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استتتتتتعراط نلتتتتتطة التعاول التضني التي األتتتتتطلو موا األون تاد و م
األنلطة
موجز
أثر تفشي ي ي ي ي ي ييي مر

فورود ورونيا

وفويد )19-على أنشي ي ي ي ي ي يقية الونياون الو ني ل ون ويا في

عام  .2020وشييتدك م من الموار الرارجة عن الموزانية والنف اك النامة انرفاضييا ملحوظا .وبند أن

سيلم ملمو الومويم لنينا ا األون وا اتسيونمانية ألنشيقة الوناون الو ني رقما تاريريا في عام ،2019
انرفض هذا الومويم بنسي ي ي ي ي ي ي ة  28في المائة من سي ي ي ي ي ي يينة لى أ ر  ،ليني ي ي ي ي ي ييم لى  33,3ملوون وتر،

وهو مس ي ييوو قريا من الرقس المس ي ييلم في عام  .2018وانرفض جمالي نف اك أنش ي ييقة الوناون الو ني

ل ون ويا بنسي ي ي ي ي ي ي ية  19في الميائة ليني ي ي ي ي ي ييم لى  35,0ملوون وتر في عام  ،2020بنيد أن ق ا أعلى

مس ييوو في عام  .2019وقد أثرك تدابور اإلغالق الناجمة عن اللائحة وال وو المفروض يية على الس ييفر
أيما تأثور على تنفوذ أنشقة الوناون الو ني وصياغة مشاريع جد دة.

وفي مواجتة هذه الحالة غور المسييبوقة ،قام األون وا بوند م برناما النمم س يرينا وأعقى األولوية

للمسي ي ي يياعدة الو نية الموني ي ي ييلة بلائحة وفود 19-من أجم اتسي ي ي ييولابة بفنالية أل ثر اقوياجاك البلدان النامية

لحاقا ،وت سيما الملموعة الضعيفة من البلدان الوي تضررك أيما ضرر من اللائحة ،واعومد ذلك أسالوا

ل ورونية أو مرولقة في ت ديس الردماك اتس ي ييوش ي ييارية وأنش ي ييقة بناء ال دراك ،بغية الورفيف قدر اإلمكان من

األثر السي ي ييلبي لل وو المفروضي ي يية على السي ي ييفر على أنشي ي ييقو الونفوذية .وعالوة على ذلك ،عمم األون وا عن
ثا مع ياناك األمس الموحدة األ ر من أجم الون ي ي ييد ألزمة وفود 19-في طار أ اء موقد ،بأس ي ي ييالوا

منتا مساهمة ملحوظة في قساب األمس الموحدة للونمية للوند للائحة وفود.19-

وفي عام  ،2021ت تزال مش ي ي ي يياريع الوناون الو ني ل ون وا توأثر بتذه اللائحة .ولمس ي ي ي يياعدة

البلدان النامية على الونافي بش ييكم أفض ييم من اللائحة وتسي يريع وتورة تح وا أهدا

الونمية المس ييودامة،

ي وم األون وا بوني يميس وتنفوذ مش يياريع المس يياعدة الو نية بن ييورة مرنة وسي يرينة ومبو رة ،ويواص ييم تر وز
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جتو ه على الووج نحو تح وا النويائا ومراعاة الليانا اللنسي ي ي ي ي ي يياني في الونياون الو ني ،ميا واصي ي ي ي ي ي ييم

مشي ي يار و النشي ي ييقة في عملية صي ي ييالد األمس الموحدة ،بما في ذلك من الل الملموعة المشي ي ييور ة بون
و اتك األمس الموحدة والمننية بالولارة وال دراك اإلنواجية.
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مضدمة
-1

أعد هذا الو رير من أجم تيسور اتسون ار

السنو الذ يلري مللس الولارة والونمية لسياساك

أنش ي ييقة الوناون الو ني الوي يض ي ييقلع بتا األون وا  .وس ي ييي دم هذا الو رير لى الفرقة الناملة المننية بالرقة

البرناملية واأل اء البرناملي لغر
ل قكام المنن ي ي ييو

اس ي ي ييون ار

أنش ي ي ييقة الوناون الو ني الوي يض ي ي ييقلع بتا األون وا  ،وف ا

علوتا في الف رة  220من اتفاق أ ار وفي س ي ي ييلس ي ي ييلة من الم رراك الوي اترذها مللس

الوليارة والونميية بون عيامي  2008و .2020ويوصي ي ي ي ي ي ييي مللس الوليارة والونميية في هيذه الم رراك ،بي يليا

تفاعم أ ثر تنظيما بون أمانة األون وا واللتاك المسي ي ييوفودة والمانحة المحوملة في طار الفرقة الناملة الوي
تشكم اآللية الرئيسية للوشاور بون الدول األعضاء بشأن جميع مسائم الوناون الو ني.
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وينر

هذا الو رير لمحة عامة عن أنشي ييقة الوناون الو ني الوي اضي ييقلع بتا األون وا وتمويلتا

في عييام  .2020وي ييدم هييذا الو رير تحلوال لالتليياهيياك الرئيسي ي ي ي ي ي يييية في تمويييم هييذا الونيياون وتنفوييذه ويبرز

اإلجراءاك الرئيسييية الوي اترذها األون وا من أجم تحسييون كيكم الوناون الو ني وأ ائ  .وي دم أيضييا بنض

األمثلة اللودة والدرود المسوفا ة .وينوتي الو رير باسونواجاك وم ورقاك من أجم المضي قدما.
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وفي طار ملموعة األمس الموحدة للونمية المس ييودامة ،واص ييم األون وا الدعوة لى ما الو اتك

غور المقيمة في طار األمس الموحدة للوناون من أجم الونمية المس ييودامة على الن يينود ال قر  ،والى زيا ة
الوأ ود على ور المساعدة الوي ت دمتا األمس الموحدة في ملال الولارة والملاتك ذاك النلة بالولارة.

ول -مصادر التم
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تمول أنشقة الوناون الو ني الوي يضقلع بتا األون وا من مندرين رئيسون هما:
أ)

اتس ي ييونمانية من ف ار

تمويم الني يينا ا اتسي ييونمانية ،ويشي ييور لى الموار المالية الم دمة لني يينا ا األون وا

الحكوماك ،واتتحا األوروبي ،ومنظومة األمس الموحدة والمنظماك الدولية األ ر ،

ومن مانحون من ال قاعون الرا
ب)
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والنام؛

برناما األمس الموحدة النا

للوناون الو ني وقساب األمس الموحدة للونمية.

ويش ي ييمم الومويم اإلجمالي للن ي يينا ا اتس ي ييونمانية المس ي يياهماك الوي ول اها األون وا في طار م ا رة

"توقود األ اء" لدعس البراما المشور ة الوي تنفذها الملموعة المشور ة بون و اتك األمس الموحدة والمننية بالولارة

وال يدراك اإلنوياجيية .ونظ ار ألهميية الملموعية المش ي ي ي ي ي ييور ية بون الو ياتك في عيا ة تنظيس منظومية األمس الموحيدة

اإلنمائية من أجم عس قة عام  2030للونمية المسيودامة عما أفضيم ،يسيونر

الفر جيس من الفنيم األول

تحد دا المنلوماك المونل ة بوص ي ي ي ييول األون وا لى آلياك الومويم في طار م ا رة "توقود األ اء" .والمس ي ي ي يياهماك

الم يدمية لى برنياما األمس الموحيدة للموظفون الفنوون المبويدئون غور ميدرجية في موار الني ي ي ي ي ي ينيا ا اتس ي ي ي ي ي ييونميانيية

ل ون وا  ،وانما هي منروضة بشكم منفنم في الفر ال من الفنم األول.

لف -م ارد الصناديق الستئمانية
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ظم الومويم القوعي لى الن ي يينا ا اتس ي ييونمانية ،وهو أهس من ي ييدر لومويم الوناون الو ني ل ون وا ،

وسييس بو لا شييد د .وبند أن سييلم الومويم اإلجمالي للنيينا ا اتسييونمانية ل ون وا رقما تاريريا بلغ  46ملوون
وتر في عام  ،2019انرفض بنسي ة  28في المائة ،لينييم لى  33,3ملوون وتر في عام  ،2020وهو مسييوو

قريا من مسيوواه في عام  2018الشيكم  .)1ويرجع هذا اتنرفا

أسياسيا لى تراجع ت يسيوتان ب في الومويم

من منيدرين ،وهما البلدان النامية والبلدان الوي تمر اقونيا اتتا بمرقلة انو الية ،ومنظومة األمس الموحدة والمنظماك

الدولية األ ر  .بود أن البلدان المو دمة واصلت تنزيز عمتا للوناون الو ني الذ يضقلع ب األون وا .
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الشكم 1

مصادر م ارد الصناديق الستئمانية لألون تاد2020-2016 ،
بآت

الدوتراك)
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البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية
منظومة األمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى

2017

2016

البلدان المتقدمة
االتحاد األوروبي
جهات مانحة من القطاعين العام والخاص

مالقظة :ت يشي ييمم الملمو المسي يياهماك الم دمة لبرناما األمس الموحدة للموظفون الفنوون المبودئون .وجزء بور من الومويم الوار

من البلدان النامية والبلدان ا لوي تمر اقونييا اتتا بمرقلة انو الية ينومد على الومويم الذاتي ويمكن أن وأتى ،على سييبوم

المثال ،من عائداك ال رو

أو ا لت اك الم دمة من المؤس يس يياك المالية الدولية ل نش ييقة في البلدان الوي قدمت الومويم

انظر  ،2/Add.311TD/B/WP/اللدول .)15
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وارتفنت مسي ي ي يياهماك البلدان المو دمة في الني ي ي يينا ا اتسي ي ي ييونمانية ل ون وا للسي ي ي يينة الثالثة على

وقد أ

ارتفا مسياهماك البلدان المو دمة ،لى جانا ترفيض جمالي الومويم القوعي ،لى زيا ة قنية

الووالي ،لونيم لى  12,2ملوون وتر في عام  ،2020وهي زيا ة بنسي ة  4في المائة م ارنة بنام .2019

البلدان المو دمة من ملمو موار الن يينا ا اتس ييونمانية ،لون ييم لى  37في المائة في عام  ،2020وهو

أعلى مسييوو منذ عام  .2011وأس يتمت تسيينة بلدان مو دمة في النيينا ا اتسييونمانية ،و از ك س ي نة منتا
مسي ي يياهماتتا في األون وا م ارنة بنام  .2019وأسي ي ييتمت ألمانيا وسي ي ييويس ي ي ي ار وهولندا بأ ثر من ثالثة مال ون

وتر في الوناون الو ني ل ون وا  ،بوصي ي ييفتا أ بر ثالثة بلدان مو دمة مسي ي يياهمة في عام  .2020وشي ي ييكلت

مساهماك هذه البلدان الثالثة منا نس ة  82في المائة من ملمو مساهماك البلدان المو دمة في األون وا .
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ومن قوث ملمو المسيياهماك المو ار مة على مد األعوام الرمسيية الماضييية ،انت ألمانيا وسييويس ي ار

أ بر بلد ن مانحون من بون البلدان المو دمة ،ذ س ي ي يياهمت م منتا بما زيد على  11ملوون وتر الش ي ي ييكم .)2

وتلوتما هولندا الوي س ي ي ييللت مس ي ي يياهماك مو ار مة تبلغ قيموتا  8,4مال ون .وفي عام  ،2020وجتت مس ي ي يياهماك

البلدان المو دمة بش ي ييكم أس ي يياس ي ييي نحو ملاتك مثم ارة الد ون ،والولارة اإلل ورونية ،واتقون ي ييا الرقمي،
واتس ي ي ييوثمار من أجم الونمية ،وا ارة اللمارج ،والولارة المس ي ي ييودامة والبونة ،وتيس ي ي ييور الولارة ،والودابور غور

اللمر ية ،والولارة والشؤون اللنسانية ،وبرناما الودريا من أجم الولارة.
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وبلغ ملمو الومويم الوار من البلدان النامية والبلدان الوي تمر اقونا اتتا بمرقلة انو الية 11,5

ملوون وتر ،منرفضيا بنسي ة  50في المائة م ارنة بالرقس القياسيي الذ بلغت قيمو  22,8ملوون وتر في

عام  ،2019ويرجع ذلك بدرجة بورة لى انرفا
4

المساهماك في برناما النظام اآللي للبياناك اللمر ية.
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ولما انت المشي ي يياريع الموني ي ييلة بالنظام اآللي مرت قة أسي ي يياسي ي ييا بأنشي ي ييقة مودانية ،تأثر تنفوذ هذه المشي ي يياريع

وصياغوتا تأث ار بو ار بال وو المفروضة على السفر الناتلة عن جائحة وفود .19-ونويلة لذلك ،انرفضت

قني يية البلدان النامية في ملمو موار الني يينا ا اتسي ييونمانية من  50في المائة عام  2019لى  35في

المائة عام  .2020وألول مرة منذ عام  ،2011انرفض الومويم الوار من البلدان النامية والبلدان الوي تمر
اقونا اتتا بمرقلة انو الية لى ما ون المساهماك الوار ة من البلدان المو دمة.

الشكم 2

مسا مات البلدال المتضدمة والنامية المانحة الرئيسية المتراكمة
بآت
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2019

2018

السويد
2017

هولندا

سويسرا

ألمانيا

2016

وتليدر اإلشي ي ي ي ي ي ييارة لى أن  74في الميائية من الوموييم الوار من البليدان النياميية والبليدان الوي تمر

بمرقلة انو الية قد ني ي ي

ل نشي ي يقة اللارية في بلدانتا ولمنفنوتا الراصي ي يية ،تسي ي يييما لونفوذ براما النظام

اآللي للبياناك اللمر ية  61في المائة) و ذلك نظام ارة الد ون والوحلوم المالي  9في المائة) .ونسي ي ي ي ي ة
س ي ي ي ي ي ي نة عش ي ي ي ي ي يير في المائة من الومويم الوار من البلدان النامية  1,9ملوون وتر) انت تتد

لى عس

الوناون الو ني ل ون وا الذ س ييوس ييوفود من البلدان النامية األ ر  .وض ييمن هذه الفنة ،ظلت الن ييون الوي
ارتفنت مس ي ي ي ي ي يياهموتا من  0,55ملوون وتر في عام  2019لى  1,03ملوون وتر في عام  ،2020أ بر

البلدان النامية المسياهمة .وتلوتا الممل ة النربية السينو ية الوي سياهمت بمبلغ  0,68ملوون في عام 2020
من أجم تنفوذ مشي ي ي ييرو تد

لى ت ويس الو اليف اتقوني ي ي ييا ية الوي وحملتا الشي ي ي يينا الفلسي ي ي ييقوني بسي ي ي ييبا

اتقوالل .وأسييتمت بربا ود  0,23ملوون وتر) واإلماراك النربية الموحدة  0,85ملوون وتر) بالنس ي ة

المو قية ال الغة  9في المائة من أجم اسيوضيافة الدورة الرامسية عشيرة لمؤتمر األمس الموحدة للولارة والونمية
ومنود اتسوثمار النالمي الذ
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نظم األون وا  ،وأسبو الولارة اإلل ورونية األول آلسيا ،على الووالي.

وبلغت المسيياهماك الوار ة من اتتحا األوروبي  3,4ملوون وتر في عام  ،2020مسييللة بذلك

تراجنا بنس ي ي ي ي ي ي ة  5في المائة عما انت علي في عام  ،2019ول نتا ت تزال أعلى بنس ي ي ي ي ي ي ة  50في المائة
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م ارنة بمووس ي ييم الومويم الم دم في الفورة  .2020-2016ووجتت هذه المس ي يياهماك أس ي يياس ي ييا لدعس البرناما

المش ي ي ي ييورج بون األون وا واتتحا األوروبي لفائدة أنغوت و ذلك مش ي ي ي يياريع نظام ارة الد ون والوحلوم المالي
القفيف في

والنظييام اآللي للبيييانيياك اللمر ييية وتيسي ي ي ي ي ي ييور األعمييال الولييارييية .وعلى الرغس من اتنرفييا

مسيياهماك اتتحا األوروبي ،ارتفنت قنييو من ملمو موار النيينا ا اتسييونمانية من  8في المائة في

عيام  2019لى  10في الميائية في عيام  ،2020وذليك بسي ي ي ي ي ي يبيا اتنرفيا

النيام في موار الني ي ي ي ي ي ينيا ا

اتسييونمانية .وأسييتس اتتحا األوروبي والدول األعضيياء اي منا بمبلغ  11,8مال ون وتر لفائدة األون وا ،
وهو ما يمثم نس ة  35في المائة من ملمو موار الننا ا اتسونمانية ل ون وا .
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وبس ي ييبا انرفا

المس ي يياهماك الوار ة من منظماك ولية أ ر  ،مثم الس ي ييوق المش ي ييور ة لش ي ييرق

أفريقييا واللنوب األفري ي ومنظمية النالمية الولياريية لشي ي ي ي ي ي ييرق أفريقييا ،تراجنيت مسي ي ي ي ي ي يياهمياك منظومية األمس
الموحي ييدة والمنظمي يياك الي ييدوليي يية األ ر من  7مال ون وتر في عي ييام  2019لى  4,5مال ون وتر في

عام  ،2020وهو تراجع بنسي ة  36في المائة .وبالنسي ة لتذه الفنة ،سيللت أيضيا قنيوتا في ملمو موار

الننا ا اتسونمانية اتلاها نزوليا ،ذ انرفضت من  15في المائة في عام  2019لى  13في المائة في

عام  .2020وض ي ي ي ي ي ييمن هذه الفنة ،ظلت منظمة النالمة الولارية لش ي ي ي ي ي ييرق أفريقيا أ بر مس ي ي ي ي ي يياهس ،ذ بلغت
مساهموتا  1,5ملوون وتر في عام .2020
-13

وفي عييام  ،2020ارتفع الومويييم الوار من ال قيياعون الرييا

أ ثر من ضي ي ي ي يين

والنييام لى  1,6ملوون وتر ،أ

مبلغ هذا الومويم في عام  .2019وأسي ي ي ي ييتس ذلك في زيا ة قني ي ي ي ييوتما من ملمو موار

النيينا ا اتسييونمانية من  2في المائة في عام  2019لى  5في المائة في عام  ،2020وهي أعلى نس ي ة

منذ عام  .2001و عمت هذه المس ي يياهماك عدة مش ي يياريع ،بما في ذلك مش ي ييرو وض ي ييمن نظاما قائما على
ت نية س ييلس ييلة ال وم لوس ييوية المنازعاك عبر اإلنورنت ،تمول ملموعة طريا الحرير الن ييونية؛ ومش ييروعون،

أقدهما عن نظام اللوائح الونظيمية اإلل ورونية واآل ر عن النظام اآللي للبياناك اللمر ية ،تمولتما الو الة

الفرنسيية للربرة الو نية الدولية؛ ومشيرو عن م ا رة أسيواق األوراق المالية المسيودامة تدعم مؤسيسية اتتفاق

النالمي؛ ومشيياريع تدريا في ملال الموانف في طار برناما الودريا الولار بومويم من سييلقاك الموانف

في عدة بلدان.

باء -مرنامج األمم المتحدة العادي للتعاول التضني وحساب األمم المتحدة للتنمية
-14

تدرج الموار المرن ين يية ألنش ييقة الوناون الو ني في طار برناما األمس الموحدة النا

للوناون

الو ني وقس ي ي ي يياب األمس الموحدة للونمية ،وير ذلك في ال ابون  23و 35على الووالي من الموزانية البرناملية

ل مس الموحدة .وفي عام  ،2020بلغ ملمو النف اك في طار برناما األمس الموحدة النا

للوناون الو ني

وقس ي ي ي يياب األمس الموحدة للونمية  3,8مال ون وتر ،مس ي ي ي ييلال بذلك انرفاض ي ي ي ييا بنسي ي ي ي ي ة  6في المائة م ارنة

بنييام  .2019وعلى الرغس من هييذا اتنرفييا

القفيف ،ارتفنييت قن ي ي ي ي ي ي يية هيذه النف يياك من ملمو نف يياك

الوناون الو ني لتذه الفنة من  9في المائة في عام  2019لى  11في المائة في عام .2020
-15

وبلغ ييت النف يياك في ط ييار برن يياما األمس الموح ييدة الن ييا

للون يياون الو ني في ع ييام  2020م ييا

ملموع  1,46ملوون وتر ،مسيللة بذلك زيا ة قدرها  3في المائة م ارنة بنام  ،2019و نينيت أسياسيا
للردماك اتسيوشيارية والودريا .ومثلما ان علي الحال في الماضيي ،ف ن الموار ذاك النيلة بالودريا في
طار البرناما النا

للوناون الو ني اسي ي ييوردمت أسي ي يياسي ي ييا لومويم ورة األون وا الد ارسي ي ييية بشي ي ييأن المسي ي ييائم

الرئيس ي ييية المونل ة بلدول األعمال اتقون ي ييا

الدولي ،الوي تنر

باس ي ييس الدوراك الم ررة في الف رة .166

وفي عام  ،2020نظمت بنلاد ورة قليمية وثالث وراك قنورة للمندوبون في جنيف.
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وقس ي ي ي يياب األمس الموحدة للونمية هو برناما هام من براما األمانة النامة ل مس الموحدة في ملال

تنمية ال دراك .ويسيياهس في تحفوز الربرة الفنية المعيارية والوحلولية لنش يرة ياناك مش يرفة على الونفوذ تابنة

ل مانة النامة ،بما في ذلك األون وا  ،لونفوذ أنش ي ي ييقة الوناون الو ني في المودان .وفي عام  ،2020س ي ي يلم
ميا ملموعي  2,36ملوون وتر نف ياك في طيار  23مشي ي ي ي ي ي ييروعيا من مشي ي ي ي ي ي يياريع قسي ي ي ي ي ي يياب الونميية انظر
 ،TD/B/WP/311/Add.2اللدول  .)11وتشي ييمم هذه المشي يياريع أربنة مشي يياريع مشي ييور ة قني ييورة األجم

أطل تا قساب األمس الموحدة للونمية في عام  2020من أجم مكافحة جائحة وفود 19-انظر اإلطار .)1
وانرفضت النف اك في طار قساب األمس الموحدة للونمية بنس ة  11في المائة بالم ارنة مع عام .2019

-17

وفي طار الشي ي ي ي ي ي يريحة الرابنة عشي ي ي ي ي ي يرة اللد دة من قس ي ي ي ي ي يياب األمس الموحدة للونمية ،أقرك الللنة

الووجوتية لحس ي ي ي يياب الونمية تمويم ثالثة مش ي ي ي يياريع ل ون وا بلغ ملمو موزانووتا  1,9ملوون وتر .وتر ز

هذه المشاريع على بناء موانف ذ ية مسودامة للبلدان األفريقية ،بما في ذلك الدول اللزرية النغورة النامية؛
وعلى تنزيز اتقوني ي ي ي ي ييا الرقمي في الدول ال لزرية الني ي ي ي ي ييغورة النامية في أفريقيا ومنق ة ال اريبي وآسي ي ي ي ي يييا

والمحيم التيا ؛؛ وعلى تنبنية الموار المياليية الريارجيية لفورة ميا بنيد جيائحية وفويد 19-في بليدان مرويارة من

الدول اللزرية النيغورة النامية في منق ة أمريكا الالتونية وال اريبي .وباإلضيافة لى ذلك ،يشيارج األون وا

بنشيياف في مشييرو مشييورج قائس على ت نية سييلسييلة ال وم لويسييور الولارة وتنزيز ال درة الونافسييية .ويووقع أن
بدأ تنفوذ هذه المشاريع في عام  2022بند مواف ة اللمعية النامة على موزانية قساب الونمية.

جيم -مستا مات اللترءاء المحددة والصتناديق الستتئمانية المتعددة المانحدع لدلم البرامج الملتترءة
للمجم لة الملترءة مدع وءالت األمم المتحدة والمعنية بالتجارة والضدرات اإلنتاجية

-18

الملموعة المش ي ي ييور ة بون و اتك األمس الموحدة والمننية بالولارة وال دراك اإلنواجية الوي أطل ت

في نيس ييان/أبريم  2008هي آلية مش ييور ة بون الو اتك مرني ين يية لونس ييوا عملياك الولارة والونمية على

الني ي ي ي ي يينود ال قر  .وتشي ي ي ي ي ييمم الملموعة ،الوي ي و ها األون وا  15 ،و الة مقيمة وغور مقيمة من و اتك
األمس الموحدة .وتس ي يينى الملموعة المش ي ييور ة بون الو اتك لى ت ديس قلول تر ز على ص ي ييياغة توص ي ييياك

مشور ة في ملال السياسة النامة وترجموتا وتنفوذها من الل براما مشور ة على الننود ال قر .
-19

وت دم بذلك الملموعة المشي ي ييور ة بون الو اتك مس ي ي ياهمة ملموسي ي يية وم اش ي ي يرة في عملية صي ي ييالد

منظومة األمس الموحدة اإلنمائية من الل تنسي ي ي ييوا عملياك مشي ي ي ييور ة بون الو اتك في بلدان محد ة ،ومن
الل اتس ييونانة بآلياك مبو رة للومويم اللماعي مثم مس يياهماك الش يير اء المحد ة والن يينا ا اتس ييونمانية

الموند ة اللتاك المانحة ،الوي ت مم موار ف ار

GE.21-11620
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الشكم 3

وص ل األون تاد إلى آليات م
بآت

مبادرة " حدد األداء"
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الصناديق االستئمانية المتعددة المانحين

-1

مسا مات اللرءاء المحددة
-20

مس ي يياهماك الش ي يير اء المحد ة هي مس ي يياهماك م اش ي يرة لو الة أو أ ثر ت دمتا جتة مانحة أو أ ثر

لدعس الونسي ييوا بون الو اتك .وفي عام  ،2020واصي ييم األون وا تنزيز الشي ي ار اك الثنائية مع عدة و اتك

من الملموعة المشيور ة بون الو اتك ،مع زيا ة اسيوردام اتتفاق الموقد المونلا بالمسياهماك الم دمة من
و اتك تابنة ل مس الموحدة لى أ ر والنا ر عن ملموعة األمس الموحدة للونمية المسودامة.

-21

وعلى وج الوحد د ،عزز األون وا شي ار و مع منظمة األمس الموحدة للونمية النيناةية من الل تنفوذ

مش ييرو في موزامبوا لوحس ييون الولارة وال درة الونافس ييية بزيا ة فر

سييالسييم القيمة .ويتد

الوص ييول لى األسي يواق لملموعة مروارة من

هذا المشييرو الموند السيينواك ،المدما في عملية "توقود األ اء" الشيياملة في موزامبوا،

لى تنزيز أوج الوآزر مع فريا األمس الموحدة ال قر من أجم تح وا أقنى قدر من الوأثور .وفي عام ،2020

تل ى األون وا فنة أولى بما قيمو  247 059وت ار من منظمة األمس الموحدة للونمية النناةية.
-22

ووقع األون وا

ذلك اتفاقية مع مر ز الولارة الدولية ت ض ي ييي ب نش ي يياء بواباك لويس ي ييور الولارة من

أجم تحسي ي ي ي ييون بونة األعمال الولارية واتسي ي ي ي ييوثمار .وفي عام  ،2020تل ى األون وا  240 000وتر من

مر ز الولارة الدولية ،ما أتاد تقوير عملياك مشييور ة في أوزبكسييوان وبوروند وتر مانسييوان وسيير تن ا
وقورغوزسوان و ا از سوان.

-2

الصناديق الستئمانية المتعددة المانحدع
-23

وف ا للم ا ؛ الووجوتية لملموعة األمس الموحدة للونمية المسي ييودامة ،توأل

الني يينا ا اتسي ييونمانية

الموند ة المانحون من آلياك للومويم اللماعي منظمة في كيكم يشي ي ي ييمم ممثلون من منظومة األمس الموحدة

والحكوماك الوطنية واللتاك المانحة .وتش ي ييمم الن ي يينا ا اتس ي ييونمانية الموند ة المانحون ص ي ييندوق برناما
وقدة النمم في األمس الموحدة لدعس طار األمس الموحدة للوناون من أجم الونمية المسودامة و ذلك صنا ا

مواضي يييعية ،وينوبر هذان النوعان من الني يينا ا آلياك تمويم رئيسي ييية في طار اتفاق الومويم الذ اقورد
في سياق صالد األمس الموحدة من أجم تح وا أهدا

8

قة الونمية المسودامة لنام .2030
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وفي عيام  ،2020تل ى األون ويا

فنية بميا قيموي  225 162وت ار من صي ي ي ي ي ي ينيدوق برنياما وقيدة

النم ييم في األمس الموح ييدة للمتوري يية تنزاني ييا الموح ييدة عم ييا لرق يية األمس الموح ييدة للمسي ي ي ي ي ي ي يياع ييدة اإلنم ييائي يية
 .)UNDAP II 2016-2021ويسييتس األون وا ايما وح ا من نوائا تونلا بالنمو اتقونييا

من الل

توفور المشييورة الفنية بشييأن السييياسيياك ال فولة بدعس تنمية المؤس يسيياك النييغورة والمووسييقة ،وت ديس مسيياعدة

منممة نينا بالوناون مع فريا األمس الموحدة ال قر .
-25

وفي عام  ،2020تل ى أيضي ييا األون وا

فنة بما قيمو  158 895وت ار للمشي يار ة ألول مرة في

الن ي ي ييندوق المش ي ي ييورج من أجم قة الونمية المس ي ي ييودامة من الل م ا رة بش ي ي ييأن ياراك الومويم من أجم
الونلوم بوح وا أهدا

الونمية المسودامة في ها وي .والنندوق المشورج من أجم قة الونمية المسودامة،

الذ أنشي ي ي ييف لوح وا أهدا

قة الونمية المسي ي ي ييودامة لنام  ،2030هو آلية مشي ي ي ييور ة بون الو اتك لووفور

تمويم اسوراتيلي جماعي و عس مو امم في مضمار السياساك النامة.
-26

ومن المووقع أن تز ا اسوفا ة األون وا من الننا ا اتسونمانية الموند ة المانحون في السنواك

ال يا مية بياعو يار أنتيا سي ي ي ي ي ي ييوؤ

و ار مو از يد األهميية في عس منظومية األمس الموحيدة اإلنميائيية من أجيم تنفويذ

قة الونمية المسودامة لنام  2030بنورة فنالة.

دال-

م

الم ظفدع الفنددع المبتدئدع

-27

باإلض ي ييافة لى من ي ييا ر الومويم المش ي ييار لوتا أعاله ،ت دم بنض اللتاك المانحة الدعس لبرناما

-28

وفي عام  ،2020أس ييتمت أربنة بلدان ،هي ألمانيا وايقاليا والن ييون والممل ة النربية الس يينو ية،

األون وا للموظفون الفنوون المبودئون الذ

نفذ في طار برناما األمس الموحدة للموظفون الفنوون المبودئون.

في برنياما األون ويا للموظفون الفنوون المبويدئون .وقياميت هيذه البليدان منيا برعيايية تسي ي ي ي ي ي ييع وظيائ

لموظفون

فنوون مبودئون في أربع ش يينا تابنة ل ون وا انظر  ،TD/B/WP/311/Add.2اللدول  .)9وقامت م
من يقاليا والنييون ،باعو ارهما أ بر مسيياهموون في برناما الموظفون الفنوون المبودئون الوابع ل ون وا في

عيام  ،2020برعيايية ثالثية موظفون فنوون مبويدئون .وتلوتميا ألميانييا والممل ية النربيية السي ي ي ي ي ي يينو يية ،برعيا وتميا
موظفون فنوون مبوييدئون و ييذلييك موظ

واقييد آ ر ،على الووالي .ويلييدر بييالييذ ر أن أقييد الموظفون الفنوون

المبوييدئون الثالثيية الييذ ن رعوتس يقيياليييا نومي لى بلييد من أقييم البلييدان نموا .وبييالم ييارنيية مع عييام ،2019

انرفض ملمو الموظفون الفنوون المبوييدئون بم يدار اثنون .وينز ذلييك جزئيييا لى أن بنض المييانحون قييد
أجلوا تنوون موظفون فنوون مبودئون بسبا جائحة وفود.19-

-29

ويويح برناما الموظفون الفنوون المبودئون للموظفون الشي ي ان فرص يية فريدة من نوعتا للمش ييار ة في

النمييم الوحلولي والفني الييذ

يضي ي ي ي ي ي ييقلع بي األون وييا  .والقلييا في أم يانيية األون وييا على الموظفون الفنوون

المبودئون يفوق بكثور النر  .لذلك ،ت رر األمانة طلبتا لى اللتاك المانحة الوي هي في وض ي ييع يس ي ييمح
لتا برعاية الموظفون الفنوون المبودئون ،وت سيما اآلتون من بلدان نامية ،أن تنظر في القيام بذلك.

ثانيا -النفضات و خصيص الم ارد للتعاول التضني
-30

في عام  ،2020بلغ جمالي نف اك أنشييقة الوناون الو ني ل ون وا  35,0ملوون وتر ،ما يمثم

انرفاضي ي ييا بنس ي ي ي ة  19في المائة م ارنة بالرقس القياسي ي ييي األعلى ناهزه في عام  ،2019بقيمة  43,3ملوون وتر
انظر  ،TD/B/WP/311/Add.2اللدول  .)2ولوقظ هذا اتنرفا

في جميع منييا ر الومويم ،قوث

انرفضي ييت النف اك في طار الني يينا ا اتسي ييونمانية بنس ي ي ة  21في المائة لوبلغ  30,8ملوون وتر .وانرفضي ييت

النف اك المو بدة في طار برناما األمس الموحدة النا

للوناون الو ني وقساب األمس الموحدة للونمية بنس ة  6في

المائة ،لونم لى  3,8مال ون وتر ،ما انرفضت النف اك في طار آلياك الومويم لم ا رة "توقود األ اء"
GE.21-11620
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بنس ي ة  4في المائة ،لوبلغ  0,47ملوون وتر وانرفض ييت أيض ييا قن يية الن يينا ا اتس ييونمانية في ملمو نف اك

الوناون الو ني لى  88في المائة في عام  2020م ابم  90في المائة في عام  ،2019في قون ارتفنت قن ي ية
للوناون الو ني وقساب الونمية من  9في المائة لى  11في المائة الشكم .)4

برناما األمس الموحدة النا

الشكم 4

نفضات التعاول التضني حسب مصدر التم
بآت

الدوتراك والنس ة المنوية)
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الصناديق االستئمانية

لف -النفضات حسب ن ع الملروع
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تنفذ مشي يياريع الوناون الو ني ل ون وا على الني ييند األقاليمي واإلقليمي وال قر  .وفي عام ،2020

اسيوأثرك المشياريع على النينود ال قر بنسي ة  43في المائة من ملمو النف اك ،في قون مثلت المشياريع
األقاليمية واإلقليمية ،على الووالي 39 ،في المائة و 18في المائة من ملمو قيمة نلاز مشي ي ي يياريع الوناون

الو ني الشكم .)5
الشكم 5

نستتتبة النفضات للى الملتتتار و مع مجم ع نفضات التعاول التضني حستتتب ن ع الملتتتروع2020-2019 ،
بالنس ة المنوية)
2019

2020

مشاريع قطرية
43

مشاريع
أقاليمية
39

مشاريع إقليمية
18

10

مشاريع
قطرية
53

مشاريع أقاليمية
30

مشاريع
إقليمية
17
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وفي عام  ،2020انرفضي ي ييت النف اك المو بدة في طار المشي ي يياريع ال قرية بنسي ي ي ة  34في المائة

لوبلغ  15,1ملوون وتر .و انت منظس المشاريع ال قرية ،ال الغ عد ها  95مشروعا ،تمول ذاتيا ،بأسالوا
منتا اتسونانة بالموار الوي توفرها اللتاك المانحة من الل براما المنونة الثنائية .ور زك هذه المشاريع

على تحد ث اللمارج واصي ي ي ي ي ييالقتا وعلى ارة الد ون .وفي عام  ،2020انت نسي ي ي ي ي ي ة  59في المائة من

النف اك المو بدة في طار المش يياريع ال قرية ،أو ما قيمو ما  8,9مال ون وتر ،تونلا بونفوذ  45مش ييروعا
في أقم البلدان نموا.

-33

وفي عام  ،2020انرفضي ي ييت النف اك المو بدة في طار المشي ي يياريع ال قرية بنسي ي ي ة  16في المائة

لوبلغ  6,2مال ون وتر .وفي أفريقيا وآسي ي يييا والمحيم التا ؛ ،انرفضي ي ييت النف اك على المشي ي يياريع اإلقليمية
بنس ي ة  30و 20في المائة على الووالي في عام  ،2020بونما از ك نف اك هذه المشيياريع في منق ة أمريكا
الالتونية وال اريبي بأ ثر من الضن

-34

في عام .2019

والمشيياريع األقاليمية هي مشيياريع مواضيييعية تسييوفود منتا أ ثر من منق ة جغرااية .وفي عام ،2020

از ك النف اك المو بدة في طار هذه الفنة بنسي ة  5في المائة لوبلغ  13,7ملوون وتر ،وأنف ت هذه الم الغ

لو ديس ملموعة مونوعة من منولاك الوناون الو ني .وأس ي ي ييتس تنفوذ المش ي ي يياريع المون ي ي ييلة بالون ي ي ييد للائحة
وفود ،19-الوي تغقي مناطا مرولفة ،في زيا ة نف اك المشيياريع األقاليمية ،وذلك في طار قسيياب األمس

الموحدة للونمية.

باء -النفضات حسب المنتج
-35

في عييام  ،2020بلغ ييت النف يياك المو ب ييدة في طييار منول يياك الون يياون الو ني ل ون و ييا  ،وال ييالغ

عد ها  28منولا 31,5 ،ملوون وتر ،ما يمثم  90في المائة من النف اك الس ي ي ي ي يينوية على نلاز أنش ي ي ي ي ييقة

الونيياون الو ني اللييدول  .)1وقييافظييت النف يياك على النظييام اآللي للبيييانيياك اللمر ييية ونظييام ارة الييد ون
والوحلوم المالي على موقنتا في الني ييدارة ،بنسي ي ة  48و 12في المائة من ملمو النف اك على الووالي في

عام  .2020وتلوتما ملاتك تيسي ي ي ييور األعمال الولارية ،والولارة اإلل ورونية واتقوني ي ي ييا الرقمي ،والودابور
غور اللمر ية ،وتيسي ييور الولارة ،والولارة المسي ييودامة والبونة ،الوي مثلت ملومنة  20في المائة من ملمو

قيمة المش ي ي ي يياريع المنلزة .وبلغت قن ي ي ي يية ثالثة منولاك – هي ريا ة األعمال من أجم الونمية المس ي ي ي ييودامة

والولارة؛ والنو اتجوماعي والونمية؛ و دماك الن م واللوجسي ييوياك المسي ييودامة والمرنة  -ما نسي ييبو  1لى 2
في المائة ل م منتا من ملمو قيمة المش ي ي ي يياريع المنلزة .ومن بون هذه المنولاك النش ي ي ي يرة ،ش ي ي ي ييتدك ثالثة

منولاك  -تيسور األعمال ،وريا ة األعمال من أجم الونمية المسودامة ،و دماك الن م والردماك اللوجسوية
المسودامة والمرنة  -زيا ة في النف اك م ارنة بنام  ،2019على الرغس من الوحدياك المونلة باللائحة.

-36

أما النف اك الموني ي ي ييلة بكم منوا من المنولاك الثمانية عشي ي ي يير المو قية ،ف د مثلت أقم من  1في

المائة من ملمو قيمة المشي يياريع المنلزة ،بما في ذلك منولان من ون نف اك في عام  .2020وقد يفس ي ير
ذلييك جزئيييا بن

الومويييم .وعالوة على ذلييك ،ت تر في اللييدول النف يياك المو بييدة في طييار األنشي ي ي ي ي ي يقيية

الممولة م اش ي ي ي يرة من المانحون أو المس ي ي ي ييوفود ن ون تحويم أموال لى األون وا  .وعلى س ي ي ي ييبوم المثال ،ف ن
اسيون ار

النظراء القوعي الثاني ل وانون وسيياسياك المنافسية في اتتحا اتقونيا

يان مموت ذاتييا ،ول ن أميانية اتتحيا اتقوني ي ي ي ي ي ييا

والن د لغرب أفريقيا

والن يد لغرب أفريقييا هي الوي أ ارك األموال الوار ة،

بني ييورة م اشي يرة .وباإلضي ييافة لى ذلك ،ت ر الدعس الوار من الموزانية النا ية في اللدول  ،1بما في ذلك

األنشي ي ييقة الموني ي ييلة ب طار السي ي ييياسي ي يية الولارية في يانا ،فضي ي ييال عن الند د من المناس ي ي ي اك اتفو ارضي ي ييية

والردماك اتسوشارية عن بند الوي ي دمتا األون وا للوند ألزمة وفود.19-
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اللدول 1

نفضات التعاول التضني حسب الم ض ع والمنتج ،لعام 2020
أهدا الونمية
المسودامة

المنوا
ح

النف اك 2020

آت

الدوتراك)

النس ة المنوية
من الملمو

القتصادات ،و عز ز التنمية المستدامة

اسونراضاك سياساك اتسوثمار

17 ،8

211

0.60

اسونراضاك سياساك الردماك

17 ،9 ،8

-

0.00

اسونراضاك أطر السياساك الولارية

17

-

0.00

اسونراضاك السياساك المونل ة بالنلس والو نولوجيا واتبو ار

9

142

0.40

الولارة اإلل ورونية واتقونا الرقمي

17 ،9 ،8

1 581

4.51

الودابور غور اللمر ية

17 ،8 ،3

1 102

3.14

المفاوضاك الولارية والنظام الولار الدولي

17 ،10

30

0.09

الولارة المسودامة والبونة

15 ،14 ،13 ،12

812

2.32

تشليع اتسوثمار وتيسوره

17 ،9

53

0.15

أ لة اتسوثمار

17 ،9

18

0.05

التصدي لم اطع الألعف وبناء الضدرة للى الصم د
عس الوررج من فنة أقم البلدان نموا

8

62

0.18

نظام ارة الد ون والوحلوم المالي

17

4.254

12.14

مساهمة األون وا في اإلطار المو امم المنزز

17 ،9

104

0.30

58

0.16

النفاذ لى الس ييوق ،وقواعد المنش ييأ ،والنالماك اللغرااية لن ييالح أقم 17 ،10 ،8
البلدان نموا

سر سالسم اتعوما على السلع األساسية

9 ،8

79

0.23

دماك الن م واللوجسوياك المسودامة والمرنة

14 ،13 ،9 ،8

351

1.00

عز ز ال فاءة القتصاداة و حسدع الح ءمة
اس ييون ارض يياك النظراء القوةية ل وانون وس ييياس يياك المنافس يية وقماية 10 ،8

14

0.04

المسوتلك

سياساك وأطر المنافسة وقماية المسوتلك

171 17 ،12 ،10 ،9 ،8

0.49

تيسور األعمال

16 ،8

2 675

7.64

تيسور الولارة

16 ،10

971

2.77

النظام اآللي للبياناك اللمر ية

17 ،15 ،9

16 709

47.69

اإلقناءاك

17

205

0.59

في 17 ،12

303

0.87

المسياعدة على المحاسي ة واإلبالع عن مسياهمة ال قا الرا

تنفوذ أهدا

الونمية المسودامة

اتسوثمار والنحة النامة

9 ،3

171

0.49

اتفاقاك اتسوثمار الدولية

17

170

0.49

مكدع السكال والستثمار في مستضبلوم

12

الولارة والنو اتجوماعي والونمية

8 ،5

430

1.23

ريا ة األعمال من أجم الونمية المسودامة

8 ،4

531

1.51

الودريا من أجم الولارة

17 ،14 ،9 ،8

325

0.93

31 531

89.99
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ويوسييس الوناون الو ني ل ون وا  ،من قوث النف اك ،بأهمية بورة لوح وا أربنة من أهدا

-37

المسي ي ييودامة ،هي التد

 8بشي ي ييأن النمم الالئا والنمو اتقوني ي ييا ؛ والتد

والتيا م األسي ي يياسي ي ييية؛ والتد

أهدا

 15بشي ي ييأن الحياة على األر ؛ والتد

الونمية

 9بشي ي ييأن الوني ي يينيع واتبو ار

 17بشي ي ييأن ع د الش ي ي ي ار اك لوح وا

الونمية المس ي ييودامة .وفي عام  ،2020أنفا مبلغ ي در بنحو  12ملوون وتر ،أو  34في المائة من

ملمو النف اك ،سيياهس مسيياهمة م اشيرة في تح وا التد
النف اك في تح وا التد

في تح وا التد

17؛ وسيياهس ما نسييبو  20في المائة من ملمو

9؛ وس يياهس  19في المائة منتا في تح وا التد

 8انظر  ،TD/B/WP/311/Add.2اللدول .)5

15؛ وس يياهس  9في المائة منتا

جيم -النفضات حسب المنطضة
بلغت النف اك المو بدة على المشي يياريع اإلقليمية وال قرية  21,3ملوون وتر في عام  ،2020أ

-38

أقم بنسي ي ة  29في المائة بالم ارنة مع عام  .2019وأنفا واقد و مس ييون في المائة من هذا المبلغ ،أ ما

ي ييابييم  10,9مال ون وتر ،في أفريقيييا ،موزعيية يياآلتي 7,9 :مال ون وتر على مش ي ي ي ي ي ي يياريع ققرييية و3,0
مال ون وتر على مش ي يياريع قليمية .وم ارنة بنام  ،2019انرفض ي ييت النف اك على مش ي يياريع الوناون الو ني

في أفريقيا بنس ة  27في المائة الشكم  .)6ونويلة لذلك ،انرفضت قنة المشاريع ال قرية واإلقليمية في
أفريقيا من ملمو نف اك أنش ي ي ي ييقة الوناون الو ني من  35في المائة في عام  2019لى  31في المائة في

عام  2020الش ي ي ي ييكم  .)7ويش ي ي ي ييمم اتنرفا

في النف اك في المنق ة الند د من منولاك الوناون الو ني،

ت سيما النظام اآللي للبياناك اللمر ية ،ونظام ارة الد ون والوحلوم المالي ،و ذلك ملاتك اإلقناءاك،
والولارة والنو اتجوماعي ،واتسوثمار ،والنحة النامة.

الشكم 6

نفضات التعاول التضني للى الملار و الضطر ة واإلقليمية ،حسب المنطضة
بآت

الدوتراك)

18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2019

2020
مشاريع أقاليمية

أوروبا

منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي

2018
آسيا والمحيط الهادئ

2017
أفريقيا

مالقظة :لس تسلم أ نف اك في أمريكا الشمالية في عام .2020

-39

وفي عام  2020انرفض ييت النف اك المو بدة على المش يياريع ال قرية واإلقليمية في آس يييا والمحيم

التا ؛ بنسي ي ي ة  36في المائة لوبلغ  6,0مال ون وتر .ونويلة لذلك ،انرفض ي ييت قن ي يية المش ي يياريع ال قرية
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واإلقليمية في آسي يييا والمحيم التا ؛ من ملمو النف اك من  21في المائة في عام  2019لى  17في المائة

في عام  .2020وأ

انرفا

مندل اإلنلاز ايما وني ي ي ييم بند من منولاك الوناون الو ني ،بما في ذلك

النظييام اآللي للبيييانيياك اللمر ييية ،ونظييام ارة الييد ون والوحلوييم المييالي والوييدابور غور اللمر ييية ،والولييارة

اإلل ورونية واتقونا الرقمي ،لى تراجع مسوو النف اك في المنق ة.

وانرفضيت النف اك على المشياريع ال قرية واإلقليمية في منق ة أمريكا الالتونية وال اريبي بنسي ة 19

-40

في المائة لوبلغ  3,7مال ون وتر في عام  .2020ولس تنو
المنولياك األ ر انرفيا

زيا ة النف اك في تيسي ي ي ي ي ييور األعمال وبنض

النف ياك في طيار النظيام اآللي للبييانياك اللمر يية ونظيام ارة اليد ون والوحلويم

المالي .غور أن قن يية المش يياريع ال قرية واإلقليمية في منق ة أمريكا الالتونية وال اريبي من ملمو نف اك
نلاز أنشقة الوناون الو ني ظلت مسو رة عند نس ة  11في المائة.

وبلغ ملمو النف اك على المشاريع ال قرية واإلقليمية في أوروبا  0,7ملوون وتر في عام ،2020

-41

النف اك المونل ة ب ي ي ي ييالنظام

ما يمثم انرفاضا بنس ة  49في المائة م ارنة بنام  ،2019ألس اب أهمتا انرفا

اآللي للبياناك اللمر ية في المنق ة .وانرفضييت قنيية المشيياريع ال قرية واإلقليمية في أوروبا من ملمو
النف اك من  3في المائة في عام  2019لى  2في المائة في عام .2020

الشكم 7

الحصة مع مجم ع النفضات السن ة في مجال التعاول التضني ،حسب المنطضة
بالنس ة المنوية)

60
50
40
30
20
10
0
2019

2020
مشاريع أقاليمية

2018
أوروبا

2017

2016

2015

منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي

2014

2013

آسيا والمحيط الهادئ

2012

2011
أفريقيا

مالقظة :ت تؤ ذ في اتعو ار ت النف اك المو بدة على المش ي يياريع ال قرية واإلقليمية ،وت تر في اللدول قن ي يية أمريكا الش ي ييمالية
نظ ار ألن لس تسلم أ نف اك في عام .2020

دال -نفضات دلم ق البلدال نم ا
-42

أقم البلدان نموا هي ملموعة من البلدان تحظى باألولوية في طار أنش ي ي ييقة الوناون الو ني ل ون وا .

وبند ثالث سيينواك من النمو الموواصييم ،ت لنييت نف اك أنشييقة الوناون الو ني عما ألقم البلدان نموا من

14
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رقس قياس ي ييي س ي ييللو في عام  2019وبلغ  22,7ملوون وتر لى  15,7ملوون وتر في عام  ،2020وهو

ما يمثم  45في المائة من ملمو نلاز أنشي ييقة الوناون الو ني الشي ييكم  .)8وتونلا نس ي ي ة  57في المائة

من هذه النف اك ،أ ما ي ابم مبلغ  8,9مال ون وتر ،بونفوذ مش ي يياريع على المس ي ييوو ال قر في أقم البلدان
نموا تش ي ي ي ي ي ييمم منولاك مثم النظام اآللي للبياناك اللمر ية ،ونظام ارة الد ون والوحلوم المالي ،وتيس ي ي ي ي ي ييور

األعمال الولارية.
الشكم 8

نفضات التعاول التضني دلما ألق البلدال نم ا
25,000

54
22 702
52

20 006

19 789
18 180

20,000

50
15 655
15,000

48
46

10,000

44
5,000
42
0

40
2019

2020

2018

حصة أقل البلدان نموا من مجموع النفقات السنوية
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2017

2016

النفقات المتصلة بأقل البلدان نموا

ويلر تنفوييذ النظييام اآللي للبييانيياك اللمر ييية في  38بليدا من أقييم البلييدان نموا ،و 34وليية من

الدول اللزرية الن ي ي ي ي ييغورة النامية و 21بلدا ناميا غور س ي ي ي ي يياقلي ،ويند هذا النظام من ي ي ي ي ييد ار فريدا من نوع

تس ي ي ي ييورراج البياناك المون ي ي ي ييلة بالولارة واللمارج من أجم تنزيز ال درة اإلقن ي ي ي ييائية و عس عملية وض ي ي ي ييع

السي ي ي ييياسي ي ي يياك الولارية .وفي عام  ،2020نشي ي ي ييرك سي ي ي ييلقاك اللمارج في نو ال تقبي اك ن الة للنظام اآللي
للبياناك اللمر ية حم للحد من اتتني ي ييال اللسي ي ييد ومواصي ي ييلة تحسي ي ييون عملية الورلي

اللمر ي .وفي

الوقت الراهن ،يني ي ييم عد الذ ن يسي ي ييوردمون الوقبوا في آن واقد لى  500مسي ي ييوردم الل وقت الذروة،

ويبلغ عد الوناريح الوي تلتز وميا من الل النظام اآللي النالمي للبياناك أ ثر من  3 000تنريح.
-44

وفي سي ييياق اإلطار المو امم المنزز ،قدم األون وا في عام  2020مسي يياعدة ت نية في عدة بلدان

من أقم البلدان نموا ،وت س يييما بنن وبور ونا فاس ييو والنيلر ،من الل مش ييرو قليمي ونلا بالنبور والن م
وتيسي ييور الولارة ،وفي جمتورية تو الديم راطية الشي يينبية و مبو يا ،من الل تقوير وتنفوذ مشي ييرو قليمي

ونلا بسي ييياسي يية واسي ييوراتيلية تلاريوون جد دتون بشي ييأن الوصي ييول لى األس ي يواق والمسي ييائم ذاك الني ييلة ألقم

البلدان نموا في رابقة أمس جنوب شرق آسيا.
-45

وفي عام  ،2020لس ولا الن ييندوق اتس ييونماني الموند المانحون لن ييالح أقم البلدان نموا س ييو

مس يياهمة من البرتغال  17 921وت ار) .وتش ييلع البلدان المو دمة وغورها من الش يير اء اإلنمائوون الذ ن هس
في وض ييع يس ييمح لتس بو ديس المزيد من المس يياهماك لى الن ييندوق اتس ييونماني لني يالح أقم البلدان نموا أن

ي وموا بذلك.
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ثالثا -الويك وسدر العم
لف -متابعة نفد الض اررات الحك مية الدولية
-1

التصدي لجائحة ء فدد 19-مع خالل التعاول التضني
أس ي ي ي ييفرك جائحة وفود 19-وما تالها من تدابور اإلغالق وال وو المفروض ي ي ي يية على الس ي ي ي ييفر عن
-46
تحدياك بورة أمام تنفوذ أنش ي ييقة الوناون الو ني ،ما اض ي ييقر األون وا لى تأجوم أو لغاء بنض األنش ي ييقة
المرقم لتيا في المويدان .وفي الوقت نفسي ي ي ي ي ي ي  ،تل يت األمانة طل ياك جد دة من البليدان النياميية والبليدان الوي

تمر اقون ي ييا اتتا بمرقلة انو الية ملومس ي يية فوتا المس ي يياعدة من األون وا في الون ي ييد للوداةياك اتجوماةية
واتقوني ييا ية الناجمة عن اللائحة .وفي مواجتة الحالة غور المسي ييبوقة ،قرر األون وا تند م برناما النمم

وا الء األولوية لو ديس المس ي ي يياعدة الو نية المونل ة بلائحة وفود ،19-واعومد أس ي ي ييالوا ل ورونية أو مرولقة

في ت ديس الردماك اتسيوشيارية وتنفوذ أنشيقة بناء ال دراك ،وهي أنشيقة قاسيمة لضيمان اسيولابة فنالة من

جانا األون وا أل ثر اقوياجاك البلدان النامية لحاقا أثناء اللائحة.
-47

وتر ز جزء بور من المس ي ي ي ي ي يياعدة الو نية المون ي ي ي ي ي ييلة بلائحة وفود 19-الوي نفذها األون وا في

عام  2020على ت ويس الوأثور اتجوماعي واتقون يا

للائحة وفود 19-على الولارة واتس ييوثمار والونمية

المس ييودامة؛ وت ديس الدعس الو ني والمش ييورة الو نية بش ييأن يفية الون ييد بفنالية لللائحة والونافي منتا على

نحو أفضم؛ وتشليع ت ا ل أفضم الممارساك بون الدول األعضاء.
-48

فنلى سي ييبوم المثال ،ر في ت رير اتسي ييوثمار النالمي لنام  :2020اإلنواج الدولي ايما بند اللائحة

)1

ت ويس لويأثور أزمية جيائحية وفويد 19-على اتس ي ي ي ي ي ييوثميار اليدولي وتيداةيياتتيا القويلية األميد على الونميية .وفي طيار

م ا رة الولارة البوولوجية ،أجريت ارس ي ي يية اس ي ي ييو ن ي ي ييائية عالمية عبر اإلنورنت لو ويس آثار جائحة وفود 19-على

المنولاك والردماك ال ائمة على الونو البوولوجي ،بما في ذلك الولارة البوولوجية .وأجريت ارسي ي يية اسي ي ييو ني ي ييائية
للمس ييوتل ون و ارس يية اس ييو ن ييائية للولارة اإلل ورونية في بلدان مروارة من أجم فتس تأثور هذه اللائحة على

الوليارة اإلل ورونيية .وأجر ت ويس لويأثور الليائحية على ققيا الن يم ال حر والوليارة .ووضي ي ي ي ي ي ينيت في طيار
برنيياما النظييام اآللي للبيييانيياك اللمر ييية م ييا ؛ توجوتييية محييد ة أتيحييت إل اراك اللمييارج ل ي تو يف مع

الوض ييع الناجس عن جائحة وفود ،19-وأجريت ذلك ارس يية اس ييو ن ييائية عالمية تتد

وتحسون المساعدة والدعس الو نوون بناء على ذلك.
-49

لى تحد د الثغراك

واس ييونا ا لى فتس جود لآلثار اتجوماةية واتقون ييا ية للائحة وفود ،19-س يياعد األون وا بلدان

وملموعاك قليمية على مواجتة اللائحة والونافي منتا على نحو أفضيم ،من الل صيياغة توصيياك في

ملال السيياسية النامة ،واسيداء المشيورة ،وتنفوذ أنشيقة افو ارضيية في ملالي الودريا وبناء ال دراك .وقدمت
على س ي ييبوم المثال المش ي ييورة لى و اتك تش ي ييليع اتس ي ييوثمار عن يفية الون ي ييد بن ي ييورة فنالة للوحدياك

الناجمة عن جائحة وفود 19-وصيياغة اتسيوراتيلياك المسيو بلية لوشيليع اتسيوثمار .وقشيد الدعس النالمي

ضمانا للو ة اإلنواج المحلي للمسوحضراك النودتنية في البلدان النامية من أجم الوند للضائ اك في

توريد األ وية األساسية ومنداك الوقاية الشرنية .واسوحدثت ملموعة جد دة من البراما الراصة للودريا

وبناء ال دراك من أجم تنمية متاراك أسي ي ي يياسي ي ي ييية لد مد ر ملومناك الموانف في المسي ي ي يياعدة على قماية

الناد وتأمون الولارة الحووية في الموانف .وأس ييد ت دماك اس ييوش ييارية عاجلة وقدمت وراك تدريا محد ة
لى البلدان النامية الوي طلبت ذلك للون ي ي ي ييد للممارس ي ي ي يياك الولارية غور المش ي ي ي ييروعة والمرلة بالمنافس ي ي ي يية

المونلة بلائحة وفود 19-الوي تحدث في أسواقتا ،و ذلك لحماية المسوتل ون على نحو أفضم.

)1
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وأثناء اللائحة ،يند تلميع أفضي ي ي ي ي ييم الممارسي ي ي ي ي يياك في مواجتة الوحدياك الناجمة عن جائحة وفود19-

-50

وتحلولتا وت ا لتا في الوقت المناسي ي ي ييا ،وسي ي ي ييولة فنالة للونلس من األقران .ولتذا الغر  ،أجر األون وا قواراك مع

اللتاك الشريكة وصاق ة المنلحة في م ا رة الولارة البوولوجية لنشر أفضم الممارساك عن ال يفية الوي تستس بتا

الولارة البوولوجية في تنزيز قدرة الش يير اك على الن ييمو في وج جائحة وفود .19-ويمكن اتطال على أفض ييم
الممارس يياك على ص ييفحة اإلنورنت المرني ين يية لمنن يية الودريا من أجم الولارة ،الوي اس ييوحدثت لووفور منلوماك

عن يفية تني ي ييد الموانف لللائحة .وفي ملال المنافسي ي يية وقماية المسي ي ييوتلك ،وث ت وعممت أفضي ي ييم الممارسي ي يياك
والدرود المسيوفا ة من يفية تنيد السيلقاك النامة تضيقراباك السيوق الناجمة عن جائحة وفود ،19-وأوصيي

باتراذ جراءاك في هذا الن ي ييد  .وأنش ي ينت أيض ي ييا قاعدة بياناك عن األنش ي ييقة الوي اض ي ييقلنت بتا  180و الة من

الو اتك الوطنية لوشليع اتسوثمار للوند للائحة وفود ،19-ما ساعد على تحد د أفضم الممارساك.

ومن بون اإلجراءاك النيد يدة المون ي ي ي ي ي يلية بليائحية وفويد 19-الوي اتريذهيا األون ويا في عيام  ،2020تنيد

-51

المشييار ة في األنشييقة المضييقلع بتا في طار قسيياب األمس الموحدة للونمية من أجم الونييد للائحة وفود19-

مثات بار از وضيح األهمية النالية للنمم المعيار والوشيغولي ل ون وا وسيرعو في الوناون مع ياناك األمس الموحدة
األ ر من أجم مواجتة أزمة وفود 19-في طار وقدة النمم في األمس الموحدة اإلطار .)1
اإلطار 1

مسا مة األون تاد في نلطة حساب األمم المتحدة للتنمية مع ج التصدي لجائحة ء فدد19-
اس ي ي ييولابة ألزمة وفود ،19-اعومد قس ي ي يياب األمس الموحدة للونمية ثالثة قوف عمم ،هي وض ي ي ييع

مسي ي يية مشي ي يياريع مشي ي ييور ة قني ي ييورة األجم لمسي ي يياعدة البلدان النامية على الورفيف من األثر اتجوماعي -

اتق ونييا

لللائحة؛ وتند م أنشييقة وموزانية مشيياريع قسيياب األمس الموحدة للونمية اللارية من أجم راج

اإلجراءاك ذاك الن ي ييلة بلائحة وفود 19-ض ي ييمن هد

المش ي يياريع؛ وتوفور وراك للودريا على اإلنورنت

لل ياناك المش ي ي ي ي يرفة على الونفوذ في قسي ي ي ي يياب األمس الموحدة للونمية من أجم تنزيز قدرتتا على الونفوذ أثناء

اللائحة .وقدم األون وا مسيياهماك موضييوةية في طار جميع هذه األنشييقة .ويؤ
في تنميس وتنفوذ وتنسوا المشاريع المشور ة ال نورة األجم على وج الرنو

.

األون وا

و ار أسيياسيييا

وجاءك المشي ي يياريع المشي ي ييور ة ال ني ي ييورة األجم الوي وضي ي يينت للوني ي ييد للائحة وفود 19-نويلة
للوناون الوثوا بون فريا ارة قسي يياب األمس الموحدة للونمية الوابع إل ارة الشي ييؤون اتقوني ييا ية واتجوماةية
واألون وا وال ياناك األ ر المشي يرفة على الونفوذ في قس يياب الونمية .ويش ييورج في تنفوذ م مش ييرو أربنة
ياناك أو أ ثر .وتغقي المشي يياريع مسي يية ملاتك مواضي يييعية هامة تونلا بالوني ييد للائحة وفود19-

والونافي منتا ،هي انوناش المؤسي ي يسي ي يياك الني ي ييغر والني ي ييغورة والمووسي ي ييقة الحلس ،والن م والربم الولار ،
وتنبنة الموار المالية ألغ ار

الونمية ،واتنوناش اتقونا

الحضر واتنوناش المالي وبناء ال درة على

الني ي ييمو  ،والحماية اتجوماةية .وي وم األون وا  ،اسي ي ييونا ا لى برت ومزاياه النسي ي ييبية ،بونسي ي ييوا المشي ي يياريع

المشي ييور ة المونل ة بالموضي ييوعاك الثالثة األولى ويشي ييارج في مشي ييرو الحماية اتجوماةية .وعلى الني يينود
الدا لي ،ش ي ي ي ييار ت أربع ش ي ي ي يينا تابنة ل ون وا في هذه المش ي ي ي يياريع ،ذ تولت م من ش ي ي ي ييع ة اتس ي ي ي ييوثمار

والمشي ي ي اريع ،وش ي ييع ة الو نولوجيا واللوجس ي ييوياك ،وش ي ييع ة النولمة واس ي ييوراتيلياك الونمية قيا ة أقد المش ي يياريع
المشور ة ،في قون شار ت شع ة الولارة الدولية والسلع األساسية في مشروعون مشور ون.

وسي ييونفذ هذه المشي يياريع المشي ييور ة على ثالث مراقم في غضي ييون مدة ت م عن عامون .وبحلول نتاية عام
 ،2020بلغت النف اك الوي ت بدها األون وا  1,1ملوون وتر في طار أربنة مشياريع مشيور ة بدأ تنفوذها في الربع
الثاني من عام  .2020وعلى الرغس من أن المش ي يياريع ت تزال قود الونفوذ في طار المرقلة الثالثة ،ف د ق ت بالفنم
بنض النوائا الم كرة ايما ونلا بويس ييور انوناش المؤسي يس يياك الن ييغر والن ييغورة والمووس ييقة الحلس وتنزيز قدرتتا

على الن ي ي ي ي ي ييمو  ،وزيا ة قدرة البليدان على الحفيان على اتتن ي ي ي ي ي ييال أثنياء الليائحية ،وتنزيز قدرة الس ي ي ي ي ي ييلقياك المننيية
باتقونا ال لي وتمويم الد ون على الوشري وعلى تنميس السياساك في مواجتة جائحة وفود.19-
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ورغس تأثور اللائحة على الوناون الو ني الذ يضقلع ب األون وا  ،ف د تمكن األون وا من ت ديس

الدعس الو ني الذ تمس الحاجة لي لى البلدان الوي تض ي ي ي ييررك أيما ض ي ي ي ييرر من اللائحة ،وذلك بفض ي ي ي ييم

مرونو وقدرات اإلبداةية واس ي ييولابو الس ي يرينة .وفي عام  ،2020واص ي ييم نظام ارة الد ون والوحلوم المالي
ت ديس الدعس الفنال للبلدان الوي تسي ي ي ييوردم برمليات بنشي ي ي يياف .وواصي ي ي ييم النظام اآللي للبياناك اللمر ية ،بند

جراء الوند الك الالزمة على عمليات  ،ت ديس الدعس ون ان قا  ،مما أسي ي ييتس في تنفوذ المشي ي يياريع في الدول

األعضي ي يياء بنلاد .وسي ي ييمحت أ واك تيسي ي ييور األعمال بوأمون الردماك الحكومية األسي ي يياسي ي ييية أثناء اإلغالق

وبدعس الودابور المالية المورذة إلن اذ شر اك األعمال في سياق جائحة وفود.19-
-2

وجه التآزر مدع رءال لم األون تاد الثالثة
-53

جيياء في ميياايكيييانو نوروبي أن أر ييان عمييم األون وييا الثالثيية  -المومثليية في بنيياء توافا اآلراء،

واجراء ال حوث والوحلوالك ،وت ديس المسياعدة الو نية ،ما زالت ت وسيي نفس ال در من األهمية اتسيوراتيلية،
وأن ثمي ي يية قي ي يياجي ي يية لى بي ي ييذل مزيي ي ييد من اللتو لزيي ي ييا ة الروابم وتنزيز الو ي ي ييامي ي ييم بون هي ي ييذه األر ي ي ييان
 ،TD/519/Add.2الف رة .)92
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وفي ع ييام  ،2020تنززك أوج ي الو ييآزر بون الون يياون الو ني والر نون اآل رين من أر ييان عم ييم

األون وا  .ومن األمثلة اللودة على ذلك مؤش يير ال دراك اإلنواجية .وانقالقا من س يينواك من النمم الوحلولي
والمفاكيمي في ملال النتو

ببناء ال دراك اإلنواجية واقداث تحول اقوني ييا

كيكلي في البلدان النامية،

اسي ييوحدث األون وا مشي ييروعا ونلا بمؤش ي يراك لقياد ال دراك اإلنواجية من أجم عملية لوضي ييع السي ييياسي يياك
قائمة على األ لة في البلدان النامية غور السيياقلية .وقد سيياعد المشييرو  ،الذ يمول قسيياب األمس الموحدة

للونمية ،في رس ي ي ييس اإلطار المفاكيمي والمنتلي واإلقن ي ي ييائي لمؤش ي ي يير ال دراك اإلنواجية وعزز قدراك ثالثة
بلدان مسييوفودة على اسييوردام المؤشيير لقياد ال دراك اإلنواجية وصييياغة ورصييد سييياسيياك ترمي لى تنزيز

ال درة اإلنواجية و ذلك ال درة على قداث تحول كيكلي .وقد أ ملت نوائا المش ي ي ييرو في ت رير أقم البلدان
نموا لنييام  :2020القيياقيياك اإلنويياجييية للن ييد اللييد ييد( ،)2الييذ

ز على ال ييدراك اإلنويياجييية في الن ييد الحييالي

وأثر المداوتك في الدورة الونفوذية السي ي ي ي ي ي نون لمللس الولارة والونمية .ومن المووقع أن يس ي ي ي ي يياعد مؤش ي ي ي ي يير
ال دراك اإلنواجية بند طالق في ش اف/فب ار ر  ،2021على فا ة المداوتك الحكومية الدولية في المسو بم،

بما في ذلك مداوتك للنة الس ييياس يياك اإلنمائية ايما ونلا بالوررج من فنة أقم البلدان نموا .بالفنم ،قررك
للنة السي ييياسي يياك اإلنمائية والمللس اتقوني ييا

واتجوماعي اسي ييوردام مؤشي يير ال دراك اإلنواجية لزء من

عملية ت ويس الوررج من فنة أقم البلدان نموا و راسة مواطن ضن
-3

البلدان الوي تسوند للوررج.

التعاول مدع اللعب وبدع ال ءالت
-55

للونياون بون الشي ي ي ي ي ي ينيا والو ياتك أهميية بورة من قويث اتسي ي ي ي ي ي ييوفيا ة من الربرة ،وتلميع الموار

وتنسييوا اإلجراءاك من أجم ت ديس المشييورة في ملال السييياسيياك واتضييقال بأنشييقة بناء ال دراك بنييورة

مو املة ،وهو أمر أسي ي ي يياسي ي ي ييي لنلاد صي ي ي ييالد منظومة األمس الموحدة اإلنمائية .و ثو ار ما ؤ د على تنزيز

الوناون بون الشي ي ينا والو اتك في طار المس ي يياعدة الو نية الوي ي دمتا األون وا  ،باعو ار هذا الوناون أ اة

هامة لونزيز فاءة الوناون الو ني وفنالوو .
-56

وللنة اسييون ار

المشيياريع هي آلية متمة لونزيز الوناون بون الشيينا وضييمان اتتسيياق في أنشييقة

الوناون الو ني الوي نفذها األون وا  .وع دك الللنة في عام  2020اجوماعون لمناقشة عد من المواضيع،

)2
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منتا باألسياد جمع األموال في طار النيندوق المشيورج من أجم قة الونمية المسيودامة ،وتأثور صيالد

األمس الموحدة على الوناون الو ني ل ون وا  ،واسوراتيلية األون وا للوناون الو ني ،واجراءاك الموابنة لو ويس

الوناون الو ني ل ون وا الذ أجرت ش ي ي ي ي كة ت ويس أ اء المنظماك الموند ة األط ار  .وشي ي ي ييد ك الللنة على
أني ن غي ل ون ويا أن يكيف تنياوني الو ني ليلنلي موواف يا مع صي ي ي ي ي ي ييالد منظومية األمس الموحيدة اإلنميائيية،

وت سي ي ي يييما مع التيا م اللد دة للمنسي ي ي ي ون اإلقليموون ،وأن ينزز قدراك الموظفون في هذا الملال من الل

الودريا الدا لي.
-57

ومن جملة المشياريع ال ثورة المشيور ة في عام  ،2020يند المشيرو المننون "برناما عس منق ة

الوليارة الحرة ال ياريية األفريقيية إل ازلية الحواجز غور اللمر يية ،وزييا ة الشي ي ي ي ي ي يفياايية الونظيميية ،وتنزيز تنويع

الن ييناعة" ،مثات جودا بون قيمة الوناون بون الشي ينا والو اتك .وعلى الن يينود الدا لي ،اش ييور ت ش ييع ة
الولارة الدولية والسييلع األسيياسييية وشييع ة اتسييوثمار والمشيياريع في تنفوذ المشييرو  ،باتعوما على برة م

من الش ي ي ي ي ينبوون في ملالي الودابور غور اللمر ية وق وق المل ية الف رية .وعلى الن ي ي ي ي يينود الرارجي ،نلح
المشي ييرو في اتسي ييوفا ة من ش ي ي ار اك مع ياناك منتا للنة األمس الموحدة اتقوني ييا ية ألفريقيا ،ومفوضي ييية

اتتحا األفري ي ،وأمانة منق ة الولارة الحرة ال ارية األفريقية ،والس ي ي يوق المشي ي ييور ة لشي ي ييرق أفريقيا واللنوب

األفري ي ،واللماعة اتقوني ي ي ييا ية لدول غرب أفريقيا ،واللماعة اإلنمائية لللنوب األفري ي ،وجماعة شي ي ي ييرق

أفريقيا .و ما أ د في الو ويس المسي ي ي ييو م للمشي ي ي ييرو  " ،وسي ي ي ييس المشي ي ي ييرو بكفاءة عالية ألن يلمع بون الربراك

الدا لية ل ون وا ويندرج ضمن عمم مفوضية [اتتحا األفري ي] وعملووتا الوفاوضية بشأن [منق ة الولارة
الحرة ال ارية األفريقية] ،جامنا بذلك ال درة الو نية لش يينبوون تابنوون ل ون وا في مش ييرو واقد" .وفي الواقع

سيتلت الشير اك تنفوذ المشيرو لى قد بور وسياهمت في نلاق  ،ما سياعد على تأمون األموال من اللتة

المانحة إلنلاز المرقلة الثانية من المشرو .
-58

وباإلضي ييافة لى قامة ش ي ي ار اك م اش ي يرة مع ياناك ا م األمس الموحدة و ارجتا ،عزز األون وا

أيض ي ي ييا تناون مع مكاتا المنس ي ي ي ون المقيمون ل مس الموحدة من أجم بناء أوج الوآزر بون و اتك األفرقة

ال قرية الوابنة ل مس الموحدة والشر اء اإلنمائوون اآل رين في المودان .فنلى سبوم المثال ،عمم األون وا ،

بقيا ة مكوا المنسي ي ييا المقيس ل مس الموحدة في جمتورية تو الديم راطية الشي ي يينبية ،مع فريا األمس الموحدة

ال قر وو ياتك ت نيية أ ر غور مقيمية على راج جيدول أعميال الوليارة اإلل ورونيية والوحول الرقمي في
الورقيم اتسييوراتيلي الحكومي .وسيياهس ذلك أيضييا في راج الولارة اإلل ورونية على نحو فنال لزء من

طار األمس الموحدة المشي ييورج للودابور اتجوماةية  -اتقوني ييا ية لمواجتة جائحة وفود .19-وسي ييووواصي ييم

تنزيز المشييار ة مع المنس ي ون المقيمون واألفرقة ال قرية ل مس الموحدة في عام  2021بتد

اإلل ورونية ألغ ار
-4

الونمية على أطر األمس الموحدة للوناون في ملال الونمية المسودامة.

تنميس الولارة

الطلبات ال اردة مع البلدال النامية
-59

في عام  ،2020ور  73طل ا رسييميا للحنييول على الوناون الو ني ل ون وا من  43بلدا وسييت

منظماك قليمية و ولية .وفي قون اسولاب األون وا للزء من هذه القل اك باتعوما على الموار النا ية

والموار الرارجة عن الموزانية المواقة قاليا ،وت سييما القل اك الناجلة المونل ة بالونيد للائحة وفود،19-

هناج قاجة لى بذل مزيد من اللتو لحشي ي ي ييد األموال من أجم مناللة القل اك المو ار مة الوي لس تلا بند
في مرول

الش ي يينا .فنلى س ي ييبوم المثال ،لس ومكن األون وا من اتس ي ييولابة للقل اك المونل ة بس ي ييياس ي يياك

وأطر المنافسيية ،واسييون ارضيياك سييياسيياك الردماك ،واسييون ارضيياك أطر السييياسيياك الولارية واتنضييمام لى

منظمة الولارة النالمية ،وذلك بسي ي ي ييبا ال وو المالية .وفي ملاتك الولارة اإلل ورونية واتقوني ي ي ييا الرقمي،
وتيسي ي ي ييور الولارة ،والن م المسي ي ي ييودام لل ضي ي ي ييائع ،ت توناسي ي ي ييا الموار المواقة مع ما هو مقلوب لالسي ي ي ييولابة

للقل اك الوي لس تلا بند .ويلزم أيضي ي ييا تأمون األموال ال ااية للوني ي ييد للنمو المقر في القل اك المونل ة
بسياساك ريا ة األعمال والقلا على اسونراضاك سياساك اتسوثمار.
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ولس ي ي ييد الفلوة الومويلية ،يس ي ي ييو ش ي ي ي

األون وا من ي ي ييا ر تمويم جد دة وآلياك تمويم مبو رة .وفي

عام  ،2020تل ى األون وا ألول مرة تمويال من ص ي ييندوق المس ي يياعدة الن ي ييوني من أجم الوناون بون بلدان
اللنوب لونزيز الونويع اتقون ي ييا
الن ي ي ي ييونية ،وهي يان ا

وال درة على الن ي ييمو في بربا ود ،و ذلك من ملموعة طريا الحرير

 ،لووفور قلول قائمة على ت نية ال وم الموس ي ي ي ييلس ي ي ي ييلة لوس ي ي ي ييوية المنازعاك عبر

اإلنورنت لفائدة المسيوتل ون .وبفضيم الشي ار اك ،نلح برناما الولارة اإلل ورونية واتقونيا الرقمي في جمع

األموال من بنض الشيير اء في م ا رة الولارة اإلل ورونية لللميع ،وتمكن فريا تيسييور الولارة من الحنيول

على األموال من الن ي ي ي يينا ا اتس ي ي ي ييونمانية الوابنة لمنظمة الولارة النالمية والبنك الدولي بن ي ي ي ييفو منسي ي ي ي ي ا

للمشي ي يياريع وجتة منفذة لمشي ي يياريع تيسي ي ييور الولارة .وباإلضي ي ييافة لى ذلك ،بذلت جتو لونبنة األموال المواقة

على الن ي ي يينود ال قر  ،وت س ي ي يييما في طار مش ي ي ييار ة األون وا في البرناما المش ي ي ييورج المننون "ها وي في
أزمة :مشياورة وطنية بشيأن أولوياك اإلصيالد و يا ارك الومويم للونلوم بوح وا أهدا

والذ يمول النندوق المشورج من أجم تح وا أهدا
-5

الونمية المسودامة.

الونمية المسيودامة"،

عز ز اإلدارة الضائمة للى النتائج
-61

األط ار

بنيد ت ويس ش ي ي ي ي ي ي يياميم لر ن األون ويا للونياون الو ني أجرتي شي ي ي ي ي ي ي كية ت ويس أ اء المنظمياك المونيد ة

في عيام  ،2019ص ي ي ي ي ي ي ييدر  2019في قزيران /ونيي  2020ت رير عن أ اء األون ويا

الل عيام.

وقدم األون وا ر ا من اإل ارة ور اي أن أقاف علما بالملاتك الوي لزم تحس ي ي ي ييونتا وقد اإلجراءاك الوي

سي ي ييوورذ من أجم تحسي ي ييون األ اء في ملال الوناون الو ني .وعمليا ،ينوزم األون وا نشي ي يياء أفرقة عاملة في

عام  2021من أجم مناللة سي ي ي نة ملاتك لزم تحس ي ييونتا قد ك في الو ويس الوي أجرت شي ي ي كة ت ويس أ اء
المنظماك الموند ة األط ار  ،بما في ذلك اإل ارة ال ائمة على النوائا .وسيووضيع اسيوراتيلية جد دة للوناون
الو ني سوأ ذ في اتعو ار النوائا الرئيسية الوي ور ك في ت ويس الش كة.

-62

وينمم األون وا منذ أوا ر عام  2020على نش ي ي ي ي يير نظام أوموجا باعو اره قال مو امال للورقيم

واإل ارة واإلبالع .ويمكن هذا الحم ال لي والشي ي ييامم مد ر المشي ي يياريع من ترقيم ورصي ي ييد نوائا المشي ي يياريع
واإلبالع عنتا بنييورة أفضييم ،فضييال عن عس موظفي اإل ارة النليا في اإلشي ار

على أ اء المشيياريع ،وهو

ما سيينزز عملية صينع ال ارراك المونل ة بالوناون الو ني على المسيوو اتسيوراتيلي .و الل النني

األول

من عيام  ،2021تل ى جميع ميد ر المش ي ي ي ي ي ي يياريع في األون ويا تيدري يا عملييا عبر اإلنورنيت ،وأعيدك م يا ؛

توجوتية ا لية إل راج المشي يياريع في الحم المو امم للورقيم واإل ارة واإلبالع .وبدأ الوشي ييغوم ال امم للحم
المو امم للورقيم واإل ارة واإلبالع في أيار/ما و  .2021ويوسي ي ييس الوقبوا الناجح للحم المو امم للورقيم
واإل ارة واإلبالع بأهمية بالغة لونزيز اإل ارة ال ائمة على النوائا للوناون الو ني.

-63

و الل عام  ،2020طور األون وا أيضي ييا أ واك جد دة لون ا نوائا أنشي يقة الوناون الو ني على

نحو أفضييم .وعلى سييبوم المثال ،وضيينت شييع ة اتسييوثمار والمشيياريع أ اة تفاعلية جد دة على اإلنورنت -

من ييفوفة الونفوذ الم اش يير  -لون ا الو دم المحرز من جانا البلدان المس ييوفودة في تنفوذ الووص ييياك المنبث ة

عن اسييون ارضيياك سييياسيياك اتسييوثمار .وبدأ تشييغوم المنييفوفة ،الوي تحفز تولي زمام األمور وتيسيير رصييد

اإلصي ييالقاك وت ويمتا ،في نتاية عام  .2020وفي السي ييياق نفسي ي  ،أطل ت شي ييع ة الو نولوجيا واللوجسي ييوياك

أ اة لون ا اإلص ي ييالد ،وهي أ اة ل ورونية تس ي ييوردمتا الللان الوطنية لويس ي ييور الولارة من أجم رص ي ييد تنفوذ

اإلص ييالقاك الوطنية في ملال تيس ييور الولارة ومد اقورام اتلوزاماك الم قوعة بموجا اتتفاقاك الدولية

واإلقليمية على نحو أفضم ،وتستوم الوناون في تنفوذ جراءاك تيسور الولارة.
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عميم مرالاة المنظ ر الجنساني
-64

في عام  ،2020تواصي ي ييلت جتو تنميس المسي ي يياواة بون اللنسي ي ييون وتمكون المرأة في أنش ي ي يقة الوناون

الو ني ل ون وييا  .وقييد لوقظ أن المش ي ي ي ي ي ي يياريع تراعي أ ثر فييأ ثر أهييدا

الووازن بون اللنس ي ي ي ي ي ييون في ا ويييار

المس ي ي ي ييوفود ن ،وأن النمم الوحلولي المونلا بالمش ي ي ي يياريع يأ ذ في اتعو ار آثار مرول

الس ي ي ي ييياس ي ي ي يياك الولارية

واتقون ي ييا ية قس ي ييا النو اتجوماعي وأن الووص ي ييياك المونل ة بالس ي يياس ي يياك أص ي ي حت على نحو مو از د أ ثر

مراعاة لالعو اراك اللنسانية .وبغية تو ع الو دم المحرز في تنميس مراعاة المنظور اللنساني في ملال الوناون

الو ني على نحو أفضي ي ي ييم وتسي ي ي ييتوم الم ارنة مع و اتك األمس الموحدة األ ر  ،من الم رر تقبوا مؤش ي ي ي يراك

جنسانية على جميع المشاريع اللد دة في طار الحم المو امم للورقيم واإل ارة واإلبالع الذ اعومد مؤ ار.
-65

والم ا راك والمش يياريع ال حثية الوي تر ز تحد دا على المس يياواة بون اللنس ييون وتمكون المرأة تس ييتس

بدرجة بورة في النتو

بالتد

 5من أهدا

الونمية المس ييودامة .وعلى س ييبوم المثال ،تند جوائز س ييوداك

األعمال في طار برناما األون وا لوقوير ريا ة األعمال " مبريويك" وم ا رة أسي يواق البورص يياك المس ييودامة

بننوان " "Ring the bell for gender equalityبون الممارسياك ال ارسيرة الوي تتد

لى عس المسياواة بون

اللنسي ييون وتمكون المرأة .وعالوة على ذلك ،توناول جميع ت ارير األون وا الرئيسي ييية ال ضي ييايا اللنسي ييانية من

زوايا مرولفة .ويحلم ذلك األون وا في ت رير اتسي ي ي ييوثمار النالمي المنلوماك الوي تنشي ي ي ييرها المؤسي ي ي يسي ي ي يياك
الموند ة اللنسييياك بشييأن المسييائم اللنسييانية ،ما أ

لى نلاز عدة مشيياريع بحثية ،بما في ذلك مشييرو

عن المؤسساك الموند ة اللنسياك ون م السياساك والممارساك اللنسانية على المسوو الدولي.
-66

وفي مودان الولارة اإلل ورونية واتقونييا الرقمي ،وسييع نقاق م ا رة الولارة اإلل ورونية من أجم

المرأة في عام  .2020ونظمت عبر اإلنورنت محاضي يراك موجتة للنس يياء رائداك األعمال الرقمية في ش ييرق
أفريقيا وجنوب شي ييرق آسي يييا ،وأنش ي ينت ملومناك قليمية مننية بالولارة اإلل ورونية من أجم المرأة في غرب

أفريقيا وجنوب شي ييرق آسي يييا .وفي ملال النلس والو نولوجيا واتبو ار ،أطلا األون وا وجامنة أو اياما اليابان)
برناما النالماك الشياباك في تشيرين الثاني/نوفمبر  2020الذ

ر ز على البلدان األفريقية ،والذ سييسيتس

في سد الفلوة بون اللنسون من الل المساواة بون اللنسون والومكون في ملال ال حث النلمي.
-7

است ار يجية التعاول التضني
-67

أهاب مللس الولارة والونمية في م رره  558الدورة الونفوذية السي ي ي ييابنة والسي ي ي ييوون)" ،األون وا أن

يضي ييع الني يييغة النتائية لالسي ييوراتيلية بالوناون الوثوا مع الدول األعضي يياء وفي الوقت المناسي ييا تعوما ها
وتنفوذها م اشي ي يرة بند الدورة الرامسي ي يية عشي ي يرة لمؤتمر األمس الموحدة للولارة والونمية"  .)TD/B/67/6وفي

هذا النيد  ،تنوزم أمانة األون وا الوشياور مع الملموعاك اإلقليمية وسيوو اسيس مشيرو اسيوراتيلية مع الدول
األعضياء قبم الدورة الثانية والثمانون للفرقة الناملة المننية بالرقة البرناملية واأل اء البرناملي في تشيرين

الثاني/نوفمبر  ،2021بنود الدورة الرامسة عشرة للمؤتمر.

جيم -اإلسوام في حضدق ال ساق للى نطاق منظ مة األمم المتحدة
-68

يسيلم هذا الفر الضيوء على سيتاماك األون وا الرئيسيية في تنزيز ور الملموعة المشيور ة بون

و اتك األمس الموحدة والمننية بالولارة وال دراك اإلنواجية من أجم توقود األ اء ،في سي ييياق صي ييالد منظومة
األمس الموحدة ،بفض ي ييم م ا راك على الن ي ييند الوطني واإلقليمي والنالمي .وتوفر الملموعة المش ي ييور ة بون

الو اتك منب ار جودا للونييد

ل نض الوحدياك على النحو المبون في قة الونمية المسييودامة لنام .2030

وتنسي ييا مشي ييار ة الو اتك في ملموعة األمس الموحدة للونمية المسي ييودامة وت ورد نتلا موسي ي ا بشي ييأن الولارة

وال ضايا المونلة بتا.
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وعلى النيينود الوطني ،شييارج األون وا في عام  2020في أطر األمس الموحدة للوناون من أجم

الونمية المسودامة الوالية:
أ)

أفريقيا ش ييرق ،ووس ييم ،وجنوب ،وغرب) :ثووبيا ،وأنغوت ،وجزر ال مر ،وجمتورية تنزانيا

ب)

الدول النربية ،والشرق األوسم ،وشمال أفريقيا :منر؛

ج)

آسيا والمحيم التا ؛ :أفغانسوان ،وبا سوان ،وبنغال يش ،وبوتان ،وجمتورية تو الديم راطية

)

أوروبا وآسيييا الوسييقى :أذربيلان ،وأرمونيا ،وأل انيا ،وأوزبكسييوان ،وبوالرود ،وتر مانسييوان،

الموحدة ،ورواندا ،وزامبيا ،و ابو فور  ،وليسوتو ،ومدغش ر؛

الشنبية ،والنون ،وفووت نام ،وميانمار ،ونو ال؛

وتر يا ،واللبم األسو  ،وجمتورية مولدوفا ،وجورجيا ،وصربيا ،و ا از سوان؛
هي)
-70

منق ة أمريكا الالتونية وال اريبي :أوروغوا  ،و وبا.

وعلى الن يينود اإلقليمي ،واص ييلت الملموعة المش ييور ة بون الو اتك اتتن ييال بالمد رين اإلقليموون

لمكوا تنسيوا النملياك اإلنمائية ل مس الموحدة ،ومنسي ي األمس الموحدة المقيمون ،والللان اإلقليمية .وفي أفريقيا،
واصيلت الملموعة المشيور ة بون الو اتك في عام  2020ت ديس المسياعدة في سيياق م ا رة اإلطار اتسيوراتيلي

اإلقليمي لمنق ة ال حوراك ال بر من أجم تناول النالقة بون الونمية والشؤون اإلنسانية.
-71

وعلى النينود النالمي ،واصيم األون وا وضيع م ا راك للورويا للمسياعدة الوي ت دمتا الملموعة

المش ي ييور ة بون الو اتك في س ي ييياق قة عام  .2030وعزز األون وا في عام  2020شي ي ي ار و مع منظمة

النمم الدولية ب ل اء محاضي ي ي يراك لزء من برناما رجة الماجس ي ي ييوور في ارة الونمية في المر ز الدولي للودريا

في تورينو ب يقاليا.

رابعا -الستنتاجات وآفاق المستضب
-72

بند عام من اإلنلازاك اتس ي ي ي ييوثنائية في تنبنة األموال وانلاز المش ي ي ي يياريع ،انرفض ملمو موار

الن ي ي يينا ا اتس ي ي ييونمانية ل ون وا واجمالي النف اك المونل ة بالوناون الو ني انرفاض ي ي ييا ملحوظا في عام ،2020

وذليك بسي ي ي ي ي ي يبيا ص ي ي ي ي ي ييدمية جيائحية وفويد 19-وميا نوا عنتيا من تيدابور اإلغالق .وبلغ قلس الموار الريارجية عن

الموزانية أ نى مسيوو ل منذ سي ع سينواك ،واقورب ملمو النف اك من المسيوو الذ

ان علي في عام .2006

ومع ذلك تلدر اإلش ي ي ي ي ي ييارة لى أن البلدان المو دمة واص ي ي ي ي ي ييلت تنزيز عمتا ألنش ي ي ي ي ي ييقة الوناون الو ني ل ون وا ،

وأن قاعدة تمويم الوناون الو ني از ا ك توسي ي ي يينا .وعالوة على ذلك ،عدل األون وا طري ة تنفوذ أنشي ي ي ييقة الوناون
الو ني بس ي ي ييرعة من أجم الورفيف قدر اإلمكان من األثر الس ي ي ييلبي لودابور اإلغالق وقوو الس ي ي ييفر على أنش ي ي ييقو

الونفوذية .وأ

بناء ال دراك عبر اإلنورنت والردماك اتس ييوش ييارية الم دمة عن بند لى انرفا

النف اك المونل ة

بالوناون الو ني ،ول ن األون وا اسولاب في الوقت المناسا تقوياجاك البلدان النامية الملحة أثناء اللائحة.

-73

وفي عام  ،2021س ييووواص ييم تأثور جائحة وفود 19-على أنش ييقة الوناون الو ني الوي يض ييقلع

بتا األون وا  .وفي هذه البونة النسي ييورة للغاية ،سي ييي وم األون وا بوني ييميس وتنفوذ أنشي ييقة الوناون الو ني الوي
يض ييقلع بتا بقري ة مرنة وس يرينة ومبو رة من أجم مس يياعدة البلدان النامية ،وت س يييما أش ييدها ض يينفا ،على

باطر نحو تح وا أهدا
ا
الونافي من اللائحة بشكم أفضم والو دم

الونمية المسودامة .وتحقي ا لذلك ،يلا

أن يحنييم األون وا على تمويم مسييودام ويمكن الونبؤ ب من اللتاك المانحة ،من الل ت ديس مسيياهماك

موند ة السينواك و فض قنية المسياهماك المرنينية .وسيوفضيي اللتو الموواصيلة الوي بذلتا األون وا

لونزيز فنالية الوناون الو ني و فاءت وشيفافوو والمسياءلة عن  ،بقرق منتا وضيع اسيوراتيلية جد دة للوناون
الو ني ،لى تنزيز ث ة المانحون والمسوفود ن على السواء.
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ويش ييارج األون وا  ،بوص ييف عض يوا في ملموعة األمس الموحدة للونمية المس ييودامة ،مش ييار ة املة

في ص ييالد منظومة األمس الموحدة اإلنمائية .و ما وض ييح من مش يياريع قس يياب األمس الموحدة للونمية المن ييممة

للوني ي ييد للائحة وفود ،19-ومن الم ا راك المشي ي ييور ة في طار الملموعة المشي ي ييور ة بون و اتك األمس
الموحييدة والمننييية بييالولييارة وال ييدراك اإلنويياجييية ،أثبييت األون وييا  ،بربرتي في مليياتك الولييارة واتسي ي ي ي ي ي ييوثمييار

والومويم والو نولوجيا والونمية المس ي ي ي ي ييودامة ،أن ش ي ي ي ي يريك هام وموثوق ب في م ا رة "توقود األ اء" من أجم نلاز

األنش ي ييقة الونفوذية الوي تض ي ييقلع بتا األمس الموحدة .وبناء على اإلنلازاك الوي ق تا األون وا في عام ،2020

سييي دم تدري ا ا ليا بشييأن صييالد األمس الموحدة وتداةيات على الوناون الو ني ل ون وا ؛ وسييوواصييم اسييو شييا

مني ييا ر الومويم على المسي ييوو ال قر ؛ وسي ييينزز الوواصي ييم الثنائي اتتلاه مع المنس ي ي ون المقيمون لزيا ة
براز ور األون وا في المودان وتنزيز مشار ة األون وا في عملية ترقيم المساعدة اإلنمائية الوي تلريتا

األمس الموحدة على الننود ن ال قر واإلقليمي.
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