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 مجلس التجارة والتنمية 
 الدورة الرابعة والستون

  2017أيلول/سبتمرب  22-11جنيف، 
 من جدول األعمال  6البند 

التنمية االقتصادية في أفريقيا: السياحة في خدمة نمو شاام  قاادر ىلا    
 إحداث التحول 

 استعراض ىام   

 تنفيذي موجز  
قطيا  اييا  ن  -مين ةيييس مسيا ت ا ن النييات  امجلي  العيياة والتمالي  والت ييا    -السيياة  

التدييييد مييين ااقتاييياقاة األمنويايييي ، وكوايييا دوايييا  ايييفد متزاييييد السييييا  الوامنيييدو  مييين الايييا   
نفسي ا  رييأ أ  مت يل البليدا  األمنويايي  مييا االيحت تواجيا ويدياة وقييوقات اامي  ن استفاييا  

التنميييي  "تاوييييو امجتملييي  ايييدماة السيييياة  ن الت يييا   والتنميييي  ااقتاييياقي   ويب يييس الايييد   
 "الت ول: السياة  ن خدم  كو شامد قاق  على إةداث 2017ااقتااقي  ن أمنويايا لتا  

الييدو  الييذي أفيين أ  تلتبييا السييياة  ن عملييي  التنمييي  ن أمنويايييا  ون الوقييحت الييذي تبيي  منيييا 
ا النتاجيييي ، متماييي  التفاميييد القليمييي  وسييياعي  و اقا وايييي  التنيييو  ااقتاييياقي، الايييا   قيييد اه

االيحت السييياة  ن أمنوياييا تنميو  وميين أجيد وسييا تسياأ قيد اة قطييا  السيياة  امجتمليي   ميا
على املسا   ن النمو الاامد والت ول اهليفل  وواي  أادا  التنمي  املستدام ، يتتا على 

سياسياة تتيزا اليووا ي منيميا  يا الاطاعياة، وقمنيا ع لي  السيياة  األقاليميي ، أمنويايا اعتمياق 
 وتتزيز السال   
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 مقدمة -أوالا  

سن  قولي  للسياة  املستدام  من أجد التنميي   وقيد  2017األمل املت د  سن  أعلنحت  -1
ة ييي  قطيييا  السيييياة   الشييياق  لاد تيييا عليييى ةفيييز النميييو ااقتاييياقي مييين خيييالل خلييي  ميييوا ن 
الاغد وجلب ااستثما  وتا يا إقام  املايا يا، مناليالت عين املسيا  ، ن نفيق الوقيحت، مي    

ن ةفظ الن ل اليفولوجي  والتنو  البيولوج  ومحاي  اليااث الثايان تساأه على الن و املالئل، 
 والن وض  تمفا اجملتمتاة امجلي   

وأفييين أ  تفيييو  السيييياة  موايييات للنميييو الايييامد والتنميييي  ااقتاييياقي  املسيييتدام   ومنيييذ  -2
الت يييا    تسيييتيناة الايييو  املاهييي ، تسييي ل السيييياة   ايييفد متزاييييد ن كيييو أمنوياييييا ون التمالييي  و 

ن  6ن من السيا  الدوليا إىل أمنويايا مبتدل ي، ا تفا عدق الوامند2014-1995 وخالل الفا 
ن املائييييي  ن السييييين   وا تفيييييا  9املائييييي  ن السييييين  وا تفتيييييحت عائيييييداة  ييييياق اة السيييييياة   نسيييييب  

مليييييييا  قوا  ن  69املسيييييا اة العالييييييي  للسيييييياة  ن النيييييات  امجليييييي  العييييياة مييييين  متوسيييييي
ن  6.8، أي من نسب  2014-2011مليا  قوا  ن الفا   166إىل  1998-1995 الفا 

ن املائيييي   و الهييييامن  إىل دليييي ، ول ييييدة  8.5املائيييي  ميييين النييييات  امجليييي  العيييياة ن أمنويايييييا إىل 
، األمييو الييذي 2014-2011مليييو  مييو ن شييغد ن املتييدل ن الفييا   21السييياة  أاثييو ميين 

املائيي  ميين عيييا مييوا ن الاييغد ن أمنويايييا  واييذا يتيي  أ   ييناع  السييياة ،  ن 7.1أثييد نسييب  
مييو ن شييغد  ون  14، اانييحت تييدعل واةييدات ميين أ ييد اييد 2014-2011علييى مييدف الفييا  

نفييق الوقييحت، ا تبطييحت السييياة  أيالييات  التمييد مبتييزل عيين أجييزاقا ااقتايياق األخييوف، منتانييحت ميين 
ثاامني  وأهوا ات  يئي   ويوة  التا يخ  أ  البليدا   -ي  تسو اة مالي  ابأ  وولدة توتواة اجتماع

أفن ا أ  تتتميد عليى السيياة   و يف ا السيبيد الوةييد للايووف مين الفايو أو الطويي  الوةييد  ا
 لت اي  التنمي  ااقتااقي  املستدام  

وميييا اال  يييانتو السياسييياة يسيييلمو   ايييد   السيييياة  امجتملييي  عليييى الايييتيدين اليييو    -3
وة، واييذا أمييو يينتفق  اييفد متزايييد ن أ يو السياسيياة التاميي  الو نيي  والدولييي   أمييا علييى واليد

ميييين أاييييدا  التنمييييي  املسييييتدام  الييييدو   14و 12و 8املسييييتوف التييييامل ، مناييييد أ ييييواة األاييييدا  
 ،   امجييو ي للسييياة  ن خليي  مييوا ن الاييغد، والن ييوض امجليي   الثاامنيي  والتنمييي  ااقتايياقي   لفيين

ة  تغط  عد  قطاعاة وتُتتيرب مسيأل  شيامل  لتيد  ،يااة، منيي  تنميي  السيياة  هليا مبا أ  السيا
تأثأ على التديد من أادا  التنمي  املستدام  من قبيد الفايو والتميد الالئي  واملسيائد اننسياني  

 وتطويو اهليااد األساسي  
مييد السييياة  ن وخطيي  ع 2063وعلييى املسييتوف الاييا ي، تسييلل خطيي  ااويياق األمنويايي  لتييا   -4

ااقتاياقي   -إ ا  الاواا  انديد  من أجد تنميي  أمنوياييا  أ يي  السيياة  ن وويي  التنميي  ااجتماعيي  
قطاعياة منت ي  أخيوف،  ن أمنويايا وووهلا اهليفل  من خالل خل  ميوا ن الايغد، ون ةفيز النميو ن

 الاطا   ون تا يا القماف من خالل ماا ا  النساقا والاباب ن أناط 
أمييييا علييييى املسييييتوف القليميييي  منييييي  أ ييييو السياسيييياة التاميييي  ن التديييييد ميييين ااويييياقاة  -5

 ايييأ  السيييياة  ن انماعييي  الكائيييي   2012ااقتاييياقي  القليميييي ، مبيييا ن دلييي   ووتوايييول عيييا  
لل نييييوب األمنويايييي ، واسييييااتي ي  تطييييويو السييييياة  ن السييييوجل املايييياا  لاييييوجل أمنويايييييا واننييييوب 
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لل يئيي  اوفومييي  الدولييي   2023-2013يايي ، وااطيي  الوئيسييي  للسييياة  املسييتدام  للفييا  األمنو 
 ااقتااقي   -املتني   التنمي ، تسلي الالوقا على أ ي  السياة  ن قعل التنمي  ااجتماعي  

وعلى املستوف الو  ، ملت يل البليدا  األمنويايي  خطيي  ئيسيي  للتنميي  الو نيي  تيربا   يي   -6
 د ملستابل ا وودق السياساة واألولوياة الاطاعي  املاو  ، مبا يربا أ ي  السياة   البل
ن خدميييي  كييييو : السييييياة  2017التنمييييي  ااقتايييياقي  ن أمنويايييييا لتييييا  "تاويييييو ويب ييييس  -7

الييدو  الييذي أفيين أ  تلتبييا السييياة  ن عملييي  التنميييي  ن  شييامد قيياق  علييى إةييداث الت ييول"
أ  السيياة  أفيين أ  تفيو  موايات للنمييو والتنميي  ااقتايياقي  الاياملا وأفيين  أمنوياييا  وجياقا منيييا

أ  تفمد اسااتي ياة التنمي  الوامي  إىل تا يا التنويا ااقتااقي والت يول اهليفلي  ن سيياجل 
السياسيياة التاميي  الايي يي  وا يواييز التاويييو علييى تغييأ املنيياو أو علييى جوانييب  ويلييا دليي  أ  

لتا قيييد   تناوهلميييا  ايييد  أايييرب مييين التفاييييد ن املنايييو اة اوديثييي  الت يييد  ايييأ  اييياتا املسيييأ
الاطا    د إ  التاوييو يوايز  ياألةوف عليى تتزييز اليدو  اليذي أفين أ  تلتبيا السيياة  ن التنميي  

ااقتايياقي ، والتافيييف ميين و ييأ  الفاييو، والت ييا  ، وتايي يا التفامييد القليميي ،  -ااجتماعييي  
يفلي   ووايايات نمييا ايذه الغايياة، ا  يد ألمنوياييا مين متاني  التوائي  الوئيسيي  الي  والت ول اهل

 وول قو  تطويو قطا  السياة ، من قبيد الووا ي الالتيف   ا الاطاعاة  
والسيييياة  أفييين أ  تفيييو  عيييامالت مسيييا ات ااميييات ن التنميييي  ااقتاييياقي  لتيييد  أسيييباب،  -8

 ووديدات ما يل :
اة  الاد   عليى املسيا   إىل ةيد ابيأ ن النيات  امجلي  العياة والتمالي  للسي )أ( 

 وةاائد الااق اة؛ 
 يمفيييييييا  الاطيييييييا  أ  ييييييييومنو أياليييييييات ميييييييرب ات وجي يييييييات لعطييييييياقا األولويييييييي  للتنميييييييي   )ب( 

ااقتاييياقي  ن أمنوياييييا  والسيييياة  قطيييا  ثيييوي نسيييبيات مييين ةييييس ميييوا ن الايييغد  - ااجتماعيييي 
لي  مين النسياقا واأل فيال ماا ني  ميا الاطاعياة األخيوف  وعاملييات،  ثيد النسياقا ويستاد  نسبات عا

ن املائييي  ميين الايييو  التامليي  ن ،يييال السيييياة  وناييف التييياملا مني ييا يبلغيييو  مييين  70و 60 ييا 
  ؛عامات أو أقد  و التاة، مني  هلا الاد   امجتمل  على تا يا كو أمشد 25التمو 

ومييين مل امليييوا ق الهيييامني   ،تيييا  اليييذي أفييين التايييو  منيييياميييا تزاييييد اليييدخد امل )ف( 
أ يب حت املتاة  للامنيا والسفو، منالالت عن التوملي  الي  تيدمنا السيفو ألرييواض األعميال الت ا يي ، 

توقتاة السياة  إجيا ي   ويُنت و أ  يتوا د كو عيدق السييا  اليدوليا الوامنيدين إىل أمنوياييا مبتاني  
 (؛2016)من م  السياة  التاملي ،  2030حبلول عا  مليو  وامند  134لياد إىل 

ن ييوات لفييو  مت ييل األسييفا  الدولييي  التاملييي  تييتل قاخييد منطايي  املسييامنو نفسييا،  )ق( 
ميين امجتمييد أ  توتفييا املييداخيد الاا ييي  املتاةيي  اليي  أفيين التاييو  مني ييا، مييا تزايييد  اون ييوات لفونيي

 السفو الاا ي واألقاليم  ن أمنويايا؛زيد ةفز تنام  الطبا  الوسطى، مني  اناك ،اات أوسا مل
للسيياة  أيالييات الايد   علييى تولييد وتوايييا امليداخيد وهلييا رثيا  ريييأ مباشيو  ابييأ   )ه( 

 النسب  لل د من الفاو من خالل  وا ي أاثو متان   ووفز الووا ي املتيني  أثيوات مالياعفات أفين أ  
اقتايياقي  واسييت  النطيياجل علييى املسييتوف الييو  ، منالييالت عيين منييو  التمييد علييى عييا منييامنا  يولييد

املفييا  واوييد ميين الفاييو علييى املسييتوف امجليي   ون التديييد ميين البلييدا  األمنوياييي ، ا تييزال  وا ييي 
منيييي  قيييد ات ابيييأات مييين الايمييي   ،السيييياة  ميييا دلييي  هيييتيف  ورييييأ مسيييتغل   الايييد  الفيييان  و التييياة
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ن قطيييا  السيييياة  يسييييت ود علييييا املسيييتثموو  األجانييييب ومن ميييو الوةيييااة الييييدوليو  املاليييامن  
وشييوااة الطييأا  األجنبييي ، ن ةييا أ  منييامنا مييدوق  مناييي ريالبييات مييا تباييى قاخييد  لييد املااييد 

مني  وسا الووا ي أفن أ  يؤقي، ن عل  أمو ، إىل خلي   ،وتتوق  النفا على الفاواقا  و التاة
 اجملموعاة ن اجملتما والفاواقا والنساقا والاباب؛ أمنواق وا ن الاغد لالتا  املزيد من م

املتينيي  شييووا أساسييي   املؤسسيياة الواسييا وإقاميي  التداليي  وإ سيياقا تتزيييز السييلل  )و( 
د  مييين أايييدا  التنميييي  ااقتاييياقي   وايييذا ايييو اويييال  ايييفد واهيييي  النسيييب  لت ايييي  أي اييي

 لألادا  داة الال   تطويو السياة  
ريأ أ  مت ل البلدا  األمنوياي  تواجا ويدياة وقييوقات اامي  ن اسيتغالل قيد   اايدماة  -9

تاويييو التنمييي  ااقتايياقي  ن أمنويايييا السييياةي  امجتمليي  ن التنمييي  الت ا ييي  وااقتايياقي   وي ييد  
امجتملي  وديد اوواجز والتوائ  الوئيسيي  الي  ويول قو  ووييو  اقياة السيياة   إىل 2017لتا  

ن أمنوياييا للمسيياعد  علييى وويييد اقتايياق الاييا   ايفليييات ويتاييد   تو ييياة سياسيياتي  ةييول ايفييي  
التغليييب عليييى تلييي  اويييواجز والتوائييي   ويوايييز التاوييييو عليييى الت يييدياة األ  تييي  التاليييي : )أ( تتزييييز 
؛ اليييييووا ي  يييييا الاطاعييييياة؛ )ب( تتزييييييز قيييييد   السيييييياة  عليييييى تاييييي يا النميييييو األاثيييييو مشوليييييي 

مييد القليميي ؛ )ق( تسيياأ اسييتغالل إمفانيياة السييياة  األقاليمييي  ميين خييالل تتمييي  التفا )ف(
 ألريواض السلل وااستاوا   السياة  

 الرسائ  الرئيسية والتوصيات السياساتية -ثانياا  
ةيوي  قطا  السياة  لتا يا الت ول اهليفل   ستغد أوات،  يمفا  البلدا  النامي  أ  ت -10
ئيييات، منييي  الطلييب القليميي  علييى خييدماة السييياة  رخييذ ن التزايييد  سييبب ا تفييا  املييداخيد وجز 

الطباييي  الوسيييطى  وإىل جانيييب ا تفيييا  امليييداخيد توسيييا املتاةييي  الييي  أفييين التايييو  مني يييا وايييياق  
املتاةيي  واليي  أفيين التاييو  مني ييا، ميين شييأ  وسييا الناييد وتيسييأ اواييول علييى التأشييأاة أ  

ىل بد السفو إىل اايا ف  و الهيامن  إا األمنا ق   سعن دل  أساس اذا ااجتاه وأد  يافال منالالت 
دليي  منييي  أجييزاقا جديييد  ميين سييوجل السييياة  رخييذ  ن التطييو  ميين قبيييد السييياة  الطبييي ، واليي  
أفيين أ  تييومنو الييزخل الييالا  لتطييويو ايااييد الوعاييي  الايي ي  وااسييتثما  مني ييا، امييا اييو اوييال ن 

س، وني أييييا  وقطيييا  السيييياة  ن أمنوياييييا ةييييوي و اليييا للطليييب إىل ةيييد ابيييأ ريانيييا ومو ياييييو 
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  

الاطاعي  وتيسأ و ول املسامنوين انويا وتومنأ البىن الت تي  األساسي  والييد  ملتان  ااختناقاة
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 
 التاليييييد ميييين الجييييواقااة البأوقوا ييييي  ووسييييا تفنولوجيييييا وأفيييين أ  تبييييدأ اوفوميييياة  -11

املتلوميياة وااتاييااة، واألميين، والبييىن الت تييي  ريييأ املتطييو   مبييا منيييا الففاييي  ن ،ييااة الوعاييي  
الايي ي  وااطييوا انوييي  والناييد  وأفيين تييومنأ الييدعل ن األجييد الطويييد للاطييا  ااييا  امجليي  

السد الفناقجل الدولي  املوجوق  ن البلد  وأفن تا يا املاا يا لتاغيد الفناقجل والتنامنق ما س
املايياا   ييا الاييوااة امجلييي  والواييااة الدولييي  لتاييغيد الفنيياقجل حبيييس تتييألف ملفييي  الفنيياقجل 



TD/B/64/2 

5 GE.17-10916 

ومن ميييو اليييوةالة امجلييييو   يمفيييا ل تيييومنأ  ي  مييين  أس امليييال امجلييي  واألجنييي  وإقا هيييا مييين ميييز 
حبييييس يتسيييىن للسييييا  شيييواقا التيييذااو و،موعييياة اايييدماة ااا ييي    يييز إلفاونييييات اوخيييدماة 

 املااد مباشو  من املو قين امجليا عوهات عن شوائ ا عن  وي  من م  اليوةالة اليدوليا )أي 
أ  دلييي  يوليييد ماليييمونات ملييييات أايييرب ن سالسيييد الاييييل السيييياةي (  وييييومنو قطيييا  السيييياة  سيييبيالت 

لنسيييب  للتدييييد مييين البليييدا  األمنويايييي  ا يييزقا مييين اسيييااتي ياة واعيييدات وفيييز  ييياق اة اايييدماة  ا
تنوييييا اقتاييياقاها  ولالسيييتثما اة ن اهلياايييد األساسيييي  داة الايييل   السيييياة  رثيييا  اامييي  عليييى 

أ  تييومنو منو ييات  يمفا ييا  ماييا يا الفنيياقجل واملطييا اة والطوقيياة وماييا يا البنيياقا األوسييامنالتماليي   
مالييي  مييين خيييالل شا سييياة املاييياياة التامييي  املباشيييو   و ايييفد للمزيييد مييين األنايييط  الفثيفييي  الت

مليواق مليي ، خا  منينا ةيثما اانحت السياة  الويفيي  سيائد  ومي  أمفين اسيتادا  أنايط  البنياقا 
مني  للتفنولوجياة امجلي  واملؤسساة امجلي  الايغأ  او يل قيد   متملي  أايرب  فثيأ عليى تولييد 

أ  إقا    اانيييحت السيييياة  نايييا ات اثييييف ااسيييتادا  للييييد التاملييي  إا    التمالييي   و املثيييد منينيييا وإ 
النفاياة ،ال رخو م مد )وريأ شول مبا منيا الففايي ( ولفنيا ةييوي، وا سييما عنيد التففيأ ن 

 تطويو سوجل السياة  انمااأي  أو املواعي  للبيئ  
ااييا ف عيين  وييي  تايي يا ثانيييات،  يمفييا  البلييدا  أ  رفييد تسييوب قطييا  السييياة  إىل  -12

أمو ةييوي لاليما  السييطو  أاثيو عليى  اةتنويا ااقتااق  وتطويو  وا ي متين  منيما  ا الاطاع
وايييذا عنايييو أساسييي  ن تيسيييأ نايييد املنيييامنا ااقتاييياقي  املتأتيييي  مييين الاطيييا   -إنفييياجل السييييا  

مبيا يسي ل ن وسيا للم تمتاة امجلي ، إد تستمد الدخد من منو  التمالي  واملايا يا الت ا يي  
أسييباب التيييحل واوييد ميين الفاييو  ويوجييد  اييفد واهييي ،ييال للبلييدا  األمنوياييي  لتسيياأ  وا ييي 
السييياة  منيمييا  ييا الاطاعيياة لييدعل تطييويو الاييناعاة الايياق   علييى البايياقا ن املواةييد األولييي ، 

ا  ون ييوات طاعيياة التايينين  تييد قو ودليي  ليييق مناييي ن قطييا  ااييدماة وإكييا أيالييات ن الز اعيي  
السيياة  للسيياقاة الاطويي   ن ا الاطاعاة مني  اناك ةاج  إىل مواعا  الووا ي  ينالد ج  التب

املاوجياة لسلسيل  الايمي   - والسياقاة على مسيتوف الاطاعياة  ون ةيا أ   نيي  امليدخالة
السييياة ، منييي  وهييا إ ييا  سياسييا  ايياق  ي ييد أمييوات ةيويييات و  ييا الاطاعيياة تييؤثو ن الييووا ي 

لتايييي يا تنويييييا ااقتايييياق والتمييييوين امجليييي  وتايييي يا إهييييامن  الايميييي  امجلييييي   ومثييييد اييييذا ال ييييا  
لاائميييي  ) النسييييب  للت ييييا   السياسييييا  ميييين شييييأنا أ  يواييييز علييييى منتالييييي  ااسييييااتي ياة الو نييييي  ا

والتمويد وااستثما  والتفنولوجيا وخل  موا ن الاغد( لتاي يا النميو ااقتاياقي اليذي يتتميد 
جزئييييييات عليييييى ااسيييييتثما  املتتيييييدق الاطاعييييياة والن يييييوض  التفنولوجييييييا عليييييى املسيييييتوف اليييييو    

ا تفيا  والت يا    النميو وخلي  ميوا ن الايغد وادمنا ع لي  وااسيتثما  املنيت  ايو أياليات ةييوي ليي
أ(، دتييياف األميييو إىل التموييييد  ايييفد ةييييوي  2016واميييا و ق إ يييواا دلييي  ن تاوييييو األونفتييياق )

لتزويييد الاييوااة  ييوأس املييال الييذي وتاجييا لنمائ ييا وتيسييأ ااسييتثما اة ااا يي  والتاميي  ن البييىن 
دليي  األونفتيياق منييي   املزيييد مين املنامنسيي   وامييا اةييظعلييى الت تيي  واملاييانا واملتييداة للتايي يا 

عميييد الايييا      لييوم مسيييتوياة التنميييي  الالامييي  لت ايييي  أايييدا  التنمييي  املسيييتدام  وأايييدا  خطييي
إجواقااة من جانب عييا الايوااقا ن التنميي  يتطلب س 2063املتف  علي ا لألجد الطويد لتا  

 ب(  2016متات ن شواا  عاملي  منتتا  من أجد التنمي  املستدام  )األونفتاق 
هيييا ال يييا  السياسيييا  ثالثيييات، أفييين أ  تسييياال السيييياة  ن كيييو أاثيييو مشيييوات إدا ميييا وُ  -13

املالئل  ومتان  الفاو تتطلب الن وض  التمد الالئ  ن ااقتااق الومس  ورييأ الومسي  عليى ةيد 
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ميين سيواقا  وأفيين أ  تييومنو السيياة  منو ييات للفاييواقا مبييا أ يا قطييا  اثيييف ااسيتادا  لليييد التامليي  و 
منيي  املنيا   الويفيي   ،  و الهيامن  إىل دلي مني ا  النفا عليى الفايواقا النفاجلتوق امجتمد جدات أ  ي

دلي  أ  امجلييا مين  ،ميز  ماا ني  ن جليب السيياة الفاأ  هلا اجملموعاة مني ا مت ل ااز يال  
بيييد املوسيييياى  تييومنأ املنت يياة السيييياةي  الاييتبي  ميين قهلييل امجتمييد أ  يفونييوا ن وهييا يسيييمي 

التاليدييي  والييوةالة  والييووا ي  ييا اجملموعيياة امجلييي  واملييو قين ا  ييد ميين تايي يت ا والاييناعاة 
 من أجد إقماف الفاواقا ن سلسل  قيل السياة  على حنو أمنالد 

والبطال  ن  يفو  الايباب مبتيس قلي  ةييوي رخيو، دلي  أ  أمنوياييا تتيد نسيب  ابيأ   -14
تب قو ات ااميات ن تولييد ميوا ن الايتد للايباب، وليو أ  ويديات  ئيسييات من السفا   والسياة  تل

 النسيييب  للاطيييا  يتمثيييد ن مواقامييي  التتلييييل وامل يييا اة ليييدف الايييباب ميييا ميييوا ن الايييغد املتاةييي   
لتوظييف ن ايذا الاطيا ، سييزيد مين قا ليي  ا و ذل ج وق ناط  لتتزيز مدا س السياة  والالييامن 

خا جيييات إجيا يييات أل يي اب التمييد ن ،ييال السييياة  الييذين مييؤثوات حت ن نفييق الوقييدليي  فو  يوسيي
ريالبيييات ميييا يسيييتوعبو  تفييياليف تيييد يب امليييوظفا  ومييين شيييأ  ارييياد تيييدا أ إهيييامني  لتاييي يا مزييييد 

 امل ا اة امل ني ، من قبيد خمططاة التد ب ريأ الومس ، أ  يتزا اذه التدا أ على التد يب 
املايا ا   ايفد رييأ متناسيب ن أاثيو األنايط  اااشي  وأقل يا ولدف النسياقا نزعي  إىل  -15
ويييييواج ن  ييييييزات عموقيييييات وا مسيييياوا  ن األجييييو  و ييييييزات وقليييي  منييييو  للو ييييول إىل التمويييييد  ات أجييييو 

والتتليل  ريأ أ  النساقا الناشطاة ن السياة  يبدو أ ن يواج ن أقد  تا ات شا يواج نا ن أي 
إد أ  التاييي يا النايييي  -يسيييا ن مبنيييامنا ابيييأ  للسييياة  نفسييي ا  قطييا  رخيييو  والنسييياقا  ييدو ان

ملاييا ا  النيياث ن السييياة  أفيين أ  دسيين تنويييا املنتييوف السييياة  ودميي  الثاامنيياة والبيئيياة 
اختييا  ميوا ن الايغد منيو  زيياق  لتيد يب و العن  وي  تيومنأ ةفزاا امجلي   وماا ا  املوأ  أفن 

الاقييي ، وعييين  وييي  وسييا ظيييوو  التمييد للن يييوض  ومنيياه امليييوأ  ن ن ة وظ يييا املتاةيي  للمييوأ  و 
  و و  مباق   املوأ  ن املاا يا ا  د أيالات من تا يت ا مين أجيد وسيا ق ج  املنا ب األقىن

 تساأ م ا اهن والن وض  اا تفا  ن الاطا  والنمو  
سييييياة  الاا ييييي  واألقاليمييييي    ا تييييات، جيييييب أ  يواييييز الايييياق  األمنا قيييي  علييييى تتزيييييز تنمييييي  ال -16

تتييي منو يات لتنويييا ااقتاياق والايياق اة، ايي  منالسيياة  األقاليميي  ن أمنويايييا رخيذ  ن اا تفيا  و 
ف اجملموعيي  ااقتايياقي  القليمييي  وعلييى الاييتيد إدا مييا   ااعيياا   اييد ها امجتمليي  علييى مسييتو 

اة تايييدمات ابيييأات رايييو  ةويييي  تنايييد ومييين شيييأ  البليييدا  األمنويايييي  أ  تسيييتفيد إدا أةيييو اليييو    
األشييياا  وووييييو خيييدماة النايييد انيييوي  وايييذا مييين شيييأنا أ  ييسيييو مزييييد منيييو  الو يييول إىل 

أياليييات مييين دلييي  الوج ييياة السيييياةي  وييييدمنا قيييد ها عليييى املنامنسييي  ا  ييياة ماايييد  ويتطليييب 
السياة   من منوو  فو  بلدا  التاطيي على حنٍو شامد هلذا الالاجملموعاة ااقتااقي  القليمي  و 

، ةييو  منيمييا يتتليي   السييلا وااييدماة ملفاوهيياة ميين أجييد إقاميي  منطايي  جتا ييي  قا ييي تاييد  اومييا 
دل  أ ا  ثد اوا  األارب من  ،على اوفوماة أ  تالمن إيالقا ااتما  خا  للسياة يتتا 

اادماة  وإدا ما أ يد للسياة  أ  تساعد ن اياق  ةا  أمنويايا ،ال جتا   أمنويايا ن  اق اة 
          ااويييييياق األمنويايييييي  ميييييين الت ييييييا   التاملييييييي  ن السييييييلا وااييييييدماة، امييييييا اييييييو متييييييوخى ن خطيييييي  

اسيتنباا سياسياة إقليميي  متفاملي  ن ،يال السيياة  تنفيذ  طوياي  منينا ا  د مين ، 2063لتا  
مفيييد سيييياة  قيييا ي لوهيييا متيييايأ إقامييي  القليميييي ، و منسيييا  عيييرب عييييا ااوييياقاة ااقتاييياقي  

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 
ا أ  يتطليييب ويييوات ن الااييييز لوهيييا مزييييد مييين   وإعييياات منيييي  دلييي  مييين شيييأن*السيييوجل األمنويايييي 

 التاديد على أ ي  السيا  األمنا ق  وأدواق ل  
خامسييات، التتيياو  القليميي  ن متانيي  األاميياة ةيييوي للنمييو ن قطييا  السييياة  ووفييظ  -17

السلل  وللتادي للماا و داة الايل   تيد  ااسيتاوا  السياسي ، يتتيا عليى البليدا  اسيتنباا 
للتاطييييييي وإقا   األامييييياة )مييييين قبييييييد متتيييييدق  ان ييييياة  ييييياةب  املايييييل   ة شيييييامل  إجيييييواقاا

الجواقااة األمني  املايدق   يالاوب مين األمياان السيياةي  وتيوامنو ميةوف رمني  للسييا (  و املثيد، 
وتييياف البليييدا  إىل إق اف السيييياة  ن خطط يييا الو نيييي  لقا   الفيييوا ث مييين خيييالل املؤسسييياة 

)ميثالت مين األامياة  املناسب  إدا ما أُ يد لل  وق الواميي  إىل تناييي الاطيا   تيدالو ني  والقليمي  
مييدعا  خييالل  ويييد اهليااييد األساسييي  ومبيياق اة التسييوي  انديييد ( أ  ُتفلييد  الن ييا   وانيياك 

واي  السلل، دل  أ  رثيا  ااهيطوا اة السياسيي  عليى السيياة  هبد  لزياق  ان وق القليمي  
وا سييما ةيثميا يُتتيرب  ليد ميا جيزقاات مين خيي  ،عليى اويدوقباشيو  و  هلا رثيا  رييأ مأفن أ  تف

 سأ  ةل  عا  واستبدال السيا  لبلد مااد  ةخو 
ستوياة ااستثما  ن قطيا  السيياة  إدا الن وض مبساقسات، جيب أ  تستمو أمنويايا ن  -18

  وااوياق األمنويايي  2063خطي  عيا  ن ميا أ اقة وايي  أايدا  اسيااتي ي  السيياة  األمنويايي  
والايييواا  اندييييد  مييين أجيييد تنميييي  أمنوياييييا يتتيييربا  السيييياة  ،ييياات مييين اجمليييااة داة األولويييي  

، اعتمييدة أمنويايييا خطيي  عمييد السييياة  للاييواا  انديييد  2004للت ييول ااقتايياقي  ون عييا  
عليى الايا    ون وقيحت اةي ،   ا  لتا يا السياة  املستدام ال  ا  إ من أجد تنمي  أمنويايا،

ااوييييياق األمنوياييييي  مييييين خطييييي   2023-2014ن خطييييي  تنفييييييذ السييييينواة التايييييو األوىل للفيييييا  
، و ق الييينل عليييى التنفييييذ الفاميييد اسيييااتي ي  السيييياة  األمنويايييي  وإناييياقا من مييي  2063 لتيييا 

ى أقيييد تايييديو أمنويايييي  للسيييياة ، هبيييد  مالييياعف  مسيييا   الت يييا   ن النيييات  امجلييي  العييياة علييي
  ون ييوات لفييو  مسييا   السييياة  العالييي  ن 2023إىل  2014 األ قييا  اواياييي  ن الفييا  ميين 

ن املائييييييي  ن  8.3إىل  1995ن املائييييييي  ن عيييييييا   6.1النيييييييات  امجلييييييي  العييييييياة ا تفتيييييييحت مييييييين 
، سييفو  مين  ياب 2007ن املائي  ن عيا   9.9،  تيد أ   لغيحت د و  و يلحت إىل 2015 عا 
سييي تاف قطييا  السييياة  إىل  ،  وهبييذا املتييدل2023حبلييول عييا  املناييوق ت ييدي واييي  اهلييد  ال

النميو  ييوتأ  أسييو   فثييأ ميين وتيأ  كييو النييات  امجليي  العيياة و ايفد أسييو  شييا اييا  عليييا اوييال 
  أايدا  قبد األام  املالي  التاملي   والتو يياة اليوا ق  ن ايذا التاوييو تومي  إىل املسيا   ن وايي

  2063 ا اسااتي ي  أمنوياي  للسياة  ن إ ا  خط  ع
البيانيياة عيين السييياة   وأفيين الايييا   ييذل   نييد   انيياك ةاجيي  مل يي  ملتانيي   ،وأخييأات  -19

ا زقا من ان وق املتوا ل  لت سا عا  يانياة ااقتاياق الفلي   واوفومياة وتياف،  التتياو  
  مين أجيد التايييل يبياناة السياةاليذ أساليب منتال  نما ما الاوااقا ن التنمي ، إىل وها وتنف

الييدقي  ملسييا   الاطييا  ن التنمييي  ااجتماعييي  وااقتايياقي   لفيين التديييد ميين البلييدا  تواجييا، ن 
الوقحت اواهو، نااات ةاقات ن الةااقااة السياسي  املتتلاي   السيياة   وانياك قيد  هيئيد مين 

تلف التنا و املفوني  لاطيا  السيياة  ن تأثأايا إعياات، وتواييا املتلوماة ةول ايفي  مسا   خم
__________ 

: السييييياة  ن خدميييي  كييييو شييييامد قيييياق  علييييى إةييييداث 2017تاويييييو التنمييييي  ااقتايييياقي  ن أمنويايييييا لتييييا  ان ييييو  *
  4و 2، الفاال  الت ول
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مثييد اييذه ا ثييا  أو الطويايي  اليي  أفيين هبييا اييياق  اييذه ا ثييا   ون ييوات للفييل اهلائييد ميين البيانيياة 
الالاميي  لتايييييل ا ثييا  العاليييي  عليييى التييوض والطليييب، ي ييد مييين  ييياب الت ييدي تواييييا البيانييياة 

يل ايييف أ  األثييو ااقتايياقي  تلييف  يياختال  نييو  السييائي أو نييو  املتاةيي   اييفد منتييال لتاييي
السييياة  أو ايفييد الاطييا   وانيياك نييد   ن البيانيياة املتاةيي   اييأ  األناييط  السييياةي  املايينف  

وقلي   اسي  ن قيياس تيدمنااة جتيا  السيياة  عيرب اويدوق )واي  منئي  منوعيي   ،حبسب نيو  انينق
ئييات منيي  الايياس اليدقي   ثيا  ولييد سياسي  السيياة  متتثيو من سيا  األعميال( عليى الايا    وجز 

أيالييات أل  الاطييا  ليييق مييدقات ااييناع  ن اوسييا اة ااقتايياقي  النمودجييي   واييذا يييربا ةاجيي  
تتزيييز الت ليييد الفميي  وااقتايياقي للسياسيياة التاميي  ميين أجييد اوفوميياة إىل وسييا البيانيياة 

 ن الاطا  
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