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استتتعران طن تتعة التعتتاون التينتتي التتتي تاتتعلو ب تتا ا ون تتتا وتموت ت
هذه ا ن عة
تيرتر ميدم من ا مين العام لألون تا

موجز تنفيذي
بلغتتت النفتتتامج ايةاليتتة أللتتتوة التقتتاوو التت ت ل ول تتتا  39.1مليتتوو و يف
عتتا  ،2016وهتتو مبلتتي يقتتا ل تتًيب تاى ماتتتو عتتا  .2015وظلتتت النفتتتامج املتبتتلة ب ق ت
البلداو منواى مًتفقتة ثللتة لاتبة  46.5املائتة متن التنفيتذ ال لتم للمتتايفين .ومنتوجتا التقتاوو
التت ت الًئياتتياو ل ول تتتا  ،وظتتا النلتتا ات للبيالتتامج ا مً يتتة  )ASYCUDAوللتتا ا ايف
التتديوو والتيلي ت املتتا  ،)DMFASمتتلع علتتت الت توا لاتتب  48و 11املائتتة متتن اةتتا
النفتامج عا .2016
وبقتتد هبتتوح مليتتوم عتتا  ،2015ايفتفتتن دتتد اى اةتتا التمويت ألعتًا التقتتاوو
التتت ت املت تتد لب تتنا يا األول ت تتا ا س تتت مالية ليبت ت ا  40.1ملي تتوو و يف ،وه تتو أعل تتت
ماتتتو لتتا األع توا اخلماتتة املاةتتية .وعتتز مج البلتتداو املتتدمتتة والبلتتداو الناميتتة علتتت تتد
س ت تواه عما ت تتا امل ت تتا ل ول ت ت تتا  .وبل ت تتي التموي ت ت املت ت تتد م ت تتن البل ت تتداو النامي ت تتة ذيفو جدي ت تتد
بلغت  19.9مليوو و يف ،وهذا أ لً من ةقف املبلي الذي ساظت با البلداو املتتدمة.
وعلت الًعم من هذه البيالامج املتجقة فإلا ملن التيدي ا تد بت مقا تة لتت
التموي ت التتذي ت تًا م علتتت متتد األع توا  .ولاتتد لغتتً التموي ت وتلبيتتة ل ت البلتتداو الناميتتة
املتزايد لليبتول علتت املاتاعد تنفيتذ خوتة أعمتال التنميتة املاتتدامة لقتا  ،2030ي تًيف
األول تا دد اى لداهه لزيا مااظامج املاحنني التتليديني واملاحنني الناش ني.
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و عتتا  ،2016اختتتذ األول تتتا خوتوامج أختتً لتقزيتتز ست التقتتاوو التتت  ،تتا
ذل ت تتي توجي ت تتا متولب ت تتامج اي ايف التائم ت تتة عل ت تتت النت ت تتائ ألع ت تًا التق ت تتاوو التت ت ت  ،والنا ت تتو
ا تتتو قاع تتد بيال تتامج الول ت  ،وتو ي تتد ألت تتوة التق تتاوو التت ت م تتن خ تتعل دموع تتة أ وامج
التتتق والو تتا مج .وسيوا ت
األول تتتا  )UNCTAD Toolboxوتتتتجين التقتتاوو فيمتتا بتتني ك
األول تتتا  ،جتتزه متتن جاتتو ه لتقب تتة امل توايف  ،اتتني ا ايف التقتتاوو التت ت قلاتتا أ لتتً فقاليتتة
وشفافية ومااهلة.
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ميدمة
 -1أكعد هذا التتًيً ل م يياً جمللس التجايف والتنمية استقًاةا الانوي لاياستامج ألتتوة
التقاوو التت ال يضولن هبا األول تا .
 -2وسيتد هذا التتًيً أيضتاى ا الفًقتة القاملتة املقنيتة باي تايف ا ستتاتيجم وامليزاليتة الربلاديتة
لغتتً استقًاةتتاا أللتتتوة التقتتاوو التت ت ال ت يضتتولن هبتتا األول تتتا  ،وفت تاى ل تتا املنبتتو
علياا الفتً  220متن اتفتاأ أ تًا و سلاتلة متن املتتًيفامج الت اختتذها دلتس التجتايف والتنميتة
بني عامم  2008و ،2016ا ذلي آخً هذه املتًيفامج وهو املتًيف  )63- 529البا يف
أيلول/ستتبتمرب  .)1 2016ومتتن ختتعل هتتذه املت تًيفامج يو تتم دلتتس التجتتايف والتنميتتة بإدتتا تفاع ت
أ لتتً تنليم تاى بتتني أمالتتة األول تتتا وا اتتامج املاتتتفيد واملاحنتتة ا تملتتة ا تتايف الفًقتتة القاملتتة ال ت
تت اتلية الًئياية للتتاويف فيما بني الدول األعضاه بت و قضايا التقاوو التت .
 -3ويا تتل ه تتذا التتًي تتً الض تتوه عل تتت ألت تتوة التق تتاوو التتت ت الت ت يض تتولن هب تتا األول ت تتا
ومتويلا ت تتا ع ت تتا  .2016وحيل ت ت ا اه ت تتامج الًئيا ت تتية متويت ت ت وتنفي ت تتذ ه ت تتذا التق ت تتاوو وي ت تترب
ايجتًاهامج الًئياتتية الت اختتتذها األول تتتا علتتت متتد القتتا املاةتتم لتياتتني بنيتتة وست التقتتاوو
التت ت  .متتا يتتتد أمللتتة جيتتد و يفوس تاى ماتتتفا  .وينتاتتم التتًيتتً باستتتنتاجامج ومتت تتامج متتن
أج املضم قدماى وآفاأ املاتتب .
 -4و عتتا  ،2016مل ت األول تتتا و تتا مج أختتً ع ت متيمتتة  -بًلتتام األمتتم املتيتتد
للبي تتة ،وبًلتتام األمتتم املتيتتد للماتتتو نامج البتتًية ،وم ت ت األمتتم املتيتتد املق ت بامل تتديفامج
وا ًميتتة  -اجتماعتتامج دموعتتة األمتتم املتيتتد ايمنائيتتة .و هتتذا الاتتياأ ،وا ت األول تتتا
التتدعو ا م ت الو تتا مج ع ت املتيمتتة أ تتً ألتتتوة األمتتم املتيتتد للماتتاعد ايمنائيتتة علتتت
املاتتتو التو تتًي ،و تتذلي ي تتا الت يتتد عل تتت املا تتاعد ال ت تت تتدماا األمتتم املتي تتد د تتال
التجايف واجملا مج ذامج البلة بالتجايف .

طوالا -مصا ر التموت
-5

متول ألتوة التقاوو التت ال يضولن هبا األول تا من املبديفين الًئيايني التاليني.

متوي ت ت البت تتنا يا ا ست تتت مالية امل ت توايف املاليت تتة املت تتوفً م تتن ف ت تًا ا ومت تتامج،
أ)
واملفوةتية األويفوبيتة ،ومنلومتة األمتم املتيتد  ،وعت ذلتي متن املنلمتامج الدوليتة ،ومتن التوتتاعني
اخلا والقا لبنا يا األول تا ا ست مالية)؛
ب)

بًلام األمم املتيد القا ي للتقاوو التت و ااب التنمية.

 -6املااظامج ال تلتاها األول تتا ا تايف مبتا يف حتو يتد األ اهح لتدعم التربام املتتت ة
ال ت تنفتتذها اجملموعتتة املت تتت ة بتتني و تتا مج األمتتم املتي تتد واملقنيتتة بالتجتتايف والتتتديف ايلتاجي تتة
__________

)1
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املتت ت ت ت ت تًيفامج  )55- 495لق ت ت ت ت تتا  ،2008و )56- 498لق ت ت ت ت تتا  ،2009و )57- 504لق ت ت ت ت تتا ،2010
و )58- 510لقا  ،2011و )59- 515لقتا  ،2012و )60- 520لقتا  ،2013و)61- 523
لقا  ،2014و )62- 526لقا .2015
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مديفجتتة التمويت ايةتتا للبتتنا يا ا ستتت مالية .وللتًاى ألظيتتة اجملموعتتة الناتتو بإ تتع
التماسي علت قيد منلومة األمم املتيد و تيا أهتدا التنميتة املاتتدامة ،يتتد ا تزه 1
متتن الفتتًم جتتيم متتن هتتذه الويفقتتة ديتتداى مقلومتتامج عتتن و تتول األول تتتا ا آليتتامج التموي ت
ا ايف مبا يف حتو يد األ اهح.
 -7واملااظامج املتدمة لربلام األمم املتيتد للمتوظفني الفنيتني املبتتدئني  )2عت مديفجتة
م توايف البتتنا يا ا ستتت مالية ل ول تتتا  ،وهتتم مقًوةتتة بت ت ماتتتت الفبت األول ،الفتتًم
ال ،من هذا التتًيً.

طلف -مساهمات الصنا تق االستئمانية
من عد ام الية التنبؤ والتتلبامج والت بي أللتوة حمد الاتمامج البتايف
 -8يل
للتموي ت متتن ختتايفي امليزاليتتة للبتتنا يا ا ستتت مالية للتقتتاوو التت ت التتذي يضتتولن بتتا األول تتتا .
وعلت الً اخنفا مليوم عا  ،2015ايفتفن دتد اى التمويت ايةتا للبتنا يا ا ستت مالية
ل ول ت ت تتا ع ت تتا  .2016وببل ت تتوا امل ت توايف س ت تتنوياى م ت تتا دموع ت تتا  40.1ملي ت تتوو و يف ،س ت تتج
عتتا  2016أعلتتت ماتتتو متتن التمويت علتتت متتد األعتوا اخلماتتة املاةتتية ا تتدول  .)1وقتتد
عز مج البلداو املتتدمة والبلداو النامية ،فضتعى عتن مؤساتامج منلومتة األمتم املتيتد وع هتا متن
املنلمامج الدولية ،عماا التمويلم ل ول تا .
ا دول 1
مصا ر تموت الصنا تق االستئمانية لألون تا 2016-2012 ،
بآ

الدو يفامج)

2012

أ)
9 750
البلداو املتتدمة
البلتتداو الناميتتة والبلتتداو الت متتتً 14 017
ب)
اقتبا اهتا ً لة التتالية
3 105
املفوةية األويفوبية
مؤسا ت ت ت ت تتامج منلوم ت ت ت ت تتة األمت ت ت ت ت تتم 5 277
املتي تتد وع ه تتا م تتن املنلم تتامج
ي)
الدولية األخً
660
التواعاو اخلا والقا
٣2 ٨0٨
المجموع

2013

2014

7 865
12 782

12 047
16 060

2 783
7 020

5 629
5 432

2015

2016

1 727
6 237

1 073
8 881

9 693 8 570
19 906 17 590

514
565
246
782
٤0 06٨ ٣٤ 6٨٩ ٣٩ ٤1٥ ٣1 2٣2

مع لة :تق س اجملامين قيماى متًبة ا أيفقا ييية
تتم املااظامج امل ببة لربلام األمم املتيد للموظفني الفنيني املبتدئني.
أ)
ب) جتتزه ب ت متتن األلتتتوة ثتتول متتتويعى ذاتي تاى ومي تتن أو يت ت تت ،متتلعى متتن عائتتدامج التتتًو أو اهلبتتامج
املتدمة من املؤساامج املالية الدولية ل لتوة البلداو املوفً للتموي .
ي) لع عم علت التفا ي  ،اللً الوليتة  ،TD/B/WP/285/Add.2املًفا اللاين ،ا دول .12
__________

)2

4

وهم اخلرباه املقاولوو

تتايفيً الانوامج الاابتة.
GE.17-10506

TD/B/WP/285

 -9وبلغ تتت املا تتاظامج املتدم تتة ع تتا  2016م تتن البل تتداو املتتدم تتة  9.7ملي تتوو و يف
ما ت تتجلة ايفتفاع ت ت تاى بنا ت تتبة  13املائ ت تتة متايفل ت تتة م ت تتن ع ت تتا  .2015وملل ت تتت البل ت تتداو املتتدم ت تتة
لات تتبة  24.2املائ ت تتة م ت تتن اة ت تتا متوي ت ت البت تتنا يا ا س ت تتت مالية ،وه ت تتم تتًيب ت تاى لف ت تتس ب ت تتة
مااظامج البلداو املتتدمة يفاجقة ،ا د ب  ،ا ا يفتفام
عا  .2015وقد الت الزيا
اهلائ ت ماتتاظامج الو يتتامج املتيتتد األمًي يتتة والاتتويد وسويا تًا واململ تتة املتيتتد لربيواليتتا
القلمت وآيًلندا التمالية .ومن بني البلداو املتتدمة املاحنة الًئياية الاتة عتا  2015مل تتز
سو الاويد وسوياًا مااظاهتما األول تا .
تنا يا األول تتا ا ستت مالية عتا  .2016ومتن
 -10وساظت عتً بلداو متتدمة
بيناتتا التتت الاتتويد وسوياتًا جاتتتني متتاحنتني اذ بلغتتت ماتتاظاهتما الاتتنوية  2.4و 2.3مليتتوو
و يف علت التوا  .وهذاو البلداو دتمقاو ملع لابة  48املائة من اةا مااظامج البلتداو
املتتدمة تلياما الو يامج املتيد وهولندا وأملاليتا .ومتن يتمل املاتاظامج ايةاليتة املتا متة علتت
متتد األع توا اخلماتتة املاةتتية ،ظلتتت الاتتويد وسويا تًا ليقتتة البلتتداو املاحنتتة املتتدمتتة أمتتا
أملاليا والنًوي وفنلندا وهولندا الت  .)1و عا  ،2016الت مااظامج البلتداو املتتدمتة
موجا تة باألستتاحن حنتتو املنافاتتة وملايتتة املاتتتالي ،وا ايف التتديوو ،وللتتا ا ايف التتديوو والتيلي ت
املتتا  ،)DMFASوتيا ت األعمتتال التجايفيتتة ،وتيا ت ا ستتتلمايف ،ومبتتا يف التجتتايف البيولوجيتتة،
وسياسامج ت نولوجيا املقلومامج وا تبا مج ألعًا التنمية.
 -11و عتتا  2016وا ت التمويت املتتتد متتن البلتتداو الناميتتة والبلتتداو الت متتتً اقتبتتا اهتا
ً لتتة التتالي تتة ا اه تتا الب تتقو ي ليبل تتي ذيفو جديتتد ت تتدايف  19.9ملي تتوو و يف ،وه تتذه ي تتا
بنا تتبة  13املائ تتة متايفل تتة م تتن ع تتا  ،2015وق تتد تتاو مج ما تتاظة البل تتداو املتتدم تتة ة تتقف
متا التت عليتتا .ومتن ايفتفتتام التمويت ايةتا للبتتنا يا ا ئتماليتة بناتتبة  16املائتة الفتتت
متتن  2015ا  2016فتتإو بتتة البلتتداو الناميتتة اةتتا متوايف البتتنا يا ا ئتماليتتة اخنفت
اخنفاة تاى فيف تاى فنتتزل متتن  50.7املائتتة عتتا  2015ا  49.7املائتتة عتتا 2016
عا .2016
الت  .)2واةا ى ،مول  70بلداى لامياى ألتوة األول تا للتقاوو التت
الت 1
مساهمات البلدان المتيدمة المانحة الرئيسية المتراكمة في الفترة 2016-2012
بآ

الدو يفامج)

12,000
10,000

2016
8,000

2015
2014

6,000

2013

4,000

2012

2,000
0

هولندا
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فنلندا

النًوي

أملاليا

سوياًا

الاويد

5

TD/B/WP/285

 -12وفيمتتا يتقلتتا بالتمويت املتتتد متتن البلتتداو الناميتتة ،بتتد متتن التمييتتز بتتني البلتتداو الناميتتة
الت تتتتد املاتتاظامج لتتدعم ألتتتوة األول تتتا دتتال التقتتاوو التتت لبتتا بلتداو لاميتتة أختتً
والبلداو النامية الت متتول هتذه األلتتوة بلتداوا .و هتذه ا التة األخت  ،فتإو البلتداو الناميتة
ليا تتت فت ت امل تتزو الًئيا تتية للتموي ت وامن تتا ه تتم أيض تاى متلتي تتة لتمويلا تتا وما تتتفيد مباش تتً م تتن
التقاوو التت ل ول تا  .و عا  ،2016كخببت لابة  96املائة من التمويت املتت م متن
البل تتداو النامي تتة ل لت تتوة ه تتذه البل تتداو ،وذل تتي أساست تاى لتنفي تتذ بت تًام النل تتا ات للبيال تتامج
ا مً يتتة  88 )ASYCUDAاملائتتة) وبتتتديف أ ر ،ب تًام للتتا ا ايف التتديوو والتيلي ت املتتا
 7 )DMFASاملائة) .ولابة  4املائتة املتبتيتة متن ماتاظامج البلتداو الناميتة  0.8مليتوو
و يف) است تتتك دمت لت تتدعم التقت تتاوو فيمت تتا بت تتني بلت تتداو ا نت تتوب .والبت تتني ،ال ت ت تبلت تتي مات تتاظاهتا
الاتتنوية  0.4مليتتوو و يف ،هتتم ا تتد بقيتتد أ تترب املاتتاظني عتتم التقتتاوو فيمتتا بتتني بلتتداو
ا نوب تلياا قوً فجماويفية ويفيا.
 -13وبق تتد هب تتوح تتا ع تتا  ،2015ظل تتت املا تتاظامج املتدم تتة م تتن املفوة تتية األويفوبي تتة
عتتا  .2016وبتاتتجي األول تتتا ملاتتاظامج تتتدايف  1.1مليتتوو و يف متدمتتة متتن
تتتن ف
املفوةية األويفوبية او هذا املتدايف أق ثا او عليا عا  2015بنابة  38املائة اذ هب
ا أ ر ماتتتو لتتا منتتذ عتتا  .2010ووا تتلت بق تد ذلتتي بتتتا متتن اةتتا م توايف البتتنا يا
ا س ت ت ت تتت مالية اخنفاة ت ت ت تتاا فابو ت ت ت تتت م ت ت ت تتن  5املائ ت ت ت تتة ع ت ت ت تتا  2015ا  2.7املائ ت ت ت تتة
عتتا  .2016و تتاو ا خنفتتا
ماتتاظامج املفوةتتية األويفوبيتتة القتتامني املاةتتيني متتً ه جزئيتاى
ا املفاوةامج ال الت جايفية بت و املاائ التتنية بني املفوةية األويفوبية واألمم املتيد  ،ثتا
ال وو التوقين علت اتفاقامج مااظامج جديد  .و أواخً عا  ،2016متت مقا ة املاائ
التتنيتتة .ومنتتذ تتتًين األول/أ تتتوبً  2016وقتن األول تتتا  ،أو تتاو تويف التوقيتتن ،علتتت عتتد
متتن ا تفاقتتامج متتن ا تتا األويفو  .وينتلتتً أو تًتفتتن املاتتاظامج املتدمتتة متتن املفوةتتية األويفوبيتتة
ايفتفاع تاى ب ت اى عتتا  .2017واملفوةتتية األويفوبيتتة وال تدول األعضتتاه ا تتا األويفو  ،متل ت ،
دتمقتتة ،لاتتبة  17املائتتة متتن اةتتا متوايف البتتنا يا ا ستتت مالية ل ول تتتا عتتا ،2016
متاب لابة  22املائة عا 2015.
 -14وايفتفقت املااظامج املتدمة من مؤساامج منلومة األمم املتيد وع هتا متن املنلمتامج
الدولية من  6.2مليوو و يف عتا  2015ا  8.9مليتوو و يف عتا  .2016وقتد ملت
ذلتتي لاتتبة  22.2املائتتة متتن اةتتا م توايف البتتنا يا ا ستتت مالية و يتتا بناتتبة  42املائتتة
متايفلة من عا  .2015و او هتذا ا يفتفتام يفاجقتاى بتت يفئياتم ا ايفتفتام التدعم املتا املتتد
من البني الدو وا ا ا قتبا ي والنتتدي لغتًب أفًيتيتا ومبتً التنميتة األفًيتتم ،متن بتني
جاتامج أختتً  .و عتتا  ،2016ستتاهم البنتتي التتدو بلتتي قتتديفه  2.4مليتتوو و يف ل ول تتتا
لتنفيذ متايفين النلا ات للبيالامج ا مً ية  )ASYCUDAوللتا ا ايف التديوو والتيليت املتا
 .)DMFASوس تتاظت مؤسا تتة تتايف وأست تواأ ش تتًأ أفًيتي تتا  )TradeMark East Africaبل تتي
قتتديفه  2.3مليتتوو و يف لتتدعم توتتويً للتتا التتتباا ايل تتتوين املو تتد أوعنتتدا وتنفيتتذ متتتًوم
وخببتتت ماتتاظة مبتتً التنميتتة األفًيتتتم
بتت و تيات التجتتايف والتجتتايف واملاتتائ ا ناتتالية .ك
ملتًوم ا ايف النلا ات للبيالامج ا مً ية  )ASYCUDAمعو .
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الت 2
حصة إجمالي موار الصنا تق االستئمانية بحسب مصدر التموت في  201٥و2016
بالنابة امل وية)

201٥

اليعاعان الخاص والعام

مؤسسات منظومة
ا مم المتحدة
وغيرها من
المنظمات الدولية
1٨

1.6

البلدان المتيدمة
2٤.7

المفوضية ا وروبية
٥

البلدان النامية والبلدان التي
تمر اقتصا ات ا بمرحلة
انتيالية

٥0.7

2016
اليعاعان الخاص والعام
1.٣

مؤسسات منظومة ا مم
المتحدة وغيرها من

22.2
المنظمات الدولية

البلدان المتيدمة
2٤.2

البلدان النامية والبلدان
التي تمر اقتصا ات ا

المفوضية ا وروبية
2.7

بمرحلة انتيالية
٤٩.7

مع لة :تق س اجملامين قيماى متًبة ا أيفقا

ييية.

 -15وبلتتي التموي ت املتتتد متتن التوتتاعني اخلتتا والقتتا ستتنة  2016متتتدايف  0.5مليتتوو
و يف ،أي م تتا ميلت ت لا تتبة  1.3املائ تتة م تتن اة تتا مت توايف الب تتنا يا ا س تتت مالية ،وه تتو يتت ت
بناتبة  9املائتة عمتا تتاو عليتا عتا  .2015وقتتد ت ذلتي متتتًوعاى بتت و ةتن البيالتتامج
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عن التتداب عت التقًيفيتة قتبتا امج بلتداو منتتد التقتاوو ا قتبتا ي منوتتة آستيا وا تي
اهل تتا ا ،املم تتول م تتن املقا تتد ال تتو األعل تتت لديفاس تتامج الاياس تتامج القام تتة الياب تتاو ،ومت تتًوم
التديفي التجايفي دال املوالئ املمول من سلوامج املوالئ القديد من البلداو النامية.

باء -برنامج ا مم المتحدة العا ي للتعاون التيني وحساب التنمية
امليزاليتتة الربلاديتتة القا ي تتة ل متتم املتي تتد  ،تتتديفي امل توايف امل بب تتة أللتتتوة التق تتاوو
-16
ا تتايف بًلتتام األمتتم املتيتتد القتتا ي للتقتتاوو التت ت و ا تاب التنميتتة ،البتتابني 23
التت ت
و 35علت التوا .
 -17و عتا  ،2016بلتتي اةتتا لفتتامج األول تتتا ا تتايف بًلتام األمتتم املتيتتد القتتا ي
للتقاوو التت و ااب التنمية  3.3مليوو و يف ،أي ما ميل لاتبة  8.5املائتة متن النفتتامج
ايةالية ا ايف التقاوو التت  .و او ذلي ميل اخنفاةاى بناتبة  19املائتة عمتا تاو عليتا
عا  ،2015ول ن او متااوياى تتًيباى من متوس النفتامج الانوية بني  2012و.2016
 -18وتتتوفً امل توايف ا تتايف بًلتتام األم تتم املتي تتد القتتا ي للتق تتاوو التت ت  -الب تتاب - 23
ألعًا اخلدمامج ا ستتايفية والتديفي  .و عتا  ،2016بلغتت النفتتامج ا تايف البتاب 23
متتدايف  0.7مليتوو و يف ،وهتو متا ميلت اخنفاةتاى بناتبة  43املائتة متايفلتة متن الاتنة الاتتابتة.
ا تتايف الربلتتام القتتا ي
و متا تتاو ا تتال املاةتتم ،استتتك دمت املتوايف ذامج البتتلة بالتتتديفي
للتقتتاوو التت ت أساس تاى لتموي ت ويف األول تتتا الديفاس تية تتول املاتتائ الًئياتتية املتقلتتتة تتدول
األعمال ا قتبا ي الدو .
 -19وما ال ااب التنمية  -الباب  - 35ميل مبديفاى هاماى من مبا يف التمويت ملتتايفين
توتتويً التتتديفامج اجملتتا مج ذامج األولويتتة جتتدول أعمتتال التنميتتة األمتتم املتيتتد  .وتنفتتذ
املتتتايفين علتتت ش تًائذ وتنفتتذها عتتتً يالتتامج تنفيذيتتة تابقتتة ألمالتتة األمتتم املتيتتد  ،تتا ذلتتي
األول تا  .وتدو شًحية مناا فت تتاو بني لعلة وأيفبقة أعوا .
 -20و عا  ،2016او  23متتًوعاى ا تايف التتًائذ اللامنتة والتاستقة والقاشتً جايفيتاى.
وبلتتي اةتتا النفتتتامج  2.6مليتتوو و يف ،وهتتو مبلتتي يت ت بناتتبة  7املائتتة عمتتا تتاو عليتتا
عتتا  ،2015ولت ن تتاو أعلتتت بناتتبة  32املائتتة ثتتا تتاو عليتتا عتتا  .2014و لتتت هتتذه
املت تتايفين دموع تتة واس تتقة م تتن د تتا مج عمت ت األول ت تتا الل تتً الوليت تتة ،TD/B/WP/285/Add.2
ا دول .)9
 -21و ا ايف التًحية ا ا يتة عتتً اتاب التنميتة ،ك تد مج ميزاليتة اةاليتة قتديفها 28.4
مليتتوو و يف؛ وقتتد تتاو ذلتتي ميلت لفتتس افلتتة التمويت متايفلتتة متتن التتتًحية القاشتتً  .وموةتتوم
التًحية ا ا ية عتً هو ح عم الدول األعضاه تقزيز اتاتاأ الاياستامج القامتة التائمتة علتت
األ لة والت امت والتنفيتذ التتتايف م خلوتة التنميتة املاتتدامة لقتا  2030علتت ةيتن املاتتويامجح.
وللًاى للوابن املت ام لل وتة فتإو هتذه التتًحية تقلتا قتديفاى بت اى متن األظيتة علتت التنا التتام
للتواعامج والتقاوو فيما بني الو ا مج تبتميم املتتايفين وتنفيتذها .و بتة األول تتا هتذه
التًحية ا ديد ينتلً أو تبلي  4.9مليوو و يف أو لابة  17املائة من موايف التموي لتنفيتذ
مثالية متايفين بالتقاوو من يالامج ااب التنمية األخً .
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جيم -مست تتاهمات ال ت تتركاء المحت تتد تن والصت تتنا تق االست تتتئمانية المتعت تتد ة الج ت تتات
المانح تتة ل تتدعم البت ترامج الم تتتركة للمجموع تتة الم تتتركة بتتتين وك تتاالت ا م تتم
المتحدة والمعنية بالتجارة واليدرة اإلنتاجية
 -22تت لف اجملموعة املتت ة بني و ا مج األمتم املتيتد واملقنيتة بالتجتايف والتتديف ايلتاجيتة،
الت يتو هتتا األول تتتا  ،متتن  15و التتة متيمتتة وعت متيمتتة متتن و تتا مج األمتتم املتيتتد  .وتلق ت
اجملموعتتة ويفاى يوي تاى ت ت مني مقا تتة ماتتائ التجتتايف والتنميتتة بت ت فقتتال عمليتتة ا تتع
ا تا ت تتاأ عل ت تتت ت تتقيد منلوم ت تتة األم ت تتم املتي ت تتد  .وم ت تتا الف ت تتت اجملموع ت تتة ،من ت تتذ الت ت تتائاا
عتتا  ،2007تتتتايفا بنتتتاح تبتتميم وتنفيتتذ التربام املتتتت ة ا تتايف مبتتا يف األمتتم املتيتتد
حلتو يد األ اهح .و عبً أهدا التنمية املاتدامة ا ديد فتإو اجملموعتة وةتن جيتد ياتمذ
هلا با ستجابة لوبيقة خوة التنمية املاتدامة لقا  2030املت املة والتتاملة .وبتدهاى تتايفين
مثاليتتة بلتتداو يفائتتد وستتقت اجملموعتتة لوتتاأ عملياهتتتا ليبت ا أ لتتً متتن  30عمليتتة متتتت ة
منا ا خمتلفة.
 -23واجملموعتتة متتتول متتن ختتعل آليتتة متوي ت مبتتا يف حتو يتتد األ اهح ،تتا ذلتتي البتتنا يا
ا ست مالية املتقد ا اامج املاحنة مااظامج التً اه ا د ين .و عتا  ،2016ظلتت ألتتوة
األول تا ا ايف اجملموعة تاتفيد من ندوأ ح تيا النتائ مقاىح ،وبت خا فيما يتقلا
ب لتتوتا ت متن ألباليتتا وبوتتاو وةاويفيتتة تنزاليتا املتيتتد ويفوالتدا و تتابو فت ي .والبتتندوأ التتذي
أ لتتا دموعة األمم املتيتد ايمنائيتة واملفتتو أمتا البلتداو الت اعتمتدمج وجتاى يتتو علتت حتو يتد
األ اهح يًمم ا تقزيز التتد بتو يامج دال الاياسامج القامة فيما بني الو ا مج علتت البتقيد
التوتتًي ستتياأ أ تتً ألتتتوة األمتتم املتيتتد للماتتاعد ايمنائيتتة .وبتنفيتتذ خوتتة التنميتتة املاتتتدامة
لقا  2030فإو هذا النوم من آليامج التموي اجملمقة يكنتلً أو يلق ويفاى متزايد األظية.
 -24و ع تتا  ،2016بل تتي اة تتا الو تتول ا آلي تتامج التموي ت ت ا تتايف مب تتا يف حتو ي تتد
األ اهح  0.57مليتتوو و يف ،أي أق ت ثتتا تتاو عليتتا ا تتال عتتا  2015بناتتبة  50املائتتة
التت ت  .)3و تتاو س تتب ذل تتي يًج تتن أساست تاى ا ا تم تتال مت تتًوعني يفئيا تتيني مت تتت ني ب تتني
الو ت تتا مج مت تتدعومني مت تتن أمال ت تتة الدولت تتة الاويا ت تًية للت ت تتؤوو ا قتبت تتا ية لبت تتا ةاويفي ت تتة و
الدميتًا يتة التتقبية وةاويفيتة تنزاليتا املتيتتد والتنفيتذ الناتائم ملبتا يفامج  2015-2014ا تتايف
ندوأ تيا النتائ مقاى .ومتن أ ت مثتاين مبتا يفامج متن هتذا التبيت املنجتز منتذ عتا ،2014
عا  2016مخس مبا يفامج ألباليا وبوتاو وةاويفية تنزاليتا املتيتد
أ م األول تا بنجا
ويفوالدا و ابو ف ي.
الصنا تق االستئمانية المتعد ة الج ات المانحة
 -25البتتنا يا ا ستتت مالية املتقتتد ا اتتامج املاحنتتة ،متتن قبي ت تتندوأ تيتتا النتتتائ مق تاى،
منت من خعل بنية و مة متقد املاتويامج تتم ثللم األمم املتيد وا ومتامج الو نيتة
وا اتتامج املاحنتتة .وهتتذه البتتنا يا ،ال ت أكلت ت ت بإ تتايف مت تويلم مفتتتو وشتتفا  ،ت م ت م توايف
فًا الو ا مج.
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 -26واةا ى ،او ل ول تا و ول حمدو ا البنا يا ا ست مالية املتقد ا اامج املاحنتة
عا  322 195 2016و يفاى) ل سباب املتايف الياا الفتتً  24متن هتذه الويفقتة .وقتد
ت ذلتتي املاتتاظامج ال توايف متتن تتندوأ تيتتا النتتتائ مق تاى لقتتا  2016لتنفيتتذ املتتتايفين
ا ب األسو وةاويفية تنزاليا املتيد وفييت لا .
الت 3
وصول ا ون تا إلى آليات تموت مبا رة "توحيد ا اء"2016-200٨ ،
بآ

الدو يفامج)

2016
2015
2014
2013

البنا يا ا ست مالية
املتقد ا اامج املاحنة

2012
2011

املااظامج املتدمة من
شً اه حمد ين

2010
2009

2008
1,200

1,000

800

600

400

200

-

المساهمات الميدمة من شركاء محد تن
 -27اةتتافة ا البتتنا يا ا ستتت مالية املتقتتد ا اتتامج املاحنتتة متل ت املاتتاظامج املتدمتتة متتن
شتتً اه حمتتد ين ماتتاظامج مباشتتً لو التتة أو أ لتتً تتتتدماا جاتتامج ماحنتتة أو أ لتتً لتتدعم التناتتيا
فيما بني الو ا مج .و عا  ،2016تلتت األول تا عد اى من مل هذه املااظامج فيما يتبت
تايف تا الربام املتت ة الت تتدعماا سوياتًا أمالتة الدولتة الاوياتًية للتتؤوو ا قتبتا ية)
ومن خعل ا تفاقيامج النموذجيتة للماتاظة بتني و التة متن و تا مج األمتم املتيتد وو التة أختً
من و ا مج األمم املتيد تضقاا دموعة األمم املتيد ايمنائية.
 -28وفيمتتا يتقلتتا بتتالربام املتتتت ة ال ت متوهلتتا أمالتتة الدولتتة الاوياتًية للتتتؤوو ا قتبتتا ية،
تلتتتت األول ت تتا ع تتا  2016الت تتًحية األخ ت متتن األم توال س تتت مال مت تتًوم ةاويفي تتة
و الدميتًا ي ت تتة الت ت تتقبية وما ت تتاظة ق ت تتديفها  51 000و يف ملت ت تتًوم بت ت ت ت و سعست ت ت التيم ت تتة
الا تتوقية ةاويفي تتة تنزالي تتا املتي تتد كوة تتن س تتياأ ا تتايف األم تتم املتي تتد للما تتاعد ايمنائي تتة
للفت .2016-2011
 -29وتلتت األول تا أيضاى ماتاظة قتديفها  169 052و يفاى متن ختعل متتايف تا اتفتاأ
املاتتاظامج املتدمتتة متتن و التتة تابقتتة ل متتم املتيتتد ا و التتة أختتً تابقتتة ل متتم املتيتتد لتتدعم
تنفيذ متًوم متتا بت و موا ن التغ اخلضًاه املًاعية للبي ة امبيا.
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ال -تموت الموظفين الفنيين المبتدئين
 -30بايةتتافة ا مبتتا يف التمويت املتتتايف الياتتا أعتتعه ،تتتدعم بقت ا اتتامج املاحنتتة بًلتتام
األول تا للموظفني الفنيني املبتدئني الذي ينفذ ا ايف بًلام األمم املتيد للمتوظفني الفنيتني
املبتتدئني .و عتا  ،2016ظلتتت أملاليتا املاتاهم الو يتتد هتذا الربلتام متتن بتًام األول تتتا ،
وايفتفتتن عتتد املتتوظفني الفنيتتني املبتتتدئني املتتتمولني بًعايتتة األول تتتا متتن متتوظفني عتتا 2015
ا أيفبقة موظفني عا  2016اللً الوليتة  ،TD/B/WP/285/Add.2ا دول .)7
 -31ويتتتيذ بًلتتام األول تتتا للمتتوظفني الفنيتتني املبتتتدئني فً تتة فًيتتد متتن لوعاتتا للمتتوظفني
املنلمتتة .وةيتتن التتتق الفنيتتة األول تتتا هلتتا
التتتباو للمتتتايف ة القمت التيليلتتم والفت
ل ب علت املوظفني الفنيني املبتدئني .وبالتا تقيد األمالة ت يد لتدائاا ا ا اتامج املاحنتة
ال هم وةن يامذ هلا بذلي النلً متوي املوظفني الفنيني املبتدئني.

ثانيا -النفيات وتخصيص موار التعاون التيني
ع تتا  ،2016بل تتي اة تتا لفت تتامج ألت تتوة التق تتاوو التت ت ل ول ت تتا  39.1ملي تتوو
-32
و يف ،أي أقت ثتتا تتاو عليتتا عتتا  2015بناتتبة  1املائتتة .ومتتن يتتمل مبتتا يف التمويت ،
ايفتفقت النفتامج ا ايف البتنا يا ا ستت مالية ايفتفاعتاى فيفتاى فبلغتت  34.9مليتوو و يف ،أي
متا ميلت لاتبة  89املائتتة متتن اةتا األتتا األلتتوة .وهبوتتت النفتتتامج ا تايف بًلتتام األمتتم
املتيد القا ي للتقاوو التت و اتاب التنميتة متن  4.1مليتوو و يف عتا  2015ا 3.3
مليتتوو و يف عتتا  ،2016أي متتا ميل ت لا تتبة  8.5املائتتة متتن اةتتا لفتتتامج ايأل تتا
ع تتا  .2016وايلف تتاأ ا تتايف آلي تتامج التموي ت ت س تتياأ مب تتا يف حتو ي تتد األ اهح اخنفض تتت
بناتتبة  2املائتتة لتاتتب ا  0.86مليتتوو و يف ،أي متتا ميل ت لاتتبة  2.2املائتتة متتن اةتتا
ايلفاأ سنوياى ا دول .)2
ا دول 2
نفيات التعاون التيني حسب مصا ر التموت 2016-201٣ ،
بآ

الدو يفامج)

2013

2014

2015

املبلي

34 805
2 802

34 600
4 080

34 928
3 308

2016
النا تتبة امل وي تتة التغ عن القا الاتابا
بالنابة امل وية)
من اجملموم

35 727
البنا يا ا ست مالية
بًلتتام األمتتم املتيتتد القتتا ي 4 115
للتق ت ت ت ت تتاوو التتت ت ت ت ت ت و ا ت ت ت ت تتاب
التنمية
2.2
860
877
1 174
617
آليامج متوي حتو يد األ اهح
100.0 ٣٩ 0٩7 ٣٩ ٥٥7 ٣٨ 7٨0 ٤0 ٤٥٩
المجموع
مع لة :تق س اجملامين قيماى متًبة ا أيفقا
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3.89
8.5

0.9
)18.9
)1.9
()1.2

ييية اللً الوليتة  ،TD/B/WP/285/Add.2ا دول )1
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طلف -طنواع الم ارتو
 -33تنفتتذ متتتايفين التقتتاوو التت ت ل ول تتتا علتتت األ تتقد األقتتاليمم وايقليمتتم والتوتتًي.
وأ ل تتً م تتن لب تتف اة تتا النفت تتامج ل تتات ع تتن تنفي تتذ املت تتايفين التوًي تتة .وا جالت ت املت تتايفين
األقاليمية ميل هذاو الت عو من أش ال التنفيذ لابة  84املائة متن اةتا لفتتامج التقتاوو
عا  2016الت .)4
التت
 -34واملتايفين األقاليمية متايفين مواةيقية تتتيذ للبلتداو الناميتة ألتتوة تغوتم أ لتً متن منوتتة
جغًافية وا د  .و عتا  ،2016اخنفضتت النفتتامج ا تايف هتذا النتوم متن املتتايفين متن 15.5
ملي تتوو و يف ع تتا  2015ا  11ملي تتوو و يف ،أي م تتا ميلت ت لا تتبة  28املائ تتة م تتن اة تتا
النفتتتامج .و لتتت هتتذه املتتتايفين ةيتتن دتتا مج عم ت األول تتتا  ،و ستتيما ا ايف التتديوو ،وتيا ت
ا س تتتلمايف ،والتج تتايف  ،والبي تتة ،والتنمي تتة ،وسياس تتة املنافا تتة وملاي تتة املا تتتالي وا اه تتامج وما تتائ
ا ستلمايف األجنيب املباشً وسياسامج ت نولوجيا ا تبا مج واملقلومامج ألعًا التنمية.
 -35وايفتفتن اةتتا النفتتتامج علتتت املتتتايفين التوًيتتة متتن  20.9مليتتوو و يف عتتا 2015
ليبت ت ا  22ملي تتوو و يف ع تتا  .2016م تتا ايفتفق تتت أيضت تاى ب تتة املت تتايفين التوًي تتة
من
اةا النفتامج من  53املائة عا  2015ا  56املائة عا  .2016وظ
ت تتديمل ا م ت تتايفا وا ت تتع اا  ،)ASYCUDAوا ايف ال ت تتديوو  )DMFASوتيات ت ت ا س ت تتتلمايف
دا مج الت يز الًئياية للمتايفين التوًية .ومقلتم املتتايفين التوًيتة متتول لفاتاا بنفاتاا ،تا
ذلتي عتتن ًيتتا تتتوف ا اتتامج املاحنتة للمتوايف متتن ختتعل بًاداتتا للمقولتتة اللنائيتتة .ولاتتبة 56
املائة من أ مبلي  22ميلوو و يف هلا لة بتنفيذ املتايفين أق البلداو منواى.

 -36وظ ت ت اة ت تتا النفت ت تتامج عل ت تتت املت ت تتايفين ايقليمي ت تتة يًتف ت تتن وبل ت تتي  6.1ملي ت تتوو و يف
عت تتا  2016متايفلت تتة مت تتن  3.1مليت تتوو و يف عت تتا  .2015ولتيجت تتة لت تتذلي تضت تتاعفت بت تتة
املتتتايفين ايقليميتتة اةتتا النفتتتامج الفتتت متتا بتتني  2015و .2016والنفتتتامج علتتت املتتتايفين
ايقليمي ت ت تتة والتوًي ت ت تتة بلغ ت ت تتت دملا ت ت تتا ،دتمق ت ت تتة 28.1 ،ملي ت ت تتوو و يف ع ت ت تتا  ،2016أي
ما ميل  72املائة من اةا التنفيذ عا  ،2016متاب  61عا .2015
الت

4

نفيات التعاون التيني كنسبة من مجموع النفيات ،بحسب نوع الم روع2016-201٥ ،
بالنابة امل وية)

201٥
2015
الم ارتو
اليعرتةالتوًية 53
املتايفين
٥٣

املتايفين األقاليمية 33

2016
الم ارتو

الم ارتو

ا قاليمية
٣٩

الم ارتو اإلقليمية
٨٨٨

الم ارتو اليعرتة
٥6
٥6
٥6

ا قاليمية2٨
2٨
26
الم ارتو
اإلقليمية
16
16
16

املتايفين ايقليمية 8
12
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باء -التوزتو بحسب المنتج
 -37ياتتً ا تتدول  3قائمتتة بتًام أو منتجتتامج التقتتاوو التتت ل ول تتتا البتتالي عتتد ها 29
بًلاداى أو منتجاى  ،)3دمقة ت أيفبقة موةوعامج .ويغوتم ت وا تد متن املوةتوعامج عتد اى متن
املنتجامج ال توفًها خمتلف كشق األول تا  .وبايةافة ا ذلتي هنتاا أيضتاى  18دموعتة ،تا
فياتتا  17دموع تتة مواةتتيقية ودموع تتة اة تافية بت ت و ختتدمامج ومت تتايفين التتدعم ،مًتبو تتة أيض تاى
باملنتجامج واملواةين .و عا  2016بلي اةا النفتامج ا ايف هذه املنتجامج  32.7مليوو
و يف ،أي ما ميل لابة  84املائة من اةا تنفيذ بًام األول تا دال التقاوو التت .
ا دول 3
التعاون التيني بحسب الموضوع والمنتج2016 ،
بالدو يفامج وبالنا امل وية)

اجملموعة

املوةوم
A

VII

A1

I

A2

I

A3

XV

A4

XIII

A5

VIII

A6

II

A7

III

A8

I

A9
B

XVI

B1

XI

B2

X

B3

XVII

B4

XVII

B5

V

B6

III

B7
C

IV

C1

VIII

C2

__________

)3
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متتا ويف و تتف ذلتتي
املتيد  ،جنيف).

املنت
تحوت االقتصا ات وتحسين اليدرة على المنافسة
استقًاةامج سياسامج ا ستلمايف
استقًاةامج سياسامج اخلدمامج
استقًاةامج أ ً الاياسامج التجايفية
استقًاةامج سياسامج القلم والت نولوجيا وا بت ايف
التجايف ايل تولية وبًلام اي ع التالوين
أ لة ا ستلمايف
التداب ع التقًيفية
ا ستقًاةامج الو نية للبا يفامج اخلضًاه
ا لضما ا منلمة التجايف القاملية
معالجة نياط الاعف وبناء اليدرة على الت يف
عم ايخًاي من ف ة أق البلداو منواى
للا ا ايف الديوو والتيلي املا
تتدمي املااعد ا التق الفلاوي
اي ايف املت ام املقز
قواعد املنت وو ول أق البلداو منواى ا األسواأ
خايف ة ًيا التون األفًيتم
مبا يف التجايف البيولوجية
تعزتز ال فاءة االقتصا تة وتحسين اإل ارة
استقًاةامج النلًاه الووعية لتوالني وسياسامج املنافاة
للم اللوائذ التنليمية ايل تولية والتاجي ايل توين

النفتامج
بالدو يفامج)
124 912
24 835
290 487
203 007
232 421
57 103
488 250
122 342
264 458
97 296
4 472 771
49 949
402 019
114 598
22 114
612 876
835 804
2 531 287

النابة امل وية
من اجملموم
0٫4
0٫1
0٫9
0٫6
0٫7
0٫2
1٫5
0٫4
0٫8
0٫3
13٫7
0٫2
1٫2
0٫4
0٫1
1٫9
2٫6
7٫7

وليتتتة األول تتتا لقتتا  ،2016مجموعتتة ط وات ا ون تتتا ا نتتتائج التنفيتتذ األمتتم
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اجملموعة

املوةوم

XII

C3

XII

C4

X

C5

IX

C6

IX

C7
D

II

D1

VII

D2

IX

D3

X

D4

XIV

D5

XIV

D6

المجموع

املنت
النت واللوجاتيامج التجايفية  -بًلام تيا التجايف
النلا ات للبيالامج ا مً ية
بًلام األول تا لإل باهامج
املات ت ت ت تتؤولية ا جتماعيت ت ت ت تتة للتت ت ت ت تتً امج  -املبت ت ت ت تتا يف اخلا ت ت ت ت تتة
بالبويف امج املاتدامة
ا اسبة وايبعا اخلا او بالتً امج
تم ين الناس واالستثمار في مستيبل م
بًلام التجايف والتؤوو ا ناالية والتنمية
اتفاقامج ا ستلمايف الدولية
بًلام توويً املتايفين حامربيتييح والًواب التجايفية
املقاد ا فتاةم
ويف يفاس ت تتية ع ت تتن التض ت تتايا الًئيا ت تتية ج ت تتدول األعم ت تتال
ا قتبا ي الدو  -الفتً 166
بًلام التديفي التجايفي دال املوالئ

النفتامج
بالدو يفامج)

النابة امل وية
من اجملموم

763 181
18 613 806
413 765
-

2٫3
56٫9
1٫3
0٫0

137 503

0٫4

372 400
264 595
310 848
178 152
293 000

1٫1
0٫8
1٫0
0٫5
0٫9

409 209

1٫3

٣2 702 ٩٨٩

100

 -38مت تتن بت تتني املنتجت تتامج البت تتالي عت تتد ها  29منتج ت تاى ظ ت ت النلت تتا ات للبيالت تتامج ا مً يت تتة
 )ASYCUDAاملنتتت الًائتتد عتتا  2016وقتتد بلتتي اةتتا النفتتتامج  18.6مليتتوو و يف ،أي
ما ميل لابة  57املائة من اةا النفتامج من منتجامج دموعة األ وامج .و بقتدها للتا
ا ايف الديوو والتيلي املا وللم اللوائذ التنليمية ايل تولية والتاجي ايل توين الت مللتت،
علت التوا  14 ،و 8املائة من اةا النفتامج املتبلة هبذين املنتجني عا  .2016وهذه
املنتجامج الًاس ة تالم هبا البلداو املاتفيد علت لواأ واسن.
 -39و عا  2016مل ايلفاأ الذي لا لة بتاقة منتجامج ما بني  1و 3املائة متن
اةا التنفيذ بالنابة ملنتجامج دموعة األ وامج ،ا ذلي استقًاةامج النلًاه الووعية بتت و
ق توالني وسياستتامج املنافاتتة ،وبًلتتام تيا ت التجتتايف  ،ومبتتا يف التجتتايف البيولوجيتتة .أمتتا النفتتتامج
املتبلة باملنتجامج املتبتية وعد ها  17منتجاى فتد مللت أق من  1املائة من اةا النفتتامج
فيما يتب نتجامج دموعة األ وامج .وهتذا مي تن تفات ه جزئيتاى ب توو بقت املنتجتامج ا ديلتة
التوويً حباجة ا تقزيز علتت متً التزمن وب توو التدعم ايةتا املتتد متن ختعل امليزاليتة القا يتة
مل يؤخذ بقني ا عتبايف ا دول .3

جيم -التوزتو الجغرافي
 -40متتن أ ت  28.1مليتتوو و يف أكلفتتتت علتتت املتتتايفين ايقليميتتة والتوًيتتة ،ألفتتا أ لتتً متتن
النبتتف  14.8مليتتوو و يف) لتنفيتتذ متتتايفين أفًيتيتتا ،متتن بيناتتا  11مليتتوو و يف ألفتتا علتتت
متايفين قوًية و 3.8مليوو و يف ألفا علتت متتايفين اقليميتة ا تدول  .)4ومتايفلتة بقتا ،2015
ايفتفن اةا النفتامج علت املتايفين ايقليمية والتوًية أفًيتيا بنابة  19املائتة ،وذلتي أساستاى
14
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باب ايفتفام لابة تنفيذ املتايفين ذامج البلة بالنت وتيات التجتايف  ،وتيات ا ستتلمايف ،والقوملتة،
واستاتيجيامج التنمية ،وتوويً قوام الالن األساستية .واستتمًمج بتة املتتايفين التوًيتة وايقليميتة
أفًيتيتتا ا تتاه تتقو ي فبلغ تت لاتتبة  38املائتتة
اةتتا ايلفتتاأ علتتت التقتتاوو التت ت
عا  2016الت .)5
ا دول 4
نفيات التعاون التيني بحسب المنعية2016-201٣ ،
بآ

الدو يفامج)

المجموع
أ)
أفًيتيا
أ)
آسيا وا ي اهلا ا
أمًي ا العتينية ومنوتة
أ)
ال ايفييب
أ)
أويفوبا
أ)
أمًي ا التمالية
املتايفين األقاليمية
أ)

2013

2014

2015

2016

املبلي

املبلي

املبلي

املبلي

4 093
717

النابة
امل وية

٣٨ 7٨0 ٤0 ٤٥٩
10 526
9 312
8 700
9 521

٣٩ ٥٥7
12 476
5 942

100٫0 ٣٩ 0٩7

14 828
6 340

37٫9
16٫2

3 160
1 183
167
15 045

4 043
1 378
187
15 531

4 125
2 597
207
10 999

10٫6
6٫6
0٫5
28٫1

-

16 815

يام اةا النفتامج بًياى املتايفين ايقليمية والتوًية.

 -41التتً هبتتوح مليتتوم كستتج عتتا  ،2015ايفتفقتتت دتتد اى النفتتتامج املتقلتتتة باملتتتايفين
ايقليميتتة والتوًيتتة آستتيا وا تتي اهلتتا ا لتبت ا  6.3مليتتوو و يف عتتا  ،2016وهتتذه
يا بنابة  7املائة متايفلة من عا  .2015ولتيجة لتذلي ايفتفقتت بتة املتتايفين ايقليميتة
والتوًيت تتة آس ت تتيا وا ت تتي اهل ت تتا ا نا ت تتبة م وي ت تتة م ت تتن اة ت تتا النفت ت تتامج م ت تتن  15املائ ت تتة
عا  2015ا  16املائة عا  .2016وقد ساهم تقزيز األا األلتتوة التنفيذيتة املتقلتتة
بالنت وتيا التجايف  ،وتيا ا ستلمايف ،والتديفامج ايلتاجية ،ا د ب  ،ايفتفام النفتامج
علت املاتو ايقليمم.
 -42وبلغتتت النفتتتامج علتتت املتتتايفين ايقليميتتة والتوًيتتة أمًي تتا العتينيتتة ومنوتتتة ال تتايفييب 4.1
مليوو و يف عا  2016أي أوا ايفتفقت بنابة  2املائة متايفلتة متن عتا  .2015وايفتفتام
النفتتتامج ذامج البتتلة بتنفيتتذ املتتتايفين املتقلتتتة بتيا ت ا ستتتلمايف وا ايف التتديوو وسياستتة املنافاتتة
النفتامج الذي لا لة بالنت وتيا
وملاية املاتالي قد او دً التقوي عن ا خنفا
التجايف فضعى عن قديفامج التيلي التجايفي وللم املقلومتامج .وايفتفقتت بتة املتتايفين ايقليميتة
والتوًية أمًي ا العتينية وال ايفييب دموم تنفيتذ متتايفين التقتاوو التتت ل ول تتا متن 10
املائة عا  2015ا  11املائة عا .2016
 -43وبلغت تتت النفتت تتامج علت تتت املتت تتايفين ايقليميت تتة والتوًي ت تة أويفوبت تتا  2.6مليت تتوو و يف
عتتا  ،2016متتا مل ت لاتتبة  7املائتتة متتن اةتتا التنفيتتذ .ومتايفلتتة متتن النفتتتامج تتتدايف 1.4
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مليتوو و يف عتا  ،2015تاو ا يفتفتام يفاجقتاى ا تتد بت ا تقزيتز تنفيتذ متتايفين التنميتتة
املتقلتة بالنت وتيا التجايف  ،وا ايف الديوو ،وتيا ا ستلمايف .و أمًي تا التتمالية ،مت تنفيتذ
أ ت تتد متت تتايفين النلت تتا ات للبيالت تتامج ا مً يت تتة  )ASYCUDAا ايف ا مت تتايفا بات تتالت بي ت ت
ومي يلوو ،يمل بلي اةا ايلفاأ  0.2مليوو و يف عا .2016
الت 5
نفي تتات التع تتاون التين تتي كنس تتبة م تتن مجم تتوع النفي تتات الس تتنوتة ،بحس تتب المنعيت تة-2007 ،
2016
النابة امل وية)
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أفًيتيا
آسيا وا ي اهلا ا
أمًي ا العتينية ومنوتة ال ايفييب
أويفوبا
املتايفين األقاليمية

اتاب األلبتتبة ايقليميتة ألفًيتيتتا وآستيا وا تتي اهلتا ي وأمًي تتا العتينيتتة
مع لة :مل تؤختذ ا عتبتتايف
بتتة
ومنوتتتة ال تتايفييب ،ستتو النفتتتامج علتتت املتتتايفين ايقليميتتة والتوًيتتة؛ ومل ت تديفي الت ت
أمًي تتا التتتمالية ،اذ او تا مل متل ت ستتو لاتتبة  0.5املائتتة متتن دمتتوم لفتتتامج التقتتاوو التت ت
عا .2016

ال -تنفيذ م ارتو التعاون التيني في طق البلدان نموا
 -44تتو أقت البلتتداو منتواى األولويتتة استتاتيجية األول تتتا املتقلتتة بتتتتدمي ختدمامج التقتتاوو
التت ت  .ففتتم عتتا  ،2016بلتتي اةتتا لفتتتامج التق تاوو التت ت عم تاى هلتتذه البلتتداو  18.2مليتتوو
و يف ،أي ما ميل لاتبة  46.5املائتة متن اةتا التقتاوو التتت  .وعلتت التًعم متن ا خنفتا
الوفي تتف أقت ت بنا تتبة  3.6املائ تتة) النفت تتامج فيم تتا يتبت ت ب قت ت البل تتداو منت تواى متايفل تتة م تتن
عتتا  ،2015ظ ت اةتتا ايلفتتاأ علتتت التقتتاوو التت ت املتتتد هلتتذه البلتتداو مًتفق تاى متايفلتتة متتن
عتتا  2015الت ت  .)6أمتتا فيمتتا يتبت باملاتتاظامج املتدمتتة لبتتندوأ األول تتتا ا ستتت ماين
ألق ت ت البلت تتداو من ت تواى ،فتلتت تتت األمالت تتة متت تتويلني جديت تتدين عت تتامم  2015و .2016و مت تتا ويف
التتتتديد علتتت ذلتتي الفتتتً  7متتن مت تًيف دلتتس التجتتايف والتنميتتة  ،)62- 526البتتا يف
أيلول/ستتبتمرب  ،2015فتتإو البلتتداو املتتدمتتة وع هتتا متتن التتتً اه التنميتتة ال ت هتتم وةتتن
ياتتمذ هلتتا بتتذلي متتدعو لتتتتدمي ماتتاظامج متقتتد الاتتنوامج للبتتندوأ ا ستتت ماين لبتتا أقت
البلداو منواى.
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الت 6
نفيات التعاون التيني عم ا ق البلدان نموا2016-2012 ،
الدو يفامج والنابة امل وية)
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حصة أقل البلدان نموا في إجمالي اإلنفاق السنوي

2013

2012

النفقات ذات الصلة بأقل البلدان نموا

 -45ي ت تتدعو تواف ت تتا آيفاه لت ت ت و  )Nairobi Maafikianoا ما ت تتاعد أقت ت ت البل ت تتداو منت ت تواى
ستياأ اي تايف
ا ستفا من املبا يفامج والربام التائمتة ،تا ذلتي املاتاعد ا تد اهلتد
املت ام املقز  .ويتتد أيضتاى علتت ألتا يتقتني علتت األول تتا ماتاعد تلتي البلتداو علتت املضتم
قدماى التيض لإلخًاي من ف ة أق البلداو منواى .ويبف اي ايف خمتلف ألتوة التقتاوو التتت
ال لفذها األول تا عتا  2016لبتا أقت البلتداو منتواى ،تا ذلتي األلتتوة ذامج البتلة
باي ايف املت ام املقز وايخًاي من ف ة أق البلداو منواى.
تعاون ا ون تا التيني عم ا ق البلدان نمواا بعض المعالم البارزة في عام 2016
لتياني املا املاحنني واملاتتفيدين بنوتاأ منتجتامج التقتاوو التتت املتا تة ألقت البلتداو منتواى،
أ لتتا األول تتتا دموعتتة األ وامج لبتتا أق ت البلتتداو من تواى ألنتتاه ال تتدويف الًابقتتة عتتتً مل تؤمتً األم تتم
املتيتد للتجتتايف والتنميتة األول تتتا الًابتن عتتتً ،لت و  )2016 ،وأبتتً مج هتذه الوليتتتة  16منتجتاى
متتن منتجتتامج التقتتاوو التت ت لبتتا أق ت البلتتداو من تواى ،تتا ذلتتي النلتتا ات للبيالتتامج ا مً يتتة
 )ASYCUDAومنتجتاو ياتتتادفاو ديتتداى أقت البلتتداو منتواى ،واي تتايف املت امت املقتتز  ،والتتدعم متتن
أج ايخًاي من مً ز أق البلداو منواى.
و ع تتا  ،2016أفت تتا  40بل تتداى مت تتن أق ت ت البل تتداو من ت تواى مت تتن ع تتم النلت تتا ات للبيالت تتامج
ا مً يتتة ،التتذي اتتذ بزيتتا ةتتن القائتتدامج متتن ا متتايفا تلتتي البلتتداو وخف ت الوقتتت التتع
لت لتتي البضتتائن والت تتاليف .علتتت ستتبي امللتتال ،أفتتا املتتديً القتتا للجمتتايفا مويفيتاليتتا بت و ةتتن
القائتتدامج تتاو قتتد ايفتفتتن بناتتبة  15املائتتة عتتا  2016متايفلتتة متتن عتتا  ،2015وذلتتي علتتت
الًعم من األ مة املالية ال متً هبا البع .
و سياأ اي ايف املت ام املقتز  ،ستاظت املاتاعد ا تد اهلتد املتدمتة ا أقت البلتداو منتواى
ع تتا  ، 2016بتت ت خ تتا  ،اس تتت مال تتديمل الديفاس تتة التت يب تتية للت امت ت التج تتايفي
أليوبي تتا ،و وة تتن سياس تتة تو تتويً التج تتايف الو ني تتة ب تتنن ،واس تتتنباح است تتاتيجية و ني تتة للتج تتايف
وسياستتة و نيتتة للبتتناعة عامبيتتا ،ووةتتن خوتتة متوستتوة األجت بويف ينتتا فاستتو .وبايةتتافة ا
ذلتتي ،عتتم األول تتتا بنتتتاح مبتتا يفتني اقليميتتتني ا تتداظا تتديفمج عتتن اليوبيتتا وجيبتتوم شتتًأ
أفًيتيتا واللاليتتة عتن بتتنن وبويف ينتتا فاستتو ومتتا والنيجتتً عتتًب أفًيتيتتا .وقتتد ستتقت هاتتتاو املبا يفتتتاو
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ا التنفي تتذ املت تتتا ملب تتفوفامج القمت ت بتت ت و القبت تويف والنتت ت وتيات ت التج تتايف املبين تتة
التت يبية للت ام التجايفي.

الديفاس تتامج

وعم األول تا دتال عتم البلتداو وماتالدهتا لل تًوي متن ف تة أقت البلتداو منتواى قتد عتا
بالنفن علت  8من هذه البلتداو عتا  ،2016ببتً النلتً عمتا أك تً متن تتتد توب اخلتًوي
من هذه الف تة .وأكعتدمج معمتذ متوا ن ةتقف خا تة ببلتداو بقيناتا ل ت متن بوتتاو وتيمتويف ليتت
وجت تزيف س تتليماو وس تتاو ت تتومم وبًينا تتييب و ًيب تتام وليب تتال .وأعًب تتت البل تتداو املا تتتفيد ع تتن امتناو تتا
ل ول تتتا ملاتتاعدتا للاتتلوامج الو نيتتة علتتت اتتني فاماتتا وا ايفهتتتا للمضتتاعفامج الاياستتية للتغ ت
املنتلً وةن البلد بلد من أق البلداو منواى .وثا ا تات أظية خا ة بالنابة مين الدول ذامج
البتلة عمت األول تتتا للماتتاعد علتتت ديتتد ألات ماتتتو للمقاملتتة اخلا تتة البديلتتة بقتتد فتتتداو
املقاملة بلد من أق البلداو منواى بت جزئم أو بت لم.

ثالث ا -ال ي

وسير العم

طلف -متابعة تنفيذ اليرارات الح ومية الدولية
الترشيد المواضيعي
ع تتا  ،2016وا تتلت األمال تتة جاو ه تتا الًامي تتة ا تقزي تتز ألت تتوة التق تتاوو التتت ت .
-46
وأ ت تتبيت دموعت تتة أ وامج األول تت تتا  ،منت تتذ التت تتائاا عت تتا  ،2015أ ا يفئيات تتية تو يت تتد
التقاوو التت و اني التقًيف باأللتوة التنفيذية ال يضولن هبا األول تا ألعًا التنمية.
 -47و عتتا  ،2016مت ميتتن  181متتتًوعاى بنفتتتامج بلغتتت دموعاتتا  32.7مليتتوو
و يف ت  29منتجتاى متن منتجتامج دموعتة األ وامج .وبالناتبة للمتتايفين املتبتيتة وعتد ها 51
متًوعاى  6.4مليوو و يف) توا لت ا او من أجت يتا التستي ا تايف املنتجتامج ا ديتد .
وس تتو تكنت تتً لات ت ة جدي تتد ما تتتوفا م تتن دموع تتة األ وامج ع تتا  2017م تتن أجت ت ا تتني
اتتيد جاتتو األمالتتة هتتذا اجملتتال .و عتتا  ،2016مت لتتتً هتتذه اجملموعتتة علتتت لوتتاأ واستتن
ألناه األول تا الًابن عتتً وعلتت موقتن األول تتا علتت التتب ة .ومت أيضتاى عتا  2016تبتميم
لا ة حممولة وسالة ا ستقمال من دموعة األ وامج وبدأ القم هبا أيايف/مايو .2017
فو املاتفيدين واملتاحنني الويتف
 -48و ني أو دموعة األ وامج أذ ت الوعم
الواسن أللتوة التقتاوو التتت الت يوفًهتا األول تتا  ،ستقت األمالتة أيضتاى ا استت داماا لتقب تة
األموال من ا اامج املاحنة ا تملة و ساحن لوةن مذ ًامج مفاهيميتة ومتت تامج متتايفين .علتت
سبي امللتال ،و ا تايف آليتة التمويت ا ديتد ا تايفي التتتاويف بتت وا اليتاى متن التدول األعضتاه،
تتميويف ألتوة ةن األموال ول منتجامج تقاوو تت حمد .
 -49ولزيتتا تناتتيا التتتتايفيً بتت و التقتتاوو التتت التتذي يضتتولن بتتا األول تتتا  ،والوعقتاى متتن
عتتا  ،2017ستاتتت د األمالتتة دموعتتة األ وامج م و ت عم ت يعتتا هي لتتة املًفتتا األول
هل تتذا التتًي تتً .وبتت ت ع تتا  ،س تتتتد املقلوم تتامج ع تتن ألت تتوة التق تتاوو التتت ت الت ت يض تتولن هب تتا
تلة هلتا
ا ايف أيفبقة مواةين .وستتد املقلومامج عن املتتايفين الت
األول تا حبا املنت
نتجامج دموعة األ وامج البالي عد ها  29منتوجاى ت املواةين ذامج البلة.
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 -50و عتتا  ،2016وبتتدعم متتن املتتاحنني ،أعلتتتت األمالتتة ماليتاى  27متتتًوعاى وبتتدأمج 33
متًوعاى جديداى  .)4و اجملموم او هناا  233متًوعاى تنفيذياى ا استتبن ذلتي متن لفتتامج
عتتا  ،2016وقتتد ستتج ذلتتي اخنفاة تاى تتتدايف  29متتتًوعاى عتتن عتتا  2008عنتتدما اختتتذمج
اجًاهامج لليد من التجزئة.
طوجه التآزر بين ا ركان الثالثة لعم ا ون تا
 -51يتتتد توافتتا آيفاه ل ت و  ،)Nairobi Maafikianoالفتتتً  ،92علتتت األظيتتة ا س تتاتيجية
املتااوية ل يف او اللعلة لقم األول تا ويدعو األول تتا ا بتذل املزيتد متن ا اتو لزيتا التًواب
والت امت ت ب تتني ه تتذه األيف تتاو .و ع تتا  2016ا تتدمج أوج تتا ت تتآ يف أ تترب ب تتني املا تتاعد التتني تتة
والبيمل والتيلي وبناه توافا اتيفاه دا مج عم خمتلفة من دا مج عم األول تا .
 -52علت سبي امللال ،مت وةن متًوم للمااعد التتنية بت و آلايف تغ املناخ علت هيا
النت ت الاتتا لم منوتتتة ال تتايفييب ،با ستتتنا ا عم ت األول تتتا البيلتتم والتيليلتتم الاتتابا
فيما يتب باياسامج وتتًيقامج النت  .ومتللت لوات املتًوم يفاسامج ا مج افًا يتة ل ت
من سالت لوسيا وجاماي تا ،ومناجيتة لتتيتيم اتلتايف ذامج البتلة باملنتاخ وخيتايفامج الت يتف .وقتد
أسام هذا القم اعدا تتًيً ا ستتتايفية الًفيقتة املاتتو التابقتة ل متني القتا واملقنيتة بالنتت
املاتتتدا بتت و تقب تتة النتت املاتتتدا ألعتتًا التنميتتة ،التتذي يتضتتمن املتتتًوم بو تتفا وا تتداى متتن
بتتني يفاستتامج ا تتا مج ايفًا يتتة .وبايةتتافة ا ذلتتي ،أستتامت استتتنتاجامج البيتتمل واملاتتاعد
التتنية املداو مج ا ومية الدولية من قبيت متداو مج الفًقتة املواةتيقية الًفيقتة املاتتو املقنيتة
حبلتتول النت ت املاتتتدا أل متتة املنتتاخ م تؤمتً األمتتم املتيتتد القتتاملم األول املق ت بالنت ت املاتتتدا
الذي عتد ب شغابامج بت مالاتاو عا .2016
 -53وتوتتويً املتتتايفين ملتتال آختتً متتن أمللتتة تعقتتذ أيف تتاو عمت األول تتتا اللعلتتة .ففتتم دتتال
التيلي والبيمل فيما يتب بالاياسامج القامة ،وةن األول تا ا ايف سياسامج تنلتيم املتتايفين
لتوجيا البلتداو توتويً سياستامج ا ايف املتتايفين .واستتمد اي تايف أفضت املمايفستامج متن القمت
امليتتداين وا ا اتتناى متتن ختتعل التفتتاععمج ا وميتتة الدوليتتة .والبقتتد الاياستتام للقم ت املتقلتتا
بإ ايف املتايفين ي ملتا بًلادتاو عمليتاو للماتاعد التتنيتة ظتا بًلتام توتويً املتتايفين امربيتيتي)
وبًلتتام التتًواب التجايفيتتة ،وهتتو بًلتتام ياتتقت ا اتتني فتتً الو تتول ا األس تواأ وتلبيتتت
سعست ت التيم تتة
القائ تتدامج بالنا تتبة للت تتً امج الب تتغ ع تتن ًي تتا يفبوا تتا بالت تتً امج ال ب ت
القاملية أو ايقليمية .ولتائ لي الاياسامج القامة واملااعد التتنيتة تاتام أ لتً بنتاه توافتا
اتيفاه بت و جوال هامة من جوال توويً تنليم املتايفين من قبي مت ني النااه.
التعاون بين ال عب
 -54وا لت نة استقًا املتتايفين ا ةتوعم بتدويفها آليتة اخليتة لضتماو التماستي
ألتوة األول تا التنفيذية ألعًا التنمية ،تا ذلتي ةتن األمتوال ،وذلتي متن يتمل التقتاوو
التق بت و املاائ ذامج البلة بالتقاوو التت .
بني ك
__________
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 -55و عتتا  ،2016عتتتدمج اللجنتتة اجتمتتاعني مباش تًين .يف تتز األول علتتت تناتتيا اي ايف
التقاوو التت  ،ا ذلي استقًا متايفين املبتا ا التوجيايتة لت وتي
التائمة علت النتائ
املتايفين؛ ولاقش اللاين دموعة واسقة من األلتوة ا ايفية لتياني س التقتاوو التتت متن قبيت
قاعتتد بيالتتامج الولت واملبتتا ا التوجيايتتة املتقلتتتة بإعتتدا اتفاقتتامج املاتتاظة متتن ا اتتامج املاحنتتة،
وآلية التموي ا ديد املتت تة ،و تديمل دموعتة أ وامج األول تتا  .وبايةتافة ا ا جتماعتامج
التتق ) لت متن األ يتاو
الًايتة ،متتت أيضتاى استتتايف أعضتاه اللجنتة جاتا ا تبتال بتني ك
بت و ةين املاائ ذامج البلة التنفيذ الفقال واملتماسي أللتوة التقاوو التت .
 -56ومن يمل تنفيذ املتايفين ،بإم او التقاوو بني التتق  ،التذي دمتن بتني مقتايف ولتتاح
ق تتو ش تتق األول ت تتا خمتل تتف اجمل تتا مج الفني تتة ،أو يق تتات عل تتت حن تتو أفضت ت الولب تتامج املتق تتد
الت ببامج املوجاة من البلداو املاتفيد  .و عا  ،2016لتكفِّذ القديتد متن املتتايفين متن ختعل
التق  .ومن أمللة ذلي املتًوم املتقلا بتيات التجتايف ولتوم ا تنس التذي مولتتا
التقاوو فيما بني ك
مؤساتتة تتايف وأس تواأ شتتًأ أفًيتيتتا لبتتا ةاعتتة شتتًأ أفًيتيتتا .وياتتتند املتتتًوم ا ختترب لتتع
كشتق هتتم :شتتقبة ا ستتتلمايف واملتتتايفين ،وشتتقبة الت نولوجيتتا واللوجاتتتيامج ،وشتتقبة التجتتايف الدوليتتة
الا تتلن واخل تتدمامج والا تتلن األساس تتية .و ويف الً تتد والتنا تتيا اة تتا ى تض تتولن ب تتا ائ تتً التق تتاوو
التت  .واذا ما وجدمج آلية مناستبة للتناتيا بتني التتق بإم تاو األول تتا أو ياتتج علتت حنتو
أفض لع تياجامج دا ايبعا والً د لتد ا اتامج املاحنتة .وهنتاا ملتال وجيتا آختً يتملت
التنفيتتذ املتتتتا ملتتتًوم تتابو ف ت ي ،وهتتم متتن أ تتد البلتتداو الًائتتد حتو يتتد األ اهح متتن
التتق وةتتن تو تتيامج سياستتاتية
جالت لتتع متتن كشتق األول تتتا  .وقتتد ياتتً التقتتاوو بتتني ك
دا مج املنافاة وملاية املاتالي ،وا ايف الديوو ،وتيا التجايف  ،لدعم جاو ا ومة الًاميتة ا
اني ا ايف سياساهتا الو نية من أج تتجين النمو ا قتبا ي والقمالة.
التعاون بين الوكاالت
 -57او بيق تتة أه تتدا التنمي تتة املا تتتدامة املت امل تتة وع ت ت التابل تتة للتجزئ تتة ،تتول ت ت تقزي تتز
التناتتيا والتقتتاوو منلومتتة األمتتم املتيتتد وخايفجاتتا لتتتوف التقتتاوو التتت  .وبتتاستتم املقلومتتامج
و ميتتن امل توايف وا ستتتفا ا أقبتتت تتد ث تتن متتن ختترب ت و التتة متتن الو تتا مج الفًيتتد متتن
لوعاا ،استوام األول تا أو يقم بت أفض وبتديف أ رب ،وايف حمدو .
 -58و عا  2016أ ً مج التتًا امج فيمتا بتني الو تا مج تتتدماى دتال التقتاوو التتت .
وهناا أمللة عديد تلبت أظيتة التقتاوو بتني الو تا مج تيتا النتتائ  .وعلتت ستبي امللتال فتإو
األ ول تا يقم عن لت متن مً تز التجتايف الدوليتة واللجنتة ا قتبتا ية ألويفوبتا لتتتدمي املاتاعد
التتنيتتة بتت و تيات التجتتايف  .والو تتا مج التتلع عالبتاى متتا تو تتد لبتتامج املاتتاعد التتنيتتة و متتن
األموال املتا ة والوقت الع للقمت ألخبتائيم تيات التجتايف متن أجت أفضت استت دا ث تن
للموايف النا يف .
 -59و دتتال تتتوأ املل يتتة الف ًيتتة يتتوفً التًاب بيناتتا وبتتني اجملتتا مج األختتً ذامج البتتلة
متتن قبي ت التجتتايف والبتتية والتنميتتة البتتناعية دتتا ى لتقتتاوو ملمتتً متتن املنلمتتامج األختتً  .ففتتم
عا  ،2016ملعى ،للم األول تا  ،بالتقاوو من منلمة البية القاملية واملنلمة القامليتة للمل يتة
الف ًيتتة ومنلمتتة التجتتايف القامليتتة لتتتة تديفيبيتتة متقتتد ا اتتامج تتا بة املبتتلية ملناقتتتة ا تتايف
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تتاويفي متت للمل يتة الف ًيتة لبتا جنتوب أفًيتيتا .ومتن بتني األمللتة األختً التقتاوو الوليتا
بني األول تا ومنلمة التقاوو والتنمية امليداو ا قتبا ي بت و سياستة ا ستتاعا والتتًا ة
الًاس ة ا ايف اجملموعة املتت ة بني و ا مج األمم املتيد واملقنية بالتجايف والتديف ايلتاجية.
العلبات الوار ة من البلدان النامية
 -60منذ أو كعًةت علت التدول األعضتاه قاعتد بيالتامج للولبتامج الًايتة متن أجت التقتاوو
التت الذي يوفًه األول تا  ،ليااو/أبًي  ،2016تلتت األمالة متت امج بنتاه عديتد متن
أج ت يتتا اتتيناا .و قلاتتا أ ا فقالتتة لتتبتتن لبتتامج املاتتاعد التتنيتتة ال ت يوفًهتتا األول تتتا ،
يف تتزمج جا تتو األمال تتة عل تتت التيت تتا م تتن املقلوم تتامج املولوب تتة لض تتماو ق تتة البيال تتامج و وليتا تتا،
و تتديمل الولبت تامج ا دي تتد الت ت يتلتاه تتا األول ت تتا  ،واقام تتة لو تتة مقلوم تتامج لت تتوف اس تتتقًا
توةتتييم للبيال تتامج املولوبتتة .وينتل تتً أو تنولتتا لا ت ة حماتتنة م تتن قاعتتد بيال تتامج الولب تتامج
النبف اللاين من عا .2017
 -61يقد لت التموي قيداى يفئياياى حيول وو تتدمي املااعد التتنية القديتد متن دتا مج
عم ت األول تتتا  .وهتتذا يتتتم تيا ت التجتتايف واستقًاةتتامج سياستتامج ا ستتتلمايف ،والتتتديفي
دال توويً املتايفين  ،)Empretecوالتجايف  ،ولوم ا نس والتنمية ،والو ول ا منلمتة التجتايف
القاملية ،وسياستامج القلتم والت نولوجيتا وا بت تايف .ولاتد لغتً التمويت  ،يلتتمس األول تتا التدعم
متتن ا ا تتامج املاحن تتة التتليدي تتة والناش ت ة آو وا تتد ت تتوف أم توال أ لتتً ام الي تتة للتنب تتؤ وأق ت
ختبيبتاى ،األمتتً التتذي متتن شت لا أو مي تتن األول تتتا  ،متتا ألبتتتت ذلتتي ًبتتة املاةتتم ،متتن تلبيتتة
ا تياجامج البلداو النامية علت حنو أفض  .وعلتت ستبي امللتال ،فتإو مًولتة البتندوأ ا ستت ماين
املتقد الانوامج واملتقد ا اتامج املاحنتة التذي أكلتتئ ا تايف الربلتام املتقلتا ببنتاه التتديفامج
دال ا ستلمايف ألعًا التنمية يامذ ل ول تا بتتوف البيتمل واملاتاعد التتنيتة علتت ماتتو
عتتال ،ماتتتجيباى باتتًعة تياجتتامج البلتتداو املاتتتفيد  .و املتابت  ،فتتإو األمتوال امل ببتتة قتتد
دمج من قديف فًيتا تيات التجتايف علتت ا ستتجابة بتت معئتم للولبتامج التبت األجت
سياأ ا تفاأ بت و تيا التجايف ملنلمة التجايف القاملية.
 -62و عا  ،2016وا األول تتا است تتا ستب التغلت علتت قيتو التمويت ووةتن
أ وامج م يفتتة وفتتا ا تياجتتامج متتن أجت اتتني اخلتتدمامج املتدمتتة لزبائنتتا .فقلتتت ستتبي امللتتال،
وأما عجز املتوايف وتزايتد الولت املتتد متن التدول األعضتاه متن أجت ليت واستتقًا اتفاقاهتتا
ا ستتتلمايفية الدوليتتة أو تتياعة منتتاذي مقاهتتدامج جديتتد  ،أقتتا األول تتتا شتًا ة متتن  46جامقتتة
متتن ةيتتن أحنتتاه القتتامل متتن أج ت است تتتا مضتتموو اتفاقتتامج ا ستتتلمايف الدوليتتة التائمتتة .و
متو /يوليا  ،2016أك يفجت لتائ مضموو املقاهدامج املات تفة قاعتد بيالتامج متا تة دالتاى
علتتت موقتتن األول تتتا علتتت التتتب ة .ويتملت متتتًوم آختتً بوابتتة التجتتايف ا ديتتد الت تًعاهتتا
ةاعتتة أفًيتيتتا التتتًقية منتتذ عتتا  .2016وهتتذه األ ا ا ديتتد تاتتاعد و ا ت البلتتداو علتتت
ا متلتتال لتتبق شتتًوح التتتفافية وج ت اتفتتاأ تيا ت التجتتايف وامنتتا تاتتاعد أيض تاى علتتت ديتتد
اجملا مج املم نة لتنايا اجًاهامج التجايف وتبايواا.
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تعزتز اإل ارة اليائمة على النتائج
التق تتاوو
 -63توال الق تتا ل تف األول ت تتا جا تتو ه لتنا تتيا اي ايف التائم تتة عل تتت النت تتائ
زيًاو/يولي تتا 2016
التت ت  .وملواهم تتة ه تتذه املمايفس تتامج ام ت األمال تتة ،أ تتديف األول ت تتا
مبتتا ا توجيايتتة متتن ش ت وا أو توجتتا متتديًي املتتتايفين ختوتتي املتتتايفين املوجاتتة حنتتو النتتتائ :
حاي ايف التائم تتة عل تتت النت تتائ ألع ت تًا التق تتاوو التت ت ت ل ول ت تتا  :مب تتا ا توجياي تتة لت و تتي
املتتتايفينح .وهتتذه املبتتا ا التوجيايتتة ا ديتتد تاتتتند ا عتتتً شتتًوح يت مد أ ر لتتإل ايف التائمتتة
علتتت النتتتائ تغوتتم اجملتتا مج التاليتتة :ليت املتتتا  ،و ليت ا اتتامج تتا بة املبتتلية ،والتيمتتة
املضت تتافة ل ول تت تتا  ،وا ت تتايف الن ت توات  ،وخوت تتة القم ت ت  ،وامليزاليت تتة ،والً ت تتد ،والتتيت تتيم ،وايبت تتعا،
والديفوحن املاتفا .
 -64و ت تزال فتتت ًيبيتتة ملتتد ستتنة جايفيتتة منتتذ متو /يوليتتا  2016لتتيتتيم شتتًوح اي ايف التتدليا
املنلمتتة .و األلنتتاه ،تتتاي ةيتتن متتتايفين التقتتاوو
التائمتتة علتتت النتوات ألعتًا التقتتاوو التتت
التت ا ديد ا ا متلال هلذه التًوح اعدا ولائا املتتايفين .وبالناتبة للمتتايفين ا ايفيتة ،فتإو
متتديًي املتتتايفين موتتالبوو بتتايبعا عتتن وةتتن تنفيتتذ املتتتايفين علتتت أستتاحن فبتتلم .ولتقاقت لتتتائ
وآلتايف متتًوم متا علتت حنتو أفضت  ،فتإو متتديًي التربام موتالبوو أيضتاى بتايبعا ،ت فبتلني ،عتتن
اي ايف املنوتم للمتًوم.
البيالامج ذامج البلة بت و مؤشًامج ايألا ما هم حمد
 -65وتتت التتييمتتامج ا ايفيتتة لتوبيتتا هتتذه التتتًوح ا أو متتديًي التربام يتواجاام تتدي
ا فتتايف للوقت والدعم الع مني للً د والتتييم ،وللتافتة مؤساتية متن أجت اي ايف التائمتة علتت
النتت تتائ وللمت تتوظفني املت تتديفبني ،وأل ا مقلومت تتامج تتت تتو علت تتت الت نولوجيت تتا لتيا ت ت ا ايف املتت تتايفين
وايبعا عن النتائ  .واي ايف القليا د مج تلي اجملتا مج بو تفاا أولويتامج يفئياتية وهتم تقمت
علت مواجاة هذه التيديامج .وسيكجً أيضاى تتييم يفام للمً لة التجًيبية عند ا تماهلا.

 -66و جتتزه م تن مبتتا يف ييفستتاه لتافتتة مؤساتتية لتتإل ايف التائمتتة علتتت النتتتائ  ،وفتتًمج ليتتة
موظفم منلومة األمم املتيد ويف تديفيبية ملد أسبوم ول متاييس اي ايف الفقالة التائمة علت
النتائ لبا املتوظفني املقينتني .والتدويف التديفيبيتة ،الت قكاتمت ا جتزه متن لعلتة أيتا خمبت
ملتتديًي املتتتايفين وجتتزه متتن يتتومني خمب ت لتتإل ايف القليتتا ،وقتتد ستتاعد ذلتتي علتتت متتد املتتديًين
ب سس اي ايف التائمة علت النتائ وأتا فً ة اجتًاه لتتاح تول أفضت ًيتتة لتوبيتا وت متن
هتتذا التبي ت األول تتتا  .وتف تتً اي ايف القليتتا الي تاى توتتويً التتتديفي التتداخلم علتتت اي ايف
عا .2017
التائمة علت النتائ
مراعاة المنظور الجنساني
 -67او األول ت تتا ملت تتز ًاع تتا التا تتاوي ب تتني ا نا تتني ومت تتني امل ت تًأ اقتب تتا ياى عمل تتا
املوةتوعم ،تا ذلتي التقتتاوو التتت  .ومنتذ لياتاو/أبًي  ،2016دتتًي ًيت قائمتة مًجقيتتة
لتقميم املااوا بني ا ناني ومت ني املًأ اقتبا ياى متايفين التقاوو التت عرب خمتلف التتق
للما تتاعد عل تتت التيت تتا م تتن ام الي تتة توبي تتا التائم تتة املًجقي تتة عل تتت خمتل تتف أل ت توام املت تتايفين.
وبايةافة ا ذلتي ،ولضتماو اي متاي الفقلتم ل بقتا ا ناتالية متتًوم متا ،ك لفتت جاتامج
التق امة اجا املتايفين من املنلويف ا نااين .والنتائ
التنايا املقنية باملاائ ا ناالية
ك
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األوليتتة لعختبتتايف أظاتتًمج أو األمتتً حيتتتاي ا وةتتن قائمتتة مًجقيتتة مباتتوة ملتتتايفين مقينتتة متتن
متايفين التقاوو التت ال هلا قديف حمدو علت ا ماي األبقا ا ناالية.
 -68و شتتباح/فربايً  ،2017شتتايفا  25موظفتاى متن متتوظفم األول تتتا  -متتن مًا تتز تناتتيا
املاتتائ ا ناتتالية ومًا تتز تناتتيا التقتتاوو التت ت وحم تًيفي املنت تويفامج الًئيا تتية  -تتا ذل تتي 18
امًأ  ،ويف تديفيبية ملد أيفبقة أيا ول مًاعا املنلويف ا نااين متتايفين األول تتا للتقتاوو
التت ت  ،وياتتً متتديفبوو متتن امل تتيم ا ناتتاين التتتابن ملً تتز التتتديفي التتدو ملنلمتتة القم ت الدوليتتة
بتويفينو ايواليا اعدا املنتويفامج الًئياية .والدويف التديفيبية ،ال ةقت بني املفتاهيم ا ناتالية
الًئياتتية والتوبيتتتامج القمليتتة وتتاستتم اخل تربامج ،قتتد عتتز مج قتتديف املتتتايف ني علتتت وةتتن متتتايفين
تاتتتجي للقنبتتً ا ناتتاين وول تدمج أف تتايفاى لًيتتة ملزيتتد عتتم مًاعتتا املنل تويف ا ناتتاين القم ت
املوةوعم الذي يتو با األول تا .
آلية تموت جدتدة
 -69لتيات ت اس تتتجابة ا ا تتامج املاحن تتة لولت ت البل تتداو النامي تتة ولا تتد لغ تتً التمويت ت  ،يت تتت
األول تتتا التتتاه آليتتة متويت جديتتد  .وستتتوفً اتليتتة منولتتاى للجمتتن بتتني ا اتتامج املاحنتتة والبلتتداو
املات تتتفيد ألنت تتاه اجتماعت تتامج التنات تتيا بت تتني املت تتاحنني واملات تتتفيدين ال ت ت ست تتتكقتد ويفي ت تاى .واملت تتذ ً
املفاهيمي تتة بت ت و الت تتاه آلي تتة التموي ت فيم تتا يتب ت بولب تتامج التق تتاوو التت ت القالت تتة ال ت تلتاه تتا
األول ت تتا ق تتد كعمم تتت عل تتت ال تتدول األعض تتاه ستت تتايفهتا ألن تتاه ال تدويف الًابق تتة والا تتبقني للفًق تتة
القاملة املقنية باي تايف ا ستتاتيجم وامليزاليتة الربلاديتة عتا  .2016وأكجًيتت أيضتاى متتاويفامج
عت ت يفاي تتة م تتن اجملموع تتامج ايقليمي تتة .وس تتتكنتذ امل تتذ ً املفاهيمي تتة وس تتيكقا ا تتدايفها لتض تتميناا
التقليتامج الوايف من الدول األعضاه.

باء -اإلس ام في تحييق االتساق على نعاق منظومة ا مم المتحدة
 -70ياتتل هتتذا الفتتًم الضتتوه علتتت ايستتاامامج الًئياتتية ل ول تتتا تقزيتتز ويف اجملموعتتة
املتت ة بني و ا مج األمم املتيد واملقنية بالتجايف والتديف ايلتاجية عملية ا ع ا تااأ
علت لواأ منلومة األمم املتيد .
 -71وقتتد ا تا ت األول تتتا ختترب قيمتتة متتن ختتعل تنفيتتذ مبتتا يفامج تتندوأ تيتتا النتتتائ
مق تاى .ومتتن بتتني خمتلتتف هتتذه املبتتا يفامج ال ت مت وةتتقاا ستتبقة بلتتداو تاتتتيا ةاويفيتتة تنزاليتتا
املتيتتد ايشتتا  .ففتتم هتتذا البلتتد م ت أ تتد تتنا يا األمتتم املتيتتد مبتتا يف لنائيتتة متتن قبي ت
التمويت املتتتد متتن ومتتة سوياتًا أمالتتة الدولتتة الاوياتًية للتتتؤوو ا قتبتتا ية) ،تتت مللتتة
أ ً األمم املتيد للمااعد ايمنائية.
 -72وألنتتاه األول تتتا الًابتتن عتتتً ،لكلمتتت ويف اععميتتة تتتايف ة يففيقتتة املاتتتو متتن منلمتتة
األمتتم املتيتتد ل عذيتتة والزيفاعتتة ،ومنلمتتة القمت الدوليتتة ،ومً تتز التجتتايف الدوليتتة ،وبًلتتام األمتتم
املتيتتد للبي تتة ،ومنلمتتة التجتتايف القامليتتة ،بتت و التتتاه تتندوأ استتت ماين متقتتد ا اتتامج املاحنتتة
للمجموعتة املتتتت ة بتتني و تا مج األمتتم املتيتتد ربتتو التجتايف والتتتديف ايلتاجيتتة .ويكنتلتتً أو
يببذ البندوأ أ ا يفئياية للدعم الاياسام املت ام لتيتيا أهدا التنمية املاتدامة.
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 -73و عتا  ،2016وا ت األول تتا املتتتايف ة بنتتاح وةتتن أ تً جديتتد لقمت األمتتم
املتيد للمااعد ايمنائيتة بتدويفامج تبتدأ عتا  2016أو عتا  2017البلتداو التاليتة علتت
سبي امللال :أذيفبيجتاو ،أيفمينيتا ،ألباليتا ،أويفوعتواي ،أو ب اتتاو ،بتنغع يش ،تً مالاتتاو ،تً يتا،
ا ب األسو  ،ةاويفية و الدميتًا ية التقبيةً ،بيا ،ا اخاتاو.
 -74وبايةتتافة ا ذلتتي ،لكفتتذمج عمليتتامج ل ول تتتا  )5ا تتايف بتًام ح تو يتتد األ اهح
اجملموعتتة املتتتت ة بتتني و تتا مج األمتتم املتيتتد واملقنيتتة بالتجتتايف والتتتديف ايلتاجيتتة علتتت املاتتتو
التوًي األقاليم التالية:
أفًيتيا التًقية وا نوبية ،والغًبية والوسوت) ،اليوبيا ،ألغتو  ،جتزيف التمتً ،ةاويفيتة
أ)
تنزاليا املتيد  ،يفوالدا ،امبيا ،ساو تومم وبًيناييب ،ابو ف ي ،لياوتو ،مدعتتً ،مو امبيا؛
ب)

الدول القًبية ،التًأ األوس و ال أفًيتيا :مبً؛

ي) آستتيا وا تتي اهلتتا ا :أفغالاتتتاو ،با اتتتاو ،بتتنغع يش ،بوتتتاو ،ةاويفيتتة و
الدميتًا ية التقبية ،البني ،فييت لا  ،ميامنايف ،ليبال؛
) أويفوبت تتا وآست تتيا الوست تتوت :أذيفبيجت تتاو ،أيفمينيت تتا ،ألباليت تتا ،أو ب ات تتتاو ،أو ًاليت تتا،
بيعيفوحن ،تً مالاتاو ،تً يا ،ا ب األسو  ،ةاويفية مولدوفا ،جويفجياً ،بيا؛
ه)

أمًي ا العتينية ومنوتة ال ايفييب :أويفوعواي.

رابعا -االستنتاجات وآفاق المستيب
عتتا  ،2016تتافا التمويت املتتتد متتن البلتتداو الناميتتة والبلتتداو الت متتتً اقتبتتا اهتا
-75
ً لة التتالية علت ا اها البقو ي .و الفت ما بتني  2013و ،2016ا مج البلتداو الناميتة
عماا التمويلم ل ول تا بنابة  56املائة ،جاعلة من عا  2016سنة قياسية أخً  .ومن
ذلي ،مل خيب ا جزه غ من التموي للتقاوو فيما بني بلداو ا نوب .واألعلبيتة القلمتت
متتن هتتذا التمويت التت موجاتتة حنتتو األلتتتوة الذاتيتتة التمويت  .وهتتذا يق تتس ،متتن جاتتة ،فقاليتتة
تقتتاوو األول تتتا التت ت والول ت التتتوي متتن جال ت البلتتداو الناميتتة .ويبتتني ،متتن جاتتة أختتً ،
ةًويف تقزيز تقب ة األموال لد شً اه التموي التقاوو بني بلداو ا نتوب لت ميت املاتاظامج
املتدمة من البلداو املتتدمة.
 -76و عت تتا  ،2016التقتت تتت املات تتاظامج املتدمت تتة مت تتن البلت تتداو املتتدمت تتة فناضت تتت مت تتن
ما ت تتتواها امل ت تتن ف املا ت تتج ع ت تتا  .2015عت ت ت أو تتلب ت تتامج ت تتا عل ت تتت م ت تتد األعت ت توا
فنتة متن ا اتامج املاحنتة لاتا
والت بي املوجا حنتو ألتتوة حمتد وتً يتز مبتا يف التمويت
أمت تويف م تتا ال تتت متلت ت اخلب تتائ الًئيا تتية املمي تتز للما تتاظامج املتدم تتة م تتن البل تتداو املتتدم تتة ا
األول تت ت تتا  .ولتيتيت ت تتا و يت ت تتة األول تت ت تتا املبينت ت تتة توافت ت تتا آيفاه ل ت ت ت و )Nairobi Maafikiano
فيم تتا يتبت ت ب تتً ن التق تتاوو التتت ت و ي تتا ما تتاظة األول ت تتا ا أقب تتت تتد خو تتة التنمي تتة
__________

)5

لع عم علت مقلومامج حمدلة ،اللً:
http://unctad.org/Sections/un_ceb/docs/ceb_2016_OperationsCountryLevel_en.pdf
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املاتدامة لقا  ،2030من ا يوي الاتاً علتت تتوافً ماتاظامج وعيتة ب ميتة وجتو تافيتني.
والبلداو املتتدمتة والبلتداو الناميتة علتت تد ستواه متدعو بتتد ا تتتدمي ماتاظامج أ لتً مًولتة
وأق ختبيباى لقد أعوا ل ول تا بوًيتة ماتدامة ومي ن التنبؤ هبا.
 -77وخعفتاى هلبتتوح بتتة الفتتاأ منلومتتة األمتتم املتيتتد أقت البلتتداو منتواى ألعتًا األلتتتوة
التنفيذية من أج التنمية  ،)6ظلت لفتامج التقاوو التتت ل ول تتا لتدعم هتذه البلتداو مًتفقتة متن
يتتمل ا جتتم والناتتبة .وسيوا ت األول تتتا اعوتتاه األولويتتة املاتتاعد التتنيتتة ألق ت البلتتداو من تواى
وتوف قديف ب من الدعم ألةقف ا قتبتا امج الت مي تن بالناتبة هلتا أو تلقت املاتاعد التتنيتة
ويفاى فا اى التغل علت القتبامج الًئياية ال ول وو تيا أهدا التنمية املاتدامة.
 -78واي ايف الًشيد للتقاوو التت هامتة متن أجت ا ستت دا الفقتال ألمتوال ا اتامج املاحنتة،
ومتتن أج ت التنفيتتذ الفقلتتم ل لتتتوة والتقب تتة النتتتوة للم توايف ايةتتافية .و عتتا  ،2016وا ت
األول تا تقزيز س التقاوو التت  ،و سيما عن ًيا يفيا وتوجيا التًوح الدليا لتإل ايف التائمتة
علت النتائ ألعتًا التقتاوو التتت  ،و اتني قاعتد بيالتامج الولت  ،وتقزيتز ألتتوة التقتاوو التتت
من خعل دموعة أ وامج األول تا  ،وتتجين التقاوو بني التق والو ا مج.
 -79ول تتدعم البل تتداو النامي تتة بتت ت فق تتال تنفي تتذ خو تتة التنمي تتة املا تتتدامة لق تتا 2030
التيويلية والتاملة ،سي لف األول تا جاو ه لتقب ة املتوايف األعتوا التا متة .وسيتتم ذلتي
تنوين قاعد متويلا واست تا الاب ا بت ايفيتة لتقب تة املتوايف متلعى التتاه آليتة متويت جديتد )؛
وتقزيتز ا ايف التقتاوو التتت قلاتتا أ لتً فقاليتة وشتفافية وماتتاهلة؛ و يتا التقتاوو والتناتيا علتتت
ع تتد ما تتتويامج ،و س تتيما م تتن خ تتعل اجملموع تتة املت تتت ة ب تتني و تتا مج األم تتم املتي تتد واملقني تتة
بالتجايف والتديف ايلتاجية.

__________
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