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 مجلس التجارة والتنمية
 االستراتيجي والميزانية البرنامجيةالفرقة العاملة المعنية باإلطار 

 الدورة الثالثة والسبعون
 2016أيلول/سبتمرب  7-5جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت 3البند 

استعراض أنشطة التعاون التقني التي يضطلع بها األونكتاد وتمويل هذه    
 األنشطة

 تقرير مقدم من األمين العام لألونكتاد  

 موجز  
مليتتوأل  و م متتن  39.6بلغتت النقاتتاإل الياليتتط ألالتتاط التتتتاوأل التاتت  ل وا تتتا   

م املائتتط عمتتا  ااتتت  2، أي بنستتبط أعلتتد راتتدام 2015 و ماإل الو يتتاإل املتةتتدع م عتتا  
م املائتط  23. واز ا إل النقااإل اهلا فط إىل  عت  أقتا البلتداأل ًتواس بنستبط 2014عليه م عا  
 (ASYCUDA)مليتتوأل  و م. وافتتتقن الناتتا  ايا للبيااتتاإل  18.9استتياس قتتدم  لتبلتتر مقمتتاس قي

رر زيهمتا  ترب رب التامن متن أالتاط  (DMFAS)اجلمر يط وااتا  إ امع التديوأل والتةليتا املتاا 
 .2015م املائط من جمموع النقااإل م عا   57التتاوأل التا  ل وا تا  واستربثرا بنسبط 

مليتتتوأل  و م م  34.7إل م الصتتتنا يال ا ئتماايتتتط ل وا تتتتا  وبلتتتر جممتتتوع املستتتا ا 
. وخقضتت 2014م املائتط عمتا  تاأل عليته م عتا   12، أي بنستبط قاتا راتدام 2015عا  

البلداأل املتادمط واملقوضيط األوموبيط إىل فد  بري املسا اإل اليت قادمها إىل األوا تتا . وعلتد 
دي للمستتا اإل املادمتتط متتن البلتتداأل الناميتتط فبلغتتت الناتي  متتن ،لتتت، استتتمر ا صتتا  التصتتاع

مليتتتوأل  و م. ومت لتتتت مستتتا اإل البلتتتداأل الناميتتتط، للمتتترع األوىل م  17.6مقمتتتاس قياستتتياس قتتتدم  
 التادين املاضين، أ تر من اصف املسا اإل اليت قلاتها الصنا يال ا ستئماايط ل وا تا .

 

 TD/B/WP/279 األم  املتةدع

ؤتمر األمم المتحدة م 
 لتجارة والتنميةل

Distr.: General 

27 June 2016 

Arabic 

Original: English 



TD/B/WP/279 

GE.16-10810 2 

ط علد املساعدع التانيط ل وا تا ،   يزال وعلد الرغ  من از يا  ملب البلداأل النامي 
األوا تا  غري قا م علتد قلبيتط ييتل الالبتاإل بستبب الايتو  املتتلاتط بالتمويتا. وقاتدم املنامتط 

مليتتوأل  و م إ،ا أيميتد قلبيتتط ييتتل الالبتتاإل التتوام ع  37.2أأل التنا  م التمويتتا قتتد يصتتا إىل 
أ تر فتدع أيضتاس عنتدما يتتزامن قزايتد  . وسيصبح ااصا التمويا2015-2013خالل القرتع 

ملتتب البلتتداأل الناميتتط للمستتاعدع التانيتتط املتصتتلط برب تتداد التنميتتط املستتتدامط متتل ااتت  التمويتتا 
املاتتد  متتتن اجلهتتتاإل املايتتتط التاليديتتتط إىل األوا تتتتا . وبغيتتط ستتتد ف تتتوع التمويتتتا التتتيت ييتوقتتتل أأل 

لتتتد قايتتال األ تتتداد، كتتت   األوا تتتتا  قتستتل م الستتتنواإل املابلتتتط ومستتاعدع البلتتتداأل الناميتتتط ع
 اجلهاإل املايط التاليديط والناشئط علد زيا ع مسا اهتا املاليط املادمط إليه.

واختتتتتتن األوا تتتتتتا  خاتتتتتواإل لزيتتتتتا ع قستتتتتن  ي تتتتتا وأ ا  التتتتتتتاوأل التاتتتتت   تتتتت  يضتتتتتمن  
 استتتتت دا  وإاقتتتتا. األمتتتتوال. وبوجتتتته ختتتتا ، التتتترإل األمااتتتتط جمموعتتتتط أ واإل األوا تتتتتا  جناعتتتتط

 UNCTAD Toolbox املوقتتتتل دع قيستتتتمد ّقتتتتتر د علتتتتد املستتتتتقيدينّ م وأالتتتتربإل خاجتتتتيط جديتتتت
اللتتب   ل وا تتتا ، وأ امإل قاعتتدع بيااتتاإل للالبتتاإل الرةيتتط املتتلاتتط بالتتتتاوأل التاتت  ل وا تتتا ، 
واقرتفتتتتت  ليتتتتط دويتتتتا جديتتتتدع لستتتتد ف تتتتوع التمويتتتتا. وييتوقتتتتل أأل قتتتتوفر  تتتتن  املبتتتتا ماإل اجلديتتتتدع 

ايتتتتط والبلتتتتداأل املستتتتتقيدع فهمتتتتاس أفضتتتتا للتتتتترل والالتتتتب م جمتتتتال التتتتتتاوأل التاتتتت  لل هتتتتاإل امل
، سيينلتترب علتتد ااتتا. املنامتتط إمتتام إ امع قائمتتط علتتد النتتتائ  2016ل وا تتتا  وقتتربثري . وم عتتا  

 لتتزيز ال امع الاائمط علد النتائ  م جمال قصمي  وقنقين امللاميل وزيا ع  ع  التايي  والتتل .
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 مقدمة  
أيعد  نا التارير ل   ييسر جمللس الت امع والتنميط استتراضه السنوي لسياستاإل أالتاط  -1

 التتاوأل التا  اليت يضالل هبا األوا تا .
وسيياد   نا التارير أيضتاس إىل القرقتط التاملتط املتنيتط بالمتام ا سترتاقي   وامليزاايتط الربااجميتط  -2

التاتت  التتتيت يضتتتالل هبتتتا األوا تتتا ، وفاتتتاس ل ف تتتا  املنصتتتو   لغتترل استتراضتتتها ألالتتتاط التتتتتاوأل
متن اققتا. أ ترا وم سلستلط متن املاترماإل التيت اختتن ا جملتس الت تامع والتنميتط  220عليها م القارع 

. ويوجتت  جملتتس الت تتامع والتنميتتط، م  تتن  املاتترماإل، ب  تتا  ققاعتتا (1)2015و 2008بتتن عتتام  
ا تتتا  واجلهتتاإل املستتتقيدع واملايتتط اإتملتتط م إمتتام القرقتتط التاملتتط التتيت أ تتتر قنايمتتاس بتتن أمااتتط األو 

 قل ا ايليط الرئيسيط للتلاوم فيما بن الدول األعضا  بلربأل ييل قضايا التتاوأل التا .
اقباع  2015، استمر خالل عا  2007منن عا   وعلد غرام ما جرى م السنواإل الساباط -3

 عن مريال قادمي اخلدماإل التاليط: ،اا. وقر يز أالاط التتاوأل التا  ل وا تا هن  املسام املز وج م ا
ختتتتدماإل املستتتتاعدع التانيتتتتط إىل البلتتتتداأل واملنتتتتامال املستتتتتقيدع عتتتتن مريتتتتال قنقيتتتتن  )أ( 

ممولتط متن الصتنا يال ا ئتماايتط ومتن امليزاايتط  ،ملتاميل علتد الصتتيد األقتاليم  والقليمت  والااتري
 دع؛التا يط ل م  املتة

خدماإل التدع  علتد الصتتيد الااتري م إمتام إجتالة أالتاط األمت  املتةتدع  )ب( 
 التنقينيط ألغرال التنميط وهن  ّقوفيد األ ا ّ.

وم إمتتتام جمموعتتتط األمتتت  املتةتتتدع الًائيتتتط، واجتتتا األوا تتتتا  التتتدعوع إىل  متتت  الو تتتا إل غتتتري  -4
فتتا س علتد الصتتيد الااتري، و تنلت زيتا ع  جمتاس أالاط األم  املتةدع للمستاعدع الًائيتط أمر املايمط م 

 .بالت امع الترب يد علد املساعدع اليت قادمها األم  املتةدع م جمال الت امع واجملا إل ،اإل الصلط

 مصادر تمويل التعاون التقني الهي يضطلع به األونكتاد -أوالا  
وَّل أالاط  -5  التتاوأل التا  اليت يضالل هبا األوا تا  من املصدمين الرئيسين التالين:دي

مسا اإل الصنا يال ا سئتماايط، وقت  املسا اإل الاوعيط اليت قادمها فرا ى  )أ( 
احل وماإل، واملقوضيط األوموبيط، ومناومط األم  املتةدع وغري ا من املناماإل الدوليتط، واجلهتاإل 

  اخلا  والتا  إىل الصنا يال ا ستئماايط ل وا تا ؛املايط م الاااعن
 براام  األم  املتةدع التا ي للتتاوأل التا  وفساب التنميط. )ب( 
__________ 

، 2010( لتتتتتتتتتتتتتا  57-) 504، و2009( لتتتتتتتتتتتتتا  56-) 498، و2008( لتتتتتتتتتتتتتا  55-) 495املاتتتتتتتتتتتترماإل  (1)
( 61-) 523، و2013( لتتا  60-) 520، و2012( لتتا  59-) 515، و2011( لتا  58-) 510و

 .2014لتا  



TD/B/WP/279 

GE.16-10810 4 

 مساهمات الصناديق االستئمانية -ألف 
إأل املسا اإل الاوعيط الياليط اليت قياد  إىل الصنا يال ا ستتئماايط ل وا تتا    ن تن  -6

، 2015الاط دحد ع، وختضل لتالبتاإل فتا ع بتن ستنط وأخترى. وم عتا  التنبؤ هبا، وختص  أل
م  12بنستتتبط قاتتتا أي مليتتتوأل  و م،  34.7بلتتتر جممتتتوع املستتتا اإل م الصتتتنا يال ا ستتتتئماايط 

إىل  2015. ويتتزى افقتال املستا اإل م الصتنا يال ا ستتئماايط م عتا  2014عا  ن املائط ع
 (.1داأل املتادمط واملقوضيط األوموبيط )الل ا ا فقال ال بري م مسا اإل البل

  1الل ا 
  2015-2010مصادر المساهمات في الصناديق االستئمانية لألونكتاد، 

 ()بآ د الدو ماإل

 

  قلتتتما مستتتا اإل األمتتتراد التالتتتتط  2010املستتتا اإل م الصتتتنا يال ا ستتتتئماايط ل وا تتتتا  لتتتتا   :مالفاط
 لتااس  الت اليف عن مريال براام  األم  املتةدع الًائ .

 دع لل ربا  املتاوان.  قلما املسا اإل امل صصط لرباام  األم  املتة *
تول ،اقيتاس متن عائتداإل الاترول  ** اجلز  األ رب من األالاط املنقنع م البلداأل التيت قتدمت املستا اإل ني

 أو املنح املادمط من املؤسساإل املاليط الدوليط.
 (.TD/B/WP/279/Add.2) 11لالمالع علد التقاجيا، ااار املرفال التاين، اجلدول  ***
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متتا نتتتا مليتتوأل  و م،  8.6، بلتتر جممتتوع مستتا اإل البلتتداأل املتادمتتط 2015وم عتتا   -7
. وييتد  نا املستوى ثاين أخق  مستوى ملستا اإل 2014م املائط عن عا   29بنسبط  ااصاااس 

. واتي تطس لتنلت، فات  2013أعلد من مستتوى عتا  و و البلداأل املتادمط خالل التاد األخري، 
   م املائتتتط م  24.7إىل  2014م املائتتتط م عتتتا   30.6ا الياليتتتط متتتن  تتتب  اصتتتيب مستتتا اهت

(. وييتتتزى ا فقتتال ال بتتري م املستتا اإل التتيت قاتتدمها البلتتداأل املتادمتتط 2)اللتت ا  2015عتتا  
املسا اإل املادمط من السويد والنروي  وأملاايا، و    بالدمجط األوىل، إىل افقالإىل األوا تا ، 
زا إل  تتن  البلتتداأل إىل فتتد  بتتري  إ،، 2014لتتداأل متادمتتط مايتتط ل وا تتتا  م عتتا  أ تت  ثالثتتط ب

. وعلتد الترغ  متن (2)2015مساعدهتا الًائيط الرةيط لتلبيط ق تاليف الالجئتن الداخليتط م عتا  
، 2015البلتتتداأل املتادمتتتط إىل األوا تتتتا  م عتتتا  املادمتتتط متتتن ستتتا اإل املا فقتتتال اليتتتاا م 

  البلتتداأل املايتتط الرئيستتيط زيتتا ع مستتا اهتا إىل األوا تتتا  و تتن  البلتتداأل  تت  سويستترا واجتتلت بتتت
 م املائط. 7م املائط، وفنلندا بنسبط  26م املائط، و ولندا بنسبط  65بنسبط 

بلتتداس متاتتدماس م الصتتنا يال ا ستتتئماايط ل وا تتتا ،  11أيضتتاس، ستتا    2015وم عتتا   -8
 . وقصتتتتتد مإل سويستتتتتترا قائمتتتتتط  تتتتتتن  البلتتتتتداأل، إ، بلغتتتتتتت2014عتتتتتتا   بلتتتتتداأل م 10بتتتتتتت مااماتتتتتط 
م املائتتتتط متتتتن جممتتتتوع مستتتتا اإل البلتتتتداأل  20مليتتتتوأل  و م، أو متتتتا ياتتتترب متتتتن  1.7 مستتتتا تها

املتادمتتتط. وأقتتتت بتتتتد ا فنلنتتتدا و ولنتتتدا وأملاايتتتا والستتتويد والنتتتروي . والبلتتتداأل املتادمتتتط الستتتتط التتتيت 
ا ستتتتتتتئماايط ل وا تتتتتتتا  م فتتتتتترتع الستتتتتتنواإل األمبتتتتتتتل  قتتتتتتدمت املستتتتتتا اإل األ تتتتتترب م الصتتتتتتنا يال

، مرقبتتتط فستتتب املستتتا اإل الرتا ميتتتط،  تتت  الستتتويد وسويستتترا والنتتتروي  2015إىل  2012 متتتن
م املائتط متن جممتوع  88وأملاايا وفنلندا و ولندا. و ن  البلداأل املايط األوموبيط ش  لت متاس استبط 

، وجهتت البلتداأل املتادمتط املايتط 2015ع. وم عتا  لبلداأل املتادمتط ختالل قلتت القترت امسا اإل 
مستتا اهتا أساستتاس يتتو قستتهيا ا ستتتتمام، وسياستتاإل املنافستتط ووايتتط املستتتهلت، وإ امع التتديوأل 
)ااتتتتا  إ امع التتتتديوأل والتةليتتتتا املتتتتاا(، وقضتتتتايا التوملتتتتط واستتتترتاقي ياإل التنميتتتتط، والناتتتتا وقيستتتتري 

ياستتتاإل ق نولوجيتتتا املتلومتتتاإل وا قصتتتا إل وقابيااهتتتتا متتتن الت تتتامع، وبيئتتتط الت تتتامع والتنميتتتط، وس
 أجا التنميط، وقدماإل التةليا الت امي واا  املتلوماإل.

التيت دتر ، استتمر ا صتا  التصتاعدي ملستا اإل البلتداأل الناميتط والبلتداأل 2015وم عا   -9
 9.5أي بزيتا ع بنستبط مليتوأل  و م،  17.6ررفلط ااتااليتط وبلغتت مقمتاس قياستياس قتدم   اقتصا اهتا

، وشتتتت  لت أ تتتتتر متتتتن ضتتتتتف مستتتتا اإل البلتتتتداأل املتادمتتتتط. ومت لتتتتت 2014م املائتتتتط عتتتتن عتتتتا  
ررفلتتط ااتااليتتط، للمتترع األوىل م التاتتدين  التتيت دتتر اقتصتتا اهتامستتا اإل البلتتداأل الناميتتط والبلتتداأل 

 ستتتتتتتتتتئماايطم املائتتتتتتتتتط متتتتتتتتتن املستتتتتتتتتا اإل التتتتتتتتتيت قلاتهتتتتتتتتتا الصتتتتتتتتتنا يال ا  50.7املاضتتتتتتتتتين، استتتتتتتتتبط 
(. وبلتتتتر جممتتتتوع البلتتتتداأل الناميتتتتط التتتتيت ستتتتا ت م الصتتتتنا يال ا ستتتتتئماايط 2)اللتتتت ا  ل وا تتتتتا 

__________ 

نميتتط م امليتتداأل ا قتصتتا ي، وفاتتاس للبيااتتاإل األوليتتط عتتن املستتاعدع الًائيتتط الرةيتتط التتيت التترهتا منامتتط التتتتاوأل والت (2)
م املائتتتتط  17.6امققتتتتل اصتتتتيب ق تتتتاليف الالجئتتتتن الداخليتتتتط م جتتتتام جممتتتتوع املستتتتاعدع الًائيتتتتط الرةيتتتتط متتتتن 

م املائتتتتتط فيمتتتتتا يتتلتتتتتال بتتتتتالنروي ،  10.8م املائتتتتتط إىل  5.5م املائتتتتتط فيمتتتتتا يتتلتتتتتال بالستتتتتويد، ومتتتتتن  33.8 إىل
 فيما يتتلال بربملاايا.م املائط  16.8م املائط إىل  1.0 ومن



TD/B/WP/279 

GE.16-10810 6 

البةتتتر ال تتتامي ، منااتتتط . ومت لتتتت بلتتتداأل أمري تتتا الالقينيتتتط و 2015بلتتتداس م عتتتا   71ل وا تتتتا  
 ،م املائتط 63.6م املائتط و 27.7م املائتط، و 7.8وبلداأل  سيا واإتي  اهلتا  ، وبلتداأل أفريايتا 

. ومتاتتت  املستتتا اإل املادمتتتط متتتن البلتتتداأل (3)علتتد التتتتواا، متتتن جممتتتوع مستتتا اإل البلتتتداأل الناميتتط
اقس  ن  البلداأل وممولط بارول أو  باإل من مؤسساإل ماليط م الناميط خمصصط ألالاط صري 

والتةليتا املتتاا،  وليتط، و،لتت لتنقيتن براتاجم  الناتا  ايا للبيااتتاإل اجلمر يتط وااتا  إ امع التديوأل 
م املائط من جمموع املسا اإل م الصنا يال  68بالدمجط األوىل. ومت ا  ناأل الربااجماأل متاس اسبط 

 .2015ا ستئماايط ل وا تا  م عا  
  2الل ا 

 2015-2014منشأ المساهمات المقدمة إلى الصناديق االستئمانية، 
 )بالنسبط املئويط من جمموع املسا اإل(

 

 

 

ومتتتن بتتتن اجلهتتتاإل املايتتتط املتتتتتد ع األمتتتراد والتامتتتط،   قتتتزال املقوضتتتيط األوموبيتتتط أ تتترب  -10
علتد الترغ  متن ا فقتال احلتا   (4)األالاط التنقينيتط ل وا تتا مليوأل  و م( م  1.7مسا   )

والتتتتتني بلتتتتتر  2015التتتتتني ستتتتت لته مستتتتتا اهتا م الصتتتتتنا يال ا ستتتتتتئماايط ل وا تتتتتتا  م عتتتتتا  
ويرجتتتتل ،لتتتتت جزئيتتتتاس إىل املقاوضتتتتاإل اجلاميتتتتط بلتتتتربأل . 2014مااماتتتتطس بتتتتتا  ، م املائتتتتط 69 استتتتبط

واألمتتت  املتةتتتدع، التتتيت أعاقتتتت قوقيتتتل اققاقتتتاإل مستتتا ط  الاضتتتايا التانيتتتط بتتتن املقوضتتتيط األوموبيتتتط
م اصتتتيبها متتتن جممتتتوع  بتتتري جديتتتدع. وأ ى افقتتتال مستتتا اإل املقوضتتتيط األوموبيتتتط إىل قال تتت   

__________ 

الصتتتتن واهلنتتتتد  تتتتا البلتتتتداأل الوفيتتتتداأل بتتتتن بلتتتتداأل ّالتتتتربي سّ )الربازيتتتتا، وا قتتتتا  الروستتتت ، واهلنتتتتد، والصتتتتن،  (3)
 و ماس، واهلنتتتد  418 725. فستتتا ت الصتتتن ربلتتتر 2015أفريايتتتا( اللتتتناأل قتتتدما مستتتا اإل م عتتتا   وجنتتتوب

  و م. 52 500 ربلر

 املتتد ع األمراد   قلما املناماإل اليت قتل ا منها مناومط األم  املتةدع.اجلهاإل املايط  (4)

مناومط األم  
املتةدع ومناماإل 
 وليط أخرى 

18.0٪ 

 ٪5.0املقوضيط األوموبيط 

البلداأل الناميط 
والبلداأل املامع ررفلط 

 ٪50.7ااتااليط 

مناومط األم  
املتةدع ومناماإل 
 وليط أخرى 

13.8٪ 

 ٪1.6الاااع اخلا  والتا  

البلداأل املتادمط 
24.7٪ 

 ٪14.3املقوضيط األوموبيط 

البلداأل الناميط 
والبلداأل املامع ررفلط 

 ٪40.7ااتااليط 

البلداأل املتادمط 
30.6٪ 

الاااعاأل اخلا  والتا  
0.6٪ 

2015 2014 
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. و ااتتتتتتت 2015م املائتتتتتتط م عتتتتتتا   5إىل  2014م املائتتتتتتط م عتتتتتتا   14.3متتتتتتن  املستتتتتتا اإل،
يتتتو قيستتتري ا ستتتتتماماإل وقيستتتري  موجهتتتط أساستتتاس  2015مستتتا اإل املقوضتتتيط األوموبيتتتط م عتتتا  

م املائتط متن  22الناا والت امع. ومتلت املقوضيط والدول األعضا  م ا قا  األومويب متاس اسبط 
 جمموع املسا اإل م الصنا يال ا ستئماايط ل وا تا .

واز ا إل املستتتتا اإل املادمتتتتط متتتتن املنامتتتتاإل التابتتتتتط ملناومتتتتط األمتتتت  املتةتتتتدع وغري تتتتا متتتتن  -11
، 2015 ماليتن  و م م عتا  6.2إىل  2014مالين  و م م عتا   5.4املناماإل الدوليط من 

م املائط من جممتوع املستا اإل. ويلتما ،لتت، بوجته ختا ، املستا اإل املادمتط  18ومتلت ز ا  
 من املصا م التاليط:

اجلمر يتتط  لتنقيتتن الناتتا  ايا للبيااتتاإل -م تتتب األمتت  املتةتتدع خلتتدماإل امللتتاميل  )أ( 
 م إ امع اجلمامك األفغاايط وقتزيز الادماإل الاتاجيط والت اميط لبنن ضمن المام املت اما املتزز؛

لتتتتتتدع  قاتتتتتتوير الناتتتتتتا  التتتتتتوم  للنافتتتتتتنع  - TradeMark East Africaمنامتتتتتتط  )ب( 
 الوافدع الل رتوايط م أوغندا؛

ط التيت قنقتن ا اجملموعتط امللترت ط لدع  الربام  امللرت  -مسا اإل قلاا ا األوا تا   )ج( 
 الاتاجيط )ااار القارع جي  من  ن  الوثياط(. عتةدع واملتنيط بالت امع والادم بن و ا إل األم  امل

 1.6متا يلتت  ا  ،2015مليتوأل  و م م عتا   0.6وبلغتت مستا ط الااتاعن اخلتا  والتتا   -12
 .2014م املائط م عا   0.6م املائط من جمموع املسا اإل، مااماطس بنسبط 

 برنامج األمم المتحدة العادي للتعاون التقني وحساب التنمية -باء 
م امليزاايط الربااجميط ل م  املتةدع، قدمج املتوام  امل صصتط ألالتاط التتتاوأل التات  م إمتام  تا  -13

 علد التواا. 35و 23من براام  األم  املتةدع التا ي للتتاوأل التا  وفساب التنميط، م البابن 
، بلتتتتتر جممتتتتتوع اقاتتتتتاإل األوا تتتتتتا  م إمتتتتتام براتتتتتام  األمتتتتت  املتةتتتتتدع 2015وم عتتتتتا   -14

م املائتتتتط متتتتتن  10.3ماليتتتتن  و م، متتتتا نتتتتتا  4.1للتتتتتتاوأل التاتتتت  وفستتتتاب التنميتتتتط  التتتتتا ي
 متتتن 8و 1م املائتتتط عتتتن التتتتا  الستتتابال )اااتتتر اجلتتتدولن  46الياليتتتط، وزيتتتا ع بنستتتبط  النقاتتتاإل
 (.TD/B/WP/279/Add.2الوثياط 
 - 23البتاب  - وقيوجَّه املتوام  امل صصتط م براتام  األمت  املتةتدع التتا ي للتتتاوأل التات  -15

، بلغتتتتتتت النقاتتتتتتاإل املدمجتتتتتتط قتتتتتتت  تتتتتتنا 2015لل تتتتتتدماإل ا ستلتتتتتتاميط والتتتتتتتدميب. وم عتتتتتتا  
 تتتاأل احلتتتال م   . و متتتا2014مليتتتوأل  و م م عتتتا   0.85  مليتتتوأل  و م، مااماتتتطس ب 1.3 البتتتاب

متتوام  الرباتتام  التتتا ي للتتتتاوأل التاتت  امل صصتتط للتتتدميب لتمويتتا  أساستتاس  املاضتت ، استتتي دمت
أالاط التدميب اليت يضالل هبا األوا تا  بلربأل الاضايا الرئيستيط املدمجتط علتد جتدول األعمتال 

دع م التدومع ( املتتمتTD/386من خاط عما باا وك ) 166ا قتصا ي الدوا داشياس مل القارع 
 . 2000عا   التاشرع ل وا تا 
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، 1999م عتتتتتا   - 35 البتتتتتاب -منتتتتتن أأل أالتتتتتربإل اجلمتيتتتتتط التامتتتتتط فستتتتتاب التنميتتتتتط و  -16
م دويتا ملتاميل بنتا  قتدماإل البلتداأل الناميتط م اجملتا إل ،اإل األولويتط  نا احلستاب  طقزايدإل أ ي

 األمااتط التامتط ل مت  املتةتدع، رتا فيهتتا  يااتاإل م  10. وقضتالل الًائيتط خاتط األمت  املتةتدعمتن 
 ثالث وأمبل سنواإل.ما بن  األوا تا ، بتنقين امللاميل م إمام شرائح قدو   ا منها فرتع قرتاوة

ملتتتتتروعاس م إمتتتتتام اللتتتتترائح الستتتتتابتط والتامنتتتتتط  23، اقتتتتتن األوا تتتتتتا  2015وم عتتتتتا   -17
لاتتتتتتالع علتتتتتتد متلومتتتتتتاإل مقصتتتتتتلط، لمليتتتتتتوأل  و م ) 2.8والتاستتتتتتتط، بنقاتتتتتتاإل إياليتتتتتتط بلغتتتتتتت 

، از ا  جممتتتتوع النقاتتتتاإل م 2014. وباملااماتتتتط بتتتتتا  (8جلتتتتدول ، اTD/B/WP/279/Add.2 اااتتتتر
م املائتط، واز ا  عتد  امللتاميل املنقتنع راتدام أمبتتط أمتتال. و لتت  43إمام فساب التنميط بنستبط 

 ن  امللاميل مائقط واستط من أالاط األوا تا ، منها الت امع، وا ستتمام وقنميط امللتاميل، والتلت  
والستلل األساستيط، والاتدماإل  والت نولوجيا، وإ امع الديوأل، والتوملط والتنميط، وقيسري الناا والت تامع،

م أقتتتا البلتتتداأل ًتتتواس. وأي يتتترإل بتتتت  منت تتتاإل التتتتتاوأل التاتتت   و متتت  الت تتتامع م التنميتتتطالاتاجيتتتط، 
اجلديدع ،اإل األف ام واملنه ياإل ا بت اميط بواساط ملاميل فستاب التنميتط، متتا براتام  الت تامع 

 .ّاخلضرا ّلصا ماإل لواللؤوأل اجلنساايط والتنميط وا ستتراضاإل الومنيط 
وأيقرإل، م إمام اللركط التاشرع حلساب التنميط، مخسط ملاميل ل وا تا ، قبلر ميزاايتهتا  -18

، مراجتتتتتتتط وثتتتتتتائال 2015مليتتتتتتوأل  و م. وجتتتتترإل، أو صتتتتتتري، منتتتتتتن أيلول/ستتتتتبتمرب  2.9الياليتتتتتط 
. 2016 عتتتتا امللتتتاميل. وخيصصتتتتت ميزاايتتتط ثالثتتتتط متتتن امللتتتتاميل اخلمستتتط ختتتتالل الربتتتل األول متتتتن 

    التاليط:  2019إىل عا   2016ومواضيل  ن  امللاميل التالثط، اليت ستينقن من عا  
مؤشتتتراإل لوضتتتل متتتتايري مرجتيتتتط للاتتتدماإل الاتاجيتتتط لغتتترل وضتتتل سياستتتاإل  )أ( 

 قائمط علد األ لط م البلداأل الناميط غري السافليط؛
املتتتتتترأع والتنميتتتتتتط ا قتصتتتتتتا يط الت تتتتتتامع غتتتتتتري الرةيتتتتتتط التتتتتتتابرع للةتتتتتتدو  لتم تتتتتتن  )ب( 
 القليم ؛ والت اما
 قسن الايمط املضافط للمنت اإل التااويط للاان. )ج( 

المساهمات المقدمذة مذن كذر اء محذددين ومذن الصذناديق االسذتئمانية المتعذددة  -جيم 
التذذذي تنفذذذهها المجمولذذذة الجهذذذات المانحذذذة مذذذن أجذذذل دلذذذم البذذذرامج المشذذذتر ة 

 اإلنتاجية ةمتحدة والمعنية بالتجارة والقدر ألمم الالمشتر ة بين و االت ا
 عتةتتتتتدع واملتنيتتتتتط بالت تتتتتامع والاتتتتتدم أجتتتتتبةت اجملموعتتتتتط امللتتتتترت ط بتتتتتن و تتتتتا إل األمتتتتت  امل -19

ختتتالل التتتدومع  2008، التتتيت أملاهتتتا األمتتتن التتتتا  ل متتت  املتةتتتدع م ايستتتاأل/أبريا (5)الاتاجيتتتط
تاجلتتط قضتتايا الت تتامع والتنميتتط متاجلتتط فتالتتط متتن التاايتتط علتترع ل وا تتتا ،  ليتتط أساستتيط لضتتماأل م

ختتتتتالل عمليتتتتتط متستتتتتاط علتتتتتد ااتتتتتا. مناومتتتتتط األمتتتتت  املتةتتتتتدع قيتتتتتترد باستتتتت  ّقوفيتتتتتد األ ا ّ. 
__________ 

(5) http://unctad.org/en/Pages/TC/TC_United-Nations-Inter-Agency-Cluster.aspx (accessed 16 June 2016). 
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و الط مايمط وغري مايمط من مناومتط  15اجملموعط، اليت يتوىل قيا هتا األوا تا ، مؤلقط من  و ن 
األم  املتةدع ،اإل و ياإل وخربع م قااع  الت امع الدوليط والاااع الاتاج . وم سيا. خاط 

تنستتتيال ب، قستتتا   اجملموعتتط مستتتا ط مباشتترع م إجتتالة األمتتت  املتةتتدع 2030التنميتتط املستتتدامط 
لام تها م جمموعط األم  املتةدع الًائيط وم البلداأل اليت قتتمد هن  ّقوفيد األ ا ّ من أجتا م

 زيا ع التربثري علد الصتيد الااري.
م  علد مستوى مناومط األمت  املتةتدع واملتمتلتطقسا. و ليط الجالة الرام  إىل قربمن ا  -20
دويتا ن تن التنبتؤ بته لتةايتال األولويتاإل الومنيتط ّقوفيد األ ا ّ     ليط مراط وااجتتط لضتماأل هن  

( 2008(، وخاتتط عمتتا أ تترا )2005والتامليتتط. وداشتتياس متتل إعتتالأل بتتاميس بلتتربأل فتاليتتط املتواتتط )
(http://www.oecd.org/dac/effectiveness/34428351.pdf, accessed 15 June 2016) قستتتتند ،

 املتالباإل التاليط: أ ليط اعتما   لياإل دويا ّقوفيد األ ا ّ إىل
 التساو. مل األولوياإل الومنيط؛ )أ( 
 املوا مط والتنسيال عن مريال التتاوأل فيما بن الو ا إل؛ )ب( 
 اللرا اإل القتالط واجلامتط؛ )ج( 
 إجناز النتائ  الًائيط واملسا لط املتبا لط. ) ( 

ألمت  املتةتدع الًائيتط و ري ق ييف  ليتاإل دويتا ّقوفيتد األ ا ّ قتت قيتا ع جمموعتط ا -21
. و ت  متافتط للبلتداأل 2030من أجا التصدي للتةدياإل اليت قارفها خاتط التنميتط املستتدامط 

تةتدع للمستتاعدع  افتط، وهتتدد إىل  عت  التربام  امللترت ط املنقتنع متتن ختالل أمتر عمتا األمت  امل
 دين الااري والقليم .املماثلط امللرت ط بن الو ا إل والاائمط علد الصتي الالًائيط والارائ

، زا  األوا تا  إم اايط وجوله إىل  لياإل دويتا ّقوفيتد األ ا ّ، ومت تا 2015وم عا   -22
 2013مليتتتوأل  و م وأ تتتد ا صتتتا  ال تتتايب الستتتائد منتتتن عتتتا   1.1 تتتنا التمويتتتا جمموعتتتاس قتتتدم  

 (.3)الل ا 

 الصناديق االستئمانية المتعددة الجهات المانحة  
الصتتتتنا يال ا ستتتتتئماايط املتتتتتتد ع اجلهتتتتاإل املايتتتتط متتتتن ختتتتالل  ي تتتتا إ امع متتتتتتد   قينلتتترب -23

الابااإل يلما ممتل  مناومط األم  املتةدع واحل وماإل الومنيط واجلهاإل املايط. وقضالل  ن  
، بتدوم فتافز م التتبئتط القتالتط للمتوام  ّوفتدع عمتا األمت  املتةتدعّالصنا يال، را فيها جتندو. 

تتاالااتتري. و تت  علتتد الصتتتيد  تستت  با اقتتتاة واللتتقافيط، متتوام  ي، متتن ختتالل إمتتام متتاا ق م 
 فرا ى الو ا إل، وققض  إىل قنميط الادماإل املستدامط والاويلط األجا.

، قلاتتتتتد األوا تتتتتتا  خمصصتتتتتاإل متتتتتن الصتتتتتنا يال ا ستتتتتتئماايط املتتتتتتتد ع 2015وم عتتتتتا   -24
وفدع عما ّ و ماس، وقلما مسا اإل من جنا يال  762 152اجلهاإل املايط مبلغها الياا 

 361 535( ويهوميتتتط قنزاايتتتا املتةتتتدع ) و ماس  296 667امل صصتتتط لروااتتتدا ) ّاألمتتت  املتةتتتدع
 .( و ماس  103 950( و ابو فري ي ) و ماس 
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  3الل ا 
 2015-2008ليات تمويل "توحيد األداء"، ألاألونكتاد  استخدام

 )بآ د الدو ماإل( 
 

 

والصتتتتنا يال ا ئتماايتتتتط املتتتتتتد ع  اللتتتتر ا  اإتتتتد ينقلتتتتما  ليتتتتاإل دويتتتتا ّقوفيتتتتد األ ا ّ مستتتتا اإل  مالفاط:
اجلهتتتاإل املايتتتط. و تتتناأل النوعتتتاأل متتتن الصتتتنا يال مت تتتامالأل ويستتتت دماأل لتتتدع  التمليتتتاإل امللتتترت ط 

 .(7، اجلدول TD/B/WP/279/Add.2ااار ، لالمالع علد ققصيا للمسا اإلل م  املتةدع )

 الشر اء المحددينمساهمات   
   مسا اإل مباشرع إىل و الط وافتدع أو أ تتر مادمتط متن  اللر ا  اإد ينمسا اإل  -25

ظتا األوا تتا   2015جهط مايط وافدع أو أ تر لتدع  التنستيال فيمتا بتن الو تا إل. فقت  عتا  
متا وزامع الدولتط لللتؤوأل ا قتصتا يط م سويسترا وغري تا متن شر ا  دحد ين يتلاد مسا اإل من 

موعتتتط األمتتت  املتةتتتدع الًائيتتتط واملتتلاتتتط باملستتتا اإل الو تتتا إل متتتن ختتتالل ا ققاقتتتاإل املوفتتتدع جمل
 املادمط من و الط قابتط ل م  املتةدع إىل و الط أخرى قابتط ل م  املتةدع.

 86 451و و م  160 500فتلتتتد ستتتبيا املتتتتال، قلاتتتد األوا تتتتا  مستتتا اإل ربلتتتر  -26
 علد التواا. ، و ماس لتنقين ملاميل م إثيوبيا وزامبيا

وفيمتتا يتتلتتال بامللتتاميل املمولتتط متتن وزامع الدولتتط لللتتؤوأل ا قتصتتا يط م سويستترا، قلاتتد  -27
 و م ملواجلط قنقين ملروع م يهوميتط  و  36 300مسا ط قدم ا  2015األوا تا  م عا  

ملواجتتتلط قنقيتتتن ملتتتروع م يهوميتتتط قنزاايتتتا  و م  77 000الدناراميتتتط اللتتتتبيط ومستتتا ط قتتتدم ا 
. وينقن  ال امللروعن بصومع ملترت ط متل و تا إل أخترى متن جمموعتط األمت  املتةتدع امللترت ط املتةدع

 بن الو ا إل واملتنيط بالت امع والادمع الاتاجيط م سيا. إمام األم  املتةدع للمساعدع الًائيط. 
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 :2030مة دور آليات التمويل المجّمع التابعة لألمم المتحدة في تنفيه خطة التنميذة المسذتدا
 مثال استخدام األونكتاد "صندوق تحقيق النتائج معاا"

إأل إمتتام امليزاايتتط امللتترتك التتني استتتةدثته األمتت  املتةتتدع م البدايتتط لقائتتدع البلتتداأل الرئيستتيط  
-https://undg.org/home/guidance-policies/delivering-asالتتتتتتتتتتيت قتتمتتتتتتتتتتد هنتتتتتتتتتت  ّقوفيتتتتتتتتتتتد األ ا ّ )

one/delivering-as-one-background/ والتتتتتتني أجتتتتتتبح ايأل مقتوفتتتتتتاس للبلتتتتتتداأل  افتتتتتتط، قتتتتتتد عيتتتتتتزز م )
الستتنواإل األختتريع ألاتته يتتؤ ي إىل زيتتا ع فتاليتتط فلتتد املتتوام  علتتد الصتتتيدين التتوم  والقليمتت  وإىل 

تتل إقامتتط فتتوام أ تتتر شتتقافيط متتل اجل هتتاإل املايتتط. وضتتمن  تتنا المتتام، قضتتالل  ليتتاإل التمويتتا اجملم 
، بدوم فاس .  التابتط ل م  املتةدع، متا ّجندو. قايال النتائ  متاّس

ويهتتتدد جتتتندو. قايتتتال النتتتتائ  متتتتاس، التتتني قدعمتتته النتتتروي  وأملاايتتتا و يرلنتتتدا وإستتتباايا  
د جتتيد السياستتاإل متن ختالل  متت  و ولنتدا، إىل قايتال  مجتط أفضتتا متن التتربثري وا قستتا. علت

، ييتتترب 2030األمر املتياميط املتززع علد الصتتيد الااتري. ومتن مناتوم خاتط التنميتط املستتدامط 
الصندو.  ليط مقيدع ق ما الصنا يال ا ستئماايط املتتد ع اجلهاإل املايط علد املستوى الااتري 

 )جنا يال ّوفدع عما األم  املتةدعّ(.
ط  ت  البلتداأل التيت قتتمتتد هنت  ّقوفيتد األ ا ّ متل أفتد جتنا يال ّوفتتدع والبلتداأل املؤ لت 

عمتتتا األمتتت  املتةتتتدعّ التاملتتتط بالقتتتتا. وييستتتت د  جتتتندو. قايتتتال النتتتتائ  متتتتاس لتمويتتتا التتتربام  
امللتترت ط فيمتتا بتتن الو تتا إل، املستتتةدثط م ستتيا. أيمتتر املستتاعدع الًائيتتط ل متت  املتةتتدع قتتت 

 قيا ع املنسال املاي .
تتن األوا تتتا ، بقضتتا  وم  الريتتا ي  اختتا اجملموعتتط امللتترت ط بتتن 2015وم عتتا    ، م  

و ا إل األم  املتةدع واملتنيط بالت امع والادمع الاتاجيط، من ا ستقا ع بن اة متن ييتل فتر  
 التمويا اليت يتيةها جندو. قايال النتائ  متاس م جما إل السياستاإل املتصتلط بالت تامع م  تابو

 فري ي ومواادا ويهوميط قنزاايا املتةدع.

 تمويل الخبراء المعاونين -دال 
بالضتتتتافط إىل مصتتتتا م التمويتتتتا املتتتتن ومع أعتتتتال ، قتتتتدع  بتتتتت  اجلهتتتتاإل املايتتتتط براتتتتام   -28

األوا تتا  لل تربا  املتتاوان التني  تري قنقيتن  م إمتام براتام  األمت  املتةتدع لل تربا  املتتتاوان. 
ستتتتتتا ت أملاايتتتتتتا فاتتتتتت  م  تتتتتتنا الرباتتتتتتام   بتتتتتتريين متتتتتتتاوان )اااتتتتتتر الوثياتتتتتتط  ،2015وم عتتتتتتا  

TD/B/WP/2779/Add.2 6، اجلدول.) 
ويتتتوفر براتتتام  األوا تتتتا  لل تتتربا  املتتتتاوان فرجتتتط فريتتتدع لللتتتباب املهنيتتتن للملتتتام ط م  -29

ااتتتط  عتتتوع التمتتتا التةليلتتت  والتنقيتتتني التتتني قضتتتالل بتتته املنامتتتط. وااتتتراس إىل أ يتتتته، صتتتد  األم
 اجلهاإل املايط اليت يستها دويا اخلربا  املتاوان إىل النار م قادمي متا  نا التمويا.



TD/B/WP/279 

GE.16-10810 12 

 النفقات وتخصيص موارد التعاون التقني -ثانياا  
مليتتتوأل  39.6 ، بلتتتر إيتتتاا اقاتتتاإل أالتتتاط التتتتتاوأل التاتتت  ل وا تتتتا 2015م عتتتا   -30

. وفيمتتا يتتلتتال رصتتا م التمويتتا، افقضتتت 2014م املائتتط عتتن عتتا   2 و م، أي بزيتتا ع بنستتبط 
 87.5مليتتوأل  و م، ومت لتتت  34.6النقاتتاإل م إمتتام الصتتنا يال ا ئتماايتتط افقاضتتاس مقيقتتاس إىل 

ةتتدع التتتا ي م املائتتط متتن جممتتوع النقاتتاإل، بينمتتا ققتتزإل النقاتتاإل املمولتتط متتن براتتام  األمتت  املت
م املائتتتتط متتتتن جممتتتتوع النقاتتتتاإل  10.3للتتتتتتاوأل التاتتتت  وفستتتتاب التنميتتتتط ققتتتتزع قويتتتتط لتصتتتتا إىل 

 (.1مليوأل  و م )اجلدول  0.9وافقضت م إمام  لياإل دويا ّقوفيد األ ا ّ إىل 
  1اجلدول 

 2015-2012نفقات التعاون التقني حسب مصادر األموال، 
 )بآ د الدو ماإل(

    2015 

 املبلر 2014 2013 2012 
النستتتتبط املئويتتتتط 

 من اجملموع
التغري عن التا  الستابال 

 )بالنسبط املئويط(
 [0.6] 87.5 34 600 34 805 35 727 33 076 الصنا يال ا ستئماايط 

الرباتام  التتا ي ل مت  املتةتتدع 
 وفساب التنميط

634 2 115 4 802 2 080 4 10.3 45.6 

 [25.3] 2.2 877 1 174 617 601 )أ(األ ا ّّقوفيد  لياإل دويا 
 2.0 100.0 39 557 38 780 40 459 36 311 المجموع

 (.1، اجلدول TD/B/WP/279/Add.2ماربط )ااار الوثياط  قت س اجملاميل قيماس  مالفاط:
املتتتتتد ع اجلهتتتاإل املايتتتط وجتتتندو.  فلتتتت  ليتتتاإل دويتتتا ّقوفيتتتد األ ا ّ دحتتتا الصتتتنا يال ا ستتتتئماايط )أ(

متتن أجتتا قستتن إظهتتام قوستتل األالتتاط التتيت قينقتتن م املستتت دمط ستتابااس وفتتدع عمتتا األمتت  املتةتتدع 
الاتاجيتتط م الستتنواإل والاتتدمع إمتتام اجملموعتتط امللتترت ط بتتن و تتا إل األمتت  املتةتتدع واملتنيتتط بالت تتامع 

 دول لتت س  نا التغيري.األخريع. واياةت البياااإل الوام ع م  نا اجل

 نوع المشاريع -ألف 
قينقتتتن ملتتتاميل التتتتتاوأل التاتتت  ل وا تتتتا  علتتتد الصتتتتد األقتتتاليم  والقليمتتت  والااتتتري.  -31

م املائتتط  92علتتد أالتتاط التتتتاوأل التاتت ، وقتتد متلتتت استتبط  وهتتتيمن امللتتاميل الااريتتط واألقاليميتتط
 (.4)الل ا  2015من جمموع اقااإل أالاط التتاوأل التا  م عا  

وامللاميل األقاليميط    ملاميل مواضتيتيط قتتيح للبلتداأل الناميتط أالتاط قغات  أ تتر متن  -32
مليتتوأل  15.5امللتتاميل  ، بلغتتت النقاتتاإل م إمتتام  تتن 2015منااتتط جغرافيتتط وافتتدع. وم عتتا  

ملتروعاس  86م املائط من جمموع النقااإل. واستي دمت  تن  األمتوال لتنقيتن  39 و م، ما نتا 
ملتتتتروعاس ممتتتتو س متتتتن فستتتتاب  23، رتتتتا م ،لتتتتت 2015أقاليميتتتاس قرقبتتتتت عليهتتتتا اقاتتتتاإل م عتتتتا  

وأل، والتوملتتتط التنميتتتط. وغاتتتت  تتتن  امللتتتاميل ييتتتل جمتتتا إل عمتتتا األوا تتتتا ، و اجتتتط إ امع التتتدي
 واسرتاقي ياإل التنميط، واصا اإل وقضايا ا ستتمام املباشر األجن ، وقيسري ا ستتمام.
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، ومتتا 2015مليتوأل  و م م عتا   20.9وبلر جمموع النقااإل علد امللاميل الااريط  -33
ا  م املائط من جمموع النقااإل. وظلت مواضيل قدي  وإجالة النا  اجلمر يط )النات 53اسبط 

وقيستتري ا ستتتتمام  (ااتتا  إ امع التتديوأل والتةليتتا املتتاا) (، وإ امع التتديوألايا للبيااتتاإل اجلمر يتتط
املواضتتيل املهيمنتتط علتتد امللتتاميل الااريتتط. ومتاتت  امللتتاميل الااريتتط ممولتتط إمتتا ،اقيتتاس أو متتن متتوام  

 قتيةها جهاإل مايط من براجمها اخلاجط باملتواط التنائيط.
 2014 مليتتوأل  و م م عتتا  2.5لنقاتتاإل الياليتتط علتتد امللتتاميل القليميتتط متتن واز ا إل ا -34
. واتي تتطس لتتنلت، امققتتل اصتتيب امللتتاميل القليميتتط م النقاتتاإل 2015مليتتوأل  و م م عتتا   3.1إىل 

. وبلتتتر جممتتتوع 2015 م املائتتتط م عتتتا  8إىل استتتبط  2014م املائتتتط م عتتتا   6الياليتتتط متتتن استتتبط 
م املائتتط  61، ومت تتا 2015مليتتوأل  و م م عتتا   24د امللتتاميل الااريتتط والقليميتتط متتتاس النقاتتاإل علتت

 . 2014النسبط اليت  اات م عا  و   اقس ، 2015من جمموع النقااإل م عا  
  4الل ا 

مئويذذة مذذن مجمذذوع النفقذذات،  نسذذبة نفقذذات التعذذاون التقنذذي حسذذب نذذوع المشذذروع،  
2014-2015 

  

 التوزيع الجغرافي -باء 
 12.5مليتتتتوأل  و م أياقاتتتتت علتتتتد امللتتتتاميل الااريتتتتط والقليميتتتتط، أياقتتتتال  24متتتن أجتتتتا  -35

مليتتتتتوأل مللتتتتتاميل  1.5مليواتتتتتاس مللتتتتتاميل قاريتتتتتط، و 11مليتتتتتوأل  و م لتنقيتتتتتن ملتتتتتاميل م أفريايتتتتتا )
، از ا  جمموع النقااإل علد امللاميل الااريط والقليميط األفريايتط 2014إقليميط(. وباملااماط بتا  

م املائتتتط، و،لتتتت، أساستتتاس، بستتبب قنقيتتتن عتتتد  أ تتترب متتن امللتتتاميل م جمتتتا إل الناتتتا  19بنستتبط 
وقيسري الت تامع، وقيستري ا ستتتمام، فضتالس عتن قتدماإل التةليتا الت تامي واات  املتلومتاإل.  متا 

م  27از ا  اصتتيب امللتتتاميل القليميتتتط الااريتتط األفريايتتتط م جممتتتوع اقاتتاإل التتتتتاوأل التاتتت  متتتن 
 (.5)الل ا  2015م املائط م عا   32إىل  2014 عا  املائط م

 8.7وافقضتت النقاتتاإل علتد امللتتاميل الااريتط والقليميتتط م  ستيا واإتتي  اهلتا   متتن  -36
، متتتتتتتا يلتتتتتتت ا  بومتتتتتتتاس 2015مليتتتتتتتوأل  و م م عتتتتتتتا   5.9إىل  2014مليتتتتتتتوأل  و م م عتتتتتتتا  

2014 2015 

امللاميل 
 ٪39األقاليميط 

امللاميل 
 ٪39األقاليميط 

امللاميل الااريط 
53٪ 

ط امللاميل الااري
55٪ 

امللاميل 
 القليميط 

6٪ 

امللاميل 
 القليميط 

8٪ 
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الااريتتط والقليميتتط م  ستتيا واإتتي   م املائتتط. واتي تتطس لتتنلت،  تتب  اصتتيب امللتتاميل 32 بنستتبط
م املائتتط م  15إىل  2014م املائتتط م عتتا   22نستتبط مئويتتط متتن جممتتوع النقاتتاإل متتن  اهلتتا    
مليتتتوأل  2.4. ويرجتتتل  تتتنا ا فقتتتال بصتتتومع مئيستتتيط إىل افقتتتال النقاتتتاإل راتتتدام 2015عتتتا  

  و م م جماا الناا وقيسري الت امع.
البةتتتر منااتتتط امللتتتاميل الااريتتتط والقليميتتتط م أمري تتتا الالقينيتتتط و  وبلغتتتت النقاتتتاإل علتتتد -37

الستتتابال. عتتتن التتتتا  م املائتتتط،  28، أي بزيتتتا ع بنستتتبط 2015ماليتتتن  و م م عتتتا   4ال تتتامي  
، بصتتتتومع مئيستتتيط، إىل از يتتتتا  2015ويرجتتتل از يتتتا  النقاتتتتاإل املستتت ا م  تتتتن  املنااتتتط م عتتتا  

مليتتوأل  و م. وامققتتل اصتتيب امللتتاميل الااريتتط  1.1امع راتتدام الاقتتا. علتتد الناتتا وقيستتري الت تت
البةتر ال تامي  م جممتوع اقاتاإل التتتاوأل التات  ل وا تتا  ومنااط والقليميط م أمري ا الالقينيط 

 . 2015م املائط م عا   10إىل اسبط  2014م املائط م عا   8من اسبط 
، رتا 2015مليوأل  و م م عتا   1.4م أوموبا  وبلغت النقااإل علد امللاميل الااريط -38

م ،لت، بوجه خا ، ملروع يتتلتال بالناتا  ايا للبيااتاإل اجلمر يتط م البوستنط واهلرستت. وم 
أمري تتا اللتتماليط، ايقتتن ملتتروع يتتلتتال بالناتتا  ايا للبيااتتاإل اجلمر يتتط م إ امع اجلمتتامك م ستتاأل 

 .2015 و ماس م عا   187 430يه بيري ومي لوأل، وبلر جمموع ما أياقال عل
  5الل ا 

نفقذذذات التعذذذاون التقنذذذي حسذذذب المنطقذذذة،  نسذذذبة مئويذذذة مذذذن مجمذذذوع النفقذذذات السذذذنوية، 
2006-2015 

 

منااتط فساب األاصبط القليميتط ألفريايتا و ستيا واإتي  اهلتا   وأمري تا الالقينيتط و مل قؤخن م ا عتبام، م  مالفاط:
البةر ال امي  وأوموبا، سوى النقاتاإل علتد امللتاميل القليميتط والااريتط؛ ومل ييتدمج اصتيب أمري تا اللتماليط 

 .2015 م عا التتاوأل التا  اقااإل  م املائط من جمموع 0.5قتتدَّ اسبته  م الل ا إ، مل
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وقوىل أقا البلداأل ًواس األولويط م استرتاقي يط األوا تتا  املتتلاتط بتاتدمي ختدماإل التتتاوأل  -39
م املائتط  23، از ا إل اقااإل التتاوأل التا  لتدع  قلتت البلتداأل بنستبط 2015التا . فق  عا  

جممتتوع اقاتتاإل  (. واز ا  اصتتيب أقتتا البلتتداأل ًتتواس م2مليتتوأل  و م )اااتتر اجلتتدول  18.9لتبلتتر 
م املائتتتتتتتط م  48إىل مقتتتتتت  قياستتتتتت  قتتتتتتدم   2014م املائتتتتتتط م عتتتتتتا   40التتتتتتتتاوأل التاتتتتتت  متتتتتتن 

، شتام ت أقتا البلتداأل ًتواس ملتام ط أ تتر فتاليتط م امللتاميل 2014. وباملااماتط بتتا  2015 عا 
اس زيتتتتا ع النقاتتتتاإل علتتتتد امللتتتتاميل الااريتتتتط م قلتتتتت البلتتتتداأل أيضتتتتواز ا إل القليميتتتتط واألقاليميتتتتط، 

م املائط. وعلتد الترغ  متن  تنا التاتوم ال تايب م الجنتاز، فت أل الصتندو.  39بنسبط  -جو ريط 
. 2015ا ستتتتتتتئماين ل وا تتتتتتتا  لصتتتتتتا  أقتتتتتتا البلتتتتتتداأل ًتتتتتتواس مل يتلتتتتتتال  أيتتتتتتط مستتتتتتا اإل م عتتتتتتا  

( الصتتتتتتتتا م م 62-) 526متتتتتتتتن ماتتتتتتتترم جملتتتتتتتتس الت تتتتتتتتامع والتنميتتتتتتتتط  7أ تتتتتتتتدإل القاتتتتتتتترع  و متتتتتتتتا
، ف أل البلداأل املتادمتط وغري تا متن اجلهتاإل اللتري ط م التنميتط التيت يستتها 2015 أيلول/سبتمرب

 قادمي مسا اإل متتد ع السنواإل إىل الصندو. مدعوع إىل الايا  بنلت.
  2اجلدول 

 2015-2012نفقات التعاون التقني حسب المنطقة، 
 )بآ د الدو ماإل( 

 2012 2013 2014 2015 

 النسبط املئويط املبلر املبلر املبلر املبلر 

 100٫0 557 39 780 38 459 40 311 36 المجموع

 31٫5 476 12 526 10 312 9 363 9 )أ(أفريايا

)أ( سيا واإي  اهلا  
 7 268 9 521 8 700 5 942 15٫0 

)أ(أمري ا الالقينيط ومنااط ال امي 
 4 701 4 093 3 160 4 043 10٫2 

)أ(أوموبا
 784 717 1 183 1 378 3٫5 

)أ(أمري ا اللماليط
 - - 167 187 0٫5 

 39٫3 531 15 045 15 815 16 194 14 ملاميل أقاليميط

 47٫7 858 18 358 15 240 16 201 15 اصيب أقا البلداأل ًواس منها

قتتتترتد و يتتتط الدوفتتتط بالمتتتام املت امتتتا املتتتتزز  آليتتتط مئيستتتيط لتاتتتدمي املستتتاعدع التانيتتتط  -40
املتصتتتلط بالت تتتامع إىل أقتتتا البلتتتداأل ًتتتواس وقتتتدعو األوا تتتتا  إىل ق تيتتتف وقتزيتتتز مستتتا ته فيتتته. وم 

، أفرز عد  متزايتد متن أقتا البلتداأل ًتواس، متن ختالل قنقيتن أالتاط م ،لتت المتام، 2015 عا 
اس م إ ماج سياستتاقه الت اميتتط م جتتلب خااتته الًائيتتط الومنيتتط، وفتتد  األولويتتاإل املتصتتلط قاتتدم

 بالت امع، واقن مصقوفاإل التما بلربهنا. 
وأجريت قديتاإل للدماساإل التل يصيط للت اما الت امي م القرتع املمتتدع متن أواختر  -41
ليهتتتا لقائتتتدع جيبتتتو  ، واامتتتت فلاتتتاإل عمتتتا للتصتتتديال ع2016إىل أوائتتتا عتتتا   2014عتتتا  

متتتن الصتتتندو. ا ستتتتئماين ل متتتام  2وإثيوبيتتتا ومتتتاا وموزامبيتتتال والني تتتر. وعلتتتد مستتتتوى القئتتتط 



TD/B/WP/279 

GE.16-10810 16 

بنن م جياغط سياستتها الومنيتط اخلاجتط بتنميتط  2015املت اما املتزز، ساعد األوا تا  م عا  
ا، والتالمتتتتاإل الت تتتتامع وم إجتتتترا   ماستتتتاإل عتتتتن الت تتتتامع م اخلتتتتدماإل، وقيستتتتري الت تتتتامع والناتتتت

، بتتدع  فتت  متتن 2015اجلغرافيتتط. وأقتترإل  يئتتط المتتام املت امتتا املتتتزز م قلتترين التتتاين/اوفمرب 
األوا تتتتتا ، ملتتتتروع اقتتتترتاة بلتتتتربأل  متتتت  الت تتتتامع م التنميتتتتط م غامبيتتتتا، وبتتتتدأ قنقيتتتتن  م بدايتتتتط 

قتيتا . وعالوع علد ،لت، ساعد األوا تا  ف ومط بوم ينا فاسو علد وضتل خاتط ق2016 عا 
متوساط األجا لضماأل قنقين التوجيط املدمجط م قدي  الدماسط التل يصيط للت امتا الت تامي 

 قنقيناس فتا س.  2014الني أيجري م عا  

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

 التركيد المواضيعي  
، واجتتتتلت األمااتتتتط جهو  تتتتا الراميتتتتط إىل قتزيتتتتز أالتتتتاط التتتتتتاوأل التاتتتت . 2015م عتتتتا   -42

منت اس متن منت تاإل  29قض  اليت  (UNCTAD Toolbox)واستةدثت جمموعط أ واإل األوا تا  
 تتت : قويتتتا ا قتصتتتا اإل  التتتتتاوأل التاتتت  التتتني قضتتتالل بتتته األمااتتتط م أمبتتتتط جمتتتا إل مواضتتتيتيط

وقستتن الاتتدمع التنافستتيط؛ ومتاجلتتط ااتتاع الضتتتف وقتزيتتز الاتتدمع علتتد الت يتتف؛ وقتزيتتز ال قتتا ع 
. و تن  املواضتيل التريضتط (6)ا قتصا يط وقستن ال امع؛ ود تن النتاا وا ستتتمام م مستتابله 
 تتا  أأل قاتال قتربثرياس جو ريتاس م قت س اجملا إل األساسيط اليت ن ن فيها للمساعدع التانيط ل وا

 جمال األ داد الًائيط املستدامط. 
ضتتمن فئتتاإل وفاتتاس لابيتتتط األالتتاط. ويلتتما  تتا موضتتوع  29  وقتتد جيتتنقت املنت تتاإل ال -43

تت تب األوا تتتا . وأ تترب منت تتن متتن  تتن  املنت تتاإل  تتا عتتد اس متتن املنت تتاإل الصتتا مع عتتن خمتلتتف شي
اللتتتناأل  DMFASوااتتتا  إ امع التتديوأل والتةليتتا املتتاا  ASYCUDAط الناتتا  ايا للبيااتتاإل اجلمر يتت

. 2015متتن جممتتوع منت تتاإل األوا تتتا  م عتتا   ،علتتد التتتواا ،م املائتتط 13م املائتتط و 44متتت ال 
وعلتتتد التتترغ  متتتن أأل التديتتتد متتتن منت تتتاإل التتتتتاوأل التاتتت  ل وا تتتتا   تتت  منت تتتاإل ماستتت ط دامتتتاس 

اتتتب البلتتتداأل املستتتتقيدع، فاتتتد استتتتةدث األوا تتتتا  متتتؤخراس ومتتتترتد هبتتتا علتتتد ااتتتا. واستتتل متتتن جا
منت اإل جديدع لتلبيط املتالباإل الناشئط م البلتداأل الناميتط. وقلتما  تن  املنت تاإل براتام  الت تامع 
واللتتتتؤوأل اجلنستتتتاايط والتنميتتتتط، وبراتتتتام  قيستتتتري الت تتتتامع، واإاستتتتبط والبتتتتال  اخلاجتتتتاأل باللتتتتر اإل، 

. وقتتوفر جمموعتتط األ واإل للبلتتداأل املستتتقيدع واجلهتتاإل ّاخلضتترا ّماإل وا ستتراضتتاإل الومنيتتط للصتتا 
 املايط علد السوا  ف رع واضةط عن اوع خدمط التتاوأل التا  اليت يترضها األوا تا . 

__________ 

(6) http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/osg2015d6_en.pdf (accessed 13 June 2016) .  
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جمموعتتط مواضتتيتيط وجمموعتتط إضتتافيط عتتن ختتدماإل وملتتاميل  17 - 18  واجملموعتتاإل ال -44
مصتتنقط أيضتتاس  -لتاتت  ل وا تتتا  م األعتتوا  الستتاباط قرشتتيد التتتتاوأل او  التتدع ، ااصتتط عتتن قبستتي 

التتتتتني  3ضتتتتتمن أمبتتتتتتط جمتتتتتا إل مواضتتتتتيتيط. وامقبامهتتتتتا باملواضتتتتتيل واملنت تتتتتاإل مبتتتتتن م اجلتتتتتدول 
ستستترضه األمااط  ومياس ليت س الرباام  املتاوم لتما األوا تا ، و،لت، متالس، إ ماج منت تاإل 

 قتاوأل قا  جديدع. 
مااط بتتزيز ملاميل التتاوأل التا ، جزئياس، علد  ع  احل وماإل املايتط. ويتتمد التزا  األ -45

وقتصا األمااط بصومع منتامط باحل ومتاإل املايتط لتالتب إ،اتاس ب ققتال امللتاميل أو بتستديد مبتالر 
متبايط أو االهتا إىل أالتاط أخترى. و  يتت  قنقيتن  تن  التمليتاإل  وأل موافاتط مةيتط متن اجلهتاإل 

. وم (7)ملروعاس جديداس  46ملروعاس وأملات  27، أققلت األمااط مالياس 2015 عا  املايط. وم
: 2015ملتتروعاس م عتتا   242اجملمتتوع، بلتتر عتتد  امللتتاميل التنقينيتتط التتيت قرقبتتت عليهتتا اقاتتاإل 

نإل فيه إجرا اإل للةد من الت زؤ.  2008ملروعاس عن التد  م عا   20أي أقا رادام   الني اختي
  3اجلدول 

  التعاون التقني حسب المجمولة والموضوع والمنتج
 املنت  املوضوع اجملموعط

 A تحويل االقتصادات وتحسين القدرة للى المنافسة 

VII A1 استتراضاإل سياساإل ا ستتمام 

I A2  استتراضاإل سياساإل اخلدماإل 

I A3 استتراضاإل أمر السياساإل الت اميط 

XV A4   والت نولوجيا وا بت اماستتراضاإل سياساإل التل 

XIII A5  الت امع الل رتوايط وبراام  الجالة الاااوين 

VIII A6 أ لط ا ستتمام 

II A7  التدابري غري التتريقيط 

III A8  ا ستتراضاإل الومنيط للصا ماإل اخلضرا 

I A9 ا اضما  إىل منامط الت امع التامليط 

I–XVIII A99 أخرى 

 B  الضعف وبناء القدرة للى التكيفمعالجة نقاط 

XVI B1  ع  الخراج من فئط أقا البلداأل ًواس  

XI B2 ااا  إ امع الديوأل والتةليا املاا 

X B3  قادمي املساعدع إىل اللتب القلساي 

XVII B4 المام املت اما املتزز 

__________ 

، TD/B/WP/279/Add.2، اااتر الوثياتط 2015لالمالع علد متلومتاإل عتن امللتاميل اجلديتدع واملاقلتط م عتا   (7)
 . 12اجلدول 
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 املنت  املوضوع اجملموعط

XVII B5 .قواعد املنلرب، والشاماإل اجلغرافيط، والوجول إىل األسوا 

V B6  خرياط مريال الاان األفريا 

III B7 مبا مع الت امع البيولوجيط 

I–XVIII B99 أخرى 

 C تعزيز الكفاءة االقتصادية وتحسين اإلدارة 

IV C1  استتراضاإل النارا  الاوعيط لاواان وسياساإل املنافسط 

VIII C2  اا  اللوائح التنايميط الل رتوايط والتس يا الل رتوين 

XII C3 براام  قيسري الت امع 

XII C4 الناا  ايا للبياااإل اجلمر يط 

X C5  براام  األوا تا  ل فصا اإل 

IX C6  املبا مع اخلاجط بالبومجاإل املستدامط -املسؤوليط ا جتماعيط لللر اإل 

IX C7 اإاسبط والبال  اخلاجاأل باللر اإل 

I–XVIII C99  أخرى 

 D  تمكين الناس واالستثمار في مستقبلهم 

II D1 براام  الت امع واللؤوأل اجلنساايط والتنميط 

VII D2 اققاقاإل ا ستتمام الدوليط 

IX D3  ملروع إمربيتت والرواب  الت اميط 

X D4  املتهد ا فرتاض 

XIV D5  ومع عن الاضايا الرئيسيط م جدول األعمال ا قتصا ي الدوا )القارع 
166) 

XIV D6  واا املبراام  التدميب الت امي م جمال 

I–XVIII D99  أخرى 

I–XVIII D1  أخرى 

 أوجه التآزر بين األر ان الثالثة لعمل األونكتاد  
متتتن ماتتترم جملتتتس  1متتتن اققتتتا. أ تتترا، ومتتتا أ دقتتته القاتتترع  178وفاتتتاس ملتتتا وم  م القاتتترع  -46

، قواجتتلت اجلهتتو  الراميتتط إىل 2015( الصتتا م م أيلول/ستتبتمرب 62-) 526الت تتامع والتنميتتط 
، 2015ضتتماأل قايتتال قتتدم أ تترب متتن ا قستتا. بتتن األم تتاأل التالثتتط لتمتتا األوا تتتا . وم عتتا  

رب بن برام  التتتاوأل التات  والتمتا م جمتاا التةليتا وبنتا  قوافتال ايما  م قاات أوجه قآزم أ 
 جما إل خمتلقط من عما األوا تا . 

فقتتت  جمتتتال قيستتتري الت تتتامع متتتتالس، قتتتد  األوا تتتتا  مستتتاعدع قانيتتتط إىل البلتتتداأل املستتتتقيدع  -47
جتتتيد التنقيتتن ولتتزيتتز  ملستتاعدهتا علتتد ا ستتتتدا  لخاتتام منامتتط الت تتامع التامليتتط باتتدماهتا علتتد
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أمر ا الدستوميط من خالل الل األ الومنيط لتيسري الت امع. واستتقا  األوا تتا  م جمتال املستاعدع 
التانيتتط التتيت قتتدمها، متتن األعمتتال البةتيتتط التتيت أجرا تتا ستتابااس بلتتربأل قنقيتتن قتتدابري قيستتري الت تتامع 

ع، بدوم ا، م إجرا  حبوث جديدع وعما الل األ الومنيط لتيسري الت امع، وسا ت قلت املساعد
متتتا قليتتا التترواب  الاائمتتط بتتن قنقيتتن قتتدابري قيستتري الت تتامع وقايتتال أ تتداد التنميتتط املستتتدامط. 
وشتتت لت اتتتتائ   تتتن  البةتتتتوث واملستتتاعدع التانيتتتط مافتتتداس للمبتتتتا  إل احل وميتتتط الدوليتتتط وعتتتتززإل 

التتتوزامي املتتتت  بتيستتتري الت تتتامع  املتتتتتد  األمتتتراد، و،لتتتت، متتتتالس، متتتن ختتتالل عاتتتد القريتتتال الناتتتا 
والتابل ل وا تا  خالل املؤدر الوزامي التاشتر ملنامتط الت تامع التامليتط م اتريويب م  تااوأل األول/ 

 . 2015 يسمرب 
واستتراضتتاإل سياستتاإل ا ستتتتمام  تت  متتتال  ختتر يبتتن  التتتآزم الاتتائ  بتتن أم تتاأل التمتتا  -48

بتتتدأ بدماستتتط قل يصتتتيط قاتتتد  جمموعتتتط متتتن التوجتتتياإل التالثتتتط. فاستتتتترال سياستتتط ا ستتتتتمام ي
اللاملط فول  يقيط قسن بيئط ا ستتمام من أجا جنب املزيد من ا ستتمام املباشتر األجنت . 
وقرافال عمليط النلر عمليط استترال ف وميط  وليط  ريها النارا . ولدى التر استتترال سياستط 

لتوجياإل. وبتد مروم يو مخس سنواإل علتد إهنتا  ا ستتمام، قاد  مساعدع قانيط لدع  قنقين ا
 تتتنا ا ستتتتترال، ياتتتي   األوا تتتتا  قنقيتتتن التوجتتتياإل وياتتتد  اقرتافتتتاإل إضتتتافيط بلتتتربأل املزيتتتد متتتن 
املساعدع التانيط. وقلري النتائ  اليت أسقرإل عنها استتراضتاإل سياستاإل ا ستتتمام إىل أأل اق بتاع 

تت  مت املتتط ومتتتتد ع األفتترع م جتتو  سياستتاإل ا ستتتتمام يناتتوي علتتد ميتتزع فايايتتط. وقلتتهد  هني
البلتتتداأل م التتتتا ع امققاعتتتاس مباشتتتراس م قتتتدفااإل ا ستتتتتمام املباشتتتر األجنتتت  الوافتتتدع عاتتتب قنقيتتتن 

 استتراضاإل سياساإل ا ستتمام، وقسناس ملةوظاس م بيئاإل ا ستتمام لديها. 

 عبالتعاون بين الش    
ضاالع بدوم ا املر زي باعتبام ا ايليط الداخليط اليت واجلت جلنط استترال امللاميل ا  -49

ق قتتا ا قستتا. والتتتتاوأل بتتن الليتتتب بلتتربأل الاضتتايا املتتلاتتط بالتتتتاوأل التاتت . والل نتتط  تت   ليتتط 
تتتتب هتتتتدد إىل اختتتتا، قتتتراماإل ياعيتتتط بلتتتربأل عمليتتتاإل املستتتاعدع التانيتتتط ويتتتل  ملتتترت ط بتتتن اللي

 2008ضتتل اختصاجتتتاهتا األمتتتن التتتتا  ل وا تتتتا  م عتتتا  األمتتوال التتتيت ياتتتو  هبتتتا األوا تتتتا . وو 
لتلتتتتما التوجتتتتياإل التتتتيت قتتتتدمها م تتتتتب  2015وجتتتترإل مراجتتتتتط  تتتتن  ا ختصاجتتتتاإل م عتتتتا  

( ولتةتد  بلت ا أفضتا أ وام 2013/102خدماإل الرقابط الداخليط )قاريتر مراجتتط احلستاباإل 
ع علتتتد ،لتتتت، أختتتنإل مراجتتتتط . وعتتتالو (8)الل نتتتط، رتتتا فيهتتتا  وم تتتا م عمليتتتط استتتتترال امللتتتاميل

اختصاجاإل الل نط م احلسباأل اجلهو  األخريع اليت بنهلا األوا تا  لتتمي  املساواع بن اجلنستن 
 . (9)ود ن املرأع اقتصا ياس م ملاميته اخلاجط بالتتاوأل التا 

__________ 

  قزال ا ختصاجاإل قيتد املراجتتط لضتماأل اقستاقها متل ا ستتترال اجلتامي للمبتا   التوجيهيتط املتتلاتط بتتمتي   (8)
 ال امع الاائمط علد النتائ  م ملاميل األوا تا . 

 أعتتتد األوا تتتتا  قائمتتتط مرجتيتتتط بلتتتربأل املستتتاواع بتتتن اجلنستتتن ود تتتن املتتترأع اقتصتتتا ياس م ملتتتاميل التتتتتاوأل التاتتت ، (9)
 ويتوىل فالياس قيا ع  ن  الاائمط. 
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، عاتتتدإل الل نتتتط اجتمتتتاعن حبضتتتوم مباشتتتر ملناقلتتتط الاضتتتايا املتتلاتتتط 2015وم عتتتا   -50
امع التتتتاوأل التاتت ، رتتا م ،لتتت استتتترال اختصاجتتاإل الل نتتط وفلتتد املتتوام . وعتتالوع علتتد بتت  

تتتتب  -،لتتتت، يتواجتتتا أعضتتتا  الل نتتتط  متتتل متتتوظق   ائتتترع التتتتتاوأل  -أي جهتتتاإل الوجتتتا م اللي
 التا  بل ا منتا  بلربأل الاضايا املتتلاط بتةايال ا قسا. م قنقين أالاط التتاوأل التا . 

تت -51 بغيتتط قنقيتتن أالتتاط  2015تب األوا تتتا  قتزيتتز التتتتاوأل فيمتا بينهتتا م عتتا  وواجتلت شي
التلتتتتت  التتتتتتتاوأل التاتتتتت  بقتاليتتتتتط. وعلتتتتتد ستتتتتبيا املتتتتتتال،  ، م إمتتتتتام متابتتتتتتط استتتتتتترال سياستتتتتط 

استتتتاإل املتنيتتتتن ب عتتتتدا  ، قناتتتتي  فلاتتتتط  ماستتتتيط لواضتتتتت  السيوالت نولوجيتتتتا وا بت تتتتام م عيمتتتتاأل
اس إىل وثاقتتتط جتتتلط قضتتتايا املل يتتتط الق ريتتتط باستتترتاقي يط ا بت تتتام، فاتتتد ا بت تتتام. وااتتتر  استتترتاقي يط

عملتتتتت شتتتتتبط الت نولوجيتتتتا واللوجستتتتتياإل متتتتل شتتتتتبط ا ستتتتتتمام وامللتتتتاميل علتتتتد إجنتتتتاز احللاتتتتط 
لتلبيتتط ا فتياجتتاإل اإتتد ع  2016الدماستتيط. وييتتتوخد املزيتتد متتن التتتتاوأل بتتن اللتتتبتن م عتتا  

تتت  املتتلاط ببنا  الادماإل م جمال املل يط الق ريتط والتيت   قديتد ا ختالل احللاتط الدماستيط. ويي
متامد ثالث شيتب لضماأل جناة قنقين ملروع يتتلال بتاوير الاتدماإل متن أجتا قيستري الت تامع 
القلستتتتاينيط: شتتتتتبط التوملتتتتط واستتتترتاقي ياإل التنميتتتتط )ا قتصتتتتا  القلستتتتاي (، وشتتتتتبط الت نولوجيتتتتا 

ت امع واللؤوأل اللوجستيط( وشتتبط الت تامع الدوليتط م البضتائل واخلتدماإل واللوجستياإل )قيسري ال
، 166والستتلل األساستتيط )اللتتؤوأل اجلنستتاايط والبيئتتط(.  متتا أأل املتهتتد ا فرتاضتت  وبراتتام  القاتترع 

حب   مبيتط أالاتهما، يتتمداأل اعتما اس  برياس، م التنقين، علد خربع الزمال  التاملن م شيتتب 
 وعلد قتاوهن .  األوا تا 

 التعاون بين الو االت  
، واجتتتا األوا تتتتا  قتاواتتته النلتتت  متتتل الو تتتا إل  اختتتا مناومتتتط األمتتت  2015م عتتتا   -52

تتتتن األوا تتتتتا ، بقضتتتتا قااستتتت   املتةتتتتدع وخامجهتتتتا متتتتن أجتتتتا زيتتتتا ع فتاليتتتتط التتتتتتاوأل التاتتتت . ود  
يت، متتتن قايتتتال املزيتتتد متتتن املتلومتتتاإل وصميتتتل املتتتوام  وا ستتتتقا ع متتتن امليتتتزاإل النستتتبيط ل تتتا شتتتر 

 الجنازاإل روام  دحدو ع وبل ا أ تر فتاليط. 
ومثط أمتلط عديدع قبن  أ يط اللرا ط بن الو ا إل لتةايال النتائ . وأفد األمتلتط البتامزع  -53

 و المام املت اما املتزز الني يتما فيه األوا تا  علتد يتو وثيتال متل و تا إل شتري ط أخترى، 
ناتتتد التتتدوا، ومر تتتز الت تتتامع الدوليتتتط، وبراتتتام  األمتتت  املتةتتتدع الًتتتائ ، والبنتتتت منهتتتا جتتتندو. ال

الدوا، ومنامط الت امع التامليط، من أجا  ع  أقا البلداأل ًواس م است دا  الت امع  ترب اع للنمتو 
 ا قتصا ي واحلد من القار والتنميط املستدامط. 

املتةتتدع واملتنيتتط بالت تتامع والاتتدمع الاتاجيتتط  وقتتتد اجملموعتتط امللتترت ط بتتن و تتا إل األمتت  -54
متتا س جيتتداس  ختتر علتد ال يقيتتط التتيت يتتتاوأل هبتتا األوا تتتا ، بوجتقه الو التتط التتيت قتتوىل الايتتا ع، متتل 

و الط( م قنقين عملياإل ملرت ط علد املستتوى الااتري لتاتدمي مستاعدع  14الو ا إل األخرى )
املتلوماإل وا قصا إل، يلامك األوا تا ، بوجتقه عضتواس من أجا الت امع. وم جمال ق نولوجيا 
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 13م اللتتترا ط املتتلاتتتط بايتتتاا ق نولوجيتتتا املتلومتتتاإل وا قصتتتا إل متتتن أجتتتا التنميتتتط، م عمتتتا 
و التتتط أختتترى لتةستتتن قتتتوافر وجتتتو ع الفصتتتا اإل املتتلاتتتط بت نولوجيتتتا املتلومتتتاإل وا قصتتتا إل. 

نتتتت التتتدوا  ستتتتترال سياستتتط ق نولوجيتتتا املتلومتتتاإل ووق تتل األوا تتتتا  أيضتتتاس اققتتتا. قنقيتتتن متتتل الب
تتتز التتتتتاوأل علتتتد عنصتتتر املتتتدفوعاإل الل رتوايتتتط  ستتترتاقي يط الت تتتامع  وا قصتتتا إل م مصتتتر، وير  
الل رتوايتتط. وم جمتتال الستتلل األساستتيط، أالتترب األوا تتتا  شتترا ط متتل الل نتتط ا قتصتتا يط ألفريايتتا 

ستت  أفريايتتا علتتد دتتتن موابتت  الاتتتاج اإلتت  م قاتتاع لتتزيتتز قتتدمع اجلماعتتط ا قتصتتا يط لتتدول و 
 املوام  املتدايط. 

 الطلبات الواردة من البلدان النامية  
بغيط قسن إم اايط قتبل الالبتاإل التوام ع متن البلتداأل الناميتط، بتدأ األوا تتا ، م أواختر  -55
املتتلاتتط بالتتتتاوأل التاتت  التتني ، التمتتا علتتد إالتتا  قاعتتدع بيااتتاإل للالبتتاإل الرةيتتط 2015عتتا  

 2016يضتتتالل بتتته. وعرضتتتت قاعتتتدع البيااتتتاإل اجلديتتتدع علتتتد التتتدول األعضتتتا  م ايستتتاأل/أبريا 
متتا البلتداأل  -. وقوفر قاعدع البيااتاإل متلومتاإل مئيستيط (10)2016وستدام لغايط أيلول/سبتمرب 

يتتط التتيت قلاا تتا األوا تتتا  منتتن عتتن الالبتتاإل الرة -املستتتقيدع، واملواضتتيل، وامليزاايتتط وقتتوفر األمتتوال 
. وستتةدَّث قاعتدع البيااتاإل اجلديتدع بااتاتا  وستتةا دحتتا 2013األول متن  تااوأل التاين/ينتاير 

الاائمتتتط المشتتتا يط للالبتتتاإل الرةيتتتط اخلاجتتتط رستتتاعدع األوا تتتتا  التتتيت  ااتتتت قتتتتد ا األمااتتتط م 
 السنواإل الساباط سنوياس. 

تما اس  برياس علد املوام  اخلامجط عتن امليزاايتط لتاتدمي املستاعدع وملا  األ األوا تا  يتتمد اع -56
التانيتتط، فتت أل عتتد  قاتتدمي التتدع  املتتاا ال تتام متتن اجلهتتاإل املايتتط يلتت ا أ تترب التةتتدياإل التتيت 
يواجههتتا م قلبيتتط الالبتتاإل التتوام ع متتن البلتتداأل الناميتتط. ووفاتتاس للبيااتتاإل األوليتتط، قلاتتد األوا تتتا  

 تااوأل   31إىل  2013 ااوأل التاين/يناير   1قانيط خالل القرتع املمتدع من ملب مساعدع  652
. (11)مليتتوأل  و م 60.2، وفستتب األوا تتتا   لقتتط  تتن  الالبتتاإل ربلتتر 2015األول/ يستتمرب 

م املائتط متن قلتت الالبتاإل.  61، مل ي ن قتد   قتربمن أمتوال قلت  إ  2015وحبلول هنايط عا  
مليوأل  و م. ون ن أيضتاس أأل  37.2م املائط املتبايط، يلز  فلد ز ا   39وبغيط قغايط اسبط الت 

قتستتل ف تتوع التمويتتا  تتن  أ تتتتر م األجتتا املتوستت  متتل بتتد  قنقيتتتن البلتتداأل الناميتتط خاتتط عمتتتا 
ومتتل از يتتا  الالتتب علتتد املستتاعدع التانيتتط اخلاجتتط بالت تتامع واملستتائا  2030التنميتتط املستتتدامط 

 املابلط.  املتصلط هبا م السنواإل
وبينمتتا يواجتتا األوا تتتا  بتتنل جهتتو  قويتتط حللتتد األمتتوال متتن اجلهتتاإل املايتتط التاليديتتط  -57

والناشتتتئط، ف اتتته يستتتتد أيضتتتاس إىل قديتتتد أجنتتتل أستتتلوب متتتن فيتتت  ال لقتتتط لتتتتوفري التتتتتاوأل التاتتت  
ألالتاط بنتا  الاتدماإل.  -التتل  امل تتل   -فسب الالب. واستيةدثت منه يط قنقين جديدع 

__________ 

(10) See http://unctad.org/projects/tc/en/Pages/Requests.aspx (accessed 13 June 2016) . 
 سيز ا   نا الرق  مىت   فساب  لقط ييل الالباإل.  (11)
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و متل  تنا التنه  اجلديتد بتن التتتل  الل تترتوين وفلاتاإل التمتا التيت قتاتد حبضتوم مباشتر، وقتتد 
ثبت أاه أسلوب ااجل لتااس  املتامد وبنا  الادماإل. ويابال  نا النه  فالياس علد التديتد متن 
 أالاط بنتا  الاتدماإل التيت يضتالل هبتا األوا تتا ، رتا م ،لتت  وماإل براتام  التتدميب الت تامي.

 ، واملتهد ا فرتاض . 166وبراام  ااا  إ امع الديوأل والتةليا املاا، وبراام  القارع 
، استتتتةدث األوا تتتتا  منت تتتاإل أو ملتتتاميل ابت اميتتتط قتتلتتتال برب تتتداد 2015وم عتتتا   -58

علتتد ستتبيا املتتتال، وضتتل و التنميتتط املستتتدامط متتن أجتتا قستتن قلبيتتط افتياجتتاإل البلتتداأل الناميتتط. 
 ASYPM، بالتتتتاوأل متتل املنامتتط التامليتتط لل متتامك، وفتتدع لايتتاا األ ا  قتتترد باستت  األوا تتتا 

وقتتتتت  وفتتتتدع ااتتتتا  أستتتتي و ا لايتتتتاا األ ا . وقستتتتتند الوفتتتتدع إىل البيااتتتتاإل اجلمر يتتتتط م ااتتتتا  
أستتتتي و ا  ربستتتتاا لدماستتتتط ا صا تتتتاإل التلتتتتغيليط ومجتتتتد مؤشتتتتراإل األ ا  والتم تتتتن متتتتن اختتتتتا، 

، أجتتتبةت يهوميتتتط ال واغتتتو الدناراميتتتط أول بلتتتد يالتتتب مستتتاعدع 2015الاتتتراماإل. وم عتتتا  
 Business Schools عتما   ن  الوفدع اجلديدع. و ناك مبا مع أخترى أملاهتا األوا تتا  باست  

for Impact   هتدد إىل لقت ااتبتا  متالب املتداما الت اميتط إىل أ تداد التنميتط املستتدامط. و ت
لتتاملن م جمتال قايتي  األثتر ملناقلتط املواضتيل املتصتلط برب تداد قوفر منصتط للاتالب واملدمستن وا

التنميتتط املستتتدامط.  متتا أهنتتا قتتتيح  راستتاإل قتتدميب فتتول قايتتي  األثتتر و ماستتاإل فتتا إل إفرا يتتط 
وفرجاس للتدمب الداخل  لالستتقا ع منهتا م منهتاج املتداما الت اميتط. وأشتا  قايتي  مستتاا هبتن  

ط فااس و،لت بسبب الارياط اليت جتلت هبا أ داد التنميط املستدامط املبا مع بوجقها جافبط مؤي
 جز اس   يت زأ من ااا. امللروع، فىت قبا العالأل عن  ن  األ داد بوقت مويا. 

 المبادرات الجديدة لتعزيز اإلدارة والتقييم القائمين للى النتائج  
علتتتتد النتتتتتائ  م جمتتتتال التتتتتتاوأل  ، واجتتتتا األوا تتتتتا  قابيتتتتال ال امع الاائمتتتتط2015م عتتتتا   -59

التات . وقتتد وفترإل ّاملبتتا   التوجيهيتتط لتابيتال ال امع الاائمتتط علتد النتتتائ  فيمتتا يتتلتال رلتتاميل التتتتاوأل 
، إمشتتتا اإل عامتتتط جلميتتتل متتتديري امللتتتاميل بلتتتربأل 2012، التتتيت أجتتتدمهتا األمااتتتط م عتتتا  (12)التاتتت ّ

 مع الاائمط علد النتائ  م ملاميل التتاوأل التا . است دا  هن  إمامي مناا  لتتمي  است دا  ال ا
غتتتري أأل املمامستتتتاإل والتتتنه  املتتلاتتتتط بتتتتال امع الاائمتتتط علتتتتد النتتتتائ  م قصتتتتمي  وقنقيتتتتن  -60

، 2016امللتتاميل ظلتتت قتغتتري عتترب شيتتتب األوا تتتا ، م نتتاس رتالبتتاإل اجلهتتاإل املايتتط. وم عتتا  
يال املمامستتتاإل علتتتد مستتتتوى املنامتتتط ووضتتتل سيصتتتدم األوا تتتتا  مبتتتا   قوجيهيتتتط جديتتتدع لتنستتت

جمموعتط متتايري  ايتا لت  امع الاائمتط علتد النتتتائ  ن تن أأل قلبيهتا ييتل امللتاميل. وستضتمن  تتن  
 املتايري الرت يز علد النتائ  خالل  ا مرفلط من  ومع امللروع، علد النةو التاا:

تتلاتتط باألستتتوا.، متتن ختتتالل أمتتوم منهتتا قستتتن البةتتوث امل ،قصتتمي  امللتتروع )أ( 
وإ تا  جتالإل أوضتح بتن أالتاط واتواق  امللتروع وأ تداد التنميتط املستتتدامط،  ،وقديتد امل تامر

 ووضل مؤشراإل لاياا إجناز األ داد الاصريع واملتوساط والاويلط األجا؛
__________ 

 . https://intranet.unctad.org/Documents/guidelines_results.pdf (accessed 16 June 2016) متافط م املوقل (12)
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متتتتن ختتتتالل أمتتتتوم منهتتتتا زيتتتتا ع قوضتتتتيح األ وام واملستتتتؤولياإل،  ،قنقيتتتتن امللتتتتروع )ب( 
   اإرز جوب قنقين األ داد الاصريع واملتوساط والاويلط األجا؛ووضل خاط لرجد التاد

متتتن ختتتالل أمتتتوم منهتتتا األمتتتوال امل صصتتتط ومتالبتتتاإل قاتتتدمي  ،قايتتتي  امللتتتروع )ج( 
التاتتتامير عتتتن النتتتتائ  والتتتدموا املست لصتتتط، التتتيت ستتتتنت س علتتتد عمليتتتط اختتتتا، الاتتتراماإل وعلتتتد 

 ختاي  امللاميل م املستابا.
بتتا   التوجيهيتتط ر موعتتط متتن النمتتا،ج والاتتوائ  املرجتيتتط لتاتتدمي ملتتاميل وستيستتت ما امل -61

 التتاوأل التا  وإقرام ا. 
يت اتتتد الرت يتتتز علتتتد النتتتتائ  م ييتتتل ملتتتاميل التتتتتاوأل التاتتت  اجلديتتتدع، يناتتتتر  فيمتتتاو  -62

م ، األوا تتتا  ايأل م بتتترام  التتتتاوأل التاتتت  الاائمتتط ليتتتناح المتتام املنااتتت  علتتد مستتتتوى الرباتتتا
فسب املالوب، ويضل قتاميف أقتوى وأ تتر اقستاقاس للنتتائ  الاصتريع واملتوستاط والاويلتط األجتا 
م ييل أيا  املنامط، متل مبت  بترام  التتتاوأل التات  برب تداد التنميتط املستتدامط واملؤشتراإل علتد 

 مستوى الرباام  باياا النتائ .
ط يتتل املتلومتتاإل عتتن النتتتائ  وقوفيتتد وستتتتيح املبتتا ماإل اجلديتتدع زيتتا ع اقستتا. ومنه يتت -63

  ن  املتلوماإل علد مستوى املنامط ألغرال التتل  واختا، الاراماإل. 

 جمع األموال  
جهتتتتو اس  بتتتتريع لتةستتتتن قتتتتوفري املتلومتتتتاإل عتتتتن التتتتترل  2015بتتتتنلت األمااتتتتط م عتتتتا   -64

قتبئتط املتوام . فقيمتا يتتلتال والالب املتتلان بالتتاوأل التا  ل وا تا  وقربثري ، و،لت ابتغا  زيتا ع 
املنلتتتتومع فتتتتديتاس إتتتتط عامتتتتط عتتتتن  UNCTAD Toolboxبتتتتالترل، قتتتتوفر جمموعتتتتط أ واإل األوا تتتتتا  

منت اإل التتاوأل التا  الرئيسيط اليت يترضتها األوا تتا . وبغيتط قستن البتال  عتن قتربثري التتتاوأل 
بتتتاب  2015ن التتتتاين/اوفمرب التاتتت  ل وا تتتتا ، أملتتتال علتتتد املوقتتتل اللتتتب   ل وا تتتتا  م قلتتتري

 2016جديتتد عنوااتته ّقتتتر د علتتد املستتتقيدينّ. وفيمتتا يتتلتتال بالالتتب، أ يتترإل م ايستتاأل/أبريا 
قاعدع بياااإل جديدع فول التتاوأل التا  ل وا تا ،  ما ، ر ستابااس. ومتن شتربأل ،لتت أأل يزيتد 

 لب. من شقافيط التتاوأل التا  ل وا تا  وأأل يتزز مابته الني ياو   الا
و نتتتاك مبتتتا مع  امتتتط أختتترى جلمتتتل األمتتتوال قامتتتت هبتتتا األمااتتتط و تتت  إالتتتا   ليتتتط دويتتتا  -65

جديتتدع ملتاجلتتط الالبتتاإل املتلاتتط اخلاجتتط بالتتتتاوأل التاتت . ومتتن شتتربأل  ليتتط التمويتتا املارتفتتط، التتيت 
قتتتربلف متتن اجتماعتتاإل قنستتيال  وميتتط بتتن اجلهتتاإل املايتتط واملتلايتتط، أأل قستتها استتت ابط اجلهتتاإل 
املايط للالباإل اليت يتلاا تا األوا تتا  متن البلتداأل الناميتط  صتو  املستاعدع التانيتط وأأل قستاعد 

، عرضتتتت  ليتتتط التمويتتتا 2016علتتتد ستتتد ف تتتوع التمويتتتا م  تتتن  املستتتاعدع. وم ايستتتاأل/أبريا 
 اجلديدع ومرائال عملها علد الدول األعضا     قنار فيها. 
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 نطاق منظومة األمم المتحدة اإلسهام في تحقيق االتساق للى -باء 
يستتل   تتتنا القتتترع الضتتتو  علتتتد الستتهاماإل الرئيستتتيط ل وا تتتتا  م قتزيتتتز  وم اجملموعتتتط  -66

الاتدمع الاتاجيتط م عمليتط قايتال ا قستا. و  امللرت ط بن و ا إل األم  املتةدع واملتنيتط بالت تامع
 علد ااا. مناومط األم  املتةدع. 

عامتتتاس فاةتتتاس بالنستتتبط  إىل اجملموعتتتط، إ،   قتزيتتتز قربثري تتتا م مناومتتتط  2015و تتتاأل عتتتا   -67
األمتت  املتةتتدع عتتن مريتتال املزيتتد متتن ايليتتاإل الرةيتتط.  متتا فستتنت اجملموعتتط قربثري تتا علتتد الصتتتيد 

 الااري من خالل از يا  است دامها لصنا يال ّقوفيد األ ا ّ. 
 تتتتا إل أختتتترى غتتتتري مايمتتتتط م اجتماعتتتتاإل القريتتتتال ، متتتتتا األوا تتتتتا  و 2015وم عتتتتا   -68

ا ستلتتتامي جملموعتتتط األمتتت  املتةتتتدع الًائيتتتط. و تتتري  تتتنا التمتيتتتا بالتنتتتاوب  تتتا ستتتنط. ورتتتا أأل 
اجملموعط مؤلقط بصومع مئيستيط متن و تا إل غتري مايمتط، فاتد يتل األوا تتا   ما  خمتلتف و تا إل 

ائيتط مواقتف ملترت ط وقوجتياإل. وقتد فتتا ،لتت اجملموعط لياترة علتد جمموعتط األمت  املتةتدع الً
لتوفري ملام ط  املط للو ا إل غري املايمط م عمليط ّقوفيد األ ا ّ حبي  قستقيد مناومط األم  

 املتةدع من خربهتا م قضايا الت امع. 
وعزز األوا تا  أيضاس شرا اإل مئيسيط  اخا اجملموعط. وأفد األمتلط علد ،لتت التتتاوأل  -69

بتتن األوا تتتا  ومنامتتط التمتا الدوليتتط بواستتاط متتن رع ققتا   وقتتهتتا الو التتتاأل م  تتااوأل  التني  
، ستتاعدإل قليالهتمتتا وقوجتتياهتما السياستتاقيط امللتترت ط 2015. وم عتتا  2014األول/ يستتمرب 

 -متا الت تامع والتمالتط  -علد متاجلط ا فتياجاإل امللةط للة وماإل بلربأل مواضيل ،اإل أولويط 
و س شتتتاملط. ويتتتتد  تتتنا التتتتتاوأل خاتتتوع  امتتتط لزيتتتا ع شتتترعيط األمتتت  املتةتتتدع م قايتتتال قتالتتتب فلتتت

 أ داد التنميط املستدامط. 
، أسته  األوا تتا  بن تاة م مبتا مع ّقوفيتد األ ا ّ وزا  قتزيتز التربام  2015وم عتا   -70

متتن ا قستتا. امللتترت ط، فستتاعد ،لتتت علتتد إالتتا  موابتت  متياميتتط وقلتتغيليط أقتتوى لتةايتتال املزيتتد 
والتتتتربثري والرؤيتتتط علتتتد الصتتتتيد الااتتتري. وشتتتامك أيضتتتاس بنلتتتاع م جتتتو  جيتتتا جديتتتد متتتن أمتتتر 
املساعدع الًائيتط ل مت  املتةتدع، وخاجتط م أوموبتا و ستيا الوستاد. وستتبدأ  وماإل  تن  األمتر 

 . 2016م عا  
ا تتتا  التمتتا ، واجتتا األو 2015قلتترين التتتاين/اوفمرب  12وبتاتتد اجتمتتاع اجملموعتتط م  -71

بلتتتربأل إالتتتا  جتتتندو. استتتتئماين متتتتتد  اجلهتتتاإل املايتتتط.  2014التتتني بتتتدأ  م أيلول/ستتتبتمرب 
ويتوقل أأل ي ما  نا الصندو. الصنا يال املتوفرع من خالل  لياإل دويا ّقوفيد األ ا ّ الاائمتط 

يط الرئيستتيط وأأل يتتدع  اجملموعتتط م اختتتا، مبتتا ماإل سياستتاقيط متقتتال عليهتتا بلتتربأل اجملتتا إل املواضتتيت
اليت يت  ا سرتشا  هبا م قنقين الربام  امللرت ط علد الصتيد الااري. ولنا، ف أل اجلهتاإل املايتط 

 مدعوع إىل  ع   ن  املبا مع وقوفري املوام  املناسبط هلا.
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 مشار ة األونكتاد والمجمولة المشتر ة بين الو االت في مبادرة "توحيد األداء"  
م إمتام اجملموعتط امللترت ط  2015. التيت اقتن ا األوا تتا  فيتتا  (13)التملياإلفيما يل   -72

 بن الو ا إل علد الصتيدين الوم  والقليم  قت اللتام امللرتك ملبا مع ّقوفيد األ ا ّ: 
الصتيد الوم . شامك األوا تا  والو ا إل اللري ط م اجملموعتط امللترت ط بتن  )أ( 

   املتةدع الاائمط للمساعدع الًائيط أو صامب الت اي  املماثلط التاليط:الو ا إل م أمر األم
،  تتتتتتتابو فتتتتتتري ي، وجتتتتتتتزم الامتتتتتتتر، وإثيوبيتتتتتتا، وليستتتتتتتوقو، ومدغلتتتتتتتار  -أفريايتتتتتتا  '1'

 وبرينسي ، ويهوميط قنزاايا املتةدع، وزامبيا؛ وموزامبيال، ومواادا، وساأل قوم 

 مصر؛ -الدول التربيط  '2'

ااستاأل، وبوقاأل، والصتن، ويهوميتط  و الدناراميتط أفغ - سيا واإي  اهلا    '3'
 اللتبيط، ومياًام، وايبال، وبا ستاأل، وفييت اا ؛

ألباايتتتا، وأ،مبي تتتاأل، وبتتتيالموا، وجومجيتتتا،  -أوموبتتتا وماباتتتط التتتدول املستتتتالط  '4'
واجلبتتا األستتو ، ويهوميتتط مولتتدوفا، وجتتربيا، وقر يتتا، وقر مااستتتاأل، وأو راايتتا، 

 وأوزب ستاأل؛

إ تتتتوا وم، والستتتتلقا وم، وبنمتتتتا،  - تتتتا الالقينيتتتتط ومنااتتتتط البةتتتتر ال تتتتامي  أمري '5'
 وأوموغواي. 

الصتيد القليم . دتلت التملياإل، اليت م زإل أساساس علد أوموبتا وماباتط الدولتط  )ب( 
 املستالط، م مبا ماإل ملرت ط اختن ا براام  األم  املتةدع اخلا  باقتصا اإل  سيا الوساد. 

 تنتاجات وآفاق المستقبلاالس -رابعاا  
، واجتتتلت البلتتتداأل الناميتتتط والبلتتتداأل التتتيت دتتتر اقتصتتتا اهتا ررفلتتتط ااتااليتتتط 2015م عتتتا   -73

زيا ع مسا اهتا م األوا تا ، وللمترع األوىل م التاتدين املاضتين، بلغتت املستا اإل املادمتط متن 
صتتنا يال ا ستتتئماايط ل وا تتتا . البلتتداأل الناميتتط أ تتتر متتن اصتتف جممتتوع املستتا اإل التتوام ع إىل ال

 ويدل ،لت علد از يا  ملب البلداأل الناميط علد املساعدع التانيط ل وا تا . 
وم املاابتا،  باتتت املستتا اإل املادمتتط متتن البلتتداأل املتادمتتط واملقوضتتيط األوموبيتتط  بومتتاس  -74

األ املتادمط أقتا متن . وللمرع األوىل منن علرين سنط، متلت مسا اإل البلد2015فا اس م عا  
اصف مسا اإل البلداأل الناميط. و نا األمر يبت  عن الالتال. فمتا مل يتواجتا  عت  التمويتا متن 
اجلهتتاإل املايتتط التاليديتتط، فتتت أل األوا تتتا  سيضتتار إىل خقتت  مستتتاعدقه التانيتتط للبلتتداأل الناميتتتط 

__________ 

 _http://unctad.org/Sections/un_ceb/docs/ceb_2015_01_operationsلالمتتتتالع علتتتتد متلومتتتتاإل دحدثتتتتط، اااتتتتر (13)

en_RevSep.pdf (accessed 10 June 2016) . 
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اتت . وعتتالوع علتتد ،لتتت، الت عمتته ،اإل املتتوام  املاليتتط غتتري ال افيتتط، بتتالرغ  متتن ملبهتتا امللتتح علتتد 
يتوقتتل أأل يتتز ا  ملتتب البلتتداأل الناميتتط والبلتتداأل التتيت دتتر اقتصتتا اهتا ررفلتتط ااتااليتتط متتل بتتد  قنقيتتن 

. وستتيزيد  تتنا األمتتر الضتتغ  علتتد املتتوام  املاليتتط 2016م عتتا   2030خاتتط التنميتتط املستتتدامط 
 تتتتا  يتتتدعو اجلهتتتاإل املايتتتط متتتن امل صصتتتط للتتتتتاوأل التاتتت ، اإتتتدو ع أجتتتالس. وبالتتتتاا، فتتت أل األوا

البلداأل املتادمط والبلداأل الناميط إىل زيا ع  عمها املتاا لته وقستن إم اايتط التنبتؤ بتاألموال حبيت  
 يتم ن األوا تا  من قسن ختاي  قتاواه التا  م األجلن املتوس  والاويا. 

د التنميتط املستتدامط متن ختالل واألوا تا  ملتز  رساعدع البلداأل الناميط م قايال أ تدا -75
اخلتتتتتدماإل التانيتتتتتط املتصتتتتتلط بالت تتتتتامع. وبغيتتتتتط الوفتتتتتا  هبتتتتتنا ا لتتتتتتزا ، يت تتتتتن األوا تتتتتتا  خاتتتتتواإل 

لتتزيتتتتز ال امع الداخليتتتتط للتتتتتتاوأل التاتتتت ، وقستتتتن التواجتتتتا اخلتتتتامج ، وفلتتتتد األمتتتتوال  ابت اميتتتتط
ر جمموعتتتتط أ واإل األوا تتتتتا  اجلهتتتتاإل املايتتتتط التاليديتتتتط واإتملتتتتط علتتتتد الستتتتوا . ويتتتتتترب التتتت متتتتن

UNCTAD Toolbox   وإمتتال. بتتاب جديتتد بتنتتواأل ّقتتترَّد علتتد املستتتقيدينّ م املوقتتل اللتتب ،
ل وا تتا ، وإ امع قاعتدع بيااتاإل جديتدع بلتربأل الالبتاإل الرةيتط للتتتاوأل التات  ل وا تتا ، أمتلتط 

 فديتط م  نا الصد . 
، إ، يتالل إىل األما ، سيواجا قسن  ي تا وأ ا  براتام  التتتاوأل التات  إأل األوا تا  -76

، ستتري ز 2016التني يضتالل بته جلتلتته مناستباس للةابتط اجلديتدع متتن التنميتط املستتدامط. وم عتا  
عمتتا األوا تتتا  علتتد عتتد  متتن املبتتا ماإل اجلديتتدع: إالتتا   ليتتاإل دويتتا جديتتدع لتةستتن التتتواؤ  

لاب علد التتاوأل التا  ل وا تتا ، وصديتد املوقتل اللتب   اخلتا  بالتتتاوأل بن قوفر األموال وا
وإالتتا  جتتندو. استتتئماين متتتتد  اجلهتتاإل املايتتط م إمتتام القرقتتط امللتترت ط بتتن  ،التاتت  ل وا تتتا 

و تتا إل األمتت  املتةتتدع واملتنيتتط بالت تتامع والاتتدمع والاتاجيتتط. وبوجتته ختتا ، سينلتت  األوا تتتا  
 اس علد ااا. املنامط ،ا فد أ ىن من متايري ال امع الاائمط علتد النتتائ  ألجتا ييتل إماماس ملرت 

 برام  وملاميل التتاوأل التا . 
    


