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 مجلس التجارة والتنمية

 الفرقة العاملة المعنية بالخطة البرنامجية

 واألداء البرنامجي

 الدورة الثانية والثمانون 

 2021مبر  تشرين الثاني/نوف 5-1جنيف، 

 من جدول األعمال المؤقت 3البند  

استتتتتتعراط  نلتتتتتطة التعاول التضني التي األتتتتتطلو موا األون تاد و م           
 األنلطة

 موجز  

على أنشييييييييييييييقية الونياون الو ني ل ون ويا  في    (19-أثر تفشييييييييييييييي مر  فورود  ورونيا   وفويد 
. وبند أن         ملحوظا                       اك النامة انرفاضييا  وشييتدك  م من الموار  الرارجة عن الموزانية والنف  .2020 عام

 ، 2019 في عام            تاريريا                                                                            سيلم ملمو  الومويم لنينا  ا األون وا  اتسيونمانية ألنشيقة الوناون الو ني رقما  
ملوون  وتر،  33,3ي المائة من سيييييييييييييينة  لى أ ر ، لينييييييييييييييم  لى ف  28انرفض هذا الومويم بنسيييييييييييييي ة 

وانرفض  جمالي نف اك أنشيييييقة الوناون الو ني   .2018مسيييييوو  قريا من الرقس المسيييييلم في عام  وهو
، بنيد أن ق ا أعلى 2020ملوون  وتر في عام   35,0في الميائة لينييييييييييييييم  لى  19بنسيييييييييييييي ية   ل ون ويا 

وقد أثرك تدابور اإلغالق الناجمة عن اللائحة وال وو  المفروضييية على السيييفر  .2019مسيييوو  في عام 
 ني وصياغة مشاريع جد دة.أيما تأثور على تنفوذ أنشقة الوناون الو 

ولوية  وفي مواجتة هذه الحالة غور المسييبوقة، قام األون وا  بوند م برناما النمم سييرينا وأعقى األ  
من أجم اتسييييييييولابة بفنالية أل ثر اقوياجاك البلدان النامية    19- للمسيييييييياعدة الو نية المونييييييييلة بلائحة  وفود 

ن الوي تضررك أيما ضرر من اللائحة، واعومد  ذلك أسالوا  لحاقا، وت سيما الملموعة الضعيفة من البلدا 
اء ال دراك، بغية الورفيف قدر اإلمكان من  وأنشيييييقة بن    ل ورونية أو مرولقة في ت ديس الردماك اتسيييييوشيييييارية 

على ذلك، عمم األون وا  عن  األثر السييييييلبي لل وو  المفروضيييييية على السييييييفر على أنشييييييقو  الونفوذية. وعالوة 
في  طار أ اء موقد، بأسيييييييالوا    19- زمة  وفود ك األمس الموحدة األ ر  من أجم الونيييييييد  أل  ثا مع  يانا 

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

، ت تزال مشييييييييياريع الوناون الو ني ل ون وا  توأثر بتذه اللائحة. ولمسييييييييياعدة 2021وفي عام  
الونافي بشيييكم أفضيييم من اللائحة وتسيييريع وتورة تح وا أهدا  الونمية المسيييودامة، البلدان النامية على 
لمسييياعدة الو نية بنيييورة مرنة وسيييرينة ومبو رة، ويواصيييم تر وز  ميس وتنفوذ مشييياريع اي وم األون وا  بونييي 
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جتو ه على الووج  نحو تح وا النويائا ومراعاة الليانا اللنسيييييييييييييياني في الونياون الو ني،  ميا  واصييييييييييييييم  
ار و  النشييييييقة في عملية  صييييييالد األمس الموحدة، بما في ذلك من  الل الملموعة المشييييييور ة بون  مشيييييي 

 نية بالولارة وال دراك اإلنواجية.و اتك األمس الموحدة والمن
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 مضدمة  

                                                                                       أ عد هذا الو رير من أجم تيسور اتسونرا  السنو  الذ  يلري  مللس الولارة والونمية لسياساك  -1
                                                                                            ناون الو ني الوي يضيييييقلع بتا األون وا . وسيييييي د م هذا الو رير  لى الفرقة الناملة المننية بالرقة  أنشيييييقة الو 

                            ي يضيييييييقلع بتا األون وا ، وف ا  ناملية واأل اء البرناملي لغر  اسيييييييونرا  أنشيييييييقة الوناون الو ني الو البر 
راك الوي اترذها مللس  من اتفاق أ را وفي سيييييييلسيييييييلة من الم ر  220ل قكام المننيييييييو  علوتا في الف رة  

ويوصييييييييييييييي مللس الوليارة والونميية في هيذه الم رراك، بي يليا    . 2020و  2008نميية بون عيامي  الوليارة والو 
لمسييييييوفودة والمانحة المحوملة في  طار الفرقة الناملة الوي                                                 تفاعم أ ثر تنظيما  بون أمانة األون وا  واللتاك ا

 عضاء بشأن جميع مسائم الوناون الو ني.تشكم اآللية الرئيسية للوشاور بون الدول األ

وينر  هذا الو رير لمحة عامة عن أنشييييقة الوناون الو ني الوي اضييييقلع بتا األون وا  وتمويلتا   -2
                                                       لالتليياهيياك الرئيسييييييييييييييييية في تمويييم هييذا الونيياون وتنفوييذه وي برز           تحلوال                      وي  ييدم هييذا الو رير    . 2020في عييام  

                                                                ون وا  من أجم تحسييون كيكم الوناون الو ني وأ ائ . وي دم أيضييا  بنض اإلجراءاك الرئيسييية الوي اترذها األ
                                                               سوفا ة. وينوتي الو رير باسونواجاك وم ورقاك من أجم المضي قدما .األمثلة اللودة والدرود الم

 طار ملموعة األمس الموحدة للونمية المسيييودامة، واصيييم األون وا  الدعوة  لى  ما الو اتك  وفي -3
في  طار األمس الموحدة للوناون من أجم الونمية المسيييودامة على النييينود ال قر ، والى زيا ة غور المقيمة 
 ك ذاك النلة بالولارة. ور المساعدة الوي ت دمتا األمس الموحدة في ملال الولارة والملاتالوأ ود على 

 مصادر التم    -      ول   

  وا  من مندرين رئيسون هما:                                                ت مو ل أنشقة الوناون الو ني الوي يضقلع بتا األون  -4

تمويم النيييينا  ا اتسييييونمانية، ويشييييور  لى الموار  المالية الم دمة لنيييينا  ا األون وا     أ( 
ي، ومنظومة األمس الموحدة والمنظماك الدولية األ ر ،  اتسيييييونمانية من فرا   الحكوماك، واتتحا  األوروب 

 ومن مانحون من ال قاعون الرا  والنام؛

 الموحدة النا   للوناون الو ني وقساب األمس الموحدة للونمية. ما األمسبرنا  ب( 

 رة ويشيييييمم الومويم اإلجمالي للنييييينا  ا اتسيييييونمانية المسييييياهماك الوي  ول اها األون وا  في  طار م ا  - 5
المننية بالولارة  "توقود األ اء" لدعس البراما المشور ة الوي تنفذها الملموعة المشور ة بون و اتك األمس الموحدة و 

ألهميية الملموعية المشيييييييييييييور ية بون الو ياتك في  عيا ة تنظيس منظومية األمس الموحيدة       را   وال يدراك اإلنوياجيية. ونظ 
المسيودامة  عما أفضيم، يسيونر  الفر  جيس من الفنيم األول   للونمية   2030اإلنمائية من أجم  عس  قة عام  

وقود األ اء". والمسييييييييياهماك   لى آلياك الومويم في  طار م ا رة "ت المنلوماك المونل ة بوصيييييييييول األون وا        دا   تحد  
  الم يدمية  لى برنياما األمس الموحيدة للموظفون الفنوون المبويدئون غور ميدرجية في موار  النييييييييييييينيا  ا اتسيييييييييييييونميانيية 

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

 نيةم ارد الصناديق الستئما - لف 

ظم الومويم القوعي  لى النييييينا  ا اتسيييييونمانية، وهو أهس منيييييدر لومويم الوناون الو ني ل ون وا ،   - 6
ملوون    46بلغ            تاريريا                       انية ل ون وا  رقما   وسييس بو لا شييد د. وبند أن سييلم الومويم اإلجمالي للنيينا  ا اتسييونم 

  ، وهو مسييوو  2020ملوون  وتر في عام    33,3في المائة، لينييم  لى    28، انرفض بنسيي ة 2019 وتر في عام 
 لى تراجع ت يسيوتان ب  في الومويم       سيا   ويرجع هذا اتنرفا  أسيا  (. 1الشيكم     2018قريا من مسيوواه في عام 

                                                                                                                من منيدري ن، وهما البلدان النامية والبلدان الوي تمر اقونيا اتتا بمرقلة انو الية، ومنظومة األمس الموحدة والمنظماك 
 بود أن البلدان المو دمة واصلت تنزيز  عمتا للوناون الو ني الذ  يضقلع ب  األون وا .    األ ر .   الدولية 
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   1الشكم 
   2020-2016ادر م ارد الصناديق الستئمانية لألون تاد، مص

 (بآت  الدوتراك 

 

ون المبودئون. وجزء  بور من الومويم الوار   ت يشييييمم الملمو  المسيييياهماك الم دمة لبرناما األمس الموحدة للموظفون الفنو  مالقظة:
لوي تمر اقونييا اتتا بمرقلة انو الية ينومد على الومويم الذاتي ويمكن أن  وأتى، على سييبوم من البلدان النامية والبلدان ا

الومويم  لت اك الم دمة من المؤسيييسييياك المالية الدولية ل نشيييقة في البلدان الوي قدمت المثال، من عائداك ال رو  أو ا
 (.15، اللدول TD/B/WP/311/Add.2 انظر 

وارتفنت مسيييييييياهماك البلدان المو دمة في النيييييييينا  ا اتسييييييييونمانية ل ون وا  للسيييييييينة الثالثة على  -7
 . 2019في المائة م ارنة بنام  4زيا ة بنسي ة ، وهي 2020ملوون  وتر في عام   12,2الووالي، لونيم  لى 

الي الومويم القوعي،  لى زيا ة قنية  ن المو دمة،  لى جانا ترفيض  جموقد أ   ارتفا  مسياهماك البلدا
، وهو 2020في المائة في عام  37البلدان المو دمة من ملمو  موار  النييينا  ا اتسيييونمانية، لونيييم  لى 

تمت تسيينة بلدان مو دمة في النيينا  ا اتسييونمانية، وزا ك سيي نة منتا  وأسيي   . 2011أعلى مسييوو  منذ عام 
مال ون   ثالثةوأسييييييتمت ألمانيا وسييييييويسييييييرا وهولندا بأ ثر من   . 2019                            ا في األون وا  م ارنة  بنام  مسيييييياهماتت

وشييييييكلت   . 2020 وتر في الوناون الو ني ل ون وا ، بوصييييييفتا أ بر ثالثة بلدان مو دمة مسيييييياهمة في عام  
 مو دمة في األون وا . في المائة من ملمو  مساهماك البلدان ال 82ك هذه البلدان الثالثة منا نس ة  مساهما

  ومن قوث ملمو  المسيياهماك المورا مة على مد  األعوام الرمسيية الماضييية،  انت ألمانيا وسييويسييرا  -8
  . ( 2ملوون  وتر  الشيييييييكم   11أ بر بلد ن مانحون من بون البلدان المو دمة،  ذ سييييييياهمت  م منتا بما  زيد على  

                  ، و جتت مسييييييياهماك 2020مال ون. وفي عام   8,4قيموتا    وتلوتما هولندا الوي سيييييييللت مسييييييياهماك مورا مة تبلغ 
البلدان المو دمة بشيييييكم أسييييياسيييييي نحو ملاتك مثم   ارة الد ون، والولارة اإلل ورونية، واتقونيييييا  الرقمي، 
واتسيييييييوثمار من أجم الونمية، وا ارة اللمارج، والولارة المسيييييييودامة والبونة، وتيسيييييييور الولارة، والودابور غور 

 اما الودريا من أجم الولارة.والولارة والشؤون اللنسانية، وبرن اللمر ية، 

  11,5 وبلغ ملمو  الومويم الوار  من البلدان النامية والبلدان الوي تمر اقونا اتتا بمرقلة انو الية -9
ملوون  وتر في   22,8في المائة م ارنة بالرقس القياسيي الذ  بلغت قيمو   50بنسي ة                      ملوون  وتر، منرفضيا  

 لى انرفا  المساهماك في برناما النظام اآللي للبياناك اللمر ية. ، ويرجع ذلك بدرجة  بورة 2019عام 
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                                                                                               ولما  انت المشيييييياريع المونييييييلة بالنظام اآللي مرت قة أسيييييياسييييييا  بأنشييييييقة مودانية، تأثر تنفوذ هذه المشيييييياريع  
ونويلة لذلك، انرفضت    . 19- وفود  بال وو  المفروضة على السفر الناتلة عن جائحة    را   بو     را  وصياغوتا تأث 

في   35  لى 2019في المائة عام  50نيييية البلدان النامية في ملمو  موار  النيييينا  ا اتسييييونمانية من  ق
، انرفض الومويم الوار  من البلدان النامية والبلدان الوي تمر 2011وألول مرة منذ عام  . 2020المائة عام  

 المو دمة.ون المساهماك الوار ة من البلدان  اقونا اتتا بمرقلة انو الية  لى ما  

   2الشكم 
  مسا مات البلدال المتضدمة والنامية المانحة الرئيسية المتراكمة 

  بآت  الدوتراك(

 
في الميائية من الوموييم الوار  من البليدان النياميية والبليدان الوي تمر   74وتليدر اإلشييييييييييييييارة  لى أن   -10

قة اللارية في بلدانتا ولمنفنوتا الراصيييييية، تسيييييييما لونفوذ براما النظام بمرقلة انو الية قد  نيييييي  ل نشيييييي 
نسييييييييي ة في المائة(. و  9  في المائة( و ذلك نظام   ارة الد ون والوحلوم المالي  61  اآللي للبياناك اللمر ية 

عس ملوون  وتر(  انت تتد   لى   1,9  سييييييييييييي نة عشييييييييييييير في المائة من الومويم الوار  من البلدان النامية 
لذ  سيييوسيييوفود من  البلدان النامية األ ر . وضيييمن هذه الفنة، ظلت النيييون الوي الوناون الو ني ل ون وا  ا
، أ بر 2020 وتر في عام   ملوون   1,03 لى   2019ملوون  وتر في عام    0,55ارتفنت مسييييييييييييياهموتا من  

  2020ملوون في عام    0,68بمبلغ  البلدان النامية المسياهمة. وتلوتا الممل ة النربية السينو ية الوي سياهمت  
من أجم تنفوذ مشييييييييرو   تد   لى ت ويس الو اليف اتقونييييييييا ية الوي  وحملتا الشيييييييينا الفلسييييييييقوني بسييييييييبا  

ملوون  وتر( بالنسيي ة  0,85  اإلماراك النربية الموحدة ملوون  وتر( و  0,23  اتقوالل. وأسييتمت بربا ود  
ؤتمر األمس الموحدة للولارة والونمية ة الدورة الرامسية عشيرة لمفي المائة من أجم اسيوضياف 9المو قية ال الغة 

 ومنود  اتسوثمار النالمي الذ   نظم  األون وا ، وأسبو  الولارة اإلل ورونية األول آلسيا، على الووالي.

، مسييللة بذلك 2020ملوون  وتر في عام   3,4وبلغت المسيياهماك الوار ة من اتتحا  األوروبي   -11
في المائة  50، ول نتا ت تزال أعلى بنسييييييييييييي ة 2019في المائة عما  انت علي  في عام   5نسييييييييييييي ة تراجنا ب 
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لدعس البرناما       سيييييا                           وو جتت هذه المسييييياهماك أسيييييا  . 2020-2016                                         م ارنة  بمووسيييييم الومويم الم  دم في الفورة 
لد ون والوحلوم المالي المشيييييييييورج بون األون وا  واتتحا  األوروبي لفائدة أنغوت و ذلك مشييييييييياريع نظام   ارة ا

اتنرفييا  القفيف في  والنظييام اآللي للبيييانيياك اللمر ييية وتيسييييييييييييييور األعمييال الولييارييية. وعلى الرغس من  
في المائة في   8ار  النيينا  ا اتسييونمانية من مسيياهماك اتتحا  األوروبي، ارتفنت قنييو  من ملمو  مو 

موار  النيييييييييييييينيا  ا نرفيا  النيام في  ، وذليك بسييييييييييييييبيا ات2020في الميائية في عيام    10 لى    2019عيام  
مال ون  وتر لفائدة األون وا ،   11,8                                                               اتسييونمانية. وأسييتس اتتحا  األوروبي والدول األعضيياء اي  منا  بمبلغ  

 من ملمو  موار  الننا  ا اتسونمانية ل ون وا . في المائة 35وهو ما يمثم نس ة 

لية أ ر ، مثم السيييييوق المشيييييور ة لشيييييرق وبسيييييبا انرفا  المسييييياهماك الوار ة من منظماك  و  -12
اللنوب األفري ي ومنظمية النالمية الولياريية لشييييييييييييييرق أفريقييا، تراجنيت مسيييييييييييييياهمياك منظومية األمس أفريقييا و 

الييييدولييييية األ ر  من   مال ون  وتر في    4,5 لى    2019مال ون  وتر في عييييام    7الموحييييدة والمنظميييياك 
قنيوتا في ملمو  موار          أيضيا  سيللت   نسي ة لتذه الفنة،في المائة. وبال  36، وهو تراجع بنسي ة  2020 عام

في المائة في   13 لى    2019في المائة في عام  15                                                  الننا  ا اتسونمانية اتلاها  نزوليا ،  ذ انرفضت من 
ذه الفنة، ظلت منظمة النالمة الولارية لشيييييييييييييرق أفريقيا أ بر مسييييييييييييياهس،  ذ بلغت وضيييييييييييييمن ه . 2020عام 

 .2020في عام ملوون  وتر  1,5مساهموتا  

ملوون  وتر، أ    1,6، ارتفع الومويييم الوار  من ال قيياعون الرييا  والنييام  لى  2020وفي عييام   -13
وأسييييييييييتس ذلك في زيا ة قنييييييييييوتما من ملمو  موار   . 2019أ ثر من ضيييييييييين  مبلغ هذا الومويم في عام 

، وهي أعلى نسيي ة  2020في المائة في عام  5 لى  2019في المائة في عام  2النيينا  ا اتسييونمانية من 
ضيييييمن نظاما قائما على و عمت هذه المسييييياهماك عدة مشييييياريع، بما في ذلك مشيييييرو   و  . 2001منذ عام 

ت نية سيييلسيييلة ال وم لوسيييوية المنازعاك عبر اإلنورنت، تمول  ملموعة طريا الحرير النيييونية؛ ومشيييروعون،  
ام اآللي للبياناك اللمر ية، تمولتما الو الة أقدهما عن نظام اللوائح الونظيمية اإلل ورونية واآل ر عن النظ

عن م ا رة أسيواق األوراق المالية المسيودامة تدعم  مؤسيسية اتتفاق الفرنسيية للربرة الو نية الدولية؛ ومشيرو   
النالمي؛ ومشيياريع تدريا في ملال الموانف في  طار برناما الودريا الولار  بومويم من سييلقاك الموانف 

 في عدة بلدان.

 مرنامج األمم المتحدة العادي للتعاول التضني وحساب األمم المتحدة للتنمية -ءاب 

الموار  المرنييينييية ألنشيييقة الوناون الو ني في  طار برناما األمس الموحدة النا   للوناون        ت درج -14
لبرناملية على الووالي من الموزانية ا  35و 23الو ني وقسييييييييياب األمس الموحدة للونمية، وير  ذلك في ال ابون  

ة النا   للوناون الو ني  ، بلغ ملمو  النف اك في  طار برناما األمس الموحد2020ي عام ل مس الموحدة. وف
في المائة م ارنة  6مال ون  وتر، مسيييييييييلال بذلك انرفاضيييييييييا بنسييييييييي ة  3,8وقسييييييييياب األمس الموحدة للونمية  

ذه النف يياك من ملمو  نف يياك وعلى الرغس من هييذا اتنرفييا  القفيف، ارتفنييت قنييييييييييييييية هيي   . 2019 بنييام
 .2020في المائة في عام  11 لى  2019في المائة في عام  9فنة من الوناون الو ني لتذه ال

ميييا   2020وبلغيييت النف ييياك في  طيييار برنييياما األمس الموحيييدة النيييا   للونييياون الو ني في عيييام   -15
                ، و  نينيت أسياسيا  2019           رنة  بنام  في المائة م ا 3ملوون  وتر، مسيللة بذلك زيا ة قدرها    1,46 ملموع 

للردماك اتسيوشيارية والودريا. ومثلما  ان علي  الحال في الماضيي، ف ن الموار  ذاك النيلة بالودريا في  
                                                                                                طار البرناما النا   للوناون الو ني اسييييييو ردمت أسيييييياسييييييا  لومويم  ورة األون وا  الدراسييييييية بشييييييأن المسييييييائم 

 . 166                                             ، الوي ت نر  باسيييييس الدوراك الم ررة في الف رة  قونيييييا   الدوليالرئيسيييييية المونل ة بلدول األعمال ات
                                                                ، ن ظمت بنلاد  ورة  قليمية وثالث  وراك قنورة للمندوبون في جنيف. 2020 وفي عام
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وقسييييييييياب األمس الموحدة للونمية هو برناما هام من براما األمانة النامة ل مس الموحدة في ملال   -16
الفنية المعيارية والوحلولية لنشييرة  ياناك مشييرفة على الونفوذ تابنة تحفوز الربرة    تنمية ال دراك. ويسيياهس في

لم  2020ل مانة النامة، بما في ذلك األون وا ، لونفوذ أنشيييييييقة الوناون الو ني في المودان. وفي عام           ، سييييييي 
ر من مشيييييييييييييياريع قسيييييييييييييياب الونميية  انظ          مشييييييييييييييروعيا   23ملوون  وتر  نف ياك في  طيار  2,36ملموعي   ميا

TD/B/WP/311/Add.2 وتشييييمم هذه المشيييياريع أربنة مشيييياريع مشييييور ة قنييييورة األجم  ( 11، اللدول .
 (. 1انظر اإلطار    19-من أجم مكافحة جائحة  وفود  2020أطل تا قساب األمس الموحدة للونمية في عام 

  . 2019مع عام في المائة بالم ارنة  11وانرفضت النف اك في  طار قساب األمس الموحدة للونمية بنس ة 

وفي  طار الشيييييييييييييريحة الرابنة عشيييييييييييييرة اللد دة من قسييييييييييييياب األمس الموحدة للونمية، أقرك الللنة  -17
ملوون  وتر. وتر ز    1,9الووجوتية لحسييييييييياب الونمية تمويم ثالثة مشييييييييياريع ل ون وا   بلغ ملمو  موزانووتا  

بما في ذلك الدول اللزرية النغورة النامية؛ هذه المشاريع على بناء موانف ذ ية مسودامة للبلدان األفريقية،  
لزرية النييييييييييييغورة النامية في أفريقيا ومنق ة ال اريبي وآسيييييييييييييا وعلى تنزيز اتقونييييييييييييا  الرقمي في الدول ال

في بليدان مرويارة من  19-ة الريارجيية لفورة ميا بنيد جيائحية  وفويدوالمحيم التيا ؛؛ وعلى تنبنية الموار  المياليي 
ي. وباإلضيافة  لى ذلك، يشيارج األون وا   النامية في منق ة أمريكا الالتونية وال اريب الدول اللزرية النيغورة  

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

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

                          راك اإلنواجية الوي أ طل ت  الملموعة المشيييييييور ة بون و اتك األمس الموحدة والمننية بالولارة وال د -18
                                                                     هي آلية مشيييور ة بون الو اتك م رنييينييية لونسيييوا عملياك الولارة والونمية على   2008في نيسيييان/أبريم  

الة مقيمة وغور مقيمة من و اتك  و  15النيييييييييييينود ال قر . وتشييييييييييييمم الملموعة، الوي ي و ها األون وا ،  
ك  لى ت ديس قلول تر ز على صيييييياغة توصيييييياك األمس الموحدة. وتسييييينى الملموعة المشيييييور ة بون الو ات

 فوذها من  الل براما مشور ة على الننود ال قر .مشور ة في ملال السياسة النامة وترجموتا وتن 

اهمة ملموسيييييية وم اشييييييرة في عملية  صييييييالد وت دم بذلك الملموعة المشييييييور ة بون الو اتك مسيييييي  -19
ملياك مشييييييييور ة بون الو اتك في بلدان محد ة، ومن منظومة األمس الموحدة اإلنمائية من  الل تنسييييييييوا ع

م اللماعي مثم مسييياهماك الشييير اء المحد ة والنييينا  ا اتسيييونمانية   الل اتسيييونانة بآلياك مبو رة للوموي 
  موار  فرا   الو اتك. ت مم الموند ة اللتاك المانحة، الوي
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   3الشكم 
  داء" وص ل األون تاد إلى آليات  م    مبادرة "  حدد األ

  بآت  الدوتراك(

 

 مسا مات اللرءاء المحددة -1 

مسييييياهماك الشييييير اء المحد ة هي مسييييياهماك م اشيييييرة لو الة أو أ ثر ت دمتا جتة مانحة أو أ ثر  -20
، واصييييم األون وا  تنزيز الشييييرا اك الثنائية مع عدة و اتك  2020لدعس الونسييييوا بون الو اتك. وفي عام 

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

فوذ  ن ت   وعلى وج  الوحد د، عزز األون وا  شيرا و  مع منظمة األمس الموحدة للونمية النيناةية من  الل  - 21
 ة فر  الوصيييول  لى األسيييواق لملموعة مروارة من مشيييرو  في موزامبوا لوحسيييون الولارة وال درة الونافسيييية بزيا 

                                                                                                     سييالسييم القيمة. ويتد  هذا المشييرو  الموند  السيينواك، الم دما في عملية "توقود األ اء" الشيياملة في موزامبوا،  
، 2020 من أجم تح وا أقنى قدر من الوأثور. وفي عام    لى تنزيز أوج  الوآزر مع فريا األمس الموحدة ال قر  

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

ووقع األون وا   ذلك اتفاقية مع مر ز الولارة الدولية ت ضيييييي ب نشييييياء بواباك لويسيييييور الولارة من  -22
 وتر من  240 000، تل ى األون وا   2020ال الولارية واتسييييييييييوثمار. وفي عام أجم تحسييييييييييون بونة األعم

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

 الصناديق الستئمانية المتعددة المانحدع -2 

مس الموحدة للونمية المسييييودامة، توأل  النيييينا  ا اتسييييونمانية تية لملموعة األللم ا ؛ الووجو        وف ا   -23
                                                                                              الموند ة المانحون من آلياك للومويم اللماعي م نظ مة في كيكم يشييييييييمم ممثلون من منظومة األمس الموحدة 

ناما  مانحون صيييييندوق بر والحكوماك الوطنية واللتاك المانحة. وتشيييييمم النييييينا  ا اتسيييييونمانية الموند ة ال
في األمس الموحدة لدعس  طار األمس الموحدة للوناون من أجم الونمية المسودامة و ذلك صنا  ا   وقدة النمم

                                                                                                مواضيييييعية، وينوبر هذان النوعان من النيييينا  ا آلياك تمويم رئيسييييية في  طار اتفاق الومويم الذ  اقو رد  
  . 2030 المسودامة لنام دا   قة الونميةفي سياق  صالد األمس الموحدة من أجم تح وا أه
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من صيييييييييييييينيدوق برنياما وقيدة      را   وت  225  162                                 ، تل ى األون ويا    فنية بميا قيموي   2020وفي عيام   -24
لرقييية األمس الموحيييدة للمسيييييييييييييييياعيييدة اإلنميييائيييية                                  للمتوريييية تنزانييييا الموحيييدة  عميييا    النميييم في األمس الموحيييدة

  UNDAP II 2016-2021 )  . اتقونييا   من  الل   ئا تونلا بالنموما  وح ا من نواويسييتس األون وا  اي
توفور المشييورة الفنية بشييأن السييياسيياك ال فولة بدعس تنمية المؤسييسيياك النييغورة والمووسييقة، وت ديس مسيياعدة  

 بالوناون مع فريا األمس الموحدة ال قر .               م نممة  نينا  

ار ة ألول مرة في مشيييي لل    را   وت 158 895                         األون وا    فنة بما قيمو         أيضييييا  ، تل ى 2020وفي عام  -25
النيييييييندوق المشيييييييورج من أجم  قة الونمية المسيييييييودامة من  الل م ا رة بشيييييييأن  ياراك الومويم من أجم  
الونلوم بوح وا أهدا  الونمية المسودامة في ها وي. والنندوق المشورج من أجم  قة الونمية المسودامة، 

، هو آلية مشييييييييور ة بون الو اتك لووفور 2030سييييييييودامة لنام                                         الذ  أ نشييييييييف لوح وا أهدا   قة الونمية الم
 جماعي و عس مو امم في مضمار السياساك النامة.  تمويم اسوراتيلي

ومن المووقع أن تز ا  اسوفا ة األون وا  من الننا  ا اتسونمانية الموند ة المانحون في السنواك  -26
أجيم تنفويذ  األمس الموحيدة اإلنميائيية من   موزا يد األهميية في  عس منظومية    را  ال يا مية بياعو يار أنتيا سييييييييييييييوؤ    و 

 بنورة فنالة. 2030 قة الونمية المسودامة لنام 

  م    الم ظفدع الفنددع المبتدئدع -دال 

                                                                                     باإلضيييييافة  لى منيييييا ر الومويم المشيييييار  لوتا أعاله، ت  دم بنض اللتاك المانحة الدعس لبرناما   -27
 موحدة للموظفون الفنوون المبودئون.                           ف ذ في  طار برناما األمس الون الفنوون المبودئون الذ   ن األون وا  للموظف

، أسيييتمت أربنة بلدان، هي ألمانيا وايقاليا والنيييون والممل ة النربية السييينو ية،  2020وفي عام  -28
يية تسييييييييييييييع وظيائ  لموظفون برعيا                                                                        في برنياما األون ويا  للموظفون الفنوون المبويدئون. وقياميت هيذه البليدان منيا  

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

يية السيييييييييييييينو يية، برعيا وتميا  لوتميا ألميانييا والممل ية النرب ، برعيايية ثالثية موظفون فنوون مبويدئون. وت 2020عيام  
ن فنوون مبوييدئون و ييذلييك موظ  واقييد آ ر، على الووالي. ويلييدر بييالييذ ر أن أقييد الموظفون الفنوون         موظفو  

،  2019                                                                                            المبوييدئون الثالثيية الييذ ن رعوتس  يقيياليييا  نومي  لى بلييد من أقييم البلييدان نموا . وبييالم ييارنيية مع عييام  
لى أن بنض المييانحون قييد  دار اثنون. وينز  ذلييك جزئيييا  موظفون الفنوون المبوييدئون بم يي انرفض ملمو  ال

 . 19-أجلوا تنوون موظفون فنوون مبودئون بسبا جائحة  وفود

ويويح برناما الموظفون الفنوون المبودئون للموظفون الشييي ان فرصييية فريدة من نوعتا للمشيييار ة في   -29
لفنوون انيية األون وييا  على الموظفون اع بيي  األون وييا . والقلييا في أميي النمييم الوحلولي والفني الييذ  يضييييييييييييييقل

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

 لتعاول التضنيالنفضات و خصيص الم ارد ل -   ا  ثاني 

ملوون  وتر، ما يمثم  35,0، بلغ  جمالي نف اك أنشييقة الوناون الو ني ل ون وا   2020في عام  -30
  ملوون  وتر   43,3، بقيمة 2019في المائة م ارنة بالرقس القياسييييييي األعلى ناهزه في عام    19                انرفاضييييييا  بنسيييييي ة  

الومويم، قوث  فا  في جميع منييا ر                   . ولوق ظ هذا اتنر( 2، اللدول  TD/B/WP/311/Add.2 انظر 
ملوون  وتر. وانرفضييييت    30,8في المائة لوبلغ    21انرفضييييت النف اك في  طار النيييينا  ا اتسييييونمانية بنسيييي ة 

 في   6ة بنس ة                                                                                               النف اك الم و بدة في  طار برناما األمس الموحدة النا   للوناون الو ني وقساب األمس الموحدة للونمي 
 ون  وتر،  ما انرفضت النف اك في  طار آلياك الومويم لم ا رة "توقود األ اء"  الم  3,8المائة، لونم  لى 
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                                                                 ملوون  وتر وانرفضيييت أيضيييا  قنييية النييينا  ا اتسيييونمانية في ملمو  نف اك    0,47في المائة، لوبلغ    4بنسييي ة 
ة  ارتفنت قنيييي ، في قون 2019في المائة في عام   90م م اب   2020في المائة في عام   88 لى    الوناون الو ني 

 . ( 4في المائة  الشكم   11 في المائة  لى   9برناما األمس الموحدة النا   للوناون الو ني وقساب الونمية من  

   4الشكم 
  نفضات التعاول التضني حسب مصدر التم    

  بآت  الدوتراك والنس ة المنوية(

 

 الملروعالنفضات حسب ن ع   - لف 

 ،2020 األقاليمي واإلقليمي وال قر . وفي عام و ني ل ون وا  على النييييند                           ت نف ذ مشيييياريع الوناون ال  -31
في المائة من ملمو  النف اك، في قون مثلت المشياريع   43اسيوأثرك المشياريع على النينود ال قر  بنسي ة 

ون  مائة من ملمو  قيمة  نلاز مشيييييييياريع الونافي ال  18في المائة و 39األقاليمية واإلقليمية، على الووالي،  
 .( 5الو ني  الشكم 

   5الشكم 
  2020-2019نستتتبة النفضات للى الملتتتار و مع مجم ع نفضات التعاول التضني حستتتب ن ع الملتتتروع،  

 (بالنس ة المنوية 
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في المائة  34                                                          ، انرفضييييييت النف اك الم و بدة في  طار المشيييييياريع ال قرية بنسيييييي ة 2020وفي عام  -32
                               مشروعا ، تمو ل ذاتيا ، بأسالوا  95عد ها المشاريع ال قرية، ال الغ  ملوون  وتر. و انت منظس   15,1لوبلغ  

ر زك هذه المشاريع  منتا اتسونانة بالموار  الوي توفرها اللتاك المانحة من  الل براما المنونة الثنائية. و 
في المائة من  59،  انت نسيييييييييييي ة 2020على تحد ث اللمارج واصييييييييييييالقتا وعلى   ارة الد ون. وفي عام  

         مشيييروعا   45مال ون  وتر، تونلا بونفوذ   8,9في  طار المشييياريع ال قرية، أو ما قيمو  ما                  نف اك المو ب دةال
                      في أقم البلدان نموا .

في المائة  16، انرفضييييييت النف اك المو بدة في  طار المشيييييياريع ال قرية بنسيييييي ة 2020وفي عام  -33
إلقليمية م التا ؛، انرفضييييييت النف اك على المشيييييياريع امال ون  وتر. وفي أفريقيا وآسيييييييا والمحي  6,2لوبلغ  

يكا  ، بونما زا ك نف اك هذه المشيياريع في منق ة أمر 2020في المائة على الووالي في عام   20و 30بنسيي ة 
  . 2019الالتونية وال اريبي بأ ثر من الضن  في عام 

  ، 2020 نق ة جغرااية. وفي عام والمشيياريع األقاليمية هي مشيياريع مواضيييعية تسييوفود منتا أ ثر من م  -34
                                 ملوون  وتر، وأ نف ت هذه الم الغ    13,7في المائة لوبلغ   5زا ك النف اك المو بدة في  طار هذه الفنة بنسيي ة 

لموعة مونوعة من منولاك الوناون الو ني. وأسيييييييتس تنفوذ المشييييييياريع المونيييييييلة بالونيييييييد  للائحة  لو ديس م
اليمية، وذلك في  طار قسيياب األمس ي زيا ة نف اك المشيياريع األق، الوي تغقي مناطا مرولفة، ف19- وفود

 الموحدة للونمية.  

                     النفضات حسب المنت ج -باء 

النف ييياك المو بيييدة في  طييار منولييياك الونييياون الو ني ل ون ويييا ، وال يييالغ ، بلغيييت  2020في عييام   -35
أنشيييييييييييقة  ك السييييييييييينوية على  نلاز في المائة من النف ا 90ملوون  وتر، ما يمثم  31,5         منولا ،   28عد ها 

(. وقييافظييت النف يياك على النظييام اآللي للبيييانيياك اللمر ييية ونظييام   ارة الييد ون 1الونيياون الو ني  اللييدول  
ي في  في المائة من ملمو  النف اك على الووال  12و 48والوحلوم المالي على موقنتا في النييييدارة، بنسيييي ة 

تقونييييييييا  الرقمي، والودابور  لولارية، والولارة اإلل ورونية وا. وتلوتما ملاتك تيسييييييييور األعمال ا2020عام 
في المائة من ملمو    20                                                                            غور اللمر ية، وتيسييييور الولارة، والولارة المسييييودامة والبونة، الوي مثلت ملومنة  

 ة األعمال من أجم الونمية المسيييييييييودامة  هي ريا –                                              قيمة المشييييييييياريع الم نلزة. وبلغت قنييييييييية ثالثة منولاك 
 2 لى  1ما نسييييبو   -وجسييييوياك المسييييودامة والمرنة والنو  اتجوماعي والونمية؛ و دماك الن م والل والولارة؛

في المائة ل م منتا من ملمو  قيمة المشييييييييياريع المنلزة. ومن بون هذه المنولاك النشيييييييييرة، شيييييييييتدك ثالثة 
 م والردماك اللوجسوية  األعمال من أجم الونمية المسودامة، و دماك الن  تيسور األعمال، وريا ة  -منولاك  

 ، على الرغس من الوحدياك المونلة باللائحة. 2019 ة في النف اك م ارنة بنام  زيا -المسودامة والمرنة 

في   1أما النف اك المونييييييييلة بكم منوا من المنولاك الثمانية عشيييييييير المو قية، ف د مثلت أقم من  -36
ر  . 2020منولان من  ون نف اك في عام  ئة من ملمو  قيمة المشيييياريع المنلزة، بما في ذلكالما           وقد يفسيييي 

                                                                                         ذلييك جزئيييا  بن   الومويييم. وعالوة على ذلييك، ت تر  في اللييدول النف يياك المو بييدة في  طييار األنشييييييييييييييقيية  
ى سيييييييييبوم المثال، ف ن الممولة م اشيييييييييرة من المانحون أو المسيييييييييوفود ن  ون تحويم أموال  لى األون وا . وعل

نيا   والن د  لغرب أفريقيا اني ل وانون وسيياسياك المنافسية في اتتحا  اتقو اسيونرا  النظراء القوعي الث 
 يان مموت ذاتييا، ول ن أميانية اتتحيا  اتقونييييييييييييييا   والن يد  لغرب أفريقييا هي الوي أ ارك األموال الوار ة، 

ا في ذلك بم، 1دعس الوار  من الموزانية النا ية في اللدول  بنييييورة م اشييييرة. وباإلضييييافة  لى ذلك، ت  ر  ال
عن الند د من المناسيييييي اك اتفوراضييييييية         فضييييييال  األنشييييييقة المونييييييلة ب طار السييييييياسيييييية الولارية في  يانا، 

 .19-والردماك اتسوشارية عن بند الوي ي دمتا األون وا  للوند  ألزمة  وفود
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   1اللدول 
 2020 ض ع والمنتج، لعام الم حسبنفضات التعاول التضني 

 المنوا

أهدا  الونمية  
 المسودامة 

  2020النف اك 
 ( آت  الدوتراك 

النس ة المنوية 
 من الملمو  

    

   ح    القتصادات، و عز ز التنمية المستدامة

 0.60 211 17، 8 اسونراضاك سياساك اتسوثمار

 0.00 - 17، 9، 8 اسونراضاك سياساك الردماك

 0.00 - 17 اسونراضاك أطر السياساك الولارية

 0.40 142 9 ونل ة بالنلس والو نولوجيا واتبو ارلسياساك الماسونراضاك ا

 4.51 1 581 17، 9، 8 الولارة اإلل ورونية واتقونا  الرقمي

 3.14 1 102 17، 8، 3 الودابور غور اللمر ية

 0.09 30 17،  10 الدوليالمفاوضاك الولارية والنظام الولار  

 2.32 812 15، 14، 13،  12 الولارة المسودامة والبونة

 0.15 53 17، 9 تشليع اتسوثمار وتيسوره

 0.05 18 17، 9 أ لة اتسوثمار

 التصدي لم اطع الألعف وبناء الضدرة للى الصم د 

 0.18 62 8                                      عس الوررج من فنة أقم البلدان نموا  

 12.14 4.254 17 الد ون والوحلوم المالينظام   ارة 

 0.30 104 17، 9 امم المنزز مساهمة األون وا  في اإلطار المو 

النفاذ  لى السيييوق، وقواعد المنشيييأ، والنالماك اللغرااية لنيييالح أقم  
       نموا  البلدان 

8 ،10  ،17 58 0.16 

 0.23 79 9، 8  سر سالسم اتعوما  على السلع األساسية

 1.00 351 14، 13، 9، 8  دماك الن م واللوجسوياك المسودامة والمرنة

  ع الح ءمةلقتصاداة و حسد عز ز ال فاءة ا

اسيييونراضييياك النظراء القوةية ل وانون وسيييياسييياك المنافسييية وقماية 
 المسوتلك

8 ،10 14 0.04 

 0.49 171 17،  12، 10، 9، 8 سياساك وأطر المنافسة وقماية المسوتلك

 7.64 2 675 16، 8 تيسور األعمال 

 2.77 971 16،  10 تيسور الولارة 

 47.69 16 709 17،  15، 9 اللمر ية اناكاآللي للبي النظام

 0.59 205 17 اإلقناءاك

المسياعدة على المحاسي ة واإلبالع عن مسياهمة ال قا  الرا  في 
 تنفوذ أهدا  الونمية المسودامة

12  ،17 303 0.87 

 0.49 171 9، 3 اتسوثمار والنحة النامة 

 0.49 170 17 اتفاقاك اتسوثمار الدولية

 في مستضبلوموالستثمار   مكدع السكال

 1.23 430 8، 5 الولارة والنو  اتجوماعي والونمية 

 1.51 531 8، 4 ريا ة األعمال من أجم الونمية المسودامة 

 0.93 325 17، 14، 9، 8 الودريا من أجم الولارة

  531 31 89.99 
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لوح وا أربنة من أهدا  الونمية  ويوسييس الوناون الو ني ل ون وا ، من قوث النف اك، بأهمية  بورة -37
بشييييييأن الونيييييينيع واتبو ار   9بشييييييأن النمم الالئا والنمو اتقونييييييا  ؛ والتد    8المسييييييودامة، هي التد   

بشييييييأن ع د الشييييييرا اك لوح وا  17بشييييييأن الحياة على األر ؛ والتد    15والتيا م األسيييييياسييييييية؛ والتد   
في المائة من  34ملوون  وتر، أو   12حو            غ ي د ر بن             ، أ نفا مبل2020أهدا  الونمية المسيييييودامة. وفي عام 

في المائة من ملمو    20؛ وسيياهس ما نسييبو  17د                                                   ملمو  النف اك، سيياهس مسيياهمة  م اشييرة  في تح وا الت
في المائة منتا  9؛ وسييياهس 15في المائة منتا في تح وا التد   19؛ وسييياهس 9النف اك في تح وا التد  

 .( 5، اللدول TD/B/WP/311/Add.2انظر    8في تح وا التد  

 النفضات حسب المنطضة -جيم 

، أ  2020ملوون  وتر في عام    21,3بلغت النف اك المو بدة على المشيييياريع اإلقليمية وال قرية  -38
                                                  وأ نفا واقد و مسيييون في المائة من هذا المبلغ، أ  ما  . 2019في المائة بالم ارنة مع عام   29أقم بنسييي ة  

  3,0مشييييييييييييييياريع ققرييية ومال ون  وتر على    7,9 ون  وتر، في أفريقيييا، موزعيية  يياآلتي:  الم  10,9        ي  ييابييم  
، انرفضيييييت النف اك على مشييييياريع الوناون الو ني  2019مال ون  وتر على مشييييياريع  قليمية. وم ارنة بنام  

إلقليمية في                                                 . ونويلة  لذلك، انرفضت قنة المشاريع ال قرية وا( 6في المائة  الشكم   27في أفريقيا بنس ة  
في المائة في   31 لى   2019في المائة في عام  35ون الو ني من  أفريقيا من ملمو  نف اك أنشيييييييييقة الونا

ويشيييييييييمم اتنرفا  في النف اك في المنق ة الند د من منولاك الوناون الو ني،    (. 7الشيييييييييكم    2020عام 
وحلوم المالي، و ذلك ملاتك اإلقناءاك،  سيما النظام اآللي للبياناك اللمر ية، ونظام   ارة الد ون وال ت

 اعي، واتسوثمار، والنحة النامة.موالولارة والنو  اتجو 

   6الشكم 
  نفضات التعاول التضني للى الملار و الضطر ة واإلقليمية، حسب المنطضة 

  بآت  الدوتراك(

 

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

انرفضيييت النف اك المو بدة على المشييياريع ال قرية واإلقليمية في آسييييا والمحيم    2020م عا وفي -39
مال ون  وتر. ونويلة لذلك، انرفضيييييت قنييييية المشييييياريع ال قرية    6,0في المائة لوبلغ   36التا ؛ بنسييييي ة 
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  في المائة  17 لى   2019في المائة في عام   21واإلقليمية في آسيييييا والمحيم التا ؛ من ملمو  النف اك من 
وأ   انرفا  مندل اإلنلاز ايما  ونييييييييم بند  من منولاك الوناون الو ني، بما في ذلك  . 2020في عام 

لبيييانيياك اللمر ييية، ونظييام   ارة الييد ون والوحلوييم المييالي والوييدابور غور اللمر ييية، والولييارة  النظييام اآللي ل
 في المنق ة.  اإلل ورونية واتقونا  الرقمي،  لى تراجع مسوو  النف اك

 19 وانرفضيت النف اك على المشياريع ال قرية واإلقليمية في منق ة أمريكا الالتونية وال اريبي بنسي ة  -40
                                               ولس ت نو    زيا ة النف اك في تيسييييييييييييور األعمال وبنض  . 2020مال ون  وتر في عام   3,7ائة لوبلغ  في الم

للبييانياك اللمر يية ونظيام   ارة اليد ون والوحلويم   المنولياك األ ر  انرفيا  النف ياك في  طيار النظيام اآللي
ية وال اريبي من ملمو  نف اك المالي. غور أن قنييية المشييياريع ال قرية واإلقليمية في منق ة أمريكا الالتون 

 في المائة.  11 نلاز أنشقة الوناون الو ني ظلت مسو رة عند نس ة 

 ،2020 ملوون  وتر في عام   0,7ليمية في أوروبا  وبلغ ملمو  النف اك على المشاريع ال قرية واإلق  -41
 ، ألس اب أهمتا انرفا  النف اك المونل ة بيييييييييالنظام 2019                        في المائة م ارنة  بنام   49                       ما يمثم انرفاضا  بنس ة 

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

  7الشكم 
  الحصة مع مجم ع النفضات السن  ة في مجال التعاول التضني، حسب المنطضة 

  بالنس ة المنوية(

 

يكا الشيييييمالية                                                                                                 ت ت ؤ ذ في اتعو ار  ت النف اك المو بدة على المشييييياريع ال قرية واإلقليمية، وت تر  في اللدول قنييييية أمر   مالقظة:
 .2020                                   نظرا  ألن  لس ت سلم أ  نف اك في عام 

                             نفضات دلم  ق  البلدال نم ا   -دال 

  هي ملموعة من البلدان تحظى باألولوية في  طار أنشيييييييقة الوناون الو ني ل ون وا .        نموا  أقم البلدان   -42
من         نموا  عما ألقم البلدان  وبند ثالث سيينواك من النمو الموواصييم، ت لنييت نف اك أنشييقة الوناون الو ني  
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وهو ، 2020 ملوون  وتر في عام 15,7ملوون  وتر  لى  22,7وبلغ  2019رقس قياسيييييي سيييييللو  في عام 
في المائة  57(. وتونلا نسيييي ة 8في المائة من ملمو   نلاز أنشييييقة الوناون الو ني  الشييييكم   45ما يمثم  

  ، بونفوذ مشييييياريع على المسيييييوو  ال قر  في أقم البلدانمال ون  وتر   8,9من هذه النف اك، أ  ما ي ابم مبلغ  
  ارة الد ون والوحلوم المالي، وتيسيييييييييييييور  تشيييييييييييييمم منولاك مثم النظام اآللي للبياناك اللمر ية، ونظام         نموا  

 األعمال الولارية.

   8الشكم 
                   ألق  البلدال نم ا                              نفضات التعاول التضني دلما  

 
 وليية من   34، و                     من أقييم البلييدان نموا       دا   بليي   38انيياك اللمر ييية في  ويلر  تنفوييذ النظييام اآللي للبييي  -43

من نوع           فريدا                                      غور سييييييييييياقلي، ويند هذا النظام منيييييييييييدرا           ناميا         بلدا    21الدول اللزرية النيييييييييييغورة النامية و
تسيييييييييورراج البياناك المونيييييييييلة بالولارة واللمارج من أجم تنزيز ال درة اإلقنيييييييييائية و عس عملية وضيييييييييع 

قبي اك ن الة للنظام اآللي ، نشييييييييرك سييييييييلقاك اللمارج في نو ال ت 2020ولارية. وفي عام السييييييييياسيييييييياك ال
للبياناك اللمر ية  حم للحد من اتتنييييييال اللسييييييد  ومواصييييييلة تحسييييييون عملية الورلي  اللمر ي. وفي 

مسييييييوردم  الل وقت الذروة،  500الوقبوا في آن واقد  لى  الوقت الراهن، ينييييييم عد  الذ ن يسييييييوردمون 
 تنريح. 3 000لي النالمي للبياناك أ ثر من                                                  عد  الوناريح الوي ت لت ز  وميا من  الل النظام اآل  ويبلغ

مسيييياعدة ت نية في عدة بلدان  2020وفي سييييياق اإلطار المو امم المنزز، قدم األون وا  في عام  -44
يمي  ونلا بالنبور والن م ، وت سييييما بنن وبور ونا فاسيييو والنيلر، من  الل مشيييرو   قل      نموا  من أقم البلدان  

ة تو الديم راطية الشيييينبية و مبو يا، من  الل تقوير وتنفوذ مشييييرو   قليمي وتيسييييور الولارة، وفي جمتوري 
 ونلا بسييييياسيييية واسييييوراتيلية تلاريوون جد دتون بشييييأن الوصييييول  لى األسييييواق والمسييييائم ذاك النييييلة ألقم  

  في رابقة أمس جنوب شرق آسيا.       نموا  البلدان  

سيييو           نموا  المانحون لنيييالح أقم البلدان ، لس  ولا النيييندوق اتسيييونماني الموند  2020وفي عام  -45
                                                                (. وتشيييل ع البلدان المو دمة وغورها من الشييير اء اإلنمائوون الذ ن هس         وترا   17  921  مسييياهمة من البرتغال 

أن         نموا  الح أقم البلدان في وضيييع يسيييمح لتس بو ديس المزيد من المسييياهماك  لى النيييندوق اتسيييونماني لنييي 
 ي وموا بذلك.
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 الويك  وسدر العم  -       ثالثا   

 متابعة  نفد  الضرارات الحك مية الدولية - لف 

 مع خالل التعاول التضني 19-لجائحة ء فدد التصدي -1 

وما تالها من تدابور اإلغالق وال وو  المفروضييييييييية على السيييييييييفر عن  19-أسيييييييييفرك جائحة  وفود -46
وا   لى تأجوم أو  لغاء بنض األنشيييييقة  أمام تنفوذ أنشيييييقة الوناون الو ني، ما اضيييييقر األون تحدياك  بورة 

المرقم لتيا في المويدان. وفي الوقت نفسيييييييييييييي ، تل يت األمانة طل ياك جد دة من البليدان النياميية والبليدان الوي 
لوداةياك اتجوماةية                                                                               تمر اقونيييييا اتتا بمرقلة انو الية ملومسييييية  فوتا المسييييياعدة من األون وا  في الونيييييد  ل

ئحة. وفي مواجتة الحالة غور المسييييبوقة، قرر األون وا  تند م برناما النمم واتقونييييا ية الناجمة عن اللا
، واعومد أسيييييييالوا  ل ورونية أو مرولقة  19-وا الء األولوية لو ديس المسييييييياعدة الو نية المونل ة بلائحة  وفود

نالة من ة بناء ال دراك، وهي أنشيقة قاسيمة لضيمان اسيولابة ففي ت ديس الردماك اتسيوشيارية وتنفوذ أنشيق
 أثناء اللائحة.                                                     جانا األون وا  أل ثر اقوياجاك البلدان النامية  لحاقا  

الوي نفذها األون وا  في   19-                                                         وت ر ز جزء  بور من المسييييييييييييياعدة الو نية المونيييييييييييييلة بلائحة  وفود -47
على الولارة واتسيييوثمار والونمية   19-ا   للائحة  وفودعلى ت ويس الوأثور اتجوماعي واتقونييي  2020 عام

المسيييودامة؛ وت ديس الدعس الو ني والمشيييورة الو نية بشيييأن  يفية الونيييد  بفنالية لللائحة والونافي منتا على 
 نحو أفضم؛ وتشليع ت ا ل أفضم الممارساك بون الدول األعضاء. 

  ( 1  إلنواج الدولي ايما بند اللائحة ا  :2020لنالمي لنام  ت رير اتسييييوثمار ا فنلى سييييبوم المثال،  ر  في   -84
 على اتسيييييييييييييوثميار اليدولي وتيداةيياتتيا القويلية األميد على الونميية. وفي  طيار   19-                               ت ويس  لويأثور أزمية جيائحية  وفويد 

  على   19-                                                                                             م ا رة الولارة البوولوجية، أجري ت  راسييييييية اسيييييييو نيييييييائية عالمية عبر اإلنورنت لو ويس آثار جائحة  وفود 
   راسيييييية اسييييييو نييييييائية                                                                                         المنولاك والردماك ال ائمة على الونو  البوولوجي، بما في ذلك الولارة البوولوجية. وأجري ت 

للمسيييوتل ون و راسييية اسيييو نيييائية للولارة اإلل ورونية في بلدان مروارة من أجم فتس تأثور هذه اللائحة على 
                                       الن يم ال حر  والوليارة. وو ضيييييييييييييينيت في  طيار    الوليارة اإلل ورونيية. وأجر  ت ويس لويأثور الليائحية على ققيا 

وتييية محييد ة أتيحييت إل اراك اللمييارج ل ي تو يف مع برنيياما النظييام اآللي للبيييانيياك اللمر ييية م ييا ؛ توج
                                                              ، وأ جريت  ذلك  راسييية اسيييو نيييائية عالمية تتد   لى تحد د الثغراك  19-الوضيييع الناجس عن جائحة  وفود

              ناء  على ذلك.وتحسون المساعدة والدعس الو نوون ب 

سييياعد األون وا  بلدان  ،19- لى فتس جود لآلثار اتجوماةية واتقونيييا ية للائحة  وفود     ا  واسيييونا -49
وملموعاك  قليمية على مواجتة اللائحة والونافي منتا على نحو أفضيم، من  الل صيياغة توصيياك في  

                                       ي ملالي الودريا وبناء ال دراك. وق دمت  ملال السيياسية النامة، واسيداء المشيورة، وتنفوذ أنشيقة افوراضيية ف
ار عن  يفية الونيييييد  بنيييييورة فنالة للوحدياك على سيييييبوم المثال المشيييييورة  لى و اتك تشيييييليع اتسيييييوثم

                                                                    وصيياغة اتسيوراتيلياك المسيو بلية لوشيليع اتسيوثمار. وق شيد الدعس النالمي  19-الناجمة عن جائحة  وفود
ضراك النودتنية في البلدان النامية من أجم الوند  للضائ اك في                                   ضمانا  للو ة اإلنواج المحلي للمسوح

                                                                       نداك الوقاية الشرنية. واسو حدثت ملموعة جد دة من البراما الراصة للودريا توريد األ وية األساسية وم
وبناء ال دراك من أجم تنمية متاراك أسيييييييياسييييييييية لد  مد ر  ملومناك الموانف في المسيييييييياعدة على قماية  

                                                                                      ون الولارة الحووية في الموانف. وأ سيييد ت  دماك اسيييوشيييارية عاجلة وق دمت  وراك تدريا محد ة  الناد وتأم
لى البلدان النامية الوي طلبت ذلك للونيييييييييد  للممارسييييييييياك الولارية غور المشيييييييييروعة والمرلة بالمنافسييييييييية   

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

  

 ت رير    World Investment Report 2020: International Production Beyond the Pandemic،  2020األون وا ،   (1 
 ، جنيف((. E.20.II.D.23اإلنواج الدولي بند اللائحة  منشوراك األمس الموحدة، رقس المبيناك   :2020اتسوثمار النالمي لنام 
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  19-  وفود                                                                                وأثناء اللائحة، ي ند تلميع أفضييييييييييييم الممارسيييييييييييياك في مواجتة الوحدياك الناجمة عن جائحة   - 50
وتحلولتا وت ا لتا في الوقت المناسييييييييا، وسييييييييولة فنالة للونلس من األقران. ولتذا الغر ، أجر  األون وا  قواراك مع  

ال يفية الوي تستس بتا ية لنشر أفضم الممارساك عن  اللتاك الشريكة وصاق ة المنلحة في م ا رة الولارة البوولوج 
ويمكن اتطال  على أفضيييم    . 19- اك على النيييمو  في وج  جائحة  وفود الولارة البوولوجية في تنزيز قدرة الشييير  

                               الوي اسيييو حد ثت لووفور منلوماك    الممارسييياك على صيييفحة اإلنورنت المرنييينييية لمننييية الودريا من أجم الولارة، 
                                                                                 الموانف لللائحة. وفي ملال المنافسيييييية وقماية المسييييييوتلك، و ث ت وع ممت أفضييييييم الممارسيييييياك  عن  يفية تنييييييد   

ي 19- د المسيوفا ة من  يفية تنيد  السيلقاك النامة تضيقراباك السيوق الناجمة عن جائحة  وفود والدرو           ، وأوصي 
نت أيضيييييا  قاعدة بياناك عن األنشيييييقة الوي اضيييييقلنت   و الة من    180بتا                                                                                 باتراذ  جراءاك في هذا النيييييد . وأنشييييي 

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

        ، ت نيد  2020الوي اتريذهيا األون ويا  في عيام   19- ومن بون اإلجراءاك النيد يدة المونيييييييييييييلية بليائحية  وفويد  - 51
  19- الموحدة للونمية من أجم الونييد  للائحة  وفود   المشييار ة في األنشييقة المضييقلع بتا في  طار قسيياب األمس 

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

   1اإلطار  
 19-ة ء فددمسا مة األون تاد في  نلطة حساب األمم المتحدة للتنمية مع  ج  التصدي لجائح

، اعومد قسييييييياب األمس الموحدة للونمية ثالثة  قوف عمم، هي وضيييييييع 19-اسيييييييولابة ألزمة  وفود 
 -   مسيييييية مشيييييياريع مشييييييور ة قنييييييورة األجم لمسيييييياعدة البلدان النامية على الورفيف من األثر اتجوماعي

ونييا   لللائحة؛ وتند م أنشييقة وموزانية مشيياريع قسيياب األمس الموحدة للونمية اللارية من أجم   راج  قات
ضيييييمن هد  المشييييياريع؛ وتوفور  وراك للودريا على اإلنورنت   19-اإلجراءاك ذاك النيييييلة بلائحة  وفود

تا على الونفوذ أثناء  ت قدر لل ياناك المشييييييييييرفة على الونفوذ في قسيييييييييياب األمس الموحدة للونمية من أجم تنزيز  
                                                                                              اللائحة. وقدم األون وا  مسيياهماك موضييوةية في  طار جميع هذه األنشييقة. ويؤ   األون وا   ورا  أسيياسيييا   

 في تنميس وتنفوذ وتنسوا المشاريع المشور ة ال نورة األجم على وج  الرنو . 
 نويلة  19-ودف و                                                                وجاءك المشيييييياريع المشييييييور ة ال نييييييورة األجم الوي و ضيييييينت للونييييييد  للائحة 

للوناون الوثوا بون فريا   ارة قسيييياب األمس الموحدة للونمية الوابع إل ارة الشييييؤون اتقونييييا ية واتجوماةية  
واألون وا  وال ياناك األ ر  المشيييرفة على الونفوذ في قسييياب الونمية. ويشيييورج في تنفوذ  م مشيييرو  أربنة 

 19-ضيييييعية هامة تونلا بالونييييد  للائحة  وفودامو    ياناك أو أ ثر. وتغقي المشيييياريع  مسيييية ملاتك
والونافي منتا، هي انوناش المؤسييييييسيييييياك النييييييغر  والنييييييغورة والمووسييييييقة الحلس، والن م والربم الولار ، 
وتنبنة الموار  المالية ألغرا  الونمية، واتنوناش اتقونا   الحضر  واتنوناش المالي وبناء ال درة على 

                                                                         ية. وي وم األون وا ، اسييييييونا ا   لى  برت  ومزاياه النسييييييبية، بونسييييييوا المشيييييياريع  ةوماالنييييييمو ، والحماية اتج
المشييييور ة المونل ة بالموضييييوعاك الثالثة األولى ويشييييارج في مشييييرو  الحماية اتجوماةية. وعلى النيييينود 
الدا لي، شيييييييييار ت أربع شييييييييينا تابنة ل ون وا  في هذه المشييييييييياريع،  ذ تولت  م من شيييييييييع ة اتسيييييييييوثمار  

اريع، وشيييييع ة الو نولوجيا واللوجسيييييوياك، وشيييييع ة النولمة واسيييييوراتيلياك الونمية قيا ة أقد المشييييياريع  شييييي المو 
                                                                                  المشور ة، في قون شار ت شع ة الولارة الدولية والسلع األساسية في مشروعو ن مشور و ن. 

تاية عام  ن ول                                                                             وسييييو نف ذ هذه المشيييياريع المشييييور ة على ثالث مراقم في غضييييون مدة ت م عن عامون. وبحل  
ملوون  وتر في  طار أربنة مشياريع مشيور ة بدأ تنفوذها في الربع    1,1، بلغت النف اك الوي ت بدها األون وا   2020

. وعلى الرغس من أن المشييييياريع ت تزال قود الونفوذ في  طار المرقلة الثالثة، ف د ق  ت بالفنم 2020الثاني من عام 
سيييور انوناش المؤسيييسييياك النيييغر  والنيييغورة والمووسيييقة الحلس وتنزيز قدرتتا  ي بو  بنض النوائا الم كرة ايما  ونلا 

على النيييييييييييييمو ، وزيا ة قدرة البليدان على الحفيان على اتتنيييييييييييييال أثنياء الليائحية، وتنزيز قدرة السيييييييييييييلقياك المننيية  
 .19-السياساك في مواجتة جائحة  وفود  باتقونا  ال لي وتمويم الد ون على الوشري  وعلى تنميس 
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ورغس تأثور اللائحة على الوناون الو ني الذ  يضقلع ب  األون وا ، ف د تمكن األون وا  من ت ديس  -52
الدعس الو ني الذ  تمس الحاجة  لي   لى البلدان الوي تضيييييييييررك أيما ضيييييييييرر من اللائحة، وذلك بفضيييييييييم 

د ون والوحلوم المالي لة ا، واصيييييم نظام   ار 2020مرونو  وقدرات  اإلبداةية واسيييييولابو  السيييييرينة. وفي عام 
بنشيييييييياف. وواصييييييييم النظام اآللي للبياناك اللمر ية، بند  ت ديس الدعس الفنال للبلدان الوي تسييييييييوردم برمليات 

 جراء الوند الك الالزمة على عمليات ، ت ديس الدعس  ون ان قا ، مما أسييييييتس في تنفوذ المشيييييياريع في الدول  
بوأمون الردماك الحكومية األسيييييياسييييييية أثناء اإلغالق   مالاألعضيييييياء بنلاد. وسييييييمحت أ واك تيسييييييور األع

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

  وجه التآزر مدع  رءال لم  األون تاد الثالثة -2 

اآلراء،    المومثليية في بنيياء توافا  -جيياء في ميياايكيييانو نوروبي أن أر ييان عمييم األون وييا  الثالثيية   -53
واجراء ال حوث والوحلوالك، وت ديس المسياعدة الو نية، ما زالت ت وسيي نفس ال در من األهمية اتسيوراتيلية، 

بو  الو ييييييامييييييم  وتنزيز  الروابم  لزيييييييا ة  اللتو   من  مزيييييييد  بييييييذل  قيييييياجيييييية  لى  ثميييييية  األر ييييييان وأن  هييييييذه  ن 
  TD/519/Add.2 92، الف رة ). 

الونييياون الو ني والر نون اآل رين من أر يييان عميييم   ن، تنززك أوجييي  الويييآزر بو 2020وفي عيييام   -54
من سييينواك من النمم الوحلولي                                                                       األون وا . ومن األمثلة اللودة على ذلك مؤشييير ال دراك اإلنواجية. وانقالقا  

ال دراك اإلنواجية واقداث تحول اقونييييا   كيكلي في البلدان النامية،   والمفاكيمي في ملال النتو  ببناء
  مشييييروعا  ونلا بمؤشييييراك لقياد ال دراك اإلنواجية من أجم عملية لوضييييع السييييياسيييياك ااسييييوحدث األون و 

قائمة على األ لة في البلدان النامية غور السيياقلية. وقد سيياعد المشييرو ، الذ  يمول  قسيياب األمس الموحدة 
اك ثالثة ر مية، في رسيييييييس اإلطار المفاكيمي والمنتلي واإلقنيييييييائي لمؤشييييييير ال دراك اإلنواجية وعزز قدللون 

بلدان مسييوفودة على اسييوردام المؤشيير لقياد ال دراك اإلنواجية وصييياغة ورصييد سييياسيياك ترمي  لى تنزيز  
ت رير أقم البلدان   في                                                                             ال درة اإلنواجية و ذلك ال درة على  قداث تحول كيكلي. وقد أ  م لت نوائا المشيييييييرو 

 ز على ال ييدراك اإلنويياجييية في الن ييد الحييالي   ، الييذ (2)القيياقيياك اإلنويياجييية للن ييد اللييد ييد  : 2020لنييام          نموا  
وأثر  المداوتك في الدورة الونفوذية السييييييييييي نون لمللس الولارة والونمية. ومن المووقع أن يسييييييييييياعد مؤشييييييييييير  

، على  فا ة المداوتك الحكومية الدولية في المسو بم، 2021ال دراك اإلنواجية بند  طالق  في ش اف/فبرا ر  
. بالفنم، قررك       نموا  نة السيييياسييياك اإلنمائية ايما  ونلا بالوررج من فنة أقم البلدان لوتك لبما في ذلك مدا

للنة السييييياسيييياك اإلنمائية والمللس اتقونييييا   واتجوماعي اسييييوردام مؤشيييير ال دراك اإلنواجية  لزء من 
 رج.رند للو و راسة مواطن ضن  البلدان الوي تسو        نموا  عملية ت ويس الوررج من فنة أقم البلدان 

                                 التعاول مدع الل عب وبدع ال ءالت -3 

للونياون بون الشيييييييييييييينيا والو ياتك أهميية  بورة من قويث اتسييييييييييييييوفيا ة من الربرة، وتلميع الموار   -55
وتنسييوا اإلجراءاك من أجم ت ديس المشييورة في ملال السييياسيياك واتضييقال  بأنشييقة بناء ال دراك بنييورة 

                                                         ظومة األمس الموحدة اإلنمائية. و ثورا  ما   ؤ  د على تنزيز  ن صييييييييالد ممو املة، وهو أمر أسيييييييياسييييييييي لنلاد  
نا والو اتك في  طار المسييييياعدة الو نية الوي ي دمتا األون وا ، باعو ار هذا الوناون أ اة                                                                                                      الوناون بون الشييييي 

 هامة لونزيز  فاءة الوناون الو ني وفنالوو . 

 اون بون الشيينا وضييمان اتتسيياق في أنشييقةن يز الو وللنة اسييونرا  المشيياريع هي آلية متمة لونز  -56
اجوماعون لمناقشة عد  من المواضيع،   2020الوناون الو ني الوي  نفذها األون وا . وع دك الللنة في عام 

  

نموا   ،  2020األون وا ،   (2  البلدان  أقم  اللد د  :2020                         ت رير  للن د  اإلنواجية  المبيع    القاقاك  رقس  الموحدة،  األمس   منشوراك 
E.21.II.D.2 .)جنيف ، 
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منتا باألسياد جمع األموال في  طار النيندوق المشيورج من أجم  قة الونمية المسيودامة، وتأثور  صيالد  
ني ل ون وا ، واسوراتيلية األون وا  للوناون الو ني، واجراءاك الموابنة لو ويس   ون الو األمس الموحدة على الونا

الوناون الو ني ل ون وا  الذ  أجرت  شيييييييي كة ت ويس أ اء المنظماك الموند ة األطرا . وشييييييييد ك الللنة على 
حيدة اإلنميائيية،  و مس المأني   ن غي ل ون ويا  أن يكيف تنياوني  الو ني ليلنلي  موواف يا مع  صييييييييييييييالد منظومية األ

سيييييييييما مع التيا م اللد دة للمنسيييييييي ون اإلقليموون، وأن ينزز قدراك الموظفون في هذا الملال من  الل   وت
 الودريا الدا لي.

                                          ، ي ند المشيرو  المننون "برناما  عس منق ة  2020ومن جملة المشياريع ال ثورة المشيور ة في عام   -57
الحواجز غور اللمر يية، وزييا ة الشييييييييييييييفياايية الونظيميية، وتنزيز تنويع   ةاألفريقيية إلزالي الوليارة الحرة ال ياريية  

نا والو اتك. وعلى النييينود الدا لي، اشيييور ت شيييع ة         جودا                   النيييناعة"، مثات                                                                             بون قيمة الوناون بون الشييي 
  موما  على  برة   الولارة الدولية والسييلع األسيياسييية وشييع ة اتسييوثمار والمشيياريع في تنفوذ المشييرو ، باتع

نبوون في ملالي الودابور غور اللمر ية وق وق المل ية الف رية. وعلى النييييييييييينود الرارجي، نلح                                                                                              من الشييييييييييي 
المشييييرو  في اتسييييوفا ة من شييييرا اك مع  ياناك منتا للنة األمس الموحدة اتقونييييا ية ألفريقيا، ومفوضييييية 

ق المشييييييور ة لشييييييرق أفريقيا واللنوب و األفريقية، والسيييييي اتتحا  األفري ي، وأمانة منق ة الولارة الحرة ال ارية 
األفري ي، واللماعة اتقونييييييييا ية لدول غرب أفريقيا، واللماعة اإلنمائية لللنوب األفري ي، وجماعة شييييييييرق 
                                                                                                 أفريقيا. و ما أ   د في الو ويس المسييييييييو م للمشييييييييرو ، " وسييييييييس المشييييييييرو  بكفاءة عالية ألن  يلمع بون الربراك  

م مفوضية ]اتتحا  األفري ي[ وعملووتا الوفاوضية بشأن ]منق ة الولارة  ما  ويندرج ضمن عالدا لية ل ون و 
الحرة ال ارية األفريقية[، جامنا بذلك ال درة الو نية لشييينبوون تابنوون ل ون وا  في مشيييرو  واقد". وفي الواقع 

اللتة   نتأمون األموال مسيتلت الشير اك تنفوذ المشيرو   لى قد  بور وسياهمت في نلاق ، ما سياعد على 
 المانحة إلنلاز المرقلة الثانية من المشرو .

وباإلضييييافة  لى  قامة شييييرا اك م اشييييرة مع  ياناك  ا م األمس الموحدة و ارجتا، عزز األون وا   -58
تناون  مع مكاتا المنسييييييي ون المقيمون ل مس الموحدة من أجم بناء أوج  الوآزر بون و اتك األفرقة         أيضيييييييا  

مس الموحدة والشر اء اإلنمائوون اآل رين في المودان. فنلى سبوم المثال، عمم األون وا ،  قرية الوابنة ل ال 
بقيا ة مكوا المنسييييييا المقيس ل مس الموحدة في جمتورية تو الديم راطية الشيييييينبية، مع فريا األمس الموحدة 

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

. وسييييووواصييييم  19-اتقونييييا ية لمواجتة جائحة  وفود  -   طار األمس الموحدة المشييييورج للودابور اتجوماةية
بتد  تنميس الولارة    2021 قرية ل مس الموحدة في عام  ليمون واألفرقة اتنزيز المشييار ة مع المنسيي ون المق

 اإلل ورونية ألغرا  الونمية على أطر األمس الموحدة للوناون في ملال الونمية المسودامة.

 الطلبات ال اردة مع البلدال النامية -4 

        ا  وسييت  دبل 43ون وا  من                                      رسييميا  للحنييول على الوناون الو ني ل        طل ا   73، ور  2020في عام  -59
منظماك  قليمية و ولية. وفي قون اسولاب األون وا  للزء من هذه القل اك باتعوما  على الموار  النا ية 

  ،19-                                                                                                     والموار  الرارجة عن الموزانية المواقة قاليا ، وت سييما القل اك الناجلة المونل ة بالونيد  للائحة  وفود 
                                                   من أجم مناللة القل اك المورا مة الوي لس ت لا  بند   و  لحشييييييييد األموالهناج قاجة  لى بذل مزيد من اللت

في مرول  الشييييينا. فنلى سيييييبوم المثال، لس  ومكن األون وا  من اتسيييييولابة للقل اك المونل ة بسيييييياسييييياك  
وأطر المنافسيية، واسييونراضيياك سييياسيياك الردماك، واسييونراضيياك أطر السييياسيياك الولارية واتنضييمام  لى 

وذلك بسييييييييبا ال وو  المالية. وفي ملاتك الولارة اإلل ورونية واتقونييييييييا  الرقمي،  ولارة النالمية،منظمة ال
وتيسييييييييور الولارة، والن م المسييييييييودام لل ضييييييييائع، ت توناسييييييييا الموار  المواقة مع ما هو مقلوب لالسييييييييولابة 

ل اك المونل ة قمو المقر  في ال                                                                        للقل اك الوي لس ت لا  بند . ويلزم أيضييييييا  تأمون األموال ال ااية للونييييييد  للن 
 بسياساك ريا ة األعمال والقلا على اسونراضاك سياساك اتسوثمار.
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ولسيييييييد الفلوة الومويلية، يسيييييييو شييييييي  األون وا  منيييييييا ر تمويم جد دة وآلياك تمويم مبو رة. وفي   -60
ألول مرة تمويال من صيييييندوق المسييييياعدة النيييييوني من أجم الوناون بون بلدان   ، تل ى األون وا 2020 عام

نوب لونزيز الونويع اتقونيييييا   وال درة على النيييييمو  في بربا ود، و ذلك من ملموعة طريا الحرير لال
النيييييييييونية، وهي  يان  ا ، لووفور قلول قائمة على ت نية ال وم الموسيييييييييلسيييييييييلة لوسيييييييييوية المنازعاك عبر 

ونيا  الرقمي في جمع قائدة المسيوتل ون. وبفضيم الشيرا اك، نلح برناما الولارة اإلل ورونية واتاإلنورنت لف
األموال من بنض الشيير اء في م ا رة الولارة اإلل ورونية لللميع، وتمكن فريا تيسييور الولارة من الحنيول  

                       نك الدولي بنيييييييييفو  منسييييييييي ا  من النييييييييينا  ا اتسيييييييييونمانية الوابنة لمنظمة الولارة النالمية والب  على األموال
                                                 إلضييييييافة  لى ذلك، ب ذلت جتو  لونبنة األموال المواقة  اللمشيييييياريع وجتة منفذة لمشيييييياريع تيسييييييور الولارة. وب 

على النييييييينود ال قر ، وت سييييييييما في  طار مشيييييييار ة األون وا  في البرناما المشيييييييورج المننون "ها وي في  
ك الومويم للونلوم بوح وا أهدا  الونمية المسيودامة"،  أزمة: مشياورة وطنية بشيأن أولوياك اإلصيالد و يارا

  . ق المشورج من أجم تح وا أهدا  الونمية المسودامةو والذ  يمول  النند

  عز ز اإلدارة الضائمة للى النتائج -5 

بنيد ت ويس شييييييييييييييياميم لر ن األون ويا  للونياون الو ني أجرتي  شيييييييييييييي كية ت ويس أ اء المنظمياك المونيد ة  -61
  .عيام ت رير عن أ اء األون ويا   الل  2020في قزيران/ ونيي     2019، صيييييييييييييييدر  2019عيام  األطرا  في  

بالملاتك الوي  لزم تحسيييييييييونتا وقد  اإلجراءاك الوي                                    من اإل ارة ور  اي  أن  أقاف علما       ا  وقدم األون وا  ر 
ء أفرقة عاملة في                                                                                 سييييييو ورذ من أجم تحسييييييون األ اء في ملال الوناون الو ني. وعمليا ، ينوزم األون وا   نشييييييا

ك في الو ويس الوي أجرت  شييييي كة ت ويس أ اء                                            من أجم مناللة سييييي نة ملاتك  لزم تحسيييييونتا ق د 2021عام 
المنظماك الموند ة األطرا ، بما في ذلك اإل ارة ال ائمة على النوائا. وسيووضيع اسيوراتيلية جد دة للوناون  

 ر ك في ت ويس الش كة. الو ني سوأ ذ في اتعو ار النوائا الرئيسية الوي و 

                                          نظام أوموجا باعو اره قال  مو امال  للورقيم   على نشييييييييييير  2020وينمم األون وا  منذ أوا ر عام   -62
                                                                                           واإل ارة واإلبالع. ويمك  ن هذا الحم ال لي والشييييييامم مد ر  المشيييييياريع من ترقيم ورصييييييد نوائا المشيييييياريع 

عن  عس موظفي اإل ارة النليا في اإلشييرا  على أ اء المشيياريع، وهو       فضييال  واإلبالع عنتا بنييورة أفضييم،  
اك المونل ة بالوناون الو ني على المسيوو  اتسيوراتيلي. و الل النني  األول  ر ما سيينزز عملية صينع ال را

                                          تيدري يا  عملييا  عبر اإلنورنيت، وأ عيدك م يا ؛    ، تل ى جميع ميد ر  المشييييييييييييييياريع في األون ويا 2021من عيام  
مم للحم  اتية  ا لية إل راج المشيييياريع في الحم المو امم للورقيم واإل ارة واإلبالع. وبدأ الوشييييغوم ال توجو 

. ويوسييييييس الوقبوا الناجح للحم المو امم للورقيم  2021المو امم للورقيم واإل ارة واإلبالع في أيار/ما و 
 ئا للوناون الو ني.واإل ارة واإلبالع بأهمية بالغة لونزيز اإل ارة ال ائمة على النوا

ة الوناون الو ني على ق                             أ واك جد دة لون  ا نوائا أنشيييي         أيضييييا  ، طور األون وا   2020و الل عام  -63
 -نحو أفضييم. وعلى سييبوم المثال، وضيينت شييع ة اتسييوثمار والمشيياريع أ اة تفاعلية جد دة على اإلنورنت  

البلدان المسيييوفودة في تنفوذ الووصيييياك المنبث ة                                لون  ا الو دم الم حرز من جانا   -منيييفوفة الونفوذ الم اشييير 
لمنييفوفة، الوي تحفز تولي زمام األمور وتيسيير رصييد اعن اسييونراضيياك سييياسيياك اتسييوثمار. وبدأ تشييغوم 

. وفي السييييياق نفسيييي ، أطل ت شييييع ة الو نولوجيا واللوجسييييوياك  2020اإلصييييالقاك وت ويمتا، في نتاية عام 
 ورونية تسيييييوردمتا الللان الوطنية لويسيييييور الولارة من أجم رصيييييد تنفوذ  أ اة لون ا اإلصيييييالد، وهي أ اة  ل

ل تيسيييور الولارة ومد  اقورام اتلوزاماك الم قوعة بموجا اتتفاقاك الدولية ااإلصيييالقاك الوطنية في مل
 واإلقليمية على نحو أفضم، وتستوم الوناون في تنفوذ  جراءاك تيسور الولارة. 
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 ر الجنساني عميم مرالاة المنظ   -6 

ة الوناون  ق ، تواصييييييلت جتو  تنميس المسيييييياواة بون اللنسييييييون وتمكون المرأة في أنشيييييي 2020في عام  - 64
                                                                                            الو ني ل ون وييا . وقييد لوق ظ أن المشييييييييييييييياريع تراعي أ ثر فييأ ثر أهييدا  الووازن بون اللنسيييييييييييييون في ا ويييار 

آثار مرول  السيييييييييياسييييييييياك الولارية   المسيييييييييوفود ن، وأن النمم الوحلولي المونلا بالمشييييييييياريع يأ ذ في اتعو ار 
ياسييييياك أصييييي حت على نحو موزا د أ ثر سييييي واتقونيييييا ية قسيييييا النو  اتجوماعي وأن الووصيييييياك المونل ة بال 

مراعاة لالعو اراك اللنسانية. وبغية تو ع الو دم المحرز في تنميس مراعاة المنظور اللنساني في ملال الوناون  
من الم رر تقبوا مؤشييييييييراك    نة مع و اتك األمس الموحدة األ ر ، الو ني على نحو أفضييييييييم وتسييييييييتوم الم ار 

 .                                                                       دة في  طار الحم المو امم للورقيم واإل ارة واإلبالع الذ  اعو مد مؤ را  د جنسانية على جميع المشاريع الل 

على المسييياواة بون اللنسيييون وتمكون المرأة تسيييتس     دا  والم ا راك والمشييياريع ال حثية الوي تر ز تحد   -65
سيييوداك   ز                                                         من أهدا  الونمية المسيييودامة. وعلى سيييبوم المثال، ت ند  جوائ  5بدرجة  بورة في النتو  بالتد  

األعمال في  طار برناما األون وا  لوقوير ريا ة األعمال " مبريويك" وم ا رة أسيييواق البورصييياك المسيييودامة  
بون الممارسياك الراسيرة الوي تتد   لى  عس المسياواة بون    "Ring the bell for gender equality"بننوان  

ير األون وا  الرئيسييييية ال ضييييايا اللنسييييانية من ر اللنسييييون وتمكون المرأة. وعالوة على ذلك، توناول جميع ت ا
المنلوماك الوي تنشييييييييرها المؤسييييييييسيييييييياك  ت رير اتسييييييييوثمار النالميزوايا مرولفة. ويحلم  ذلك األون وا  في 

الموند ة اللنسييياك بشييأن المسييائم اللنسييانية، ما أ    لى  نلاز عدة مشيياريع بحثية، بما في ذلك مشييرو  
 ياك ون م السياساك والممارساك اللنسانية على المسوو  الدولي. سعن المؤسساك الموند ة اللن 

                                                   الرقمي، و سييع نقاق م ا رة الولارة اإلل ورونية من أجم وفي مودان الولارة اإلل ورونية واتقونييا    -66
عبر اإلنورنت محاضيييراك موجتة للنسييياء رائداك األعمال الرقمية في شيييرق            . ون ظمت2020المرأة في عام  

نت ملومناك  قليمية مننية بالولارة اإلل ورونية من أجم المرأة في غرب و أفريقيا                                                                                        جنوب شييييرق آسيييييا، وأنشيييي 
  آسيييييا. وفي ملال النلس والو نولوجيا واتبو ار، أطلا األون وا  وجامنة أو اياما  اليابان(  أفريقيا وجنوب شييييرق 

والذ  سييسيتس  البلدان األفريقية،   ىالذ   ر ز عل  2020برناما النالماك الشياباك في تشيرين الثاني/نوفمبر  
   ل حث النلمي. في سد الفلوة بون اللنسون من  الل المساواة بون اللنسون والومكون في ملال ا 

 استرا يجية التعاول التضني -7 

 الدورة الونفوذية السييييييييابنة والسييييييييوون(، "األون وا  أن   558أهاب مللس الولارة والونمية في م رره  -67
تائية لالسييييوراتيلية بالوناون الوثوا مع الدول األعضيييياء وفي الوقت المناسييييا تعوما ها ن يضييييع النيييييغة ال

(. وفي TD/B/67/6رة الرامسيييييية عشييييييرة لمؤتمر األمس الموحدة للولارة والونمية"  وتنفوذها م اشييييييرة بند الدو 
سيوراتيلية مع الدول  اهذا النيد ، تنوزم أمانة األون وا  الوشياور مع الملموعاك اإلقليمية وسيوو اسيس مشيرو  
البرناملي في تشيرين   األعضياء قبم الدورة الثانية والثمانون للفرقة الناملة المننية بالرقة البرناملية واأل اء

                                     ، بنو د الدورة الرامسة عشرة للمؤتمر.2021الثاني/نوفمبر  

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

ر  الضيوء على  سيتاماك األون وا  الرئيسيية في تنزيز  ور الملموعة المشيور ة بون  فيسيلم هذا ال -68
 بالولارة وال دراك اإلنواجية من أجم توقود األ اء، في سييييياق  صييييالد منظومة   و اتك األمس الموحدة والمننية 

لمشيييييور ة بون ااألمس الموحدة، بفضيييييم م ا راك على النيييييند الوطني واإلقليمي والنالمي. وتوفر الملموعة 
 . 2030للونييد  ل نض الوحدياك على النحو المبون في  قة الونمية المسييودامة لنام        جودا                  الو اتك منبرا  

بشييييأن الولارة           موسيييي ا                                                                              وتنسييييا مشييييار ة الو اتك في ملموعة األمس الموحدة للونمية المسييييودامة وت ورد نتلا  
 وال ضايا المونلة بتا.
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في أطر األمس الموحدة للوناون من أجم    2020األون وا  في عام  وعلى النيينود الوطني، شييارج -69
 الونمية المسودامة الوالية:

  أفريقيا  شيييرق، ووسيييم، وجنوب، وغرب(:  ثووبيا، وأنغوت، وجزر ال مر، وجمتورية تنزانيا  أ( 
 الموحدة، ورواندا، وزامبيا، و ابو فور  ، وليسوتو، ومدغش ر؛

 : منر؛األوسم، وشمال أفريقيا الدول النربية، والشرق   ب( 

آسيا والمحيم التا ؛: أفغانسوان، وبا سوان، وبنغال يش، وبوتان، وجمتورية تو الديم راطية    ج( 
 ، والنون، وفووت نام، وميانمار، ونو ال؛الشنبية 

  أوروبا وآسيييا الوسييقى: أذربيلان، وأرمونيا، وأل انيا، وأوزبكسييوان، وبوالرود، وتر مانسييوان،    ( 
 ، وجمتورية مولدوفا، وجورجيا، وصربيا، و ازا سوان؛وتر يا، واللبم األسو 

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

وعلى النييينود اإلقليمي، واصيييلت الملموعة المشيييور ة بون الو اتك اتتنيييال بالمد رين اإلقليموون   - 70
  الموحدة المقيمون، والللان اإلقليمية. وفي أفريقيا،   الموحدة، ومنسي ي األمس  لمكوا تنسيوا النملياك اإلنمائية ل مس 

  ت ديس المسياعدة في سيياق م ا رة اإلطار اتسيوراتيلي   2020واصيلت الملموعة المشيور ة بون الو اتك في عام 
 اإلقليمي لمنق ة ال حوراك ال بر  من أجم تناول النالقة بون الونمية والشؤون اإلنسانية.  

ي، واصيم األون وا  وضيع م ا راك للورويا للمسياعدة الوي ت دمتا الملموعة  وعلى النينود النالم -71
شيييييرا و  مع منظمة   2020وعزز األون وا  في عام  . 2030المشيييييور ة بون الو اتك في سيييييياق  قة عام 

  لمر ز الدولي للودريا ا النمم الدولية ب ل اء محاضيييييييراك  لزء من برناما  رجة الماجسيييييييوور في   ارة الونمية في  
 في تورينو ب يقاليا.

 الستنتاجات وآفاق المستضب  -       رابعا   

بند عام من اإلنلازاك اتسيييييييييوثنائية في تنبنة األموال وانلاز المشييييييييياريع، انرفض ملمو  موار   - 72
، 2020 ي عام ف          ملحوظا                                                                          اتسيييييييونمانية ل ون وا  واجمالي النف اك المونل ة بالوناون الو ني انرفاضيييييييا    النييييييينا  ا

وميا نوا عنتيا من تيدابور اإلغالق. وبلغ قلس الموار  الريارجية عن   19- صيييييييييييييدمية جيائحية  وفويد   وذليك بسيييييييييييييبيا 
 . 2006الموزانية أ نى مسيوو  ل  منذ سي ع سينواك، واقورب ملمو  النف اك من المسيوو  الذ   ان علي  في عام 

 عمتا ألنشيييييييييييييقة الوناون الو ني ل ون وا ،    ز ومع ذلك تلدر اإلشيييييييييييييارة  لى أن البلدان المو دمة واصيييييييييييييلت تنزي 
                                                                                                 قاعدة تمويم الوناون الو ني از ا ك توسيييييييينا . وعالوة على ذلك، عدل األون وا  طري ة تنفوذ أنشييييييييقة الوناون   وأن 

ودابور اإلغالق وقوو  السيييييييفر على أنشيييييييقو  الو ني بسيييييييرعة من أجم الورفيف قدر اإلمكان من األثر السيييييييلبي ل 
                                                                                      ء ال دراك عبر اإلنورنت والردماك اتسيييوشيييارية الم  دمة عن بند  لى انرفا  النف اك المونل ة  ا الونفوذية. وأ   بن 

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

الو ني الوي يضيييقلع    ن على أنشيييقة الوناو  19-، سيييووواصيييم تأثور جائحة  وفود2021عام  وفي -73
بتا األون وا . وفي هذه البونة النسييييورة للغاية، سييييي وم األون وا  بونييييميس وتنفوذ أنشييييقة الوناون الو ني الوي 

شيييدها ضييينفا، على يضيييقلع بتا بقري ة مرنة وسيييرينة ومبو رة من أجم مسييياعدة البلدان النامية، وت سييييما أ
                                                           نحو تح وا أهدا  الونمية المسودامة. وتحقي ا  لذلك، يلا  االونافي من اللائحة بشكم أفضم والو دم باطر 

أن يحنييم األون وا  على تمويم مسييودام ويمكن الونبؤ ب  من اللتاك المانحة، من  الل ت ديس مسيياهماك 
للتو  الموواصيلة الوي  بذلتا األون وا  موند ة السينواك و فض قنية المسياهماك المرنينية. وسيوفضيي ا

ون الو ني و فاءت  وشيفافوو  والمسياءلة عن ، بقرق منتا وضيع اسيوراتيلية جد دة للوناون  الونزيز فنالية الون
 الو ني،  لى تنزيز ث ة المانحون والمسوفود ن على السواء.
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ة المسيييودامة، مشيييار ة  املة  ويشيييارج األون وا ، بوصيييف  عضيييوا في ملموعة األمس الموحدة للونمي  -74
  إلنمائية. و ما  وضيييح من مشييياريع قسييياب األمس الموحدة للونمية المنيييممة ا في  صيييالد منظومة األمس الموحدة  

، ومن الم ا راك المشييييييور ة في  طار الملموعة المشييييييور ة بون و اتك األمس 19-للونييييييد  للائحة  وفود
، أثبييت األون وييا ، بربرتيي  في مليياتك الولييارة واتسييييييييييييييوثمييار  الموحييدة والمننييية بييالولييارة وال ييدراك اإلنويياجييية

ومويم والو نولوجيا والونمية المسيييييييييييودامة، أن  شيييييييييييريك هام وموثوق ب  في م ا رة "توقود األ اء" من أجم  نلاز ل وا 
، 2020عام في                                                                                         األنشيييييقة الونفوذية الوي تضيييييقلع بتا األمس الموحدة. وبناء  على اإلنلازاك الوي ق  تا األون وا  

اسييو شييا     ات  على الوناون الو ني ل ون وا ؛ وسييوواصييم ي بشييأن  صييالد األمس الموحدة وتداة            ا ليا                  سييي دم تدري ا  
منييييا ر الومويم على المسييييوو  ال قر ؛ وسييييينزز الوواصييييم الثنائي اتتلاه مع المنسيييي ون المقيمون لزيا ة 

ي عملية ترقيم المساعدة اإلنمائية الوي تلريتا   براز  ور األون وا  في المودان وتنزيز مشار ة األون وا  ف
  ة على الننود ن ال قر  واإلقليمي.داألمس الموح
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