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أوالا -مجدمة
 -1يتمث للهل ا للدي الملؤير للم مل للؤدمل األم للم املتح للدة للتن للا)ة والتنمي ل (األو ت للا ) مر للاعدة
البلدان النامي  ،وخاص أقهل البلدان منوا ،والبلدان اليت دمل اقتصلا ااا رملللل ا تلاليل  ،علل ان لدما
انقتصا العاملم را يعو عليها ابملنفع ( .)1ولل رتل ة الرلنتن  ،2019-2018كا لت األرلمل
()2
ويفعلهل ا للدي العلااي وونون األو تلا ارل رلملام رتملعيل
انسل اييني لفل ة الرلنتن يل جم ل
متخصص ل ومتداخل ل  ،واللممل العومل ل وال ل ار والتنمي ل (الللرب م الفملعللم  ،)1وانسللتثما) واملرللا)ي
(الرب م الفملعم  ،)2والتنلا)ة الدوليل (اللرب م الفملعلم  ،)3والت نولوجيلا واللوجرلتيان (اللرب م
الفملعم  ،)4وأرتمليليا وأقهل البلدان منوا والربام اخلاص (الرب م الفملعم .)5
و)يلة التاسللع
 -2وداشليا مل امللللمل)  )59- (515الصلا ) عللن للت التنلا)ة والتنميل
واخلمرن ررأن التدارري الملامي إىل يعزيز اإل ا)ة اللاؤم عل النتاؤ ويلييم رملام العمهل ،ايفلت
و)الا الثالثل والرلتن علل ينفيل
الفملق العامل املعني ابإلرلا) انسل ايينم وامليزا يل الرب يل
جتملييب للنه املتمثهل كفال إجملاء يلييمان منهني لربام األو تا الفملعي .
و)اللا الثالث ل والرللتن ،للملن الفملق ل
 -3ورنللاء عل ل متلللً ،وداشلليا م ل امللللمل) املتخ ل
العامل التلييم اخلا)جم ال ي أجملي للرب م الفملعم  1علااي  ،2013واللرب م الفملعلم 2
ع للااي  ،2014وال للرب م الفملع للم  3ع للااي  ،2015وال للرب م الفملع للم  4ع للااي ،2017
والرب م الفملعم  5عااي .2018
 -4و و)ا ل للا الرا س ل ل والر ل للبعن ،رلب ل للت الفملق ل ل العامل ل ل أن يل ل للداي األما ل ل استعملا ل للا
للتلييمللان اللليت أجمليللت لللربام الفملعيل لتن للمل رتيهللا و)اللا الثامنل والرللبعن امللللمل) علللداا
أيلول/سبتمرب  ،2019را يرمهل معلومان حم لدث عن لال ينفي التوصيان الوا) ة يلييملان
الربام الفملعي اخلمر (.)3
 -5وقللد أعللدن ال ا التلمليللمل التلوليفم ولللدة التليلليم والملصللد األو تللا  ،واللو يهللدي إىل
يعزيللز اسللتخدااي التلييمللان ولللل التعليلللان الللدو)ة الرب يل  ،مللن خللال اسللتخا النتللاؤ
الملؤيرللي والللد)وف املرللتفا ة مللن التلييمللان اخلمر ل والليللااي  -رر ل هل عللااي  -ابسللتلملاء مللد
عللم إسللهااي إمنللاؤم أكللرب مللن قبللهل
وكيفيل رتعاليل اإلرللا) انسل ايينم ل و تللا كللأ اة رمل يل
املن م ل  .ومللن إ ،رت ل ن ا ل ا التلمليللمل يعمللهل أساسللا عل ل يعزيللز الللتعلم والتف للري ا مللاعم ،و نللة
ان طاع ردو) لإلسهااي حترن األ اء انس ايينم والترغيلم.

ألي -النطاق
 -6يلتصمل طاق ا ا التلمليمل التوليفم عل استعملاض مرتندي للتلييمان اخلمرل  .ويرلتند
التوليللف إىل حتليللهل للنتللاؤ وانسللتنتاجان والتوصلليان الصللا )ة عللن ا ل التلييمللان مللن أجللهل
اسللتخا النتللاؤ الملؤيرللي والللد)وف املرللتفا ة منهللا .ورنللاء عل ل متلللً ،ينطللوي التوليللف عل ل
استنباط أوجة الترارة وامللا) ن عرب التلييمان ون أن يتضمن مج ريا ن إ ارتي .

__________

()1
()2
()3
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 -7ويملكز الفصهل الثالل ملن ال ا التلمليلمل علل يوصليان التليليم .وقلد أجلملي حتليلهل لتحديلد
املوا ي الملؤيري للتوصيان وي ملا)اا .ويعملض التلمليمل رعد متلً لال ينفي التوصيان.
 -8وأخريا ،ي رف التلمليمل التوليفم عن رعض انسلتنتاجان واللد)وف املرلتفا ة ملن اللنه
التنملييب املتمثهل يلييم الربام الفملعي  ،مما ير هل خل أسلاف لللدو)ة امللبلل لتلييملان اللربام
الفملعي للف ة .2026-2021

ابء -املنهد
 -9يرتند ما يتضمنة التلمليمل من حتليهل واستنتاجان إىل حتليهل حملتو يلا)يمل التلييم اخلمرل
كلها ،را متلً املوا الداعم للتلييمان و) و اإل ا)ة.
 -10ورتيما يتعلق رتحليهل احملتو  ،يرتخداي التوليف هن انستعملاض املنهنلم لضلمان ايرلااي
النتللاؤ ابلدق ل  ،والرللام املنهني ل  ،والرللمول ،وعللداي التحيللز .ويتضللمن العناصللمل الملؤيرللي ل ا
ال للنه ث للا خطل لوان ،ا للممل (أ) ي للدوين ص للو التلي لليم ورت للق موا للي مرل ل ك (ب) رتص للهل
البي للا ن ألضل لملاض التحلي للهل ( ) يفر للري البي للا ن .وق للد اس للتند التحلي للهل أول األم للمل إىل مع للايري
التليلليم الملؤيرللي ( )4املرللتخدم  ،واللممل مللد األاي ل  ،والفعاليل  ،وال فللاءة ،وانسللتدام  ،وللللوق
ولللد ن رعلد متلللً النتللاؤ واملوا لي املرل ك كللهل
اإل رلان ويعملليم مملاعللاة املن لو) ا نرللاو .ت
من ا الفئان.
 -11ورتيم للا يتعل للق رتوص لليان التلي لليم ،اس للتند حتلي للهل كم للم إىل يص للنيف التوص لليان رتئ للان
حم للد ة ورتل للا ل لم للان مفتاليل ل مو للوع  ،رتيم للا ا ط للو حتلي للهل للوعم علل ل يفر للري املعلوم للان،
ويعمليف ال لمان املفتالي  ،وجتمي الفئان .وقد و لت كلهل يوصلي ورتلق رتئل واللدة كحلد أ
وثللا رتئللان كحللد أقصل دثللهل أقللملب معللع للتوصللي  .وي عل لد الفئللان وحتليلهللا مللن أجللهل حتديللد
مد ي ملا) كهل منها ومد أايتها ابلنرب املئوي .
 -12ومشهل التحليهل أيضلا لرلاابن معلدنن ينفيل التوصليان ،رنلاء علل املعلوملان امللدمل
من تشعب األو تا عن رمليق منامت معدة ا الغملض.

جية -الجيود
 -13إن املعللايري امللبول ل عل ل طللاق واس ل واملتمثل ل مللد األاي ل  ،والفعالي ل  ،وال فللاءة،
وانسللتدام  ،وللللوق اإل رللان واملن للو) ا نرللاو ،اللم معللايري يطبللق عللا ة عل ل التلييمللان اللليت
جت للمل األو ت للا  ،ر للا يتر للق م ل قواع للد ومع للايري التلي لليم اخلاص ل رفملي للق األم للم املتح للدة املع ل
ابلتليليم .ومل متللً ،و جهللد يململم إىل إعللدا كللهل يليليم لرللب املواصلفان ،و لملا نعتبللا)ان
وقللت إجلملاء كللهل يليلليم ،كللان انللاق يبللاين يطبيللق املعللايري عللرب التلييمللان اخلمرل .
ا للدو
ويبن ا دول الوا) أ املعايري اليت يناو ا كهل يلييم.
 -14وا ا يع أن البيا ن اخلاص رعايري معين ضري متال من يلييمان رعينها .وم متلً،
ن استنباط استنتاجان وا ح من البيا ن املتال .
__________
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املعايري اليت تناوهلا كل تجيية
مد األاي

الفعالي  ،را يرمهل
مؤشملان األثمل
ال فاءة

يلييم الرب م الفملعم 1

✓

✓

✓

يلييم الرب م الفملعم 2

✓

✓

✓

يلييم الرب م الفملعم 3

✓

✓

✓

انستدام

املن للو) ا نر للاو
وللوق اإل ران الرملاكان

( )

(أ)

✓

✓
(ب)

يلييم الرب م الفملعم 4

✓

✓

✓

✓

✓

يلييم الرب م الفملعم 5

✓

✓

✓

✓

✓

✓

يرل للري التليل لليم إىل أن ينفي ل ل اس ل ل اييني األو تل للا ا نرل للا ي الل للرب م الفملعل للم ن ي ل لزال رداويل للة
(أ)
ون ن يلييملة رعلد .وكلان األملن العلااي قلد أقلمل اسل اييني األو تلا لتعمليم مملاعلاة املن لو) ا نرلاو
عملة كا ون األول /يرمرب .2011
(ب) )ضللم أن يليلليم الللرب م الفملعللم  3مل يرللمهل معيللا)ا يلييميللا ررللأن املرللاواة رللن ا نرللن ،رتلللد للمل
مرللااان ملدمل ل اللداي ا نرللا ي مللن قرللم التنللا)ة وانعتبللا)ان ا نرللا ي املنللد) إرللا) شللعب
األو تا للتنا)ة الدولي والرل األساسي  ،اليت يضطل ررؤولي كبرية عن ينفي الرب م الفملعم .3
( ) مع للايري قاؤم ل رل ل ااا اس للتحدثتها ول للدة التلي لليم والملص للد منل ل ع للااي  2017ي يناو للا إر للا) مع للايري
ال فاءة التلييمان الرارل .

اثني ا -توليي الرسائل األساسية من التجييمارب
 -15حيلللهل ال ا الفصللهل مللن التلمليللمل تللاؤ واسللتنتاجان التلييمللان اخلمرل  .واللو معللملوض
ار ل رتللملوع يغطللم كللا مللن معللايري التليلليم الملؤيرللي  ،واللممل مللد األاي ل والفعالي ل  ،رللا يرللمهل
األثمل وانستدام وال فاءة وللوق اإل ران واملراواة رن ا نرن.

ألي -مدى األمهية
النتيجة  -1مثة اتففاق تفرب التجييمفارب ا مسفة تلف أن رفرامد تمفل األوندتفاد ا طفار كفل
ر ففرانمد يرت ففي تتس ففة ابتس ففاق جي ففد م ففد والعرب األمان ففة و ن ففا أدل ففة تلف ف أن منتج ففارب
األوندتففاد تلففت احتياجففارب هففور املسففتهد ورعضففها رصففورة أيضففل مففن الففبع اآلخففر.
وقُف ردر مففدى أمهيففة التففدخ رب ا اصففة ابملسففاتدة التجنيففة تلف وجف ا صففو تجففديرا تاليف ا
رغففة أن حجففة رعف األندففطة ومففدى االسففتجارة للطلبففارب أمفران ثدففن معا تهمففا وثففث ن
مسألة مرتبطة أيضا مبدى توير املوارد ا ارجة تن امليزانية.
 -16وروجللة عللااي ،قتل لد) مللد األايل كللهل يليلليم ورتللق مللا يلللممل (أ) ايرللاق أ رللط الللرب م
الفملعللم مل الللونون التن يميل  ،رللا متلللً األاللداي اإلمناؤيل املتفللق عليهللا وليللا (ب) مللد
يلبي كهل رمل م رتملعم نلتياجان مجهو) ( ) عملض الليم أو امليزة النربي ل و تا .
 -17وخلصت التلييمان اخلمر كلها إىل أن عمهل األو تلا علرب رملا لة الفملعيل مهلم ويلليب
التياجان أصحاب املصلح  ،ابإل ارت إىل كو ة مترلا رو وح م ونون املن مل  .و الفل ة
4
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املرل للمول ابلتلييمل للان ( ،)2018-2008ش ل ل لت ونون مثل للهل ايفل للاق أك ل لملا ووني ل ل الدول ل ل
ومارتي يللا و للريو أسلاف رللمل م عمللهل األما ل  ،وي اإلقلملا) عللرب التلييمللان اخلمرل ابيرللاق كللهل
رمل م عمهل رتملعم م األاداي املبين إرا) ا الونون.
 -18ورتيما يتعلق خبط التنمي املرتدام لعااي  ،2030أشا) يلييم الرب م الفملعلم  5إىل أن
أعمال األو تلا يترلهم حتليلق  52ضايل إرلا) عرلملة ملن أالداي التنميل املرلتدام وأن
العم للهل إر للا) ال ل ا ال للرب م الفملع للم يع للد متا أايل ل لا ل ل ابلنر للب إىل جن للاح خطل ل التنمي ل ل
عم
املرتدام لعااي  . 2030ورينما أقمل يلييم الرب م الفملعم  4أيضا أباي عمهل األو تا
خطل علااي  ،2030أشللا) ال ا التليليم إىل وجللو لال أوسل لتحرلن ايرلاق رلملام عملهل معينل
لدعم أاداي التنمي املرتدام .
 -19ويمل التلييمان أ ل وأمثل جيلدة علل يلبيل األو تلا نلتياجلان مجهلو) إرلا)
)كيزيت البح والتحليهل ،ورناء يوارتق اآل)اء .رتعلل سلبيهل املثلال ،نللي يليليم اللرب م الفملعلم 4
أن  81املاؤ من أعضاء الورتو واحلضلو) و)ان اللننل املعنيل رترلخري العللم والت نولوجيلا
ألضملاض التنمي ال ين أجاروا عل انستلصاء اخلا هبم وارتلوا عل أن املناقران كا ت مفيدة
ومتان صللل لالتياجللان الورني ل  ،وأهنللا مهم ل لللدعم ل ومللاام ينفي ل خط ل عللااي ،2030
رتيم للا ير للهم م للوجزان مل لوارن الض للعف املع للدة إر للا) ال للرب م الفملع للم  5مناقر للان نل ل
الرياسان اإلمناؤي ( )5عن اخلملو من رتئ أقهل البلدان منوا.
 -20ومللن أجللهل النهللوض رتلبيل التياجللان أصللحاب املصلللح إرللا) ال الملكللاؤز ،يرللمهل
العناصمل اليت ي حتديداا داءان لتحرن الملر رن واي البحو واملنتدون املعني ربنلاء يوارتلق
اآل)اء ،ويوس ل للي ط ل للاق التغطي ل ل واملناقر ل للان املتعلل ل ل ابخلي ل للا)ان الرياس ل للايي للتنمي ل ل و ؤ ل للق
ومنرللو)ان ا يئللان التداوليل  ،وي ييللف لواي البحللو مللن أجللهل لرللد نييللد أكللرب مللن البلللدان.
وابلنرب للنلط األخرية ،يالي يلييم الرب م الفملعم  1أن يلمليمل التنا)ة والتنمي حيملهل مفتلاح
إمتك للاء املناقر للان املو للوعي رر للأن العومل ل ل والر ل لواضهل املتعلل ل ل ابلتنمي ل ل العملي ل ل احل ومي ل ل
الدولي وجيب أن يصبح أكثمل رتاؤدة مي الدول األعضاء .
 -21وقللد أشللا) انيبللون عل ل انستلصللاء ويلييمللان املرللا)ي اللليت أخ ل اا يلييمللان الللربام
الفملعي ل انعتبللا) إىل األاي ل ال بللرية لتللدخان املرللاعدة التلني ل  .وعل ل سللبيهل املثللال ،خل ل
استلصاء أتعد من أجهل يلييم الرب م الفملعم  2إىل أن  93املاؤ من انيبن من أقهل البللدان
من لوا وال للدول ا ز)ي ل الص للغرية النامي ل والبل للدان النامي ل ض للري الر للاللي والبل لدان الص للغرية الض للعيف
اي ليللا وا ر ل اقتصللا و ،إىل أن املرللاعدة التلني ل املنف ل ة إرللا) ا ل ا الللرب م الفملعللم م يف ل
رر هل جيد حلالتها والتياجااا اخلاص .
 -22وأرتا يلييمان (للرب ن الفلملعين  3و )4أبن األو تلا قلد أجلا رتيملا اكترلفة وقدملة
للال صصللة ،رللا متلللً ميللا ين سياس ل املنارتر ل والتللدارري ضللري ا مملكي ل
مللن عللملوض
ويعزيللز للان ييرللري التنللا)ة الورنيل  .وعل ل سللبيهل املثللال ،أشللا) أصللحاب املصلللح الل ين جللملن
مللارلتهم ألضلملاض يليلليم اللرب م الفملعلم  3إىل أن األو تللا يللداي عملا قيلمللا ألقلهل البللدان منلوا
وللبلدان النامي ممللليت ان ضمااي وما قبهل ان ضمااي أبساليب ن يلد) عليها جهان أخمل .

__________
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 -23وم ل إ )اق أن قللد)ة ال لربام الفملعي ل عل ل الورتللاء رر ل هل كامللهل ابلتياجللان أصللحاب
املصلللح املعنيللن رتيمللا يتعلللق ابملرللاعدة التلني ل يتوقللف رطبيع ل احلللال ورد)ج ل كبللرية عل ل مللد
يوارتمل املوا) اخلا)ج عن امليزا ي  ،رتلد أشلا) يليليم اللرب م الفملعلم  5مل متللً إىل أ لة )ضلم علداي
وجو ش وق ررأن جو ة ومد أاي النواي املتحللل إرلا) اللرب م الفملعلم رتل ن ابإلم لان
إعا ة التوازن حلارت الرب م ابجتا املزيد من التعاون التلل ملن أجلهل حترلن الورتلاء ابلتياجلان
ويوقعان أصحاب املصلح املعنين.
 -24ورتيمللا يتعلللق ابمليللزة النرللبي ل و تللا  ،أشللا) ألللد التلييمللان إىل أن وني ل األو تللا
الصا )ة عن ا معي العام ررأن التعامهل املت امهل م قضلاو العوملل والتنميل رتيملا لل التنلا)ة
والتمويللهل وانسللتثما) والت نولوجيللا اللم وني ل رتمليللدة ،وي للهل ير ل هل عنص لملا لا للا إسللهاماية
متان الليم املضارت  .وعل وجة اخلصو  ،توجد أن األو تا يؤ ي مهاملة ابعتبلا) مل رت لمل
موثل للوق ،وأشل للا)ن ثل للا مل للن التلييمل للان (لل ل لربام الفملعي ل ل  1و 3و )5إىل أن )كيل للزة البح ل ل
والتحليهل األو تا دثهل مصد) الملؤيرم للميزة النربي .

ابء -الفعالية مبا يدمل األثر
النتيجة  -2خلصت التجييمارب ىل أن كل ررانمد يرتي كان يعاالا ا جناز نواجت املجررة ا
ا طففة الربانجميففة لفففرتة السففنتي وا تجيففا النتففائد املجففررة الففواردة ا طففار املنطجففي .ومففن
خف ه ففذ األمففور توجففد أدلففة تلف أن األوندتففاد قففد قففد سففهامارب كبففرية تففرب مسففارارب
تملف ف دتمف فا هل ففد املن م ففة .واتس ففة أص ففحاب املص ففلحة تمومف فا ابإل اري ففة زاء منتج ففارب
األوندتاد رغة م ح ة رع التباينارب ا مدى االستفادة من النواتد.
النتيجة  -3يدمل متدي العناصر من أجل تسي النتائد النهوض ابلتنسيا والتعفاون تلف
الص ففعيدين ال ففداخلي وا ففارجي وتعزي ففز اسف فرتاتيجيارب التوتي ففة واالتص ففاه وتعب ففة امل ففوارد
وتسي اإلدارة الجائمة تل النتائد ا األمانة.
 -25وقتليلمللت الفعالي ل ابلنرللب ملللا يلللممل (أ) مللد رتعالي ل كللهل رللمل م رتملعللم حتليللق النتللاؤ
امللللمل)ة ال لوا) ة إرللا) املنطلللم (ب) مؤشلملان األثللمل الفعلللم أو احملتمللهل .وابإل للارت إىل متلللً،
سع كهل يلييم إىل حتديد العناصمل التم يني والتلييدي للنتاؤ .
 -26ورينمللا لللاول كللهل يليلليم أن حيللد مؤش لملان األثللمل ،رت ل ن يلللديملان اللارلي ل للتليلليم اللليت
أجمليت قبهل التلييمان كا ت قلد نل لت ابلفعلهل أن علزو تلاؤ وأثلمل العملهل املعيلا)ي ل و تلا
األما ل  ،رلا يرلمهل إرلا)
ير هل حتدو ،م انق ان رضعف إرا) اإل ا)ة اللاؤمل علل النتلاؤ
النتاؤ ل هل رمل م رتملعم مرمول ابخلط الرب ي لف ة الرنتن .ومل ييرمل أترتمل النتاؤ املل كو)ة
مللن يلللديملان األثللمل ،لي ل )كللزن األرللمل وعمليللان اإلرللاد عل ل الن لواي رلللد) كبللري .وش ل لت
الليللو علل امليزا يل ررللأن إجلملاء كللهل يليلليم عاؤلللا أيضللا .ومل متلللً ،رتلللد سللعت التلييمللان إىل
حتديلد األثللمل مللن خللال الليلااي مللثا رتو لليح رتهللم مرللا)ان وقنلوان التللأثري الرياسللايت اللليت يتللدرتق
من هن األو تا متي الملكاؤز الثا .
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 -27وأشلا)ن التلييمللان اخلمرل كلهللا إىل أن األو تلا  ،علل مرلتو النلواي  ،كلان رتعللان
اإلجن للاز ورتل للق ر للمل م عملل للة امللل للمل) .ويب للدي انيبل للون التلييمل للان ،م للن خل للال انستلصل للاء و
امللاران ،يلديملا عل طاق واس للنلو ة العاليل مللا جيلمل ملن أ رلط وملا يللداي ملن منتنلان
إرا) الربام الفملعي املختلف  .رتعل سلبيهل املثلال ،و يليليم اللرب م الفملعلم  ،5قليلم أكثلمل ملن 80
املاؤ ل املنرللو)ان عل ل أهنللا مفيللدة أو مفيللدة للغاي ل  ،وأشللا)وا إىل أن املنرللو)ان املعللدة إر للا)
الرب م الفملعم قد استتخدمت كموا مملجعي عد من النلاشان الرياسلايي  ،رينملا أشلا) يليليم
الللرب م الفملع للم  3إىل أن األو ت للا ق للد أ ر للأ رتئ ل جديللدة م للن املن للارت العام ل م للن خ للال يط للويمل
ملنهنيللان وأ وان وتهنتل مفيللدة ياؤللم التوليللد والت لملا) .وأشللا) يليلليم جخللمل إىل أن منتنللان مثللهل
املللوجزان الرياسللايي قللد لرللنت مللن لللهل الملسللاؤهل املوجهل البحللو واللم مو ل يلللديمل واسل
النطاق من جا ب الدول األعضاء ووساؤ اإلعااي.
 -28و الوقت فرلة ،نل لت ثاثل يلييملان (لللربام الفملعيل  3و 4و )5وجلو العديلد
مللن لواي البحللو  ،رعضللها ضللري ُللاامل رللا ي فللم ويترللتهلً ررللتو مللنخفض ،وأشللا)ن إىل
ملو)ة ال شيد وزو ة رتعالي أعمال انيصال والنرمل .وأشا) يلييمان (للرب ن الفملعين  1و)5
إىل للملو)ة النهللوض ابلللملوار رللن )كيللزة البح ل والتحليللهل و)كيللزيت األو تللا األخ لملين مللن أجللهل
حترن املراا استخدامها وانستفا ة ملن أوجلة التل ز) علن رمليلق حتفيلز النللات و علم ينفيل
التوصلليان الرياسللايي مللن قبللهل احل ومللان .ورينمللا أسللهمت املرللو)ة الرياسللايي حترللن رتهللم
اللضللاو ،لللولي أيضللا أن ا ل املرللو)ة ،وخاص ل اللليت ن يتنللاول لللانن يتعلللق ربلللدان حمللد ة،
ن أن ي ون مل ة وضري عملي را ي فم (الرب م الفملعم .)1
 -29ومل يلم كهل التلييملان رتللدت يللديملان علن رتعاليل األو تلا خدمل )كيلزة رنلاء يوارتلق
اآل)اء .رتلد أرملز يلييم الرب م الفملعم  4و) األو تا يلدت اخلدمان للنن املعني رترخري
العللم والت نولوجيلا ألضلملاض التنميل  ،ليل يرللري التعليللان اللوا) ة ملن أعضلاء للالين وسللارلن
ل اللنن ل إىل أن ا للو ة العالي ل للمللدخان املو للوعي امللدم ل مللن األو تللا إىل اللنن ل قللد
أسللهمت إسللهاما كب لريا إصللدا) ق لملا)ان اللنن ل  .ورتضللا عللن متلللً ،أُهللملن و)ان اللنن ل
امل ل كو)ة يبللا ن مثم لملا عل ل جللو جيللد رتيمللا رللن )كللاؤز عمللهل األو تللا الللثا عللن رمليللق إ )ا
انن العلم والت نولوجيا وانرت ا) ،عل سبيهل املثال.
عملوض نستعملا ان سياسايي
 -30ونلي يلييم الرب م الفملعم  1أ ة مل ي ن رلدو) اؤما  ...أن يتواصهل رصو)ة رتعال
م الدول األعضاء وأن لداي عل جو جح عملي رناء يوارتلان اآل)اء اخلهل العمليل احل وميل
الدولي ل  ،واللو مللا يملج ل جزؤيللا إىل رمللللة البللديهل ال ل ي كللان اسللتفزازو رعللض األليللان) ،ضللم
اإلقملا) أبن متلً لد متاية حيفز النلات عن رمليق حتدي احل م التلليدي .
 -31ونلللي التليلليم أيضللا أن اجتماعللان اخل لرباء املتعللد ة الرللنوان اللليت ين مهللا األو تللا
يعاو من يملاج احلضو) ،والو ملا حيتملهل أن ي لون ممليبطلا ابلتمويلهل ضلري ال لا ملرلا)ك اخللرباء،
والط للار الن للملي املتص للو) للع للملوض امللدمل ل  ،والتحي للز املتص للو) اختي للا) املر للا)كن للل للان
النلات ،واملرال احملدو ة للمناقران التفاعلي  ،وأشا) إىل احلاج إىل إعا ة ينرلي ال ا املنلرب
ال ي ن أن ي ون مفيدا .
 -32ورتيمل للا يتعلل للق ابلتعل للاون التل ل ل  ،د نل للت التلييمل للان مل للن انسل للتفا ة مل للن قاعل للدة أ ل ل ل
للتل للديملان ال اييل ل ويلييم للان املر للا)ي ألضل لملاض م للا أجملي للة م للن يل للديملان .ووج للدن التلييم للان
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اخلمر كلهلا أ لل علل تلاؤ إجياريل ملن يلدخان املرلاعدة التلنيل علرب رلملام العملهل اخلمرل .
وعل سبيهل املثالمل
إن ك للهل البل للدان ال لليت اكتمل للت رتيه للا يل للا)يمل ع للن يطبي للق اس للتعملاض لرياس ل ل
(أ)
انسللتثما) يرللهد ينفي ل إصللاح قللا وو وين يمللم ومؤسرللم داشلليا م ل مللا حتللد انسللتعملاض
األصلم لرياس انستثما)  ...ورلغ متوس اخلفض عد اخلطوان املتبعل لترلنيهل األعملال
التنا)ي ل  12رلللدا اللم األكثللمل يلللدما ينفي ل الل لواؤح التن يمي ل اإلل و ي ل  70املاؤ ل
(الرب م الفملعم )2
(ب) س للاام الن للااي اآلب للبي للا ن ا مملكي ل ل  ...احلوكم ل ل اإلل و ي ل ل  ،وإعل للا ة
يصميم العملي التن يمي  ،وانمتثال للمعايري الدولي (الرب م الفملعم )4
( ) اسل للتخدمت إثيوريل للا الد)اس ل ل الترخيصل للي للت امل للهل التنل للا)ي إل )ا التنل للا)ة
من خطتها الورني اخلمري (الرب م الفملعم .)5

جية -العوامل التمدينية والتجييدية ابلنسبة للنتائد
سللياق يلللديمل النتللاؤ اللليت ي احلصللول عليهللا إرللا) كللهل رللمل م رتملعللم ،سللع كللهل
-33
يلييم أيضا إىل ال رف عن العناصمل اليت قيدن من رلود النتاؤ و/أو كا ت ستتم ل ن من حتليق
تاؤ أرتضهل .وام يرمهل ما يلممل
اإلدارة الجائمففة تل ف النتففائد .أرتللا ن كللهل التلييمللان روجللو للعف عللااي
(أ)
األو تللا  .ويرلري التلييملان إىل أن اخلطل الرب يل لفل ة
مما)سل اإل ا)ة اللاؤمل علل النتلاؤ
الرللنتن اخلاص ل ابألما ل العام ل ل مللم املتحللدة ،اللليت حتللد إرللا) النتللاؤ ل للهل رللمل م ورللمل م
رتملعللم ،ليرللت أ اة إ ا)ي ل مفيللدة ،لي ل إن مؤش لملان األ اء ن يللليت اإلجنللازان رر ل هل تمللملض
ون ييرللمل حترللن إ ا)ة الن لواي أو يتبتل النتللاؤ  .ويرللري النتللاؤ اللليت ي التوصللهل إليهللا إىل أ للة مللن
أجللهل زو ة إم ا يل حتليللق النتللاؤ  ،رتمللن املهللم ان)يلللاء رتصللميم اللربام مللن أجللهل حترللن صللياض
)وار صملحي وعمليان سببي رن النواي والنتاؤ واحلانن الوسيط واآل ) اململجوة
دفع  .نل لت التلييملان أن التعلاون احمللدو ،
(ب) التنسيا احملفدود ييمفا رفي ال ُ
ررلأن لواي البحلو مللثا ،قلد أثلمل علل أصلداء )سلاؤهل األو تلا  ،وأشللا)ن إىل ميلزة رنلاء ثلارتل
الرعب
الملساؤهل املترل والعمهل التعاوو عرب ت

( ) التحف ففدعرب املتعلجف ففة ابمل ف فوارد واإلدارة .ل للد ن مجي ل ل التلييم للان ا ل ل النلط ل ل
ابعتبا)اللا عللاما مليللدا لتحليللق النتللاؤ  .رتعلل سللبيهل املثللال ،متكللمل يليلليم الللرب م الفملعللم  4أن لل
املوا) البرملي واملالي  ،وعداي اللد)ة عل التنبلؤ ابلتمويلهل واألعبلاء اإل ا)يل أملو) قلد أثللملن علل إجنلاز
وأرتا يلييم الرب م الفملعم  3أبن موا) امللوُفن ضلري كارتيل لتلبيل مجيل الطلبلان رتيملا أشلا) يليليم
ال للرب م الفملعل للم  5إىل أن امل ل لوا) احملل للدو ة ابنق ل ل ان م ل ل و)ان اإل تل للا اللصل للرية  ...يليلل للد قل للد)ة
الرب م الفملعم  5عل يلدت عم واي ال املتارع

( ) احلاج ف ففة ىل تس ف ففي ال ف ففروار م ف ففد منس ف ففجي األم ف ففة املتح ف ففدة اإلقليمي ف ففي
وأيرقتها/رراجمها الجطرية .أرملزن التلييمان اخلمر كلها ا ا العامهل املليلد .رتعلل سلبيهل املثلال،
متكلمل يليلليم الللرب م الفملعلم  5أن األو تللا قللد يضلمل) رفعللهل عللداي امتاكلة آلمتان لللة علل أ)ض
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الواق وشب ان وعاقان ورفعهل عداي إجملاؤة مرلاو)ان .ومتكلمل اللبعض أ لة ينبغلم أن ي لون و)
األو تللا أكثللمل رللملوزا للمن أترللمل عمللهل األمللم املتحللدة للمرللاعدة اإلمناؤيل ل للم يللدرت إىل األمللااي
جبدول أعمال التنا)ة والتنمي الدول األعضاء  .وأقملن التلييمان رلدو) ومرلااان انموعل
املر ك رن وكانن األمم املتحدة واملعني ابلتنا)ة واللد)ان اإل تاجي  ،اليت يلو اا األو تا
(ال) التوتية وأتمفاه االتصفاه .مشللت أوجلة الضلعف الليت ي حتديلداا احلاجل إىل
ما يلممل ’ ‘1حترن أعمال انيصال والنرمل اخلاص رنتنان األو تا  ،را متلً موقعة عل
اإل ت ،ويعزيز استخدااي أ وان ومنتنان انيصال ا ديلدة ’ ‘2إلللاء مزيلد ملن الضلوء علل
األو ت للا رر ل هل ع للااي ،وخاص ل عل ل الص للعيدين ال للور واإلقليم للم .وق للد متك للمل يلي لليم ال للرب م
الفملعم  3أن األو تا ن نة أن يلداي عل جو رتعال مثا) وميزية النرلبي و)سلاؤلة األساسلي
ون وجو اس اييني ايصانن مناسب  .ولتبيان متلً ،أرتا يلييم الرب م الفملعم  4أبن رعض
ملن أجمليللت معهللم امللللاران مل ي و لوا علل )ايل رنطللاق املنتنلان اللليت يلللدمها األو تللا  .وقللد
أ ضياب خط انيصال والنرمل الفعال إىل اخنفاض استهاق عدة منتنان حبثي  ،رتضا عن
يلليهل إم ا ي الوصول إىل املاجن واملرتفيدين احملتملن
(و) تعب ة املوارد .أقملن مجي التلييمان ابحلاج إىل مج األموال ررل هل منهنلم
وحمد ا دي للملوا) اخلا)جل علن امليزا يل ملن أجلهل يلبيل انلتياجلان املتزايلدة لال التعلاون
التل  .وتعم إىل يلدت املزيد من الدعم اللداخلم ملن خلرباء مجل األملوال .وأشلا) يليليم اللرب م
الفملعم  4أيضا إىل رتمل مج األموال من اللطاع اخلا  ،مل مملاعلاة املبلا ل التوجيهيل للتعلاون
رن األمم املتحدة وقطاع األعمال التنا)ي .

داه -استدامة النتائد مبا ا ذلك اآلاثر احملفزة والتدرار
النتيجففة  -4خلصففت يففد التجييمففارب الث ثففة الففيت تضففمنت االسففتدامة كمعيففار للتجيففية ىل
وجفود أدلفة تلف مدانيفة مفا السفتدامة تففدخ رب التعفاون التجف الفيت قامفت ردراسفتها .ومففد
ذلك ومن أجل تسي استدامة النتائد ومن أجل معا ة شواغل االستدامة لدى املفانيي
مت تديففد تففدة توام ففل مففن رينه ففا احلاجففة ىل ا ففمان درجففة قوي ففة مففن األخ ففذ رزمففا األم ففور
وااللتزا تل الصعيد الوط وكذلك اتتماد هند ررانجمي ردالا من هند املداريد.
 -34وي يلييم انستدام ابلنرلب مللا يللممل (أ) ملد ملا ألدثتلة األ رلط الليت فل اا األو تلا
من يغيري اؤم معا)ي ومدا)ق وسللوكيان مجهلو) األو تلا واملرلتفيدين منلة (ب) األ لل علل
الت لزااي املرللا)كن مللن احل ومللان والرللملكاء واملن مللان رواصللل العمللهل جللو األاللداي املر ل ك رعللد
ا تهاء الدعم امللداي من األو تا ( ) األ ل عل اآل ) احملفزة اليت يرفمل عنها التدخان.
 -35وعا ة ما ينصب يملكيز يلييمان انسلتدام علل أ رلط التعلاون التلل لملا ألن ال ا املعيلا)
كان قد تو كملياف ملد إم ا ي استمملا) رتواؤد راط ما رعد سحب دويهل ا ه املاج (.)6
__________

()6
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 -36ومشلللت يلييمللان ال لربام الفملعي ل  2و 4و 5انسللتدام ابعتبا)اللا معيللا) يليلليم وا للح.
ووجدن ا التلييملان أ لل علل إم ا يل انسلتدام إىل للد ملا ،ليل نللي يليليم اللرب م
الفملعم  2أن البلدان أ فت رارعا مؤسريا رد)جان متفاوي عل اإلصالان الليت رلدأن ملن
خللال التللدخان املنف ل ة إرللا) الللرب م الفملعللم رتيمللا نلللي يليلليم الللرب م الفملعللم  5أن
إراق مملاكز التميلز املعنيل رصلاؤد األ لاق مو)يرليوف ورتييلت اي يتوقل أن يلؤ ي و)ا ااملا
يبا ل معا)ي اللطلاع املنلارق املعنيل  .ووجلد يليليم اللرب م الفملعلم  4أمثلل جيلدة إل ملا
اعتبا)ان انستدام املؤسري رعض التلدخان مثلهل إ )ا شلب ان اخللملجين إرلا) رلمل م
التد)يب ال التنا)ة وال كيز عل التعزيز املؤسرم للنان الورني لتيرري التنا)ة.
 -37وي حتدي للد ع للدة عوام للهل لتحر للن إم ا يل ل اس للتدام النت للاؤ  ،وكل ل لً معا ل ل شل لواضهل
املاجن املتعلل ابنستدام  ،رلا متللً احلاجل إىل )جل قويل ملن األخل رزملااي األملو) وانلتلزااي
علل الصللعيد الللور  ،وكل لً اعتمللا و/أو عللملض هن ل رمل للم رللدن مللن املرللا)ي الصللغرية ضللري
املت مل)ة .وقد تلد ن ا النلط األخرية ثاث يلييمان (للربام الفملعيل  3و 4و )5كأللد
سبهل املضم قدمامل
يالي املاجون وجو العديد من املرا)ي ضري املت مل)ة متان امليزا يان الصغرية
(أ)
التوسل ل لتحلي للق ت للاؤ
ال لليت يلو ا للا موُ للف وال للد أو اثن للان ويفتل للمل إىل ال تل ل احلملجل ل وقارلي ل
ل
مرتدام (الرب م الفملعم )3
(ب) ي مللن الللنه الملؤيرللم لرللعب الت نولوجيللا واللوجرللتيان معا ل الر لواضهل
املتعلل ل ابنسللتدام مواصللل و ل تهنتل رمل ي ل يعللزز املرللا)ي ال بللرية املتعللد ة الرللنوان اللليت
يتضللمن اس ل ايينيان وا للح لاس للتدام  ...وك ل لً للمان التب للا ل املثم للمل رتيم للا ر للن الملك للاؤز
الرعب (الرب م الفملعم )4
الثا  ،األممل ال ي يتطلب املزيد من التعاون رتيما رن الفملوع و ت
( ) ابلن للمل إىل الطبيع ل ل ض للري املت للمل)ة ل ث للري م للن ي للد تخان ال للرب م الفملع للم ،5
رتا يبدو أن انستدام ير ل هل اعتبا)ا أصيا يصميم املرا)ي (الرب م الفملعم .)5
 -38و ن للدعم ابلملعاي الالل واستعملا ان املتارع (رعد عد من الرلنوان) لتليليم ينفيل
الرياسان اإلسهااي استدام النتاؤ  ،وم متلً رتلد أتقمل رضملو)ة وجو موا) خا)ج علن امليزا يل
ن امت ا اإلجملاءان .وأشا) ألد التلييمان إىل أ ة لليت ملن الضلملو)ي أن ي لون اللرب م الل ي
ف التلدخهل أول األململ الو رتلل ملن يللداي ال ا اللدعم ابلملعايل الاللل أو املتارعل  ،وأ لة قلد ي لون
من األرتضهل أن يرتفيد املن م من اخلربان/الربام املوجو ة األو تا لرب انقتضاء.
 -39ورتيما يتعلق رنواي البحو  ،أشا) ألد التلييمان (لللرب م الفملعلم  )5إىل أن التبلاين
ال بللري املوا للي اللليت يتناو للا التلللا)يمل الملؤيرللي املعللدة إرللا) الللرب م الفملعللم يصل للعب مللن
انلتفاظ ابلزخم الازاي ل م تحتد ا الملساؤهل أثملاا.

اء -الدفاءة
النتيجة  -5رينما ت حظ التجييمارب أن األوندتاد – ا حدود موارد – ينجز حجفة تمفل
دفع واملن مفارب تتفا ىل املزيفد مفن التحسفي
كبري يإن أوج التفززر تفرب احلفدود رفي ال ُ
و نا مدانية للنهوض ابلتباده املثمر ري ركائز تمل األوندتاد الث ث.
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 -40ورر ل هل عللااي ،قللااي كللهل يليلليم رتلللديمل ال فللاءة ابلنرللب ملللا يلللممل (أ) مللد كفاي ل إ ا)ة
ال لربام مللن لي ل للمان حتليللق النتللاؤ املتوقع ل الوقللت املناسللب ورر ل هل رتعللال مللن لي ل
الت لف ل ل (ب) مل للد انسل للتفا ة مل للن اخل ل لربان الداخلي ل ل و/أو التعل للاون اخلل للا)جم م ل ل الرل للملكاء
واآلليان ال التنمي الدولي  ،هبدي عم حتليق النتاؤ امللمل)ة.
 -41وأقملن التلييملان اخلمرل كلهلا أبن األو تلا حيللق ال ثلري رلوا) حملدو ة .رتعلل سلبيهل
املث للال ،متك للمل يلي لليم ال للرب م الفملع للم  1أ للة ال ل ا ال للرب م الفملع للم يتن للت ق للد)ا نرتت للا للن للمل م للن
البحللو ر لوا) حمللدو ة جللدا مللن املللوُفن وأن امل لوا) مرللتغل رللا يفللوق الطاقل  .وأرللملز يلييمللان
(للرب ن الفملعين  4و )5احلاج إىل صي املوا) ورتق األولوون ،وك لً إىل إعا ة يوجية
انس اييني أو إعا ة حتليق التوازن لربام العمهل من أجهل يلبي انلتياجان رر هل أرتضهل.
 -42كما ملن التلييمان اخلمرل كلهلا ملد اسلتفا ة رلملام العملهل ملن أوجلة التل ز) علرب
)كللاؤز العمللهل الللثا  .وأم للن حتديللد رعللض األمثل ل ا يللدة عل ل أوجللة الت ل ز) ( يلييمللان ال لربام
الفملعي  2و 3و 4مثا) ،ول ن التلييمان نل ت أيضا أن اناق إم ا ي لتحرن التبا ل املثململ
الرللعب .و ال ا
رللن الملكللاؤز الللثا  .ويتطلللب متلللً حترللن التعللاون اخللهل كللهل تشللعب ورتيمللا رللن ت
املو وع ،نل ت التلييمان اخلمر كلها أن أوجة التعاون الداخلي واخلا)جي ن حترينها.
 -43ورتيمللا يتعلللق أبوجللة التعللاون الداخلي ل  ،يل ل املرللؤولي املو للوعي عللن أي رللمل م رتملعللم
علل عللايق إلللد تشللعب األو تللا  ،ول للن حتليللق ا للدي مللن كللهل رللمل م رتملعللم يعتللرب مرللؤولي
الرلعب يعملهل ررل هل مرلتلهل
عل مرتو املن م  .وم متلً ،أشا)ن مجي التلييمان إىل أن ت
إىل ل للد كب للري ،إر للا) ثلارت ل مؤسر للي يتمث للهل الر للري املنغل للق للعم للهل (ال للرب م الفملع للم .)3
و تين ل لً ،رت ن أوجة الت ز) ن يترتغهل رر هل منهنم (الرب م الفملعم  ،)1ويبدو أن اناق
)سللاؤهل متضللا)ر (الللرب م الفملعللم  ،)3وانللاق أ لل علل وجللو از واجيل للن جتنبهللا (الللرب م
الفملعم  ،)5كما أن اللدعم لال املتارعل الل ي لن يلد لة ملن قرلم جخلمل األو تلا رعلد
ان تهاء من مرملوع ما يعد عما حملدو ا (اللرب م الفملعلم  .)2وانلاق إقلملا) روجلو أمثلل جيلدة
الرعب ،مثا ،رتيما يتعلق ابلدو)ان امللدم إرا) الفلملة ،166
عل التعاون الفعال رتيما رن ت
وك لً قيااي إ ا)ة األو تا اب امت خطوان من أجهل يعزيز التعاون.
 -44ورتيما يتعلق أبوجة التعاون اخلا)جم ،متتكملن رعض األمثل ا يدة مثهل ما يلممل
ي رف الرب م الفملعلم  3علن ثلارتل يعلاون مل علد ملن الوكلانن اإلقليميل
(أ)
والتلنيل  .ومللن أرللملز أشل ال ال ا التعللاون الرلملاكان اإللصللاءان التنا)يل  ،والتللدارري ا مملكيل
وضري ا مملكي م مصملي التنمي األرتمليللم ومملكلز التنلا)ة الدوليل والبنلً اللدوب ومن مل التنلا)ة
العاملي ل والر لملاكان م ل للان األمللم املتحللدة اإلقليمي ل أرتمليليللا وجسلليا واحملللي ا للا ل وأمملي للا
الاييني ل والر لملاكان املوا لليعي م ل مللؤدمل األر لملاي ايفاقي ل انجتللا) الللدوب أب لواع احلي لوا ن
والنبااتن الربي املهد ة ابن لملاض ررأن التنوع البيولوجم ،وشب ان املنارتر اإلقليمي أرتمليليا
وجس لليا وأمملي للا الايينيل ل إر للا) ر للمل م سياس للان املنارترل ل و ايل ل املر للتهلً ملنطلل ل أمملي للا
الاييني (الرب م الفملعم )3
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(ب) يرل ل هل مب للا ل انس للتثما) الز)اع للم املر للؤول ،ال لليت اعتم للداا موعل ل البل للدان
الثما ي ل و موع ل العر لملين ،مرللع مر ل كا م ل البنللً الللدوب ومن م ل األض ي ل والز)اع ل ل مللم
املتحدة والصندوق الدوب للتنمي الز)اعي (الرب م الفملعم .)2
 -45وم متلً ،جملن اإلشلا)ة أيضلا إىل التحلدون اخلاصل رتوسلي طلاق ال الرلملاكان
رتعل ل سللبيهل املثللال ،نلللي يليلليم الللرب م الفملعللم  1أن التعللاون الت ل ز)ي عللرب احلللدو التن يمي ل
مل ي ن أمملا سها ابلن مل إىل أن الونون الواسع النطاق ي ق لان كبلريا للتلداخهل وانز واجيل ،
ابإل ارت إىل الفملوق مرتوون اللد)ة والملؤ انس اييني  .وملن إ انلاق ينلارتت علل امللوا)
احملدو ة رتيما رن الوكانن والربام املختلف (الرب م الفملعم .)5
 -46وعل ل وجللة اخلصللو  ،أشللا)ن التلييمللان اخلمر ل كلهللا إىل التحللدون اللليت يواجههللا
األو تا ابعتبا) وكال ضلري مليمل إجيلا صلد لملسلاؤلة علل الصلعيدين اللطلملي واإلقليملم،
و إم ا ي احلصول عل موا) خا)ج عن امليزا ي من خلال احللوا)ان واآلليلان التمويليل علل
املرتو اللطملي ،و حتليق التعاون التل ر فاءة .وعل سبيهل املثلال ،أرتلا يلييملان (للرب لن
الف للملعين  3و )5روج للو ق للد) م للن انس للتياء رر للأن لر للن التوقي للت يل للدت املر للاعدة وم للد
انسلتنار مللن األو تلا لطلبللان احلصلول علل املرلاعدة واملعلومللان .وأرلملزن مجيل التلييمللان
أاي ل الر لملاكان وأوجللة التعللاون رتيمللا رللن الوكللانن ،لملا للحضللو) امليللداو احملللدو ل و تللا ،
رتضا عن يعزيز كفاءية إجناز ونوية.

واو -حجوق اإلنسان واملساواة ري ا نسي
النتيجة  -6ابستثناء ررانمد التجارة والدؤون ا نسانية ا طار الربانمد الفرتفي  3يتسفة
التدامل ري االتتبارارب ا نسانية واتتبفارارب حجفوق اإلنسفان ا رفرامد ومدفاريد األوندتفاد
ابلضعي.
 -47علل النحللو املرللا) إليللة ا للدول اللوا) أ (الفللملع جلليم) ،مل يللد) إن ثاثل يلييمللان
لل للوق اإل ر للان واملر للاواة ر للن ا نر للن كمعي للا) يلي لليم م للملف .وروج للة ع للااي ،قام للت التلييم للان
رتلللديمل مللا يلللممل (أ) مللد يصللميم وينفي ل و)صللد الللرب م الفملعللم ويدخايللة متان الصللل ورتلللا
مل ل للا يل ل للممل ’ ‘1اللواع ل للد وانيفاق ل للان الدوليل ل ل املتعللل ل ل حبل ل للوق اإل ر ل للان واملر ل للاواة ر ل للن ا نر ل للن
(مل للثا ،اللنن ل ل املعني ل ل ابللضل للاء عل ل ل التمييل للز ل للد امل ل لملأة ،واإلعل للان العل للاملم حللل للوق اإل رل للان)،
و’ ‘2انس ل ايينيان الورني ل للنهللوض حبلللوق اإل رللان واملرللاواة رللن ا نرللن ،و’ ‘3التياجللان
ومصاحل مجي الفئان املرتهدرت ألصحاب املصلح (ب) ما إمتا كا ت انلاق يغيلريان املواقلف
والرل ل لللوكيان رل ل للا يل ل للؤ ي إىل يعزيل ل للز إ )ا مجي ل ل ل الفئل ل للان صل ل للالب املصل ل لللح  ،وخاص ل ل ل النرل ل للاء
واألرتملا /ا ماعان األكثمل اميرا و/أو يعمل ا للتمييز.
 -48وخلصت التلييمان الثاثل الليت أ )جلت ال ا األململ كمعيلا) يليليم م لملف إىل أ لة رينملا
يعلد املرللاواة والتنميل الرللامل صلميم ونيل األو تلا  ،رتل ن الفهلم املرل ق حملدو ررللأن أرعللا
للللوق اإل رللان واملرللاواة رللن ا نرللن وكيفي ل يطبيللق املبللا ل اخلاص ل هب ل ين انللالن عمللهل
األو تللا  .وعلل سللبيهل املثللال ،خلل يليلليم الللرب م الفملعللم  5إىل أن يصللميم الللرب م الفملعللم
واملر للا)ي املنفل ل ة إر للا) ن يل لزال يتر للل م للن اعتب للا) مر للأليت لل للوق اإل ر للان وانعتب للا)ان
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ا نرللا ي  .وأشللا) يليلليم الللرب م الفملعللم  4إىل أن مث ل لاج ل إىل و ل أاللداي يتعلللق ابملن للو)
ا نراو عند يصميم املرا)ي  ،ومتلً استنا ا إىل حتليهل ال يفي اليت لن للمرلملوع أن يلؤثمل هبلا
كلا ا نرلن ،وإىل )صلد ال األالداي ،رتضلا علن احلاجل إىل ريلا ن مصلنلف لرلب لوع
الرلعب ،وإىل اللدعم ملن امللديملين .و علت التوصليان إىل ايبلاع
ا نت ،وإىل لملو)ة التعلاون رلن ت
املرللتلبهل،
هنل معل للزز ومنهنللم إزاء للللوق اإل رللان واملرللاواة رللن ا نرللن إعللدا اللربام
ل يصبح ا األاداي أكثمل و ولا عمهل األو تا .

اثلث ا -توصيارب التجيية
ألي -تليل توصيارب التجيية
 -49حيلهل ا ا الفصهل من التلمليمل مجي التوصيان الوا) ة التلييمان اخلمر ومن إ يرري
إىل ان للانن الملؤير للي ال لليت حيت للا رتيه للا األو ت للا إىل اللي للااي ابملزي للد م للن العم للهل أو يغي للري رمليلل ل
العمهل .ومتارع لللضاو اليت رمللها الفصهل الرارق ،لن يصلنيف التوصليان إىل  12مو لوعا
)ؤيريا ،عل النحو املبن الر هل الوا) أ .
أمهية التوصيارب حس الف ارب الرئيسية

( رب مئوي )

اإل ا)ة اللاؤم
عل النتاؤ
 11املاؤ

رند جام :
البيئ
 3املاؤ

رند جام  :املن و)
ا نراو وللوق اإل ران
 4املاؤ

البحو
 6املاؤ

الرملاكان
 6املاؤ

انيصانن والتوعي
 6املاؤ
مج األموال
والعاقان م املاجن
 7املاؤ

الرب انس اييني
 22املاؤ

ال فاءة وانستخدااي األمثهل للموا)
 6املاؤ

انستدام واملتارع
 7املاؤ

التنريق الداخلم
 9املاؤ

التعاون التل
 13املاؤ

 -50تون أكللرب عللد م للن التوصلليان إر للا) رتئ ل الرب ل انس ل اييني ( 22املاؤ ل أو 15
يوصي ) .وروجة عااي ،أاارت ال التوصليان ابألو تلا أن ين لمل إجلملاء قلد) ملن إعلا ة التوجيلة
الرب م ،مثهل مان ايراق أوثق م خط التنمي املرتدام لعلااي  ،2030أو صلياض رلملام أكثلمل
الر للعب ،أو زو ة
الر للعب أو ر ل لملام رتيم للا ر للن ت
ي للاما عل ل ل مر للتو الف للملوع أو عل ل ل مر للتو ت
استخدااي النتل ته اإلقليمي .
GE.19-10531
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األو تللا .
 -51ويناولللت مثللان مللن التوصلليان مرللأل يعزيللز اإل ا)ة اللاؤم ل عل ل النتللاؤ
وا ا مؤشمل وا ح عل أن املن م يتعن أن يواصهل انستثما) رر هل منهنم اإل ا)ة اللاؤم
علل النتللاؤ رللا يتنللاوز اعتبا)اللا للمل مطلللب إجملاؤللم أو عللبء مللن لي ل اإلرللاد .وسللينطوي
متلً ،مثا ،عل صي الوقت واملوا) م البيا ن عن النتاؤ واإلراد عنها.
 -52وايللب التوصلليان املتعلل ل ابلتعللاون التل ل ابألو تللا أن يل لواي أبمللو) مللن رينهللا و ل
للال رنللاء اللللد)ان ،رللا متلللً زو ة اسللتخدااي أ وان الللتعلم
اس ل ايينيان شللامل وجامع ل
عللن رتعللد والللتعلم اإلل ل وو لتعزيللز املللد ال ل ي يبلغللة جهللو رنللاء اللللد)ان .وكا للت التوصلليان
املتعلل جبم األموال متفلل داملا حتديلداا لضلملو)ة قيلااي األو تلا رو ل اسل اييني أو خطل
وا ح لتعبئ املوا) ل م يليب عل جو أرتضهل الطلبان املتزايلدة لال التعلاون التلل  .ويتعلن
أن يغطم اخلط خمتلف مصا ) التمويهل ،را رتيها اللطاع اخلا  ،واآلليان اللطملي .
 -53ويرن التوصيان املدو إرا) رتئ الرملاكان األو تا عل أن يتوس شلملاكاية
م ل الوك للانن متان ال للونون الت ميلي ل واملماثل ل وأن يع للزز )وارط للة املؤسر للي م ل رلي ل من وم ل
األمم املتحدة.
 -54وادي التوصيان الداعي إىل حترن التنريق الداخلم إىل الترني عل يعزيز اللملوار
من أجهل زو ة ال فاءة إجناز يدخان معين  ،وك لً من أجهل ان)يلاء ابيراق الملساؤهل.
 -55وكا للت انللاق أيضللا يوصلليان يللدعو إىل يلويل هنل األو تللا يعزيللز أاللداي املرللاواة
ويرن األو تا عل
يدخان األو تا .
رن ا نرن لي إ ة ضري معمم ابللد) ال ا
َّ
التف للري مليلللا سللبهل زو ة إيضللاح الللملوار رللن عملللة واملن للو) ا نرللاو ،ومتلللً إرللا) ونيتللة
و ون املراف أبي رملام أخمل اترع ل مم املتحدة.

ابء -حالة تنفيذ التوصيارب
 -56حيلهل ا ا الفملع من التلمليمل لال ينفي التوصليان اللوا) ة التلييملان اخلمرل  .وانلاق
للملن
اعتبللا) )ؤيرللم عنللد الن للمل لالل التنفيل يتعلللق رترلرللهل إجلملاء ال التلييمللان ،ليل
الفملق العامل املعني ابإلرا) انس ايينم وامليزا ي الرب ي التلييم األول (للرب م الفملعم )1
عااي  ،2013ومل يلدَّاي التلييم األخري (للرب م الفملعم  )5إن أيلول/سلبتمرب  .2018و
ا ل ا الرللياق ،رت ل ن حتللليا ملللا) ملعللدنن ينفي ل التوصلليان عللرب ال لربام الفملعي ل يعتللرب ضللري متي
ج للدو ومل ي للتم إجل لملاؤ  .ويل للم متل للً مناقرل ل عامل ل حلالل ل التنفيل ل  ،ابإل للارت إىل حتلي للهل رر للي
للتوصيان اليت مل ينف ابل املهل رعلد .ويعلملض اململرتلق األول( )7ل ا التلمليلمل إرتلا ة كاملل علن ينفيل
كهل يوصي .
 -57وكا ل للت انل للاق  37يوصل للي موجه ل ل إىل األما ل ل وقتبلل للت كليل للا أو جزؤيل للا .و يرل للان/
أرمليهل  ،2019كان  22منها قد تف  ،و 3من امللبول جزؤيا قد تف ن جزؤيلا  ،و 12جلا)ي
ينفي اا ،ومل ي ن اناق أي يوصي ضري منف ة.
__________
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 -58وأ

ينفي التوصيان إىل حترينان عل عد من ا بهان .رتعل سبيهل املثالمل

الرلعب،
(أ)
يفيد شعب العومل واس ايينيان التنمي أهنلا كثفلت ملن املرلاو)ان علرب ت
وحتديللدا مللن خللال ن ل املنرللو)ان وعللن رمليللق اسللتعملاض أق لملان اخلللم لتلمليللمل التنللا)ة والتنمي ل .
الرلعب،
واعتتربن املرا)ك مبا )ان جديدة علل طلاق األما ل لتعزيلز التعلاون واحللوا) رتيملا رلن ت
مث للهل مب للا )ة التواص للهلمل املض للم قتللدما ابلبح للو  ،وسلر للل احللل للان الد)اس للي البحثي ل ال لليت ين مه للا
األو تا  ،خطوان انجتا الصحيح أيضا
(ب) واستنارت شعب انستثما) واملرا)ي لتوصي رزو ة يو يح اد املراواة رن
ا نرللن ود للن امل لملأة عملهللا عللن رمليللق يعملليم مملاعللاة األرعللا ا نرللا ي عللرب )كللاؤز عملهللا
ال للثا  .و للال البح للو وحتلي للهل الرياس للان م للثا ،ين للمل يلملي للمل انس للتثما) الع للاملم ررل ل هل
منهنم من عااي  2017البعد ا نراو ملو وعة الملؤيرم ،وحيللهل أيضلا سياسلان انسلتثما)
الدولي رن ملة يملاعم انعتبا)ان ا نرا ي  .و الوقت فرة ،يت هلمل التلييملان األخلرية للمرلا)ي
الداعم ل لاسللتثما) مللن أجللهل التنمي ل )ارطللا قللوو رللن األ رللط الرب ي ل وإجنللاز ا للدي  5مللن
أاداي التنمي املرتدام املتعلق ابملراواة رن ا نرن
( ) ويفيللد شللعب التنللا)ة الدولي ل والرللل األساسللي أبهنللا يعمللهل لاليللا عل ل و ل
خط ل ايص للانن مت امل ل لعمله للا ،ير للمهل أم للو)ا مللن رينه للا يغطي ل وس للاؤهل التواص للهل انجتم للاعم
ل رط واملنرو)ان .و عااي  ،2019و تين للتعلاون النلاجح رلن الرلعب ووللدة انيصلانن
واملعلومللان والتوعيل  ،ل للم املنرللو) املعل ابلتللويملان التنا)يل واملعنللون اإللصللاءان وانجتااللان
الملؤيري الرياس التنا)ي عااي 2018مل التويملان التنا)ي واآل ) عل البلدان النامي  ،رتغطي
واسع النطاق من وساؤ اإلعااي الدولي  .وأجمل املديمل ملاران ملؤسران ر إعاملم اامل
سم ويو)و يلوز .ول لم التلمليلمل أيضلا رتغطيل ملن وسلاؤ إعلااي
عل الصعيد العاملم ومنها
إخبا)ي ل اام ل أخ للمل مث للهل س للم إن إن وس للم إن س للم وا زي للملة و)وي ل ز ،رتض للا ع للن ص للحف
إقليمي وصحف ورني معملورت
( ) ويفيل للد شل للعب الت نولوجيل للا واللوجرل للتيان أبهنل للا يملاعل للم هننل للا رمل يل للا متعل للد
الرللنوان إجنللاز رمل ه للا للتعللاون التل ل  ،وو للعت إرللا)ا قاؤمللا عل ل النتللاؤ لعملهللا املتعل للق
ابلتنللا)ة اإلل و يل وانقتصللا الملقمللم ،ليل مللن امللللمل) أن يبللدأ رلملام أخللمل الرللعب ينفيل
ا ل ا الللنه يللد)جييا .وسلليعتمد التنفي ل النللاجح ل التوصللي هناي ل املطللاي عل ل عللم الللدول
األعضاء لتمويهل التدخان الرب ي املتعد ة الرنوان.
 -59ومن رن التوصليان ا لا)ي ينفيل اا وعلد اا  12يوصلي  ،انلاق  6يوصليان ملن يليليم
الرب م الفملعم  5ال ي أتجملي عااي  ،2018ومن املفهلواي أ لة مل ي لن انلاق وقلت كلاي للتنفيل
وق للت إع للدا يلملي للمل احلال ل ل ا ل ل ا .وم للن ر للن التوص لليان املتبلي ل ل  ،ان للاق  3يوص لليان يتنل للاول
اس ل ل ايينيان ينمي ل ل الل للد)ان ،ر للا متل للً ق للد)ان أرتملق ل ل األم للم املتح للدة اللطملي ل ل اللض للاو
التنا)ي ل  ،ويوصلليتان يرللتهدرتان للمان امل لوا) ال ارتي ل (مللن امليزا ي ل العا ي ل ومللن التربعللان عل ل
الرلواء) عمللا لعمللهل األو تللا  ،ويوصللي والللدة يللدعو إىل الن للمل اللللد)ة انسللتيعاري وانلت لزااي
عل الصعيد الور عند يملييب أولوون املراعدة التلني ويصميمها.
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رارع ا -دروس ردأن النُف ُهد املتبعة ا التجيية
 -60أتجمليللت التلييمللان اخلمر ل لل لربام الفملعي ل كعملي ل جتمليبي ل  ،و للن ر ل لً اسللتخا
الد)وف من ا الدو)ة األوىل من التلييمان للدو)ة التالي الليت سلتبدأ علااي  .2021ويرلتهدي
ولللدة التليلليم والملصللد األو تللا ابسللتمملا) ان)يلللاء اب للو ة واملو للوعي واللارلي ل للملا) ل
تهنتنها ومنتنااا املتعلل ابلتلييم ،وقد لد ن  -الغاي  -الد)وف التالي مل
م مان أن يو كهل هن للتليليم سلياقة ،يتعلن أن يرلتند اللدو)ة امللبلل ملن
(أ)
يلييمللان ال لربام الفملعي ل إىل اختصاصللان مولللدة رللبيا ،وخاص ل رتيمللا يتعلللق رعللايري التليلليم امللللمل)
يطبيلها .وسيتيح متلً ايراق التلييمان عرب الربام الفملعي وقد)ا أرتضهل من اللارلي للملا)
(ب) ويل لزاي يعزيللز األسلللوب املنهنللم ل للهل يليلليم ،مللن أجللهل للمان قللد) أكللرب مللن
الثل األ ل انمع لتلدت اإلجاابن عل أسئل التلييم .ول هل يليليم ،يتعلن ايبلاع هنل خملتل
األساليب ،را يرمهل مج وحتليهل البيا ن وعيا وكميا .ورتضا عن متلً ،و ملا ألوجة الضلعف
الراؤدة تهنت اإل ا)ة اللاؤم عل النتاؤ اخهل األما  ،وخاص رتيما يمليب رنل ما لص
مللن وقللت وم لوا) لملصللد النتللاؤ وإعللدا التلللا)يمل عنهللا ،والتحللدون املتعلل ل رليللاف تللاؤ العمللهل
املعيا)ي ،يلزاي إياء ااتمااي خا رعا معيا) الفعالي رتيما يتعلق رتلييم حتليق النتاؤ
( ) و إرللا) املنهني ل  ،انللاق لاج ل إىل يو لليح ال يفي ل اللليت يتلليح هبللا أسللاليب
التليلليم املرللتخدم يلللديمل املرللاؤهل املتعللل حبلللوق اإل رللان واملرللاواة رللن ا نرللن ،وال يفيل اللليت
يعرب هبا تاؤ التلييم واستنتاجاية ويوصياية عن التحليهل ا نراو
( ) ودثهل التوصيان ا زء انسترملا من يلمليمل التلييم ويترلم أبايل لا ل ليل
ن أن ير هل لنمل الزاوي عملي حترن صلن الللملا) للد أصلحاب املصللح رلا متللً
اإل ا)ة العليللا و للالت اإل ا)ة .ويللزاي حترللن وعيل التوصلليان اخلاصل ابلللدو)ة امللبلل للتلييمللان،
رطملق منها جتنب اإلرتملاط و اللواعد و يلدت ال ثري من التوصيان ،و مان الو لوح
ا ه ل املوجه ل إليهللا كللهل يوصللي ن للامت اإلج لملاء الللازاي .وستترللتخداي اللاؤم ل اململجعي ل لتحرللن
وعي يوصيان التلييم  ،اليت و عها رتمليق األمم املتحدة املع ابلتلييم ،كمملشد ا الغملض.

خامسا -االستنتاجارب
 -61إن األو ت للا ملت ل لزاي رتحلي للق رتعالي ل ل ال ل لربام واملن م ل ل وك ل ل لً رتحلي للق تل للاؤ إمناؤي ل ل
مرللتدام وقوي ل  .ويرللمهل ا ل ا الللنه املت امللهل أيضللا عملي ل انسللتمملا) حتليللهل واسللتخدااي أ ل ل
التلييم والد)وف املرتفا ة من أجهل إ)شا يوجهان املن م والربام .
 -62ويتلليح ا ل ا التلمليللمل الت لوليفم اسللتنباط انسللتنتاجان ررللأن ثاث ل جوا للب )ؤيرللي إل ا)ة
الربام  ،واممل (أ) و مفاايم الربام الفملعيل (ب) النتلاؤ املتحللل ملن خلال رلملام العملهل
ا ( ) يفعيهل الربام الفملعي .
 -63رتيمللا يتعلللق رو ل املفللاايم ،يؤكللد التلييمللان رر ل هل وا للح أاي ل مللا اللو م ل كو) مللن
أاداي و انن عمهل .ويالي التلييمان الدو) الفمليد ل و تا يعزيز ريئ اقتصا ي عاملي
منصلف مللن أجللهل التنميل املرللتدام  ،علل النحلو الل ي ي للمل) اإلعلملاب عنللة مارتي يللا و للريو .
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ويرللري التلييم للان الل ل ان أجللملو رع للد اعتم لا خط ل التنمي ل املر للتدام لع للااي  2030إىل أن عم للهل
للمان انيرللاق
األو تللا يعللد ابلللغ األاي ل لننللاح ا ل اخلط ل  ،وإن كللان يتعللن انسللتمملا)
الوثيق م أاداي التنمي املرتدام عرب كهل انن العمهل.
 -64ورتيمللا لل النتللاؤ املتحللل  ،يت هللمل التلييمللان أن ينفيل اللربام الفملعيل قللد سللاام
الصلعد اللور واإلقليملم والعلاملم .وملن أجلهل يعزيلز حتليلق النتلاؤ
عد من النتاؤ املتوخاة علل ت
م ل مضللم املن م ل قللدما ،للن أن ين للمل األما ل الليللااي رللا يلللممل قللد) مللن ال شلليد لواي
البح للو  ،وزو ة رتعاليل ل انيص للانن والنر للمل ،وزو ة الل لنتل ته الرب يل ل املت املل ل ر للدن م للن تهنتل ل
املرا)ي عما لتحليق تاؤ مرتدام .
 -65و سياق يفعيهل الربام الفملعيل  ،ي حتديلد علد ملن العواملهل الليت يلؤثمل علل أ اء اللربام .
ويتضمن ا العوامهل اق الان للن مل إعا ة يلوازن رلملام العملهل ملن أجلهل حترلن التبلا ل املثململ
ع للرب )ك للاؤز عم للهل األو ت للا  ،وك ل لً حتر للن يلبي ل التياج للان أص للحاب املص لللح األو ت للا ،
الص للعد الورني ل ) ،ان للا رت لوارتمل امل لوا) اخلا)ج ل ع للن امليزا ي ل  ،وحتر للن التنر لليق وأوج للة
وخاص ل عل ل ت
التعاون عل املرتو الداخلم ،والنهوض ابل هو) والرملاكان عل املرلتو اخللا)جم .وعلل وجلة
اخلصللو  ،و الرللياق اللملاان إلصللاح األمللم املتحللدة ،يللزاي الن للمل األرت للا) املتعللل ررللااان
األو تا اخهل أترمل الربام اللطملي ل مم املتحدة وك لً الطملاؤق املثل للمرا)ك .
 -66ويفيد األ ل التلييمي والد)وف امللدم

ا ا التلمليمل كأساف

األرت ا) اخهل األما .

 -67ويت ه ل لمل اململرتل للق األول ل ل ا التلمليل للمل الت ل لوليفم ( ،)TD/B/WP/299/Add.1املتعلل للق رتنفي ل ل
التوصيان ،كيفي مراا التلييمان يعزيز رملام األو تا الفملعي  .ويتطلب رعض التوصيان
عم الدول األعضاء ،رطملق منها التربعان ،من أجهل ينفي اا.
 -68وألضملاض الدو)ة التالي من يلييمان الربام الفملعيل  ،ي حتديلد علد ملن اللد)وف ررلأن
التدارري اليت يتعن ا امتاا من أجهل حترلن جلو ة التلييملان ومصلداقيتها ورتاؤلداا .ويللداي تلاؤ
الدو)ة األوىل من التلييمان خ أساف للت ملا) التاب ،ول ن من لي يصميم التلييم ،سلي ون
ملن الضلملو)ي أيضلا الن لمل ج ) للدو يغيلري كبلري إرلا) النتلاؤ المل يل ل لهل رلمل م رتملعلم
عل النحو ال ي يبللو) اخلطل الرب يل الرلنوي (املعملورتل أيضلا لرلا) النتلاؤ الرلنوي ) الليت حتلهل
حمهل اخلط الرب ي لف ة الرنتن ل ما العام ل مم املتحدة اعتبا)ا من علااي  .2020ومل يعلد
انللاق لاجل إىل إرللا) منطلللم للللرب م الفملعللم أبسللمل اخلطل الرب يل الرللنوي  ،علل النحللو
امللللداي إىل ن ل ينرلليق ال لربام واللنن ل اخلامر ل يويللو)ق .رته ل األترللمل ستر ل هل الع للا ة
املعايري اليت يليلم ورتلا ا مد أاي الرب م ورتعاليتلة وأثلمل  .ويعملهل أما ل األو تلا علل لمان
و أترتمل النتاؤ عل مرلتو الفلملوع أجلاء األما ل  ،ول لن املزيلد ملن األرت لا) ررلأن يصلميم
التليلليم سلليحتا إىل حتديللد يللدارري وتهن ل رديل ل ي فللهل وجللو أ ل ل قوي ل يتعلللق هب ل ا وا للب
احلانن اليت مل يو رتيها أترتمل للنتاؤ .
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