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 جملس التجارة والتنمية
 الفرقة العاملة املعنية ابإلطار االسرتاتيجي وامليزانية الربانجمية

 الدورة الثمانون
 2020أيلول/سبتمرب  16-14جنيف، 

 عمال املؤقتول األمن جد 4د بنال

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

 موجز  
،  للللل التمويلللأل ا  لللا  2019يواصلللأل األوادتلللان  ااوالللك التطللله  داملللأل  اقتلللك    للل  علللا   

ليللوم نوم ، م 46 قللد   جديللدا  لصللنانيا األوادتللان امسللت مااية ألاتللوة التاللاوم التطلله  قمللا  عاليللا  
  واتج ذلك عن زاينة الدعم من مصان  التمويأل الرئيسية، 2018يف املائة عن عا     35 زاينة اسبتها  

وم سيما مسامهات البللدام املتطدملة النملو، اللت ا   الت لى أعللى مسلتوذ مخلا منلت  ل  سلنوات، 
متلللر اقتصلللانالا  رحللللة اللللت للللدام ة والبمليلللوم نوم ، ومسلللامهات البللللدام الناميللل  11,8حيلللل  ل لللت 

  واب ضلا ة لى ذللك، 1995مليوم نوم ، وهلو أعللى مبللل منلت علا   22,8ااتطالية، الت زانت لى 
مليللوم نوم ، وهللو  قللم  43,3حا ظللت ا طللات التاللاوم التطلله علللى مسللتوذ مر  لل ، حيللل  ل للت 

أل البلدام منوا ، و لل  قما  عاليا  ى أقطد  لعم امل  وازنان الد2018قريب من الت وة الت  ل تها يف عا  
يف املائلللة ملللن مبللللل اللللدعم ا  لللا   و لللأل النظلللا  ا    52مليلللوم نوم ، أو ملللا اسلللبتك  22,7قلللد   

للبيللا ت ارمرةيللة كأسلليدوناا، واظللا  لنا ة الللديوم والت)ليللأل املللا  كنم للااا أهللم  للر    يف  للال 
 التااوم التطه 

 2030اعدة البلللللدام الناميللللة يف  ن يللللت اوللللة التنميللللة املسللللتدامة لاللللا  سلللل    طللللا  لالوسللللايا   
امقتصلانية النا لة علن جائ)لة  -ومواجهة الت)دايت ارديدة،  ا يف ذلك الت)لدايت امجتماعيلة 

ا، ةثّللللف األوادتللللان جهللللون  لت)سلللل   نظلللليم وأنا   ااواللللك التطلللله قللللد  19- للللكوا ةللللو و  كةو يللللد
أل  ااوم األوادتان التطه موجها  حنو حتطيا النتائج ومراعلاة امعتبلا ات   ،2019 عا  ا مدام  ويف

ارنسللللااية، وا سللللم  للللزاينة التاللللاوم  لللل  التاللللاب والتاللللاوم  لللل  الوةللللامت  وواصللللأل األوادتللللان أي للللا  
مدا ب  متا ةتك النتوة يف لصالح منظومة األمم املت)دة ا منائية، مت)راي  السبأل ال االة للامأل م 

 األمم املت)دة املطيم  وزاينة  رص احلصول على التمويأل على الصايد الطوري   سطمن
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 م دمة   

أاعللدت هللت  املللتةرة مللن أجللأل  يسللك امسللتاراجي السللنوي الللتي اريللك  للل  الت للا ة والتنميللة  -1
ة املانية اب  ا   رقة الااملألاتوة التااوم التطه الت ي ول  هبا األوادتان  وستطدَّ  هت  املتةرة لى ال

تاراجي أاتوة التااوم التطله اللت ي لول  هبلا األوادتلان، و طلا  امسرتا ي   وامليزااية الرب  ية ل رجي اس
من ا  اق أةرا ويف سلسلة املطر ات الت اختتها  ل  الت ا ة  220لألحدا  املنصوص عليها يف ال طرة  

ة، يف هلت  املطلر ات، االان   اعلأل الت ا ة والتنميل ى  ل  أوص وقد  2019و 2008والتنمية    عام  
    أمااة األوادتان وارهات املست يدة واملاحنة احملتمللة يف ل لا  ال رقلة الاامللة اللت  تلدأل أةثر  نظيما  

 آلية التتاو  الرئيسية    الدول األع ا   تأم  ي  ق ااي التااوم التطه 

ل  هبللا األوادتللان ومتويلهللا أاتللوة التاللاوم التطلله الللت اضللو ة عامللة عللنو طللد  هللت  املللتةرة حمللل  -2
و لللربز ا جلللرا ات  و ن يلللت حتللللأل امااهلللات الرئيسلللية يف متويلللأل هلللتا التالللاوم هللل  و   2019ا  الللالل عللل 

  و طلد  أي لا   الأل األمثللة وأنائلكالتااوم التطه  هيدألالرئيسية الت اختتها األوادتان من أجأل حتس  
 قدما  ات من أجأل امل   ملست انة  وينته  التطرير ابستنتاجات ومطرتحة والد وا ااريد

، واصأل األوادتان الدعوة لى نمج الوةامت للتنمية املستدامةويف ل ا   موعة األمم املت)دة   -3
 زاينة عللى الصلايد الطولري، ولى من أجأل التنمية املستدامةغك املطيمة يف ل ا  األمم املت)دة للتااوم 

  ة واجملامت ذات الصلة ابلت ا ة األمم املت)دة يف  ال الت اأةيد على نو  املساعدة الت  طدمها الت

 مصا ر التموو  -ةوالا  

 :متاوَّل أاتوة التااوم التطه الت ي ول  هبا األوادتان من مصد ين  ئيس  مها -4

دتلللان طدملللة لصلللنانيا األواامل املاليلللة امللللوا ن ويتلللك لىصلللنانيا امسلللت مااية، المتويلللأل  كأا 
 امسللللت مااية مللللن  للللرانذ احلدومللللات، وامحتللللان األو ود، ومنظومللللة األمللللم املت)للللدة واملنظمللللات الدوليللللة

 ، ومن ماحن  من الطواع  اخلاص والاا ؛األارذ

  ر مج األمم املت)دة الااني للتااوم التطه وحساب التنمية  كبا 

سامهات الت يتلطاها األوادتان يف ل ا  مبلان ة  امست مااية امل   لصنانيا   ل  ا ويتمأل التمويأل ا   -5
" وحيللد األنا " لللدعم الللربامج املتللرتةة الللت  ن للتها اجملموعللة املتللرتةة  لل  وةللامت األمللم املت)للدة واملانيللة  

دة ا منائيلة  م املت) األم ومة  يف لعانة  نظيم منظ املترتةة  ا اتاجية  واظرا  ألمهية اجملموعة   ات ابلت ا ة والطد  
للتنميللة املسللتدامة نعمللا  أ  للأل، يسللتارجي ال للرص جلليم مللن ال صللأل األول    2030أجللأل نعللم اوللة عللا     مللن 

املالومللللللات املتالطلللللة  وصللللللول األوادتللللللان لى آليلللللات التمويللللللأل يف ل لللللا  مبللللللان ة " وحيللللللد األنا "   حتديلللللدا   
يف مللوا ن صللنانيا    تللدئ  غللك مد جللة   املب ل نيلل   ا  للر مج األمللم املت)للدة للمللو     ى ل واملسللامهات املطدمللة  

 يف ال رص نال من ال صأل األول     تدأل من صأل األوادتان امست مااية، ولمنا ه  ماروضة  

 ةق االستئمانيو ا موار  الصن -ةلف 

 بطللى التربعللات لى الصللنانيا امسللت مااية أو املللوا ن اخلا جللة عللن امليزاايللة أهللم مصللد  لتمويللأل  -6
، االللتال التمويلللأل ا  لللا  لصلللنانيا األوادتلللان امسلللت مااية 2019 ان  ويف علللا طللله لألوادتللل التالللاوم الت

  ا1مليلوم نوم  كالتلدأل  46جديلدا  قلد     قملا  عاليلا  ااتااشا  قواي   اد عام  من الرتاج ، حيل  للل 
 يلل     وقللد عللززتيف املائللة 35، ا   لل  ل للا  مللوا ن الصللنانيا امسللت مااية  نسللبة 2018ومطا اللة   اللا  
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البلدام املتطدمة والبلدام النامية والبلدام الت متر اقتصلانالا  رحللة ااتطاليلة،  - رئيسيةمصان  التمويأل ال
اتلوة التالاوم التطله نعمهلا أل -األالرذ املنظمات الدولية و وامحتان األو ود، ومنظومة األمم املت)دة 

 الت ي ول  هبا األوادتان 

   1التدأل 
   الستئمانية وق ا ون تا  اار  صنار مو مصا 

 كآبمف الدوم اتا

 
م يتللمأل اجململلوص املسللامهات املربصصللة لللرب مج األمللم املت)للدة للمللو    ال نيلل  املبتللدئ   وجللز  ةبللك مللن  :حظةمال

مويلأل اللتاو وندلن طالية ياتمد عللى التالتمويأل الوا ن من البلدام النامية والبلدام الت متر اقتصانالا  رحلة اات
أو امخبلات املطدملة ملن املؤسسلات املاليلة الدوليلة لألاتلوة م يتأ ى، على سبيأل املثال، ملن عائلدات الطلروجي أ

  ا15، اردول TD/B/WP/305/Add.2أل كااظر يف البلدام الت قدمت التموي

 11,8ااية ،  ل للت مسللامهات البلللدام املتطدمللة يف صللنانيا األوادتللان امسلللت م2019ويف عللا   -7
ا يتك لى ااتالا  مولرن ملن مسلتواها األن  مم، 2018يف املائة عن عا   24مليوم نوم ،  زاينة قد ها 

ل لا  ملوا ن الصلنانيا  يفالبللدام املتطدملة  حصلةغلك أم   2017ماليل  نوم  يف علا   6,8التي  لل 
، ألم اللللزاينة يف 2019 علللا  ائلللة يفيف امل 26لى  2018يف املائلللة يف علللا   28ملللن  تامسلللت مااية ا   للل 

صلللللنانيا ااية ةاالللللت أعللللللى  وسلللللامهت  سلللللاة  للللللدام متطدملللللة يف الل لللللا  ملللللوا ن الصلللللنانيا امسلللللت م
صلوص، ةلام وعلى وجك اخل  2018امست مااية، وزانت سباة منها مسامهالا يف األوادتان مطا اة   اا  

مليلوم نوم ا وقالدّم  أساسلا  للدعم  ن يلت  1,98ك+بلكا  ا   اص املسلامهات املطدملة ملن أسلرتاليا وايوزيلنلدا ة
ملوا مة    الت ا ة وارما ك يف منوطة احمليط امخلان  ومتلروص  تلأم التل ا ية يف  نظليم ا  تأممتروص 
 تأم  وثيا الاالقلات امقتصلانية  و طيلت أملاايلا  يف ل ا  ا  اق احمليط امخان  املوس و يسكها الت ا ة 

سللللرا  ،  ليهللللا سويماليلللل  نوم 3,1، لذ  ل للللت مسللللامهتها 2019املتطدمللللة املاحنللللة يف عللللا  أهللللم البلللللدام 
مليللوم نوم ، أ أسللرتاليا  بلللل مليللوك نوم   ةملللا اللاوزت املسللامهات املطدمللة مللن اململدلللة  2,1  بلللل

ت للللل ا  ومثوهولنللللدا مليللللوم نوم  لدللللأل منهلللل وايوزيلنللللدا، وأيرلنللللدا التللللمالية،  املت)للللدة لربيواايللللا الاظمللللى
ات البلللللدام املتطدمللللة يف ن  مللللوص مسللللامهيف املائللللة ملللل  95مسللللامهات هللللت  البلللللدام املاحنللللة السللللتة ماللللا  
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و يمللا  للا ل للا  املسللامهات املطدمللة اللالل السللنوات اخلملل  املاضللية، ةااللت سويسللرا   2019 عللا 
ماليلل   9يزيللد علللى   لللدين مللاحن  مللن  لل  البلللدام املتطدمللة، حيللل سللاهم ةللأل منهمللا  للاوأملاايللا أةللرب 

طدمللة  تللدأل أساسلل  حنللو  للامت ت البلللدام املت، واجهللت مسللامها2019   ويف عللا ا2نوم  كالتللدأل 
مل ؛ اظا  نم اا؛ والت ا ة املستدامة والبي ة؛ والت ا ة ا لدرتوايلة وامقتصلان الرقو مثأل اظا  أسيدونا؛ 

 سك الت ا ة؛ والت ا ة واوص ارن  والتنمية والتدا ك غك التاري ية؛ وامستثما  من أجأل التنمية؛ و ي

   2التدأل 
  ت دمة والنامية املاحنة الرئيسية املرتاكمة لبلدان املمسامهات ا

 كآبمف الدوم اتا

 

يف  35ة  نسللب وا   لل  التمويللأل مللن البلللدام الناميللة والبلللدام الللت متللر اقتصللانالا  رحلللة ااتطاليللة -8
ويالزذ ذللك لى حلد ةبلك لى   2019مليلوم نوم  يف علا   22,8  قلد   املائة ليصأل لى مستوذ قياس

أل التمويللأل   ومثّلل أسلليدوناليتلت وزمبللا وي لتن يللت متللا ي  اظلا   -زاينة التمويلأل مللن  للن النيل و يمللو  
، ةما ةام احلال يف 2019عا   ة يف   مااييف املائة من ل ا  موا ن الصنانيا امست  50من البلدام النامية  

ومطا اللة  ابملسللامهات املطدمللة مللن البلللدام املتطدمللة، ةللام التمويللأل الللوا ن مللن البلللدام الناميللة   2018  عللا
يف املائللة  95,5يف املائللة  واللد  ابلللتةر أم  94والبللدام الللت متللر اقتصللانالا  رحلللة ااتطاليللة أعلللى  نسللبة 

اتلوة جا يلة نالا  رحلة ااتطالية ااصا ألنامية والبلدام الت متر اقتصاام الالبلدمن التمويأل الوا ن من 
يف  9كيف املائلةا واظلا  نم لاا  82كيف  لك البلدام، م سيما لتن يت  رامج ذات صللة  نظلا  أسليدونا 

نوم ا  يف املائللة املتبطيللة مللن التمويللأل الللوا ن مللن البلللدام الناميللة كمليللوم 4,5املائللةا  واسللتاربدمت اسللبة 
ام النامية املسامهة يف نعم أاتوة التااوم سامهة  و طيت الص  أهم البلدلدعم أاتوة اا ج البلدام امل

يف مليلوم نوم   0,55التطه اللت ي لول  هبلا األوادتلان لصلاا  للدام  ميلة أالرذ؛ و ل لت املسلامهات 
  2018، ةما ةام احلال يف عا  2019عا  
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مليلوم نوم   0,3و  مستوذ مخا وهل  قواي  من أن ان األو ود ااتااشا  وااتاتت مسامهات امحت -9
، وهللللو أعلللللى مسللللتوذ مخللللا يف السللللنوات اخلملللل  2019ماليلللل  نوم  يف عللللا   3,6لى  2018يف عللللا  

 للل  امحتلللان األو ود واألوادتلللان للللدعم أا لللوم، املاضلللية  وواجهلللت املسلللامهات للللدعم اللللرب مج املتلللرتك 
 يللة وارنسللااية  ة الللديوم، وا حصلا ات الت االرذ يف  للامت  يسللك األعملال، ولنا  وةلتلك ملتللا ي  أ

يف املائلة  1امحتلان األو ود يف ل لا  ملوا ن الصلنانيا امسلت مااية ملن  حصة تو نا   على ذلك، ا   ا
 10,1بلللل وأسللهم امحتللان األو ود ونولللك األع للا  ماللا     2019ائللة يف عللا  يف امل 8لى  2018يف عللا  

 يف املائة من  موص موا ن الصنانيا امست مااية  22وهو ما نثأل مالي  نوم  لألوادتان، 

،  2019 مالي  نوم  يف عا    7  ارذ األ   املنظمات الدولية و و ل ت مسامهات منظومة األمم املت)دة   -10
منظوملة األمللم    حصللة   ت الطيمللة، اختلت   وعللى الللرغم ملن اللزاينة يف     2018يف املائللة مطا الة   اللا     6   لزاينة قلد ها 

يف  ملوص ملوا ن الصلنانيا امسلت مااية اااهلا  هبو يلا ، حيلل ا  لأل ملن  األارذ  املنظمات الدولية  و ت)دة  امل 
    2019يف املائللة يف علللا     15و   2018يف املائللة يف عللا     19لى    2017يف املائللدة يف علللا     26اسللبة عليللا  ل للت  

، حيلل  ل لت  2019 يف علا    مسلاهم أةلرب  االمات الت ا ية لتلرق أ ريطيلا  وضمن هت  ال  ة،  لت منظمة ال 
مليللوم نوم ،  ليهللا السللوق املتلرتةة لتللرق أ ريطيللا وارنللوب األ ريطل ، ومرةللز الت للا ة الدوليللة،    2,5مسلامهالا  

  72تك  ابألمم املت)دة  وشدلت مسامهات هت  ارهات  تماة  ما اسب   ولنا ة التؤوم امقتصانية وامجتماعية 
 ظمات الدولية األارذ  من منظومة األمم املت)دة واملن يف املائة من التمويأل املطد   

مليللوم نوم ، مسلل ال   0,7،  لللل التمويلأل املطللد  مللن الطولاع  اخلللاص والالا  2019ويف علا   -11
ل لرتة ، ولدلن زاينة  عللى متوسلط التمويلأل يف ا2018يف املائة علن مسلامهات علا   4 تلك  راجاا   نسبة 

سامهات لتن يت عدة متا ي ، منها متروص لوض  مؤشر عامل  هت املوواج   2019و  2015  عام ما     
 هو ية ةلو اي، ومتلروص  تلأم حتلديل يف لد اية امخياةأل األساسية للمواائ  تمويأل من املاهد الب)ري 

تصللللانات منظمللللة التاللللاوم وحتويللللأل البيللللا ت املتالطللللة ابلتللللدا ك غللللك التاري يللللة مقتصللللانات  تللللا ة مللللن اق
اليلاابم،  د ارلاما  اللو ه لد اسلات السياسلات يفيا واحمليط امخان ،  تمويأل ملن املاهل امقتصاني  س

ملن أجلأل التنميلة الاامليلة  تمويلأل ملن صلندوق  وة للر  لراذ ز، ومتروص  تأم استاانة  ادنيلة األ لراف 
مللن  تمويللأل  اTrain for Tradeكالت للا ي  ومتلا ي   للد يب يف  لال املللواائ يف ل لا   للر مج التلد يب

 املواائ يف عدة  لدام  مية  سلوات

 برانمج ا مم املتحدة العا ي للتعاون الت أل وحساب التنمية -ابء 

ربصصة ألاتوة التااوم التطله يف ل لا   لر مج األملم املت)لدة الالاني للتالاوم  اد ج املوا ن امل -12
 يلة لألملم املت)لدة  امليزاايلة الرب على التوا  من  35و 23يف البا    التطه وحساب التنمية، ويرن ذلك

حسللاب ،  لللل  مللوص الن طللات يف ل للا   للر مج األمللم املت)للدة الاللاني للتاللاوم التطلله و 2019ويف عللا  
هلللت  الن طلللات ملللن  حصلللة تو لللل   2018يف املائلللة علللن علللا   7ماليللل  نوم ،  لللزاينة قلللد ها  4التنميلللة 

 يف املائة  9عند اسبة  ةالتااوم التطه مستطر   موص ا طات

 2019و ل لللللت الن طلللللات يف ل لللللا   لللللر مج األملللللم املت)لللللدة الالللللاني للتالللللاوم التطللللله يف علللللا   -13
، وااصصت أساسا  للربدمات 2018يف املائة مطا اة   اا    3ة قد ها مليوم نوم ،  زاين  1,4 موعك   ما

يف ل للا   لصلللة ابلتللد يباملللوا ن ذات ا لل م احلللال يف املاضلل ، امستتللا ية والتللد يب  ومثلمللا ةللام عليللك 
أساسللللا  لتمويللللأل نو ات األوادتللللان الد اسللللية يف الط للللااي اسللللتاربدمت الللللرب مج الاللللاني للتاللللاوم التطلللله 

ويف  " 166وروحة على جدول األعمال امقتصاني الدو ، الت  اارف ابسم "نو ات ال طرة الرئيسية امل
واب ضا ة قصكة للمندو   يف جنيف  نو ات لقليمية وست نو ات  ن اح ثالث، ااظمت  2019عا   

 لى ذلك، عاطدت يف جنيف نو ة  د يبية أقاليمية اريبية 



TD/B/WP/305 

GE.20-08870 6 

ألمااللة الاامللة لألمللم املت)للدة يااللل  تنميللة الطللد ات  وحسللاب التنميللة  للر مج هللا  مللن  للرامج ا -14
 يت ات اة لألمااة الاامة، )ليلية لاترة ةيا ت متر ة على التنويساهم يف حت يز اخلربة ال نية املايا ية والت

 2,6، أاا لا مبللل قللد   2019التالاوم التطله يف امليلدام  ويف علا   للك األوادتلان، لتن يلت أاتلوة لا يف ذ
 ائ لة ملن  لامت عملأل األوادتلان  يفمتلروعا  يف ل لا  حسلاب التنميلة،  20نوم  لدعم  ن يلت مليوم 

وسلللل لت الن طللللات يف ل للللا  حسللللاب التنميللللة   ا11، ارللللدول TD/B/WP/305/Add.2طللللة كااظللللر الوثي
 ن يت أ  اة متا ي  يف  2020و دأ يف الر   األول من عا    2018يف املائة مطا اة   اا   9ا   اعا   نسبة 

 ل ا  الترحية الثااية عترة من حساب التنمية 

جيهيللة  ل نلة التو ، أقللرت ال ا 2024-2021ك حسلاب التنميلة    ويف ل لا  التلرحية الثالثللة عتلرة ارديلدة مللن  -15
مليللوم نوم   و رةللز هللت  املتللا ي     1,7حلسللاب التنميللة متويللأل ثالثللة متللا ي  لألوادتللان  بلللل ميزاايتهللا ا  اليللة  

  ا  للاق  ي للل  علللى السياسللات واأل للر الت ا يللة؛ و طيللليم التدنولوجيللا يف قواعللات  تللا ة؛ و اب للة امللللوا ن مللن أجللأل  
 تللأم أ للر التمويللأل الو نيلللة    األوادتللان  نتللام يف متللروص متللرتك ديللد  واب ضللا ة لى ذلللك، يتللا ك    ج عللامل 

  اد موا طة ارماية الاامة على امليزااية الرب  ية    2021 ن يت هت  املتا ي  يف عا     املتداملة  وياتوقَّ  أم يبدأ 

تعتد ة املتاحنل لتدام التربامج مسامهات الاركاء احملد ة والصنا وق االستئمانية امل -جيم 
ملاتتتترتكة بتتتتل وكتتتتاالت ا متتتتم املتحتتتتدة واملعنيتتتتة ابلتجتتتتارة كة للمجمواتتتتة ااملاتتتترت 
 اإلنتاجية اتوال در 

جملموعلللة آليلللة متلللرتةة  للل  الوةلللامت  صصلللة لتنسللليا عمليلللات الت لللا ة والتنميلللة عللللى الصلللايدين  ا  -16
وةاللة مطيملة وغلك    15موعلة، اللت يطونهلا األوادتلان،  الو ه وا قليم  يف منظومة األمم املت)دة  و تلمأل اجمل 

مليلة لصلالح األملم املت)لدة  مطيمة من وةامت األمم املت)دة  و طد  اجملموعة مسامهة ملموسلة ومباشلرة يف ع 
من االل  نسيا الامليات املترتةة    الوةلامت عللى  يل  الصالااد، وملن الالل امسلتاااة آبليلات مبتدلرة  

 
ا
   ا 3احن  كالتدأل  والصنانيا امست مااية املتادنة امل  مَّ  مثأل مسامهات الترةا  احملدنة  للتمويأل امل

   3التدأل 
  و  مبا رة "توحيد ا  اء" وصول ا ون تا  إىل آليات  و 

 كآبمف الدوم اتا
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 مسامهات الاركاء احملد ة -1 

مسامهات الترةا  احملدنة مسامهات مباشرة لوةالة أو أةثر  طدمها جهة ماحنة أو أةثر لدعم  -17
، واصأل األوادتان  ازيز التراةات الثنائية مل  علدة وةلامت ملن 2019سيا    الوةامت  ويف عا  التن

وةلامت ات الة  د املتاللا ابملسلامهات املطدملة ملناجملموعة من االل امستربدا  التلد ا  لال  لاق املوحل 
 لألمم املت)دة لى أارذ والصان  عن  موعة األمم املت)دة للتنمية املستدامة 

ا  اقلات متالطلة    ة ، است ان األوادتان، ابلتااوم م  مرةلز الت لا ة الدوليلة، ملن سلت 2019ويف عا   -18
رةللز الت للا ة  لى أاللرذ  و اللو ت أاتللوة األوادتللان وم  سللامهات مطدمللة مللن وةللامت ات اللة لألمللم املت)للدة  

يميلللة الو نيلللة للت لللا ة  الدوليلللة هبلللدف لاتلللا   لللواابت شلللاملة لتيسلللك الت لللا ة ملللن أجلللأل  بسللليط البي لللة التنظ 
، و نت من مرةلز الت لا ة الدوليلة  صصلات للدعم  2019وحتس  منااات األعمال وامستثما   ويف عا   

نوم ا، و و ةينلللللللا  اسلللللللو    60  000ك نوم ا ا، وأ  ااسلللللللتام    61  112ك  نم   ن يلللللللت أاتلللللللوة األوادتلللللللان يف األ 
  60  000ك      نوم ا ا، و ييللللت   58  334ك   نوم ا ا، وسللللري مادللللا   58  590ك نوم ا ا، و و واللللدي    61 112ك 

نوم ا  واست ان األوادتان أي ا  من ا  اق آار من ام  اقات املاطلونة  ل  وةلامت األملم املت)لدة ة لز   
األملم املت)لدة املانيلة  املتلرتةة  ل  وةلامت  موعلة  اجمل منائ  يف ل لا   التااوم م   ر مج األمم املت)دة ا  من 

نوم ا  مللللن    20  512،  لطللللى األوادتللللان  صصللللات قللللد ها  2019اتاجيللللة  ويف عللللا     ا   ات ابلت للللا ة والطللللد  
 يب عللى مهلا ات  اينة األعملال   ر مج األمم املت)دة ا منائ  لدعم  نمية  اينة األعمال ملن الالل التلد 

 ادمات استتا ية شاملة يف  ال األعمال يف  ميبيا    و طدي 

 املاحنلالصنا وق االستئمانية املتعد ة  -2 

للل  مانظَّملللة يف هيدلللأل  -19  تلللألف الصلللنانيا امسلللت مااية املتالللدنة امللللاحن  ملللن آليلللات للتمويلللأل اجملمَّ
الصللللنانيا  واحلدومللللات الو نيللللة وارهللللات املاحنللللة  ولللللدفيتللللمأل ممثللللل  مللللن منظومللللة األمللللم املت)للللدة 

هيلة جملموعلة األملم املت)لدة للتنميلة امست مااية املتادنة املاحن ، الت صاممت اسلتنانا  لى املبلان  التوجي
 املستدامة، لى  دملة موا ن  رانذ الوةامت 

وم  ملللن الصلللندوق  وم ن مليللل   0,12،  لطلللى األوادتلللان  صصلللات سلللنوية قلللد ها  2019ويف علللا    -20
 نزاايللا املت)للدة يف ل للا  مبلللان ة "وحللدة الامللأل يف األمللم املت)للدة" لللدعم  ن يلللت    التاللاوك الطوللري رمهو يللة 

و بللل  أم هلللتا الصلللندوق هلللو آليلللة متويلللأل      2021-2016ة األملللم املت)لللدة للمسلللاعدة ا منائيلللة لل لللرتة  اوللل 
ة مللن وةللامت غللك  ة ابسللتربدا  اخلللربات ال نيلل علللى  دللوين مسللاعدة متدامللل   أعللام حامسللة لألوادتللان   طللد  

حيلل عملأل حلا زا   ة مثأل األوادتان أ  أل اسلتربدا ، وة لأل أي لا  اسلتدامة التالاوم التطله لألوادتلان،  مطيم 
 ا أنذ لى متويأل أاتوة جديدة  عن  ريا  و يف الطيمة امل ا ة وا ساق السياسات    الطواعات، مم 

، ولدن 2019 احن  حمدونا  يف عا نيا امست مااية املتادنة املوةام استربدا  األوادتان للصنا -21
ل لا  مبلان ة "وحلدة الاملأل يف األملم من املتوق  أم يزنان مستطبال  م   هلو  صلنانيا قوريلة جديلدة يف 

ياية جديدة حتت قيلانة  موعلة األملم املت)لدة للتنميلة املسلتدامة، املت)دة" ولاتا  صنانيا قورية مواض
ت عللدة  تللأم  تلللف املواضللي  ق املتللرتك ألهللداف التنميللة املسللتدامة الللتي ي للم مدللو مثللأل الصللندو 
وسللللتؤني هللللت  الصللللنانيا امسللللت مااية   ا1كملسللللتدامةامقتصللللانية ذات الصلللللة ابلتنميللللة ا - امجتماعيللللة

 املتادنة املاحن  نو ا  اب زا  يف سياق لصالح منظومة األمم املت)دة ا منائية 

__________ 

  ا2020متوز/يوليك  2ل  عليك يف ا ا ك https://jointsdgfund.org/partnerships :ااظر ا1ك
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 بتدئل الفنيل امل وو  املوظفل - ال 

التمويللللأل املتللللا  لليهللللا أعللللال ،  طلللد   اللللأل ارهللللات املاحنللللة الللللدعم لللللرب مج  اب ضلللا ة لى مصللللان    -22
 للمو    ال ني  املبتدئ   تان للمو    ال ني  املبتدئ  التي ين َّت يف ل ا   ر مج األمم املت)دة  األواد 

بللدام  التوسل ، ملن حيلل علدن ال   لملو    ال نيل  املبتلدئ  ، واصأل  لر مج األوادتلان ل 2019ويف عا    -23
  -ا والصلللل  واململدللللة الار يللللة السللللاونية  هلللل  أملاايللللا وليواليلللل   -املسللللامهة وعللللدن املللللو     و ولللللت أ  اللللة  لللللدام  

،  ا 9، ارللللدول  TD/B/WP/305/Add.2مو  للللا  مللللن املللللو    ال نيلللل  املبتللللدئ  يف األوادتللللان كااظللللر    11  عايللللة 
وةاالللت أملاايلللا أةلللرب مسلللاهم، حيلللل      2018ا    نيللل  مبتلللدئ   علللتهم ثالثلللة  للللدام يف عللل سلللاة ملللو     مطا الللة  ت 

  مبتلدئ ،  مبتلدئ ؛ وقاملت ةلأل ملن ليواليلا والصل   رعايلة ثالثلة ملو     نيل    ولت  عاية أ  اة مو     نيل  
ه مبتلد  واحلد  والد  ابللتةر  وقامت اململدلة الار يلة السلاونية، وهل  ملااد جديلد لللرب مج،  رعايلة مو لف  ل 

 دام منوا   بتدئ  الثالثة التين  عتهم ليواليا ينتم  لى  لد من أقأل البل أم أحد املو    ال ني  امل 

ويتيد  ر مج املو    ال ني  املبتدئ  للمو    التبام  رصة  ريدة من اوعهلا للمتلا ةة يف  -24
وادتلللان  وعللللى اللللرغم ملللن زاينة علللدن امللللو    ال نيللل  الاملللأل الت)ليلللل  وال للله اللللتي ي لللول   لللك األ

  لللتلك،  دللر  األمااللة  لبهللا لى يف األوادتللان، ي للوق الولللب يف األمااللة الاللدن املتللوا ر مللنهم املبتللدئ 
  نظر يف  عاية املو    ال ني  املبتدئ ، وم سيما ا    من  لدام  مية  ارهات املاحنة الطان ة أم

 نف ات وختصيص املوار  للتعاون الت أللا -اثنياا  

أقللأل   م ، أي مليللوم نو   43,3ا طللات أاتللوة التاللاوم التطلله لألوادتللان    ،  لللل ل للا  2019يف عللا    -25
  ا  2، ارللللدول  TD/B/WP/305/Add.2ااظللللر  ك   2018 طليللللأل مللللن الللللرقم الطياسلللل  األعلللللى املسلللل أل يف عللللا   

يف املائللللة يف    2 ل للللا  الصللللنانيا امسللللت مااية  نسللللبة  يتالللللا  صللللان  التمويللللأل، ا   للللت الن طللللات يف  و يمللللا 
األمللم املت)للدة الاللاني للتاللاوم  مليللوم نوم ، يف حلل  زانت الن طللات يف ل للا   للر مج    38,8 لى   2019 عللا  

مالي  نوم   و ل ت الن طات يف ل ا  آليلات التمويلأل    4يف املائة لتصأل لى    7 نسبة    التطه وحساب التنمية 
ويف      2018وم  يف عللللا   مليللللوم ن   0,42، مطا اللللة   للللل  2019مليللللوم نوم  يف عللللا     0,49يللللد األنا "  ملبللللان ة " وح 

مصان  التمويأل يف ل ا  ا طات التااوم التطله مسلتطرة مطا الة   الثالثة من    هت  األاواص   ت حصة ،  ل 2019 عا  
   ا 4ص كالتدأل  من اجملمو   يف املائة   90، حيل شدلت الن طات يف ل ا  الصنانيا امست مااية 2018 اا   

   4التدأل 
   لتموو نف ات التعاون الت أل حسب مصدر ا

 كآبمف الدوم ات والنسبة امل ويةا
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 النف ات حسب نوع املاروع -ةلف 
 ن َّللت متللا ي  التاللاوم التطلله لألوادتللان علللى الصللاد الطوللري وا قليملل  واألقللاليم   و لللت  -26

يف املائللة ملن  مللوص الن طللات يف  53املتلا ي  الطوريللة شلدأل التن يللت الرئيسل ، حيللل شلدلت مللا اسلبتك 
 ملوص ا طلات  ملنيف املائلة عللى التلوا   17و 30،  ليها املتا ي  األقاليمية وا قليمية  نسبة 2019عا  

  ا5التااوم التطه كالتدأل 
    5التدأل  

    2019-2018نسبة النف ات الى املاارو  من جمموع نف ات التعاون الت أل حسب نوع املاروع،  
 اابلنسبة امل ويةك

 
 22,9لطوريللة زاينة   ي للة، حيللل  ل للت ، زانت الن طللات يف ل للا  املتللا ي  ا2019ويف عللا   -27

متلللروعا ، متلللوَّل ذا يلللا ،  سلللبأل منهلللا  126مليلللوم نوم   وةاالللت ماظلللم املتلللا ي  الطوريلللة، البلللالل علللدنها 
عللى  من االل  رامج املاواة الثنائية، و ةلزت هلت  املتلا ي  امستاااة ابملوا ن الت  و رها ارهات املاحنة

مليوم نوم ، أو ما اسلبتك  14,9، ةام 2019لنا ة الديوم  ويف عا  حتديل ارما ك ولصالحها وعلى 
 يف املائة من الن طات املتدبَّدة يف ل ا  املتا ي  الطورية، يتالا  تن يت متا ي  يف أقأل البلدام منوا   65

ماليل  نوم ،  لزاينة قلد ها  7,3،  ل ت الن طلات يف ل لا  املتلا ي  ا قليميلة 2019  عا ويف -28
يف املائللة، ويف  8وزانت الن طللات علللى املتللا ي  ا قليميللة يف أ ريطيللا  نسللبة   2018يف املائللة عللن عللا   5

يف أمريدلا الال ينيلة  يف املائة  وا   ت الن طات على املتلا ي  ا قليميلة 25آسيا واحمليط امخان   نسبة 
 املائة يف  45ومنوطة الب)ر الدا ييب  نسبة 

مواضللياية  ن َّللت يف البلللدام املسللت يدة و  ولل  أةثللر مللن  اليميللة  هلل  متللا ي أمللا املتللا ي  األق -29
مليللوم نوم  يف  14,3قيمللة الن طللات يف ل للا  هللت  ال  للة مللن املتللا ي  مللن  وا   للتمنوطللة ج را يللة  

الاديلد   تن يلتا  تالل  2019وةاالت الن طلات يف علا    2019مليلوم نوم  يف علا   13,1لى  2018عا  
،  للللا يف ذلللللك اظللللا  أسلللليدونا، واظللللا  حتطيللللا النتللللائج" : موعللللة أنوات األوادتللللانات يف "مللللن املنت لللل 

 نم اا، و يسك األعمال، والت ا ة ا لدرتواية وامقتصان الرقم  
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 النف ات حسب املنَتج -ابء 

األوادتان، والبالل  ،  ل ت الن طات يف ل ا  املنت ات الوا نة يف  موعة أنوات2019ا   ع  يف -30
 ن يللت يف املائللة مللن  مللوص الن طللات السللنوية علللى  91مليللوم نوم ، مللا نثللأل  39,2منت للا ،  28عللدنها 
للل  للتالللاومأاتلللوة  التطللله  التالللاوم التطللله كااظلللر ارلللدولا  و لللأل اظاملللا أسللليدونا ونم لللاا أةلللرب منت  

، يليهملا  يسلك 2019وص الن طلات يف علا  يف املائة على التوا  من  مل  12و 48لألوادتان، حيل مّثال 
األعملللال، والت لللا ة ا لدرتوايلللة وامقتصلللان الرقمللل ، و يسلللك الت لللا ة، والتلللدا ك غلللك التاري يلللة، والت لللا ة 

 تتطله لألوادتلان  و ل ل ص ا طلات التالاوم اليف املائلة ملن  ملو  18املستدامة والبي ة، الت مثللت  تمالة  
والت ا ة  ،، وامستثما  والص)ة الاامةاتا حصا  ر مج التد يب الت ا ي، و  -أ  اة منت ات    حصة

  أملللا قيملللة املتلللا ي  املن لللزةيف املائلللة لدلللأل منهلللا ملللن  ملللوص  2-1ملللا اسلللبتك  -والللوص ارلللن  والتنميلللة 
ملن  ملوص قيملة  يف املائلة 1املتبطية  طد مثلت أقأل ملن  17 الل الن طات املتصلة  دأل منتج من املنت ات

ذلللللك، م  للللرن يف ارللللدول  ر ذلللللك جزئيللللا   للللنطا التمويللللأل  واب ضللللا ة لىاملتللللا ي  املن للللزة  وقللللد ي سَّلللل 
الن طات املتدبدة يف ل ا  األاتوة املمولة مباشرة ملن ارهلات املاحنلة نوم حتويلأل أملوال لى األوادتلان  

سياسلللات ةايلللة املسلللتهلك يف لادوايسللليا ملثلللال،  ل اسلللتاراجي النظلللرا  الولللوع  لطلللواا  و  اللللى سلللبيأل ا
 اسللتاراجي سياسللات اخلللدمات يف امل للرب نعمللا  مللن و لمللن املؤسسللة األملاايللة للتاللاوم الللدو ، نعمللا  

 املدتب ا قليم  للدول الار ية التا   لرب مج األمم املت)دة ا منائ  

 2019حسب املوضوع واملنَتج، لعام  ، ألنف ات التعاون الت  

 املنتج
أهداف التنمية املستدامة  

  اتا كابلدوم الن طات  املانية 
النسلللبة امل ويلللة 

 من اجملموص

    حتويأل امقتصانات، و ازيز التنمية املستدامة

 0,94 406 333 17 ،8 استاراضات سياسات امستثما 

 - – 17 ،9 ،8 استاراضات سياسات اخلدمات

 0,12 52 539 17 استاراضات أ ر السياسات الت ا ية

 0,52 225 627 9 وام تدا  استاراضات سياسات الالم والتدنولوجيا

 4,21 1 822 293 17 ،9 ،8 الت ا ة ا لدرتواية وامقتصان الرقم 

 2,68 1 162 171 17 ،8 ،3 التدا ك غك التاري ية

 0,46 199 731 17 ،10 الدو امل اوضات الت ا ية والنظا  الت ا ي 

 2,45 1 058 867 15 ،14 ،13 ،12 الت ا ة املستدامة والبي ة

 0,60 258 221 17 ،9  ت ي  امستثما  و يسك 

 0,05 20 489 17 ،9 أنلة امستثما 

     تب  موا ن ال اف و نا  الطد ة على الصمون

 0,54 231 787 8 نعم التربرج من   ة أقأل البلدام منوا  

 12,00 5 196 023 17  كنم ااا والت)ليأل املا اظا  لنا ة الديوم 

 0,36 156 030 17 ،9 أل املاززيف ا  ا  املتداممسامهة األوادتان 

الن للللللللاذ لى السللللللللوق، وقواعللللللللد املنتللللللللأ، والاالمللللللللات 
 0,08 34 452 17 ،10 ،8 ار را ية لصاا أقأل البلدام منوا  

 0,69 300 424 9 ،8 ل  األساسيةةسر سالسأل امعتمان على الس

 0,55 239 549 14 ،13 ،9 ،8 ادمات النطأل واللوجستيات املستدامة واملراة



TD/B/WP/305 

11 GE.20-08870 

 املنتج
أهداف التنمية املستدامة  

  اتا كابلدوم الن طات  املانية 
النسلللبة امل ويلللة 

 من اجملموص

    احلوةمة ازيز الد ا ة امقتصانية وحتس  

استاراضللللللات النظللللللرا  الووعيللللللة لطللللللواا  وسياسللللللات 
 0,10 43 634 10 ،8 املنا سة وةاية املستهلك

 0,43 188 121 17 ،12 ،10 ،9 ،8 املستهلكة سياسات وأ ر املنا سة وةاي

 5,40 2 336 874 16 ،8  يسك األعمال 

 2,98 1 290 356 16 ،10 ا ة الت   يسك

 48,44 20 978 400 17 ،15 ،9 كأسيدوناا النظا  ا   للبيا ت ارمرةية

 1,56 675 916 17 ا حصا ات

اص الطوللاص اخللل متدل  احملاسللبة وا  للالم عللن مسللامهة 
 0,29 126 925 17 ،12  يت أهداف التنمية املستدامةيف  ن

 1,18 512 156 9 ،3 امستثما  والص)ة الاامة

 0,34 145 567 17 ا  اقات امستثما  الدولية

    متد  السدام وامستثما  يف مستطبلهم

 1,15 496 845 8 ،5 الت ا ة واوص ارن  والتنمية

 0,92 398 883 8 ،4 مية املستدامةاألعمال من أجأل التن اينة 

 1,58 685 820 17 ،14 ،9 ،8 الت ا ي ر مج التد يب 

 90,62 39 244 032  موعجملا

أبمهية ةبكة لت)طيا أ  اة من أهلداف التنميلة    ، من حيل الن طات، يتسم التااوم التطه لألوادتان و  -31
 تللللأم التصلللني  وام تدللللا     9تصللللاني؛ وامخلللدف   تلللأم الامللللأل الالئلللا والنملللو امق   8املسلللتدامة، هللل  امخللللدف  

 تلللأم عطلللد التلللراةات لت)طيلللا    17األ جي؛ وامخلللدف   تلللأم احليلللاة عللللى    15وامخياةلللأل األساسلللية؛ وامخلللدف  
يف    36  اسللبتك  ملا  مليلوم نوم ، أو   15,7، سلاهم مبللل يطلدَّ   ن)للو  2019أهلداف التنميلة املسلتدامة  ويف عللا   
يف    20؛ وسلاهم ملا اسلبتك  17منت لا ، مسلامهة  مباشلرة  يف حتطيلا امخلدف    16املائة من  موص الن طلات، ي ول   

يف    9؛ وسلاهم  15يف املائلة منهلا يف حتطيلا امخلدف    17؛ وسلاهم  9طلات يف حتطيلا امخلدف  املائة من  موص الن  
اظلللللا     -وسلللللاهم منت لللللام    ا  5 ، ارلللللدول TD/B/WP/305/Add.2ااظلللللر  ك   8ملائلللللة منهلللللا يف حتطيلللللا امخلللللدف  ا 

، يتاللاوم اظللا  أسلليدونا ملل   2019ومنللت عللا       15طيللا امخللدف  يف حت   -لت للا ة املسللتدامة والبي للة  أسلليدونا، وا 
اللواص احليللوا ت والنبللااتت الربيللة املهللدنة ابماطللراجي مللن أجللأل  وللوير حللأل مللن حلللول  ا  اقيللة اماللا  الللدو  أب 

تالطللللة ابماللللا  أباللللواص   دنولوجيللللا املالومللللات  نا ة  لبللللات احلصللللول علللللى  للللراايا امسللللتكان والتصللللدير امل 
   ب هتا النظا  يف سري مادا ماطراجي  واري حاليا اري احليوا ت والنبااتت الربية املهدنة اب 

 النف ات حسب املنو ة -جيم 

مليوم نوم   وأاا ا  30,2،  ل ت الن طات يف ل ا  املتا ي  الطورية وا قليمية 2019يف عا    -32
ماليل  نوم  عللى متلا ي   10,7نوم ، يف أ ريطيلا،  لا يف ذللك  يوممل 15حنو اصف هتا املبلل، أي 

، زانت الن طات على 2018  ومطا اة   اا  ا6ي  لقليمية كالتدأل   على متا  مالي  نوم 4,3ورية وق
يف املائللللة  واتي للللة  للللتلك، زانت حصللللة املتللللا ي  الطوريللللة  3متلللا ي  التاللللاوم التطلللله يف أ ريطيلللا  نسللللبة 

ئة يف يف املا 35لى  2018 يف املائة يف عا  33يف أ ريطيا من  موص ا طات التااوم التطه من   وا قليمية
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ازذ ا   اص الن طات يف املنوطة  د جة ةبكة لى  ازيز  ن يت  الأل منت لات ويا  ا 7التدأل ك 2019  عا
 والص)ة الاامة  التااوم التطه، وم سيما اظا  أسيدونا، والتدا ك غك التاري ية، وامستثما 

اي   مخلان  من)لى  صللاعد آسليا واحملليط اواختلتت الن طلات عللى املتلا ي  الطوريلة وا قليميلة يف -33
 6,8 هلاماليل  نوم ،  لا  ي 9,3يف املائة، لتصأل لى  19، ا   ات هت  الن طات  نسبة 2019ويف عا  

مالي  نوم  للمتا ي  الطورية  وزانت حصلة املتلا ي  الطوريلة وا قليميلة يف آسليا واحملليط امخلان  ملن 
وساهم  ازيز  ن يت عدن   2019يف املائة يف عا   21لى  2018 عا  يف املائة يف 18 موص الن طات من  

اري ية، واظا  نم اا، يف ا   اص من منت ات التااوم التطه، وم سيما اظا  أسيدونا، والتدا ك غك الت
 مستوذ الن طات يف املنوطة 

ا ييب طللة الب)للر الدلل وزانت الن طللات علللى املتللا ي  الطوريللة وا قليميللة يف أمريدللا الال ينيللة ومنو -34
،  سلبب  ازيلز  ن يلت علدة منت لات،  لا يف ذللك اظلا  أسليدونا؛ 2019مالي  نوم  يف علا   4,6لى 

و تللل ي  امسلللتثما  و يسلللك    ؛اضلللات سياسلللات الاللللم والتدنولوجيلللا وام تدلللا واظلللا  نم لللاا؛ واستار 
طلة الب)لر الدلا ييب ملن واتي ة  لتلك، زانت حصة املتا ي  الطورية وا قليميلة يف أمريدلا الال ينيلة ومنو

  2019يف املائة يف عا   11لى  2018يف املائة يف عا   10 موص الن طات من 

مليللللللوم نوم  يف  1,4ات علللللللى املتللللللا ي  الطوريللللللة وا قليميللللللة يف أو واب و لللللللل  مللللللوص الن طلللللل  -35
الن طلللات ، ألسلللباب أمههلللا ا  لللاجي 2018يف املائلللة مطا الللة   الللا   44اسلللبتك  اب  لللاجي، أي 2019 علللا 

املتالطللة  لللنظا  أسلليدونا يف املنوطللة  وا   للت حصللة املتللا ي  الطوريللة وا قليميللة يف أو واب مللن  مللوص 
  2019ا  يف املائة يف ع 3لى  2018يف املائة يف عا   6 الن طات من

لتن يلت متلروص أسليدونا  2019علا  يف نوم ا   20 296ويف أمريدا التلمالية، أاا لا مبللل قلد    -36
 يف سام  يا  وميدلوم 

   6التدأل 
  حسب املنو ة  ،نف ات التعاون الت أل الى املاارو  ال وروة واإلقليمية

 اتاكآبمف الدوم  

 
  2019نوم ا  يف عا   20 296مل  بلل سوذ  ألهناالن طات يف أمريدا التمالية  م  رن يف اردول :الحظةم
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   7التدأل 
  ملنو ة حسب ا ،جمال التعاون الت ألة يف احلصة من جمموع النف ات السنوو

 كابلنسبة امل ويةا

 
أمريدلا التلمالية  حصلة  لرن يف ارلدولاملتلا ي  الطوريلة وا قليميلة وم  عللىلم الن طلات  ات يف امعتبلا  ؤ م  :مالحظة

  2019نوم ا  يف عا   20 296سوذ  مل  بلل الن طات ألم 

 نف ات  ام ةق  البلدان منواا  - ال 

وا   الت ا طلات التالاوم  ، زان األوادتلان  ازيلز نعملك التطله ألشلد امقتصلانات ضلا ا    2019يف عا    -37
وألول    ا  8مليلوم نوم  كالتلدأل    22,7ملا  قياسليا  قلد    ق يف املائلة لتبللل     13التطه نعما  ألقأل البلدام منلوا   نسلبة  
يف املائلة  وملن هلت  الن طلات، ااصلا    52تالاوم التطله  ملن ل لا  ا طلات ال   مرة،  ل ت حصة أقلأل البللدام منلوا  

يف املائة، للمتا ي  الطوريلة يف أقلأل البللدام منلوا ، ونلأل منت لات ملن قبيلأل    66مليوم نوم ، أي    14,9مبلل قد    
 الت ا ة ا لدرتواية وامقتصان الرقم   و ظام  أسيدونا ونم اا، ومسامهة األوادتان يف ا  ا  املا  املازز،  ا 

   8التدأل 
  نف ات التعاون الت أل  اماا  ق  البلدان النامية 

 كآبمف الدوم ات وابلنسبة امل ويةا
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ويؤةللد  يللام مهمللة اظللا  أسلليدونا أمهيللة  طللدي املسللاعدة التطنيللة والو ي يللة لتلبيللة امحتياجللات  -38
البلللدام منلوا  مللن اللدعم املطللد  مللن  للدا  مللن أقلأل  39، اسللت ان 2019اخلاصلة ألقللأل البللدام منللوا   ويف علا  

مليللوم  730ليللرانات مصللل)ة ارمللا ك  قمللا  قياسلليا  قللد     للر مج أسلليدونا  ويف مدغتللطر،  لللل  مللوص
 ظا  أسيدونا ، عندما  دأ  ت يأل ا2017يف املائة مطا اة   اا   34نوم ،  زاينة اسبتها 

صلممة اصيصلا  لدلأل ملن  لنن و هو يلة ويف ل ا  ا  ا  املتداملأل املالزز، قالدمت مسلاعدة م -39
وملتروع  لقليمي   تلأم  يسلك الت لا ة والنطلأل وامللرو  الالا ر يف الدوا و الدنطرا ية وةمبوناي وميامنا  

 هو يللة مو مللن    علللى  لللب غللرب أ ريطيللا وشللرق أ ريطيللا  واب ضللا ة لى ذلللك، قللد  األوادتللان،  نللا
ا ، متةرة م اهيمية لى ا  ا  املتدامأل املازز ملتروص يتالا  سياسة الدنطرا ية التابية وةمبوناي وميامن

رتا ي ية اللا يت  جديللد   ألقلأل البلللدام منللوا  األع للا  يف  ا ولة أمللم جنللوب شلرق آسلليا، مللن أجللأل واسل 
 ية متويلها يف ل ا   رائا املتا ي  ا قليم

 طييملا  سلرياا   25، 2017جري منلت علا  و يما يتالا ابلت ا ة ا لدرتواية وامقتصان الرقم ، أا  -40
ة لصلاا أقلأل البللدام منلوا ، مملا ح لز عللى لجلرا  حلوا   ل  الطولاع  للت لا ة ا لدرتوايل  ملدذ امستادان

 الاا  واخلاص  تأم الت ا ة ا لدرتواية 

التالاوم  تدأل  موعة البلدام اللت حتظلى ابألولويلة يف ل لا  أاتلوةوم  زال أقأل البلدام منوا    -41
لصاا أقأل البلدام  املاحن اك املتادن التطه الت ين تها األوادتان، وم  ذلك مل يتلا الصندوق امست م

تلل َّ  البلللدام املتطدمللة وغكهللا مللن  و   2019نوم ا يف عللا   22 002كمنللوا  سللوذ مسللامهة مللن الرب  للال 
، لم  صندوق امست ماك لصاا أقأل البللدام منلوا   طدي املزيد من املسامهات لى العلى  الترةا  ا منائي 

  ةاات  طد  على ذلك

 اهلي   وسري العم  -اثلثاا  

 متابعة تنفيذ ال رارات احل ومية الدولية -ةلف 

 الرتشيد املواضيعي -1 

" أناة  االلللة لت ميللل  حتطيلللا النتلللائج :األوادتلللان موعلللة أنوات ، أصلللب)ت "2015منلللت علللا   -42
، ةثل الثال النسلربة  اثم  ويف هلت لتنطليد، ا   صلندوق األنوات 2019تطه  ويف عا  أاتوة التااوم ال

منت لللا  حتلللت أ  الللة  28،  لللأل امخيدلللأل الالللا  نوم   يلللك، حيلللل وازص 2020اللللت صلللد ت يف أوائلللأل علللا  
ملتالطلللة ابملنت لللات،  لللا يف ذللللك وقلللائ  اللللربامج، وأهلللداف  يللل  املالوملللات ا وحالللدثت  جامالللةمواضلللي  
وأاحدث لدأل منلتج  ملز   ااملستدامة املانية ومصان  التمويأل، واستمر  ازيز اتائج الربامج وآاث هالتنمية 

اسللربة  أاعللدتلالسللت ا ة السللرياة يللر ط  زيللد مللن املالومللات علللى موقلل  األوادتللان التللبد   وأاللكا، 
 موعها  متا ي ،  ن طات  207، واض   2019  اعلية سهلة امستربدا  من صندوق األنوات  ويف عا   

املائة من املتا ي  املن لتة يف علا   يف 91وهتا ياه أم   28مليوم نوم ، حتت هت  املنت ات الل  39,2
 ن ت يف  موعة األنوات ، أي من ا طات التااوم التطه، قد أا 2019

أجللأل نعللم جهللون األمااللة يف  بسلليط و وحيللد متللا ياها يف  للال التاللاوم التطلله، ياتلل َّ  ومللن  -43
، وللملرة األوى، عبلأ 2019  ويف علا  املربصصلةتالدنة السلنوات املسلامهات التطليلأل ملن املاحنوم عللى امل

سلللامهات   وستاسلللتربد  امل سلللتوذ الرب  للل امل لللر مج الت لللا ة ا لدرتوايلللة وامقتصلللان الرقمللل  ملللوا ن عللللى 
غللللراجي الرصللللد والتطيلللليم  الللللوا نة مللللن أملاايللللا وهولنللللدا لتن يللللت  موعللللة واسللللاة مللللن املتللللا ي  املرتا وللللة وأل

ا ي  وأ ةللام عمللأل األوادتللان الثالثللة يف هللتا وسيسللاعد ذلللك علللى لاللان أوجللك  ز  أقللوذ يف  يلل  املتلل 
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م ا الروم عللى امقتلدا  هبلتا اجملال، ويرتا ا ذلك م  لحداث أثر على مسلتوذ أعللى  وياتل َّ  امللاحنو 
األوادتلان،  لا يف ذللك الصلنانيا امسلت مااية  لى املربصصلةتادنة السنوات املسامهات امل و طليأل املثال

على مستوذ الربامج أو التااب  وسيتيد ذلك لألوادتان مزيدا  من الطد ة على املتادنة املاحن  املنتأة  
  و ن يت تطه التنبؤ واملرواة يف ختويط التااوم ال

 36متللللروعا  و للللدأ  33، و للللدعم مللللن ارهللللات املاحنللللة، أق للللأل األوادتللللان ماليللللا  2019ويف عللللا   -44
  و لللللل  مللللوص عللللدن املتلللللا ي  ا17و 16، ارلللللدول  TD/B/WP/305/Add.2متللللروعا  جديللللدا  كااظللللر 

  2018ن عا  متروعا  ع 25، أي أقأل  ل  2019متروعا  يف عا     228التت يلية الت  ر بت عليها ا طات  

 ةوجه التآزر بل ةركان ام  ا ون تا  الثالثة -2 

 ا ، ولجرا   املتمثلة يف  نا   وا ا ا    -يااو اكود أم أ ةام عمأل األوادتان الثالثة  جا  يف ما يد  -45
الب)وث والت)ليأل، و طدي املسلاعدة التطنيلة، ملا زاللت  دتسل  ا ل  الطلد  ملن األمهيلة امسلرتا ي ية، وأم  

   ا 92ة  املها كال طر مثة حاجة لى  تل مزيد من ارهون لزاينة الروا ط    هت  األ ةام و د 

ةه عملأل األوادتلان ا الرين  ، استمر  ن يت التااوم التطه  وريطة متآز ة م    2019ويف عا   -46
، ا لللت األوادتلللان متلللروعا  مملللوم  ملللن امحتلللان 2019وملللن األمثللللة عللللى ذللللك  لللال اخللللدمات    للل  علللا  

لسياسللات الت ا يللة دمات وااألو ود  تللأم قيللاا الطيمللة امل للا ة للربللدمات يف الصللان ات وحتليللأل اخللل 
ملتالا ابخلدمات والتنمية والت ا ة  وأاتحت ذات الصلة  وقد اابثا املتروص من  ر مج الامأل التامأل ا

املداومت الت جرت يف اجتماعات اخلربا  املتادنة السنوات واملنتلدذ الالامل  للربلدمات حتديلد جلدول 
ا أنذ لى صلللياغة مطلللرتح املتلللروص  ت، وهلللو مللل أعملللال جديلللد للب)لللوث  تلللأم الطيملللة امل لللا ة للربلللدما

املتاللللدن السللللنوات املالللله ابلت للللا ة واخلللللدمات والتنميللللة يف  وستانتللللر اتي للللة املتللللروص يف اجتمللللاص اخلللللربا 
، وسياسرتشللد  للك يف مللا ي للول   للك األوادتللان مللن عمليللات حدوميللة نوليللة، وعمللأل حتليللل  2020 عللا 

 خلدمات وأاتوة جديدة للتااوم التطه  يما يتالا اب

األوادتللان متللروعا  ، ا للت 2019  لل  عللا    ويتالللا مثللال آاللر ابلاوملللة واسللرتا ي يات التنميللة -47
 تأم استاانة  ادنية األ راف من أجأل التنمية الااملية  وةاات النتي ة الرئيسية للمتروص  طريرا  صلد  

مبلان  جنيلف ملن  :تلرتك ادنيلة األ لراف ارديلدة ملن أجلأل الرالا  امل انوام " 2019يف ايسام/أ ريأل 
شد ابلنتلائج الرئيسلية " أجأل ا  اق أا ر عامل  جديد للتطريلر واملناقتلات ذات الصللة يف لعلدان  واسرتا

، الللتي استدتللف مسللألة ةي يللة متويللأل ا  للاق أا للر عللامل  جديللد :2019 طريللر الت للا ة والتنميللة لاللا  
وسلللاهم أي لللا  يف الللاح مبلللان ة مة، متويلللأل ا  لللاق أا لللر علللامل  جديلللد لت)طيلللا أهلللداف التنميلللة املسلللتدا

، الللت  ةللزت علللى موضللوص ا  لللاق 2019ي ية لاللا  جديللدة لبنللا  الطللد ات، هلل  مد سللة األوادتللان الصلل 
وامللللللداومت ذات الصللللللة يف  2019 طريلللللر الت لللللا ة والتنميلللللة لالللللا  أا لللللر علللللامل  جديلللللد  واسلللللتنانا  لى 

متللروص  انللوام " اب للة املللوا ن مللن أجللأل رتح امجتماعللات احلدوميللة الدوليللة، واصللأل األوادتللان  وللوير مطلل 
 آسيا"، وهو متروص ياتوق  متويلك من حساب التنمية  التراةات والامأل م  :ا  اق أا ر جديد

 التعاون بل الُاعب -3 

 امللأل رنللة اسللتاراجي املتللا ي ، مللن اللالل اجتماعالللا الرمسيللة ومتللاو الا غللك الرمسيللة، ةآليللة  -48
، 2019التالللاب وضلللمام ام سلللاق يف التالللاوم التطللله لألوادتلللان  ويف علللا   نااليلللة لتازيلللز التالللاوم  للل 

الل نللللة اجتمللللاع  ملناقتللللة وثللللك لصللللالح منظومللللة األمللللم املت)للللدة ا منائيللللة يف التاللللاوم التطلللله عطللللدت 
لألوادتان، واسرتا ي ية األوادتلان للتالاوم التطله، وحتلديل  موعلة األنوات واألاتلوة املتصللة  طاعلدة 

يلة،  أت الل نلة أم الولبلات و ل  األملوال  و يملا يتاللا اصلالح منظوملة األملم املت)لدة ا منائ  يا ت
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ملن املهللم وضل  اسللرتا ي ية  تللأم ةي يلة املتللا ةة يف عمليللات الرب لة الطوريللة،  سللبأل منهلا وضلل  ماللايك 
املستدامة  واقرتحت   لت)ديد أولوايت متا ةة األوادتان يف ل ا  األمم املت)دة للتااوم من أجأل التنمية

 إلصالح لعدان مو    املتا ي  الل نة أي ا   نظيم  د يب عمل  ناال  من أجأل حتس  ل

، واصلللأل األوادتلللان  ن يلللت متلللروع  متالللدني التالللاب يف أا لللوم ومنوطلللة جنلللوب  2019ويف علللا    -49
تن يت متلروص  تلأم  يسلك  طيا ل احمليط امخان ، ةما وق  ا  اقا  جديدا  م  منظمة الاالمات الت ا ية لترق أ ري 

تللروص لى النتللائج احملططلللة يف ل للا  ام  للاق األول املوقلل  مللل   الت للا ة رماعللة شللرق أ ريطيللا  وسيسلللتند هللتا امل 
، وسيوسلل  اوللاق نعللم األوادتللان للللدول التللريدة يف  2015منظمللة الاالمللات الت ا يللة لتللرق أ ريطيللا يف عللا   

املتبطية يف اممتثال التا  لتدا ك ا  اق منظمة الت ا ة الااملية    )دايت  اعة شرق أ ريطيا من أجأل التصدي للت 
 تأم  يسك الت ا ة  وستترتك شلابة التدنولوجيلا واللوجسلتيات وشلابة امسلتثما  واملتلا ي ،  لا للديهما ملن  

 اربة يف  يسك الت ا ة و يسك األعمال، يف  ن يت املتروص على مدذ أ    سنوات  

ب، الللتي يسللت يد مللن قللوة  تلللف التللاب، مهللم يف حتطيللا قللد  أةللرب مللن   لل  التاللا والتاللاوم   -50
التااوم التطه  وقلد أ لرز التطيليم اخللا ج  ملتلروص حسلاب لمنلائ   تلأم الت لا ة     ن يت لد ا ة وال االية يف ا 

أ ريطيلللا    غلللك الرمسيلللة علللرب احللللدون ملللن أجلللأل متدللل  امللللرأة والتنميلللة امقتصلللانية والتداملللأل ا قليمللل  يف شلللرق 
يلة يف ل لا  شلابة الت لا ة الدوليلة والسلل   وارنوب األ ريط  التااوم     لر مج الت لا ة والوص ارلن  والتنم 

األساسلية و للرص املتلا ي  التللا   لتللابة امسلتثما  واملتللا ي  يف  لال وضلل  و للو ك  لد يب مصللمم اصيصللا   
وذةللر التطيلليم أم التاللاوم عللزز ة للا ة  مربيتيللك   للتللاجرات غللك الرمسيللات عللرب احلللدون، اسللتنانا لى منه يللة ل 

 لديا ت التريدة، وأنذ لى حتطيا مداسب وقيمة م ا ة للمتا ة   املتا ي ، وةام م يدا  لدأل ا 

 التعاون بل الوكاالت -4 

صا  التااوم    الوةامت مسة متزايدة األمهية يف التااوم التطه لألوادتان  و  ية حتس  نعم  -51
شلراةات جديلدة  ، يساى األوادتلان لى  وسلي  شلبدتك ولقاملة2030ن يت اوة عا  م النامية يف  البلدا

ناالللأل منظوملللة األملللم املت)لللدة واا جهلللا حلتلللد اخللللربات واميللل  امللللوا ن و نسللليا ا جلللرا ات ملللن أجلللأل 
رتوايلللة، ا لدالتن يللت ال اللال للتالللاوم التطلله  و وجلللد أمثلللة ةثلللكة علللى ذللللك، يف  للامت منهلللا الت للا ة 

 وام تدا  و ت ي  امستثما  و يسك ، و يسك الت ا ة، والالم والتدنولوجيا 

، أقللللر  ريللللا اخلللللربا  املتللللرتك  لللل  الوةللللامت املالللله  ؤشللللرات أهللللداف التنميللللة 2019ويف عللللا   -52
 نعلدك 1-6-12املستدامة لعانة  صنيف مؤشرين من املسلتوذ الثاللل لى املسلتوذ الثلاك، ومهلا املؤشلر 

للتللللد طات املاليللللة غللللك الطيمللللة ا  اليللللة ك 1-4-16واملؤشللللر  االتللللرةات الللللت  نتللللر  طللللا ير امسللللتدامة
  وهللتا يللدل علللى أاللك   التوصللأل لى ااملتللروعة الداالللة واخلا جللة،  للدوم ات الللومايت املت)للدة احلاليللة

 صو ة منتظمة  وحاطا  ةا  اق نو  يف  اريف املؤشرات، غك أم البلدام م  نتج  اد  يا ت ذات صل
 مج األملم املت)للدة للبي للة  وصل هما الطّيملل  علللى هلتا ا اللاز    لأل التاللاوم الوثيللا  ل  األوادتللان و للر 

و لل  األوادتللان ومدتللب األمللم املت)للدة املالله ابملربللد ات واررنللة  وصلل هما الطّيملل   1-6-12املؤشللر 
الك مل  هلا   الوةلالت  يف  ل  البيلا ت الو نيلة و وسيواصلأل األوادتلان زاينة  اا  1-4-16على املؤشلر 

 مياها للتمد  من  طدي التطا ير عن املؤشرين وا قليمية والااملية وا

،  للدأ األوادتللان، يف ل للا  اجملموعللة املتللرتةة  لل  وةللامت األمللم املت)للدة واملانيللة  2019ويف عللا    -53
ولاع  البسلتنة والسلياحة يف وميلة شلام يف ميامنلا ،  م ق ابلت ا ة والطد ات ا اتاجيلة، متلروعا  متلرتةا   تلأ 

لة للتؤوم امقتصانية يف سويسرا  ويستند املتروص لى املزااي النسبية خلم  وةلامت   تمويأل من أمااة الدو 
ات اللة لألمللم املت)للدة كاألوادتللان، ومنظمللة الامللأل الدوليللة، ومرةللز الت للا ة الدوليللة، ومنظمللة األمللم املت)للدة  

مماثلأل يف  هو يلة    اعية، ومدتب األمم املت)دة خلدمات املتلا ي ا و ااوهنلا النلاجد يف متلروص لصن للتنمية ا 
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، أ لا األوادتان، ابلتراةة م  الل نة امقتصانية أل ريطيلا ومنظملة الصل)ة  2020 نزاايا املت)دة  ويف عا  
يويللة األساسللية يف شللرق  احل   الاامليللة، متللروعا   تللأم حللوا ز امسللتثما  مللن أجللأل ا اتللاج احملللل  للم للانات 

حملللل  للم للانات احليويللة ملل  احتياجللات الصلل)ة الاامللة  أ ريطيللا  وسيسللاعد املتللروص علللى موا مللة ا اتللاج ا 
ا قليم ، لزاينة ةمية امل انات احليوية امللو نة حاليلا   دميلات غلك ةا يلة، ويف الوقلت ا سلك  الصايد على 

 مطاومة امل انات احليوية  ى  ا أل ا مدانات الزائدة من  لك الت  ؤني ل 

 الولبات الوار ة من البلدان النامية -5 

و تألف قاعدة البيا ت   2019 دأ التت يأل الدامأل لطاعدة  يا ت  لبات األوادتان يف عا   -54
علللللى موقلللل  األوادتللللان التللللبد  كا ارتاللللتا ومسللللتونص علللللى التللللبدة الدااليللللة  عمللللوم مللللن مسللللتونص 

اب أم  طللو   ت)للديل مالومللات الولبللات يف املسللتونص علللى التللبدة ب مللن التالل كا ارتااللتا  واملولللو 
اليللة علللى أسللاا   لل  سللنوي،  للا يف ذلللك مالومللات امليزاايللة وحالللة الولبللات  وملل  أانالللت هللت  الدا

  الاموم املالومات، يصبد الولب مؤهال  لإل الص عليك يف املستونص 

 لدا  و سل     58تااوم التطه لألوادتان من  ل ل)صول على ا  لبات  مسية ل   107، و ن  2019ويف عا    -55
ليلللة  ويتوقلللف اللللرن عللللى هلللت  الولبلللات يف الوقلللت املناسلللب  د جلللة ةبلللكة عللللى  لللوا ر  منظملللات لقليميلللة ونو 

األوادتلان  لبيلة الولبلات املطدملة ملن الاديلد     الت  عللى ، ةملا يف السلنوات السلا طة،  2019األموال  ويف علا   
  ات التمويلللأل   اللللى سلللبيأل املثلللال، يوجلللد  للللب مر  للل  عللللى استاراضلللات يلللة  سلللبب ماوقللل ملللن البللللدام النام 

السياسلات املتالطللة ابلالللم والتدنولوجيلا وام تدللا ، لدللن اللرب مج م  تللوا ر لللك امللوا ن لم عللرب متللروص حلسللاب  
 ، سلل أل  قتصللان الرقملل التنميللة، ممللا حيللد ةثللكا  مللن قد  للك علللى  لبيللة الولللب  ويف  للال الت للا ة ا لدرتوايللة وام 

صد مخ   31،  2020األوادتان، ح  شبام/ رباير    لبا   جرا   طييمات سلرياة مللدذ    21ا أموال، منها   لبا  سرتا
، واصللأل األوادتلللان  لطلل  عللدن متزايللد مللن  لبللات اللللدعم  2019عللا     و للوال امسللتادان للت للا ة ا لدرتوايللة   

السياسلللات الت ا يلللة، واسلللتاراجي سياسلللات  سلللتاراجي ل لللا    تلللأم اما لللما  لى منظملللة الت لللا ة الاامليلللة، وا 
  لبا  قيد النظر  تالا ابستاراضات سياسات امستثما     27ذلك، يوجد  اخلدمات  واب ضا ة لى  

ولسد ال  وة التمويلية، يستدتف األوادتان مصان  متويأل جديدة وآليات متويأل مبتدرة  يف  -56
 متللويال  مللن املؤسسللة الدوليللة ا سللالمية لتمويللأل الت للا ة لللدعم ،  لطللى األوادتللان للمللرة األوى2019عللا  

ك ا سلللالم  مللللدذ امسلللتادان للت لللا ة ا لدرتوايلللة يف الالللراق  ةملللا و نت أملللوال ملللن البنللل  طيلليم سلللري  
للتنمية لتمويأل ن اسة لقليمية عن امست الل الت ا ي ململر الولرق الالا رة للصل)را  الدلربذ  واب ضلا ة 

م  لل  صللأل األوادتللان جهللون  لتاب للة األمللوال مللن الصللندوق الصلليه للمسللاعدة يف التاللاو لى ذلللك، يوا
مل  منظملة األملم املت)لدة للتنميلة   لدام ارنوب  ويناقل األوادتان أي ا   رص    األملوال ابمشلرتاك

ول على الصناعية ومنظمة الص)ة الااملية يف  ال ا اتاج احملل  للمنت ات الصيدماية، من أجأل احلص
، أي اخلربة يف  امت امستثما  اربة شاملة  تصأل ابلوبياة املتداالة  اتاج املست) رات الصيدماية

 دماية والص)ة وامللدية ال درية وسياسة الصناعة الصي

 تعزوز اإل ارة ال ائمة الى النتائج -6 

ةلللز األوادتلللان اهتماملللك يف  الللد وضللل  ل لللا  ا نا ة الطائملللة عللللى النتلللائج ومبانئلللك التوجيهيلللة،    -57
ن  ا نا ة الطائملللة عللللى النتلللائج وامضلللوالص عللللى  نلللا  قلللد ات امللللو    عللللى  وبيلللا مبلللا 2019 علللا 

يف املائلة ملن ملو    األوادتلان  لد يبا  نااليلا   70ابلرصد والتطييم على حنو واٍف  وقد أةمأل أةثلر ملن 
التد يب لاتحة  لربامج ال رعية اخلمسة  ويد أل هتاعلى ا نا ة الطائمة على النتائج، وهم نثلوم  ي  ا

 اهيم الرئيسية املتالطة اب نا ة الطائمة على النتائج على اواق األوادتان  هم مترتك للمبان  وامل 
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و واصأل التااب جهونها الرامية لى  تب  النتلائج املتوسلوة األجلأل والوويللة األجلأل  الد  ن يلت  -58
ة التلللللا   لتلللللابة التدنولوجيلللللا للللللى سلللللبيأل املثلللللال، قلللللا  قسلللللم  يسلللللك الت لللللا  أاتلللللوة التالللللاوم التطللللله   ا

تيات،  دعم من مدتب األم  الاا ،  وض  و ن يت وحدة منوذجية لرصد و طييم  يسك الت ا ة  واللوجس
ة للللز  مللللن  للللر مج متدلللل  الل للللام الو نيللللة لتيسللللك الت للللا ة، لت هيللللز الل للللام  للللا يلزمهللللا لالضللللوالص 

واب ضللا ة ة املسللتمرة علللى  للول سلسلللة النتللائج  ال الرصللد والتطيلليم، والسللماح ابملتا الل  سللؤوليالا يف  لل 
لى ذلك، يطو  الطسم جبمل   يلا ت قائملة عللى النتلائج ملن الالل ن اسلات استطصلائية شلاملة، لرصلد 

  أمثللة التطد  احملرز يف  تلف ارهون املبتولة على مدا  السنة  وللمرة األوى، مل يتمدن الطسم من  ل 
 )سب،  أل قا  أي ا   رصلد جهلون   ة امل ول  هبا يف البلدام املست يدةو يا ت ةمية متالطة ابألاتو

التواصللللية و ااوالللك مللل  الوحلللدات واملنظملللات األالللرذ، أي علللدن استاراضلللات األقلللرام والتلللداالت يف 
 املناسبات الت  طيمها منظمات أارذ 

  النتللائج لرصللد األنا  مللن أجللأل ماارللة الث للرات يف  تبلل ويطللو  األوادتللان  وضلل  اظللا  مؤقللت  -59
هلللا، اسلللتباقا  لل)لللأل الطلللائم عللللى اظلللا  أوموجلللا عللللى اولللاق األماالللة الااملللة لألملللم وا  لللالم عنهلللا و طامس

املت)دة  وعلى مدذ السنوات األ    املاضية، ةام أحد الت)دايت الرئيسية  يما يتالا اب نا ة الطائمة 
نا ة تلللائج ولا لللاذ   ولن لللاح  ن يلللت ا  احللللوا ز لإل لللالم املنلللتظم والتلللامأل علللن النعللللى النتلللائج هلللو  لللو ك

 الطائمة على النتائج م  د من اظا  قائم على  دنولوجيا املالومات لرصد األنا  وا  الم عنك 

 تعميم مراااة املنظور اجلنساين -7 

ظو  ارنساك، أصلب)ت املسلاواة    أل ارهون املبتولة على مدذ سنوات يف  ازيز  اميم املن -60
ام  صلل ة متزايللدة يف  صللميم أاتللوة التاللاوم التطلله لألوادتللان   املللرأة اقتصللاناي  ياللد  لل  ارنسلل  ومتدلل 

و ن يتها، وةام لباأل ارهون وثك ابل األ يف وضل  السياسلات عللى أ جي الواقل    اللى سلبيأل املثلال، 
التنمية هداف من أ 5ن الرقم   رةيزا  ااصا  على حتطيا امخدف يرةز  ر مج الت ا ة ا لدرتواية وامقتصا

يسلللاى لى حتديلللد وسلللد الث لللرات يف متلللايز اسلللتيااب املالللا ف الرقميلللة وال وائلللد احملططلللة  للل  ، و املسلللتدامة
النسلللا  والرجلللال  وملللن األمثللللة عللللى ذللللك مبلللان ة الت لللا ة ا لدرتوايلللة للملللرأة، اللللت للللدف لى متدللل  

مقتصلللان  طريلللر اة لى ذللللك، يت لللمن "يف اجمللللال الرقمللل  يف البللللدام الناميلللة  اب ضلللا   ائلللدات األعملللال
"  يلللا ت وحتلللليالت آاث مهلللا عللللى البللللدام الناميلللة -اسلللت)داث الطيملللة واغتنامهلللا  :2019الرقمللل  لالللا  

 عنثية الب) املسائألمصن ة، و تمأل التطييمات السرياة ملدذ امستادان للت ا ة ا لدرتواية الاديد من 
ج أي للا  مؤشللرات جنسللااية واسللتربدامها  و  للمن الللرب ماللوص ارللن  واحلصللول علللى اخلللدمات الرقميللة 

حملللدنة يف ل لللا  اتائ لللك ملللن أجلللأل الوقلللوف عللللى التطلللد  احمللللرز يف  لللال املسلللاواة  للل  ارنسللل  امللللر بط 
 ابلت ا ة ا لدرتواية وامقتصان الرقم  

املماثلة يف    على مراعاة مبان  متد  املرأة وغكها من املاايك   ولتت ي  وةامت  رويج امستثما   -61
رتا ي يات اسلتهداف املسلتثمرين و طيليم ا اث  ا منائيلة لاملهلا، يلدمج  لر مج  لرويج امسللتثما    صلميم اسل 

،  2019و يسك   ص ة متزايدة  ادا  جنساايا  يف أاتوتك املتالطة  بنا  الطد ات   الى سلبيأل املثلال، يف علا   
أ ريطيا جلسات عن مدذ وثك  الدا ييب و اعة شرق    أان جت يف حلطات ن اسية لقليمية يف منوطة الب)ر 

أاتللوة امسلللتثما  واألعمللال يف املسلللاواة  للل  ارنسلل  ومتدللل  املللرأة  وقلللد أنت ارهلللون املبتولللة عللللى ملللر  
حلطللللة ن اسللللية    2017او مرب  / السللللن  لى اتللللائج ملموسللللة   الللللى سللللبيأل املثللللال، عاطللللدت يف  تللللرين الثللللاك 

يف عمللأل وةللامت  للرويج امسللتثما ، و طللو  وةالللة    تدامة التنميللة املسلل اج أهللداف   تللأم ةي يللة لنملل لألوادتللان  
 للرويج امسللتثما  يف ةوسللتا يدا ا م،  اللد متللا ةتها يف احللطللة الد اسللية،  تطيلليم أاتللوتها ولعللدان  طللا ير  

   5، منها امخدف  أهداف التنمية املستدامة من    عنها  ا يتماشى م  أ  اة أهداف حمدنة 
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 جية التعاون الت ألاسرتاتي -8 

، لى أماالللة امو الللدو ة التن يتيلللة الثامنللة والسللتك 550 لللب  للل  الت للا ة والتنميلللة، يف مطللر    -62
األوادتللان "لعللدان متللروص اسللرتا ي ية لتااواللك التطلله ابلتتللاو  ملل  اجملموعللات ا قليميللة، و للد  مناقتللة 

للللدول األع لللا   تلللأم   األوادتلللان مللل  اوقلللد  تللاو   2020يللة يف نو ة لل رقلللة الاامللللة"  ااطلللد يف علللا  أول
 لل رقة الااملة  الثماا اسرتا ي ية جديدة للتااوم التطه، وست ري املناقتة األولية يف الدو ة 

 اإلسهام يف حت يق االتساق الى نواق منظومة ا مم املتحدة -ابء 

ة    اجملموعة املترتة رص ال و  على لسهامات األوادتان الرئيسية يف  ازيز نو  يسلط هتا ال -63
وةللامت األمللم املت)للدة واملانيللة ابلت للا ة والطللد ات ا اتاجيللة يف سللياق لصللالح منظومللة األمللم املت)للدة 

موعللة ا منائيللة كااظللر ا  للا ا،  للا يطللو   للك مللن عمليللات علللى الصللاد الللو ه وا قليملل  والاللامل   واجمل
)لدة للتنميلة املسلتدامة واقلرتاح  لرامج موعلة األملم املتاملترتةة آلية  االلة لتنسليا متلا ةة الوةلامت يف  
 مترتةة متسطة  تأم الت ا ة والط ااي املتصلة هبا 

 سهامات ا ون تا  الرئيسية يف سياق إصالح منظومة ا مم املتحدة اإلمنائيةإ 

األمللللم األمللللا  يف عمليللللة ا صللللالح، ملللل  متدلللل  منسللللط  اوللللوة هامللللة لى  2019عللللا   شللللدأل
ضللللوالص  للللدو  أةللللرب، و توقاللللات جديللللدة مللللن الوةللللامت غللللك املطيمللللة مثللللأل املطيملللل  مللللن اماملت)للللدة 

األوادتلللان، وم سللليما  يملللا يتاللللا ابم لللرام واملتلللا ةة يف عمليلللات الت)ليلللأل الطولللري املتلللرتك ول لللا  
ألوادتان يف صياغة عملية ا صالح ولعدانها منت البدايلة، ا ا رمطوري  وقد التااوم على الصايد ال

 د من األ رقة الااملة، مما مسد  ورح آ ا  الوةامت غك املطيمة يف املناقتة وشا ك يف الادي

،  دأ األوادتلان مبلان ة متلرتةة مل  مدتلب األملم املت)لدة للتنسليا ا منلائ  هبلدف لي لة  2019ويف عا   
  املنسط  املطيم   وآلية لت اعأل األوادتان على حنو يتسم ابملرواة وال االية والد ا ة م  اظا  ي ات موا ية واض)ة  

للتواصلأل  ل  األوادتلان وغلك  ملن  ، وستتلمأل منلا ر  2020على املستوذ الطوري  وستن  ز هت  املبلان ة يف علا   
 ن اسية شبدية للمنسط  املطيم   الوةامت غك املطيمة واملنسط  املطيم ، وةتلك نو ات  د يبية وحلطات  

ةة  لللل  وةللللامت األمللللم املت)للللدة واملانيللللة ابلت للللا ة ويف هللللتا السللللياق، أثبتللللت اجملموعللللة املتللللرت 
ة للتااوم    الوةامت، حيل  طد  متو ة سياسا ية متداملة والطد ات ا اتاجية أهنا آلية  ر ة و ترب 

 احتياجات املست يدين  تو ك اربة  ريدة مترتةة     لدا ، و ليب  30على الصايد الطوري يف أةثر من  
  امقتصاني، م  يسات الت ا ية وما يتصأل هبا من ق ااي الطد ة ا اتاجية والتنو الوةامت  تأم السيا

مسامهات ةبكة من الوةامت غك املطيمة وملن مطلا  الوةلامت  وملن املتوقل  أم  سلتمر اجملموعلة  طدي 
 ص  دو  ها   اد لصالح منظومة األمم املت)دة ا منائية املترتةة يف امضوال

علدنا  ملن امجتماعلات الدااليلة للملو      العهلم عللى ا صلالح و ازيلز التالاوم  واظلم األوادتلان  
اب وة اللة املتلا ةة املثللى يف ل لا  األملم املت)لدة للتالاوم ملن أجلأل التنميلة املسلتدامة  وسلي ري  نظليم     التا 

    أجأل لعدان مو    املتا ي  لعدانا  أ  أل لاالقات الامأل م  املنسط  املطيم  د يب من  

اسلت انة املنسلط     ، اسلا األوادتلان مل   موعلة األملم املت)لدة للتنميلة املسلتدامة لد اللة 2019ويف عا   
 ملستوذ الطوري  ةاملة من ارب ك يف  ال املتو ة السياسا ية املتداملة يف عمليالم على ا   املطيم  است انة  

نلللة امستتلللا ية لصلللندوق األملللم ، ناعللل  األوادتلللان لى املتلللا ةة ةا لللو يف الل 2020ويف علللا  
 أاتلأها األمل  الالا  لألملم املت)لدة للدعم والتاايف من آاث هلا، اللت 19-املت)دة ملواجهة جائ)ة ةو يد

 ا منائية الت  سببها ارائ)ة البلدام املنرب  ة واملتوسوة الداأل يف الت لب على الت)دايت الص)ية و 
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البللدام اللت اضلولات  يهلا اجملموعلة املتلرتةة  ل  أمسلا   وعلى الصايد الو ه،  لرن  يملا يلل  -64
 :2019وةامت األمم املت)دة واملانية ابلت ا ة والطد ات ا اتاجية  امليات يف عا  

، جلللز  الطملللر،  هو يلللة لثيو يلللا، أا لللوم :أ ريطيلللا كشلللرق، ووسلللط، وجنلللوب، وغلللربا كأا 
 تطر؛و و، مدغ نزاايا املت)دة،  واادا، زامبيا، ةا و  كني، ليس

 مصر؛ :الترق األوسط ونال أ ريطيا كبا 

أ  ااسلللللتام، ابةسلللللتام،  لللللن النيل،  لللللواتم،  هو يلللللة مو  :آسللللليا واحملللللليط امخلللللان  كجا 
 الدنطرا ية التابية، الص ،  ييت   ، ميامنا ، ايبال؛

أذ  ي للللللللام، أ مينيللللللللا، ألباايللللللللا، أوز دسللللللللتام،  لللللللليال وا،  :و واب وآسلللللللليا الوسللللللللوىأ كنا 
 رةيا، اربأل األسون،  هو ية مولدو ا، جو جيا، صر يا، ةازااستام؛ةمااستام،   ر 

 أو وغواي  :أمريدا الال ينية والب)ر الدا ييب كهلا 

قليميلل  ملدتللب األمللم املت)للدة وعلللى الصللايد ا قليملل ،  تصللأل اجملموعللة املتللرتةة ابملللديرين ا  -65
الة لمدااية  بلانل أ  لأل املما سلات احمللدنة م ا قليمية، لد للتنسيا ا منائ  واملنسط  املطيم  والل ا

يف  األ البلدام أو املنا ا، مثأل شلراةة األوادتلان  تلأم  يسلك الت لا ة مل  الل نلة امقتصلانية ألو واب 
لى الصايد ا قليم   ويف أ ريطيا، واصلت اجملموعة املترتةة  طدي يف أو واب وآسيا الوسوى، و درا ها ع

يف سلللياق مبلللان ة ا  لللا  امسلللرتا ي   ا قليمللل  ملنوطلللة الب)لللكات الدلللربذ يف  2019ة يف علللا  املسلللاعد
منظملة األغتيلة والز اعلة لألملم املت)لدة و أ ريطيا، حيلل عملأل األوادتلان و لر مج األملم املت)لدة ا منلائ  

 اارة الاالقة    التنمية والتؤوم ا اسااية ماا  مل

  مبللان ات ذات صلللة للتاريللف ابملسللاعدة الللت واصللأل األوادتللان وضلل وعلللى الصللايد الاللامل ،  -66
وقد  األوادتان، استنانا  لى شراةتك الوويلة األمد    2030 طدمها اجملموعة املترتةة يف سياق اوة عا   

ا  يف نو ات ن اسية عن السياسة الت ا ية  ةما عزز األوادتان شراةتك م  منظمة الت ا ة الااملية، عروض
الطلا  حماضلرات ة لز  ملن  لر مج ن جلة املاجسلتك يف لنا ة التنميلة يف املرةلز  ظملة الاملأل الدوليلةمل  من

 الدو  للتد يب يف  و ينو ايواليا 

 االستنتاجات وآفاق املست ب  -رابعاا  

أل من املصان  الرئيسية،  لل  موص موا ن صنانيا األوادتان امست مااية اظرا  مسرتجاص التموي -67
ةمللا حللا ا ل للا  الن طللات علللى    1995، وهللو أعلللى مبلللل منللت عللا  2019مليللوم نوم  يف عللا   46

مليوم نوم    43,7مليوم نوم ، وهو أقأل  طليأل من الت وة الت  ل ت    43,3مستوذ مر   ، حيل  لل  
 22,7قلد   على وجك اخلصوص،  ل لت الن طلات املتصللة أبقلأل البللدام منلوا  مبل لا  ةبلكا  و   2018يف عا  

وألول مللرة، ةلام أةثللر مللن اصلف  مللوص ا طلات التاللاوم التطلله لألوادتلان موجهللا  لللدعم  مليلوم نوم  
 أقأل البلدام منوا  

تطلللله لألوادتللللان علللللى  باللللل الللللزاينة يف املللللوا ن اخلا جللللة عللللن امليزاايللللة املربصصللللة للتاللللاوم الو  -68
عللى امللاحن   ملستطبأل الطريب، حيل سليتا التت ي ، غك أم هت  املوا ن من املرجد أم  نرب أل يف ا

اللو ه عللى الصلايد امقتصلانية  -ختصيا املزيد من امللوا ن لتلبيلة امحتياجلات الصل)ية وامجتماعيلة 
دتلللان أم يتلطلللى املزيلللد ملللن  لبلللات ويف الوقلللت ا سلللك، يتوقللل  األوا " 19-يف أعطلللاب جائ)لللة "ةو يلللد

   ر ت ةثكا  من ارائ)ة الااملية  يما من البلدام ال اي ة التالتااوم التطه من البلدام النامية، وم س
امقتصلانية،  لدأ األوادتلان، ابلتالاوم الوثيلا  - وملساعدة البلدام النامية على ماارلة ا اث  امجتماعيلة
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املتلللا ي  الصللل رذ  :تن يلللت  الللأل املتلللا ي  يف اجمللللامت التاليلللة ت)لللدة، مللل  ةيلللا ت أالللرذ يف األملللم امل
متويلأل مسلتدا  ملن امللاحن   لوا ر نطأل والر ط الت ا ي؛ ومتويأل التنميلة  و وال ؛ ي  الص كة واملتوسوةواملتا
حاسلللم األمهيلللة لدللل  يلللتمدن األوادتلللان ملللن  طلللدي التالللاوم التطللله يف أواالللك للترب يلللف ملللن التلللأثك أملللر 
 امقتصاني لل ائ)ة يف البلدام النامية  - جتماع ام

دة للتنميلة املسلتدامة، متلا ةة  ةامللة  ك ع وا  يف  موعلة األملم املت)ل ويتا ك األوادتان،  وص -69
يف لصلللالح منظوملللة األملللم املت)لللدة ا منائيلللة، رالللأل  ااوالللك التطللله أةثلللر مال ملللة  ل لللرجي حتطيلللا أهلللداف 

، سيواصللأل األوادتللان حتسلل  أنا  2019ى ا اللازات الللت حتططللت يف عللا    واسللتنانا  لالتنميللة املسللتدامة
 طللدي  للد يب عمللل  ملللو    املتللا ي   :امت التاليللة  وجللك اللاصوم التطلله،  رتةيللز جهللون  يف اجمللل التاللا

 تأم ا صالح واااداسا ك على التااوم التطه لألوادتان؛ واستدتاف النلاهاج ال  للى لالسلت انة ملن 
ستدامة،  ا يف تمويأل املتاحة على الصايد الطوري، مثأل الصندوق املترتك ألهداف التنمية املمصان  ال

موعللة املتللرتةة  لل  وةللامت األمللم املت)للدة واملانيللة ابلت للا ة والطللد ات ا اتاجيللة؛ ذلللك مللن اللالل اجمل
طيملل  ملتللا ةة و ازيللز التنظلليم الللداال  مللن أجللأل حتسلل   لبيللة الولللب املتزايللد مللن مدا للب املنسللط  امل

 على الصايد الطوري  األوادتان يف ختويط و ن يت أاتوة األمم املت)دة ا منائية

    


