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 مقدمة  
افتتتتان ب تتي   تتيا تجتتا التتتتي ة إالتنييتتا دورتتتوتييي التتدإ ة التنسينييتتا ا يم تتا إال تتت   

. إتظر اجملجا، خالل هنيه التدإ ة، يف قاتيحم دتددة 2017وز/يوليه مت 17لجيتجا يوم االثن  
 تتعجق أبفريقيي، فااًل عن قايحم أخرى تتعجق ابألإتكتيد.

 اإلجراءات اليت اختذها جملس التجارة والتنمية  -أولا  
 ألفريقيا  نماا  األونكتا  هبا يضطلع اليت األنشطة -ألف 

 من جدإل األعييلي 2دالبند 
 التتتي األتشتتت ا عتتتن األميتتتتا أعدتتتته التتتني  ابلتقريتتتر عجيتتتيً  إالتنييتتتا التتتتتي ة تجتتتا أحتتتي  -1

 .TD/B/EX(65)/2 الوثيقا يف الوا د ألفريقيي، دعييً  األإتكتيد هبي يا جع

مرري النارراد الررداسل   لررس  77تسررمية املنامررات حلررم ا كوميررة ألحلرررا  املررا ة  -ابء 
 التجارة والتنمية 

 ييليمن جدإل األع 5دامليدة 
إافتتق اجملجتتا عجتتب ال جبتتي  املقدمتتا متتن تجتتا األعيتتيل التتي يتتا الصتتي  األفريقتت ، إ ا  تتا  -2

، إاملنظيتتتتا العيمليتتتتا لجينتتتتيبق اعتتتترة، إ ا  تتتتا عيتتتتوم اانتتتتد لجصتتتتنيعي ، التتتتوا دة يف الو  تتتتق 21أفريقيتتتتي 
TD/B/EX(65)/R.1إ ،TD/B/EX(65)/R.3إ ،TD/B/EX(65)/R.4إ ،TD/B/EX(65)/R.5  لجحصتتتتتول

عجتتتب مراتتتق املراقتتتي لتتتدى األإتكتتتتيد ةتتتين السقتتتا العيمتتتا، ايتتتي إافتتتق عجتتتب ال جتتتي املقتتتدم متتتن مبتتتيد ة 
، لجحصتتول عجتتب مراتتق املراقتتي لتتدى TD/B/EX(65)/R.2 رتشتتتينل لال تتالع العتتيمل ، التتوا د يف الوثيقتتا

 األإتكتيد ةين السقا ا يصا.

 موجز الرئيس -اثنياا  
 بيتتتيب  ارتتتتوالليا إعتتترأل تقريتتتر األتشتتت ا التتتي ياتتت جع هبتتتي مشجتتتمل املنيقشتتتي  ا دال   -3

 .TD/B/EX(65)/2األإتكتيد دعييً ألفريقيي، الوا د يف الوثيقا 

 البياانت الستهاللية   
أدىل األمتتتت  العتتتتيم لبإتكتتتتتيد  بيتتتتيس ارتتتتتوالا أمتتتتيم تجتتتتا التتتتتتي ة إالتنييتتتتا يف دإ تتتتته  -4

ةتيً عتن عر  ا يصتا إالتاام  منتواً  البجداس إأقل أفريقيي باشع مدير إقدمالتنسينييا ا يم ا إال ت . 
 اجمليوعتا عتن ابلنيي تا ال وداس،:  بييب  التيليا الوفود ممثجو إأدىلهنيا البند من جدإل األعييل. 

 البجتداس أقتل ابرتم إ تنالالدي،، إالصت ؛ 77 ال تيوعا ابرم املتحدة، تنقاتيي إمجوو يا األفريقيا؛
ر الكتتي ي ؛ إابا تتتيس، ابرتتم البحتت إمن قتتا الالتينيتتا أمريكتتي  جتتداس تيوعتتا ابرتتم إالاازيتتل، منتتواً؛

تيوعتتتتتا دإل ورتتتتتيي إمن قتتتتتا ااتتتتتيو ااتتتتتيدا؛ إاالرتتتتتيد األإ إ ، ابرتتتتتم االرتتتتتيد األإ إ  إدإلتتتتته 
 األعاي ؛ إالص ؛ إلي وتو؛ إتوتا؛ إزمبي و ؛ إزامبيي؛ إمصر؛ إجنوب أفريقيي.

 العتتتتيم لبإتكتتتتتيد يف اجيتتتتته االرتتتتتوالليا وىل أس أفريقيتتتتي ي توقتتتتع أس تشتتتتود إأشتتتتي  األمتتتت  -5
. إمتتع كلتتط، خ تتمل 2016  عتتدمي عيشتتمل منتتواً   يقتتيً يف عتتيم 2017 اتتعيشتتيً متواةتتعيً يف عتتيم
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يتعجتتتق ابلتعجتتتيم إمراعتتتية االعتبتتتي ا   أفريقيتتتي خ تتتوا  قتتتو رقيتتتق أهتتتداا التنييتتتا امل تتتتداما فييتتتي
ملتحتد  عجتتب االلتتتقام القتي م حيتتيل أفريقيتتي، أشتي  وىل أس مكتتتي األإتكتتتيد شتتدد ا اجلن تيتيا. إوك

ا قجييتتت  ألفريقيتتتي يف أديتتتا أاباب قتتتد أسني إرتتتيجا لتح تتت  ا دمتتتا املقدمتتتا وىل التتتدإل األعاتتتي  
يتعجتتتق وسيإةتتتي  من قتتتا التتتتتي ة اعتتترة القي يتتتا، إ نتتتي  قتتتد ا   رتتتييي فييتتتي إاالرتتتيد األفريقتتت ، ال

صتتتتتتيديا ا قجيييتتتتتتا، إالتعتتتتتتيإس متتتتتتع مرفتتتتتتا التتتتتتتتي ة إالصتتتتتتنيعا لعيتتتتتتوم أفريقيتتتتتتي يف اجلييعتتتتتتي  االقت
ارتكشتتيا ايسيتتا دعتتم التصتتنيع يف أفريقيتتي. إرتتجو الاتتو  أياتتيً عجتتب األعيتتيل التتي اةتت جع هبتتي 

رتتتييي تقريتتتر التنييتتتا االقتصتتتيديا يف أفريقيتتتي  األإتكتتتتيد  شتتتدس التتتتدفقي  امليليتتتا متتت  املشتتترإعا، ال
يتتي  التتديوس إمتويتتل التنييتتا يف أفريقيتتي، التتني  يتاتتين فرعتتيً  شتتدس التتتدفقي  : دينيم2016 لعتتيم

امليليا مت  املشترإعا؛ إاألعيتيل البحثيتا املتعجقتا ابلتالعتي يف الستوات  التتي يتا؛ إاملشترإ  املشت   
ل    عدة إايال  املتعجق  قييس التدفقي  امليليتا مت  املشترإعا؛ إاألعيتيل املتعجقتا ورااتق التيويت

الداخجيتتا؛ إاجتيتتي   شتتدس الاتترا ي إالتتتدفقي  امليليتتا متت  املشتترإعا متتن املقتتر  وجتترا ه يف تشتترين 
. إعتتالإة عجتتب كلتتط، ريحاتتر األمتت  العتتيم لبإتكتتتيد اجتييعتتيً يف  إاتتتدا 2017الثتتين/توفيا 

 وىل جيتي متعود  مشي يع جتي يا من الشبيب إريتتيع  ر ري  دإل أفريقيا. 
ير يف العتترأل التتني  قدمتته وىل أس عيتتل األإتكتتتيد يف أفريقيتتي يت تتق متتع خ تتا إأشتتي  املتتد -6

. إلتتتتقن اتتتتيس منتتتتو ال بقتتتتا 2063 إخ تتتتا االرتتتتيد األفريقتتتت  لعتتتتيم 2030 التنييتتتتا امل تتتتتداما لعتتتتيم
املتورتت ا يف  عتتب البجتتداس األفريقيتتا إالستتيأل معتتدل السقتتر يف أفريقيتتي جنتتوب الصتتحرا  الكتتاى 

  وجيي يتتتا، فيلتصتتتنيع قتتتد تراجتتتع تراجعتتتيً مجحو تتتيً يف مجيتتتع أقتتتي  ميتتتثالس ت تتتو ا 2000 منتتتني عتتتيم
القتتي ة، إ ج تتمل الب يلتتا يف صتتسوا الشتتبيب يف أفريقيتتي تشتتكل رتتدحمً ابلتتل ا  تتو ة. إأشتتي  اتتنيلط 

ال تتييحا ايحتتر  ، التتني  يتنتتيإل م تتدلا 2017 تقريتتر التنييتتا االقتصتتيديا يف أفريقيتتي لعتتيموىل أس 
رتجو الاتو  عجتب ا مكتيب  التي يتيحوتي ق تي  ال تييحا يف رتيي  ، قد لجنيو التحوا إالشيمل

معيجلتتتا رتتتدحم  التنييتتتا امل تتتتداما يف أفريقيتتتي. إقتتتدممل أميتتتتا األإتكتتتتيد عرةتتتيً عيمتتتيً لجيتتتتيال  
املواةتتيعيا املشتتتيولا ابلتقريتتتر، إرتتج مل الاتتتو  عجتتتب  ثتت  عيتتتل األإتكتتتتيد عجتتب الصتتتعيد التتتوب  

 أس عدة  جداس قدممل بجبتي ، عجتب وثتر صتدإ  التقريتر، لجحصتول إا قجيي  إالقي  . إأ ش  وىل
 يتعجق ووةو  ال ييحا. عجب م يعدة تقنيا من األإتكتيد فييي

 إأث   عدة م ي ل يف البييب  العيما لجوفود. -7
إأشتتيد ممثجتتو عتتدة تيوعتتي  وقجيييتتا إإفتتتود  تتقحمدة التيويتتل امل صتت  ألتشتت ا التعتتتيإس  -8

، إأعر تتوا عتتن تقتتديرهم لجتتدعم التتني  2015 ، ابملقي تتتا متتع عتتيم2016 يف عتتيمالتقتت  يف أفريقيتتي 
يقدمتته الشتتراي  يف التنييتتا. إأشتتي   وحتتدى اجمليوعتتي  ا قجيييتتا وىل اعيجتتا وىل  صتتي  متتوا د 
ميليا وةيفيا لشعبا أفريقيي إأقتل البجتداس منتواً إالتاام  ا يصتا، يف حت  أشتي   عتب املنتدإ   وىل 

 جق ابلعيل من أجل أفريقيي.يتع كلط فييي
يقدمتته متتن  إأشتتيد ممثجتتو عتتدة تيوعتتي  وقجيييتتا وكتتتي األإتكتتتيد ا قجييتت  ألفريقيتتي ملتتي -9

دعتتتتم وىل االرتتتتتيد األفريقتتتت  إاجلييعتتتتتي  االقتصتتتتيديا ا قجيييتتتتتا إالتتتتدإل األعاتتتتتي  يف األإتكتتتتتتيد. 
  التتني  ييديتته املكتتتي إبجبتتمل وحتتدى اجمليوعتتي  ا قجيييتتا أياتتيً مقيتتداً متتن التسيصتتيل عتتن التتدإ 

 ا قجيي .
 إأشيد العديد من الوفود ابألإتكتيد عجب  ربم  عيجه الوارع الن ي   شدس أفريقيي.  -10
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إأشتتي  أحتتد الوفتتود وىل أس الصتت  هتت  أاتتا شتتريط جتتتي   ألفريقيتتي إأس اتتي ارتتتثيي ا   -11
ويت إاينيتتي إتومتتو، فاتتاًل هيمتتا يف القتتي ة، م تتج يً الاتتو  عجتتب مشتتي يع اايياتتل األريرتتيا يف جيبتت

عن مبيد ا   ني  القد ا . فين شدس االرتثيي ا  الصينيا أس تدعم اايياتل األريرتيا إالت ا و 
 إفرص العيل يف أفريقيي.

إرتتتتتتج مل وحتتتتتتدى اجمليوعتتتتتتي  ا قجيييتتتتتتا الاتتتتتتو  عجتتتتتتب عيتتتتتتل االرتتتتتتيد األإ إ   شتتتتتتدس  -12
يف هتتتتنيا الصتتتتدد الصتتتتندإ  االرتتتتتقيين  إالتنقتتتتل إالعجتتتتوم يف أفريقيتتتتي. فيتتتتن  تتتترام   التتتتدعم ااتتتتترة

األإ إ  لجويياتتتتل األريرتتتتيا، إالصتتتتندإ  االرتتتتتقيين عتتتتيال  ال تتتتوا ا يف أفريقيتتتتي،  - األفريقتتتت 
 إمرفق االرتثيي  يف أفريقيي.

إأعر تتمل  عتتب اجمليوعتتي  ا قجيييتتا إالوفتتود عتتن القجتتق وزا  تقايتتد التتتدفقي  امليليتتا متت   -13
التنييا يف أفريقيي. إاق حمل  عب الوفود أس ي قدَّم وىل الدإل األعاي  املقيتد املشرإعا إأثرهي عجب 

متتتتتن امل تتتتتيعدة التقنيتتتتتا  شتتتتتدس التتتتتتدفقي  امليليتتتتتا متتتتت  املشتتتتترإعا. إأشتتتتتي   األميتتتتتتا وىل أس عيتتتتتل 
األإتكتتتتتيد  شتتتتدس م تتتتدلا التتتتتدفقي  امليليتتتتا متتتت  املشتتتترإعا قتتتتد أ د   يف جتتتتدإل أعيتتتتيل تيوعتتتتا 

 العشرين.
   عدة إفود وىل أمهيا ت    تقل التكنولوجيي لجتنييا. إأشي   -14
إأإةتتتتحمل وحتتتتدى اجمليوعتتتتي  ا قجيييتتتتا أس أعاتتتتي هي يت جعتتتتوس وىل التقيتتتتيم ا تتتتي ج   -15

 . 2018 لشعبا أفريقيي إأقل البجداس منواً إالاام  ا يصا املقر  وجرا ه يف عيم
 تكت تتيوي ال تتييحا يف رتتيي  التنييتتا إأ تترز ممثجتتو  عتتب اجمليوعتتي  ا قجيييتتا األمهيتتا التتي -16

  وحتتتتتدى اجمليوعتتتتتي  ا قجيييتتتتتا وىل أس جتتتتتدإل أعيتتتتتيل التتتتتدإ ة إأشتتتتتي  االقتصتتتتتيديا يف أفريقيتتتتتي. 
لتقريتتر التنييتتا االقتصتتيديا  2017 التنسينييتتا اتتيس متتن املستت أل أس ي اتتيَّن  نتتداً يتنتتيإل وصتتدا  عتتيم

كجيتف متن األإتكتتيد  شتدس التالعتي يف أفريقيي. إالحظ  عب الوفود أس تتتي   د ارتا أجريتمل  ت
 فيه الكيفيا يف التقرير. ي بي ني وي يف السوات  التتي يا إ ث  األتش ا املا جع هبي يف أفريقيي مل

 املناقشات  

 األتش ا الي يا جع هبي األإتكتيد دعييً ألفريقيي  
 أث   خالل املنيقشا النقي  الر ي يا التيليا:  -17

م األثتتتتتر إعالقتتتتتا األعيتتتتتيل املنتتتتتتقة  شتتتتتدس أفريقيتتتتتي أبهتتتتتداا التنييتتتتتا أمهيتتتتا تقيتتتتتي دأي 
 ؛2063 لعيم امل تداما إجبدإل أعييل االريد األفريق 

  ني  القد ا  ا تتيجيا، إاعيجا وىل التعيإس مع الشراي  يف هنيا امل عب؛ دبي 
 اعيجا وىل مواصجا العيل  شدس التدفقي  امليليا م  املشرإعا؛ د ي 
التتتتتدعم ا ةتتتتتييف امل جتتتتتوب فييتتتتتي يتصتتتتتل ووةتتتتتوع  تقتتتتتل التكنولوجيتتتتتي إالعجتتتتتم،  ددي 

 إالتكنولوجيي إاال تكي ،  وصسويي من اجلواتي األريريا الي تتيان التحول اايكج ؛
لتيكينوتتتي متتتن ا تتترإ  متتتن تصتتتنيسوي التتتراهن  تقتتتدل التتتدعم وىل أقتتتل البجتتتداس منتتتواً  دهتي 

 إاات يب القخم الالزم؛
  التتي ة من أجل حسق النيو؛أمهيا تي   دإي 
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 موا ما البحث إالتحجيل مع امل ي ل امل رإحا إاملنيخ ال يير ؛  دزي 
النظتتر يف منتتوك  جديتتد لجعيتتل املتعجتتق ابلتعتتيإس التقتت  دالتيويتتل اجلتتيمع إتعتتيإس  دنيي 

 .أإثق مع األفرقا الق ريا التي عا لبمم املتحدةي

 م ي ل أخرى  
ن القجتتتتق وزا  تاليتتتت  موعتتتتد التتتتدإ ة التنسينييتتتتا إمتتتتد ي. إأاتتتتد  أعتتترب أحتتتتد املنتتتتدإ   عتتتت -18

األميتتتتا أكتتتي ايتتتتمل قتتتد أعر تتتمل لتتتر يا تجتتتا التتتتتي ة إالتنييتتتا إاملن تتتق  ا قجيييتتت  عتتتن قجقوتتتي 
عتتن قجقتته وزا  م تتدلا تجبيتتا بجتتي يتعجتتق  عقتتد  الشتتديد وزا   جيتتل التتدإ ة. إأعتترب املنتتدإب أياتتيً 

 اتتتتيفا. إأشتتتتي   األميتتتتتا وىل أس األإتكتتتتتيد قتتتتد حتتتتدد موعتتتتداً اجتيتتتتي  لج تتتتاا   شتتتتدس القييتتتتا امل
 .2018 عيم الجتيي  ا اا   شدس القييا املايفا الني  ريترى يف السصل األإل من

إأعر مل  عب اجمليوعي  ا قجيييتا إالوفتود عتن قجقوتي وزا   تو  التقتدم ااترز يف املرحجتا  -19
تنشتيو الليتا اعكوميتا الدإليتا لبإتكتتيد. إبجبتمل  الثيتيا من تنسيني ميفيكييتو تت إ ، أ  وعتيدة

وحتتدى اجمليوعتتي  ا قجيييتتا خري تتا بريتتق  شتتدس عيجيتتا التنشتتيو، يف حتت  بجتتي أحتتد املنتتدإ   
 وجرا  مقيد من املشيإ ا   شدس العيجيا. إأشي   األميتا وىل أس هني  مشيإ ا  جي يا ابلسعل.

 املسائل التنايمية -اثلثاا  
 دول األنمال وتنايم العملإقرار ج -ألف 

 من جدإل األعييلي 1دالبند 
 متتتتتتتوز/ 17أقتتتتتتر تجتتتتتتا التتتتتتتتي ة إالتنييتتتتتتا يف جج تتتتتتته العيمتتتتتتا االفتتيحيتتتتتتا، املعقتتتتتتودة يف  -20
 . إ نتي ً TD/B/EX(65)/1، جدإل األعييل امليقمل لجتدإ ة  صتيالته التوا دة يف الوثيقتا 2017 يوليه

 عجب كلط، ةم جدإل أعييل الدإ ة التنسينييا البنود التيليا:
 وقرا  جدإل األعييل إتنظيم العيل، -1
 األتش ا الي يا جع هبي األإتكتيد دعييً ألفريقيي،  -2
متن النظتيم التداخج  جملجتا  77ت ييا املنظيي  م  اعكوميا ألمتراأل املتيدة  -3

 التتي ة إالتنييا، 
 م ي ل أخرى، -4
 تقرير تجا التتي ة إالتنييا عن دإ ته التنسينييا ا يم ا إال ت . -5

 تقرير جملس التجارة والتنمية ني أنمال  ورت  التنفيذية اخلامسة والستني  -ابء 
 من جدإل األعييلي 5دالبند 
أكس تجا التتي ة إالتنييا ابرتكييل التقرير  عد اختتتيم االجتيتي ، رتمل رتج ا ب تي  -21

 الر يا. 
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 املرفق

 *را ضو   
 حار الدإ ة ممثجو الدإل التيليا األعاي  يف تجا التتي ة إالتنييا: -1

 االريد الرإر 

 وثيو يي

 األ جنت 

 األ دس

 وربيتيي

 أإمندا

 ا رالمياي -ويراس دمجوو يا 

 ابا تيس

 الاازيل

  رإن دا  ال الم

  جالي حم

  نالالدي،

  نن

 البورنا إااررط

  ولندا

 املتعددة القوميي ي -ددإلا  وليسيي 

   إ

 سيجند

 ترايي

 تشيكيي

 تومو

 توتا

 اجلقا ر

 جق  البويمي

 مجوو يا تنقاتيي املتحدة

 جيبويت

 زامبيي
 زمبي و 
 شيج 

 صر يي

 الص 

 العرا 

 ميب

 مواتيييال

 السجب 

 بم فييمل

 اولومبيي

 الكوتالو

 الكويمل
 التسيي

 لي وتو

 مدمشقر

 املك يط

 ال عودياامليجكا العر يا 

 مو يشيوس

 موزامبيق

 الني ي

 النيتر

 ااند

 هولندا

 إحار الدإ ة ممثجو عاو امليمتر التيا: -2
 الكرر  الرروا 

 إحار الدإ ة ممثجو الدإلا املراقبا م  العاو التيليا:  -3
 دإلا فج    

__________ 

 إلالبال  عجب قي يا املشي ا ، اتظر TD/B/EX(65)/INF.1.تتاين قي يا اعاو  هنيه املشي ا  امل تج .  *
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 جمل يف الدإ ة املنظيي  اعكوميا الدإليا التيليا:م ث   إ  -4
 إالبحر الكي ي  إاايو اايدادإل أفريقيي  
 االريد األإ إ  
 منظيا التعيإس ا رالم  

 إم ثجمل يف الدإ ة املنظيي  م  اعكوميا التيليا: -5
 السقا العيما 
 موندرو العيمل 
 منظيا القريا ال وي ريا 

    


