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 مجلس التجارة والتنمية
 الفرقة العاملة المعنية باإلطار االستراتيجي والميزانية البرنامجية

 الدورة الخامسة والسبعون
 2017أيلول/سبتمرب  6-4جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت 3البند 

استتتتعران طن تتتعة التعتتتاون التينتتتي التتتتي تاتتتعلو ب تتتا ا ون تتتتا  وتموتتتت    
 ا ن عة هذه

 تيرتر ميدم من ا مين العام لألون تا   

 تنفيذي موجز  
مليتتوو  و يف    39.1بلغتتت النفتتتامج ايةاليتتة أللتتتوة التقتتاوو التتتت  ل ول تتتا   

ًيبتتاى ماتتتو  عتتا  ، وهتتو م2016عتتا   . وظلتتت النفتتتامج املتبتتلة ب قتت  2015بلتتي يقتتا ل تت
ًتفقتة ثللتة لاتبة    املائتة متن التنفيتذ ال لتم للمتتايفين. ومنتوجتا التقتاوو  46.5البلداو منواى م

ًئياتتياو ل ول تتتا ، وظتتا النلتتا  ات  للبيالتتامج ا مً يتتة   ( وللتتا  ا ايف  ASYCUDAالتتتت  ال
  املائتتة متتن اةتتا   11و 48متتل ع علتتت التتتوا  لاتتب   (،DMFAS   التتديوو والتيليتت  املتتا

 .2016النفتامج   عا  
ًا  التقتتاوو 2015وبقتتد هبتتوح مليتتوم   عتتا    ، ايفتفتتن دتتد اى اةتتا  التمويتت  ألعتت
مليتتتتوو  و يف، وهتتتتو أعلتتتتت  40.1املتتتتتد  لبتتتتنا يا األول تتتتتا  ا ستتتتت مالية ليبتتتت  ا   التتتتتت 

البلتتداو املتتدمتتة والبلتتداو الناميتتة علتتت  تتد   اخلماتتة املاةتتية. وعتتز مج عتتواماتتتو  لتتا   األ
يفو  جديتتتتتد  ذستتتتتواه  عماتتتتتا املتتتتتا  ل ول تتتتتتا . وبلتتتتتي التمويتتتتت  املتتتتتتد  متتتتتن البلتتتتتداو الناميتتتتتة 

 با البلداو املتتدمة.ساظت مليوو  و يف، وهذا أ لً من ةقف املبلي الذي  19.9 بلغت
ًعم من هذه البيالامج املت  لتت  مقا تة ن التيدي ا   تد  بت  ملجقة فإلا وعلت ال

ً  التمويتتت  وتلبيتتتة  لتتت  البلتتتداو الناميتتتة  ًا م علتتتت متتتد  األعتتتوا . ولاتتتد لغتتت التمويتتت  التتتذي تتتت
يف 2030أعمتال التنميتة املاتتدامة لقتا  خوتة لليبتول علتت املاتاعد    تنفيتذ املتزايد  ، ي ت

 تليديني واملاحنني الناش ني.األول تا  دد اى لداهه لزيا   مااظامج املاحنني الت
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ً  لتقزيتتز ستت  التقتتاوو التتتت ،  تتا    ،2016و  عتتا    اختتتذ األول تتتا  خوتتوامج أختت
ًا  التقتتتتتاوو التتتتتتت ، والناتتتتتو   ذلتتتتتي توجيتتتتتا متولبتتتتتامج اي ايف  التائمتتتتتة علتتتتتت النتتتتتتائ  ألعتتتتت

 قاعتتتد  بيالتتتامج الولتتت ، وتو يتتتد ألتتتتوة التقتتتاوو التتتتت  متتتن ختتتعل دموعتتتة أ وامج  اتتتتو 
( وتتتتجين التقتتاوو فيمتتا بتتني التكتتق  والو تتا مج. وسيوا تت  UNCTAD Toolboxاألول تتتا   

التقتتاوو التتتت   قلاتتا أ لتتً فقاليتتة ا ايف  األول تتتا ،  جتتزه متتن جاتتو ه لتقب تتة املتتوايف ،  اتتني 
 وشفافية ومااهلة. 
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 ميدمة  
ًيً ل م ييا   -1 ًاةأكعد هذا التت ا الانوي لاياستامج ألتتوة ً جمللس التجايف  والتنمية استق

 التقاوو التت  ال  يضولن هبا األول تا . 
ًقتة القاملتة املقنيتة  -2 ًيً أيضتاى ا  الف اي تايف ا ستتاتيجم وامليزاليتة الربلاديتة بوسيتد  هذا التت

ًاةتتتاا أللتتتتوة التقتتتاوو التتتت  التتت  يضتتتولن هبتتتا األول تتتا ، وفتتتتاى ل   تتتا  املنبتتتو   لغتًت  استق
ً  علياا    يفامج الت  اختتذها دلتس التجتايف  والتنميتة  220الفت ًا و  سلاتلة متن املتت متن اتفتاأ أ ت
يف 2016و 2008بني عامم  يفامج وهو املت ( البا يف   63-  529،  ا   ذلي آخً هذه املت

يفامج يو تتم دلتتس التجتتايف  و (1 2016أيلول/ستتبتمرب  التنميتتة بإدتتا  تفاعتت  . ومتتن ختتعل هتتذه املتتت
ًقتتة القاملتتة التت   اى أ لتًت تنليمتت بتتني أمالتتة األول تتتا  وا اتتامج املاتتتفيد  واملاحنتتة ا تملتتة   ا تتايف الف

ًئياية للتتاويف فيما بني الدول األعضاه بت و قضايا التقاوو التت .   تت   اتلية ال
ًيتتتً وياتتتل    -3 علتتتت ألتتتتوة التقتتتاوو التتتتتت  التتت  يضتتتولن هبتتتا األول تتتتتا  الضتتتتوه هتتتذا التت

ًئياتتتتتية   متويتتتتت  وتنفيتتتتتذ هتتتتتذا التقتتتتتاوو ويتتتتترب  2016عتتتتتا  ومتويلاتتتتتا    . وحيلتتتتت  ا  اهتتتتتامج ال
ًئياتتية التت  اختتتذها األول تتتا  علتتت متتد  القتتا  املاةتتم لتياتتني بنيتتة وستت  التقتتاوو  ًاهامج ال ايجتت
ًيتتً باستتتنتاجامج ومتت تتامج متتن  التتتت .  متتا يتتتد  أمللتتة جيتتد  و يفوستتاى ماتتتفا  . وينتاتتم التت

 .آفاأ املاتتب و  أج  املضم قدماى 
ً  عتت  متيمتتة مل تت ،2016و  عتتا   -4 ًلتتام  األمتتم املتيتتد   -  األول تتتا  و تتا مج أختت ب

ًية، وم تتت  األمتتم املتيتتد  املقتت  بامل تتديفامج  ًلتتام  األمتتم املتيتتد  للماتتتو نامج البتتت للبي تتة، وب
ميتتتة  ألول تتتتا    اجتماعتتتامج دموعتتتة األمتتتم املتيتتتد  ايمنائيتتتة. و  هتتتذا الاتتتياأ، وا تتت  ا -وا 

الو تتا مج عتت  املتيمتتة   أ تتً ألتتتوة األمتتم املتيتتد  للماتتاعد  ايمنائيتتة علتتت التتدعو  ا   متت  
ًي، و تتتذلي  يتتتا   الت  يتتتد علتتتت املاتتتاعد  التتت  تتتتتدماا األمتتتم املتيتتتد    دتتتال  املاتتتتو  التوتتت

 التجايف  واجملا مج ذامج البلة بالتجايف . 

 مصا ر التموت  -طوالا  
ًئيايني التاليني. ل ألتوة امتو   -5  لتقاوو التت  ال  يضولن هبا األول تا  من املبديفين ال

ًا   ا  ومتتتتامج،   أ(  ً  متتتتن فتتتت متويتتتت  البتتتتنا يا ا ستتتتت مالية  املتتتتوايف  املاليتتتتة املتتتتوف
متن التوتتاعني واملفوةتية األويفوبيتة، ومنلومتة األمتم املتيتد ، وعت  ذلتي متن املنلمتامج الدوليتة، و 

 ؛األول تا  ا ست مالية(اخلا  والقا  لبنا يا 
ًلام  األمم املتيد  القا ي للتقاوو التت  و ااب التنمية.   ب(   ب

املااظامج ال  تلتاها األول تتا    ا تايف مبتا يف  حتو يتد األ اهح لتدعم التربام  املتتت ة  -6
ايلتاجيتتتة التتت  تنفتتتذها اجملموعتتتة املتتتتت ة بتتتني و تتتا مج األمتتتم املتيتتتد  واملقنيتتتة بالتجتتتايف  والتتتتديف  

__________ 

يفامج  (1  ، 2010( لقتتتتتتتتتتتتا  57-  504، و2009( لقتتتتتتتتتتتتا  56-  498، و2008  ( لقتتتتتتتتتتتتا55-  495املتتتتتتتتتتتتت
( 61-  523، و2013( لقتا  60-  520، و2012( لقتا  59-  515، و2011( لقا  58-  510و

 .  2015( لقا  62-  526، و2014لقا  
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ًاى ألظيتتة اجملموعتتة  ممديفجتتة   التمويتت  ايةتتا  للبتتنا يا ا ستتت الناتتو  بإ تتع    الية. وللتت
 1التماسي علت  قيد منلومة األمم املتيد  و   تيا أهتدا  التنميتة املاتتدامة، يتتد  ا تزه 

ًم جتتيم متتن هتتذه الويفقتتة  ديتتداى مقلومتتامج عتتن و تتول األول تتتا  ا  آليتتامج ا لتمويتت    متتن الفتت
 ا ايف مبا يف  حتو يد األ اهح.

عت  مديفجتة    (2 نيئواملااظامج املتدمة لربلام  األمم املتيتد  للمتوظفني الفنيتني املبتتد -7
ًم  ًوةتتة بتتت   ماتتتت    الفبتت  األول، الفتت متتوايف  البتتنا يا ا ستتت مالية ل ول تتتا ، وهتتم مق

ًيً.   ال، من هذا التت

 ئمانيةمساهمات الصنا تق االست -طلف 
عد  ام الية التنبؤ والتتلبامج والت بي  أللتوة حمد   الاتمامج البتايف   يل     من  -8

للتمويتت  متتتن ختتتايفي امليزاليتتتة للبتتتنا يا ا ستتتت مالية للتقتتاوو التتتتت  التتتذي يضتتتولن بتتتا األول تتتتا . 
ية ، ايفتفن دتد اى التمويت  ايةتا  للبتنا يا ا ستت مال2015مليوم   عا   اخنفا لً اوعلت 

مليتتتتتوو  و يف، ستتتتتج   40.1. وببلتتتتتوا املتتتتتوايف  ستتتتتنوياى متتتتتا دموعتتتتتا 2016ل ول تتتتتتا    عتتتتتا  
(. وقتتد 1أعلتتت ماتتتو  متتن التمويتت  علتتت متتد  األعتتوا  اخلماتتة املاةتتية  ا تتدول  2016 عتتا 

عز مج البلداو املتتدمة والبلداو النامية، فضتعى عتن مؤساتامج منلومتة األمتم املتيتد  وع هتا متن 
 دولية،  عماا التمويلم ل ول تا .املنلمامج ال
 1ا دول 

 2016-2012مصا ر تموت  الصنا تق االستئمانية لألون تا ، 
  بآ   الدو يفامج(

 2012 2013 2014 2015 2016 
 693 9 570 8 047 12 865 7 750 9  أ(البلداو املتتدمة

البلتتداو الناميتتة والبلتتداو التت  متتتً 
ً لة التتالية   ب(اقتبا اهتا  

14 017 12 782 16 060 17 590 19 906 

 073 1 727 1 629 5 783 2 105 3 املفوةية األويفوبية

مؤساتتتتتتتتتتتتامج منلومتتتتتتتتتتتتة األمتتتتتتتتتتتتم 
املتيتتتتد  وع هتتتتا متتتتن املنلمتتتتامج 

 ً   ي(الدولية األخ

5 277 7 020 5 432 6 237 8 881 

 514 565 246 782 660 اخلا  والقا   اوالتواع

 06٨ ٤0 6٨٩ ٣٤ ٤1٥ ٣٩ 2٣2 ٣1 ٨0٨ ٣2 المجموع 

ًبة  اجملامينق س ت مع لة:  ا  أيفقا   يييةقيماى مت
 ني.ئ  تتم  املااظامج امل ببة لربلام  األمم املتيد  للموظفني الفنيني املبتد  أ(

ًو  أو تذاتيتتاى ومي تتن أو يتتت تثتتول متتتويعى متتن األلتتتوة جتتزه  بتت    ب( اهلبتتامج ، متتلعى متتن عائتتدامج التتت
ً  لل لتوة   البلداو  امج املالية الدوليةاملتدمة من املؤسا  لتموي . املوف

ًفا اللاين، ا دول TD/B/WP/285/Add.2لع عم علت التفا ي ، اللً الوليتة   ي(  .12، امل

__________ 

 وهم اخلرباه املقاولوو   تتايفيً الانوامج الاابتة.  (2 
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مليتتتتوو  و يف  9.7متتتتن البلتتتتداو املتتدمتتتتة  2016وبلغتتتتت املاتتتتاظامج املتدمتتتتة   عتتتتا   -9
             . ومللتتتتتتت البلتتتتتتداو املتتدمتتتتتتة 2015متتتتتتن عتتتتتتا    املائتتتتتتة متايفلتتتتتتة  13ماتتتتتتجلة ايفتفاعتتتتتتاى بناتتتتتتبة 

ًيبتتتتتاى لفتتتتتس  بتتتتتة 24.2لاتتتتتبة                املائتتتتتة متتتتتن اةتتتتتا  متويتتتتت  البتتتتتنا يا ا ستتتتتت مالية، وهتتتتتم تت
ا يفتفام ا  ، ا   د  ب ، يفاجقة الزيا     مااظامج البلداو املتتدمة ت. وقد  ال2015عا  

ًا واململ تتتة املتيتتتد  لربيواليتتتا ماتتتاظامج الو يتتتامج امل  اهلائتتت   ًي يتتتة والاتتتويد وسوياتتت تيتتتد  األم
ًئياية الاتة   عتا   ًلندا التمالية. ومن بني البلداو املتتدمة املاحنة ال مل تتز   2015القلمت وآي

ًا مااظاهتما   األول تا .   سو  الاويد وسويا
ً  وساظت  -10 . ومتن 2016  عتا   بلداو متتدمة    تنا يا األول تتا  ا ستت ماليةعت

ًا  مليتتوو  2.3و 2.4اذ بلغتتت ماتتاظاهتما الاتتنوية جاتتتني متتاحنتني بيناتتا  التتت الاتتويد وسوياتت
  املائة من اةا  مااظامج البلتداو  48لابة و مل ع  و يف علت التوا . وهذاو البلداو دتمقا

امج ايةاليتة املتا متة علتت املتتدمة تلياما الو يامج املتيد  وهولندا وأملاليتا. ومتن  يتمل املاتاظ
ًا    ليقتتة البلتتداو املاحنتتة املتتدمتتة أمتتتا   متتد  األعتتوا  اخلماتتة املاةتتية، ظلتتت الاتتتويد وسوياتت

ًوي  وفنلندا وهولندا  الت    ،  الت مااظامج البلتداو املتتدمتة 2016(. و  عا  1أملاليا والن
للتتا  ا ايف  التتديوو والتيليتت  و يوو، ة باألستتاحن حنتتو املنافاتتة وملايتتة املاتتتالي، وا ايف  التتداتتموج

(، وتياتتت  األعمتتتال التجايفيتتتة، وتياتتت  ا ستتتتلمايف، ومبتتتا يف  التجتتتايف  البيولوجيتتتة، DMFASاملتتتا   
ًا  التنمية.  وسياسامج ت نولوجيا املقلومامج وا تبا مج ألع

هتا وا تت  التمويتت  املتتتد  متتن البلتتداو الناميتتة والبلتتداو التت  متتتً اقتبتتا ا 2016و  عتتا   -11
ً لتتتة التتاليتتتة ا اهتتتا البتتتقو ي ليبلتتتي  مليتتتوو  و يف، وهتتتذه  يتتتا    19.9 تتتتدايف يفو  جديتتتد  ذ 

ماتتتتاظة البلتتتتداو املتتدمتتتتة ةتتتتقف وقتتتتد  تتتتاو مج ، 2015  املائتتتتة متايفلتتتتة متتتتن عتتتتا   13بناتتتتبة 
   املائتة   الفتتت  16 التت عليتتا. ومتن ايفتفتتام التمويت  ايةتا  للبتتنا يا ا ئتماليتة بناتتبة  متا

فتتإو  بتتة البلتتداو الناميتتة   اةتتا  متتوايف  البتتنا يا ا ئتماليتتة اخنفتت   2016ا   2015متتن 
 2016  املائتتتة   عتتتا   49.7ا   2015  املائتتتة   عتتتا   50.7اخنفاةتتتاى  فيفتتتاى فنتتتزل متتتن 

 .2016بلداى لامياى ألتوة األول تا  للتقاوو التت    عا   70مول  ،(. واةا ى 2 الت   
 1 الت  

 2016-2012مساهمات البلدان المتيدمة المانحة الرئيسية المتراكمة في الفترة 
  بآ   الدو يفامج(
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وفيمتتا يتقلتتا بالتمويتت  املتتتد  متتن البلتتداو الناميتتة،   بتتد متتن التمييتتز بتتني البلتتداو الناميتتة  -12
ً  املاتتاظامج لتتدعم ألتتتوة األول تتتا    دتتال التقتتاوو التتتت  لبتتا  بلتتتتتتد  التت   داو لاميتتة أختت
ا التة األخت  ، فتإو البلتداو الناميتة  همتتول هتذه األلتتوة   بلتداوا. و  هتذالت  نامية البلداو وال

ً  متتتن  ًئياتتتية للتمويتتت  وامنتتتا هتتتم أيضتتتاى متلتيتتتة لتمويلاتتتا وماتتتتفيد  مباشتتت لياتتتت فتتتت  املتتتزو   ال
ة من التمويت  املتت م متن   املائ 96ببت لابة ، خك 2016التقاوو التت  ل ول تا . و  عا  

ًام  النلتتتا  ات  للبيالتتتامج هتتتذه البلتتتداوالبلتتتداو الناميتتتة ل لتتتتوة    ، وذلتتتي أساستتتاى لتنفيتتتذ بتتت
ًام  للتتا  ا ايف  التتديوو والتيليتت  املتتتا   ASYCUDA  )88ا مً يتتة     املائتتة( وبتتتديف أ ر، بتتت

 DMFAS  )7  مليتوو  0.8مج البلتداو الناميتة    املائتة املتبتيتة متن ماتاظا 4  املائة(. ولابة
 دمت لتتتتدعم التقتتتتاوو فيمتتتتا بتتتتني بلتتتتداو ا نتتتتوب. والبتتتتني، التتتت  تبلتتتتي ماتتتتاظاهتا  و يف( استتتتتك 

مليتتوو  و يف، هتتم ا   تتد بقيتتد أ تترب املاتتاظني    عتتم التقتتاوو فيمتتا بتتني بلتتداو  0.4 الاتتنوية
 ا نوب تلياا قوً فجماويفية  ويفيا. 

، ظلتتتت املاتتتاظامج املتدمتتتة متتتن املفوةتتتية األويفوبيتتتة 2015وبقتتتد هبتتتوح  تتتا    عتتتا   -13
مليتتوو  و يف متدمتتة متتن  1.1. وبتاتتجي  األول تتتا  ملاتتاظامج  تتتدايف 2016تتتن ف    عتتا  

هب    املائة اذ  38بنابة  2015املفوةية األويفوبية  او هذا املتدايف أق  ثا  او عليا   عا  
د ذلتتي  بتتتا متتن اةتتا  متتوايف  البتتنا يا بقتتووا تتلت . 2010أ ر ماتتتو  لتتا منتتذ عتتا  ا  

                     املائتتتتتتتتتة    2.7ا   2015  املائتتتتتتتتتة   عتتتتتتتتتا   5ابوتتتتتتتتتت متتتتتتتتتن اخنفاةتتتتتتتتتاا فا ستتتتتتتتتت مالية 
ً ه جزئيتتاى 2016عتتا   . و تتاو ا خنفتتا    ماتتاظامج املفوةتتية األويفوبيتتة   القتتامني املاةتتيني متت

ئ  التتنية بني املفوةية األويفوبية واألمم املتيد ، ثتا ا  املفاوةامج ال   الت جايفية بت و املاا
، متت مقا ة املاائ  2016و  أواخً عا   . ال  وو التوقين علت اتفاقامج مااظامج جديد 

ًين األول/أ تتتوبً  ن األول تتتا ، أو  تتاو    تتويف التوقيتتن، علتتت عتتد  وق تت 2016التتنيتتة. ومنتتذ تتتت
ًتفتتن املاتتاظامج املتدمتتة متتن املفوةتتية األويفوبيتتة متتن ا تفاقتتامج متتن ا  تتا  األويفو . و  ينتلتتً أو ت

، متلتتت ، دول األعضتتاه   ا  تتتا  األويفو . واملفوةتتتية األويفوبيتتة والتتت2017ايفتفاعتتاى  بتتت اى   عتتا  
، 2016ل ول تتتا    عتتا  ا ستتت مالية   املائتتة متتن اةتتا  متتوايف  البتتنا يا  17دتمقتتة، لاتتبة 
 .2015  عا    املائة  22متاب  لابة 

وايفتفقت املااظامج املتدمة من مؤساامج منلومة األمم املتيد  وع هتا متن املنلمتامج  -14
. وقتد ملت  2016مليتوو  و يف   عتا   8.9ا   2015مليوو  و يف   عتا   6.2الدولية من 
ائتتة   امل 42  املائتتة متتن اةتتا  متتوايف  البتتنا يا ا ستتت مالية و يتتا   بناتتبة  22.2ذلتتي لاتتبة 

. و او هتذا ا يفتفتام يفاجقتاى بتت   يفئياتم ا  ايفتفتام التدعم املتا  املتتد  2015متايفلة من عا  
ًيتتم، متن بتني  ً  التنميتة األف ًيتيتا ومبت ًب أف من البني الدو  وا  ا  ا قتبا ي والنتتدي لغت

ً . و  عتتا     مليتتوو  و يف ل ول تتتا 2.4، ستتاهم البنتتي التتدو   بلتتي قتتديفه 2016جاتامج أختت
( وللتا  ا ايف  التديوو والتيليت  املتا  ASYCUDAلتنفيذ متايفين النلا  ات  للبيالامج ا مً ية  

 DMFAS  ًيتيتتتتا ًأ أف (  بلتتتتي TradeMark East Africa(. وستتتتاظت مؤساتتتتة  تتتتايف  وأستتتتواأ شتتتت
ًوم  2.3 قتتديفه مليتتوو  و يف لتتدعم توتتويً للتتا  التتتباا ايل تتتوين املو تتد   أوعنتتدا وتنفيتتذ متتت
ًيتتتم بتتت ً  التنميتتة األف  و تياتت  التجتتايف  والتجتتايف  واملاتتائ  ا ناتتالية. وخكببتتت ماتتاظة مبتت

ًوم   ا ايف النلا  ات  للبيالامج ا مً ية    (   معو . ASYCUDAملت
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 2الت   
 2016و 201٥حصة إجمالي موار  الصنا تق االستئمانية بحسب مصدر التموت  في 

  بالنابة امل وية(

 

 
ًبة  مع لة:  ا  أيفقا   ييية.تق س اجملامين قيماى مت

مليتتوو  0.5متتتدايف  2016وبلتتي التمويتت  املتتتد  متتن التوتتاعني اخلتتا  والقتتا    ستتنة  -15
  املائتتتتة متتتتن اةتتتتا  متتتتوايف  البتتتتنا يا ا ستتتتت مالية، وهتتتتو يتتتتت   1.3 و يف، أي متتتتا ميلتتتت  لاتتتتبة 

ًوعاى بتت و ةتن البيالتتامج 2015  املائتة عمتا  تتاو عليتا   عتا   9 بناتبة . وقتتد  ت  ذلتي متتت

 البلدان المتيدمة

البلدان النامية والبلدان التي 
تمر اقتصا ات ا بمرحلة 

 انتيالية

 المفوضية ا وروبية

 اليعاعان الخاص والعام
 

 البلدان المتيدمة

البلدان النامية والبلدان 
التي تمر اقتصا ات ا 
 بمرحلة انتيالية

 المفوضية ا وروبية

مؤسسات منظومة ا مم 
المتحدة وغيرها من 
 المنظمات الدولية

 اليعاعان الخاص والعام

مؤسسات منظومة 
ا مم المتحدة 
وغيرها من 

 المنظمات الدولية
1٨ 

2٤.7 

٤٩.7 

2.7 

2016 

2٤.2 

1.6 

٥0.7 

٥ 

201٥ 

1.٣ 22.2 
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ًيفيتة  قتبتا امج بلتداو منتتد  التقتاوو ا قتبتا ي   منوتتة آستيا وا تي   عن التتداب  عت  التق
ًوم  اهلتتتا ا، املمتتتول متتتن املقاتتتد التتتو   األعلتتتت لديفاستتتامج الاياستتتامج القامتتتة   اليابتتتاو، ومتتتت

 سلوامج املوالئ   القديد من البلداو النامية.التديفي  التجايفي   دال املوالئ املمول من 

 برنامج ا مم المتحدة العا ي للتعاون التيني وحساب التنمية  -باء 
  امليزاليتتتة الربلاديتتتة القا يتتتة ل متتتم املتيتتتد ، تتتتديفي املتتتوايف  امل ببتتتة أللتتتتوة التقتتتاوو  -16

ًلتتتام  األمتتم املتيتتتد  القتتتا ي للتقتتتاوو التتتت  و اتتت  23اب التنميتتتة،   البتتتابني التتتت    ا تتتايف ب
 علت التوا .  35و

ًلتام  األمتتم املتيتتد  القتتا ي 2016و  عتا   -17 ، بلتتي اةتتا  لفتتامج األول تتتا    ا تتايف ب
  املائتة متن النفتتامج  8.5مليوو  و يف، أي ما ميل  لاتبة  3.3للتقاوو التت  و ااب التنمية 

  املائتة عمتا  تاو عليتا    19ل  اخنفاةاى بناتبة ايةالية   ا ايف التقاوو التت . و او ذلي مي
ًيباى من متوس  النفتامج الانوية بني 2015عا    . 2016و 2012، ول ن  او متااوياى تت
ًلتتتام  األمتتتم املتيتتتد  القتتتا ي للتقتتتاوو التتتتت   -18  - 23البتتتاب  -وتتتتوفً املتتتوايف    ا تتتايف ب

ًا  اخلدمامج ا ستتايفية والتديفي . و  عتا    23، بلغتت النفتتامج   ا تايف البتاب 2016ألع
  املائتة متايفلتة متن الاتنة الاتتابتة.  43مليتوو  و يف، وهتو متا ميلت  اخنفاةتتاى بناتبة  0.7متتدايف 

و متا  تتاو ا تتال   املاةتتم، استتتك دمت املتوايف  ذامج البتتلة بالتتتديفي    ا تتايف الربلتتام  القتتا ي 
ًئياتتتية املتقلتتتتة  تتتدول للتقتتتاوو التتتتت  أساستتتاى لتمويتتت   ويف  األول تتتتا  الديفاستتت ية  تتتول املاتتتائ  ال

 األعمال ا قتبا ي الدو . 
ميل  مبديفاى هاماى من مبا يف التمويت  ملتتايفين  - 35الباب  -وما  ال  ااب التنمية  -19

توتتتويً التتتتديفامج   اجملتتتا مج ذامج األولويتتتة   جتتتدول أعمتتتال التنميتتتة   األمتتتم املتيتتتد . وتنفتتتذ 
ًائذ وتنفتتذ ً   يالتتامج تنفيذيتتة تابقتتة ألمالتتة األمتتم املتيتتد ،  تتا   ذلتتي املتتتايفين علتتت شتت ها عتتت

حية مناا فت  تتاو  بني لعلة وأيفبقة أعوا .   األول تا . وتدو     ش
ً  جايفيتاى.  23،  او 2016و  عا   -20 ًائذ اللامنتة والتاستقة والقاشت ًوعاى   ا تايف التت متت

  املائتتة عمتتا  تتاو عليتتا    7لتتي يتتت  بناتتبة مليتتوو  و يف، وهتتو مب 2.6وبلتتي اةتتا  النفتتتامج 
. و لتتت هتتذه 2014  املائتتة ثتتا  تتاو عليتتا   عتتا   32، ولتت ن  تتاو أعلتتت بناتتبة 2015 عتتا 

، TD/B/WP/285/Add.2املتتتتايفين دموعتتتة واستتتقة متتتن دتتتا مج عمتتت  األول تتتتا   اللتتتً الوليتتتتتة 
 (.9ا دول 

ً   اتاب التنميت -21 حية ا ا يتة عتت  28.4ة،  كتد مج ميزاليتة اةاليتة قتديفها و  ا ايف الت
ً . وموةتتوم  حية القاشتت مليتتوو  و يف؛ وقتتد  تتاو ذلتتي ميلتت  لفتتس  افلتتة التمويتت  متايفلتتة متتن التتت
ً  هو ح عم الدول األعضاه   تقزيز اتاتاأ الاياستامج القامتة التائمتة علتت  حية ا ا ية عت الت

علتت ةيتن املاتتويامجح.  2030دامة لقتا  التنميتة املاتتاأل لة والت امت  والتنفيتذ التتتايف م خلوتة 
ًاى للوابن املت ام   حية تقلتا قتديفاى  بت اى متن األظيتة علتت التنا  التتام  لولل ل وتة فتإو هتذه التت

للتواعامج والتقاوو فيما بني الو ا مج   تبتميم املتتايفين وتنفيتذها. و بتة األول تتا    هتذه 
حية ا ديد  ينتلً أو تبلي    املائة من موايف  التموي  لتنفيتذ  17يف أو لابة مليوو  و  4.9الت

 . ً  مثالية متايفين بالتقاوو من  يالامج  ااب التنمية األخ
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مستتتتتاهمات ال تتتتتركاء المحتتتتتد تن والصتتتتتنا تق االستتتتتتئمانية المتعتتتتتد ة الج تتتتتات  -جيم 
المانحتتتتة لتتتتدعم البتتتترامج الم تتتتتركة للمجموعتتتتة الم تتتتتركة بتتتتين وكتتتتاالت ا متتتتم 

 لتجارة واليدرة اإلنتاجيةالمتحدة والمعنية با
تت لف اجملموعة املتت ة بني و ا مج األمتم املتيتد  واملقنيتة بالتجتايف  والتتديف  ايلتاجيتة،  -22

و التتة متيمتتة وعتت  متيمتتة متتن و تتا مج األمتتم املتيتتد . وتلقتت   15التت  يتو هتتا األول تتتا ، متتن 
يتتتة بتتتت   فقتتال   عمليتتتة ا تتتع  اجملموعتتة  ويفاى  يويتتتاى   تتت مني مقا تتتة ماتتتائ  التجتتايف  والتنم

                  ا تاتتتتتتاأ علتتتتتتت  تتتتتتقيد منلومتتتتتتة األمتتتتتتم املتيتتتتتتد . ومتتتتتتا الف تتتتتتت اجملموعتتتتتتة، منتتتتتتذ التتتتتتتائاا  
، تتتتايفا بنتتتاح   تبتتميم وتنفيتتذ التتربام  املتتتت ة   ا تتايف مبتتا يف  األمتتم املتيتتد  2007عتتا  

يد فتإو اجملموعتة   وةتن جيتد ياتمذ حلتو يد األ اهح. و  عبً أهدا  التنمية املاتدامة ا د
 تتايفين    املت املة والتتاملة. وبتدهاى  2030لقا  هلا با ستجابة لوبيقة خوة التنمية املاتدامة 

عمليتتة متتتت ة    30مثاليتتة بلتتداو يفائتتد  وستتقت اجملموعتتة لوتتاأ عملياهتتتا ليبتت  ا  أ لتتً متتن 
 منا ا خمتلفة.

ويتتت  مبتتتا يف  حتو يتتتد األ اهح،  تتتا   ذلتتتي البتتتنا يا ل متتتن ختتتعل آليتتتة متواجملموعتتتة متتتتو   -23
، ظلتت ألتتوة 2016ا ست مالية املتقد   ا اامج املاحنة مااظامج التً اه ا د ين. و  عتا  

األول تا    ا ايف اجملموعة تاتفيد من  ندوأ ح تيا النتائ  مقاىح، وبت   خا  فيما يتقلا 
ويفيتتة تنزاليتا املتيتتد  ويفوالتدا و تتابو فت  ي. والبتتندوأ التتذي    تت  متن ألباليتتا وبوتتاو وةا تاب لتتو

أ لتتا دموعة األمم املتيتد  ايمنائيتة واملفتتو  أمتا  البلتداو الت  اعتمتدمج وجتاى يتتو  علتت حتو يتد 
ًمم ا  تقزيز التتد  بتو يامج   دال الاياسامج القامة فيما بني الو ا مج علتت البتقيد  األ اهح ي

ًي   ستتياأ  أ تًت ألتتتوة األمتتم املتيتتد  للماتتاعد  ايمنائيتتة. وبتنفيتتذ خوتتة التنميتتة املاتتتدامة التوتت
    ويفاى متزايد األظية. يلقفإو هذا النوم من آليامج التموي  اجملمقة يكنتلً أو  2030لقا  
، بلتتتتي اةتتتتا  الو تتتتول ا  آليتتتتامج التمويتتتت    ا تتتتايف مبتتتتا يف  حتو يتتتتد 2016و  عتتتتا   -24

  املائتتة  50بناتتبة  2015 و يف، أي أقتت  ثتتا  تتاو عليتتا ا تتال   عتتا  مليتتوو  0.57األ اهح 
ًوعني يفئياتتتيني متتتتت ني بتتتني 3 التتتت    ًجتتتن أساستتتاى ا  ا تمتتتال متتتت (. و تتتاو ستتتب  ذلتتتي ي

ًية للتتتتتتؤ  و ا قتبتتتتتا ية لبتتتتتا  ةاويفيتتتتتة  و و الو تتتتتا مج متتتتتدعومني متتتتتن أمالتتتتتة الدولتتتتتة الاوياتتتتت
ًا يتة    ا تتايف  2015-2014ملتيتتد  والتنفيتذ الناتائم ملبتا يفامج وةاويفيتة تنزاليتا االتتقبية الدميت

، 2014 ندوأ  تيا النتائ  مقاى. ومتن أ ت  مثتاين مبتا يفامج متن هتذا التبيت  املنجتز  منتذ عتا  
مخس مبا يفامج   ألباليا وبوتاو وةاويفية تنزاليتا املتيتد   2016أ م  األول تا  بنجا    عا  

 ف  ي.  ويفوالدا و ابو

 االستئمانية المتعد ة الج ات المانحةالصنا تق   
 ،متتن قبيتت   تتندوأ  تيتتا النتتتائ  مقتتاى  ،البتتنا يا ا ستتت مالية املتقتتد   ا اتتامج املاحنتتة -25

منت   من خعل بنية  و مة متقد   املاتويامج تتم  ثللم األمم املتيد  وا  ومتامج الو نيتة 
ويلم مفتتتتو  وشتتتفا ، ت متتت  متتتوايف  وا اتتتامج املاحنتتتة. وهتتتذه البتتتنا يا، التتت  أكلتتتت ت بإ تتتايف متتتت

ًا   الو ا مج.   ف
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حمدو  ا  البنا يا ا ست مالية املتقد   ا اامج املاحنتة  واةا ى،  او ل ول تا  و ول -26
ً  اى  و يف  322 195  2016  عا   متن هتذه الويفقتة. وقتد  24( ل سباب املتايف الياا   الفتت

لتنفيتتذ املتتتتايفين    2016يتتا النتتتتائ  مقتتاى لقتتا   تت  ذلتتي املاتتاظامج التتتوايف   متتن  تتندوأ  ت
 ا ب  األسو  وةاويفية تنزاليا املتيد  وفييت لا . 

 3الت   
  2016-200٨وصول ا ون تا  إلى آليات تموت  مبا رة "توحيد ا  اء"، 

  بآ   الدو يفامج(

 
 المساهمات الميدمة من شركاء محد تن  

املتدمتتة متتن اتتاظامج املية املتقتتد   ا اتتامج املاحنتتة متلتت  اةتتافة ا  البتتنا يا ا ستتت مال -27
ً  لو التتة أو أ لتتً تتتتدماا جاتتامج ماحنتتة أو أ لتتً لتتدعم التناتتيا  شتتً اه حمتتد ين ماتتاظامج مباشتت

، تلتت األول تا  عد اى من مل  هذه املااظامج فيما يتبت  2016فيما بني الو ا مج. و  عا  
ًية للتتؤوو ا قتبتا ية(  تايف تا   الربام  املتت ة الت  تتد ًا  أمالتة الدولتة الاويات عماا سويات

ً   ةومن خعل ا تفاقيامج النموذجيتة للماتاظة بتني و التة متن و تا مج األمتم املتيتد  وو الت أخت
 من و ا مج األمم املتيد  تضقاا دموعة األمم املتيد  ايمنائية.

ًية للتتتؤوو ا قتبتتا ية، وفيمتتا يتقلتتا بتتالربام  املتتتت ة التت  متوهلتتا أمالتتة ال -28 دولتتة الاوياتت
حية األختتت   متتتن األمتتتوا 2016تلتتتتت األول تتتتا    عتتتا   ًوم   ةاويفيتتتة التتتت ل  ستتتت مال متتتت

ًا يتتتتتتة التتتتتتتقبية وماتتتتتتاظة قتتتتتتديفها   و ًوم بتتتتتتت و سعستتتتتت  التيمتتتتتتة  51 000الدميت  و يف ملتتتتتتت
للماتتتتاعد  ايمنائيتتتتة    ةاويفيتتتتة تنزاليتتتتا املتيتتتتد  وكةتتتتن   ستتتتياأ ا تتتتايف األمتتتتم املتيتتتتد  الاتتتتوقية
  .2016-2011 للفت 
 و يفاى متن ختعل متتايف تا   اتفتاأ  169 052وتلتت األول تا  أيضاى ماتاظة قتديفها  -29

ً  تابقتتة ل متتم املتيتتد  لتتدعم  املاتتاظامج املتدمتتة متتن و التتة تابقتتة ل متتم املتيتتد  ا  و التتة أختت
ًاعي ًاه امل ًوم متتا بت و موا ن التغ  اخلض  ة للبي ة    امبيا.تنفيذ مت

 -   200  400  600  800  1,000  1,200

2008 
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البنا يا ا ست مالية 
 املتقد   ا اامج املاحنة

املااظامج املتدمة من 
 شً اه حمد ين
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 تموت  الموظفين الفنيين المبتدئين  - ال 
ًلتتام  بقتت  بايةتتافة ا  مبتتا يف التمويتت  املتتتايف الياتتا أعتتعه، تتتدعم  -30 ا اتتامج املاحنتتة ب

ًلام  األمم املتيد  للمتوظفني الفنيتني  األول تا  للموظفني الفنيني املبتدئني الذي ينفذ   ا ايف ب
ًام  األول تتتا ، 2016املبتتدئني. و  عتا   ، ظلتتت أملاليتا املاتاهم الو يتتد   هتذا الربلتام  متتن بت

ًعايتتة األول تتتا  متتن متتوظف ني   عتتا    2015وايفتفتتن عتتد  املتتوظفني الفنيتتني املبتتتدئني املتتتمولني ب
 (.7، ا دول TD/B/WP/285/Add.2 اللً الوليتة  2016ا  أيفبقة موظفني   عا  

ًلتتام  األول تتتا  ل -31 ًيتتد  متتن لوعاتتا للمتتوظفني الفنيتتني لمتتوظفني ويتتتيذ ب ً تتة ف املبتتتدئني ف
التتتباو للمتتتايف ة   القمتت  التيليلتتم والفتت    املنلمتتة. وةيتتن التتتق  الفنيتتة   األول تتتا  هلتتا 

اا ا  ا اتامج املاحنتة ئ ل   ب  علت املوظفني الفنيني املبتدئني. وبالتا  تقيد األمالة ت  يد لتدا
 مذ هلا بذلي النلً   متوي  املوظفني الفنيني املبتدئني.ال  هم   وةن يا

 النفيات وتخصيص موار  التعاون التيني  -ثانياا  
مليتتتوو  39.1، بلتتتي اةتتتا  لفتتتتامج ألتتتتوة التقتتتاوو التتتتت  ل ول تتتتا  2016  عتتتا   -32

،   املائتتة. ومتتن  يتتمل مبتتا يف التمويتت  1بناتتبة  2015ثتتا  تتاو عليتتا   عتتا   و يف، أي أقتت  
مليتوو  و يف، أي  34.9ايفتفقت النفتامج   ا ايف البتنا يا ا ستت مالية ايفتفاعتاى  فيفتاى فبلغتت 

ًلتتام  األمتتم  89متا ميلتت  لاتبة    املائتتة متتن اةتا  األتتا  األلتتوة. وهبوتتت النفتتتامج   ا تايف ب
 3.3ا   2015مليتوو  و يف   عتا   4.1املتيد  القا ي للتقاوو التت  و اتاب التنميتة متن 

  املائتتتة متتتن اةتتتا  لفتتتتامج ايألتتتا     8.5متتتا ميلتتت  لاتتتبة أي ، 2016مليتتتوو  و يف   عتتتا  
 يف  حتو يتتتتد األ اهح اخنفضتتتتت وايلفتتتتاأ   ا تتتتايف آليتتتتامج التمويتتتت    ستتتتياأ مبتتتتا. 2016 عتتتتا 
  املائتتة متتن اةتتا   2.2لاتتبة  مليتتوو  و يف، أي متتا ميلتت  0.86لتاتتب  ا     املائتتة 2 بناتتبة

  (.2سنوياى  ا دول ايلفاأ 

 2ا دول 
  2016-201٣، نفيات التعاون التيني حسب مصا ر التموت 

  بآ   الدو يفامج(

 2013 2014 2015 

2016 

 املبلي

الناتتتتبة امل ويتتتتة 
 من اجملموم

التغ  عن القا  الاتابا 
  بالنابة امل وية(

 0.9 89.3 34 928 34 600 34 805 35 727 ت ماليةالبنا يا ا س

ًلتتام  األمتتم املتيتتد  القتتتا ي  ب
للتقتتتتتتتتتتتاوو التتتتتتتتتتتتت  و اتتتتتتتتتتتاب 

 التنمية

115 4 802 2 080 4 308 3 8.5  18.9) 

 (1.9  2.2 860 877 1 174 617 آليامج متوي  حتو يد األ اهح

 (1.2) 100.0 ٣٩ 0٩7 ٣٩ ٥٥7 ٣٨ 7٨0 ٤0 ٤٥٩ المجموع

ًبة ا   :مع لة  (1، ا دول TD/B/WP/285/Add.2الوليتة يفقا   ييية  اللً أتق س اجملامين قيماى مت
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 طنواع الم ارتو -طلف 
ًي.  -33 تنفتتذ متتتايفين التقتتاوو التتتت  ل ول تتتا  علتتت األ تتقد  األقتتاليمم وايقليمتتم والتوتت

ًيتتتتة. وا  جالتتتت  املتتتتتايفين  وأ لتتتتً متتتتن لبتتتتف اةتتتتا  النفتتتتتامج لتتتتات  عتتتتن تنفيتتتتذ املتتتتتايفين التو
  املائة متن اةتا  لفتتامج التقتاوو  84التنفيذ لابة  األقاليمية ميل  هذاو الت عو من أش ال

 (. 4 الت    2016التت    عا  
واملتايفين األقاليمية متايفين مواةيقية تتتيذ للبلتداو الناميتة ألتتوة تغوتم أ لًت متن منوتتة  -34

ًافية وا د . و  عتا    15.5، اخنفضتت النفتتامج   ا تايف هتذا النتوم متن املتتايفين متن 2016جغ
  املائتتتة متتتن اةتتتا   28مليتتتوو  و يف، أي متتتا ميلتتت  لاتتتبة  11ا   2015 و يف   عتتتا   مليتتتوو

النفتتتتامج. و لتتتت هتتتذه املتتتتايفين ةيتتتن دتتتا مج عمتتت  األول تتتتا ، و  ستتتيما ا ايف  التتتديوو، وتياتتت  
ا ستتتتتلمايف، والتجتتتتايف ، والبي تتتتة، والتنميتتتتة، وسياستتتتة املنافاتتتتة وملايتتتتة املاتتتتتالي وا اهتتتتامج وماتتتتائ  

ًا  التنمية. ا ست  لمايف األجنيب املباشً وسياسامج ت نولوجيا ا تبا مج واملقلومامج ألع
ًيتتة متتن  -35  2015مليتتوو  و يف   عتتا   20.9وايفتفتن اةتتا  النفتتتامج علتتت املتتتايفين التو

ًيتتتتة   2016  عتتتتا    و يف مليتتتتوو 22ليبتتتت  ا   .  متتتتا ايفتفقتتتتت أيضتتتتاى  بتتتتة املتتتتتايفين التو
. وظ     من 2016  املائة   عا   56ا   2015 املائة   عا    53اةا  النفتامج من 

( وتياتتتتت  ا ستتتتتتتلمايف DMFAS(، وا ايف  التتتتتتديوو  ASYCUDA تتتتتديمل ا متتتتتتايفا وا تتتتتع اا  
ًئياي مجدا  ًيتة متتول لفاتاا بنفاتاا،  تا    ةالت يز ال ًية. ومقلتم املتتايفين التو للمتايفين التو
ًيتتا ذلتي  ًاداتتا للمقولتتة اللنائيتتة. ولاتتبة تتتوف  ا اتتامج املاحنتتعتتن      56ة للمتتوايف  متتن ختتعل ب

 ميلوو  و يف هلا  لة بتنفيذ املتايفين   أق  البلداو منواى.  22املائة من أ   مبلي 
ًتفتتتتتن وبلتتتتتي  -36 مليتتتتتوو  و يف    6.1وظتتتتت  اةتتتتتا  النفتتتتتتامج علتتتتتت املتتتتتتايفين ايقليميتتتتتة ي
. ولتيجتتتتة لتتتتذلي تضتتتتاعفت  بتتتتة 2015مليتتتتوو  و يف   عتتتتا   3.1متايفلتتتتة متتتتن  2016 عتتتتا 

. والنفتتتامج علتتت املتتتايفين 2016و 2015املتتتايفين ايقليميتتة   اةتتا  النفتتتامج   الفتتت  متتا بتتني 
ًيتتتتتتتتة بلغتتتتتتتتت   دملاتتتتتتتتا، دتمقتتتتتتتتة،             ، أي2016مليتتتتتتتتوو  و يف   عتتتتتتتتا   28.1ايقليميتتتتتتتتة والتو

 . 2015عا     61متاب  ، 2016  املائة من اةا  التنفيذ   عا   72ما ميل  
 4الت   

 2016-201٥نفيات التعاون التيني كنسبة من مجموع النفيات، بحسب نوع الم روع، 
  بالنابة امل وية(

 

 

2015 

ًية    53املتايفين التو

 33املتايفين األقاليمية 
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 التوزتو بحسب المنتج -باء 
ً  ا تتدول  -37 ًام   3ياتت  29أو منتجتتامج التقتتاوو التتتت  ل ول تتتا  البتتالي عتتد ها قائمتتة بتت

ًلاداى أو منتجاى  ، دمقة  ت أيفبقة موةوعامج. ويغوتم  ت  وا تد متن املوةتوعامج عتد اى متن (3 ب
ًها خمتلف شكق  األول تا . وبايةافة ا  ذلتي هنتاا أيضتاى  دموعتة،  تا  18املنتجامج ال  توف

ًتبوتتتة أيضتتتاى دموعتتتة مواةتتتيقية ودموعتتتة اةتتت 17فياتتتا  افية بتتتت و ختتتدمامج ومتتتتايفين التتتدعم، م
مليوو  32.7بلي اةا  النفتامج   ا ايف هذه املنتجامج  2016باملنتجامج واملواةين. و  عا  

ًام  األول تا    دال التقاوو التت .  84 و يف، أي ما ميل  لابة     املائة من اةا  تنفيذ ب
  3ا دول 

 2016ضوع والمنتج، التعاون التيني بحسب المو 
  بالدو يفامج وبالنا  امل وية(

 املنت  املوةوم ةاجملموع

النفتامج 
  بالدو يفامج(

النابة امل وية 
 من اجملموم

 A تحوت  االقتصا ات وتحسين اليدرة على المنافسة 

VII A1 ًاةامج سياسامج ا ستلمايف  0٫4 912 124 استق
I A2  ًاةامج سياسامج اخلدمامج  0٫1 835 24 استق
I A3 ًاةامج أ ً الاياسامج التجايفية  0٫9 487 290 استق

XV A4 ًاةامج سياسامج القلم والت نولوجيا وا بت ايف  0٫6 007 203 استق
XIII A5 ًلام  اي ع  التالوين  0٫7 421 232 التجايف  ايل تولية وب
VIII A6 0٫2 103 57 أ لة ا ستلمايف 

II A7 ًيفية  1٫5 250 488 التداب  ع  التق
III A8 ًاه ًاةامج الو نية للبا يفامج اخلض  0٫4 342 122 ا ستق

I A9 0٫8 458 264 ا لضما  ا  منلمة التجايف  القاملية 
 B معالجة نياط الاعف وبناء اليدرة على الت يف 

XVI B1  ًاي من ف ة أق  البلداو منواى  0٫3 296 97  عم ايخ
XI B2  13٫7 771 472 4 للا  ا ايف  الديوو والتيلي  املا 
X B3  0٫2 949 49 تتدمي املااعد  ا  التق  الفلاوي 

XVII B4   1٫2 019 402 اي ايف املت ام  املقز 
XVII B5 0٫4 598 114 قواعد املنت  وو ول أق  البلداو منواى ا  األسواأ 

V B6 ًيتم ًيا التون األف  0٫1 114 22 خايف ة  
III B7 1٫9 876 612 يةمبا يف  التجايف  البيولوج 
 C تعزتز ال فاءة االقتصا تة وتحسين اإل ارة 

IV C1 ًاه الووعية لتوالني وسياسامج املنافاة ًاةامج النل  2٫6 804 835 استق
VIII C2 7٫7 287 531 2 للم اللوائذ التنليمية ايل تولية والتاجي  ايل توين 

__________ 

 األمتتم  مجموعتتة ط وات ا ون تتتا ا نتتتائج التنفيتتذ، 2016لقتتا   متتا ويف  و تتف ذلتتي   وليتتتة األول تتتا   (3 
 .  املتيد ، جنيف(
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 املنت  املوةوم ةاجملموع

النفتامج 
  بالدو يفامج(

النابة امل وية 
 من اجملموم

XII C3  ًلام  تيا   -النت  واللوجاتيامج التجايفية  2٫3 181 763 التجايف  ب
XII C4 56٫9 806 613 18 النلا  ات  للبيالامج ا مً ية 

X C5 ًلام  األول تا  لإل باهامج  1٫3 765 413 ب
IX C6  املبتتتتتتتتتتا يف  اخلا تتتتتتتتتتتة  -املاتتتتتتتتتتؤولية ا جتماعيتتتتتتتتتتة للتتتتتتتتتتتً امج

 بالبويف امج املاتدامة 

- 0٫0 

IX C7  0٫4 503 137 ا اسبة وايبعا اخلا او بالتً امج 
 D تم ين الناس واالستثمار في مستيبل م 

II D1 ًلام  التجايف  والتؤوو ا ناالية والتنمية  1٫1 400 372 ب
VII D2 0٫8 595 264 اتفاقامج ا ستلمايف الدولية 
IX D3  ًلام  توويً املتايفين حامرب ًواب  التجايفية يتيب  1٫0 848 310 يح وال
X D4 0٫5 152 178 املقاد ا فتاةم 

XIV D5  ًئياتتتتتتية   جتتتتتتدول األعمتتتتتتال  ويف   يفاستتتتتتية عتتتتتتن التضتتتتتتايا ال
ً   -ا قتبا ي الدو    166الفت

293 000 0٫9 

XIV D6 ًلام  التديفي  التجايفي   دال املوالئ  1٫3 209 409 ب
 100 ٩٨٩ 702 ٣2  المجموع

 منتجتتتتتاى ظتتتتت  النلتتتتتا  ات  للبيالتتتتتامج ا مً يتتتتتة 29متتتتتن بتتتتتني املنتجتتتتتامج البتتتتتالي عتتتتتد ها  -38
 ASYCUDA  ًائتتد   عتتا مليتتوو  و يف، أي  18.6وقتتد بلتتي اةتتا  النفتتتامج  2016( املنتتت  ال

  املائة من اةا  النفتامج من منتجامج دموعة األ وامج. و   بقتدها للتا   57ما ميل  لابة 
للتت، ا ايف  الديوو والتيلي  املا  وللم اللوائذ التنليمية ايل تولية والتاجي  ايل توين الت  م

. وهذه 2016  عا   ة من اةا  النفتامج املتبلة هبذين املنتجني  املائ 8و 14علت التوا ، 
ًاس ة تالم هبا البلداو املاتفيد  علت لواأ واسن.   املنتجامج ال

  املائة متن  3و 1  ايلفاأ الذي لا  لة بتاقة منتجامج ما بني مل   2016و  عا   -39
ًاه الووعية بتت و اةا  التنفيذ بالنابة  ًاةامج النل ملنتجامج دموعة األ وامج،  ا   ذلي استق

ًلتتتام  تياتتت  التجتتتايف ، ومبتتتا يف  التجتتتايف  البيولوجيتتتة. أمتتتا النفتتتتامج  قتتتوالني وسياستتتامج املنافاتتتة، وب
  املائة من اةا  النفتتامج  1منتجاى فتد مللت أق  من  17املتبلة باملنتجامج املتبتية وعد ها 

نتجامج دموعة األ وامج. وهتذا مي تن تفات ه جزئيتاى ب توو بقت  املنتجتامج ا ديلتة فيما يتب   
املتتد  متن ختعل امليزاليتة القا يتة  لتت متً التزمن وب توو التدعم ايةتا التوويً حباجة ا  تقزيز ع

 . 3مل يؤخذ بقني ا عتبايف   ا دول 

 التوزتو الجغرافي -جيم 
ًيتتة، ألفتتا أ لتًت متتن مليتتوو  و يف أكلفتتتت  28.1متتن أ تت   -40 علتتت املتتتايفين ايقليميتتة والتو

ًيتيتتا، متتن بيناتتا  14.8النبتتف   مليتتوو  و يف ألفتتا علتتت  11مليتتوو  و يف( لتنفيتتذ متتتايفين   أف
ًية و ، 2015(. ومتايفلتة بقتا  4مليوو  و يف ألفا علتت متتايفين اقليميتة  ا تدول  3.8متايفين قو

ًيتيا بنابة ايفتفن اةا  النفتامج علت املتايفين ايقليم ًية   أف   املائتة، وذلتي أساستاى  19ية والتو
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 ،باب  ايفتفام لابة تنفيذ املتايفين ذامج البلة بالنت  وتيات  التجتايف ، وتيات  ا ستتلمايف، والقوملتة
ًيتة وايقليميتة  مج  بتة املتتايفين التو واستاتيجيامج التنمية، وتوويً قوام الالن األساستية. واستتم

ًيتيتتا   ا تتاه  تتقو   اةتتا  ايلفتتاأ    املائتتة    38لاتتبة  تفبلغتت يعلتتت التقتتاوو التتتت    أف
 (. 5 الت    2016عا  

  4ا دول 
 2016-201٣حسب المنعية، بنفيات التعاون التيني 

  بآ   الدو يفامج(

 

2013 2014 2015 2016 

 املبلي املبلي املبلي املبلي
النابة 
 امل وية 

 100٫0 0٩7 ٣٩ ٥٥7 ٣٩ 7٨0 ٣٨ ٤٥٩ ٤0 المجموع
ًيتيا  أ(أف

 9 312 10 526 12 476 14 828 37٫9 
 أ(آسيا وا ي  اهلا ا

 9 521 8 700 5 942 6 340 16٫2 
ًي ا العتينية ومنوتة  أم

 أ(ال ايفييب
 4 093 3 160 4 043 4 125 10٫6 

 أ(أويفوبا
 717 1 183 1 378 2 597 6٫6 

ًي ا التمالية  أ(أم
 - 167 187 207 0٫5 
 28٫1 999 10 531 15 045 15 815 16 املتايفين األقاليمية

ًية  أ( ًياى املتايفين ايقليمية والتو  .  يام اةا  النفتامج  ب

، ايفتفقتتت دتتد اى النفتتتامج املتقلتتتة باملتتتايفين 2015التتً هبتتوح مليتتوم سكتتج    عتتا   -41
ًيتتة   آستتيا وا تتي  اهلتتا ا لتبتت  ا   ، وهتتذه 2016 و يف   عتتا  مليتتوو  6.3ايقليميتتة والتو

. ولتيجة لتذلي ايفتفقتت  بتة املتتايفين ايقليميتة 2015  املائة متايفلة من عا   7 يا   بنابة 
ًيتتتتتة   آستتتتتيا وا تتتتتي  اهلتتتتتا ا  ناتتتتتبة م ويتتتتتة متتتتتن اةتتتتتا  النفتتتتتتامج متتتتتن    املائتتتتتة    15والتو

وة التنفيذيتة املتقلتتة . وقد ساهم تقزيز األا  األلتت2016  املائة   عا   16ا   2015 عا 
بالنت  وتيا  التجايف ، وتيا  ا ستلمايف، والتديفامج ايلتاجية، ا   د  ب ،   ايفتفام النفتامج 

 علت املاتو  ايقليمم. 
ًي تتا العتينيتتة ومنوتتتة ال تتايفييب  -42 ًيتتة   أم  4.1وبلغتتت النفتتتامج علتتت املتتتايفين ايقليميتتة والتو

. وايفتفتام 2015  املائة متايفلتة متن عتا   2ايفتفقت بنابة ا أوأي  2016مليوو  و يف   عا  
النفتتتامج ذامج البتتلة بتنفيتتذ املتتتايفين املتقلتتتة بتياتت  ا ستتتلمايف وا ايف  التتديوو وسياستتة املنافاتتة 
ً  التقوي  عن ا خنفا    النفتامج الذي لا  لة بالنت  وتيا   وملاية املاتالي قد  او  د

التيلي  التجايفي وللم املقلومتامج. وايفتفقتت  بتة املتتايفين ايقليميتة التجايف  فضعى عن قديفامج 
ًي ا العتينية وال ايفييب   دموم تنفيتذ متتايفين التقتاوو التتت  ل ول تتا  متن  ًية   أم  10والتو

 . 2016  املائة   عا   11ا   2015  املائة   عا  
ًيتتتتت -43 مليتتتتتوو  و يف    2.6ة   أويفوبتتتتتا وبلغتتتتتت النفتتتتتتامج علتتتتتت املتتتتتتايفين ايقليميتتتتتة والتو
 1.4  املائتتة متتن اةتتا  التنفيتتذ. ومتايفلتتة متتن النفتتتامج  تتتدايف  7، متتا ملتت  لاتتبة 2016 عتتا 
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،  تاو ا يفتفتام يفاجقتاى ا   تتد  بت  ا  تقزيتز تنفيتذ متتايفين التنميتتة 2015مليتوو  و يف   عتا  
ًي تا التتماليةاملتقلتة بالنت  وتيا  التجايف ، وا ايف  الديوو، وتيا   مت تنفيتذ  ،ا ستلمايف. و  أم

(   ا ايف  ا متتتتايفا باتتتتالت بيتتتت  ASYCUDAأ تتتتد متتتتتايفين النلتتتتا  ات  للبيالتتتتامج ا مً يتتتتة  
 .2016مليوو  و يف   عا   0.2ومي يلوو،  يمل بلي اةا  ايلفاأ 

  5الت   
-2007ة، نفيتتتات التعتتتاون التينتتتي كنستتتبة متتتن مجمتتتوع النفيتتتات الستتتنوتة، بحستتتب المنعيتتت

2016 
 النابة امل وية( 

 
 
 
 
 
 
 

 
ًي تتا العتينيتتة  مل تؤختذ   ا عتبتتايف مع لة: ًيتيتتا وآستيا وا تتي  اهلتا ي وأم    اتاب األلبتتبة ايقليميتة ألف

ًيتتتة؛ ومل   ومنوتتتتة ال تتتايفييب، ستتتو   بتتتة ديفي   التتتت   تتتتالنفتتتتامج علتتتت املتتتتايفين ايقليميتتتة والتو
ًي تتا التتتمالية، اذ    املائتتة متتن دمتتوم لفتتتامج التقتتاوو التتتت     0.5ستتو  لاتتبة   ا مل متلتتوتتاأم

 .2016 عا 

 تنفيذ م ارتو التعاون التيني في طق  البلدان نمواا  - ال 
تتو  أقت  البلتتداو منتواى األولويتتة   استتاتيجية األول تتتا  املتقلتتة بتتتتدمي ختدمامج التقتتاوو  -44

مليتتوو  18.2اوو التتتت   عمتتاى هلتتذه البلتتداو ، بلتتي اةتتا  لفتتتامج التقتت2016التتتت . ففتتم عتتا  
ًعم متن ا خنفتا   46.5 و يف، أي ما ميل  لاتبة    املائتة متن اةتا  التقتاوو التتت . وعلتت الت

  املائتتتتة(   النفتتتتتامج فيمتتتتا يتبتتتت  ب قتتتت  البلتتتتداو منتتتتواى متايفلتتتتة متتتتن  3.6بناتتتتبة أقتتتت   الوفيتتتتف 
ًتفقتتتاى متايفلتتتة متتتن  املتتتتد  هلتتتذ، ظتتت  اةتتتا  ايلفتتتاأ علتتتت التقتتتاوو التتتتت 2015 عتتتا  ه البلتتتداو م
ا ستتت ماين فيمتتا يتبتت  باملاتتاظامج املتدمتتة لبتتندوأ األول تتتا  أمتتا (. 6 التتت    2015 عتتا 

. و متتتتتا ويف  2016و 2015لتتتتتتت األمالتتتتتة متتتتتتويلني جديتتتتتدين   عتتتتتامم فتألقتتتت  البلتتتتتداو منتتتتتواى، 
ً  علتتت ذلتتي   التتتتديد  يف دلتتس التجتتايف  والتنميتتةمتتن  7الفتتت (، البتتا يف   62-  526 متتت

، فتتإو البلتتداو املتتدمتتة وع هتتا متتن التتتً اه   التنميتتة التت  هتتم   وةتتن 2015أيلول/ستتبتمرب 
اين لبتتا  أقتت   مالاتتنوامج للبتتندوأ ا ستتتمتقتتد   ياتتمذ هلتتا بتتذلي متتدعو  لتتتتدمي ماتتاظامج 
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  6الت   
  2016-2012نفيات التعاون التيني  عماا  ق  البلدان نمواا، 

  بآ   الدو يفامج والنابة امل وية(

 
( ا  ماتتتتتاعد  أقتتتتت  البلتتتتتداو منتتتتتواى   Nairobi Maafikianoيتتتتتدعو توافتتتتتا آيفاه لتتتتت و    -45

ا ستفا   من املبا يفامج والربام  التائمتة،  تا   ذلتي املاتاعد  ا تد   اهلتد    ستياأ اي تايف 
قتني علتت األول تتا  ماتاعد  تلتي البلتداو علتت املضتم ألتا يتعلتت املت ام  املقز . ويتتد  أيضتاى 

ًاي قدماى   التيض   من ف ة أق  البلداو منواى. ويبف اي ايف خمتلف ألتوة التقتاوو التتت  لإلخ
لبتا  أقت  البلتداو منتواى،  تا   ذلتي األلتتوة ذامج البتلة  2016ال  لفذها األول تا    عتا  

ًايباي ايف املت ام  املقز    من ف ة أق  البلداو منواى. وايخ
 2016ام في ع تعاون ا ون تا  التيني  عماا  ق  البلدان نموااا بعض المعالم البارزة

املا  املاحنني واملاتتفيدين بنوتاأ منتجتامج التقتاوو التتت  املتا تة ألقت  البلتداو منتواى، لتياني  
ً  ملتتتؤمتً األمتتتم أ لتتتا األول تتتتا  دموعتتتة األ وامج لبتتتا  أقتتت  البلتتتداو منتتتواى  ًابقتتتة عتتتت ألنتتتاه التتتدويف  ال
ًابتن عتتتً، لت و ،  ً مج هتذه الوليتتتة 2016املتيتد  للتجتتايف  والتنميتة  األول تتتا  ال منتجتتاى  16( وأبتت

متتن منتجتتتامج التقتتتاوو التتتتت  لبتتتا  أقتتت  البلتتداو منتتتواى،  تتتا   ذلتتتي النلتتتا  ات  للبيالتتتامج ا مً يتتتة 
 ASYCUDA أقت  البلتتداو منتتواى، واي تتايف املت امت  املقتتز ، والتتدعم متتن  ( ومنتجتاو ياتتتادفاو  ديتتداى

ًايأج    من مً ز أق  البلداو منواى.  ايخ
بلتتتتداى متتتتن أقتتتت  البلتتتتداو منتتتتواى متتتتن  عتتتتم النلتتتتا  ات  للبيالتتتتامج  40، أفتتتتا  2016و  عتتتتا   

  الوقتتتت التتتع   متتتن ا متتتايفا   تلتتتي البلتتتداو وخفتتت  ا مً يتتتة، التتتذي اتتتذ بزيتتتا   ةتتتن القائتتتدامج
أفتتا  املتتديً القتتا  للجمتتايفا   مويفيتاليتتا بتت و ةتتن  ،لت لتتي  البضتتائن والت تتاليف. علتتت ستتبي  امللتتال

، وذلتتي علتتت 2015متايفلتتة متتن عتتا   2016  املائتتة   عتتا   15القائتتدامج  تتاو قتتد ايفتفتتن بناتتبة 
ًعم من األ مة املالية ال  متً هبا البع .   ال

اظت املاتاعد  ا تد   اهلتد  املتدمتة ا  أقت  البلتداو منتواى   و  سياأ اي ايف املت ام  املقتز ، ست
، بتتتتت   ختتتتا ،   استتتتت مال  تتتتديمل الديفاستتتتة التت يبتتتتية للت امتتتت  التجتتتتايفي   2016عتتتتا  

أليوبيتتتتا، و  وةتتتتن سياستتتتة توتتتتويً التجتتتتايف  الو نيتتتتة   بتتتتنن، واستتتتتنباح استتتتتاتيجية و نيتتتتة للتجتتتتايف  
ةتتن خوتتة متوستتوة األجتت    بويف ينتتا فاستتو. وبايةتتافة ا  وسياستتة و نيتتة للبتتناعة   عامبيتتا، وو 

ًأ  تتتديفمج عتتتن ا عتتتم األول تتتتا  بنتتتتاح مبتتتا يفتني اقليميتتتتني ا تتتداظا  ،ذلتتتي ليوبيتتتا وجيبتتتوم   شتتت
ًيتيتا واللاليتتة  ًيتيتتا. وقتتد ستتقت هاتتتاو املبا يفتتتاو عتتأف ًب أف ن بتتنن وبويف ينتتا فاستتو ومتتا  والنيجتتً   عتت
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القمتتتت  بتتتت و القبتتتويف والنتتتت  وتياتتتت  التجتتتايف  املبينتتتة   الديفاستتتتامج ا  التنفيتتتذ املتتتتتا ملبتتتفوفامج 
 التت يبية للت ام  التجايفي.

ًوي متن ف تة أقت  البلتداو منتواى قتد دتال وعم  األول تا      عتا   عتم البلتداو وماتالدهتا لل ت
ً 2016عتا   من هذه البلتداو   8علت  بالنفن ً  النلتً عمتا أك ت ًوي  ، ببت متن تتتد   توب اخلت
عتدمج معمتذ متوا ن ةتقف خا تة ببلتداو بقيناتا ل ت  متن بوتتاو وتيمتويف ليتت  هذه الف تة. وأك  من

ًبتتتت البلتتتداو املاتتتتفيد  عتتتن امتناوتتتتا  ًيبتتتام وليبتتتال. وأع ًيناتتتييب و  وجتتتزيف ستتتليماو وستتتاو تتتتومم وب
ل ول تتتا  ملاتتاعدتا للاتتلوامج الو نيتتة علتتت  اتتني فاماتتا وا ايفهتتتا للمضتتاعفامج الاياستتية للتغتت  

تلً   وةن البلد  بلد من أق  البلداو منواى. وثا ا تات أظية خا ة بالنابة  مين الدول ذامج املن
البتلة عمتت  األول تتتا  للماتتاعد  علتتت  ديتتد ألات  ماتتتو  للمقاملتتة اخلا تتة البديلتتة بقتتد فتتتداو 

 املقاملة  بلد من أق  البلداو منواى بت   جزئم أو بت    لم.

 العم  ال ي   وسير -ثالثاا  
 متابعة تنفيذ اليرارات الح ومية الدولية  -طلف 

 الترشيد المواضيعي  
ًاميتتتتة ا  تقزيتتتتز ألتتتتتوة التقتتتتاوو التتتتتت . 2016  عتتتتا   -46 ، وا تتتتلت األمالتتتتة جاو هتتتتا ال

، أ ا  يفئياتتتتتية   تو يتتتتتد 2015وأ تتتتتبيت دموعتتتتتة أ وامج األول تتتتتتا ، منتتتتتذ التتتتتتائاا   عتتتتتا  
ًي ًا  التنمية. التقاوو التت  و اني التق  ف باأللتوة التنفيذية ال  يضولن هبا األول تا  ألع

ًوعاى بنفتتتامج بلغتتت   دموعاتتا  181، مت  ميتتن 2016و  عتتا   -47 مليتتوو  32.7متتت
 51. وبالناتبة للمتتايفين املتبتيتة وعتد ها دموعتة األ وامجمنتجتاى متن منتجتامج  29 و يف  ت 
ًوعاى   و  من أجت   يتا   التستي    ا تايف املنتجتامج ا ديتد . مليوو  و يف( توا لت ا ا 6.4مت

متتتن أجتتت   اتتتني  2017وستتتو  تكنتتتًت لاتتت ة جديتتتد  ماتتتتوفا  متتتن دموعتتتة األ وامج   عتتتا  
، مت لتتًت هتتذه اجملموعتتة علتتت لوتتاأ واستتن 2016 اتتيد جاتتو  األمالتتة   هتتذا اجملتتال. و  عتتا  

ًابن عتًت وعلتت موقتن األول تتا  علتت  تبتميم  2016التتب ة. ومت أيضتاى   عتا  ألناه األول تا  ال
 . 2017وبدأ القم  هبا   أيايف/مايو  دموعة األ وامجلا ة حممولة وسالة ا ستقمال من 

أذ ت الوعم    فو  املاتفيدين واملتاحنني   الويتف  دموعة األ وامجو   ني أو  -48
ًهتا األول تتا ، ستقت األم التة أيضتاى ا  استت داماا لتقب تة الواسن أللتوة التقتاوو التتت  الت  يوف

ًامج مفاهيميتة ومتت تامج متتايفين. علتت  األموال من ا اامج املاحنة ا تملة و  ساحن لوةن مذ 
سبي  امللتال، و  ا تايف آليتة التمويت  ا ديتد  ا تايفي التتتاويف بتت وا  اليتاى متن التدول األعضتاه، 

  . تتميويف ألتوة ةن األموال  ول منتجامج تقاوو تت  حمد 
ولزيتتا   تناتتيا التتتتايفيً بتتت و التقتتاوو التتتت  التتذي يضتتولن بتتا األول تتتا ، والوعقتتاى متتن  -49
ًفتتا األول   دموعتتة األ وامج، ستاتتت د  األمالتتة 2017عتتا    م وتت  عمتت  يعتتا   هي لتتة امل

ًيتتتتً. وبتتتتت   عتتتتا ، ستتتتتتد  املقلومتتتتامج عتتتتن ألتتتتتوة التقتتتتاوو التتتتتت  التتتت  يضتتتتولن هبتتتتا  هلتتتتذا التت
 تلة هلتا  حبا  املنت    ا ايف أيفبقة مواةين. وستتد  املقلومامج عن املتتايفين الت   األول تا  
 منتوجاى  ت املواةين ذامج البلة. 29البالي عد ها  دموعة األ وامج نتجامج 
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ًوعاى وبتتدأمج  27، وبتتدعم متتن املتتاحنني، أعلتتتت األمالتتة ماليتتاى 2016و  عتتا   -50  33متتت
ًوعاى جديداى  ًوعاى تنفيذياى  ا استتبن ذلتي متن لفتتامج    233وم  او هناا . و  اجملم(4 مت مت

ًوعاى عتتن عتتا   29، وقتتد ستتج   ذلتتي اخنفاةتتاى  تتتتدايف 2016عتتا   عنتتدما اختتتتذمج  2008متتت
ًاهامج لليد من التجزئة.   اج

 طوجه التآزر بين ا ركان الثالثة لعم  ا ون تا   
ً  (Nairobi Maafikianoيتتتد  توافتتا آيفاه لتت و    -51  ، علتتت األظيتتة ا ستتتاتيجية92،   الفتتت

ًواب   املتااوية ل يف او اللعلة لقم  األول تا  ويدعو األول تتا  ا  بتذل املزيتد متن ا اتو  لزيتا   الت
 اتتتدمج أوجتتتا تتتتآ يف أ تتترب بتتتني املاتتتاعد  التتنيتتتة  2016والت امتتت  بتتتني هتتتذه األيف تتتاو. و  عتتتا  
 دا مج عم  خمتلفة من دا مج عم  األول تا . والبيمل والتيلي  وبناه توافا اتيفاه  

ًوم للمااعد  التتنية بت و آلايف تغ  املناخ علت هيا    -52 علت سبي  امللال، مت وةن مت
النتتتت  الاتتتا لم   منوتتتتة ال تتتايفييب، با ستتتتنا  ا  عمتتت  األول تتتتا  البيلتتتم والتيليلتتتم الاتتتابا 

ًيقامج النت . ومتللت لوا فيما ًا يتة ل ت  يتب  باياسامج وتت ًوم    يفاسامج  ا مج اف ت  املت
من سالت لوسيا وجاماي تا، ومناجيتة لتتيتيم اتلتايف ذامج البتلة باملنتاخ وخيتايفامج الت يتف. وقتد 

ًفيقتة املاتتو  التابقتة ل متني القتا   ًيً ا ستتتايفية ال املقنيتة بالنتت  و أسام هذا القم    اعدا  تت
ًوم بو تتفا وا تتداى متتن املاتتتدا  بتتت و تقب تتة النتتت  املاتتتدا  ألعتتً  ا  التنميتتة، التتذي يتضتتمن املتتت

ًا يتتة. وبايةتتافة ا  ذلتتي، أستتامت استتتنتاجامج البيتتمل واملاتتاعد   بتتني  يفاستتامج ا تتا مج ايف
ًفيقتة املاتتو  املقنيتة  ًقتة املواةتيقية ال التتنية   املداو مج ا  ومية الدولية من قبيت  متداو مج الف

خ   متتؤمتً األمتتم املتيتتد  القتتاملم األول املقتت  بالنتتت  املاتتتدا  حبلتتول النتتت  املاتتتدا  أل متتة املنتتا 
 . 2016الذي عتد ب شغابامج بت مالاتاو   عا  

وتوتتويً املتتتايفين ملتتال آختتً متتن أمللتتة تعقتتذ أيف تتاو عمتت  األول تتتا  اللعلتتة. ففتتم دتتال  -53
تنلتيم املتتايفين  التيلي  والبيمل فيما يتب  بالاياسامج القامة، وةن األول تا  ا ايف سياسامج

لتوجيا البلتداو   توتويً سياستامج ا ايف  املتتايفين. واستتمد اي تايف أفضت  املمايفستامج متن القمت  
امليتتداين وا  ا   اتتناى متتن ختتعل التفتتاععمج ا  وميتتة الدوليتتة. والبقتتد الاياستتام للقمتت  املتقلتتا 

ًلتام  ًلادتاو عمليتاو للماتاعد  التتنيتة ظتا ب توتويً املتتايفين  امربيتيتي(  بإ ايف  املتايفين ي ملتا ب
ًلتتام  ياتتقت ا   اتتني فتتً  الو تتول ا  األستتواأ وتلبيتتت  ًواب  التجايفيتتة، وهتتو ب ًلتتام  التت وب
ًيتتتا يفبواتتتا بالتتتتً امج ال بتتت     سعستتت  التيمتتتة  القائتتتدامج بالناتتتبة للتتتتً امج البتتتغ   عتتتن  

يتة تاتام أ لتً   بنتاه توافتا ايقليمية. ولتائ   لي  الاياسامج القامة واملااعد  التتن القاملية أو
 اتيفاه بت و جوال  هامة من جوال  توويً تنليم املتايفين من قبي  مت ني النااه.

 عبالتعاون بين ال     
ًا  املتتايفين ا ةتوعم بتدويفها  آليتة  اخليتة لضتماو التماستي    -54 وا لت  نة استق

ًا  التنمية،  تا   ذلتي ةت ن األمتوال، وذلتي متن  يتمل التقتاوو ألتوة األول تا  التنفيذية ألع
 ق  بت و املاائ  ذامج البلة بالتقاوو التت . بني التك 

__________ 
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تتز األول علتتت تناتتتيا اي ايف  2016و  عتتا   -55 ًين. يف   ، عتتتدمج اللجنتتة اجتمتتتاعني مباشتت
ًا  متايفين املبتا ا التوجيايتة لت وتي   التائمة علت النتائ    التقاوو التت ،  ا   ذلي استق

ين؛ ولاقش اللاين دموعة واسقة من األلتوة ا ايفية لتياني س  التقتاوو التتت  متن قبيت  املتايف 
قاعتتد  بيالتتامج الولتت  واملبتتا ا التوجيايتتة املتقلتتتة بإعتتدا  اتفاقتتامج املاتتاظة متتن ا اتتامج املاحنتتة، 

اعتامج وآلية التموي  ا ديد  املتت تة، و تديمل دموعتة أ وامج األول تتا . وبايةتافة ا  ا جتم
ًايتة، متتت أيضتاى استتتايف  أعضتاه اللجنتة  جاتا  ا تبتال بتني التكت ق (    لت  متن األ يتاو ال

 بت و ةين املاائ  ذامج البلة   التنفيذ الفقال واملتماسي أللتوة التقاوو التت .
ومن  يمل تنفيذ املتايفين، بإم او التقاوو بني التتق ، التذي دمتن بتني مقتايف  ولتتاح  -56

األول تتتتتا    خمتلتتتتف اجملتتتتا مج الفنيتتتتة، أو يقتتتتات علتتتتت حنتتتتو أفضتتتت  الولبتتتتامج املتقتتتتد    قتتتتو  شتتتتق 
، لتكفِّذ القديتد متن املتتايفين متن ختعل 2016داو املاتفيد . و  عا  لالت ببامج املوجاة من الب

ًوم املتقلا بتيات  التجتايف  ولتوم ا تنس التذي مولتتا التقاوو فيما بني التك  ق . ومن أمللة ذلي املت
ًوم ا  ختترب  لتتع  م ًيتيتتا. وياتتتند املتتت ًأ أف ًيتيتتا لبتتا  ةاعتتة شتت ًأ أف ؤساتتة  تتايف  وأستتواأ شتت
ق  هتتم: شتتقبة ا ستتتلمايف واملتتتايفين، وشتتقبة الت نولوجيتتا واللوجاتتتيامج، وشتتقبة التجتتايف  الدوليتتة شكت

ً  التقتتتاو  ً تتتد والتناتتتيا اةتتتا ى تضتتتولن بتتتا  ائتتت و   الاتتتلن واخلتتتدمامج والاتتتلن األساستتتية. و ويف ال
التت . واذا ما وجدمج آلية مناستبة للتناتيا بتني الت تق  بإم تاو األول تتا  أو ياتتج  علتت حنتو 
ً د لتد  ا اتامج املاحنتة. وهنتاا ملتال وجيتا آخًت يتملت   أفض  لع تياجامج   دا  ايبعا وال

ًائتتد    حتو يتتد األ ًوم    تتابو فتت  ي، وهتتم متتن أ تتد البلتتداو ال  اهح متتن   التنفيتتذ املتتتتا ملتتت
تت تتجالتت  لتتع  متتن شك تًت التقتتاوو بتتني التك ق  وةتتن تو تتيامج سياستتاتية   ق  األول تتتا . وقتتد يا 

ًاميتة ا   دا مج املنافاة وملاية املاتالي، وا ايف  الديوو، وتيا  التجايف ، لدعم جاو  ا  ومة ال
  اني ا ايف سياساهتا الو نية من أج  تتجين النمو ا قتبا ي والقمالة.

 ون بين الوكاالت التعا  
او  بيقتتتتة أهتتتتدا  التنميتتتتة املاتتتتتدامة املت املتتتتة وعتتتت  التابلتتتتة للتجزئتتتتة، تتولتتتت  تقزيتتتتز  -57

التناتتيا والتقتتاوو   منلومتتة األمتتم املتيتتد  وخايفجاتتا لتتتوف  التقتتاوو التتتت . وبتتاستتم املقلومتتامج 
ًيتتد  متتن و ميتتن املتتوايف  وا ستتتفا   ا  أقبتتت  تتد ث تتن متتن ختترب   تت  و التتة متتن الو تتا  مج الف
 لوعاا، استوام األول تا  أو يقم  بت   أفض  وبتديف أ رب،  وايف  حمدو  .

ًا امج فيمتا بتني الو تا مج تتتدماى   دتال التقتاوو التتت .  2016و  عا   -58 ً مج التت أ 
وهناا أمللة عديد  تلبت أظيتة التقتاوو بتني الو تا مج    تيتا النتتائ . وعلتت ستبي  امللتال فتإو 

ول تا  يقم  عن  لت  متن مً تز التجتايف  الدوليتة واللجنتة ا قتبتا ية ألويفوبتا لتتتدمي املاتاعد  األ
التتنيتتة بتتت و تياتت  التجتتايف . والو تتا مج التتلع  عالبتتاى متتا تو تتد  لبتتامج املاتتاعد  التتنيتتة و متتن 

 تن األموال املتا ة والوقت الع   للقمت  ألخبتائيم تيات  التجتايف  متن أجت  أفضت  استت دا  ث
 للموايف  النا يف . 

ً  ذامج البتتلة  -59 ًاب  بيناتتا وبتتني اجملتتا مج األختت ًيتتة يتتوفً التت و  دتتال  تتتوأ املل يتتة الف 
ً . ففتتتم  متتن قبيتت  التجتتايف  والبتتية والتنميتتتة البتتناعية دتتا ى لتقتتاوو ملمتتتً متتن املنلمتتامج األختت

ملنلمة القامليتة للمل يتة ، ملعى، للم األول تا ، بالتقاوو من منلمة البية القاملية وا2016 عا 
ًيتتة ومنلمتتة التجتتايف  القامليتتة  لتتتة تديفيبيتتة متقتتد   ا اتتامج  تتا بة املبتتلية ملناقتتتة ا تتايف  الف 
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ًيتة لبتا   ً  التقتاوو الوليتا جنتوب تتاويفي متت  للمل يتة الف  ًيتيتا. ومتن بتني األمللتة األخت أف
ًا ة بني األول تا  ومنلمة التقاوو والتنمية   امليداو ا قتبا ي  بت و سياستة ا ستتاعا والتت

ًاس ة   ا ايف اجملموعة املتت ة بني و ا مج األمم املتيد  واملقنية بالتجايف  والتديف  ايلتاجية.  ال

 العلبات الوار ة من البلدان النامية  
ًايتة متن أجت  التقتاوو  منذ أو -60 ًةت علت التدول األعضتاه قاعتد  بيالتامج للولبتامج ال عك

ًي  التت  الذي يو  ًه األول تا ،   ليااو/أب ، تلتت األمالة متت امج بن تاه  عديتد  متن 2016ف
ًهتتا األول تتتا ،  أجتت   يتتا    اتتيناا. و قلاتتا أ ا  فقالتتة لتتبتتن  لبتتامج املاتتاعد  التتنيتتة التت  يوف
يف تتتزمج جاتتتو  األمالتتتة علتتتت التيتتتتا متتتتن املقلومتتتامج املولوبتتتة لضتتتماو  قتتتة البيالتتتامج و وليتاتتتتا، 

ًا  و تتتتديمل الولبتتتت امج ا ديتتتتد  التتتت  يتلتاهتتتتا األول تتتتتا ، واقامتتتتة لو تتتتة مقلومتتتتامج لتتتتتوف  استتتتتق
توةتتتييم للبيالتتتامج املولوبتتتة. وينتلتتتً أو تنولتتتا لاتتت ة حماتتتنة متتتن قاعتتتد  بيالتتتامج الولبتتتامج   

 .2017النبف اللاين من عا  
ا مج يقد لت  التموي  قيداى يفئياياى حيول  وو تتدمي املااعد  التتنية   القديتد متن دت -61

ًاةتتامج سياستتامج ا ستتتلمايف، والتتتديفي     عمتت  األول تتتا . وهتتذا يتتتم  تياتت  التجتتايف  واستق
(، والتجايف ، ولوم ا نس والتنمية، والو ول ا  منلمتة التجتايف  Empretecدال توويً املتايفين  

ً  التمويت ، يلتتمس األول تتا   التدعم القاملية، وسياستامج القلتم والت نولوجيتا وا بت تايف. ولاتد لغت
متتتن ا اتتتامج املاحنتتتة التتليديتتتة والناشتتت ة   آو وا تتتد   تتتتوف  أمتتتوال أ لتتتً ام اليتتتة للتنبتتتؤ وأقتتت  
ًبتتة املاةتتم، متتن تلبيتتة  ختبيبتتاى، األمتتً التتذي متتن شتت لا أو مي تتن األول تتتا ،  متتا ألبتتتت ذلتتي  

ًولتة البتندوأ ا  ستت ماين ا تياجامج البلداو النامية علت حنو أفض . وعلتت ستبي  امللتال، فتإو م
تتئ   ا تايف الربلتام  املتقلتا ببنتاه التتديفامج   لاملتقد  الانوامج واملتقد  ا اتامج املاحنتة التذي أك 

ًا  التنمية يامذ ل ول تا   علتت ماتتو  بتتوف  البيتمل واملاتاعد  التتنيتة دال ا ستلمايف ألع
ًعة   تياجتتامج البلتتداو املاتتتفيد . و  املتابتت ، فتتإو  ، ماتتتجيباى باتت األمتتوال امل ببتتة قتتد عتتال 

ًيتا تيات  التجتايف  قديف   د مج من   ستتجابة بتت   معئتم للولبتامج التبت   األجت    علتت اف
 سياأ ا تفاأ بت و تيا  التجايف  ملنلمة التجايف  القاملية.

، وا   األول تتا  است تتا  ستب  التغلت  علتت قيتو  التمويت  ووةتن 2016و  عا   -62
جتتامج متتن أجتت   اتتني اخلتتدمامج املتدمتتة لزبائنتتا. فقلتتت ستتبي  امللتتال، أ وامج م ي فتتة وفتتا ا  تيا

ًا  اتفاقاهتتا  وأما  عجز املتوايف  وتزايتد الولت  املتتد  متن التدول األعضتاه متن أجت   ليت  واستتق
ًا ة األول تتتا  أقتتا  ا ستتتلمايفية الدوليتتة أو  تتياعة منتتاذي مقاهتتدامج جديتتد ،  جامقتتة  46متتن شتت

  است تتتا  مضتتموو اتفاقتتامج ا ستتتلمايف الدوليتتة التائمتتة. و  ةيتتن أحنتتاه القتتامل متتن أجتتمتتن 
، أك يفجت لتائ  مضموو املقاهدامج املات تفة   قاعتد  بيالتامج متا تة دالتاى 2016متو /يوليا 

ًعاهتتا  ًوم آختتً   بوابتتة التجتتايف  ا ديتتد  التت  ت علتتت موقتتن األول تتتا  علتتت التتتب ة. ويتملتت  متتت
ًيتيتتا ةاعتتة  ًقية منتتذ عتتا  أف . وهتتذه األ ا  ا ديتتد    تاتتاعد و اتت  البلتتداو علتتت 2016التتت

ًوح التتتفافية  وجتت  اتفتتاأ تياتت  التجتتايف  وامنتتا تاتتاعد أيضتتاى علتتت  ديتتتد  ا متلتتال لتتبق  شتت
ًاهامج التجايف  وتبايواا.   اجملا مج املم نة لتنايا اج
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 تعزتز اإل ارة اليائمة على النتائج  
تناتتتيا اي ايف  التائمتتتة علتتتت النتتتتائ    التقتتتاوو لف األول تتتتا  جاتتتو ه  تتتوال القتتتا   ل تتت -63

ًاو/يوليتتتا   2016التتتتت . وملواهمتتتة هتتتذه املمايفستتتامج    امتتت  األمالتتتة، أ تتتديف األول تتتتا     زي
ًي املتتتايفين   ختوتتي  املتتتايفين املوجاتتة حنتتو النتتتائ :  مبتتا ا توجيايتتة متتن شتت وا أو توجتتا متتدي

ًا  التقتتتتا وو التتتتتت  ل ول تتتتتا : مبتتتتا ا توجيايتتتتة لت وتتتتي  حاي ايف  التائمتتتتة علتتتتت النتتتتتائ  ألعتتتت
ًوح  يتتدم أ ر لتتإل ايف  التائمتتة  ً  شتت املتتتايفينح. وهتتذه املبتتا ا التوجيايتتة ا ديتتد  تاتتتند ا  عتتت
علتتت النتتتائ  تغوتتم اجملتتا مج التاليتتة:  ليتت  املتتتا  ، و ليتت  ا اتتامج  تتا بة املبتتلية، والتيمتتة 

ً تتتتد، والتتيتتتتيم، وايبتتتتتعا،  املضتتتتافة ل ول تتتتتا ، وا تتتتايف النتتتتوات ، وخوتتتتتة القمتتتت ، وامليزاليتتتتة، وال
 والديفوحن املاتفا  .

ًيبيتتة و  تتتزال فتتت   -64 ًوح اي ايف  التتدليا  2016ملتتد  ستتنة جايفيتتة منتتذ متو /يوليتتا   لتتيتتيم شتت
ًا  التقتتاوو التتتت    املنلمتتة. و  األلنتتاه،  تتتاي ةيتتن متتتايفين التقتتاوو  التائمتتة علتتت النتتوات  ألعتت

ًوح   اعدا  ولائا املتتايفين. وبالناتبة للمتتايفين ا ايفيتة، فتإو التت  ا  ديد  ا  ا متلال هلذه الت
ًي املتتتايفين موتتالبوو بتتايبعا عتتن وةتتن تنفيتتذ املتتتايفين علتتت أستتاحن فبتتلم. ولتقاقتت  لتتتائ   متتدي
ًي التربام  موتالبوو أيضتاى بتايبعا،  ت  فبتلني، عتتن  ًوم متا علتت حنتو أفضت ، فتإو متتدي وآلتايف متت

ًوم.ا ًامج ايألا   ما هم حمد     اي ايف املنوتم للمت  لبيالامج ذامج البلة بت و مؤش
ًي التتربام  يتتواجاام  تتدي  -65 ًوح ا  أو متتدي وتتتت  التتييمتتامج ا ايفيتتة لتوبيتتا هتتذه التتت

ً د والتتييم، وللتافتة الع مني والدعم ا فتتايف للوقت  متن أجت  اي ايف  التائمتة علتت مؤساتية لل
للمتتتتوظفني املتتتتتديفبني، وأل ا  مقلومتتتتامج تتتتتتو  علتتتتتت الت نولوجيتتتتا لتياتتتت  ا ايف  املتتتتتتايفين النتتتتتائ  و 

وايبعا عن النتائ . واي ايف  القليا  د مج تلي اجملتا مج بو تفاا أولويتامج يفئياتية وهتم تقمت  
ًيبية عند ا تماهلا. ً لة التج ً  أيضاى تتييم يفام للم  علت مواجاة هذه التيديامج. وسيكج

مج  ليتتتة مؤساتتتية ن مبتتتا يف  ييفستتتاه لتافتتتة و جتتتزه متتت -66 لتتتإل ايف  التائمتتتة علتتتت النتتتتائ ، وف تتت
موظفم منلومة األمم املتيد   ويف  تديفيبية ملد  أسبوم  ول متاييس اي ايف  الفقالة التائمة علت 

مت ا  جتزه متن لعلتة أيتا  خمبت  النتائ  لبا  املتوظفني املقينتني. والتدويف  التديفيبيتة، الت  قكا ت
ًي ًين ذلتتتي قتتتد ستتتاعد و متتتن يتتتومني خمبتتت  لتتتإل ايف  القليتتتا، وجتتتزه املتتتتايفين  ملتتتدي علتتتت متتتد املتتتدي

ًيتتة لتوبيتا وت  متن  ًاه لتتاح  تول أفضت    ً ة اجت ب سس اي ايف  التائمة علت النتائ  وأتا  ف
هتتذا التبيتت    األول تتتتا . وتف تتً اي ايف  القليتتتا  اليتتاى   توتتويً التتتتديفي  التتداخلم علتتتت اي ايف  

 . 2017علت النتائ    عا  التائمة 

 مراعاة المنظور الجنساني  
ًأ  اقتبتتتتا ياى   عملتتتتا  -67 ًاعتتتتا  التاتتتتاوي بتتتتني ا ناتتتتني ومت تتتتني املتتتت او األول تتتتتا  ملتتتتتز   

ًي  املوةتوعم ًجقيتتة 2016،  تا   ذلتي التقتتاوو التتت . ومنتذ لياتاو/أب ًيت  قائمتة م ًي   ، دتت
ًأ  اقتبا ياى   متايفين التقاوو التت  عرب خمتلف التتق  لتقميم املااوا  بني ا ناني ومت ني امل

ًجقيتتتتة علتتتتت خمتلتتتتف ألتتتتوام املتتتتتايفين.  للماتتتتاعد  علتتتتت التيتتتتتا متتتتن ام اليتتتتة توبيتتتتا التائمتتتتة امل
ًوم متا،  كلفتت جاتامج  وبايةافة ا  ذلتي، ولضتماو اي متاي الفقلتم ل بقتا  ا ناتالية   متت

ق   امة اجا   املتايفين من املنلويف ا نااين. والنتائ  التك  التنايا املقنية باملاائ  ا ناالية  
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ًجقيتتتة مباتتتوة ملتتتتايفين مقينتتتة متتتن  مج أو األمتتتً حيتتتتاي ا  وةتتتن قائمتتتة م األوليتتتة لعختبتتتايف أظاتتت
 متايفين التقاوو التت  ال  هلا قديف  حمدو   علت ا ماي األبقا  ا ناالية. 

ًا تتز تناتتيا  -ن متتوظفم األول تتتا  موظفتتاى متت 25، شتتايفا 2017و  شتتباح/فربايً  -68 متتن م
ًا تتتز تناتتتيا ا ًئياتتتية املاتتتائ  ا ناتتتالية وم يفي املنتتتتويفامج ال  18 تتتا   ذلتتتي  -لتقتتتاوو التتتتت  وحمتتت

ًاعا  املنلويف ا نااين   متتايفين األول تتا  للتقتاوو  ًأ ،    ويف  تديفيبية ملد  أيفبقة أيا   ول م ام
تتً متتديفبوو متتن امل تتيم ا ناتتاين  التتتتابن ملً تتز التتتديفي  التتدو  ملنلمتتة القمتت  الدوليتتتة التتتت ، ويا 

ًئياية. والدويف  التديفيبية ال  ةقت بني املفتاهيم ا ناتالية  ،بتويفينو   ايواليا اعدا  املنتويفامج ال
ًئياتتية والتوبيتتتتامج القمليتتتة وتتاستتتم اخلتتتربامج،  قتتتديف  املتتتتايف ني علتتتت وةتتتن متتتتايفين قتتتد عتتز مج ال

ًاعتتتا  املنلتتتويف ا ناتتتاين   القمتتت   اى أف تتتايف دمج وولتتتتاتتتجي  للقنبتتتً ا ناتتتاين  ًيتتتة ملزيتتتد  عتتتم م ل
 الذي يتو  با األول تا .املوةوعم 

 آلية تموت  جدتدة   
ً  التمويتتتت ، يتتتتتت   -69 لتياتتتت  استتتتتجابة ا اتتتتامج املاحنتتتتة لولتتتت  البلتتتتداو الناميتتتتة ولاتتتتد لغتتتت

 ا اتتامج املاحنتتة والبلتتداو األول تتتا  التتتاه آليتتة متويتت  جديتتد . وستتتوفً اتليتتة منولتتتاى للجمتتن بتتني
  ً املاتتتتتفيد  ألنتتتتتاه اجتماعتتتتامج التناتتتتتيا بتتتتني املتتتتتاحنني واملاتتتتتفيدين التتتتت  ستتتتتكقتد  ويفيتتتتتاى. واملتتتتتذ 

التقتتتاوو التتتتت  القالتتتتة التتت  تلتاهتتتا فيمتتتا يتبتتت  بولبتتتامج تمويتتت  الاملفاهيميتتتة بتتتت و التتتتاه آليتتتة 
ًقتتتة عكممتتتت علتتتت التتتدول األعضتتتاه  ستتتتتايفهتا ألنتتتاه التتتقتتتد األول تتتتا   ًابقتتتة والاتتتبقني للف دويف  ال

ًيتت أيضتاى متتاويفامج 2016القاملة املقنية باي تايف ا ستتاتيجم وامليزاليتة الربلاديتة   عتا   . وأكج
ً  املفاهيميتتتتة وستتتيكقا  ا تتتتدايفها لتضتتتتميناا  عتتت  يفايتتتتة متتتن اجملموعتتتتامج ايقليميتتتة. وستتتتتكنت ذ املتتتذ 

 التقليتامج الوايف   من الدول األعضاه.

  ام في تحييق االتساق على نعاق منظومة ا مم المتحدةاإلس -باء 
ًئياتتتية ل ول تتتتا    تقزيتتتز  ويف اجملموعتتتة  -70 ًم الضتتتوه علتتتت ايستتاامامج ال ياتتل  هتتتذا الفتتت

املتت ة بني و ا مج األمم املتيد  واملقنية بالتجايف  والتديف  ايلتاجية   عملية ا ع  ا تااأ 
 علت لواأ منلومة األمم املتيد .

وقتتد ا تاتت  األول تتتا  ختترب  قيمتتة متتن ختتعل تنفيتتذ مبتتا يفامج  تتندوأ  تيتتا النتتتائ   -71
مقتتتاى. ومتتتن بتتتني خمتلتتتف هتتتذه املبتتتا يفامج التتت  مت وةتتتقاا   ستتتبقة بلتتتداو تاتتتتيا ةاويفيتتتة تنزاليتتتا 
تتت  أ تتتد  تتتنا يا األمتتتم املتيتتتد  مبتتتا يف لنائيتتتة متتتن قبيتتت   املتيتتتد  ايشتتتا  . ففتتتم هتتتذا البلتتتد  م 

ًية للتتتؤوو ا قتبتتا ية(،  تتت مللتتة املتتتد  التمويتت   ًا  أمالتتة الدولتتة الاوياتت متتن   ومتتة سوياتت
 أ ً األمم املتيد  للمااعد  ايمنائية.

ًابتتن عتتتً، لكلمتتت  ويف  اععميتتة  تتتايف ة يففيقتتة املاتتتو  متتن منلمتتة  -72 وألنتتاه األول تتتا  ال
ًلتتام  األمتتم األمتتم املتيتتد  ل عذيتتة والزيفاعتتة، ومنلمتتة القمتت  الدوليتتة، ومً تتز التجتتايف    الدوليتتة، وب

املتيتتد  للبي تتة، ومنلمتتة التجتتايف  القامليتتة، بتتت و التتتاه  تتندوأ استتت ماين متقتتد  ا اتتامج املاحنتتة 
للمجموعتة املتتتت ة بتتني و تا مج األمتتم املتيتتد  ربتتو  التجتايف  والتتتديف  ايلتاجيتتة. ويكنتلتتً أو 

 أهدا  التنمية املاتدامة.  املت ام  لتيتيا لدعم الاياسامليببذ البندوأ أ ا  يفئياية 
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لقمت  األمتتم ، وا تت  األول تتا  املتتتايف ة بنتتاح   وةتتن أ تً جديتتد  2016و  عتا   -73
  البلتداو التاليتة علتت  2017أو عتا   2016ايمنائيتة بتدويفامج تبتدأ   عتا  املتيد  للمااعد  

 يش، تً مالاتتاو، تً يتا، سبي  امللال: أذيفبيجتاو، أيفمينيتا، ألباليتا، أويفوعتواي، أو ب اتتاو، بتنغع
ًبيا ًا ية التقبية،    ،  ا اخاتاو.ا ب  األسو ، ةاويفية  و الدميت

ًام  ح تو يتتد األ اهح    (5 وبايةتتافة ا  ذلتتي، لكفتتذمج عمليتتامج ل ول تتتا  -74   ا تتايف بتت
اتتتو  اجملموعتتة املتتتت ة بتتني و تتا مج األمتتم املتيتتد  واملقنيتتة بالتجتتايف  والتتتديف  ايلتاجيتتة علتتت امل

ًي   األقاليم التالية:   التو
ًبية والوسوت(، اليوبيا، ألغتو ،   أ(  ًقية وا نوبية، والغ ًيتيا  الت ، أف ةاويفيتة جتزيف التمًت

ًيناييب،    لياوتو، مدعتتً، مو امبيا؛ ابو ف  ي، تنزاليا املتيد ، يفوالدا،  امبيا، ساو تومم وب
ًأ األوس  و ال أفً   ب(  ًبية، الت  يتيا: مبً؛الدول الق
آستتيا وا تتي  اهلتتا ا: أفغالاتتتاو، با اتتتاو، بتتنغع يش، بوتتتاو، ةاويفيتتة  و   ي( 

ًا ية التقبية،   فييت لا ، ميامنايف، ليبال؛البني، الدميت
ًاليتتتتتا،    (  أويفوبتتتتتا وآستتتتتيا الوستتتتتوت: أذيفبيجتتتتتاو، أيفمينيتتتتتا، ألباليتتتتتا، أو ب اتتتتتتاو، أو 

ًبيا؛جةاويفية مولدوفا، جويف  بيعيفوحن، تً مالاتاو، تً يا، ا ب  األسو ،  يا،  
ًي ا العتينية ومنوتة ال ايفييب: أويفوعواي.  ه(   أم

 االستنتاجات وآفاق المستيب  -رابعاا  
،  تتافا التمويتت  املتتتد  متتن البلتتداو الناميتتة والبلتتداو التت  متتتً اقتبتتا اهتا 2016  عتتا   -75

ً لة التتالية علت ا اها البقو ي. و  الفت  ما بتني ،  ا مج البلتداو الناميتة 2016و 2013  
ً . ومن  2016  املائة، جاعلة من عا   56 عماا التمويلم ل ول تا  بنابة  سنة قياسية أخ

مل خيب  ا   جزه  غ  من التموي  للتقاوو فيما بني بلداو ا نوب. واألعلبيتة القلمتت  ،ذلي
 . وهتتذا يق تتس، متتن جاتتة، فقاليتتة حنتتو األلتتتوة الذاتيتتة التمويتتت موجاتتة متتن هتتذا التمويتت   التت

ً  ،ويبتتتني .تقتتتاوو األول تتتتا  التتتتت  والولتتت  التتتتوي متتتن جالتتت  البلتتتداو الناميتتتة  ،متتتن جاتتتة أختتت
ًويف  تقزيز تقب ة األموال لد  شً اه التموي    التقاوو بني بلداو ا نتوب لت ميت  املاتاظامج  ة

 .املتتدمة املتدمة من البلداو
فناضتتتتتت متتتتتن  املتتدمتتتتةاتتتتتاظامج املتدمتتتتة متتتتتن البلتتتتتداو ، التقتتتتتتت امل2016و  عتتتتا   -76

. عتتتتت  أو تتلبتتتتتامج  تتتتتا   علتتتتتت متتتتتد  األعتتتتتوا  2015ماتتتتتتواها املتتتتتن ف  املاتتتتتج    عتتتتتا  
والت بي  املوجا حنتو ألتتوة حمتد   وتً يتز مبتا يف التمويت     فنتة متن ا اتامج املاحنتة  لاتا 

ًئياتتتية املميتتتز  للماتتتاظامج املت دمتتتة متتتن البلتتتداو املتتدمتتتة ا  أمتتتويف متتتا  التتتت متلتتت  اخلبتتتائ  ال
( Nairobi Maafikianoاألول تتتتتتتتا . ولتيتيتتتتتتتا و يتتتتتتتة األول تتتتتتتتا  املبينتتتتتتتة   توافتتتتتتتا آيفاه لتتتتتتت و   

يتبتتتت  بتتتتً ن التقتتتتاوو التتتتتت  و يتتتتا   ماتتتتاظة األول تتتتتا  ا  أقبتتتتت  تتتتد   خوتتتتة التنميتتتتة  فيمتتتتا
__________ 

  لع عم علت مقلومامج حمدلة، اللً: (5 
http://unctad.org/Sections/un_ceb/docs/ceb_2016_OperationsCountryLevel_en.pdf  مت ا  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعم 

ًاو/يوليا  22هذا املوقن    علت  (.2017 زي

http://unctad.org/Sections/un_ceb/docs/ceb_2016_OperationsCountryLevel_en.pdf
http://unctad.org/Sections/un_ceb/docs/ceb_2016_OperationsCountryLevel_en.pdf
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 ميتة وجتو    تافيتني. ، من ا يوي الاتاً علتت تتوافً ماتاظامج  وعيتة ب2030املاتدامة لقا  
ًولتة  والبلداو املتتدمتة والبلتداو الناميتة علتت  تد ستواه متدعو  بتتد  ا  تتتدمي ماتاظامج أ لتً م

ًيتة ماتدامة ومي ن التنبؤ هبا.   وأق  ختبيباى لقد  أعوا  ل ول تا  بو
ًا  األل -77 تتتوة وخعفتتاى هلبتتوح  بتتة الفتتاأ منلومتتة األمتتم املتيتتد    أقتت  البلتتداو منتتواى ألعتت

ًتفقتة متن لتدعم ، ظلت لفتامج التقاوو التتت  ل ول تتا  (6 التنفيذية من أج  التنمية هتذه البلتداو م
 يتتمل ا جتتم والناتتبة. وسيوا تت  األول تتتا  اعوتتاه األولويتتة   املاتتاعد  التتنيتتة ألقتت  البلتتداو منتتواى 

  املاتاعد  التتنيتة توف  قديف  ب  من الدعم ألةقف ا قتبتا امج الت  مي تن بالناتبة هلتا أو تلقتو 
ًئياية ال   ول  وو  تيا أهدا  التنمية املاتدامة.   ويفاى  فا اى   التغل  علت القتبامج ال

ًشيد  للتقاوو التت  هامتة متن أجت  ا ستت دا  الفقتال ألمتوال ا اتامج املاحنتة،  -78 واي ايف  ال
، وا تتت  2016فية. و  عتتتا  ومتتتن أجتتت  التنفيتتتذ الفقلتتتم ل لتتتتوة والتقب تتتة النتتتتوة للمتتتوايف  ايةتتتا

ًوح الدليا لتإل ايف  التائمتة  ًيا يفيا   وتوجيا الت األول تا  تقزيز س  التقاوو التت ، و  سيما عن  
ًا  التقتاوو التتت ، و اتني قاعتد  بيالتامج الولت ، وتقزيتز ألتتوة التقتاوو التتت   علت النتائ  ألعت

 بني التق  والو ا مج.  من خعل دموعة أ وامج األول تا ، وتتجين التقاوو
 2030التنميتتتتة املاتتتتتدامة لقتتتتا  ولتتتتدعم البلتتتتداو الناميتتتتة بتتتتت   فقتتتتال   تنفيتتتتذ خوتتتتة  -79

  األعتوا  التا متة. وسيتتم  ذلتي املتوايف  التيويلية والتاملة، سي لف األول تا  جاو ه لتقب ة 
لتتاه آليتة متويت  جديتد (؛ تنوين قاعد  متويلا واست تا  الاب  ا بت ايفيتة لتقب تة املتوايف   متلعى ا

وتقزيتز ا ايف  التقتاوو التتت   قلاتتا أ لتً فقاليتة وشتفافية وماتتاهلة؛ و يتا   التقتاوو والتناتيا علتتت 
ستتتيما متتتن ختتتعل اجملموعتتتة املتتتتت ة بتتتني و تتتا مج األمتتتم املتيتتتد  واملقنيتتتة  عتتتد  ماتتتتويامج، و 

 بالتجايف  والتديف  ايلتاجية.
    

__________ 
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