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 جملس التجارة والتنمية
 االسرتاتيجي وامليزانية الربانجميةالفرقة العاملة املعنية ابإلطار 

 والسبعون ثامنةالدورة ال
  2019أيلول/سبتمرب  4-2جنيف، 

 من جدول األعمال املؤقت ٣البند 

استتتتتعراش ةناتتتتوة التعتتتتاون الت تتتتأل التتتتو ويتتتتول   تتتتا ا ون تتتتتا  و ووتتتت    
 ا ناوة هذه

 ت رور ا مني العام لألون تا   

 تنفيذي موجز  
مممن البلممدات املتقدمممل والبلممدات الناميممل  األونكتمما  إىلاملقممد   التمممويل رغممز دة ا الممدعز  

 مموار  النمندوا اتسمتينماأل لكونكتما  اابماع ولتاماوت التقمي ، سجل جمممو 2018يف عا  
. ويتامماره اممذا الوعممض تاارعمما   ممديدا  مليمموت  وتر ٣4إىل لينممل يف املائممل  ٣بنسممبل  تراجامما  

لل   44املتنمملل ولتامماوت التقممي المم  بل ممت  مممض ارتفمما  نفقمماك األونكتمما  مليمموت  وتر، مسممجً 
يف املائمل ممن جمممو  مبلمت التنفيمذ  46بذلك أعلى مستوى منذ مخس سنواك، علمما  أت نسمبل 

كو ا(، ونظممما  يالنظمما  ا ل للبيمماجلك ايمر)يمممل  أسمميمممزال  وت أُنفقممت لممدعز أقمممل البلممدات  مموا .
 .ميثالت أاز برجلجمني يف جمال التااوت التقي مفاس(   إ ارا الديوت والتحليل املال

 ازيزت إىل ا  ال  ا  يف وعض يسمح هلا بذلك مدعو والبلدات الناميل البلدات املتقدمل و  
 عمها التمويل  املقمدم  إىل األونكتما  وإىل النهموه بنوعيمل املسماااك، األممر المذي ممن  م ن  

ا أفضل إىل البلدات الناميل ال  تساى إىل حتقيق أاداف أت ميًكن األونكتا  من تقدمي مساعد
 التنميل املستدامل.

الراميممل إىل حتسممني أ اش أن ممتت  املتنمملل األونكتمما  جهممو   2018وتواصمملت يف عمما   
وجتًسممدك اممذه ايهممو  يف تازيممز اق ارا القائمممل علممى النتممائة وتاممميز مراعمماا  .ولتامماوت التقممي

املنظور اينساأل، وحتديث قاعدا بياجلك طلباك املساعدا وتوسيض نتاا التااوت بني ال اب 
والو)مماتك، وعتبممار اممذه األمممور  اك أايممل ناصممل جتاممل مممن األونكتمما   ليممل  تفمم  ول ممره  

يف السممنواك القا مممل.  يتاممني القيمما  وملزيممد. ولكممن املسممتدامل ايديممدعنممر أاممداف التنميممل  يف
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، ينب م  أت يامزد األونكتما  قنمواك اتتنمال منظوممل األممز املتحمدا اق ائيملفف  عموش إصمال  
ني، وياممل علمى دة ا فمرع اتسمتفا ا ممن التمويمل علمى النمايد املقيمم نيتمب املنسمقامكمض 

امل مك)ل بمني و)ماتك األممز املتحمدا واملانيمل ولتجمارا  موعملجملا القتري، مبا يف  لك عن طريق
 . والقدراك اقنتاجيل
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 م دمة  
أُعد اذا التقرير من أجل تيسري اتستاراه السنوي الذي جيريم  جملمس التجمارا والتنميمل  -1

 الفرقمممل إىل التقريمممر امممذا  دم وسممميقلسياسممماك أن مممتل التاممماوت التقمممي الممم  يضمممتلض  ممما األونكتممما . 
يزانيل الربجلجميل ل ره استاراه أن متل التاماوت التقمي الم  وامل اتسكاتيج  وقطار املانيل الااملل

ممممن اتفممماا أ)مممرا ويف  220يضمممتلض  ممما األونكتممما ، وفقممما  لكعكممما  املننممموع عليهممما يف الفقمممرا 
ويوصممم  . (1 2017و 2008سلسممملل املقمممرراك الممم  اامممذاا جملمممس التجمممارا والتنميمممل بمممني عمممام  

جملس التجارا والتنميل يف اذه املقرراك إبجيا  تفاعل أ)ثر تنظيمما  بمني أمانمل األونكتما  وايهماك 
املسممتفيدا واملا ممل اةتملممل يف إطممار الفرقممل الااملممل المم  ت ممكل ا ليممل الرئيسمميل للت مماور بممني الممدول 

 األعضاش ب  ت مجيض مسائل التااوت التقي.
 ما األونكتما  ويويلهما  اعمتلضالضموش علمى أن متل التاماوت التقمي الم   ويسًلط اذا التقريمر -2

. وحيلمممل اتجتااممماك الرئيسممميل يف يويمممل وتنفيمممذ امممذا التاممماوت ويمممربد اقجمممراشاك 2018نمممالل عممما  
. )مما يقمد  بامأل األمثلمل وسمريه الرئيسيل ال  ااذاا األونكتا  من أجمل حتسمني بنيمل التاماوت التقمي

 املستفا ا. وينته  التقرير وستنتاجاك ومقكعاك من أجل املض  قدما . اييدا والدروس
ويف إطار جمموعل األمز املتحدا اق ائيل، واصل األونكتما  المدعوا إىل  ممة الو)ماتك غمري  -٣

دة ا الت )يمد  إىلاملقيممل يف أطمر أن متل األممز املتحمدا للمسماعدا اق ائيمل علمى النمايد القتمري، و 
 ساعدا ال  تقدمها األمز املتحدا يف جمال التجارا واجملاتك  اك النلل ولتجارا.امل  ور على

 مصا ر التموو  -ةوالا  
 ُيومل أن تل التااوت التقي ال  يضتلض  ا األونكتا  من مندرين رئيسيني اا: -4
ملمموفرا التمويممل مممن النممنا يق اتسممتينمانيل لكونكتمما ، وي ممري إىل املمموار  املاليممل ا  أ( 

لنمممنا يق األونكتممما  اتسمممتينمانيل ممممن فمممرا ى اةكومممماك، واملفوعممميل األوروبيمممل، ومنظوممممل األممممز 
 املتحدا، وغري  لك من املنظماك الدوليل، ومن ما ني  نرين من القتاعني ااباع والاا ؛

 برجلمة األمز املتحدا الاا ي للتااوت التقي وعساب التنميل.  ب( 
مجمممال للنممنا يق اتسمممتينمانيل املسممماااك المم  يتلقااممما األونكتممما  يف وي مممل التمويمممل اق -5

إطممار مبمما را  توعيممد األ اش  لممدعز الممربامة امل ممك)ل المم  تنفممذاا اجملموعممل امل ممك)ل بممني و)مماتك 
منظوممل إعما ا تنظميز األمز املتحمدا واملانيمل ولتجمارا والقمدرا اقنتاجيمل. ونظمرا  ألايمل اجملموعمل يف 

، يستاره للتنميل املستدامل  عما  أفضل 20٣0من أجل  عز نتل عا   اق ائيل ملتحدااألمز ا
الفممر  جمميز مممن الفنممل األول مممن امممذا التقريممر املالوممماك املتالقممل بوصممول األونكتمما  إىل  ليممماك 
التمويممل يف إطممار مبمما را  توعيممد األ اش . واملسمماااك املقدمممل لممربجلمة األمممز املتحممدا للمممو فني 

يممني املبتممدئني غممري مدرجممل يف ممموار  النممنا يق اتسممتينمانيل لكونكتمما ، وامم  ماروعممل ب ممكل الفن
 مستقل يف الفر   ال من الفنل األول هلذا التقرير.

__________ 

، 2010( لامممممممممممما  57-  504، و2009( لامممممممممممما  56-  498، و2008( لامممممممممممما  55-  495املقممممممممممممرراك  (1 
( 61-  52٣، و201٣( لاما  60-  520، و2012( لاما  59-  515، و2011( لاا  58-  510و

 .2017 ( لاا  64-   5٣٣، و2017( لاا  6٣-  529، و2015( لاا  62-  526، و2014لاا  
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 موار  الصندوق االستئماين -ةلف 
أاممز منممدر لتمويممل التامماوت التقممي لكونكتمما . امم  تربعمماك إىل النممنا يق اتسممتينمانيل ال -6

 امد  إمكانيمل التنبمؤ  ما وتقلبا ماسمز باملموار  اابارجمل عمن امليزانيمل تت امذه  لمت، 2018ويف عما  
، واصمل 2017عما  وباد اتخنفماه الكبمري املسمجل يف  وانينها ألن تل حمد ا. عرب السنني

ووملقارنمممممل ممممممض جمممممممو  التمويمممممل املقمممممد  إىل النمممممنا يق اتسمممممتينمانيل لكونكتممممما  مسممممماره النمممممزول. 
 انظر   وتر مليوت ٣4.2 ليبلتيف املائل،  ٣بنسبل  اقمجال التمويل ىمستو  ، تراجض2017 عا 

ومل تكف  الزة ا يف التربعاك املقدممل من البلدات املتقدمل والناميمل والبلمدات الم  يمر (. 1-ال كل
اقتنمممما ا ا مبرعلممممل انتقاليممممل لتاممممويأل اتخنفمممماه املسممممجل يف الفينمممماك الممممثال  األنممممرى ملنمممما ر 

، وامممم  حتديممممدا  املسمممماااك املقدمممممل مممممن املفوعمممميل األوروبيممممل، ومنظومممممل األمممممز املتحممممدا، التمويممممل
 .واملنظماك الدوليل األنرى

  1ال كل   
 2018-2014مصا ر موار  الصنا وق االستئمانية لألون تا ، 

  آبتف الدوتراك(

 
 :اكمالعظ

جمممزش )بمممري  ؛املسممماااك املةننمممل لمممربجلمة األممممز املتحمممدا للممممو فني الفنيمممني املبتمممدئني اجملممممو   ممممليت  
التمويممل  التمويممل املتمم   مممن البلممدات الناميممل والبلممدات المم  يممر اقتنمما ا ا مبرعلممل انتقاليممل ياتمممد علممى مممن

املؤسسممماك  وميكمممن أت يتممم تى، علمممى سمممبيل املثمممال، ممممن عائمممداك القمممروه أو اهلبممماك املقدممممل ممممن المممذا 
لالطمممممممال  علمممممممى التفاصممممممميل، انظمممممممر الو يقمممممممل  ؛الدوليمممممممل لكن مممممممتل يف البلمممممممدات املممممممموفرا للتمويمممممممل املاليمممممممل

TD/B/WP/297/Add.2 14، ايدول. 
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ممن ممن البلمدات املتقدممل  التربعاك املقدمل إىل الننا يق اتستينمانيل لكونكتما  انتا ت -7
ماليمممممني  وتر يف  9.5لتنمممممل إىل  2017ماليمممممني  وتر يف عممممما   6.8مسمممممتوى ممممممنةفأل بلمممممت 

عنل البلدات املتقدممل يف  دا كيف املائل. ونتيجل لذلك،  41، مسجلل  دة ا بنسبل 2018 عا 
 .2018يف املائمل عما   28إىل  2017يف املائل عما   19إمجال موار  الننا يق اتستينمانيل من 

، مخسمل منهما النمنا يق اتسمتينمانيل مسماااك إىلمثانيمل بلمدات متقدممل  قدمت، 2018عا   ويف
واململكممل املتحممدا أملانيمما، املقدمممل إىل األونكتمما  ب ممكل ملحممورت، امم  أسممكاليا، و  مسممااا ا دا ك

نمممت املسممماااك املقدممممل ممممن  يرلنمممدا ال مممماليل، ونيوديلنمممدا، واولنمممدا.ألربيتانيممما الاظممممى و  وُننً 
ال ممفافيل يف إطممار األن ممتل المم  يضممتلض  مما  أسممكاليا ونيوديلنممدا لممدعز تنفيممذ م ممرو  ب مم ت تازيممز

 األونكتا  يف جمال تنظيز التجارا وتيسرياا.
، إ  بل مممممت 2018أ)ممممرب ايهمممماك املا مممممل بممممني البلممممدات املتقدمممممل يف عمممما   أملانيمممماو)انممممت  -8

، مث سويسمممممرا مليممممموت  وتر 2.2مببلمممممت  اولنمممممدامليممممموت  وتر، تليهممممما  2.7 إىل األونكتممممما مسمممممااتها 
يف املائمل ممن جمممو  مسماااك  70 املا ني . ويثل مساااك اذين البلدين وترمليوت  1.8 مببلت

وأملانيمما امم  أ)ممرب  ال ممل السممويد و سويسممرا )انممت األعمموا  اابمسممل املاعمميل،   ونمماللالبلممدات املتقدمممل. 
هت ، 2018(. ويف عا  2 ال كل  ما ني من بني البلدات املتقدمل مساااك البلدات املتقدممل ُوجً 

 واتسمتثمار وتيسمري األعممال؛ وتيسري التجاراوالنقل ب كل أساس   و جماتك مثل إ ارا الديوت؛ 
 والتجارا املستدامل والبيينل.؛ والتجارا اقلككونيل واتقتنا  الرقم ؛ التجاريل

  2 ال كل  
 2018-2014رتاكمتتة ا الفتترتة املاحنتتة الرسيستتية امل والناميتتة مستتاتاا البلتتدان املت دمتتة

  آبتف الدوتراك(

 

التمويل املقد  من البلدات الناميل والبلمدات الم  يمر اقتنما ا ا مبرعلمل انتقاليمل يف  انتاشو  -9
. وب ممكل عمما ، بلممت إمجممال التمويممل 2017الممذي سممجل  يف عمما   خنفمماه، باممد ات2018عمما  

مليموت  وتر، أي  16.9كونكتما  ل يق اتسمتينمانيل ناميمل إىل النمناممن البلمدات ال 72املقد  ممن 
إت عنمل البلمدات الناميمل . ونتيجل لذلك، ف2017عما )ات علي  عا   يف املائل 1٣بزة ا قدراا 
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يف املائل  50إىل  2017 يف املائل يف عا  4٣من  ارتفاتيف إمجال موار  الننا يق اتستينمانيل 
 ومقارنمممل  وملسممماااك املقدممممل ممممن البلمممدات املتقدممممل، )مممات التمويمممل املتممم   ممممن .2018يف عممما  

 يف املائل. 77أعلى بنسبل  مبرعلل انتقاليل البلدات الناميل والبلدات ال  ير اقتنا ا ا
البلمممدات الناميمممل والبلمممدات الممم  يمممر  التمويمممل املتممم   ممممن ممممن يف املائمممل 95غمممري أت نسمممبل  -10

ُنننممت لكن ممتل اياريممل يف بلممداما، ت سمميما لتنفيممذ الممربامة  اك  رعلممل انتقاليمملمب اقتنمما ا ا
يف املائل  5ةدمت نسبل تُ يف املائل(. واس 9يف املائل( ونظا   مفاس   77النلل بنظا  أسيكو ا  

أن ممتل لمدعز  ب مكل أساسم  مليمموت  وتر( 0.8البلمدات الناميمل   التمويمل املقممد  ممناملتبقيمل ممن 
تظممل النممني أ)ممرب البلممدات عمممن الفينممل األنممريا، و تمويممل. البلممدات املقدمممل لل غممري يف بلممدات جاريممل

وقمممد دا ك  جلميمممل أنمممرى. ستسمممتفيد منهممما بلمممداتالتاممماوت التقمممي الممم   أن مممتلالناميمممل املسممماال يف 
 .2018مليوت  وتر يف عا   0.55إىل  2017مليوت  وتر يف عا   0.4مسااتها من 

 وتر يف ماليمممممممني  ٣ مممممممن اخنفاعمممممما  عمممممما ا   اك املفوعمممممميل األوروبيمممممملمسمممممماا وسممممممجلت -11
وقد ُوًجهت مسااا ا ب كل أساس  لدعز  .2018يف عا   مليوت  وتر 0.٣إىل  2017 عا 

وبناش على   ال ل م اريض تتالق ولتجارا يف اابدماك، وتيسري التجارا، وتيسري األعمال التجاريل.
يف  يف املائل 9اخنفاعا  من من إمجال موار  الننا يق اتستينمانيل  ل املفوعيل لك،  هدك عن

وت ياكممس الممرقز املتالممق مبجمممو  املسمماااك المم  . 2018يف املائممل يف عمما   1إىل  2017عمما  
الممممدعزا املممممال الممممذي قدمتمممم  املفوعمممميل يف إطممممار  2018قممممدمتها املفوعمممميل إىل األونكتمممما  يف عمممما  

ماب وألسماس  - لككونيل الذي نظمم  األونكتما  يف نمريوياألسبو  األول للتجارا اق والمذي ُننً 
ألت املفوعمميل  فاممت مبل مما  ماليمما   - لتمويممل نفقمماك سممفر م ممار)ني مممن اتلممف البلممدات األفريقيممل

ورً   ممممن القتممما  اابممماع ُ)لً مممف ولقيممما  بكتيبممماك السمممفر بمممدت  ممممن املسممماال مبا مممرا  يف صمممندوا ملممم
. ومثلممممت مسمممماااك املفوعمممميل والممممدول األعضمممماش يف اتحتمممما  األوروي مامممما  األونكتمممما   ي النمممملل

 الننا يق اتستينمانيل لكونكتا . موار يف املائل من جممو   20 نسبل
التمويمممل املقمممد  ممممن منظوممممل األممممز  وبامممد  مممال  سمممنواك ممممن النممممو املتواصمممل، اخنفمممأل -12

بل ممت املسمماااك المم  تممدنل عمممن فقممد . 2018يف عمما   املتحممدا واملنظممماك الدوليممل األنممرى
لل  بذلك اخنفاعا  بنسبل 2018ماليني  وتر يف عا   6.7اذه الفينل من التمويل  يف  28، مسجً 

املائممل مممن  يف 19نسممبل  وميثممل اممذا املبلممت. 2017مسممتوى يف عمما  عققممت أعلممى باممد أت ، املائممل
بمممممرجلمة و مممممكل . 2017  يف املائمممممل يف عممممما 26مقابمممممل إمجمممممال مممممموار  النمممممنا يق اتسمممممتينمانيل، 

، عيممث 2018عمممن اممذه الفينممل يف عمما   أاممز منممدر للتمويممل الاالممماك التجاريممل ل ممرا أفريقيمما
السمموا ، و مكتممب األممز املتحممدا ابمدماك امل مماريض مليمموت  وتر، يليم  2.5بلمت جممممو  مسمااات  

يف  72نسمبل  مساااك اذه ايهاك جمتمامل    كلتو  .امل ك)ل ل را أفريقيا واينوب األفريق 
 ى.املتحدا واملنظماك الدوليل األنر املائل من التمويل املقد  من منظومل األمز 

، مليمموت  وتر 0.8، بلممت التمويممل املقممد  مممن القتمماعني اابمماع والامما  2018ويف عمما   -1٣
. غري أت اذا املبلت ميثل 2017)ات علي  يف عا    يف املائل عما 25مسجال  بذلك تراجاا  بنسبل 

يف  القتممممماعني اابممممماع والاممممما يف املائمممممل مقارنمممممل  مبتوسمممممط التمويمممممل املقمممممد  ممممممن  2٣دة ا بنسمممممبل 
بتيسري  م رو  يتالق لتمويل م اريض عدا منهاساااك وُقدً مت اذه امل. 2017-201٣ الفكا

تحمممديث واسمممتبدال ب و نمممر يتالمممق األعممممال التجاريمممل  ُامممومل ممممن ال مممبكل الاامليمممل لمممرة ا األعممممال،
منتمدى التاماوت اتقتنما ي اقتنما اك جملموعمل اتمارا ممن  مر)يللتدابري غري ايالبياجلك املتالقل و
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، املاهممد الموطي الامال لدراسماك السياسماك الااممل يف اليمماوت بتمويمل ممن،  سميا واةميط اهلما  
وانئ التابامل لامدا سملتاك املم وململ ممناملما انئ يف جممال املمو  وقعافل إىل م اريض التدريب التجماري

 بلدات جلميل.

 برانمج ا مم املتحدة العا ي للتعاون الت أل وحساب التنمية -ابء 
ممموار  امليزانيممل الربجلجميممل لكمممز املتحممدا املةننممل ألن ممتل التامماوت التقممي تُممدر  يف إطممار  -14

 ٣5و 2٣اب التنميممل، ويممر   لممك يف البممابني بممرجلمة األمممز املتحممدا الامما ي للتامماوت التقممي وعسمم
 على التوال من امليزانيل الربجلجميل لكمز املتحدا.

جممممو  النفقمماك يف إطممار بممرجلمة األمممز املتحممدا الامما ي للتامماوت  بلممت، 2018ويف عمما   -15
مقارنممل   يف املائممل 18بنسممبل  ماليممني  وتر، مسممجال  بممذلك اخنفاعمما   ٣.8 التقممي وعسمماب التنميممل

 .2018 يف املائل من جممو  نفقاك التااوت التقي لاا  9. وميثل اذا املبلت نسبل 2017باا  
 2018يف عمما   وبل ممت النفقمماك يف إطممار بممرجلمة األمممز املتحممدا الامما ي للتامماوت التقممي -16

ب مممكل املممموار   . وتُممموفمر2017، أي  وت ت يمممري وملقارنمممل ممممض عممما  مليممموت  وتر 1.4مممما جمموعممم  
ألغراه اابدماك اتست اريل والتدريب. ومثلما )ات علي  اةال يف املاعم ، فمإت املموار  أساس  

ةدمت أساسمما  لتمويممل  ورا تُ  اك النمملل ولتممدريب يف إطممار الممربجلمة الامما ي للتامماوت التقممي اسمم
، الممم  لاألونكتممما  الدراسممميل ب ممم ت املسمممائل الرئيسممميل املتالقمممل دمممدول األعممممال اتقتنممما ي المممدو 

، ُعقمممممدك بنجممممما   ور ت 2018ويف عممممما   .166تُامممممرف وسمممممز المممممدوراك املمممممذ)ورا يف الفقمممممرا 
تممدريبيتات إقليميتممات لنممان بلممدات أوروو ال ممرقيل، وبلممدات وممال أفريقيمما وال ممرا األوسممط، فضممال  

 عن ست  وراك قنريا للمندوبني املوجو ين يف جنيف.
لتنميل القدراك يف األمانل الاامل لكمز املتحمدا يهمدف وعساب التنميل او برجلمة اا   -17

إىل تازيممممز قممممدراك البلممممدات الناميممممل يف اجملمممماتك  اك األولويممممل يف إطممممار نتممممل التنميممممل املسممممتدامل 
ا مممرا )يممماجلك تنفيذيمممل  بامممل ل ويسمممااز يف حتفيمممز اابمممربا الفنيمممل املاياريمممل والتحليليمممل. 20٣0 لاممما 

يف . و ، لتنفيذ أن تل التااوت التقي يف امليدات، مبا يف  لك األونكتا لكمانل الاامل لكمز املتحدا
 م مممروعا  يف إطمممار عسممماب 25 لمممدعز تنفيمممذ  وترمليممموت  2.4، أُنفمممق مبلمممت قمممدره 2018عممما  

، TD/B/WP/297/Add.2األونكتممما   انظمممر الو يقمممل  م ممماريضواسمممال ممممن ، ولمممت جمموعمممل التنميمممل
يف املائمل وملقارنمل  25اخنفاعما  بنسمبل  التنميمل ار عسمابيف إطم وسجلت النفقماك (.10ايدول 
. ويُازى اذا اتخنفاه جزئيما  إىل )موت تسمال ممن م مار  ال مرحيل اةا يمل ع مرا  2017مض عا  

 .2018)انت يف سنل التنفيذ األوىل يف 
تقمممممرر، اعتبمممممارا  ممممممن ال مممممرحيل الثانيمممممل ع مممممرا ، 72/266وعممممممال  بقمممممرار ايمايمممممل الااممممممل  -18
(، اعتما  فكا ميزانيل تقمو  علمى سمنل واعمدا بمدت  ممن سمنتني. ونتيجمل لمذلك، 2020-202٣ 

مليممموت  وتر( يف إطمممار ال مممرحيل الثانيمممل ع مممرا.  14.2يمممت برجممممل ننمممف ميزانيمممل فمممكا السمممنتني  
ووافقت اللجنل التوجيهيل ةساب التنميل على يويل أربال م اريض  بال لكونكتا  مبيزانيل إمجاليل 

اممذه  ر)ممزوتيف املائممل مممن اةافظممل اقمجاليممل.  16مليمموت  وتر، أي ممما يقابممل نسممبل  2.٣٣دراا قمم
؛ لسياساك التجاريمل املراعيمل لالعتبماراك اينسمانيلو على البياجلك واقعناشاك املتالقل امل اريض

  اةيتماك والتجارا يف اابدماك؛ واقعناشاك املتالقمل ولتمدفقاك املاليمل غمري امل مروعل؛ واقتنما
واتسمممكاتيجياك املتناسمممقل ممممن أجمممل  ،واتسمممكاتيجياك التجاريمممل؛ والالمممز والتكنولوجيممما واتبتكمممار
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وحتفيمز اتسممتثمار يف ؛ والتجمارا اقلككونيممل؛ جاريملتال وتيسمري األعمممالتنميمل القمدراك اقنتاجيممل، 
ويُتوقممض  .التنميمل املسمتداملاقنتا  اةلم  للمضما اك اةيويمل الضمروريل والتجمارا اابضمراش ممن أجمل 

 باد موافقل ايمايل الاامل على ملزمل امليزانيل. 2012أت يبدأ تنفيذ اذه امل اريض يف عا  

الصتتتتنا وق االستتتتتئمانية املتعتتتتد ة متتتت  د و  و متتتشتتتتركاء امل دمتتتتة متتتت  ستتتاتاا امل -جيم 
ا متتم اجلهتتاا املاحنتتة لتتدام التتربامج املاتترتكة للمجمواتتة املاتترتكة بتتني وكتتاالا 

 املتحدة واملعنية ابلتجارة وال درة اإلنتاجية
علمممى  اجملموعممل امم   ليمممل م ممك)ل بممني الو)ممماتك اننممل لتنسمميق عمليممماك التجممارا والتنميممل -19

 15اجملموعمل، الم  يقو اما األونكتما ،   مملتو يف منظومل األمز املتحدا.  النايدين الوطي واققليم 
 ك األمز املتحدا. و)الل مقيمل وغري مقيمل من و)ات

األمممممز صممممال  إمسمممماال ملموسممممل ومبا ممممرا يف حتقيممممق اتسمممماا عمليممممل  اجملموعممممل وتقممممد  -20
مممن نممالل تنسمميق الامليمماك امل ممك)ل بممني الو)مماتك علممى الُنممُاد الاممامل  واققليممم   (2 املتحممدا

ممض والقتممري، وعممن طريممق الوصممول إىل  ليمماك مبتكممرا ُجمم
دمممل مممن مثممل املسمماااك املق للتمويممل امل

 هاك املا ل.اتستينمانيل املتاد ا اي  ر)اش حمد ين ومن الننا يق

  ٣ال كل   
  2018-2009وصول ا ون تا  إىل آلياا  وو  مبا رة "توحيد ا  اء"، 

  آبتف الدوتراك(

 

__________ 

 2) A/72/684–E/2018/7. 
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 د و  مشركاء امل دمة م  ساتاا امل  
أو أ)ثممر تقممدمها جهممل ما ممل  مسمماااك ال ممر)اش اةممد ين امم  مسمماااك مبا ممرا لو)الممل -21
 ما ا  ما  اعتممممممممممممممممى األونكتممممممم، تلق2018ويف عممممما   لمممممدعز التنسممممميق فيمممممما بمممممني الو)ممممماتك.أ)ثمممممر  أو
وُ فمممض امممذا املبلمممت علمممى ممممن أمانمممل الدولمممل لل مممؤوت اتقتنممما يل يف سويسمممرا،  ا   وتر  5٣2 475 ملمبقيممم

 .(٣وميا ار  ال كل  يل تنزانيا املتحدايف مجهور اجملموعل  مبا راك  فاتني منفنلتني من أجل يويل
 وتر يف  98 000تلقى األونكتا  ُ فال أنريا مببلت  ولنسبل يمهوريل تنزانيا املتحدا،و  -22

منظمممل الامممل الدوليممل،  بممنيوت ممكات وُوعممض  2014يف عمما  إطممار بممرجلمة م ممكت بممدأ تنفيممذه 
املتحمممدا للتنميمممل النمممناعيل، ومكتمممب األممممز  ومنظممممل األممممزواألونكتممما ، ومر)مممز التجمممارا الدوليمممل، 

إىل تازيمممز قتممما  السمممياعل  قمممد عقمممق امممذا المممربجلمة، المممذي يهمممدفاملتحمممدا ابمممدماك امل ممماريض. و 
 . نتائة وارا على النايد القتريوالروابط اابلفيل للمنتجني اةليني يف جمال الزراعل والبستنل، 

 وترا  يف  4٣4 475فاممل أوىل مبمما قيمتمم  أممما ونمموع ميا ممار، فقممد تلقممى األونكتمما   ُ  -2٣
منظممممل الاممممل الدوليمممل، ومر)مممز التجمممارا الدوليمممل، إطمممار م مممرو   ا مممل يقمممو ه األونكتممما  مب مممار)ل 

. ويهمممدف ومنظممممل األممممز املتحمممدا للتنميمممل النمممناعيل، ومكتمممب األممممز املتحمممدا ابمممدماك امل ممماريض
ا املبمما را المم  بممدأ تنفيممذاا يف مجهوريممل امل ممرو ، الممذي يسك ممد وملمارسمماك الفضمملى المم  أفرد مم

تنزانيا املتحدا، إىل النهوه ولقدرا التوريديمل لقتما  البسمتنل والسمياعل املسمتدامل يف منتقمل  مريا 
إنل   وتيل  مات(. ويسماى امل مرو  المذي ينمدر  عممن إطمار األممز املتحمدا للمسماعدا اق ائيمل 

  تقنيل املقدممل على النايد القتري.إىل تازيز جوانب التناغز يف املساعدا ال

 الصنا وق االستئمانية املتعد ة اجلهاا املاحنة  
ُمنظمممل  ممن  ليماك للتمويمل اجملمممض النمنا يق اتسمتينمانيل املتامد ا ايهماك املا ملتت لف  -24

ف  مداألممز املتحمدا واةكومماك الوطنيمل وايهماك املا مل. و منظومل ي مل  ثلني من يف ايكل 
إىل املبما   التوجيهيمل جملموعمل األممز املتحمدا للتنميمل املسمتدامل،  اسمتنا ا   ممتالننا يق، الم  ُصم

 .املوار  الفر يل للو)اتك إىل تكملل
ل لمدعز أطمر األممز املتحمدا ناملةنم  الننا يق اتستينمانيل املتاد ا ايهاك املا لوتوفر  -25

اممممل يف األممممز املتحمممدا( أو لمممدعز جمممماتك مواعممميايل للمسممماعدا اق ائيمممل  أي صمممنا يق وعمممدا ال
 (٣ ماينممل  القضمماة اقنسممانيل أو اق ائيممل أو البيينيممل(  ليمماك يويممل رئيسمميل يف إطممار اتفمماا التمويممل

. ويف 20٣0لبلمو  األاممداف الموار ا يف نتمل عمما   المذي اقمُك  يف سمياا إصممال  األممز املتحمدا
 وترا  من نالل صنا يق وعمدا الاممل يف  ٣04 062عنل األونكتا  على مبلت  2018عا  

 األمز املتحدا لتمويل م اريض يف )ابو فري ي ومجهوريل تنزانيا املتحدا.
 وتر ممن الرصميد املتبقم  لنمندوا  50 000فف  )مابو فمري ي، تلقمى األونكتما  مبلمت  -26

ملتحمدا ايديمد للمسماعدا وعدا الامل يف األممز املتحمدا سمابقا ، أُعيمد توديام  لمدعز إطمار األممز ا
 2018( الممذي يرتكممز )ليمما  علممى أاممداف التنميممل املسممتدامل. ويف عمما  2022-2018اق ائيممل  

ر)ممممزك عمليمممماك األونكتمممما  ب ممممكل أساسمممم  علممممى املنافسممممل و ايممممل املسممممتهلك متاباممممل  ألن ممممتل 
 املساعدا ال  انتلقت يف وقت سابق يف اذا البلد. 

__________ 

 ٣) A/72/684–E/2018/7.الفنل الثامن ، 
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 وترا  ممممن صمممندوا وعمممدا  254 062تحمممدا، تلقمممى األونكتمما  مبلمممت ويف مجهوريممل تنزانيممما امل -27
 .2021-2016الامل يف األمز املتحدا لدعز نتمل األممز املتحمدا الثانيمل للمسماعدا اق ائيمل للفمكا 

واألونكتمما   ممريك رئيسمم  يف إطممار جمممال ن مماط  املوعمموع  املتالممق ولنمممو اتقتنمما ي املسممتدا  
أامممداف التنميمممل املسمممتدامل والمممذي ي تممم  طائفمممل واسمممال ممممن  ممممن 8المممذي يرتكمممز علمممى اهلمممدف 

 األن تل من قبيل تتوير امل اريض وتيسري اتستثمار و مة األسواا.
ويف البلممدين )ليهممما، سممااز صممندوا وعممدا الامممل يف األمممز املتحممدا يف حتقيممق اسممتدامل  -28

املسمماعدا التقنيممل مممن نممالل رفممض القيمممل املضممافل األساسمميل وتازيممز تنمماغز السياسمماك امل ممك)ل بممني 
ممض اذه إىل عد بايد يف دة ا اتساا املساعدا املقدمل اجملالقتاعاك. وساعدك  لياك التمويل 

ألمممز املتحممدا وأ رامما علممى النممايد القتممري. ويف سممياا إعمما ا تنظمميز منظومممل األمممز املتحممدا مممن ا
وعممدا  ، ينب مم  النهمموه بنممندوا20٣0اق ائيممل مممن أجممل تنفيممذ نتممل التنميممل املسممتدامل لامما  

األمز املتحمدا  وتكرار اذا النمو   على نتاا واسض  عما  لتنفيذ أطر (4 الامل يف األمز املتحدا
 اعدا اق ائيل تنفيذا  فاات  على النايد القتري.للمس

  وو  املوظفني الفنيني املبتدسني - ال 
وقعممافل إىل منمما ر التمويممل امل ممار إليهمما أعمماله، تقممد  باممأل ايهمماك املا ممل الممدعز  -29

لممو فني ذ يف إطار برجلمة األمز املتحدا لفم لربجلمة األونكتا  للمو فني الفنيني املبتدئني الذي ين
 الفنيني املبتدئني. 

مممن عيممث البلممدات  بممرجلمة األونكتمما  للمممو فني الفنيممني املبتممدئنيتوسممض  ،2018ويف عمما   -٣0
 - ا  أملانيما والنمني وإيتاليما - ال ل بلدات جمتمال   تولتو . ملو فني الفنيني املبتدئنيا املا ل وعد 

 (.8، ايممدول TD/B/WP/297/Add.2األونكتمما   انظممر الو يقممل  رعايممل تسممض و ممائف مممن اممذه الفينممل يف
. (5 مليمممموت  وتر 0.97يف األونكتمممما   ملممممو فني الفنيممممني املبتممممدئنيوبلممممت جممممممو  النفقمممماك املتنمممملل و

 بنفقماك تمدئنيمبو فني فنيني و لت أملانيا املسااز الرئيس  يف الربجلمة، عيث تولت رعايل أربال م
ملتحممممدا وعكوممممل النمممني علممممى ممممذ)را تفممممااز يف اومنممممذ توقيمممض األممممز  .مليممموت  وتر 0.54بل مممت 

(. أمما إيتاليما، الم   2018صمينيني   بتمدئنيمو فني فنيمني ، اسمتقبل األونكتما   ال مل مم2015 عا 
 )انت تُاًد بني الراعني الرئيسيني للربجلمة، فقد است نفت  عمها باد انقتا   ا  سنواك قليلل.

ة فرصممممل فريمممدا مممممن نوعهممما للمممممو فني ال مممبات للم ممممار)ل يف الامممممل ويتممميح اممممذا المممربجلم -٣1
التحليلمم  والفممي الممذي يضممتلض بمم  األونكتمما . ومجيممض ال مماب الفنيممل يف األونكتمما  هلمما طلممب )بممري 

ايهممماك املا مممل  ممممن جديممد إىلاألمانممل الااممممل  تلمممبعلممى املمممو فني الفنيمممني املبتممدئني. ولمممذلك، ت
 عايل املو فني الفنيني املبتدئني.أت تنظر يف ر   لك القا را على

__________ 

 /http://mptf.undp.org ابط التمال:املتحدا اتستينمانيل املتامد ا ال مر)اش، متما  علمى المر  األمزبوابل مكتب صنا يق  (4 
 (.2014عزيرات/يوني   14 يت دةرا املوقض يف 

 اتقتنا يل واتجتماعيل. ال ؤوتالبياجلك مقدممل من إ ارا  (5 

http://mptf.undp.org/
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 النف اا وختصيص املوار  للتعاون الت أل -اثنياا  
مليممموت  4٣.7، بلمممت إمجمممال نفقممماك أن مممتل التاممماوت التقمممي لكونكتممما  2018يف عممما   -٣2

، TD/B/WP/290/Add.2 انظممر الو يقممل  2017مقارنممل  بامما  يف املائممل  9 وتر، أي بمزة ا قممدراا 
 ٣9.5وفيما يتالق مبنا ر التمويل، بل ت النفقاك يف إطمار النمنا يق اتسمتينمانيل . (2ايدول 

عنمممل نفقممماك النمممندوا اتسمممتينماأل يف  يف املائمممل، ودا ك 1٣بمممزة ا قمممدراا مليممموت  وتر، أي 
عنممل بممرجلمة األمممز املتحممدا الاممما ي  اخنفضممتيف املائممل. ويف املقابممل،  90جممممو  النفقمماك إىل 

، عيمممث بل مممت النفقممماك المممم  2017يف املائمممل يف عممما   9إىل  عسممماب التنميممملللتاممماوت التقمممي و 
واخنفضت النفقماك يف إطمار  ليماك  .2018 وتر يف عا  ماليني  ٣.8 تدنل عمن اذه الفينل

مليموت  0.42إىل  2017 مليموت  وتر عما  0.57التمويل يف سمياا مبما را  توعيمد األ اش  ممن 
 (.4 ال كلاملائل من إمجال اقنفاا السنوي   يف 1، و كلت نسبل 2018 وتر عا  

  4ال كل   
  2018-2014 أل حسب مصدر التموو ، نف اا التعاون الت
 (املينويل لوالنسب  آبتف الدوتراك

 

 ةنواع املاارو  -ةلف 
 ويف تنفذ م اريض التاماوت التقمي لكونكتما  علمى النماد األقماليم  واققليمم  والقتمري. -٣٣
علممى م مماريض التامماوت التقممي المم  جممرى تنفيممذاا، و لممك امل مماريض القتريممل  ايمنممت، 2018عمما  

يف املائممممممل يف  51إىل  2017يف املائممممممل يف عمممممما   55علممممممى الممممممرغز مممممممن اخنفمممممماه عنممممممتها مممممممن 
 يف املائممل 16و يف املائممل ٣٣نسممبل  المم  يثممل، واققليميممل امل مماريض األقاليميممل وتليهمما .2018 عمما 

 (.5 ال كل ، على التوال ااوت التقيمن إمجال نفقاك الت
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  5 ال كل  
 2018-2017نستتبة النف تتاا متت  جممتتوع نف تتاا التعتتاون الت تتأل حستتب نتتوع املاتتروع، 

  ولنسبل املينويل(

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

تنًفذ يف البلدات املسمتفيدا، وت تم  أ)ثمر ممن  وامل اريض األقاليميل ا  م اريض مواعيايل -٣4
 مليموت  وتر 11.1 ممنمن امل ماريض  فينلال هقيمل النفقاك يف إطار اذ ارتفاتمنتقل ج رافيل. و 

وأُنفقممممت امممذه املبمممالت لتنفيمممذ الاديممممد  .2018مليممموت  وتر يف عممما   14.٣إىل  2017عممما  يف 
أسمممميكو ا، و مفمممماس، والتجممممارا اقلككونيممممل، منتجمممماك جمموعممممل أ واك األونكتمممما ، وواصممممل  مممممن

 واتقتنا  الرقم .
 يف املائمل عمما )انمت 1دة ا بنسمبل النفقاك املتكبدا يف إطار امل ماريض القتريمل  وقد سجلت -٣5
 ممممض  لمممك، اخنفضمممت عنممململيممموت  وتر. و  22.4، عيمممث بل مممت قيمتهممما 2017يف عممما   عليممم 

يف املائمل نتيجمل المزة ا الكبمريا يف النفقماك اقمجاليمل  51يف جمممو  النفقماك إىل  امل اريض القتريل
يول  اتيا ، مبا يف  م روعا ، 142، البالت عد اا وماظز امل اريض القتريلاملتنلل ولتااوت التقي. 

ايهمماك املا ممل مممن نممالل بممرامة املاونممل الثنائيممل.  عممن طريممق اتسممتاانل وملمموار  المم  توفرامما لممك 
، )انمممت 2018ويف عمما   .، وإ ارا الممديوتوإصممال  ايممممارت حتممديث يض علمممىوتر)ممز اممذه امل ممار 

يف إطممممار  مليممموت  وتر، 12.5املتكبممممدا، أي مممما يقابمممل مبلمممت  ممممن النفقممماك يف املائمممل 56 نسمممبل
 .امل اريض القتريل تتالق بتنفيذ م اريض يف أقل البلدات  وا  

 16 وتر، أي  ماليممني 7 اققليميممل، بل ممت النفقمماك يف إطممار امل مماريض 2018ويف عمما   -٣6
وبينمما اخنفضمت . 2017مقارنمل باما   ا  طفيفم مسجلل  بذلك اخنفاعا  يف املائل من جممو  النفقاك، 

النفقممماك علمممى امل ممماريض اققليميممممل يف أفريقيممما ومنتقمممل أمريكممما الالتينيممممل والبحمممر الكممماري ، سممممجلت 
يف املائمممل يف  سممميا ومنتقمممل اةممميط  91بل النفقممماك يف إطمممار امممذا النمممنف ممممن امل ممماريض دة ا  بنسممم

ممما يقابممل  مليمموت  وتر، أي 29.4بلممت جممممو  النفقمماك علممى امل مماريض اققليميممل والقتريممل و . اهلمما  
 يف املائل من جممو  النفقاك. 67 نسبل

امل اريض 
القتريل

امل اريض 
اققليميل
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 التوزو  حبسب املنتج -ابء 
واك أ  الممممممموار ا يف جمموعممممممملاملنتجممممممماك ، بل مممممممت النفقممممممماك يف إطمممممممار 2018 يف عممممممما  -٣7

يف املائمممل ممممن جمممممو   92مممما ميثمممل  مليممموت  وتر، 40.٣، منتجممما   28البمممالت عمممد اا  ،األونكتممما 
النفقمماك علممى نظمما  أسمميكو ا  وعافظممتايممدول(. انظممر   النفقمماك السممنويل علممى التامماوت التقممي

يف  47نسمبل ب على موقاها يف الندارا عممن منتجماك التاماوت التقمي لكونكتما ، مفاس  ونظا 
تيسممري األعمممال جممماتك  وتليهممما مبا ممرا  . ، علممى التمموالمممن جممممو  النفقمماك يف املائممل 11و ئمملاملا

وسياسمماك وأطممر املنافسممل و ايممل املسممتهلك، والتجممارا اقلككونيممل واتقتنمما  الرقممم ،  ،التجاريممل
 يف املائل من جممو  نفقاك التااوت التقي لكونكتا . 16نسبل  ل   كلت جمتماال  

 2018، لعام واملنَتج نف اا التعاون الت أل حسب املوضوع  

 املنتة املوعو  اجملموعل

اهلدف املاي من 
أاداف التنميل 

 املستدامل
  النفقاك
2018 

 اةنل من اجملمو 
  ولنسبل املينويل(

 حتوو  االقتصا اا، وتعزوز التنمية املستدامة ةلف 

17، 8 استاراعاك سياساك اتستثمار 1-ألف السابال  41 795 0.10 

9، 8 استاراعاك سياساك اابدماك 2-ألف األوىل  10 947 0.0٣ 

 - - 17 استاراعاك أطر السياساك التجاريل ٣ألف  األوىل

استاراعاك سياساك الالز والتكنولوجيا  4ألف  الرابال ع را
 واتبتكار

9 11٣ 745 0.26 

17، 9، 8 واتقتنا  الرقم التجارا اقلككونيل  5ألف  الثالثل ع را  2 ٣01 644 5.26 

17، 9 أ لل اتستثمار 6ألف  الثامنل  70 ٣٣7 0.16 

17، 8 التدابري غري التاريفيل 7ألف  الثانيل  5٣8 908 1.2٣ 

 0.15 480 6٣ 10 املفاوعاك التجاريل 9ألف  األوىل

17، 8 التجارا املستدامل والبيينل 10ألف  الثالثل  928 154 2.12 

17، 9 وتيسريه ت جيض اتستثمار 11ألف  الثامنل  198 424 0.45 

 تتب  مواط  اليعف وبناء ال درة الى الصمو  ابء 

 0.50 075 217 8  عز التةر  من فينل أقل البلدات  وا   1 وش السا سل ع را

 11.27 807 929 4 17 نظا  إ ارا الديوت والتحليل املال 2 وش اةا يل ع را

مساال األونكتا  يف اقطار املتكامل  4وش  السابال ع را
 املازد

9 ،17  221 5٣5 0.51 

النفا  إىل السوا، وقواعد املن    5 وش السابال ع را
والاالماك اي رافيل لنان أقل البلدات 

  وا  

8 ،10 ،17  65 679 0.15 

)سر سالسل اتعتما  على السلض  6وش  اابامسل
 األساسيل

8 ،9  180 524 0.41 

9، 8 النقل املستدا  واملرت 9وش  الثانيل ع را  ٣29 4٣2 0.75 
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 املنتة املوعو  اجملموعل

اهلدف املاي من 
أاداف التنميل 

 املستدامل
  النفقاك
2018 

 اةنل من اجملمو 
  ولنسبل املينويل(

 تعزوز ال فاءة االقتصا وة وحتسني اإل ارة جيم 
استاراعاك النظراش التوعيل لقوانني  1 جيز الرابال

 وسياساك املنافسل و ايل املستهلك
8 ،10  ٣6 000 0.08 

16، 8 تيسري األعمال 2 جيز الثامنل  2 774 929 6.٣5 

16، 10 تيسري التجارا ٣جيز  الثانيل ع را  1 190 ٣7٣ 2.72 

 47.2٣ 761 654 20 9 النظا  ا ل للبياجلك ايمر)يل 4جيز  الثانيل ع را

 2.12 979 924 17 اقعناش 5جيز  الاا را

17، 12 اةاسبل واقبال  ااباصات ول ر)اك 7جيز  التاسال  77 526 0.18 

9، ٣ اتستثمار والنحل الاامل 8جيز  السا سل  617 801 1.41 

 1.01 765 440 17 اتفاقاك اتستثمار الدوليل 9جيز  السابال

10، 8 سياساك وأطر املنافسل و ايل املستهلك 10جيز  الرابال  1 907 688 4.٣6 

   ني الس ان واالستثمار ا مست بلهم  ال 

8، 5 والتنميلالتجارا ونو  اينس  1  ال الثانيل  ٣88 ٣02 0.89 

8، 4 رة ا األعمالتتوير  ٣ ال  التاسال  ٣77 116 0.86 

9، 8 التدريب يف جمال التجارا 6 ال  الرابال ع را  654 8٣7 1.50 

 92٫0٥ ٥٦4 2٥٦ 40    اجملموع

 

قيمممل امل مماريض يف املائممل مممن جممممو   ٣-1منتجمماك بل ممت تكلفممل )ممل منهمما  سممبالانممات  -٣8
نجزا

ُ
كل . أما النفقاك املتنلل ب، واقعناش، والتجارا املستدامل والبيينلراا تيسري التجارادم ، تنامل

قيممل يف املائل من جمممو   1فقد مثلت أقل من  ،منتجا   16وعد اا  ،املنتجاك املتبقيلمنتة من 
نجممممزا

ُ
إت الممممدعز بمممنقاب التمويممممل. ووقعممممافل إىل  لممممك، فمممم . وقممممد يفسممممر  لممممك جزئيمممما  امل ممماريض امل

 اقعايف املقد  من امليزانيل الاا يل ت يؤنذ يف اتعتبار يف األرقا  املفنلل يف ايدول.
التنميممل املسممتدامل،  اممدافأالنممالك القائمممل بممني منتجمماك التامماوت التقممي و  ومممن عيممث -٣9

سمتدامل، التنميل امل ادافأو ق صلل بثال ل أاداف من أالتااوت التقي لكونكتا   يبني ايدول أت
ب م ت النمناعل واتبتكمار واهليا)مل  9ب  ت الامل الالئق و و اتقتنا ، واهلدف  8ا  اهلدف 

أُنفمق مبلمت ، 2018 . ويف عما ب  ت عقد ال مرا)اك لتحقيمق األامداف 17األساسيل، واهلدف 
ز منتجما ، سماا 14يف املائل من جممو  النفقاك، يف إطمار  51مليوت  وتر، أو  22يقدمر بنحو 

يف املائل من جممو  النفقاك علمى حتقيمق  20؛ وأُنفقت نسبل 9مساال  مبا را  يف حتقيق اهلدف 
 .8يف املائل على حتقيق اهلدف  12؛ ونسبل 17اهلدف 

 التوزو  اجلغراا -جيم 
، علمى م ماريض قماك امل ماريض اققليميمل والقتريملاملرصمو  لنفتقريبا  املبلت  ننفمت إنفاا  -40

 وتر علممى ماليممني  10.6و وتر علممى م مماريض إقليميممل ماليممني  4 أُنف ممق مبلممتا، عيممث يف أفريقيمم
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يف أفريقيمما  التامماوت التقممي مماريض مالنفقمماك علممى  ت، ارتفامم2017ومقارنممل بامما   .م مماريض قتريممل
، يف املائمممل 9(. ولكمممن نظمممرا  ألت النفقممماك اقمجاليمممل دا ك بنسمممبل 6 ال مممكل  يف املائمممل ٣بنسمممبل 

 ٣5تراجات عنمل امل ماريض اققليميمل والقتريمل يف أفريقيما ممن جمممو  نفقماك التاماوت التقمي ممن 
 . (7 ال كل  2018يف املائل يف عا   ٣٣إىل  2017يف املائل يف عا  

  6ال كل   
 2018-201٥حستب املنو تة،  التى املاتارو  اإلقليميتة وال وروتة نف اا التعاون الت أل

  آبتف الدوتراك(

 
 وترا   ٣8 491الممرقز ت ياكممس النفقمماك علممى امل مماريض يف أمريكمما ال ممماليل، ألت املبلممت مل يتجممماود  :مالعظل

 .2018 عا  يف

 7.8وبل ممت النفقمماك علممى امل مماريض اققليميممل والقتريممل يف منتقممل  سمميا واةمميط اهلمما    -41
امممذا دا ك عنمممل و . 2017 اممما ب نمممل  يف املائمممل مقار  16، أي أمممما ارتفامممت بنسمممبل  وتر ماليمممني

 يف ممن جمممو  النفقماك يف املائمل 18 بنسمبل امل ماريض يف منتقمل  سميا واةميط اهلما  الننف من 
سممماات المممزة ا يف إدممماد عمممد  ممممن املنتجممماك امل ممممولل مب ممماريض التاممماوت التقمممي، . و 2018عممما  
لككونيمممل واتقتنممما  الرقمممم ، اقوالتجممارا  يمممل،التجار األعممممال تيسممري ب سمميما األن مممتل املتالقمممل وت

 ونظا   مفاس، وتيسري التجارا، يف ارتفا  النفقاك يف املنتقل.
هدك النفقمماك علممى امل مماريض اققليميممل ،  مم2017يف عمما   املسممجلل كبممرياالزة ا باممد الممو  -42

 4.5، عيممممث بل ممممت يف املائممممل 22اخنفاعممما  بنسممممبل  والقتريمممل يف أمريكمممما الالتينيممممل ومنتقممممل الكمممماري 
ويُاممزى اممذا اتخنفمماه بدرجممل )بممريا إىل الكاجممض املسممجل يف إدمماد  .2018 وتر يف عمما  ماليممني 

 يممممل، والنقممممل املسممممتدا  والقمممما ر علممممى النمممممو ،التجار اتعمممممال تيسممممري  عممممدا منتجمممماك، مبمممما يف  لممممك
عنممممل امل مممماريض اققليميممممل  اخنفضممممت، نتيجممممل لممممذلكاملنافسممممل و ايممممل املسممممتهلك. و  اك وأطممممروسياسمممم
 .2018يف املائل عا   10إىل  2017يف املائل عا   14نفقاك من الريل يف املنتقل من جممو  والقت
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  7 ال كل  
 2018-2009التعتتاون الت تتأل حستتب املنو تتة،  الستتنووة ا جمتتال لنف تتااا جممتتوع احلصتتة متت 

  ولنسبل املينويل(

 
لكممل مممن أفريقيمما، و سمميا واةمميط اهلمما  ، وأمريكمما  يف اتعتبممار يف عسمماب األننممبل اققليميممليُؤنممذ ت  مالعظل:

 سوى النفقاك على امل اريض اققليميل والقتريل. الالتينيل والبحر الكاري ، وأوروو 

مليمممممموت  وتر يف  2.5وبل مممممت النفقمممممماك علممممممى امل مممممماريض اققليميممممممل والقتريممممممل يف أوروو  -4٣
امممذا . وبل مممت عنمممل 2017ل ممممض عممما  يف املائمممل وملقارنممم ٣بنسمممبل  دا ك، أي أمممما 2017 عممما 

ويُذ)ار . 2018 عا يف  يف املائل 6 أن تل التااوت التقي جممو  نفقاكمن امل اريض الننف من 
أت تراجممض مسممتوى اقدمماد يف إطممار األن ممتل املتنمملل بنظمما   مفمماس وتيسممري األعمممال التجاريممل، 

 قابلت  دة ا يف النفقاك املتنلل بربجلمة أسيكو ا.
لتنفيمممذ م مممرو   2018 وترا  عممما   ٣8 491أمريكممما ال مممماليل، أُنفمممق مبلمممت قمممدره  ويف -44

 أسيكو ا يف سات بيار وميكلوت.

 ةق  البلدان منواا  لدامنف اا التعاون الت أل  - ال 
حتظى أقل البلمدات  موا  وألولويمل يف اسمكاتيجيل األونكتما  املتالقمل بتنفيمذ أن متل التاماوت  -45

 علمى مسمتوى عمال  البلمدات  امذهنفقاك التااوت التقمي لمدعز  عافظت، 2018التقي. فف  عا  
(. 8 ال مكل  2017 اما ب مقارنمل  يف املائمل  1مليموت  وتر، أي بمزة ا قمدراا  20عيث بل مت 

ات مامدل  ممو النفقماك اقمجاليممل املتالقممل ولتاماوت التقممي أعلمى بكثممري، تراجامت عنممل أقممل وملما )مم
 2017يف املائمل عما   49 نسمبل قياسميل بل مت ممن جمممو  نفقماك التاماوت التقمي ممن البلدات  وا  
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يف  62  مليمموت  وتر 12.5وممن اممذه النفقماك، انممات مبلمت  .2018 يف املائمل يف عمما  46إىل 
أسمميكو ا  بممرجلمة، ووممل بممرامة مممن قبيممل ُننمماب للم مماريض القتريممل يف أقممل البلممدات  مموا   (ائمملامل
املتالقممل ولتجممارا وامل مماريض املاممزد  املتكاممملاصممل وقطممار ااب مماريض املعممن   مفمماس، فضممال  نظمما  و 

 اقلككونيل واتقتنا  الرقم .

  8 ال كل  
   2018-2014نف اا التعاون الت أل  اماا  ق  البلدان منواا، 

  آبتف الدوتراك والنسبل املينويل(

 

جاش يف مافيكيانو نريوي أت على األونكتا  مساعدا أقمل البلمدات  موا  يف اتسمتفا ا ممن  -46
ر املتكاممممل املبممما راك والمممربامة القائممممل، مبممما يف  لمممك املسممماعدا اةمممد ا اهلمممدف يف سمممياا اقطممما

مسمممماعدا انمنمممل عممممن اقطممممار املامممزد إىل بممممنن،  األونكتممما  قممممد ، 2018. ويف عممما  (6 املامممزد
ومجهوريل الكون و الدميقراطيل، وغامبيا، و)مبو ة، وميا ار، والنيجر، وااي  ممن نمالل  راسماك 

يف ت ةينمميل عممن التكامممل التجمماري، و راسمماك عممن السياسمماك التجاريممل، ونممدماك است مماريل 
جممممال النفممما  إىل األسمممواا. وعلمممى النمممايد اققليمممم ، وفمممر األونكتممما  نمممدماك املتابامممل املسمممتمرا 
مل ممروعني إقليميممني يف جمممال تيسممري التجممارا، والنقممل والابممور، األول لنممان منتقممل غممرب أفريقيمما، 

زد، قممد  ووقعممافل إىل املسمماعدا املقدمممل عمممن اقطممار املامم .والثمماأل لنممان منتقممل  ممرا أفريقيمما
األونكتا  مساعدت  لفريق منظمل التجارا الاامليل املاي أبقل البلدات  وا  ب  ت املؤ مراك اي رافيمل 

 وقواعد املن   ولتااوت مض املاهد اياما  األوروي.
ويف إطمممار بمممرجلمة أسممميكو ا، سمممااز المممدعز املةنممماب، يف مجلمممل أممممور، يف دة ا اقيمممرا اك  -47

 وسمائر البلمدات املسمتفيدا. ففم  جمزر سمليمات، علمى سمبيل املثمال، جتماودك لدات  وا  أقل البايمر)يل يف 
 ، مسجلل  بذلك رقما  قياسيا   رخييا  يف البلد.2017مليوت  وتر يف عا   126اقيرا اك ايمر)يل 

__________ 

 6) TD/519/Add.2 ا( ٣8، الفقرا  
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دالمت ت مكل جمموعمل البلمدات الم  حتظمى وألولويمل يف   ماأقل البلدات  وا   وعلى الرغز من أت -48
 ايهمماك املا مملالنممندوا اتسممتينماأل املتاممد  إطممار أن ممتل التامماوت التقممي المم  ينفممذاا األونكتمما ، فممإت 

(. 2018-2015اممذه البلممدات مل يتلممق أي مسمماااك جديممدا نممالل أربممض سممنواك متتاليممل  لنممان 
تلمممممب إىل البلمممممدات املتقدممممممل يُ . و  وترا   176 725 دواات رصممممميد النمممممن، )ممممم2018ويف مايمممممل عممممما  

وغرياا من ال ر)اش اق ائيني، القا رين علمى  لمك، تقمدمي مسماااك إىل النمندوا اتسمتينماأل لنمان 
 .أقل البلدات  وا  

 اهلي   وسري العم  -اثلثاا  
 متابعة تنفيذ ال راراا احل ومية الدولية -ةلف 
 الرتشيد املواضيعي  

نمممالل السمممنواك القليلمممل املاعممميل علمممى تازيمممز أن مممتت  املتالقمممل ولتاممماوت األونكتممما   مممملع -49
منتجممما  ممممن  28، الممم  تامممد عاليممما  جمموعمممل أ واك األونكتممما التقمممي ممممن نمممالل تتممموير وحتمممديث 

وعليمم ، ي ممجمض املمما وت علممى التقليممل مممن املسمماااك املتاممد ا السممنواك  منتجمماك التامماوت التقممي.
مبا يف  لك املسماااك إىل النمنا يق اتسمتينمانيل املواعميايل املتامد ا ايهماك املا مل.  املةنمنل،

فهذا من   ن  أت يتيح لكونكتا  اام ا  إعافيا  من املرونل والقدرا على التنبؤ يف إطار التةتيط 
ناميمل ألن تل التااوت التقي وتنفيذاا، والتنمدي يف الوقمت املناسمب أل مد اعتياجماك البلمدات ال

 .20٣0إةاعا  لدى تنفيذ نتل عا  
مممن مسممااني  ويف الوقممت الممراان، إت ماظممز املسمماااك إىل النممنا يق اتسممتينمانيل تُقممدم  -50

فمممر يني يف  مممكل مسممماااك اننمممل يامممما  ألن مممتل حممممد ا. وقليلمممل اممم  النمممنا يق اتسمممتينمانيل 
مانيل املواعمميايل املتاممد ا ايهمماك المم  لممديها نفممس ننممائاب النممنا يق اتسممتين كونكتمما التاباممل ل

  .املا ل، من قبيل املساااك املةتلتل، واملرونل الكبريا يف انياب األموال، والتقارير املوعدا
ومممن األمثلممل اييممدا علممى مثممل اممذه النممنا يق، النممندوا اتسممتينماأل لبنمماش القممدراك يف  -51

لتقمممدمي جمموعمممل  2012وا يف عممما  وقمممد أُن مممئ امممذا النمممند. جممممال اتسمممتثمار ممممن أجمممل التنميمممل
موعممدا مممن املنتجمماك واابممدماك املتنمملل أبن ممتل اتسممتثمار واملؤسسمماك التجاريممل  عممما  يهممو  
البلممدات الراميممل إىل دة ا اتسممتثمار األجنمم  املبا ممر. وتتمم لف اجملموعممل مممن الاناصممر التاليممل:  ممث 

ر واجتاامماك السياسمماك الاامممل واابيمماراك وحتليمل البيمماجلك واملالوممماك املتنمملل بتممدفقاك اتسمتثما
 اك النمممملل؛ ونممممدماك ت ةينمممميل عسممممب التلممممب ونممممدماك م ممممورا تقنيممممل انمنممممل وحمممممدم ا 
اهلممممدف؛ وأن ممممتل بنمممماش توافممممق ا راش مممممن نممممالل تبمممما ل أفضممممل املمارسمممماك والممممدروس املسممممتفا ا 

وبفضمل النجما   ل.والتفاعل ممض ايهماك صماعبل املنملحل علمى النامُاد الموطي واققليمم  والمدو 
امللحممورت الممذي حتقممق علممى مممدى السممنواك الممثال  األوىل، عنممل النممندوا مممن ايهمماك املا ممل 

 على عافظل ماليل إعافيل متاد ا السنواك.
النمممنا يق اتسمممتينمانيل املتامممد ا ايهممماك بامممأل  وعلمممى صمممايد املنتجممماك، أُن مممينت أيضممما   -52

 مفممماس والتجمممارا، والبامممد اينسممماأل، والتنميمممل. وممممض لت تيمممل أن مممتل تتالمممق، ممممثال ، بنظممما   املا مممل
 لممك، ينب مم  القيمما  وملزيممد لممزة ا املرونممل يف إ ارا األممموال والقممدرا علممى التنبممؤ  مما. واممذا يتما ممى 
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مض إصال  منظومل األمز املتحدا اق ائيل الذي يرم  إىل حتقيق حتًول جمواري يف أ ماا التمويمل 
املممموار  األساسممميل نسمممبل  إىل التمويمممل اقمجمممال، وانامممدا  القمممدرا علمممى الراانمممل الممم  تتسمممز وخنفممماه 

التنبممؤ، وارتفمما  عنممل األممموال املةننممل ياممما  ألن ممتل حمممد ا. ومثممل عاجممل ماسممل لممدعز  ممر)اش 
 التمويل من أجل ت يري اذه األ اا.

 م ممممروعا   ٣4، وبممممدعز مممممن ايهمممماك املا ممممل، أقفممممل األونكتمممما  ماليمممما  2018ويف عمممما   -5٣
(. ويف اجملممممو ، 16و 15ايمممدولني ، TD/B/WP/297/Add.2انظمممر   جديمممدا   م مممروعا   58 وبمممدأ
 تسمممال، أي أقمممل مبقمممدار م مممروعا   25٣عمممد  امل ممماريض التنفيذيمممل الممم  ترتبمممت عليهممما نفقممماك  بلمممت
 الذي اُاذك في  إجراشاك للحد من التجزؤ.  2008عن عد اا يف عا  اريض م 

 الثالثة لعم  ا ون تا  ةوجه التآزر بني ا ركان  
إجمممراش البحمممو  واممم   -الثال مممل عممممل األونكتممما  أر)مممات  جممماش يف مافيكيمممانو نمممريوي أت -54

ايممممل نفممممس القممممدر مممممن األتكتسمممم   - وتقممممدمي املسمممماعدا التقنيممممل ،بنمممماش توافممممق ا راشو والتحليممممل، 
 .(7 األر)ات اذهالروابط بني  لزة ا ايهو  من مزيد بذل إىلمثل عاجل  ، وأتسكاتيجيلات
بمممني أر)مممات عملممم   القحدة ا المممت جهمممو ه الراميمممل إىل، واصمممل األونكتممما  2018ويف عممما   -55

ففم  جمممال  وبمذلك، دا ك أوجم  التم در يف جمماتك عديمدا ممن جمماتك عممل األونكتما .الثال مل. 
نظمراش التوعيمل املنافسل و ايل املستهلك، على سبيل املثال، يتوىل األونكتا  إجمراش استاراعماك ال

وتتمممميح اتستاراعمممماك تقيمممميزا اقطممممار القممممانوأل  .لقمممموانني وسياسمممماك املنافسممممل و ايممممل املسممممتهلك
واملؤسسممم  لبلمممد مممما وسمممجل  يف جممممال اقنفممما  وتقمممد  إر ممما اك مفيمممدا ب ممم ت الت يمممرياك القانونيمممل 

األ اش األمثممممل و واق اريممممل والت ممممريايل الرئيسمممميل المممم  قممممد تكمممموت عممممروريل ل نفمممما  الفاممممال للقمممموانني 
و ايممل املسممتهلك. وُتسممتةدا  اتستاراعمماك أيضمما  ) سمماس لبحممث عمليمماك  لسمملتاك املنافسممل

استاراه النظراش نالل اتجتماعاك السنويل ألفرقل اابرباش اةكوميني الدوليني التابامل لكونكتما  
 مل تقريمر اسمتاراه واملانيل بقوانني وسياساك املنافسل و ايل املستهلك. وعا ا  ما تتمةأل مناق

النظمممراش يف اجتمممما  لفريمممق نمممرباش عكممموميني  وليمممني عمممن م مممرو  يف جممممال التاممماوت التقمممي يقمممو ه 
األونكتا   عما  لتنفيمذ التوصمياك الرئيسميل الموار ا يف التقريمر. ويف وقمت تعمق، تُن مر التوصمياك 

، 2018عما   على النايد الوطي يف صمفوف طائفمل واسمال ممن ايهماك صماعبل املنملحل. ويف
 ايمل املسمتهلك. واسمتنا ا  إىل اتسمتنتاجاك  نضض امل رب ألول استاراه طوع  للنظمراش ب م ت

والتوصممممياك المممموار ا يف التقريممممر ب مممم ت السياسممممل الاامممممل  اك النمممملل، صممممًمز األونكتمممما  م ممممروعا  
 انمنا  للمساعدا يهدف إىل تازيز فااليل قانوت وسياسل  ايل املستهلك يف امل رب.

 التعاون بني الُاعب  
 تازيممز التامماوت بممني ال مماب وعمممات ليممل  انليممل لمبثابممل ينممل اسممتاراه امل مماريض تامممل  -56

، عقممممدك اللجنممممل 2018. ويف عمممما  املتالقممممل وملسمممماعدا التقنيمممملاتتسمممماا يف أن ممممتل األونكتمممما  
طمار اق ارا القائممل علمى إ املتالقمل وملضم  قمدما  يف ن مر تستاراه اتسكاتيجيل ا  مبا ر  ا  اجتماع

وقاعمدا البيماجلك ااباصمل بتلبماك  ،ينل اسمتاراه امل ماريض وانتناصاكالنتائة للتااوت التقي، 
وأبمممرد اتجتمممما  بوجممم  اابنممموع عمممرورا تر ممميد عمليمممل إعمممدا   .اةنمممول علمممى املسممماعدا التقنيمممل

__________ 

 7) TD/519/Add.2 92، الفقرا. 
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ت م ممار)ل  أ)ممرب يف تنممميز وتقممدمي التقممارير املتالقممل ولتامماوت التقممي، وطلممب إىل اللجنممل أت ت ممار 
نظا  جديد ق ارا امل اريض، واقمك  وعمض  ليمل يسك مد بم  املو فموت املسمؤولوت عمن امل ماريض يف 
إ ارا امل اريض. ووقعافل إىل اتجتماعاك الرمسيل، ُيست مار أعضماش اللجنمل، أي جهماك الوصمل 

لفاال واملتناسق ألن تل التااوت يف ال اب، بنورا متكررا ب  ت مجيض املسائل املتنلل ولتنفيذ ا
 التقي، مبا يف  لك تابينل املوار .

، ونرب ممما تلمممف ال مممابا ممممواطن قمممواالتاممماوت بمممني ال ممماب، المممذي يسمممتند إىل  ويتسمممز -57
، )ات موعمو  التجمارا والنمو  2018ويف عا  . لتنفيذ أن تل التااوت التقي تنفيذا  فاات   وألايل

اجملمماتك البمماردا المم  ولتهمما عممدا مبمما راك قائمممل علممى التامماوت بممني اتجتممماع  واعممدا  مممن بممني 
 ممابل اتسممتثمار وعلممى سممبيل املثممال، تامممل  ممابل التجممارا الدوليممل والسمملض األساسمميل و . ال مماب
ب يممل مسمماعدا  منهجيممل بممرجلمة إمربيتيممكعلممى وعممض بممرجلمة تممدري  مبتكممر يسممتند إىل  وامل مماريض

اةدو  يف تتوير م اريض موجهمل  مو حتقيمق النممو، ممض اةمرع يف التاجراك غري النظامياك عرب 
وللتنممدي للنمماووك  الوقممت  اتمم  علممى إ )مماش وعمميهن بقواعممد وإجممراشاك التجممارا عممرب اةممدو .

جتاريل تراع  النمو  اتجتمماع  بسمبب عمد  تموافر البيماجلك، وعمات املاكعل يف وعض سياساك 
التجارا الدوليل والسلض األساسميل م مروعا  جديمدا  يتميح   ابلو  الااوملل واسكاتيجياك التنميل ابل 

اتسممتفا ا مممن اابممربا المم  ا)تسممبتها ال ممابل األوىل يف جمممال مجممض البيمماجلك وحتليلهمما ومممواطن قمموا 
 ال ابل الثانيل يف  راسل الاالقل بني التجارا والنو  اتجتماع .

ل يف تنظمميز التجممارا وتيسممرياا يف ويف سممياا م ممرو  جديممد بممني ال مماب يتالممق ول ممفافي -58
، وًعممدك  ممال   مماب اتفمماا اةمميط اهلمما   اقعممايف ب مم ت تو يممق الاالقمماك اتقتنمما يلإطممار 

الااوملممل واسممكاتيجياك  ممابل و   ممابل التجممارا الدوليممل والسمملض األساسمميل، امم  - باممل لكونكتمما  
تل املسماعدا التقنيمل يف جمماتك صمفوفها لتنفيمذ أن م -  ابل التكنولوجيا واللوجسمتياك، و التنميل

تيسممري التجممارا، والتممدابري غممري ايمر)يممل، والتجممارا والنممو  اتجتممماع ، وتيسممري األعمممال التجاريممل. 
وبفضل التااوت القائز بني ال اب، ا)تسب األونكتا  قدرا أ)رب علمى إ مما  القضماة اينسمانيل 

لتااط  ممض التلبماك الم  يتلقااما ممن البلمدات ال املل يف أن تل التااوت التقي ال  يضتلض  ا وا
 املستفيدا بفااليل أ)رب.

 التعاون بني الوكاالا  
، واصممممل األونكتمممما  جهممممو ه الراميممممل إىل تازيممممز  ممممرا)ت  و ممممبكت   انممممل 2018يف عمممما   -59

منظوممممل األممممز املتحمممدا ونارجهممما لالسمممتفا ا ممممن اابمممرباك، وتقاسمممز املامممارف والبيممماجلك، وجتميمممض 
املمموار ، وتنسمميق الامممل مممن أجممل التنفيممذ الفاممال ألن ممتل التامماوت التقممي و عممز البلممدات الناميممل يف 

 .20٣0ا  عتنفيذ نتل 
 ول يف أفريقيما، ومنتقمل البحمر  جنبما  إىل جنمب ممض األونكتما  وعلى سبيل املثال، عممل -60

منظممممل األغذيممممل و  ؛اللجنممممل اتقتنممما يل ألورووو  ؛أمانمممل الكومنولمممثالكممماري ، واةممميط اهلمممما  ؛ و 
إطممار التنظمميز  ؛ وبممرجلمة األمممز املتحممدا للبيينممل يفاملاهممد الممدول للمحمميطو  ؛والزراعممل لكمممز املتحممدا

ممن  14الناجح للمنتدى الثاأل املاي وةيتاك الذي تناول ايوانب املتنلل ولتجارا يف اهلدف 
. ويتيح اذا التحمالف اقمكانيمل للنهموه بتوافمق 2018أاداف التنميل املستدامل، يف يود/يولي  

السياسمممميل املاقممممدا  ا راش وإجيمممما  اةلممممول التقنيممممل وإجممممراش عممممواراك يف سممممياا التنممممدي للقضمممماة
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أبسلوب غري تفاوع . ويف  را)ل مض املنظمل الدوليل للهجرا، ومفوه األمز املتحمدا  واةساسل
سياسما  الدليل الم، 2018السام  ل ؤوت الالجينني، أطلمق األونكتما ، يف ت مرين األول/أ)تموبر 

 Policy Guide on Entrepreneurship for  ب م ت تنظميز امل ماريض ممن أجمل املهماجرين والالجينمني

Migrants and Refugees)  الذي ير)مز علمى  ور رة ا األعممال يف حتقيمق ا إلر اقجيابيمل للهجمرا
على النمو اتقتنا ي والتنميل. ويتااوت األونكتا  أيضا  مض ااتني الو)التني و ال  يات إقليميمل 

 قداد م رو  ب  ت رة ا األعمال يف صفوف الالجينني واملهاجرين.
 يف إطمار عملم  ممض - وفيما يتالق ولتدابري غري ايمر)يل، يقو  األونكتا  التااوت الدول -61

، ومنظممل ومر)مز التجمارا الدوليمل، وصمندوا النقمد المدول، منظمل األغذيل والزراعمل لكممز املتحمدا
والبنمك المدول، ، ومنظمل األمز املتحمدا للتنميمل النمناعيلالتااوت والتنميل يف امليدات اتقتنا ي، 

، التنمممنيف المممدول للتمممدابري غمممري التاريفيمممليف جممممال التنميمممل ومراجامممل  - ومنظممممل التجمممارا الاامليمممل
و لممك وقعممافل إىل عملمم  مممض ال ممر)اش اققليميممني والممدوليني يف جمممال مجممض البيمماجلك. وتاممًزد اممذه 

مر)ممز التجممارا تمما  أيضمما  مممض ويتامماوت األونك ال ممرا)ل التنسمميق الاممامل  وتسمماعد علممى تمموفري املمموار .
ب مم ت تنفيممذ البممواوك التجاريممل. وقممد أُ جمممت يف مجيممض األنظمممل الوطنيممل للبممواوك التجاريممل  الدوليممل

 تبنًي اقعناشاك القتريل املتالقل ولتجارا اابارجيل. مر)ز التجارا الدوليل وعدا  جديدا طًوراا

  الولباا الوار ة م  البلدان النامية  
لتلبماك تاقب أ ر ال على موقا  ال بك  األونكتا  قاعدا بياجلكا  لل فافيل، أن   تازيز  -62

لبيمماجلك احتممديث  وطممًور تتبيقمما   انليمما  يتمميح ،(8 الرمسيممل للحنممول علممى التامماوت التقممي لكونكتمما 
ممز علممى ال مماب مممن املتالقممل ولتلبمماك.  وسممياًوه اممذا التتبيممق جممداول البيمماجلك المم  )انممت تُامم

. وبامممد اتنتهممماش ممممن التجمممارب، بمممدأ التتبيمممق ي مممت ل املتالقمممل ولتلبممماك الومممماكملا ديثأجمممل حتممم
علممى  طلبمماك رمسيممل للحنممول 107وقممد تلقممى األونكتمما   .2018عمما   يف مايممل بكامممل طاقتمم 
 .(9 2018منظمل إقليميل و وليل يف عا   16بلدا  و 58من  التااوت التقي

الوقممت املناسممب بدرجممل )بممريا علممى تمموافر املمموار  املاليممل. يف  ويتوقممف الممر  علممى التلبمماك -6٣
و)ما يف السنواك السابقل، مل يقدر األونكتا  على تلبيل التلباك املقدممل ممن الاديمد ممن البلمدات 

فالمممى سمممبيل املثمممال، )انمممت املممموار  املتاعمممل لكن مممتل . الناميمممل بسمممبب الاقبممماك املتالقمممل ولتمويمممل
يمل واتقتنما  الرقمم   محيحل بدرجمل تامذرك ماهما اتسمتجابل للتلمب املتنلل ولتجارا اقلككون
، تاممذرك أيضمما  تلبيممل عممد  )بممري مممن التلبمماك تيسممري التجممارايف جمممال و املتنممام  علممى املسمماعدا. 

، ألت املممموار  املتاعممممل مممممن بممممرجلمة يكمممني اللجممممات الوطنيممممل املانيمممل بتيسممممري التجممممارااملتالقمممل بتنفيممممذ 
، واصمممل األونكتممما  تلقممم  عمممد  2018ل لبلمممدات باينهممما. ونمممالل عممما  املسممماااك )انمممت انمنممم

متزايممد مممن التلبمماك المموار ا مممن بلممدات اتلفممل، بينهمما بلممدات مممن فينممل أقممل البلممدات  مموا ، مممن أجممل 
مسممماعد ا علمممى اتنضمممما  إىل منظممممل التجمممارا الاامليمممل، وبلمممدات أنمممرى ترغمممب يف اةنمممول علمممى 

ا . وانمات جمماتك عديمدا أنمرى تواجم  نفمس القيمو  املتنملل الدعز نالل مرعلل ما باد اتنضم
ولتمويل، منها املنافسل و ايل املستهلك، والالز والتكنولوجيا واتبتكار، والنقل املستدا  والقا ر 

 على النمو ، وعملياك استاراه سياساك املنافسل.
__________ 

 8) https://unctad.org/projects/tc/en/Pages/Requests.aspx  2019عزيرات/يوني   14 يت دةرا املوقض يف.) 
 .(2019أةر/مايو  27بياجلك مستةرجل من قاعدا بياجلك األونكتا    (9 

https://unctad.org/projects/tc/en/Pages/Requests.aspx
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 الفجمموا يف لسممدً  منمما ر يويممل جديممدامتواصمملل تستك مماف  بممذل األونكتمما  جهممو ا  وي -64
يكممن األونكتمما  مممن اةنممول علممى التمويممل مممن النممندوا الفرعمم  . فالممى سممبيل املثممال، التمويممل

إ ارا ال ممؤوت ، الممذي يوً لمم  عكومممل النممني وتممديره 20٣0اابمماع وتممل التنميممل املسممتدامل لامما  
م مممممروعني التابامممممل لكممممممز املتحمممممدا. وجيمممممري يف الوقمممممت المممممراان تنفيمممممذ  اتقتنممممما يل واتجتماعيمممممل

بممدعز مممن النممندوا الفرعمم . وعممالوا   وترمليمموت  1.4لكونكتمما  مبيزانيممل إمجاليممل قممدراا   باممني
علممى  لمممك، فمنممذ توقيمممض اتفمماا التاممماوت اتقتنمما ي والتقمممي بممني عكوممممل النممني واألونكتممما  يف 

النمممندوا النممميي للمسممماعدا يف جممممال  ، يقمممو  األونكتممما    مممد األمممموال ممممن2017أةر/ممممايو 
 التااوت بني اينوب واينوب.

 تعزوز اإل ارة ال اسمة الى النتاسج  
إطمار اق ارا القائممل علمى النتمائة  ازيمزت جهمو ه الراميمل إىل األونكتما  واصل، 2018يف عا   -65

اق ارا القائممممل علمممى النتممممائة  سممميما بتتبيمممق اةمممد األ ب ممممن متتلبممماك ، وتألغمممراه التاممماوت التقمممي
 .اق ارا القائمل على النتائة ووعض  ليل ملديري امل اريض، وعقد  وراك تدريبيل ب  ت، بفااليل أ)رب

نسممةل  ، ُعمً مممت علممى اتلممف ال مماب يف األونكتمما 2018ويف )ممانوت األول/ يسمممرب  -66
منقمحمممل ممممن  مممو   وإلئممممق امل ممماريض وممممن القائمممممل املرجايمممل قجمممادا امل مممماريض ممممن أجمممل تتبيقهمممما 

ت يف النسممممةتني ايديممممدتني التاليقمممماك المممموار ا مممممن املممممو فني املسممممؤولني عممممن ولكامممممل. وروع يامممم
سميما تلمك املتالقمل  ، وتمكتمب ندماك الرقابل الدانليلامل اريض و)ذلك التوصياك املقدمل من 

بتامممميز مراعممماا أامممداف التنميمممل املسمممتدامل وحتديمممد األنتمممار املمكنمممل الممم  تنتممموي عليهممما م ممماريض 
 تدابري التةفيف من اذه األنتار.التااوت التقي و 

للممممو فني املسمممؤولني عمممن  ، أُعمممًد  ليمممل عملممم  ملمممديري امل ممماريض يقمممد 2018ويف عممما   -67
فكممممرا عامممممل عممممن اقجممممراشاك الدانليممممل املتالقممممل بكممممل نتمممموا يف  ورا إ ارا امل مممماريض.  امل مممماريض

   التوجيهيممممل وسممممُيدم ة الممممدليل، الممممذي سيةضممممض للتحممممديث بنممممورا منتظمممممل، الكتيبمممماك واملبمممما
 املوجو ا أصال  ب  ت م اريض التااوت التقي.

اق ارا القائممممل علمممى واسمممتنا ا  إىل النجممما  المممذي عققتممم  المممدورا التدريبيمممل األوىل ب ممم ت  -68
، اسمممتمر األونكتممما  يف تنظممميز  وراك تدريبيمممل 2017، املاقمممو ا يف )مممانوت األول/ يسممممرب النتمممائة

اسممتهدفت أفرقممل علممى نتمماا املنظمممل. ويف اجملمممو ،  علممى النتممائةاق ارا القائمممل عمليممل يف جمممال 
ما يزيد  2018ال  نُظمت يف عا   اق ارا القائمل على النتائةولت الدوراك التدريبيل يف جمال 

يف املائمممل ممممن فمممرو  األونكتممما  الممم  يثمممل مجيمممض المممربامة الفرعيمممل اابمسمممل. و مممدف امممذه  40علمممى 
 ق ارا القائممل علمى النتمائةو ت للمبما   واملفماايز الرئيسميل املتالقملالمدوراك إىل إ عمل فهمز م مك 

علممى نتمماا األونكتمما . وعملممت أفرقممل جنبمما  إىل جنممب، بتوجيمم  مممن مكتممب األمممني الامما ، لوعممض 
أامداف التنميمل  نتط للرصد والتقييز. وجلقش املو فوت الكيفيل ال  يسمهز  ما عملهمز يف حتقيمق

 وا وال را)اك الالدمل لتحقيق الت يري و)يفيل قياس التقد  اةرد.املستدامل و ثوا ال ر 
وممما فتينممت األفرقممل املانيممل ومل مماريض تسممتثمر املمموار  ب ممكل متزايممد لضمممات املتاباممل املناسممبل  -69

للمةرجممماك باممممد تنفيممممذ أن مممتل التامممماوت التقممممي. وعلمممى سممممبيل املثممممال، نظممممت  ممممابل التكنولوجيمممما 
 املسممممممتقلل للتقيمممممميز والرصممممممد اجتماعمممممما  جملموعممممممل تر)يممممممز يف ت ممممممرين الثمممممماأل/واللوجسممممممتياك والوعممممممدا 

علمممى امممامش املنتمممدى األفريقممم  األول ب ممم ت اللجمممات الوطنيمممل املانيمممل بتيسمممري التجمممارا.  2018 نممموفمرب
 وعضر اتجتما   ثلوت عن اللجات الوطنيل املانيل بتيسمري التجمارا الم  اسمتفا ك يف السمنواك األنمريا
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ينمملح  ا التقنيممل لكونكتمما  جلق مموا ايوانممب المم  ياتربوممما مفيممدا ب ممكل نمماع، ومممامممن املسمماعد
وما ت ينلح. وساعد اتجتما  أيضا  يف حتديد املواعيض واملهاراك وأنوا  امل اريض ال  ميكمن أت 

 ممابل الااوملممل واسممكاتيجياك تممدعز اممذه اللجممات يف حتقيممق النتممائة. ويتبًممق بممرجلمة  مفمماس التممابض ل
مجا  ووليا  ل  ارا القائمل على النتائة يف إطمار عملياتم  املتالقمل ولتةتميط اتسمكاتيج   لتنميلا

وتنفيممممممذ امل مممممماريض. ويف إطممممممار ايهممممممو  الراميممممممل إىل تازيممممممز رصممممممد النتممممممائة، )لمممممممف األونكتمممممما ، يف 
تممممل ، نبممممريا  مسممممتقال  يف جمممممال التقيمممميز قجممممراش اسممممتاراه منتنممممف املممممدا لتنفيممممذ ااب2018 عمممما 

. ويسمملط التقريممر النهممائ  الممذي أعممده نبممري التقيمميز 2019-2016اتسممكاتيجيل للممربجلمة للفممكا 
الضمممموش علممممى األ ممممر اقجيمممماي جممممدا  للممممربجلمة علممممى اجملمممماتك الرئيسمممميل ق ارا الممممدين الامممما  ويقممممد  

 توصياك مفيدا من أجل اتستمرار يف تازيز اذا األ ر.

 تعميم مراااة املنظور اجلنساين  
نظمور اينسماأل وحتسمني تامميز املب علمى النهموه وألن متل املتالقملاألونكتما   عرصا  من -70

فرقممل عمممل م ممك)ل بممني ال مماب مانيممل  2018تنسمميق اممذه األن ممتل، أُن ممينت يف نيسممات/أبريل 
وتوجمممد علمممى موقمممض األونكتممما  علمممى ال مممبكل الدانليمممل اابممماع بفرقمممل الاممممل . ولقضمماة اينسمممانيل

يف م ممماريض  تاممميز املسمماواا بممني اينسمممني ويكممني املممرأا اقتنمما ة   ل )املممل مممن أجممملقائمممل مرجايمم
اقملممممما   ، تتيحمممممات للممممممو فني املسمممممؤولني عمممممن امل ممممماريضقائممممممل مرجايمممممل مبسمممممتلو التاممممماوت التقمممممي 

وقسمز  وتولمت جهماك التنسميق املانيمل ولنمو  اتجتمماع   انمل ال ماب. ولتفاصيل  اك النملل
تاممميز ل أيضمما  تقممدمي الممدعز وامل ممورا لتحديممد السممبل املمكنممل ينسممانيل والتنميمملالتجممارا وال ممؤوت ا
 .يف م اريض التااوت التقي املنظور اينساأل

وُوعض م رو  جديد م كت بمني ال ماب ب م ت مجمض البيماجلك واقعنماشاك ممن أجمل  -71
أن تل رة يل لقياس تنميز سياساك جتاريل تراع  النو  اتجتماع . وسُتتلق يف إطار امل رو  

التجارا والنو  اتجتماع  ولتااوت مض ينتني إقليميتني. وسيضض امل رو  إطمارا  مفاايميما  لقيماس 
ايوانب اينسانيل املتنلل ولتجارا وسيدعز البلدات الرائدا تنتبار ممة القيماس. ويُتوقممض أت يبمدأ 

 نميل.بدعز يويل  من عساب الت 2020تنفيذ امل رو  يف عا  
واسمتمرك األفرقمل املانيمل ومل مماريض يف تازيمز جهو اما الراميممل إىل تامميز املنظمور اينسمماأل  -72

ُأةممق وملنتممدى األفريقمم  يف أن متل التامماوت التقممي. ففمم  جممال تيسممري التجممارا، علممى سمبيل املثممال، 
ظمور اينسماأل يف تيسمري املن ب  ت اللجمات الوطنيمل املانيمل بتيسمري التجمارا فريمُق نمرباش مامي بتامميز

التجممارا. واسممتنا ا  إىل املناق مماك المم  جممرك، طلبممت يممات وطنيممل أفريقيممل مانيممل بتيسممري التجممارا 
، يقمد  األونكتما  ونتظما  2019اةنول على  عز لبناش قدرا ا يف اذا اجملال. ومنذ بدايمل عما  

جلجمم  للتمكمني. وفيمما يتالمق  ورا ناصل ب  ت النو  اتجتمماع  لنمان امذه اللجمات يف إطمار بر 
ولسمملض األساسمميل والتنميممل، عملممت األفرقممل املانيممل ومل مماريض جنبمما  إىل جنممب مممض جهمماك التنسمميق 
 الوطنيل املانيل ومل اريض، و جات النساش على امل ار)ل يف أن تل امل اريض وعلى طلب امل ورا.

 مج  ا موال  
م مماوراك مممض الممدول األعضمماش ب مم ت إن مماش  2016جيممري األونكتمما  منممذ نيسممات/أبريل  -7٣

وبدأك جلئبل األممني الاما  لكونكتما  سلسملل ممن المزةراك إىل عواصمز البلمدات  ليل يويل جديدا. 
قطممال  املسممؤولني علممى أن ممتل التامماوت التقممي لكونكتمما   2019املا ممل الرئيسمميل يف بدايممل عمما  
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ض إعممفاش التممابض املؤسسمم  علممى اممذه الممزةراك ولتقممدمي مقكعمماك ملموسممل ب مم ت التامماوت. ويُتوقممم
 للمساعدا على ع د األموال الالدمل لكن تل التنفيذيل ال  يضتلض  ا اتونكتا .

 اإلسهام ا حت يق االتساق الى نواق منظومة ا مم املتحدة -ابء 
زيمز الضموش علمى اقسمهاماك الرئيسميل لكونكتما  يف تاامو تسمليط اذا الفمر   اهلدف من -74

 سمياا يف (10 انيل ولتجارا والقمدرا اقنتاجيمل ور اجملموعل امل ك)ل بني و)اتك األمز املتحدا وامل
مممة توعيممد األ اش، و لممك بفضممل الامليمماك المم  جيممري تنفيممذاا علممى النمماد المموطي واققليممم  

) ليممل   2008ا  الممدورا الثانيممل ع ممرا للمممؤير عمميف  رمسيمما   اجملموعممل منممذ إطالقهمما بممردكو  والاممامل .
م ك)ل بني الو)ماتك تضمتلض بمدور اما  وواعمد وقما را علمى التنمدي للتحمدةك املتروعمل أمما  

 .20٣0تنفيذ نتل عا  
، عممد ا  مممن أطممر األمممز املتحممدا 2018وعلممى النممايد المموطي، وقممض األونكتمما ، يف عمما   -75

مجهوريمممممممل مولمممممممدوفا (، و 2022-2018للمسممممممماعدا اق ائيمممممممل يف البلمممممممدات التاليمممممممل: و)سمممممممتات  
(، وليسممممموتو 2022-2018(، و)مممممابو فمممممري ي  202٣-2018(، وروانمممممدا  2018-2022 
 (.2022-2018(، ونيبال  2022-2018(، ومنر  2019-202٣ 

األمممز املتحممدا للمسمماعدا اق ائيممل اممذه عممول ااممداف التنميممل املسممتدامل  وتتمحممور أطممر -76
ملتحممدا برمتهمما. ويف عالممل ليسمموتو، تفمموا املسمماعدا وتقممك  املسمماعدا املقدمممل مممن منظومممل األمممز ا

 (.8( بكثري املساعدا ال  تقدمها الو)اتك املقيمل  18املقدمل من الو)اتك غري املقيمل  
 :2018عا  على النايد القتري يف  الاملياك التاليل (11 موعلونفذك اجمل -77
وت، وجممممزر القمممممر، أفريقيمممما   ممممرا، ووسممممط، وجنمممموب، وغممممرب(: إ يوبيمممما، وأن مممم  أ( 

 ؛ومجهوريل تنزانيا املتحدا، ورواندا، ودامبيا، و)ابو فري ي، وليسوتو، ومدغ قر
 منر؛: أفريقياالدول الاربيل، وال را األوسط، ووال   ب( 
وجنمموب(: أف انسممتات، وو)سممتات، وبممن ال يش،  ، سمميا   ممرا، جنمموب  ممرا   ( 

 وبو ت، ومجهوريل تو الدميقراطيل ال ابيل، والنني، وفييت جل ، وميا ار، ونيبال؛
أ ربيجممات، وأرمينيما، وألبانيمما، وأودبكسممتات، وبمميالروس،  و سميا الوسممتى: أوروو   ( 

 ، و)ادانستات؛جيا، وصربياهوريل مولدوفا، وجور وتر)مانستات، وتر)يا، وايبل األسو ، ومج
 : أوروغواي.الالتينيل والبحر الكاري أمريكا   ه( 

وعلى النايد اققليم ، واصملت اجملموعمل جهو اما  مدف اقمكا  مسماعدا متكاململ يف  -78
. ووعممممات لبحممممرياك الكممممربى يف أفريقيمممماإطممممار مبمممما را اقطممممار اققليممممم  اتسممممكاتيج  ااباصممممل و

واألونكتممما  وبمممرجلمة األممممز املتحمممدا  منظممممل األغذيمممل والزراعمممل لكممممز املتحمممدااجملموعمممل، مب مممار)ل 
مفاايميل للمساعدا يف املستقبل تاتممد مجما   مامال  لتنماول الاالقمل بمني ايانمب  اق ائ ، مذ)را

 اق ائ  وايانب اقنساأل.
__________ 

 يمت دةرا املوقمض  http://unctad.org/en/Pages/TC/TC_United-Nations-Inter-Agency-Cluster.aspxانظر  (10 
 (.2019عزيرات/يوني   14يف 

عزيممرات/  14 يممت دةرا املوقممض يف  https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/unceb2018d1_en.pdfانظمر  (11 
 (.2019يوني  

http://unctad.org/en/Pages/TC/TC_United-Nations-Inter-Agency-Cluster.aspx
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/unceb2018d1_en.pdf
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ملسماعدا الم  تقمدمها وأنريا ، علمى النمايد الامامل ، أُطلقمت مبما راك عمدا لمزة ا التاريمف و -79
اجملموعممممل يف أوسمممماا ايهمممماك صمممماعبل املنمممملحل. ووقعممممافل إىل اةاعممممراك المممم  أُعممممًدك ألغممممراه 
الدوراك الم  تنظمهما منظممل التجمارا الاامليمل ب م ت السياسماك التجاريمل، عقمد األونكتما  بنمورا رمسيمل 

را التنميمممممل التمممممابض يامامممممل  مممممرا)ل جديمممممدا يف إطمممممار بمممممرجلمة اابنمممممول علمممممى  رجمممممل املاجسمممممتري يف إ ا
تورينممو/مر)ز التممدريب الممدول التممابض ملنظمممل الامممل الدوليممل. وتسممتاره الاممروه بنممورا  مماملل مممواطن 

 القوا الكامنل يف سياسل اجملموعل امل ك)ل بني الو)اتك  اك النلل أباداف التنميل املستدامل. 

الوروتق  ة:يتة ابلتجتارة وال تدراا اإلنتاجيتاجملمواة املارتكة بتني وكتاالا ا متم املتحتدة واملعن 
 2030إىل تنفيذ خوة التنمية املستدامة لعام 

واذه اابتل الاامليمل ممن عيمث النتماا  .عننر عروري لتحقيق الت يري 20٣0نتل عا   
تمممدعو إىل إ عمممل امل مممورا املتكاملمممل ونممموع السياسممماك الااممممل، واملسممماعدا املتكاملمممل، و ليممماك 

اجملموعممممل امل مممك)ل بمممني الو)ممماتك واملانيمممل ولتجممممارا  ، أ بتمممت2018التمويمممل املناسمممبل. ويف عممما  
 ي هلذه التحدةك.والقدراك اقنتاجيل أما جهزك نفسها )ما ينب   للتند

ويف جمممال السياسمماك املتكاملممل، واصمملت اجملموعممل اتسممتفا ا مممن التامماوت بممني األونكتمما   
وأدممزك الو)التممات  مموإل   .2014فيممما يتنممل مبممذ)را التفممااز املوقماممل عمما   ومنظمممل الامممل الدوليممل

اتقتنمما   الكيفيممل المم  ميكممن أت تسممهز  مما سياسمماك الامممل وسياسمماك فهممزم ممك)ل مممن أجممل 
الكلممم  يف حتقيمممق أامممداف التنميمممل املسمممتدامل. وأبمممردك اتجتماعممماك اةكوميمممل الدوليمممل الاناصمممر 

 األساسيل قطار متناسق للسياساك الاامل.
وأدزك اجملموعل أيضا  جمموعمل ممن أن متل املسماعدا املتكاململ وسماات يف جتسميد المنهة  

تها يف المممربامة امل ممك)ل علمممى النمممايد القتمممري.   مممن نمممالل دة ا م مممار)األ اش توعيمممد  الامما  لمممم
و)ممما يتبممنًي مممن الممربجلمة امل ممكت يف مجهوريممل تنزانيمما املتحممدا، ي ممكل اممذا الممنهة السممبيل األمثممل 

واتسمتفا ا  20٣0للتندي للتحمدةك املاقمدا الم  تامكه البلمدات الناميمل يف تنفيمذ نتمل عما  
ملقيمممل. وقممد أعممرب ال ممر)اش وأصممحاب املنمملحل علممى النحممو األمثممل مممن نممرباك الو)مماتك غممري ا

الوطنيوت على تقديراز ااباع أل ر الربجلمة على  مة األسواا وتتوير السياعل املسؤولل، اتمر 
مممن ااممداف التنميممل املسممتدامل.  8الممذي مممن  مم ن  أت يرفممض اقيممرا اك ويسممهز يف حتقيممق اهلممدف 

األمممممز املتحممممدا للمسمممماعدا اق ائيممممل يف  وجيممممري عاليمممما  وعممممض مبمممما راك للمتاباممممل يف سممممياا إطممممار
 .2021مجهوريل تنزانيا املتحدا الذي سيستمر عىت عا  

وللنهوه أبن تل اجملموعل، بدأ األونكتا  الامليل ااباصل إبن ماش صمندوا اسمتينماأل متامد   
اجيمل. ايهاك املا ل للمجموعل امل ك)ل بني و)اتك األمز املتحمدا ونموع التجمارا والقمدرا اقنت

ويُتوقمممممض أت يممممدعز النممممندوا اجملموعممممل يف بلممممورا رؤيممممل أوممممل للتجممممارا والقممممدرا اقنتاجيممممل ويف وعممممض 
مبا راك منسقل تتالق ولسياسل الاامل يف اجملاتك املواعيايل الرئيسيل ُيسك اد  ا يف تنفيذ المربامة 

لنهائيل ملمذ)را مفاايميمل ، وعات اجملموعل الني ل ا2018امل ك)ل على النايد القتري. ويف عا  
ومتاعممل يف  2019ناصممل ولنممندوا اتسممتينماأل املتاممد  ايهمماك املا ممل، ُن ممرك يف نيسممات/أبريل 

املوقمممض ال ممممبك  لكونكتممما  ب يممممل ن مممر املالوممممماك علممممى نتممماا واسممممض يف صمممفوف مجيممممض أصممممحاب 
  املانينياملنلحل 

 https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tc2010d1rev8add1_en.pdf يمممممممممت دةرا املوقممممممممممض ،
 .(. وايهاك املا ل مدُعوما لدعز اذه املبا را وتوفري املوار  الكافيل2019عزيرات/يوني   20 يف

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tc2010d1rev8add1_en.pdf
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 االستنتاجاا وآفاق املست ب  -رابعاا  
وامممو أعلمممى مليممموت  وتر،  4٣.7التقمممي  نفقممماك التاممماوت بلمممت جمممممو ، 2018يف عممما   -80

ويؤ)مد امذا المرقز التمزا  األونكتما  بتازيمز املسماعدا التقنيمل املقدممل إىل  .مستوى منذ مخس سنواك
 مسماااكتواصمل اتجتماه النمزول لل. ومض  لمك، 20٣0البلدات الناميل من أجل تنفيذ نتل عا  

مليمموت  ٣4.2، المم  بل ممت ممما جمموعمم  2018إىل النممنا يق اتسممتينمانيل لكونكتمما  عمما   املقدمممل
 . وتر، مسجلل  بذلك أ ب مستوى نالل السنواك اابمس املاعيل

واممذا الفممارا بممني النفقمماك واملسمماااك يبممنًي بوعممو  التحممدةك الرئيسمميل المم  تاممكه  -81
وت م مماتا يف الت ممديد علممى عممرورا أت يتمموافر لكونكتمما  الممدعز التمممويل  الكممايف  .تامماوت التقمميال

واملستدا  من ايهاك املا ل )يما يكوت قا را  على النهوه أبن تت  املتالقل ولتااوت التقي )ما  
األمز املتحدا ونوعا . و)ما او مبني يف اتفاا التمويل ايديد الذي يدعز عمليل إصال  منظومل 

سمممميما بممممزة ا  )ممممما  ونوعمممما ، وت  إىل النهمممموه ولتمويممممل اق ائيممممل، فممممإت الممممدول األعضمممماش مممممدعوا
 ممثال ، املقمك  املتالمق  الننا يق اجملمال امل ك)ل بمني الو)ماتكمسااا ا يف املوار  األساسيل ويف 

امل مممك)ل بمممني و)ممماتك األممممز النمممندوا اتسمممتينماأل املتامممد  ايهممماك املا مممل للمجموعمممل إبن ممماش 
 ( والننا يق املواعيايل التابال لو)الل باينها.املتحدا ونوع التجارا والقدرا اقنتاجيل

، علمممى جمموعمممل األممممز املتحمممدا للتنميمممل املسمممتداملوياكمممف األونكتممما ، بنمممفت  عضممموا  يف  -82
نفيمممذ نتمممل التنميمممل إعممما ا تنظممميز أن مممتت  يف جممممال التاممماوت التقمممي عمممىت يكممموت أقمممدر علمممى  عمممز ت

، سيواصمل األونكتما  جهمو ه ممن 2018. واستنا ا  إىل النتائة ال  حتققمت يف عما  20٣0 لاا 
أن متت  للتاماوت التقمي  وواصمل عمن طريمق اتسمتمرار يف مواشممل أجل حتسني سري التااوت التقمي،

فا ا ممن منما ر ؛ واستك ماف النهمو  الفضملى لالسمتائيمل مض أطر األممز املتحمدا للمسماعدا اق
اجملموعممل امل ممك)ل بممني و)مماتك  التمويممل املتاعممل علممى النممايد القتممري، مبمما يف  لممك مممن نممالل

؛ وتازيممممز اتتنممممال مممممض مكاتممممب املنسممممقني األمممممز املتحممممدا واملانيممممل ولتجممممارا والقممممدراك اقنتاجيممممل
  املقيمني، وتقدير مسااا ا يف تنميز أن تل التااوت التقي وتنفيذاا.

    


