الشراكة العالمية

من أجل التعاون
اإلنمائي الفعال

 1مارس 1016
إىل :الوزراء ورؤساء املنظمات ،أعضاء الشراكة العاملية من أجل التعاون اإلمنائي الفعال
الزميالت العزيزات/الزمالء األعزاء،
سلط املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية ،املعقود يف أديس أبابا يف متوز/يوليو ،الضوءَ على مدى فعالية التعاون
اإلمنائي لتحقيق أهداف التنمية املستدامة .إجتمع قادة العامل يف نيويورك يف سبتمرب  1012وأعتمدوا جدول
أعمال التنمية املستدامة لعام .1000
إن الشراكة العاملية من أجل التعاون اإلمنائي الفعال فريدة من نوعها .وبفضل طابعها الذي يشمل مجيع اجلهات
املعنية وأصحاب املصلحة املتعددين ،فهي أيضا ،مبثابة فرصة ساحنة ملساةمة فعالة من جمموعة واسعة من اجلهات
اإلمنائية الفاعلة ،دعماً لتنفيذ جدول أعمال عام .1000
ويف هناية عام  ،1016سوف يتفق االجتماع الثاين الرفيع املستوى للشراكة العاملية على إجراءات يتخذها
اجملتمع الدويل لتحسني نوعية التعاون اإلمنائي ،واألسهام يف زيادة فعالية تنفيذ أهداف التنمية املستدامة.
وأنطلقت يف تشرين األول/أكتوبر جولة الرصد الثانية للشراكة العاملية .عند جناح جولة الرصد هذه ستنتج منها
أدلة عن مدى التقدم احملرز يف التعاون اإلمنائي منذ تأسيس الشراكة العاملية يف بوسان يف عام .1011
تعزز الزخم السياسي ،حبيث تضمن قدرتنا على حتديد التحديات ِّ
املتبقية وسبل حتسني فعالية
كما أهنا سوف ِّ
التعاون اإلمنائي على الصعيدين القطري والعاملي.

إننا ندعوكم إىل االنضمام إىل جولة الرصد للفرتة  .1016-1012حيث مشاركتكم ستمكن عملية الرصد
اليت تقوم هبا الشراكة العاملية من الوصول إىل أوسع جمموعة ممكنة من املشاركني واملساةمني.
أن فريق الدعم املشرتك بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية قام باالتصال
مبمثلي الوزارات والوكاالت واملنظمات املنخرطة يف الشراكة العاملية ،ودعاهم إىل املشاركة يف جولة الرصد
الثانية .وعليه سنكون شاكرين لو حصلنا منكم على تأكيد رمسي يف هذا الصدد على الربيد اإللكرتوين
 monitoring@effectivecooperation.orgيف أقرب وقت ممكن.
تقدم النشرة املرفقة معلومات عن عملية الرصد ،مبا يف ذلك مؤشراهتا العشرة ،واجلدول الزم،ي ،وأدوار
و ِّ
ومسؤوليات خمتلف أصحاب املصلحة ،واألدوات املتاحة ،ومعلومات االتصال .وميكنكم االطِّالع على
معلومات أكثر تفصيالً عن الشراكة العاملية  GPEDCعلى العنوان التايل:
.https://www.unteamworks.org/fr/node/489590
إننا نتطلع إىل مشاركتكم الفعالة.
املخلصون لكم،
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