياسرراتييت الفض ر ى واملبررا ئ التوجيليرريت يف
جمال تن يم احملاسبيت والتأمني أليما يتم ابملةاني الحلغر والحلغه واملتوسليت ا مم ،اسرتفا ت
منلا الب دان التالييت من أقل الب دان منواًف إثيوبيا وبنن ومجلونييت تنزانيا املتحد ووامبيا.
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 -70وي رراعد برررمم ال روا أ التن يميرريت ا ل ونيرريت لتي رره األعمررال التمانيرريت الررذي وجمل ررمه
األون تررا الب رردان يف تي رره وأملترريت قواعرردها وإجرا اهتررا أليمررا يتم ر ابالسررتثمان وإقامرريت املةرراني ،
وكثهاً ما قد من ا جرا ات ا انييت ومن عد االستمانات والو املل وبيت بنحو  80يف املا يت.
وجي ررري المم ررل بن ررا ال روا أ التن يمي رريت ا ل وني رريت ه ررذا يف  11ب ررداً م ررن أق ررل الب رردان من رواً (.)6
وي رراهم الن ررا يف زاي الة ررفاألييت وزاي الق رردن املؤس ررييت ،وه ررو ب ررذلك يي ررر إقام رريت األعم ررال
التمانيرريت وجيمررل ت ررك الب رردان أكثررر اجتررذاابً ل م ررتثمرين األجانررو .وقررد سرراعد هررذا يف إنةررا
أعمال جتانييت جديد يف الب دان امل تفيد .
 -71وإىل جانو أن ميت ال وا أ التن يمييت ا ل ونييت القا ميت يف هذا الب دان ،أنةأ األون ترا
بوابر ريتً جتانير ريتً  -وه رري أ ا ُ تي رره جدي ررد ترك ررز ع ررى ا جر ررا ات التماني رريت  -ابعتبانه ررا امت رردا اً
ل منت  .ويف عا  ،2017أُنة،ت بواابت جتانييت يف كل من بنغال ي  ،وبنن ،وال نغال ،وماا.
وجيري أيضاً إنةا بواابت مةاهبيت يف أووندا ،ومجلونييت تنزانيا املتحد  ،ونواندا.

 -72واب جملاأليت إىل ما سرب  ،يُتروخى مرن أ لريت االسرتثمان ا ل ونيريت الرا وجملرملا األون ترا ،
واملتاحرريت ع ررى ا ن نررت ،التوعي ريتُ بفرررص االسررتثمان وشرررو ه يف الب رردان امل ررتفيد  .ألقررد وجملررمت
أ لرريت االسررتثمان هررذه أو جيررري وجملررملا إل وني راً لفا ررد كررل مررن أوونرردا ،وبونونرردي ،ومجلونيرريت
ال ونغررو الدرقرا يرريت ،وجيبررويت ،ونوانرردا ،وزامبيررا ،ومررالوي .أمررا لرريال االسررتثمان املتم قرران بزامبيررا
ومالوي أليمري تلويرةا بةراكيت م ال منيت االقتحلا ييت ألألريقيا.
 -73وأثن ررا الف ر املة ررموليت ابلتقري ررر ،واص ررل األون ت ررا تق ررد امل رراعد ملراك ررز تل رروير ناي
(إمربيتيررك) التابمرريت ل ره يف أقررل الب رردان من رواً عررن ري ر تقررد خرردمات استة رانييت وتن رريم ح قررات
عمل تتناول ال ياسات الماميت وتدنيو أصحاب املةاني ومؤس ات األعمال التمانيريت الحلرغه
واملتوسررليت ا مررم و عررم الةررب ات واملبررا نات ا ق يميرريت .وع ررى وجرره اخلحلرروص ،عررزز األون ت را
قدن إمربيتيك يف مجلونييت تنزانيا املتحد  ،وزامبيا ،ووامبيرا عرن رير إ حريت عرد ونات لتردنيو
املدنبني .ونُ ِّمت يف مجلونييت تنزانيا املتحد ووامبيرا سرت ح قرات عمرل بةرأن سياسرات إنةرا
األعمال التمانييت لفا د أصحاب محل حيت حم يني .وعالو ع ى ذلرك ،أ قرت وامبيرا سياسراهتا
الو نير رريت لتةر ررمي إنةر ررا املةر رراني التمانير رريت وخلر رريت عم لر ررا املتم قر رريت بر ررذلك وعرجملر ررت مجلونير رريت
تنزاني ررا املتح ررد اسر ر اتيميتلا الو ني رريت الة ررمولييت نة ررا املة رراني التماني رريت .ويف الربر ر األول مر رن
عررا  ،2018سررمى األون تررا ابلتمرراون م ر اليونيرردو إىل زاي مررا يقدمرره مررن م رراعد ومرريت
إثيوبيا من أجل وجمل اس اتيمييت و نييت لتةمي إنةا املةاني التمانييت.

 -74وواصررل األون تررا تبررني ألرررص إقامرريت نوابرر :جتانيرريت ،مررا أليلررا شرراكات ألمالرريت مر شررركات
كرررب يف جمررال زناعرريت الزهررون وال ررياحيت امل ررتداميت (مجلونيرريت تنزانيررا املتح رد ) ويف ميرردان ا عمرران
(زامبيررا) .وقررد أ حررت أنةررليت بنررا الرررواب :هررذه ،الررا نرُ ِّفررذت ابلتمرراون مر وكرراالت أخررر بمرريت
ملن ومرريت األمررم املتحررد  ،ل ون تررا أن يقررد امل رراعد ألكثررر مررن  600مرزانل يف مجلونيرريت تنزانيررا
املتحد ومل،تني من أصحاب املةاني يف زامبيا .ويف عا  ،2017ل تردنيو  175مزانعراً تنزانيراً
ع ر ررى اس ر ررتخدا إمربيتي ر ررك وع ر ررى الزناع ر رريت ابعتب ر رران ذل ر ررك منلمي ر رريت قام ر رريت األعم ر ررال التماني ر ريت،
وأكمل  60من املمونني الحلغان بنماح ح قيت عمل تدنيبييت ع ى استخدا إمربيتيك.
__________
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 -75ويف ك ررانون األول /ي ررمرب  ،2017ن َّررم األون ت ررا وجم ررس التنمي رريت يف نوان رردا منت ررد
ملناقةيت ال ياسيت المامريت قامريت املةراني التمانيريت يف أألريقيرا اجترذب  120منردوابً مث روا  20ب رداً
وذلك بقحلد تبا ل اخلربات واآلنا واالستفا مرن املمانسرات الفضر ى واست ةراو سربل تقويريت
التماون ع ى الحلميدين ا ق يمي والقاني.

دال -مسائ الديون
 -76يُةر ِّل الرردين اخلررانجي أحررد أكرررب الةرواول الررا أُثررهت يف إ رران اجلررز زاي ،بمنروان تمب،رريت
امل روان املاليرريت ألو ررا التنميرريت وبنررا القرردنات ،مررن برررمم عمررل اسررلنبول ،يف سررياق ا رديل عررن
املموقات املتم قيت ابملوان املاليريت الرا تمر أقرل الب ردان منرواً يف سرميلا إىل حتقير التنميريت امل رتداميت.
وقررد ررأ حت ررن واجملررأ يف ن رربيت مديونيرريت المديررد مررن الب رردان الناميرريت ،نتيمريت فيررف أعبررا الرردين أو
نتيميت حت ني إ انته ،إال أن المديد من أقل الب دان منواً ال تزال تم جمله حتدايت كرب .
 -77وإقرراناً ابخللرر ال بره املتمثررل يف حردوث صردميت اقتحلرا ييت ب رربو أزمرات الردين يف أقررل
الب رردان منرواًَّ ،نفررذ األون تررا مةرررول ح رراب التنميرريت املتم ر ببنررا القردن ع ررى تحلررحيأ الثغررات
التن يمييت واملؤس ييت يف إ ان الدين ال يا ي .واستفا من هذا املةررول مجير الب ردان يف أل،ريت أقرل
الب دان منواً ،وال سيما منلا بنغال ي  ،وتووو ،ومونيتانيا ،ونيبال ،وهايا.
 -78ونرُ ّفذ املةرول يف الف ما بني عامي  2013و ،2017وت خحلت أنةرلته الر ي رييت يف
إجررا ناسرريت تةخيحلررييت لإل رران املؤس رري والتن يمرري يف الب رردان املمنيرريت أليمرا يتم ر ل ان الرردين
ال يا ي ،وتقد امل اعد يف بنا القدنات مرن أجرل سرد الثغررات الرا ل حتديردها يف الدناسريت،
وتن يم جوليت ناسييت لفا رد صرنال ال ياسرات مرن الب ردان املمنيريت ابملةررول إىل ب رد ُمضريف لديره
إ ان مؤس ي أكثرر تلروناً يف إ ان الردين ال ريا ي .وُعري ث رو الب ردان اخلم ريت املرذكون أعراله
مجيمِلا إىل حضون املؤملر ا ا ي عةر ان الديون يف تةرين الثا /نوألمرب  2017الرذي أ ح
لم ألرصيت االست،نا آبخر امل ا ل امللروحيت أليما يتم ل ان الدين ال يا ي.
َّ -79
وقد ن ا إ ان الديون والتح يل املاا عماً متواصالً لمد من أقل الب دان منواً يف بنرا
قدنتره ع ررى إ ان ينره المررا بفماليرريت وع رى حتقير م رتوايت مديونيرريت ر ررن حتم لرا .ويروألر الن ررا
انربيت يف اناالت الدنيا ان الردين (ت رميل بيرامت الردين
املذكون ل ب دان جمموعيت من ا ول َّ
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 ر ابلرردين ألوررا وجملر ال ياسررات.
ومن مج يت هذه ا ول برجميات إ ان الدين وما يرتب :هبرا مرن خردمات تردنيو واستةران  .وأثنرا
الف موجملول التقريرَّ ،
قد الربمم الدعم ل  21من أقل الب دان منواً (.)7
 -80ومن النتا امل موسيت الا حتققت توألرُر سمالّت انييت وموثوقيت ابلديون ،ال وىن عنلا يف
التح ي ررل ال ررديد ل مخ ررا ر ويف وجمل ر اس ر اتيميات لض ررمان إبق ررا ال ررديون يف م ررتوايت ر ررن
حتم لررا .و ررول ايرريت الف ر  ،كرران أكثررر مررن  90يف املا رريت مررن الب رردان قررد ححلررل ع ررى الرردعم
__________
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ٍ
بضمان من الدولريت ،وكانرت لنحرو  60يف املا ريت
وكانت له قاعد بيامت ابلديون اخلانجييت شام يت
من الب ردان سرمالّت يرن اخ ري كام ريت ُمدخ ريت يف برجميرات ن را إ ان الرديون والتح يرل املراا.
واب جملاأليت إىل ت ك النتا  ،لروحق حت رن كرل مرن ا برال عرن الرديون وحت ريالت الرديون .ألم رى
سرربيل املثررال ،يُحلر ِردن دانيرريت مررن أقررل الب رردان من رواً املمنيرريت ابلررديون اخلانجيرريت نةرررً عررن إححلررا يات
الررديون بحلررون منت مرريت؛ ومجرريملم يقررد التقررانير إىل ن ررا ا بررال عررن الرردين يف البنررك الرردوا،
وهررو شرررف أساسرري مررن شررروف ا بررال  .واب جملرراأليت إىل ذلررك ،يق ر ِّد  10مررن أقررل الب رردان من رواً
ي ر ر ررتخدمون برجمير ر ررات ن ر ر ررا إ ان الر ر ررديون والتح ي ر ر ررل املر ر رراا ،ويةر ر ررانكون يف قاعر ر ررد بي ر ر ررامت
ا ححلررا يات املتم قرريت ابلررديون اخلانجيرريت لحلررندوق النقررد الرردوا والبنررك الرردوا ،تقررانير يف الوقررت
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.
 -81وع ررى الممر ررو  ،ت رراهم هر ررذه النتر ررا امل موس رريت يف زاي الةر ررفاألييت وح ر ررن ا ان ويف
حت ر ررني الق ر رردن املؤس ر ررييت ع ر ررى جمل ر ررمان إبق ر ررا ال ر ررديون يف م ر ررتوايت ر ر ررن حتم ل ر ررا .وت ر ررربهن
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 .

هاء -التنمية البشمية والجتماعية
 -82أثنا الف موجملول التقرير ،عم األون تا جلو بونكينا ألاسرو وال رنغال وكروت يفروان
ومرراا والنيمررر يف جمررال نقررل الت نولوجيررا وا حلررول ع ررى األ ويرريت عررن ري ر تن رريم ح قرريت عمررل
إق يمييت تناولت نقل الت نولوجيا والحلحيت الممومييت ،يف اكان ،ابلتماون م برمم األمرم املتحرد
ا منررا ي وبرررمم األم ررم املتحررد املة ر ك املم ر بفررهو نقررث املناع رريت البة ررييت/ا يدز ومؤس رريت
يُول ي ل حلحيت الممومييت واالبت ران .وعقرو انمقرا ح قريت الممرل ا ق يميريت ،اتفر مرديرو امل اترو
الو ني رريت ل م ي رريت الف ري رريت وم ررديرايت الحل ررحيت الممومي رريت يف الب رردان امل ررتفيد ع ررى جمموع رريت م ررن
التوصيات لزاي االت اق بني ال ياسات الداخ ييت ولتح ني التواصل مر أمانريت املن مريت األألريقيريت
ل م ييت الف رييت.
 -83ون م األون تا أيضاً برمجماً تدنيبياً لفا د مديري األ اث يف جماالت االبت ان وامل ييت
الف ريرريت ونق ررل الت نولوجيررا ،م ر ال كي ررز ع ررى القل ررال الزناع رري ،يف بية روألتو ،إثيوبي ررا ،يف تة ررين
الثا /نوألمرب  .2017وكان الغر من التدنيو م اعد الباحثني ع ى بنا عالقيت م تداميت م
القلال اخلاص عن ري اتبال مت امل إزا االبت ان وامل ييت الف رييت ونقل الت نولوجيا.
 -84ويف  14تةررين الثررا /نوألمرب ،شررانك األون تررا يف ح قرريت عمررل عقرردهتا من مرريت الحلررحيت
الماملي رريت ح ررول ا رران املةر ر ك ب ررني الوك رراالت ل تم رراون ع ررى تنفي ررذ االسر ر اتيمييت وخل رريت المم ررل
الررو نيتني يف إثيوبيررا اخلاصررتني بقلررال الحلرريدليت يف أ يررس أاباب .وكرران الغررر مررن ح قرريت الممررل
استمرا حاليت تنفيرذ االسر اتيمييت وخلريت الممرل ومناقةريت اخللروات التاليريت مر ا ومريت ا ثيوبيريت
وأليما بني الوكاالت الةري يت.
 -85وأثنررا الف ر املةررموليت ابلتقريررر ُ ،ررو إىل األون تررا تقررد تم يقررات موجملرروعييت بةررأن
مةرررول االس ر 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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 -86وعالو ع ى ذلك ،نفذ األون تا س يت من األنةليت بغرر عرم أقرل الب ردان منرواً يف
كفاليت أن ت ون سياسات التمان والتنمييت وسياسات تمزيز امل راوا برني اجلن رني مت ام ريت يردعم
بمضلا بمضاً.
ُ

 -87واسررتحدث األون تررا  ،م ررتنداً إىل مررا يقررو برره مررن عمررل حت ي رري وتةررغي ي ،جمموعرريت أ وات
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 ر األمررني المررا
ل ون تا جمموعيت األ وات ت ك أثنا االستمرا الماملي ال ا املمر ابملمونريت لحلراق التمران الرذي
ُعقد يف مقر من ميت التمان الماملييت يف جنيف يف ملوز/يوليه .2017
موجه بةأن المالقيت بني التمان
 -88ون م األون تا كذلك إلقا أول ن إل و إق يمي َّ
وامل ر ررا ل اجلن ر ررانييت يف ال ر رروق املة ر ر كيت لةر رررق أألريقير ررا واجلنر رروب األألريقر رري ( 29أاين/مر ررايو 23 -
ملوز/يوليرره  ،)2017لترردنيو  50مةررانكاً مررن األمانرريت ومررن الرردول األعضررا يف ال رروق املةر كيت
ع ى التفاعل بني التمران وامل را ل اجلن رانييت وع رى وجملر توصريات وإجررا أ راث تتم ر ابل ياسريت
المام رريت املراعي رريت ل بم ررد اجلن ررا  .أل ر رراثنا عة ررر م ررن الب رردان األعض ررا م ررن ال رروق املة ر ر كيت الب ررال
عررد ها  19هررم مررن أقررل الب رردان من رواً .وقررد جررر التخلرري :حرريت ن إل ر و اخررر ذي بمررد
إق يمي لفا د مجاعيت شرق أألريقيا ومن املقررن أن يُ قرى الردن يف ني ران/أبريل وأاين/مرايو .2018
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
البيررامت املتم قرريت مةررانكيت الن ررا وابلتفرراو ت بررني اجلن ررني يف تت ررف القلاعررات االقتحلررا ييت ويف
صياويت ال ياسات واملمانسات من أجل النلو مركز املرأ إق يمياً أليما يتم ابلت امل التماني.
 -89ويف ش ر رر ٍ
اكيت م ر ر مؤس ر رريت المالمر رريت امل ر ررم يت لةر رررق أألريقير ررا ،وجمل ر ر األون تر ررا ال م ر ررات
األخرره ع ررى تقريررر بمنروان East African Community Regional Integration: Trade and Gender
 .Implicationsويقررد 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
ع ى توأله ألرص عمل ل ن ا  .ويقد التقرير أيضاً توصيات بةأن كيفييت جمل الت امل ا ق يمري
يف مجاعيت شرق أألريقيرا يحلرو أكثرر ألرأكثر يف محلر حيت الن را  .ومرن املتوقر أن يحلردن التقريرر يف
نهو يف ني ان/أبريل .2018
 -90ونفرذ األون تررا مةرروعاً مل رراعد الن را الترواجر عررب ا رردو يف شررق أألريقيررا واجلنرروب
األألريقي .ألقد بينت األ اث امليدانييت املتم قيت ابملةرول أن الن ا ال روايت يةرتغ ن يف التمران وره
الرمسييت عرب ا دو يف مجلونييت تنزانيا املتحد وزامبيا ومالوي يواجلن حتدايت متمرد ف إجررا ات
ممقد وملوليت وم فيت لمبون ا دو ؛ و ناييت حمدو بقواعرد وعم يرات اجلمرانك؛ وحرواجز ال غريت؛
والف ا املاا وانمدا األمن واملضايقات والتحرت ع ى ا دو ؛ وجملر ليت نأ املرال؛ وعرد كفايريت
ممر ررانأللن يف إنةر ررا املةر رراني التمانير رريت .وبمر ررد عقر ررد مةر رراونات م ر ر ا ومر ررات املمنير رريت ،وجمل ر ر
األون تررا مةرررول تقريررر يمررر لجيرراز الترردابه الررا مررن شررأ ا أن تي ررر التمرران ورره الرمسيرريت عرررب
ا دو بني الب دان الثالثيت ،خاصيت لفا د الن ا  .ويي ّر املةرول أيضاً مزيداً من التفاعل والوعي
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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 -91واب جملرراأليت إىل مررا سر ف ،شررانك األون تررا يف عررد مررن ح قررات الممررل واالجتماعررات
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
يف أ ي ر ررس أاباب ي ر ررو  31تة ر ررين األول/أكت ر رروبر  ،2017إىل جان ر ررو اجتم ر ررال تة ر رراوني بة ر ررأن
اسر اتيمييت االحتررا األألريقرري أليمررا ررث امل ررا ل اجلن ررانييت يف تةررين الثررا /نوألمرب  ،2017قررد
خالله األون تا تم يقات ع ى مةرول الوثيقيت.

رارلاً -الدروس اجستفادة
 -92يف وضررون أقررل مررن ثررالث سررنوات ،وهرري املررد املتبقيرريت إىل حررني ب ررو الترراني احملرد يف
عررا  ،2020ال تفتررأ اآلمررال يف حتقير األهررداو والغرراايت املتوخررا مررن برررمم عمررل اسررلنبول
تتبخر ب رعيت .ألا خفاق يف حتقي تقد كبه ابلن بيت لذه الف،يت من الب ردان األشرد جملرمفاً رول
ّ
الترراني احملررد سيض ر قرردنهتا ع ررى حتقي ر أهررداو التنميرريت امل ررتداميت ررول عررا  2030موجمل ر
"أال يتخ ف أحد عن الركو".
شك ويلد بتقويا محلداقييت االلتزا الماملي ابلممل ع ى ّ
 -93ألق ررد اخت رره المدي ررد م ررن األه ررداو والغ رراايت امل ررلر يف ال ررربمم عم ررداً للموح رره وق ررد
ي ررون مررن الحلررمو حتقيقرره يف أألضررل ال ررروو ،إال أن أقررل الب رردان من رواً تواجرره يف الوقررت ال رراهن
األاق تنمييت أسوأ من ت ك الا كانت تواجللا عندما ل اعتما الربمم  .وبنا ً ع يه ،ال بد ألقرل
الب دان منواً ولةركا لا ا منا يني من بذل جلو عاج يت من أجل تو يد تنفيذ الربمم .
 -94وال يفتأ األون تا يت قى بات مت اثر ع ى امل اعد التقنييت من ت ك الب دان حىت يف
جماالت التخر من ت ك الف،يت و ناسات تةرخيث الت امرل التمراني وصرناعيت سياسرات التمران
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 املروان املتروألر حتررد مررن قدنترره
ع ررى ت بيرريت الل ررو املتزايررد .ألالحلررندوق االسررت،ما لحلرراق أقررل الب رردان من رواً ،ع ررى سرربيل املثررال،
مل يت َّ أي تربعات منذ عا .2014

خامساً -توصيات ختص السياسة اللامة
 -95قد يروو جم س التمان والتنمييت يف الن ر يف ا اذ ا جرا ات التالييتف
ا عرراب عررن الق ر إزا م رران التنميرريت الررذي اشر ررت أليرره أقررل الب رردان من رواً يف
(أ)
ال نوات األخه  ،ال سيما أن هذه الب ردان قرد فرت عرن نكرو ب ردان مميريت أخرر أليمرا يتم ر
بمد مؤشرات؛
ررو اس ررتمرا التربع ررات ل حل ررندوق االس ررت،ما لحل رراق أق ررل الب رردان منر رواً،
(ب)
ومناشد مجي اجللات املا يت ووهها من الب دان القا ن ع ى ذلك أن مل ّ رن األون ترا مرن ت بيريت
و أقل الب دان منواً املتزايد ع ى امل اعد التقنييت؛

( )
عمل اسلنبول.
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