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 ألفريقيا األنشطة التي يضطلع بها األونكتاد دعما    
 تقرير أعده األمين العام لألونكتاد   

 تنفيذي موجز  
يف ضمم لهب  مما األون تمماً ًعممماا أل ريقيمما ااألنشمم ا المم  عممن تقريممر اممذا ال مما  تضمممن ي 

عمممممم  . ويوثمممممق التقريمممممر أثمممممر 2016إىل نيسممممماي/أ ري   2015أيار/ممممممايو الفممممممت املمتمممممدت ممممممن 
األون تممماً علمممم التنميمممما يف أ ريقيممما يف ا ممممااال التاليممماع جلويممم  ااقت مممماًاال، وم ا ممما نقمممما  

النما  الض ف و ناء القدرت علم الت يف، وجلسني القمدرت التنا سميا، وإثمراء الت دًيما، و  مني 
 .2015تقرير األون تاً السنوي ل ا  النحو املبني يف  وااستثمار يف مستقبلهم علم
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 البارزة المالمح الرئيسية -أول   

كمماي تظمااراال ًوليما رئيسميا  مسمماتاال مسا ما إىل عمدت  2015قمد  األون تماً يف عما   -1
 رنممممامج عممممم  وسممممتؤثر نتائعهمممما علممممم أ ريقيمممما وعلممممم  هلمممما أثممممر علممممم وضممممهب السياسمممماال يف أ ريقيمممما

 األون تاً يف أ ريقيا.
اعتماً خ ما التنميما يُلز  و . 2015ا   د عا  ملوساتت املنظما يف تنفيذ خ ا التنميا  -2

وأاداف التنميا املستداما البلداَي األ ريقيا  ال مم  علمم ت زيمز سم يها إىل  2030املستداما ل ا  
ل ا يف جلقيمق امذا األامداف جلمو أ ريقيجلول اي لي من أج  جلقيق تنميا مستداما. وجناح إجناز 

أي تسمممتمر جهمممًو  يف امممذا السممميا ينبغمممي و تنفيمممذاا.  شممم ي تقمممد  عممماملي إمسمممراز مساسمممم لضمممماي 
وقد وضهب األون تاً اذا التحول ااقت اًي ضمن أولويماال أ ريقيا الراميا إىل جلوي  اقت اًاهتا. 

وكالما األممم لبلداي الناميا واأل ريقيا. واض لهب األون تاً،  اعتبمارا قائمد وموعما يف ا رنامج عمله 
 17يف جلديمد األامداف املرتب ما  اهلمدف  ت والقدرت اإلنتاجيا،  دور حممورياملتحدت امل نيا  التعار 

 املت لق  الشراكا ال امليا من أج  التنميا املستداما.
يف الممممذي ُعقممممد مشمممماركا األون تمممماً يف املممممؤ ر الممممدوا الثالمممم  لتمويمممم  التنميمممما،  يّممممزال و  -3

األممر المذي سماام يف  ؛التظمااراال املوازيماممن  ظيم عمدً،  تن2015أ ا ا يف مسزيراي/يونيه  أًيس
 يممما يت مم      مماً متممارت مممن أ  مماً واملشممورت يف وممال السياسمماال األ  ممار القائممما علممم البحممو  

ا، ممهب طمر   ويم  أامداف التنميما املسمتدام ممثالا التظمااراال املوازيما إمسدى  ت.  قد ناقشالتموي 
  ًىن مسمممد ممممن مممماطر ااسمممتثمار اخلممما . واقممممح  مممالمكيمممز علمممم جلقيمممق أق مممم قمممدر ممممن الفوائمممد 

امداف امذا األخ ما عمم  لالسمتثمار يف  2014تقريمر ااسمتثمار ال ماملي ل ما  ضممن ألون تاً ا
 ر ي ا املستوى.املوازيا  التظاارللمداواال يف اذا   اعتباراا أساساا 

إىل البلمداي األ ريقيما، ا سميما خمالل األعممال التحضم يا  نشم اا  األون تاً ًعمماا وقد   -4
  19 إىل 15نممم و  يف الفممممت ممممن المممذي ُعقمممد  للممممؤ ر الممموزاري ال اممممر ملنظمممما التعمممارت ال امليممما، 

.  قمممد سممماعد األون تممماً ا موعممما األ ريقيممما علمممم إعمممداً مواقمممف 2015 كمممانوي األول/ًيسممممرب
األسمموا   مم  الزراعيمما، وامل املمما اخلا مما  ًخممولعيا  شمم ي الزراعمما، واخلممدماال، و تفاوضمميا موضممو 

امذا المدعم يف جلقيمق البلمداي سماام و . وسهب ن اقماا األمنائيا اإل ها  ادا  مجي اا والتفضيليا، ور  ها 
فضميليا األ ريقيا   ض النتائج اإلجيا يا يف املؤ ر، مثم  القمراراال املت لقما  تحسمني قواعمد املنشم  الت

ي لفائممدت أقمم  البلممداي منممواا  ، وتوسمميهب ن مما  اإلعفمماء املت لممق  امل املمما التفضمميليا لل ممدماال وممموًر
ركمممزال علمممم متلمممف التظمممااراال سلسممملا ممممن  اخلمممدماال يف امممذا البلمممداي. ونظمممم األون تممماً أيضممماا 

ت زيممممز التظممممااراال ًورت مسممممول جوانممممت التعممممارت والتمويمممم  وااسممممتثمار والتنميمممما. وتضمممممنت اممممذا 
 مهب ااجلاً األ ريقي ومس وما كينيا. ت اوي  مار يف القدراال اإلنتاجيااستثا
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 لإلحاطة اإلعالمية ألعضاء الحكومات برنامج األونكتاد   
إعالميممما مبممماًرت  رنمممامج إمساطممما  أيضممماا  2015 ريقيممما يف عممما  ألتضممممن ًعمممم األون تممماً  -5

مس وممماال البلمممداي الناميمما  شممم ي أعضمماء احل وممماال، يرممممي إىل توسمميهب أسممس م مممارف ألعضمماء 
 مممن اممذا اإلمساطمماال مس ومتمما مد شممقر ومممالوي مممثالا قممد اسممتفاًال  مسممائ  التعممارت والتنميمما. 

 إىل جلقيق اد ني اثنني تاع اذا . ويرمي  رنامج األون تاً اإلعالميا
علممم رخممر مسممتعداال التنميمما ااقت مماًيا ال امليمما  احل وممماالأعضمماء  إطممال  )أ(

إىل ضمممماي جاامممدت  تواجههممما  لمممدايم يف سممم يها اإلقليميممما، والقضمممايا والتحمممدياال الرئيسممميا الممم و 
 ر ااها ااقت اًي. ويتضمن ذلم  احلالما الراانما لبياما التم مني يف ومال التعمارت والتنميما،  ضمالا 
 عن أي جانت من جوانت املفاوضماال الدوليما و/أو خ ما التنميما ال امليما الم  قمد تشم   مماطر

 اسماتيعياهتا اإلمنائيا الوطنيا؛ أو ت وي  ر اا 
ااخنممرا  يف مممن القيمماًاال السياسمميا ن ميّ ممإتامسمما مسممامسا حلمموار ر يممهب املسممتوى  )ب(

مسوار منظم و ريح مهب كبار املسؤولني التنفيذيني يف املنظماال الدوليا، ومهب الش  مياال البمارزت 
تبماًل األ  مار سمح  إىل هتياا وال ي وارويرمي اذا احللسياساال الدوليا. ال  تشارك يف وضهب ا

 واخلرباال، ا سيما ما يت لق  ااسماتيعياال الناجحا والت فيف من مسدت املسائ  الشائ ا. 

 المشاريع والبعثات -ثانيا   
 2015يف عما   لغ ومو  نفقاال األون تاً علم املشاريهب اإلقليميا والق ريا يف أ ريقيا  -6

 يف املائا من ومو  نفقاال املشاريهب.  31.5 ما نسبتهمليوي ًوار، أو  12.5درا ما ق
 أ ريقيمما علممم ال مم يد اإلقليمممي وتوجممد يف الوقممت الممراان سممب ا مشمماريهب طممور التنفيممذ يف -7
 . لداا  39علم مستوى  راًى البلداي، تشم   مشروعاا  74و
يف الفممت ممن  (1)  ثما 377وموعمه  مما اإلًاريمني موظفو األون تماً وكبمار موظفيمهنظم و  -8

أو أكثمممر.  مشلمممت زيممماراال إىل  لمممد أ ريقمممي 2015كمممانوي الثان/ينممماير إىل كمممانوي األول/ًيسممممرب 
الر ي ممما املسمممتوى، التظمممااراال وتضممممنت امممذا الب ثممماال تنظممميم ومسضمممور و/أو تقمممد  عمممرو  يف 

أثنمماء  يف يا التقنيمما، واملسمماعدت التقنيمماواحللقمماال الدراسمميا، ومسلقمماال ال ممم ، واخلممدماال ااستشممار 
 تنفيذ املشاريهب وأنش ا الدعوت، مبا يف ذل  إ دار التقارير الرئيسيا لألون تاً.

__________ 

، أو ًائمم، املمدت تُ رَّف "الب ثا"   يا رمسلا ر يا يض لهب  ا موظف ما )سمواء كماي ي مم    قمد مؤقمت، أو حممدً (1)
ال مما  املسمماعد، ووكيمم  األمممني  ، واملممديرين، واألمممنياالفنيمم الفامما ممموظفيوي مموي مممن ممموظفي اخلممدماال ال اممما، و 

تتضمن رمسلا الب ثا نفسها زياراال إىل أكثر ممن  لمد ومي ن أي  كما او مسع  يف طلت سفر املوظف.  ال ا (،
وانما، األون تماً سمفر مموظفي أيضما أ ريقي، وأي يرا ق موظفوي رخمروي ممن األون تماً املوظمف امل مت. وتتضممن 

درج   مض الب ثماال يف ممهر كمانوي سمفر اخلمرباء ااستشماريني. ولرمبما   تُم تسمتثت ت ماليفولو أي اذا المتيباال 
  سبت املسائ  التقنيا املرتب ا  اانتقال إىل ال م   نظا  أوموجا ا ديد. 2015األول/ًيسمرب 
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)رمسممالال عممم  ر يمما علممم مجيممهب   ثمما  377وعممدًاا الب ثمماال اممذا وقممد   ضممت عممن  -9
 . أ ريقياا   لداا  54من أ     لداا  46زيارت إىل  423ومستوياال املوظفني( 

 423) 2015توزيهب   ثاال موظفي األون تماً يف أ ريقيما يف عما  ويًر يف الش   أًناا  -10
 ست مواضي ها األساسيا أو  ااهتاعحبزيارت( 

 مواضيعها األساسية  حسب2015توزيع بعثات موظفي األونكتاد إلى أفريقيا في عام   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .2015زيارت إىل البلداي األ ريقيا يف عا   423إىل   ياناال األون تاً استناًاا  عامل در
ُت مممنف الب ثممما ضممممن  اممما "أخمممرى" عنمممدما يسممما ر أمسمممد املممموظفني إىل عمممدت  لمممداي للنظمممر يف مواضممميهب  عمالمسظا

 .النا  النسبا ملوضو    ني مثالا مت دًت، كما او احلال 

 ألفريقيا ضطلع بها األونكتاد دعما  ينتائج وأثر األنشطة التي  -ثالثا   
 تحويل القتصادات األفريقية -ألف 

تتيح حبو  وجلاليم  األون تماً تو مياال سياسماتيا عمليما لمدعم جهمًو البلمداي األ ريقيما  -11
يف ااقت ماً  اذا املن قما اقت اًاهتا، وتسريهب تنميتها املستداما، وتيس  اندماج الراميا إىل جلوي 

 ال املي.

التعمممارت والت امممم  اإلقليممممي ومسمممائ   -ألف
املنا سممما املرتب ممما  التعمممارت، وتيسممم  التعمممارت، 
واملفاوضممماال التعاريممما، مبممما يف ذلممم  التعمممارت 

 يف املائا( 54اإلل مونيا )

 يف املائا( 9الديوي والتموي  ) -باء

ااسممممممممممممممممتثمار واملسممممممممممممممممائ  املرتب مممممممممممممممما  -جيم
 اسممتثماراال الق مما  اخلمما  وت مموير املشمماريهب 

 يف املائا( 15واملل يا الف ريا )

البياممممممممممممممممممممما، واملمممممممممممممممممممممواًر ال بي يمممممممممممممممممممممما،  -دال
والت نولوجيا، مبا يف ذل  التعارت اإلل مونيما 

 يف املائا( 6)

املسممممممممائ  املرتب مممممممما   اممممممممم  السممممممممو ،  -هاء
وتنويممهب ااقت مماً، ومسممائ  اخلممروج مممن وضممهب 

 يف املائا(  6أق  البلداي منواا )

 يف املائا( 10مسائ  أخرى ) -واو

 ألف 
54٪ 

  واو
  ااء 10٪

6٪ 

  ًال
6٪ 

  جيم
15٪ 

   اء
9٪ 
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 تحويل القتصادات الريفية األفريقية  
يف أكثممممر  "ع  جلويمممم  ااقت مممماًاال الريفيمممما2015ل مممما   تقريممممر أقمممم  البلممممداي منممممواا " ممممدر  -12
عنوانمه، علمم يشم  إىل ذلم  التقريمر، كمما  . ويركمز2015مدينا يف تشرين الثان/نو مرب  25 من

يوضح كيف أي النساء يش لن ن ف القوى ال املما الريفيما يف أقم  و جلوي  ااقت اًاال الريفيا، 
اا  ،البلمممداي منممموا ممممديدت يف سممم يهن إىل جلقيمممق إم انممماهتن اإلنتاجيممما؛ األممممر  ل مممنهن يمممواجهن قيمممًو

التقريممر تفا ممي  سلسمملا مممن التممدا   السياسمماتيا ويمموًر . االريفيمماملنمماطق الممذي يب ممري وتمم ت جلممول 
ويشار  الفقرحنو وجه املي لي اهلتحول اليرت ز علم ، الراميا إىل اعتماً يج جديد للتنميا الريفيا

 . "POSTإليه  امل ت ر اإلن ليزي "

 الستفادة القصوى من الخدمات وتجارة الخدمات من أجل تحول هيكلي وتنمية أوسع   
ع جلرير قدراال جتارت اخلدماال يف 2015التنميا ااقت اًيا يف أ ريقيا عا  تقرير " در  -13

. 2015يف  وز/يوليممه  "يف ال ديممد مممن البلممداي األ ريقيمما أ ريقيمما مممن أجمم  جلقيممق النمممو والتنميمما
ممممو، للن ممممن جتمممارت اخلمممدماال يف أ ريقيممما،  اعتباراممما حمركممماا  ق ممموىال سمممتفاًتااويمممدعو التقريمممر إىل 

. وُعممممت احملمماور عمليمما يف اممذا ال ممدًتو ممياال  التقريممر ويقممد  ؛تامسمما  ممر  ال ممم  والتنميمماوإ
ت يف التقرير  مني وموعما ممن كبمار املسمؤولني احل موميني ممن أقم   الرئيسيا ونتائج السياساال الواًر

ونمموا وزيممر  .2015الناطقمما  الفرنسمميا يف كوتونممو يف كممانوي األول/ًيسمممرب  منممواا األ ريقيمما البلممداي 
هممما خمممالل إمسمممدى مسلقممماال ال مممم  الممم  نظم التعمممارت وال مممناعا وااقت ممماً  ممم  الر مممي السمممنغاا

ال يف التقرير.  األون تاً  البحو  والتحالي  الر ينا ال  وًر
وأجممرى األون تمماً خممالل الفمممت املشمممولا  ممالتقرير سلسمملا مممن مسلقمماال ال ممم  يف أ ريقيمما  -14

انتهماز الفمر   غيا اال البشريا واملؤسسيا للعهاال األ ريقيا  امسبا امل لحا من أج   ناء القدر 
 ال  يتيحها ق ا  اخلدماال وجتارت اخلدماال،  اعتبارتا حمرك التحول ااقت اًي.

 بناء قدرات المسؤولين التجاريين األفارقة المنخرطين في مفاوضات تجارة الخدمات
وجلتمماج البلممداي يف األًاء الف لممي لالقت مماًاال الوطنيمما. اخلممدماال عن ممر أساسممي  ق مما  -15

علم التنما س،   األخرى اق اعاهت تيساعداا علم ت زيز قدر و  ال ق ا  خدماال منتج لاأل ريقيا 
م األون تمماً يف امذا ال ممدً سلسمملا ونظّمااقت مماًي.  اأتيما  الغمما يف جلوهلمكويما ق اعمماال ذاال 

فممممت املشممممولا  مممالتقرير ممممن أجممم   نممماء قمممدراال املفاوضمممني ممممن مسلقممماال ال مممم  التدريبيممما خمممالل ال
، أو اإلقليمممي ، أوالثنممائي ىعلممم املسممتو سممواء األ ارقمما املن ممرطني يف مفاوضمماال جتممارت اخلممدماال 

مسلقمماال عمممم   األون تمماً ومفوضمميا ااجلممماً األ ريقممي مممثالا كممم  مممن  قممد نظممم  مت ممدً األطممراف. 
اً منها مفاوضو ااجلاً األ ريقي يف من قا التعارت تدريبيا  ش ي مفاوضاال جتارت اخلدماال استف

لبلمممداي الناطقممما  اإلن ليزيممما(، ل) 2015قمممدال يف نممم و  يف رب/أ سممم س احلمممرت القاريممما الممم  عُ 
لبلممداي الناطقمما  الفرنسمميا(. ومممن ل) 2015ومسلقمماال أخممرى يف ًاكممار يف كممانوي األول/ًيسمممرب 
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 أ ريقيمماا  داا  لمم 19ينتمموي إىل  جتاريمماا  مفاوضمماا  20علمم مث،  قمد اسممتفاً ممن اممذا التممدريت مما يزيممد 
 ، ومفوضيا ااجلاً األ ريقي.(2)مجاعاال اقت اًيا إقليميا أ ريقيا 4 اإلن ليزيا، و ناطقاا 
للبلمممداي يف مسلقمما ال مممم  وطلممت أمسمممد اثلممي ا ماعممما ااقت ممماًيا لممدول  مممرب أ ريقيممما،  -16

اسمممممت را  سياسممممماال المممممدول األعضممممماء يف ومممممال اخلمممممدماال  الناطقممممما  الفرنسممممميا، إىل األون تممممماً
اإلقليميا. واستعا ا هلذا ال لت، وضهب األون تاً منهعيا تساعد  نا ا ماعا والدول األعضماء 

راسما ت ابهما التنظيممي، و  املرتب ما سمائ  املعلم إعداً است را  لسياساال اخلدماال اإلقليميا، ًو
  تنميا اذا الق ا . 

البحممم  والتحليممم ،  - ال عملمممه المممثركمممائز عمممن طريمممق  ته امممذاون تممماً أنشممم ويمممنظم األ -17
تسمم   مسمماعدت البلممداي األ ريقيمما علممم مممن أجمم   - و نمماء توا ممق ا راء ،التقنيمما تسمماعداملوتقممد  

 .ااقت اًاهتاياك    يعلم جلو اذا البلداي ا وسيلا جلفز ارتااستثمار احمللي واألجنيب،  اعتب

اسخخختعراو سياسخخخات السخخختثمار ألضخخخراو التحخخخول الهيكلخخخي عخخخن طريخخخ  عمليخخخات تسخخخخير   
 الستثمار 

سياسممماال ااسمممتثمار يف البلمممداي األ ريقيممما علمممم لعمليممماال اسمممت را  األون تممماً تسممماعد  -18
اسمممتق اب ااسمممتثمار األجنمممميب املباممممر عممممن طريمممق إجممممراء ًراسممماال تش ي مممميا لألطمممر القانونيمممما 

لالسممتثماراال ل مم   لممد علممم مسممدت، وجلديممد ا ممااال المم  ينبغممي النهممو  والتنظيميمما واملؤسسمميا 
 ا. وا ترممي عمليماال اسمت را  سياسماال ااسمتثمار إىل اسمتق اب ااسمتثمار األجنميب املباممر 

أ ممدر األون تمماً خممالل الفمممت املشمممولا  ممالتقرير و إىل ااسممتفاًت منهمما أكثممر.   حسممت،  مم  أيضمماا 
نمموقيف يف مسلقمما عممم  وطنيمما يف أنتانانمماريفو يف  مسيمم مد شممقر، عممن  االست راضممأمسممد اممذا اا

أيلول/سممممبتمرب، وقُممممد  يف اسممممت را  األقممممراي احل ممممومي الممممدوا يف جنيممممف،  سويسممممرا، يف كممممانوي 
 و دأ  اإلضا ا إىل ذل  إعداً است را  سياسا ااستثمار يف  امبيا.. 2015األول/ًيسمرب 

لبلممممداي علممممم تنفيممممذ تو ممممياال اسممممت را  سياسمممما لته األون تمممماً، ضمممممن مسمممماعدوقممممّد   -19
تقنيممما إىل البلمممداي املسمممتفيدت ممممن امممذا  تسمممني  يااهتممما ااسمممتثماريا، مسممماعدااسمممتثمار وزيممماًت جل

األون تمماً،  الت مماوي مممهب البنمم  الممدوا،  سمماعدوخممالل الفمممت املشمممولا  ممالتقرير، ااست راضمماال. 
وعمالوت علمم ذلم ، أو مم ا يف ومال ااسمتثمار. مس وما كينيا علم وضهب وثيقا سياستها الوطنيم

اي  تحديمممد أولوياهتممما ممممن أجمم  تنفيمممذ تو ممياال اسمممت را   األون تمماً مس مموم  ال ونغمممو والسممًو
سياسمما ااسممتثمار، وقممد  ت ليقاتممه إىل مس وممما  وتسمموانا  شمم ي  مميا ا قممانوي ااسممتثمار يف اممذا 

 البلد.

__________ 

ب أ ريقيما، السو  املشمكا لشر  أ ريقيا وا نوب األ ريقي، ومجاعا مر  أ ريقيا، وا ماعا ااقت اًيا لمدول  مر  (2)
 وا ماعا اإلمنائيا للعنوب األ ريقي. 
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علممممم اسممممت مال  تقريبمممماا  مسممممواا وممممس أو سممممت سممممنواالمممممرور   ممممد  ،ويُ ممممد األون تمممماً -20
 أ مدر األون تماًو ممدى تنفيمذ تو ميته. م ر التنفيمذ المذي يقميّ ااستثمار، تقري االاست را  سياس

 تقرير التنفيذ للمغرب، واست م  تنفيذ مشرو  تقرير التنفيذ لبنن. خالل الفمت املشمولا  التقرير

 عن طري  أدلة األونكتاد الستثماريةالهيكلي التحول تسخير الستثمار ألضراو   
( ل مونيمماًلمما اإلاأل) مممب ا اإلنمنممتعلممم األون تمماً  يتيحهمماترمممي أًلمما ااسممتثمار المم   -21
وعمممي وتممممهب املسمممتثمرين المممدوليني  فمممر  ااسمممتثمار وممممروطه يف البلمممداي املسمممتفيدت. إذكممماء إىل 
جلممت إمممراف األون تمماً. وتتضمممن مممواًر  ل مونيمماًلمما اإلاممذا األاحل وممماال املسممتفيدت  ممو  وت

م لوماال عن ت اليف املوظفني، واإلجيار، وخدماال املنا هب ال اما، وت ماليف عوامم   اذا األًلا
عممممن طممممر  التوا مممم  ممممهب جهمممماال التنسمممميق احل وميمممما  اإلنتممماج المممم  يتحملهمممما املسممممتثمروي،  ضمممالا 

ًو األ  مممال ي يف و ي املوجمممًوو املسمممتثمر هممماال الممم  يتيحهممما التنبيو  والت ليقممماال الرئيسممميا، ومتلمممف ًر
 وال ونغمو، وروانمدا، منن، و ورونمدي، وجيبمو ، و  ،أو نمدال   من إل مونيا ض ت أًلا ووُ البلد. 
 .وكينيا

السخخختفادة القصخخخوى مخخخن التكنولوجيخخخا ألضخخخراو تحويخخخل القتصخخخادات األفريقيخخخة عخخخن طريخخخ  
 تكنولوجيا المعلومات والتصالت عمليات األونكتاد لستعراو سياسات

 مممدأ األون تممماً،  نممماء علمممم طلمممت الممموزارت امل مممريا لالت مممااال وت نولوجيممما امل لومممماال،  -22
لسياساال ت نولوجيا امل لوماال واات ااال من أجم  مسماعدت  است راضاا  2015ر يف عا  ض  يُ 

األون تاً علم إجراء تقييم مام  وي م  م ر علم وضهب اسماتيعيا وطنيا للتعارت اإلل مونيا. 
راسمما تش ي مميا للتعممارت اإلل مونيمما مساليمماا  يف اممذا البلممد مممن أجمم  جلديممد األاممداف الق مم ت  ًو

وهتممدف است راضمماال عممن تو ممياته يف وممال السياسمما ال اممما.  واملتوسمم ا وال ويلمما األجمم ،  ضممالا 
دت البلممممداي علممممم تسمممم   األون تمممماً لسياسمممماال ت نولوجيمممما امل لوممممماال واات ممممااال إىل مسمممماع
 إم اناال ت نولوجيا امل لوماال واات ااال أل را  النمو التحوا.

تحويممممم  لمسممممماعدت البلمممممداي األ ريقيممممما علمممممم إجيممممماً وسمممممائ   أيضممممماا ألون تممممماً او إم ممممماي  -23
وااسممممتفاًت مممممن خممممرباال  ،تسمممم   م مممماًر حمممممدًت للتمويمممم  اإلمنممممائي، وذلمممم   ا   ممممالا اقت مممماًاهت

 مواطنيها يف الشتاال.

 تنظيم حوار سياساتي رفيع المستوى بشأن الشتات اإلثيوبي
كيفيمما ت زيممز   عممنأجممرى األون تمماً،  نمماء علممم طلممت مممن مس وممما إثيو يمما، ًراسمما ممماملا  -24

ج النتمممممممائدمت ًور الشممممممتاال اإلثيممممممو  يف التحمممممممول ااجتممممممماعي وااقت ممممممماًي هلممممممذا البلمممممممد. وقُمممممم
وااسممممتنتاجاال األوليمممما هلممممذا الدراسمممما خممممالل اامستفممممال  مممماليو  المممموطت األول للشممممتاال اإلثيممممو  

ظمما (، اللمذين نُ 2015(، واحلوار الر يهب املستوى )كانوي األول/ًيسمرب 2015)رب/أ س س 
مشممماركا، مبمممن  ممميهم واضممم و السياسممماال،  60احلممموار الر يمممهب املسمممتوى حنمممو يف أًيمممس أ ا ممما. ومجمممهب 
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عمن مشماركني ممن الشمتاال  اروي واخلرباء من املؤسساال ال اما واخلا ا يف إثيو يما،  ضمالا واملستش
ت يف أًيس أ ا ا.  اإلثيو ، وخرباء استشاريني مستقلني، واثلي املنظماال الدوليا املوجًو

 الضعف في القتصادات األفريقية وبناء قدرتها على التكيف نقاطمعالجة  -باء 
عد األون تمماً البلممداي األ ريقيمما علممم احلممد مممن ضمم ف اقت مماًاهتا  سممبت اعتماًامما يسمما -25

ضما ا إىل أنشم تها ااقت ماًيا ممن معلم السلهب األساسيا، وعلم البح  عن  ر  لزيماًت قيمما 
 السلهب األساسيا، مبا يف ذل  السلهب الزراعيا.

 القائمة على البحوثالعامة توصيات السياسات   
 سممت ر وييوجممد أر  مما مممن كبممار منتعممي ال اكمماو اخلمسمما يف ال مما  يف  ممرب أ ريقيمما.  -26

اي    ناعا ال اكاوع إًماج  غار املزارعني يف سالس  القيما ال امليا " تقرير األون تاً امل نوي
علمممم ا هممماال  مممامسبا   مممض األمنممما  احلديثممما يف  مممناعا ال اكممماو ورثاراممما احملتملممما  "(2016)

 ممغار مزارعممي ال اكمماو يف أ ريقيمما، الممذين علممم ، ا سمميما امتممداً سالسمم  القيممماعلممم  امل مملحا
وينمماقيف التقريممر انممدماج اممذا الفامما يف األسمموا  ال امليممما ميثلمموي ال مممًو الفقممري إلنتمماج ال اكمماو. 

وكممموال  ،ال مممام ويو  ، انممماإىل ًراسممماال قائمممما علمممم مسمممااال إ راًيممما حممممدًت ملمممزارعني يف  اسمممتناًاا 
يربز التقرير   ض التو مياال السياسماتيا الرئيسميا الم  ممن مم يا أي تسماعد احل ومماال و ًيفوار. 

قمائم علمم ال اكماو، وذلم   تم مني مسمتدا  اقت ماً  موير والق ا  اخلا  وا تمهب الدوا علم ت
يف املممؤ ر ال مماملي األول لل اكمماو يف  تل اكمماو امل تمممدال امليمما ل اخل مماممما يتمامممم مممهب ، و املممزارعني

 . 2012أ يدجاي يف عا  
وعقمممد املمممؤ ر وامل مممر  السممما هب عشمممر لتعمممارت و ويممم  المممنفي والغممماز وامل ممماًي يف أ ريقيممما،  -27

اي يف تشمرين الثمان/نو مرب OILGASMINEامل روف  امل ت ر اإلن ليزي " . 2015"، يف السمًو
وتضمن  رنامج املؤ ر . واس اا  إعالمياا  مشارك وااتماماا  700أكثر من  التظاارتواستق بت اذا 

 ،إثيو يمممما، وأو نممممداي أ ارقمممما مممممن و للمناقشمممماال، مبممممن  مممميهم مت لممممم ومممممديراا  مت لممممماا  70مشمممماركا 
اي الضممموء علمممم التظممماارت . وسمممل ت امممذا وناميبيممما، والنيعمممروم مممر، يممما، وكينال ونغمممو، ، و والسمممًو

اي ويف منممماطق أخممممرى يف أ ريقيممما، و تحمممت عممممدت سمممب  است شمممماف  عمممم  األون تممماً يف السممممًو
ور ال ممناعاال ااسممت راجيا  يف ق مما األعممال املقبلمما يف وممال  نمماء القممدراال  السمملهب األساسمميا ًو

املوضو  الرئيسي للمؤ ر مسول كيفيما يف ت زيز التنميا املستداما يف مجيهب أحناء أ ريقيا. وقد  حور 
وال مم  يف الوقمت نفسمه  كرميماا وعيشماا   وائقماا  مسمتقراا  ال م  الم  تتميح أجمراا إنشاء املزيد من  ر  

 علم محايا البياا وت زيز اإلًماج ااجتماعي يف أ ريقيا.
سمم يه إىل جلسممني الممروا ي اإلمنائيمما يف ق مما  إطممار يف ، 2015و مماًر األون تمماً يف عمما   -28

ت زيز قدرت الدول األعضاء يف ا ماعا ااقت اًيا لدول ل  أ ريقيا،  تنفيذ مشرو وسي امل اًي يف 
اإلمنائيمما يف ق مما  ال ممناعاال ااسممت راجيا. ومسضممر اثلمموي  همماوسممي أ ريقيمما علممم النهممو   روا  
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وال ونغو مسلقا عم  إقليميا يف جنامينا  ،و ينيا ااستوائيا ،عن الق اعني ال ا  واخلا  من تشاً
المممم  نظمممممت  الت مممماوي مممممهب اللعنمممما مسلقمممما ال ممممم ، . ومسققممممت 2015يف تشممممرين الثممممان/نو مرب 
علمم   مني املشماركني  هاأمسمد أامدا  ن تمسي  ا  نعاح،الرئيسيا  هاااقت اًيا أل ريقيا، أادا 

لقضايا املت ملا  ماحملتوى احمللمي، والمروا ي التعاريما والتنمويما يف ق ما  املمواًر من استي اب أ ض  ل
 .أ ريقيا الوس مامل دنيا يف 

ويساام األون تاً يف ختفيف جلم  عتء الديوي علم البلداي األ ريقيا  فضم  خدماتمه  -29
ااستشمماريا التقنيمما احملممدًت اهلممدف المم  يتيحهمما هلممذا البلممداي مممن أجمم  إًارت ًيويمما ضمممن  رنممامج 

 نظا  إًارت الديوي والتحلي  املاا )  رنامج نظا  إًارت الديوي(.
هتا علمم اممن أجم  ت زيمز قمدر  عم إىل البلمداي الناميما وأقم  البلمداي منمواا ويقد  الربنامج المد -30

عممم  امما لإًارت ًيويمما   ريقمما   المما ومسممتداما، ًو التنميمما، واحل ممم جلقيممق لحممد مممن الفقممر، و جهًو
 الرميد. 

وت مممممن امليممممزت النسممممبيا هلممممذا الربنممممامج يف ا ممممااال املت مممملا  تنفيممممذ نظممممم إًارت الممممديوي،  -31
 أ ريقيمماا  اثنمماي وعشممروي  لممداا والتحقممق مممن  ياناهتمما، وإمس مماءاهتا، وجلليلهمما األساسممي. ويسممت د  

ًارت منها. ويضم لهب  رنمامج نظما  إ نظا  إًارت الديوي إلًارت مجيهب الديوي احل وميا أو جزءاا  مسالياا 
الممديوي   نشمم ا الت مماوي التقممت خممالل الفمممت املشمممولا  ممالتقرير، واممي األنشمم ا المم  أسممفرال عممن 

 ،وزامبيممممانتممممائج ملموسمممما ومسممممتداما يف البلممممداي التاليمممماع أنغمممموا، ومجهوريمممما ال ونغممممو الدميقراطيمممما، 
اي،  أنغموا، و و يما، إثيتحسني تسعي  الديوي يف امذا البلمداي(، ويف لوالغا وي، وموريتانيا )والسًو
وكمموال ًيفموار )لممدعم م اتممت المديوي الوطنيمما امل ت مما يف إعمداً جممداول زمنيمما  ،وزامبيمماوتشماً، 

إعمداً نشمراال إمس مائيا عمن علمم وكموال ًيفموار )للمسماعدت  ،زامبياويف  ؛إلقرار  ياناال الديوي(
التقرير، ممممن خمممالل الفممممت املشممممولا  مممموريتانيممما و المممدين الممموطت(. واسمممتفاًال مس ومتممما زمبممما وي، 

مساعدت  رنامج إًارت نظا  الديوي علم ت ميم و يا ا أًلا م تت الدين الداخلي؛ واستفاًال 
 مس ومتا كوال ًيفوار وموريتانيا من ًمج نظا  إًارت ًيويا يف ت بيقاهتا املاليا احل وميا األخرى.

تم ث   مم  علمم اليويا  الالبلداي األ ريقيا يف إًارت جلم  عتء ً ويدعم األون تاً أيضاا  -32
 علم السياسا ال امليا ذاال ال لا  إًارت الديوي السياًيا ورلياال تسويتها.

 ش ي املبماً   69/319 لقرارل 2015وعقت اعتماً ا م يا ال اما يف أيلول/سبتمرب  -33
 ار/عممن وضممهب ال مميغا النهائيمما يف أيمم األساسمميا ل مليمماال إعمماًت اي لمما الممديوي السممياًيا،  ضممالا 

إ مدار ، و نياملسمؤول نيملباً  األون تاً  ش ي تشمعيهب اإلقمرا  وااقمما  السمياًي 2011 مايو
لي  األون تاً لتسويا الديوي السمياًيا يف نيسماي/أ ري   األون تماً ونظّمم ؛ 2015خري ا طريق ًو

مسمموار  شمم ي سياسمماال الممدين يف أ ريقيمما خممالل الفمممت مممن تشممرين األول/أكتممو ر إىل كممانوي   ثمما 
السياسماال واملنظمماال احل وميما  مان ي . وكاي ادف الب ثا إمراك كبار 2015األول/ًيسمرب 

المم  املتناميمما الدوليمما يف مبمماًراال األون تمماً يف وممال سياسمماال الممدين وزيمماًت المموعي  التحممدياال 
 ريقيا يف وال القدرت علم جلم  الدين.تواجهها أ 
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بنماء ل ش ي اإلطار التنظيمي واملؤسسي إلًارت الديوي السياًيا  وينفذ األون تاً مشروعاا  -34
علمم وضمهب سياسماال، اثنماي منهما ممن البلمداي األ ريقيما )تو مو  وسا من أق  البلداي منمواا اال قدر 

 زيممز قممدراال املسممؤولني احل مموميني يف اممذا مسلقتمما عممم  لت 2015وموريتانيمما(. ونُظمممت يف عمما  
، نياملسممؤول نيالبلممداي علممم ت بيممق مبمماً  األون تمماً  شمم ي تشممعيهب اإلقممرا  وااقممما  السممياًي

ت يف األطممر التنظيميمما واملؤسسمميا هلممذا البلممداي وت ث امما علممم  وذلم   ممدف جلديممد الثغممراال املوجممًو
 ال اما املناسبا. إًارت الديوي السياًيا، ومناقشا خياراال السياسا 

للنمممو   شمم ي ت زيمز قممدراال إًارت ااقت مماً ال لمي ًعممماا  مشممروعاا  وينفمذ األون تمماً مساليماا  -35
للت مماوي املمماا والنقممدي اإلقليمممي  ممني  لممداي متممارت يف أمري مما الالتينيمما وال ممارييب و ممرب  وت زيممزاا 

اا املمت امم  الجلقيق علم قيا إىل مساعدت  لداي  رب ووسي أ ري ؛ ويرمي املشرو ووسي أ ريقيا
 نقدي.الو 

إتامسما م ر ما مسم  ا ي يف الم  ُأجنمزال عمدً ممن البحمو  يسمهم يف إطار اذا املشمرو  و  -36
البلممممداي الناميمممما يف أ ريقيمممما ورسمممميا وأمري مممما تتوخاامممما لآلليمممماال والسياسمممماال المممم  و هممممم جديممممدين 

ركزال طُلت إعداًاا تقارير  املشرو  أيضاا ن الالتينيا لتحقيق ت ام  ماا ونقدي إقليمي. وتضمَّ 
و لت  األخرى ال  تقاريرالوركزال علم رلياال أس ار ال رف اإلقليميا ونظم الد هب يف أ ريقيا. 

 ؛)أ( اإلنتممماج اإلقليممممي ورثمممار الت امممم  اإلقليممممي علمممم ال مالمممامممما يلممميع مرامسلهممما األخممم ت علمممم 
امل ممارف اإلمنائيمما اإلقليميمما واملؤسسمماال يممق التمويمم  اإلمنممائي ال ويمم  األجمم  عممن طر تممو    )ب(

 ال اما األخرى، مث  ال ناًيق السياًيا. 
 "ع وضمهب البنيماي املماا ال ماملي يف خدمما التنميما2015تقرير التعارت والتنميا، " ويوا   -37

ال وملمما  فرزامماالضمم ف المم  تنقمما   إىل البلممداي األ ريقيمما  شمم ي كيفيمما الت اممم  مممهبتوجيهاتممه تقممد  
الف ممم  األول ممممن التقريمممر الت ممموراال األخممم ت يف أسممموا  ويتنممماول  النظممما  املممماا المممدوا.ويفرضمممها 

السلهب األساسيا ال  هلا أتيا خا ما  النسمبا لل ديمد ممن البلمداي امل تممدت علمم السملهب األساسميا 
يوي اخلارجيما حملا عاما عن ااجتاااال اإلقليميما  شم ي مسالما المديف أ ريقيا. ويش  التقرير، ضمن 

وممممممو  ًيويممممما يف  كثممممم اا    يهممممما يت مممممد  من قممممما   ويممممما للبلمممممداي الناميممممما، إىل أي أ ريقيممممما تتميمممممز 
 فضمم   ممرامج خفممض الممديوي. ويممذر التقريممر، وذلمم  ممما كمماي عليممه يف التسمم يناال،  2013 عمما 

ال ديمد  ااقت ماً ال لمي  النسمبا ملسم لا المديوي اخلارجيما، ممن أي ممن مم يمتانما علم المر م ممن 
من املناطق الناميا، مبما  يهما أ ريقيما، أي تواجمه  م و اال متزايمدت خمالل السمنواال القاًمما  سمبت 

 اارتفا  من جديد.علم تراجهب التد قاال الرأ اليا اخلا ا، وعد  قدرت أس ار السلهب األساسيا 
أقم  البلمداي منموا، والبلمداي ويمدعم األون تماً الفاماال الضم يفا ممن البلمداي األ ريقيما مثم   -38

ضممم فها، ومسممماعدهتا علمممم  نممماء قمممدراهتا لتحمممم   نقممما لتعممماوز م ممماًر  ،الناميممما  ممم  السمممامسليا
ال دماال. وقد  األون تاً علم سبي  املثال إسمهاماال موضموعيا إىل مسلقماال النقمار الرئيسميا، 

عمممن متا  ممما ممممؤ ر األممممم واملوائمممد املسمممتديرت الر ي ممما املسمممتوى،  خمممالل ااجتمممما  الر يمممهب املسمممتوى 
 2املتحدت الثمان للبلمداي الناميما  م  السمامسليا المذي عقمد يف ليفينغسمتوي،  زامبيما، يف الفممت ممن 
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لتبمماًل اخلممرباال، وعممر  أ ضمم  املمارسمماال،  اا وكمماي ااجتممما  منممرب . 2015مسزيراي/يونيممه  4إىل 
تظماارت  ونظمم األون تماً أيضماا . وتقد  مباًراال ملموسا علم ال  يد الموطت واإلقليممي وال ماملي

. وأتامسممت 2015ا   مد عما  ملمم شم ي القممدراال اإلنتاجيما والسملهب األساسمميا وخ ما التنميما موازيما 
 شممم ي قضمممايا مثممم  الفقمممر، والت لمممف، و يممماب التنمممو  ااقت ممماًي،  مناقشممماال األون تممماً أ  ممماراا 

اميممما  مم  السمممامسليا أي ت سمممر للبلممداي الن مممن  ممما ميال يفيممما المم  وضمم ف القواعمممد الت نولوجيمما، 
 مسلقا اخنفا  ااستثمار. 

ملساعدهتا  مشرو   ناء قدراال وموعا متارت من أق  البلداي منواا  ينفذ األون تاً مسالياا و -39
علم جلسني وتنويهب  اًراهتا من األ اك، والنهو    اًراال أق  البلداي منوا، مهب المكيمز  وجمه 

ت الغممذائيخمما  علممم تلبيمما  اممذا تنفيممذ . وقممد  ممدأ تنيامل مماي  الدوليمما ذاال ال مملا  السممالما وا ممًو
ممن إجمراء حبمو  وجللميالال هتمتم  سياسماال  ان القماا  وموزامبيمقجمزر القممر، و  ،املشرو  يف أو ندا

وتتضمممن الدراسمما، المم  تتمم لف مممن ًراسمماال مسممااال التنميمما وتنويممهب  مماًراال م ممائد األ مماك. 
أمسد  البياناال وامل لوماال اإلمس مائيا عمما تتيحمه أسموا  م مائد األ ماك احملليما  ق ريا إ راًيا،

واإلقليميمممما وال امليمممما مممممن  ممممر ، والتحممممدياال ال امنمممما يف اسممممتغالل اممممذا الفممممر  ذاهتمممما. ووضممممهب 
ت ًليممم   شممم ي جلسمممني م ممماي  سمممالما األ ذيممما و  امل ممماي  األون تممماً، ضممممن امممذا املشمممرو ، مسمممًو

مسماعدت ا هماال الوطنيما  مامسبا امل ملحا يف البلمداي املسمتفيدت علمم  ال حيا الوطنيما ممن أجم 
ت لبمممماال ومممممرو  ااقت مممماًاال الرئيسمممميا ملجلسممممني م اي امممما الوطنيمممما والنهممممو  مبسممممتوى امتثاهلمممما 

ت لأل اك، و   تت   مب ائد األ اك.ال  خرى األا ا اخل ناعيا ال اي  املاملستوًر
إذكممماء األون تممماً،  فضممم  مبممماًر  الوقمممًو األمسيمممائي والتعمممارت األمسيائيممما، علمممم ويسممماعد  -40

والت يممف  البلممداي األ ريقيمما   تيمما التممما  الفممر  لت فيممف رثممار تغمم  املنمما يف  ممفوف المموعي 
، ا سيما يف إطار  رنامج األمم املتحدت املت لق خبفض اانب اثاال النامجا عن إزالا الغا اال م ها

ور احلفمممما  علممممم الغا مممماال وإًارهتمممما املسممممتداما وت زيممممز مزونمممماال وتممممداوراا يف  البلممممداي الناميمممما ًو
  .ال ر وي يف الغا اال يف البلداي الناميا

 عملية آلية التنمية النظيفةلديم الدعم تق  
،  إنمه ًعمم، ممن خمالل مبماًرت (3)ملا كاي األون تاً أمسد الشمركاء املنفمذين إلطمار نم و  -41

لل ر ممموي،  امل قمممًو يف ممممراكيف،  ممماملغرب، يف  السممما هب مسيمممائي، تنظممميم املنتمممدى األ ريقممميالوقمممًو األ
. ونظممممم األون تمممماً، ضمممممن أعمممممال املنتممممدى و الت مممماوي مممممهب  رنممممامج األمممممم 2015نيسمممماي/أ ري  

املتحمممدت للبياممما، مسلقممما عمممم   شممم ي انتهممماز  مممر  خفمممض اانب اثممماال النامجممما عمممن إزالممما الغا ممماال 
ور احلفمممما  علممممم الغا مممماال وإًارهتمممما املسممممتداما وت زيممممز مزونمممماال  وتممممداوراا يف البلممممداي الناميمممما ًو

اممذا املناسممبا منممرباا ملسمماعدت البلممداي الناميمما  توقممد أتامسممال ر مموي يف الغا مماال يف البلممداي الناميمما. 
__________ 

يف رليمما  - ا سمميما يف أ ريقيمما جنمموب ال ممحراء ال ممربى -أنشممري إطممار نمم و  لتحسممني مشمماركا البلممداي الناميمما  (3)
 التنميا النظيفا ضمن إطار  روتوكول كيوتو اتفاقيا األمم املتحدت اإلطاريا  ش ي تغ  املنا .
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إًممماج مممد وعاال علممم است شمماف السممب  ال فيلمما  إًممماج م  مماال املبمماًرت امل ممززت، مممن قبيمم  
محايمما أر ممدت الغا مماال وخممدماال مممن أجمم  ت يف سياسمماهتا الوطنيمما املت لقمما  الغا مماال املبمماًرت امل ممزز 

 النظم اإلي ولوجيا لألجيال املقبلا. 

 تعزيز الزراعة العضوية والصادرات الخضراء  
 نوقشممت األتيمما املتزايممدت للزراعممما ال ضممويا يف أ ريقيمما يف املمممؤ ر الثالمم  للزراعمما ال ضمممويا -42

 300أكثممر مممن  املممؤ ر مجممهب؛ و 2015يف ا ممو ،  نيع يمما يف تشممرين األول/أكتممو ر الممذي ُعقممد 
موضو  "جلقيق التنميما ااجتماعيما وااقت ماًيا ممن خمالل ناقشوا مشارك من مجيهب أحناء أ ريقيا 

اال البممدائ  الزراعيمما اإلي ولوجيمما وال ضممويا". ومممارك األون تمماً يف اممذا املممؤ ر إىل جانممت املنظممم
السياسممماال، وأ مممحاب املشممماريهب، واثلمممي  مممان ي الدوليممما األخمممرى، واملمممزارعني، واألكممماًمييني، و 

خلمممممرباال والمممممدرو  املسمممممتفاًت ملشممممماركوي اا . وتبممممماًل امممممؤاءمسركممممماال الزراعممممما ال ضمممممويا األ ريقيممممما
يا وناقيف األون تاً أيضاا ت وير المروا ي  مني ق ماعي الزراعما ال ضمو وامل لوماال عن ر ا  التنميا. 

الغذائيما  -والسيامسا يف مجهوريا تنزانيا املتحدت، واإلم اناال ال  تتيحها سالس  القيما الزراعيا 
 اإلقليميا يف وال ت زيز التعارت  ني البلداي األ ريقيا.

وت مممماوي األون تمممماً، ضمممممن اسممممتعا ته ل لممممت مس وممممما إثيو يمممما مسمممماعدهتا علممممم ت زيممممز  -43
 ممماًراهتا ل وطنيممما اإعمممداً اسمممماتيعييف اء، ممممهب احل ومممما اإلثيو يممما  ممماًراهتا يف الق اعممماال اخلضمممر 

اخلضممممممراء. وُعقممممممدال يف اممممممذا ال ممممممدً أول مسلقمممممما عممممممم  وطنيمممممما للعهمممممماال  ممممممامسبا امل مممممملحا 
 كممممانوي األول/  22يف  اسممممت را  ال مممماًراال اخلضممممراء الوطنيمممما اإلثيو يمممما يف أًيممممس أ ا مممما  شمممم ي

يف تنظيمها ك  من األون تماً ووزارت التعمارت اممك ال   ،. ومج ت اذا املناسبا2015ًيسمرب 
اممثالا مممن المموزاراال الوطنيمما، ووكممااال تشممعيهب التعممارت، واملؤسسمماال املاليمما،  40حنممو  ،اإلثيو يمما

و حت اذا املناسبا أيضاا  إعداً است را  والرا  اال الق اعيا، وا ام اال، ومراكز البحو . 
مل مملحا المموطنيني مممن مناقشمما واختيممار وموعمما وم نممت أ ممحاب ا ،ال مماًراال اخلضممراء الوطنيمما

 من الق اعاال اخلضراء ذاال األولويا. 

  المنافسة على لقتصادات األفريقيةا ةتحسين قدر  -جيم 
مممن خممالل التنا سمميا هتا ايممدعم األون تمماً جهممًو البلممداي األ ريقيمما الراميمما إىل ت زيممز قممدر  -44

إنشممماء أطمممر تنظيميممما وقانونيممما جديمممدت، وإًخمممال تنقيحممماال علمممم األطمممر القائمممما وت زيزاممما أكثمممر، 
ويسممماعد المموعي، ووضمممهب وموعممماال أًواال تالئممم امستياجممماال عمالئهممما. إذكممماء وتنظمميم مسلقممماال 

وجلقيمق توزيمهب أ ضم   هتما احل وميماعلمم ت زيمز كفماءت أجهز البلمداي األ ريقيما األون تاً  دعمه اذا 
 للمها   ني الدولا واألسوا .

ويتمثممم  ومممال رخممممر يسمممهم  يممممه األون تممماً يف زيمممماًت كفممماءت عممممم  األسممموا  والممممدول يف  -45
 أنش ته املت لقا  قانوي املنا سا ووضهب السياساال يف املن قا.
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تحسممممني وت زيممممز نظمممما  قانويمممما املت لمممممق لوممممما  تممممري األون تمممماً يممممدعم مس وممممما زمبممممما وي  -46
 ميولمه ااجلماً األورو .المذي ا سا، وذل  عن طريمق مشمرو  ت موير التعمارت والق ما  اخلما   املن

مسلقمماال ًراسمميا  زمبمما وي، الت مماوي مممهب  نمما املنا سمما والت ريفمماال ا مركيمما يف  ،ونظممم األون تمماً
 4مسزيراي/يونيممممه و 5يف  و واوايممممو يف اممممراري ،دور قمممموانني وسياسمممماال املنا سمممما ممممالمممموعي إلذكمممماء 

وسممماعد األون تممماً أيضممماا اللعنممما علمممم وضمممهب نظممما  لتقمممد  علمممم التمممواا.  ،2015ل/سمممبتمرب أيلو 
لتيسمم  تقممد  الشمم اوى  - 2016 ممدأ ال ممم   ممه منممذ رذار/مممار   -الشمم اوى علممم اإلنمنممت 

ويُتوقهب أي يزيد عدً الش اوى املقدمما املت لقا  املمارساال التعاريا امل لا  املنا سا يف زمبا وي. 
للعنمما، وأي ت مموي علممم علممم  شمم   أ ضمم   ممذا املمارسمماال يف السممو ، وأي تت ممذ مممن مث إىل ا

زمبما وي يف إجراءاال أسر  للت ام  م ها. ووضهب األون تاً أيضماا مشمرو  إطمار لسياسما املنا سما 
م وموعما األًواال امذا مسالما املنا سما يف ق اعماال متمارت، قي  ووموعا أًواال لتقييم املنا سا. وتُ 

املنا سما. وطُبقمت وموعما جلمد ممن السياساال احل وميا القائما أو القوانني واألنظما الم   وجلدً
، ظممممم األون تمممماًونعلممممم ق ممما  ت نولوجيمممما امل لومممماال واات ممممااال يف زمبممما وي. أيضممماا  األًواال
التا  مما  ام مما احلقممو  إىل إتامسمما عمليمما  ممنهب القممرار امل ممزز، ًوراال تدريبيمما يف كليمما يه سمم  ضمممن

 . يف اذا البلد القضات ا، واستفاً منهاإنفاذطر  قانوي املنا سا و ان بت علم با وي زم
ويقممد  األون تمماً إىل البلممداي األ ريقيمما إرممماًاال عمليمما عممن كيفيمما تسمم   التعممارت أًاتا  -47

للتحمممول ااقت ممماًي، وجلسمممني امممذا البلمممداي سياسممماهتا التعاريممما  غيممما ت زيمممز قمممدراهتا التنا سممميا يف 
 األسوا  اإلقليميا وال امليا. 

التعارت الدوليا، والبن  الدوا مراكا األون تاً، وم رف التنميا األ ريقي، ومركز وأ ر   -48
وهتدف اذا الشراكا إىل تيس  مجمهب التمدا   ا مركيما و م  ُتدعم "مباًرت الشفا يا يف التعارت". 

ا مركيا و  اا ممن البيانماال التعاريما،  ضمالا عمن مواءمما التمدا    م  ا مركيما، وتمو   الو مول 
  ا. احلر واملفتوح إىل اذا البياناال ا م

ويقممممد  األون تمممماً مسمممماعدته التقنيمممما املبامممممرت إىل البلممممداي األ ريقيمممما  شمممم ي التممممدا    مممم   -49
وي م  علم ًراسا اذا التدا   لتقييم وجلسمني  مر  الت مدير املتامسما للبلمداي الناميما، ا مركيا. 

ون تمممماً علممممم مجممممهب وجلليمممم  وت زيمممز انممممدماجها يف سالسمممم  القيممممما اإلقليميمممما وال امليممما. وي ممممم  األ
البيانممماال املت لقممما  التمممدا    ممم  ا مركيممما ممممن ااجلممماً األورو ، والوايممماال املتحمممدت، و  اممما ممممن 
ممممممركاء أ ريقيممممما التعممممماريني. وتيسمممممر امممممذا البيانممممماال تقيممممميم البلمممممداي األ ريقيممممما لفر مممممها يف ومممممال 

 ال اًراال. 
ا ماعمماال ااقت مماًيا اإلقليميمما الثالثيمما  شمم ي دت ونظممم األون تمماً ًوراال تدريبيمما لفائمم -50

التدا      ا مركيا، مسي  اعتمدال اذا ا ماعاال ت نيف التدا      ا مركيا الذي اقممسه 
 ريممق األون تمماً للممدعم املت ممدً الوكممااال. ونُظمممت اممذا الممدوراال التدريبيمما يف املن قمما الثالثيمما يف 

 لمداا  12  ت  ياناال التدا      ا مركيا  يمما   مد  النسمبا لمم؛ ومجُ 2015تشرين الثان/نو مرب 
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مممن البلممداي الثالثيمما  غيمما ت زيممز مممفا يا التممدا    مم  ا مركيمما، و  ممني واضمم ي السياسمماال ال اممما 
 من الت دي لل قباال التعاريا.

مركيمممما نظمممما  األون تمممماً ا ا لتعهيممممز البيانمممماال ا يف إطممممار ، 2015ونُظمممممت يف عمممما   -51
)نظممما  جتهيممممز البيانمممماال(، ال ديممممد ممممن األنشمممم ا التدريبيمممما لبنمممماء القمممدراال  شمممم ي نظمممما  البيانمممماال 
استفاًال منها اإلًاراال ا مركيا الوطنيا، األممر المذي  مح  ضمماي اسمتمرار النظما  علمم املمدى 

ممن  م تقلممي   لممداا أ ريقيمماا مممن زيمماًت جل مميله إيممراًاال مجركيمما، وال ممم   شممدت علمم 29ال ويمم ، وم َّ
 مدً وت اليف ختلي  البضائهب.

جل مي  ا يسماعد  حسمت علمم ال م  الذي يض لهب  مه  رنمامج نظما  جتهيمز البيانماال و  -52
علمم تقلمي  أيضماا يف املائا يف أق  البلمداي منمواا،  م  يسماعد  25 لمإيراًاال مجركيا  نسبا تزيد ع

أي أي اممذا النظمما  يتمميح تقلممي  ُمممدت وت مماليف ختلممي  البضممائهب، اعتممماًاا علممم الوضممهب األوا )
مدت الت خ  من أسا يهب إىل أيا  أو ساعاال(. وقد استفاً تس ا وعشروي  لداا أ ريقياا ممن المدعم 

. ونُظممت عممدت ًوراال تدريبيما أتامسممت 2015المذي قدممه  رنممامج نظما  جتهيممز البيانماال يف عمما  
ن  مدورا اإلًاراال طنيا، األممر المذي مّ منق  اخلرباال واملهاراال املرتب ا  ذا النظا  إىل األ رقا الو 
وقمممد ان لمممق أول نظممما  لتعهيمممز البيانممماال  ا مركيممما الوطنيممما ممممن أي ت فممم  اسمممتدامته ملمممدت طويلممما.

لقيا  األًاء يف مجهوريا ال ونغو الدميقراطيما. وي تمرب قيما  األًاء يف إًارت ا ممارك طريقما لزيماًت 
يح اذا النظا ،   م  يسمر، إلًارت ا ممارك  يانماال ويتال فاءت وال شف عن املمارساال السياا. 

قيقما عمن كا ما عملياهتما ا مركيما.  ونُظمم عمدً كبم  ممن المدوراال ورسوماال وم لوماال مباممرت ًو
التدريبيما علمم نظما  جتهيمز البيانماال  شم ي نقم  اخلمرباال و نماء قمدراال البلمداي األ ريقيما املسممتفيدت 

  ا املسائ  املت لقا  ا مارك وت نولوجيا امل لوماال. علم ال  يدين الوطت واإلقليمي مل ا
املشماريهَب ال مغ ت واملتوسم ا يف  (Empretecاألون تماً لت موير املشماريهب )ويساعد  رنامج  -53

أ ريقيا علمم  نماء قمدراهتا التنا سميا يف ومال األعممال التعاريما ممن خمالل وموعما ممن التمدخالال 
اداف، مبا يف ذل  ت زيز الروا ي التعاريا  ني املشاريهب ال مغ ت واملتوسم ا، والشمركاال احملدًت األ
 ال ربى.

ووا مم  األون تمماً خممالل الفمممت املشمممولا  ممالتقرير تقممد  مسمماعدته إىل مراكممز إمربيتيمم   -54
قماال عمم  عن طريق تقد  خدماته ااستشاريا، وتنظميم مسلمركزاا  14، وعدًاا األ ريقيا املنش ت

ومسلقمماال ًراسمميا اسممتناًاا إىل إطممار سياسمماال تنظمميم املشمماريهب املوضممو  مسممديثاا، وإتامسمما التممدريت 
ملنظمي املشاريهب واملؤسسماال ال مغ ت واملتوسم ا، وتقمد  المدعم للشمب اال واملبماًراال اإلقليميما. 

مربيتيممم  و مممدأ األون تممماً  اإلضممما ا إىل ذلممم  ت اونمممه ممممهب احل ومممماال والشمممركاء املنفمممذين  شممم ي إ
ال ممممام وي. ونظممممم  امبيمممما و وسياسمممماال تنظمممميم املشمممماريهب يف  لممممدين جديممممدين علممممم الربنممممامج تمممما 

منظم للمشاريهب منمذ  200ال ام وي ست مسلقاال عم  إمربيتي ، وأتاح ًوراال تدريبيا حلواا 
. ووا ملت  امبيما توسميهب ن ما  امذا الربنمامج 2015إطال  اذا الربنمامج يف كمانوي الثان/ينماير 
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يف مممن اممذا الربنممامج منممذ ان القممه مممنظم لألعمممال احلممرت  800يف مجيممهب منمماطق البلممد. واسممتفاً 
 . 2014سبتمرب   أيلول/
ع اووا مممم  األون تمممماً جلديممممد  ممممر  الممممروا ي التعاريمممما يف الق اعمممماال املسممممتهد ا األر  مممم -55

زامبيا، والت دين يف موزامبيق.  البستنا والسيامسا املستداما يف مجهوريا تنزانيا املتحدت، والتشييد يف
خلممممت مممممركاال كممممربى يف مممممراكاال ناجحمممما. وأتامسممممت أنشمممم ا  نمممماء الممممروا ي، المممم  أجريممممت  ًو

مممهب وكممااال األمممم املتحممدت األخممرى ضمممن إطممار مشمممك، لألون تمماً تقممد  مسمماعدهتا   الت مماوي
 زامبيا.  منظماا للمشاريهب يف 119مزارعني يف مجهوريا تنزانيا املتحدت، و 152 عدًا ملا

اممممما  -56 ويسممممماعد األون تممممماً ااقت ممممماًاال األ ريقيممممما علمممممم جلسمممممني قمممممدراهتا التنا سممممميا ويزًو
 األًواال الضروريا لالخنرا  يف عملياال إ الح نظم مسوكمتها، والر هب من كفاءاهتا ااقت ماًيا. 

م األون تمماً واسممتفاً عممدً مممن الممدول األ ريقيمما األعضمماء خممالل الفمممت املشمممولا  ممالتقرير مممن ًعمم
إل ممالح وممماا احملاسممبا واإل مممال   واسمم ا أًات ت ممموير احملاسممبا الممم  تسمماعد البلمممداي علممم تقيممميم 
ت املت لقا  الشركاال.    نيتها األساسيا للمحاسبا مقارنا  املت لباال الدوليا لإل ال  ال اا ا ًو

فريمق ال امم  احل مومي المدوا ومسضمر عمدً كبم  ممن املشماركني المدورت الثانيما والثالثمني لل -57
 2015امل ت  امل اي  الدوليا للمحاسبا واإل ال  الذي ُعقمد يف جنيمف يف تشمرين الثمان/نو مرب 

مجهوريمما  لممداا أ ريقيمما. وأكممد املمثلمموي األ ارقمما مممن  18مشمماركاا أو خبمم اا مممن  45إذ  لممغ عممدًام 
اي، و  ت دموا أًات ت مموير احملاسممبا جممدوااا يف كمموال ًيفمموار المذين اسممال ونغمو الدميقراطيمما، والسممًو

تقيمميم المتيبمماال التنظيميمما واملؤسسمماتيا والقممدراال البشممريا، ووضممهب خ ممي ال ممم ، واقممسمموا ت ممميم 
 اذا األًات علم ن ا  أوسهب.

األًات األخمرى الم  وضم ها األون تماً ضممن  -وتساعد "اللوائح التنظيميا اإلل مونيما"  -58
البلداي علم تبسيي وأ تما تسمعي  أعماهلما التعاريما وإجراءاهتما اإلًاريما  - رنامج تيس  األعمال 

 نظمممما  اللمممموائح التنظيميممممااألخممممرى، والقواعممممد املت لقمممما  ااسممممتثمار، وتنظمممميم املشمممماريهب. ويسمممماام 
 لمممداا أ ريقيممما يف زيممماًت الشمممفا يا ويمممنهض  القمممدراال املؤسسممماتيا،  17اإلل مونيممما امل ممممول  مممه يف 

 وييسر من مث األعمال التعاريا، وجي   البلداي األ ريقيا أكثر استق ا اا للمستثمرين األجانت. 
وزارت  ،2015  وساعد األون تاً،  اامماك مهب  رنامج األممم املتحمدت اإلمنمائي، يف عما -59

املؤسسمماال ال ممغ ت واملتوسمم ا ال ام ونيمما علممم وضممهب نظمما  اللمموائح التنظيميمما اإلل مونيمما علممم 
ال مم يد اإلقليمممي، وكفمم   ممذل  تبسمميي التممدا   املنفممذت يف ال ا ممما واسممتفاًت منظمممي املشمماريهب 

مار يف مجهوريما وساعدال ااتماي املنظمتماي وكالما تشمعيهب ااسمتثمنها يف أماكن أخرى يف البلد. 
تنزانيا املتحدت علم وضمهب نظما  للتسمعي  اإلل ممون  غمر  تقلمي  عمدً اخل مواال الالزمما لبمدء 

خ ممواال. وتسمتفيد ال مام وي،  مدعم ممن ااجلمماً  7خ موت إىل  21مشمرو  جتماري يف البلمد ممن 
سممممعي  األورو  واملسمممماعدت التقنيمممما لألون تمممماً، مممممن نفممممس الت نولوجيمممما واخل ممممي إلتامسمممما نظمممما  ت

ال مممممم   نظممممما  التسمممممعي   2015إل ممممممون  ميمممممهب أ مممممحاب املشممممماريهب. و مممممدأال  مممممنن يف عممممما  
اإلل مون، مستفيدت يف ذل  من ا هًو املبذولا  ش ي اللوائح التنظيميا اإلل مونيا ال  م نمت 
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مممن توثيممق اإلجممراءاال وتبسممي ها. وًُوممت يف كينيمما من مما اللمموائح التنظيميمما اإلل مونيمما ومن مما 
لممدلي  اإلل مممون يف  وا مما مومسممدت لالسممتثمار و ممدأ ال ممم   ممما يف املممؤ ر المموزاري ال امممر ملنظممما ا

 التعارت ال امليا. وي م  األون تاً مسالياا علم توسيهب  وا اال ااستثمار يف من قا مر  أ ريقيا.
السممتفاًت مممن الفممر  المم   يامما مواتيمما لقاممما ويسمماعد األون تمماً البلممداي األ ريقيمما علممم إ -60

تتيحهممما ت نولوجيممما امل لومممماال واات مممااال، واسمممت دامها لت زيمممز القمممدرت التنا سممميا التعاريممما عمممن 
 طريق التعارت اإلل مونيا. 

ع جلرير إم انماال التعمارت اإلل مونيما 2015تقرير اقت اً امل لوماال ل ا  "واستناًاا إىل  -61
ومممهب ذلمم ، ،  قممد جلسممن كثمم اا ن مما  التعممارت اإلل مونيمما الشمماملا يف أ ريقيمما. "يف البلممداي الناميمما

يزال انماك ال ثم  اما ينبغمي عملمه. وتتميح التعمارت اإلل مونيما للمؤسسماال ال مغ ت واملتوسم ا  ا
ويقمممد   ر ممماا للر مممهب ممممن إنتاجيتهممما، واسمممتق اب عممممالء جمممدً يف المممداخ  واخلمممارج علمممم السمممواء. 

عا من التو ياال يف وال السياسا ال اما هتمم احل ومماال وا هماال األخمرى  مامسبا التقرير ومو 
 امل لحا يف أ ريقيا.

ووضممهب األون تمماً مؤمممراا للتعممارت اإلل مونيمما  ممني املؤسسمما التعاريمما واملسممتهل  لتم ممني  -62
عمارت اإلل مونيما. البلداي من وضمهب م يمار مرج مي لتقيميم ممدى اسمت داًاا لالخنمرا  يف ق ما  الت

ويسمماعد اممذا املؤمممر التعممارت اإلل مونيمما علممم جلديممد نقمما  القمموت والضمم ف النسممبيا ال امنمما يف 
ويُظهمممر املؤممممر علمممم ال ممم يد اإلقليممممي أي ت مممور التعمممارت متلمممف عنا مممر التعمممارت اإلل مونيممما. 

 ا اإلنمنمت أقم  ممبتغلغم  اإلل مونيا يف ااقت اًاال األ ريقيما يواجمه  م و اال ألي مسمتوياال 
وتممم   ممممن فض نسمممبياا. يف املنمممزل ممممن امل مممدل امل لممموب، وألي م مممدل األسمممر الممم  تسمممتلم  ريمممداا 

م ممر، وموريشمميو ، واملغممرب، وجنمموب أ ريقيمما، وتممونس يف مقدممما ااقت مماًاال األ ريقيمما املهيمم ت 
 للتعارت اإلل مونيا. 

، إىل جانممت ا ماعممما ااقت مماًيا لمممدول 2015-2013واضمم لهب األون تمماً يف الفممممت  -63
 ممرب أ ريقيمما،  سلسمملا مممن أنشمم ا  نمماء القممدراال، منهمما عمليمما ترمجمما األطممر القانونيمما اإلقليميمما 

ونظمممم األون تممماً أيضممماا أنشممم ا  نممماء القمممدراال  شممم ي للتعمممارت اإلل مونيممما علمممم ال ممم يد احمللمممي. 
، مبممما يف ذلممم  ًورتممماي تمممدريبيتاي  شممم ي ا وانمممت املسمممائ  القانونيممما املرتب ممما  التعمممارت اإلل مونيممما

 315القانونيا للتعارت اإلل مونيا استناًاا إىل منهعيا "التدريت من أجم  التعمارت" اسمتفاً منهما 
مسمؤواا ممن المدول األعضماء  65اثالا من ا تم اال احملليا، وثمال  مسلقماال عمم  اسمتفاً منهما 

است را  تنسميق تشمري اال التعمارت اإلل مونيما يف ا ماعما  تقرير"يف ا ماعا ااقت اًيا. ويتيح 
، تقييمممماا حلالممما 2015، المممذي  مممدر يف كمممانوي األول/ًيسممممرب "ااقت ممماًيا لمممدول  مممرب أ ريقيممما

تشممري اال التعممارت اإلل مونيمما يف املن قمما، ويممدً التحممدياال المم  تواجممه الممدول األعضمماء، ويقممد  
 ًاخ  املن قا.تو ياال حمدًت من أج  ت زيز مواءمتها 
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 األفريقيةالبلدان توظيف التعددية لخدمة  -دال 
يسمماعد األون تمماً مسممؤوا التعممارت األ ريقيمما مبامممرت علممم وضممهب وتنفيممذ أطممر السياسمماال  -64

التعاريمما المم    ممنهم مممن إًممماج اقت مماًاال  لممدايم يف الممنظم ال امليمما املت ممدًت األطممراف للتعممارت 
 وااستفاًت منها. ،ااستثمارو 

وقد  األون تاً أيضماا مسماعدته إلعمداً أطمر السياسماال التعاريما يف أنغموا، و وتسموانا،  -65
وتركمز امذا ااست راضماال علمم جلديمد الق اعماال الرئيسميا الم  مي من وتونس، وا زائمر، وناميبيما. 

تنوي ها أليا تن وي علمم قيمما اقت ماًيا أعلمم، وعلمم وضمهب السياسماال التعاريما املناسمبا لمدعم 
األولوياال اإلمنائيا، مبا يف ذل  أاداف التنميا املستداما، ووضهب إطار السياسا التعاريا لضماي 

اتيعياال التنميمممما. وقممممد  األون تمممماً مممممثالا ًعمممممه إىل مس وممممما أنغمممموا تنفيممممذ   ممممال ومتسممممق اسممممم 
إىل تيسمم  عمليمما تنويممهب منتعمماال  مماًراال الممذي يهممدف اسممت مال إطممار سياسممتها التعاريمما، 

مساليمماا إ ممدار إطممار السممل ا األساسمميا الومسيممدت هلممذا البلممد. وجيممري  -البلممد وجلويلهمما عممن البمممول 
 السياسا التعاريا.

وأعممد األون تمماً، اسممتعا ا ل لممت مممن مس وممما  وتسمموانا، إطممار السياسمما التعاريمما هلممذا  -66
يف مسلقما عمم  وطنيما ُعقمدال يف  وتسموانا اذا ااطمار ، وأُقر 2015البلد، وأكمله يف يايا عا  

. وت تمد  وتسوانا اعتماًاا كب اا علم  ماًراال املما ، وممن مث  مإي نتمائج 2016يف مبا / رباير 
اخليمماراال السياسمماتيا المم  مممن ممم يا أي تسمماعداا  داممذا الدراسمما ستسمماعد احل وممما علممم جلديمم

علم تنويهب  اًراهتا. وتلقم األون تاً خالل الفممت املشممولا  مالتقرير عمدت طلبماال ممن  وتسموانا، 
و انا، وموريشيو ، وناميبيا، ملساعدهتا علم وضهب أطراا واست را  سياسماهتا يف ومال وتونس، 
 اخلدماال.

وليربيمممما  وقممممد  األون تمممماً مسمممماعدت مبامممممرت إىل   ممممض البلممممداي األ ريقيمممما مثمممم  سيشممممي  -67
 لممداي أخممرى ل ممي ت ممبح أعضمماء أكثممر لتم ينهمما مممن اانضممما  إىل منظممما التعممارت ال امليمما وإىل 

ت  مندو  ااسمتامان أل مرا  اانضمما  إىل منظمما التعمار ، من خالل ال2015  اليا، يف عا  
 ما   د اانضما . و يف مرمسلا اانضما  مام  يرمي إىل إرماً البلداي ، الذي او  رنامج ال امليا
وا يممزال عممدً قليمم  مممن البلممداي األ ريقيمما خممارج منظممما التعممارت ال امليمما، واممي مساليمماا يف  -68

اي، وكما زائر، إثيو يا، و مرامس  متلفا من اانضما ع  ي. وسماي تمومي و رينسمييب، والسمًو ا و  مً 
وتسمتفيد مجيمهب اممذا البلمداي اخلمسما مممن امذا ال مندو ، إضمما ا إىل سيشمي  وليربيما، إذ أكملممت 

المدعم ااستشماري إىل مسماعدت . ويهمدف 2015انضمامها إىل منظمما التعمارت ال امليما يف عما  
التعارت  البلداي املنضما علم الت يف مهب أنظما سياساهتا التعاريا، مبا يتمامم واتفاقاال منظما

وعممممي  ريممممق مفاوضممممي البلممممد إذكمممماء مراعممممات األاممممداف وااسممممماتيعياال اإلمنائيمممما، و مممممهب ال امليمممما، و 
قواعمد لوا هاال  امسبا امل لحا  املسائ  املت دًت ا وانت يف عمليا اانضما ، وت زيز م ار ها 

للمشاركا  ف اليا  وخت  اال منظما التعارت ال امليا، و ناء سياستها التعاريا، وقدراهتا التفاوضيا
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وقممد  األون تمماً خممدماال استشمماريا كبمم ت إىل مس وممما ليربيمما ومسمماعدت يف مفاوضمماال اانضممما . 
   د اانضما  إىل مس وما سيشي .

ويض لهب األون تاً  دور رئيسي يف ًعمم البلمداي األ ريقيما لتحقيمق تقمد  يف املفاوضماال  -69
وعممم  األون تمماً مممثالا علممم ا، ومن قمما التعممارت احلممرت الثالثيمما.  شمم ي من قمما التعممارت احلممرت القاريمم

تنفيممذ وموعمما مممن األنشمم ا خممالل الفمممت املشمممولا  ممالتقرير لممدعم تشمم ي  من قمما التعممارت احلممرت 
وسمماام األون تمماً أيضمماا يف مناقشمماال اخلممرباء  شمم ي القاريمما ت زيممزاا للتعممارت  ممني البلممداي األ ريقيمما. 

ا الداعما لن ا  وأاداف ومباً  من قما التعمارت احلمرت القاريما الم  ُعقمدال يف المتيباال املؤسسي
ونظممممم األون تمممماً، . 2015الممممدورت امل   مممما لالجلمممماً األ ريقممممي يف أًيممممس أ ا مممما يف أيار/مممممايو 
جلمممت مممم ار "من قمممما تظممماارت ومس ومممما كينيممما، ومفوضممميا ااجلممماً األ ريقمممي، وأمانمممما ال ومنولممم  

. 2015كانوي األول/ًيسممرب   16طريقا إجنامسها يف أ ريقيا" يف ن و  يف  التعارت احلرت القارياع
عمما مسممواا  مشمماركاا، مممن  يممنهم عممدت وزراء أ ارقمما، واثلممني مممن الق مما  اخلمما ، واألوسمما   90ًو

األكاًمييممممما، ومنظمممممماال ا تممممممهب املمممممدن، واملنظمممممماال احل وميممممما الدوليممممما، إىل الت عيممممم   اختتممممما  
التعمممارت احلمممرت القاريممما األ ريقيممما ومتا  ممما تنفيمممذاا، ألي ذلممم  ضمممروري  املفاوضممماال  شممم ي من قممما

 لالستفاًت من اندماج أ ريقيا يف ااقت اً ال املي. 
أعد األون تاً عدت ًراساال تقنيا  ش ي ت زيز التعارت  ني البلداي األ ريقيا من خالل و -70

 م  الزراعيما، واخلمدماال، والزراعما، وسياسما املنا سما. الت ام  اإلقليممي، والو مول إىل األسموا  
إ دار تقرير السياسا ال اما امل نوي " ناء من قا التعارت احلرت القاريا األ ريقياع   ض مثالا واقمي 

"من قممما التعمممارت احلمممرت  44" مبممموجز السياسممما ال امممما رقمممم ااقمامسممماال  شممم ي سمممب  املضمممي قمممدماا 
وجيمري ت مميم الدراسما  مني . 2015القارياع طريقا إجنامسها يف أ ريقيما" يف كمانوي األول/ًيسممرب 

البلممداي األ ريقيمما  غممر  تزويممداا  ت  مميي للسياسمماال التعاريمما اهلاممما يف تشممييد من قمما التعممارت 
 احلرت القاريا. 

الربنممامج املت ممدً املمماحنني  -طممار املت اممم  امل ممزز يف اإلواألون تمماً وكالمما مممري ا نشمم ا  -71
الممذي يشممعهب أقمم  البلممداي منممواا علممم أي ت ممبح جهمماال أكثممر   اليمما ونشمماطاا يف النظمما  التعمماري 

 واختمارال البلمدايال املي، وي م  علم مساعدهتا علمم الت مدي لل وائمق املت ملا  انمت ال لمت. 
األ ريقيممما األقممم  منمممواا األون تممماً وكالممما رائمممدت يف جلمممدي  ًراسممماهتا التش ي ممميا للت امممم  التعممماري 
وتنفيممذ م مممفو اال ال مممم . ويسممماعد األون تممماً  مممذا ال ريقممما امممذا البلمممداي مباممممرت علمممم جلسمممني 

 استغالل الفر  التعاريا الناماا عن النظا  التعاري املت دً األطراف.
واسمممممت م  عمليممممما جلمممممدي  الدراسممممماال التش ي ممممميا  2015األون تممممماً يف عممممما   و مممممدأ -72

للت اممم  التعمماري ل مم  مممن إثيو يمما، وجيبممو ، وممماا، والنيعممر. وأتامسممت اممذا الدراسمماال رخممر 
املسممتعداال عممن ال قبمماال المم  ت ممو  إًممماج اممذا البلممداي يف النظمما  التعمماري املت ممدً األطممراف، 

تقنيما وإجمراءاال السياسماال ال امما ممن أجم  مسماعدهتا علمم وقدمت تو ياال  ش ي املساعدت ال
 . ووضممممهب األون تمممماً ال مممميغا النهائيمممما للدراسمممما التش ي مممميا للت اممممم  التغلممممت علممممم اممممذا القيممممًو
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       التعممممممماري للنيعمممممممر، وُعقمممممممدال  نعممممممماح مسلقممممممما عمممممممم  اعتماًاممممممما يف نيمممممممامي يف كمممممممانوي األول/
 .2015ًيسمرب 

ش ي يا للت ام  التعاري إلثيو يا واعُتمدال يف مسلقما عمم  وجرى جلدي  الدراسا الت -73
وا تممتح مسلقمما ال ممم  اممذا وزيممر التعممارت اإلثيممو  . 2016ُعقممدال يف أًيممس أ ا مما يف مممبا / رباير 

ويرممممي امممذا التحمممدي  إىل اإلسمممها  يف خ ممما النممممو والتحمممول الثانيممما واألممممني ال ممما  لألون تممماً. 
(2016-2020 .) 

الدراسمماال التش ي مميا للت اممم  التعمماري وسياسمماال البلممد تمما أسمما  مجيممهب مشمماريهب و -74
الت ماوي التقمت المم  نُفمذال امسقماا ضمممن اإلطمار املت اممم  امل مزز. ويسماعد األون تمماً، ممن خممالل 

، علمم تنفيمذ املشماريهب ذاال األولويما احملمدًت يف م مفو ا إجمراءاال 2مشاريهب اإلطار من املسمتوى 
 الدراساال. 

"ت زيمز القمدراال اإلنتاجيما  2مشمرو  املسمتوى مس وما  نن، يف إطار  ويساعد األون تاً -75
والتعاريا يف  منن"، علمم وضمهب سياسمتها الوطنيما لتنميما التعمارت، الم  هتمدف  مدوراا إىل ت ثيمف 

دي  اإلجمراءاال الراميما إىل إلغمماء القيمًو املفروضما علممم التعمارت يف  منن، علممم النحمو احملمدً يف جلمم
 2015كانوي األول/ًيسمرب   3وُعقدال مسلقا عم  يف الدراسا التش ي يا للت ام  التعاري. 

ملناقشا استنتاجاال الدراسا التش ي ميا للت امم  التعماري لبمنن  غيما ًوهما يف سياسمتها الوطنيما 
 لتنميا التعارت، والتحدياال ال  قد ت م  وض ها. 

ا ا مشممرو  ت ممميم لغامبيمما م نممموي "اإلطممار املت اممم  امل مممززع األون تمماً أيضمماا   ممميقمما  و  -76
ت ممممميم م ممممفو ا إجممممراءاال الدراسمممما التش ي مممميا للت اممممم  التعمممماري و نمممماء السياسمممما ال ممممناعيا 
لغامبيمما". ويهممدف املشممرو  إىل جلممدي  السياسمما ال ممناعيا هلممذا البلممد، اسممتناًاا إىل التحليمم  الممواًر 

( وإىل وضمممهب اسمممماتيعيا 2013مممم  التعممماري يف  امبيممما )يف جلمممدي  الدراسممما التش ي ممميا للت ا
وطنيمما لق مما  التعممارت، ووثيقمما السياسمما ال اممما لق مما  ال ممناعا. ويسمماعد األون تمماً،  نمماء علممم 
طلممت ممممن مس ومممما  وركينممما  اسممو، امممذا البلمممد علمممم وضمممهب خ مما متوسممم ا األجممم  لضمممماي تنفيمممذ 

  التعممممممماري، المممممممذي ُأجمممممممري يف التو ممممممميا املدرجممممممما يف جلمممممممدي  الدراسممممممما التش ي ممممممميا للت امممممممم
 ، تنفيذاا   ااا. 2014 عا 
وي م  األون تاً،  الشراكا ممهب مؤسسماال أخمرى، علمم تنفيمذ أنشم ا مسماعدته التقنيما  -77

الراميا إىل  ناء قدراال وزاراال التعارت والت  يي لتنفيذ اسماتيعياال التعمارت ممن أجم  احلمد ممن 
 الفقر.
األون تممماً مسلقمممما عمممم  إقليميمممما  شممم ي ت مممميم التعممممارت يف اسمممماتيعياال التنميمممما نظمممم و -78

الوطنيمما يف أ ريقيمما ضمممن مشممرو  يهممدف إىل ت زيممز قممدراال وزاراال التعممارت والت  مميي يف  لممداي 
متمممارت ممممن أقممم  البلمممداي منمممواا و  ينهممما ممممن وضمممهب وتنفيمممذ اسمممماتيعياال جتاريممما تفضمممي إىل احلمممد 

أكثمممر  2015مسلقممما ال مممم  الممم  ُعقمممدال يف ماسممم و يف نيسممماي/أ ري   الفقمممر  يهممما. ومج مممت ممممن
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 لداا من أق  البلداي منواا يف املن قا، مبن  يهم كبار املسؤولني من وزاراال  13مشاركاا من  60من
وكانمممت التعمممارت والت  ممميي، وا هممماال  مممامسبا امل ممملحا ممممن ا تممممهب املمممدن، والق ممما  اخلممما . 

ل م  اذا أيا مسدًال اإلجراءاال السياساتيا الالزما     التعمارت أكثمر النتيعا الرئيسيا حللقا ا
إًارت الشممؤوي ااقت ماًيا وااجتماعيمما، و رنممامج األممم املتحممدت اإلمنممائي، كم  مممن   مشمواا. وسمماام

يف اجتممما  املائممدت املسممتديرت  شمم ي اممذا السياسمماال خممالل مسلقمما  ،وأمانمما اإلطممار املت اممم  امل ممزز
 ال م . 

مسلقمما عمم  تدريبيمما وطنيما  شمم ي ت مميم التعممارت ووضمهب سياسمماال   الما للحممد ونظممت  -79
مسلقا ال مم  التدريبيما قرال وأ. 2015من الفقر يف أًيس أ ا ا،  إثيو يا يف كانوي األول/ًيسمرب 

م ممممارف امممذا عمليمممما وضممممهب السياسمممماال التعاريمممما يف إثيو يممما، إذ سمممم ت مسلقمممما ال ممممم  إىل ت زيممممز 
رثار السياساال الق اعيما والتعاريما واملسمائ  ذاال ال ملا، مسول البلداي، علم املستوى الق ري، 

مسمؤواا مس وميماا  35ومارك يف مسلقما ال مم  امذا مسمواا مث  التحول اهلي لي والتنميا الوطنيا. 
 الدراسممما ممامسبا امل مملحا مممن الق مما  اخلمما  وا تمممهب املممدن. وممم لت مممن ا همماال وجهمماال 

جلمممممدي  الدراسممممما يف الوطنيممممما الممممم  وضممممم ت يف إطمممممار املشمممممرو  إمسمممممدى املمممممدخالال األساسممممميا 
التش ي يا للت ام  التعاري يف إثيو يما، الم  نسمقها األون تماً، وااسمماتيعيا التعاريما ا ديمدت 

 هلذا البلد ال  جيري إعداًاا يف إطار خ ا النمو والتحول الثانيا.
ويساام األون تاً  نشا  أيضاا يف حبمو  عالقماال التعمارت  احلمد ممن الفقمر يف أ ريقيما،  -80

طممال  علممم مسيمم  نشممرال نتممائج اممذا البحممو  يف سلسمملا سياسمماال التعممارت والفقممر. ومي ممن اا
"إًمممماج التعمممارت يف اسمممماتيعياال وخ مممي التنميممما الوطنيممماع جتر ممما أقممم    مممض األمثلممما احلديثممما يف 

يف أ ريقيممممما وإًمممممماج التعمممممارت يف أ ريقيممممماع المممممدرو  املسمممممتفاًت ممممممن رسممممميا وال ريمممممق  اا البلمممممداي منمممممو 
 .األما " إىل

 تمكين األفارقة والستثمار في مستقبلهم -هاء 
السياسممممماال تشممممم باال األون تممممماً يف   مممممني املمممممرأت األ ريقيممممما ممممممن خمممممالل إ مممممراز يسممممماام  -81

 ليممما والثقا يممما الممم  تنشمممري أو تمممد  عمممد  ا نسمممانيا األ ريقيممما، وتوضممميح القيمممًو ااجتماعيممما واهلي
 رَّكها أو من املم ن أي جلركها التعارت. جلاملساوات  ني ا نسني يف الق اعاال ال  

 وضع وتنظيم البرامج التدريبية وحلقات العمل بشأن التجارة ونوع الجنس  
وضممهب األون تمماً وموعمما مممواً تدريبيمما  شمم ي التعممارت واملسمماوات  ممني ا نسممني هتممدف إىل  -82

إتامسا أمسد  مواًر الت لم  ش ي التعمارت واملسمائ  ا نسمانيا إىل مجيمهب ا هماال  مامسبا امل ملحا 
املن رطا يف أنش ا البحو ، ووضهب السياساال، والدعوت يف اذا ا ال. وتتضممن امذا ا موعما 

ورت تدريبيما إل مونيما. وترمممي ًلميالا مم امذا المدورت إىل تزويمد األكماًمييني واملسممؤولني ن ولمدين، ًو
احل وميني وا تمهب املدن يف البلداي الناميا والبلمداي الم   مر اقت ماًاهتا مبرمسلما انتقاليما  ماألًواال 
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 ياو مممياال سياسممماتالالزمممما لتحليممم  ال القممما املتباًلممما  مممني التعمممارت ونمممو  ا مممنس، وممممن مث إعمممداً ت
مممممممب ا اإلنمنممممممت يف  علممممممموُوضمممممم ت ال مممممميغا األوىل هلممممممذا الممممممدورت تراعممممممي املنظممممممور ا نسممممممان. 

 19. واختم  املشماركوي ممن 2016ال يغا الثانيما للمدورت يف ممبا / رباير . وانتهت 2015 عا 
أمانمما ،  نمماء علممم طلممت مممن 2016 لممداا أ ريقيمماا حلضممور اممذا الممدورت. وي لممق األون تمماً يف عمما  

السمممو  املشممممكا لشمممر  أ ريقيممما وا نممموب األ ريقمممي، مشمممروعاا لت ييمممف امممذا المممدورت ممممهب سمممياقاال 
إقليميمممما حمممممدًت، ومممممهب ظرو همممما اخلا مممما، وإتامستهمممما ملسممممؤوا األمانمممما ومتلممممف ا همممماال  ممممامسبا 

 امل لحا.
ب ال محراء يف مسلقما  لداا يف أ ريقيا جنمو  16 امسثاا من  25وعالوت علم ذل ، مارك  -83

عمممم  إقليميممما  شممم ي التعمممارت والتحليممم  ا نسمممان عقمممداا األون تممماً يف جام ممما الشممممال الغمممر ، 
الممدورت اإلل مونيمما ااسممتناً إىل . وركممزال مسلقمما ال ممم ،  2015 نمموب أ ريقيمما يف مسزيراي/يونيممه 

تعممممارت والبحممممو   شمممم ي التعممممارت واملسمممماوات  ممممني ا نسممممني، علممممم اسممممت دا  املنممممااج ال ميمممما يف ال
ا نسممانيا. وكانمممت مسلقممما ال مممم  امممذا ترممممي إىل تزويمممد املشممماركني  امل مممارف امل لو ممما لالضممم ال  

  تقييماال جنسانيا للسياسا التعاريا. 

 نوع الجنس المساعدة التقنية بشأن التجارة و تقديم إجراء البحوث و   
ميا، أنش ا مشرو  مدته أر هب سنواال  ش ي يبدأ األون تاً قريباا، يف إطار مسساب التنو  -84

التعارت    الر يا عرب احلمدًو لتم مني املمرأت والتنميما ااقت ماًيا والت امم  اإلقليممي يف مجهوريما 
الت مدي مثم  كيفيما وسي اجل ال م  التحليلي للمشرو  مسمائ  ، ومالوي. تنزانيا املتحدت، وزامبيا

حلمواجز التعاريمما  النسمبا للتعمارت  مم  الر يما عمرب احلممدًو يف ا اممتتسممم  اللمذين للت قيمد والت تميم 
سمميا  المتيبمماال التعاريمما املت ممدًت واملتداخلمما، وكيفيمما اسممتي اب خ و ممياال التعممارت  مم  الر يمما 
، ا سيما تل  ال  تنشي  يهما املمرأت، عنمد ت مميم وتنفيمذ اخلمدماال املناسمبا املت ملا  عرب احلدًو

. وممن مم ي  همم أ ضم  هلمذا املسمائ  أي   انت ال لت الم  تمدعم تمد قاال التعمارت عمرب احلمدًو
 مي ن  ان ي القراراال من اختاذ إجراءاال مستن ت وحمدًت األاداف.

ويوا مم  األون تمماً   ممني البممامسثني واألكمماًمييني األ ارقمما مممن جلسممني مسممتوى ت لمميمهم  -85
سمبهب  2015 أيار/ممايو وكمانوي األول/ًيسممرب انضممت يف الفممت  مني مثالا،وت لمهم وحبوثهم.  

إىل امل هد اا ماضي لألون تاً، األمر الذي ج   أ ريقيا املن قا ال  هلا أعلم  ثيم   (4)جام اال
ومسظيمممت خمممدماال امل همممد أل ريقيممما جنممموب ال مممحراء ال مممربى  رعايممما مس ومممما ق مممري يف امل همممد. 

مهوريا تنزانيا املتحدت. وقد  امل همد، ضممن ًعممه املقمد  لت لميم   نلندا و ندو  األمم املتحدت 
قضايا التعارت والتنميما يف ا ام ماال األ ريقيما، مشمورته إىل جام ما  ورونمدي  شم ي وضمهب  رنمامج 
ماسمممم جديمممد يف ااقت ممماً والتنميممما الدوليممما. وأتممماح األون تممماً أيضممماا ًوراال تدريبيممما إىل أسممماتذت 

كيَّفمموا ضمممن سممياقاهتم الق ريمما وزمبمما وي، وال ممام وي، وكينيمما، ونيع يمما،  ، و أكمماًمييني مممن إثيو يمما
__________ 

ورت يف تونسُنظمت ًو  (4) ورتاي يف السنغال، ًو ورت يف تشاً، ًو ورتاي يف ال ام وي، ًو    .رت يف  وركينا  اسو، ًو
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وجلليممم  السياسممماال التعاريممما، وااتفاقممماال نمممو  ا مممنس، ممممواً امل همممد الت ليميممما  شممم ي التعمممارت و 
 التعاريا اإلقليميا،  ضالا عن إنتاج وجتارت السلهب األساسيا.

دريبيمما علممم مممب ا اإلنمنممت  شمم ي التممدا    مم  ا مركيمما، ثممال  ًوراال توأتمماح امل هممد  -86
 2016وممبا / رباير  2015يف الفممت  مني أيار/ممايو  ،والفقمر ،والتعارت ونمو  ا منس، والتعمارت

ونظم األون تاً مسلقا عم  إقليميما مشاركاا من أ ريقيا، علم التواا.  30و 38و 20است ملها 
عممم  وطنيمما  شمم ي املواضمميهب مسلقمماال تحليمم  ا نسممان، وسممت للت مموير املهممت  شمم ي التعممارت وال

التالياع سياساال ت زيز ت باما املمواًر احملليما ) امبيما(، والتحليم  ااقت ماًي والتمدا    م  ا مركيما 
 السمممملهب  وت بيممممق التحليمممم  ااقت مممماًي القياسممممي للمسممممائ  املت مممملا )مجهوريمممما تنزانيمممما املتحممممدت(،

املتحمممدت(،  تنزانيممما والسياسممما ال مممناعيا )مجهوريممما ،حمممول اهلي لمممياألساسممميا )تشممماً وتو مممو(، والت
 227وتوظيممف التحممويالال املاليمما والشممتاال مممن أجمم  التنميمما )السممنغال(. واسممتفاً ممما وموعممه 

 أكاًميياا أ ريقياا من مسلقاال ال م  اذا.

 تقييم األثر العام -واو 
البحمم  والتحليمم ، و نمماء  -عملممه الثالثمما ركممائز إىل  أنشمم ا األون تمماً، اسممتناًاا تسمماام  -87

يف التنميا األ ريقيا يف وسا وااال رئيسميا اميع مساتا مبامرت توا ق ا راء، واملساعدت التقنيا 
 ًعم التحول ااقت اًي يف ااقت اًاال األ ريقيا؛ )أ( 

  ناء قدرهتا علم الت قلم مهب نقا  ض فها؛  )ب( 
 جلسني قدراهتا التنا سيا؛ )ج( 
 ت زيز قدراهتا علم ااستفاًت من النظا  املت دً األطراف؛ )ً( 
   ني األ ارقا وااستثمار يف مستقبلهم. )ام( 

ويقممممممد  األون تمممممماً،  يممممممما يت لممممممق  البحمممممم  والتحليمممممم ، تو ممممممياال  شمممممم ي السياسمممممماال  -88
ًلما إىل البلمداي األ ريقيما يف مجيمهب ومااال ال مم  الرئيسميا اخلمسما. ااسماتيعيا القائمما علمم األ

تقريممممر التنميمممما ااقت مممماًيا يف أ ريقيمممما "حبوثممممه ومنتعاتممممه ممممم   تقممممارير رئيسمممميا، ا سمممميما وتت ممممذ 
اسممممت را  ، واست راضمممماال السياسمممماال وال مممماًراال علممممم ال مممم يد الق ممممري، مثمممم  "2015 عمممما 

ومممن األمثلمما األخممرى علممم . لسياسمما التعاريمما يف أنغممواوإطممار اسياسمما ااسممتثمار يف مد شممقر، 
ذلمممم  ااست راضممممماي ا اريممممماي لسياسممممماال م مممممر يف ومممممال ت نولوجيممممما امل لومممممماال واات مممممااال، 
وال اًراال الوطنيا اخلضراء إلثيو يا. وتتضمن املواً البحثيا األخرى تقارير عن طائفا واس ا ممن 

ث  من قا التعارت احلرت القاريا، والقيما املضا ا من السلهب القضايا ذاال ال لا  التنميا األ ريقيا م
 التعارت  الفقر. ااألساسيا مث  ال اكاو، وعالق

الممموعي   ائفممما ممممن إذكممماء األون تممماً، الممم  تسمممتند إىل توا مممق ا راء، إىل وترممممي أنشممم ا  -89
اًل المممدرو  املسمممتفاًت، وأ ضممم  القضمممايا ذاال ال ممملا  البلمممداي األ ريقيممما، وتسممماام يف عمليممما تبممم
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ا املنممماطق األخمممرى. وتضممممنت أ مممرز امممذو مممني املمارسممماال  مممني المممدول األعضممماء األ ريقيممما، و ينهممما 
املممؤ ر وامل ممر  السمما هب عشممر لتعممارت و ويمم  الممنفي والغمماز وامل مماًي يف أ ريقيمما،  ضممالا التظممااراال 

سممميا، مثممم  املمممؤ ر المممدوا الثالممم  نظمهممما األون تممماً يف ممممؤ راال ًوليممما رئيتظمممااراال موازيممما عمممن 
لتموي  التنميما، واملمؤ ر الموزاري ال اممر ملنظمما التعمارت ال امليما، وااجتمما  الر يمهب املسمتوى  شم ي 

 متا  ا مؤ ر األمم املتحدت الثان امل ت  البلداي الناميا    السامسليا. 
نظمما  جتهيمز البيانمماال و رنممامج نظمما   وا يمزال مشممروعاي رئيسممياي للمسماعدت التقنيمما، تمما -90

، وجلسمممني   مركيممماإًارت المممديوي والتحليممم  املممماا، يمممؤثراي علمممم قمممدرت املن قممما علمممم ت باممما إيراًاهتممما ا
 كفاءت مجاركها، وإًارت قدرهتا علم جلم  عتء ًيويا.

    


