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وضعت منغوليا ءر قـرار يرنـاما التنميـم املسـتدامم رءنـاء مـخمتر األمـم املتحـدة للبي ـم
والتنميــم الــقي ع ــد عــام  1٩٩2ريــو دي جــاناو ياللازي ـ يرنــاما عم ـ
منغوليا لتح ي التنميـم املسـتدامم ال ـرأ ايـادي والعشـرين .ورسـفر اللنـاما منـق
عام  2000عن صدار عدد من الوءـاس املتعل ـم ياسـتراتي يم التنميـم ورإـرز ت ـدما
كباا توزيع املوارد االقتصاديم على رساس رولويات التنميم؛ و صـياةم سياسـات
اءراء يشـحأ رايـم
التنميم االقتصاديم والبشريم وايقليميـم؛ و التوصـ ر توافـ
التخطيط ايةاسي؛ و تعزيز املنه يات وال درات البشريم اجملاالت ذات الصلم.
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و الل الع د األول من عمليم االنت ال ر اقتصـاد السـويف التسـعينيات اضـطرت
اسـت رار االقتصـاد الللـي و جـراء صـالإات تتعلـ
منغوليا ر اتباع سياسات
يالتليف اهليللي؛ وعانت الل تلـ السـنوات مـن ن ـو املـوارد الةـروريم وعـدم
كفايم الترتيبات املخسسيم وةياب البي م ال انونيم الالزمم لتخطيط السياسـات ايةاسيـم
وتنفيـقها .ومـع انةـمام منغوليـا ر منظمـم الت ـارة العامليـم عـام  1٩٩7انصـب
تركيز السياسات ايلوميم رساسا علـى تعزيـز العمـ ابـادت اقتصـاد السـويف و ريـر
االقتصاد و صالح اال تالالت املاليم فلم يلن مثم جمـال يذـقكر لصـوس اسـتراتي يات
ةاسيم وتنفيقها واتباع سياسات للتنميم البشريم والتنميم املستدامم.
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وشهدت منغوليا يعد عـام  1٩٩٩كـوار ربيعيـم كـلى مـن قبيـ الشـتاء ال ـارس
القي رسـفر عـن نفـويف رعـداد كـباة مـن املاشـيم نـا ردى ر تفشـي الف ـر والبطالـم
علــى نطــايف واســع .ويــات واضــحا رأ إ ـ املشــاك االجتماعيــم الناش ـ م ال لــن
رأ يتحتى يتح ي است رار االقتصاد الللي والنمو االقتصادي فحسب .وكاأ يعـالأ
األلفيــم واألهــداب ايةاسيــم الثمانيــم ل،لفيــم الــق يــتعل ي هــا لــول عــام 2015
والـــق رقرهـــا قـــادة  18٩دولـــم مـــن الـــدول األعةـــاء عـــام  2000دور إاســـم
صــياةم وتنفيــق سياســم واســتراتي يم لتح ي ـ التنميــم الورنيــم األجلــل الطوي ـ
واملتوسط و رساء التخطيط لتح ي التنميم االقتصاديم ووضـع لليـات للسياسـات
ايةاسيم و تطوير نظم الرصد والت ييم منغوليا .و عـام  2005اعتمـد جملـس
اخلورال األكـل (اللملـاأ) رهـداب منغوليـا ايةاسيـم ل،لفيـم ورضـاب هـدفا تاسـعا هـو
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”تعزيـــز إ ـــويف اينســـاأ وتوريـــد ايلـــم الـــد راري“ .وقـــد روجعـــت الغايـــات
واملخشرات الق تنتظم هقة األهداب ورقرت اوجـب مرسـوم جملـس اخلـورال األكـل
رقم  1٣املخرخ .2008
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واســــتنادا ر تلــ ـ السياســــات ردرجــــت منغوليــــا األهــــداب ايةاسيــــم ل،لفيــــم
اســـتراتي يم النمـــو االقتصـــادي وايـــد مـــن الف ـــر للمـــرة األور عـــام 200٣
ورعــــدت رول ت ريــــر مرإلــــي ورــــل عــــن يــــ األهــــداب ايةاسيــــم ل،لفيــــم
عـام  2004وكثفــت اجلهــود الراميــم ر صــياةم سياســات ورنيــم رويلــم األجـ
على ةرار العديد من الدول األ رى األعةـاء األمـم املتحـدة ويـدرت مـن ـالل
ال ـــرار رقـــم  12لســـنم  2008الـــقي رصـــدرة جملـــس اخلـــورال األكـــل تنفيـــق
رول سياســم ةاسيــم رويلــم األج ـ تعرفهــا الــبالد وعنوا ــا ”االســتراتي يم الشــاملم
للتنميم الورنيم للفترة  2021-2008ال اسمم على األهداب ايةاسيم ل،لفيم“.
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ورإرزت منغوليا ت دما كباا تنفيق االستراتي يم الشاملم للتنميم الورنيـم واألهـداب
ايةاسيم ل،لفيم .ف د شهد االقتصاد املنغويل ةوا مطردا الل السنوات الـ  14املاضـيم.
و إل است ر معدل ةو الناتا ا لي ايمجايل الفترة  2005-2000عند متوسط
سنوي يلغ  5.6املاسم ارتفع الفتـرة  2010-2005ر  6.7املاسـم ارتفـع
اعــدل رســرع ليص ـ ر  10.7املاســم الفتــرة  .2014-2010ونتي ــم لــقل
يلـــغ نصـــيب الفـــرد مـــن الـــد ال ـــومي ايمجـــايل وف ـــا لت ـــديرات البنــ الـــدويل
 ٣ 770دوالرا عــام  201٣ومل تعــد منغوليــا تصــنف ضــمن البلــداأ ذات الــد
املنخفض .وانةمت منغوليا عام  2008ر صفوب يلداأ الد املتوسـط األد،
األمر القي شل هلا طوة مهمم ر األمام.
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ي األهـداب ايةاسيـم ل،لفيـم املتعل ـم يتخفـيض معـدل وفيـات
وجنحت منغوليا
األرفال و سل صحم األمهـات وملافحـم فـاوس ن ـو املناعـم البشـريم واييـدز
وتطــوير تلنولوجيــات جديــدة للمعلومــات واالتصــاالت وينــاء جمتمــع للمعلومــات.
ورُإــرز ت ــدم كــبا تعزيــز املســاواة يــل اجلنســل وزيــادة مشــاركم املــررة وضــع
السياسات واختاذ ال رارات.
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ونتي م لل هود املبقولم لتح ي اهلدب التاسع وهو ”تعزيز إ ـويف اينسـاأ وتوريـد
ايلــم الــد راري“ رإــرزت منغوليــا ت ــدما ملحواــا جمــاالت شــفافيم ايلــم
و شراك املـوارنل وملافحـم الفسـاد وايـد منـه .ووف ـا ملـا ذكرتـه منظمـم الشـفافيم
الدوليم اإتلت منغوليا املرتبم  120من إيث منظور الناس للفساد عـام 2011
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للنها ت دمت ر املرتبم  80من يل  174دولم

عام .2014
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ورةم رأ منغوليا مل تتملن من ختفيض معدل الف ر ر النصـف ف ـد جنحـت ايـد
منه ا دار الثلث :وص هقا املعدل ر  27.4املاسم ري ياخنفـاض قـدرة  11ن طـم
م ويم عام  2012م ارنم ينسـبم  ٣6.٣املاسـم املسـ لم عـام  .1٩٩5و لـن رأ
يذعد االخنفاض اللـبا معـدل الف ـر نتي ـم للسياسـات الـق اختـقةا إلومـم منغوليـا.
إيث يلغ مخشـر التنميـم البشـريم ملنغوليـا  0.6٩8عـام  201٣نـا ععلـها تذصـنف
ضمن يلداأ ف م التنميم املتوسطم وععلها ت املرتبـم  10٣مـن يـل  108يلـداأ .و
إــل يبلــغ متوســط مخشــر التنميــم البشــريم  0.614يلــداأ لســيا وا ــيط اهلــادت
س لت منغوليا مخشرا رعلى من البلداأ األ رى الق متر ارإلم ةاسيم ناءلم.

-٩

ومع ذل مت ةفال يعض املساس املهمم وال تزال هناك روجـه قصـور وعراقيـ رةـم
الت دم اللبا الـقي رإرزتـه منغوليـا ـو سـل التخطـيط ايةـاسي و دمـاج الـلاما
ايةاسيم العامليم السياسات الورنيـم .وتتمثـ املشـللم الرسيسـيم عـدم وجـود يي ـم
قانونيــم مالسمــم للتخطــيط ايةــاسي .ومــن املهــم للغايــم ديــد رهــداب ةاسيــم قايلــم
للتح ي ـ ت ــوم علــى منــه يات إديثــم للتخطــيط ايةــاسي وتوجهــات ةاسيــم إديثــم
ال تــرتبط يــدورة انتخاييــم؛ فةــال عــن زيــادة رعــداد وقــدرات املــوافل املســخولل
عن رصد وت ييم التخطيط االستراتي ي؛ ووضع وتطبي جـراءات ومبـادت توجيهيـم
وردلــم رشــاديم مناســبم لصــياةم سياســات قطاعيــم ورهــداب رويلــم األج ـ ووضــع
اســـتراتي يم متوســـطم األجـ ـ ؛ و يـ ـ املواءمـــم يـــل ريديولوجيـــم ومبـــادت ال ـــوى
واألإزاب السياسيم من جهم و رار السياسات ايةاسيم من جهم ر رى.

 - 10وسوب يتسىن ملنغوليا املساام التنميم املستدامم العامليم عـن رريـ تعزيـز املخسسـات
ايلوميــم املركزيــم املســخولم عــن طــم التنميــم يغيــم مواءمــم اســتراتي يات األإــزاب
السياسيم و يارات السياسات ايةاسيـم مـع رهـداب السياسـات ايةاسيـم؛ ووضـع نظـام
مناســب لتخطــيط السياســات ايةاسيــم يتةــمن رطى ةاسيــم رويلــم األج ـ للبلــد ت ــوم
على البحو و طط عمـ إلوميـم متوسـطم األجـ ت ـوم علـى رطى ةاسيـم رويلـم
األج وسياسات وميزانيات قصاة األج ترمي ر يـ رهـداب اسـتراتي يم رويلـم
األج ؛ وتطبيـ مبـادت التنميـم املسـتدامم العامليـم ين ـاح علـى الركـاسز الـثال للتنميـم
الورنيم جماالت السياسات االجتماعيم والبي يم واالقتصاديم.
 - 11وتـــرى منغوليـــا رأ التعـــاوأ ايةـــاسي ســـيلوأ لـــه دور هـــام وفريـــد دعـــم تنفيـــق
طــم التنميــم ملــا يعــد عــام  .2015وهــي تخيــد قيــام شــراكم عامليــم جمــددة ترنــو
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ر مست ب التعاوأ ايةاسي .وسيتم توجيـه الـدعم الـدويل ر جمـاالت التع يـ يبنـاء
السياسـات واالتسـايف يـل مسـارات
ال درات من رج يـ املزيـد مـن التلامـ
السياســات املســتدامم واملعاجلــم الفعالــم ألوجــه املفاضــلم شــديدة التع يــد يــل األيعــاد
الثالءم للتنميـم املسـتدامم .و تـاج نظـم الرصـد والت يـيم ر مزيـد مـن التعزيـز ل يـاس
مســتويات رداء السياســات وال ـلاما واملشــاريع ايلوميــم مــن رج ـ ي ـ رهــداب
التنميم املستدامم الق لن رأ تسهم إوكمم سليمم ت وم على النتاسا.
 - 12ويــبل هــقا الت ريــر الــورل الت ــدم الــقي اُإــرز وايجنــازات الــق ــت واملشــاك
والتحديات الق صودفت الل تنفيق األهـداب ايةاسيـم الورنيـم .وهـو ينـاقش ريةـا
العوام املخءرة على التنفيـق النـاجال السـتراتي يم التنميـم الورنيـم والـدروس املسـتفادة
هــقا الصــدد .كمــا يتنــاول الت ريــر ييعــاز ملانيــم االســتفادة مــن ريــم منغوليــا
الناجحم السياسات واملشاريع واللاما يلداأ ر رى.

سياسم منغوليا واستراتي يتها

جمال التنميم املستدامم :ايالم الراهنم

السياسات ايةاسيم الل الفترة االنت اليم
 - 1٣دريـت منغوليــا علـى مواءمــم رهـدافها ايةاسيــم مـع مبــادت اقتصـاد الســويف منـق انت اهلــا
ر اقتصاد السويف .ومت منق ذل ايل وضع الوءاس السياساتيم الرسيسيم الـق ـدد األهـداب
ايةاسيم للبلد .وعلى سـبي املثـال مت اعتمـاد وتنفيـق وءـاس عـن ”مفهـوم التنميـم منغوليـا“
( )1٩٩6و ”اخلطم الرسيسيم لتـورل وتنميـم سـلاأ منغوليـا“ ( )1٩٩6و ”يرنـاما عمـ
منغوليا لتح ي التنميم املستدامم ال ـرأ ايـادي والعشـرين“ ( )1٩٩8و ”مفهـوم التنميـم
ايقليميــم منغوليــا“ ( )2001و ”املــدأ ا وريــم لتح يــ التنميــم ايقليميــم“ ()200٣
و ”اســتراتي يم النمــو االقتصــادي وايــد مــن الف ــر“ ( )200٣وةــا ذلــ مــن الوءــاس
السياساتيم .كما رُإـرز يعـض الت ـدم والن ـاح توزيـع املـوارد علـى اجملـاالت ذات األولويـم
رــار مبــادت اقتصــاد الســويف و التوص ـ ر تفــاهم مشــترك ووضــع سياســات لتح ي ـ
التنميـــم البشـــريم والتنميـــم ايقليميـــم واالقتصـــاديم و تعزيـــز املنه يـــم وال ـــدرات البشـــريم
ذات الصـــلم .ومـــع ذلــ صـــودفت العديـــد مـــن التحـــديات تنفيـــق الوءـــاس السياســـاتيم
ومل يتسنل جع هقة الوءاس رساسا للاما العم ايلوميـم رو تنفيـقها علـى ـو كامـ لعـدة
رسباب ساد ييا ا الإ ا.
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 - 14وواصــلت منغوليــا العمــ علــى متايعــم التخطــيط ايةــاسي والتوزيــع األمثــ للمــوارد
االقتصــاديم ك ـ مــن األج ـ الطوي ـ واملتوســط وال صــا للــن مــخمتر األمــم املتحــدة للبي ــم
والتنميم القي ع د عام  1٩٩2ريو دي جاناو ياللازي شل قوة دفـع كـباة لوضـع
تلـ املســاس يــخرة االهتمــام علــى الصــعيد السياسـايت ــالل الفتــرة االنت اليــم .ف ــد تةــمن
يرنــاما التنميـــم املســـتدامم الــقي اعتذمـــد مـــخمتر ريـــو دي جــاناو  5٩هـــدفا اـــا ذلــ
 17هــدفا للتنميــم االجتماعيــم و  1٣هــدفا يي يــا و  15هــدفا اقتصــاديا و  14هــدفا تنفيــقيا.
ومتشـيا مـع هـقا اللنــاما اعتمـدت منغوليـا تلـ األهــداب ضـمن سياسـاةا الورنيـم ووضــعت
يرناما عم منغوليا لتح ي التنميم املستدامم ال رأ ايادي والعشرين.
 - 15وكــاأ يرنــاما عم ـ منغوليــا لتح ي ـ التنميــم املســتدامم ال ــرأ ايــادي والعش ـرين
وءي م مخءرة رساء رسس التخطيط ايةـاسي .ومت مـن ـالل هـقا اللنـاما وضـع سياسـات
للتنميم الورنيم ت وم على مبادت ايمايـم البي يـم واالعتمـاد علـى املـوارد الورنيـم للمـرة األور.
ييد رأ مفهوم التنميـم املسـتدامم مل يتناسـب متامـا مـع ايالـم االقتصـاديم ورولويـات السياسـات
االقتصاديم لتل الفترة .فعند اعتماد يرناما عم منغوليـا لتح يـ التنميـم املسـتدامم ال ـرأ
ايــادي والعشــرين كــاأ االقتصــاد املنغــويل ال يــزال ــر يحزمــم مرإلــم انت اليــم؛ ويايضــافم
ر ذل ـ اخنفةــت يــرادات امليزانيــم يشــل إــاد نتي ــم ل،زمــم املاليــم الــق رملــت يالبل ـداأ
اءســيويم الفتــرة  1٩٩8-1٩٩7ويســبب اخنفــاض رســعار النحــاس األســوايف الدوليــم
إيث يعد النحاس رهم صادرات منغوليا من السلع األساسيم.
 - 16ونظــرا لعــدم اكتمــال عمليــم االنت ــال ر اقتصــاد الســويف يعــد كــاأ هنــاك مزيــد
مــن التركيــز السياســم االقتصــاديم للبلــد علــى مواصــلم تطبيـ مبــادت اقتصــاد الســويف يــدال
مـــن األولويـــات ايةاسيـــم .وتســـببت اياجـــم ر يـ ـ االســـت رار املـــايل الةـــغط يشـــدة
على املوارد ون ـو االسـتثمارات املتاإـم ل،ولويـات ايةاسيـم .ومـع انةـمام البلـد ر منظمـم
الت ــارة العامليــم عــام  1٩٩7ري قبي ـ األزمــم اءســيويم اإتلــت سياســات ريــر الت ــارة
طتها ايةاسيم .ورال رمـد تنفيـق
ال اسمم على اقتصاد السويف و رير األسعار ترتيبا مت دما
سياســم التنميــم املســتدامم الــق اعتذمــدت عــام  1٩٩8نتي ــم لعمليــم االنت ــال ر اقتصــاد
الســويف واألزمــم االقتصــاديم اءســيويم والتةــارب يــل رهــداب العمليــم االنت اليــم وتنســي
سياسات االقتصاد الللي يشل عام.
 - 17ييد رأ املشاك االجتماعيم لتل الفتـرة رءبتـت رايـم السياسـم ايةاسيـم والتخطـيط هلـا.
و الل السنوات اخلمـس األور مـن االنت ـال ر اقتصـاد السـويف ( )1٩٩5-1٩٩0واجهـت
منغوليا ااهرة اجتماعيم واقتصاديم جديدة متامـا :رال وهـي الف ـر .و لصـت دراسـم است صـاسيم
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اجتماعيـــم واقتصـــاديم ل،ســـر املعيشـــيم رجراهـــا امللتـــب ايإصـــاسي الـــورل عـــام 1٩٩5
ر رأ  ٣6.٣املاســم مــن الســلاأ ف ــراء .وتــزامن انتشــار الف ــر والبطالــم علــى نطــايف واســع
مع إدو كوار ربيعيم .واخنفـض نـاتا ال طـاع الزراعـي الـقي كـاأ يشـل  ٣٣املاسـم
مــن النــاتا ا لــي ايمجــايل ينســبم  16.8املاســم نتي ــم للشــتاء ال ــارس الــقي شــهدة البلــد
عامي  1٩٩٩و  2000نا ردى ر زيادة ارتفاع معدل الف ر .وواجه االقتصاد يصفم عامم
صــعويات شــديدة؛ إيــث يلــغ متوســط د ـ األســرة املعيشــيم املنــار ايةــريم 82 000
تــوةروس و املنــار الريفيــم  72 000تــوةروس ري مــا يعــادل  60دوالرا رو  50دوالرا.
ويرزت ال ةايا االجتماعيم على السطال ويدرت موجات اهل رة من املنار الريفيم ر املنـار
ايةريم وتفاقمت املشاك اييلولوجيم و أ مل تلن ينفس إدة املشاك االجتماعيم.
 - 18ول ــد يــدرت عمليــم صــياةم سياســم ةاسيــم قب ـ عــام  .2000ةــا رأ معاجلــم ةيــاب
سياسم متلاملم للتنميم الورنيم ونظم لتنفيق ورصد وت ييم االستراتي يم ذات الصلم تبور موقـع
الصدارة جدول األعمال لنقاك .وتال ذل وضع يراما هيلليـم ياالشـتراك مـع املخسسـات
املاليم الدوليم من رجـ عـادة االسـت رار ر االقتصـاد الللـي وايـد مـن إـاالت الع ـز املـايل
يــدال مــن ختصــيو مــوارد امليزانيــم ل،ولويــات ايةاسيــم .وت لــو يشــدة االهتمــام يال طــاع
االجتماعي وال ةايا البي يم يسبب االفت ـار ر املـوارد الالزمـم للحـد مـن الف ـر وةيـاب البنيـم
التحتيــم االجتماعيــم .ورةــم دوديــم الفــرا املتاإــم للتخطــيط ايةــاسي اللــا يســبب إالــم
االنت ال االقتصادي اجلاريم واألزمم املاليم اءسيويم وعدم اسـت رار االقتصـاد الللـي وروجـه
ال صور اهليللي كانت ايالم االجتماعيم نفسها ت تةي التحسل قبـ الشـروع التخطـيط
للتنميم االقتصاديم.
اعتماد األهداب ايةاسيم ل،لفيم كمبادت رشاديم رساسيم للسياسات ايةاسيم
 - 1٩ريلول/سبتمل  2000واف قادة  18٩دولم من الدول األعةاء األمم املتحـدة
على عالأ األلفيم واعتمدوا مثانيم رهداب ةاسيـم ل،لفيـم فـدب ي هـا لـول عـام 2015
وواف جملس اخلورال األكل عـام  2005علـى رهـداب منغوليـا ايةاسيـم ل،لفيـم .وتفـرلدت
منغوليــا يوضــع هــدب تاســع هــو ”تعزيــز إ ــويف اينســاأ وتوريــد ايلــم الــد راري“
مــن رجـ تلــريس ايلــم الــد راري وإ ــويف اينســاأ .وقــد روجعــت الغايــات مــن ي ـ
األهداب ايةاسيم ل،لفيم ومخشراةا واعتمدت املرسوم رقم  1٣لعام  2008القي رصـدرة
جملس اخلورال األكل.
 - 20وقــد شــل اعتمــاد األهــداب ايةاسيــم ل،لفيــم طــوة هامــم ــو وضــع سياســات
واستراتي يات ةاسيم ورنيم رويلم ومتوسطم األج ملنغوليا رءناء مرورهـا ياملرإلـم االنت اليـم
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وكانـت هـقة اخلطـوة اثايــم إـافز قـوي لوضــع لليـات مالسمـم للتنفيـق فةــال عـن وضـع نظــم
للرصد والت ييم .وقد التزمت منغوليا التزاما قويا يالتغلب علـى مشـاكلها االقتصـاديم ورولـت
اهتماما اصا للتنميم البشريم وعاجلت روجه ال صـور التخطـيط االقتصـادي واالجتمـاعي
وردرجت األهداب ايةاسيم ل،لفيـم للمـرة األور ضـمن رهـدافها ايةاسيـم اسـتراتي يم النمـو
االقتصــادي وايــد مــن الف ــر لعــام  200٣ورعــدت رول ت ريــر مرإلــي عــن تنفيــق األهــداب
ايةاسيم ل،لفيم عام  .2004وكثفت منغوليا يعد ذل جهودها الراميـم ر وضـع سياسـم
ورنيم رويلم األج على ةرار ةاها مـن الـدول األعةـاء األمـم املتحـدة واعتمـد جملـس
اخلــورال األكــل اوجــب مرســومه رقــم  12لســنم  2008اســتراتي يم شــاملم للتنميــم الورنيــم
قاسمم على األهداب إىت عام  2021يدر تنفيقها يعد ذل .
 - 21ورصبحت االستراتي يم الشـاملم للتنميـم الورنيـم ال اسمـم علـى األهـداب رساسـا خلطـط
عم ايلومم الإ ا وقامت ايلومم ينشر رول ت رير لرصد التنفيـق عـام  2010ورجـرى
معهد التنميم الورنيـم ت ييمـا مسـت ال عـام  2014للت ـدم ا ـرز مـا يتعلـ ياالسـتراتي يم.
واتســاقا مــع اعتمــاد األهــداب ايةاسيــم ل،لفيــم واالســتراتي يم ال اسمــم علــى األهــداب ركــزت
منغوليــا ي ــوة علــى وضــع ررــر قانونيــم ومخسســيم للتخطــيط االســتراتي ي وتنســي السياســات
االقتصــاديم وتنفيــق السياســات وكلــها رمــور مل تلــن موجــودة قبـ اعتمــاد منغوليــا ل،هــداب
ايةاسيـــم ل،لفيـــم .وكـــاأ ل،هـــداب ايةاسيـــم ل،لفيـــم واالســـتراتي يم ال اسمـــم علـــى األهـــداب
دور إاســم وضــع االســتراتي يم ايةاسيــم إيــث كانــت اثايــم األســاس الــقي اســتندت ليــه
طــط العمــ ايلوميــم والسياســات املاليــم الســنويم .ورنشــحت إلومــم منغوليــا مخسســات
للتخطيط ايةاسي ورد لت صالإات على التخطـيط املـايل مـن ـالل مواءمتـه مـع السياسـات
ايةاسيم .ويايضافم ر ذل عززت ايلومم ررر الشراكم إيـث ريطـت يـل ال طـاع اخلـاا
والسياسات ايةاسيم مـن ـالل اتفاقـات إ ـويف االمتيـاز ورنشـحت مصـرب منغوليـا املتخصـو
للتنميم من رج تعب م مصادر جديدة لتموي التنميم يايضافم ر موارد امليزانيم.
 - 22ورنشحت إلومم منغوليا املخسسـات ذات الصـلم املسـخولم عـن االسـتراتي يم الشـاملم
للتنميــم الورنيــم يعــد اعتمادهــا مباشــرة ورنشــحت مصــرب منغوليــا للتنميــم عــام 2011
من رج متويـ املشـاريع ايةاسيـم الرسيسـيم الطويلـم األجـ واسـتحدءت لليـم جديـدة لتمويـ
التنميــم رــار شــراكم يــل ال طــاعل العــام واخلــاا (قــانوأ إ ــويف االمتيــاز الــقي اعتذمــد
عام  )2011واعتمدت وءي م لتنظـيم يرنـاما االسـتثمار العـام املتوسـط األجـ ون حـت
ال ــوانل املتعل ــم يامليزانيــات مــن رج ـ وضــع قــانوأ متلام ـ للميزانيــات يعلــس األولويــات
االســــتراتي يم للتنميــــم واعتمــــدت مخشــــرا للتنميــــم ا ليــــم يتــــيال توزيعــــا رفةـــ للمــــوارد
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يــل ايلومــات ا ليــم .وعــالوة علــى ذل ـ اعتذمــد قــانوأ االيتلــار لتنويــع مــوارد االقتصــاد
ياعتبــارة هــدفا هامــا للتخطــيط ايةــاسي وســاعد هــقا ال ــانوأ ريــط عمليــم توزيــع املــوارد
االقتصــاديم يالت نيــات والتطــور التلنولــوجي .ونظــرت ايلومــم مشــروع قــانوأ يشــحأ
السياســات ايةاسيــم والتخطــيط ليصــبال ال ــانوأ الرسيســي الــقي رعيــدت مــن اللــه صــياةم
السياسات ايةاسيم والتخطيط على الصعيد الورل وقامت ييإالته ر اللملـاأ .وعـري إاليـا
وضــع الت ريــر الــورل اخلــامس عــن تنفيــق األهــداب ايةاسيــم ل،لفيــم منغوليــا ومــن املزمــع
وضــع وءي ــم تتةــمن رطيــم جديــدة تتمشــى مــع طــم التنميــم ملــا يعــد عــام  .2015ويتمث ـ
رإد ايجنـاز ات والنتـاسا الرسيسـيم لتنفيـق األهـداب ايةاسيـم ل،لفيـم منغوليـا وضـع رـار
للسياسات ايةاسيم وجع التخطيط للتنميم ورا للسياسم االقتصاديم.
 - 2٣و رـــار تنفيـــق االســـتراتي يم ال اسمـــم علـــى األهـــداب وضـــعت إلومـــم منغوليـــا
”يرناجما ةاسيا جديدا متوسـط األجـ “ وافـ عليـه جملـس اخلـورال األكـل إزيراأ/يونيـه
 .2010وردرجــت منغوليــا جمموعــم كاملــم مــن األهــداب ايةاسيــم الورنيــم ضــمن األهــداب
ايةاسيم العامليم .ويغيم دارة التنفيـق ضـوء األهـداب ايةاسيـم ل،لفيـم واالسـتراتي يم ال اسمـم
علــى األهــداب ركــزت إلومــم منغوليــا مــن جديــد علــى ســل التخطــيط االســتراتي ي
وتنسي السياسات االقتصاديم وختطيط السياسـات ايةاسيـم األمـر الـقي كـاأ يـتم رضـي
ايدود قب املواف م على األهداب ايةاسيم ل،لفيم (انظر الشل .)1
الشل 1
تطور السياسات ايةاسيم ونظم التخطيط

السياســــات والتنســــي
واملـــــــــــــوارد املاليـــــــــــــم
(االســــــــتثمار األجــــــــني
املباشــر مصــرب التنميــم
تعــادالت ال ــوة الشــراسيم
االســـــتثمارات ا ليـــــم)
على املستوى الوزاري

التعـديالت املد لـم
علـــــــــى امليزنـــــــــم
والتمويـ ايةــاسي
والتخطـــــــــــــــــــيط
االســــتثماري مــــن
رجــــــــــ دعــــــــــم
السياسات

وكالــــم للتخطــــيط
ايةـــــاسي الـــــورل
املتوسط األج

الرطيم ايةاسيم
الورنيم الطويلم
األج

األهداب ايةاسيم العامليم
الطويلم األج

املصدر :إلومم منغوليا .2014-2005
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 - 24كانــت األهــداب ايةاسيــم ل،لفيــم اثايــم إــوافز رسيســيم لوضــع سياســات اقتصــاديم
واجتماعيم تنفيقها ومتويلها وكقل ينشاء نظم لرصد وت يـيم نتـاسا السياسـات وتوسـيع
نطايف رنشطم تعزيز ال درات.
 - 25لقل رولت إلومم منغوليا من ـالل تنفيـق االسـتراتي يم الشـاملم للتنميـم الورنيـم
اهتماما كباا ملهـام مـن قبيـ ختطـيط االسـتراتي يم ايةاسيـم وريطهـا يالنتـاسا العامـم للتمويـ
والتخطـــيط والرصـــد ويـــاجلمع املنـــه ي للبيانـــات واملعلومـــات ايإصـــاسيم ايةاسيـــم الـــق
مل تلن تخ ق ايسباأ قب اعتماد األهـداب ايةاسيـم ل،لفيـم .ويعتـرب عامـم النـاس يحايـم
تل املهام كما ركز م ررو السياسات جهودهم على مواصلم تعزيز رـار العمـ  .و لـن
تصــنيف الت ــدم ا ــرز وايجنــازات الــق ــت ياعتبارهــا تنــدرج رــار ايصــالح اهليللــي
ايلومي و سل النظام املايل وتوسيع رار العم وتعزيـز نظـم الرصـد والت يـيم و سـل
النظام ايإصاسي.
تعدي اهليل ايلومي خلدمم التخطيط ايةاسي
 - 26رنشحت إلومم منغوليا مخسسات إلوميم مست لم مسـخولم عـن التخطـيط ايةـاسي
ورنشــحت مخسســات ماليــم موجهــم ــو التنميــم خلدمــم هــقا التوجــه وع ـدللت ميزنــم الــلاما
من رج منال األولويم لتموي األهداب ايةاسيم .ومت تلليـف العديـد مـن املنظمـات ايلوميـم
ياالضطالع اهام التخطيط ايةاسي للفترة .2014-1٩٩0
 - 27وكانــــت عمليــــات صــــياةم السياســــات ايةاسيــ ـم والتخطــــيط االســــتراتي ي تــــد
قب ـ عــام  2008ضــمن واجبــات وزارة املاليــم ومهامهــا؛ وذن لــت هــقة امله ـام وقــت الإ ـ
ر وكالم جديدة هي الل نم الورنيم للتطوير وااليتلار الق رنش ت عـام  200٩ورصـبحت
تايعم لرسيس الوزراء .ورنشحت ايلومم مخسسم مسخولم عن السياسـات االقتصـاديم والتخطـيط
والتموي ـ ايةــاسي عــام  2012وشــرعت جــراء صــالإات رسيســيم تعلــس األهــداب
ايةاسيم امليزانيم الورنيم و رار التموي العام كما اهتمت يالتنويع االقتصادي وتـوفا مبـادت
توجيهيــم لصــياةم السياســات .ومت التع ي ـ ياختــاذ تــدايا للتخطــيط للمــوارد البشــريم وتنميــم
ال درات وتعزيز عمليات صياةم السياسات والرصد والت ييم ال اسمم على النتاسا.
 - 28ونتي ــم لتطبي ـ هــقة ايصــالإات ســنت االســتراتي يم ايةاسيــم املتوســطم األج ـ
مــن إيــث املةــموأ .واعتذــلت اخلطــط ايلوميــم الســنويم رو املبــادت التوجيهيــم ايةاسيـــم
االقتصــاديم واالجتماعيــم املعمــول فـــا منــق عــام  1٩٩2وءـــاس للتخطــيط ال صــا األجــ .
و عام  2005رُدجمت األهداب ايةاسيم ل،لفيـم سياسـات قطـاع الصـحم كهـدب ـدد
10/26

15-05719

E/2015/61

ـت مظلــم عـالأ األلفيــم؛ و عـام  2006رُدجمــت ضـمن رهــداب ايـد مــن الف ـر الــواردة
املبادت التوجيهيم .ومنق عام  2007رصبال دماج األهداب ايةاسيم ل،لفيم ضمن املبـادت
التوجيهيم السنويم من املمارسات املعتادة.
 - 2٩و مـا يتعلـ يــالتخطيط املتوســط األجـ كانـت طــم عمـ ايلومــم اثايــم وءي ــم
للسياسات املتوسطم األج  .وقد وذضعت طم العم ايلوميم للفترة  2012-2008متشـيا
مـــع االســـتراتي يم الشـــاملم للتنميـــم الورنيـــم ال اسمـــم علـــى األهـــداب ووضـــعت ايلومـــم
عــام  2012مشــروعا للمســاس ذات األولويــم املتوســطم األجــ للفتــرة 2016-2012
ونظــرت فيــه كمــا اعتذمــد يرنــاما لالســتثمار العــام املتوســط األج ـ علــى الصــعيد ايلــومي
عــام  .2012ورُد لــت يعــد االنتخايــات اللملانيــم لع ـام  2012تغــياات السياســات
مــن إيــث الصــياةم ونظــم التخطــيط ومتــت مواءمــم اهلياكـ ايلوميــم والترتيبــات املخسســيم
للتخطــيط وتنفيـــق السياســات واالســـتراتي يات مــع األهـــداب ايةاسيــم ل،لفيـــم منغوليـــا
ومت ديد رهداب للتنميم املستدامم منغوليـا ر جانـب نشـاء مخسسـات إلوميـم مركزيـم
مســخولم عــن التنميــم االقتصــاديم والبي يــم والتنميــم اخلةــراء .وتتحمـ وزارة العم ـ مســخوليم
تعزيــز العمالــم وايــد مــن الف ــر .ورُنش ـ ت ريةــا ينــاء علــى ذل ـ وزارات للطاقــم والطــريف
واملواصالت والتعما والتنميم ايةريم من رج تيسا تطوير البنيم التحتيم.
لءار األهداب ايةاسيم ل،لفيم على النظام املايل والتعاوأ املايل من رج التنميم
 - ٣0شـهدت عمليــات دمــاج ختطـيط امليزانيــم السياســات ايةاسيـم ســينات ملحواــم.
ويتمث التحسل الرسيسـي الـريط يـل ختطـيط امليزانيـم واألهـداب ايةاسيـم .ويةـم ال ـانوأ
املتلام للميزانيم لعـام  2012منغوليـا رإلـام وتعـاريف يرنـاما االسـتثمار العـام ياعتبـارة
رإــد العناصــر الرسيســيم السياســم ايةاسيــم .و إــل رشــار اللملــاأ قراراتــه لعــام 2006
ر” :كفالم تنفيق طم عم التنميم االقتصاديم واالجتماعيم ملنغوليـا لعـام  2007عـن رريـ
رـــار قـــانوأ امليزانيـــم“ مت تغـ ـيا هـــقة العبـــارة عـــام 201٣
تـــوفا مصـــادر التمويـ ـ
ر ما يلي ” :عداد مشروع امليزانيم على رسـاس طـم عمـ التنميـم االقتصـاديم واالجتماعيـم
لعــام  201٣وت ــد ها“ ر جملــس اخلــورال األكــل .وتوضــال هــقة العبــارة جبــالء رأ ميزانيــم
الدولـم يـدرت تعتمــد علـى طــم العمـ املتعل ـم يالسياســات واخلطـط ايةاسيــم .ويـنو ال ــرار
علـى رأ يــرتبط تنفيــق طـم العمـ لعــام  201٣ارتبارــا وءي ـا ياالســتراتي يم الشــاملم للتنميــم
الورنيم ال اسمم على األهداب وةاها من وءاس السياسـات الـق تشـم النـها الناشـ املتعلـ
ييدمـــاج السياســـات ايةاسيـــم ال صـــاة واملتوســـطم والطويلـــم األجـــ والتمويـــ ايةـــاسي
واملخسســات ايةاسيــم .وعــالوة علــى ذل ـ اعتمــد جملــس اخلــورال األكــل دورتــه الرييعيــم
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ا يرار املايل املتوسـط األجـ واملبـادت التوجيهيـم السـنويم وينـاء علـى ذلـ وذضـعت امليزانيـم
العامم السنويم وميزانيم ايلومم املركزيم.
 - ٣1كمــا رنشــحت ايلومــم مصــرب منغوليــا للتنميــم كمخسســم ماليــم هامــم لــدعم التنميــم
االقتصــاديم .و ـــاوزت اســـتثمارات مصـــرب التنميــم عـــام  201٣االســـتثمارات العامـــم
املدرجــم ميزانيــم ايلومــم املركزيــم نــا يــدل علــى رأ مصــرب التنميــم هــو املصــدر املــايل
الرسيسي للاما التنميم.
 - ٣2ويايضــافم ر ذل ـ اعتذمــد قــانوأ إ ــويف االمتيــاز عــام  2010ليتــيال الفرصــم
يشــد االســتثمارات اخلاصــم مــن رج ـ تنفيــق األهــداب ايةاسيــم .ومــن املزمــع إاليــا متوي ـ
املشاريع الللى منغوليا ومنها على سبي املثال طات توليد الطاقم وتعبيد الطـريف ا ليـم
ومشاريع السل ايديديم اوجب اتفاقات إ ويف االمتياز.
 - ٣٣فمــن الواضــال ذأ رأ منغوليــا وضــعت ترتيبــات جديــدة للتموي ـ وزادت متوي ـ
التنميـــم يشـــل كـــبا .وارتفعـــت نف ـــات التعلـــيم والرعايـــم االجتماعيـــم امليزانيـــم ينســـبم
 18.1املاســــم و  22.8املاســــم علــــى التــــوايل الفتــــرة  2012-2006يامل ارنــــم
مع السنوات السـت الـق رع بـت اعتمـاد األهـداب ايةاسيـم ل،لفيـم مباشـرة .وتشـل نف ـات
التعلــيم والصــحم والرعايــم االجتماعيــم امليزانيــم نســبم قــدرها  4٩.6املاســم مــن جممــوع
النف ات ميزانيم ايلومم املركزيم.
 - ٣4ويايضافم ر ذل قامت إلومم منغوليـا يتوسـيع رـار التمويـ ايةـاسي النظـام
املــايل ووضــعت ررــرما وترتيبــات جديــدة للتعــاوأ الــدويل .ويتمثـ ايجنــاز الرسيســي الزيــادة
اللــباة التمويـ مــن ــالل تعب ــم االســتثمارات األجنبيــم واالســتثمار املشــاريع ايةاسيــم
اللــلى اــا ذلــ االســتثمارات الورنيــم اخلاصــم واملعونــات واالســتثمارات األجنبيــم
املباشــرة .ويلــغ متوســط النمــو الســنوي االســتثمارات الورنيـم واألجنبيــم ــو  20املاســم
الفترة  2005-1٩٩٩وارتفع متوسـط النمـو السـنوي االسـتثمارات األجنبيـم املباشـرة
واملعونـــات ر  54.1املاســـم الفتـــرة  2012-2006يعـــد اعتمـــاد األهـــداب ايةاسيـــم.
و ــالل الفتــرة نفســها تةــاعفت االســتثمارات الورنيــم ا ــدار  7.6مــرات وتةــاعفت
االستثمارات من التموي األجني ا دار  10.2مرات.
 - ٣5وقـد تعاونــت منغوليــا تعاونــا وءي ــا مـع املنظمــات الدوليــم والبلــداأ املا ــم وشــهدت
اســتثمارات كــباة جمــال التنميــم وتل ــت مبلــغ  ٩10.6مليــوأ دوالر علــى ســبي ال ــرض
يشروط ميسـرة ـالل الفتـرة  .2012-2006ورُنفـ ال ـرض علـى تنفيـق األهـداب ايةاسيـم
ل،لفيــم واالســتراتي يم الشــاملم للتنميــم الورنيــم .وعــززت منغوليــا ريةــا تعاو ــا االقتصــادي
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مع العديد من البلداأ وتل ت منحام ي يمم  848.٩مليوأ دوالر مـن البلـداأ املا ـم ورنف تـها
على العديد من اللاما ايةاسيم.
 - ٣6ونفـــقت منغوليـــا  42٩مشـــروعا رـــار يـــراما املعونـــم العامـــم ـــالل الفتـــرة
 2012-2006وتةــاعف عــدد املشــاريع والــلاما رــار يــراما املعونــم األجنبيــم ا ــدار
 2.4مــرة وتســارع تنفيــقها .وتةــاعف عــدد املشــاريع والــلاما اجلديــدة جمــاالت التعلــيم
والصحم والرعايم االجتماعيم وايد مـن الف ـر واملسـاواة يـل اجلنسـل واهلياكـ األساسـيم
وايوكمم والبي م من  2ر  6مرات الل تل الفترة يامل ارنم مع السنوات السـت السـاي م.
ومـــع نشـــاء مصـــرب التنميـــم مجعـــت منغوليـــا مبلـــغ  2.4يليـــوأ دوالر يشـــروط اريـــم
من األسوايف املاليم الدوليم واجتـقب مشـروع رويـو تولغـوي وإـدة مبلـغ  6.4ياليـل دوالر
يـ زيـادة كـباة متويـ التنميـم
من االستثمارات األجنبيـ م املباشـرة .وجنحـت منغوليـا
و الشراكات الدوليم وكاأ للتعاوأ دور هام هقا الصدد.
 - ٣7ومـــن عالمـــات الت ـــدم الرسيســـيم رأ املراجعـــم الـــق رجراهـــا امللتـــب الـــورل ملراجعـــم
ايسايات للسياسات ايةاسيم ومتوي وتنفيق التنميم وما ترتب عليهـا مـن نتـاسا قُـدمت يالفعـ
ر جملس اخلورال األكل القي رقرها .وينو ت رير مراجعم ايسايات لعـام  2012علـى سـبي
املثال على رأ املراجعـم رجريـت رـار واليـم امللتـب الـورل ملراجعـم ايسـايات املنصـوا
عليها قانوأ مراجعم ايسايات والـق تسـتند ر قـرار جملـس اخلـورال األكـل رقـم  ٣4لسـنم
 2011و طــم مشــتريات امللتــب الــورل ملراجعــم ايســايات لعــام  201٣امل دمــم ر املراجــع
العــــام للحســــايات منغوليــــا .وكــــاأ الغــــرض مــــن املراجعــــم هــــو االســــتعراض والتوصـــ
ر استنتاجات وت دمي توصيات يشحأ تنفيق املبـادت التوجيهيـم للتنميـم االقتصـاديم واالجتماعيـم
منغوليا لعام  2012ر السلطات املختصم واملسخولل املعنيل ونشرها يل عامم الناس.
 - ٣8ومــن ايجنــازات الرسيســيم األ ــرى ت يــيم عمليــم تنفيــق االســتراتي يم الشــاملم للتنميــم
الورنيم عامي  2010و  2014وت دمي الت ـارير ذات الصـلم يايضـافم ر رصـد وت يـيم
عمليــم تنفيــق السياســات ال صــاة األجـ  .و لــن رأ ألــو املــرء ر رأ الترتيبــات املخسســيم
للتخطيط ت ين اح كما مت توفا مصادر للتموي و نشاء نظم للرصد والت يـيم و عـاد
البي م ال انونيم املناسبم.
لءار األهداب ايةاسيم ل،لفيم على نظم الرصد وايإصاء املتعل م يالغايات ايةاسيم
 - ٣٩اختــقت ايلومــم منــق عــام  2010طــوات كــباة مــن رج ـ ســل نظــام الرصــد
والت يــيم اخلــاا فــا عــن رريـ االنت ــال ر نظــام قــاسم علــى النتــاسا هــقا الصــدد و لــن
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رأ يذعد هقا النظام رءرا ةا مباشر لتطبي نظام الرصـد والت يـيم ال ـاسم علـى األهـداب ايةاسيـم
ل،لفيم .و در ايشارة ر رأ عمليم االنت ال ال تزال مرإلم مبلرة للغايـم .ويتطلـب نظـام
الرصد والت ييم ال اسم على النتاسا اتساقا تطبي مجيع مراإ نظام الرصد والت ييم يدءًا مـن
”الت ييم التمهيدي“ .ورهم معيار للن اح هو االتسايف تطبي مجيع اخلطـوات وايجـراءات
ذات الصلم .والنظام اجم ر عنصر االستدامم القي ث التحدي الرسيسي لعمليم التليف.
 - 40ويغيم مواصلم ت دمي الدعم لتطبي نظام الرصد والت ييم ال ـاسم علـى النتـاسا وضـعت
رمانـــم جملـــس الـــوزراء مشـــروع قـــانوأ لرصـــد وت يـــيم األداء ايلـــومي للنـــه رُدمـــا اءأ
مشروع قـانوأ عـن التنميـم والتخطـيط .وكـاأ رإـد جـراء اختقتـه ايلومـم هـو قرارهـا
رقم  ٣22لسنم  201٣يشـحأ ”التنظـيم العـام لرصـد وت يـيم الوكـاالت ايلوميـم“ .ويعهـد
ال رار ر الوزارات والوكاالت على الصعيدين املركزي وا لي يوضع وتلييـف نظـم للرصـد
والت يـــيم ومنه يـــم قايلـــم للتطبيـــ ال طـــاع رو الصـــناعم رو املنط ـــم الـــق تنتمـــي ليهـــا
تل الوزارات رو الوكاالت .وكاأ ل،هداب ايةاسيم ل،لفيـم دور مهـم عـاد نظـام ورـل
للرصد والت ييم قاسم على النتاسا و تعزيز ال درات.
 - 41وكــاأ ل،هــداب ايةاسيــم ل،لفيــم دور إيــوي نشــاء قاعــدة ييانــات للمخشــرات
االجتماعيــم  -االقتصــاديم و تطــوير ــدمات البيانــات .فتحســل مجــع البيانــات واملنه يــم
املتلبعم ال يسهم ف ط ت ييم األهـداب ايةاسيـم ل،لفيـم يـ ويسـاعد ريةـا صـناع السياسـات
رصد وت ييم السياسات الورنيم وال طاعيم والنتاسا االستراتي يم.
 - 42و جمال تطوير قطاع ايإصاءات الورنيم رُقر عـام  2008قـانوأ جديـد ي ةـي
يـيجراء إصــر ورــل للمسـاكن .واعتذمــدت منه يــم يســاب مخشـر التنميــم البشــريم رســفرت
عن توإيد املنه يم الق تتيال للمخسسـات االقتصـاديم ذات الصـلم اسـتخدام مخشـرات التنميـم
البشريم على و متس عند ت دمي ت اريرها.
 - 4٣ووضــع ملتــب ايإصــاء الــورل األهــداب ايةاسيــم ل،لفيــم للبلــد وف ــا ل،هــداب
الدوليــم وهــي تتةــمن  48مخشــرا ونشــرها ايوليــم ايإصــاسيم لعــام  2006ورتــاح
لل مهور االرـالع عليهـا .ووسـع امللتـب ايإصـاسي الـورل عـام  2008نطـايف رهدافـه
ليشم  24ةايم و  67مخشرا للرصد.
 - 44ونفقت إلومم منغوليا ياالشتراك مع يرناما األمم املتحدة ايةـاسي مشـروعا ريبيـا
لدعم نظام رصد وت ييم اجلهود الورنيم الراميـم ر ايـد مـن الف ـر و يـ األهـداب ايةاسيـم
ل،لفيــم؛ ورنشــ نظــام لرصــد وت يــيم اجلهــود املبقولــم لتح يــ األهــداب ايةاسيــم ل،لفيــم
على الصعيد الورل ووذضعت قاعدة ييانـات ملسـاعدة الوكـاالت ايإصـاسيم واهلي ـات املعنيـم
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مجع البيانات ايإصاسيم يشل دوري .ومن رصـ  64مخشـرا للرصـد رُدرجـت قاعـدة
ييانـــات مخشـــرات األهـــداب يـــتم مجـــع  20مخشـــرا مـــن ـــالل التعـــدادات والدراســـات
االست صاسيم ايإصـاسيم وعـري مجـع الــ  44مخشـرا املتب يـم مـن سـ الت البيانـات ايداريـم
للوزارات والوكاالت .وقد وضعت رسس لنظام البيانات ال اسم على شبلم اينترنـت اوجـب
قرار من رسيس امللتب ايإصاسي الورل عام  200٩ياعتبارة النسخم اخلامسـم مـن نظـام
معلومات التنميم ومت ديد ردوار ومسخوليات األرراب املعنيم ما يتعل يت ميـع و ـديث
واســتخدام قاعــدة البيانــات .وكــاأ لتعــيل شــخو مســخول عــن قاعــدة ييانــات األهــداب
امللتب ايإصاسي الورل دور هام تعزيز نظام الرصد والت ييم.

تنفيق السياسات ايةاسيم

منغوليا ايجنازات والتحديات واملعوقات

تنفيق السياسات ايةاسيم
 - 45رةم الت دم اللبا القي رُإرز و صياةم سياسم ةاسيم ومتويلـها ورصـدها وت ييمهـا
يواجه البلد ديات تعزى ر قصور البي م ال انونيم واالفت ار ر اخللات .فمن األايـم الـاأ
ديـــد العوامـ ـ الـــق تـــخءر علـــى الن ـــاح تنفيـــق االســـتراتي يم الشـــاملم للتنميـــم الورنيـــم
والتحديات الق تذواجه عندما يشرع البلد تنفيق األهداب العامليم.
 - 46وعري هقا الت رير استعراض سب تنفيـق الـوءي تل الرسيسـيتل للسياسـات ايةاسيـم
منغوليــا واــا األهــداب ايةاسيــم ل،لفيــم واالســتراتي يم الشــاملم للتنميــم الورنيــم ال اسمــم
علــى األهــداب .وت ــدم إلومــم منغوليــا ت ــارير ســنويم عــن تنفيــق االســتراتي يم ر جملــس
اخلــورال األكــل .وألــو ت ريــر عــام  2014عــن ت يــيم تنفيــق االســتراتي يم ر رأ يعــض
األهــداب ـ ياللام ـ كمــا صــودفت العديــد مــن التحــديات الفتــرة مــن عــام 2008
ر عـــام  .2014ويـــالنظر ر كو ـــا رول سياســـم ةاسيـــم رويلـــم األجــ تنتـــه ها منغوليـــا
فمن املهم مراعاة الدروس املستفادة التاليم:
• تةمنت االستراتي يم ينودا رو رهدافا تندرج ضمن ”قاسمم الرةبات“؛
• مل عر التنسي واملواءمم على و تام يـل وءـاس السياسـات ايةاسيـم املتوسـطم األجـ
وال صـــاة األجـ ـ مـــن قبيـ ـ طـــط عمــ ايلومـــم واملبـــادت التوجيهيـــم للتنميـــم
االجتماعيــــم  -االقتصــــاديم الســــنويم والسياســــات ايةاسيــــم ال طاعيــــم واملشــــتركم
يل ال طاعات ويل االستراتي يم؛
• مل يلن التنسي كافيا يل الوزارات تنفيق االسـتراتي يم ورُالـت يعـض األهـداب
املشتركم يل ال طاعات رو رُةفلت نا رءر سلبا على التنفيق؛
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• مل ر املواءمم يل اللاما االنتخاييم ل،إزاب السياسيم ورهداب االستراتي يم.
 - 47ورةــم هــقة االنتلاســـات رإــرزت منغوليـــا يشــل عـــام ت ــدما كـــباا رءنــاء تنفيـــق
االستراتي يم واألهداب ايةاسيم ل،لفيم .ف د شهد االقتصاد املنغويل ةوا مطردا ـالل السـنوات
الـــ  14املاضــيم .ويلــغ معــدل النمــو الســنوي للنــاتا ا لــي ايمجــايل املتوســط  5.6املاســم
الفتـــرة  2005-2000وارتفـــع الفتـــرة  2010-2005ر  6.4املاســـم ارتفـــع
اعدل رسرع ليص ر  12.2املاسم الفتـرة  .2014-2010ونتي ـم لـقل يلـغ نصـيب
الفرد من الد ال ومي ايمجايل  ٣ 770دوالرا وف ا لت ديرات البن الـدويل ومل يعـد البلـد
مصنفا ضمن البلداأ املنخفةم الد على رساس الناتا ا لـي ايمجـايل للفـرد (البيانـات متاإـم
علـــى العنـــواأ الشـــبلي  .)http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CDواســـتنادا
ر ت ــديرات البنــ الــدويل رجــت منغوليــا مــن صــفوب البلــداأ ذات الــد املــنخفض
عـــام  2008األمـــر الـــقي
وانةـــمت ر الشـــرنم الـــدنيا مـــن البلـــداأ املتوســـطم الـــد
يذعد طوة هامم ر األمام.
 - 48ورةم قوة النمو االقتصادي وتوسع االقتصـاد مل ت ـ إـدة الف ـر ولوإظـت نتـاسا
ســلبيم مرتبطــم يب ــاء معــدل البطالــم علــى إالــه واتســاع التفــاوت الــد وةــا ذل ـ
من النواتا السلبيم .وتشا هقة النتاسا يحأ النمـو االقتصـادي مل يلـن شـامال اـا فيـه اللفايـم.
ويلغــت نسـبم اســتهالك شــرنم الـــ  20املاســم األكثــر ءــراء رضــعاب نســبم اســتهالك شــرنم
الـــ  20املاســم األكثــر ف ــرا ا ــدار  5.5مــرات عــام  1٩٩5وازدادت الف ــوة لتص ـ
ر  6.2مــرات عــام  .2012واءأ رصــبال توســيع نط ـايف النمــو االقتصــادي ليلــوأ ركثــر
مشــوال م دمــم املســاس امللحــم وتــبل رنــه مــن الةــروري يــالء االهتمــام واختــاذ جــراءات
لتحسل التنميم االجتماعيم يشل عـام وتوسـيع نطـايف النمـو االقتصـادي ليلـوأ ركثـر مشـوال
يصفم اصم للف ات املستهدفم.
 - 4٩و ــت يالفع ـ منغوليــا األهــداب املتعل ــم يايــد مــن وفيــات األرفــال و ســل
صحم األمهات وملافحم فاوس ن ـو املناعـم البشـريم/اييدز وتطـوير تلنولوجيـات جديـدة
للمعلومــات واالتصــاالت و قامــم جمتمــع املعلومــات .ورُإــرز ت ــدم كــبا تعزيــز املســاواة
يل اجلنسل وزيادة مشاركم املررة السياسم وصنع ال رار.
 - 50وإ ــت ايجــراءات املتخــقة لتحســل صــحم األم نتــاسا ريبــم .وعلــى ســبي املثــال
ف د مت وضع و نفاذ وءاس قانونيم واستراتي يات ومبـادت توجيهيـم وردلـم رشـاديم للخـدمات
الطبيــم موجهــم للنســاء ورربــاء التوليــد؛ ورنشـ نظــام للتسـ ي وللمعلومــات املتعل ــم يوفيــات
األمهات ورُب نظـام لتـوفا العـالج الطـي ون ـ النسـاء ايوامـ املعرضـات ملخـارر شـديدة
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والــاليت يعــانل مــن رمــراض متعــددة ر عيــادات مــن املســتوى الثالــث .وكــاأ ختفــيض معــدل
وفيات األمهات من األهداب الورنيم ذات األولويم وازدادت مخشرات رصـد ذلـ اهلـدب
القي يشم رداء الشعبم الفرعيـم ايداريـم ملاتـب ا ـافظل واملنظمـات ايلوميـم وجهـود
التوعيـــم يشـــحأ صـــحم املـــررة علـــى الصـــعيدين الـــورل وا لـــي مـــن رجـ ـ إـــراز نتـــاسا
هــقا الصــدد .وعــالوة علــى ذل ـ جــرى توجيــه املســاعدة والــدعم امل ــدمل مــن منظمــم
الصحم العامليم ومنظمات األمم املتحـدة وةاهـا مـن املنظمـات الدوليـم علـى ـو جيـد لتصـ
ر الف ات املستهدفم نا كاأ له يالغ األءر.
 - 51وتبنــت منغوليــا اهلــدب التاســـع املعنــوأ ”تعزيــز إ ـــويف اينســاأ وتوريــد ايلـــم
الـد راري“ و رإـرزت ت ـدما ملحواـا جمــاالت كفالـم شـفافيم ايلـم و شـراك املــوارنل
وملافحم الفسـاد وايـد منـه .ووف ـا ملخشـر تصـورات الفسـاد الـقي وضـعته منظمـم الشـفافيم
الدوليـــم اإتلـــت منغوليـــا املرتبـــم  120عـــام 2011؛ واإتلـــت عـــام  2014املرتبـــم
 80من يل  174يلدا نا يشل ت دما ملحواا.
 - 52ورةــم رأ منغوليــا مل تــتملن مــن فــض معــدل الف ــر ر النصــف ف ــد جنحــت
ختفيةـــه ا ـــدار الثلـــث .ويلـــغ معـــدل الف ـــر منغوليــا  ٣6.٣املاســـم عـــام 1٩٩5
ارتفــــع ر  ٣8.7املاســــم عــــام  2010ليتراجــــع يعــ ـد ذلــ ـ ر  27.4املاســــم
عـــام  .2012ويعـــزى االخنفـــاض ر الن ـــاح تنفيـــق السياســـم االجتماعيـــم املســـتهدفم
من قِب جملس اخلورال األكل وإلومم منغوليا.
 - 5٣ويلــغ مخشــر التنميــم البشــريم ملنغوليــا  0.6٩8عــام  201٣نــا جعلــها تذصــنف
ضـــمن يلـــداأ ف ـــم التنميـــم املتوســـطم واإتلـــت يـــقل املرتبـــم  10٣مـــن يـــل  187يلـــدا.
و إل يبلغ متوسط مخشر التنميم البشريم يلداأ لسيا وا ـيط اهلـادت  0.614سـ لت
منغوليا مخشرا رعلى من البلداأ األ رى الق متر ارإلم ةاسيم ناءلم(.)1
 - 54ورةــم إــراز قــدر مــن الت ــدم ال تــزال هنــاك رهــداب ةاسيــم متعثــرة .فلــم تتح ـ
األهداب املتمثلـم ختفـيض معـدل الف ـر ر النصـف وايـد مـن معـدل البطالـم صـفوب
__________
( )1يلغ مخشر التنميم البشريم ملنغوليـا  0.6٩8عـام  .201٣للـن عنـدما تعـدل قيمتـه يسـبب عـدم املسـاواة
يــنخفض املخشــر ر  0.618ري خبســارة قــدرها  11.5املاســم يســبب عــدم املســاواة توزيــع ريعــاد
ك مخشر .ويعلس مخشر املساواة يـل اجلنسـل رشـلال عـدم املسـاواة علـى رسـاس نـوع اجلـنس مـن ءالءـم
ريعــاد :الصــحم ايجناييــم والــتملل والنشــاط االقتصــادي .ويبلــغ مخشــر عــدم املســاواة يــل اجلنســل ملنغوليــا
 0.٣20نا ععلها ت املرتبم  54يل  14٩يلدا إسب مخشر عام .201٣
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الشــباب وايــد مــن انتشــار السـ وةايــم البي ــم ال ســيما مـا يتعلـ يايــد مــن تلــو اهلــواء
املستورنات ايةريم مث روالنباتار.
 - 55وهناك صـعويات ت يـيم تنفيـق يعـض األهـداب الـق ال تتـوفر هلـا ةايـات واضـحم.
عــالوة علــى ذلـ تعط ـ ت يــيم واســتعراض يعــض األهــداب يســبب عــدم اكتمــال البيانــات
ويسبب يعض املساس املنه يم؛ األمر القي ث درسا جيدا للتنفيق املست ب .
 - 56وقد رعدت ايلومم ت ريرها الورل اخلـامس عـن الت ـدم ا ـرز ـو يـ األهـداب
ايةاسيم ل،لفيم عام  .201٣وقد نوقش مشروع الت ريـر اجتمـاع لل نـم الفرعيـم تنـاول
رــار الل نــم الداسمــم
األهـداب ايةاسيــم ل،لفيــم واملســاس املتعل ــم يايــد مــن الف ــر وذلـ
التايعم لللملاأ الق تذعـىن يالسياسـات االجتماعيـم والتعلـيم والث افـم واملسـاس العلميـم .ورلبـت
الل نم الفرعيم ر ايلومم رأ تلثف تنفيق األهداب ايةاسيم ل،لفيم .وتناول الت ريـر اخلـامس
ي در كبا من التفصي الت دم القي رُإرز والتحديات الق صودفت.
املشاك والتحديات والدروس املستفادة
 - 57كاأ ع د التسعينيات  2000-1٩٩0ركثر مراإـ الفتـرة االنت اليـم صـعويم وكـاأ
الرتفــاع معــدالت البطالــم والف ــر والتةــخم اجلــامال لءــار ســلبيم علــى ســب كســب الــرزيف
نــا رءــر علــى ي ـ هــدب ايــد مــن الف ــر الــقي ينــدرج ضــمن األهــداب ايةاسيــم ل،لفيــم.
يايضافم ر ذل كاأ ضعف اهليل االقتصادي للبلد وارتفاع إصم قطاع الثـروة اييوانيـم
االقتصاد املنغـويل واعتمـادة علـى البي ـم واألإـوال اجلويـم والصـناعات الت هيزيـم واهلياكـ
األساسيم املتخلفم من املعوقـات الـق إالـت دوأ وجـود عمالـم منت ـم .وعلـى سـبي املثـال
ف د تسببت اروب اجلفاب والشتاء ال ـارس الـق شـهدةا منغوليـا الفتـرة 2001-2000
والفتـــرة  2010-200٩ي ـــاع ســـاسر فادإـــم ي طـــاع الثـــروة اييوانيـــم إيـــث ردت
ر نفــويف املاشــيم وف ــداأ اءالب مــن الرعــاة ألســباب معيشــتهم وارتفــاع معــدل الف ــر
إيــــث ســــرت منغوليــــا اللارءــــم الــــق رملــــت فـــا الفتــــرة  2001-2000ركثــــر
مـــن  10ماليـــل ررس مـــن املاشـــيم ليـــنخفض نتـــاج قطـــاع الثـــروة اييوانيـــم ينســـبم تزيـــد
على  20املاسم .عالوة على ذلـ ضـريت األزمـم االقتصـاديم واملاليـم العامليـم منغوليـا ي ـوة
الفتـــــرة  200٩-2007ليـــــنخفض النـــــاتا ا لـــــي ايمجـــــايل ينســـــبم  1.٣املاســـــم
عــام  .200٩ونظــرا للنمــو الســريع قطــاع التعــدين الســنوات األ ــاة زاد اعتمــاد
منغوليا على التعدين ورصبحت يالتايل عرضم لتقيقب األسعار العامليم للمعادأ.
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 - 58وتثبت ريتنا الساي م رأ ي اهلدب املتمث ايد من الف ر ليس مهمم سـهلم لبلـد
نـــام ـــر اقتصـــادة ارإلـــم انت اليـــم .وركـــد املشـــاركوأ املشـــاورات العامـــم رنـــه يايضـــافم
ر الصعويات والتحديات الق صودفت رءنـاء تنفيـق األهـداب ايةاسيـم ل،لفيـم ـالل السـنوات
العشرين املاضيم منغوليا ما زالت ايوكمم املسخولم الرشيدة مل تترسخ يعد ومل يلـن نفـاذ
ال ــــانوأ مرضــــيا واتســــمت املخسســــات ال اسمــــم يالةــــعف وتلــــرر إــــدو األزمــــات
ومل يلن هناك اتسايف وال تناةم تنفيق سياسات التنميم .كما شل الن و املـوارد املاليـم
يـ
واملشــاركم ا ــدودة مــن جانــب كيانــات ال طــاع اخلــاا ومنظمــات اجملتمــع املــد
األهداب ايةاسيم ل،لفيم يعةا من عوام عديدة رءرت على جنازات البلد و فاقاته.
 - 5٩ول د رإرزت منغوليا يصفم عامم ت دما كباا تعزيز التخطيط للسياسات ايةاسيـم
و التنســي يــل ا اهــات التنميــم العامليــم وسياســاةا للــن يعــض املســاس السياســيم ايا ــم
مت اهلها وال تزال هناك صعويات قاسمم.
 - 60وتتمث ـ املشــللم الرسيســيم عــدم وجــود يي ــم قانونيــم مالسمــم للتخطــيط ايةــاسي.
و ما يلي املساس الق تستح اهتماما جادا:
• ال يد رأ يستند ديد رولويـات التنميـم ملـا يعـد عـام  2015ر منـه يات التخطـيط
ايةاسي ايديث ورأ تلوأ األهداب ايةاسيـم قايلـم للتح يـ ورأ تنشـح وتذ ـنن يي ـم
قانونيم تتيال التخطيط للسياسات ايةاسيم منغوليا؛
• ال يد من زيادة عدد املوافل املسخولل عـن الرصـد والت يـيم للتخطـيط االسـتراتي ي
وتعزيز قدراةم؛
• ال يد من وضع مبادت توجيهيـم وردلـم رشـاديم واسـتخدامها لصـياةم رهـداب رويلـم
األجــ وسياســـات قطاعيـــم وال يـــد مـــن دمـــاج هـــقة األهـــداب اســـتراتي يات
متوسطم األج ؛
• ال يـــد مـــن دراج األيديولوجيـــم ومبـــادت ال ـــوى واألإـــزاب السياســـيم
السياسات ايةاسيم؛

رـــار

• ال يــد جمللــس اخلــورال األكــل وايلومــم رأ يوليــا اهتمامــا اصــا لتنفيــق السياســات
الطويلم األج ؛
• ال يد من صياةم طط عم ايلومم استنادا ر سياسات رويلم األج .
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 - 61وينبغــي يــالء اهتمــام ــاا يدمــاج األهــداب االســتراتي يم سياســات اقتصــاديم
متوســطم وقصــاة األج ـ  .ورةــم يــالء اهتمــام كــبا لالســتراتي يم الشــاملم للتنميــم الورنيــم
الطويلــم األجـ وال اسمــم علــى األهــداب منــق عــام  2008مل عــر التنســي يشــل جيــد يــل
رهــداب طــم عم ـ ايلومــم واالســتراتي يم وا صــر دمــاج االســتراتي يم الطويلــم األج ـ
سياســات قصــاة األجــ  .وألأ األإــزاب السياســيم املنتخبــم اللملــاأ هلــا دور إاســم
ديد اخلطط املتوسطم األج اسـتنادا ر يراجمهـا االنتخاييـم فمـن األايـم الـاأ
ومهيمن
رأ تعلـــس تلــ الـــلاما األهـــداب ايةاسيـــم املنصـــوا عليهــا رـــار الشـــراكات العامليـــم
و السياسم ايةاسيم الورنيم الطويلم األج ملنغوليا .ذل رأ روجـه الةـعف والثغـرات توجـد
ما يعد.
رشلاال من عدم االتسايف رمام منفقي السياسم ايةاسيم الطويلم األج
 - 62وال يــد مــن تعزيــز املخسســات املســخولم عــن الــلاما ايةاسيــم .هــقا وقــد رُإــرز ت ــدم
ملحــوحن ــو نشــاء مخسســم مســخولم عــن التخطــيط ايةــاسي .وتةــطلع وزارة املاليــم اســخوليم
التخطيط ايةاسي منق ايم عـام  .2014ومـن شـحأ هـقا التغـيا اهليللـي رأ يـدفع البلـد طـوة
ر األمام و مواءمم التخطيط ايةاسي مع لليات التمويـ  .وسـتلوأ األهـداب ايةاسيـم ا ـددة
على الصـعيد العـاملي ورهـداب التنميـم املسـتدامم الواسـعم النطـايف جـدا ومـن تنسـي التعـاوأ
ايةاسي والشراكات مع لليات التموي من الشروط الةروريم لتح ي تل األهداب.

السياس ـم الورنيــم املتبعــم رءنــاء عمليــم االنت ــال مــن األهــداب ايةاسيــم ل،لفيــم
ر رهداب التنميم املستدامم
العمليم اجلاريم إاليا لت ديد السياسم ايةاسيم الطويلم األج
 - 6٣ســــتلوأ البي ـــــم ال انونيـــــم املناســـــبم للسياســـــات ايةاسيـــــم والتخطـــــيط ايةـــــاسي
إال ةي تها اثايم رساس قانو لعمليم استعراض وءـاس السياسـات .وقـد قُـدم ر اللملـاأ
مشروع قانوأ يشحأ السياسات ايةاسيم والتخطيط ايةاسي.
 - 64ومت تشــلي فري ـ عام ـ لصــياةم السياســات ايةاسيــم الطويل ـم األج ـ ملنغوليــا لــول
نيســاأ/ريري  2016اوجــب املرســوم الــقي رصــدرة رســيس اللملــاأ املنغــويل .ويتــور رساســم
الفري العام رسيس جموعـم األإـزاب السياسـيم املشـاركم جملـس اخلـورال األكـل ويتـحلف
الفري العام الفرعي الت ل من نثلل عـن الـوزارات والوكـاالت ايلوميـم .وتعـزى ضـرورة
ديـــد االســـتراتي يم الشـــاملم للتنميـــم الورنيـــم الـــق اعتمـــدت عـــام  2008ر االنت ـــال
مــن األهــداب ايةاسيــم ل،لفيــم ر رهــداب التنميــم املســتدامم .ف ــد وذضــعت رهــداب منغوليــا
للتنميم املستدامم ملا يعد عام  2015من رج مواصلم األنشـطم الـق يـدرت رـار األهـداب
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ايةاسيــم ل،لفيــم وك ـي تتس ـ مــع رهــداب التنميــم املســتدامم الـــ  17الــق وضــعتها جمموعــم
الشراكم العامليم وكي تعلس ال ةايا امللحم والتحديات الق تواجه التنميم البلـد .وتشـل
النتاسا الق لصت ليها سلسلم املشاورات الورنيم املتعل م خبطم التنميم ملـا يعـد عـام 2015
والــق نظمتــها البعثــم امل يمــم الفتــرة  2014-2012وشــارك فيهــا العديــد مــن رصــحاب
املصاحل رساسا لتحديد األهداب ايةاسيم ملنغوليا.
ســل التنســي واالتســايف واملواءمـــم
 - 65وعــري التــرويا يســهام البحــث العلمـــي
يل السياسات وايدارة املتلاملم من رج ي رهداب التنميـم املسـتدامم .كمـا عـري معهـد
التنميــم الورنيــم منغوليــا وءــا مــن رجــ ت ــدمي توصــيات يشــحأ وضــع سياســات ت ــوم
علــى رســس علميــم وتــوفا اخلــلة م ـا يتعل ـ يتطبي ـ مفهــوم ومبــادت التنميــم املســتدامم.
وقد رجنز املعهد اءونم األ اة دراسم شـاملم ةـدب ر وضـع سياسـم ةاسيـم ورنيـم رويلـم
األج  .واستذخدم الدراسم ا متعدد التخصصـات جلمـع البيانـات و ليلـها .وقـد نذظمـت
يصورة منه يم عمليم مناقشـم النتـاسا واالسـتنتاجات وكـقل عمليـم يـالس اء ـرين يـ ر
مست دات الت دم ا رز جمال البحث يغيم تلييـف عمليـم مجـع التعلي ـات والـردود النا ـم
عن املشاورات واملناقشات الق عريها رصحاب املصلحم املتعددوأ.
 - 66ويغطي مشروع السياسم ايةاسيم الورنيم الطويلـم األجـ الـقي اقترإـه معهـد التنميـم
الورنيم الفترة  2040-2016وهو ندد سمسم جماالت ذات رولويم على النحو التايل:
• تنويع االقتصاد ود ول السويف الدوليم واستخدام املوارد يلفاءة؛
• تنميم ررس املال البشري ملنغوليا ورعايـم ال ـوة العاملـم ذات املهـارات العاليـم وزيـادة
اينتاجيم وال درة على اينتاج؛
• تعزيز جودة املخسسات ايلوميم والسياسات واللواسال؛
• تطبيـ التلنولوجيــات ايديثــم وااليتلــارات
ملواجهم تغا املناخ؛

مجيــع ال طاعــات و نشــاء قــدرة مرنــم

• تعزيــز الطب ــم الوســطى يوصــفها ال ــوة الدافعــم للتنميــم و ســل اــروب الســالمم
والصحم العامم.
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األولويا ت الرسيسيم للسياسم ايةاسيم الطويلم األج
 - 67يــرد مــا يلــي ديــد األولويــات ايةاسيــم الطويلــم األج ـ للركــاسز الــثال للتنميــم
املســتدامم الــق تشــم التنميــم االجتماعيــم وةايــم البي ــم والتنميــم االقتصــاديم وعــري إاليــا
التشاور يشح ا.
التنميم االجتماعيم
 - 68يتمث ـ اهلــدب الطوي ـ األج ـ للتنميــم االجتماعيــم إاليــا تعزيــز الطب ــم الوســطى
و ســل اــروب الصــحم والســالمم لعامــم النــاس .ورةــم رأ النمــو االقتصــادي كــاأ عاييــا
ياستمرار على مدى السنوات األريع عشرة املاضيم مل تنخفض معدالت الف ر يشل سـريع.
واتســعت ف ــوة عــدم املســاواة الــد يــل الســلاأ .لــقل ستشــل السياســات الراميــم
ر توسيع الطب م الوسطى يارراد وايد مـن عـدم املسـاواة الـد وتةـيي فـرويف الـد
يل السلاأ رساس التنميم االجتماعيم املستدامم.
 - 6٩وترمـــي االســـتراتي يم الشـــاملم للتنميـــم الورنيـــم ال اسمـــم علـــى األهـــداب ورولويـــات
طـم عمـ ايلومـم للفتـرة  2016-2012ر قامـم جمتمـع يشـل
ايلومـم املدرجـم
فيــه املوارن ـوأ متوســطو الــد رةلبيــم .وســوب يتواص ـ العم ـ علــى تنفيــق هــقا اهلــدب.
وسيلوأ ايد من الف ر الشرط األساسي لتوسيع نطايف الطب م الوسـطى .ومـن ففـي رـار
رهداب التنميم املستدامم الـق ت ترإهـا األمـم املتحـدة مـن الةـروري مواءمـم هـدب ”تعزيـز
التصنيع املستدام“ مع هدب ايد من البطالم عن رري عادة تعريف هـدب التنميـم املسـتدامم
”ال ةاء على الف ر جبميع رشلاله ك ملاأ“ وف ا للسيايف ا لي.
املتمث
 - 70ويتطلــب ايــد مــن عــدم املســاواة والفــرويف الــد وا ــتالب رةــاط االســتهالك
ال ةاء على الثغرات الق تعتري البنيم التحتيم املنار الريفيم جماالت من قبيـ ايصـول
علــى الســلن والتعلــيم واخلــدمات الصــحيم و زالــم الفــرويف الظــروب املعيشــيم .وتتســ
هقة الغايم مع اهلدب العاشر من رهـداب التنميـم املسـتدامم رال وهـو ”ايـد مـن عـدم املسـاواة
دا البلداأ وفيما يينها“.
 - 71و رار اهلدب املتعل يصحم السلاأ مـن رهـداب التنميـم املسـتدامم اقتذـرح هـدب
ءالــث يرمــي ر ”ض ـماأ متتــع اجلميــع يحةــاط عــيش صــحيم ويالرفاهيــم مجيــع األعمــار“.
و إالـــم يلـــدنا اقتذـــرح ســـل ســـب ةايـــم الســـلاأ وتـــوفا فـــرا رفةـ ـ للحصـــول
علــى اخلــدمات الصــحيم و ســل نوعيــم اخلــدمات الطبيــم ياعتبارهــا رهــدافا ةاسيــم ل،لفيــم
وسوب يستمر تنفيـقها .وتشـم مسـحلم زيـادة متوسـط العمـر املتوقـع نظـرا يملانيـم ديـد
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تةيي الف وة يـل متوسـط العمـر املتوقـع
سن يعينه ليلوأ ةايم إد ذاته رهدافا تتمث
للرجـال والنســاء .وســوب ت تــرح منغوليــا هــدفا يتمثـ ايــد مــن يعــض األمــراض الواســعم
االنتشـار يـل السـلاأ .وسـوب ذت تـرح علـى سـبي املثـال ةايـم كانـت مدرجـم ريةـا ضــمن
ت لي ايصـايات يالسـ ويـاألمراض ذات الصـلم يال لـب
األهداب ايةاسيم ل،لفيم تتمث
والسرراأ .و م ا يتعلـ يايـد مـن ايصـايم يالسـ تـود منغوليـا االسـتمرار تل ـي الـدعم
من املنظمـات الدوليـم ألأ السـ امل ـاوم ل،دويـم انتشـر علـى نطـايف واسـع يلـدنا و لـن
رأ يتحول العالج الباهظ ر عبء ء ي على ميزانيم الدولم الل السنوات ال ادمم.
 - 72و ما يتعل يالتنميم االجتماعيـم تذنـاقش إاليـا سياسـم مـن شـح ا ديـد األولويـات
تعزيز قدرات املوارن املنغويل وتلـوين قـوة عاملـم منغوليـم ذات مهـارات عاليـم .و رـار
رهــداب التنميــم املســتدامم املتعل ــم يــالتعليم ينبغــي رأ يذنفــق اهلــدب الرايــع املتمث ـ ”تــوفا
فرا منصفم وشاملم للتعليم اجليد وتعزيز فرا الـتعلم مـدى اييـاة لل ميـع“ تنفيـقا كـامال.
وينبغــي رأ تركــز منغوليــا يشــل ــاا علــى ســل نوعيــم التعلــيم .فعلــى مســتوى التعلــيم
اجلــامعي يذعت ــد رأ املبــادت التوجيهيــم املهنيــم والــلاما األكاد يــم علــى ســبي املثــال ينبغــي
رأ تتواءم مع رلبات السويف ورأ توفر املعارب واملهارات الالزمم للشـباب نـا يشـل هـدفا
ذا رولويــم .وقــد مت التحكيــد ــالل املشــاورات الورنيــم علــى اياجــم ر جع ـ نظــام ايمايــم
االجتماعيم املستهدب مرنا ملا فيه مصلحم الف راء واألقليات واملعوقل والف ات الةعيفم.
 - 7٣و مــا يتعل ـ يتعزيــز املســاواة يــل اجلنســل ينبغــي التصــدي ملســحلق العنــف امل ـ يل
واال ــار يالبشــر اللــتل إظيتــا ياهتمــام متزايــد منغوليــا ومــن الــالزم تشــديد التركيــز
على ةايم إ ويف الفتيات والنساء ياعتبارهن الةحايا الرسيسيات للعنف.
 - 74ومن الةروري ال ةاء على اال اة ايايل ـو تسـييس نظـام اخلدمـم املدنيـم والعمـ
على توايف مهنيل مهرة املخسسـات العامـم يغـض النظـر عـن انتمـاءاةم السياسـيم وايـد
مــن الفســاد علــى مجيــع املســتويات .وتتمث ـ املســحلم امللحــم املتعل ــم يالتنميــم االجتماعيــم الــق
سل قدرات املخسسات ايلوميم ونوعيم السياسات واللواسال.
ختو منغوليا
 - 75ومـن األايــم الـاأ تعزيــز االتسـايف والتنســي ال طـاعيل علــى رسـاس سياســم للتنميــم
املتلاملــم و دارة للــلاما ت ــوم علــى النتــاسا .ولــقل فمــن الــالزم تــوفا نظــم للتخطــيط
االستراتي ي وهي ات لل طاع العام تتسم ياينصاب والشمول ونظم قويم للمساءلم .ويشـا
الت ريــر املعــل يت يــيم االســتراتي يم الشــاملم للتنميــم الورنيــم ال اسمــم علــى األهــداب والت ريــر
املرإلي الورل اخلامس عن تنفيق رهـداب منغوليـا ايةاسيـم ل،لفيـم ر رأ التحـديات الرسيسـيم
الــق صــودفت عنــد تنفيــق السياســات ايةاسيــم الورنيــم تتمثـ ضــعف ال ــدرات املخسســيم
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وعــدم كفايــم التنســي يــل السياســات وعــدم االتســايف السياســات العامــم وعــدم كفايــم
التنسي يل االستراتي يات واخلطط ال طاعيم واملشتركم يـل ال طاعـات وعـدم كفايـم روجـه
الت زر واالتسايف مع االستراتي يم ايةاسيم الورنيم الطويلم األج .
البي م املستدامم
 - 76ينبغي رأ يلوأ تلام السياسات البي يم من املبادت التنفيقيم الرسيسيم لتح يـ التنميـم
املستدامم .فمعظم السياسات ايةاسيم الرسيسيم الق اعتمـدت يعـد وضـع يرنـاما عمـ منغوليـا
للتنميم املستدامم ال رأ ايادي والعشـرين مـن قبيـ االسـتراتي يم الشـاملم للتنميـم الورنيـم
ال اسمـــم علـــى األهـــداب والسياســم ايةاسيـــم ايقليميـــم واملفهـــوم املنغـــويل ل،مـــن ال ـــومي
واســتراتي يم النمــو االقتصــادي وايــد مــن الف ــر مل تفلــال عــاد هــدب صــريال يدمــاج
اجلوانـــب البي يـــم واألهـــداب املتو ـــاة مـــن السياســـات السياســـات ال طاعيـــم ومواصـــلم
دما السياسات البي يم يوصفها إ ر الزاويم التنميم املستدامم.
 - 77وعايــه البلــد إاليــا يعــض التحــديات تفعيــ مفــاهيم التنميــم املســتدامم الواســعم
النطــايف نظــرا للو ــا مبهمــم جــدا ولعــدم وجــود فهــم مشــترك ملفــاهيم التنميــم املســتدامم
عل خمتلف ال طاعات رو على خمتلف مستويات صنع السياسات .وتشـم التحـديات التنسـي
يــل خمتلــف السياســات ال طاعيــم مــن رجـ يـ التنميــم املســتدامم و دراج الشــواة البي يــم
ضــمن اجملموعــات ال اسمــم مــن العمليــات املتعل ــم يالسياســات ال طاعيــم والترتيبــات التنظيميــم
وهياك السلطم .و رار اجلهود الراميم ر معاجلـم تلـ الثغـرات اختـقت ايلومـم طـوة
هامم يينشاء وزارة البي م والتنميم اخلةراء متوز/يوليه .2012
 - 78وقد وذضعت السياسم الورنيم املتعل م يالتنميم اخلةراء متشيا مـع يـراما ورنيـم ر ـرى
عري تنفيقها قطاع البي م مث اللاما الورنيم املعنيم يـتغا املنـاخ وامليـاة والطاقـم املت ـددة
وملافحم التصحر .و لن ريةا النظر ر السياسم الورنيم املتعل م يالتنميـم اخلةـراء ياعتبارهـا
مبادرة ورنيم هامـم يدمـاج اجلوانـب البي يـم واألهـداب املتو ـاة مـن السياسـات سياسـات
قطاعيــم ر ــرى مث ـ الطاقــم والصــناعم والسياســم الزراعيــم .وتعــد السياســم الورنيــم املتعل ــم
يالتنميم اخلةراء مخشرا على االلتزام السياسي والتزام ال يادة يتح يـ التلامـ يـل السياسـات
البي يم للـن يظـ اسـتمرار االلتـزام علـى ررفـع املسـتويات شـررا رساسـيا للتحـول ـو يـ
رهداب التنميم املستدامم .وكاأ التعاوأ قويـا مـع املنظمـات الدوليـم يشـحأ التنميـم االقتصـاديم
اخلةراء وهناك نيم لالستمرار توسيع نطايف هقا التعاوأ .ف د انةمت منغوليا علـى سـبي
املثال ر الشراكم من رجـ العمـ علـى قامـم اقتصـاد ر ةـر عـام  201٣كمـا تعاونـت
مــع الوكــاالت املتخصصــم التايعــم ل،مــم املتحــدة اــا ذلـ يرنــاما األمــم املتحــدة للبي ــم
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ومعهــد األمــم املتحــدة للتــدريب والبحــث ومنظمــم العم ـ الدوليــم ومنظمــم األمــم املتحــدة
للتنميــم الصــناعيم ويرنــاما األمــم املتحــدة ايةــاسي .وهـي تعتــزم االنةــمام ر املعهــد العــاملي
للنمــو األ ةــر وتطبيــ النمــوذج االقتصــادي ”األ ةــر“ املســمى عتبــم ال ــرأ  21علــى
الدراسات املتعل م يصوس السياسات.
 - 7٩وقب عام  2012كاأ يذنظر ر إ يبم الطبيعم والبي م ياعتبارها مـن اي اسـب الوزاريـم
التنفيقيــم ومل يلــن لــديها ســلطم التــحءا علــى عمليــم صــنع ال ــرار ووضــع السياســات املتعل ــم
يالوزارات األ رى .لقل ويغيم تعزيز السياسات من رج ي التلام املتوازأ يل الركـاسز
الثال للتنميم املستدامم من املهم االرت اء اركز وزارة البي م والتنميم اخلةراء وتطـوير قـدرةا
على التعام مع عدد متزايد من ال رارات وعلى جراء اتصاالت منظمم مع الوزارات األ ـرى
ومتلينها مـن تل ـي الـدعم مـن جهـات فاعلـم ارجيـم جمـال تنفيـق سياسـم التنميـم اخلةـراء.
عالوة على ذل فهي تاج ر سل عمليـات التنسـي واالتصـال و ر إـوافز علـى صـعيد
امليزنم و ر زيادة ال درات العلميم والتحليليم لتح ي التنميم املستدامم.
التنميم االقتصاديم
 - 80تشــم رهــداب التنميــم االقتصــاديم تنويــع االقتصــاد ومواصــلم االنــدماج األســوايف
الدوليم و سل كفاءة استخدام املوارد .ف د شهدت منغوليا الل الع ـد املاضـي ةـوا مطـردا
قطــاع التعــدين ورصــبال االقتصــاد ركثــر اعتمــادا علــى صــادرات النحــاس والفحــم ورصــبال
ركثر تحءرا يت لبات األسعار األسوايف الدوليم ويطلبات قلم من البلـداأ الـق تشـل رسـوايف
الصـــادرات الرسيســـيم .ورصـــبال تنويـــع االقتصــــاد ركيـــزة مـــن ركـــاسز السياســـم ايةاسيــــم.
ومـــع هـــقا التطـــور يلـــغ نصـــيب قطـــاع التعـــدين مـــن النـــاتا ا لـــي ايمجـــايل نســـبم قـــدرها
 20.2املاسم عـام  201٣م ايـ  12املاسـم عـام  .1٩٩5وشـل قطـاع التعـدين
 81.٣املاســـم مـــن جممـــوع الصـــادرات عـــام  2014م ارنـــم ينســـبم  ٣5.2املاســـم
عــام  .2000وال تعــدم منغوليــا الفــرا لتنويــع اقتصــادها ياالســتفادة مــن ميزاةــا النســبيم.
فحمامها على سبي املثال فرا لتصدير رةقيـم عةـويم عاليـم اجلـودة وتطـوير قطـاع السـياإم
عــن رري ـ ةايــم الطبيعــم البلــر الثمينــم .ورمامهــا ريةــا فــرا لتصــدير الطاقــم ر األســوايف
اءسيويم من الل يناء طـات للطاقـم الشمسـيم وراقـم الريـاح .ورفـرزت النهةـم اءسـيويم
اا ذل زيادة التلام يل االقتصادات اجملاورة وتطوير اهلياك األساسيم اروفـا ارجيـم
مواتيم لتح ي مزيد من التنميم االقتصاديم منغوليا.
 - 81ويتمث التحدي االقتصادي التايل تنفيق سياسم التصنيع على النحو املنصـوا عليـه
طم العم ايلوميم للفترة  .2016-2012ف د وذضع مشروع لسياسم إلوميـم يشـحأ
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التصنيع كي ينظر فيه جملس اخلورال األكل دورته الرييعيم لعـام  .2015و رـار سياسـم
التصــنيع مــن املزمــع ال يــام يحعمــال تعمــا كــلى مــن قبي ـ ينــاء جممــع سينشــاند الصــناعي
وتطوير مصنع للمنت ات املعدنيم فةال عن مشـاريع ر ـرى .وقـد اتذخـقت ـالل السـنوات
ال ليلم املاضيم طـوات روليـم صـوب التصـنيع .ورُنشـ علـى سـبي املثـال مصـنعاأ ل نـت
ي ــدرة مجاليــم تبلــغ مليــو رــن منط ــتل .ومت توســيع مصــنع دار ــاأ للمنت ــات املعدنيــم
ورنش ـ مصــنع ملعاجلــم ايديــد اخلــام عــام  .2014كمــا تذتبــع سياســم لتطــوير الصــناعات
الث يلــــم اــــا ذلـــ توســــيع طــــات الطاقــــم والتدف ــــم .وشذــــرع ينــــاء طــــم الطاقــــم
 5روالنباتـــار .ومت تنظـــيم عمليـــم ت ـــدمي العطـــاءات ملشـــاريع طـــات الطاقـــم ياةـــانور
وتافانتولغوي ومت توقيع اتفاقات لتنظيم إ ويف االمتياز.

استنتاج
 - 82ل ــد إ َّ ــت منغوليــا يعــض األهــداب ايةاسيــم ل،لفيــم ومــن املــرجلال رأ تبلــغ يعــض
الغايات املنصـوا عليهـا األهـداب ايةاسيـم ل،لفيـم لـول ايـم عـام  .2015ورةـم رأ مثـم
عوام ـ خمتلفــم لــن رأ تلــوأ قــد رســهمت هــقا الن ــاح ال رأ ايجــراءات الفعالــم علــى
صــعيد السياســات والــلاما اــا ذلـ االســتراتي يم الشــاملم للتنميــم الورنيــم واســتراتي يات
ي هقة ايجنازات .ومع اقتـراب املوعـد املسـتهدب
الرعايم الصحيم كاأ هلا دور وري
عــام  2015لبلــوس األهــداب ايةاسيــم ل،لفيــم فــيأ منغوليــا مصــممم علــى يـ مــا تب ــى
من األهداب وهي تتطلع ر مواصلم املشاركم يلورة طم التنميم ملا يعد عام .2015
 - 8٣وســـوب يلـــوأ للتعـــاوأ ايةـــاسي دور هـــام وفريـــد دعـــم تنفيـــق طـــم التنميـــم
ملــا يعــد عــام  .2015فمنغوليــا تخيــد ديــد الشــراكم العامليــم وتتطلــع ر التعــاوأ ايةــاسي
املست ب  .وتعتزم توجيه الدعم الدويل ر جماالت التع يـ يبنـاء ال ـدرات مـن رجـ يـ
املزيــد مــن التلام ـ السياســات واالتســايف يــل مســارات السياســات املســتدامم والتعام ـ
يشـل فعـال مــع مسـحلم املفاضـلم يــل األيعـاد الثالءــم للتنميـم املسـتدامم نظــرا لشـدة تع يــدها.
وهـــي تــرى رأ نظـــم الرصـــد والت يـــيم تـــاج ر مزيـــد مـــن التعزيـــز ل يـــاس مســـتويات رداء
السياسات واللاما واملشاريع ايلوميم من رجـ يـ رهـداب التنميـم املسـتدامم الـق لـن
رأ تسهم إوكمم سليمم ت وم على النتاسا.
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