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 مجدمة -أوالا  
يتمثلللهل ا لللدي الملؤيرلللم مللللؤدمل األملللم املتحلللدة للتنلللا(ة والتنميللل  )األو  تلللا (    مرلللاعدة  -1

علل  ان لدما   ،والبلدان اليت دمل اقتصلا ااا رملللل  ا تلاليل ، منوا  البلدان النامي ، وخاص  أقهل البلدان 
، كا لت األرلمل 2019-2018 . ولل  رتل ة الرلنتن(1)م را يعو  عليها ابملنفع    انقتصا  العامل

يل جم ويفعللهل ا للدي العلااي وونون األو  تلا    ارل  رلملام  رتملعيلل   (2)انسل اييني  لفل ة الرلنتن
وانسللتثما( واملرللا(ي  (، 1متخصصلل  ومتداخللل ، واللممل العومللل  واللل ار  والتنميلل  )الللرب م  الفملعللم 

(، والت نولوجيلا واللوجرلتيان )اللرب م  3لفملعلم (، والتنلا(ة الدوليل  )اللرب م  ا2)الرب م  الفملعم 
 (.5(، وأرتمليليا وأقهل البلدان منوا  والربام  اخلاص  )الرب م  الفملعم 4الفملعم 

( الصلا ( عللن  للت التنلا(ة والتنميلل     و(يلة التاسللع  59-) 515وداشليا  مل  امللللمل(  -2
واخلمرن ررأن التدارري الملامي  إىل يعزيز اإل ا(ة اللاؤم  عل  النتاؤ  ويلييم رملام  العمهل، ايفلت 

والرلتن علل  ينفيل     و(الا الثالثل   الفملق  العامل  املعني  ابإلرلا( انسل ايينم وامليزا يل  الرب  يل 
 جتملييب للنه  املتمثهل   كفال  إجملاء يلييمان منهني  لربام  األو  تا  الفملعي .

ورنلللاء علللل  متللللً، وداشللليا  مللل  املللللمل( املتخللل     و(الللا الثالثللل  والرلللتن،   لللملن الفملقللل   -3
 2الفملعلم ، واللرب م  2013  علااي  1العامل    التلييم اخلا(جم ال ي أجملي للرب م  الفملعم 

، 2017  عللللااي  4، والللللرب م  الفملعللللم 2015  عللللااي  3، والللللرب م  الفملعللللم 2014  عللللااي 
 . 2018  عااي  5والرب م  الفملعم 

و   و(الللللا الرا سللللل  والرلللللبعن، رلبلللللت الفملقللللل  العاملللللل  أن يللللللداي األما للللل  استعملا لللللا   -4
لثامنلل  والرللبعن امللللمل( علللداا   للتلييمللان اللليت أجمليللت للللربام  الفملعيلل  لتن للمل رتيهللا    و(اللا ا

 انيلييمل، را يرمهل معلومان حمدلث  عن لال  ينفي  التوصيان الوا( ة   2019أيلول/سبتمرب 
 .(3)الربام  الفملعي  اخلمر 

وقللد أعللدن الل ا التلمليللمل التللوليفم ولللدة التليلليم والملصللد   األو  تللا ، واللو يهللدي إىل  -5
تعليلللان   الللدو(ة الرب  يلل ، مللن خللال اسللتخا  النتللاؤ  يعزيللز اسللتخدااي التلييمللان وللللل  ال

ابسلللتلملاء ملللد   -ررللل هل علللااي  -الملؤيرلللي  واللللد(وف املرلللتفا ة ملللن التلييملللان اخلمرللل  والليلللااي 
وكيفيل  رتعاليلل  اإلرللا( انسلل ايينم ل و  تللا  كللأ اة رمل  يلل     عللم إسللهااي إمنللاؤم أكللرب مللن قبللهل 
املن ملل . ومللن إ، رتلل ن الل ا التلمليللمل يعمللهل أساسللا  عللل  يعزيللز الللتعلم والتف للري ا مللاعم، و  نللة 

 ان طاع ردو( لإلسهااي   حترن األ اء انس ايينم والترغيلم. 

 النطاق -يأل 
يلتصمل  طاق ا ا التلمليمل التوليفم عل  استعملاض مرتندي للتلييمان اخلمرل . ويرلتند  -6

التوليلللف إىل حتليلللهل للنتلللاؤ  وانسلللتنتاجان والتوصللليان الصلللا (ة علللن اللل   التلييملللان ملللن أجلللهل 
اسللتخا  النتللاؤ  الملؤيرللي  والللد(وف املرللتفا ة منهللا. ورنللاء عللل  متلللً، ينطللوي التوليللف عللل  

 باط أوجة الترارة وامللا( ن عرب التلييمان  ون أن يتضمن مج  ريا ن إ ارتي . استن
__________ 

(1) A/74/6 (Sect. 12). 
 . 2020اليت ستتحول إىل خط  وميزا يان رمل  ي  سنوي  اعتبا(ا  من عااي  (2)

(3) TD/B/WP/293 الفملع ألف. 1، الفصهل ، 
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ويملكز الفصهل الثالل  ملن ال ا التلمليلمل علل  يوصليان التليليم. وقلد أجلملي حتليلهل لتحديلد  -7
 املوا ي  الملؤيري  للتوصيان وي ملا(اا. ويعملض التلمليمل رعد متلً لال  ينفي  التوصيان. 

مليمل التوليفم عن رعض انسلتنتاجان واللد(وف املرلتفا ة ملن اللنه  وأخريا ، ي رف التل -8
التنملييب املتمثهل   يلييم الربام  الفملعي ، مما ير هل خل  أسلاف لللدو(ة امللبلل  لتلييملان اللربام  

 . 2026-2021الفملعي  للف ة 

 املنهد -ابء 
لا(يمل التلييم اخلمرل   يرتند ما يتضمنة التلمليمل من حتليهل واستنتاجان إىل حتليهل حملتو  ي -9

 كلها، را   متلً املوا  الداعم  للتلييمان و( و  اإل ا(ة.
ورتيما يتعلق رتحليهل احملتو ، يرتخداي التوليف هن  انستعملاض املنهنلم لضلمان ايرلااي  -10

النتلللاؤ  ابلدقللل ، والرلللام  املنهنيللل ، والرلللمول، وعلللداي التحيلللز. ويتضلللمن العناصلللمل الملؤيرلللي   للل ا 
خطلللوان، الللممل )أ( يلللدوين  صلللو  التليللليم ورتلللق موا لللي  مرللل ك   )ب( رتصلللهل اللللنه  ثلللا  

البيلللا ن ألضلللملاض التحليلللهل  ) ( يفرلللري البيلللا ن. وقلللد اسلللتند التحليلللهل أول األملللمل إىل معلللايري 
املرللتخدم ، واللممل مللد  األايلل ، والفعاليلل ، وال فللاءة، وانسللتدام ، وللللوق  (4)التليلليم الملؤيرللي 

ملن لو( ا نرللاو. ولتللد ن رعلد متلللً النتللاؤ  واملوا لي  املرلل ك    كللهل اإل رلان ويعملليم مملاعللاة ا
 من ا   الفئان. 

ورتيملللا يتعللللق رتوصللليان التليللليم، اسلللتند حتليلللهل كملللم إىل يصلللنيف التوصللليان   رتئلللان  -11
حملللد ة ورتللللا  ل لملللان مفتاليللل  مو لللوع ، رتيملللا ا طلللو  حتليلللهل  لللوعم علللل  يفرلللري املعلوملللان، 

لي ، وجتمي  الفئان. وقد  و لت كلهل يوصلي  ورتلق رتئل  واللدة كحلد أ   ويعمليف ال لمان املفتا
وثللا  رتئللان كحللد أقصلل  دثللهل أقللملب معللع للتوصللي . وي عللدل الفئللان وحتليلهللا مللن أجللهل حتديللد 

 مد  ي ملا( كهل منها ومد  أايتها ابلنرب  املئوي . 
علوملان امللدمل  ومشهل التحليهل أيضلا  لرلاابن معلدنن ينفيل  التوصليان، رنلاء علل  امل -12

 من شتعب األو  تا  عن رمليق منامت  معدة   ا الغملض.

 الجيود  -جية 
إن املعلللايري امللبولللل  علللل   طلللاق واسللل  واملتمثلللل    ملللد  األايللل ، والفعاليللل ، وال فلللاءة،  -13

اللليت  معللايري يطبللق عللا ة عللل  التلييمللانوانسللتدام ، وللللوق اإل رللان واملن للو( ا نرللاو، اللم 
فمليلللق األملللم املتحلللدة املعللل  اخلاصللل  ر قواعلللد ومعلللايري التليللليماألو  تلللا ، رلللا يترلللق مللل  جتلللمل    
وملل  متللً، و  جهللد يململم إىل إعللدا  كللهل يليليم لرللب املواصلفان، و  للملا  نعتبللا(ان  ابلتليليم.

ا للدو    وقللت إجللملاء كللهل يليلليم، كللان انللاق يبللاين   يطبيللق املعللايري عللرب التلييمللان اخلمرلل . 
 دول الوا(  أ    املعايري اليت يناو ا كهل يلييم. ويبن ا 

وا ا يع  أن البيا ن اخلاص  رعايري معين  ضري متال  من يلييمان رعينها. وم  متلً،  -14
    ن استنباط استنتاجان وا ح  من البيا ن املتال .

__________ 

 معايري التلييم اليت يرتخدمها أعضاء رتمليق األمم املتحدة املع  ابلتلييم.  (4)
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 املعايري اليت تناوهلا كل تجيية  

 مد  األاي  

الفعالي ، را يرمهل 
 انستدام  ال فاءة مؤشملان األثمل

 ا نرللللاواملن للللو( 
 ( )الرملاكان وللوق اإل ران

  )أ(  ✓ ✓ ✓ 1يلييم الرب م  الفملعم        

  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2يلييم الرب م  الفملعم 

  )ب(  ✓ ✓ ✓ 3يلييم الرب م  الفملعم 

  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 4يلييم الرب م  الفملعم 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5يلييم الرب م  الفملعم 

  رداويللللة يرللللري التليلللليم إىل أن ينفيلللل  اسلللل اييني  األو  تللللا  ا نرللللا ي    الللللرب م  الفملعللللم ن يللللزال  (أ)
رعلد. وكلان األملن العلااي قلد أقلمل اسل اييني  األو  تلا  لتعمليم مملاعلاة املن لو( ا نرلاو   ن يلييملة  ون

 . 2011  عملة   كا ون األول/ يرمرب 
مل يرللمهل معيللا(ا  يلييميلللا  ررللأن املرللاواة رللن ا نرللن، رتلللد   لللمل    3(ضللم أن يليلليم الللرب م  الفملعللم  (ب)

مرللااان ملدملل  ل اللداي ا نرللا ي  مللن قرللم التنللا(ة وانعتبللا(ان ا نرللا ي  املنللد(    إرللا( شللعب  
 . 3ينفي  الرب م  الفملعم األو  تا  للتنا(ة الدولي  والرل  األساسي ، اليت يضطل  ررؤولي  كبرية عن 

  ي يناو لللا   إرلللا( معلللايري 2017معلللايري قاؤمللل  رللل ااا اسلللتحدثتها وللللدة التليللليم والملصلللد منللل  علللااي  ( )
 ال فاءة   التلييمان الرارل . 

 توليي الرسائل األساسية من التجييمارب -اثنياا  
مرلل . واللو معللملوض   حيلللهل الل ا الفصللهل مللن التلمليللمل  تللاؤ  واسللتنتاجان التلييمللان اخل -15

ارلل  رتللملوع يغطللم كللا  مللن معللايري التليلليم الملؤيرللي ، واللممل مللد  األايلل   والفعاليلل ، رللا يرللمهل 
 األثمل  وانستدام   وال فاءة  وللوق اإل ران واملراواة رن ا نرن. 

 مدى األمهية -ألي 
تلف  أن رفرامد تمفل األوندتفاد ا  طفار كفل  ةا مسف اربمثة اتففاق تفرب التجييمف -1النتيجة  
رفففرانمد يرتففففي تتسففففة ابتسفففاق جيففففد مففففد والعرب األمانففففة  و نفففا  أدلففففة تلفففف  أن منتجففففارب 

. اآلخففرالففبع  أيضففل مففن رصففورة رعضففها و   املسففتهد  األوندتففاد تلففت احتياجففارب  هففور 
يراا تاليففاا  وقُففدر ر مففدى أمهيففة التففدخ رب ا اصففة ابملسففاتدة التجنيففة تلفف  وجفف  ا صففو  تجففد

رغففة أن حجففة رعفف  األندففطة ومففدى االسففتجارة للطلبففارب أمففران ثدففن معا تهمففا  وثففث ن 
 مسألة مرتبطة أيضاا مبدى توير املوارد ا ارجة تن امليزانية.

وروجللة عللااي، قتللدل ( مللد  األايلل    كللهل يليلليم ورتللق مللا يلللممل )أ( ايرللاق أ رللط  الللرب م   -16
الفملعللم ملل  الللونون التن يميلل ، رللا   متلللً األاللداي اإلمناؤيلل  املتفللق عليهللا  وليللا   )ب( مللد  

 يلبي  كهل رمل م  رتملعم نلتياجان مجهو(   ) ( عملض الليم  أو امليزة النربي  ل و  تا . 
خلصت التلييمان اخلمر  كلها إىل أن عمهل األو  تلا  علرب رملا لة الفملعيل  مهلم ويلليب و  -17

التياجان أصحاب املصلح ، ابإل ارت  إىل كو ة مترلا  رو وح م  ونون املن مل . و  الفل ة 
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(، شللللل لت ونون مثلللللهل ايفلللللاق أكلللللملا وونيللللل  الدولللللل  2018-2008املرلللللمول  ابلتلييملللللان )
اف رللمل م  عمللهل األما لل ، وي اإلقللملا( عللرب التلييمللان اخلمرلل  ابيرللاق كللهل ومارتي يللا و  للريو  أسلل

 رمل م  عمهل رتملعم م  األاداي املبين    إرا( ا   الونون. 
إىل أن  5، أشا( يلييم الرب م  الفملعلم 2030ورتيما يتعلق خبط  التنمي  املرتدام  لعااي  -18

  وأن ( عرلملة ملن أالداي التنميل  املرلتدام ضايل    إرلا 52  حتليلق يترلهم  أعمال األو  تلا  
جنللللاح خطلللل  التنميلللل  العمللللهل   إرللللا( الللل ا الللللرب م  الفملعللللم يعللللد متا  أايلللل  لا لللل  ابلنرللللب  إىل 

أيضا  أباي  عمهل األو  تا     عم  4ورينما أقمل يلييم الرب م  الفملعم  . 2030املرتدام  لعااي 
ل أوسلل  لتحرلن ايرلاق رللملام  عملهل معينلل  ، أشللا( ال ا التليليم إىل وجللو   لا2030خطل  علااي 

 لدعم أاداي التنمي  املرتدام . 
ويمل    التلييمان أ ل  وأمثل  جيلدة علل  يلبيل  األو  تلا  نلتياجلان مجهلو(    إرلا(  -19

 4(كيزيت البح  والتحليهل، ورناء يوارتق اآل(اء. رتعلل  سلبيهل املثلال، نللي يليليم اللرب م  الفملعلم 
اللننل  املعنيل  رترلخري العللم والت نولوجيلا من أعضاء الورتو  واحلضلو(    و(ان    املاؤ  81أن 

ال ين أجاروا عل  انستلصاء اخلا  هبم وارتلوا عل  أن املناقران كا ت مفيدة  ألضملاض التنمي 
، 2030ومتان صلللل  لالتياجلللان الورنيللل ، وأهنلللا مهمللل  للللدعم ل وملللاام   ينفيللل  خطللل  علللااي 

  مناقرلللان  نلللل   5مللللوارن الضلللعف املعلللدة   إرلللا( الللللرب م  الفملعلللم يرلللهم ملللوجزان  رتيملللا
 عن اخلملو  من رتئ  أقهل البلدان منوا .  (5)الرياسان اإلمناؤي 

ومللن أجللهل النهللوض رتلبيلل  التياجللان أصللحاب املصلللح    إرللا( الل   الملكللاؤز، يرللمهل  -20
واملنتدون املعني  ربنلاء يوارتلق العناصمل اليت ي حتديداا  داءان لتحرن الملر  رن  واي  البحو  

اآل(اء، ويوسلللللي   طلللللاق التغطيللللل  واملناقرلللللان املتعللللللل  ابخليلللللا(ان الرياسلللللايي  للتنميللللل    و ؤلللللق 
ومنرللو(ان ا يئللان التداوليلل ، وي ييللف  للواي  البحللو  مللن أجللهل لرللد نييللد أكللرب مللن البلللدان. 

حيملهل مفتلاح  يلمليمل التنا(ة والتنمي  أن 1وابلنرب  للنلط  األخرية، يالي يلييم الرب م  الفملعم 
إمتكللللاء املناقرللللان املو للللوعي  ررللللأن العومللللل  والرللللواضهل املتعلللللل  ابلتنميلللل    العمليلللل  احل وميلللل   

 ء .أكثمل رتاؤدة  مي  الدول األعضا جيب أن يصبح ي   و الدول
ام  وقللد أشللا( انيبللون عللل  انستلصللاء ويلييمللان املرللا(ي  اللليت أخلل اا يلييمللان الللرب  -21

الفملعيلل    انعتبللا( إىل األايلل  ال بللرية لتللدخان املرللاعدة التلنيلل . وعللل  سللبيهل املثللال، خللل  
  املاؤ  من انيبن من أقهل البللدان  93إىل أن  2استلصاء أتعد من أجهل يلييم الرب م  الفملعم 

دان الصلللغرية الضلللعيف  والبلللل منلللوا  واللللدول ا ز(يللل  الصلللغرية الناميللل  والبللللدان الناميللل  ضلللري الرلللاللي 
، إىل أن املرللاعدة التلنيلل  املنفلل ة   إرللا( الل ا الللرب م  الفملعللم م يفلل  اي ليللا  وا رلل  اقتصللا و  

 رر هل جيد حلالتها والتياجااا اخلاص . 
( أبن األو  تلا  قلد أجلا  رتيملا اكترلفة وقدملة 4و 3وأرتا  يلييمان )للرب  ن الفلملعين  -22

، رلللا   متللللً   ميلللا ين سياسللل  املنارترللل  والتلللدارري ضلللري ا مملكيللل  ملللن علللملوض    لللال  صصلللة
ويعزيللز  للان ييرللري التنللا(ة الورنيلل . وعللل  سللبيهل املثللال، أشللا( أصللحاب املصلللح  اللل ين جللملن 

إىل أن األو  تللا  يللداي  عملا  قيلمللا  ألقلهل البللدان منللوا   3مللارلتهم ألضلملاض يليلليم اللرب م  الفملعلم 
 ممللليت ان ضمااي وما قبهل ان ضمااي أبساليب ن يلد( عليها جهان أخمل .  وللبلدان النامي   

__________ 

  ن  الرياسان اإلمناؤي  ام ايئ  رتملعي  اترع  للمنلت انقتصا ي وانجتماعم.  (5)
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ومللل  إ (اق أن قلللد(ة اللللربام  الفملعيللل  علللل  الورتلللاء ررللل هل كاملللهل ابلتياجلللان أصلللحاب  -23
املصلللح  املعنيللن رتيمللا يتعلللق ابملرللاعدة التلنيلل  يتوقللف رطبيعلل  احلللال ورد(جلل  كبللرية عللل  مللد  

مل  متللً إىل أ لة (ضلم علداي  5يزا ي ، رتلد أشلا( يليليم اللرب م  الفملعلم يوارتمل املوا(  اخلا(ج  عن امل
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 

 املصلح  املعنين. ويوقعان أصحاب 
ورتيملللا يتعللللق ابمليلللزة النرلللبي  ل و  تلللا ، أشلللا( أللللد التلييملللان إىل أن ونيللل  األو  تلللا   -24

الصا (ة عن ا معي  العام  ررأن التعامهل املت امهل م  قضلاو العوملل  والتنميل  رتيملا لل  التنلا(ة 
صلللملا  لا لللا    إسلللهاماية والتمويللهل وانسلللتثما( والت نولوجيلللا اللم ونيللل  رتمليلللدة، وي لللهل يرلل هل عن

متان الليم  املضارت . وعل  وجة اخلصو ، وتجد أن األو  تا  يؤ ي مهاملة ابعتبلا(   مل  رت لمل 
( إىل أن (كيلللللزة البحللللل  5و 3و 1موثلللللوق، وأشلللللا(ن ثلللللا  ملللللن التلييملللللان )لللللللربام  الفملعيللللل  

 والتحليهل   األو  تا  دثهل مصد(  الملؤيرم للميزة النربي .

   مبا يدمل األثرالفعالية -ابء 
كان يعاالا ا  جناز نواجت  املجررة ا  ىل أن كل ررانمد يرتي   اربخلصت التجييم -2النتيجة  
ا طففة الربانجميففة لفففرتة السففنتي  وا تجيففا النتففائد املجففررة الففواردة ا  طففار  املنطجففي. ومففن 

كبففرية تففرب مسففارارب خفف ه  ففذ  األمففور  توجففد أدلففة تلفف  أن األوندتففاد قففد قففد   سففهامارب  
تملففف  دتمفففاا هلففففد  املن مفففة. واتسففففة أصفففحاب املصفففلحة تمومففففاا ابإل اريفففة  زاء منتجففففارب 

 األوندتاد  رغة م ح ة رع  التباينارب ا مدى االستفادة من النواتد.
يدمل متدي العناصر من أجل تسي النتائد النهوض ابلتنسيا والتعفاون تلف   -3النتيجة 

ا ففففارجي  وتعزيفففز اسففففرتاتيجيارب التوتيفففة واالتصففففاه وتعب فففة املففففوارد  الصفففعيدين الفففداخلي و 
 وتسي اإلدارة الجائمة تل  النتائد ا األمانة.

وقلتيلمللت الفعاليلل  ابلنرللب  ملللا يلللممل )أ( مللد  رتعاليلل  كللهل رللمل م  رتملعللم   حتليللق النتللاؤ   -25
حملتمللهل. وابإل للارت  إىل متلللً، امللللمل(ة الللوا( ة   إرللا(  املنطلللم  )ب( مؤشللملان األثللمل الفعلللم أو ا

 سع  كهل يلييم إىل حتديد العناصمل التم يني  والتلييدي  للنتاؤ .
ورينملللا للللاول كلللهل يليللليم أن حيلللد  مؤشلللملان األثلللمل، رتللل ن يللللديملان اللارليللل  للتليللليم الللليت  -26

أجمليت قبهل التلييمان كا ت قلد نل لت ابلفعلهل أن علزو  تلاؤ  وأثلمل العملهل املعيلا(ي ل و  تلا  
ير هل حتدو ، م  انق ان رضعف إرا( اإل ا(ة اللاؤمل  علل  النتلاؤ    األما ل ، رلا يرلمهل إرلا( 

  ل هل رمل م  رتملعم مرمول ابخلط  الرب  ي  لف ة الرنتن. ومل ييرمل أترتمل النتاؤ  املل كو(ة النتاؤ
مللن يلللديملان األثللمل، ليلل  (كللزن األرللمل وعمليللان اإلرللاد عللل  النللواي  رلللد( كبللري. وشلل لت 
الليللو  عللل  امليزا يلل  ررللأن إجللملاء كللهل يليلليم عاؤلللا  أيضللا . وملل  متلللً، رتلللد سللعت التلييمللان إىل 

يلد األثللمل مللن خللال الليلااي مللثا  رتو لليح رتهللم مرللا(ان وقنلوان التللأثري الرياسللايت اللليت يتللدرتق حتد
 من هن  األو  تا  متي الملكاؤز الثا . 
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وأشلا(ن التلييمللان اخلمرل  كلهللا إىل أن األو  تلا ، عللل  مرلتو  النللواي ، كلان رتعللان     -27
لتلييمللللان، مللللن خللللال انستلصللللاء و  اإلجنللللاز ورتللللق رللللمل م  عملللللة امللللللمل(. ويبللللدي انيبللللون   ا

امللاران، يلديملا  عل   طاق واس  للنلو ة العاليل  مللا جيلمل  ملن أ رلط  وملا يللداي ملن منتنلان   
 80، قليلم أكثلمل ملن 5إرا( الربام  الفملعي  املختلف . رتعل  سلبيهل املثلال، و  يليليم اللرب م  الفملعلم 

ة للغايللل ، وأشلللا(وا إىل أن املنرلللو(ان املعلللدة   إرلللا(   املاؤللل  املنرلللو(ان علللل  أهنلللا مفيلللدة أو مفيلللد
الرب م  الفملعم قد استتخدمت كموا  مملجعي    عد  من النلاشان الرياسلايي ، رينملا أشلا( يليليم 

إىل أن األو  تلللا  قلللد أ رلللأ رتئللل  جديلللدة ملللن املنلللارت  العامللل  ملللن خلللال يطلللويمل   3اللللرب م  الفملعلللم 
ؤلللم التوليللد والت لللملا(. وأشللا( يليللليم جخللمل إىل أن منتنلللان مثلللهل ملنهنيللان وأ وان وهنتتللل  مفيللدة يا

اللم مو لل  يلللديمل واسلل  املللوجزان الرياسللايي  قللد لرللنت مللن  لللهل الملسللاؤهل املوجهلل    البحللو  و 
 .النطاق من جا ب الدول األعضاء ووساؤ  اإلعااي

ديلد ( وجلو  الع5و 4و 3و  الوقت  فرلة، نل لت ثاثل  يلييملان )لللربام  الفملعيل   -28
ملللن  لللواي  البحلللو ، رعضلللها ضلللري ُلللاامل رلللا ي فلللم ويترلللتهلً ررلللتو  ملللنخفض، وأشلللا(ن إىل 

( 5و 1 ملو(ة ال شيد وزو ة رتعالي  أعمال انيصال والنرمل. وأشا( يلييمان )للرب  ن الفملعين 
إىل  للملو(ة النهللوض ابلللملوار  رللن (كيللزة البحلل  والتحليللهل و(كيللزيت األو  تللا  األخللملين مللن أجللهل 

رن املراا    استخدامها وانستفا ة ملن أوجلة التل ز( علن رمليلق حتفيلز النللات و علم ينفيل  حت
التوصلليان الرياسللايي  مللن قبللهل احل ومللان. ورينمللا أسللهمت املرللو(ة الرياسللايي    حترللن رتهللم 
اللضللاو، للللولي أيضلللا  أن الل   املرلللو(ة، وخاصللل  اللليت ن يتنلللاول للللانن يتعلللق ربللللدان حملللد ة، 

  (.1ن ي ون  مل ة وضري عملي  را ي فم )الرب م  الفملعم   ن أ
ومل يلم كهل التلييملان رتللدت يللديملان علن رتعاليل  األو  تلا    خدمل  (كيلزة رنلاء يوارتلق  -29

 و( األو  تا    يلدت اخلدمان للنن  املعني  رترخري  4اآل(اء. رتلد أرملز يلييم الرب م  الفملعم 
 ة ملن أعضلاء للالين وسللارلن ا( اض التنميل ، ليل  يرللري التعليللان اللو العللم والت نولوجيلا ألضلمل 

 لل   اللننلل  إىل أن ا للو ة العاليلل  للمللدخان املو للوعي  امللدملل  مللن األو  تللا  إىل اللننلل  قللد 
 أسللهمت إسللهاما  كبللريا    إصللدا( قللملا(ان  اللننلل . ورتضللا  عللن متلللً، أُهللملن  و(ان اللننلل  

علللل  جللو جيللد رتيملللا رللن (كللاؤز عمللهل األو  تلللا  الللثا  عللن رمليلللق إ (ا  امللل كو(ة يبللا ن  مثمللملا  
 عملوض نستعملا ان سياسايي     انن العلم والت نولوجيا وانرت ا(، عل  سبيهل املثال. 

أن يتواصهل رصو(ة رتعال  ...  مل ي ن رلدو(   اؤما  أ ة   1ونلي يلييم الرب م  الفملعم  -30
اي عل  جو  جح عملي  رناء يوارتلان اآل(اء  اخلهل العمليل  احل وميل  م  الدول األعضاء وأن لد

 ، واللو مللا يملجلل  جزؤيللا  إىل رمللللة البللديهل اللل ي كللان اسللتفزازو    رعللض األليللان، (ضللم الدوليلل 
 اإلقملا( أبن متلً   لد متاية حيفز النلات عن رمليق حتدي احل م  التلليدي .

رباء املتعلللد ة الرلللنوان الللليت ين مهلللا األو  تلللا  ونلللي التليللليم أيضلللا  أن اجتماعلللان اخلللل -31
يعاو من يملاج  احلضو(، والو ملا حيتملهل أن ي لون ممليبطلا  ابلتمويلهل ضلري ال لا  ملرلا(ك  اخللرباء، 
والطلللار  الن لللملي املتصلللو( للعلللملوض امللدمللل ، والتحيلللز املتصلللو(   اختيلللا( املرلللا(كن   للللللان 

اج  إىل إعا ة ينرلي  ال ا املنلرب تفاعلي ، وأشا( إىل  احلالنلات، واملرال  احملدو ة للمناقران ال
 ا  .ال ي   ن أن ي ون مفيد

ورتيملللللا يتعللللللق ابلتعلللللاون التلللللل ، د نلللللت التلييملللللان ملللللن انسلللللتفا ة ملللللن قاعلللللدة أ لللللل   -32
للتللللديملان ال اييللل  ويلييملللان املرلللا(ي  ألضلللملاض ملللا أجمليلللة ملللن يللللديملان. ووجلللدن التلييملللان 
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علل   تلاؤ  إجياريل  ملن يلدخان املرلاعدة التلنيل  علرب رلملام  العملهل اخلمرل . اخلمر  كلهلا أ لل  
 وعل  سبيهل املثالمل

 إن كللللهل البلللللدان اللللليت اكتملللللت رتيهللللا يلللللا(يمل عللللن يطبيللللق اسللللتعملاض لرياسلللل   )أ( 
انسللتثما( يرللهد ينفيلل  إصللاح قللا وو وين يمللم ومؤسرللم داشلليا  ملل  مللا حتللد    انسللتعملاض 

رلغ متوس  اخلفض   عد  اخلطوان املتبعل  لترلنيهل األعملال ... و  ما(األصلم لرياس  انستث
    املاؤللل  70رللللدا  الللم األكثلللمل يللللدما    ينفيللل  الللللواؤح التن يميللل  اإلل  و يللل   12التنا(يللل    

  (2)الرب م  الفملعم 
...   احلوكملللل  اإلل  و يلللل ، وإعللللا ة  لن للللااي اآلب للبيللللا ن ا مملكيلللل سللللاام ا )ب( 

   (4العملي  التن يمي ، وانمتثال للمعايري الدولي  )الرب م  الفملعم  يصميم
اسللللتخدمت إثيوريللللا الد(اسلللل  الترخيصللللي  للت امللللهل التنللللا(ي إل (ا  التنللللا(ة  ) ( 

 (.5)الرب م  الفملعم  خطتها الورني  اخلمري   من

 العوامل التمدينية والتجييدية ابلنسبة للنتائد -جية 
لنتللاؤ  اللليت ي احلصللول عليهللا   إرللا( كللهل رللمل م  رتملعللم، سللع  كللهل   سللياق يلللديمل ا -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

. أرتللا ن كللهل التلييمللان روجللو   للعف عللااي   اإلدارة الجائمففة تلفف  النتففائد )أ( 
ا(ة اللاؤمل  علل  النتلاؤ    األو  تللا . ويرلري التلييملان إىل أن اخلطل  الرب  يل  لفلل ة مما(سل  اإل 

الرلللنتن اخلاصللل  ابألما للل  العامللل  ل ملللم املتحلللدة، الللليت حتلللد  إرلللا( النتلللاؤ  ل لللهل رلللمل م  ورلللمل م  
رتملعللم، ليرللت أ اة إ ا(يلل  مفيللدة، ليلل  إن مؤشللملان األ اء ن يللليت اإلجنللازان ررلل هل متللملض  

ييرللمل حترللن إ ا(ة النللواي  أو يتبتلل  النتللاؤ . ويرللري النتللاؤ  اللليت ي التوصللهل إليهللا إىل أ للة مللن  ون
أجللهل زو ة إم ا يلل  حتليللق النتللاؤ ، رتمللن املهللم ان(يلللاء رتصللميم الللربام  مللن أجللهل حترللن صللياض  

  (وار  صملحي  وعمليان سببي  رن النواي  والنتاؤ  واحلانن الوسيط  واآل ( اململجوة
. نل لت التلييملان أن التعلاون احمللدو ، التنسيا احملفدود ييمفا رفي الُدفع  )ب( 

ررلأن  لواي  البحلو  مللثا ، قلد أثلمل عللل  أصلداء (سلاؤهل األو  تلا ، وأشللا(ن إىل ميلزة رنلاء ثلارتلل  
  الملساؤهل املترل  والعمهل التعاوو عرب الرتعب

التلييمللللان الللل   النلطلللل   . لللللد ن مجيلللل التحففففدعرب املتعلجففففة ابملففففوارد واإلدارة ) ( 
 للل  أن   4ابعتبا(اللا عللاما  مليللدا  لتحليللق النتللاؤ . رتعللل  سللبيهل املثللال، متكللمل يليلليم الللرب م  الفملعللم 

  أملو( قلد أثللملن علل  إجنلاز   املوا(  البرملي  واملالي ، وعداي اللد(ة عل  التنبلؤ ابلتمويلهل واألعبلاء اإل ا(يل 
فن ضلري كارتيل  لتلبيل  مجيل  الطلبلانمو أبن   3وأرتا  يلييم الرب م  الفملعم     رتيملا أشلا( يليليم ا(  امللُو

يليلللللد قللللد(ة ...  املللللوا(  احملللللدو ة ابنقلللل ان ملللل   و(ان اإل تللللا  اللصللللريةإىل أن   5الللللرب م  الفملعللللم 
    عل  يلدت  عم واي     ال املتارع 5الرب م  الفملعم 

ملتحففففففدة اإلقليميففففففي احلاجففففففة  ىل تسففففففي الففففففروار  مففففففد منسففففففجي األمففففففة ا ) ( 
. أرملزن التلييمان اخلمر  كلها ا ا العامهل املليل د. رتعلل  سلبيهل املثلال، وأيرقتها/رراجمها الجطرية

قللد يضلمل( رفعللهل عللداي امتاكلة آلمتان لللة عللل  أ(ض  أن  األو  تللا  5متكلمل يليلليم الللرب م  الفملعلم 
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ة ينبغلم أن ي لون  و( ومتكلمل اللبعض أ لان. الواق  وشب ان وعاقان ورفعهل عداي إجملاؤة مرلاو( 
األو  تللا  أكثللمل رللملوزا   للمن أترللمل عمللهل األمللم املتحللدة للمرللاعدة اإلمناؤيلل  ل للم يللدرت  إىل األمللااي 

نموعل   . وأقملن التلييمان رلدو( ومرلااان اجبدول أعمال التنا(ة والتنمي    الدول األعضاء
  ، اليت يلو اا األو  تا اإل تاجي املر ك  رن وكانن األمم املتحدة واملعني  ابلتنا(ة واللد(ان 

. مشللت أوجلة الضلعف الليت ي حتديلداا احلاجل  إىل التوتية وأتمفاه االتصفاه )ال( 
حترن أعمال انيصال والنرمل اخلاص  رنتنان األو  تا ، را   متلً موقعة عل   ‘1’يلممل  ما

اء مزيلد ملن الضلوء علل  إللل‘ 2’اإل   ت، ويعزيز استخدااي أ وان ومنتنان انيصال ا ديلدة  
األو  تلللا  ررللل هل علللااي، وخاصللل  علللل  الصلللعيدين اللللور  واإلقليملللم. وقلللد متكلللمل يليللليم اللللرب م  

ن   نة أن يلداي عل  جو رتعال مثا(  وميزية النرلبي  و(سلاؤلة األساسلي  أن األو  تا    3الفملعم 
أبن رعض  4 م  الفملعم  . ولتبيان متلً، أرتا  يلييم الرب  ون وجو  اس اييني  ايصانن مناسب 

ملن أجمليللت معهللم امللللاران مل ي و لوا عللل   (ايلل  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
. أقملن مجي  التلييمان ابحلاج  إىل مج  األموال ررل هل منهنلم  ة املواردتعب )و( 

وحمد  ا دي للملوا(  اخلا(جل  علن امليزا يل  ملن أجلهل يلبيل  انلتياجلان املتزايلدة    لال التعلاون 
التل . و تعم إىل يلدت املزيد من الدعم اللداخلم ملن خلرباء مجل  األملوال. وأشلا( يليليم اللرب م  

أيضا  إىل رتمل  مج  األموال من اللطاع اخلا ، مل  مملاعلاة املبلا ل التوجيهيل  للتعلاون  4الفملعم 
 رن األمم املتحدة وقطاع األعمال التنا(ي . 

 استدامة النتائد  مبا ا ذلك اآلاثر احملفزة والتدرار -داه 
للتجيففية  ىل خلصففت  يففد التجييمففارب الث ثففة الففيت تضففمنت االسففتدامة كمعيففار  -4النتيجففة  
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 تديفففد تفففدة توامفففل مفففن رينهفففا احلاجفففة  ىل افففمان درجفففة قويفففة مفففن األخفففذ رزمفففا  األمفففور 

 ا  تل  الصعيد الوط   وكذلك اتتماد هند ررانجمي ردالا من هند املداريد.وااللتز 

وي يلييم انستدام  ابلنرلب  مللا يللممل )أ( ملد  ملا ألدثتلة األ رلط  الليت  فل اا األو  تلا   -34
من يغيري  اؤم   معا(ي ومدا(ق وسللوكيان مجهلو( األو  تلا  واملرلتفيدين منلة  )ب( األ لل  علل  

رلللا(كن ملللن احل وملللان والرلللملكاء واملن ملللان رواصلللل  العملللهل جلللو األالللداي املرللل ك  رعلللد التلللزااي امل
 ا تهاء الدعم امللداي من األو  تا   ) ( األ ل  عل  اآل ( احملفزة اليت يرفمل عنها التدخان. 

وعا ة ما ينصب يملكيز يلييمان انسلتدام  علل  أ رلط  التعلاون التلل    لملا  ألن ال ا املعيلا(   -35
 .(6)كان قد وت   كملياف ملد  إم ا ي  استمملا( رتواؤد  راط ما رعد سحب دويهل ا ه  املاج 

__________ 

ا  لللللمل معلللللايري يليللللليم املرلللللاعدة اإلمناؤيللللل  الللللليت و لللللعتها  نللللل  املرلللللاعدة اإلمناؤيللللل ، متالللللل  علللللل  اللللللملار  التلللللابمل  (6)
https://www.oecd.org/dac/evaluation/49756382.pdf. 

https://www.oecd.org/dac/evaluation/49756382.pdf
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. وا للحانسللتدام  ابعتبا(اللا معيللا( يليلليم  5و 4و 2ومشلللت يلييمللان الللربام  الفملعيلل   -36
ووجدن ا   التلييملان أ لل  علل  إم ا يل  انسلتدام  إىل للد ملا، ليل  نللي يليليم اللرب م  

أن البلدان أ فت رارعا  مؤسريا  رد(جان متفاوي  عل  اإلصالان الليت رلدأن ملن  2الفملعم 
أن  5خللال التلللدخان املنفللل ة   إرللا( اللللرب م  الفملعلللم  رتيملللا نلللي يليللليم اللللرب م  الفملعلللم 

إراق مملاكز التميلز املعنيل  رصلاؤد األ لاق   مو(يرليوف ورتييلت  اي يتوقل  أن يلؤ ي  و(ا  ااملا  
أمثلل  جيلدة إل ملا   4معا(ي اللطلاع   املنلارق املعنيل . ووجلد يليليم اللرب م  الفملعلم    يبا ل

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.

وي حتديللللد عللللدة عوامللللهل لتحرللللن إم ا يلللل  اسللللتدام  النتللللاؤ ، وكلللل لً معا لللل  شللللواضهل  -37
 (جل  قويل  ملن األخل  رزملااي األملو( وانلتلزااي املاجن املتعلل  ابنستدام ، رلا   متللً احلاجل  إىل 

عللل  الصللعيد الللور ، وكلل لً اعتمللا  و/أو عللملض هنلل  رمل  للم رللدن  مللن املرللا(ي  الصللغرية ضللري 
( كأللد 5و 4و 3. وقد لتد ن ا   النلط  األخرية   ثاث  يلييمان )للربام  الفملعيل  املت مل(ة

 سبهل املضم قدما مل 
صغرية اليزا يان املمتان ضري املت مل(ة العديد من املرا(ي  وجو  يالي املاجون  )أ( 

لللف واللللد الللليت  للل  لتحليلللق وقارليللل  ويفتللللمل إىل ال تلللل  احلملجللل  أو اثنلللان يلو الللا مُو  تلللاؤ  التوسل
  (3)الرب م  الفملعم  مرتدام 

لرلللواضهل لرلللعب  الت نولوجيلللا واللوجرلللتيان   معا للل  االملؤيرلللم ي ملللن اللللنه   )ب( 
اللليت تعللد ة الرللنوان ال بللرية املرللا(ي  املرمل  يلل  يعللزز هنتتلل  و لل  مواصللل  املتعلللل  ابنسللتدام    

الملكلللاؤز املثملللمل رتيملللا رلللن  التبلللا ل لللمان ... وكللل لً  اسللل ايينيان وا لللح  لاسلللتدام يتضلللمن 
   (4)الرب م  الفملعم  رن الفملوع والرتعبرتيما األممل ال ي يتطلب املزيد من التعاون ، الثا 

، 5 ثللللري مللللن يللللدختان الللللرب م  الفملعللللم ضللللري املت للللمل(ة لطبيعلللل  الابلن للللمل إىل  ) ( 
 (.5 م  الفملعم )الرب  يبدو أن انستدام  ير ل هل اعتبا(ا  أصيا    يصميم املرا(ي  رتا
و  ن للدعم ابلملعاي  الالل  واستعملا ان املتارع  )رعد عد  من الرلنوان( لتليليم ينفيل   -38

الرياسان اإلسهااي   استدام  النتاؤ ، وم  متلً رتلد أتقمل رضملو(ة وجو  موا(  خا(ج  علن امليزا يل  
الل ي ن امت ا   اإلجملاءان. وأشا( ألد التلييمان إىل أ ة لليت ملن الضلملو(ي أن ي لون اللرب م  

 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. 

التبلاين ( إىل أن 5ورتيما يتعلق رنواي  البحو ، أشا( ألد التلييمان )لللرب م  الفملعلم  -39
ال بلللري   املوا لللي  الللليت يتناو لللا التللللا(يمل الملؤيرلللي  املعلللدة   إرلللا( اللللرب م  الفملعلللم يصلللعلب ملللن 

د  ا   الملساؤهل أثملاا.  انلتفاظ ابلزخم الازاي ل م حتت

 الدفاءة - اء 
ينجز حجفة تمفل   –ا حدود موارد   –رينما ت حظ التجييمارب أن األوندتاد  -5النتيجة  

املزيفد مفن التحسفي   ىل وج  التفززر تفرب احلفدود رفي الُدفع  واملن مفارب تتفا  كبري  يإن أ
 و نا   مدانية للنهوض ابلتباده املثمر ري ركائز تمل األوندتاد الث ث.
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وررللل هل علللااي، قلللااي كلللهل يليللليم رتللللديمل ال فلللاءة ابلنرلللب  مللللا يللللممل )أ( ملللد  كفايللل  إ ا(ة  -40
  املتوقعلل    الوقللت املناسللب وررلل هل رتعللال مللن ليللل  الللربام  مللن  ليلل   للمان حتليللق النتللاؤ

الت لفللللل   )ب( ملللللد  انسلللللتفا ة ملللللن اخللللللربان الداخليللللل  و/أو التعلللللاون اخللللللا(جم مللللل  الرلللللملكاء 
 واآلليان    ال التنمي  الدولي ، هبدي  عم حتليق النتاؤ  امللمل(ة. 

وأقملن التلييملان اخلمرل  كلهلا أبن األو  تلا  حيللق ال ثلري رلوا(  حملدو ة. رتعلل  سلبيهل  -41
قلللد(ا  نرتتلللا  للن لللمل ملللن   يتنلللت اللللرب م  الفملعلللم أ لللة اللل ا  1املثلللال، متكلللمل يليللليم اللللرب م  الفملعلللم 

فن    وأن املللوا(  مرللتغل  رللا يفللوق الطاقلل . وأرللملز يلييمللانالبحللو  رللوا(  حمللدو ة جللدا  مللن املللُو
( احلاج  إىل  صي  املوا(  ورتق األولوون، وك لً إىل إعا ة يوجية 5و 4)للرب  ن الفملعين 

 انس اييني  أو إعا ة حتليق التوازن لربام  العمهل من أجهل يلبي  انلتياجان رر هل أرتضهل. 
  ملن التلييمان اخلمرل  كلهلا   ملد  اسلتفا ة رلملام  العملهل ملن أوجلة التل ز( علرب كما  -42

(كللاؤز العمللهل الللثا . وأم للن حتديللد رعللض األمثللل  ا يللدة عللل  أوجللة التلل ز( )  يلييمللان الللربام  
مثا (، ول ن التلييمان نل ت أيضا  أن اناق إم ا ي  لتحرن التبا ل املثململ  4و 3و 2الفملعي  

للعب  ورتيمللا رللن الرتللعب. و  الل ا  رللن الملكللاؤز الللثا . ويتطلللب متللًل حترللن التعللاون  اخللهل كللهل شت
 املو وع، نل ت التلييمان اخلمر  كلها أن أوجة التعاون الداخلي  واخلا(جي    ن حترينها. 

ورتيمللا يتعلللق أبوجللة التعللاون الداخليلل ، يللل  املرللؤولي  املو للوعي  عللن أي رللمل م  رتملعللم  -43
عللل  عللايق إلللد  شتللعب األو  تللا ، ول للن حتليللق ا للدي مللن كللهل رللمل م  رتملعللم يعتللرب مرللؤولي  
عل  مرتو  املن م . وم  متلً، أشا(ن مجي  التلييمان إىل أن الرتلعب يعملهل ررل هل مرلتلهل 

(. 3ثلارتللل  مؤسرلللي  يتمثلللهل   الرلللري املنغللللق للعملللهل )اللللرب م  الفملعلللم  إىل للللد كبلللري،   إرلللا(
(، ويبدو أن اناق 1و تين  ل لً، رت ن أوجة الت ز( ن يترتغهل رر هل منهنم )الرب م  الفملعم 

(، وانللاق أ للل  عللل  وجللو  از واجيلل    للن جتنبهللا )الللرب م  3(سللاؤهل متضللا(ر  )الللرب م  الفملعللم 
عم    لال املتارعل  الل ي   لن يلد لة ملن قرلم جخلمل   األو  تلا  رعلد (، كما أن اللد5الفملعم 

(. وانلاق إقلملا( روجلو  أمثلل  جيلدة 2ان تهاء من مرملوع ما يعد  عما  حملدو ا  )اللرب م  الفملعلم 
، 166عل  التعاون الفعال رتيما رن الرتعب، مثا ، رتيما يتعلق ابلدو(ان امللدم    إرا( الفلملة 

 إ ا(ة األو  تا  اب امت خطوان من أجهل يعزيز التعاون. وك لً قيااي 
 ورتيما يتعلق أبوجة التعاون اخلا(جم، متتكملن رعض األمثل  ا يدة مثهل ما يلممل -44
اإلقليميل  الوكلانن علن ثلارتل  يعلاون مل  علد  ملن  3ي رف الرب م  الفملعلم  )أ( 

ا مملكيلل  والتللدارري  ان التنا(يلل ،مللن أرللملز أشلل ال الل ا التعللاون الرللملاكان   اإللصللاء. و والتلنيلل 
م  مصملي التنمي  األرتمليللم ومملكلز التنلا(ة الدوليل  والبنلً اللدوب ومن مل  التنلا(ة ا مملكي  وضري 

العامليلل   والرللملاكان ملل   للان األمللم املتحللدة اإلقليميلل    أرتمليليللا وجسلليا واحملللي  ا للا ل وأمملي للا 
الللدوب أب للواع احليللوا ن انجتللا( ايفاقيلل  ألرللملاي   مللؤدمل االايينيلل   والرللملاكان املوا لليعي  ملل  

وشب ان املنارتر  اإلقليمي    أرتمليليا  ،والنبااتن الربي  املهد ة ابن لملاض ررأن التنوع البيولوجم
أمملي للللا ملنطللللل  وجسلللليا وأمملي للللا الايينيلللل    إرللللا( رللللمل م  سياسللللان املنارترلللل  و ايلللل  املرللللتهلً 

   (3 )الرب م  الفملعم الاييني 
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، الللليت اعتملللداا  موعللل  البللللدان مبلللا ل انسلللتثما( الز(اعلللم املرلللؤوليرللل هل  )ب( 
الثما يللل  و موعللل  العرلللملين، مرلللع   مرللل كا  مللل  البنلللً اللللدوب ومن مللل  األض يللل  والز(اعللل  ل ملللم 

 (. 2املتحدة والصندوق الدوب للتنمي  الز(اعي  )الرب م  الفملعم 
 إىل التحلدون اخلاصل  رتوسلي   طلاق ال   الرلملاكان  وم  متلً، جملن اإلشلا(ة أيضلا   -45

أن التعللاون التلل ز(ي عللرب احلللدو  التن يميلل   1رتعللل  سللبيهل املثللال، نلللي يليلليم الللرب م  الفملعللم 
، لتلداخهل وانز واجيل لأمملا  سها  ابلن مل إىل أن الونون الواسع  النطاق ي ق  لان  كبلريا  ي ن  مل

ينلارتت علل  امللوا(  رتوون اللد(ة والملؤ  انس اييني . وملن إ انلاق ابإل ارت  إىل الفملوق   م
 (.5)الرب م  الفملعم احملدو ة رتيما رن الوكانن والربام  املختلف  

وعللل  وجللة اخلصللو ، أشللا(ن التلييمللان اخلمرلل  كلهللا إىل التحللدون اللليت يواجههللا  -46
ملسلاؤلة علل  الصلعيدين اللطلملي واإلقليملم، األو  تا  ابعتبا(  وكال  ضلري مليمل    إجيلا  صلد   ل

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 

رلللأن لرلللن التوقيلللت   يللللدت املرلللاعدة وملللد  ( روجلللو  قلللد( ملللن انسلللتياء ر5و 3الفلللملعين 
انسلتنار  مللن األو  تلا  لطلبللان احلصلول عللل  املرلاعدة واملعلومللان. وأرلملزن مجيلل  التلييمللان 
أايلل  الرللملاكان وأوجللة التعللاون رتيمللا رللن الوكللانن،   للملا  للحضللو( امليللداو احملللدو  ل و  تللا ، 

 رتضا  عن يعزيز كفاءية   إجناز ونوية. 

 حجوق اإلنسان واملساواة ري ا نسي -ووا 
  يتسفة 3ابستثناء ررانمد التجارة والدؤون ا نسانية ا  طار الربانمد الفرتفي  -6النتيجة  
التدامل ري االتتبارارب ا نسانية واتتبفارارب حجفوق اإلنسفان ا رفرامد ومدفاريد األوندتفاد 

 ابلضعي.

ثاثلل  يلييمللان إن  يللد( مل عللل  النحللو املرللا( إليللة   ا للدول الللوا(  أ    )الفللملع جلليم(،  -47
لللللوق اإل رلللان واملرللللاواة رلللن ا نرللللن كمعيلللا( يليللليم م للللملف. وروجلللة عللللااي، قاملللت التلييمللللان 

 ملللا يللللممل )أ( ملللد  يصلللميم وينفيللل  و(صللد اللللرب م  الفملعلللم ويدخايلللة متان الصلللل  ورتللللا   رتلللديمل
اللواعلللللد وانيفاقللللللان الدوليلللللل  املتعللللللل  حبلللللللوق اإل رللللللان واملرلللللاواة رللللللن ا نرللللللن  ‘1’يلللللللممل  مللللللا

اللننلللل  املعنيلللل  ابللضللللاء عللللل  التمييللللز  للللد املللللملأة، واإلعللللان العللللاملم حللللللوق اإل رللللان(،  )مللللثا ،
التياجللان ‘ 3’انسلل ايينيان الورنيلل  للنهللوض حبلللوق اإل رللان واملرللاواة رللن ا نرللن، و ‘2’و

الفئان املرتهدرت  ألصحاب املصلح   )ب( ما إمتا كا ت انلاق يغيلريان   املواقلف  ومصاحل مجي 
والرللللللللوكيان رلللللللا يلللللللؤ ي إىل يعزيلللللللز إ (ا  مجيللللللل  الفئلللللللان صلللللللالب  املصللللللللح ، وخاصللللللل  النرلللللللاء 

 واألرتملا /ا ماعان األكثمل اميرا  و/أو يعمل ا  للتمييز.
يلا( يليليم م لملف إىل أ لة رينملا وخلصت التلييمان الثاثل  الليت أ (جلت ال ا األململ كمع -48

يعلد املرللاواة والتنميل  الرللامل    صلميم ونيلل  األو  تلا ، رتلل ن الفهلم املرلل ق حملدو  ررللأن أرعللا  
لللللوق اإل رلللان واملرلللاواة رلللن ا نرلللن وكيفيللل  يطبيلللق املبلللا ل اخلاصللل  هبللل ين انلللالن   عملللهل 

إىل أن يصللميم الللرب م  الفملعللم  5عللم األو  تللا . وعللل  سللبيهل املثللال، خللل  يليلليم الللرب م  الفمل 
مرللللأليت للللللوق اإل رللللان وانعتبللللا(ان واملرللللا(ي  املنفلللل ة   إرللللا(  ن يللللزال يترللللل  مللللن اعتبللللا(  
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مثلل  لاجلل  إىل و لل  أاللداي يتعلللق ابملن للو( إىل أن  4 . وأشللا( يليلليم الللرب م  الفملعللم ا نرللا ي
ال يفي  اليت   لن للمرلملوع أن يلؤثمل هبلا  ا نراو عند يصميم املرا(ي ، ومتلً استنا ا  إىل حتليهل

حلاجل  إىل ريلا ن مصلنلف  لرلب  لوع ، رتضلا  علن ا(صلد ال   األالدايإىل   كلا ا نرلن، و 
. و علت التوصليان إىل ايبلاع امللديملينملن دعم اللا نت، وإىل  لملو(ة التعلاون رلن الرتلعب، وإىل 

نرللن   إعللدا  الللربام    املرللتلبهل، هنلل  معللزلز ومنهنللم إزاء للللوق اإل رللان واملرللاواة رللن ا 
 ل  يصبح ا   األاداي أكثمل و ولا    عمهل األو  تا . 

 توصيارب التجيية -اثلثاا  
 تليل توصيارب التجيية -ألي 

حيلهل ا ا الفصهل من التلمليمل مجي  التوصيان الوا( ة   التلييمان اخلمر  ومن إ يرري  -49
إىل انلللانن الملؤيرلللي  الللليت حيتلللا  رتيهلللا األو  تلللا  إىل الليلللااي ابملزيلللد ملللن العملللهل أو يغيلللري رمليلللل  

مو لوعا   12العمهل. ومتارع  لللضاو اليت رمللها الفصهل الرارق،   لن يصلنيف التوصليان إىل 
 يريا ، عل  النحو املبن   الر هل الوا(  أ   . (ؤ

  أمهية التوصيارب  حس  الف ارب الرئيسية  
  ) رب  مئوي (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 15  املاؤللل  أو  22 تون أكلللرب علللد  ملللن التوصللليان   إرلللا( رتئللل  الرب للل  انسللل اييني  ) -50
يوصي (. وروجة عااي، أاارت ال   التوصليان ابألو  تلا  أن ين لمل   إجلملاء قلد( ملن إعلا ة التوجيلة 

، أو صلياض  رلملام  أكثلمل 2030املرتدام  لعلااي  الرب  م، مثهل  مان ايراق أوثق م  خط  التنمي 
للللعب، أو زو ة  للللعب أو رللللملام  رتيمللللا رللللن الرت ي للللاما  عللللل  مرللللتو  الفللللملوع أو عللللل  مرللللتو  الرت

 استخدااي النلتهت  اإلقليمي . 

  اإل ا(ة اللاؤم
  عل  النتاؤ

الرب   انس اييني 

خلمالتنريق الداوا( ال فاءة وانستخدااي األمثهل للم
ل التعاون الت

ارع انستدام  واملت

مج  األموال 
نوالعاقان م  املاج

 انيصانن والتوعي
الرملاكان

البحو  املن و( : رند جام 
انا نراو وللوق اإل ر :  رند جام 

البيئ 

   املاؤ  11

   املاؤ  3
   املاؤ  6   املاؤ  6   املاؤ  4

   املاؤ  13

 املاؤ    6   املاؤ  9

   املاؤ  7

   املاؤ  7

   املاؤ  6

   املاؤ  22
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ويناولللت مثلللان ملللن التوصللليان مرلللأل  يعزيلللز اإل ا(ة اللاؤمللل  علللل  النتلللاؤ    األو  تلللا .  -51
ملن م  يتعن أن يواصهل انستثما( رر هل منهنم   اإل ا(ة اللاؤم  وا ا مؤشمل وا ح عل  أن ا

عللل  النتللاؤ  رللا يتنللاوز اعتبا(اللا  للمل  مطلللب إجملاؤللم أو عللبء مللن  ليلل  اإلرللاد. وسللينطوي 
 متلً، مثا ، عل   صي  الوقت واملوا(   م  البيا ن عن النتاؤ  واإلراد عنها.

ابلتعلللاون التلللل  ابألو  تلللا  أن يللللواي أبملللو( ملللن رينهلللا و للل  وايلللب التوصللليان املتعللللل   -52
اسلل ايينيان شللامل  وجامعلل     للال رنللاء اللللد(ان، رللا   متلللً زو ة اسللتخدااي أ وان الللتعلم 
عللن رتعللد والللتعلم اإلل لل وو لتعزيللز املللد  اللل ي يبلغللة جهللو  رنللاء اللللد(ان. وكا للت التوصلليان 

ا    حتديلداا لضلملو(ة قيلااي األو  تلا  رو ل  اسل اييني  أو خطل  املتعلل  جبم  األموال متفلل  دامل
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 .
إرا( رتئ  الرملاكان األو  تا  عل  أن يتوس    شلملاكاية  ويرن  التوصيان املدو     -53

مللل  الوكلللانن متان اللللونون الت ميليللل  واملماثلللل  وأن يعلللزز (وارطلللة املؤسرلللي  مللل  رليللل  من ومللل  
 املتحدة.  األمم
وادي التوصيان الداعي  إىل حترن التنريق الداخلم إىل الترني  عل  يعزيز اللملوار   -54

 ة   إجناز يدخان معين ، وك لً من أجهل ان(يلاء ابيراق الملساؤهل. من أجهل زو ة ال فاء
وكا للت انللاق أيضللا  يوصلليان يللدعو إىل يلويلل  هنلل  األو  تللا    يعزيللز أاللداي املرللاواة  -55

رن ا نرن لي  إ ة ضري معمم ابللد( ال ا    يدخان األو  تا . ويرنَّ  األو  تا  عل  
 ة إيضللاح الللملوار  رللن عملللة واملن للو( ا نرللاو، ومتلللً   إرللا( ونيتللة التف للري مليلللا    سللبهل زو

 و ون املراف أبي رملام  أخمل  اترع  ل مم املتحدة. 

 حالة تنفيذ التوصيارب -ابء 
حيلهل ا ا الفملع من التلمليمل لال  ينفي  التوصليان اللوا( ة   التلييملان اخلمرل . وانلاق  -56

اعتبللا( (ؤيرللم عنللد الن للمل   لاللل  التنفيلل  يتعلللق رترلرللهل إجللملاء الل   التلييمللان، ليلل    للملن 
( 1لفملعم   التلييم األول )للرب م  ا الفملق  العامل  املعني  ابإلرا( انس ايينم وامليزا ي  الرب  ي 

. و  2018( إن   أيلول/سلبتمرب 5، ومل يلدَّاي التلييم األخري )للرب م  الفملعم 2013  عااي 
الل ا الرللياق، رتلل ن حتللليا  ملللا(   ملعللدنن ينفيلل  التوصلليان عللرب الللربام  الفملعيلل  يعتللرب ضللري متي 

حتليللللهل ررللللي  جلللدو  ومل يللللتم إجللللملاؤ . ويلللللم متلللللً مناقرلللل  عامللل  حلاللللل  التنفيلللل ، ابإل للللارت  إىل 
 ل ا التلمليلمل إرتلا ة كاملل  علن ينفيل    (7)للتوصيان اليت مل ينف  ابل املهل رعلد. ويعلملض اململرتلق األول

 كهل يوصي . 
 يوصلللللي  موجهللللل  إىل األما للللل  وقتبللللللت كليلللللا  أو جزؤيلللللا . و   يرلللللان/ 37وكا لللللت انلللللاق  -57
جلا(ي  12جزؤيلا  ، و من  امللبول  جزؤيا   قد   تف ن 3منها قد  تف ، و 22، كان 2019 أرمليهل

 ينفي اا، ومل ي ن اناق أي يوصي  ضري منف ة. 

__________ 

(7) TD/B/WP/299/Add.1, Synthesis of the five subprogramme evaluations and update on the status of 

implementation of the recommendations, annex I, Status of implementation of recommendations. 
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 وأ   ينفي  التوصيان إىل حترينان عل  عد  من ا بهان. رتعل  سبيهل املثالمل -58
ن علرب الرتلعب، اأهنلا كثفلت ملن املرلاو(  شعب  العومل  واس ايينيان التنمي يفيد  )أ( 

اسلللتعملاض أقلللملان  اخللللم لتلمليلللمل التنلللا(ة والتنميللل . وحتديلللدا  ملللن خلللال  نللل  املنرلللو(ان وعلللن رمليلللق 
واعتتربن املرا(ك    مبا (ان جديدة علل   طلاق األما ل  لتعزيلز التعلاون واحللوا( رتيملا رلن الرتلعب، 
مثلللهل مبلللا (ة التواصلللهلمل املضلللم قتلللدما  ابلبحلللو ، وسلرلللل  احللللللان الد(اسلللي  البحثيللل  الللليت ين مهلللا 

   ح أيضا  األو  تا ، خطوان   انجتا  الصحي
واستنارت شعب  انستثما( واملرا(ي  لتوصي  رزو ة يو يح اد  املراواة رن  )ب( 

ا نرلللن ود لللن امللللملأة   عملهلللا علللن رمليلللق يعمللليم مملاعلللاة األرعلللا  ا نرلللا ي  علللرب (كلللاؤز عملهلللا 
ررلللل هل  يلمليللللمل انسللللتثما( العللللاملمالللللثا . و   للللال البحللللو  وحتليللللهل الرياسللللان مللللثا ، ين للللمل 

  البعد ا نراو ملو وعة الملؤيرم، وحيللهل أيضلا  سياسلان انسلتثما(  2017منهنم من  عااي 
الدولي  رن ملة يملاعم انعتبا(ان ا نرا ي . و  الوقت  فرة، يت هلمل التلييملان األخلرية للمرلا(ي  

ملللن  5ا لللدي الداعمللل  لاسلللتثما( ملللن أجلللهل التنميللل  (ارطلللا  قلللوو  رلللن األ رلللط  الرب  يللل  وإجنلللاز 
   أاداي التنمي  املرتدام  املتعلق ابملراواة رن ا نرن

ويفيللد شللعب  التنللا(ة الدوليلل  والرللل  األساسللي  أبهنللا يعمللهل لاليللا  عللل  و لل   ) ( 
خطللل  ايصلللانن مت املللل  لعملهلللا، يرلللمهل أملللو(ا  ملللن رينهلللا يغطيللل  وسلللاؤهل التواصلللهل انجتملللاعم 

تين  للتعلاون النلاجح رلن الرلعب  ووللدة انيصلانن ، و 2019ل  رط  واملنرو(ان. و  عااي 
اإللصللاءان وانجتااللان واملعلومللان والتوعيلل ، ل للم املنرللو( املعلل  ابلتللويملان التنا(يلل  واملعنللون 

رتغطي   مل التويملان التنا(ي  واآل ( عل  البلدان النامي ،2018الملؤيري    الرياس  التنا(ي  عااي 
اي الدولي . وأجمل  املديمل ملاران ملؤسران ر  إعاملم اامل  واسع  النطاق من وساؤ  اإلعا

عل  الصعيد العاملم ومنها     سم ويو(و يلوز. ول لم التلمليلمل أيضلا  رتغطيل  ملن وسلاؤ  إعلااي 
إخبا(يللل  اامللل  أخلللمل  مثلللهل سلللم إن إن وسلللم إن   سلللم وا زيلللملة و(ويللل ز، رتضلللا  علللن صلللحف 

   إقليمي  وصحف ورني  معملورت 
شلللللعب  الت نولوجيلللللا واللوجرلللللتيان أبهنلللللا يملاعلللللم هننلللللا  رمل  يلللللا  متعلللللد  ويفيلللللد  ) ( 

الرلللنوان   إجنلللاز رمل  هلللا للتعلللاون التلللل ، وو لللعت إرلللا(ا  قاؤملللا  علللل  النتلللاؤ  لعملهلللا املتعللللق 
ابلتنللا(ة اإلل  و يلل  وانقتصللا  الملقمللم، ليلل  مللن امللللمل( أن يبللدأ رللملام  أخللمل    الرللعب  ينفيلل  

ا . وسلليعتمد التنفيلل  النللاجح  لل   التوصللي    هنايلل  املطللاي عللل   عللم الللدول الل ا الللنه  يللد(جيي
 األعضاء لتمويهل التدخان الرب  ي  املتعد ة الرنوان. 

يوصليان ملن يليليم  6يوصلي ، انلاق  12ومن رن التوصليان ا لا(ي ينفيل اا وعلد اا  -59
 ي لن انلاق وقلت كلاي للتنفيل  ، ومن املفهلواي أ لة مل2018ال ي أتجملي عااي  5الرب م  الفملعم 

يوصلللليان يتنللللاول  3  وقللللت إعللللدا  يلمليللللمل احلاللللل  الللل ا. ومللللن رللللن التوصلللليان املتبليلللل ، انللللاق 
اسلللل ايينيان ينميلللل  اللللللد(ان، رللللا   متلللللً قللللد(ان أرتملقلللل  األمللللم املتحللللدة اللطمليلللل    اللضللللاو 

 يلل  ومللن التربعللان عللل  التنا(يلل ، ويوصلليتان يرللتهدرتان  للمان املللوا(  ال ارتيلل  )مللن امليزا يلل  العا
الرللواء(  عمللا  لعمللهل األو  تللا ، ويوصللي  والللدة يللدعو إىل الن للمل   اللللد(ة انسللتيعاري  وانلتللزااي 

 عل  الصعيد الور  عند يملييب أولوون املراعدة التلني  ويصميمها. 
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 دروس ردأن النُفُهد املتبعة ا التجيية -رارعاا  
الفملعيلل  كعمليلل  جتمليبيلل ، و  للن رلل لً اسللتخا   أتجمليللت التلييمللان اخلمرلل  للللربام  -60

. ويرلتهدي 2021الد(وف من ا   الدو(ة األوىل من التلييمان للدو(ة التالي  الليت سلتبدأ علااي 
ولللدة التليلليم والملصللد   األو  تللا  ابسللتمملا( ان(يلللاء اب للو ة واملو للوعي  واللارليلل  للملا( لل    

 الد(وف التالي مل  -    الغاي   -، وقد لد ن هنتتنها ومنتنااا املتعلل  ابلتلييم
م   مان أن يو   كهل هن  للتليليم   سلياقة، يتعلن أن يرلتند اللدو(ة امللبلل  ملن  )أ( 

يلييملللان اللللربام  الفملعيللل  إىل اختصاصلللان موللللدة  رلللبيا ، وخاصللل  رتيملللا يتعللللق رعلللايري التليللليم املللللمل( 
   ربام  الفملعي  وقد(ا  أرتضهل من اللارلي  للملا(  يطبيلها. وسيتيح متلً ايراق التلييمان عرب ال

ويلللزاي يعزيللز األسلللوب املنهنللم ل للهل يليلليم، مللن أجللهل  للمان قللد( أكللرب مللن  )ب( 
الثل    األ ل  انمع  لتلدت اإلجاابن عل  أسئل  التلييم. ول هل يليليم، يتعلن ايبلاع هنل  خملتل  

وكميا . ورتضا  عن متلً، و  ملا  ألوجة الضلعف األساليب، را يرمهل مج  وحتليهل البيا ن  وعيا  
الراؤدة   هنتت  اإل ا(ة اللاؤم  عل  النتاؤ   اخهل األما  ، وخاص  رتيما يمليب  رنل  ما لص  
مللن وقللت ومللوا(  لملصللد النتللاؤ  وإعللدا  التلللا(يمل عنهللا، والتحللدون املتعلللل  رليللاف  تللاؤ  العمللهل 

   معيا( الفعالي  رتيما يتعلق رتلييم حتليق النتاؤ  املعيا(ي، يلزاي إياء ااتمااي خا  رعا  

و  إرللا( املنهنيلل ، انللاق لاجلل  إىل يو لليح ال يفيلل  اللليت يتلليح هبللا أسللاليب  ) ( 
التليلليم املرللتخدم  يلللديمل املرللاؤهل املتعلللل  حبلللوق اإل رللان واملرللاواة رللن ا نرللن، وال يفيلل  اللليت 

  ويوصياية عن التحليهل ا نراويعرب هبا  تاؤ  التلييم واستنتاجاية 
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 
و(ة امللبللل  للتلييمللان، اإل ا(ة العليللا و للالت اإل ا(ة. ويلللزاي حترللن  وعيلل  التوصلليان اخلاصلل  ابلللد

رطملق منها جتنب اإلرتملاط   و   اللواعد و  يلدت ال ثري من التوصيان، و مان الو لوح   
ا هلل  املوجهلل  إليهللا كللهل يوصللي  ن للامت اإلجللملاء الللازاي. وستترللتخداي  اللاؤملل  اململجعيلل  لتحرللن 

  لتلييم، كمملشد   ا الغملض. وعي  يوصيان التلييم ، اليت و عها رتمليق األمم املتحدة املع  اب

 االستنتاجارب -خامساا  
إن األو  تللللا  ملتللللزاي رتحليللللق رتعاليلللل  الللللربام  واملن ملللل  وكلللل لً رتحليللللق  تللللاؤ  إمناؤيلللل   -61

مرللتدام  وقويلل . ويرللمهل الل ا الللنه  املت امللهل أيضللا  عمليلل  انسللتمملا(   حتليللهل واسللتخدااي أ للل  
 جهان املن م  والربام . التلييم والد(وف املرتفا ة من أجهل إ(شا  يو 

ويتلليح الل ا التلمليللمل التللوليفم اسللتنباط انسللتنتاجان ررللأن ثاثلل  جوا للب (ؤيرللي  إل ا(ة  -62
الربام ، واممل )أ( و   مفاايم الربام  الفملعيل   )ب( النتلاؤ  املتحللل  ملن خلال رلملام  العملهل 

 ا    ) ( يفعيهل الربام  الفملعي .
ؤكلللد التلييمللان ررللل هل وا للح أايللل  مللا الللو ملل كو( ملللن رتيمللا يتعلللق رو للل  املفللاايم، ي -63

أاداي و انن عمهل. ويالي التلييمان الدو( الفمليد ل و  تا    يعزيز ريئ  اقتصا ي  عاملي  
منصلف  مللن أجللهل التنميلل  املرللتدام ، عللل  النحلو اللل ي ي للمل( اإلعللملاب عنللة   مارتي يللا و  للريو . 
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إىل أن عملللهل  2030ا  خطللل  التنميللل  املرلللتدام  لعلللااي ويرلللري التلييملللان اللللل ان أجلللملو رعلللد اعتمللل
األو  تللا  يعللد ابلللغ األايلل  لننللاح الل   اخلطلل ، وإن كللان يتعللن انسللتمملا(    للمان انيرللاق 

 الوثيق م  أاداي التنمي  املرتدام  عرب كهل  انن العمهل.
  قللد سللاام   ورتيمللا للل  النتللاؤ  املتحلللل ، يت هللمل التلييمللان أن ينفيلل  الللربام  الفملعيلل -64

عد  من النتاؤ  املتوخاة علل  الصتلعد اللور  واإلقليملم والعلاملم. وملن أجلهل يعزيلز حتليلق النتلاؤ  
ملل  مضللم املن ملل  قللدما ،   للن أن ين للمل األما لل    الليللااي رللا يلللممل قللد( مللن ال شلليد    للواي  

ملت امللللل  رللللدن  مللللن هنتتلللل  البحللللو ، وزو ة رتعاليلللل  انيصللللانن والنرللللمل، وزو ة الللللنلتهت  الرب  يلللل  ا
 املرا(ي   عما  لتحليق  تاؤ  مرتدام . 

و  سياق يفعيهل الربام  الفملعيل ، ي حتديلد علد  ملن العواملهل الليت يلؤثمل علل  أ اء اللربام .  -65
ويتضمن ا   العوامهل اق الان للن مل   إعا ة يلوازن رلملام  العملهل ملن أجلهل حترلن التبلا ل املثململ 

و  تلللا ، وكللل لً حترلللن يلبيللل  التياجلللان أصلللحاب املصللللح    األو  تلللا ، علللرب (كلللاؤز عملللهل األ
وخاصللل  علللل  الصتلللعد الورنيللل ، (انلللا  رتلللوارتمل امللللوا(  اخلا(جللل  علللن امليزا يللل ، وحترلللن التنرللليق وأوجلللة 
التعاون عل  املرتو  الداخلم، والنهوض ابل هو( والرملاكان عل  املرلتو  اخللا(جم. وعلل  وجلة 

الللملاان إلصللاح األمللم املتحللدة، يلللزاي الن للمل   األرت للا( املتعلللل  ررللااان  اخلصللو ، و  الرللياق
 األو  تا   اخهل أترمل الربام  اللطملي  ل مم املتحدة وك لً   الطملاؤق املثل  للمرا(ك . 

 ويفيد األ ل  التلييمي  والد(وف امللدم    ا ا التلمليمل كأساف     األرت ا(  اخهل األما  .  -66
(، املتعللللللق رتنفيللللل  TD/B/WP/299/Add.1مل اململرتلللللق األول  للللل ا التلمليلللللمل التلللللوليفم )ويت هللللل -67

التوصيان، كيفي  مراا  التلييمان   يعزيز رملام  األو  تا  الفملعي . ويتطلب رعض التوصيان 
  عم الدول األعضاء، رطملق منها التربعان، من أجهل ينفي اا.

ام  الفملعيل ، ي حتديلد علد  ملن اللد(وف ررلأن وألضملاض الدو(ة التالي  من يلييمان الرب  -68
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 

ري كبلري   إرلا( النتلاؤ  المل يل  ل لهل رلمل م  رتملعلم ملن الضلملو(ي أيضلا  الن لمل   ج ( للدو  يغيل
عل  النحو ال ي يبللو(  اخلطل  الرب  يل  الرلنوي  )املعملورتل  أيضلا  لرلا( النتلاؤ  الرلنوي ( الليت حتلهل 

. ومل يعلد 2020حمهل اخلط  الرب  ي  لف ة الرنتن ل ما   العام  ل مم املتحدة اعتبا(ا  من علااي 
منطلللم للللرب م  الفملعللم أبسللمل    اخلطلل  الرب  يلل  الرللنوي ، عللل  النحللو انللاق لاجلل  إىل إرللا( 

املللللداي إىل  نللل  ينرللليق اللللربام  واللننللل  اخلامرللل     يويلللو(ق. رتهللل   األترلللمل سترللل هل   العلللا ة 
املعايري اليت يليلم ورتلا   ا مد  أاي  الرب م  ورتعاليتلة وأثلمل . ويعملهل أما ل  األو  تلا  علل   لمان 

مل النتاؤ  عل  مرلتو  الفلملوع   أجلاء األما ل ، ول لن املزيلد ملن األرت لا( ررلأن يصلميم و   أترت 
للل  رديللل  ي فلللهل وجللو  أ لللل  قويللل  يتعلللق هبللل   ا وا لللب    التليلليم سللليحتا  إىل حتديللد يلللدارري وهنت

 احلانن اليت مل يو   رتيها أترتمل للنتاؤ .
    


