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مقدمة
يف هذا التقرير استتررا عتال للتقييمتاخل اجاةجيتيت التز أيف تلخل يف ال تنية متا /تب يي تا /أ/ري
-1
ويي تتا /أ/ري  2020ل تربامم ومي تتاةيك األويوت تتامن وا تتد م تتن ل تتو ه تتو ان /ت أ ع تتن ي تتك أيي ت يت
التقيتتيم ،وترليتتل امل تتاوليت وترمتتيم التتدةود امل تتت امةن وتقتتاةير التقيتتيم التولي يتتيت منتةتتاخل مرر يتتيت ووستتيليت
لتوحيد املراة املوت بيت وتبام ا ولترليل الرموم على تقييماخل األويوتام وحلقاخل الترلمن
2019

وُترى التقييماخل عم ا  /ياسيت التقييم الز وضتراا األويوتتام عتال  ،)1(2011و/قواعتد التقيتيم
-2
يف
()2
احملدثيت الز حدمها ريق األمم املتحدة املرين ابلتقييم ن وا د من هذه التقييماخل استخ ص حمصليت
م تتا أيف تتل م تتن عم ت  ،وتق تتدي توي تتياخل /ي تتل أف ع تتيناخل ام تتيت ،والوق تتو عل تتى ال تتدةود امل تتت امة
واملماةساخل ال ضلىن ومن شل هذه املرلوماخل أ ت اعد يف توجيه تصميم األعمال املقبليت وخت ي اتا
وتن ي تتذهان ويي ت رةك م تتديرو ال تربامم يف األويوت تتام عل تتى الرج تتوت ال التق تتاةير واللمح تتاخل الرام تتيت ال تتا/قيت
املترلقيت أبيي يت األويوتام( )3عند تصميم الربامم وتن يذها وةيدهان
-3
ويرر ال ص األول يف هذا التقرير يتائم مخ يت تقييماخل للمياةيك؛ ويرر ال ص الثاين علي ا
ُتميري ت ا لل تتدةود امل تتت امة م تتن تقييم تتاخل املي تتاةيك ال تتز أجري تتت  /تتب ع تتام  2015و2019؛ ويق تتدل ال ص ت
الثالث عديثا للمرلوماخل عن امل ائ واأليي يت املترلقيت ابلتقييم يف األويوتام يف ال نية 2020-2019ن
وخت ت ل ال ت تتنية مت ت ا /ت تتب يي ت تتا /أ/ري  2019ويي ت تتا /أ/ري  ،2020أيف ت تتل مت تتا ةموعت تته مخ ت تتيت
-4
تقييمتتاخل خاةجيتتيت للمي تتاةيكن ومعتتم ح تتاد األم تتم املتحتتدة للتنميتتيت ث ث تتيت ميتتاةيك ،ومعمتتت حووم تتيت
هولندا ميروعا واحدا ،كما معمت حووميت نلندا ميروعا واحدان و يما يل هذه املياةيك عديدا:
(أ)
ال موييت وتنويراا؛

امليروت / :1415Mناو قدةاخل ةموعيت خمتاةة من أق البلدا منوا لتح ب يامةاهتا

(د) املي تتروت  :1415Nترلي تتل ق تتدةاخل واض تتر ال ياس تتاخل عل تتى تقي تتيم ة الت تتدا/
الترري ييت يف التةاةة الدولييت وييا يت احللول ال ياساتييت املناسبيت؛
(ج)
وتي

ت

امليروت / :1415Qناو قدةاخل البلدا النامييت على التحول حنو النق امل تدال للبضائك؛

املي تتروت  :INT/0T/TFBIش تراكاخل تي تتةيك ا س تتتثماة م تتن أج ت ت تتوير وت تتويق
(م)
مياةيك أهدا التنمييت امل تداميت القا/ليت للتموي ؛
(هت)

امليروت :التةاةة انلونيويييت للةميكن

و يمتتا يلت /رتتا النقتتاة البتتاةاة للنتتتائم الرئي تتييت التتز تويتتلت الياتتا التقييمتتاخل اجم تتيت تتذه
-5
املياةيكن وترم يف ال ص األول ت ايي أكثر /يتل ا ستتنتاجاخل والتويتياخل والتدةود امل تت امة متن
هذه التقييماخلن
عموم ت ا ،تب تتب أ ي تتك املي تتاةيك اخل ي تتليت ابحتياج تتاخل البل تتدا امل تتت يدة وتت تتق
(أ)
متاما مك و ييت األويوتامن وابنضا يت ال لو ،مت التحقق من امليلة الن بييت لألويوتام يف ةا خل الرم
الترري ييت ويق البضائك؛
الز جرى تقييماا ،مث التدا/
__________

()1
()2
()3
2
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تبب من التقييماخل أ يك املياةيك قد علاخل املرر يت
(د) يما يترلق ابلنتائم وال رالييت ،ر
التقنييت والتوع والقتدةاخل لتدى واضتر ال ياستاخل واملماةستب يف البلتدا الناميتيت /يتل ةموعتيت متنوعتيت
من املواضيك ،من املراي الدولييت املترلقيت ابلصامةاخل ال موييت ،والنقت امل تتدال للبضتائك ،والتتدا /ت
وتبب /رتا األملتيت أ
الترري ييت والتةاةة انلونيويييت ،ال تيةيك ا ستثماة وأهدا التنمييت امل تداميتن ن
مياةيك األويوتام أسامت يف احداث تغي اخل ملموستيت يف التيتريراخل واملؤس تاخل وال ياستاخل احملليتيت
يف ق تتات مص تتائد األع تتاب  /تتبرا البل تتدا  ،مث ت أو ن تتدا وج تتلة القم تتر ومواامبي تتق وميامن تتاة ،أو معم تتت
تغي اخل اجيا/ييت يف سياساخل اليحن يف ةوايدا وكينيان /يد أيه يلال يترب الوقو علتى ة لتو يف
املتتدى ال وي ت  ،تتبرا امليتتاةيك أيف تتل متتؤخرا أو ،يف /رتتا احلتتا خل ،و تيفنيتتر األماة و/أو التتدلي التتذف
أيتةه امليروت ا يف املرحليت الناائييت من امليروت ،عندما كا التقييم اجاةج جاةايا ابل ر ؛
(ج) أظات تترخل يت تتك امليت تتاةيك مةجت تتيت عاليت تتيت مت تتن الو ت تتاوة يف است تتتخدال املت تواةم يف الوقت تتت
املن اسب وعلى حنو رال من حيث التول يت ،على الر م من /را القيوم الداخلييت واجاةجييت؛
يف الرديتتد متتن امليتتاةيك ،ستتاكت اليتراكاخل يف ترليتتل الو تتاوة وع تتب ا ةن /يتتد
(م)
أي تته تب تتب أ هن تتاب ة تتا ا ل تلايمة التر تتاو  ،تتا يف ل تتو اايمة مي تتاةكيت الق تتات اج تتاص أو وك تتا خل األم تتم
املتحدة األخرى يف /را املياةيك؛
(هت) جتترى ترم تتيم مراع تتاة املنا تتوة ا ن تتاين وحق تتوا اني تتا يف /ر تتا م تتاهيم املي تتاةيك
أو األييت يت ،ولوتتن ا اتتوم متتا االتتت حمتتدومة يف مراماتتا ،وتبت نتب يف /رتتا امليتتاةيك أ تتيت عقبتتاخل يف
ترميم هذه ا عتباةاخل يف الرم والتحلي املوضوعيب؛
جت تترى التيت تتويو أيضت تا يف است تتتداميت واست تتتمراةييت عمت ت هت تتذه امليت تتاةيك ،أل أعمت تتال
(و)
متا/ريت األيي يت أو توسيك ي اقاا ستت لب مليدا من ا لتلال املايل والدعم التقينن

أوالا -موجز نتائج التقييم
ألف -املشرررو  :1415Mبن رراد ق رردرا جمموعررة ات ررارة م ررب أق ر ال ل رردان من رروا لتح ررني
صادراهتا ال مكية وتنويعها
 /تتدأ املي تتروت يف ع تتال  2014يلايي تتيت مرتم تتدة ق تتدةها  596 000مو ة ،اس تتتيفوملت /ر تتد ل تتو
-6
/تموي ت اضتتايف قتتدةه  255 775مو ةا متتن ح تتاد األمتتم املتحتتدة للتنميتتيت ،و/تمديتتد لأليي ت يت ح ت 31
أاية/مت تتايو 2019ن وكت تتا ا ت تتد مت تتن هت تتذا امليت تتروت ع ت ت ب املرت تتاة واجت ترباخل التقنيت تتيت ،للتغلت تتب علت تتى
التحتدايخل التتز ت رضتتاا املرتتاي الدوليتيت يمتتا تتتل الصتتامةاخل ال تتموييت يف مخ تيت متتن أقت البلتتدا منتوا
هت  :أو نتتدا وجتتلة القمتتر وكمبتتوماي ومواامبيتتق وميامنتتاةن وكتتا ا تتد ت تتليري الضتتوو علتتى كي يتتيت ث ت
املرتتاي واأليامتتيت والتتتدا /الدوليتتيت يف ةتتا خل األعتتاب ومنتةتتاخل مصتتائد األعتتاب علتتى يتتامةاخل أق ت
البلدا منوا وقدةهتا على املنا يت موليان وسرى امليروت ال عديد التةاةد الناجحيت وأ ض املماةساخل
يف /لدا أخرى ،ض ا عن عديد ال ياساخل وا سنياتيةياخل ال اميت للتن يذ/ ،غييت ع ب القدةة على
ا متث تتال للمر تتاي الدولي تتيت وترلي تتل ق تتدةاخل أق ت البل تتدا من توا عل تتى تنمي تتيت ي تتامةاهتا وتنويرا تتا ،ع تتن ري تتق
ا ست امة من امواانهتا يف ةال مصائد األعابن
وخلتتل التقيتتيم ال أ امليتتروت يت تتق متامت ا متتك موة األويوتتتام وم ئتتم جتتدا حتياجتتاخل أقت
-7
البلدا منوا وعدايهتان قد كا امليروت م ئما جدا من حيث مغلاه وتصميمه ألق البلدا منوا و ها
متتن البلتتدا الضتتري يت علتتى م تتتوى احتياجاهتتتا وعتتدايهتان واستتتند امليتتروت أيضت ا ال املتلااي الن تتبييت التتز
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يتمتتتك تتا األويوتتتام يف ةتتال التةتتاةة ،و ستتيما األعمتتال ا اةيتتيت منتتذ وقتتت وي ت /يتتل التتتدا /ت
الترري ي تتيت وأثره تتا عل تتى ي تتامةاخل أق ت البل تتدا من توا ،وه ت امل تلااي ال تتز تيفوملا تتا اج تتربة الق اعي تتيت لر تتدم م تتن
املناماخل يف يير املوام املرر ييت والتدةيبييتن وقد ساهم هذا امليروت أيضت ا/ ،ويت ه أول ميتروت يف ق تات
مصائد األعاب ،يف ع ب امليلة الن بييت لألويوتام يف امل تقب ن
وأ ست تتام امليت تتروت يف افحت تتيت مرت تتاة تقنيت تتيت م يت تتدة وقا/لت تتيت للتن يت تتذ ل ائت تتدة واضت تتر ال ياست تتاخل
-8
واملماةستتب متتن أج ت اليتتروت يف يتتيا يت وع تتب خ تتري تنميتتيت ق تتات مصتتائد األعتتاب و ق ت ا لتوجاتتاخل
ال وا ومك اي و ا عتباة الواجتب ستتداميت املتواةم وانماةة البي.يتيتن وهنتاب /رتا األملت يت علتى اايمة يف
مراة امل ت يدين ووعيام و امام لردم من القضااي الز ت ام يف القدةة التنا ييت التةاةييت لق اعاخل
مصائد األعابن أيه ميون ا ستنتاج من لو أ عويت هتذه املرتاة ال قتدةاخل للبلتدا علتى
اماةة الق تتات و ني ت ا م تتلليتيف ماخل تتيت يف ي تتاا املي تتروتن وتبتتب /ر تتا األمل تتيت أ املي تتروت س تتاهم أيض ت ا يف
احتتداث تغيت اخل ملموستتيت يف التيتريراخل واملؤس تتاخل وال ياستتاخل احملليتتيت يف أة/رتتيت متتن البلتتدا امليتتاةكيت
اجم يت ،وه  :أو ندا وجلة القمر ومواامبيق وميامناةن
وأظار امليروت مةجيت عالييت من الو اوة يف استتخدال املتواةم يف الوقتت املناستب وعلتى تحن و رتال
-9
متتن حيتتث التول تتيت ،ومتتن الي تراكيت متتك الوكتتا خل املتخصصتتيت متتن أج ت ايصتتال احملتتتوى ،كمتتا أوجتتد م تواةم
اضتتا ييت لتوستتيك ي تتاا التغ يتتيتن وييف تتذ امليتتروت /و تتاوة ،وأيف تتلخل األيي ت يت يف الوقتتت املناستتب ويف حتتدوم
امليلايييت ،ويفكينف امليروت  /رعيت مك الت وةاخل وال رص املتوقريتن وكايتت ترب.تيت التمويت التوميلت مثاليتيتن
ومت تتن ا وايت تتب البت تتاةاة للتن يت تتذ ت تتاد األويوتت تتام يف ت تتك مت تواةم خاةجيت تتيت اضت تتا ييت قت تتدةها  145 500مو ة،
مما أفد اايمة تغ ييت امل ت يدين وتوسيك احملتوىن
 -10وستتتحتاج تتتدخ خل املتا/رتتيت ال معتتم تقتتين ومتتايل اضتتايفن وأوجتتد امليتتروت قاعتتدة متتن األملتتيت
واملرتتاة لليتتروت يف عمليتتاخل املتا/رتتيت؛ ت أيتته ستتيللل املليتتد متتن التتدعم التقتتين والتتدعم ا ستتتثماةف متتن
األويوتام كما من اليركاو واملتاحنب ا خترينن وخلتل التقيتيم ال أيته ياترا يتاتاو امليتروت متؤخرا ،ت
مت تتن ال ت تتا/ق ألوايت تته است تتتخ ص النتت تتائم /يت تتل است تتتدامته ،ة ت تتم وجت تتوم أملت تتيت علت تتى أ البلت تتدا امليت تتاةكيت
ت تخدل أو ترتلل استخدال املراة واملداةب املوت بيت من امليروت يف انجراواخل ال ياساتييت أو اللتوائ
انماةييت لتح ب حاليت مصائد األعاب يف تلو البلدا ن
 -11و/يفتذل /رتتا ا اتتد يف ةتتال ترمتيم مراعتتاة املناتتوة ا ن تتاين وحقتوا اني تتا ن و/تتذل امليتتروت
جادا لترمتيم مراعتاة املناتوة ا ن تاين وحقتوا اني تا متن خت ل الوقتو علتى حةتم عمالتيت املترأة يف
ق تتات مصتتائد األعتتاب ابلرتتاو وامةاجتته يف خمتلتتف النصتتوص التحليليتتيت يف امليتتروت ،وجتترى احلتترص علتتى
امةاج الن ت تتاو امل ت تتت يداخل يف أييت ت يت امليت تتروتن وة ت تتم ا عت تنيا ابألمواة ا ن ت تتايييت يف ق ت تتات مصت تتائد
ا ألعاب ،وجد التقييم أ تغ ييت القضااي ا ن ايييت ض.يليت /را الي و يف حلقاخل الرم ن
 -12وأقيم تتت شت تراكاخل قوي تتيت ،ولو تتن م تتا اال تتت ل تتدياا اق تتاخل م تتن ش تتل ا أ متو تتن م تتن مي تتاةكيت
الوكا خل /يو أكربن ومن خ ل هذا امليروت ،تياةب عدم من املؤس اخل التقنييت الدولييت املتخصصيت
والوكتا خل احلووميتتيت واألوستتاة األكاممييتيت و هتتا متتن املنامتاخل ت الرايتتيت يف ت توير احملتتتوى وايصتتال
املرتتاة ن وج تترى اض ت او ال تتا/ك املؤس ت عل تتى /ر تتا ه تتذه النيتيبتتاخل يف ش تتو مرك تلين للتمين تتلن وأق تتال
امليتتروت ترتيبتتاخل مؤس تتييت قويتتيت متتك مركتلين اقليميتتب للتميتتل يف ييتتت انل وموةييتتيود متتن أجت توتتراة
وع تتب ال تنلام ال تتز يفوضتترت يف ة تتال تنمي تتيت القتتدةاخلن ت أ اموايي تتيت اش تراب /ر تتا الوك تتا خل (مث ت
مناميت األ ذييت واللةاعيت لألمم املتحتدة ،و/ترانمم األمتم املتحتدة انمنتائ  ،ومنامتيت األمتم املتحتدة للتنميتيت
الص تتناعييت) ق تتد تتة تتاوا /وث ت ي تتاا مع تتم احملت تتوى لتي تتم وض تتك  /ترامم مي تتنيكيت كامل تتيت الن تتاا /ي تتل
الويول ال األسواا ،ض ا عن ترب.يت ا ستثماةاخلن
4
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واستناما ال النتائم ،اقنيد التقييم التويياخل التالييت:

يوم ت تتن ت تتاد مي ت تتاةيك تنمي ت تتيت الق ت تتدةاخل عل ت تتى امل ت تتدى ال وي ت ت يف ت ت تتدةيب أي ت تتب
(أ)
األش تتخاص عل تتى املا تتاةاخل التقني تتيت والقيامي تتيت ال تتذين يي تتغلو املناي تتب املناس تتبيت ول تتديام ال ري تتيت لتغيت ت
ال ياساخل وانجراواخلن ومن شل مياةيك مث ميروت  1415Mأ ُتر عملييت اختياة املتدة/ب أقوى
متتن خت ل عمليتتيت اختيتتاة تنا تتييت تقومهتتا احلوومتتاخل ابلتيتتاوة متتك األويوتتتامن وينبغت أ يوتتو تتوا ر
وحضوة موةاته شخصي ا أمرا اللامي ا وشر ا م بق ا؛
التدةيب يليت امليروت أبكمله
يف

(د) مياةيك تنمييت القدةاخل مث ميروت  1415Mتيفنتم حةمت ا هتائ ا متن احملتتوى الراليتيت
جومتيفه والذف يص اليته ا القلتيت يف املقتال األولن وستيوو متن امل يتد اييتاو م تتومعاخل الونيوييتيت
لو احملتوى ،ا يف لو أشر يت ال يديو اجاييت ابحملاضراخل ،تيف تخدل من ابد املنا ك الراميت الراملييت؛
(ج) ميون لألويوتام أ يوثق ُتاةد احلا خل الناجحيت يف /لدا انمييت أخرى يما تل
اخت تنياا األس ت تواا ،يتخت ت يفتذ يف لت تتو اج ت تراواخل مت تتن قبيت ت تنات تتيم األس ت تواا (وضت تتك حت تتد أم ألست تتراة
التص تتدير) ،ووض تتك يي تراخل املرلوم تتاخل التةاةي تتيت يف املراك تتل الرئي تتييت للت تتويق ،وتري تتب وك تتا خل لت تتويق
ويرمم هذه انجراواخل على البلدا املياةكيت يف
الصامةاخل يف األق ال التةاةييت لدى البرثاخل اجاةجييت،
يف
امليروت وعلى أق البلدا منوا /ص يت عاميت؛
ميوتتن لألويوتتتام أ يناتتر يف القيتتال /تتتدخ ق تترف مترتتدم مل تتاعدة البلتتدا اجم تتيت
(م)
املياةكيت يف وضك مقنيحاخل ومذكراخل م اهيمييت قا/ليت للتن يذ /يل /رامم ع ب مصائد األعاب لوت
وتوستتر ا يف هتتذا امل اتتول ،ميوتتن
تيفرتتر علتتى ياتتر املتتاحنب والوكتتا خل األختترى متتن أجت الترتتاو التقتتين؛ ن
لألويوتام أ يضك لييت تي ييت موحدة لصيا يت املياةيك املردرة للتموي قصد م اعدة البلدا يف وضك
/رانمم لتح ب مصائد األعاب ابستخدال عملييت مناميت وترتيب الرناير الرئي ييت ح ب األولوايخل؛
(هت) ينبغ ت ت لألويوت ت تتام أ ينا ت تتر يف احلص ت تتول م ت تتن البل ت تتدا املي ت تتاةكيت عل ت تتى تقري ت تتر يب ت ت نتب
انجتراواخل ال ياستاتييت الرئي تتييت ا تاةف الناتتر يف اختا هتا متن أجت تنميتيت الصتتامةاخل ،وعلتى استنياتيةييت
يبب ما للحووماخل والق ات اجاص متن احتياجتاخل اضتا ييت يمتا تتل القتدةاخل
للمض قدم ا ،وتقرير ن
د ا متثال للمراي الدولييت املرمول ا يف ةال الصحيت والصحيت النباتييت؛
أويت أب تتضتمن الصتيل الناائيتتيت للتد ئ التدةيبيتيت صت ا عتن القضتااي ا ن تتايييت،
(و)
ييفر د ابلتيتاوة متك مؤس تيت مرجريتيت متخصصتيت أكثتر يف عليت القضتااي ا ن تايييت املرتب تيت ةتال مصتائد
األعاب؛ ويف هتذا الصتدم ،ينبغت  ،يف ا تاة املنتاهم التدةيبيتيت املقبلتيت التز ستضتراا مراكتل التميتل ،تناتيم
موةة /يل امل اواة /تب ا ن تب وحقتوا اني تا ومصتائد األعتاب ،ييفنتقتى اجترباو املتحتدثو ياتا متن
/ب املؤس اخل املتخصصيت املدا ريت عن امل اواة /ب ا ن ب ومتوب املرأةن

ابد -املشرو  1415N:تعزيز قدرا واضرعي ال ياسرا علرق تقيريم الر الترداب
التعريفية يف التجارة الدولية وصيا ة احللول ال ياساتية املناس ة

ر

 -14ييف تتذ هتتذا امليتتروت خ ت ل ال تتنية  2018-2014يلاييتتيت قتتدةها  620 000مو ة أمريو ت ن وكتتا
ا د منه امل اكيت يف قدةة واضر ال ياساخل يف البلدا النامييت على مرا يت القضااي املتصليت ابلتدا/
الترري ييت ،ح يت ىن يف اييت امل ا ع ب اموايييت ويول يامةاخل البلدا النامييت ال األسواا
وحتدمخل البلتدا امليتاةكيت
الدولييتن واستاد امليروت ثت ث منتا ق (أ ريقيتا و ستيا وأمريوتا ال تينيتيت)ن يف
على أ ا البلدا الز ي اهم امليروت يف ك البياانخل /يل ا ،وأجريت مةاساخل /يل حا خل ا رامييتن
وعلتتى وجتته اجصتتوص ،كايتتت البلتتدا اجم تتيت عيتتر التتز استتت امخل مباشتترة متتن امليتتروت ه ت التاليتتيت:
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ا عام الروس  ،واألةجنتب ،وأسنياليا ،وابك تا  ،والربااي  ،و/ت و ،وفيلنتد ،وجنتود أ ريقيتا ،وشتيل ،
والصتب ،و ييتت انل ،وكتواب ،وكينيتا ،وييوايلنتدا ،واليتااب ن و تا أ املرلومتاخل متاحتيت علتى انينييتت مو
أف تول يت ،ة م لتو ،ت ألف ممثت ق ترف الويتول ال قاعتدة البيتاانخل واملنيتوةاخل املترلقتيت ابلتتدا/
الترري ييتن
 -15وخل تتل التقي تتيم ال أ املي تتروت ما تتم للم تتت يدين وأ قاع تتدة /ي تتاانخل الت تتدا /ت الترري ي تتيت
م يتتدة ن و كتتر يتتك ا يبتتب عتتن الدةاستتيت ا ستقصتتائييت أ قواعتتد /يتتاانخل التتتدا /ت الترري يتتيت/ ،ص ت يت
عاميت ،وقاعدة /ياانخل ياتال األويوتتام للتحاليت واملرلومتاخل التةاةيتيت (املرترو ابستم ياتال )TRAINS
/صت يت خايتتيت ،م يتتدة عنتتدما توتتو حمدثتتيت ،لتتو أ البيتتاانخل املترلقتتيت ابلتتتدا /ت الترري يتتيت متاحتتيت يف
الرتتامة ،ولوناتتا متنتتاثرة امتتا علتتى انينييتتت أو يف الو ئتتق الو نيتتيتن و تتذا املرتتىن ،استتتاد امليتتروت تتك
ا مركييت ل رعيت واخل أوا ان
املرلوماخل املت رقيت وعديث قواعد /ياانخل التدا/
 -16ولألويوتتتام ميتتلة ي تتبييت يف ةتتال التتتدا /ت الترري يتتيتن يمتتا يترلتتق يتتلة األويوتتتام الن تتبييت
مقاةييت ابملناماخل األخرى ،مث مركتل التةتاةة الدوليتيت والبنتو التدويل ومنامتيت التةتاةة الرامليتيت ،يف ا تاة
الرم ت احملتتدم املنةتتل متتن خ ت ل هتتذا امليتتروت ( تتك البيتتاانخل عتتن التتتدا /ت الترري يتتيت علتتى م تتتوى
ال ياستتاخل الرامتتيت وم ت و قاعتتدة /يتتاانخل وعلي ت البيتتاانخل) ،ت األويوتتتام يف وضتتك أ ض ت متتن الث ثتتيت
األختترى (و هتتا)ن ويف الواقتتك ،تض ت لك املنامتتاخل األختترى اتتال خمتل تتيت ولوناتتا متواملتتيت لترليتتل ت توا ر
الترري ييتن /يد أ األويوتام/ ،قاعدة /ياانتته املوجتومة متن قبت و /تمرته
البياانخل الراميت عن التدا/
األكامميييت وموظ يه ،ض ا عن ثروة من الصت خل التز تر /ته ابألستاتذة وال ت د واجترباو ا ستيتاةيب
األكاممييب ،لديه ما يناسب من املواةم البيرييت ،وابلتايل او أ ض من يقول ذا امل رىن
الترري ييت ولوتن عمليتاخل احللتول ال ياستاتييت
 -17وجرى توسيك املراة واملداةب /يل التدا/
ال تتليميت ت تتتغرا وقتت ان وخلتتل التقيتتيم أيضت ا ال أ امليتتروت أستتام يف ترليتتل وعت امل تتت يدين وع تتب
الترري ييت
الترري ييت ،ابستخدال منصاخل /ياانخل التدا/
مراة ام وقدةهتم على علي ة التدا/
القائميت وع ب البحتوث واألمواخل التحليليتيتن ت أيته ياترا أل وضتك حلتول سياست اتييت ستليميت للتتدا/
لو و حيدث يليت عمر امليروتن ولتلايمة املتداةب واملرتاة /يتل
الترري ييت أمر ي تغرا وقتا،
الترري ييت علتى اقتصتام البلتدا  ،كتر الرديتد
الترري ييت أو القدةة على علي ة التدا/
التد ا/
من ا يبب عن الدةاسيت ا ستقصائييت أ مياةكيت الق ات اجاص كايت ست اعد ال حد مان
 -18واعتتتربخل الو تتاوة الرامتتيت عاليتتيت ابلن تتبيت للميتتروتن لتتو أ حةتتم ريتتق انماةة يف األويوتتتام
ظ ت عنتتد حتتده األم  ،ويف حتتا خل كث ت ة ،ييفامتتت أحتتداث ابلتن تتيق متتك مبتتامةاخل ملنامتتاخل أختترى،
مما ساعد على خ ا التول يت ال رليتيت لتناتيم األحتداثن و كتر مراتم ا يبتب عتن ا ستتبيا أ عمليتيت
ايتاج كتاد وييره تتم /تول يت منخ ضيت ،ابلنار ال يوعييت الرم املنةل وعريت املؤل بن
الترري ييت ال مليتد متن التمويت ن وممتا يتدعم استتداميت
 -19وحيتاج الرم املتواي /يل التدا/
النتائم ا عنيا الرتال /وجتوم حاجتيت ال موايتليت عتديث املرلومتاخل املتاحتيت عتن التتدا /ت الترري يتيتن
ومك لو يبقى أ تذا الرمت يفكل تيت ،و ييفرتر ابلضتبري حةماتا ابلن تبيت ال هتذا امل ترىن وقتد وجتد
التقييم أ هناب اهتماما يف األويوتام وايليت متوي هذه األيوات من األيي يتن وسبب هذا الت تالل هتو
الترري ييت ،وال ض يف لو ةاجك ال امليروت جلئي ان
ُتدم اهتمال املاحنب ابلتدا/
 -20وكا امماج املناوة ا ن تاين وحقتوا اني تا يف امليتروت أمترا يترب ان ووجتد التقيتيم أ ريتق
انماةة يواجه يروابخل يف امماج املناوة ا ن اين وحقوا اني ا يف امليروتن لو أ ما يقترد متن
يصت تتف ا يبت تتب عت تتن الدةاست تتيت ا ستقصت تتائييت يرتقت تتد أ التةت تتاةة املنصت ت يت وال ياست تتاخل التةاةيت تتيت املراعيت تتيت
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ل عتباةاخل ا ن ايييت لي ت مواضتيك اخل يتليت يف هتذا امليتروتن ومتن التذين يرتقتدو أ يتوت ا تن
م لليت ماميت يترب امماجاا يف امليروت ،يرى  70يف املائيت أ امل لليت يفمدةيت على النحو املناسبن و كر
الترري ييت لي ابملاميت ال اليتن
يك ا يبب أ امماج م اول حقوا اني ا يف ةال التدا/
-21

واستناما ال النتائم ،اقنيد التقييم التويياخل التالييت:

ينبغ لألويوتام أ حيرص على ختصيل وعديد القدةاخل امل ئميت لوت ريتق مرتين
(أ)
متوقك
يروت يف ا اة ح اد األمم املتحدة للتنمييت؛ وابنضا يت ال لو ،قد يؤمف لو /يو
ال جلب أ واة جديدة ال ال اوليت؛
(د) يويى جبمك /ياانخل أساسييت حمدمة عن يك مؤشراخل مياةيك ح اد التنمييت التز
عتتدم علتتى أساستتاا األهتتدا  ،حت يت تتىن اجتراو تقييمتتاخل مماثلتتيت يف امل تتتقب توتتو تتا مرتتاي ميوتتن
ا عتمام علياا يف تقييم هذه املياةيك؛
(ج) يوي تتى اش تراب الق تتات اج تتاص يف أح تتداث املي تتاةيك املماثل تتيت يف امل تتتقب ؛ و تتا أ
مرك تتل التة تتاةة الدولي تتيت جيم تتك البي تتاانخل م تتن الق تتات اج تتاص أيضت تا ،يوي تتى واي تتليت ترلي تتل التر تتاو  /تتب
الترري ييت؛
املنامتب ،لضما استمراة توام ةموعز البياانخل اجاييت ابلتدا/
قب /دو هذه املياةيك ،يترب علي واختباة الروا/ري القائميت متك املواضتيك املتداخلتيت،
(م)
مث يوت ا ن وحقوا اني ا ؛ ومن مث ،ينبغ ممم الروا/ري كليا يف تصاميم املياةيك؛
(هت) ينبغت استتتخدال أمواخل لريتتد استتتخدال قواعتتد البيتتاانخل التتز استتتحدثاا األويوتتتام،
د احلصول على /ياانخل ملموسيت عن ا هتمال الرامل ذه امل لليت ،وللايمة اهتمال املاحنب؛
يوي تتى ض تتاع يت قن تواخل الني تتر يم تتا ت تتل املرلوم تتاخل والبي تتاانخل املترلق تتيت ابملي تتروت
(و)
احلتتايل ،واحملتتتوى املوجتتوم كتتذلو؛ ويترتتب علتتى ميتتاةيك التتتدا /ت الترري يتتيت امل تتتقبلييت موايتتليت الرمت
علت تتى جرت ت الويت تتول ال حمتت تتوى امليت تتروت أي ت تتر ملليت تتد مت تتن واضت تتر ال ياست تتاخل و ت ت هم مت تتن واضت تتر
ال ياساخل املرنيبن

جيم -املشرو  1415Q:بناد قدرا ال لدان النامية علق التحول حنو النق امل تدام لل ضائع
 -22ييف تتذ امليتتروت يف ال تتنية متتن  1يي تتا /أ/ري  2014ال  30تيترين الثتتاين/يو مرب  ،2018يلاييتتيت
ق تتدةها  611 000مو ةن وك تتا ا تتد م تتن املي تتروت ترلي تتل املر تتاة والتر تتاو  /تتب واض تتر ال ياس تتاخل،
وميغل النق واملمولب يف أ ريقيا جنود الصحراو الوربى ومن قيت البحتر الوتاةي  ،متن أجت تيتةيك
ومتوي ت وير النق امل تدال للبضائكن
 -23وخلتتل التقي تتيم ال أ املي تتروت ي تتتةيب متام تا حتياج تتاخل امل تتت يدين امل تتتاد ب /ي تتو
مباشتتر ،وأ أهدا تته ستتاكت يف عقيتتق األولتتوايخل املت تتق علياتتا مولي ت ا ،مث ت هتتد التنميتتيت امل تتتداميت 9
(الغايتتيت  ،)1-9كمتتا تناولتتت أولتتوايخل التتربانمم ال رع ت  4لألويوتتتام /يتتل التونولوجيتتا واللوج تتتياخلن
وا ا كا /را ا ااخل ال اعليت انمنائييت األخرى ماخ مناوميت األمتم املتحتدة وخاةجاتا يرمت يف ةتال
النق امل تدال ،األويوتتام هتو الويتا الوحيتد يف األمتم املتحتدة التذف يرمت يف ةتال يقت البضتائك
/صوةة شامليت ومن مناوة عامل ن
 -24وأستتام امليتتروت يف احتتداث تغيت اخل اجيا/يتتيت يف سياستتيت اليتتحن علتتى الصتتريد الق تترفن وخلتتل
التقي ت تتيم ال أ األويوت ت تتام س ت تتاهم م ت تتاكيت كبت ت ت ة يف ت ت تتوير /ت ت ترانمم الي ت تتحن األخض ت تتر ال ت تتذف وض ت تتك يف
عال  ،2017من خ ل شراكيت /ب وكالتيت تن تيق املمتر التةتاةف اليتمايل واألويوتتام و/ترانمم األمتم املتحتدة
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للبي.يت والتحالف املرين ابملناخ وا واو النقت  ،ووا قتت عليته يمتا /رتد وكالتيت تن تيق امل تم ر التةتاةف اليتمايلن
وعلى م توى النواتم ،أ/لغت وكالتيت تن تيق امل تم ر التةتاةف اليتمايل عتن اختتا خ تواخل أوليتيت حنتو احتداث
تغي اخل اجيا/ييت يف سياساخل اليحن على م توى مو ا األعضاو (و سيما ةوايدا وكينيا)ن
 -25و يم تتا يترلت تتق ابنماةة ،وجت تتد التقيت تتيم أ أماو امليت تتروت كت تتا جيت تتدا يف ضت تتما م ومت تتيت النت تواتم
املتوختتاة ويوعيتاتتان ت أ تن يتتذ امليتتروت تقتتدل /تتبريو  /تتبب القيتتوم الداخليتتيت واجاةجيتتيت (علتتى التتوايل،
املواةم البيترييت ،وامختال ياتال أوموجتا؛ وتتوا ر اليتركاو والتغيت يف اماةة املؤس تاخل الرئي تييت واليتركاو)ن
وقتتد حالتتت هتتذه التتتلخ اخل مو تقتتدي التتدعم ملتا/رتتيت احللقتتاخل الدةاستتييت خ ت ل امليتتروت ،ممتتا أمى ال
اخن ا يف ال رالييت (ة ك م توى النتائم) ويف الو اوةن
 -26ولتحقي تتق يتت تتائم م ت تتتداميت ،ت تتدعو احلاجت تتيت ال أمت توال اض تتا ييت لتحت تتديث وترليت تتل أماة امليت تتروت
اجايتتيت ابلنقت امل ت تدال للبضتتائكن وخلتتل التقيتتيم ال أيتته متتن أجت امل تتاكيت يف ا ستتتداميت ،عتتتاج أماة
النقت ت امل ت تتتدال للبضت تتائك ال عت تتديث منت تتتام لوت ت تات ت اخل ائت تتدة كمت تتا عتت تتاج ال تروجيات تتا لضت تتما
استخداماا على ي اا أوسكن و/دو متوي اضايف من خاةج امليلايييت (لصياييت املوقتك اليتبو  ،وأييت يت
ترليت ل أماة النق ت امل تتتدال للبضتتائك ،والتتتدةيب ،ومتتا ال لتتو) ،ت خ تتر عتتدل احل تتاد علتتى املتتداةب
املوت تتبيت وعتتدل تر تاتتا ال التغي ت اخل املتوقرتتيت يف ال ياستتيت الرامتتيت خ تتر كب ت ال حتتد متتان وقتتد يوتتو
حيتتد التموي ت مليتتروت م تتتق للنق ت امل تتتدال للبض تتائك أيتترب م تتن ع تتر اجتتدماخل املتص تتليت ابلنق ت
امل تتتدال للبضتتائك علتتى ا اتتاخل املاحنتتيت الراملتتيت يف امليتتامين اخل الصتتليت ،مثت ع تتب ا ياكت األساستتييت
لنق البضائكن
 -27وو يوجتتد كثت متتن األملتتيت علتتى ترمتتيم مراعتتاة املناتتوة ا ن تتاين وحقتتوا اني تتا يف امليتتروتن
قتتد تضتتمن تصتتميم امليتتروت /رتتا األ وتتاة /يتتل القضتتااي ا ن تتايييت ،ا أيتته و يفجيتتر أف علي ت حم تتدم
للوي يتتيت التتز قتتد يتتؤثر تتا امليتتروت علتتى ك ت ا ن تتبن ومتتك لتتو ،ت ا تتاة النق ت امل تتتدال للبضتتائك
ييت تتم مؤشت تراخل أماو ةئي ت تتييت متصت تتليت /نت تتوت ا ت تتن وحقت تتوا اني ت تتا وتت تتدا/ /يت تتل النقت ت امل ت تتتدال
للبضتتائكن وابلن تتبيت للميتتاةيك ا ديتتدة ،تتيت ةتتال لترليتتل ت بيتتق أمواخل األويوتتتام احلاليتتيت لترمتتيم املناتتوة
ا ن اين ،ا ياا عدة أمواخل األويوتامن
 -28وكايتتت هن تتاب ش تراكاخل جي تتدة عل تتى الص تتريد انقليم ت ن ا كاي تتت الي تراكاخل القائم تتيت م تتك وكال تتيت
تن يق املمراخل التةاةييت اليتمالييت ووكالتيت تن تيق املمتراخل التةاةيتيت املركليتيت أمثلتيت جيتدة علتى مرا تيت القضتااي
مو انقليميت تتيت (النقت ت عت تترب احلت تتدوم) مت تتن خت ت ل هي.ت تتاخل اقليميت تتيت اخل و يت تتيت مناست تتبيتن ويف من قت تتيت البحت تتر
الوتاةي  ،أشترب األويوتتتام مصتر التنميتيت الوتتاةي  ،وةا /تيت اماةة املتوايا يف من قتتيت البحتر الوتاةي وةا /تتيت
ست تتائق اليت تتاحناخل يف عمت تتول ا ليت تترة (جامايوت تتا)ن ويف شت تترا أ ريقيت تتا ،اشت تتنيب األويوتت تتام ،و/ت ترانمم األمت تتم
املتحت تتدة للبي ت .ت يت ،والتحت تتالف املرت تتين ابملنت تتاخ وا ت تواو النقت ت يف امل ت تتاكيت يف /ت ترانمم اليت تتحن األخضت تتر للممت تتر
التةتتاةف الي تتمايلن وشتتاةكت كي تتاانخل أختترى لألم تتم املتحتتدة ( تتا اقليميتتيت) يف األح تتداث ،كمتتا ش تتاةكت
جامريت جنود احمليري ا امئ الز ساكت /دةاسيت حاليت ا رامييت ل ست امة من تبامل اجرباخلن
-29

واستناما ال النتائم ،اقنيد التقييم التويياخل التالييت:

ينبغ ت لألويوت تتام أ ير تتلا ا ا تتوم الرامي تتيت ال ترم تتيم مراع تتاة ا واي تتب ا ن تتايييت يف
(أ)
املياةيك ا ديدة ،ابستخدال أمواخل األويوتام القائميتن ومتن املاتم /صت يت خايتيت عليت الوي يتيت التز قتد
يؤثر ا امليروت على ك ا ن ب من أج عديد تدا /لتةنب التحيل ا ن اين (املرامليت الراملتيت
أو املختل يت للن او والرجال)؛
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(د) موايتتليت اايمة ال ائتتدة واألكيتتيت ابلن تتبيت للم تتت يدين ،وتوحيتتد وترليتتل املنتةتتاخل التتز
تيفتوةخل ،تتا يف لتتو ع تتب ا تتاة النقت امل تتتدال للبضتتائك وعيفتتدة أمواخل التتتدةيب علتتى النقت امل تتتدال
للبضائك ،وعديث امل وقك اليبو ابيتاال؛ النار يف يير ا اة مب ري للنق امل تدال للبضائك من أج
اجراو تقييم ايت سريك ،مما قد يت لب /را املواةم انضا ييت؛
(ج) وعن تتدما تو تتو املي تتاةيك ي تتغ ة ي تتبيا ،ميو تتن لألويوت تتام أ ينا تتر يف وض تتك  /ترامم
ميتتنيكيت يتتدعم ياتتا األويوتتتام ترمتتيم امل تتاهيم (مث ت النق ت امل تتتدال للبضتتائك ،يف هتتذه احلالتتيت) يف ا تتاة
تدخ خل ا ااخل ال اعليت انمنائييت األخرى /د ا من تقدي معم م تق /يل النق امل تدال للبضائك؛
الناتتر يف موايتتليت استتتخدال التتنام انقليميت يت ومو انقليميتتيت للرم ت يف ةتتال النق ت
(م)
امل تتتدال للبضتتائك حيثمتتا يت تتىن التر/ري متتك أ تتر الترتتاو القائمتتيت أو ترليتتل هتتذه األ تتر؛ وعنتتد ا قتضتتاو،
ينبغ أ يقني الدعم انقليم ابلدعم الو ين؛
(هت) توثيف ا اوم الرامييت ال ترليل التراو مك املؤس اخل املاليتيت املاتمتيت /تتو التمويت
للتدا /املترلقيت ابلنق امل تدال للبضائكن

دال -املشرررو  INT/0T/TFBI:شرراتا تشررجيع االسررتثمار مررب أجر تطرروير وت رروي
وتي مشاريع أهداف التنمية امل تدامة القابلة للتموي
 -30مت متوي ت املي تتروت  INT/0T/TFBIم تتن قب ت حووم تتيت هولن تتدا يلايي تتيت ق تتدةها  275 000مو ة،
واستمر تن يذه من تيرين الثاين/يو مرب  2016ال شباة /رباير 2019ن وكا الغتر متن امليتروت ترليتل
قدةاخل موظ وكا خل ترويم ا ستثماة على اعدام مياةيك أهدا التنميتيت امل تتداميت القا/لتيت للتمويت
وتروجياتتا وتي ت هان وتضتتمن هتتذا ا ق تنياد املترلتتق /بنتتاو القتتدةاخل مرلومتتاخل عتتن وكتتا خل ا ستتتثماة يف
اج تتاةج وأول تتوايخل امل تتتثمرين؛ وع تتر املي تتروت مماةس تتاخل انجح تتيت يف ة تتال تي تتةيك ا س تتتثماة املتص ت
أبهتتدا التنميتتيت امل تتتداميت ،وأعتتد أمواخل وتتتدةيب ا علتتى مقنيحتتاخل ميتتاةيك ا ستتتثماة يف الترب.تتيت ،وعتتلا
/را اليراكاخل يف ةال تيةيك ا ستثماة حول أهدا التنمييت امل تداميتن
 -31وخلتتل التقيتتيم ال أ امليتتروت وثيتتق الصتتليت ابحتياجت اخل البلتتدا وي تتتةيب لو يتتيت األويوتتتام
وختصصتته يف معتتم وكتتا خل البلتتدا الناميتتيت يف اجتتتذاد ا ستتتثماة املتتؤمف ال عقيتتق التنميتتيت امل تتتداميتن
وا ا ك تتا الردي تتد م تتن جواي تتب خ تتيت التنمي تتيت امل ت تتتداميت لر تتال  2030ع تتت مال تتيت ع تتدة وك تتا خل لألمت تتم
املتحتدة ،ت األويوتتام هتو الويتا الوحيتد التذف يتمتتك ربتربة ومرر تيت ةاستخيت وشتامليت يف ةتال تيتتةيك
ا ستتتثماة ،و ق تا للم تتت يدين متتن امليتتاةيكن ومتتن مناتتوة املتتاحنب التتدوليب وامل تتتثمرين ،كتتا امليتتروت
واعدا أيضت ا رتىن أ املرر تيت املترلقتيت /ت توير الق تات اجتاص وا ستت امة متن التمويت اجتاص متن جايتب
الوكا خل انمنائييت متخل يت ابملقاةييت مك املواضيك األخرى املدةجيت يف خ يت عال 2030ن
 -32وج تترخل التوعي تتيت ابملي تتروت ت أ ا ة تا ت ت واض تتحيت عل تتى امل تتتوى التي تتغيل ن ووج تتد
التقييم أ امليروت قد اام رليت ا متن وعت ال .تاخل امل تتاد يت /يتل التحتدايخل القائمتيت وال ترص ال تاحنيت
يما تل أهتدا التنميتيت امل تتداميتن وو تر امليتروت أمواخل وتتدةيبا ملتوظ وكتا خل تترويم ا ستتثماة،
أ ة لو تلال واضتحيت علتى امل تتوى التيتغيل ن وال تبب يف لتو أ النمتو ج والتدلي
اجاي ت تتب اع ت تتدام مي ت تتاةيك أه ت تتدا التنمي ت تتيت امل ت تتتداميت القا/ل ت تتيت للتموي ت ت وترليله ت تتا وتي ت ت ها ي ت تلا
ي تخدما  ،وة ا يرجتك لتو ال أ النمتو ج والتدلي الوتاملب يفتوةا وأيفعتدا أثنتاو امليتروت وو يوتوان
متاحب على ي اا واسك ا يف املرحليت الناائييت من امليروتن
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 -33وخلل التقييم ال أ امليروت يداة /و اوة واست ام من مواةم األويوتام وقدةاته ،ومن ترتاو
الي تتركاون وييف تتذخل ي تتك األييت ت يت يف الوق تتت احملت تتدم ويف ي تتاا امليلايي تتيتن وك تتا تر تتاو وك تتا خل تت تترويم
ا ستتتثماة ووكتتا خل ا ستتتثماة يف اجتتاةج ،ستتيما يف البلتتدا املضتتي يت للمنتتتدايخل انقليميتتيت (فيلنتتد،
وجن تتود أ ريقي تتا ،واملو تتيو) ع تتام ا أساس تتيا يف عقي تتق التوعي تتيت الراملي تتيت يف ا تتاة ال تتنية اللمني تتيت احمل تتدمة
وامليلاييتتيت املريتتومةن واستتت ام امليتتروت أيض ت ا متتن ختتربة وكتتا خل تتترويم ا ستتتثماة ومتتن األعمتتال البحثيتتيت
ال ا/قيت ،وكذلو من عريت األويوتام وقدةته على عقد ا جتماعاخلن
 -34وم تتن امل تترج أ تو تتو ة املي تتروت م تتتداميت عل تتى الص تتريد ال تتو ينن ت تص تتميم املي تتروت
وتن يتتذه ،جتترى ال تتر ال احل تتاد علتتى ة امليتتروت واايمهتتتا ال متتا /رتتد متتدة التتدعم املتتايل اجتتاةج ،
ابس تتتادا املؤس تتاخل املول تتيت /تي تتةيك ا س تتتثماة يف ك ت /ل تتد ،و /تتذلو ج تترى ا عتم تتام عل تتى ال تتنام
الو نيتيتن وعت وة علتى لتو ،وياترا ال ةايمة األويوتتام /يتل هتذه امل تتلليت ماخت أسترة األمتم املتحتتدة،
ومياةكيت وكا خل األمم املتحتدة األخترى يف امليتروت ،متن املترج أ ت تتخدل املتواةم املتاحتيت يف أييت يت
تقومهتتا جاتتاخل اعلتتيت أختترىن ومتتن انحيتتيت أختترى ،و يوتتن تصتتميم امليتتاةيك مرمم ت ا للمناتتوة ا ن تتاين
وحقوا اني ا  / ،كا شام ا لذلو عند اختياة امل ت يدين وامل ت يداخل واحلا خل الناجحيتن
 -35وكايت اليراكاخل أساسييت يف تصميم امليروت ،كما ترلا ترتاو األويوتتام متك وكتا خل تترويم
ا ستتتثماة علتتى امل تتتوايخل الو نيتتيت وانقليميتتيت والرامليتتيت/ ،ينمتتا ترتتلاخل أوجتته التت اة متتك ا اتتاخل ال اعلتتيت
الرامتتيت علتتى الصتتريدين التتدويل والتتو ينن /يتتد أيتته كت ا متتن املموتتن ع تتب ميتتاةكيت الق تتات اجتتاصن ويف
املياةيك املقبليت ،ميون لألويوتام أ ينار يف ع ب ة/ري مقنيحاتته /يتل ا ستتثماة يف أهتدا التنميتيت
امل تداميت ت لباخل وكا خل ا ستثماة يف اجاةج يما تتل لبتاخل التمويت ومبتامةاخل الق تات اجتاص
/يل ا ستثماة املؤثر وان /أن
-36

واستناما ال هذه النتائم وا ستنتاجاخل ،أويى التقييم ا يل :

ميون لألويوتام أ يضك ييغيت مت وةة أكثر لنارييت التغي /يل ترليل القدةاخل من
(أ)
أج الوسا يت يف ا ستثماةاخل املتصليت أبهدا التنمييت امل تداميت؛
(د) /غيتتيت اممتتاج املناتتوة ا ن تتاين يف ياري تتيت التغي ت  ،ميوتتن لألويوتتتام أ ي وتتر ملي تا يف
أكييت وجدوى تقدي توجيااخل عاميت ال وكا خل ترويم ا ستثماة يف هذا ا الن ولو تنيب البلدا
اليريويت وةاوها قضااي جن ايييت مرتب يت ابل ياا ،عنتد عتديث منتو ج متوجل امليتروت ،ميوتن امةاج جتلو
خاص ابلتحلي ا ن اين يف النمو ج؛
(ج) ا ا كتتا الناتتر يف حقتتوا اني تتا قتتد يتختتذ ة ت ا قائم ت ا علتتى احلتتد متتن املختتا ر،
كما هو احلال يف ا اة األمم املتحدة /يل األعمال التةاةييت وحقوا اني ا  ،وقد يتؤمف ال اعتمتام
مراي ضماانخل وقوائم استبرام يف وكا خل ترويم ا ستثماة ،ت منتو ج ا ستتثماة املنصتف قتد يتؤمف
ال م مماث للنام املرتمد يف ترميم مراعاة املناوة ا ن اينن وو قا للدلي التذف أعت نده هتذا امليتروت،
قتتد توتتو اموتتاانخل أف استتتثماة مرتتب يف ةتتال القضتتاو علتتى ال قتتر قائمتتيت علتتى تترص الرم ت املتاحتتيت
ابلن بيت ل .اخل الدخ األم يف ك /لد؛
ميوتتن لألويوتتتام أ يناتتر يف اجيتتام ريقتتيت ملناةتتيت عتتدم أكتترب متتن املماةستتاخل ا يتتدة
(م)
من أج موايليت التوعييت ابل رص الز تتيحاا أهدا التنمييت امل تداميت ألوساة ا ستثماة؛
(هت) لو ت يي تتةك األويوت تتام وش تتركاله اج تراو تغي ت اخل عل تتى امل تتتوى التي تتغيل  ،يوي تتى
يروت متا/ريت يف ا اة ي ا د احملدم (ترليل القدةاخل)ن وينبغ أ تركتل خ تيت عمت هتذا امليتروت
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ا دي تتد عل تتى اختب تتاة النم تتو ج عل تتى ض تتوو ح تتا خل حقيقي تتيت ،م تتك مي تتاةكيت ةدي تتيت م تتن جاي تتب وك تتا خل
ا ستثماة يف اجاةج ،وعلى تيةيك ومتا/ريت ات اقاخل التراو التةريبييت؛
يف مياةيك م تقبلييت من قبي هذا امليروت ،ميوتن لألويوتتام أ ييترب أيضتا وكتا خل
(و)
ا ستتتثماة يف اجتتاةج وةا /تتاخل وكتتا خل ا ستتتثماة يف اجتتاةج ،مث ت مؤس تتاخل التموي ت انمنتتائ األوةو/يتتيت
أو النتتامف التتدويل لتموي ت التنمي تتيتن ويا ترا لقتتدةهتا املالي تتيت ،ا ا متتا أيتتدخل ه تتذه املؤس تتاخل النمتتو ج وال تتدلي
اللذين وضراما األويوتام ،من احملتم أ تنتير هاتب األماتب  /اوليت أكرب يف أوساة ا ستثماة؛
ميون للق ات اجاص أ ي ام يف مواوميت ا ستثماةاخل يف أهدا التنمييت امل تداميت
(ا)
عتتن ريتتق ة/تتري أمواخل األويوتتتام رتتاي القيتتاد وان /ت أ التتز يضتتراا وينيتترها الق تتات اجتتاص (علتتى
سبي املثال ،املبامةة الراملييت لتقاةير األماو)ن وميون لألويوتام أ ينار يف اشراب كياانخل الق ات اجاص
يف التتتدةيب املقب ت علتتى تيتتةيك ا ستتتثماة املتص ت أبهتتدا التنميتتيت امل تتتداميت ،وميونتته ،عنتتد عتتديث
منتتو ج امليتتروت ،أ يتوستتك يف /رتتا البنتتوم ،مثت ان/ت أ عتتن امل تتؤولييت ا جتماعيتتيت لليتتركاخل ،و لتتو
ابنشاةة ال هذه املراي ن

هاد -املشرو  :التجارة اإللكرتونية للجميع
 -37أيفمةج التقي ت تتيم امل ت تتتق كة ت تتلو م ت تتن ا ت ت تتاا  /ت تتب األويوت ت تتام وحووم ت تتيت نلن ت تتدا ،ال ت تتز س ت تتاكت
بلل  500 000يوةو يف امليروت ملتدة  24شتارا يف ال تنية متن  1كتايو الثاين/ينتاير  2017ال  31كتايو
األول/مي ت ت تتمرب 2018ن وخت ت ت ل هت ت تتذه ال ت ت تتنية ،تلقت ت تتى امليت ت تتروت أيضت ت ت ا  500 000يت ت تتوةو مت ت تتن هولنت ت تتدا يف
عتال  ،2018و 264 000مو ة متتن اململوتتيت املتحتتدة لربي اييتا الرامتتى وأيرلنتتدا اليتتمالييت يف عتتال ،2016
و 50 000يوةو من استوييا يف عال 2017ن وتترلتق يتتائم التقيتيم جبميتك امل تاكاخل التواةمة متن  1كتايو
الثاين/يناير  2017ال  31كايو األول/مي مرب  2018و تقتصر على م اكيت حووميت نلندان
 -38ومبامةة التةاةة انلونيويييت للةميك ه لييت تيفرتىن ابل لتب ليتركاو التنميتيت الرائتدين ،ابليتراكيت
مك الق ات اجاص ،وا د مناا جر أعما م أكثر ات اق ا وك اوة من خ ل ُتميك القدةاخل واملواةمن
واألماة الرئي ييت ملبامةة التةاةة انلونيويييت للةميك ه منصيت شبوييت للم اعدة يف /ناو القدةاخل وتنمييت
املراة ن وهد اا هو تلويد البلدا النامييت وا ااخل املاحنيت واليركاو وةم اضايف ل ستويا والتوليف
والترلم /يل التةاةة انلونيوييتيت ومتا يتصت تا متن م تائ و ت رص ةقميتيت تتوايخل ت صتيلييت مترتدمةن
وال جايب منصيت تبامل املراة  ،ترم املبامةة أيض ا على ح ل اليراكاخل يما /ب أعضائاا الث ثب،
الذين يتراويو /نياة يف أسا/يك التةاةة انلونيويييت الز يناماا األويوتامن
 -39وخل تتل التقي تتيم ال أ مب تتامةة التة تتاةة انلونيويي تتيت للةمي تتك مي تتروت م ي تتد ج تتدا ،يت تتي قيم تتيت
مضتتا يت ريتتدة أليتتحاد املصتتلحيت يف التةتتاةة انلونيوييتتيتن وح ت ا  ،حقتتق امليتتروت أهدا تته ال حتتد
كب  ،استتناما ال تصتوة أيتحاد املصتلحيت ،كمتا أيته أ تر يتتائم رعيتيت اجيا/يتيتن ويقتدة مراتم أيتحاد
املصتتلحيت عالي ت ا موة ريتتق امليتتروت /وي ت ه مي ترا حمايتتدا والتتنام املترتتدم أيتتحاد املصتتلحيت التتذف يتبرتته
امليروتن وتبب أ امليروت متوائم متاما مك و ييت األويوتام ومك احتياجتاخل شتركائه وأيتحاد املصتلحيت
يه ،مك وجوم /را ا ال نمخال ع يناخل عليهن
 -40وخلل التقييم ال أ امليروت حقق أهدا ه ال حد كب ن وجرى تقييم يتواتم ان تاة املن قت
للميروت ويتائةه وأهدا ه تبب أ ا عققت أساسان وأعرد شركاو امليروت متن وكتا خل األمتم املتحتدة
واملنامتتاخل الدوليتتيت األختترى عتتن تقتتديرهم للةاتتوم التتز يبتتذ ا ريتتق ميتتروت األويوتتتام يف قيتتامة التةتتاةة
انلونيويييت للةميك  /رالييتن وأعرد مرام شركاو امليروت من وكا خل األمم املتحدة واملناماخل الدولييت
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األخرى عن تقديرهم ملماةسيت ريق امليروت املتمثليت يف اقت ال ملوييت امليروت والنام ا ستياةف الوبت
الذف اتبره األويوتام يف اماةة امليروت للتلكيد على أ ميك اليركاو مصلحيت يهن وأ ر امليروت أيضا
يت تتائم رعي تتيت اجيا/ي تتيت منا تتا مي تتروعا رعي تتا ص تتامة متويت ت من ص تتليت وك تتا :التقييم تتاخل ال ت تريريت مل تتدى
ا ستردام للتةاةة انلونيويييت ،والتةاةة انلونيويييت من أج املرأةن
 -41ومت تتن حيت تتث الو ت تتاوة ،است تتتخدل امليت تتروت املت تواةم است تتتخداما مناست تتبان ا يرت تتد الت تتنام املترت تتدم
أيحاد املصلحيت مناسب ا جدا لتن يذ هذا امليروت ،حيث ييو عنصر اليراكيت ا وهرييت حةر اللاوييت
يتهن وتثترف املتواةم الداخليتيت لألويوتتام امليتروت /نيتاة ،والروت يتحي  ،تا يف لتو أستا/يك التةتتاةة
انلونيويييت لألويوتام ،والتقييماخل ال ريريت ل ستتردام للتةتاةة انلونيوييتيت ،وشتبويت التةتاةة انلونيوييتيت
متتن أجت املت رأةن و/ينمتتا ي تتت يد امليتتروت متتن متواةم األويوتتتام وعملياتتته الداخليتتيت ،ت ألييت يت امليلاييتتيت
األساسييت األسبقييت يف وقت متوظ امليلاييتيت الراميتيت الرتاملب يف ريتق امليتروتن ويتيةتيت لتذلو ،تيف تتن د
مواةم املياةيك الصغ ة ال أقصى حد ان
 -42و/رد سنتب ،متضى ا ستداميت املتصوةة لرناير املياةيك الرئي ييت /يو جيد ة م عدل اليقب
ال ائد /يل التموي يف امل تقب ن ويتلثر التتلال اليتركاو ال حتد متا ،ابلناتر ال حالتيت عتدل اليقتب التز
مير ا متويت امليتروت وال /رتا التوقرتاخل املتلايتدة متن شتركاو امليتروت /يتل أييت يت التن يتذ يف التدول
األعضاو ،و سيما /يل مرحليت متا/رتيت التقي يمتاخل ال تريريت ل ستتردام للتةتاةة انلونيوييتيت ابلن تبيت ال
أق البلدا منوان وا ا كايت ا ااخل املاحنتيت تقتدة التنام الربانةيتيت املتبرتيت يف األويوتتام ،تا عةتم عتن
ص تتل وأكث تتر مروي تتيتن وم تتك ل تتو ،تتا تؤي تتد ،م تتك ه تتا م تتن ال تتدول األعض تتاو يف
تق تتدي متوي ت ت خم ر
األويوتتتام ،مبت امةة التةتتاةة انلونيوييتتيت للةميتتك ،كمتتا أعلنتتت لتتو يف التتدوةة ال امستتيت وال تتتب ل ت
التةاةة والتنمييت التا/ك لألويوتامن
 -43وييفرامت يتوت ا تتن كرنصتر شتام  ،وتوجتتد حقتوا اني تا ضتتمني ا يف تصتميم امليتتروتن وا ا
كتا امليتتروت ي تتتخدل عدستتيت جن تايييت و/تتدأ يف انشتتاةة ال التةتتاةة انلونيوييتيت للمترأة ابعتباةهتتا جتتلوا
من التةتاةة انلونيوييتيت للةميتك ،ت النيكيتل علتى يتوت ا تن أقت /ترواا يف تصتوة أيتحاد املصتلحيتن
ويناتتر ريتتق امليتتروت ال حقتتوا اني تتا يف ا تتاة احلتتق يف اجصويتتييت يف ستتياا /يفرتتد قتتايوين وتنايم ت
أوس تتك ي اق ت ان وابنض تتا يت ال ل تتو ،يي تتاة ال احل تتق يف التنمي تتيت جبر ت التنمي تتيت الرقمي تتيت أكث تتر تتو ان ويف
امليروت ةال للتح ب د معم مناوةه احلقوق وا /أ اليركاو وأيحاد املصلحيت /هن
 -44ويتقدل امليروت يف اقاميت اليتراكاخل  /ترعاخل مت اوتتيتن انتاب يتتائم مرضتييت جتدا يف الناتو
ابلي تراكاخل م تتك املنام تتاخل الدولي تتيت ال تتز تو تتو التة تتاةة انلونيويي تتيت وامل تتائ الرقمي تتيت عل تتى ةأد ج تتدول
أعما ان ويتض وجوم شراكاخل مك مناماخل ا تمك املدين واملصاة انمنائييت انقليمييت ،ولون ييلخل
يروابخل يف الترام مك الق ات اجاصن
-45

واستناما ال هذه النتائم وا ستنتاجاخل ،أويى التقييم ا يل :

ينبغ ملدير امليروت أ يضك للميروت مراو وأهتدا ا حمتدمة ،وقا/لتيت للقيتاد ،وقا/لتيت
(أ)
للتحقيتق ،وم ئمتتيت ،وحمتدمة امنيتا؛ ومتتن شتل امليتتاوةاخل متك اليتتركاو أ تتتؤمف ال ع تب يوعيتتيت هتتذه
الرملييت املترلقيت /تحديد األهدا ؛
(د) ينبغ أ يدةج ريق امليروت مؤشترا جن تايي ا واحتدا ومؤشترا واحتدا حلقتوا اني تا
على األق يف ان اة املن ق للميروت (تومله املراو واألهدا احملدمة والقا/ليت للقياد والتحقيق) وأ
يبلل تنقي ان اة املن ق هذا ال يك شركاو امليروت؛
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(ج) ينبغ ل ريق امليروت أ يبحث عن سب نقاميت شتراكاخل ةعيتيت متك الق تات اجتاص
من خ ل منو ج ا مرياخل املانييت/ ،د ا من اليركاخل ال رمييت ،للح اد على حيام امليروت؛
ينبغت لألويوتتتام أ يتقاستتم يتتتائم هتتذا التقيتتيم واملتلااي املتباملتتيت لتتنام متتتويل /رانةت
(م)
أكثر ،متن خت ل اجتمتات مائتدة م تتديرة للمتاحنب ،اب ستت امة متن يت حييت التدعوة ال ا جتماعتاخل
ومن املصداقييت الز أوجدها امليروت؛
(هت) ميون لألويوتام أ ينيتا يتندوقا استت.ماييا لتربانمم التةتاةة انلونيوييتيت وا قتصتام
الرقم  ،يضم التةاةة انلونيويييت للةميك ومياةيره ال رعيتيت ،وأ ييتةك املتاحنب علتى امل تاكيت يف هتذا
الصندوا ا ست.ماين املينيب؛
تيفيت رةك ا اتتاخل املاحنتتيت علتتى موايتتليت متويت التةتتاةة انلونيوييتتيت للةميتتك ،أل تتا تتتو ر
(و)
قيميت مضا يت ريدة أليحاد املصلحيت يف التةاةة انلونيويييت؛
ينبغ ت ل ري تتق املي تتروت أ يتن تتاول عملي تتيت متوي ت املي تتروت م تتك الي تتركاو خ ت ل احل تتدث
(ا)
املقرة املقب للميروت؛ وينبغ اماةة التوقرتاخل /رنايتيت واستويتا املليتد متن أوجته التت اة؛ وعت وة علتى
لو ،ينبغ ملدير امليتروت أ يتنق ميلاييتيت امليتروت حت توتو مقنيحتاخل التمويت املقدمتيت ال املتاحنب
يوةة أكثر واقرييت ل حتياجاخل من املواةم ال اميت لتلبييت ال لباخل املترلقيت ذا امليروت؛
(د) ينبغ ت مل تتدير امليت تتروت أ يوس تتك ي ت تتاا التوعي تتيت وأ ي تتت يد مت تتن ال تترص انقليميت تتيت
للويول ال املليد من أيحاد املصلحيت املرنيب يف الدول األعضاو؛
(ة) ينبغ ت ل ريتتق امليتتروت أ يضتتك اس تنياتيةييت ،ابلترتتاو متتك اليتتركاو يف امليتتروت ،متتن
أجت الناتتو ابلنتتاتم املرنتتو احتتداث ليتتيت م ئمتتيت للم تتاعدة املتصتتليت ابلتةتتاةة انلونيوييتتيت ؛ وميوتتن
اختباة أكثر من م واحد على أساد ُتري ن

لني ا -حتلي جتميعي للدروس امل تفادة مب تقييما املشاريع،

2019-2015

 -46يف الت تتدوةة الثامنت تتيت وال ت تتبرب لل رقت تتيت الراملت تتيت املرنيت تتيت ابن ت تتاة ا ست تنياتية وامليلاييت تتيت الربانةيت تتيت،
أك تتدخل ال رق تتيت م تتن جديت تتد أكي تتيت التقييم تتاخل الداخليت تتيت واجاةجي تتيت م تتن أجت ت عقي تتق اليت ت ا ييت وامل ت تتاوليت
والو اوة و قا ل ياسيت األويوتام التقييمييت وقواعد ومراي التقييم الز وضراا ريتق األمتم املتحتدة املرتين
ابلتقيتتيمن ويف حماولتتيت لترليتتل استتتخدال التقيتتيم وع تتب عمليتتيت يتتنك الق تراة القائمتتيت علتتى األملتتيت ،أجتترخل
األماييت علي ا ُتميريا  85مةسا م ت اما من  21تقييما للمياةيك( )4أيف لخل خ ل ال نواخل اجم
األخت ت ة ()2019-2015ن وا ت تتد هت تتو تقت تتدي يت تتوةة أوست تتك للت تتدةود امل ت تتت امة مت تتن تصت تتميم امليت تتاةيك
وتن يذها على مدى ال نواخل املاضييت ،و لو من أج امةاجاا ضمن خت يري مياةيك األويوتام واختا
قراةاته ا سنياتيةييت يف امل تقب ن ومن شتل لتو أ ي تام أيضت ا يف اايمة امل تاوليت والتترلم ابلن تبيت ال
املناميت وجااهتا املرنييت الداخلييت واجاةجييتن
 -47ويقدل هذا ال ص يتائم من التحلي التةمير ن أمةت الدةود امل ت ت امة التت  85يف ال .تاخل
الراميت األة/ك التالييت( :أ) تصميم املياةيك واستدامتاا؛ (د) تن يذ املياةيك؛ (ج) اليتراكيت؛ (م) ترمتيم
مراعاة املناوة ا ن اين وحقوا اني ا ن
__________
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ألف -تصميما املشاريع لتحقي نتائج م تدامة
حت ني موادمة تصميم املشاريع مع احتياجا ال لدان وأولوايهتا وقدراهتا
 -48متتن املا تتم الت و ت يف احتياج تتاخل البلتتدا امل تتتاد يت وأولوايهتتتا وق تتدةاهتا يف مرحلتتيت مبو تترة م تتن
الترري ييت ،كا من امل يد ك ثروة من
عملييت التصميمن رلى سبي املثال ،يف حاليت ميروت التدا/
البياانخل ،ولون اقنات البلدا /تحديث /ياانهتا كا أمرا أيرب مما كا ييفان يف البداييتن ويللل مليد من
الوقت من أج هيوليت البياانخل والتلكد من مواومتاا مك البياانخل املوجومة األخرىن
 -49وقد أمى اشراب أيحاد املصلحيت يف مرحليت مبورة من عملييت التصميم وضتما اتم ميتنيب
ألهتتدا امليتتروت يف أوستتاة يتتك األ ترا ال اتتم أ ض ت للنتتتائم املتوقرتتيت ،وللمختتا ر التتز ين تتوف
علياا لو ،وم توى التلال البلدا امل ت يدة /وضك اجتراواخل م تتداميتن وتيت ُتتاةد /رتا امليتاةيك
ال أ متتن املاتتم تقيتتيم م تتتوى اهتمتتال البلتتدا امل تتتاد يت (متتث ا /تبت امل ميتتاةيك املقنيحتتاخل ،والتمتتاد
الترليقاخل ،وما ال لو) قب ا لتلال امةاج تلو البلدا يف ميروت مان

امل ؤولية الوطنية هي مفتاح النجاح والنتائج
 -50ينبغ ت تص تتميم املي تتاةيك  /ريق تتيت تو ت مي تتاةكيت النا تراو ال تتو نيب يف ي تتك مراح ت وض تتك املي تتاةيك
وتن يذهان ووجد /را املياةيك أ ا حققت يتائم ملموسيت متن خت ل ال تماد أليتحاد املصتلحيت التو نيب
/تحدي تتد أول تتوايخل القض تتااي الرئي تتييت ،وعدي تتد املي تتاك وي تتيا يت احلل تتولن كم تتا أ تص تتديق احلووم تتاخل عل تتى
الرملييت والتقاةير خ وة ةئي ييت أخرى لضما امل ؤولييت الو نييت وا ستداميت يما يترلق تا/ريت التويياخلن

حتدير د وضررمان ردراا املشررارتني ثاملو"رروقنيث مررب أج ر التررا" علررق ال ياسررا العامررة علررق
نطاق أوسع
تتا أ الرديتتد متتن أيي ت يت ميتتاةيك األويوتتتام ياتتد ال التتتلث يف التغي ت اخل ال ياستتاتييت متتن
-51
خت ل /نتتاو القتتدةاخل ،متتن املاتتم ضتتما تتتدةيب األشتتخاص املناستتببن وياترا حملدوميتتيت املتواةم املخصصتتيت
للتت تتدةيب يف كت ت ميت تتروت ،مت تتن املن قت ت النيكيت تتل علت تتى امليت تتاةكب املوثت تتوقب مثت ت امل ؤولب/واضت تتر
ال ياساخل الذين م أمواة مؤثرة على ال ياساخل الرامتيت أو التذين يتؤمو موةا ةئي تي ا يف ت بيتق املرتاي
واأليامتتيت يف املماةستتيت الرمليتتيت ،متتن أجت عقيتتق أثتتر سياستتايت أوستتكن و تتا أ احلوومتتاخل هت متتن يرت نتب
املتتتدة/ب يف كث ت متتن األحيتتا و يوتتو لألويوتتتام يف عمليتتيت ا ختيتتاة ا موة ضتتريف أو يوتتو ،
أش تتاة املقينم تتو ال اموايي تتيت جر ت ا ختي تتاة عملي تتيت استي تتاةييت أكث تتر ي تتاهم يا تتا األويوت تتام يف اختي تتاة
امليتتاةكب لضتتما متليم جيتتد متتن الن تتو التقتتين وال ياستتايتن ويف البلتتدا التتز لتتدياا م تتتوى عتتال متتن
املركلييت الرأسييت يف ينك القراة ،من املام الترام مك كباة امل ؤولب احلووميبن

ين غرري أن يتجرراوا بنرراد القرردرا الترردريد وأن ي ررتند ر تقيرريم سررليم للثغ ررا املوجررودة يف
القدرا الفردية واملؤس ية علق حد سواد
/ -52ن تتاو الق تتدةاخل أم تتر مرق تتد وي تتتغرا وقت تا تتوي ا ويتوق تتف عل تتى احل تتا خل ال تتائدةن ويتر تتب تص تتميم
ميتتروت لل ياستتيت التةاةيتتيت ياتتد ال عقيتتق تنميتتيت القتتدةاخل تتاكاخل متتن خترباو يف ةتتا خل عتتدة ،تيتتم
ك من ال ياستاخل التةاةيتيت وتنميتيت القتدةاخلن وينبغت أ ييتم توييتف أف ميتروت متن امليتاةيك متن أجت
استتيراد خصتائل البلتد امل تتاد عديتتدا مقيقت ا لن تاا القضتااي ،مثت تق دةة وااةة التةتاةة والوستائ املتاحتتيت
ل د الثغراخل املترلقتيت ابلقتدةاخلن وعت وة علتى لتو ،جيتب تتو املتواةم املناستبيت لتقتدي اجتدماخل ا ستيتاةييت
والتدةيبييت وتقدمياا  /ريقيت جديدة ح يوتم /ناو القدةاخل ومعم اي د ال ياساخل املوجايت حنو التنمييتن
14
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الشراتة مع ال لدان النامية األخرى والتعلم مب جتارهبا
 -53تبتتب التةر/تتيت امل تتتقاة متتن /رتتا امليتتاةيك أ ت تتليري الضتتوو علتتى ُتر/تتيت البلتتدا الناميتتيت يوتتو
أحيتتاانا أكثتتر أكيتتيت ابلن تتبيت ال ستتياقاخل أق ت البلتتدا من توا متتن التتدةود امل تتت امة متتن البلتتدا املتوس ت يت
التتدخ أو املرت رتتيت التتدخ ن ا م تتاةاخل تتاد البلتتدا الناميتتيت وحت /رتتا أقت البلتتدا منتوا أي تتر علتتى
ال اتتم والتو تراة ،و لتتو /تحديتتد انج تراواخل الرئي تتييت يف ةتتال ال ياستتاخل التحويليتتيت التتز تن تتذ يف هتتذه
البلدا الناجحيتن ويبب أحد األمثليت امل تمدة من أحد املياةيك أ اض او ال ا/ك املؤس على لياخل
يقت املرتتاة متتن خت ل مراكتتل التميتتل انقليميتتيت يف /رتتا البلتتدا الناميتتيت األختترى ميوتتن أ يتتتي توتراة
/رانمم تدةي وع ينه ،و لو من أج ا امة عدة مياةكب خرين من البلدا املاتميتن

أنشطة تدري ية مصممة الستيعاب املعارف علق حنو أمث
 -54التدةيب املص رمم /يو جيد عنصر أساس يف اد /ناو القدةاخلن ينبغ أ يوو التدةيب
شام ا وأ يتويف ابستمراة متك احتياجتاخل امل تت يدينن وتبتب التةر/تيت املوت تبيت متن أحتد امليتاةيك أ
ايصتال املرتتاة ال ي ت امل تتت يدين املباشترين علتتى مراحت منتامتتيت /يتو جيتتد عامت هتتال أستتام يف
استيراد وت بيق املراة واملرلوماخل املوت بيت ،مقا /سل ليت من الربامم التدةيبيتيت املن ترمة التز تيتم
عت تتدما أكت تترب مت تتن امل ت تتت يدينن وينبغت ت أ تنات تتر امليت تتاةيك املقبلت تتيت يف اقامت تتيت التت تواا الصت تتحي يف تقت تتدي
املرلومتتاخل علتتى أستتاد يتتوت ا ماتتوة املرتتين ،وينبغت ختصتتيل مليتتد متتن الوقتتت للمناقيتتاخلن ويبتتدو أ
حلقاخل الرم انقليمييت ،الز جرى ياا تبامل التةاةد الدولييت ،كا ا أكرب األثر انجيتا يف توجيته
ةاو واض تتر ال ياس تتاخل عل تتى الص تتريد ال تتو ينن وم تتن األكي تتيت و تتا أ ي تتتم يف مرحل تتيت التص تتميم ت تتوير
أمواخل لقياد املراة واختباةها لتقييم ال رالييت الراميت لرملييت تدةيبييتن

ين غي مراعاة االعت ارا املتعلقة ابالستدامة يف تصميم املشاريع
 -55هن تتاب حاج تتيت ال تص تتاميم يفحموم تتيت لرناي تتر املي تتروت ،س تتيما م تتن حي تتث ا س تتتداميت ،تتا يف ل تتو
اسنياتيةياخل ا تصال ،واض او ال ا/ك املؤس و/أو اض او ال ا/ك الرعت علتى ا ياكت أو ال ياستاخل التز
ترلاها ا ااخل ال اعليت الو نييت وانقليميتيت ،وتيفتا/راتان وينبغت أيضت ا ايت و ا هتمتال يف مرحلتيت مبوترة متن مرحلتيت
تصميم امليروت لتصتميم استنياتيةييت ختروج م تتداميت ،متك مراعتاة القتدةة ا ستتيرا/ييت ،وتنتاود املتوظ ب وتتوا ر
املوظ ب يف البلدا امل ت يدة ،واحلاجيت ال /ناو القدةاخل املؤس ييت /د ا من القدةاخل ال رمييت ح بن
 -56وترت تتد أييت ت يت املتا/رت تتيت /رت تتد حلقت تتاخل الرمت ت التدةيبيت تتيت ضت تتروةييت لترليت تتل يتت تتائم امليت تتروتن وعلت تتى وجت تته
اجصوص ،ينبغ لتصميم املياةيك أو التدخ خل الصغ ة الز ترم ال احداث ة سياساتييت ويليت األجت
أ يتوقك احلاجيت ال تقدي معم م تمر للبلدا يف تن يذ ال ياساخل أو انجراواخل الز يوي ا األويوتامن

ابد -تنفيذ املشرو  :تيفية حتقي نتائج املشرو أبتثر الطرق تفادة وفعالية
هنج اإلدارة املرنة واملتكيفة للمشاريع
 -57ا تن يت تتذ ميت تتروت مترت تتدم ال ت تتنواخل للترت تتاو التقت تتين يف عت تتدم كبت ت مت تتن البلت تتدا اخل امليلاييت تتيت
الصتتغ ة يت لتتب ابلضتتروةة ريقت ا عمليت ا ومترانا للميتتروت ،كمتتا يت لتتب /ي.تتيت مؤس تتييت تيتتةك علتتى انماةة
التوي ييتن ويي ر هذا النام تويي ا هام ا مليروت ما من أج تلبييت احتياجاخل /لتدا متباينتيت جتدا علتى
يتتريد /نتتاو القتتدةاخل يف ةتتال ال ياستتيت التةاةيتتيت ،ومرا تتيت ميناميتتيت التةتتاةة والتنميتتيت ،وترقيتتداخل الترتتاو
انمن تتائ  ،وةموع تتيت متنوع تتيت م تتن القي تتوم الداخلي تتيت واجاةجي تتيت ال تتز توبت ت املي تتروت ،تتا يف ل تتو ض تتما
استخدال املواةم املالييت املتاحيت للميروت على أ ض وجه وضمن ان اة اللمين ال الن
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حت ني ردارة املخاطر والتخطيط للطوارئ
 -58تب تتب ُت تتاةد /ر تتا املي تتاةيك أ الروام ت الناامي تتيت ماخ ت مناوم تتيت األم تتم املتح تتدة أو البل تتدا
امل تتت يدة قتتد عتتد م تتن أماو امليتتاةيك وتت تتبب يف حتتدوث خ ت اخل ال أ يتتتم حلاتتا علتتى م تتتوايخل
القواعتتد واأليامتتيت املترلقتتيت ابمليتتنيايخل وتوظيتتف اج ترباو
أعلتتىن ومتتن األمثلتتيت علتتى هتتذه القيتتوم اختتت
ا ستياةيب أو ضوا/ري الرم خل على الصريد الق رفن ولذلو من املام مراعاة هذه القيوم يف املراح
األول من التخ يري ولتن يذ املياةيك امل تقبلييت ،ووضك اسنياتيةياخل واضحيت للتخ يف من املخا رن

رعطاد التموي واالهتمام الكافيني للرصد والتقييم يف تصميم املشاريع وتنفيذها
 -59من املتوقك تصحي امل تاة/ ،ت وحت اعتامة تصتميم جلئت مليتروت مترلتق ابل ياستيت التةاةيتيت
يلتيت حياتتته يف ستتياا ُتتتاةف وامنتتائ عتتامل ستريك التغت ن ت أ ا هتمتتال والتمويت الوتتا يب املتتوجاب
للريتد والتقيتيم يو ت تتو حلقتيت ن/تداو ا ي باعتاخل نماةة امليتروت حت يت تىن تصتحي امل تتاةاخل
ا ا للل األمرن ويؤمف ا عتمام اليديد على تقييم ائ للميروت وظي يت الترلم /رد وقوت احلدثن وقد
يوو الترلم من تقييماخل املياةيك األخرى م يدا /يو خاص يف تصميم وتن يذ مياةيك يغ ة لبنتاو
القدةاخل قصد ا ست امة من املماةساخل ا يدة أو ُتنب األخ او املماثليتن

جيم -الشراتا  :تيفية رقامة الشراتة مب أج النجاح نظرا حملدودية املوارد
العم عب تثد مع الشرتاد اإلقليميني
 -60النيفام انقليمييت ريقتيت رالتيت وك تؤة ملرا تيت التحتدايخل الرتا/رة للحتدوم حيتث يلتلل وجتوم ا تاة
مؤس اقليم وتراو اقليم ن وهذه وسيليت راليت للنيويم لرلييت مينيكيت قامةة /دوةها على ترليل يتائم
امليروت ،وتوستيك ي تاا ييتر املنتةتاخل ،وع تب ا ستتداميتن وكتا لوجتوم املوتتب انقليمت لألويوتتام
يف أمي أاباب ميلة هاميت مليروت واحد لألويوتام يف ترليل ع قاخل الرم متك ا عتام األ ريقت واللةنتيت
ا قتصامييت أل ريقيا وتوجيه ال لباخل الواةمة من الدول األعضاون

تعزيز الشراتا مع اجلها الفاعلة اإلمنائية األخرى
 -61ابلنا تتر ال امل تواةم احمل تتدومة لو ت مي تتروت ،م تتن ش تتل انس تتاال يف ت تتدخ خل ا ا تتاخل ال اعل تتيت
انمنائييت األخرى أ يؤمف على األةج ال عقيق ال وائد ا جتماعييت  -ا قتصامييت والبي.ييت املتوقريت من
الت تتدةيب و/ن تتاو الق تتد ةاخل لر تتدم حم تتدوم م تتن أي تتحاد املص تتلحيت م تتن خ ت ل ت تتدخ خل م تتتقليت ي تتغ ةن
و ي اعد هذا النام على ا ست امة من شبواخل اليركاو لتو التواليف ح ب / ،ي اعد أيضتا
على استداميت التدخ خل من خ ل اقاميت ةوا/ري مك املياةيك واملبامةاخل الوربىن

شفافية الشرتاد املن قني وانفتاحهم ومشوهلم
 -62الي ت ا ييت وا ي ت تتاد والي تتمول أم تتوة حاع تتيت األكي تتيت ل ت ماةة الناجح تتيت وا تتديرة ابلثق تتيت لي تراكيت
متردمة األ را ن لو أ الرلييت امل تقليت لليتريو املن تق م يتدة تذا الغتر  ،كمتا هتو احلتال ابلن تبيت
مليروت التةاةة انلونيويييت للةميكن ومن مناتوة املتاحنب ،قتد توتو اايمة التوع انجحتيت ومراتيت ،حت
ووجدخل لياخل راليت للتوعييتن
مك ا ستثماةاخل الصغ ة ،ا ا كايت اليراكيت قوييت يف
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تعزيررز النهجملاملنصررا املتعررددة أصررحاب املصررلحة والقطاعررا إليحررة رجرراد تغير ا علررق
م توى ال ياسا
 -63من /ب القيم األساسييت املضا يت من /را مياةيك وتدخ خل األويوتام تك الرنايتر ال اعلتيت
ال ت تتز ترم ت ت مر ت تا ع ت تتامة ،مث ت ت خمتل ت تتف ال ت تتوااةاخل احلوومي ت تتيت والق ت تتات اج ت تتاص واألوس ت تتاة األكامميي ت تتيت
واملؤس اخل الو نييت وانقليمييتن ويتي هذا النام املتردم أيحاد املصلحيت ع ب النقاش والتراو /ب
أيحاد املصلحيت ماخ املناوميت من أج ع ب عملييت وضك ال ياساخل واختا القراةاخلن

دال -تعميم مراعاة املنظور اجلن اين وحقوق اإلن ان :ماذا ميكب حت ينه
حت ني وضع تصور جلواند املنظور اجلن اين وحقوق اإلن ان يف مرحلة رعداد املشاريع
 -64من شل ع ب وضك تصوة وايب املناوة ا ن اين وحقوا اني ا أ يو امماج هذه
امل تتائ عل تتى حن تتو أ ض ت يف تص تتوةاخل املي تتاةيك وأيي ت تاا وتن ي تتذهان ويف الوق تتت ال تراهن ،هن تتاب /ر تتا
ا اوم املتناثرة لترميم مراعاة املناوة ا ن اين وحقوا اني ا يف أيي يت املياةيك ،ولون هنتاب حاجتيت
ال ضتتما اج تراو عليت عتتال ،ووضتتك تتم شتتام لترمتتيم مراعتتاة املناتتوة ا ن تتاين وحقتتوا اني تتا يف
تصوة املياةيك وتصميماا ويتائةاا وتن يذهان

هنج أتثر ات اقا لتعزيز استدامة عم األونكتاد بشان القضااي اجلن انية
 -65أل املياةيك املموليت من ح اد األمم املتحدة للتنمييت ومن خ ل املتواةم اجاةجتيت عتن امليلاييتيت
كث ا ما توتو تتدخ خل من ترمة ،توتو األهتدا ا ن تايييت عتامة موضتك تركيتل ةئي ت يف األعمتال
التقنييتن ولذلو ،هناب حاجيت ال متوي وي األج وكا لترميم مراعاة املناوة ا ن اين يف ال ياسيت
التةاةييتن وهناب حاجيت أيض ا ال ك اليت ام مينيب ألهدا امليروت لدى يتك األ ترا /يتل ترليتل
الق تتدةة عل تتى مرا ت يت القض تتااي ا ن تتايييت يف /داي تتيت أف مي تتروت جدي تتدن وا ا ك تتا م تتديرو املي تتاةيك كث ت ا
ما يتصوةو امليروت أساس ا يف ع قته ابلنواتم ،مث حلقاخل الرم والتقاةير ،أليحاد املصتلحيت
احلووميب اهتماما أكرب /تنمييت القدةاخل على املدى ال وي ن

للثا -التقييما يف األونكتاد
 -66و ي تتيت اج تراو التقييم تتاخل يف األويوت تتام وتن تتيقاا وانش ترا عليا تتا م تتندة ال وح تتدة التقي تتيم
والريد التا/ريت لألويوتامن وتيم هذه الو ييت يك التربامم وامليتاةيك املندةجتيت يف ا تاة امليلاييتيت الراميتيت
وامليتاةيك املمولتيت متتن املصتامة اجاةجتيت عتتن امليلاييتيت التز ين تتذها األويوتتامن وتن تذ وحتتدة التقيتيم والريتتد
هذه التقييماخل و ق ا ملت لباخل ا مريتيت الرامتيت لألمتم املتحتدة وةلت التةتاةة والتنميتيت التتا/ك لألويوتتام،
و تا يت تق متك قواعتد ومرتاي التقيتيم التز أعتتدها ريتق األمتم املتحتدة املرتين ابلتقيتيمن ويقتدل هتذا ال صت
عديث ا للمرلوماخل عن امل ائ واأليي يت املترلقيت ابلتقييم يف ال نية 2020-2019ن

ألف -سياسررة التقيرريم الررذان لألمانررة العامررة لألمررم املتحرردة وحتررديا سياسررة التقيرريم الر
وضعها األونكتاد
 -67جيرف عديث سياسيت التقييم الز وضراا األويوتام منذ عال  2019من أج ُت تيد التغيت اخل
ا اميت الز حدثت يف األويوتام منذ عال  ،2011ويف مناوميت األمم املتحدة ويف أوستاة التقيتيم األوستك
ي اق تا ،مث ت اني ت د ا تتاةف يف األم تتم املتح تتدة ب تتامةة م تتن األم تتب الر تتال؛ تنق تتي ع تتال  2016لقواع تتد
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ومراي التقييم الز وضراا ريق األمم املتحدة املرين ابلتقييم؛ والنام املرتام تنيتي ه اااو انماةة القائمت يت
على النتائم يف األويوتامن رلى سبي املثال ،تتضمن قواعد ومراي التقييم احملدرثيت أة/ريت قواعد جديتدة
/يتتل املبتتامئ واألهتتدا والغتتاايخل املت تتق علياتتا مولي ت ا ،ابنضتتا يت ال تيتتديد أقتتوى علتتى ا تتدوى متتن
التقييم واستخدامهن وس اع عديث سياسيت التقييم الز وضراا األويوتام أيضا ا ي باعاخل الواةمة من
ا س تتتررا الر تتال ل تتنية ال تتنتب لر تتال  ، 2019وم تتن لوح تتيت متا/ر تتيت التقي تتيم ال تتز أع تتدهتا األم تتم املتح تتدة يف
موتت تتب خت تتدماخل الرقا/ت تتيت الداخليت تتيت ،و ت ت لت تتو مت تتن عمليت تتاخل است تتتررا وظي ت تتيت التقيت تتيم الت تتز يؤميات تتا
األويوتامن ويتوقف وضك الصيغيت الناائييت ل ياسيت التقيتيم احمل ردثتيت لألويوتتام علتى ايتداة سياستيت التقيتيم
التذايت لألمايتيت الرامتيت لألمتم املتحتتدة ،حيتث يترتب أ توتو سياستتيت التقيتيم اجايتيت ابألويوتتام م ا/قتتيت
ذه ال ياسيتن

ابد -دع ررم التقي رريم والتن رري عل ررق نط رراق املنظوم ررة لتقي رريم الت رردخ
ف وس توروان

يف جم ررال م رررض

 -68يف  3يي ا /أ/ري  ،2020أ لق األمب الرال لألمم املتحدة يندوقا استت.ماييا مترتدم اليتركاو
/قيمت تتيت /ليت تتوين مو ة (ملت تتدة ست تتنتب) لتمويت ت اجت تراواخل األمت تتم املتحت تتدة ملوا حت تتيت مت تتر ت ت ود كت تتوةوان
(كو يتتد)19-ن ويتماش تتى ي تتندوا األم تتم املتح تتدة ملواجا تتيت جائحتتيت كو ي تتد 19-والتر تتايف م تتن ةهت ا م تتك
اع تتامة تنات تتيم مناومت تتيت األمت تتم املتحت تتدة انمنائيت تتيت ،حي تتث يقت تتدل است تتتةا/يت مت ت تتقيت مت تتن األمت تتم املتحت تتدة ال
احلووماخل الو نييت ،من خ ل لييت متويت ميتنيكيت يقومهتا من تقو األمتم املتحتدة املقيمتو علتى الصتريد
الق تترف ،ل ستتت امة متتن قتتدةاخل كيتتاانخل األمتتم املتحتتدةن ويرمت الصتتندوا عتتت القيتتامة الرامتتيت لألمتتب
الرال لألمم املتحدة من خ ل تريينه لصندوا كو يد 19-ن
 -69وتي اختصايتاخل يتندوا األمتم املتحتدة ملواجاتيت جائحتيت كو يتد 19-والترتايف متن ةهتا ال أ
ح دة امل تت يدة)
تقييم الصندوا ينبغ أ يوو على ث ثيت م توايخل (الصندوا ،والبلد ،ومؤس تيت األمتم املت ت
لضتتما التتترلم وامل تتاوليت علتتى حنتتو م ئتتمن وستتتتبك هتتذه التقييمتتاخل قواعتتد ومرتتاي ريتتق األمتتم املتحتتدة املرتتين
ابلتقييم ،وستيفةرى و قا ل ياسيت التقييم التز تتبراتا األمتم املتحتدة علتى ي تاا املناومتيتن وستيوو ا تد متن
تقييم الصندوا تقدي أمليت تقييمييت موةييت موثوقيت عن الوي ييت التز ت تاهم تا األمتم املتحتدة /يتو تاع يف
التصدف للتحدايخل الناشت.يت متن متر كو يتد 19-يف ال تنيت األول متن عقتد الرمت متن أجت عقيتق أهتدا
التنمييت امل تداميت ،وعن التقدل ،وا /تواة ،واملماةساخل ا يدة والدةود امل ت امةن
 -70وعقيقتا تتذه الغايتتيت ،يفمعت ال اجتمتتات ريتتق نماةة التقيتتيم ،يتتتللف أعضتتاله متتن ةلستتاو تقيتتيم
الويتاانخل األعضتتاو يف اللةنتيت ا ستيتتاةييت لصتتندوا األمتم املتحتتدة ملواجاتتيت جائحتيت كو يتتد 19-والترتتايف
من ةها (األويوتام ،و/رانمم األمم املتحدة انمنائ  ،ويندوا األمم املتحدة لل وا  ،ومناميت األمم
املتحتدة لل ولتتيت ،ومنامتتيت الرمت الدوليتيت ،و/ترانمم األ ذيتتيت الرتتامل  ،ومنامتيت الصتتحيت الرامليتتيت ،وموتتتب
تن يق اليؤو اني ايييت)ن و/دأ ريق اماةة التقييم عمله ملناقييت وت ري التقييم على ي اا املناوميتن
 -71وابنضتا يت ال لتتو ،ت األويوتتتام عضتتو يف ريتتق عامت خمصتتل ف/تتك ل ريتتق األمتتم املتحتتدة
املرت تتين ابلتقيت تتيم لتن ت تتيق عمليت تتاخل تقيت تتيم مواجات تتيت جائحت تتيت كو يت تتد 19-والترت تتايف منات تتا ،و لت تتو لتةنت تتب
التداخ خل واثقال كاه الناراو ،سيما على الصريد الو ين ،ض ا عن التقلي ما أمون من تر ي
عمليتتاخل األمتتم املتحتتدةن وييتتم تركيتتل ال ريتتق الرام ت املخصتتل تتك املرلومتتاخل عتتن ا اتتاخل املول تتيت
اتال تقيتيم مواجاتيت جائحتيت كو يتتد ،19-واستداو امليتوةة ال أعضتاو ريتتق األمتم املتحتدة املرتين ابلتقيتتيم
ا ا كتتا هنتتاب ةتتال للترتتاو أو ُتنتتب التتتداخ ؛ واق تنياد مبتتامةاخل اعيتتيت ل ريتتق األمتتم املتحتتدة املر تتين
ابلتقييم /يل تقييمتاخل مواجاتيت جائحتيت كو يتد 19-والتنام املتبرتيت ياتا؛ وتن تيق الت اعت متك شتبواخل
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اليتتركاو ،و ستتيما شتتبويت نتتيت امل تتاعدة انمنائيتتيت املرنيتتيت ابلتقيتتيم انمنتتائ (منامتتيت الترتتاو والتنميتتيت يف
امليتتدا ا قتصتتامف) و ريتتق الترتتاو املرتتين ابلتقيتتيم؛ والناتتر يف أف توجياتتاخل أو منتةتتاخل مرر يتتيت ل ريتتق
األمتتم املتحتتدة املرتتين ابلتقيتتيم يمتتا يترلتتق /تقيتتيم مواجاتتيت جائحتتيت كو يتتد 19-أو التقيتتيم يف ظ ت الوضتتك
الناجم عن ا ائحيتن

جيم -خطة التقييم لعام

2021

لب تتت ال رق تتيت الرامل تتيت املرني تتيت ابن تتاة ا س تنياتية وامليلايي تتيت الربانةي تتيت ،يف موةتيا تتا ال امس تتيت
-72
()5
وال تتبرب والثامنتتيت وال تتبرب  ،ال األمايتتيت أ توايت موةة تقيتتيم جديتتدة للتربامم ال رعيتتيت اجم تتيت /رتتد
التتدوةة اجام تتيت عيتترة للمتؤمترن وكتتا متتن املقتترة عقتتد املتؤمتر يف البدايتتيت يف ال تتنية متتن  18ال  23تيترين
يفج ت ال عتتال  / 2021تتبب التحتتدايخل التتز رضتتتاا جائحتتيت كو ي تتد19-ن
األول/أكتتتو/ر  ،2020لونتته أ ن
وعقيق ا تذه الغايتيت ،ستتبدأ ا التدوةة ا ديت دة لتقييمتاخل التربامم ال رعيتيت يف عتال  ،2021اجتراو تقيتيم
م تتتق للتتربانمم ال رعت / 1يتتل الروملتتيت والتنيا/ري واستنياتيةياخل التنميتتيت ،ستتييفرر علتتى ال رقتتيت الراملتتيت
للناتتر يتته يف عتتال 2022ن وابنضتتا يت ال لتتو ،ستيتتم خ تتيت تقيتتيم األويوتتتام لرتتال  2021عتتدما متتن
التقييمتتاخل امل تتتقليت للميتتاةيك املمولتتيت متتن مصتتامة خاةجتتيت عتتن امليلاييتتيت وميتتاةيك حل تتاد األمتتم املتحتتدة
للتنمييت والز من املقرة أ تنتا يف ال نية 2021-2020ن

__________
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