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 جملس التجارة والتنمية
 وامليزانية الربانجمية الفرقة العاملة املعنية ابإلطار االسرتاتيجي

 الدورة السادسة والسبعون
 2018أيلول/سبتمرب  5-3جنيف، 

 )ب( من جدول األعمال املؤقت4البند 

: أفريقيربا وأقربا البلربدان ًربوا  5التقييم اخلارجي لربربانم  اوونتترباد الفر ربي   
 (1)والربام  اخلاصة

 موجز  
مهن أماةهة األوةاتهاد  ،يف دورته  النهنوية الناةيهة والنهتن ،طلب جملس التجارة والتنمية 

فءيييهها وأقهههم البلههداو لههوا  والههربام  ا ا هههة  أب املتعلهه  5إجههءات تييههيت منههتيم للهههربيم  ال ءعهه  
 ،ُُجعهت فيه  البيهاين مهن م هادر متعهددةالطهء   خمهتلط  هْن وهذا التيييت، الذي اسُتخِدم في  
تهههه    ال عاليههههة و الا ههههاتة و الالتمههههة و ال ءعهههه  املتعليههههة  ههههد  امل قههههد قههههي ت جواةههههب هههههذا الههههربيم 

  2017-2013املناواة بن اجلننن يف ال رتة و الشءاكان وحيو  اإلةناو و ستدامة االو 
اجلهههان  ههاحبة امل ههلأة إذ أو هههذا الههربيم  ال ءعهه  وةوا هه ،  هها يف معظههت  وأشههارن 

بهههوال ن توافيههان اارات،  ههها أمهههءاو و ييههها ال هههلة ذلهها املنشهههوران والتعهههاوو التيهههء وجههههود بنهههات 
أهههدا  مههن يف حتييهه  أربعههة  5وقههد أسهههت الههربيم  ال ءعهه  األوةاتههاد بشهه و التجههارة والتنميههة  

 ، ضهههمن أههههدا  أرهههء ، مءتبطهههة بنتههها  17و 10و 9و 8 األههههدا  لتنميهههة املنهههتدامة، وهههه ا
 ةتا جههه معظههت  بشههه و  ءعههه  تيههدما  كبهه ا  وحيههه  الههربيم  الرهههالل فههرتة التييههيت   الههربيم  ال ءعهه 

فيههد كههاو تييههيت اجلهههان  ههاحبة امل ههلأة إعابيهها  بوجهه  عههام فيمهها يتعلهه  بنههوات  الههربيم   املعلنههة 
ال ءعهه ، ر ههت مالحظههة وجههود بعههت التباينههان بههن النههوات  مههن حيههح فا ههد ا  وإجههءات البأههو  

قهههد أُعهههِءب عنهههها  التعهههاوو التيهههءبيهههد أو طلبهههان ، 5أعمهههال الهههربيم  ال ءعههه  يف  هههميت  يهههدرم
اجلهههان بههن احتياجههان وتوقعههان  تطههاب يف هههذا ال ههدد عههدم قههد يوجههد أكنههء تاههءارا   و بدرجههة 
مهن الناحيهة  5يف إطهار الهربيم  ال ءعه  وا هدمان امليدمهة  مهن يحيهة والنهوات امل هلأة   احبة
__________ 

أعههد هههذا التييههيت فءيهه  تييههيت منههتيم ينههتأ النههيد بوةيههت أرورا، والنههيد إدوارد جههاي، والنههيدة ةيمهها مههاةو  ،   (1)
 مواد داعمة هلذا التيييت  TD/B/WP(76)/CRP.2والنيد جوو ما ياسوو  وقد ُعءضت يف الو يية 
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 تنظهيتإعهادة  احلاجة إذ أ أاب امل لأة على ويوجد فيما يبدو تواف  آرات عام لد   األرء 
ملنههاعدة بغيههة ا، حلافظتهه تههوا و الوإعههادة  5ابلههربيم  ال ءعهه  ا ا ههة  حلاليههةاالسههرتاتيجية واملههوارد ا

 امل لأة  واجلهان  احبةالتأد ن اليت تواجهها البلداو املنت يدة  التغّلب على على
والربام  ا ا ة مهدرالن  وأقم البلداو لوا  قدمت شعبة أفءيييا  ،فرتة التيييت ورالل 

نطية التجارة احلءة اليارية يف   املتعليةما أسهت يف امل اوضان  ،هامة بش و املؤشءان اجلغءافية
لنياسههان املتعليههة ويف ا إ يوبيهها - إةشههات  ههء جيبههويعمليههة يف الشههعبة  أسهههمتأفءيييهها  كمهها 

التيهدم يف يف أوجه  مبيه  والنيجهءو و التجاري يف إ يوبيا و امبيا والنهنغال ومهاو ومو ا اممابلتا
 يف مو امبي  وأو ندا  وعلى سبيم املنال تلا املوجودة ،قطاعان م ايد األمساك

 وأقهههم البلهههداو لهههوا  شهههعبة أفءيييههها  وُتشهههج   ،5الهههربيم  ال ءعههه   إبسههههامان ويُعهههرت  
 الت كيهههدو ههيم اسههرتاتيجيتها عهههن طءيهه    دة  حلافظتههههاتههوا و العلهههى إعههادة والههربام  ا ا ههة 

أو الشهعبة علهى  ويتعهن أينها    والدعت امليد م لغءض املتابعة )دعهت املتابعهة( التيءعلى التعاوو 
ينبغه  أو تنه   ، ا  وابإلضهافة إذ ذلهاتهدرلالال يتجهزأ مهن  جزتا   عم اعتباران االستدامة 

لتعههاوو اب املتعليهة  دة أةشهطتها مهن أجهم عهن امليزاةيهة مهوارد رارجهة  لتهدب اسهرتاتيجية  الشهعبة
ألماةههههة تيييمهههها   طهههه  العمههههم وامليزاةيههههان مههههن أجههههم إدارة اينبغهههه  أو  ههههءي  ،التيههههء  وأرهههه ا  
  الشلعطبفيما بن واملوارد املالية ابملوارد البشءية  املت لةاملخ  ان 

 وأقههم البلههداو لههوا  بة أفءيييهها شههعو  ،بشههام عههاماضههطل  األوةاتههاد ويف ااوةههة األرهه ة،  
 ،تعزيهههز التعهههاوو والشهههءاكانالءاميهههة إذ بعهههدد مهههن ا طهههوان  ،بشهههام رههها والهههربام  ا ا هههة 
طءيهه  شههاملة  رارطههة هها يف ذلهها وضهه   ،الانهه  الههذي يتعههن الييههام بهه  يوجههدولاههن ال يههزال 

مههت املتأههدة مهه  جهههود إ ههال  األ علههى املنههتو  املؤسنهه   و شههيا  املنههطلط   هها لشههءاكان اب
ألمهههت املتأهههدة اليطءيهههة يف ُجيههه  اينبغههه  بهههذل جههههد لهههز دة وجهههود األوةاتهههاد يف أفءقهههة  ،اجلاريهههة

وأقهم البلهداو شهعبة أفءيييها أو تيوم وينبغ    أساس البلداو اليت ينطل  فيها األوةاتاد بعمم 
النتا   يياس ل بغية إيالت األولوية اليا ت على النتا   الء دبتأنن ةظام  والربام  ا ا ة لوا  

وأو  ،لههديهما أقههو  علههى وجههود التههزام الشههعبةألوةاتههاد و أو يُههربهن اينبغهه   ،  وأرهه ا  والتهه   ان
قامهههة شهههءاكان اسهههرتاتيجية إبو ،تخ هههيمل املهههوارد الاافيهههةبو  ،اليهههدران الدارليهههة ييومههها بتطهههويء
 ملناواة بن اجلننن اب  اإلةناو و األمت املتأدة املتعلية حبيو والتزامان لتن يذ وال ن 
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 مقدمة -أوال   
 معلومات أساسية -ألف  

أمهههء حيهههوي للنمهههو االقت هههادي العههههامل  هههههو التجهههارة والتنميهههة جمهههاو التعهههاوو الهههدوو يف  -1
ههو منظمهة قا مهة  ،1964الهذي أةشهيف يف عهام  ،األوةاتادفلبلداو النامية  للتنمية االقت ادية لو 

علههى املعءفههة مههن أجههم املعاجلههة املتااملههة للتجههارة والتنميههة والينهها  املرتابطههة يف جمههاالن التمويههم 
إذ يزيهههد  هنْههه  عهههن طءيههه والتانولوجيههها واالسهههتنمار والتنميهههة املنهههتدامة  وييهههوم األوةاتهههاد بعملههه  

 ،والتعاوو التيهء ،والتأليم بأحاملتمنلة يف الالنال ة  عمل  من أوج  التآ ر بن أركاوأق ى حد 
 وبنات تواف  اارات 

عههن  األساسههيةملنههؤولية اب والههربام  ا ا ههة وأقههم البلههداو لههوا  شههعبة أفءيييهها  وقههد ُعهههد إذ -2
فءيييهها وأقههم البلههداو لههوا  واألموعههان األرههء  مههن أإذ دمهه   الههذي يهههد  ،5الههربيم  ال ءعهه  

 ،والهههدول اجلزريهههة ال هههغ ة الناميهههة ،)البلهههداو الناميهههة  ههه  النهههاحلية ذان الوضههه  ا ههها البلهههداو 
يف  دجمههها  تهههدرعيا  م يهههدا   هياليههها  واملعء ضهههة للمخهههاطء وال هههغ ة(النهههعي ة واالقت هههادان األرهههء  

بنههات اليههدران بغيههة تطههويء النياسههان الوطنيههة وتههداب  الههدعت الدوليههة  عههن طءيهه االقت ههاد العههامل  
 5الههربيم  ال ءعهه  تن يههذ    وعههء لتنميههة االقت ههادية واحلههد مههن ال يههءم حتييهه  امههن أجههاإلةتاجيههة 

ا طهههة الربيجميهههة لتجهههارة والتنميهههة يف اب املتعلههه  10لة يف إطهههار الهههربيم  وفيههها  لالسهههرتاتيجية امل   ههه
  والهربام وأقهم البلهداو لهوا  شعبة أفءيييا وتت لف   (2)2019-2018ل رتة الننتن  ةألمت املتأدل

 ،النياسهانحتليهم لبأهو  و اارء ابال يء و ابحلد من لتجارة و اب أحد ا يُعىن ،من فءعن ا ا ة
  موظ ا   32ولديها 

ا نهن مهن التيهاريء النماةيهة الء ينهية  والربام  ا ا هة وأقم البلداو لوا  شعبة أفءيييا تنت  و  -3
فنههال  عههن حبههو   ،تيءيههء أقههم البلههداو لههوا  و تيءيههء التنميههة االقت ههادية يف أفءيييههاو هها  ،لألوةاتههاد

والو هول إذ  اجلغءافيهة، املؤشهءانو  ،وقواعهد املنشه  ،ال يهءاحلهد مهن لتجهارة و تتعل  مهنال  اب ،أرء 
 ، فإهنا تُتا حتليم البأو من إليها  ملتو  موالنتا   ا النياساتيةلتو يان اب وفيما يتعل النو   

 ويُي ههد أينهها  لت ههاوض علههى ةتهها   مت هه  عليههها  اد إليهه  اعههءي ابالسههتنللههدول األعنههات ك سههاس 
 يف االعتبههار عنههد رسهههتالههدول األعنهههات  تنههعهاأو  النياسههاتية التاميليهههةلتو ههيان واملههوجزان اب

 وأقههم البلههداو لههوا  شههعبة أفءيييهها  وتيههوم أينهها  النياسههان علههى ال ههعيدين الههوطء و/أو اإلقليمهه   
لينهها  الوطنيهههة اب املتعليههةملههداوالن احلاوميههة الدوليهههة جهههم ابتيهههدل الههدعت مههن أ والههربام  ا ا ههة
 والدولية الء ينية 

بتيههدل التعههاوو التيههء عنههد  والههربام  ا ا ههة وأقههم البلههداو لههوا  شههعبة أفءيييهها وتيههوم أينهها   -4
طلب ، ابالسهتناد إذ األولهو ن الهيت ههددها املنهت يدوو، وههو تعهاوو يتهوّذ املوظ هوو تن يهذ  عهن 

يهه  اإلطههار املتاامههم املعههز    وظلههت الشههعبة ةشههطة يف تن يههذ مشههاري  يف إطههار حنههاب األمههت طء 
املتأهههدة للتنميهههة تءمههه  إذ تلبيهههة احتياجهههان لهههددة علهههى  هههعيد النياسهههان  وبلغهههت منههها ان 

وكهاو ههذا اإلطهار   (3)2017-2011مالين دوالر يف ال رتة  5املاحنن امليد مة إذ الشعبة حنو 
__________ 

 ( 10)الربيم   A/71/6الو يية   (2)
  1النامن، الشام  ، املءف TD/B/WP(76)/CRP.2الو يية   (3)
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يف املا هةو وجهء  تلّيه   ويهم   40م در للمنا ان ا ارجة عن امليزاةيهة، بننهبة قهدرها هو أهت 
 كب  آرء من االحتاد األورويب، ورا ة من أجم مشءوع أُطل  مؤرءا  يف أةغوال 

 نظرية التغيري -ابء 
أو  ،(4)يتبههههن مههههن اإلطههههار املنطيهههه  وةظءيههههة التغيهههه  الههههيت ييههههوم عليههههها، وو  هههه  املشههههاري  -5
يتنههاول بوجهه  رهها  التأههدي املتمنههم يف االفتيههار إذ املعءفههة واليههدران لههد   5لههربيم  ال ءعهه  ا

الدول األعنات يف أفءيييا وأقم البلداو لوا  والبلداو النامية    النهاحلية والهدول اجلزريهة ال هغ ة 
هههت افههرتاض تيههوم وأهياليهها  واملعء ضههة للمخههاطء وال ههغ ة  النههعي ة واالقت ههادان األرههء   الناميههة

هههو احلاجههة إذ أو حتظههى البلههداو الههيت تواجهه  معوقههان هياليههة  5عليهه  أعمههال الههربيم  ال ءعهه  
ابعتبارههها دارلههة ضههمن أركههاو  5برتكيههز جغههءايف رهها   وناههن ت ههنيف أعمههال الههربيم  ال ءعهه  

  رات العمم النال ة املتمنلة يف البأح والتأليم، والتعاوو التيء، وبنات توافيان اا

 الغرض من التقييم ونطاقه ومنهجيته -جيم 
مههن أماةههة األوةاتههاد  ،يف دورتهه  النههنوية الناةيههة والنههتن ،طلههب جملههس التجههارة والتنميههة -6

اسههتخدم التييههيت منهجيههة فءيهه  األمههت املتأههدة املعههء و   (5)5للههربيم  ال ءعهه  إجههءات تييههيت منههتيم 
مههن أجههم ابلتييههيت وجلنههة املنههاعدة اإللا يههة التابعههة ملنظمههة التعههاوو والتنميههة يف امليههداو االقت ههادي 

سهتدامة االته    و ال عاليهة و الا هاتة و الالتمهة و جواةهب ههذا الهربيم  ال ءعه  املتعليهة  هد  املتيييت 
التييهيت  وقد اتنت  2017-2013املناواة بن اجلننن يف ال رتة و ناو الشءاكان وحيو  اإلةو 

الههدول  أمههاماألوةاتههاد  ومنههؤوليةالتنظيمهه   تعللتبههن احلاجههة إذ الهه وابملوا ةههة ابستشههءا  املنههتيبم
 األعنات 

 فءيهه  التييههيت ةي هه  ،إدارة شههعبة أفءيييهها وأقههم البلههداو لههوا  والههربام  ا ا ههةابلتشههاور مهه  و  -7
لنههههماو ات اقهههه  ابلاامههههم مهههه  املبههههاد   ،املنطيهههه  إطههههار أو  5 الههههربيم  ال ءعهههه م هههه وفة ةتهههها   
شهامال  للجميه  الطهء   خمتلط  ا  هْنجلتيييت  وقد اتب  التيييت املعء اباألمت املتأدة  التوجيهية ل ءي 

مو وقهة م هداقية و ذان لو ول إذ ةتها   بغية ا ُُجعت في  البياين من م ادر متعددة ا  يوتشارك
اسههتعءاض  وأّد والناةويههة   الء ينههيةمههن م ههادر البيههاين  ا  مزعههالتييههيت اسههتخدم و و هه  متأيههزة  

إذ و ييههة وبيههاين أرشههي ية متاحههة مههن األوةاتههاد واملنظمههان الشههءياة  300ماتههأل ألكنههء مههن 
يف الهيت ُأجءيهت ن املشهاوراكما أُتيأت معلومهان منهتيلة مهن األولية   إاتحة املعلومان األساسية

و ومههن بعنههان ميداةيههة اإلةرتةههت دراسههة استي هها ية ُأجءيههت علههى و ومههنحتليههم ة هه ومههن امليههءو 
ميهههابالن مههه  أ هههأاب  الشهههعبيةو ومهههن أُوفهههدن إذ كمبهههود  وإ يوبيههها وُجهوريهههة الو الدنيءاطيهههة

 وكهههاو  (6)جمموعهههان الرتكيههز معلومهههان منهههتيلة أفءقهههة تءكيهههزمناقشههان  و ومهههنامل ههلأة الء ينهههين
يف إطههار  لألعمههال املنههطلط   هها نيههم النطهها  الاامههم  يُي طههد  ههاالههيت  ،ارتيههار البعنههان امليداةيههة

وال ئهههة  ،اجلغهههءايف رتكيهههزمنهههم ال ،شهههىبعهههد النظهههء يف عوامهههم قهههد اضهههطُل  بههه   ،5الهههربيم  ال ءعههه  
املشههاري   ذ يف حالههةالتن يههوةطهها   وتنههوّع مءاحههم التنميههة، ،ومنههتو  املشههاركة يف املنطيههة ،طءيههةاليُ 

__________ 

  2املءج  ة ن ، املءف  األول واملءف  النامن، الشام   (4)
 املءج  ة ن ، املءف  الناين   (5)
 املءج  ة ن ، املءف  النالح   (6)
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جمموعهههة ابستشههارة  ،(7)أدوان شههب  منظمهههة وهههو ينهههتخدم يف ذلهها ،فءيههه  التييههيت وقههامالبأنيههة  
 و هها يف ذلها الشههءكات احلههاليوو واوتملهوو واملنههت يدوو واملنههؤولو  ،واسهعة مههن أ هأاب امل ههلأة

جءيهههههت أُ  وقهههههداحلاوميهههههوو واملنهههههدوبوو ومؤسنهههههان البأهههههو  و نلهههههو املنظمهههههان  ههههه  احلاوميهههههة  
شخ هههيا  أو عههههن طءيهههه  إّمهههها شخ ههها  مههههن أ ههههأاب امل هههلأة  139 مههها جمموعهههه  ميهههابالن مهههه 

مهه  املههوظ ن ومنههة مهه   نلههن إقليميههن للههدول  ألفءقههة تءكيههزوأجءيههت  ههال  مناقشههان  ،اهلههاتف
ُدعهههههه  إذ املشههههههاركة يف دراسههههههة  ،العّينههههههة العشههههههوا ية امل ههههههن  ة اسههههههرتاتيجيةاألعنهههههات  وابسههههههتخدام 

 موظ ههها   ههه  اتبعهههن للشهههعبة 60 ينهههّموو ، هههاحب م هههلأة 180 استي ههها ية علهههى اإلةرتةهههت
 نلههههن للههههدول األعنههههات واملههههاحنن واملتعههههاوةن  ضههههّموا مهههن أ ههههأاب امل ههههلأة ا ههههارجين 120و

 ،الدراسههههة االستي هههها ية أسههههئلة مههههن أ ههههأاب امل ههههلأة 93أكمههههم  ،ومههههن هههههؤالت  (8)واملتههههدربن
  عاما   49 األيبن عمءوكاو متوس   ،من الءجاليف املا ة منهت  71 وكاو

 املعوقات  
أو عهن  وأت ه ان أعماله بيهاين عهن ةتها    منهجه بشهام  5الربيم  ال ءع  م  عال  -8

مل ياهن يوجهد، أ نهات  ،ذلها وفنهال  عهنملنهاواة بهن اجلننهن  ابيهو  اإلةنهاو و حب   املتعليةجواةب
إلجههءات مشههاوران عههدد لههدود مههن أ ههأاب امل ههلأة املتههاحن  سههو  ،البعنههان امليداةيههة بعههت
 هها يف ذلهها إجههءات مشههاوران مهه   ،إعههاد م ههادر متعههددة للبيههاين  واعتمههد التييههيت علههى معهههت

وُجه   الدراسهة االستي ها ية، عهن طءيه جمموعة واسعة من أ أاب امل لأة عن طءي  اهلهاتف و 
  يف من هذ  الييود لتخا متناقطلة بغيةأدلة  منهج بشام التيييت 

 النتائ  املستخَلصة -اثنيا   
 مدى املالءمة -ألف 

 هههد  الهههتالرتم االسهههرتاتيج  الهههذي هييههه   منههه لة مهههد  املالتمهههةتت هههم ب هههورة عامهههة،  -9
بهههن  أفنهههمالهههتالرتم  كههاوالمههها  ف ومنهههاعدة األوةاتهههاد علههى تن يهههذ وال تههه يف  5الههربيم  ال ءعههه  

ألوةاتههههاد ابلننههههبة إذ الههههربيم  والنياسههههان املالتمههههة املنههههتمءة لكاةههههت   ،االسههههرتاتيجية والنههههيا 
  املءتبطن ب  أكرب وأ أاب امل لأة الء ينين

وةوا  ،  ا يف ذلها املنشهوران  5إذ أو الربيم  ال ءع  معظت أ أاب امل لأة  وأشار -10
ابلتجهارة والتنميهة  د املتعليهة ال هلة بهوال ن األوةاتها اوالتعاوو التيء وجهود بنات تواف  اارات، و يي

واليهة  يف إطار شعبة أفءيييا وأقم البلداو لوا  والربام  ا ا ةعملت  ،لتيييتاب املشمولةيف ال رتة و 
يههنمل مافيايههاةو ةهه ويب علههى أةهه  ينبغهه  أو يعههز  و ةهه ويب  )توافهه  آرات( فيايههاةو واليههة ماالدوحههة و 

لتجههارة والتنميههة يف ُجيهه  فيمهها يتعلهه  ابألوةاتههاد تءكيههز  ا هها  علههى احتياجههان أقههم البلههداو لههوا  ا
)بءيم  عمم  2020-2011وفيا  لربيم  العمم ل احل أقم البلداو لوا  للعيد  ،جماالن واليت 

يشهه   ،اذلهه وفنههال  عههن  (9)سههطنبول( والنتهها   األرههء  ذان ال ههلة املتعليههة أبقههم البلههداو لههوا  ا
__________ 

 املءج  ة ن ، املءف  الءاب    (7)
  3املءج  ة ن ، املءف  النامن، الشام   (8)
 )أ( 10، ال يءة TD/519/Add.2الو يية   (9)
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ةطا  واليهة  ضمنمافياياةو ة ويب على وج  ا  و  إذ املناط  والبلداو األرء  اليت تدرم 
 عههن طءيهه  هها يف ذلهها  ،وههه  ابلتأديههد أفءيييهها ،شههعبة أفءيييهها وأقههم البلههداو لههوا  والههربام  ا ا ههة

البلهداو الناميهة  ه  و  واالحتهاد األفءييه  والشهءاكة اجلديهدة مهن أجهم تنميهة أفءيييها تيدل الهدعت إذ
لبلهداو  هاحل امهن أجهم تن يهذ بهءيم  عمهم فيينها لتيهدل الهدعت  عهن طءيه  ا يف ذلا  ،الناحلية

عههن   هها يف ذلهها، والههدول اجلزريههة ال ههغ ة الناميههة و2024-2014الناميههة  هه  النههاحلية للعيههد 
 وزريهة ال هغ ة الناميهةتيدل الدعت من أجم تن يذ إجءاتان العمم املعج هم ل هاحل الهدول اجل طءي 

  (10)املعء ضة للمخاطء وال غ ة ا  القت ادان النعي ة هياليوا
 املت ههمييههوم األوةاتههاد بتننههي  العمههم  ،17فيمهها يتعلهه  أبهههدا  التنميههة املنههتدامة الههه و  -11

 4-17 الغايههةوهههو وكالههة شههءياة مهه  البنهها الههدوو فيمهها يتعلهه  بتأييهه   6-12 الغايههةبتأييهه  
 10-17الغهههها ن ومهههه  منظمههههة التجههههارة العامليههههة ومءكههههز التجههههارة الدوليههههة فيمهههها يتعلهههه  بتأييهههه  

أهههدا  التنميههة مههن  عشهءةيف إطههار   ايههة 52األوةاتههاد يف حتييه   أعمههال وُتنههت  12-17 إذ
 10و 9و 8 األهههدا  وههه  ،يف حتييه  أربعههة أههدا  5الههربيم  ال ءعهه   وقههد أسههت  املنهتدامة

أ هههدات ردد العديهههد مهههن أ هههأاب امل هههلأة و فهههرتة التييهههيت   أ نهههات بنتههها   الهههربيم  ءبوطهههةامل ،17و
، حتيي  أق ى ما نان وما بعد  تخءلجأ الطءي  إذ ال2016 ،"أقم البلداو لوا  تيءيء جات يف  ما

الهيت  األهدا  يتوقف على التيدم اوء  يف أقم البلداو لوا  هذ  أو حتيي   فيما ذكء  من حتييي "
تتنت فيها أوج  الي ور يف حتيي  الغا ن املعنية، والعيبان الهيت تعهرتض إحهءا  تيهدم أبهنها أكهرب 

 ذان أ يهة حامسهة شهعبة أفءيييها وأقهم البلهداو لهوا  والهربام  ا ا هة أعمهاللذلا فهإو و  ما تاوو 
  2030 ا  رطة التنمية املنتدامة لعام ابلننبة إذ 

شههامم  نتههدرلالت ههميت ب 5الهربيم  ال ءعهه   ينبغهه  أو عهه ت ،ملءجههّوةا لتأييه  النتهها  و  -12
 ( 1البنات أو النتا   )الشام  عنا ءسلنلة من  يتنمن
  1الشام 

 تصميم التدخُّالت الربانجمية

 

فههت من أجم أ أاب امل لأة يف األوةاتاد إذ ابلننبة  أب ية ابلغةاملنشوران  وتتنت -13
 ،أ هأاب امل هلأةم  شاوران املكش ت قد  التجارة والتنمية  و جمال الينا  اهلامة والناشئة يف 
الههربيم  يف  األساسهه كههاو لههور الرتكيههز   العن ههء املتعلهه  ابلبأههو أو  ، هها يف ذلهها مهه  املههوظ ن

ءقههم تعإال أو املههوارد اوههدودة  ،وجههود طلههب قههوي علههى التعههاوو التيههء كمهها أوضههأت  5 ال ءعهه 

__________ 

 )ب( إذ )ه( 10املءج  ة ن ، ال يءان   (10)

البأو  والنشء
موجزان النياسان
بنات توافيان اارات
اليواعد وحتديد جداول األعمال
التعاوو التيء
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 لتأديهههد مههها إذا كهههاوو   منهههتو  وا   علهههى تيهههدل التعهههاوو التيهههء علهههى  5قههدرة الهههربيم  ال ءعههه  
تنهههههمنت  ،املنههههتهدفة إذ ال ئهههههانذان  ههههلة  ييهههههدِّم املنتجههههان وا هههههدمان 5الههههربيم  ال ءعهههه  

 تعديههد األيبههنحيههح طُلههب مههن  ،تيييمههان احتياجههان البلههداو عههنسههؤاال  االستي هها ية الدراسههة 
الههيت تتطلههب أكههرب قههدر مههن الههدعت مههن يف جمههال التجههارة والتنميههة و يف بلههداهنت  اليا مههةن التأههد 

 50بننهبة  ،تنميهة اليهدرانوُحددن أههت االحتياجهان علهى أهنها تتمنهم يفأ   5الربيم  ال ءع  
 ،يف املا هة 12بننهبة  ،واإل هالحان املؤسنهية ويف املا هة 15بننهبة  ،دعت النياسهانو  ويف املا ة
عههدم توافهه  بههن  يوجههدهههذا يشهه  إذ أةهه  قههد و   (11)التعههاوو التيههء منههها جمههال مههن جمههاالنوكههم 

 يف إطههههارمههههة واملنتجههههان وا ههههدمان امليد  مههههن يحيههههة احتياجههههان وتوقعههههان أ ههههأاب امل ههههلأة 
 أه  كما يل  ،هامة بيد أة  توجد أربعة لاذيء  من الناحية األرء  5الربيم  ال ءع  

املتأييههة يف إطههار الههربيم  البأنيههة  النههوات امل ههلأة أبو  أقههء معظههت أ ههأاب )أ( 
 وكاةت عالية اجلودة و او ن توقعا ت  5ال ءع  

العن ههء عههاو اجلههودة بههدوو  أو ييههدم تعههاوي  تينيهها   5لههربيم  ال ءعهه  لال ناههن  )ب( 
 والبأن  الذي ييوم علي 

ة نهه  يف وضهه   5ال ءعهه  لههربيم  يف ظههم املههوارد وأعبههات العمههم احلاليههة، عههد ا )ج( 
 وابت( ال ءعيف جهود التعاوو التيء )اةظء   عب فيما يتعل  بتأيي  أي   دة أرء 

بغيهة جهودا  ملموسة لز دة املهوارد ا ارجهة عهن امليزاةيهة  5بذل الربيم  ال ءع   )د( 
مهههن  احل هههول عليههه  جهههء يف التمويهههم الههذي  وهههو مههها يتنههه  مهههنال   ،توسههي  حافظهههة تعاوةههه  التيهههء

أو للههههربيم  ال ءعهههه  ومهههه  ذلهههها ناههههن  ،االحتههههاد األورويب مههههن أجههههم املشههههءوع املشههههرتك يف أةغههههوال
  على منتو  املؤسنةالُشعبة و/أو  على منتو نت يد من اسرتاتيجية لددة جلم  األموال ي

الهذين  ،الدراسهة االستي ها يةيف  النبب الهذي جعهم األيبهنهذ  التأد ن قد ت نء و  -14
ملهههد  أدىن إُجاليهههة درجهههة  يعطهههوو ،ذان  هههلة و ييهههة بعملههههت 5 الهههربيم  ال ءعههه ةهههوات   اعتهههربوا
كاةههت و   املتعليههة ابلتجههارة والتنميههة يف أقطههارهتيف معاجلههة أوضههاعهت  5الههربيم  ال ءعهه   مالتمههة

 جهههء بهههن املهههوظ ن وأ هههأاب امل هههلأة ا هههارجين و  بشهههام معيهههولمتنهههية  الهههدرجان املعطهههاة
ُأجءيههههت معهههههت ذكههههء العديههههد مههههن األشههههخا  الههههذين و (  2امليههههابالن )الشههههام  أ نههههاتأتكيههههدها 
حلجههههت  مل ياههههن مناسههههبا   5الههههربيم  ال ءعهههه  إطههههار يف املنههههطلط  بهههه  أو التعههههاوو التيههههء  ميههههابالن

اسهرتاتيجية أ هأاب امل هلأة علهى أو  لد    يوجد تواف  آرات عاميبدو أة ،وهاذااحتياجا ت  
لتعامم بشهام أفنهم ا  نان ل  ال مواتمتهماحباجة إذ إعادة حاليا   5الربيم  ال ءع   وموارد

 يف إطهههارالرتكيهههز علهههيهت  عهههءيمههه  التأهههد ن الهههيت تواجههههها البلهههداو وأ هههأاب امل هههلأة الهههذين 
  5الربيم  ال ءع  

__________ 

  4، املءف  النامن، الشام TD/B/WP(76)/CRP.2الو يية   (11)
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  2الشام 
 الدرجات اليت أ طاها اجمليبون  لى أسئلة الدراسة االستقصائية للجوانب املختلفربة للربربانم 

 5الفر ي 

 
  1-يُعءض أينا  الوسي  وةطا  احنءا  معياري قدر  +/ مالحظةأ

تتواتم مه   5وعلى وج  اإلُجال، يتبن من التيييت أو ةوات  وتدرلالن الربيم  ال ءع   -15
أهههدا  التنميههة املنههتدامة ومهه  وال ن األوةاتههاد، بيههد أةهه  توجههد إماههاين كبهه ة إلعههادة التههوا و 

 وإلعادة توجي  املوارد لا  تلأّل بشام  اد  احتياجان اجلهان  احبة امل لأة للأافظة 

 مدى التفاءة -ابء 
جهههء  إذ أق هههى حهههد  اهههن تيهههديء الا هههاتة، أو الننهههبة بهههن املهههدرالن واملخءجهههان،  -16

إبجههءات ميههارين افرتاضههية بههن البلههداو الههيت لههديها أعههداد أكههرب وأعههداد أقههم مههن املشههاري  البأنيههة 
ن طءيههه  حتليهههم اال اههههان حتلهههيال   منيههها ، بوضههه  مهههد  فعاليهههة املشهههاري  يف االعتبهههار  وب هههورة وعههه

عامة، اشتمم ذلا أينا  علهى تييهيت مءحلهة التن يهذ، وال سهيما مها إذا كهاو عهءي ا هيمل املهوارد 
 واستخدامها با اتة كما اشتمم على قياس تااليف أوج  اةعدام الا اتة اوتملة 

 5يف املا هة مههن جممههوع ة يههان الههربيم  ال ءعهه   92تاههاليف املههوظ ن أكنههء مههن وتشهاِّم  -17
يف املا ة، وتشهاِّم امل هءوفان األرهء   2مالين دوالر يف العام، بينما يشاِّم الن ء  6البالغة حنو 

(  وابإلضههافة إذ ذلهها، حههد  بوجهه  عههام تنههاقمل يف مههوارد شههعبة أفءيييهها 3الننههبة الباقيههة )الشههام 
لبلهداو لهوا  والهربام  ا ا هة، فيمها يتعله  باهم مهن مهوارد امليزاةيهة واملهوارد ا ارجهة عهن امليزاةيهةو وأقم ا

  2017 حد ت   دة ط ي ة يف عام 2016فعيب حدو  اخن اض يُعتد ب  يف عام 
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يةألال التجارة والتنم
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ارة التينية ألال التج

والتنمية

ن مد  فعالية املنشورا
ل هت جمال التجارة 

والتنمية

مد  فعالية املناعدة
التينية حلم ملشاكم
التجارة والتنمية

ن مد  ك اتة التدرلال
واستخدام املوارد من 

أو /جاةب الشعبة و
5الربيم  ال ءع  

بة مد  فعالية االستجا
لينا  حيو  اإلةناو

نواملناواة بن اجلنن

مد  فعالية استخدام
الشءاكان والشباان

املوظ وو أ أاب امل لأة ا ارجيوو اجلمي 
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  3الشام 
مربربن امليزانيربربة ونفقاتربربه اخلارجربربة  ربربن امليزانيربربة اسربربب فئربربة اإلنفربربا    5نفقربربات الربربربانم  الفر ربربي 

2011-2017  
 )آبال  الدوالران(

 
تتنت ابلا هاتة يف حتييه  أههدافها  والربام  ا ا ة وأقم البلداو لوا  شعبة أفءيييا وظلت  -18

معدل للتن يذ يف بءيم  منشوران فيما يتعل  بنوا ها ومنشورا ا املختل ة  وتتمت  الشعبة أبعلى 
املنهتياة مهن دا هءة الهدعت احلاهوم  الهدوو  وةظهءا  يف املا هة، وفيها  للبيهاين  93األوةاتاد، بننبة 

، فمههن املهههت 5إذ أو تاههاليف املههوظ ن ههه  البنههد الء ينهه  للتاههاليف يف إطههار الههربيم  ال ءعهه  
حبح ما إذا كاةت هذ  املهوارد ُتنهتخدطم با هاتة، وذلها عهن طءيه  إجهءات ميارةهة للمهوارد البشهءية 

ووفيهها  لنظههام املعلومهههان   (12)بل ههع عنهه  ذاتيهها  لتأييههه  النههوات املتاحههة والنههوات  املتأييههة والوقهههت امل
املتاامم للء د والو   ، أةتجت ُجي  الشلعطب قدرا  من النوات  أكرب من املخطه  له   وةظهءا  إذ 

 طابيهههة الوقهههت املبل هههع عنههه  ذاتيههها  عهههدم إمااةيهههة امليارةهههة بهههن النهههوات  املختل هههة، قهههام فءيههه  التييهههيت 
يف املا هههة  10ييههه  النهههوات   وههههذ  البيهههاين، مههه  مءاعهههاة ههههام  رطههه  يُيهههد ر بننهههبة املطلهههوب لتأ

تيءيبهها  ومهه  تعههديلها لاهه  ُتؤرههذ يف االعتبههار فههرتان عمههم ربهه  استشههاري قههدرها  ال ههة أشهههء يف 
ههعطب يف هههذا ال ههدد  ويبههدو أو شههعبة أفءيييهها وأقههم  العههام، ُتظِهههء وجههود ارتالفههان مهمههة بههن الشل

وا  والهههربام  ا ا هههة حتّيههه  ةوا هههها يف ظهههم قيهههود تتعلههه  ابملهههوارد  وابلنظهههء إذ أو جهههودة البلهههداو لههه
__________ 

 املءج  ة ن ، املءف  النامن، اجلدول  (12)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

املن  املدفوعة 0 13 33 256 264 133 207

املعدان واملءكبان واأل   112 118 157 218 264 276 187

ة يان مت ءقة 6 0 41 0 45 69 17

تااليف دعت املشاري  0 0 0 0 120 385 158

ا دمان التعاقدية 7 4 19 3 49 0 0

تااليف دعت املشاري  7 4 19 3 49 0 0

التدريب،  ا يف ذلا س ء املشاركن 7 5 20 6 49 0 0

س ء املوظ ن 4 4 13 0 0 21 49

املوظ وو،  طن فيهت ا ربات االستشاريوو 6 458 6 010 5 328 5 794 5 426 4 693 5 314

األموع 6 603 6 160 5 631 6 280 6 266 5 579 5 931
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اليت تيهوم عليهها ههذ  امليارةهة قهد ال يُعهو ل عليهها  املعلومان املتاامم للء د والو   بياين ةظام 
د حاجهة  اما ،  ها يشه  إذ احلاجهة إذ إدرهال حتنهينان يف فهرتان التخطهي  اليادمهة، فإةه  توجه
 إذ مءاجعة البياين لغءض تعديم ا يمل املوارد فيما بن الشلعب، حنب النءورة 

وكهاو أحههد االعتبههاران املهمههة األرههء  يف حبههح الا هاتة هههو حتديههد مهها إذا كاةههت ةههوات   -19
وةتا   املشاري  نان احل ول عليهها عهن طءيه  وسها م بديلهة أكنهء فعاليهة مهن حيهح التاهاليف  

أو املههوارد البشههءية تنههت أهههت التاههاليف، فههإو بعههت ا يههاران الههيت تنههتأ  أو ُتوضهه   وةظههءا  إذ
االعتبار،  شهيا  مه  اإل هال  الءامه  إذ حتييه  االتنها  علهى  هعيد منظومهة األمهت املتأهدة،  يف

وإعهادة و ع أجزا ه  لوضهعها يف البلهداو املنهتهدطفة  5ه  إضه ات الالمءكزيهة علهى الهربيم  ال ءعه  
هههعبة إذ و  د ة اسهههتخدام التانولوجيههها مهههن أجهههم حتييههه  مااسهههب يف اإلةتاجيهههة  وقهههد حتتهههاج الشل
روابطههههها مهههه  أديههههس أاباب أو تعزيههههز وجودههههها يف أديههههس أاباب مههههن أجههههم حتنههههن ال عاليههههة،  تعزيههههز
طءيههه  مءاعهههاة النههيا  اولههه  وحتنهههن الت اعههم مههه  احلاومهههان واهليئههان اإلقليميهههة األرهههء ،  عههن
الا هههاتة، عهههن طءيهه  احل هههول علهههى ا ههربة ال نيهههة اوليهههة بتاههاليف أقهههم  ومهههن أجهههم حتنههن  ومههن
هههعبطة بعهههت اإلماهههاين الهههيت  ّانهمههها مهههن اتبهههاع املنهههال  ههههذا املنظهههور، توجهههد لهههد  األوةاتهههاد والشل

ا هههها  بوكههههاالن األمههههت املتأههههدة منههههم منظمههههة العمههههم الدوليههههة، الههههيت اضههههطلعت  طههههوان تءمهههه  
التينيههن بههنيلهت مههن امليههء إذ املااتههب الُيطءيههة واإلقليميههة   هه  أةهه  إعههادة ةشههء ارت ا ههييها  إذ

ابلنظههء إذ تءكيهههز األوةاتهههاد علههى البأهههو  وإذ أو أعمالههه  تءتاهههز علههى ميهههء ، فهههإو ا يهههار األول 
لههدود ال ا هههدة  وناههن لألوةاتهههاد أو يعهههاود النظههء يف ههههذ  املنههه لة يف اتريهه  الحههه  إذا حهههد ت 

ر إعادة التيييت  وينطوي ا يار الناين على إمااين يُعتهد  ها فيمها يتعله  تغي ان يف الظءو  ترب 
ابلتعاوو التيء واحلنور االفرتاض  عن طءي  األفءقة الُيطءيهة وههو ريهار ينبغه  استاشهاف  )اةظهء 

 ال ءع "جيت"( 
 وأره ا ، سهل طت بعهت امليهابالن النهوت علههى اال دواجيهة الهيت ناهن  نبهها، منهم وجههود -20

وشعبة التجهارة الدوليهة والنهل   والربام  ا ا ة وأقم البلداو لوا  شعبة أفءيييا بءام  متما لة لد  
 األساسية، وهو ما يش  إذ وجود فء  لتملة لز دة حتيي  التناس  والا اتة 

يههديء فيمهها يبههدو مههوارد   5وعلههى وجهه  اإلُجههال، يتبههن مههن التييههيت أو الههربيم  ال ءعهه   -21
 ة، ر ت وجود فء  إلجءات تعديالن وحتديد األولو ن با ات

 مدى الفعالية -جيم 
ُعء تيييت ال عالية ابلعالقة بن النوات  والنتا  ، منهم التغيه ان يف اللهوا   التنظيميهة ويف  -22

بيئة النياسان ةتيجة  للتعاوو التيء  واةطو  ههذا التييهيت أينها  عهم حبهح ال عاليهة الهيت ك هم  ها 
تيهدل إسههامان تيهوم علهى أوجه  التهآ ر حتهت مظلهة أركهاو عمله  النال هة بغيهة  5الربيم  ال ءعه  

حتيي  أت  ان يف األجم الطويم  وُأجءيت ميارةة متعددة األبعاد للنتا   املتوقعهة والنتها   ال عليهة 
ةظهءة مهوجزة وييدم هذا ال هءع  و(13)5لام يت  ولام مؤشء يف اإلطار املنطي  للربيم  ال ءع  

 على اإل ا ان املتأيية 

__________ 

 املءج  ة ن ، املءف  األول   (13)
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تيدما  كب ا  بش و معظت ةوا   املذكورة  وأعهءب أ هأاب  5وقد أحء  الربيم  ال ءع   -23
امل لأة عن ةظهءة إعابيهة بوجه  عهام فيمها يتعله   نتجهان الهربيم  ال ءعه ، ر هت مالحظهة وجهود 

املنشههوران م يههدة بدرجههة مءت عههةو فيههد ارتالفههان ملأوظههة بههن النههوات  املختل ههة  ووجههد األيبههوو 
(  بيههد أو 4يف املا ههة هههذ  املنتجههان أبهنها إمهها م يههدة أو م يههدة جههدا  )الشههام  80قهّيت أكنههء مههن 

منهههتو  الهههوع  ابملنتجهههان األرهههء  الهههيت يتيأهههها الهههربيم  ال ءعههه  كهههاو أقهههم مهههن ذلههها  وههههذ  
ة يف امليهابالن، ومل ياهن اال اهان أكهدن إذ حهد كبه  مالحظهان أ هأاب امل هلأة املنهج ل

 يوجد ارتال  ملأوظ يف هذا ال دد بن املوظ ن وأ أاب امل لأة ا ارجين 
  4الشام 

  اسب اجمليبني  لى أسئلة الدراسة االستقصائية 5الفائدة املتصوَّرة ملنتجات الربانم  الفر ي 
 )ابلننبة املئوية(

 

األيبهوو تيهديءا  عاليها  للتيهاريء الء ينهية ال هادرة عهن وفيما يتعل   نتجان البأو ، أفءد  -24
يف املا ة منهت قد استخدموا هذ  املنشهوران ووجهدوها م يهدة  75ء من و ف كن5الربيم  ال ءع  

وكههههاو منههههتو  الههههوع   ههههذ  املنشههههوران واسههههتخدامها أدىن مههههن ذلهههها،    (14)هلهههت أو م يههههدة جههههدا  
يعهها ذان  هلة يميه  املنهتعِملن  واألههت مهن ذلها، هو متوق  ، ابلنظء إذ أهنها لينهت ُج كما

، هههههو أو ةنههههبة األيبههههن الههههذين مل عههههدوا التيههههاريء م يههههدة كاةههههت 5مههههن منظههههور الههههربيم  ال ءعهههه  
 يف املا ة  5منخ نة، إذ بلغت 

واست نءن الدراسة االستي ها ية أينها  عهن منهتو  الءضها عهن النهمان املختل هة ذان  -25
يف حالههة " هه   2-ويف إطههار ةطهها  الءضهها، املمتههد مههن   (15)ننههبة إذ البأههو األ يههة البالغههة ابل
يف حالههة "راض   امهها "، كههاو متوسهه  التيييمههان واحههدا  تيءيبهها  بشهه و معظههت  2راض  بتههاات " إذ +

النهههمان ) ههها يف ذلههها االسههههتياللية، وامل هههداقية، والعمههه  التأليلهههه ، والتغطيهههة احلاليهههة، ومههههد  
 هأاب امل هلأة، والتغطيهة اجلغءافيهة(،  ها يوّضه  أو أ هأاب امل هلأة كهاةوا املالتمة ألعمهال أ

راضههن بشههام عههام عههن جههودة البأههو  املنههطل   هها  بههم كههاو األشههخا  الههذين ُأجءيههت معهههت 
 امليابالن أكنء إعابية  يف هذا ال دد 

__________ 

  5املءج  ة ن ، املءف  النامن، الشام   (14)
  6املءج  ة ن ، املءف  النامن، الشام   (15)

املنشوران

موجزان النياسان

األدلةاملباد  التوجيهية و 

املناعدة التينية

التدريب

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

مدرِك ولان ال ينتخدم    مدرك للمنت  استخدم  ولان مل عد  م يدا  
استخدم  ووجد  م يدا   استخدم  ووجد  م يدا  جدا  
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ملتوق عة من وابإلضافة إذ ذلا، طلبت الدراسة االستي ا ية إبدات تيييت بش و األشيات ا -26
البأهههو  الهههيت  ءيهههها ُشهههعبة أفءيييههها وأقهههم البلهههداو لهههوا  والهههربام  ا ا هههة  وكاةهههت أههههت النهههمان 
املوض ههأة ههه أ مههد  املالتمههة للنياسههان، وامل ههداقية، واالسههتياللية، وذُكههء أو اجلاةههب الرتوعهه  

وُوجههههد توافهههه  آرات لههههد  املههههوظ ن وأ ههههأاب   (16)وال ا ههههدة الربيجميههههة  هههها أقههههم النههههمان أ يههههة
امل ههلأة ا ههارجين، فيمهها عههدا مهها يتعلهه  ابلعمهه  التأليلهه ، الههذي اعتُههرب أكنههء أ يههة مههن جاةههب 
أ أاب امل لأة ا ارجين بدرجهة أكهرب مهن املهوظ ن  بيهد أو البهاحنن مهن الشلهعبة قهد أعءبهوا، 

و ن  ا لهة، وههو مها يُهربهن علهى وجهود تطهاب  يف امليابالن ويف مناقشان أفءقة الرتكيهز، عهن أوله
  5اسرتاتيج  فيما يتعل  يودة البأو  املنطلط   ا يف إطار الربيم  ال ءع  

وإذا كههههههاو للمنشههههههوران أو حُتههههههد  فارقهههههها  وأو ُتنهههههههت يف   دة التهههههه   ان، فإةهههههه  يلههههههزم  -27
م  ورسههههت النياسههههان  اسههههتخدامها يف جمموعههههة متنوعههههة مههههن األ ههههءاض، تههههرتاو  بههههن إةشههههات الههههربا

وسههه لت الدراسهههة االستي ههها ية عمههها إذا كهههاو األيبهههوو قهههد اسهههتخدموا املنشهههوران املختل هههة وكيهههف 
 23استخدموهاو وكاةت األوج  الء ينية اليت اسُتخدمت فيها املنشوران ه  وض  النياسان )

يف املا ههههة(،  11يف املا ههههة(، والتخطههههي  ) 16يف املا ههههة(، والتههههدريب ) 20يف املا ههههة(، والبأههههو  )
  (17)يف املا ة( 11والتوعية )

قههد اسههُتخِدمت   5وكشهه ت امليههابالن الههيت ُأجءيههت عههن أو منشههوران الههربيم  ال ءعهه   -28
كمههادة مءجعيههة يف جمموعههة متنوعههة مههن مناقشههان النياسههان  بيههد أةهه  مل ياههن بوسهه  أ ههأاب 

ية اوههد دة الههيت ةتجههت عههن النياسههان أو ييههّدموا سههو  قلههة مههن األمنلههة علههى التغيهه ان النياسههات
ذلهها  وكههاو أحههد األمنلههة امليد مههة هههو تغيهه ان يف سياسههة النههياحة ُأرههذ  هها يف مههاو وال ههومال 

النههياحة يف ردمههة لههو أ 2017"تيءيههء التنميههة االقت ههادية يف أفءيييهها، لعههام عيههب ةشههء منشههور 
نيههة منهههم مؤسنهههة   واشههتملت تيهههاريء مؤسنهههان حبشههامم للجميههه  قهههادر علههى إحهههدا  التأهههولل"

بءوكينغههههز ومءكههههز تورينههههو لالقت ههههادان الناشههههئة علههههى بعههههت األدلههههة املتناقلههههة عههههن إسهههههامان هههههذ  
املنشوران يف املناقشان املتعلية ابلنياسهان، فيهد اسهتخدمت ههذ  التيهاريء التيءيهء املهذكور آة ها  

ل اهليالهههه  لتنههههلي  النههههوت علههههى الاي يههههة الههههيت ناههههن أو ُتنهههههت  هههها النههههياحة يف حتييهههه  التأههههوّ 
أفءيييههها  وأشهههار بعهههت األيبهههن إذ أو تيءيهههءا  يتعلههه  بتينههه  التجهههارة قهههد ُرجههه  إليههه  يف جيبهههوي،  يف
تيءيهههءا  عهههن االسهههتعداد للتجهههارة اإللارتوةيهههة قهههد اسهههُتخدم يف مناقشهههان بشههه و النياسهههان يف  وأو

ي  اهلهاد   وأره ا ، فهإو بوركينا فاسو، وليب  ، والننغال، ويف بعت البلداو الواقعة يف آسيا واو
عدة بلداو، منم ةيبال وتوفالو وفاةواتو، قد اسهتخدمت املهوجزان املتعليهة أبوجه  النهعف الاهاذ 
قءاران فيما يتعل  ابلتخءلج مهن فئهة أقهم البلهداو لهوا   وتبهن  علهى وجه  اإلُجهال، كمها ههو متوق ه ، 

واملهههوجزان املتعليههة أبوجههه   م التجههاريأو الدراسههان اوههددة منهههم الدراسههان التشخي هههية للتاامهه
 النعف، هلا إسهام أكرب يف النتا   املباشءة على  عيد النياسان 

عهدد مهءان و  الستخدام هو عدد عمليان تنزيهم التيهاريء الء ينهيةعلى اويوجد مؤشء آرء  -29
أبة  عءي تنزيلهمها تيءيء أقم البلداو لوا  و تيءيء التنمية االقت ادية يف أفءيييا ويتنت  ااالستشهاد  
كهههاو قهههد   ،2017كهههاةوو األول/دينهههمرب   31 ههه  فألوةاتهههاد  ملوقههه  الشهههبا  لمهههن ا بشهههام شههها  

تيءيهء أقهم البلهداو و التنميهة االقت هادية يف أفءيييها تيءيهءمن  2017-2014جء  تنزيم طبعان 
__________ 

  7املءج  ة ن ، املءف  النامن، الشام   (16)
  8املءج  ة ن ، املءف  النامن، الشام   (17)
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ن البيههاين املنههتياة مههن ابحههح وأظهههء   (18)، علههى التههواومههءة 92 023مههءة و 266 752 لههوا  
من  أل ءاض حبنيةإذ حد ما  خدمت أينا  أو التياريء قد استُ ( Google Scholar)العلم   و م 
علههى إسهههام   هه  مباشههءوالتنميههة، وهههو مؤشههء جيههد العامههة النياسههان  البههاحنن يف جمههاو جاةههب

 مهههءة 13الستشههههاد جهههء  ا ،2018  ويف ةينهههاو/أبءيم انيف مناقشهههان النياسههه ههههذ  التيهههاريء
 تيءيههءبطبعههان مههءان  107و تيءيههء التنميههة االقت ههادية يف أفءيييههامههن  2013-2010طبعههان ب

عههن ال رتتههن  تيءيههء أقههم البلههداو لههوا  وحظيههت طبعههان   2013-2010لل ههرتة  أقههم البلههداو لههوا  
فههرتة طويلههة أترههذ أو االستشهههادان  وابلنظههء إذاستشهههادا  علههى التههواو   57و 27 املنههاظءتن بههه
وأ نههات اسههتخدام هههذ  األرقههام كمعلومههان أساسههية يف التيييمههان املنههتيبلية   فينبغهه  ،حههى تظهههء

ق ههة  283يف  تيءيههء التنميههة االقت ههادية يف أفءيييهها ذُكههء ،2018ةينههاو/أبءيم  - 2014ال ههرتة 
  وبينهههت ةإرباريههه ق هههة 262يف  أقهههم البلهههداو لهههوا   تيءيهههء، كمههها ذُكهههء اإلعهههالم  يف وسههها إرباريهههة 

 ا إحد  الينا  الء ينية الهيت  نالتيييمان النابية ألعمال األوةاتاد أو التوعية والنشء النيئ
كمههههها يتنههههه  مهههههن عهههههدد التنهههههزيالن و   ركهههههن العمهههههم املتعلههههه  ابلبأهههههو ينبغهههه  معاجلتهههههها يف إطهههههار 
 هتههههاج األوةاتههههاد إذو حتنههههينان ملموسههههة يف هههههذا ال ههههدد   ُأجءيههههت ،واإلح ههههاتان اإلعالميههههة

 موا لة البنات على هذا النجا  
  وههو 5الهربيم  ال ءعه  يف إطهار  ركن العمم النهاين املنهطلط  به التعاوو التيء ويشاِّم  -30

ويبلهع ة ههيب شهعبة أفءيييهها وأقهم البلههداو فيمهها يتعله  ابملههوارد البشهءية واملاليههة   ماهوو  ههغ  ةنهبيا  
البالغهههة لتعهههاوو التيهههء لألوةاتهههاد لن يهههان النهههنوية ال مهههنيف املا هههة  9ةنهههبة  لهههوا  والهههربام  ا ا هههة

جميبها  فيه   20ألو  الدراسهة االستي ها يةجدولهة الهءدود علهى  ومل عهء  (19)مليوو دوالر 40 حنو
 "نراضه"يف املا هة  90أكنهء مهن وكهاو  و5الربيم  ال ءع   يف إطارأفادوا أبهنت تليوا تعاوي  تينيا  

التغذيهههة مهه  اسهههتماران  متمشهههيا  م  وكهههاو هههذا اوو التيهههء امليههد  عههن جهههودة التعهه " جهههدا  نراضهه" أو
املشهاركوو يف   هن ف ،علهى سهبيم املنهالو فءي  التييهيت  حبنها اليت و العمم  حلليانالالحية  املءتدة
ومهههد  مالتمتهههها يف أديهههس أاباب ومهههاةيال جهههودة املناقشهههان املعيهههودتن  تهههنالعمهههم اإلقليمي حليههيت
مسان منم لتو  التدريب واملهنية   ّن وا  كما 5من أ م درجان  4.5و حنعطا ها إب وفا د ا

أفنهههم مهههن تلههها  أبو اعتربوههههاأ هههأاب امل هههلأة مهههن جاةهههب شهههاركة املواليهههدرة علهههى االبتاهههار و 
  ا ا ة ابلتعاوو التيء امليد م من جهان أرء  ُتنِهت بتعاوو تيء  ا م

وكش ت امليابالن والبياين املنتمدة من الدراسة االستي ها ية عهن وجهود طلهب قهوي  -31
وأة  يُيي ت أبو ل  قيمة مءت عهة يف املهداوالن  5على التعاوو التيء امليد م يف إطار الربيم  ال ءع  

املتعلية ابلنياسان  وأفاد عدة أ أاب م لأة أبهنت استخدموا هذا التعاوو لغءض وجي  منم 
 يا ة النياسان والتخطي  وتدريب اارءين  وتبن أو هذ  املعلومان ال عءي ُجعهها ب هورة 
منهجية، بيهد أو الدراسهة االستي ها ية وامليهابالن قهد كشه تا عهن وجهود بعهت األمنلهة البهار ة يف 
هذا ال دد  فيد استخدمت إ يوبيا الدراسة التشخي ية للتاامم التجاري إلدراج التجارة ضمن 

اهههوين الء ينهههية  طتهههها الوطنيهههة ا منهههية  واسهههتخدمت أينههها  منظمهههة األمهههت املتأهههدة للتنميهههة امل
ال ههناعية )اليوةيههدو( هههذ  الدراسههة إلةشههات بءيجمههها للشههءاكة الُيطءيههة يف إ يوبيهها، كمهها رجهه  البنهها 
الههدوو إذ هههذ  الدراسههة مههن أجههم وضهه  سياسههات  يف إ يوبيهها  وأّد  مشههءوع مههن مشههاري  اإلطههار 

__________ 

 املءج  ة ن ، املءف  ا امس   (18)
 املءج  ة ن ، املءف  الناب    (19)
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املتاامهم املعهز   يُعهىن بعنههم النأهم وال ل هم احلهار لغههءض الت هديء مهن إ يوبيها إذ أورواب إذ قبههول 
ميههرتط  ميههد م مههن االحتههاد األورويب، تيههوم حاليهها  شههعبة أفءيييهها وأقههم البلههداو لههوا  والههربام  ا ا ههة 

ت هلة ابملؤشهءان اجلغءافيهة إبض ات اللمنان ا تامية علي   وأشارن التيهاريء أينها  إذ املشهاري  امل
وابلااسههافا يف كمبههود  ابعتبارههها قههد ُأشهه  إليههها ك منلههة علههى التغيهه ان يف النياسههان  وةتيجههة  
لإلسهامان املتلي اة، حد  ت كمبود  اسهرتاتيجيتها املتعليهة بتطهويء سالسهم الييمهة، كمها حهّد ت 

كمبود ، على سبيم املنال، جء  ربه  هنْه   امبيا سياسا ا املتعلية بتطويء تنظيت املشاري   ف    
 جديد بش و تنوي  األسوا  يف كمبود  بربيم  لدعت تنمية التجارة 

وكش ت أينا  املشهاوران الهيت ُأجءيهت مه  اجلههان  هاحبة امل هلأة عهن بعهت مهواطن  -32
هه  يف تيههدل التعههاوو التيههء، وال سههيما فيمهها يتعلهه   ابلتعههاوو بشهه و النههعف والتأههد ن الههيت تواجط

مشاري  اإلطار املتاامم املعز    ورأ  بعت أ أاب امل لأة أو شعبة أفءيييها وأقهم البلهداو لهوا  
والهربام  ا ا هة ال تتنهت ابلشه افية وامليهم إذ تياسههت املعلومهان، حهى بشه و امليهادين الهيت تتمتهه  

بتياسهت املهوارد  وأشهار آرهءوو  فيها ُشعب أرء  اب ربة ال نية، وهو ما قد يءجه  إذ أمهور تتعله 
إذ أو التعاوو بشام أفنم فيمها بهن الشلهعب ناهن أو ينهاعد علهى  نهب اال دواجيهة  وأشهار 
شهههههءكات آرهههههءوو، وإو كهههههاةوا راضهههههن عهههههن جهههههودة املنتجهههههان امليد مهههههة، إذ اسهههههتيا هت مهههههن بعهههههت 

ياسهههت املعلومهههان تتمنهههم يف التعهههاوو وت 5التههه ر ان، وحهههددوا ةيهههال ضهههعف يف الهههربيم  ال ءعههه  
 وأشاروا إذ أة  ر ا نان رب  هذ  النيال ابلييود املتعلية ابملوارد 

وأشههار بعههت أ ههأاب امل ههلأة إذ أو مشههاري  التعههاوو التيههء ال ههغ ة ناههن أو  نّههم  -33
مشههالة مهههن وجههههة ةظهههء ال عاليهههة، ةظهههءا  إذ احلجهههت الهههذي ال يا ههه  إلحهههدا  فهههار ، والا هههاتة، 

العمليهههان الب وقءاطيهههة ال تهههزال هههه  ة نهههها بهههدوو تغيههه ، ورحبهههوا ابلتطهههوران الهههيت ابلنظهههء إذ أو 
 حد ت مؤرءا  فيما يتعل  ابستأدا  هْن  موّحد للربام  اإلقليمية 

هههو بنههات توافيههان اارات،  5وركههن العمههم النالههح املنههطلط  بهه  يف إطههار الههربيم  ال ءعهه   -34
   املتوق عهههة لنهههوات  الشهههعبة هههه  أو تهههنعاس التيهههاريء يف ذلههها حتديهههد اليواعهههد  وإحهههد  النتههها  ههها

الء ينههية يف االسههتنتاجان املت هه  عليههها الههيت يعتمههدها جملههس التجههارة والتنميههة  ويف هههذا ال ههدد، 
قارو فءي  التيييت التو يان النياساتية امليد مة يف التياريء ابالسهتنتاجان املت ه  عليهها للمجلهس 

ت، وأظهههءن امليارةههة أو التو ههيان قههد ُوضههعت يف االعتبههار بوجهه  عههام  يف ال ههرتة املشههمولة ابلتييههي
و ولانها 2016و 2014ُتذكء التياريء بشام لدد يف االستنتاجان املت   عليها يف عام   ومل

 2015ذُكءن حتديدا  يف االسهتنتاجان املت ه  عليهها و/أو يف تيهاريء الهدوران املعيهودة يف عهام  
سهتنتاجان املت ه  عليهها للمجلههس أربه  مهن بهن مهس تو ههيان   وقهد اةعانهت يف اال2017و

أ حتءيء قدران  ارة ا دمان يف أفءيييا مهن 2015تيءيء التنمية االقت ادية يف أفءيييا، واردة يف 
  وابملنهم، اةعانهت يف االسهتنتاجان املت ه  عليهها للمجلهس أربه  مهن أجم حتيي  النمهو والتنميهة

  واسُتشههد ابلتيهاريء 2017تيءيء التنمية االقت هادية يف أفءيييها لعهام التو يان النب  الواردة يف 
  وابملنههههم، 2014أينهههها  يف تيههههاريء األمههههن العههههام امليد مههههة إذ اجلمعيههههة العامههههة، ورا ههههة يف عههههام 

أ 2015تيءيهء أقهم البلهداو لهوا  لعهام  يفأشارن الهدورة التن يذيهة للمجلهس إذ التو هيان الهواردة 
، الههيت أكههدن علههى اسههتمءار أ يههة تنميههة اليههدران اإلةتاجيههة والّنهههوض ان الءي يههةحتويههم االقت ههاد

ابلتأهههّول االقت هههادي اهليالههه  يف أقهههم البلهههداو لهههوا   وأرههه ا ، أشهههارن إدارة الشهههؤوو االقت هههادية 
واالجتماعيههة الدوليههة ابألمههت املتأههدة إذ اسههتخدام املههوجزان املتعليههة أبوجهه  النههعف الههيت يعههّدها 

 عند النظء يف من لة التخءي  من فئة أقم البلداو لوا   5م  ال ءع  الربي
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وعلههى وجهه  اإلُجههال، قُهههيِّت عنههد ةيطههة الوسهه ، مههن جاةههب أ ههأاب امل ههلأة الههدارلين  -35
وا ههارجين علههى النههوات، مههد  فعاليههة املنشههوران ههه  والتعههاوو التيههء يف الت ههّدي للتأههد ن الههيت 

 100مههههن أ ههههم  58ظيههههت املنشههههوران بدرجههههة بلغههههت يف املتوسهههه  تعههههرتض التجههههارة والتنميههههة  وح
(  وقههد يبههدو ذلهها مدهشهها  ابلنظههء إذ أو ُجيهه  منتجههان 2)الشههام  53والتعههاوو التيههء بدرجههة 

قد أُعطيت درجة مءت عة، وقهد ناهن ت نه  ذلها بعهدم وجهود تطهاب   5وردمان الربيم  ال ءع  
يحيهههة واملنتجهههان وا هههدمان امليد مهههة يف إطهههار بهههن احتياجهههان أ هههأاب امل هههلأة وتوقّعههها ت مهههن 

مهن الناحيهة األرهء  )اةظهء ال هءع ألهف(  وسهل طت تو هيان أ هأاب امل هلأة  5الربيم  ال ءعه  
املناديهههة بهههز دة فعاليهههة الهههربيم  ال ءعههه  النهههوت علهههى ههههذا اجلاةهههب  واسهههتخدم فءيههه  التييهههيت التأليهههم 

ههههأطاب ال المههههان بغيههههة اسههههتأدا  كتههههاب شهههه ءة لتأليههههم النههههياق  عههههن طءيهههه  املوقهههه  الشههههبا  لنط
وكاةههت   (20)(5التو ههيان النوعيههة، اسههُتخدم بعههد ذلهها لتبويههب الههءدود يههدو   يف جههدول )الشههام 

أكنههء األههاالن املشههمولة ابلتو ههيان الههيت ناههن فيههها للههربيم  ال ءعهه  أو هّنههن أدات  ههه  تطههويء 
يف املا ههههةو وإعههههادة توجيهههه   23يف املا ههههةو والشههههءاكان بننههههبة قههههدرها  25اليههههدران، بننههههبة قههههدرها 

املتعميهههههة يف املا ههههة  وأاتحههههت امليههههابالن مزيههههدا  مههههن الت كيههههدان  13االسههههرتاتيجية، بننههههبة قههههدرها 
وأشههههارن إذ أو املههههوارد اوههههدودة ابالقههههرتاو مهههه  دوران اإلةتههههاج الي هههه ة والتيههههاريء النههههنوية املتعليههههة 

علهى تيهدل دعهت وا   يف  5 واضي  متباينة على ةطا  واس  ه  أمور تييّهد قهدرة الهربيم  ال ءعه  
ء الء ينهية لاه  تُيهدم مهءة  جمال املتابعة  ومل يؤيد بعت أ أاب امل لأة ر ت وت ة تيهدل التيهاري

كههم سههنتن بههدال  مههن مههءة كههم عههام ابلنظههء إذ أو ذلهها قههد يههؤّدي إذ إحههدا  ر ههت يف ميزاةيهههة 
و وكاو أ أاب م لأة آرءوو يؤيدوو النظء يف هذا ا يهار ب هورة جديهة بغيهة 5الربيم  ال ءع  

 عنات بعد  دور املنشوران   دة اليدران من املوارد من أجم تيدل التعاوو التيء إذ الدول األ
  5الشام 

 اسب ردود اجمليبني  لى أسئلة الدراسة االستقصائية  5توصيات التدخُّالت املتعلقة ابلربانم  الفر ي 
 )عدد مءان االستشهاد(

 
__________ 

 املءج  ة ن    (20)
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تطويء اليدران
الشءكان واملشاركة

إعادة توجي  االسرتاتيجية
االت االن

ةشال الدعوة
االهتمام بتلبية احتيجان العمالت
الرتكيز على مواطن اليوة األساسية

ُج  األموال
دعت النياسان

التواجد يف املنطية
إجءات البأو  الدقيية

تدرلالن أرء 
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وخيلههههمل التييههههيت، بعههههد أرههههذ املعلومههههان الههههواردة أعههههال  يف احلنههههباو، إذ أو املنتجههههان  -36
تُعترب ب هورة عامهة ذان جهودة مءت عهة  وةتيجهة  لهذلا،  5الربيم  ال ءع  وا دمان امليد مة من 

قط  هذا الهربيم  ال ءعه  رطهوان واسهعة يف حتييه  النتها   املي هودة  بيهد أو الهربيم  ال ءعه ، 
حتيييا  إلماايت  احليييية يف املءحلة اليادمة، قد يتعهن عليه  أو يعيهد التهوا و إذ حافظهة منتجاته  

 أو  والتعاوو التيء بن الب

 التأثري واالستدامة -دال 
 ها يف  ،األجهم للمنهت يدين بتأيي  فوا د طويلةاألهدا  املتعلية  بلوغإذ  الت   يش   -37

فتشهه  االسههتدامة أمهها  وتعليههة ابلنياسههانحههدو  حتههّوالن مؤسنههية واجتماعيههة وحتههّوالن مذلهها 
 أعمههههالمهههن  مههههتتيهههدم اوهههء   ويت ههههم جهههزت إذ قهههدرة املنهههت يدين علهههى احل هههاظ علههههى منهههار ال

ُشههعبة أفءيييهها وأقههم البلههداو لههوا   بيههد أو  5الههربيم  ال ءعهه  األوةاتههاد ابلبلههداو اوههددة يف واليههة 
 اليت لديها أوج  ق ور هياليهةعلى البلداو  الشعبة الوحيدة اليت لديها تءكيزه   والربام  ا ا ة

  اهتماما  را ا  تتطلب 
إ يوبيها إ ها او هامهاو  -و هء جيبهوي هه  نطية التجارة احلءة الياريهة يف أفءيييها إةشات مو  -38

ُشهههعبة أفءيييههها وأقهههم البلهههداو لهههوا  والهههربام  مل تاهههن و سهههاهت األوةاتهههاد فيهمههها رهههالل فهههرتة التييهههيت  
مهمهة بشه و املؤشهءان  مهدرالنولانهها قهدمت  ،امل اوضان املعنيةالء ينية  ه  الشعبة ا ا ة
يف الشههعبة كمهها شههاركت   ،نطيههة التجههارة احلههءة الياريههة  املتعليههةيف امل اوضههان  أسهههمتفيههة اجلغءا

 -فيمهها يتعلهه   مههء جيبههوي و   إذ الشههعبة الههيت تيههود هههذا العمههمتيههدل املعءفههة واملههدرالن اوليههة 
ههه  أحههد  5الههربيم  ال ءعهه  لتاامههم التجههاري الههيت قادههها لدراسههة التشخي ههية الكاةههت   ،إ يوبيهها

 5واسهههتهم أينههها  الهههربيم  ال ءعههه  يف تن يهههذ املشهههءوع  امليهههد م الء ينهههية للتعهههاوو التيهههء  األشهههاال
والهيت مهن املتوقه   ،األمسهاك يف موريشهيوس وفييهت يم املعنيهة   هايدإطال  مءاكز االمتيها   عملية
 ة اليطاع يف املناط  املعنياملتعلية  ذا دورا  هاما  يف تياست املعءفة   ارسأو 
مءجعيههة  كمهادة  5الهربيم  ال ءعه   حبهو أهنهت اسهتخدموا إذ أ هأاب امل هلأة  وأشهار -39

أ هههأاب امل هههلأة   ههه  أوالتجهههارة والتنميهههة   ميهههداول ههههت اال اههههان والتأهههد ن الناشهههئة يف 
  كمهها أو حههد ت ةتيجههة  هلههذ  البأههو لههددة  اتيةتغهه ان سياسههعلههى مههن تيههدل أمنلههة  وايتمانهه مل

ععهم مهن ال هعب  5 الهربيم  ال ءعه ذ  املعلومهان مهن جاةهب هله عملية ُجْه  مهنظ تذ االفتيار إ
يعاهس وجهود ضهعف  وههو مها ،إ بهاات  مو وقها  به إ ا ان يف هذا ال هدد  للغاية إ بان مد  حتي 

علههى النأههو املشههار إليهه  يف تيييمههان  ،يف  ارسههة اإلدارة اليا مههة علههى النتهها   يف األوةاتههاد أعههت
مههن التو ههيان املتعليههة تشهه  إذ أو كنهه ا  بعههت األدلههة النوعيههة  بيههد أو  للههربيم  ال ءعهه سههابية 

  أعيهاب  هف ،علهى سهبيم املنهالو   (21)اعتمادهها يف سياسهان الهدول األعنهات عءيابلنياسان 
بههدأن إ يوبيهها و امبيهها والنههنغال ومههاو ومو امبيهه   لتاامههم التجههاري،تشخي ههية لدراسههان إعههداد 

إةشههههات مءاكههههز  وأّد رطهههه  التنميههههة الوطنيههههة ا ا ههههة  هههها   ههههلب التجههههارة يف   إدراجيفوالنيجههههء 
  تعللتلههههاباملعلومههههان اإلقليميههههة و  بتياسههههت إذ توليههههد االهتمههههاماالمتيهههها  يف موريشههههيوس وفييههههت يم 

التو هههيان النياسهههاتية قامهههت أةغهههوال وبهههواتو وُجهوريهههة الو الدنيءاطيهههة الشهههعبية بهههدم   ،وابملنهههم

__________ 

  A/73/77والو يية  ،A/71/75اةظء الو يية   (21)
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امليد مههة مههن نههاعدة امل فههإو ،  ويف فههاةواتوتخههءلجلاب ا املتعليههةألوةاتههاد يف اسههرتاتيجيا ة مههن اامليد مهه
مهن احلاومهة مهن طلهب قهد قُهدمت دعمها  ل للتأّول الوطءاألوةاتاد يف  يا ة اسرتاتيجية سلنة 

كمهها أو بلههد مههن أقههم البلههداو لههوا    وضههعيتها كدولههة جزريههة  ههغ ة يميههة بههدال  مههن أجههم اعتبارههها 
غءافيهههة يف ُجهوريهههة الو الدنيءاطيهههة اجلمؤشهههءان لل ا  لتنميهههة اليهههدران يف إ يوبيههها ومشهههءوع مشهههءوعا  
علهههى حتنهههن أدا ههههت يف أسهههوا  ت هههديء الههه  قهههد سهههاعدا املهههزارعن  ، علهههى سهههبيم املنهههال،الشهههعبية

 على التواو  ،وساء النخيم
الطءيههه  عهههن ارت ا هههات  األساسهههية قهههد ضهههم  5وال يهههّدع  التييهههيت أو الهههربيم  ال ءعههه   -40
أة  ُعِهد موارد  بتشتيتها، بم يش  إذ أة  ينبغ  أو يدرك احلاجة إذ ت أي  املنار  فلا   أو

أت ه ان ذان معهىن ولاه  ينهمن ههذا الهربيم  ال ءعه  حتييه   5تاوو ألعمال الربيم  ال ءعه  
 دعهت متابعهة إذ الهدول األعنهات  ةتا   منهتمءة، فإةه  حباجهة إذ ا هيمل الوقهت الاهايف لتيهدل

ور ا كاو من األهت، أو هذا الربيم  ال ءع  ينبغ  أو يعيد ت ميت تياريء  الء ينية بطءييهة تتهي  
قهههدرا  مهههن االسهههتمءارية مههه  التيهههاريء النهههابية، أبو يُهههدرج مهههنال  حتهههدينا  ملوضهههوع )مواضهههي ( التيءيهههء 

ضههي  تههرتاب  فيمها بينههها تءابطهها  أو هه   فمههن شهه و هههذ  النهاب  )التيههاريء النههابية( أو أبو خيتههار موا
االسرتاتيجيان ليس في  أو تنم  للتموجان املرتتبة على اسرتاتيجية هلا أ ء  ّوج  أبو تنتمء 
ل رتة أطهول وأبو ت هم إذ مهد  أبعهد بهم أو تطهّور أينها  بشهام أعمه  اليهدران اليا مهة دارهم 

 من ال  ء بش و كم موضوع جديد  املؤسنة لايال هتاج املوظ وو إذ البدت
وفيمهها يتعلهه  ابالسههتدامة، تشهه  األدلههة املتاحههة إذ أو اليههدرة التينيههة للبلههداو املنههتهدطفة  -41

علههى إةتههاج واسههتخدام عمليههة رسههت النياسههان ابالسههتناد إذ األدلههة قههد حتّنههنت، بيههد أةهه  مل عههء 
رتاض أو هذ  اليهدرة منطليهة ذاتيها   إض ات الطاب  املؤسن  على ذلا ابليدر الذي نان مع  اف

الهههيت حتهههد  مهههءة  5وفنهههال  عهههن ذلههها، فبهههالنظء إذ طبيعهههة كنههه  مهههن تهههدرلالن الهههربيم  ال ءعههه  
واحههدة فيهه ، فههال يبههدو أو االسههتدامة تشههاِّم اعتبههارا  أ ههيال  يف ت ههميت املشههاري   وابإلضههافة إذ 

حتييههه   احهههان يف البلهههداو  يعتمهههد علهههى 2030ذلههها، فبهههالنظء إذ أو  ههها  رطهههة عمهههم عهههام 
 ، فإو احلاجة إذ الدعت املنتمء تبدو واضأة بنهولة 5موض  تءكيز الربيم  ال ءع  

أساسههها  اسهههرتاتيجية ذان أ هههء  هههّوج  وعهههءي وفيههها  هلههها اسهههتخدام  5ويتّبههه  الهههربيم  ال ءعههه   -42
  املوجههان، مهها يُنشههيف البأههو ، الههيت تههدرم يف  ههميت االسههرتاتيجية، ابعتبارههها التهه    الههذي ُهههدِ 

الهههوع  ابلتغيههه ، الهههذي يهههؤّدي بهههدور  إذ الطلهههب علهههى التعهههاوو التيهههء، كمههها تهههؤّدي البأهههو  هههه  
والتعهههاوو التيهههء إذ إ رة مناقشهههان، وإذ قيهههام قواعهههد جديهههدة وتوافههه  آرات جديهههد وإذ سياسههههان 

ّنههن التجههارة والتنميههة يف (  ويف را ههة املطهها ، يُتوق هه  مههن هههذ  التغيهه ان أو حت1جديههدة )الشههام 
البلههداو املنههتهدطفة  بيههد أةهه  علههى العاههس مههن الشلههعب األرههء ، الههيت تُنههت  تيههاريء بشهه و موضههوع 
أساس  واحد منم االستنمار أو اقت هاد املعلومهان، تنهعى شهعبة أفءيييها وأقهم البلهداو لهوا  والهربام  

املنهههتهد  وههههو مههها ينهههت  عنههه  أو  ا ا هههة إذ تغطيهههة طيهههف واسههه  مهههن الينههها  املتعليهههة يمهورهههها
، كاةهههت مواضهههي  2018-2013مواضهههي  منشهههورا ا الء ينهههية تتبهههاين بدرجهههة يُعتهههد  ههها  ويف ال هههرتة 

هههه أ ديناميهههة اليطهههاع ا ههها ، واالسهههتنمار مهههن أجهههم حتييههه  تيءيهههء التنميهههة االقت هههادية يف أفءيييههها 
ويهم التنميهة، والنهياحة، واهلجهءة  ويف التأويل ، والتجارة يف ا دمان، وديناميهان الهديوو و  النمو
هههه أ النمهههو امل هههأوب ابلعمالهههة،  تيءيهههء أقهههم البلهههداو لهههوا  ، كاةهههت مواضهههي  2016-2013ال هههرتة 

، وحتويم االقت ادان الءي ية، واملنار املؤدي إذ التخهءلج  وتوجهد 2015ورطة التنمية ملا بعد عام 
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 الربِكههة ة نههها وإو كاةههت يف قطاعههان خمتل ههة  ههلة عامههة بههن هههذ  املواضههي ، مهها يُنشههيف  ّوجههان يف
ةوعا  ما، بيهد أةه  يوجهد حتهد  يتمنهم يف تعزيهز الهزرت يف ا ها  حتييه  أت ه  دا هت  وههذا أمهء له  وجاهته  
ورا ة يف سيا  لدودية املهوارد الهيت  تلاهها شهعبة أفءيييها وأقهم البلهداو لهوا  والهربام  ا ا هة، الهيت 

إةتاج منتمءة  وقد كشه ت املشهاوران الهيت ُأجءيهت مه  أ هأاب امل هلأة يلزم أو تشارك يف دورة 
أةهه  حههى قبههم ةشههء أي تيءيههء، عههب أو تبههدأ الشههعبة أعماهلهها بشهه و التيءيههء التههاو  وقههد وطضهه  مههن 

 لينت ل  موارد كافية لدعت املتابعة  5امليابالن أو الربيم  ال ءع  
وإو كهاو هيه  أت ه ا  لنوسها ،  5الهربيم  ال ءعه  وعلى وج  اإلُجال، وجد التيييت أو  -43

فنههياوو مههن األ يههة البالغههة حتييهه  تغيهه ان اسههرتاتيجية وبههذل جهههود متوا ههلة مههن أجههم حتييهه  
 املزيد من التجارة والتنمية يف البلداو موض  تءكيز الربيم  ال ءع  

 الشراكات -هاء 
ا  ُجيهه  كيههاين األمهههت املتأههدة   ههه  أو تتنههت الشههءاكان أب يهههة ابلغههة ابلننههبة إذ  ههه -44

الشءاكان ابلغة األ ية لألوةاتاد ب ورة را ة ابلنظء إذ لدودية حنور  يف امليداو  إذ هتاج 
ين املييمن التابعن لألمت املتأدة وشهءكات آرهءين لتوسهي   األوةاتاد إذ العمم م  مااتب املننِّ

 ا  مهن أ هأاب امل هلأة قهد أشهاروا إذ أو تشهايم ةطا  مد  عمله  وإبهءا   هورت   بيهد أو كنه
الشهههءاكان والشهههباان قهههد شهههّام تيليهههد   حتهههد   ابلننهههبة إذ األوةاتهههاد، وقهههد اةعاهههس ذلههها يف 
درجههههان التييههههيت املنخ نههههة املعطههههاة لشههههعبة أفءيييهههها وأقههههم البلههههداو لههههوا  والههههربام  ا ا ههههة يف هههههذا 

ة والتعههاوو فيمهها بههن الوكههاالن  واعرتافهها   ههذا وهههذا ي ههد  علههى العمههم دارههم املؤسنه  (22)ألهالا
التأّدي، اضطلعت مؤرءا  الييادة العليا يف األوةاتاد والشلهعبة بعهدد مهن ا طهوان لتعزيهز التعهاوو 

ههعطب، وامليههرتط  الءامهه  إذ ةشههء  تيءيههء والشههءاكان، منههم إةشههات جلنههة املنشههوران املشههرتكة بههن الشل
ب ورة مشرتكة م  اللجنة االقت ادية ألفءيييا التابعة لألمت املتأهدة،  التنمية االقت ادية يف أفءيييا

ومشههءوع التههدريب يف جمههال التجههارة يف أةغههوال املنههطل  بهه  ب ههورة مشههرتكة مهه  االحتههاد األورويب، 
ورا ة األموعة املشرتكة بن وكاالن األمت املتأدة واملعنيهة ابلتجهارة واليهدران اإلةتاجيهة  فههذ  

وكالهة مييمهة و ه  مييمهة اتبعهة لألمهت املتأهدة،  15ليت ييودها األوةاتاد وتته لف مهن األموعة، ا
ظلههت تشههارك بنشههال يف مبههادرة "توحيههد األدات" عههن طءيهه  تننههي  املشههاركة علههى ال لههُعد الههوطء 

، جزتا  من 2017واإلقليم  والعامل   ويف إطار هذ  األموعة، كاو األوةاتاد، يف أيلول/سبتمرب 
بلدا ، من بينها كن  من أقم البلداو لوا   بيهد  34عمم األمت املتأدة للمناعدة اإللا ية يف أُطء 

 أة  يلزم الييام بعمم ما لتأ يز التعاوو املؤسن  يف هذا ال دد 
هههه  اسهههتعءاض أعمهههال األمهههت املتأهههدة  2017وكاةهههت إحهههد  الينههها  الناشهههئة يف عهههام  -45

 التيءيء املنبط  امليد م من األمن العام يف حزيءاو/يوةي  بشه و على ال عيد اليطءي، ابالستناد إذ
  2030إعهههادة تنظهههيت منظومهههة األمهههت املتأهههدة اإللا يهههة بغيهههة تن يهههذ رطهههة التنميهههة املنهههتدامة لعهههام 

وشههارك األوةاتههاد يف هههذا العمههم عههن طءيهه  جمموعههة األمههت املتأههدة للتنميههة املنههتدامة وُعءضهههت 
الهههدول األعنهههات يف جلنهههة إحاطهههة قهههد مها ي هههب األمهههن العهههام يف تشهههءين الو ييهههة اود  هههة علهههى 

  (23)2017كههههاةوو األول/دينههههمرب   21األول/أكتههههوبء  و ههههدر التيءيههههء النههههاين لألمههههن العههههام يف 
__________ 

  4النامن، الشام ، املءف  TD/B/WP(76)/CRP.2الو يية   (22)
  A/72/684–E/2018/7الو يية   (23)
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الدور املنتيبل  لألوةاتاد علهى أرض الواقه  فهال يهزال يتعهن حتديهد  ابلنظهء إذ أو األوةاتهاد  أما
 2018وقد اعُتمهد يف أ ر/مهايو   (24)وجود لدود يف األفءقة اليطءية ليس ل  ب ورة عامة سو 

اليههءار املتعلهه  إبعههادة تنظههيت منظومههة األمههت املتأههدة اإللا يههة يف سههيا  االسههتعءاض الشههامم الههذي 
عههءي كههم أربهه  سههنوان لنياسههة األةشههطة التن يذيههة الههيت تنههطل   هها منظومههة األمههت املتأههدة مههن 

ياين منظومة األمت املتأدة من أجهم أجم التنمية، وطُلب في  إذ األمن العام أو ييود جهود ك
الُيطءيههة، ينطههوي علههى وجههود  الييهام علههى حنههو تعههاوين إبهههاد جيههم جديههد مههن أفءقههة األمههت املتأههدة

قطههءي ُم ههم ت ر ي هها  قهها ت علههى االحتياجههان، ينبغهه  بنارتههها ابالسههتناد إذ إطههار عمههم األمههت 
ت أداة لتخطي  وتن يهذ أةشهطة األمهت املتأدة للمناعدة اإللا ية م  حتديد وضعها لتاوو ه  أه

   2030املتأدة اإللا ية يف كم بلد، دعما  لتن يذ رطة التنمية املنتدامة لعام 
ورّدد كن  من أ أاب امل لأة أ دات شعور األيبهن علهى الدراسهة االستي ها ية وم هاد   -46

باان وعالقهان وب عهم أو األوةاتاد قهد تنهءر ب عهم عهدم امتالكه  اذاو له  علهى أرض الواقه  وشه
عههدم إجءا هه  مشههاوران  وذكههء الههبعت أةهه  ينبغهه  أو ياههوو دور األوةاتههاد أكنههء بههءو ا  ضههمن أُطههء 
عمههم األمههت املتأههدة للمنههاعدة اإللا يههة لاهه  يههدف  إذ األمههام يههدول أعمههال التجههارة والتنميههة يف 

الءاميهههة إذ  2015م الهههدول األعنهههات  ويف ههههذا ال هههدد، فهههإو مبهههادرة ماتهههب األمهههن العهههام يف عههها
إةشهههات ماتهههب إقليمههه  يف أديهههس أاباب قهههد حييهههت ابل عهههم بعهههت النتههها   اهلامهههة لألوةاتهههاد، منهههم 

يتعل  إبةشات منطيهة التجهارة احلهءة الياريهة  وأشهار أ هأاب م هلأة آرهءوو إذ أو إعهاد وجهود  ما
يادتهه  للمجموعههة مههادي لههن ياههوو أمههءا  ضههءور   إلقامههة شههءاكان ذان وضهه  راسهه   فاألوةاتههاد، بي

املشهههرتكة بهههن وكهههاالن األمهههت املتأهههدة واملعنيهههة ابلتجهههارة واليهههدران اإلةتاجيهههة، يهههءّوج يف واقههه  األمهههء 
املييمهههة و ههه  املييمهههة  كمههها أو للعمليهههان املشهههرتكة الهههيت تنطهههوي علهههى مشهههاركة كهههم مهههن الوكهههاالن 

اعدة اإللا يههة حتيهه  اتنهها  العمليههان املشههرتكة املنههتأدط ة يف سههيا  أُطههء عمههم األمههت املتأههدة للمنهه
النياسان وةتا   على ال عيد اليطءي  وقد عءي يف املنهتيبم   دة تطهويء دور األموعهة املشهرتكة 
بن الوكاالن ابعتبارها آلية مشرتكة بن الوكاالن لالستجابة لإل الحان املتور اة يف إطار مبهادرة 

وعههة املههذكورة ذان أ يههة را ههة يف منههاعدة وسههتاوو األم  (25)"وحههدة العمههم يف األمههت املتأههدة"
منظومة األمت املتأدة يف تعزيز قدرا ا املت لة بتيدل املشورة املتااملة يف جمال النياسان، وكهذلا 
مناعد ا يف حتيي  درجة أكرب من التاامم والرتاب  على ال عيد اليطءي بغية توسي  ةطا  تيهدل 

  (26)لبلداونية للمنظومة أبسءها إذ اا ربة ال 

  5وقد أظهء االستعءاض املاتأل واملشاوران املعيودة م  أ أاب امل لأة أو الربيم  ال ءع   -47
 ههه  أو عهههدة أشهههخا   هههن   (27)كهههاو ذا أدات أفنهههم يف  هههيا ة شهههءاكان مههه  املنهههت يدين املباشهههءين

أُجءيت معهت ميابالن أشاروا إذ أو هذا التعاوو كاو عءي يف معظم  على املنتو  الشخ  ، م  
استنناتان جديءة ابملالحظة منم اإلطار املتاامم املعز   وإعداد الدراسة التشخي ية للتاامم التجاري 

)اليوةيهدو(، وأشههاروا إذ احلاجههة إذ   دة إضهه ات يف إ يوبيها مهه  منظمههة األمهت املتأههدة للتنميههة ال ههناعية 
__________ 

فءييا  قطء  ، منهها سهبعة يف أفءيييها أو يف بلهد مهن أقهم البلهداو لهوا    ه  أو مهوظ   ميهء  15األوةاتاد عنو يف   (24)
 ( /https://undg.org/about/un-country-levelاألوةاتاد هت الذين ننلوة  ب ورة عامة )اةظء الءاب أ 

  22و 19، ال يءتن A/72/684–E/2018/7اةظء الو يية   (25)
 املءج  ة ن    (26)
 ، املءف  النادس TD/B/WP(76)/CRP.2الو يية   (27)
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الطاب  املؤسن  على هذ  الشءاكان  وكاو عءي النظء يف   دة الشءاكان املؤسنية م  كياين من 
بينههها، يف ُجلههة أمههور، اللجنههة االقت ههادية ألفءيييهها التابعههة لألمههت املتأههدة ومنظمههة األمههت املتأههدة للتنميههة 

 و ا كال ا عنواو يف األموعة املشرتكة بن الوكاالن( ال ناعية )اليوةيدو( )
وأشههار أينهها  مطههن ُأجءيههت معهههت ميههابالن إذ عههدة حتههد ن وفههء  فيمهها يتعلهه  إبقامههة  -48

الشههءاكان  أوال ، يههؤّدي التنههافس علههى املههوارد اوههدودة فيمهها بههن الوكههاالن والههربام  املختل ههة إذ 
كان   ةيا ، فء ت أوج  التما هم يف الهوال ن وجمهاالن الرتكيهز ظهور حتد ن يف تعزيز لنية والشءا 

املواضهيعية بهن الوكههاالن والهربام ، فههإو االرتالفهان يف منهتو ن اليههدران والهءرت  االسههرتاتيجية 
وا هههربة ال نيهههة تطهههء  ُجيعهههها حتهههد ن جديهههة ُتنهههِعف التعهههاوو   لنههها ، ال عهههءي بشهههام منهجههه  

ا علههى منههتو  امليههء لتطبييههها علههى املنههتو ن اوليههة والعاههس استننههاا الشههءاكان املنههطلط   هه
 أي   رابعا ، تتنت الشءاكان م  األوسال األكادنية واملؤسنان البأنية واألتمه  املهدين أبهنها 
لدودة وتاوو يف معظمها ذان طاب     رمس   بيد أو ُشعبة أفءيييا وأقهم البلهداو لهوا  والهربام  

سهتعداد لهز دة حتنهن ههذ  الهءواب  بغيهة إدمهاج حبهو  األوةاتهاد لتهدرم يف ا ا ة قد أبدن اال
  لب املناقشان املتعلية ابلنياسان 

وأرههه ا ، فهههإو ماتهههب املمنهههم النهههام  ألقهههم البلهههداو لهههوا  والبلهههداو الناميهههة  ههه  النهههاحلية  -49
نهاول قهدرا  كبه ا  مهن سهطنبول، يتاوالدول اجلزرية ال هغ ة الناميهة، الهذي يهدعت تن يهذ بهءيم  عمهم 

  وهههااتو الوحههداتو التنظيميتههاو هلمهها 5األههاالن املوضههوعية ة نههها الههيت يتناوهلهها الههربيم  ال ءعهه  
ة هس احلجههت تيءيبها   فلههد  األوةاتهاد اليههدرة التينيهة ولانهه  ي تيهء إذ وجههود يُعتهد بهه  يف ةيويههورك، 

ب املمنم النام  بوجود ولانه  ي تيهء وهو أمء ضءوري لز دة أت  ان سياسات و بينما يتمت  مات
م  ذلا إذ اليهدرة التينيهة  وقهد كشهف حتليهم سهياق  لتيهاريء ماتهب املمنهم النهام  عهن وجهود 

، كاو يوجهد تهدارم كبه  2014 ورة خمتلطة فيما يتعل  ابستخدام تياريء األوةاتاد  ف   عام 
اب  أكهههرب ومههه  ذلههها فلهههت ، كهههاو يوجهههد تهههء 2017مث تنهههاقطمل ههههذا التهههدارم بعهههد ذلههها  ويف عهههام 

يُوض   هذا يف تيءيء ماتب املمنم النام   ومن النءوري، على منتو  األوةاتاد، شء  كيهف 
ناههن بدرجههة أفنههم إضهه ات الطههاب  املؤسنهه  علههى أوجهه  التههآ ر هههذ  واسههتغالهلا  بيههد أو التييههيت 

در تالي ههها  خيلهههمل إذ وجهههود دعهههو  ظهههاهءة الوجاههههة م ادهههها أو الهههدول األعنهههات ينبغههه  أو ت ههه
إبجههءات دراسههة تبأههح علههى وجهه  التأديههد، مههن منظههوري الا ههاتة وال عاليههة علههى النههوات، العالقههة 

 وأوج  التآ ر وطءا   العمم بن هذين الاياةن 
ينطههوي علههى إماههاين  5وعلههى وجهه  اإلُجههال، خيلههمل التييههيت إذ أو الههربيم  ال ءعهه   -50

شههءاكان دارههم األوةاتههاد ورارجهه ، بغيههة   دة   هامههة تنههم  لهه  بتنههخ  رربتهه  ال نيههة وتشههايم
 ك اتت  وفعاليت  وأت    واستدامت  

 اقو  اإلنسان واملساواة بني اجلنسني -واو 
أظههههءن و  ههه  املشهههاري  الهههدور اهلهههام لألوةاتهههاد يف إعهههاد الت هههاهت ويف تيويهههة التههه   ان  -51

املختل ههههة للتجههههارة والتنميههههة يف قطاعههههان األتمهههه  املختل ههههة، وجههههء  أتكيههههد هههههذا االعههههرتا  أ نههههات 
امليابالن  وعلى الء ت من هذ  األ ية املءت عة وااللتزام بهدم  منه ليت حيهو  اإلةنهاو واملنهاواة 

 5ن اجلننهههن ضهههمن أعمهههال األوةاتهههاد ويف  هههلب اهتماماتههه  الء ينهههية، فهههإو الهههربيم  ال ءعههه  بههه
واملشاري  املعنية ما  اال ُينيطاو من االعتبار يف ت ميمهما من ليت حيو  اإلةناو واالعتباران 
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اجلننهههاةية  فهههال وجهههود يف كنههه  مهههن األحيهههاو للتألهههيالن املءاعيهههة حليهههو  اإلةنهههاو ولالعتبهههاران 
جلنناةية يف تناوهلا لألوضاع وال إليال هما أولوية وال ملءاعا ما يف التخطي   وقد أد  ذلا إذ ا

احلههد مههن مشههاركة أ ههأاب امل ههلأة املعنيههن املهتمههن حبيههو  اإلةنههاو وابملنههاواة بههن اجلننههن 
اجلننههن الههذين ر هها كههاةوا سينههاعدوو علههى فهههت املنهها م املتعليههة حبيههو  اإلةنههاو وابملنههاواة بههن 

  وهههههذا علههههى الههههء ت مههههن أو 5وعلههههى إيال ههههها أولويههههة يف املشههههاري  ويف أعمههههال الههههربيم  ال ءعهههه  
االعتبهههاران املتعليهههة ابملنهههاواة تهههدرم يف  هههميت أعمهههال األوةاتهههاد بوجههه  عهههام وأعمهههال الهههربيم  

بوجههه  رههها   بيهههد أةههه  ابلنظهههء إذ   دة الطلهههب الهههدارل  وا هههارج  علهههى البأهههو   5ال ءعههه  
عههاوو التيههء اللههذين يتنههاوالو البيههاين و غههءان املعءفههة املت ههلة حبيههو  اإلةنههاو واملنههاواة بههن والت

اجلننهههن، فإةههه  تظههههء إذ حيهههز الوجهههود فيمههها يبهههدو فهههء  جديهههدة يف ههههذا ال هههدد  وعلهههى سهههبيم 
املنال، يبدو أو النبب جز يا  ورات االهتمام مؤرءا  بيطاع م ايد األمساك ههو الء بهة يف منهاعدة 

 الننات والشباب وال ئان اوءومة األرء  املمن لة يف هذا اليطاع بشام    متناسب 
وفيما يتعل  ابلتاافؤ بن اجلننن، تتنت شعبة أفءيييا وأقم البلداو لوا  والربام  ا ا ة  -52

بتمنيههم أفنههم للننههات يف  هه و  موظ يههها مههن ال ئههة ال نيههة وفئههة ا ههدمان العامههة ابمليارةههة مهه  
ألوةاتههههاد كاهههههم، ولاهههههن لهههههيس يف  ههههه و  املنا ههههب اليياديهههههة ووظههههها ف ا هههههربات االستشهههههارين ا

 )اجلدول(  وينبغ  أو تتطل  الشعبة إذ ال ء  اليت تنن  هلا من أجم ت أي  هذا االرتالل 

 متثيا اجلنسني يف مالك املوظفني
 األوةاتاد شعبة أفءيييا وأقم البلداو لوا  والربام  ا ا ة 
 الننات الءجال 

 جمموع  دد املوظفني
 الننات الءجال

 )ابلننبة املئوية( )ابلننبة املئوية(  جمموع  دد املوظفني
 335 34 66 25 40 60 ال ئة ال نية

 149 76 24 7 86 14 فئة ا دمان العامة
 422 41 59 45 20 80 ا ربات االستشاريوو

 906 375 531 77 25 52 جمموع  دد املوظفني

يف فههههت وتعزيهههز اهتمامهههان األمهههت املتأهههدة  5وفيمههها يتعلههه  إبسههههامان الهههربيم  ال ءعههه   -53
درجة، يف  46يتعل  حبيو  اإلةناو واملناواة بن اجلننن، أعطى األيبوو الربيم  ال ءع   فيما

  بيهههد أو املهههوظ ن كهههاةوا أكنهههء اةتيهههادا  بعهههت الشههه ت مهههن أ هههأاب 100املتوسههه ، مهههن أ هههم 
دور أكههرب يف  5امل ههلأة ا ههارجين، وهههو مهها يشهه  ر هها إذ توقّعهها ت أبو ياههوو للههربيم  ال ءعهه  

 االهتمامان املتعلية ابلنهوض حبيو  اإلةناو وابملناواة بن اجلننن 
بغيهههة  5وعلهههى وجههه  اإلُجهههال، فبينمههها ُينهههل ت ابجلههههود الهههيت بهههذهلا األوةاتهههاد والهههربيم  ال ءعههه   -54

مامهههههان املتعليهههههة حبيهههههو  اإلةنهههههاو وابملنهههههاواة بهههههن اجلننهههههن يف البأهههههو  املنهههههطلط   ههههها تعمهههههيت االهت
واملنشههوران ال ههادرة مههؤرءا ، وكههذلا بتعيههن جهههان لتننههي  قنهها  مءاعههاة املنظههور اجلننههاين وحتييهه  
مءاعهههاة التعهههاوو التيهههء لهههذلا )منهههم إقامهههة مشهههءوع بشههه و املؤشهههءان اجلغءافيهههة يف بهههنن اسهههتهد  املهههءأة 

نتجههة والتيههاريء الء ينههية الههيت تههوو اهتمامهها  متزايههدا  لينهها  مءاعههاة املنظههور اجلننههاين(، فههإو التييههيت قههد امل
رلههمل إذ وجههود حاجههة إذ حتنههن ُجهه  البيههاين امل ههن  ة تبعهها  لنههوع اجلههنس والبيههاين املءاعيههة لنههوع 
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وإذ بنهات اليهدران املنهتجيبة اجلنس، إذ جاةب حتنن املنهجيان والتأليالن املءاعيهة لنهوع اجلهنس، 
 العتباران ةوع اجلنس، وبنات شءاكان اسرتاتيجية، وحتيي  التاافؤ بن اجلننن يف األوةاتاد 

 االستنتاجات والتوصيات -اثلثا   
يف حتييههه  هدفههه  املعلهههن  ُينههههت إسههههاما  كبههه ا   5 الهههربيم  ال ءعههه خيلهههمل التييهههيت إذ أو  -55

لتجهههارة بشههه و ا ةاملتمنهههم يف تعزيهههز النياسهههان الوطنيهههة اليا مهههة علهههى األدلهههة وتهههداب  الهههدعت الدوليههه
  وقههد 5 الههربيم  ال ءعه الرتكيههز يف إطهار موضه  والتنميهة االقت هادية واحلههد مهن ال يههء يف البلهداو 

ن الدوليهههة للتأهههد ن الءاهنهههة إذ حتنهههن فعاليهههة االسهههتجااب أّدن أعمهههال ههههذا الهههربيم  ال ءعههه 
  التجارة والتنمية ميداووالناشئة يف 

هههو ذو جههودة عاليههة وو يهه  ال ههلة  5 حييههها الههربيم  ال ءعهه النههوات  الههيت وكههم يتهه  مههن  -56
احلافظههة كاههم  ومهه  ذلهها يلههزم إعههادة تههوا وأ ههأاب امل ههلأة،  وابحتياجههانألوةاتههاد ا بههوال ن

  النال ة العممألمء الذي سيناعد على تعزيز أوج  التآ ر بن أركاو ل احل   دة التعاوو التيء، ا
ابعتبهههار البأهههو  هههه  ، 5 الهههربيم  ال ءعههه نتهجهههها يالهههيت األ هههء التمهههّوج  اسهههرتاتيجية و  -57

أبدوان  ومهه  ذلهها ينبغهه  أو تاههوو م ههأوبة  ، ههه  اسههرتاتيجية سههليمة أساسهها  ، لءكههها األساسهه 
 املطلوب من أجم حتيي  أت  ان دا مة للأ اظ على الزرت  داعمة دورية

وقد حتّننت قدرة البلداو املنتهدطفة على دعت اجلهود املتعلية ابلتجارة والتنمية، ولانها  -58
مل ت ههم بعههد إذ مءحلههة ناههن عنههدها اعتبارههها منطِليههة ذاتيهها   ويف سههيا  رطههة التنميههة املنههتدامة 

 بم حى   دت  ، يش  ذلا إذ ضءورة موا لة الدعت 2030لعام 
يف ااوةههة األرهه ة رطههوان كبهه ة يف ا هها  إقامههة  5وقههد ااههذ األوةاتههاد والههربيم  ال ءعهه   -59

شءاكان وتطويءها، ولان يف ظم االفتيار إذ وجهود لألوةاتهاد يف امليهداو، توجهد حاجهة إذ الييهام 
 دور ا وأت  ان سياسا ما ابملزيد بيدر أكرب بان  فيما يتعل  ابالست ادة من الشءاكان إلبءا  

وتوجهد حاجههة إذ دمه  أعمههال املاتهب اإلقليمهه  أبفءيييها يف شههعبة أفءيييها وأقههم البلههداو  -60
 لوا  والربام  ا ا ة وذلا من أجم   دة الا اتة وال عالية وأوج  التآ ر 

أساس سنوي، فعاال  يف تيدل التياريء عن أةشطت  وةوا   على  5وظم الربيم  ال ءع   -61
ومه  ذلها توجههد حاجهة واضهأة إذ الييههام علهى حنهو منههتظت بء هد ةوا ه  وأت  اتهه  وتيهدل تيههاريء 
عنههها  ويف ظههم عههدم وجههود ةظههام سههليت للء ههد والتييههيت، ال ناههن التأّيهه  مههن النتهها   والتهه   ان 

 ابلدقة املطلوبة 
يهو  اإلةنهاو وابملنهاواة بهن وقد أحء ن الشعبة بعت التيّدم بشه و املنها م املتعليهة حب -62

اجلننن، وم  ذلا توجد حاجة إذ اتباع هْن  لن ن ومنهجه  بشه و حيهو  اإلةنهاو واملنهاواة 
 بن اجلننن يف الربام  اليادمة 

 ويو   التيييت  ا يل أ -63
ُتشهههج   شهههعبة أفءيييههها وأقهههم البلهههداو لهههوا  والهههربام  ا ا هههة علهههى موا هههلة إعهههادة  )أ( 

توا و يف حافظتها وعلى حتنن اسرتاتيجيتها عن طءي    دة الت كيد على التعاوو التيهء حتيي  ال
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ودعهههت املتابعهههة  وينبغههه  أو ُعهههءي األوةاتهههاد تيييمهههها  إلعهههادة النظهههء يف رطههه  العمهههم وامليزاةيههههان 
 وُينت اد من  يف حتديد )إعادة حتديد( خم  ان املوارد فيما بن الشلعطب

هذ  الشعبة اعتباران االستدامة جهزتا  ال يتجهزأ مهن تهدّرال ا،   ينبغ  أو  عم )ب( 
 كما يل أ

بنههات اسههتمءارية مواضههيعية يف جمههال البأههو  واسههتمءارية بءاجميههة يف جمههال التعههاوو  '1'
 التيءو

ضههههههماو إجههههههءات متابعههههههة وحتييهههههه  التههههههآ ر بشههههههام دوري يف التههههههدّرالن املتعليههههههة  '2'
 ابلبأو  والتعاوو التيءو

  األوةاتههاد هههو والشههعبة اسههرتاتيجيان لتههدب  مههوارد رارجههة عههن ينبغهه  أو ينهه )ج( 
 امليزاةية من أجم   دة حافظة التعاوو التيء ابتغات تلبية احتياجان أ أاب امل لأةو

ينبغهه  أو تنهه  إدارة األوةاتههاد والشههعبة رارطههة طءيهه  شههاملة مههن أجههم   دة  )د( 
 الشءاكان والتعاوو على ال عيد املؤسن ، كما يل أ

  دة احلوافز لا  ينعى املوظ وو بنشال إذ حتييه  التعهاوو، دارهم املؤسنهة  '1'
 وم  كياين األمت املتأدة األرء و

إضههه ات الطهههاب  املؤسنههه  علهههى التعهههاوو مههه  وكهههاالن األمهههت املتأهههدة األرهههء   '2'
 وتعزيز هذا التعاووو

األوةاتهاد   دة عدد أفءقة األمت املتأدة اليطءية يف األاالن اليت ينطل  فيهها  '3'
 بعمم أساس و

ينبغهه  أو ينظههء األوةاتههاد يف إةشههات هياههم تنظيمهه  م هه ويف ملاتبهه  يف أديههس  )ه( 
أاباب  وينبغهه  أو يظههم هههذا املاتههب منههؤوال  مباشههءة أمههام ماتههب األمههن العههام وأو ييههدم التيههاريء 

بلههداو لههوا  إليهه ، ولاههن ينبغهه  مهه  ذلهها أو تاههوو لهه  روابهه  أقههو  مهه  مههديء شههعبة أفءيييهها وأقههم ال
 والربام  ا ا ة وأو ينطل   نؤوليان أقو  تتعل  بتيدل التياريء إلي و

ينبغ  أو ُتدرِج هذ  الشهعبة ضهمن أت  ا ها والنتها   الهيت حتييهها ُجه  البيهاين  )و( 
 بشام منهج  عن أت  ا ا وةتا جها املتأيية، كما يل أ

 حتنن قياس النتا   والت   انوحتنن ةظام الء د اليا ت على النتا   من أجم  '1'
 إشءاك الدول األعنات والوكاالن الشءياة يف الء د والتيييتو '2'
 تاليف املوظ ن والشءكات أبدوار ومنؤوليان لددة قا مة على النتا  و  '3'

ينبغهه  أو يزيههد األوةاتههاد هههو والشههعبة مههن جهود هها احلاليههة وأو يُههدجما املنهها م  ) ( 
وابملنهاواة بهن اجلننهن يف تهدّرال ما، بغيهة حتنهن تن يهذ وال ن األمهت املتعلية حبيو  اإلةناو 

 املتأدة والتزاما ا 
    


