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    اإلنمائي التعاون  منتدى :المستوى  الرفيع الجزء

 فيه  المحرز  والتقدم  الدولي  اإلنمائي  التعاون  اتجاهات   
 

   العام األمين تقرير  
  

 موجز 
ــا  األمين يقـــــد   ــ ا العـــ ــا التقرير هـــ ــامـــــ  الجمعيـــــ  لقرارات وفقـــ  70/192 و 68/1 و 61/16العـــ

ــيقد  اإلنمائي. التعاون  منتدى فيه لينظر  ،70/299 و ــاهم  التقرير وســـــ ــي  المســـــ   الرفيع  االجتماع في الرئيســـــ
 خط   واسـتعرا  ومتابع  لتنفي  دعما  ،2020 أيار/مايو 14  في نيويورك في عقده المقرر للمنتدى، المسـتوى 

 الراهن   الحال  يعكس عاما، عالميا ســــــــــيا ا يوفر وهو التنمي . تمويل ومتابع   2030 لعا   المســــــــــتدام  التنمي 
ــل  الدولي. اإلنمائي التعاون   مجال في والتحديات ــو  التقرير  ويســــ ــا  الضــــ  أن يمكن التي  المجاالت على  أيضــــ
ــاعـــد  المجـــاالت في اإلنمـــائي التعـــاون  مجـــال في الفـــاعلـــ  الجهـــات تبـــ لهـــا التي المكثفـــ  الجهود فيهـــا تســــــــــــــ

ــي   القطاعات أو ــراع النامي  للبلدان الوطني   القدرات تعزيز على الرئيســـــ  من العمل عقد في تقد   بإحراز واإلســـــ
 المستدام . التنمي  أهداف تحقيق أجل
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   مقدمة  -   أوال  

 التكنولوجـيا وتطوير  الـقدرات، وتنمـي   المـالـي ، الموارد  مجـاالت في – الدولي اإلنمـائي التعـاون   يزال ال - 1
 وهائل  دينامي  وسيل  - المتعددين  المصلح   أصحاب بين  والشراك  السياسات، تغيير  أجل من والعمل ونقلها،
ــتدام  التنمي   خط  برنامج لتنفي  ــه،  الو ت وفي .2030 لعا   المســــــ ــتمرة  المتطورة التحديات تختبر  نفســــــ  المســــــ

 مخاطر زيادة تؤثر أن ويمكن اإلنمائي. التعاون   وطرائق والمؤســـــــــســـــــــات الفاعل ،  الجهات مختلف  الجديدة أو
 على الثق   في  العجز  أوجه وتزايد  القدرات،  وضعف  الديمغرافي ، والتغيرات األوبئ ،  ومخاطر والمناخ، الكوارث

  تكون  ما أبعد بالفعل هي التي الســــــــكان  وفئات البلدان  في متناســــــــ  غير تأثيرا والدولي، الوطني الصــــــــعيدين
 الرك . عن

  والتقد   االتجاهات  ألحدث المنحى العملي لالســتعرا  العالمي المنبر هو اإلنمائي التعاون  ومنتدى - 2
 إلى  واضـــح  دعوة  2018 عا  منتدى وأصـــدر الدولي. اإلنمائي التعاون   مجال في الناشـــئ  والقضـــايا المحرز

 التي الحرك ، الســـريع   والتحديات االتجاهات مواجه   في اإلنمائي التعاون   في وعمقا  ســـرع  أكثر تغيير  إجرا 
 والممارسـات  السـياسـات فإن معقد،  األسـاسـي التغيير أن من الرغم وعلى الحين. ذلك من  يشـتد بعضـها فتئ ما

 من االســـــــتفادة ســـــــيتعين ،2030 عا  إلى نتطلع وإذ بالفعل. نتائج  تحقق الفاعل   الجهات من للعديد التحويلي 
 نطا ها وتوســــيع  المصــــلح  صــــاح    والجهات الفاعل   الجهات لجميع  الناجح  واالبتكارات الممارســــات  أفضــــل
  الرك . خلف أحد ترك عد  لضمان

 األولوي  التنمي  مجال  في الفاعل   الجهات تعطيها  مختارة  مجاالت على الضــــو  التقرير ه ا  ويســــل  - 3
 لعقد اإلنمائي للتعاون  الكامل  لإلمكانات العنان  تطلق أن المكثف،  وااللتزا  ال كي التكيف  خالل من ويمكنها،

 إنتاج على التقرير في الوارد  التحليل يســــــــــــاعد أن وين غي المســــــــــــتدام . التنمي  أهداف تحقيق  أجل من العمل
 األ ران، من التعلم وتيســير كاراالبت  لدعم جديدة  أدل  وتوليد العام ،  الســياســ   مجال في للتنفي   ابل   توجيهات

ــاف  التعاون. تعميق فرص وإتاح  المعارف وت ادل ــي   الموضـــــــو ي   المســـــــاهم  تقديم إلى  وباإلضـــــ  إلى الرئيســـــ
 المعني المستوى  الرفيع السياسي للمنتدى  2020 عا   دورة  مداوالت  في بالتقرير سيسترشد  ،2020 عا  منتدى

 لمنـتدى  2021 عـا  ودورة واالجتمـاعي، اال تصــــــــــــــاد  المجلس رعـاـي   تحـت تعقـد التي المســـــــــــــــتدامـ ، ـبالتنمـي 
   التنمي . تمويل بمتابع  المعني واالجتماعي اال تصاد  المجلس

  
 اإلنمائي  التعاون   عن  البيانات  أحدث   مع  العالمي  السياق  -  ثانيا  

  التعـاون  أنواع جميع في والتـأثير والنوع الكم تعزيز إلى  الحـاجـ  إلى االنت ـاه 2018 عـا  منتـدى  وجـه - 4
ز أن لضــــــــــــــمـان   وـي  دعوة هـناك  وكـاـنت المـالي. وغير المـالي اإلنمـائي،  أكثر بصــــــــــــــورة اإلنمـائي التعـاون  يركَّ

ــعوب البلدان على منهجي  ــعف.  والقدرات  األ ل الموارد ذات  والشــ ــليم ومع األضــ ــتثمارات بأن التســ  العام  االســ
ــتدام  التنمي  أهداف في  والخاصــــــــ   للمســــــــاعدة والحيو   المميز الدور على التأكيد  جرى  األهمي ، بالغ  المســــــ

ــا التشــــديد  وجرى   الرســــمي . اإلنمائي   الجنوب، بلدان بين فيما للتعاون  والمرن  المتنوع   المســــاهمات على أيضــ
 في التقرير ه ا  في الوارد  التحليل ولوضـــــــــع  والشـــــــــراكات.  القدرات بنا   طرائق من ذلك وغير الثالثي والتعاون 
 .2018 عا  من  الدولي اإلنمائي التعاون  في الصل  ذات العام  االتجاهات يلي فيما توجز سيا ه،
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  الرسمية اإلنمائية المساعدة  

  والتنمي  الفقر على القضـا  دعم  في الرسـمي  اإلنمائي  للمسـاعدة  الواضـح  اإلمكانات من الرغم على - 5
ــتدام ، ــافي مجموع  انخفض المســ ــاعدة  صــ ــمي  اإلنمائي  المســ ــ   النامي  البلدان إلى المقدم   الرســ  في 4,3 بنســ

 الميدان في والتنمي  التعاون   منظم  في بها المعمول النقد   التدفق منهجي  باســـــــــــتخدا   2018 عا  في المائ 
ــاد . ــتنادا   اال تصــ ــاعدة بلغت  للمنظم ، الجديدة المنح  مكافئات منهجي  إلى واســ ــمي   اإلنمائي  المســ  التي الرســ

ــاعدة لجن   دمتها ــاو   .2018 عا  في دوالر بليون  153  للمنظم  التابع  اإلنمائي   المســــ ــاعدة ر م ويســــ  المســــ
 اإلجمالي القومي  الدخل  مجموع من المائ   في 0,31 نســـــبته ما  2018 لعا  للمنح المكافئ الرســـــمي  اإلنمائي 
 الرســـــمي  اإلنمائي  للمســـــاعدة المســـــتهدف  النســـــ   من  أ ل  يزال ال وهو اللجن ، في  األعضـــــا  المانح   للجهات
ــا   وحقق اإلجمالي. القومي  الدخل من المائ   في 0,7 ال الغ  ــاعدة لجن  أعضـ ــ  اإلنمائي  المسـ ــهم  الخمسـ  أنفسـ
 والمملك  ولكســـــــمبر ، والســـــــويد، الدانمرك، وهم ،2017 عا  في فعلوا كما  2018 عا   في تجاوزوه أو  الهدف

 أنهما باعت ار المتحدة، العربي   واإلمارات تركيا  و دمت والنرويج. ،الشـــمالي  وأيرلندا العظمى لبريطانيا المتحدة
 مجموع  في تدرج ال يقدمانها التي الرسـمي  اإلنمائي  المسـاعدة وأن اإلنمائي ، المسـاعدة  لجن  في عضـوين غير

 الدخل من المائ  في  0,95 و  1,10 نســـــــبتها بلغت رســـــــمي  إنمائي  مســـــــاعدة اللجن ، من المقدم  المســـــــاعدة
 المتقدم   البلدان   دمته ال   المناخ تغير مواجه   أنشـــــــــط  تمويل بأن وأفيد .( 1) التوالي على اإلجمالي، القومي

  .( 2) 2016 عا  في دوالر بليون  38 بلغ األطراف والمتعدد الثنائي الصعيدين على النامي  البلدان إلى

 2018 عا   في الرســـــــمي  اإلنمائي  المســـــــاعدة  مدفوعات إجمالي في  االنخفا  أن من الرغم وعلى - 6
 ه ا فإن المانح ، البلدان في لالجئين المقدم  الرســـــــــــمي  اإلنمائي  المســـــــــــاعدة  في انخفا  إلى إجماال يعزى 

 لكنها االلتزامات، من بكثير  أ ل  تزال ال الرســـمي  اإلنمائي  المســـاعدة أن إلى بالنظر القلق على ي عث التراجع
 المســـــــــــــاعدة  انخفضـــــــــــــت ،2018 عا  وفي النامي . البلدان  في  الخارجي التمويل من كبيرا  جز ا تمثل  تزال ال

 من المائ  في  0,09  ســــــــوى  تمثل ولم المائ   في 2,1 بنســــــــ   نموا   البلدان  أ ل إلى المقدم   الرســــــــمي  اإلنمائي 
 من  0,20-0,15 نسـبته ما  تخصـي  هدف مقابل اإلنمائي   المسـاعدة لجن   ألعضـا  اإلجمالي القومي  الدخل
 تجاهلت ال    الو ت  في التراجع  ه ا  وحدث البلدان. لتلك الرسمي  اإلنمائي   للمساعدة  اإلجمالي القومي  الدخل

 ُرّكز المثال، ســبيل فعلى كمجموع ؛ نموا   البلدان  أ ل اإلنمائي  والموارد اإلنمائي التمويل من  أخرى   أشــكال فيه
 في محدودا   دورا   المالي   التحويالت وأدت نموا ، البلدان  أ ل من  فق    ليل عدد في الم اشــر األجنبي االســتثمار

 والدول   الســاحلي  غير النامي  والبلدان أفريقيا، إلى المقدم  الرســمي  اإلنمائي  المســاعدة وانخفضــت .( 3) أغلبيتها
 التوالي. على ،2018 عا  في المائ  في 2,1 و 8,9 و 1,8 بلغت بنس  النامي  الصغيرة الجزري 

 لمقدمي يمكن التي المعون  من  جز ا تشــكل التي  طريا ، للبرمج  القابل  المعون   زادت عا ، وبشــكل - 7
  منها، المســـــــــــتفيدين  لرأ  كبير وزن  ثم  يكون  أن يمكن والتي  المناطق  أو البلدان  لفرادى برمجتها المســـــــــــاعدة

ــ    طفيف  زيادة ــاحلي  غير النامي  والبلدان نموا   البلدان أ ل في ولكن .2018 عا  في المائ   في 0,3 بنســـ  الســـ
 تشمل وال التوالي. على المائ ، في  0,1 و 7,2  و 1,1 بلغت  بنس  المعون  تلك  انخفضت  األفريقي ، والبلدان

__________ 

 (1) Financing for Sustainable Development Report 2019 (United Nations publication, Sales No. E.19.I.7). 
ــأن تغير المناخ،   (2)  ــيات اللجن  الدائم  المعني  ” اللجن  الدائم  المعني  بالتمويل التابع  التفاقي  األمم المتحدة اإلطاري  بشــــــ موجز وتوصــــــ

 .2018، “ 2018مناخ لعا  بالتمويل بشأن تقييم فترة السنتين والعر  العا  لتدفقات التمويل المتعلق بال
 (3) The Least Developed Countries Report 2019: The Present and Future of External Development Finance – 

Old Dependence, New Challenges (United Nations publication, Sales No. E.20.II.D.2). 
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 وتخفيف اإلنســــــــاني ، والمعون   المانح ، البلدان  في الموجودين الالجئين تكاليف  طريا   للبرمج  القابل  المعون 
ــدين، عـــ   ــاليف الـ ــ . والتكـ ــادة وترجع اإلداريـ ــ  تلـــك في الزيـ ــاع إلى المعونـ ــات ارتفـ ــدفوعـ ــاعين في المـ  القطـ

 القطاعات  إلى  المقدم  الرسمي  اإلنمائي   المساعدة  في  انخفا  عن عو   ما وه ا  واال تصاد ، االجتماعي
  البـلدان. مجموعـات لجميع للتعليم الفرعي القطـاع إلى المـقدمـ   طرـيا   للبرمجـ  الـقابـل  المعوـن   وزادت اإلنـتاجـي .

 أكبر أو الرسـمي  اإلنمائي  المسـاعدة مدفوعات إجمالي  كل نصـف من  ري   االجتماعي  القطاع  حصـ  وكانت
   بقليل. منه

 البلدان أ ل إلى  المقدم  الرســـــمي  اإلنمائي  المســـــاعدة في التســـــاهل عنصـــــر في  انخفا   حدث و د - 8
 الجزرـي  الـدول إلى المقـدمـ  المنح أن من الرغم على ،2015 عـا  منـ   الســــــــــــــاحليـ  غير النـاميـ  والبلـدان نموا  

 جميع في التســـــاهل عنصـــــر  يوجد نموا ، البلدان  بأ ل يتعلق وفيما ازدادت.  األفريقي  والبلدان النامي  الصـــــغيرة
 حاج  هناك القائم ، من الخروج من البلدان تلك ا تراب ومع اال تصــــــــاد . القطاع  في ســــــــيما وال  القطاعات،

 تعطيل إلى الخروج يؤد  أال لضــــــــــــمان  الســــــــــــلس االنتقال عمليات التنمي  في الشــــــــــــركا  جميع يدعم أن إلى
  (.E/2019/33 )انظر المستدام  التنمي  تحقيق أجل من األنفس بشق تحققت التي المكاس 

 يتعلق فيما  مختلط   صـــــــورة أخيرا أجريت  ورصـــــــد مســـــــح عمليات من مســـــــتمدة  إضـــــــافي   أدل  وتقد  - 9
  ولكنها للتنمي ،  الفعال  للتخطي   شــر  التنبؤ على والقدرة الرســمي . اإلنمائي  المســاعدة وفعالي  نو ي  بتحســين

ــ ق  والتنفي  اإلنفاق  خط  توافر   ل  عن البلدان وأبلغت االنخفا . في  آخ ة  في شــــــــركائها من المقدم  المســــــ
 البلدان تلقت التي اإلنمائي التعاون  نســـ    انخفضـــت ذلك، ومع للغاي .  الهشـــ   الســـيا ات في ســـيما وال التنمي ،
 إلى  2016 عا  في المائ  في  71 من اإلنمائيين الشــــــــــــركا  من مســــــــــــ ق  إنفاق  خط  بها يتعلق فيما النامي 
 للتد يق  الخاضـــــــــع   الحصـــــــــ   في االنخفا   حاالت  أيضـــــــــا تعكســـــــــه ما وهو ،2018 عا  في المائ   في 67

ــعاف إلى مجتمع   االتجاهات ه ه وتؤد  .( 4) البرلماني  جهودها  وميزن   تخطي  على النامي  البلدان   درة  إضــــــــ
ــلبي  آثار من ذلك على يترت  ما مع بفعالي ، اإلنمائي  ــا ل  تعزيز إلى  الرامي  القطري  الجهود على ســـــــ  المســـــــ

 الوطني . بالتنمي  يتعلق فيما

 وثائق أو القطري ، للنتائج أطر االسـتقصـائي   الدراسـ  شـملتها التي النامي  البلدان  نصـف  لدى ويوجد - 10
 نو ي  مســــــــــــــتوى  رفع ثم ومن الدولي اإلنمائي التعاون   مجال في والنتائج األدا   الســــــــــــــتعرا  مماثل ، وطني 

 قيادة  ذات  أطر  اســـــــــتحداث في النامي  البلدان تواجهها التي  الصـــــــــعوب  تؤكد ال حوث أن غير .( 5) المســـــــــاعدة
 تصــــــــميمه من موازي   أطرا يســــــــتخد  التنمي   مجال  في الفاعل   الجهات من العديد ألن النتائج، لرصــــــــد   طري 

  للتأثير؛ متسـق  غير قياسـات إلى ويؤد   القدرات الوطني  تعزيز إلى  الرامي  للجهود تحديا يشـكل مما الخاص،
 تشــــير الوا ع، وفي النتائج. إطار  نفس يســــتخدمون  شــــركا ها بأن النامي  البلدان من  فق  المائ   في 14 ويفيد
 في ،2018 عا  وفي .2016 عا  من  القطري  النتائج أطر  واســــــــــــــتخدا  موا م  في عا  انخفا  إلى  األدل 
 59 سـوى  يكن لم البلدان، أولويات مع تتماشـى أهدافا يضـع  الجديدة المشـاريع من المائ  في  83 كان أنه حين
ــرات من المائ  في ــتمدا النتائج  مؤشــــ ــوى  يكن ولم  طريا، المملوك  النتائج  أطر من مســــ  فق  المائ   في 50  ســــ

__________ 

 (4) OECD and UNDP, Making Development Cooperation More Effective: How Partner Countries Are 

Promoting Effective Partnerships – Part I of the Global Partnership 2019 Progress Report (2019). 
 .2020ستقد  النتائج في الدراس  االستقصائي  لمنتدى عا   (5) 

https://undocs.org/ar/E/2019/33
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  الثنائي  الشـــريك  الجهات إلى يعود االنخفا  ه ا في  الســـب  وكان .( 6) رصـــدها ونظم إحصـــا اتها مع يتوا  
 لعد   كأســـــــــ اب  المصـــــــــنف  البيانات إلى واالفتقار البيانات في  الثغرات إلى  جما ي ،  بصـــــــــورة أشـــــــــارت، التي

 القطري . القيادة ذات األطر استخدا 

 الجنســين بين المســاواة  تحقيق نحو  الموجه   الرســمي  اإلنمائي  المســاعدة  وحجم  حصــ  من كل وازداد - 11
 اإلطالق على  له مســتوى  أعلى إلى الجنســين بين بالمســاواة  المتعلق التمويل وازداد الماضــي. العقد مدى على

 المصــمم  البرامج تنفي  في كبيرة بخبرة الثنائي  اإلنمائي  الوكاالت من العديد ويتمتع كاف. غير  يزال ال ولكنه
 اإلنمائي للتعاون  العام  األطر في  اإلعا   منظور مراعاة تعميم أن غير اإلعا  ، ذو    لألشـــخاص خصـــيصـــا

 تحديا. يشكل يزال ال

 
 الثالثي والتعاون  الجنوب بلدان بين فيما التعاون   

  والمتعدد الثنائي التعاون   أشـــــــــــكال أهم بين من هما الثالثي والتعاون  الجنوب بلدان بين فيما التعاون  - 12
 الجنوب بلدان بين فيما للتعاون  المســتوى  الرفيع المؤتمر نتائج في المبين  النحو على نموا، وأســرعها  األطراف

  وبنا  التحتي ؛ البنى تمويل مثل  مجاالت في للتنفي  الرئيسـي  الوسـائل تعبئ  على يسـاعدان وهما . 2019 لعا 
 واإلحصـــا ات؛ البيانات  مجالي في التقني والتعاون  الدولي؛ الضـــريبي والتعاون  الموارد تعبئ   أجل من  القدرات
 على اإلنمائي التعاون  تركيز على أيضا يساعدان وهما .تطوير التكنولوجيا ونقلهاو المناخ؛ تغير مع والتكيف
 الجزري   والدول  الســــــــــاحلي  غير النامي  والبلدان نموا   البلدان أ ل مثل  خاصــــــــــ ، وضــــــــــاعا  أ  تواجه التي البلدان

 األفريقي . والبلدان النامي  الصغيرة

 الدعم يشــــمل نطا ا األوســــع  للشــــراك  ُبعد إلى يســــتند ال   الجنوب، بلدان بين فيما التعاون   يزال وال - 13
 من المائ  في  68 نحو وأشـــــــــــــار نطا ا. األوســـــــــــــع اإلنمائي المشـــــــــــــهد  في يؤثر المالي، التعاون  يتجاوز ال  

ــتفيدة البلدان  حكومات ــكال   دمت أنها إلى البرامج من المســـ ــكال من شـــ  أخرى، بلدان إلى اإلنمائي التعاون  أشـــ
ــات من غيره أو الجنوب بلـدان بين فيمـا التعـاون  مـثل   منهـا،  ليال   أ ـل عـدد وأبلغ األ ران. بين التـ ادل منصــــــــــــ

ــبته ــل المعلومات ت ادل عن المائ ، في  64 نســ ــات  وأفضــ ــركا  مع الممارســ  الجنوب بلدان بين فيما التعاون  شــ
   .( 7) المستدام  التنمي  أهداف تحقيق إلى سعيا   واالبتكار والتكنولوجيا العلم، مجاالت في

 وثيق  171 للصـــــــين والطريق  الحزا   م ادرة اآلن  تضـــــــم الصـــــــمود، على القادرة التحتي  للبنى ودعما - 14
  البنى لدعم مشـــــــروعا 2 631 بــــــــــــــــــــــ  يقدر ما تنفي   في وبدأت ( 8) دولي  ومنظم  بلدا 150 من أكثر مع تعاون 

 في  عقد ال   الدولي، للتعاون  الثاني والطريق  الحزا  منتدى وفي .( 9) اإللكتروني االتصـــــــــال  مجال في التحتي 
 مشــاريع من دوالر بليون  440 قيمته عما الصــيني  المالي   المؤســســات  أبلغت ،2019 نيســان/أبريل في بيجين
 في عقد ال   المناخي، العمل مؤتمر وفي .( 10) والطريق  الحزا  م ادرة في  الشـــــــــــريك  البلدان مع التحتي  البنى

__________ 

 (6) OECD and UNDP, Making Development Cooperation More Effective: How Partner Countries Are 

Promoting Effective Partnerships – Part I of the Global Partnership 2019 Progress Report (2019). 
المتحدة في اســــــــــتقصــــــــــا  آرا  حكومات البلدان المســــــــــتفيدة من البرامج ال   أجرته إدارة الشــــــــــؤون اال تصــــــــــادي  واالجتما ي  باألمم  (7) 

 .2019 عا 
 (8) Xinhua News Agency, “Factbox: new progress in pursuit of Belt and Road Initiative”, 19 March 2019. 
 (9) Refinitiv, “BRI connect: an initiative in numbers”, 2019. 

 المرجع نفسه. (10) 
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ــا   أجل من االئتالف الهند  أطلقت ،2019 عا   ال   الكوارث،  وجه  في الصــــــــمود على   ادرة تحتي  بنى إنشــــــ
 للقياس القابل  التخفيض ودعم الصـــمود على القادرة التحتي  البنى توســـيع أجل من  الشـــراكات  إ ام  على ُرّكز

ــائر ــتتمثل التحتي . البنى  لخســـــــــــ ــي  طريقته وســـــــــــ  الحوكم   مجاالت في  العامل   الشـــــــــــــراكات  إ ام  في الرئيســـــــــــ
 الصــــــــمود، على  والقدرة والتعمير، واإلنعاش وتقديرها،  المخاطر وتحديد الناشــــــــئ ، والتكنولوجيا والســــــــياســــــــات،

 صــــــــــندو ها المكســــــــــيك  تســــــــــتخد  الكاريبي، ال حر  ومنطق  الالتيني  أمريكا وفي .( 11) القدرات وتنمي  والتمويل،
 لبنا  يوكاتان،  صـــــــــندوق  باســـــــــم المعروف الكاريبي، ال حر ومنطق   الوســـــــــطى ألمريكا التحتي  بالبنى  الخاص

  .( 12) المنطق  في المستدام  التنمي  ودعم الصمود على القدرة

  وغير المالي الجنوب، بلدان بين فيما للتعاون  دقيق  عالمي  تقديرات وضــع  صــعوب  من الرغم وعلى - 15
 أنشـطتها من المسـتمدة الممارسـات  أفضـل ووضـع لرصـد  جما ي   خطوات الفاعل   الجهات بعض يتخ  المالي،

 من 1 355 عدده ما قّيم ،2019 عا  في نشــــــــــــرت  دراســــــــــــ  وفي  الجنوب. بلدان بين فيما التعاون   مجال في
ــاريع  اإلجرا ات ــاركت التي الجنوب بلدان بين فيما بالتعاون  المتعلق  والبرامج والمشـ  - اإليبيري  البلدان فيها شـ
 على المشــــاريع من األكبر  الجز  تركز  حيث ثنائي، طابع ذات غالبيتها وكانت .( 13) 2016 عا   في األمريكي 

 اال تصـاد ، القطاع على المشـاريع ثلث وُركز  الصـح . على سـيما وال االجتماعي،  القطاع في  القدرات تعزيز
  عددا. أ ل البيئي  الم ادرات وكانت اإلنتاجي . القطاعات لتعزيز المقد  الدعم مثل

 بنشــا  تقد  التي البلدان عدد  في زيادة إلى  األفريقي  اال تصــادات من للعديد الســريع النمو  أدى و د - 16
 للشــراك  التابع  والتنســيق  التخطي  وكال  تحويل شــأن ومن  الجنوب. بلدان بين فيما التعاون  أشــكال من شــكال

 ه ه تعزيز على يســــــــاعد أن للتنمي  األفريقي االتحاد وكال  إلى  2018 عا  في أفريقيا تنمي   أجل من الجديدة
 دورا المنظمــ  الجــديــدة واليتهــا وتمنح .2063 لعــا  األفريقي االتحــاد وخطــ  2030 عــا  لخطــ  دعمــا الجهود
 في  األعضــا  الدول إلى التقني   والمســاعدة المعرف  على القائم   االســتشــاري   الخدمات تقديم  في  النطاق واســع

  ويؤكد  القدرات. وتنمي  المسـتدام  التنمي  اسـتراتيجيات بشـأن اإل ليمي   اال تصـادي  والجماعات األفريقي االتحاد
 التي الطرق  القـارة في الجنوب بلـدان بين فيمـا التعـاون  م ـادرات ضــــــــــــــمن األفريقيـ  البلـدان بين ون التعـا تزايـد

ــتمد ــعور من القوة  الجنوب بلدان بين فيما التعاون  بها يســ ــترك  شــ ــامن، بالملكي  مشــ  دون  الهوي  وتعزيز والتضــ
 المشترك . األهداف حول واإل ليمي  اإل ليمي 

ــي  أنواع عدة أفريقي  بلدان لتســـع  أخيرا أجريت  دراســـ   وأظهرت - 17  م ادراتها في  توجد التعاون  من رئيسـ
جل الجنوب، بلدان بين فيما للتعاون   التدري  األنواع تلك  وشــــــــــملت .2017 عا  في منها 300 من أكثر  ســــــــــُ

  .(14) التكنولوجيا نقل م اشـــــرة تاله ال   المشـــــاريع، وتمويل المكونات المتعدد الدعم وتقديم التقني ، والمســـــاعدة
 المســــتدام ، التنمي  أهداف من 3  و 8 و 9  األهداف على  الم ادرات من للعديد الموضــــوعي التركيز وانصــــ 

  أ ل. باهتما  ،5 و 10 الهدفين مثل أخرى، مجاالت وحظيت والتنمي . السال  على وك لك

 
__________ 

 .https://resilientinfra.orgنظر ا (11) 
-https://globalmx.sre.gob.mx/index.php/en/international-cooperation/mexican-cooperation-beyond-theانظر  (12) 

eu/3-flagship-initiative-yucatan-fund . 
 (13) Cristina Xalma and Silvia Lopez Cabana, Report on South-South Cooperation in Ibero-America 2018 

(Madrid, Ibero-American General Secretariat, 2019). 
 (14) UNDP and others, First African South-South Cooperation Report (2019). 

https://resilientinfra.org/
https://globalmx.sre.gob.mx/index.php/en/international-cooperation/mexican-cooperation-beyond-the-eu/3-flagship-initiative-yucatan-fund
https://globalmx.sre.gob.mx/index.php/en/international-cooperation/mexican-cooperation-beyond-the-eu/3-flagship-initiative-yucatan-fund
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  والخيري  المختلط التمويل ذلك في بما الخاص، التمويل  

ــأن التعاريف تختلف حين في - 18 ــتخدا  في متزايد اتجاه هناك مختلطا، تمويل يعتبر ما بشــــــــــ  رأس  اســــــــــ
 التمويل ه ا معظم وُيع أ المسـتدام . التنمي   أجل من  الخاص القطاع اسـتثمارات لتعبئ  الخير   أو العا  المال

 إلى  معظمـه ويـقد   األطراف، المتعـددة المـانحـ   الجهـات جـاـن  ومن والمخـاطر االئتمـان ضــــــــــــــمـاـنات  خالل من
 لجن  من  المانح   الجهات وتدعو الدنيا.  الشـــــــــريح  من  الدخل  المتوســـــــــط  والبلدان  الدخل  المتوســـــــــط  البلدان

 لالسـتثمار كأداة   أفضـل  نحو على الرسـمي  اإلنمائي   المسـاعدة اسـتخدا   إلى متزايدة  بصـورة اإلنمائي  المسـاعدة
 خالل من األموال من المزيـد تقـديم ويجر   المســــــــــــــتـدامـ ، التنميـ  بـأهـداف النهو  في للمســــــــــــــاعـدة الخـاص

 مانح  جهات  أطلقت ،2018 عا  ومن  مركز . بدور المختل  التمويل قيا  مع اإلنمائي، التمويل مؤســــســــات
ــســــــــــــات  م ادرات األوروبي، واالتحاد األمريكي  المتحدة والواليات كندا مثل كبيرة، ثنائي   لتمويل جديدة ومؤســــــــــ

 في دوالر باليين 6 بقيم   الخاص  للقطاع مشــاريع تمويل عن اإلنمائي التمويل مؤســســات  وأفادت .( 15) التنمي 
 تمويل شــكل في  دوالر بليون   1,7  وجمعت ميســرة موارد  شــكل في دوالر بليون  1,1 من اســتمدت ،2018 عا 
  .( 16) الخاص  حساباتها من اإلنمائي التمويل مؤسسات استثمارات من دوالر بليون  4,2 و الخاص القطاع من

ــتدعي  المختل  التمويل زيادة بأن  2018 عا  منتدى وأوصـــــــى - 19 ــمان جهود ب ل تســـــ   تتعر  أال لضـــــ
ــعيف  البلدان ــتها  في لتراجع  الضــــــــ  من  االجتما ي   القطاعات تعاني وأال اإلنمائي التمويل من اإلجمالي  حصــــــــ
 لعا   المســــــــتدام  التنمي  تمويل تقرير” يتضــــــــمن أبابا، أديس عمل  خط  م ادئ إلى واســــــــتنادا التمويل. نق 
 وتنمي  الوطني ، الملكي  في المتأصـــــــــــل  المختل  للتمويل محاور  خمســـــــــــ  ذ  نهج بشـــــــــــأن مقترحات  “2020
ــم  القدرات ــاف.  والمكافآت  المخاطر وتقاســــــ ــتخد  وحيثما بإنصــــــ  التمويل أدوات من وغيره المختل  التمويل يســــــ

 النامي  الصـــــــــغيرة الجزري   والدول الســـــــــاحلي ، غير النامي  والبلدان نموا ، البلدان  أ ل مثل بلدان  في  الخاصـــــــــ 
 وفعالي  نو ي  بشــــأن  الراســــخ  الم ادئ مع يتماشــــى وبما بعناي  يســــتخد  أن ين غي بالنزاعات، المتأثرة والدول
 المجال، ه ا في مت اين  والتقييم الرصــــــد  نظم خالل من تجمع التي البيانات تزال وال اإلنمائي. التعاون  وتأثير

ــين الجهود من مزيد ب ل ويلز  تأثير. ذات أنها إلث ات كفايتها  إزا  القلق مع ــارك  لتحســ ــاح    الجهات مشــ  صــ
  المختل . التمويل مشاريع من النهائيين المستفيدين من تجمع التي والمعلومات المصلح 

 ال   الم اشـــــــــر األجنبي االســـــــــتثمار وينمو أكبر.  دورا العالمي الجنوب من الخاص التمويل ويؤد  - 20
 .2019 عا   في العالمي  التدفقات من المائ  في  30 نحو مثل إذ كبيرا ، نموا   النامي  البلدان في منشـــــــؤه يكون 

 المائ   في 28 بنسـ    أخرى  نامي   ا تصـادات إلى  الموجه   الجنوب بلدان بين فيما االسـتثمار تدفقات واسـتأثرت
ــتثمار مجموع من ــتثمار  مراكز وتقف .2017 عا  في االســ ــتثمار من الكثير ورا  اإل ليمي  االســ  األجنبي االســ

 جميع بين من تقل ا  وأ له اسـتثمار أكبر االسـتثمار ه ا  ويظل الجنوب. بلدان وبين  المناطق بلدان بين الم اشـر
 إضـــــافي ، مالي  بتدفقات أيضـــــا  االســـــتثمارات ه ه وتقترن  النامي .  اال تصـــــادات إلى  الخارجي  المالي   التدفقات

  .( 17) الجنوبي  اإل ليمي  المصارف طريق عن أساسا توجه

__________ 

 (15) Valentina Barbagallo, Concord Aidwatch 2019: Leaving No One Behind – Time for Implementation 

(Brussels, Concord Europe, 2019). 
 (16) Asian Development Bank and others, DFI Working Group on Blended Concessional Finance for Private 

Sector Projects: Joint Report – October 2019 Update (2019). 
 (17) World Investment Report 2019: Special Economic Zones (United Nations publication, Sales No. 

E.19.II.D.12). 
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 بمبلغ اإلنمائي  المسـاعدة لجن  إلى تقاريرها  دمت التي والخيري  الخاصـ   المانح  الجهات  وسـاهمت - 21
ــوى  يمثل ال وه ا .2018 عا  في التنمي   أجل من دوالر باليين 6,5 ــغير  جز   ســـــــــــ  الخيري  النفقات من صـــــــــــ

 مؤسس   260 000 عليها تشرف التي  األصول من دوالر تريليون  1,5  و دوالر بليون   150 بــ   المقدرة السنوي 
 تزايد ومع الخيري . األعمال  مجال في العليا األولوي  التعليم يشـــــكل العالم، أنحا  جميع وفي .( 18) بلدا  39 في

 المســــــــتدام . التنمي  جهود لدعم جديدة وأدوات ونهج   ضــــــــايا تبرز  الجغرافي، وامتدادها الخيري  األعمال عدد
ــاف   مختلف  ألغرا   وأنشــــطته  برامجه البلدان جميع  في  ُدرســــت التي  المؤســــســــات معظم يدير ذلك، إلى  وإضــ

 اســـــــــتدام  بشـــــــــأن  أســـــــــئل  هناك  تزال وال المنح. تقديم في  فق   العمل من بدال والفعالي ، الكفا ة بتحقيق تتعلق
  .( 19) المنف ين للشركا  أ وى   درات بنا  إلى والحاج  الطويل المدى على وتأثيره الخير   اإلنفاق

  يلي: ما والتوصيات العمل نقا  وتتضمن - 22

ــم أ()  ــرة الموارد تتسـ ــي  باألهمي  الشـــرو  الميسـ ــاسـ ــعوب البلدان   درات لتعزيز األسـ  األبعد والشـ
 من للحـد ســــــــــــــنـدا  وإطـار بـاريس واتفـاق أبـابـا، أديس عمـل  وخطـ  ،2030 عـا   خطـ  تحقيق في الركـ  عن

 للوفـا  الســــــــــــــرعـ  وجـه على جهودهـا تضـــــــــــــــاعف أن للبلـدان وين غي .2030-2015 للفترة الكوارث مخـاطر
 الرســــــمي  اإلنمائي  المســــــاعدة موارد تســــــتهدف أن تكفل وأن  الرســــــمي  اإلنمائي  بالمســــــاعدة المتعلق  بالتزاماتها

 غير الـنامـي  والبلـدان نموا، البلـدان أ ـل مـثل األضــــــــــــــعف،  والقـدرات األ ـل الموارد ذات البلـدان بفعـالـي  المـتاحـ 
  األفريقي ؛ والبلدان النامي  الصغيرة الجزري  والدول الساحلي ،

 أن اإلنمائي التعاون  مجال  في الفاعل   الجهات جميع من البلدان تقوده ال   التقد   يتطل  )ب( 
 المعلومات توافر إلى اســـتنادا   للبلدان،  القطري  والنظم الوطني  اإلنمائي  االســـتراتيجيات مع توافقا    أحســـن تكون 

 بالتعاون؛ يتعلق فيما عليها المتفق واألنشط  الطرائق بشأن االستشرافي 

 اإل ليمي التعــاون  ذلــك في بمــا الثالثي، والتعــاون  نوبالج بلــدان بين فيمــا التعــاون  يزال ال )ج( 
ــعان واأل اليمي، ــين  خالل من تأثيرهما تعزيز ويمكن وتأثيرهما، وتجاربهما تنوعهما حيث من يتوســ  ت ادل تحســ

  الفاعل ؛ الجهات بين فيما والتقييم المعارف

 مشــارك  تأثير اســتمرار تضــمن أن اإلنمائي التعاون  مجال في الفاعل   الجهات على  يج  )د( 
 والضـــــــعيف ، الفقيرة  المحلي  المجتمعات احتياجات تلبي  في وإســـــــهامها  المســـــــتدام  التنمي   في الخاص  القطاع

 والمشـــارك  المســـتدام ، بالتنمي  يتعلق فيما البلد أولويات إلى واســـتنادا أبابا أديس عمل  خط  مع يتماشـــى بما
 األدل . على القائم والحوار المصلح  صاح   للجهات األ وى 

  
  الموارد   تعبئة  على  الوطنية   القدرات  تعزيز  -  ثالثا  

  وإدارتها الموارد تعبئ  على  القطري  القدرات تعزيز على يســــــــــــــاعد أن الدولي اإلنمائي للتعاون  يمكن - 23
  اإلنمـائي التعـاون  مجـال في الوطنيـ  الســــــــــــــيـاســـــــــــــــات أن كيف 2018 عـا  منتـدى أثبـت و ـد مختلفـ ، بطرق 

ــل وما ــر من بها يتصـــ ــكل تمكيني  عناصـــ ــدد. ه ا في هام   أدوات تشـــ  يدعم أن اإلنمائي للتعاون  ويمكن الصـــ
 والعــامــ  والــدوليــ  )الوطنيــ  الموارد تعبئــ  إزا  بــأســــــــــــــرهــا الحكومــ  ُنهج وتعزيز  طريــ  نظم تنفيــ  في البلــدان

__________ 

 (18) Paula D. Johnson, “Global philanthropy report: perspectives on the global foundation sector”, 2018. 
 (19) Synergos, “Capacity-building across borders: a strategy for funders and partners”, September 2018. 
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 القدرات يعزز أن  أيضـــا ويمكنه  المســـتدام . التنمي   مجال في  الوطني  اســـتراتيجياتها تنفي   أجل من  والخاصـــ (
 للنظم دعما  الضــــــــــرائ   إدارة وك لك الخاص،  القطاع لتنمي  التحتي  والبنى  والســــــــــياســــــــــات القوانين تنفي  على

ــا  القدرات بنا  يســـاعد أن ويمكن التصـــاعدي . الضـــريبي   الموارد تعبئ  جهود لتعزيز األولوي  إعطا  على أيضـ
 يســـــــــهم مما الجيدة،  االجتما ي   الخدمات توفير على  تحســـــــــينات  وإدخال االجتما ي   الخدمات تقديم  أجل من

 الضريبي . المعنويات تحسين في أيضا

 
  اإلنمائي التعاون  تمكين عناصر ودور الوطنية المسؤولية  

ــف - 24 ــتكشــــ ــ  عملي   في عملي  2020 عا  منتدى يســــ ــائي  الدراســــ ــتقصــــ  التي الكيفي  يجريها التي االســــ
 فرص وتحدد 2030 عا   خط  لتحقيق اإلنمائي التعاون   مجال في  الوطني  الســـــــياســـــــات البلدان بها تســـــــتخد 
ــين ــاركت بلدا 55 بين ومن التعاون. تحسـ ــ  المائ   في 64  يطبق العملي ، ه ه  في شـ ــياسـ   اإلنمائي. للتعاون  سـ

 للتنمي  وطني   واســــــــــــــتراتيجي  اإلنمائي التعاون   مجال في وطني   ســــــــــــــياســــــــــــــ  فيها  توجد التي البلدان بين ومن
 عن معظمهـا وأبلغ بعـيد، حد إلى  أو باعـتدال أما متوائمتين كانـتا االثنتين أن المـائ   في 86 أكد المســـــــــــــــتدام ،

   .( 20) بعيد حد إلى متوائمتان أنهما

 المصـادر إلى  إشـارات اإلنمائي التعاون   مجال في  الوطني  السـياسـات من العظمى الغالبي  وتتضـمن - 25
 اإلنمائي  والمساعدة المائ (؛  في 78) والقرو  والمنح  ميسرة  بشرو  التمويل  مثل اإلنمائي، للتعاون  المتنوع 

 الجنوب بلدان بين فيما والتعاون  المائ (؛  في 81) التمويل من  أخرى  ألنواع حفز عامل بوصــــــــــــفها الرســــــــــــمي 
 وكان المائ (.  في 92)  القدرات بنا  من  األخرى  واألشــكال التقني والتعاون  المائ (؛  في 86) الثالثي والتعاون 
ــاد ثم من ويمكن المائ (.  في 58) تغطي   أ ل الخاص التمويل ــياســــات به ه االســــترشــ  من بها يتصــــل وما الســ

 عمل  خط   في إليها دعي التي المتكامل ، الوطني  التمويل  أطر واســــتخدا  تصــــميم في  وممارســــات  ســــياســــات
 أبابا. أديس

ــتخد  - 26 ــاتها البلدان وتســ ــياســ ــجيع اإلنمائي التعاون   مجال في  الوطني  ســ ــركا  لتشــ  على الخارجيين الشــ
 سبيل  فعلى عليها.  متفق  أنشط  أ   إطار  في وإدارتها الموارد تعبئ  على  الوطني   القدرات تعزيز في  المساعدة

 المشــــــــتريات مجالي  في القطري  النظم  اســــــــتخدا  تغطي  ســــــــياســــــــات المجيبين من المائ   في 81 لدى المثال،
ــجع العام ، المالي   واإلدارة ــ   نفُس  وتشــــ ــتخدا  على المئوي  النســــ  ذلك، على وعالوة القطري . النتائج  أطر اســــ
 المؤشــــرات، من  ع مجمو  عبر  الوطني  الملكي  من عموما   عالي   مســــتويات للبلدان الوطني   الســــياســــات تعكس

 على والوزارات للحكومــ  األهــداف وتحـــديــد الوطنيـــ ؛ الموارد تعبئـــ  أولويــات تحـــديــد خالل من ذلــك في بمـــا
 المفضل . الطرائق ومؤشرات الوطني ؛ دون  للحكومات وك لك الوطني، المستوى 

ــالستراتيجيات  الفعال التشغيل لضمان  األساسي  بأهميتها الجيدة العام   المالي  اإلدارة  نظم وتتسم - 27  لــــــــــ
ــتدام . للتنمي  الوطني  ــد بيانات أن غير المســــــــــ  يؤد  ال البلدان  في النظم ه ه تعزيز أن تبين  األخيرة الرصــــــــــ

 مجالي  في  القدرات تعزيز األولويات ومن .( 21) التنمي   في الشـــركا   جان  من اســـتخدامها زيادة إلى بالضـــرورة
  وتتميز الجنســــين. بين المســــاواة  وأولويات  ألهداف النظم تلك اســــتجاب  وكفال  والمشــــتريات  الحســــابات  مراجع 

__________ 

 .2020ستقد  النتائج في الدراس  االستقصائي  لمنتدى عا   (20) 
 (21) OECD and UNDP, Making Development Cooperation More Effective: How Partner Countries Are 

Promoting Effective Partnerships – Part I of the Global Partnership 2019 Progress Report (2019). 



 E/2020/10 

 

10/23 20-03650 

 

ــيا ات ــل  ذات  القطري  والنظم العام  المالي   اإلدارة نظم فيها تســـــــتخد  التي  الســـــ  انتظاما أكثر نحو على  الصـــــ
 توجيهها يجر   التي اإلنمائي التعاون  موارد من أكبر  وحصــــ  النامي  البلدان شــــريك مع  أجال  أطول بمشــــارك 

ــير وه ا .( 22) العا   القطاع إلى ــتدا  الملتز  اإلنمائي التعاون  أهمي  إلى يشــ  والمعارف  القدرات يبني ال   والمســ
 الزمن. مر على

 
 الوطنية الموارد تعبئة على القدرات تعزيز  

 إلى إال الضـــــــريبيين  واإلدارة الســـــــياســـــــ  على وتأثيره الر مي باال تصـــــــاد المرت ط   التغيرات تؤد  ال - 28
 يقوضها. وال الوطني  الموارد تعبئ  يعزز ال   الدولي اإلنمائي التعاون  إلى بالحاج  التعجيل

 الرســـــــــمي  اإلنمائي  المســـــــــاعدة   فزت ،“2020 لعا  المســـــــــتدام  التنمي  تمويل تقرير” في ورد وكما - 29
 .2018 عا   في دوالر مليون  275 إلى  لتصــل  2017 عا  من المائ   في 43 بنســ    المحلي   اإليرادات لتعبئ 
 عا  في  المســــــجل دوالر مليون   301 ال الغ المســــــتوى  من  أ ل المســــــتوى   يزال ال الزيادة، ه ه من الرغم وعلى
 الجنوب بلدان بين فيما للتعاون  يمكن الرســمي ، اإلنمائي  المســاعدة  تخصــي  زيادة ين غي حين  وفي .2016

 هـــ ا في القـــدرات ودعم المـــاليـــ  واألدوات الموارد، توفير في وتكميليـــا هـــامـــا دورا يؤديـــا أن الثالثي والتعـــاون 
 بالضرائ . المعني  واأل اليمي  اإل ليمي  المنظمات خالل من ذلك في بما المجال،

  بشــأن الدعم تقديم  في التنســيق زيادة إلى يدعو الخارجيين وشــركائها النامي  البلدان من كل فتئ وما - 30
ــائل ــرائ . ذلك في بما  الوطني ، الموارد تعبئ   مســــ ــارك ،2019 عا  وفي  الضــــ ــي برنامج شــــ ــرائ  مفتشــــ  الضــــ

ــاد  الميدان  في والتنمي  التعاون   منظم  بين المشـــــــترك حدود بال  في اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج  اال تصـــــ
 أديس م ادرة وتزيد دوالر. مليون  480  درها  اإليرادات في زيادة عن أســـفرت التي  الحســـابات  مراجع  عمليات

 مع عليها البنا  ويمكن كبيرة، موارد وتولد الدولي التعاون  إطار  في الوطني  الموارد تعبئ  أهمي  من  للضــرائ 
 المســـائل بشـــأن التعاون  منتدى ويجمع المؤســـســـي. المشـــهد وتغير النامي  البلدان  احتياجات مع الم ادرة تكيف

  والبنك المتحدة واألمم اال تصــاد ، الميدان في والتنمي  التعاون   ومنظم  الدولي، النقد  صــندوق  بين الضــريبي 
 التنمي  أهداف تنفي  لدعم الضـــــريبي   القدرات لبنا   وفعالي  تنســـــيقا أكثر  بأنشـــــط   االضـــــطالع أجل من الدولي

 بالضرائ . المعني  واأل اليمي  اإل ليمي  المنظمات مع أوثق تعاون  في للعمل مجال مع المستدام ،

 
 الخاص القطاع لتنمية مؤاتية بيئة تهيئة  

 بيئــ  تهيئــ  في الحكومــات اإلنمــائي التعــاون  يــدعم أن ين غي المحــدودة، القــدرات ذات البلــدان في - 31
 المستدام . للتنمي  الوطني  االستراتيجيات تنفي  في تسهم الخاص القطاع لتنمي  مؤاتي 

 الخاص القطاع لتنمي  المؤاتي  البيئ  تعزيز  اســتهدف الرســمي  اإلنمائي  للمســاعدة  حديث تقدير وبلغ - 32
ــاعـدة إنفـاق مقـدار يمـاـثل مـا وهو ،2015 عـا  في دوالر باليين 9,9  التعليم على الرســــــــــــــمـي  اإلنمـائـي  المســــــــــــ

  هناك أن إلى باحثون   وخل  .( 23) العا  ذلك في  الصـــــــحي والصـــــــرف المياه على المنفق  المســـــــاعدة ويتجاوز
 ولتحســــين  الخصــــوص،  وجه على نموا   البلدان  أ ل باســــتهداف الرســــمي ، اإلنمائي  المســــاعدة إنفاق لزيادة  حيزا  

__________ 

 المرجع نفسه. (22) 
 (23) Development Initiatives, “The enabling environment for private sector development: donor spending and 

links to other catalytic uses of aid”, March 2018. 
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 إذا  يحســـــــنا أن يمكن وتأثيرها المســـــــاعدة ه ه اســـــــتدام  أن إلى أيضـــــــا  وخلصـــــــوا ُنهجها.  وتســـــــلســـــــل تنســـــــيق
 بدال المؤاتي  البيئ  لتعزيز  م اشـــرة األحيان من كثير  في ه ه  الرســـمي  اإلنمائي   المســـاعدة أموال  خصـــصـــت ما

 أخرى. طرائق خالل من توجيهها من

ــا  ويتطل   - 33  للجريم  العالمي،  التعاون   خالل  من  ذلك   في  بما  التصـــــد ،  مؤاتي   بيئ   تهيئ    من   جز   أيضـــ
  التنبؤ يمكن  التي  النطاق  الواسـع   الوطني   السـياسـات   أطر  أيضـا  وتتسـم  المشـروع .  غير  المالي   والتدفقات  والفسـاد 

 باألهمي  الفســــــــاد   لمكافح   االســــــــتجاب   وتدابير  المســــــــتدام   للتنمي   الوطني   االســــــــتراتيجيات  مع  تتســــــــق  والتي  بها 
 .( 24) الحيوي    الخدمات  من  ذلك  وغير  والتعليم  والمياه،   الصحي ،  الرعاي   على  الجميع   حصول  لضمان   الحاسم  

 
 وإدارتها الموارد لتعبئة الوطني دون  الصعيد على القدرات بناء  

 العناصــــــــر تعزيز عليها يتعين  ســــــــوف بالكامل، التمويلي  احتياجاتها تلبي  من الحكومات تتمكن كي - 34
ــي  ــادرها من  اإليرادات توليد ذلك في بما المحلي، للتمويل الرئيســــــ ــ  مصــــــ ــو  )مثل  الخاصــــــ ــتعملين رســــــ   المســــــ
 المصادر من  لالستفادة  المحلي  الصعيد  على  القدرة وك لك  المالي ،  واإلدارة  األصول  وإدارة  المحلي (  والضرائ 

 الطويل. المدى على للتمويل والخاص  العام 

  الرئيســـــــــي   المجاالت جميع في الدولي اإلنمائي التعاون  تعزيز من  المحلي  الحكومات وســـــــــتســـــــــتفيد - 35
 والمؤسـسـي  التقني  القدرات بنا  المحلي   السـلطات على يتعين سـوف الخصـوص،  وجه وعلى المحلي. للتمويل

 التحتي ، والبنى البنا  ومرافق  األراضـــــي مثل المادي ،  األصـــــول ا تنا  وضـــــمان  اإليرادات؛  تحصـــــيل لتحســـــين
ــيانتها ــتحداث وبفعالي ؛ المناســـ   الو ت في فيها والتصـــرف وصـ  جدارتها وزيادة األجل  متوســـط  ميزانيات واسـ
 تحســــــــين نحو أيضــــــــا  القدرات بنا  جهود  توجه أن وين غي  األجل.  الطويل  التمويل  مصــــــــادر لتعبئ  االئتماني 

 مختلف ذلك في بما التمويل،  مجال في  المصــلح   صــاح   المحلي   الجهات بين والتنســيق والتعاون  االتصــال،
ــتويات ــبيل فعلى الحكوم . مســـــــ ــاعد المثال،  ســـــــ  الحكومات إلى المقد  الدعم زيادة على اإلنمائي التعاون  يســـــــ

  لنفقاتها ســــــنوي  أدا  تقييمات تشــــــمل األدا ، على  ائم  منح تقديم  خالل من المركزي   الحكومات من  المحلي 
 .( 25) عليها االتفاق سبق التي المعايير مقابل

 سبل  خالل من  المحلي، الصعيد على  األهمي  متزايد عامال  الجنوب بلدان بين فيما التعاون  ويص ح - 36
 المعارف. وت ادل  األ ران من التعلم وشــــــــــــــ كات والقرو ، التحتي ، البنى  في الكبيرة االســــــــــــــتثمارات  بيل من

 عمليـات في النـاميـ  والبلـدان المتقـدمـ  البلـدان من كـل في المـدن من المـاـئ  في 70 بنحو يقـدر مـا ويشــــــــــــــارك
 .( 26) الحدود عبر والشراكات األ ران بين الت ادل

 والســــــــــــــلطــات الوطنيــ  الحكومــات إلى القــدرات بنــا  مجــال في الــدعم المتحــدة األمم منظومــ  وتقــد  - 37
 المتحدة األمم تقدمه ال   الدعم ويســـاعد المحلي. للتمويل الرئيســـي  العناصـــر  نطاق توســـيع  أجل من  المحلي 

__________ 

 (24) Martin Polaine, Good Practices in Public Sector Excellence to Prevent Corruption: A Lessons Learned 

Study in Support of the Implementation of the United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 

(UNDP, 2018). 
 (25) Daniel Platz and others, Financing Sustainable Urban Development in the Least Developed Countries 

(United Nations and United Nations Capital Development Fund, 2018). 
 (26) OECD, Reshaping Decentralized Development Cooperation: The Key Role of Cities and Regions for the 

2030 Agenda (Paris, 2018). 
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 ومســاعدة العام ، المالي  واإلدارة  األصــول إدارة وتحســين  اإليرادات، لتعزيز  محلي   وخط  أدوات تصــميم على
 جدارتها وتحسـين التحتي  والبنى  الخدمات تقديم لمشـاريع  المناسـ   التمويل  آليات تحديد  في المحلي   الحكومات
 األجل. الطويل للتمويل والخاص  العام  المصادر من لالستفادة االئتماني 

 على  للحصـول البلدان من المقد   بالطل  اسـُترشـد اإلنمائي، المتحدة األمم نظا   إصـال   سـياق وفي - 38
 تشـــــــكيلها، المعاد  القطري  المتحدة األمم  أفر   تصـــــــميم في الموارد تعبئ  على الوطني   للقدرات الدعم من مزيد
  تمّكن أن وين غي التنمي . لوتموي   بالشـــراكات متخصـــصـــين إلى باإلضـــاف  ا تصـــاديين،  خبرا  اآلن تضـــم التي
 المالي   النظم تعزيز  في األعضــا   للدول  أفضــل دعم تقديم من المقيمين المنســقين نظا  وغيرها التغييرات ه ه

 الوطني . األولويات تحقيق في للمساعدة الخاص االستثمار وتعبئ  العا  التمويل من واالستفادة المستدام ،

 يلي: ما والتوصيات العمل نقا  وتتضمن - 39

ــتثمارات تعزيز ين غي )أ(   الموارد وإدارة لتعبئ   القطري  الجهود تعزز التي  القدرات ودعم االســـــــــ
 األ ل الموارد ذات للبلدان بالنسـ   سـيما وال -  والخاصـ  والعام  والدولي   المحلي  - المسـتدام  التنمي   أجل من

 األضعف؛ والقدرات

 من بها يتصــــــل وما اإلنمائي التعاون   مجال في  الوطني  بالســــــياســــــات االســــــترشــــــاد ين غي )ب( 
 أن وين غي المتكامل ؛  الوطني  التمويل  أطر واســتخدا  تصــميم  في بالفعل،  تطبق حيثما وممارســات، ســياســات

 وتأثيره؛ وفعاليته اإلنمائي التعاون  نو ي  في األطر مفهو  وتطبيق فهم زيادة تسهم

 من أهميته وزيادة الوطني  الموارد تعبئ   أجل من اإلنمائي التعاون  تنســـــــيق تحســـــــين يمكن )ج( 
 والعمل  للســياق؛ وفقا    فعالي  الدعم وســائل أكثر بشــأن  وي   أدل  و اعدة  الوطني ؛ بالملكي   أ وى  التزامات  خالل
 الضريبي ؛ النظم عدال  تحسين على

 الصــعيد على  الخاص  القطاع لتنمي  مؤاتي  بيئ  لتهيئ  المقد  الدعم موا م  تحســين  يج  )د( 
 اإلنمائي؛ التعاون  ألنشط  أفضل أدل  بقاعدة تقديمه في واالسترشاد الوطني  والحقائق األولويات مع القطر  

 في بما المحلي، للتمويل الرئيسـي  العناصـر تعزيز على اإلنمائي التعاون  يسـاعد أن ين غي )ه( 
 المحلي الصـــعيد على والقدرة المالي ،  واإلدارة األصـــول  إدارة وتقييم ال اتي ، المصـــادر من  اإليرادات توليد ذلك
 الطويل. األجل في المستدام  التنمي  لتمويل والخاص  العام  المصادر من االستفادة على

  
  للمخاااااطر الواعي  اإلنمااااائي  التعاااااون  خالل  من  التكيف  على  القاااادرة  بناااااء  -  رابعا  

 مناخيا  والذكي 

ــائل أ وى   إحدى تمثلت - 40 ــادرة الرســـــــــــ  أن يج  اإلنمائي التعاون  أن  في 2018 عا  منتدى عن  الصـــــــــــ
 وفي بالمناخ. المتعلق   اإلجرا ات مع  أ وى  رواب   إ ام  مع وذكا ، مرون  وأكثر  للمخاطر و يا أكثر يصـــــــــ ح

 األولوي   تعطى (،2021-2018) 2030 لعا  المســــتدام  التنمي   خط  تمويل بشــــأن العا  األمين اســــتراتيجي 
  وتقتضــي بالمناخ. المتعلق   واإلجرا ات التكيف على  والقدرة اإلنمائي، التعاون  بين التآزر  أوجه لتحســين أيضــا

 تجمع  السـياسـات  مجال في  متسـق  ُنُهج ات اع الكوارث  مخاطر من والحد المناخي العمل بين  المتأصـل   الصـل 
  ســـــــــــــــندا  وإطـار ـباريس، واتفـاق أـباـبا، أديس عمـل  وخطـ  ،2030 عـا  خطـ  بتحقيق المتعلقـ  األولوـيات بين
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ــد ــق العمل  حول اإلنمائي التعاون   مجال في  الفاعل  الجهات  وحشـ  البلدان. تقوده ال   األهداف والمحدد  المنسـ
 يلي. فيما العام  االتجاهات وتوجز

 
 الكوارث مخاطر من الحد  

 الدولي التعاون   في كبير تعزيز إلى ســـــــــــــندا   إطار من واو الهدف يدعو العالمي، الصـــــــــــــعيد على - 41
 تتجـاوز ذلـك، ومع الكوارث. مخـاطر من بـالحـد المتعلقـ  الوطنيـ  إجرا اتهـا لـدعم النـاميـ  بـالبلـدان يتعلق فيمـا

 األخيرة البيانات  وأظهرت  (.A/74/248 )انظر  المخاطر من  الحد جهود الكوارث  لمخاطر المتســـــارع  الوتيرة
 في 3,8  ســـــــوى  يمثل لم الكوارث  مخاطر من بالحد يتعلق فيما المقد  الدعم أن اإلنمائي   المســـــــاعدة لجن  من

 له  المخصــــــ  التمويل  معظم وذه  .( 27) 2017 و  2005 عامي بين اإلنمائي  المســــــاعدة مجموع من المائ 
 معالج  مثل المتو ع ، النتائج إلى المســـــــــتندة التدابير أن حين في الفعلي ، النتائج إلى مســـــــــتندة  أنشـــــــــط  إلى

 النظم تعزيز  خالل من التكيف على  القدرة بنا  وك لك الكوارث،  في تســـــــــــــهم التي الكامن   الضـــــــــــــعف مواطن
 الموثو   البيانات ندرة إلى وبالنظر .( 28) التركيز من  أ ل   درا أوليت األهمي ، ال الغ  التحتي  البنى أو  الصــحي 

 وتعميم قياس لتحســـــــين كمنهجي  بشـــــــأنه اللجن   عالم   وضـــــــعت الكوارث، من للحد المقد   المحدد الدعم عن
 الكوارث. من الحد أجل من اإلنمائي التعاون 

 في بما الممارســـات،  أفضـــل وت ادل للكوارث التأه  لتعزيز اإل ليمي الصـــعيد على الكثير ُأنجز و د - 42
  التابع اإلنســــــاني  المســــــاعدة مركز يعمل المثال، ســــــبيل فعلى  الجنوب. بلدان بين فيما التعاون   خالل من ذلك

ــيا شــــــــرق   جنوب أمم  لرابط   مجال في  المشــــــــورة  إســــــــدا  خالل من اإل ليمي التعاون  تعزيز على بنشــــــــا  آســــــ
 على الكوارث  مخاطر من الحد  أجل من المعلومات وت ادل االســــتراتيجي والتعلم ال حوث،  وإجرا  الســــياســــات،

 التأه  لتحســين مشــترك  عمليات  إجرا  على  المنطق  في متزايد تركيز أيضــا وثم  األعضــا . بين  فعال نحو
 األمن انعدا  حاالت  لمعالج   الشـــــــامل  الُنهج وات اع ( 29) المخاطر  إدارة على  القدرات تعزيز  خالل من للكوارث

  .( 30) بالكوارث المرت ط  والصح  والغ ا  المياه مجاالت في

 في البلــدان لــدعم األهميــ  بــالغ أمرا اإلنمــائي التعــاون  مجــال في ونقلهــا التكنولوجيــا تطوير يزال وال - 43
 إلى  طرف من” الم كر اإلن ار نظم فائدة  ال حوث وتظهر الصــــــــــــــمود. على  القدرة وبنا   للمخاطر التصــــــــــــــد 

ــتجاب  وتعزيز  المخاطر من  الحد في بالتكنولوجيا  المدعوم   “طرف ــتخدا  ويمكن للكوارث. االســــ  المرك ات اســــ
  أماكنها. وتحديد وقياســـــــــها الكوارث  مخاطر رصـــــــــد  خالل من للكوارث التأه  دعم  في المأهول  غير  الطيارة

 هوي  وتحديد النقدي  التحويالت إلدارة  الطوارئ  ســــــيا ات  في المغلق   الســــــجالت  ســــــلســــــل  تكنولوجيا وتســــــتخد 
 مجهزة تكون  أن للحكومــات يمكن التكنولوجيــا، مجــال في االبتكــارات من االســــــــــــــتفــادة خالل ومن المواطنين.

__________ 

 (27) OECD, Assessing the Real Cost of Disasters: The Need for Better Evidence – OECD Reviews of Risk 

Management Policies (Paris, 2018). 
 (28) United Nations Office for Disaster Risk Reduction, Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 

2019 (Geneva, 2019). 
 المرجع نفسه. (29) 
 (30) Association of Southeast Asian Nations Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster 

Management, ASEAN Risk Monitor and Disaster Management Review (ARMOR) (Jakarta, 2018). 

https://undocs.org/ar/A/74/248
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 له والتصــــــد  والتأه  المناخ تغير عن الناجم  الكوارث تشــــــكله التي المتعاظم التهديد لتو ع أفضــــــل  بشــــــكل
 القطري . والقدرات السيا ات مع متوائما واستيعابها التكنولوجيات ه ه نشر يكون  أن ويج   .بفعالي 

 
 المناخي العمل  

ــات في المناخ تغير تدابير إدماج إلى  المســـــــتدام  التنمي  أهداف من  2-13 الهدف يدعو - 44  الســـــــياســـــ
 بــالوفــا  المتقــدمــ  البلــدان من األطراف ألف – 13 الغــايــ  ُتلز  حين في الوطنيــ ، والخط  واالســــــــــــــتراتيجيــات

 التعبئ  هدف لبلو  المناخ تغير بشــــــــــــــأن  اإلطاري  المتحدة األمم اتفاقي  إطار  في بها تعهدت التي بااللتزامات
 احتياجات لتلبي   المصـــــــــــــادر جميع من  2020 عا  بحلول ســـــــــــــنويا   دوالر بليون  100   دره لمبلغ المشـــــــــــــترك 

   النامي . البلدان

 وإجرا ات البيئي  لالسـتدام  دعما تقد  التي الرسـمي  اإلنمائي  للمسـاعدة العام  المسـتويات فتئت وما - 45
 وفرنســا، وآيســلندا، ألمانيا، ذلك  في بما الواضــحين، المناصــرين بعض بروز مع تتزايد، المناخ لتغير التصــد 
 والصـناديق المصـارف  خالل من الموارد من كبيرا   درا أيضـا اإلنمائي  المسـاعدة  لجن  أعضـا   ويوجه واليابان.
ــبيل على الرأســــــــمالي  الموارد تجديد عمليات   بيل من  األطراف، المتعددة اإلنمائي   دورا تؤد  التي المثال، ســــــ
 ســـــبيل فعلى .( 31) آثاره من والتخفيف المناخ تغير مع بالتكيف المتعلق  الرئيســـــي  المشـــــاريع تمويل في رئيســـــيا
 المســاهمات من دوالر باليين 8,2 جمع  د للمناخ األخضــر  الصــندوق  كان ،2020  شــ ا /فبراير في المثال،
ــيما وال البيولوجي، التنوع ويشـــــهد .( 32) المؤكدة ــا   لدى متزايدا اهتماما  المحيطات، ســـ  الرغم على  اللجن ، أعضـــ

   .( 33) منخفض   اعدة من عموما بدأ ذلك أن من

 صــــــــــرف إلى األحيان بعض  في يؤد  مما التركيز، بمعظم المناخ تغير آثار من التخفيف  ويحظى - 46
ــايا عن االنت اه ــل   األخرى  األهمي  ال الغ  القضـــــــــــ ــحر. البيئي التلوث مثل بالمناخ، المتصـــــــــــ  يزال وال والتصـــــــــــ

 يقرب ما أن إلى التقارير  آخر وتشـــير تحديا . يشـــكل المناخ تغير مع التكيف  أجل من التمويل على  الحصـــول
 في 5 أن حين  في التخفيف، لجهود  يخصــــــــــــ  المناخ تغير  مواجه   أنشــــــــــــط  تمويل من المائ  في 93 من

ــتمرا االتجاه ه ا  يزال وال .( 34) التكيف في يصــــــ  المتعق   المناخ تغير مواجه   أنشــــــط  تمويل من المائ   مســــ
 دوالر فكـل جـدا. مرتفع التكيف على القـدرة تحســــــــــــــين في االســــــــــــــتثمـار لعـاـئد العـا  المعـدل أن من الرغم على

 و د .( 35) دوالرات وعشـــــر دوالرين بين تراو   صـــــافي   ا تصـــــادي  فوائد إلى يؤد  أن يمكن التكيف  في يســـــتثمر
 ألغرا  المشاريع الدولي  المالي   المؤسسات بها تحدد التي  الكيفي  على تعديالت  إدخال يبرر ما هناك يكون 

   أهليتها. وتقّيم التمويل

__________ 

 (31) OECD, Development Cooperation Report 2019: A Fairer, Greener, Safer Tomorrow (Paris, 2019). 
 .www.greenclimate.fund/about/resource-mobilisation/irmانظر  (32) 
 (33) OECD, Greening Development Cooperation: Lessons from the OECD Development Assistance Committee, 

The Development Dimension Series (Paris, 2019). 
 (34) Barbara Buchner, “Global landscape of climate finance 2019”, November 2019. 
 (35) Global Commission on Adaptation, Adapt Now: A Global Call for Leadership on Climate Resilience (2019) . 

http://www.greenclimate.fund/about/resource-mobilisation/irm


E/2020/10 
 

 

20-03650 15/23 

 

 يفتقر اإلنمائي التعاون  مجال  في الفاعل   الجهات من العديد  يزال  ال المحرز، التقد  من  الرغم وعلى - 47
ــتراتيجيات إلى ــ    والحوافز االســـ ــطته لموا م  المناســـ ــتمرار مع باريس، اتفاق مع  أنشـــ ــتخدا  اســـ ــاعدة  اســـ  المســـ

  .( 36)   األحفور  الو ود على القائم  الطا   مثل بيئيا، الضارة األنشط  لدعم الرسمي  اإلنمائي 

 
 بااريس، واتفااق أبااباا،  أديس عمال وخطاة 2030 عاام خطاة لادع   المتكااملين والعمال التخطيط تحساااااااااين  

  2030-2015 للفترة الكوارث مخاطر من للحد سنداي وإطار

 المســــتدام  للتنمي  الوطني   واالســــتراتيجيات اإلنمائي التعاون  مجال في  الوطني   الســــياســــات تســــاعد - 48
 الســــياســــات تلك  موا م  لتحســــين  آخر  مجال هناك ذلك، ومع الدولي. اإلنمائي التعاون   وتوجيه البلدان إرشــــاد

 وتحقق النتائج؛ تحقق أنها لضـمان الكوارث مخاطر من والحد المناخ  وخط  اسـتراتيجيات مع واالسـتراتيجيات
 مجال في  الفاعل   الجهات بين للتعاون   واضــــــــــح  وفرص  توجيهات وتوفر الوطني ؛ الملكي  وتعزز  االتســــــــــاق؛

 الكوارث. مخاطر من والحد المناخ بشأن العمل أجل من اإلنمائي التعاون 

 مخـاطر من للحـد  وطنـي  اســــــــــــــتراتيجـيات وضــــــــــــــع عن أبلغ  د بـلدا  91 كان  ،2019 أيار/مايو وفي - 49
 أكثر كان  ،2019 أيلول/سـبتمبر وفي  (.A/74/248 )انظر سـندا   إطار من ها  الهدف مع تمشـيا الكوارث،

 من 184) تقري ـا بـاريس اتفـاق  أطراف جميع و ـدمـت وطنيـ . تكيف خط  إعـداد بصــــــــــــــدد نـاميـا   بلـدا   90 من
 على تعمل تصـنيعا، األكثر البلدان ذلك في بما بلدا، 53 وكان وطنيا،  المحددة مسـاهماتها  طرفا( 197  أصـل
  .( 37) األجل طويل  استراتيجيات وضع

 األهداف موا م  وتتيح وطنيا. المحددة  المســــــــاهمات تنفي  أما  كبيرا   تحديا   يشــــــــكل التمويل  يزال وال - 50
 لتوجيه  فرصــ  اإلنمائي التعاون  وممارســات ســياســات مع الكوارث  مخاطر من والحد بالمناخ المتعلق  الوطني 
 مجال في  وطني  سـياسـات بعد كثيرة بلدان تنف  لم ذلك، ومع بوضـو . المحددة األولويات  نحو الالزم  الموارد
 بالحد المتعلق   واالســتراتيجيات واألدوات  التخطي   أطر كانت إذا عما   ليل  معلومات وهناك اإلنمائي، التعاون 

ــياســـــات  في تنعكس بالمناخ المتعلق   واإلجرا ات الكوارث  مخاطر من  اإلنمائي التعاون  مجال في الوطني   الســـ
 المستدام . للتنمي  الوطني  واالستراتيجيات

 للجهـات أيضــــــــــــــا ين غي البلـدان،  و ـدرات الوطنيـ  بـاألولويـات يتعلق فيمـا الـدعم موا مـ  جـانـ  وإلى - 51
 لمعالج  اإلنمائي تعاون لل التقليدي   المجاالت يتجاوز ما إلى التركيز  نطاق توســع أن التنمي  مجال  في الفاعل 

 مخـاطر من للحـد ـبالنســـــــــــــــ   الحـاســــــــــــــمـ  األهمـي  ذات والمحيطـات البيولوجي والتنوع الغـاـبات، مـثل  طـاعـات
  طريقتين الثالثي والتعــاون  الجنوب بلــدان بين فيمــا التعــاون  يزال وال بــالمنــاخ. المتعلقــ  واإلجرا ات الكوارث

  أخرى. مجاالت بين من المائي ، والموارد المتجددة، والطا   الزراع ، مجاالت في االبتكار تبرزان ديناميتين

 مخاطر من والحد المناخ ســـــــياســـــــات موا م  لتحســـــــين اإل ليمي المســـــــتوى  على  حلول تقديم ويمكن - 52
 منطق  في النامي   الصـــــــغيرة الجزري  الدول بعض  وضـــــــعت ،2010 عا  ومن  اإلنمائي. التعاون  مع الكوارث
 الكوارث  مخاطر من بالحد المتعلق   السياسات بين  االتساق لتعزيز  مشترك  وطني   عمل  خط  الهادئ  المحي 

__________ 

 (36) OECD, Aligning Development Co-operation and Climate Action: The Only Way Forward, The 

Development Dimension Series (Paris, 2019). 
 (37) Alister Doyle, The Heat is On: Taking Stock of Global Climate Ambition – NDC Global Outlook Report 

2019 (UNDP and the secretariat of the United Nations Framework Convention on Climate Change, 2019). 

https://undocs.org/ar/A/74/248
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 منطق  في النامي   الصغيرة الجزري  الدول  في  ادة وضع  الخط ، ه ه إلى واستنادا المناخ. تغير مع والتكيف
 على  اإلطار ويســـــــاعد الهادئ.  المحي  منطق   في الصـــــــمود على القادرة للتنمي  تاريخيا  إطارا الهادئ  المحي 

ــمان تعبئ  ــتدا  الكافي الدعم توفير وضـــــــــ  جزر بلدان وأولويات الحتياجات وفقا  المناســـــــــــ   الو ت في والمســـــــــ
 ذاتيا. المحددة الهادئ المحي 

 مجال في  رائدة فاعل   جهات  المحلي  والمجتمعات المدن تصـــــــ ح الكوارث، حدة تزايد  اســـــــتمرار ومع - 53
  تنزانيا جمهوري  الســــال ، دار  في المثال، ســــبيل  فعلى مناخيا. وال كي بالمخاطر المســــترشــــد اإلنمائي التعاون 

ــســـــــــات – اإلنمائي التعاون   مجال  في الشـــــــــركا  تعاون  المتحدة،  الحكومي  غير والمنظمات األكاديمي   المؤســـــــ
ــا  الـدولي، والبـنك لتنزانـيا، األحمر الصــــــــــــــلـي   وجمعـي  والتكنولوجـيا، للعلم التنزانـي  واللجـن  المحلـي ،  وأعضــــــــــــ
 من ماليين 3,5 من يقرب ما غطى المجتمعي  المخاطر لتحديد  النطاق واسـع مشـروع في -  المحلي المجتمع

ــكان ــتندة  لخط  دعما المدين  سـ   تمكين يؤد  أن ويمكن .( 38) الطوارئ   لحاالت للتأه  المتو ع  النتائج إلى مسـ
ــتجي   مبتكرة  إجرا ات اتخاذ  إتاح  إلى اإلنمائي التعاون   خالل من  المحلي  الفاعل   الجهات  يتعلق فيما ومســـــــــــ

 والكوارث. المناخ بتغير

  يلي: ما والتوصيات العمل نقا  وتتضمن - 54

ــات موا م  لتعزيز المزيد تفعل أن عليها، ويج  البلدان، لجميع يمكن )أ(  ــياســ ــات  ســ  وممارســ
 ذلك ويشـــــــمل ســـــــندا .  وإطار باريس اتفاق عن الناشـــــــئ  المالي  وغير المالي   االلتزامات مع اإلنمائي التعاون 

 المـناخ تغير يشــــــــــــــكلهـا التي المتغيرة للتحـدـيات واســــــــــــــتجـاـب  مروـن  أكثر اإلنمـائي التعـاون  يكون  أن ضــــــــــــــمـان
  الكوارث؛ ومخاطر

 من الكوارث مخــاطر من والحــد المنــاخي العمــل بين للجمع المت عــ  الجــديــدة للنهج ين غي )ب( 
 بـلدان بين فيمـا والتعـاون  اإل ليمي اإلنمـائي التعـاون   خالل من ذـلك في بمـا اإلنمـائي، التعـاون   فعـالـي  زـيادة  أجـل

 أوسع؛ نطاق على والعمل االبتكار تلهم أن الثالثي، والتعاون  الجنوب

 نقل لمـناخا تغير عن  الـناجمـ  للكوارث  المـناســــــــــــــ   الو ت في  الفعـال  االســــــــــــــتجـاب   تتطـل  )ج( 
  القدرات؛ بنا  زيادة خالل من ذلك في بما النامي ، البلدان في مال م  أكثر نحو على واستيعابها التكنولوجيا

 الجهات جميع يمكّ ن  ال    المحلي  الصعيد  على االبتكار اإلنمائي التعاون  يعزز أن ين غي )د( 
  الكوارث. مخاطر من والحد المناخي للعمل المحلي  الحلول بنا  من المصلح  صاح  

  
 التنميااة أجاال  من  الوطنيااة  اإلحصااااااااااائيااة  والقاادرات  والنظ   البيااانااات  تعزيز  دع   -  خامسا  

 المستدامة 

  البيـاـنات تعزيز أجـل من والقـدرات االســــــــــــــتثمـار دعم زـيادة يجـ  أـنه إلى 2018 عـا  منتـدى خل  - 55
 واســـتعراضـــها. ورصـــدها وتنفي ها المســـتدام  التنمي  ألهداف التخطي  مجال في للبلدان اإلحصـــائي   والقدرات
 جميع على كافي   بصـــورة تصـــنيفها يمكن  الجودة عالي  بيانات الرك   خلف أحدا يترك ال ال   التقد  ويتطل 

 في  التطورات  آخر تســـــــتعر  الفرع، ه ا  وفي فعال.  نحو على  واســـــــتخدامها البيانات توزيع مع المســـــــتويات،
__________ 

 (38) United Nations Office for Disaster Risk Reduction, Global Assessment Report on Disaster Risk 

Reduction 2019. 



E/2020/10 
 

 

20-03650 17/23 

 

ــتثمار اإلنمائي، التعاون  تعزيز إلى  الرامي  الجهود ــراكات واالسـ ــا ات يتعلق فيما  والشـ  الوطني ، البيانات  بإحصـ
  بشأنها. اإلجرا ات من مزيد اتخاذ يتعين التي المجاالت على الضو  تسلي  مع

ــتوى  يتجاوز ولم - 56 ــاعدة  مســـ ــمي  اإلنمائي  المســـ ــا ات البيانات  مجال  في المقدم  الرســـ  ال الغ   واإلحصـــ
 العـالميـ  تـاون  كيـ  عمـل لخطـ  الكـامـل للتنفيـ  مطلوب هو مـا نصــــــــــــــف 2017 عـا  في دوالر مليون  689

 اإلحصا ات لتطوير  الوطني   االستراتيجيات من 89  إال يمول لم  ،2019 عا  وفي  المستدام . التنمي  لبيانات
 ويعوق  العليا.  الشــــــريح  من  الدخل  المتوســــــط  والبلدان المرتفع  الدخل بلدان في معظمها وكان كامال، تمويال

 المســـتدام ، التنمي  أهداف  تحقيق نحو البلدان  تحرزه ال   التقد  االســـتثمار في والمســـتمر المزمن النق  ه ا
 ـباســــــــــــــتثمـارات األحـيان من كثير  في يرت   البـياـنات مجـال في اإلنمـائي التعـاون  أن من الشــــــــــــــواغـل بعض مع

 .( 39) أوسع نطاق على الوطني  القدرات ببنا  وليس المانح  الجهات

 ألنها  نظرا اإلنمائي، للتعاون   المفضل  اإلحصائي  المجال  هي  واالجتما ي   الديمغرافي   واإلحصا ات - 57
 تعـداد لجول  المـقد  بالدعم جزئـيا وُتدفع  2017 عا  في االلتزامات مجموع من المـائ   في 35 من تـتألف كانت

 2016 عا  في المائ  في  14 من  القطاعات والمتعددة البيئي   لإلحصــا ات المقد  الدعم وتراجع .2020 عا 
 الـنامـي ، الصــــــــــــــغيرة الجزري  بالدول يتعلق فيمـا خاص بوجه هام  آثار مع ،2017 عا  في المـائ  في 8 إلى
  .( 40) كامل بشكل ومنف ة ممول  اإلحصا ات لتطوير وطني  استراتيجي  منها  ليل عدد لدى إال تتوافر ال التي

 المانح   الجهات بين ومن الجنساني .  اإلحصا ات متزايد  نحو على اإلنمائي التعاون  مشاريع وتدعم - 58
ــتهدف الثنائي ، ــا ات المتعلق   االلتزامات من المائ  في  11 اســــ  البيانات 2017 و  2015 عامي بين  باإلحصــــ

ــاني ، ــ   مقارن  الجنســــــــــ ــتكون  .( 41) 2012 و  2010 عامي بين  فق  المائ   في 3 بنســــــــــ  إلى  حاج  هناك وســــــــــ
 تزال ال التي الكبيرة الثغرات إلى ـبالنظر االتجـاه، هـ ا على للحفـا  اإلنمـائي التعـاون  مجـال في أ وى  التزامـات

  .( 42) الجنس نوع حس  المصنف  األهداف مؤشرات تغطي  في  ائم 

ــي، العقد وفي - 59   التقني والدعم  القدرات لتعزيز المانح   الجهات  جان  من كبير دفع هناك كان  الماضــــ
 القيود أن غير ـباإلعـا ـ . المتعلقـ   واإلحصــــــــــــــا ات البيـاـنات مجـال في النـاميـ  البلـدان حكومـات إلى المقـدمين
 المجال. ه ا في مستمرة تحديات تشكل الجودة والعالي  للمقارن  القابل  البيانات توافر في المستمرة

 
 فيها المستخدمة والتكنولوجيا الوطنية اإلحصائية والسلطات المكاتب مهارات تعزيز  •

  عبئا   المســــــتدام  التنمي   أهداف  مؤشــــــرات من مؤشــــــر  200 من ألكثر  إحصــــــائي  بيانات إنتاج يلقي - 60
 بجمع البلدان  معظم يقو  وال  الضــعف. والشــديدة  المنخفضــ   القدرات  ذات البلدان ســيما وال البلدان، على ثقيال  

 رصـــــــد على القو   التركيز أهمي  من  الرغم وعلى .( 43) األهداف  مؤشـــــــرات  نصـــــــف من ألكثر بانتظا  البيانات

__________ 

 (39) Secretariat of the Partnership in Statistics for Development in the 21st Century, “The partner report on 

support to statistics: PRESS 2019”, 2019. 
 المرجع نفسه. (40) 
 المرجع نفسه. (41) 
 (42) Jennifer Ross, ed., Making Every Woman and Girl Count: 2018 Annual Report – Implementation Phase 

(New York, United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, 2019). 
 (43) The Sustainable Development Goals Report 2019 (United Nations publication, Sales No. E.19.I.6). 
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 تحسـين في أصـال صـعوبات تال ي التي  الوطني  اإلحصـائي  النظم يجهد أن يمكن ذلك فإن والنتائج،  األهداف
 .( 44) التقليدي  واإلحصا ات البيانات مصادر

 وتشــكل مشــتركا. تحديا الوطني ودون  الوطني الصــعيدين على مصــنف  بيانات إلى االفتقار ويشــكل - 61
ــغر البيانات ندرة ــد لتحديد كبيرة تحديات  الموجودة البيانات مجموعات في العينات  أحجا  وصـــــــــــ  حال   ورصـــــــــــ

 اإلجمالي ، الوطني  النواتج لتقييم البيانات لجمع التقليدي   األدوات تصــــمَّم ما وكثيرا الرك .  خلف األبعد الناس
 يقل ما كثيرا ذلك، على وعالوة الســكاني . للفئات الشــامل التحليل بســهول  تســتوع  ال   د أســالي  إلى اســتنادا
 دـياتللتحـ  ويمكن الوطنـي .  اإلحصــــــــــــــا ات في وإدراجهم الركـ   خلف ُيتركون  اـل ين  األشــــــــــــــخـاص عـد احتمـال

 عـد   ألوجـه يتعرضــــــــــــــون  الـ ين النـاس تحـديـد إلى الراميـ  المحـاوالت تعوق  أن العمليـ  وكـ لـك الســــــــــــــيـاســــــــــــــيـ 
   .( 45) والتمييز المساواة 

 اســــتجاب  أكثر بطريق   الســــياســــات وضــــع إلى الوطني   اإلحصــــائي   القدرات تعزيز يؤد  أن وين غي - 62
ــموال ــيما وال للجميع، وشـ ــاور بعملي   مدفوع  تكون  عندما سـ ــامل  تشـ ــح دور ومع  شـ ــلطات  واضـ ــائي   للسـ  اإلحصـ

 إنتاج يمكن الدولي ، المعايير مع تمشيا الجودة، العالي   اإلحصائي  البيانات إنتاج تشجيع  خالل ومن الوطني .
 مستدام . بطريق  الضعيف  الفئات عن متحيزة غير معلومات

 بوضــع النو ي   الجيدة البيانات رب  في  الوطني   اإلحصــائي  المكات  به  تضــطلع ال   الدور ويؤد  - 63
ــات ــياســـــ ــرات عن البيانات  وجمع  الســـــ ــتدام  التنمي  أهداف  مؤشـــــ  فاعل   جهات جعلها إلى عنها واإلبال  المســـــ

 األهمي  بالغ أمر وه ا متزايد.  نحو على الدولي للتعاون  موضــوعا وتشــكل مضــمون  موارد إلى تحتاج رئيســي 
  توســــــــــــــع.  حـالـ  في للبـياـنات إيكولوجي نظـا  داخـل الجـدـيدة والتكنولوجـيات هـاراتـبالم يتعلق فيمـا خـاص  بوجـه

ــ كات المنتظم ،  األنشــــــط  تعزز أن يمكن للمعارف مراكز بنا  ذلك ويشــــــمل  منتجي بين والحوار  الخبرا  وشــــ
  ومستخدميها. البيانات

 النظم تتعلم أن يجــ  البيــانــات، مجــال في ومتنوعــ  جــديــدة وأدوات فــاعلــ  جهــات ظهور تزايــد ومع - 64
ــائي  ــخم ، البيانات وتوفر والتكيف. والتحديث االبتكار الوطني   اإلحصــ  الجغرافي  المعلومات ذلك في بما  الضــ

ــا المكاني ، ــد هائل   فرصـــــــ   ويمكن إلدارتها. الالزم  والموارد  المهارات  تتطل  ولكنها البيانات،  في الثغرات  لســـــــ
 منخفض   طرق   توفير والسحابي  المتنقل   والتكنولوجيات  المصادر من كبير بعدد  واالستعان  الر مي ،  للمنصات

  .( 46) 2030 عا   خط  في  نفســــــه  الو ت في  المهمشــــــ   المحلي  المجتمعات  إشــــــراك مع البيانات، لجمع التكلف 
 بصـورة لالسـتفادة  مناسـ    مؤسـسـي  وبيئ   القدرات  في االسـتثمار ويتطل  تحديا أيضـا يشـكل  اسـتخدامها أن غير

 واألدوات. المصادر به ه المرت ط  المخاطر من والتخفيف الفرص من كامل 

 لرب  البيانات علما  مهارات اكتســـــــاب إلى الوطني   اإلحصـــــــائي  النظم جميع في الموظفون  ويحتاج - 65
ــتقاة البيانات من كبيرة كميات ــادر من مسـ ــتندة والخوارزميات وتحليلها. ودمجها مختلف   مصـ  البيانات إلى المسـ

ــتخدم  ــين المسـ ــهم أن يمكن  ابتكارات جميعها هي التنبؤي  والتكنولوجيا  اآلالت وتعلم  الخدمات، تقديم لتحسـ  تسـ

__________ 

 (44) Bern Network, “The Bern Network: a global alliance to strengthen development data – financing more and 

better data to achieve the SDGs”, July 2019. 
 (45) Leaving No One Behind: A UNSDG Operational Guide for UN Country Teams, interim draft, 18 

March 2019. 
 المرجع نفسه. (46) 
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 التحتيـ  البنيـ  تحســــــــــــــين يجـ  الجهود، هـ ه جـانـ  وإلى تقـد . إحراز في المختلفـ  البيـانـات دوائر خاللهـا من
ــائي  المكات   في التكنولوجي  ــادر تدعم ال بحيث الحكوم  أنحا  جميع وفي اإلحصـــــــــــ  اإلداري  البيانات مصـــــــــــ

ــادر من وغيرها ــا ات  الجديدة والتكنولوجيات البيانات مصـ ــا ولكن  فق ،  اإلحصـ ــياســـات وضـــع أيضـ  العام  السـ
  الخدمات. وتقديم الحكومي 

 

 بمصااااااااادر يتعلق  فيما  ذلك في بما  واإلحصاااااااااءات،  بالبيانات يتعلق فيما  المبتكرة  الشاااااااارا ات  إشاااااااارا   
 الجديدة البيانات

 لتمويل بيرن  شــ ك  وتدعو النامي . البلدان لدعم الظهور  في  اإلحصــا ات لتمويل مبتكرة آليات تأخ  - 66
 بيانات تمويل بيانات جودة يكفل المصــــــــلح   صــــــــاح    الجهات متعدد عالمي  تحالف إ ام  إلى التنمي  بيانات

 على التنســــــيق وتحســــــين االســــــتثمارات؛ وتحســــــين  أفضــــــل؛ نحو على  االحتياجات تحديد ذلك  في بما التنمي ،
 إطار  ا ترا   الشــــــــــــــ ك  وتعتز  للبلدان. المقد   والخارجي الوطني المالي الدعم بين والرب  القطر ؛ الصــــــــــــــعيد

 موا م  تحســـــــــــين  أجل من  2020 عا  في للبيانات العالمي المتحدة األمم منتدى في  داعم  وم ادرات تمويلي
 الوطني . اإلحصائي  الخط  مع التمويل استجابات وإدماج

 يتعلق فيما  شـــراكات بنا  بشـــأن األهمي  بالغ  ونواتج دروســـا الجديدة  الم ادرات من كبير عدد ويوّلد - 67
 الشــــــــــــــؤون  إدارة بين ،2019 عـا  في  ُأطلـقت التي ،“اآلن البـياـنات” مـ ادرة وتجمع  واإلحصــــــــــــــا ات. ـبالبـياـنات

 والبنك المسـتدام ، التنمي  حلول وشـ ك  المسـتدام ، التنمي  لبيانات العالمي  والشـراك  واالجتما ي ،  اال تصـادي 
 المتعلق  البيانات تو يت تحســــــن التي القوي   واألدوات لألســــــالي  المســــــتدا  االســــــتخدا  زيادة أجل من الدولي

 وت ــادل القــدرات، ودعم التقني والــدعم والشــــــــــــــراكــ ، التعــاون  خالل من هــاونوعيت  تغطيتهــا ونطــاق بــاألهــداف
 نظـا  إلى تســــــــــــــتـند البـياـنات: على ـ ائمـ  أخرى  مبتكرة شــــــــــــــراكـ  هو العـالمي المتحـدة األمم ومنبر المعلومـات.

 في المحرز التقد   وقياس الرسـمي   اإلحصـا ات تطوير في الدولي التعاون  لدعم  السـحابي   للخدمات إيكولوجي
 العــا  القطــاعين من والموارد البيــانــات مجموعــات من واســــــــــــــعــ  مجموعــ  على بــاالعتمــاد األهــداف، تحقيق

  الكبيرة. العالمي  التكنولوجيا بشركات منها الخاص  ذلك في بما والخاص،

 مختارة بلدان في  اإلحصــائي   الســلطات مع بالشــراك   القدرات، وبنا  للمعارف مراكز إنشــا  أن ويبدو - 68
 في الجنسـاني   اإلحصـا ات  مجال في للتميز العالمي المركز يشـكل المثال، سـبيل  فعلى واعدة. ممارسـ   يشـكل

  بين للمسـاواة   المتحدة األمم وهيئ  المكسـيك، في  والجغرافيا  لإلحصـا  الوطني المعهد بين يجمع منبرا المكسـيك
 المعـارف وت ـادل التعـاون، أجـل من العـالميين والخبرا  للمرأة(، المتحـدة األمم )هيئـ  المرأة  وتمكين الجنســــــــــــــين

ــا ات مجال  في واالبتكار ــاني .  اإلحصـــــ  ت ادل  خالل من  الوطني  الجهود تدعم أن  المراكز له ه ويمكن الجنســـــ
 مجاالت  في  لإلحصــــا ات دور إعطا  إلى والدعوة القطريين؛ الخبرا  وتدري  الممارســــات؛  وأفضــــل المعارف

 وأدوات مصـــــادر باســـــتخدا  يتعلق فيما ذلك في بما المنهجيات،  في واالبتكار العام ؛ الســـــياســـــات من محددة
 البلدان. أولويات تدعم التي الجديدة، البيانات

 أحد يتمثل أن ين غي  أفضـــــــــل، بيانات على  الحصـــــــــول  أجل من االبتكاري   الشـــــــــراكات نطاق وعلى - 69
  ويمكن وتحليلها. البيانات جمع في المســـــــتهدفين للمســـــــتفيدين  المجدي   المشـــــــارك  ضـــــــمان في  الهام  الم ادئ

ــاح   المتعددة  للجهات  مجاالت فتح  طريق عن ب لك القيا  ــلح   صــــــ  التي  والرابطات  المنظمات وإدماج  المصــــــ
 والش اب  األطفال وتجارب  منظورات  إدراج وين غي الرك .  خلف يتركوا أن  لخطر المعرضين  األشخاص تمثل

 وتحليلها. البيانات لجمع التشاركي  العملي  ه ه في
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  يلي: ما والتوصيات العمل نقا  وتتضمن - 70

 عـا   خطـ  بشــــــــــــــأن تقـد   إحراز يواجـه اـل   ـبالبـياـنات المتعلق للتحـد  التصــــــــــــــد  يتطـل  )أ( 
 المـالي واـلدعم  الـقدرات تعزيز في كبيرة دفعـ  ســـــــــــــــندا   وإطـار ـباريس واتـفاق أـباـبا، أديس عمـل  وخطـ  ،2030
  النامي ؛ للبلدان المقد 

 اإلحصـــــــائي  النظم وتحديث تعزيز على أنواعه بجميع اإلنمائي التعاون  يســـــــاعد أن ين غي )ب( 
 الثغرات لســد ذلك في بما الوطني ، اإلحصــائي   والخط  المتغيرة  القطري   االحتياجات مع يتماشــى بما الوطني 
  التقليدي ؛ البيانات نو ي  في الحرج 

 ممكن  زيادة  أ صــى تحقيق في  الوطني  اإلحصــائي   النظم يدعم أن اإلنمائي للتعاون  يمكن )ج( 
   للبيانات؛ متغير إيكولوجي ونظا    الجديدة التكنولوجيات تتيحها التي الفرص في

 فيما االبتكاري   الشـــــراكات نطاق وتوســـــيع عر  على اإلنمائي التعاون  يســـــاعد أن ين غي )د( 
 أفضـــل وت ادل التقني ، المســــاعدة تيســــر التي االمتياز،  مراكز  بيل من بســــبل  واإلحصــــا ات، بالبيانات يتعلق

 الثالثي. والتعاون  الجنوب بلدان بين فيما والتعاون  الممارسات،

  
 واالستعراض  والرصد  التشاور  خالل   من  النتائج   وتحقيق   الثقة  تعزيز  -  سادسا  

 في االبتكــار رو  تنميــ  إلى اإلنمــائي التعــاون  مجــال في الفــاعلــ  الجهــات 2018 عــا  منتــدى دعــا - 71
ــائل” ــأنها تركيزا أكثر إجرا ات واتخاذ “المشــــارك   وســ ــتدام . التنمي  أجل من بشــ  مختلف تمكين ويســــاعد المســ

 في مجـدي   رةبصــــــــــــــو  المشــــــــــــــارك  من  الخـاص، والقطـاع المـدني المجتمع إلى البرلمـانات من  الـفاعـل ،  الجهـات
 المســـــــــــتدام  التنمي  عمليات في الجماعيتين والثق  القدرة تعزيز على  الصـــــــــــل   ذات والجهود اإلنمائي التعاون 
 ييســـــر مما تأثيره، وتقييم  واســـــتعراضـــــه اإلنمائي التعاون   رصـــــد ذلك ويشـــــمل المســـــتويات. جميع على الوطني 

 المســــتدام  التنمي   في اإلنمائي للتعاون   المحددة المســــاهمات تحديد على ويســــاعد عموما والمســــا ل  الشــــفافي 
  المطاف. نهاي  في وتعزيزها

 
 وشفاف هادف نحو على المصلحة صاحبة الجهات مع واالستعراض القدرات وبناء التشاور  

 المســـــتدام ، التنمي  تواجه التي المتغيرة والتحديات اإلنمائي للتعاون  المتنافســـــ  الضـــــرورات  ظل في - 72
 المسـتدام  التنمي   في المحرز التقد  تنفي   في التنمي  في  الشـريك   الجهات جميع  إشـراك  الحكومات على يتعين

 زيادة إلى وركودها والمســـــا ل   الشـــــفافي  مســـــتويات انخفا  يؤد  أن ويمكن ومتابعته.  واســـــتعراضـــــه الوطني 
 نظر  وجهات  فإدماج المســـــتدام . التنمي   آفاق يضـــــعف أن  الو ت، مرور ومع اإلنمائي، التعاون  في التشـــــكك
 2030 عا   لخط  األوســع الجمهور  لدى الملكي  يبني ال الهادفين  واالســتعرا  بالتشــاور يتعلق فيما أســاســي 
  الفاعل . الجهات مختلف بخبرات باالسترشاد أفضل نواتج تحقيق على ويشجع الثق  أيضا يعزز بل فحس ،

 مـثل المســـــــــــــــتدام ، للتنمـي  القوي  المحركات اإلنمـائي التعـاون  مجـال في  الـفاعـل   الجهـات وتســــــــــــــت عـد - 73
 الشـــــ اب  ويشـــــكل بها.  تضـــــر بطريق  وأنشـــــطتها ورصـــــدها  مشـــــاوراتها من والمهاجرين،  الســـــن وك ار  الشـــــ اب
ــي  مجموع  ــون  وهم رئيســــ ــ  أهمي  يكتســــ ــكان عدد يتزايد التي النامي  البلدان  في  خاصــــ ــريح  ه ه ســــ  فيها  الشــــ

 )لجميع السـكان مجموع يتزايد حيث نموا ، البلدان  أ ل في الممكن  مسـاهماتهم في النظر وين غي بالغ ؛  بسـرع 
ــكان عدد تزايد  ســــــرع  مرة  2,5 تبلغ بســــــرع  مجتمع ( البلدان تلك ــاعف أن المتو ع ومن العالم  بقي  ســــ  يتضــــ
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  يترت  ما مع الســـــــن، ك ار عدد يتزايد  أخرى، مناطق  وفي .2050 عا  بحلول نســـــــم  بليون  1,9 إلى عددهم
 األخيرة المرتفع  المســــــتويات أيضــــــا وتظهر والمجتمعات.  اال تصــــــادات بهيكل  يتعلق فيما آثار من ذلك على

 االهتما  من مزيد إيال  إلى الحاج  - 2019 عا  في  شـــــــخ  مليون   272 بـــــــــــــــــــــ  يقدر ما - الدولي   للهجرة
  المستدام . التنمي  جهود إطار في و دراتهم المهاجرين الحتياجات

 األهمي  بالغ بدور  والر اب ،  المسا ل   ضمان  في  هام   فاعل   جهات باعت ارهم البرلمانيون،  ويضطلع - 74
ــاملـ  النهج دعم في  ومع اإلنمـائي. التعـاون  إزا  ـبأكملـه والمجتمع ـبأكملهـا الحكومـ  انخرا  على القـائمـ  الشــــــــــــ

 البلدان من المائ   في 39 في  إال تنفي ها   بل رســميا اإلنمائي التعاون   ســياســات البرلمانات تســتعر  لم ذلك،
 عن مرحلي  تقارير تقد  التي البلدان عدد في  2018 عا  من  انخفا  وهناك  الســـــــــــياســـــــــــات، تلك لديها التي

   البرلمانات. إلى اإلنمائي التعاون  سياسات

ــاريع تكون  أن وين غي - 75 ــرك التي اإلنمائي التعاون  مشــــــــ ــموال أكثر  الخاص القطاع تشــــــــ  لمنظورات شــــــــ
ــاح   الوطني   الجهات ــلح   صــ ــمان  المصــ ــتدام . التنمي  نواتج تحقيق لضــ ــأن  مختلف  تحديات وتظهر المســ  بشــ
 العام ؛ الموارد اســتخدا  بشــأن  ضــمانات  وجود عد  التحديات ه ه وتشــمل للجميع. الشــاملين والرصــد التشــاور

ــ ، والنواتج للنتائج المولى االهتما  كفاي  د وع ــيما وال الملموســـــــــ ــالح ســـــــــ  و ل  الرك ؛ عن األبعد الناس لصـــــــــ
  اإلنمائي للتعاون  مشـروعا  919 لـــــــــــــــ  أجر   السـتعرا  ووفقا  الصـل . ذات المشـاريع وتقييم والمسـا ل  الشـفافي 
ــل ــوى  يشـــرك لم  الخاص، بالقطاع المتصـ  ذلك من  أ ل عددا إن بل  الوطني ، الحكومات منها المائ   في 13 سـ

ــرك ــاح    أخرى  جهات أشـ ــلح .  صـ ــ   في إال توجد يكن ولم  مصـ ــغيرة حصـ  من المائ ( في 5 على تزيد )ال صـ
 الخدمات، نق  من تعاني التي أو النائي  أو الريفي  الموا ع إلى صـــــــريح   إشـــــــارات  ُدرســـــــت التي المشـــــــاريع

  .( 47) النسا  إفادة في أو المنخفض الدخل ذو   أو الفقرا  السكان استهداف في المتمثل  األهداف إلى أو

 الحكومات، بين الثق  تعزز أن للمســــــــــــــا ل  الفاعل  الجهات ُتخضــــــــــــــع التي الوطني  لآلليات ويمكن - 76
ــتفيدين المحلي ، الفاعل   والجهات   التعاون  لمنتديات يمكن الصـــــــــــدد، ه ا وفي التنمي .  في وشـــــــــــركائها والمســـــــــ
 التعلم في  والمشـــــارك  المحرز التقد   واســـــتعرا  المســـــائل  لمنا شـــــ  للشـــــركا  منبرا توفر أن الوطني اإلنمائي
ــائي   الدراســـ  من بيانات  وتظهر المت ادل. ــتقصـ  البلدان من المجيبين  نصـــف من يقرب ما أن  2020 لعا  االسـ

 الفعالي   متوســــــــط   أو للغاي   فعال  المنتديات أن يرون  منهم المائ  في  82 و مماثل ، منتديات ينظمون  النامي 
 الشريك . الجهات بين الثق  بنا  على تساعد أن يمكن أنها على أغلبي  موافق  مع منها، الغر  تحقيق في

 حقيقي  فرصــــــــــــــا توفر وأن الكـفاي   فـيه بمـا للجميع  شــــــــــــــامـل  تكون  أن إلى تحـتاج المنـتديات أن غير - 77
 لجهات كان المنتديات ه ه من العديد أن التجرب  وتظهر فعال . تكون  لكي النتائج ورصــد والشــفافي   للمســا ل 

 الجهات من ضـيق   مجموع  الوا ع في يضـم كان ما كثيرا   ولكنه النظري ، الناحي  من  مصـلح   صـاح   متعددة
 بصـــــورة الدولي الصـــــعيد على اإلنمائي التعاون  في الشـــــريك  والجهات الحكومات هي -  المصـــــلح   صـــــاح  

ــي ،  مجال في  الفاعل  للجهات المتزايد التنوع إلى وبالنظر .( 48) الفاعل   للجهات الكامل  الطيف من بدال   رئيســــــــــ

__________ 

 (47) Global Partnership for Effective Development Cooperation, “Effective private sector engagement 

cooperation through development cooperation”, Issues Paper: Background for Consultations, 2019. 
 (48) United Nations, Department of Economic and Social Affairs, “DCF survey findings report: national mutual 

accountability and transparency in development cooperation”, May 2018. 
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 المنتديات عمل في  المصــــــــلح   صــــــــاح    األخرى   الجهات مشــــــــارك  تعزيز إلى  الحاج  فإن اإلنمائي، التعاون 
  اإلنمائي. التعاون  في الشريك  للجهات أولوي  ذا مجاال   تكون  أن يمكن

 األهداف واســتخدا   األهداف. تحقيق في المحرز التقد   الســتعرا   كمنصــ  أيضــا المنتديات وتعمل - 78
ــياســــات  إطار في ــاســــي  الوطني  اإلنمائي التعاون   ســ  بصــــورة تنفي ها في المحرز التقد  واســــتعرا  لرصــــد  أســ

 واسـتعرا   رصـد يتأثر أن  أيضـا ويمكن الصـدد. ه ا في  به يضـطلعون  ها  دور  المصـلح   وألصـحاب  فعال ،
ــمول  فعالي  بدرج  المحرز التقد  ــات من العديد  يزال وال اإلنمائي. التعاون  معلومات نظم  وشــ ــياســ  الوطني   الســ

ــل  ذات والمنتديات اإلنمائي التعاون   مجال في  وإلى الحكومي   الوزارات أدا  على  األول المقا   في يركز  الصــــــــ
ــا اإلنمـائي التعـاون  مجـال في األخرى  الفـاعـل  الجهـات أدا  على بكثير  أ ـل درجـ   وبـنا  األهـداف. إلى قـياســــــــــــ
 صــغير لعدد  األهداف من  صــغيرة مجموع  على اإلنمائي التعاون  معلومات نظم تقتصــر أن يمكن ذلك، على
  التعــاون  مجــال في الفــاعلــ  الجهــات في المتزايــدة الــدينــاميــ  يــدعم أو يعكس ال مــا وهو الفــاعلــ ، الجهــات من

  وأنشطتها. اإلنمائي

 
 المستويات جميع على والتعل  اإلنمائي التعاون  تقيي  لتعزيز للجميع شاملة فرص إتاحة  

ــ ح - 79 ــات تصـــــ ــتعراضـــــ ــتعرا   هام  أداة   الطو ي  الوطني   االســـــ ــأن المحرز التقد  الســـــ  عا   خط  بشـــــ
  بالتنمي  المعني المســتوى  الرفيع الســياســي المنتدى في اســتعراضــاتها بلدا    142  د   ،2016 عا  ومن  .2030

 كانت جميعها، يكن لم إن البلدان، من للعديد  األســاســي  التحديات بعض أن  االســتعراضــات وتبين المســتدام .
 وله ا البيانات. تصنيف وك لك اإلنمائي، التعاون  ذلك  في بما التنفي ، وسائل عن واإلبال   األدل    ل  تتضمن

 الجهات بين  بالمشــاورات االســترشــاد  يج  بأنه االســتقصــائي   دراســته في  2018 عا  منتدى أوصــى الغر ،
ــاح   المتعددة ــلح  صــــ ــات عن الناتج  والتقييمات  المصــــ ــائي   الدراســــ ــتقصــــ  إعداد في البلدان تقودها التي االســــ
ــات ومتابع  ــتعراضــــــ ــراك   وأظهرت  الطو ي .  الوطني   االســــــ  في الفعال اإلنمائي التعاون  أجل من العالمي   الشــــــ

ــد تقرير ــتفيدة البلدان  نصــــف حوالي أن أعدته ال   الرصــ ــمول  البرامج من المســ ــ   المشــ ــائي   بالدراســ ــتقصــ  االســ
  استعراضاتها. في بها لالسترشاد الفعال اإلنمائي للتعاون  المت ادل  التقييمات تستخد 

  ويمكن .2021 عا  في  الدوح ، في نموا   البلدان  أل ل الوزار   لمؤتمرل  الخامســـــــــــــ   الدورة وســـــــــــــتعقد - 80
 للتصــد  تحضــيري  أعمال من  به يتصــل وما المؤتمر  تســتخد  أن اإلنمائي التعاون  مجال في الفاعل   للجهات

  تعتر  التي  الشـــــــــديدة الهيكلي  العوائق ذلك في بما نموا ، البلدان  أ ل  تواجه التي  والناشـــــــــئ  القائم  للتحديات
ــبيل ــتدام ؛ التنمي  سـ ــديد والضـــعف المسـ ــادي  الصـــدمات  مواجه  في الشـ ــتويات وانخفا  والبيئي ؛  اال تصـ  مسـ
 الموضــو ي   االســتعراضــات تدمج تحضــيري  عملي  إلى واســتنادا   الســريع. الســكاني والنمو ال شــر    المال  رأس

 جديد  عمل ببرنامج المؤتمر سيختتم  المصلح ،  صاح    الجهات جميع تشمل التي  والعالمي  واإل ليمي   القطري 
  المستدام . التنمي  أهداف أجل من العمل عقد مع يتزامن نموا ، البلدان أ ل لصالح سنوات 10 مدته

 أن غير الدولي. اإلنمائي للتعاون   صــعوب  أكثر مشــهد  تشــكيل في  الصــع  العالمي الســياق ويســهم - 81
  تكييف مع الرئيسـي ، معاييرها ب عض  مسـتمرا التزاما تبد  اإلنمائي التعاون   مجال في  الفاعل  الجهات  مختلف

 باريس واتفاق أبابا، أديس عمل  وخط   ،2030 عا   خط  من كل في نتائج لتحقيق  والممارســـــات  الســـــياســـــات
  لتكثيف فيها يمكن التي الرئيســــــي   المجاالت ويحدد العام   االتجاهات ه ه التقرير ه ا ويبرز ســــــندا .  وإطار
  للتعاون  يمكن  حيث المســــتدام ، التنمي  تحقيق نحو تقد  بإحراز  يســــرع أن اإلنمائي التعاون  مجال  في الجهود

 األمم منبر بوصــــــــــــــفــه الفريــد بــدوره المنتــدى ويحتفظ العمــل. عقــد في للقواعــد تغيير عــامــل يكون  أن اإلنمــائي
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ــتعرا   إلجرا  العالمي المتحدة ــامل ومتوازن  األدل  على  ائم  اســ  وللتقد  الحديث ، االتجاهات له ه للجميع  وشــ
 عا  في المنحى عملي   دورة وســــــتتيح وتأثيرها. الدولي اإلنمائي التعاون   مجال في الناشــــــئ   والمســــــائل المحرز
 الفاعل  الجهات لجميع  الناجح  واالبتكارات الممارســـــــات  أفضـــــــل وتحديد  األفق الســـــــتكشـــــــاف  فرصـــــــ   2020

 الرك . خلف أحد ترك عد  لضمان بها والنهو  المصلح  ح  صا والجهات

 يلي: ما والتوصيات العمل نقا  وتتضمن - 82

 جميع مع  واســــــتعراضــــــه ورصــــــده اإلنمائي التعاون  بشــــــأن التشــــــاور تعزيز يؤد  أن يمكن )أ( 
 التنمي  بأولويات يتعلق فيما المقد  الدعم بشــــأن والمســــا ل  الشــــفافي  تحســــين إلى المصــــلح   صــــاح    الجهات

 النتائج؛ استدام  وتعزيز الثق  وبنا  للبلدان، المستدام 

 ذلك  في بما المدني، والمجتمع البرلمانيين مثل الرئيســـــــــي ، الفاعل   الجهات  إشـــــــــراك يتعين )ب( 
  ومنهجي ؛ مجدي  بصورة أخرى، وجهات المحلي  والحكومات والش اب، النسا  تقودها التي المنظمات

 الخاص  القطاع مشــــــارك  بشــــــأن بالتشــــــاور يتعلق فيما  المســــــا ل  من مزيد إلى  حاج  ثم  )ج( 
  المستدام ؛ بالتنمي  وتنهض الفقر على القضا  مساهماته تعزز أن لضمان واستعراضها ورصدها

 المشــارك  إلى باالســتناد الوطني ، اإلنمائي التعاون  منتديات إلى المقد  الدعم تعزيز يمكن )د( 
 لرصــــــــد القوي  والمعلومات البيانات نظم وك لك المعاصــــــــر، اإلنمائي التعاون  وا ع  بد   تعكس التي الشــــــــامل 

  ومنا شته؛ المحرز التقد 

 التزاماتها لتعزيز اإلنمائي التعاون   مجال في الفاعل   للجهات  فرصــــ  الوزار   المؤتمر يتيح )ه( 
  االبتكاري   والشــــــــراكات  واألنشــــــــط   الطرائق خالل من ذلك في بما الرك ،  خلف األبعد  الناس إلى بالوصــــــــول

 نموا ؛ البلدان أل ل دعما  

 في الفاعل   للجهات المتزايد التنوع بين الجمع في به  يضـطلع رئيسـي دور للمنتدى سـيكون  (و) 
 الفرص. الغتنا  ويتأه  التحديات اعت اره في يضع وهو مستقبلي، مسار ورسم اإلنمائي التعاون  مجال

 


