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استعراض أنشطة التعاون التقني التي يضطلع بها األونكتاد وتمويل هذه
األنشطة
تقرير مقدم من األمين العام لألونكتاد

موجز تنفيذي
بلغتتت النف تتال ا ألالي تتل ألاوتتلل التأل تتاود الت ت ل وا ت تتا  38.8مليتتود ومن م تتن
ومنال الوميتتال املتةتتد ي عتتا  ،2014أي متتا يألتتا ل متوستتل مبلغ تتا ي الاتتنوال ا مت
املاض تتيل واح تتتفن النا تتا انا للبياا تتال اممني تتل وب ا تتام اا تتا مل ان ال تتديود والتةليت ت امل تتاا
مبنزمها نأنرب اواطني من أاولل التألاود الت ل وا تا  ،واستأث ا مألاً بنابل  62ي املائل متن
جمموع املاامهال ي الصندوق امستئماين ل وا تتا  ،وبناتبل  59ي املائتل متن جممتوع النف تال
ي عا 2014
وسج جمموع املاامهال ي الصنا يق امستئماايل ل وا تا زيا بناتبل  26ي املائتل
م انالً بألا  ،2013ليبلغ  39.4مليود ومن ي عا  2014وي جع ذلت مل زيتا نبتيف ي
املاامهال املاليل الوان من البلداد املت دمل والناميل على الاتوا ،،ضالت ً عتن املفوضتيل األونوبيتل
ونغم هذه اماتألاشل املوجألل ،مل ت ف هذه املاامهال لتلبيل الللب املتزايتد متن البلتداد الناميتل
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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ويا تتألى األوا ت تتا س تتا س تتب مبت ت ت للتص تتدي لتة تتديال التمويت ت وحت ي تتق أقص تتى
استتتفا ن نتتل متتن امل توان املاليتتل اىتتدو وعلتتى وتتأليد مناومتتل األمتتم املتةتتد  ،عتتزز األوا تتتا
تألاواتتع متتع املنامتتال األو ت إ ممتتع م توان ملضتتاضيل نمتتا عتتزز موتتاننتع ي أط ت األمتتم املتةتتد
للمااعد ا منائيل ي أنث من  30بلداً ،منلل اً متن ونه ال يتا ي اوت اجملموعتل املوتةنل بتني
ونامل األمم املتةد واملألنيل بالتجان وال دنال ا اتاجيل ع و علتى ذلت  ،واوت األوا تتا
الوألب وتألزيز أوجتع التترزن
تألزيز أ وال ا ان ال ائمل على النتائ  ،وتوطيد التألاود بني خمتلف ُ
بني ننن التألتاود الت ت والتننني انوت ين لألملتع متن أجت ت تدة املاتاعد الت نيتل علتى تو ضألتال
ومتاق وأويفاً ،سألى األوا تا نذل مل توسيع الاق أاولتع ي جمال بنا ،ال دنال بواستلل
ت نولوجيا املأللومال وامتصامل
ومبنتتأإ عتتن هتتذه ام تتو  ،ضلتتن يتاتتال امستتتجابل لللبتتال التألتتاود الت ت متتن البلتتداد
النامي تتل عل تتى أنمت ت وج تتع ود ض تتماد ع تتم م تتاا متواوت ت م تتن امل تتا ني الت لي تتديني والناش تتئني
وستز ا حد هذا التن ص ي التمويت متع ام تاه التصتاعدي املتوقتع ي طلبتال املاتاعد الت نيتل
املتصلل بتنفيذ ولل التنميل املاتدامل ملا بألد عا 2015
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مقدمة
 -1أُعد هذا الت ي ل ي ييا جملل التجان والتنميل استأل اضع الانوي لاياستال أاوتلل
التألاود الت اليت يالللع ا األوا تا
 -2وسيُ َّد هذا الت ي أيالتاً مل الف قتل الألاملتل املألنيتل با طتان امستةاتيجي وامليزاايتل الربااجميتل
لغ ت ا استأل اض ت ا ألاوتتلل التألتتاود الت ت التتيت يالتتللع تتا األوا تتتا  ،وض تاً ل ح تتا املنصتتو
علي ت تتا ي الف ت ت ت  220م ت تتن اتف ت تتاق أنت ت ت ا وي م ت ت ت نال جملت ت ت التج ت تتان والتنمي ت تتل )55- (495
الص ت ت ت ت ت تتا ن ي أيلول/س ت ت ت ت ت تتبتمرب  ،2008و )56- (498الص ت ت ت ت ت تتا ن ي أيلول/س ت ت ت ت ت تتبتمرب ،2009
و )57- (504الصت ت ت ت ت تتا ن ي أيلول/ست ت ت ت ت تتبتمرب  ،2010و )58- (510الصت ت ت ت ت تتا ن ي أيلت ت ت ت ت تتول/
ستتبتمرب  ،2011و )59- (515الصتتا ن ي أيلول/ستتبتمرب  ،2012و )60- (520الصتتا ن ي
أيلول/سبتمرب  ،2013و )61- (523الصا ن ي أيلول/سبتمرب  2014ويووتي جملت التجتان
والتنميتتل ي هتتذه امل ت نال بفستتا تفاع ت أنث ت تنايم تاً بتتني أماا تتل األوا تتتا واملاتتتفيدين وامل تتا ني
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
هذه اموتصاوال أد الف قل "ستاتأل ا املااعد الت نيتل امل دمتل متن األوا تتا بغيتل حت يتق أللتل
أمتون ،من تتا حتاتتني ضألاليت تتا وزيتتا الوتتفاضيل وت استتم ا تربال الناجةتتل وتوتتجيع امتصتتال بتتاملتل ني
اىتملني"
 -3وعلتتى غ ت ان متتا ش ت دتع الاتتنوال الاتتاب ل منتتذ عتتا  ،2007استتتم اتبتتاع مل ت املاتتان
املتز و ي التاق وتنيتتز أاوتتلل التألتاود الت ت ل وا تتتا وت ل عتا  ،2014وذلت عتتن ط يتتق
ت دة ا دمال التاليل:
وتتدمال املاتتاعد الت نيتتل مل البلتتداد واملنتتاطق املاتتتفيد عتتن ط يتتق الصتتنا يق
(أ)
املمولل للموانيع األقاليميل وا قليميل وال ل يل واليت تااهم ضي ا ج ال ما ل؛
امستئماايل ِّ
(ب)
"توحيد األ ا"،

وتتدمال التتدعم علتتى الصتتأليد ال ل ت ي ي ملطتتان ملو ت و األمتتم املتةتتد ومل ت

 -4وي ملطتتان جمموعتتل األمتتم املتةتتد ا منائيتتل ،واو ت األوا تتتا التتدعو مل ض ت ون ال يتتا
علتتى تتو ضألتتال بتتف نا الونتتامل غتتيف امل يمتتل ي ولتتل األمتتم املتةتتد للماتتاعد علتتى الصتتأليد
ال ل ت ي ،ون تتذل زي تتا التأني تتد عل تتى املا تتاعد ال تتيت ت تتدم ا األم تتم املتة تتد ي جم تتال التج تتان
واجملامل ذال الصلل

أوالا -مصادر تمويل التعاون التقني الهي يضطلع به األونكتاد
ُُ -5ت ت ت َّتول أاو ت تتلل التأل ت تتاود الت ت ت ت ال ت تتيت يال ت تتللع ت تتا األوا ت ت تتا م ت تتن املص ت تتا ن ال ئيا ت تتيل
الث ثل التاليل:
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التموي الثنائي ،مبتا ي ذلت التمويت امل تد متن ضت ا إ او ومتال ،واملفوضتيل
(أ)
األونوبيل ،ومناومل األمم املتةد ومنامال وليل أو إ ،وام ال املا ل متن ال لتاعني ا تا
والألا ؛
(ب)

ب اام األمم املتةد الألا ي للتألاود الت

وحااب التنميل؛

( ) و ت تتنا يق مب ت تتا ن وح ت تتد الألمت ت ت ي األم ت تتم املتة ت تتد وغيفه ت تتا م ت تتن الص ت تتنا يق
امستئماايل املتألد املا ني

ألف -التمويل الثنائي
 -6م ي تزال ملألتتاا التربع تتال متتن املص تتا ن الثنائيتتل غ تتيف قاب ت للتنب تتؤ بتتع ،بوج تتع عتتا  ،وه تتي
ختصص ألاولل بألين ا وتتفاول بود من عا نو وي عتا  ،2014بلتغ ملألتاا املاتامهال
ي الصتتنا يق امستتتئماايل ل وا تتتا  39.4مليتتود ومن ،وهتتي تو ت زيتتا بناتتبل  26.2ي
املائل عن الألا املاضي وثاين أعلى مألدل ماامهال منذ عا  2010وهتذه الزيتا امللةو تل ي
املاتامهال ي الصتنا يق امستتئماايل ي عتا  2014م هتا الزيتا ال بتيف ي املاتامهال امل دمتل
من البلداد املت دمل والناميل على الاوا ،ضال ً عن املفوضيل األونوبيل (ااا الو )1
الو 1
مصادر المساهمات في الصندوق االستئماني2014-2010 ،
(برمف الدومنال)
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

م حال:
*
**
***
4

املا تتامهال ي الص تتندوق امس تتتئماين ل وا ت تتا لأل تتا  2010م تو تتم ما تتامهال األطت ت اف الثالث تتل
لت اسم الت اليف عن ط يق ب اام األمم املتةد ا منائي
م توم املاامهال املخصصل لرباام األمم املتةد للخربا ،املألاواني
امتتز ،األنتترب متتن األاوتتلل املتختتذ ي البلتتداد امل دمتتل للماتتامهال ُقتتول ذاتي تاً متتن عوائتتد ال ت وا
أو املنح امل دمل من املؤساال املاليل الدوليل
ل ط ع على التفاوي  ،ااا امدول  11ي امل ضق ا حصائي ()TD/B/WP/272/Add.2
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 -7وبلغتتت ماتتامهال البلتتداد املت دمتتل النمتتو ي عتتا  2014متتا قيمتتتع  12مليتتود ومن،
بزيت تتا اات تتبت ا  53.2ي املائت تتل عت تتن عت تتا  2013وانتفت تتع اصت تتيب هت تتذه البلت تتداد مت تتن جممت تتوع
املات تتامهال مت تتن  25.2ي املائت تتل ي عت تتا  2013مل  30.6ي املائت تتل ي عت تتا ( 2014ااا ت ت
الو  )2وقد حت ت هتذه الزيتا ال بتيف ي ماتامهال البلتداد املت دمتل النمتو مل األوا تتا
ي س ت تتياق انتف ت تتاع اا ت تتمن ملأل ت تتدمل املا ت تتاعد ا منائي ت تتل ال ي ت تتل امل دم ت تتل م ت تتن ه ت تتذه البل ت تتداد ي
عتتا  )1(2014غتتيف أد اماتألاشتتل ال ويتتل التتيت حتتدثت ي عتتا  2014قتتد تُفا ت أيال تاً باملألتتدل
امل تتنخفا ج تتداً للما تتامهال امل دم تتل م تتن البل تتداد املت دم تتل النم تتو ي ع تتا  )2(2013وناا تتت
املاامهال امل دمل من البلداد املت دمل النمتو بال يمتل ام يتل أ ن متن ماتامهاهتا ي أي ستنل متن
الانوال و ل الفة 2011-2002
 -8وعتد البلتتداد املت دمتل النمتتو التيت قتتدمت ماتتامهال قليت ااتتبياً ضفتي عتتا  ،2014ض تتد
تصدنل الاويد قائمل البلداد املت دمل املا ل مباامهل بلغت  3.8م يني ومن ،أو حتواا  32ي
املائل من جمموع ماامهال البلداد املت دمل ،تلي ا الن وي وأملاايتا وضنلنتدا وهولنتدا والبلتداد ا ماتل
املت دمتتل النمتتو التتيت قتتدمت املاتتامهال األنتترب للصتتنا يق امستتتئماايل ل وا تتتا ي ضتتة الاتتنوال
األنبتتع م تتن  2011مل  ،2014م تب تتل حا تتب املاتتامهال الةانمي تتل ،ه تتي :الا تتويد ،والن ت وي ،
وسويا ت ا ،وأملاايتتا ،وضنلنتتدا وهتتي تو ت مأل تاً ااتتبل  72ي املائتتل متتن جممتتوع ماتتامهال البلتتداد
املت دمل النمو ي الفة  2014-2011وي عا  2014وجع املا ود من البلتداد املت دمتل النمتو
ما تتامهاهتم أساس ت تاً مل سياس تتال املناضا تتل و اي تتل املا تتت ل  ،ومل ان ال تتديود (ب ا تتام اا تتا مل ان
الت تتديود والتةلي ت ت املت تتاا) ،وام اهت تتال وال الت تتايا املتألل ت تتل بامست تتتثمان األجنت تتمن املباش ت ت  ،والألوملت تتل
واسةاتيجيال التنميل ،وتيايف الن والتجتان  ،وتياتيف امستتثمان ،وسياستال ت نولوجيتا املأللومتال
وامتصامل وتلبي اهتا من أج التنميل
 -9وي عت تتا  ،2014ست تتجلت مات تتامهال البلت تتداد الناميت تتل والت تتيت ُت ت ت مب حلت تتل اات اليت تتل مل
الصتتنا يق امستتتئماايل ل وا تتتا نقمتاً قياستتياً مببلتتغ  16مليتتود ومن ،أي بزيتتا ااتتبت ا 25.6
ي املائل م انالً بألا  2013وش لت ماامهت ا و  41ي املائتل متن جممتوع املاتامهال ،علتى
غ ان حصتت ا من تا ي عتا  2013وللاتنل ال ابألتل علتى التتواا ،تاوزل املاتامهال امل دمتل متن
البلتتداد الناميتتل تلت امل دمتتل متتن البلتتداد املت دمتتل النمتتو وبلتتغ عتتد البلتتداد الناميتتل املاتتامهل 75
بل تتداً واس تتتأث ل نت ت ا م تتن أم ي تتا ال تينيت تل ومنل تتل ال تتانيمن ،ويس تتيا واى تتيل ا تتا ئ ،وأض ي ي تتا
بنا ت تتبل  ،26.9و ،27.8و 39.6ي املائ ت تتل ،عل ت تتى الت ت ت تواا ،م ت تتن جمم ت تتوع ما ت تتامهال البل ت تتداد
__________
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GE.15-10412

بلتتغ جممتتوع ال يمتتل ام يتتل لصتتاي املاتتاعد ا منائيتتل ال يتتل متتن أعالتتا ،منتتل املاتتاعد ا منائيتتل التابألتتل ملنامتتل
التأل تتاود والتنمي تتل ي املي تتداد امقتص تتا ي  135.2بلي تتود ومن ،أي م تتا يأل تتا ل ت يبت تاً املبل تتغ ال ياس تتي املا تتج
عا  2013وقدنه  135.1بليود ومن
ي عتتا  ،2013بلتتغ جممتتوع املاتتامهال امل دمتتل متتن البلتتداد املت دمتتل مل الصتتنا يق امستتتئماايل ل وا تتتا 7.9
م يني ومن ،وهو أ ن ماتوإ ا منذ عا 2000
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( )
وختصتتص ن ت املاتتامهال التتيت ت تتدم ا البلتتداد الناميتتل ت يب تاً ألاوتتلل ُ ت إ ي ذال
الناميتتل ُ 3
البل ت تتداد امل دم ت تتل للما ت تتامهال ،وُُت ت تتول م ت تتن ال ت ت وا أو امل ت تتنح امل دم ت تتل م ت تتن املؤسا ت تتال املالي ت تتل
الدوليت تتل ،وتُوجت تتع بو ت ت أساست تتي ت تتو تنفيت تتذ ب ات تتاجمي النات تتا انا للبياات تتال اممنيت تتل واات تتا
مل ان ال تتديود والتةلي ت امل تتاا وق تتد ُوص تتص تتذين الربا تتاجمني جمتمأل تتني اا تتبل  62ي املائ تتل م تتن
جمموع ماامهال الصندوق امستئماين ل وا تا ي عا 2014

الو 2
منشأ المساهمات المقدمة إلى الصناديق االستئمانية2014-2013 ،
(الناب املئويل من جمموع املاامهال)
2014
ال لاعاد ا ا
والألا 0.6

البلداد املت دمل
30.6

البلداد الناميل واليت ُت
مب حلل اات اليل
40.7

مناومل األمم املتةد
ومنامال وليل
أو إ 13.8
املفوضيل األونوبيل
14.3

ال لاعاد ا ا
والألا 2.5
البلداد املت دمل
25.2

2013

مناومل األمم املتةد
ومنامال وليل
أو إ 22.5

البلداد الناميل واليت ُت
مب حلل اات اليل
40.9

املفوضيل األونوبيل
8.9

 -10ومن بني ام ال املا ل املتألد األط اف ،م تزال املفوضيل األونوبيل هي أنترب ماتاهم
منف ت ي األاوتتلل التنفيذيتتل ل وا تتتا ضفتتي عتتا  ،2014ستتامهت املفوضتتيل مببلتتغ قتتدنه 5.6
م يتتني ومن ،أي ضتتألف مبلتتغ ماتتامهت ا ي عتتا  2013واا ت اً للزيتتا ال بتتيف ي املاتتامهال
امل دمل متن املفوضتيل األونوبيتل ،ض تد انتفألتت حصتت ا ي جممتوع املاتامهال امل دمتل متن  8.9ي
املائ تتل ي ع تتا  2013مل  14.3ي املائ تتل ي ع تتا  2014غ تتيف أا تتع س تتدن بال تتذن أد ما تتتوإ
املاتتامهال املتتنخفا ااتتبياً ي عتتا  2013يفات جزئيتاً هتتذه الزيتتا ال بتتيف ضبال يمتتل ام يتتل،
ت املاامهال ي عا  2014بناتبل  14.6ي املائتل عتن جممتوع ماتامهال عتا  2011وقتد
ُوج تتت ماتتامهال املفوضتتيل األونوبيتتل بو ت نئياتتي تتو موتتانيع تياتتيف الن ت والتجتتان ومل ان
الديود وقد استأث ل ماامهال امحتا األونويب و ولع األعالا ،جمتمأللً بناتبل  41ي املائتل متن
جمموع املاامهال ي الصندوق امستئماين ل وا تا ي عا 2014
 -11واخنفتتا مبلتتغ املاتتامهال امل دمتتل متتن مناومتتل األمتتم املتةتتد ومنامتتال وليتتل أوت إ،
متتن  7م يتتني ومن ي عتتا  2013مل  5.4م يتتني ومن ي عتتا  ،2014وشت لت ااتتبت ا
تتو  14ي املائ تتل م تتن جمم تتوع املا تتامهال و ل تتت ،بو ت و تتا  ،ما تتامهال م تتن املنام تتال
التاليل :م تب األمم املتةد دمال املوانيع لدعم مو وع يُنفذ ي أضغاااتاد ي ملطتان الناتا

__________

()3
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من بني امحتتا ال وستي والربازيت وجنتوب أض ي يتا والصتني وا نتد ،بلغتت ماتامهل الصتني وا نتد وحتدمها 400 000
ومن و 29 968ألف ومن ،على التواا ،ي عا 2014
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انا للبيااتتال اممنيتتل ولتةتتديا الدناستتال التوخيصتتيل للت ام ت التجتتاني ،حتديتتداً ناستتال
ملثيوبيا وموزامبيق والنيج ؛ وبن التنميل األض ي تي ،لتدعم تنفيتذ الناتا انا للبيااتال اممنيتل ي
غينيا وم وي؛ ولدعم الربام املوةنل اليت تنفتذها اجملموعتل املوتةنل بتني ونتامل األمتم املتةتد
واملألنيل بالتجان وال دنال ا اتاجيل (ااا الفص األول ،الف ع جيم)
 -12وبلغت ماامهل ال لاعني ا ا والألتا  0.2مليتود ومن ي عتا  ،2014متا يوت
اابل  0.6ي املائل من جمموع املاامهال ،م انالً بنابل  2.5ي املائل ي 2013

باء -برنامج األمم المتحدة العادي للتعاون التقني وحساب التنمية
 -13ي امليزاايتتل الربااجميتتل ل متتم املتةتتد  ،تُتتدن امل توان املخصصتتل ألاوتتلل التألتتاود الت ت ي
ملطان ن من ب اام األمم املتةد الألا ي للتألاود الت وحااب التنميتل ،ي البتابني  23و35
على التواا
 -14وتوجع املتوان املخصصتل ي ب اتام األمتم املتةتد الألتا ي للتألتاود الت ت  -البتاب - 23
للخت ت تتدمال امستوت ت تتانيل والتت ت تتدنيب وي عت ت تتا  ،2014بلغت ت تتت النف ت ت تتال املدنجت ت تتل حتت ت تتت هت ت تتذا
الب تتاب  0.85ملي تتود ومن ونم تتا ن تتاد او تتال ي املاض تتي ،اس تتتُخدمت مت توان الربا تتام الأل تتا ي
للتألتتاود الت ت املخصصتتل للتتتدنيب أساس تاً لتموي ت أاوتتلل التتتدنيب املتصتتلل بال التتايا امقتصتتا يل
الدوليتتل ال ئياتتيل ُتاشتتياً متتع الف ت  166متتن ولتتل عم ت م تؤُت األوا تتتا الألاش ت (ل ط ت ع علتتى
تفاوي أاولل التدنيب ،ااا الوثي ل  ،TD/B/WP/272/Add.1اجملموعل )14
 -15ومن تتذ أد أاو تتأل اممألي تتل الألام تتل حا تتاب التنمي تتل  -الب تتاب  - 35ي ع تتا ،1999
تزاي تتدل أمهيت تتع ي ُتويت ت مو تتانيع بن تتا ،ال تتدنال ال امي تتل مل حتا تتني ق تتدنال البل تتداد النامي تتل ي
اجملامل ذال األولويل ي ولل األمم املتةد للتنميل وتالتللع عوت نيااتال ي األمااتل الألامتل
ل مم املتةد بتنفيذ املوانيع ي ملطان ش ائح تدو ن من ا لفة تةاوو بني ث ث وأنبع سنوال
 -16واتُ ِّف تتذ ،ي ع تتا  19 ،2014مو ت ت وعاً ي ملط تتان الو ت ت ائح الا تتابألل والثامن تتل والتاس تتألل،
بنف تتال ملألالي تتل بلغتتت  1.9ملي تتود ومن (ل ط ت ع عل تتى مأللومتتال ع تتن هتتذه املو تتانيع ااا ت
الوثي ت تتل  ،TD/B/WP/272/Add.2امت تتدول  )8وتت تتنأل األمهيت تتل الت تتيت تولي ت تتا الت تتدول األعالت تتا،
واتتاب التنميتتل ي حاضاتتل التمويت ا اوتتل بتتع ،حيتتا ُوصتتص مبلتتغ قتتدنه  28.4مليتتود ومن
للو حيل الألاشت امديتد  ،وهتو افت مبلتغ التمويت املخصتص للوت حيل التاستألل ويتمثت موضتوع
هذه الو حيل امديد ي " عم الدول األعالا ،ي تنفيذ ولل التنميل ملا بألد عا  :2015تألزيتز
ا حصا،ال والبيااال والاياسال ال ائمل على أ لل واملاا،لل" وتبلغ حصل األوا تتا ي ملطتان
هتتذه الوت حيل  2.9مليتتود ومن ،أي تتو  10ي املائتتل متتن جممتتوع اواضاتتلُ ،وزعتتت علتتى اتتل
موتتانيع تغلتتي اجملتتامل التاليتتل( :أ) تاتتخيف الاياستتال التجانيتتل والزناعيتتل لتتدعم وتتغان املتزانعني
وتألزيز األمن الغذائي؛ (ب) امستفا من التجان غيف ال يتل عترب اوتدو متن أجت ُت تني املت أ
وحت ي ت تتق التنمي ت تتل امقتص ت تتا يل والت امت ت ت ا قليم ت تتي؛ ( ) ملض ت تتاضل ال يم ت تتل للمنتج ت تتال ال لني ت تتل؛
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( ) تا تتخيف الاياس تتال ا منائي تتل لتة ي تتق من تتو اقتص تتا ي ما تتتدا ؛ ( ) وض تتع مؤشت ت ال لت ي تتيم
ال دنال ا اتاجيل دف بلتون سياستال تاتتند مل األ لتل وستتنُفذ هتذه املوتانيع ي الفتة متن
عا  2016مل 2019
 -17وي عا  ،2014بلغ جمموع اف ال األوا تا على التألاود الت من امليزاايتل الربااجميتل
الألا يل وحااب التنميل  2.8مليود ومن ،أي  7.2ي املائل من ملألاا النف ال ،أي باخنفاا
اابتع  32ي املائل م انال بالألا الاابق (ااا الوثي ل  ،TD/B/WP/272/Add.2امدولني  1و)8

جيم -المساهمات المقدمذة مذن شذرااء محذددين ومذن الصذناديق االسذتئمانية المتعذددة
الشرااء من أجذل دمذم البذرامج المشذتراة التذي تنفذهها المجمومذة المشذتراة بذين
وااالت األمم المتحدة والمعنية بالتجارة والقدرات اإلنتاجية
 -18ي ملطان حت يق امتااق على الاق مناومل األمم املتةد  ،تتيح مبا ن "توحيتد األ ا"،
يليال م ال ونفؤ وود املوان من أج حت يق األولويال الوطنيل والألامليل ووض اً عت د بتاني
بوأد ضألاليل املألوال ولرباام عم أن ا ،م ق ن اوصول علتى املتوان ملم باستتيفا ،شت وم مألينتل
توتتم متتا يلتتي( :أ) تواضتتق املوت وع متتع األولويتتال الوطنيتتل؛ (ب) ضتتماد امتاتتاق والتناتتيق متتن
وت ت ل التأل تتاود ب تتني الون تتامل؛ ( ) ملقام تتل شت ت انال ضألال تتل وجامأل تتل؛ ( ) حت ي تتق ات تتائ ملمنائي تتل
واملاا،لل املوةنل
 -19وس ت ت ي ت ييت تتف يليت تتال ُتوي ت ت "توحيت تتد األ ا ،"،حتت تتت قيت تتا جمموعت تتل األمت تتم املتةت تتد
ا منائيل ،من أج التصدي للتةتديال التيت تل ح تا ولتل التنميتل ملتا بألتد عتا  2015وهتتدف
األط ت املوتتةنل مليزاايتتل األمتتم املتةتتد  ،التتيت أُعتتدل أومً ي البلتتداد ال ائتتد ي بتتل مل ت "توحيتتد
األ ا "،وأوتتبةت ملب تتل اند ي أليتتع البلتتداد ال اغبتتل ي اعتمتتا هتتذا التتن  ،مل عتتم ال تربام
املوةنل املنفذ من و ل أط عم األمم املتةد للماتاعد ا منائيتل والل ائتق املماثلتل املوتةنل
بني الونامل ،وال ائمل على الصأليدين ال ل ي وا قليمي
 -20وق ت تتد ُوض ت تتق األوا ت ت تتا  ،ي ع ت تتا  ،2014ي املا ت تتامهل ي تألزي ت تتز ون ما ت تتائ التج ت تتان
وال دنال ا اتاجيل ضمن أط عم األمم املتةد للماتاعد ا منائيتل واال قتاً متن ونه البتانز
او اجملموعل املوةنل بني ونتامل األمتم املتةتد واملألنيتل بالتجتان وال تدنال ا اتاجيتل ،أوتبح
األوا تا ش ي اً مأل وضاً يُألتد بع على الصأليد ال ل ي ،ويابغ قيمل مالاضل على الربام املوتةنل
املألنيل باياسال التجان
 -21وقتتد أس ت مت يلي تتال ُتوي ت مل ت "توحي تتد األ ا( "،مب تتا ي ذل ت الص تتنا يق امس تتتئماايل
املتألد املا ني وماامهال الونا ،اىد ين) مببلغ مليود ومن ل وا تا ي عا  ،2014وهو
أنتترب مبلتتغ تات م بتتع منتتذ عتتا  2008وستتج جممتتوع اف تتال األوا تتتا ي ملطتتان يليتتال ُتويت
مل ت "توحيتتد األ ا "،نقم تاً قياستتياً مببلتتغ  1.2مليتتود ومن ي عتتا  ،2014وهتتو متتا قث ت زيتتا
بنابل  90ي املائل عن عا 2013
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 -1الصناديق االستئمانية المتعددة المانحين
 -22تالللع الصنا يق امستئماايل املتألد املا ني ،مث ونا يق وحتد الألمت  ،بتدون حتاضز
ي تنوتتيل حوتتد امل توان علتتى الصتتأليد ال ل ت ي وتاتتت م هتتذه الصتتنا يق ،التتيت أُعتتدل ضتتمن
ملطان متاا يتاتم بامافتتاو والوتفاضيل ،متوان ضت ا إ الونتامل ،ضتات م بتذل ي تنميتل ال تدنال
املاتدامل واللويلل األمد
 -23وي عا  ،2014تل ى األوا تا خمصصال من الصنا يق امستئماايل املتألد املتا ني
مبلغ ت تتا ا ألت تتاا  498 074ومن (ااا ت ت )http://mptf.undp.org/factsheet/agency/001975
وه تتو يو تتم ما تتامهل م تتن و تتندوق مب تتا ن وح تتد الألمت ت ي األم تتم املتة تتد املخص تتص ل واا تتدا
( 110 500ومن) وماتتامهل متتن وتتندوق مبتتا ن وحتتد الألم ت ي األمتتم املتةتتد املخصتتص
مم ونيل تنزاايا املتةد ( 140 074ومن) ،با ضاضل مل وندوق حت يتق النتتائ مألتاً امديتد،
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
الات اايل ،واوتد متن خمتاط ال توانث ،وح تتوق ا ااتاد ويتنتاول الصتندوق النتتائ ا منائيتل متتن
و ت ل تأستتي نوابتتل مأليانيتتل وتوتتغيليل أقتتوإ بتتني ال تربام املنفتتذ ي جمموعتتل خمتتتان متتن بلتتداد
"توحيت تتد األ ا "،ومت تتن و ت ت ل املوت تتاننل املتألت تتد الونت تتامل ي املبت تتا نال املتألل ت تتل بالاياست تتال
التجانيتتل ،تل تتى األوا تتتا مبلتتغ  148 500ومن متتن وتتندوق حت يتتق النتتتائ مأل تاً املخصتتص
أللباايا ،ومبلغ  99 000ومن من وندوق حت يق النتائ مألاً املخصص لبوتاد

 -2مساهمات الجهات الشريكة المحددة

 -24تل تتى األوا ت تتا ع تتد اً م تتن املا تتامهال م تتن ج تتال شت ت ي ل تتد ي ع تتا 2014
وتفاوتتتت الةتيبتتال ،حيتتا اوتلفتتت املخللتتال ماتتب ماتتتوإ موتتاننل او ومتتال وام تتال
املا تتل والون تتامل ضم تتث ً ،ش تتان األوا ت تتا ي بت ت ام مو تتةنل ت تتدعم ا وزان الدول تتل للو تتؤود
امقتص ت تتا يل ي سويات ت ت ا ،وي امتفاق ت تتال املوح ت تتد جملموع ت تتل األم ت تتم املتة ت تتد ا منائي ت تتل واملتألل ت تتل
باملاامهال امل دمل من ونالل تابألل ل مم املتةد مل ونالل أو إ تابألل ل مم املتةد
 -25وي ملطان الربام املوةنل املمولل من وزان الدولل للوؤود امقتصا يل ي سويات ا ،تل تى
األوا تا ي عا  2014ماامهل مببلتغ  22 000ومن ملواوتلل املوت وع املنفتذ ي أل ونيتل مو
الدق اطيل الوألبيل ،وماامهل مببلغ  400 000ومن ملو وع جديد ي أل ونيل تنزاايتا املتةتد ،
ياتتت م املاتتاعد امل دمتتل متتن اجملموعتتل املوتتةنل بتتني ونتتامل األمتتم املتةتتد واملألنيتتل بالتجتتان
وال دنال ا اتاجيل ضمن ملطتان عمت األمتم املتةتد للماتاعد ا منائيتل للفتة 2016-2011
ي أل ونيل تنزاايا املتةد  ،بدعم من وندوق مبا ن وحد الألم ي األمم املتةد وي تد هتذا
املوت وع مثتتامً جيتتداً عتتن ت امت األ وان بتتني الصتتنا يق امستتتئماايل املتألتتد املتتا ني وماتتامهال
الونا ،اىد ين ي عمليل "توحيد األ ا( "،ااا ا طان )1
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 -26وي ملطان امتفاقال املوحد جملموعل األمم املتةد ا منائيل واملتألل ل باملاامهال امل دمل
من ونالل تابألل ل مم املتةد مل ونالل أو إ تابألتل ل متم املتةتد  ،التيت ت متي مل تألزيتز التألتاود
بني ونامل األمم املتةد على الصأليد ال ل ي ،وقع األوا تا اتفاقاً متع ب اتام األمتم املتةتد
ا منائي ي ال اميفود للةصول على ماامهل مبلغ ا  125 500ومن
ا طان 1
ال ذذدور الح ذذافز لص ذذندوق مب ذذادرة وح ذذدة العم ذذل ف ذذي األم ذذم المتح ذذدة  -جمهوري ذذة تنزاني ذذا
المتحدة مثاالا
واوت األوا تتتا امستتتفا متتن التتدون اواضتتن لصتتندوق مبتتا ن وحتتد الألمت ي األمتتم
املتةتتد  ،مؤنتتداً ام تتاه التتذي لتتوحن ي عتتا  2013بوتتأد ت ام ت األ وان وانثتتان غتتيف املباش ت
ب ت تتني الص ت تتنا يق امس ت تتتئماايل املتأل ت تتد امل ت تتا ني وما ت تتامهال الوت ت تنا ،اى ت تتد ين (ااات ت ت الوثي ت تتل
 ،TD/B/WP/262الصفةل )7
واستتت األوا تتتا  ،ي عتتا  ،2014ب ااجم تاً موتتةناً للمجموعتتل املوتتةنل بتتني ونتتامل
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 امت بتتني
األ وان ،واملم تتول م تتن وزان الدول تتل للو تتؤود امقتص تتا يل ي سويات ت ا ،مل تألزي تتز قل تتاع الا تتياحل
ومم الرباام على و ي ف
ونوابلع ا لفيل باملنتجني اىليني ي قلاعي الزناعل والباتنل وقد ُ
التنفيتتذ الفألتتال لنتتتائ ملطتتان عم ت األمتتم املتةتتد للماتتاعد ا منائيتتل للفتتة  2016-2011ي
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 أش ت قليلتتل ض تتل متتن تنفيتتذه وُتخالتتت أوجتتع التتترزن هتتذه عتتن قتتدن
أنتترب متتن ال فتتا ،والتتتأثيف علتتى الصتتأليد ال ل ت ي ،وصوو تاً علتتى وتتأليد تألزيتتز قتتدنال ال لتتاع
ا ا ل ستفا من ووول أوسع الاقاً مل األسواق الدوليل
ويؤنتتد هتتذا املثتتال أد وتتنا يق مبتتا ن وحتتد الألمت ي األمتتم املتةتتد تالتتمن استتتم انيل
املااعد الت نيل عن ط يق نضع ال يمل املالاضل ال ئيايل وتألزيز امتااق بني الاياسال ال لاعيل

دال -تمويل الخبراء المعاونين
 -27با ضتتاضل مل مصتتا ن التموي ت املتتذنون أع ت ه ،يتتدعم بألتتا املتتا ني ب اتتام األوا تتتا
للخت ت تربا ،املأل ت تتاواني ال ت تتذي ست ت ت ي تنفي ت تتذه ي ملط ت تتان ب ا ت تتام األم ت تتم املتة ت تتد للخت ت تربا ،املأل ت تتاواني
وي ع ت تتا  ،2014س ت تتامهت أملااي ت تتا ض ت تتل ي ه ت تتذا الربا ت تتام ب ت ت تيفين مأل ت تتاواني (ااا ت ت ت الوثي ت تتل
 ،TD/B/WP/272/Add.2امدول )6
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 -28ومتتن املؤستتف أد الرباتتام م حياتتى بامهتمتتا ال تتاي متتن ام تتال املا تتل ،نغتتم أمهيتتتع
و د األماال عو ام ال املا تل التيت ياتأل ا ُتويت ب اتام ا تربا ،املألتاواني مل النات ي ت تدة
مث ت هتتذا التموي ت باعتبتتانه ستتبي ً مل ملتاحتتل ض وتتل ض يتتد للوتتباب امل نيتتني للموتتاننل ي الألم ت
التةليلي والتوغيلي الذي يالللع بع األوا تا

ثاني ا -النفقات وتخصيص موارد التعاون التقني
 -29ي ع تتا  ،2014بل تتغ ملأل تتاا اف تتال أاو تتلل التأل تتاود الت ت ل وا ت تتا  38.8ملي تتود
ومن ،أي أق بألتا الوتي ،متن عتا  4 -( 2013ي املائتل) ،ول نتع يألتا ل متوستل النف تال
الاتتنوي لفتتة الا تتنوال ا م ت م تتن  2010مل  2014وضيمتتا متتص مص تتا ن األم توال ،ض تتد
ش ت لت النف تتال ي ملط تتان الص تتنا يق امس تتتئماايل  90.5ي املائ تتل م تتن جمم تتوع النف تتال ،ضيم تتا
شت ت لت األمت توال املتأتي تتل م تتن امليزااي تتل الألا ي تتل وحا تتاب التنمي تتل اا تتبل  7.2ي املائ تتل ،وشت ت لت
األموال املتأتيل من وندوق مبا ن وحد الألم ي األمم املتةد والصنا يق امستئماايل املتألتد
املا ني  2.3ي املائل (ااا امدول )1
امدول 1
نفقات التعاون التقني حسب مصادر األموال2014-2011 ،
(برمف الدونال)

2014
2011

2012

2013

املبلغ

النابل املئويل من
اجملموع

التغيف بامل انال
بالانل الااب ل
(اابل مئويل)

الصنا يق امستئماايل

36.044

33.357

35.981

35.106

90.5

2.4-

امليزاايل الألا يل وحااب التنميل

2.417

2.634

4.115

2.802

7.2

31.9-

وت تتنا يق ب ات تتام وحت تتد الألم ت ت ي األمت تتم
املتةتتد ووتتنا يق استتتئماايل أوت إ ملتتا ني
613
متألد ين
39.073

المجموع
م حال :يأل

319

363

873

2.3

100.0 38.780 40.459 36.311

140.5
4.1-

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

ألف -نوع المشاريع
 -30اس تتتم ت ت تتدة مو تتانيع التألت تتاود الت ت ت ل وا تت تتا عل تتى الصت تتألد األق تتاليمي وا قليمت تتي
وال لت ت ي وهيمن تتت املو تتانيع األقاليميت تل وال ل ي تتل عل تتى أاو تتلل التأل تتاود الت ت ت حي تتا شت ت لت
جمتمأللً  94ي املائل من جمموع اف ال أاولل التألاود الت ي عا ( 2014الو )3
GE.15-10412
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 -1المشاريع األقاليمية
 -31املوتتانيع األقاليميتتل هتتي موتتانيع مواضتتيأليل ت تتد أاوتتلل ق تتن أد تاتتتفيد من تتا أليتتع
البلداد الناميتل وي عتا  ،2014بلغتت النف تال ي ملطتان هتذه املوتانيع 15مليتود ومن ،وهتو
متتا قث ت  38.8ي املائتتل متتن جممتتوع النف تتال واستتتُخدمت هتتذه األم توال لتنفيتتذ  77مو ت وعاً
أقاليميت تاً ت تب تتت علي تتا اف تتال ي ع تتا ( 2014مب تتا ي ذلت ت  15موت ت وعاً ن تتومً م تتن حا تتاب
التنميل) وغلت هذه املوانيع أليع اجملامل املواضيأليل لألمت األوا تتا  ،و اوتل بنتا ،ال تدنال
ي جمتتال مل ان التتديود ،والألوملتتل واستةاتيجيال التنميتتل ،وام اهتتال وال التتايا املتألل تتل بامستتتثمان
األجنمن املباش  ،وتيايف امستثمان
 -2المشاريع اإلقليمية
 -32ت اجع ا افاق على املوانيع ا قليميل من  4.6م يني ومن ي عا  2013مل 2.5
مليود ومن ي عا  2014واخنفالت حصل ملألاا ا افاق بواقع النصف ت يباً ،حيا ازلت
هذه اوصل من  11ي املائل ي عا  2013مل  6ي املائتل ي عتا  2014وبلتغ جممتوع عتد
املوانيع ا قليميل اليت ت تبت علي ا اف ال  25موت وعاً ي عتا  ،2014م اناتلً ب  21موت وعاً
ي عا  2013وتنزل املوانيع ا قليميل ي ث ث مناطق جغ اضيل هي :أض ي يا ،ويستيا واىتيل
ا ا ئ ،وأم ي ا ال تينيل ومنل ل البة ال انيمن
 -3المشاريع القطرية
 -33لتتت املوتتانيع ال ل يتتل الوت ال ئياتتي أتتاز أعمتتال التألتتاود الت ت ل وا تتتا وبلتتغ
جممتتوع اف تتال املوتتانيع ال ل يتتل  21.3مليتتود ومن ،بزيتتا قتتدنها  2.2مليتتود ومن بالناتتبل
لألا  2013وللم األو منذ عا  ،1990ش لت املوانيع ال ل يتل أنثت متن اصتف جممتوع
األعمتال املنفتتذ ( 55ي املائتل) وانتفتتع جممتوع عتتد املوتانيع ال ل يتتل التيت ت تبتتت علي تا اف تتال
مل  113مو وعاً ي عا  ،2014م انالً ب  108موانيع ي عا 2013
 -34واز ا ل ي عتتا  2014النف تتال علتتى املوتتانيع ال ل يتتل ي أليتتع املنتتاطق عتتدا منل تتل
يستتيا واىتتيل ا تتا ئ ،حيتتا اخنفالتتت ضي تتا النف تتال علتتى املوتتانيع ال ل يتتل بناتتبل  9ي املائتتل
و لت املواضيع ال ئيايل للموانيع ال ل يل ي خمتلتف املنتاطق الناميتل :حتتديا وملوت و اممتان
(النا تتا انا للبياا تتال اممني تتل) ومل ان ال تتديود (ب ا تتام اا تتا مل ان ال تتديود والتةلي ت ت امل تتاا)
وتيايف امستثمان ومألاتم املوتانيع ال ل يتل نولتل ملمتا ذاتيتاً أو متن متوان حيصت علي تا األوا تتا
ي ملطتتان ب ت ام املا تتاعد الثنائيتتل لتتبألا ام تتال املا تتل وأليتتع املو تتانيع التتيت ُتو تتا الص تتنا يق
امس تتتئماايل املتأل تتد امل تتا ني وما تتامهال الوت تنا ،اىت تد ين ه تتي مو تتانيع قل ي تتل (ااات ت الوثي تتل
 ،TD/B/WP/272/Add.2امدول )7
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الو 3
نفقات التعاون التقني حسب نوع المشروع 2013 ،و2014
(ننابل مئويل من جمموع اف ال املوانيع)
2014
ال ل يل
55

األقاليميل
39

ا قليميل
6

2013
األقاليميل
42

ال ل يل
47

ا قليميل
11

باء -التوزيع المواضيعي
 -35تُصنف أعمال التألاود الت ل وا تتا ي  17جمموعتل مواضتيأليل (امتدول  ،)2تغلتي
املواضتيع ال ئياتتيل لألمت األوا تتتا املواضتتيألي وتُصتنف وتتدمال وموتتانيع التتدعم املندنجتتل حتتتت
ماؤوليل م تب األمني الألا مباش ضمن جمموعل ملضاضيل ،هي اجملموعل  ،18التيت مثلتت  4ي
املائ تتل م تتن جمم تتوع النف تتال الا تتنويل ي ع تتا  ،2014مب تتا ي ذلت ت م تتث ً ا تتدمال امستو تتانيل
األقاليميتتل وب ت ام ا ان ال ائمتتل علتتى النتتتائ أمتتا النف تتال املتألل تتل باألاوتتلل املنفتتذ ي ملطتتان
اجملموعتتل املوتتةنل بتتني ونتتامل األمتتم املتةتتد واملألني تل بالتجتتان وال تتدنال ا اتاجيتتل ض تتد ُوزعتتت
()4
على اجملموعال املواضيأليل ال  17أليأل ا
 -36ويتا تتم ختصت تتيص املات تتامهال ملختل تتف اجملموعت تتال املواضت تتيأليل بالتف تتاول وعت تتد تلبيتت تتع
الللبتتال التوان ي ملطتتان نت جمموعتتل مواضتتيأليل وتاتتتأث اجملموعتتل ( 12تياتتيف الن ت والتجتتان )
بأنرب حصتل متن النف تال حتآل اند ،وتوت  47ي املائتل متن جممتوع اف تال املاتاعد الت نيتل
ي ع تتا  2014وعل تتى م تتدإ الا تتنوال األنب تتع املاض تتيل ،ع تتزز األوا ت تتا بوت ت نب تتيف أاو تتلل
ماتتاعدتع الت نيتتل ي جمتتال تياتتيف الن ت والتجتتان  ،و اوتتل ي ملطتتان ب اتتام الناتتا انا للبيااتتال
اممنيل وو ل الفة بني عامي  2011و ،2014از ا ل النف ال واملاامهال ي ملطان هذه
اجملموعتتل املواضتتيأليل بناتتبل  24ي املائتتل و 25ي املائتتل علتتى التتواا وحتاتتى اجملموعتتل ( 11تألزيتتز
قدنال البلداد الناميل علتى مل ان التديود) مصتل نبتيف أيالتاً تبلتغ  15ي املائتل متن جممتوع النف تال،
تلي ا اجملموعل ( 8تيايف امستثمان) اليت تاتأث بنابل  6ي املائل من جمموع النف ال
__________

()4
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ألس تتباب ضني تتل ،م تت تزال األاو تتلل املنف تتذ ي ملط تتان اجملموع تتل املو تتةنل ب تتني ون تتامل األم تتم املتة تتد واملألني تتل بالتج تتان
وال ت ت ت تتدنال ا اتاجيت ت ت ت تتل مصت ت ت ت تتنفل ضت ت ت ت تتمن اجملموعت ت ت ت تتل  18عل ت ت ت تتى بوابت ت ت ت تتل األوا تت ت ت ت تتا ا ل ةوايت ت ت ت تتل للتألت ت ت ت تتاود الت ت ت ت ت ت
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 -37أمتتا متتا تب تتى متتن اجملموعتتال املواضتتيأليل ض تتي أوتتغ نث تيفاً ي اوجتتم وحاتتت ح تواا
اصف اجملموعال املواضيأليل بأقت متن  2ي املائتل ض تل متن جممتوع النف تال ل ت جمموعتل من تا
غيف أد من امدي بالذن أد ست عل ت تدة وتدمال املاتاعد الت نيتل قتد از ا ل ي ملطتان  7متن
اجملموعال املواضيأليل ال  17ي عا  ،2014م انالً بألا  2013واز ا ل النف تال بتأنث متن
الالتتألف ي ملطتتان اجملموعتتل ( 2قتتدنال التةلي ت التجتتاني واُاتتم املأللومتتال) واجملموعتتل ( 9تنميتتل
املوتتانيع) واجملموعتتل ( 15الأللتتم والت نولوجيتتا وامبت تتان) ،واجملموعتتل ( 16ال تتدنال ا اتاجيتتل ي
أق البلداد منواً والبلداد غيف الااحليل املندنجل ي ضئل أق البلداد منواً والدول امزنيل الصغيف الناميل)
امدول 2
نفقات التعاون التقني حسب المجمومة المواضيعية2014-2011 ،
(برمف الدومنال)

2011

2012

2013

2014

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

النابل املئويل

المجموع

39.073

36.311

40.549

38.780

100.0

األو  -بن ت ت ت تتا ،ال ت ت ت تتدنال ي جم ت ت ت تتال املفاوض ت ت ت تتال
التجانيل والدبلوماسيل التجانيل

666

825

1.460

777

2.0

الثااي ت ت ت تتل  -ق ت ت ت تتدنال التةليت ت ت ت ت التج ت ت ت تتاني ،واا ت ت ت تتم
املأللومال

324

154

165

503

1.3

الثالثل  -البيئل التجانيل وتنميل التجان

1.071

950

750

522

1.3

ال ابألل  -سياسل املناضال و ايل املات ل

1.274

1.178

1.494

572

1.5

ا امال  -تنميل قلاع الالع األساسيل ،واود من
الف

1.397

270

202

34

0.1

الاا ست تل  -ا اه تتال وقال تتايا امس تتتثمان األجن تتمن
املباش

485

888

1.202

1.619

4.2

الاابألل  -سياسال امستثمان

1.093

897

811

695

1.8

الثامنل  -تيايف امستثمان

2.288

2.461

2.482

2.308

6.0

التاسألل  -تنميل املوانيع

1.784

327

270

871

2.2

الألاش  -الألوملل واسةاتيجيال التنميل

1.115

1.553

1.283

1.693

4.4
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2011

2012

2013

2014

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

النابل املئويل

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

5.866

5.939

6.654

5.853

15.1

الثاايل عو  -تيايف الن والتجان

14.762

16.010

17.944

18.359

47.3

الثالث ت ت تل عو ت ت ت  -تا ت ت تتخيف سياست ت تتال وتلبي ت ت تتال
ت نولوجيا املأللومال وامتصامل من أج التنميل

439

366

811

646

1.7

ال ابألت تل عوت ت  -أاو تتلل الت تتدنيب وبن تتا ،ال تتدنال
الوألب
على ماتوإ ُ

1.914

935

1.125

691

1.8

ا امال عو  -الأللم والت نولوجيا وامبت ان

352

174

360

749

1.9

الاا س ت ت تل عو ت ت ت  -ال ت ت تتدنال ا اتاجيت ت تتل ي أق ت ت ت
البلتتداد من تواً والبلتتداد الناميتتل غتتيف الاتتاحليل والتتدول
امزني ت تتل الصت ت تتغيف النامي ت تتل وامقتصت ت تتا ال الالت ت تتأليفل
هي لياً واملأل ضل للمخاط والصغيف

941

595

195

520

1.3

الا ت ت تتابألل عوت ت ت ت  -تألزي ت ت تتز ال ت ت تتدعم امل ت ت تتد نا
التج ت تتان ي و ت تتلب ول ت تتل التنمي ت تتل الوطني ت تتل و/أو
الونق ت تتال امست ت تةاتيجيل للة ت تتد م ت تتن الف ت ت ت ي أقت ت ت
املألزز
البلداد منواً ي سياق ا طان املت ام َّ

438

621

844

827

2.1

الثامنت ت ت ت ت تل عوت ت ت ت ت ت  -التوجي ت ت ت ت تتع التنفي ت ت ت ت تتذي وا ان
وودمال الدعم

2.862

2.168

2.408

1.542

4.0

جيم -التوزيع الجغرافي
 -38و ل الأل د املاضي ،ش دل اف ال التألاود الت ل وا تتا علتى املوتانيع األقاليميتل
ا اهاً تنازلياً بو عا وقد از ا ل حصل أض ي يا من جممتوع اف تال التألتاود الت ت  ،م ستيما
ي أع اب األزمل املاليل عا  2008أما حصل يسيا واىيل ا تا ئ ض تد ااتألوتت بألتد ماتتواها
املت تتدين ي ع تتا  ،2011ضيم تتا اخنفال تتت حص تتل أم ي تتا ال تيني تتل ومنل تتل البةت ت ال تتانيمن من تتذ
سنوال من النمو املل (ااا الو )4
عا  ،2011بألد
 -39وبلغ جمموع النف ال ي أض ي يتا (مبتا يوتم املوتانيع ال ل يتل وا قليميتل)  10.5م يتني
ومن ي عت تتا  ،2014أي أعلت تتى بنات تتبل  13ي املائت تتل مت تتن عت تتا ( 2013ااا ت ت امت تتدول )3
وانتفألت حصل أض ي يا من جمموع األعمتال املنفتذ ل وا تتا ي جمتال التألتاود الت ت متن  23ي
املائل ي عا  2013مل  27ي املائل ي عا 2014
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 -40وبل ت ت تتغ جمم ت ت تتوع النف ت ت تتال ي منل ت ت تتل يس ت ت تتيا واى ت ت تتيل ا ت ت تتا ئ  8.7م ي ت ت تتني ومن ي
عتتا  ،2014أي أق ت بناتتبل  8.6ي املائ تتل متتن ع تتا  2013وبلتتغ اص تتيب هتتذه املنل تتل م تتن
جممت تتوع األعمت تتال املنفت تتذ ل وا تت تتا ي جمت تتال التألت تتاود الت ت ت  22.4ي املائت تتل ي عت تتا 2014
م اب  23.5ي املائل ي عا 2013
 -41وبلتتغ جممتتوع النف تتال ي أم ي تتا ال تينيتتل ومنل تتل البة ت ال تتانيمن  3.2م يتتني ومن،
أي بةاجع اابتع  23ي املائل قياساً بألا  2013ومل ت ف الزيا ي اف تال املوتانيع ال ل يتل
لتألويا الةاجتع ي النف تال علتى املوتانيع ا قليميتل واخنفالتت حصتل هتذه املنل تل متن جممتوع
األعمال املنفذ ل وا تا ي جمتال التألتاود الت ت متن  10.1ي املائتل ي عتا  2013مل 8.1
ي املائل ي عا 2014
 -42وي أونوبتا ،نااتتت هنتا تاتتألل موتانيع قل يتتل قيتد التنفيتتذ ي عتا  ،2014بلتتغ جممتتوع
اف اهتتتا  1.2مليتتود ومن و لتتت هتتذه املوتتانيع بصتتون واوتتل مو ت وعاً متألل تاً بالناتتا انا
للبيااتتال اممنيتتل ي البوستتنل وا س ت  ،با ضتتاضل مل مو ت وع يو ت للناتتا انا بلغتتت جممتتوع
اف اتع  166 561ومناً ي ساد بييف ومي لود
الو 4
نفقات التعاون التقني حسب المنطقة2014-2005 ،
(ننابل مئويل من جمموع النف ال الانويل)

60

أض ي يا
ئ
ا
ا
اىيل
و
يسيا
Asia and the Pacific
Latinيمن
Americaال ان
ومنل لandالبة
أم ي ا ال تينيل
the Caribbean
أونوبا
Europe
املوانيع األقاليميل

50

Africa

40
In percentage

30
20

Interregional

10
0
2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

م حال :مل تت ت تتدن حصت ت تتل أم ي ت ت تتا الوت ت تتماليل ملذ مل تتألت ت تتد اات ت تتبت ا  0.4ي املائت ت تتل مت ت تتن جممت ت تتوع النف ت ت تتال ي
عا 2014

 -43وينبغ تتي أد تُ ت ت أ بياا تتال التوزي تتع امغت ت اي (الوت ت  4وام تتدول  )3م ةا تتل باملأللوم تتال
ال توان ي الف ت ع أل تتف متتن الفص ت الثتتاين ،و اوتتل التأللي تتال ال توان بو تتأد املوتتانيع ا قليمي تتل
وال ل يت تتل ومت تتن امت تتدي بامل حات تتل أد اف ت تتال املوت تتانيع ا قليميت تتل وال ل يت تتل ض ت تتل ،الت تتيت ُتث ت ت
تتو  61.2ي املائتتل متتن جممتتوع النف تتال ي عتتا  ،2014هتتي التتيت تؤوتتذ ي امعتبتتان واتتاب
األاصتتبل ا قليميتتل أمتتا النف تتال علتتى املوتتانيع األقاليميتتل التتيت توتتان ضي تتا البلتتداد و/أو املنتتاطق
املاتفيد ضتُاج بو منفص  ،ومن مث قد م تنأل ي حااب األاصبل ا قليميل
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 -44ويواوت ت األوا ت تتا  ،ي ملط تتان است تةاتيجيتع املتألل تتل بت تتدة ا تتدمال ي جم تتال التأل تتاود
الت  ،منح األولويل ألق البلداد منواً ضفي عا  ،2014بلغت اف ال التألاود الت لدعم أق
البل ت تتداد منت ت تواً 15.4ملي ت تتود ومن ونغ ت تتم ح ت تتدوث ت اج ت تتع بامل انا ت تتل م ت تتع ما ت تتتوإ النف ت تتال ي
عا ( 2013بنابل  5ي املائتل) ،ضتفد اصتيب أقت البلتداد منتواً متن اف تال التألتاود الت ت لتت
ما تتت بنا تتبل  40ي املائ تتل م تتن جمم تتوع النف تتال بت ت ملد النف تتال از ا ل بأل تتا الو تتي ،ي
عتتا ( 2014بناتتبل  3.4ي املائتتل) م انا تلً مبتوستتل اف تتال التألتتاود الت ت ي أق ت البلتتداد من تواً
و ت ل ضتتة ا م ت ستتنوال األوتتيف ( )2014-2010وي عتتا  ،2014مل يتلتتق الصتتندوق
امستتتئماين لصتتاا أق ت البلتتداد من تواً ستتوإ ماتتامهل واحتتد مببلتتغ  72 235ومن متتن هولنتتدا
ونمتتا أنتتدل الف ت  7متتن م ت ن جمل ت التجتتان والتنميتتل  )61- (523ضتتفد البلتتداد املت دمتتل
وغيفهتتا متتن الو تنا ،ا منتتائيني متتن ذوي امستتتلاعل متتدعوود مل مواوتتلل املاتتامهل ي الصتتندوق
امستئماين لصاا أق البلداد منواً
امدول 3
نفقات التعاون التقني بحسب المنطقة2014-2011 ،
(برمف الدومنال)

المجموع
أض ي يا

(أ)

يسيا واىيل ا ا ئ

(أ)

أم ي ا ال تينيل ومنل ل البة ال انيمن
أونوبا

(أ)

أم ي ا الوماليل

(أ)

املوانيع األقاليميل

حصل أق البلداد منواً من ا

(أ)

2011

2012

2013

2014

املبلغ

املبلغ

املبلغ

املبلغ

النابل املئويل

39.073

36.311

40.549

38.780

100.0

9.188

9.363

9.312

10.526

27.1

5.287

7.268

9.521

8.700

22.4

5.054

4.701

4.093

3.160

8.1

799

784

717

1.183

3.0

-

-

-

167

0.4

18.746

14.194

16.815

15.045

38.8

14.185

15.201

16.240

15.358

39.6

(أ) يوم جمموع النف ال املوانيع ا قليميل وال ل يل حص اً

املألزز نرليتل نئياتيل لت تدة املاتاعد الت نيتل املتصتلل
 -45يألةف اتفاق أن ا با طان املت ام َّ
بالتجتتان مل أق ت البلتتداد من تواً ،ويتتدعو امتفتتاق األوا تتتا مل ت ثيتتف ماتتامهتع ي هتتذا ا طتتان
وتألزيزه تتا وي ع تتا  ،2014واوت ت األوا ت تتا املو تتاننل ي تنفي تتذ أاو تتلل ا ط تتان املت امت ت م تتن
و ت ل تناتتيم حل تتال عم ت للتوعيتتل بألمليتتل ا طتتان ،وملج ت ا ،حتتتديثال للدناستتال التوخيصتتيل
للت ام التجاني ،وبلون موانيع من الفئل  2وتنفيذها
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 -46وضيمتتا يتأللتتق مل تتال الألم ت التوعويتتل ،اُاتتم ي عتتا  2014حتتدث ملقليمتتي ي غامبيتتا
بو تتأد ااأل اس تتال اتف تتاق تيا تتيف التج تتان ا تتا مبنام تتل التج تتان الألاملي تتل عل تتى ما تتائ الألب تتون
ا قليمتتي أمتتا بالناتتبل لتةتتديثال الدناستتال التوخيصتتيل للت ام ت التجتتاني ،ض تتد أح ت ز ت تتد
بالنابل ماتل متن أقت البلتداد منتواً ي عتا  ،2014مبتا ي ذلت ملأتاز حتتديا ناستل جيبتو،،
واملصا قل على املذن املفاهيميل لتةديا ناسل ملثيوبيا ووياغل مو وعي ناسيت ماا والنيجت ،
ضال ً عن تنايم حل ل عم لتناول ال يو ال ئيايل ي جمال التخلتيص اممنتي وملجت ا،ال الألبتون
ي متتاا ،وحل تتل عم ت للتصتتديق علتتى حتتتديا ناستتل موزمبيتتق وبالناتتبل لبلتتون وتنفي تذ موتتانيع
الفئل  ،2قد األوا تا عماً نبيفاً ي هذا الصد و ومال جيبو ،وغامبيا والانغال

ثالث ا -الهيكل وسير العمل
ألف -متابعة تنفيه القرارات الحكومية الدولية
 -1الترشيد المواضيعي
 -47ي عتتا  ،2014واوتتلت األمااتتل ج و هتتا ال اميتتل مل اوتتد متتن التجتتز وتوطيتتد أاوتتلل
التألتتاود الت ت وتُألمتتم قائمتتل ال  17جمموعتتل مواضتتيأليل نوثي تتل عم ت غتتيف ن يتتل للف قتتل الألاملتتل
وحتت ت تتدَّث هت ت تتذه
(ااا ت ت ت ُ )http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dommisc2011d1_en.pdf
ُّألب املاؤولل عن ن جمموعتل لتالتمين ا األاوتلل امانيتل وامل ةحتل
الوثي ل بااتاا من جااب الو َ
استجابل للللبال الوان من املاتفيدين
 -48وللةد من عد الصنا يق امستئماايل وتوحيد األاولل ،وتباتيل هي ت التألتاود الت ت
ل وا ت تتا وتنايم تتع ،تتال تتمن وثي تتل الألمت ت م ةح تتال ل تتدم املو تتانيع األقاليمي تتل وا قليمي تتل ي
الص تتنا يق امس تتتئماايل املتأل تتد امل تتا ني واملتأل تتد الا تتنوال وتال تتمنت الوثي تتل ،عل تتى ما تتتوإ
األنقا  77 ،مو وعاً أقاليمياً و 25مو وعاً ملقليميتاً ي عتا  2014وم تتدو املوتانيع املمولتل
م ت تتن ب ا ت تتام األم ت تتم املتة ت تتد ا من ت تتائي ومو ت تتانيع حا ت تتاب التنمي ت تتل ض ت تتمن عملي ت تتل التص ت تتنيف ي
جمموع تتال ،اا ت اً ألمل تتا ختال تتع ل واع تتد مل اني تتل ومالي تتل خمتلف تتل ع تتن تلت ت ال تتيت ختال تتع تتا مو تتانيع
الصنا يق امستئماايل
 -49وتألتتول األمااتتل جزئي تاً ي توطيتتد موتتانيع التألتتاود الت ت علتتى عتتم او ومتتال املا تتل وه تي
تتص ت بااتاتتا باملتتا ني لللتتب ا ذد بتتفغ ق موتتانيع أو ملعتتا متتدضوعال أو ا ت مبتتالغ متب يتتل مل
أاوتتلل أوت إ وم ت تتو األمااتتل تتذه الألمليتتال ملم بألتتد مواض تتل ن يتتل متتن املتتا ني وي عتتا ،2014
أغل تتت األماا تتل ماليت تاً  56موت ت وعاً وضتة تتت  59موت ت وعاً جدي تتداً (ل طت ت ع عل تتى مأللوم تتال ع تتن
املوتانيع امديتد واملغل تل ي عتتا  ،2014ااات الوثي تل  ،TD/B/WP/272/Add.2امتدول  )12وبلتتغ
جمموع املوانيع التنفيذيل اليت ت تبتت علي تا اف تال  210موتانيع ي عتا  ،2014وهتو ذال عتد ها
ي عا  ،2013ل ن ا أق من عا  2008عندما بدأل ا ج ا،ال ال اميل مل اود من التجز
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 -50واستتتم ط توال ع تتا  2013ت شتتيد األاو تتلل املنفتتذ ي ملطتتان ن ت جمموعتتل مواض تتيأليل،
وتوحي تتد املو تتانيع ي ملط تتان و تتنا يق اس تتتئماايل مواض تتيأليل واس تتتم طت توال ع تتا  2014ت ش تتيد
األاوتتلل املنفتتذ ي ملطتتان ن ت جمموعتتل مواضتتيأليل ،وتوحيتتد املوتتانيع ي ملطتتان وتتنا يق استتتئماايل
مواض تتيأليل ض تتد ع ف تتت ش تتألبل امس تتتثمان واملو تتانيع م تتث ً عل تتى تنفي تتذ اس تةاتيجيل اعتُم تتدل ي
عتتا  ،2008تاتتتند مل مل ت املنتتت األساستتي ،ومل ت ت نولوجيتتا املأللومتتال املألتتزز ،ومل ت ملقامتتل
الوتتب ال والو ت انل ،األم ت التتذي ياتتاعد ي ت شتتيد وتألزيتتز أاوتتلل التألتتاود الت ت التتيت تنفتتذها
وما يألنيع ذل عملياً هو بلون مو وع جامع لبنا ،ال دنال ي جمال امستثمان من أج التنميل
ويوتتم هتتذا املو ت وع املتألتتد الاتتنوال واملتألتتد املتتا ني سلاتتلل قيمتتل متتن املنتجتتال وا تتدمال
املت املت ت تتل ي جمت ت تتال امست ت تتتثمان واألعمت ت تتال وسمت ت تتع أاوت ت تتلل التألت ت تتاود الت ت ت ت املنفت ت تتذ ي ملطت ت تتان
اجملموعال  6و 7و 8و 9ضمن وندوق استئماد مواضيألي واحد
 -2أوجه التآزر بين األراان الثالثة لعمل األونكتاد
 -51م ت تزال األاوتتلل التتيت يالتتللع تتا األوا تتتا ي جمتتال التألتتاود الت ت تنتتز علتتى حتلي ت
الاياستتال وت تتدة املوتتون وبنتتا ،ال تتدنال البو ت يل واملؤساتتيل ووض تاً ملتتا ون ي الف ت تني 178
و 217من اتفاق أن ا ،وما أندتع الف  1من م ن جمل التجان والتنميل نقم )61- (523
الص تتا ن ي أيلول/س تتبتمرب  ،2014تواو تتلت ام تتو ال امي تتل مل ض تتماد حت ي تتق ق تتدن أن تترب م تتن
امتااق بني ب ام التألاود الت والألم التةليلي والألم املتأللق ببنا ،تواضق اننا،
 -52ويتُتربز الألديتتد متتن األاوتتلل املنفتتذ ي عتتا  2014أوجتتع تتترزن قويتتل بتتني األننتتاد الث ثتتل
لألم األوا تا املواضيألي ضفي جمال الأللم والت نولوجيا وامبت ان مث ً ،ياتتم ملجت ا ،عمليتال
استأل اا الاياسال الوطنيل املتألل تل بتالأللم والت نولوجيتا وامبت تان وت تيم عمليتال امستتأل اا
هتتذه أ ا ،اُاتتم امبت تتان ي البلتتداد الناميتتل ،يوتتذ ي امعتبتتان اتتتائ البةتتوث املتألل تتل بتاتتخيف
سياست تتال الأللت تتم والت نولوجيت تتا وامبت ت تتان مت تتن أج ت ت التنميت تتل ،والتجت تتانب والت تتدنو املتبا لت تتل ي
مناقو ت تتال اجتماعت ت تتال ا ت ت تربا ،وامجتماعت ت تتال او ومي ت تتل الدوليت ت تتل املتألل ت ت تتل باياست ت تتال الأللت ت تتم
والت نولوجيا وامبت ان ،مبا ي ذل اجتماعال منل امستثمان واملوانيع والتنميل ،واللجنل املألنيل
بتاتتخيف الأللتتم والت نولوجيتتا ألغت اا التنميتتل وتنات اجتماعتتال ا تربا ،وامجتماعتتال او وميتتل
الدوليت تتل بت تتدونها ي است تتتنتاجال عمليت تتال امست تتتأل اا الوطنيت تتل صت تتو جواات تتب ت تتد مت تتن
سياس تتال الألل تتم والت نولوجي تتا وامبت تتان وه تتذه املأل تتانف ال تتيت ي تا تتب ا األوا ت تتا م تتن وت ت ل
عمليتتال امستتتأل اا تثت ي أيالتتا تتتوإ بت ام بنتتا ،ال تتدنال ي البلتتداد الناميتتل ضتتاملوا التألليميتتل
التتيت س ت ي ملعتتدا ها لرباتتام جديتتد لبنتتا ،ال تتدنال والوتتب ال ي ملطتتان حاتتاب التنميتتل ،علتتى
سبي املثال ،تاتفيد نثيفاً من التجانب امل تابل ي ب اام امستأل اا
 -53وهنا مثال حديا ي جمال امستثمان واملوانيع ،هو منتدإ امستتثمان الألتاملي ال ابتع،
التتذي ُع تتد ي تو ت ين األول/أنتتتوب  ،2014وضتتم  3 000متتن أوتتةاب املصتتلةل ي تنميتتل
امستثمان للمواننل ي  50حدثاً ي ملطان املنتدإ وقد اسةشدل املناقوتال بالألمت التةليلتي
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ل وا تا  ،مث ت ي امستتثمان الألتاملي لألتا  ،2014التذي استتُخد نوثي تل مأللومتال أساستيل
وسيات م ملختص ال ستا ،لنتتائ اجتمتاع املائتد املاتتدي
ي اجتمتاع املائتد املاتتدي التوزاني ُ
بدونه ي ملث ا ،املؤُت الدوا الثالا لتموي التنميل الذي ستيأل د ي أ يت أبابتا ي الفتة متن 13
مل ُ 16توز/يولي ت تتع  ،2015وي م ت تؤُت قم ت تتل األم ت تتم املتة ت تتد معتم ت تتا ول ت تتل التنمي ت تتل مل ت تتا بأل ت تتد
عتتا  2015امل ت ن ع تتده ي ايويتتون بالوميتتال املتةتتد األم ي يتتل ،ي الفتتة متتن  25مل 27
أيلول/ستتبتمرب  2015ونتتاد املنتتتدإ أيال تاً مبثابتتل ف ت أقتتيم بالتألتتاود متتع األوستتام األنا قيتتل
ط ت ق موتتانيع متتا نتتربإ ،مث ت ول تتل األمتتاث لتةلي ت سياستتال امستتتثمان املوج تتل تتو
التنميل وأويفاً ،أتاو املنتدإ ض ول ل ضل ع بأاولل هامل ي جمال بنا ،ال دنال ،مبا ي ذل
حل ال عم ت و ل ستثمان وع ا أل لل امستثمان
شعب
 -3التعاون بين ال ُ

 -54واولت منل استتأل اا املوتانيع( )5امضتل ع بتدونها املنتزي باعتبانهتا انليتل الداوليتل
الوألب بوتأد ال التايا املتألل تل بالتألتاود الت ت و تمتع اللجنتل
اليت ت ف امتااق والتألاود بني ُ
حاب امقتالا ،ملناقول ال الايا املتصلل بف ان التألاود الت  ،مبا ي ذل ألع األموال وتوزيأل تا
واملواض ل على م ةحال املوانيع امديد ويتواو أعالا ،منتل استتأل اا املوتانيع (أي ج تال
الوألب) متع ائت التألتاود الت ت بوت منتتام بوتأد أليتع ال التايا املتصتلل بتة يتق
الوو ي ُ
امتااق ي تنفيذ أاولل التألاود الت

 -55وواو تتلت ُش تتألب األوا ت تتا تألزي تتز التأل تتاود ضيم تتا بين تتا ي ع تتا  2014لتنفي تتذ أاو تتلل
التألاود الت بفألاليل ض د عملت شألبل امستثمان واملوانيع مث ً مع شألبل أض ي يتا وأقت البلتداد
منواً والربام ا اول عتدا أ لتل استتثمان ملل ةوايتل لبوتتاد وايبتال ويألتد املأل تد امضةاضتي مثتامً
الوتتألب ضفتتي عتتا  ،2014أنمت املأل تتد بنجتتاو مو ت وعاً مدتتتع
يوت علتتى التألتتاود املثم ت بتتني ُ
ث ت ت ث س تتنوال ي تتدف مل تألزي تتز ق تتدنال التةلي ت ت الاياس تتا ،للتة تتديال الألاملي تتل ال ئيا تتيل ي
جامألتتال أحتتد البلتتداد الناميتتل ،بفال ت التألتتاود الوثيتتق بتتني الوتتألبتني املتتذنونتني ون ت متتن شتتألبل
الألومل تتل واست تةاتيجيال التنمي تتل وش تتألبل التج تتان الدولي تتل ي الا تتلع وا تتدمال والا تتلع األساس تتيل
نما افذل الوألبتاد األويفتاد وشألبل الت نولوجيا واللوجاتيال مو وعاً موتةناً بألنتواد "تنميتل
ال دنال من أج تيايف التجان الفلالينيل"
 -4التعاون بين الوااالت
 -56ي تاتتي تألزيتتز التألتتاود بتتني الونتتامل أمهيتتل لزيتتا نفتتا ،استتتخدا متوان التألتتاود الت ت
وحت يق أث عملي أأع ي البلتداد املاتتفيد و تذه املاتألل أمهيتل واوتل ي التصتدي للتةتديال
املأل د اليت تل ح ا ولل التنميل ملا بألد عا 2015

__________

()5
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الوتألب مختتاذ قت انال ألاعيتل بوتأد عمليتال املاتاعد الت نيتل
منل استتأل اا املوتانيع هتي انليتل املوتةنل بتني ُ
وأاولل ألع األموال اليت يالللع ا األوا تا وقد حد األمني الألا ل وا تتا ي عتا  2008اوتصاوتال
هذه اللجنل
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 -57وقتتد واو ت األوا تتتا تألزيتتز تألاواتتع متتع املنامتتال الدوليتتل األو ت إ ي تنفيتتذ وتتدمال
التألتتاود الت ت  ،مبتتا ي ذل ت متتن و ت ل جمموعتتل األمتتم املتةتتد املوتتةنل بتتني الونتتامل واملألنيتتل
بالتج تتان وال تتدن ا اتاجي تتل (ل طت ت ع عل تتى تفاو تتي األاو تتلل املنف تتذ ي ع تتا  ،2014ااات ت
الفص ت الثالتتا ،الف ت ع بتتا )،وم تتن األمثلتتل األو ت إ التألتتاود م تتع منتتز التجتتان التتدوا ي تنفي تتذ
موت ت وع ن تتول م تتن امحت تتا األونويب ل تتدعم تنمي تتل التج تتان وال ل تتاع ا تتا ي زمب تتابوي وأاو تتأ
األوا تتتا ش ت انل متتع الصتتندوق املوتتة للاتتلع األساستتيل وم تتتب املمث ت الاتتامي املأل ت بأق ت
البلداد منواً والبلداد الناميل غيف الااحليل والدول امزنيل الصغيف الناميتل ،ي تنفيتذ موت وع يتأللتق
بتيا تتيف امس تتتثمان ي س ست ت قيم تتل الا تتلع األساس تتيل ي البل تتداد النامي تتل غ تتيف الا تتاحليل وق تتد
ُتخالت ام و املوةنل ذه الونامل الث ث عن التزا جوه ي من جااب البلداد الناميل غيف
الااحليل قب وأثنا ،مؤُت األمم املتةتد الثتاين املألت بالبلتداد الناميتل غتيف الاتاحليل ،التذي ُع تد
ي ضيينتتا ي توت ين الثتتاين/اوضمرب  2014وي جمتتال املل يتتل الف يتتل ،عمت األوا تتتا عتتن نثتتب
متتع منام تتل األمتتم املتة تتد للتنميتتل الص تتناعيل لتتدعم التص تتنيع اىلتتي ل وي تتل ي البلتتداد النامي تتل
وي جم تتال الألل تتم والت نولوجي تتا ،نثت تيفاً م تتا تُنف تتذ بت ت ام الت تتدنيب وا تتدمال امستو تتانيل املتألل تتل
بت نولوجيت تتا املأللومت تتال وامتصت تتامل وا و ت ت و ال ت تتااوين بالو ت ت انل مت تتع منامت تتال مث ت ت احتت تتا
امتصامل الدوا ومنل األمم املتةد لل ااود التجاني الدوا ،ضال ً عن ا يئال ا قليميل
 -5الطلبات الواردة من البلدان النامية
 -58تواو األماال حتتديا عمليتل ميتع ال ائمتل ا نشتا يل لللبتال املاتاعد ال يتل التيت تل اهتا
األوا تا ي الفة  ،2015-2013حيا س ي تألميم ا نوثي ل عمت غتيف ن يتل وتا ن عتن الف قتل
الألاملتتل (ااا ت  )http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dommisc2013d1_en.pdfوم ي تزال عتتد
الللبتتال ي از يتتا وال ائمتتل أ ا مفيتتد ي حتديتتد احتياجتتال املاتتتفيدين وأولويتتاهتم بل ي تتل شتتفاضل،
وينبغي أد تاةشد ا ام ال املا ل ضيما تتخذه من ق انال بوأد ختصيص ماتامهاهتا وض تاً للتووتيل
ال ت ت ت توان ي الف ت ت ت ت  9م ت ت تتن م ت ت ت ت ن جمل ت ت ت ت التج ت ت تتان والتنمي ت ت تتل  )61- (523الص ت ت تتا ن ي أيلت ت ت تتول/
سبتمرب 2014
 -59وياألى األوا تا  ،قدن ا م اد ،مل تلبيل الغالبيل الألامى من طلبال املااعد ل تن
حي تتدث أحياا تاً أد ي تتود ال ت س تتلبياً با تتبب ا تتص امل توان وه تتذا م تتا ح تتدث ي جم تتال عملي تتال
استتتأل اا سياستتال الأللتتم والت نولوجيتتا وامبت تتان ،وعمليتتال استتتأل اا سياستتال امستتتثمان،
وب اتتام تلتتوي األعمتتال (ملمربيتيت ) ،وتنيتتب ااتتامي التاتتجي ا ل تتةوين والتناتتيم ا ل تتةوين،
حيتتا م زال الألديتتد متتن الللبتتال مألل تاً باتتبب ا تتص التمويت ونتتاد ذلت أيالتاً حتتال املأل تتد
امضةاضي ي عا  ،2014حيا مل تتان تلبيتل ستوإ  15طلبتاً متن أوت  22طلبتاً ون ل متن
بلداد أض ي يا جنوب الصة ا،
 -60وتواو األماال الاألي ولتف ستب جديتد لتة يتق أقصتى استتفا ن نتل متن موان هتا
اىتتدو  ،مبتتا ي ذلت عتتن ط يتتق حوتتد متوان ملضتتاضيل متتن وت ل التألتتاود متتع املنامتتال ا منائيتتل
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األو إ وتلبيق ت نولوجيا املأللومال وامتصتامل ي ت تدة وتدمال التألتاود الت ت ضفتي جمتال
اتفاقال امستثمان الدوليل ،على سبي املثال ،يبةا األوا تا استخدا البا اوتي عترب شتب ل
ا اةاتت لت بل جمموعتال املتتدنبني الالتئيلل الألتد بالبلتد التذي تتنام ضيتع حل تل الألمت ا قليميتل
وهنا أ وال تأللم جديد ست ي تلوي هتا باستتم ان ي ملطتان ب اتام التتدنيب متن أجت التجتان ،
مثت استتتخدا التتتأللم ا ل تتةوين والتتتأللم بواستتلل ا تتاتف اىمتتول لتألزيتتز امستتتفا متتن الرباتتام
غيف أاع اا اً للللب الوديد على التألاود الت ل وا تا وي ضو ،املاامهال ال بيف أو ً من
البلتتداد املتل يتتل افا ت ا ،ضتتفد متتن الال ت وني للغايتتل أد يزيتتد املتتا ود عم تتم املتتاا لتلبيتتل طلبتتال
البلتتداد الناميتتل علتتى وتتدمال املاتتاعد متتن األوا تتتا ومتتا مل يتة تتق ذلت ضتتفد التألتتاود الت ت
سيا قاو اً عن تلبيل احتياجال البلداد الناميل ،وباألوص أق البلداد منواً
 -61وي عتتا  ،2014طتتون األوا تتتا منتجتتال وموتتانيع مبت ت لتلبيتتل احتياجتتال البلتتداد
الناميل ضفي جمال امستثمان واملوانيع ،على سبي املثال ،اضللع األوا تا بالتألاود مع منامتل
األمم املتةد ل غذيل والزناعل والصندوق الدوا للتنميل الزناعيل والبنت التدوا ،باوتبتان ميتداين
ملبتتا ئ امستتتثمان الزناعتتي املاتتؤول ملضتتاضل مل ذلت  ،أُطل تتت قاعتتد بيااتتال جديتتد ل وا تتتا
بوت ت تتأد اتفاقت ت تتال امست ت تتتثمان الدوليت ت تتل ،حتت ت تتت است ت تتم "متصت ت تتفح اتفاقت ت تتال امست ت تتتثمان الدوليت ت تتل"
( )http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIAوتألد قاعد البيااال هتذه أ ت جمموعتل عامليتل
لنص تتو املألاه تتد وتت تتيح موقألت تاً منزيت تاً لنو ت املأللوم تتال املتألل تتل باتفاق تتال امس تتتثمان الدولي تتل
وي جم تتال التج تتان وال ال تتايا امنا تتاايل ،أس ت ت م ال تتدلي التألليم تتي ل وا ت تتا ي ملث ت ت ا ،األ بي تتال
اىدو املتوض عن ال وابل املفاهيميتل والنا يتل والتج يبيتل بتني تنميتل التجتان وال التايا امناتاايل،
وتل ى تأييداً قوياً من هيئل األمم املتةد للمااوا بني امناني وُت ني امل أ

 -6التنفيه المستمر ألساليب اإلدارة القائمة ملى النتائج

 -62أوبةت الوثي ل املألنوال "املبا ئ التوجي يل لتلبيق ا ان ال ائمل علتى النتتائ ضيمتا يتأللتق
مبوانيع التألاود الت " ،اليت ُعممتت علتى التدول األعالتا ،ي نتااود األول /ياتمرب  ،2012أ ا
ملزم ت تتل ممي ت تتع م ت تتدي ي املو ت تتانيع ،حي ت تتا ق ت تتن م امسةش ت تتا ت تتا ي تص ت تتميم وتنفي ت تتذ األاو ت تتلل
()6
التوغيليل
 -63وأوبةت أليع وثائق املوانيع( )7امديد ل وا تا توم أط اً منل يل لإل ان ال ائمتل
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
__________

()6
()7
22

تا تتتند ه تتذه املب تتا ئ التوجي ي تتل مل أس تتاليب ا ان ال ائم تتل عل تتى النت تتائ املألم تتول تتا ي أماا تتل األم تتم املتة تتد
وامللب ل ي جمامل املااعد امل دمل من األوا تا
ضيما عدا املوانيع الصغيف جداً
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 -64وقد أبت شألبل امستتثمان واملوتانيع متث ً علتى استتخدا سلاتلل اتتائ قابلتل لل يتا ،
تاتتتند مل مؤش ت ال تتد وقابلتتل لل يتتا وق تتن حت ي تتا وذال وتتلل و تتد املتتد  ،ألغ ت اا
التخليل وال ود وا ان وحتديداً ،وضألت الوألبل مصفوضل مفصلل لل الألم تناب اوا ا
(مبا ي ذل اوا ا على وأليد بنتا ،ال تدنال) مل ( :أ) ا أتاز املتوقتع ي ملطتان وميتل األوا تتا
والللبال اىد الصا ن عن اممأليل الألامل( ،ب) ا طان امسةاتيجي للوألبل ) ( ،املنتجتال
األساستتيل للوتتألبل ) ( ،الف يتتق املاتتؤول عتتن ا أتتاز او ت الوتتألبل وس ت ي ملب ت ني املتتا ني متتن
و ل ملطان الوألبل لت ييم األ ا،
 -65وي ع تتا  ،2014واوت ت ب ا تتام اا تتا مل ان ال تتديود والتةليت ت امل تتاا تنفي تتذ ملط تتان ال و تتد
والت يتتيم التتذي أاوتتأه عتتا  2013ويُلبتتق هتتذا التتن امديتتد ال تتائم علتتى النتتتائ علتتى موتتانيع
املااعد الت نيل للرباام بصون من جيل وأوبةت أليع وثتائق موتانيع التألتاود الت ت للرباتام
تتالمن أط اً منل يل موفوعل مبؤش ال ي ا ا حت يق النتائ  ،وأاولل د لل ود والت ييم

 -7جمع األموال

 -66مثل جااب يو من جوااب تألزيتز التناتيم وا ان ي األوا تتا يت تبل بللتب جملت التجتان
والتنمي ت تتل ملع ت تتدا است ت تةاتيجيل األوا ت ت تتا ضيم ت تتا يتألل ت تتق جبم ت تتع التربع ت تتال وا ت تتوق موت ت ت وع ه ت تتذه
امس ت ت ت ت ت ت تةاتيجيل ،ال ت ت ت ت ت تتذي ُعم ت ت ت ت ت تتم عل ت ت ت ت ت تتى ال ت ت ت ت ت تتدول األعال ت ت ت ت ت تتا ،ي  22يذان/م ت ت ت ت ت تتان 2013
( ،)UNCTAD/OSG/MISC/2013/1ي يذان/م ت ت ت تتان وأيلول/س ت ت ت تتبتمرب  2014ي ملط ت ت ت تتان ال ت ت ت تتدونتني
الاتتابألل والاتتتني والثامنتتل والاتتتني للف قتتل الألاملتتل غتتيف أاتتع مل يتاتتن ملب ت ا اتفتتاق ،ملذ ت تالتتي التتدول
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

باء -اإلسهام في تحقيق االتساق ملى نطاق منظومة األمم المتحدة
 -67منذ ملاوا ،اجملموعل املوةنل بني ونامل األمم املتةتد واملألنيتل بالتجتان وال تدنال ا اتاجيتل
ي ايااد/أب ي  2007وملط ق ا ن ياً من قبت األمتني الألتا ل متم املتةتد أثنتا ،ااأل تا التدون الثاايتل
عو ملؤُت األمم املتةتد للتجتان والتنميتل (األوا تتا الثتاين عوت ) ي اياتاد/أب ي  ،2008أةتت
هذه اجملموعتل ي بلتوني األهتداف ال ئياتيل الث ثتل التاليتل( :أ) تألزيتز ون التجتان وال تدنال ا اتاجيتل ي
جمتال املاتتاعد الت نيتتل املت املتتل امل دمتتل متتن األمتتم املتةتتد ؛ (ب) ضتتماد التناتتيق ضيمتتا بتتني الونتتامل
ي ملطان مل "توحيد األ ا"،؛ ( ) تألزيز نوابل امتصتال بتني الونتامل غتيف امل يمتل وامل اتتب ال ل يتل
التابألل ل مم املتةد
 -68وُتث ت اجملموع تتل املو تتةنل ،ال تتيت يتزعم تتا األوا ت تتا  ،يلي تتل مو تتةنل ب تتني الون تامل تال تتم
ونامل م يمل وأو إ غيف م يمل متن ونتامل مناومتل األمتم املتةتد وتالتللع بوميتال وتتمتتع
رب ضنيل ي جمال التجان الدوليل وال لاعال ا اتاجيل وتتألف اجملموعل املوةنل بتني الونتامل
حالي تاً متتن اللجتتاد ا م ت ا قليميتتل ل متتم املتةتتد  ،ومنامتتل األمتتم املتةتتد ل غذيتتل والزناعتتل،
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ومنامت تتل الألم ت ت الدوليت تتل ،وامحتت تتا الت تتدوا ل تصت تتامل ،واألوا تت تتا  ،وب ات تتام األمت تتم املتةت تتد
ا منائي ،ومنل األمم املتةد لل ااود التجاني الدوا ،ومنامل األمتم املتةتد للتنميتل الصتناعيل،
وب اام األمم املتةد للبيئل ،وم تب األمم املتةد دمال املوانيع ،ومنامل التجان الألامليل
 -69قد اُام اجتماعاد للمجموعل املوةنل بتني الونتامل ي  9أيلول/ستبتمرب و 29توت ين
األول/أنتتتوب  ،2014شت ع ملث مهتتا األوا تتتا ي عمليتتل ملاوتتا ،وتتندوق استتتئماين متألتتد املتتا ني
دف تألزيز أاولل اجملموعتل املوتةنل بتني الونتامل علتى الصتأليدين الألتاملي وال لت ي مألتاً ومتن
املتووى أد يدعم هذا الصندوق امديد اجملموعل ي بلون مبا نال سياستاتيل منات ل ي اجملتامل
املواضيأليل ال ئيايل ل سةشا ا ي تنفيذ الربام املوةنل على الصأليد ال ل ي
 -70وعزز األوا تا نتذل تألاواتع متع الونتامل ال ئياتيل للمجموعتل ببتد ،عمليتل تتؤ ي مل
توج تتال سياستتاتيل موتتةنل نضيألتتل املاتتتوإ وي هتتذا الصتتد ُ ،وقألتتت علتتى ستتبي املثتتال متتذن
تفتتاهم م تتع منام تتل الألم ت الدولي تتل ي  4ن تتااود األول /يا تتمرب  ،2014هت تتدف مل ع تتم بل تتون
توج تتال سياس تتاتيل مو تتةنل وت ألت تتا مل عملي تتال مو تتةنل ب تتني الون تتامل لتة ي تتق املزي تتد م تتن
امتا تتاق واألثت ت عل تتى الص تتأليد ال لت ت ي وم تتن املتوق تتع أد تل تتمن التوو تتيال الاياس تتاتيل املو تتةنل
ل وا تا ومنامتل الألمت الدوليتل امحتياجتال امللةتل للة ومتال بوتأد املواضتيع ذال األولويتل
اليت ت تالي حلومً شاملل ،مث التجان والألمالل

 -1مشاراة األونكتاد والمجمومة المشتراة بين الوااالت في مبادرة "توحيد األداء"

 -71ضيما يلي عمليتال األوا تتا التيت افتذها ي ملطتان اجملموعتل املوتةنل بتني الونتامل علتى
الصأليدين الوط وا قليمي ،حتت الوألان املوة ملبا ن "توحيد األ ا"،
(أ) ممليات األونكتاد والمجمومة المشتراة بين الوااالت ملى الصعيد الوطني.
ي عت تتا  ،2014شت تتان األوا تت تتا والونت تتامل الو ت ت ي ل مت تتن اجملموع ت تل املوت تتةنل بت تتني
الونامل ي أط األمم املتةد ال ائمل للمااعد ا منائيل أو انب التخليل املماثلل التاليل:
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•

أفريقيذ ذذا ج تتزن ال م ت ت  ،وأل وني تتل تنزااي تتا املتة تتد  ،ونواا تتدا ،وزامبي تتا ،وس تتاد ت تتومي وب ينا تتيمن،
ونابو ضيف ي ،وال اميفود ،ولياوتو ،ومدغو  ،وموزامبيق؛

•

الدول العربية ولل ضلالني ،ومص ؛

•

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

•

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

•

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ملنوا ون ،وأونوغواي ،وبنما ،والالفا ون
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(ب) ممليات األونكتاد والمجمومة المشتراة بين الوااالت ملى الصعيد اإلقليمي
•

أفريقيا واولت اجملموعل املوتةنل بتني الونتامل موتاننت ا ي املبتا ن ا قليميتل املتألل تل
بالصتتناعل والتجتتان والووتتول مل األس تواق ،التتيت تتتتو تناتتي ا منامتتل األمتتم املتةتتد
للتنميل الصناعيل وتوان ضي ا ج ال من بين ا األوا تا

•

الذذدول العربيذذة ي الفتتة  ،2013-2012وتتممت ت ونتتامل تابألتتل للمجموعتتل
املوةنل بني الونامل ،هي :منامل الألم الدوليل ،ومنز التجان الدوليتل ،واألوا تتا ،
ومنام تتل األم تتم املتة تتد للتنمي تتل الص تتناعيل ،وب ا تتام األم تتم املتة تتد ا من تتائي ،موت ت وعاً
ملقليمياً للدول األعالا ،ي جامألل التدول الأل بيتل ي تدف مل ملنستا ،أستا لإلوت حال
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
الاياق ي عا 2014

•

أوروب ذذا ورابط ذذة ال ذذدول المس ذذتقلة .ي ع تتا  ،2014ش تتاننت اجملموع تتل املو تتةنل ب تتني
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

رابعا -االستنتاجات وآفاق المستقبل
 -72ي عا  ،2014عززل البلداد املت دمل والناميل علتى الاتوا ،بوت نبتيف ماتامهاهتا ي
أاوتتلل التألتتاود الت ت ل وا تتتا غتتيف أد جتتز،اً نبتتيفاً متتن تل ت الزيتتا أست م بتتع عتتد قليت متتن
البلداد
 -73ولالتتماد نفتتا ،استتتخدا امل توان ومالتتاعفل أث هتتا علتتى أنا الواقتتع ،واو ت األوا تتتا
حتاني هي أاولل تألاواع الت وسيفها وعلى وجع ا صتو  ،تنتزل ام تو علتى اوتد متن
ز أاولل التألاود الت و ميع األاولل ضتمن جمموعتال مواضتيأليل ،وتألزيتز أوجتع التترزن بتني
الوتتألب وبتتني الونتتامل ،وتلبيتتق أ وال
األننتتاد الث ثتتل لألم ت األوا تتتا  ،وتوطيتتد التألتتاود بتتني ُ
ا ان ال ائمتتل علتتى النتتتائ  ،وبلتتون منتجتتال مبت ت  ،واستتتخدا الت نولوجيتتا امديتتد لتةاتتني
تلبيل احتياجال البلداد الناميل
 -74وي ضتتو ،ولتتل التنميتتل ملتتا بألتتد عتتا  2015ال ا متتل ،يُنتات تزايتتد الللتتب علتتى التألتتاود
الت ت متتن البلتتداد الناميتتل ولتلبيتتل الألتتد املتزايتتد متتن الللبتتال وحتاتتني امستتتجابل للوضتتع ال تتائم
التتذي م يتاتتال ضيتتع للم توان املتاحتتل تلبيتتل الللتتب املتزايتتد ،سيواو ت األوا تتتا ج تتو ه لتةاتتني
ا ان الداوليتتل وتنفي تتذ التألتتاود الت ت  ،ملتما تاً ي اند ذات تتع م توان مالي تتل ملضتتاضيل م تتن امل تتا ني
الت ليتتديني واىتمل تتني ول تتذل ت تتدعو األماا تتل امل تتا ني م تتن البل تتداد املت دم تتل والنامي تتل مل مواو تتلل
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عم تتا املتتاا ل وا تتتا  ،س تيفاً علتتى التتزوم اميتتد التتذي حت تتق ي عتتا  ،2014وتألزيتتز ملم اايتتل
التنبؤ باملوان على و يامح ل وا تا بتخلتيل أاوتلتع ي جمتال التألتاود الت ت بوت أضالت
ي األمدين املتوسل والبأليد
 -75وسيواو األوا تا  ،اال قاً من ونه ال يا ي ي اجملموعتل املوتةنل بتني ونتامل األمتم
املتةتتد واملألنيتتل بال تتدنال ا اتاجيتتل ،املوتتاننل بنوتتام ي ال تربام املوتتةنل التتيت توضتتع ي ستتياق
مبتتا ن "توحيتتد األ ا "،وحت يتتق قيمتتل مالتتاضل ضي تتا وقتتد بتتدأ األوا تتتا عمليتتل اوتتا ،وتتندوق
استئماين متألد املا ني دف تألزيز أاولل اجملموعتل املوتةنل علتى الصتأليدين ال لت ي والألتاملي،
بغيتتل استتت مال امل توان املتاحتتل متتن و ت ل يليتتال ُتويت مبتتا ن "توحيتتد األ ا "،ومتتن املنتا ت  ،ي
سياق ولل التنميل ملا بألتد عتا  ،2015أد ي تد هتذا الصتندوق التدعم للمجموعتل املوتةنل ي
وت توني ن ي تتل أنثت ت تتومً للتج تتان وال تتدنال ا اتاجي تتل وي بل تتون مب تتا نال سياس تتاتيل منات ت ل ي
اجملتتامل املواضتتيأليل ال ئياتتيل التتيت سياةشتتد تتا تنفيتتذ ال تربام املوتتةنل علتتى الصتتأليد ال ل ت ي
واملا ود مدعوود مل عم هذه املبا ن وتزويدها مبا ي في من املوان
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