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 مجلس التجارة والتنمية
 الفرقة العاملة المعنية باإلطار االستراتيجي والميزانية البرنامجية

 الدورة الحادية والسبعون
 2015أيلول/سبتمرب  9-7جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت 3البند 

استعراض أنشطة التعاون التقني التي يضطلع بها األونكتاد وتمويل هذه    
 األنشطة

 نكتادتقرير مقدم من األمين العام لألو   

 تنفيذي موجز  
مليتتتود  ومن متتتن  38.8بلغتتتت النف تتتال ا ألاليتتتل ألاوتتتلل التألتتتاود الت تتت  ل وا تتتتا   

يألتتا ل متوستتل مبلغ تتا ي الاتتنوال ا متت   متتا ، أي2014 عتتا   ومنال الوميتتال املتةتتد  ي
واحتتتتتفن الناتتتتا  انا للبيااتتتتال امم نيتتتتل وب اتتتام  ااتتتتا  مل ان  التتتتديود والتةليتتتت  املتتتتاا  املاضتتتيل 

ي املائل متن  62مب نزمها نأنرب اواطني من أاولل التألاود الت   ل وا تا ، واستأث ا مألاً بنابل 
ال ي املائتل متن جممتوع النف ت 59 لماين ل وا تتا ، وبناتبئجمموع املاامهال ي الصندوق امست

   2014 عا  ي
ي املائتل  26وسج  جمموع املاامهال ي الصنا يق امستئماايل ل وا تا  زيا   بناتبل  

  وي جع ذلت  مل  زيتا   نبتيف  ي 2014 عا  مليود  ومن ي 39.4، ليبلغ 2013م اناًل بألا  
عتن املفوضتيل األونوبيتل  من البلداد املت دمل والناميل على الاتوا،، ضالتً   الوان  املاامهال املاليل 

ت ف هذه املاامهال لتلبيل الللب املتزايتد متن البلتداد الناميتل  مل ونغم هذه اماتألاشل املوجألل،
على املااعد  الت نيل  ملضاضل مل  ذل ، يو   ختصيص املوان  ملوتانيع مألينتل ووتألوبل التنبتؤ  تا 

 حتدياً جايماً أما  ضألاليل مل ان  التألاود الت   
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األوا تتتتتا   ستتتتا  ستتتتب  مبت تتتت   للتصتتتتدي لتةتتتتديال التمويتتتت  وحت يتتتتق أقصتتتتى  وياتتتتألى 
استتتفا   ن نتتل متتن املتتوان  املاليتتل اىتتدو    وعلتتى وتتأليد مناومتتل األمتتم املتةتتد ، عتتزز األوا تتتا  

عتتتزز موتتتاننتع ي أطتتت  األمتتتم املتةتتتد   نمتتتا  تألاواتتتع متتتع املنامتتتال األوتتت إ ممتتتع متتتوان  ملضتتتاضيل 
اجملموعتل املوتةنل بتني اوت  بلداً، منلل اً متن  ونه ال يتا ي   30أنث  من  للمااعد  ا منائيل ي

  ع و  علتى ذلت ، واوت  األوا تتا  األمم املتةد  واملألنيل بالتجان  وال دنال ا اتاجيل ونامل
تألزيز أ وال ا  ان  ال ائمل على النتائ ، وتوطيد التألاود بني خمتلف الُوألب وتألزيز أوجتع التترزن 

نن التألتاود الت ت  والت ننني انوت ين لألملتع متن أجت  ت تدة املاتاعد  الت نيتل علتى  تو ضألتال بني ن 
ومتاق  وأويفاً، سألى األوا تا  نذل  مل  توسيع الاق أاولتع ي جمال بنا، ال دنال بواستلل 

 ت نولوجيا املأللومال وامتصامل 
يتاتتتال امستتتتجابل لللبتتتال التألتتتاود الت تتت  متتتن البلتتتداد  ضلتتتنومبنتتتأإ عتتتن هتتتذه ام تتتو ،  

الناميتتتل علتتتى أنمتتت  وجتتتع  ود ضتتتماد  عتتتم متتتاا متواوتتت  متتتن املتتتا ني الت ليتتتديني والناشتتتئني  
وستز ا  حد  هذا التن ص ي التمويت  متع ام تاه التصتاعدي املتوقتع ي طلبتال املاتاعد  الت نيتل 

   2015 عا  بألد ملا املتصلل بتنفيذ ولل التنميل املاتدامل
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 مقدمة  
أُعد هذا الت  ي  ل ي ييا  جملل  التجان  والتنميل استأل اضع الانوي لاياستال أاوتلل  -1

 األوا تا    االتألاود الت   اليت يالللع  
 وسُي دَّ  هذا الت  ي  أيالتاً مل  الف قتل الألاملتل املألنيتل با طتان امستةاتيجي وامليزاايتل الربااجميتل -2

املنصتتتو   لغتت ا استأل اضتتت ا ألاوتتتلل التألتتتاود الت تت  التتتيت يالتتتللع  تتتا األوا تتتا ، وض تتتاً ل ح تتتا 
( 55-) 495 م تتتتتت نال جملتتتتتت  التجتتتتتتان  والتنميتتتتتتل وي متتتتتتن اتفتتتتتتاق أنتتتتتت ا 220علي تتتتتتا ي الف تتتتتت   

، 2009أيلول/ستتتتتتتتتتتتتتبتمرب ( الصتتتتتتتتتتتتتتا ن ي 56-) 498، و2008أيلول/ستتتتتتتتتتتتتتبتمرب ي  الصتتتتتتتتتتتتتتا ن
 أيلتتتتتتتتتتتتتول/( الصتتتتتتتتتتتتتا ن ي 58-) 510، و2010ول/ستتتتتتتتتتتتتبتمرب أيل( الصتتتتتتتتتتتتتا ن ي 57-) 504و

( الصتتا ن ي 60-) 520، و2012أيلول/ستتبتمرب ( الصتتا ن ي 59-) 515، و2011 ستتبتمرب
التجتان  ويووتي جملت    2014( الصا ن ي أيلول/سبتمرب 61-) 523، و2013 أيلول/سبتمرب

بتتتني أمااتتتل األوا تتتتا  واملاتتتتفيدين واملتتتا ني تنايمتتتاً ي هتتتذه امل تتت نال بفستتتا  تفاعتتت  أنثتتت  والتنميتتتل 
اىتملني ي ملطان الف قل الألاملل اليت تو   انليل ال ئيايل للتوتاون ضيمتا بتني التدول األعالتا، بوتأد 
أليع قالايا التألاود الت    وتؤ ي الف قل الألاملل امل ا  اىد   ي اوتصاواهتا املتفق علي ا  وتتذن  

قل "ستاتأل ا املااعد  الت نيتل امل دمتل متن األوا تتا  بغيتل حت يتق أللتل هذه اموتصاوال أد الف  
من تتا حتاتتني ضألاليت تتا وزيتتا   الوتتفاضيل وت استتم ا تتربال الناجةتتل وتوتتجيع امتصتتال بتتاملتل ني  ،أمتون

 اىتملني" 
، استتتم  اتبتتاع ملتت  املاتتان 2007 عتتا  الاتتنوال الاتتاب ل منتتذ عشتت دت متتا وعلتتى غتت ان -3

وذلتت  عتتن ط يتتق  ،2014 عتا  اق وت نيتتز أاوتتلل التألتاود الت تت  ل وا تتتا  وتت لاملتز و  ي التت
 ت دة ا دمال التاليل:

وتتدمال املاتتاعد  الت نيتتل مل  البلتتداد واملنتتاطق املاتتتفيد  عتتن ط يتتق الصتتنا يق  )أ( 
 ل؛امستئماايل املموِّلل للموانيع األقاليميل وا قليميل وال ل يل واليت تااهم ضي ا ج ال ما 

وتتدمال التتدعم علتتى الصتتأليد ال لتت ي ي ملطتتان ملوتت و األمتتم املتةتتد  وملتت   )ب( 
  "توحيد األ ا،" 

التتتدعو  مل  ضتتت ون  ال يتتتا   األوا تتتتا واوتتت  وي ملطتتتان جمموعتتتل األمتتتم املتةتتتد  ا منائيتتتل،  -4
علتتى  تتو ضألتتال بتتف نا  الونتتامل غتتيف امل يمتتل ي ولتتل األمتتم املتةتتد  للماتتاعد  علتتى الصتتأليد 
ال لتتت ي، ونتتتذل  زيتتتا   التأنيتتتد علتتتى املاتتتاعد  التتتيت ت تتتدم ا األمتتتم املتةتتتد  ي جمتتتال التجتتتان  

 واجملامل ذال الصلل  

  ع به األونكتادمصادر تمويل التعاون التقني الهي يضطل -أوالا  
ل أاوتتتتتتلل التألتتتتتتاود الت تتتتتت  التتتتتتيت يالتتتتتتللع  تتتتتتا األوا تتتتتتتا  متتتتتتن املصتتتتتتا ن ال ئياتتتتتتيل ُُتتتتتتتوَّ  -5

 التاليل:  الث ثل
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متن ضت ا إ او ومتال، واملفوضتيل  التمويت  امل تد  ي ذلت  مبتا التموي  الثنائي، )أ( 
متن ال لتاعني ا تا   األونوبيل، ومناومل األمم املتةد  ومنامال  وليل أو إ، وام ال املا ل

 والألا ؛
 ؛وحااب التنميل ب اام  األمم املتةد  الألا ي للتألاود الت   )ب( 
وتتتتتتنا يق مبتتتتتتا ن  وحتتتتتتد  الألمتتتتتت  ي األمتتتتتتم املتةتتتتتتد  وغيفهتتتتتتا متتتتتتن الصتتتتتتنا يق  ) ( 

  امستئماايل املتألد   املا ني 

 التمويل الثنائي -ألف 
للتنبتتتؤ بتتتع، بوجتتتع عتتتا ، وهتتتي  غتتتيف قابتتت  ملألتتتاا التربعتتتال متتتن املصتتتا ن الثنائيتتتلزال يتتتم  -6

 املاتامهال، بلتغ ملألتاا 2014 عتا  وي نو   عا  ختصص ألاولل بألين ا وتتفاول بود  من
ي  26.2مليتتود  ومن، وهتتي توتت   زيتتا   بناتتبل  39.4ي الصتتنا يق امستتتئماايل ل وا تتتا  

  وهتذه الزيتا   امللةو تل ي 2010 عا  املائل عن الألا  املاضي وثاين أعلى مألدل ماامهال منذ
م  هتا الزيتا   ال بتيف  ي املاتامهال امل دمتل  2014 عتا  املاتامهال ي الصتنا يق امستتئماايل ي

 ( 1من البلداد املت دمل والناميل على الاوا، ضالً  عن املفوضيل األونوبيل )ااا  الو   

  1الو   
 2014-2010مصادر المساهمات في الصندوق االستئماني، 

 )برمف الدومنال(

 
ماتتتامهال األطتتت اف الثالثتتتل توتتتم   م 2010 لألتتتا  املاتتتامهال ي الصتتتندوق امستتتتئماين ل وا تتتتا  م حال:

 لت اسم الت اليف عن ط يق ب اام  األمم املتةد  ا منائي 
 م توم  املاامهال املخصصل لرباام  األمم املتةد  للخربا، املألاواني  * 

 امتتتز، األنتتترب متتتن األاوتتتلل املتختتتذ  ي البلتتتداد امل دمتتتل للماتتتامهال ُقتتتو ل ذاتيتتتاً متتتن عوائتتتد ال تتت وا ** 
 امل دمل من املؤساال املاليل الدوليل املنح  أو

 ( TD/B/WP/272/Add.2ي امل ضق ا حصائي ) 11ل ط ع على التفاوي ، ااا  امدول  *** 

 البلداد املت دمل *

 البلداد الناميل واليت ُت  مب حلل اات اليل **

 املفوضيل األونوبيل

مناومل األمم املتةد  ومنامال  وليل 
 أو إ***

 ال لاعاد ا ا  والألا 
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 ومن،  مليتتود 12قيمتتتع  متتا 2014 عتتا  وبلغتتت ماتتامهال البلتتداد املت دمتتل النمتتو ي -7
بلتتتتداد متتتتن جممتتتتوع اصتتتتيب هتتتتذه ال وانتفتتتتع  2013 عتتتتا  ي املائتتتتل عتتتتن 53.2بزيتتتتا   ااتتتتبت ا 
)اااتتتتت   2014 عتتتتتا  ي املائتتتتتل ي 30.6مل   2013 عتتتتتا  ي املائتتتتتل ي 25.2املاتتتتتامهال متتتتتن 

 وقد حت  ت هتذه الزيتا   ال بتيف  ي ماتامهال البلتداد املت دمتل النمتو مل  األوا تتا   (2الو   
 ي ستتتتتتياق انتفتتتتتتاع ااتتتتتتمن ملألتتتتتتدمل املاتتتتتتاعد  ا منائيتتتتتتل ال  يتتتتتتل امل دمتتتتتتل متتتتتتن هتتتتتتذه البلتتتتتتداد ي

قتتد تُفاتت  أيالتتاً باملألتتدل  2014 عتتا    غتتيف أد اماتألاشتتل ال ويتتل التتيت حتتدثت ي(1)2014 عتتا 
  ونااتتتتت (2)2013 عتتتتا  املتتتتنخفا جتتتتداً للماتتتتامهال امل دمتتتتل متتتتن البلتتتتداد املت دمتتتتل النمتتتتو ي

 دمل من البلداد املت دمل النمتو بال يمتل ام يتل أ ن متن ماتامهاهتا ي أي ستنل متن املاامهال امل
  2011-2002الانوال و ل الفة  

، ض تتد 2014 عتتا  وعتد  البلتتداد املت دمتل النمتتو التيت قتتدمت ماتتامهال قليت  ااتتبياً  ضفتي -8
ي  32حتواا  أو  ومن، م يني 3.8تصدنل الاويد قائمل البلداد املت دمل املا ل مباامهل بلغت 

 ا ماتلالبلتداد و وهولنتدا   ااملائل من جمموع ماامهال البلداد املت دمل، تلي ا الن وي  وأملاايتا وضنلنتد
مستتتئماايل ل وا تتتا  ي ضتتة  الاتتنوال ا للصتتنا يق املاتتامهال األنتترب املت دمتتل النمتتو التتيت قتتدمت

لةانميتتتل، هتتتي: الاتتتويد، والنتتت وي ، ، م تبتتتل حاتتتب املاتتتامهال ا2014مل   2011متتتن  األنبتتتع
ي املائتتتل متتتن جممتتتوع ماتتتامهال البلتتتداد  72وهتتتي توتتت   مألتتتاً ااتتتبل وسوياتتت ا، وأملاايتتتا، وضنلنتتتدا  

وج ع املا ود من البلتداد املت دمتل النمتو  2014وي عا    2014-2011املت دمل النمو ي الفة  
املاتتتتت ل ، ومل ان  التتتتديود )ب اتتتتام  ااتتتتا  مل ان  سياستتتتال املناضاتتتتل و ايتتتتل  ماتتتتامهاهتم أساستتتتاً مل 

التتتتديود والتةليتتتتت  املتتتتتاا(، وام اهتتتتتال وال التتتتتايا املتألل تتتتتل بامستتتتتتثمان األجنتتتتتمن املباشتتتتت ، والألوملتتتتتل 
ال التنميل، وتيايف الن   والتجتان ، وتياتيف امستتثمان، وسياستال ت نولوجيتا املأللومتال يواسةاتيج

 تنميل  وامتصامل وتلبي اهتا من أج  ال
ستتتتتجلت ماتتتتتامهال البلتتتتداد الناميتتتتتل والتتتتتيت ُتتتتت  مب حلتتتتتل اات اليتتتتتل مل  ، 2014 عتتتتا  وي -9

 25.6مليتتود  ومن، أي بزيتتا   ااتتبت ا  16الصتتنا يق امستتتئماايل ل وا تتتا  نقمتتاً قياستتياً مببلتتغ 
ى ي املائتل متن جممتوع املاتامهال، علت 41  وش لت ماامهت ا  و 2013ي املائل م اناًل بألا  
  وللاتنل ال ابألتل علتى التتواا،  تاوزل املاتامهال امل دمتل متن 2013 عتا  غ ان حصتت ا من تا ي

ل   75البلتتداد الناميتتل تلتت  امل دمتتل متتن البلتتداد املت دمتتل النمتتو  وبلتتغ عتتد  البلتتداد الناميتتل املاتتامه 
ئ، وأض ي يتتتتا ل ومنل تتتتل ال تتتتانيمن، ويستتتتيا واىتتتتيل ا تتتتا يتتتتبلتتتتداً  واستتتتتأث ل نتتتت ا متتتتن أم ي تتتتا ال تين

ي املائتتتتتتل، علتتتتتتى التتتتتتتواا، متتتتتتن جممتتتتتتوع ماتتتتتتامهال البلتتتتتتداد  39.6، و27.8، و26.9 لبناتتتتتتب

__________ 

بلتتغ جممتتوع ال يمتتل ام يتتل لصتتاي املاتتاعد  ا منائيتتل ال  يتتل متتن أعالتتا، منتتل املاتتاعد  ا منائيتتل التابألتتل ملنامتتل  (1)
بليتتتود  ومن، أي متتتتا يألتتتا ل ت  يبتتتتاً املبلتتتغ ال ياستتتتي املاتتتتج   135.2 والتنميتتتتل ي امليتتتداد امقتصتتتتا يالتألتتتاود 

 بليود  ومن  135.1وقدنه  2013 عا 

 7.9، بلتتغ جممتتوع املاتتامهال امل دمتتل متتن البلتتداد املت دمتتل مل  الصتتنا يق امستتتئماايل ل وا تتتا  2013ي عتتا   (2)
   2000م يني  ومن، وهو أ ن ماتوإ  ا منذ عا  



TD/B/WP/272 

GE.15-10412 6 

ي ذال ُ تتت إ وخُتصتتتص نتتت  املاتتتامهال التتتيت ت تتتدم ا البلتتتداد الناميتتتل ت  يبتتتاً ألاوتتتلل   (3)الناميتتتل
املتتتتتنح امل دمتتتتتل متتتتتن املؤساتتتتتال املاليتتتتتل  أو ، وُُتتتتتتول متتتتتن ال تتتتت واامل دمتتتتتل للماتتتتتامهال البلتتتتتداد

تتتتتع  لدوليتتتتتل،ا  تتتتتو تنفيتتتتتذ ب اتتتتتاجمي الناتتتتتا  انا للبيااتتتتتال امم نيتتتتتل وااتتتتتا   بوتتتتت   أساستتتتتيوُتوج 
ي املائتتتل متتتن  62 وقتتتد ُوصتتتص  تتتذين الرباتتتاجمني جمتمألتتتني ااتتتبلالتتتديود والتةليتتت  املتتتاا   مل ان 
   2014 عا  وا تا  يالصندوق امستئماين ل  ماامهال جمموع
  2الو   

 2014-2013منشأ المساهمات المقدمة إلى الصناديق االستئمانية، 

 )الناب املئويل من جمموع املاامهال(

 

تزال املفوضيل األونوبيل هي أنترب ماتاهم  م ام ال املا ل املتألد   األط اف، ومن بني -10
 5.6 ، ستتامهت املفوضتتيل مببلتتغ قتتدنه2014 عتتا  منفتت   ي األاوتتلل التنفيذيتتل ل وا تتتا   ضفتتي

  وااتت اً للزيتتا   ال بتتيف  ي املاتتامهال 2013 عتتا  أي ضتتألف مبلتتغ ماتتامهت ا ي  ومن، م يتتني
ي  8.9امل دمل متن املفوضتيل األونوبيتل، ض تد انتفألتت حصتت ا ي جممتوع املاتامهال امل دمتل متن 

غتتتيف أاتتتع ستتتدن بالتتتذن  أد ماتتتتوإ   2014 عتتتا  ي املائتتتل ي 14.3مل   2013 عتتتا  ياملائتتتل 
هتتذه الزيتتا   ال بتتيف   ضبال يمتتل ام يتتل، يفاتت  جزئيتتاً  2013 عتتا  املاتتامهال املتتنخفا ااتتبياً ي

  وقتد 2011 عتا  ي املائتل عتن جممتوع ماتامهال 14.6بناتبل  2014 عا  ت    املاامهال ي
ُوج تتت ماتتامهال املفوضتتيل األونوبيتتل بوتت   نئياتتي  تتو موتتانيع تياتتيف الن تت  والتجتتان  ومل ان  

ي املائتل متن  41بناتبل الا، جمتمألًل الديود  وقد استأث ل ماامهال امحتا  األونويب و ولع األع
   2014 عا  جمموع املاامهال ي الصندوق امستئماين ل وا تا  ي

 املاتتامهال امل دمتتل متتن مناومتتل األمتتم املتةتتد  ومنامتتال  وليتتل أوتت إ، واخنفتتا مبلتتغ -11
، وشتت لت ااتتبت ا 2014 عتتا  م يتتني  ومن ي 5.4مل   2013 عتتا  م يتتني  ومن ي 7متتن 
ماتتتامهال متتتن املنامتتتال  ، بوتتت   وتتتا ،ي املائتتتل متتتن جممتتتوع املاتتتامهال  و لتتتت 14 تتتو 

م تب األمم املتةد   دمال املوانيع لدعم مو وع يُنفذ ي أضغاااتاد ي ملطتان الناتا  التاليل: 
__________ 

 400 000من بني امحتتا  ال وستي والربازيت  وجنتوب أض ي يتا والصتني وا نتد، بلغتت ماتامهل الصتني وا نتد وحتدمها  (3)
    2014ألف  ومن، على التواا، ي عا   29 968ن و وم

مناومل األمم املتةد  
ومنامال  وليل 

 22.5أو إ 

ال لاعاد ا ا  
 2.5والألا  

البلداد املت دمل 
25.2 

البلداد الناميل واليت ُت  
 مب حلل اات اليل
40.9 

 لاملفوضيل األونوبي
8.9 

2013 
مناومل األمم املتةد  

ومنامال  وليل 
 13.8أو إ 

ال لاعاد ا ا  
 0.6والألا  

البلداد املت دمل 
30.6 

البلداد الناميل واليت ُت  
 مب حلل اات اليل
40.7 

 لاملفوضيل األونوبي
14.3 

2014 



TD/B/WP/272 

7 GE.15-10412 

ولتةتتديا الدناستتال التوخيصتتيل للت امتت  التجتتاني، حتديتتداً  ناستتال  انا للبيااتتال امم نيتتل
األض ي تي، لتدعم تنفيتذ الناتا  انا للبيااتال امم نيتل ي التنميل يق والنيج ؛ وبن  مباملثيوبيا وموز 

األمتم املتةتد   اليت تنفتذها اجملموعتل املوتةنل بتني ونتاملالربام  املوةنل غينيا وم وي؛ ولدعم 
  )ااا  الفص  األول، الف ع جيم( واملألنيل بالتجان  وال دنال ا اتاجيل 

يوت    متا ،2014 عتا  مليتود  ومن ي 0.2ل ال لاعني ا ا  والألتا  وبلغت ماامه -12
   2013ي املائل ي  2.5ي املائل من جمموع املاامهال، م اناًل بنابل  0.6اابل 

 برنامج األمم المتحدة العادي للتعاون التقني وحساب التنمية -باء 
ي ل متتم املتةتتد ، تُتتدن  املتتوان  املخصصتتل ألاوتتلل التألتتاود الت تت   ي امليزاايتتل الربااجميتتل -13
 35و 23ن  من ب اام  األمم املتةد  الألا ي للتألاود الت   وحااب التنميتل، ي البتابني ملطان  

  على التواا 

 - 23البتاب  -وتوج ع املتوان  املخصصتل ي ب اتام  األمتم املتةتد  الألتا ي للتألتاود الت ت   -14
، بلغتتتتتتتت النف تتتتتتتال املدنجتتتتتتتل حتتتتتتتتت هتتتتتتتذا 2014 عتتتتتتتا  وي ل امستوتتتتتتتانيل والتتتتتتتتدنيب للختتتتتتتدما

نتتتتاد اوتتتتال ي املاضتتتتي، استتتتُتخدمت متتتتوان  الرباتتتتام  الألتتتتا ي  ونمتتتتا مليتتتتود  ومن  0.85 بالبتتتتا
للتألتتتاود الت تتت  املخصصتتتل للتتتتدنيب أساستتتاً لتمويتتت  أاوتتتلل التتتتدنيب املتصتتتلل بال التتتايا امقتصتتتا يل 

)ل طتت ع علتتى  متتن ولتتل عمتت  متتؤُت  األوا تتتا  الألاشتت  166الدوليتتل ال ئياتتيل ُتاشتتياً متتع الف تت   
 ( 14، اجملموعل TD/B/WP/272/Add.1ي ل تفاوي  أاولل التدنيب، ااا  الوث

، 1999 عتتتتا  ي - 35البتتتتاب  -ومنتتتتذ أد أاوتتتتأل اممأليتتتتل الألامتتتتل حاتتتتاب التنميتتتتل  -15
البلتتتتداد الناميتتتتل ي  قتتتتدنالال تتتتدنال ال اميتتتتل مل  حتاتتتتني  بنتتتتا،تزايتتتتدل أمهيتتتتتع ي ُتويتتتت  موتتتتانيع 

    نيااتال ي األمااتل الألامتلولل األمم املتةد  للتنميل  وتالتللع عوتي اجملامل ذال األولويل 
 ي ملطان ش ائح تدو  ن  من ا لفة  تةاوو بني ث ث وأنبع سنوال   ل مم املتةد  بتنفيذ املوانيع

تتتتذ -16 الوتتتت ائح الاتتتتابألل والثامنتتتتل والتاستتتتألل، ي ملطتتتتان  موتتتت وعاً  19، 2014 عتتتتا  ي ،واُتفِّ
مليتتتود  ومن )ل طتتت ع علتتتى مأللومتتتال عتتتن هتتتذه املوتتتانيع اااتتت   1.9بنف تتتال ملألاليتتتل بلغتتتت 

وتتتتتتنأل   األمهيتتتتتل التتتتتيت تولي تتتتتا التتتتتدول األعالتتتتتا،  ( 8، امتتتتتدول TD/B/WP/272/Add.2الوثي تتتتل 
مليتتود  ومن  28.4ُوصتتص مبلتتغ قتتدنه  واتتاب التنميتتل ي حاضاتتل التمويتت  ا اوتتل بتتع، حيتتا

  املخصتص للوت حيل التاستألل  ويتمثت  موضتوع للو حيل الألاشت   امديتد ، وهتو افت  مبلتغ التمويت
: تألزيتز 2015 عا  بألد ملا  عم الدول األعالا، ي تنفيذ ولل التنميلهذه الو حيل امديد  ي "

"  وتبلغ حصل األوا تتا  ي ملطتان ا حصا،ال والبيااال والاياسال ال ائمل على أ لل واملاا،لل
ملائتتل متتن جممتتوع اواضاتتل، ُوز عتتت علتتى  اتتل ي ا 10مليتتود  ومن، أي  تتو  2.9هتتذه الوتت حيل 

تاتتخيف الاياستتال التجانيتتل والزناعيتتل لتتدعم وتتغان املتتزانعني )أ( موتتانيع تغلتتي اجملتتامل التاليتتل: 
امستفا   من التجان  غيف ال  يتل عترب اوتدو  متن أجت  ُت تني املت أ  ؛ )ب( وتألزيز األمن الغذائي

؛ ) ( ملضتتتتتتاضل ال يمتتتتتتل للمنتجتتتتتتال ال لنيتتتتتتل؛ قليمتتتتتتيوحت يتتتتتتق التنميتتتتتتل امقتصتتتتتتا يل والت امتتتتتت  ا 
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مؤشتتت ال لت يتتتيم تاتتتخيف الاياستتتال ا منائيتتتل لتة يتتتق منتتتو اقتصتتتا ي ماتتتتدا ؛ ) ( وضتتتع  ) (
 وستتُنفذ هتذه املوتانيع ي الفتة  متن  سياستال تاتتند مل  األ لتل بلتون   دفال دنال ا اتاجيل 

   2019مل   2016 عا 
، بلغ جمموع اف ال األوا تا  على التألاود الت   من امليزاايتل الربااجميتل 2014 عا  وي -17

باخنفاا من ملألاا النف ال، أي ي املائل  7.2مليود  ومن، أي  2.8وحااب التنميل  الألا يل
 ( 8و 1ني ، امدولTD/B/WP/272/Add.2 ي املائل م انال بالألا  الاابق )ااا  الوثي ل 32اابتع 

الصذناديق االسذتئمانية المتعذددة شذرااء محذددين ومذن اهمات المقدمذة مذن المس -جيم 
ء من أجذل دمذم البذرامج المشذتراة التذي تنفذهها المجمومذة المشذتراة بذين الشراا

  األمم المتحدة والمعنية بالتجارة والقدرات اإلنتاجية وااالت
 "توحيتد األ ا،"با ن   ، تتيح م ملطان حت يق امتااق على الاق مناومل األمم املتةدي -18

بتاني  يليال م ال ونفؤ  وود املوان  من أج  حت يق األولويال الوطنيل والألامليل  ووض اً  عت د 
باستتيفا، شت وم مألينتل  ملم ق ن اوصول علتى املتوان  م ،رباام  عم  أن اول بوأد ضألاليل املألوال

)ب( ضتتماد امتاتتاق والتناتتيق متتن يلتتي: )أ( تواضتتق املوتت وع متتع األولويتتال الوطنيتتل؛  متتا توتتم 
وتتت ل التألتتتتاود بتتتتني الونتتتتامل؛ ) ( ملقامتتتتل شتتت انال ضألالتتتتل وجامألتتتتل؛ ) ( حت يتتتتق اتتتتتائ  ملمنائيتتتتل 

 واملاا،لل املوةنل  
جمموعتتتتتل األمتتتتم املتةتتتتتد  وستتتت ي ت ييتتتتتف يليتتتتال ُتويتتتتت  "توحيتتتتد األ ا،"، حتتتتتتت قيتتتتا    -19

  وهتتدف 2015 عتا  بألتد ملتا التنميتل ، من أج  التصدي للتةتديال التيت تل ح تا ولتلا منائيل
األطتت  املوتتةنل مليزاايتتل األمتتم املتةتتد ، التتيت أُعتتد ل أوًم ي البلتتداد ال ائتتد  ي   بتتل ملتت  "توحيتتد 

التتربام  مل   عتتم األ ا،" وأوتتبةت ملب تتل اند ي أليتتع البلتتداد ال اغبتتل ي اعتمتتا  هتتذا التتن  ، 
ملتةد  للماتاعد  ا منائيتل والل ائتق املماثلتل املوتةنل املوةنل املنفذ  من و ل أط  عم  األمم ا

  على الصأليدين ال ل ي وا قليمي، وال ائمل بني الونامل
، ي املاتتتتتامهل ي تألزيتتتتتتز  ون ماتتتتتتائ  التجتتتتتتان  2014 عتتتتتتا  وقتتتتتد ُوضتتتتتتق األوا تتتتتتتا ، ي -20

متن  ونه البتانز  اً وال دنال ا اتاجيل ضمن أط  عم  األمم املتةد  للماتاعد  ا منائيتل  واال قت
 أوتبح ،األمتم املتةتد  واملألنيتل بالتجتان  وال تدنال ا اتاجيتل اجملموعل املوةنل بني ونتامل  او 

ش ي اً مأل وضاً يألتد بع على الصأليد ال ل ي، ويابغ قيمل مالاضل على الربام  املوتةنل األوا تا  
 املألنيل باياسال التجان   

توحيتتتد األ ا،" )مبتتتا ي ذلتتت  الصتتتنا يق امستتتتئماايل وقتتتد أستتت مت يليتتتال ُتويتتت  ملتتت  " -21
، وهو 2014 عا  املتألد   املا ني وماامهال الو نا، اىد ين( مببلغ مليود  ومن ل وا تا  ي

  وستتج  جممتتوع اف تتال األوا تتتا  ي ملطتتان يليتتال ُتويتت  2008 عتتا  أنتترب مبلتتغ تاتت م بتتع منتتذ
قثتت  زيتتا    متتا ، وهتتو2014 عتتا  مليتتود  ومن ي 1.2ملتت  "توحيتتد األ ا،" نقمتتاً قياستتياً مببلتتغ 

   2013 عا  ي املائل عن 90بنابل 
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 الصناديق االستئمانية المتعددة المانحين -1 
تالللع الصنا يق امستئماايل املتألد   املا ني، مث  ونا يق وحتد  الألمت ، بتدون حتاضز  -22

الصتتنا يق، التتيت أُعتتد ل ضتتمن  ي تنوتتيل حوتتد املتتوان  علتتى الصتتأليد ال لتت ي  وتاتتت م  هتتذه
ملطان متاا يتاتم بامافتتاو والوتفاضيل، متوان  ضت ا إ الونتامل، ضتات م بتذل  ي تنميتل ال تدنال 

 املاتدامل واللويلل األمد 
، تل ى األوا تا  خمصصال من الصنا يق امستئماايل املتألد   املتا ني 2014 عا  وي -23

(  http://mptf.undp.org/factsheet/agency/001975  ومن )اااتتتت  498 074مبلغ تتتتا ا ألتتتتاا 
وهتتتتو يوتتتتم  ماتتتتامهل متتتتن وتتتتندوق مبتتتتا ن  وحتتتتد  الألمتتتت  ي األمتتتتم املتةتتتتد  املخصتتتتص ل وااتتتتدا 

 ومن( وماتتتامهل متتتن وتتتندوق مبتتتا ن  وحتتتد  الألمتتت  ي األمتتتم املتةتتتد  املخصتتتص  110 500)
 ومن(، با ضاضل مل  وندوق حت يتق النتتائ  مألتاً امديتد،  140 074مم ونيل تنزاايا املتةد  )

الذي يتألف من ونا يق مواضيأليل تتدي ها جمموعتل األمتم املتةتد  ا منائيتل لتدعم جمتامل التنميتل 
ال ئياتتيل، نالصتتةل، والتأللتتيم، وال التتايا امناتتاايل، والنمتتو امقتصتتا ي، واملاتتاوا ، والتتديناميال 

ال توانث، وح تتوق ا ااتاد  ويتنتاول الصتندوق النتتائ  ا منائيتل متتن  الات اايل، واوتد متن خمتاط 
وتت ل تأستتي  نوابتتل مأليانيتتل وتوتتغيليل أقتتوإ بتتني التتربام  املنفتتذ  ي جمموعتتل خمتتتان  متتن بلتتداد 
"توحيتتتتد األ ا،"  ومتتتتتن وتتتتت ل املوتتتتتاننل املتألتتتتتد   الونتتتتتامل ي املبتتتتتا نال املتألل تتتتتل بالاياستتتتتال 

 ومن متتتن وتتتندوق حت يتتتق النتتتتائ  مألتتتاً املخصتتتص  148 500مبلتتتغ التجانيتتتل، تل تتتى األوا تتتتا  
  ومن من وندوق حت يق النتائ  مألاً املخصص لبوتاد   99 000أللباايا، ومبلغ 

 مساهمات الجهات الشريكة المحددة -2 
  2014 عتتتتا  ي تل تتتتى األوا تتتتتا  عتتتتد اً متتتتن املاتتتتامهال متتتتن ج تتتتال شتتتت ي ل  تتتتد   -24

اوتلفتتت املخللتتال ماتتب ماتتتوإ موتتاننل او ومتتال وام تتال وتفاوتتتت الةتيبتتال، حيتتا 
بتتتت ام  موتتتتةنل تتتتتدعم ا وزان  الدولتتتتل للوتتتتؤود املا تتتتل والونتتتتامل  ضمتتتتثً ، شتتتتان  األوا تتتتتا  ي 

واملتألل تتتتتتل موعتتتتتتل األمتتتتتتم املتةتتتتتتد  ا منائيتتتتتتل امتفاقتتتتتتال املوحتتتتتتد  جمل وي امقتصتتتتتتا يل ي سوياتتتتتت ا،
 ل مم املتةد  مل  ونالل أو إ تابألل ل مم املتةد  اامهال امل دمل من ونالل تابألل بامل
تل تى  من وزان  الدولل للوؤود امقتصا يل ي سويات ا، لاملمول لاملوةن الربام وي ملطان  -25

املنفتذ ي أل ونيتل مو  ومن ملواوتلل املوت وع  22 000ماامهل مببلتغ  2014 عا  األوا تا  ي
 ومن ملو وع جديد ي أل ونيل تنزاايتا املتةتد ،  400 000لغ ، وماامهل مببالدق  اطيل الوألبيل

املألنيتتل بالتجتتان  و اجملموعتتل املوتتةنل بتتني ونتتامل األمتتم املتةتتد  ياتتت م  املاتتاعد  امل دمتتل متتن 
 2016-2011ملتةتد  للماتاعد  ا منائيتل للفتة  اضمن ملطتان عمت  األمتم  وال دنال ا اتاجيل

دعم من وندوق مبا ن  وحد  الألم  ي األمم املتةد   وي تد  هتذا ي أل ونيل تنزاايا املتةد ، ب
املوتت وع مثتتاًم جيتتداً عتتن ت امتت  األ وان بتتني الصتتنا يق امستتتئماايل املتألتتد   املتتا ني وماتتامهال 

 (  1الو نا، اىد ين ي عمليل "توحيد األ ا،" )ااا  ا طان 
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اامهال امل دمل واملتألل ل باملتةد  ا منائيل موعل األمم املامتفاقال املوحد  جمل وي ملطان -26
، التيت ت متي مل  تألزيتز التألتاود من ونالل تابألل ل مم املتةد  مل  ونالل أو إ تابألتل ل متم املتةتد 
اتفاقاً متع ب اتام  األمتم املتةتد  بني ونامل األمم املتةد  على الصأليد ال ل ي، وق ع األوا تا  

  ومن   125 500ا منائي ي ال اميفود للةصول على ماامهل مبلغ ا 

  1ا طان 
جمهوريذذذذة تنزانيذذذذا  -الذذذذدور الحذذذذافز لصذذذذندوق مبذذذذادرة وحذذذذدة العمذذذذل فذذذذي األمذذذذم المتحذذذذدة 

 مثاالا  المتحدة
امستتتفا   متتن التتدون اواضتتن لصتتندوق مبتتا ن  وحتتد  الألمتت  ي األمتتم  واوتت  األوا تتتا   

بوتتأد ت امتت  األ وان وانثتتان غتتيف املباشتت    2013 عتتا  املتةتتد ، مؤنتتداً ام تتاه التتذي لتتوحن ي
بتتتتتتني الصتتتتتتنا يق امستتتتتتتئماايل املتألتتتتتتد   املتتتتتتا ني وماتتتتتتامهال الوتتتتتت نا، اىتتتتتتد ين )اااتتتتتت  الوثي تتتتتتل 

TD/B/WP/262 7، الصفةل ) 
، ب ااجمتتاً موتتةناً للمجموعتتل املوتتةنل بتتني ونتتامل 2014 عتتا  استتت   األوا تتتا ، يو  

األمم املتةد  واملألنيل بالتجان  وال دنال ا اتاجيل ي ملطان ا ي   ا ألاا لن   "توحيد األ ا،" 
ي أل ونيتتل تنزاايتتا املتةتتد   وي تتدف هتتذا الرباتتام  املوتتة ، التتذي ياتتألى لتة يتتق الت امتت  بتتني 
األ وان، واملمتتتتول متتتتن وزان  الدولتتتتل للوتتتتؤود امقتصتتتتا يل ي سوياتتتت ا، مل  تألزيتتتتز قلتتتتاع الاتتتتياحل 
ونوابلع ا لفيل باملنتجني اىليني ي قلاعي الزناعل والباتنل  وقد ُومم الرباام  على  و ي ف  

ي  2016-2011التنفيتتذ الفألتتال لنتتتائ  ملطتتان عمتت  األمتتم املتةتتد  للماتتاعد  ا منائيتتل للفتتة  
 أل ونيل تنزاايا املتةد ، بدعم من وندوق مبا ن  وحد  الألم  ي األمم املتةد  

وقتد  لتت بوضتوو أوجتع التترزن بتتني الرباتام  املوتة  امديتد ويليتال التناتيق ا ألاليتتل  
لتتن   "توحيتتد األ ا،" بألتتد أشتت   قليلتتل ض تتل متتن تنفيتتذه  وُتخالتتت أوجتتع التتترزن هتتذه عتتن قتتدن 

  والتتتتأثيف علتتى الصتتتأليد ال لتتت ي، وصووتتتاً علتتى وتتتأليد تألزيتتتز قتتتدنال ال لتتتاع أنتترب متتتن ال فتتتا،
 مل  األسواق الدوليل اً ا ا  ل ستفا   من ووول أوسع الاق

ويؤنتتد هتتذا املثتتال أد وتتنا يق مبتتا ن  وحتتد  الألمتت  ي األمتتم املتةتتد  تالتتمن استتتم انيل  
  وتألزيز امتااق بني الاياسال ال لاعيل املااعد  الت نيل عن ط يق نضع ال يمل املالاضل ال ئيايل 

 تمويل الخبراء المعاونين  -دال 
با ضتتاضل مل  مصتتا ن التمويتت  املتتتذنون  أعتت ه، يتتدعم بألتتتا املتتا ني ب اتتام  األوا تتتتا   -27

 للختتتتتتربا، املألتتتتتتاواني التتتتتتذي ستتتتتت ي تنفيتتتتتتذه ي ملطتتتتتتان ب اتتتتتتام  األمتتتتتتم املتةتتتتتتد  للختتتتتتربا، املألتتتتتتاواني 
ي هتتتتتتذا الرباتتتتتتام   بتتتتتتيفين مألتتتتتتاواني )اااتتتتتت  الوثي تتتتتتل ض تتتتتتل  أملاايتتتتتتا، ستتتتتتامهت 2014 عتتتتتتا  وي

TD/B/WP/272/Add.2 6، امدول  ) 
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حياتتى بامهتمتتا  ال تتاي متتن ام تتال املا تتل، نغتتم أمهيتتتع   م ومتتن املؤستتف أد الرباتتام  -28
  ي ت تدة املألتاواني مل  الناتُتويت  ب اتام  ا تربا، ياتأل ا ام ال املا تل التيت  عو  األماال  و د 

مل  ملتاحتتتل ض وتتل ض يتتد  للوتتتباب امل نيتتني للموتتاننل ي الألمتتت  مثتت  هتتذا التمويتتت  باعتبتتانه ستتبيً  
 التةليلي والتوغيلي الذي يالللع بع األوا تا   

 النفقات وتخصيص موارد التعاون التقني -ثانياا  
مليتتتود  38.8ملألتتتاا اف تتتال أاوتتتلل التألتتتاود الت تتت  ل وا تتتتا   بلتتتغ، 2014 عتتتا  ي -29

ي املائتل(، ول نتع يألتا ل متوستل النف تال  4 -) 2013 عتا   ومن، أي أق  بألتا الوتي، متن
  وضيمتتتا متتتص مصتتتا ن األمتتتوال، ض تتتد 2014مل   2010الاتتتنوي لفتتتة  الاتتتنوال ا متتت  متتتن 

ي املائتتتل متتتن جممتتتوع النف تتتال، ضيمتتتا  90.5شتتت لت النف تتتال ي ملطتتتان الصتتتنا يق امستتتتئماايل 
، وشتتت لت املائتتتلي  7.2املتأتيتتتل متتتن امليزاايتتتل الألا يتتتل وحاتتتاب التنميتتتل ااتتتبل شتتت لت األمتتتوال 

األموال املتأتيل من وندوق مبا ن  وحد  الألم  ي األمم املتةد  والصنا يق امستئماايل املتألتد   
 ( 1ي املائل )ااا  امدول  2.3املا ني 
  1امدول 

  2014-2011نفقات التعاون التقني حسب مصادر األموال، 
 (برمف الدونال)

    2014 

 املبلغ  2013 2012 2011 
النابل املئويل من 

 اجملموع

التغيف بامل انال 
بالانل الااب ل 
 )اابل مئويل(

 2.4- 90.5 35.106 35.981 33.357 36.044 الصنا يق امستئماايل
 31.9- 7.2 2.802 4.115 2.634 2.417 امليزاايل الألا يل وحااب التنميل

وتتتتنا يق ب اتتتتتام  وحتتتتد  الألمتتتتت  ي األمتتتتتم 
املتةتتد  ووتتنا يق استتتئماايل أوتت إ ملتتا ني 

 140.5 2.3 873 363 319 613 متألد ين
 4.1- 100.0 38.780 40.459 36.311 39.073 المجموع

 ( 1، امدول TD/B/WP/272/Add.2يأل   اجملموع قيماً م  َّبل )ااا  الوثي ل  م حال:

 نوع المشاريع -ألف 
علتتتتى الصتتتتألد األقتتتتاليمي وا قليمتتتتي  استتتتتم  ت تتتتدة موتتتتانيع التألتتتتاود الت تتتت  ل وا تتتتتا  -30

ل وال ل يتتتتل علتتتى أاوتتتتلل التألتتتاود الت تتتت  حيتتتا شتتتت لت يتتتوال لتتت ي  وهيمنتتتت املوتتتتانيع األقاليم
  ( 3)الو    2014 عا  ي املائل من جمموع اف ال أاولل التألاود الت   ي 94 جمتمأللً 
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 األقاليميةالمشاريع  -1 
اتتتفيد من تتتا أليتتتع املوتتانيع األقاليميتتتل هتتي موتتتانيع مواضتتتيأليل ت تتد  أاوتتتلل ق تتتن أد ت -31

 مليتود  ومن، وهتو15، بلغتت النف تال ي ملطتان هتذه املوتانيع 2014 عتا  وي البلداد الناميتل 
موتتت وعاً  77واستتتُتخدمت هتتتذه األمتتتوال لتنفيتتتذ ي املائتتتل متتتن جممتتتوع النف تتتال   38.8قثتتت   متتتا
متتتتن حاتتتتاب  موتتتت وعاً نتتتتومً  15)مبتتتتا ي ذلتتتت   2014 عتتتتا  قاليميتتتاً ت تبتتتتت علي تتتتا اف تتتتال يأ

التنميل(  وغلت هذه املوانيع أليع اجملامل املواضيأليل لألمت  األوا تتا ، و اوتل بنتا، ال تدنال 
ان ي جمتتال مل ان  التتديود، والألوملتتل واستتةاتيجيال التنميتتل، وام اهتتال وال التتايا املتألل تتل بامستتتثم

 األجنمن املباش ، وتيايف امستثمان  
 المشاريع اإلقليمية -2 

 2.5مل   2013 عا  م يني  ومن ي 4.6من  ا افاق على املوانيع ا قليميل ت اجع -32
واخنفالت حصل ملألاا ا افاق بواقع النصف ت  يباً، حيا ازلت   2014 عا  مليود  ومن ي
وبلتغ جممتوع عتد    2014ي املائتل ي عتا   6مل   2013  ي املائل ي عا 11هذه اوصل من 

موت وعاً  21  ، م اناتًل ب2014 عتا  موت وعاً ي 25املوانيع ا قليميل اليت ت تبت علي ا اف ال 
  وت نزل املوانيع ا قليميل ي ث ث مناطق جغ اضيل هي: أض ي يا، ويستيا واىتيل 2013 عا  ي

  ل ل البة  ال انيمن ا ا ئ، وأم ي ا ال تينيل ومن
 المشاريع القطرية -3 

لتتغ   وبالوتت   ال ئياتتي  أتتاز أعمتتال التألتتاود الت تت  ل وا تتتا  لتتت املوتتانيع ال ل يتتل  -33
 بالناتتبل ومن  مليتتود 2.2مليتتود  ومن، بزيتتا   قتتدنها  21.3جممتتوع اف تتال املوتتانيع ال ل يتتل 

أنثت  متن اصتف جممتوع ش  لت املوانيع ال ل يتل ، 1990 عا    وللم   األو  منذ2013 لألا 
جممتوع عتتد  املوتانيع ال ل يتتل التيت ت تبتتت علي تا اف تتال  وانتفتتع  ي املائتل( 55األعمتال املنفتتذ  )

   2013 عا  يموانيع  108  ، م اناًل ب2014 عا  مو وعاً ي 113مل  
منل تتل  املنتتاطق عتتداأليتتع  النف تتال علتتى املوتتانيع ال ل يتتل ي 2014 عتتا  واز ا ل ي -34

ي املائتتل   9ضي تتا النف تتال علتتى املوتتانيع ال ل يتتل بناتتبل  اخنفالتتتحيتتا يستتيا واىتتيل ا تتا ئ، 
حتتديا وملوت و اممتان  و لت املواضيع ال ئيايل للموانيع ال ل يل ي خمتلتف املنتاطق الناميتل: 

التتتتديود والتةليتتتت  املتتتتاا(    مل ان )الناتتتتا  انا للبيااتتتتال امم نيتتتتل( ومل ان  التتتتديود )ب اتتتتام  ااتتتتا
ألوا تتا  حيصت  علي تا امتن متوان   أو ومألاتم املوتانيع ال ل يتل نولتل ملمتا ذاتيتاً وتيايف امستثمان  

ي ملطتتتان بتتت ام  املاتتتاعد  الثنائيتتتل لتتتبألا ام تتتال املا تتتل  وأليتتتع املوتتتانيع التتتيت ُتو تتتا الصتتتنا يق 
د ين هتتتي موتتتانيع قل يتتتل )اااتتت  الوثي تتتتل ماتتتامهال الوتتت نا، اىتتتامستتتتئماايل املتألتتتد   املتتتا ني و 

TD/B/WP/272/Add.2 7، امدول ) 



TD/B/WP/272 

13 GE.15-10412 

  3الو   

 2014و 2013نفقات التعاون التقني حسب نوع المشروع، 
 )ننابل مئويل من جمموع اف ال املوانيع(

 

 التوزيع المواضيعي -باء 
(، تغلتي 2جمموعتل مواضتيأليل )امتدول  17ُتصنف أعمال التألاود الت   ل وا تتا  ي  -35

املواضتيع ال ئياتتيل لألمتت  األوا تتتا  املواضتتيألي  وُتصتنف وتتدمال وموتتانيع التتدعم املندنجتتل حتتتت 
ي  4، التيت مثلتت 18هي اجملموعل  ماؤوليل م تب األمني الألا  مباش   ضمن جمموعل ملضاضيل،

ي ذلتتتت  متتتثً  ا تتتدمال امستوتتتتانيل  مبتتتا ،2014 عتتتا  املائتتتل متتتن جممتتتوع النف تتتتال الاتتتنويل ي
 النف تتال املتألل تتل باألاوتتلل املنفتتذ  ي ملطتتان أمتتا األقاليميتتل وبتت ام  ا  ان  ال ائمتتل علتتى النتتتائ  

ض تتد ُوزعتتت  ل بالتجتتان  وال تتدنال ا اتاجيتتلاجملموعتتل املوتتةنل بتتني ونتتامل األمتتم املتةتتد  واملألنيتت
   (4)أليأل ا 17  على اجملموعال املواضيأليل ال

ويتاتتتتم ختصتتتتيص املاتتتتامهال ملختلتتتتف اجملموعتتتتال املواضتتتتيأليل بالتفتتتتاول وعتتتتد  تلبيتتتتتع  -36
)تياتتيف الن تت  والتجتتان (  12وتاتتتأث  اجملموعتتل  الللبتتال التتوان   ي ملطتتان نتت  جمموعتتل مواضتتيأليل 

ي املائتل متن جممتوع اف تال املاتاعد  الت نيتل  47متن النف تال حتآل اند، وتوت   بأنرب حصتل 
  وعلتتتتى متتتتدإ الاتتتتنوال األنبتتتتع املاضتتتتيل، عتتتتزز األوا تتتتتا  بوتتتت   نبتتتتيف أاوتتتتلل 2014 عتتتتا  ي

ماتتاعدتع الت نيتتل ي جمتتال تياتتيف الن تت  والتجتتان ، و اوتتل ي ملطتتان ب اتتام  الناتتا  انا للبيااتتال 
، از ا ل النف ال واملاامهال ي ملطان هذه 2014و 2011فة  بني عامي امم نيل  وو ل ال

تألزيتتز ) 11ي املائتتل علتتى التتتواا  وحتاتتى اجملموعتتل  25ي املائتتل و 24اجملموعتتل املواضتتيأليل بناتتبل 
ي املائتل متن جممتوع النف تال،  15تبلتغ اً ( مصتل نبتيف  أيالتالتديودقدنال البلداد الناميل علتى مل ان  

 ي املائل من جمموع النف ال   6)تيايف امستثمان( اليت تاتأث  بنابل  8تلي ا اجملموعل 

__________ 

ألستتتتباب ضنيتتتتل، م تتتتتزال األاوتتتتلل املنفتتتتذ  ي ملطتتتتان اجملموعتتتتل املوتتتتةنل بتتتتني ونتتتتامل األمتتتتم املتةتتتتد  واملألنيتتتتل بالتجتتتتان   (4)
علتتتتتتتتتتى بوابتتتتتتتتتتل األوا تتتتتتتتتتتا  ا ل ةوايتتتتتتتتتتل للتألتتتتتتتتتتاود الت تتتتتتتتتت   18وال تتتتتتتتتتدنال ا اتاجيتتتتتتتتتتل مصتتتتتتتتتتنفل ضتتتتتتتتتتمن اجملموعتتتتتتتتتتل 

(http://www.unctad.info/en/TC/?mode=AllProjects)  

 األقاليميل
42 

2013 

 ا قليميل
11 

 ال ل يل
47 

2014 
 األقاليميل
 ال ل يل 39

55 

 ا قليميل 
6 
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ض تتتي أوتتتغ  نثتتتيفاً ي اوجتتتم  وحاتتتت حتتتواا تب تتتى متتتن اجملموعتتتال املواضتتتيأليل  متتتا أمتتتا -37
  لنف تال ل ت  جمموعتل من تاي املائتل ض تل متن جممتوع ا 2اصف اجملموعال املواضيأليل بأقت  متن 

متن  7غيف أد من امدي  بالذن  أد ست عل ت تدة وتدمال املاتاعد  الت نيتل قتد از ا ل ي ملطتان 
  واز ا ل النف تال بتأنث  متن 2013، م اناًل بألا  2014 عا  ي 17  اجملموعال املواضيأليل ال

)تنميتتل  9واجملموعتتل  ()قتتدنال التةليتت  التجتتاني واُاتتم املأللومتتال 2الالتتألف ي ملطتتان اجملموعتتل 
)ال تتدنال ا اتاجيتتل ي  16)الأللتتم والت نولوجيتتا وامبت تتان(، واجملموعتتل  15واجملموعتتل املوتتانيع( 

   (الناميلامزنيل الصغيف  دنجل ي ضئل أق  البلداد منواً والدول نالبلداد غيف الااحليل املأق  البلداد منواً و
  2امدول 

 2014-2011لمجمومة المواضيعية، نفقات التعاون التقني حسب ا 
 )برمف الدومنال(

 2011 2012 2013 2014 

 النابل املئويل املبلغ املبلغ املبلغ املبلغ 

 100.0 38.780 40.549 36.311 39.073 المجموع 

بنتتتتتتتتتا، ال تتتتتتتتتتدنال ي جمتتتتتتتتتتال املفاوضتتتتتتتتتتال  -األو  
 التجانيل والدبلوماسيل التجانيل

666 825 1.460 777 2.0 

قتتتتتتتتتدنال التةليتتتتتتتتت  التجتتتتتتتتتاني، وااتتتتتتتتتم  -الثاايتتتتتتتتتل 
 املأللومال

324 154 165 503 1.3 

 1.3 522 750 950 1.071 البيئل التجانيل وتنميل التجان  -الثالثل 

 1.5 572 1.494 1.178 1.274 سياسل املناضال و ايل املات ل  -ال ابألل 

تنميل قلاع الالع األساسيل، واود من  -ا امال 
 الف  

1.397 270 202 34 0.1 

ا اهتتتال وقالتتتايا امستتتتثمان األجنتتتمن  -ل اا ستتتال
 املباش 

485 888 1.202 1.619 4.2 

 1.8 695 811 897 1.093 سياسال امستثمان -الاابألل 

 6.0 2.308 2.482 2.461 2.288 تيايف امستثمان -الثامنل 

 2.2 871 270 327 1.784 تنميل املوانيع -التاسألل 

 4.4 1.693 1.283 1.553 1.115 الألوملل واسةاتيجيال التنميل  -الألاش   
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 2011 2012 2013 2014 

 النابل املئويل املبلغ املبلغ املبلغ املبلغ 

تألزيز قدن  البلتداد الناميتل ي جمتال  -اوا يل عو   
 مل ان  الديود

5.866 5.939 6.654 5.853 15.1 

 47.3 18.359 17.944 16.010 14.762 تيايف الن   والتجان  -الثاايل عو   

سياستتتتتتتال وتلبي تتتتتتتال تاتتتتتتتخيف  -  عوتتتتتتت   لثالثتتتتتتتال
 ت نولوجيا املأللومال وامتصامل من أج  التنميل

439 366 811 646 1.7 

أاوتتتتلل التتتتتدنيب وبنتتتتا، ال تتتتدنال  -  عوتتتت   ل ابألتتتتال
 على ماتوإ الُوألب

1.914 935 1.125 691 1.8 

 1.9 749 360 174 352 الأللم والت نولوجيا وامبت ان -  عو   لاماا 

أقتتتتتت   ا اتاجيتتتتتتل يال تتتتتتدنال  -  عوتتتتتت   لاا ستتتتتتال
والتتدول  البلتتداد الناميتتل غتتيف الاتتاحليلالبلتتداد منتتواً و 

امزنيتتتتتتل الصتتتتتتغيف  الناميتتتتتتل وامقتصتتتتتتا ال الالتتتتتتأليفل 
 هي لياً واملأل ضل للمخاط  والصغيف 

941 595 195 520 1.3 

تألزيتتتتتتتز التتتتتتتدعم امل تتتتتتتد    نا   -  عوتتتتتتت   لاتتتتتتتابألال
التجتتتتتتان  ي وتتتتتتلب ولتتتتتتل التنميتتتتتتل الوطنيتتتتتتل و/أو 

امستتتتتةاتيجيل للةتتتتتد متتتتتن الف تتتتت  ي أقتتتتت  الونقتتتتتال 
 سياق ا طان املت ام  املألزَّز البلداد منواً ي

438 621 844 827 2.1 

التوجيتتتتتتتتتتتتع التنفيتتتتتتتتتتتتذي وا  ان   -  عوتتتتتتتتتتتت   لثامنتتتتتتتتتتتتال
 وودمال الدعم

2.862 2.168 2.408 1.542 4.0 

 التوزيع الجغرافي -جيم 
و ل الأل د املاضي، ش دل اف ال التألاود الت   ل وا تتا  علتى املوتانيع األقاليميتل  -38

ستيما  م من جممتوع اف تال التألتاود الت ت ، أض ي ياا اهاً تنازلياً بو   عا   وقد از ا ل حصل 
حصل يسيا واىيل ا تا ئ ض تد ااتألوتت بألتد ماتتواها  أما  2008 عا  ي أع اب األزمل املاليل

 ، ضيمتتتتا اخنفالتتتت حصتتتتل أم ي تتتتا ال تينيتتتتل ومنل تتتل البةتتتت  ال تتتتانيمن منتتتتذ2011 عتتتتا  تتتتدين يامل
 (  4، بألد    سنوال من النمو املل   )ااا  الو   2011 عا 
م يتني  10.5وبلغ جمموع النف ال ي أض ي يتا )مبتا يوتم  املوتانيع ال ل يتل وا قليميتل(  -39

(  3)اااتتتت  امتتتتدول  2013 عتتتتا   املائتتتتل متتتتني 13، أي أعلتتتتى بناتتتتبل 2014 عتتتتا   ومن ي
ي  23متن  األعمتال املنفتذ  ل وا تتا  ي جمتال التألتاود الت ت  وانتفألت حصل أض ي يا من جمموع

   2014 عا  ي املائل ي 27مل   2013 عا  املائل ي
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 م يتتتتتتتتني  ومن ي 8.7 بلتتتتتتتتغ جممتتتتتتتتوع النف تتتتتتتتال ي منل تتتتتتتتل يستتتتتتتتيا واىتتتتتتتتيل ا تتتتتتتتا ئو  -40
وبلتتتغ اصتتتيب هتتتذه املنل تتتل متتتن   2013 عتتتا  ي املائتتتل متتتن 8.6قتتت  بناتتتبل أ، أي 2014 عتتتا 

 2014 عتتتتا  ي املائتتتتل ي 22.4جممتتتتوع األعمتتتتال املنفتتتتذ  ل وا تتتتتا  ي جمتتتتال التألتتتتاود الت تتتت  
   2013 عا  ي املائل ي 23.5 م اب 
م يتتني  ومن،  3.2 وبلتتغ جممتتوع النف تتال ي أم ي تتا ال تينيتتل ومنل تتل البةتت  ال تتانيمن -41

ت ف الزيا   ي اف تال املوتانيع ال ل يتل  ومل  2013ي املائل قياساً بألا   23أي بةاجع اابتع 
هتذه املنل تل متن جممتوع لتألويا الةاجتع ي النف تال علتى املوتانيع ا قليميتل  واخنفالتت حصتل 

 8.1مل   2013 عتا  يل ي املائت 10.1متن  األعمال املنفذ  ل وا تا  ي جمتال التألتاود الت ت 
   2014 عا  ي املائل ي

، بلتتغ جممتتوع 2014 عتا  قيتد التنفيتتذ ي قل يتتلموتانيع  تاتتأللوي أونوبتا، نااتتت هنتا   -42
بالناتتتا  انا  موتت وعاً متألل تتتاً  ومن  و لتتت هتتتذه املوتتتانيع بصتتون  واوتتتل  مليتتتود 1.2اف اهتتتا 

مل  موتت وع يوتت  للناتتا  انا بلغتتت جممتتوع  البوستتنل وا  ستت ، با ضتتاضل للبيااتتال امم نيتتل ي
 ي ساد بييف ومي لود  اً  ومن  166 561اف اتع 
  4الو   

 2014-2005نفقات التعاون التقني حسب المنطقة، 
 )ننابل مئويل من جمموع النف ال الانويل(

 
 ي املائتتتتتتتل متتتتتتتن جممتتتتتتتوع النف تتتتتتتال ي 0.4تتألتتتتتتتد ااتتتتتتتبت ا  مل ملذ مل تتتتتتتتدن  حصتتتتتتتل أم ي تتتتتتتا الوتتتتتتتماليل م حال:

   2014 عا 

م ةاتتتل باملأللومتتتتال  (3وامتتتدول  4 الوتتت  وينبغتتتي أد تُ تتت أ بيااتتتال التوزيتتتع امغتتتت اي ) -43
التأللي تتتال التتتوان   بوتتتأد املوتتتانيع ا قليميتتتل اوتتتل  التتتوان   ي الفتتت ع ألتتتف متتتن الفصتتت  الثتتتاين، و 

وال ل يتتتتتل  ومتتتتتن امتتتتتدي  بامل حاتتتتتل أد اف تتتتتال املوتتتتتانيع ا قليميتتتتتل وال ل يتتتتتل ض تتتتتل، التتتتتيت ُتثتتتتت  
، هتتي التتيت تؤوتتذ ي امعتبتتان واتتاب 2014ي عتتا   ي املائتتل متتن جممتتوع النف تتال 61.2  تتو

ميتتل التتيت توتتان  ضي تتا البلتتداد و/أو املنتتاطق املوتتانيع األقاليالنف تتال علتتى  أمتتا األاصتتبل ا قليميتتل 
 نأل   ي حااب األاصبل ا قليميل  ت م اج  بو   منفص ، ومن مث قدضتُ املاتفيد  
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ويواوتتتت  األوا تتتتتا ، ي ملطتتتتان استتتتةاتيجيتع املتألل تتتتل بت تتتتدة ا تتتتدمال ي جمتتتتال التألتتتتاود  -44
غت اف ال التألاود الت   لدعم أق  ، بل2014 عا  الت  ، منح األولويل ألق  البلداد منواً  ضفي

 مليتتتتتود  ومن  ونغتتتتتم حتتتتتدوث ت اجتتتتتع بامل اناتتتتتل متتتتتع ماتتتتتتوإ النف تتتتتال ي15.4البلتتتتتداد منتتتتتواً 
ضتفد اصتيب أقت  البلتداد منتواً متن اف تال التألتاود الت ت   لتت  ،ي املائتل( 5)بنابل  2013 عا 

 ا ل بألتتتتا الوتتتتي، يي املائتتتتل متتتن جممتتتتوع النف تتتتال  بتتت  ملد النف تتتتال از  40ماتتتت    بناتتتتبل 
ي املائتتل( م اناتتًل مبتوستتل اف تتال التألتتاود الت تت  ي أقتت  البلتتداد منتتواً  3.4)بناتتبل  2014 عتتا 

يتلتتتق الصتتتندوق  مل ،2014 عتتتا  وي ( 2014-2010وتتت ل ضتتتة  ا متتت  ستتتنوال األوتتتيف  )
  ومن متتتن هولنتتتدا  72 235امستتتتئماين لصتتتاا أقتتت  البلتتتداد منتتتواً ستتتوإ ماتتتامهل واحتتتد  مببلتتتغ 

( ضتتتفد البلتتتداد املت دمتتتل 61-) 523متتتن م تتت ن جملتتت  التجتتتان  والتنميتتتل  7أنتتتدل الف تتت    ونمتتتا
وغيفهتتا متتن الوتت نا، ا منتتائيني متتن ذوي امستتتلاعل متتدعوود مل  مواوتتلل املاتتامهل ي الصتتندوق 

 امستئماين لصاا أق  البلداد منواً  
  3امدول 

 2014-2011المنطقة، نفقات التعاون التقني بحسب 
 )برمف الدومنال(

 2011 2012 2013 2014 

 النابل املئويل املبلغ املبلغ املبلغ املبلغ 

 100.0 38.780 40.549 36.311 39.073 المجموع
 27.1 10.526 9.312 9.363 9.188 )أ(ض ي ياأ

 22.4 8.700 9.521 7.268 5.287 )أ(يسيا واىيل ا ا ئ
 8.1 3.160 4.093 4.701 5.054 )أ(ال تينيل ومنل ل البة  ال انيمنأم ي ا 
 3.0 1.183 717 784 799 )أ(أونوبا

 0.4 167 - - - )أ(أم ي ا الوماليل
 38.8 15.045 16.815 14.194 18.746 املوانيع األقاليميل

 39.6 15.358 16.240 15.201 14.185 حصل أق  البلداد منواً من ا
 جمموع النف ال املوانيع ا قليميل وال ل يل حص اً يوم   )أ( 

يألةف اتفاق أن ا با طان املت ام  املألزَّز نرليتل نئياتيل لت تدة املاتاعد  الت نيتل املتصتلل  -45
بالتجتتتان  مل  أقتتت  البلتتتداد منتتتواً، ويتتتدعو امتفتتتاق األوا تتتتا  مل  ت ثيتتتف ماتتتامهتع ي هتتتذا ا طتتتان 

، واوتتت  األوا تتتتا  املوتتتاننل ي تنفيتتتذ أاوتتتلل ا طتتتان املت امتتت  متتتن 2014 عتتتا  وي وتألزيزهتتتا 
وتتت ل تناتتتيم حل تتتال عمتتت  للتوعيتتتل بألمليتتتل ا طتتتان، وملجتتت ا، حتتتتديثال للدناستتتال التوخيصتتتيل 

 وتنفيذها   2للت ام  التجاني، وبلون  موانيع من الفئل 
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قليمتتي ي غامبيتتا حتتدث مل 2014 عتتا  مل تتال الألمتت  التوعويتتل، اُاتتم ي يتأللتتق ضيمتتاو  -46
بوتتتأد ااأل استتتتال اتفتتتتاق تياتتتتيف التجتتتتان  ا تتتتا  مبنامتتتل التجتتتتان  الألامليتتتتل علتتتتى ماتتتتائ  الألبتتتتون 

بالناتتتبل لتةتتديثال الدناستتتال التوخيصتتيل للت امتتت  التجتتاني، ض تتتد أحتت ز ت تتتد   أمتتا ا قليمتتي 
يبتو،، ي ذلت  ملأتاز حتتديا  ناستل ج مبتا ،2014 عتا  بالنابل  ماتل متن أقت  البلتداد منتواً ي

واملصا قل على املذن   املفاهيميل لتةديا  ناسل ملثيوبيا ووياغل مو وعي  ناسيت ماا والنيجت ، 
ضالً  عن تنايم حل ل عم  لتناول ال يو  ال ئيايل ي جمال التخلتيص امم نتي وملجت ا،ال الألبتون 

ذ موتتانيع ي متتاا، وحل تتل عمتت  للتصتتديق علتتى حتتتديا  ناستتل موزمبيتتق  وبالناتتبل لبلتتون  وتنفيتت
 ، قد   األوا تا   عماً نبيفاً ي هذا الصد  و ومال جيبو، وغامبيا والانغال 2الفئل 

 الهيكل وسير العمل -ثالثاا  
 متابعة تنفيه القرارات الحكومية الدولية -ألف 

  الترشيد المواضيعي -1 
ل اميتتل مل  اوتتد متتن التجتتز  وتوطيتتد أاوتتلل ، واوتتلت األمااتتل ج و هتتا ا2014 عتتا  ي -47

جمموعتتتل مواضتتتيأليل نوثي تتتل عمتتت  غتتتيف ن يتتتل للف قتتتل الألاملتتتل  17  التألتتتاود الت تتت   وتألمتتتم قائمتتتل ال
وحُتتتتتتتتدَّث هتتتتتتتذه   (http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dommisc2011d1_en.pdf)اااتتتتتتت  

األاوتلل امانيتل وامل ةحتل  لتالتمين ا  جمموعتل الوثي ل بااتاا  من جااب الوُّأَلب املاؤولل عن ن
 ن استجابل للللبال الوان   من املاتفيدي

عد  الصنا يق امستئماايل وتوحيد األاولل، وتباتيل هي ت  التألتاود الت ت   وللةد من -48
وتنايمتتتع، تتالتتتمن وثي تتتل الألمتتت  م ةحتتتال لتتتدم  املوتتتانيع األقاليميتتتل وا قليميتتتل ي  ل وا تتتتا 
امستتتتئماايل املتألتتتد   املتتتا ني واملتألتتتد   الاتتتنوال  وتالتتتمنت الوثي تتتل، علتتتى ماتتتتوإ  الصتتتنا يق
تتدو  املوتانيع املمولتل  وم  2014 عتا  مو وعاً ملقليميتاً ي 25ومو وعاً أقاليمياً  77األنقا ، 

متتتتتن ب اتتتتتام  األمتتتتتم املتةتتتتتد  ا منتتتتتائي وموتتتتتانيع حاتتتتتاب التنميتتتتتل ضتتتتتمن عمليتتتتتل التصتتتتتنيف ي 
التتتيت ختالتتتع  تتتا موتتتانيع  تلتتت ألملتتتا ختالتتتع ل واعتتتد مل انيتتتل وماليتتتل خمتلفتتتل عتتتن ااتتت اً  جمموعتتتال،

  الصنا يق امستئماايل
ي وتألتتو ل األمااتتل جزئيتتاً ي توطيتتد موتتانيع التألتتاود الت تت  علتتى  عتتم او ومتتال املا تتل  وهتت -49

متب يتتل مل  ا تت  مبتتالغ  أو ملعتتا   متتدضوعال أو تتصتت  بااتاتتا  باملتتا ني لللتتب ا ذد بتتفغ ق موتتانيع
، 2014 عتتا  وي بألتتد مواض تتل ن يتتل متتن املتتا ني  ملم ت تتو  األمااتتل  تتذه الألمليتتال وم أاوتتلل أوتت إ 

موتتت وعاً جديتتتتداً )ل طتتتت ع علتتتتى مأللومتتتتال عتتتتن  59موتتتت وعاً وضتةتتتتت  56أغل تتتت األمااتتتتل ماليتتتتاً 
(  وبلتتغ 12دول ، امتTD/B/WP/272/Add.2، ااات  الوثي تل 2014 عتتا  املوتانيع امديتد  واملغل تل ي

، وهتو ذال عتد ها 2014 عتا  موتانيع ي 210 اف تالجمموع املوانيع التنفيذيل اليت ت تبتت علي تا 
  عندما بدأل ا ج ا،ال ال اميل مل  اود من التجز  2008 عا  ، ل ن ا أق  من2013 عا  ي
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ل، ت شتتتيد األاوتتتلل املنفتتتذ  ي ملطتتتان نتتت  جمموعتتتل مواضتتتيألي 2013 عتتتا  واستتتتم  طتتتوال -50
ت شتتتتيد  2014 عتتتتا  واستتتتتم  طتتتتوال  وتوحيتتتتد املوتتتتانيع ي ملطتتتتان وتتتتنا يق استتتتتئماايل مواضتتتتيأليل

األاوتتلل املنفتتذ  ي ملطتتان نتت  جمموعتتل مواضتتيأليل، وتوحيتتد املوتتانيع ي ملطتتان وتتنا يق استتتئماايل 
 مواضتتتيأليل  ض تتتد ع فتتتت شتتتألبل امستتتتثمان واملوتتتانيع متتتثً  علتتتى تنفيتتتذ استتتةاتيجيل اعُتمتتتدل ي

، تاتتتند مل  ملتت  املنتتت  األساستتي، وملتت  ت نولوجيتتا املأللومتتال املألتتزز، وملتت  ملقامتتل 2008 عتتا 
 الوتتب ال والوتت انل، األمتت  التتذي ياتتاعد ي ت شتتيد وتألزيتتز أاوتتلل التألتتاود الت تت  التتيت تنفتتذها 

  لبنا، ال دنال ي جمال امستثمان من أج  التنميليألنيع ذل  عملياً هو بلون  مو وع جامع  وما
وتتم  هتتذا املوتت وع املتألتتد  الاتتنوال واملتألتتد  املتتا ني سلاتتلل قيمتتل متتن املنتجتتال وا تتدمال وي

املت املتتتتتتل ي جمتتتتتتتال امستتتتتتتتثمان واألعمتتتتتتتال وسمتتتتتتتع أاوتتتتتتتلل التألتتتتتتتاود الت تتتتتتت  املنفتتتتتتتذ  ي ملطتتتتتتتان 
 ضمن وندوق استئماد مواضيألي واحد  9و 8و 7و 6 اجملموعال

 األونكتادأوجه التآزر بين األراان الثالثة لعمل  -2 
األوا تتتا  ي جمتتال التألتتتاود الت تت  ت نتتتز علتتى حتليتتت  م تتتزال األاوتتلل التتتيت يالتتللع  تتتا  -51

 178 ون  ي الف تتت تني ملتتتا الاياستتال وت تتتدة املوتتتون  وبنتتا، ال تتتدنال البوتتت يل واملؤساتتيل  ووض تتتاً 
( 61-) 523 نقممن م  ن جمل  التجان  والتنميل  1أندتع الف     وما من اتفاق أن ا، 217و

، تواوتتتلت ام تتتو  ال اميتتتل مل  ضتتتماد حت يتتتق قتتتدن أنتتترب متتتن 2014الصتتتا ن ي أيلول/ستتتبتمرب 
 امتااق بني ب ام  التألاود الت   والألم  التةليلي والألم  املتأللق ببنا، تواضق اننا، 

أوجتتع تتترزن قويتتل بتتني األننتتاد الث ثتتل  2014 عتتا  ويُتتربز الألديتتد متتن األاوتتلل املنفتتذ  ي -52
ضفي جمال الأللم والت نولوجيا وامبت ان مثً ، ياتتم  ملجت ا، عمليتال  م  األوا تا  املواضيألي لأل

استأل اا الاياسال الوطنيل املتألل تل بتالأللم والت نولوجيتا وامبت تان  وت تي م عمليتال امستتأل اا 
 تتل بتاتتخيف هتتذه أ ا، اُاتتم امبت تتان ي البلتتداد الناميتتل، يوتتذ  ي امعتبتتان اتتتائ  البةتتوث املتألل

سياستتتتال الأللتتتتم والت نولوجيتتتتا وامبت تتتتان متتتتن أجتتتت  التنميتتتتل، والتجتتتتانب والتتتتدنو  املتبا لتتتتل ي 
مناقوتتتتتتال اجتماعتتتتتتال ا تتتتتتربا، وامجتماعتتتتتتال او وميتتتتتتل الدوليتتتتتتل املتألل تتتتتتل باياستتتتتتال الأللتتتتتتم 

املألنيل ي ذل  اجتماعال منل امستثمان واملوانيع والتنميل، واللجنل  مبا والت نولوجيا وامبت ان،
تماعتتال ا تتربا، وامجتماعتتال او وميتتل جبتاتتخيف الأللتتم والت نولوجيتتا ألغتت اا التنميتتل  وتناتت  ا

ل امستتتتتتأل اا الوطنيتتتتل  صتتتتتو  جوااتتتتتب  تتتتتد   متتتتتن يتتتتتاالدوليتتتتل بتتتتتدونها ي استتتتتتنتاجال عمل
متتتن وتتتت ل  سياستتتال الأللتتتم والت نولوجيتتتا وامبت تتتان  وهتتتذه املألتتتانف التتتيت ي تاتتتب ا األوا تتتتا 

عمليتتال امستتتأل اا تثتت ي أيالتتا  تتتوإ بتت ام  بنتتا، ال تتدنال ي البلتتداد الناميتتل  ضتتاملوا  التألليميتتل 
التتتيت ستتت ي ملعتتتدا ها لرباتتتام  جديتتتد لبنتتتا، ال تتتدنال والوتتتب ال ي ملطتتتان حاتتتاب التنميتتتل، علتتتى 

 سبي  املثال، تاتفيد نثيفاً من التجانب امل تابل ي ب اام  امستأل اا  
  مثال حديا ي جمال امستثمان واملوانيع، هو منتدإ امستتثمان الألتاملي ال ابتع، وهنا -53

متتتن أوتتتةاب املصتتتلةل ي تنميتتتل  3 000، وضتتتم 2014التتتذي ُع تتتد ي توتتت ين األول/أنتتتتوب  
ي ملطان املنتدإ  وقد اسةشدل املناقوتال بالألمت  التةليلتي  اً حدث 50امستثمان للمواننل ي 
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، التذي استُتخد  نوثي تل مأللومتال أساستيل 2014 لألتا  امستتثمان الألتاملي ت  ي ل وا تا ، مث  
ي اجتمتاع املائتد  املاتتدي   التوزاني  وُسيات م ملختص ال  ستا، لنتتائ  اجتمتاع املائتد  املاتتدي   

 13الفتة  متن  ملث ا، املؤُت  الدوا الثالا لتموي  التنميل الذي ستيأل د ي أ يت  أبابتا يبدونه ي 
 بألتتتتتد ملتتتتتا متتتتتؤُت  قمتتتتتل األمتتتتتم املتةتتتتتد  معتمتتتتتا  ولتتتتتل التنميتتتتتل وي ،2015وز/يوليتتتتتع ُت 16مل  
 27مل   25بالوميتتتال املتةتتتد  األم ي يتتتل، ي الفتتتة  متتتن  امل تتت ن ع تتتده ي ايويتتتون  2015 عتتتا 

مبثابتتل  فتت  أقتتيم بالتألتتاود متتع األوستتام األنا قيتتل  ونتتاد املنتتتدإ أيالتتاً   2015أيلول/ستتبتمرب 
األمتتتاث لتةليتتت  سياستتتال امستتتتثمان املوج تتتل  تتتو متتتا نتتتربإ، مثتتت  ولتتتل  طتتت ق موتتتانيع 

ي ذل   مبا التنميل  وأويفاً، أتاو املنتدإ ض ول ل ضل ع بأاولل هامل ي جمال بنا، ال دنال،
  حل ال عم  ت و  ل ستثمان وع ا أل لل امستثمان 

 التعاون بين الُشعب -3 
ل ع بتدونها امل نتزي باعتبانهتا انليتل الداوليتل ضتام (5)واولت منل استتأل اا املوتانيع -54

اليت ت ف  امتااق والتألاود بني الُوألب بوتأد ال التايا املتألل تل بالتألتاود الت ت   و تمتع اللجنتل 
ي ذل  ألع األموال وتوزيأل تا  مبا حاب امقتالا، ملناقول ال الايا املتصلل بف ان  التألاود الت  ،

املوانيع امديد   ويتواو  أعالا، منتل استتأل اا املوتانيع )أي ج تال  واملواض ل على م ةحال
الوو  ي الُوألب( متع  ائت   التألتاود الت ت  بوت   منتتام بوتأد أليتع ال التايا املتصتلل بتة يتق 

 امتااق ي تنفيذ أاولل التألاود الت    
لتنفيتتتذ أاوتتتتلل  2014 عتتتتا  وواوتتتلت ُشتتتألب األوا تتتتتا  تألزيتتتز التألتتتتاود ضيمتتتا بين تتتا ي -55

التألاود الت   بفألاليل  ض د عملت شألبل امستثمان واملوانيع مثً  مع شألبل أض ي يتا وأقت  البلتداد 
واً والربام  ا اول  عتدا  أ لتل استتثمان ملل ةوايتل لبوتتاد وايبتال  ويألتد  املأل تد امضةاضتي مثتاًم من

أنمتت  املأل تتد بنجتتاو موتت وعاً مدتتتع  ،2014 عتتا  يوتت  علتتى التألتتاود املثمتت  بتتني الُوتتألب  ضفتتي
ثتتتت ث ستتتتنوال ي تتتتدف مل  تألزيتتتتز قتتتتدنال التةليتتتت  الاياستتتتا، للتةتتتتديال الألامليتتتتل ال ئياتتتتيل ي 
جامألتتال أحتتد البلتتداد الناميتتل، بفالتت  التألتتاود الوثيتتق بتتني الوتتألبتني املتتذنونتني ونتت  متتن شتتألبل 

  وا تتتدمال والاتتتلع األساستتتيل الألوملتتتل واستتتةاتيجيال التنميتتتل وشتتتألبل التجتتتان  الدوليتتتل ي الاتتتلع 
تنميتل افذل الوألبتاد األويفتاد وشألبل الت نولوجيا واللوجاتيال مو وعاً موتةناً بألنتواد " نما

 ل" ال دنال من أج  تيايف التجان  الفلاليني
 الوااالتالتعاون بين  -4 

ود الت تت  ي تاتتي تألزيتتز التألتتاود بتتني الونتتامل أمهيتتل لزيتتا   نفتتا،  استتتخدا  متتوان  التألتتا -56
وحت يق أث  عملي أأع ي البلتداد املاتتفيد   و تذه املاتألل أمهيتل واوتل ي التصتدي للتةتديال 

   2015 عا  بألد ملا املأل د  اليت تل ح ا ولل التنميل
__________ 

منل استتأل اا املوتانيع هتي انليتل املوتةنل بتني الُوتألب مختتاذ قت انال ألاعيتل بوتأد عمليتال املاتاعد  الت نيتل  (5)
اوتصاوتال  2008وأاولل ألع األموال اليت يالللع  ا األوا تا   وقد حد  األمني الألا  ل وا تتا  ي عتا  

 هذه اللجنل 
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وقتتتد واوتتت  األوا تتتتا  تألزيتتتز تألاواتتتع متتتع املنامتتتال الدوليتتتل األوتتت إ ي تنفيتتتذ وتتتدمال  -57
جمموعتتتل األمتتتم املتةتتتد  املوتتتةنل بتتتني الونتتتامل واملألنيتتتل وتتت ل ي ذلتتت  متتتن  مبتتتا التألتتتاود الت تتت ،

، اااتتتت  2014 عتتتتا  )ل طتتت ع علتتتتى تفاوتتتتي  األاوتتتلل املنفتتتتذ  ي بالتجتتتان  وال تتتتدن  ا اتاجيتتتتل
الفصتتت  الثالتتتا، الفتتت ع بتتتا،(  ومتتتن األمثلتتتل األوتتت إ التألتتتاود متتتع م نتتتز التجتتتان  التتتدوا ي تنفيتتتذ 
موتتتت وع نتتتتول متتتتن امحتتتتتا  األونويب لتتتتدعم تنميتتتتل التجتتتتان  وال لتتتتاع ا تتتتا  ي زمبتتتتابوي  وأاوتتتتأ 

أقتتت  م تتتتب املمثتتت  الاتتتامي املألتتت  باألوا تتتا  شتتت انل متتتع الصتتتندوق املوتتتة  للاتتتلع األساستتتيل و 
، ي تنفيتذ موت وع يتأللتق والبلداد الناميل غيف الااحليل والدول امزنيل الصغيف  الناميتلاً البلداد منو 

بتياتتتيف امستتتتثمان ي س ستتتت  قيمتتتل الاتتتتلع األساستتتيل ي البلتتتتداد الناميتتتل غتتتتيف الاتتتاحليل  وقتتتتد 
اد الناميل غيف ُتخالت ام و  املوةنل  ذه الونامل الث ث عن التزا  جوه ي من جااب البلد

 التذي ُع تدمؤُت  األمم املتةتد  الثتاين املألت  بالبلتداد الناميتل غتيف الاتاحليل، الااحليل قب  وأثنا، 
جمتتال املل يتتل الف  يتتل، عمتت  األوا تتتا  عتتن نثتتب  وي  2014الثتتاين/اوضمرب  توتت يني ضيينتتا ي 

   ويتتتل ي البلتتتداد الناميتتتل لتتتدعم التصتتتنيع اىلتتتي ل منامتتتل األمتتتم املتةتتتد  للتنميتتتل الصتتتناعيلمتتتع 
تُنفتتتتذ بتتتت ام  التتتتتدنيب وا تتتتدمال امستوتتتتانيل املتألل تتتتل  متتتتا جمتتتتال الأللتتتتم والت نولوجيتتتتا، نثتتتتيفاً  وي

احتتتتتتا  بت نولوجيتتتتتا املأللومتتتتتال وامتصتتتتتامل وا وتتتتت و ال تتتتتااوين بالوتتتتت انل متتتتتع منامتتتتتال مثتتتتت  
  الً  عن ا يئال ا قليميل ، ضمنل األمم املتةد  لل ااود التجاني الدواامتصامل الدوا و 

 الطلبات الواردة من البلدان النامية -5 
تواو  األماال حتتديا عمليتل  ميتع ال ائمتل ا نشتا يل لللبتال املاتاعد  ال  يتل التيت تل اهتا  -58

، حيا س ي تألميم ا نوثي ل عمت  غتيف ن يتل وتا ن  عتن الف قتل 2015-2013األوا تا  ي الفة  
يتتزال عتتتد   وم ( http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dommisc2013d1_en.pdf )اااتتت الألاملتتل 

الللبتتال ي از يتتا   وال ائمتتل أ ا  مفيتتد  ي حتديتتد احتياجتتال املاتتتفيدين وأولويتتاهتم بل ي تتل شتتفاضل، 
تووتيل وينبغي أد تاةشد  ا ام ال املا ل ضيما تتخذه من ق انال بوأد ختصيص ماتامهاهتا وض تاً لل

 أيلتتتتتتتتول/( الصتتتتتتتتا ن ي 61-) 523متتتتتتتتن م تتتتتتتت ن جملتتتتتتتت  التجتتتتتتتتان  والتنميتتتتتتتتل  9التتتتتتتتوان   ي الف تتتتتتتت   
   2014 سبتمرب
وياألى األوا تا ، قدن ا م اد، مل  تلبيل الغالبيل الألامى من طلبال املااعد   ل تن  -59

عمليتتتال حتتتدث ي جمتتتال  متتتا حيتتتدث أحيااتتتاً أد ي تتتود التتت   ستتتلبياً باتتتبب ا تتتص املتتتوان   وهتتتذا
وامبت تتتان، وعمليتتتال استتتتأل اا سياستتتال امستتتتثمان،  استتتتأل اا سياستتتال الأللتتتم والت نولوجيتتتا

وب اتتام  تلتتوي  األعمتتال )ملمربيتيتت (، وت نيتتب ااتتامي التاتتجي  ا ل تتةوين والتناتتيم ا ل تتةوين، 
حتتال املأل تتد اً زال الألديتتد متتن الللبتتال مألل تتاً باتتبب ا تتص التمويتت   ونتتاد ذلتت  أيالتت م حيتتا
طلبتاً ون ل متن  22طلبتاً متن أوت   15تتان تلبيتل ستوإ  مل ، حيا2014 عا  ضةاضي يام

 بلداد أض ي يا جنوب الصة ا،  
وتواو  األماال الاألي ولتف ستب  جديتد  لتة يتق أقصتى استتفا   ن نتل متن موان هتا  -60

منائيتتل ي ذلتت  عتتن ط يتتق حوتتد متتوان  ملضتتاضيل متتن وتت ل التألتتاود متتع املنامتتال ا  مبتتا اىتتدو  ،
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األو إ وتلبيق ت نولوجيا املأللومال وامتصتامل ي ت تدة وتدمال التألتاود الت ت   ضفتي جمتال 
اوتي عترب شتب ل با الاتفاقال امستثمان الدوليل، على سبي  املثال، يبةا األوا تا  استخدا  

 ا قليميتل  ا اةاتت لت بل جمموعتال املتتدنبني الالتئيلل الألتد  بالبلتد التذي تتنام ضيتع حل تل الألمت 
وهنا  أ وال تأللم جديد  ست ي تلوي هتا باستتم ان ي ملطتان ب اتام  التتدنيب متن أجت  التجتان ، 
مثتت  استتتخدا  التتتأللم ا ل تتةوين والتتتأللم بواستتلل ا تتاتف اىمتتول لتألزيتتز امستتتفا   متتن الرباتتام   

من  ال ال بيف  أو ً ضو، املاامه وي غيف أاع اا اً للللب الوديد على التألاود الت   ل وا تا 
البلتتداد املتل يتتل افاتت ا، ضتتفد متتن الالتت وني للغايتتل أد يزيتتد املتتا ود  عم تتم املتتاا لتلبيتتل طلبتتال 

يتة تتق ذلتت  ضتتفد التألتتاود الت تت   مل ومتتا البلتتداد الناميتتل علتتى وتتدمال املاتتاعد  متتن األوا تتتا  
 البلداد منواً سيا  قاو اً عن تلبيل احتياجال البلداد الناميل، وباألوص أق  

، طتتون األوا تتتا  منتجتتال وموتتانيع مبت تت   لتلبيتتل احتياجتتال البلتتداد 2014 عتتا  وي -61
الناميل  ضفي جمال امستثمان واملوانيع، على سبي  املثال، اضللع األوا تا  بالتألاود مع منامتل 

دوا، باوتبتان ميتداين األمم املتةد  ل غذيل والزناعل والصندوق الدوا للتنميل الزناعيل والبنت  الت
ملبتتا ئ امستتتثمان الزناعتتي املاتتؤول  ملضتتاضل مل  ذلتت ، أُطل تتت قاعتتد  بيااتتال جديتتد  ل وا تتتا  
بوتتتتتتتأد اتفاقتتتتتتتال امستتتتتتتتثمان الدوليتتتتتتتل، حتتتتتتتتت استتتتتتتم "متصتتتتتتتفح اتفاقتتتتتتتال امستتتتتتتتثمان الدوليتتتتتتتل" 

(http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA وتألد  قاعد  البيااال هتذه أ ت  جمموعتل عامليتل  )
 لنصتتتو  املألاهتتتد  وتتتتتيح موقألتتتاً م نزيتتتاً لنوتتت  املأللومتتتال املتألل تتتل باتفاقتتتال امستتتتثمان الدوليتتتل 

جمتتتتال التجتتتتان  وال التتتتايا امناتتتتاايل، أستتتت م التتتتدلي  التألليمتتتتي ل وا تتتتتا  ي ملثتتتت ا، األ بيتتتتال  وي
توض   عن ال وابل املفاهيميتل والنا يتل والتج يبيتل بتني تنميتل التجتان  وال التايا امناتاايل، اىدو   امل

  هيئل األمم املتةد  للمااوا  بني امناني وُت ني امل أ وتل ى تأييداً قوياً من 
 نتائجالالتنفيه المستمر ألساليب اإلدارة القائمة ملى  -6 

 يتأللتق ضيمتاالتوجي يل لتلبيق ا  ان  ال ائمل علتى النتتائ   أوبةت الوثي ل املألنوال "املبا ئ -62
، أ ا  2012نتااود األول/ ياتمرب اليت ُعممتت علتى التدول األعالتا، ي  مبوانيع التألاود الت  "، 

ملزمتتتتتل مميتتتتتتع متتتتتدي ي املوتتتتتتانيع، حيتتتتتتا ق تتتتتن م امسةشتتتتتتا   تتتتتتا ي تصتتتتتميم وتنفيتتتتتتذ األاوتتتتتتلل 
    (6)التوغيليل

امديد  ل وا تا  توم  أط اً منل يل لإل ان  ال ائمتل  (7)وثائق املوانيعوأوبةت أليع  -63
على النتائ ، تُ اجع جو هتتا ي ملطتان عمليتل املواض تل علتى املوت وع  وستتواوت  ام تو  ال اميتل مل  

 تدنيب وتوعيل مو في املوانيع بوأد هذا املوضوع امل م  

__________ 

تاتتتتند هتتتذه املبتتتا ئ التوجي يتتتل مل  أستتتاليب ا  ان  ال ائمتتتل علتتتى النتتتتائ  املألمتتتول  تتتا ي أمااتتتل األمتتتم املتةتتتد   (6)
 وامللب ل ي جمامل املااعد  امل دمل من األوا تا  

 ضيما عدا املوانيع الصغيف  جداً  (7)

http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA
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علتى استتخدا  سلاتلل اتتائ  قابلتل لل يتا ،  وقد  أبت شألبل امستتثمان واملوتانيع متث ً  -64
، ألغتتت اا  تتتن حت ي  تتتا وذال وتتتلل و تتتد   املتتتد تاتتتتند مل  مؤشتتت ال  تتتد   وقابلتتتل لل يتتتا  وق

اوا  ا  تنابمفصلل  لل الألم  التخليل وال ود وا  ان   وحتديداً، وضألت الوألبل مصفوضل 
ا أتاز املتوقتع ي ملطتان وميتل األوا تتا   )أ( )مبا ي ذل  اوا  ا على وأليد بنتا، ال تدنال( مل :
) ( املنتجتال  ا طان امسةاتيجي للوألبل،والللبال اىد   الصا ن  عن اممأليل الألامل، )ب( 

  وستتت ي ملبتتت ني املتتتا ني متتتن وتتتألبلاملاتتتؤول عتتتن ا أتتتاز  اوتتت  ال األساستتتيل للوتتتألبل، ) ( الف يتتتق
 و ل ملطان الوألبل لت ييم األ ا، 

تنفيتتتتذ ملطتتتتان ال وتتتتد  ااتتتا  مل ان  التتتتديود والتةليتتتت  املتتتاا، واوتتتت  ب اتتتتام  2014 عتتتا  وي -65
  ويُلبتتق هتتذا التتن   امديتتد ال تتائم علتتى النتتتائ  علتتى موتتانيع 2013 عتتا  والت يتتيم التتذي أاوتتأه

املااعد  الت نيل للرباام  بصون  من جيل  وأوبةت أليع وثتائق موتانيع التألتاود الت ت  للرباتام  
  نل يل موفوعل مبؤش ال ي ا   ا حت يق النتائ ، وأاولل  د   لل ود والت ييم تتالمن أط اً م

 جمع األموال -7 
بللتب جملت  التجتان  يت تبل جااب يو  من جوااب تألزيتز التناتيم وا  ان  ي األوا تتا   مثل -66

جبمتتتتتع التربعتتتتتال  واتتتتتوق  موتتتتت وع هتتتتتذه  يتأللتتتتتق ضيمتتتتتاوالتنميتتتتتل ملعتتتتتدا  استتتتتةاتيجيل األوا تتتتتتا  
 2013يذان/متتتتتتتتتتتتتتان   22امستتتتتتتتتتتتتتةاتيجيل، التتتتتتتتتتتتتتذي ُعمتتتتتتتتتتتتتتم علتتتتتتتتتتتتتتى التتتتتتتتتتتتتتدول األعالتتتتتتتتتتتتتتا، ي 

(UNCTAD/OSG/MISC/2013/1 ي يذان/متتتتتتتتتان ،)  ي ملطتتتتتتتتتان التتتتتتتتتدونتني 2014وأيلول/ستتتتتتتتتبتمرب 
التتتدول  ت تالتتتي ملذ يتاتتتن ملبتتت ا  اتفتتتاق، مل غتتتيف أاتتتعللف قتتتل الألاملتتتل   والثامنتتتل والاتتتتني والاتتتتني الاتتتابألل

األعالا، مواونال ملضاضيل ل تفاق على جمموعل أهتداف ومبتا ئ موتةنل مستةاتيجيل ألتع األمتوال  
 وتتللع األماال مل  تل ي املزيد من التوجيع والدعم من الدول األعالا، للمالي قدماً  ذا الوأد  

 اإلسهام في تحقيق االتساق ملى نطاق منظومة األمم المتحدة -باء 
 وا، اجملموعل املوةنل بني ونامل األمم املتةتد  واملألنيتل بالتجتان  وال تدنال ا اتاجيتلمنذ ملا -67

وملط ق ا ن ياً من قبت  األمتني الألتا  ل متم املتةتد  أثنتا، ااأل تا  التدون  الثاايتل  2007ي ايااد/أب ي  
، أةتت 2008/أب ي  عو   ملؤُت  األمم املتةتد  للتجتان  والتنميتل )األوا تتا  الثتاين عوت ( ي اياتاد

هذه اجملموعتل ي بلتوني األهتداف ال ئياتيل الث ثتل التاليتل: )أ( تألزيتز  ون التجتان  وال تدنال ا اتاجيتل ي 
ضتتماد التناتتيق ضيمتتا بتتني الونتتامل  جمتال املاتتاعد  الت نيتتل املت املتتل امل دمتتل متتن األمتتم املتةتتد ؛ )ب(

تصتال بتني الونتامل غتيف امل يمتل وامل اتتب ال ل يتل ي ملطان مل  "توحيد األ ا،"؛ ) ( تألزيز نوابل ام
 التابألل ل مم املتةد   

امل تالتتتم اجملموعتتتل املوتتتةنل، التتتيت يتزعم تتتا األوا تتتتا ، يليتتتل موتتتةنل بتتتني الونتتتُتثتتت  و  -68
ونامل م يمل وأو إ غيف م يمل متن ونتامل مناومتل األمتم املتةتد  وتالتللع بوميتال وتتمتتع 

تتألف اجملموعل املوةنل بتني الونتامل لتجان  الدوليل وال لاعال ا اتاجيل  و  رب  ضنيل ي جمال ا
 ،ومنامتتل األمتتم املتةتتد  ل غذيتتل والزناعتتل حاليتتاً متتن اللجتتاد ا متت  ا قليميتتل ل متتم املتةتتد ،
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وب اتتتتتام  األمتتتتم املتةتتتتتد  وامحتتتتتا  التتتتتدوا ل تصتتتتامل، واألوا تتتتتا ، ومنامتتتتل الألمتتتت  الدوليتتتتتل، 
 منامل األمتم املتةتد  للتنميتل الصتناعيل،و ومنل األمم املتةد  لل ااود التجاني الدوا،  ا منائي،

   ، ومنامل التجان  الألامليلوب اام  األمم املتةد  للبيئل، وم تب األمم املتةد   دمال املوانيع

توت ين  29أيلول/ستبتمرب و 9قد اُام اجتماعاد للمجموعل املوةنل بتني الونتامل ي  -69
، شتت ع ملث مهتتا األوا تتتا  ي عمليتتل ملاوتتا، وتتندوق استتتئماين متألتتد  املتتا ني 2014األول/أنتتتوب  

 دف تألزيز أاولل اجملموعتل املوتةنل بتني الونتامل علتى الصتأليدين الألتاملي وال لت ي مألتاً  ومتن 
مل املتووى أد يدعم هذا الصندوق امديد اجملموعل ي بلون  مبا نال سياستاتيل منات ل ي اجملتا

 املواضيأليل ال ئيايل ل سةشا   ا ي تنفيذ الربام  املوةنل على الصأليد ال ل ي  
وعزز األوا تا  نتذل  تألاواتع متع الونتامل ال ئياتيل للمجموعتل ببتد، عمليتل تتؤ ي مل   -70

هتتذا الصتتد ، ُوقألتتت علتتى ستتبي  املثتتال متتذن    وي توج تتال سياستتاتيل موتتةنل نضيألتتل املاتتتوإ 
، هتتتتدف مل   عتتتم بلتتتون  2014نتتتااود األول/ ياتتتمرب   4نامتتتل الألمتتت  الدوليتتتل ي تفتتتاهم متتتع م

توج تتتال سياستتتاتيل موتتتةنل وت ألت تتتا مل  عمليتتتال موتتتةنل بتتتني الونتتتامل لتة يتتتق املزيتتتد متتتن 
امتاتتتاق واألثتتتت  علتتتتى الصتتتتأليد ال لتتتت ي  ومتتتن املتوقتتتتع أد تلتتتتمن التووتتتتيال الاياستتتتاتيل املوتتتتةنل 

دوليتل امحتياجتال امللة تل للة ومتال بوتأد املواضتيع ذال األولويتل ل وا تا  ومنامتل الألمت  ال
 شاملل، مث  التجان  والألمالل   اليت ت تالي حلومً 

 مشاراة األونكتاد والمجمومة المشتراة بين الوااالت في مبادرة "توحيد األداء" -1 
التيت افتذها ي ملطتان اجملموعتل املوتةنل بتني الونتامل علتى  ضيما يلي عمليتال األوا تتا  -71

  الصأليدين الوط  وا قليمي، حتت الوألان املوة  ملبا ن  "توحيد األ ا،"
 . ممليات األونكتاد والمجمومة المشتراة بين الوااالت ملى الصعيد الوطني )أ( 

ل املوتتتتتةنل بتتتتتني ، شتتتتتان  األوا تتتتتتا  والونتتتتتامل الوتتتتت ي ل متتتتتن اجملموعتتتتت2014 عتتتتتا  ي 
 : انب التخليل املماثلل التاليل أو الونامل ي أط  األمم املتةد  ال ائمل للمااعد  ا منائيل

، وستتتتاد تتتتتومي وب يناتتتتيمن، وزامبيتتتتا، ونوااتتتتدا ،وأل ونيتتتتل تنزاايتتتتا املتةتتتتد  ،جتتتتزن ال متتتت   أفريقيذذذذا •
 ؛وموزامبيق ،ومدغو  ، ولياوتو ،وال اميفود ،ضيف ي ونابو

    ولل ضلالني، ومص ؛العربيةالدول  •

، وأل ونيتتل مو اتتا  ضييتتت  أضغاااتتتاد، وباناتتتاد، وبوتتتاد، و آسذذيا والمحذذيه الهذذاد  •
 الدق  اطيل الوألبيل، وميامنان، وايبال؛

  أذنبيجاد، وألباايا، وأوزب اتاد، وأون اايا، وبي نو ، أوروبا ورابطة الدول المستقلة •
 و بيا؛وجونجيا، وأل ونيل مولدوضا، و 

   ملنوا ون، وأونوغواي، وبنما، والالفا ون أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي •
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 ممليات األونكتاد والمجمومة المشتراة بين الوااالت ملى الصعيد اإلقليمي )ب( 
  واولت اجملموعل املوتةنل بتني الونتامل موتاننت ا ي املبتا ن  ا قليميتل املتألل تل أفريقيا •

بالصتتتناعل والتجتتتان  والووتتتول مل  األستتتواق، التتتيت تتتتتو  تناتتتي  ا منامتتتل األمتتتم املتةتتتد  
 للتنميل الصناعيل وتوان  ضي ا ج ال من بين ا األوا تا  

  ونتتامل تابألتتل للمجموعتتل ، وتتممت  تت2013-2012ي الفتتة    الذذدول العربيذذة •
املوةنل بني الونامل، هي: منامل الألم  الدوليل، وم نز التجان  الدوليتل، واألوا تتا ، 
ومنامتتتل األمتتتم املتةتتتد  للتنميتتتل الصتتتناعيل، وب اتتتام  األمتتتم املتةتتتد  ا منتتتائي، موتتت وعاً 

 حال ملقليمياً للدول األعالا، ي جامألل التدول الأل بيتل ي تدف مل  ملنستا، أستا  لإلوت
التجانيتتل املبنيتتل علتتى أهتتداف  تتد  ، وتألزيتتز التو يتتف وال تتدن  علتتى املناضاتتل، والتتةوي  
التجاني، والت ام  ا قليمي ي جمال التجان   وقد أق   املو وع ن يتاً متن جااتب ال متل 
الأل بيتتل التنمويتتل امقتصتتا يل وامجتماعيتتل، وقتتدمت اجملموعتتل املوتتةنل ماتتاعدهتا ي هتتذا 

   2014 عا  يالاياق 

، شتتتتاننت اجملموعتتتتل املوتتتتةنل بتتتتني 2014 عتتتا  يأوروبذذذذا ورابطذذذذة الذذذذدول المسذذذذتقلة.  •
الونتامل ي املبتا نال املوتةنل لرباتتام  األمتم املتةتد  ا تتا  املألت  باقتصتا ال وستتل 

 يسيا، الذي تتزعمع منل األمم املتةد  امقتصا يل ألونوبا، مبواننل األوا تا  

 تنتاجات وآفاق المستقبلاالس -رابعاا  
، عززل البلداد املت دمل والناميل علتى الاتوا، بوت   نبتيف ماتامهاهتا ي 2014 عا  ي -72

متتن تلتت  الزيتتا   أستت م بتتع عتتد  قليتت  متتن اً نبتتيف اً  أاوتتلل التألتتاود الت تت  ل وا تتتا   غتتيف أد جتتز،
 البلداد 
ولالتتماد نفتتا،  استتتخدا  املتتوان  ومالتتتاعفل أث هتتا علتتى أنا الواقتتع، واوتت  األوا تتتتا   -73

حتاني هي   أاولل تألاواع الت   وسيفها  وعلى وجع ا صتو ، ت نتزل ام تو  علتى اوتد متن 
 ز  أاولل التألاود الت   و ميع األاولل ضتمن جمموعتال مواضتيأليل، وتألزيتز أوجتع التترزن بتني 

لألمتت  األوا تتتا ، وتوطيتتد التألتتاود بتتني الُوتتألب وبتتني الونتتامل، وتلبيتتق أ وال  األننتتاد الث ثتتل
ا  ان  ال ائمتتل علتتى النتتتائ ، وبلتتون  منتجتتال مبت تت  ، واستتتخدا  الت نولوجيتتا امديتتد  لتةاتتني 

 تلبيل احتياجال البلداد الناميل 
لتتب علتتى التألتتاود ال ا متتل، يُنتاتت  تزايتتد الل 2015 عتتا  بألتتد ملتتا وي ضتتو، ولتتل التنميتتل -74

الت تت  متتن البلتتداد الناميتتل  ولتلبيتتل الألتتد  املتزايتتد متتن الللبتتال وحتاتتني امستتتجابل للوضتتع ال تتائم 
يتاتتال ضيتتع للمتتوان  املتاحتتل تلبيتتل الللتتب املتزايتتد، سيواوتت  األوا تتتا  ج تتو ه لتةاتتني  م التتذي

ن  ماليتتتل ملضتتتاضيل متتتن املتتتا ني ا  ان  الداوليتتتل وتنفيتتتذ التألتتتاود الت تتت ، ملتماتتتاً ي اند ذاتتتتع متتتوا
الت ليتتتديني واىتملتتتني  ولتتتذل  تتتتدعو األمااتتتل املتتتا ني متتتن البلتتتداد املت دمتتتل والناميتتتل مل  مواوتتتلل 
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، وتألزيتتز ملم اايتتتل 2014 عتتا   عم تتا املتتاا ل وا تتتا ، ستتيفاً علتتى التتزوم اميتتد التتذي حت تتق ي
ي جمتال التألتاود الت ت  بوت   أضالت  التنبؤ باملوان  على  و يامح ل وا تا  بتخلتيل أاوتلتع 

 ي األمدين املتوسل والبأليد 
وسيواو  األوا تا ، اال قاً من  ونه ال يا ي ي اجملموعتل املوتةنل بتني ونتامل األمتم  -75

املتةتتد  واملألنيتتل بال تتدنال ا اتاجيتتل، املوتتاننل بنوتتام ي التتربام  املوتتةنل التتيت توضتتع ي ستتياق 
،" وحت يتتتق قيمتتتل مالتتتاضل ضي تتتا  وقتتتد بتتتدأ األوا تتتتا  عمليتتتل  اوتتتا، وتتتندوق مبتتتا ن  "توحيتتتد األ ا

استئماين متألد  املا ني  دف تألزيز أاولل اجملموعتل املوتةنل علتى الصتأليدين ال لت ي والألتاملي، 
بغيتتل استتت مال املتتوان  املتاحتتل متتن وتت ل يليتتال ُتويتت  مبتتا ن  "توحيتتد األ ا،"  ومتتن املنتاتت ، ي 

، أد ي تد  هتذا الصتندوق التدعم للمجموعتل املوتةنل ي 2015 عتا  بألتد ملا لسياق ولل التنمي
بلتتتون  مبتتتا نال سياستتتاتيل مناتتت ل ي  وي وتتتوني ن يتتتل أنثتتت   تتتوًم للتجتتتان  وال تتتدنال ا اتاجيتتتل

اجملتتامل املواضتتتيأليل ال ئياتتتيل التتتيت سياةشتتتد  تتتا تنفيتتذ التتتربام  املوتتتةنل علتتتى الصتتتأليد ال لتتت ي  
 ي في من املوان   مبا مل   عم هذه املبا ن  وتزويدهاواملا ود مدعوود 

    


