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المنتدى السييسا ييي ال اسم المسييتعى الم ني
بالتنمسة المستدامة ،الذي يُ قد تحت رعاية
المجلس االقتصادي واالجتماعي

 18-9متوز/يوليه ٢٠18

معجز وقائم االجتماع ال اسم المستعى السادس لمنتدى الت اون اإلنمائي الذي
يُ قد م ة كل نتسن
مذك ة من األمانة ال امة
حددت اجلمعية العامة يف قرارها  ٢9٠/67طريقة انعقاد املنتدى السياسي الرفيع املستوي املعين
بالتنمية املســتدامة طاطارا التنميمي ططت أن تأخذ اجتماعات املنتدى الســياســي الرفيع املســتوى أعمال
منتدى التعاطن اإلمنائي يف االعت ار .ططفقا لذلك القرار ،تقدم األمانة العامة طيه اىل املنتدى الس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــي
الرفيع املس ـ ـ ـ ــتوى ،الذي يععقد ا رعاية ااتي االقتت ـ ـ ـ ــادي طاالجتماعي ،موجزا لوقائع االجتماع الرفيع
املســتوى الســادى ملنتدى التعاطن اإلمنائي الذي يععقد مرة ني ،ســنت  ،نيما أعدا رئيي ااتي .طقد انعقد
االجتماع يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك يومي  ٢1ط  ٢٢أيار/مايو  ٢٠18حول موضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع ”الدطر
االسرتاتيجي لتتعاطن اإلمنائي يف اقيق خطة عام  :٢٠3٠بناء جمتمعات مستدامة طقادرة عتى التمود“.
طصدرت عنه رسائ ،رئيسيه طتوجيهات سياساتية حمددة لينمر فيها املنتدى السياسي الرفيع املستوي املعين
بالتنمية املسـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة طمنتدى ااتي االقتتـ ـ ـ ـ ـ ــادي طاالجتماعي املعين تابعة متوي ،التنمية ،طنيذلك ل ائدة
اجلهات املقررة لتسياسات طاجلهات املمارسة.

)18-09959 (A

280618

**1809959

030718

E/2018/73

أوال  -مقدمة
 - 1عقد ااتي االقتت ــادي طاالجتماعي االجتماع الرفيع املس ــتوى الس ــادى ملنتدى التعاطن اإلمنائي
الذي يعقد مرة ني ،س ـ ـ ــنت يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك يومي  ٢1ط  ٢٢أيار/مايو  .٢٠18طض ـ ـ ــم
االجتماع أنيثر من  3٠٠من ني ار اجلهات املمثتة طاجلهات املمثتة الرفيعة املسـ ـ ــتوي لتحاومات طاجلهات
ص ــاح ة املت ــتحة الس ــتعرا االتاهات طالتقدم اارز طالقش ــايا النات ــنة يف جمال التعاطن اإلمنائي الدطيل.
طت ـ ـ ـ ــارني حاومات من يع املناطق يف مناقا ـ ـ ـ ــات عمتية املنحى مع خجملاء مرموق طمنممات ااتمع
املدين طحاومات حمتية طبرملاني طمنممات خريية طمنممات دطلية طمتارف امنائية طالقطاع اخلاص.
 - ٢طنيان هلذا االجتماع هدفان( :أ) تقييم التقدم اارز يف تاييف التعاطن اإلمنائي مع خطة التنمية
املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة لعام  ٢٠3٠طخطة عم ،أديي أبابا لتموي ،التنمية؛ (ب) طاديد اإلجراءات الالزمة لا الة
اسهام التعاطن اإلمنائي اسهاما فعاال يف بناء جمتمعات مستدامة طقادرة عتى التمود.
 - 3طص ــدرت عن االجتماع رس ــائ ،رئيس ــية طتوجيهات س ــياس ــاتية حمددة با ــأن الدطر االسـ ـرتاتيجي
لتتعاطن اإلمنائي يف اقيق خطة عام  ٢٠3٠لينمر فيها املنتدى الس ـ ــياس ـ ــي الرفيع املس ـ ــتوي املعين بالتنمية
املس ـ ـ ـ ـ ــتدامة طمنتدى ااتي االقتت ـ ـ ـ ـ ــادي طاالجتماعي املعين تابعة متوي ،التنمية ،طنيذلك ل ائدة اجلهات
املقررة لتسياسات طاجلهات املمارسة .طيعسرتتد أيشا بال حوث طاملناقاات املتتتة نتدى التعاطن اإلمنائي
يف متابعة االس ــتعرا الا ــام ،الذي عأرى ني ،أربع س ــنوات لس ــياس ــة األنا ــطة التن يذية ال تش ــطتع ا
منمومة األمم املتحدة من أج ،التنمية طالعمتية اجلارية إلعادة تنميم منمومة األمم املتحدة اإلمنائية.
 - ٤طاســتند االجتماع اىل عمتيه اشـريية طاســعة النطا مداا ســنتان ات القيام بأعمال اتيتية طأناــطة
توعيــة طعقــد منــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ،ــا يف كلــك نــدطة رفيعــة املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى عقــدت يف األرجنت يف عــام  ٢٠17طغريهــا
من االجتماعات اخلاصــة األخرى ط املناسـ ات اجلان ية طحتقات العم ،،فشــال عن عمتية الدراســة االســتقتــائية
ال أجراها منتدى التعاطن اإلمنائي باأن احلالة الراهنة فيما يتعتق ب عالية التعاطن اإلمنائي الدطيل.
 - ٥طمهـد تقرير األم العـام عن اتـاهـات التعـاطن اإلمنـائي الـدطيل طالتقـدم اارز فيـه ()E/2018/55
الس ـ ـ ـ ـ ي ،لتمناقاـ ـ ـ ــات طحدد مسـ ـ ـ ــارها .طأقن ال تدان من يع املناطق عتى التقرير لتناطله أهم املسـ ـ ـ ــائ،
بطريقة متوازنة طبناءة لتغاية.
 - 6طت ــددت األطراف املا ــارنية عتى الدطر الذي ؤان أن يعديه التعاطن اإلمنائي يف املس ــاعدة عتى
عاي مسـ ـ ــار االتاهات السـ ـ ــت ية املتعتقة بانعدام املسـ ـ ــاطاة طالنزاع طتغري املناخ طتتـ ـ ــاعد التطرف العنيف
طالنزعة الاــع وية .طبالرغم من التقدم اارز طبعال االتاهات اإلأابية املســجتة ،ف ن بعال املســائ ،اهلامة
املدرجة عتى جدطل أعمال التعاطن اإلمنائي مل تعاجل بعد .طقد ان ثق عن املنتدى رس ـ ـ ــالة طاحدة ت ـ ـ ــامتة
طت ـ ـ ـ ـ ــديدة الوض ـ ـ ـ ـ ــو  :ان الوفاء باملوعد النهائي لتن يذ خطة عام  ٢٠3٠طبالتوقعات ااددة فيها يتطتب
أن يتغري التعاطن اإلمنائي باا ،أنيثر جذرية طبوترية متسارعة لتغاية.
 - 7طأنيدت ال تدان طاجلهات صاح ة املتتحة من يع املناطق من جديد بقوة عتى استمرار احلاجة
اىل ال شاء املميز الذي يوفرا منتدى التعاطن اإلمنائي طحددت اااالت ال اتاج اىل مزيد من العم.،
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الرسائ ،الرئيسية
’ ‘1أب أن يتغري التعاطن اإلمنائي بت ـ ـ ـ ـ ـ ــورة أنيثر جذرية طبوترية متس ـ ـ ـ ـ ـ ــارعة لتغاية من أج،
الوفاء باملوعد النهائي لتن يذ خطة عام  ٢٠3٠طبالتوقعات ااددة فيها .طيتطتب الوضــع عتى السـواء
قيادة جرينة طت ـ ـ ـ ـ ــامتة لتجميع طاجراءات حس ـ ـ ـ ـ ــنة التوقي من جانب اجلهات املقررة لتس ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ــات
طاجلهات املمارس ـ ـ ـ ـ ــة عتى يع املس ـ ـ ـ ـ ــتويات ،طكلك باالعتماد عتى أحدث األفاار طاألدلة طال حوث
من يع أحناء العامل.
’ ‘٢ين غي أن يسهم التعاطن اإلمنائي بدرجة أنيجمل يف ترنييز السياسات طاإلجراءات حقا عتى
من هم أت ــد ت ا عن الرنيب عتى سـ ـ ي ،األطلوية .طأب أن يعزز التعاطن اإلمنائي س ــياس ــة الا ــمول
طأن يتــب ترنييزا تــامال عتى املســاطاة ب اجلنسـ طمتا النســاء طال تيات طادماج الاـ اب طال نات
املهماة األخرى.
’ ‘3يف س ـ ـ ــيا اإلت ـ ـ ــارة اىل أن هدف ت ـ ـ ــي  ٠.7يف املائة من الدخ ،القومي اإل ايل
لتمسـ ـ ـ ــاعدة اإلمنائية الرفية ال يا ي إلحداث التغيري الالزم لت تدان طالسـ ـ ـ ــاان األتـ ـ ـ ــد فقرا طضـ ـ ـ ــع ا
طاعادة تأنييد كلك ،أب ا اك خطوات حمددة لتحقيق ما يتي( :أ) ضمان الوفاء بالتزامات املساعدة
اإلمنائية الرفية؛ (ب) طتقدمي املزيد من املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة اإلمنائية الرفية اىل أق ،ال تدان منوا طال تدان ال
تواجه أطضـ ــاعا خاصـ ــة؛ (ج) طتعزيز فعالية تـ ــي املسـ ــاعدة اإلمنائية الرفية طاسـ ــت دامها .طين غي
القيام بذلك دطمنا مزيد من التأخري.
’ ‘٤أـب أن يت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ التعـاطن اإلمنـائي أنيثر طعيـا بـامل ـاطر طمراعـاة حلـاالت النزاع طادرانيـا
ألمهية القدرة عتى التايف ،تربطه صـ ـ ـ ــالت أطقق بالعم ،املناخي؛ فالنها القتـ ـ ـ ــرية األج ،طاالنعزالية
لن تدي ن عا.
’ ‘٥ين غي أن يعدي التعاطن اإلمنائي اىل تنمية رط االبتاار يف طس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائ ،املا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارنية طا اك
اجراءات أنيثر ترنييزا با ـ ـ ـ ــأ ا نيي يتس ـ ـ ـ ــش لتناى املا ـ ـ ـ ــارنية بت ـ ـ ـ ــورة جمدية يف عمتيات التنمية طاجلهود
األخرى ال ال ترمي اىل تعزيز القدرات فحسب ،ب ،ادف أيشا اىل تعزيز الثقة يف املعسسات العامة.
’ ‘6ين غي أن يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعد التعاطن اإلمنائي عتى اغتنام ال رص ال تتيحها الرقمنة ،يف جماالت
تاـ ـ ـ ــم ،تع نة املوارد ااتية طبناء القدرات اإلحتـ ـ ـ ــائية الوطنية ،مع مراعاة امل اطر طاحلرص عتى عدم
ت اقم ال جوة الرقمية.
’ ‘7ين غي اعطاء األطلوية لوضــع ســياســات ططنية لتتعاطن اإلمنائي نيجزء من اصــال القطاع
العام طاقيق االتسا مع خطة عام  ٢٠3٠طخطة عم ،أديي أبابا .طت األدلة أن هذا السياسات
ؤان أن تاون أدطات قويــة لتحتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول عتى نتــائا أفش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،من التعــاطن اإلمنــائي طاالرتقــاء بنوعيــة
الارانيات رطر الوق .
’ ‘8ين غي لتجهات صـ ــاح ة املتـ ــتحة يف الا ـ ـرانيات ب القطاع العام طاخلاص أن تعتمد
عتى م ادئ الاــمول طالا ـ افية ،طنيذلك عتى القدرات طاخلطم طعمتيات الت ادل القائمة ،مع اإلقرار
بأن فعالية هذا الارانيات طأقرها حيددمها السيا  .طيتع عتى طجه اإلحلا التعجي ،بالعم ،التحتيتي
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طحوار الس ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ــات با ـ ـ ـ ـ ــأن التموي ،امل تتم الذي يتمات ـ ـ ـ ـ ــى مع األطلويات القطرية طحيقق التنمية
املستدامة دطن تقويال املااسب ااققة يف اجلودة طال عالية.
’ ‘9ين غي ملعمتر األمم املتحدة الرفيع املستوى املعين بالتعاطن فيما ب بتدان اجلنوب ،ناس ة
الذنيرى األربع العتماد خطة عم ،بويني آيرى لتاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجيع طتن يذ التعاطن التقين فيما ب ال تدان
النــاميــة ،أن يعنيــد من جــديــد م ــادئ التعــاطن ب بتــدان اجلنوب ،طأن يعزز ترنييزا االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجي طأن
يستغ ،الدينامية طاالبتاارات احلالية من أج ،الرتطيا لوضع خطة عم ،حمددة جلميع اجلهات صاح ة
املتتحة .طأب أن يسهم منتدى التعاطن اإلمنائي يف كلك املسعى بوص ه حم ال فريدا طموقوقا لت ادل
املعرفة طالنهو باحلوار العاملي باـ ـ ــأن السـ ـ ــياسـ ـ ــات املتعتقة بالتعاطن فيما ب بتدان اجلنوب طالتعاطن
الثالقي.
’ ‘1٠أب تعزيز الدعم املقدم ل ناء قدرات احلاومات طاجلهات ال اعتة األخرى اىل حد بعيد
يف جمال رصد طاستعرا التعاطن اإلمنائي طمواءمة هذا الدعم مع السيا اخلاص با ،بتد ،من خالل
اجراء اسـ ــتعراضـ ــات منتممة يعسـ ــرتتـ ــد ا يف االسـ ــتعراضـ ــات الوطنية الطوعية لتتقدم اارز حنو اقيق
خطة عام .٢٠3٠
’ ‘11ين غي تعزيز منتدى التعاطن اإلمنائي بوص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه منت ـ ـ ـ ـ ـ ــة لتتعتم ب األقاليم طب اجلهات
املتعددة صاح ة املتتحة باأن رصد التعاطن اإلمنائي طاستعراضه طتقييم أقرا ،طهي نيتها أمور أساسية
لديناميات اقيق نتائا التنمية املستدامة طتوسيع نطاقها حبيث ياون هلا أقر أنيجمل.

معجز المناقشات
 - 8لاي يتم الوفــاء بــاملوعــد النه ــائي لتن ي ــذ خطــة عــام  ٢٠3٠طبــالتوقع ــات ااــددة فيه ــا ،ين غي
أن يتغري التعاطن اإلمنائي باـ ــا ،أنيثر جذرية طبوترية متسـ ــارعة لتغاية .طؤان أن يسـ ــاعد التعاطن اإلمنائي
يف عاي مس ــار االتاهات الس ــت ية املتعتقة بانعدام املس ــاطاة طالنزاع طتغري املناخ طتت ــاعد التطرف العنيف
طالنزعة الا ـ ــع وية .فهذا االتاهات ادد املااس ـ ــب اإلمنائية ال اقق با ـ ــق األن ي طتزيد من ص ـ ــعوبة
تع نة عامة اجلمهور من أج ،خطة عام  ٢٠3٠طحاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الدعم لتحقيقها .طبينما أحرز تقدم يف تطويع
التعاطن اإلمنائي ليوانيب عت ـ ـ ــر أهداف التنمية املس ـ ـ ــتدامة ،ف نه ما زال يف حالة تغري مس ـ ـ ــتمر .طما زال
هناك مسـ ـ ـ ـ ـ ــائ ،هامة مل يتم تناطهلا بعد .طتسـ ـ ـ ـ ـ ــعى اجلهات ال اعتة جاهدة اىل أن تتعتم دطن ابطاء نيي ية
العم ،طاقيق النتائا يف اطار نمام لتتعاطن اإلمنائي يزداد تعقيدا طتنوعا بتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة مطردة .طيتطتب هذا
الوضـ ـ ــع عتى الس ـ ـ ـواء قيادة جرينة طتـ ـ ــامتة لتجميع طاجراءات حسـ ـ ــنة التوقي من جانب اجلهات املقررة
لتسياسات طاجلهات املمارسة عتى يع املستويات.

 - 9طيتناطل هذا املوجز ستة جماالت عم ،مرتابطة( :أ) الدطر االسرتاتيجي لتتعاطن اإلمنائي يف اقيق
خطة عام  ،٢٠3٠طبناء جمتمعات مس ـ ـ ـ ـ ــتدامة طقادرة عتى الت ـ ـ ـ ـ ــمود ،طعدم ترك أي أحد ختف الرنيب؛
(ب) تعزيز فعالية طتأقري الاـ ـ ـ ـ ـرانيات طالنها املتعددة أص ـ ـ ـ ــحاب املت ـ ـ ـ ــتحة من حيث التنمية املس ـ ـ ـ ــتدامة،
ا يف كلك التموي ،امل تتم؛ (ج) احلتــول عتى نتائا أفشــ ،من خالل اعتماد ســياســات ططنية لتتعاطن
اإلمنائي؛ (د) سـ ـ ـ ـ ـ ــد الثغرات يف القدرات طتيسـ ـ ـ ـ ـ ــري تطوير التانولوجيا طنقتها يف اااالت االس ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجية؛
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(ه ـ ــ) تس ري التعاطن فيما ب بتدان اجلنوب طالتعاطن الثالقي ألغرا
رصد طاستعرا ط تقييم التعاطن اإلمنائي املتعددة املستويات.

التنمية املستدامة؛ (ط) تعزيز عمتية

ثانسا  -الييدور اال ي ي ي ي ييت اتسجي للت يياون اإلنمييائي اي تحقسخ ة يية عييا  ،2030وبنييا
مجتم ات مستدامة وقادرة على الصمعد ،وعد ت ك أي أحد ةلف ال كب
 - 1٠ين غي أن يسـ ـ ـ ــهم التعاطن اإلمنائي بدرجة أنيجمل يف الرتنييز حقا عتى ايالء األطلوية ملن هم أت ـ ـ ــد
ت ا عن الرنيب .طمثة حاجة اىل قدر أنيجمل من اجلهد طالتجريب طت ادل املعارف طالتعتم املت ادل لا الة
أن تراعي املعس ـســات طالســياســات طاإلجراءات هذا االلتزام األســاســي خلطة عام  ،٢٠3٠مع صــب ترنييز
اويتي عتى النتائا .طين غي أن يرنيز التعاطن اإلمنائي بتــورة أنيثر منهجية عتى ال تدان طال نات الســاانية
األنيثر افتقارا اىل املوارد طكات القدرات األضـعف .طيف ح أن ما يسـمى الثورة التـناعية الرابعة سـيحقق
فوائد هامة ،فتن أين اجلميع مثارها عتى حد سواء.

 - 11طأب أن يعزز التعاطن اإلمنائي س ـ ــياس ـ ــة الا ـ ــمول طأن يت ـ ــب ترنييزا ت ـ ــامال عتى املس ـ ــاطاة ب
اجلنس طمتا النساء طال تيات طادماج الا اب طال نات املهماة األخرى .طين غي أن يدعم اعتماد ععا
احلاومة بأسرها ال توفر زمخا جديدا لتعميم مراعاة منموري املساطاة ب اجلنس طادماج الا اب بتورة
أنيثر فعالية يف يع مراح ،صنع السياسات طامليزنة طتقدمي اخلدمات.

 - 1٢طأب أن يتـ ـ ـ ـ التعاطن اإلمنائي أنيثر ادرانيا لتم اطر طمراعاة حلاالت النزاع طأن ييسـ ـ ـ ــر بناء
القدرة عتى التايف ،مع اقامة صالت أطقق بالعم ،املناخي من أج ،بناء جمتمعات مستدامة طقادرة عتى
التـ ــمود .طهذا يعين مراعاة الت ـ ــالت اهلامة ب النزاع طانعدام االس ـ ــتقرار طال قر عند طض ـ ــع الس ـ ــياس ـ ــات
طا اك اإلجراءات طيعين أيشا ات اع ا متاامتة حقا يف اقيق أهداف التنمية املستدامة .طين غي أن يعقدم
طمتمم باا ،جيد لت تدان كات القدرات اادطدة لالنتقال من ادارة الاوارث
باا ،خاص دعم أنيجمل
َّ
اىل ادارة امل اطر طاحلد منها طبناء القدرة عتى التمود .طين غي أن يستند هذا الدعم اىل القدرات طاألطر
السياساتية الوطنية القائمة طأن يرنيز بدرجة أنيجمل عتى تعزيز املعسسات كات التتة عتى املستوي الوطين
طدطن الوطين .طين غي لتحاومــات الوطنيــة أن تــأخــذ زمــام امل ــادرة يف تقييم الثغرات يف القــدرات طاــديــد
الدعم الالزم من اجلهات ال اعتة الدطلية.

 - 13طين غي زيادة اس سرعة التموي ،يف جمال تغري املناخ ،طاماانية التن ع به طالوصول اليه ال سيما
بالنس ـ ـ ـ ـ ـ ة ألق ،ال تدان منوا طالدطل اجلزرية التـ ـ ـ ـ ــغرية النامية .طي ر تغري املناخ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغوطا متزايدة عتى
احلاومــات لتمويــ ،التايف مع تغري املنــاخ طالت يف من آقــارا ،طنيــذلــك اعــادة اإلعمــار بعــد الاوارث.
طيثري االس ـ ـ ـ ـ ــت دام الا ـ ـ ـ ـ ــائع لت ـ ـ ـ ـ ــاوك الدين من أج ،التموي ،يف جمال تغري املناخ بعال امل اطف ،نمرا
ملستوى املديونية األخذ يف االرت اع بال ع ،لدى ال تدان النامية .طأب أيشا تعزيز اجلهود الرامية اىل تنب
العد املزدطج طفت ،م تغ الـ  1٠٠متيون دطالر املتتزم به ،يف اطار ات اقات نياناون ،لتتموي ،يف جمال تغري
املناخ عن االلتزامات األخرى املتعتقة باملساعدة اإلمنائية الرفية.

 - 1٤طين غي أال ياون التت ــنيف القطري طمعت ــر نت ــيب ال رد طمعت ــر متوس ــم نت ــيب ال رد النها
الرئيس ــي لتقييم احتياجات التموي ،طاديد سـ ـ  ،الوص ــول اىل املس ــاعدة اإلمنائية الرفية .فهذا املعت ـ ـرات
ال متث ،مقياس ـ ـ ـ ــا نيافيا لتتقدم اارز يف عت ـ ـ ـ ــر أهداف التنمية املس ـ ـ ـ ــتدامة أل ا ال تعاي اس ـ ـ ـ ــتمرار أطجه
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الت اطت طال قر املتعدد األبعاد .طبرزت يف هذا الس ـ ـ ــيا أمهية املناقا ـ ـ ــة اجلارية با ـ ـ ــأن الرفع من قائمة أق،
ال تدان منوا طتقدمي الدعم لت تدان املتوسـ ـ ـ ـ ـ ــطة الدخ ،،طال سـ ـ ـ ـ ـ ــيما مع تزايد عدد أق ،ال تدان منوا ال ت ي
بالعت ة ااددة لترفع من القائمة استنادا اىل الدخ.،

 - 1٥طأب عتى اجلهات الارياة يف التنمية أن تع ،احرتام االلتزامات املتعتقة باملساعدة اإلمنائية الرفية
طتعزيز فعـاليتهـا مس ـ ـ ـ ـ ــألـة كات أطلويـة لتوفـاء بـاملواعيـد النهـائيـة طالتوقعـات ااـددة يف خطـة عـام  .٢٠3٠طيف

عام  ،٢٠17مل اقق س ـ ـ ـ ــوى س ـ ـ ـ ــتة بتدان هدف األمم املتحدة املتمث ،يف ت ـ ـ ـ ــي نس ـ ـ ـ ـ ـ ة  ٠.7يف املائة
من الدخ ،القومي اإل ايل لتمس ــاعدة اإلمنائية الرفية .طات ش ـ نس ـ ة جمموع املس ــاعدة اإلمنائية الرفية اىل
الــدخــ ،القومي اإل ــايل ألعشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء جلنــة املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــدة اإلمنــائيــة من  ٠.3٢يف املــائــة يف عــام  ٢٠16اىل
 ٠.31يف املائة يف عام  .٢٠17طما زال املس ـ ــاعدة اإلمنائية الرفية الثنائية املقدمة اىل أق ،ال تدان منوا بعيدة
ني ،ال عد عن الوفاء بالتزام تــي ما ب  ٠.1٥ط  ٠.٢٠يف املائة من الدخ ،القومي اإل ايل لتمســاعدة
اإلمنائية الرفية املقدمة اىل أق ،ال تدان منوا .طيهدد ارت اع املعونة املا ـ ـ ـ ــرططة طتراجع املعونة القابتة لتجملجمة قطريا
(ال متث ،اجلزء من املعونة الذي تاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك ال تدان النامية يف اديدا) التقدم اارز يف مواءمة الدعم الدطيل
مع األطلويات القطرية ،طاملسعطلية الوطنية طالقيادة القطرية ،عتى حد سواء .طيثري االت ا يف نس ة املساعدة
اإلمنائية الرفية ال تس ـ ـ ـ ــت دم يف اإلن ا االجتماعي القتق أيش ـ ـ ـ ــا ،ال س ـ ـ ـ ــيما يف احلاالت ال ما زال فيها
ال تدان كات القدرات اادطدة تعتمد عتى املساعدة اإلمنائية الرفية لتموي ،براجمها االجتماعية.

 - 16أب عتى املنتدى الس ــياس ــي الرفيع املس ــتوى املعين بالتنمية املس ــتدامة أن يت ذ اخلطوات ااددة
الالزمة لش ـ ــمان الوفاء بالتزامات املس ـ ــاعدة اإلمنائية الرفية ،طتقدمي املزيد من املس ـ ــاعدة اإلمنائية الرفية اىل
أق ،ال تدان منوا طال تدان ال تواجه أطض ـ ـ ــاعا خاص ـ ـ ــة ،طتعزيز فعالية ت ـ ـ ــي املس ـ ـ ــاعدة اإلمنائية الرفية
طاســت دامها .طعتى الرغم من أن املســاعدة اإلمنائية الرفية تعد حمدطدة ضــمن طســائ ،التن يذ عموما ،فهي
ال تزال بالغة األمهية ،ال س ــيما بالنسـ ـ ة لت تدان األت ــد فقرا طاألنيثر ض ــع ا ،طبوصـ ـ ها عامال حم زا مل تتف
طسائ ،التن يذ األخرى .طمت التنويه بدطر منتدى التعاطن اإلمنائي طالثناء عتيه ب ش ،أناطته ال عالة يف جمال
الدعوة اىل ل االنت اا اىل الدطر املميز طاحليوي لتمساعدة اإلمنائية الرفية يف اقيق خطة عام .٢٠3٠

 - 17طين غي أن يس ـ ــاعد التعاطن اإلمنائي عتى ا اك اجراءات م تارة طمرنيزة با ـ ــأن طس ـ ــائ ،املا ـ ــارنية
لاي يا ـ ـ ــارك الناى بت ـ ـ ــورة جمدية يف عمتيات التنمية طغريها من اجلهود الرامية اىل تعزيز القدرات طالثقة
يف املعسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات العامة .طيزداد األخذ حبتول التنمية املس ـ ـ ـ ــتدامة بطريقة قائمة عتى قدر أنيجمل من التعاطن
طالتارار عتى أر الواقع .طيف الوق كاته ،ت احلرنيات االجتماعية امل تت ة يف يع أحناء العامل الس ،
ال ؤان أن ينتهجهــا األفراد إلطال العنــان لتــدينــاميــات ال عــالــة من أجــ ،التغيري عن طريق اجلمع ب
القت ـ الا ـ تــية طاحلقائق .طين غي جلهود التعاطن اإلمنائي امل ذطلة يف اطار خطة عام  ٢٠3٠أن تنمر
يف نيي ية االست ادة من هذا التيارات القوية ،ال سيما عتى التعيد ااتي طيف ص وف الا اب.

ثالثا  -ت زيز ا السة وتأثس الشي ي اكات والنلم المت ددة أ ييحا المص ييلحة من حس
التنمسة المستدامة ،بما اي ذلك التمعيل المختلط
 - 18ين غي ت ين النها طالاـ ـرانيات املتعددة أص ــحاب املت ــتحة ،نيوس ــيتة لتحقيق نتائا امنائية أفش ــ،
طأنيثر اس ــتدامة طاالنتقال بالا ــمول اىل مس ــتوى غري مس ـ ـ و  .طمتتتك منممات ااتمع املدين طاألطس ــا
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األنيادؤية طالقطاع اخلاص قدرا ال حتـ ــر له من املعارف الا يتة بتحوي ،التعاطن اإلمنائي اىل منتـ ــة أنيجمل
باثري لتحقيق التغيري .طؤان لتاـ ـ ـرانيات أن تس ـ ــاعد عتى حا ـ ــد اجلهات ال اعتة ططس ـ ــائ ،التن يذ بطر
يام ،بعشها ال عال .طؤانها أن تساعد عتى طضع حتول تامتة طمتاامتة طمستدامة لتمااني ،املعقدة
(نيتتك ال ياون هلا طابع تام ،لعدة قطاعات طعابر لتحدطد طاألجيال) بطريقة اعية طتعاطنية.

 - 19طين غي لتجهات صـ ـ ــاح ة املتـ ـ ــتحة يف الا ـ ـ ـرانيات ب القطاع العام طاخلاص أن تعتمد عتى
م ادئ الا ـ ـ ــمول طالاـ ـ ـ ـ افية ،طنيذلك عتى القدرات طاخلطم طعمتيات الت ادل القائمة عتى التـ ـ ـ ـعيدين
الوطين طااتي ،مع اإلقرار بأن فعالية هذا الا ـ ـرنيات طأقرها يرت طان بسـ ــياقات حمددة .طين غي لتاـ ـ ـرانيات
أن تدعم بناء القدرات طأن تيس ـ ـ ــر ت ادل التانولوجيات طاألفاار ،ال املوارد املالية فقم .طأب أن تتس ـ ـ ــم
توقعات خمتتف اجلهات ص ـ ـ ــاح ة املت ـ ـ ــتحة طاجلهات املس ـ ـ ــت يدة طأهدافها بالا ـ ـ ـ ـ افية طأن تاون م هومة
من ال داية .طمن األمهية اان اديد اجلهات الاـ ـ ـ ـ ـ ـرياة املناسـ ـ ـ ـ ـ ـ ة  -طهي اجلهات احلتي ة ال تاون هلا
أهدافا ماـ ـ ـرتنية طياون لديها اس ـ ــتعداد لتمش ـ ــي قدما س ـ ــويا يف تن يذ اخلطة .طال يوجد اطار طاحد ؤانه
أن يغطي يع أتاال الارانيات .طيف بعال احلاالت ،ؤان لتم ادئ التوجيهية املتعتقة اارنية اجلهات
ص ــاح ة املت ــتحة أن تس ــاعد يف ادارة األهداف طالتوقعات امل تت ة ،ا يف كلك مع تطورها رطر الوق .
طين غي تعزيز بنية أســاســية غري مادية لتحوار ،تاون مدعومة ب ينة ســياســية مواتية ،من أج ،اتاحة ال رصــة
لتماارنية الناطة طاادية جلميع اجلهات صاح ة املتتحة ،طال سيما ال نات املهماة.

 - ٢٠طال غش عن اتـ ـ ـ ـ ـراك القطاع اخلاص لتحقيق زيادة ني رية ال تقتت ـ ـ ـ ــر عتى االس ـ ـ ـ ــتثمارات املالية
املطتوبة فحسـ ــب ،ب ،تاـ ــم ،أيشـ ــا ما يتزم من حيث االبتاار طبناء القدرات طتطوير التانولوجيا طنقتها
لتحقيق أهداف التنمية املس ــتدامة .طين غي عدم ت وي فرص ــة اس ــتغالل األص ــول ال الغة  ٢٢بتيون دطالر
لدى فنة اجلهات املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمرة املعقرة ااخذة يف التنامي ال تأخذ ااقار االجتماعية طال ينية اإلأابية اىل
جانب العائدات املالية يف االعت ار عند اضطالعها بعمتية ا اك القرار.

 - ٢1طعندما تعتمد احلاومات عتى القطاع اخلاص يف تقدمي اخلدمات العامة األس ــاس ــية ،أب عتيها
االضـ ـ ــطالع سـ ـ ــعطليتها عن ضـ ـ ــمان اماانية احلتـ ـ ــول عتى هذا اخلدمات طالقدرة عتى ام ،تاالي ها
طمالءمتها .طس ـ ــتم ،االس ـ ــتثمارات العامة من العناص ـ ــر األس ـ ــاس ـ ــية ،طال س ـ ــيما يف املناطق ال يتعذر فيها
اقيق أربا من تقدمي املنافع العامة.

 - ٢٢طيف ال ت ــدان كات الق ــدرات اا ــدطدة ،ين غي أن يعم ــ ،التع ــاطن اإلمن ــائي عتى دعم احلاوم ــات
يف اينة بينة مواتية من أج ،تعميم ااقار اإلمنائية غري املالية املرتت ة عتى ماـ ـ ـ ـ ــاريع التموي ،امل تتم .طان
تعزيز الارانيات ط ات اقات االستثمار ب القطاع العام طاخلاص ال ال تستند اىل أطر قانونية طتنميمية
متينة طت تقر اىل حماس ة مالية تتسم بالا افية ياا ،خماطر ،السيما عتى الساان املعني .

 - ٢3طمع زيادة اس ــت دام التموي ،امل تتم ،ين غي لتجهات الا ـرياة يف التنمية ا اك خطوات عاجتة
لشمان أال حييد التموي ،بارط ميسرة عن أق ،ال تدان منوا طغريها من ال تدان ال تواجه أطضاعا خاصة
أط عن القطاعات االجتماعي .طيف عام  ،٢٠17مل توجه س ـ ــوى نس ـ ـ ة  ٢يف املائة من جمموع االس ـ ــتثمار

األجنيب امل ات ـ ـ ــر العاملي اىل أق ،ال تدان منوا .طهناك أيش ـ ـ ــا خطر يتمث ،يف أن زيادة اس ـ ـ ــت دام املس ـ ـ ــاعدة
اإلمنائية الرفية ألغرا التموي ،امل تتم ؤان أن ي اقم االت ا يف حت ـ ـ ـ ـ ـ ــة املعونة القابتة لتجملجمة قطريا
طالدعم املقدم من امليزانية ،مع زيادة املعونة املارططة.
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 - ٢٤طأب التعجي ،بالعم ،التحتيتي طاحلوار السـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ــا باـ ـ ـ ـ ــأن التموي ،امل تتم الذي يتواءم
مع األطلويات القطرية طحيقق التنمية املس ــتدامة ،دطن عاي مس ــار املااس ــب ااققة يف النوعية طال عالية.

طعندما تسـ ـ ـ ــت دم األموال العامة حلاـ ـ ـ ــد التموي ،من القطاع اخلاص ،أب أن عادد بوضـ ـ ـ ــو ال ارامرتات
فيما يتعتق سائ ،من ق ي ،نق ،التانولوجيا ،طالعمالة طادرار الدخ ،،طالرطابم مع سالس ،اإلنتاج ااتية،
طتنب املمارس ـ ــات االحتاارية .طال تزال هناك قغرات ني رية يف ال يانات املتعتقة بأقر التموي ،امل تتم عتى
التنمية املســتدامة ،ا يف كلك ااقار ال تتحق بالنســاء طال نات املهماــة طالشــعي ة .طهناك حاجة أيشــا
اىل فهم أفشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،لاي ية تقاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم امل اطر املرتت ة عتى التموي ،امل تتم طال وائد املتأتية منه ب نتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف،
ا ياـ ـ ـ ـ ــم ،تنميم معامالت التموي ،امل تتم بطريقة تعو اجلهة العامة ال تقدم ضـ ـ ـ ـ ــمانات اخلسـ ـ ـ ـ ــائر
األطىل عن طريق احلتول عتى حتة من العائدات اكا حقق االستثمار أداء جيدا.

 - ٢٥طأب عتى اجلهات ال اعتة اإلمنائية أن تا  ،احرتام املسعطلية الوطنية طغريها من م ادئ التعاطن
اإلمنائي ال عال يف اااالت ال تست دم فيها املساعدة اإلمنائية الرفية حلاد التموي ،من القطاع اخلاص.

طأب عتى ال تدان النامية أن تاارك يف ا اك القرارات باأن ما اكا نيان ؤان است دام املساعدة اإلمنائية
الرفية ألغرا التموي ،امل تتم طنيي ية القيام بذلك .طين غي أن ياون اطار النتائا الذي تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت دمه
اجلهة ال تقدم التموي ،من القطاع اخلاص متوافقا مع النمم ال طضعتها ال تدان النامية من أج ،تسجي،
التموي ،طادارته .طؤان أن يعدي اتـ ـ ـ ـراك احلاومات طاجراء ما ـ ـ ــاطرات عامة جيدة مع اجلهات ص ـ ـ ــاح ة
املت ـ ــتحة طاجلهات املس ـ ــت يدة عتى الت ـ ــعيد ااتي يف يع مراح ،الجملاما طاملا ـ ــاريع اىل املس ـ ــاعدة عتى
ضـمان املسـعطلية طالقيادة عتى التـعيد القطري ،طتت ية االحتياجات طاألطلويات القطرية ،طمراعاة الاـ افية
طاملساءلة عن النتائا.

راب ا  -تحقسخ نتائم أاضل من ةالل السسا ات العطنسة للت اون اإلنمائي
 - ٢6ين غي لت تدان أن تسـ ـ ــت دم السـ ـ ــياسـ ـ ــات الوطنية لتتعاطن اإلمنائي بوص ـ ـ ـ ها أداة قوية لشـ ـ ــمان
املسعطلية الوطنية عتى نطا طاسع طاس نوعية الارانيات رطر الوق  .طتعجمل هذا السياسات عن رؤية

ال تد طأطلوياته طالتزاماته طأنا ـ ـ ـ ـ ــطته يف جمال حا ـ ـ ـ ـ ــد التعاطن اإلمنائي من أج ،دعم جهودا الوطنية .طت
الدراسـ ــة االسـ ــتقتـ ــائية ملنتدى التعاطن اإلمنائي أن ال تدان تعم ،عتى تعدي ،نطا طاسـ ــت دام سـ ــياس ــااا
الوطنية لتتعاطن اإلمنائي من أج ،اس املواءمة مع األطلويات القطرية؛ طتعاي هذا التعديالت المرطف
ااتية طالعاملية املتغرية ،ا يف كلك خطة عام  ٢٠3٠طتنوع ماـ ــهد التعاطن اإلمنائي خارج اطار املسـ ــاعدة
اإلمنائية الرفية .طتس ـ ـ ـ ــت دم بعال ال تدان أيش ـ ـ ـ ــا الس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــات الوطنية لتتعاطن اإلمنائي من أج ،التع ري
عن ترنييز تعاط ا اإلمنائي ،طأطلويات اض ـ ـ ـ ـ ـ ـ اء الطابع املعس ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ــي عتى التعاطن فيما ب بتدان اجلنوب،
طما يتت ،بذلك من احتياجات الدعم.

 - ٢7طين غي طضـ ــع سـ ــياسـ ــات ططنية لتتعاطن اإلمنائي يف اطار عمتية اصـ ــال القطاع العام األطسـ ــع
نطاقا طاقيق االتسـ ـ ـ ـ ــا مع خطة عام  ٢٠3٠طخطة عم ،أديي أبابا .طعند ربطها باالس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجيات

الوطنية لتتنمية املس ــتدامة ،تتي هذا الس ــياس ــات دعم التعزيز املعس ـس ــي ،طاس ــت دام أطر النتائا القطرية،
اىل جانب اقيق االتس ـ ـ ــا يف الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــات طاإلجراءات طتنس ـ ـ ــيقها .طؤان أن تقت ،تااليف املعامالت
طتس ـ ـ ـ ـ ــاعد يف التعام ،مع أطجه الت اطت يف القوة يف التعاطن اإلمنائي .طلاي تاون الس ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ــات الوطنية
لتتعاطن اإلمنائي أنيثر فعالية ،ين غي أن تا ـ ـ ــم ،مس ـ ـ ــعطليات ني ،من اجلهات الاـ ـ ـ ـرياة اخلارجية طاجلهات
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ال اعتة من غري الدطل طاحلاومة الوطنية ،طما حددته من أهداف لتعم .،طين غي ناــرها عتى نطا طاسـع
عتى اجلمهور ط عتى الستطات الوطنية طااتية.

 - ٢8طين غي جلميع اجلهات ص ــاح ة املت ــتحة طاجلهات املس ــت يدة ااتية املعنية أن تا ــارك يف ص ــياغة
السياسات الوطنية لتتعاطن اإلمنائي طتن يذها طاستعرا التقدم اارز يف تن يذها لا الة عدم ترك أي أحد
ختف الرنيب .طعتى الرغم من حدطث بعال التحسن يف هذا ااال ،طماارنية اجلهات الارياة احلاومية

طاملتعددة األطراف ،مثة حاجة اىل تعزيز نطا طنوعية ماـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارنية ااتمع املدين طالقطاع اخلاص طاملنممات
اخلريية فش ـ ـ ــال عن الجململانات ،يف العمتيات املتعتقة بالس ـ ـ ــياس ـ ـ ــات الوطنية لتتعاطن اإلمنائي .طيف اطار هذا
السياسات ،ين غي تعزيز الرتنييز عتى املساطاة طادماج املرأة طال قراء طال نات املهماة األخرى.

 - ٢9طين غي اجراء أط تعزيز االســتعراضــات الدطرية ال تاــارك فيها اجلهات املتعددة صــاح ة املتــتحة
لقياى التقدم اارز يف تن يذ الس ـ ــياس ـ ــات الوطنية لتتعاطن اإلمنائي من أج ،زيادة جودة طأقر الاـ ـ ـرانيات.

طين غي أن توجه االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الوطنية الطوعية لتتقدم اارز يف تن يذ خطة عام  ٢٠3٠يف املنتدى
الســياســي الرفيع املســتوى .طحدد منتدى التعاطن اإلمنائي احتياجات معيةنة لزيادة دعم القدرات املقدم اىل
اجلهـات ال ـاعتـة امل تت ـة يف رص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد طاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعرا التعـاطن اإلمنـائي الـدطيل .طين غي أن ياون كلـك جزءا
من االس ــرتاتيجية األطس ــع نطاقا ال تنتهجها منمومة األمم املتحدة اإلمنائية لتعزيز الدعم الذي تقدمه اىل
احلاومات عتى املستوى القطري يف حاد الوسائ ،الالزمة لتن يذ خطة عام .٢٠3٠

ةامسا  -ي ي ي ي ي ي ييد الث ات اي الق ي ييدرات وتسس ي ي ي ي ييس ت عي الت نعلعجس ي ييا ونقلل ي ييا
اي المجاالت اال ت اتسجسة
 - 3٠ين غي توجيه دعم القدرات املتعتقة بتع نة املوارد ااتية اىل ال تدان األبعد عن مســتويات اإليرادات
ااددة عتى التعيد الوطين لتحقيق أهداف التنمية املستدامة ،طين غي ايالء مزيد من االهتمام اىل املستوى
دطن الوطين .طين غي أال يقتتـ ـ ــر ترنييز الدعم عتى النمم الش ـ ـ ـري ية فحسـ ـ ــب ،ب ،ين غي أن ياـ ـ ــم ،أيشـ ـ ــا

قدرات الدطل عتى اينة بينات سياساتية مواتية لالستثمار اخلاص طتوسيق نطا األسوا الرأفالية الوطنية
طاإلقتيمية .طيف هذا السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيا  ،أنيدت أق ،ال تدان منوا من جديد الدعوة اىل انا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء مرنيز دطيل لدعم
االس ـ ــتثمار من أج ،أق ،ال تدان منوا ،ا رعاية األمم املتحدة ،طت ـ ــددت عتى ض ـ ــرطرة تعزيز أطجه الت زر
ب جهود تع نة املوارد ااتية ،طاملعونة ،طالتجارة ،طتدفقات رأى املال اخلاص ،ط يف أع اء الديون.

 - 31طين غي أن يسـ ـ ـ ــتجيب التعاطن اإلمنائي اىل اخلطوات ال تت ذها ال تدان لالنتقال اىل ععا أنيثر
تاامال يف اسـ ـ ـ ـرتاتيجيااا الوطنية املتعتقة بامليزانية طاإليرادات .طياـ ـ ـ ـ ــم ،كلك بذل اجلهود لتحد من تزؤ

املعايري طالنمم ال تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت دمها خمتتف اجلهات ال اعتة يف جمال التعاطن اإلمنائي .طؤان أن يس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعد
اسـ ــت دام النمم القطرية ،مث ،التـ ــناديق االسـ ــتنمانية طالجملاما املعس ـ ـسـ ــية األخرى ،عتى تعزيز التماسـ ــك
طاالتسـ ــا يف املاـ ــاريع امل تت ة طضـ ــمان االسـ ــتدامة طاقيق األقر عن طريق تعزيز املسـ ــعطلية طالقيادة عتى
الت ـ ــعيد القطري .طأب أال ترنيز املا ـ ــورة الس ـ ــياس ـ ــاتية طأنا ـ ــطة بناء القدرات يف اطار تع نة املوارد ااتية
حترا عتى زيادة اإليرادات ااتية ،ب ،أب أن تراعي أيشا مسائ ،اإلنتاف.

 - 3٢طأب زيادة دعم االسـ ــتثمارات طالقدرات من أج ،تعزيز ال يانات طالقدرات اإلحتـ ــائية لرصـ ــد
طاسـ ـ ـ ــتعرا التقدمي اارز صـ ـ ـ ــوب اقيق أهداف التنمية املسـ ـ ـ ــتدامة .طيتطتب اقيق خطة عام ٢٠3٠
طالتزامها بعدم ترك أي أحد ختف الرنيب توفري بيانات تتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم باجلودة طالدقة طحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن التوقي طتاون
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م توحة طمتـ ـ ـ ـ ــن ة بقدر نياف عتى املسـ ـ ـ ـ ــتويات العاملية طاإلقتيمية طالوطنية طدطن الوطنية ،باإلضـ ـ ـ ـ ــافة اىل
اس ـ نا ــر ال يانات طاس ــت دامها .طين غي أن يس ــرتت ــد الدعم املقدم لتحديث طتعزيز النمم اإلحت ــائية
الوطنية باخلطم االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجية الوطنية ،ا يتماتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى مع خطة عم ،نييب تاطن العاملية ل يانات التنمية
املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـدامـة .طيا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ،كلـك تعزيز املهـارات طالتانولوجيـا يف املاـاتـب طاهلينـات اإلحت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائيـة الوطنية،
مع االهتمام جبمع طدما ال يانات املسـ ـ ـ ـ ــتمدة من متـ ـ ـ ـ ــادر متعددة ،ا يف كلك دما املعتومات اجلغرافية
املاانية مع اإلحتاءات طال يانات األخرى ،فشال عن تعزير قدرااا عتى الدخول يف ترانيات م تارة ب
اجلهات صـ ــاح ة املتـ ــتحة املتعددة .طؤان ملرانيز االمتياز طغريها من املنتـ ــات املعنية بت ادل املعارف ب
األقاليم أط داختها أن تنهال بدطر بالغ األمهية يف هذا التدد.

 - 33طين غي أن تســرتتــد الســياســات الوطنية لتتنمية املســتدامة طســياســات التعاطن اإلمنائي بال يانات
ال يتم توليدها عتى التـعيد ااتي .طمن الشـرطري أن يتم متا السـتطات اإلحتـائية الوطنية نيي ات،

موقع التــدارة يف نممها اإلحتــائية ،طأن تدعم اجلهات طاضــعة الســياســات أمهية ال يانات بالنس ـ ة لتن يذ
خطة عام  .٢٠3٠طبغية االست ادة الاامتة من ال يانات اجلديدة طالتقتيدية ،أب عتى الدطائر اإلحتائية
أن تقيم تـ ـ ـ ـ ـ ـرانيات مع تـ ـ ـ ـ ـ ـرنيات التانولوجيا طاجلهات املقدمة لت يانات عتى الت ـ ـ ـ ـ ــعيد العاملي طال احث
طاألطســا األنيادؤية طالقطاع اخلاص طاملعس ـســات اخلريية طااتمع املدين .طؤان ملتــادر ال يانات اجلديدة
أن توفر منمورا مهما مامال لتمنمور التقتيدي من حيث اس ـ توافر ال يانات طاس ــت دامها طتت ــني ها.
طين غي طضع مناكج جديدة لألعمال طنمام لتحونيمة لا الة موقوقية ال يانات طنوعيتها.

 - 3٤طين غي االست ادة من منتدى األمم املتحدة العاملي الثاين لت يانات بوص ه منتة لزيادة االستثمار
طالارانيات يف جمال بناء القدرات اإلحتائية الوطنية .طتنمر أيشا التجنة اإلحتائية لألمم املتحدة حاليا
يف طض ـ ـ ــع م ادرة جديدة إلنا ـ ـ ــاء اطار لتتموي ،من أج ،تن يذ خطة عم ،نييب تاطن العاملية ،مع الرتنييز
عتى اسـ ـ ـ ـ متوي ،انتاج ال يانات املتعتقة بأهداف التنمية املس ـ ـ ــتدامة عتى درجات عالية من التت ـ ـ ــنيف،
ا يف كلك ال يانات املتعتقة باألط ال طالا ـ اب طاألت ـ اص كطي اإلعاقة طاألت ـ اص املت ــاب ب ريطى
نق املناعة ال ارية طاملسن طالاعوب األصتية طالالجن طاملاردين داختيا طاملهاجرين طغريهم.

 - 3٥طين غي أن يس ــاعد التعاطن اإلمنائي عتى ني الة أن تتمان التانولوجيا اجلديدة طاماانية الوصــول
اىل ال يانات الرقمية من اقيق التغيري اادث لتتحول فيما يتعتق بالامول املايل ،طاس تقدمي اخلدمات
اىل ال قراء .طمن األمثتة عتى كلك منتات اخلدمات النقدية املتنقتة ،طالوصول اىل ال يانات اانية املتعتقة

ســائ ،س ـ  ،العيح طالتــحة ،طغري كلك من ال يانات ال تتي فهما أفشــ ،الحتياجات الناى طال رص
املتاحة هلم طاملعوقات املاقتة أمامهم .طأب طضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع األطر التنميمية طنمم ملاية املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهتك املناس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ة،
ا يف كلك قواعد السـ ــتوك من أج ،ملاية اخلتـ ــوصـ ــية ،لشـ ــمان أن تتـ ــب ال رص اجلديدة املتاحة عتى
صعيدي ال يانات طالتانولوجيا يف متتحة ال قراء طاملهما طأن تعمن احلماية هلم.

 - 36طين غي ألق ،ال تدان منوا أن تسـ ـ ــت يد عتى حنو نيام ،من أناـ ـ ــطة بنك التانولوجيا ألق ،ال تدان
منوا من أجــ ،دعم جهودهــا الراميــة اىل اقيق خطــة عــام  .٢٠3٠طؤثةـ ،افتتــا بنــك التانولوجيــا خطوة

هــامــة اىل األمــام يف جمــال التعــاطن اإلمنــائي .طين غي أن تقــدم احلاومــات طغريهــا من اجلهــات ال ــاعتــة
باس ــتمرار مس ــامهات تقنية طمالية ني رية لش ــمان حس ــن أداء ال نك .طيف ح ين غي لت نك أن يس ــاعد اىل
حد ما يف س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال جوات التانولوجية يف أق ،ال تدان منوا ،مثة حاجة متحة اىل معاجلة أطجه الت اطت
يف جمال القدرة عتى االبتاار طالربم اإللارتطين طفرص الوصــول اىل التانولوجيا ،فشــال عن القيود املتتــتة
بالقدرات طاالفتقار اىل اهلياني ،األساسية املالئمة لتتانولوجيا يف ال تدان النامية.
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اد ا  -تسخس الت اون اسما بسن بلدان الجنع والت اون الثالثي ألغ اض التنمسة المستدامة
 - 37ال يزال التعاطن فيما ب بتدان اجلنوب مس ـ ــتمرا يف التوس ـ ــع طمتس ـ ــما بالتنوع طمراعيا لتقدرة عتى
التايف .طهو يعســهم يف تقتي أطجه الت اطت يف جمال االســت ادة من فرص التنمية طيف االســتجابة بتــورة
م اترة لتطت ات ااتية .طهو آخذ يف التطور بسرعة ،ا يعاي ليي فقم نطا التعاطن اإلمنائي ،ب ،أيشا
تنوع اجلهات ال اعتة .طمع كلك ،ال تزال م ادؤا طط يعته الطوعية طالقائمة عتى الاـ ـ ـرانية ،ال ت تورت ق ،
 ٤٠عاما يف خطة عم ،بويني آيرى ،كات أمهية حمورية بالنس ة ملسامهاته يف اقيق التنمية املستدامة.

 - 38طان نيــان ـ أمهيــة التعــاطن ب بتــدان اجلنوب من حيــث تاييف خطــة عــام  ٢٠3٠طأهــداف
التنمية املت ق عتيها دطليا مع المرطف ااتية امى باعرتاف أنيجمل اليوم ،فين غي عدم امل الغة يف تقديرها.
فالتقدم اارز يف هذا الت ـ ـ ـ ـ ــدد ال حي ،حم ،التعاطن ب الا ـ ـ ـ ـ ــمال طاجلنوب أط حم ،التقدم اارز عتى طجه
االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعجــال يف معــاجلــة املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائــ ،النمميــة .طيتم تعميم التعــاطن ب بتــدان اجلنوب عتى حنو متزايــد
يف االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجيات الوطنية لتتنمية املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة ،ا يف كلك بدعم من بعال ال تدان األعش ـ ـ ـ ـ ـ ــاء يف جلنة
املس ـ ـ ـ ــاعدة اإلمنائية طمنمومة األمم املتحدة .طجرى يف املنتدى ت ادل مناكج خمتت ة إلضـ ـ ـ ـ ـ اء الطابع الرفي
عتى التعاطن فيما ب بتدان اجلنوب عتى الت ــعيد الوطين ،تعتمدها هينات تراطح ب طنياالت مس ــتقتة
لتتعاطن اإلمنائي طآليات تنسيق ب الايانات احلاومية.

 - 39طين غي زيــادة ابراز التعــاطن فيمــا ب بتــدان اجلنوب طالتعــاطن الثالقي طمواص ـ ـ ـ ـ ـتــة اتيــ ،مــا هلمــا
من قيمة مشـ ـ ـ ــافة أقر عتى التنمية املسـ ـ ـ ــتدامة من أج ،املسـ ـ ـ ــاعدة يف اقيق خطة عام  .٢٠3٠طدع
األطراف املا ـ ـ ـ ـ ــارنية يف املنتدى ال تدان طاجلهات ال اعتة يف بتدان اجلنوب اىل التحتي جبرأة أنيجمل يف ت ادل
ما لديها من خجملات طأدلة تتعتق بالتعاطن اإلمنائي ،طبتدان الا ـ ـ ـ ـ ـ ــمال اىل التعتم من تارب بتدان اجلنوب
طخجملااا طدجمها يف ممارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــااا .طين غي دعم هذا اجلهود عتى يع املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتويات ،ا يف كلك من خالل
منتدى التعاطن اإلمنائي ،نمرا ملا يقوم به من دطر نيمنت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة فريدة طموقو ا لت ادل اخلجملات فيما يتعتق
بالتعاطن ب بتدان اجلنوب طالتعاطن الثالقي.

 - ٤٠طالتا ــديدع يف اطار التعاطن ب بتدان اجلنوب عتى التعاطن غري املايل طال عد األطس ــع لتاـ ـرانيات
ين غي أن يسـ ـ ــتمر يف التأقري عتى ماـ ـ ــهد التعاطن اإلمنائي األطسـ ـ ــع نطاقا طمتابعة خطة عم ،أديي أبابا.

طباستنادا اىل النها املتعددة طالديناميات طاملنمورات اإلقتيمية املتنوعة ،ان التعاطن فيما ب بتدان اجلنوب
طالتعاطن الثالقي يتجاطزان التعاط َن املايل .طيعس ـ ـ ـ ـ ـ ــهم الرتنييز عتى خمتتف طس ـ ـ ـ ـ ـ ــائ ،التن يذ ،ا يف كلك بناء
القدرات طتطوير التانولوجيا طنقتها طالعم ،املاــرتك من أج ،تغيري الســياســة العامة ط ا اجلهات صــاح ة
املتـ ـ ـ ــتحة املتعددة ،يف تعزيز حجم املسـ ـ ـ ــامهات طنطاقها طمرطنتها ،طيف تيسـ ـ ـ ــري الرتنييز عتى ااقار الطويتة
األج .،طين غي ايالء التانولوجيا الت ـ ـ ــناعية طاخلدمات املالية اهتماما أنيجمل يف س ـ ـ ــيا املش ـ ـ ــي قدما بعم،
منتدى التعاطن اإلمنائي طيف األعمال التحشـ ـ ــريية ملعمتر األمم املتحدة الرفيع املسـ ـ ــتوى الثاين املعين بالتعاطن
فيما ب بتدان اجلنوب.

 - ٤1طيتع اديث اإلطار امل اهيمي لتتعاطن الثالقي ليعاي هذا الواقع اجلديد طين غي اسـ ـ ـ ــتحداث
الس ـ ـ ـ ـ ـ  ،الا يتة عاجلة االختناقات ال تعو االسـ ـ ـ ـ ــت ادة منه عتى حنو فعال .طتقوم م ادرات التعاطن
الثالقي ب دماج م ادئ التعاطن ب بتدان اجلنوب يف تت ــميم املا ــاريع أط الجملاما باالقرتان مع الرتنييز عتى
التعتم املت ــادل طتوفري املعــارف طت ــادل اخلجملات طبنــاء القــدرات .طيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ــدم ال عال متـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطت ’الثالقي
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األطراف‘ لتتع ري عتى حنو أفشـ ـ ــ ،عن الطابع األفقي هلذا الا ـ ـ ـرانيات .طتسـ ـ ــهم م ادرات التعاطن الثالقي
أط الثالقي األطراف عتى حنو م اتر يف التعاطن األقاليمي طالتعزيز املعسسي يف بتدان اجلنوب.

 - ٤٢طؤان لتمت ـ ــارف اإلمنائية املتعددة األطراف ،ب ،ين غي هلا ،أن تش ـ ــطتع بدطر أنيجمل يف هذا ااال،
ال سيما يف دعم ت اات ت ادل املعارف طاداراا ألغرا التنمية املستدامة .طؤان هلا أيشا أن تدعم مواصتة
طاري عم ،لتوس ـ ـ ـ ـ ــيع نطا أفش ـ ـ ـ ـ ــ ،املمارس ـ ـ ـ ـ ــات
نا ـ ـ ـ ـ ــر التعاطن فيما ب بتدان اجلنوب طالتعاطن الثالقي ني َ
طالتاجيع عتى تطوير طنق ،طتاييف حتول ميسورة التات ة يف جماالت العتم طالتانولوجيا طاالبتاار.

 - ٤3طين غي مواص ـ ـ ـ ـ ـتــة تــدطين اخلجملات اإلقتيميــة طالوطنيــة يف جمــال التعــاطن فيمــا ب بتــدان اجلنوب
طالتعاطن الثالقي طتنميمها طتعميمها يف اخلطم اإلمنائية الوطنية طالس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــات الوطنية لتتعاطن اإلمنائي.

طأظهرت املناقا ـ ـ ـ ـ ــات اختالفا يف جماالت الت ت ـ ـ ـ ـ ـ باختالف املناطق ،من ق ي ،التاام ،املعس ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــي
اإلقتيمي يف أفريقيا ،طالتاام ،االقتت ــادي يف منطقة آس ــيا طاايم اهلادئ ،طنق ،الس ــياس ــات االجتماعية
طأطر املس ـ ـ ـ ــاءلة فيما يتعتق بالا ـ ـ ـ ـرانيات يف أمرياا الالتينية طمنطقة ال حر الاارييب .طاقق توافق يف ااراء
باــأن ضــرطرة التقييم باعت ارا ممارســة معتادة يف جمال التعاطن فيما ب بتدان اجلنوب ،عتى الرغم من عدم
طجود أي دعم فيمــا ب ال تــدان النــاميــة لوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع منهجيــة ما ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتنيــة لتتقييم ،بــاعت ــار كلــك غري جمــد
طغري مس ـ ــتت ـ ــوب .طتجملز ا اقتيمية خمتت ة فيما يتعتق بالتنميم طاضـ ـ ـ اء الطابع املعسـ ـ ـس ـ ــي ،ا يف كلك
يف جمال تت ع التعاطن ب بتدان اجلنوب ،من تــأ ا أن تســاعد عتى توســيع نطاقه طأقرا .طمت ابراز الجملناما
األي ريي  -األمرياي لتعزيز التعــاطن فيمــا ب بتــدان اجلنوب بــاعت ــارا مثــاال طويــ ،األمــد عتى جمموعــة
من أفش ــ ،املمارس ــات ال س ــاعدت عتى توفري أدلة قائمة عتى النتائا طت ــات أس ــاس ــا لتطوير امل ادئ
التوجيهية االسرتاتيجية طالتقنية طاملنهجية.

 - ٤٤طين غي أن يارر معمتر األمم املتحدة الرفيع املس ـ ــتوى الثاين املعين بالتعاطن فيما ب بتدان اجلنوب
التأنييد عتى م ادئ التعاطن فيما ب بتدان اجلنوب ،طأن يعزز ترنييزا االسرتاتيجي عتى تاجيع االستقاللية
َ
طالقدرة عتى التايف طالتغيري اهلياتي ،طأن يس ـ ــتغ ،الدينامية طاالبتاارات احلالية ،من أج ،الرتطيا لوض ـ ــع
خطة عم ،جلميع اجلهات صــاح ة املتــتحة .طين غي االســت ادة من املعمتر طعمتيته التحش ـريية لتعزيز تعاطن

طاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع النطا طتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ،طمنمم طقائم عتى املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعطلية الوطنية ،ا يتماتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى عتى حنو فعال مع خطة
عام  ٢٠3٠طاألهداف اإلمنائية األخرى املت ق عتيها دطليا .طمثة حاجة اىل اجراء مزيد من املناقا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
باــأن سـ  ،االســت ادة من املزايا النسـ ية مل تتف اجلهات صــاح ة املتــتحة يف جمال التعاطن فيما ب بتدان
اجلنوب طالتعاطن الثالقي طالثالقي األطراف ،طلوضع أطر سياساتية طقانونية تسري عتيها عتى التعد ااتي
طالوطين طاإلقتيمي طالعاملي ،ا يف كلك ما يتعتق منها بالتموي ،امل تتم طاتراك القطاع اخلاص .طمن تأن
زيادة ما ـ ـ ــارنية الجململاني طالس ـ ـ ــتطات ااتية طالنس ـ ـ ــاء طااتمع املدين طالاـ ـ ـ ـ اب طاجلهات األخرى ص ـ ـ ــاح ة
املتتحة أن تعزز الامول طالا افية طاملساءلة طالرتنييز باا ،اويتي عتى النتائا.

اب ا  -ت زيز عملسة ال د واال ت اض والتقسسم المت ددة المستعيات للت اون اإلنمائي
 - ٤٥من غري املس ــتت ــوب طال العمتي ات اع ا طاحد يناس ــب اجلميع ازاء الرص ــد طالتقييم نمرا لتنوع
ع ا التعــاطن اإلمنــائي طمنهجيــاتــه ،اىل جــانــب تنوع اجلهــات الا ـ ـ ـ ـ ـرياــة طال نــات املعنيــة .طؤان أن تاون

أصــول طم ادئ التعاطن اإلمنائي خمتت ة ،اال أن اهلدف الرئيســي خلطة عام  ٢٠3٠هو ن ســه طماــرتك عتى
التعيد العاملي :اقيق نتائا التنمية املستدامة طعدم ترك أحد ختف الرنيب.
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 - ٤6طيتع أن تسـ ـ ـ ـتمر آليات الرصـ ـ ـ ــد طاالسـ ـ ـ ــتعرا يف التطور السـ ـ ـ ــتغالل الطابع املعقد طاملتعدد
املســتويات الذي يتســم به التعاطن اإلمنائي يف عتــر أهداف التنمية املســتدامة .طأب أن تعاي املســاءلة
طالا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ افية املت ادلتان تعدد اجلهات ال اعتة يف جمال التنمية طأن تتجاطز العالقة القائمة ب حاومات
ال تدان النامية طاجلهات الاـ ـ ـرياة يف التعاطن اإلمنائي عتى الت ـ ــعيد الدطيل من أج ،اتـ ـ ـراك يع اجلهات
ال اعتة طاجلهات صاح ة املتتحة طاجلهات املست يدة.

 - ٤7طيتع تعزيز اس ـ ـ ـ ــت دام أطر النتائا طنمم املعتومات املتاامتة طالقائمة عتى املس ـ ـ ـ ــعطلية الوطنية
يف جمال التعاطن اإلمنائي .طخالل السنوات املاضية ،أحرز تقدم يف تعزيز رصد طاستعرا التعاطن اإلمنائي.

طعتى التـ ـ ــعيد القطري ،أري عتى حنو متزايد طضـ ـ ــع أطر النتائا طنمم املعتومات املتاامتة طالقائمة عتى
املســعطلية الوطنية يف جمال التعاطن اإلمنائي الســت دامها يف تقييم طتقدير نوعية طأقر هذا التعاطن ،طيامتها
العديد من األطر طالجملاما اإلقتيمية طاالستعراضات العاملية .طمع كلك ،يتزم احراز مزيد من التقدم يف احلد
من است دام النمم املوازية.

 - ٤8طين غي زيادة االسـ ـ ــتثمار يف ال يانات اجليدة طالرصـ ـ ــد طالتقييم لالنتقال من تعقب املدخالت اىل
اقيق النتائا اإلمنائية .طيعتجمل اس ـ جودة تتــميم الجملاما طاملاــاريع ططضــع خطو األســاى طاملعت ـرات
أمرا أس ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ــيا لتعزيز فعالية جهود التعاطن اإلمنائي طأقرها يف التنمية املس ـ ـ ـ ـ ــتدامة .طال تزال هناك اديات
فيما يتعتق برصد طاستعرا التقدم اارز صوب اقيق التعاطن غري املايل.

 - ٤9طأ ــب أن يعزز ب ــدرج ــة ني رية دعم الق ــدرات املق ــدم اىل احلاوم ــات طاجله ــات ال ــاعت ــة األخرى
من أج ،رصــد طاســتعرا التعاطن اإلمنائي ،طأن يتــمم طفقا لتســياقات اخلاصــة با ،بتد .طقد تتعزز أيشــا
اجلهود امل ــذطلــة يف هــذا ااــال من خالل زيــادة ت ــادل املعــارف طالتعتم املت ــادل ب األقــاليم .طيتع ا ــاك
خطوات عمتية لتعزيز دطر الجململانات يف رص ـ ـ ـ ـ ـ ــد طتقييم مدى فعالية التعاطن اإلمنائي ا يتجاطز جمرد املوافقة
عتى امليزانية ،ا يام ،تزطيد أعشاء الجململان بالوسائ ،املعسسية طاملالية طالتقنية لالضطالع بأناطة الرقابة.

 - ٥٠طين غي تعزيز آليات طأطر التعاطن اإلمنائي داخ ،األقاليم لدعم عمتي الرصـ ـ ـ ـ ــد طاالسـ ـ ـ ـ ــتعرا
طتعزيز عمتيات الت ادل طالتعتم املت ادل .فعتى س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ي ،املثال ،تقوم الدطل األعش ـ ـ ـ ـ ــاء يف االااد األفريقي،

بدعم من الا ـ ـ ـ ـرانية اجلديدة من أج ،تنمية أفريقيا طمن األمم املتحدة ،بتوسـ ـ ـ ــيع نطا آليات اسـ ـ ـ ــتعرا
األقران اخلاص ـ ـ ـ ـ ـ ــة ا من خالل األنا ـ ـ ـ ـ ـ ــطة طالجملاما املاـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتنية حبيث يا ـ ـ ـ ـ ـ ــم ،خطة عام  ٢٠3٠طخطة
عام  ٢٠63عتى حد س ـ ـ ـواء ،طكلك يف سـ ـ ــيا اطار العم ،املاـ ـ ــرتك ب االااد األفريقي طاألمم املتحدة
لتن يذ خطة عام  ٢٠63طخطة التنمية املستدامة لعام .٢٠3٠

 - ٥1طين غي أن تعم ،اجلهات الا ـ ـ ـ ـ ـرياة يف بتدان اجلنوب عتى طضـ ـ ـ ـ ــع نمم تقودها ال تدان لتقييم
طتقدير نوعية طأقر براما التعاطن فيما ب بتدان اجلنوب طالتعاطن الثالقي عتى خمتتف املس ــتويات ،طاس ـ
ع ال يـانـات طاملنهجيـات طاإلحت ـ ـ ـ ـ ــاءات .طقـد بـدأت تت تور التقييمـات ال تريهـا اجلهـات الا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرياـة
يف بتدان اجلنوب لتممارسات اخلاصة ا ،طان نيان يتزم بذل املزيد من اجلهود لتحس الا افية طاملساءلة.
طين غي لت تدان النامية أن ادد معايري خاصة ا لقياى مدى اسهامها يف التعاطن فيما ب بتدان اجلنوب.

 - ٥٢طيتع مواص ـ ـ ــتة تعزيز قاعدة األدلة با ـ ـ ــأن اتـ ـ ـ ـراك القطاع اخلاص يف التعاطن اإلمنائي .طين غي
أن يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم كلك يف النهو بت ادل املعارف طالتعتم املت ادل باـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن نيي ية تعزيز مواءمة القطاع العام
طاخلاص مع خطة التنمية املس ـ ـ ــتدامة .طمن خالل ات ـ ـ ـ ـراك القطاع اخلاص يف تت ـ ـ ــميم املا ـ ـ ــاريع طتن يذها
18-09959

13/14

E/2018/73

طتقييم نتائجها ،ؤان لتقطاع العام ض ـ ـ ــا اخلجملات القيةمة يف جمال بناء أطر الرص ـ ـ ــد طاالس ـ ـ ــتعرا
عتى ال يانات طالا افة طال ترنيز عتى النتائا.

القائمة

 - ٥3طين غي تعزيز منتدى التعاطن اإلمنائي بوص ـ ـ ـ ـ ه منتـ ـ ـ ــة لتتعتم ب األقاليم طب اجلهات املتعددة
ص ــاح ة املت ــتحة با ــأن رص ــد التعاطن اإلمنائي طاس ــتعراض ــه طتقييم أقرا ،طهي نيتها أمور أس ــاس ــية لتحقيق
نتـائا التنميـة املس ـ ـ ـ ـ ـتـدامـة طتوسـ ـ ـ ـ ــيع نطـاقهـا من أجـ ،اقيق أقر أنيجمل .طلت ـادل املعـارف طالتعتم املت ـادل
طالاـ ـ افية قيمة ال تقدر بثمن يف جمال التوعية طاس ــتاا ــاف املس ــائ ،النات ــنة طتيس ــري التالق ب خمتتف
األدطات طالنها ط اعات املمارسة يف جمايل الرصد طالتقييم.

14/14

18-09959

