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

 المجلس االقتصادي واالجتماعي
    ٢٠18متوز/يوليه  9-18

معجز وقائم االجتماع ال اسم المستعى السادس لمنتدى الت اون اإلنمائي الذي   
 يُ قد م ة كل  نتسن

  
 مذك ة من األمانة ال امة  

 
طريقة انعقاد املنتدى السياسي الرفيع املستوي املعين  67/٢9٠حددت اجلمعية العامة يف قرارها  

أعمال  ىت املنتدى الســياســي الرفيع املســتو أن تأخذ اجتماعا بالتنمية املســتدامة طاطارا التنميمي ططت  
تقدم األمانة العامة طيه اىل املنتدى الســــــــــياســــــــــي  منتدى التعاطن اإلمنائي يف االعت ار. ططفقا لذلك القرار،

لوقائع االجتماع الرفيع  موجزا الرفيع املســـــــــتوى، الذي يععقد ا  رعاية ااتي االقتتـــــــــادي طاالجتماعي،
 أعدا رئيي ااتي. طقد انعقد املســـتوى الســـادى ملنتدى التعاطن اإلمنائي الذي يععقد مرة ني، ســـنت ، نيما

الدطر ”حول موضـــــــــــــــوع  ٢٠18أيار/مايو  ٢٢ ط ٢1 م املتحدة يف نيويورك يومياالجتماع يف مقر األم
. “التمود : بناء جمتمعات مستدامة طقادرة عتى٢٠3٠االسرتاتيجي لتتعاطن اإلمنائي يف اقيق خطة عام 

طصدرت عنه رسائ، رئيسيه طتوجيهات سياساتية حمددة لينمر فيها املنتدى السياسي الرفيع املستوي املعين 
التنمية املســـــــــــــتدامة طمنتدى ااتي االقتتـــــــــــــادي طاالجتماعي املعين  تابعة متوي، التنمية، طنيذلك ل ائدة ب

 .لتسياسات طاجلهات املمارسة اجلهات املقررة
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 مقدمة - أوال 
عقد ااتي االقتتـــادي طاالجتماعي االجتماع الرفيع املســـتوى الســـادى ملنتدى التعاطن اإلمنائي  - 1

. طضـــــــم ٢٠18أيار/مايو  ٢٢ط  ٢1مرة ني، ســــــــنت  يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك يومي الذي يعقد 
من ني ار اجلهات املمثتة طاجلهات املمثتة الرفيعة املســـــــتوي لتحاومات طاجلهات  3٠٠االجتماع أنيثر من 

ائي الدطيل. صـــاح ة املتـــتحة الســـتعرا  االتاهات طالتقدم اارز طالقشـــايا الناتـــنة يف جمال التعاطن اإلمن
طتــــــــــارني  حاومات من  يع املناطق يف مناقاــــــــــات عمتية املنحى مع خجملاء مرموق  طمنممات ااتمع 

 طالقطاع اخلاص. طمتارف امنائية طمنممات دطلية طمنممات خريية طبرملاني  طحاومات حمتية املدين
التعاطن اإلمنائي مع خطة التنمية طنيان هلذا االجتماع هدفان: )أ( تقييم التقدم اارز يف تاييف  - ٢

عم، أديي أبابا لتموي، التنمية؛ )ب( طاديد اإلجراءات الالزمة لا الة  طخطة ٢٠3٠املســـــــــــــــتدامة لعام 
 التعاطن اإلمنائي اسهاما فعاال يف بناء جمتمعات مستدامة طقادرة عتى التمود. اسهام

حمددة باــــأن الدطر االســــرتاتيجي االجتماع رســــائ، رئيســــية طتوجيهات ســــياســــاتية  طصــــدرت عن - 3
املنتدى الســــــياســــــي الرفيع املســــــتوي املعين بالتنمية  لينمر فيها ٢٠3٠لتتعاطن اإلمنائي يف اقيق خطة عام 

، طنيذلك ل ائدة اجلهات عي املعين  تابعة متوي، التنميةمنتدى ااتي االقتتــــــــــــادي طاالجتماط  املســــــــــــتدامة
أيشا بال حوث طاملناقاات املتتتة  نتدى التعاطن اإلمنائي  طيعسرتتد .لتسياسات طاجلهات املمارسة املقررة

رى ني، أربع ســــنوات لســــياســــة األناــــطة التن يذية ال  تشــــطتع  ا  يف متابعة االســــتعرا  الاــــام، الذي أع
 منمومة األمم املتحدة من أج، التنمية طالعمتية اجلارية إلعادة تنميم منمومة األمم املتحدة اإلمنائية.

 طاســتند االجتماع اىل عمتيه اشــريية طاســعة النطا  مداا ســنتان ات  القيام بأعمال اتيتية طأناــطة - ٤
طغريهــا  ٢٠17عقــدت يف األرجنت  يف عــام  ىاملســــــــــــــتو رفيعــة  نــدطة ،  ــا يف كلــكتوعيــة طعقــد منــاســــــــــــــ ــات

تية الدراســة االســتقتــائية ط املناســ ات اجلان ية طحتقات العم،، فشــال عن عم االجتماعات اخلاصــة األخرى من
 .باأن احلالة الراهنة فيما يتعتق ب عالية التعاطن اإلمنائي الدطيل منتدى التعاطن اإلمنائي ال  أجراها

( E/2018/55) طمهـد تقرير األم  العـام عن اتـاهـات التعـاطن اإلمنـائي الـدطيل طالتقـدم اارز فيـه - ٥
الســــــــ ي، لتمناقاــــــــات طحدد مســــــــارها. طأقن  ال تدان من  يع املناطق عتى التقرير لتناطله أهم املســــــــائ، 

 بطريقة متوازنة طبناءة لتغاية.
طتــــددت األطراف املاــــارنية عتى الدطر الذي ؤان أن يعديه التعاطن اإلمنائي يف املســــاعدة عتى  - 6

طتغري املناخ طتتـــــــاعد التطرف العنيف  ة بانعدام املســـــــاطاة طالنزاععاي مســـــــار االتاهات الســـــــت ية املتعتق
طالنزعة الاـــع وية. طبالرغم من التقدم اارز طبعال االتاهات اإلأابية املســـجتة، ف ن بعال املســـائ، اهلامة 

تـــــــامتة  املدرجة عتى جدطل أعمال التعاطن اإلمنائي مل تعاجل بعد. طقد ان ثق  عن املنتدى رســـــــالة طاحدة
يتطتب  طبالتوقعات ااددة فيها ٢٠3٠الوفاء باملوعد النهائي لتن يذ خطة عام  ان تــــــــــــديدة الوضــــــــــــو :ط 

 .يتغري التعاطن اإلمنائي باا، أنيثر جذرية طبوترية متسارعة لتغاية أن
استمرار احلاجة  طأنيدت ال تدان طاجلهات صاح ة املتتحة من  يع املناطق من جديد بقوة عتى - 7

 .من العم، ملميز الذي يوفرا منتدى التعاطن اإلمنائي طحددت اااالت ال  اتاج اىل مزيداىل ال شاء ا
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  الرسائ، الرئيسية

أب أن يتغري التعاطن اإلمنائي بتــــــــــــــورة أنيثر جذرية طبوترية متســــــــــــــارعة لتغاية من أج،  ‘1’ 
طيتطتب الوضــع عتى الســواء  طبالتوقعات ااددة فيها. ٢٠3٠الوفاء باملوعد النهائي لتن يذ خطة عام 

قيادة جرينة طتـــــــــــامتة لتجميع طاجراءات حســـــــــــنة التوقي  من جانب اجلهات املقررة لتســـــــــــياســـــــــــات 
طاجلهات املمارســـــــــــة عتى  يع املســـــــــــتويات، طكلك باالعتماد عتى أحدث األفاار طاألدلة طال حوث 

 . يع أحناء العامل من
أنيجمل يف ترنييز السياسات طاإلجراءات حقا عتى ين غي أن يسهم التعاطن اإلمنائي بدرجة  ‘٢’ 

من هم أتــــد  ت ا عن الرنيب عتى ســــ ي، األطلوية. طأب أن يعزز التعاطن اإلمنائي ســــياســــة الاــــمول 
طأن يتــب ترنييزا تــامال عتى املســاطاة ب  اجلنســ  طمتا  النســاء طال تيات طادماج الاــ اب طال نات 

 .املهماة األخرى
يف املائة من الدخ، القومي اإل ايل  ٠.7ة اىل أن هدف  تــــــــي  يف ســــــــيا  اإلتــــــــار  ‘3’ 

لتمســــــــاعدة اإلمنائية الرفية ال يا ي إلحداث التغيري الالزم لت تدان طالســــــــاان األتــــــــد فقرا طضــــــــع ا 
طاعادة تأنييد كلك، أب ا اك خطوات حمددة لتحقيق ما يتي: )أ( ضمان الوفاء بالتزامات املساعدة 

)ب( طتقدمي املزيد من املســـــــــــــــاعدة اإلمنائية الرفية اىل أق، ال تدان منوا طال تدان ال   اإلمنائية الرفية؛
تواجه أطضـــــاعا خاصـــــة؛ )ج( طتعزيز فعالية  تـــــي  املســـــاعدة اإلمنائية الرفية طاســـــت دامها. طين غي 

 .القيام بذلك دطمنا مزيد من التأخري
 ـاطر طمراعـاة حلـاالت النزاع طادرانيـا أـب أن يتـــــــــــــــ   التعـاطن اإلمنـائي أنيثر طعيـا بـامل ‘٤’ 

ألمهية القدرة عتى التايف، تربطه صـــــــــالت أطقق بالعم، املناخي؛ فالنها القتـــــــــرية األج، طاالنعزالية 
 .تدي ن عا لن

ين غي أن يعدي التعاطن اإلمنائي اىل تنمية رط  االبتاار يف طســـــــــــــــائ، املاـــــــــــــــارنية طا اك  ‘٥’ 
يتســــــــــش لتناى املاــــــــــارنية بتــــــــــورة جمدية يف عمتيات التنمية طاجلهود نيي   اجراءات أنيثر ترنييزا باــــــــــأ ا

 .ترمي اىل تعزيز القدرات فحسب، ب، ادف أيشا اىل تعزيز الثقة يف املعسسات العامة األخرى ال  ال
ين غي أن يســـــــــــــــاعد التعاطن اإلمنائي عتى اغتنام ال رص ال  تتيحها الرقمنة، يف جماالت  ‘6’ 

ااتية طبناء القدرات اإلحتـــــــــائية الوطنية، مع مراعاة امل اطر طاحلرص عتى عدم  تاـــــــــم، تع نة املوارد
 .ت اقم ال جوة الرقمية

ين غي اعطاء األطلوية لوضــع ســياســات ططنية لتتعاطن اإلمنائي نيجزء من اصــال  القطاع  ‘7’ 
هذا السياسات طخطة عم، أديي أبابا. طت   األدلة أن  ٢٠3٠العام طاقيق االتسا  مع خطة عام 

ؤان أن تاون أدطات قويــة لتحتـــــــــــــــول عتى نتــائا أفشــــــــــــــــ، من التعــاطن اإلمنــائي طاالرتقــاء بنوعيــة 
 .الارانيات  رطر الوق 

ين غي لتجهات صـــــاح ة املتـــــتحة يف الاـــــرانيات ب  القطاع  العام طاخلاص أن تعتمد  ‘8’ 
ات الت ادل القائمة، مع اإلقرار عتى م ادئ الاــمول طالاــ افية، طنيذلك عتى القدرات طاخلطم طعمتي

بأن فعالية هذا الارانيات طأقرها حيددمها السيا . طيتع  عتى طجه اإلحلا  التعجي، بالعم، التحتيتي 
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طحوار الســــــــــــياســــــــــــات باــــــــــــأن التموي، امل تتم الذي يتماتــــــــــــى مع األطلويات القطرية طحيقق التنمية 
 .ل عاليةاملستدامة دطن تقويال املااسب ااققة يف اجلودة طا

ين غي ملعمتر األمم املتحدة الرفيع املستوى املعين بالتعاطن فيما ب  بتدان اجلنوب،  ناس ة  ‘9’ 
الذنيرى األربع  العتماد خطة عم، بويني آيرى لتاـــــــــــــــجيع طتن يذ التعاطن التقين فيما ب  ال تدان 

يعزز ترنييزا االســـــــــــــــرتاتيجي طأن أن يعنيــد من جــديــد م ــادئ التعــاطن ب  بتــدان اجلنوب، طأن  النــاميــة،
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 

ملتعتقة بالتعاطن فيما ب  بتدان اجلنوب طالتعاطن املعرفة طالنهو  باحلوار العاملي باـــــــأن الســـــــياســـــــات ا
 .الثالقي
بعيد  أب تعزيز الدعم املقدم ل ناء قدرات احلاومات طاجلهات ال اعتة األخرى اىل حد ‘1٠’ 

يف جمال رصد طاستعرا  التعاطن اإلمنائي طمواءمة هذا الدعم مع السيا  اخلاص با، بتد، من خالل 
ســــرتتــــد  ا يف االســــتعراضــــات الوطنية الطوعية لتتقدم اارز حنو اقيق اجراء اســــتعراضــــات منتممة يع 

 .٢٠3٠خطة عام 
ين غي تعزيز منتدى التعاطن اإلمنائي بوصــــــــــــــ ه منتــــــــــــــة لتتعتم ب  األقاليم طب  اجلهات  ‘11’ 

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  
ين غي  طبـــالتوقعـــات ااـــددة فيهـــا، ٢٠3٠لاي يتم الوفـــاء بـــاملوعـــد النهـــائي لتن يـــذ خطـــة عـــام  - 8
طؤان أن يســـــاعد التعاطن اإلمنائي  .يتغري التعاطن اإلمنائي باـــــا، أنيثر جذرية طبوترية متســـــارعة لتغاية أن

طالنزاع طتغري املناخ طتتـــاعد التطرف العنيف يف عاي مســـار االتاهات الســـت ية املتعتقة بانعدام املســـاطاة 
طالنزعة الاـــــع وية. فهذا االتاهات ادد املااســـــب اإلمنائية ال  اقق  باـــــق األن ي طتزيد من صـــــعوبة 

طحاـــــــــــــــد الدعم لتحقيقها. طبينما أحرز تقدم يف تطويع  ٢٠3٠تع نة عامة اجلمهور من أج، خطة عام 
زال   زال يف حالة تغري مســــــــتمر. طما لتنمية املســــــــتدامة، ف نه ماالتعاطن اإلمنائي ليوانيب عتــــــــر أهداف ا

اجلهات ال اعتة جاهدة اىل أن تتعتم دطن ابطاء نيي ية  هناك مســـــــــــــائ، هامة مل يتم تناطهلا بعد. طتســـــــــــــعى
 يتطتب هذااد تعقيدا طتنوعا بتـــــــــــــــورة مطردة. ط يزد العم، طاقيق النتائا يف اطار نمام لتتعاطن اإلمنائي

 الســـــــواء قيادة جرينة طتـــــــامتة لتجميع طاجراءات حســـــــنة التوقي  من جانب اجلهات املقررةالوضـــــــع عتى 
  يع املستويات. عتى لتسياسات طاجلهات املمارسة

اإلمنائي يف اقيق  هذا املوجز ستة جماالت عم، مرتابطة: )أ( الدطر االسرتاتيجي لتتعاطن طيتناطل - 9
؛ أحد ختف الرنيب قادرة عتى التـــــــــــمود، طعدم ترك أي، طبناء جمتمعات مســـــــــــتدامة ط ٢٠3٠خطة عام 

ملتـــــــــتحة من حيث التنمية املســـــــــتدامة، )ب( تعزيز فعالية طتأقري الاـــــــــرانيات طالنها املتعددة أصـــــــــحاب ا
لتتعاطن  ؛ )ج( احلتــول عتى نتائا أفشــ، من خالل اعتماد ســياســات ططنيةكلك التموي، امل تتم يف  ا

ســـــــــــــد الثغرات يف القدرات طتيســـــــــــــري تطوير التانولوجيا طنقتها يف اااالت االســـــــــــــرتاتيجية؛  د() اإلمنائي؛
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ـــــ( تس ري التعاطن فيما ب  بتدان اجلنوب طالتعاطن الثالقي ألغرا  التنمية املستدامة؛ )ط( تعزيز عمتية  )هـ
 التعاطن اإلمنائي املتعددة املستويات. رصد طاستعرا  ط تقييم

  
، وبنييا  2030اإلنمييائي اي تحقسخ ة يية عييا   ال ييييييييييت اتسجي للت يياونالييدور ا - ثانسا 

 مجتم ات مستدامة وقادرة على الصمعد، وعد  ت ك أي أحد ةلف ال كب
ين غي أن يســـــــــــهم التعاطن اإلمنائي بدرجة أنيجمل يف الرتنييز حقا عتى ايالء األطلوية ملن هم أتــــــــــد  - 1٠

طت ادل املعارف طالتعتم املت ادل لا الة  اجلهد طالتجريب. طمثة حاجة اىل قدر أنيجمل من  ت ا عن الرنيب
 ترنييز ، مع صــب٢٠3٠االلتزام األســاســي خلطة عام  أن تراعي املعســســات طالســياســات طاإلجراءات هذا

اويتي عتى النتائا. طين غي أن يرنيز التعاطن اإلمنائي بتـــورة أنيثر منهجية عتى ال تدان طال نات الســـاانية 
تـناعية الرابعة سـيحقق ىل املوارد طكات القدرات األضـعف. طيف ح  أن ما يسـمى الثورة الاألنيثر افتقارا ا

 ، فتن أين اجلميع مثارها عتى حد سواء.فوائد هامة
طأب أن يعزز التعاطن اإلمنائي ســــــياســــــة الاــــــمول طأن يتــــــب ترنييزا تــــــامال عتى املســــــاطاة ب   - 11

. طين غي أن يدعم اعتماد  ععا  اب طال نات املهماة األخرىاجلنس  طمتا  النساء طال تيات طادماج الا
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.
لتم اطر طمراعاة حلاالت النزاع طأن ييســـــــــــر بناء  ر ادرانياطأب أن يتـــــــــــ   التعاطن اإلمنائي أنيث - 1٢

من أج، بناء جمتمعات مستدامة طقادرة عتى  صالت أطقق بالعم، املناخي القدرة عتى التايف، مع اقامة
. طهذا يعين مراعاة التـــــالت اهلامة ب  النزاع طانعدام االســـــتقرار طال قر عند طضـــــع الســـــياســـــات التـــــمود

 عين أيشا ات اع  ا متاامتة حقا يف اقيق أهداف التنمية املستدامة. طين غي أن يعقدمطا اك اإلجراءات طي
باا، خاص دعم أنيجمل طمتمَّم باا، جيد لت تدان كات القدرات اادطدة لالنتقال من ادارة الاوارث 

لقدرات طاألطر اىل ادارة امل اطر طاحلد منها طبناء القدرة عتى التمود. طين غي أن يستند هذا الدعم اىل ا
الوطنية القائمة طأن يرنيز بدرجة أنيجمل عتى تعزيز املعسسات كات التتة عتى املستوي  الوطين  السياساتية

طدطن الوطين. طين غي لتحاومــات الوطنيــة أن تــأخــذ زمــام امل ــادرة يف تقييم الثغرات يف القــدرات طاــديــد 
 الزم من اجلهات ال اعتة الدطلية.الدعم ال

املناخ، طاماانية التن ع به طالوصول اليه ال سيما  زيادة اس  سرعة التموي، يف جمال تغري طين غي - 13
طي ر  تغري املناخ ضـــــــــــــــغوطا  متزايدة عتى  .بالنســـــــــــــــ ة ألق، ال تدان منوا  طالدطل اجلزرية التـــــــــــــــغرية النامية

احلاومــات لتمويــ، التايف مع تغري املنــاخ طالت  يف من آقــارا، طنيــذلــك اعــادة اإلعمــار بعــد الاوارث. 
املناخ بعال امل اطف، نمرا   لتــــــــــــاوك الدين من أج، التموي، يف جمال تغري طيثري االســــــــــــت دام الاــــــــــــائع

ع، لدى ال تدان النامية. طأب أيشا تعزيز اجلهود الرامية اىل تنب ملستوى املديونية األخذ يف االرت اع بال 
 يف جمال تغري ، يف اطار ات اقات نياناون، لتتموي،ر املتتزم بهمتيون دطال 1٠٠ العد املزدطج طفت، م تغ الـ

 املناخ عن االلتزامات األخرى املتعتقة باملساعدة اإلمنائية الرفية.
النها  متوســــم نتــــيب ال رد يف القطري طمعتــــر نتــــيب ال رد طمعتــــرطين غي أال ياون التتــــن - 1٤

. فهذا املعتــــرات الرئيســــي لتقييم احتياجات التموي، طاديد ســــ ، الوصــــول اىل املســــاعدة اإلمنائية الرفية
متث، مقياســــــــــا نيافيا لتتقدم اارز يف عتــــــــــر أهداف التنمية املســــــــــتدامة أل ا ال تعاي اســــــــــتمرار أطجه  ال
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 قر املتعدد األبعاد. طبرزت يف هذا الســـــــيا  أمهية املناقاـــــــة اجلارية باـــــــأن الرفع من قائمة أق، الت اطت طال
ال تدان منوا طتقدمي الدعم لت تدان املتوســـــــــــــطة الدخ،، طال ســـــــــــــيما مع تزايد عدد أق، ال تدان منوا ال  ت ي 

 ع من القائمة استنادا اىل الدخ،.بالعت ة ااددة لترف
ات الارياة يف التنمية أن تع، احرتام االلتزامات املتعتقة باملساعدة اإلمنائية الرفية طأب عتى اجله - 1٥

 . طيف٢٠3٠طالتوقعـات ااـددة يف خطـة عـام  طتعزيز فعـاليتهـا مســـــــــــــــألـة كات أطلويـة لتوفـاء بـاملواعيـد النهـائيـة
يف املائة  ٠.7يف  تــــــــــي  نســــــــــ ة  ، مل اقق ســــــــــوى ســــــــــتة بتدان هدف األمم املتحدة املتمث،٢٠17 عام
 لتمســـاعدة اإلمنائية الرفية. طات شـــ  نســـ ة جمموع املســـاعدة اإلمنائية الرفية اىل الدخ، القومي اإل ايل من

اىل  ٢٠16يف املـــائـــة يف عـــام  ٠.3٢من  الـــدخـــ، القومي اإل ـــايل ألعشــــــــــــــــاء جلنـــة املســــــــــــــــاعـــدة اإلمنـــائيـــة
اإلمنائية الرفية الثنائية املقدمة اىل أق، ال تدان منوا بعيدة زال  املســــــاعدة  . طما٢٠17املائة يف عام  يف 31.٠

لتمســاعدة  يف املائة من الدخ، القومي اإل ايل ٠.٢٠ ط ٠.1٥ني، ال عد عن الوفاء بالتزام  تــي  ما ب  
بتة لتجملجمة قطريا  اإلمنائية الرفية املقدمة اىل أق، ال تدان منوا . طيهدد ارت اع املعونة املاــــــــــرططة طتراجع املعونة القا

يف مواءمة الدعم الدطيل  )ال  متث، اجلزء من املعونة الذي تاـــــــــــــــارك ال تدان النامية يف اديدا( التقدم اارز
األطلويات القطرية، طاملسعطلية الوطنية طالقيادة القطرية، عتى حد سواء. طيثري االت ا  يف نس ة املساعدة  مع

زال  فيها  يف اإلن ا  االجتماعي القتق أيشـــــــــا، ال ســـــــــيما يف احلاالت ال  مااإلمنائية الرفية ال  تســـــــــت دم 
 .القدرات اادطدة تعتمد عتى املساعدة اإلمنائية الرفية لتموي، براجمها االجتماعية ال تدان كات

 أب عتى املنتدى الســــياســــي الرفيع املســــتوى املعين بالتنمية املســــتدامة أن يت ذ اخلطوات ااددة - 16
الالزمة لشـــــــمان الوفاء بالتزامات املســـــــاعدة اإلمنائية الرفية، طتقدمي املزيد من املســـــــاعدة اإلمنائية الرفية اىل 
أق، ال تدان منوا طال تدان ال  تواجه أطضــــــــــاعا خاصــــــــــة، طتعزيز فعالية  تــــــــــي  املســــــــــاعدة اإلمنائية الرفية 

فية تعد حمدطدة ضــمن طســائ، التن يذ عموما، فهي . طعتى الرغم من أن املســاعدة اإلمنائية الر طاســت دامها
ال تزال بالغة األمهية، ال ســـيما بالنســـ ة لت تدان األتـــد فقرا طاألنيثر ضـــع ا، طبوصـــ 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 

 .٢٠3٠ ل   االنت اا اىل الدطر املميز طاحليوي لتمساعدة اإلمنائية الرفية يف اقيق خطة عام الدعوة اىل
طين غي أن يســــــاعد التعاطن اإلمنائي عتى ا اك اجراءات م تارة طمرنيزة باــــــأن طســــــائ، املاــــــارنية  - 17

عزيز القدرات طالثقة لاي ياـــــــــارك الناى بتـــــــــورة جمدية يف عمتيات التنمية طغريها من اجلهود الرامية اىل ت
. طيزداد األخذ حبتول التنمية املســــــــــتدامة بطريقة قائمة عتى قدر أنيجمل من التعاطن املعســــــــــســــــــــات العامة يف

طالتارار عتى أر  الواقع. طيف الوق  كاته، ت   احلرنيات االجتماعية امل تت ة يف  يع أحناء العامل الس ، 
طريق اجلمع ب   ال  ؤان أن ينتهجهــا األفراد إلطال  العنــان لتــدينــاميــات ال عــالــة من أجــ، التغيري عن
أن تنمر  ٢٠3٠القتـــ  الاـــ تـــية طاحلقائق. طين غي جلهود التعاطن اإلمنائي امل ذطلة يف اطار خطة عام 

 يف نيي ية االست ادة من هذا التيارات القوية، ال سيما عتى التعيد ااتي طيف ص وف الا اب.
  

المصييييلحة من حس  ت زيز ا السة وتأثس  الشيييي اكات والنلم المت ددة أ ييييحا   - ثالثا 
 التنمسة المستدامة، بما اي ذلك التمعيل المختلط

ين غي ت ين النها طالاــــرانيات املتعددة أصــــحاب املتــــتحة، نيوســــيتة لتحقيق نتائا امنائية أفشــــ،  - 18
. طمتتتك منممات ااتمع املدين طاألطســــا  طأنيثر اســــتدامة طاالنتقال بالاــــمول اىل مســــتوى غري مســــ و 
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طاع اخلاص قدرا ال حتـــــر له من املعارف الا يتة بتحوي، التعاطن اإلمنائي اىل منتـــــة أنيجمل األنيادؤية طالق
باثري لتحقيق التغيري. طؤان لتاــــــرانيات أن تســــــاعد عتى حاــــــد اجلهات ال اعتة ططســــــائ، التن يذ بطر  

دة يام، بعشها ال عال. طؤانها أن تساعد عتى طضع حتول تامتة طمتاامتة طمستدامة لتمااني، املعق
 )نيتتك ال  ياون هلا طابع تام، لعدة قطاعات طعابر لتحدطد طاألجيال( بطريقة  اعية طتعاطنية.

طين غي لتجهات صــــــــاح ة املتــــــــتحة يف الاــــــــرانيات ب  القطاع  العام طاخلاص أن تعتمد عتى  - 19
عيدين م ادئ الاــــــــــمول طالاــــــــــ افية، طنيذلك عتى القدرات طاخلطم طعمتيات الت ادل القائمة عتى التــــــــــ

. طين غي لتاـــــرانيات الوطين طااتي، مع اإلقرار بأن فعالية هذا الاـــــرنيات طأقرها يرت طان بســـــياقات حمددة
أن تدعم بناء القدرات طأن تيســــــــر ت ادل التانولوجيات طاألفاار، ال املوارد املالية فقم. طأب أن تتســــــــم 

ها بالاــــــــ افية طأن تاون م هومة توقعات خمتتف اجلهات صــــــــاح ة املتــــــــتحة طاجلهات املســــــــت يدة طأهداف
طهي اجلهات احلتي ة ال  تاون هلا  - ال داية. طمن األمهية  اان اديد اجلهات الاـــــــــــرياة املناســـــــــــ ة من

أهدافا ماــــــرتنية طياون لديها اســــــتعداد لتمشــــــي قدما ســــــويا يف تن يذ اخلطة. طال يوجد اطار طاحد ؤانه 
الت، ؤان لتم ادئ التوجيهية املتعتقة  اارنية اجلهات يغطي  يع أتاال الارانيات. طيف بعال احلا أن

صـــاح ة املتـــتحة أن تســـاعد 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 

 ة طاادية جلميع اجلهات صاح ة املتتحة، طال سيما ال نات املهماة.لتماارنية الناط
طال غش عن اتـــــــــــــراك القطاع اخلاص لتحقيق زيادة ني رية ال تقتتـــــــــــــر عتى االســـــــــــــتثمارات املالية  - ٢٠

املطتوبة فحســـــب، ب، تاـــــم، أيشـــــا ما يتزم من حيث االبتاار طبناء القدرات طتطوير التانولوجيا طنقتها 
بتيون دطالر  ٢٢. طين غي عدم ت وي  فرصــــة اســــتغالل األصــــول ال الغة التنمية املســــتدامةلتحقيق أهداف 

لدى فنة اجلهات املســـــــــــــــتثمرة املعقرة ااخذة يف التنامي ال  تأخذ ااقار االجتماعية طال ينية اإلأابية اىل 
 جانب العائدات املالية يف االعت ار عند اضطالعها بعمتية ا اك القرار.

ندما تعتمد احلاومات عتى القطاع اخلاص يف تقدمي اخلدمات العامة األســــاســــية، أب عتيها طع - ٢1
االضــــــــطالع  ســــــــعطليتها عن ضــــــــمان اماانية احلتــــــــول عتى هذا اخلدمات طالقدرة عتى ام، تاالي ها 

ها . طســـــتم، االســـــتثمارات العامة من العناصـــــر األســـــاســـــية، طال ســـــيما يف املناطق ال  يتعذر فيطمالءمتها
 اقيق أربا  من تقدمي املنافع العامة.

طيف ال تـــدان كات القـــدرات ااـــدطدة، ين غي أن يعمـــ، التعـــاطن اإلمنـــائي عتى دعم احلاومـــات  - ٢٢
. طان اينة بينة مواتية من أج، تعميم ااقار اإلمنائية غري املالية املرتت ة عتى ماـــــــــــــــاريع التموي، امل تتم يف

االستثمار ب  القطاع  العام طاخلاص ال  ال تستند اىل أطر قانونية طتنميمية تعزيز الارانيات ط ات اقات 
 متينة طت تقر اىل حماس ة مالية تتسم بالا افية ياا، خماطر، السيما عتى الساان املعني .

طمع زيادة اســـت دام التموي، امل تتم، ين غي لتجهات الاـــرياة يف التنمية ا اك خطوات عاجتة  - ٢3
أال حييد التموي، بارط  ميسرة عن أق، ال تدان منوا طغريها من ال تدان ال  تواجه أطضاعا خاصة لشمان 

يف املائة من جمموع االســـــتثمار  ٢، مل توجه ســـــوى نســـــ ة ٢٠17. طيف عام أط عن القطاعات االجتماعي
اســـــــت دام املســـــــاعدة  األجنيب امل اتـــــــر العاملي اىل أق، ال تدان منوا. طهناك أيشـــــــا خطر يتمث، يف أن زيادة

اإلمنائية الرفية ألغرا  التموي، امل تتم ؤان أن ي اقم االت ا  يف حتـــــــــــــة املعونة القابتة لتجملجمة قطريا  
 طالدعم املقدم من امليزانية، مع زيادة املعونة املارططة.
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اءم طأب التعجي، بالعم، التحتيتي طاحلوار الســـــــــــــــياســـــــــــــــا  باـــــــــــــــأن التموي، امل تتم الذي يتو  - ٢٤
. األطلويات القطرية طحيقق التنمية املســــتدامة، دطن عاي مســــار املااســــب ااققة يف النوعية طال عالية مع

دد بوضـــــــــو  ال ارامرتات  طعندما تســـــــــت دم األموال العامة حلاـــــــــد التموي، من القطاع اخلاص، أب أن اع
طالرطابم مع سالس، اإلنتاج ااتية،  يتعتق  سائ، من ق ي، نق، التانولوجيا، طالعمالة طادرار الدخ،، فيما

طتنب املمارســـــات االحتاارية. طال تزال هناك قغرات ني رية يف ال يانات املتعتقة بأقر التموي، امل تتم عتى 
التنمية املســـتدامة،  ا يف كلك ااقار ال  تتحق بالنســـاء طال نات املهماـــة طالشـــعي ة. طهناك حاجة أيشـــا 

ســـــــــــــــم امل اطر املرتت ة عتى التموي، امل تتم طال وائد املتأتية منه ب نتـــــــــــــــاف، اىل فهم أفشـــــــــــــــ، لاي ية تقا
ياـــــــــــم، تنميم معامالت التموي، امل تتم بطريقة تعو  اجلهة العامة ال  تقدم ضـــــــــــمانات اخلســـــــــــائر   ا

 األطىل عن طريق احلتول عتى حتة من العائدات اكا حقق االستثمار أداء جيدا.
تة اإلمنائية أن تا ، احرتام املسعطلية الوطنية طغريها من م ادئ التعاطن طأب عتى اجلهات ال اع - ٢٥

. اإلمنائي ال عال يف اااالت ال  تست دم فيها املساعدة اإلمنائية الرفية حلاد التموي، من القطاع اخلاص
ساعدة اإلمنائية طأب عتى ال تدان النامية أن تاارك يف ا اك القرارات باأن ما اكا نيان ؤان است دام امل

الرفية ألغرا  التموي، امل تتم طنيي ية القيام بذلك. طين غي أن ياون اطار النتائا الذي تســـــــــــــــت دمه 
اجلهة ال  تقدم التموي، من القطاع اخلاص متوافقا مع النمم ال  طضعتها ال تدان النامية من أج، تسجي، 

اء ماـــــــاطرات عامة جيدة مع اجلهات صـــــــاح ة التموي، طادارته. طؤان أن يعدي اتـــــــراك احلاومات طاجر 
املتــــــتحة طاجلهات املســــــت يدة عتى التــــــعيد ااتي يف  يع مراح، الجملاما طاملاــــــاريع اىل املســــــاعدة عتى 
ضـمان املسـعطلية طالقيادة عتى التـعيد القطري، طتت ية االحتياجات طاألطلويات القطرية، طمراعاة الاـ افية 

 طاملساءلة عن النتائا.
  

 تحقسخ نتائم أاضل من ةالل السسا ات العطنسة للت اون اإلنمائي - راب ا 
ين غي لت تدان أن تســــــــت دم الســــــــياســــــــات الوطنية لتتعاطن اإلمنائي بوصــــــــ ها أداة قوية لشــــــــمان  - ٢6

. طتعجمل هذا السياسات عن رؤية املسعطلية الوطنية عتى نطا  طاسع طاس  نوعية الارانيات  رطر الوق 
طأطلوياته طالتزاماته طأناــــــــــــطته يف جمال حاــــــــــــد التعاطن اإلمنائي من أج، دعم جهودا الوطنية. طت   ال تد 

الدراســــة االســــتقتــــائية ملنتدى التعاطن اإلمنائي أن ال تدان تعم، عتى تعدي، نطا  طاســــت دام ســــياســــااا 
ي هذا التعديالت المرطف الوطنية لتتعاطن اإلمنائي من أج، اس  املواءمة مع األطلويات القطرية؛ طتعا

طتنوع ماــــهد التعاطن اإلمنائي خارج اطار املســــاعدة  ٢٠3٠ااتية طالعاملية املتغرية،  ا يف كلك خطة عام 
اإلمنائية الرفية. طتســــــــــت دم بعال ال تدان أيشــــــــــا الســــــــــياســــــــــات الوطنية لتتعاطن اإلمنائي من أج، التع ري 

الطابع املعســـــــــــــســـــــــــــي عتى التعاطن فيما ب  بتدان اجلنوب،  ترنييز تعاط ا اإلمنائي، طأطلويات اضـــــــــــــ اء عن
 يتت، بذلك من احتياجات الدعم. طما
طين غي طضــــــع ســــــياســــــات ططنية لتتعاطن اإلمنائي يف اطار عمتية اصــــــال  القطاع العام األطســــــع  - ٢7

. طعند ربطها باالســـــــــــــــرتاتيجيات طخطة عم، أديي أبابا ٢٠3٠نطاقا طاقيق االتســـــــــــــــا  مع خطة عام 
وطنية لتتنمية املســـتدامة، تتي  هذا الســـياســـات دعم التعزيز املعســـســـي، طاســـت دام أطر النتائا القطرية، ال

اىل جانب اقيق االتســـــــا  يف الســـــــياســـــــات طاإلجراءات طتنســـــــيقها. طؤان أن تقت، تااليف املعامالت 
لســـــــــــياســـــــــــات الوطنية طتســـــــــــاعد يف التعام، مع أطجه الت اطت يف القوة يف التعاطن اإلمنائي. طلاي تاون ا

لتتعاطن اإلمنائي أنيثر فعالية، ين غي أن تاــــــــم، مســــــــعطليات ني، من اجلهات الاــــــــرياة 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.

ميع اجلهات صـــاح ة املتـــتحة طاجلهات املســـت يدة ااتية املعنية أن تاـــارك يف صـــياغة طين غي جل - ٢8
السياسات الوطنية لتتعاطن اإلمنائي طتن يذها طاستعرا  التقدم اارز يف تن يذها لا الة عدم ترك أي أحد 

احلاومية . طعتى الرغم من حدطث بعال التحسن يف هذا ااال، طماارنية اجلهات الارياة ختف الرنيب
طاملتعددة األطراف، مثة حاجة اىل تعزيز نطا  طنوعية ماـــــــــــــــارنية ااتمع املدين طالقطاع اخلاص طاملنممات 
اخلريية فشـــــــال عن الجململانات، يف العمتيات املتعتقة بالســـــــياســـــــات الوطنية لتتعاطن اإلمنائي. طيف اطار هذا 

 رأة طال قراء طال نات املهماة األخرى.السياسات، ين غي تعزيز الرتنييز عتى املساطاة طادماج امل
طين غي اجراء أط تعزيز االســتعراضــات الدطرية ال  تاــارك فيها اجلهات املتعددة صــاح ة املتــتحة  - ٢9

. لقياى التقدم اارز يف تن يذ الســــــياســــــات الوطنية لتتعاطن اإلمنائي من أج، زيادة جودة طأقر الاـــــــرانيات
يف املنتدى  ٢٠3٠طنية الطوعية لتتقدم اارز يف تن يذ خطة عام طين غي أن توجه االســـــــــــــــتعراضـــــــــــــــات الو 

الســـياســـي الرفيع املســـتوى. طحدد منتدى التعاطن اإلمنائي احتياجات معيةنة لزيادة دعم القدرات املقدم اىل 
اجلهـات ال ـاعتـة امل تت ـة يف رصــــــــــــــــد طاســـــــــــــــتعرا  التعـاطن اإلمنـائي الـدطيل. طين غي أن ياون كلـك جزءا 

اتيجية األطســـع نطاقا ال  تنتهجها منمومة األمم املتحدة اإلمنائية لتعزيز الدعم الذي تقدمه اىل االســـرت  من
 .٢٠3٠احلاومات عتى املستوى القطري يف حاد الوسائ، الالزمة لتن يذ خطة عام 

  
س  ت عي  الت نعلعجسيييييا ونقلليييييا  - ةامسا   يييييييييييييييد الث  ات اي القيييييدرات وتسسييييييييييي

 اال ت اتسجسة المجاالت اي
ين غي توجيه دعم القدرات املتعتقة بتع نة املوارد ااتية اىل ال تدان األبعد عن مســتويات اإليرادات  - 3٠

ااددة عتى التعيد الوطين لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، طين غي ايالء مزيد من االهتمام اىل املستوى 
ياـــــــم، أيشـــــــا  ية فحســـــــب، ب، ين غي أن. طين غي أال يقتتـــــــر ترنييز الدعم عتى النمم الشـــــــري دطن الوطين

الرأفالية الوطنية  قدرات الدطل عتى اينة بينات سياساتية مواتية لالستثمار اخلاص طتوسيق نطا  األسوا 
طاإلقتيمية. طيف هذا الســـــــــــــــيا ، أنيدت أق، ال تدان منوا من جديد الدعوة اىل اناـــــــــــــــاء مرنيز دطيل لدعم 

ا  رعاية األمم املتحدة، طتــــــددت عتى ضــــــرطرة تعزيز أطجه الت زر االســــــتثمار من أج، أق، ال تدان منوا، 
 .ب  جهود تع نة املوارد ااتية، طاملعونة، طالتجارة، طتدفقات رأى املال اخلاص، ط  يف أع اء الديون

طين غي أن يســـــــــــتجيب التعاطن اإلمنائي اىل اخلطوات ال  تت ذها ال تدان لالنتقال اىل  ععا أنيثر  - 31
. طياـــــــــــم، كلك بذل اجلهود لتحد من تزؤ ال يف اســـــــــــرتاتيجيااا الوطنية املتعتقة بامليزانية طاإليراداتتاام

املعايري طالنمم ال  تســـــــــــــــت دمها خمتتف اجلهات ال اعتة يف جمال التعاطن اإلمنائي. طؤان أن يســـــــــــــــاعد 
رى، عتى تعزيز التماســـــك اســـــت دام النمم القطرية، مث، التـــــناديق االســـــتنمانية طالجملاما املعســـــســـــية األخ

طاالتســـــا  يف املاـــــاريع امل تت ة طضـــــمان االســـــتدامة طاقيق األقر عن طريق تعزيز املســـــعطلية طالقيادة عتى 
التــــــعيد القطري. طأب أال ترنيز املاــــــورة الســــــياســــــاتية طأناــــــطة بناء القدرات يف اطار تع نة املوارد ااتية 

 أن تراعي أيشا مسائ، اإلنتاف. حترا عتى زيادة اإليرادات ااتية، ب، أب
طأب زيادة دعم االســــــتثمارات طالقدرات من أج، تعزيز ال يانات طالقدرات اإلحتــــــائية لرصــــــد  - 3٢

 ٢٠3٠. طيتطتب اقيق خطة عام طاســــــــــــتعرا  التقدمي اارز صــــــــــــوب اقيق أهداف التنمية املســــــــــــتدامة
باجلودة طالدقة طحســـــــــــــــن التوقي  طتاون طالتزامها بعدم ترك أي أحد ختف الرنيب توفري بيانات تتســـــــــــــــم 
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م توحة طمتـــــــــــن ة بقدر نياف عتى املســـــــــــتويات العاملية طاإلقتيمية طالوطنية طدطن الوطنية، باإلضـــــــــــافة اىل 
اســـ  ناـــر ال يانات طاســـت دامها. طين غي أن يســـرتتـــد الدعم املقدم لتحديث طتعزيز النمم اإلحتـــائية 

ا يتماتـــــــــــــــى مع خطة عم، نييب تاطن العاملية ل يانات التنمية الوطنية باخلطم االســـــــــــــــرتاتيجية الوطنية،  
املســـــــــــــــتـدامـة. طياـــــــــــــــمـ، كلـك تعزيز املهـارات طالتانولوجيـا يف املاـاتـب طاهلينـات اإلحتــــــــــــــــائيـة الوطنية، 

االهتمام جبمع طدما ال يانات املســـــــــــتمدة من متـــــــــــادر متعددة،  ا يف كلك دما املعتومات اجلغرافية  مع
طال يانات األخرى، فشال عن تعزير قدرااا عتى الدخول يف ترانيات م تارة ب   املاانية مع اإلحتاءات

اجلهات صــــاح ة املتــــتحة املتعددة. طؤان ملرانيز االمتياز طغريها من املنتــــات املعنية بت ادل املعارف ب  
 .األقاليم أط داختها أن تنهال بدطر بالغ األمهية يف هذا التدد

اســـات الوطنية لتتنمية املســـتدامة طســـياســـات التعاطن اإلمنائي بال يانات طين غي أن تســـرتتـــد الســـي - 33
. طمن الشـرطري أن يتم متا  السـتطات اإلحتـائية الوطنية نيي ات، ال  يتم توليدها عتى التـعيد ااتي

موقع التــدارة يف نممها اإلحتــائية، طأن تدعم اجلهات طاضــعة الســياســات أمهية ال يانات بالنســ ة لتن يذ 
. طبغية االست ادة الاامتة من ال يانات اجلديدة طالتقتيدية، أب عتى الدطائر اإلحتائية ٢٠3٠طة عام خ

أن تقيم تــــــــــــرانيات مع تــــــــــــرنيات التانولوجيا طاجلهات املقدمة لت يانات عتى التــــــــــــعيد العاملي طال احث  
ان ملتــادر ال يانات اجلديدة طاألطســا  األنيادؤية طالقطاع اخلاص طاملعســســات اخلريية طااتمع املدين. طؤ

أن توفر منمورا مهما مامال لتمنمور التقتيدي من حيث اســـ  توافر ال يانات طاســـت دامها طتتـــني ها. 
 طين غي طضع مناكج جديدة لألعمال طنمام لتحونيمة لا الة موقوقية ال يانات طنوعيتها.

ين لت يانات بوص ه منتة لزيادة االستثمار طين غي االست ادة من منتدى األمم املتحدة العاملي الثا - 3٤
. طتنمر أيشا التجنة اإلحتائية لألمم املتحدة حاليا طالارانيات يف جمال بناء القدرات اإلحتائية الوطنية

يف طضــــــــع م ادرة جديدة إلناــــــــاء اطار لتتموي، من أج، تن يذ خطة عم، نييب تاطن العاملية، مع الرتنييز 
نات املتعتقة بأهداف التنمية املســـــــتدامة عتى درجات عالية من التتـــــــنيف، عتى اســـــــ  متوي، انتاج ال يا

يف كلك ال يانات املتعتقة باألط ال طالاـــ اب طاألتـــ اص كطي اإلعاقة طاألتـــ اص املتـــاب  ب ريطى   ا
 نق  املناعة ال ارية طاملسن  طالاعوب األصتية طالالجن  طاملاردين داختيا طاملهاجرين طغريهم.

ن غي أن يســـاعد التعاطن اإلمنائي عتى ني الة أن تتمان التانولوجيا اجلديدة طاماانية الوصـــول طي - 3٥
اىل ال يانات الرقمية من اقيق التغيري اادث لتتحول فيما يتعتق بالامول املايل، طاس  تقدمي اخلدمات 

ول اىل ال يانات اانية املتعتقة . طمن األمثتة عتى كلك منتات اخلدمات النقدية املتنقتة، طالوصاىل ال قراء
 ســـائ، ســـ ، العيح طالتـــحة، طغري كلك من ال يانات ال  تتي  فهما أفشـــ، الحتياجات الناى طال رص 
املتاحة هلم طاملعوقات املاقتة أمامهم. طأب طضــــــــــــــع األطر التنميمية طنمم ملاية املســــــــــــــتهتك املناســــــــــــــ ة، 

صـــــية، لشـــــمان أن تتـــــب ال رص اجلديدة املتاحة عتى كلك قواعد الســـــتوك من أج، ملاية اخلتـــــو  يف  ا
 صعيدي ال يانات طالتانولوجيا يف متتحة ال قراء طاملهما  طأن تعمن احلماية هلم.

طين غي ألق، ال تدان منوا أن تســــــــت يد عتى حنو نيام، من أناــــــــطة بنك التانولوجيا ألق، ال تدان  - 36
. طؤثــة، افتتــا  بنــك التانولوجيــا خطوة ٢٠3٠عــام  منوا من أجــ، دعم جهودهــا الراميــة اىل اقيق خطــة

هـــامـــة اىل األمـــام يف جمـــال التعـــاطن اإلمنـــائي. طين غي أن تقـــدم احلاومـــات طغريهـــا من اجلهـــات ال ـــاعتـــة 
باســــتمرار مســــامهات تقنية طمالية ني رية لشــــمان حســــن أداء ال نك. طيف ح  ين غي لت نك أن يســــاعد اىل 

جية يف أق، ال تدان منوا، مثة حاجة متحة اىل معاجلة أطجه الت اطت ســـــــــــــــد ال جوات التانولو  يف ما حد
جمال القدرة عتى االبتاار طالربم اإللارتطين طفرص الوصــول اىل التانولوجيا، فشــال عن القيود املتتــتة  يف

 بالقدرات طاالفتقار اىل اهلياني، األساسية املالئمة لتتانولوجيا يف ال تدان النامية.
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 س  الت اون اسما بسن بلدان الجنع  والت اون الثالثي ألغ اض التنمسة المستدامةتسخ -  اد ا 
ال يزال التعاطن فيما ب  بتدان اجلنوب مســــــتمرا يف التوســــــع طمتســــــما بالتنوع طمراعيا لتقدرة عتى  - 37

بتـــورة ســـهم يف تقتي  أطجه الت اطت يف جمال االســـت ادة من فرص التنمية طيف االســـتجابة . طهو يع التايف
ب، أيشا  ،م اترة لتطت ات ااتية. طهو آخذ يف التطور بسرعة،  ا يعاي ليي فقم نطا  التعاطن اإلمنائي

ا طط يعته الطوعية طالقائمة عتى الاــــــرانية، ال  ت تورت ق ، ؤ تنوع اجلهات ال اعتة. طمع كلك، ال تزال م اد
 .ة ملسامهاته يف اقيق التنمية املستدامةعاما يف خطة عم، بويني آيرى، كات أمهية حمورية بالنس  ٤٠
طأهـــداف  ٢٠3٠طان نيـــانـــ  أمهيـــة التعـــاطن ب  بتـــدان اجلنوب من حيـــث تاييف خطـــة عـــام  - 38

. التنمية املت ق عتيها دطليا مع المرطف ااتية امى باعرتاف أنيجمل اليوم، فين غي عدم امل الغة يف تقديرها
، التعاطن ب  الاــــــــــــمال طاجلنوب أط حم، التقدم اارز عتى طجه فالتقدم اارز يف هذا التــــــــــــدد ال حي، حم

االســـــــــــــــتعجـــال يف معـــاجلــة املســـــــــــــــــائــ، النمميـــة. طيتم تعميم التعـــاطن ب  بتـــدان اجلنوب عتى حنو متزايــد 
االســـــــــــــرتاتيجيات الوطنية لتتنمية املســـــــــــــتدامة،  ا يف كلك بدعم من بعال ال تدان األعشـــــــــــــاء يف جلنة  يف

طمنمومة األمم املتحدة. طجرى يف املنتدى ت ادل مناكج خمتت ة إلضــــــــــ اء الطابع الرفي  املســــــــــاعدة اإلمنائية
عتى التعاطن فيما ب  بتدان اجلنوب عتى التـــعيد الوطين، تعتمدها هينات تراطح  ب  طنياالت مســـتقتة 

 لتتعاطن اإلمنائي طآليات تنسيق ب  الايانات احلاومية.
فيمــا ب  بتــدان اجلنوب طالتعــاطن الثالقي طمواصـــــــــــــــتــة اتيــ، مــا هلمــا  طين غي زيــادة ابراز التعــاطن - 39
. طدع  ٢٠3٠قيمة مشــــــــــــافة أقر عتى التنمية املســــــــــــتدامة من أج، املســــــــــــاعدة يف اقيق خطة عام  من

األطراف املاــــــــــــارنية يف املنتدى ال تدان طاجلهات ال اعتة يف بتدان اجلنوب اىل التحتي جبرأة أنيجمل يف ت ادل 
خجملات طأدلة تتعتق بالتعاطن اإلمنائي، طبتدان الاــــــــــــــمال اىل التعتم من تارب بتدان اجلنوب  ما لديها من

طخجملااا طدجمها يف ممارســـــــــــــــااا. طين غي دعم هذا اجلهود عتى  يع املســـــــــــــــتويات،  ا يف كلك من خالل 
جملات فيما يتعتق منتدى التعاطن اإلمنائي، نمرا ملا يقوم به من دطر نيمنتـــــــــــــــة فريدة طموقو   ا لت ادل اخل

 بالتعاطن ب  بتدان اجلنوب طالتعاطن الثالقي.
طالتاــــديدع يف اطار التعاطن ب  بتدان اجلنوب عتى التعاطن غري املايل طال عد األطســــع لتاــــرانيات  - ٤٠

. ين غي أن يســــــــتمر يف التأقري عتى ماــــــــهد التعاطن اإلمنائي األطســــــــع نطاقا طمتابعة خطة عم، أديي أبابا
ا اىل النها املتعددة طالديناميات طاملنمورات اإلقتيمية املتنوعة، ان التعاطن فيما ب  بتدان اجلنوب طباستناد

لتن يذ،  ا يف كلك بناء اســــــــــــــهم الرتنييز عتى خمتتف طســــــــــــــائ، طالتعاطن الثالقي يتجاطزان التعاطَن املايل. طيع 
 الســياســة العامة ط ا اجلهات صــاح ة القدرات طتطوير التانولوجيا طنقتها طالعم، املاــرتك من أج، تغيري

املتـــــــــتحة املتعددة، يف تعزيز حجم املســـــــــامهات طنطاقها طمرطنتها، طيف تيســـــــــري الرتنييز عتى ااقار الطويتة 
األج،. طين غي ايالء التانولوجيا التـــــــناعية طاخلدمات املالية اهتماما أنيجمل يف ســـــــيا  املشـــــــي قدما بعم، 

عمال التحشـــــــريية ملعمتر األمم املتحدة الرفيع املســـــــتوى الثاين املعين بالتعاطن منتدى التعاطن اإلمنائي طيف األ
 فيما ب  بتدان اجلنوب.

طيتع  اديث اإلطار امل اهيمي لتتعاطن الثالقي ليعاي هذا الواقع اجلديد طين غي اســـــــــــتحداث  - ٤1
. طتقوم م ادرات التعاطن الســـــــــــــــ ، الا يتة  عاجلة االختناقات ال  تعو  االســـــــــــــــت ادة منه عتى حنو فعال

الثالقي ب دماج م ادئ التعاطن ب  بتدان اجلنوب يف تتــــميم املاــــاريع أط الجملاما باالقرتان مع الرتنييز عتى 
الثالقي ’التعتم املت ــادل طتوفري املعــارف طت ــادل اخلجملات طبنــاء القــدرات. طيســـــــــــــــت ــدم ال عال متـــــــــــــــطت  
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فقي هلذا الاـــــــرانيات. طتســـــــهم م ادرات التعاطن الثالقي لتتع ري عتى حنو أفشـــــــ، عن الطابع األ ‘األطراف
 الثالقي األطراف عتى حنو م اتر يف التعاطن األقاليمي طالتعزيز املعسسي يف بتدان اجلنوب. أط

طؤان لتمتـــــــارف اإلمنائية املتعددة األطراف، ب، ين غي هلا، أن تشـــــــطتع بدطر أنيجمل يف هذا ااال،  - ٤٢
. طؤان هلا أيشا أن تدعم مواصتة ادل املعارف طاداراا ألغرا  التنمية املستدامةسيما يف دعم ت اات ت  ال

ناــــــــــــر التعاطن فيما ب  بتدان اجلنوب طالتعاطن الثالقي ني طاَري عم، لتوســــــــــــيع نطا  أفشــــــــــــ، املمارســــــــــــات 
 طاالبتاار.طنق، طتاييف حتول ميسورة التات ة يف جماالت العتم طالتانولوجيا طالتاجيع عتى تطوير 

طين غي مواصـــــــــــــــتــة تــدطين اخلجملات اإلقتيميــة طالوطنيــة يف جمــال التعــاطن فيمــا ب  بتــدان اجلنوب  - ٤3
. طالتعاطن الثالقي طتنميمها طتعميمها يف اخلطم اإلمنائية الوطنية طالســـــــــــــياســـــــــــــات الوطنية لتتعاطن اإلمنائي

، من ق ي، التاام، املعســـــــــــســـــــــــي طأظهرت املناقاـــــــــــات اختالفا يف جماالت الت تـــــــــــ  باختالف املناطق
اإلقتيمي يف أفريقيا، طالتاام، االقتتــــادي يف منطقة آســــيا طاايم اهلادئ، طنق، الســــياســــات االجتماعية 
طأطر املســـــــــاءلة فيما يتعتق بالاـــــــــرانيات يف أمرياا الالتينية طمنطقة ال حر الاارييب. طاقق توافق يف ااراء 

معتادة يف جمال التعاطن فيما ب  بتدان اجلنوب، عتى الرغم من عدم باــأن ضــرطرة التقييم باعت ارا ممارســة 
طجود أي دعم فيمـــا ب  ال تـــدان النـــاميـــة لوضـــــــــــــــع منهجيـــة ماـــــــــــــــرتنيـــة لتتقييم، بـــاعت ـــار كلـــك غري جمـــد 

مســــــتتــــــوب. طتجملز  ا اقتيمية خمتت ة فيما يتعتق بالتنميم طاضــــــ اء الطابع املعســــــســــــي،  ا يف كلك  طغري
عاطن ب  بتدان اجلنوب، من تـــأ ا أن تســـاعد عتى توســـيع نطاقه طأقرا. طمت ابراز الجملناما جمال تت ع الت يف

األمرياي لتعزيز التعـــاطن فيمـــا ب  بتـــدان اجلنوب بـــاعت ـــارا مثـــاال طويـــ، األمـــد عتى جمموعـــة  -األي ريي 
ر امل ادئ أفشــــ، املمارســــات ال  ســــاعدت عتى توفري أدلة قائمة عتى النتائا طتــــات  أســــاســــا لتطوي من

 التوجيهية االسرتاتيجية طالتقنية طاملنهجية.
طين غي أن يارر معمتر األمم املتحدة الرفيع املســــــتوى الثاين املعين بالتعاطن فيما ب  بتدان اجلنوب  - ٤٤

التأنييَد عتى م ادئ التعاطن فيما ب  بتدان اجلنوب، طأن يعزز ترنييزا االسرتاتيجي عتى تاجيع االستقاللية 
قدرة عتى التايف طالتغيري اهلياتي، طأن يســــــتغ، الدينامية طاالبتاارات احلالية، من أج، الرتطيا لوضــــــع طال

. طين غي االســت ادة من املعمتر طعمتيته التحشــريية لتعزيز تعاطن خطة عم، جلميع اجلهات صــاح ة املتــتحة
ى حنو فعال مع خطة طاســـــــــــــــع النطا  طتـــــــــــــــام، طمنمم طقائم عتى املســـــــــــــــعطلية الوطنية،  ا يتماتـــــــــــــــى عت

طاألهداف اإلمنائية األخرى املت ق عتيها دطليا. طمثة حاجة اىل اجراء مزيد من املناقاـــــــــــــــات  ٢٠3٠ عام
باــأن ســ ، االســت ادة من املزايا النســ ية مل تتف اجلهات صــاح ة املتــتحة يف جمال التعاطن فيما ب  بتدان 

أطر سياساتية طقانونية تسري عتيها عتى التعد ااتي اجلنوب طالتعاطن الثالقي طالثالقي األطراف، طلوضع 
طالوطين طاإلقتيمي طالعاملي،  ا يف كلك ما يتعتق منها بالتموي، امل تتم طاتراك القطاع اخلاص. طمن تأن 
زيادة ماــــــــارنية الجململاني  طالســــــــتطات ااتية طالنســــــــاء طااتمع املدين طالاــــــــ اب طاجلهات األخرى صــــــــاح ة 

 .عزز الامول طالا افية طاملساءلة طالرتنييز باا، اويتي عتى النتائااملتتحة أن ت
  

 ت زيز عملسة ال  د واال ت  اض والتقسسم المت ددة المستعيات للت اون اإلنمائي -  اب ا 
من غري املســــتتــــوب طال العمتي ات اع  ا طاحد يناســــب اجلميع ازاء الرصــــد طالتقييم نمرا لتنوع  - ٤٥

. طؤان أن تاون منــائي طمنهجيــاتــه، اىل جــانــب تنوع اجلهــات الاـــــــــــــــرياــة طال نــات املعنيــة عا التعــاطن اإل
هو ن ســه طماــرتك عتى  ٢٠3٠أصــول طم ادئ التعاطن اإلمنائي خمتت ة، اال أن اهلدف الرئيســي خلطة عام 
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تمر آليات الرصـــــــــــد طاالســـــــــــتعرا  يف التطور الســـــــــــتغالل الطابع املعقد طاملتعدد طيتع  أن تســـــــــــ - ٤6
. طأب أن تعاي املســاءلة املســتويات الذي يتســم به التعاطن اإلمنائي يف عتــر أهداف التنمية املســتدامة

ات طالاـــــــــــــــ افية املت ادلتان تعدد اجلهات ال اعتة يف جمال التنمية طأن تتجاطز العالقة القائمة ب  حاوم
ال تدان النامية طاجلهات الاـــــرياة يف التعاطن اإلمنائي عتى التـــــعيد الدطيل من أج، اتـــــراك  يع اجلهات 

 ال اعتة طاجلهات صاح ة املتتحة طاجلهات املست يدة.
طيتع  تعزيز اســــــــــــت دام أطر النتائا طنمم املعتومات املتاامتة طالقائمة عتى املســــــــــــعطلية الوطنية  - ٤7
. طخالل السنوات املاضية، أحرز تقدم يف تعزيز رصد طاستعرا  التعاطن اإلمنائي. اإلمنائي جمال التعاطن يف

طعتى التــــــعيد القطري، أري عتى حنو متزايد طضــــــع أطر النتائا طنمم املعتومات املتاامتة طالقائمة عتى 
قر هذا التعاطن، طيامتها املســعطلية الوطنية يف جمال التعاطن اإلمنائي الســت دامها يف تقييم طتقدير نوعية طأ

احلد  العديد من األطر طالجملاما اإلقتيمية طاالستعراضات العاملية. طمع كلك، يتزم احراز مزيد من التقدم يف
 من است دام النمم املوازية.

طين غي زيادة االســــــــتثمار يف ال يانات اجليدة طالرصــــــــد طالتقييم لالنتقال من تعقب املدخالت اىل  - ٤8
. طيعتجمل اســـ  جودة تتـــميم الجملاما طاملاـــاريع ططضـــع خطو  األســـاى طاملعتـــرات ئا اإلمنائيةاقيق النتا

أمرا أســــــــــــاســــــــــــيا لتعزيز فعالية جهود التعاطن اإلمنائي طأقرها يف التنمية املســــــــــــتدامة. طال تزال هناك اديات 
 يتعتق برصد طاستعرا  التقدم اارز صوب اقيق التعاطن غري املايل. فيما
أـــب أن يعزز بـــدرجـــة ني رية دعم القـــدرات املقـــدم اىل احلاومـــات طاجلهـــات ال ـــاعتـــة األخرى ط  - ٤9
. طقد تتعزز أيشــا أج، رصــد طاســتعرا  التعاطن اإلمنائي، طأن يتــمم طفقا لتســياقات اخلاصــة با، بتد من

يم. طيتع  ا ــاك اجلهود امل ــذطلــة يف هــذا ااــال من خالل زيــادة ت ــادل املعــارف طالتعتم املت ــادل ب  األقــال
خطوات عمتية لتعزيز دطر الجململانات يف رصـــــــــــــد طتقييم مدى فعالية التعاطن اإلمنائي  ا يتجاطز جمرد املوافقة 
 .عتى امليزانية،  ا يام، تزطيد أعشاء الجململان بالوسائ، املعسسية طاملالية طالتقنية لالضطالع بأناطة الرقابة

عاطن اإلمنائي داخ، األقاليم لدعم عمتي  الرصـــــــــــــــد طاالســـــــــــــــتعرا  طين غي تعزيز آليات طأطر الت - ٥٠
. فعتى ســــــــــــ ي، املثال، تقوم الدطل األعشــــــــــــاء يف االااد األفريقي، طتعزيز عمتيات الت ادل طالتعتم املت ادل

بدعم من الاـــــــــرانية اجلديدة من أج، تنمية أفريقيا طمن األمم املتحدة، بتوســـــــــيع نطا  آليات اســـــــــتعرا  
طخطة  ٢٠3٠اصــــــــــــــة  ا من خالل األناــــــــــــــطة طالجملاما املاــــــــــــــرتنية حبيث ياــــــــــــــم، خطة عام األقران اخل

عتى حد ســـــــواء، طكلك يف ســـــــيا  اطار العم، املاـــــــرتك ب  االااد األفريقي طاألمم املتحدة  ٢٠63 عام
 .٢٠3٠طخطة التنمية املستدامة لعام  ٢٠63لتن يذ خطة عام 

ن اجلنوب عتى طضـــــــــــــــع نمم تقودها ال تدان لتقييم طين غي أن تعم، اجلهات الاـــــــــــــــرياة يف بتدا - ٥1
طتقدير نوعية طأقر براما التعاطن فيما ب  بتدان اجلنوب طالتعاطن الثالقي عتى خمتتف املســـتويات، طاســـ  

. طقـد بـدأت تت تور التقييمـات ال  تريهـا اجلهـات الاـــــــــــــــرياـة  ع ال يـانـات طاملنهجيـات طاإلحتــــــــــــــــاءات
اخلاصة  ا، طان نيان يتزم بذل املزيد من اجلهود لتحس  الا افية طاملساءلة.  بتدان اجلنوب لتممارسات يف

 .طين غي لت تدان النامية أن ادد معايري خاصة  ا لقياى مدى اسهامها يف التعاطن فيما ب  بتدان اجلنوب
طين غي . طيتع  مواصــــــــــتة تعزيز قاعدة األدلة باــــــــــأن اتــــــــــراك القطاع اخلاص يف التعاطن اإلمنائي - ٥٢
يســـــــــــــــهم كلك يف النهو  بت ادل املعارف طالتعتم املت ادل باـــــــــــــــأن نيي ية تعزيز مواءمة القطاع  العام  أن

طاخلاص مع خطة التنمية املســــــــتدامة. طمن خالل اتــــــــراك القطاع اخلاص يف تتــــــــميم املاــــــــاريع طتن يذها 



 E/2018/73 

 

14/14 18-09959 

 

ر الرصــــــــد طاالســــــــتعرا  القائمة مة يف جمال بناء أططتقييم نتائجها، ؤان لتقطاع العام ضــــــــا اخلجملات القية 
 عتى ال يانات طالا افة طال  ترنيز عتى النتائا.

طين غي تعزيز منتدى التعاطن اإلمنائي بوصـــــــــــ ه منتـــــــــــة لتتعتم ب  األقاليم طب  اجلهات املتعددة  - ٥3
 صـــاح ة املتـــتحة باـــأن رصـــد التعاطن اإلمنائي طاســـتعراضـــه طتقييم أقرا، طهي نيتها أمور أســـاســـية لتحقيق

. طلت ـادل املعـارف طالتعتم املت ـادل نتـائا التنميـة املســـــــــــــــتـدامـة طتوســـــــــــــــيع نطـاقهـا من أجـ، اقيق أقر أنيجمل
طالاــــ افية قيمة ال تقدر بثمن يف جمال التوعية طاســــتااــــاف املســــائ، الناتــــنة طتيســــري التالق  ب  خمتتف 

 .األدطات طالنها ط اعات املمارسة يف جمايل الرصد طالتقييم
 

 


