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 موجز 
يتضمن ارا التقرير النتائج والتوصايات الرئيساية الال تلصاي رليناا جلناة السياساات         

اإلمنائية يف دورهتا السابعة عشرة  وتناولي اللجنة، يف ارم الادورة، املوايايا التالياةمل املساا لة     
كمسامهة منانا يف املناقشاات املتعلقاة باالساتعرا       2015تطة التنمية ملا بعد عا.  عن تنفير

؛ واالستعرا  الري جيري كل ثالث سنوات لفئاة  قال الدلادا     2015الوزاري السنوي لعا. 
منوا؛ ورصد الدلدا  قيد الرفا من قائماة  قال الدلادا  مناوا وتلا  الال رفاا امسناا مان القائماة؛           

ؤشر األصول الدشرية يف رطار املعايري املعتمدة يف حتديد  قل الدلادا  مناوا؛   واستعرا  ويدط م
 وتعزيز املساعدة اإلمنائية الرمسية لتنفير برنامج عمل اسطندول 

علا  اعتمااد  اادا  عاملياة للتنمياة       2015ويتوقف جناح تطاة التنمياة ملاا بعاد عاا.       
قياق النتاائج املرجاوة والت ايري الدناا        املستدامة وعل  تصميم نظاا. مساا لة م ام   ان مان حت     

ويند ي رشراك مجيا  صحاب املصلحة يف رطار املسا لة اارا  ويند اي رصاد التقاد. احنارز  او       
حتقيق األادا  املتفق علينا، ودراسة العقدات الال تعتار  التنفيار، وحتدياد النانج الناجحاة،       

الاال تعتاا  عااري فعالااة يف حتقيااق وماان ا اقتااراح ت اايريات ورجاارا ات تصااحيحية يف السياسااات 
األادا  املتفق علينا دوليا  وتقتضي املساا لة الفعالاة  يضاا حتديادا واياحا ملساؤولية التنفيار        
فيما بني الشركا ، ما القيا. يف ارا الصدد بتحديد عايات قابلة للقياس، وااي عاياات حتتاا     

عامليااة، ل ناانا  اجااة رىل     رىل دعمنااا باانظم معلومااات مناساادة  و ااادا  التنميااة املسااتدامة 
ت يَّف ما السياقات الوطنياة  والدلادا   اجاة  يضاا رىل    حتادد التزاماهتاا العاملياة بتنيئاة بيئاة          
مؤاتية للتنمية املستدامة يف مجيا   ا  العامل  فت يياف األاادا  العاملياة بتحويلانا رىل  اادا       

حتماااال املسااااؤولية وكفالااااة  وطنيااااة ي فاااال تااااول فاااارادى الاااادول زمااااا. األمااااور وييساااار    
 والشمولية  الشفافية
و جرت اللجنة االستعرا  الري جيري كل ثالث سانوات لقائماة  قال الدلادا  مناوا        

وتلصي رىل     ن وال مؤالة لرفا امسنا من القائمة للمرة الثانية عل  التوال، و وصي برفاا  
امسنا مان القائماة للمارة الثانياة      امسنا من القائمة  وتلصي  يضا رىل    كرييداس مؤالة لرفا

عل  التوال، ل نانا مل تاوب برفاا امسناا مان القائماة  وساتنظر اللجناة يف كرييدااس  اددا يف           
  2018اجلولة املقدلة من االستعرا  الاري جياري كال ثاالث سانوات، املقارر رجرامااا عاا.         

ي وبرينسااي  ليشاال وجاازر سااليما  وسااا  تااوم  -و ينئاار، سااتنظر  يضااا يف بوتااا  وتيمااور  
 2015ونيدال، الل تلصي رىل  هنا مؤالة لرفا امسنا من القائمة للمارة األوىل يف جولاة عاا.    

 من االستعرا  الري جيري كل ثالث سنوات 
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ويف رطار رصد الدلدا  قيد الرفا من فئة  قل الدلادا  مناوا وتلا  الال ر فعاي  مسامااا        
موا وملاااديف، اللاااتني رفعتاااا مااان القائماااة،  منااانا، استعرياااي اللجناااة التقاااد. اإلمناااائي لساااا 

االستوائية وفانواتو، ومها قيد الرفا  وقد واصالي سااموا وملاديف حتقياق تقاد. مطارد        وعينيا
يف  ااال التنميااة، ل ناانما مااا زالتااا يااعيفتني رزا  الصاادمات االقتصااادية والديئيااة  وال ظااي    

ول الدشاارية يف عينيااا  اللجنااة عااد. التااواز  بااني نصااي  الفاارد ماان الاادتل ومسااتوى األصاا       
االستوائية واعتماد الدلد بشدة عل  قطاع النفط  و عربي  يضا عن قلقناا رزا  اثثاار السالدية    

  وشااددت اللجنااة علاا   مهيااة     2015إلعصااار بااا. الااري ياارب فااانواتو يف آذار/مااارس   
 نا تشارك يف عملية الرصد الدلدا  قيد الرفا من القائمة وتل  الل ر فعي امساماا من

من االستعرا  الري جيري كل ثالث سانوات   2018ويف رطار التحضري جلولة عا.  
لقائمة  قل الدلدا  منوا،  عادت اللجنة النظر يف مؤشر األصول الدشرية  وقاررت رياافة نسادة    
الوفيااات النفاسااية رىل ااارا املؤشاار  وبنااا  علاا  ذلاا ، ساايتألف املؤشاار ماان  سااة مؤشاارات    

تصالة بالصاحة )النسادة املئوياة للسا ا  الارين يعاانو  مان نقا، الت رياة،           فرعية، ثالثة مننا م
ومعادل وفيااات األطفاال دو  ساان ا امساة، ونساادة الوفياات النفاسااية( و اا نفااس الااوز  يف      
املؤشر الفرعي للصاحة )ققادار السادس ل ال منانا(، واثناا  متصاال  باالتعليم )معادل اإلملاا.           

ل لاللتحاا  باملادارس الثانوياة( و ماا نفاس الاوز  يف املؤشار        بالقرا ة وال تابة واملعدل اإلمجا
الفرعي للتعليم )ققادار الرباا ل ال منانما(  وقاررت اللجناة  يضاا مواصالة النظار يف العناصار           
األترى للمؤشر، وباألت، مواصالة النظار يف رم انياة االستعاياة عان مؤشار نقا، الت رياة         

 بالتقز.، باعتدارم مقياسا لسو  الت رية 
و تريا، نظرت اللجنة يف مسائل متعلقة باثثاار املترتداة علا  املشاند اإلمناائي ملاا بعاد         
وياارورة حتسااني فاارب وصااول  قاال الدلاادا  منااوا رىل املساااعدة اإلمنائيااة الرمسيااة    2015عااا. 

ومصادر التمويل الدديلة  وشددت عل   مهية وفا  اجلنات املا اة بالتزاماهتاا هاام  قال الدلادا       
واعتمااد معاايري  فضال لتصصاي، املعوناة ساد  حتساني كفاا ة ماا تقدماة مان مسااعدة              منوا،

رمنائية رمسية  ومن  جل رتا ة تعاو  رمنائي ذي  ادا  مددة بدقة  ك ، اقتر اي اللجناة      
تقو. اجلنات املا ة بتصنيف  قل الدلدا  منوا يف  موعات تضم الدلدا  الل تعاا  مان عوائاق    

ة  و كادت  يضاا يارورة معاجلاة مساألة االعتمااد علا  املعوناة دو  ا اد مان           اي لية متشااس 
 تدفق املساعدة اإلمنائية الرمسية رىل تل  الدلدا  
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 [2015 يار/مايو  18]

 احنتويات
 الصفحة   الفصل

يوجة انتدااة املسائل الل تتطل  من اجمللس االقتصادي واالجتماعي اختاذ رجرا ات بشأهنا  و الل  - األول 
 ٧                                                     رلينا

 ٧                     املسائل الل تتطل  من اجمللس اختاذ رجرا ات بشأهنا - لف   
 8                              املسائل الل يوجة انتدام اجمللس رلينا -ا  اب  

 12                                      2015املسا لة لفترة ما بعد عا.  - الثا  
 12                                              مقدمة -  لف  
 13       لفية رىل  ادا  التنمية املستدامةاملضي قدمامل االنتقال من األادا  اإلمنائية لأل -ا  اب  
 15           2015العناصر األساسية للمسا لة الفعالة عن تطة التنمية ملا بعد عا.  -جيم   

 18                    االستعرا  الري جيري كل ثالث سنوات لقائمة  قل الدلدا  منوا - الثالث 
 18                                              مقدمة -  لف  
 19                            منوااملعايري املستصدمة يف حتديد  قل الدلدا -ا  اب  

 2٧                      رصد الدلدا  قيد الرفا من القائمة وتل  الل رفا امسنا مننا - الرابا 
 2٧                                              مقدمة - لف   
 2٧                       رصد التقد. اإلمنائي للدلدا  قيد الرفا من القائمة -ا  اب  
 29                    رصد التقد. اإلمنائي للدلدا  الل ر فا امسنا من القائمة -جيم   
 30                                       لدا تعزيز رصد الد - دال  
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 31                                        يدط مؤشر األصول الدشرية - ا امس 
 31                                               مقدمة -  لف  
 31                                     مؤشر األصول الدشرية -ا  اب  

دور املساعدة اإلمنائية الرمسية يف املشند اجلديد لتمويل التنميةمل كيف   ن    تسنم يف برنامج  - السادس 
 34       2015 فترة ما بعد عا. يف 2020-2011عمل اسطندول لصاحل  قل الدلدا  منوا للعقد 

 34                                              مقدمة -  لف  
 34                                  املشند املت ري لتمويل التنمية - ا اب  
 35                  ا اجة رىل زيادة التعاو  اإلمنائيمل حتسني ختصي، املعونة - جيم  
حتسني القدرة التحويلية للمعونةمل املوا مة بني اال تياجات وطرائق التعاو  ودعم توفري  - دال  

 3٧                         العامة الدولية ذات الطابا االستراتيجي املنافا
 38                         معاجلة مسألة تنسيق املعونة واالعتماد علينا - اا   

 40                                 عمال جلنة السياسات اإلمنائية يف املستقدل - السابا 
 41                                                تنظيم الدورة - الثامن 

  املرفقات
 42                                              قائمة املشاركني -األول  
 44                                               جدول األعمال -الثا   
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 الفصل األول
املسائل الل تتطل  من اجمللس االقتصادي واالجتمااعي اختااذ رجارا ات      

 بشأهنا  و الل يوجة انتدااة رلينا
 

 املسائل الل تتطل  من اجمللس اختاذ رجرا ات بشأهنا - لف  
 

 2015املسا لة لفترة ما بعد عا.   
املقارر عقادم يف    2015مية ملاا بعاد عاا.    يف مؤمتر قمة األمم املتحدة العتماد تطة التن - 1

، ستع  الدول األعضا  عن رميتنا املتفاق عليناا للتنمياة املساتدامة لفتارة      2015 يلول/سدتم  
   وتوصي اللجنة بأ  ينظر اجمللس يف اختاذ اإلجرا ات التاليةمل2015ما بعد عا. 
اهتاااا الوطنياااة    يااادعو الااادول األعضاااا  يف األمااام املتحااادة رىل رعاااداد التزام  ) ( 

بتحقيااق  ااادا  التنميااة املسااتدامة واإلعااال  عناانا، وت ييااف ال ايااات املنشااودة مااا سااياقنا      
الااوطإ، ورساام السياسااات املالئمااة لدلااوي تلاا  ال ايااات علاا  الصااعيد الااوطإ، واإلساانا. يف 

 حتقيقنا عل  الصعيد العاملي؛
ستدامة رىل تركياز متابعتاة      يدعو املنتدى السياسي الرفيا املستوى للتنمية امل )ب( 

واستعراية للتقد. احنرز يف الوفا  بالتزامات التنمية املساتدامة علا  الشاراكة العاملياة مان  جال       
ماان  ااادا  التنميااة املسااتدامة(، الالزمااة لاادعم الوفااا  بتلاا       1٧التنميااة املسااتدامة )ا ااد   

 االلتزامات؛
تيساري رجارا  استعراياات  قارا          يوعز رىل اللجا  اإلقليمية لألمم املتحادة  ) ( 

،  يااث ت ااو  ااارم االستعرايااات مفتو ااة  2015رقليميااة بشااأ  تنفياار تطااة مااا بعااد عااا.   
 وشاملة للجميا وقائمة عل  املشاركة؛

   يشجا مجيا املنظمات الدولية املتعددة األطرا  علا  دعام رطاار املساا لة      )د( 
  2015 طة ما بعد عا. 

 
 كل ثالث سنوات لقائمة  قل الدلدا  منوًااالستعرا  الري جيري   

 وصي اللجنة اجمللس االقتصادي واالجتماعي برفا اسم  ن وال من قائمة  قال الدلادا     - 2
،  شاارت اللجناة علا  اجمللاس     6٧/221و  59/209منوا  ومتشيا ماا قاراري اجلمعياة العاماة     

بتادابري ملموساة لتسانيل انتقا اا     بإعادة التأكيد عل   مهية الشاركا  يف التنمياة يف دعام  ن اوال     
 انتقاال سلسا 
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 رصد الدلدا  قيد الرفا من قائمة  قل الدلدا  منوا وتل  الل ر فعي مننا  
وجناااي اللجناااة انتداااام اجمللاااس رىل األ  اااا. ذات الصااالة مااان قااارار اجلمعياااة العاماااة  - 3
ين القارارين    ويامانا لتنفيار اار   2014/9وقرار اجمللس االقتصاادي واالجتمااعي    221/6٧

قزياد ماان ال فااا ة،  وصااي اللجناة بااأ  يطلاا  اجمللااس مشااركة  مانااات اللجااا  اإلقليميااة يف    
رصااد الدلاادا  قيااد الرفااا ماان القائمااة وتلاا  الاال ر فعااي مناانا، وفقااا للمداااد  التوجينيااة الاال  

  2013ويعتنا اللجنة و قراا اجمللس يف عا. 
 

 رلينااملسائل الل يوجة انتدام اجمللس  -با   
 2015املسا لة لفترة ما بعد عا.   

علاا  اعتماااد  ااادا  عامليااة للتنميااة  2015يتوقااف جناااح تطااة التنميااة ملااا بعااد عااا.   - 4
املستدامة وعلا  تصاميم نظاا. مساا لة م ام، يتضامن  اوافز قوياة علا  الوفاا  بااللتزاماات             

دة واملنظمات الدولياة  ويند ي رشراك مجيا  صحاب املصلحة )ا  ومات ومنظومة األمم املتح
األترى ومنظمات اجملتما املد  والقطاع ا ااب( يف رطاار املساا لة، ويند اي رصاد رجناازاهتم       
عل  الصعيد العاملي  ويف  ني     ادا  التنمية املساتدامة ت تساي طابعاا عاملياا، فاإ  الدلادا        

الفاارب ا اصااة ب اال  اجااة رىل ت ييفنااا مااا السااياقات الوطنيااة، آتاارة يف اعتداراااا القيااود و 
مناانا  ويتطلاا  ااارا األماار عمليااة تشاااور د قراطيااة تشااارك فينااا ال ملانااات الوطنيااة واجملتمااا  
املد   والدلدا   اجة  يضا رىل    حتدد التزاماهتا العاملية بتنيئة بيئة مؤاتية للتنمية املساتدامة يف  

عاياات وطنياة ي فال تاول فارادى       مجيا   ا  العاامل  فت يياف األاادا  العاملياة بتحويلانا رىل     
الاادول زمااا. األمااور وييساار حتماال مجيااا  صااحاب املصاالحة ملسااؤولياهتم  مااا. املااواطنني و مااا. 
اجملتمااا العاااملي  و  لاان ذلاا   يضااا رطااار املسااا لة ماان    ي ااو  مدنيااا علاا  التشاااور مااا           

 املستفيدين و   ي و  شفافا وشامال للجميا وقائما عل  املشاركة 
 

 ستعرا  الري جيري كل ثالث سنوات لقائمة  قل الدلدا  منوًااال  
تلصي اللجنة رىل    كرييداس اساتوفي معاايري رفاا امسناا مان فئاة  قال الدلادا  مناوا           - 5

للماارة الثانيااة علاا  التااوال  عااري    اللجنااة  رجااأت اختاااذ قاارار بالتوصااية برفااا اساام الدلااد ماان  
را  الري جيري كل ثاالث سانوات، املقارر رجرامااا عاا.      القائمة رىل اجلولة املقدلة من االستع

  ف رييداس اي  كثر بلدا  الفئة عرية لألتطار، واناك  يضا شاواعل مرتدطاة بارل     2018
فيما يتعلق باستدامة مستوى دتلانا ا اال  ويف اارا الصادد، طلداي اللجناة رىل ماؤمتر األمام         

جزات املتعلقااة قااواطن يااعف ااارا الدلااد،  املتحاادة للتجااارة والتنميااة )األون تاااد( حتااديث املااو 
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وطلدي رىل ردارة الشؤو  االقتصادية واالجتماعية حتاديث تقيايم األثار الاري  عدتاة عان الدلاد        
 من االستعرا  الري جيري كل ثالث سنوات  2018قدل جولة عا. 

ليشااال وجااازر ساااليما  وساااا  تاااومي    -وتلصاااي اللجناااة رىل    بوتاااا  وتيماااور   - 6
دااال اسااتوفي معاايري الرفااا ماان القائمااة للمارة األوىل  وسااي نظر يف رم انيااة رفااا   وبرينساي  وني 

 مسا  ارم الدلدا  من قائمة  قل الدلدا  منوا يف اجلولة املقدلة من االساتعرا  الاري جياري كال     
ثالث سنوات  وطلدي اللجنة رىل األون تاد رعداد موجزات عن مواطن الضعف ا اصة سارم  

ة الشااؤو  االقتصااادية واالجتماعيااة رعااداد تقييمااات  ثاار تاصااة سااا، وذلاا    الدلاادا  ورىل ردار
 من االستعرا  الري جيري كل ثالث سنوات  2018لينظر فينا يف جولة عا. 

وال ظااي اللجنااة    ارتفاااع مسااتويات الاادتل واألصااول الدشاارية يف العديااد ماان        - ٧
دا متزايادا مان اارم الدلادا  علا       الدلدا  الال تنادر  يامن فئاة  قال الدلادا  مناوا يعاإ    عاد         

وش  استيفا  شروط الرفا من ارم الفئاة  ويف نفاس الوقاي، فاإ  الضاعف االقتصاادي، وال       
ساايما الضااعف رزا  ت ااري املناااال، مااا زاال ماان الشااواعل اجلديااة  وبالنساادة لاادع  الدلاادا ، فااإ  

ملنااال و وجاة الضاعف    ا تمال فقدا  رم انية ا صول عل  الدعم املال الالز. للتصدي لات ري ا 
االقتصادي قد ش ل عقدة رئيساية  ماا. رم انياة رفاا امسناا مان فئاة  قال الدلادا  مناوا  وانااك            
 اجااة ملحااة رىل ويااا وتنفياار رطااار للاادعم الاادول للدلاادا  املتااأثرة باات ري املناااال وعااريم ماان     

 الصدمات الديئية واالقتصادية 
 

  ر فعي مننارصد الدلدا  قيد الرفا من القائمة وتل  الل  
استعريااي اللجنااة التقااد. اإلمنااائي احناارز يف عينيااا االسااتوائية وفااانواتو، املقاارر رفااا      - 8

، 201٧وكاانو  األول/ ديسام     201٧امسينما من قائمة  قل الدلدا  منوا يف  زيرا /يونياة  
  علاا  التااوال  وتلصااي اللجنااة رىل    عينيااا االسااتوائية مااا زالااي تعتمااد بدرجااة كاادرية علاا  

قطااع ا ياادروكربونات ولاادينا تفااوت كاادري بااني املساتوى العااال لنصااي  الفارد ماان الاادتل     
واخنفااا  مسااتوى مؤشااار األصااول الدشااارية  و شااارت اللجناااة علاا  الدلاااد بويااا وتنفيااار       
اسااتراتيجية انتقاليااة للتنويااا االقتصااادي وبتحسااني املؤشاار  وتلصااي اللجنااة رىل    فااانواتو      

يق مناو مطارد يف الادتل وحتسان يف مساتوى  صاو ا الدشارية         حتق 2014واصلي تالل عا. 
عري    اللجنة ال ظي بقلق العواق  املدمرة إلعصار باا.، الاري يارب الدلاد يف آذار/ماارس      

 ، مما يثري الش  يف آفا  التنمية يف األجل القري  2015
مسامهاا مان   واستعريي اللجنة  يضا التقد. اإلمناائي يف سااموا وملاديف، اللاتني رفاا ا      - 9

قائمااة  قاال الدلاادا  منااوا  وال ظااي    كااال الدلاادين قااد واصااال ر ااراز تقااد. مطاارد يف  ااال    
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التنمية، بالرعم من  هنما ما زاال يعيفني رزا  الصادمات االقتصاادية والديئياة، كماا يتضا  مان       
 تالل الدرجة العالية الل  صال علينا يف مؤشر الضعف االقتصادي 

، وت ارر تأكياد  مهياة مشااركة الدلادا  قياد الرفاا        6٧/221 القارار  وتشري اللجنة رىل - 10
من القائمة وتل  الل ر فعي  مساماا مننا يف عملية الرصاد ل فالاة ردرا  املنظاور القطاري يف     

 تقارير الرصد 
 

 يدط مؤشر األصول الدشرية  
شاار يف واصاالي اللجنااة استعراياانا ملؤشاار األصااول الدشاارية  وقااررت    يتضاامن املؤ - 11

اجلااوالت املقدلااة ماان االسااتعرا  الااري جيااري كاال ثااالث ساانوات معاادال للوفيااات النفاسااية    
لتحديد العراقيل ا ي لية املاثلة  ما. التنمية املستدامة عل   و  فضل  وستواصال اللجناة النظار    
يف العناصاار األتاارى امل ونااة  اارا املؤشاار، وال ساايما لالستعايااة عاان مؤشاار نقاا، الت ريااة       

 ز.، باعتدارم مقياسا لسو  الت رية بالتق
 

 اساااتعرا  منتصاااف املااادة ل ناااامج عمااال اساااطندول لصااااحل  قااال الدلااادا  مناااوًا للعقاااد    
2011-2020 

ال ظي اللجنة وجود فجاوات كادرية يف الوفاا  بالتزاماات املسااعدة اإلمنائياة الرمسياة         - 12
أ  فعالياة املعوناات  و قارت الادور     هام  قل الدلدا  منوا ويف االلتزا. قداد  رعاال  بااريس بشا   

احنوري الري تضطلا بة املساعدة اإلمنائية الرمسياة يف تنمياة  قال الدلادا  مناوا، ولارل  كاررت        
تأكيد  مهية الوفا  بالتزامات املساعدة اإلمنائية الرمسية، الل يند ي    تستفيد منانا الدلادا  الال    

ا يف ذل  شأ  الدلادا  الال ااي بصادد ا ارو  مان       تندر   اليا يف فئة  قل الدلدا  منوا، شأهن
ارم الفئة  ويند اي للجناات املا اة    تراعاي، يف ختصاي، املسااعدة اإلمنائياة الرمسياة رىل  قال          
الدلاادا  منااوا والدلاادا  الاال ر فعااي  مساماااا ماان ااارم الفئااة، تداااين اال تياجااات داتاال ااارم       

مصادر التمويل األترى وتعدئة املاوارد احنلياة   اجملموعة وتفاوت قدرة الدلدا  عل  الوصول رىل 
من  جل التنمية  و وصي اللجنة كرل  بأ  ت او  زياادة تادفقات املسااعدة اإلمنائياة الرمسياة       
مصحوبة بتعزيز آليات التعااو  الضاري  الادول يف التصادي ملشا لة تادفقات رموس األماوال        

 عري املشروعة 
   ي و  منفصال عن املساعدة اإلمنائياة الرمسياة العادياة     ويند ي للتمويل املتعلق باملناال - 13

وم مااال  ااا  فأقاال الدلاادا  منااوا والدلاادا  قيااد الرفااا ماان ااارم الفئااة، وكاارل  الدلاادا  الناميااة  
األترى، تعا  من يعف شديد رزا  ت ري املناال وعريم من الصدمات الديئية  و وصاي اللجناة   
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صي، املوارد اجلديادة مان التمويال املتعلاق باملنااال،      باستصدا. مؤشر الضعف االقتصادي يف خت
ب   النظر عما رذا كاني الدلدا  تستويف املعايري املطلوبة لتصنيفنا يمن فئة  قل الدلادا  مناوا   

، 6٧/221 . ال  ومن شأ  ارم التوصية  يضاا    تزياد يف تعزياز تنفيار قارار اجلمعياة العاماة        
رىل    تأتاار يف اعتداراااا املؤشاارات ا اصااة بأقاال    الااري دعااي فيااة اجلمعيااة اجلنااات املا ااة  

 الدلدا  منوا بوصفنا جز ا من املعايري الل تستصدمنا يف ختصي، املساعدة اإلمنائية الرمسية 
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 الفصل الثا 
 2015املسا لة لفترة ما بعد عا.   

 
 مقدمة -  لف 

معاامل العاماة احنتملاة  طاة     يف األعوا. القليلاة املاياية،  ولاي اللجناة ااتماماا كادريا لل       - 14
  وبينماا كانااي الاادول األعضااا  تنظاار يف العناصاار  2015األمام املتحاادة للتنميااة ملااا بعااد عااا.  

الرئيسية لتل  ا طة، قد. الفريق العامل املفتوح بااب العضاوية التاابا للجمعياة العاماة واملعاإ       
نميااة املسااتدامة يف عااا.   ااادفا ماان  ااادا  الت   1٧بأااادا  التنميااة املسااتدامة اقترا ااا بشااأ     

  وعل  الرعم من يرورة التوصل رىل توافق يف اثرا  بشأ  األاادا  العاملياة لتحقياق    2014
الرمية املتفق علينا لعاامل ال اد، فاإ  اارا االتفاا  ال ي فال اعتمااد وتنفيار السياساات الالزماة           

التقاد. احنارز    لتحقيق ارم األاادا   وجيا  كارل  وياا آلياة قوياة للرصاد واملساا لة لتتداا         
ومسااا لة الاادول وشااركائنا )املنظمااات املتعااددة األطاارا  ومنظمااات اجملتمااا املااد  وقطاااع    

 األعمال واملؤسسات ا اصة( عن التزاماهتا رزا  املواطنني واجملتما الدول 
وينطوي مفنو. املسا لة عل  ثالثة  بعاد رئيسية، ايمل االلتازا. الاري يقاا علا  عااتق       - 15

ا  ااوميني لتقاادل معلومااات عاان اإلجاارا ات الاال يتصااروهنا وتفساارياا )املسااا لة(؛    املااويفني
وحتديد وايا  للمساؤوليات؛ واإلنفااذ مان تاالل التندياد باختااذ رجارا ات تأديدياة  وهتاد            
املساااا لة رىل ررساااا  الشااافافية  وااااي تعتماااد علااا  نشااار املعلوماااات ورنشاااا  آلياااات مالئماااة  

 والرقابة  للرصد
ارا املفنو. منما يف نظم ا وكماة علا  الصاعيد الاوطإ، ل ان يصاع  تنفيارم        ويعد  - 16

،  ياث االلتزاماات   2015عل  الصعيد العاملي، وال سيما يف سيا  تطة التنمياة ملاا بعاد عاا.     
طوعية رىل  د بعيد  و  ان وياا  اوافز لغباالي عان اإلجارا ات املتصارة، بينماا يدادو مان           

تندياد بفار  تادابري عقابياة لايس تياارا مم ناا  ويتمثال   اد          الواي     اإلنفاذ من تاالل ال 
التعقيدات األترى يف    التزامات من قديل ويا  د للفقر املدقا وحترير اجلنس الدشري مان  

، ألناة ال   ان عازو املساؤولية بسانولة رىل جناة وا ادة         “واجدات عاري كاملاة  ”الفاقة، اي 
وباإليافة رىل ذل ، فإ  درجاة التارابط القاائم     ويصع  حتديد املسؤولية عل  الصعيد الدول 

يف االقتصاااد العاااملي يعااإ    اإلجاارا ات املتصاارة علاا  الصااعيد الااوطإ مل تعااد كافيااة لضااما   
 حتقيق النتائج املتفق علينا 

وعل  الرعم من    ارم االلتزامات الطوعياة عاري كاملاة، فإهناا ملزماة  تالقياًا، رذ ر         - 1٧
مااا. الشااعوب الاال تقااد.  ااا ااارم االلتزامااات  كمااا  هنااا مسااؤولة  مااا.   ا  ومااات مسااؤولة  
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)املاااوارد املالياااة  ‘‘ وساااائل التنفيااار ’’بعضااانا بعضاااا باعتدارااااا جناااات مقدماااة ومتلقياااة لاااا     
 والت نولوجيا وا  ات( وميسرة لديئة مواتية لتنفير ا طة 

ينا باعتداراا عملية تسانم  و  ن حتديد آلية مسا لة متينة وريفا  الطابا املؤسسي عل - 18
  وتاؤدي  يضاا رىل حتساني    2015يف تنفير االلتزامات السياسية الل ساتقد. يف  يلول/سادتم    

ويا السياسات وختصي، املاوارد الالزماة لتنفيار اارم االلتزاماات  ولارل  يند اي    تشامل         
  ويند اي مان تاالل    “مسا لة عن النتائج والت يري الدناا  ”آلية  2015تطة التنمية ملا بعد عا. 

ارم اثلية رصد التقد. احنرز  و حتقيق األادا  املتفق علينا، ودراساة العقداات الال تعتار      
التنفياار، وحتديااد الناانج الناجحااة، وتقاادل التوجيااة بشااأ  الت اايريات واإلجاارا ات التصااحيحية   

 للسياسات الل تعت  عري فعالة يف حتقيق األادا  املتفق علينا دوليا 
 

 املضي قدمامل االنتقال من األادا  اإلمنائية لأللفية رىل  ادا  التنمية املستدامة -ا  ب 
بالنساادة لألااادا  اإلمنائيااة لأللفيااة،   ااددت بعاا  جواناا  حتماال املسااؤولية عاان          - 19

التعنادات الااواردة يف رعااال  األلفياة  و  ااددت عايااات قابلااة للقيااس، وقامااي منظومااة األماام    
لوكاالت املتصصصة األترى، بإعداد قاعدة بياناات ر صاائية لادعم رطاار     املتحدة، بدعم من ا

الرصد وبد ت العمل سا  ويشمل ارا اإلطار  يضا عدة تقارير مر لية ونظاما لتقادل عارو    
قطريااااة طوعيااااة يف ساااايا  االستعرايااااات الوزاريااااة الساااانوية برعايااااة اجمللااااس االقتصااااادي   

ا رزا  ااارا اإلطااار، كمااا جاارى حتليلااة يف تقااارير  واالجتماااعي  رال     ااة شااعورا بعااد. الرياا 
 سابقة قدمتنا اللجنة 

وب ية معاجلة ارم الشواعل، من األمهياة ق اا  اإلقارار باأ   اادا  التنمياة املساتدامة         - 20
 ادا  عاملية، ل ن يند ي ل ل بلد    ي يف األادا  وفاق ساياقة الاوطإ بطريقاة د قراطياة      

مناانا علاا  وجااة ا صااوب رجاارا  مشاااورات مااا ال ملانااات   وشاااملة للجميااا، وذلاا  بساادل 
الوطنية واجملتما املد   ويند ي للدلدا     تصمم وتقد. تقارير بشاأ  السياساات املالئماة الال     
ستنفراا من  جل حتقيق ارم األادا  علا  الصاعيد الاوطإ، وبشاأ  السادل الال ستسانم يف        

 تيسااري تااول فاارادى الاادول زمااا. األمااور،  حتقيقنااا علاا  الصااعيد العاااملي  وساايؤدي ذلاا  رىل 
وحتديااد املسااؤولية قزيااد ماان الويااوح، وحتسااني الشاافافية، واإلساانا. يف التوصاال رىل نظااا.       

 مسا لة  كثر كفا ة يند  رىل ر داث ت يري حتويلي 
 2015وباإليافة رىل ذل ، يند ي عند ويا رطار املسا لة  طة التنمياة ملاا بعاد عاا.      - 21

ا اد  بناا  علا  آلياات املساا لة القائماة، وتعزيزااا عناد اللازو.، ودعام آلياات                يتم ويا
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جديدة عند االقتضا   كما تادعو ا اجاة رىل تعزياز رواباط فعالاة ومتساقة باني يتلاف آلياات          
 املسا لة عل  الصعيد احنلي والوطإ واإلقليمي والعاملي 

يعااد  ماارًا بااالة األمهيااة ملمارسااة وعلا  الاارعم ماان    وجااود نظااا. بيانااات موثاو  بااة    - 22
املسا لة، فإنة يند ي التأكياد علا     املؤشارات هتاد  رىل املسااعدة علا  رصاد التقاد. احنارز          
 ااو حتقيااق األااادا  وياارورة اسااتصدامنا باااالقترا  مااا التحلاايالت النوعيااة للتقااد. احناارز       

ياة و وجاة عاد. املسااواة الال      والتحديات املاثلة والقيود القائمة  وسيتم هتماي  ا وكماة العامل  
متيز النظا. االقتصادي العاملي يف املناقشاات اإلمنائياة الدولياة رذا كاناي ا طاة تساتند فقاط رىل        
عايات ومؤشرات كمية  لارل  فاإ  االعتمااد املفارط علا  املؤشارات كإطاار للمساا لة لايس          

 عري كا  فحس ، بل رنة سيشوم األولويات اإلمنائية الدولية 
 

 2015اد  املسا لة الفعالة عن تطة التنمية ملا بعد عا. مد  
للت ل  عل  االتتالالت الل تعو  عملية التعاو  اإلمنائي يف حتقياق النتاائج املرجاوة،     - 23

رىل بضاعة   2015توصي اللجنة باأ  يساتند رصاالح رطاار املساا لة  طاة التنمياة ملاا بعاد عاا.           
  مداد   ساسية، عل  النحو املدني  دنام

يند ي معاجلة القضايا املطرو ة عل   دىن املستويات املم ناة  ونظارا للادور     - التدعية - 24
، واالفتقااار رىل 2015احنااوري الااري سااتقو. بااة الدلاادا  يف تنفياار تطااة التنميااة ملااا بعااد عااا.   

، املسا لة األفقية عل  الصعيد الادول، يند اي رقاماة صاالت قوياة رزا  ممارساة املساا لة الوطنياة        
بدعم نشط جدا من املسا لة االجتماعية الدولياة والوطنياة  ويعاد رباط ال ملاناات الوطنياة ماا        
املسااا لة االجتماعيااة الدوليااة  ماارًا  ساساايا، ألهنااا اااي املؤسسااات الرمسيااة امل لفااة قسااا لة           

 ا  ومات بشأ  االلتزامات الدولية 
رميااة مشااتركة متفااق علينااا   2015سااتع س تطااة التنميااة ملااا بعااد عااا.    - العامليااة - 25

ملسااتقدل العااامل  وتتطلاا  ماان مجيااا ا  ومااات وشااركائنا يف التنميااة باارل جنااود هتااد  رىل  
جعل تل  الرمية  قيقة واقعاة  وجيا     تانع س اارم العاملياة  يضاا يف نظاا. املساا لة  طاة          

  ، والسيما عند تصميم برامج املسا لة جلميا املعنيني2015التنمية ملا بعد عا. 
 اااال واسااعا  2015يند ااي    تتاي  تطااة التنميااة ملاا بعااد عاا.     - تاول زمااا. األماور   - 26

لرساام السياسااات الوطنيااة وتيسااري ت ييااف األااادا  مااا الظاارو  احنليااة، علاا  النحااو املاادني   
 عالم  وي فل ارا العنصر الدالة األمهية تول فرادى الدول زما. األماور يف تنفيار ا طاة علا      

 وطإ ويوفر  وافز للمسا لة   الصعيد ال
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يتطل  ذل  بنا  نظا.  قيقي تعزز عناصرم بعضنا بعضا يف رطار آلياات   - االتسا  - 2٧
املسا لة القائمة ورقامة روابط و وجة ت امل فيما بيننا لتفاادي عاد. االتساا  واالزدواجياة يف     

 اجلنود املدرولة 
 وكمااة العامليااة اجملتمااا العاااملي   جياا     متثاال مؤسسااات ا  - الشاامولية والشاافافية  - 28

بأسرم وختضا للمسا لة  مامة؛ وعالوة علا  ذلا ، جيا     ت او  رجارا ات اختااذ القارارات        
د قراطيااة وشاافافة وشاااملة للجميااا  ويف عياااب ااارم ا صااائ،، فإهنااا سااتفتقر رىل الشاارعية    

تأصال يف ماوازين   العاملية وست و  فعاليتانا موياا تساامل  وجيا  معاجلاة  وجاة االتاتالل امل       
القوى لتحقيق مسا لة فعالة  فقية وشفافة  ويتطل  اارا األمار صاوتا  قاوى للدلادا  الشاري ة       
من  جل الت ل  عل   وجة ا لل يف عالقات املعونة، ودرجة  عل  من مراقداة التزاماات مجياا    

 الدلدا  بواسطة  مانات مستقلة، ومناقشات سياسية رفيعة املستوى   
ر  يارورة    تتاوفر جلمياا مناصا  السالطة       - ات املوجنة لتحقيق النتاائج االلتزام - 29

واجدات ومعايري  دا  مددة بويوح، قا   لن من تقييم سلوكنا بش ل موياوعي وشافا ،   
 شرط  ساسي سوا  لتحمل املسؤولية  و للحوافز الرامية رىل حتقيق االمتثال 

 
 2015ن تطة التنمية ملا بعد عا. العناصر األساسية للمسا لة الفعالة ع -جيم  

 وصي اللجنة بضارورة    يشامل رطاار الرصاد واملساا لة املعادل واملعازز اساتنادا رىل          - 30
 املداد  الوارد بياهنا  عالم، العناصر األساسية املدينة  دنام 

 وال، يند اااي    ي اااو  عملياااة قائماااة علااا  التشااااور ماااا املساااتفيدين وتعتماااد علااا    - 31
الواسااا ثليااات املسااا لة الوطنيااة  ويند ااي    ت ااو  ال ملانااات يف صااميم عمليااة     االسااتصدا. 

  ويند ي    تشمل عمليات املتابعة الوطنية  يضا ا  وماات احنلياة   2015املسا لة ملا بعد عا. 
واإلقليمية  وعل  الصعيد الدول، يند ي    خيضا املساتوى اإلقليماي مان املساا لة الساتعرا       

ذل  من  ش ال املسا لة األفقية  ا تلتقي العمليات الوطنية واإلقليمية اارم عناد    األقرا  وعري
املنتاادى السياسااي الرفيااا املسااتوى املعااإ بالتنميااة املسااتدامة، املنشااأ بقاارار ماان اجلمعيااة العامااة   

 لتوفري قيادة سياسية واستعرا  تنفير االلتزامات املتعلقة بالتنمية املستدامة 
و ا اجااة رىل ويااا آليااة رصااد قويااة علاا  الصااعيدين اإلقليمااي والعاااملي     ثانيااا، تاادع - 32

ويند ي    ي و  للرصد مستوى معني من االساتقاللية لضاما  الهاااة، ويند اي    ت لاف باة       
  مانات املنظمات اإلقليمية واملتعددة األطرا  ذات الصلة 
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ال الدياة العظما  مان     ثالثا، مان الضاروري وياا نظاا. معلوماات م ام  فدالنسادة رىل        - 33
ال ايااات الاال تناادر  يف رطااار األااادا  اإلمنائيااة املسااتدامة، ال تتااوفر  اليااا معلومااات دقيقااة    
وموثوقة ويف  يننا عن عدد كدري من الدلدا  النامية، قا يف ذل  معظم بلدا  فئة  قال الدلادا    

ار بيانااات  ساسااية عاان منااوا  وااارا يعااإ    تعزيااز القاادرات اإل صااائية للدلاادا  الناميااة إلصااد
  وا ا االقتصادية واالجتماعية والديئية يند ي    ت و  لة األسدقية عل  ويا نظا. معلوماات  

  كثر تطورا 
رابعا، يند ي    يص  الرصد يف  ول بعد مان  بعااد املساا لة، وااو حتمال املساؤولية         - 34

اتة الوزارياة السانوية  ثناا  اجلاز      ويند ي للمنتدى السياسي الرفيا املستوى، قا يف ذل  اجتماع
الرفيا املستوى للمجلس االقتصادي واالجتماعي، وملنتادى التعااو  اإلمناائي التاابا للمجلاس،      

للح وماااات ملناقشاااة  “املقااار املؤسساااي”فيماااا يتعلاااق قوياااوع التعااااو  اإلمناااائي،    ياااوفرا 
 نا التقييمات املقدمة يف يتلف تقارير الرصد والتوصيات املندثقة عن

، ساي و  مان الضاروري    يضاطلا     2015ونظرًا لتعقد ا طة اإلمنائية ملاا بعاد عاا.     - 35
اجمللس االقتصاادي واالجتمااعي باملتابعاة السانوية لعملياة املساا لة، ماا التركياز علا  موايايا           
مددة ورباراز األبعااد الثالثاة للتنمياة املساتدامة  ويند اي تطدياق التركياز املوايايعي نفساة علا             

للمتابعاة   [اجلنااز الرئيساي  ]’’ملشاورات اإلقليمية  ويف ارا الصدد، يساتطيا اجمللاس باعتداارم    ا
املت املة واملنسقة للوثائق ا تامية جلميا املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة الل تعقاداا األمام   

باالياطالع  (    ي لف ايئاتة الفرعية الرئيسية 6٧/203)انظر قرار اجلمعية العامة ‘‘ املتحدة
قسؤوليات مددة ملتابعة  ادا  رمنائية معينة عن كثا ، وااي مساؤوليات يند اي ردماجناا يف      
رطار عملية متابعة نتائج املؤمترات العاملية ومؤمترات القمة الل تنادر  يامن نطاا  اتتصااب     

 ارم ا يئات 
ويند ااي  تامساا، يند اي للمنظومااة    تساتصد. استعرايااات  قارا  مان نااوع يتلاف        - 36

رجاارا  استعرايااات األقاارا  ااارم يف ساايا  ياارى فيااة الشااركا   نفساانم علاا  قااد. املساااواة،     
وبالتااال هناا  األطاار الاال تع ااس اتااتالل مااوازين القااوة يف العالقااات بااني اجلنااات املا ااة       
واجلنات املتلقية  ويند ي    تش ل العمليات اإلقليمياة، الال تيساراا األماناات العاماة للجاا        

قليمية ومنظمة التعاو  والتنمية يف امليدا  االقتصادي يف  الة الدلدا  املتقدمة النمو، اإلطاار  اإل
املؤسسااي األساسااي  اارم العمليااات  و  اان  يضااا اسااتصدا. عمليااات اسااتعرا  األقاارا  مااا   

  نواع  ترى من الشركا  رىل جان  ا  ومات )انظر  دنام( 
املتدادلة يف التعااو  اإلمناائي، وعلا  نطاا   وساا، يف       سادسًا، يند ي استصدا. املسا لة - 3٧

الشااراكة العامليااة ماان  جاال التنميااة  وال تقتصاار تطااة التنميااة علاا  التعاااو  الااتقإ والتاادفقات   
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للتنمياة  ويند ااي ردرا    “بيئاة مواتيااة ”املالياة، بال تشاامل  يضاا القواعااد الال يند اي    ت فاال      
بإشارا  األماناة العاماة ل فالاة ا يااد يف ياو  اتاتالل        الدعدين يف نظاا. املساا لة اجلدياد     كال

موازين القاوة  وعاالوة علا  ذلا ، يند اي النظار يف مساألة الوفاا  بااللتزاماات املتعلقاة بتعزياز            
ماان  ااادا  التنميااة املسااتدامة( يف   1٧الشااراكة العامليااة ماان  جاال التنميااة املسااتدامة )ا ااد    

سااتوى الاال تعقااد كاال  ربااا ساانوات، وذلاا  علاا    االجتماعااات الساانوية للمنتاادى الرفيااا امل 
مستوى رمسا  الدول  ويند اي    تتضامن األاادا  الرئيساية ملاؤمترات القماة تلا  النظار يف         
اإلجرا ات اجلديدة الل يند ي اختاذاا لتسريا عناصر ا طة الل تتقد. بدط ، وتارليل ماا ينظار    

   رلية عل   نة عقدات قد تسد  الدط  يف ر راز التقد. 
سااابعا، يند ااي    ت ااو  املسااا لة االجتماعيااة النشااطة الاال متارساانا منظمااات اجملتمااا   - 38

املد  املتعددة عل  الصعيد الوطإ واإلقليمي والعاملي عنصرا  ساسيا يف عملية املتابعاة، وياتعني   
قااا يف ذلاا  استعرايااات األقاارا ، ملنظمااات اجملتمااا املااد    ، يضااا ويااا  طاار مسااا لة مااددة 

 القطاع ا اب من  جل تقييم مسامهتنا يف بلوي األادا  اإلمنائية املستدامة و
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 الفصل الثالث  
 االستعرا  الري جيري كل ثالث سنوات لقائمة  قل الدلدا  منوا  

 
 مقدمة -  لف 

ت عرَّ  بأهناا الدلادا  املنصفضاة الادتل الال تعاا  مان         -يستند حتديد  قل الدلدا  منوا  - 39
رىل ثالثاة معاايري، اايمل ) ( نصاي       -ي لية شاديدة تعتار  ساديل التنمياة املساتدامة      عراقيل ا

الفاارد ماان الاادتل القااومي اإلمجااال كمؤشاار علاا  القاادرة علاا  ردرار الاادتل؛ )ب( مؤشاار      
األصااول الدشاارية كمؤشاار علاا  األصااول الدشاارية؛ ) ( مؤشاار الضااعف االقتصااادي كمؤشاار  

 جية عل  الضعف ا ي لي رزا  الصدمات ا ار
ويتم رفا اسم بلد ما من فئة  قل الدلدا  منوا وفقاا إلجارا ات ماددة يف قارار اجلمعياة       - 40

 200٧واملداد  التوجينية الال اعتمادهتا جلناة السياساات اإلمنائياة يف عاامي        59/209العامة 
 ، و قراا اجمللس االقتصادي واالجتماعي 2008 و

مناوا، جيا  علا  الدلاد    يساتويف معاايري التحدياد         وإلدرا  بلد ما يف فئة  قل الدلدا  - 41
عااد. اسااتيفا  الدلااد  الثالثااة مجيعااا عنااد قاايم عتدااات مااددة  وتتطلاا   اليااة الرفااا ماان القائمااة 

ملعيااارين اثاانني، ال معيااارا وا اادا فقااط، ماان املعااايري الثالثااة، بينمااا ويااعي عتدااات الرفااا ماان  
وللتوصااية برفااا بلااد مااا ماان    لااغدرا  فينااا  القائمااة يف مسااتويات  علاا  ماان املعااايري احنااددة  

القائمة، جي     ي و  الدلد ماؤااًل لارل  يف استعراياني متتااليني  ويف  اني يصاد  اإلدرا        
نافرا عل  الفور، فإ  الرفا من القائماة ال ياتم رال بعاد ثاالث سانوات ب ياة مان  الدلاد الوقاي          

 ال السلس رىل تار  ارم الفئة لغعداد، بدعم من شركائة يف التنمية، من  جل االنتق
، اتفقاي اللجناة علا     ارتفااع مساتوى نصاي  الفارد مان الادتل          2005ويف عا.  - 42

ي فاي جلعال    -عل  األقال ياعف عتداة الرفاا مان القائماة        -القومي اإلمجال بش ل مستدا. 
ن الدلااد مااؤاال لرفااا امسااة ماان القائمااة،  اات لااو مل يسااتو  عتدااة الرفااا ماان القائمااة ألي ماا     

 املعيارين اثترين 
  ويف سااايا  2014وجااارى اساااتعرا  املعاااايري لتحدياااد  قااال الدلااادا  مناااوا يف عاااا.   - 43

التحضااري ألعمااال اللجنااة،  جااري اسااتعرا   ول لقائمااة  قاال الدلاادا  منااوا يف اجتماااع لفريااق  
عنااادما  جااارى املشااااركو   يضاااا  ،2015تااا ا  تاااابا للجناااة عقاااد يف كاااانو  الثا /ينااااير  

ت ما ممثلني من  ن وال وكرييداس  ول آرائنام بشاأ  آفاا  رفاا اسام اارين الدلادين        مشاورا
 من القائمة   
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 املعايري املستصدمة يف حتديد  قل الدلدا  منوا -با   
 نصي  الفرد من الدتل القومي اإلمجال - 1 

يقاااس نصااي  الفاارد ماان الاادتل القااومي كمتوسااط ساانوي كاال ثااالث ساانوات           - 44
  ومت حتويال  2013-2011، اساتصدمي متوساطات الفتارة    2015تعرا  عا. وبالنسدة الس

العمالت الوطنية رىل دوالرات الوالياات املتحادة باساتصدا. طريقاة  طلاس للدنا  الادول الال         
تسااتصد. متوسااطات  سااعار الصاار  السااائدة يف السااو  لااثالث ساانوات )معدلااة  ساا          

ماة النماو الرئيساية( للحاد مان  ثار التقلداات يف        التضصم النس  بني الدلاد املعاإ والدلادا  املتقد   
  سعار الصر  

 
 مؤشر األصول الدشرية - 2 

يشاا ل اخنفااا  مسااتويات األصااول الدشاارية عقدااة اي ليااة  مااا. التنميااة املسااتدامة        - 45
ويشمل مؤشر األصول الدشرية املؤشارات املتصالة بوياا بلاد ماا مان  ياث الصاحة والت رياة          

شر  اليا من املؤشرات األربعة التالية، ول ل مننا نفس الوز  يف املؤشار  والتعليم  ويتألف املؤ
العا.  وجيري حتويل قيم املؤشر األصلي رىل قيم تتراوح من صفر رىل مائة لتيسري عملياة همياا   

 الديانات واملقارنة بيننا 
 الش ل األول  

 م ونات مؤشر األصول الدشرية  

   
 دي  مؤشر الضعف االقتصا - 3 

يقيس مؤشر الضعف االقتصادي الضعف ا ي لي للدلدا  رزا  الصادمات االقتصاادية،    - 46
وال سيما التجارية، ورزا  الصدمات الديئية  وااو مؤشار اي لاي يتاألف مان مؤشارين فارعيني        

 مؤشر األصول الدشرية

 (1/4النسدة املئوية للس ا  الرين يعانو  من نق، الت رية )

 (1/4وهنا )معدل وفيات األطفال يف سن ا امسة  و د

 (1/4املعدل اإلمجال لاللتحا  باملدارس الثانوية )

 (1/4معدل اإلملا. بالقرا ة وال تابة لدى ال دار )
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رئيسيني،   دمها يع س التعر  للصدمات؛ ويقيس اثتار  ثار اارم الصادمات  ويارد  دناام       
امل ونااة  شاار، رذ تشااري األرقااا. الااواردة بااني قوسااني رىل وز  العناصاار     اي اال وم ونااات املؤ 

للمؤشر العا.   ما بالنسادة ملؤشار األصاول الدشارية، فياتم حتويال قايم املؤشار رىل  رقاا. قياساية           
  100تتراوح بني صفر و 

 الش ل الثا   
 م ونات مؤشر الضعف االقتصادي  

  
 العتدات - 4 

 ااددت عتدااة اإلدرا  يف القائمااة ملعيااار الاادتل يف متوسااط الفتاارة    - تلعيااار الاادم - 4٧
دوالرا   1 035لعتدة الدتل املنصف  الال وياعنا الدنا  الادول، والدال اة       2011-2013

يف  20و ددت عتداات الادتل لرفاا االسام مان القائماة يف نسادة  علا  مان عتداة اإلدرا  باا            
ياعف عتداة    “لغيرادات فقط”فا االسم من القائمة وتدلة عتدة ر دوالرا  1 242 املائة،  ي

 دوالرا، عل  النحو املشار رلية يف اجلدول  دنام  2 484رفا االسم من القائمة،  ي 
، قااررت اللجنااة 2014يف عااا.  - مؤشاارا األصااول الدشاارية والضااعف االقتصااادي - 48

سااس توزياا الادرجات    التصلي عن املمارسة السابقة املتعلقة بتحديد عتدات للمؤشارين علا     
داتل  موعة مرجعية واعتمااد عتداات مطلقاة  وقاررت اللجناة  يضاا حتدياد العتداات بشا ل          

مؤشر الضعف 
 االقتصادي

 (1/2مؤشر التعر  )

 (1/2مؤشر الصدمات )

املؤشر الفرعي املتعلق 
 (1/8با جم )

املؤشر الفرعي املتعلق 
 (1/8باملوقا )

املؤشر الفرعي املتعلق 
 (1/8با ي ل االقتصادي )

املؤشر الفرعي املتعلق 
 (1/8بالديئة )

املؤشر الفرعي املتعلق 
 (1/4الصدمات التجارية )ب

املؤشر الفرعي املتعلق 
 (1/4بالصدمات الطديعية )

     (1/8السكان )
    (1/8البعد )
 (1/16التركيز على تصدير السلع )
   (1/16حصة الزراعة والغابات ومصائد األمساك )

     (1/8حصة السكان يف املناطق الساحلية املنخفضة )
    (1/4عدم استقرار صادرات السلع واخلدمات )
 (1/8) ضحايا الكوارث الطبيعية

 (1/8عدم االستقرار يف االنتاج الزراعي )
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، ما رجرا  تعديالت عل  الت يريات الل طر ت عل  املؤشارات  2012دائم يف مستويات عا. 
مااان  2015 و املنااانجيات  و مصاااادر الدياناااات، عناااد الضااارورة  وبالنسااادة رىل جولاااة عاااا.  

را  الاري جياري كال ثاالث سانوات، مل ت ان انااك يارورة إلدتاال  ي تعاديالت            االستع
، بينماا  اددت عتداة الرفاا     60وبالتال، فقد  ددت عتدة اإلدرا  ملؤشر األصول الدشارية يف  

لاغدرا  يف   36  وباملثال،  اددت عتداات مؤشار الضاعف االقتصاادي يف       66من القائماة يف  
 للرفا من القائمة    32القائمة و 

ماان  2015قاايم املعااايري ا اصااة بأقاال الدلاادا  منااوا يف جولااة عااا.     1وياادني اجلاادول  - 49
 االستعرا  الري جيري كل ثالث سنوات 

 1اجلدول 
 قائمة  قل الدلدا  منوامل معايري حتديد األالية لغدرا  يف القائمة والرفا مننا

متوسط نصيب الفرد من الددلل القدومي اايلدا     
)بدددددوالرات الواليددددات   2013-2011للفتددددر  
 مؤشر الضعف االقتصادي  مؤشر األصول البشرية املتحد (

 ٧1,5 كرييداس ٧,8 الصومال 119 الصومال      

 ٧0,٧ عامديا 22,9 مجنورية  فريقيا الوسط  239 بوروندي

 5٧,9 لي يا 24,4 تشاد 340 لي يا

 56,8 يتريارر 29,1 جنوب السودا  386 مجنورية ال ون و الد قراطية

 56,0 جنوب السودا  29,9 مجنورية ال ون و الد قراطية 389 النيجر

 55,0 ليشل -تيمور  34,٧ النيجر 395 رثيوبيا

 54,0 توفالو 34,8 سرياليو  410 مالوي

 53,6 بيساو -عينيا  36,5 بوركينا فاسو 430 مدعشقر

 50,8 جزر سليما  38,٧ عينيا 439 مجنورية  فريقيا الوسط 

 49,9 السودا  39,2 رثيوبيا 444 رريتريا

 49,9 بوروندي 39,3 اايل 444 تشاد

 48,9 سرياليو  40,8 زامديا 485 عينيا

 4٧,٧ فانواتو 41,0 بوروندي 491 توعو

 46,0 تشاد 41,2 رريتريا 509 عامديا

 45,8 جزر القمر 41,٧ موزامديق 546 موزامديق

 45,6 زامديا 41,9  ن وال 56٧ بيساو -عينيا 

 42,9 ليسوتو 43,1  ف انستا  56٧ سرياليو 

 41,2 موريتانيا 44,8 بيساو -عينيا  5٧3 جنوب السودا 
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متوسط نصيب الفرد من الددلل القدومي اايلدا     
)بدددددوالرات الواليددددات   2013-2011للفتددددر  
 مؤشر الضعف االقتصادي  مؤشر األصول البشرية املتحد (

 41,1 مالوي 45,5 مال 592 رواندا      

 40,٧ رواندا 46,2 لي يا 659 نيدال

 40,2 بوتا  49,5 موريتانيا 663  وعندا

 39,٧  ن وال 50,1 بنن 666 بوركينا فاسو

 39,5 بوركينا فاسو 51,5 رواندا 666 مال

 39,3 عينيا االستوائية 52,0 مجنورية تهانيا املتحدة 6٧2  ف انستا 

 39,2 سا  تومي وبرينسي  53,5 مدعشقر 696 اايل

 38,3 كمدوديا 53,6  وعندا ٧53 بنن

 38,1 موزامديق 53,٧ مالوي ٧٧9 مجنورية تهانيا املتحدة

 3٧,٧ جيدويت 54,2 قمرجزر ال 852 كمدوديا

 3٧,6 النيجر 54,6 جيدويت 855 جزر القمر

 36,٧ مدعشقر 54,8 عينيا االستوائية 926 بن الدي 

 36,3 الصومال 55,9 السن ال 006 1 السن ال

 36,2 مجنورية الو الشعدية الد قراطية 56,6 السودا  063 1 ميامنار

 35,4 اليمن 5٧,4 ليشل -ور تيم 232 1 مجنورية الو الشعدية الد قراطية

 35,1  ف انستا  58,٧ توعو 234 1 اليمن

 34,1 اايل 59,8 اليمن 261 1 موريتانيا

 33,٧ ميامنار 60,8 مجنورية الو الشعدية الد قراطية 32٧ 1 زامديا

 33,6 توعو 62,1 عامديا 3٧4 1 ليسوتو

 33,5 مجنورية  فريقيا الوسط  62,9 ليسوتو 402 1 جزر سليما 

 33,3 مال 63,8 بن الدي  431 1 سا  تومي وبرينسي 

 33,0 السن ال 6٧,2 كمدوديا 511 1 السودا 

 31,8 رثيوبيا 6٧,9 بوتا  629 1 جيدويت

 31,8  وعندا 68,٧ نيدال 2٧٧ 2 بوتا 

 31,2 بنن ٧1,٧ جزر سليما  489 2 كرييداس

 30,3 لد قراطيةمجنورية ال ون و ا ٧2,٧ ميامنار 99٧ 2 فانواتو

 28,8 مجنورية تهانيا املتحدة ٧٧,4 سا  تومي وبرينسي  ٧6٧ 3 ليشل -تيمور 

 26,8 نيدال 81,3 فانواتو 518 4  ن وال

 25,1 بن الدي  86,3 كرييداس ٧88 5 توفالو

 24,9 عينيا 88,8 توفالو 089 16 عينيا االستوائية
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متوسط نصيب الفرد من الددلل القدومي اايلدا     
)بدددددوالرات الواليددددات   2013-2011للفتددددر  
 مؤشر الضعف االقتصادي  مؤشر األصول البشرية املتحد (

      بند تذكريي      
 59.0 زمدابوي 56.8 زمدابوي 85٧ زمدابوي

 
دوالرا  و  قاال، ودرجااة مؤشاار    1 035عتدااات اإلدرا  يف فئااة  قاال الدلاادا  منااوا ااايمل نصااي  الفاارد ماان الاادتل القااومي اإلمجااال            ملمالحظة 

ماة  اساتيفا  املعاايري الثالثاة مجيعاا  وعتداات الرفاا مان القائ         و  كثار  وجيا    36 و  قل، ومؤشر الضعف االقتصادي  60الدشرية  األصول
 و  كثاار، ومؤشاار الضااعف   66دوالرا  و  كثاار؛ ومؤشاار األصااول الدشاارية    1 242ااايمل نصااي  الفاارد ماان الاادتل القااومي اإلمجااال    

اساتيفا  معياارين اثانني مان املعاايري الثالثاة  وي او  الدلاد ماؤاال  يضاا رذا كاا  نصاي  الفارد مان الادتل                  و  قل  وجي  32االقتصادي 
دوالرا، قعازل عان درجاات مؤشار األصاول الدشارية ومؤشار الضاعف االقتصاادي            2 484تدا.  علا  مان   القومي اإلمجال عل   و مس

 و  ااااان االطاااااالع علااااا  بياناااااات مفصااااالة جلمياااااا الااااادول األعضاااااا  يف األمااااام املتحااااادة يف املنااااااطق النامياااااة يف املوقاااااا التاااااالمل 
http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/ldc/ldc_data.shtml  

  
 األالية لغدرا  يف القائمة والرفا مننا - جيم 

 الدلدا  الل ينظر يف ردراجنا - 1 
املطلوبااة لااغدرا  يف قائمااة  قاال الدلاادا  منااوا    تسااتويف زمدااابوي مجيااا املعااايري الثالثااة  - 50

لالسااتعرا  الرابااا الااري جيااري كاال ثااالث ساانوات، علاا  التااوال  و كاادت زمدااابوي، بعااد   
، علاا  موقفنااا الثابااي بأهنااا ال ترعاا  يف ردراجنااا يف قائمااة  قاال الدلاادا  منااوا   ربالعنااا باارل 

 و  اطي اللجنة علما سرا املوقف، ومل توب بإدرا  الدلد يف فئة  قل الدلدا  منوا 
 

 الدلدا  الل ينظر يف رفعنا من القائمة  - 2 
  2012ئماة يف عاا.   تلصي اللجنة رىل     ن وال وكرييدااس مؤالتاا  للرفاا مان القا     - 51

واستعريي اللجنة تقرير فريق ا  ا  والتقييمات املسدقة عن األثر الال  عادهتا ردارة الشاؤو     
االقتصااادية واالجتماعيااة، ومااوجزات مااواطن الضااعف الاال  عااداا األون تاااد بشااأ  الدلاادين،  

 وبيانني تطيني قدمتنما كرييداس 
 

  ن وال  
للرفاا مان القائماة للمارة الثانياة علا  التاوال          “فقاط  الادتل ”استوفي  ن وال معيار  - 52
    ن وال تقا دو  عتدة رفا االسم من القائمة ل ال املؤشارين، مماا يشاري رىل عاد. التاواز        رال

 يف تنمية الدلد 
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و وصي اللجنة  ن وال برفاا امسناا مان فئاة  قال الدلادا  مناوا  وال ظاي    االقتصااد           - 53
يعتمد بشدة عل  النفط، لرل  فإ  االخنفا  ا ائل يف  سعار النفط يش ل حتاديا  ماا. الدلاد     
رال    نصي  الفرد من الادتل القاومي اإلمجاال يدقا   علا  ب اثري مان عتداة رفاا االسام مان            

لي  سعار النفط منصفضة  ويدرل الدلد جنودا ترمي رىل ردماا  عملياة رفاا    القائمة  ت لو ي
االسم يف العملياات واالساتراتيجيات اإلمنائياة لادينا، األمار الاري سيسااعد  ن اوال علا  ردارة          
االنتقااال رىل مركااز الدلاادا  ماان عااري  قاال الدلاادا  منااوا  وماان األساسااي    ينفاار الدلااد تططااة   

ة  صولة الدشرية وتنويا اقتصادم  وعالوة عل  ذل ،   ان ألن اوال      الرامية رىل مواصلة تنمي
تستفيد  يضا بال امل من الفوائد املتا اة  الياا ألقال الدلادا  مناوا، وال سايما اإلطاار املت امال         

 املعزز لتقدل املساعدة التقنية املتصلة بالتجارة رىل  قل الدلدا  منوا 
وال رىل دعم تارجي لرفا امسنا من القائمة، وال سايما  وباإليافة رىل ذل ، حتتا   ن  - 54

يف  ال تنفير قواعاد منظماة التجاارة العاملياة  وقاد يشامل اارا الادعم زياادة املسااعدة التقنياة            
 ومتديد اإلطار الزمإ لتنفير قواعد منظمة التجارة العاملية 

 
 كرييداس  

الاادتل ومؤشاار األصااول  ال ظااي اللجنااة    كرييداااس قااد اسااتوفي معااايري مؤشاار     - 55
الدشرية للمرة الثانية عل  التوال، كالمهاا ساام  كادري  ويف الوقاي نفساة، ال تازال كرييدااس        
الدلد األكثر يعفا يف العامل استنادا رىل مؤشر الضعف االقتصادي  وقاد  كادت اثثاار السالدية     

 2015 الشااديدة إلعصااار بااا. الااري ياارب منطقااة جنااوب احناايط ا اااد  يف آذار/مااارس        
 الدلد    يعف
وسايظل   ومل توب اللجنة برفا كرييداس من قائماة  قال الدلادا  مناوا يف اارم املر لاة        - 56

الدلد قيد االستعرا  بسد  ا اجاة رىل تقيايم مادى اساتدامة مساتوى الادتل لدياة علا   او          
 فضاال  ونتيجااة الرتفاااع مسااتوى يااعف كرييداااس رىل درجااة كاادرية، فماان املم اان    تتااأثر   

اداتة كثريًا بالصدمات السلدية ال درية  وعل  الرعم من    مساتوى ريراداتاة ا اال يتجااوز     رير
عتدااة رفااا االساام ماان القائمااة، فقااد كااا   قاال ب ااثري ماان مسااتوى الدلاادا  األتاارى الشااديدة   

 الضعف الل  وصي برفا امسنا 
الياا رىل درجاة   وعالوة عل  ذل ، فإ  تقيايم  ثار رم انياة الرفاا مان القائماة خيضاا          - 5٧

عالية من عد. اليقني  ويف اجملال ا ا. املتعلق بالت يف ما ت ري املناال، فإ  ا صول عل  متويال  
سدل الوصاول رىل الصاندو  األتضار للمنااال اجلدياد، وااي سادل ال         دول يتوقف كثريا عل 

ياازال يااتعني حتديااداا  وماان عااري الواياا ، علاا  وجااة ا صااوب، مااا رذا كااا  يند ااي ربااط       
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 صااول علاا  التموياال قركااز  قاال الدلاادا  منااوا، ورىل  ي ماادى  وباإليااافة رىل ذلاا ، تداارل   ا
كرييداااس جنااودًا ماان  جاال حتسااني اساات الل مااوارد مصااائد األمساااك لاادينا بوصاافنا مصاادرا    
رئيسيا للتنمية االقتصادية، بدال من التركيز عل  رصدار تاراتي، صايد للسافن األجندياة  عاري      

جي يف تطااوير ااارا القطاااع وتااأثري الرفااا ماان القائمااة علاا  ااارم اجلنااود     دور الاادعم ا ااار
   ن تقييمة بش ل جيد يف الوقي الراان  ال
وسااتعيد اللجنااة النظاار يف رم انيااة تقاادل توصااية برفااا اساام كرييداااس يف جولااة عااا.      - 58

ماان االسااتعرا  الاااري جيااري كااال ثااالث سااانوات  وطلدااي رىل األون تااااد وردارة       2018
 2015جلولاة عاا.    االقتصادية واالجتماعية است مال التقارير الل  عاداا كال منانما    الشؤو 

  2018من االستعرا  الري جيري كل ثالث سنوات للنظر فينا يف جولة عا. 
 

 بلدا   ترى - 3 
تستويف  سة بلدا  معايري األالية للرفاا مان القائماة للمارة األوىل، رذ تساتويف بوتاا         - 59

رينسااي  وجاازر سااليما  معااايري الاادتل القااومي اإلمجااال ومؤشاار األصااول       وساااو تااومي وب 
؛ وتساتويف نيداال كاال املعياارين، يف     “الادتل فقاط  ”معياار   ليشل -تيمور الدشرية؛ وتستويف 

 ااني  هنااا ال تاازال ماان الدلاادا  املنصفضااة الاادتل  وساايتم رتطااار تلاا  الدلاادا  علاا  النحااو      
املقدلااة ماان  2018امسنااا ماان القائمااة يف جولااة عااا.   الواجاا  بالنتااائج وينظاار يف مسااألة رفااا 

االستعرا  الاري جياري كال ثاالث سانوات  وطلداي اللجناة مان األون تااد وردارة الشاؤو            
االقتصادية واالجتماعية رعداد موجزات عن مواطن الضاعف وتقيايم األثار، علا  التاوال، مان       

  جل االستعرا  
  رال    اجمللاس  جال النظار يف    2012ة يف عا. و وصي اللجنة برفا توفالو من القائم - 60

، ومان املقاارر    يتطار  رىل ااارم   2013/20و  2012/32اارم التوصاية ماارتني، يف قرارياة    
اساتيفا  مؤشار      وال ظاي اللجناة    توفاالو مل تساتمر يف    2015املسألة مرة  تارى يف عاا.   

باملقارنااة مااا  الاادتل ومؤشاار األصااول الدشاارية فحساا ، باال فعلااي ذلاا  بزيااادة ا ااام         
  ويف الوقي نفسة،  شارت اللجنة  يضا رىل الدرجة العالياة مان ياعف    2012استعرا  عا. 

توفالو، عل  النحو املدني يف درجة مؤشر الضعف االقتصادي الري يتجل  يف تأثري رعصاار باا.   
األتري  و كادت اللجناة مان جدياد  ناة ياتعني علا  اجملتماا الادول    يقاد. لتوفاالو مسااعدة             

 تقنية كافية ومتويال بشروط ميسرة ب ية التصدي لتحديات ت ري املناال 
وطلدااي ميامنااار ماان األماام املتحاادة رجاارا  اسااتعرا  للدلااد باعتدااارم مرشااحا مااتمال     - 61

للرفا من مركز  قل الدلدا  منوا  و  اطي اللجنة علما بالطل  املقد. من ميامنار  وقاد   ارز   
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ق باملعايري الثالثة مجيعنا  و صد  يف مستوى  علا  مان عتداة مؤشار     الدلد تقدما كدريا فيما يتعل
األصول الدشارية لرفعاة مان القائماة، ل ناة ال يازال دو  عتداة الادتل القاومي اإلمجاال وعتداة            
مؤشر الضعف االقتصادي  ويف  ني    الدلد ال يستويف بعد معايري األالية للرفا مان القائماة،   

 يري رذا  افظ عل  تقدمة اإلمنائي يف السنوات املقدلة يستويف املعا فإنة يتوقا   
 

 الدعم املقد. للدلدا  الضعيفة - 4 
شددت اللجنة عل     عدد  قل الدلدا  منوا الل تقترب مان رفعناا مان القائماة آتار       - 62

يف االزدياااد ويتوقااا    يسااتمر يف االزدياااد مسااتقدال  ويند ااي للمجتمااا الاادول    يعتاا  ااارا  
رطاار التعااو     عل  ينظر يف مدى تأثري ارا النجاح . قثابة جناح، ل نة  اجة  يضا رىل   التقد

اإلمنائي  وقا    بعا  الدلادا  املؤالاة للرفاا مان القائماة ساتظل معرياة بدرجاة كادرية لات ري            
املناال وعريم من الصادمات الديئياة واالقتصاادية، فإهناا ساتحتا  رىل دعام دول مساتمر ملعاجلاة         

ة الضعف تل   ولرل ، فإ  ربط التمويل املتعلق باملنااال قركاز  قال الدلادا  مناوا يشا ل        وج
ت لفااة ياامنية للرفااا ماان القائمااة  وباادال ماان ذلاا ، اناااك  اجااة رىل رنشااا  رطااار دعاام دول 
للدلدا  الضاعيفة تاار  فئاة  قال الدلادا  مناوا  ويف اارا اإلطاار، يند اي    يعااا الادعم نقااط             

لدا   وسيتمثل   د ا يارات يف النظر يف مؤشر الضعف االقتصادي كمؤشار  يعف معينة للد
 يع س جوان  الضعف االقتصادية والديئية واملناتية بش ل  فضل من مركز  قل الدلدا  منوا 

وال ظااي اللجنااة  يضااا    زيااادة الرفااا ماان القائمااة  ااا تااأثري علاا  ال ايااات العامليااة      - 63
الدلدا  مناوا  لارل  يند اي للمجتماا الادول    يأتار مساألة الرفاا          املتعلقة بتقدل الدعم ألقل

 ال ايات  من القائمة يف ا سدا  عند اعتماد  و مراجعة ارم
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 الفصل الرابا

 رصد الدلدا  قيد الرفا من القائمة وتل  الل رفا امسنا مننا  
 

 مقدمة - لف  

االقتصادي واالجتماعي )انظر القارار  جلنة السياسات اإلمنائية م لفة بقرار من اجمللس  - 64
اإلمناائي الاري حتارزم الدلادا  املرشاحة لرفاا امسناا مان قائماة  قال            ( برصد التقاد. 2013/20

الدلدا  منوا وردرا  النتاائج الال تتوصال رليناا يف تقريرااا السانوي رىل اجمللاس  ويتضامن اارا          
لرفاا مان قائماة  قال الدلادا  مناوا يف       التقرير  الل عينيا االستوائية وفانواتو، وكالمهاا مرشا  ل  

  201٧عا. 

رىل اللجنااة رصااد التقااد. اإلمنااائي الااري  6٧/221وطلدااي اجلمعيااة العامااة يف قراراااا  - 65
  رزتة الدلداُ  الل رفا امسنا من قائمة  قل الدلدا  مناوا و   تادر  النتاائج الال تتوصال رليناا       

الرصاد بالتشااور ماا   وماات تلا  الدلادا ،       وتقارر رجارا     يف تقريراا السانوي رىل اجمللاس   
وذل  سنويا ملدة ثاالث سانوات بعاد    يصاد  رفاا اسام الدلاد مان القائماة سااري املفعاول،            
وكاال ثااالث ساانوات بعااد ذلاا ، كت ملااة لالستعرايااني اللاارين جيريااا  كاال ثااالث ساانوات   

ِقَدال سااموا وملاديف    لقائمة  قل الدلدا  منوا  وبنا  علية، استعريي اللجناة التقاد. احنارز مان     
 ، عل  التوال 2014 و 2011اللتني ر فا امسنما من القائمة يف عامي 

 
 رصد التقد. اإلمنائي للدلدا  قيد الرفا من القائمة -با   

 عينيا االستوائية  

نظرا أل  نصاي  الفارد مان الادتل      2009 وصي برفا اسم الدلد من القائمة يف عا.  - 66
كا   عل  عدة مرات من عتداة الرفاا مان قائماة  قال الدلادا  مناوا )قاعادة         القومي اإلمجال فية 

وواصاال الدلااد ر ااراز تقااد. علاا  ااارم اجلدنااة، رذ صااار نصااي  الفاارد ماان  “(  الاادتل فقااط”
مرة من عتداة الرفاا مان القائماة الال  قارت يف جولاة         13الدتل القومي اإلمجال  عل  ققدار 

(  عاري    اللجناة   2ل ثالث سنوات )انظر اجلدول من االستعرا  الري جيري ك 2015عا. 
تلصي رىل    االخنفا  الري  دث مؤترا يف  سعار الانفط وتنااق، رنتاا  الانفط ساي و       

نظارا لشادة اعتماادم علا       ، ما آثار سلدية عل  التوقعات االقتصادية للدلاد يف املادى املتوساط   
 الصادرات ا يدروكربونية 
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   2اجلدول   

مان   2015قيد الرفا من القائمة وتل  الل رفا امسناا منانامل جولاة عاا.      رصد الدلدا   
 االستعرا  الري جيري كل ثالث سنوات  

 

متوسددط نصدديب الفددرد مددن 
 اايلدددا  القدددوميالددددلل 

)بددددددددوالرات الواليدددددددات 
 مؤشر األصول البشرية مؤشر الضعف االقتصادي املتحد (

 < 66,0 > 32,0 < 242 1 عتدة رفا االسم من القائمة    

 54,8 39,5 089 16 عينيا االستوائية

 91,3 49,5 645 6 ملديف

 94,4 43,9 319 3 ساموا

 81,3 4٧,3 99٧ 2 فانواتو

 
  مانة جلنة السياسات اإلمنائية ملاملصدر 
  
وتلصااي اللجنااة  يضااا رىل     ااة تفاوتااا كاادريا بااني ارتفاااع مسااتوى دتاال الفاارد         - 6٧

 لدشاارية  وقااد كانااي الدرجااة الاال  صاال علينااا الدلااد يف مؤشاار   واخنفااا  مسااتوى التنميااة ا 
األصااول الدشاارية متدنيااة وال تتوافااق مااا الدلاادا  املشاااسة ماان  يااث مسااتويات الاادتل، ومل     
تتحسن كثريا تالل فترة الرصد  و شارت اللجنة عل  الدلد بويا وتنفيار اساتراتيجية انتقاال    

 دشرية األصول ال للتنويا االقتصادي، وبتحسني مؤشر
 

 فانواتو  

تلصي اللجناة رىل    الدلاد واصال ر اراز تقاد. رمناائي ملماوس فيماا يتعلاق بنصاي             - 68
الفرد من الدتل القومي اإلمجال والدرجة الل  صل علينا يف مؤشر األصاول الدشارية، ومهاا    

وا  عاري     املعيارا  اللرا  استند رلينما يف التوصاية برفاا اسام الدلاد مان قائماة  قال الدلادا  منا         
اللجنااة ال ظااي، مااا القلااق الشااديد، اثثااار املاادمرة إلعصااار بااا. الااري ياارب الدلااد يف            

  وبينماا مل يعار  ا جام الادقيق للصساائر الال ت داداا الدلاد رباا  جولاة           2015آذار/مارس 
من االستعرا  الري جيري كل ثالث سنوات، فإ  ارا الدمار يثري  الاة   2015آذار/مارس 

  بشأ  آفا  التنمية يف األجل القري  من عد. اليقني

  وماات الدلادا  قياد الرفاا مان القائماة        6٧/221ودعي اجلمعية العامة يف قراراا  - 69
رىل    تقااد. رىل اللجنااة، باادعم ماان اثليااة التشاااورية، تقااارير ساانوية عاان رعااداد اسااتراتيجية     
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ير رىل اللجنة بشأ  رعداد اساتراتيجية  االنتقال  ومل تقم عينيا االستوائية وال فانواتو بتقدل تقار
 االنتقال ا اصة ب ل مننما 

 رصد التقد. اإلمنائي للدلدا  الل ر فا امسنا من القائمة -جيم  

 ملديف  

  وال ظاي اللجناة اساتمرار    2011رفا اسم الدلد من قائمة  قل الدلدا  مناوا يف عاا.    - ٧0
ازداد نصاي  الفارد مان الادتل القاومي اإلمجاال        التقد. الري حيرزم الدلد يف  اال التنمياة، رذ  

مان   2015رىل  كثر من  سة  يعا  عتدة الدتل املطلوبة للرفا مان القائماة يف جولاة عاا.     
األصااول  االسااتعرا  الااري جيااري كاال ثااالث ساانوات  واخنفضااي درجااة الدلااد يف مؤشاار      

اإلمجاال لاللتحاا    واالستعرا  ا ال، بساد  االخنفاا  يف املعادل     2012الدشرية بني عا. 
يف املائااة  بياااد    اااارا يرجااا رىل اخنفاااا  معااادل    ٧2.3رىل  82.1باملاادارس الثانوياااة مااان  

االلتحا  بالتعليم بني من هاوزت  عمارام سن الدراسة واخنفا  معدل الرساوب، بينماا زاد   
فاااإ  املعااادل الصاااايف لاللتحاااا  باملااادارس الثانوياااة بااااطراد يف السااانوات األتااارية  وبالتاااال،  

االخنفا  يف معدل االلتحا  اإلمجال ال يعت   مرا يدعو رىل القلق يف ارم ا الاة  وقاد حتسان    
يااعيفا رزا  العواماال الديئيااة    ل اان الدلااد مااا زال رىل  ااد بعيااد    ،مؤشاار الضااعف االقتصااادي  

 والعوامل االقتصادية ا ارجية 

ىل ملااديف ماان شااركائنا  وال ظااي اللجنااة    رهنااا  األفضااليات التجاريااة املقدمااة ر    - ٧1
التجاااريني الرئيساايني بعااد الرفااا ماان القائمااة مل يااؤثر  اات اث  علاا  صااادرات األمساااك نظاارا   
لنجاح الدلد يف رعادة توجية صادراتة رىل  سوا   ترى  وستواصل اللجنة رصاد تنمياة قطااع    

ي اللجناة  مصائد األمساك و ثر ذل  عل  معدل النمو يف ارا الدلد يف األجل القريا   وال ظا  
 كرل     ملديف مل تقد. رسناما يف عملية الرصد 

 
 ساموا  

، 2014استمر ارا الدلد يف ر راز تقد. منر رفعة من قائمة  قال الدلادا  مناوا يف عاا.      - ٧2
وتعاىف من آثار اإلعصار بش ل شدة كامل  ويصل نصي  الفرد مان الادتل القاومي اإلمجاال     

 عتدة الرفا من قائمة  قل الدلدا  منوا الل ُ قارت تاالل جولاة   يف ساموا رىل قرابة ثالثة  يعا  
عااري  نااة لاايس ماان املتوقااا     ماان االسااتعرا  الااري جيااري كاال ثااالث ساانوات  2015عااا. 

يتسارع منو الدتل يف املدى املتوسط، بينما يظل الدلد عرياة للصادمات االقتصاادية والديئياة      
كماا يتضا  مان الدرجاة الال       ال الدشاري و افظي ساموا علا  مساتويات عالياة مان ر س املا     

  صلي علينا يف مؤشر األصول الدشرية 
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ونواي اللجنة ما التقدير باإلسنامات املقدمة من   وماة سااموا يف عملياة الرصاد       - ٧3
واستعرياااي اللجناااة املعلوماااات بدقاااة، ور ت    سااااموا قاااد نشاااطي يف رشاااراك شاااركائنا  

تيجية االنتقال ب ر  التقليل رىل  دىن  د مم ن مان اثثاار   اإلمنائيني والتجاريني يف تنفير استرا
 السلدية احنتملة لرفا امسنا من القائمة 

 
 الدلدا  تعزيز رصد - دال 

ال ظي اللجنة    التقد. الري   رزم مؤترا عدد من  قل الدلدا  منوا  و الرفاا مان    - ٧4
للنظار فيناا    د الال ياتعني رعاداداا   القائمة سيؤدي عل  األرج  رىل زيادة يف عدد تقارير الرصا 

يف الدورات السنوية للجنة  وسيتجاوز رعاداد العادد املتزاياد مان التقاارير قادرة  ماناة اللجناة          
ولاارل   وصااي اللجنااة بااأ  يصاادر اجمللااس تعليمااات رىل  مانااات اللجااا  اإلقليميااة إلجاارا        

، توياا علا   سااس    استعرا  ماوجز جملموعاة يتاارة مان املؤشارات واملعلوماات ذات الصالة       
قياد الرفاا مان قائماة      اإلمناائي للدلادا    تراجا يف التقد. كل بلد عل   دة، لتقييم  ي عالمات

  قل الدلدا  منوًا وتل  الل رفا امسنا مننا 

ومتتل  اللجا  اإلقليمية ت ة فنية مفصلة بشأ  الدلدا  قياد الرفاا مان القائماة وتلا        - ٧5
مناانا،  يااث رهنااا تقااو. بالفعاال بإصاادار  ااوث ودراسااات    الاال رفعااي مناانا يف منطقااة كاال   

 استقصائية سنوية عن تل  الدلدا  و قامي عالقات عمل وثيقة ما   وماهتا 

كاانو  األول/ديسام  مان كال      31وستقد. نتائج االساتعرا  العاا. رىل اللجناة قدال      - ٧6
س يف الساانة التاليااة، عااا. يف موعااد سااابق لنشاار التقرياار الساانوي الااري تقدمااة اللجنااة رىل اجمللاا 

  وسااتنظر اللجنااة يف دورهتااا 2013 ساا  اجلاادول الاازمإ لغبااالي الااري مت رقاارارم يف عااا.  
العامة السانوية يف االساتعرا  العاا. املقاد. مان اللجاا  اإلقليمياة، فضاال عان التقاارير املتعلقاة            

الال رفاا امسناا منانا،     باستراتيجية االنتقال املقدمة من الدلدا  قيد الرفاا مان القائماة والدلادا      
، وستدر  ما تتوصل رلياة مان اساتنتاجات يف تقريرااا     6٧/221متشيا ما قرار اجلمعية العامة 

 السنوي رىل اجمللس 

وتوقعي اللجنة    يساام ت يري الترتيدات املتعلقاة باإجرا ات تقادل التقاارير يف زياادة       - ٧٧
 املصتصة داتل األمانة العامة  ويف تعزيز  واصر التآزر بني اجلنات كفا ة اإلبالي،
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 الفصل ا امس

 يدط مؤشر األصول الدشرية  
 

 مقدمة -  لف 

تسااتعر  جلنااة السياسااات اإلمنائيااة معااايري تصاانيف  قاال الدلاادا  منااوا بصاافة دوريااة       - ٧8
وجيااري اسااتعرا  املعااايري يف الساانة الاال تساادق االسااتعرا  الااري جيااري كاال ثااالث ساانوات  

منااوا  وقااد  جااري االسااتعرا  األتااري للمعااايري يف االجتماااع العااا. الااري   لقائمااة  قاال الدلاادا 
من االستعرا  الري جياري كال    2015، قدل جولة عا. 2014عقدتة اللجنة يف آذار/مارس 

ثااالث ساانوات  و دتاال االسااتعرا  األتااري بعاا  التحسااينات علاا  املناانجيات ومصااادر        
منوا  ويف تل  املناسدة، نظرت اللجناة  يضاا يف   الديانات املتعلقة بعدد من مؤشرات  قل الدلدا  

 مان  “النسادة املئوياة للسا ا  الارين يعاانو  مان نقا، الت رياة        ”رم انية  ر  مؤشر عنواناة  
 ااالت   النفاساية وانتشاار   مؤشر األصول الدشرية، وريافة مؤشارين جديادين بشاأ  الوفياات    

األصاول الدشارية    مؤشار  التقز.، ومؤشرات صحية  ترى عن  الاة السا ا ، ملواصالة حتساني    
باعتدارم مؤشرا جيسد العراقيال ا ي لياة املاثلاة  ماا. التنمياة املساتدامة  عاري  ناة نظارا للشاواعل           
املتعلقة بتوافر املؤشرات املقتر ة وت طيتنا القطرية، قررت اللجنة عاد. رجارا   ي ت ايريات يف    

سانوات، وربقائاة قياد     من االستعرا  الري جيري كل ثاالث  2015املؤشر تالل جولة عا. 
 االستعرا  يف برنامج عملنا، ورعادة النظر يف املسألة يف دورهتا الثامنة عشرة 

 
 مؤشر األصول الدشرية -با   

تقاس األصول الدشرية، الل يعت  اخنفا  مستوياهتا عقداة اي لياة رئيساية  ماا التنمياة       - ٧9
مؤشاار مركاا  يتااألف ماان    ماان تااالل املسااتدامة يف رطااار معااايري تصاانيف  قاال الدلاادا  منااوا    

 مؤشاارات متصاالة  الااة صااحة الساا ا  وتعلاايمنم يف بلااد معااني  وياادني الشاا ل األول  عااالم   
    2015م ونات مؤشر األصول الدشرية املستصد. يف استعرا  عا. 

و كدت اللجنة    املعادل اإلمجاال لاللتحاا  باملادارس الثانوياة يقايس جوانا  ااماة          - 80
رية، ول ننا ال ظي  نة ال ي في لقياس التحصيل العلماي  و نوعياة التعلايم    من القدرات الدش

الري حيصل علية الس ا   وال ظي اللجنة  يضا    مؤشرات التحصيل العلماي، مثال معادل    
رمتا. التعليم الثانوي ومتوسط سنوات الدراساة باني السا ا  الداال ني،   ان    تقايس النتاائج        

درجااة  فضاال مان املعاادل اإلمجااال لاللتحاا  باملاادارس الثانويااة،   التعليمياة لعاادد ماان السا ا  ب  
ول ن مازالي ت طيتنا القطرية وقدو ا بني العاملني يف  ال التنمياة مادودين  و شاارت  يضاا     
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رىل    صايف معدل االلتحا  بالتعليم الثانوي او مؤشر  فضال مان املعادل اإلمجاال لاللتحاا       
ئج التعليمية للس ا  الدال ني سان الدراساة، نظارا أل  اارا األتاري      باملدارس الثانوية لقياس النتا

يشمل  االت الرسوب والطلدة الرين مل يدل اوا سان الدراساة والارين هااوزوم  و شاارت رىل       
   صااايف معاادل االلتحااا  يلقاا  قدااوال  ساانا بااني العاااملني يف  ااال التنميااة، ول اان الت طيااة     

لادا  مناوا، مادودة  وقاررت اللجناة اإلبقاا  علا  املعادل         القطرية، وال سايما فيماا باني  قال الد    
مؤشر األصول الدشرية ورعادة النظر يف اارم املساألة يف    اإلمجال لاللتحا  باملدارس الثانوية يف

 تاريخ ال ق، ريثما يتوفر املزيد من الديانات 

 وناقشااي اللجنااة رم انيااة  اار  املؤشاار ا ااال ا اااب باانق، الت ريااة ماان مؤشاار       - 81
األصااول الدشاارية واالستعايااة عنااة قؤشاار تاااب بنساادة األطفااال دو  ساان ا امسااة الاارين     

 اااالت تقااز.  و شااارت رىل    نقاا، الت رياة مؤشاار علاا  ماادى تااوافر األعريااة،   يعاانو  ماان 
ول نة ليس بالضرورة مؤشرا عل  العقداات ا ي لياة املتعلقاة بساو  الت رياة  وال ظاي اللجناة        

التقاز. بشا ل عاا. علا   ناة تقادير تقاري  فعاال للحالاة الت روياة            ؤشار  يضا  نة بينماا يفنام م  
ياتم   للس ا  كافة، فإنة قد خيضا ألتطاا  القيااس ومشااكل تتعلاق بإم انياة املقارناة ورقاا ال       

 حتديثة بصورة متواترة ألعرا  االستعرايات الل هري كل ثالث سنوات 

يف ارا الوقي  وقررت  يضا  ناة يند اي   وقررت اللجنة    حتتفظ قؤشر نق، الت رية  - 82
التقاز.، رذا جارى    اختاذ قرار هنائي بشأ  االستعاية مستقدال عان مؤشار نقا، الت رياة قؤشار     

حتديث املؤشر بش ل  كثر تاواترا  وقاررت اللجناة  هناا ساتعيد النظار يف مادى تاوافر الدياناات          
سااتحر   ،دتااة مرياايا وج ، ورذا مااا201٧وتااواتر اإلبااالي بشااأ   اااالت التقااز. يف عااا.     

مؤشار األصاول    املؤشرات املتعلقة بالنسدة املئوية للس ا  الارين يعاانو  مان ساو  الت رياة مان      
  االت التقز.  الدشرية وتستعي  عننا قعدل انتشار

 وناقشااي اللجنااة رم انيااة ردرا  مؤشاار بشااأ  الوفيااات النفاسااية كعنصاار ريااايف يف     - 83
دة الوفيات النفاساية تتاأثر بعوامال يتلفاة، قاا يف ذلا        مؤشر األصول الدشرية  و كدت    نس

ا الااة الصااحية العامااة، ومسااتوى تعلاايم الساا ا ، وكاارل  ا الااة العامااة للصاادمات الصااحية   
املتا ة  ثنا  ا مل والوالدة  ولرل  يعت  ارا املعدل بديال لقياس العراقيل ا ي لية املاثلة  ماا.  

املؤشر    يزياد مان تعزياز نوعياة ودقاة املعلوماات الال         اجة يفالتنمية املستدامة، ومن شأ  ردر
يوفراا املؤشر  اليا  عري    اللجنة ال ظي  يضا    الديانات املتعلقة بساجل األ اوال املدنياة    

و را السد  فإ  تقاديرات الوفياات النفاساية     ،ال تتوفر رال لدى عدد قليل من  قل الدلدا  منوا
النماااذ  ت فاال رم انيااة املقارنااة بااني نساا  الوفيااات   ويف  ااني   مناااذ  معينااة   قائمااة علاا 

النفاسااية عاا  الاازمن ويف مااا بااني الدلاادا ، فااإ  التقااديرات تعتمااد اعتمااادا شااديدا علاا  تااوافر    
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قاا يف ذلاا  االفترايااات والفرياايات الال تسااتند رلينااا، وكااثريا    ،املات ريات املدتلااة ونوعيتاانا 
ا   وما ذل ، فقد تلصي اللجناة رىل    ردرا  نسادة   تنطوي عل  اام  كدري من األتط ما

املؤشاار  وبالتااال قااررت    يتضاامن  ساااب   الوفيااات النفاسااية ماان شااأنة    حيقااق حتساانا يف 
املؤشر، ألعرا  االستعراياات الال هاري كال ثاالث سانوات، نسادة الوفياات النفاساية مان           

لتنمية املساتدامة  و عاادت اللجناة تأكياد      جل تعزيز عملية حتديد العراقيل ا ي لية املاثلة  ما. ا
معاادل وفيااات األطفااال دو  ساان ا امسااة ومعاادل اإلملااا. بااالقرا ة وال تابااة لاادى ال دااار          

 باعتدارمها مؤشرين شاملني عل  ا الة الصحية والتعليمية للس ا ، عل  التوال 

ماان  سااة  مؤشاار األصااول الدشاارية   ونتيجااة لالعتدااارات املااركورة  عااالم، ساايتألف   - 84
مؤشرات، ثالثة مننا متصلة بالصحة )النسدة املئوية للس ا  الرين يعاانو  مان نقا، الت رياة،     
ومعاادل وفيااات األطفااال دو  ساان ا امسااة، ونساادة الوفيااات النفاسااية( و ااا نفااس الااوز  يف  
ل مؤشر فرعي للصحة؛ واثنا  متصال  بالتعليم )معدل اإلملا. بالقرا ة وال تابة واملعدل اإلمجاا 

لاللتحااا  باملاادارس الثانويااة ( و مااا نفااس الااوز  يف مؤشاار فرعااي للتعلاايم  وملؤشااري التعلاايم 
والصااااحة الفاااارعيني نفااااس الااااوز  يف مؤشاااار األصااااول الدشاااارية، علاااا  النحااااو املاااادني يف    

 الثالث  الش ل

 الش ل الثالث    
 امل ونات اجلديدة ملؤشر األصول الدشرية  

 

مؤشر األصول 
 الدشرية

 مؤشر الصحة

 مؤشر التعليم

النسدة املئوية للس ا  الرين يعانو  
 (1/6من نق، الت رية )

يف سن  معدل وفيات األطفال
 (1/6ا امسة  و دوهنا )

 (1/6نسدة الوفيات النفاسية )

املعدل اإلمجال لاللتحا  
 (1/4باملدارس الثانوية )

معدل اإلملا. بالقرا ة وال تابة 
 (1/4لدى ال دار )
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 الفصل السادس

اإلمنائية الرمسياة يف املشاند اجلدياد لتمويال التنمياةمل كياف        دور املساعدة  
  ن    تسنم يف برنامج عمل اسطندول لصاحل  قل الدلادا  مناوا للعقاد    

 2015يف فترة ما بعد عا.  2011-2020
 

 مقدمة -  لف 

، املقارر اعتمادااا يف   2015يناق  اجملتما الادول  اادا  تطاة التنمياة ملاا بعاد عاا.         - 85
  ومن املقرر    حتل  ادا  التنمياة املساتدامة الال ساتتمص  عان اارا       2015دتم   يلول/س

النقاااحم ماال األااادا  اإلمنائيااة لأللفيااة  وبينمااا مااازال يااتعني ويااا الصااي ة الننائيااة ألااادا   
التنمية املستدامة، مان الوايا  بالفعال    األاادا  اجلديادة  كثار طمو اا رىل  اد بعياد مان           

 لأللفية، وست و   ا آثار واسعة النطا  عل  منظومة التعاو  اإلمنائي األادا  اإلمنائية 

وال تقل  ادا  برنامج عمال اساطندول طمو اا،  ياث رناة حيادد ا اد  املتمثال يف          - 86
مت ااني نصااف عاادد  قاال الدلاادا  منااوا ماان اسااتيفا  معااايري ا اارو  ماان تلاا  الفئااة  لااول            

تساتويف معاايري رفاا     د  قال الدلادا  مناوًا الال      وشاندت اثوناة األتارية زياادة عاد     2020 عا.
 مسائنا من قائمة  قل الدلدا  مناوًا  بياد  ناة لتحقياق تقاد.  سارع  او الرفاا مان اارم القائماة،            
ساات و   قاال الدلاادا  منااوا  اجااة رىل حتسااني ساادل  صااو ا علاا  املساااعدة اإلمنائيااة الرمسيااة       

هديد الشراكة العاملية من  جل التنمياة لتعدئاة    ومصادر التمويل الدديلة  ويف ارا السيا ، يعت 
يسدق  ا مثيل وحتقيق املشاركة السياساية  مارا باالة األمهياة  وسات و  انااك  اجاة         موارد مل

إلجياد موارد مالية )وعري مالية( جديدة و كثر فعالية توجة  و  قال الدلادا  مناوا ساد  حتويال      
 برنامج عمل اسطندول رىل واقا ملموس 

 
 املشند املت ري لتمويل التنمية - ا ب 

طر  ت ري كادري علا  مشاند متويال التنمياة تاالل العقادين املايايني  وبزعاي مصاادر            - 8٧
جديدة للتمويل وطرائق لتقدل الادعم )علا  املساتوى الرمساي وعلا  مساتوى القطااع ا ااب         

و  ان    ت او  مجياا    وعل  الصعيدين الوطإ والدول، ومن القطاعات املالية وعاري املالياة(    
وبرناامج عمال اساطندول  ول ال      2015تل  املصادر مفيدة يف دعم تطة التنمية ملا بعد عا. 

نوع من  نواع الدعم املال تصائصة الل ينفرد سا، مماا جيعلاة مالئماا بشا ل تااب للنانو        
الفريادة   بدع  األعمال و قل مال مة لدعضنا اثتر،  و عري مالئم لاة  وباالنظر رىل ا صاائ،   

للمساااعدة اإلمنائيااة الرمسيااة والتاادفقات األتاارى املماثلااة، و اات مااا اخنفااا   مهيتاانا النساادية   
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مقارنة قا كاني علية من قدل، فإهنا مان العناصار ا اماة يف التمويال الادول مان  جال التنمياة،         
 امساة لدلاوي    السيما بالنسدة ألشد الدلدا  فقارا  وتظال املسااعدة اإلمنائياة الرمسياة ذات  مهياة      

  ادا  برنامج عمل اسطندول 

وريافة رىل قائمة ما فتئي تزداد طوال من األادا  املتفق علينا عامليا، ستفسا  فتارة    - 88
اجملال  ما.  موعة مان اجلناات الفاعلاة وطرائاق الادعم اإلمناائي ماا فتئاي          2015ما بعد عا. 

اإلمنائياة لأللفياة   ان    يوصاف      مان األاادا    8تزداد اتساعا وت ريا  ويف  اني    ا اد    
بش ل عا. بأناة يشامل تلا  اإلجارا ات الال يند اي    تتصاراا الدلادا  املتقدماة النماو لادعم            

ا الاة علا   ر  الواقاا  وبالفعال،      الدلدا  النامية، فإ  ارم التعاريف القاطعة مل تعاد تع اس  
مناة يف الوقاي نفساة، وقاد  صاد       فإ  العديد من الدلدا  يساام يف التعاو  اإلمناائي ويساتفيد   

األمر اث  قثابة شاد ة معقادة مان التفااعالت والت افال املتداادل واملصااحل املشاتركة تفاو  يف          
 تعقداا العالقة التقليدية بني املان  واملتلقي 

وعالوة علا  ذلا ، فاإ   اة جناات فاعلاة مان القطااع ا ااب تاوفر الادعم بصاورة              - 89
و مان تاالل املؤسساات، لا امج املعوناة الدولياة، فضاال عان تعزياز          متزايدة، بصورة مداشارة   

األنشطة األترى، مثل األعمال ا ريية  و االساتثمارات ذات املاردود االجتمااعي، الال تتمياز      
بآثاراااا اإلمنائيااة اإلجيابيااة دو     تعااد بالضاارورة ياامن املساااعدة اإلمنائيااة الرمسيااة  ويف ياال   

ديااادة، زادت منظومااة التعااااو  اإلمناااائي  يضااا مااان نطاااا    وجااود اااارم اجلنااات الفاعلاااة اجل  
 املتا ة   دواهتا

وتقااو. اجلنااات املا ااة التقليديااة باسااتعرا  مفاااايم و سااالي  جدياادة لقياااس تلاا       - 90
األنواع املصتلفة من الدعم  وتالل القيا. برل ، يند ي    ي و  ا د  األساساي ااو حتقياق    

طديعااة سياسااة التعاااو  اإلمنااائي  وااارا يعااإ    تلاا       اتسااا  املفاااايم اجلدياادة مااا جااوار    
التدتالت واألنشطة الدولية )العامة وا اصة( يند ي    ) ( هتاد  علا  وجاة التحدياد لادعم      
التنميااة؛ )ب( وتعماال بطاار  ال تسااتند رىل السااو  و ااداا ) و علاا  األقاال ال تعماال باانفس      

وتاصة  قل الدلدا  منوا، من  جال توسايا   الطريقة(؛ ) ( ومتن  معاملة تفضيلية للدلدا  النامية 
 نطااا  فاارب التقااد. املتا ااة  ااا؛ )د( وتسااتند رىل عالقااات تعاونيااة تعاازز تااول الدلاادا  الناميااة  

 األمور  زما.
 

 ا اجة رىل زيادة التعاو  اإلمنائيمل حتسني ختصي، املعونة - جيم 

ث حتسان ملماوس يف تعدئاة    تواجة  قل الدلدا  منوا عراقيال تاؤثر يف قادرهتا علا  ر ادا      - 91
لألعارا    املوارد احنلية )من تالل املدترات الوطنية  و حتصيل الضرائ ، علا  ساديل املثاال(   



E/2015/33 

 

15-05460 36/44 

 

اإلمنائيااة، ويرجااا ذلاا  رىل اخنفااا  مسااتويات دتاال الفاارد فينااا  وعااالوة علاا  ذلاا ، فااإ      
  ااوافظ التاادفقات الدوليااة ا اصااة، ماان قدياال االسااتثمار املداشاار األجاان  واالسااتثمارات يف     
وااارم   األورا  املاليااة  و القاارو ، ال يوجااة سااوى قاادر ياائيل مناانا  ااو  قاال الدلاادا  منااوا    

التادفقات  يضاا انتقائيااة مان  يااث وجنتانا، وتتساام   ياناا بقاادر كادري ماان عاد. االسااتقرار         
ل وبالنظر رىل الدور احنوري الري تضطلا بة املسااعدة اإلمنائياة الرمسياة يف متويال التنمياة يف  قا      

يف املائاة مان  ماوع التمويال ا اارجي(، ماا زالاي التادفقات          ٧0الدلدا  منوا )متثل  كثر مان  
الرمسية الدولية )ال سيما املساعدة اإلمنائياة الرمسياة وعاري ذلا  مان املاوارد املماثلاة( ذات  مهياة         

امة   امسة لتل  الدلادا  باعتدارااا مصاادر لتمويال التصفياف مان  ادة الفقار والتنمياة املساتد          
وماااان ا يند ااااي للجنااااات املا ااااة تأكيااااد التزامنااااا بتصصااااي، نساااادة تتااااراوح مااااا بااااني       

يف املائااة ماان دتلاانا القااومي اإلمجااال ألقاال الدلاادا  منااوا ماان تااالل باارامج      0.20 و 0.15
التنمية الفعالة الل تتم موا متنا ما  ولويات تل  الدلدا   ويند ي للجنات املا اة الال مل تاف    

لتاازا.    حتاادد مسااارات ذات مصااداقية للوصااول رىل  ااادا  املساااعدة اإلمنائيااة    بعااد ساارا اال
الرمسية املتفق عليناا دولياا لصااحل  قال الدلادا  مناوا  وتاالل العملياة االنتقالياة، يند اي للدلادا             
املا ااة  يضااا    حتاادد االلتزامااات العلنيااة يف رطااار  ااد  دىن ماان ميزانيااات املساااعدة اإلمنائيااة     

يف املائاة مان املسااعدة اإلمنائياة الرمسياة       50لال ختصصانا ألقال الدلادا  مناوا )خيصا،       الرمسية ا
املقدمة من ارم الدلدا  ألقل الدلدا  منوا، عل  سديل املثال(  ويند ي لشاركا  التنمياة اثتارين    
قاا  ريال  املزيد من االاتما. ألقل الدلدا  منوا فيما تقو. بة اارم الدلادا  مان  نشاطة تعاونياة، وف     

 مننا  للظرو  ا اصة ب ل

وتؤكد الدراسات التجريدية    اجلنات املا ة ال تسري عل  وترية وا ادة يف ختصاي،    - 92
 اا دور يف اختااذ    وتاؤدي عوامال  تارى     املعونة وفقا ال تياجات الدلدا  املتلقية  اا وقادراهتا  

جنات املا ة( رىل حتويل املاوارد  القرارات بشأ  املعونة )مثل املصاحل السياسية  و االقتصادية لل
بعيدا عن اجملاالت الل تشتد فينا ا اجة رلينا، مماا يضاعف مان فعالياة اارم املعوناة  ويف رطاار        
اجلنود الل يدر ا شركا  التنمية لدعم برنامج عمل اسطندول، ي و  من املنم رذ     يقوماوا  

عونااة، اسااتنادا رىل فناام العوائااق   بتحديااد واعتماااد معااايري  كثاار سااالمة يف عمليااة ختصااي، امل   
ا ي لياة الال تواجاة الدلاادا  املتلقياة للمعوناة وقاادرهتا علا   شاد تاادفقات مالياة بديلاة )مليااة          

  دولية(  و

 واناك ثالثة اعتدارات   ن    تدعم ارم العمليةمل - 93

 يند ي للجنات املا ة    تسري عل  وترية وا دة يف تطديق معاايري حتدياد  قال    ) ( 
مؤشارا األصاول الدشارية والضاعف االقتصاادي( تاالل عملياة ختصاي،          الدلدا  منوا )ال سايما 
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ومان شاأنة    جيعال     6٧/221املعونة الل تضطلا سا  وارا يتماش  ما قرار اجلمعياة العاماة   
ختصااااي، املساااااعدة اإلمنائيااااة الرمسيااااة  كثاااار اسااااتقرارا وقابليااااة للتندااااؤ و قاااال مسااااايرة           

 االقتصادية؛ للدورات

يند اي للجنااات املا ااة    تضاا يف اعتداراااا، فيمااا تتدعاة ماان  مناااط ختصااي،     )ب( 
املعوناة، العراقيال الاال تواجنناا الدلادا  يف تعدئااة املاوارد احنلياة لألعاارا  اإلمنائياة )مان تااالل         

 املدترات الوطنية  و حتصيل الضرائ ، عل  سديل املثال(؛

يف االعتدااار، تااالل عمليااة ختصااي،  تااريا، يند ااي للجنااات املا ااة    تضااا  ) ( 
املساااااعدة اإلمنائيااااة الرمسيااااة، قاااادرة الدلاااادا  علاااا  ا صااااول علاااا  طائفااااة ماااان مصااااادر     

 األترى  التمويل

وال يند ااي للتموياال املصصاا، للتصاادي لاات ري املناااال    ي ااو  جااز ا ماان املساااعدة       - 94
  اإلمنائيااة  و    ي ااو  اإلمنائيااة الرمسيااة، وال    يااؤدي رىل حتوياال التموياال بعياادا عاان األااادا

بديال  ا  وقاد تعاا   قال الدلادا  مناوا والدلادا  قياد الرفاا مان فئاة  قال الدلادا  مناوا والدلادا                
النامية األترى من مواطن يعف تطرية يف مواجنة ت ري املنااال والصادمات الديئياة األتارى      

يل اجلديد املتعلاق  ويند ي    يضطلا مؤشر الضعف االقتصادي بدور رئيسي يف ختصي، التمو
 باملناال رىل تل  الدلدا  

 
حتسااني القاادرة التحويليااة للمعونااةمل املوا مااة بااني اال تياجااات وطرائااق التعاااو      - دال 

 ودعم توفري املنافا العامة الدولية ذات الطابا االستراتيجي

ا ماان  جاال حتسااني فعاليااة املعونااة، يند ااي تصااميم طرائااق التعاااو  اإلمنااائي  يضااا وفقاا     - 95
للتفاوتااات القائمااة داتاال  موعااة  قاال الدلاادا  منااوا والظاارو  ا اصااة ب اال بلااد  و اات رذا   
كاني املعاملة التفضيلية العامة ووسائل الدعم مو دة جلميا  فراد ارم الفئة، يند اي للجناات   
املا ة تقييم كيفية تصنيف  قل الدلدا  منوا يمن  موعاات  كثار هانساا،  ات ختصا،  ارم       

  استجابات ذات  ادا   كثار حتديادا علا  صاعيد التعااو  اإلمناائي  ويف اارا الصادد،         الدلدا
الاال تعااا  ماان نفااس  وجااة القصااور ا ي لااي و ااا نفااس     اان حتديااد  موعااات ماان الدلاادا 

اال تياجات  وللقيا. برل ،  ة  اجة رىل حتديد اجملاالت الرئيساية املتصالة بالعقداات ا ي لياة     
م الدول؛ واتتيار الدلدا  األكثر تضاررا مان عريااا بتلا  العقداات؛ وحتدياد       الل تستحق الدع

  نس  طرائق التعاو  اإلمنائي ملعاجلة القضايا احنددة 

ومن املنم حتسني اإلنتاجية الزراعية ليس فقط من  جل زيادة النمو االقتصادي العاا.،   - 96
فيني  ويف اارا الصادد، يعتاا    ول ان  يضاا للحاد مان الفقار وحتساني سادل عاي  السا ا  الاري          
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الدحااث والتطااوير يف اجملااال الزراعااي، ال ساايما بشااأ  الزراعااة املداريااة، ماان بااني املنااافا العامااة  
الدولياة احنتماال    ي ااو   ااا  ثار رجياااد علاا  التقااد. احنارز يف  ااال التنميااة يف معظاام الدلاادا     

ا  يف التنمياة ختصاي، نسادة مئوياة  كا       املنتمية رىل فئة  قل الدلدا  منوا  ومن ا يند اي للشارك  
ماان املساااعدة اإلمنائيااة الرمسيااة لغنفااا  علاا  الدحااث والتطااوير يف اجملااال الزراعااي، وا اادمات 
اإلرشااادية ذات الصاالة، يف  قاال الدلاادا  منااوا  ويند ااي تعزيااز الدحااوث الزراعيااة الاال يقااو. سااا   

ل مصادر التمويل التقليدية وعرياا مان  القطاع العا.، عل  الصعيدين العاملي والوطإ، من تال
مصادر التمويل والشراكات، قا يف ذل  التعاو  فيماا باني بلادا  اجلناوب، ودعام مؤسساات       
الدحااوث يف  قاال الدلاادا  منااوا واملشاااركة النشااطة ماان جاناا  املنااتجني الاازراعيني يف  نشااطة      

يااق االستشاااري  الدحااوث  وعااالوة علاا  ذلاا ، يند ااي لشااركا  التنميااة زيااادة دعمناام للفر      
للدحوث الزراعية الدولية، رىل جانا  الدحاث عان شاراكات جديادة تركاز علا  التمويال مان          

  جل حتسني اإلنتاجية الزراعية 
 

 معاجلة مسألة تنسيق املعونة واالعتماد علينا - اا  

تعد  قال الدلادا  مناوا مان باني الدلادا  النامياة الال تانصف  فيناا مساتويات القادرات              - 9٧
سية الالزمة لتنفير املشاريا والتنسيق بني اجلنات الدولية الل تقاد. الادعم  وتعاا  تلا      املؤس

الدلدا   يضا من ت اثر  عداد املا ني وهزئة املعوناة  ومان  جال الت لا  علا  تلا  املشااكل،        
يند ي تشاجيا اجلناات املا اة علا  حتساني مساتوى االمتثاال للمدااد  املتفاق عليناا يف رعاال             

بشااأ  فعاليااة املعونااة  وعلاا  وجااة ا صااوب، اناااك  اجااة رىل تعزيااز تااول الدلاادا       باااريس
املستفيدة زما. األمور يف األنشطة املدعومة من اجلنات املا ة وموا مة  نشاطة اجلناات املا اة    

ويند اااي  يضااا تعزياااز التنسااايق بااني اجلناااات املا اااة يف     مااا األولوياااات واإلجاارا ات احنلياااة  
 ية املتلق الدلدا 

وترتفا مستويات املعونة يف  قل الدلدا  منوا كنسدة مئوياة مان النااتج احنلاي اإلمجاال        - 98
وقد  ينرت الدراسات اثثار السلدية للمستويات العالية من االعتماد عل  املعوناة، مان  ياث    

للدلاد   اإليرار بنوعية املعونة، ور ا   يرار باملؤسسات وا وكمة وا د من القدرة التنافسية
املتلقااي علاا  الصااعيد الاادول  ومااا ذلاا ، ال  ثاال تفاا  تاادفقات املساااعدة اإلمنائيااة الرمسيااة  
استجابة تتسم بال فا ة  و اإلنصا   رم املش لة  وبالنسدة لدع  الدلدا  املنتمية رىل فئاة  قال   

ا لتموياال الدلاادا  منااوا، تعااد املساااعدة اإلمنائيااة الرمسيااة وعرياااا ماان التاادفقات املماثلااة مصاادر    
تدمات اجتماعية متس ا اجة رلينا؛ ويصع  االستعاية عننا  اليا، وتعت  ذات  مهياة بال اة   

 من  جل بلوي  ادا  برنامج عمل اسطندول 
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وتتطلاا  عمليااة ا ااد ماان االعتماااد علاا  املعونااة قاادرا ماان االنتدااام علاا  يتلااف              - 99
 طاط الرامياة رىل زياادة املعوناة دو      املستويات، قا يف ذل  ما يليمل ) ( توتي ا ارر بشاأ  ا  

رمعا  النظر يف  ثاراا احنتملة عل  الدلد؛ )ب( وويا تطط  فا   جام املسااعدة تادرجييا     
 يثما  م ن ذل ، ما التماس ودعم مصادر بديلة لتمويل التنمية يف الدلاد املعاإ؛ ) ( ورياال     

وارد احنلية وحتساني اإلدارة العاماة، األمار    املزيد من االاتما. للصيارات القائمة املتعلقة بتعدئة امل
الري ال ينطوي فقاط علا  رصاال ات داتلياة )مان قديال تعزياز الانظم الضاريدية، علا  ساديل            
املثال(، بل يؤدي  يضا رىل حتسني التعاو  الدول من  جل تعزياز آلياات املراقداة واإلنفااذ ذات     

التحااويلي، واااروب ر س املااال  الصاالة بالتصاادي للتاانرب ماان دفااا الضاارائ  وسااو  التسااعري 
والتاادفقات الر مساليااة عااري املشااروعة؛ )د( وختصااي، املزيااد ماان املااوارد إلتا ااة املنااافا العامااة    

 الدولية بال ة األمهية ذات األثر اإلمنائي عل   قل الدلدا  منوا 
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 الفصل السابا

  عمال جلنة السياسات اإلمنائية يف املستقدل  

اساات اإلمنائياة موا ماة برناامج عملانا ماا ا اجاات واألولوياات         ستواصل جلنة السي - 100
الاال يقرراااا اجمللااس االقتصااادي واالجتماااعي، ب يااة املسااامهة بفعاليااة يف مااداوالت اجمللااس          

 ومساعدتة يف  دا  ويائفة 

وستن   اللجنة يف دورهتا الثامنة عشرة عل  دراسة املوياوع الاري اعتمادم اجمللاس      - 101
تنفياار تطااة التنميااة ”، واااو، 2016جتماااعي لي ااو  مويااوع دورتااة لعااا.  االقتصااادي واال

، وسااتقو. بإعااداد  “مل االنتقااال ماان قطااا االلتزامااات رىل حتقيااق النتااائج    2015بعااد عااا.   ملااا
توصاايات سياساااتية بشااأ  ااارم املسااألة  وبااالنظر رىل الطائفااة الواسااعة ماان ا يااارات املتا ااة     

تركيز مسامهتنا عل  ال يفياة الال   ان مان تال اا          ملعاجلة ارا املويوع، اتتارت اللجنة
تساعد التجارة الدولية الدلدا  النامية، وال سيما  قل الدلدا  مناوا، علا  حتقياق  اادا  التنمياة      
املسااتدامة  ويف ااارا الصاادد، ساايوىل ااتمااا. تاااب رىل مسااألة هتيئااة مااا يلااز. ماان القاادرات       

الديئياة يف الوقاي نفساة، علا  النحاو احنادد يف تطاة        اإلنتاجية وحتقيق األاادا  االجتماعياة و  
  2015التنمية ملا بعد عا. 

وستتابا اللجنة  يضا التقاد. الاري حتارزم سااموا يف  اال التنمياة وفقاا أل  اا. قارار           - 102
  6٧/221اجلمعية العامة 
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 الفصل الثامن

 تنظيم الدورة  

ة عشرة يف مقر األمم املتحادة يف الفتارة   عقدت جلنة السياسات اإلمنائية دورهتا السابع - 103
  و ضر الدورة سدعة عشر عضوا باللجناة ومراقداو  مان    2015آذار/مارس  2٧رىل  23من 

 عدة مؤسسات داتل منظومة األمم املتحدة  وترد قائمة املشاركني يف املرفق األول 

رة  وافتت  نائا   وقدمي ردارة الشؤو  االقتصادية واالجتماعية ا دمات الفنية للدو - 104
بار، الادورة ور ا  باملشااركني  وبعاد ذلا ،  دىل نائا         - رئيس اللجنة، ساكي و فوكودا

رئيس اجمللس االقتصادي واالجتماعي، املمثل الدائم لتونس لدى األمم املتحادة، السافري مماد    
سااعد لتنسايق   تالد ا ياري، بديا   ما. اللجنة  و دىل بديا   ماا. اللجناة  يضاا األماني العاا. امل     

السياساااات والشاااؤو  املشاااتركة باااني الوكااااالت  والدياناااا  متا اااا  علااا  الااارابط التاااالمل     
http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/cdp_statements.shtml  

 ويرد جدول  عمال الدورة السابعة عشرة للجنة يف املرفق الثا   - 105
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 املرفق األول

 قائمة املشاركني  

  ضر الدورة  عضا  اللجنة التالية  مساماممل - 1

 لو  ي يو 

 توسية  نطونيو  لونسو 

 ديا  رلسو  

 بار )نائ  الرئيس( -ساكي و فوكودا  

 آ  ااريسو  

 ستيفا  كالز  

 كو  ل 

 عادل جنم 

 توسية  نطونيو  وكامدو )الرئيس( 

 تيا بترين 

 باتري  بال  

 بيالر روماعريا 

 لوا  ونالينا سيلو 

 كالوديا شاينداو. باردو 

 مادورا سواميناثا  

 زينيدويركي تاديسي ماركوس 

 دزودزي تسي اتا 

 وكاني ا يئات التالية التابعة ملنظومة األمم املتحدة ممثلة يف الدورةمل - 2

 مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية 

 صندو  األمم املتحدة لألنشطة الس انية 
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امي ألقل الدلدا  منوًا والدلدا  النامية عري الساا لية والادول اجلزرياة    م ت  املمثل الس 
 الص رية النامية

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

 برنامج األمم املتحدة للديئة 

 برنامج األعرية العاملي 

 االحتاد الدول لالتصاالت 
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 املرفق الثا 

 جدول األعمال  

 جلسة افتتا ية  - 1

 مية جلسة تنظي - 2

  2015تعزيز املسا لة عن التنمية املستدامة يف فترة ما بعد عا.  - 3

ماان االسااتعرا  الااري جيااري كاال ثااالث ساانوات لقائمااة  قاال        2015جولااة عااا.   - 4
 منوا  الدلدا 

 رصد الدلدا  قيد الرفا من القائمة وتل  الل ر فا امسنا مننا  - 5

 ج عمل اسطندول املسامهة يف استعرا  منتصف املدة ل نام - 6

  2016رىل آذار/مارس  2015برنامج العمل للفترة من نيسا / بريل  - ٧

 اعتماد تقرير جلنة السياسات اإلمنائية عن دورهتا السابعة عشرة  - 8
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