
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 1 ١رس�ي موجز 

 أعدە رئ�س المجلس االقتصادي واالجتما�ي 
  

 
 مقدمة  -أوال 

ي الذي �عقد  - ١
ي مقر عقد المجلس االقتصادي واالجتما�ي االجتماع الرفيع المستوى السادس لمنتدى التعاون اإلنمائئ

ف �ف مرة كل سنتني
ي ني��ورك يو�ي 

من كبار الجهات الممثلة والجهات الممثلة الرف�عة  300وضم االجتماع أ��� من  .٢٠١8مايو /أ�ار ٢٢و  ٢١األمم المتحدة �ف
ي مجال التعاون اإلن

ي الدو�ي المستوي للحكومات والجهات صاحبة المصلحة الستعراض االتجاهات والتقدم المحرز والقضا�ا الناشئة �ف
 .مائئ

ف  ي وحكومات محل�ة و�رلمانيني
ف ومنظمات المجتمع المدئف اء مرموقني ي مناقشات عمل�ة المن� مع خ�ب

وشاركت حكومات من جميع المناطق �ف
�ة ومنظمات دول�ة ومصارف إنمائ�ة والقطاع الخاص  .ومنظمات خ�ي

ي تكي�ف الت (أ) :وكان لهذا االجتماع هدفان - ٢
ي مع خطة التنم�ة المستدامة لعام تقي�م التقدم المحرز �ف

وخطة عمل  2030عاون اإلنمائئ
ي بناء مجتمعات مستدامة وقادرة ع�  (ب)أد�س أبابا لتم��ل التنم�ة؛ 

ي إسهاما فعاال �ف
وتحد�د اإلجراءات الالزمة ل�فالة إسهام التعاون اإلنمائئ

 .الصمود

ي تحقيق خطة عام وصدرت عن االجتماع رسائل رئ�س�ة وتوجيهات س�اسات�ة محد - ٣
ي �ف

ي للتعاون اإلنمائئ ات��ب دة �شأن الدور االس�ت
ي بمتابعة تم��ل  ٢٠٣٠ ي بالتنم�ة المستدامة ومنتدى المجلس االقتصادي واالجتما�ي المعىف لينظر فيها المنتدى الس�ا�ي الرفيع المستوي المعىف

ي و�ُ  .التنم�ة، وكذلك لفائدة الجهات المقررة للس�اسات والجهات الممارسة
شد أ�ضا بالبحوث والمناقشات المتصلة بمنتدى التعاون اإلنمائئ س�ت
ي تضطلع بها منظومة األمم المتحدة من أجل التنم ي متابعة االستعراض الشامل الذي ُ�جرى كل أر�ــع سنوات لس�اسة األ�شطة التنف�ذ�ة الىت

�ة �ف
 .والعمل�ة الجار�ة إلعادة تنظ�م منظومة األمم المتحدة اإلنمائ�ة

�ة واسعة النطاق مدتها سنتان شملت الق�ام بأعمال تحل�ل�ة وأ�شطة توع�ة وعقد مناسبات، بما  - ٤ واستند االجتماع إ� عمل�ه تحض�ي
ي عام 

ف �ف ي األرجنتني
ي ذلك ندوة رف�عة المستوى عقدت �ف

ها من االجتماعات الخاصة األخرى و المناسبات الجانب�ة وحلقات العمل،  2017�ف وغ�ي
ي الدو�ي  فضال عن عمل�ة

ي �شأن الحالة الراهنة ف�ما يتعلق بفعال�ة التعاون اإلنمائئ
ي أجراها منتدى التعاون اإلنمائئ  .الدراسة االستقصائ�ة الىت

ي الدو�ي والتقدم المحرز ف�ه  - ٥
ف العام عن اتجاهات التعاون اإلنمائئ  .السب�ل للمناقشات وحدد مسارها (E/2018/55)ومهد تق��ر األمني

 .ن من جميع المناطق ع� التق��ر لتناوله أهم المسائل بط��قة متوازنة و�ناءة للغا�ةوأثنت البلدا

ي المساعدة ع� عكس مسار االتجاهات السلب�ة  - ٦
ي �ف

وشددت األطراف المشاركة ع� الدور الذي �مكن أن يؤد�ه التعاون اإلنمائئ
اع وتغ�ي المناخ وتصاعد التطرف ف عة الشعب��ة المتعلقة بانعدام المساواة وال�ف ف و�الرغم من التقدم المحرز و�عض االتجاهات  .العن�ف وال�ف

ي لم تعالج بعد
وقد انبثقت عن المنتدى رسالة واحدة  .اإل�جاب�ة المسجلة، فإن بعض المسائل الهامة المدرجة ع� جدول أعمال التعاون اإلنمائئ

ي لتنف�ذ خطة عا :شاملة وشد�دة الوض�ح
ي �شكل  2030م إن الوفاء بالموعد النهائئ

و�التوقعات المحددة فيها يتطلب أن يتغ�ي التعاون اإلنمائئ
ة متسارعة للغا�ة  .أ��� جذر�ة و�وت�ي

ف الذي يوفرە  - ٧ وأ�دت البلدان والجهات صاحبة المصلحة من جميع المناطق من جد�د بقوة ع� استمرار الحاجة إ� الفضاء المم�ي
ي وحددت المجاال 

ي تحتاج إ� م��د من العملمنتدى التعاون اإلنمائئ  .ت الىت

 

                                                                 
بجمیع اللغات الرسمیة الست لألمم المتحدة عبر ھذا  (E/2018/73)  النسخة الالمعة من الملخص. یمكن الوصول إلى نسخة وثیقة األمم المتحدة الرسمیة ١1
  .الرابط

 تعاون التنمیة لمنتدىاالجتماع السنوي الرفیع المستوى 
  مقر األمم المتحدة ، نیویورك

ح 18۲۰ أیار/مایو  ۲۲ ط 1۲ ي  
 
 

” التمود : بناء مجتمعات مستدامة طقادرة عتى ۰3۲۰ االستراتیجي لتتعاطن اإلنمائي في اقیق خطة عام الدطر  “ 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/186/78/pdf/N1818678.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/186/78/pdf/N1818678.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/186/78/pdf/N1818678.pdf?OpenElement
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 الرسائل الرئ�س�ة

ي لتنف�ذ خطة عام  ‘1’  
ة متسارعة للغا�ة من أجل الوفاء بالموعد النهائئ ي بصورة أ��� جذر�ة و�وت�ي

�جب أن يتغ�ي التعاون اإلنمائئ
و�جراءات حسنة التوق�ت من جانب الجهات المقررة و�التوقعات المحددة فيها. و�تطلب الوضع ع� السواء ق�ادة ج��ئة وشاملة للجميع  2030

 .للس�اسات والجهات الممارسة ع� جميع المست��ات، وذلك باالعتماد ع� أحدث األفكار واألدلة والبحوث من جميع أنحاء العالم
ف الس�اسات واإلجراءات حقا ع� من هم أشد ت ‘2’   ي ترك�ي

ي بدرجة أ��ب �ف
ي أن �سهم التعاون اإلنمائئ

خلفا عن الركب ع� ينب�ف
ف النساء والفت�ا ف وتمكني ف الجنسني ا شامال ع� المساواة بني ف ي س�اسة الشمول وأن �صب ترك�ي

ت سب�ل األول��ة. و�جب أن �عزز التعاون اإلنمائئ
 .و�دماج الشباب والفئات المهمشة األخرى

ي س�اق اإلشارة إ� أن هدف تخص�ص  ‘3’  
ي المائة من الدخل القو�ي اإلجم 0.7�ف

ي �ف
ا�ي للمساعدة اإلنمائ�ة الرسم�ة ال �ك�ف

: (أ) ضمان الوفاء  إلحداث التغي�ي الالزم للبلدان والسكان األشد فقرا وضعفا و�عادة تأ��د ذلك، �جب اتخاذ خطوات محددة لتحقيق ما ��ي
امات المساعدة اإلنمائ�ة الرسم�ة؛ (ب) وتقد�م الم��د من المساعدة اإلنمائ�ة الرسم�ة إ� أ ف ي تواجه أوضاعا بال�ت قل البلدان نموا والبلدان الىت

ي الق�ام بذلك دونما م��د من التأخ�ي 
 .خاصة؛ (ج) وتع��ز فعال�ة تخص�ص المساعدة اإلنمائ�ة الرسم�ة واستخدامها. و�نب�ف

اع و�درا�ا ألهم�ة القدرة ع� ا ‘4’   ف ي أ��� وع�ا بالمخاطر ومراعاة لحاالت ال�ف
لتك�ف، ت��طه صالت �جب أن �صبح التعاون اإلنمائئ

ة األجل واالنعزال�ة لن تجدي نفعا ؛ فالنهج القص�ي ي
 .أوثق بالعمل المنا�ف

ا �شأنها �ي يتسىف للناس  ‘5’   ف ي وسائل المشاركة واتخاذ إجراءات أ��� ترك�ي
ي إ� تنم�ة روح االبتكار �ف

ي أن يؤدي التعاون اإلنمائئ
ينب�ف

ي عمل�ات التنم�ة والجه
ي المؤسسات المشاركة بصورة مجد�ة �ف

ي ال تر�ي إ� تع��ز القدرات فحسب، بل تهدف أ�ضا إ� تع��ز الثقة �ف ود األخرى الىت
 .العامة

ي مجاالت �شمل تعبئة الموارد المحل�ة و�ناء  ‘6’  
ي تت�حها الرقمنة، �ف ي ع� اغتنام الفرص الىت

ي أن �ساعد التعاون اإلنمائئ
ينب�ف

 .طر والحرص ع� عدم تفاقم الفجوة الرقم�ةالقدرات اإلحصائ�ة الوطن�ة، مع مراعاة المخا
ي كجزء من إصالح القطاع العام وتحقيق اال�ساق مع خطة عام  ‘7’  

ي إعطاء األول��ة لوضع س�اسات وطن�ة للتعاون اإلنمائئ
ينب�ف

ف األدلة أن هذە الس�اسات �مكن أن تكون أدوات ق��ة للحصول ع� نتائج أفضل م 2030 ي واالرتقاء وخطة عمل أد�س أبابا. وتبني
ن التعاون اإلنمائئ

ا�ات بمرور الوقت  .بنوع�ة ال�ش
ف العام والخاص أن تعتمد ع� مبادئ الشمول والشفاف�ة، وكذلك  ‘8’   ف القطاعني ا�ات بني ي ال�ش

ي للجهات صاحبة المصلحة �ف
ينب�ف

ا�ات وأثرها  ف ع� وجه اإللحاح التعج�ل  ع� القدرات والخطط وعمل�ات التبادل القائمة، مع اإلقرار بأن فعال�ة هذە ال�ش �حددهما الس�اق. و�تعني
ب بالعمل التحل��ي وحوار الس�اسات �شأن التم��ل المختلط الذي يتما�ش مع األول��ات القط��ة و�حقق التنم�ة المستدامة دون تق��ض المكاس

ي الجودة والفعال�ة
 .المحققة �ف

ي  ‘9’   ي لمؤتمر األمم المتحدة الرفيع المستوى المعىف
ف العتماد ينب�ف ف بلدان الجنوب، بمناسبة الذكرى األر�عني  بالتعاون ف�ما بني

ف بلدان الجنوب، وأن ف البلدان النام�ة، أن يؤكد من جد�د مبادئ التعاون بني ي ف�ما بني �عزز  خطة عمل ب��نس آيرس لتشجيع وتنف�ذ التعاون التقىف
ي وأن �ستغل الدينام�ة واالبتكارات الحال�ة  ات��ب ە االس�ت ف و�ــــج لوضع خطة عمل محددة لجميع الجهات صاحبة المصلحة. و�جب ترك�ي من أجل ال�ت

ي ذلك المس� بوصفه محفال ف��دا وموثوقا لتبادل المعرفة والنهوض بالحوار العال�ي �شأن الس�اسات 
ي �ف

أن �سهم منتدى التعاون اإلنمائئ
ي 

ف بلدان الجنوب والتعاون الثالئ�  .المتعلقة بالتعاون ف�ما بني
ي مجال رصد واستعراض التعاون � ‘10’  

جب تع��ز الدعم المقدم لبناء قدرات الحكومات والجهات الفاعلة األخرى إ� حد بع�د �ف
ي االستعراضات الوطن�ة الطوع�ة

شد بها �ف ي ومواءمة هذا الدعم مع الس�اق الخاص بكل بلد، من خالل إجراء استعراضات منتظمة ُ�س�ت
 اإلنمائئ

 .2030خطة عام  للتقدم المحرز نحو تحقيق
ف الجهات المتعددة صاحبة المصلحة �شأن رصد  ‘11’   ف األقال�م و�ني ي بوصفه منصة للتعلم بني

ي تع��ز منتدى التعاون اإلنمائئ
ينب�ف

ي واستعراضه وتقي�م أثرە، و�ي كلها أمور أساس�ة لدينام�ات تحقيق نتائج التنم�ة المستدامة وتوسيع نطاقها بح�ث �كون 
لها أثر التعاون اإلنمائئ

 .أ��ب 
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  موجز المناقشات

ي لتنف�ذ خطة عام 
ة  2030ل�ي يتم الوفاء بالموعد النهائئ ي �شكل أ��� جذر�ة و�وت�ي

ي أن يتغ�ي التعاون اإلنمائئ
و�التوقعات المحددة فيها، ينب�ف

ي عكس مسار االتجاهات السلب�ة متسارعة للغا�ة. و�مكن أن 
ي �ف

�ساعد التعاون اإلنمائئ
عة الشعب��ة.  ف اع وتغ�ي المناخ وتصاعد التطرف العن�ف وال�ف ف المتعلقة بانعدام المساواة وال�ف

ي تحققت �شق األنفس وت��د من صع��ة تعبئة عامة الجمهور من أجل خطة عام  د وحش 2030فهذە االتجاهات تهدد المكاسب اإلنمائ�ة الىت
ي حالة تغ�ي مستمر 

ي ليوا�ب ع� أهداف التنم�ة المستدامة، فإنه ما زال �ف
ي تط��ــــع التعاون اإلنمائئ

. وما الدعم لتحق�قها. و�ينما أحرز تقدم �ف
ي إط

ار نظام زالت هناك مسائل هامة لم يتم تناولها بعد. و�س� الجهات الفاعلة جاهدة إ� أن تتعلم دون إبطاء ك�ف�ة العمل وتحقيق النتائج �ف
ي يزداد تعق�دا وتنوعا بصورة مطردة. و�تطلب هذا الوضع ع� السواء ق�ادة ج��ئة وشاملة للجميع و�جراءات حسنة التوق�ت

 للتعاون اإلنمائئ
 .من جانب الجهات المقررة للس�اسات والجهات الممارسة ع� جميع المست��ات

ي تحقيق خطة عام 
ي �ف

ي للتعاون اإلنمائئ ات��ب ابطة: (أ) الدور االس�ت ، و�ناء مجتمعات مستدامة 2030و�تناول هذا الموجز ستة مجاالت عمل م�ت
ا�ات وال نهج المتعددة أصحاب المصلحة من ح�ث التنم�ة وقادرة ع� الصمود، وعدم ترك أي أحد خلف الركب؛ (ب) تع��ز فعال�ة وتأث�ي ال�ش

ي ذلك التم��ل المختلط؛ (ج) الحصول ع� نتائج أفضل من خالل اعتماد س�اسات 
المستدامة، بما �ف

ي المجاالت 
ي القدرات وت�س�ي تط��ر التكنولوج�ا ونقلها �ف

؛ (د) سد الثغرات �ف ي
وطن�ة للتعاون اإلنمائئ

ات�ج�ة؛ (ه) �سخ�ي التعاون  ي ألغراض التنم�ة االس�ت
ف بلدان الجنوب والتعاون الثالئ� ف�ما بني

ي المتعددة المست��ات
 .المستدامة؛ (و) تع��ز عمل�ة رصد واستعراض و تقي�م التعاون اإلنمائئ

ي تحقيق خطة عام  -ثان�ا 
ي �ف

ي للتعاون اإلنمائئ ات��ب ي أحد خلف ، و�ناء مجتمعات مستدامة وقادرة ع� الصمود، وعدم ترك أ2030الدور االس�ت
 الركب

ف حقا ع� إ�الء األول��ة لمن هم أشد تخلفا عن   ك�ي ي ال�ت
ي بدرجة أ��ب �ف

ي أن �سهم التعاون اإلنمائئ
ينب�ف

والتعلم المتبادل ل�فالة أن الركب. وثمة حاجة إ� قدر أ��ب من الجهد والتج��ب وتبادل المعارف 
ام األسا�ي لخطة عام  ف ف 2030ترا�ي المؤسسات والس�اسات واإلجراءات هذا االل�ت ، مع صب ترك�ي

ي بصورة أ��� منهج�ة ع� البلدان والفئات السكان�ة األ��� افتقارا إ� الموارد 
ي أن يركز التعاون اإلنمائئ

وذات القدرات  تح���ي ع� النتائج. و�نب�ف
ي الجميع ثمارها ع� حد سواءاألضعف ف أن ما �س� الثورة الصناع�ة الرابعة س�حقق فوائد هامة، فلن �جىف ي حني

 .. و�ف

ف النساء والفت�ات و�دماج الشباب  ف وتمكني ف الجنسني ا شامال ع� المساواة بني ف ي س�اسة الشمول وأن �صب ترك�ي
�جب أن �عزز التعاون اإلنمائئ

ي أ
ف والفئات المهمشة األخرى. و�نب�ف ف الجنسني ي توفر زخما جد�دا لتعم�م مراعاة منظوري المساواة بني ُهج الحكومة بأ�ها الىت

ُ
ن �دعم اعتماد ن

نة وتقد�م الخدمات ف ي جميع مراحل صنع الس�اسات والم�ي
 .و�دماج الشباب بصورة أ��� فعال�ة �ف

اع وأن ي�� بناء القدرة ع� التك�ف، مع إقامة صالت أوثق ب  ف ي أ��� إدرا�ا للمخاطر ومراعاة لحاالت ال�ف
العمل و�جب أن �صبح التعاون اإلنمائئ

اع وانعدام االست ف ف ال�ف ي مراعاة الصالت الهامة بني ي من أجل بناء مجتمعات مستدامة وقادرة ع� الصمود. وهذا �عىف
قرار والفقر عند وضع المنا�ف

ي 
ي تحقيق أهداف التنم�ة المستدامة. و�نب�ف

ي أ�ضا اتباع نهج متكاملة حقا �ف الس�اسات واتخاذ اإلجراءات و�عىف
م �شكل ج�د للبلدان ذات القدرات المحدودة لالنتقال من إدارة  أن ُ�قدم �شكل خاص دعم أ��ب ومصمَّ

ي أن �ستند هذا الدعم إ� القدرات ال�وارث إ� إدارة المخاطر والحد منها و�ناء ال
قدرة ع� الصمود. و�نب�ف

ي 
. و�نب�ف ي ي ودون الوطىف ف الوطىف واألطر الس�اسات�ة الوطن�ة القائمة وأن يركز بدرجة أ��ب ع� تع��ز المؤسسات ذات الصلة ع� المست��ني

ي القدرات وتحد�د الد
ي تقي�م الثغرات �ف

 .عم الالزم من الجهات الفاعلة الدول�ةللحكومات الوطن�ة أن تأخذ زمام المبادرة �ف

ي مجال تغ�ي المناخ، و�مكان�ة التنبؤ به والوصول إل�ه ال س�ما بالنسبة ألقل 
ف �عة التم��ل �ف ي ز�ادة تحسني

و�نب�ف
ا�دة ع� الحكومات لتم��ل البلدان  ف  م�ت

�
ة النام�ة. و�فرض تغ�ي المناخ ضغوطا نموا� والدول الجزر�ة الصغ�ي

التك�ف مع تغ�ي المناخ والتخف�ف من آثارە، وكذلك إعادة اإلعمار بعد ال�وارث. و�ث�ي االستخدام الشائع 
ي مجال تغ�ي المناخ بعض المخاوف، نظرا� لم

ي االرتفاع لصكوك الدين من أجل التم��ل �ف
ستوى المديون�ة األخذ �ف

ي إطار  100بالفعل لدى البلدان النام�ة. و�جب أ�ضا تع��ز الجهود الرام�ة إ� تجنب العد المزدوج وفصل مبلغ الـ 
م به، �ف ف مليون دوالر المل�ت

امات األخرى المتعلقةبالمساعدة اإلنمائ�ة ف ي مجال تغ�ي المناخ عن االل�ت
  الرسم�ة.  اتفاقات كانكون، للتم��ل �ف

ي أال �كون التصن�ف القطري ومؤ�ش نص�ب الفرد ومؤ�ش متوسط نص�ب الفرد النهج الرئ��ي لتقي�م احت�اجات التم��ل وتحد�د سبل  
و�نب�ف

ي ع� الوصول إ� المساعدة اإلنمائ�ة الرسم
ات ال تمثل مق�اسا كاف�ا للتقدم المحرز �ف �ة. فهذە المؤ�ش

ي هذا 
أهداف التنم�ة المستدامة ألنها ال تعكس استمرار أوجه التفاوت والفقر المتعدد األبعاد. و�رزت �ف

الس�اق أهم�ة المناقشة الجار�ة �شأن الرفع من قائمة أقل البلدان نموا وتقد�م الدعم للبلدان المتوسطة 
ي بالعتبة المحددة للرفع من القائمة استنادا إ� الد

ي ت�ف خل، وال س�ما مع تزا�د عدد أقل البلدان نموا الىت
 .الدخل

 ."اآلن ھي فرصتنا إلعادة تشكیل نظام التعاون"
 

" نحن . قراراتنا الیومیة الخاصة مھمة
نعید بناء تعددیة األطرافحرفیاً   ". 

جمیع أعمالنا یجب أن تكون نابعة من “ 
"التزامنا بعدم التخلي عن أحد  

ال تنتظر من السالم أن یبدأ “ 
"في بناء حلول دائمة للتنمیة  

" والمؤسسات دعم الجھود 
المحلیة أمر بالغ األھمیة 

 ".لبناء االستدامة والمرونة

من ھو المستفید من التنمیة؟ یجب “ 
"التنموي أن ینتبھ لذلك على التعاون  
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امات المتعلقة بالمساعدة اإلنمائ�ة الرسم�ة وتع��ز فعاليتها مسألة ذات أ ف ام االل�ت ي التنم�ة أن تجعل اح�ت
�كة �ف ول��ة للوفاء و�جب ع� الجهات ال�ش

ي خطة عام بالمواع�د النه
ي عام2030ائ�ة والتوقعات المحددة �ف

ي تخص�ص 2017 . و�ف
، لم تحقق سوى ستة بلدان هدف األمم المتحدة المتمثل �ف

ي المائة من 0.7�سبة 
الدخل القو�ي اإلجما�ي للمساعدة اإلنمائ�ة الرسم�ة. وانخفضت �سبة مجم�ع المساعدة اإلنمائ�ة الرسم�ة إ� الدخل القو�ي  �ف
ي عام  0.32عضاء لجنة المساعدة اإلنمائ�ة من اإلجما�ي أل 

ي المائة �ف
ي  0.31إ�  ٢٠١٦�ف

ي عام  �ف
زالت المساعدة اإلنمائ�ة الرسم�ة  . وما ٢٠١٧المائة �ف

ف  ام تخص�ص ما بني ف ي المائة من الدخل القو�ي اإلجما 0.20 و  0.15الثنائ�ة المقدمة إ� أقل البلدان نموا بع�دة كل البعد عن الوفاء بال�ت
�ي للمساعدة �ف

ي تم  (الىت
�
مجة قط��ا وطة وتراجع المعونة القابلة لل�ب . و�ــهدد ارتفاع المعونة الم�ش ثل الجزء من المعونة اإلنمائ�ة الرسم�ة المقدمة إ� أقل البلدان نموا�

ي مواءمة الدعم الدو�ي مع
ي تحد�دە) التقدم المحرز �ف

لمسؤول�ة الوطن�ة والق�ادة القط��ة، ع� األول��ات القط��ة، وا الذي �شارك البلدان النام�ة �ف
ي الحاالت ال

ي اإلنفاق االجتما�ي القلق أ�ضا، ال س�ما �ف
ي �ستخدم �ف ي �سبة المساعدة اإلنمائ�ة الرسم�ة الىت

ي ماحد سواء. و�ث�ي االنخفاض �ف زالت  ىت
 . برامجها االجتماع�ةالقدرات المحدودة تعتمد ع� المساعدة اإلنمائ�ة الرسم�ة لتم��ل  فيها البلدان ذات

امات المسا ف ي بالتنم�ة المستدامة أن يتخذ الخطوات المحددة الالزمة لضمان الوفاء بال�ت عدة �جب ع� المنتدى الس�ا�ي الرفيع المستوى المعىف
ي تواجه أوض اعا خاصة، وتع��ز فعال�ة تخص�ص اإلنمائ�ة الرسم�ة، وتقد�م الم��د من المساعدة اإلنمائ�ة الرسم�ة إ� أقل البلدان نموا والبلدان الىت

. وع� الرغم من أن المساعدة اإلنمائ�ة الرسم�ة تعد محدودة ضمن وسائل التنف�ذ عموما، ف�ي ال تزال المساعدة اإلنمائ�ة الرسم�ة واستخدامها
ل التنف�ذ األخرى. وتم التن��ه بدور منتدى بالغة األهم�ة، ال س�ما بالنسبة للبلدان األشد فقرا واأل��� ضعفا، و�وصفها عامال محفزا لمختلف وسائ

ف والحيوي للمساعدة اإلنمائ�ة ي مجال الدعوة إ� لفت االنتباە إ� الدور المم�ي
ي والثناء عل�ه بفضل أ�شطته الفعالة �ف

ي  التعاون اإلنمائئ
الرسم�ة �ف

 . 2030تحقيق خطة عام 

ي ع� اتخاذ إجراءات مبتكرة ومركزة �شأن وسائل المشاركة ل�ي  
ي أن �ساعد التعاون اإلنمائئ

و�نب�ف
ها من الجهود الرام�ة إ� تع��ز القدرات والثقة  ي عمل�ات التنم�ة وغ�ي

�شارك الناس بصورة مجد�ة �ف
ي المؤسسات العام

ة. و�زداد األخذ بحلول التنم�ة المستدامة بط��قة قائمة ع� قدر أ��ب من التعاون �ف
ي جميع أنحاء العالم 

ف الحركات االجتماع�ة المختلفة �ف ي الوقت ذاته، تبني
والتكرار ع� أرض الواقع. و�ف

ي �مكن أن ينتهجها األفراد إلطالق العنان للدينام�ات الفعالة من أجل التغي�ي ع ف القصص الشخص�ة والحقائق. السبل الىت ن ط��ق الجمع بني
ي إطار خطة عام 

ي المبذولة �ف
ي لجهود التعاون اإلنمائئ

ي ك�ف�ة االستفادة من هذە الت�ارات الق��ة، ال س�ما ع� الصع�د  2030و�نب�ف
أن تنظر �ف

ي صفوف الشباب
 المح�ي و�ف

ا�ات والنهج المتعددة أصحاب المصلحة   - ثالثا- ي ذلك التم��ل المختلطتع��ز فعال�ة وتأث�ي ال�ش
  من ح�ث التنم�ة المستدامة، بما �ف

ا�ات المتعددة أصحاب المصلحة، كوس�لة لتحقيق نتائج إنمائ�ة أفضل وأ��� استدامة   ي النهج وال�ش ي تبىف
ينب�ف

ي واألوساط األ�اد�م�ة والقطاع واالنتقال بالشمول إ� مستوى غ�ي مسبوق. 
وتمتلك منظمات المجتمع المدئف

 . ي إ� منصة أ��ب بكث�ي لتحقيق التغي�ي
الخاص قدرا ال ح� له من المعارف ال�ف�لة بتح��ل التعاون اإلنمائئ

ا�ات أن �ساعد ع� حشد الجهات الفاعلة ووسائل التنف�ذ بطرق �كمل بعضها البعض. و�مكنها أن �سا عد ع� وضع حلول شاملة و�مكن لل�ش
ي �كون لها طابع شامل لعدة قطاعات وعابر للحدود واألج�ال) بط��قة جماع�ة وتعاون�ة  .ومتكاملة ومستدامة للمشا�ل المعقدة (كتلك الىت

ف العام والخاص أن تعتمد ع� مبادئ الشمول والشفاف�ة، وكذلك ع� القدرات   ف القطاعني ا�ات بني ي ال�ش
ي للجهات صاحبة المصلحة �ف

و�نب�ف
كات وأثرها يرتبطان �س�اقات محددة. و  ، مع اإلقرار بأن فعال�ة هذە ال�ش ي والمح�ي ي والخطط وعمل�ات التبادل القائمة ع� الصع�دين الوطىف

�نب�ف
ا�ات أن تدعم بناء القدرات وأن ت�� تبادل التكنولوج�ات واألفكار، ال الموارد المال�ة فقط. و�جب أن تتسم توقعات مختلف الجهات لل�ش 

صاحبة المصلحة والجهات المستف�دة وأهدافها بالشفاف�ة وأن 
تكون مفهومة من البدا�ة. ومن األهم�ة بمكان تحد�د الجهات 

�كة المناسبة  ي تكون لها أهدافا و�ي ال -ال�ش جهات الحل�فة الىت
ي تنف�ذ الخطة. وال يوجد إطار واحد �مكنه أن �غ�ي جميع 

ي قدما س��ا �ف
كة و�كون لديها استعداد للم�ف مش�ت

ي بعض الحاالت، �مكن للمبادئ التوجيه�ة المتعلقة بمشاركة الجهات صاحبة المصلحة 
ا�ات. و�ف أشكال ال�ش

ي إدارة األهداف والتو 
ي تع��ز بن�ة أساس�ة غ�ي ماد�ة للحوار، تكون أن �ساعد �ف

ي ذلك مع تطورها بمرور الوقت. و�نب�ف
قعات المختلفة، بما �ف

مدعومة ببيئة س�اس�ة موات�ة، من أجل إتاحة الفرصة للمشاركة النشطة والمجد�ة لجميع الجهات صاحبة المصلحة، وال س�ما الفئات 
 .المهمشة

اك القطاع الخاص لتح ة ال تقت� ع� االستثمارات المال�ة المطل��ة فحسب، بل �شمل أ�ضا ما �لزم من ح�ث وال غىف عن إ�ش قيق ز�ادة كب�ي
ي عدم تف��ت فرصة استغالل األصول البالغة

 22 االبتكار و�ناء القدرات وتط��ر التكنولوج�ا ونقلها لتحقيق أهداف التنم�ة المستدامة. و�نب�ف
ي بليون دوالر لدى فئة الجهات المستثمر 

ي تأخذ اآلثار االجتماع�ة والبيئ�ة اإل�جاب�ة إ� جانب العائدات المال�ة �ف ي التنا�ي الىت
ة المؤثرة اآلخذة �ف

 .االعتبار عند اضطالعها بعمل�ة اتخاذ القرار

كیف . المؤوسسات ال تثق باألفراد“
التخطیط للتعاون من أجل التنمیة  یمكننا

".من غیر مشاركة نشطة لألفراد  

یمكن للشراكات أن تحفز "
 ".التغییر وبناء القدرات

المشكالت ال یمكن أن ینتظر  حل“
"فالوقت كالسیف. ات المثالیة یاسللس فإن أي من ھذا ال و مع ھذا، “ 

یمكن أن یحدث على نطاق 
 ً ".واسع إال اذا عملنا معا  
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ي تقد�م الخدمات العامة األساس�ة، �جب عليها االضطالع بمسؤوليتها عن ضما
ن إمكان�ة وعندما تعتمد الحكومات ع� القطاع الخاص �ف

ي المناطق
 الحصول ع� هذە الخدمات والقدرة ع� تحمل تكال�فها ومالءمتها. وستظل االستثمارات العامة من العنا� األساس�ة، وال س�ما �ف

ي يتعذر فيها تحقيق أر�اح من تقد�م المنافع العامة  .الىت

ي تهيئة بيئة موات�ة من  
ي ع� دعم الحكومات �ف

ي أن �عمل التعاون اإلنمائئ
ي البلدان ذات القدرات المحدودة، ينب�ف

و�ف
ا�ات و اتفاقات االستثمار  تبة ع� مشار�ــــع التم��ل المختلط. و�ن تع��ز ال�ش أجل تعظ�م اآلثار اإلنمائ�ة غ�ي المال�ة الم�ت

ي ال  ف العام والخاص الىت ف القطاعني �ستند إ� أطر قانون�ة وتنظ�م�ة متينة وتفتقر إ� محاسبة مال�ة تتسم بالشفاف�ة بني
ف   .�شكل مخاطر، الس�ما ع� السكان المعنيني

وط م��ة عن أق ي التنم�ة اتخاذ خطوات عاجلة لضمان أال �ح�د التم��ل ��ش
�كة �ف ي للجهات ال�ش

ل ومع ز�ادة استخدام التم��ل المختلط، ينب�ف
ي عام البلدان نموا 

. و�ف ي تواجه أوضاعا خاصة أو عن القطاعات االجتما�ي ها من البلدان الىت ي المائة من  2، لم توجه سوى �سبة 2017وغ�ي
�ف

ي أن ز�ادة استخدام المساعدة اإلنمائ�ة الر 
ي المبا�ش العال�ي إ� أقل البلدان نموا. وهناك أ�ضا خطر يتمثل �ف سم�ة مجم�ع االستثمار األجنىب

ان�ة، مع ز�ادة المعونة ألغراض التم�� ف  والدعم المقدم من الم�ي
�
مجة قط��ا ي حصة المعونة القابلة لل�ب

ل المختلط �مكن أن �فاقم االنخفاض �ف
وطة  .الم�ش

ي �شأن التم��ل المختلط الذي يتواءم مع األول��ات القط��ة و�حقق التنم�ة المستدامة،
 و�جب التعج�ل بالعمل التحل��ي والحوار الس�اسائت

ي النوع�ة والفعال�ة. وعندما �ستخدم األموال العامة لحشد التم��ل من القطاع الخاص، �جب أن ُتحدد دون 
عكس مسار المكاسب المحققة �ف

ات ف�ما يتعلق بمسائل من قب�ل نقل التكنولوج�ا، والعمالة و�درار الدخل، والروابط مع سالسل اإلنتاج المحل�ة، وتجنب  بوض�ح البارام�ت
ي الممارسات اال  ي ذلك اآلثار الىت

ي الب�انات المتعلقة بأثر التم��ل المختلط ع� التنم�ة المستدامة، بما �ف
ة �ف حتكار�ة. وال تزال هناك ثغرات كب�ي

تبة ع� التم��ل المختلط والفوائ د تلحق بالنساء والفئات المهمشة والضع�فة. وهناك حاجة أ�ضا إ� فهم أفضل ل��ف�ة تقاسم المخاطر الم�ت
ي تقدم ضمانات الخسائر األو� عن ط��ق المتأ ت�ة منه ب�نصاف، بما �شمل تنظ�م معامالت التم��ل المختلط بط��قة تعوض الجهة العامة الىت

 .الحصول ع� حصة من العائدات إذا حقق االستثمار أداء ج�دا

ها من مبادئ التعاون و�جب ع� الجهات الفاع  ام المسؤول�ة الوطن�ة وغ�ي لة اإلنمائ�ة أن تكفل اح�ت
ي �ستخدم فيها المساعدة اإلنمائ�ة الرسم�ة لحشد التم��ل من  ي المجاالت الىت

ي الفعال �ف
اإلنمائئ

ي اتخاذ القرارات �شأن ما إذا كان �مكن استخدام الم
ساعدة اإلنمائ�ة الرسم�ة ألغراض القطاع الخاص. و�جب ع� البلدان النام�ة أن �شارك �ف

ي تقدم التم��ل من القطاع الخاص متوافقا  ي أن �كون إطار النتائج الذي �ستخدمه الجهة الىت
مع التم��ل المختلط وك�ف�ة الق�ام بذلك. و�نب�ف

اك الحكومات و�جر  ي وضعتها البلدان النام�ة من أجل �سج�ل التم��ل و�دارته. و�مكن أن يؤدي إ�ش اء مشاورات عامة ج�دة مع الجهات النظم الىت
امج والمشار�ــــع إ� المساعدة ع� ضمان المسؤول�ة والق�ادة  ي جميع مراحل ال�ب

صاحبة المصلحة والجهات المستف�دة ع� الصع�د المح�ي �ف
 .ع� الصع�د القطري، وتلب�ة االحت�اجات واألول��ات القط��ة، ومراعاة الشفاف�ة والمساءلة عن النتائج

ي  -رابعا 
 تحقيق نتائج أفضل من خالل الس�اسات الوطن�ة للتعاون اإلنمائئ

ي بوصفها أداة ق��ة لضمان 
ي للبلدان أن �ستخدم الس�اسات الوطن�ة للتعاون اإلنمائئ

ينب�ف
ا�ات بمرور الوقت. وتع�ب هذە  ف نوع�ة ال�ش المسؤول�ة الوطن�ة ع� نطاق واسع وتحسني
ي 

ي مجال حشد التعاون اإلنمائئ
اماته وأ�شطته �ف ف الس�اسات عن رؤ�ة البلد وأول��اته وال�ت

ي أن  من أجل
ف الدراسة االستقصائ�ة لمنتدى التعاون اإلنمائئ دعم جهودە الوطن�ة. وتبني

ي من أجل 
البلدان تعمل ع� تعد�ل نطاق واستخدام س�اساتها الوطن�ة للتعاون اإلنمائئ

ي ذلك خط
ة، بما �ف ف المواءمة مع األول��ات القط��ة؛ وتعكس هذە التعد�الت الظروف المحل�ة والعالم�ة المتغ�ي وتن�ع  2030ة عام تحسني

ي من أجل
ي خارج إطار المساعدة اإلنمائ�ة الرسم�ة. و�ستخدم بعض البلدان أ�ضا الس�اسات الوطن�ة للتعاون اإلنمائئ

 مشهد التعاون اإلنمائئ
ف بلدان الجنوب، وما يتصل بذلك ، وأول��ات إضفاء الطابع المؤس�ي ع� التعاون ف�ما بني ي

ف تعاونها اإلنمائئ  .من احت�اجات الدعم التعب�ي عن ترك�ي

ي إطار عمل�ة إصالح القطاع العام األوسع نطاقا وتحقيق اال�ساق مع خطة عام 
ي �ف

ي وضع س�اسات وطن�ة للتعاون اإلنمائئ
وخطة  2030و�نب�ف

 ، ات�ج�ات الوطن�ة للتنم�ة المستدامة، تتيح هذە الس�اسات دعم التع��ز المؤس�ي واستخدام أطر النتائج عمل أد�س أبابا. وعند ر�طها باالس�ت
ي التعامل مع أوجه 

ي الس�اسات واإلجراءات وتنس�قها. و�مكن أن تقلل تكال�ف المعامالت و�ساعد �ف
القط��ة، إ� جانب تحقيق اال�ساق �ف

ي أن �شمل مسؤو 
ي أ��� فعال�ة، ينب�ف

. ول�ي تكون الس�اسات الوطن�ة للتعاون اإلنمائئ ي
ي التعاون اإلنمائئ

ي القوة �ف
ل�ات كل من الجهات التفاوت �ف

ها ع� نطاق واسع ع�  ي ��ش
�كة الخارج�ة والجهات الفاعلة من غ�ي الدول والحكومة الوطن�ة، وما حددته من أهداف للعمل. و�نب�ف ال�ش

 .الجمهور و ع� السلطات الوطن�ة والمحل�ة

ي ص�اغة 
ي لجميع الجهات صاحبة المصلحة والجهات المستف�دة المحل�ة المعن�ة أن �شارك �ف

و�نب�ف
ي تنف�ذها ل�فالة عدم ترك أي أحد 

ي وتنف�ذها واستعراض التقدم المحرز �ف
الس�اسات الوطن�ة للتعاون اإلنمائئ

ي هذا المجال، وم
�كة الحكوم�ة خلف الركب. وع� الرغم من حدوث بعض التحسن �ف شاركة الجهات ال�ش

ي والقطاع الخاص والمنظمات 
والمتعددة األطراف، ثمة حاجة إ� تع��ز نطاق ونوع�ة مشاركة المجتمع المدئف

نحن بحاجة إلى “
التخلي عن أي منھج 

".ال یثبت فعالیتھ  

" ؟ما مدى جدیتنا مع التزامنا بالملكیة " 

تحدد استراتیجیتنا المبادئ واألدوات الرئیسیة  "
تعزیز شراكة التنمیة. ویستغرق األمر بعض الوقت ل

 إلضفاء الطابع المؤسسي على ثقافة تستند إلى النتائج
"الستجابة للتطورات الجدیدةا و مرونة في  

ملكیة البلد تتجاوز المستوى "
یجب أن یشمل أیًضا . الوطني

 ." السكان المحلیین
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ك ي تع��ز ال�ت
ي إطار هذە الس�اسات، ينب�ف

. و�ف ي
ي العمل�ات المتعلقة بالس�اسات الوطن�ة للتعاون اإلنمائئ

لمانات، �ف �ة فضال عن ال�ب ف ع�الخ�ي  �ي
 .المساواة و�دماج المرأة والفقراء والفئات المهمشة األخرى

ي تنف�ذ الس�اسات
ي �شارك فيها الجهات المتعددة صاحبة المصلحة لق�اس التقدم المحرز �ف ي إجراء أو تع��ز االستعراضات الدور�ة الىت

 و�نب�ف
ي أن توجه

ا�ات. و�نب�ف ي من أجل ز�ادة جودة وأثر ال�ش
ي تنف�ذ خطة عام  الوطن�ة للتعاون اإلنمائئ

االستعراضات الوطن�ة الطوع�ة للتقدم المحرز �ف
ي احت�اجات معّينة ل��ادة دعم القدرات المقدم إ� الجهات الفاعلة  2030

ي المنتدى الس�ا�ي الرفيع المستوى. وحدد منتدى التعاون اإلنمائئ
�ف

ي أن �كون ذل
. و�نب�ف ي الدو�ي

ي رصد واستعراض التعاون اإلنمائئ
ي تنتهجها منظومة األمم  ك جزءا منالمختلفة �ف ات�ج�ة األوسع نطاقا الىت االس�ت

ي حشد الوسائل الالزمة لتنف�ذ خطة عام 
 .٢٠٣٠المتحدة اإلنمائ�ة لتع��ز الدعم الذي تقدمه إ� الحكومات ع� المستوى القطري �ف

ي  - خامسا 
ي القدرات وت�س�ي تط��ر التكنولوج�ا ونقلها �ف

ات�ج�ة المجاالت  سد الثغرات �ف  االس�ت

ي  ي توج�ه دعم القدرات المتعلقة بتعبئة الموارد المحل�ة إ� البلدان األبعد عن مست��ات اإليرادات المحددة ع� الصع�د الوطىف
لتحقيق  ينب�ف

�ب� ف الدعم ع� النظم ال�ف ي أال �قت� ترك�ي
. و�نب�ف ي ي إ�الء م��د من االهتمام إ� المستوى دون الوطىف

ة فحسب، أهداف التنم�ة المستدامة، و�نب�ف
ي أن �شمل أ�ضا قدرات الدول ع� تهيئة بيئات س�اسات�ة موات�ة لالستثمار الخاص 

بل ينب�ف
ي هذا وتوسيق نطاق األسواق الرأسمال�ة ال

، أ�دت أقل البلدان الس�اقوطن�ة واإلقل�م�ة. و�ف
نموا من جد�د الدعوة إ� إ�شاء مركز دو�ي لدعم االستثمار من أجل أقل البلدان نموا، تحت 
ف جهود تعبئة الموارد المحل�ة،  ورة تع��ز أوجه التآزر بني رعا�ة األمم المتحدة، وشددت ع� �ف

 .المال الخاص، وتخف�ف أعباء الديونوالمعونة، والتجارة، وتدفقات رأس 

ُهج أ��� 
ُ
ي تتخذها البلدان لالنتقال إ� ن ي إ� الخطوات الىت

ي أن �ستج�ب التعاون اإلنمائئ
ان�ة و�نب�ف ف ات�ج�اتها الوطن�ة المتعلقة بالم�ي ي اس�ت

تكامال �ف
ي �ستخدمها مختلف الجهات الفاعلة  واإليرادات. و�شمل ذلك بذل الجهود للحد من تجزؤ المعاي�ي والنظم الىت
امج  . و�مكن أن �ساعد استخدام النظم القط��ة، مثل الصناديق االستئمان�ة وال�ب ي

ي مجال التعاون اإلنمائئ
�ف

ي المشار�ــــع المختلفة وضمان االستدامة وتحقيق األثر المؤسس�ة 
األخرى، ع� تع��ز التماسك واال�ساق �ف

عن ط��ق تع��ز المسؤول�ة والق�ادة ع� الصع�د القطري. و�جب أال تركز المشورة الس�اسات�ة وأ�شطة بناء 
ي إطار تعبئة الموارد المحل�ة ح�ا

�جب أن ترا�ي أ�ضا مسائل  ع� ز�ادة اإليرادات المحل�ة، بل القدرات �ف
 اإلنصاف. 

و�جب ز�ادة دعم االستثمارات والقدرات من أجل تع��ز الب�انات والقدرات اإلحصائ�ة لرصد واستعراض التقد�م المحرز صوب تحقيق أهداف 
امها بعدم ترك أي أحد خلف الركب توف�ي ب�انات تتسم بالجودة والدقة وحسن  2030عام  التنم�ة المستدامة. و�تطلب تحقيق خطة ف وال�ت

ف ��ش الب�انات  التوق�ت وتكون مفتوحة ومصنفة بقدر كاف ع� المست��ات العالم�ة واإلقل�م�ة والوطن�ة ودون الوطن�ة، باإلضافة إ� تحسني
شد الدعم المقدم لتحد ي أن �س�ت

ات�ج�ة الوطن�ة، بما يتما�ش مع خطة واستخدامها. و�نب�ف �ث وتع��ز النظم اإلحصائ�ة الوطن�ة بالخطط االس�ت
ي المكاتب 

عمل ك�ب تاون العالم�ة لب�انات التنم�ة المستدامة. و�شمل ذلك تع��ز المهارات والتكنولوج�ا �ف
ي ذلك االهتمام بجمع ودمج الب�انات المستمدة من مصادر  والهيئات اإلحصائ�ة الوطن�ة، مع

متعددة، بما �ف
دمج المعلومات الجغراف�ة المكان�ة مع اإلحصاءات والب�انات األخرى، فضال عن تع��ر قدراتها ع� الدخول 
ها من المنصات  ف الجهات صاحبة المصلحة المتعددة. و�مكن لمرا�ز االمت�از وغ�ي ا�ات مبتكرة بني ي �ش

�ف
ف األقال�م أو داخلها أن ي هذا الصدد المعن�ة بتبادل المعارف بني

 .تنهض بدور بالغ األهم�ة �ف

. وم ي يتم تول�دها ع� الصع�د المح�ي ي بالب�انات الىت
شد الس�اسات الوطن�ة للتنم�ة المستدامة وس�اسات التعاون اإلنمائئ ي أن �س�ت

ن و�نب�ف
ي نظمها اإلحصائ�ة، وأن

ف السلطات اإلحصائ�ة الوطن�ة �ي تحتل موقع الصدارة �ف وري أن يتم تمكني تدعم الجهات واضعة الس�اسات أهم�ة  ال�ف
. و�غ�ة االستفادة ال�املة من الب�انات الجد�دة والتقل�د�ة، �جب ع� الدوائر اإلحصائ�ة أن تق�م ٢٠٣٠الب�انات بالنسبة لتنف�ذ خطة عام 

ف واألوساط األ  كات التكنولوج�ا والجهات المقدمة للب�انات ع� الصع�د العال�ي والباحثني ا�ات مع �ش �اد�م�ة والقطاع الخاص والمؤسسات �ش
ف توافر الب�انات . و�مكن لمصادر الب�انات الجد�دة أن توفر منظورا مهما مكمال للمنظور التقل�دي من ح�ث تحسني ي

�ة والمجتمع المدئف  الخ�ي
ي وضع نماذج جد�دة لألعمال ونظام للحوكمة ل�فالة موثوق�ة الب�انات ونوعيتها

 .واستخدامها وتصن�فها. و�نب�ف

ي 
ا�ات �ف ي للب�انات بوصفه منصة ل��ادة االستثمار وال�ش

ي االستفادة من منتدى األمم المتحدة العال�ي الثائف
و�نب�ف

ي وضع مبادرة مجال بناء القدرات 
اإلحصائ�ة الوطن�ة. وتنظر أ�ضا اللجنة اإلحصائ�ة لألمم المتحدة حال�ا �ف

ف تم��ل إنتاج  ف ع� تحسني ك�ي جد�دة إل�شاء إطار للتم��ل من أجل تنف�ذ خطة عمل ك�ب تاون العالم�ة، مع ال�ت
ي 
 ذلك الب�انات المتعلقة الب�انات المتعلقة بأهداف التنم�ة المستدامة ع� درجات عال�ة من التصن�ف، بما �ف

ف  �ة والمسنني وس نقص المناعة الب�ش ف بف�ي باألطفال والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص المصابني
هم دين داخل�ا والمهاج��ن وغ�ي ف والم�ش  .والشعوب األصل�ة والالجئني

"  یل المحلي والبلدي عنصر أساسيیعتبر التمو
أھداف التنمیة  لتحقیق في اتباع نھج شامل

"المستدامة ، ویتطلب دعًما متزایدًا للقدرات  

یجب على الحكومات أن "
تقود أجندة اإلصالح الخاصة 

 بھا ، مع خطة إستراتیجیة
 تدور حول أي من شركاء

م"التنسیق معھ یمكن التنمیة  

یمكن استخدام البیانات "
والتكنولوجیا إلجراء تغییرات 

 ."زلزالیة
 

" ى نحن بحاجة إل
معلومات أفضل حول من 
ھم األكثر فقرا وضعفا ، 
وفھم أفضل لدینامیكیات 

 ."االستبعاد
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ي ع� كفالة أن تتمكن التكنولوج�ا الجد�دة و�مكان�ة الوصول إ� الب�انات 
ي أن �ساعد التعاون اإلنمائئ

و�نب�ف
ف تقد�م الخدمات إ� الفقراء.  ، وتحسني الرقم�ة من تحقيق التغي�ي المحدث للتحول ف�ما يتعلق بالشمول الما�ي

لوصول إ� الب�انات اآلن�ة المتعلقة بمسائل سبل ومن األمثلة ع� ذلك منصات الخدمات النقد�ة المتنقلة، وا
ي تتيح فهما أفضل الحت�اجات الناس والفرص المتاحة لهم  الع�ش والصحة، وغ�ي ذلك من الب�انات الىت
ي ذلك قواعد 

والمعوقات الماثلة أمامهم. و�جب وضع األطر التنظ�م�ة ونظم حما�ة المستهلك المناسبة، بما �ف
ي مصلحة الفقراء السلوك من أجل حما�ة ال

خصوص�ة، لضمان أن تصب الفرص الجد�دة المتاحة ع� صع�دي الب�انات والتكنولوج�ا �ف
ف وأن تؤمن الحما�ة لهم  .والمهمشني

ي ألقل البلدان نموا أن �ستف�د ع� نحو كامل من أ�شطة بنك التكنولوج�ا ألقل البلدان نموا من أجل دعم جهودها الرام�ة إ� تحقي
ق و�نب�ف

ها من الجهات ٢٠٣٠ام خطة ع ي أن تقدم الحكومات وغ�ي
. و�نب�ف ي

ي مجال التعاون اإلنمائئ
. و�مّثل افتتاح بنك التكنولوج�ا خطوة هامة إ� األمام �ف

ي سد الفجوات التكنو 
ي للبنك أن �ساعد إ� حد ما �ف

ف ينب�ف ي حني
ة لضمان حسن أداء البنك. و�ف ة لوج�الفاعلة باستمرار مساهمات تقن�ة ومال�ة كب�ي

ي وفرص الوصول إ� التك
وئف ي مجال القدرة ع� االبتكار وال��ط اإلل��ت

ي أقل البلدان نموا، ثمة حاجة ملحة إ� معالجة أوجه التفاوت �ف
نولوج�ا، �ف

ي البلدان النام�ة
 .فضال عن القيود المتصلة بالقدرات واالفتقار إ� اله�ا�ل األساس�ة المالئمة للتكنولوج�ا �ف

ي ألغراض التنم�ة المستدامة�سخ�ي  - سادسا 
ف بلدان الجنوب والتعاون الثالئ�   التعاون ف�ما بني

ي تقل�ص أوجه التف
ي التوسع ومتسما بالتن�ع ومراع�ا للقدرة ع� التك�ف. وهو ُ�سهم �ف

ف بلدان الجنوب مستمرا �ف ي ال يزال التعاون ف�ما بني
اوت �ف

ي االستجابة بصورة م
ي التطور ��عة، بما �عكس ل�س فقط نطاق مجال االستفادة من فرص التنم�ة و�ف

ة للطلبات المحل�ة. وهو آخذ �ف با�ش
ي تبلورت قبل  ا�ة، الىت ، بل أ�ضا تن�ع الجهات الفاعلة. ومع ذلك، ال تزال مبادؤە وطب�عته الطوع�ة والقائمة ع� ال�ش ي

ي  ٤٠التعاون اإلنمائئ
عاما �ف

ي تحقيق التنم�ة المستدامة. خطة عمل ب��نس آيرس، ذات أهم�ة محور�ة بالنسبة لمساه
 ماته �ف

ف بلدان الجنوب من ح�ث تكي�ف خطة عام  وأهداف التنم�ة المتفق عليها دول�ا مع الظروف المحل�ة تح�ف  ٢٠٣٠و�ن كانت أهم�ة التعاون بني
ي هذا الصدد ال �حل محل التعاون 

ي تقديرها. فالتقدم المحرز �ف
ي عدم المبالغة �ف

اف أ��ب اليوم، فينب�ف ف الشمال والجنوب أو محل التقدم باع�ت بني
ي 
ا�د �ف ف ف بلدان الجنوب ع� نحو م�ت ي معالجة المسائل النظم�ة. و�تم تعم�م التعاون بني

ات�ج�ات الوطن�ة  المحرز ع� وجه االستعجال �ف االس�ت
ي لجنة المساعدة اإلنمائ�ة ومنظومة األ 

ي ذلك بدعم من بعض البلدان األعضاء �ف
ي المنتدى تبادل للتنم�ة المستدامة، بما �ف

مم المتحدة. وجرى �ف
ف وكاالت مستقلة ، تعتمدها هيئات تراوحت بني ي ف بلدان الجنوب ع� الصع�د الوطىف  نماذج مختلفة إلضفاء الطابع الرس�ي ع� التعاون ف�ما بني

ف ال��انات الحكوم�ة.  ي وآل�ات تنسيق بني
 للتعاون اإلنمائئ

ف بلدان  ي ز�ادة إبراز التعاون ف�ما بني
ي ومواصلة تحل�ل ما لهما منو�نب�ف

ق�مة مضافة أثر ع� التنم�ة المستدامة من أجل  الجنوب والتعاون الثالئ�
ي تحقيق خطة عام 

ي بلدان الجنوب إ� التح�ي بجرأة أ��ب ٢٠٣٠المساعدة �ف
ي المنتدى البلدان والجهات الفاعلة �ف

. ودعت األطراف المشاركة �ف
ات وأدلة تتع ي تبادل ما لديها من خ�ب

ي ممارساتها. �ف
اتها ودمجها �ف ، و�لدان الشمال إ� التعلم من تجارب بلدان الجنوب وخ�ب ي

لق بالتعاون اإلنمائئ
، نظرا لما �قوم به من دور كمنصة ف��دة وموث ي

ي ذلك من خالل منتدى التعاون اإلنمائئ
ي دعم هذە الجهود ع� جميع المست��ات، بما �ف

وق و�نب�ف
ات ف�ما يتعلق ي  بها لتبادل الخ�ب

ف بلدان الجنوب والتعاون الثالئ�  .بالتعاون بني

ف بلدان الجنوب ع� التعاون غ�ي الما�ي والبعد األوال ي إطار التعاون بني
ي أن �ستمر تشد�ُد �ف

ا�ات ينب�ف وسع لل�ش
ي التأث�ي ع� مشهد التعاون 

ي �ف
. و�استنادە إ� النهج األوسع نطاقا ومتابعة خطة عمل أد�س أبابا اإلنمائئ

ي 
ف بلدان الجنوب والتعاون الثالئ� المتعددة والدينام�ات والمنظورات اإلقل�م�ة المتنوعة، إن التعاون ف�ما بني

. و  ف ع� مختلف وسائل �ُ يتجاوزان التعاوَن الما�ي ك�ي ي ذلك بناء القدرات وتط��ر اسهم ال�ت
لتنف�ذ، بما �ف

ك من أجل تغي�ي الس�اسة العامة ونهج الجهات صاحبة المصلحة  التكنولوج�ا ونقلها والعمل المش�ت
ف ع� اآلثار الط��لة األجل. و�ن ك�ي ي ت�س�ي ال�ت

ي تع��ز حجم المساهمات ونطاقها ومرونتها، و�ف
ي المتعددة، �ف

ب�ف
�ة ي األعمال التحض�ي

ي و�ف
ي قدما بعمل منتدى التعاون اإلنمائئ

ي س�اق الم�ف
لمؤتمر  إ�الء التكنولوج�ا الصناع�ة والخدمات المال�ة اهتماما أ��ب �ف

ف بلدان الجنوب ي بالتعاون ف�ما بني ي المعىف
 .األمم المتحدة الرفيع المستوى الثائف

ي استحداث السبل ال�ف�لة بمعالجة االختناقات 
ي ل�عكس هذا الواقع الجد�د و�نب�ف

ف تحد�ث اإلطار المفاه��ي للتعاون الثالئ� ي تعوق و�تعني الىت
ي 

ف بلدان الجنوب �ف ي ب�دماج مبادئ التعاون بني
االستفادة منه ع� نحو فعال. وتقوم مبادرات التعاون الثالئ�

ف ع� التعلم المتبادل وتوف�ي  ك�ي ان مع ال�ت امج باالق�ت تصم�م المشار�ــــع أو ال�ب
ات و�ناء القدرات. و�ستخدم البعض مصطلح  ي ’المعارف وتبادل الخ�ب

الثالئ�
ا�ات. و�سهم ‘ فاألطرا ي لهذە ال�ش

للتعب�ي ع� نحو أفضل عن الطابع األف�ت
ي التعاون 

ي األطراف ع� نحو مبا�ش �ف
ي أو الثالئ�

مبادرات التعاون الثالئ�
ي بلدان الجنوب

 .األقال��ي والتع��ز المؤس�ي �ف

ي هذا 
ي لها، أن تضطلع بدور أ��ب �ف

ي دعم شبكات تبادل المعارف و�دارتها  المجال، الو�مكن للمصارف اإلنمائ�ة المتعددة األطراف، بل ينب�ف
س�ما �ف

ي كإطاَري عمل لتوسيع نطاق ألغراض التنم�ة المستدامة
ف بلدان الجنوب والتعاون الثالئ� . و�مكن لها أ�ضا أن تدعم مواصلة ��ش التعاون ف�ما بني

ي مجاال أفضل الممارسات والتشجيع ع� تط��ر 
 .ت العلم والتكنولوج�ا واالبتكارونقل وتكي�ف حلول م�سورة التكلفة �ف

ھل ستنجح التكنولوجیا "
الجدیدة وإمكانیة الوصول 

إلى البیانات في حمایة 
؟الفقراء " 

التعاون بین الجنوب "
والجنوب ال یحتاج إلى إطار 

المرونة في التعریف . جامد
 ." تترك المجال لزیادة التعاون

یتم اآلن تولید المعرفة 
والحلول في جمیع أنحاء 

یمكننا جمیعا أن نتعلم . العالم
 ."من بعضنا البعض

نحن بحاجة إلى الحفاظ "
على جمیع الشركاء على 

 1+  1فھو : المستوى نفسھ
، ولیس 1+   2 + 1". 
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ي ال
ي وتنظ�مها وتعم�مها �ف

ف بلدان الجنوب والتعاون الثالئ� ي مجال التعاون ف�ما بني
ات اإلقل�م�ة والوطن�ة �ف ي مواصلة تدو�ن الخ�ب

خطط و�نب�ف
ي اإلنمائ�ة 

ي مجاالت التخصص باختالف المناطق، من قب�ل التكامل الوطن�ة والس�اسات الوطن�ة للتعاون اإلنمائئ
. وأظهرت المناقشات اختالفا �ف

ي منطقة آس�ا والمح�ط الهادئ، ونقل الس�اسات 
ي أف��ق�ا، والتكامل االقتصادي �ف

المؤس�ي اإلقل��ي �ف
ا�ات . وتحقق توافق  االجتماع�ة وأطر المساءلة ف�ما يتعلق بال�ش ي ي أم��كا الالتين�ة ومنطقة البحر ال�ار�ىب

�ف
ف بلدان الجنوب، ع� الرغم  ي مجال التعاون ف�ما بني

ورة التقي�م باعتبارە ممارسة معتادة �ف ي اآلراء �شأن �ف
�ف

كة للتقي�م، باعتبار ذلك غ�ي مجد  ف البلدان النام�ة لوضع منهج�ة مش�ت من عدم وجود أي دعم ف�ما بني
ي مس وغ�ي 

ي ذلك �ف
، بما �ف ز نهج إقل�م�ة مختلفة ف�ما يتعلق بالتنظ�م و�ضفاء الطابع المؤس�ي ف بلدان  تصوب. وت�ب مجال تتبع التعاون بني

ي  نامج األيب�ي ف بلدان الجنوب باعتبارە مثاال  -الجنوب، من شأنها أن �ساعد ع� توسيع نطاقه وأثرە. وتم إبراز ال�ب األم���ي لتع��ز التعاون ف�ما بني
ي ساعدت ع� توف�ي أدلة قائمة ع� النتائج وشكلت أساسا لتط��ر المبادئ التوجيه�ة  ع� مجموعة منط��ل األمد  أفضل الممارسات الىت

ات�ج�ة والتقن�ة والمنهج�ة  .االس�ت

ي أن
ف بلدا و�نب�ف ف بلدان الجنوب التأ��َد ع� مبادئ التعاون ف�ما بني ي بالتعاون ف�ما بني ي المعىف

ن �كرر مؤتمر األمم المتحدة الرفيع المستوى الثائف
ي ع� �شجيع االستقالل�ة والقدرة ع� التك�ف والتغي�ي  ات��ب ە االس�ت ف الجنوب، وأن �عزز ترك�ي

، وأن �ستغل الدينام�ة واالبتكارات ا و�ــــج لوضع خطة عمل لجميع اله�ك�ي لحال�ة، من أجل ال�ت
�ة لتع��ز تعاون واسع  ي االستفادة من المؤتمر وعمليته التحض�ي

الجهات صاحبة المصلحة. و�نب�ف
النطاق وشامل ومنظم وقائم ع� المسؤول�ة الوطن�ة، بما يتما�ش ع� نحو فعال مع خطة عام 

ول�ا. وثمة حاجة إ� إجراء م��د من المناقشات �شأن سبل االستفادة من المزا�ا النسب�ة واألهداف اإلنمائ�ة األخرى المتفق عليها د ٢٠٣٠
ي األطراف، ولوضع أطر س�اسات�ة وقانو 

ي والثالئ�
ف بلدان الجنوب والتعاون الثالئ� ي مجال التعاون ف�ما بني

ن�ة لمختلف الجهات صاحبة المصلحة �ف
ي واإلقل��ي  اك القطاع الخاص. ومن شأن  ��ي عليها ع� الصعد المح�ي والوطىف ي ذلك ما يتعلق منها بالتم��ل المختلط و��ش

، بما �ف والعال�ي
ي والشباب والجهات األخرى صاحبة المصلحة أن تعزز الشمول والشفاف

ف والسلطات المحل�ة والنساء والمجتمع المدئف لمانيني �ة ز�ادة مشاركة ال�ب
ف �شكل تح���ي ع� النتائج ك�ي  .والمساءلة وال�ت

ي  - سابعا 
 تع��ز عمل�ة الرصد واالستعراض والتقي�م المتعددة المست��ات للتعاون اإلنمائئ

ن غ�ي المستصوب وال العم�ي اتباع نهج واحد يناسب الجميع إزاء الرصد والتقي�م نظرا لتن�ع م
�كة والفئات المعن�ةُنهج التعاون  ي ومنهج�اته، إ� جانب تن�ع الجهات ال�ش

. و�مكن أن اإلنمائئ
ي مختلفة، إال أن الهدف الرئ��ي لخطة عام 

هو  2030تكون أصول ومبادئ التعاون اإلنمائئ
: تحقيق نتائج التنم�ة المستدامة وعدم ترك أحد خلف  ك ع� الصع�د العال�ي نفسه ومش�ت

 .الركب

ي التطور الستغالل الطابع المعقد والمتعدد المست��ات الذي 
ف أن �ستمر آل�ات الرصد واالستعراض �ف و�تعني

ي ع� أهداف التنم�ة المستدامةيتسم به التعا
ي �ف

. و�جب أن تعكس المساءلة والشفاف�ة المتبادلتان ون اإلنمائئ
ف حكومات البلدان النام�ة والجهات  ي مجال التنم�ة وأن تتجاوز العالقة القائمة بني

تعدد الجهات الفاعلة �ف
اك جميع الجهات ي ع� الصع�د الدو�ي من أجل إ�ش

ي التعاون اإلنمائئ
�كة �ف الفاعلة والجهات صاحبة  ال�ش

 .المصلحة والجهات المستف�دة

. وخالل السن ي
ي مجال التعاون اإلنمائئ

ف تع��ز استخدام أطر النتائج ونظم المعلومات المتكاملة والقائمة ع� المسؤول�ة الوطن�ة �ف وات و�تعني
. وع� الصع�د القطري ي

ي تع��ز رصد واستعراض التعاون اإلنمائئ
ا�د وضع أطر النتائج ونظم الماض�ة، أحرز تقدم �ف ف ، �جري ع� نحو م�ت

ي تقي�م وتقدير نوع�ة وأثر هذا التعاون
ي الستخدامها �ف

ي مجال التعاون اإلنمائئ
، و�كملها المعلومات المتكاملة والقائمة ع� المسؤول�ة الوطن�ة �ف

امج اإلقل�م�ة واالستعراضات العالم�ة. ومع ذلك، �لزم إحراز  ي الحد من استخدام النظم المواز�ةالعد�د من األطر وال�ب
 .م��د من التقدم �ف

ي الب�انات الج�دة والرصد والتقي�م لالنتقال من تعقب المدخالت إ� تحقيق النتائج اإلنمائ�ة
ي ز�ادة االستثمار �ف

ف جودة و�نب�ف . و�عت�ب تحسني
ات أمرا أساس�ا لتع��ز فعال� امج والمشار�ــــع ووضع خطوط األساس والمؤ�ش ي التنم�ة المستدامة. وال تصم�م ال�ب

ي وأثرها �ف
ة جهود التعاون اإلنمائئ

 .يتعلق برصد واستعراض التقدم المحرز صوب تحقيق التعاون غ�ي الما�ي  تزال هناك تحد�ات ف�ما

ة دعم القدرات المقدم إ� الحكومات والجهات الفاعلة األخرى من  أجل  و�جب أن �عزز بدرجة كب�ي
، وأن �صمم وفقا للس�اقات  ي

رصد واستعراض التعاون اإلنمائئ
ي هذا الخاصة بكل بلد

. وقد تتعزز أ�ضا الجهود المبذولة �ف
ف اتخاذ خطوات عمل�ة لتع��ز  ف األقال�م. و�تعني المجال من خالل ز�ادة تبادل المعارف والتعلم المتبادل بني
ان�ة، بما  ف ي بما يتجاوز مجرد الموافقة ع� الم�ي

ي رصد وتقي�م مدى فعال�ة التعاون اإلنمائئ
لمانات �ف دور ال�ب

لمان بالوسائل المؤسس�ة والمال�ة والتقن�ة لالضطالع بأ�شطة الرقابة�شمل تزو�د أعضاء   .ال�ب

ي الرصد واالستعراض وتع��ز عمل�ات التبادل والتعلم المتبادل. ف ي داخل األقال�م لدعم عمليىت
ي تع��ز آل�ات وأطر التعاون اإلنمائئ

ع� سب�ل و�نب�ف
، بدعم ي

ي االتحاد األف���ت
ا�ة الجد�دة من أجل تنم�ة أف��ق�ا ومن األمم المتحدة، بتوسيع نطاق آل�ات  المثال، تقوم الدول األعضاء �ف من ال�ش

دعونا نفكر سلفًا في مفھوم "
كیف . التطویر اإلضافي

تعرف أي شریك یمكنھ تقدیم 
؟النتائج المرجوة  ". 

فرصة  BAPA + 40 تقدم"
 ".لتقدیر تعاوننا من أجل تأثیره

إن مفتاح التغلب على التحدیات الحالیة "
 ."یكمن في التعاون وااللتزام والتغییر

 

ھل یمكن أن تصبح أھداف التنمیة المستدامة "
؟يإطاًرا مشترًكا للنتائج على المستوى الوطن " 

إن القدرة على تصمیم المشروع الجید "
 ."والتقییم ھما وجھان لعملة واحدة

یحتاج البرلمانیون إلى الدعم "
لتعزیز التشبیك بین األقران وتبادل 

 ."الخبرات على المستوى الدولي
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كة بح�ث �شمل خطة عام  امج المش�ت ي  2063وخطة عام  2030استعراض األقران الخاصة بها من خالل األ�شطة وال�ب
ع� حد سواء، وذلك �ف

ي واألمم المتحدة
ف االتحاد األف���ت ك بني  .2030وخطة التنم�ة المستدامة لعام  2063لتنف�ذ خطة عام  س�اق إطار العمل المش�ت

ف بلدا ي بلدان الجنوب ع� وضع نظم تقودها البلدان لتقي�م وتقدير نوع�ة وأثر برامج التعاون ف�ما بني
�كة �ف ي أن تعمل الجهات ال�ش

ن و�نب�ف
ف جمع الب�انات  ي ع� مختلف المست��ات، وتحسني

ي تج��ــها الجنوب والتعاون الثالئ� والمنهج�ات واإلحصاءات. وقد بدأت تتبلور التقي�مات الىت
ي للبل

ف الشفاف�ة والمساءلة. و�نب�ف ي بلدان الجنوب للممارسات الخاصة بها، و�ن كان �لزم بذل الم��د من الجهود لتحسني
�كة �ف دان الجهات ال�ش

ي التعاون ف�ما 
ف بلدان الجنوبالنام�ة أن تحدد معاي�ي خاصة بها لق�اس مدى إسهامها �ف  .بني

ي 
ي التعاون اإلنمائئ

اك القطاع الخاص �ف ف مواصلة تع��ز قاعدة األدلة �شأن إ�ش ي أنو�تعني
�سهم  . و�نب�ف

ي النهوض بتبادل المعارف والتعلم المتبادل �شأن ك�
ف العام والخاص ذلك �ف ف�ة تع��ز مواءمة القطاعني

ي تصم�م المشار�ــــع وتنف�ذها وتقي�م 
اك القطاع الخاص �ف مع خطة التنم�ة المستدامة. ومن خالل إ�ش

ات الق�ّ  ي مجال بناء أطر الرصد واالستعراض القائمة ع� نتائجها، �مكن للقطاع العام ضخ الخ�ب
مة �ف

ي تركز ع�   .النتائجالب�انات والشفافة والىت

ف األقال�م  ي بوصفه منصة للتعلم بني
ي تع��ز منتدى التعاون اإلنمائئ

و�نب�ف
ي 

ف الجهات المتعددة صاحبة المصلحة �شأن رصد التعاون اإلنمائئ و�ني
واستعراضه وتقي�م أثرە، و�ي كلها أمور أساس�ة لتحقيق نتائج التنم�ة 

. ولتبادل المعارف  والتعلم المتبادل والشفاف�ة المستدامة وتوسيع نطاقها من أجل تحقيق أثر أ��ب
ف مختلف األدوات  ي مجال التوع�ة واستكشاف المسائل الناشئة وت�س�ي التالقح بني

ق�مة ال تقدر بثمن �ف
ي مجا�ي الرصد والتقي�م

والنهج وجماعات الممارسة �ف

یلعب المنتدى دوراً ھاماً للغایة في "
وھو عبارة . تنوعینجمع الممثلین الم

عن منصة موثوق بھا لتبادل الخبرات 
 " .وبناء المعرفة لتحقیق نتائج أفضل

و  2020لنلتقي في عام 
"قد حققنا تطور كبیر  

ستتحسن جودة البیانات نظًرا ألنھ "
التي یتم اإلبالغ  سیتم استبدال البیانات

 ."عنھا ذاتیًا بالتتبع



 

 
 

؟ما هو منتدى التعاون  ي
اإلنمائئ  

ف  �ستعرض ي الدو�ي ، مما �سهل التنسيق بني
ي التعاون اإلنمائئ

ي أحدث االتجاهات والتقدم المحرز �ف
منتدى التعاون اإلنمائئ

ف ، . مختلف الجهات الفاعلة واأل�شطة لمانيني اء من البلدان النام�ة والمتقدمة ، وال�ب ف وزراء وكبار الخ�ب �جمع المنتدى بني
ي ، والمنظمات الد

�ة والقطاع ومنظمات المجتمع المدئف ول�ة ، ومصارف التنم�ة ، والحكومات المحل�ة ، والمؤسسات الخ�ي
ي عام . الخاص

، كان المنتدى بمثابة مساحة موثوقة ومفتوحة وشاملة لجميع أصحاب المصلحة لتبادل  2007منذ إطالقه �ف
ات والممارسات الج�دة والتحد�ات والحلول  .الخ�ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ي 
ف �ف  ؟DCF المهتمني

  
  DCF ز�ارة موقع 
ة اإلخبار�ة  ي الن�ش

اك �ف   DCF ش�ت
  DCF الوصول إ� العمل التحل��ي  
 dcf@un.org   

 
 

DCF Secretariat 
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