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

موجز
طلب جملس التجارة والتنمية ،يف دورته النهنوية الناةيهة والنهتن ،مهن أماةهة األوةاتهاد
إج هءات تييههيت منههتيم للههربيم ال ءع ه  5املتعل ه أبفءيييهها وأقههم البلههداو ل هوا وال هربام ا ا ههة
وهذا التيييت ،الذي است ِ
خدم في هنْ خمهتلط الطهء ُُجعهت فيه البيهاين مهن م هادر متعهددة،
ُ
ق ههد ق ههيت جواة ههب ه ههذا ال ههربيم ال ءع ه ه املتعلي ههة ههد املالتم ههة والا ههاتة وال عالي ههة والت ه ه
واالستدامة والشءاكان وحيو اإلةناو واملناواة بن اجلننن يف ال رتة 2017-2013
وأشههارن معظههت اجلهههان ههاحبة امل ههلأة إذ أو هههذا الههربيم ال ءعه وةوا ه  ،هها يف
ذلهها املنشههوران والتعههاوو التيههء وجهههود بنههات توافيههان اارات ،هها أم هءاو و ييهها ال ههلة بههوال ن
األوةاتههاد بش ه و التجههارة والتنميههة وقههد أسهههت الههربيم ال ءع ه  5يف حتيي ه أربعههة مههن أهههدا
التنمي ههة املن ههتدامة ،وه ه األه ههدا  8و 9و 10و ،17ض ههمن أه ههدا أر ههء  ،مءتبط ههة بنت هها
الههربيم ال ءع ه رههالل فههرتة التييههيت وحي ه الههربيم ال ءع ه تيههدما كب ه ا بش ه و معظههت ةتا ج ه
املعلنههة فيههد كههاو تييههيت اجلهههان ههاحبة امل ههلأة إعابيهها بوجه عههام فيمهها يتعله بنهوات الههربيم
ال ءعه  ،ر ههت مالحظههة وجههود بعههت التباينههان بههن الن هوات مههن حيههح فا ههد ا وإج هءات البأههو
يههدرم يف ههميت أعمههال ال ههربيم ال ءع ه  ،5بي ههد أو طلبههان التع ههاوو التيههء ق ههد أُع ه ِءب عنه هها
بدرجههة أكنههء تاهءارا وقههد يوجههد يف هههذا ال ههدد عههدم تطههاب بههن احتياجههان وتوقعههان اجلهههان
احبة امل هلأة مهن يحيهة والنهوات وا هدمان امليدمهة يف إطهار الهربيم ال ءعه  5مهن الناحيهة
__________

()1

أعههد هههذا التييههيت فءي ه تييههيت منههتيم ينههتأ النههيد بوةيههت أرورا ،والنههيد إدوارد جههاي ،والنههيدة ةيمهها مههاةو ،
والنيد جوو ما ياسوو وقد ُعءضت يف الو يية  TD/B/WP(76)/CRP.2مواد داعمة هلذا التيييت
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األرء ويوجد فيما يبدو تواف آرات عام لد أ أاب امل لأة على احلاجة إذ إعهادة تنظهيت
االسهرتاتيجية واملهوارد احلاليههة ا ا ههة ابلههربيم ال ءعه  5وإعههادة التهوا و حلافظته  ،بغيههة املنههاعدة
على التغلّب على التأد ن اليت تواجهها البلداو املنت يدة واجلهان احبة امل لأة
ورالل فرتة التيييت ،قدمت شعبة أفءيييا وأقم البلداو لوا والربام ا ا ة مهدرالن
هامة بش و املؤشءان اجلغءافية ،ما أسهت يف امل اوضان املتعلية نطية التجارة احلءة اليارية يف
أفءيييهها كمهها أسهههمت الشههعبة يف عمليههة إةشههات ههء جيبههوي  -إ يوبيهها ويف النياسههان املتعليههة
ابلتاامم التجاري يف إ يوبيا و امبيا والنهنغال ومهاو ومو امبيه والنيجهءو ويف أوجه التيهدم يف
قطاعان م ايد األمساك ،وعلى سبيم املنال تلا املوجودة يف مو امبي وأو ندا
ويُع ههرت إبس هههامان ال ههربيم ال ءعه ه  ،5وتُش ههج ش ههعبة أفءييي هها وأق ههم البل ههداو له هوا
وال هربام ا ا ههة علههى إعههادة الت هوا و حلافظتههها و ههيم اس هرتاتيجيتها عههن طءي ه دة الت كيههد
على التعاوو التيء والدعت امليدم لغءض املتابعة (دعهت املتابعهة) ويتعهن أينها علهى الشهعبة أو
عم اعتباران االستدامة جزتا ال يتجهزأ مهن تهد لرال ا وابإلضهافة إذ ذلها ،ينبغه أو تنه
الشهعبة اسهرتاتيجية لتهدب مهوارد رارجهة عهن امليزاةيهة مهن أجهم دة أةشهطتها املتعليهة ابلتعههاوو
التي ههء وأر ه ه ا ،ينبغ ه ه أو ه ههءي األماةه ههة تيييمه هها ط ه ه العمه ههم وامليزاةيه ههان مه ههن أجه ههم إدارة
لعب
املخ ان املت لة ابملوارد البشءية واملوارد املالية فيما بن الش ط

ويف ااوةههة األره ة ،اضههطل األوةاتههاد بشههام عههام ،وشههعبة أفءيييهها وأقههم البلههداو لهوا
وال هربام ا ا ههة بشههام رهها  ،بعههدد مههن ا ط هوان الءاميههة إذ تعزيههز التعههاوو والش هءاكان،
ولاههن ال ي هزال يوجههد الان ه الههذي يتعههن الييههام ب ه  ،هها يف ذلهها وض ه رارطههة طءي ه شههاملة
ابلش هءاكان املنههطلط هها علههى املنههتو املؤسن ه و شههيا م ه جهههود إ ههال األمههت املتأههدة
اجلاريههة ،ينبغ ه بههذل جهههد لههز دة وجههود األوةاتههاد يف أفءقههة األمههت املتأههدة اليطءيههة يف ُجي ه
البلداو اليت ينطل فيها األوةاتاد بعمم أساس وينبغ أو تيوم شهعبة أفءيييها وأقهم البلهداو
لوا والربام ا ا ة بتأنن ةظام الء د اليا ت على النتا بغية إيالت األولوية ليياس النتا
والته ان وأره ا ،ينبغه أو يهُهربهن األوةاتههاد والشههعبة علههى وجههود التهزام أقههو لههديهما ،وأو
ييومهها بتطههويء اليههدران الدارليههة ،وبتخ ههيمل امل هوارد الاافيههة ،وإبقامههة ش هءاكان اس هرتاتيجية
لتن يذ وال ن والتزامان األمت املتأدة املتعلية حبيو اإلةناو وابملناواة بن اجلننن
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أوال -مقدمة
ألف -معلومات أساسية
 -1التع ههاوو ال ههدوو يف جم ههاو التج ههارة والتنمي ههة ه ههو أم ههء حي ههوي للنم ههو االقت ههادي الع ههامل
وللتنمية االقت ادية للبلداو النامية فاألوةاتاد ،الهذي أةشهيف يف عهام  ،1964ههو منظمهة قا مهة
علههى املعءفههة مههن أجههم املعاجلههة املتااملههة للتجههارة والتنميههة والينهها املرتابطههة يف جمههاالن التمويههم
والتانولوجي هها واالس ههتنمار والتنمي ههة املن ههتدامة ويي ههوم األوةات ههاد بعمل ه ع ههن طءي ه هنْ ه يزي ههد إذ
أق ى حد من أوج التآ ر بن أركاو عمل النال ة املتمنلة يف البأح والتأليم ،والتعاوو التيهء،
وبنات تواف اارات
 -2وقههد ُعهههد إذ شههعبة أفءيييهها وأقههم البلههداو لهوا والهربام ا ا ههة ابملنههؤولية األساسههية عههن
الههربيم ال ءع ه  ،5الههذي يهههد إذ دم ه أفءيييهها وأقههم البلههداو ل هوا واألموعههان األرههء مههن
البل ههداو ذان الوض ه ا هها (البل ههداو النامي ههة ه الن ههاحلية ،وال ههدول اجلزري ههة ال ههغ ة النامي ههة،
واالقت ههادان األر ههء الن ههعي ة هيالي هها واملعءض ههة للمخ ههاطء وال ههغ ة) دجم هها ت ههدرعيا م ي ههدا يف
االقت ههاد العههامل عههن طءيه تطههويء النياسههان الوطنيههة وتههداب الههدعت الدوليههة بغيههة بنههات اليههدران
اإلةتاجيههة مههن أجهم حتييه التنميههة االقت ههادية واحلههد مههن ال يههء وعههء تن يههذ الههربيم ال ءعه 5
وفيهها لالس هرتاتيجية امل هلة يف إطههار ال ههربيم  10املتعل ه ابلتجههارة والتنمي ههة يف ا طههة الربيجمي ههة
لألمت املتأدة ل رتة الننتن  )2(2019-2018وتت لف شعبة أفءيييا وأقهم البلهداو لهوا والهربام
ا ا ة من فءعن ،أحد ا يُعىن ابلتجارة وابحلد من ال يء واارء ابلبأهو وحتليهم النياسهان،
ولديها  32موظ ا
 -3وتنت شعبة أفءيييا وأقم البلداو لوا والربام ا ا هة ا نهن مهن التيهاريء النماةيهة الء ينهية
لألوةاتههاد ،و هها تيءيههء التنميههة االقت ههادية يف أفءيييهها وتيءيههء أقههم البلههداو ل هوا ،فنههال عههن حبههو
أرء  ،تتعل مهنال ابلتجهارة واحلهد مهن ال يهء ،وقواعهد املنشه  ،واملؤشهءان اجلغءافيهة ،والو هول إذ
النو وفيما يتعل ابلتو يان النياساتية والنتا املتو م إليها من حتليم البأو  ،فإهنا تُتا
للههدول األعنههات ك سههاس عههءي ابالسههتناد إليه الت ههاوض علههى ةتهها مت ه عليههها ويُي ههد أينهها
ابلتو ههيان واملههوجزان النياسههاتية التاميليههة أو تنههعها الههدول األعنههات يف االعتبههار عنههد رسههت
النياسههان علههى ال ههعيدين الههوطء و/أو اإلقليم ه وتيههوم أينهها شههعبة أفءيييهها وأقههم البلههداو ل هوا
وال هربام ا ا ههة بتيههدل الههدعت مههن أجههم املههداوالن احلاوميههة الدوليههة املتعليههة ابلينهها الوطنيههة
والدولية الء ينية
 -4وتيههوم أينهها شههعبة أفءيييهها وأقههم البلههداو لهوا والهربام ا ا ههة بتيههدل التعههاوو التيههء عنههد
هوذ املوظ هوو تن يهذ عهن
طلب  ،ابالسهتناد إذ األولهو ن الهيت ههددها املنهت يدوو ،وههو تعهاوو يت ّ
طءي ه اإلطههار املتاامههم املعههز وظلههت الشههعبة ةشههطة يف تن يههذ مشههاري يف إطههار حنههاب األمههت
املتأههدة للتنميههة تءم ه إذ تلبيههة احتياجههان لههددة علههى ههعيد النياسههان وبلغههت منهها ان
املاحنن امليدمة إذ الشعبة حنو  5مالين دوالر يف ال رتة  )3(2017-2011وكهاو ههذا اإلطهار

__________

()2
()3
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هو أهت م در للمنا ان ا ارجة عن امليزاةيهة ،بننهبة قهدرها  40يف املا هةو وجهء تل ّيه
كب آرء من االحتاد األورويب ،ورا ة من أجم مشءوع أُطل مؤرءا يف أةغوال

ويهم

ابء -نظرية التغيري
 -5يتب ههن م ههن اإلط ههار املنطيه ه وةظءي ههة التغيه ه ال ههيت يي ههوم عليه هها ،وو ه ه املش ههاري ( ،)4أو
الههربيم ال ءع ه  5يتنههاول بوج ه رهها التأههدي املتمنههم يف االفتيههار إذ املعءفههة واليههدران لههد
الدول األعنات يف أفءيييا وأقم البلداو لوا والبلداو النامية النهاحلية والهدول اجلزريهة ال هغ ة
الناميههة واالقت ههادان األرههء النههعي ة هياليهها واملعءضههة للمخههاطء وال ههغ ة وأهههت افهرتاض تيههوم
علي ه أعمههال الههربيم ال ءع ه  5هههو احلاجههة إذ أو حتظههى البلههداو الههيت تواج ه معوقههان هياليههة
برتكيههز جغهءايف رهها وناههن ت ههنيف أعمههال الههربيم ال ءعه  5ابعتبارههها دارلههة ضههمن أركههاو
العمم النال ة املتمنلة يف البأح والتأليم ،والتعاوو التيء ،وبنات توافيان اارات

جيم -الغرض من التقييم ونطاقه ومنهجيته
 -6طلههب جملههس التجههارة والتنميههة ،يف دورت ه النههنوية الناةيههة والنههتن ،مههن أماةههة األوةاتههاد
إجهءات تييههيت منههتيم للههربيم ال ءعه  )5(5واسههتخدم التييههيت منهجيههة فءيه األمههت املتأههدة املعههء
ابلتييههيت وجلنههة املنههاعدة اإللا يههة التابعههة ملنظمههة التعههاوو والتنميههة يف امليههداو االقت ههادي مههن أجههم
تيييت جواةهب ههذا الهربيم ال ءعه املتعليهة هد املالتمهة والا هاتة وال عاليهة والته واالسهتدامة
والشءاكان وحيو اإلةناو واملناواة بن اجلننن يف ال رتة  2017-2013وقد اتنت التييهيت
ابستشهءا املنههتيبم وابملوا ةههة بههن احلاجههة إذ ال هتعلت التنظيمه ومنههؤولية األوةاتههاد أمههام الههدول
األعنات
 -7وابلتشههاور مه إدارة شههعبة أفءيييهها وأقههم البلههداو لهوا والهربام ا ا ههة ،ةيه فءيه التييههيت
م ه ه وفة ةت هها ال ههربيم ال ءع ه ه  5أو إط ههار املنطي ه ه  ،لن ههماو ات اق ه ه ابلاام ههم م ه ه املبه ههاد
التوجيهية ل ءي األمت املتأدة املعء ابلتيييت وقد اتب التيييت هنْجا خمتلط الطهء شهامال للجميه
وتشاركيا ُُجعت في البياين من م ادر متعددة بغية الو ول إذ ةتها ذان م هداقية ومو وقهة
و ه متأيههزة واسههتخدم التييههيت مزع ها مههن م ههادر البيههاين الء ينههية والناةويههة و ّأد اسههتعءاض
ماتههأل ألكنههء مههن  300و ييههة وبيههاين أرشههي ية متاحههة مههن األوةاتههاد واملنظمههان الش هءياة إذ
إاتحة املعلومان األساسية األولية كما أُتيأت معلومهان منهتيلة مهن املشهاوران الهيت أُجءيهت يف
امليههءو ومههن حتليههم ة ه و ومههن دراسههة استي هها ية أُجءيههت علههى اإلةرتةههتو ومههن بعنههان ميداةيههة
أُوف ههدن إذ كمب ههود وإ يوبي هها وُجهوري ههة الو الدنيءاطي ههة الش ههعبيةو وم ههن مي ههابالن م ه أ ههأاب
امل ههلأة الء ينههينو ومههن مناقشههان أفءقههة تءكيههز جمموعههان الرتكيههز معلومههان منههتيلة( )6وكههاو
ارتيههار البعنههان امليداةيههة ،الههيت يُي ط ههد هها نيههم النطهها الاامههم لألعمههال املنههطلط هها يف إطههار
ال ههربيم ال ءع ه  ،5ق ههد اض هطُل به ه بع ههد النظ ههء يف عوام ههم ش ههى ،من ههم الرتكي ههز اجلغ هءايف ،وال ئ ههة
ال ُيطءيههة ،ومنههتو املشههاركة يف املنطيههة ،وتنه ّهوع مءاحههم التنميههة ،وةطهها التن ي هذ يف حالههة املشههاري

__________

()4
()5
()6
4

املءج ة ن  ،املءف األول واملءف النامن ،الشام 2
املءج ة ن  ،املءف الناين
املءج ة ن  ،املءف النالح
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البأنيههة وقههام فءي ه التييههيت ،وهههو ينههتخدم يف ذلهها أدوان شههب منظمههة( ،)7ابستشههارة جمموعههة
واسهعة مههن أ هأاب امل ههلأة ،هها يف ذلها الشههءكات احلههاليوو واوتملهوو واملنههت يدوو واملنههؤولوو
احلاوميه ههوو واملنه ههدوبوو ومؤسنه ههان البأه ههو و نله ههو املنظمه ههان ه ه احلاوميه ههة وقه ههد أُجءيه ههت
مي ههابالن مه ه م هها جمموعه ه  139شخ هها م ههن أ ههأاب امل ههلأة ّإم هها شخ ههيا أو ع ههن طءيه ه
اهلههاتف ،وأجءيههت ههال مناقشههان ألفءقههة تءكيههز مه املههوظ ن ومنههة مه نلههن إقليميههن للههدول
األعن ه ههات وابس ه ههتخدام اسه ه هرتاتيجية العيّن ه ههة العشه ه هوا ية امل ه ههن ةُ ،دعه ه ه إذ املش ه ههاركة يف دراس ه ههة
استي هها ية عل ههى اإلةرتة ههت  180ههاحب م ههلأة ،ين ه ّهموو  60موظ هها ه ه اتبع ههن للش ههعبة
و 120م ههن أ ههأاب امل ههلأة ا ههارجين ض ه ّهموا نل ههن لل ههدول األعن ههات وامل ههاحنن واملتع ههاوةن
واملت ههدربن( )8وم ههن ه ههؤالت ،أكم ههم  93م ههن أ ههأاب امل ههلأة أس ههئلة الدراس ههة االستي هها ية،
وكاو  71يف املا ة منهت من الءجال ،وكاو متوس عمء األيبن  49عاما
املعوقات
 -8ال عم الربيم ال ءع  5بشهام منهجه بيهاين عهن ةتها وأت ه ان أعماله أو عهن
جواةب املتعلية حبيهو اإلةنهاو وابملنهاواة بهن اجلننهن وفنهال عهن ذلها ،مل ياهن يوجهد ،أ نهات
بعههت البعنههان امليداةيههة ،سههو عههدد لههدود مههن أ ههأاب امل ههلأة املتههاحن إلج هءات مشههاوران
معهههت واعتمههد التييههيت علههى إعههاد م ههادر متعههددة للبيههاين ،هها يف ذلهها إج هءات مشههاوران م ه
جمموعة واسعة من أ أاب امل لأة عن طءي اهلهاتف وعهن طءيه الدراسهة االستي ها ية ،وُجه
التيييت بشام منهج أدلة متناقطلة بغية التخ يف من هذ الييود

اثنيا -النتائ املستخلَصة
ألف -مدى املالءمة
 -9ب ههورة عام ههة ،تت ههم منه ه لة م ههد املالتم ههة ههد ال ههتالرتم االسه هرتاتيج ال ههذي هييه ه
الههربيم ال ءع ه  5يف منههاعدة األوةاتههاد علههى تن يههذ وال ت ه و فالمهها كههاو الههتالرتم أفنههم بههن
االسه هرتاتيجية والن ههيا  ،كاة ههت املالتم ههة املن ههتمءة لل ههربيم والنياس ههان ابلنن ههبة إذ األوةات ههاد
وأ أاب امل لأة الء ينين املءتبطن ب أكرب
 -10وأشار معظت أ أاب امل لأة إذ أو الربيم ال ءع  5وةوا  ،ا يف ذلها املنشهوران
والتعاوو التيء وجهود بنات تواف اارات ،و ييا ال هلة بهوال ن األوةاتهاد املتعليهة ابلتجهارة والتنميهة
ويف ال رتة املشمولة ابلتيييت ،عملت شعبة أفءيييا وأقم البلداو لوا والربام ا ا ة يف إطار واليهة
الدوحههة وواليههة مافيايههاةو (توافه آرات) ةه ويب ويههنمل مافيايههاةو ةه ويب علههى أةه ينبغه أو يعههز
األوةاتههاد تءكيههز ا هها علههى احتياجههان أقههم البلههداو لهوا فيمهها يتعله ابلتجههارة والتنميههة يف ُجيه
جماالن واليت  ،وفيا لربيم العمم ل احل أقم البلداو لوا للعيد ( 2020-2011بءيم عمم
اسههطنبول) والنتهها األرههء ذان ال ههلة املتعليههة أبقههم البلههداو ل هوا( )9وفنههال عههن ذل ها ،يش ه

__________

()7
()8
()9

GE.18-11327

املءج ة ن  ،املءف الءاب
املءج ة ن  ،املءف النامن ،الشام 3
الو يية  ،TD/519/Add.2ال يءة (10أ)
5

TD/B/WP/292

مافياياةو ة ويب على وج ا و إذ املناط والبلداو األرء اليت تدرم ضمن ةطا واليهة
شههعبة أفءيييهها وأقههم البلههداو لهوا والهربام ا ا ههة ،وهه ابلتأديههد أفءيييهها ،هها يف ذلهها عههن طءيه
تيدل الهدعت إذ االحتهاد األفءييه والشهءاكة اجلديهدة مهن أجهم تنميهة أفءيييهاو والبلهداو الناميهة ه
الناحلية ،ا يف ذلا عهن طءيه تيهدل الهدعت مهن أجهم تن يهذ بهءيم عمهم فيينها ل هاحل البلهداو
الناميههة ه النههاحلية للعيههد 2024-2014و والههدول اجلزريههة ال ههغ ة الناميههة ،هها يف ذلهها عههن
طءي تيدل الدعت من أجم تن يذ إجءاتان العمم املعجهم ل هاحل الهدول اجلزريهة ال هغ ة الناميهةو
()10
واالقت ادان النعي ة هياليا املعءضة للمخاطء وال غ ة
 -11وفيمهها يتعله أبهههدا التنميههة املنههتدامة ال ه  ،17ييههوم األوةاتههاد بتننههي العمههم املت ههم
بتأييه الغايههة  6-12وهههو وكالههة شهءياة م ه البنهها الههدوو فيمهها يتعله بتأييه الغايههة 4-17
وم ه ه منظم ههة التجه ههارة العاملي ههة ومءكه ههز التج ههارة الدوليه ههة فيم هها يتعل ه ه بتأيي ه ه الغه هها ن 10-17
إذ  12-17وتُنههت أعمههال األوةاتههاد يف حتييه  52ايههة يف إطههار عشهءة مههن أهههدا التنميههة
املنهتدامة وقههد أسههت الههربيم ال ءعه  5يف حتييه أربعههة أههدا  ،وهه األهههدا  8و 9و10
و ،17املءبوطههة بنتهها الههربيم أ نههات فههرتة التييههيت وردد العديههد مههن أ ههأاب امل ههلأة أ ههدات
ما جات يف تيءيء "أقم البلداو لوا2016 ،أ الطءي إذ التخ لءج وما بعد  ،حتيي أق ى ما نان
حتييي " فيما ذكء من أو حتيي هذ األهدا يتوقف على التيدم اوء يف أقم البلداو لوا الهيت
تتنت فيها أوج الي ور يف حتيي الغا ن املعنية ،والعيبان الهيت تعهرتض إحهءا تيهدم أبهنها أكهرب
ما تاوو ولذلا فهإو أعمهال شهعبة أفءيييها وأقهم البلهداو لهوا والهربام ا ا هة ذان أ يهة حامسهة
ابلننبة إذ ا رطة التنمية املنتدامة لعام 2030
 -12ولتأييه النتهها املءجه ّهوة ،ينبغه أو عه ت الهربيم ال ءعه  5بت ههميت تههد لرالن شههامم
يتنمن سلنلة من عنا ء البنات أو النتا (الشام )1
الشام 1
تصميم التدخُّالت الربانجمية
البأو والنشء
موجزان النياسان
بنات توافيان اارات

اليواعد وحتديد جداول األعمال
التعاوو التيء

 -13وتتنت املنشوران أب ية ابلغة ابلننبة إذ أ أاب امل لأة يف األوةاتاد من أجم فههت
الينا اهلامة والناشئة يف جمال التجارة والتنمية وقد كش ت املشاوران م أ هأاب امل هلأة،
هها يف ذلهها مه املههوظ ن ،أو العن ههء املتعله ابلبأههو كههاو لههور الرتكيههز األساسه يف الههربيم
ال ءع ه  5كمهها أوضههأت وجههود طلههب قههوي علههى التعههاوو التيههء ،إال أو امل هوارد اوههدودة تعءقههم
__________

( )10املءج ة ن  ،ال يءان (10ب) إذ (ه)
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قههدرة الههربيم ال ءع ه  5علههى تيههدل التعههاوو التيههء علههى منههتو وا ولتأديههد مهها إذا كههاو
اله ههربيم ال ءع ه ه  5يي ه ه ِّدم املنتجه ههان وا ه ههدمان ذان ه ههلة إذ ال ئه ههان املنه ههتهدفة ،تنه ههمنت
الدراسههة االستي هها ية سهؤاال عههن تيييمههان احتياجههان البلههداو ،حيههح طُلههب مههن األيبههن تعديههد
التأههد ن اليا مههة يف بلههداهنت يف جمههال التجههارة والتنميههة والههيت تتطلههب أكههرب قههدر مههن الههدعت مههن
وحددن أههت االحتياجهان علهى أهنها تتمنهم يفأ تنميهة اليهدران ،بننهبة 50
الربيم ال ءع ُ 5
يف املا ةو ودعت النياسهان ،بننهبة  15يف املا هةو واإل هالحان املؤسنهية ،بننهبة  12يف املا هة،
وكههم منههها جمههال مههن جمههاالن التعههاوو التيههء( )11وهههذا يش ه إذ أة ه قههد يوجههد عههدم تواف ه بههن
احتياج ههان وتوقع ههان أ ههأاب امل ههلأة م ههن يحي ههة واملنتج ههان وا ههدمان امليدم ههة يف إط ههار
الربيم ال ءع  5من الناحية األرء بيد أة توجد أربعة لاذيء هامة ،ه كما يل أ
أقههء معظههت أ ههأاب امل ههلأة أبو الن هوات البأنيههة املتأييههة يف إطههار الههربيم
(أ)
ال ءع  5كاةت عالية اجلودة و او ن توقعا تو
(ب) ال ناههن للههربيم ال ءع ه  5أو ييههدم تعههاوي تينيهها عههاو اجلههودة بههدوو العن ههء
البأن الذي ييوم علي و
(ج) يف ظههم امل هوارد وأعبههات العمههم احلاليههة ،عههد الههربيم ال ءع ه  5ة ن ه يف وض ه
عب فيما يتعل بتأيي أي دة أرء يف جهود التعاوو التيء (اةظء ال ءع ابت)و
(د) بذل الربيم ال ءع  5جهودا ملموسة لز دة املهوارد ا ارجهة عهن امليزاةيهة بغيهة
توسههي حافظههة تعاوة ه التيههء ،وهههو مهها يتن ه مههنال يف التمويههم الههذي جههء احل ههول علي ه مههن
االحت ههاد األورويب م ههن أج ههم املش ههءوع املش ههرتك يف أةغ ههوال ،ومه ه ذل هها نا ههن لل ههربيم ال ءعه ه أو
الشعبة و/أو على منتو املؤسنة
ينت يد من اسرتاتيجية لددة جلم األموال على منتو ُ

 -14وهذ التأد ن قد ت نء النبب الهذي جعهم األيبهن يف الدراسهة االستي ها ية ،الهذين
اعت ههربوا ة هوات ال ههربيم ال ءع ه  5ذان ههلة و يي ههة بعمله ههت ،يعط ههوو درج ههة إُجالي ههة أدىن مل ههد
مالتمههة الههربيم ال ءع ه  5يف معاجلههة أوضههاعهت املتعليههة ابلتجههارة والتنميههة يف أقطههارهت وكاةههت
ال ههدرجان املعط ههاة متن ههية بش ههام معي ههول ب ههن امل ههوظ ن وأ ههأاب امل ههلأة ا ههارجين وج ههء
أتكي ههدها أ ن ههات املي ههابالن (الش ههام  )2وذك ههء العدي ههد م ههن األش ههخا ال ههذين أُجءي ههت معه ههت
مي ههابالن أو التع ههاوو التي ههء املن ههطلط به ه يف إط ههار ال ههربيم ال ءعه ه  5مل يا ههن مناس ههبا حلج ههت
احتياجا ت وهاذا ،يبدو أة يوجد تواف آرات عام لد أ هأاب امل هلأة علهى أو اسهرتاتيجية
وموارد الربيم ال ءع  5حاليا حباجة إذ إعادة مواتمتهما لا نان ل التعامم بشهام أفنهم
م ه التأههد ن الههيت تواجهههها البلههداو وأ ههأاب امل ههلأة الههذين عههءي الرتكيههز علههيهت يف إطههار
الربيم ال ءع 5

__________

( )11الو يية  ،TD/B/WP(76)/CRP.2املءف النامن ،الشام 4
GE.18-11327

7

TD/B/WP/292

الشام 2
الدرجات اليت أ طاها اجمليبون لى أسئلة الدراسة االستقصائية للجوانب املختلفربة للربربانم
الفر ي 5
100
90
80
70
60

65

46

53

49

46

58

58

40
59

49

47

65

57

53

46

40

38

50

50

20
52

59

59

10

65

مد فعالية استخدام مد فعالية االستجابة مد ك اتة التد لرالن مد فعالية املناعدة مد فعالية املنشوران مد مالتمة املناعدة مد مالتمة املنشوران
التينية ألال التجارة ألال التجارة والتنمية
ل هت جمال التجارة
التينية حلم ملشاكم
الشءاكان والشباان لينا حيو اإلةناو واستخدام املوارد من
والتنمية
والتنمية
التجارة والتنمية
واملناواة بن اجلننن جاةب الشعبة و/أو
الربيم ال ءع 5

اجلمي

30

أ أاب امل لأة ا ارجيوو

0

املوظ وو

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

 -15وعلى وج اإلُجال ،يتبن من التيييت أو ةوات وتد لرالن الربيم ال ءع  5تتواتم مه
أهههدا التنميههة املنههتدامة ومه وال ن األوةاتههاد ،بيههد أةه توجههد إماههاين كبه ة إلعههادة التهوا و
تلأل بشام اد احتياجان اجلهان احبة امل لأة
للأافظة وإلعادة توجي املوارد لا ّ

ابء -مدى التفاءة
 -16ج ههء إذ أق ههى ح ههد ا ههن تي ههديء الا ههاتة ،أو النن ههبة ب ههن امل ههدرالن واملخءج ههان،
إبجهءات ميههارين افرتاضههية بههن البلههداو الههيت لههديها أعههداد أكههرب وأعههداد أقههم مههن املشههاري البأنيههة
وع هن طءي ه حتليههم اال اهههان حتلههيال منيهها ،بوض ه مههد فعاليههة املشههاري يف االعتبههار وب ههورة
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
 -17وتشه ِّام تاههاليف املههوظ ن أكنههء مههن  92يف املا هة مههن جممههوع ة يههان الههربيم ال ءعه 5
البالغة حنو  6مالين دوالر يف العام ،بينما يش ِّام الن ء  2يف املا ة ،وتشه ِّام امل هءوفان األرهء

الننههبة الباقيههة (الشههام  )3وابإلضههافة إذ ذلهها ،حههد بوجه عههام تنههاقمل يف مهوارد شههعبة أفءيييهها
وأقم البلهداو لهوا والهربام ا ا هة ،فيمها يتعله باهم مهن مهوارد امليزاةيهة واملهوارد ا ارجهة عهن امليزاةيهةو
فعيب حدو اخن اض يُعتد ب يف عام  2016حد ت دة ط ي ة يف عام 2017
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الشام 3
نفقربربات الربربربانم الفر ربربي  5مربربن امليزانيربربة ونفقاتربربه اخلارجربربة ربربن امليزانيربربة اسربربب فئربربة اإلنفربربا
2017-2011
(آبال الدوالران)

5 931

6 266

6 603

6 280

6 160
5 631

5 579

7 000
6 000
5 000
4 000

5 314

5 426

5 794

4 693

5 328

6 010

6 458

3 000
2 000
1 000
0

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

207

133

264

256

33

13

0

187

276

264

218

157

118

112

17

69

45

0

41

0

6

158

385

120

0

0

0

0

0

0

49

3

19

4

7

0

0

49

3

19

4

7

0

0

49

6

20

5

7

التدريب ،ا يف ذلا س ء املشاركن

49

21

0

0

13

4

4

س ء املوظ ن

5 314

4 693

5 426

5 794

5 328

6 010

6 458

املوظ وو ،طن فيهت ا ربات االستشاريوو

5 931

5 579

6 266

6 280

5 631

6 160

6 603

األموع

املن املدفوعة
املعدان واملءكبان واأل
ة يان مت ءقة
تااليف دعت املشاري
ا دمان التعاقدية
تااليف دعت املشاري

 -18وظلت شعبة أفءيييا وأقم البلداو لوا والربام ا ا ة تتنت ابلا هاتة يف حتييه أههدافها
فيما يتعل بنوا ها ومنشورا ا املختل ة وتتمت الشعبة أبعلى معدل للتن يذ يف بءيم منشوران
األوةاتاد ،بننبة  93يف املا هة ،وفيها للبيهاين املنهتياة مهن دا هءة الهدعت احلاهوم الهدوو وةظهءا
إذ أو تاههاليف املههوظ ن ه ه البنههد الء ينه للتاههاليف يف إطههار الههربيم ال ءع ه  ،5فمههن املهههت
هتخدم با هاتة ،وذلها عهن طءيه إجهءات ميارةهة للمهوارد البشهءية
حبح ما إذا كاةت هذ املهوارد تُن ط
املتاحههة والن هوات املتأييههة والوقههت املبلههع عن ه ذاتيهها لتأيي ه الن هوات ( )12ووفيهها لنظههام املعلومههان
لعب قدرا من النوات أكرب من املخطه له وةظهءا إذ
املتاامم للء د والو  ،أةتجت ُجي الش ط
ع ههدم إمااةي ههة امليارة ههة ب ههن الن هوات املختل ههة ،ق ههام فءي ه التيي ههيت طابي ههة الوق ههت املبل ههع عن ه ذاتي هها
املطلههوب لتأيي ه الن هوات وهههذ البيههاين ،م ه مءاعههاة هههام رط ه يُيههدر بننههبة  10يف املا ههة
تيءيبهها ومه تعههديلها لاه تُؤرههذ يف االعتبههار فهرتان عمههم ربه استشههاري قههدرها ال ههة أشهههء يف
العههام ،تُظ ِهههء وجههود ارتالفههان مهمههة بههن ال لشه طهعب يف هههذا ال ههدد ويبههدو أو شههعبة أفءيييهها وأقههم
البلههداو ل هوا وال هربام ا ا ههة حت ّي ه ةوا ههها يف ظههم قيههود تتعل ه ابمل هوارد وابلنظههء إذ أو جههودة

__________

( )12املءج ة ن  ،املءف النامن ،اجلدول
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بياين ةظام املعلومان املتاامم للء د والو اليت تيهوم عليهها ههذ امليارةهة قهد ال يُعهول عليهها
اما ،ها يشه إذ احلاجهة إذ إدرهال حتنهينان يف فهرتان التخطهي اليادمهة ،فإةه توجهد حاجهة
إذ مءاجعة البياين لغءض تعديم ا يمل املوارد فيما بن الشلعب ،حنب النءورة
 -19وكهاو أحههد االعتبههاران املهمههة األرههء يف حبههح الا هاتة هههو حتديههد مهها إذا كاةههت ةهوات
وةتا املشاري نان احل ول عليهها عهن طءيه وسها م بديلهة أكنهء فعاليهة مهن حيهح التاهاليف
وةظ هءا إذ أو امل هوارد البش هءية تنههت أهههت التاههاليف ،فههإو بعههت ا يههاران الههيت تنههتأ أو تُوض ه
يف االعتبار ،شهيا مه اإل هال الءامه إذ حتييه االتنها علهى هعيد منظومهة األمهت املتأهدة،
هتهدفة
ه إضه ات الالمءكزيهة علهى الهربيم ال ءعه  5وإعهادة وع أجزا ه لوضهعها يف البلهداو املن ط
و دة اس ههتخدام التانولوجي هها م ههن أج ههم حتييه ه مااس ههب يف اإلةتاجي ههة وق ههد حتت ههاج ال لش ههعبة إذ
تعزيه ههز روابطهه هها م ه ه أديه ههس أاباب أو تعزيه ههز وجودهه هها يف أديه ههس أاباب مه ههن أجه ههم حتنه ههن ال عاليه ههة،
عههن طءي ه مءاعههاة النههيا اول ه وحتنههن الت اعههم م ه احلاومههان واهليئههان اإلقليميههة األرههء ،
ومههن أجههم حتنههن الا ههاتة ،عههن طءي ه احل ههول علههى ا ههربة ال نيههة اوليههة بتاههاليف أقههم ومههن
هههذا املنظههور ،توجههد لههد األوةاتههاد وال لشههعبطة بعههت اإلماههاين الههيت ّانهمهها مههن اتبههاع املنههال
ا هها بوك ههاالن األم ههت املتأ ههدة من ههم منظم ههة العم ههم الدولي ههة ،ال ههيت اض ههطلعت طه هوان تءمه ه
إذ إعههادة ةشههء ارت ا ههييها التينيههن بههنيلهت مههن امليههء إذ املااتههب ال ُيطءيههة واإلقليميههة ه أةه
ابلنظههء إذ تءكيههز األوةاتههاد علههى البأههو وإذ أو أعمال ه تءتاههز علههى ميههء  ،فههإو ا يههار األول
لههدود ال ا ههدة وناههن لألوةاتههاد أو يعههاود النظههء يف هههذ املن ه لة يف اتري ه الح ه إذا حههد ت
تغي ان يف الظءو تربر إعادة التيييت وينطوي ا يار الناين على إمااين يُعتهد ها فيمها يتعله
ابلتعاوو التيء واحلنور االفرتاض عن طءي األفءقة ال ُيطءيهة وههو ريهار ينبغه استاشهاف (اةظهء
ال ءع "جيت")
 -20وأره ا ،سهلطت بعهت امليهابالن النهوت علههى اال دواجيهة الهيت ناهن نبهها ،منهم وجههود
بءام متما لة لد شعبة أفءيييا وأقم البلداو لوا والربام ا ا ة وشعبة التجهارة الدوليهة والنهل
األساسية ،وهو ما يش إذ وجود فء لتملة لز دة حتيي التناس والا اتة
 -21وعلههى وج ه اإلُجههال ،يتبههن مههن التييههيت أو الههربيم ال ءع ه  5يههديء فيمهها يبههدو م هوارد
با اتة ،ر ت وجود فء إلجءات تعديالن وحتديد األولو ن

جيم -مدى الفعالية
ُ -22عء تيييت ال عالية ابلعالقة بن النوات والنتا  ،منهم التغيه ان يف اللهوا التنظيميهة ويف
بيئة النياسان ةتيجة للتعاوو التيء واةطو ههذا التييهيت أينها عهم حبهح ال عاليهة الهيت ك هم ها
الربيم ال ءعه  5تيهدل إسههامان تيهوم علهى أوجه التهآ ر حتهت مظلهة أركهاو عمله النال هة بغيهة
حتيي أت ان يف األجم الطويم وأُجءيت ميارةة متعددة األبعاد للنتا املتوقعهة والنتها ال عليهة
لام يت ولام مؤشء يف اإلطار املنطي للربيم ال ءع )13(5و وييدم هذا ال هءع ةظهءة مهوجزة
على اإل ا ان املتأيية
__________

( )13املءج ة ن  ،املءف األول
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 -23وقد أحء الربيم ال ءع  5تيدما كب ا بش و معظت ةوا املذكورة وأعهءب أ هأاب
امل لأة عن ةظهءة إعابيهة بوجه عهام فيمها يتعله نتجهان الهربيم ال ءعه  ،ر هت مالحظهة وجهود
ارتالفههان ملأوظههة بههن النهوات املختل ههة ووجههد األيبههوو املنشههوران م يههدة بدرجههة مءت عههةو فيههد
قهيّت أكنههء مههن  80يف املا ههة هههذ املنتجههان أبهنها إمهها م يههدة أو م يههدة جههدا (الشههام  )4بيههد أو
من ههتو ال ههوع ابملنتج ههان األر ههء ال ههيت يتيأه هها ال ههربيم ال ءع ه ك ههاو أق ههم م ههن ذل هها وه ههذ
اال اهان أكهدن إذ حهد كبه مالحظهان أ هأاب امل هلأة املنهجلة يف امليهابالن ،ومل ياهن
يوجد ارتال ملأوظ يف هذا ال دد بن املوظ ن وأ أاب امل لأة ا ارجين
الشام 4
املتصورة ملنتجات الربانم الفر ي  5اسب اجمليبني لى أسئلة الدراسة االستقصائية
الفائدة
َّ
(ابلننبة املئوية)

التدريب
املناعدة التينية
املباد التوجيهية واألدلة
موجزان النياسان
املنشوران
120%

100%

80%

استخدم ولان مل عد م يدا

60%

40%

مد ِرك ولان ال ينتخدم
استخدم ووجد م يدا جدا

20%

0%

مدرك للمنت
استخدم ووجد م يدا

 -24وفيما يتعل نتجان البأو  ،أفءد األيبهوو تيهديءا عاليها للتيهاريء الء ينهية ال هادرة عهن
الربيم ال ءع 5و ف كنء من  75يف املا ة منهت قد استخدموا هذ املنشهوران ووجهدوها م يهدة
هل ههت أو م ي ههدة ج ههدا( )14وك ههاو من ههتو ال ههوع ههذ املنش ههوران واس ههتخدامها أدىن م ههن ذل هها،
كما هو متوق  ،ابلنظء إذ أهنها لينهت ُجيعهها ذان هلة يميه املن ِ
هتعملن واألههت مهن ذلها،
م ههن منظ ههور ال ههربيم ال ءع ه ه  ،5ه ههو أو ةن ههبة األيب ههن ال ههذين مل ع ههدوا التي ههاريء م ي ههدة كاة ههت
منخ نة ،إذ بلغت  5يف املا ة
 -25واست نءن الدراسة االستي ها ية أينها عهن منهتو الءضها عهن النهمان املختل هة ذان
األ يههة البالغههة ابلننههبة إذ البأههو ( )15ويف إطههار ةطهها الءضهها ،املمتههد مههن  2-يف حالههة " ه
راض بتههاات" إذ  2+يف حالههة "راض امهها" ،كههاو متوس ه التيييمههان واحههدا تيءيبهها بش ه و معظههت
الن ههمان ( هها يف ذل هها االس ههتياللية ،وامل ههداقية ،والعمه ه التأليله ه  ،والتغطي ههة احلالي ههة ،وم ههد
يوضه أو أ هأاب امل هلأة كهاةوا
املالتمة ألعمهال أ هأاب امل هلأة ،والتغطيهة اجلغءافيهة) ،ها ّ
راضههن بشههام عههام عههن جههودة البأههو املنههطل هها بههم كههاو األشههخا الههذين أُجءيههت معهههت
امليابالن أكنء إعابية يف هذا ال دد

__________

( )14املءج ة ن  ،املءف النامن ،الشام 5
( )15املءج ة ن  ،املءف النامن ،الشام 6
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 -26وابإلضافة إذ ذلا ،طلبت الدراسة االستي ا ية إبدات تيييت بش و األشيات املتوقعة من
البأ ههو ال ههيت ءيه هها ُش ههعبة أفءييي هها وأق ههم البل ههداو ل هوا وال هربام ا ا ههة وكاة ههت أه ههت الن ههمان
املوضههأة هه أ مههد املالتمههة للنياسههان ،وامل ههداقية ،واالسههتياللية ،وذُكههء أو اجلاةههب الرتوعه
()16
ووج ههد تواف ه ه آرات ل ههد امل ههوظ ن وأ ههأاب
وال ا ههدة الربيجمي ههة هها أق ههم الن ههمان أ ي ههة
ُ
امل ههلأة ا ههارجين ،فيمهها عههدا مهها يتعل ه ابلعم ه التأليل ه  ،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،
يف امليابالن ويف مناقشان أفءقة الرتكيهز ،عهن أولهو ن ا لهة ،وههو مها يُهربهن علهى وجهود تطهاب
اسرتاتيج فيما يتعل يودة البأو املنطلط ا يف إطار الربيم ال ءع 5
 -27وإذا كه ه ههاو للمنشه ه ههوران أو ُحته ه ههد فارقه ه هها وأو تُنه ه هههت يف دة الت ه ه ه ان ،فإة ه ه ه يله ه ههزم
اس ههتخدامها يف جمموع ههة متنوع ههة م ههن األ ه هءاض ،ته هرتاو ب ههن إةش ههات اله هربام ورس ههت النياس ههان
وس ه لت الدراسههة االستي هها ية عمهها إذا كههاو األيبههوو قههد اسههتخدموا املنشههوران املختل ههة وكيههف
استخدموهاو وكاةت األوج الء ينية اليت استُخدمت فيها املنشوران ه وض النياسان (23
يف املا ههة) ،والبأ ههو ( 20يف املا ههة) ،والت ههدريب ( 16يف املا ههة) ،والتخط ههي ( 11يف املا ههة)،
()17
والتوعية ( 11يف املا ة)
 -28وكشه ت امليههابالن الههيت أُجءيههت عههن أو منشههوران الههربيم ال ءع ه  5قههد اسههت ِ
خدمت
ُ
كمههادة مءجعيههة يف جمموعههة متنوعههة مههن مناقشههان النياسههان بيههد أة ه مل ياههن بوس ه أ ههأاب
النياسههان أو ييه ّدموا سههو قلههة مههن األمنلههة علههى التغيه ان النياسههاتية اوههددة الههيت ةتجههت عههن
ذلهها وكههاو أحههد األمنلههة امليدمههة هههو تغي ه ان يف سياسههة النههياحة أُرههذ هها يف مههاو وال ههومال
عيههب ةشههء منشههور "تيءيههء التنميههة االقت ههادية يف أفءيييهها ،لعههام 2017أ النههياحة يف ردمههة لههو
شههامم للجمي ه قههادر علههى إحههدا التأ ه لول" واشههتملت تيههاريء مؤسنههان حبنيههة منههم مؤسنههة
بءوكينغ ههز ومءك ههز تورين ههو لالقت ههادان الناش ههئة عل ههى بع ههت األدل ههة املتناقل ههة ع ههن إس هههامان ه ههذ
املنشوران يف املناقشان املتعلية ابلنياسهان ،فيهد اسهتخدمت ههذ التيهاريء التيءيهء املهذكور آة ها
لتن ههلي الن ههوت عل ههى الاي ي ههة ال ههيت نا ههن أو تُن هههت هها الن ههياحة يف حتيي ه ه التأ ه ّهول اهليال ه ه
يف أفءيييهها وأشههار بعههت األيبههن إذ أو تيءي هءا يتعل ه بتين ه التجههارة قههد ُرج ه إلي ه يف جيبههوي،
وأو تيءي هءا عههن االسههتعداد للتجههارة اإللارتوةيههة قههد اسههتُخدم يف مناقشههان بش ه و النياسههان يف
بوركينا فاسو ،وليب  ،والننغال ،ويف بعت البلداو الواقعة يف آسيا واوي اهلهاد وأره ا ،فهإو
عدة بلداو ،منم ةيبال وتوفالو وفاةواتو ،قد اسهتخدمت املهوجزان املتعليهة أبوجه النهعف الاهاذ
قءاران فيما يتعل ابلتخلءج مهن فئهة أقهم البلهداو لهوا وتبهن علهى وجه اإلُجهال ،كمها ههو متوقه ،
أو الدراسههان اوههددة منههم الدراسههان التشخي ههية للتاام هم التجههاري واملههوجزان املتعليههة أبوج ه
النعف ،هلا إسهام أكرب يف النتا املباشءة على عيد النياسان
 -29ويوجد مؤشء آرء على االستخدام هو عدد عمليان تنزيهم التيهاريء الء ينهية وعهدد مهءان
االستشهاد ا ويتنت تيءيء التنمية االقت ادية يف أفءيييا وتيءيء أقم البلداو لوا أبة عءي تنزيلهمها
بشههام شهها مههن املوق ه الشههبا لألوةاتههاد ف ه  31كههاةوو األول/دينههمرب  ،2017كههاو قههد
جء تنزيم طبعان  2017-2014من تيءيهء التنميهة االقت هادية يف أفءيييها وتيءيهء أقهم البلهداو

__________

( )16املءج ة ن  ،املءف النامن ،الشام 7
( )17املءج ة ن  ،املءف النامن ،الشام 8
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لهوا  266 752مههءة و 92 023مههءة ،علههى التهواو( )18وأظهههءن البيههاين املنههتياة مههن ابحههح
و م العلم ( )Google Scholarأو التياريء قد استُخدمت أينا إذ حد ما أل ءاض حبنية من
جاةههب البههاحنن يف جمههاو النياسههان العامههة والتنميههة ،وهههو مؤشههء جيههد ه مباشههء علههى إسهههام
ه ههذ التي ههاريء يف مناقش ههان النياس هان ويف ةين ههاو/أبءيم  ،2018ج ههء االستش هههاد  13م ههءة
بطبعههان  2013-2010مههن تيءيههء التنميههة االقت ههادية يف أفءيييهها و 107مهءان بطبعههان تيءيههء
أقههم البلههداو ل هوا لل ههرتة  2013-2010وحظيههت طبعههان تيءيههء أقههم البلههداو ل هوا عههن ال رتتههن
املنههاظءتن ب ه  27و 57استشهههادا علههى التهواو وابلنظههء إذ أو االستشهههادان أترههذ فههرتة طويلههة
حههى تظهههء ،فينبغ ه اسههتخدام هههذ األرقههام كمعلومههان أساسههية يف التيييمههان املنههتيبلية وأ نههات
ال ههرتة  - 2014ةينههاو/أبءيم  ،2018ذُكههء تيءيههء التنميههة االقت ههادية يف أفءيييهها يف  283ق ههة
إرباريههة يف وسهها اإلعههالم ،كمهها ذُكههء تيءيههء أقههم البلههداو ل هوا يف  262ق ههة إرباري هة وبينههت
التيييمان النابية ألعمال األوةاتاد أو التوعية والنشء النيئن ا إحد الينا الء ينية الهيت
ينبغ ه ه معاجلتهه هها يف إطه ههار ركه ههن العمه ههم املتعل ه ه ابلبأه ههو وكمه هها يتن ه ه مه ههن عه ههدد التن ه هزيالن
واإلح ههاتان اإلعالمي ههة ،أُجءي ههت حتن ههينان ملموس ههة يف ه ههذا ال ههدد وهت ههاج األوةات ههاد إذ
موا لة البنات على هذا النجا
 -30ويش ِّام التعاوو التيء ركن العمم النهاين املنهطلط به يف إطهار الهربيم ال ءعه  5وههو

ماهوو ههغ ةنهبيا فيمهها يتعله ابملهوارد البشهءية واملاليههة ويبلهع ة ههيب شهعبة أفءيييهها وأقهم البلههداو
ل هوا وال هربام ا ا ههة ةن ههبة  9يف املا ههة م ههن الن ي ههان الن ههنوية للتع ههاوو التي ههء لألوةات ههاد البالغ ههة
حنو  40مليوو دوالر( )19ومل عهء جدولهة الهءدود علهى الدراسهة االستي ها ية ألو  20جميبها فيه
أفادوا أبهنت تليوا تعاوي تينيا يف إطار الربيم ال ءع 5و وكهاو أكنهء مهن  90يف املا هة "راضهن"
أو "راض هن جههدا" عههن جههودة التع هاوو التيههء امليههدم وكههاو هههذا متمشههيا م ه اسههتماران التغذيههة
املءتدة الالحية حلليان العمم واليت حبنها فءي التييهيت وعلهى سهبيم املنهال ،هنف املشهاركوو يف
حليههيت العمههم اإلقليميتههن املعيههودتن يف أديههس أاباب ومههاةيال جههودة املناقشههان ومههد مالتمتههها
وفا د ا إبعطا ها حنو  4.5درجان من أ م  5كما نّ وا مسان منم لتو التدريب واملهنية
واليههدرة علههى االبتاههار واملشههاركة مههن جاةههب أ ههأاب امل ههلأة أبو اعتربوههها أفنههم مههن تلهها
ا ا ة ابلتعاوو التيء امليدم من جهان أرء تُن ِهت بتعاوو تيء ا م
 -31وكش ت امليابالن والبياين املنتمدة من الدراسة االستي ها ية عهن وجهود طلهب قهوي
على التعاوو التيء امليدم يف إطار الربيم ال ءع  5وأة يُييت أبو ل قيمة مءت عهة يف املهداوالن
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
املاههوين الء ينههية طتههها الوطنيههة ا منههية واسههتخدمت أينهها منظمههة األمههت املتأههدة للتنميههة
ال ههناعية (اليوةيههدو) هههذ الدراسههة إلةشههات بءيجمههها للشهءاكة ال ُيطءيههة يف إ يوبيهها ،كمهها رجه البنهها
الههدوو إذ هههذ الدراسههة مههن أجههم وضه سياسههات يف إ يوبيهها و ّأد مشههءوع مههن مشههاري اإلطههار

__________

( )18املءج ة ن  ،املءف ا امس
( )19املءج ة ن  ،املءف الناب
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املتاامهم املعهز يُعهىن بعنههم النأهم وال ل هم احلهار لغههءض الت هديء مهن إ يوبيها إذ أورواب إذ قبههول
هرت ميههدم مههن االحتههاد األورويب ،تيههوم حاليهها شههعبة أفءيييهها وأقههم البلههداو ل هوا وال هربام ا ا ههة
مي ه ط
إبض ات اللمنان ا تامية علي وأشارن التيهاريء أينها إذ املشهاري املت هلة ابملؤشهءان اجلغءافيهة
وابلااسههافا يف كمبههود ابعتبارههها قههد أُش ه إليههها ك منلههة علههى التغي ه ان يف النياسههان وةتيجههة
لإلسهامان املتلياة ،حد ت كمبود اسهرتاتيجيتها املتعليهة بتطهويء سالسهم الييمهة ،كمها حه ّد ت
امبيا سياسا ا املتعلية بتطويء تنظيت املشاري ف كمبود  ،على سبيم املنال ،جء ربه هنْه
جديد بش و تنوي األسوا يف كمبود بربيم لدعت تنمية التجارة
 -32وكش ت أينا املشهاوران الهيت أُجءيهت مه اجلههان هاحبة امل هلأة عهن بعهت مهواطن
اجه يف تيههدل التعههاوو التيههء ،وال سههيما فيمهها يتعله ابلتعههاوو بش ه و
النههعف والتأههد ن الههيت تو ط
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 تتمته
فيها ُشعب أرء اب ربة ال نية ،وهو ما قد يءجه إذ أمهور تتعله بتياسهت املهوارد وأشهار آرهءوو
إذ أو التعاوو بشام أفنم فيمها بهن الشلهعب ناهن أو ينهاعد علهى نهب اال دواجيهة وأشهار
ش ه ههءكات آر ه ههءوو ،وإو ك ه ههاةوا راض ه ههن ع ه ههن ج ه ههودة املنتج ه ههان امليدم ه ههة ،إذ اس ه ههتيا هت م ه ههن بع ه ههت
الت ه ر ان ،وحههددوا ةيههال ضههعف يف الههربيم ال ءع ه  5تتمنههم يف التعههاوو وتياسههت املعلومههان
وأشاروا إذ أة ر ا نان رب هذ النيال ابلييود املتعلية ابملوارد
 -33وأشههار بعههت أ ههأاب امل ههلأة إذ أو مشههاري التعههاوو التيههء ال ههغ ة ناههن أو نّههم
مشههالة مههن وجهههة ةظههء ال عاليههة ،ةظ هءا إذ احلجههت الههذي ال يا ه إلحههدا فههار  ،والا ههاتة،
ابلنظههء إذ أو العملي ههان الب وقءاطي ههة ال ت هزال ه ه ة ن ههها ب ههدوو تغي ه  ،ورحب هوا ابلتط ههوران ال ههيت
موحد للربام اإلقليمية
حد ت مؤرءا فيما يتعل ابستأدا هنْ ّ
 -34وركههن العمههم النالههح املنههطلط به يف إطههار الههربيم ال ءعه  5هههو بنههات توافيههان اارات،
هها يف ذل هها حتدي ههد اليواع ههد وإح ههد النت هها املتوقع ههة لن هوات الش ههعبة ه ه أو ت ههنعاس التي ههاريء
الء ينههية يف االسههتنتاجان املت ه عليههها الههيت يعتمههدها جملههس التجههارة والتنميههة ويف هههذا ال ههدد،
قارو فءي التيييت التو يان النياساتية امليدمة يف التياريء ابالسهتنتاجان املت ه عليهها للمجلهس
يف ال ههرتة املشههمولة ابلتييههيت ،وأظهههءن امليارةههة أو التو ههيان قههد ُوضههعت يف االعتبههار بوجه عههام
ومل تُذكء التياريء بشام لدد يف االستنتاجان املت عليها يف عام  2014و2016و ولانها
ذُكءن حتديدا يف االسهتنتاجان املت ه عليهها و/أو يف تيهاريء الهدوران املعيهودة يف عهام 2015
و 2017وقهد اةعانهت يف االسهتنتاجان املت ه عليهها للمجلههس أربه مهن بهن مهس تو ههيان
واردة يف تيءيء التنمية االقت ادية يف أفءيييا2015 ،أ حتءيء قدران ارة ا دمان يف أفءيييا مهن
أجم حتيي النمهو والتنميهة وابملنهم ،اةعانهت يف االسهتنتاجان املت ه عليهها للمجلهس أربه مهن
التو يان النب الواردة يف تيءيء التنمية االقت هادية يف أفءيييها لعهام  2017واستُشههد ابلتيهاريء
أين هها يف تي ههاريء األم ههن الع ههام امليدم ههة إذ اجلمعي ههة العام ههة ،ورا ههة يف ع ههام  2014وابملن ههم،
أشارن الهدورة التن يذيهة للمجلهس إذ التو هيان الهواردة يف تيءيهء أقهم البلهداو لهوا لعهام 2015أ
حتويههم االقت ههادان الءي يههة ،الههيت أكههدن علههى اسههتمءار أ يههة تنميههة اليههدران اإلةتاجيههة والنّهههوض
ابلتأ ه ّهول االقت ههادي اهلياله ه يف أق ههم البل ههداو له هوا وأره ه ا ،أش ههارن إدارة الش ههؤوو االقت ههادية
واالجتماعيههة الدوليههة ابألمههت املتأههدة إذ اسههتخدام املههوجزان املتعليههة أبوج ه النههعف الههيت يع ه ّدها
الربيم ال ءع  5عند النظء يف من لة التخءي من فئة أقم البلداو لوا
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 -35وعلههى وج ه اإلُجههال ،قُههيِّت عنههد ةيطههة الوس ه  ،مههن جاةههب أ ههأاب امل ههلأة الههدارلين
وا ههارجين علههى النهوات ،مههد فعاليههة املنشههوران هه والتعههاوو التيههء يف الت ه ّدي للتأههد ن الههيت
تع ههرتض التج ههارة والتنمي ههة وحظي ههت املنش ههوران بدرج ههة بلغ ههت يف املتوسه ه  58م ههن أ ههم 100
والتعههاوو التيههء بدرجههة ( 53الشههام  )2وقههد يبههدو ذلهها مدهشهها ابلنظههء إذ أو ُجي ه منتجههان
وردمان الربيم ال ءع  5قد أُعطيت درجة مءت عة ،وقهد ناهن ت نه ذلها بعهدم وجهود تطهاب
بههن احتياج ههان أ ههأاب امل ههلأة وتوقّع هها ت مههن يحي ههة واملنتج ههان وا ههدمان امليدم ههة يف إط ههار
الربيم ال ءعه  5مهن الناحيهة األرهء (اةظهء ال هءع ألهف) وسهلطت تو هيان أ هأاب امل هلأة
املناديههة بههز دة فعاليههة الههربيم ال ءع ه النههوت علههى هههذا اجلاةههب واسههتخدم فءي ه التييههيت التأليههم
هأاب الالم ههان بغي ههة اس ههتأدا كت ههاب شه ه ءة لتألي ههم
لن ه ط
الن ههياق ع ههن طءيه ه املوقه ه الش ههبا ط
()20
التو ههيان النوعيههة ،اسههتُخدم بعههد ذلهها لتبويههب الههءدود يههدو يف جههدول (الشههام  )5وكاةههت
هنههن أدات ه ه تطههويء
أكنههء األههاالن املشههمولة ابلتو ههيان الههيت ناههن فيههها للههربيم ال ءع ه أو ّ
الي ههدران ،بنن ههبة ق ههدرها  25يف املا ه ههةو والش ه هءاكان بنن ههبة قه ههدرها  23يف املا ههةو وإع ههادة توجي ه ه
االس ه هرتاتيجية ،بننه ههبة قه ههدرها  13يف املا ه ههة وأاتحه ههت امليه ههابالن مزيه ههدا مه ههن الت كيه ههدان املتعميه ههة
وأش ههارن إذ أو امله هوارد او ههدودة ابالقه هرتاو مه ه دوران اإلةت ههاج الي ه ه ة والتي ههاريء الن ههنوية املتعلي ههة
واضي متباينة على ةطا واس ه أمور تييّهد قهدرة الهربيم ال ءعه  5علهى تيهدل دعهت وا يف
جمال املتابعة ومل يؤيد بعت أ أاب امل لأة ر ت وت ة تيهدل التيهاريء الء ينهية لاه تُيهدم مهءة
هؤدي إذ إحههدا ر ههت يف ميزاةيههة
كههم سههنتن بههدال مههن مههءة كههم عههام ابلنظههء إذ أو ذلهها قههد يه ّ
الربيم ال ءع 5و وكاو أ أاب م لأة آرءوو يؤيدوو النظء يف هذا ا يهار ب هورة جديهة بغيهة
دة اليدران من املوارد من أجم تيدل التعاوو التيء إذ الدول األعنات بعد دور املنشوران
الشام 5
توصيات التدخُّالت املتعلقة ابلربانم الفر ي  5اسب ردود اجمليبني لى أسئلة الدراسة االستقصائية
(عدد مءان االستشهاد)
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إجءات البأو الدقيية
تد لرالن أرء

__________

( )20املءج ة ن
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 -36وخيله ههمل التييه ههيت ،بعه ههد أره ههذ املعلومه ههان ال ه هواردة أعه ههال يف احلنه ههباو ،إذ أو املنتجه ههان
وا دمان امليدمة من الربيم ال ءع  5تُعترب ب هورة عامهة ذان جهودة مءت عهة وةتيجهة لهذلا،
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
بن البأو والتعاوو التيء

دال -التأثري واالستدامة
 -37يش الت إذ بلوغ األهدا املتعلية بتأيي فوا د طويلة األجهم للمنهت يدين ،ها يف
ذلهها حههدو حته ّهوالن مؤسنههية واجتماعيههة وحته ّهوالن متعليههة ابلنياسههانو أمهها االسههتدامة فتشه
إذ ق ههدرة املن ههت يدين عل ههى احل ههاظ عل ههى من ههار التي ههدم او ههء ويت ههم ج ههزت مه ههت م ههن أعم ههال
األوةاتههاد ابلبلههداو اوههددة يف واليههة الههربيم ال ءع ه  5بيههد أو ُشههعبة أفءيييهها وأقههم البلههداو ل هوا
والربام ا ا ة ه الشعبة الوحيدة اليت لديها تءكيز على البلداو اليت لديها أوج ق ور هياليهة
تتطلب اهتماما را ا
 -38وإةشات منطية التجارة احلءة الياريهة يف أفءيييها هه و هء جيبهوي  -إ يوبيها إ ها او هامهاو
سههاهت األوةات ههاد فيهم هها ر ههالل فههرتة التيي ههيت ومل تا ههن ُش ههعبة أفءيييهها وأق ههم البل ههداو ل هوا وال هربام
ا ا ة ه الشعبة الء ينية املعنية امل اوضان ،ولانهها قهدمت مهدرالن مهمهة بشه و املؤشهءان
اجلغءافيههة أسهههمت يف امل اوضههان املتعليههة نطيههة التجههارة احلههءة الياريههة ،كمهها شههاركت الشههعبة يف
تيههدل املعءفههة واملههدرالن اوليههة إذ الشههعبة الههيت تيههود هههذا العمههم وفيمهها يتعل ه مههء جيبههوي -
إ يوبيهها ،كاةههت الدراسههة التشخي ههية للتاامههم التجههاري الههيت قادههها الههربيم ال ءع ه  5ه ه أحههد
األشههاال الء ينههية للتعههاوو التيههء امليههدم يف تن يههذ املشههءوع واسههتهم أينهها الههربيم ال ءع ه 5
عملية إطال مءاكز االمتيها املعنيهة هايد األمسهاك يف موريشهيوس وفييهت يم ،والهيت مهن املتوقه
أو ارس دورا هاما يف تياست املعءفة املتعلية ذا اليطاع يف املناط املعنية
 -39وأشهار أ هأاب امل هلأة إذ أهنهت اسهتخدموا حبهو الهربيم ال ءعه  5كمهادة مءجعيههة
ل ه ههت اال اه ههان والتأ ههد ن الناش ههئة يف مي ههداو التج ههارة والتنمي ههة ه ه أو أ ههأاب امل ههلأة
مل يتمانهوا مههن تيههدل أمنلههة علههى تغه ان سياسهاتية لههددة حههد ت ةتيجههة هلههذ البأههو كمهها أو
االفتيار إذ عملية ُجْه مهنظت هلهذ املعلومهان مهن جاةهب الهربيم ال ءعه  5ععهم مهن ال هعب
للغاية إ بان مد حتي إ ا ان يف هذا ال هدد إ بهاات مو وقها به  ،وههو مها يعاهس وجهود ضهعف
أعههت يف ارسههة اإلدارة اليا مههة علههى النتهها يف األوةاتههاد ،علههى النأههو املشههار إلي ه يف تيييمههان
سههابية للههربيم ال ءع ه بيههد أو بعههت األدلههة النوعيههة تش ه إذ أو كن ه ا مههن التو ههيان املتعليههة
ابلنياسان عءي اعتمادهها يف سياسهان الهدول األعنهات( )21وعلهى سهبيم املنهال ،ف ه أعيهاب
إعههداد دراسههان تشخي ههية للتاامههم التجههاري ،بههدأن إ يوبيهها و امبيهها والنههنغال ومههاو ومو امبيه
والنيج ههء يف إدراج التج ههارة يف ههلب رط ه ه التنمي ههة الوطني ههة ا ا ههة هها و ّأد إةش ههات مءاك ههز
االمتي هها يف موريش ههيوس وفيي ههت يم إذ تولي ههد االهتم ههام بتياس ههت املعلوم ههان اإلقليمي ههة وابله هتعلت
وابملن ههم ،قام ههت أةغ ههوال وب ههواتو وُجهوري ههة الو الدنيءاطي ههة الش ههعبية ب ههدم التو ههيان النياس ههاتية
__________

( )21اةظء الو يية  ،A/71/75والو يية
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امليدمهة مههن األوةاتههاد يف اسهرتاتيجيا ا املتعليههة ابلتخهلءج ويف فههاةواتو ،فههإو املنههاعدة امليدمههة مههن
للتأول الوطء قهد قُهدمت دعمها لطلهب مهن احلاومهة مهن
األوةاتاد يف يا ة اسرتاتيجية سلنة ّ
أجههم اعتبارههها دولههة جزريههة ههغ ة يميههة بههدال مههن وضههعيتها كبلههد مههن أقههم البلههداو ل هوا كمهها أو
مش ههءوعا لتنمي ههة الي ههدران يف إ يوبي هها ومش ههءوعا للمؤشه هءان اجلغءافي ههة يف ُجهوري ههة الو الدنيءاطي ههة
الشههعبية ،علههى سههبيم املنههال ،قههد سههاعدا امل هزارعن علههى حتنههن أدا هههت يف أس هوا ت ههديء ال ه
وساء النخيم ،على التواو
 -40وال ي ه ّدع التييههيت أو الههربيم ال ءع ه  5قههد ضههم الطءي ه عههن ارت ا ههات األساسههية
أو أة ُع ِهد موارد بتشتيتها ،بم يش إذ أة ينبغ أو يدرك احلاجة إذ ت أي املنار فلا
تاوو ألعمال الربيم ال ءعه  5أت ه ان ذان معهىن ولاه ينهمن ههذا الهربيم ال ءعه حتييه
ةتا منهتمءة ،فإةه حباجهة إذ ا هيمل الوقهت الاهايف لتيهدل دعهت متابعهة إذ الهدول األعنهات
ور ا كاو من األهت ،أو هذا الربيم ال ءع ينبغ أو يعيد ت ميت تياريء الء ينية بطءييهة تتهي
ق ههدرا م ههن االس ههتمءارية مه ه التي ههاريء الن ههابية ،أبو يُههدرج م ههنال حت ههدينا ملوض ههوع (مواض ههي ) التيءي ههء
النهاب (التيههاريء النههابية) أو أبو خيتههار مواضههي تهرتاب فيمها بينههها تءابطهها أو ه فمههن شه و هههذ
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 تط ّهور أينها بشهام أعمه اليهدران اليا مهة دارهم
املؤسنة لايال هتاج املوظ وو إذ البدت من ال ء بش و كم موضوع جديد
هتهدفة
 -41وفيمهها يتعل ه ابالسههتدامة ،تش ه األدلههة املتاحههة إذ أو اليههدرة التينيههة للبلههداو املنه ط
حتنههنت ،بيههد أة ه مل عههء
علههى إةتههاج واسههتخدام عمليههة رسههت النياسههان ابالسههتناد إذ األدلههة قههد ّ
إض ات الطاب املؤسن على ذلا ابليدر الذي نان مع افرتاض أو هذ اليهدرة منطليهة ذاتيها
وفنههال عههن ذلهها ،فبههالنظء إذ طبيعههة كن ه مههن تههد لرالن الههربيم ال ءع ه  5الههيت حتههد مههءة
واحههدة فيه  ،فههال يبههدو أو االسههتدامة تشه ِّام اعتبههارا أ ههيال يف ت ههميت املشههاري وابإلضههافة إذ
ذلهها ،فبههالنظء إذ أو هها رطههة عم ههم عههام  2030يعتم ههد علههى حتيي ه احههان يف البل ههداو
موض تءكيز الربيم ال ءع  ،5فإو احلاجة إذ الدعت املنتمء تبدو واضأة بنهولة
 -42ويتّب ه الههربيم ال ءع ه  5أساسهها اس هرتاتيجية ذان أ ههء ه ّهوج وعههءي وفيهها هلهها اسههتخدام
البأههو  ،الههيت تههدرم يف ههميت االس هرتاتيجية ،ابعتبارههها الت ه الههذي ُهه ِهد املوجههان ،مهها يُنشههيف
هؤدي البأ ههو هه ه
هؤدي ب ههدور إذ الطل ههب عل ههى التع ههاوو التي ههء ،كم هها ت ه ّ
ال ههوع ابلتغيه ه  ،ال ههذي ي ه ّ
والتع ههاوو التي ههء إذ إ رة مناقش ههان ،وإذ قي ههام قواع ههد جدي ههدة وتوافه ه آرات جدي ههد وإذ سياس ههان
جديههدة (الشههام  )1ويف را ههة املطهها  ،يُتوقه مههن هههذ التغيه ان أو حت ّنههن التجههارة والتنميههة يف
هتهدفة بيههد أة ه علههى العاههس مههن ال لشههعب األرههء  ،الههيت تُنههت تيههاريء بش ه و موضههوع
البلههداو املنه ط
أساس واحد منم االستنمار أو اقت هاد املعلومهان ،تنهعى شهعبة أفءيييها وأقهم البلهداو لهوا والهربام
ا ا ههة إذ تغطيههة طيههف واس ه مههن الينهها املتعليههة يمهورههها املنههتهد وهههو مهها ينههت عن ه أو
مواضههي منشههورا ا الء ينههية تتبههاين بدرجههة يُعتههد هها ويف ال ههرتة  ،2018-2013كاةههت مواضههي
تيءي ههء التنمي ههة االقت ههادية يف أفءييي هها هه ه أ دينامي ههة اليط ههاع ا هها  ،واالس ههتنمار م ههن أج ههم حتييه ه
النمو التأويل  ،والتجارة يف ا دمان ،وديناميهان الهديوو و ويهم التنميهة ،والنهياحة ،واهلجهءة ويف
ال ههرتة  ،2016-2013كاةههت مواضههي تيءيههء أقههم البلههداو ل هوا ه ه أ النمههو امل ههأوب ابلعمالههة،
ورطة التنمية ملا بعد عام  ،2015وحتويم االقت ادان الءي ية ،واملنار املؤدي إذ التخهلءج وتوجهد
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ههلة عامههة بههن هههذ املواضههي  ،مهها يُنشههيف ّوجههان يف ال ِربكههة ة نههها وإو كاةههت يف قطاعههان خمتل ههة
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
يلزم أو تشارك يف دورة إةتاج منتمءة وقد كشه ت املشهاوران الهيت أُجءيهت مه أ هأاب امل هلأة
أة ه حههى قبههم ةشههء أي تيءيههء ،عههب أو تبههدأ الشههعبة أعماهلهها بش ه و التيءيههء التههاو وقههد طوض ه مههن
امليابالن أو الربيم ال ءع  5لينت ل موارد كافية لدعت املتابعة
 -43وعلى وج اإلُجال ،وجد التيييت أو الهربيم ال ءعه  5وإو كهاو هيه أت ه ا لنوسها،
فنههياوو مههن األ يههة البالغههة حتيي ه تغي ه ان اس هرتاتيجية وبههذل جهههود متوا ههلة مههن أجههم حتيي ه
املزيد من التجارة والتنمية يف البلداو موض تءكيز الربيم ال ءع

هاء -الشراكات
 -44تتنههت الش هءاكان أب يههة ابلغههة ابلننههبة إذ ها ُجي ه كيههاين األمههت املتأههدة ه أو
الشءاكان ابلغة األ ية لألوةاتاد ب ورة را ة ابلنظء إذ لدودية حنور يف امليداو إذ هتاج
ِ
املننين املييمن التابعن لألمت املتأدة وشهءكات آرهءين لتوسهي
األوةاتاد إذ العمم م مااتب ّ
ةطا مد عمله وإبهءا هورت بيهد أو كنه ا مهن أ هأاب امل هلأة قهد أشهاروا إذ أو تشهايم
الش هءاكان والشههباان قههد ش ه ّام تيليههد حتههد ابلننههبة إذ األوةاتههاد ،وقههد اةعاههس ذلهها يف
درج ههان التيي ههيت املنخ ن ههة املعط ههاة لش ههعبة أفءييي هها وأق ههم البل ههداو له هوا واله هربام ا ا ههة يف ه ههذا
األهال( )22وهههذا ي ههد علههى العمههم دارههم املؤسنهة والتعههاوو فيمهها بههن الوكههاالن واعرتافهها ههذا
التأ ّدي ،اضطلعت مؤرءا الييادة العليا يف األوةاتاد والشلهعبة بعهدد مهن ا طهوان لتعزيهز التعهاوو
والش هءاكان ،منههم إةشههات جلنههة املنشههوران املشههرتكة بههن ال لشه طهعب ،وامليه طهرت الءام ه إذ ةشههء تيءيههء
التنمية االقت ادية يف أفءيييا ب ورة مشرتكة م اللجنة االقت ادية ألفءيييا التابعة لألمت املتأهدة،
ومشههءوع التههدريب يف جمههال التجههارة يف أةغههوال املنههطل ب ه ب ههورة مشههرتكة م ه االحتههاد األورويب،
ورا ة األموعة املشرتكة بن وكاالن األمت املتأدة واملعنيهة ابلتجهارة واليهدران اإلةتاجيهة فههذ
األموعة ،اليت ييودها األوةاتاد وتته لف مهن  15وكالهة مييمهة و ه مييمهة اتبعهة لألمهت املتأهدة،
ظلههت تشههارك بنشههال يف مبههادرة "توحيههد األدات" عههن طءيه تننههي املشههاركة علههى ال له ُهعد الههوطء
واإلقليم والعامل ويف إطار هذ األموعة ،كاو األوةاتاد ،يف أيلول/سبتمرب  ،2017جزتا من
أُطء عمم األمت املتأدة للمناعدة اإللا ية يف  34بلدا ،من بينها كن من أقم البلداو لوا بيهد
أة يلزم الييام بعمم ما لتأ يز التعاوو املؤسن يف هذا ال دد
 -45وكاةههت إحههد الينهها الناشههئة يف عههام  2017ه ه اسههتعءاض أعمههال األمههت املتأههدة
على ال عيد اليطءي ،ابالستناد إذ التيءيء املنبط امليدم من األمن العام يف حزيءاو/يوةي بشه و
إعههادة تنظههيت منظومههة األمههت املتأههدة اإللا يههة بغيههة تن يههذ رطههة التنميههة املنههتدامة لعههام 2030
وعءضههت
وشههارك األوةاتههاد يف هههذا العمههم عههن طءي ه جمموعههة األمههت املتأههدة للتنميههة املنههتدامة ُ
الو يي ههة اود ههة عل ههى ال ههدول األعن ههات يف جلن ههة إحاط ههة ق ههدمها ي ههب األم ههن الع ههام يف تشه هءين
()23
األول/أكت ههوبء و ههدر التيءي ههء الن ههاين لألم ههن الع ههام يف  21ك ههاةوو األول/دين ههمرب 2017

__________

( )22الو يية  ،TD/B/WP(76)/CRP.2املءف النامن ،الشام 4
( )23الو يية A/72/684–E/2018/7
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أما الدور املنتيبل لألوةاتاد علهى أرض الواقه فهال يهزال يتعهن حتديهد ابلنظهء إذ أو األوةاتهاد
ليس ل ب ورة عامة سو وجود لدود يف األفءقة اليطءية( )24وقد اعتُمهد يف أ ر/مهايو 2018
اليهءار املتعله إبعههادة تنظههيت منظومههة األمههت املتأههدة اإللا يههة يف سههيا االسههتعءاض الشههامم الههذي
عههءي كههم أرب ه سههنوان لنياسههة األةشههطة التن يذيههة الههيت تنههطل هها منظومههة األمههت املتأههدة مههن
أجم التنمية ،وطُلب في إذ األمن العام أو ييود جهود كياين منظومة األمت املتأدة من أجهم
الييهام علههى حنههو تعههاوين إبهههاد جيههم جديههد مههن أفءقههة األمههت املتأههدة ال ُيطءيههة ،ينطههوي علههى وجههود
قطههءي ُم ههمت ر ي هها قهها ت علههى االحتياجههان ،ينبغ ه بنارتههها ابالسههتناد إذ إطههار عمههم األمههت
املتأدة للمناعدة اإللا ية م حتديد وضعها لتاوو ه أهت أداة لتخطي وتن يهذ أةشهطة األمهت
املتأدة اإللا ية يف كم بلد ،دعما لتن يذ رطة التنمية املنتدامة لعام 2030
وردد كن من أ أاب امل لأة أ دات شعور األيبهن علهى الدراسهة االستي ها ية وم هاد
ّ -46
أو األوةاتاد قهد تنهءر ب عهم عهدم امتالكه اذاو له علهى أرض الواقه وشهباان وعالقهان وب عهم
عههدم إجءا ه مشههاوران وذكههء الههبعت أة ه ينبغ ه أو ياههوو دور األوةاتههاد أكنههء بههءو ا ضههمن أُطههء
عمههم األمههت املتأههدة للمنههاعدة اإللا يههة لا ه يههدف إذ األمههام يههدول أعمههال التجههارة والتنميههة يف
ال ههدول األعن ههات ويف ه ههذا ال ههدد ،ف ههإو مب ههادرة مات ههب األم ههن الع ههام يف ع ههام  2015الءامي ههة إذ
إةش ههات مات ههب إقليمه ه يف أدي ههس أاباب ق ههد حيي ههت ابل ع ههم بع ههت النت هها اهلام ههة لألوةات ههاد ،من ههم
ما يتعل إبةشات منطيهة التجهارة احلهءة الياريهة وأشهار أ هأاب م هلأة آرهءوو إذ أو إعهاد وجهود
مههادي لههن ياههوو أم هءا ضههءور إلقامههة ش هءاكان ذان وض ه راسه فاألوةاتههاد ،بييادت ه للمجموعههة
هءوج يف واق ه األم ههء
املش ههرتكة ب ههن وك ههاالن األم ههت املتأ ههدة واملعني ههة ابلتج ههارة والي ههدران اإلةتاجي ههة ،ي ه ّ
للعملي ههان املش ههرتكة ال ههيت تنط ههوي عل ههى مش ههاركة ك ههم م ههن الوك ههاالن املييم ههة و ه املييم ههة كم هها أو
هتأد ة يف سههيا أُطههء عمههم األمههت املتأههدة للمنهاعدة اإللا يههة حتيه اتنهها
العمليههان املشههرتكة املنه ط
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 املتوراة يف إطار مبهادرة
"وحههدة العمههم يف األمههت املتأههدة"( )25وسههتاوو األموعههة املههذكورة ذان أ يههة را ههة يف منههاعدة
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
ا ربة ال نية للمنظومة أبسءها إذ البلداو
 -47وقد أظهء االستعءاض املاتأل واملشاوران املعيودة م أ أاب امل لأة أو الربيم ال ءع 5
كههاو ذا أدات أفنههم يف ههيا ة ش هءاكان م ه املنههت يدين املباش هءين( )27ه أو عههدة أشههخا ههن
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
يف إ يوبيها مه منظمههة األمهت املتأههدة للتنميههة ال ههناعية (اليوةيهدو) ،وأشههاروا إذ احلاجههة إذ دة إضه ات
__________

()24
()25
()26
()27
GE.18-11327

األوةاتاد عنو يف  15فءييا قطء  ،منهها سهبعة يف أفءيييها أو يف بلهد مهن أقهم البلهداو لهوا ه أو مهوظ
األوةاتاد هت الذين ننلوة ب ورة عامة (اةظء الءاب أ )https://undg.org/about/un-country-level/
اةظء الو يية  ،A/72/684–E/2018/7ال يءتن  19و22
املءج ة ن
الو يية  ،TD/B/WP(76)/CRP.2املءف النادس
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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
ال ناعية (اليوةيدو) (و ا كال ا عنواو يف األموعة املشرتكة بن الوكاالن)
 -48وأشههار أينهها طمههن أُجءيههت معهههت ميههابالن إذ عههدة حتههد ن وفههء فيمهها يتعل ه إبقامههة
هؤدي التنههافس علههى امل هوارد اوههدودة فيمهها بههن الوكههاالن وال هربام املختل ههة إذ
الش هءاكان أوال ،يه ّ
ظهور حتد ن يف تعزيز لنية والشءاكان ةيا ،فء ت أوج التما هم يف الهوال ن وجمهاالن الرتكيهز
املواضهيعية بهن الوكههاالن والهربام  ،فههإو االرتالفهان يف منهتو ن اليههدران والهءرت االسهرتاتيجية
وا ههربة ال ني ههة تط ههء ُجيعه هها حت ههد ن جدي ههة تُن ههعِف التع ههاوو لن هها ،ال ع ههءي بش ههام منهج ه
استننههاا الش هءاكان املنههطلط ها علههى منههتو امليههء لتطبييههها علههى املنههتو ن اوليههة والعاههس
أي رابعا ،تتنت الشءاكان م األوسال األكادنية واملؤسنان البأنية واألتمه املهدين أبهنها
رمس بيد أو ُشعبة أفءيييا وأقهم البلهداو لهوا والهربام
لدودة وتاوو يف معظمها ذان طاب
ا ا ة قد أبدن االسهتعداد لهز دة حتنهن ههذ الهءواب بغيهة إدمهاج حبهو األوةاتهاد لتهدرم يف
لب املناقشان املتعلية ابلنياسان
 -49وأر ه ا ،فههإو ماتههب املمنههم النههام ألقههم البلههداو ل هوا والبلههداو الناميههة ه النههاحلية
والدول اجلزرية ال هغ ة الناميهة ،الهذي يهدعت تن يهذ بهءيم عمهم اسهطنبول ،يتنهاول قهدرا كبه ا مهن
األههاالن املوضههوعية ة نههها الههيت يتناوهلهها الههربيم ال ءع ه  5وهههااتو الوحههداتو التنظيميتههاو هلمهها
ة هس احلجههت تيءيبها فلههد األوةاتهاد اليههدرة التينيهة ولانه ي تيهء إذ وجههود يُعتهد به يف ةيويههورك،
وهو أمء ضءوري لز دة أت ان سياسات و بينما يتمت ماتب املمنم النام بوجود ولانه ي تيهء
م ذلا إذ اليهدرة التينيهة وقهد كشهف حتليهم سهياق لتيهاريء ماتهب املمنهم النهام عهن وجهود
ورة خمتلطة فيما يتعل ابستخدام تياريء األوةاتاد ف عام  ،2014كاو يوجهد تهدارم كبه
مث تنههاقطمل هههذا التههدارم بعههد ذلهها ويف عههام  ،2017كههاو يوجههد تههءاب أكههرب وم ه ذلهها فلههت
يُوض هذا يف تيءيء ماتب املمنم النام ومن النءوري ،على منتو األوةاتاد ،شء كيهف
ناههن بدرجههة أفنههم إضه ات الطههاب املؤسنه علههى أوجه التههآ ر هههذ واسههتغالهلا بيههد أو التييههيت
خيلههمل إذ وجههود دعههو ظههاهءة الوجاهههة م ادههها أو الههدول األعنههات ينبغ ه أو ت هدر تالي هها
إبجهءات دراسههة تبأههح علههى وجه التأديههد ،مههن منظههوري الا ههاتة وال عاليههة علههى النهوات ،العالقههة
وأوج التآ ر وطءا العمم بن هذين الاياةن
 -50وعلههى وج ه اإلُجههال ،خيلههمل التييههيت إذ أو الههربيم ال ءع ه  5ينطههوي علههى إماههاين
هامههة تنههم ل ه بتنههخ رربت ه ال نيههة وتشههايم شهءاكان دارههم األوةاتههاد ورارج ه  ،بغيههة دة
ك اتت وفعاليت وأت واستدامت

واو -اقو اإلنسان واملساواة بني اجلنسني
 -51أظه ههءن و ه ه املش ههاري ال ههدور اهل ههام لألوةات ههاد يف إع ههاد الت ههاهت ويف تيوي ههة الته ه ان
املختل ههة للتج ههارة والتنمي ههة يف قطاع ههان األتم ه ه املختل ههة ،وج ههء أتكي ههد ه ههذا االع ه هرتا أ ن ههات
امليابالن وعلى الء ت من هذ األ ية املءت عة وااللتزام بهدم منه ليت حيهو اإلةنهاو واملنهاواة
ب هن اجلننههن ضههمن أعمههال األوةاتههاد ويف ههلب اهتمامات ه الء ينههية ،فههإو الههربيم ال ءع ه 5
واملشاري املعنية ما اال يُنيطاو من االعتبار يف ت ميمهما من ليت حيو اإلةناو واالعتباران
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اجلنن ههاةية ف ههال وج ههود يف كن ه م ههن األحي ههاو للتأل ههيالن املءاعي ههة حلي ههو اإلةن ههاو ولالعتب ههاران
اجلنناةية يف تناوهلا لألوضاع وال إليال هما أولوية وال ملءاعا ما يف التخطي وقد أد ذلا إذ
احلههد مههن مشههاركة أ ههأاب امل ههلأة املعنيههن املهتمههن حبيههو اإلةنههاو وابملنههاواة بههن اجلننههن
الههذين ر هها كههاةوا سينههاعدوو علههى فهههت املنهها م املتعليههة حبيههو اإلةنههاو وابملنههاواة بههن اجلننههن
وعل ههى إيال ه هها أولوي ههة يف املش ههاري ويف أعم ههال ال ههربيم ال ءع ه ه  5وه ههذا عل ههى ال ههء ت م ههن أو
االعتب ههاران املتعلي ههة ابملن ههاواة ت ههدرم يف ههميت أعم ههال األوةات ههاد بوج ه ع ههام وأعم ههال ال ههربيم
ال ءعه ه  5بوجه ه ر هها بي ههد أةه ه ابلنظ ههء إذ دة الطل ههب ال ههدارل وا ههارج عل ههى البأ ههو
والتعههاوو التيههء اللههذين يتنههاوالو البيههاين و غ هءان املعءفههة املت ههلة حبيههو اإلةنههاو واملنههاواة بههن
اجلننههن ،فإة ه تظهههء إذ حيههز الوجههود فيمهها يبههدو فههء جديههدة يف هههذا ال ههدد وعلههى سههبيم
املنال ،يبدو أو النبب جز يا ورات االهتمام مؤرءا بيطاع م ايد األمساك ههو الء بهة يف منهاعدة
الننات والشباب وال ئان اوءومة األرء املمنلة يف هذا اليطاع بشام متناسب
 -52وفيما يتعل ابلتاافؤ بن اجلننن ،تتنت شعبة أفءيييا وأقم البلداو لوا والربام ا ا ة
بتمنيههم أفنههم للننههات يف ه و موظ يههها مههن ال ئههة ال نيههة وفئههة ا ههدمان العامههة ابمليارةههة م ه
ا ألوةاته ههاد كاه ههم ،ولاه ههن له ههيس يف ه ه و املنا ه ههب اليياديه ههة ووظه هها ف ا ه هربات االستشه ههارين
(اجلدول) وينبغ أو تتطل الشعبة إذ ال ء اليت تنن هلا من أجم ت أي هذا االرتالل
متثيا اجلنسني يف مالك املوظفني
األوةاتاد

ال ئة ال نية
فئة ا دمان العامة
ا ربات االستشاريوو
جمموع دد املوظفني

شعبة أفءيييا وأقم البلداو لوا والربام ا ا ة
الءجال الننات
الءجال الننات
(ابلننبة املئوية) جمموع دد املوظفني (ابلننبة املئوية)
60
14
80
52

40
86
20
25

25
7
45
77

66
24
59
531

34
76
41
375

جمموع دد املوظفني

335
149
422
906

 -53وفيمهها يتعل ه إبسهههامان الههربيم ال ءع ه  5يف فهههت وتعزيههز اهتمامههان األمههت املتأههدة
فيما يتعل حبيو اإلةناو واملناواة بن اجلننن ،أعطى األيبوو الربيم ال ءع  46درجة ،يف
املتوسه ه  ،م ههن أ ههم  100بي ههد أو امل ههوظ ن ك ههاةوا أكن ههء اةتي ههادا بع ههت الشه ه ت م ههن أ ههأاب
امل ههلأة ا ههارجين ،وهههو مهها يشه ر هها إذ توقّعهها ت أبو ياههوو للههربيم ال ءعه  5دور أكههرب يف
االهتمامان املتعلية ابلنهوض حبيو اإلةناو وابملناواة بن اجلننن
 -54وعلههى وج ه اإلُجههال ،فبينمهها يُنههلت ابجلهههود الههيت بههذهلا األوةاتههاد والههربيم ال ءع ه  5بغيههة
تعمه ههيت االهتمامه ههان املتعليه ههة حبيه ههو اإلةنه ههاو وابملنه ههاواة به ههن اجلننه ههن يف البأه ههو املنه ههطلط ه هها
واملنشههوران ال ههادرة مههؤرءا ،وكههذلا بتعيههن جهههان لتننههي قنهها مءاعههاة املنظههور اجلننههاين وحتيي ه
مءاعههاة التعههاوو التي ههء لههذلا (من ههم إقامههة مش ههءوع بش ه و املؤش هءان اجلغءافيههة يف ب ههنن اسههتهد امل هءأة
املنتجههة والتيههاريء الء ينههية الههيت تههوو اهتمامهها متزايههدا لينهها مءاعههاة املنظههور اجلننههاين) ،فههإو التييههيت قههد
رلههمل إذ وجههود حاجههة إذ حتنههن ُج ه البيههاين امل ههن ة تبعهها لنههوع اجلههنس والبيههاين املءاعيههة لنههوع
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اجلنس ،إذ جاةب حتنن املنهجيان والتأليالن املءاعيهة لنهوع اجلهنس ،وإذ بنهات اليهدران املنهتجيبة
العتباران ةوع اجلنس ،وبنات شءاكان اسرتاتيجية ،وحتيي التاافؤ بن اجلننن يف األوةاتاد

اثلثا -االستنتاجات والتوصيات
 -55خيل ههمل التيي ههيت إذ أو ال ههربيم ال ءع ه  5يُن هههت إس هههاما كب ه ا يف حتيي ه هدف ه املعل ههن
املتمنههم يف تعزيههز النياسههان الوطنيههة اليا مههة علههى األدلههة وتههداب الههدعت الدولي هة بش ه و التجههارة
والتنميهة االقت هادية واحلههد مهن ال يههء يف البلهداو موضه الرتكيههز يف إطهار الههربيم ال ءعه  5وقههد
ّأدن أعم ههال ه ههذا ال ههربيم ال ءع ه إذ حتن ههن فعالي ههة االس ههتجاابن الدولي ههة للتأ ههد ن الءاهن ههة
والناشئة يف ميداو التجارة والتنمية
 -56وكههم يت ه مههن الن هوات الههيت حييههها الههربيم ال ءع ه  5هههو ذو جههودة عاليههة وو ي ه ال ههلة
بههوال ن األوةاتههاد وابحتياجههان أ ههأاب امل ههلأة ،وم ه ذلهها يلههزم إعههادة ت هوا و احلافظههة كاههم
ل احل دة التعاوو التيء ،األمء الذي سيناعد على تعزيز أوج التآ ر بن أركاو العمم النال ة
 -57واس هرتاتيجية األ ههء التم ه ّهوج ال ههيت ينتهجه هها ال ههربيم ال ءع ه  ،5ابعتب ههار البأ ههو ه ه
لءكههها األساسه  ،هه اسهرتاتيجية سههليمة أساسهها ،ومه ذلهها ينبغه أو تاههوو م ههأوبة أبدوان
داعمة دورية للأ اظ على الزرت املطلوب من أجم حتيي أت ان دا مة
املنتهدفة على دعت اجلهود املتعلية ابلتجارة والتنمية ،ولانها
حتننت قدرة البلداو
ط
 -58وقد ّ
مل ت ههم بعههد إذ مءحلههة ناههن عنههدها اعتبارههها منطلِيههة ذاتيهها ويف سههيا رطههة التنميههة املنههتدامة
لعام  ،2030يش ذلا إذ ضءورة موا لة الدعت بم حى دت
 -59وقههد ااههذ األوةاتههاد والههربيم ال ءع ه  5يف ااوةههة األر ه ة رط هوان كب ه ة يف ا هها إقامههة
شءاكان وتطويءها ،ولان يف ظم االفتيار إذ وجهود لألوةاتهاد يف امليهداو ،توجهد حاجهة إذ الييهام
ابملزيد بيدر أكرب بان فيما يتعل ابالست ادة من الشءاكان إلبءا دور ا وأت ان سياسا ما
 -60وتوجهد حاجههة إذ دمه أعمههال املاتهب اإلقليمه أبفءيييها يف شههعبة أفءيييها وأقههم البلههداو
لوا والربام ا ا ة وذلا من أجم دة الا اتة وال عالية وأوج التآ ر
 -61وظم الربيم ال ءع  5فعاال يف تيدل التياريء عن أةشطت وةوا على أساس سنوي،
ومه ذلها توجههد حاجهة واضهأة إذ الييههام علهى حنهو منههتظت بء هد ةوا ه وأت اته وتيهدل تيههاريء
عنههها ويف ظههم عههدم وجههود ةظههام سههليت للء ههد والتييههيت ،ال ناههن التأ ّيه مههن النتهها والته ان
ابلدقة املطلوبة
 -62وقد أحء ن الشعبة بعت التي ّدم بشه و املنها م املتعليهة حبيهو اإلةنهاو وابملنهاواة بهن
اجلننن ،وم ذلا توجد حاجة إذ اتباع هنْ لنن ومنهجه بشه و حيهو اإلةنهاو واملنهاواة
بن اجلننن يف الربام اليادمة
 -63ويو

التيييت ا يل أ

تُشههج شههعبة أفءيييهها وأقههم البلههداو ل هوا وال هربام ا ا ههة علههى موا ههلة إعههادة
(أ)
حتيي التوا و يف حافظتها وعلى حتنن اسرتاتيجيتها عن طءي دة الت كيد على التعاوو التيهء
22
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ودع ههت املتابع ههة وينبغه ه أو ُع ههءي األوةات ههاد تيييم هها إلع ههادة النظ ههء يف رطه ه العم ههم وامليزاةي ههان
لعبو
يُنت اد من يف حتديد (إعادة حتديد) خم ان املوارد فيما بن الش ط
(ب)
كما يل أ

هدرال ا،
ينبغ أو عم هذ الشعبة اعتباران االستدامة جهزتا ال يتجهزأ مهن ت ّ

''1

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

''2

هدرالن املتعلي ه ههة
ض ه ههماو إجه ه هءات متابع ه ههة وحتييه ه ه الت ه ههآ ر بش ه ههام دوري يف الت ه ه ّ
ابلبأو والتعاوو التيءو

(ج) ينبغه أو ينه األوةاتههاد هههو والشههعبة اسهرتاتيجيان لتههدب مهوارد رارجههة عههن
امليزاةية من أجم دة حافظة التعاوو التيء ابتغات تلبية احتياجان أ أاب امل لأةو
(د) ينبغ ه أو تن ه إدارة األوةاتههاد والشههعبة رارطههة طءي ه شههاملة مههن أجههم دة
الشءاكان والتعاوو على ال عيد املؤسن  ،كما يل أ
''1

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

''2

إضه ه ات الط ههاب املؤسنه ه عل ههى التع ههاوو مه ه وك ههاالن األم ههت املتأ ههدة األر ههء
وتعزيز هذا التعاووو

''3

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

(ه) ينبغه أو ينظههء األوةاتههاد يف إةشههات هياههم تنظيمه م ه ويف ملاتبه يف أديههس
أاباب وينبغه أو يظههم هههذا املاتههب منههؤوال مباشههءة أمههام ماتههب األمههن العههام وأو ييههدم التيههاريء
إليه  ،ولاههن ينبغه مه ذلهها أو تاههوو له روابه أقههو مه مههديء شههعبة أفءيييهها وأقههم البلههداو لهوا
والربام ا ا ة وأو ينطل نؤوليان أقو تتعل بتيدل التياريء إلي و
(و) ينبغ أو تُدرِج هذ الشهعبة ضهمن أت ا ها والنتها الهيت حتييهها ُجه البيهاين
بشام منهج عن أت ا ا وةتا جها املتأيية ،كما يل أ
''1

حتنن ةظام الء د اليا ت على النتا من أجم حتنن قياس النتا والت انو

''2

إشءاك الدول األعنات والوكاالن الشءياة يف الء د والتيييتو

''3

تاليف املوظ ن والشءكات أبدوار ومنؤوليان لددة قا مة على النتا و

( ) ينبغه أو يزيههد األوةاتههاد هههو والشههعبة مههن جهود هها احلاليههة وأو يهُهدجما املنهها م
هدرال ما ،بغيهة حتنهن تن يهذ وال ن األمهت
املتعلية حبيو اإلةناو وابملنهاواة بهن اجلننهن يف ت ّ
املتأدة والتزاما ا
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