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موجز تنفيذي
السيياة  -مين ةيييس مسيا ت ا ن النييات امجلي العيياة والتمالي والت ييا  -قطيا اييا ن
التديييد ميين ااقتايياقاة األمنوياي ي  ،وكواييا دواييا اييفد متزايييد السيييا الوامنييدو ميين الاييا
نفسي ا رييأ أ مت يل البليدا األمنويايي مييا االيحت تواجيا ويدياة وقييوقات اامي ن استفاييا
الا ييد امجتملي ي ا ييدماة الس ييياة ن الت ييا والتنميي ي ااقتا يياقي ويب ييس تاوي ييو "التنميي ي

ااقتااقي ن أمنويايا لتا  :2017السياة ن خدم كو شامد قاق على إةداث الت ول"

الييدو الييذي أفيين أ تلتبييا السييياة ن عمليي التنميي ن أمنويايييا ون الوقييحت الييذي تبي منيييا
الاييا قييد اها النتاجي ي  ،متما ي التفامييد القليم ي وسيياعي و اقا واي ي التنييو ااقتايياقي،
ميا االيحت السييياة ن أمنوياييا تنميو وميين أجيد وسييا تسياأ قيد اة قطييا السيياة امجتملي
على املسا ن النمو الاامد والت ول اهليفل وواي أادا التنمي املستدام  ،يتتا على
أمنويايا اعتمياق سياسياة تتيزا اليووا ي منيميا يا الاطاعياة ،وقمنيا ع لي السيياة األقاليميي ،
وتتزيز السال
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أوالا -مقدمة
 -1أعلنحت األمل املت د سن  2017سن قولي للسياة املستدام من أجد التنميي وقيد
ة ي قطييا السييياة الشيياق لاد تييا علييى ةفييز النمييو ااقتايياقي ميين خييالل خل ي م يوا ن
الاغد وجلب ااستثما وتا يا إقام املايا يا ،مناليالت عين املسيا  ،ن نفيق الوقيحت ،مي
تساأه على الن و املالئل ،ن ةفظ الن ل اليفولوجي والتنو البيولوج ومحاي اليااث الثايان
والن وض تمفا اجملتمتاة امجلي
 -2وأفيين أ تف ييو السييياة موا يات للنم ييو الاييامد والتنمي ي ااقتايياقي املس ييتدام ومن ييذ
تس ييتيناة الا ييو املاه ي  ،تس ي ل الس ييياة ا ييفد متزاي ييد ن ك ييو أمنوياي ييا ون التمال ي والت ييا
وخالل الفا  ،2014-1995ا تفا عدق الوامندين من السيا الدوليا إىل أمنويايا مبتدل  6ن
املائ ي ي ن السي يين وا تفتي ييحت عائي ييداة ي يياق اة السي ييياة نسي ييب  9ن املائ ي ي ن السي يين وا تفي ييا
متوس ي ييي املس ي ييا اة العاليي ي ي للس ي ييياة ن الن ي ييات امجلي ي ي الع ي يياة م ي يين  69ملي ي ييا قوا ن
الفا  1998-1995إىل  166مليا قوا ن الفا  ،2014-2011أي من نسب  6.8ن
املائ ي ي م يين الن ييات امجل ي ي الع يياة ن أمنوياي ييا إىل  8.5ن املائ ي ي و اله ييامن إىل دل ي ي  ،ول ييدة
السييياة أاثييو ميين  21مليييو مييو ن شييغد ن املتييدل ن الفييا  ،2014-2011األمييو الييذي
أثييد نسييب  7.1ن املائ ي ميين عيييا م يوا ن الاييغد ن أمنويايييا واييذا يت ي أ ييناع السييياة ،
علييى مييدف الفييا  ،2014-2011اانييحت تييدعل واةييدات ميين أ ييد اييد  14مييو ن شييغد ون
نفييق الوقييحت ،ا تبطييحت السييياة أيال يات التمييد مبتييزل عيين أج يزاقا ااقتايياق األخييوف ،منتانييحت ميين
تسو اة مالي ابأ وولدة توتواة اجتماعي  -ثاامني وأهوا ات يئي ويوة التا يخ أ البليدا
ا أفن ا أ تتتميد عليى السيياة و يف ا السيبيد الوةييد للايووف مين الفايو أو الطويي الوةييد
لت اي التنمي ااقتااقي املستدام
 -3ومييا اال ييانتو السياسيياة يسييلمو اييد السييياة امجتمل ي علييى الاييتيدين الييو
واليدوة ،واييذا أمييو يينتفق اييفد متزايييد ن أ يو السياسيياة التامي الو نيي والدوليي أمييا علييى
املس ييتوف الت ييامل  ،منا ييد أ ييواة األا ييدا  8و 12و 14م يين أا ييدا التنميي ي املس ييتدام ال ييدو
امجييو ي للسييياة ن خلي م يوا ن الاييغد ،والن ييوض امجل ي الثاامن ي والتنمي ي ااقتايياقي لفيين،
مبا أ السياة تغط عد قطاعاة وتُتتيرب مسيأل شيامل لتيد ،يااة ،منيي تنميي السيياة هليا
تأثأ على التديد من أادا التنمي املستدام من قبيد الفايو والتميد الالئي واملسيائد اننسياني
وتطويو اهليااد األساسي
 -4وعلييى املسييتوف الاييا ي ،تسييلل خط ي ااويياق األمنويا ي لتييا  2063وخط ي عمييد السييياة ن
إ ا الاواا انديد من أجد تنميي أمنوياييا أ يي السيياة ن وويي التنميي ااجتماعيي  -ااقتاياقي
ن أمنويايا وووهلا اهليفل من خالل خل ميوا ن الايغد ،ون ةفيز النميو ن قطاعياة منت ي أخيوف،
ون تا يا القماف من خالل مااا النساقا والاباب ن أناط الاطا
 -5أم ييا عل ييى املس ييتوف القليمي ي من ييي أ ييو السياس يياة التامي ي ن التدي ييد م يين ااو يياقاة
ااقتايياقي القليمي ي  ،مبييا ن دل ي ووتواييول عييا  2012اييأ السييياة ن انماع ي الكائي ي
لل ن ييوب األمنوياي ي  ،واسي يااتي ي تط ييويو الس ييياة ن الس ييوجل املا يياا لا ييوجل أمنوياي ييا وانن ييوب
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األمنويا ي  ،وااط ي الوئيسييي للسييياة املسييتدام للفييا  2023-2013لل يئ ي اوفومي ي الدولي ي
املتني التنمي  ،تسلي الالوقا على أ ي السياة ن قعل التنمي ااجتماعي  -ااقتااقي
 -6وعلى املستوف الو  ،ملت يل البليدا األمنويايي خطيي ئيسيي للتنميي الو نيي تيربا يي
البلد ملستابل ا وودق السياساة واألولوياة الاطاعي املاو  ،مبا يربا أ ي السياة

 -7ويب ييس تاوي ييو "التنميي ي ااقتا يياقي ن أمنوياي ييا لت ييا  :2017الس ييياة ن خدمي ي ك ييو
شييامد قيياق علييى إةييداث الت ييول" الييدو الييذي أفيين أ تلتبييا السييياة ن عملي ي التنمي ي ن

أمنوياييا وجياقا منيييا أ السيياة أفيين أ تفيو موايات للنمييو والتنميي ااقتايياقي الاياملا وأفيين
أ تفمد اسااتي ياة التنمي الوامي إىل تا يا التنويا ااقتااقي والت يول اهليفلي ن سيياجل
السياسيياة التام ي الا ي يي وا يواييز التاويييو علييى تغييأ املنيياو أو علييى جوانييب ويلييا دل ي أ
ا يياتا املس ييألتا ق ييد تناوهلم ييا ا ييد أا ييرب م يين التفا يييد ن املنا ييو اة اوديثي ي الت ييد ا ييأ
الاطا د إ التاوييو يوايز ياألةوف عليى تتزييز اليدو اليذي أفين أ تلتبيا السيياة ن التنميي
ااجتماعيي  -ااقتايياقي  ،والتافيييف ميين و ييأ الفاييو ،والت ييا  ،وتاي يا التفامييد القليمي ،
والت ول اهليفلي ووايايات نمييا ايذه الغايياة ،ا يد ألمنوياييا مين متاني التوائي الوئيسيي الي
وول قو تطويو قطا السياة  ،من قبيد الووا ي الالتيف ا الاطاعاة
 -8والسييياة أف يين أ تف ييو ع ييامالت مس ييا ات اام يات ن التنمي ي ااقتا يياقي لت ييد أس ييباب،
ووديدات ما يل :
للسياة الاد عليى املسيا
(أ)
وةاائد الااق اة؛

إىل ةيد ابيأ ن النيات امجلي العياة والتمالي

(ب) يمفي ي ييا الاطي ي ييا أ ي ي ي يومنو أيال ي ي يات مي ي ييرب ات وجي ي ي يات لعطي ي يياقا األولوي ي ي ي للتنمي ي ي ي
ااجتماعيي ي  -ااقتا يياقي ن أمنوياي ييا والس ييياة قط ييا ث ييوي نس ييبيات م يين ةي ييس مي يوا ن الا ييغد
ويستاد نسبات عالي مين النسياقا واأل فيال ماا ني ميا الاطاعياة األخيوف وعاملييات ،ثيد النسياقا
ييا  60و 70ن املائ ي ميين الاييو التامل ي ن ،ييال السييياة وناييف التيياملا مني ييا يبلغييو ميين
التمو  25عامات أو أقد و التاة ،مني هلا الاد امجتمل على تا يا كو أمشد؛
(ف) مييا تزاي ييد ال ييدخد املت ييا ال ييذي أفيين التا ييو مني ييا ،وم يين مل امل يوا ق اله ييامني
املتاة للامنيا والسفو ،منالالت عن التوملي الي تيدمنا السيفو ألرييواض األعميال الت ا يي  ،أ يب حت
توقتاة السياة إجيا ي ويُنت و أ يتوا د كو عيدق السييا اليدوليا الوامنيدين إىل أمنوياييا مبتاني
لياد إىل  134مليو وامند حبلول عا ( 2030من م السياة التاملي )2016 ،؛
(ق) ن يوات لفييو مت ييل األسييفا الدولي ي التاملي ي تييتل قاخييد منطا ي املسييامنو نفسييا،
ون يوات لفون يا ميين امجتمييد أ توتفييا املييداخيد الاا ي ي املتاة ي ال ي أفيين التاييو مني ييا ،مييا تزايييد
تنام الطبا الوسطى ،مني اناك ،اات أوسا ملزيد ةفز السفو الاا ي واألقاليم ن أمنويايا؛
(ه) للسيياة أياليات الايد علييى تولييد وتوايييا امليداخيد وهلييا رثيا ريييأ مباشيو ابييأ
النسب لل د من الفاو من خالل وا ي أاثو متان ووفز الووا ي املتيني أثيوات مالياعفات أفين أ
يولييد منييامنا اقتايياقي واسييت النطيياجل علييى املسييتوف الييو  ،منال يالت عيين منييو التمييد علييى عييا
املفييا واوييد ميين الفاييو علييى املسييتوف امجل ي ون التديييد ميين البلييدا األمنوياي ي  ،ا ت يزال وا ييي
السييياة مييا دل ي هييتيف وريييأ مسييتغل الاييد الفييان و التيياة ،منييي قييد ات اب يأات ميين الايم ي
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املال ييامن ن قط ييا الس ييياة يس ييت ود علي ييا املس ييتثموو األجان ييب ومن م ييو الوة ييااة ال ييدوليو
وشييوااة الط يأا األجنبي ي  ،ن ةييا أ منييامنا مييدوق مناييي ريالب يات مييا تباييى قاخييد لييد املااييد
وتتوق النفا على الفاواقا و التاة ،مني وسا الووا ي أفن أ يؤقي ،ن عل أمو  ،إىل خلي
املزيد من موا ن الاغد لالتا أمنواق اجملموعاة ن اجملتما والفاواقا والنساقا والاباب؛
(و) تتزيييز السييلل وإقامي التدالي وإ سيياقا املؤسسيياة الواسييا املتيني شييووا أساسييي
لت اي ي أي اي يد م يين أا ييدا التنميي ي ااقتا يياقي وا ييذا ا ييو او ييال ا ييفد واه ييي النس ييب
لألادا داة الال تطويو السياة
 -9ريأ أ مت ل البلدا األمنوياي تواجا ويدياة وقييوقات اامي ن اسيتغالل قيد اايدماة
السييياةي امجتمل ي ن التنمي ي الت ا ي ي وااقتايياقي وي ييد تاويييو التنمي ي ااقتايياقي ن أمنويايييا
لتا  2017إىل وديد اوواجز والتوائ الوئيسيي الي ويول قو ووييو اقياة السيياة امجتملي
ن أمنوياييا للمسيياعد علييى وويييد اقتايياق الاييا ايفلييات ويتاييد تو ييياة سياسيياتي ةييول ايفيي
التغلييب عل ييى تل ي او يواجز والتوائ ي ويوا ييز التاويييو عل ييى الت ييدياة األ ت ي التالي ي ( :أ) تتزي ييز
ال ي ييووا ي ي ييا الاطاع ي يياة؛ (ب) تتزي ي ييز ق ي ييد الس ي ييياة عل ي ييى تاي ي ي يا النم ي ييو األاث ي ييو مشوليي ي ي ؛
(ف) اسييتغالل إمفانيياة السييياة األقاليمي ي ميين خييالل تتمي ي التفامييد القليم ي ؛ (ق) تسيياأ
السياة ألريواض السلل وااستاوا

ثانيا -الرسائ الرئيسية والتوصيات السياساتية
 -10أوات ،يمفا البلدا النامي أ تستغد ةيوي قطا السياة لتا يا الت ول اهليفل
وجزئي يات ،منييي الطلييب القليم ي علييى خييدماة السييياة رخييذ ن التزايييد سييبب ا تفييا املييداخيد
املتاة ي ال ي أفيين التاييو مني ييا واييياق توسييا الطبا ي الوسييطى وإىل جانييب ا تفييا املييداخيد
املتاةي وال ي أفيين التاييو مني ييا ،ميين شييأ وسييا الناييد وتيسييأ اواييول علييى التأش يأاة أ
يافال منالالت عن دل أساس اذا ااجتاه وأدا األمنا ق سبد السفو إىل اايا ف و الهيامن إىل
دل ي منييي أج يزاقا جديييد ميين سييوجل السييياة رخييذ ن التطييو ميين قبيييد السييياة الطبي ي  ،وال ي
أفيين أ تيومنو الييزخل الييالا لتطييويو ايااييد الوعايي الاي ي وااسييتثما مني ييا ،امييا اييو اوييال ن
ريانييا ومو يايييوس ،وني أيييا وقطييا السييياة ن أمنويايييا ةيييوي و الييا للطلييب إىل ةييد ابييأ
و التياة منينيا يتطليب تيد اليدعل اوفيوم ايواا ميا الاطيا اايا إدا ميا أ ييد هليذا الاطيا
أ يابي أاثو قد على املنامنس وأ يتطو وجلب ااستثما ااا اواا ما ويد الدول
ملتان ااختناقاة الاطاعي وتيسأ و ول املسامنوين انويا وتومنأ البىن الت تي األساسي والييد
التامل املااو  ،ال ا أمو ستتطلب إقماف الاطا ن خطي التنمي الو ني ون اجملموعاة امجلي
املتني واوفوماة وان اة امجلي سيفو هلا قو ةيوي تلتبا
 -11وأف يين أ تب ييدأ اوفوم يياة التالي ييد م يين الجي يواقااة البأوقوا يي ي ووس ييا تفنولوجي ييا
املتلوميياة وااتاييااة ،واألميين ،والبييىن الت تيي ريييأ املتطييو مبييا منيييا الففايي ن ،ييااة الوعايي
الا ي ي وااطييوا انوي ي والناييد وأفيين ت يومنأ الييدعل ن األجييد الطويييد للاطييا ااييا امجل ي
لتاغيد الفناقجل والتنامنق ما سالسد الفناقجل الدولي املوجوق ن البلد وأفن تا يا املاا يا
املايياا ييا الاييوااة امجلي ي والواييااة الدولي ي لتاييغيد الفنيياقجل حبيييس تتييألف ملفي ي الفنيياقجل
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وإقا هييا ميين مييزي ميين أس املييال امجل ي واألجن ي ومن مييو الييوةالة امجليييو يمفييا ل ت يومنأ
خ ييدماة او ييز إلفاونيي يات حبي ييس يتس ييىن للس يييا شي يواقا الت ييذااو و،موع يياة اا ييدماة ااا ي ي
املااد مباشو من املو قين امجليا عوهات عن شوائ ا عن وي من م اليوةالة اليدوليا (أي
أ دل ي يولييد مالييمونات ملي يات أاييرب ن سالسييد الايييل السييياةي ) وي يومنو قطييا السييياة سييبيالت
واعييدات وفييز يياق اة ااييدماة النسييب للتديييد ميين البلييدا األمنوياي ي ا يزقا ميين اس يااتي ياة
تنويييا اقتايياقاها ولالسييتثما اة ن اهليااييد األساسييي داة الاييل السييياة رثييا اام ي علييى
التمالي منماييا يا الفنيياقجل واملطييا اة والطوقيياة وماييا يا البنيياقا األوسييا يمفا ييا أ تيومنو منو يات
للمزيييد ميين األناييط الفثيف ي التمال ي ميين خييالل شا سيياة املا ياياة التام ي املباشييو و اييفد
خا منينا ةيثما اانحت السياة الويفيي سيائد ومي أمفين اسيتادا أنايط البنياقا مليواق مليي ،
مني للتفنولوجياة امجلي واملؤسساة امجلي الايغأ او يل قيد متملي أايرب فثيأ عليى تولييد
التمال ي و املث ييد منين ييا وإ اان ييحت الس ييياة نا ييا ات اثي ييف ااس ييتادا للي ييد التامل ي إا أ إقا
النفاياة ،ال رخو م مد (وريأ شول مبا منيا الففايي ) ولفنيا ةييوي ،وا سييما عنيد التففيأ ن
تطويو سوجل السياة انمااأي أو املواعي للبيئ
 -12ثانييات ،يمفييا البلييدا أ رفييد تسييوب قطييا السييياة إىل ااييا ف عيين ويي تاي يا
تنويا ااقتااق وتطويو وا ي متين منيما ا الاطاعاة أمو ةييوي لاليما السييطو أاثيو عليى
إنف يياجل الس يييا  -وا ييذا عنا ييو أساسي ي ن تيس ييأ نا ييد املن ييامنا ااقتا يياقي املتأتيي ي م يين الاط ييا
للم تمتاة امجلي  ،إد تستمد الدخد من منو التمالي واملايا يا الت ا يي مبيا يسي ل ن وسيا
أسييباب التيييحل واوييد ميين الفاييو ويوجييد اييفد واهييي ،ييال للبلييدا األمنوياي ي لتسيياأ وا ييي
السييياة منيمييا ييا الاطاعيياة لييدعل تطييويو الاييناعاة الايياق علييى البايياقا ن املواةييد األولي ي ،
ودلي ليييق مناييي ن قطييا ااييدماة وإكييا أياليات ن الز اعي ون تييد قطاعيياة التايينيا ون يوات
لد ج التباين مني اناك ةاج إىل مواعا الووا ي ا الاطاعاة ن السيياة للسيياقاة الاطويي
والسياقاة على مسيتوف الاطاعياة ون ةيا أ نيي امليدخالة  -املاوجياة لسلسيل الايمي
تييؤثو ن الييووا ي ييا الاطاعيياة والسييياة  ،منييي وهييا إ ييا سياسييا ايياق ي ييد أم يوات ةيوي يات
لتاي ي يا تنوي ييا ااقتا يياق والتم ييوين امجلي ي وتاي ي يا إه ييامن الايمي ي امجليي ي ومث ييد ا ييذا ال ييا
السياس ييا م يين ش ييأنا أ يوا ييز عل ييى منتاليي ي ااسي يااتي ياة الو نيي ي الاائمي ي ( النس ييب للت ييا
والتمويد وااستثما والتفنولوجيا وخل موا ن الاغد) لتاي يا النميو ااقتاياقي اليذي يتتميد
جزئيي ي يات عل ي ييى ااس ي ييتثما املتت ي ييدق الاطاع ي يياة والن ي ييوض التفنولوجي ي ييا عل ي ييى املس ي ييتوف ال ي ييو
وااسيتثما املنيت ايو أياليات ةييوي ل يدمنا ع لي النميو وخلي ميوا ن الايغد واا تفيا والت يا
وامييا و ق إ يواا دل ي ن تاويييو األونفتيياق ( 2016أ) ،دتيياف األمييو إىل التمويييد اييفد ةيييوي
لتزويييد الاييوااة يوأس املييال الييذي وتاجييا لنمائ ييا وتيسييأ ااسييتثما اة ااا ي والتامي ن البييىن
الت تيي واملاييانا واملتييداة للتاي يا علييى املزيييد مين املنامنسي وامييا اةييظ دلي األونفتيياق منييي
لييوم مسييتوياة التنمي ي الالام ي لت اي ي أاييدا التنمي ي املسييتدام وأاييدا خط ي عمييد الاييا
املتف علي ا لألجد الطويد لتا  2063سيتطلب إجواقااة من جانب عييا الايوااقا ن التنميي
متات ن شواا عاملي منتتا من أجد التنمي املستدام (األونفتاق 2016ب)
 -13ثالث يات ،أف يين أ تس يياال الس ييياة ن ك ييو أاث ييو مش ييوات إدا م ييا ُوه ييا ال ييا السياس ييا
املالئل ومتان الفاو تتطلب الن وض التمد الالئ ن ااقتااق الومس ورييأ الومسي عليى ةيد
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سيواقا وأفيين أ تيومنو السيياة منو يات للفايواقا مبييا أ يا قطييا اثيييف ااسيتادا لليييد التاملي وميين
امجتمد جدات أ يتوق النفاجل مني ا النفا عليى الفايواقا و الهيامن إىل دلي  ،منيي املنيا الويفيي
ال يااز مني ا مت ل اجملموعاة الفاأ هلا ميز ماا ني ن جليب السيياة  ،دلي أ امجلييا مين
امجتمييد أ يفون يوا ن وهييا يسييمي هلييل ت يومنأ املنت يياة السييياةي الاييتبي ميين قبيييد املوسييياى
والاييناعاة التاليديي والييوةالة والييووا ي ييا اجملموعيياة امجليي واملييو قين ا ييد ميين تاي يت ا
من أجد إقماف الفاواقا ن سلسل قيل السياة على حنو أمنالد
 -14والبطال ن يفو الايباب مبتيس قلي ةييوي رخيو ،دلي أ أمنوياييا تتيد نسيب ابيأ
من السفا والسياة تلتب قو ات ااميات ن تولييد ميوا ن الايتد للايباب ،وليو أ ويديات ئيسييات
النسييب للاطييا يتمثييد ن مواقام ي التتليييل وامل ييا اة لييدف الاييباب مييا م يوا ن الاييغد املتاة ي
و ذل ج وق ناط لتتزيز مدا س السياة والالييامن سييزيد مين قا ليي التوظييف ن ايذا الاطيا ،
وسييفو دلي ن نفييق الوقيحت مييؤثوات خا جييات إجيا ييات أل ي اب التمييد ن ،ييال السييياة الييذين
ريالب يات مييا يسييتوعبو تفيياليف تييد يب املييوظفا وميين شييأ اريياد تييدا أ إهييامني لتا ي يا مزيييد
التد يب على امل ا اة امل ني  ،من قبيد خمططاة التد ب ريأ الومس  ،أ يتزا اذه التدا أ
 -15ولدف النسياقا نزعي إىل املاياا ايفد رييأ متناسيب ن أاثيو األنايط اااشي وأقل يا
أج ييوات ويي يواج ن ييي يزات عموقيي يات وا مس يياوا ن األج ييو و ييي يزات وقلي ي من ييو للو ييول إىل التموي ييد
والتتليل ريأ أ النساقا الناشطاة ن السياة يبدو أ ن يواج ن أقد تا ات شا يواج نا ن أي
قطييا رخييو والنسيياقا ييدو ان يسييا ن مبنييامنا ابييأ للسييياة نفس ي ا  -إد أ التا ي يا الناييي
ملايياا النيياث ن السييياة أفيين أ دسيين تنويييا املنتييوف السييياة ودم ي الثاامنيياة والبيئيياة
امجلي ومااا املوأ أفن ةفزاا عن وي تيومنأ التيد يب ولزيياق منيو اختييا ميوا ن الايغد
املتاة ي للم يوأ وة وظ ييا ن الاقي ي  ،وعيين وي ي وسييا ظييوو التمييد للن ييوض ومنيياه امل يوأ ن
املنا ب األقىن ق ج و و مباق املوأ ن املاا يا ا د أيالات من تا يت ا مين أجيد وسيا
تساأ م ا اهن والن وض اا تفا ن الاطا والنمو
 -16ا تي يات ،جي ييب أ يوا ييز الا يياق األمنا قي ي عل ييى تتزي ييز تنميي ي الس ييياة الاا يي ي واألقاليميي ي
منالسيياة األقاليميي ن أمنويايييا رخيذ ن اا تفيا واي تتييي منو يات لتنويييا ااقتاياق والايياق اة،
إدا مييا ااع ياا اييد ها امجتمل ي علييى مسييتوف اجملموع ي ااقتايياقي القليمي ي وعلييى الاييتيد
الييو وميين شييأ البلييدا األمنوياي ي أ تسييتفيد إدا أةييواة تاييدمات اب يأات راييو ةوي ي تناييد
األش يياا وووي ييو خ ييدماة النا ييد ان ييوي وا ييذا م يين ش ييأنا أ ييس ييو مزي ييد من ييو الو ييول إىل
الوج يياة الس ييياةي وي ييدمنا ق ييد ها عل ييى املنامنس ي ا يياة ماا ييد ويتطل ييب دلي ي أيال يات م يين
اجملموعاة ااقتااقي القليمي والبلدا التاطيي على حن ٍو شامد هلذا الفو من منوو السياة
ومييا تاييد املفاوهيياة ميين أجييد إقام ي منطا ي جتا ي ي قا ي ي ةييو منيمييا يتتل ي السييلا وااييدماة،
يتتا على اوفوماة أ تالمن إيالقا ااتما خا للسياة  ،دل أ ا ثد اوا األارب من
اق اة جتا أمنويايا ن ،ال اادماة وإدا ما أ يد للسياة أ تساعد ن اياق ةا أمنويايا
م ي يين الت ي ييا التاملي ي ي ي ن الس ي ييلا واا ي ييدماة ،ام ي ييا ا ي ييو مت ي ييوخى ن خط ي ي ي ااو ي يياق األمنويا ي ي ي
لتا  ،2063منينا ا د مين اسيتنباا سياسياة إقليميي متفاملي ن ،يال السيياة تنفيذ طوياي
منسييا عييرب عيييا ااويياقاة ااقتايياقي القليمي ي  ،وإقام ي مفييد سييياة قييا ي لوهييا متييايأ
اادماة وتنسي األ و الداعم ا املنيا لاليما وسيا قيد أمنوياييا عليى املنامنسي ن جتيا
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السياة التامليي وأفين أ يايمد دلي أياليات منت ياة جدييد موج ي عليى وجيا الت دييد إىل
السييوجل األمنوياي ي * وإع يياات منييي دل ي م يين شييأنا أ يتطل ييب و ييوات ن الاايييز لوه ييا مزي ييد م يين
التاديد على أ ي السيا األمنا ق وأدواق ل
 -17خامسيات ،التتيياو القليمي ن متاني األاميياة ةيييوي للنمييو ن قطييا السييياة ووفييظ
السلل وللتادي للماا و داة الايل تيد ااسيتاوا السياسي  ،يتتيا عليى البليدا اسيتنباا
إج ي يواقااة ش ي ييامل متت ي ييدق ان ي يياة ي يياةب املا ي ييل للتاط ي يييي وإقا األام ي يياة (م ي يين قبي ي ييد
الجواقااة األمني املايدق يالاوب مين األمياان السيياةي وتيوامنو ميةوف رمني للسييا ) و املثيد،
وت يياف البل ييدا إىل إق اف الس ييياة ن خطط ييا الو نيي ي لقا الفي يوا ث م يين خ ييالل املؤسس يياة
الو ني والقليمي املناسب إدا ما أُ يد لل وق الواميي إىل تناييي الاطيا تيد األامياة (ميثالت مين
خييالل ويييد اهليااييد األساسييي ومبيياق اة التسييوي انديييد ) أ تُفلييد الن ييا وانيياك مييدعا
لزياق ان وق القليمي هبد واي السلل ،دل أ رثيا ااهيطوا اة السياسيي عليى السيياة
أفن أ تفو هلا رثيا رييأ مباشيو عليى اويدوق ،وا سييما ةيثميا يُتتيرب ليد ميا جيزقاات مين خيي
سأ ةل عا واستبدال السيا لبلد مااد ةخو
 -18ساقسات ،جيب أ تستمو أمنويايا ن الن وض مبستوياة ااستثما ن قطيا السيياة إدا
ميا أ اقة وايي أايدا اسيااتي ي السيياة األمنويايي ن خطي عيا  2063وااوياق األمنوياي
والاي يواا اندي ييد م يين أج ييد تنميي ي أمنوياي ييا يتتي يربا الس ييياة  ،يياات م يين اجمل ييااة داة األولويي ي
للت ييول ااقتايياقي ون عييا  ،2004اعتمييدة أمنويايييا خطي عمييد السييياة للايواا انديييد
من أجد تنمي أمنويايا ،ال ا إ ا لتا يا السياة املستدام عليى الايا ون وقيحت اةي ،
ن خط ي ي تنفيي ييذ السي يينواة التاي ييو األوىل للفي ييا  2023-2014مي يين خط ي ي ااوي يياق األمنويا ي ي
لت ييا  ،2063و ق ال يينل عل ييى التنفي ييذ الفام ييد اس يااتي ي الس ييياة األمنوياي ي وإنا يياقا من م ي
أمنوياي ي للسييياة  ،هبييد ماليياعف مسييا الت ييا ن النييات امجل ي العيياة عل يى أقييد تاييديو
األ قييا اواياي ي ن الفييا ميين  2014إىل  2023ون يوات لفييو مسييا السييياة العالي ي ن
الني ي ييات امجل ي ي ي العي ي يياة ا تفتي ي ييحت مي ي يين  6.1ن املائ ي ي ي ن عي ي ييا  1995إىل  8.3ن املائ ي ي ي ن
عا  ،2015تيد أ لغيحت د و و يلحت إىل  9.9ن املائي ن عيا  ،2007سييفو مين ياب
الت ييدي وايي اهلييد املناييوق حبلييول عييا  2023وهبييذا املتييدل ،سييي تاف قطييا السييياة إىل
النميو ييوتأ أسييو فثييأ ميين وتيأ كييو النييات امجلي العيياة و ايفد أسييو شييا اييا عليييا اوييال
قبد األام املالي التاملي والتو يياة اليوا ق ن ايذا التاوييو تومي إىل املسيا ن وايي أايدا
اسااتي ي أمنوياي للسياة ن إ ا خط عا 2063
 -19وأخ يأات ،انيياك ةاج ي مل ي ملتان ي نييد البيانيياة عيين السييياة وأفيين الايييا ييذل
ا زقا من ان وق املتوا ل لت سا عا يانياة ااقتاياق الفلي واوفومياة وتياف ،التتياو
ما الاوااقا ن التنمي  ،إىل وها وتنفيذ أساليب منتال نما البياناة السياةي مين أجيد التايييل
الييدقي ملسييا الاطييا ن التنميي ااجتماعيي وااقتايياقي لفيين التديييد ميين البلييدا تواجييا ،ن
الوقحت اواهو ،نااات ةاقات ن الةااقااة السياسي املتتلاي السيياة وانياك قيد هيئيد مين
املتلوماة ةول ايفي مسا خمتلف التنا و املفوني لاطيا السيياة ن تأثأايا إعياات ،وتواييا

__________

*

GE.17-10916

ان ييو تاوي ييو التنميي ي ااقتا يياقي ن أمنوياي ييا لت ييا  :2017الس ييياة ن خدمي ي ك ييو ش ييامد ق يياق عل ييى إة ييداث
الت ول ،الفاال  2و4
7

TD/B/64/2

مثييد اييذه ا ثييا أو الطويا ي ال ي أفيين هبييا اييياق اييذه ا ثييا ون يوات للفييل اهلائييد ميين البيانيياة
الالام ي لتاييييل ا ثييا العالي ي علييى التييوض والطلييب ،ي ييد ميين يياب الت ييدي توايييا البيانيياة
املتاة ي اييفد منتييال لتاي ييل ايييف أ األثييو ااقتايياقي تلييف يياختال نييو السييائي أو نييو
السييياة أو ايفييد الاطييا وانيياك نييد ن البيانيياة املتاة ي اييأ األناييط السييياةي املايينف
حبسب نيو انينق ،وقلي اسي ن قيياس تيدمنااة جتيا السيياة عيرب اويدوق (واي منئي منوعيي
من سيا األعميال) عليى الايا وجزئييات منيي الايياس اليدقي ثيا ولييد سياسي السيياة متتثيو
أيال يات أل الاطييا ليييق مييدقات ااييناع ن اوسييا اة ااقتايياقي النمودجي ي واييذا يييربا ةاج ي
اوفوميياة إىل وسييا البيانيياة ميين أجييد تتزيييز الت ليييد الفمي وااقتايياقي للسياسيياة التامي
ن الاطا
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