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 جملس التجارة والتنمية
 التنفيذية الثامنة والستونالدورة 
 2019تشرين األول/أكتوبر  4 - أيلول/سبتمرب 30جنيف، 

 املؤقت من جدول األعمال 7البند 

 األنشطة اليت يضطلع هبا األونكتاد دعماً ألفريقيا  
 األمني العام لألونكتادتقرير   

 تنفيذي موجز  
 عمطا  ألرريقيطا أانطال الفطن  مطن  يتناول هذا التقرير األنشطة اليت اضططل  اطا األوناتطا  
. ويوا ِّططه هططذا التقريططر ماططا أعمططال األوناتططا  علطط  2019إىل نيسططاأ/أبري   2018أاير/مططايو 

الضططط ف وبنطططال  مطططوا نحتويططط  اةقتاطططا ا:، وم ا طططة التنميطططة ف أرريقيطططا ف الطططاة: التاليطططة  
، ومتاططططس النططططا  ة األ ططططرا ت د يططططالقطططدر  علطططط  التاي ططططف، وحتسططططس القططططدر  التنارسططططية، وإاططططرال 

 .واةستثمار ف مستقبلهم
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 مقدمة  
 يوا ِّه هذا التقرير األنشطة اليت اضطل  اا األوناتا   عما  ألرريقيا أانطال الفطن  مطن أاير/ -1

. وهو يقد ِّم أمثلة حمد   لتأاا أعمطال األوناتطا  علط  التنميطة 2019إىل نيساأ/أبري   2018مايو 
 الضطط ف وبنططال القططدر  علطط  مططوا نحتويطط  اةقتاططا ا:، وم ا ططة لططاة: التاليططة  ف أرريقيططا ف ا

 .، ومتاس النا  واةستثمار ف مستقبلهمت د ية األ را التاي ف، وحتسس القدر  التنارسية، وإارال 

 املالمح البارزة الرئيسية: استضافة أحداث هامة أو املشاركة فيها -أولً  
جمموعطططة مطططن  عطططن  ريطططه ميططط  ف أرريقيطططا بطططس ااألوناتطططا  بنشطططر الر طططال يتجلططط  التطططزام  -2

احملططد   ال وامطط  املاططلحة مناقشططة  للجهططا: حططاحبةأحططدات تتططي   تنظططيماألنشطططة،  ططا ف  لطط  
أمثلطططة وتططر  أ    اخلططربا: والططدرو  املسططتفا  .  وتقاسطططمللتنميططة اةقتاططا ية واةجتماعيططة  الدار ططة
مت ططد   ريمططا بططس  يطط  قطاعططا: ل ا وانططا الشططاملةأرريقيططا علطط  إىل قططدم يركططز الططدعم املو خمتططار . 
 كمططا أأ هططذا الططدعماألوناتططا  تلت ططاوأ مطط  املاتططا افقليمططو ألرريقيططا وماتططا نيويططور ،  ُشطط  ا 

 ج ف الرب مج الواس  ألعمال األوناتا .مدم  

 يكلددد    ا تحدددو  حددددث يبدددانق لفريدددي نقددداى رفيدددع املسدددتو   شددد ن ا جدددرة وال -ألف 
أفريقيدداا اعمعيددة العامددة لألمددم املتحدددةا نيويددورتا ةلددوليك املتحدددة األمريكيددةا 

 2018أيلو /سبتمرب 
 اهليالطططو تحطططو لاهلجطططر  مطططن أجططط  ال  2018ل طططام تقريطططر التنميطططة اةقتاطططا ية ف أرريقيطططا  -3
(Economic Development in Africa Report 2018: Migration for Structural Transformation) 

ف تبديططد اخلرارططا: والتاططورا: اخلا  ططة  وأسططهم بشططا  مططؤا رف القططار  جططرإ إ ططذا هططذا التقريططر 
ف م ظمهططا  هططويططا أرريقعلطط  سططبي  املثططال،  كططر التقريططر أأ اهلجططر  ف و اهلجططر  ف أرريقيططا.  بشططأأ

للنمطططططو  ا  فططططا  ح يططططا أاطططططن أأ تاططططوأ عططططامذ  أرريقاهلجططططر   ا طططط  هطططططذ  ، وأأ حتططططدت  ا طططط  القططططار 
نوقشطططت رسطططا   التقريطططر و للبلطططداأ املضطططيفة.  إمنا يطططةأاطططن أأ حتقطططه روا طططد  اأنطططكمطططا   ،اةقتاطططا ي

ف  نُظطططمحططدت جطططان  وهطططو رريطط  املسطططتوإ، رريططه نقطططا  ف اجتمطططا   والنتططا ج املتوح ططط  إليهططا ريططط 
مليثاا ت املت لقةاملفاوضا:  وف ضول اخللفية املتمثلة فا م ية ال امة لألمم املتحد  ف نيويور . 

ف ف  لططططه الططططوعو و  إسططططهاما  كبططططاا  التقريططططر  أسططططهمال ططططاملو للهجططططر  انمنططططة واملنظمططططة واملنتظمططططة، 
اةقتاا ية وافمنا ية للهجر  ف  التأااا:  اي  كيفية   بشأأ 2018ف عام اليت  ار:  املناقشا:

 .إىل أقا  حد ممان أرريقيا

 2018ا يبنيفا سويسراا تشرين األو /أكتو ر لعامل منتد  الستثمار ا -ةء 
 ميبيططا وعططد    هوريططة ر ططي   2018حضططر منتططدإ اةسططتثمار ال ططاملو لألوناتططا  ل ططام  -4

لاطططال البلطططداأ األرريقيطططة.  عطططد  أحطططداتتنظطططيم  وجطططرإو رال مطططن البلطططداأ األرريقيطططة. الطططكبطططا مطططن 
الاططاري  و  ول أرريقيططا جمموعططة ل مططن اجتمططا  ما ططد  مسططتدير  للططو را ت هططذ  األحططدات عقططدومشلطط

لتنسطططيه تنفيطططذ  بططس هطططذ  الموعطططة، مشططط  إ طططذا بططر مج مشطططن  بطططس األوناتطططا  و واحملططيا اهلطططا  
اجتمطا   وقطامالايطا أ. هطذاأ سياسطا: اةسطتثمار املسطتدام الطيت وضط ها  لرسماملبا   التوجيهية 
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تنفيطططذيس لألعمطططال واجتمطططا  و اري بشطططأأ المطططديرين للما طططد  مسطططتدير  و اري ألقططط  البلطططداأ منطططوا  و 
متحطططداس ومشطططاركس مطططن عطططد  تستضطططارة تشطططجي  اةسطططتثمار ف البلطططداأ الناميطططة  طططا السطططاحلية 

هطذ  خدمت اةستثمار من أج  التنمية املسطتدامة. واسطتُ  حشد كيف أانبلداأ أرريقية ملناقشة  
رة علططط  املسطططتوإ الطططو اري. املسطططتهد   كمناطططة لطططربا املسطططتثمرين احملتملطططس تلبلطططداأ  أيضطططا  األحطططدات 
قريططططة اةسططططتثمار ف املنتططططدإ ررحططططة ممتططططا   للبلططططداأ ل ططططر  ررحططططها اةسططططتثمارية وإقامططططة  وأاتحططططت

 .هذا املنرباألرريقية من  البلداأمن  كثااستفا   وقد اتااة: م  املستثمرين احملتملس. 

 يدددس أةةا تشدددرين الثدددا /ا أداملنتدددد  األفريقددد  للجدددان الورينيدددة لتيسددد  التجدددارة -يبيم 
 2018نوفمرب 

الططططيت تسطططط   إىل ففططططي  تالفططططة ووقططططت وت قيططططد التجططططار   ،البلططططداأ األرريقيططططةاجتم ططططت  -5
تيسططا التجططار  لاملنتططدإ األرريقططو األول للجططاأ الو نيططة رحططا  ف  ،األقاليميططة والدوليططة ف السططل 

أكثطر املنتطدإ حضر و . 2018تشرين الثاين/نورمرب  29-27 الفن  ف أ ي  أتت فالذي ُعقد 
القططا  ال طام مثط  و ارا: التجطار   جهطا:  املشطاركوأ ومث ط .بلطدا   44 حنطومن  ا  مشارك 250من 

ان قططا  جططال و مثلططت النسططال ربطط   يطط  املشططاركس. و وكططذل  القطططا  اخلططا .  ،وسططلطا: ا مططار 
ف الوقطت الطذي كانطت ريط   ،منظمطا: شطرياةاألوناتطا  وسطب   نظ مط الذي  ،الفارِّاهذا احلدت 

 املت لطهاتفاا منظمة التجطار  ال امليطة تيسا التجار  ب د بدل نفا  املت لقة بأرريقيا تاثف جهو ها 
منطقططة التجططار  احلططر  اتفططاا تسططت د لتنفيططذ  وكانططت ريطط  ،2017شططباف/ررباير ف  تيسططا التجططار ب

لتيسطططا   جحطططةمططط  وجطططو   طططاأ و نيطططة و . 2018ار  آ ار/مطططف  عليططط  ، املوقططط القاريطططة األرريقيطططة
لبلطداأ الناميطة وأقط  وريما يت لطه توأسر  وأر ص.  أيسرأان للبلداأ أأ جت   التجار   ،التجار 

 ،جنططو  الاططحرال الاططربإالواق ططة ف أرريقيططا توجططد  وأ لبيتهططا ،البلططداأ منططوا  علطط  وجطط  اخلاططو 
أاطن أأ يطؤ ي التنفيطذ الاامطط  ةتفطاا تيسطا التجطار  إىل ففططي  تاطاليف التجطار  بنسطبة تاطط  

 ف املا ة. 15 حنوإىل 
  تطرأ  و املنتدإ نتيجطة ت طاوأ وايطه بطس منظمطا: مت طد   األ طرا  و وليطة.  وجال ان قا  -6

للجنطططة اةقتاطططا ية وا ،ف تنظيمططط  اللجنطططة اةقتاطططا ية ألرريقيطططا تاألوناتطططا  هطططذا احلطططدت وشطططارك
 ،والتحططالف ال ططاملو لتيسططا التجططار  ،افلانونيططةالتجاريططة مركططز تيسططا التجططار  واألعمططال /ألوروت

 ،ومنظمة التجار  ال املية ،ومنظمة ا مار  ال املية ،وجمموعة البن  الدويل ة،ومركز التجار  الدولي
لتنميطططة الدوليطططة التاب طططة لطططو ار   ارجيطططة بطططدعم مطططن عطططد  مطططاحنس انطططا يس )الوكالطططة الدامنركيطططة لو لططط  
ملطا  وورقطا  والاومنولط((.  ،والبنط  افسطذمو للتنميطة ،وحاومة رنلنطدا ،واةحتا  األورويب ،الدامنر 
حقطه املنتطدإ  ،افنننطت علط للرضطا  استقاطالف املا ة من املشاركس الذين شطاركوا ف  94 كر  

كاريططة للت بططا عططن آرا هططم والتفاعطط  مططط    حططت هلططم رطططر أنطط  قططد أُتيف املا ططة  84 ورأإ ،توق ططا م
 املشاركس ان رين.

 2018كانون األو /ديسمرب   ان ويب افريقياألأسبوع التجارة اإللكرتونية  -دا  
التجططار  افلانونيططة  ميطط  الشططركال أسططبو  التجططار  افلانونيططة ومبططا ر  عقططد األوناتططا   -7

. وتلقطط  هطططذا 2018مرب  يسططط/كططانوأ األول  16إىل  10ف نططاويب ف الفطططن  مططن ألرريقيططا األول 
تسطجي   2 000 أكثطر مطن ،تةشنا  م  اةحتا  األرريقو واةحتا  األورويب نُظ ِّم الذي ،احلدت
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مسططؤول  600. وكططاأ مططن بططس املشططاركس حنططو مططن أقطط  البلططداأ منططوا  بلططدا   33منهططا  ،بلططدا   60مططن 
التمطططط  املططططدين والشططططبا   عضططططوا  مططططن 250أعمططططال وأكثططططر مططططن نشططططاف  ممثطططط  700حاططططومو و

التجطار  افلانونيطة مبطا ر  جلسة نظمتهطا مباشطر   30أكثر من ان قا  م   ،واألوساف األكا أية
ةقتاا  الرقمو والتنمية ت املت لهبياأ ناويب وهو  ،هذا احلدت وحد  : حمالة مي  الشركال. 

توحيا: بشطأأ السياسطا: تضمنها لبلداأ األرريقية م  مسارا  تتب   ا ،يقياف أرر للجمي  الشاملة 
 ،لتجطار  افلانونيطة وحطيا ة اةسطناتيجيا:لاهزيطة ا   تقيطيم ، هطوف سطب ة جمطاة: للسياسطا:

 ،لططدر املت لقططة تلططول واحل ،تانولوجيططا امل لومططا: واةتاططاة:اخلاحططة بدما: اخلططوالبنيططة التحتيططة و 
تنمية مهارا: التجار  و  ،األ ر القانونية والتنظيميةو  ،)النق  وتيسا التجار (  التجار لوجستيا: و 

قيطططا  التجطططار  و  ،التجطططار  افلانونيطططة ومتاطططس املطططرأ و الوحطططول إىل التمويططط  وإماانيطططة  ،افلانونيطططة
 افلانونية واةقتاا  الرقمو.

التجدددارة   أفريقيدددا: دور حددددث يبدددانق  شددد ن التددددفقاك املاليدددة  ددد  املشدددروعة و  -هاء 
ومددؤمتر األمددم املتحدددة الثددا  الرفيددع املسددتو   االتعدداون فيمددا  ددني  لدددان اعنددو 

يدر  لتعييدي وتنفيدذ أوخطدة عمدب  دوينس  ااملعين ةلتعاون فيما  ني  لدان اعندو 
 2019آذار/مار   اير أ وينس  االتعاون التقين فيما  ني البلدان النامية

حلططدت ا ططان  امل نططوأ قالتططدرقا: املاليططة  ططا املشططروعة ذا االر يسططية هلطط األهططدا  متث لططت -8
الططذي شططار  ف تنظيمطط  األوناتططا   ،والتجططار  ف أرريقيططا   ور الت ططاوأ ريمططا بططس بلططداأ ا نططو ق

 ريما يلو  ،وبر مج األمم املتحد  افمنا و
التدرقا: املالية  طا املشطروعة حتقيطه أهطدا   كيف ت رق حفز املناقشا: بشأأ   )أ( 

 وأهدا  منطقة التجار  احلر  القارية األرريقية؛ 2063التنمية املستدامة وجدول أعمال عام 
 ططا ف  لطط  الت ططاوأ ريمططا بططس  ،وجمططاة: الت ططاوأ ا:حتديططد إجططرالا: السياسطط ) ( 

 ف أرريقيا.التدرقا: املالية  ا املشروعة  للت ام  م  ،بلداأ ا نو 
وض   طة عمط  للتاطدي للتطدرقا:  رقد متث لت باور  ر يسية فالنتا ج املقاو    أم ا -9

ف إ ار الت اوأ ريما بس بلداأ ا نو  وحتديطد اخلططوف  ،املالية والتجار   ا املشروعة ف أرريقيا
يقيطططا واألوناتطططا  اللجنطططة اةقتاطططا ية ألرر  الطططذي ينططططوي علططط ال ريضطططة فماانيطططا: الت طططاوأ التقططط  

تشطا التقطديرا: إىل أأ أرريقيطا ة تطزال تواجط  و بر مج األمم املتحد  افمنا و واملطاحنس احملتملطس. و 
إ ا متانططت أرريقيططا مططن حتديططد و مليططار  وةر.  170 حنططورجططو  ها لططة ف متويطط  البنيططة التحتيططة تبلطط  

، رسطيجري إىل ملاليطة  طا املشطروعةمليار  وةر سنواي  فسطرها بسطبا التطدرقا: ا 100واست ا   
فهططم أأ التططدرقا: املاليططة  ططا املشططروعة يُ مططن املهططم أأ و سططد رجططو  متويطط  البنيططة التحتيططة.  حططد كبططا

أاطن للت طاوأ ريمطا بطس بلطداأ ا نطو  والت طاوأ الثذاطو أأ  ،لطذل و  ؛متث  مشالة حوكمة عاملية
قدرا: احلاوما: األرريقية عل  تتب    حتسس بغيةمناة ر الة للت اوأ بس الدول األعضال  يتيحا

ووقطف واسططت ا   األمططوال الططيت ُحولططت باططور   ططا قانونيطة مططن أرريقيططا. ويططر   كططر التططدرقا: املاليططة 
 (.*A/CONF.235/3 ا املشروعة عد  مرا: ف الوايقة اخلتامية للمؤمتر )
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 فريقياالداعمة ألنتائج وأتث  أنشطة األونكتاد  -اثنياً  
 حتويب القتصاداك األفريقية -فأل 

واحلطد  ، له رر  عمط  من أج يدعم األوناتا  البلداأ األرريقية ف حتوي  اقتاا ا ا  -10
 وتيسا اندماج املنطقة ف اةقتاا  ال املو. ،تلتنمية املستدامة والت جي  ،من الفقر

 والقطاع اخلاص تنظيم املشاريعتعييي   

روح  تشطا الطيت  ،اهليالو ألرريقيا عل  بنال القدرا: افنتاجية تحو لي تمد التاني  وال -11
البحوت  عن  ريه تنظيم املشاري يسهم األوناتا  ف ت زيز و . عنارا  أساسيا  ريها  تنظيم املشاري 

 فحططدات تنظططيم املشططاري   2018تقريططر أقطط  البلططداأ منططوا  ل ططام رالططدعو  وبنططال القططدرا:. نشططاف و 
مفاطلة  اتيةتوحطيا: سياسط يتضطمن - ب يدا  عطن واقط  سطا األعمطال كامل تطا  - الواهلي تحو لال

 ططا ف  لطط  تلطط   ،ف أقطط  البلططداأ منططوا   تنظططيم املشططاري كيفيططة التغلططا علطط  ال قبططا: أمططام   بشططأأ
 التقرير ونشر  ف ال ديد من املدأ األرريقية.هذا إحدار جرإ و  يا.أرريقف  الواق ة
قططدم األوناتططا  املسطاعد  ف شططا   ططدما: استشططارية  ،املشططمولة تلتقريطرو طذل الفططن   -12
بطر مج تططوير مركطزا  مطن مراكطز  14حلقا: عم  وحلقطا:  راسطية بشطأأ السياسطا: إىل تنظيم و 

اسططتند: هطذ  املسططاعد  إىل وقطد املنشطأ  ف أرريقيططا.  (إمربيتيطط راي   األعمطال )تنظططيم املشطاري ( )
إىل التطدريا  تقدميجرإ و  .تنظيم املشاري  ا:إ ار سياسيتيحها اليت  األ وا: ومناا: النقا 

إىل  الطدعم وقُطد ِّم ،احلجطم الاطغا  واملتوسططة ومؤسسطا: األعمطال رو ا  األعمال/منظ مو املشطاري 
 املططططططذكور مططططططن أجطططططط  وضطططططط اف ططططططار واسططططططتمر: افرططططططا   مططططططن لشططططططباا: واملبططططططا را: افقليميططططططة. ا

وأ لقططططت  هوريططططة تنزانيططططا املتحططططد   ،راي   األعمططططالبشططططأأ  د حمططططد    اهلططططاسططططناتيجيا: و نيططططة 
 مطن أجط  تنفيطذ اةسطناتيجية بشطأأ تنظطيم املشطاري و طة عم  للجمي  اسناتيجية و نية شاملة 

إايوبيطططا ف وضططط  اسطططناتيجية و نيطططة املسطططاعد  إىل األوناتطططا  انأ  ويقطططد ِّماف طططار.  تةسطططتنا  إىل
 تستند إىل اف ار. بشأأ مؤسسا: األعمال

مطططن أجططط   سياسطططاتية متاينيطططةنفطططذ األوناتطططا  مشطططروعا  جديطططدا  لبنطططال القطططدرا: بشطططأأ أ طططر و  -13
الغطر  مطن املشطرو  هطو و أهطدا  التنميطة املسطتدامة ف أرريقيطا.  عطنافبذغ عطن اسطتدامة املشطاري  و 

 التنمية املستدامة. القطا  اخلا  ف حتقيه أهدا  ورحد إسهامت زيز قدر  احلاوما: عل  قيا  

  ناء القدراك اإلنتايبية  

 سياسطا: قطا ملل مطن أجط  رسطممشطرو  قمؤشطرا: لقيطا  القطدرا: افنتاجيطة  عن  ريه -14
بلططداأ  ميططة خمتططار   ا:ت زيططز قططدر باألوناتططا   يقطوم ،علط  األ لططة ف البلططداأ الناميططة  ططا السططاحليةق

 رسطططططمافنتاجيطططططة واسطططططتخدامها لطططططدعم  للقطططططدرا: طططططا سطططططاحلية ف أرريقيطططططا علططططط  وضططططط  مؤشطططططرا: 
اةنتهطال مطن  راسطة جطرإ رقطد   ت توجطد نطواتج ر يسطية شطىكانطو السياسا: القطا م علط  األ لطة. 

بشططأأ عمطط  و نيططة  حلقططة 2018متو /يوليطط  ف كيغططايل ف وُعقططد:  ؛و نيططة لروانططداإررا يططة حالططة 
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 بشطططأأنورمرب حلقطططة عمططط  إقليميطططة تشطططرين الثطططاين/قطططد: ف بوتسطططوا  ف عُ كمطططا   ؛(1)بنطططال القطططدرا:
هذ   بشأأادر منشور اهليالو. ومن املتوق  أأ ي   تحو لالقدرا: افنتاجية وتنوي  الاا را: وال

اططال ف اسططت را  منتاططف املططد  لططرب مج عمطط  ريينططا ل كإسططهام  2020املؤشططرا: ف أوا طط  عططام 
 .2024-2014لبلداأ النامية  ا الساحلية لل قد ا

 السياساك الصناعية جما  رسمراك    ناء القد  

عمط  ف مطابوتو ولوسطاكا للمسطاعد  ف ت زيطز السياسطة الاطناعية  حلقطيتنظم األوناتطا   -15
ُعقطططد: ف موريشطططيو  ف و وتيسطططا احلطططوار بطططس القططططا  ال طططام والقططططا  اخلطططا  والتمططط  املطططدين. 

حلقطططا: إعطططدا  وتنفيطططذ  وينططططويبنطططال القطططدرا:. بشطططأأ حلقطططة عمططط   لثطططة  2019نيسطططاأ/أبري  
الت طططاوأ مطط  احلاومططا: احملليطططة واملنظمططا: الشططرياة الدوليطططة مثطط  مركططز التنميطططة  ال مطط  هططذ  علطط 

وأمانة ا ماعطة  ،واللجنة اةقتاا ية ألرريقيا ،التاب  ملنظمة الت اوأ والتنمية ف امليداأ اةقتاا ي
ومنظمططططة األمططططم املتحططططد  للتنميططططة  ،ا و، وبططططر مج األمططططم املتحطططد  افمنططططاألرريقططططوافمنا يطططة للجنططططو  

 .)اليونيدو( الاناعية
للجنطططة اةقتاطططا ية التطططاب  أرريقيطططا وسطططا ت طططاوأ األوناتطططا  مططط  املاتطططا  وأ افقليمطططو لو  -16

املنطقططططة  وأ افقليميططططة علطططط  اسططططتخدام  هططططذ ف بنططططال قططططدرا: املسططططؤولس احلاططططوميس ف ألرريقيططططا 
اططميم اسططناتيجيا: التاططني  والتنويطط  اةقتاططا ي. واألسططاليا للمسططاعد  ف ت األ وا:أحططدت 

أنشططة بنطال القطدرا: الطيت جطر: ف ايونطدي إىل قدم األوناتا  إسهاما: استشطارية وموضطوعية و 
  اةقتاططا ي لغينيططا اةسططتوا ية يططالتنو بشططأأ  راسططة كططذل  مططن أجطط  إجططرال و  2018مططايو /ف أاير

 اللجنة اةقتاا ية ألرريقيا. تقوم إبعدا ها
األوناتططا  ف بنططال القططدرا: البشططرية واملؤسسططية  أسططهم ، ططذل الفططن  املشططمولة تلتقريططرو  -17

عططن قطططاعو التجططار  واخلططدما:  تسططخا الفططر  الناشطط ة ف املاططلحة و  للجهططا: األرريقيططة حططاحبة
 ل اهليالو.للتحو   سكمحرك  

 التجارة   اخلدماك جما   ناء القدراك    

طططط قططططام ،2018ف عططططام  -18 أنشطططططة لبنططططال بتنظططططيم  ا ف األوناتططططا  رريططططه مشططططن  بططططس الش 
 بشططططأأنسططططال(  همف املا ططططة مططططن 31متخااططططا  ) 482تططططدريا بو  ،بلططططدا  أرريقيططططا   29القططططدرا: ف 

شطط بة مسططا   مثطط  إحاططالا: التجططار  ف اخلططدما: وتشططري ا: التجططار  افلانونيططة تلت ططاوأ مطط  
ومؤسسا: إقليمية مث  اةحتا  األرريقو.  ،جار  ال امليةاألمم املتحد  ومنظمة التافحاالا: ف 

ال مطط  عططن كثططا مطط  ررقططة ال مطط  املشططنكة بططس الوكططاة: امل نيططة إبحاططالا: األوناتططا  واحطط  يو 
 التجار  الدولية.

ف تنفيطططذ  ،تلت طططاوأ مططط  اللجنطططة اةقتاطططا ية ألرريقيطططا ،بطططدأ األوناتطططا  ،2018ف عطططام و  -19
يهد  املشرو  إىل ت زيطز قطدر  البلطداأ املسطتفيد  علط  و ما: ف أرريقيا. مشرو  بشأأ جتار  اخلد

مطن  متا ِّطناخلطدما: بشأأ اخلدما: ف سذس  القيمة افقليمية وتاميم سياسا:  إسهامقيا  
__________ 

امل لوما: عن حلقة ال م  عل  الرابا   نيوجد مزيد م (1)
https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=1881 (accessed 19 July 2019).  
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 ليشم اخلدمة هذ   وجيري توسي  نطاا رجة أعل  من التاام  ف سذس  القيمة هذ . حتقيه 
ي تمططد ا تيططار اخلططدما: و   إايوبيططا وتو ططو و امبيططا وكينيططا ومططايل ونيجططااي. هططو سططتة بلططداأ شططرياة

ونظططرا  سذسطط  القيمططة ال امليططة. لتجططار  و )التمويطط  والنقطط  والسططياحة( علطط   رجططة أ يططة اخلططدما: ل
اخلطدما:  وإسطهامحجطم  بشطأأمن البلداأ الناميطة لطديها بيطا : وم لومطا: حمطدو    كثاا  أأ  إىل 
اللجنططة اةقتاططا ية ألرريقيططا واألوناتططا  منهجيططة  اسططتحداترقططد  ،وليططد اخلططدما:كيفيططة تبشططأأ  و 

 كططططانوأ الثططططاين/الوكططططاة: ف   ونظ مططططتاخلططططدما: ف سذسطططط  القيمططططة افقليميططططة.  إسططططهاملتقيططططيم 
وجهطا: ةستشطاريس الطو نيس مطن أجط  اخلطربال ابنطال القطدرا: بشطأأ حلقة  راسية  2019 يناير

مة البلداأ الشرياة مطن ستما ن األ وا: الامية والنوعية املقد  و ملشرو . ت ةاملت لق الوح  الو نية
سياسطططططة اخلطططططدما: ف بشطططططأأ توحطططططيا: مطططططن اسطططططتخذ  تقيطططططيم سلسطططططلة قيمطططططة إقليميطططططة حمطططططد   و 

الوحول إماانية وكذل  لتوسي  نطاا  ،تبا ل اخلربا: والدرو  املستفا  وتيساا  ل. 2019 عام
 سطياوأ الوحطول إليهطا مفتوحطا  أمطام لتقاسم امل طار مناة  استحداتجيري  ،امل نية إىل األ وا:

 املالحة. ا ها: حاحبةواس ة من جمموعة 

 إحصاءاك التجارة   اخلدماكجما     التقنيةتقدمي املساعدة   

، قدم األوناتا  ومنظمة التجطار  2018ف تشرين األول/أكتوبر وكانوأ األول/ يسمرب  -20
ر   راسطية علط  افنننطت بشطأأ إحاطالا: التجطار  ف اخلطدما:، مطا أسطهم ف الت طاوأ ال املية  و 

أكثطر قطد شطار  ريهطا يطا، أرريقالطدور ، الطيت ركطز: علط  وهطذ  املؤسسو بشطأأ هطذ  افحاطالا:. 
هطذ  الطدور  اسطتجابة   وجطال:. بلدا   22من اةحتا  األرريقو و ،نسال 10، من بينهم مشاركا   24 من

بنطال  علط  و إحاطالا: التجطار  ف اخلطدما:. بشأأ  املساعد  التقنيةلطلبا: عديد  للحاول عل  
 املا ة.ف  90رضا املشاركس ف املا ة وم دل  72 هو إجات: التقييم، كاأ م دل جناح الدور 

 خلدماكاملتعلقة ةسياساك ال واستعراض اصادراك اخلدماك  النهوض  

مططن أجطط   تسقطططريإررا يططة حالططة  يت راسططمططن إجططرال األوناتططا   انتهطط  ، ططذل هططذ  الفططن  -21
لبلططططداأ الناميططططة  ططططا ل اسططططتخدام إعفططططال منظمططططة التجططططار  ال امليططططة املمنططططوحلسططططنغال و امبيططططا بشططططأأ ا

مطططن حطططا را: اخلطططدما:  هطططااتأ الدراسطططتاأمطططن املتوقططط  أأ ت طططز  و . ف جمطططال اخلطططدما:السطططاحلية 
ا ماعططة اةقتاططا ية أيضططا  بططدعم األوناتططا   ويقططومالتفضططيلية. امل املططة  عططن  ريططه هططذين البلططدين

ُيضططل   أول اسطت را   )إياطووا ( ف جهو هطا الراميطة إىل اةنتهطال مطن إجطراللدول  ر  أرريقيا 
اةسططت را  ف سططياا الططدعم األوسطط  اططذا  وُيضطططل  املنطقططة.  نطططاالسياسططة اخلططدما: علطط  بطط  

ضطماأ اةتسطاا ف الرامية إىل لتاام  افقليمو وا هو  جهو  ا إىلالذي يقدم  األوناتا  نطاقا  
 املنتداي: التجارية. شىاملواقف التفاوضية للدول األعضال عرب 

 ا يكل  تحو  الحتقيي من أيبب  نيتعميي التكامب والتجارة اإلقليمي  

احلطططر  القاريطططة نطقطططة التجطططار    املت لقطططةاملفاوضطططا:  بشطططأأ إجطططراليقطططدم األوناتطططا  الطططدعم  -22
 (.1األرريقية )اف ار 
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  1 اف ار 
 منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية: أمثلة خمتارة من أيبب تنفيذاألونكتاد املقدَّم من دعم ال

عططن  ا طط  منظومططة األمططم املتحططد   بوحططف  ا هططة املسططؤولة ،األوناتططا  يقططوم .قواعططد املنشططأ 
نطقطة التجطار  احلطر    املت لقطةاملفاوضطا: بطدعم  ،لتجطار  والتنميطةقضطااي امل ا ة املتااملطة لتنسيه ا
كمطا مطن الطاة:.   كثطاتقدمي املسطاعد  اةستشطارية والتقنيطة ف   عن  ريهو ل   األرريقيةالقارية 

امل طط  األرريقيططة  نطقططة التجططار  احلططر  القاريططةملباططفت  عضططوا  ف الفريططه ال امطط  التقطط  أأ األوناتططا ، 
املت لقة بقواعطد املنشطأ  التقنيةةحتا  األرريقو ف حيا ة اللوا   إىل اقدم الدعم قد  ،املنشأقواعد ب

حالططة املنططا ه مططا  ططص  ططا ف  لطط   ،مفاوضططا: منطقططة التجططار  احلططر  القاريططة األرريقيططةمططن أجطط  
 .اخلاحة اةقتاا ية
ف الطططدورا: الطططثذت الطططيت نظمهطططا اةحتطططا   . شطططار  األوناتطططا جطططداول الت ريفطططة والبيطططا : 

نورمرب /مطططايو وتشطططرين الثطططاين/األرريقطططو ريمطططا يت لطططه  نطقطططة التجطططار  احلطططر  القاريطططة األرريقيطططة ف أاير
ريمططا  ا طط  أرريقيططا إحاططالا: عططن اةسططتاا  والتاططدير  ر ططر  ،2018 يسططمرب /وكططانوأ األول

 ،ف تنفيطططذ منطقطططة التجطططار  احلطططر  القاريطططة األرريقيطططةمططط  تقيطططيم التقطططدم احملطططر   ،أرريقيطططا   بلطططدا   54بطططس 
د  ف إ طططططار مفاوضطططططا: الت ريفطططططة هج املختلفطططططة ف راج املنتجطططططا: احلساسطططططة واملسطططططتب   وحتليططططط  الطططططن  
سططاعد األوناتططا  الططدول األعضططال ف اةحتططا  األرريقططو علطط  إجططرال حتلططيذ: تفاططيلية و ا مركيططة. 

  نطقة التجار  احلر  القارية األرريقية. يتا  حماكا  ملفاوضا: الت ريفا: ريماجتار  و 
. يقدم األوناتا ، بدعم مايل من حاومة أملانيا، الطدعم إىل مفوضطية الت ريفيةالتدابا  ا  

البلططططداأ األرريقيططططة ف وضطططط  إىل اةحتططططا  األرريقططططو وا ماعططططا: اةقتاططططا ية افقليميططططة ف أرريقيططططا و 
و اي   الشططفارية التنظيميططة  هاأو رحططد تهططاالت ريفيططة أو إ ال إ ططار لالبططذغ عططن احلططواجز  ططاوتنفيططذ 
، 2019ف شططباف/ررباير و بططس البلططداأ األرريقيططة ف منطقططة التجططار  احلططر  القاريططة األرريقيططة. ريمططا 

واألوناتططا  اجتماعططا  ف نططاويب مطط  ا ماعططا: اةقتاططا ية افقليميططة ف أرريقيطططا  املفوضططيةنظمططت 
 قاريططة ممانططة تُ ططج تحلططواجز  ططا الت ريفيططة لاططو تت امطط  مطط آليططة إنشططال   ملناقشططة وتوضططي  تفاحططي

التجطططار  البينيطططة األرريقيطططة ف منطقطططة م طططامذ: احلطططواجز مطططن هطططذا النطططو  الطططيت يواجههطططا التجطططار ف 
ن السطططوا عطططالتجطططار  احلطططر  القاريطططة األرريقيطططة. وكطططاأ مطططن بطططس املشطططاركس ف هطططذا اةجتمطططا  ممثلطططوأ 

 ،وا ماعطططة افمنا يطططة للجنطططو  األرريقطططو ،)الاوميسطططا(وا نطططو  األرريقطططو أرريقيطططا املشطططنكة لشطططرا 
 ، ول السطاح  والاطحرال وجتم ط  ،وا ماعة اةقتاطا ية لطدول  طر  أرريقيطا ،ياأرريقو اعة شرا 

ن اللجنططططة ممثلططططوأ عططططوكططططذل   ،واحتططططا  املغططططر  ال ططططريب ،لتنميططططةامل نيططططة تواهلي ططططة احلاوميططططة الدوليططططة 
األملططاين امل هططد الططو   و  ،لتوحيططد املقططايي األرريقيططة افقليميططة املنظمططة وعططن  ،اةقتاططا ية ألرريقيططا

 .و ربال مستقلوأ ،لقيا ل لم ا
نطقططة التجططار  املنارسططة ملقططدم األوناتططا  مشططرو  نططص تفاوضططو بشططأأ بروتوكططول  .نارسططةامل 

ول قطططا م بذاتطط  بشططأأ سايططة املسطططتهل . وضطط  بروتوكطط عطططن  واعططووتقريططرا   ،احلططر  القاريططة األرريقيططة
 التجططار  احلططر  القاريططة األرريقيططة،نطقططة املنارسططة اخلطا   بروتوكططول  ا:شطار  األوناتططا  ف مناقشططو 

 أمانة اةحتا  األرريقو. واليت نظمتها 2019شباف/ررباير ف أ ي  أتت ف  اليت  ار:
ركططططز: املفاوضططططا: حططططى انأ علطططط  الربوتوكططططوة: املت لقططططة  .اةسططططتثمار وامللايططططة الفاريططططة 

القضااي  بشأأواليت أيدها األوناتا  بتقدمي عرو   ،قوا امللاية الفارية واةستثمارحبتملنارسة و 
مناقشططططا:  وأسططططهمتنطقططططة التجططططار  احلططططر  القاريططططة األرريقيططططة. ملالر يسططططية ف بروتوكططططول اةسططططتثمار 

 القا مطةلتاامط  افقليمطو ف أرريقيطا  اخلططوا: لتاسط  لتقيطيم االقواأ اةجتما  ف إعدا  تقرير ب نط
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 اخلططام سيسططاعد األوناتططا  ف حططيا ة الفاطط  و . منطقططة التجططار  احلططر  القاريططة األرريقيططةقنشططال ف
بشطأأ السطما: احملطد   ةتفاقطا:   ط يطة إسطهاما:الذي يتناول اةستثمار. كمطا قطدم األوناتطا  

طططد اطططا ف وضططط  ،بشطططأأ السياسطططا: ورقطططة مشطططنكة أجططط  إعطططدا  مطططناةسطططتثمار الدوليطططة  ش   سُيسن 
اللجنطة  أيضطا  عطم األوناتطا  مشرو  بروتوكطول اةسطتثمار ملنطقطة التجطار  احلطر  القاريطة األرريقيطة. و   

الثذايططة لابططار املسططؤولس بتقططدمي عططر  عططن اةعتبططارا: املت لقططة تةسططتثمار  ا: الاططلة تملرحلططة 
يقطدم األوناتطا  الطدعم التقط  ف املناقشطا: و الثانية من مفاوضطا: منطقطة التجطار  احلطر  الثذايطة. 

  .2018ف عام ملفاوضا: ا ارية اليت بدأ: ف ااملت لقة جبوانا حقوا امللاية الفارية 
احملططركس  تعتبار ططاحططد  األوناتططا ، عططن  ريططه تقططارير  الر يسططية، اةسططتثمار والتانولوجيططا و  -23

األوناتطا  ننشططة ملسطاعد  البلطداأ  ويضططل الر يسيس للتحو ل اهليالو ف اةقتاا ا: ف أرريقيطا. 
 التحو ل اهليالو ف اقتاا ا ا. فزحلاألرريقية عل  تسخا اةستثمارا: احمللية واألجنبية كوسيلة 

األوناتطططا  بيطططا : سطططنوية عطططن اةسطططتثمار الاطططا ر عطططن  ةسطططتثمار ال طططاملواتقريطططر يقطططدم و  -24
اةسططططتثمار الو نيططططة املت لقططططة بسياسططططا: لتطططططورا: لوحتلططططيذ  استقاططططا يا  األجنطططط  املباشططططر ومسططططحا  

للتططططططورا: املت لقطططططة مناسطططططا التوقيطططططت  أيضطططططا  حتلطططططيذ  شطططططامذ  السلسطططططلة  وتقطططططد ِّم هطططططذ والدوليطططططة. 
تططزو  البلططداأ تمل ررططة وامل لومططا: الذ مططة لذسططتجابة بف اليططة هلططذ  التطططورا:. هططو و  تةسططتثمار،

طططز إحطططدار عطططام سياسطططة اةسطططتثمار والسياسطططة الاطططناعية  موضطططوعومطططن التقريطططر علططط   2018 ورك 
يططططة الططططيت تسطططط   إىل تطططططوير هططططذ  مططططن البلططططداأ األرريق باثططططاالاططططلة  اكذ ططططا وايقطططط ططططا  و  ،ا ديططططد 

لاططال  نشططرا  ر ططاة  اةسططتثمار  ا:نشططر أ وا: سياسططبشططأأ يقططدم التقريططر  يططارا: و السياسططا:. 
 التنمية الاناعية.حتقيه 

 وتشجيع الستثمار االستثمار اكلسياس استعراضاكإيبراء   

لبلداأ النامية ف جهو ها الرامية إىل تنوي  اقتاطا ا ا واجتطذا  مسطتواي: أعلط   عما  ل -25
ري األوناتططططا  است راضططططا: جُيطططط ،لتنميططططة املسططططتدامةت والنهططططو مططططن اةسططططتثمار األجنطططط  املباشططططر 

وهطو  راسطا: تشخياطية للبي طة القانونيطة والتنظيميطة واملؤسسطية والتشطغيلية  ،لسياسا: اةستثمار
وهطططذ  اةست راضطططا: تشطططج  املسطططاعد  افمنا يطططة الر يطططة واةسطططتثمار ف البلطططداأ الطططيت لذسطططتثمار. 

اسططت را  سياسططة اةسططتثمار ف كططابو  وجططرإ اةنتهططال مططنكططرب. هططو األتاططوأ ريهططا اةحتياجططا: 
ف الططدور  ال اشططر  للجنططة اةسططتثمار واملشططاري  والتنميططة مططن أجطط  هططذا اةسططت را  ر  رططا ي وُعطط

جيططري ال مطط  و وتيسططا تبططا ل أرضطط  املمارسططا: لاططال البلططداأ األ ططرإ. سططتفا   املنشططر الططدرو  
 است را  سياسة اةستثمار ف أنغوة وتقرير تنفيذ است را  سياسة اةستثمار ف نيجااي. بشأأ

 حتقيي النمو التحويل من أيبب تسخ  العلم والتكنولويبيا وال تكار   

ال لططم والتانولوجيططا واةبتاططار ف أو نططدا وإايوبيططا.  ةلسياسطط سأجططرإ األوناتططا  است راضطط -26
ف أو نطططدا ريمطططا يت لطططه تسطططت را  سياسطططة ال لطططم  بب ثتطططساألوناتطططا   اضططططل  ،2018فطططو عطططام ر

مايو وب ثة لتقاو احلقطا ه ف /نطاا ف أايرالتحديد لالبلد  ب ثة  هذاوالتانولوجيا واةبتاار ف 
و ار  ال لطوم والتانولوجيطا وهطو  ،قطام الشطري  الطو   ،هطاتس الب ثتطس وأانالأكتوبر. /تشرين األول
وإنشطططال ررقطططة عمططط  و نيطططة ةسطططت را  سياسطططة ال لطططم والتانولوجيطططا  إبعطططدا  ،األو نديطططةواةبتاطططار 
هطذ  و  ،ف هذا الاد  إسهاما: استشارية ورنية ف تقدمي الوكاة: الشرياةوتشار  واةبتاار. 
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 ومنظمطططة األمطططم املتحطططد  للنبيطططة وال لطططم والثقارطططة ،ألمطططم املتحطططد  افمنطططا وبطططر مج ا  هطططوالوكطططاة: 
األمططططم املتحططططد   وماططططر  ،)اليونيططططدو( ومنظمططططة األمططططم املتحططططد  للتنميططططة الاططططناعية ،)اليونسططططاو(

 /ب ثطططططططططة لتقاططططططططو احلقطططططططططا ه ف كطططططططططانوأ األولباألوناتطططططططططا   اضطططططططططل  ،للتانولوجيططططططططا. وف إايوبيطططططططططا
و ار  اةبتاططار والتانولوجيططا ف إايوبيططا وو ارا: هططم  ،نظططرال و نيططستلت ططاوأ مطط   2018  يسططمرب

 املضطل   اطا ،ووكاة: أ رإ اتب ة للجنة حاومية  ولية ةست را  السياسا:. وهذ  األنشطة
املاططلحة ف جمطال ال لططم  ا هططا: حطاحبةقططد مانطت  ،السياسططا: هطذ  يتاطط  تست راضطا:ريمطا 

القططططو  والضطططط ف  وا نإىل رهططططم أرضطططط  ملطططط التوح طططط البلططططداأ مططططن والتانولوجيططططا واةبتاططططار ف هططططذ  
ال امطة  ا:حتديطد األولطواي: اةسطناتيجية و يطارا: السياسطمطن و  ااةبتاار لطديه الر يسية ف نظم

 تطويرها.ريما يت له ب
بغيطة عم  األوناتا  عن كثا م  و ار  ال لم والتانولوجيطا ف  هوريطة الاطس الشط بية و  -27

ف إ طططار هطططذ  و والتانولوجيطططا واةبتاطططار.  جمطططال ال لطططموأ ريمطططا بطططس بلطططداأ ا نطططو  ف ت زيطططز الت طططا
 ،يطا وكينيطاأرريقبوتسطوا  وجنطو  و حضر  ربال ومسطؤولوأ حاوميطوأ مطن إايوبيطا وأو نطدا  ،املبا ر 

م ال لط ةبشطأأ سياسط 2018أيلول/سبتمرب تنمية القدرا: ف لومشاركوأ من منا ه أ رإ برامج 
طط   وبشططأأ إنشططال(  ططوانزوالتنميططة املسططتدامة )حتقيططه يططا واةبتاططار وإ ار ططا مططن أجطط  والتانولوج جمم 
 )ووهاأ(. الرري ة املستوإلتانولوجيا ل وحاضنة

 لقتصاداك   أفريقيا و ناء قدرهتا على التكيفةمعاعة موارين الضعف  -ءة 
اةعتمططا   املتمثطط  فالبلططداأ األرريقيططة ف احلططد مططن ضطط ف اقتاططا ا ا  يسططاعد األوناتططا  -28

 وف مزاولططططة اي   القيمططططة املضططططارة ألنشطططططتها اةقتاططططا ية يسططططاعدها ف و  ،علطططط  السططططل  األساسططططية
 التادير والتنوي  اةقتاا ي.

 القتصادية ع القتصادي والروا طيتعييي التنو   

املشططاركة ف ف ف تنويطط  أنشطططتها اةقتاططا ية و  شططابشططا  نسططاعد األوناتططا  البلططداأ  -29
واحطط   ،علطط  سططبي  املثططالو القطاعططا:.  ريمططا بططسالقيمططة وبنططال الططروابا  إجططرالا: سذسطط م ا ططة 

ارة املزيططد مططن القيمططة إىل إضطط ف اجتططا  عططم أو نططدا و امبيططا و مبططابوي  ،2018ف عططام  ،األوناتططا 
 وجنططويب والثانويططة ف شططرقالقطنيططة ملنتجططا: ت للنهططو شططرو  القيططام   عططن  ريططهالقططط   احماططوهل

القيمة ف  لسذس أرريقيا. وشر  األوناتا  ف مشرو  جديد مدت  سنتاأ لدعم التنمية املتااملة 
ف موجطو   طا ف  لط  اقتاطا   ،أرب ة اقتاا ا:  مية  ا ساحلية ت تمد علط  السطل  األساسطية

 األ ذية الزراعية.يركز عل  قطا   ،أرريقيا )إايوبيا(
األوناتطا  تقريطرا   أعطد   ،بنال عل   لطا ال ديطد مطن الطدول األعضطال ف منطقطة السطاح و  -30

 راعيطططة مهمطططة. أساسطططية كسطططل ة   للاطططم  ال طططريبيبحططط( األ يطططة اةقتاطططا ية واةجتماعيطططة والبي يطططة 
 قدرتط جطة بسطبا واعطد  للبلطداأ املنتأساسطية سل ة هو يوض  تقرير األوناتا  أأ الام  ال ريب و 

 ،وضططماأ األمططن الغططذا و ،تست زيططز الزراعططة واحلراجططة املسططتدامعلطط  و  ،علطط  توليططد النقططد األجنطط 
 ماارحة التاحر وتغا املناخ.عل  و 

 ،قالاطم  ال طريب عد   طا  عطن  عجالةف األساسية السل  قال د  امل نوأ وعقا نشر  -31
أبري  بشطططأأ اقتاطططا اي: الاطططم  /اجتمطططا  ما طططد  مسطططتدير  ف جنيطططف ف نيسطططاأ عقطططد األوناتطططا 
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ب ثطة  ا مطة  33ن عط طن رطيهم ممثلطوأ  ،مشطاركا   90أكثر مطن  اةجتما  حضرو ال ريب ف أرريقيا. 
 11عططن و  ،القطططا  اخلططا   مططن كيططا :كيططا     24عططن ، و لططدإ ماتططا األمططم املتحططد  ف جنيططف

أرريقيطة إعططذ :  ة بلططداأأحططدر: تسط و دين واملنظمططا: الدوليطة. مططن منظمطا: التمطط  املطمنظمطة 
يططا. أرريقف  للاططم  ال ططريبر يططة ووارقططت علطط  اةقططناح الططداعو إىل إنشططال رابطططة للبلططداأ املنتجططة 

الطيت  ار: واملناقشطا: املقد مطة واتفه املشاركوأ عل  تس  توحيا: ملموسطة  شط ة عطن ال طرو  
مطن الاطم  إىل مساعد  البلداأ املنتجة عل  حتقيه افماا : الااملة ملوار هطا  و عوا األوناتا 

الاططم  ت زيططز قططدرا: حتسططس القيمططة املضططارة لقطططا   بشططأأ شططرو   مقططنحإعططدا  جططرإ و  .ال ططريب
اطططندوا المتويلططط  مطططن  سطططيجريالطططذي  ،اهلطططد  مطططن املشطططرو و ف اةقتاطططا ا: األرريقيطططة.  ال طططريب

قا مطة  منابططةهو حتديد وتنفيذ سياسطا:  ا نو ،ريما بس بلداأ لت اوأ اف اعد  مسالاي  لل
رحبيطططة  وتطططدعيم ،للاطططم  ال طططريب طططد  إىل حتسطططس القيمطططة املضطططارة للجميططط  علططط  األ لطططة وشطططاملة 

تغططا املنططاخ مططن والتخفيططف  قيططه املسططاوا  بططس ا نسططس،وحت ،املططزارعس أحططحا  احليططا ا: الاططغا 
 . والتايف م 

ف نططا   مططذكرا: تفططاهم مطط  جام ططة نططا ترانططأبططرم شططأ األوناتططا  شططراكا: اسططناتيجية و أنو  -32
واملطوار  البحريطة وماطايد األ طا  والشطحن  وقتاطا  احمليططاةوكذل  م  و ار   ،فييت  مب ، تران

لتميططططز ف جمططططال ماططططايد األ ططططا . ل ا  إقليميططططا  سيستضططططيف البلططططداأ مركططططز و البحططططري ف موريشططططيو . 
 2018تشطرين األول/أكتطوبر وتشطرين الثطاين/نورمرب ُعقد: ف املركز افقليمطو انسطيوي للتميطز ف و 

التنميططططة  مططططن أجطططط تسططططخا إماططططا : قطططططا  ماططططايد األ ططططا   بشططططأأأول  ور  تدريبيططططة إقليميططططة 
 قطد:  ور وعُ يطة. أرريق بلطداأ 10 عطنممطثذ   19اةقتاا ية ف أق  البلداأ منوا . ومش  املشاركوأ 

 .2019أاير/مايو تدريبية  نية ف مركز التميز افقليمو األرريقو ف موريشيو  ف 

   اسرتاتيجياك تنويع التجارة للمنش اعغرافية املؤشراك تسخ    

عططن ا غراريططة  املؤشططرا:سططاعد األوناتططا  ف تنفيططذ اةسططناتيجية القاريططة ألرريقيططا بشططأأ  -33
 ،يطاليطاإب ،حلقطة عمط  ف رلورنسطاعطن  ريطه عقطد بنن والنيجر و إىل املساعد  التقنية تقدمي   ريه
ا غراريطة الو نيطة  املؤشرا:قدم املساعد  الفنية إىل  نة األوناتا  ي وما رتئبنال القدرا:. بشأأ 

شططار  األوناتططا  ف حلقططة عمطط  تنفيذيططة للجنططة املططذكور  أعططذ  ف نيططامو ف تشططرين و ف النيجططر. 
مطططن بشطططأأ املؤشطططرا: ا غراريطططة ورؤيتططط   أعمالططط . وعقطططد األوناتطططا   ور  عطططن 2018نورمرب /الثطططاين
مطن حالطة رلفط  كطامبو: ف كمبطو اي. ما  ا الدرو  املستفا    واستمد:أق  البلداأ منوا . أج  

 طا  ،حتديد  ريه للمضطو قطدما   عل ا غرارية ف النيجر  املؤشرا:وكاأ اهلد  هو مساعد   نة 
افضطارية ا هو  إىل األوناتا  اليت تُقدم من ساعدا: املوحتديد  ،موي  املمانةف  ل  رر  الت
 ف هذا الال.

 إدارة الديون  ش نتقدمي اخلدماك الستشارية الفنية   

لقططدر  واجهططة مسططألة ا  البلططداأ األرريقيططة ملت ططر  إماانيططة يسططهم األوناتططا  ف احلططد مططن  -34
 هة بشأأ إ ار  الديوأ.موج   رنيةعن  ريه تزويدها خبدما: استشارية و ل  عل  حتم  الديوأ 

تقطدمي الطدعم ) مفطا ( ف بر مج األوناتطا  لنظطام إ ار  الطديوأ والتحليط  املطايل واستمر  -35
و ار  ماليطة  29مااتطا إ ار  الطديوأ ف  وقامطتإ ار  الطديوأ ال امطة. بشطأأ لبلداأ األرريقية إىل ا
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ف تلططرب مج  ةإ ار  الططديوأ اخلاحطط يططا:برجمتسططتخدام  بلططدا  أرريقيططا   23زيططة ف مرك ف ماططار أو 
اسطتفا : هطذ   ،. ونتيجطة لطذل ا:املركزيطة والطديوأ املضطمونة مطن احلاومط ا:إ ار   يوأ احلاوم

 أاتح ،تفضارة إىل  لط و البلداأ من قواعد بيا : الديوأ الشاملة أل را  التشغي  وافبذغ. 
التحقطه مطن حطحة بيطا :  بشطأأالطديوأ  للموظفس املشتغلس إب ار لبنال القدرا:  ررحا  الرب مج 
ارظوحتلي   ،وإحاالا: الديوأ ،الديوأ  ،بلطدا   12ومتا طن وإ ار  املخطا ر التشطغيلية.  ،الديوأ حم 

 مططن إجططرال بلططداأ 6متانططت ، و لططديوأعططن انشططرا: إحاططا ية  مططن إحططدار ،بططدعم مططن األوناتططا 
ططططنمططططا  ،الططططديوأ ا:ارظططططمراج ططططا: حل ت زيططططز إ ار  املخططططا ر جططططرإ و  شططططفارية بيططططا : الططططديوأ. حيس ِّ
تنفيططذ ترتيبططا: الت ططاف مططن  عططن  ريططهإعططدا  أ لططة إجططرالا: أو  عططن  ريططه بلططدا   12التشططغيلية ف 

ط ف املا طة مطن البلطداأ األرريقيطة  95قطام أكثطر مطن  ،ن القطدرا:الاوارت. وكدلي  واض  عل  حتس 
إبذ طا  لبنط  الطدويل دإ ااملدعومة من الرب مج إببذغ قاعد  بيا : نظطام افبطذغ عطن الطديوأ لط

  ذل الفن  قيد اةست را . ر اة  
  2 اف ار 

الدربانمج الثددا  للتدددري     أنغددول:لددعم ربانمج املشددرتت  دني الحتدداد األورويب واألونكتدداد الد
 جما  التجارة

الططرب مج الثططاين ) لططدعم أنغططوة رب مج املشططن  بططس اةحتططا  األورويب واألوناتططا الططمت إ ططذا  
بشططا  . وكططاأ اهلططد  مططن إ ذقطط  2018نيسططاأ/أبري  ( ف لوانططدا ف للتططدريا ف جمططال التجططار 

سططناتيجيا: تنفيططذ . تو  اف ططايلرريطط  املسططتوإ هططو  اي   الططوعو السياسططو واملؤسسططو تملشططرو  
املالحة مطن أجط   ا ها: امل نية حاحبةالتنسيه وت ب ة  ي   حتسسكذل  إىل س   الرب مج  و 

نطططاا األوناتططا  هططو جهططد مضطططل  بطط  علطط  املشططرو  وهططذا التنفيططذ الاامطط  والف ططال للمشططرو . 
د  بططرامج عمطط  ويتنططاول ال ديططد مططن أهططدا  التنميططة املسططتدامة )بشططا  مباشططر أو  ططا يشططم  عطط
 15األوناتططا   تشططر ،2018ف عططام و . 17و 12و 9و 8و 1 ططا ف  لطط  األهططدا   ،مباشططر(
بس. تطدريا املطدر ِّ لعمط   وحلقطا: وجطوة:  راسطية، ،حلقا: عم  تدريبيةعبار  عن   - نشا ا  
ططططز: علطططط  ال ديططططد مططططن القضططططااي الر يسططططية  مراج ططططة و نيططططة للتاططططدير اططططا  املضطططططل  األنشطططططة  ورك 
 /كططانوأ األول  31حبلططول و والدبلوماسططية التجاريططة.  ،التجططار  وتيسططا ،وتنظططيم املشططاري  ،األ ضططر
اسطططتقب  و مطططن أحطططحا  املاطططلحة.  304كطططاأ األوناتطططا  قطططد  ر  أكثطططر مطططن   ،2018 يسطططمرب 

، جطرإ  لط  ورضذ  عطنحى انأ. مستفيدين  304‘  الثاين للتدريا ف جمال التجار رب مج ال’
 وعسططط  النحططط ، ،األ شطططا أي  - طططارج قططططا  الطططنفا مطططن التاطططدير الر يسطططية  أحطططنا حتديطططد 

 ،علط  سطبي  املثطالو هلطا.  ةسطوا التاطدير احملتملط كمطا ُحطد :  ،والنب ،ماايد األ ا منتجا: و 
قطد:  ور  تدريبيطة ف عُ  ،أنغطوة لدعمواألوناتا  رب مج املشن  بس اةحتا  األورويب الفو إ ار ر

ررططط  مسطططتوإ الطططوعو ورهطططم بغيطططة  2018تشطططرين األول/أكتطططوبر وتشطططرين الثطططاين/نورمرب لوانطططدا ف 
منطقططة نغططوة ف ا ماعططة افمنا يططة للجنططو  األرريقططو و التجططاري ألدمج ريمططا يت لططه تلططالسياسططا: 

الططيت  ،الططدور  مشططاركا  حضططر سططتوأ و .   القاريططة األرريقيططةومنطقططة التجططار  احلططر  التجططار  احلططر  الثذايططة
واأل وا:  ،والت ريفطا: ا مركيطة والتطدابا  طا الت ريفيطة ،ركز: علط  شطروف الوحطول إىل األسطواا

وحد  جيري إعدا  . وعل  سبي  املتاب ة، فجرال التحلي  التجاريكأسا  اليت أان استخدامها  
 لواضططط وتطططدريا المزيطططد مطططن تقطططدمي ريفيطططة سطططتاوأ  ثابطططة أسطططا  لبشطططأأ التطططدابا  طططا الت  تدريبيطططة

 السياسا: وكيا : القطا  اخلا .
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 حتسني القدرة التنافسية   القتصاداك األفريقية -يبيم 
 األفريقيةاألونكتاد لتحسني القدرة التنافسية للبلدان املقدَّم من دعم ال  

إنشططال أ ططر  عططن  ريطهمطا حيططدت  كثططاا  الطدعم الططذي يهطد  إىل حتسططس القططدر  التنارسطية   -36
 وحتسس إنفا  هذ  األ ر. ،تنقيحا: لأل ر القا مةإجرال و  ،تنظيمية وقانونية جديد 

تعييي قدراك هيئاك املنافسة وحتسني األرير التشريعية والسياساتية املتعلقة ةملنافسة ومحايدة   
 املستهلك

لقططانوأ وسياسططة  ططوعو  نظططرالاسططت را   إجططرال ،األوناتططا مططن  سططاعد   ،املغططر  تشططر -37
لت احلاومطططططة املغربيطططططة تشطططططري ا ا بنطططططال  علططططط  عطططططد   ،. ونتيجطططططة لطططططذل ف املغطططططر  سايطططططة املسطططططتهل 

كمثطططال علططط  كيفيطططة إسطططهام هطططذ  املمارسطططة ف حتسطططس إ طططار سايطططة   ،التوحطططيا: الطططوار   ف التقريطططر
أرب طة مراكطز  ،تلت اوأ م  حاومطا: البلطداأ املضطيفة ،أنشأ األوناتا و املستهل  ف  ل  البلد. 

سططت م  و تططدريا إقليميططة علطط  املنارسططة )ف ماططر وتططون ( وسايططة املسططتهل  )ف ماططر ولبنططاأ(. 
افقليمطو.  الاط يداحلة تطوير وتوسي  الت اوأ ف كطذ الطالس علط  ملو أساسية املراكز كبنية حتتية 

 ططا  تلبلططداأ املسططتفيد سططيمهد  لطط  ف نايططة املطططا  الطريططه لت زيططز قططدرا: و ططربا: املسططؤولس و 
 أكثر ر الية.إنفا ا   إنفا  قوانس وسياسا: املنارسة وساية املستهل  أا ن من

املنارسطططة ال ا لطططة ف كططط  مطططن  مفوضطططيةدريبيطططة ملطططوظفو عقطططد األوناتطططا  حلقطططا: عمططط  تو  -38
. 2018نورمرب /ف تشرين الثاين ،مهورية تنزانيا املتحد جب ،بار هورية تنزانيا املتحد  القارية و جن
لوكالطة ا ديطد . وكطاأ م ظططم مطن أجط  البنططال القطدرا: اسطتهذيل وكطاأ هطذا احلطدت  ثابطة بطر مج 

للتغذيططة املرتططد   وورقططا  املنارسططة ال ا لططة ف  جنبطار مططن النسططال.  مفوضططية ف حططديثا  املطوظفس امل ينططس 
 ،ذل كطططرهمهطططم لقضطططااي املنارسطططة وسايطططة املسطططتهل .  إىل حتسطططس الطططرب مج  أ  إ ،املشطططاركس مطططن

 طططذل الطططدور  و   وعيططا  لقطططانوأ وسياسططة املنارسطططة ف بوتسططوا . اسططت را  نظطططرالأجططرإ األوناتطططا  
ف جنيطف امل قو   املنارسة  بقوانس وسياسا:الساب ة عشر  لفريه اخلربال احلاومو الدويل امل   

. وأسهم است را  اةست را النتا ج والتوحيا: املنبثقة عن  إعذأجرإ ، 2018متو /يولي  ف 
وأ املنارسطة اخلطا  اطا قامطت بوتسطوا  بتنقطي  قطان إ  ،النظرال ف افحذح التشطري و ف بوتسطوا 

 .2018ف عام 
ينفذ األوناتا  بر جما  إقليميا  بشأأ تشري ا: املنارسطة وسايطة املسطتهل  ف وسطا أرريقيطا و  -39

التنفيذ الف طال هلطذا الطرب مج ف  وسُيسهميغطو الرب مج مثانية بلداأ. و اةحتا  األورويب.  بتموي  من
بنططال اقتاططا   وأ إقليمططو تنارسططو، منطططدمج ف  بغيططة ريقيططاأراألعمططال ف وسططا نشططاف حتسططس بي ططة 

 ضماأ ساية املستهل .القيام ف الوقت نفس  بالنمو والتنمية م   بغية حفزو  ،اةقتاا  ال املو
امل مططول اططا تنقططي  قواعططد املنارسططة  ، أاططن افشططار  إىل إجنططا ا: هططذا الططرب مجومططن بططس  -40

ووضطط  مبططا   توجيهيططة إقليميططة بشططأأ سايططة  ،لوسططا أرريقيططا  ماعططة اةقتاططا ية والنقديططةلططدإ ا
 ،وسطططا أرريقيطططا تسطططتند إىل مبطططا   األمطططم املتحطططد  التوجيهيطططة حلمايطططة املسطططتهل نطقطططة املسطططتهل  مل

 ساأ تومو وبرينسي .لومراج ة قانوأ املنارسة  ،مهورية الاونغو  وتنقي  قانوأ ساية املستهل 
وسططا أرريقيططا نطقططة مايططة املسططتهل  ملحب املت لقططةوجيهيططة افقليميططة التاططديه علطط  املبططا   التجطرإ و 
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قططططططوانس سططططططتة و رال حاططططططوميس مسططططططؤولس عططططططن  مططططططن جانططططططا 2018كططططططانوأ األول/ يسططططططمرب ف  
  ماعة اةقتاا ية والنقدية لوسا أرريقيا.ااملنارسة ف  وسياسا:

 بطططارا: نطططو  ا طططن اعتو  ،واملنارسطططة اعتبطططارا: نطططو  ا طططن وأاتح مشطططروعا تقريطططرين عطططن  -41
مططط  الطططيت جطططر: ف املناقشطططا:  جانطططا اعتبطططارا: نطططو  ا طططن فرحطططة ف  طططال الوسايطططة املسطططتهل  

 ا هططا: حططاحبة لططدإإىل  اي   الططوعو   لطط أ إ و املنارسططة وسايططة املسططتهل .  :مسطؤويل وكططاة
ف  اعتبططططارا: نططططو  ا طططططن املاططططلحة ن يططططة املسططططاوا  بطططططس ا نسططططس واحلاجططططة إىل ت مططططيم مراعطططططا  

 ملنارسة وساية املستهل .املت لقة تسياسا: ال
يقطططدم األوناتطططا  إرشطططا ا: إىل البلطططداأ األرريقيطططة بشطططأأ كيفيطططة تسطططخا التجطططار  كطططأ ا  و  -42
ي طز  قطدر ا التنارسطية ف  وبطذل  ،اةقتاا ي عطن  ريطه حتسطس نظطم سياسطا ا التجاريطة تحو للل

 اندماجها ف سذس  القيمة افقليمية وال املية. وييس راألسواا افقليمية وال املية 

 تيس  التجارة للجان الورينية الدعم   

 عمططا  للجططاأ الو نيططة لتيسططا املضطططل  اططا األوناتططا   تواحططلت أعمططال ،2018ف عططام  -43
ت هطذ  اللجطاأ علط  مطدار ال طام وا تتمطهلطذ  حلقا: عمط  تدريبيطة و نيطة  و ل  بتنظيمالتجار  
امل قطو  ف أ يط  أتت ف  ،تيسا التجار لاملنتدإ األرريقو األول للجاأ الو نية ن قا  ت األعمال

ظط   ،2016ذ  اللجطاأ ف عطام التماي  هلطمنذ إ ذا بر مج األوناتا  و نورمرب. /تشرين الثاين
ف م ظمهططا  ،بلططدا   22 ططاأ الو نيططة لتيسططا التجططار  ف إىل ااألوناتططا  يقططدم  عمططا  واسطط  النطططاا 

املاطططلحة ف جمطططال تيسطططا  أحطططحا مطططن  1 800 أكثطططر مطططن مشلطططت هطططذ  األعمطططالأرريقيطططا. وقطططد 
قططططد ف املا ططططة مططططن املسططططتفيدين إأ الططططرب مج  93مططططا جمموعطططط  قططططال و الططططثهم مططططن النسططططال.  ،التجططططار 

ف وضط  ي تربوأ أنفسطهم ف املا ة أنم  82 ورأإ ،التجار  بتيساساعدهم عل  حتسس م ررتهم 
 لذضطذ  ن وارهم كأعضال ف اللجاأ.أرض  

 دعم استخدام  واةك املعلوماك التجارية  

املشطططتغلس تانولوجيطططا امل لومطططا: تطططزو  مطططن أ وا: بطططوات: امل لومطططا: التجاريطططة هطططو أ ا   -44
. واملطرور ال طابرتمل لوما: الذ مة عن افجرالا: التجاريطة ل مليطا: التاطدير واةسطتاا   تلتجار 

من اتفاا منظمة التجار  ال املية  1تنفذ البلداأ األرريقية املا    ،البوات:برامج تنفيذ  ريهعن  و 
تنفيططذ عمليططة ف للغايططة البططوات: ضططرورية هططذ  أحططبحت وقططد (. 2015تيسططا التجططار  )ب املت لططه

ال ديطد  لطدإجطداول أعمطال تيسطا التجطار   ر  التجار . وساعد األوناتا  ف  تيساإحذحا: 
من لم لوما: التجارية ف أرب ة لإنشال بوات:  حى انأوجرإ . إىل األمام من البلداأ األرريقية

شطططرا   اعطططةالتجطططار  لبلطططداأ  لتيسطططاؤشطططر افقليمطططو املجطططرإ إ طططذا و  يطططا.أرريقشطططرا   اعطططةبلطططداأ 
 .2018كطانوأ األول/ يسطمرب قطد ف نطاويب ف  التجطار  عُ  بشطأأ تيسطاو اري  أانال م تافيا أرريق
شططرا   اعططةبططس الططدول الشططرياة ف ريمططا املؤشططر  قارنططة وتنسططيه إجططرالا: التجططار  هططذا يسططم  و 

وهطذ  البططوات: يطا. أرريقشطرا   اعطةاستضططارت  ف أمانطة  وسطيجريافقليمطو  الاط يديطا علط  أرريق
تيسطططا الو نيطططة للجطططاأ ال أيضطططا  بططط  تسطططاعد  ،رحسطططا إىل املشطططتغلس تلتجطططار تقطططدم امل لومطططا:  ة

 .هاوتااليف تقلي  وقت امل امذ: التجاريةبغية إجرالا: التجار   وترشيدالتجار  عل  تبسيا 
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 الر ط املستدام خبدماك النقبتعييي   

مينططال لتلبيططة اةحتياجططا: الططيت حططد ها  ُماططم ما  تاططميما   احططا  قططدم األوناتططا  تططدريبا   -45
 ،التاليططططة  مؤشططططرا: أ ال املينططططال املواضططططي حزمططططة التططططدريا علطططط  ركططططز: و لسططططو اأ. ت ،بورسططططو اأ

 ،املينطالالشراكا: بس القطاعس ال طام واخلطا  وامتيطا ا: /املينالومشاركة القطا  اخلا  ف إ ار  
 املينطططالأكطططد: الطططدور  التدريبيطططة علططط   ور عمليطططا: و واحطططد . النارطططذ  نظطططام ال/ونظطططم جمتمططط  املينال

ططط  عطططن  ريطططهو اةسطططتدامة اةقتاطططا ية للسطططو اأ. حتقيطططه ف  ف افسطططهام تلافطططال واملتسطططمة نة احملس 
 ال طابرهي طة تنسطيه النقط  وهطو  - ا هطا: احملليطة حطاحبة املاطلحةعن كثطا مط   عم  األوناتا 

املقد مطة إأ املساعد  التقنية ر ،ف املمر الر يسو ملمر الشمايل والوكالة املركزية لتيسا النق  ال ابرت
 نقططط  البضطططا  حنطططو  تحطططو لوالطططيت  طططد  إىل بنطططال قطططدرا: البلطططداأ الناميطططة علططط  ال ،األوناتطططا  مطططن

 حمططد    السططياا ماططم مةوتتططي  اتبططا  ُنططج لزمططام األمططور البلططداأ املسططتفيد   امططتذ ت ططز   املسططتدام،
كالططة الو إىل قططدم األوناتططا  الططدعم  ،2018حتياجططا: البلططداأ واملنططا ه. ف عططام  اياططا  تب ططا  ة

والطيت  للبضطا  ف إعطدا  اسطناتيجيتها للنقط  املسطتدام ف املمر الر يسو  املركزية لتيسا النق  ال ابر
 .للوكالة الر يسية اخلطة جمها ف  سيجري

 التعريفيةالتدا        

اةقتاطا ية افقليميطة علط  الت امط   و اعا طاواح  األوناتا  مساعد  البلداأ األرريقيطة  -46
اةقتاطططا ية  ا ماعطططا:يسطططاعد األوناتطططا  و مططط  التطططدابا  طططا الت ريفيطططة واحلطططواجز  طططا الت ريفيطططة. 

 (الاوميسططاالسطوا املشططنكة لشطرا أرريقيطا وا نططو  األرريقطو ) - الموعططة الثذايطة وهطو افقليميطة
ف تبسططططيا التططططدابا  ططططا  -لجنططططو  األرريقططططو ا ماعططططة افمنا يططططة لو  شططططرا أرريقيططططا اعططططة بلططططداأ و 

 بشططأأالشططفارية وتططوارر امل لومططا:  حتسططس عططن  ريططه شططرا أرريقيططا وا نططو  األرريقططوا مركيططة ف 
والتحقه من ححتها  الت ريفيةتلف      البيا : املت لقة تلتدابا  ا جرإ  قدو هذ  التدابا. 

البيططا : ف قاعططد  بيططا : اذايططة األ ططرا  هططذ  ال إ  طط وجيططرياملنطقططة.  بلططدا  مططن بلططداأ 12ف 
بنططططال القططططدرا: إىل املسططططؤولس املسططططاعد  بشططططأأ ويقططططدم األوناتططططا   ،بشططططأأ التططططدابا  ططططا الت ريفيططططة

ال مط  لطدعم و . الت ريفيطةحتدي( قاعطد  البيطا : املت لقطة تلتطدابا  طا  تيسااحلاوميس من أج  
أاير/مطططططايو  ف افنننطططططتب مليطططططا: تطططططدريا علططططط  ناتطططططا  األو  اضططططططل  ،مططططط  البيطططططا :جب املت لطططططه

 شططار  ؛مططن أجطط  الموعططة الثذايططة طط  بيططا : التططدابا  ططا ا مركيططة  بشططأأ 2018ومتو /يوليطط  
 .بلدا   12من  ا  شخا 45 ريها
الطذي عقدتط  الاوميسطا  ،البحثطو منتطدإ الاوميسطا تضطمن ،2018أ سط  /ف آ و  -47

أ يططة التططدابا  طططا الت ريفيططة للتجططار  الدوليططة وكيفيطططة  بشططأأمناقشطططة إجططرال  ،واألوناتططا  ف نططاويب
أحطططد منشطططورا: الطططيت توح ططط  إليهطططا نتطططا ج ف املنتطططدإ النوقشطططت و اسطططتغذل اسطططناتيجيا: النمطططو. 

  التقيططيم اةقتاططا ي و يططارا: السياسططة الت ريفيططةقالتططدابا  ططا األوناتططا  الاططا ر  مططؤ را  ب نططواأ 
للبططاحثس ف الاوميسططا  الفنيططةف حتسططس القططدر   وأسططهمت هططذ  النتططا ج   التنميططةقال امططة مططن أجطط

 ف اةقتاا  ال املو. واةندماجآ ر التدابا  ا الت ريفية وتلتايل حتسس أ ال الاا را: عل  تناول 
بشطأأ التطدابا  طا الت ريفيطة  الطيت أجراهطا األوناتطا  للبحطوتوأان اة ذ  علط  مثطال  -48

 ططا الت ريفيططة ف ا ماعططة اةقتاططا ية التططدابا قالتاامطط  افقليمططو و ف أرريقيططا ف املنشططور امل نططوأ 
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نظطر  تقطدم  ،التنميطة األرريقطو واألوناتطا  مار اليت أعدها  ،الدراسةرهذ  . لدول  ر  أرريقياق
   التاام  افقليمو ف  ر  أرريقيا.عل مااهاهذ  التدابا وتقييم  عنعامة مؤسسية 

 إلصالحاكالقيام ةدعم   

يسططهم األوناتططا  ف حتسططس القططدر  التنارسططية لذقتاططا ا: األرريقيططة عططن  ريططه تزويططدها  -49
 احلوكمة والافال  اةقتاا ية.بشأأ حذحا: القيام إبتملساعد  ف 

 األعما  تيس  نشاط  

الططدا   ضططمن بر جمطط  لتيسططا األعمططال التجاريططة تطبيططه األوناتططا   بططدأ ،2018ف عططام  -50
التنظيم افلانوين والتسطجي  افلاطنوين وهو ق - احلاومة افلانونية القا مة عل  افنننت نظم
األعمططال علط  حتسطس منطاخ  مطا يسططاعدها ،ف ال ديطد مططن البلطداأ األرريقيطة -يطةقبطوات: التجار الو 

التجاريططة  املشططاري نشططال املت لقططة إبتطلبططا: املالتبسططيا واحلططد مططن لشططفارية و األ ططذ ت عططن  ريططه اطا
 عطن  ريطهل مليا: التجاريطة  عما  لإ ذا بوابة جتارية ف رواندا جرإ و  التشغي .من متطلبا: و 

موقططط  إلاطططنوين لتقطططدمي م لومطططا: عطططن افجطططرالا:  وُحطططمم ،اف اري والتبسطططيالشطططفارية األ طططذ ت
مطن أجط  افنننطت  علط ذسطتثمار لأ لطة  كمطا ُحطممت  تماكو. -  اكارممر للمرور عرب  املطلوبة

 لاونغو ومد شقر ومذوي وموريتانيا ونيجااي.واإايوبيا و امبيا 

 سياسة امللكية الفكرية  

مللايطة الفاريطة. املت لقطة تسياسطا: الحطيا ة ف البلطداأ األرريقيطة  أيضطا  يطدعم األوناتطا   -51
يطا أول سياسطة و نيطة ف أرريقاعتمد: و ار  التجار  والاناعة ف جنطو   ،2018أاير/مايو ف و 

لسياسطة ذ  ارضت ال ناحطر الر يسطية هلطاألوناتا . وعُ  وهو أمر  عم  ،مللاية الفاريةبشأأ ا البلد
بنطال القطدرا: ف جمطال حقطوا  ُقدمت املساعد  بشأأ كما  ،نظمها األوناتا  أانال حلقا: عم 

 امللاية الفارية.

 املعلوماك والتصالك كتكنولويبيا  

يسططاعد األوناتططا  البلططداأ األرريقيططة علطط   ي طططة بي ططة مواتيططة لذسططتفا   مططن الفططر  الطططيت  -52
مطن أجط  النهطو  سطتخدام هطذ  التانولوجيطا: ةتانولوجيطا: امل لومطا: واةتاطاة: و  تتيحها

 التجار  افلانونية. عن  ريهلتجار  ت

 للتجارة اإللكرتونية واعاهييةالتجارة اإللكرتونية   

لتجطططار  افلانونيطططة. تها املت لقطططة تيسطططاعد األوناتطططا  حاليطططا  روانطططدا ف إعطططدا  اسطططناتيجي -53
: سططاعد  مؤسسططاملالتجططار  افلانونيططة لت زيططز التجططار  احملليططة و  اةسططتفا   مططن ططد  روانططدا إىل و 

 التادير إىل األسواا افقليمية والدولية. احلجم اا عل  الاغا  واملتوسطة األعمال
 سطاعد   ، ميط  الشطركال مبطا ر  التجطار  افلانونيطة تلت طاوأ مط  ،األوناتا  كما يقوم -54

التجططار  جمططال أحططب  تقيططيم ا اهزيططة ف و لذقتاططا  الرقمططو.  حتقيططه ا اهزيططةأقطط  البلططداأ منططوا  علطط  
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 تلنظطططر إىل أأ ،مطططن أقططط  البلطططداأ منطططوا   لطططدإ كثطططارقمطططو أولويطططة متزايطططد  افلانونيطططة واةقتاطططا  ال
، 2018ف عطططام وقطططام األوناتطططا  اةقتاطططا  الرقمطططو يتوسططط  ويغططططو املزيطططد مطططن أنشططططة األعمطططال. 

إبمتطام إجطرال  ، حاومتطا أملانيطا والسطويد واف طار املتاامط  امل طز  هطم  - بطدعم مطن شطركال ف التنميطة
 ف جمطال السياسطا:توحطيا: تضمنت بلداأ  مية  ا ساحلية ف أرريقيا ب هتت لسب ة تقييما: 

 ةقتاا  الرقمو.لد ول إىل اهذ  البلداأ ل جاهزيةبشأأ كيفية حتسس 
 ومفوضطططية ،اجتمططط  ممثلطططوأ عطططن بلطططداأ  طططر  أرريقيطططا ،2018تشطططرين األول/أكتطططوبر ف و  -55

التجططار  مططن الشططركال ف مبططا ر  وتسطط ة  ،األوناتططا و  ،اةحتططا  اةقتاططا ي والنقططدي لغططر  أرريقيططا
جهططططد مشططططن  للنظططططر ف مسططططتقب  التجططططار  إ ططططار افلانونيططططة  ميطططط  الشططططركال ف وا ططططا و و ف 
سطططناتيجية إقليميطططة جديطططد  للتجطططار  افلانونيطططة. ةافلانونيطططة ف املنطقطططة وحتديطططد امل طططا  البطططار   

  جططار  افلانونيططة الططيت أجراهططا األوناتططا  ف املنطقططة أنططلجاهزيططة للتلتقييمططا: السططري ة الأظهططر: و 
الفططر  افمنا يططة الططيت  النطططاا لذسططتفا   تلاامطط  مططنحاجططة إىل مشططاري  إحططذح واسطط ة  توجططد

قططناح ةو  نقططاف اة تنططاالتحديططد  أساسططا  قططواي  التقييمططا:  وأاتحططتتتيحهططا التجططار  افلانونيططة. 
ف إعطدا  إسطناتيجية إقليميطة للتجطار  افلانونيطة ف   طو هو أول ال م   حلقةكانت و احللول. 

عططن  ، وهطو مططا أسطفر عططم التاامط  افقليمططومططن أجط  يطا أرريقاةحتطا  اةقتاططا ي والنقطدي لغططر  
 جمموعة من التوحيا: الر ية.وض  
قا مططة علطط  األوناتططا  حلقططة عمطط  متاب ططة ف مد شططقر  نظ ططم ،2018ررباير /ف شططبافو  -56

نظططم األوناتططا  حلقططة ال مطط  و بشططأأ ا وانططا القانونيططة للتجططار  افلانونيططة.  لشخاططواحلضططور ا
تلت طططططاوأ مططططط  و ار  التجطططططار  وو ار  ال طططططدل و ررطططططة التجطططططار  و نطططططة تنميطططططة التجطططططار  افلانونيطططططة ف 

مططن السططلطة القضططا ية واحلاومططة والقطططا   يمشططار  مد شططقر  100شططار  أكثططر مططن و مد شططقر. 
هطذا النشطاف جطزل مطن و . 2017هطذا املوضطو  ف عطام  بشطأأاخلا  ف أول  ور  عل  افنننطت 

 أنشطة بنال القدرا: املخطا هلا ف مد شقر واليت ترعاها حاومة رنلندا.

 لقتصاداك األفريقيةتعود ةلفائدة على ايبعب تعددية األريراف  -ا د 
 ام إىل منظمة التجارة العامليةالنضم  

ف ساعد األوناتا  البلداأ األرريقية ف احلاول عل  عضوية منظمة التجطار  ال امليطة أو  -57
 ، اف ططار املتاامطط  امل ططز   عططن  ريططه ،يقططدم األوناتططا و أأ تاططب  أعضططال أكثططر ر اليططة ف املنظمططة. 

 ظام التجاري ال املو.ملشاركة ف النف إ ار س يها إىل البلداأ إىل االدعم 
إايوبيطططا إىل قطططدم األوناتطططا  املسطططاعد   ،وف جمطططال اةنضطططمام إىل منظمطططة التجطططار  ال امليطططة -58
 زا ططر وجططزر القمططر والسططو اأ والاططومال و ينيططا اةسططتوا ية ف مفاوضططا: اةنضططمام إىل منظمططة وا

طط ،ذل وكططالتجططار  ال امليططة.  لبلططداأ املنضططمة حططديثا  الططيت ا إىل  واحطط  األوناتططا  تقططدمي الططدعم املوج 
حططططذحا: افحتططططداي: إمنا يططططة م ينططططة ف تنفيططططذ التزامططططا: منظمططططة التجططططار  ال امليططططة و  تواجطططط  عططططا  

 اي.كابو را ي وليرب و سيشي   هذ  البلداأقانونية. ومن بس ال
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 املعونة من أيبب التجارة  

إىل جانطا حطندوا  ، طز ف طار املتاامط  املمن وكطاة: ااألوناتا  وكالة شرياة نشطة  -59
النقد الدويل ومركز التجار  الدولية وبر مج األمم املتحد  افمنا و والبن  الطدويل ومنظمطة التجطار  

يسططاعد أقطط  البلططداأ منططوا  علطط  املشططاركة بنشططاف  ،هططو بططر مج مت ططد  املططاحنس وهططذا اف ططارال امليططة. 
ف التجطار   الطيت تواجط  امل و قطا: تطذلي   عل اعن  ريه مساعد أكرب ف النظام التجاري ال املو 

ا تار ال ديد من أق  البلطداأ منطوا  ف أرريقيطا األوناتطا  لياطوأ وكالتط  الرا طد  وقد جانا ال ر . 
تنفيطططذ ماطططفورا: افجطططرالا: لالتاامططط  التجطططاري و    املت لقطططة بتشطططخيص حالطططةلتحطططدي(  راسطططات

 هوريططة الاونغططو الدأقرا يططة إىل املسططاعد  التقنيططة  حاليططا  يقططدم األوناتططا  و الدراسططا:. الططوار   ف 
 لتاام  التجاري.ا ا املت لقة بتشخيص حالةلتحدي(  راسته

اخلطططدما:  لتقطططدمي مقطططد را   ماتبططط  افقليمططو ألرريقيطططا شطططرياا   عطططن  ريطططهأحططب  األوناتطططا  و  -60
ذل الفططططن  اةستشططططارية بشططططأأ التاامطططط  التجططططاري والسياسططططا: وبنططططال القططططدرا: ف أرريقيططططا. و طططط

ُقدم  عم األوناتا  ف املقام األول إىل مفوضطية اةحتطا  األرريقطو وأعضطا ها ف  ،املشمولة تلتقرير
نطقطططة التجطططار  احلطططر  القاريطططة األرريقيطططة. وكانطططت جمطططاة: الطططدعم احملطططد   هطططو   املت لقطططةاملفاوضطططا: 

وتقطدمي  ؛إعطدا  ا طداول الزمنيطةو  ؛إجرال الدراسطا: الفنيطةواليت مشلت  ،اةنتهال من املرحلة األوىل
وقُططططدم الططططدعم أيضططططا  مططططن أجطططط  إ ططططذا األعمططططال . ، وتنظططططيم حلقططططا: عمطططط  ططططدما: استشططططارية

وإعطدا  مشطاري   ،الدراسطا: الفنيطةإجطرال مطن املفاوضطا:. ومشط   لط   الثانيطةللمرحلة  التحضاية
 اةقتاا ية افقليمية. ا ماعا: وتقدمي الدعم إىل ،التفاو  حاو 

ماتططططا  أعططططدهاالططططيت  التجططططار  والتنميططططة،بشططططأأ أ يطططط  أتت  ا: ططططد  سلسططططلة حططططوار و  -61
 ،األوناتا  افقليمو ألرريقيا تلت اوأ م  مفوضية اةحتا  األرريقو وبر مج األمم املتحد  افمنا و

، 2018تشطرين األول/أكتطوبر ف و إىل ت زيز احلطوار بشطأأ التجطار  مطن أجط  التنميطة ف أ يط  أتت. 
 هذ  القضية. حفز النقا  بشأأف  األمر الذي أسهم ،كاأ موضو  احلوار هو اهلجر  والتجار 

 متكني األفارقة والستثمار   مستقبلهم -اءه 
 التجارة رانمج التدري    جما  عن ريريي  املوانئ ناء قدراك مسؤويل   

 بطططدعم أجططط  التجطططار ق ف إ طططار قالتطططدريا مطططنبطططر مج األوناتطططا  ف ار  املطططوانئ  يضططططل  -62
تنارسية. الو  متسمة تلافال جمتم ا: املوانئ ف البلداأ النامية اليت تس   إىل حتقيه إ ار  موانئ 

يقططوم الططرب مج إبنشططال شططباا: مططوانئ  ،لتنميططة اةقتاططا يةت والنهططو لططزاي   التططدرقا: التجاريططة و 
 للايا : ال امة واخلاحة والدولية.

ف املا طة  27 ،ملوانئمن مديري امديرا   398بر مج إ ار  املوانئ   و  ،2018ف عام و  -63
بنططال القططدرا: ف جمططال اف ار  احلديثططة لتططدريا بشططأأ ت ،بلططدا  أرريقيططا   12مططن  ،مططنهم مططن النسططال

األ يطة يشطهد علط   إمناهذ  األنشطة إىل حد كبا  هو اليت مو لتالبلداأ النامية  وكوأللموانئ. 
 أيضططا  بططر مج التططدريا ف جمططال التجططار   مطط  ويقيمتطط  علطط  أر  الواقطط . علطط  مج و لططرب ل البالغططة

مناة ألححا   يتي ما  ،ا نو بلداأ بس  املبا ة: الدولية وعمليا: التبا ل ريماعل  ت زيز 
 لتفاع  واملشاركة بطريقة مستدامة.متا نهم من ااملالحة الدوليس وافقليميس 
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 اإلحصائية األفريقية على تعييي عملية رسم السياساكالنظم  ناء قدراك   

يت ططاوأ مطط  إ ار  افحاططالا: ف اةحتططا  اةقتاططا ي  2013األوناتططا  منططذ عططام ظطط   -64
أ وا: إحاطططا ية لقيطططا  وحتليططط  التجطططار  ف اخلطططدما:  علططط  اسطططتحداتوالنقطططدي لغطططر  أرريقيطططا 

سياسا: للخدما:  ابتااراةحتا  عل  من شأنا أأ تساعد البلداأ الثمانية األعضال ف ياوأ 
 ومسطططتهدرا: هطططذا. لبلطططداأ اةحتطططا  مططط  أهطططدا  التنميطططة اةجتماعيطططة واةقتاطططا ية تاطططوأ متوارقطططة
ططط اسطططتحداتاملشطططرو  هطططو  الطططدعم ف وتقطططدمي  ؛قة  مططط  البيطططا : وم ا تهطططا ونشطططرهاأسطططاليا منس 

 ،2018حزيراأ/يونيطططط   فو وبنططططال قاعططططد  بيططططا : إحاططططا ية مشططططنكة.  ؛األسططططاليا هططططذ تطبيططططه 
 لالعططدا عمطط  ف  اكططار  حلقططةاستضططا  األوناتططا  واةحتططا  اةقتاططا ي والنقططدي لغططر  أرريقيططا 

 حلقطططةقطططد: عُ  ،2019آ ار/مطططار  ف و شطططام  للتجطططار  ف اخلطططدما:. استقاطططا و ألول مسططط  
 املس  ومناقشة النتا ج. ةست را  ،او:  يفوارب ،عم  ف أبيدجاأ

 اإلنرتنت على: دوراك واعتباراك نوع اعنسالتجارة   

لمطرأ  لتماطس حتقيطه الف  واعتبطارا: نطو  ا طن التجطار   بشطأأاألوناتطا   ُتسهم أعمال -65
علطط  سياسططا: اةقتاططا  الالططو األرريقيططة ان ااسططا: تسططليا الضططول علطط   عططن  ريططهف أرريقيططا 

املسطاوا  بطس ا نسطس  ان طدامأو تدمي  اليت فله امل و قا:توضي  عن  ريه و اعتبارا: نو  ا ن  
 .توضيحا  قا ما  عل   راسا: احلاة: افررا ية القطرية ف أرريقيا

املمطول  واعتبطارا: نطو  ا طن التجطار   بشطأأوك نار من عناحر مشطرو  بنطال القطدرا:  -66
نططو  ا: اعتبططار بشططأأ التجططار  و  ت ليميططةاألوناتططا  حزمططة  اسططتحدت ،السططويد ورنلنططدامططن حاططوميت 

 د  مبا ر  الت لم عن و افنننت.  عل من جملدين و ور  تدريبية   ليذ  تتضمن احلزمة و ا ن . 
ب ططد هططذ  إىل تزويططد األكططا أيس واملسططؤولس احلاططوميس وأعضططال التمطط  املططدين ف البلططداأ الناميططة 

 نطو  ا طن بطس التجطار  و اةجتطا  حتليط  ال ذقطة الثنا يطة مطن أجط  وأق  البلداأ منوا  ن وا: حتليلية 
حى انأ إنتطاج جرإ وقد  .اعتبارا: نو  ا ن تراعو وإجرال حبوت وتقدمي توحيا: سياساتية 

ف  2018عطططام  إنتطططاج نسطططخةجطططرإ و افنننطططت.  علططط لطططدور  التدريبيطططة القياسطططية نسطططن مطططن اأربططط  
 مطن بيطنهم ،لحة للطدور من أححا  املاشخاا   79 حنو وا تا .2018أاير/مايو ومتو /يولي  

افنننطت والطدور   علط بنطال  علط  جنطاح الطدور  التدريبيطة القياسطية و . بلطدا  أرريقيطا   14مشاركوأ مطن 
السططوا املشططنكة لشططرا أرريقيططا وا نططو  األرريقططو ألحططحا  املاططلحة ف الططيت نُظمططت افقليميططة 

إضططارية مطط  النكيططز علطط   ةت ليميططمططوار  واسططتحدت  ططور األوناتططا   ،2017ف عططام  (الاوميسططا)
 اعططة شططرا أرريقيططا وا ماعططة و ططا  ،جنططو  الاططحرال الاططربإالواق ططة منطقتططس أ ططريس ف أرريقيططا 
التجطار   بشطأأافنننت  اليت نُظمت عل استضارت الدور  التدريبية و . افمنا ية للجنو  األرريقو
ال ذمطططة وقطططد مت منظمطططة  جطططاح.مطططنهم أمتطططوا الطططدور  بن 47 ،مشطططاركا   86 واعتبطططارا: نطططو  ا طططن 

 علطططط الوحططططد  الت ليميططططة والططططدور  التدريبيططططة واسططططتحدات تطططططوير لدعم الططططالتجاريططططة لشططططرا أرريقيططططا 
استضارت  ور  و ف املا ة من املشاركس ف الدور  أأ الدور  ممتا  .  63 ورأإ ما نسبت افنننت. 

 62 نطططو  ا طططن اعتبطططارا: التجطططار  و  بشطططأأعلططط  افنننطططت  ا ماعطططة افمنا يطططة للجنطططو  األرريقطططو
 الدور  بنجاح. منهم أمت وا 37 ؛مشاركا  
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 نوع اعنس سياساتية  ش ن اعتباراكالدعوة وتوصياك نشاط البحوث و   

ال ذمة التجاريطة لشطرا أرريقيطا، أحطد ا منظمة أحدر األوناتا  تقريرين، ف إ ار شراكة م   -67
 ا طن قاعتبطارا: نطو  علط  التجطار  و  ان ااسطات شرا أرريقيا    ماعةقالتاام  افقليمو ب نواأ 

(East African Community Regional Integration: Trade and Gender Implications)  ،وان طر
 أرريقيططاق شططرا  اعطةنططو  ا ططن  ف اعتبطارا: سياسططا: جتاريطة تراعططو  لرسططم املناحطرالططدعو  نشطاف ق
(Advocating for Gender-sensitive Trade Policymaking in the East African Community).  جطرإ و

ظمططت تلت ططاوأ مطط  عمطط  إقليميططة نُ  أانططال حلقططة 2018أاير/مططايو ف نططاويب ف  التقريططرينإحططدار 
والتجار   اعتبارا: نو  ا ن يبح( التقرير الر يسو قضااي و ال ذمة التجارية لشرا أرريقيا.  منظمة
 احليططا . وجططو  تقيططيم ماططا التاامطط  افقليمططو علطط  توظيططف النسططال بغيططة  ةاخلمسطط ا ماعططةداأ ف بلطط

املسططاوا  بططس  أوجطط  ان ططدامأ يططة وضطط  جمموعططة مططن السياسططا: املختلفططة مل ا ططة علطط  يؤكططد  هططوو 
 استفا   كاملة. ضماأ استفا   النسال من التجار  الدوليةلا نسس و 

عقططد األوناتططا  اططذت حلقطططا:  راسططية و نيططة عططن املطططرأ  ف  ،2019أبري  /ف نيسططاأو  -68
تقطططدمي النتطططا ج بغيطططة التجططار   طططا الر يطططة عططرب احلطططدو  ف مطططذوي و هوريططة تنزانيطططا املتحطططد  و امبيططا 

احلططدو   املططرأ  ف التجططار   طططا  ططا الططوار   ف تقريططر األوناتططا  امل نططوأ ق السياسططاتيةوالتوحططيا: 
أاتحطت و . 2019ُنشر: ف عطام  ، هورية تنزانيا املتحد  و امبياقو مذوي  الر ية عرب احلدو  ف
 ا: مطططط  ا هططططا: الو نيططططة حططططاحبة املاططططلحة بشططططأأمناقشططططفجططططرال فرحططططة الاحللقططططا: الدراسططططية 
ملططططرأ  ف التجططططار  عططططرب احلططططدو  والوسططططا   املمانططططة فحططططذح املطروحططططة أمططططام االتحططططداي: والفططططر  

النتطا ج بطس ج الدراسطة تطدمِّ وهطذ  لتجطار   طا الر يطة عطرب احلطدو . ا الطيت ت طن احلواجز التجاريطة 
ومناقشططططا:  املاططططلحة ا هططططا: احلاوميططططة حططططاحبةمطططط  الططططيت ُأجريططططت واملشططططاورا: املتوح طططط  إليهططططا 

لتقاطو  ب ثطة أانطالقطد: والطيت عُ  ،جمموعا: النكيز م  التجار الر يس و ا الطر يس عطرب احلطدو 
ممثذ  من رابطا:  40عينة من  عل  افنننت اليت ُأجريت عل احلقا ه والدراسا: اةستقاا ية 

التططاجرا: الاططغاا: ال ططامذ: علطط  التجططار  عططرب احلططدو  ومنظمططا: التمطط  املططدين ال املططة مطط  
 رة.عرب احلدو  ف البلداأ الثذاة املستهد   نطاا حغا أو  ا ر و

     قلقواعطططد وافجطططرالا:بشطططأأ ا التطططاجر الاطططغا ليططط  قاتطططا  أيضطططا  وايقطططة ب نطططواأ وأمت األون -69
(A Small-scale Trader’s Guide to Rules and Procedures)،  لتو ي هططا أانططال أنشطططة بنططال

الطذي يسطتجيا لطنقص  ،الطدلي  وهطذاالقدرا: اليت سينظمها األوناتا  عل  ستة حطدو  خمتطار . 
ططارمططن املتوقطط  أأ يططزو   ،عططام ف امل لومططا:  ،تمل لومططا: األساسططية عططن حقططوقهم والتزامططا م التج 

 القواعد وافجرالا:.عن و 
عل  إارال ت لمهطم وتطدريبهم مطن  األرارقةالسياسا:  واض ويواح  األوناتا  مساعد  و  -70

 .166بر مج الفقر   ف إ ارالبشري  اهلااملباشر  للقار  وتراكم رأ  حتقيه الفا د أج  
األعمططال عقططد األوناتططا   ورتططس إقليميتططس بشططأأ القضططااي الر يسططية املدرجططة ف جططدول و  -71

شطططراكة مططط  م هطططد الدراسطططا: الدبلوماسطططية ف إ طططار الطططدويل للمسطططؤولس احلاطططوميس،  اةقتاطططا ي
 كططططانوأ األول/  6تشططططرين الثططططاين/نورمرب إىل  25ف الفططططن  مططططن و ار  اخلارجيططططة املاططططرية )التططططاب  لطططط

آ ار/مططار   25مططن ف الفططن  ( وجام ططة نططاويب، بططدعم مططن و ار   ارجيططة كينيططا )2018 سططمرب ي
مططن األوناتططا  علطط  اةسططتثمار ف رأ  املططال البشططري  إسططهام(. وركططز 2019نيسططاأ/أبري   5إىل 
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ركطططز بطططر مج بنطططال و مؤسسطططا: عامطططة أقطططوإ بوجططط   طططا . إجيطططا  عطططام و  بوجططط  تنميطططة أرريقيطططا أجططط 
 طا  ،املختلفطة لقضطااي اةقتاطا يةتالقدرا: بشا  ر يسو عل  ت زيز م ررة املسؤولس احلاوميس 

واةسطططتثمار األجنططط  املباشطططر وتيسطططا  ،والتجطططار  واتفاقطططا: التجطططار  ،ف  لططط  التنميطططة اةقتاطططا ية
شخاطططا  مطططن واضططط و  42   األوناتطططا  ر   ،والتانولوجيطططا واةبتاطططار. وف هطططذا الاطططد  ،التجطططار 

تفضطارة إىل و اةقتاطا ا: الناميطة وأقط  البلطداأ منطوا . بلطداأ بلطدا  أرريقيطا  مطن  25السياسا: من 
مطن أجط   2019-2018 ورا: قاطا  ف الفطن   166بطر مج الفقطر   نظ طم ،الدورا: افقليمية

 طططن رطططيهم ممثلطططو  ،جنيطططفماتطططا األمطططم املتحطططد  ف لطططدإ الب ثطططا: الدا مطططة  املنططدوبس ال طططاملس ف
األوناتطا  بشطأأ  حبطوتهذ  الطدورا: التدريبيطة أحطدت امل لومطا: عطن  وقدمتالبلداأ األرريقية. 

طط املشططنكة بططسقضططااي التجططار  والتنميططة  مطط  مواضططي  تططناوح بططس حططيا ة سياسططا: جتاريططة  ، االش 
بشططا  تجطار  ال وممارسططة ،املسطاوا  وان ططداموالتجطار   ،اعتبطارا: نططو  ا طن تراعططو للجميط  شطاملة 
 حتقيه أهدا  التنمية املستدامة. بغيةأرض  

 العام الت ث تقييم  -واو 
 املوارد املالية  

 النفقطا: الاليطةيقطدر أأ  ،2018ريما يت لطه تملطوار  املاليطة املخااطة ألرريقيطا ف عطام  -72
 ، وةرا   17 505 936 قد بلط رريقيا أل  عما  عل  املشاري  الو نية وافقليمية واألقاليمية املارورة 

 النفقا:. جممو ف املا ة من  40وهو ما أث  

 األونكتاد أعما أتث    

، ف أرريقيططا ف ةسطة جمططاة: نتططا جاملضطططل  اطا األوناتطا   ماطا أعمططالأاطن تلخططيص  -73
وحتسططس القططدر   ،وم ا ططة مططوا ن الضطط ف وبنططال القططدر  علطط  التايططف ،  حتويطط  اةقتاططا ا:هططو

وتعتبططار األوناتططا  ومتاططس النططا  واةسططتثمار ف مسططتقبلهم.  ،وإاططرال ت د يططة األ ططرا  ،التنارسطية
ف  رإنطط  حق ططه ،تلتجططار  املتاططلةالتجططار  والقضططااي خباططو  ألمططم املتحططد  ف ااهلي ططة الرا ططد  هططو 

لتجططار  والتاامطط  افقليمطططو علططط  الططاة: التاليططة  ت زيطططز ا ماططاا  ملحوظططا   2019-2018الفططن  
واحلفططا   ؛تسططخا تانولوجيططا: امل لومططا: واةتاططاة:و  ؛بنططال القططدرا: افنتاجيططةو  ؛واةسططتثمار

ططط ف أرريقيطططا. للجميططط  اهليالطططو الشطططام   تحطططو للت بغيطططة الت جيططط   الطططديوأ علططط  القطططدر  علططط  حتم 
  ف هذا الاد ةسة أمثلة وتُ ر  أ    

تفططاا إنشططال منطقططة التجططار  احلططر  القاريططة ت املت لقططةف جمططال  عططم املفاوضططا:  )أ( 
ت و البحططط ططدما: يشططار  األوناتططا  بنشطططاف ف تقططدمي اخلططدما: اةستشطططارية التقنيططة و  ،األرريقيططة

 ؛(1وبنال القدرا: ف م ظم جماة: املفاوضا: )اف ار 
سو ف  عم تنفيذ اتفاا تيسطا قام األوناتا  بدور ر ي ،ف جمال تيسا التجار  ) ( 

 ؛التجار  ومتاس اللجاأ الو نية لتيسا التجار 
حتسططس منططاخ اةسططتثمار مططن أجطط  قططدم األوناتططا  الططدعم  ،ف جمططال اةسططتثمار )ج( 

 ؛واألعمال ف أرريقيا وتوجي  اةستثمار إىل تنظيم املشاري 
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 رسطططماتطططا  املسطططاعد  ف قطططدم األون قيطططا  القطططدرا: افنتاجيطططة،تقيطططيم و ف جمطططال  ) ( 
 ؛السياسا: القا مة عل  األ لة

 و  األوناتا  البلداأ األرريقية  الديوأ،القدر  عل  حتم   ف جمال رحد وإ ار   )هط( 
 هة بشأأ إ ار  الديوأ.خبدما: استشارية تقنية موج  

    


