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 مجلس التجارة والتنمية
 الفرقة العاملة المعنية بالخطة البرنامجية واألداء البرنامجي

 الدورة الرابعة والثمانون 
 2022األول/أكتوبر تشرين   7-3(، جنيف )سويسرا

 من جدول األعمال المؤقت 3البند  

استتتتتتتتتتعرال عنوتتتتتتتتتطة التعاون الت ني التي  وتتتتتتتتتطل    ا األون تاد و مو     
 األنوطة هذه

 موجز  
وما يتصتتتتتتتتت     من  (  19-، ورغم استتتتتتتتتتمرار أرر مرو فنرو) وورو ا )كوفند2021في عام  

قنود على الستتتتتتتتىر، تعافى التعاو  التمني لمؤتمر األمم المتادة للتتارة والتنميت )األو  تاد( من  تتتتتتتتدمت 
يت التائات  شتتتتتتو  ملاوقت ولممت و  من الموارد العارجت عن المنزا يت والنىمام العامت مستتتتتتتويام عال

في  54جديدةت وزاد متموع التموي  الممدم إلى الصتتتتتتناديئ انستتتتتتتتما يت لاو  تاد للتعاو  التمني  معدل 
ملنو  دونر، وذلك  ىضتتتت  الدعم المعزز   51,2المائت ليصتتتت  إلى أعلى مستتتتتو  ل  على ا     و و 

او  تاد في إ تتتتتت   الممدم من أربعت مصتتتتتتادر رئيستتتتتتيت للتموي ت وونتيتت ملموستتتتتتت للمشتتتتتتاروت الىعليت ل
منظومت األمم المتادة ا  مائيت، بلغت األموال التي لشدم ألول مرة من خ ل آليام التموي  المندرجت 

 ملنو  دونرت 1,8في إ ار مبادرة "تولند األداء" 

في المائت، ليصتتتتتتت  إلى مستتتتتتتتو   33,5وارتىع متموع  ىمام التعاو  التمني لاو  تاد بنستتتتتتتبت  
                                                                        ملنو  دونرت وخ صتتتتتد والد وأربعو  في المائت من متموع أ شتتتتت ت التعاو  التمني    46,8قياستتتتتي بل   
في المتتائتتت ممتتار تتت  تتالنىمتتام    22، بزيتتادة قتتدر تتا         موا    ملنو  دونر، لتتدعم أقتت  البلتتدا   19,1المنتزة، أو  

   وظتت  النظتتام اللي للبيتتا تتام التمرويتتت و ظتتام إدارة التتديو  والتالنتت  المتتالي  ات ت  2020عتتام   في
المروزين األولنن في متال التعاو  التمني لاو  تاد، لنث تبوأم التتارة ا ل ترو يت وانقتصتتتتاد الرقمي 

تامنئ :  2020لعتتتام    متموعتتتت أدوام األو  تتتتادالمرتبتتتت الثتتتالثتتتت، ألول مرة، في ترتنتتتن المنتتتتتام من  
 (ت، جنيفA.20.II.D.5                                      )منشورام األمم المتادة، رقم المبيعام    النتائج، ال بعت الثالثت

، ودعم 19-، وا ت  األو  تاد إي ء األولويت للمستاعدة التمنيت المتعلمت  ووفند2021وفي عام  
  في وج  األزمام والصتتتتتدمام البلدا  الناميت للتعافي  شتتتتتو  أفضتتتتت  من التائات وبناء قدرتما على الصتتتتتمود  

المستتتتتتتتتتتتمبليتت وأدرب األو  تاد  ىعاليت  رائئ التنىن  الرقمي في تنىن  أ شتتتتتتتتتتت ت التعاو  التمني واستتتتتتتتتتتتعدم 
 ت نولوجيام جديدة لتعزيز فعاليت تعاو   التمني ووىاءت  واستدامت ت
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ن الشتتتتتتتتتتتتتتعتن متوا تتتتتتتتتتتتتتلتت لزيتادة تعزيز التعتاو   يمتا بن    ا  وع وة على ذلتك، بت ل األو  تتاد جمود 
بنن الووانم، وإدماب المستتتتتتتاواة بنن التنستتتتتتتنن وتمونن المرأة في أ شتتتتتتت ت التعاو  التمني، وتعزيز   و يما

                                                                                           ا دارة المائمت على النتائجت وعلى وج  العصتتتوأ، أ لرز تمدم وبنر في  شتتتر الا  المت ام  للتع ي   
 والر د وا ب غ داخ  األما تت
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 م دمة  
التمرير من أج  تيسنر انستعراو السنوي ال ي  تري  متلس التتارة والتنميت لسياسام          أ عد   ا  -1

                                                                                                     أ شتتتتت ت التعاو  التمني التي  ضتتتتت لع بما األو  تادت وستتتتتيمد م   ا التمرير إلى الىرقت العاملت المعنيت  الع ت  
                   ما األو  تاد، وفما  البر امتيت واألداء البر امتي  غرو استتتتتتتتعراو أ شتتتتتتت ت التعاو  التمني التي  ضتتتتتتت لع ب 

من اتىا  أكرا وفي ستتتتتتتلستتتتتتتلت من الممررام التي اتع  ا متلس   220لالوام المنصتتتتتتتوأ علنما في الىمرة  
ويو تتتتتتتتتتتتتتى متلس التتتتارة والتنميتتت، في  ت   الممررام،  ت  2021إلى عتام    2008التتتتارة والتنميتتت من عتام  

تىنتدة والمتا اتت الماتملتت في إ تار الىرقتت                                                             تي تتاد تىتاعت  أكثر تنظيمتا  بنن أمتا تت األو  تتاد والتمتام المستتتتتتتتتتتتتت 
   العاملت التي تشو  آليت التشاور الرئيسيت بنن الدول األعضاء  شأ  جميع قضا ا التعاو  التمنيت

وترد في   ا التمرير لمات عامت عن أ شتتتت ت التعاو  التمني التي ا تتتت لع بما األو  تاد وتمويلما   -2
                                                            ا تام الرئيستتتتتتتتتتتتتتيتت في تمويت   ت ا التعتاو  وتنىنت   وي برز ا جراءام                     وي متدم تالن   ل تتت ت  2021خ ل عتام  

 عض األمثلت       أ ضتتتتتتتا    الرئيستتتتتتتيت التي اتع  ا األو  تاد من أج  تاستتتتتتتنن ليو  التعاو  التمني وأدائ ت ويمدم
                                                                                 التندة والدرو) المستىادةت وينتمي التمرير  استنتاجام وممترلام من أج  المضي قدما ت

األمم المتادة للتنميت المستتتتدامت، وا تتت  األو  تاد الدعوة إلى دمج الووانم وفي إ ار متموعت  -3
غنر المقيمت في إ ار األمم المتادة للتعاو  من أج  التنميت المستتتتدامت على الصتتتعند الم ري، وإلى زيادة 

  التتارةتالتأكند على دور المساعدة التي تمدمما األمم المتادة في متال التتارة والمتانم ذام الصلت 

 مصادر التمو   -     عول   
                                                                          ت مو ل أ ش ت التعاو  التمني التي  ض لع بما األو  تاد من مصدرين رئيسنن  ما: -4 

تموي  الصتتتتناديئ انستتتتتتما يت، ويشتتتتنر إلى الموارد الماليت الممدمت لصتتتتناديئ األو  تاد   )أ( 
ألمم المتادة والمنظمام الدوليت األخر ،  انستتتتتتتما يت من فراد  الاوومام، وانتااد األوروبي، ومنظومت ا

 ومن ما انن من الم اعنن العاأ والعام؛

 بر امج األمم المتادة العادي للتعاو  التمني ولساب التنميتت )ب( 

ويشتتم  التموي  ا جمالي للصتتناديئ انستتتتما يت المستتا مام التي يتلما ا األو  تاد في إ ار مبادرة  - 5
برامج المشتتتتتتتتتتتروت التي تنى  ا المتموعت المشتتتتتتتتتتتروت بنن ووانم األمم المتادة والمعنيت  "تولند األداء" لدعم ال 

                                                                                                   التتارة والمدرام ا  تاجيتت و ظرا  أل ميت المتموعت المشتتتتتتتتتتتتتتروت بنن الووانم في إعادة تنظيم منظومت األمم 
رو الىرع جيم من أفضتتتتتت ،  ستتتتتتتع    ا  للتنميت المستتتتتتتدامت دعم   2030المتادة ا  مائيت من أج  دعم خ ت عام 

                                                                                                      الىصت  األول تاديدا  المعلومام المتعلمت بو تول األو  تاد إلى آليام التموي  في إ ار مبادرة "تولند األداء"ت  
والمستتتتتتتا مام الممدمت إلى بر امج األمم المتادة للموظىنن الىنننن المبتدئنن غنر مدرجت في موارد الصتتتتتتتناديئ 

 ت  شو  منىص  في الىرع دال من الىص  األولت انستتما يت لاو  تاد، وإ ما  ي معرو  

 موارد الصناديق الستئمانية -علف 

لتموي  التعاو  التمني     ا   أستتتاستتتي     ا   ن يزال التموي  ال وعي للصتتتناديئ انستتتتتما يت، بو تتتى  مصتتتدر  -6
  ملنو   33,3لاو  تاد، يتستتتتتم بتملن  تتتتتديدت  بعد ا عىاو إجمالي تموي  الصتتتتتناديئ انستتتتتتتما يت لاو  تاد إلى  

 ملنو  دونر في   51,2، ارتىع إلى مستتتتتتتتتتتتو  تاريعي بل  19-  ستتتتتتتتتتتبن تأرنر جائات ووفند   2020دونر في عام 
م مصتتادر التموي  الرئيستتيت  وقد عزز (ت 1في المائت )الشتتو    54زيادة مد شتتت بنستتبت           ، مستتت   2021 عام
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انقتصتتتتتتتتادام المتمدمت النمو وانقتصتتتتتتتتادام الناميت، وانتااد األوروبي، ومنظومت األمم المتادة  -األربعت 
 ت  ( 1) 2021دعمما أل ش ت التعاو  التمني التي  ض لع بما األو  تاد في عام   - الدوليت األخر    والمنظمام

 1الشو  
 2021–2017مانية لألون تاد، مصادر موارد الصناديق الستئ

 ( رامدون) آنف ال

 

ن  شتتتتتتتتتتتم  المتموع المستتتتتتتتتتتا مام الممدمت لبر امج األمم المتادة للموظىنن الىنننن المبتدئننت ويعتمد جزء   م لظام: 
ام المروو  كبنر من التموي  الوارد من انقتصتتتتتتتتادام الناميت على التموي  ال اتي ويمون أ  يتأتى، على ستتتتتتتتبن  المثال، من عائد

)ا ظر   أو التمويتتتتتتت   قتتتتتتتدمتتتتتتتت  التي  البلتتتتتتتدا   في  لا شتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتت  التتتتتتتدوليتتتتتتتت  المتتتتتتتاليتتتتتتتت  المؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام  من  الممتتتتتتتدمتتتتتتتت  المبتتتتتتتام 
TD/B/WP/317/Add.2  وتتم مراجعت المستتتتتا مام من انقتصتتتتتادام المتمدمت وانقتصتتتتتادام لناميت للىترة (ت  15، التدول

 للتصنيف التديدت        وفما   2017-2020

لاو  تاد للستتتنت الرا عت  وزادم مستتتا مام انقتصتتتادام المتمدمت النمو في الصتتتناديئ انستتتتتما يت -7
  2020في المائت ممار ت  عام   16، بزيادة قدر ا  2021ملنو  دونر في عام   15,1على التوالي لتص  إلى 

ملنو  دونر، قدمت أربعت اقتصتادام   15,1في المائت من متموع التموي  ال وعيت ومن أ ت     30وتمث   
وتموي  ذاتي لمشتتتتتتتاريع في اقتصتتتتتتتاداتمات ووا ت ألما يا  في المائت(  3ملنو  دونر )أو   0,48متمدمت النمو 

، لنث ستتا مت 2021وستتويستترا و ولندا و نوزيلندا البلدا  المتمدمت النمو األربعت األولى األكثر مستتا مت في عام 

  

الغرو من تصتتتنيف انقتصتتتادام لستتتن الاالت ا  مائيت  و التيستتتنر ا لصتتتائي ون  عبر عن لوم  شتتتأ  المرللت التي بلغما بلد  (1)
، لم تعد الشتتتتتتتتتتتةبت ا لصتتتتتتتتتتتائيت  األمم المتادة تعتمد 2021معنن أو متال معنن في عمليت التنميتت ومن  وا و  األول/د ستتتتتتتتتتتمبر  

النمو في الرموز المولتدة للبلتدا  والمنتا ئ ألغراو انستتتتتتتتتتتتتتتعتدام ا لصتتتتتتتتتتتتتتائي، ول ن  مون المنتا ئ النتاميتت والمنتا ئ المتمتدمتت  
من متموعت البلدا  المتمدمت      ا   انستتتتمرار في ت بنئ التصتتتنيفت وفي التصتتتنيف ال ي   بم  األو  تاد، تشتتتو  جمموريت ووريا جزء

ول   ع  (؛  TD/B/68/3التنميت التا ع لاو  تاد )ا ظر  النمو )على الناو المستتتتتتتت  في الدورة الثامنت والستتتتتتتتنن لمتلس التتارة و 
 ت على مزيد من المعلومام، ا ظر قاعدة بيا ام إلصاءام األو  تاد، وتصنيىات 
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م ينن دونر في التعاو  التمني لاو  تادت و تتتتتتتولت مستتتتتتتا مام       3,6ك  من ألما يا وستتتتتتتويستتتتتتترا  ما  مارب 
 في المائت من متموع مسا مام انقتصادام المتمدمت النمو في األو  تادت    79ألربعت ولما  سبت  البلدا  ا 

ومن لنث متموع المستتتتتتتتتا مام المتراكمت على مد  األعوام العمستتتتتتتتتت الما تتتتتتتتتيت، وا ت ألما يا   -8
مت و  منما  وستتتتتويستتتتترا و ولندا إلى لد وبنر أكبر البلدا  الما ات من بنن البلدا  المتمدمت النمو، إذ ستتتتتا 

وتلتمما  نوزيلندا التي ستتتتتتتتتتتتتتلت  (ت 2ملنو  دونر )الشتتتتتتتتتتتتتو     15م ينن دونر و  10مستتتتتتتتتتتتتا مت تتراو  بنن  
، وجمت المستتا مام من انقتصتتادام  2021م ينن دونرت وفي عام   4,4مستتا مام متراكمت بلغت قيمتما  

قمي؛ وإدارة التمارك وتاديثما؛  او متانم من قبن  التتارة ا ل ترو يت وانقتصتتتتتتتاد الر     ا   المتمدمت أستتتتتتتاستتتتتتت 
وإدارة الديو ؛ وتيستتتتتتتتتتنر التتارة؛ والتتارة المستتتتتتتتتتتدامت والبنتت؛ وانستتتتتتتتتتتثمار من أج  التنميت؛ والتدابنر غنر 

 التمرويت؛ وبر امج التدرين من أج  التتارةت

نو  مل 11,1وارتىع التموي  الوارد من انقتصتتتتتتادام الناميت من أد ى مستتتتتتتو  ل  لنث وا  يبل    -9
في    60م ينن دونر أو    6,7، بزيتادة قتدر تا 2021ملنو  دونر في عتام    17,8إلى    2020دونر في عتام  

م ينن دونر قدمما العرا  لتنىن  مشتتتتتتتتروع   5,1المائتت ويعز  ان تعاش إلى لد وبنر إلى مستتتتتتتتا مت قدر ا 
للي للبيتتا تتام التمرويتتت( لتاتتديتتث النظتتام اللي  دختتال البيتتا تتام التمرويتتت ومراقبتمتتا وإدارتمتتا )النظتتام ا

التمارك في العرا ت وبالتالي، ارتىعت لصتتت انقتصتتادام الناميت من متموع موارد الصتتناديئ انستتتتما يت 
 ت 2021في المائت عام  35إلى  2019في المائت عام  33من 

 2الشو  
 مساهمات البلدان المت دمة والبلدان النامية المانحة الرئيسية المتراكمة 

 ( رامدون) آنف ال

 

في المائت من التموي  الممدم من انقتصتتتتتتتادام الناميت خصتتتتتتتد لا شتتتتتتت ت    93ويتدر  ا  تتتتتتتارة أ    - 10
في المائت(    84لتنىن  بر امتي النظام اللي للبيا ام التمرويت )     ا   المضتتتتتتت لع بما في اقتصتتتتتتتاداتما، وذلك أستتتتتتتاستتتتتتت 

  وخصصت  سبت أربعت في المائت من التموي  الوارد من(ت  في المائت 6و ظام إدارة الديو  والتالن  المالي )
ملنو  دونر( لدعم التعاو  التمني لاو  تاد ال ي ستتتتتتتتتستتتتتتتتتىند من  اقتصتتتتتتتتادام  اميت أخر ت  0,7البلدا  الناميت ) 

  ملنو  دونر، أي بنىس المستتتتتا مت التي  0,55و تتتتتمن     الىتت، ظلت الصتتتتتنن أكبر مستتتتتا م  مستتتتتا مت بلغت  
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ملنو  دونر(    0,5في المائت الباقيت فستتتتتتتتتتتتا مت بما بربادو) )   3أما  ت 2018و   2019ي ستتتتتتتتتتتتا مت بما في عام 
نستتتتتضتتتتافت الدورة العامستتتتت عشتتتترة لمؤتمر األمم المتادة للتتارة والتنميتت ووا  لوالي رلث إجمالي تموي  

 تموي ت للمشاريع في انقتصادام التي وفرم   ا ال    ا   ذاتي          تموي    2021الصناديئ انستتما يت في عام 

  2020م ينن دونر في عام   3,4في المائت من   78وتزايدم مستتتتا مام المىو تتتتيت األوروبيت  معدل  -11
وأستتتتتتتتمم ذلك في ارتىاع لصتتتتتتتتتما من متموع موارد الصتتتتتتتتناديئ  ت 2021م ينن دونر في عام    6,1إلى 

ت المستتتتتتتا مام  ووا ت 2021في المائت في عام   12إلى  2020في المائت في عام  10من   انستتتتتتتتتما يت 
تاديث التمارك،  ما في ذلك مشتتتتروع جديد  عنوا  "تاستتتتنن التمارك والتتارة في  لدعم    ا  موجمت أستتتتاستتتت 

والبر امج المشترك بنن انتااد األوروبي واألو  تاد أل غون، إ افت   (" IMPACTجزر الماي  المادئ ) 
نتااد األوروبي والدول األعضتاء إلى تدابنر غنر جمرويت ومشتاريع  دارة الديو  وا لصتاءامت وأستمم ا 

في المتائتت من متموع موارد    27ملنو  دونر لىتائتدة األو  تتاد، و و متا  مثت   ستتتتتتتتتتتتتتبتت   14                 يت  معتا   مبل   
 الصناديئ انستتما يت لاو  تادت 

     ا ،قوي     ا   وا تعشتتتتت المستتتتا مام الممدمت من منظومت األمم المتادة والمنظمام الدوليت األخر  ا تعا تتتت  -12
في المائت،   146، بزيادة قدر ا  2021ملنو  دونر في عام  11إلى   2020م ينن دونر في عام  4,5من 

إلى الزيادة الملاوظت في المستتتتتا مام الممدمت من مؤستتتتتستتتتتام منظومت األمم المتادةت    ا  ويعز  ذلك أستتتتتاستتتتت 
في المائت في   13من    ا  وبنر     ا   و تيتت ل لك، ارتىعت لصتتتما من متموع موارد الصتتناديئ انستتتتما يت ارتىاع

و تتتتتتتتتتتتتتمن  ت   الىتتت، وتا  بر تامج األمم المتاتدة ا  متائي،  ت  2021في المتائتت في عتام  22إلى  2020عتام  
والع مت التتاريت لشتر  أفريقيا، وموتن الصتندو  انستتتما ي المتعدد الشترواء التا ع لبر امج األمم المتادة 

ستتتو  المشتتتتروت لشتتتر  أفريقيا والتنوب األفريمي، ا  مائي، وموتن األمم المتادة لعدمام المشتتتاريع، وال 
  ، لنث ستتتا م و  منما في الصتتتناديئ انستتتتتما يت لاو  تاد  ما يتراو 2021من أكبر المستتتا منن في عام 

 بنن ملنو  دونر وملنو ي دونرت 

  لتك                      ملنو  دونر، مستتتتتتتتتتتتتت   بت   1,2، بل  التمويت  الممتدم من الم تاعنن العتاأ والعتام  2021وفي عتام   -13
في المائت متوستتتتت   19، ول ن  مع ذلك فا   معدل 2020في المائت عن مستتتتتا مام عام   4              تراجعا  بنستتتتتبت 

وبالتالي، ا عىضتتتتتتتت لصتتتتتتتت  من ت  2021و  2017التموي  في فترة العمس ستتتتتتتنوام الىا تتتتتتتلت بنن عامي  
ودعمت   ت2021في المائت عام   2إلى  2020في المائت عام  4متموع موارد الصتتتتتتناديئ انستتتتتتتتما يت من  

    المستتتتتتا مام عدة مشتتتتتتاريع،  ما في ذلك مشتتتتتتروع يتعلئ بنظام قائم على تمنيت ستتتتتتلستتتتتتلت ال ت  لتستتتتتتويت 
المنازعام عبر ا  تر ت، تمول  متموعت  ريئ الارير الصتتتتتتتتتننيت؛ ومشتتتتتتتتتاريع متعلمت بتدابنر غنر جمرويت 

انقتصتتتتادي لستتتتيا والماي   لتمع البيا ام وتاديثما في اقتصتتتتادام معتارة من اقتصتتتتادام منتد  التعاو   
المادئ  مولما المعمد الو ني العالي للدراستتتام الستتتياستتتاتيت في اليا ا ؛ ومشتتتاريع تدرين في متال الموا   

 ت( 2) في إ ار بر امج التدرين من أج  التتارة بتموي  من  نتام الموا   في عدة بلدا 

 وحساب التنمية رنامج األمم المتحدة العادي للتعاون الت ني   -باء 

تدرب موارد المنزا يت العاد ت لامم المتادة المعصتتتصتتتت أل شتتت ت التعاو  التمني في إ ار بر امج   -14
من المنزا يتتت   35و  23في البتتابنن      ا                                                                األمم المتاتتدة العتتادي للتعتتاو  التمني ولستتتتتتتتتتتتتتتتاب التنميتتت، وترد  تبتتاعتت 

إ تتتار البر تتتامج العتتتادي للتعتتتاو  التمني  ، زادم النىمتتتام في  2021البر تتتامتيتتتت لامم المتاتتتدةت وفي عتتتام  
م ينن دونر، مما أد  إلى زيادة   6,7في المائت لتصت  إلى مستتو  قياستي بل    76ولستاب التنميت بنستبت  

  

تعتبر المستتتتتتا مام الممدمت من مؤستتتتتتستتتتتتت العبرة الىر ستتتتتتيت مستتتتتتا مام من فر ستتتتتتا في   ا التمرير، ون تاتستتتتتتن ومستتتتتتا مام من  (2)
 ت العام الم اع



TD/B/WP/317 

7 GE.22-11547 

في المتائتت  14إلى   2020في المتائتت في عتام    11الاصتتتتتتتتتتتتتتت الممتابلتت من متموع  ىمتام التعتاو  التمني من  
 ت2021عام  في

ملنو    1,46من    2020إ تتتار البر تتتامج العتتتادي للتعتتتاو  التمني في عتتتام  وتزايتتتدم النىمتتتام في   -15
                 ، وخ صتتصتتت أستتاستا   2021في المائت في عام  24ملنو  دونر، مستتتلت ب لك زيادة قدر ا   1,80دونر إلى 

الموارد ذام الصتلت      ا   للعدمام انستتشتاريت والتدرينت ومثلما وا  علي  الاال في الما تي، استتعدمت أستاست 
في إ ار البر امج العادي للتعاو  التمني لتموي  دورة األو  تاد الدراستتتيت  شتتتأ  المستتتائ  الرئيستتتيت   التدرين  

،  2021وفي عام  ت 166                                                                             المتعلمت  الع ت انقتصتتتتتاد ت الدوليت، التي ت عرف  استتتتتم الدورام الممررة في الىمرة 
، وأخر  لبلدا  الشتتتتتتتتتتر  األوستتتتتتتتتت                                                                       ع مدم بنتا  دورتا  تدريبنتا  إقليمنتا  )والدة لبلدا  أوروبا الشتتتتتتتتتترقيت

 إ افت إلى رما ي دورام دراسيت قصنرة للمندوبنن الموجودين في جنيفت (، و مال أفريقيا

                                                                                          ولستاب التنميت بر امج  ام من برامج األما ت العامت لامم المتادة   عنى بتنميت المدرامت ويستا م  -16
يا ام مشتتترفت على التنىن  تا عت لاما ت العامت،  ما في  في تاىنز العبرة الىنيت المةياريت والتالنليت لعشتتترة و

 26، بلغتت النىمتام في إ تار 2021ذلتك األو  تتاد، لتنىنت  أ شتتتتتتتتتتتتتت تت التعتاو  التمني في المنتدا ت وفي عتام  
(، 11، التدول  TD/B/WP/317Add.2م ينن دونر )ا ظر   4,9من مشتتتاريع لستتتاب التنميت     ا  مشتتتروع

وستتتتتتتتا م في     الزيادة إلى لد وبنر تنىن  أربعت مشتتتتتتتتاريع  ت 2020ام أي أكثر من  تتتتتتتتعت النىمام في ع
 ت 19-مشتروت قصنرة األج  للتصدي لتائات ووفند

التديد من لستتتتتاب التنميت، أقرم اللتنت التوجنميت لاستتتتتاب التنميت ر رت  15وفي إ ار الشتتتتت ر   -17
 في المائت من متموع غ ف   15ما  مث   ملنو  دونر، و و   2,35مشتتتاريع لاو  تاد تبل  منزا نتما ا جماليت 

تموي  لستتتتتتتتتتتتاب التنميتت وتروز     المشتتتتتتتتتتتتاريع على قيا) التعاو   يما بنن بلدا  التنوب وا ب غ عن ، 
وما  عد ، والتنستتتتتتتنئ والتيستتتتتتتنر           موا    ودعم التمدم انقتصتتتتتتتادي الميولي  او العروب من و تتتتتتتع أق  البلدا 

نظام اللي لشتتتتانام ا غارت في لانم ال وارئت وبا  تتتتافت إلى المبت رين لشتتتتانام ا غارت من خ ل ال
ذلك،  شارك األو  تاد مشاروت فعليت في مشروع مشترك  شأ  قيا) ووبح التدفمام الماليت غنر المشروعت، 

 عد موافمت التمةيت    2023                                                                            تمود  اللتنت انقتصتتتتتتتاد ت ألفريقيات وي توق ع أ  يبدأ تنىن      المشتتتتتتتاريع في عام  
 لعامت على منزا يت لساب التنميتت ا

مستتتتاهمات الوتتتترداء المحددة والصتتتتناديق الستتتتتئمانية المتعددة المانح   لد م البرامج   -جيم 
 الموتردة للمجمو ة الموتردة     ودالت األمم المتحدة والمعنية بالتجارة وال درات اإلنتاجية 

                                           عنيتت  تالتتتارة والمتدرام ا  تتاجيتت التي أ علن المتموعتت المشتتتتتتتتتتتتتتتروتت بنن ووتانم األمم المتاتدة والم -18
                                                                   ي آليت مشتتتتروت بنن الووانم م عصتتتصتتتت لتنستتتنئ عمليام التتارة والتنميت   2008عنما في  يستتتا /أبري   

ووالت مقيمت وغنر مقيمت من ووانم    15على الصعند الم ريت وتشم  المتموعت، التي  مود ا األو  تاد،  
 نن، أ تتبات المتموعت المشتتتروت بنن الووانم آليت معترف بما داخ  منظومت األمم المتادةت وعلى مر الستتن 

 األمم المتادة نقترا   مج متسئ  شأ  قضا ا التتارة والتنميتت 

 تتاملت،   ر  منما  تتياغت تو تتيام ستتياستتاتيت                                           وتضتتع المتموعت المشتتتروت بنن الووانم للون   -19
ري من أج  التنىن  الىعال للتو تتيام الستتياستتاتيتت وقد  مشتتتروت وتصتتميم برامج مشتتتروت على الصتتعند الم 

ستتا مت مستتا مت ملموستتت ومبا تترة في عمليت إ تت   األمم المتادة من خ ل تنستتنئ العمليام المشتتتروت 
                                                                                            بنن الووانم في بلدا  ماددة، ومن خ ل انستتتتتتتتعا ت  آليام مبت رة للتموي  الم تم ع من قبن  مستتتتتتتا مام 

اديئ انستتتتتتتتتما يت المتعددة الما انن التي يدير ا موتن الصتتتتتتتناديئ انستتتتتتتتتما يت الشتتتتتتترواء الماددة والصتتتتتتتن 
 المتعددة الشرواء التا ع لبر امج األمم المتادة ا  مائيت

https://undocs.org/ar/TD/B/WP/317Add.2
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 3الشو  
 وصول األون تاد إلى آليات التمو   في مبادرة " وح د األداء 

 ( رامدون) آنف ال

 

 مساهمات الورداء المحددة -1 

مستتتتتا مام الشتتتتترواء الماددة  ي مستتتتتا مام مبا تتتتترة لووالت أو أكثر تمدمما جمت ما ات أو أكثر  -20
، وا تتتت  األو  تاد تعزيز الشتتتتراكام الثنائيت داخ   2021لدعم العمليام المشتتتتتروت بنن الووانمت وفي عام 

، و ي  تريك رئيستي  منظومت األمم المتادة،  ما في ذلك تعاو   مع منظمت األمم المتادة للتنميت الصتناييت
للمتموعتتت المشتتتتتتتتتتتتتتتروتتت بنن ووتتانم األمم المتاتتدة والمعنيتتت  تتالتتتتارة والمتتدرام ا  تتتاجيتتتت وتلمى األو  تتتاد  

من منظمت األمم المتادة للتنميت الصتتتتتناييت لموا تتتتتلت مشتتتتتروع مشتتتتتترك في          دونرا   370  588قدر       ا   اعتماد
ع  التعاو  الورنئ مع موتن المنستتتتتئ المقيم لامم                                                      موزامبنئ  شتتتتتأ  بناء المدرة التنافستتتتتيت للصتتتتتادرام، و  تتتتت 

المتادةت ومن المتوقع مااكاة أفضتت  الممارستتام النا تتتت عن التعاو  بنن األو  تاد ومنظمت األمم المتادة 
للتنميت الصتتتتتتتتتتتتناييت وووانم المتموعام المشتتتتتتتتتتتتتروت بنن الووانم األخر  عند تنىن  إ ار األمم المتادة 

 ت المستدامتت للتعاو  من أج  التنمي 

 الصناديق الستئمانية المتعددة المانح   -2 

                                                                                         تعد الصتتناديئ انستتتتما يت المتعددة الما انن آليام للتموي  المتم ع يدير ا الصتتندو  انستتتتما ي  -21
المتعتتدد المتتا انن التتتا ع لبر تتامج األمم المتاتتدة ا  متتائي وتنتظم في ليوتت   شتتتتتتتتتتتتتتمتت  ممثلنن من منظومتتت 

دة والاوومام الو نيت والتمام الما اتت وتمدف الصتتتتتتتتتتناديئ انستتتتتتتتتتتتما يت المتعددة الما انن،  المتا األمم
ممت استتتتنادا  إلى المبادئ التوجنميت لمتموعت األمم المتادة للتنميت المستتتتدامت، إلى ت ملت الموارد                                                                                                      التي  تتت 

 الىرد ت للووانمت 
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من  ندو  بر امج ولدة           دونرا   221  945  قيمت    ا  سنوي     ا   ، تلمى األو  تاد اعتماد2021وفي عام  -22
                                                                                              العمتت  في األمم المتاتتدة لتمموريتتت تنزا يتتا المتاتتدة دعمتتا    تتار األمم المتاتتدة للتعتتاو  من أجتت  التنميتتت 

دونر من  تتتتتندو  استتتتتتتما ي متعدد  825  000 قيمت     ا   وما تلمى اعتمادت 2021-2016المستتتتتتدامت للىترة 
دونر   139 100نقتصتاد الرقمي في من مت الماي  المادئ واعتماد قدر   الما انن تم إ شتاه  لدعم بر امج ا

تلمى األو  تاد      ا ،من الصتتتتتتندو  المشتتتتتتترك للتنميت المستتتتتتتدامت من أج  مشتتتتتتروع مشتتتتتتترك في مصتتتتتترت وأخنر 
 لمشاروت  في الصندو  انستتما ي العاأ ألفغا ستا ت         دونرا   241 730اعتمادا قدر ا 

    ا   أ ا األو  تاد من خ ل الصتتناديئ انستتتتما يت المتعددة الما انن ارتىاع و تتمدم الموارد التي يب  -23
و و أعلى مستتتتتتتتتتو  لما من  إ شتتتتتتتتتاء المتموعت  (، 3)الشتتتتتتتتتو   2021ملنو  في عام  1,4لنث بلغت    ا  لاد

المشتتتتتتتتتروت بنن الووانمت و  ا ما يؤود الدور المتزايد للصتتتتتتتتناديئ انستتتتتتتتتتما يت المتعددة الما انن في دعم 
 ت 2030األمم المتادة من أج  التنىن  الىعال لع ت التنميت المستدامت لعام  إ   

  مو   الموظف   الفن    المبتدئ   -دال 

                                                                             ا  تتتتتتتتتتافت إلى مصتتتتتتتتتتادر التموي  المشتتتتتتتتتتار إلنما أع  ، ت مدم  عض التمام الما ات الدعم  - 24
ر بر تتامج األمم المتاتتدة للموظىنن                                                                لبر تتامج األو  تتتاد للموظىنن الىنننن المبتتتدئنن التت ي ينىتت   في إ تتا 

 الىنننن المبتدئننت 

، أستتتممت أربعت بلدا ،  ي ألما يا وإ  اليا والصتتتنن والممل ت العربيت الستتتعود ت،  2020وفي عام  -25
وظتائت لموظىنن   5في بر تامج األو  تتاد للموظىنن الىنننن المبتتدئننت وقتامتت  ت   البلتدا  متتمعتت برعتا تت  

ووتتا تتت  (ت  9، التتتدول  TD/B/WP/311/Add.2ربع  تتتتتتتتتتتتتعتتن تتتا عتتت لاو  تتتاد )ا ظر  فنننن مبتتتدئنن في أ 
 ، 2021الممل ت العربيت الستتعود ت أكبر مستتا م في بر امج الموظىنن الىنننن المبتدئنن التا ع لاو  تاد في عام 

جائات    وبستبن أرر       ا ت مبتدئ    ا  فني    ا                                                                             إذ رعت موظى ن ن فنن ن ن مبتدئ ن نت ورعت و  من ألما يا وإ  اليا والصتنن موظى 
ت  2020  ، ا عىض العتدد ا جمتالي للموظىنن الىنننن المبتتدئنن  ممتدار أربعتت موظىنن، ممتار تت  عتام 19- كوفنتد 

وفي الوقتتتت التتت ي يتعتتتافى  يتتت  العتتتالم من التتتتائاتتتت، يتوقع أ  يرتىع عتتتدد الموظىنن الىنننن المبتتتتدئنن في  
 ت2022األو  تاد في عام 

ن الىنننن المبتدئنن للموظىنن الشتبا  فر تت فريدة من  وعما للمشتاروت  ويتيح بر امج الموظىن  - 26
في العم  التالنلي والىني ال ي  ضتتتت لع    األو  تادت وبالنستتتتبت للعديد منمم، وا ت الدورام التدريبيت 

لت ور م الوظيىي ال لئت ويىو  ال لتتن في أمتتا تتت األو  تتتاد على      ا   التي تلمو تتا في األو  تتتاد من لمتت 
ىنن الىنننن المبتتدئنن العرو  وثنرت لت لتك، ت رر األمتا تت  لبمتا إلى التمتام المتا اتت التي  ي  الموظ 

في و تتتتتتع  ستتتتتتمح لما برعا ت الموظىنن الىنننن المبتدئنن، ون ستتتتتتيما التنن من بلدا   اميت، أ  تنظر 
 في إموا يت القيام ب لكت 

 النف ات و وز   الموارد للتعاون الت ني -       ثانيا   
  35,0 النىمام ا جماليت أل شتت ت التعاو  التمني لاو  تاد من     ا   قوي     ا   ، ا تعشتتت ا تعا تت 2021عام   وفي  - 27

المتتائتتت   في   33,5ملنو  دونر، بزيتتادة قتتدر تتا    46,8إلى مستتتتتتتتتتتتتتو  قيتتاستتتتتتتتتتتتتي بل     2020ملنو  دونر في عتتام  
وارتىعتت    ت ولولظت     الزيادة في جميع مصتتتتتتتتتتتتتادر التموي  (ت 2، التدول  TD/B/WP/317/Add.2 )ا ظر 
  ملنو  دونرت وزادم النىمام في   39,5في المائت لتصتت  إلى    28في إ ار الصتتناديئ انستتتتما يت بنستتبت   النىمام 

م ينن    6,7لتصتتتت  إلى  في المائت   76إ ار بر امج األمم المتادة العادي للتعاو  التمني ولستتتتاب التنميت بنستتتتبت 
في المائت لتصت     30بنستبت  وي  في إ ار مبادرة "تولند األداء" دونر، وتزايدم النىمام المندرجت تات آليام التم 

https://undocs.org/ar/TD/B/WP/311/Add.2
https://undocs.org/ar/TD/B/WP/317/Add.2
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ا عىضتتتتتتتتتتتت لصتتتتتتتتتتتت الصتتتتتتتتتتتناديئ  ملنو  دونرت و يما يتعلئ  اصتتتتتتتتتتتت متموع  ىمام التعاو  التمني،   0,61 إلى 
في لنن ارتىعتت لصتتتتتتتتتتتتتت    ، 2021في المتائت في عام   85إلى    2020في المتائت في عام   88من    انستتتتتتتتتتتتتتتمتا يتت 

 (ت 4المائت )الشو    في   14في المائت إلى    11بر امج األمم المتادة العادي للتعاو  التمني ولساب التنميت من  

 4الشو  
 نف ات التعاون الت ني حسب مصدر التمو   

 ) النسبت المتويت( 

 

 ت حسب نوع الموروعالنف ا -علف 

  ،2021                                                                                   ت نى   مشتتتتاريع التعاو  التمني لاو  تاد على الصتتتتعد األقاليمي وا قليمي والم ريت وفي عام  - 28
                                                                                           ستتتتتتتتتتت ت ل ت جميع النىمام في إ ار المشتتتتتتتتتتتاريع األقاليميت وا قليميت والم ريت زيادة ملاوظتت ومع ذلك،  

في المائت في   43,2النىمام من  ا عىضتتتتتتتتتتت لصتتتتتتتتتتت المشتتتتتتتتتتاريع على المستتتتتتتتتتتو  الم ري من متموع  
، في لنن ارتىعتت لصتتتتتتتتتتتتتتتت المشتتتتتتتتتتتتتتتاريع األقتاليميتت  2021في المتائتت في عتام    38,8إلى    2020 عتام 
في   17,7في المائت، وظلت لصتتتتتتت المشتتتتتتاريع ا قليميت مستتتتتتتمرة عند   43,5في المائت إلى   39,1 من 

 (ت 5)الشو     2021المائت في عام  
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 5الشو  
 م  مجموع نف ات التعاون الت ني، حسب نوع الموروع  نسبة النف ات  لى الموار  

 

 

في المائت  20                                                          ، تزايدم النىمام الم ت بدة في إ ار المشتتتتتتتتتتتتتتاريع الم ريت بنستتتتتتتتتتتتتتبت 2020وفي عام  -29
                                مشروعا ،   مو ل ذاتيا ،  أسالنن   111ملنو  دونرت ووا  معظم المشاريع الم ريت، البال  عدد ا   18,1 لتبل 
انستعا ت  الموارد التي توفر ا التمام الما ات من خ ل برامج المعو ت الثنائيت، وروزم     المشاريع  منما 

م ينن   9,9، تمت المستتتا مت  مبل   2021على تاديث التمارك وإ تتت لما وعلى إدارة الديو ت وفي عام 
                مشتتتتتتتتتروعا  في أق    54في تنىن                                                            في المائت من النىمام المت ب دة في إ ار المشتتتتتتتتتاريع الم ريت،  54دونر أو 

في المائت  20م ينن دونر أو  3,6ت وفي إ ار المشتتتتتتاريع على الصتتتتتتعند الم ري، يتعلئ مبل         موا    البلدا 
 دولت جزريت  غنرة  اميتت 16في    ا  مشروع 22من النىمام بتنىن   

في المائت  34                                                          ، تزايدم النىمام الم ت بدة في إ ار المشتتتتتتتتتتتتتتاريع الم ريت بنستتتتتتتتتتتتتتبت 2021وفي عام  -30
إلى زيادة  ىمام المشاريع ا قليميت في آسيا وأوقيا وسيا )بزيادة      ا   م ينن دونرت ويعز  ذلك أساس  8,3 لتبل 

(، 2020في المتائتت، ممتار تت  عتام    34وفي أفريقيتا )بزيتادة قتدر تا (  2020في المتائتت ممتار تت  عتام    68قتدر تا  
في   22ريوا ال تننيت ومن مت البار ال اريبي بنستتتتتتتبت في لنن ا عىضتتتتتتتت  ىمام المشتتتتتتتاريع ا قليميت في أم

 ت 2021المائت في عام 

والمشتتتتاريع األقاليميت  ي مشتتتتاريع موا تتتتيةيت تستتتتتىند منما أكثر من من مت جغرا يت والدةت وفي   -31
، في إ ار لستتتتتتتاب التنميت، ال ي 19- ستتتتتتتبن تنىن  مشتتتتتتتاريع التصتتتتتتتدي لتائات ووفند   ا  ، وجزئي 2021عام 

ملنو   20,4في المائت، لتصت  إلى  48 غ ي منا ئ معتلىت، زادم النىمام المندرجت في     الىتت بنستبت 
دونرت وقد أستتتتتتممت النىمام المت بدة في إ ار المشتتتتتتاريع األقاليميت في تمد م متموعت متنوعت من منتتام 

 التعاو  التمنيت  

المشاريع 

…القطرية 

المشاريع 

اإلقليمية 

17.6%

المشاريع 

األقاليمية 

39.1%

2020

المشاريع 

القطرية

38.8%

المشاريع 

اإلقليمية 

17.7%

المشاريع 

األقاليمية 

43.5%

2021
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                     النف ات حسب المنت ج -باء 

، بلغتتتت النىمتتتام المت بتتتدة في إ تتار منتتتتتام التعتتتاو  التمني لاو  تتتتاد، والبتتتال  2021في عتتام   -32
في المائت من النىمام الستتتتتتتتتتتتتنويت   تاز أ شتتتتتتتتتتتتت ت   89ملنو  دونر، أو ما  مث   41,7         منتتا ،   28عدد ا 

وظتت  النظتتام اللي للبيتتا تتام التمرويتتت و ظتتام إدارة التتديو  والتالنتت  المتتالي (ت  1التعتتاو  التمني )التتتدول  
التمني  المنتتا  الرئيستتتتتيا ت غنر أ  لصتتتتتت النظام اللي للبيا ام التمرويت من متموع  ىمام التعاو     ما

، على الرغم من أ  متموع 2021في المائت في عام   39إلى   2020في المائت في عام   48ا عىضت من 
في المائت خ ل الىترة  ىستتتتتتتتتتتمات  10النىمام المت بدة في إ ار النظام اللي للبيا ام التمرويت زاد بنستتتتتتتتتتتبت 

ئتت وألول مرة، تزايدم لصتتتتتتتتتت  في الما 12وظلت لصتتتتتتتتتت  ظام إدارة الديو  والتالن  المالي مستتتتتتتتتتمرة عند  
في المائت من متموع المشتتتتتتتتاريع المنتزة، وب لك أ تتتتتتتتبات   8التتارة ا ل ترو يت وانقتصتتتتتتتتاد الرقمي لتبل   

                                                                                                 رالث أكبر منت ج لاو  تادت وتلي     المنتتام أ شتتتتتت ت تيستتتتتتنر األعمال التتاريت، وتيستتتتتتنر التتارة، وريادة  
في المائت من  15                                           تارة المستتتتتتتتتتتتدامت والبنتت، التي مثلت متتمعت   األعمال من أج  التنميت المستتتتتتتتتتتتدامت، والت 

في المائت من متموع   2و 1                                                                 متموع قيمت األ شتتتتتتتتت ت الم نتزةت وتراولت النىمام على خمستتتتتتتتتت منتتام بنن  
في   1األ شتتت ت المنتتت ل   منتج من     المنتتام العمستتتتت وا عىض عدد المنتتام التي تمث  أق  من  

 ت2021في عام    ا  منتت 16إلى  2020في عام    ا  منتت 18مشاريع المنتزة من المائت من متموع ال

على تنىن  أ شتتت ت التعاو  التمني لاو  تاد في   19-وعلى الرغم من استتتتمرار تأرنر جائات ووفند -33
في المائت،   32بنستتتتتتتتتتتتبت     ا   منتت  28، زادم النىمام المت بدة في إ ار المنتتام البال  متموعما  2021عام 

ومن لنث القيمت، زادم النىمام في  ت  2021إ تازات  في عام     ا  منتت 28من أ تتتتتتتت      ا  منتت 21ز  لنث عز 
 ، 2021م ينن دونر في عام  3,7ملنو  لتصت  إلى    2,1إ ار التتارة ا ل ترو يت وانقتصتاد الرقمي  ممدار  

للبيا ام التمرويت وزادم و  من النىمام في إ ار النظام اللي ت  2020إذ تضتتتتتتتتتاعىت  ىماتما ممار ت  عام  
و ظام إدارة الديو  والتالن  المالي وريادة األعمال من أج  التنميت المستتدامت  مدر يتراو  بنن ملنو  دونر 

 ت2021وملنو ي دونر في عام 

 1التدول 
 2021نف ات التعاون الت ني حسب الموضوع والمنتج، لعام 

 المنتج 
أ داف التنميت  

 المستدامت 

  2021النىمام  
 ( رام دون  آنف ال ) 

النسبت المتويت  
 من المتموع 

    
   حو   القتصادات، و عز ز التنمية المستدامة

 0,29 136 17 ، 8 انستثماراستعرا ام سياسام  
 0,02 10 17 ، 9 ، 8 استعرا ام سياسام العدمام

 0,23 109 17 استعرا ام أ ر السياسام التتاريت
 0,72 337 9 استعرا ام السياسام المتعلمت  العلم والت نولوجيا وانبت ار 

 7,89 3 692 17 ، 9 ، 8 التتارة ا ل ترو يت وانقتصاد الرقمي
 1,89 882 17 ، 8 ، 3 التدابنر غنر التمرويت

 0,59 277 17 ، 10 المىاو ام التتاريت والنظام التتاري الدولي
 3,11 1 456 15  ، 14  ، 13  ، 12 التتارة المستدامت والبنتت
 0,62 290 17 ، 9 تشتيع انستثمار وتيسنر 

 0,14 65 17 ، 9 أدلت انستثمار
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 المنتج 
أ داف التنميت  

 المستدامت 

  2021النىمام  
 ( رام دون  آنف ال ) 

النسبت المتويت  
 من المتموع 

    
 ال درة  لى الصمودالتصدي لمواط  الوعف وبناء  

        موا    أق  البلدا   و عمن   العروبدعم  
8 

 
174 

 
0,37 

  ظام إدارة الديو  والتالن  المالي
17 

 
711 5 

 
12,21 

 مسا مت األو  تاد في ا  ار المت ام  المعزز  
9 ، 17 

 
552 

 
1,18 

النىاذ إلى السو ، وقواعد المنشأ، والع مام التغرا يت  
 17 ، 10 ، 8        موا    البلدا لصالح أق  

 
45 

 
0,10 

 0,53 247 9، 8 كسر س س  انعتماد على السلع األساسيت
 0,85 399 14 ،13 ، 9 ، 8 خدمام النم  واللوجستيام المستدامت والمر ت
   عز ز ال فاءة القتصاد ة و حس   الحودمة

استعرا ام النظراء ال وييت لموا نن وسياسام المنافست  
 10 ، 8 ولما ت المستملك 

 
30 

 
0,06 

  ، 12 ،10 ، 9 ، 8 سياسام وأ ر المنافست ولما ت المستملك
17 

 
885 

 
1,89 

 4,87 2 278 16 ، 8 تيسنر األعمال  
 3,89 1 819 16 ، 10 تيسنر التتارة  

 39,47 18 461 17 ، 15 ، 9 النظام اللي للبيا ام التمرويت
 1,46 682 17 ا لصاءام

المااسبت وا ب غ عن مسا مت الم اع العاأ  تمونن 
 تنىن  أ داف التنميت المستدامت  في

12 ، 17 

 
 

211 

 
 

0,45 
 0,10 47 9 ، 3 انستثمار والصات العامت  
 0,65 303 17 اتىاقام انستثمار الدوليت

  مك   السكان والستثمار في مست بل م
 0,82 383 8 ، 5 التتارة و وع التنس والتنميت  

 3,34 1 562 8 ، 4 من أج  التنميت المستدامت    ريادة األعمال
 1,34 627 17 ،14 ، 9 ، 8 التدرين من أج  التتارة

  668 41 89,08 

نتث النىمتام،  تأ ميتت وبنرة في تامنئ أربعتت أ تداف من ويتستتتتتتتتتتتتتتم التعتاو  التمني لاو  تتاد، من ل -34
المتعلئ بتعزيز النمو انقتصادي والعمالت المنتتت والعم  ال ئئ؛  8أ داف التنميت المستدامت، و ي المدف  

المتعلئ  اما ت   15المتعلئ ببناء المياك  األساسيت وتعزيز الصناعت وتشتيع انبت ار؛ والمدف   9والمدف 
المتعلئ  الشتتتتتتتتتراكت العالميت من أج  تامنئ التنميت    17األرو واستتتتتتتتتتعادتما وتعزيز ا؛ والمدف  الاياة على

،  في المائت من متموع النىمام   36ملنو  دونر، أو   16,9                        ، أ  ىئ مبل   مد ر بناو 2021المستتتدامت وفي عام 
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في المائت  19نن دونر، أو م ي  8,9                         ؛ وأ  ىئ مبل   مد ر بناو 17                                     كمستتا مت  مبا تترة  من أج  تامنئ المدف  
 في المائت منما 16؛ وتمت المستتتتتتتا مت  اصتتتتتتتت  9                                               من متموع النىمام، ومستتتتتتتا مت  من أج  تامنئ المدف  

 8في المائت منما من أج  تامنئ المدف   11؛ وتمت المستتتتتتتتتتتتا مت  اصتتتتتتتتتتتتت 15أج  تامنئ المدف  من 
  (ت5، التدول TD/B/WP/317/Add.2 )ا ظر

 النف ات حسب المنط ة -جيم 

ملنو  دونر في   26,4بلغت النىمام المت بدة في إ ار المشتتتتتتتتتتتتاريع ا قليميت والم ريت في أوروبا   -35
                                             وأ  ىئ ستتت وأربعو  في المائت من   ا المبل ،  ت 2020في المائت ممار ت  عام  24، بزيادة بلغت 2021عام 

ن دونر على مشتتتتتتتتتتتتاريع ق ريت  م ين  8,1ملنو  دونر، في أفريقيا، على الناو التالي:  12,2أي ما  عادل 
، تزايتدم النىمتام على التعتاو  التمني في  2020م ينن دونر على مشتتتتتتتتتتتتتتاريع إقليميتتت وممتار تت  عتام   4,1و

في لنن تراجعت لصتتتتت المشتتتتاريع ا قليميت والم ريت في أفريقيا (، 6في المائت )الشتتتتو    11أفريقيا بنستتتتبت 
  2021في المتتائتتت في عتتام    26إلى    2020ائتتت في عتتام  في المتت   31من متموع  ىمتتام التعتتاو  التمني من  

وتشتتتم  الزيادة في النىمام في المن مت العديد من منتتام التعاو  التمني، ون ستتتيما مستتتا مت  (ت  7)الشتتتو   
،  ، وا لصتتتاءام        موا    األو  تاد في ا  ار المت ام  المعزز للمستتتاعدة المتصتتتلت  التتارة والممدمت إلى أق  البلدا  

 التتاريت والنظام التتاري الدولي، والتتارة ا ل ترو يت وانقتصاد الرقميت والمىاو ام

 6الشو  
 نف ات التعاون الت ني  لى الموار   ال طر ة واإلقليمية، حسب المنط ة

 ( رامدون) آنف ال

 

تلت  ىمامت  2021في أمريوا الشتتتتتماليت في عام         دونرا    8,066                   لم   ستتتتتت  ستتتتتو  مبل     م لظت: ملنو  دونر في   0,69قدر ا                وستتتتت 
 تات من مت آسيا وأوقيا وسيات 2021كازاخستا  وتروما ستا  في عام 
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في المائت لنث    85وتزايد ا  ىا  على المشتتتاريع الم ريت وا قليميت في آستتتيا وأوقيا وستتتيا بنستتتبت   -36
في المائت في    17مام من  ، مما ستا م في ارتىاع لصتتما من متموع النى 2021ملنو  دونر في عام   11,0بل  
وقتتد أستتتتتتتتتتتتتمم إلى لتتد وبنر تزايتتد  ىمتتام النظتتام اللي للبيتتا تتام  ت  2021في المتتائتتت في عتتام    24إلى    2020عتتام  

  م ينن دونر، في تزايتتد مستتتتتتتتتتتتتتو  النىمتتام في آستتتتتتتتتتتتتيتتا   8,2م ينن دونر إلى    4,8التمرويتتت في المن متتت، من  
جت أق   عض المنتتام األخر ،  ما في ذلك ستياستام وأ ر  وما زادم من  ىماتما، ولو بدر ت  ( 3) وأوقيا وستيا

 المنافست ولما ت المستملك، وريادة األعمال من أج  التنميت المستدامت والتتارة ا ل ترو يت وانقتصاد الرقميت  

وعلى العوس من ذلك، استتتتتمر انتتا  التنازلي في ا  ىا  على المشتتتتاريع الم ريت وا قليميت في   -37
،  ا عىاو 2021م ينن دونر في عام   3,2ال تننيت ومن مت البار ال اريبي، لنث ستتتتتتتتتتتتتتت  مبل   أمريوا  
وبالتالي، ا عىضتت الاصتت من متموع المشتاريع المنتزة في إ ار  ت 2020في المائت ممار ت  عام  15قدر   

م تنتاقد  وقتد أستتتتتتتتتتتتتتمت  2021في المتائتت في عتام    7إلى    2020في المتائتت في عتام    11التعتاو  التمني من  
  النىمام في إ ار النظام اللي للبيا ام التمرويت وتيستتتتتتنر األعمال التتاريت إلى لد وبنر في   ا ان عىاو،
  على الرغم من أ   عض المنتتام، من قبن  التتارة المستتتتدامت والبنتت وتشتتتتيع انستتتتثمار وتيستتتنر ، قد زادم 

 من النىمام في المن متت 

، و و 2021في عام          دونرا    56  850اريع الم ريت وا قليميت في أوروبا  وبلغت النىمام على المش -38
،  في المائت من إجمالي المشتتاريع المنتزةت وتتدر ا  تتارة إلى أ  النىمام في وازاخستتتا  وتروما ستتتا    0,1ما  مث  

تلت تات من مت آستتتتتتيا وأوقيا وستتتتتتيا في عام  2020المستتتتتتتلت تات من مت أوروبا في عام    2021                                              ، قد ستتتتتت 
  693,087ما متموع     2021 ستتتتتتتبن إعادة تصتتتتتتتنيف المنا ئت وبلغت النىمام في   ين البلدين في عام 

 ت2021في عام         دونرا   8 066ت وفي أمريوا الشماليت، تم تستن  إ ىا   تن  قدر         دونرا  

 7الشو  
 الحصة م  مجموع النف ات السنو ة في مجال التعاون الت ني، حسب المنط ة 

 ت المتويت( ) النسب 

 
                                                                                                                   ن ت ؤخ  في انعتبار إن النىمام المت بدة في إ ار المشتتتاريع الم ريت وا قليميت، ون تورد في التدول لصتتتت أمريوا الشتتتماليت   م لظت: 

ملنو  دونر في وازاخستتتا  وتروما ستتتا     0,69وستتتلت  ىمام قدر ا ت  2021في عام          دونرا    8,066                             ظرا  أل   لم   ستتت  إن مبل   
 في المائت من متموع  ىمام التعاو  التمني تات من مت آسيا وأوقيا وسيات 1,5أو  2021عام  في 

  

تلت    (3) تات من مت    2021ملنو  دونر في وازاخستتتا  وتروما ستتتا  في عام   0,59ىمام على النظام اللي للبيا ام التمرويت قدر ا         ستت 
 ت  آسيا وأوقيا وسيا
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       نموا    نف ات د م عق  البلدان -دال 

 ي متموعتتت من البلتتدا  تاظى  تتاألولويتتت في إ تتار أ شتتتتتتتتتتتتتت تتت التعتتاو  التمني          موا    أقتت  البلتتدا  -39
 ستتتتتتتبن جائات    2020في عام          موا   لاو  تادت وفي أعماب ا عىاو  ىمام التعاو  التمني لدعم أق  البلدا 

بزيادة    ، أي2021ملنو  دونر في عام   19,1، استتتتتتتتتتتتتتتعتادم     النىمتام عافنتمتا لتصتتتتتتتتتتتتتت  إلى 19-كوفنتد
في المائت من متموع أ شتتتتتتتتتتتتتت ت   41و تتتتتتتتتتتتتتو  ذلك ت 2020في المائت عما وا ت علي  في عام  22معدلما 

وتتعلئ (ت 8)الشتتتتتو    2020في المائت في عام  45،  ا عىاو قدر   2021التعاو  التمني المنتزة في عام 
شتتتتتتتتتتتاريع على المستتتتتتتتتتتتو  م ينن دونر، بتنىن  م 8,9في المائت من     النىمام، أي ما  عادل  52 ستتتتتتتتتتتبت 

تشتتتتتتتتتتتتتم  منتتام من قبن  النظام اللي للبيا ام التمرويت، و ظام إدارة الديو           موا   الم ري في أق  البلدا 
 والتالن  المالي، وتيسنر األعمال التتاريتت 

 8الشو  
       نموا   نف ات التعاون الت ني لد م عق  البلدان

 

من المستتتتتتتتتاعدة التمنيت التي قدمما           موا    من أق  البلدا  ، استتتتتتتتتتىادم رما يت بلدا 2021وفي عام  -40
األو  تاد  شتتتتتتتتأ  تيستتتتتتتتنر األعمال التتاريت، وقد لمئ العديد منما  الىع   تائج ملموستتتتتتتتت في المندا ت على 

،  2021إلى عام    2020في المائت من عام   91ستتتتتبن  المثال، زادم تستتتتتتن م الشتتتتتروام في بنن بنستتتتتبت 
 وتوستتتتعت  عدمام جديدة   2020ر ا  تر ت التي تم ا ع   عن ا   قما في عام  ىضتتتت  النواف  الولندة عب 

وارتىعت إيرادام الرستتتتتوم للاوومت بنىس النستتتتتبت المتويت، مما  عني أ  المشتتتتتروع ستتتتترعا   ت 2021في عام 
      ا تعام 30غ ى ت اليى  بنىس ت ورلث أرباب األعمال التتاريت ربام أعمال، تم  أعمار  صىمن عن  ما

إلى   2021وفي   ا  ا  ار المت ام  المعزز، وا تت  األو  تاد تمد م مستتاعدت  التمنيت في عام  -41
بنن وبوروننا فاستو والنيتر من خ ل مشتروع إقليمي  عنوا  "تيستنر المرور العابر والنم  والتتارة في غرب 

مبود ا وجمموريت نو  أفريقيا من أج  مشتتتتتاروت أفضتتتتت  في ستتتتت ستتتتت  القيمت"، وما قدم مستتتتتاعدة تمنيت إلى و
الد ممرا يت الشتتتتعبيت، من خ ل تنىن  مشتتتتروع إقليمي  عنوا  "ستتتتياستتتتت واستتتتتراتيتيت تتاريتا  جديدتا  ألق   

في را  ت أمم جنوب  تتتر  آستتتيا  شتتتأ  الو تتتول إلى األستتتوا  وما يتصتتت  ب لك من قضتتتا ا"ت         موا    البلدا 
 رجوةت وتسنر المشاريع على ال ريئ الصايح لتامنئ النتائج الم

ستتتو            موا   ، لم يتلئ الصتتتندو  انستتتتتما ي المتعدد الما انن لصتتتالح أق  البلدا 2021وفي عام  -42
ويشتتتتتتتتتتتع األو  تاد البلدا  المتمدمت النمو وغنر ا من الشتتتتتتتتتترواء (ت        دونرا   16 892مستتتتتتتتتتا مت من البرتغال )

،         موا   لمعصتد لصتالح أق  البلدا ا  مائننن على تمد م المزيد من المستا مام إلى الصتندو  انستتتما ي ا
 إ  وا ت في و ع يتيح لما القيام ب لكت
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 ال يك  وس ر العم  -       ثالثا   

 متابعة  نف ذ ال رارات الحكومية الدولية -علف 

 م  خالل التعاون الت ني 19-التصدي لجائحة دوف د -1 

يند عمد بريدجتاو  على ما يلي: "ينبغي أ  تدعم أ شتتتت ت التعاو  التمني البلدا  في التصتتتتدي   -43
وأ  تستتتا م في بناء قدرة الصتتتمود في وج  الصتتتدمام   19-للتاد ام التي فاقمتما أو وشتتتىتما جائات ووفند

ا ظر  انقتصتتتتتتتتتتتتتتتتاد تتتت في المستتتتتتتتتتتتتتتمبتتت ، من خ ل بنتتتاء المتتتدرام ا  تتتتاجيتتتت، ودعم التنميتتتت المستتتتتتتتتتتتتتتتتتدامتتتت")
TD/541/Add.2 ت 116، الىمرة) 

على معالتت       ا ،، ظلت مستاعدة البلدا ، ون ستيما أ تد البلدا   تعى19-ومن  تىشتي جائات ووفند -44
التداييام انجتماييت وانقتصتتاد ت للتائات وبناء قدرتما على الصتتمود في وج  الصتتدمام العارجيت أولويت 

، وا تتتتتتتتتت  األو  تاد تمنيم أرر التائات على التتارة  2021ام  قصتتتتتتتتتتو  في التعاو  التمني لاو  تادت وفي ع
  وانستتتتتتتثمار والتنميت المستتتتتتتدامت،  ما في ذلك أرر ا على الظروف الماليت ال ليت للبلدا  الناميت، وعلى انستتتتتتتثمار 
وة في التنميت المستتتدامت، وعلى ستتلستتلت التوريد الباريت، وعلى اقتصتتاد الماي ام واستتتراتيتيت التتارةت وع 

في متال الستياستت     ا                                                                         على ذلك، ق دمت في الوقت المناستن إلى البلدا  الماتاجت تو تيام مصتممت خصتيصت 
بتترين  2021العامت والمشتتتتتتتورة التمنيت وأ شتتتتتتت ت بناء المدرامت فعلى ستتتتتتتبن  المثال، قام األو  تاد في عام 

دأ عمليام مستتتح من   ا عمليام مستتتح ستتتريعت للتأ ن لتيستتتنر التتارة في لانم األزمام في زمبابوي وب 
ومن خ ل عمليام المستتح الستتريع، ن تتلمى البلدا  المستتتىندة تو تتيام ت ( 4) المبن  في خمستتت بلدا  أخر  

تو تتيام للتأ ن لازمام        أ ضتتا     فاستتن، ب  إ ما تتلمى 19-للتعافي من جائات ووفند   ا  مصتتممت خصتتيصتت 
في لالت لدوث أزمام في المستمب ت و رع   في المستمب ،  ما في ذلك خ ت استتا ت سريعت يتم العم  بما

في العم  من أج  و تتع تمنيمام للثغرام في المدرام ا  تاجيت الو نيت أل غون وزامبيا في        أ ضتتا    األو  تاد
، من  تتتتأ ما أ  تستتتتاعد البلدين في إعادة توجي  ستتتتياستتتتاتما ا  مائيت  او بناء المدرام ا  تاجيت 2021عام 

  2021في عام     ا   لتعزيز المدرة على الصمودت وفي متال إدارة الموا  ، تم افترا ي     ا   أساسي    ا   اعتبار ا عنصر 
 1  246إ تاز لزمت تدريبيت جديدة تدعى "بناء قدرة الموا   على الصتتتتتتتتمود في وج  األوبتت" استتتتتتتتتىاد منما  

اء( في المائت منمم من النس  37من مشغلي الموا   والمسؤولنن الاوومننن وغنر م من أ ااب المصلات )
 بلدا ت 105من 

  التي ظلت تؤرر على إ تاز أ شتتتتت ت التعاو    19- وفي مواجمت قنود الستتتتتىر الناجمت عن جائات ووفند  -45
، أدمج األو  تاد األدوام الرقميت في تنىن  أ شتتتتتتتتتتتت ت بناء المدرام والعدمام  2021التمني خ ل معظم عام 

لم ا ل ترو ي و ور أو عزز دورام دراستتيت على انستتتشتتاريتت واعتمد عدد متزايد من البرامج منمتيام للتع
ا  تر ت، من قبن  التدرين من أج  التتارة، وتيستتتتتتتتنر التتارة، والعلم والت نولوجيا وانبت ار، والنظام اللي 
للبيا ام التمرويت، والتتارة والمستتتتتتتتتائ  التنستتتتتتتتتا يت، والتدابنر غنر التمرويت، والمنافستتتتتتتتتت، وريادة األعمالت 

ذلك، أدرجت  عض أفرقت المشتاريع أدوام رقميت في المستاعدة التمنيت الممدمت إلى المستتىندينت  وع وة على 
ستتبن  المثال، أربت مرقن إ تت   تيستتنر التتارة، ال ي يزود اللتا  الو نيت لتيستتنر التتارة  أداة ممنيت فعلى 

لتتارة، أ   أداة  الغت األ ميت  دارة المشتتتتاريع ور تتتتد ا عبر ا  تر ت  دارة وتتبع إ تتتت   وتبستتتتي  تيستتتتنر ا 
ويعتبر النظام اللي       ا ت بلد  19في موا تتلت أ شتت ت اللتا  الو نيت لتيستتنر التتارة في   19- خ ل جائات ووفند 
آخر على ذلكت وقدم البر امج مستتتتاعدة معصتتتتصتتتتت للبلدا  المستتتتتىندة لزيادة التشتتتتغن         مثان  للبيا ام التمرويت  

 ىاع  الاضوري، وتنىن  عمليام غنر ورقيت  ال ام  للاد من تأرنر التائاتت اللي لإلجراءام، والاد من الت 

  

ا تتظتتر: (4) التتمتتعتتلتتومتتتتتتتام،  متتن   /https://unctad.org/topic/transport-and-trade-logistics/trade-facilitation  لتتمتتزيتتتتتتتد 

rapid-scan ت 
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أرر عمنئ على  ريمتت إ تتاز أ شتتتتتتتتتتتتتت تت التعتاو  التمنيت فمتد عتلتت  تاعتمتاد   19-ولتتائاتت ووفنتد -46
إلى إعادة التى نر في ال ريمت التي       أ ضتتتتا   أفرقت مشتتتتاريع األو  تاد ل رائئ ا  تاز الرقمي ودفعت األو  تاد

نبغي بما إ تاز أ شتتتتتتت ت التعاو  التمنيت وفي عالم ما  عد جائات ووفند، ستتتتتتتت و  أدوام ا  تاز الرقمي، ي 
 ن يتتزأ من تنىن  استراتيتيت األو  تاد للتعاو  التمنيت     ا  التي ت م  التدرين الاضوري وبناء المدرام، جزء

 عوجه التآزر     عردان  م  األون تاد الثالثة -2 

المتمثلتتت في بنتتاء توافئ    -يمتتت متتا يويتتا و  نروبي أ  أروتتا  عمتت  األو  تتتاد الث رتتت  جتتاء في ور  -47
  الراء، وإجراء الباوث والتالن م، وتمد م المستتتتتتتتتتاعدة التمنيت، ما زالت ت تستتتتتتتتتتي  ىس المدر من األ ميت 

   األروتا   ، وأ  رمتت لتاجتت إلى بت ل مزيتد من التمود لزيتادة الروا   وتعزيز الت تامت  بنن  ت انستتتتتتتتتتتتتتتراتيتيتت 
ويشتتتدد عمد بريدجتاو  على أ  يوا تتت  األو  تاد عمل  من خ ل  (ت 92، الىمرة TD/519/Add.2)ا ظر 

إلى التالن  الستتتتتتتابئ للستتتتتتتياستتتتتتتام العامت لعمد     ا   األروا  الث رت، بناء على وريمت ما يويا و  نروبي واستتتتتتتتناد
 (ت 127، الىمرة TD/541/Add.2بريدجتاو  )

     األو  تاد تعزيز أوج  التآزر بنن أروا  عمل  الث رت لصالح الدول األعضاءت ، وا 2021وفي عام   -48
إلى الباوث      ا   ومن األمثلت التندة على ذلك عم  األو  تاد  شتتتتتأ  المنا ئ انقتصتتتتتاد ت العا تتتتتتت واستتتتتتناد

  :2019تمرير انستتتتتتتتتتتتثمار العالمي لعام  المتعلمت  المنا ئ انقتصتتتتتتتتتتتاد ت العا تتتتتتتتتتتت التي أجريت ألغراو 
    ا   ستتياستتاتي                                                               وبدعم من الووالت األلما يت للتعاو  الدولي، و تتع األو  تاد دلن   ،  ( 5) المنا ئ انقتصتتاد ت العا تتت 

لتوجي  الاوومام  يما يتعلئ بتع ي  المنا ئ انقتصتتتتتتتتاد ت العا تتتتتتتتت وعملياتما، مع الترونز بوج  خاأ  
ت    من مت التتارة الارة الماريت األفريقيت على مستتاعدة المنا ئ على الت يف مع التغنرام التي لدرت  ستتبن تنىن 

ولنشتتتتتتتتر النتائج  ت  2021وتم ا ع   عن الدلن  في منتد  انستتتتتتتتتثمار العالمي الستتتتتتتتا ع لاو  تاد في عام  
                                                                                                       والتو تيام المتعلمت  الستياستت العامت الواردة في الدلن ،   ظمت ستلستلت من المناستبام المتعلمت ببناء المدرام  

 تتتتتتارك فنما جممور متنوع من وا تتتتتتعي الستتتتتتياستتتتتتام  (، مت دراستتتتتتيت  تتتتتتبويت إقليميت)للمام عم  و نيت ولل
 دوة لدوائر المنا ئ انقتصتتتتتتاد ت العا تتتتتتت في أمريوا   2021والممارستتتتتتننت وما عمدم في أيلول/ستتتتتتبتمبر  

ال تننيت  شتتتتأ  إعادة تشتتتتون  ستتتت ستتتت  القيمت العالميت وانستتتتتثمار في المدرام ا  تاجيتت وستتتتتوظت العبرة  
بدور ا في المزيد من أ شتت ت الباث وبناء المدرام   2021تستتبت من     األ شتت ت التي أجريت في عام المو

وياظى العم  المتعلئ  المنا ئ انقتصتتتتتتتتتاد ت العا تتتتتتتتتت من أج  التنميت ت  2022                    التي ستتتتتتتتتت تر  في عام  
ستتتتيتمع خبرام  ال ي ، ( 6) المستتتتتدامت بدعم أكبر من خ ل التاالت العالمي للمنا ئ انقتصتتتتاد ت العا تتتتت

من مت   7 000جمةيام عالميت وإقليميت وو نيت للمنا ئ انقتصتتتتتاد ت العا تتتتتت، تمث   7و تتتتتبوام وموارد  
في جميع أ ااء العالمت وفي   ا ا  ار، ستتتتنوا تتتت  األو  تاد دراستتتتت المستتتتا مت الماتملت للمنا ئ انقتصتتتتاد ت  

ت وقد رلن  عض الدول األعضتتتتتتاء في  في التنميت المستتتتتتتدامت على الصتتتتتتعندين الو ني والعالمي  العا تتتتتتت 
  األو  تاد بم   المبادرة في الدورة التنىن  ت الااد ت والسبعنن لمتلس التتارة والتنميتت

                                 التعاون     الو عب وب   الودالت -3 

، وعلى غرار الستتنوام الستتا مت، وا تت  األو  تاد تعزيز  الىعلي للتعاو   يما بنن  2021وفي عام  -49
نن الووتانم للاتد من التتزه وتعزيز أوجت  التتآزر وتعظيم أرر أ شتتتتتتتتتتتتتت تت التعتاو  التمنيت  الشتتتتتتتتتتتتتتعتن و يمتا ب 

في تنىنت  أ شتتتتتتتتتتتتتت تت  التنىنت  تت،  وو  األو  تتاد أقتدر على انستتتتتتتتتتتتتتتىتادة من العبرام            مت تام      ا  وبتاعتمتاد   متت 
لتنميت المستتتدامت والموارد والشتتبوت لدعم البلدا  الناميت في التعافي  شتتو  أفضتت  من التائات وتنىن  خ ت ا

 ت 2030لعام 
  

(5) UNCTAD, 2019 (United Nations publication, Sales No. E.19.II.D.12, Geneva) ت 
 -https://unctad.org/news/new-global-alliance-special  )ا ظر   2022في أ ار/مايو                                     تم ا ع   عن ا     المبادرة رستتتتتميا   ( 6) 

economic-zones-boost-development وhttps://www.youtube.com/watch?v=FJIaiyX4qzo) ت 

https://undocs.org/ar/TD/519/Add.2
https://undocs.org/ar/TD/541/Add.2
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وومتتا  و مبنن في المرفئ األول لمتت ا التمرير،  نتتاك العتتديتتد من األمثلتتت على التعتتاو   يمتتا بنن   -50
الشتعن و يما بنن الووانم في متال التعاو  التمني لاو  تادت ومن األمثلت البارزة على ذلك البر امج المشتترك  

في أ غونت وقد وفر البر امج أر تيت  قامت  تراكام  تاملت مع معتلت التمام  بنن انتااد األوروبي واألو  تاد  
  ( 7) الىاعلتت وعلى الصتتتتتتعند الداخلي،  تري تنىن  البر امج من خ ل التمود المتضتتتتتتافرة التي تب لما أربع  تتتتتتعن 

اد  شتتتتو   وعن  ريئ انستتتتتىادة من خبرة األو  تاد في ستتتتبعت متانمت وعلى الصتتتتعند العارجي،  عم  األو  ت 
ورنئ مع موتن المنستتتتتتتتتتئ المقيم في أ غون،  ما في ذلك من خ ل الدعم الممدم لو تتتتتتتتتتع استتتتتتتتتتتراتيتيت ل  تمال  
الستتتلس في أ غون ولمعتلت أ شتتت ت المستتتاعدة التمنيتت وبا  تتتافت إلى ذلك، تمتد الشتتتراكت مع انتااد األوروبي  

       أ ضتتا                                            ت متانم الستتياستتت العامت والعم ت وا تت  لع من الدعم المالي إلى الشتتراكت انستتتراتيتيت في إ ار معتل 
في ذلك منظمت األغ  ت    الدعم التمني والتالن  والتدرين  صتتتتتتتورة مشتتتتتتتتروت مع معتلت الشتتتتتتترواء الدولننن،  ما 

والزراعتت لامم المتاتدة، ومنظمتت األمم المتاتدة للتربيتت والعلم والثمتافتت، وبر تامج األمم المتاتدة ا  متائي، والبنتك  
ي، ومصتتتتتتترف التنميت األفريمي و تتتتتتترواء آخرو ت وعلى الصتتتتتتتعند الو ني، تنى  األ شتتتتتتت ت من خ ل قيادة  الدول 

  غ ي معظم الوزارام والووانم في أ غونت      ا   المؤسسام الو نيت أو  التعاو  الورنئ معما، تعاو  

ستتتتت ت في ويعد مشتتتتتروع المبادرة العالميت  او تعافي ق اع المشتتتتتاريع الصتتتتتغر  والصتتتتتغنرة والمتو  -51
يو تتتتح القيمت المضتتتتافت للتعاو  بنن الشتتتتعن والووانم    ا  آخر  ارز         مثان  ، 19-مرللت ما  عد جائات ووفند

و يما بنن الووانمت وقد جلن المشتتتتتتتتتتتتروع خبرة ستتتتتتتتتتتتبعت ويا ام تا عت لامم المتادة،  ي األو  تاد، وإدارة  
أج  تيسنر تعافي المشاريع الصغر    الشؤو  انقتصاد ت وانجتماييت، وخمس لتا  اقتصاد ت إقليميت، من

والصتتتتتتتتتتغنرة والمتوستتتتتتتتتت ت وتعزيز قدرتما على الصتتتتتتتتتتمودت وداخ  األو  تاد، قدمت خمستتتتتتتتتتت أفرقت في إ ار  
المستتتتتتاعدة التمنيت في متانم ريادة األعمال، وتيستتتتتتنر األعمال التتاريت، والمااستتتتتتبت المتعلمت   ( 8)  تتتتتتعبتنن

انم التتارة والمستتتتتائ  التنستتتتتا يت، وستتتتتياستتتتتام وقوا نن   المشتتتتتاريع الصتتتتتغر  والصتتتتتغنرة والمتوستتتتت ت، ومت
لمعالتت  عض المضتتا ا الرئيستتيت المترا  ت من أج              ومت ام       ا   متماستتو   ا  المنافستتتت وقد اعتمد المشتتروع  مت

تمنتت بنتت لتمونن المشتتتتتتاريع الصتتتتتتغر  والصتتتتتتغنرة والمتوستتتتتت تت وتستتتتتتتند المستتتتتتا مام الممدمت من معتلت  
                                                                           نستتتتتتتتتتتتتتبيتت وتت تامت   يمتا بننمتات فعلى ستتتتتتتتتتتتتتبنت  المثتال، أ درجتت المواد التتدريبيتت للتنتت  المنظمتام إلى مزا تا تا ال

انقتصتتتتاد ت ألوروبا  شتتتتأ  انستتتتتعدام الر تتتتند للموارد ال بيةيت في لافظت خدمام تنميت األعمال التتاريت 
تيتك التتا عتت  لمراكز بر تامج ت وير ريتادة األعمتال "إمبريتيتك" التتا عتت لاو  تتادت وتوفر  تتتتتتتتتتتتتتبوتت مراكز إمبري 

الدعم المؤستتتتتتتتستتتتتتتتي داخ   تتتتتتتتبواتما الو نيت للمشتتتتتتتتاريع الصتتتتتتتتغر  والصتتتتتتتتغنرة       ا ،بلد 40لاو  تاد في  او  
 والمتوس ت، من أج   شر وتنىن  النواتج ذام الصلت للووانم األخر ت

 الطلبات الواردة م  البلدان النامية -4 

  ، 2022لزيرا /يو يت     23اد )التداخليتت( في للبيتا تام المستتتتتتتتتتتتتتمتاة من قتاعتدة بيتا تام  لبتام األو  تت    ا  وفمت  -52
ورما ي منظمام إقليميت ودوليتت     ا   بلد 38من   2021للتعاو  التمني في عام      ا   رسمي    ا   لب  62تلمى األو  تاد  
من ال لبتام التي تاتتاب إلى تمويت ت وفي  ت    202، وتا   نتاك متا متموعت   2021-2018وخ ل الىترة 

تي ستتلت أكبر عدد من ال لبام والتي تاتاب إلى تموي   ي: تيستنر  ال لبام، وا ت المنتتام العمستت ال
األعمال التتاريت، والتتارة ا ل ترو يت وانقتصتتتتتاد الرقمي، وستتتتتياستتتتتام وأ ر المنافستتتتتت ولما ت المستتتتتتملك، 

تستتعت  لبام        أ ضتتا    وريادة األعمال من أج  التنميت المستتتدامت، وتشتتتيع انستتتثمار وتيستتنر ت ووا ت  ناك
، ومنمتا  لبتام في  متموعتت أدوام األو  تتادإلى تمويت ، ول نمتا غنر مرتب تت  تأي منتج من منتتتام تاتتاب  

 متانم المدرام ا  تاجيت والصناعام ا بداييتت 
  

والبرامج العا تتتت، و تتتةبت التتارة الدوليت والستتتلع األستتتاستتتيت، و تتتةبت انستتتتثمار والمشتتتاريع، و تتتةبت         موا    لبلدا  تتتةبت أفريقيا وأق  ا (7)
 ت الت نولوجيا واللوجستيام

 ت  ةبت انستثمار والمشاريع و ةبت التتارة الدوليت والسلع األساسيت (8)
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مبت رة لتعبتت التموي ت                                                                 ولستتتتد الىتوة التمويليت،  ستتتتت شتتتتت األو  تاد مصتتتتادر تموي  جديدة وستتتتب    -53
مج التتارة ا ل ترو يت وانقتصتتاد الرقمي، ال ي  تتمد زيادة في مستتا مام  ومن األمثلت التندة على ذلك بر ا

م ينن دونر في   6,1إلى   2020ملنو  دونر في عام   2,2الما انن التي تلما ا األو  تاد لنث زادم من 
                                                                             ولضتتتتتما  قيمت  للمال المصتتتتتروف على التدخ م، وا تتتتت  البر امج تعزيز  مت  المستتتتتتند إلى ت 2021عام 
   ا  جديد   ا  ، أ تتتتتتتتتتبات ستتتتتتتتتتويستتتتتتتتتترا ما ا2021ة المائمت على النتائج وإ ار الر تتتتتتتتتتد والتمنيمت وفي عام ا دار 

للبر امج، وتم إ شتاء متلس استتشتاري للما انن األستاستننن  ضتم ألما يا و ولندا وستويسترا، ويستا م في إ ار   
ي غنر المعصتتتتتتتتد ذي م الون ام المتادة في التموي  البر امت       دونرا  ك  منما  أكثر من ملنو  دونر من 

، زادم الستتتتتتتتتتويد من دعمما للبر امج وا ضتتتتتتتتتتمت إلى 2022الفا  المتعددة الستتتتتتتتتتنوامت وفي لزيرا /يو ي   
المتلس انستشاري للما انن األساسنننت وقد ساعد النمج البر امتي في التموي  على الاد من عدم اليمنن 

وة على ذلك، وبىضتتت  التعاو  الورنئ مع و تتتما  التوظيف المناستتتن للبر امج واستتتتمراريت التدخ مت وع 
 تتتتتتتتتتندو  األمم المتادة للمشتتتتتتتتتتاريع ا  تاجيت وبر امج األمم المتادة ا  مائي في إ ار بر امج انقتصتتتتتتتتتتاد  
الرقمي لمن متت الماي  المتادئ، تمون بر تامج التتتارة ا ل ترو يتت وانقتصتتتتتتتتتتتتتتاد الرقمي من انستتتتتتتتتتتتتتتىتادة من 

   ع  أ ش ت في من مت الماي  المادئتالتموي  الممدم من أستراليا ل  

  عز ز اإلدارة ال ائمة  لى النتائج -5 

  ، 2021ومن  ا ع   عن ا     الا  المت ام  للتع ي  والر تتتتتتد وا ب غ في وا و  الثا ي/يناير   -54
 المشتتتتتتتتتتتاريع والمديرين في وبنرة من أج  اعتماد   ا النظام التديد، المصتتتتتتتتتتتمم لدعم موظىي      ا   ب لت األما ت جمود 

 تع ي  مشاريعمم وإدارتما ور د ا وتتبعما  استعدام منمتيت ا دارة المائمت على النتائج )ا ظر ا  ار(ت
 

 الح  المت ام  للتخطيط والرصد واإل الغ: األ مال الجار ة

في اعتمتتاد الاتت  المت تتامت  للتع ي     2022وأوائت  عتام    2021يتضتتتتتتتتتتتتتتمن عمتت  األمتا تت في عتام   
 لر د وا ب غ ر رت مسارام رئيسيتت وا

،  وف ر التتدر بتات والمواد التوج  يتة وه رهتا م  ختدمتات التد م لتعز ز الرصتتتتتتتت تد المعرفي لموظفي       عول   
                                            ت وقد   لن إلى جميع موظىي المشتتتتتتروع إكمال ستتتتتتت  الموتتتتار   بوتتتتان الح  المت ام  للتخطيط والرصتتتتد واإل الغ 

                                                                      كتستاب فمم أستاستي للا  المت ام  للتع ي  والر تد وا ب غت و  ظ  م تدريبا   دورام دراستيت إلزاميت عبر ا  تر ت ن 
، على التوالي، لمعالتت المضتتتتتا ا العا تتتتتت  2021داخليا  إ تتتتتا يا  لموظىي المشتتتتتاريع في آذار/مار) وأ ار/مايو  

م مبادئ توجنميت                                                                                        األو  تاد في تنىن  الا  المت ام ت ولتوفنر التوجي  العملي لموظىي المشتتتتتاريع،  تتتتتيغت وأ  تتتتتدر 
مستتتتتا مام فنيت في         أ ضتتتتتا     داخليت  دخال المشتتتتتاريع في الا  المت ام  للتع ي  والر تتتتتد وا ب غت وقدم األو  تاد 

ت  لعصتتو تتيام   ا النوع من المشتتاريع     ا   لموظىي مشتتاريع لستتاب التنميت  ظر     ا   و تتع توجنمام مصتتممت خصتتيصتت 
  ،Microsoft Teams  والر د وا ب غ في ت بنئ  وع وة على ذلك، تم إ شاء ييادة للا  المت ام  للتع ي 

وتعم  ومستتتتتودع للملىام والمستتتتتندام المتعلمت  الا  المت ام  للتع ي  والر تتتتد وا ب غ وتوفر األستتتتتلت  
 واألجوبت في وظيىت الدرد تت

،  طب ق الح  المت ام  للتخطيط والرصتتتتتتتد واإل الغ في  صتتتتتتتميم موتتتتتتتار   األون تاد الجديدة         ثانيا   
، ينبغي إدخال جميع ممترلام المشتتتتتتتتتتاريع التديدة العارجت  2021أ ار/مايو    10من     ا   ت اعتبار اف ة  ل  ا والمو 

      أ ضتتتتتتتتا    عن المنزا يت في الا  المت ام  للتع ي  والر تتتتتتتتد وا ب غ للنظر فنما  غرو الموافمت علنمات وجر  
التا ع لاو  تاد مع الا  المت ام     العم  على مواءمت  ظام التعليد ا ل ترو ي  دارة الصناديئ انستتما يت 

للتع ي  والر تتتتتتتد وا ب غ،  ما في ذلك تبستتتتتتتي  إدخال البيا ام في  ظام التعليد ا ل ترو ي والتملن  منما 
،  تح األو  تاد في تترين مشتتتتتروعنن لاستتتتتاب التنميت  استتتتتتعدام الا   2022إلى أد ى لدت وفي أوائ  عام 

 غ في إ شاء المشاريع وتعصيد المنزا يتت المت ام  للتع ي  والر د وا ب  
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،  حو   الموتتتتار   الجار ة إلى الح  المت ام  للتخطيط والرصتتتتد واإل الغ ومثراء الموتتتتار           ثالثا   
ت وبدعم من فريئ أوموجا ا  مائي في  نويورك، تم  م  جميع المشتتتاريع التاريت التي بالبيانات ذات الصتتلة

ت إلى الا  المت ام  للتع ي  والر تتد وا ب غت رم  لن من مستتؤولي  ضتت لع بما األو  تاد خارب المنزا ي 
أ داف التنميت   -المشتتتتتتتتتتتتتروع إدخال بيا ام المشتتتتتتتتتتتتتروع المىمودة )مث  ا  ار المن مي والع مام ا لزاميت  

  دالمستتتدامت والبيا ام التغرا يت والتنستتا يت وبيا ام ا عاقت وما إلى ذلك( في الا  المت ام  للتع ي  والر تت 
 وا ب غ، وبالتالي إتالت بيا ام المشروع الشاملت من خ ل الا  المت ام ت ون تزال العمليت مستمرةت

وبالنستتتتبت للع وام التاليت، ستتتتيوو  الترونز على ويفيت انستتتتتىادة  شتتتتو  جند من البيا ام المتالت  
في الا  المت ام  ألغراو الر تتتتتتتد وا ب غ،  ما في ذلك إ شتتتتتتتاء لولام المعلومامت وفي   ا الصتتتتتتتدد، 

ع  الا  المت ام  ستتتتتتيستتتتتتتىند األو  تاد من الوظائت التديدة لالما يتياما فريئ أوموجا ا  مائي، بمدف ج
 للتع ي  والر د وا ب غ أداة فعالت لتتبع النتائجت

، وا تتلت الشتتعن تعزيز التوج   او تامنئ النتائج في أ شتت تما التنىن  ت وأولت 2021وفي عام  -55
إلى    ا  أ ميت أكبر للر تتتد والتمنيمت فعلى ستتتبن  المثال، في  تتتةبت التتارة الدوليت والستتتلع األستتتاستتتيت، واستتتتناد

 ت ر تتتد المشتتتاريع وتمنيمما، تلتمس تعمنبام من المشتتتارونن في  ما ت تنظيم مناستتتبت من خ ل استتتتمارة  خ
تمنيم وفي غضتتتتو  فترة تلي المناستتتتبت للتامئ مما إذا وا  المشتتتتاروو   ستتتتتعدمو  المعارف الموتستتتتبت من 

يم مد  تنىن  التو تتتتتتيام المستتتتتتاعدة التمنيت التي  مدمما األو  تادت ويتري اتصتتتتتتال منتظم  المستتتتتتتىندين لتمن 
الستياستاتيت المستتمدة من مشتاريع التعاو  التمنيت وفي  تةبت الت نولوجيا واللوجستتيام،  ستتعدم فريئ تيستنر  

  تاب ستتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتلت من لولام معلومام ا ب غ، ويتري    ا  التتارة منصتتتتتتتتتتت للتعلم ا ل ترو ي أ شتتتتتتتتتتتت لديث 
ورام الدراستتتتتتتيت وزيادة تاستتتتتتتنن تتربت التعلم، ويتمع استتتتتتتتمصتتتتتتتاءام  ما ت الدورة الدراستتتتتتتيت لتمنيم  وييت الد

  مادام المتدربنن لتو يح أرر التدريبامت

وفي متال التتارة ا ل ترو يت، ولدعم التنىن  الىعال للتو تتتتتتتتتتيام الواردة في تمنيمام انستتتتتتتتتتتعداد   -56
ارة ا ل ترو يت تروز على آليت لدعم تنىن  انستتتتتعداد للتت  2020للتتارة ا ل ترو يت، أ شتتتتأ البر امج في عام  

، وثت البر امج جمود  لتعزيز  2021استتعراو التنىن  لر تد التمدم المارز في تنىن  التو تيامت وفي عام 
أوج  التآزر بنن  تتتترواء التنميت من خ ل العم   شتتتتو  أورئ مع مواتن األمم المتادة للمنستتتتمنن المقيمنن  

المالي للتنىن ، مما  ستتتتتتتتاعد على تعزيز الاوار بنن أ تتتتتتتتااب  في البلدا  المستتتتتتتتتىندة لتاديد الدعم التمني و 
  المصتتتلات المتعددين ودمج تو تتتيام الستتتياستتتت الرقميت من أج  التنميت في أ ر التعاو  ا  مائي على المستتتتو  

، أ  البلدا  ما فتتت تتملك  شتتتتو   2021الم ريت ويظمر انستتتتتعراو الثا ي للتنىن ، ال ي أجري في عام 
 إلى دعم  رواء التنميتت   ا  ويرجع الىض  في ذلك جزئي     ا ،جند   ا  مليت التنىن  وتارز تمدممتزايد زمام ع

 المساواة     الجنس   و مك   المرعة -6 

، تم تعزيز المستاواة بنن التنستنن وتمونن المرأة في معتلت برامج التعاو  التمني 2021وفي عام  -57
الشتتؤو  التنستتا يت ولدة تعليميت جديدة عنوا ما الىرعي لاو  تادت فعلى ستتبن  المثال، و تتع فريئ التتارة و 

  من دلن    1إلى     الولدة التعليميت والمتلد     ا   "ت واستتتتتتتتتتتتتناد        موا    "التتارة والروا   التنستتتتتتتتتتتتا يت: تالن  ألق  البلدا  
  2021                                                                                             األو  تاد التعليمي  شتتأ  التتارة والمستتاواة بنن التنستتنن،   ظمت دورة تدريبيت عبر ا  تر ت في عام  

ت         موا    من أقت  البلتدا     ا   بلتد 25 متا في ذلتك       ا ،بلتد 60امرأة( من   90)من بننمم      ا   مشتتتتتتتتتتتتتتاروت  163لضتتتتتتتتتتتتتتر تا 
أعد فريئ تيستتتتتنر التتارة،  التعاو  مع فريئ التتارة والشتتتتتؤو  التنستتتتتا يت التا ع لاو  تاد، دورة تدريبيت   كما

لىائدة  2021               ظمت في عام عبر ا  تر ت  شتتتتتتأ  المنظورام التنستتتتتتا يت في إ تتتتتت لام تيستتتتتتنر التتارة،  
في اللتا  الو نيت لتيستتتنر التتارةت وفي متال انستتتتثمار، أعلنت مبادرة أستتتوا       ا   عضتتتو   150يزيد على   ما

عن إ شتتتتتتاء قاعدة بيا ام جديدة  شتتتتتتأ  المستتتتتتاواة بنن التنستتتتتتنن  2021األورا  الماليت المستتتتتتتدامت في عام 
ت  جميع أستتتوا  األورا  الماليت في بلدا  متموعت العشتتترين  تتعمن التواز  بنن التنستتتنن في متالس ا دارة في 

 وبا  افت إلى ذلك،  شر موجز سياساتي ألسوا  األورا  الماليت المستدامت  شأ  المساواة بنن التنسننت 
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وما فت  النظام اللي للبيا ام التمرويت، بو تتتى  البر امج الرائد للتعاو  التمني لاو  تاد،  شتتتتع   -58
التواز  بنن التنستتتتتتتتتنن وتمونن المرأة في و  من األفرقت الماليت للنظام اللي للبيا ام التمرويت  استتتتتتتتتتمرار 

واألفرقت الو نيت التمرويت، وما  شتتتتتتع التواز  بنن التنستتتتتنن في اختيار المدربنن والمتدربننت وع وة على 
                           م ترونز  الرئيستتتتيتت ول ددم  ذلك،  تتتتاغ البر امج استتتتتراتيتيت للمستتتتاواة بنن التنستتتتنن، تادد أ داف  ومتان

                                                                                                التاتد تام الرئيستتتتتتتتتتتتتتيتت التي تواجت  تامنئ الت تافؤ بنن التنستتتتتتتتتتتتتتنن، وأ برزم األ تداف والمعتالم المتابلتت للقيتا)  
وتم تاديد متانم التدخ    تتتىاء انستتتتدامت على     التغننرام      ا تلتاستتتنن النستتتبت بنن التنستتتنن تدريتي 

 تيتيتت واقترا  آليام لر د وتمنيم تنىن  انسترا

 استرا يجية التعاون الت ني -7 

يند عمد بريدجتاو ، و و الوريمت العتاميت للدورة العامستتتتت عشتتتترة لمؤتمر األمم المتادة للتتارة   -59
والتنميت، على أ  تعد األما ت، في إ ار مشتتتتتاورام مع األعضتتتتتاء، استتتتتتراتيتيت  تتتتتاملت ومتستتتتتمت للتعاو   

 النستتتتتتتتتتتتتتبتت أل شتتتتتتتتتتتتتت تت التعتاو  التمني المستتتتتتتتتتتتتتتمبليتت في إ تار ونيتت التمني تاتدد متتانم ترونز األو  تتاد  ت 
(TD/541/Add.2  ت 115، الىمرة)  وفي   ا الصتتتدد،  اقشتتتت الدول األعضتتتاء مشتتتروع استتتتراتيتيت للتعاو

التمني في التتتدورة الثتتتالثتتتت والثمتتتا نن للىرقتتتت العتتتاملتتتت المعنيتتتت  تتتالع تتتت البر تتتامتيتتتت واألداء البر تتتامتي في  
                                                                                وقدمت تعليمامت واعت مدم انستتتتتتتتتتتراتيتيت النمائيت للتعاو  التمني لاو  تاد في الدورة    2022 تتتتتتتتتتبا /فبراير  

 (ت TD/B/69/4/Add.1التاسعت والستنن لمتلس التتارة والتنميت )ا ظر 

 اإلس ام في  ح  ق ال ساق  لى نطاق منظومة األمم المتحدة -باء 

ئيستيت في تعزيز دور المتموعت المشتتروت بنن   ستل    ا الىرع الضتوء على إستمامام األو  تاد الر  -60
ووتتانم األمم المتاتتدة والمعنيتتت  تتالتتتتارة والمتتدرام ا  تتتاجيتتت من أجتت  تولنتتد األداء،  تتي تتتاز مبتتادرام على 

 الصعد الو ني وا قليمي والعالميت 

لمستتدامت  وتنستئ المتموعت المشتتروت بنن الووانم مشتاروتما في متموعت األمم المتادة للتنميت ا -61
                                                                                                  وتمتر   متا  متستما   شتأ  التتارة والمضتا ا المتصتلت بمات وفي ستيا  إ ت   األمم المتادة، توفر المتموعت  
المشتتتروت بنن الووانم وستتنلت مناستتبت لت وير المستتاعدة التمنيت ذام الولدام المستتتملت  ايت و تتع برامج 

 ة انتسا  والتأرنر على الصعند الم ريت مشتروت جندة التموي  وماددة األ داف، مما يؤدي إلى زياد

في أ ر األمم المتادة للتعاو  من أج     2021وعلى الصتتعند الو ني،  تتارك األو  تاد في عام  -62
 التنميت المستدامت التاليت:

إرنوبيا، وأ غون، وأوغندا، وجزر الممر، وجمموريت (:         وغربا        ا ، وجنوب      ا ، ووستتتتتت       ا ، أفريقيا ) تتتتتترق  )أ(  
 دة، وروا دا، وزامبيا، وزمبابوي، ووابو فنردي، وووم د ىوار، وليسوتو، ومدغشمر، وموزامبنئ؛ تنزا يا المتا 

 الدول العربيت، والشر  األوس ، و مال أفريقيا: العرا ، ومصر، والمغرب؛ )ب( 

ليشتتتي،   -آستتيا والماي  المادئ: أفغا ستتتا ، وباكستتتا ، وبنغ د ت، وبوتا ، وتيمور   )ب( 
  ممرا يت الشعبيت، وفننت  ام، وميا مار، و نبال؛وجمموريت نو الد

أوروبا وآستتيا الوستت ى: أذربيتا ، وأرمننيا، وألبا يا، وأوزبوستتتا ، وبن رو)، وتروما ستتتا ،   )د(  
 وترويا، والتب  األسود، وجمموريت مولدوفا، و ربيا، وقنرغنزستا ، ووازاخستا ؛ 

 أوروغواي، وغواتيمان، وووبا، وووستاريوا، و ايتيت أمريوا ال تننيت ومن مت البار ال اريبي:   ) ت(  

https://undocs.org/ar/TD/541/Add.2
https://undocs.org/ar/TD/B/69/4/Add.1
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وعلى الصتتتتتعند ا قليمي، وا تتتتتلت المتموعت المشتتتتتتروت بنن الووانم انتصتتتتتال  المديرين ا قليمننن   -63
لموتن األمم المتادة للتنستتتنئ ا  مائي ومع اللتا  انقتصتتتاد ت ا قليميت لتبادل أفضتتت  الممارستتتام النا تتتتت عن 

تعاو ما مع منستتمي األمم المتادة         أ ضتتا    المتادة للتعاو  في متال التنميت المستتتدامتت ووا تتلت   أ ر عم  األمم 
 المقيمنن في سيا  ا  ار انستراتيتي ا قليمي لمن مت البانرام ال بر ت  

مناستتتتتبت تممند ت للدورة العامستتتتتت    2021أيلول/ستتتتتبتمبر   21وعلى الصتتتتتعند العالمي،  ظمت في   -64
ستتتتت لمتموعت األمم المتادة المشتتتتتروت بنن الووانم والمعنيت  التتارة والمدرة ا  تاجيتت عشتتتترة للمؤتمر ور 

وأفضتتتتتت     المناستتتتتبت، التي أ لئ علي  استتتتتم "لشتتتتتد التمود من أج  مستتتتتار جديد للتنميت على الصتتتتتعند 
لمتموعت  الم ري"، إلى توييت الدول األعضتتتتتاء ومنستتتتتمي األمم المتادة المقيمنن والتمام الما ات  شتتتتتأ  ا

 المشتروت بنن الووانمت 

 الستنتاجات وآفاق المست ب  -       رابعا   
، تعافت أ شتتتتتتتتتت ت التعاو  التمني لاو  تاد  ستتتتتتتتتترعت في  2020في عام  19- عد  تتتتتتتتتتدمت ووفند -65
ستتتواء من لنث ا  تاز أو من لنث تعبتت األموالت وبل  متموع موارد الصتتتناديئ انستتتتتما يت   2021 عام
قتصتتتتادام                                                            ملنو  دونرت وع ززم مصتتتتادر  التموي  الرئيستتتتيت،  ما في ذلك ان 51,2قدر       ا   جديد    ا   قياستتتتي    ا  رقم

                                                                                                      المتمدمت النمو وانقتصتتتتتتتتتادام الناميت، دعم ما المالي للتعاو  التمني لاو  تادت و يما يتعلئ  ا  تاز، ارتىع  
ملنو  دونرت ويعد   ا ا  تاز  46,8إلى مستتتتتتتتتتو  تاريعي بل      ا  وبنر     ا   متموع  ىمام التعاو  التمني ارتىاع

،  2021في التأرنر على الستتتىر في معظم عام   19-ندفي الوقت ال ي استتتتمرم  ي  جائات ووف    ا    ارز     ا   إ تاز 
 مما يدل على المدرة المويت لاو  تاد على الت يف  سرعت مع البنتت التشغنليت التديدة التي  ولتما التائاتت 

ولتن ظلت تتوا تتتت  المستتتتاعدة التمنيت التي  مدمما األو  تاد إلى البلدا  الناميت للتعافي  شتتتتو  أفضتتتت    -66
في  التوترام التنوستتتتتياستتتتتيت تتستتتتتبن أو تؤدي إلى تىاقم أزمت ر ريت جديدة في الغ اء وال اقت   من التائات،

والتموي  تؤرر على العالم النامي، وتتضتتتترر منما أ تتتتعت البلدا  أ تتتتد الضتتتتررت ولمستتتتاعدة البلدا  الناميت 
لت ودعم جمود ا على بناء المدرة على الصتتتمود من أج  التصتتتدي على  او أفضتتت  لازمام الااليت والممب 

الراميت إلى تامنئ أ داف التنميت المستتتتدامت، ستتتيموم األو  تاد بتصتتتميم وتنىن  أ شتتت ت تعاو   التمني   ريمت 
إلى العبرة المبا تتتتتتتترة الموتستتتتتتتتبت خ ل التائات والىمم التند   تابيام وستتتتتتتتلبيام     ا   مر ت ومبت رةت واستتتتتتتتتناد

ا  تاز الرقميت   ريمت مثلى لتى  ظ  تعاو   التمني  معتلت  رائئ التنىن ، ستتتتتتتتتيستتتتتتتتتتعدم األو  تاد أدوام 
 أكثر مرو ت وقدرة على الصمود وأكثر وىاءة وفعاليت وم ءمت للغروت 

ويوتستتتتتي الدعم التمويلي المستتتتتتدام ال ي  مون التنبؤ    وال ي تمدم  الدول األعضتتتتتاء والشتتتتترواء  -67
د   شتتتتأ  التعاو  التمنيت ويدعو األو  تاد المزيد من ا  مائنو  أ ميت  الغت  النستتتتبت لاو  تاد ل ي  ىي بوع

الما انن إلى تمد م مستتتتتتا مام متعددة الستتتتتتنوام تم  فنما انعتمادام المعصتتتتتتصتتتتتتت، لتى يتأتى لاو  تاد  
تع ي  وتاستتتتنن أوج  التآزر في أ شتتتت ت  في متال التعاو  التمني على  او أفضتتتت  وانستتتتتتا ت  ستتتترعت  

مستتتتتتتو  األما ت، ستتتتتتيعزز األو  تاد تنستتتتتتنئ أ شتتتتتت ت  في متال جمع األموال، ل لن البلدا  الناميتت وعلى 
ويو د أوا تتتتتتر الع قت  الما انن الاالننن، ويزيد من توستتتتتتيع قاعدة ما اي  لتى تتأتى ل  تلبيت المزيد من 

 ال لبام الواردة من الدول األعضاء في الوقت المناسنت

ي إ ت   منظومت األمم المتادة ا  مائيت؛ وألول مشتاروت فعليت لاو  تاد ف 2021و تمدم ستنت   -68
  ملنو  دونرت  1,8مرة، بلغت األموال التي تم لشد ا من خ ل آليام التموي  في إ ار مبادرة "تولند األداء"  

ولزيتادة تعزيز فرأ لصتتتتتتتتتتتتتتول األو  تتاد على التمويت  من خ ل آليتام التمويت   ت   التي تتزايتد أ منتمتا،  
إلى زيادة إبراز دور األو  تاد في المندا ،                                            شتاروت  مع مواتن المنستمنن المقيمنن، ستةيا  ستيوثت األو  تاد م

وتعزيز مشتتتتتتاروت  في عمليت األمم المتادة لتع ي  المستتتتتتاعدة ا  مائيت، وتاستتتتتتنن تنستتتتتتنئ جمود األو  تاد  
 الراميت إلى تعبتت األموال على الصعند الم ريت
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