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 من جدول األعمال المؤقت  8البند 

 التقييم
   

المتحــدة اإلنمــائي جي مجــام التنميــة رد اإلدارة على تقييم تعــاون برنــامج األمم   
 البلدان المتوسطة الدخم  جي 
  

 مقدمة  -   أول  

، أجرى مكتب التقييم المســــــــــــتقل التاب   2020إلى تموز/يوليه  2019في الفترة من آب/أغســــــــــــطس   - 1
المتوســـــــط   لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي تقييما للتعاون اإلنمائي الذي يقوم به البرنامج اإلنمائي في البلدان

، ركز فيه على ما يلي: )أ( الدعم الذي يقدمه البرنامج اإلنمائي للبلدان المتوسط  2019-2014الدخل للفترة  
ــا مـ  البرـنامج اإلنمـائي  اـلدخـل، م  مراعـاة تنوعاـا الواســــــــــــــ  في النروئ وا حتـياجـات اإلنمـائـي ا )ب( مســــــــــــ

ةا )ج( تحديد العوامل التي تؤثر في تحديد البلدان المتوســـــــــط  الدخل من خمل مجا ت ممارســـــــــ  مختار  في
ــتفادة  وقد أعد  ــتخمس الدروس المسـ ــط  الدخل، واسـ ــاركته في البلدان المتوسـ ــ  البرنامج اإلنمائي ومكـ موضـ

ــنوات للمكتب ) فق علياا المجلس التنفيذي ( التي واDP/2018/4 ذا التقييم وفقًا لخط  التقييم المتعددة الســـــــــــ
  DP/2020/21  ويرد الموجز التنفيذي للتقييم في الوثيق  2018في دورته العادي  األولى لعام 

خل وقّيم التقييم مســـــــــا م  البرنامج اإلنمائي في النتائج اإلنمائي  الوطني  في البلدان المتوســـــــــط  الد - 2
( في أربع  مجا ت ممارسـ   ي: 2021-2018و    2017-2014خمل أ دائ خطتيه ا سـتراتيجيتين ) من

(ا والمؤسـسـات الكـامل  والخاضـع  17-13و   10-8و  5و  1القضـا  على الفقر )أ دائ التنمي  المسـتدام   
 15و   14و   13 دائ (ا والبيئ  والحلول المســــــــتمدة من الطبيع  من أجل التنمي  )األ16للمســــــــا ل  )الادئ 

(  وقد تمت تغطي  المســـا مات في تحقيق المســـاواة بين 7(ا والطاق  الننيف  والميســـورة التكلف  )الادئ  17 و
( في إطـار تقييم المجــا ت الســـــــــــــــابقــ ، م  التركيز على مـدى تعميم مراعـاة المننور 5الجنســــــــــــــين )الاــدئ 

( ننرا ألن المكتب 11زيز القدرة على الصـمود )الادئ  الجنسـاني في  ذ  البرامج  ولم يكـمل التقييم مجال تع
كان يجري تقييما مواضـــيعيا منفصـــم لمســـا م  البرنامج اإلنمائي في الحد من مخاطر الكوارت  وبدون تقييم  

https://undocs.org/ar/DP/2018/4
https://undocs.org/ar/DP/2020/21
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الذي يحمل بصــم  البرنامج اإلنمائي بكــين زيادة القدرة على الصــمود،   يمكن إيجاد صــل   3الحل اإلنمائي 
ا قتصـــــادي  واإلنجازات ا قتصـــــادي  وقدرة المجتم  على الصـــــمود أمام  -وئ ا جتماعي  واضـــــح  بين النر 

الصــــــدمات التي يمكن أن تق  في المســــــتقبل  ويتعين أن تكون المكاســــــب اإلنمائي  للبلدان المتوســــــط  الدخل 
 أقدر على امتصاس الصدمات والصمود أمام المخاطر 

، والتي  2019-2014فذة على المســــــــــــــتوى القطري خمل الفترة وقد ركز التقييم على التدخمت المن  - 3
، والســـــــــنوات األرب  للخط  2021-2018امتدت خمل أول ســـــــــنتين من الخط  ا ســـــــــتراتيجي  الحالي  للفترة 

، على الرغم من أن بعض البرامج ربمـا تكون قـد بـدأت قبـل  ـذ  الفترة  2017-2014ا ســــــــــــــتراتيجيـ  للفترة 
ــ  وكــــمل التقييم جمي  ال المصــــنف  في فئ  البلدان المتوســــط  الدخل في دورة الميزاني  المتكامل   84بلدان الــــــــــــــــ

ــميم و ي  البرنامج  2019-2015في المائ  من الميزاني  في الفترة   42للبرنامج اإلنمائي، بما يمثل    وفي صـــ
مراعاًة للبيئ  وأقدر اإلنمائي، ينصـــــب التركيز على دعم التحول الايكلي للبلدان نحو مجتمعات أكثر كـــــمو  و 

على امتصـــاس الصـــدمات وفقا أل دائ التنمي  المســـتدام   ويرحب البرنامج اإلنمائي بنتائج التقييم والدروس 
المســتفادة منه، التي ســتســتركــد باا المننم  في عملاا في البلدان المتوســط  الدخل وفقًا للخط  ا ســتراتيجي  

ــا  وســــــــــــــتبني الم 2021-2018للفترة  ــد ـ ــا بعـ ــا مواطن قوة، ومـ ــا على المجـــا ت التي تبين أناـ ننمـــ  عملاـ
 ا ستجاب  للمجا ت التي تحتاج إلى تعزيز  م 

  
 2030البلدان المتوسطة الدخم وخطة التنمية المستدامة لعام  -  ثانيا  

في المــائــ    75بلــد متوســــــــــــــط الــدخــل ثلــت إجمــالي النــاتج المحلي العــالمي و  100يمثــل أكثر من  - 4
البرازيل وجنوب أفريقيا والصــين والمكســيك   -وتمثل خمســ  بلدان متوســط  الدخل وحد ا   ( 1) ســكان العالم من

وما برحت البلدان المتوســــط  الدخل أيضــــًا في أعلى مســــتويات    ( 2) في المائ  من ســــكان العالم 40 -والاند 
وجود تســــــع  بلدان متوســــــط  الدخل البلدان التي تدف  النمو ا قتصــــــادي والتجارة على الصــــــعيد العالمي، م  

  ( 3) ممثل  في مجموع  العكرين

الدخل   وتتراوح فئ  البلدان المتوســـط  الدخل، و ي فئ  صـــنفاا البنك الدولي باســـتخدام نصـــيب الفرد من  - 5
  فياا نصـيب يتراوح القومي اإلجمالي بدو رات الو يات المتحدة، من اقتصـادات متوسـط  الدخل من الكـريح  الدنيا 

دو را، إلى اقتصــــــــــــادات متوســــــــــــط  الدخل من   4 045 دو را إلى  1 036الفرد من الدخل القومي اإلجمالي من 
  ( 4) دو را  12 535 دو را إلى  4 046الكريح  العليا يتراوح فياا نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي من 

__________ 

 ( المصدربيانات من البنك الدولي ) (1) 

 ائي الذي ينفذ  المعاد العالمي لبحوت ا قتصاد اإلنم Inequality in the Giants Projectلمزيد من المعلومات، اننر مكروع  (2) 

في المائ  من التجارة العالمي ، وثلثي ســــــــــــكان العالم، وأكثر   75في المائ  من ا قتصــــــــــــاد العالمي، و   85تمثل مجموع  العكــــــــــــرين   (3) 
لمتوســـــط  الدخل في مجموع  العكـــــرين ا تحاد الروســـــي واألرجنتين  (  وتكـــــمل البلدان االمصـــــدرفي المائ  من فقرا  العالم )  50 من

ندونيسيا والبرازيل وتركيا وجنوب أفريقيا والصين والمكسيك والاند   وا 

بالنســــــب  لتصــــــنيفات الدخل الحالي  ومجموعات اإلقراض المعني  )من قبل المؤســــــســــــ  الدولي  للتنمي  والبنك الدولي ل نكــــــا  والتعمير  (4) 
تموز/يوليه من كل عام وينل ثابتا طوال السـن  المالي  بيكملاا،   1  ويعاد تـصنيئ البلدان في اننر  ذا الرابط -ن ا ثنين( ومزيج بي

ن نقحت تقديرات ن  صــــــــــــــيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي في الوقت نفســــــــــــــه  اننر كيئ يصــــــــــــــنئ البنك الدولي البلدان حتى وا 
(how the World Bank classifies countriesي ذلك كيفي  تحديد عتبات فئات الدخل؟ )، بما فHow are the income 

group thresholds determined?)  وســـبب اســـتخدام نصـــيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي لتصـــنيئ ا قتصـــادات إلى فئات
  (?Why use GNI per capita to classify economies into income groupingsالدخل )

https://www.worldbank.org/en/country/mic/overview
https://www.wider.unu.edu/project/inequality-giants
https://www.dfat.gov.au/trade/organisations/g20/Pages/g20
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/378834-how-does-the-world-bank-classify-countries
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/378833-how-are-the-income-group-thresholds-determined
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/378833-how-are-the-income-group-thresholds-determined
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/378831-why-use-gni-per-capita-to-classify-economies-into
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 -وفـئ  البـلدان المتوســــــــــــــطـ  اـلدخـل  ي فـئ  كــــــــــــــدـيدة التنوع  ـفيكثر من ثـلت جمي  أـقل البـلدان نموًا  - 6
 ي بلدان متوسـط  الدخل، اسـتنادًا إلى تقييم لوصـول البكـري  وقابلي  التضـرر  -بلدًا  47بلدًا من أصـل   17

صـــــــــــــغيرة النامي ، و ي ا قتصـــــــــــــادي ونصـــــــــــــيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي  ومعنم الدول الجزري  ال
بلدان متوسط  الدخل، تتيثر بيوجه الضعئ الكديدة بسبب جائح  مرض فيروس  يبلدا،    35أصل   من 27

ومســــتويات الديون التي تنعدم بكــــكل متزايد القدرة على مواصــــل  تحملاا  وفي الســــنوات  (19-كورونا )كوفيد
ــريح  العليا من البلدان ا ــبحت البلدان من الكـــ ــاعدة اإلنمائي   وفي األخيرة، أصـــ ــط  الدخل مانح  للمســـ لمتوســـ

 إطار تنوع  ذ  المجموع ،  ناك أيضا بعض القواسم المكترك  

وفي حين كـــاد العديد من البلدان المتوســـط  الدخل نموا اقتصـــاديا أســـرع من فئات الدخل األخرى،  - 7
، فإن البلدان المتوسط  الدخل مما أسام في انخفاض متوسط معد ت الفقر على الصعيدين الوطني والعالمي

في المائ  من فقرا  العالم، م  اســــــــــــتمرار جيوب الفقر والتفاوتات المتزايدة  ويمكن  62  تزال موطنا لــــــــــــــــــــــــــ 
تتيثر العمق  بين النمو ا قتصادي والحد من الفقر وأوجه عدم المساواة بالتدخمت المتعلق  بتوزي  الدخل،  أن

  التي تتراوح من ســـــياســـــات ا قتصـــــاد الكلي التي تترتب علياا آثار في ننام بما في ذلك الســـــياســـــات المحلي 
الرعاي  ا جتماعي  إلى أننم  ســوق العمل الرامي  إلى معالج  النســب  المئوي  للنســا  في قوة العمل الميجورة، 

 ومستويات عمال  الكباب، وتننيم وحماي  العمال  في القطاع غير الرسمي 

 “فخ الدخل المتوســـط ” من البلدان المتوســـط  الدخل مما يوصـــئ على نطاق واســـ  بينه  ويعاني العديد  - 8
ــادات المنخفضـــــــ    الذي يصـــــــئ عملي  ركود النمو التي تحدت عندما تكون البلدان أغنى من أن تنافس ا قتصـــــ
ــط    ــتثمر في أنكـ ــناعات التحويلي ، ولكناا أفقر من أن تسـ ــ  في مجال الصـ ــادات األجور المنخفضـ الدخل واقتصـ

ــاف  أعلى  ــادات المتقدم   وانتقال بلد من فئ  ذات قيم  مضــــــــ   الدخل المتوســــــــــط إلى الدخل  للتنافس م  ا قتصــــــــ
تحول من نمط النمو القائم على المدخمت إلى نمطي  ” المرتف  ينطوي على تحديات أكبر ألنه يقتضـــــــي حدوت  

ومن النـاحيـ  التـاريخيـ ، فـإن ا قتصــــــــــــــادات التي انتقلـت من فئـ      ( 5) “ النمو اللـذين تقود مـا اإلنتـاجيـ  وا بتكـار 
لدان المتوســــط  الدخل إلى فئ  البلدان المتوســــط  الدخل فعلت ذلك في حوالي  البلدان من الكــــريح  الدنيا من الب 

عامًا في المتوســـــــط لتنتقل من فئ  البلدان من الكـــــــريح  العليا   15عاما  وبالمثل، اســـــــتغرقت بعض البلدان   55
سط  الدخل، حيت  وتختلئ مسارات البلدان المتو    ( 6) البلدان المتوسط  الدخل إلى فئ  البلدان المرتفع  الدخل  من 

   فئ  البلدان المرتفع  الدخل إلى  تواجه غالبي  بلدان أمريكا المتيني  حواجز  يكلي  كبيرة تحول دون انتقالاا 

بين البلدان المتوسـط  الدخل   تزال تواجه تحديات كبرى   2030م خط  التنمي  المسـتدام  لعام تسـلّ  - 9
ــتدام  والح ــعياا إلى تحقيق التنمي  المســــــــ تبادل الخبرات ”فان على التقدم المحرز، إذ تدعو إلى تعزيز في ســــــــ

وتحســــين التنســــيق والرف  من مســــتوى الدعم الذي تقدمه مننوم  األمم المتحدة اإلنمائي  والمؤســــســــات المالي  
  ( 7) “الدولي  والمننمات اإلقليمي  وأصحاب المصلح  اآلخرون، وزيادة تركيز ذلك الدعم

وتختلئ التحــديــات الايكليــ  التي تؤثر على البلــدان المتوســــــــــــــطــ  الــدخــل، إ  أن بعض الحواجز  - 10
المكــترك  تكــمل الحاج  إلى التنوي  ا قتصــادي، حيت يعتمد العديد من البلدان على عدد قليل من صــادرات 

__________ 

 (5) Eichengreen, Barry et al. (2017), The Landscape of Economic Growth: Do Middle-Income Countries 

Differ?, Asian Development Bank (ADB) Working Paper Series. 

 (6) Felipe, Jesus et al.(2014), Middle-Income Transitions: Trap or Myth?, ADB Working Paper Series  

  65(، الفقرة A/RES/70/129/35) 2030تحويل عالمنا: خط  التنمي  المستدام  لعام  (7) 

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/350021/ewp-517.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/350021/ewp-517.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/149903/ewp-421.pdf
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1
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لوجيات المتقدم  الســـــل  األســـــاســـــي ا وكـــــدة تقلب األســـــواق ومخاطر اا وعدم القدرة على ا ســـــتثمار في التكنو 
 وا بتكار لتعزيز قدرتاا التنافسي ا وتنامي أوجه عدم المساواة وتفاوت ا ستثمارات في رأس المال البكري 

بوصــــــفاا المقياس المكــــــترك للتعليم   -، زادت مســــــتويات التنمي  البكــــــري  العالمي  1990ومنذ عام  - 11
لمائ ، مما يعكس أن الناس في البلدان المتوســـط  في ا 22بنســـب   -والصـــح  ومســـتويات المعيكـــ  في العالم 

الدخل يعيكـــــــــــــون في المتوســـــــــــــط فترة أطول ويكونون أكثر تعليما وأكبر دخم  وقد أدت الجائح  الحالي  إلى 
اضــــــطرابات  ائل  في ا قتصــــــادات وفرس العمل وســــــبل العيق  واســــــتنادا إلى توقعات مكتب تقرير التنمي  

عاما   30نمائي، تمضــــي التنمي  البكــــري  العالمي  باتجا  ا نخفاض ألول مرة منذ البكــــري  التاب  للبرنامج اإل
ويمكن أن تصـــيب الصـــدمات ا قتصـــادي  البلدان قبل الصـــدمات الصـــحي ، من خمل قنوات انتقال ا قتصـــاد 

 “ضـــــــرب  ” الكلي، وتســـــــتمر بعد انتاا  األزم  الصـــــــحي   ويبين الكـــــــكل الوارد أدنا  أن التنمي  البكـــــــري  تواجه
  1990يسبق لاا مثيل منذ استحدات  ذا المفاوم في عام  لم
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  2020برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، أيار/مايو  المصدر: 

 تقديرا مؤقتا  2019تمثل القيم  المتعلق  بعام  * 
  

عن عدم اســــــــتدام  مســــــــار التنمي  قبل انتكــــــــار الجائح   وتســــــــتمد آثار  ا  19-ككــــــــفت أزم  كوفيد - 12
ا جتماعي  وا قتصــادي  زخماا من أوجه الضــعئ وعدم المســاواة الســائدة قبل الجائح  في المجتمعات، وتزيد 

 األزم  المالي  العالمي  التغير السنوي في قيم  دليل التنمي  البكري 

 2020التغير المحاكى جي دليم التنمية البشــــــرية لعام 
 19-معدل لمراعاة جائحة كوجيد
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لصــــــدمات من حدة الفقر والضــــــعئ، و و ما يجب على البلدان التصــــــدي حتى تكون أقدر على امتصــــــاس ا
 المستقبل من مننور التنمي  المستدام  المتمركزة حول البكر  في

، فـإناـا ســــــــــــــتواجـه مزـيدًا من ا نكمـاق 19-وم  تعـافي البلـدان المتوســــــــــــــطـ  الـدخـل من أزمـ  كوفـيد - 13
ــيول  التي يمكن أن تعرض  في الحيز المالي والتدفقات الداخل  من الموارد الخارجي ، وتنامي ضـــــــــــــغوط الســـــــــــ

ــاتي  أمر بال  للخطر ا  ــياسـ ــتجابات السـ ــل ا سـ ــلسـ ــيرة األجل والتعافي على المدى الطويل  وتسـ ــتجاب  القصـ سـ
ــتعادة الدخل  ــب   ســ ــريبي  ومالي  مناســ ــ  حوافز ضــ ــيتعين على البلدان المتوســــط  الدخل أن تضــ األ مي   وســ

 وسبل العيق وخلق فرس العمل، م  استادائ أكثر الفئات ضعفا وتاميكا 

ا إلى الكراكات القوي  القائم  م  البلدان المتوسط  الدخل، يتركز الدعم الذي يقدمه البرنامج  واستناد - 14
، بــا ســــــــــــــتفــادة من كــل من الــدور التقني الرائــد للبرنــامج اإلنمــائي 19-اإلنمــائي على ا ســــــــــــــتجــابــ  لكوفيــد

ي عرض برنامج األمم المتحدة ا قتصـادي  لومم المتحدة والركائز الفني  األرب  ف -ا سـتجاب  ا جتماعي   في
، و ي: الحوكمــ ا وحمــايــ  النــاسا واإلربــاك الرقميا وتحقيق “2030مــا بعــد التعــافي: نحو ”، 2.0اإلنمــائي 

المقبل    12  تعائ أخضر  ويتوق  البرنامج اإلنمائي أن يدخل  ذا العرض حيز النفاذ الكامل خمل األكار الـ
 جو ري  في البلدان في مختلئ المناطق  وأن يككل عمله البرنامجي المقبل بصورة

  
 الدعم المقدم من البرنامج اإلنمائي إلى البلدان المتوسطة الدخم  -  ثالثا  

ــتراتيجي  للبرنامج اإلنمائي للفترة  - 15 ــيا م  الخط  ا ســـــــ ، يدعم 2030وخط  عام   2021-2018تمكـــــــ
ر، م  معـالجـ  األبعـاد ا قتصـــــــــــــــادـي  البرنـامج اإلنمـائي البلـدان المتوســــــــــــــطـ  الـدخـل في القضـــــــــــــــا  على الفق

وا جتماعي  والبيئي  للتنمي  المسـتدام  وبنا  القدرة على الصـمود في وجه األزمات والصـدمات  ويقر البرنامج  
 اإلنمائي أيضًا بالدور المتغير للبلدان المتوسط  الدخل في التنمي ، وبالتوقعات المتعلق  باذ  البلدان 

ذي يتبعـه البرنامج اإلنمـائي في ا ســــــــــــــتجـاب  بفعـالـي  أكبر للتحـديات اإلنمـائـي  يق   والناج المتكـامل الـ  - 16
في قلب التحديات التي تواجااا البلدان المتوســــــــــــــط  الدخل  ويادئ  ذا الناج إلى دعم البلدان في تقييم أثر 

دتاا على الســـياســـات وتخصـــيصـــات المواردا وتدعيم قدراتاا على اســـتخدام وجم  البيانات المصـــنف ا ومســـاع
 ا ستجاب   حتياجات المجتمعات المامك  

ويولي البرنامج اإلنمـائي ا تمـاما وثيـقا للتجـانس داخل فـئ  البـلدان المتوســــــــــــــطـ  الدخل، ويعتمـد ناجـا  - 17
متعدد األبعاد إزا   ذ  المجموع  الواســـــــــع  من البلدان، يســـــــــمح بناج مصـــــــــمم حســـــــــب ا حتياجات القطري  

بين البـلدان، بمـا فياـا البـلدان المتوســــــــــــــطـ  الدخل،  2021-2018تراتيجـي  للفترة والطـلب  وتقر خطـته ا ـســـــــــــــ 
تواجه تحديات إنمائي  تمتد عبر الســـــــياقات اإلنمائي  الثمث : القضـــــــا  على الفقرا والتحول الايكليا وبنا    قد

مل بصـم  البرنامج القدرة على القدرة على الصـمود أمام األزمات والصـدمات  وتوفر الحلول اإلنمائي  التي تح
ــتجاب  في  ذ   ــم بالمرون  وا ســ ــياقات، مما يتيح وجودا يتســ اإلنمائي دعما إنمائيا متمايزا في كل من  ذ  الســ

 البلدان، إلى جانب الدعم المؤسسي في المقر وفي المراكز اإلقليمي  

برنامج اإلنمائي على وي حدد التقييم القيود التي تكوب إحدى طرق تخصيس الموارد التي يعتمد ا ال - 18
في المائ  من ســـكان   75أســـاس اإليرادات  وكما أكـــير إليه أعم ، رغم أن البلدان المتوســـط  الدخل يقيم باا 

في المائ  من فقرا  العالم، يوجه التمويل التســــــا لي بصــــــورة كــــــبه حصــــــري  إلى البلدان في فئ   62العالم و 
المتوســــــط  الدخل، بين تراعى على ســــــبيل المثال اعتبارات الدخل المنخفض  ويتعين تنقيح تصــــــنيئ البلدان 
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ميزان المدفوعات، والمديوني ، ومســــتوى التنوي  ا قتصــــادي، ومواطن الضــــعئ القطاعي ، ومركز أقل البلدان 
 نموا والدول  الجزري  الصغيرة النامي  )بما في ذلك مدى تفاقم كل ذلك بسبب تغير المناخ( 

الذي يقدمه البرنامج اإلنمائي إلى البلدان المتوســـــط  الدخل، تســـــنح فرصـــــ  لتســـــليط  وفي إطار الدعم  - 19
، أطلق البرـنامج اإلنمـائي 2019الضـــــــــــــو  على الحـاـل  الخـاصــــــــــــــ  لـلدول الجزرـي  الصـــــــــــــغيرة الـنامـي   ففي عـام 

ــاد األزرق، والتحول الرقمي، والعم  ــغيرة النامي  تغطي ا قتصــ ــامل  للدول الجزري  الصــ ــتراتيجي  كــ ل المناخي، اســ
م  التركيز الكـــــامل على التمويل  وتبين مبادرة إدارة مصـــــائد األســـــماك في المحيطات في جزر المحيط الااد   
إمكانات ا قتصــــاد األزرق  وتادئ  ذ  المبادرة، من خمل كــــراك  بين مننم  األغذي  والزراع  لومم المتحدة، 

ل  مصـــــــــــائد األســـــــــــماك لمنتدى جنوب المحيط الااد ، وجماع   ومرفق البيئ  العالمي ، والبرنامج اإلنمائي، ووكا 
المحيط الااد ، إلى الحفان على أرصــدة ســمك التون  في غرب ووســط المحيط الااد ، التي تمثل نصــئ كمي   
صـيد التون  السـنوي  على الصـعيد العالمي  وقد اتسـ  نطاق تيثير ا بالفعل إلى ما  و أبعد من مصـائد األسـماك: 

ــيد ســــــــمك التون  في إجمالي الناتج المحلي لبلدان جزر المحيط الااد  الــــــــــــــــــــــ  فقد زادت مـســـــــ  من   14ا م  صــــــ
  12  000مليون دو را وزادت العمال  المباكـــــــرة في قطاع مصـــــــائد األســـــــماك من   500مليون دو ر إلى  300

  مستدام  نحو كخسا وت صاد جمي  أنواع التون  األربع  على   22  500إلى نحو    2013كخس في عام 

بالنســــــب  ويرى البرنامج اإلنمائي أيضــــــًا أن اتباع مننور وقائي يراعي نروئ النزاع أمر أســــــاســــــي   - 20
لعمله، بما في ذلك في تعاونه اإلنمائي م  البلدان المتوســــــــــــط  الدخل  فوجود جيوب للفقر والتمييز أو وجود 
عقد اجتماعي غير كـامل للجمي  يمكن أن يؤدي إلى العنئ والنزاع وينتقس المكاسـب اإلنمائي  التي تحققت 

ــق األنفس  وقد يتخذ الدعم المقدم للحوكم  وبنا  الســـــــمم  ــ  بكـــــ ــمل دعم عمليات وضـــــ ــكا  مختلف ، تكـــــ أكـــــ
الـدســــــــــــــتورا والـدعم ا نتخـابي والبرلمـانيا وتعزيز ســـــــــــــــيادة القـانون والعـدالـ  واألمنا ودعم تنفـيذ توصـــــــــــــــيات 
ــســـــــات حقوق اإلنســـــــانا وتحليل الخيارات المتاح  لتحقيق  ا ســـــــتعراض الدوري الكـــــــامل وتعزيز قدرات مؤســـــ

كن أن ينطوي أيضـــــــا على دعم  يكل الســـــــمم الوطني عن طريق بنا  الممركزي  وزيادة التنمي  المحلي   ويم
 القدرات الوطني  لمن  نكوب النزاعات، بما في ذلك من  التطرئ العنيئ 

واعتمد البرنامج اإلنمائي طرقا جديدة ومبتكرة للعمل والكـــراك  م  أصـــحاب المصـــلح ، مثل الجاود  - 21
ات الفاعل  في مجا ت المسـاعدة اإلنسـاني  والتنمي  والسـمم  ويعمل الرامي  إلى تعزيز زيادة التعاون بين الجا

ــ   البرنامج اإلنمائي بكــــــكل وثيق م  المؤســــــســــــات المالي  الدولي ، بمعالج  العوامل التي تؤدي إلى الاكــــــاكــــ
سي  واألزمات، والتركيز على من  األزمات وبنا  القدرة على الصمود في جمي  برامجه  و  تزال الصناديق الرأ

)مثل مرفق البيئ  العالمي ، والصــندوق األخضــر للمناخ، والصــندوق العالمي لمكافح  اإليدز والســل والممريا،  
ــا م  كبيرة في جاود البرنامج اإلنمائي   ــكل مســــــــ ــندوق المتعدد األطرائ لتنفيذ بروتوكول مونتا( تكــــــــ والصــــــــ

مســــــــتدام ، تدعم جاود المننم  الرامي  إلى إيجاد الرامي  إلى دعم األولويات الوطني  لتحقيق أ دائ التنمي  ال
 بيسر ا  2030حلول مستمدة من الطبيع  من أجل تحقيق نتائج إنمائي  على نطاق خط  عام 

، التي ينفـذ ـا البرنـامج اإلنمـائي “مفتكــــــــــــــو الضــــــــــــــرائـب بم حـدود”ومن خمل مبـادرات مثـل مبـادرة  - 22
يدان ا قتصــــــادي، يدعم البرنامج العديد من البلدان المتوســــــط  با كــــــتراك م  مننم  التعاون والتنمي  في الم

الدخل في بنا  قدرات إدارات الضــــــــرائب فياا بغي  توســــــــي  حيز ا المالي  ويكــــــــمل ذلك بلدانا مثل بوتســــــــوانا 
 وجامايكا وكوستاريكا ومصر 
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الجنوب م  أقراناا وم   وتؤدي البلدان المتوســط  الدخل دورًا حاســمًا في تعزيز التعاون فيما بين بلدان  - 23
البلدان المنخفضـــــــــــــ  الدخل  ويدعم البرنامج اإلنمائي القدرات الوطني  على التعجيل بالتقدم اإلنمائي الذي يعمل 

مجا ت   فيه التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثمثي كيداة تمكين فعال  و ام   وثم  مجال  ام آخر من 
دل المعارئ بين البلدان المتوســـــــــــط  الدخل والبلدان النامي  األخرى  وعلى الرغم  عمل البرنامج و و تيســـــــــــير تبا 

ــيين في التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثمثي  م الحكومات الوطني ، فقد زاد   من  ــركا  الرئيســــ أن الكــــ
مننمــات المجتم  البرنــامج اإلنمــائي من تعــاونــه م  الجاــات الفــاعلــ  غير الحكوميــ  )مثــل القطــاع الخــاس، و 

المدني، ومؤسـسـات البحوت والمؤسـسـات المالي  الدولي ( من بلدان الجنوب التي تسـتضـيفاا على األغلب البلدان 
   المتوسط  الدخل 

  
 النتائج والستنتاجات التي خلص إليها التقييم  -  رابعا  

المتعلق بالقضـــــــــا  على الفقر يرحب البرنامج اإلنمائي بنتائج التقييم باعتبار ا مفيدة إلركـــــــــاد عمله  - 24
ــتراتيجي  التالي   ويمحن البرنامج اإلنمائي مواطن القوة المحددة  في البلدان المتوســــط  الدخل في الخط  ا ســ

التي يمكن لـه البنـا  علياـا، والمجـا ت التي أبرز التقييم ضــــــــــــــرورة تعزيز ـا لتحســــــــــــــين موا متاـا م  الخطـ  
 وفي انتنار مستقبل التنمي  في البلدان المتوسط  الدخل  2021-2018ا ستراتيجي  للفترة 

ويســــر البرنامج اإلنمائي أن يمحن النتائج اإليجابي  التي توصــــل إلياا التقييم فيما يتعلق بمســــا م   - 25
وتمحن البرنامج في النتائج اإلنمائي  في العديد من القطاعات والحلول المميزة في البلدان المتوســـــط  الدخل   

ــافاا البرنامج اإلنمائي   ــدد،  ما: )أ( القيم  التي أضــ ــيين في  ذا الصــ ــتنتاجين رئيســ إدارة البرنامج اإلنمائي اســ
في توفير الدعم السـياسـاتي والمؤسـسـي للناج ا قتصـادي  وا جتماعي  والبيئي  المتكامل  المرتبط  بكـكل متزايد 

لتركيز على عدم المســــاواة والضــــعئ وا ســــتبعاد باعتبار ا  ، إلى جانب ا2030بخط  التنمي  المســــتدام  لعام 
)ب( قدرة البرنامج اإلنمائي على التكيئ في المكارك  في مجا ت مواضيعي  أولويات رئيسي  في  ذ  الجاودا 

جـدـيدة وأ ميـته ـبالنســــــــــــــب  للتحـدـيات اإلنمـائـي  التي تواجـه البـلدان المتوســـــــــــــطـ  اـلدخـل، بمـا في ذـلك ن اج البرمجـ  
كـــــــــــــراك القطـاع  2030لقـ  بخطـ  عـام المتع  دارة الموارد الطبيعيـ ، وتغير المنـاخ والطـاقـ ، وتمويـل التنميـ ، وا  ، وا 

 الخاس، فضم عن اتخاذ موض  متقدم على الصعيدين دون الوطني والمحلي لدعم تحديات المرحل  األخيرة  

 :وفيما يتعلق بالتوصيات التي قدماا التقييم - 26

، التي تكــــدد على إعادة الننر في الناج القائم 1إلنمائي علما بالتوصــــي  يحيط البرنامج ا )أ( 
على الدخل لتخصــــيس الموارد العادي   وتود إدارة البرنامج اإلنمائي أن توضــــح أن القرارات المتعلق  بصــــيغ  
تخصــــــــــــــيس الموارد العــــاديـــ  تق  على عـــاتق المجلس التنفيــــذي  ويمحن البرنـــامج اإلنمــــائي أنـــه ســــــــــــــبق 

، خيارات لتغيير المناجي  القائم  على الدخل القومي 2022-2018اسـتككـئ، في سـياق ميزاني  الفترة  أن له
اإلجمالي لتخصــــــــيس الموارد العادي ، اســــــــتنادا إلى ا ســــــــتخدام المقترح لدليل التنمي  البكــــــــري  أو دليل الفقر 

ــا ــفرت  ذ  المقترحات عن مناقكـــــــ ــ  داخل البرنامج  المتعدد األبعاد أو مزيج من الدليلين  وأســـــــ ــتفيضـــــــ ت مســـــــ
اإلنمائي وم  المجلس التنفيذي  ويمَحن أنه لم يتخذ أي إجرا  بكـــين تغيير الصـــيغ  في ذلك الوقت المحدد  
وســــــيعمل البرنامج اإلنمائي م  المجلس التنفيذي على وضــــــ  مناجي  أكثر مم م  لمعالج  تنوع واحتياجات 

في أثنا  إعداد  لخط  الموارد المتكامل  وميزانيته المتكامل  للفترة البلدان المتوسـط  الدخل، على كـدة تنوعاا، 
  وبالننر 19-، م  اإلكــارة إلى الســياق المالي الذي تعمل فيه المننم  في ضــو  حال  كوفيد2022-2025

اته إلى التباين الواسـ  بين البلدان المتوسـط  الدخل، يسـتركـد البرنامج اإلنمائي في وضـ  برامجه وتحديد أولوي 
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على أرض الواق  في المقام األول بمطالب البلدان  وكما يرد في مناقكات الفرع التالي، يقر البرنامج اإلنمائي  
التي ســـــــتدعم وتكـــــــكل عرضـــــــه اإلنمائي للبلدان  19-بعدد من ا تجا ات المتغيرة في بيئ  التعافي من كوفيد

 المتوسط  الدخلا

التي تحدد الحاج  إلى البحت عن محفنات برنامجي   ، 2يقر البرنامج اإلنمائي بالتوصي   )ب( 
متوازن  في البلدان المتوســـط  الدخل  ويمحن البرنامج اإلنمائي أنه لدى قيامه بذلك، تســـتركـــد قيادته الفكري  
وتـــدخمتـــه البرنـــامجيـــ  والتحليليـــ  الميـــدانيـــ  على الســــــــــــــوا  بخطط التنميـــ  الوطنيـــ  والطلبـــات التي تحـــدد ـــا 

إلى تحليل السياقات وننريات التغيير، و ما تتماكيان م  الخط  ا ستراتيجي  على النحو  اداً الحكومات، استن 
المبين في وثائق البرامج الق طري   وقام البرنامج اإلنمائي بإعادة تننيم ونيفته المتعلق  بالســـياســـات في كـــبك  

والمتعددة التخصـــــصـــــات على الســـــياســـــات العالمي  لتمكين حكـــــد الخبرات الكـــــامل  لعدة ممارســـــات ومكاتب 
ــتجابات متكامل  أكثر فعالي  للتحديات اإلنمائي  المعقدة التي تواجااا  ــعيد العالمي من أجل توفير اســـــــــــ الصـــــــــــ

 البلدان في تحقيق أ دائ التنمي  المستدام  وا ستجاب  لوزمات بطريق  متكامل  ومتسق ا

ــي   )ج(  ــمن التقييم اعترافا قويا في التوصــــــــ رنامج اإلنمائي ونتائجه في مجال بعمل الب  3يتضــــــــ
 الحوكم   ويكــــــمل ذلك تقديم مســــــا مات كبيرة في ما يلي: كــــــفافي  وســــــمم  ومصــــــداقي  العمليات ا نتخابي 
والدعم المقدم إلدخال بعض التغييرات التحويلي  في مجالي التكـريعات والسـياسـاتا وتعزيز القدرات المؤسـسـي  

ــعيدين المركزي والمحلي، ودع ــين أمن على الصــــ ــتراتيجي  لتحســــ ــريعي  وخطط اســــ ــ  أطر معياري  وتكــــ م وضــــ
مكاني  لجوئام إلى القضا  وسيادة القانونا وتعزيز الاياكل المؤسسي  واألطر السياساتي  لتحسين  المواطنين وا 
الكـفافي  والمسـا ل  والحوكم ا وتعزيز األطر والمسـاحات المؤسـسـي  لحماي  حقوق األقليات والفئات الضـعيف   

على النحو الذ جرى تيكيد  في اســـــــتعراض منتصـــــــئ المدة للخط  ا ســـــــتراتيجي ، حنيت الحوكم  بالنســـــــب  و 
الكبرى من الموارد من الحكومـات المســــــــــــــتفـيدة من البرامج، ممـا ـيدل على الثـق  في البرـنامج اإلنمـائي في  ـذا 

تركيز  على الجاود الرامي  إلى بنا  المجال  ويقدر البرنامج اإلنمائي التوصـــي  الواردة في التقييم بين يواصـــل 
مؤسـسـات كـامل  للجمي  وخاضـع  للمسـا ل  وأن يعزز البيئ  المواتي  ل صـمح المؤسـسـي  وسـيواصـل البرنامج 
اإلنمائي دعم البلدان في بنا  مؤســــســــات خاضــــع  للمســــا ل  وقادرة على ا ســــتجاب  على الصــــعيدين الوطني 

ا جتمـاعـي ، ودعم إنكــــــــــــــا  ننم حوكمـ  في المســــــــــــــتقـبل، بمـا في ذـلك والمحلي، تركز على تعميق ا تـفاـقات  
مــا بعــد ”، 2,0طريق الرقمنــ  وســـــــــــــــد الفجوات بين النــاس والحكومــ   ويعزز عرض البرنــامج اإلنمــائي  عن

، ويحدد أن الحوكم  19-كوفيد ، اتباع ناج تطلعي إزا  التعافي من“2030التعافي: المضــــــي قدما نحو عام 
 اجتماعي  ما أحد المجا ت األربع  ذات األولوي  للبرنامج اإلنمائي في الفترة المقبل والدعم للعقد ا 

ــي   )د(   ، بين يعزز النتائج التي تحققت حتى اآلن في4يحيط البرنامج اإلنمائي علما بالتوصــــــ
ــط  الدخل، وأن يدع دارة الموارد الطبيعي  وتغير المناخ في البلدان المتوســــ ــل إطار برامج البيئ  وا  ماا  ويواصــــ

البرنــامج اإلنمــائي العمــل عن كثــب م  حكومــات  ــذ  البلــدان لمعــالجــ  أولويــاتاــا في مجــال الطبيعــ  والمنــاخ 
ــيتخذ البرنامج اإلنمائي في الفترة المقبل   ــتراتيجياتاا اإلنمائي  الوطني   وســـــ والطاق  بما يتماكـــــــى تماما م  اســـــ

ر  من التمويــل لبلوا النطــاق المطلوب في مبــادرات البيئــ  المزيــد من اإلجرا ات لتعبئــ  التمويــل المحلي وغي 
 اوالطاق  بتمويل أولي من الصناديق الرأسي  وبالكراك  م  القطاع الخاس ومننمات األمم المتحدة األخرى

يرـحب البرـنامج اإلنـمائي ـبالنتيـج  التي مـفاد ـا أن عمـله م  القـطاع الـخاس ـقد ســـــــــــــاعـد على   ) ـ( 
ــيـ  اجتـذاب رؤوس األموال ا  بـينـه يتعين بـذل المزيـد   5لخـاصــــــــــــــ  للبرامج اإلنمـائيـ ، ويحيط علمـا بعنـايـ  بـالتوصـــــــــــ

ــي  واضـــــــــح  لتنفيذ مبادرات القطاع الخاس في البلدان المتوســـــــــط  الدخل،   من  ــســـــــ العمل لوضـــــــــ  معايير مؤســـــــ
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ــب  لمونفي البرامج وعمليات التنفيذ  والبرنامج اإلنمائي يتب   في  بما ــ  معايير مناســـــــــــ ناجا يقوم على  ذلك وضـــــــــــ
ا ســــــــتنارة بالمخاطر في جمي  برامجها وفيما يتعلق بالكــــــــراكات م  القطاع الخاس، فإن لديه ســــــــياســــــــ  وأدوات  
ــ ، التي يجري تحديثاا حاليا، في وقت  حق من   ــياســ ــيتم تطبيق  ذ  الســ متطورة بكــــكل جيد لتقييم المخاطر  وســ

  فين وتقديم التوجيه فيما يتعلق بمبادرات القطاع الخاس ، وتدعماا بخط  تنفيذي  لتعزيز قدرات المون 2020عام 

يوافق البرنامج اإلنمائي على النتيج  التي تفيد بين زيادة تعميم مراعاة المننور الجنســـــــــاني تســـــــــام  - 27
تحقيق نتائج جنسـاني  في البلدان المتوسـط  الدخل  ويمحن البرنامج اإلنمائي أن المؤكـر الجنسـاني يبين   في

ردة في مخصــصــات الموارد المرصــودة للمســاواة بين الجنســين  ويحيط البرنامج اإلنمائي علما أيضــا زيادة مط
بالنتيج  التي انتاى إلياا التقييم ومفاد ا أن برامج المســــــــــــاواة بين الجنســــــــــــين   تزال تواجه، بصــــــــــــف  عام ، 

 تحديات في تحديد األولويات وتحديد الفرس التي تتيح إحدات تحول 

عن تنفيذ اســـتراتيجي  المســـاواة بين   2019ا م  ا ســـتنتاجات الواردة في التقرير الســـنوي لعام وتمكـــي  - 28
الجنسين، سيواصل البرنامج اإلنمائي ا ستثمار في األساليب واألدوات التي تكفل أن يكون التحليل الجنساني 

البرنامج اإلنمائي  في محور عمله في مجال الســـياســـات والدعوة والبرمج   وعلى وجه الخصـــوس، ســـيكـــج 
على تغيير المعايير ا جتماعي  التمييزي  من خمل الســــياســــات والبرامج الحكومي   ولمواصــــل  توســــي  نطاق 
التحول في المحفنات الرئيسـي ، سـينفذ البرنامج اإلنمائي عرضـا من الجيل التالي بكـين الفقر والنمو الكـامل، 

راعي  للمننور الجنســـــــــاني، ومعالج  التيثير المتمايز جنســـــــــانيا بما في ذلك من خمل الحماي  ا جتماعي  الم
المترتب على ”الثورة الصـــــــــــــــناعـي  الرابعـ “ ورقمـن  ســــــــــــــوق العمـل  ويقوم البرنامج اإلنمـائي بتنســــــــــــــيق الجاود 

األثر الجنســـــــــاني،  19-كيانات األمم المتحدة األخرى، لكفال  إدماج ا ســـــــــتجاب  البرنامجي  لجائح  كوفيد م 
كــراك المرأة في صــن  القرار، والتصــدي  في بما ذلك الحاج  إلى إعداد بيانات مصــنف  حســب نوع الجنس، وا 

  رتفاع معدل انتكار العنئ الجنساني 

ــتجاب   - 29 ــيتخذ ا اســــــــ ــيل رد البرنامج اإلنمائي واإلجرا ات المحددة التي ســــــــ ــمن المرفق تفاصــــــــ ويتضــــــــ
 للتوصيات وتعزيزا لدعمه للبلدان المتوسط  الدخل 

  
ــتقبم إلى البلدان  -  خامسا   ــيقدما برنامج األمم المتحدة اإلنمائي جي المســـ الدعم الذي ســـ

 المتوسطة الدخم 

يرحب البرنامج اإلنمائي بتســـــــــليط التقييم الضـــــــــو  على خصـــــــــوصـــــــــيات البلدان المتوســـــــــط  الدخل  - 30
ــتجاب  البرنامج   19-والتحديات التي تواجااا في مجال التنمي   وكما لوحن في التقييم، فإن جائح  كوفيد واســـــ

ن الدعم الذي ســــــــيقدمه اإلنمائي كانا يتككــــــــفان خمل المراحل األخيرة من التقييم  وتطلعا إلى المســــــــتقبل، فإ
البرنامج اإلنمائي إلى البلدان المتوســــــــط  الدخل ســــــــوئ يتمحور أو  حول اســــــــتجاب  متســــــــق  وفعال  لجائح  

وتنفيذ  الجاري    “2030ما بعد التعافي: المضــــــــي قدما نحو عام ”، 2.0التي وردت في عرضــــــــه  19-كوفيد
وســــــــــط  الدخل، الذي ســــــــــيترتب عليه تقديم الدعم وتركز الخطوة الثاني  على مســــــــــار التعافي في البلدان المت 

ــدي للتحديات الايكلي  التي تتجاوز التعافي من جائح  ــيما في الوقت  19-كوفيد  للتصــــ ــتقبل،   ســــ وفي المســــ
  2025-2022الذي يعدُّ فيه البرنامج اإلنمائي خطته ا ستراتيجي  المقبل  للفترة 

، فإن الدور التقني الرائد الذي يضـــــطل  به البرنامج  19-وبالنســـــب  لمســـــتجاب  الفوري  لجائح  كوفيد - 31
اإلنمائي في اســـتجاب  األمم المتحدة ا جتماعي  ا قتصـــادي  وجاود التعافي قد ركز ا  تمام بكـــكل حاد على 
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التحديات البرنامجي  والتحليلي  المباكـــــــــرة، بما في ذلك إعداد تقييمات اآلثار ا جتماعي  وا قتصـــــــــادي  وتنفيذ  
ــادي  المحددة التكاليئ  وعرض برنامج األمم المتحدة اإلنمائي خط ــتجاب  ا جتماعي  وا قتصـــــــــ  2.0ط ا ســـــــــ
الذي يركز على الحوكم  وحماي  الناس واإلرباك الرقمي  -  “2030بعد التعافي: المضـــــي قدما نحو عام  ما”

 الدخل  سيستركد به العمل على أرض الواق  في البلدان المتوسط  -والتعافي األخضر 

ــاـيا الحـاســــــــــــــمـ  التي تعـيد تكــــــــــــــكـيل العرض اـلذي يقـدمـه البرـنامج اإلنمـائي  - 32 و ـناك عـدد من القضــــــــــــ
ــتجاب  المكــــترك  بين الوكا ت، حيت  إلى البلدان المتوســــط  الدخل  أوً ،  ناك تركيز أقوى على أعمال ا ســ

ــســـــــات المالي  الدولي  والجاات المانح  الثنائي ، بتجمي  الموارد والماارات  يقوم الكـــــــركا ، بما في ذلك المؤســـــ
أثنا  ا ســــــــــــــتجاب   وتبين التقييمات األولى ل ثار ا جتماعي  وا قتصــــــــــــــادي  أن أفرق  األمم المتحدة القطري  

بلدا إلعداد تقييمات مكـترك  لوثر تسـام بكـكل مباكـر   70والمؤسـسـات المالي  الدولي  تعمل معا في أكثر من 
ــتجاب  المكـــ  ــم فرق  العمل المعني  باآلثار في خطط ا سـ ــبيل المثال، تضـ ترك   ففي جماوري  مولدوفا، على سـ
ــادي    ــا  والتعمير   21ا جتماعي  وا قتصــ عضــــوًا من أفرق  األمم المتحدة القطري  والمصــــرئ األوروبي ل نكــ

أفرق  عضــــــوا من   16وصــــــندوق النقد الدولي والبنك الدولي  وفي أوزبكســــــتان، يكــــــارك في خط  ا ســــــتجاب   
المتحدة القطري ، ومصــرئ التنمي  اآلســيوي، والمصــرئ األوروبي ل نكــا  والتعمير، ومؤســســ  التمويل  األمم

الـدوليـ ، والبنـك اإلســــــــــــــممي للتنميـ ، والبنـك الـدولي  ثـانيـًا، كـان  نـاك تركيز مكثئ على الونـائئ/ســــــــــــــبـل 
، مما يعكس ا ستراتيجيات 19-ئح  كوفيدالعيق/الحماي  ا جتماعي  خمل المرحل  األولى من ا ستجاب  لجا

الحكومي  التي تخفئ من أســـــوأ آثار األزم  أثنا  انتكـــــار الفيروس وتســـــارعه  ثالثا، زادت ا ســـــتجاب  الرقمي  
للبرنــامج اإلنمــائي في جمي  خــدمــات الحكومــ  اإللكترونيــ ، بمــا في ذلــك بروتوكو ت اســــــــــــــتمراريــ  األعمــال، 

 الكرا  الرقمي، وتوسي  السجمت اإلداري   والمدفوعات الرقمي ، وأعمال

ــار التعافي وعرض ما بعد جائح   - 33 ،  19- كوفيد   وفي األجل المتوســـط، حداد البرنامج اإلنمائي، على مسـ
ل ، أو  وتعيد تكــكيل    ، ســتكــكل أســاس دعمه اإلنمائي للبلدان المتوســط  الدخل “ نقاط تحول ” ثمث  اتجا ات متحوِّ

 : ذا الدعم 

 ـناك تحول قوي في التوقعـات ا جتمـاعـي  والثـق  في البـلدان المتوســــــــــــــطـ  اـلدخـل ـقد يكون   )أ( 
آثار طويل  األمد على الحوكم  والعقود ا جتماعي  والثق  والنزاع ا جتماعي، وكلاا كانت قد تصــــــــــــاعدت  له

ائي في الســياقات   وقد يتطلب  ذا التحول أن يتوســ  نطاق عمل البرنامج اإلنم19-بالفعل قبل جائح  كوفيد
الاكـ  للبلدان المتوسـط  الدخل وأن يعكس انتقا  أعمق نحو سـيادة القانون وحقوق اإلنسـان والعروض القائم  

 على الحقوقا

 ناك أيضــــا تحول في المســــارات اإلنمائي  األســــاســــي  للبلدان المتوســــط  الدخل، وا نتقال  )ب( 
الحلول المســـتمدة من الطبيع ، التي من المرجح أن تكـــمل إلى عمليات التحول المتســـارع  في مجال الطاق  و 

دخال تســــــــعير الكربون، وتســــــــري  عمل البرنامج اإلنمائي بكــــــــين   إعادة تونيئ اإلعانات للوقود األحفوري، وا 
ــيتطلب  ــتمدة من الطبيع   وننرا للقيود الضــــــــريبي  والمالي  القائم ، فإن حجم  ذا التحول ســــــ اإلجرا ات المســــــ

على األدوات المـالـي  الجـدـيدة والمبتكرة وتوســــــــــــــي  نطـاق الكــــــــــــــراكـات م  القطـاع الخـاس  تركيزا موضــــــــــــــوعـيا
 البلدان المتوسط  الدخلا في

 ـناك احتمـال كبير بين يكون عب الديون المفرط  واإلجاـاد المـالي ســــــــــــــمـ  أســــــــــــــاســــــــــــــي   )ج( 
اإلنمائي أن يعمل  في البلدان المتوســـط  الدخل  وســـيتعين على البرنامج 19-ســـياق ما بعد جائح  كوفيد في
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على معالج   ذ  اآلثار، بما في ذلك تحديد نطاق مصادر الحيز المالي، وحماي  أفقر الفئات وأكثر ا ضعفا، 
ــبل العيق،  ــتعادة ســـ ــاعدة ا جتماعي  والتيمين، واســـ ــي  نطاق ننم المســـ ــاواة، وتوســـ والحد من أوجه عدم المســـ

، وذلك مثم من خمل أطر التمويل الوطني  المتكامل  ودعم المؤســســات البالغ  الصــغر والصــغيرة والمتوســط 
وتقييمات التمويل اإلنمائي، والعمل م  المؤسـسـات المالي  الدولي  وغير ا من كـركا  األمم المتحدة المكـاركين 

 في  ذا البرنامج 

ائم  لمسـار التنمي   ويتعين أن يسـاعد الدعم الذي يقدِّمه البرنامج اإلنمائي البلدان على معالج  اآلثار الد  - 34
عدم  ” ، م  مواصـل  التركيز على ما يلزم من تحول  يكلي وقدرة على الصـمود وسـياقات 19- ما بعد جائح  كوفيد 

  العالم  التي تتككئ حاليا في البلدان المتوسط  الدخل في جمي  أنحا   “ ترك أي أحد خلئ الركب 
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 المرجق

 الرئيسية ورد إدارة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي توصيات التقييم  

  
 1التوصية 

الدخم. وينبغي اســـــــــتخدام دليم التنمية ينبغي أن يعيد البرنامج اإلنمائي النظر جي تحديد موقعا جي البلدان المتوســـــــــطة الدخمذ بما جي ذلل إعادة التفكير جي النهج القائم على  
 نهج برنامجي أكثر تمايزاذ يمكن أن يشمم أيضا استراتيجيات مالية جديدة لمساعدة البلدان المتوسطة الدخم المصنفة حديثا.البشرية و/أو معايير أخرى لوضع 

لبكــري  لوضــ  ناج برنامجي   ن معايير التنمي  اوينبغي أن يحفز البرنامج اإلنمائي على إجرا  مناقكــ  أوســ  نطاقا بين الكــركا  في التنمي  بكــين اســتخدام دليل التنمي  البكــري  وغير  م
لبرمج  بالنســب  للبلدان المتوســط  الدخل أكثر تمايزا من أجل دعم التنوع الواســ  للبلدان المتوســط  الدخل  ومن الضــروري بصــف  خاصــ  إعادة الننر في الناج القائم على الدخل في ا

 لبلدان نموا والبلدان المنخفض  الدخل المصنف  حديثا، والتي تماثل تحدياتاا اإلنمائي  تلك التي تواجااا أقل ا

 رد اإلدارة:
الدخل قد تتيح تصــــنيفا أدق للتحديات اإلنمائي  التي يقرُّ البرنامج اإلنمائي بوجود تباين واســــ  بين البلدان المتوســــط  الدخل، وبين دليل التنمي  البكــــري  وغير  من التدابير التي تتجاوز 

 تستند البرمج  وتحديد األولويات على األرض أساسا إلى السياق والطلب القطريين تواجااا البلدان، وبالتالي، للناج البرنامجي  الممئم   فبالنسب  للبرنامج اإلنمائي، 
التي ينبغي الننر فياا، وفئات البلدان، واآلثار وتتطلب إعادة الننر في الناج القائم على الدخل فاما أفضـــــل لمختلئ البدائل، ودراســـــ  العتبات المحتمل ، والمعايير اإلنمائي  الممئم  

ذلك، فإن  ذا القرار يق  على عاتق مترتب  علياا  ويســـــــلم البرنامج اإلنمائي أيضـــــــا بين  ذا القرار ينطوي على تحول عميق في كل من الناج البرنامجي  والعمليات المالي   ولالمالي  ال
 الدول األعضا  بصف  عام  والمجلس التنفيذي بصف  خاص  

لبلدان المتوسـط  الدخل  و تصـنيئ ذو بعدين )ناج قائم على الدخل والسـكان( لواق  معقد، حيت تضـم البلدان المتوسـط  الدخل نسـب  ويدرك برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن مفاوم ا
التي تم اســتككــافاا، في ســياق   ت والخياراتفي المائ  من ســكان العالم وتمثل حوالي ثلت الناتج المحلي اإلجمالي العالمي  وقد كان البرنامج اإلنمائي رائدا في العديد من المؤكــرا 75

  البكــــــــري ، أو عدم ، لتغيير المناجي  القائم  على الدخل القومي اإلجمالي لتخصــــــــيس الموارد العادي   وتكــــــــمل  ذ  الخيارات ا ســــــــتخدام المقترح لدليل التنمي 2022-2018ميزاني  
مقترحات عن مناقكـات مسـتفيضـ  داخل البرنامج اإلنمائي وم  المجلس التنفيذي في إطار إعداد الوثائق لكي المسـاواة، أو دليل الفقر المتعدد األبعاد أو مؤكـر مختلط  وأسـفرت  ذ  ال

ــ  مناجي  أكثر مم م  لمعالج  تنوع واحتياجات المجموع  ال ــيعمل البرنامج اإلنمائي م  المجلس التنفيذي على وضــــــ ــنف  على أناا  يوافق علياا المجلس  وســــــ كبيرة من البلدان المصــــــ
  ومن ثم، فإن حجم الموارد العادي  المتاح  19-، م  اإلكارة إلى السياق المالي الذي يعمل فيه في ضو  جائح  كوفيد2025-2022توسط  الدخل، في أثنا  إعداد  لميزانيته للفترة م

 اإلنمائي مجددا م  المجلس التنفيذي في  ذ  المناقك  ليس مضمونا، وقد يكون أحد التحديات الرئيسي  التي يواجااا البرنامج اإلنمائي م  انخراط البرنامج 
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 اإلطار الزمني  اإلجراء الرئيسي أو اإلجراءات الرئيسية
الوحدة أو الوحدات  

 المسؤولة 

 التتبع 

 التعليقات الحالة 

إجرا  تحليل ل ثار البرنامجي  والتكـــغيلي  والمالي  المترتب  على اســـتخدام دليل  1-1
البكـــــــــــــــريـ  وبـارامترات التنميـ  األخرى )التي يتعين تعريفاـا( بـاعتبـار ـا التنميـ  

 النموذج لتصينئ البلدان، م  توفير سيناريو ات بديل  

ــبــــــــاط/فبراير  1 كـــــــــــــ
2021 

ــات ودعم  ــياســــــ مكتب الســــــ
 البرامج

 المكاتب اإلقليمي 

  

إطمق عملي  حوار م  مختلئ أصــــــــــــحاب المصــــــــــــلح  )المانحون وأعضــــــــــــا   2-1
التنفيذي والدول األعضـا  األخرى والمكاتب القطري  وغير ا( لمناقكـ  المجلس  

 آثار السيناريو ات على البلدان المتوسط  الدخل 

حـــــــزيـــــــران/يـــــــونـــــــيــــــــه 
2021 

 المكتب التنفيذي 

ــات ودعم  ــياســــــ مكتب الســــــ
 البرامج

 المكاتب اإلقليمي 
مكتـب العمقـات الخـارجيـ  

 والدعوة

  

ــارات لتغيير  3-1 ــالي عرض الخيــ ــل القومي اإلجمــ ــدخــ ــ  على الــ ــائمــ ــ  القــ المناجيــ
إطـار األعمـال التحضـــــــــــــــيريـ  لخطـ  الموارد  في لتخصـــــــــــــــيس الموارد العـاديـ 

  2025-2022المتكامل  والميزاني  المتكامل  للفترة 

ــبـــتـــمـــبـــر  أيـــلـــول/ســـــــــــــــ
2021  

مكتـب الخـدمـات اإلداريـ ، 
مكتــب الكـــــــــــــــؤون المــاليــ  

دارة الموارد  وا 

  

 2التوصية 
الرامية   ة الفكر السـتراتيجييسـعى البرنامج اإلنمائي إلى وضـع حاجظات برامج متوازنة جي البلدان المتوسـطة الدخمذ مع توجير الدعم لخدمات التنمية إليجاد جرص لقيادينبغي أن  

 إلى تعزيز جعالية السياسات العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
فكر ه للفرعين التكــغيلي والمفا يمي/التحليلي على الســوا ، و و ما يحتاج إلى اســتخدامه لمصــلح  الكــركا  الوطنيين  وينبغي أن تكون قيادة الللبرنامج اإلنمائي ميزة نســبي  في امتمك

ــرا   يتجزأ من البرمج  القطري   وينبغي أن تدعم الحكومات في جاود ا الرامي  إلى إعادة التفكير  ــتراتيجي للبرنامج اإلنمائي عنصــ عطا  األولوي    فيا ســ ــات العام  وا  ــياســ فعالي  الســ
ــي  مثل دليل التن  ــتدام   وينبغي أن يواصــــل البرنامج اإلنمائي اســــتخدام منتجاته الرئيســ مي  البكــــري  ودليل الفقر المتعدد األبعاد كنقاط ل جرا ات الرامي  إلى تحقيق أ دائ التنمي  المســ

 عي كموضوعين محوريين للحوار والدعوة في مجال التنمي  في البلدان المتوسط  الدخل دخول، وأن يحافن على المساواة واإلدماج ا جتما
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 رد اإلدارة:
تركـد التدخمت المفا يمي /التحليلي  والتكـغيلي  على يقرُّ البرنامج اإلنمائي بالحاج  إلى حافن  متوازن  في البلدان المتوسـط  الدخل تجم  بين قيادة الفكر واألثر البرنامجي الكبير  وتسـ 

يل السـياقات وننريات التغيير، كما أناا تتماكـى م  الخط  ا سـتراتيجي  على النحو المبين أرض الواق  على الدوام بخطط التنمي  الوطني  والمطالب المحددة للحكومات، مدعوم  بتحل
 في وثائق البرامج القطري  

ددة على الصـعيد ات ومكاتب وتخصـصـات متعوقام البرنامج اإلنمائي بإعادة تننيم ونيفته المتعلق  بالسـياسـات في كـبك  السـياسـات العالمي  لتمكين حكـد الخبرات الكـامل  لعدة ممارسـ 
تي تواجااـا البلـدان في تحقيق أ ـدائ التنميـ   العـالمي في المقـار والمراكز اإلقليميـ  والمكـاتـب القطريـ  من أجـل توفير اســــــــــــــتجـابـات متكـاملـ  أكثر فعـاليـ  للتحـديـات اإلنمـائيـ  المعقـدة ال

، م  اإلســراع بنكــر مســتكــارين 19-لناج المتكامل موضــ  التطبيق العملي في ســياق جائح  كوفيدالمســتدام  وا ســتجاب  لوزمات بطريق  متكامل  ومتســق   ويجري بالفعل وضــ   ذا ا
ــتكمال خبرة المكاتب القطري  التابع  للبرنامج اإلنمائي في ــتخدام األدوات التحليلي   سـ ــتوى من أ ل الخبرة والتدريب على اسـ أدا  الدور التقني الرائد في الركيزة ا جتماعي    رفيعي المسـ

 ا قتصادي  التي تقوم علياا جاود األمم المتحدة من أجل التصدي للجائح  
نبا إلى جنب م  كيانات مننوم  األمم وســيواصــل البرنامج اإلنمائي رف  مســتوى دعمه للحكومات الوطني  في تنفيذ الســياســات الرامي  إلى ضــمان تحقيق أ دائ التنمي  المســتدام ، ج

ات القائم على نامج اإلنمائي قيادته الفكري  عن طريق تحسين ا ستفادة من منتجاته وأدواته ومناجياته الرئيسي ، واستحدات منتجات محددة لصن  السياسالمتحدة األخرى  وسيعزز البر 
م البلدان المتوســـط  الدخل في تحديد نطاق مصـــادر األدل ، بما يتماكـــى م  األولويات والســـياقات الوطني   وســـيواصـــل البرنامج اإلنمائي، من خمل مركز  المعني بالقطاع المالي، دع

ة مكــترك  بين مننم  التعاون والتنمي   الحيز المالي، وحماي  الناس من خمل ننم المســاعدة ا جتماعي  والتيمين، بما في ذلك من خمل عمل مفتكــي الضــرائب بم حدود )و ي مبادر 
 ي( وأطر التمويل الوطني  المتكامل  في الميدان ا قتصادي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائ 
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 اإلطار الزمني  اإلجراء الرئيسي أو اإلجراءات الرئيسية
الوحدة أو الوحدات  

 المسؤولة 

 التتبع 

 التعليقات الحالة 

الدعوة إلى تبني المنتجات والحلول المؤســـــــســـــــي  الرئيســـــــي  وتنفيذ ا ومن بيناا  2-1
المتعــدد األبعــاد كنقــاط دخول، للناوض دليــل التنميــ  البكـــــــــــــــريــ  ودليــل الفقر 

بالمســــــــــــــاواة واإلدماج ا جتماعي كموضــــــــــــــوعين محوريين للحوار والخطط في 
 في البلدان المتوسط  الدخل  مجال التنمي 

ــانــــــــــــون  األول/ كــــــــــ
 2021ديسمبر 

مكتب الســـــــــياســـــــــات ودعم 
 البرامج

 المكاتب اإلقليمي 

 المكاتب القطري 

  

المؤســســي  الجديدة والقائم  وا ســتفادة مناا لدعم تكامل أ دائ تكييئ الحلول   2-2
ــتــدامــ  والناوض باــا من أجــل الحــد من الفقر ومن أوجــه عــدم  التنميــ  المســـــــــــــ
المســاواة، وتســخير الخبرات على نطاق مننوم  األمم المتحدة، وا ســتفادة من 

 ا بتكارات المستمدة من المختبرات القطري  لتسري  األثر اإلنمائي 

ــانــــــــــــون  األول/ كــــــــــ
 2020ديسمبر 

مكتب الســـــــــياســـــــــات ودعم 
 البرامج

 المكاتب اإلقليمي 

المكــاتــب القطريــ  ومختبرات 
 اإلنمائير تسري  األث 

  

إطمق المنصــــــــــ  الكــــــــــبكي  لتمويل أ دائ التنمي  المســــــــــتدام  التابع  لبرنامج  2-3
والخبرات للتمويل المتحدة اإلنمائي، و و مكان ستتاح فيه جمي  األدوات   األمم

العام والخاس على السـوا ا تكـجي  ودعم المكاتب القطري  على اسـتخدام  ذ  
األدوات والمنتجــات بفعــاليــ  لبنــا  وتعزيز ناج متكــامــل لتحقيق أ ــدائ التنميـ  

 البلدان المتوسط  الدخل  المستدام  في

ــانــــــــــــون  األول/ كــــــــــ
 2021ديسمبر 

مكتب الســـــــــياســـــــــات ودعم 
 البرامج

 قليمي المكاتب اإل

المكــاتــب القطريــ  ومختبرات 
 اإلنمائير تسري  األث 

  

 3التوصية 
شــــاملة للجميع وقابلة للمســــاءلةذ   ينبغي أن يحاجظ عمم البرنامج اإلنمائي المتعلق بالحوكمة جي البلدان المتوســــطة الدخم على تركيزى على الجهود الرامية إلى بناء مؤســــســــات

 لإلصالح المؤسسي.وتعزيز البيئة المواتية 
ــباب الجذري  لضـــعئ المؤ  ســـســـات، فإنه ينبغي له أن يكـــج  عمليات التغيير  بما أن البرنامج اإلنمائي وحد    يملك الموارد البكـــري  والمالي  الكافي  و  يملك مكان  كافي  لمعالج  األسـ

ى إلى تحسـين ا سـتفادة من كـبكات المعارئ والكـراكات المتعددة التخصـصـات التي تكـمل المجتم  الطويل  األجل المزم  للتحول المناجي للمؤسـسـات الخاضـع  للمسـا ل ، وأن يسـع
 المدني بوصفه عنصرًا أساسيًا يقوم بدور حاسم في تحسين نوعي  الحوكم  والمطالب  بمؤسسات كفاف  وحرة وخاضع  للمسا ل  

 رد اإلدارة:
ت الكــــــــواغل المتعلق  بعدم المســــــــاواة والنلم والفســــــــاد إلى زيادة حدة التوترات وأبرزت الحاج  إلى عقد اجتماعي جديد قائم على في العديد من ســــــــياقات البلدان المتوســــــــط  الدخل، أد

تصـدي بفعالي  للجائح ، على تعزيز الفوارق وتضـخيم التوترات وتفاقم انعدام الثق  في ننم الحكم  وقد تكون مؤسـسـات الدول  الضـعيف  عاجزة عن ال 19-الحقوق  وقد تعمل أزم  كوفيد
ول، بما في ذلك من خمل ا سـتفادة من قوة مما يزيد من تقليس الثق  في ننم الحكم  ومن ناحي  أخرى، توفر األزم  أيضـًا، في بعض السـياقات، فرصـًا لمناقكـ  التدابير المزم  للتح
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 التكنولوجيات الرقمي  لدعم الحوكم  المسؤول  والفعال  والكامل  
بدور  على القدرات التقني  للمننمات   عمل البرنامج اإلنمائي في مجال الحوكم  بين القدرة على الصمود تتجلى في قدرة البلدان على توق  الصدمات وا ستعداد لاا  ويتوقئ ذلكويقرُّ 

اســي ، واألدا  العام للننم الوطني  ودون الوطني ، و ياكل الحكم الكــامل  والمؤســســات في الخطوط األمامي  للتنمي  وا ســتجاب  لوزمات من أجل الحفان على الونائئ الحكومي  األســ 
، 2.0من أ دائ التنمي  المسـتدام   ويقوم عرض برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  16والموثوق ، القائم  على سـيادة القانون وحقوق اإلنسـان والمكـارك ، على النحو المتوخى في الادئ 

، بتحديد الحوكم  والدعم للعقد ا جتماعي باعتبار ما أحد المجا ت 19-، الذي يعزز اتباع ناج تطلعي إزا  التعافي من جائح  كوفيد“2030قدما نحو عام   ما بعد التعافي: المضي”
ــينل عرض البرنامج اإلنمائي المتعلق بالحوكم  في البلدان ا ــات األربع  ذات األولوي  للبرنامج اإلنمائي في الفترة المقبل   وســــ ــســــ لمتوســــــط  الدخل يركز على ما يلي: )أ( دعم المؤســــ

مؤســـســـات دون الوطني  وكـــبكات الدعوة الحكومي  الوطني  والمحلي  إلعم  ســـيادة القانون وحقوق اإلنســـانا )ب( تعزيز تقديم الخدمات العام  على نحو منصـــئ، بســـبل مناا تعزيز ال
حول اإلنســانا )ج( تعزيز الكــفافي  والمســا ل  والفعالي ا )د( تعزيز التماســك ا جتماعي والمجتمعات الســلمي ، والتخلي عن دواف  القائم  على الحقوق والحكوم  اإللكتروني  المتمحورة 
مدني، بما في ذلك من خمل والمكارك  م  المجتم  ال –العادات واألعرائ والننم المتعلق  بإسماع الصوت واإلدماج والتضامن  –التمييز والتحيزا )ه( تعزيز رأس المال ا جتماعي 

 الحوكم  الرقمي   وستدعم  ذ  الناج التغيير الطويل األجل، بما في ذلك تايئ  البيئ  المواتي  المزم  للتحول المناجي 
، بما في ذلك م  المجتم  المدني والكـــبكات والقطاع وبالننر إلى التحديات المطروح  أمام معالج  األســـباب الجذري ، فضـــم عن ا فتقار إلى الموارد البكـــري  والمالي ، فإن الكـــراكات

 من أ دائ التنمي  المستدام  ذات أ مي  خاص  في  ذا الصدد  16الخاس على جمي  المستويات، ستكون حاسم  حقا  وستكون الكراكات حول الادئ 
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 اإلطار الزمني  اإلجراء الرئيسي أو اإلجراءات الرئيسية
الوحدة أو الوحدات  

 المسؤولة 

 التتبع 

 التعليقات الحالة 

بــالتعــاون م  كيــانــات األمم المتحــدة المعنيــ  وكـــــــــــــــركــائاــا، تقــديم الــدعم إلى  3-1
حكومات البلدان المتوسط  الدخل من أجل إعطا  األولوي  للمسا ل  والكفافي  

والتعافي من  19-بوصـــفاما جز ا   يتجزأ من جاود ا ســـتجاب  لجائح  كوفيد
دماج تدابير  آثار ا، وذلك بتعزيز ننم ومؤســـــــــــســـــــــــات الضـــــــــــوابط والموازين، وا 
ــتجاب   ــاد في جمي  الركائز الخمس إلطار األمم المتحدة لمســـــــــــ مكافح  الفســـــــــــ

  19-ا جتماعي  ا قتصادي  الفوري  لجائح  كوفيد

مكتب السياسات ودعم  2021آب/أغسطس 
 البرامج

 المكاتب اإلقليمي 

  

ــتكــــــاري واألدوات  3-2 ــتفادة من الكــــــراكات القائم  والجديدة لتقديم الدعم ا ســــ ا ســــ
المتعلقـ  بـالحوكمــ  الرقميــ  في البلــدان المتوســـــــــــــــطــ  الـدخـل، م  التركيز على 
تعزيز المعـارئ، وبنـا  القـدرات من أجـل تجـدـيد القطـاع العـام، وتكـــــــــــــــكيـل أطر 

امل  للجمي  في الســــياســــات العام  لحكومات ســــريع  ا ســــتجاب  ومجتمعات كــــ 
 العصر الرقمي، والحد من التفاوت الرقمي وغير ا من أوجه عدم المساواة 

 األول/ديســــمبر كانون
2021 

مكتب الســــــــــــياســــــــــــات ودعم  
 البرامج

  

وضـــــــ  برامج وأدوات للتعلم التكيُّفي لمســـــــاعدة البلدان المتوســـــــط  الدخل على  3-3
ــتــــدامــــ  من خمل  التخطيط والتنفيــــذ المحليين توطين أ ــــدائ التنميــــ  المســـــــــــــ

المتكاملين والقائمين على المكـــــــــــارك ، ودعم الكـــــــــــراكات المزم  للتحول على 
وأ دائ  2030المســتوى المحلي من أجل تحقيق خط  التنمي  المســتدام  لعام 

 التنمي  المستدام  

 األول/ديســــمبر كانون
2021 

مكتب الســــــــــــياســــــــــــات ودعم  
 البرامج

  

 4التوصية 
دارة الموارد الطبيعية وتغير المناخ جي البلدان المتو ينبغي أن   .سطة الدخم وأن يحاجظ عليهايعزز البرنامج اإلنمائي المكاسب التي تحققت حتى اآلن جي إطار برامج البيئة وا 

دارة الموارد الطبيعي  وتغير المناخ والطاق  ذات أ مي  حاسـم  في البلدان المتوسـط  الدخ ل، حيت سـيواصـل النمو ا قتصـادي والسـكاني الضـغط على المجتم  سـتنل مواضـي  البيئ  وا 
ن الكثير من القضـــــايا في قطاع البيئ  والطاق  العالمي  وتبرز صـــــل  قوي  بين فعالي  نتائج البرامج في مجال البيئ  والطاق  وأ مي  اإلجرا ات البرنامجي  الكـــــامل  للبرنامج اإلنمائي   وا 

مناقكــــــات رفيع  وينبغي أن يســــــتفيد البرنامج اإلنمائي بقدر أكبر من دور  في التنفيذ في منابر التمويل البيئي، مثل مرفق البيئ  العالمي ، للدخول في لاا أســــــســــــاا في مجال الحوكم   
الكــامل  لعدة قطاعات لتحقيق النطاق المطلوب المســتوى بكــين الســياســات م  الحكومات في البلدان المتوســط  الدخل، وأن يســتفيد من التمويل المحلي في معالج  الحواجز المؤســســي   

ــتدام  في مبادرات البيئ  والطاق   وينبغي أن يعزز البرنامج اإلنمائي برنامجه الخاس با بتكار لوضــــــ  ناج جديدة لوعمال التجاري  ــتفادة الكامل  من الكــــــراكات وا ســــ   من أجل ا ســــ
 دوات تمويل يمكن أن يستخدماا البرنامج اإلنمائي في البلدان المتوسط  الدخل القطاع الخاس ومننمات األمم المتحدة التي لدياا أ م 
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 رد اإلدارة:
ــتراتيجياتاا يعمل البرنامج اإلنمائي على نحو وثيق م  الحكومات في البلدان المتوســــط  الدخل لمعالج  أولوياتاا في مجال الطبيع  والمناخ والطاق  ب  اإلنمائي   ما يتماكــــى تماما م  اســ
ــي  بتعبئ  التمويل المحلي وغير  من التمويل لبلوا النطاق المطلوب في مبادرات ــناديق  الوطني   وفي  ذا الصــــــــدد، يؤيد البرنامج اإلنمائي التوصــــــ البيئ  والطاق  بتمويل أولي من الصــــــ

 اي ، سيواصل البرنامج اإلنمائي تعزيز عمله في ما يلي:الرأسي  وبالكراك  م  القطاع الخاس وغير  من مننمات األمم المتحدة  وتحقيقا لاذ  الغ
ــتدام ا بنا  قدرا  •  ــترك الموازي )العام والخاس( من أجل الناوض بي دائ التنمي  المســـــ ــي  إلطمق التمويل المكـــــ ــناديق الرأســـــ ــتفادة من الصـــــ   ت الجاات الفاعل  الحكومي  وغيرا ســـــ

  الخاس  والمحلي ، على إدماج المخاطر المناخي  في السياسات/التخطيط/الميزن /صن  القرار، بما في ذلك م  كيانات القطاع الحكومي ، على المستويات الوطني  ودون الوطني  
كـــد الكـــركا  حســـب، بل أيضـــًا لحا ســـتجاب  لطلبات البلدان بدراي  ومعرف  تقني  متطورة من الدرج  األولى لتصـــميم تدخمت   تفي بمتطلبات وأ دائ الصـــناديق المختلف  ف • 

 ومصادر التمويل الخاس األخرى من أجل إحدات قدر أكبر من اآلثار اإلنمائي  
 استككائ سبل استخدام أدوات مالي  مبتكرة جديدة مثل جوائز مسابقات ا بتكار والضمانات لتحفيز رأس المال الخاس  • 
 كبك  السياسات العالمي  لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وقيادته الفكري  مساعدة البلدان في تحديد الحلول المبتكرة، من خمل ا ستفادة من  • 
ناخ على نطاق واسـ ، دون ترك  تكـجي  البرمج  الكـامل  لعدة قطاعات ومواضـي  لتقديم حلول متكامل  تؤدي إلى تحقيق مناف  مضـاعف  ومزدوج  في مجال التنمي  والبيئ /الم • 

 أي أحد خلئ الركب 
ي، والموارد المحلي  حلول م  حلول مؤســـســـات األمم المتحدة األخرى، ومصـــارئ التنمي  المتعددة األطرائ، والمؤســـســـات المالي  الدولي ، ومؤســـســـات التمويل اإلنمائ موا م  ال • 

 العام ، من أجل إحدات آثار مضاعف  ل ثار اإلنمائي  

 اإلطار الزمني  اإلجراء الرئيسي أو اإلجراءات الرئيسية
الوحدة أو الوحدات  

 المسؤولة 

 التتبع 

 التعليقات الحالة 

ــراك  م  القطاع الخاس في  4-1 ــع  للبيئ  والطاق  في كـــــــ دعم تطوير برامج موســـــــ
 ثمث  بلدان متوسط  الدخل على األقل 

 األول/ديســــمبر كانون
2021 

مكتب الســــــــــــياســــــــــــات ودعم  
 البرامج

 المكاتب اإلقليمي 

 المكاتب القطري 

  

بالكـــــــراك  م  وكا ت األمم المتحدة  دعم تطوير برامج موســـــــع  للبيئ  والطاق  4-2
 األخرى في ثمث  بلدان متوسط  الدخل على األقل 

 األول/ديســــمبر كانون
2021 

مكتب الســــــــــــياســــــــــــات ودعم  
 البرامج

 المكاتب اإلقليمي 

 المكاتب القطري 
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ــديم عرض  4-3 ــد 2.0تقـ ــاول  19-بكــــــــــــــــــين كوفيـ ــاجـــات يتنـ ــات ويلبي احتيـ ــديـ التحـ
ــر، بما في ذلك  وتطلعات البلدان المتوســـــــط  الدخل في إطار التعافي األخضـــــ

 التركيز على الونائئ الرفيق  بالبيئ  وسبل العيق 

 األول/ديســــمبر كانون
2020 

مكتب الســــــــــــياســــــــــــات ودعم  
 البرامج

 المكاتب اإلقليمي 

 المكاتب القطري 

  

  5التوصية 
 .التنفيذ  في البرامج وعمليات البرنامج اإلنمائي قواعد مؤسسية واضحة لتنفيذ مبادرات القطاع الخاص جي البلدان المتوسطة الدخمذ بما جي ذلل وضع معايير مناسبة لموظ ينبغي أن يضع 

ــيما في البلدان المتوســــــط  الدخل  ويركز البرنامج اإلنمائي تركيزا أكبر على الكــــــراكات   تكــــــكل مكــــــارك  القطاع الخاس جانبا  اما من جوانب الكــــــراك  م  البرنامج اإلنمائي، و  ســــ
  على نحو كائ  وينبغي أن يحقق التمويلي  للقطاع الخاس، ولكن ما زال  ناك غموض كبير فيما يتعلق بالفوائد التي يجنياا جمي  الكـــــــــــــركا  وعدم مراعاة مخاطر المس بالســـــــــــــمع

   الداعي  لمنصـات أ دائ التنمي  المسـتدام  التي تكـج  ا سـتثمارات المؤثرة ودور  بوصـفه الجا  المنفذة للمبادرات ا جتماعي  للكـركاتالبرنامج اإلنمائي توازنا بين دور  بوصـفه الجا
 التي تضطل  باا التكتمت الكبرى 

 رد اإلدارة:
ــراك  م  الحكومات والمجتم   ــتراتيجي  القطاع الخاس للبرنامج اإلنمائي، بالكــــــ ــعى اســــــ ــتدام  تســــــ ــواق تعمل من أجل تحقيق أ دائ التنمي  المســــــ ــركات، إلى جعل األســــــ المدني والكــــــ

، الذي ( 8) نذ أمد طويل لناج ننام الســـــوقالتركيز بكـــــدة على إكـــــراك المجتمعات المحلي  الفقيرة والمامكـــــ   وتســـــتند  ذ  ا ســـــتراتيجي  إلى اعتماد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي م م 
ــا ــا األســــ ــكل أيضــــ ــر ا عدد من الوكا ت الدولي  األخرىيكــــ ــراكات التي يناصــــ قام  الكــــ ــي للعمل المتعلق بتنمي  القطاع الخاس وا  ــر مجموع  من عروض  ( 10) ،( 9) س الرئيســــ و ي تنكــــ

ــتدام  واألعمال التجاري  ــاواة بين الجنســــــين في  الخدمات، بالتعاون م  وكا ت األمم المتحدة والوكا ت غير المقيم  األخرى في مجا ت مثل ســــــمســــــل القيم  المســــ ــامل ، والمســــ الكــــ
ســــياقات القطري  المحددة في البلدان المتوســــط  الدخل  وعموة على ذلك، تكــــمل عدة مبادرات ذات األســــواق، والتمويل الرقمي وســــد فجوة الطاق   وقد صــــممت  ذ  العروض لتمئم ال

__________ 

ــوق  (8)  ــمات ناج ننام السـ ــوق ” سـ ــركات وغير ا من الجاات الفاعل  في السـ ــلوك الكـ ــمي   - تركز على التدخمت التي تعدل حوافز وسـ ــمي  وغير الرسـ ــمان تغيير دائم   - العام  والخاصـــ  والرسـ لضـ
صـــ  من الخصـــائس الفريدة، ويجب أن ييخذ أي تدخل  معقدًا يكـــمل العديد من أصـــحاب المصـــلح ، لكل منام مجموع  خا ‘ نناماً ’ وواســـ  النطاق مفيد للفقرا   كما يتطلب أن تكون كل ســـوق 

من حيت ثمث  عناصـــر متميزة: معاممت  ” ويميز ننام الســـوق  /https://beamexchange.org/market-systems/key-features-market-systems-approach “  ذا التعقيد في ا عتبار 
   BEAM Exchange. (2014). Market systems approaches: A literature review  “ ري ( والخدمات والبني  التحتي  السوق األساسي ، والمؤسسات )بما في ذلك بيئ  األعمال التجا

لى عدد من الناج األخرى التي تداف  عناا مختلئ الوكا ت الدولي ، بما في ذلك 2007ي  األسـواق الكـامل ت الذي اعتمد  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في عام يسـتند إلى ناج تتنم (9)  ، وا 
( M4P)المعروئ باسـم   “ جعل األسـواق تعمل لصـالح الفقرا ” لمتحدة(، وناج سـمسـل القيم  )و  سـيما من جانب الوكال  األلماني  للتعاون الدولي ووكال  التنمي  الدولي  التابع  للو يات ا

حدة، ولجن  الجاات المانح  لتنمي  المكــاري ، والمجموع  بدعم من الوكال  الســويدي  للتعاون اإلنمائي الدولي، والوكال  الســويســري  للتنمي  والتعاون، ووزارة التنمي  الدولي  في المملك  المت
للبرنامج  ومختلئ المبادرات البرنامجي   “ التمويل الكـــامل” مســـاعدة الفقرا   كما يوفر األســـس المفا يمي  للســـياســـ  الحالي  لصـــندوق األمم المتحدة للمكـــاري  اإلنتاجي  بكـــين ا ســـتكـــاري  ل

وكال  تمويلي  وحكومي  تدعم نمو القطاع الخاس في البلدان النامي ، والمجموع  ا ستكاري  لمساعدة   22اإلنمائي  ولجن  الجاات المانح  لتنمي  المكاري   ي المنتدى الذي يتيلئ من 
 مننم  إنمائي  تسعى إلى الناوض بالكمول المالي  34الفقرا   ي كراك  عالمي  تضم 

  http://www.uncdf.org/financial-inclusionاننر  (10) 

https://beamexchange.org/uploads/filer_public/b2/3a/b23a3505-e3f1-4f63-8c0c-aeb35a763f91/beamliteraturereview.pdf
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 ما يلي: 19-صل  ت نسِّق أنكط  األعمال التجاري  م  أ دائ التنمي  المستدام ، في سياق مبادرة كوفيد
ــراكات عالمي  مبتكرة   تقدم با •  ــوفت، وتركيز البرنامج اإلنمائي مؤخرا على إقام  كـــــــ ــرة إلى البرنامج اإلنمائي )مثل مايكروســـــــ ــا مات مالي  مباكـــــــ ــرورة مســـــــ ، GSMA لضـــــــ

 وسامسونج، وواتساب، وما إلى ذلك(ا
ــحاب ال  •  ــط  الدخل )مثل الفلبين وتركيا( على منتديات ألصـــ ــلح  المتعددين مثليركز تعاون برنامج األمم المتحدة اإلنمائي م  القطاع الخاس في البلدان المتوســـ مبادرة  مصـــ

المكــترك  بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   “الربط بين مؤســســات األعمال”لتعزيز تيثير األعمال التجاري  الكــامل  واإلبماا ومبادرة   “دعوة المؤســســات التجاري  إلى العمل”
 ومكتب تنسيق الكؤون اإلنساني  في مجال ا ستجاب  للكوارتا

في البلدان المتوسـط  الدخل، مثل خرائط المسـتثمرين، والتقارير المتعمق  على المسـتوى القطري عن فرس ا سـتثمار إلتاح    “نمي  المسـتدام تيثير أ دائ الت ”أنكـط  مكـروع  • 
 تحقيق أ دائ التنمي  المستدام  في األسواق والقطاعات المستادف  )مثل البرازيل(ا

ــاواة بين الجنســــين للمننمات العام  وا  •  ــاواة بين الجنســــين وتمكين المرأة في عالم األعمال  ومنذ عام يادئ ختم المســ ، أدى  ذا البرنامج إلى 2009لخاصــــ  إلى تعزيز المســ
ــا   ــدار الكـــــاادات، م  أكثر من  16إنكـــ ــياح   600برنامجًا وطنيًا إلصـــ ــتيات والســـ ــلكي  والخدمات واللوجســـ ــلكي  والمســـ كـــــرك  متنوع  في مجا ت الطاق  وا تصـــــا ت الســـ

 يكا المتيني  أمر  في
لتوخي العناي  الواجب  فيما يتعلق باذ   والبرنامج اإلنمائي ملتزم باتخاذ القرارات القائم  على الوعي بالمخاطر فيما يتعلق بكــراكات القطاع الخاس، ولديه ســياســ  مخصــصــ  وصــارم 

جرا اته المتعلق  بالبرامج والعمليات  وتستركد جمي   الكراكات م  القطاع الخاس بتقييم المخاطر للكريك المقترح والنتائج المتوقع ، و و ما تستركد به اإلدارة الكراكات في سياساته وا 
 العليا في عملي  صن  القرار، كما أناا مدعوم  حسب ا قتضا  بخطط إدارة المخاطر وا تصا ت 
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 اإلطار الزمني  اإلجراء الرئيسي أو اإلجراءات الرئيسية
الوحدات  الوحدة أو 

 المسؤولة 

 التتبع 

 التعليقات الحالة 

تمكــــــــيا م  اســــــــتراتيجي  البرنامج اإلنمائي للقطاع الخاس، طرح مجموع  من  5-1
الخدمات لدعم المكــــــاري  الصــــــغيرة والمتوســــــط  الحجم في البلدان المتوســــــط  

  19-الدخل في إطار التصدي لجائح  كوفيد

الثاني/يناير  كانون
2021 

القطاع المالي التاب  مركز 
 للبرنامج اإلنمائي

مركز اسطنبول الدولي 
المعني بدور القطاع 
 الخاس في التنمي  

  

تيثير أ دائ التنمي  ”دعم نكــــــــــر أدوات ومنتجات وخدمات منصــــــــــ  مكــــــــــروع  5-2
وا سـتفادة من حلول التمويل والكـراك  المبتكرة من أجل حكـد رأس   “المسـتدام 

 المال الخاس سعيا لتنفيذ األ دائ 

 األول/ديســــمبر كانون
2021 

مركز القطــاع المــالي التــاب   
 للبرنامج اإلنمائي

  

ا نتاا  من تحديت ســـــــــياســـــــــ  البرنامج اإلنمائي وتوجيااته وأدواته فيما يتعلق  5-3
العناي  الواجب  من جانب القطاع الخاس وتقديم الدعم لتنفيذ الســــــــياســــــــ  ببذل 

المســتكمل  لبنا  قدرات المونفين على اتباع ن اج قائم  على الوعي بالمخاطر 
 إلكراك القطاع الخاس 

آخر تحـــــديـــــت يتعلق 
 بالسياسات:

 األول/ديســــمبر كانون
2020 

 :دعم التنفيذ

 األول/ديســــمبر كانون
2021 

السياسات ودعم مكتب 
 البرامج

 

  

 

 

 

 

 

 


