
GE.18-10359(A) 



 جملس التجارة والتنمية
 االسرتاتيجي وامليزانية الربانجميةالفرقة العاملة املعنية ابإلطار 
 الدورة السادسة والسبعون

 ٢٠١٨أيلول/سبتمرب  ٥-٣جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت ٣البند 

استعراض أنشطةة التعطاون الت طل الطط ع طةلا وطا ادونمتتطاد وهوعط   ط     
 ادنشةة

 ت رعر ادمني العام لألونمتتاد  
 موجز  

 ٢٠١7 مليون دوالر عام ٤٠التقين املقدم من األونكتاد إىل ارتفعت نفقات التعاون  
كودا(، ونظام إدارة يلتمويل منتجني، مها على وجه التحديد النظام اآليل للبياانت اجلمركية )أس

يف املائة من جمموع النفقات. وال تزال  ٥٩الديون والتحليل املايل )دمفاس(، وميثل ذلك نسبة 
موعلللة اللللاب رتظلللى يلاكيلللز علينلللا فلللني البللللدان املسلللتفيدة، إذ فل لللت متثلللل اج أقلللل البللللدان  لللوا  

 يف املائة. ٤٩فنسبة  ٢٠١7حصتنا رقما  قياسيا  من جمموع النفقات يف عام 
تراجع ملوارد الصلندوا االسلتينماأل لكونكتلاد ا لا   ٢٠١7ويف املقافل، شند عام  

إىل االخنفلا   الر، ويعلز  ذللك أساسلا  مليلون دو  ٣٥يف املائلة إىل  ١٢يلتعلاون التقلين فنسلبة 
الكبلليف يف التربعللات املقدمللة مللن البلللدان املتقدمللة والبلللدان الناميللة والبلللدان الللاب متللر اقتصللادا ا 
مبرحللللة انتقاليلللة. وللملللرة األوىل يلللملل العقلللدين املالللليني، كانلللت حصلللة البللللدان املتقدملللة ملللن 

 يف املائة. ٢٠ أقل من جمموع املسامهات الاب تلقاها الصندوا االستينماأل
وملللن أجلللل رتسلللني مسلللاعدة البللللدان يف معاجللللة األوللللوقت الو نيلللة املتصللللة فتحقيللل   

أهداف التنمية املستدامة، يعمل األونكتاد على إعادة تنظلي  نفسله يف سلياا إ لملظ منظوملة 
اون التقلين األم  املتحدة اإل ائية. ويسعى األونكتاد عللى وجله ا صلو  إىل املوا ملة فلني التعل

واألهداف، وتعملي  اإلدارة القائملة عللى النتلائر ومراعلاة املنظلور اجلنسلاأل يف مللاريع التنميلة، 
وتوسلليع نقللاا التعللاون الللدايلي وا للارجي ف يللة االسللتفادة مللن املللزاق النسللبية مللن أجللل رتقيلل  

تعزيلز اللدع  امللايل  نتائر متكاملة. فيد أن اجلنلود اللاب يبل اا األونكتلاد ال فلد أن تقلان فلزقدة
مللن اجلنللات املالللة التقليديللة واجلديللدة. واألونكتللاد علللى اسللتعداد للعمللل مللع شللركا  التمويللل 

 احلاليني واحملتملني ف ية استكلاف فر  متويل جديدة.
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 م دمة  
أُعد ه ا التقرير من أجل تيسيف االستعرا  السنوي ال ي جيريله جمللا التجلارة والتنميلة  -١

 الفرقلللة إىل التقريلللر هللل ا وسللليقدملسياسلللات أنللللقة التعلللاون التقلللين اللللاب يدلللقلع  لللا األونكتلللاد. 
اللاب  يزانية الربانجمية ل ر  استعرا  أنللقة التعلاون التقلينوامل االسااتيجي يإل ار املعنية العاملة

ملللن اتفلللاا أكلللرا ويف  ٢٢٠يدلللقلع  لللا األونكتلللاد، وفقلللا  لكحكلللام املنصلللو  علينلللا يف الفقلللرة 
، مبلا يف ذللك (١)٢٠١7و ٢٠٠٨سلسلة املقررات الاب اخت ها جملا التجارة والتنميلة فلني علامي 

 أيلللللول/ ٢٠( الصللللادر يف 6٤-)د٥٣٣آيللللر هلللل ت املقللللررات، وهللللو علللللى وجلللله التحديللللد املقللللرر 
. ويو ي جملا التجارة والتنمية يف ه ت املقررات إبجياد تفاعلل أكثلر تنظيملا  فلني ٢٠١7 سبتمرب

أمانلللة األونكتلللاد واجلنلللات املسلللتفيدة واملاللللة احملتمللللة يف إ لللار الفرقلللة العامللللة اللللاب تللللكل اآلليلللة 
 الرئيسية للتلاور فني الدول األعدا  فلأن مجيع مسائل التعاون التقين.

قريلللر الدللللو  عللللى أنللللقة التعلللاون التقللللين اللللاب يدلللقلع  لللا األونكتللللاد ويسللللهذ هللل ا الت -٢
. وحيللللل االااهلللات الرئيسلللية يف متويلللل وتنفيللل  هللل ا التعلللاون ويلللرب  ٢٠١7ومتويلنلللا يلللملل علللام 

اإلجللرا ات الرئيسللية الللاب اختلل ها األونكتللاد علللى مللد  العللام املالللي مللن أجللل رتسللني فنيللة وسلليف 
ض األمثللة اجليلدة واللدروس املسلتفادة. وينتنلي التقريلر يسلتنتاجات التعاون التقين. كملا يقلدم فعل

 ومقاحات من أجل املدي قدما  واآلفاا املستقبلية.
ويف إ للار جمموعللة األملل  املتحللدة اإل ائيللة، وا للل األونكتللاد الللدعوة إىل دمللر الوكللاالت  -٣

لصعيد الققري، وكل لك  قدة غيف املقيمة يف أ ر أنلقة األم  املتحدة للمساعدة اإل ائية على ا
 التأكيد على املساعدة الاب تقدمنا األم  املتحدة يف جمال التجارة واجاالت ذات الصلة يلتجارة.

 مصادر التموع  -أوالا  
 مُتوَّل أنلقة التعاون التقين الاب يدقلع  ا األونكتاد من مصدرين رئيسيني مها: -٤

ة لكونكتللاد، ويللليف إىل املللوارد املاليللة املللوفرة التمويللل مللن الصللنادي  االسللتينماني )أ( 
لصلللنادي  األونكتلللاد االسلللتينمانية ملللن فلللراد  احلكوملللات، واملفوللللية األوروفيلللة، ومنظوملللة األمللل  

 املتحدة، وغيف ذلك من املنظمات الدولية، ومن مالني آيرين من الققاعني ا ا  والعام؛
 تقين وحساب التنمية.فرانمر األم  املتحدة العادي للتعاون ال )ب( 

ويلللمل التمويلللل اإلمجلللايل للصللنادي  االسلللتينمانية املسلللامهات الللاب يتلقاهلللا األونكتلللاد يف  -٥
إ للار مبللادرة يتوحيللد األدا ي لللدع  الللربامر امللللاكة الللاب تنفلل ها اجموعللة امللللاكة فللني وكللاالت 

ة اجموعللللة يف اتسللللاا عمليللللة األملللل  املتحللللدة واملعنيللللة يلتجللللارة والقللللدرة اإلنتاجيللللة. ونظللللرا  ألمهيلللل
اإل لللملظ عللللى  لللعيد منظوملللة األمللل  املتحلللدة ويف رتقيللل  أهلللداف التنميلللة املسلللتدامة، يسلللتعر  
الفللرع جللي  مللن الفصللل األول مللن هللل ا التقريللر املعلومللات املتعلقللة فو للول األونكتللاد إىل آليلللات 

__________ 

، ٢٠١٠( لعللللللللللللام ٥7-)د٥٠٤، و٢٠٠٩( لعللللللللللللام ٥6-)د٤٩٨، و٢٠٠٨( لعللللللللللللام ٥٥-)د٤٩٥املقللللللللللللررات  (١)
( 6١-)د٥٢٣، و٢٠١٣( لعلام 6٠-)د٥٢٠، و٢٠١٢( لعلام ٥٩-)د٥١٥و، ٢٠١١( لعام ٥٨-)د٥١٠و

 .٢٠١7( لعام 6٣-)د٥٢٩، و٢٠١٥( لعام 6٢-)د٥٢6، و٢٠١٤لعام 
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األملل  املتحللدة للمللو فني  التمويللل يف إ للار مبللادرة يتوحيللد األدا ي. واملسللامهات املقدمللة لللربانمر
الفنيللني املبتللدئني غلليف مدرجللة يف مللوارد الصللنادي  االسللتينمانية لكونكتللاد، وهللي معرولللة فلللكل 

 مستقل يف الفرع دال من الفصل األول ا ا التقرير.

 موارد الصندوق االستئماين -ألف 
االسللتينمانية، متثللل أهلل  املللوارد ا ارجللة عللن امليزانيللة، املقدمللة يف شللكل تربعللات إىل الصللنادي   -6

مصللدر لتمويلللل التعللاون التقلللين لكونكتللاد. والسلللمات البللار ة للتمويلللل مللن امللللوارد ا ارجللة علللن امليزانيلللة 
تتمثللل يف عللدم إمكانيللة التنبللؤ  للا وتقلبا للا وختصيصللنا ألنلللقة عللددة. وكانللت التربعللات املقدمللة إىل 

اسلتمرار مسلتو   ٢٠١7. ومل يللند علام ٢٠١7الصنادي  االستينمانية مقانة   ت السلمات يف علام 
، ٢٠١6 . وعللللى النقللليض ملللن ذللللك، ويملقارنلللة ملللع علللام٢٠١6يلللملل علللام  التمويلللل املرتفلللع نسلللبيا  

مليللون  ٣٥.١ يف املائللة، إذ فل للت مللوارد الصللندوا االسللتينماأل ١٢تراجعللت مسللتوقت التمويللل فنسللبة 
كبليف يف املسلامهات املقدملة ملن البللدان   (. ويعز  ه ا االخنفلا  إىل حلدوت تراجلع١-)انظر اجلدول

 املتقدمة، وك لك من البلدان النامية والبلدان الاب متر اقتصادا ا مبرحلة انتقالية.

  ١ اجلدول  
 2017-2013مصططادر مططوارد املسططاقام امل دمططة دي الصططنادعي االسططتئمانية لألونمتتططاد  

 )آبالف الدوالرات(
 ٢٠١ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣6 ٢٠١7 

 6 76٢ ٩ 6٩٣ ٨ ٥7٠ ١٢ ٠٤7 7 ٨6٥ )أ(البلدان املتقدمة
البللدان الناميللة والبلللدان الللاب متللر 

 ١٥ ٠١7 ١٩ ٩٠6 ١7 ٥٩٠ ١6 ٠6٠ ١٢ 7٨٢ )ب(اقتصادا ا مبرحلة انتقالية 
 ٣ ٠١6 ١ ٠7٣ ١ 7٢7 ٥ 6٢٩ ٢ 7٨٣ املفولية األوروفية

منظومللللة األملللل  املتحللللدة وغيفهللللا 
 ٩ ٢٨٣ ٨ ٨٨١ 6 ٢٣7 ٥ ٤٣٢ 7 ٠٢٠ )ج( من املنظمات الدولية

 ١٠٤٤ ٥١٤ ٥6٥ ٢٤6 7٨٢ الققاعان ا ا  والعام
 3٥ 123 ٤0 0٦٨ 3٤ ٦٨٩ 3٩ ٤1٥ 31 232 اجملموع

 تعكا اجاميع قيما  مقرفة إىل أرقام  حيحة. مملحظة:
 ال تلمل املسامهات املخصصة لربانمر األم  املتحدة للمو فني الفنيني املبتدئني. )أ(

جللز  كبلليف مللن األنلللقة ًللول متللويمل  ذاتيللا  وميكللن أن يتللأتى، علللى سللبيل املثللال، مللن عائللدات القللرو  أو اابللات  )ب(
 املقدمة من املؤسسات املالية الدولية لكنلقة يف البلدان املوفرة للتمويل.

 .١٤، اجلدول TD/B/WP/290/Add.2لمل ملع على التفا يل، انظر الوثيقة  )ج(

، فل ت التربعات املقدمة إىل الصنادي  االستينمانية لكونكتاد من البللدان ٢٠١7ويف عام  -7
. ٢٠١6 يف املائللللة عملللا كانللللت عليللله عللللام ٣٠دوالر، فنسلللبة تراجللللع فل لللت  مليللللنيم 6.٨املتقدملللة 

 ٢٤.٢ونتيجلة لل لك، اخنفدلت حصلة البللدان املتقدمللة يف إمجلايل ملوارد الصلنادي  االسلتينمانية مللن 
، وهللي أدن نسللبة يللملل العقللدين املاللليني ٢٠١7يف املائللة عللام  ١٩.٣ىل إ ٢٠١6يف املائللة عللام 

، هنلللاا يانيلللة فللللدان متقدملللة ماللللة يفهدلللت مسلللامها ا ٢٠١6(. ويملقارنلللة ملللع علللام ١ )الللللكل
وثملثة فلدان مالة  ادت مسامها ا، وهي رتديدا  أملانيا، ولكسمربغ، وفنلندا. واخنفدت على وجله 

 ملقدمة من السويد والوالقت املتحدة األمريكية.التحديد املسامهات ا
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  ١ اللكل  
  2017–2013مساقام البلدان املت دمة املاحنة الرئيسية املرتاكمة يف الفرتة 

 )آبالف الدوالرات(

 
، وهللي أكللرب اجلنللات ٢٠١7وكانللت سويسللرا مللن فللني البلللدان املتقدمللة املالللة يف عللام  -٨

مليللون دوالر فللزقدة  ١.6مليللون دوالر، تلينللا أملانيللا مببللل   ٢السللنوية املالللة، إذ فل للت مسللامهتنا 
يف املائة من جمملوع  ٥٤. ومتثل مسامهات ه ين البلدين ٢٠١6يف املائة مقارنة فعام  ٩٣فل ت 

يف  ٣٤مسللامهات البلللدان املتقدمللة. وشللكلت مسلللامهات فنلنللدا وهولنللدا والسللويد جمتمعللة نسلللبة 
. ومللن حيللس املسللامهات اإلمجاليللة ٢٠١7البلللدان املتقدمللة يف عللام املائللة مللن جممللوع مسللامهات 

املااكملة عللى ملد  األعلوام ا مسلة املاللية،  للت السلويد وسويسلرا يف  ليعلة البللدان املتقدمللة 
، مت توجيلله مسللامهات ٢٠١7(. ويف عللام ٢املالللة أمللام أملانيللا والنللروير وفنلنللدا وهولنللدا )اللللكل 

ساسللي لللو جمللاالت مثللل إدارة الللديون؛ والتجللارة اإللكاونيللة واالقتصللاد البلللدان املتقدمللة فلللكل أ
الرقمي؛ واالستثمار والصحة العامة؛ وتيسيف التجارة؛ وتيسيف األعمال؛ وسياسات وأ لر املنافسلة 

 ومحاية املستنلك؛ والتجارة وملاركة اجلنسني يف عملية التنمية.

  ٢ كلالل  
ادعي االسطتئمانية لألونمتتطاد بسطب مصطدر التموعط   تةور نسب املسطاقام يف مطوارد الصطن

1٩٩٨-2017  
 )يلنسبة املينوية(
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وفل  التمويل املقدم من البلدان النامية والبللدان اللاب متلر اقتصلادا ا مبرحللة انتقاليلة نققلة  -٩
، فعد الزقدة الاب شلندها يلملل ثلملت سلنوات متتاليلة. وفللكل علام، فلل  ٢٠١7رتول يف عام 

مليلون  ١٥من البلدان النامية إىل الصنادي  االستينمانية لكونكتلاد  6٤التمويل املقدم من إمجايل 
. ونتيجلة لل لك، فلحن حصلة ٢٠١6يف املائلة عملا كلان عليله علام  ٢٥دوالر، أي اخنفض فنسلبة 

انية البلدان الناميلة والبللدان اللاب متلر اقتصلادا ا مبرحللة انتقاليلة يف إمجلايل ملوارد الصلنادي  االسلتينم
. ويعلز  هل ا ٢٠١7يف املائلة يف علام  ٤٢.٨إىل  ٢٠١6يف املائة يف علام  ٤٩.7قد اخنفض من 
 ١.٨)دوالر(، وهاياب مليني م ٥.٢إىل اخنفا  التمويل املقدم من كا ايستان ) االخنفا  أساسا  

 لتنفيلللل  ملللللاريع النظللللام اآليل ٢٠١6يف عللللام  كبلللليفا    مليللللون دوالر(، وقللللدم هلللل ان البلللللدان متللللويمل  
للبيللاانت اجلمركيللة )أسلليكودا(. وكانللت املسللامهات املقدمللة مللن البلللدان الناميللة والبلللدان الللاب متللر 

، أكثلللر ملللن ٢٠١7اقتصلللادا ا مبرحللللة انتقاليلللة، عللللى اللللرغ  ملللن اخنفاللللنا فللللكل كبللليف يف علللام 
دان يف لعف املسامهات املقدمة من البلدان املتقدمة، وال يزال إمجايل حصة الفينة األوىل ملن البلل

، ُيصصلت مسلامهات ٢٠١7ملن املنظلور التلار ي. ويف علام  موارد الصنادي  االستينمانية مرتفعا  
يف املائللة( لكنلللقة اجلاريللة يف فلللداما، ال سلليما لتنفيلل  الللربامر ذات  ٩٣) البلللدان الناميللة أساسللا  

يف  7نسللبة يف املائللة(. واسللتخدمت  ٣٠يف املائللة( ونظللام دمفللاس ) 6٢الصلللة فنظللام أسلليكودا )
املائللة املتبقيللة مللن مسللامهات البلللدان الناميللة )مليللون دوالر( لللدع  التعللاون يللارج البلللدان املقدمللة 

 ٢٠١6يملقارنة ملع مسلتواها علام  للمسامهات. وه ت النسبة متدنية، لكننا متثل مع ذلك رتسنا  
، أكلرب البللدان الناميلة ٢٠١7مليلون يف علام  ٠.٤يف املائة(. وتظل الصني، مبسامهتنا البال لة  ٤)

 املسامهة يف دع  فرانمر التعاون التقين الاب ينف ها األونكتاد يف فلدان انمية أير .
،  ادت ٢٠١6األم  املتحدة علام وعقب تسوية املسائل التقنية فني املفولية األوروفية و  -١٠

، أي حلللوايل ثملثلللة أللللعاف ٢٠١7دوالر يف علللام مليلللني م ٣مسلللامهات املفوللللية األوروفيلللة إىل 
. وفنلللا  عللللى ذللللك، شلللندت حصلللتنا ملللن إمجلللايل ملللوارد الصلللنادي  ٢٠١6املبلللل  املقلللدم يف علللام 
يف املائلة يف  ٨.6إىل  ٢٠١6يف املائة يف علام  ٢.7، من ٢٠١6يف عام  كبيفا    االستينمانية ارتفاعا  

، مت توجيه مسامهات املفوللية األوروفيلة للو فلرامر التلدريب ذات ٢٠١7. ويف عام ٢٠١7عام 
الصلللة يلتجللارة، واملنافسللة، ومحايللة املسللتنلك، وإدارة الللديون، وتيسلليف التجللارة، ونظللام أسلليكودا. 

يف املائلللة ملللن  ٢٢نسلللبة ومثللللت مسلللامهات املفوللللية واللللدول األعدلللا  يف االرتلللاد األورو  معلللا  
 جمموع املسامهات يف الصنادي  االستينمانية لكونكتاد.

واسللتمرت  قدة التمويللل املقللدم مللن منظومللة األملل  املتحللدة واملنظمللات الدوليللة األيللر .  -١١
 ٩.٣، حققت املسامهات أعلى نسبة يملل مخا سلنوات حيلس فل لت قيمتنلا ٢٠١7ويف عام 

 يف ٢6.٤. وقللد مثللل ذلللك نسللبة ٢٠١6يف املائللة مقارنللة فعللام  ٤.٥دوالر، فللزقدة قللدرها مليللني م
يف املائلللللة مقارنلللللة مللللللع  ٢٢.٢املائلللللة ملللللن إمجلللللايل ملللللوارد الصلللللنادي  االسلللللتينمانية، فلللللزقدة قلللللدرها 

. وللمرة األوىل يملل العقدين املاليني، كانت نسبة مسامهات التمويلل املقدملة ملن ٢٠١6 عام
ملللوارد الصلللنادي  االسلللتينمانية، والللاو ت حصلللة البللللدان  هللل ت الفينلللة متثلللل أكثلللر ملللن رفلللع إمجلللايل

املتقدمة، فأ بحت اثأل أه  مصدر للتمويل. أما املسامهات املقدمة من البنلك اللدويل، واالرتلاد 
االقتصلادي والنقلدي ل لرب أفريقيلا، وفلرانمر العململات التجاريلة لللرا أفريقيلا جمتمعلة، فلللكلت 

 م من منظومة األم  املتحدة واملنظمات الدولية األير .يف املائة من التمويل املقد 6٨نسبة 
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، فلللل  التمويلللل املقلللدم ملللن الققلللاعني ا لللا  والعلللام مليلللون دوالر، أي ٢٠١7ويف علللام  -١٢
يف املائلللة ملللن إمجلللايل ملللوارد الصلللنادي   ٣، وشلللكل نسلللبة ٢٠١6للللعف ملللا كلللان عليللله يف علللام 

يف املائلللللة. وكلللللل ذللللللك  ١.٣ت اللللللاب كانللللل ٢٠١6االسلللللتينمانية، حيلللللس  اد ملللللن نسلللللبته يف علللللام 
مسللامهات مقدمللة إىل ملللروع يتعللل  فتحللديس البيللاانت املتعلقللة يلتللدافيف غلليف التعريفيللة جموعللة 
خمتارة من االقتصادات الرئيسية، ومت التمويل ملن قبلل املعنلد اللو ين العلايل لدراسلات السياسلات 

يف جمللال املللوانّ موهلتلله سلللقات  العامللة يف اليللاين؛ ومسللامهات لتنظللي  تللدريب مللن أجللل التجللارة
 املوانّ التافعة لعدة فلدان انمية.

 برانمج ادمم املتحدة العادي للتعاون الت ل وبساب التنمية -ابء 
مللوارد امليزانيللة الربانجميللة لكملل  املتحللدة املخصصللة ألنلللقة التعللاون التقللين تُللدرج يف إ للار  -١٣

 ٣٥و ٢٣ين وحسللاب التنميللة، ويللرد ذلللك يف البللافني فللرانمر األملل  املتحللدة العللادي للتعللاون التقلل
 على التوايل من امليزانية الربانجمية لكم  املتحدة.

،  اد جممللوع النفقللات يف إ للار فللرانمر األملل  املتحللدة العللادي للتعللاون ٢٠١7ويف عللام  -١٤
دوالر، وهلللو أعللللى مسلللتو  مليلللني م ٤.6يف املائلللة، إذ فلللل   ٣٩التقلللين وحسلللاب التنميلللة فنسلللبة 

يف املائلللة ملللن جمملللوع نفقلللات التعلللاون التقلللين  ١١.٥. وميثلللل هللل ا املبلللل  نسلللبة ٢٠٠٩علللام  منللل 
 .٢٠١6يف املائة عام  ٨.٥، وارتفعت نسبته الاب كانت ٢٠١7 لعام
وتللوفر املللوارد يف إ للار فللرانمر األملل  املتحللدة العللادي للتعللاون التقللين ألغللرا  ا للدمات  -١٥

يف  ٨٥مليون دوالر، فزقدة قدرها  ١.٤، فل ت النفقات ٢٠١7االستلارية والتدريب. ويف عام 
. ومثلما كان عليله احللال يف املاللي، فلحن امللوارد ذات الصللة يلتلدريب ٢٠١6املائة مقارنة فعام 

يف إ ار الربانمر العادي للتعاون التقين استخدمت أساسا  لتمويل دورة األونكتاد الدراسية فلأن 
 جبدول األعمال االقتصادي الدويل. املسائل الرئيسية املتعلقة

وحساب التنمية هو فرانمر هام لتنمية القدرات يف األمانة العامة لكم  املتحلدة ينلدف  -١6
إىل تعزيللللز قللللدرات البلللللدان الناميللللة يف اجللللاالت ذات األولويللللة يف إ للللار يقللللة التنميللللة املسللللتدامة 

علرة كياانت تنفي ية اتفعة لكمانة . ويت  تنفي  امللاريع يف شكل شرائح عن  ري  ٢٠٣٠ لعام
 ٣العامة لكم  املتحدة، مبا يف ذلك األونكتاد. ويست را تنفي  كل شلرحية فلاة  منيلة تلااوظ فلني 

 6٢ي ، مت متويلل ٥٢/١٢مبوجلب قلرار اجلمعيلة العاملة سنوات. ومن  إنلا  حساب التنمية  ٤و
ع جمملوع النفقلات يف إ لار حسلاب التنميلة من ملاريع األونكتاد يف إ ار الللرائح العللر. وارتفل

 ، وذللللك أساسلللا  ٢٠١7دوالر علللام مليلللني م ٣.٢إىل  ٢٠١6مليلللون دوالر علللام  ٢.6ملللن مبلللل  
لدع  تنفيل  املللاريع يف إ لار الللرحيتني التاسلعة والعاشلرة. وكللت هل ت املللاريع جمموعلة واسلعة 

 (.١٠اجلدول  ،TD/B/WP/290/Add.2من جماالت عمل األونكتاد )انظر الوثيقة 
، ويف إ للار اللللرحية احلاديللة علللرة مللن حسللاب التنميللة، ٢٠٢١-٢٠١٨ويللملل الفللاة  -١7

 6.٢سلليتوىل األونكتللاد أو يلللارا يف تنفيلل  يانيللة ملللاريع لتنميللة القللدرات مبيزانيللة إمجاليللة قللدرها 
د ا للربة دوالر. وتلللمل هلل ت امللللاريع جمموعللة متنوعللة مللن اجللاالت الللاب ميتلللك األونكتللاني مليللم

الفنيللللة فينللللا، وهللللي اسللللتدامة املؤسسللللات واإلفللللملغ املتعللللل  يألهللللداف؛ والتجللللارة يف ا للللدمات؛ 
واإلحصللللا ات املتعلقللللة يلتلللللدفقات املاليللللة غلللليف املللللللروعة؛ واقتصللللاد احمليقللللات واالسلللللااتيجيات 

قللدا الللدع  التجاريللة؛ والعللل  والتكنولوجيللا واالفتكللار؛ وتيسلليف األعمللال؛ والتجللارة اإللكاونيللة؛ وت
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. يف رتقيلل  التقللدم االقتصللادي اايكلللي لللو التخللرج مللن فينللة أقللل البلللدان  للوا   ألقللل البلللدان  للوا  
و لللدف هللل ت املللللاريع إىل دعللل  البللللدان أو املنلللا   املسلللتفيدة يف تنفيللل  يقلللة التنميلللة املسلللتدامة 

 اريع مجلللا  مللن يلللملل رفللذ نتللائر املللللاريع وهللداف عللددة. واعتملللدت مجيللع املللل ٢٠٣٠ لعللام
متعللدد اجلنللات  للاحبة املصلللحة، وسللتنف  يلتعللاون مللع اللللركا  دايللل منظومللة األملل  املتحللدة 

 ، مت ختصيص التمويل لستة من امللاريع الثمانية.٢٠١٨ويارجنا. ويف ماية آذار/مارس 

املسطططاقام امل دمطططة لطططد م الطططربامج املشطططرتكة الطططط تنفططط  ا اجملمو طططة املشطططرتكة بطططني  -جيم 
 م ادمم املتحدة واملعنية ابلتجارة وال درة اإلنتاجيةوكاال
تتألف اجموعة امللاكة فني وكاالت األم  املتحدة واملعنية يلتجارة والقدرة اإلنتاجية، الاب  -١٨

وكالة مقيمة وغيف مقيمة من وكاالت األم  املتحدة. واجموعلة هلي آليلة  ١٥يقودها األونكتاد، من 
خمصصلة لتنسلي  عمليلات التجلارة والتنميلة يف منظوملة األمل  املتحلدة. وتقلدم  ملاكة فني الوكاالت

مسامهة ملموسة ومباشرة يف رتقي  اتساا عمليلة اإل لملظ عللى نقلاا املنظوملة ملن يلملل تنسلي  
العمليات امللاكة فلني الوكلاالت عللى الُصلُعد العلاملي واإلقليملي والققلري، وعلن  ريل  الو لول إىل 

تكرة مثل املسامهات املقدمة ملن شلركا  علددين وملن الصلنادي  االسلتينمانية املتعلددة آليات متويل مب
 (.٣املالني، الاب تلكل موارد مكملة يف إ ار مبادرة يتوحيد األدا ي )اللكل 

  ٣ اللكل  
  2017–200٨وصول ادونمتتاد دي آليام هوع  مبادرة "توبيد ادداء"  

 )آبالف الدوالرات(

 
 مساقام الشركاء احملددعن  -1 

مسامهات اللركا  احملددين هي مسامهات مباشرة لوكالة أو أكثر تقدمنا جنة مالة أو  -١٩
 أكثر لدع  التنسي  فيما فني الوكاالت.

دوالر مللن أمانللة الدولللة  ١٤٤ ٠٠٠فقيمللة  ، تلقللى األونكتللاد اعتمللادا  ٢٠١7ويف عللام  -٢٠
املبلللل  ميثلللل الدفعلللة األيللليفة املقدملللة للللربانمر مللللاا يف  للللللؤون االقتصلللادية يف سويسلللرا، وهللل ا
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يالشااا ملع منظملة  ٢٠١٤مجنورية تنزانيا املتحدة. وقد ولعت اجموعة ه ا الربانمر يف عام 
العمللل الدوليللة، ومركللز التجللارة الدوليللة، ومنظمللة األملل  املتحللدة للتنميللة الصللناعية، ومكتللب األملل  

 ا اللللربانمر، الراملللي إىل تعزيلللز ققلللاع السلللياحة واللللروافذ ا لفيلللة املتحلللدة  لللدمات املللللاريع. وهللل
علللى أفدلللل املمارسللات. وأسلللن   للمنتجللني احملليلللني يف جمللايل الزراعلللة والبسللتنة، قلللد أ للبح مثلللاال  

ففعالية يف تنفي  نتائر إ ار عمل األم  املتحدة للمساعدة اإل ائية من يملل تعزيز قدرة الققلاع 
ورة أفدللل إىل األسللواا الدوليللة عللن  ريلل  السللياحة املسللؤولة، والنللواتر ا للا  علللى الو للول فصلل

 عالية اجلودة ورتسني العمالة املاهرة.

 الصنادعي االستئمانية املتعددة اجلهام املاحنة -2 
الصللنادي  االسللتينمانية املتعللددة اجلنللات املالللة، مللن قبيللل  للندوا رتقيلل  النتللائر معللا ،  -٢١

دد املسللتوقت يلللمل ًثلللني مللن األملل  املتحللدة واحلكومللات الو نيللة أُنلللينت  يكللل حوكمللة متعلل
إىل  واجلنللات املالللة. وأُنلللينت هلل ت الصللنادي  إب للار متللويلي مفتللوظ وشللفاف و للممت اسللتنادا  

املبادئ التوجينية جموعلة األمل  املتحلدة للتنميلة املسلتدامة، وهلي تكمهلل امللوارد الفرديلة للوكلاالت 
ت امللللاكة علللى الُصللُعد العللاملي واإلقليمللي والققللري. ويف إ للار إ للملظ مللن أجللل تنفيلل  العمليللا

منظومة األم  املتحدة اإل ائيلة، تعتلرب هل ت الصلنادي  آليلات متويلل رئيسلية ميكلن أن تعتملد علينلا 
 .(٢)٢٠٣٠املنظومة من أجل إعادة رتديد موقعنا من تنفي  يقة التنمية لعام 

كتللللاد خمصصللللات مللللن الصللللنادي  االسللللتينمانية املتعللللددة ، مل يتللللل  األون٢٠١7ويف عللللام  -٢٢
تقلللدا الدفعلللة األوىل ملللن املبلللل  املخصلللص ملللن  ٢٠١٨امللللالني. و جلللل ألسلللباب فنيلللة إىل علللام 

 لللندوا فلللرانمر وحلللدة العملللل يف األمللل  املتحلللدة للللدع  إ لللار عملللل األمللل  املتحلللدة للمسلللاعدة 
لكونكتللاد فيمللا يتعللل   منمللا   ٢ ٠١7عللام  يف مجنوريللة تنزانيللا املتحللدة. ومللع ذلللك، كللان اإل ائيللة

يلصللنادي  االسللتينمانية املتعللددة املللالني. وفنللا  علللى التجرفللة اإلجيافيللة لصللندوا يرتقيلل  النتللائر 
، سيللارا األونكتلاد يف اثنلني ملن الصلنادي  ٢٠١6ي، اللاب انتنلت يف كلانون األول/ديسلمرب معا  

العلللاملي واإلقليملللي، ملللن أجلللل للللمان املللللاركة يف االسلللتينمانية املتعلللددة امللللالني عللللى الصلللعيدين 
إل لللملظ منظوملللة األمللل  املتحلللدة اإل ائيلللة ولتنفيللل   الصللنادي  االسلللتينمانية املتعلللددة امللللالني دعملللا  

 ٢٠١7. وعلى الصعيد العاملي، وقع األونكتاد يف متو /يوليه ٢٠٣٠يقة التنمية املستدامة لعام 
الصلللندوا امللللللاا ا للللا   قللللة التنميللللة املسللللتدامة عللللى ملللل كرة تفللللاه  مللللن أجللللل امللللللاركة يف 

يف رتقيلللل   ، الللل ي ينلللدف إىل دعللل  السياسلللات املتكاملللللة ملللن أجلللل املدلللي قلللدما  ٢٠٣٠ لعلللام
علللى ملل كرة تفللاه   ٢٠١7األهللداف. وعلللى الصللعيد اإلقليمللي، وقللع األونكتللاد يف آذار/مللارس 

للملللللاركة يف إ للللار األملللل  املتحللللدة االسللللااتيجي اإلقليمللللي ملنققللللة البحلللليفات الكللللرب ، اللللل ي مت 
قيلل  تقلويرت رتلت رعايللة املبعلوت ا للا  لكملني العلام يف منققللة البحليفات الكللرب  والراملي إىل رت

 السملم من يملل مر إقليمي.

 هوع  املوظفني الفنيني املبتدئني -دال 
يإللللافة إىل مصللادر التمويللل امللللار إلينللا أعللملت، تقللدم فعللض اجلنللات املالللة الللدع   -٢٣

لربانمر األونكتاد للمو فني الفنيني املبتدئني ال ي ينف  يف إ ار فرانمر األم  املتحدة للملو فني 
__________ 

(٢) A/72/684–E/2018/7, p. 34. 
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،  للللت أملانيلللا املسلللاه  الوحيلللد يف هللل ا اللللربانمر ملللن فلللرامر ٢٠١7تلللدئني. ويف علللام الفنيلللني املب
األونكتلللللللللاد، وكللللللللللت رعايلللللللللة األونكتلللللللللاد أرفعلللللللللة ملللللللللو فني فنيلللللللللني مبتلللللللللدئني )انظلللللللللر الوثيقلللللللللة 

TD/B/WP/290/Add.2 تولت كل من الصني ٢٠١٨(. ويف النصف األول من عام ٨، اجلدول ،
لفنيلللني املبتلللدئني، ملللن أجلللل دعللل  األعملللال املتعلقلللة يلعلللل  وإيقاليلللا رعايلللة واحلللد ملللن امللللو فني ا

والتكنولوجيا واالفتكار واالقتصلادات ا ملقلة، عللى التلوايل. ويتليح هل ا اللربانمر فر لة فريلدة ملن 
نوعنا للمو فني اللبان للملاركة يف العمل التحليلي والفين الل ي يدلقلع فله األونكتلاد. ومجيلع 

اا  لب كبيف على املو فني الفنيني املبتلدئني. ولل لك، تكلرر األمانلة اللعب الفنية يف األونكتاد 
 العامة القلب من اجلنات املالة القادرة على أن تنظر يف رعاية املو فني الفنيني املبتدئني.

 النف ام وختصيص املوارد للتعاون الت ل -اثنياا  
مليلون دوالر،  ٤٠كونكتلاد ، فل  إمجايل نفقات أنلقة التعاون التقلين ل٢٠١7يف عام  -٢٤

. وفيملللا يتعلللل  مبصلللادر التمويلللل، ٢٠١6يف املائلللة ًلللا كلللان عليللله يف علللام  ٢.٥أي فلللزقدة قلللدرها 
يف  مليللون دوالر، أي نفللا قيمتنللا تقريبللا   ٣٤.٩فل للت النفقللات يف إ للار الصللنادي  االسللتينمانية 

ات الصلللندوا . وملللع ذللللك، وفسلللبب اللللزقدة يف جمملللوع النفقلللات، فلللحن حصلللة نفقللل٢٠١6علللام 
يف املائلللة. ويف املقافلللل، فل لللت حصلللة فلللرانمر  ٨7االسلللتينماأل يف جمملللوع النفقلللات اخنفدلللت إىل 

دوالر ملن جمملوع النفقلات يف مليلني م ٤.6األم  املتحدة العادي للتعاون التقين وحسلاب التنميلة 
. واخنفدلللت ٢٠٠٩يف املائلللة، وهلللي أعللللى نسلللبة منللل  علللام  ١١.٥، فلللزقدة قلللدرها ٢٠١7علللام 

مليللللون دوالر  ٠.٨6نفقللللات يف إ للللار آليللللات التمويللللل يف سللللياا مبللللادرة يتوحيللللد األدا ي مللللن ال
يف املائللللة مللللن إمجللللايل  ١.٤، وشللللكلت نسللللبة ٢٠١7مليللللون دوالر عللللام  ٠.٥7إىل  ٢٠١6 عللللام

 (.٢اإلنفاا السنوي )اجلدول 

  ٢ اجلدول  
  2017-201٤ ل بسب مصدر التموع   نف ام التعاون الت

 ات()آبالف الدوالر 
 ٢٠١ ٢٠١٥ ٢٠١٤6 ٢٠١7 
 

 املبل  )آبالف الدوالرات(
 احلصة من اجموع
 )يلنسبة املينوية(

 الت يف عن العام الساف 
 )يلنسبة املينوية(

 ٠,٠١ ٨7,١ ٣٤ ٩٢٣ ٣٤ ٩٢٨ ٣٤ 6٠٠ ٣٤ ٨٠٥  نادي  استينمانية
فلللرانمر األمللل  املتحلللدة العلللادي 
 ٣٨,٨٩ ١١,٥ ٤ ٥٩٥ ٣ ٣٠٨ ٤ ٠٨٠ ٢ ٨٠٢ للتعاون التقين وحساب التنمية
 (٣٣.٨6) ١,٤ ٥6٩ ٨6٠ ٨77 ١ ١7٤ آليات متويل يتوحيد األدا ي

 2,٥3 100,0 ٤0 0٨7 3٩ 0٩7 3٩ ٥٥7 3٨ 7٨0 اجملموع
 (٢، اجلدول TD/B/WP/290/Add.2تعكا اجاميع قيما  مقرفة إىل أرقام  حيحة )انظر الوثيقة  مملحظة:
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 أنواع املشارعا -ألف 
ملاريع التعاون التقين لكونكتاد على الصعد األقاليمي واإلقليمي والققلري. ومنل  تنف   -٢٥
، شللكلت امللللاريع الققريللة أكثللر مللن نصللف جممللوع النفقللات السللنوية. وإىل جانللب ٢٠١٤عللام 

يف املائلللة ملللن  ٨٣املللللاريع األقاليميلللة، ميثلللل هللل ان الللللكملن ملللن أشلللكال التعلللاون التقلللين نسلللبة 
 (.٤)اللكل  ٢٠١7ن التقين يف عام إمجايل نفقات التعاو 

  ٤ اللكل  
 2017و 2 01٦نسبة النف ام مطن جممطوع نف طام التعطاون الت طل بسطب نطوع املشطروع  

 )يلنسبة املينوية(

 
وامللاريع األقاليمية هي ملاريع مواليعية تنفه  يف البلدان املسلتفيدة، وت قلي أكثلر ملن  -٢6

قيمللة النفقللات يف إ للار هلل ا النللوع مللن امللللاريع ًاثلللة ، كانللت ٢٠١7منققللة ج رافيللة. ويف عللام 
يف املائللة مللن جممللوع  ٢٨مليللون دوالر، أي  ١١.١، حيللس فل للت ٢٠١6لقيمتنللا يف عللام  تقريبللا  

نفقلللات التعلللاون التقلللين. وتللللمل هللل ت املللللاريع مجيلللع جملللاالت عملللل األونكتلللاد، و ا لللة إدارة 
يلة املسللتنلك؛ وسياسلات وتقبيقلات تكنولوجيللا اللديون؛ وتيسليف األعملال؛ وسياسللة املنافسلة ومحا

 املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية املستدامة.
 ، كانللللت النفقللللات املتكبللللدة يف إ للللار امللللللاريع الققريللللة مسللللاوية تقريبللللا  ٢٠١7ويف عللللام  -٢7

يف املائللة مللن جممللوع  ٥٥مليللون دوالر، أي  ٢٢.١، حيللس فل للت قيمتنللا ٢٠١6للنفقللات يف عللام 
يلتحللديس واإل للملظ مللن يللملل نظللام أسلليكودا،  وكانللت هلل ت امللللاريع تتعللل  أساسللا  النفقللات. 

وإدارة اللديون مللن يللملل نظللام دمفلاس وتيسلليف االسللتثمار. ومعظلل  املللاريع الققريللة متللول ذاتيللا ، مبللا 
يف ذللللك علللن  ريللل  قيلللام اجلنلللات املاللللة فتلللوفيف امللللوارد ملللن يلللملل فلللرامر املعونلللة الثنائيلللة. و ادت 

ات علللى امللللاريع الققريللة يف منققللاب آسلليا واحمللليذ االلادئ وأمريكللا الملتينيللة والبحللر الكللاري ، النفقلل
، كانللللت ٢٠١7. ويف عللللام ٢٠١6يف املائللللة، علللللى التللللوايل، مقارنللللة فعللللام  ٤٩و 6وذلللللك فنسللللبة 

 . وا  يف املائة من النفقات يف إ ار امللاريع الققرية تتعل  فتنفي  ملاريع يف أقل البلدان  ٥٩ نسبة
 مليلنيم 6.٩ ، فل ت النفقات يف إ ار امللاريع عللى الصلعيد اإلقليملي٢٠١7ويف عام  -٢٨

يف املائلة ملن جمملوع النفقلات، فلزقدة  ١7، أي ٢٠١6دوالر يف علام مليني م 6.٢دوالر، مقافل 
. و ادت النفقات عللى هل ت املللاريع يف مجيلع املنلا   يسلتثنا  أوروي ٢٠١6 فيفة مقارنة فعام 

 ٢٩، فللل  جممللوع النفقللات علللى امللللاريع اإلقليميللة والققريللة ٢٠١7وأمريكللا اللللمالية. ويف عللام 
 يف املائة من جمموع النفقات. 7٢مليون دوالر، أي 

Country

55

Regional

17

Interregional

28

2017

Country

56
Regional

16

Interregional

28

2016
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 التوزعا حبسب املنتج -ابء 
 أدوات األونكتللادمنتجللا  الللواردة يف جمموعللة  ٢٨منتجللات التعللاون التقللين البللال  عللددها  -٢٩

ثللة تصللنهف  (. ويف ٣جمموعللة مواللليعية )اجلللدول  ١7يف أرفعللة جمللاالت مواللليعية وتللرتبذ فللل احملده
يف املائلة  ٩١مليلون دوالر، ملا ميثلل  ٣6.٥، فل ت النفقات يف إ ار هل ت املنتجلات ٢٠١7 عام

، هنلاا مخسلة منتجلات فل لت ٢٠١7 علام ويفمن جمموع النفقات السنوية على التعاون التقين. 
مليون دوالر؛ وكانت النفقات على نظام أسليكودا هلي األعللى حيلس نفقات كل مننا أكثر من 

يف املائة من جمموع النفقات، ويللي ذللك النفقلات  ٤7.7مليون دوالر، أي  ١٩.١فل ت قيمتنا 
يف املائة من جمموع النفقات. وهناا ثملثلة منتجلات  ١٠.٩على نظام دمفاس الاب شكلت نسبة 

لتجاريلللة؛ وسياسلللات وأ لللر املنافسلللة ومحايلللة املسلللتنلك؛ تيسللليف األعملللال ا أيلللر ، وهلللي رتديلللدا  
يف املائللة مللن جممللوع  ٣.١و ٤.6، و6.١والتجللارة اإللكاونيللة واالقتصللاد الرقمللي، شللكلت نسللبة 

يف املائللة مللن جممللوع  7٢.٤النفقللات، علللى التللوايل. ومتثللل هلل ت املنتجللات ا مسللة جمتمعللة نسللبة 
 نفقات التعاون التقين لكونكتاد.

  ٣ اجلدول  
 2017نف ام التعاون الت ل بسب املوضوع  لعام 

 املنتر اجموعة املولوع

االللللللللدف املعلللللللللين 
مللللللللللللن أهللللللللللللداف 
 التنمية املستدامة

  النفقات
 )يلدوالرات(

 احلصة من اجموع
 )يلنسبة املينوية(

    حتوع  االقتصادام  وتعزعز التنمية املستدامة  ألف

 ٠,٤7 ١٨7 6٥٠ ١7و ٨ االستثماراستعرالات سياسات  السافعة ١-ألف
 ٠,١٢ ٤٨ ٩٩٨ ٩و ٨ استعرالات سياسات ا دمات األوىل ٢-ألف
 ٠,٠٢ ٩ ٠٥٨ ١7 استعرالات أ ر السياسات التجارية األوىل ٣ألف 
 ٠,٠١ ٣ 7٣7 ٩ استعرالات سياسات العل  والتكنولوجيا واالفتكار الرافعة علرة ٤ألف 
 ٣,٠٨ ١ ٢٣6 ٢٨6 ١7و ٩و ٨ اإللكاونية واالقتصاد الرقميالتجارة  الثالثة علرة ٥ألف 
 ٠,٣7 ١٤٨ ٤١٨ ١7و ٩ أدلة االستثمار الثامنة 6ألف 
 ٠,6١ ٢٤6 ٣٨٨ ١7و ٨ التدافيف غيف التعريفية الثانية 7ألف 
 ٠,٠٢ ٨ ٨7٤ ١٠ املفاولات التجارية األوىل ٩ألف 
 ٢,٠٥ ٨٢٢ ٠١7 ١7و ٨ التجارة املستدامة والبيينة الثالثة ١٠ألف 
 ١,١٨ ٤7٤ ٨76 ١7و ٩ تلجيع وتيسيف االستثمار الثامنة ١١ألف 
    تتبا مواطن ال عف وبناء ال درة  لى الصمود  ابء

 ٠,٢6 ١٠٢ ٣٣٤ ٨ دع  التخرج من فينة أقل البلدان  وا   السادسة علرة ١ ي 
 ١٠,٨٩ ٤ ٣6٤ ٨٥٨ ١7 نظام إدارة الديون والتحليل املايل احلادية علرة ٢ ي 
 ٠,٤٥ ١7٩ ٠٩٣ ١7و ٩ مسامهة األونكتاد يف اإل ار املتكامل املعز  السافعة علرة ٤ي  
النفللللللاذ إىل السللللللوا، وقواعللللللد املنلللللللأ والعململلللللات  السافعة علرة ٥ ي 

 اجل رافية لصاحل أقل البلدان  وا  
 ٠,١٣ ٥٣ ١6٣ ١7و ١٠و ٨

 ١,6٤ 6٥6 77١ ٩و ٨ األساسيةكسر سملسل االعتماد على السلع  ا امسة 6ي  
 ١,١٠ ٤٣٩ ٩٤٨ ٩و ٨ النقل املستدام واملرن الثانية علرة ٩ي  
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 املنتر اجموعة املولوع

االللللللللدف املعلللللللللين 
مللللللللللللن أهللللللللللللداف 
 التنمية املستدامة

  النفقات
 )يلدوالرات(

 احلصة من اجموع
 )يلنسبة املينوية(

    تعزعز المتفاءة االقتصادعة وحتسني اإلدارة  جيم

استعراللللات النظلللرا  القوعيلللة لقلللوانني وسياسلللات  الرافعة ١  جي
 املنافسة ومحاية املستنلك

 ٠,٠٤ ١٥ ٠٠٠ ١٠و ٨

 6,١٠ ٢ ٤٤٤ ٠٤٠ ١6و ٨ األعمالتيسيف  الثامنة ٢ جي 
 ٢,٠٥ ٨٢١ ١7٣ ١6و ١٠ تيسيف التجارة الثانية علرة ٣جي  
 ٤7,66 ١٩ ١٠7 ٠٩٨ ٩ النظام اآليل للبياانت اجلمركية الثانية علرة ٤جي  
 ١,٩١ 76٤ 77١ ١7 اإلحصا  العاشرة ٥جي  
 ٠,٢٥ ٩٩ ١٤7 ١7و ١٢ احملاسبة واإلفملغ ا ا ان يللركات التاسعة 7جي  
 ٢,٣٢ ٩٢٩ ٠6٣ ٩و ٣ االستثمار والصحة العامة السادسة ٨جي  
 ٠,٤٥ ١7٨ ٤٨٥ ١7 اتفاقات االستثمار الدولية السافعة ٩جي  
 ٤,6٢ ١ ٨٥٠ ٢٥٩ ١٠و ٨ سياسات وأ ر املنافسة ومحاية املستنلك الرافعة ١٠جي  
    همتني السمتان واالستثمار يف مست بلهم  دال

 ١,٢6 ٥٠٤ ٣٩٤ ٨و ٥ التجارة ونوع اجلنا والتنمية الثانية ١ دال
 ٠,7٨ ٣١٤ ٠٨٥ ٨و ٤ نظي  امللاريعتتقوير  التاسعة ٣دال 
 ١,٢٢ ٤٨٩ ٢٤7 ٩و ٨ التدريب يف جمال التجارة الرافعة علرة 6دال 

 ٩1,0٥ 3٦ ٤٩٩ 232   اجملموع

املائللة مللن  يف ٣-١ويإللللافة إىل ذلللك، هنللاا تسللعة منتجللات فل للت تكلفللة كللل مننللا  -٣٠
، تصدرها االستثمار والصحة العامة؛ والتجلارة املسلتدامة والبيينلة؛ ٢٠١7جمموع النفقات يف عام 

 ١منتجا  فقد مثلت أقل من  ١7وتيسيف التجارة. أما النفقات املتصلة يملنتجات املتبقية وعددها 
للافة إىل ذللك، فلحن فلنقص التمويلل. ويإل يف املائة من إمجلايل النفقلات. وقلد يفسلر ذللك جزئيلا  

 .٣الدع  اإللايف املقدم من امليزانية العادية ال يؤي  يف االعتبار يف األرقام املفصلة يف اجلدول 
، اختلل  األونكتللاد يقللوات ملموسللة ٢٠٣٠ومنلل  اعتمللاد يقللة التنميللة املسللتدامة لعللام  -٣١

الصلملت  ٣ويتدمن اجلدول إلدراج األهداف يف أعماله يف جمال التعاون التقين )انظر اإل ار(. 
احملدهثة واألهلداف. والتعلاون  أدوات األونكتادجموعة  ٢٨القائمة فني منتجات التعاون التقين الل 
املتعللل  يلصللناعة واالفتكللار وااياكللل األساسللية. وهنللاا  ٩التقللين لكونكتللاد أكثللر  لللة ياللدف 

 جمملللوع النفقلللات، يتعلللل  أساسلللا   يف املائلللة ملللن ٥٣مليلللون دوالر، أي  ٢١.٣مبلللل  قيمتللله حلللوايل 
مللللن املنتجللللات، ويسللللاه  فصللللورة مباشللللرة يف رتقيلللل  هلللل ا االلللدف. ويُعللللد التعللللاون التقللللين  ١١ ف

 ١7فلللأن العمللل الملئلل  والنمللو االقتصللادي، وياللدف  ٨ياللدف  لكونكتللاد وثيلل  الصلللة أيدللا  
يف  ٢٠و ١١اا ، مت إنفللل٢٠١7املتعلللل  إبقاملللة شلللراكات ملللن أجلللل رتقيللل  األهلللداف؛ ويف علللام 

 .١7واادف  ٨املائة على التوايل من جمموع النفقات، على رتقي  اادف 
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 ددماج أ داف التنمية املستدامة يف أنشةة التعاون الت ل لألونمتتاد  
، وجه األونكتاد أنلقته يف جمال التعاون ٢٠٣٠من  اعتماد يقة التنمية املستدامة لعام   

تلللك األهللداف. وولللعت أ للر النتللائر علللى مسللتو  املنللتر اللل ي  التقللين لللو اإلسللنام يف رتقيلل 
يوفلل  فللني نتللائر كللل منللتر واألهللداف الللاب جيللري الاكيللز علينللا وال للاقت احملللددة يف إ للار هلل ت 

احملدثللة، يللت  رفللذ كللل جمللال مواللليعي يألهللداف  أدوات األونكتللاداألهللداف. ويف إ للار جمموعللة 
لللاب يللت  التعامللل معنللا فصللورة مباشللرة أو غلليف مباشللرة. ذات الصلللة ورتللدد لكللل منللتر األهللداف ا

وعللللى  لللعيد املللللاريع، يتعلللني عللللى ملللو في املللللاريع إدملللاج األهلللداف يف املللللاريع علللن  ريللل  
توللللليح كيفيللللة إسللللنام امللللللاريع يف رتقيلللل  األهللللداف؛ ورتديللللد ال للللاقت ذات الصلللللة يف إ للللار 

ة )التقلللللدم احمللللللر  يف تنفيللللل  يقلللللة األهلللللداف؛ واسلللللتخدام نتلللللائر االستعراللللللات الو نيلللللة القوعيللللل
( يف واثئ  امللاريع كلملا كانلت هل ت املعلوملات متاحلة؛ وكفاللة أن تكلون األهلداف ٢٠٣٠ عام

الاب يت  الاكيز علينا يف إ ار النتائر متوافقة مع تلك املختارة للمنتر. ويتلوىل األونكتلاد التحقل  
ف ية التأكد ملن أن النتلائر املرجلوة ملن أي من ه ت املتقلبات يملل عملية املوافقة على امللروع 

 ملروع جديد سوف تساه  يف رتقي  األهداف.
ويف اجال الفين املتعل  يلتعاون التقين،  وهر األونكتاد أدواته أو حسهننا من أجل املوا مة  

فصللورة أفدللل فللني التعللاون التقللين واألهللداف. فعلللى سللبيل املثللال، يعكللف األونكتللاد علللى ولللع 
ة جديدة لملستعرالات الو نية املتعلقة يلعل  والتكنولوجيا واالفتكلار، ملن أجلل مسلاعدة مننجي

البلدان الناميلة عللى رتسلني دملر أفعلاد التنميلة املتعلقلة يالسلتدامة والللمول يف سياسلات العللوم 
والتكنولوجيللللا واالفتكللللار، إىل جانللللب االعتبللللارات االقتصللللادية الللللاب كانللللت عللللذ الاكيللللز األوحللللد 

ملستعراللللللللات. ويف جملللللللال تللللللللجيع االسلللللللتثمار وتيسللللللليفت، مت تقلللللللوير منصلللللللة عللللللللى اإلنانلللللللت ل
(greenFDI.Org لتلبيللة احتياجللات الللتعل  والللرفذ الللللبكي الللاب أعرفللت عننللا وكللاالت تللللجيع )

االستثمار على الصعيد العاملي من أجل تعزيلز الققاعلات ا دلرا  والتنميلة املسلتدامة. ومت تقلوير 
ت امللللاريع االسللتثمارية يلنسللبة للملللاريع املتصلللة فتحقيلل  األهللداف، مللن أجللل  للوذج ملقاحللا

مسلللللاعدة وكلللللاالت تللللللجيع االسلللللتثمار يف البللللللدان الناميلللللة يف رتديلللللد سلسللللللة مللللللاريع تتعلللللل  
 يألهداف مقبولة مصرفيا .

 التوزعا اجلغرايف -جيم 
يع اإلقليميلة والققريلة والبلال  مليون دوالر من املبل  املر ود لنفقات امللار  ١٤مت إنفاا  -٣٢

 ٤.٢يف املائللة، علللى ملللاريع يف أفريقيللا، حيللس مت إنفللاا  ٤٩مليللون دوالر، أي نسللبة  ٢٩قللدرت 
(. ٤دوالر علللللى ملللللاريع ققريللللة )اجلللللدول مليللللني م ٩.٩دوالر علللللى ملللللاريع إقليميللللة ومليللللني م

 ٥ققريلة يف أفريقيلا فنسلبة ، ارتفع إمجايل النفقات على امللاريع اإلقليميلة وال٢٠١6ومقارنة فعام 
يف املائللة، وذلللك أساسللا  فسللبب ارتفللاع نسللبة تنفيلل  امللللاريع ذات الصلللة يلنقللل وتيسلليف التجللارة، 
وتيسيف االستثمار، واسااتيجيات التجارة والدفلوماسية التجارية. وفعد ثملت سلنوات ملن النملو، 

 ٣٨ملوع نفقلات التعلاون التقلين ملن تراجعت حصلة املللاريع اإلقليميلة والققريلة يف أفريقيلا ملن جم
. فيللد أن هلل ا هللو اثأل أعلللى نصلليب ٢٠١7يف املائللة يف عللام  ٣٥إىل  ٢٠١6يف املائللة يف عللام 

 (٥ألفريقيا يملل العقد املالي )اللكل 
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  ٤ اجلدول  
 2017-201٤نف ام التعاون الت ل بسب املنة ة  

 ٢٠١ ٢٠١٥ ٢٠١٤6 ٢٠١7 
 النسبة املينوية املبل  )آبالف الدوالرات( 

 ٣٥,٢ ١٤ ٠٩١ ١٤ ٨٢٨ ١٢ ٤77 ١٠ ٥٢6 )أ(أفريقيا
 ١6,٨ 6 7٢٢ 6 ٣٤٠ ٥ ٩٤٣ ٨ 7٠٠ )أ(آسيا واحمليذ ااادئ

 ١٤,٣ ٥ 7٤٣ ٤ ١٢٥ ٤ ٠٤٢ ٣ ١6٠ )أ(أمريكا الملتينية والكاري 
 6,٠ ٢ ٤١٢ ٢ ٥٩7 ١ ٣7٨ ١ ١٨٣ )أ(أوروي

 ٠,٠ - ٢٠7 ١٨7 ١67 )أ(أمريكا اللمالية
 ٢7,7 ١١ ١١٩ ١٠ ٩٩٩ ١٥ ٥٣١ ١٥ ٠٤٥ امللاريع األقاليمية

 ٤٩,٤ ١٩ 7٨٩ ١٨ ١٨٠ ١٨ ٨٥٨ ١٥ ٣٥٨ مننا، أقل البلدان  وا  
 100,0 ٤0 0٨7 3٩ 0٩7 3٩ ٥٥7 3٨ 7٨0 اجملموع

 . إمجايل النفقات للملاريع اإلقليمية والققرية رتديدا   )أ(

  ٥ اللكل  
  2017-200٨ادنصبة السنوعة المتلية لنف ام التعاون الت ل بسب املنة ة  

 )يلنسبة املينوية(

 
هلللل ا اللللللكل ال عيلللل  يف االعتبللللار يف حسللللاب األنصللللبة اإلقليميللللة سللللو  النفقللللات علللللى امللللللاريع اإلقليميللللة  مملحظة:

 .٢٠١7لعدم تسجيل أي نفقات لعام  والققرية. وال يعكا اللكل حصة أمريكا اللمالية نظرا  

 6.7وفل للت النفقللات علللى امللللاريع اإلقليميللة والققريللة يف منققللة آسلليا واحمللليذ االلادئ  -٣٣
. ٢٠١6 يف املائللللة مقارنللللة مللللع عللللام 6، أي أمللللا ارتفعللللت فنسللللبة ٢٠١7دوالر يف عللللام  مليللللنيم

االلادئ  قدة  فيفللة مللن جممللوع  و ادت حصللة امللللاريع مللن هلل ا القبيللل يف منققللة آسلليا واحمللليذ
. وقافلللل اخنفلللا  تنفيللل  ٢٠١7يف املائلللة علللام  ١7إىل  ٢٠١6يف املائلللة علللام  ١6النفقلللات، ملللن 

األنللللقة يف جملللاالت إدارة اللللديون، والعلللل  والتكنولوجيلللا، واالفتكلللار  قدة يف تنفيللل  األنللللقة يف 
  لك يف اإل ار املتكامل املعز .جماالت النقل وتيسيف التجارة؛ والتجارة والبيينة والتنمية، وك



TD/B/WP/290 

15 GE.18-10359 

وشندت النفقات على امللاريع اإلقليمية والققريلة يف أمريكلا الملتينيلة ومنققلة الكلاري   -٣٤
، أي أمللا ارتفعللت ٢٠١6دوالر يف عللام مليللني م ٥.7، حيللس فل للت ٢٠١7 قدة كبلليفة يف عللام 

نللللقة يف جملللاالت النقلللل . وأد  تعزيلللز تنفيللل  األ٢٠١6يف املائلللة يملقارنلللة ملللع علللام  ٣٩فنسلللبة 
وتيسيف التجارة؛ وتيسيف االستثمار؛ وسياسة املنافسة ومحاية املستنلك إىل حدوت  قدة يف قيملة 
النفقلللات يف املنققلللة. ويلتلللايل،  ادت حصلللة املللللاريع اإلقليميلللة والققريلللة يف املنققلللة ملللن جمملللوع 

 .٢٠١7ائة عام يف امل ١٤إىل  ٢٠١6يف املائة عام  ١١نفقات التعاون التقين من 
، ٢٠١7 مليلون دوالر يف علام ٢.٤وفل ت النفقات عللى املللاريع اإلقليميلة والققريلة يف أوروي  -٣٥

. وفل للت حصللة امللللاريع مللن هلل ا القبيللل مللن ٢٠١6يف املائللة يملقارنللة مللع عللام  7أي أمللا أقللل فنسللبة 
. وسللاه  ٢٠١6 ت عليلله عللاميف املائللة عمللا كانلل ٠.6يف املائللة، أي تراجعللت فنسللبة  6جممللوع النفقللات 

اخنفللا  تنفيلل  األنلللقة يف جمللاالت إدارة الللديون؛ وقللدرات التحليللل التجللاري ونظلل  املعلومللات؛ وسياسللة 
 املنافسة ومحاية املستنلك يف حدوت تراجع كبيف يف قيمة النفقات يف املنققة.

 .٢٠١7ومل تسجل أي نفقات يف أمريكا اللمالية يف عام  -٣6

 اون الت ل يف أق  البلدان منواا نف ام التع -دال 
رتظى أقل البللدان  لوا  يألولويلة يف اسلااتيجية األونكتلاد املتعلقلة فتنفيل  أنللقة التعلاون  -٣7

 قياسليا   لتحق  رقما   ،  ادت نفقات التعاون التقين لدع  أقل البلدان  وا  ٢٠١7التقين. ففي عام 
يف املائلللة ًلللا كانلللت عليللله يف  ٨.٩مليلللون دوالر، أي فلللزقدة قلللدرها  ١٩.٨حيلللس فل لللت  جديلللدا  
(. ونتيجلللة لللل لك،  ادت حصلللة أقلللل البللللدان  لللوا  ملللن جمملللوع نفقلللات 6)الللللكل  ٢٠١6 علللام

يف املائللللة يف  ٤٩.٤إىل نسللللبة قياسللللية فل للللت  ٢٠١6يف املائللللة عللللام  ٤6.٥التعللللاون التقللللين مللللن 
يف املائلللة، ُيصلللص  66مليلللون دوالر، أي  ١٣، هنلللاا مبلللل  وملللن هللل ت النفقلللات .٢٠١7 علللام

 ، وكللل فلرامر مللن قبيللل ملللاريع أسلليكودا ودمفللاس، فدللمل  للمللاريع الققريللة يف أقللل البلللدان  للوا  
 عن ملاريع يا ة يإل ار املايل املعز  املتعلقة يلتجارة اإللكاونية واالقتصاد الرقمي.

  6 اللكل  
   2017–2013ماا دق  البلدان منواا  نف ام التعاون الت ل د 

 )آبالف الدوالرات والنسبة املينوية(
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جللا  يف مافيكيللانو نلليفو  )توافلل  آرا  نلليفو ( أن علللى األونكتللاد مسللاعدة أقللل البلللدان  -٣٨
 وا  يف االستفادة ملن املبلادرات واللربامر القائملة، مبلا يف ذللك املسلاعدة احمللددة االدف يف سلياا 

، وفللدع  مللن األونكتللاد، أحلللر  تقللدم يف اثنتللني ملللن ٢٠١7. ويف علللام (٣)ملتكامللل املعللز اإل للار ا
ملن يلملل تقلدا مقاحلات مللاريع إقليميلة  املبادرات اإلقليميلة يف سلياا اإل لار، وذللك رتديلدا  

فلأن العمل امللاا والتنسي  يف جماالت النقل العافر والنقل وتيسليف التجلارة. وهنلاا مقلاظ ملن 
، فعلد املوافقلة عليله ملن قبلل ٢٠١٨أجل غرب أفريقيا ُقدم فصورة رمسية إىل أمانة اإل لار يف علام 

أجلل شلرا أفريقيلا وافقلت علينلا اللجنلة التوجينيلة  فاسو ومايل والنيجر، ومقلاظ ملن فنن وفوركينا
الو نية لإل ار يف إثيوفيا وجيري النظر فيه من قبل اللجنة يف جيبويت. ويإللافة إىل ذلك، وعلى 
الصلللعيد الققلللري، مت تقللللدا مللللورة ومسللللاعدة خمصصلللتني إىل فلللنن، وغامبيللللا، وملللايل، وميا للللار، 

 والنيجر، وهاياب.
. وجيه أنلقة التعاون التقين املباشر إىل جمموعة البلدان األشد للعفا  ووا ل األونكتاد ت -٣٩

ودون  يف التمويل. شند نقصا   غيف أن الصندوا االستينماأل املتعدد املالني لصاحل أقل البلدان  وا  
 دوالرا   ١٢7 ١٨٣ ، كان ر يد الصندوا٢٠١7-٢٠١٥أي مسامهات جديدة يف الفاة تقدا 

ويقلب إىل البللدان املتقدملة وغيفهلا ملن الللركا  اإل لائيني، القلادرين عللى . ٢٠١7يف ماية عام 
 .ذلك، تقدا مسامهات إىل الصندوا االستينماأل لصاحل أقل البلدان  وا  

 اهليمت  وسري العم  -اثلثاا  
 متابعة تنفي  ال رارام احلمتومية الدولية -ألف 

 الرتشيد املواضيعي -1 
ونكتللللاد جنللللودت الراميللللة إىل تعزيللللز الاشلللليد املواللللليعي، مللللع ، وا للللل األ٢٠١7يف عللللام  -٤٠

، فو للفنا األداة أدوات األونكتللاد. وكانللت جمموعللة أدوات األونكتللادالاكيللز علللى تنقلليح جمموعللة 
 ملقنلا يف إالعملية لتعزيز أنلقة األونكتاد التنفي ية، حباجة إىل التحديس فعد مرور عامني على 

ل امللللاريع والسللمات اجلديللدة ألنلللقة التعللاون التقللين ، لكللي تعكللا فلللكل أفدلل٢٠١٥عللام 
يف  ٢٨ ثللة املنتجللات التقنيللة الرئيسللية الاحملده  أدوات األونكتللادلكونكتللاد. وتتدللمن آليللة جمموعللة 

، مت ٢٠١7جملللال التعلللاون التقلللين لكونكتلللاد اللللاب تنلللدرج رتلللت أرفعلللة موالللليع شلللاملة. ويف علللام 
. ويللليف ٢٨مليللون دوالر، رتللت هلل ت املنتجللات الللل  ٣6.٥ملللروعا ، فنفقللات فل للت  ١٨7 وللع

يف املائللللة مللللن نفقللللات  ٩١، أي ٢٠١7يف املائللللة مللللن نفقللللات امللللللاريع لعللللام  ٨6ذلللللك إىل أن 
احملدثة، يملقارنة مع النسخة األوىل  أدوات األونكتادالتعاون التقين، قد أُدرجت يف إ ار جمموعة 

، ٢٠١6يف املائلة ملن نفقلات مللاريع علام  7٨ا اللاب أُدرجلت فينل أدوات األونكتلادمن جمموعلة 
 .٢٠١6يف املائة من نفقات التعاون التقين لعام  ٨٤أي 
احملدثللة، مت تقللوير أو تنقلليح عللدد مللن املنتجللات مللن  أدوات األونكتللادويف إ للار جمموعللة  -٤١

املثلال،  أجل  قدة احلد من ازؤ أنلقة التعاون التقين. ففي جمال التجارة اإللكاونية على سلبيل
فلحن املنلتر الواسلع النقللاا املعنلون يالتجلارة اإللكاونيللة واالقتصلاد الرقمليي قللد حلل علل الللربانمر 

__________ 

(٣) TD/519/Add.2 ٣٨، الفقرة . 
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السللاف  املتعللل  يلتجللارة اإللكاونيللة واإل للملظ القللانوأل، ألن التوسللع السللريع يف نقللاا التعللاون 
أكلد احلاجلة إىل منلتر أكثلر  التقين املتعل  يلتجارة اإللكاونية يملل السنوات القليلة املالية قلد

 يعكا تنوع أنلقة التعاون التقين الاب يقدمنا األونكتاد. كوال  
 ٢٥ وفلدأ ملروعا   ١٨، وفدع  من اجلنات املالة، أقفل األونكتاد ماليا  ٢٠١7ويف عام  -٤٢

ويف اجمللللوع، تراجللللع عللللدد  (.١6و ١٥انظللللر اجلللللدولني  TD/B/WP/290/Add.2) جديللللدا   ملللللروعا  
 ٤٥، أي أقل مبقدار ٢٠١7ملروعا  يف عام  ٢١7امللاريع التنفي ية الاب ترتبت علينا نفقات إىل 

 ال ي اخُت ت فيه إجرا ات للحد من التجزؤ.  ٢٠٠٨ملروعا  عن عددها يف عام 

 أوجه التآزر بني ادركان الثالثة لعم  ادونمتتاد -2 
أن الركلللائز اللللثملت املتمثللللة يف فنلللا  توافللل  اآلرا ، والبحلللس و  وجلللا  يف مافيكيلللانو نللليف  -٤٣

والتحليل والتعاون التقين ال تزال تتس  ومهية اسااتيجية مساوية، وأنه يلزم ف ل املزيلد ملن اجلنلود 
 .(٤)لزقدة الروافذ والتكامل فني ه ت األركان

تآ ر فني أركان عملله الثملثلة. ويف ، وا ل األونكتاد تعزيز  قدة أوجه ال٢٠١7ويف عام  -٤٤
جمللال التجللارة اإللكاونيللة، علللى سللبيل املثللال، اسللتندت أنلللقة التعللاون التقللين يف جمللال التجللارة 
 اإللكاونية واالقتصاد الرقمي إىل ا ربات املكتسبة من البحوت والتحلليملت ذات الصللة، فدلمل  

ت نتلللللائر أنلللللقة التعلللللاون إىل  قدة تعزيلللللز عللللن أنللللللقة فنلللللا  التوافلللل  يف اآلرا . ويف املقافلللللل، أد
األنلللقة املدلللقلع  لللا يف إ لللار ركيللزة البحلللس. وكلللل ذللللك علللى سلللبيل املثلللال، العملللل املننجلللي 
فلللأن التجللارة اإللكاونيللة وإ للملظ القللوانني؛ وتقييمللات اجلاهزيللة للتجللارة اإللكاونيللة املتسللارعة؛ 

تلف ملاريع التعاون التقين الاب دعمت إعداد وقياس التجارة اإللكاونية الاب ولعت يف إ ار خم
، فحن األمثلة املقدمة عللى . وأييفا  : الرقمنة والتجارة والتنمية٢٠١7تقرير اقتصاد املعلومات لعام 

أنللللقة فنلللا  القلللدرات ونتلللائر البحلللوت املقدملللة ملللن األونكتلللاد واملنظملللات الللللريكة قلللد وفهلللرت 
املتعلقللللة فبنللللا  توافلللل  اآلرا  الللللاب نظمللللت يللللملل أسللللبوع املعلومللللات المل مللللة ملختلللللف األحللللدات 
، مللا أاتظ فر للة فريللدة إل نللار الللتملقح فللني أركللان ٢٠١7األونكتللاد للتجللارة اإللكاونيللة يف عللام 

 عمل األونكتاد الثملثة يف جمال العمل املتعل  يلتجارة اإللكاونية.
مليللات الللربامر ذي الصلللة تسللتند ويف جمللال التجللارة واللللؤون اجلنسللانية والتنميللة، فللحن ع -٤٥

إىل حلقللة إجيافيللة فللني الركللائز الللثملت. فعلللى سللبيل املثللال، تتدللمن الللدورات اإللكاونيللة يف جمللال 
التجلللارة واالعتبلللارات اجلنسلللانية دراسلللات حلللاالت إفراديلللة ودروس مسلللتفادة يف جملللال السياسلللات 

عيات اجلنسلانية للتجلارة عللى العامة على نقاا أوسع  وهرت عن  ري  إجرا  حبوت فللأن التلدا
 ٢٠١7الصعيدين اإلقليمي والققري. ويإللافة إىل ذلك، نظ  األونكتاد أو شارا يلملل علام 

يف العديللد مللن أنللللقة فنللا  توافللل  اآلرا ، كلللت حلللوارات سياسللاتية فللللأن التجللارة واالعتبلللارات 
النتلائر اللاب أسلفرت عننلا والاب اساشلدت يلنتلائر املستخلصلة ملن العملل التحليللي و  ،اجلنسانية

أنلقة التعاون التقين. وكل ذلك على سبيل املثال، أنلقة فنا  القلدرات املدلقلع  لا يف معلافر 
حدوديللة خمتللارة يف ملللملوي ومجنوريللة تنزانيلللا املتحللدة و امبيللا، وقلللد كللان الللا دور أساسللي يف مجلللع 

لتجللارة علللرب احللللدود. وهللل ت معلومللات مباشلللرة علللن التحلللدقت الللاب تواجللله النسلللا  العلللامملت يف ا

__________ 

 .٩٢املرجع نفسه، الفقرة  (٤)
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املعلومات تثري العمل التحليلي املتعل    ا املولوع وجيري تلا رها مع  انعي السياسلات ملن 
 يملل احلوارات املتعلقة يلسياسات العامة.

 التعاون بني الُشعب -3 
فيمللا يتعللل  يلتعللاون فللني الُلللعب فلللأن املسللائل ذات الصلللة يلتعللاون التقللين، وا لللت  -٤6
نة استعرا  امللاريع االلقملع فدور هام كآلية دايلية لدمان االتساا يف أنلقة األونكتاد جل

، عقلللدت اللجنللة أرفعلللة اجتماعللات مباشلللرة ملناقللللة ٢٠١7التنفي يللة ألغلللرا  التنميللة. ويف علللام 
قدللاق رئيسللية ذات  لللة إبدارة أنلللقة التعللاون التقللين. وعلللى وجلله ا صللو ، تبادلللت اللجنللة 

لأن استنتاجات تقيي  املرحلة التجريبية إل ار اإلدارة القائمة على النتائر للتعاون التقلين، اآلرا  ف
، وقدمت اقااحات لتحسلني أدوات األونكتادومت االتفاا على املبادئ التوجينية لتنقيح جمموعة 

لتقيللي ، اإلجللرا ات اإلداريللة للتعللاون التقللين، وقللدمت تعليقللات فلللأن املبللادئ التوجينيللة اجلديللدة ل
ونظلللام إدارة املللللاريع واملنلللافر اإللكاونيلللة للتعلللاون التقلللين، مبلللا يف ذللللك قاعلللدة البيلللاانت اجلديلللدة 
للقلبللللات الرمسيللللة للحصللللول علللللى التعللللاون التقللللين مللللن األونكتللللاد. ويإللللللافة إىل االجتماعللللات 

فلني الُللعب، الرمسية، مت أيدا  يف كثيف من األحيان استلارة أعدا  اللجنلة، أي جنلا  االتصلال 
 فلأن مجيع املسائل ذات الصلة يلتنفي  الفعال واملتس  ألنلقة التعاون التقين.

ومللن شللأن التعللاون فللني اللللعب، اللل ي يسللتند إىل املللزاق النسللبية ملختلللف اللللعب، أن  -٤7
يسللاعد علللى رتسللني معاجلللة القلبللات املتعللددة التخصصللات مللن البلللدان املسللتفيدة. فعلللى سللبيل 

حن الربانمر امللاا فني األونكتاد واالرتاد األورو  لفائلدة أن لوال يبلني قيملة التعلاون فلني املثال، ف
شللعبة التجللارة الدوليللة يف  اللللعب. ويعتمللد تنفيلل  امللللروع علللى يللربة ثللملت شللعب هللي رتديللدا  

ختصلليص   السلللع األساسللية، وشللعبة التكنولوجيللا واللوجسللتيات، وشللعبة االسللتثمار وامللللاريع. ومت
واحد من املواليع التقنية الاب حدد ا أن لوال للللعبة املعنيلة ملن أجلل تنفيل ت. وشلعبة أفريقيلا كل 

والربامر ا ا ة مسؤولة عن اإلدارة العامة للمللروع وللمان التنسلي  والتكاملل  وأقل البلدان  وا  
علللى  فيمللا فللني عنا للر امللللروع. ويعللُد األونكتللاد، ففدللل هيكللله للتنسللي  فللني اللللعب، األقللدر

 للبلدان املستفيدة. توفيف أنلقة تعاون تقين مصممة يصيصا  

 التعاون بني الوكاالم -٤ 
شراكة واسعة النقاا وتعزيز التعاون فني وكاالت األم   ٢٠٣٠يتقلب تنفي  يقة عام  -٤٨

املتحلللدة واملنظملللات الدوليلللة واإلقليميلللة. وملللن يللللملل البنلللا  عللللى أوجللله التلللآ ر واالسلللتفادة مللللن 
 ، ميكن لكونكتاد رتقي  املزيد من النتائر امللموسة ألنلقة التعاون التقين.التكامل

ويعد التعاون فيما فني الوكاالت مسة ًيزة للملاريع يف إ لار الللرحية احلاديلة عللرة ملن  -٤٩
حساب التنمية. فعلى سبيل املثال، يتعاون األونكتاد مع جلنلة األمل  املتحلدة االقتصلادية ألفريقيلا 

األملللل  املتحلللدة املعللللين يملخلللدرات واجلرميللللة، لقيلللاس التللللدفقات املاليلللة غلللليف امللللللروعة يف ومكتلللب 
أفريقيلا. ويإللللافة إىل ذللك، هنللاا تعللاون قلوي فللني األونكتلاد وفللرانمر األملل  املتحلدة للبيينللة مللن 
أجللل إجيللاد أ للر سياسللاتية متكينيللة فلللأن اسللتدامة مؤسسللات األعمللال واإلفللملغ املتعللل  فتحقيلل  

، يتعلاون األونكتلاد ملع إدارة األمل  املتحلدة داف اإل ائيلة يف أفريقيلا وأمريكلا الملتينيلة. وأيليفا  األهل
يف رتقيللل  تقلللدم اقتصلللادي هيكللللي  للللللؤون االقتصلللادية واالجتماعيلللة ملسلللاعدة أقلللل البللللدان  لللوا  

 وي هب ألفعد من ذلك. يفدي إىل ا روج من فينة أقل البلدان  وا  
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العديللد مللن األمثلللة األيللر  مللن جمموعللة واسللعة مللن أنلللقة التعللاون وميكللن اسللتخمل   -٥٠
التقين، مبا يف ذلك، يف مجلة أملور، نظلام أسليكودا ونظلام دمفلاس، والنقلل املسلتدام والقلادر عللى 
التكيللللف، وتنميللللة القللللدرة علللللى تنظللللي  امللللللاريع. فعلللللى سللللبيل املثللللال، تسللللتفيد مبللللادرة التجللللارة 

ملن اللللركا  ملن الققلاعني العللام وا لا ، مبلا يف ذلللك  ٢7ن فلني اإللكاونيلة للجميلع ملن التعللاو 
االرتللاد الللدويل لملتصللاالت، ومركللز التجللارة الدوليللة، ومنظمللة التجللارة العامليللة، واللجللان اإلقليميللة 
ا مللا التافعللة لكملل  املتحللدة. ويف جمللال االسللتثمار،  للوهر األونكتللاد ومنظمللة األغ يللة والزراعللة 

دوا الدويل للتنمية الزراعية والبنك الدويل فصفة ملاكة جمموعة من املبادئ لكم  املتحدة والصن
لملسللتثمار الزراعللي املسللؤول، وهللي تللوفر جمموعللة مللن القللي  التوجينيللة مللن أجللل تعزيللز املمارسللات 

 املستدامة، وتقدا الدع  لكهداف يف ه ا الققاع احملوري.

 الةلبام الواردة من البلدان النامية -٥ 
قاعدة فياانت للقلبات الرمسية للحصول على  ٢٠١7 ل  األونكتاد يف أيلول/سبتمرب أ -٥١

إجيافيلللة. ومنلل  ذلللك احللللني، تركللزت اجلنلللود علللى إنللللا   التعللاون التقللين لكونكتلللاد، وتلقللى ردودا  
، ٢٠١٨منصللة دايليللة تتلليح لكونكتللاد التحللديس الفللوري للبيللاانت املتعلقللة يلقلبللات. ويف عللام 

لتحديس منصة البياانت ه ت وفدأ اريبه؛ ومن املتوقلع تلل يل املنصلة فصلورة كامللة  أنلّ تقبي 
، األمللللر اللللل ي سيسللللنل إىل حللللد كبلللليف التحللللديس املنللللتظ  ٢٠١٨يف النصللللف الثللللاأل مللللن عللللام 

 للمعلومات يف قاعدة فياانت القلبات الاب تكون متاحة للجمنور.
لتعلللاون التقلللين لكونكتلللاد ليللللمل وال يلللزال نقلللص التمويلللل يللللكل عقبلللة أملللام توسللليع ا -٥٢

. فعلى سبيل املثال، فلحن تزايلد القللب عللى أنللقة التعلاون التقلين البلدان النامية األكثر احتياجا  
يف جمللال التجللارة اإللكاونيللة ال ميكللن تلبيتلله يف سللياا إمكللاانت التمويللل احلاليللة. وينب للي رتديللد 

جديللدة علللى فرجميللات نظللام دمفللاس.  مللوارد متويللل إلللايف مللن أجللل إديللال رتسللينات وو للائف
يف الوقت اللراهن تتعلل  يستعراللات  ٢7ويإللافة إىل ذلك، توجد  لبات معلقة يبل  عددها 

سياسللة االسللتثمار. وهنللاا العديللد مللن جمللاالت األنلللقة األيللر  الللاب تعللاأل مللن نقللص التمويللل، 
وملللاركة اجلنسللني يف عمليللة  ع؛ والتجللارةيمثللل املنافسللة ومحايللة املسللتنلك؛ وتقللوير تنظللي  امللللار 

 التنمية؛ والعل  والتكنولوجيا واالفتكار؛ واالندمام إىل منظمة التجارة العاملية؛ وتيسيف التجارة.
متوا لللللة الستكلللللاف سللللبل مبتكللللرة  ويف السللللنوات األيلللليفة، فلللل ل األونكتللللاد جنللللودا   -٥٣

تمويليلة ملن يلملل التعلاون للت لب عللى القيلود املتعلقلة يلتمويلل. ويللمل ذللك توسليع قاعدتله ال
ملللع البللللدان املسلللتفيدة وشلللركا  التمويلللل والققلللاع ا لللا . فعللللى سلللبيل املثلللال، يف جملللال التجلللارة 
اإللكاونيلللللة، مولللللللت فقاقللللللة ماسللللللاكارد اسللللللااتيجية التجللللللارة اإللكاونيللللللة يف مصللللللر، ومت متويللللللل 

ت، ومت متويللل عللدد مللن اسللااتيجية التجللارة اإللكاونيللة يف عمللان فواسللقة مركللز عمللان للوجسللتيا
تقييمات اجلاهزية للتجلارة اإللكاونيلة املتسلارعة ملن قبلل اإل لار املتكاملل املعلز . ويلة مثلال آيلر 
هلللو هيكلللل التمويلللل املللللاا الللل ي يدللل  مسلللتفيدين وجنلللات ماللللة أنللللأها اللللربانمر اإلقليملللي 

عى فنللا  للحصلول عللى للمنافسة ومحاية املستنلك ملنققة أمريكا الملتينية )كومبال( ال ي يس
شلللركا  يف تنظلللي  حلقلللات عملللل ملللن أجلللل يفلللض التكلللاليف التلللل يلية. ويإلللللافة إىل ذللللك، 
ويلنظللر إىل الت يلليف الللراهن يف أولللوقت اجلنللات املالللة، ومللن أجللل تعبينللة املللوارد للمرحلللة الرافعللة 

تينية، والبحس عن جنلات املقبلة للربانمر اإلقليمي للمنافسة ومحاية املستنلك ملنققة أمريكا المل
للل  األونكتلللاد اللللربانمر إىل ثملثلللة مكلللوانت  للل يفة، وهلللي رتديلللدا   تللللجيع  ماللللة عتمللللة، فقلللد قسه
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املنافسللة يف الققللاع ا للا ، وتنظللي  تللدريب ملللو في اجلنللا  القدللائي يف مدرسللة فللرانمر كومبللال 
تكلللل هلل ا الللننر يلنجللاظ التافعللة للمعنللد الللو ين للللدفاع عللن املنافسللة ومحايللة امللكيللة الفكريللة. و 

حلللآل اآلن؛ وملللن املتوقلللع قيللللام ثلللملت جنلللات مالللللة عللللى األقلللل فللللدع  املرحللللة الرافعلللة لللللربانمر  
كومبللال، مبللا يف ذلللك جنللات مالللة مللن الققللاع ا للا ، مللع اسللتمرار االسللتفادة مللن املسللامهات 

 الكبيفة املقدمة من البلدان املستفيدة.

 نتائجتعزعز اإلدارة ال ائمة  لى ال -٦ 
،  اد األونكتللاد مللن رتسللني إ للار اإلدارة القائمللة علللى النتللائر ألغللرا  ٢٠١7يف عللام  -٥٤

لتقيلللي  شلللرو   ٢٠١7التعلللاون التقلللين. وعقلللب فلللاة اريبيلللة ملللد ا سلللنة انتنلللت يف حزيران/يونيللله 
ة حلدد للتجرفل رمسيلا   اإلدارة الدنيا القائملة عللى النتلائر ألغلرا  التعلاون، أجلر  األونكتلاد تقييملا  

الدروس الرئيسية املستفادة وأكد الدور ااام لإلدارة القائمة على النتائر يف تعزيز األدا  واملسا لة 
ورتقيلللل  األهللللداف. ويلللللص التقيللللي  إىل أنلللله ينب للللي رتسللللني تقبيلللل  املتقلبللللات الللللدنيا، وال سلللليما 

قائمللة  ارة امللللاريعيتعللل  يلر للد والتقيللي  ونلللر النتللائر، وأشللار إىل لللرورة تقللوير أداة إلد فيمللا
عللللى تكنولوجيلللا املعلوملللات وتلللوفيف تلللدريب إللللايف ألفرقلللة املللللاريع ملللن أجلللل دعللل  تنفيللل  اإلدارة 
القائمللة علللى النتللائر. ومت إدراج الللدروس املسللتفادة يف وثيقللة ختقلليذ فلللأن تعزيللز أنلللقة اإلدارة 

 القائمة على النتائر لفاة السنتني القادمتني.
موسللة لتنفيلل  التو لليات الللواردة يف التقيللي ، نظلل  األونكتللاد يف كللانون ومللن ا قللوات املل -٥٥

دورة تدريبيلللللة اريبيلللللة فللللللأن اإلدارة القائملللللة عللللللى النتلللللائر لفائلللللدة فلللللرع  ٢٠١7األول/ديسلللللمرب 
سياسللات املنافسللة ومحايللة املسللتنلك. وهلل ت الللدورة الللاب اسللتمرت ملللدة يللومني وشللارا يف تنفيلل ها 

ة القائملللة عللللى النتلللائر ومو فلللون ملللن وحلللدة التقيلللي  والر لللد وقسللل  املو لللف املسلللؤول علللن اإلدار 
الحتياجللللات امللللللاركني. وعقللللب  و للللممت وفقللللا   تلللللاركيا   التعللللاون التقللللين، قللللد اعتمللللدت مجللللا  

التدريب، وا ل امليسرون دع  امللاركني يف تقبي  معارف اإلدارة القائمة على النتائر يف أعمال 
لعمللي والتقبيقلي موللع تقلدير ملن جانلب املللاركني. ومت تنظلي  التعاون التقلين. وكلان التلدريب ا

 . ٢٠١٨تدريب ًاثل لفائدة مخسة فروع أير  يملل النصف األول من عام 
وتعكلللف األمللل  املتحلللدة عللللى تقلللوير نظلللام متكاملللل إلدارة املللللاريع. وقبلللل تقلللوير هللل ا  -٥6

الصلللندوا االسلللتينماأل فللللأن وثيقلللة  ٢٠١7النظلللام، أ لللدر األونكتلللاد يف كلللانون األول/ديسلللمرب 
املوافقللة علللى سلليف العمللل مللن أجللل تبسلليذ عمليللات التصللدي  علللى تنفيلل  امللللاريع. وهلل ت األداة 

فتقدا واستعرا  وإقلرار واثئل  املللاريع واالتفاقلات املتعلقلة  اإللكاونية متكن من القيام إلكاونيا  
 د إجا ة امللاريع.يملسامهات وم كرات التفاه ، وتساعد يف تعزيز كفا ة ور 

 تعميم مرا اة املنظور اجلنساين -7 
حق  األونكتاد املزيد من التقلدم فللأن التعملي  املننجلي للمسلاواة فلني اجلنسلني ومتكلني  -٥7

 عللام، مللن ألكثللر اسللتمرت اريبيللة مرحلللة وفعللداملللرأة اقتصللادق  يف إ للار ملللاريع التعللاون التقللين. 
يف  تعملللي  املسلللاواة فلللني اجلنسلللني ومتكلللني امللللرأة اقتصلللادق   القائملللة املرجعيلللة فللللأن تقبيللل  أ لللبح

. ومت كلل لك ولللع قائمللة مرجعيللة ٢٠١٨منلل  كللانون الثاأل/ينللاير  ملللاريع التعللاون التقللين إلزاميللا  
مبسلقة تقبلل  عللى امللللاريع الللاب الا قللدرة علدودة علللى إدمللاج األفعلاد اجلنسللانية. ويإللللافة إىل 
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مللنح الاايليص ورتديلد مراكلز فديللة لتنسلي  الللؤون اجلنسلانية  ذلك، فحن إ ملا نظلام إلكلاوأل
 على مستو  الُلعب من شأنه  قدة دع  تعمي  مراعاة املنظور اجلنساأل يف امللاريع اجلديدة.

وجيري تعزيز وإدماج املساواة فني اجلنسني فلكل متزايد يف ملاريع التعاون التقين. ففي  -٥٨
نلك على سبيل املثال، ُتللجع النسلا  عللى املللاركة كصلاحبات يلربة جمال املنافسة ومحاية املست

يف مجيع األنلقة الاب تنف  يف إ ار فرانمر التكامل االقتصادي اإلقليملي واملسلاواة فلني اجلنسلني 
ومكافحة الفساد من يملل سياسات محاية املستنلك يف منققة اللرا األوسلذ وكلال أفريقيلا. 

دراسة تلخيصية للتوعية يف الققاع ا ا  ولتوعية النسا  حبقوقنن  ويإللافة إىل ذلك، أعدت 
، وففدلللل التعلللاون التقلللين لكونكتلللاد، تتوقلللع قواعلللد كمللللت ملت يلتجلللارة ومسلللتنلكات. وأيللليفا  

املنافسللة املنقحللة لملرتللاد االقتصللادي والنقللدي لوسللذ أفريقيللا اعتمللاد تكللافؤ الفللر  فللني اجلنسللني 
لية للمنافسة اإلقليمية، الاب من شأما أن رتفز مللاركة امللرأة يف نظلام من قبل جملا اايينة املستقب

 إنفاذ قوانني املنافسة يف منققة وسذ أفريقيا.

 آلية التموع  اجلدعدة -٨ 
ملللاورات مللع الللدول األعدللا  فلللأن إنلللا   ٢٠١6جيللري األونكتللاد منلل  نيسللان/أفريل  -٥٩

تيسليف اسلتجافة امللالني للقلبلات املقدملة ملن البللدان آلية متويل جديلدة. و لدف هل ت اآلليلة إىل 
الناميللة مللن يللملل عقللد اجتماعللات تنسللي  دوريللة فللني اجلنللات املالللة والبلللدان املسللتفيدة. وتعتللزم 

إىل نتلائر املللاورات ملع اللدول األعدلا ،  ، واسلتنادا  ٢٠١٨األمانة إ ملا هل ت املبلادرة يف علام 
هلللللل ت اآلليللللللة اجلديللللللدة للتمويللللللل يف النصللللللف الثللللللاأل مللللللن قللللللد يعقللللللد االجتمللللللاع األول يف إ للللللار 

 للجمع فني اجلنات املالة والبلدان املستفيدة. . وسيتيح ه ا االجتماع منربا  ٢٠١٨ عام

 اإلسهام يف حت يي االتساق  لى نةاق منظومة ادمم املتحدة -ابء 
دور اجموعلللة يسلللذ هللل ا الفلللرع الدلللو  عللللى اإلسلللنامات الرئيسلللية لكونكتلللاد يف تعزيلللز  -6٠

امللاكة فني وكاالت األم  املتحدة واملعنية يلتجارة والقلدرة اإلنتاجيلة يف عمليلة رتسلني االتسلاا 
 ٢٠٠٨عللللى نقلللاا منظوملللة األمللل  املتحلللدة. وسلللامهت اجموعلللة منللل  إ ملقنلللا يف نيسلللان/أفريل 

 ألم  املتحدة.مسامهة ملموسة ومباشرة يف املبادرة العامة للمعونة لصاحل التجارة وإ ملظ ا
، عللز ت اجموعلللة تعاومللا يف جمللال البحلللوت للتو للل إىل فنلل  مللللاا ٢٠١7ويف عللام  -6١

فللللأن أهلللل  القدللللاق املاافقللللة يف جمللللال السياسللللة العامللللة ذات الصلللللة يلتجللللارة والتنميللللة، واللللل ي 
سللليجري رتويلللله إىل فلللرامر مللللاكة فعليلللة للمسلللاعدة عللللى رتقيللل  األهلللداف. ويف هللل ا الصلللدد، 

 لللت اجموعللة االسللتفادة مللن التعللاون فللني األونكتللاد ومنظمللة العمللل الدوليللة يف سللياا ملل كرة وا
، أويل اهتمللللللام يللللللا  للتقللللللارب يف جمللللللال ٢٠١7. ويف عللللللام ٢٠١٤التفللللللاه  املوقعللللللة يف عللللللام 

السياسات العامة فني األونكتاد ومنظملة العملل الدوليلة فللأن موللوع التجلارة والعماللة، املتصلل 
 .٨يادف 

علللى توسلليع نقللاا اجموعللة.  مللع إ للملظ األملل  املتحللدة، عمللل األونكتللاد أيدللا   ومتللليا   -6٢
، وقلللع األونكتلللاد علللى مللل كرة تفلللاه  ملللن أجللل املللللاركة يف إ لللار األمللل  ٢٠١7ويف آذار/مللارس 

، نظل  األونكتلاد ٢٠١7املتحدة االسااتيجي اإلقليملي ملنققلة البحليفات الكلرب . ويف متو /يوليله 
ثنائية يف جنيللف فلللأن توحيللد العمللل مللن أجللل تعزيللز التنميللة والسللملم واألمللن يف منققللة دورة اسللت
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البحلليفات الكللرب ، وشللارا يف ترأسللنا األمللني العللام لكونكتللاد واملبعللوت ا للا  لكمللني العللام إىل 
منققللللة البحلللليفات الكللللرب . وقللللدمت الللللدورة امللللللورة للللللدول األعدللللا  فلللللأن الللللننر املتكامللللل 

 يتعل  يلصلة فني التنمية واملساعدة اإلنسانية. للمجموعة فيما
للللعت اجموعللللة يف عللللام  -6٣ نقللللاا عللللر  تقللللدا امللللللورة  ٢٠١7ويإللللللافة إىل ذلللللك، وسه

لللللدول األعدلللا  و لللناع القلللرار فللللأن دور اجموعلللة كجلللز  ملللن الركيلللزة اإل ائيلللة لكمللل  املتحلللدة. 
رات املتقدملة املتعلقلة يلسياسلات التجاريلة ويإللافة إىل تعاون األونكتاد القويل األملد ملع اللدو 

الاب تعقدها منظمة التجارة العاملية، شرع األونكتلاد يف تنظلي  دورات يف إ لار فلرانمر ملنح درجلة 
املاجستيف يف إدارة التنمية يف جامعة تورينو، إيقاليا، واملركلز اللدويل للتلدريب التلافع ملنظملة العملل 

يلللملل اللللدورة معلوملللات مفصللللة علللن قلللوة اجموعلللة ملللن حيلللس الدوليلللة. وتلللوفر العلللرو  املقدملللة 
 السياسات العامة امللاكة فني الوكاالت فيما يتعل  فتحقي  األهداف.

وينللدف  للندوا اجموعللة االسللتينماأل املتعللدد املللالني إىل تللوفيف مللوارد ميكللن التنبللؤ  للا  -6٤
سللاعدة علللى رتقيلل  األهللداف. للبلللدان املسللتفيدة ف يللة تللوفيف دعلل  سياسللايت متكامللل مللن أجللل امل

، أنلأ األونكتاد فرقلة عملل ملن أجلل التعلاون فللكل أفدلل ملع اجلنلات املاللة ٢٠١7ويف عام 
 فيما يتعل  يلصندوا االستينماأل.

، وا للل األونكتللاد تنفيلل  النللواتر امللللاكة للمجموعللة مللن أجللل ٢٠١7، يف عللام وأيلليفا   -6٥
 :(٥)على الصعيد الققري يف املنا   التالية إل ائيةدع  إ ار عمل األم  املتحدة للمساعدة ا

أفريقيللللا )شللللرا، ووسللللذ، وجنللللوب، وغللللرب(: إثيوفيللللا، وأن للللوال، وجللللزر القمللللر،  )أ( 
ومجنوريلللة تنزانيلللا املتحلللدة، وروانلللدا، و امبيلللا، وسلللان تلللومي وفرينسلللي ، وكلللافو فللليفدي، وليسلللوتو، 

 ومدغلقر، ومو امبي ؛
 أفريقيا )كال(: مصر؛ )ب( 
آسللليا )شلللرا، جنلللوب شلللرا وجنلللوب(: أف انسلللتان، ويكسلللتان، وفلللن ملدي ،  )ج( 

 وفواتن، ومجنورية الو الدميقرا ية اللعبية، والصني، وفييت انم، وميا ار، ونيبال؛
آسيا )وسذ وغرب( وأوروي )الللرقية واجلنوفيلة(: أذرفيجلان، وأرمينيلا، وألبانيلا،  )د( 

نوريلللة موللللدوفا، وتركمانسلللتان، وتركيلللا، واجلبلللل األسلللود، ومجوأو فكسلللتان، وأوكرانيلللا، وفللليملروس، 
 ؛وجورجيا، و رفيا

 أمريكا اجلنوفية: أوروغواي. )ه( 

 االستنتاجام وآفاق املست ب  -رابعاا  
 ،  اد األونكتللاد تنفيلل  أنلللقة التعللاون التقللين، فو لللت نفقللات التعللاون٢٠١7يف عللام  -66

قرافللللللة املعللللللدل األعلللللللى للنفقللللللات يللللللملل عقللللللد يف مليللللللون دوالر، أي  ٤٠التقللللللين السللللللنوية إىل 
 ٤٩.٤فللللل   قياسلللليا   مللللن جممللللوع النفقللللات رقمللللا   . وفل للللت حصللللة أقللللل البلللللدان  للللوا  ٢٠١٣ عللللام
املائللللللة. ومللللللع ذلللللللك، وفيمللللللا يتعللللللل  فتمويللللللل الصللللللنادي  االسللللللتينمانية، تلقللللللى األونكتللللللاد مللللللا  يف

__________ 
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سلذ يلملل فلاة السلنوات ملتو يف املائة ملن ا ٣مليون دوالر، أي ما يقل عن نسبة  ٣٥.١ جمموعه
. وعلللللى وجلللله ا صللللو ، اخنفدللللت املسللللامهات املقدمللللة مللللن البلللللدان ٢٠١7-٢٠١٣ا مللللا 

املتقدمللة إىل أدن مسللتو  اللا يللملل العقللدين املاللليني. وهلل ا االخنفللا  ميكللن أن يكللون للله أثللر 
، عاملا   ٢٠، وللمرة األوىل يملل ٢٠١7عمي  على هيكل التمويل ا ارج عن امليزانية. ويف عام 

أ لللبحت مسلللامهات البللللدان املتقدملللة، اللللاب كانلللت تللللكل أكلللرب مصلللدر للتمويلللل، اثللللس أهللل  
 املصادر، فعد مسامهات البلدان النامية ومنظومة األم  املتحدة واملنظمات الدولية األير .

وتعكللف األملل  املتحللدة علللى إ للملظ منظومتنللا اإل ائيللة مللن أجللل رتسللني تنفيلل  يقللة  -67
واألونكتاد، يعتبارت هيينة غيف مقيمة ملن هيينلات األمل  املتحلدة، يعملل عللى إعلادة . ٢٠٣٠ عام

تنظلللي  نفسللله ملللن أجلللل تقلللدا التعلللاون التقلللين عللللى مسلللتو  ال لللر  املنللللود. ويسلللعى األونكتلللاد 
، وتعزيلز نتلائر وملردود ٢٠٣٠إىل موا مة دعمه املعياري وأنلقته التنفي ية مع يقة علام  رتديدا  

، عللن  ريلل  تعمللي  مراعللاة املنظللور اجلنسللاأل يف امللللاريع اإل ائيللة واالسللتفادة املثلللى التعللاون التقللين
مللن يرباتلله يف جمللال التنفيلل  امللللاا ألنلللقة التعللاون التقللين علللى الصللعيدين اإلقليمللي والققللري، 
ة وذلك على سبيل املثال من يملل اجموعة امللاكة فلني وكلاالت األمل  املتحلدة واملعنيلة يلتجلار 

 والقدرات اإلنتاجية.
وعلللى لللو مللا يتدللح مللن العديللد مللن القلبللات الللاب يتلقاهللا األونكتللاد لتقللدا املسللاعدة  -6٨

التقنيلللة، فلللحن ملللا يقدمللله األونكتلللاد ملللن يلللربات ودعللل  تقلللين يف جملللال التجلللارة والتنميلللة واملسلللائل 
نميلة الللاملة واملسلتدامة، املاافقة يف جماالت التمويل والتكنولوجيا واالستثمار من أجل رتقي  الت

يكتسللي أمهيللة ملسللاعدة البلللدان الناميللة علللى رتقيلل  األهللداف اإل ائيللة لكلفيللة. ويف هلل ا الصللدد، 
لتنفيل  أنللقة التعلاون التقلين يف  أساسليا   فحن توافر متويل يتس  يملرونة وميكن التنبؤ فه يُعلد شلر ا  

إىل توسلليع قاعللدة التمويلل واستكلللاف  للرا  التوقيلت اململئلل . ويوا لل األونكتللاد جنللودت الراميلة
مبتكللرة لتعبينللة األمللوال، مثللل آليللة التمويللل اجلديللدة. ويإللللافة إىل ذلللك، يقلللب األونكتللاد مللن 
البلدان النامية واملتقدمة  قدة تربعا ا، ليكون األونكتاد أقدر على دع  البلدان النامية يف معاجلة 

 ألهداف.األولوقت الو نية املتعلقة فتحقي  ا
    


