
GE.18-12159(A) 



 جملس التجارة والتنمية
 والستون، اجلزء الثاينالدورة اخلامسة 

 2018تشرين األول/أكتوبر  4-1جنيف، 
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 2017األحداث البارزة الرئيسية يف عام  -أوالً  
املسامهات يف التظاهرات الدولية الرئيسية اليت كان هلا أثر على وضع السياساات  -ألف 

 يف أفريقيا
، سييي وأ  ييا أثيير ع ييى أ ري يييا 2017التظيياارات الدوليييا التاليييا، اليي  أعقيمييت   عييا   -1

 وبرانمج عم  األون تاً   أ ري يا:
الييدول األعضيياد   االحتيياً األ ري ييه ع ييى اتفيياة إنشيياد منط ييا الت ييارم وق عييت  )أ( 
األون تاً بدور رئيسه   ًعيم تصيميم واضط هب  .2018ال ارم األ ري يا   آذار/مار    احلرم 

 راد بشأأ منط ا الت ارم احلرم   ال ارم األ ري يا؛  بناد توا ق   اآلو االتفاة 
مييؤ ر ر يييهب املسييتو  بشييأأ   جنيييف بسويسييرا   تشييرين األول/أكتييوبر، ع ييد  )ب( 

  إطار الدورم اخلامسا الجتماع اخلرباد املتعدً السنوات وكاأ ذلك اتفاقات االستثمار الدوليا، 
 .أجي  بنياد ال يدرات اانتاجييا والتنمييا املسيتداما بشأأ االستثمار واالبت ار وتنظيم املشاريهب مين

عيين  ل ييادا ع ييى ايياما ت ييك الييدورماألون تيياً، شلشييراكا مييهب ال  نييا االقتصيياًيا أل ري يييا، وع ييد 
 االتفاة؛ مناملتع ق شالستثمار  عن الفص و  اأ ري ي  عمو  االستثمار  قانوأ

شلتعيياوأ مييهب   ومييا روانييدا   روانييدا،  األون تيياً ع ييد، 2017   وز/يولييي   )ج( 
قمييا ل شييباب   عمييو  أ ري يييا عيين تنظيييم املشيياريهب احلييرم أط ييق وبييرانمج األمييم املتحييدم اا ييائه، 

 شييباب األ ري ييه الفرلييا ل تفاعيي  مييهب ل ت اييلا التظيياارمأات ييو  .Youth Connekt Africaع يهيا 
األون تيياً لييد   ستشييار اخلييا واملاألميي  العييا  لتون تيياً و قيياًم ال ييارم، ييين  يييهم رئييي  روانييدا 

 .وأعمال جتاريا لغريم إبقاما مشاريهبالشباب  مباًرم بشأأ

 أثر املكتب اإلقليمي ألفريقيا -ابء 
األون تيياً تعزيييز أثيير إىل ، 201٥امل تييب ااق يمييه أل ري يييا، منييل إنشييائ    عييا   سييعى -2

تياجيييات مفوضييييا االحتييياً األ ري يييه و عاليييا عم ييييا حت ييييق نتيييائج إ ائييييا لفائيييدم إ ري ييييا، وت بييييا ا 
ويوالييي  امل تيييب  .ل تنميييا املسيييتداما والييدول األعضييياد  يهيييا بشييأأ كيفييييا اسيييتةدا  الت يييارم أًاما 

ااق يمه ال يا  بدور رائد   ت دمي املساعدم الت نيا ال  يتيحها األون تاً بناد ع يى الط يب، ميهب 
و يمييا  . ييداأ األ ري يييا   اجملييال الت ييارداضييط ع اييلا املنظمييا بييدور  اسييم   بنيياد قييدرات الب

 ي ه اجملاالت الرئيسيا ال  ينصب ع يها ال كيز:
 ؛ال ارم األ ري يا  منط ا الت ارم احلرم  )أ( 
 تيسري الت ارم؛ )ب( 
 تطوير املؤسسات الصغريم واملتوسطا احل م؛ )ج( 
 االستثمار؛ )ً( 
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 ييييييراً  الب ييييييداأ إىل و  (1)ااق يميييييييات ييييييدمي الييييييدعم إىل اجلماعييييييات االقتصيييييياًيا  )ه( 
 .األ ري يا

عميي  األون تيياً بشييأأ الت ييارم   أ ري يييا التعيياوأ   ييىأتثييري امل تييب ااق يمييه عويشييم   -3
الييدول إىل و  املفوضييياإىل  الفييياجلييارد بيي  األون تيياً ومفوضيييا االحتيياً األ ري ييه، وت ييدمي الييدعم 

، شيييييار  2017كتيييييوبر وتشيييييرين الثيييييا /نو مرب تشيييييرين األول/أو و  أاير/ميييييايو  .األعضييييياد  يهيييييا
ال ارييا األ ري ييا   ملنط ا الت ارم احلرم ع داا منتد  املفاوضات اجتماعات أربعا األون تاً   

   األون تيياً مييواًر تنظيميييا لييدعم تصييميم االتفيياةذلييك، قييد   عيين  ضيي ا و  .  أًييي  أشش وأبوجييا
د االومييين املتوقيييهب أأ  .والتفييياوش بشيييأن  كسييير احليييواجز الييي  تعييي ش الت يييارم بييي  إىل  اة تفيييييييًؤ
وقيمييييا إجييييياً  يييير  جديييييدم ل م تمعييييات ااي يييييا األ ري يييييا لييييزايًم   ييييم إىل الب ييييداأ األ ري يييييا و 

  . التحول ا ي  ه   أ ري يارييسومن مث تأسواة إضا يا، اقتحا  الصاًرات من خ ل 
صياغا اس اتي يات ل  ي  األعضاد وال  األون تاً العم  مهب االحتاً األ ري ه والدولو -4

تنفييييل االييي  ات املتع  يييا بتيسيييري لجمييياالت رئيسييييا   التنمييييا الشيييام ا واملسيييتداما وسياسيييات 
وقيد   األون تياً  .ع ى املنا سا لصناعا األ ري يااأمهيا حموريا   تعزيز قدرم   تسهالت ارم، ال  ت

أميا  .م ع يى اسي اتي يت    جميال تيسيري الت يارمالدعم ل حتاً األ ري ه   وضهب ال مسات األخري 
نشيياد ادعم الييالت ييارم   يد  بييرانمج التم يي    جمييال تيسيري ع يى الصييعيدين الييوطي وااق يمييه، 

هج اليييدعم ل ييين   أيضييياا وقيييد  األون تييياً  .أ ري ييييا عميييو وتعزييييز ال  ييياأ الوطنييييا لتيسيييري الت يييارم   
  اجلماعيييييا ااق يمييييييا  سياسيييييات اخليييييدمات اتتعراضييييياس  سييييي اتي يات التنوييييييهب الااق يمييييييا 

 .ماعا شرة أ ري ياجلاالقتصاًيا لدول غرب أ ري يا واس اتي يا الت ارم والتنميا اخلمسيا 
تطيييوير املشييياريهب الصيييغريم واملتوسيييطا   ل اتتعزييييز ال يييدر ع يييى امل تيييب ااق يميييه وعمييي   -٥

اللد جرت املؤ ر العامله لتعمال احلرم  سياة   املع ًواملنتد  الوزارد األ ري ه  أثنادو  .أ ري يا
 بشيأأب داأ أ ري يا الت يارب  مدع اتوزراد   ومتباًل نوب أ ري يا، جب  جواانسربغ   عاليات 

 .بصييورم أ ضيي  م  يي  املؤسسييات الصييغريم واملتوسييطا احل ييم   ب ييداهاليي  ن يينهم  ييا  يفيييا ال
ه الشييييؤوأ مييييو فكبييييري األميييي  العييييا  لتون تيييياً و  ِقبيييي أل يييييت ك متيييياأ ميييين    اييييلا التظيييياارم،و 

  .لشراكا اجلديدم من أج  تنميا أ ري يالد  ااالقتصاًيا 

 نتائج وأثر األنشطة اليت يضطلع هبا األونكتاد دعماً ألفريقيا  -اً اثني 
 األفريقية اتاالقتصاد حتويل -ألف 

يا عم ييا الغيرش منهيا ًعيم حت ي ت حبوث وسياسات األون تاً توليات سياسات ت د   -6
تسيييريهب تنميتهييا املسيييتداما وتيسييري انيييدماج ايييلا ميين أجييي  حتوييي  اقتصييياًا ا   الب ييداأ األ ري ييييا 

 .املنط ا   االقتصاً العامله

__________ 

اجلماعيييا االقتصييياًيا ليييدول غيييرب أ ري يييا، والسيييوة املشييي كا لشيييرة أ ري ييييا واجلنيييوب األ ري يييه،  يييدخ    ذليييك )1)
  .ومجاعا شرة أ ري يا، واجلماعا اا ائيا ل  نوب األ ري ه
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 احلصول على الطاقة  
احلصيول ع يى  :2017واا ت ريير أقي  الب يداأ  ي  تشرين الثا /نو مرب، أط يق األون تياً  -7

وععرضيت أثنياد  .ليسيوتوو  السينغالو  زامبيياو مجهورييا تنزانييا املتحيدم    لالتحيو  إىل  املفضيهالطاقا 
 اليي  تضييمنها اييلا الت ريييرشلسياسييات  املتصيي ارسييائ  الرئيسيييا و النتييائج عم يييات ااطيي ة اييلا ال

واا أقيي  الب ييداأ  ييويوجييد    .است شييفت إم انيييا احلصييول ع ييى الطاقييا   الب ييداأ النامييياالييلد 
منيل   تزاييد مسيتمر نسيبا ايلا الالسي اأ اليلين ال لصي وأ ع يى ال هيرشد، و مين  ربكالنسبا األ
وال ييييت الت رييييير أأ توسيييييهب احلصييييول ع ييييى الطاقييييا احلديثييييا ال ا يييييا واملوثييييوة  ييييا  .1٩٩0عييييا  

  واملتيسرم الت  فا أمر  اسم لتنميا ال درات اانتاجيا والتحو ل ا ي  ه، و  تعزيز النميو الشيام
وشاضيييا ا إىل ذليييك، شيييد ً الت ريييير ع يييى احلاجيييا إىل سياسيييات بشيييأأ تعزييييز شيييب ات  .ل  مييييهب

ال هييييرشد وإًارم و وييييي  قطيييياع ال هييييرشد   ت ييييك الب ييييداأ، واسييييتغ ل معاًلييييا الطاقييييا والتحييييول، 
 .واألبعاً الدوليا

 قطاع السياحة إلحداث التحّول اهليكلي  
  خدميا  يو : السييا ا 2017 ميا االقتصاًيا   أ ري ياالتنت رير  أعط ق ،   وز/يولي  -8

وحبث الت رير العراقيي  الرئيسييا  .  العديد من الب داأ األ ري يا شام  قاًر ع ى إ داث التحو ل
اط ة إم اانت قطياع السييا ا ل مسيامها   إ يداث التحيو ل ا ي  يه ع ى لعيد السياسات 

ع يى  أيضياا وسي   الت ريير الضيود  .تغ يب ع يى ايلا العراقيي وقد   توليات سياساتيا عن كيفيا ال
تنيياول ال يفيييا اليي  عاجلييا التحييدايت اليي  تواجيي  التنميييا املسييتداما   أ ري يييا و ملال طيياع إم يياانت 

ات يا وذليك إبز النميو الشيام  ل  مييهب ييالسييا ا، إذا ميا أ سين اسيتغ ل ، تعز  يتسىن  ا ل طياع
؛ وتعزييييز التنويييهب االقتصيياًد عييين  يييهم الف يييراد والنسيياد والشييبابالفيير  ل فتييات الضيييعيفا، ييين 

وأعربيت  .وتعزييز السي م واألمين ؛ًعم السيا ا ًاخ  املنط اطريق أسواة السيا ا املتةصصا؛ و 
اليي   ضييرت اجلييزد الر يييهب املسييتو  املتع ييق شسييتغ ل إم يياانت  ،(2)الو ييًو واجملموعييات ااق يميييا

تحيول   أ ري ييا أثنياد اليدورم السينويا الرابعيا ال ال ياًر ع يى إ يداثنمو التح يق لالسيا ا قطاع 
م والسيييت  جمل يييي  الت يييارم والتنميييييا شلبحييييث عيييين تر يبهيييا  ،  جنيييييف   أي ول/سيييبتمرب املع يييًو

  .اللد تضمن  الت رير والتح ي 
ييا   األون تياً س سي ا مين    يات العمي  التدريب أجير الف م املشمولا شلت رير،  أثنادو  -٩

 واضييعوبنيياد ال ييدرات البشييريا واملؤسسيييا ل  هييات ذات املصيي حا األ ري يييا ) اييد ت إىلأ ري يييا 
السياسات، واملفاوضوأ الت اريوأ واجملتمهب املد  وألحاب املشاريهب( من أج  استغ ل الفير  

 . الناشتا عن قطاع اخلدمات والت ارم   اخلدمات
 األفارقة املنخرطني يف مفاوضات جتارة اخلدماتبناء قدرات املسؤولني التجاريني   

جيزدا ال يت يزأ مين وتشي    قتصاًات الوطنييا ل شلنسبا يويا أمهيا اخلدمات ت تسه  -10
اياكي  أساسييا  وجيًواألايداف ع يى  ايلا حت يق العدييد مينويتوقف  .أاداف التنميا املستداما

ون ين أأ تفييد اخليدمات  .يهميا معياا اجلمييهب ع  صيول إم انييا دم األًاد وخدمات أساسيا و جي  
 طييياع اخليييدمات، وايييو أمييير شلييي  األمهييييا ل تحيييول لز ال يييدرم التنا سييييا ييييتعز    والفعاليييااانتاجييييا 

ليسيوتو و روانيدا و دعم أوغنيدا لتابعا   إطار املنشطا أباألون تاً  اضط هبو  .االقتصاًد   أ ري يا
__________ 

  والص ؛ وزنبابود؛ وكينيا. 77 االحتاً األورويب؛ وإثيوبيا؛ واجملموعا األ ري يا؛ وجمموعا الي )2)
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دعم وبنياد ليو  إطيار اجلهيًو املسيتمرم  .ماتاخليد ا   جميال  تنفيل عم يات استعراش سياسا 
  تشيرين ، األون تياًعمي  ال ضيااي الت ارييا،   قدرات املؤسسات البحثيا والتدريبييا   أ ري ييا 

الت اريييييا   أ ري يييييا    اتالسياسيييمركييييز التيييدريب ع ييييى تعزييييز تعاونيييي  ميييهب  ، ع ييييىأكتيييوبراألول/
  .بشأأ اخلدمات ًورم تدريبياوأجر  مجهوريا تنزانيا املتحدم 

و  إطار الدعم املستمر امل يد  إىل اجلماعيات االقتصياًيا ااق يمييا، شيرع األون تياً    -11
واييه جلماعييا االقتصيياًيا لييدول غييرب أ ري يييا، ا   ب ييداأاخلييدمات  اتسياسييلإعييداً اسييتعراش 

ايلا رمه إىل ًعم الت ام  ااق يميه وضيماأ االتسياة   املواقيف التفاوضييا ليدول ت العم يا ال 
 .  خمت ف اايا   الت اريا اجلماعا

 االقتصادي و ل اهليكلي التحوّ إلحداث تسخري االستثمار واالستفادة من التكنولوجيا   
 ث وحت يييي البحييي املتمث يييا  عييين طرييييق ركيييائز عم ييي  اليييث ث  انشيييطأباألون تييياً  يضيييط هب -12

وت دمي املساعدم الت نيا، وبناد توا ق اآلراد مين أجي  مسياعدم الب يداأ األ ري ييا ع يى  السياسات،
 .قتصاًا اال هي  ا تحوي  الز تسةري االستثمار ااي ه واألجنيب شعتبارمها وسي ا حتف  

داأ  ب ييل ًعمييااألون تيياً  جيريهييااسييتعراش سياسييات االسييتثمار اليي  وتشيي   عم يييات  -13
وتع يييي  عم يييييات االسييييتعراش اييييلا نتيييييائج  .األ ري يييييا   جييييلب االسييييتثمار األجنيييييب املباشيييير

الدراسيييييات التشةيصييييييا الييييي  جيريهيييييا األون تييييياً بشيييييأأ األطييييير ال انونييييييا والتنظيمييييييا واملؤسسييييييا 
الفي م املشيمولا شلت ريير،  وأثناد .ل ستثمار املةصص ل   ب د، وحتدً جماالت التحس  املم ن

اسييييتعراش عم يييييات األون تيييياً اسييييتعراش سياسييييا االسييييتثمار   غامبيييييا، وبييييدأ التحضييييري ل أجنييييز
دو  وتشيياً السياسييات االسييتثماريا   أنغييوال اسييتعراش نتييائج ت رييير عيين تنفيييل ونعشيير ال .كييابو  ييرًي
اسييتعراش سياسييات  عيين تنفيييل نتييائج ت ريييرشعييرع   إعييداً الو  ،سياسييا االسييتثمار   موريشيييو 

األون تيييياً، شلتعيييياوأ ميييهب البنييييك الدو /مؤسسييييا التموييييي  الدوليييييا وقييييد    .االسيييتثمار   ني ييييرياي
 .يا ل ينياسياسا االستثمار الكينيا، مساعدم ت نيا   وضهب   - وبرانمج األمم املتحدم اا ائه

 عاليا    أًاما ت نولوجييا املع وميات واالتصياالت وتش   عم يات استعراش سياسيات  -14
 االستعراشو دف عم يات  .ل االقتصاًد   أ ري ياالتحو   ا داثاالستفاًم من الت نولوجيا 

إىل مساعدم الب داأ ع ى تسةري إم اانت ت نولوجيا املع ومات واالتصاالت لتعزييز ال يدرم  الا
 تهااس اتي ي مصر رمسياا وأط  ت  .ل ا ي  هالتنا سيا، وتعزيز النمو االقتصاًد، وتش يهب التحو  

الييي  واييه االسيي اتي يا ، 2017الوطنيييا اجلديييدم ل ت ييارم اال  ونيييا   كيييانوأ األول/ًيسييمرب 
وبناد ع يى ط يب مين  .وضعت شالش ا  ب  األون تاً ووزارم االتصاالت وت نولوجيا املع ومات

يا وطنييييا ل ت يييارم وزارم الت يييارم والصيييناعا   روانيييدا، بيييدأ األون تييياً العمييي  ع يييى وضيييهب اسييي اتي 
 .2018  أي ول/سبتمرب  يتوقهب االنتهاد منهااال  ونيا 

تعزييييز مفييييدم   ، ل صييياًرات اخلضيييرادأًوات أخييير ، مثييي  االستعراضيييات الوطنييييا ومثيييا  -1٥
رمييه إىل تويسييعى األون تيياً إىل ب ييوغ أاييداف  .ل بيتييااملراعيييا  ييياا واانتاجيييسيي اتي يات الت ار اال

ال سيييما مييا  ، ل بيتييااملراعيييا  ييياا واانتاجيييسيي اتي يات الت ار االوتعزيييز  يييااملناخ اتتغييري مواجهييا ال
و  إطييييار تنفيييييل اييييلا املشيييياريهب   إثيوبيييييا والسيييينغال  .االقتصيييياً األخضيييير كيييياأ منهييييا لصيييياح

   يا ومدغش ر واملغرب  دف تعزيز الصاًرات   قطياع املنت يات اخلضيراد، ع يد األون تياً 
اجلهات ذات املص حا بشأأ الصاًرات اخلضراد   مدغش ر والسنغال    عم  وطنيا لفائدم
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ل صيياًرات   الييوطني  االستعراضييا  وز/يولييي  وتشييرين األول/أكتييوبر ع ييى التييوا ، ونشيير ت رييير
 .ل  طاع الزراعه   ك  من مدغش ر واملغرب    وز/يولي  اخلضراد
ال  جيريهيا األون تياً  ولوجيا واالبت اراستعراش سياسات الع م والت ن دف عم يات و  -16

قدرا ا   جماالت الع م والت نولوجيا واالبت ار من أجي  بنياد ال يدرات  إىل ًعم الب داأ   تنميا
و  تشييرين األول/أكتييوبر، أجنييز األون تيياً اسييتعراش  .ااقتصيياًا   ل تحييو  إ ييداث الاانتاجيييا و 

وشيار  سيتوأ مين أليحاب املصي حا واخليرباد    .روانيدا   الع م والت نولوجيا واالبت يار اسياس
ًورم تدريبيييا عيين االبت ييار ع ييدت    نسيياد، 10ميينهم الع ييم والت نولوجيييا واالبت ييار،  سياسييات

وبييدأ األون تيياً العميي   .الع ييم والت نولوجيييا واالبت ييار اتأثنيياد    ييا عميي  وطنيييا بشييأأ سياسيي
الفيي م  أثنييادعثييات قييا  بعييدم ب، و إثيوبيييا  البت ييار سياسييا الع ييم والت نولوجيييا وااسييتعراش بشييأأ 

  .املشمولا شلت رير  دف ًعم وضهب سياسات الع م والت نولوجيا واالبت ار

 معاجلة نقاط الضعف يف االقتصادات األفريقية وبناء قدرهتا على التكيف -ابء 
اقتصيياًا ا بسييبب اعتماًاييا  اشاشييايسياعد األون تيياً الب ييداأ األ ري يييا ع ييى احلييد ميين  -17

ع ى الس هب األساسيا، وع ى البحث عن  ر  ليزايًم قيميا مضيا ا إىل أنشيطتها االقتصياًيا مين 
 ، وذلك ع ى النحو التا :الس هب األساسيا، يا   ذلك الس هب الزراعيا

فيييييه آب/أغسيييييط ، نشييييير   :ىل حبيييييوثإًاا اسيييييتنا يات يييييدمي تولييييييات سياسيييييات )أ( 
واا عيين ليياًرات األمسييا  والتنميييا االقتصيياًيا   ب ييداأ خمتييارم ميين أقيي  الب ييداأ  ييراا األون تيياً ت رييي

اي  ،جزر ال مر، بنغ ًيا ،)أوغندا و يدً الت ريير ال ييًو الي  تعي ش  .(ميا ار ،موزامبيق ،كمبًو
 ؛بشأأ أ ض  السب  ل تغ ب ع يها اتياتوليات سياسوقد    طاع التطوير 

: يييا   قطيياع الصييناعات االسييتةراجيا   أ ري يييا الوسييطىتعزيييز الييرواب  اا ائ )ب( 
مشروع تعزيز قدرم اجلماعا االقتصياًيا ليدول وسي  أ ري ييا ع يى تيدعيم اليرواب  اا ائييا    إطار

  املبيياًرم   تشيياً و اييلا تنفيييل  مييناألون تيياً سيينت  أهييى قطيياع الصييناعات االسييتةراجيا،   
ممنيابر إل  ونييا ة إطي  أيضياا وجير   .مجهوريا ال ونغيو  يافير  االسيتثمار عين الع وميات ي ميزًو

 ؛من خ ل املباًرم ال   عد ًت
ال طين   شيرة أ ري ييا واجلنيوب مشيت ات حتس  ال يما املضا ا من منت ات  )ج( 
األون تيياً، شلتعيياوأ مييهب ال  نييا االقتصيياًيا أل ري يييا والسييوة املشيي كا لشييرة يع ييف األ ري ييه: 

مجهورييييا و ايييلا ال يميييا املضييا ا   أوغنيييدا بشييأأ أ ري يييا واجلنيييوب األ ري يييه، ع ييى تنفييييل مشيييروع 
األون تاً    ات عم  لبناد ال درات الوطنيا   زمبابود  ع دو  .زمبابودو زامبيا و تنزانيا املتحدم 

زامبيييا )كييانوأ األول/ًيسييمرب( و مجهوريييا تنزانيييا املتحييدم )تشييرين الثييا /نو مرب( و بتمرب( )أي ول/سيي
  .ال طنمشت ات تطوير منت ات لدعم لب داأ   تنفيل خط  عم ها الوطنيا قد  الو 

وذليييك اليييديوأ  آلاثرتعيييرش الب يييداأ األ ري ييييا  ع يييى ت  ييييص ًرجيييايسييياعد األون تييياً و  -18
يا ت نييا حميدًم ا يدف بشيأأ إًارم اليديوأ مين خي ل بيرانمج املسياعدم خبدمات استشار  اتزويداب

الييييدعم إىل  التيييابهب لتون تييياً الييييربانمجايييلا وي يييد   .الت نييييا ونظيييا  إًارم اليييديوأ والتح ييييي  امليييا 
من أج  تعزيز قدرا ا ع ى إًارم ًيوهيا بطري يا  عاليا ومسيتداما، واا الب داأ الناميا وأق  الب داأ  

اييا ل حييد ميين الف يير وحت يييق التنميييا واحل ييم الرشيييدجل اا ًعميي  22وي ييد  الييربانمج الييدعم إىل  .هًو
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 اليربانمج الف م املشيمولا شلت ريير، قيد  أثنادو  .من أج  تعزيز قدرا ا ع ى إًارم ًيوها اأ ري يداا ب 
اأ  وإىل اسييتعراش احلييوا ت، عم يييات وضييهب إ صييادات الييديوأ الوطنيييا و  بشييأأالييدعم إىل السييًو

 .ليديوأش املتع  يا بيياانتالإعيداً جيداول زمنييا ل تح يق مين ليحا  بشأأزمبابود و توغو و أنغوال 
  أ ري ييا ت ييم م اتيب  يا منظمات ًوليا  4و اأ ري ي اا و د 2٥  ضر و  تشرين الثا /نو مرب،

ا وإًارم اليديوأ ز ع يى اليديوأ اخلارجييا وااي ييإًارم الديوأ رك  بشأأ احلاًد عشر  ألون تاًامؤ ر 
  .واملاليا العاما

ًارم املتع يق إب ايتمشروع بشأأ ااطيار التنظيميه واملؤسسيع ى تنفيل األون تاً  يع فو  -1٩
مخسييا ميين أقيي  م ييررد السياسييات   اييلا اجملييال   قييدرات  يهييدف إىل حتسيي الييديوأ السييياًيا 

، مييؤ ر إًارم الييديوأ املييلكورم آنفيياا  أثنييادو  .)توغييو وموريتانيييا( اأ ري ييي  داأ   ييمنهييا بي   واا،الب ييداأ  يي
اليي  ن يين اختياراييا األميياكن  لبحييث مسييألا ييدت اجتماعييات مييهب نث يي  ميين توغييو وموريتانيييا عع 

، أجريييييت جولييييا ًراسيييييا   املغييييرب، 2018و  شييييباا/ رباير  .امل ب ييييا جلولييييا الدراسييييياا اجييييراد
وقعد مت ملديرد شؤوأ الديوأ إ اطا عين ااطيار املؤسسيايت والتنظيميه اليلد ل يم مسيألا إًارم 

  .الديوأ   ذلك الب د
و  تشييرين الثييا /نو مرب، ع ييد األون تيياً الييدورم األوىل لفريييق اخلييرباد احل ييومه الييدو   -20

واييو  -أمييور أخيير ، التييد  ات املاليييا غييري املشييروعا    مج ييا،  ييي انقييا  ييي  التنميييااملعييي بتمو 
يييييزت  .أمهييييييا خاليييييا شلنسيييييبا إىل عيييييدً مييييين الب يييييداأ األ ري يييييياي تسيييييه موضيييييوع  التولييييييات ورك 
يياا ع ى ًور الب داأ املاحنا   حت يق األاداف املتفق ع يهيا ًول اتيا املنبث ا عن الا الدورمالسياس

م ا حيا اجلرنيا والفسيياً  ع ييى  مسيياعدم الب يداأ النامييا و  ،ملسيياعدم اا ائييا الرمسيياا مين  ييث
  .املرتبطا شلتهرب الضرييب والتد  ات املاليا غري املشروعا

األون تيياً، شلشييراكا مييهب معهييد ااًارم االقتصيياًيا  ع ييدالفيي م املشييمولا شلت رييير،  أثنييادو  -21
تعزييز   يدفأاي   10مليدم  ا واجلنيوب األ ري يه،    يا عمي  إق يميياال  يا واملاليا   شرة أ ري يي

التح ييق ميين لييحا بييياانت الييديوأ ع ييى قواعييد  العميي  بصييورم منه يييا ع ييىقييدرم الب ييداأ ع ييى 
مر يق إًارم الييديوأ إىل بعثيات شلشيراكا مييهب البنيك اليدو ، شيار  األون تيياً   و  .بيياانت اليديوأ

ضيييا ا إىل ذليييك، و  إطيييار التعييياوأ املسيييتمر ميييهب شاو  .مدغشييي رأوغنيييدا وبييينن وجيبيييويت وزامبييييا و 
نظيييا  إًارم اليييديوأ والتح يييي  امليييا  ميييهب االحتييياً األورويب وبيييرانمج األميييم املتحيييدم عِمييي  الشيييركاد، 

  . مساعدم الت نيا   أ ري يالتنفيل مشاريهب  ع ىاا ائه ومصرف التنميا األ ري ه 
 حنو لف ا عامليا جديدم -ما بعد الت شف : 2017 لعا  ت رير الت ارم والتنميا  د وي -22

الضييعف اليي  تفرزاييا العوملييا والنظييا   أوجيي إىل الب ييداأ األ ري يييا بشييأأ كيفيييا التعاميي  مييهب  نصييائ 
امليواًر والسياسيات واالي  ات،  بتو ر التوليفا املط وبا من ،وير  الا الت رير أن  .املا  الدو 
لتح ييق أايداف التنمييا املسيتداما وتعزييز النتيائج الي ز  شيد االسيتثمار اجملتميهب اليدو   يستطيهب 
  .جلميهب ع ى الصعيدين العامله والوطيا ال  تعًو شلفائدم ع ىاملستداما 

والب ييداأ واا مثي  أقيي  الب يداأ  يي ،وييدعم األون تيياً الفتيات الضييعيفا مين الب ييداأ األ ري يييا -23
 بطرة شىت: حتم  الصدماتع ى ضعفها وبناد قدر ا  بابأسالناميا غري السا  يا، لت اوز 

  تشيييرين األول/أكتيييوبر، ع يييد األون تييياً    يييا  السيييم يا:تعزييييز الصييياًرات  )أ( 
األمسيا  مين أقي    جميال لييد عم  إق يمييا   موزامبييق لفائيدم واضيعه السياسيات واملمارسي  
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بنيياد قييدرات جمموعييا  إطييار مشييروع بشييأأتنييدرج    ييا العميي  اييلا   و  .  أ ري ييياواا الب ييداأ  يي
، ايييلا ونتي يييا حل  ييا العميي  .التحسيي  لييياًرا ا السييم يا وتنويعهييواا خمتييارم ميين أقيي  الب يييداأ  يي

جيبييويت و جييزر ال ميير و ميين أوغنييدا  امييرأم، 3٥ميينهم األمسييا ،    قطيياع ليييد خبييرياا  83اكتسييب 
 جمييال  املط وبييا السيي ما واالسييتداما   جمييال اسييتيفاد معييايري  ،موزامبيييق مهيياراتو موريشيييو  و 

ات  اجلييارد لوضييهب   عم يي ،   إطيياروع ييد األون تيياً .التوريييد ال ييرب   أسييواة  السييم ياالييواًر
 وطنيييييا   روانييييدا   نيسيييياأ/ ال ييييدرات اانتاجيييييا،    ييييا عميييي بشييييأأ مؤشييييرات قاب ييييا ل  يييييا  

  ؛2018 أبري 
األ  يار  لطير ملدم يو  وا د عاا تمابناد ال درات اانتاجيا: ع د األون تاً اج )ب( 

 ،(3)تميم املتحيدماتبعيا لكيياانت   معيدمين  نيث  11 يشياركابشأأ ال درات اانتاجيا   جنيف 
وكياأ االجتمياع يهيدف إىل  .(4)ومؤسسيات األكاًنييا ،ومنظمات إق يميا مث  أمانيا ال ومنوليث

التعيياوأ بشييأأ وضييهب مؤشييرات قاب ييا ال ييدرات اانتاجيييا وتشيي يهب املزيييد ميين مسييألا  هييم  سيي حت
  الفريييق الر يييهب  حميي  مناقشييا أيضيياا  ال ييدرات اانتاجيييا   جمييالاألون تيياً وكيياأ عميي   .ل  يييا 

ماملسيييتو    إطيييار اليييدورم الرابعيييا والسيييت  جمل ييي  الت يييارم والتنمييييا     جنييييف   أي يييول/ املع يييًو
  تنفييييل اجملييياالت ذات األولوييييا اجتمييياع اخليييرباد بشيييأأ سييب  ووسيييائ  حتسييي  وكيييللك  ،سييبتمرب

  .  جنيف   تشرين الثا /نو مرب ول املع ًواسطنباملتفق ع يها   برانمج عم  
مين  تيا  لتسيهي  خروجهياواا وي د  األون تاً اليدعم الت يي إىل الب يداأ األ ري ييا األقي   ي -24

ا واخلييييدمات االستشيييياريا إىل و ييييلا الصييييفا، قييييد  األون تيييياً املسيييياعدم الت نييييي .أقيييي  الب ييييداأ  ييييواا 
أقي  الب يداأ الب يد مين  ةيروج مين وضيهب الي  تواجههيا لتحدايت ال  وما غينيا االستوائيا بشأأ 

 .2017   وز/يولي   من الا الوضهب ما أً  إىل خروج الب دواو  واا، 
وليول إىل   األون تاً املشيورم السياسياتيا واملسياعدم الت نييا بشيأأ قواعيد املنشيأ والوي د   -2٥

 لتحسييي و  إطيييار اجلهيييًو اجلارييييا  .االسيييتفاًم مييين األ ضييي يات الت ارييييا حتسييي األسيييواة بغييييا 
  ال يييانوأ  العم ييييااجملييياالت  هيييا همو واا هب السياسيييات   أقييي  الب يييداأ  ييي  جميييال وضيييهيييارات امل

املسائ  املتع  ا شلوليول بي  رسيو  ، يا   ذلك االقتصاًيا الدوليااالقتصاًد الدو  والسياسا 
األون تياً واملعهيد اجليامعه ع يد ، والتنازالت   جمال اخليدماتوقواعد املنشأ وال حتديد  صص 

 ؛بشيييأأ قواعيييد املنشيييأ   الت يييارم الدولييييا ،  أاير/ميييايو، األورويب    يييا ًراسييييا تدريبييييا تنفيلييييا
  إطيييار العيييام     جنييييف واا الب يييداأ  يييأقييي   ملنيييدويب ،  تشيييرين األول/أكتيييوبر،    يييا عمييي و 

وتناولييت  .نظمييا الت ييارم العامليييامل التابعييال  نييا املعنيييا ب واعييد املنشييأ  امل بيي التحضييري ل جتميياع 
ت ضيي يات ل إىل إشييعارات الب ييداأ األعضيياد املاحنيياًاا اسييتناحت ييي  ولييياغا قواعييد املنشييأ  تيياأاحل  

)امليؤ ر اليوزارد العاشير واا املنشأ التفضي يا لصاح أق  الب داأ  امتثاال ل  رار الوزارد بشأأ قواعد 
  واا جمموعيا أقي  الب يداأ  ياألون تاً إشيعارات  ورلد .(201٥ملنظما الت ارم العامليا، نريويب، 

األ ضي يا ل وليول إىل األسيواة بي  رسيو  وبيي  معيدالت اسيتةدا  بشيأأ منظميا الت يارم العاملييا 

__________ 

االقتصيياًيا واالجتماعيييا، ومركييز الت ييارم الدوليييا، وبييرانمج األمييم املتحييدم اا ييائه، منظمييا األمييم إًارم الشييؤوأ  )3)
  .املتحدم ل تنميا الصناعيا

جامعيا  و السياسيات العاميا، والتح ي    جمال بحوث ل كينيا   معهدو  ،لسياسات اا ائياتح ي  البوتسواان  معهد )4)
  .كانبريا
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االستشييياريا بشيييأأ والبيييياانت ع يييى ليييياغا امليييلكرات  ايييلا اجملموعيييادم ومسييياعحتدييييد  صيييص 
 .  منظما الت ارم العاملياواا املسائ  املتع  ا أبق  الب داأ  

 االقتصادات األفريقيةاملنافسة يف  علىقدرة الحتسني  -جيم 
وذلييييك  لتحسيييي  قييييدر ا ع ييييى املنا سيييياالب ييييداأ األ ري يييييا  إىل دعماليييياألون تيييياً  ي ييييد   -26

 .كفادم أجهز ا احل وميا وحت يق توزيهب أ ض  ل مها  بي  الدوليا واألسيواةيساعد ا ع ى تعزيز  
دعم ميين خيي ل إنشيياد أطيير تنظيميييا وقانونيييا جديييدم، وإًخييال تن يحييات ع ييى ويت سييد اييلا اليي
 أط يموضيهب عين طرييق ذكياد اليوعه، و ًراسييا ا، وتنظييم    يات وحتسي  تنفييلاااألطر ال ائما 

 .املستةدم وات ت ئم ا تياجات أً
زايًم كفييادم عميي  األسييواة والييدول   أ ري يييا وذلييك ميين خيي ل    م األون تيياًويسييهِ  -27

الفييي م  وأثنييياد . املنا سيييا ووضيييهب السياسيييات اخلاليييا شملنا سيييا   ال يييارم انو أنشيييطت  املتع  يييا ب ييي
إنفييياذ ع يييى  يييدرات التعزييييز عييين أنشيييطا متصييي ا يشيييروع  بعيييدماألون تييياً  قيييا املشيييمولا شلت ريييير، 

 الت ارييا تن يي  إعي أ املنا سيا وعمي  ع يى تسيهي ، إثيوبييااملنا سا ومحاييا املسيته ك   سياسا 
ييي .ومحاييييا املسيييته ك   ذليييك الب يييد سييي طا لق األون تييياً جوليييا ًراسييييا وعييي وم ع يييى ذليييك، نس 

 .ملسيته ك   تشيرين الثيا /نو مرب منا سا ومحاييا الزامبيا ل  نا اال إىلاملنا سا ومحايا املسته ك 
 لعيييم م املتع  يييا شألسيييواةمع وميييات ل  مت يييام ا  اا ، أط  يييت إثيوبييييا نظامييي2018و  آذار/ميييار  

 .املزارع  واملسته    عن األسواة لفائدممع ومات ًقي ا و  الوقت املناسب اات ا 
بشييأأ  جديييداا  إق يمييياا  برانجميياا  ،  ال ييامريوأ   تشييرين الثييا /نو مرب، أط ييق األون تيياًو  -28

نث يه ب يداأ اجلماعيا االقتصياًيا حبضيور سياسات املنا سا ومحايا املسته ك ملنط ا وس  أ ري يا 
وع ييد    ييا عميي  إق يميييا ملييدم أربعييا أاي  ملناقشييا قواعييد املنا سييا املن  حييا  .لييدول وسيي  أ ري يييا

قبيي  و  .ا بشييأأ محايييا املسييته    املنط ييال  ماعييا االقتصيياًيا واقييرار مشييروع املبيياً  التوجيهييي
، ع يييد األون تييياً    يييات عمييي  تشييياوريا ميييهب اليييدول األعضييياد   ايييلا    يييا العمييي  ااق يمييييا

   زيراأ/يونيييييي  وتشيييييرين األول/أكتيييييوبر وتشيييييرين الثيييييا /نو مرب   تشييييياً االقتصييييياًيا اجلماعيييييا 
 .ومجهوريا أ ري يا الوسطى وغابوأ وال امريوأ وال ونغو

الت اميي   لتعزيييزالشييرة األوسيي  وأييال أ ري يييا ع ييد بييرانمج  ،  كييانوأ األول/ًيسييمربو   -28
فائيدم املستفيدم    يا عمي  تدريبييا إق يمييا بشيأأ إنفياذ قيوان  املنا سيا لاملنط ا ااق يمه لب داأ 

وشعييرع   إجييراد  .املغييربو مصيير و  اجلزائييرو تييون   تشييم الب ييداأ، اليي   ت ييكسيي طات املنا سييا   
   ييات عميي  تدريبيييا وع ييدت  .املييرأم أنشييطا اقتصيياًيا   ب ييداأ املنط ييا قييدرم إتييياأ عيينراسييا ً

األعميييال التييزا  ت املسييته    و مجعيييااملبيياً  التوجيهيييا بشييأأ  عاليييا الوكيياالت و  اقييرارإق يميييا 
مايييييييا املسييييييته ك لفائييييييدم ب ييييييداأ الشييييييرة األوسيييييي  وأييييييال أ ري يييييييا   شييييييباا/ رباير حبالت اريييييييا 

 .، ع ى التوا 2018ونيساأ/أبري  
األون تيييياً  ا بيييي شيييي كعع ييييدت   جنيييييف    ييييا عميييي  تدريبيييييا م، 2017و   وز/يولييييي   -30

سي طات فائيدم الملنا سيا ل  املسيائ  املتع  يا شبشأأ ت نيات التح ييق  املنصفا ت ارم ل نياالياشوال  نا 
  .الشرة األوس  وأال أ ري يامنط ا ب داأ نث   من بعض  حبضور ملنا ساا املعنيا شاأل ري ي
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مشييييروع  سيييياب ل تنميييييا بشييييأأ السياسييييات اا ائيييييا لتح يييييق  ييييو اقتصيييياًد  و  إطييييار -31
تحديييد ب   املنط ييا، يييا   ذلييكالتصيينيهب ااق يمييه يييدعم األون تيياً مسييتدا    اجلنييوب األ ري ييه، 

ع يد األون تياً  ،و  تشيرين األول/أكتيوبر .تنمييا س سي  ال يميا ااق يمييا لدعمالسياسات العاما 
جتمييياع اخليييرباد املتعيييدً السييينوات بشيييأأ تعزييييز البيتيييا االقتصييياًيا املواتييييا ع يييى مجييييهب ال اليييدورم األوىل

 حبثييت  ييي املسييتوايت لييدعم التنميييا الشييام ا واملسييتداما، ولتشيي يهب الت اميي  والتعيياوأ االقتصيياًي ، 
  . ا ع ى ًرب التنميا املتا اوب األ ري ه والفر  اقتصاًات اجلن ال  تواجههاالتحدايت 

وي ييد  األون تيياً إىل الب ييداأ األ ري يييا إرشيياًات عم يييا عيين كيفيييا تسييةري الت ييارم أًاما  -32
ل االقتصييياًد وحتسييي  ايييلا الب يييداأ سياسيييا ا الت ارييييا بغييييا تعزييييز قيييدرا ا التنا سييييا   ل تحيييو  

وي ييييد   .  س سيييي  ال يمييييا ااق يميييييا والعامليييييا انييييدماجهاوتيسييييري  األسييييواة ااق يميييييا والعامليييييا
   جمييالاألون تيياً مسيياعدم ت نيييا مباشييرم إىل الب ييداأ األ ري يييا واجلماعييات االقتصيياًيا ااق يميييا 

 ع ى النحو التا : التدابري غري التعريفيا
التدابري : فياالتدابري غري التعري   جمالبناد قدرات املسؤول  الت اري  األ ارقا  )أ( 

أمييا  الت ييارم وتعييوة قييدرات أ ري يييا ع ييى ااسييها    حت يييق التنميييا  تضييهب  ييواجزغييري التعريفيييا 
الييي  احليييواجز الت نييييا أنيييواع وحتتييياج الب يييداأ األ ري ييييا إىل حتدييييد  .املسيييتداما مييين خييي ل الت يييارم

 ؛لتنميا االقتصاًياإم اانت الت ارم لإلسها    ا استغ لمن أج    ا ومعاجلتهاجتار  تع ش
ت دمي الدعم املستمر ل ب داأ األ ري يا بشأأ التدابري غري التعريفيا، ييا   ذليك  )ب( 

وبنيياد ع ييى ط ييب  .بنيياد مهييارات واضييعه السياسييات األ ارقييا   اييلا اجمليياللعيين طريييق التييدريب 
جلنييوب األ ري ييه السييوة املشيي كا لشييرة أ ري يييا وا واييه ،اجلماعييات االقتصيياًيا ااق يميييا الييث ث

مجيييهب البيييياانت عييين  األون تييياً ومجاعيييا شيييرة أ ري ييييا واجلماعيييا اا ائييييا ل  نيييوب األ ري يييه، ًعيييم
 الشيييفا يا بشيييأأ ايييلا التيييدابري خطيييوم حنيييو حتسييي شعتبيييار ذليييك  ،التيييدابري غيييري التعريفييييا الشيييام ا

م بشيييأأ عمييي  الوبعيييد االنتهييياد مييين    يييات  .جتريبيييياا  ري يييياأ  ب يييداا  12   مجيييهب البيييياانت املع يييًو
جر  موريشيو ، و م ود و زمبابود و مجهوريا تنزانيا املتحدم و  بوتسواانو أوغندا    اا وطنيوإقراراا 
احلييواجز   آليييا اجلماعيات اليث ث بشييأأ اابي غ عين بيياانت عين التييدابري غيري اجلمركييا إًراج ال

العيييييامله نظيييييا  القاعيييييدم بيييييياانت   و ( www.tradebarriers.org)ورليييييداا وإزالتهييييياغيييييري اجلمركييييييا 
 (؛ trains.unctad.org)  تح ي ت واملع ومات الت اريال

اليدورم احلاًييا عشيرم ل ميؤ ر ع يد األون تياً، أثنياد ذات ل ا:  تظااراتع د  )ج( 
ماليييوزارد ملنظميييا الت يييارم العاملييييا   تناوليييت مواضييييهب تظييياارات  كيييانوأ األول/ًيسيييمرب،  املع يييًو

 ،األمسييا  قطيياع ليييدوااعيياانت امل دمييا إىل  ،األمسييا وجتييارم الت ييارد املتعييدً األطييراف، النظييا  
لب يييداأ األ ري ييييا املشييياركا   امليييداوالت واملفاوضيييات سيييامهت   تزوييييد ا ،والتيييدابري غيييري التعريفييييا

 شملع ومات ال  حتتاجها؛ الوزاريا
اآل  لت هيز البياانت اجلمركيا برانمج نظا  األون تاً تيسري الت ارم عن طريق  )ً( 

ا)   إطييييار اييييلا الييييربانمج، س سيييي ا ميييين الييييدورات  ،2017عع ييييدت   عييييا   :(بييييرانمج أسييييي ًو
لبنييياد ال يييدرات بشيييأأ نظيييا  التشيييغي  اآل  ل بيييياانت اجلمركييييا لفائيييدم إًارات اجلميييار   التدريبييييا

إىل ضيماأ اسيتداما دف  يايلا اجلهيًو  كانيتو  .الوطنيا والس طات الوطنييا لتحصيي  ااييراًات
ب ييداا أ ري ييياا ع ييى زايًم حتصييي  اايييراًات وخفييض مييدم  27وتعزيييز قييدرم طوي ييا األجيي  ل ييربانمج 
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روانيدا    ايتيا ااييراًاتاعتميدت ، 2017و  الربيهب الثيا  مين عيا   .خت يص البضائهب وت اليفي 
ا ل يا  األًاد  ؛نظا  أسي ًو

يع يييييف بنييييياد ال يييييدرات مييييين أجييييي  حتسييييي  اخليييييدمات ال وجسيييييتيا الت ارييييييا:  )ه( 
تنفيييل مشييروع يهييدف إىل بنيياد ع ييى األون تيياً، شلشييراكا مييهب  سيياب األمييم املتحييدم اا ييائه، 

وأ يت أنشيطا ايلا املشيروع ع يد  .ل بضيائهب ن ي  املسيتدا القدرات ب داأ انميا ع ى التحيول إىل 
ايتا تنسيق الن ي   -لفائدم نرَّْد شرة أ ري يا  2018مار  /     عم    شباا/ رباير وآذار

وييدعم األون تياً املميرات  .والعبور   املمر الشيما  ووكاليا تيسيري الن ي  العيابر   املمير األوسي 
ل بضيائهب ن ي  املسيتدا  اسي اتي يات ال  حتديد ووضهب وتنفيل السياسات الراميا إىل تعزيز و ويي  

وأط ييق  .(/https://sft-framework.org)انظيير   ن يي  املسييتدا  ل بضييائهبلون تيياً شسييتةدا  إطييار األ
 ؛األون تاً الا ااطار   تشرين األول/أكتوبر،   ش   منه يا مر  يا متا ا ع ى اان نت

ع ييييى تعميييييم األخييييل شلسياسييييات  بنيييياد قييييدرات املسييييؤول  الت يييياري  األ ارقييييا )و( 
السياسييات تعزيييز إًميياج وتعميييم   أربييهب ب ييداأ  ييدف األون تيياً    ييات عميي   ع ييد الت اريييا:
ميا  و بوركينا  اسيو و وأجر  األون تاً عدم بعثات إىل بنن  .الوطنيا اا ائيا ها  خطط الت اريا

ال  يييياأ التوجيهيييييا أثناداييييا  ليييياًقتوالني يييير   تشييييرين األول/أكتييييوبر وتشييييرين الثييييا /نو مرب، 
د  م يي   املشييروع إىل أمانييا وقعيي .ملشييروعا ع ييىالوطنيييا لإلطييار املت اميي  املعييزز   الب ييداأ األربعييا 

ميييييج  .2018عيييييا   مط يييييهبااطيييييار    ل ت امييييي  الوطنييييييا الدراسيييييا التشةيصييييييا وجييييير  إقيييييرار ًو
تشييرين األول/أكتييوبر    وثي ييا مو ييدم قييدمت   ،شييروعاييلا امل  إطييار اليي  ليييغت  ،الت ييارد

وضيهب الصييغا  بغييا    ا عم  سياب ا لإلقيرار 2018   شباا/ ربايروعع دت  .إىل   وما بنن
  .  بنن النهائيا ل سياسا الت اريا الوطنيا

ع ييى تعميييم إًراج السياسييات الت اريييا   خططهييا واا ويسيياعد األون تيياً أقيي  الب ييداأ  يي -33
و   .املشاريهب ال  وضعت   إطار الا السي  املنساب من األنشيطااا ائيا   سياة عدً من 

الدراسيا التشةيصييا  املنبث يا عين جيراداتاا جمموعاتعميم لمشروع ااطار املت ام  املعزز  سياة
الشيي ا  مييهب ش تاأاستشيياري أاتييبعثأعجريييت عيا   غامبيييا، يصيينتبنيياد سياسييا لل ت اميي  الت ييارد و 

 .عيا وطنييايصينت اتحديد اس اتي يا جتاريا وطنيا وسياسيل ت مص حاذا احل وما وجهات أخر 
  .2018  شباا/ رباير   لا الغرش    ا عم  وطنيا ع دت أثنادأ اقرت الوثي توأع 
مو  إطيييار متابعييييا    ييييا العميييي  الت نيييييا الثنائيييييا األوىل  -34 ، 2016  جيبييييويت    املع ييييًو

جيبوتييييوأ أ و مسيييؤول ييييث عمييي  ، 2017أاير/ميييايو ع يييدت    يييا العمييي  املشييي كا الثانييييا   
  إعيييداً م ييي   مشيييروع ل عمييي   ت يييييم الت يييد  ااييييرز وحتدييييد سيييب  املضيييه قيييدماا  ع يييىأ و إثيوبييييو 

 يتشلتعياوأ ميهب وزار  ويع يف األون تياً، .الت يارمو الن ي  تيسري العبور و والتنسيق املش     جمال 
نييا جل وا  ييتو  .إلطييار املت اميي  املعييززلإق يمييه  عو إثيوبيييا، ع ييى وضييهب مشيير و الت ييارم   جيبييويت 

 .إثيوبيا ع ى املشروع  إلطار املت ام  املعزز ل التوجي  الوطنيا
اييا الراميييا إىل اليي ويج ملنت ا ييا الت  يديييا عيين طريييق و  -3٥ يييدعم األون تيياً الب ييداأ   جهًو

بنن  إىل دعمالو  تشرين الثا /نو مرب، قد  األون تاً  .زايًم قيمتها ومن مثاجلغرا يا،  املؤشرات
عييم النسياد اجلغرا ييا،  املؤشيراتبنياد ال يدرات   جميال ل    ييا  ال ئيه  ضيرأ 24 ات اليي ياملنتِ ًو

الييلد وضييع   ("Gari Sohoui")كاسييا ا   املؤشيير اجلغييرا بشييأأ مارسييات املعميي  العتميياً مدونييا 
   .الت  يديا هنمعار  تناو اما ي ف  واو الوثي ا، إقرار تن ي  و ستعراش و وقمن شاألون تاً، 

https://sft-framework.org/
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 املشاريع  تطوير  
املشيياريهب  الصييغريم واملتوسييطا    (Empretec) يسيياعد بييرانمج األون تيياً لتطييوير املشيياريهب -36

أ ري يييا ع ييى بنيياد قييدرا ا التنا سيييا ميين خيي ل جمموعييا ميين التييدخ ت اايييدًم األاييداف، يييا   
الفييي م  أثنييادو  . الييرواب  الت اريييا بيي  املشييياريهب الصييغريم واملتوسييطا والشييركات ال ييرب ذلييك تعزيييز 

   برانمج تطوير املشياريهب منشأا   إطار اا ز كمر  14املشمولا شلت رير، قد  األون تاً مساعدم إىل 
إىل ًاا اسييتنااخلييدمات االستشيياريا و   ييات العميي  واحل  ييات الدراسيييا  وذلييك عيين طريييقأ ري يييا 

  .إطار سياسات تنظيم املشاريهب ال  يتيحها اتاملناقشاملثبتا   جمال  األًوات واملنابر
مجهورييا تنزانييا املتحيدم    مراكيز بيرانمج تطيوير املشياريهبقيدرم ع ى تعزييز األون تاً  وعم  -37

 مدرب  شييهاًوت  ييى سييتا ميي .ًورات لتييدريب املييدرب  تنظيييمعيين طريييق  وال ييامريوأ وزامبيييا وغامبيييا
بيرانمج تعاوني  ميهب   وميا كينييا، الي  انضيمت إىل شيب ا   األون تياً  وشيرع .ًولياأستاذ مدرب 
   تيدريب لكينييا معهيد  عين طرييق  ،  نيريويب   وما كينييا وع دت .   وز/يولي  تطوير املشاريهب

أربعيا ًولييا مليدم    يا عمي   ت تهيا  تطيوير املشياريهب،  جتريبييا األعميال الت ارييا،    يا عمي  جميال
  .من ب داأ أ ري يا    جمال تطوير املشاريهبمدرشا  20أاي  لتدريب املدرب  ضمت 

ت سييت عع ييدو  .تنظيييم املشيياريهب  جمييال   لييياغا سياسييات  وسيياعد األون تيياً ب ييداان -38
ريييا   مجهو   جمييال تنظيييم املشيياريهب سياسييات البشييأأ وطنيييا أللييحاب املصيي حا    ييات عميي  

تنظيييم خبصييو  اسيي اتي يا وطنيييا  لييياغاال ييامريوأ وأهييت  .وال ييامريوأتنزانيييا املتحييدم وغامبيييا 
 ؛وخطيييا عمييي  وطنييييا لتشييي يهب إنشييياد املشييياريهب الت اريييياا سياسيييعييين ت غامبييييا ع نيييوأ؛ املشييياريهب

و   .تنظييييييم املشييييياريهبخبصيييييو  وطنييييييا أولييييييا  ات مجهورييييييا تنزانييييييا املتحيييييدم اسييييي اتي يقيييييد مو 
، قييييد  األون تيييياً، شلتعيييياوأ مييييهب منظمييييا األمييييم املتحييييدم ل تنميييييا الصييييناعيا، 2018 مييييار /آذار

  .تنظيم املشاريهبخبصو  املساعدم إىل   وما إثيوبيا لوضهب اس اتي يا وطنيا 
املشيييياريهب اتبعييييا لييييربانمج تطييييوير أ ري يييييا  وطنييييياسييييتا نث يييي  ميييين مخسييييا مراكييييز و ضيييير  -3٩

مليييديرد  2017  جنيييف   كييانوأ األول/ًيسييمرب املع ييًو ن االجتميياع السيينود الرابييهب والعشييري
 ماالجتميييياع الييييلد ًا  يييييوم  ل مشييييارك   رلييييا لتبيييياًل خييييربا وأات   .بييييرانمج تطييييوير املشيييياريهب

ملناقشيا املسيائ  االسي اتي يا و  ،ااجنيازات الرئيسييا الي  شيهداا العيا  املاضيهوابراز ، مومنت ا 
  .تطوير املشاريهببربانمج املتص ا  والعم يا
  رواندا منتيد  ملناقشيا  جم   التنمياو األون تاً نظ م ك  من و  كانوأ األول/ًيسمرب،  -40

منييييدوشا  120وشييييار    املنتييييد  حنييييو  .العامييييا اقامييييا املشيييياريهب الت اريييييا   أ ري يييييا اتالسياسيييي
سيييب  ت ويييييا  وااست شيييفاملمارسيييات و  وأ ضييي سيييتفاًم املاليييدرو  اخليييربات و  واب يييداا تبييياًل 20 مث يييوا

احل وميات األ ري ييا، برعاييا الشيراكا اجلديييدم و يدًت  .التعياوأ ع يى الصيعيدين ااق يميه وال يارد
االحتيياً األ ري ييه ل مشيياريهب املتناايييا الصييغر والصييغريم واملتوسييطا اسيي اتي يا ميين أجيي  تنميييا أ ري يييا و 

  .تنظيم املشاريهبمواتيا لنميا و يتا بيتا احل م، السياسات واملباًرات والربامج الراميا إىل ًعم الت
الدعم لب داأ أ ري يا خمتارم لتحديد الفر    جمال الرواب  الت اريا ال  األون تاً  وقد   -41

  زراعيا الزايور والسييا ا املسيتداما )تيرب  أليحاب املشياريهب ااي يي  ب يرب  الشيركات   جميال 
مجهورييا ميزارع    600 ت  يى أكثير مينو  .(زامبييا  عميار )اا جمالمجهوريا تنزانيا املتحدم( و  

 17٥ ، مت تييدريب2017 عييا  و  .ع   زامبيييا املسيياعدمو مشيير لييا ب  200تنزانيييا املتحييدم و



TD/B/65(2)/2 

13 GE.18-12159 

شعتبيييار ذليييك منه ييييا اقاميييا  هالزراعييي اليييربانمجو  تطيييوير املشييياريهب   إطيييار بيييرانمجمزارعييياا تنزانيييياا 
بشييأأ تنظيييم املشيياريهب   املمييون  بن ييا     ييا عميي  تدريبيييا لييغار ميين  60 أكميي ، و املشيياريهب

  .املشاريهبإطار برانمج تطوير 
  األعمال مشاريعو  االستثمار  

ييييدعم األون تييياً التنمييييا   أ ري ييييا مييين خييي ل االسيييتثمار واملشييياريهب، بسيييب  منهيييا تطيييوير  -42
ميين مسيياعدم األون تيياً    اأ ري ييي أب ييدا تواسييتفاً .املييواًر ميين أجيي  تعزيييز بيتييا األعمييال الت اريييا

التنا سيييييا وتعزيييييز جاذبيتهييييا كب ييييداأ مسييييت ب ا  ا ابنيييياد قييييدر  ميييين أجيييي االسييييتثمار واملشيييياريهب جمييييال 
و  أاير/ميايو، سياام األون تياً   املناقشيات بشيأأ  .اجتاريي مشاريهبل ستثمار األجنيب و  إنشاد 

م   التفيياوش ع ييى  صيي  متع ييق شالسييتثمار وثي ييا اارشيياًات العامييا وأعييد اييلا الوثي ييا ل مسيياعد
السيوة املشي كا اتفياة الث ثييا األ ري ييا ل ت يارم احليرم اليلد جييرد التفياوش بشيأن  بي  اًراج    

 .اجلماعا اا ائيا ل  نوب األ ري هو  مجاعا شرة أ ري ياو  لشرة أ ري يا واجلنوب األ ري ه
، العمييي  ميييهب 200٩االسيييتثمار العيييامله لعيييا   ت رييييرع يييى  ووالييي  األون تييياً، شالعتمييياً -43

االسييتثمار الزراعييه املسييؤول ميين أجيي  املنظمييات الدوليييا األخيير  بشييأأ تفعييي  مبيياً  األون تيياً 
م كبيري مالييا  ب داأ أ ري ييا مين تيد  ات  واستفاًت عدم .واملواًر العيااللد ل   احل وة وسب  

األون تياً، شلتعياوأ ميهب البنيك اليدو ،    يا  منظ يو   وز/يوليي ،  .استثمار   الزراعا  ش   
عميييي  لبنيييياد ال ييييدرات لصيييياح ال طيييياع اخلييييا    جنييييوب أ ري يييييا لتبيييياًل اخلييييربات واآلراد بشييييأأ 

 .االستثمارات الزراعيا الواسعا النطاة
وضييهب ًليييي    االسييتثمار والت يييارم امليي ود مركييز و  أي ول/سييبتمرب، سيياعد األون تييياً  -44

اايتم   مين خي ل  رييق عامي  مشي   بي  الوكياالت يتيألف مين  ي املستثمرين الزراع  رزبشأأ 
  .تغليا والزراعا والصندوة الدو  ل تنميا الزراعيا والبنك الدو لألمم املتحدم امنظما 
الي  عيدً مين س سي ا ميلكرات ترمجيا املعيارف إىل أعميال  2018ونعشر   آذار/مار   -4٥

لتوجييي  املواضيييعه الواثئييق واييه عبييارم عيين جتميييهب البنييك الييدو ، شالشيي ا  مييهب  األون تيياًيعييداا 
  أوغنيييييدا ومجهوريييييا تنزانيييييا املتحييييدم وغيييياان ومييييي ود جيييير  عميييي  ميييييدا   إىلًاا اسييييتنا ييييياالعم 

يييي وموزامبيييييق   تنفيييييل مبيييياً  االسييييتثمار  ذات املصيييي حااجلهييييات  السييييتةدام  ميييين قبيييي  ، وموجَّ
  .لالزراعه املسؤو 

الكفااااءة االقتصاااادية، وتشاااجيع االساااتثمار، وتيساااري و احلوكماااة تنفياااص حاااا حات يف جماااا    
  األعمال التجارية

ايييا وذليييك بتيسييياعد األون تييياً االقتصييياًات األ ري ييييا ع يييى حتسييي  قيييدرا ا التنا سييييا  -46 زًو
ومين  .اكفادا ا االقتصاًي  لتحس   عم يات إل   نظم  وكمتها و  ل شروعشألًوات الضروريا 

  .ااياسبا وااب غ ب داأ أ ري يا من ًعم األون تاً   جما استفاًت عدم ع ى سبي  املثال، ذلك 
ال ييوائ  التنظيميييا بييرانمج   تتمثيي  األون تيياً الييدعم ل ب ييداأ مثييا أًام أخيير  ي ييد   ييا و  -47

 ااتبسييييي  وأ تيييا قواعييييد   ايييلا الب يييداأ سيييياعديد لتيسيييري األعمييييال الت ارييييا، اليييلاال  ونييييا 
ويسيييياام نظييييا  ال ييييوائ  التنظيميييييا اال  ونيييييا  .املتع  ييييا شالسييييتثمار وتنظيييييم املشيييياريهب اوإجرادا يييي

   تيسيري ال يدرات املؤسسياتيا، ومين مث حتس   زايًم الشفا يا و  ب داا أ ري ياا  17املعمول ب    
 .ل مستثمرين األجانب شا اجتلااألعمال الت اريا وجع  الب داأ األ ري يا أكثر 
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ال يييامريوأ   األون تييياً نظيييا  النا يييلم الوا يييدم  أوجيييدالفييي م املشيييمولا شلت ريييير،  أثنيييادو  -48
وقيد  األون تياً  .ان نيتا عرب أعما متس ي   مؤسسات األعمال ورجال األعمال من  تم ل

 والسينغال لوضهب البواشت الت اريا ال  ت د  مع ومات عين ااجيرادات الت ارييا   بينن أيضاا الدعم 
  .2017  كانوأ األول/ًيسمرب  البوابا الت اريا اخلالا ب ينيا تأعط  و  .ني ريايو ما  و 

ت يييوأ قييياًرم ع يييى جعييي  الشيييركات ت يييد  ويعيييد تيييو  ر اياكييي  أساسييييا متينيييا ل محاسيييبا  -4٩
م عييام عاليييا ا مع ومييات  زايًماجتييلاب االسييتثمار وختصيييص املييواًر الشييحيحا و    ا امسيي جلييًو

   ييا  ،    وز/يولييي    كينيييا،الفيي م املشييمولا شلت رييير، ع ييدت أثنييادو  .تعميييم اخلييدمات املاليييا
ع يييى ليييعيد  ميييهب ال كييييز ع يييى أ ضييي  املمارسيييات ااملاليييي تعمييييم اخليييدماتعمييي  إق يمييييا بشيييأأ 
شملنشييييلت الصييييغر   اخلالييييا اتالتأمينييييلييييوائ  لتوجيهيييييا بشييييأأ ااياسييييبا و السياسييييات واملبيييياً  ا

ا    يا العمي  ايلا أ ري ييداا ب ي 11من كاا مشار  70و ضر أكثر من  .والصغريم واملتوسطا احل م
املعنيييا  هييا ت ييكاييلا املؤسسييات، يييا  يمثيي  الضييود ع ييى املبيياًرات الراميييا إىل ًعييم  تسيي ط اليي 
أ وأليحاب األعمييال و النسياد لييا بات األعميال واملزارعييداا الضيعيفا، وحتديييلعمي  ميهب الفتييات ش

 .ل ةطر بسبب عد  االست رار السياسه وال وارث الطبيعيااملعرضا الت اريا 
واملناقشات ال  جرت   امل دما الب داأ األ ري يا بدور أساسه   العروش واضط عت  -٥0

و   .دو  املعيي شملعيايري الدولييا ل محاسيبا واابي غالعامي  احل يومه الياخلرباد اجتماعات  ريق 
 العامييي    اليييدورم الرابعيييا والث ثييي  لفرييييق اخليييرباد اأ ري ييييداا ب ييي 30 تشيييرين الثيييا /نو مرب، شيييار 

الب يداأ بشييأأ تنفييل أًام التطييوير ااياسيييب،  جتييارباحل يومه الييدو  الي  أات ييت الفرليا ملناقشييا 
  .ات   جمال ااياسبا وااب غمباًرم لبناد ال در واو 
تشييي يهب وكييياالت تشييي يهب االسيييتثمار ع يييى إجنازا يييا   جميييال لوي يييد  األون تييياً جيييوائز  -٥1

جلنييا االسييتثمار ااثيوبيييا ، انل كيي  ميين 2017و  عييا   .االسييتثمار ميين أجيي  التنميييا املسييتداما
أاييداف  لتح يييقتثمار تشيي يهب االسي ع ييىجم ي  االسييتثمار   موريشييو  جييوائز األمييم املتحيدم و 

 أً ا يي فيز االسيتثمار اخليا    الب يداأ النامييا، مين أجي   ألعما مياراا ت يديالتنمييا املسيتداما 
 .ت ك األاداف إىل زايًم النشاا االقتصاًد واملسامها   حت يق

  ًورات تدريبييا  أ ري يياب يداأ  من عيدمشار  كبار املسؤول  عن تش يهب االستثمار و  -٥2
تش يهب االستثمار، يا   ذلك    ا ًراسيا إق يميا بشأأ إعداً وتعزييز  بشأأ نظمها األون تاً

املشياريهب املتصيي ا أبايداف التنميييا املسيتداما امل بولييا لييد  املصيارف وإقامييا شيراكات مييهب وكيياالت 
 .مايو/أاير  ومؤسسات االستثمار املت   إىل اخلارج، ععِ دت   جواانسربغ 

األون تيياً املبيياً  وضييهب أ ري يييا والبحيير ال يارييب واايييي  ا يياً ، ًول شلتعياوأ مييهب جمموعييا و  -٥3
 أ ري ييييا والبحييير ال يييارييب وااييييي  ا ييياً بشيييأأ وضيييهب سياسيييات االسيييتثمار   ب يييداأ ًول التوجيهييييا 

(ACP/85/037/17 Rev.1).  2017املباً    أاير/مايو  الدول الا جلنا سفراد جمموعاوأقرت.  
أ ري يا   املؤ ر الدو  الر ييهب املسيتو  بشيأأ داا ب  20و  تشرين األول/أكتوبر، شار   -٥4

جتمييياع اخليييرباد املتعيييدِ ً السييينوات بشيييأأ اتفاقيييات االسيييتثمار وذليييك   سيييياة اليييدورم اخلامسيييا ال
وع يد  .ت اانتاجييا والتنمييا املسيتدامااالستثمار واالبت ار وتنظيم املشاريهب مين أجي  بنياد ال يدرا

األون تاً وال  نا االقتصاًيا أل ري يا تظاارم ع ى ااما املؤ ر بشأأ قانوأ االستثمار   عمو  
 .اتفاة إنشاد منط ا الت ارم احلرم   ال ارم األ ري ياأ ري يا والفص  املتع ق شالستثمار من 
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األون تياً ميهب منظميا امليؤ ر ااسي مه   تنظييم  ، اش  2018و  كانوأ الثا /يناير  -٥٥
 .اجتمييياع خيييرباد ر يييييهب املسيييتو  بشيييأأ تيسييييري االسيييتثمار   أ ري ييييا،   الييييدار البيضييياد شملغييييرب

ونوقشت أثناد االجتماع جمموعا م   يا مين املبياً  التوجيهييا لواضيعه سياسيات االسيتثمار   
 .ياأ ري داا ب  27، منها ٥7 ب داأ املنظما الي

وأجييييييييير  األون تييييييييياً عم ييييييييييات اسيييييييييتعراش اتفاقيييييييييات اسيييييييييتثمار ًولييييييييييا   بوتسيييييييييواان  -٥6
) زيراأ/يونيييييييي (، واجلزائييييييير ) وز/يوليييييييي (، وليبييييييييا )آب/أغسيييييييط (، وبوركينيييييييا  اسيييييييو )كيييييييانوأ 

فرقيييا العمييي  خيييدمات استشييياريا متعم يييا أثنيياد اجتمييياع ل أيضيياا وقيييد   األون تييياً  .األول/ًيسييمرب(
 .  ليرب ي     وز/يولي عع د  ،األ ري هال اريا ل حتاً 

  ًورم تدريبييييا بشيييأأ العنالييير  أ ري يييياوشيييار  مسيييؤولوأ عييين تشييي يهب االسيييتثمار مييين  -٥7
االسييييتثمار    تييييرويجالرابطييييا العامليييييا لوكيييياالت  ع ييييد ا ،األساسيييييا ل سييييتثمار األجنيييييب املباشيييير

 .2018كانوأ الثا /يناير    اسطنبول 
هب م تييييب املمثيييي  السييييامه املعييييي أبقيييي  الب ييييداأ  ييييواا والب ييييداأ الناميييييا غييييري وشلتعيييياوأ ميييي -٥8

السا  يا والدول اجلزريا الصغريم الناميا، نظم األون تاً  واراا بشأأ أولوايت تشي يهب االسيتثمار 
تعزييز لبنياد ال يدرات جميال    ا  أ ري ييا ا تياجا يواا أقي  الب يداأ  يوقيدمت  .  أق  الب داأ  واا 

ب  وكياالت  اوبعد احلوار، استضاف األون تاً االجتماع األول ل  نا الت نيا املش ك .ارالستثما
 تناوليييتونشيير مييلكرم قضييااي  واا،األمييم املتحييدم بشييأأ تشيي يهب االسييتثمار لصيياح أقيي  الب ييداأ  يي

 .االجتااات وال ضااي الرئيسيا املتع  ا شالستثمار األجنيب املباشر   ت ك الب داأ
وأِذأ األون تاً إبلدار عيدم منشيورات عين تشي يهب وتيسيري االسيتثمار، منهيا عيدً مين  -٥٩

Investment Promotion Agency Observer بعنيواأ ،"Investment facilitation: The perfect 

match for investment promotion" العمي  العيامله مين أجي  ، قيد   أمث يا بشيأأ أًوات وت نييات
 .والسبي  لتطويراا من األًوات السياساتيا امار وغرياتيسري االستث

الي  ت يد  أ يدث املع وميات  ،‘شيب ا الي ويج اليلكه‘ووزعت نشرم األخبار األسبوعيا  -60
تشي يهب االسيتثمار  ات   جميالواملمارس س اتي ياتالعن اجتااات االستثمار األجنيب املباشر وا

تشي يهب االسيتثمار،   جميال واملنشورات امل ب ا ال   يم املهنيي  وم يررد السياسيات  والتظاارات
  .أ ري يا  كاا مش   3٩٩ منهم، اا مش ك 2 14٩ع ى 
، 2017ت رير االسيتثمار العيامله وتناولت أبرز منشورم لتون تاً عن موضوع االستثمار،  -61

 يلا الت ريير،  ياا وو  .ع اسيات ذليك ع يى االسيتثمارشلتح ي  أثر الرقمنا ع ى اانتياج العيامله وان
ميييا اا ينبغيييه إيييي د االعتبيييار األول ل سيييتثمار   اسييي اتي يات التنمييييا الرقمييييا، وايييو جانيييب كثيييري 

ًوأ  حت يي ا و الجتااات االسيتثمار األجنييب املباشير   أ ري ييا  شام ا    الت رير حت ي ا وقد   .يت اا 
ًوالر( إىل م ييار  ٥٩أأ تد  ات االستثمار املباشير األجنييب )ظاا  م بشأأ االستثمار، ياا إق يم

 .م ارنا شلعا  السابق 2016  املائا   عا   3أ ري يا اخنفضت بنسبا 
تعزيييز قييدرات الييدول األ ري يييا األعضيياد ع ييى مجييهب البييياانت عيين وعميي  األون تيياً ع ييى  -62

ت األجنبييييا، وقيييد  املسييياعدم الت نيييييا إىل  ييييروع الشيييركااسيييتثمارات املباشييير و  االسيييتثمار األجنييييب
لسييوة املشيي كا لشييرة ا إعييداً ت ريييرالسييوة املشيي كا لشييرة أ ري يييا واجلنييوب األ ري ييه   إطييار 

و  تشيرين األول/أكتيوبر، قياً األون تياً اجتمياع  رييق  .أ ري يا واجلنوب األ ري يه عين االسيتثمار
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واو االجتماع اليلد ع يف  ،أل ري يا   إثيوبيااخلرباد املةصص اللد نظمت  ال  نا االقتصاًيا 
السياسييات ميين أجيي  تعزيييز االسييتثمار  يمييا بيي  الب ييداأ  ع ييى لييعيدف اخليييارات است شييع ييى ا

 .إق يمياا  االستثمار سياسات ومعاادات موادمااأل ري يا من خ ل 
 امللكية الفكرية  

و يميا يتع يق بيدعم بنياد  .ييا واالبت ياري د  األون تاً الدعم ل ب داأ   جمياالت امل  ييا الف ر  -63
ال ييييدرات   جمييييال امل  يييييا الف ريييييا   أ ري يييييا، قييييد  األون تيييياً مسييييامهات جواريييييا لصييييياغا مشييييروع 

 يلا السياسييا مين زاويييا  السياسيا الوطنييا   جمييال امل  ييا الف رييا   جنييوب أ ري ييا وأعييد حت يي ا 
 .دم اا ائه ومفوضيا األمم املتحدم حل وة اانساأ  وة اانساأ شلتعاوأ مهب برانمج األمم املتح

تناولت  األحباث و  تشرين الثا /نو مرب، ع د األون تاً ًورم تدريبيا   إثيوبيا ملديرد -64
، 2018و  آذار/ميار   .االبت ار وامل  يا الف ريا ون   الت نولوجيا   ال طاع الزراعيهمسائ  
مناقشييا ج سييا رم الصييناعا   إثيوبيييا ومنظمييا الصييحا العامليييا، األون تيياً، شلتعيياوأ مييهب وزا ع ييد

مييين ليييدعم اانتييياج ااي يييه  ذليييك الب يييد   االخييي اع ر يعيييا املسيييتو  بشيييأأ إلييي   قيييانوأ بيييرادات
  .الصيدالنيا املبت رم املنت ات

 مين اجلماعيات االقتصياًيا اليث ثأعد األون تاً ورقا قضااي ملساعدم اليدول الشيري ا و  -6٥
ايا الث ثيا امل رر إنشاؤاا لدول الا اجلماعيات ا يتع ق ينط ا الت ارم احلرم  يم اليث ث   جهًو

 .الراميا إىل وضهب نظا  حل وة امل  يا الف ريا وتيسري املناقشات ب  املفاوض 
 ستدامةاملمبادرة البوراات   

يدعم األون تاً مباًرم البورلات املستداما ل تش يهب ع يى حتسي  الشيفا يا  يميا  يص  -66
وتسيييعى ايييلا املبييياًرم إىل  .املسيييائ  البيتييييا واالجتماعييييا ومسيييائ  احلوكميييا والنتيييائج الييي  حت  يييت

استغ ل اام اانت ال  تنطود ع يها البورلات لتحسي  نارسيات الشيركات   جميال اابي غ 
لشييفا يا  يمييا بيي  الشييركات املسيي   ا   املسييائ  البيتيييا واالجتماعيييا ومسييائ   وكمييا وحتسيي  ا
واسييتفاًت  .بورلييا 68وأثنيياد الفيي م املشييمولا شلت رييير، زاً األعضيياد   املبيياًرم إىل  .الشييركات

بيينن وبوتسييواان وتييون  ومجهوريييا تنزانيييا املتحييدم وجنييوب أ ري يييا وروانييدا وزمبييابود البورلييات   
وسوة األوراة املاليا ااق يميا لغرب أ ري يا من  يث  كينيا ومصر وموريشيو  وانميبيا وني ريايو 

واملسيياوام بييي  اجلنسييي  عييين طرييييق    يييات ًراسييييا االلتييزا  ميييهب املبييياًرم بشيييأأ التمويييي  األخضييير 
بييييياًرم البورليييييات املسيييييتداما     التظييييياارم الييييي  ع يييييد ا مو  .شيييييب يا ونشييييير واثئيييييق توجيهييييييا

 توعيا شملساوام بي  لشراكات  ، أعقيمتRing the Bell for Gender Equalityبعنواأ  2017  عا
وسييوة األوراة املاليييا ااق يميييا وكينيييا وني ييرياي  روانييداو  مييهب بورلييات   جنييوب أ ري يييا اجلنسيي 

ق يمييييا وت  يييت بوتسيييواان وجنيييوب أ ري ييييا وكينييييا واملغيييرب وسيييوة األوراة املالييييا اا .لغيييرب أ ري ييييا
لغييرب أ ري ييييا اليييدعم خبصيييو  التمويييي  األخضييير، وت  ييت كييي  مييين ايتيييا السيييوة املالييييا شملغيييرب 

  .وبورلا جواانسبورغ مساعدم ت نيا أثناد    ا عم  ت نيا ع د ا املباًرم   أي ول/سبتمرب
 تسخري تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية  

بيتييا مواتيييا ل سييتفاًم ميين الفيير  الييي    يتيييايسيياعد األون تيياً الب ييداأ األ ري يييا ع ييى  -67
لتعزييييييز ال يييييدرم التنا سييييييا  الت نولوجييييييا تتيحهيييييا ت نولوجييييييا املع وميييييات واالتصييييياالت، واسيييييتةدا 

 .الت اريا عن طريق الت ارم اال  ونيا
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اييا الراميييو  -68 ا إىل  يتييا بيتييا   ينيييا واالسييتفاًم يييدعم األون تيياً الب ييداأ األ ري يييا   جهًو
وأثنيياد الفيي م املشييمولا شلت رييير،  .ت نولوجيييات املع ومييات واالتصيياالت تتيحهيياميين الفيير  اليي  
 ييدف ًعييم ، 2017لعييا   ميين الشييركا إىل املسييته كمؤشيير الت ييارم اال  ونيييا نشيير األون تيياً 

 الت يييارم اال  ونييييا وحتدييييد جوانيييب الب يييداأ إجيييراد ت يييييم م يييارأ مليييد  اسيييتعداًاا ل خنيييراا  
وأتيت أ ري ييييا   مرتبيييا ًوأ املتوسييي   .الضيييعف وال يييوم النسيييبيا   عم ييييات الت يييارم اال  ونييييا

د اان  العييييامله ميييين  يييييث اسييييتعمال  نييييت أبميييياأ، وبييييياانت احلسيييياشت اان  نييييت، وتييييو ر مييييزًو
ا  بطاقات االئتماأ   أ ري ييا يتطيور ع ى أن  إذا كاأ استةد .)ل د هب(، وموثوقيا التس يم شلربيد

 .بب د   د ألب  ن   األموال عرب ا اتف الن ال وسي ا ً هب شعبيا
الت ييييارم ايييه مبيييياًرم مبيييياًرم ألليييحاب املصيييي حا املتعييييدًين، ، أعط  ييييت 2016و  عيييا   -6٩

اييا ليياال  ونيييا ل  ميييهب،  االسييتفاًم و   خنييراا   الت ييارم اال  ونيييالدعم الب ييداأ الناميييا   جهًو
، 2017 أبري   نيسياأ/ نيتاان  موقيهب منصيا املع وميات وتبياًل املعيارف ع يى منل إنشياد و  .هامن

 .من الب داأ الناميا م  املائا منه ٥0  املتوس ،  زائر شهرايا  2 000 يزور املوقهب
( unctad.org/cyberlawtracker) بييرانمج التتب ييهب العييامله ل ييوان  الفضيياد اال يي و  ويععييد -70

يتتبيييهب  الييييا التشييييريعات املتع  ييييا  ،تون تيييياً أول بييييرانمج مسييي  عييييامله ل ييييوان  اان نييييتالتيييابهب ل
شلت ييييارم اال  ونيييييا   جميييياالت املعييييام ت اال  ونيييييا، ومحايييييا املسييييته ك، ومحايييييا البييييياانت 

عضييييياد   األون تييييياً البيييييال  صولييييييا، وتشيييييريعات جيييييرائم الفضييييياد اال ييييي و    اليييييدول األواخل
 33وملعييام ت اال  ونيييا، متع  ييا شقييوان  أ ري يييا  ب ييداا  ٥2واعتمييد حنييو  .ًولييا 1٩4 عييدًاا

 43و قييوان  بشييأأ اجلرنييا السيييربانيا،داا ب يي ٥0ومايييا املسييته    ع ييى اان نييت، حلقييوان  داا ب يي
  .بشأأ محايا البياانتقوان  داا ب 

اا  رييييق اخليييرباد احل يييومه اليييدو  املعيييي شلت يييارم اال  ونييييا واالقتصييياً الرقميييه منيييرب ويتيييي   -71
ل ييييييدول األعضيييييياد   األون تيييييياً وألييييييحاب املصييييييي حا اآلخييييييرين ملناقشييييييا املواضيييييييهب ذات الصييييييي ا 

 .امل  نييا بييللكشلسياسييات العامييا   الت ييارم اال  ونيييا واالقتصيياً الرقمييه والتصييدد ل تحييدايت 
، 2017وع يييد األون تييياً اليييدورم األوىل لفرييييق اخليييرباد احل يييومه اليييدو    تشيييرين األول/أكتيييوبر 

وأقير  ريييق  .ًوليا مين أ ري ييا 2٥منهيا  واا،ًولييا عضي 70مين أكثير مين  ت ريبياا كاا مشيار  2٥0ر حبضيو 
اخليييرباد احل يييومه اليييدو  التولييييات السياسييياتيا الييي  قيييدمها األون تييياً بشيييأأ الت يييارم اال  ونييييا 

لفضييياد بيييرانمج التتب يييهب العيييامله ل يييوان  او  ت ييميييات سيييرعا االسيييتعداً ل ت يييارم اال  ونييييال  مييييهب و 
، ع د  ريق اخلرباد احل يومه اليدو  ًورتي  الثانييا الي  انقشيت  2018و  نيساأ/أبري   .اال  و 

  .كيفيا تعزيز امل اسب اا ائيا من الت ارم اال  ونيا ااي يا وعرب احلدًو   الب داأ الناميا
 ضيييييماأ أمييييينو اتييييييا بيتيييييا قانونييييييا مو   يتييييياو  إطيييييار اجلهيييييًو اجلارييييييا ليييييدعم املنييييياطق    -72

ع يييى شيييب ا اان نييييت والتفييياع ت اال  ونييييا بيييي  املؤسسيييات الت ارييييا واملييييواطن   املعيييام ت
 .يييا   ذلييك   أ ري يييا داا،ب يي 38   ي   ييوم ألون تيياً نث يي ا است صييى ،والسيي طات العامييا

 بتطيييوير املعنييييا  نيييا الشلتعييياوأ ميييهب البنيييك اليييدو  ووزارم الت يييارم ووزارم العيييدل وغر يييا الت يييارم و و 
  جمييال األون تيياً ًورم تدريبييا بشييأأ أ ضيي  املمارسييات  ع ييدمدغشيي ر،   الت يارم اال  ونيييا 
أكثيير وكيياأ  .مدغشيي ر   تشييرين األول/أكتييوبر وتشييرين الثييا /نو مربلفائييدم الت ييارم اال  ونيييا 

اليدورم ايلا  ضير  من اجلهاز ال ضيائه واحل وميا وال طياع اخليا  مشار  مدغش رد 100من 
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ال  ركزت ع ى أمهيا بناد الث ا ع ى اان نيت وزايًم  هيم قضيااي الت يارم اال  ونييا ذات الصي ا 
 .ا يما ب  ألحاب املص ح

   تيي تشييريهب الت ييارم اال  ونيييا الييلد اعتمدمدغشيي ر العميي  لتيسييري تنفيييل و  سييياة  -73
ل ضيييييام   ذليييييك الب يييييد فائيييييدم ات لاألون تييييياً    يييييا عمييييي  لبنييييياد ال يييييدرا ع يييييد، 2014عيييييا  

 . (2018شباا/ رباير )

  االقتصادات األفريقية توظيف التعددية خلدمة -دال 
ت ييد    املفاوضييات  ا ييراز  ًعييم الب ييداأ األ ري يييا   اسييميضييط هب األون تيياً بييدور  -74

 .ومنط ا الت ارم احلرم الث ثيا األ ري يا ال ارم  بشأأ منط ا الت ارم احلرم 
 األفريقية القارةيف منطقة التجارة احلرة دعم   

و  إطييييار الييييدعم املتواليييي  ل ب ييييداأ األ ري يييييا   جمييييال املفاوضييييات، شييييار  األون تيييياً    -7٥
 األ ري ييا ال يارم  منط ا الت ارم احليرم بشأأ  الشراكا اجلديدم من أج  تنميا أ ري ياتظاارم ع د ا 

 وذلييك   سييياة يييو  التصيينيهب   أ ري يييا )نيويييور ، الييوالايت املتحييدم األمري يييا(   تشييرين الثييا /
 .الشراكانو مرب، ووز ع ت ارير حت ي يا عن خطا لتطوير ا ياك  األساسيا   أ ري يا اق  تها 

 فيه  .وشار  األون تاً   س س ا من االجتماعات بشيأأ املسيائ  اجلنسيانيا والت ارييا -76
تشيييرين األول/أكتيييوبر،  ضييير األون تييياً    يييا العمييي  ال ارييييا السييينويا بشيييأأ الت يييارم واملسيييائ  

ورك زت    ا العمي  ايلا ع يى أمهييا  .اجلنسانيا ع د ا ال  نا االقتصاًيا أل ري يا   أًي  أشش
 2063ه لعييا  مراعيام املسيائ  اجلنسيانيا شلنسيبا ل ت يارم والتنمييا   سيياة خطيا االحتياً األ ري ي

وأات ييت    ييا  .األ ري يييا ال ييارم  منط ييا الت ييارم احلييرم و  2030وخطييا التنميييا املسييتداما لعييا  
لتباًل الت ارب بشأأ السياسيات الت ارييا الي  أتخيل شالعتبيارات اجلنسيانيا وحبثيت اا العم  منرب 

اميي  ااق يمييه   اخليييارات السياسيياتيا خبصييو  ال يفيييا اليي  ن يين أأ تسيياام  ييا عم يييات الت 
 ًعييم الييدول األعضيياد   لييياغا وتنفيييل السياسييات الت اريييا املراعيييا ل عتبييارات اجلنسييانيا ًعميياا 

 .األ ري يا ال ارم  منط ا الت ارم احلرم ، يا   ذلك   سياة  عاالا 
و  إطيييييار اجلهيييييًو الييييي  يبيييييل ا األون تييييياً ليييييدعم الت امييييي  ااق يميييييه، قيييييد  األون تييييياً  -77

ل مر  ييا الثانيييا ميين مفاوضييات منط ييا الت ييارم احلييرم الث ثيييا بشييأأ اخليييارات املم نييا  مسييامهات
 .األ ري يا ال ارم  منط ا الت ارم احلرم ل مشاركا   املباًالت   سياة إنشاد 

 دعم املفاوضات التجارية متعددة األطراف  
كتها   مفاوضات منظما ي د  األون تاً الدعم ل ب داأ األ ري يا من أج  حتس  مشار  -78

وتب ييى العديييد ميين الب ييداأ  .الت ييارم العامليييا ول ب ييداأ اليي  تسييعى إىل االنضييما  إىل اييلا املنظمييا
 .  مرا يي  خمت فييا ميين مفاوضييات االنضييما ييياا األ ري يييا خييارج منظمييا الت ييارم العامليييا واييه  ال

ع يييى ايا استشيييار  و  مسيييعى لتحسييي  املشييياركا   مفاوضيييات االنضيييما ، قيييد  األون تييياً ًعمييياا 
اأ  .لعيد السياسات الت اريا وال درات التفاوضيا ل  زائر وجزر ال مر والسًو

د وليبرياي ع ى مواجها التحيدايت  -7٩ وساعد األون تاً كللك ك  من السيش  وكابو  رًي
 .لتزامات   إطار منظما الت ارم والعامليا وإًخال إل  ات قانونياال  تع ضها   تنفيل اال
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جولييييا الدو ييييا ملنظمييييا  اجلارييييا   إطييييار فاوضيييياتوسييياعد األون تيييياً ب ييييداان أ ري يييييا   امل -80
م دورم احلاًييا عشيرم ل ميؤ ر اليوزارد ملنظميا الت يارم العاملييا استعداًا ا ل  و الت ارم العامليا   املع يًو

و  املر  ييا التحضييرييا ل مييؤ ر، ع ييد األون تيياً خ يييوم  .  آييير    كييانوأ األول/ًيسييمرب  بييوين
لسييفراد وخييرباد اجملموعييا األ ري يييا    وز/يولييي  وقييد  الييدعم بشييأأ مسييائ  رئيسيييا يسييتفاً منهييا   

ظييا  وأثنيياد املييؤ ر، ع ييد األون تيياً تظيياارم بشييأأ الن .املفاوضييات، يييا   ذلييك بشييأأ جولييا الدو ييا
الت ارد املتعدً األطراف وجتارم األمسا  والدعم ل طاع ليد األمسا  والتدابري غيري التعريفييا أ ياًت 

 .الب داأ األ ري يا   مشاركتها   املداوالت واملفاوضات ال  جرت   املؤ ر
وذلييييييك بت ييييييدمي  صييييييناعا املستحضييييييرات الصيييييييدالنياوسيييييياعد األون تيييييياً   النهييييييوش ب -81

 شيييروع خطيييا العمييي  ااق يمييييا اخلاليييا بصيييناعا املستحضيييرات الصييييدالنياييييا ملمسيييامهات جوار 
و ييييييدف خطييييييا العميييييي  اييييييلا إىل كفالييييييا انسيييييي ا   .( جلماعييييييا شييييييرة أ ري يييييييا2017-2027)

 .وإات ا احلصول ع ى األًويا املستحضرات الصيدالنياالسياسات   جمال تطوير قطاع 
ميييهب املعهيييد اجليييامعه األورويب، ًراسيييا عييين ذليييك، أجييير  األون تييياً، شلتعييياوأ   ضييي ا و  -82

  .ل تفاة املتع ق بتيسري الت ارم   غرب أ ري يامش كا است شفت اجلوانب املؤسساتيا 

  متكني األفارقة واالستثمار يف مستقبلهم -هاء 
ميين خيي ل إبييراز  اأ ري يييو  املسيياوام بيي  اجلنسيي    يسيياام األون تيياً     يي  املييرأم  -83
األ ري ييا، وتوضيي  ال ييًو االجتماعييا وا ي  ييا االقتصياً ال  يه اجلنسيانيا لسياسيات تشعبات ال

إبم اها أو  عززت  قطاعات   أ ري يا  أو تدمي عد  املساوام ب  اجلنس حتِدث والث ا يا ال  
إذكياد إىل  ترميه إع مييانشيطا أب أيضياا ويضيط هب األون تياً  .الت ارم أأ تعزز الديناميا من خ ل

  .املتص ا شلت ارم واملساوام ب  اجلنس  شملسائ الوعه 
الت يييييارم    جميييييال البحيييييث والتح يييييي  السياسيييييايت ملسيييييائ  األون تييييياً عمييييي سيييييياة   و  -84

ًراسييييا ًورات ليييمم واملسييياوام بييي  اجلنسييي ، وضيييهب األون تييياً جمموعيييا ميييواً تدريبييييا إضيييا يا و 
بن ييا  ًورم كاا مخسييوأ مشييار وأهييى  .جلنييوب األ ري ييهل سييوة املشيي كا لشييرة أ ري يييا واصيياا خصي

 -األون تيييياً   أاير/مييييايو  قييييدمها انيااجلنسيييي واملسييييائ ًراسيييييا ع ييييى اان نييييت بشييييأأ الت ييييارم 
إق يميا اثنيا جلماعا شرة أ ري يا مصيمما ليدعم  ًراسيا األون تاً ًورم عد  وأ .2017 وز/يولي  

ملتع  ا يشياركا امليرأم وعيد  املسياوام بي  اجلنسي    خمت يف املشارك    تفسري البياانت احليويا ا
ًورم ًراسيييا ع يييى اان نيييت ومنحيييت  . يييلا اجلماعيياال طاعييات االقتصييياًيا   الييدول الشيييري ا 

  .2018  نيساأ/أبري  وأاير/مايو  الا اجلماعا من ملص حاأللحاب ا
 بعنيييواأ اا األون تييياً ت ريييير  أهيييىشيييراكا ميييهب مؤسسيييا الع ميييا املسييي  ا لشيييرة أ ري ييييا، شلو  -8٥

East African Community Regional Integration  ييييييز  ييييييي  ع ييييييى االنع اسييييييات ع ييييييى لييييييعيد رك 
وحبيث الت ريير العوامي  امليس يرم أو املعي يا ملشياركا امليرأم   الت يارم  .الت ارم واملسياوام بي  اجلنسي 

ميي  ااق يميه   إطييار مجاعيا شييرة   منط يا شيرة أ ري يييا وقيد  توليييات عين كيفيييا جعي  الت ا
  .وأعط ق رمسياا   نيساأ/أبري  2018ونعشر الت رير   شباا/ رباير  .ل مرأمداا أ ري يا مفي

و  إطار مشروع عن الت ارم غري الرمسييا عيرب احليدًو لتم ي  امليرأم والتنمييا االقتصياًيا  -86
   2016األ ري ه، اللد أط ق   آذار/ميار  والت ام  ااق يمه   الشرة األ ري ه واجلنوب 
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م األوليييا  مجهورييا تنزانييا املتحييدم وزامبييا ومي ود، أهييى األون تياً   تشيرين األول/أكتييوبر املسيًو
اليي  تتسييم  ييا التع يييد والغمييوش جوانييب كيفيييا معاجلييا الت رييير  يست شييف و  .لت رييير عيين املشييروع
 الرمسييا عيرب احليدًو وتعمييم مراعيام املنظيور اجلنسيا    الت ارم غيري ال  تع شاحلواجز الت اريا 

 .حليييدًوا عيييربتيييد  ات الت ارييييا الييي  تيييدعم العيييرش ال املتصييي ا جبانيييبتصيييميم وتنفييييل اخليييدمات 
  تشييرين  مجهوريييا تنزانيييا املتحييدم وزامبيييا وميي ودوأجيير  األون تيياً بعثييات ت صييه احل ييائق   

جراد مشاورات بشيأأ الت يارم غيري الرمسييا ايل املشاريهب، و ملناقشا  الا تنف 2017األول/أكتوبر 
 .احل م عرب احلدًو والتدابري ال ائما لتيسري إضفاد الطابهب الرمسه ع ى الت ارم لغريم

  جواانسييربغ بشييأأ  تع ييد تظيياارمو  كييانوأ األول/ًيسييمرب، شييار  األون تيياً    -87
تيسيييري الت يييارم واملسييياوام بييي  اجلنسييي    الت امييي  ااق يميييه و  املطرو يييا ع يييى ليييعيدالتحيييدايت 

ل عتبييارات اجلنسييانيا، إىل جانييب  ْ  ي  الت اميي  والتنميييا املييراعِ حت يييق  يير  وجيير  حتديييد  .أ ري يييا
احلواجز الي  تعي ش اجلهيًو ااق يمييا لتيسيري الت يارم، ييا   ذليك ًور املعونيا مين أجي  الت يارم 

 .املساوام ب  اجلنس لتح يق  ق يمه   أ ري ياجهًو الت ام  ااالتحدايت ال  تع ش و 
 قامة املشاريع التجارية  إبالشباب  مبادرة  

مشيييياريعهم  إطيييي ةبنيييياد قييييدرات الشيييباب ع ييييى   ييييدفي يييد  األون تيييياً الييييدعم الت يييي  -88
 ع يهييا ركييزاليي  ياالت اجمليياييو أ ييد  قامييا املشيياريهب الت ارييياإبالشييباب ومبيياًرم  .اخلالييا وتشييغي ها

  ، وشلتعييياوأ ميييهب   وميييا روانيييدا وبيييرانمج األميييم املتحيييدم اا يييائه، ع يييد األون تييياً .األون تييياً
عيرف  املشياريهب الت اريياإبقاميا الشيباب  منتيد  لعميو  أ ري ييا بشيأأ مبياًرم ،رواندا    وز/يوليي 

قييياًم   شيييباب األ ري يييه الفرليييا ل تفاعييي  ميييهبلؤ ر املييي أات  ايييلاو  .Youth Connekt Africa مشسييي
واألعميييال  املشييياريهب الت اريييياإبقاميييا الشيييباب  يبييياًرم املعيييياخليييا  األون تييياً مستشيييار و ال يييارم 

شيياركت ، التظيياارموع ييب  .Alibabaل   شييركا واملسييؤول التنفيييلد األو  احل ييم الت اريييا لييغريم
 ال  جمييياملهيييارات  لتطييويرمييين ألييحاب املشييياريهب   ًورم األ ري ييه جمموعييا خمتيييارم ميين الشيييباب 

  .الص الت ارد    Alibaba معهداالقتصاً الرقمه   
 املعهد االفرتاضي  

  يي  البييا ث  واألكيياًني  األ ارقييا ميين حتسيي  مسييتو  العميي  ع ييى يواليي  األون تيياً  -8٩
وقييد اسييتمر  .املعهييد اال  اضييه وإ ييد  ال نييوات الرئيسيييا لييللك اييه .تع يييمهم وتع مهييم وحبييوثهم

لت يييارم والتنمييييا   ش ت املتصييي ااالاجمليييتعزييييز التيييدري  والبحيييث   ل أمهييييا خاليييااملعهيييد   إيييي د 
أًوت ، قيد  املعهيد    يا ًراسييا مليدم أسيبوع   2017و  عا   .املؤسسات األكاًنيا   أ ري يا

االقتصيياً ال ياسييه لتح ييي  أنييواع السيي هب األساسيييا لفائييدم جامعييا بورونييدد   بومجبييورا وقييد   الييدعم 
وقيد   .ت ييف امليواً التدريبييا ل معهيد اال  اضيه ليت ئم موضيوع الت يارم   السي هب األساسييا بشأأ
نييت بشييأأ الت ييارم واملسييائ  اجلنسييانيا، والتحييو ل ا ي  ييه اان  ًورتيي  ًراسيييت  ع ييى  أيضيياا املعهييد 

  .األ ارقاوسياسا التصنيهب، ومها الدوراتأ ال تاأ أاثرات ااتما  العديد من الط با والبا ث  

 تقييم األثر العام -هاء 
مجييييهب الركيييائز اليييث ث املتمث يييا   البحيييث  تت ييياطهب ميييهبأنشيييطا األون تييياً، الييي  تسييياام  -٩0

مخسيا مباشير   تنمييا أ ري ييا    مسيامها ،وحت ي  السياسات وبناد توا ق اآلراد واملساعدم الت نيا
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 قتصيياًات األ ري يييا، وبنيياد قييدرم االقتصيياًات ل: ًعييم التحييول االقتصيياًد اييهجميياالت رئيسيييا 
، وحتس  قدر ا التنا سيا، وتعزييز قيدرا ا ع يى االسيتفاًم مهب قاب يا أتثراا الت يفاأل ري يا ع ى 

 .    األ ارقا واالستثمار   مست ب همو من النظا  املتعدً األطراف، 
توليييات بشييأأ السياسييات ، السياسييات البحييث وحت ييي  ع ييى لييعيدوي ييد  األون تيياً،  -٩1

امللكورم  إىل الب داأ األ ري يا   جماالت العم  اخلمسا ع ى أسا  عنالر م موسااالس اتي يا 
 البحييييث وحت يييييي ، أ ييييت املنت ييييات اليييي  ألييييدراا األون تيييياً   جمييييال 2017  عييييا  و  .آنفييييا

 2017ا   أ ري يا لعا  التنميا االقتصاًيت رير العديد من الت ارير الرئيسيا، ال سيما  السياسات
واستعراضيات  ،بشيأأ احلصيول ع يى الطاقيا 2017لعيا  واا أق  الب يداأ  يوت رير بشأأ السيا ا، 

االسييتثمار وت نولوجيييا املع ومييات شييأأ السياسييات الوطنيييا اليي  أجريييت   العديييد ميين الب ييداأ ب
 .اراخلدمات والع م والت نولوجيا واالبت و واالتصاالت واالقتصاً األخضر 

ذات  املسييائ إذكيياد الييوعه بطائفييا ميين  مفيييدم  توا ييق اآلراد  لبنييادوأنشييطا األون تيياً  -٩2
بيي   يمييا تسيياام   تبيياًل الييدرو  املسييتفاًم وأ ضيي  املمارسييات اييه الصيي ا شلب ييداأ األ ري يييا و 

   تاليي  عع ييدالبييارزم  التظييااراتوميين  .الييدول األعضيياد األ ري يييا وبينهييا وبيي  املنيياطق األخيير 
األون تاً وال  نا  اللد ع در يهب املستو  بشأأ اتفاقات االستثمار الدوليا الؤ ر امل 2017 عا 

املتع ييق  والفصيي  اأ ري ييي  عمييو  االسييتثمار قييانوأ  ع ييى اامشيي  ل ييادا بشييأأاالقتصيياًيا أل ري يييا 
املنتيييد  ال يييارد بشيييأأ و  ،ال يييارم األ ري ييييا  شالسيييتثمار مييين اتفييياة إنشييياد منط يييا الت يييارم احليييرم 

  .  رواندا ع د اللد - Youth Connekt Africa -إبقاما املشاريهب الت اريا الشباب  مباًرم
عاا ومها مشرو نظا  إًارم الديوأ والتح ي  املا  والنظا  اآل  ل بياانت اجلمركيا، ويوال   -٩3

قييدرم املنط ييا ع ييى  شييد   يييثميين  إ ييداث األثييراملسيياعدم الت نيييا، األون تيياً الرائييداأ   جمييال 
  .امستدامبصورم  الديوأوإًارم  يا فادم اجلمركالاايراًات اجلمركيا وحتس  

م أل ري ييا   -٩4 جمميوع النف يات   ينأ قيميا، 2017 عيا  و يما يتع ق شملواًر املاليا املرليًو
 1٥ 887 43٩ ت ييا ب غيأل ري األقاليم ًعماا  يما ب  و ياا وإق يمياا وطنال  نعفلت ع ى املشاريهب 

   44أد )راا ًوال 17 1٥7 ٥60 يب     املائا من جمموع النف ات(، م ارنا 40أد )راا ًوال
  املائيا مين  40أد )راا ًوال 14 ٥83 363، ومب ي  2016 عيا  املائا من جمموع النف ات(  
املائيييييا مييييين    27،٥)أد راا ًوال 10 42٥ 6٥6، ومب ييييي  201٥جمميييييوع النف يييييات(   عيييييا  
  .2014جمموع النف ات(   عا  

    


