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املوتج ـ ـ ـ ـ ــز إ
الفﻌعل ،إلتزامنع بمحقﻴق تﻌعون إناعئي ّ
 .1نﻌﻠن نحن ،املﺸعرﻛين في التجماع الثعني رﻓﻴﻊ املسموى لﻠﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ لﻠمﻌعون الناعئي ّ
ﻓﻌعل ،بإعمبعره أحد
ٍ
وسعئل تحقﻴق أهداف المناﻴﺔ املسمدامﺔ ،التي تتسم بعلﺸاولﻴﺔ والترابط ﻓﻴاع بﻴنهع .إتجماﻌنع في مدينﺔ نيروبي ،بكﻴنﻴع ،في الفترة من -28نوﻓابر إلى -1
ديسابر  2016لععدة المأﻛﻴد على روح الﺸراﻛﺔ التي حققنع من خاللهع وحدة الهدف ،والترابط املﺸترك واملسؤولﻴعت الواقﻌﺔ على كل طرف.
 .2نحن نؤمن بأنه ياكن تحقﻴق المﻌعون الناعئي ّ
الفﻌعل من خالل تطبﻴق مبعدئ المضاين والثقﺔ والبمكعر املستندة إلى إحترام كعﻓﺔ الﺸركعء ألهاﻴﺔ
إسمخدام الستراتﻴيﻴعت الوطنﻴﺔ واألطر الﻌعمﺔ ُ
القطريﺔ لﻠنمعئج.
 .3إن ساﺔ الﺸاولﻴﺔ التي تتسم بهع خطﺔ ععم  2030تﻌني أن الﻌالقعت التي كعنت قعئاﺔ في املعض ي مع بين األطراف املعنحﺔ واملمﻠقﻴﺔ قد ضرورة تم إستبدالهع
بإتبع املقعربعت ُ
والنهج التي تضﻊ كعﻓﺔ أصحعب املصعلح واألطراف املﻌنﻴﺔ على قدم املسعواة ،بععمبعرهم شركعء مترابطين ومﻌمادين على بﻌضهم البﻌض،
لمحقﻴق المناﻴﺔ .وتدعم الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ هذه املقعربﺔ ،وتسعى لمﻌظﻴم ﻓﻌعلﻴﺔ وتأثير كعﻓﺔ أشكعل المﻌعون الهعدف لمحقﻴق المناﻴﺔ .ونسعى لمحقﻴق هذا
األمر من خالل الﺸراﻛﺔ لﻠماكن من تحقﻴق الرؤيﺔ الﺸعمﻠﺔ بموسﻴﻊ قععدة الرﻓعهﻴﺔ لﻠﺸﻌوب ولصعلح كوﻛب األرض والوصول لالزدهعر وتحقﻴق السالم.
 .4تمفق رؤيتنع مﻊ اللتزامعت الدولﻴﺔ املمفق عﻠيهع بﺸأن السمدامﺔ البﻴئﻴﺔ وحقوق النسعن وتوﻓير ﻓرص الﻌال الالئق واملسعواة بين الجنسين والقضعء على
كعﻓﺔ أشكعل الماﻴيز.
ً
أداة ﻓريدة لمطبﻴق املسعءلﺔ املﺸترﻛﺔ .وسنواصل تطبﻴقه لﻠرقعبﺔ على تنفﻴذ إلتزامعتنع من خالل الﻌاﻠﻴعت ُ
القطريﺔ
ُ .5يﻌد الطعر الﻌعم لﻠرقعبﺔ الذي وضﻌنعه
التي تنفذهع الدول ذاتهع ،أو التي يمم تنفﻴذهع بداخﻠهع .ستسهم هذه الرقعبﺔ بﺸكل مبعشر في تيسير عاﻠﻴعت املمعبﻌﺔ واملراتجﻌﺔ التي سﻴيريهع منمدى األمم
املمحدة السﻴعس ي رﻓﻴﻊ املسموى على تنفﻴذ أهداف المناﻴﺔ املسمدامﺔ .وسنﻌال على تطوير وتﻌزيز رقعبتنع من أتجل تﻌاﻴق مبعدئ المﻌﻠم املمبعدل ،واملنفﻌﺔ
املمبعدلﺔ ،واملسعءلﺔ املمبعدلﺔ.
ً
 .6ولﻠماكن من تحقﻴق هذه الرؤيﺔ ،سنقوم تجاﻴﻌع ،بﺸكل تجاععي وﻓردي ،بعتخعذ التجراءات الﻌعتجﻠﺔ الالزمﺔ ،بعلمواﻓق مﻊ مبعدي بوسعن املطبقﺔ على كعﻓﺔ
الﺸركعء وهي :مﻠكﻴﺔ الدول النعمﻴﺔ ألولويعت المناﻴﺔ ،والترﻛيز على النمعئج ،والﺸراكعت الناعئﻴﺔ الﺸعمﻠﺔ ،والﺸفعﻓﻴﺔ واملسعءلﺔ.
المنو الذي ّ
نمقبل ونحترم ّ
يايز شراﻛمنع ونﻌترف بعلسهعمعت ّ
َّ
املكاﻠﺔ املقدمﺔ من كعﻓﺔ أصحعب املصعلح واألطراف املﻌنﻴﺔ .وبعلرغم من عاومﻴﺔ تطبﻴق
.7
ً
مبعدئنع وإلتزامعتنع على كعﻓﺔ أعضعء الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ ،إال أن على كل شريك السعي لمنفﻴذ إلتزامعته ،املحددة تبﻌع لدائرة إخمصعصه.
 .8نﻌﻴد المأﻛﻴد على اتبع كعﻓﺔ اللتزامعت السعبقﺔ التي تم التفعق عﻠيهع والعالن عنهع في رومع ( ،)2003وبعريس ( ،)2005وأﻛرا ( )2008وبوسعن ()2011
والتجماع األول رﻓﻴﻊ املسموى لﻠﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ لﻠمﻌعون الناعئي ّ
الفﻌعل ،في مدينﺔ مﻴكسﻴكو سﻴتي ( .)2014ونﻠتزم بدعم وتشجﻴﻊ تنفﻴذ هذه اللتزامعت
مﻊ المﻌهد بﻌدم تيعهل أي طرف يمخﻠف عن مسيرة المناﻴﺔ.
 .9ولمعجﻴل إحراز المقدم في تحقﻴق إلتزامعتنع املﺸترﻛﺔ ،سنﻌال على تﻌزيز مﻠكﻴﺔ الدولﺔ ألولويعت المناﻴﺔ .حﻴث سنسعى ملع يلي:
أ.

الﻌال مﻊ البرملعنعت لمحسين قدرتهع على بحث ودراسﺔ كعﻓﺔ أوتجه المﻌعون الناعئي؛ وتاكين الحكومعت املحﻠﻴﺔ ملسععدتهع في تطبﻴق أهداف
المناﻴﺔ املسمدامﺔ باع يتنعسب مﻊ بيئتهع الﻌعمﺔ املحﻠﻴﺔ ،بعلضعﻓﺔ إلى دعم امليماﻌعت لماكﻴنهع من المفععل مﻌهع والسميعبﺔ لهع؛

ب .الﻌال على تطوير ودعم تطبﻴق إستراتﻴيﻴعت وطنﻴﺔ لﻠمناﻴﺔ ،تتسم بعلﺸفعﻓﻴﺔ والﺸاولﻴﺔ والقعبﻠﻴﺔ لﻠاسعءلﺔ ،وتشجﻴﻊ تواﻓق كعﻓﺔ الﺸركعء
مﻊ هذه الستراتﻴيﻴعت ،متى أمكن؛
ج .تﻌزيز وإسمخدام األنظاﺔ ُ
القطريﺔ الخعصﺔ بعلدولﺔ ،وتحسين المنعغم والتسعق مع بين القعئاين على تحقﻴق المﻌعون الناعئي ،ودعم تضاين
قطع األعاعل املحلي وامليماﻊ املدني في عاﻠﻴعت الﺸراء والمداد.
 .10ولﻠماكن من تﻌزيز الترﻛيز على النمعئج ،سنقوم باع يلي:
أ.

زيعدة دعم وتطوير وإسمخدام األطر الﻌعمﺔ لﻠنمعئج على املسموى ُ
القطري؛ والمدرج في زيعدة إسمخدام األطر الﻌعمﺔ لﻠنمعئج التي تﻌكس
ُ
مستهدﻓعت ومؤشرات أهداف المناﻴﺔ املسمدامﺔ؛ وإتعحﺔ البﻴعنعت املمﻌﻠقﺔ بعلنمعئج املﻌﻠنﺔ للطال الﻌعم؛

ب .زيعدة دعم األنظاﺔ الحصعئﻴﺔ الوطنﻴﺔ وتطويرهع وإسمخدامهع ،وإسمخالص البﻴعنعت المفصﻴﻠﻴﺔ لموثﻴق المقدم املحقق.
 .11ولمﻌزيز الﺸراكعت الناعئﻴﺔ الﺸعمﻠﺔ ،سنقوم باع يلي:
1
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أ.

زيعدة تجهودنع املبذولﺔ لضاعن إييعد بيئﺔ داعاﺔ لكعﻓﺔ الﺸركعء ،باع في ذلك البرملعنعت ،والحكومعت املحﻠﻴﺔ ،وامليماﻊ املدني ،وقطع األعاعل،
الﻌاعلﻴﺔ ،ودعم منصعت وأطر المﻌعون املطبقﺔ على املسموى ُ
والﻌعمﻠين بعلحقل النسعني والنقعبعت واالتحعدات ُ
القطري؛

ب .إييعد بيئعت لﻠسﻴعسعت املاكنﺔ لقطع األعاعل ،لدعم تطبﻴق ماعرسعت األعاعل التي تتسم بعلﺸاولﻴﺔ واملسؤولﻴﺔ والسمدامﺔ؛ ودعم إقعمﺔ
حوار ّبنعء ومدروس وشراﻛﺔ لمﻌزيز هذه املنهجﻴعت؛
ً
ج .دعم امليماﻊ املدني لماكﻴنه من القﻴعم بدوره كعمال بععمبعره طرف مسمقل في الﻌاﻠﻴﺔ المناويﺔ في حد ذاته ،وضاعن ﻓﻌعلﻴﺔ نمعئج عاﻠﻴعته
بقدر المكعن؛
د .الﻌال مﻊ الﻌعمﻠين في الحقل النسعني من أتجل تﻌظﻴم مسعهاعتهم املوتجهﺔ لمحقﻴق المناﻴﺔ املسمدامﺔ ،من خالل عدة وسعئل من بيناع إقعمﺔ
شراكعت مع بين القطع الﻌعم والﻌعمﻠين في الحقل النسعني.
 .12لﻠماكن من تﻌزيز مبعدئ الﺸفعﻓﻴﺔ واملسعءلﺔ تيعه بﻌضنع البﻌض ،سنﻌال على:
أ .تحسين عاﻠﻴعت نﺸر البﻴعنعت املفموحﺔ املمﻌﻠقﺔ بعلمﻌعون الناعئي ،ودعم قدرة كعﻓﺔ أصحعب املصعلح واألطراف املﻌنﻴﺔ على إسمخدام هذه
البﻴعنعت؛
ب .تحديث المدابير الخعصﺔ بعملسعءلﺔ املمبعدلﺔ على املسموى ُ
القطري ،بحﻴث تمضان كعﻓﺔ شركعء المناﻴﺔ املﻌنﻴين ،بأسﻠوب يتسم بعلمضاين
والﺸفعﻓﻴﺔ؛
ج .تحسين قدرة السﻠطعت املحﻠﻴﺔ والبرملعنعت على تزويد املواطنين باﻌﻠومعت ،تتسم بعلﺸفعﻓﻴﺔ ،حول إسمخدام املوارد؛
د .دعم قطع األعاعل ملسععدته في إتبع أنظاﺔ إداريﺔ ،تتسم بعلﺸفعﻓﻴﺔ والقعبﻠﻴﺔ لﻠاسعءلﺔ ،لدارة األموال الﻌعمﺔ والخعصﺔ ،وتحال املسؤولﻴﺔ
لألثعر التجماععﻴﺔ والبﻴئﻴﺔ واالقمصعديﺔ لسﻠسﻠﺔ القﻴم خعصمه.
 .13نﻠتزم بعلحرص على عدم تيعهل أي طرف يمخﻠف عن مسيرة المناﻴﺔ في سﻴعق تنفﻴذ الﻌاﻠﻴﺔ المناويﺔ ،وعن المﻌعون الناعئي على وتجه المحديد.
 .14سنستثار في الﻌﻠوم والمكنولوتجﻴع والبمكعر بععمبعرهم من املحركعت الداﻓﻌﺔ لﻠمﻌعون الناعئي ّ
الفﻌعل.
 .15سندعم الدول الهﺸﺔ واملمأثرة بعلصراععت ونسععد في تاكﻴنهع من الحصول على املوارد وإقعمﺔ الﺸراكعت الالزمﺔ لمﻠبﻴﺔ األولويعت املﻌنﻴﺔ بعلمناﻴﺔ.
ً
اسمكاعال ملع قانع به في "الخطﺔ الجديدة لالنخراط في مسععدة الدول الهﺸﺔ" ،سنﻌال على تﻌزيز املﺸعرﻛﺔ مع بين شركعء الﻌال المناوي والنسعني
واألمني وفي بنعء السالم وتﻌزيز تجهودهم .ﻛاع سنﻌال على تﻌزيز المﻌﻠم من األقران ﻓﻴاع بين البيئعت الهﺸﺔ واملمأثرة بعلصراععت.
ً
 .16نﻌترف بأن حقوق النسعء والفمﻴعت ،واملسعواة بين الجنسين وتاكين املرأة والفمﻴعت ،تﻌمبر أهداﻓع مسمقﻠﺔ في حد ذاتهع بعلضعﻓﺔ لكونهع من القضعيع
املﺸترﻛﺔ الضروريﺔ لمحقﻴق المناﻴﺔ املسمدامﺔ .سنﻌال على إسرا الجهود الرامﻴﺔ لمحقﻴق تﻠك األهداف ،من خالل تﻌاﻴق الﺸراكعت بين أصحعب
املصعلح املمﻌددين وتتبﻊ تخصﻴص املوارد املوتجهﺔ لمحقﻴق تﻠك املسععي؛ وتﻌزيز القدرات على تصاﻴم ميزانﻴعت وخطط تراعي االعمبعرات الجنسعنﻴﺔ؛
وزيعدة شراﻛﺔ منظاعت املرأة في الﺸراكعت املقعمﺔ بهدف المناﻴﺔ.
 .17نكرر إلتزامنع بعلستثاعر في تطوير الﺸبعب واألطفعل .وسنعجل الﻌال على تحسين عاﻠﻴعت توثﻴق أنﺸطﺔ المﻌعون الناعئي واملوارد املحﻠﻴﺔ املوتجهﺔ لﻠطفل،
وتﻌزيز قدرة الﺸبعب على املﺸعرﻛﺔ في ماعرسﺔ املسؤولﻴﺔ.
 .18نﻌترف بعملﺸكالت النوعﻴﺔ التي تواتجههع الدول مموسطﺔ الدخل ،وسنضان مسعهاﺔ المﻌعون الناعئي في حﻠهع .ﻛاع إننع نشجﻊ إقعمﺔ تﻌعون ّ
ﻓﻌعل مع بين
دول الجنوب وﻓﻌعلﻴﺔ المﻌعون الثالثي.
ً
 .19انطالقع من روح الﺸراﻛﺔ ،سنﻌال على زيعدة تحسين وسعئﻠنع لﻠﻌال املﺸترك ،وأن نكون باثعبﺔ الصوت املﻌبر عن كعﻓﺔ أصحعب املصعلح واألطراف
املﻌنﻴﺔ  .ولمحقﻴق هذه الغعيﺔ ،سنقوم باع يلي:
أ .توسﻴﻊ نطعق شراكعتنع بحﻴث تﺸال كعﻓﺔ األطراف املﻌنﻴﺔ وأصحعب املصعلح املهماﺔ؛
القطري ،من خالل إسمخدام عدة وسعئل من بﻴنهع الﺸراكعت ُ
الفﻌعل على املسموى ُ
ب .دعم المﻌعون ّ
القطريﺔ الﺸعمﻠﺔ؛
ج .تحسين السمخدام الﻌالي لآللﻴعت وأطر الﻌال القﻠﻴاﻴﺔ ،وتﻌظﻴم االسمفعدة من الخبرات املكتسبﺔ من مبعدرات الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ؛
ّ
والمﻌﻠم ّ
املوتجه ً
بنعء على الطﻠب في مقدمﺔ اهماعمعتنع ،وذلك بإسمخدام عدة وسعئل من بﻴنهع تجذب واسمقطعب
د .تجﻌل مﺸعرﻛﺔ املﻌعرف
تجاعععت املاعرسين لﻠموصل إلى حﻠول لﻠاﺸكالت النوعﻴﺔ التي نواتجههع في الﻌال؛
2
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ه.

مواصﻠﺔ تحديث ترتيبعت وتدابير الدارة والحوﻛاﺔ ،لضاعن قدرة كعﻓﺔ الﺸركعء على المﻌبير عن احمﻴعتجعتهم وآرائهم ،وقدرتهم على توتجﻴه عال
الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ.
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الجزء األول :الف ـ ــرص والتحدي ـ ـ ـ ــات
ديباتجـ ـ ـ ــة
 .20نحن ،رؤسعء الدول والحكومعت؛ والوزراء واملاثﻠين رﻓﻴعي املسموى لﻠدول النعمﻴﺔ واملمقدمﺔ؛ وﻛذلك رؤسعء الهﻴئعت واملؤسسعت المناويﺔ واملعلﻴﺔ ثنعئﻴﺔ
وممﻌددة األطراف؛ واملؤسسعت المناويﺔ القﻠﻴاﻴﺔ؛ والبرملعنﻴين؛ والحكومعت املحﻠﻴﺔ؛ وماثلي قطع األعاعل؛ وامليماﻊ املدني؛ والنقعبعت الميعريﺔ
والﻌعمﻠين بعلﻌال النسعني ،إتجماﻌنع في مدينﺔ نيروبي ،بكﻴنﻴع ،لبحث وحصر المقدم املحقق في تنفﻴذ مبعدئ والتزامعت المﻌعون الناعئي ّ
الفﻌعل،
ً
ولصﻴعغﺔ وتﺸكﻴل ﻛﻴفﻴﺔ عال شركعء المناﻴﺔ الحعلﻴين والجدد مﻌع بفﻌعلﻴﺔ للسرا في تحقﻴق المناﻴﺔ املسمدامﺔ ،باع في ذلك تطبﻴق خطﺔ المناﻴﺔ
املسمدامﺔ لﻌعم .2030
ً
اسمكاعال لللتزامعت املمﻌﻠقﺔ بمحقﻴق المﻌعون الناعئي ّ
الفﻌعل ،والتي نﻌﻴد من موقﻌنع هذا المأﻛﻴد عﻠيهع،
 .21يﻌد إتجماع نيروبي رﻓﻴﻊ املسموى هذا
ّ
واملمضانﺔ في إعالن رومع املﻌني بعلمنسﻴق ( ،)2003وإعالن بعريس بﺸأن ﻓﻌعلﻴﺔ املسععدات ( ،)2005وخطﺔ عال أﻛرا ( ،)2008واملنمدى الرابﻊ رﻓﻴﻊ
املسموى املﻌني بفﻌعلﻴﺔ املسععدات في بوسعن ( ،)2011حﻴث تم تأسيس "الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ لﻠمﻌعون الناعئي ّ
الفﻌعل" (واملﺸعر إليهع في هذه الوثﻴقﺔ بـ
"الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ")؛ وبﻴعن التجماع األول رﻓﻴﻊ املسموى لﻠﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ لﻠمﻌعون الناعئي ّ
الفﻌعل بادينﺔ مﻴكسﻴكو سﻴتي (.)2014
ً
انطالقع من روح المضاين والمكعﻓل ،وعقدنع نقعشعت مثارة ّ
وبنعءة حول المقدم املحقق والمحديعت القعئاﺔ أمعم المﻌعون الناعئي ّ
الفﻌعل،
 .22إتجماﻌنع
ومدى مسعهاﺔ الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ في تحقﻴق خطﺔ ععم  .2030إذ الحظنع أهاﻴﺔ كل من المﻌعون مع بين دول الﺸاعل والجنوب ،والمﻌعون مع بين دول
الجنوب ،والمﻌعون الثالثي؛ وقطع األعاعل؛ ودور امليماﻊ املدني؛ واملسعواة بين الجنسين وتاكين املرأة والفمﻴعت؛ والماكين االقمصعدي لﻠﺸبعب؛ وعدم
تيعهل أي طرف يتمخﻠف عن مسيرة المناﻴﺔ؛ وتحرير الطعقعت الكعمنﺔ في الﺸراكعت والسمفعدة منهع.
 .23نﻌترف بعلمقدم الكبير الذي تم تحقﻴقه في تنفﻴذ األهداف الناعئﻴﺔ لأللفﻴﺔ .باع في ذلك انخفعض مﻌدالت الفقر املدقﻊ والجو واألمراض؛ وانخفعض
حجم المفعوت في نسب المحعق الجنسين بارحﻠﺔ المﻌﻠﻴم األسعس ي واملﺸعرﻛﺔ السﻴعسﻴﺔ .ﻛاع نلحظ بطء المقدم املحقق وتفعوت نسبه في داخل الدول
ً
ذاتهع ،وﻓﻴاع بين بﻌضهع البﻌض .وبعلرغم من اسمارار ارتفع مﻌدالت الفقر وعدم املسعواة ،خعصﺔ في أﻓريقﻴع ،والدول األقل ناوا ،والدول النعمﻴﺔ غير
السعحﻠﻴﺔ ،والدول الجزريﺔ الصغيرة النعمﻴﺔ ،والدول املمأثرة بعلصراععت والهﺸعشﺔ ،بعلضعﻓﺔ إلى المحديعت الخطيرة التي تواتجههع الﻌديد من الدول
ً
مموسطﺔ الدخل ،إال أننع نؤمن بأن المﻌعون الناعئي ّ
الفﻌعل ياثل مصلحﺔ مﺸترﻛﺔ لنع تجاﻴﻌع.
 .24إن املﺸكالت املماثﻠﺔ في المﻌرض ملخعطر اآلثعر السﻠبﻴﺔ الجسﻴاﺔ النعتيﺔ عن ّ
ّ
المكﻴف مﻌهع؛ والهزات االقمصعديﺔ
تغير املنعخ وعدم القدرة على
والتجماععﻴﺔ الﻌعملﻴﺔ؛ وتقﻠص مسعحﺔ الﻌال املدني؛ والفيوة الرقاﻴﺔ والﻌﻠاﻴﺔ والمكنولوتجﻴﺔ والفيوة في البمكعر؛ وتزايد أعداد الﺸبعب؛ واسمارار عدم
املسعواة بين الجنسين وانتﺸعر الﻌنف والماﻴيز ضد النسعء والفمﻴعت؛ وﻛذلك المحديعت التي يواتجههع األشخعص ذوي الععقﺔ؛ والبطعلﺔ؛ والبطعلﺔ
ّ
املقنﻌﺔ؛ وهﺸعشﺔ وسعئل ﻛسب املﻌيﺸﺔ وعدم قدرتهع على الصاود في مواتجهﺔ األزمعت؛ والمحديعت املمﻌﻠقﺔ بعلهجرة؛ والﻌنف وإنﻌدام األمعن املعدي؛
ً
وتهديد السﻴعحﺔ تﻌمبر تجاﻴﻌهع تجزءا من واقﻌنع املﺸترك وييب مﻌعلجتهع من خالل الﺸراكعت.
 .25و في الوقت نفسه ،نﻌترف بعلفرص التي أتﻴحت من خالل تطبﻴق السﻴعسعت املالئاﺔ ﻓﻴاع يمﻌﻠق بتبني الﻌﻠم والمكنولوتجﻴع والبمكعر؛ ودعم سﻴعدة القعنون
وضاعن ﻓرص الجاﻴﻊ في الحصول على الﻌدالﺔ؛ ودﻓﻊ تاكين املرأة؛ وإسمغالل املكعسب املاكن تحقﻴقهع من الﻌوائد الدياوغراﻓﻴﺔ ،من خالل تحسين
سﻴعسعت توظﻴف الﺸبعب ،والمﻌﻠﻴم ،والصحﺔ.
 .26كعن هذا أول إتجماع رﻓﻴﻊ املسموى لﻠﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ بﻌد إقرار حكومعت الﻌعلم – بدعم من كعﻓﺔ شركعء المناﻴﺔ – لخطﺔ ععم 2030؛ وإطعر سنداي
تغير املنعخ ودخوله الالحق ّ
للحد من الكوارث؛ وخطﺔ عال أديس أبعبع؛ وإتفعق بعريس بﺸأن ّ
حيز المنفﻴذ؛ العالن السﻴعس ي بانعسبﺔ الذﻛرى السنويﺔ
الﻌﺸرين لﻠاؤتار الﻌعلمي الرابﻊ املﻌني بعملرأة؛ والخطﺔ الحضريﺔ الجديدة .ﻛاع أنه أول إتجماع ُيﻌقد بﻌد مؤتار القاﺔ الﻌعلمي لﻠﻌال النسعني .نحن
نؤمن بﺸدة بأن مبعدئ المﻌعون الناعئي ّ
الفﻌعل – املماثﻠﺔ في :مﻠكﻴﺔ الدول الﺸريكﺔ لحق تحديد أولويعت المناﻴﺔ؛ والترﻛيز على النمعئج؛ والﺸراكعت
المناويﺔ الﺸعمﻠﺔ؛ والﺸفعﻓﻴﺔ واملسعءلﺔ املمبعدلﺔ – تمواﻓق مﻊ إلتزامعتنع الدولﻴﺔ املمفق عﻠيهع املﻌنﻴﺔ بحقوق النسعن ،وتوﻓير ﻓرص الﻌال الالئق،
واملسعواة بين الجنسين ،والسمدامﺔ البﻴئﻴﺔ ومراععة حقوق ذوي الععقﺔ .حﻴث تﻌمبر تﻠك املبعدئ من وسعئل المنفﻴذ الجوهريﺔ الالزمﺔ لمحقﻴق خطﺔ ععم
.2030
 .27اسموحﻴنع اللهعم من خطﺔ ععم  .2030والتي باثعبﺔ خطﺔ عال طاوحﺔ ّ
وتحولﻴﺔ لﻠقضعء على الفقر بكعﻓﺔ أشكعله .إذ نالحظ أن خطﺔ ععم  2030تدعو
ً
كعﻓﺔ الدول وأصحعب املصعلح واألطراف املﻌنﻴﺔ لﻠمﻌعون مﻌع والدخول في شراكعت لﻠﻌال على تحقﻴقهع .ﻛاع أنهع تشجﻊ كعﻓﺔ الدول على القﻴعم بمﻌديالت
على أهداﻓهع وسﻴعسعتهع الوطنﻴﺔ واتخعذ تدابير هﻴكﻠﻴﺔ ومؤسسﻴﺔ.
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 .28نﻌﻴد المأﻛﻴد ،بوتجه خعص ،على المﻌهد الوارد ضان خطﺔ ععم  ،2030بﺸأن "عدم تيعهل أي طرف يمخﻠف عن مسيرة المناﻴﺔ" بععمبعره الفﻠسفﺔ
ّ
ً ّ ً
ﻓﻌعال .عالوة على
األسعسﻴﺔ الداﻓﻌﺔ لﻌاﻠنع؛ وندرك بأنه يموتجب على المﻌعون الناعئي عدم تيعهل أي طرف يمخﻠف عن مسيرة المناﻴﺔ حتى يكون تﻌعونع
هذا ،نقر بضرورة أن تكون السﻠوﻛﻴعت والمصرﻓعت املسعهاﺔ في بنعء الثقﺔ ععمل مقصود ّ
ومﻌبر عنه بوضوح ،لﻠماكن من تحقﻴق سﻌﻴنع املﺸترك هذا.
ونحن هنع ،في نيروبي ،ماثلي كعﻓﺔ شركعء المناﻴﺔ ،نمﻌهد بعلﻌال على تحقﻴق هذ الهدف.
 .29إن الﺸاولﻴﺔ التي تتسم بهع خطﺔ ععم  2030تﻌني ضرورة أن تراعي الﻌالقعت مع بين األطراف املعنحﺔ واملمﻠقﻴﺔ كعﻓﺔ أصحعب املصعلح واألطراف املﻌنﻴﺔ
ً
ً
بععمبعرهم على قدم املسعواة وأنهم شركعء مترابطين ومﻌمادين على بﻌضهم البﻌض لمحقﻴق المناﻴﺔ .حﻴث كعنت الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ دومع داعاﺔ ومنعصرة
لهذا املنهج .ولمحقﻴق هذه الغعيﺔ ،ﻓنحن ّ
نقدر الدول الﺸريكﺔ التي تمﻠقى الدعم ،والدول الﺸريكﺔ التي تقدم الدعم ،وﻛذلك الدول الﺸريكﺔ التي تقوم
ً
ً
وتطبﻴقع لهع ،نﻌترف ﻛذلك بوتجود مياوعﺔ ﻛبيرة وممنوعﺔ من شركعء المناﻴﺔ الذين يسعهاون
بمقديم الدعم وﻛذلك تﻠقﻴه .وانطالقع من روح الﺸاولﻴﺔ
ً
ً
ً
مسمقبال ،في تحقﻴق المناﻴﺔ ّ
حعلﻴع بعلفﻌل ،ورباع سيسعهاون
الفﻌعلﺔ استنعدا ملع يامﻠكونه من أصول وإمكعنﻴعت.
ً
ً
ممااع لخطﺔ المناﻴﺔ املسمدامﺔ لﻠﻌعم  ،2030والتي تدعم ّ
وتكال وتسععد في تﺸكﻴل سﻴعق وصﻴعغﺔ إطعر
 .30نﻌترف بخطﺔ عال أديس أبعبع بععمبعرهع تجزءا
ععم لوسعئل تنفﻴذ خطﺔ ععم  2030ومستهدﻓعتهع .ونقر بأن الخطﺔ الجديدة تمطﻠب تحقﻴق تﻌعون إناعئي ّ
ﻓﻌعل وتأسيس شراكعت شعمﻠﺔ مﻊ مخمﻠف
أصحعب املصعلح واألطراف املﻌنﻴﺔ املمﻌددة ،من بين أمور أخرى.
ً
ّ
 .31نﻌترف ببرنعمج عال اسطنبول لصعلح البﻠدان األقل ناوا ،وبرنعمج عال ﻓﻴينع لﻠبﻠدان النعمﻴﺔ غير السعحﻠﻴﺔ ،وإتجراءات الﻌال املعجل لﻠدول الجزريﺔ
ً
الصغيرة النعمﻴﺔ (مسعر سعموا) .وسنﻌال وﻓقع لـ "الخطﺔ الجديدة لالنخراط في مسععدة الدول الهﺸﺔ" .ونكرر التزامنع بمطبﻴق مبعدئ المﻌعون الناعئي
ّ
الفﻌعل املمبﻌﺔ ً
بنعء على إمكعنعت وطاوحعت كل طرف من األطراف املﻌنﻴﺔ وأصحعب املصعلح ،باع يﻌكس األشكعل التي قد يمخذهع كل عنصر أسعس ي منهم
وﻛﻴفﻴﺔ تقديم مسعهامه املمفردة للسرا في تحقﻴق خطﺔ الﻌعم .2030

التع ـ ـ ـ ــاون النا ـ ـ ـ ــائي :ما بين الحاضر واملستقبل
ً
 .32نﻌترف بحدوث تغيرات تجذريﺔ في املﺸهد الﻌعم لﻠمﻌعون الناعئي على مدى السنوات الﻌﺸر األخيرة .حﻴث يضم المﻌعون الناعئي الﻴوم ميعال أوسﻊ لﻠﻌال
َّ
الدولي الذي ّ
ّ
والمحول الطوعي وﻓق
يايزه وتجود الﻌديد من األدوات املعلﻴﺔ وغير املعلﻴﺔ ،من بﻴنهع المحويالت املعلﻴﺔ ،وبنعء القدرات ،المطور المكنولوجي،
شروط ممفق عﻠيهع ،وتغﻴير السﻴعسعت (على سبﻴل املثعل :لضاعن اتسعق السﻴعسعت الداخﻠﻴﺔ واملسععدة في مﻌعلجﺔ املﺸكالت الﻌعملﻴﺔ املمﻌﻠقﺔ بعألنظاﺔ)
والﺸراكعت مﻊ أصحعب املصعلح املمﻌددين.
 .33يمطﻠب تحقﻴق خطﺔ الﻌعم  2030الﻌال على تحسين تجودة األصول واملوارد وﻛاﻴتهع ّ
وتنوعهع ،إن عزمنع على تحقﻴق أهداف المناﻴﺔ املسمدامﺔ وعدم
ّ
تيعهل أي طرف يمخﻠف عن مسيرة المناﻴﺔ .ومن األمور الجوهريﺔ الالزمﺔ لمحقﻴق هذه الخطﺔ الﺸعمﻠﺔ تغﻴير النظرة االستﺸراﻓﻴﺔ والسﻠوﻛﻴعت املمبﻌﺔ،
حﻴث يﻌمبر االعماعد املمبعدل واالرتبعط املﺸترك من املحركعت الداﻓﻌﺔ لمحقﻴق المﻌعون.
ً
 .34نقر بإدراﻛنع إن تحقﻴق الناو االقمصعدي املسمار والﺸعمل واملسمدام ،مدعومع بسﻴعسعت االقمصعد الكلي السﻠﻴاﺔ ،وإييعد بيئﺔ داعاﺔ على كعﻓﺔ
ً
املسمويعت ،تﻌمبر تجاﻴﻌهع من الﻌوامل ذات األهاﻴﺔ القصوى لﻠماكن من تحقﻴق خطﺔ ععم  .2030ويمم هذا ،في املقعم األول وبﺸكل أسعس ي ،استنعدا إلى
املوارد املحﻠﻴﺔ .حﻴث يﻌمبر حﺸد املوارد املحﻠﻴﺔ واسمخدامهع بفﻌعلﻴﺔ باع يدعم األولويعت الوطنﻴﺔ لمحقﻴق المناﻴﺔ وخطﺔ ععم  2030من الﻌوامل
ً
الضروريﺔ الالزمﺔ لمحقﻴق تناﻴﺔ مسمدامﺔ طويﻠﺔ األتجل ماﻠوﻛﺔ لﻠدولﺔ .ونﺸدد على أن تحقﻴق الناو املسمدام لﻠاوارد املحﻠﻴﺔ يمم أسعسع وفي املقعم
ّ
ّ
ّ
والمنو  ،يدعاهع وتجود بيئﺔ ماكنﺔ وداعاﺔ .ونقر بأن األسعس الذي ياكن حدوث هذا األمر
األول من خالل وتجود أنﺸطﺔ اقمصعديﺔ تتسم بعلﺸاولﻴﺔ
ً
ً
يﻌود ،تجزئﻴع ،إلى وتجود نظعم تيعري ععلمي ممﻌدد األطراف يﻌال استنعدا لﻠقواعد ويتسم بعالنفمعح والﺸفعﻓﻴﺔ والقعبﻠﻴﺔ لﻠمنبؤ والﺸاولﻴﺔ وعدم الماﻴيز
والﻌدالﺔ.
 .35إننع نﻌﻠق أهاﻴﺔ ﻛبيرة على السعي لمحقﻴق المناﻴﺔ املسمدامﺔ من خالل قطع األعاعل .حﻴث إننع ننظر لﻠمحدي املماثل في "عدم تيعهل أي طرف يمخﻠف
عن مسيرة المناﻴﺔ" بععمبعره ﻓرصﺔ ممعحﺔ لرأس املعل الخعص لزيعدة االزدهعر ورﻓﻊ الﻌوائد الﻌعمﺔ ،وخفض تكﻠفﺔ الحصول على السﻠﻊ والخدمعت،
وتﻌزيز الناو االقمصعد ي املسمار والﺸعمل واملسمدام ،من خالل وسعئل تﺸال من بﻴنهع االقمصعد الرقمي .وياكن تحقﻴق هذا من خالل إقعمﺔ الحوار
وتأسيس الﺸراكعت بين الحكومﺔ ،وقطع األعاعل ،وماثلي ُ
الﻌاعل ،وأصحعب املصعلح واألطراف املﻌنﻴﺔ األخرى .ولذلك ﻓنحن نقر بأهاﻴﺔ المﻌعون لييعد
بيئﺔ داعاﺔ لقطععي األعاعل الرسمي وغير الرسمي في كعﻓﺔ الدولّ .
ويكال هذا السعي لبنعء الثقﺔ واتخعذ قطع األعاعل للخطوات الالزمﺔ لمنفﻴذ األعاعل
بأسﻠوب يتسم بعملسؤولﻴﺔ ،وذلك من خالل عدة وسعئل من بﻴنهع مراععة املﻌعيير الدولﻴﺔ املمفق عﻠيهع املخمصﺔ بعلﻌال والبيئﺔ.
 .36نرحب املسعهاعت املعلﻴﺔ وغير املعلﻴﺔ املؤثرة التي قدمهع املﺸمغﻠون في الحقل النسعني من أتجل تحقﻴق المناﻴﺔ املسمدامﺔ .ونقر بأن السبب في هذا األمر
ً
ّ
ومشجﻌﺔ على الﻌال النسعني ،باع في ذلك مع يمﻌﻠق بعلجوانب القعنونﻴﺔ واملعلﻴﺔ والمنظﻴاﻴﺔ.
يﻌود ،تجزئﻴع ،إلى وتجود بيئﺔ داعاﺔ
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 .37نﻌترف بأهاﻴﺔ امليماﻊ املدني في تحقﻴق المناﻴﺔ املسمدامﺔ وعدم تيعهل أي طرف يمخﻠف عن مسيرة المناﻴﺔ ،وفي املﺸعرﻛﺔ مﻊ الحكومعت في حاعيﺔ
ميماﻌعتهع؛ وكونه من األطراف الفععﻠﺔ لمحقﻴق المناﻴﺔ في حد ذاته .ﻛاع إننع ععزمون على السعي ملنعهضﺔ االتيعه السعئد بمقﻠص مسعحﺔ الﻌال املدني
أيناع ُوتجد ،وإييعد بيئﺔ إييعبﻴﺔ َّبنعءة لﻠمناﻴﺔ املسمدامﺔ ،وميماﻌعت آمنﺔ ،وأسعلﻴب إدارة وحوﻛاﺔ قعبﻠﺔ لﻠاسعءلﺔ ،وتحقﻴق أهداف المناﻴﺔ املسمدامﺔ
وخطﺔ الﻌعم  .2030ونﻠتزم بعلﻌال على تعجﻴل المقدم في توﻓير بيئﺔ داعاﺔ لﻠايماﻊ املدني ،باع في ذلك مع يمﻌﻠق بعلجوانب القعنونﻴﺔ والمنظﻴاﻴﺔ،
ً
دولﻴع .وفي هذا السﻴعق ،نشجﻊ على إقعمﺔ حوار شعمل بين أصحعب املصعلح املمﻌددين على املسموى ُ
القطري ،تدعاه
وبعلمواﻓق مﻊ الحقوق املمفق عﻠيهع
المدابير الخعصﺔ ببنعء القدرات.
 .38عالوة على هذا ،نﻌترف بأن تحقﻴق امل سعواة بين الجنسين ،وتاكين املرأة ،وضاعن املﺸعرﻛﺔ الكعمﻠﺔ والﻌعدلﺔ لﻠارأة في املراﻛز القﻴعديﺔ بقطع االقمصعد،
باع في ذلك االقمصعد الرقمي ،من األمور الجوهريﺔ الالزمﺔ لمحقﻴق المناﻴﺔ املسمدامﺔ وتﻌزيز الناو االقمصعدي والنمعتجﻴﺔ باﻌدالت ععلﻴﺔ .سنﻌال على
تﻌزيز المضاين والدمعج التجماععي في سﻴعسعتنع املحﻠﻴﺔ ،ﻛاع سنﻌال على تﻌزيز القوانين والسﻴعسعت غير الماﻴيزيﺔ ،والهﻴعكل األسعسﻴﺔ التجماععﻴﺔ
ً
وإنفعذهع لمحقﻴق المناﻴﺔ املسمدامﺔ ،بعلضعﻓﺔ إلى تاكين املﺸعرﻛﺔ الكعمﻠﺔ والﻌعدلﺔ لﻠارأة في االقمصعد ،ومنحهع ﻓرصع متسعويﺔ لﻠاﺸعرﻛﺔ في عاﻠﻴعت
اتخعذ القرارات والقﻴعدة .ﻛاع أننع نﻠتزم بمصحﻴح أوتجه الضﻌف والهﺸعشﺔ ونقص الحاعيﺔ من أتجل تﻌزيز ﻓرص الﻌال الالئق.
 .39نقر مبعدرة أديس أبعبع لﻠضرائب ﻛأحد وسعئل تﻌزيز القدرة على حﺸد املوارد املحﻠﻴﺔ ،وندعو شركعء المناﻴﺔ ،من مقدمي وممﻠقي الدعم المناوي
والمدﻓقعت الرساﻴﺔ األخرى ،لالنضاعم لهذه املبعدرة .نرحب بصدور تقرير "تﻌزيز ﻓﻌعلﻴﺔ الدعم الخعرجي في بنعء القدرات الضريبﻴﺔ لﻠدول النعمﻴﺔ" املﻌني
بعملسععدة الفنﻴﺔ ّ
الفﻌعلﺔ املقدمﺔ لدعم الصالحعت الضريبﻴﺔ ،والذي اشترك في إعداده ٌ
كل من صندوق النقد الدولي ،ومنظاﺔ المﻌعون االقمصعدي
والمناﻴﺔ ،واألمم املمحدة ،والبنك الدولي ،وذلك في إطعر "منصﺔ المﻌعون بﺸأن الضرائب" .ﻛاع نرحب بعلجهود الجعريﺔ ،باع ﻓيهع عال املنمدى الﻌعلمي
املﻌني بعلﺸفعﻓﻴﺔ وتبعدل املﻌﻠومعت لألغراض الضريبﻴﺔ .ﻛاع ننظر بﻌين االعمبعر لﻠﻌال الذي تقوم به منظاﺔ المﻌعون االقمصعدي والمناﻴﺔ لصعلح
مياوعﺔ الﻌﺸرين حول تآكل الوععء الضريبي ونقل األربعح.
ّ
واملنظاﺔ واملنسقﺔ ً
بنعء على حقوق كعﻓﺔ الالتجئين
 .40نﻌترف بأن الهجرة الدولﻴﺔ تمطﻠب وضﻊ أطر متسقﺔ وشعمﻠﺔ لﻠسﻴعسعت ،باع يدعم الهجرة اآلمنﺔ
واملهعتجرين .ياكن أن تسععد هذه األطر في تاكين الدول من تحسين مسعهاﺔ الالتجئين واملهعتجرين في المناﻴﺔ التجماععﻴﺔ واالقمصعديﺔ مليماﻌعتهم
ً
املضﻴفﺔ ،ودول القعمﺔ املؤقمﺔ (املرور الﻌعبر) ،ودولهم األصﻠﻴﺔ ،والﻌعلم ﻛكل ،وﻓقع ملع ذﻛر في إعالن نﻴويورك بﺸأن الالتجئين واملهعتجرين ،الذي تم إقراره
في سبمابر  .2016ﻛاع نالحظ الحعتجﺔ ملﻌعلجﺔ املسببعت الداﻓﻌﺔ لمحركعت الالتجئين واملهعتجرين واسﻌﺔ النطعق وﻓق مع ورد في الفقرة  37من العالن،
ً
وﻛذلك تجﻌل الهجرة اخمﻴعرا وليس ضرورة ،وﻓق مع ورد في الفقرة  43منه.
 .41نؤﻛد على أهاﻴﺔ الﻌعمﻠين ّ
الكمي والنوعي لﻠمﻌعون الناعئي في تحقﻴق الناو االقمصعدي الﺸعمل واملسمدام ،الذي يسهم في مﻌعلجﺔ اآلثعر التجماععﻴﺔ
والبﻴئﻴﺔ .ونود في هذا الﺸأن أن نﺸدد على أهاﻴﺔ تشجﻴﻊ االستثاعر في تحسين تجودة البنﻴﺔ المحمﻴﺔ ،باع في ذلك البنﻴﺔ المحمﻴﺔ الرقاﻴﺔ ،من أتجل رﻓﻊ
الكفعءة االقمصعديﺔ ،بين أمور أخرى ،من حﻴث :تكﻠفﺔ دورة الحﻴعة ،وعوامل األمعن ،والقدرة على الصاود ،وخﻠق ﻓرص الﻌال الالئقﺔ ،وبنعء القدرات،
ونقل الخبرات وأسعلﻴب الﻌال.
 .42من بين الفوائد املهاﺔ لﻠماويالت الﻌعمﺔ الدولﻴﺔ ،باع ﻓيهع املسععدات الناعئﻴﺔ الرساﻴﺔ ،دﻓﻊ وتحفيز القدرة على حﺸد موارد إضعﻓﻴﺔ من مصعدر أخرى،
سواء كعنت ععمﺔ أو خعصﺔ .حﻴث ياكنهع دعم تحصﻴل الضرائب بﺸكل ّ
ً
محسن بعلضعﻓﺔ ملسععدتهع في تﻌزيز إييعد بيئعت محﻠﻴﺔ داعاﺔ وبنعء الخدمعت
ّ
بﺸكل خعص ﻓﻴاع
الﻌعمﺔ الضروريﺔ .ﻛاع ياكن اسمخدامهع لطالق تاويالت إضعﻓﻴﺔ ،من خالل الماويل املخمﻠط أو املياﻊ ،والمخفﻴف من آثعر املخعطر ،و ٍ
يمﻌﻠق بعلبنﻴﺔ المحمﻴﺔ واالستثاعرات األخرى التي تدعم تناﻴﺔ القطع الخعص .ومن نعحﻴﺔ أخرى ،تﻌﻴد الجهعت املعنحﺔ لﻠاسععدات الناعئﻴﺔ الرساﻴﺔ
تأﻛﻴد إلتزامعتهع ﻓﻴاع يمﻌﻠق بمقديم املسععدات الناعئﻴﺔ الرساﻴﺔ ،باع ﻓيهع اللتزامعت التي أعﻠنت عنهع الﻌديد من الدول املمقدمﺔ بعلوصول بنسبﺔ
املسععدات الناعئﻴﺔ الرساﻴﺔ إلى  0.7في املعئﺔ من الدخل القومي التجاعلي ،وتقديم مع يتراوح مع بين  %0.15إلى  %0.20من نسبﺔ املسععدات الناعئﻴﺔ
ً
الرساﻴﺔ/الدخل القومي التجاعلي إلى البﻠدان األقل ناوا بحﻠول .2030
 .43نﺸدد على أهاﻴﺔ الوﻓعء بعللتزامعت الحعلﻴﺔ املﻌﻠن عنهع ضان االتفعقﻴعت الدولﻴﺔ بعلكعمل ،باع ﻓيهع تﻠك املمﻌﻠقﺔ ّ
بمغير املنعخ والمحديعت الﻌعملﻴﺔ ذات
الصﻠﺔ به .ﻛاع نقر بعلحعتجﺔ إلى زيعدة الماويالت املقدمﺔ من كعﻓﺔ املصعدر ،باع ﻓيهع املصعدر الﻌعمﺔ والخعصﺔ ،ومن الجهعت ثنعئﻴﺔ وممﻌددة األطراف،
بعلضعﻓﺔ ملصعدر الماويل البديﻠﺔ ،لصعلح االستثاعرات ّ
املوتجهﺔ لﻠﻌديد من امليعالت باع ﻓيهع تﻠك املوتجهﺔ البمكعر تكنولوتجﻴعت منخفضﺔ الكربون وتطوير
القدرة على مواتجهﺔ آثعر ّ
تغير املنعخ .ونقر بأنه في سﻴعق اتخعذنع لﻠمدابير ّ
الفﻌعلﺔ لﻠمخفﻴف من اآلثعر الﻌكسﻴﺔ واتبع الﺸفعﻓﻴﺔ في المنفﻴذ ،تﻠتزم الدول
املمقدمﺔ بعلوصول لهدف حﺸد  100مﻠﻴعر دوالر أمريكي بﺸكل تجاععي بحﻠول ععم  2020من مياوعﺔ واسﻌﺔ من املصعدر ،بهدف تﻠبﻴﺔ احمﻴعتجعت الدول
النعمﻴﺔ.
ّ .44
يثان شركعء المﻌعون مع بين دول الجنوب مبعدئ احترام سﻴعدة الدول ،واملﻠكﻴﺔ الوطنﻴﺔ واالسمقاللﻴﺔ ،واملسعواة ،وعدم الﺸرطﻴﺔ ،والدعم حسب الطﻠب،
وعدم المدخل في الﺸؤون الداخﻠﻴﺔ ،وتحقﻴق املنفﻌﺔ املمبعدلﺔ .ونؤﻛد على أهاﻴﺔ المﻌعون مع بين دول الجنوب والﻌوائد املموقﻌﺔ منه بععمبعره من
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ً
الساعت ّ
الفﻌعلﺔ الداعاﺔ لﻠمﻌعون الدولي من أتجل المناﻴﺔ .حﻴث يتﻴح نطعق تطبﻴقه وأشكعله املمﻌددة ﻓرصع ملﻌعلجﺔ المحديعت التي تقف في سبﻴل
ً
ً
ناوا والدول الﺸريكﺔ األخرى .ﻛاع تؤﻛد أهاﻴمه مبعدئ المﻌعون الناعئي ّ
الفﻌعل بعلمواﻓق مﻊ مع ورد
تحقﻴق خطﺔ الﻌعم  ،2030وتحديدا في الدول األقل
في الوثﻴقﺔ الخمعمﻴﺔ ملؤتار األمم املمحدة رﻓﻴﻊ املسموى بﺸأن المﻌعون ﻓﻴاع بين دول الجنوب في نيروبي لﻌعم  .2009ياكن التبع تﻠك املبعدئّ ،
املطبقﺔ
ً
تبﻌع لسﻴعقعت وأناعط الﻌال الخعصﺔ بكل شريك من شركعء المناﻴﺔ ،املسععدة في رﻓﻊ تجودة وتأثير المﻌعون الناعئي مع بين دول الجنوب بكعﻓﺔ أشكعله.
ً
 .45نﺸير إلى أن المﻌعون مع بين دول الجنوب يﻌد دلﻴال على المضعمن والمكعﻓل مع بين الدول النعمﻴﺔ ،وساﺔ متزايدة األهاﻴﺔ من ساعت هﻴكل المناﻴﺔ
ّ
الدولﻴﺔ ،والتي ّ
المطو بزيعدة تجهودهع
تكال ،وال تحل محل ،المﻌعون مع بين دول الﺸاعل والجنوب .نحن نحث الدول الﺸريكﺔ املمﻠقﻴﺔ لﻠدعم على
الهعدﻓﺔ لمﻌزيز دور المﻌعون مع بين دول الجنوب في سﻴعق تنفﻴذهع لخطﺔ الﻌعم  .2030وإننع ّ
نقدر الجهود الجعريﺔ التي يبذلهع الﺸركعء من دول الجنوب
لمﻌزيز ﻓﻌعلﻴﺔ المﻌعون الناعئي ،بعلمواﻓق مﻊ مع ورد في الوثﻴقﺔ الخمعمﻴﺔ ملؤتار نيروبي  ،2009من خالل عدة وسعئل تﺸال مواصﻠﺔ الﻌال على رﻓﻊ
مﻌدالت تطبﻴق مﻌعيير املسعءلﺔ والﺸفعﻓﻴﺔ .ﻛاع نرحب بعلجهود الجعريﺔ الهعدﻓﺔ لمحسين أسعلﻴب إدارة المﻌعون مع بين دول الجنوب ،وزيعدة تجودته
وتأثيره .وإننع نمطﻠﻊ إلى الذﻛرى السنويﺔ األربﻌين لخطﺔ عال بوينس آيرس لﻌعم  ،1978بععمبعرهع ﻓرصﺔ لزيعدة تﻌزيز ﻓﻌعلﻴﺔ المﻌعون الناعئي مع بين دول
الجنوب.
 .46نﻌترف بأن المﻌعون الثالثي يﻌمبر من الوسعئل الﻌاﻠﻴﺔ التي ياكنهع تﻌزيز الﺸراكعت الﺸعمﻠﺔ من أتجل تحقﻴق أهداف المناﻴﺔ املسمدامﺔ .حﻴث إن المﻌعون
الثالثي ،على غرار أشكعل المﻌعون األخرى ،يضﻊ دور وإرادة الدول الﺸريكﺔ املمﻠقﻴﺔ لﻠدعم في املقدمﺔ ،وفي الوقت نفسه يﻌد ﻓرصﺔ لمياﻴﻊ الخبرات
املمنوعﺔ والدورس املسمفعدة واألصول من الﺸركعء اآلخرين من دول الﺸاعل والجنوب ،وﻛذلك من املؤسسعت املعلﻴﺔ والمناويﺔ القﻠﻴاﻴﺔ الثنعئﻴﺔ
وممﻌددة األطرافً .
وبنعء على هذا ،نالحظ أن المﻌعون الثالثي ،الذي تقوده الدول املضﻴفﺔ وبين المولﻴفعت املخمﻠفﺔ لﻠﺸركعء ،يوﻓر الﻌديد من المكعنﻴعت
الهعدﻓﺔ لمﻌزيز املسعءلﺔ املمبعدلﺔ ،واملنفﻌﺔ املمبعدلﺔ والمﻌﻠم املمبعدل.
ّ
كعلمنو األحﻴعئي
بﺸكل خعص في توﻓير املنعﻓﻊ الﻌعمﺔ على املسمويين القﻠﻴمي والﻌعلمي،
 .47نﻌترف بعلدور املهم الذي ياكن أن تﻠﻌبه الدول مموسطﺔ الدخل
ٍ
واسمقرار املنعخ .لهذا ،ينبغي لﻠمﻌعون الناعئي ّ
الفﻌعل وضﻊ هذا األمر في االعمبعر وأن يدعم الدول املموسطﺔ الدخل في تجهودهع الرامﻴﺔ لحاعيﺔ تﻠك املنعﻓﻊ
الﻌعمﺔ الﻌعملﻴﺔ والقﻠﻴاﻴﺔ للحد من عدم االسمقرار واملخعطر الﻌعملﻴﺔ التي يمﻌرض لهع الجاﻴﻊ.
 .48نﺸدد على األهاﻴﺔ املتزايدة لﻠمﻌعون مع بين الدول الهﺸﺔ ،الذي يمم بين الدول املمأثرة بعلصراععت أو بعلضﻌف ،وذلك لدوره في تﻌزيز بنعء السالم
واملسععدات الهعدﻓﺔ لبنعء الدول .ونرحب بﻌال مياوعﺔ الدول السبﻊ املوسﻌﺔ في هذا امليعل ومسعهاتهع املموقﻌﺔ في دﻓﻊ أهداف المناﻴﺔ املسمدامﺔ،
ً
وخعصﺔ الهدف السعدس عﺸر :السالم والﻌدل.

الدور الفريد الذي يقوم به الطار العام للرقابة
 .49يﻌمبر الطعر الﻌعم لﻠرقعبﺔ املطبق في سﻴعق الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ باثعبﺔ األداة الرئيسﻴﺔ التي تسمخدمهع الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ لدعم عاﻠﻴعت املمعبﻌﺔ واملراتجﻌﺔ
ّ
الﻌعملﻴﺔ على تنفﻴذ أهداف المناﻴﺔ املسمدامﺔ في منمدى األمم املمحدة السﻴعس ي رﻓﻴﻊ املسموى .وتنﻌكس هذه املسعهاﺔ بوضوح ،وستﺸكل ،األسعس
ً
ّ ً
مكاال وليس تكرارا لﻌاﻠﻴعت ومؤشرات ممعبﻌﺔ ومراتجﻌﺔ خطﺔ ععم  ،2030وأهداف
لقﻴعس الهدف  .1 17.16حﻴث سﻴكون الطعر الﻌعم لﻠرقعبﺔ باثعبﺔ
المناﻴﺔ املسمدامﺔ وخطﺔ عال أديس أبعبع.
القطري ،حﻴث ياكن إسمخدام الﻌاﻠﻴعت ذاتهع ّ
تكان الفعئدة األسعسﻴﺔ من الرقعبﺔ على ﻓﻌعلﻴﺔ المﻌعون الناعئي في أنهع تمم على املسموى ُ
ُ .50
املنفذة من قبل
الحكومعت لمنفﻴذ التجراءات الرقعبﻴﺔ ،وذلك لضاعن تطبﻴق المﻌعون الناعئي بعلمواﻓق مﻊ مبعدئنع املﺸترﻛﺔ وضاعن دعاه لمحقﻴق إلتزامعتنع ٌ
كل ﻓﻴاع
يخصه .يﻌمبر إعداد الجوالت الرقعبﻴﺔ وتنفﻴذهع أحد املسعهاعت الرئيسﻴﺔ ملنظاﺔ المﻌعون االقمصعدي والمناﻴﺔ وبرنعمج األمم املمحدة الناعئي في الﺸراﻛﺔ
الﻌعملﻴﺔ .وياكن لﻠدالئل التي يمم الموصل إليهع من خالل الطعر الﻌعم لﻠرقعبﺔ املسعهاﺔ في تﻌزيز اللتزامعت املمﻌﻠقﺔ بمحقﻴق المﻌعون الناعئي ّ
الفﻌعل .وعلى
نحو مﺸعبه ،ياكن لﻠانظاعت الدولﻴﺔ ،وقطع األعاعل ،والحكومعت املحﻠﻴﺔ ،وامليماﻊ املدني وكعﻓﺔ الﺸركعء املنخرطين في الﻌال المناوي االسمفعدة من
ّ
تﻠك املاعرسعت الرقعبﻴﺔ ،حﻴث يسععد الطعر الﻌعم لﻠرقعبﺔ في بنعء املسعءلﺔ املمبعدلﺔ ،واملنفﻌﺔ املمبعدلﺔ ،والمﻌﻠم املمبعدل .ولهذا السبب ﻓإننع نؤمن بأن
الطعر الﻌعم لﻠرقعبﺔ ياكنه تغﻴير املاعرسعت والسﻠوﻛﻴعت في الﺸراكعت المناويﺔ.
 .51ننظر بﻌين االعمبعر لﻠنمعئج التي توصل إليهع المقرير املرحلي لﻌعم  2016الصعدر عن الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ تحت عنوان "نحو تﻌعون إناعئي أﻛثر ﻓﻌعلﻴﺔ" .ويﻌمبر
هذا المقرير هو الوحﻴد من نوعه الذي يقيس مدى ﻓﻌعلﻴﺔ المﻌعون الناعئي بﺸكل شعمل ،ﻛاع سيمم االستنعد إلﻴه عند ممعبﻌﺔ ومراتجﻌﺔ الهدﻓين  5و17
ً
من أهداف المناﻴﺔ املسمدامﺔ .وييدر بعلذﻛر أن تجولﺔ الرقعبﺔ لﻠﻌعم  2016قد شهدت مﻌدالت مﺸعرﻛﺔ قﻴعسﻴﺔ .ويسمﻌرض ملحق  2موتجزا لﻠنمعئج التي
استند إليهع الجزء املمبقي من هذه الوثﻴقﺔ الخمعمﻴﺔ.
" 1تﻌزيز الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ من أتجل المناﻴﺔ املسمدامﺔ ،التي تكاﻠهع الﺸراكعت بين أصحعب املصلحﺔ املمﻌددين التي تﻌال على حﺸد وتبعدل املﻌعرف والخبرات والمكنولوتجﻴع واملوارد املعلﻴﺔ،
لدعم تحقﻴق األهداف الناعئﻴﺔ املسمدامﺔ في تجاﻴﻊ الدول ،وال سﻴاع الدول النعمﻴﺔ ".الطعر أيضع يسعهم في قﻴعس مؤشرات أهداف المناﻴﺔ املسمدامﺔ  5.C.1و 17.15.1
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الجزء الثاني :غايتن ـ ـ ــا املشت ـ ــركة إ
الرؤي ـ ـ ــة
تتاحورإ رؤية الشراكة العاملية حول السعي لتعظيم فعالية كافة أشكال التعاون بغرض التناية ،من أتجل تحقيق منافع مشتركة لكافة الشعوب على
كوكب األرض في الوصول لالزدهار وتحقيق السالم.

املبادئ إواللتزامات
ّ
ً
 .52استنعدا لﻠسﻴعق الﻌعلمي السعئد والدروس املمﻌﻠاﺔ من نمعئج تجولﺔ الرقعبﺔ لﻌعم  ،2016نﻌﻴد تأﻛﻴد التزامنع بمطبﻴق مبعدئ الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ األربﻌﺔ ،وهي:
مﻠكﻴﺔ الدول النعمﻴﺔ ألولويعت المناﻴﺔ ،والترﻛيز على النمعئج ،والﺸراكعت المناويﺔ الﺸعمﻠﺔ ،والﺸفعﻓﻴﺔ واملسعءلﺔ.
ّ
ونصدق على اللتزامعت المعلﻴﺔ ،التي سمتﻴح لنع الحفعظ على اسمارار الزخم السﻴعس ي والمنفﻴذ الﻌالي لﻠمﻌعون الناعئي ّ
الفﻌعل ،ودعانع في تنفﻴذ خطﺔ
.53
ععم  2030بنيعح.
ً
ً
 .54تاثل املبعدئ األربﻌﺔ لﻠمﻌعون الناعئي ّ
الفﻌعل أسعسع موحدا لﻠغرض الذي تﻌال الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ من أتجل تحقﻴقه .حﻴث نؤمن بأن تﻠك املبعدئ تﻌمبر
ً
باثعبﺔ قﻴاع ييب على كعﻓﺔ أصحعب املصعلح واألطراف املﻌنﻴﺔ احترامهع ،بغض النظر عن طبﻴﻌتهم وأدوارهم.
 .55نﻌترف بأنه ال يزال هنعك الكثير ماع ييب القﻴعم به لﻠوﻓعء بمﻠك اللتزامعت التي تم العالن عنهع في إعالن بعريس بﺸأن ﻓﻌعلﻴﺔ املسععدات وخطﺔ عال أﻛرا،
مﻊ صﻠتهاع القعئاﺔ بخطﺔ المﻌعون الناعئي ّ
الفﻌعل الجعري تطويرهع .وييدد َمن صعدقوا منع على هذه االتفعقﻴعت التزامهم الكعمل بعالنتهعء من تﻠك األعاعل
ّ
املﻌﻠقﺔ ،مﻊ الشعرة بﺸكل خعص لاللتزامعت املمﻌﻠقﺔ بعلسﻴعسعت املحددة في الطعر الﻌعم لﻠرقعبﺔ الحعلي ،الذي سبق إطالقه في بعريس وأﻛرا .وسنقوم
بمطوير خطﺔ عال محددة بإطعر زمني لﻠوﻓعء بمﻠك اللتزامعت.

املبدأ األول :ملكية الدول الشريكة املتلقية للدعم ألولويات التناية
 .56نﻌﻴد المأﻛﻴد على أن كل دولﺔ تﻌد املسؤول في املقعم األول عن تحقﻴق المناﻴﺔ االقمصعديﺔ والتجماععﻴﺔ ﻓيهع ،وفي هذا الصدد ،نؤﻛد بﺸدة على دور
السﻴعسعت الوطنﻴﺔ وإستراتﻴيﻴعت المناﻴﺔ .نقر بأهاﻴﺔ السﻴعسعت الوطنﻴﺔ وإستراتﻴيﻴعت المناﻴﺔ الﺸعمﻠﺔ بععمبعرهع األطر االستراتﻴيﻴﺔ الرشعديﺔ لكعﻓﺔ
الﺸركعء ،مﻊ ضرورة مراععة اتسعقهع مﻊ القواعد واللتزامعت الدولﻴﺔ في الوقت نفسه.
 .57ونؤمن بضرورة أن يمم تطوير الستراتﻴيﻴعت والﻌاﻠﻴعت المناويﺔ ُ
القطريﺔ ،على مخمﻠف مسمويعتهع ،وتنفﻴذهع وتقﻴﻴاهع والرقعبﺔ عﻠيهع بأسعلﻴب تتسم
بعلﺸفعﻓﻴﺔ واملسعءلﺔ .ومﻊ هذا ،نلحظ بقﻠق بطء المقدم الذي يحققه بﻌض الﺸركعء املقدمين لﻠدعم ﻓﻴاع يمﻌﻠق بعلتسعق والمواﻓق مﻊ إستراتﻴيﻴعت
المناﻴﺔ الوطنﻴﺔ ،وعاﻠﻴعت المخطﻴط وأنظاﺔ تصاﻴم امليزانﻴعت بعلدول املمﻠقﻴﺔ لﻠدعم .باع في ذلك خطط الﻌال الوطنﻴﺔ املمﻌﻠقﺔ بعملسعواة بين الجنسين
وتاكين املرأة.
 .58سندعم إييعد البيئﺔ الداعاﺔ الالزمﺔ لمنويﻊ البمكعر ،من خالل عدة وسعئل تﺸال تطبﻴق املﻌعرف المقﻠﻴديﺔ لﻠﺸﻌوب املحﻠﻴﺔ ،والتي ياكنهع املسعهاﺔ في
تحقﻴق األهداف الوطنﻴﺔ لﻠمناﻴﺔ .ويﻌمبر تضاين كعﻓﺔ األصول والمكعنعت املمعحﺔ لﻠايماﻊ على درتجﺔ ععلﻴﺔ من األهاﻴﺔ لﻠماكن من إتاعم أعاعل المﻌعون
الناعئي التي لم يمم االنتهعء منهع بﻌد ،بعلضعﻓﺔ ملﻌعلجﺔ المحديعت النعشئﺔ والجديدة.
 .59سنﻌال على تناﻴﺔ وتطوير قدرات هﻴئعتنع الوطنﻴﺔ الﻌعمﻠﺔ في ميعل الضرائب ،بعلضعﻓﺔ لمﻌزيز آلﻴعت املسعءلﺔ لﻠهﻴئعت املعلﻴﺔ واألعاعل ،والقضعء على
ّ
المحيز على أسعس تجنسعني في أنظاﺔ الضرائب ،بعلضعﻓﺔ لﻠاسععدة في مكعﻓحﺔ المدﻓقعت املعلﻴﺔ غير املﺸروعﺔ .ﻛاع سنسعى لﻠقضعء على املالجئ اآلمنﺔ
التي تسهم في تحفيز وتشجﻴﻊ نقل األصول املسروقﺔ والمدﻓقعت املعلﻴﺔ غير املﺸروعﺔ للخعرج.
 .60سنﻌال على تشجﻴﻊ البمكعرات التي ياكنهع املسعهاﺔ في خفض مموسط تكﻠفﺔ مﻌعمالت تحويالت املهعتجرين إلى أقل من  3في املعئﺔ من قﻴاﺔ املبعلغ
ّ
املحولﺔ ،وضاعن عدم وتجود أي قنوات لﻠمحويالت املعلﻴﺔ تزيد تكﻠفتهع عن  5في املعئﺔ بحﻠول  ،2030مﻊ مراععة الحعتجﺔ للحفعظ على وتجود تغطﻴﺔ كعﻓﻴﺔ
ً
من الخدمعت ،خعصﺔ لﻠفئعت األﻛثر احمﻴعتجع.
الحكومات الوطنية
 .61تﻌﻠن الدول الﺸريكﺔ املمﻠقﻴﺔ لﻠدعم التزامهع باع يلي:
أ.

تطوير أو تﻌزيز إستراتﻴيﻴعت وطنﻴﺔ لﻠمناﻴﺔ تتسم بعلفﻌعلﻴﺔ والﺸاولﻴﺔ لﻠماكن من تنفﻴذ خطﺔ ععم 2030؛ وتصاﻴم األنظاﺔ والﻌاﻠﻴعت
ووضﻊ امليزانﻴعت الالزمﺔ لهع ،مﻊ مراععة إلتزامعتنع بمطوير اسميعبعت طاوحﺔ ألهداف المناﻴﺔ املسمدامﺔ؛
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ب .تطبﻴق إتجراءات املسعءلﺔ وماعرسعت القﻴعدة الصعرمﺔ واملﻠكﻴﺔ الﺸعمﻠﺔ عند تنفﻴذ خطﺔ المناﻴﺔ الوطنﻴﺔ ،وتطبﻴقهع من خالل املﺸعورات
الدوريﺔ املتساﺔ بعلﺸفعﻓﻴﺔ مﻊ أصحعب املصعلح املﻌنﻴين ،حسب المكعن ،من أتجل تحسين ﻓﻌعلﻴﺔ النفعق والدارة املعلﻴﺔ .وﻛذلك بذل
الجهود الهعدﻓﺔ لضاعن مﺸعرﻛﺔ املنظاعت املﻌنﻴﺔ بحقوق املرأة وامليماﻌعت والفئعت ّ
املهاﺸﺔ؛
ج .الرقعبﺔ ،باﺸعرﻛﺔ ّ
ﻓﻌعلﺔ من البرملعنعت وامليماﻊ املدني ،على الدعم املقدم من شركعء المناﻴﺔ وضاعن اسمخدامه في نطعق السﻴعسﺔ الوطنﻴﺔ
وأولويعت استراتﻴيﻴﺔ المناﻴﺔ ،وأنه يﻌكس أولويعت واحمﻴعتجعت املواطنين؛
ّ
ّ
ومحدثﺔ بعنمظعم عن ميزانﻴعت الحكومعت الوطنﻴﺔ واملحﻠﻴﺔ ،وتقعرير تنفﻴذ امليزانﻴعت وعاﻠﻴعت المدقﻴق املمصﻠﺔ بهع،
مفصﻠﺔ
د .نﺸر مﻌﻠومعت
وإتعحتهع لالطال الﻌعم؛
ه .تﻌزيز ودعم األنظاﺔ ُ
القطريﺔ ،باع في ذلك أنظاﺔ املﺸتريعت وأنظاﺔ الدارة املعلﻴﺔ الوطنﻴﺔ الﻌعمﺔ؛
و .تشجﻴﻊ إتعحﺔ مسعحﺔ لﻠﻌال املدني لﻠاﺸعرﻛﺔ في وضﻊ سﻴعسعت وبرامج المناﻴﺔ ،والرقعبﺔ عﻠيهع ،وتقﻴﻴم المقدم في تحقﻴق المناﻴﺔ بواسطﺔ
الحكومﺔ وأصحعب املصعلح واألطراف املﻌنﻴﺔ األخرى؛
ز .إقعمﺔ حوار ميماعي مﻊ قطع األعاعل واالتحعدات والنقعبعت ُ
الﻌاعلﻴﺔ بهدف زيعدة دورهم في تحقﻴق المناﻴﺔ املسمدامﺔ؛
ح .تشجﻴﻊ البمكعرات في ميعل أنﺸطﺔ توثﻴق وتجاﻊ البﻴعنعت بواسطﺔ املواطنين ،بواسطﺔ الجاعععت النسعئﻴﺔ ،والﺸبعب ،والﺸركعء اآلخرين في
امليماﻊ املدني.
 .62تﻌﻠن الدول الﺸريكﺔ املقدمﺔ لﻠدعم التزامهع باع يلي:
ط .اتخعذ المدابير الالزمﺔ ،وتطبﻴقهع داخل مؤسسعتهع ،التي ياكن أن تسهم في إييعد بيئﺔ داعاﺔ لﻠدول الﺸريكﺔ املمﻠقﻴﺔ لﻠدعم ،من أتجل تاكﻴنهع
من تحقﻴق أهداف المناﻴﺔ املسمدامﺔ؛
ّ
ومحدثﺔ عن النفقعت املسمقبﻠﻴﺔ و/أو خطط المنفﻴذ
ي .السعي لزيعدة القدرة على المنبؤ بعلمﻌعون الناعئي ،من خالل توﻓير مﻌﻠومعت دوريﺔ
ً
االسترشعديﺔ لفترة تغطي مع بين  3إلى  5سنوات ،تبﻌع ملع تم االتفعق عﻠﻴه في خطﺔ عال أﻛرا؛
ك .مسععدة الدول الﺸريكﺔ املمﻠقﻴﺔ لﻠدعم في المامﻊ باﻠكﻴﺔ وقﻴعدة شعمﻠﺔ لخططتهم المناويﺔ على مسموى الحكومعت الوطنﻴﺔ واملحﻠﻴﺔ؛
ل .إسرا المقدم في تحقﻴق املواءمﺔ مع بين السﻴعسعت الوطنﻴﺔ وإستراتﻴيﻴعت المناﻴﺔ ،وإسمخدام أنظاﺔ وعاﻠﻴعت الدارة املعلﻴﺔ الوطنﻴﺔ
الﻌعمﺔ؛
م .الﻌال بﺸكل تجاععي على دعم البرامج ّ
املنفذة على املسموى الوطني بهدف الحد من االنقسعم ،وذلك بﺸكل طوعي يتسم بعملرونﺔ والﺸاولﻴﺔ
والمنعسب مﻊ البيئعت الﻌال والسﻴعق الﻌعم؛
ن .إتعحﺔ أنﺸطﺔ بنعء القدرات واملسععدة الفنﻴﺔ ألنظاﺔ املﺸتريعت والدارة املعلﻴﺔ الﻌعمﺔ عند الحعتجﺔ ،وبعلتﺸعور مﻊ الدول الﺸريكﺔ املمﻠقﻴﺔ
لﻠدعم؛
س .السرا في تحرير املسععدات من القﻴود أو االرتبعطعت الﺸرطﻴﺔ ،وتشجﻴﻊ المﻌعون الناعئي الذي يدعم منﺸآت األعاعل املحﻠﻴﺔ على طول
سﻠسﻠﺔ المداد؛
ع .دعم تطوير قدرات قطعععت األعاعل الوطنﻴﺔ وامليماﻊ املدني لماكﻴنهم من املﺸعرﻛﺔ الكعمﻠﺔ في عاﻠﻴعت الموريد الوطنﻴﺔ والدولﻴﺔ ،مﻊ االلتزام
في الوقت نفسه باراععة اللتزامعت الدولﻴﺔ ،باع ﻓيهع تﻠك املمﻌﻠقﺔ بعلبيئﺔ والﻌال ،وخﻠق ميماﻌعت آمنﺔ وشعمﻠﺔ؛
ف .دعم املﺸعرﻛﺔ الوطنﻴﺔ من كعﻓﺔ شركعء المناﻴﺔ ،باع في ذلك منظاعت امليماﻊ املدني ،ﻛمﻠك التي ترﻛز على حقوق املرأة ،ومنظاعت الﻌال،
املهاﺸﺔ ،وذلك لتشجﻴﻊ مﺸعرﻛتهع ّ
وﻓئعت امليماﻊ ّ
الفﻌعلﺔ في تخطﻴط إستراتﻴيﻴعت وخطط المناﻴﺔ ووضﻊ ميزانﻴعتهع والرقعبﺔ عﻠيهع؛
ص .تعجﻴل المقدم في تحقﻴق املواءمﺔ مع بين المﻌعون الناعئي ثنعئي األطراف ،وعاﻠﻴعت المخطﻴط وإستراتﻴيﻴعت المناﻴﺔ الوطنﻴﺔ الﺸعمﻠﺔ لﻠدول
الﺸريكﺔ املمﻠقﻴﺔ لﻠدعم.
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البرمل ـ ـ ــانات
 .63نﻌترف بعلدور الحﻴوي الذي تقوم به البرملعنعت املحﻠﻴﺔ من خالل سن التﺸريﻌعت واعماعد امليزانﻴعت املمﻌﻠقﺔ بخطﺔ المناﻴﺔ  .2030ﻛاع نﻌترف بعلدور
ُ
الرئيس ي لﻠبرملعنعت في ضاعن الشراف على المنفﻴذ ّ
الفﻌعل لاللتزامعت الوطنﻴﺔ والدولﻴﺔ ،باع في ذلك الﺸراكعت مع بين القطععين الﻌعم والخعص ،واملسعءلﺔ
بﺸأنهع .وسنسعى لمﻌزيز قدرات البرملعنعت لالضطال بأدوارهع بععمبعرهع املؤسسعت الرئيسﻴﺔ املخمصﺔ بعلماثﻴل والتﺸريﻊ والشراف.
 .64وعﻠﻴه ،تﻌﻠن الدول الﺸريكﺔ املمﻠقﻴﺔ لﻠدعم التزامهع باع يلي:
أ .إحعلﺔ السﻴعسعت واملﻌﻠومعت املمﻌﻠقﺔ بعملسععدات الوطنﻴﺔ أو المﻌعون الناعئي لﻠبرملعن ملراتجﻌتهع؛
ً
ب .تقديم تقعرير مرحﻠﻴﺔ حول المقدم املحقق في تنفﻴذ السﻴعسعت/البرامج لﻠبرملعنعت املخمصﺔ سنويع ،حﻴثاع أمكن؛
ج .مﺸعرﻛﺔ املﻌﻠومعت مﻊ البرملعنعت ،لتشجﻴﻊ ودعم مﺸعرﻛتهع الكعمﻠﺔ في عاﻠﻴعت تطوير ومراتجﻌﺔ سﻴعسعت وأشكعل المﻌعون الناعئي.
 .65تﻌﻠن الدول الﺸريكﺔ املقدمﺔ لﻠدعم التزامهع باع يلي:
أ.

ضاعن دعم وبحث ودراسﺔ البرملعنعت لسﻴعسعت المناﻴﺔ وأسعلﻴب تنفﻴذهع؛

ً
ب .تقديم تقعرير مرحﻠﻴﺔ حول المقدم املحقق في تنفﻴذ السﻴعسعت والبرامج لﻠبرملعنعت املخمصﺔ سنويع ،حﻴثاع أمكن؛
ج .مﺸعرﻛﺔ املﻌﻠومعت مﻊ البرملعنعت ،وتشجﻴﻊ ودعم املﺸعرﻛﺔ الكعمﻠﺔ لﻠبرملعنعت الوطنﻴﺔ في عاﻠﻴعت تطوير ومراتجﻌﺔ السﻴعسعت الرئيسﻴﺔ املمﻌﻠقﺔ
بعلمﻌعون الناعئي؛
د .الﻌال مﻊ البرملعنعت لمﻌزيز القدرة على المنبؤ بعللتزامعت واملدﻓوععت املقدمﺔ في صورة دعم إناعئي.
الحكومات املحلية
 .66نﻌترف بأهاﻴﺔ الحكومعت املحﻠﻴﺔ في تﻌزيز الﻌالقﺔ مع بين املواطنين والحكومﺔ ،وقطع األعاعل وأصحعب املصعلح اآلخرين ،وضاعن تطبﻴق أهداف المناﻴﺔ
املسمدامﺔ وخطﺔ  2030باع يتنعسب مﻊ البيئعت املحﻠﻴﺔ.
 .67وعﻠﻴه ،نﻌﻠن التزامنع باع يلي:
أ.

تﻌزيز قدرات الحكومعت املحﻠﻴﺔ لماكﻴنهع من اضطالعهع بأدوارهع بﺸكل كعمل ﻓﻴاع يمﻌﻠق بمقديم الخدمعت ،وتﻌزيز املﺸعرﻛﺔ واملسعءلﺔ على
املسموى املحلي؛

ب .إشراك الحكومعت املحﻠﻴﺔ في املﺸعورات املخمصﺔ بإستراتﻴيﻴعت المناﻴﺔ الهعدﻓﺔ لمطبﻴق أهداف المناﻴﺔ املسمدامﺔ باع يتنعسب مﻊ البيئعت
املحﻠﻴﺔ؛ ودعم بنعء القدرات املمﻌﻠقﺔ بمقديم الخدمعت األسعسﻴﺔ والبنﻴﺔ المحمﻴﺔ؛ وتﻌزيز إدارة النفقعت املحﻠﻴﺔ وحﺸد املوارد؛ وتحسين
ّ
المحضر الﺸعمل واملسمدام ،ومﺸعرﻛﺔ الحكومعت املحﻠﻴﺔ في المخطﻴط الوطني واملحلي ،في إطعر الستراتﻴيﻴعت الوطنﻴﺔ لﻠمناﻴﺔ
أنﺸطﺔ
املسمدامﺔ؛
ج .دعم تطبﻴق أهداف المناﻴﺔ املسمدامﺔ ومبعدئ المناﻴﺔ ّ
الفﻌعلﺔ على املسموى املحلي ،وتشجﻴﻊ إييعد تﻌعون أقوى بين كعﻓﺔ مسمويعت الدارة
والحوﻛاﺔ ،لضاعن زيعدة اتسعق خطط المناﻴﺔ الوطنﻴﺔ مﻊ خطط ومبعدرت المناﻴﺔ املحﻠﻴﺔ ،وامليماﻌعت املحﻠﻴﺔ.
 .68سيسعى قطع األعاعل والﻌعمﻠين في الحقل النسعني ملواءمﺔ وتنسﻴق مﺸعرﻛتهم في إستراتﻴيﻴعت وخطط المناﻴﺔ الوطنﻴﺔ الخعصﺔ بعلدول الﺸريكﺔ
املمﻠقﻴﺔ لﻠدعم وخطﺔ ععم  ،2030من أتجل تﻌظﻴم قﻴاﺔ األعاعل والقﻴاﺔ امليماﻌﻴﺔ.
 .69ويﻌﻠن الﺸركعء من امليماﻊ املدني التزامهم باع يلي:
أ .االلتزام بابعدئ اسطنبول املمﻌﻠقﺔ بضاعن مﻠكﻴﺔ الدولﺔ ملبعدراتهع ،باع في ذلك عند املﺸعرﻛﺔ وتاكين وتطبﻴق عالقعت الﺸراﻛﺔ الﻌعدلﺔ؛
ب .إسرا الجهود الرامﻴﺔ لمحقﻴق املسعواة بين الجنسين وتاكين املرأة من خالل برامج المناﻴﺔ املستندة إلى األولويعت ُ
القطريﺔ لﻠدولﺔ ،واالعتراف
بأهاﻴﺔ املسعواة بين الجنسين وتاكين املرأة لمحقﻴق نمعئج المناﻴﺔ؛
ج .إدراج املسعواة بين الجنسين والﻌدالﺔ إلى تجعنب دعم حقوق النسعء والفمﻴعت؛ وتﻌزيز وماعرسﺔ أنﺸطﺔ المﻌعون الناعئي باع يضان تحقﻴق
املسعواة بين الجنسين ،وبﺸكل يﻌكس اهماعمعت وخبرات النسعء ،بعلضعﻓﺔ إلى دعم تجهود املرأة املبذولﺔ ملسععدتهع في إدراك حقوقهع الفرديﺔ
والجاععﻴﺔ ،واملﺸعرﻛﺔ بععمبعرهع طرف ﻓععل كعمل الحقوق في الﻌاﻠﻴﺔ المناويﺔ؛
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د .دعم تاكين الﺸﻌوب ومﺸعرﻛتهع الﺸعمﻠﺔ ،من أتجل توسﻴﻊ نطعق مﻠكﻴتهع لﻠﻌاﻠﻴﺔ الدياوقراطﻴﺔ ﻓﻴاع يمﻌﻠق بعلسﻴعسعت ومبعدرات المناﻴﺔ التي
ّ
واملهاﺸﺔ.
تؤثر على حﻴعتهم ،مﻊ تأﻛﻴد مﺸعرﻛﺔ الﺸرائح الفقيرة

املبدأ الثاني :التركيز على النتائج
 .70نﻌترف بدور األطر الﻌعمﺔ لﻠنمعئج ُ
القطريﺔ الﺸعمﻠﺔ في مسععدة الدول الﺸريكﺔ املمﻠقﻴﺔ لﻠدعم لدارة نمعئج المناﻴﺔ ومﻠكﻴتهع ألولويعتهع .ينبغي لﻠدول املقدمﺔ
لﻠدعم املسععدة في تطوير وتنفﻴذ األطر الﻌعمﺔ الوطنﻴﺔ لﻠنمعئج ،من خالل تصاﻴم عاﻠﻴﺔ تتسم بعلﺸفعﻓﻴﺔ والتﺸعرﻛﻴﺔ ومسعهاﺔ أصحعب املصعلح
املمﻌددين ،على أن تكون ممواﻓقﺔ مﻊ طبﻴﻌﺔ الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ التي تضم الﻌديد من أصحعب املصعلح واألطراف املﻌنﻴﺔ.
ً
تبﻌع ُ
لﻠﻌار ،والنو الجنسعني،
 .71نﻌترف بعلحعتجﺔ إلى وتجود تحﻠﻴالت لﻠبﻴعنعت تتسم بعلجودة الﻌعلﻴﺔ والحداثﺔ والوثوقﻴﺔ وسهولﺔ االطال عﻠيهع ،مقساﺔ
والدخل ،ودرتجﺔ الععقﺔ ،والﻌرق ،والثنﻴﺔ ،وحعلﺔ الهجرة ،واملوقﻊ الجغرافي والخصعئص األخرى املمﻌﻠقﺔ باخمﻠف البيئعت املحﻠﻴﺔ ،وذلك لﻠاسععدة في
قﻴعس المقدم املحقق في المﻌعون الناعئي .ونؤﻛد ،في هذا الﺸأن ،على التزامنع باسععدة الدول الﺸريكﺔ في تطوير قدراتهع .حﻴث سيسهم هذا في تحسين
ماعرسعت الرقعبﺔ الوطنﻴﺔ والنقعشعت الﻌعمﺔ في الدول الﺸريكﺔ املمﻠقﻴﺔ لﻠدعم.
ً
استنعدا إلى المقﻴﻴاعت ُ
القطريﺔ الﺸعمﻠﺔ التي تيريهع الدولﺔ لقﻴعس
 .72في الدول املمأثرة بعلصراععت والضﻌف ،ييب تطوير األطر الﻌعمﺔ الوطنﻴﺔ لﻠنمعئج
درتجﺔ ضﻌفهع ،والتي التزمت بهع في "الخطﺔ الجديدة لالنخراط في مسععدة الدول الهﺸﺔ" .وفي هذه البيئعت ،ياكن أن تسهم عاﻠﻴﺔ تياﻴﻊ األطر الﻌعمﺔ
الوطنﻴﺔ لﻠنمعئج هذه في حد ذاتهع في توطﻴد السالم.
 .73تﻌﻠن الدول الﺸريكﺔ املمﻠقﻴﺔ لﻠدعم التزامهع باع يلي:
أ.

اتبع األطر الﻌعمﺔ الوطنﻴﺔ لﻠنمعئج الخعصﺔ بهع من أتجل تﻌزيز ارتبعطهع بأولويعت المناﻴﺔ الوطنﻴﺔ واملستهدﻓعت واملؤشرات املدرتجﺔ ضان
أهداف المناﻴﺔ املسمدامﺔ؛

ب .تﻌزيز األطر الﻌعمﺔ لﻠنمعئج الخعصﺔ بهع ،من خالل عدة وسعئل تﺸال وضﻊ مؤشرات هعدﻓﺔ وقعبﻠﺔ لﻠقﻴعس ومستهدﻓعت واقﻌﻴﺔ وداعاﺔ،
والﻌال على تحسين أنظاﺔ الرقعبﺔ والمقﻴﻴم الوطنﻴﺔ؛
ج .الحرص على دقﺔ وسالمﺔ تحﻠﻴل البﻴعنعت الواردة في األطر الﻌعمﺔ الوطنﻴﺔ لﻠنمعئج ،واسمخدامهع بﺸكل يسهم في رﻓﻊ األداءُ ،وي ّ
حسن النمعئج
المناويﺔ ،ويسهل مﺸعرﻛﺔ أصحعب املصعلح املمﻌددين ،إلى تجعنب ضاعن عدم تيعهل أي طرف يمخﻠف عن مسيرة المناﻴﺔ.
 .74يﻌﻠن شركعء المناﻴﺔ املقدمين لﻠدعم التزامهم باع يلي:
أ .إسمخدام األطر الﻌعمﺔ ُ
القطريﺔ لﻠنمعئج والنظم الوطنﻴﺔ املتربطﺔ بهع لعداد الحصعئﻴعت ووضﻊ خطط الرقعبﺔ والمقﻴﻴم ،وتنفﻴذ المدخالت
المناويﺔ والرقعبﺔ عﻠيهع بععمبعرهع من األمور الﻌعتجﻠﺔ ذات األهاﻴﺔ؛
ب .تقديم الدعم لمطوير وتطبﻴق األطر الﻌعمﺔ لﻠنمعئج هذه واألنظاﺔ املرتبطﺔ بهع لﻠدول التي لم تماكن من تطويرهع بﻌد.
ج .دعم وتﻌزيز القدرة على إعداد الحصعئﻴعت وأنظاﺔ الرقعبﺔ والمقﻴﻴم الخعصﺔ بعلدول الﺸريكﺔ املمﻠقﻴﺔ لﻠدعم ،بهدف تﻌزيز القدرة على تجاﻊ
ً
تبﻌع ُ
لﻠﻌار ،والنو الجنسعني ،ومحل اسمخدامهع عند صنﻊ السﻴعسعت ،ووضﻊ امليزانﻴعت
البﻴعنعت وتحﻠﻴﻠهع ،باع في ذلك تحﻠﻴل البﻴعنعت
وإعداد المقعرير الخعصﺔ بتنفﻴذ خطﺔ المناﻴﺔ لﻌعم 2030؛
د .تطوير قدرات الدول الﺸريكﺔ املمﻠقﻴﺔ لﻠدعم لماكﻴنهع من إدراج أهداف المناﻴﺔ املسمدامﺔ ضان خططهع المناويﺔ الوطنﻴﺔ واألطر الﻌعمﺔ
ُ
القطريﺔ لﻠنمعئج املنعظرة.
 .75نقر بعلتزام عاﻠﻴعت المﻌعون مع بين دول الجنوب بعلسعي لمحقﻴق مع يلي:
أ.

االعتراف بعلحعتجﺔ لمقﻴﻴم تأثير هذا المﻌعون ،بهدف تحسين تجودة األداء ،إن لزم األمر ،بﺸكل يستند إلى النمعئج؛

ّ
المطو
ب .نﺸر النمعئج املحققﺔ ومﺸعرﻛﺔ الدروس املسمفعدة وأﻓضل املاعرسعت املمبﻌﺔ ،وإععدة تنفﻴذ املبعدرات ،من خالل عدة وسعئل تﺸال
ً
لمبعدل الخبرات لﻓعدة الدول النعمﻴﺔ ،ووﻓقع لسﻴعسعتهع وأولويعتهع المناويﺔ.
 .76سﻴﻌال قطع األعاعل على تحقﻴق مع يلي:
أ.

إسمغالل وتسخير الكفعءات األسعسﻴﺔ لألعاعل الميعريﺔ في تحقﻴق المناﻴﺔ املسمدامﺔ ،من خالل على سبﻴل املثعل إدارة سالسل المداد،
ومﺸعرﻛﺔ املستهﻠكين ،وتصاﻴم املنميعت وأسعلﻴب توصﻴﻠهع؛
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ب .تطوير نظم لﻠموثﻴق واملسعءلﺔ لقﻴعس اآلثعر البﻴئﻴﺔ واالقمصعديﺔ والتجماععﻴﺔ للجهود التي يبذلهع قطع األعاعل ،وبخعصﺔ ﻓﻴاع يمﻌﻠق بعلقدرة
على خﻠق ﻓرص عال منميﺔ بدوام كعمل والئقﺔ للجاﻴﻊ؛
ج .المﻌعون مﻊ األقران الوطنﻴين لالبمكعر في ميعالت مثل توصﻴل الخدمعت ،من خالل على سبﻴل املثعل تطوير منميعت وبنى تحمﻴﺔ لموصﻴل
الخدمعت بإسمخدام المقنﻴعت الرقاﻴﺔ ،من أتجل استهداف قطعععت السوق غير املسمغﻠﺔ؛
د .املسعهاﺔ في رﻓﻊ الوعي الصنععي بعملزايع الميعريﺔ والتجماععﻴﺔ لﻠمضاين امليماعي ،وماعرسعت وناعذج األعاعل الداعاﺔ لالسمدامﺔ البﻴئﻴﺔ.
ً
 .77يمﻠزم الﺸركعء من امليماﻊ املدني بعالسترشعد بعألطر الﻌعمﺔ الوطنﻴﺔ لﻠنمعئج في سﻴعق تنفﻴذهم ألعاعلهم ،تبﻌع لألدوار التي يقومون بهع في امليماﻊ،
بععمبعرهم في حد ذاتهم شركعء مسمقﻠين في عاﻠﻴﺔ المناﻴﺔ .حﻴث سﻴﻌاﻠون على تحقﻴق مع يلي:
أ.

تطوير وتنفﻴذ أولويعت ومنهجﻴعت تدعم السمدامﺔ البﻴئﻴﺔ ألتجﻴعل الحعضر واملسمقبل ،باع في ذلك االسميعبعت الﻌعتجﻠﺔ لألزمعت املنعخﻴﺔ ،مﻊ
االهماعم بﺸكل خعص بموﻓير الظروف التجماععﻴﺔ-االقمصعديﺔ ،والثقعﻓﻴﺔ واملحﻠﻴﺔ الالزمﺔ لمحقﻴق السالمﺔ والﻌدالﺔ البﻴئﻴﺔ؛

ب .تحسين الوسعئل التي ياكنهم من خاللهع المﻌﻠم من خبراتهم ،ومن منظاعت امليماﻊ املدني واألطراف الفععﻠﺔ األخرى في ميعل المناﻴﺔ ،وإدمعج
األدلﺔ املسمادة من ماعرسعت ونمعئج المناﻴﺔ ،باع في ذلك مﻌعرف وتيعرب امليماﻌعت األصﻠﻴﺔ واملحﻠﻴﺔ ،وتﻌزيز البمكعر ورؤيتهم لﻠاسمقبل
الذي يطاحون إلﻴه.

املبدأ الثالث :الشراكات الشاملة
 .78نﻌترف بأهاﻴﺔ تأسيس شراكعت شعمﻠﺔ تضم أصحعب املصعلح املمﻌددين من أتجل تحقﻴق تﻌعون إناعئي ّ
ﻓﻌعل والوصول ألهداف المناﻴﺔ املسمدامﺔ.
ً
ﻓﻌندمع تمضان الﺸراكعت تجهودا تناويﺔ مبذولﺔ من قبل حكومعت محﻠﻴﺔ وشركعء المناﻴﺔ اآلخرين ،ﻓإن املسعهاعت املقدمﺔ من كعﻓﺔ الﺸركعء تسهم
بفﻌعلﻴﺔ في تولﻴد الثقﺔ ،وتتسم بعلمنسﻴق والمكعمل.
 .79وفي هذا السﻴعق ،تﻌﻠن الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ التزامهع باع يلي:
أ.

زيعدة الجهود الهعدﻓﺔ لضاعن إييعد بيئﺔ تدعم المضاين ،وتأسيس الﺸراكعت التي تضم أصحعب مصعلح ممﻌددين ،وذلك من خالل عدة
وسعئل تﺸال أطر المﻌعون املسموي ُ
القطري ،لﻠقﻴعم بعألدوار المكاﻴﻠﻴﺔ بﺸكل يتسم بعلﺸفعﻓﻴﺔ ويتﻴح املسعءلﺔ؛

ب .تﻌزيز وتﻌاﻴق دور الﺸراكعت التي تﻌقد مﻊ قطع األعاعل ،ومنظاعت امليماﻊ املدني ،والﻌعمﻠين في الحقل النسعني ،والحكومعت املحﻠﻴﺔ،
واتحعدات الﻌاعل لمحقﻴق األهداف المناويﺔ املحﻠﻴﺔ ،والوطنﻴﺔ ،ودون القﻠﻴاﻴﺔ ،والقﻠﻴاﻴﺔ والدولﻴﺔ؛
ج .إسمغالل المﻌعون الناعئي ّ
الفﻌعل لجذب استثاعرات األعاعل ،وإشراك منﺸآت األعاعل في شراكعت تحقق منفﻌﺔ ممبعدلﺔ لستراتﻴيﻴعت
األعاعل واألهداف المناويﺔ .سنقوم باراتجﻌﺔ وتطبﻴق أدوات عند تأسيس الﺸراكعت لضاعن قﻴعم المﻌعون الناعئي بدور تحفيزي؛
وتنو املوارد املسعهاﺔ في تأسيس شراكعت منميﺔ مﻊ أصحعب املصعلح املمﻌددين على املسموى ُ
د .زيعدة تجودة وحجم ّ
القطري ،باع في ذلك دعم
القدرات .نﻌترف بأن مﺸعرﻛﺔ املﻌعرف ونقل المكنولوتجﻴع بﺸروط تطوعﻴﺔ وبعالتفعق املمبعدل ياكن أن يكون من املحركعت الرئيسﻴﺔ الداﻓﻌﺔ
لﻠناو االقمصعدي والمناﻴﺔ املسمدامﺔ؛
ه.

تﻌزيز التزامنع بدعم الﺸراكعت الدولﻴﺔ ذات الصﻠﺔ من أتجل تطبﻴق مبعدئ المﻌعون الناعئي ّ
الفﻌعل في البيئعت الﻌعمﺔ املمفردة ،مثل الحوار
الدولي بﺸأن بنعء السالم وبنعء الدول ،مﻊ ترﻛيزه على املﺸعرﻛﺔ في الدول الضﻌﻴفﺔ والمأثرة بعلصراععت؛

و .االسمفعدة من المﻌعون الثالثي ﻛأحد أسعلﻴب مﺸعرﻛﺔ أصحعب املصعلح املمﻌددين التي ياكنهع تﻌزيز املنفﻌﺔ املمبعدلﺔ؛
ز .أعداد تقعرير بﺸأن شراﻛمنع وتوثﻴقهع لدى منمدى األمم املمحدة السﻴعس ي رﻓﻴﻊ املسموى.
ّ
نصدق على إلتزامعتنع تيعه أصحعب املصعلح املﻌنﻴين ،وعلى إلتزامعتهم التي تﻌهدوا بهع ،والذين تﻌمبر مﺸعرﻛتهم ضروريﺔ لناو وتﻌزيز الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ.
.80
ّ
وتقف هذه اللتزامعت على قدم املسعواة مﻊ اللتزامعت الواردة أعاله ،وتمواﻓق بﺸكل تعم مﻊ مبعدئ المﻌعون الناعئي الفﻌعل.
قط ـ ـ ــا األعاـ ـ ـ ــال
ً
ً
 .81نﻌترف بأن خطﺔ  2030توﻓر إطعرا ععمع ياكن من خالله ملنﺸآت األعاعل على املسمويين القومي والدولي االستثاعر؛ وإن تحقﻴق الرﻓعهﻴﺔ الﺸﻌوب
وكوﻛب األرض يصب في مصلحﺔ قطع األعاعل؛ وإن قطع األعاعل ياكن أن يكون باثعبﺔ قوة داﻓﻌﺔ ﻛبيرة لمحقﻴق االزدهعر والسالم الالزمين لدعم
أهداف المناﻴﺔ املسمدامﺔ .ونﻌترف بتزايد البراهين الدالﺔ على أن الخصعئص األسعسﻴﺔ لقطع األعاعل ياكنهع ،وتقوم بعلفﻌل ،بخﻠق منعﻓﻊ ممبعدلﺔ من
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خالل املسعهاﺔ في تحقﻴق املصلحﺔ الﻌعمﺔ .ونرى قرارنع بـ "عدم تيعهل أي طرف يمخﻠف عن مسيرة المناﻴﺔ" باثعبﺔ ﻓرصﺔ ألصحعب املصعلح واألطراف
املﻌنﻴﺔ لمأسيس شراكعت مﻊ قطع األعاعل واملﺸعرﻛﺔ في خﻠق ازدهعر شعمل ومسمدام.
ُ
 .82من أتجل هذا ،ﻓإننع نﺸﻴد بانﺸآت األعاعل التي تضﻊ المضاين والدمعج التجماععي والسمدامﺔ البﻴئﻴﺔ ﻛقواعد أسعسﻴﺔ تستند إليهع ناعذج وماعرسعت
ُّ
و"المقبل التجماععي" لكي تماكن منﺸآت األعاعل من تحقﻴق
األعاعل التي يديرونهع .ونﻌترف بأن مثل هذه االستثاعرات ياكنهع ،وتقوم بعلفﻌل ،ببنعء الثقﺔ
االزدهعر .وسنﻌال على توﻓير منصﺔ لقطع األعاعل لﻠماكن من اسمكﺸعف ومﺸعرﻛﺔ وتبني أو المأقﻠم على األسعلﻴب واملنهجﻴعت الﻌاﻠﻴﺔ باع يتنعسب مﻊ
كل بيئﺔ أو سﻴعق ععم لألسواق .ياكن أن يسععد هذا في ضاعن مﺸعرﻛﺔ املخعطر بﺸكل يتسم بعلﻌدالﺔ والﺸفعﻓﻴﺔ وباع يمواﻓق مﻊ تنفﻴذ خطﺔ .2030
 .83تﻌﻠن الدول الﺸريكﺔ املمﻠقﻴﺔ لﻠدعم التزامهع باع يلي:
أ.

ً
الﻌال على إييعد بيئعت سﻴعسعتﻴﺔ داعاﺔ من أتجل ،وباﺸعرﻛﺔ ،منﺸآت األعاعل ،وخعصﺔ املؤسسعت املحﻠﻴﺔ صغيرة ومموسطﺔ الحجم؛ والﻌال
على تحسين عدالﺔ أنظامنع الضريبﻴﺔ وشفعﻓﻴتهع وﻛفعءتهع وﻓﻌعلﻴتهع؛

ب .تشجﻴﻊ االممثعل لﻠضرائب وعدم تقويض األنظاﺔ الضريبﻴﺔ بعلسراف في منح الحواﻓز الضريبﻴﺔ والﺸروط األخرى الضروريﺔ لحﺸد رؤوس
األموال املحﻠﻴﺔ والدولﻴﺔ الالزمﺔ لدﻓﻊ تحقﻴق خطﺔ 2030؛
ج .تشجﻴﻊ الﺸراكعت بين القطععين الﻌعم والخعص لتعحﺔ ﻓرص الﻌال الالئق لﻠنسعء واملهعتجرين واألشخعص من ذوي الععقﺔ والفئعت الضﻌﻴفﺔ
األخرى في قطع الﻌال غير الرسمي؛
ُّ
"المقبل التجماععي" ،واسمخدامه في إرشعد وتوتجﻴه إستراتﻴيﻴعت األعاعل
د .ونقر بأهاﻴﺔ الحوار امليماعي في بنعء الثقﺔ التي تسهم في تحقﻴق
ضان الطعر الﻌعم لألهداف الوطنﻴﺔ الالزمﺔ لمحقﻴق أهداف المناﻴﺔ املسمدامﺔ.
 .84يﻌﻠن شركعء المناﻴﺔ املقدمين لﻠدعم التزامهم باع يلي:
أ.

إشراك قطع األعاعل من خالل إقعمﺔ حوار ميماعي وشراكعت مﻊ القوى الﻌعمﻠﺔ من أتجل دعم ماعرسعت األعاعل التي تدعم الدمعج
التجماععي والسمدامﺔ البﻴئﻴﺔ ،باع في ذلك االلتزام بعملسؤولﻴﺔ امليماﻌﻴﺔ لﻠﺸركعت والماكين االقمصعدي لﻠارأة ،وتحقﻴق املزيد؛

ب .املسعهاﺔ في بنعء الثقﺔ ،من خالل ،على سبﻴل املثعل ،إﻓصعح الﺸركعت ممﻌددة الجنسﻴعت في كل من دول املصدر والوتجهﺔ عن ماعرسعتهع
واتبععهع لﻠﺸفعﻓﻴﺔ ،باع يمفق مﻊ القوانين الوطنﻴﺔ والقعنون الدولي .يمضان هذا ،السعي لضاعن اتبع الﺸفعﻓﻴﺔ في كعﻓﺔ املﻌعمالت املعلﻴﺔ بين
الحكومعت ومنﺸآت األعاعل لﻠسﻠطعت الضريبﻴﺔ املخمصﺔ؛
ج .تشجﻴﻊ كعﻓﺔ الﺸركعت ،باع ﻓيهع الﺸركعت ممﻌددة الجنسﻴعت ،على دﻓﻊ الضرائب املفروضﺔ عﻠيهع لحكومعت الدول التي تاعرس ﻓيهع نﺸعطهع
االقمصعدي وتحقق ﻓيهع قﻴاتهع ،بعلمواﻓق مﻊ السﻴعسعت والقوانين الوطنﻴﺔ والدولﻴﺔ؛
د .مواصﻠﺔ تﻌديل الحواﻓز والسﻴعسعت والتجراءات املؤسسﻴﺔ لمﻌزيز وتكثﻴف املﺸعرﻛﺔ مﻊ قطع األعاعل.
املجتاع املدني
 .85نﻌترف بعلدور الجوهري الذي يقوم به امليماﻊ املدني بععمبعره شريك مسمقل في حد ذاته ،يﻌال في إطعر السﻴعسعت الوطنﻴﺔ ومن أتجل تحقﻴق تﻌعون
إناعئي ّ
ﻓﻌعل ،والقضعء على الفقر ومﻌعلجﺔ مﺸكﻠﺔ عدم املسعواة وضاعن المقدم في تحقﻴق أهداف المناﻴﺔ املسمدامﺔ وخطﺔ  .2030ونالحظ أنه ياكن
المﻌبير عن هذا الدور بﻌدة وسعئل ،من بﻴنهع الموعﻴﺔ واالتصعل ،وتوصﻴل الخدمعت ،والرقعبﺔ واألبحعث .ﻛاع نﻌترف بانظاعت امليماﻊ املدني ﻛأحد
الوسعئل املهاﺔ التي ياكن من خاللهع لﻠاواطنين ماعرسﺔ حقهم في املﺸعرﻛﺔ في تحقﻴق المناﻴﺔ.
 .86نﻠتزم بعملسعهاﺔ في إييعد حيز سﻴعس ي وبيئﺔ داعاﺔ تسععد في تﺸكﻴل منظاعت امليماﻊ املدني وماعرستهع لﻌاﻠهع ،بحسب املمفق عﻠﻴه في شراﻛﺔ بوسعن
وبعلمواﻓق مﻊ اللتزامعت الدولﻴﺔ املمفق عﻠيهع ،لضاعن مﺸعرﻛتهع الكعمﻠﺔ في الﻌاﻠﻴعت المناويﺔ على كعﻓﺔ املسمويعت.
 .87ويﻌﻠن الﺸركعء من امليماﻊ املدني التزامهم باع يلي:
أ .االلتزام بابعدئ اسطنبول ،والتي تمضان مبعدئ بوسعن ،ﻛمﻌبير عن املسعءلﺔ املﺸترﻛﺔ مﻊ أصحعب املصعلح واألطراف املﻌنﻴﺔ األخرى في
الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ؛
ب .االسترشعد بعألطر الﻌعمﺔ ُ
القطريﺔ لﻠنمعئج ،ﻓﻴاع يخمص بﻌاﻠهع ،بععمبعرهع شركعء مسمقﻠين في المناﻴﺔ في حد ذاتهع؛
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ج .دعم واحترام حقوق النسعن والﻌدالﺔ التجماععﻴﺔ .تمﻌهد منظاعت امليماﻊ املدني بمطوير وتنفﻴذ الستراتﻴيﻴعت واألنﺸطﺔ واملاعرسعت التي
تﻌزز حقوق النسعن الفرديﺔ والجاععﻴﺔ ،باع في ذلك حق المناﻴﺔ مﻊ الحفعظ على الكرامﺔ ،ومن خالل الﻌال الالئق ،والﻌدالﺔ التجماععﻴﺔ،
واملسعواة للجاﻴﻊ؛
د .سعي املنظاعت لظهعر التزامهع املسمار بابعدئ الﺸفعﻓﻴﺔ ،واملسعءلﺔ املمبعدلﺔ ،والنزاهﺔ في تنفﻴذ عاﻠﻴعتهع الداخﻠﻴﺔ؛
ه.

السعي لمحقﻴق مخرتجعت وآثعر مسمدامﺔ ملاعرسعتهم المناويﺔ ،مﻊ الترﻛيز على النمعئج والظروف املسعهاﺔ في إحداث ّ
تغير دائم في حﻴعة
األشخعص ،مﻊ الترﻛيز بﺸكل خعص على الفقراء والفئعت ّ
املهاﺸﺔ ،وضاعن وتجود ميراث مسمار لألتجﻴعل الحعلﻴﺔ واملسمقبﻠﻴﺔ.

العاملون في الحقل النساني
 .88نﻌترف بعملسعهاعت الحﻴويﺔ املقدمﺔ من الﻌعمﻠين في الحقل النسعني من أتجل المناﻴﺔ والمقدم في تحقﻴق أهداف المناﻴﺔ املسمدامﺔ وخطﺔ  ،2030ليس
ً
من خالل الدعم املعلي ﻓحسب ،الذي غعلبع مع يكون في صورة مبمكرة وسريﻌﺔ ،ولكن ﻛذلك من خالل املﻌعرف والخبرات ،والﻌال ﻛﻌوامل محفزة لﻠاوارد
والﻌالقعت .ونرحب بعلجهود املبذولﺔ لمﻌزيز ﻓﻌعلﻴﺔ وتجودة المﻌعون ب ين األطراف الﻌعمﻠﺔ في الحقل النسعني والحكومعت وأصحعب املصعلح اآلخرين
املهماين بعلمناﻴﺔ وداخﻠهم ،وﻓق مع أوضحه تقرير المقدم املخمص بـ "املبعدئ الموتجيهﻴﺔ الميريبﻴﺔ لﻠاﺸعرﻛﺔ النسعنﻴﺔ ّ
الفﻌعلﺔ".
ً
 .89نحث نحن ،الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ ،الﻌعمﻠين في الحقل النسعني على إسمخدام األطر الﻌعمﺔ ُ
القطريﺔ لﻠنمعئج في عاﻠهم مﻊ شركعء المناﻴﺔ ،استنعدا إلى روح
خطﺔ  ،2030ونﻠتزم باع يلي:
أ.

تأسيس املزيد من الﺸراكعت بين القطع الﻌعم والﻌعمﻠين في الحقل النسعني من أتجل المناﻴﺔ املسمدامﺔ؛

ب .إييعد بيئعت سﻴعسعتﻴﺔ داعاﺔ لﻌال القطع النسعني ،تﺸمال على أنظاﺔ قعنونﻴﺔ وتنظﻴاﻴﺔ تتسم بعلكفعءة والﺸفعﻓﻴﺔ.
 .90نﻌترف بأن هذا املسعى يسمﻠزم تطوير الﻌديد من املبعدرات ،سواء في إطعر الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ أو خعرتجهع .وسنﻌال على المواصل مﻊ منعبر وتياﻌعت
أصحعب املصعلح الوطنﻴين والدولﻴين اآلخرين لضاعن إقعمﺔ حوار وتكعمل أﻓضل وإلزام ممبعدل بدعم تنفﻴذ خطﺔ .2030

املبدأ الرابع :الشفافية واملساءلة
 .91نﻌﻴد المأﻛﻴد على وثوقﻴﺔ صﻠﺔ املبعدئ املﺸترﻛﺔ لﻠﺸفعﻓﻴﺔ واملسعءلﺔ بكعﻓﺔ أصحعب املصعلح واألطراف املﻌنﻴﺔ بعلﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ ،باع في ذلك الدول
الﺸريكﺔ املقدمﺔ واملمﻠقﻴﺔ لﻠدعم ،واملنظاعت ثنعئﻴﺔ وممﻌددة األطراف ،والحكومعت املحﻠﻴﺔ ،ومؤسسعت تاويل المناﻴﺔ ،وقطع األعاعل ،ومنظاعت
امليماﻊ املدني ،والﻌعمﻠين في الحقل النسعني ،والبرملعنﻴين ،ومنظاعت الﻌال ،والﺸركعء القعئاين على المنفﻴذ واملسمفﻴدين.
 .92نﻌترف بعلدور الحﻴوي لﻠبرملعنعت الوطنﻴﺔ والحكومعت املحﻠﻴﺔ ،التي تتسم في عاﻠهع بعلﺸفعﻓﻴﺔ واملسعءلﺔ ،في تحقﻴق خطﺔ  ،2030حﻴث إن تطبﻴق خطﺔ
 2030باع يتنعسب مﻊ البيئعت املحﻠﻴﺔ سوف يضان أن تكون احمﻴعتجعت امليماﻌعت باثعبﺔ الوقود الداﻓﻊ لﻠمﻌعون .ونﻠتزم بمﻌزيز قدرة امليماﻌعت املحﻠﻴﺔ
على االضطال بهذا الدور.
 .93نالحظ أن السمخدام األسعس ي لﻠبﻴعنعت الوطنﻴﺔ هو تاكين إتجراء محعدثعت وطنﻴﺔ شعمﻠﺔ ،وتتبﻊ األداء ،وترتيب األولويعت وتﻌزيز املسعءلﺔ .لذلك ،تﻠتزم
الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ بمﻌزيز األنظاﺔ على املسموى ُ
ً
ابمداء من النﺸعء واالسمخدام ،والمخزين ،حتى الحذف .تﻌمبر
القطري على طول دورة حﻴعة البﻴعنعت،
البﻴعنعت النعتيﺔ عن الﻌاﻠﻴعت املنفذة على املسموى الوطني باثعبﺔ حجر البنعء لﻌاﻠﻴعت املراتجﻌﺔ على املسمويين القﻠﻴمي والدولي .لذا سندعم الجهود
البذولﺔ لجﻌل مﻌعيير البﻴعنعت قعبﻠﺔ لﻠمطبﻴق على مخمﻠف البيئعت واألنظاﺔ ،ماع يساح بتسهﻴل مقعرنﺔ وإسمخدام البﻴعنعت الواردة من مصعدر مخمﻠفﺔ.
 .94ﻛاع ّ
ّ
والفﻌعلﺔ .ونشجﻊ زيعدة
نصدق على مﻌعيير ومنصعت البﻴعنعت املفموحﺔ التي تزيد من إمكعنﻴﺔ الوصول لﻠبﻴعنعت وﻓهاهع ،والتي تدعم المدخالت املرﻛزة
املﺸعرﻛﺔ من قبل كعﻓﺔ أصحعب املصعلح ،باع ﻓيهم ميماﻌعت البﻴعنعت ووسعئل العالم التي تسهم في تحسين إسمخدام البﻴعنعت على كعﻓﺔ املسمويعت.
 .95تﻌﻠن الدول الﺸريكﺔ املمﻠقﻴﺔ لﻠدعم التزامهع باع يلي:
أ.

تطبﻴق هذه املبعدئ والﻌال على تطوير وتﻌزيز واتبع األنظاﺔ والسﻴعسعت والﻌاﻠﻴعت الوطنﻴﺔ املالئاﺔ من أتجل دعم تنفﻴذهع؛

ب .إشراك البرملعنعت والحكومعت املحﻠﻴﺔ والﺸركعء من غير الدول في وضﻊ إستراتﻴيﻴعت المناﻴﺔ وتنفﻴذهع وتقﻴﻴاهع والرقعبﺔ عﻠيهع؛
ج .تكثﻴف الجهود الهعدﻓﺔ لمﻌزيز القدرات الحصعئﻴﺔ الوطنﻴﺔ واسمقاللﻴتهع ،ودعم املبعدرات الهعدﻓﺔ لجاﻊ ونﺸر البﻴعنعت بﺸكل ييﻌﻠهع أﻛثر
ﻓﻌعلﻴﺔ وقدرة على الوصول إليهع؛
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د .زيعدة الﺸفعﻓﻴﺔ واملﺸعرﻛﺔ املمكعﻓئﺔ لكعﻓﺔ الﺸركعء من الدول وغير الدول في عاﻠﻴعت المخطﻴط ووضﻊ امليزانﻴعت الوطنﻴﺔ ،باع في ذلك
منظاعت امليماﻊ املدني املﻌنﻴﺔ بعملرأة؛
ُ
ه .مواصﻠﺔ تﻌزيز المخطﻴط ووضﻊ امليزانﻴعت املراعﻴﺔ لالعمبعرات الجنسعنﻴﺔ ،من خالل تحسين المتبﻊ النظعمي لمخصﻴصعت املوارد املوتجهﺔ
لﻠاسعواة بين الجنسين وتاكين املرأة والفمﻴعت؛
املقساﺔ على أسس دياوغراﻓﻴﺔ (كعلنو الجنسعنيُ ،
ّ
والﻌار ،ووتجود الععقﺔ) ونﺸرهع
و .تعجﻴل وتﻌاﻴق الجهود املبذولﺔ لمياﻴﻊ البﻴعنعت
وتنسﻴقهع وتحقﻴق االسمفعدة الكعمﻠﺔ منهع ،وإتعحتهع لواضعي السﻴعسعت لالسترشعد بهع في اخمﻴعر االستثاعرات التي ياكن أن تضان إسمخدام
النفقعت الﻌعمﺔ بﺸكل صحﻴح ،لﻓعدة كل من الرتجعل والنسعء على حد السواء وعدم تيعهل أي طرف يمخﻠف عن مسيرة المناﻴﺔ؛
ً
حعلﻴع ﻓﻴاع يمﻌﻠق بعملسعءلﺔ املمبعدلﺔ على املسموى ُ
القطري ،بحﻴث تﻌكس اتسع قععدة شركعء المناﻴﺔ ،مﻊ توتجﻴه
ز .تحديث المدابير املمبﻌﺔ
االهماعم بﺸاولﻴﺔ وشفعﻓﻴﺔ عاﻠﻴعت المقﻴﻴم املﺸترﻛﺔ هذه.
 .96يﻌﻠن شركعء المناﻴﺔ املقدمين لﻠدعم التزامهم باع يلي:
أ.

ً
وتﻠبﻴﺔ لحعتجﺔ الدول
تحديث الهﻴعكل املؤسسﻴﺔ والسﻴعسعت ونظم إدارة املﻌﻠومعت ،بحسب الحعتجﺔ ،لجﻌل المﻌعون الناعئي أﻛثر شفعﻓﻴﺔ،
الﺸريكﺔ املمﻠقﻴﺔ لﻠدعم ،واملواطنين ،وأصحعب املصعلح اآلخرين املنخرطين في الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ إلى املﻌﻠومعت ،واالعماعد على املﻌعيير الدولﻴﺔ
املفموحﺔ لﻠبﻴعنعت مثل " املبعدرة الدولﻴﺔ لﺸفعﻓﻴﺔ املسععدات ) " (IATIواملﻌعيير الحصعئﻴﺔ املطبقﺔ في أنظاﺔ لجنﺔ املسععدات الناعئﻴﺔ المعبﻌﺔ
ملنظاﺔ المﻌعون االقمصعدي والمناﻴﺔ؛

ب .سد ﻓيوات البﻴعنعت بواسطﺔ بنعء القدرات ،من خالل تقديم الدعم املعلي والمقني املالئم لمحسين القدرات الحصعئﻴﺔ الوطنﻴﺔ على القﻴعم
ّ
بياﻊ وتحﻠﻴل ونﺸر وإسمخدام البﻴعنعت املُقساﺔ على أسعس النو الجنسعني ُ
والﻌار بﺸكل منهجي منظم؛
ً
مﻌع على تحسين إتعحﻴﺔ البﻴعنعت املفموحﺔ ودقتهع والقدرة على اسمخدامهع لمحقﻴق المﻌعون الناعئي على املسموى ُ
القطري؛
ج .الﻌال
ً
خعصﺔ على املسموى ُ
القطري ،لمﻌزيز
د .دعم زيعدة الوعي وإسمخدام البﻴعنعت في تخطﻴط املبعدرات المناويﺔ والنسعنﻴﺔ وتنفﻴذهع والرقعبﺔ عﻠيهع،
الفﻌعلﻴﺔ ،ومﺸعرﻛﺔ أصحعب املصعلح واملواطنين وتحسين نمعئج ومخرتجعت المناﻴﺔ؛
ه.

الحرص على نﺸر بﻴعنعت حول كعﻓﺔ األنﺸطﺔ الجعريﺔ ،بصفﺔ دوريﺔ قدر المكعن ،باع في ذلك بﻴعنعت تفصﻴﻠﻴﺔ استﺸراﻓﻴﺔ لﻠاسمقبل ،وﻛذلك
بﻴعنعت حول النمعئج والمقﻴﻴاعت ،بحسب مع يموﻓر؛

و .تﻌزيز الدعم املوتجه لزيعدة إسمخدام البﻴعنعت ،وذلك من خالل عدة وسعئل من بﻴنهع تطوير أدوات ملﻌعينﺔ وتحﻠﻴل البﻴعنعت ،ومسععدة الﺸركعء
املمﻠقين لﻠدعم لﻠسير على هذه الخطى.
 .97عالوة على مع سبق ،نحترم التزام المﻌعون مع بين دول الجنوب بمحسين ﻓﻌعلﻴﺔ المناﻴﺔ بهع بواسطﺔ عاﻠﻴعتهع ذاتهع ،من خالل مواصﻠﺔ زيعدة املسعءلﺔ
والﺸفعﻓﻴﺔ املمبعدلﺔ ﻓﻴاع بﻴنهع ،ﻛاع نرحب بعلجهود املبذولﺔ لييعد ترتيبعت أﻛثر شاولﻴﺔ لﻠاسعءلﺔ املمبعدلﺔ ،تﻌكس ّ
تنو واتسع نطعق تطبﻴق خطط
المﻌعون الناعئي النعشئﺔ.
 .98سمﻌال البرملعنعت على تحقﻴق مع يلي:
أ.

َسن القوانين التي تشجﻊ تحقﻴق المقدم الﺸعمل ،لدعم تحقﻴق أهداف المناﻴﺔ املسمدامﺔ؛ وتﻌزيز مكعﻓحﺔ االحمﻴعل والفسعد ،وتحسين
أسعلﻴب الدارة والحكم الرشﻴد في القطع الﻌعم؛

ب .اتبع مبعدئ الﺸفعﻓﻴﺔ واملسعءلﺔ عند قﻴعمهع بدورهع الشرافي في إدارة املوارد املعلﻴﺔ الﻌعمﺔ.
 .99سﻴﻌال قطع األعاعل على تحقﻴق مع يلي:
أ.

دعم التزامعت ومبعدئ المﻌعون الناعئي ّ
الفﻌعل؛ والمامﻊ بقدر أﻛبر من الﺸفعﻓﻴﺔ والسميعبﺔ لكعﻓﺔ شرائح امليماﻊ داخل الدول التي ياعرس
ً
ﻓيهع أنﺸطمه ،وﻓقع ملﻌعيير الﻌال التي وضﻌتهع منظاﺔ الﻌال الدولﻴﺔ ،ومبعدئ األمم املمحدة بﺸأن األعاعل الميعريﺔ وحقوق النسعن ،واملبعدئ
الموتجيهﻴﺔ ملنظاﺔ المﻌعون االقمصعدي والمناﻴﺔ املمﻌﻠقﺔ بعلﺸركعت ممﻌددة الجنسﻴعت؛

ب .توتجﻴه االهماعم والﻌنعيﺔ الواتجبﺔ على طول سﻠسﻠﺔ المداد الخعصﺔ به ،والمامﻊ بقدر أﻛبر من الﺸفعﻓﻴﺔ حول عاﻠﻴعته ،واحترام حريﺔ
االنتسعب واملفعوضعت الجاععﻴﺔ واملﺸعرﻛﺔ في حوار ميماعي؛
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ج .االستثاعر أﻛثر في تفسير المأثيرات التجماععﻴﺔ والبﻴئﻴﺔ واالقمصعد يﺔ لسالسل المداد الخعصﺔ به ،باع في ذلك تﻌﻠﻴﻠهع لﻠبرملعنعت ،والقعئاين على
وضﻊ القواعد المنظﻴاﻴﺔ ،والحكومعت املحﻠﻴﺔ ،واملخمصين بعلﻌال ُ
والﻌاعل ،وامليماﻊ املدني ،واملستهﻠكين ،وأصحعب املصعلح؛
د .المﻌعون لوضﻊ أنظاﺔ تتسم بعلﺸفعﻓﻴﺔ واملسعءلﺔ لدارة املبعلغ والصنعديق الﻌعمﺔ والخعصﺔ ضان المدابير الخعصﺔ بعلﺸراكعت بين القطععين
الﻌعم والخعص؛
ه.

ضاعن اتبع الﺸفعﻓﻴﺔ الكعمﻠﺔ والمﻌعون المعم مﻊ السﻠطعت املﻌنﻴﺔ بعلرقعبﺔ على الﻌوائد ،لماكين تطبﻴق األنظاﺔ الضريبﻴﺔ بكفعءة.

 .100يﻠتزم شركعء امليماﻊ املدني بتنفﻴذ املاعرسعت التي تسهم في تﻌزيز الﺸفعﻓﻴﺔ واملسعءلﺔ وﻓﻌعلﻴﺔ المناﻴﺔ ،مسترشدين بابعدئ اسطنبول والطعر الدولي
لفﻌعلﻴﺔ إسهعم منظاعت امليماﻊ املدني في المناﻴﺔ.
 .101وعﻠﻴه ،يﻌﻠن التزامه باع يلي:
أ.

ً
إقعمﺔ عالقعت تتسم بعلﺸفعﻓﻴﺔ ،وإتعحﺔ الﻌال ُ
بحريﺔ ﻛﺸركعء على قدم املسعواة ،استنعدا إلى األهداف والقﻴم املﺸترﻛﺔ لﻠمناﻴﺔ ،واالحترام
املمبعدل ،والثقﺔ ،واالسمقالل المنظﻴمي ،والمالزم طويل األتجل ،والمكعﻓل واملواطنﺔ الﻌعملﻴﺔ؛

ب .اتخعذ المدابير االستبعقﻴﺔ لمحسين املاعرسعت المناويﺔ ّ
وتحال املسؤولﻴﺔ الكعمﻠﺔ بﺸأنهع.
التحدي األكبر :عدم تجاهل أي طرف يتخلف عن مسيرة التناية
 .102يمطﻠب النيعح في تطبﻴق خطﺔ المناﻴﺔ املسمدامﺔ إقعمﺔ شراكعت تتسم بعلقوة ،والدينعمﻴكﻴﺔ ،والبمكعر .ويﻌد هذا األمر على درتجﺔ ععلﻴﺔ من األهاﻴﺔ
ً
ّ
بعلنسبﺔ للجهود الرامﻴﺔ لﻌدم تيعهل أي طرف يمخﻠف عن مسيرة المناﻴﺔ ،حﻴث ياكن للسهعمعت ّ
المفوق على المدخالت
املياﻌﺔ لﻠﺸركعء الﻌعمﻠين مﻌع
الفرديﺔ والمغﻠب على الﻌراقﻴل التي تقف في سبﻴل تحقﻴق مخرتجعت شعمﻠﺔ.
املساواة بين الجنسين إوتاكين املرأة والفتيات
 .103نﻌﻴد المأﻛﻴد على أن تحقﻴق املسعواة بين الجنسين وتاكين كعﻓﺔ النسعء والفمﻴعت ،وإدراﻛهم الكعمل لحقوقهم النسعنﻴﺔ من الﻌوامل األسعسﻴﺔ لمحقﻴق
ناو اقمصعدي وتناﻴﺔ مسمدامﺔ مسماران يتساعن بعلﺸاولﻴﺔ والﻌدالﺔ .ونﻌترف بعلنسعء والفمﻴعت ﻛﻌوامل داعاﺔ ومسعهاﺔ في إحداث المغﻴير .لذا ييب
أن يمامﻌن بفرص ممكعﻓئﺔ مﻊ الرتجعل والفمﻴعن لﻠاﺸعرﻛﺔ والقﻴعدة واتخعذ القرار على كعﻓﺔ املسمويعت وفي كعﻓﺔ امليعالت ،باع في ذلك ﻓﻴاع يمﻌﻠق ّ
بمغير
املنعخ واالسميعبعت النسعنﻴﺔ.
ً
 .104سنواصل دعم املسعواة بين الجنسين وتاكين كعﻓﺔ النسعء والفمﻴعت ﻛﻌعمل تجوهري مسعهم في المﻌعون الناعئي وتحقﻴق الفﻌعلﻴﺔ ،استنعدا ألولويعت
مسعو من األهاﻴﺔ لماكﻴنهم من املﺸعرﻛﺔ الكعمﻠﺔ
قدر
ٍ
الدول .ونﻌﻴد المأﻛﻴد على اللتزامعت املمﻌﻠقﺔ بعلقضعء على الﻌنف والماﻴيز ضدهن ،حﻴث إن لهذا ٍ
واملمكعﻓئﺔ في امليماﻌعت اآلمنﺔ والﺸعمﻠﺔ.
 .105نﻌترف بعلدور املحوري والفريد الذي تقوم به منظاعت امليماﻊ املدني وحقوق النسعن املﻌنﻴﺔ بعملرأة ،باع في ذلك املنظاعت النسعئﻴﺔ ،في دﻓﻊ املسعواة
بين الجنسين وتاكين كعﻓﺔ النسعء والفمﻴعت .ﻛاع نالحظ أهاﻴﺔ مﺸعرﻛﺔ الرتجعل والفمﻴعن ﻛﺸركعء وأصحعب مصلحﺔ في تحقﻴق املسعواة بين الجنسين.
 .106عالوة على هذا ،سنزيد الﻌال املوتجه لﻌكس تأثيرات االتيعه السعئد بنقص االستثاعرات املوتجهﺔ لﻠاسعواة بين الجنسين وتاكين املرأة ،من خالل تسخير
كعﻓﺔ أشكعل الماويل – الﻌعم والخعص ،املحﻠﻴﺔ والدولﻴﺔ المقﻠﻴديﺔ واملبمكرة – لمحقﻴق هدف املسعواة بين الجنسين.
 .107وفي هذا السﻴعق ،تﻌﻠن الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ التزامهع باع يلي:
أ .وضﻊ أولويﺔ لالستثاعرات في تطوير وإتعحﺔ بنﻴﺔ تحمﻴﺔ إتجماععﻴﺔ وخدمعت أسعسﻴﺔ مقبولﺔ المكﻠفﺔ ّ
تمايز بعلجودة ،بحﻴث تسهم في تقﻠﻴل
وإععدة توزيﻊ الﻌال الداخلي والرععيﺔ امليعنﻴﺔ املقدمﺔ لﻠنسعء ،وتاكﻴنهن من املﺸعرﻛﺔ الكعمﻠﺔ في االقمصعد ،باع في ذلك االقمصعد الرقمي؛
ب .تﻌاﻴق الﺸراكعت الﺸعمﻠﺔ بين أصحعب املصعلح املمﻌددين لمحقﻴق املسعواة بين الجنسين وتاكين النسعء على املسمويعت ُ
القطري ،ودون
القﻠﻴمي ،والقﻠﻴمي ،والدولي ،وذلك بﻌدة وسعئل من بﻴنهع ضاعن املﺸعرﻛﺔ الكعمﻠﺔ وا ّ
لفﻌعلﺔ لﻠكﻴعنعت املنعصرة لﻠاسعواة بين الجنسين،
ومنظاعت املرأة وآلﻴعت الوطنﻴﺔ املﻌنﻴﺔ بعملسعواة بين الجنسين؛
ج .مواصﻠﺔ الدعوة إلى وضﻊ منهجﻴعت تراعي املنظور الجنسعني واتخعذ التجراءات املستهدﻓﺔ لﻠنسعء والفمﻴعت عند صﻴعغﺔ كعﻓﺔ السﻴعسعت املعلﻴﺔ
واالقمصعديﺔ والبﻴئﻴﺔ والتجماععﻴﺔ؛
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د .تشجﻴﻊ قطع األعاعل على املسعهاﺔ في دعم ومنعصرة املسعواة بين الجنسين من خالل حثه على توظﻴف النسعء في وظعئف منميﺔ وأعاعل
مسعو مقعبل الﻌال املكعفئ الذي يقوم به الرتجعل أو الﻌال مقعبل نفس القﻴاﺔ ،والمامﻊ بفرص
أتجر
ٍ
الئقﺔ بدوام كعمل ،وحصولهن على ٍ
ممكعﻓئﺔ ،بعلضعﻓﺔ إلى حاعيتهن من الماﻴيز والمﻌرض لسعءة املﻌعمﻠﺔ في مكعن الﻌال .ﻛاع ندعم مبعدئ تاكين املرأة التي وضﻌتهع هﻴئﺔ األمم
املمحدة لﻠارأة واالتفعق الﻌعلمي لألمم املمحدة ،ونشجﻊ زيعدة االستثاعرات في الﺸركعت ومنﺸآت األعاعل املاﻠوﻛﺔ لﻠنسعء؛
ه .ضاعن املراععة الواعﻴﺔ لﻠاسعواة بين الجنسين ومﺸعرﻛﺔ النسعء والفمﻴعت في تنفﻴذ خطﺔ  2030والرقعبﺔ عﻠيهع ،على املسمويعت ُ
القطري ،ودون
القﻠﻴمي ،والقﻠﻴمي ،والدولي.
الشبـ ـ ـ ـ ــاب
ً
 .108نﻌﻴد تأﻛﻴد التزامنع باوتجب خطﺔ  2030وخطﺔ عال أديس أبعبع بعالستثاعر في تطوير الﺸبعب واألطفعل سﻌﻴع لﻌدم تيعهل أي طرف يمخﻠف عن مسيرة
المناﻴﺔ .ونﻌترف بأن االستثاعر في األطفعل والﺸبعب من األمور الجوهريﺔ الالزمﺔ لمحقﻴق المناﻴﺔ الﺸعمﻠﺔ الﻌعدلﺔ واملسمدامﺔ لألتجﻴعل الحعلﻴﺔ
واملسمقبﻠﻴﺔ ،ﻛاع نﻌترف بعلحعتجﺔ لدعم الدول التي تواتجه صﻌوبعت وتحديعت نوعﻴﺔ تمﻌﻠق بعلحصول على االستثاعرات الالزمﺔ لﻠنيعح في هذا األمر .ﻛاع
نﻌﻴد المأﻛﻴد على أهاﻴﺔ المعجﻴل بمحسين عاﻠﻴعت توثﻴق املسععدات الناعئﻴﺔ الرساﻴﺔ املوتجهﺔ لألطفعل والنفعق املحلي املوتجه لمحسين الرقعبﺔ على
المقدم املحقق في تنفﻴذ اللتزامعت املبينﺔ أعاله.
 .109وعﻠﻴه ،نﻌﻠن االلتزام باع يلي:
أ.

تﻌزيز وحاعيﺔ حقوق األطفعل والﺸبعب ،وضاعن تامﻌهم بحﻴعة خعلﻴﺔ من الﻌنف ،والسمغالل والضرر لماكﻴنهم من تطوير وتناﻴﺔ كعﻓﺔ
قدراتهم؛

ب .تﻌزيز القدرة على إييعد املسعحﺔ واآللﻴعت الالزمﺔ لماكين الﺸبعب واألطفعل من املﺸعرﻛﺔ ّ
الفﻌعلﺔ في تنفﻴذ خطﺔ  2030والرقعبﺔ عﻠيهع على
املسمويعت املحلي والوطني والدولي؛
ج .تﻌزيز القدرات النمعتجﻴﺔ لﻠﺸبعب ،وتوسﻴﻊ الفرص االقمصعديﺔ والتجماععﻴﺔ املمعحﺔ لالشمغعل بعلﻌال الالئق.
ً
الدول التي تعاني أوضاعا خاصة
ً
 .110نالحظ المحديعت والصﻌوبعت النوعﻴﺔ التي تواتجههع الدول التي تﻌعني من أوضع خعصﺔ ،باع ﻓيهع دول أﻓريقﻴع ،والبﻠدان األقل ناوا ،والدول النعمﻴﺔ غير
السعحﻠﻴﺔ ،والدور الجزريﺔ الصغيرة النعمﻴﺔ ،بعلضعﻓﺔ إلى الدول مموسطﺔ الدخل ،وتقف في طريق تحقﻴق المناﻴﺔ املسمدامﺔ .ﻛاع نﻌترف بعلمحديعت
الهعئﻠﺔ التي تواتجههع الدول التي تار بحعالت صرا وفي مرحﻠﺔ مع بﻌد الصرا ﻓﻴاع يمﻌﻠق بعلمﻌعون الناعئي .وندعو لوضﻊ آلﻴعت تسهم في حﺸد املوارد
وإقعمﺔ الﺸراكعت الالزمﺔ لدعم أولويعت المناﻴﺔ املستندة لالحمﻴعتجعت ُ
القطريﺔ ..وعلى وتجه الخصوص ،نقر بعلﻌال الذي ييري من خالل "الخطﺔ
الجديدة لالنخراط في مسععدة الدول الهﺸﺔ" .ونﺸدد على الحعتجﺔ إلى تصاﻴم منهجﻴعت تهدف الستﻴضعح وبﻴعن طبﻴﻌﺔ البيئعت املﻌقدة واملخمﻠفﺔ لﻠدول
مموسطﺔ الدخل.
 .111ونﻌﻴد المأﻛﻴد على أن الرؤيﺔ طويﻠﺔ األتجل لﻠاﺸعرﻛﺔ الدولﻴﺔ في تناﻴﺔ الدول الهﺸﺔ تماحور حول بنعء دولﺔ ّ
ﻓﻌعلﺔ وقعدرة على الصاود ،بعلضعﻓﺔ إلى بنعء
مؤسسعت الدولﺔ األخرى .حﻴث ستسهم مسععدة الدول في بنعء قدراتهع على تجﻌﻠهع أﻛثر قدرة على الصاود في وتجه املخعطر املقترنﺔ بعلصراععت ،والجرائم
الﺸنﻴﻌﺔ واألزمعت الطعرئﺔ.
 .112ونحن هنع ،من منبر الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ ،سنﻌال على مضععفﺔ تجهودنع لضاعن إسهعم تجاﻴﻊ أنﺸطﺔ المﻌعون الناعئي في تﻌزيز االسمقرار ومﻌعلجﺔ الدواﻓﻊ
ً
وﻓقع ملع حددته الدولﺔ املﻌنﻴﺔ ،على مسمواهع ُ
القطري.
ممﻌددة األبﻌعد لحدوث مظعهر الهﺸعشﺔ والضﻌف والصراععت،
الدول متوسطة الدخل
 .113نﻌترف بعملﺸكالت النوعﻴﺔ التي تواتجههع الدول مموسطﺔ الدخل في سﻴعق تجهودهع لمحقﻴق المناﻴﺔ املسمدامﺔ .حﻴث نقر بوقو غعلبﻴﺔ األشخعص األﻛثر
ﻓق ًرا على مسموى الﻌعلم في الدول مموسطﺔ الدخل .ﻛاع نقر بأن املسععدات الناعئﻴﺔ الرساﻴﺔ ووسعئل الماويل ّ
امليسر األخرى ال زالت تاثل أهاﻴﺔ ﻛبيرة
ً
لﻌدد من هذه الدول ،وتﻠﻌب دورا في تحقﻴق النمعئج املستهدﻓﺔ ،مﻊ الوضﻊ في االعمبعر االحمﻴعتجعت النوعﻴﺔ لمﻠك الدول .وسنﻌال على بحث واسمكﺸعف
وسعئل لسمخدام المﻌعون الناعئي ّ
الفﻌعل لﻠمصدي لﻠمحديعت التي تواتجههع هذه الدول في سﻴعق سﻌيهع لمحقﻴق الﻌاﻠﻴﺔ المناويﺔ.
ً
 .114نؤﻛد على عدم تيعهل أي طرف يمخﻠف عن مسيرة المناﻴﺔ في سﻴعق تطبﻴقنع لﻠمﻌعون الناعئي ،ﻛاع سنسعى لﻠوصول ألﻛثر األطراف تخﻠفع عن مسيرة
ً
المناﻴﺔ أوال .ﻛاع نﺸير إلى أن مسموى تيسير الماويل الحكومي الﻌعلمي ييب أن يراعي ويتنعسب مﻊ مسموى المناﻴﺔ في كل دول ممﻠقﻴﺔ ،باع في ذلك
مسموى الدخل ،والقدرة املؤسسﻴﺔ وأوتجه القصور والضﻌف بهع ،وﻛذلك طبﻴﻌﺔ املﺸرو الذي سيمم تاويﻠه ،باع في ذلك تجدواه االقمصعديﺔ واحماعالت
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نيعحه الميعري .ﻛاع نﻌترف بعلحعتجﺔ إلى اسمحداث منهجﻴعت تهدف الستﻴضعح وبﻴعن طبﻴﻌﺔ البيئعت املﻌقدة واملخمﻠفﺔ لﻠدول مموسطﺔ الدخل ،مثل وضﻊ
أسعلﻴب لﻠقﻴعس ممﻌددة األبﻌعد ،تميعوز ميرد احتسعب مموسط نصيب الفرد من الدخل ،لﻠماكن من تفسير أبﻌعد المناﻴﺔ املسمدامﺔ الثالثﺔُ :
البﻌد
والبﻌد التجماععيُ ،
االقمصعديُ ،
والبﻌد البﻴئي.
 .115نﻌﻴد تأﻛﻴد الحعتجﺔ إلى ضاعن ﻓﻌعلﻴﺔ مسعهاﺔ المﻌعون الناعئي في انتهعز الفرص ومﻌعلجﺔ المحديعت التي تفرضهع الظروف والمﻌقﻴدات املخمﻠفﺔ التي
ُ
تواتجههع الدول مموسطﺔ الدخل ،وذلك من خالل املنعقﺸعت التي تيرى في املﻠمقﻴعت ممﻌددة األطراف ذات الصﻠﺔ .ﻛاع نﻌﻴد المأﻛﻴد على الحعتجﺔ إلى
مﺸعرﻛﺔ الخبرات ﻓﻴاع بين الدول مموسطﺔ الدخل ملﻌعلجﺔ املﺸكالت املمﻌﻠقﺔ بﻌدم املسعواة والقصعء التجماععي.
 .116وعﻠﻴه ،نﻌﻠن ،نحن املﺸعركون في الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ ،التزامنع باع يلي:
أ.

ً
ضاعن سعي المﻌعون الناعئي ملﻌعلجﺔ المحديعت االنمقعلﻴﺔ التي تواتجههع الدول مموسطﺔ الدخل بﺸكل مماعيز وأﻛثر استهداﻓع للحﻠول؛

ب .تشجﻴﻊ إسمخدام الوسعئل ممﻌددة األبﻌعد لقﻴعس المقدم املحقق في المناﻴﺔ.
تعزيز التشارك ما بين شركاء العال النساني والتناوي
 .117نﺸير للحعتجﺔ إلى إييعد وسعئل أﻓضل لﻠﻌال بين شركعء الﻌال النسعني والمناوي .لذا عﻠﻴنع الﻌال بﺸكل تجاععي لﻠمغﻠب على مخمﻠف الﻌقبعت
املؤسسﻴﺔ ،مستندين إلى امليزات النسبﻴﺔ ،ومﻊ االلتزام بعملبعدئ النسعنﻴﺔ .نﺸير للحعتجﺔ إلى توﻓير تاويل إناعئي لدﻓﻊ الدعم النسعني.
 .118نﻌترف بعالرتبعط مع بين السالم وتحقﻴق المناﻴﺔ ،وندرك الصﻌوبﺔ التي تفرضهع الهﺸعشﺔ والصراععت على تحقﻴق المناﻴﺔ املسمدامﺔ ،والتي ال تﻌوق
تحقﻴق المناﻴﺔ ﻓحسب ،بل ياكنهع أن تﻌكس املكعسب المناويﺔ التي تحققت على مدى عقود زمنﻴﺔ .ﻛاع نأخذ بﻌين االعمبعر املبعدئ املنصوص عﻠيهع في
االتفعق الجديد الذي عقدته مياوعﺔ الدول الهﺸﺔ السبﻊ ،التي تﻌعني ،أو ععنت ،من الصراععت.
 .119وفي هذا السﻴعق ،تﻌﻠن الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ التزامهع باع يلي:
أ.

دعم "الخطﺔ الجديدة لالنخراط في مسععدة الدول الهﺸﺔ" بععمبعرهع مياوعﺔ من املبعدئ الموتجيهﻴﺔ لمنسﻴق الﻌال بين شركعء المناﻴﺔ من
األطراف املقدمﺔ واملمﻠقﻴﺔ لﻠدعم ،وامليماﻊ املدني ،وقطع األعاعل؛

ب .المصدي لﻠمحديعت التي تقف في سبﻴل تحسين ﻓﻌعلﻴﺔ ونمعئج المﻌعون الناعئي ،وعلى وتجه الخصوص املسععدات الناعئﻴﺔ الرساﻴﺔ ،املقدمﺔ
لﻠدول التي تواتجه حعالت الهﺸعشﺔ والضﻌف.
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الجزء الثالث :منه ـ ـ ـ ــاج العا ـ ـ ـ ــل
التكليف وترتيبات العال
 .120سنﻌال نحن ،الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ ،على إثبعت مسعهاعتنع الﻌاﻠﻴﺔ في منمدى األمم املمحدة السﻴعس ي رﻓﻴﻊ املسموى .ويﻌمبر املنمدى السﻴعس ي رﻓﻴﻊ املسموى
هو املنمدى ا لوحﻴد الذي يمامﻊ بمكﻠﻴف شعمل دولي للشراف على ممعبﻌﺔ ومراتجﻌﺔ تنفﻴذ خطﺔ  2030على املسموى الﻌعلمي .ﻛاع سمﻌال الﺸراﻛﺔ
الﻌعملﻴﺔ ﻛذلك على تﻌزيز تكعمﻠهع مﻊ منمدى األمم املمحدة لﻠمﻌعون الناعئي ،والﻌال مﻊ املنمدى املﻌني بعلماويل المناﻴﺔ .وتاثل الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ،
ً
ً ّ ً
ممايزا ألصحعب املصعلح املمﻌددين ،تجسرا لﻠربط بين الﻌاﻠﻴعت ذات الصبغﺔ الﻌعملﻴﺔ التي تيرى في إطعر املنمدى السﻴعس ي رﻓﻴﻊ املسموى،
بععمبعرهع منبرا
ُ
ومنمدى األمم املمحدة لﻠمﻌعون الناعئي ،واملنمدى املﻌني بعلماويل المناﻴﺔ ،وتطبﻴق أصحعب املصعلح املﺸعرﻛين ﻓيهع لمﻠك الﻌاﻠﻴعت على املسموى القطري.
ً
وتحقﻴقع لهذه الغعيﺔ ،قانع بمحديث المكﻠﻴف املنوطين به وترتيبعت الﻌال الخعصﺔ بنع ،واملوضحﺔ في ملحق .1
ً
 .121نﻌترف بعلحعتجﺔ إلى تحسين وتنقﻴح الطعر الﻌعم لﻠرقعبﺔ املﻌاول به حعلﻴع ،بحﻴث يراعي املﺸكالت النعشئﺔ والوسعئل الجديدة املسععدة في تفﻌﻴل المﻌعون
الناعئي .باع في ذلك املسعهاعت املقدمﺔ لمحقﻴق تﻌعون إناعئي ّ
ﻓﻌعل من الﺸركعء النعشئين وتدﻓقعت رؤوس األموال غير السﻴعديﺔ ،بعلضعﻓﺔ إلى الحعتجﺔ
إلى تﻌزيز إمكعنﻴﺔ إسمخدام الطعر الﻌعم في مخمﻠف البيئعت ُ
القطريﺔ والقﻠﻴاﻴﺔ.
ّ
والمﻌﻠم على املسمويعت ُ
القطري والقﻠﻴمي والﻌعلمي .حﻴث تسهم
 .122من بين أهم إسهعمعتنع املقدمﺔ لمنفﻴذ خطﺔ  2030هو الﻌال باثعبﺔ منبر لمبعدل املﻌعرف
األﻓكعر والرؤى الجديدة في إرشعد عاﻠﻴعت اتخعذ القرارات واللتزامعت السﻴعسﻴﺔ ،وهو مع يدﻓﻊ لبذل تجهود مميددة البمكعر وتحسين تجودة المﻌعون
الناعئي .وياكن من خالل مبعد ات الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ واملنصعت ُ
ّ
والموصل لﻠدالئل وتطوير وسعئل مبمكرة
القطريﺔ والقﻠﻴاﻴﺔ اخمبعر املنهجﻴعت الجديدة،
ر
ّ
لدﻓﻊ تحقﻴق مبعدئ المناﻴﺔ الفﻌعلﺔ .ونﻌترف باسعهاتهع في تنفﻴذ خطمنع املسمقبﻠﻴﺔ ،ونرحب بابعدرات الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ التي تم العالن عنهع خالل
إتجماععنع (راتجﻊ ملحق  .)3ونﻌﻠن دعوتنع لﻠﻌال على االستثاعر في إتعحﺔ املﻌعرف املكتسبﺔ لكعﻓﺔ املياوععت املﺸعرﻛﺔ في الﻌاﻠﻴﺔ المناﻴﺔ على اخمالف
مواقﻌهع.
 .123سنسعى لزيعدة تطبﻴق ترتيبعت األعاعل التي حددنعهع من أتجل املمطﻠبعت الجديدة لخطﺔ  2030والدور املحدد لﻠﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ املفترض لهع القﻴعم به
لمنفﻴذ الخطﺔ .وسنﻌال على تحقﻴق مع يلي:
أ.

توسﻴﻊ نطعق طبﻴﻌﺔ الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ التي تضم أصحعب مصعلح ممﻌددين؛

ب .ضاعن شفعﻓﻴﺔ الﻌاﻠﻴعت التي يمم باقمضعهع تﻌﻴين الرؤسعء املﺸعرﻛين وأعضعء اللجنﺔ الموتجيهﻴﺔ؛
ج .تﻌزيز وضﻊ ناعذج ممخصصﺔ تضان مﺸعرﻛﺔ كعﻓﺔ األعضعء؛
د .تﻌزيز املنهجﻴعت ُ
القطريﺔ ضان الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ ،من خالل االستثاعر في تطوير قدرات الدول لماكﻴنهع من تأسيس شراكعت مﻊ أصحعب
املصعلح املمﻌددين ،واملﺸعرﻛﺔ ﻓيهع ،املسموى ُ
القطري.
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شك ـ ـ ــر وتقدي ـ ـ ـ ــر
 .124نمقدم بعلﺸكر لجاهوريﺔ ﻛﻴنﻴع على اسمضعﻓتهع للتجماع الثعني رﻓﻴﻊ املسموى ،ﻛاع نمقدم بعلﺸكر لﻠرؤسعء املﺸعرﻛين وأعضعء اللجنﺔ الموتجيهﻴﺔ املنتهﻴﺔ
مدة تكﻠﻴفهم ،على عاﻠهم املمفعني وقﻴعدتهم الحعزمﺔ ودعاهم لقضﻴﺔ ﻓﻌعلﻴﺔ المناﻴﺔ .عالوة على هذا ،نمقدم بعلﺸكر والمقدير ملسعهاعت ﻓريق الدعم
املﺸترك ،الذي يضم منظاﺔ المﻌعون االقمصعدي والمناﻴﺔ وبرنعمج األمم املمحدة الناعئي.
ﻛاع نﺸير بمقدير وعرﻓعن السمﻌداد الرؤسعء املﺸعرﻛين وأعضعء اللجنﺔ الموتجيهﻴﺔ الجدد لدعانع في دﻓﻊ هذه الﺸراﻛﺔ املهاﺔ من أتجل املصلحﺔ
.125
املﺸترﻛﺔ لﻠﺸﻌوب في كعﻓﺔ أنحعء كوﻛب األرض وتحقﻴق السالم واالزدهعر.
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املالح ـ ـ ــق
ملحق  .1التكليف الجديد
 .126الرؤي ـ ـ ــة .تدور رؤيﺔ الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ حول السعي لمﻌظﻴم ﻓﻌعلﻴﺔ كعﻓﺔ أشكعل المﻌعون بغرض المناﻴﺔ ،من أتجل تحقﻴق منعﻓﻊ مﺸترﻛﺔ لكعﻓﺔ الﺸﻌوب
على كوﻛب األرض والوصول لالزدهعر وتحقﻴق السالم.
 .127التكليف .أن تسهم الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ في تحقﻴق خطﺔ المناﻴﺔ املسمدامﺔ لﻠﻌعم  2030والستراتﻴيﻴعت القﻠﻴاﻴﺔ لﻠمناﻴﺔ املسمدامﺔ من خالل تﻌزيز
المﻌعون الناعئي ّ
الفﻌعل وتسخيره لﻠقضعء على كعﻓﺔ أشكعل الفقر والحد من عدم املسعواة ،ودﻓﻊ المناﻴﺔ املسمدامﺔ وضاعن عدم تخﻠف أي طرف عن
مسيرة المناﻴﺔ .سمﻌال الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ على تﻌزيز املسعءلﺔ املمبعدلﺔ لمحاﻴل كعﻓﺔ األطراف باسؤولﻴتهع نحو تحقﻴق تﻌعون إناعئي أﻛثر ﻓﻌعلﻴﺔ ،وذلك من
خالل )1 :اتبع منهجﻴﺔ ترتكز إلى املمغيرات ُ
القطريﺔ ملسععدة الدول النعمﻴﺔ في تحقﻴق أقص ى اسمفعدة من المﻌعون الناعئي ودعاه لمحقﻴق أهداﻓهع
الناعئﻴﺔ الوطنﻴﺔ ،بدعم من املنصعت واملنعبر القﻠﻴاﻴﺔ؛  ) 2إنمعج البﻴعنعت والدالئل املﺸيرة لﻠمقدم الذي يحققه أصحعب املصلحﺔ املﻌنﻴين بعلمناﻴﺔ في
الوﻓعء بإلتزامعتهم بمحقﻴق تﻌعون إناعئي أﻛثر ﻓﻌعلﻴﺔ؛  )3إقعمﺔ حوار شعمل يضم أصحعب املصلحﺔ املﻌنﻴين بعلمناﻴﺔ على املسمويعت املحليُ ،
والقطري،
والقﻠﻴمي ،والﻌعلمي .وفي سﻴعق عاﻠهع لمحقﻴق المكﻠﻴف املنوطﺔ به ،سمﻌال الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ على تﻌزيز أشكعل المﻌعون الناعئي التي تسهم في تحقﻴق
الهدف الﻌعم لهع بﻌدم تيعهل أي طرف يمخﻠف عن مسيرة المناﻴﺔ.
 .128تكوين الشراكة العاملية .تضم الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ ،على قدم املسعواة ،أصحعب املصعلح الرئيسﻴين املﻌنﻴين بخطﺔ المﻌعون الناعئي من الدول النعمﻴﺔ
(وتﺸال الدول املمﻠقﻴﺔ لﻠمﻌعون الناعئي ،بعلضعﻓﺔ إلى الدول التي تحال ساﺔ ثنعئﻴﺔ حﻴث تحصل على المﻌعون الناعئي وتقدمه)؛ والدول املمقدمﺔ
(الدول التي تقدم المﻌعون الناعئي)؛ واملؤسسعت ثنعئﻴﺔ وممﻌددة األطراف؛ وامليماﻊ املدني؛ واألكعدياﻴين؛ وأعضعء البرملعنعت؛ والحكومعت املحﻠﻴﺔ؛ واملنعبر
واملنظاعت القﻠﻴاﻴﺔ؛ واالتحعدات والنقعبعت ُ
الﻌاعلﻴﺔ؛ وقطع األعاعل؛ والﻌعمﻠين في الحقل النسعني .وترتكز الﺸراﻛﺔ على االعتراف بععماعد النمعئج
واآلثعر املسمدامﺔ لﻠمﻌعون الناعئي على الجهود واالسثاعرات املﺸترﻛﺔ .ويمحد الﺸركعء تحت لواء التزامهم املﺸترك بمأسيس شراﻛﺔ شعمﻠﺔ تستند إلى
ً
املبعدئ واألهداف املﺸترﻛﺔ ،واستنعدا إلى امليزات النسبﻴﺔ التي يمامﻊ بهع كل عضو ﻓيهع .ﻛاع تﻌمبر املنعبر واملنظاعت القﻠﻴاﻴﺔ باثعبﺔ مدخالت لموﻓير
البﻴعنعت ﻓﻴاع يمﻌﻠق بعلقضعيع واملنهجﻴعت القﻠﻴاﻴﺔ.
 .129الوظ ـ ـ ـ ــائف .تﻌال الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ على تحقﻴق خاسﺔ وظعئف أسعسﻴﺔ:

(أ) دعم الفﻌعلﻴﺔ على املسموى ُالقطري
 .130يموقف نيعح الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ على قدرتهع على دﻓﻊ المقدم الﻌعلمي ودعم الدول في إدارة املوارد املمﻌددة لﻠمﻌعون الناعئي بﺸكل استراتﻴجي ،وتوتجﻴه
املاعرسعت ّ
الفﻌعلﺔ لﻠماكن من تحقﻴق األهداف الناعئﻴﺔ الوطنﻴﺔ .ولﻠماكن من تحقﻴق هذه الغعيﺔ ،سمﻌال الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ على تﻌزيز منهجهع الداعم
ُ
ُ
لﻠترﻛيز على املمغيرات القطريﺔ ،ودعم الدول في تطبﻴق مبعدئ الفﻌعلﻴﺔ على املسموى الوطني .سنﻌال على ضاعن أن الدالئل املستندة لﻠامغيرات القطريﺔ،
واملمﻌﻠقﺔ بعلمقدم في تحقﻴق المﻌعون الناعئي ّ
الفﻌعل ومﻌعلجﺔ المحديعت املرتبطﺔ به ،تسهم في إرشعد وتوتجﻴه الحوار مع بين أصحعب املصعلح املحﻠﻴين
والوطنﻴين والقﻠﻴاﻴين والﻌعملﻴين ،لدﻓﻊ اتخعذ القرارات السﻴعسﻴﺔ وتﻌزيز تغﻴير السﻠوﻛﻴعت الهعدﻓﺔ لمﻌظﻴم نمعئج المﻌعون الناعئي .سيمضان الﻌال على
املسموى ُ
القطري تقديم الدعم لمطبﻴق ودمج مبعدئ الفﻌعلﻴﺔ ضان ماعرسعت المﻌعون الناعئي؛ وتقديم الدعم ملنصعت الحوار مع بين أصحعب املصعلح
ً
املمﻌددين استنعدا إلى البﻴعنعت؛ وإسمخدام البﻴعنعت املسمادة من عاﻠﻴﺔ الرقعبﺔ التي قعمت بهع الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ ضان منمدى األمم املمحدة السﻴعس ي
رﻓﻴﻊ املسموى املﻌني بعلمناﻴﺔ املسمدامﺔ وعاﻠﻴعت املراتجﻌﺔ التي تجرت على تاويل المناﻴﺔ.

(ب) اسمخالص األدلﺔ على تطبﻴق املسعءلﺔ وممعبﻌﺔ تحقﻴق أهداف المناﻴﺔ املسمدامﺔ
ً
ً
ً
قدمع في تحقﻴق المﻌعون الناعئي ّ
الفﻌعل ،سمكون الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ باثعبﺔ مصدرا مﻌمادا لﻠبﻴعنعت واألدلﺔ والمحﻠﻴالت لمتبﻊ المقدم املحرز بﺸأن
 .131لﻠاض ي
اللتزامعت بمحقﻴق الفﻌعلﻴﺔ .ولﻠماكن من االضطال بمكﻠﻴفهع تجديد ،سمﻌال الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ على االسمفعدة من ميزاتهع المنعﻓسﻴﺔ التي تمامﻊ بهع وترﻛز
ومحدثﺔ على املسموى ُ
ّ
القطري لالسترشعد بهع في صنﻊ القرارات املمﻌﻠقﺔ بعلمﻌعون الناعئي ّ
الفﻌعل .ولﻠماكن من
على اسمخالص بﻴعنعت ودالئل موثوقﺔ
تحقﻴق هذه الغعيﺔُ ،
سميري الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ تجوالت رقعبﻴﺔ كل ععمين لقﻴعس مدى ﻓﻌعلﻴﺔ المﻌعون الناعئي .ستمواصل عاﻠﻴﺔ الرقعبﺔ بحﻴث تمم بقﻴعدة
ّ
الدولﺔ املﻌنﻴﺔ ذاتهع وبدعم من املنصعت واألطر الﻌعمﺔ القﻠﻴاﻴﺔ والﻌعملﻴﺔً ،
املحدثﺔ واملمفق عﻠيهع لقﻴعس كعﻓﺔ أوتجه األداء ذات الصﻠﺔ.
بنعء على املؤشرات
سيسهم هذا في تﻌزيز املسعءلﺔ املمبعدلﺔ ،من خالل الترﻛيز على مواطن المقدم والمحديعت التي تسمﻠزم بذل املزيد من الﻌال والجهد .ستسهم الدروس
املمﻌﻠقﺔ بعلسﻴعسعت والحﻠول املبمكرة النعتيﺔ عن مبعدرات الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ في إﻛاعل النمعئج التي تم الموصل إليهع من خالل عاﻠﻴعت الرقعبﺔ .سيمم
تسجﻴل البﻴعنعت والدالئل التي تم الموصل إليهع ضان عاﻠﻴعت املمعبﻌﺔ واملراتجﻌﺔ التي سميريهع األمم املمحدة على أهداف المناﻴﺔ املسمدامﺔ في إطعر
املنمدى السﻴعس ي رﻓﻴﻊ املسموى املﻌني بعلمناﻴﺔ املسمدامﺔ.
21

النسخﺔ النهعئﻴﺔ 1 :ديسابر 2016

(ج) مﺸعرﻛﺔ املﻌعرف والدورس املسمفعدة
ً
منصﺔ لمبعدل املﻌعرف والدروس املمﻌﻠقﺔ بعلمﻌعون الناعئي ّ
الفﻌعل .وعبر مخمﻠف املبعدئ واألهداف واملؤشرات ،أظهر شركعء المناﻴﺔ
 .132تاثل الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ
واألطراف الفععﻠﺔ من غير الدول قدرتهم على تحقﻴق تقدم في تنفﻴذ املبعدئ واللتزامعت املمفق عﻠيهع لمحقﻴق الفﻌعلﻴﺔ .ﻛاع تسهم مبعدرات الﺸراﻛﺔ
الﻌعملﻴﺔ واملنصعت القﻠﻴاﻴﺔ في إنمعج الدروس املسمفعدة واسمخالص الدالئل من اللتزامعت النوعﻴﺔ وامليعالت املبمكرة في المﻌعون الناعئي ّ
الفﻌعل .ويﺸير
هذا إلى المكعنﻴﺔ الكبيرة لمحديد عوامل النيعح ومﺸعرﻛﺔ الدروس وتحقﻴق أقص ى اسمفعدة ماكنﺔ من املﻌعرف النعتيﺔ عن هذه الجهود لمﻌزيز املسعءلﺔ
ّ
املمبعدلﺔ والمﻌﻠم املمبعدل.

(د) تيسير عقد الحوارات املمخصصﺔ
 .133يﻌمبر عقد الحوارات السﻴعسعتﻴﺔ من األمور الضروريﺔ لربط الدالئل النعتيﺔ عن أنﺸطﺔ الرقعبﺔ بﻌاﻠﻴعت صﻴعغﺔ سﻴعسعت وأدوات المﻌعون الناعئي التي
تخدم االحمﻴعتجعت ُ
القطريﺔ وتسعى لمﻠبﻴتهع .وتشجﻊ الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ على إقعمﺔ حوارات ذات طعبﻊ عالي بين أصحعب املصلحﺔ املﻌنﻴين بعلمناﻴﺔ ،يمم من
خاللهع تياﻴﻊ امليزات المنعﻓسﻴﺔ لألطراف املﻌنﻴﺔ من القطع الﻌعم وغير الحكومﻴين ملﻌعلجﺔ الﻌراقﻴل ،وتطوير أو تصﻌﻴد الحﻠول المناويﺔ املبمكرة.

(ه) تكوين زخم سﻴعس ي يسهم في تحقﻴق المﻌعون الناعئي ّ
الفﻌعل
 .134يﻌماد تغﻴير السﻠوﻛﻴعت الالزمﺔ لجﻌل المﻌعون الناعئي أﻛثر ﻓﻌعلﻴﺔ على القﻴعدة السﻴعسﻴﺔ ،والتي تستند في قراراتهع على الدالئل املوثوقﺔ والموصﻴعت
السﻴعسعتﻴﺔ السﻠﻴاﺔ .من خالل ترﻛيز مهاتهع على بﻴعنعت ودالئل المﻌعون الناعئي ّ
الفﻌعل ،ستماكن الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ من تقديم إسهعمعت ﻓعرقﺔ في
ً
الﻌاﻠﻴعت الوطنﻴﺔ والقﻠﻴاﻴﺔ والﻌعملﻴﺔ التي ياكن أن ّ
تكون زخاع سﻴعس ي لمغﻴير ماعرسعت المﻌعون الناعئي .ولﻠماكن من تحقﻴق هذه الغعيﺔ ،سمﻌال
الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ على تﻌزيز أوتجه المﻌعون مﻊ منمدى تاويل المناﻴﺔ ،واملنمدى السﻴعس ي رﻓﻴﻊ املسموى املﻌني بعلمناﻴﺔ املسمدامﺔ ومنمدى المﻌعون الناعئي.
حﻴث ستسعهم الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ في تنفﻴذ هذه الﻌاﻠﻴعت إلى تجعنب الحوار الوطني والقﻠﻴمي ،من خالل إنمعج البﻴعنعت والدالئل املﻌنﻴﺔ بعلمﻌعون الناعئي
الفﻌعل على املسموى ُ
ّ
القطري واملطﻠوبﺔ لدﻓﻊ تغﻴير السﻠوﻛﻴعت وتوتجﻴه اللتزامعت السﻴعسﻴﺔ رﻓﻴﻌﺔ املسموى من أتجل وضﻊ سﻴعسعت وماعرسعت المﻌعون
الناعئي التي تتسم بعالخمصعص والفﻌعلﻴﺔ والحداثﺔ.
 .135تنفﻴذ خطﺔ ّ
تحولﻴﺔ تجديدة لﻠمناﻴﺔ سععد الﻌال الجاععي من خالل الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ في دﻓﻊ أصحعب املصعلح لمحسين وسعئل تطبﻴق المﻌعون الناعئي،
ماع سعهم في تحقﻴق مكعسب من نعحﻴﺔ الفﻌعلﻴﺔ .تدعو خطﺔ الﻌعم  2030لمصﻌﻴد الجهود الرامﻴﺔ لمحسين ﻓﻌعلﻴﺔ المﻌعون الناعئي؛ والﻌال على حﺸد
القوى التي تمامﻊ بهع موارد القطع الخعص ولهع تأثير ّ
تحولي لمحقﻴق المناﻴﺔ املسمدامﺔ؛ ولمحسين عاﻠﻴعت تبعدل املنعﻓﻊ بين الكﻴعنعت املﺸعرﻛﺔ في أناعط
المﻌعون مع بين الﺸاعل والجنوب ،ومع بين دول الجنوب ،والمﻌعون الثالثي لمﻌزيز مﺸعرﻛﺔ املﻌعرف .ولﻠماكن من االضطال بوظعئفهع األسعسﻴﺔ ،ييب على
الكﻴعنعت املنتسبﺔ لﻠﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ الﻌال على تذلﻴل الﻌراقﻴل وتأﻛﻴد اللتزامعت الهعدﻓﺔ لمنفﻴذ مبعدئ الفﻌعلﻴﺔ على املسموى ُ
القطري .ﻛاع ييب على
الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ بذل املزيد لصﻴعغﺔ خطﺔ ّبنعءة لﻠمﻌعون بين القطععين الﻌعم والخعص لييعد المﻌعون الناعئي ّ
الفﻌعل ،وتكثﻴف تجهودهع لميسير مﺸعرﻛﺔ
ّ
املﻌعرف والمﻌﻠم من األشكعل املخمﻠفﺔ لﻠمﻌعون الناعئي .سمﻌال الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ على مﻌعلجﺔ وممعبﻌﺔ هذه المحديعت االستراتﻴيﻴﺔ املترابطﺔ الثالثﺔ،
لمﻌزيز مسعهاتهع في تحقﻴق خطﺔ الﻌعم .2030

(أ) املسعءلﺔ املمبعدلﺔ :تذلﻴل الﻌراقﻴل وتأﻛﻴد اللتزامعت الهعدﻓﺔ لمحقﻴق المﻌعون الناعئي ّ
الفﻌعل
 .136تسهم املسعءلﺔ املمبعدلﺔ بين كعﻓﺔ األطراف لﻠوﻓعء بعللتزامعت املمﻌﻠقﺔ بعلفﻌعلﻴﺔ في تأﻛﻴد عال الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ في كعﻓﺔ منعحي الﻌال .يﻌﻴد أصحعب
ً
املصعلح املﻌنﻴين بعلمناﻴﺔ المأﻛﻴد على مبعدئ الفﻌعلﻴﺔ املﻌاول بهع حعلﻴع ،مثل الطعر الﻌعم لﻠاسعءلﺔ لقﻴعس المقدم في تحسين أنﺸطﺔ ﻓﻌعلﻴﺔ المﻌعون
الناعئي التي يقومون بهع .سمﻠتزم الكﻴعنعت املندرتجﺔ ضان الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ بعلﻌال على تذلﻴل الﻌقبعت التي تﻌوق المقدم في تنفﻴذ مبعدئ المﻌعون
الناعئي ّ
الفﻌعل هذه ،وتحديث الطعر الﻌعم لﻠرقعبﺔ بحﻴث يﻌكس المحديعت التي تواتجه خطﺔ الﻌعم  ،2030باع في ذلك المﻌهد املخمص بﻌدم تيعهل أي
طرف يمخﻠف عن مسيرة المناﻴﺔ .اللتزامعت الحعلﻴﺔ املمﻌﻠقﺔ بعلفﻌعلﻴﺔ ،وتﺸال تحقﻴق املوائاﺔ؛ والقعبﻠﻴﺔ لﻠمنبؤ؛ والﺸفعﻓﻴﺔ؛ واملسعءلﺔ ،تمﻌﻠق بﺸكل
أسعس ي بعلﺸركعء من القطع الﻌعم .يدعو ناوذج المناﻴﺔ الجديد لوضﻊ التزامعت بعلفﻌعلﻴﺔ تﻌكس املسعهاﺔ ّ
املايزة املقدمﺔ من األطراف الفععﻠﺔ املتزايدة
ّ
املمنوعﺔ في المﻌعون الناعئي .عالوة على هذا ،سيمم تقﻴﻴم مدى ﻓﻌعلﻴﺔ المﻌعون الناعئي مقعبل قدرة أصحعب املصعلح على المﻌﻠم من املنهجﻴعت واألشكعل
املخمﻠفﺔ لﻠمﻌعون الناعئي؛ ودعم المضعﻓر بين الخﻴعرات المقنﻴﺔ واملعلﻴﺔ املمنوعﺔ املتزايدة املمعحﺔ لﻠدول النعمﻴﺔ لماكﻴنهع من دﻓﻊ إستراتﻴيﻴعت المناﻴﺔ
ً
الوطنﻴﺔ؛ وتﻠبﻴﺔ الحعتجﺔ لبنعء قدرات الدول والحكومعت املحﻠﻴﺔ التي تﻌعني أشكعال تجديدة من الضﻌف والهﺸعشﺔ .حﻴث ال يزال الﻌال على ضاعن إييعد
بيئﺔ داعاﺔ ملنظاعت امليماﻊ املدني والحكومعت املحﻠﻴﺔ وتﻌزيز مﺸعرﻛتهع من بين املمطﻠبعت األسعسﻴﺔ لمنفﻴذ خطﺔ ترتكز على مصلحﺔ الﺸﻌوب
واألشخعص.
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ً
 .137خطمنع لﻠاض ي قدمع :يﻌمبر المكﻠﻴف الجديد لﻠﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ باثعبﺔ ﻓرصﺔ لﻠﻌال على تذلﻴل الﻌراقﻴل أمعم اللتزامعت الحعلﻴﺔ بمحقﻴق الفﻌعلﻴﺔ ،إلى
تجعنب تبني طاوحعت خطﺔ الﻌعم  2030والستراتﻴيﻴعت القﻠﻴاﻴﺔ الهعدﻓﺔ لمحقﻴق المناﻴﺔ املسمدامﺔ في الوقت نفسه .ولﻠوصول إلى هذه الغعيﺔ،
سمواصل الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ تشجﻴﻊ تغﻴير السﻠوﻛﻴعت لﻠماكن من تنفﻴذ اللتزامعت الحعلﻴﺔ بمحقﻴق الفﻌعلﻴﺔ واتبع إطعرهع الﻌعم لضاعن صﻠمه بعلدول
التي تقوم بدور مزدوج بمقديم وتﻠقي الدعم في الوقت نفسه والﺸركعء من الجنوب .ﻛاع سمﻌال الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ على تطوير مستهدﻓعت لمقﻴﻴم ﻓﻌعلﻴﺔ
ً
الﺸراكعت بين األطراف الﻌعمﻠﺔ من القطع الﻌعم ،باع ﻓيهم الحكومعت املحﻠﻴﺔ ومنﺸآت األعاعل والﻌعمﻠين في الحقل النسعني ،الﻌعمﻠين مﻌع لرﻓﻊ نمعئج
المناﻴﺔ .عالوة على هذا ،ييب أن تسهم اللتزامعت بمحقﻴق الفﻌعلﻴﺔ في توتجﻴه وإرشعد أشكعل المﻌعون الناعئي املمبﻌﺔ ،وذلك لماكﻴنهع من تحقﻴق الهدف
الﻌعم لهع بﻌدم تيعهل أي طرف يمخﻠف عن مسيرة المناﻴﺔ .ﻛاع سيمم تﻌزيز عاﻠﻴعت الرقعبﺔ على املسموى ُ
القطري لﻠمأﻛد من سالمﺔ ووثوقﻴﺔ صﻠﺔ
البﻴعنعت ،وضاعن إمكعنﻴﺔ االسمفعدة الﻌاﻠﻴﺔ منهع وﻓﻌعلﻴﺔ تكﻠفتهع.

(ب) املصلحﺔ املﺸترﻛﺔ :إطالق إمكعنعت المﻌعون الناعئي التجمذاب استثاعرات القطع الخعص الﺸعمﻠﺔ
 .138تدعو أهداف المناﻴﺔ املسمدامﺔ لـ "الﻌال الﻌعتجل على حﺸد قوى موارد القطع الخعص التي لهع تأثير ّ
تحولي لماكين تحقﻴق المناﻴﺔ املسمدامﺔ"
واملسععدة في مكعﻓحﺔ المدﻓقعت املعلﻴﺔ غير املﺸروعﺔ التي تحرم األﻓراد من االسمفعدة بانعﻓﻊ املوارد الﻌعمﺔ .ﻛاع تﺸير إلى حعتجﺔ القطع الﻌعم لوضﻊ
اتيعه واضح ،وأطر ععمﺔ لﻠرقعبﺔ ،وهﻴعكل تحفيزيﺔ وتنظﻴاﻴﺔ التجمذاب استثاعرات القطع الخعص التي تسهم في تﻌزيز المناﻴﺔ املسمدامﺔ .ويماثل المحدي
ً
الذي يواتجه الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ في تﻌاﻴق المﻌعون مﻊ قطع األعاعل بععمبعر ذلك تجزءا من خطﺔ الفﻌعلﻴﺔ لضاعن تطبﻴق آلﻴعت الضبط .وياثل المكﻠﻴف
ً
الجديد لﻠﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ ﻓرصﺔ للزام األطراف الفععﻠﺔ في الﻌاﻠﻴﺔ المناويﺔ بدﻓﻊ المﻌعون الناعئي التجمذاب استثاعرات تيعريﺔ شعمﻠﺔ من أتجل تحقﻴق
املصلحﺔ املﺸترﻛﺔ .ﻓان خالل المﻌعون الناعئي ،ياكن للحكومعت على املسمويين املرﻛزي واملحلي ،والﺸركعء ّ
ثنعئي وممﻌددي األطراف ،والﻌعمﻠين في الحقل
النسعني وامليماﻊ املدني لﻌب دور تحفيزي ،ملسععدة الﺸركعت في دﻓﻊ البمكعر واالستثاعر لﻠاسعهاﺔ في القضعء على الفقر والحد من عدم املسعواة.
ً
قدمع :سمقوم الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ بوضﻊ التزامعت واضحﺔ تسهم في تحقﻴق الفﻌعلﻴﺔ ّ
لﻴتبﻌهع امليماﻊ المناوي عند تأسيس شراكعت مﻊ
 .139خطمنع لﻠاض ي
الحكومعت ،وامليماﻊ املدني ،وقطع األعاعل ،لمحقﻴق منعﻓﻊ مﺸترﻛﺔ لستراتﻴيﻴعت األعاعل واألهداف المناويﺔ .ﻛاع تﻌمبر املسعءلﺔ والﺸفعﻓﻴﺔ من
الﻌوامل األسعسﻴﺔ لضاعن إسهعم تﻠك المدابير بفﻌعلﻴﺔ في تحقﻴق المناﻴﺔ االقمصعديﺔ والقضعء على الفقر .ﻛاع سمﻌال الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ على دعم إطعر
ععم ممفق عﻠﻴه لﻠرقعبﺔ على الﺸراكعت مع بين القطععين الﻌعم والخعص ،واملسععدة في تحقﻴق نمعئج حقﻴقﻴﺔ ومكعﻓحﺔ المدﻓقعت املعلﻴﺔ غير املﺸروعﺔ.
عالوة على هذا ،سيسعى المكﻠﻴف الجديد لﻠﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ ملسععدة شركعء المناﻴﺔ في تطبﻴق ماعرسعت وأدوات الﺸراﻛﺔ مﻊ قطع األعاعل ،من خالل
ّ
وسعئل تﺸال إنﺸعء ّ
املهماين اآلخرين من
تياﻌعت ملاثلي األعاعل واملؤسسعت من ذوي املﻴول واألﻓكعر واالتيعهعت املتﺸعبهﺔ لﻠمفععل مﻊ أصحعب املصعلح
ّ
المحول ضروري ﻛذلك لﻠدول مموسطﺔ الدخل التي تبحث عن أشكعل مبمكرة لﻠمﻌعون الناعئي في سﻴعق
أعضعء الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ .ويﻌمبر مثل هذا
تجهودهع لﻌدم المخﻠف عن مسيرة المناﻴﺔ.

ّ
ّ
(ج) المﻌﻠم املمبعدل :المﻌﻠم من املنهجﻴعت واملقعربعت املخمﻠفﺔ لمﻌزيز ﻓﻌعلﻴﺔ المﻌعون الناعئي
ً
 .140الﻌال مﻌع على تحديد الخﻴعرات املمنوعﺔ املمعحﺔ ملخمﻠف أصحعب املصعلح لحﺸد املﻌعرف والمقنﻴعت والماويالت التي ياكنهع تﻌظﻴم تأثير المﻌعون الناعئي
ّ
لﻠاسموى املطﻠوب لمحقﻴق أهداف المناﻴﺔ املسمدامﺔ .ياكن للجهود املكثفﺔ املبذولﺔ لجاﻊ الدروس واملﻌعرف والمقنﻴعت املموﻓرة لدى مخمﻠف الكﻴعنعت
– كعلحكومعت ،وشركعء المناﻴﺔ ،وقطع األعاعل ،والﻌعمﻠين في الحقل النسعني ،ومنظاعت امليماﻊ املدني ،واألكعدياﻴين ،واألطراف املحﻠﻴﺔ الفععﻠﺔ –
ّ
املسععدة في رﻓﻊ ﻛفعءة الحﻠول المناويﺔ بوتيرة أسر  .ويﻌمبر تيديد المكﻠﻴف املنوطﺔ به الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ ﻓرصﺔ لتﺸكﻴل أشكعل تجديدة لﻠمﻌﻠم املمبعدل
من منهجﻴعت المﻌعون الناعئي والحﻠول المناويﺔ املمنوعﺔ ،مﻊ االعتراف بخصعئصهع ّ
املايزة وﻓضعئل كل منهع.
ّ
ً
المﻌﻠم املمبعدل من املنهجﻴعت والحﻠول املبمكرة التي اخمبرهع ّ
وطبقهع مخمﻠف أصحعب املصعلح ضان
 .141خطمنع لﻠاض ي قدمع :تحمعج الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ لدمعج
ّ
لﻠمﻌﻠم املمبعدل من الدالئل املسمادة على املسموى ُ
القطري ،وميعالت
طريقﺔ عاﻠهع .ستراتجﻊ الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ أسعلﻴب عاﻠهع املمبﻌﺔ من أتجل تطوير دورة
ّ
المقدم ،والمﻌﻠم من األشكعل املخمﻠفﺔ لﻠمﻌعون الناعئي مﻊ االهماعم بﺸكل خعص بعلﺸركعء من الجنوب وخﻴعرات الﺸراﻛﺔ الهعدﻓﺔ لمﻌزيز ﻓﻌعلﻴﺔ المﻌعون
ّ
ّ
املحسن تكثﻴف الترﻛيز على تحديد الدروس على املسمويين املرﻛزي واملحلي ،من خالل الدالئل
الناعئي .ستمضان األشكعل الرئيسﻴﺔ لﻠمﻌﻠم املمبعدل
والمحﻠﻴالت المقنﻴﺔ ،ونﺸرهع؛ وإقعمﺔ الحوارات السﻴعسعتﻴﺔ املمخصصﺔ بين الكﻴعنعت املخمﻠفﺔ لتسهﻴل تبعدل املﻌعرف وتضعﻓر الجهود مع بين مخمﻠف
الكﻴعنعت الﻌعمﻠﺔ في الحقل المناوي.
أساليب الدارة وترتيبات العال
 .142تسمﻠزم البيئﺔ الﻌعم الجديدة لﻠمناﻴﺔ الﻌعملﻴﺔ والمكﻠﻴف الجديد لﻠﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ إتجراء تﻌديالت على ترتيبعت وأسعلﻴب عاﻠهع المقنﻴﺔ .لذا ﻓعلغرض من
المﻌديالت املقترحﺔ المعلﻴﺔ هو ضاعن إمكعنﻴﺔ تطبﻴق المكﻠﻴف الجديد والمنفﻴذ ّ
الفﻌعل ملبعدئ والتزامعت الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ.
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 .143تتنعول المﻌديالت املقترحﺔ مياوعمين من املواضﻴﻊ:
أدوار ومسؤولﻴعت الرؤسعء املﺸعرﻛين ،واللجنﺔ الموتجيهﻴﺔ ،وﻓريق الدعم املﺸترك ،باع في ذلك الضعﻓﺔ املقترحﺔ بمﻌﻴين رئيس مﺸعرك رابﻊ غير
تنفﻴذي؛

أ.

ب .المغﻴيرات في أسﻠوب عال الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ لمحقﻴق رؤيتهع ،باع في ذلك االقتراح بوضﻊ برنعمج عال كل ععمين.
األدوار واملسؤوليات
أ.

الرؤساء املشاركونإ

ّ
 .144منذ تأسيس الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ ،يمولى ثالثﺔ رؤسعء مﺸعركون
حكومﻴون توتجﻴه عاﻠهع ،سواء بشخصهم أو من خالل ماثﻠيهم .وحتى تعريخه ،ياثل الرؤسعء
املﺸعركون الثالثﺔ )1 ( :الجهعت املمﻠقﻴﺔ لﻠمﻌعون الناعئي؛ ( )2الجهعت املمﻠقﻴﺔ واملقدمﺔ لﻠمﻌعون الناعئي؛ ( )3الجهعت املقدمﺔ لﻠمﻌعون الناعئي .ﻛاع يﻌمبر
ً
أعضعء في اللجنﺔ الموتجيهﻴﺔ لﻠﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ ،لﻠانعصرة والمحدث بعلنﻴعبﺔ عن الكﻴعنعت التي ياثﻠونهع.
الرؤسعء املﺸعركون ﻛذلك
ً
 .145وباوتجب هذا املقترح ،سﻴواصل الرؤسعء املﺸعركون تاثﻴل الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ خعرتجﻴع ،وتوتجﻴه عاﻠهع ومسؤولﻴتهم عن تسهﻴل تحقﻴق أهداﻓهع الﻌعمﺔ .ومﻊ
هذا ،ﻓسيمم دﻓﻊ أدوار الرؤسعء املﺸعرﻛين أﻛثر ،بحﻴث تﺸال وضﻊ الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ ضان عاﻠﻴعت ممعبﻌﺔ ومراتجﻌﺔ اللتزامعت الخعصﺔ بأهداف المناﻴﺔ
املسمدامﺔ وخطﺔ عال أديس أبعبع ،بعلضعﻓﺔ إلى تﻌزيز الروابط مﻊ املنمدى السﻴعس ي رﻓﻴﻊ املسموى ،ومنمدى تاويل المناﻴﺔ والمﻌعون الناعئي ،وﻛذلك
ضان الستراتﻴيﻴعت القﻠﻴاﻴﺔ .عالوة على هذا ،سيرﻛز الرؤسعء املﺸعركون على توتجﻴه عاﻠﻴعت الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ لدعم تنفﻴذ مبعدئ المﻌعون الناعئي
الفﻌعل على املسموى ُ
ّ
القطري ،بعلضعﻓﺔ إلى تﻌزيز الﻌال الذي يقوم به أعضعء اللجنﺔ الموتجيهﻴﺔ وﻓريق الدعم املﺸترك لضاعن تنفﻴذ برنعمج الﻌال
املمفق عﻠﻴه.
 .146وتﺸال األدوار الرئيسﻴﺔ لﻠرؤسعء املﺸعرﻛين مع يلي:
ّ
املوتجه لمنفﻴذ اللتزامعت املمفق عﻠيهع لﻠمﻌعون الناعئي ّ
الفﻌعل على أعلى املسمويعت السﻴعسﻴﺔ بين كعﻓﺔ مياوععت
أ .ضاعن تعجﻴل الزخم
أصحعب املصعلح؛
بّ .
تزعم الجهود الرامﻴﺔ لحﺸد املوارد الالزمﺔ لمﻠبﻴﺔ االحمﻴعتجعت املعلﻴﺔ والﻌﻴنﻴﺔ الضروريﺔ لﻠماكن من تنفﻴذ برنعمج عال الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ
بعلكعمل؛
ّ
تصدر املسععي الرامﻴﺔ لﻠمواصل مﻊ كعﻓﺔ أطﻴعف وﻓئعت الﺸركعء الﻌعمﻠين في المﻌعون الناعئي ،باع ﻓيهم على سبﻴل املثعل ال الحصر ،قطع
ج.
األعاعل وشركعء المناﻴﺔ النعشئين؛
د .تاثﻴل الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ في املنمديعت واملﻠمقﻴعت الدولﻴﺔ ذات الصﻠﺔ بعلمﻌعون الناعئي؛
ه.

ّ
واملقدرة تكﻠفمه ﻓﻴاع بين التجماعععت الرساﻴﺔ للجنﺔ
إبالغ اللجنﺔ الموتجيهﻴﺔ بﺸأن المقدم املحقق في تنفﻴذ برنعج الﻌال املمفق عﻠﻴه
ُ
الموتجيهﻴﺔ ،من خالل تحديثعت تيري كل ععمين (بين كل إتجماع للجنﺔ).

 .147ستسمار ﻓترة تﻌﻴين الرؤسعء املﺸعرﻛين ملدة ععمين .يمم تﻌﻴين الرؤسعء املﺸعرﻛين الحكومﻴين على مسموى الوزراء أو نواب الوزراء ،وسﻴاثﻠون كعمل
أطﻴعف الفئعت الﻌعمﻠﺔ في ميعل المﻌعون الناعئي ،مﻊ ضاعن الحفعظ على المنعوب والموازن القﻠﻴمي .ينبغي لﻠرؤسعء املﺸعرﻛين املﺸعرﻛﺔ مﻊ الكﻴعنعت
ً
املاثﻠين لهع في اخمﻴعر من يخﻠفهم في الرئعسﺔ ،على أن تﻌماده اللجنﺔ الموتجيهﻴﺔ من خالل عاﻠﻴﺔ تتسم بعلﺸاولﻴﺔ والﺸفعﻓﻴﺔ ،مبكرا قدر المكعن ،وباع ال
يميعوز شهر واحد قبل انتهعء ﻓترة واليتهم .سﻴكون الرؤسعء املﺸعرﻛين الحعلﻴين مسؤولين ﻛذلك عن الشراف على االنمقعل ملنصب الرئيس املﺸعرك
الجديد على مدى الﺸهور السمﺔ األخيرة من واليمه/واليتهع ،حسب المكعن.
دور الرئيس املشارك غير التنفيذي في قيادة الشراكة العاملية

(على الرغم من أن اللجنﺔ الموتجيهﻴﺔ قد أبدت انفمعحهع ،من حﻴث املبدأ ،على مقترح إضعﻓﺔ رئيس مﺸعرك رابﻊ غير تنفﻴذي ،إال إنه ييب على األعضعء غير
المنفﻴذيين بعللجنﺔ الموتجيهﻴﺔ تقديم مقترح لوظعئف وأعاعل هذا املقﻌد في أول إتجماع للجنﺔ ُيﻌقد بﻌد التجماع الثعني رﻓﻴﻊ املسموى لبحث هذا املوضو
أﻛثر).
اقترح املاثﻠين غير المنفﻴذيين بعللجنﺔ الموتجيهﻴﺔ إن تﻌﻴين رئيس مﺸعرك رابﻊ غير تنفﻴذي ياكن أن يسهم في ترسﻴخ وتوسﻴﻊ نطعق الطبﻴﻌﺔ المﻌدديﺔ التي يتسم
ّ
ً
واحمواء
املنضاين لﻠﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ .وتﺸال امليزات املموقﻌﺔ لمﻌﻴين رئيس مﺸعرك رابﻊ غير تنفﻴذي )1( :تجﻌل القﻴعدة أﻛثر شاولﻴﺔ
بهع أصحعب املصعلح
ألصحعب مصعلح ممﻌددين؛ ( )2تطبﻴق املسعءلﺔ املمبعدلﺔ على أعلى مسمويعت صنﻊ القرار؛ ( )3اتجمذاب املزيد من الخبرات املمﻌﻠقﺔ بمحسين املﺸعرﻛﺔ مﻊ
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األطراف المناويﺔ الفععﻠﺔ من غير الدول؛ ( )4تﻌزيز املﻠكﻴﺔ الدياوقراطﻴﺔ من خالل ضرب األمثﻠﺔ ( )5إتعحﺔ الفرصﺔ للحصول على مدخالت وتﻌﻠﻴقعت أصحعب
ً
ابمداء من مرحﻠﺔ مبكرة
املصعلح غير المنفﻴذيين لصﻴعغﺔ خطﺔ عال اللجنﺔ الموتجيهﻴﺔ ،والتجماعععت رﻓﻴﻌﺔ املسموى والتجماعععت األخرى لﻠﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ
لﻠغعيﺔ.
سيمم تﻌﻴين الرئيس املﺸعرك غير المنفﻴذي على أعلى مسموى ماكن (بأسبقﻴﺔ منعظرة لﻠرؤسعء املﺸعرﻛين الحكومﻴين) وعلى أسعس تنعوبي ،مﻊ مراععة الموازن
القﻠﻴمي ،من الكﻴعنعت المعلﻴﺔ :منظاعت امليماﻊ املدني؛ أو االتحعدات والنقعبعت ُ
الﻌاعلﻴﺔ ،أو الحكومعت املحﻠﻴﺔ ،أو رتجعل البرملعن ،أو الﻌعمﻠين بعلﻌال
النسعني ،أو قطع األعاعلً ،
بنعء على املﺸعورات بين األعضعء غير المنفﻴذيين في اللجنﺔ الموتجيهﻴﺔ .سﻴاثل الرئيس املﺸعرك غير المنفﻴذي كعﻓﺔ هذه الكﻴعنعت،
ﻛاع أن عﻠﻴه السعي لمحقﻴق إتجاع وتواﻓق مﺸترك ﻓﻴاع بﻴنهم قدر المكعن .وسمحمفظ كعﻓﺔ هذه الكﻴعنعت باقععدهع ﻛأعضعء في اللجنﺔ الموتجيهﻴﺔ .من املموقﻊ
إتجراء المنعوب على املنصب كل ععمين ،في نفس وقت إععدة تﻌﻴين الرؤسعء املﺸعرﻛين الحكومﻴين ،ومﻊ مراععة المبعين التي ّ
تمايز به مياوعﺔ أصحعب املصعلح
غير المنفﻴذيين.

ب .اللجنة التوتجيهية
 .148تﻌمبر اللجنﺔ الموتجيهﻴﺔ الجهﺔ الرئيسﻴﺔ صعنﻌﺔ القرار في الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ .حﻴث تاثل القﻴعدة والمنسﻴق االستراتﻴيﻴين الالزمين لضاعن نيعح تنفﻴذ
برنعمج عال الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ .تمم عاﻠﻴعت صنﻊ القرار في اللجنﺔ الموتجيهﻴﺔ على أسعس التجاع ومن خالل إتجراء حوار شعمل يتسم بعلﺸفعﻓﻴﺔ.
 .149ستمكون اللجنﺔ الموتجيهﻴﺔ من الرؤسعء املﺸعرﻛين لﻠﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ وأعضعء آخرين ّ
مﻌﻴنين.
 .150سترﻛز اللجنﺔ الموتجيهﻴﺔ على املسؤولﻴعت الرئيسﻴﺔ المعلﻴﺔ:
أ.

توﻓير الرشعد المنفﻴذي لمنفﻴذ برنعمج عال الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ ّ
املقدرة تكﻠفمه ،والرقعبﺔ عﻠﻴه؛

ب .تأيﻴد/املﺸعرﻛﺔ في تأيﻴد خطط الﻌال النوعﻴﺔ الواردة في برنعمج عال الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ و/أو مبعدرات الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ لماكين تنفﻴذ برنعج
الﻌال؛
ج .الﻌال ﻛانعصرين وسفراء لﻠﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ على املسمويعت الوطني ،والقﻠﻴمي ،والدولي لضاعن ترويج وانﻌكعس األولويعت والرسعئل
الرئيسﻴﺔ لﻠﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ في املﻠمقﻴعت الدولﻴﺔ ذات الصﻠﺔ؛
د .زيعدة الترﻛيز على تنفﻴذ اللتزامعت املمﻌﻠقﺔ بفﻌعلﻴﺔ المناﻴﺔ على املسموى ُ
القطري؛
ه.

التﺸعور مﻊ الكﻴعنعتً ،
وبنعء عﻠﻴه توﻓير تاثﻴل شعمل ورسمي لهع ،لدى مﺸعرﻛتهع في تنفﻴذ أعاعل الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ؛

و .تولي مع قد يطرأ من مهعم خالل التجماعععت رﻓﻴﻌﺔ املسموى أو بحسب مع ُيمفق عﻠﻴه في إتجماعععت اللجنﺔ الموتجيهﻴﺔ ذاتهع.
 .151يمم تﻌﻴين أعضعء اللجنﺔ الموتجيهﻴﺔ من قبل الكﻴعنعت التي ياثﻠونهع لتجراء عاﻠﻴعت املراتجﻌﺔ والمصديق في إتجماعععت اللجنﺔ الموتجيهﻴﺔ ،لضاعن الموازن
ً
القﻠﻴمي واالسمارار إتجاعال .سماثل اللجنﺔ الموتجيهﻴﺔ كعﻓﺔ األطراف الفععﻠﺔ املهماﺔ بعلمناﻴﺔ ،الراغبﺔ في املﺸعرﻛﺔ في تنفﻴذ أعاعل الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ .سيمم
إرﻓعق مصفوﻓﺔ لضاعن الماثﻴل الﺸعمل لكعﻓﺔ املنعطق ببرنعمج الﻌال املوضو لﻠفترة .2018-2017
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الهيكل والتركيب
الرؤساء املشاركونإ
 3من الحكومعت املاثﻠﺔ لكعﻓﺔ أطﻴعف وﻓئعت المﻌعون الناعئي ،مﻊ مراععة المنعوب والماثﻴل القﻠﻴمي
أحد أصحعب املصعلح المنفﻴذيين من غير الدول (سيمم االتفعق عﻠﻴه ً
بنعء على املقترح املقدم من أعضعء اللجنﺔ الموتجيهﻴﺔ غير المنفﻴذيين في أول إتجماع
1
للجنﺔ المنفﻴذيﺔ بﻌد انتهعء أعاعل التجماع الثعني رﻓﻴﻊ املسموى)
أعضاء اللجنة التوتجيهية
7

ماثﻠون لألطراف املمﻠقﻴﺔ لﻠمﻌعون الناعئي ،أحدهم ماثل من االتحعد األﻓريقي ،وماثل واحد ( )1ملياوعﺔ الدول السبﻊ املوسﻌﺔ لﻠدول الهﺸﺔ واملمأثرة
بعلصراععت ،وماثﻠين اثنين ( )2من أﻓريقﻴع ،وماثل واحد ( )1من أمريكع الالتﻴنﻴﺔ ،وماثل واحد ( )1من آسﻴع ،وماثل واحد ( )1من منطقﺔ البعسﻴفﻴك.

 2ماثل واحد ( )1لﻠدول التي تقوم بدور مزدوج ﻛامﻠقﻴﺔ ومعنحﺔ لﻠمﻌعون الناعئي
 3ماثﻠون لدول لجنﺔ املسععدات الناعئﻴﺔ ،بععمبعرهم مقدمين لﻠمﻌعون الناعئي
 1ماثل لقطع األعاعل
 1ماثل لﻠبرملعنعت
 1ماثل لﻠايماﻊ املدني
 1ماثل لبنوك المناﻴﺔ ممﻌددة األطراف
 1ماثل برنعمج األمم املمحدة الناعئي/مياوعﺔ األمم املمحدة الناعئﻴﺔ
 1ماثل للجنﺔ املسععدات الناعئﻴﺔ/منظاﺔ المﻌعون االقمصعدي والمناﻴﺔ
 1ماثل للجهعت املقدمﺔ لﻠمﻌعون الناعئي من الدول الﻌربﻴﺔ
 1ماثل لالتحعدات والنقعبعت ُ
الﻌاعلﻴﺔ
 1ماثل لﻠاؤسسعت
 1ماثل للحكومعت دون الوطنﻴﺔ

فريق الدعم املشترك
 .152يمطﻠب تحقﻴق طاوحعت الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ املنصوص عﻠيهع في الوثﻴقﺔ الخمعمﻴﺔ لتجماع نيروبي والمكﻠﻴف املنوطﺔ به وتجود هﻴكل دعم قوي في شكل
ﻓريق لﻠدعم املﺸترك ،والذي سيسمار مصدره منظاﺔ المﻌعون االقمصعدي والمناﻴﺔ وبرنعمج األمم املمحدة الناعئي .سمواصل كﻠمع املنظامعن االستنعد
ً
مﻌع بﺸكل تكعملي ّ
وﻓﻌعل .ويموقف دعاهاع لﻠﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ على
لهﻴعكﻠهع الحعلﻴﺔ ،وتكﻠﻴفعتهع املنوطﺔ بهع ،وميعالت امليزات المنعﻓسﻴﺔ التي تمامﻊ بهع لﻠﻌال
اسمارار وﻛفعيﺔ الماويل املمعح لكﻠمع املنظامين من أصحعب املصعلح التي تستثار في الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ.
 .153ومن املنمظر من أعضعء الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ ولجنتهع الموتجيهﻴﺔ الﻌال على تنفﻴذ إلتزامعته ع وﻛذلك املسعهاﺔ في ترسﻴخ تجوهر عال الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ .تستند
املسؤولﻴعت الرئيسﻴﺔ لفريق الدعم املﺸترك على املخرتجعت املمفق عﻠيهع الواردة في المكﻠﻴف املنوطﺔ به الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ ععم :2012
أ .تطوير وتنقﻴح وتنفﻴذ املنهجﻴﺔ الﻌعملﻴﺔ لﻠرقعبﺔ على تنفﻴذ اللتزامعت املمفق عﻠيهع ،ورﻓﻌهع اللجنﺔ الموتجيهﻴﺔ لﻠمصديق عﻠيهع؛
ً
ب .إنمعج ونﺸر الﻌال المحﻠﻴلي ذو الصﻠﺔ ،باع في ذلك المقعرير الدولﻴﺔ الدوريﺔ استنعدا إلى الرقعبﺔ على اللتزامعت املمفق عﻠيهع ودراسﺔ الﻌال
المحﻠﻴلي النعتج عن مبعدرات الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ ،لرشعد الحوار السﻴعس ي وتيسير مﺸعرﻛﺔ املﻌعرف لجﻌل المﻌعون الناعئي أﻛثر ﻓﻌعلﻴﺔ على
املسموى ُ
القطري؛
ج .إجراء تحليالت دورية "الستكشاف آفاق" بيئات التعاون اإلنمائي الناشئة وحوافز المشاركة املقدمﺔ من كل طرف من أصحاب المصالح
واألطراف المعنية بالشراكة الدولية؛

د .تقديم دعم استﺸعري بحسب الطﻠب على املسموى ُ
القطري حول تنفﻴذ األطر الﻌعمﺔ لﻠﺸراﻛﺔ واملسعءلﺔ في الدول النعمﻴﺔ (ويموقف هذا على
توﻓر املصعدر الكعﻓﻴﺔ واألولويعت التي تحددهع اللجنﺔ الموتجيهﻴﺔ في برنعمج الﻌال ّ
املقدرة تكﻠفمه)؛
ه.

تنظﻴم التجماعععت التي تﻌقد على املسموى الوزاري والتجماعععت األخرى لﻠﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ؛
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و .تقديم الخدمعت االستﺸعريﺔ والسكرتعريﺔ للجنﺔ الموتجيهﻴﺔ والرؤسعء املﺸعرﻛين.
ً
تفصﻴال ألدوار ﻓريق الدعم املﺸترك ً
بنعء على األهداف التﺸغﻴﻠﻴﺔ (راتجﻊ أدنعه).
 .154يمضان برنعمج الﻌال ،الذي يمم وضﻌه كل ععمين ،تحديد أﻛثر

التغييرات التشغيلية
التجماعععت
 .155يدعو المكﻠﻴف الجديد لموتجﻴه دعم أﻛبر لجﻌل المﻌعون الناعئي أﻛثر ﻓﻌعلﻴﺔ على املسموى ُ
القطري والحوار السﻴعس ي الهعدف ،ﻛاع سترﻛز على البﻴعنعت
والدالئل املموﻓرة في عاﻠﻴعت املمعبﻌﺔ واملراتجﻌﺔ الﻌعملﻴﺔ لخطﺔ  2030التي تقعم علي مسموى بعألمم املمحدة.
 .156سمواصل التجماعععت رﻓﻴﻌﺔ املسموى لﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ دورهع ﻛانبر مؤثر لمأﻛﻴد املسعءلﺔ وتولﻴد زخم تجديد يدعم تنفﻴذ اللتزامعت .سيمم عقد
التجماعععت رﻓﻴﻌﺔ املسموى املسمقﻠﺔ ،تحت إرشعد اللجنﺔ الموتجيهﻴﺔ ،في دورة مامدة ً
بنعء على تجدول مواعﻴد املؤتارات والتجماعععت الدولﻴﺔ لﻠماكن من
ّ
املوتجه لﻠمﻌعون الناعئي ّ
الفﻌعل ،بععمبعر هذا ممطﻠب مسبق لمحقﻴق المقدم املسمدام في تنفﻴذ خطﺔ  2030وخطط المناﻴﺔ
توحﻴد الدعم السﻴعس ي
ً
ُ
ّ
املسمدامﺔ األوسﻊ نطعقع .وسمكون التجماعععت رﻓﻴﻌﺔ املسموى املسمقﻠﺔ موزعﺔ على مخمف القطعععت رﻓﻴﻌﺔ املسموى ،على أن تﻌقد على هعمش
التجماعععت ذات الصﻠﺔ بماويل المناﻴﺔ والمﻌعون الناعئي .ﻛاع سيمم دراسﺔ عقد إتجماعععت ععلﻴﺔ املسموى ،على مسموى املدير الﻌعم ،للحفعظ على قوة
الزخم السﻴعس ي في ﻓترات مع بين التجماعععت رﻓﻴﻌﺔ املسموى.
ً
 .157سيمم عقد إتجماعععت اللجنﺔ الموتجيهﻴﺔ مرتعن سنويع ،عقب التجماعععت األخرى إن أمكن ،وسترﻛز على تنفﻴذ برنعمج الﻌال املمفق عﻠﻴه .ستسترشد تﻠك
التجماعععت بﻌاﻠﻴعت المبعدل المقني السنويﺔ والحوارات السﻴعسعتﻴﺔ املمخصصﺔ التي ستسععد في وضﻊ حﻠول عاﻠﻴﺔ لسرا المقدم في المغﻠب على
ّ
ومنصعتهع وحواراتهع القﻠﻴاﻴﺔ،
الﻌراقﻴل النوعﻴﺔ التي تواتجه امليماﻌعت محل االهماعم ،وبعلمنسﻴق مﻊ عال مبعدرات الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ وورش عاﻠهع
لشراك األطراف الفععﻠﺔ من ذوي االهماعمعت واألهداف املﺸعبهﺔ لمحقﻴق إتجاع وتواﻓق مﺸترك وتﻌزيز منعصرة أولويعتهم لمحقﻴق المﻌعون الناعئي
ّ
الفﻌعل.
 .158عالوة على هذا ،سيشجﻊ الرؤسعء املﺸعركون وأعضعء اللجنﺔ المنفﻴذيﺔ والﻌضويﺔ األشال لﻠﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ على إقعمﺔ حوارات مﻊ أصحعب املصعلح
الوطنﻴين املمﻌددين حول ﻓﻌعلﻴﺔ المناﻴﺔ وعقد إتجماعععت إقﻠﻴاﻴﺔ ،وهو مع سيهدف لترتجاﺔ املﺸعورات النظريﺔ إلى أﻓﻌعل حقﻴقﻴﺔ على املسموى ُ
القطري.

برنعمج الﻌال
 .159سيستند عال الرؤسعء املﺸعرﻛين واللجنﺔ الموتجيهﻴﺔ وﻓريق الدعم املﺸترك إلى برنعمج عال ّ
مقدر المكﻠفﺔ ،يمم وضﻌه كل ععمين .ييب أن يستند برنعمج
الﻌال إلى نظريﺔ تغﻴير شعمﻠﺔ ،وسﻴكون باثعبﺔ األداة الرئيسﻴﺔ لضاعن وضوح أهداف ومسؤولﻴعت تنفﻴذ كعﻓﺔ أوتجه عال الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ خالل أي
ععمين من عاﻠهع .سيمضان برنعمج الﻌال بنود ّ
مقدرة المكﻠفﺔ لألنﺸطﺔ ،وسمقوم اللجنﺔ الموتجيهﻴﺔ بععماعده .ﻛاع سيمضان البرنعمج الحد الحرج
ُ
الواتجب عدم تيعوزه من املوارد املطﻠوب تأمﻴنهع/منحهع لفريق الدعم املﺸترك لماكﻴنه من القﻴعم بدوره األسعس ي في الدعم .ومن املقترح أن يمم تضاين
الدعم الﻠوتجيستي والتﺸغﻴلي املمﻌﻠق بإتجماعععت اللجنﺔ الموتجيهﻴﺔ والتجماعععت رﻓﻴﻌﺔ املسموى في برنعمج الﻌال الذي يوضﻊ كل ععمين ،في حعل توﻓره
َّ
ّ
املحددة لمﻠك األنﺸطﺔ لضاعن تاويﻠهع إلى تجعنب الﻌال
الطوعﻴﺔ
من تجعنب ُمضﻴف التجماع رﻓﻴﻊ املسموى املحدد ،وتوﻓيره من خالل املسعهاعت
واملخرتجعت األسعسﻴﺔ .وسيمولى أعضعء اللجنﺔ الموتجيهﻴﺔ تﻌزيز دﻓﻊ وتشجﻴﻊ حﺸد املوارد ّ
املوتجهﺔ للتجماعععت رﻓﻴﻌﺔ املسموى.
 .160تمولى اللجنﺔ الموتجيهﻴﺔ املواﻓقﺔ على عاﻠﻴعت ومحموى برنعمج الﻌال.
مﻌﻴنﺔ من برنعمج الﻌال ّ
 .161سيمم تفويض مسؤولﻴﺔ ضاعن تحقﻴق تقدم في ميعالت ّ
املقدرة تكﻠفمه ملياوععت عال تحت قﻴعدة أعضعء اللجنﺔ الموتجيهﻴﺔ.
ً
سﻴخضﻊ كل ّ
مكون من تﻠك املكونعت ملراتجﻌﺔ دوريﺔ ،لضاعن اسمارار صﻠتهع ومسعهاتهع في عال الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ إتجاعال .قد تطﻠب اللجنﺔ الموتجيهﻴﺔ
مﺸعرﻛﺔ تجهعت استﺸعريﺔ ممخصصﺔ لدعم إنيعز برنعمج الﻌال ،بقدر مع تساح املوارد املمعحﺔ.
 .162يﺸترك الرؤسعء املﺸعركون وأعضعء اللجنﺔ المنفﻴذيﺔ في ّ
تحال مسؤولﻴﺔ حﺸد املوارد الالزمﺔ لمﻠبﻴﺔ أي عجز في الماويل وتحقﻴق أولويعت برنعمج الﻌال
صريح بإتجراء تقﻴﻴاعت مسمقﻠﺔ دوريﺔ على عال الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ في أوقعت
اط
بحسب بعلمواﻓق مﻊ الماويل املموﻓر .ﻛاع سيمضان برنعمح الﻌال اشتر ٍ
ٍ
محددة ،على سبﻴل املثعل كل أربﻊ سنوات.
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ملحق  .2نتائج تجولة الرقابة الثانية
ّ .163
تايز تقرير المقدم الصعدر ععم  2016باسموى قﻴعس ي من املﺸعرﻛﺔ .حﻴث قعمت إحدى وثاعنون دولﺔ من الدول منخفضﺔ ومموسطﺔ الدخل بموثﻴق
مدخالت من  74منظاﺔ ومؤسسﺔ تناويﺔ ومئعت من منظاعت امليماﻊ املدني ،وماثلي قطع األعاعل ،واالتحعدات ُ
الﻌاعلﻴﺔ ،والﻌعمﻠين بعلﻌال النسعني،
والحكومعت املحﻠﻴﺔ .وعكست مسعهاعتهم الطبﻴﻌﺔ المﻌدديﺔ مسمارة التزايد التي يتسم بهع المﻌعون الناعئي .وتغطي البﻴعنعت والدالئل النعتيﺔ عن ثعني
تجوالت الرقعبﺔ لﻠﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ مع يقرب من  90في املعئﺔ من أنﺸطﺔ المﻌعون الناعئي املاولﺔ في تﻠك الدول الواحدة وثاعنين ،توﻓر النمعئج املسمخﻠصﺔ
ً
دلﻴال على المقدم املحقق والمحديعت القعئاﺔ في سبﻴل تحقﻴق املبعدئ األربﻌﺔ لﻠمﻌعون الناعئي ّ
الفﻌعل.
ً
ً
قعطﻌع على النمعئج لﻠماكن من إحداث تأثير أﻛبر على املسموى ُ
القطري :حﻴث تتبﻊ  99في املعئﺔ من الدول إستراتﻴيﻴعت تناويﺔ
 .164يتبﻊ ميماﻊ المناﻴﺔ ترﻛيزا
على املسموى الوطني والقطععي؛ ﻛاع حددت  74في املعئﺔ من الدول أولويعتهع ومستهدﻓعتهع ومؤشراتهع في وثﻴقﺔ تخطﻴط استراتﻴجي مفردة .عالوة على هذا،
يمواﻓق  85في املعئﺔ من البرامج واملﺸعريﻊ الجديدة التي يدعاهع شركعء المناﻴﺔ مﻊ األطر الﻌعمﺔ لﻠنمعئج ُ
القطريﺔ.
 .165تكﺸف الدالئل حدوث نقﻠﺔ نحو الﺸراكعت األﻛثر شاولﻴﺔ بين الحكومعت ومنظاعت امليماﻊ املدني وقطع األعاعل .ﻓفي  70في املعئﺔ من الدول ،تبدي
ً
ً ً
الحكومﺔ وقطع األعاعل اهماعمع قويع متسعويع بمﻌزيز الحوار ،مﻊ اعمبعر القضعيع ذات املنفﻌﺔ املﺸترﻛﺔ نقطﺔ بدايﺔ لبنعء خطﺔ عال مﺸترﻛﺔ لﻠقطععين
الﻌعم والخعص لمحقﻴق المناﻴﺔ املسمدامﺔ .ﻛاع تستﺸير حوالي  90في املعئﺔ من الحكومعت منظاعت امليماﻊ املدني بﺸأن السﻴعسﺔ الوطنﻴﺔ لﻠمناﻴﺔ .من
بﻴنهم ،هنعك منظاعت لﻠايماﻊ املدني ﻛذلك سعهات في تحسين تنسﻴق وضﻊ البرامج وطرق املﺸعرﻛﺔ في المنفﻴذ .ومﻊ ذلك ،ذﻛر تقرير المقدم لﻌعم 2016
ﻛذلك أن أقل من نصف الحكومعت املحﻠﻴﺔ والﺸركعء من غير الدول يﺸعركون في أنﺸطﺔ الرقعبﺔ.
 .166تزايدت ﻛذلك الﺸفعﻓﻴﺔ ،في ظل توﻓر املزيد من املﻌﻠومعت املمﻌﻠقﺔ بعلمﻌعون الناعئي لالطال الﻌعم عن ذي قبل :حﻴث قعم  72في املعئﺔ من شركعء المناﻴﺔ
بمقﻴﻴم مسموى الﺸفعﻓﻴﺔ املحققﺔ بمقﻴﻴم "تجﻴد" في تسجﻴالتهم املوثقﺔ لدى قععدة بﻴعنعت واحدة على األقل من قواعد البﻴعنعت الدولﻴﺔ الثالثﺔ املﻌنﻴﺔ
مواز ،قطﻌت الدول
بماويل المﻌعون الناعئي ،و 39في املعئﺔ حققوا مسموى شفعﻓﻴﺔ "مامعز" في تسجﻴالتهم املوثقﺔ لدى ٍ
واحد أو أﻛثر من األنظاﺔ .وبﺸكل ٍ
ً
خطوات واسﻌﺔ لمﻌزيز شفعﻓﻴﺔ إتجراءات امليزانﻴﺔ الخعصﺔ بهع :حﻴث سجﻠت حعلﻴع  66في املعئﺔ من تاويالت المﻌعون الناعئي في ميزانﻴعتهع الوطنﻴﺔ
الخعضﻌﺔ للشراف البرملعني .عالوة على هذا ،تﻌال  47في املعئﺔ من الدول على تتبﻊ املخصصعت الﻌعمﺔ املوتجهﺔ بعملسعواة بين الجنسين وتاكين املرأة.
ً
عاومع لمطبﻴق خطﺔ دينعمﻴكﻴﺔ ّ
مطورة لﻠمناﻴﺔ ،بعلضعﻓﺔ إلى الحعتجﺔ
 .167وعلى الرغم من أن هذه املكعسب تبدو واعدة ومشجﻌﺔ ،إال أنهع تقترن بعلحعتجﺔ
لمنسﻴق الجهود املبذولﺔ في ميعالت محددة لﻠمغﻠب على الﻌراقﻴل التي تواتجههع .على سبﻴل املثعل ،يسمخدم شركعء المناﻴﺔ مصعدر وأنظاﺔ الحكومﻴﺔ لمتبﻊ
نمعئج  52في املعئﺔ ﻓحسب من المدخالت – ماع يﻌني أن حوالي نصفهع ال يزال يﻌماد على مصعدر أخرى لﻠاﻌﻠومعت .وعلى نحو مﺸعبه ،تﺸعرك الحكومعت
في تقﻴﻴم النمعئج النهعئﻴﺔ لنسبﺔ  49في املعئﺔ ﻓحسب من تدخالت شركعء المناﻴﺔ.
 .168يتسم األداء الﻌعم لﻠدول في تﻌزيز أنظاتهع بعلمفعوت :ﻓبيناع نجحت  18في املعئﺔ من الدول – من بﻴنهم الﻌديد من الدول الهﺸﺔ والدول الجزريﺔ الصغيرة
ً
النعمﻴﺔ – في تحسين أنظاﺔ الدارة املعلﻴﺔ الﻌعمﺔ ﻓيهع ،إال أن  23في املعئﺔ ععنت انخفعضع ،ﻛاع أظهرت  58في املعئﺔ من الدول عدم حدوث أي تغﻴيرات
تجوهريﺔ .ﻛذلكّ ،وز شركعء المناﻴﺔ  50في املعئﺔ ﻓقط من الماويل املخصص لﻠمﻌعون الناعئي عبر أنظاﺔ املﺸتريعت والدارة املعلﻴﺔ الﻌعمﺔ لﻠدول.
 .169تﻌمبر الﺸاولﻴﺔ من الﻌنعصر األسعسﻴﺔ الالزمﺔ لضاعن نﺸر مفهوم مﻠكﻴﺔ الﻌاﻠﻴعت والنمعئج المناويﺔ .ومﻊ هذا ،ﻓهنعك  51في املعئﺔ ﻓحسب من الدول
تطبق كعﻓﺔ الﻌنعصر الالزمﺔ لقعمﺔ حوار ّبنعء مﻊ منظاعت امليماﻊ املدني .ﻓفي  63في املعئﺔ من الدول ،تمأثر احماعلﻴﺔ إقعمﺔ حوار مثار بين القطععين
الﻌعم والخعص بنقص املنعصرين لتسهﻴل إقعمﺔ الحوار؛ ﻛاع يﻌعني  81في املعئﺔ منهع من ندرة األدوات واملوارد الالزمﺔ لترتجاﺔ الحوار مع بين القطععين
الﻌعم والخعص إلى أﻓﻌعل واقﻌﻴﺔ.
 .170ييب على الدول إدارة المدﻓقعت املعلﻴﺔ املمﻌددة بﺸكل استراتﻴجي وممكعمل كي تتسم بعلفﻌعلﻴﺔ .ومﻊ هذا ،اقمصرت نسبﺔ المحسينعت التي تاكن شركعء
المناﻴﺔ من إحرازهع بﺸأن إمكعنﻴﺔ المنبؤ باموسط األتجل بماويالت المﻌعون الناعئي على  4في املعئﺔ ﻓحسب ،ماع يصل بنسبتهع إلى  74في املعئﺔ خالل ععم
 .2016لذا مطﻠوب إحداث نقﻠﺔ مؤسسﻴﺔ وثقعﻓﻴﺔ ﻛبيرة لﻠوصول إلى النﺸر املنمظم في الوقت الحقﻴقي لﻠاﻌﻠومعت باع يفي بعحمﻴعتجعت الدول لمخطﻴط
وإدارة المﻌعون الناعئي.
 .171ﻛاع أن هنعك حعتجﺔ لتجراء تحسينعت على شفعﻓﻴﺔ وشاولﻴﺔ املراتجﻌعت املمبعدلﺔ على املسموى ُ
القطري :يقوم أقل من نصف الدول بإشراك الحكومعت
املحﻠﻴﺔ وأصحعب املصعلح من غير الدول في هذه المقﻴﻴاعت أو نﺸر نمعئيهع لالطال الﻌعم .عالوة على هذا ،ال زالت عاﻠﻴعت املراتجﻌﺔ هذه مصااﺔ بﺸكل
ً
ععم لناعذج املسععدات الناعئﻴﺔ المقﻠﻴديﺔ ،وفي حعتجﺔ لتجراء تﻌديالت عﻠيهع باع يتنعسب مﻊ أسعلﻴب ومنهجﻴعت الﺸراﻛﺔ النعشئﺔ .وأخيرا ،أظهرت
الدالئل أنه عبر مخمﻠف املبعدئ واملؤشرات ،أظهر شركعء المناﻴﺔ قدرتهم ورغبتهم في تحقﻴق تقدم في تنفﻴذ مبعدئ الفﻌعلﻴﺔ املمفق عﻠيهع .ويﺸير هذا إلى
ّ
إمكعنﻴﺔ تحديد عوامل النيعح ومﺸعرﻛﺔ الدروس وتيسير المﻌﻠم املمبعدل لﻠاسععدة في السرا بمحقﻴق خطﺔ .2030
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ملحق  .3مبادرات الشراكة العاملية
مﻌﻴنﺔ لمحقﻴق المﻌعون الناعئي ّ
يمضان هذا امللحق قعئاﺔ بثاعنﻴﺔ وعﺸرين مبعدرة تهدف إلى دعم تنفﻴذ التزامعت ّ
الفﻌعل ،بعلضعﻓﺔ إلى إحراز تقدم في ميعالت
ّ
طوعﻴﺔ ويقودهع مياوععت مخمﻠفﺔ من أصحعب املصعلح واألطراف املﻌنﻴﺔ بعلﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ .في حعل
الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ الجديدة واملبمكرة .تﻌمبر هذه املبعدرات
كعنت دولمك أو املنظاﺔ التي تتبﻌهع مهماﺔ بعالنضاعم ألي من تﻠك املبعدرات ،برتجعء المواصل مﻊ املنظاﺔ الرائدة سواء خالل أو عقب نهعيﺔ التجماع الثعني رﻓﻴﻊ
املسموى املنﻌقد في نيروبي (في الفترة من  30نوﻓابر –  1ديسابر  .)2016ﻛاع نرحب بعسمالم طﻠبعت مبعدرات الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ الجديدة بﻌد انتهعء التجماع
الثعني رﻓﻴﻊ املسموى ،من خالل اتبع الرشعدات الموتجيهﻴﺔ املبينﺔ على املوقﻊ اللكتروني لﻠﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ:
/http://effectivecooperation.org/monitoring-country-progress/global-partnership-initiatives
املبادرة

املؤسسة الرائدة

الوصف

تأسيس شراكات شاملة  -املجتاع املدني
مواصﻠﺔ امليماﻊ املدني دعم ومنعصرة
المناﻴﺔ ّ
الفﻌعلﺔ

الﺸراﻛﺔ مﻊ منظاعت امليماﻊ املدني من أتجل ﻓﻌعلﻴﺔ

تهدف هذه املبعدرة لدﻓﻊ املﻌعيير الدولﻴﺔ املسعهاﺔ في إييعد بيئﺔ داعاﺔ ملنظاعت امليماﻊ

المناﻴﺔ

املدني املﺸعرﻛﺔ في الحوار السﻴعسعتي مﻊ أصحعب املصعلح املمﻌددين .ستهدف هذه
الﺸراﻛﺔ على مدى السنوات املقبﻠﺔ إلى تحقﻴق مﺸعرﻛﺔ ّ
محسنﺔ ملنظاعت امليماﻊ املدني
ُ
في  7ميعالت إقﻠﻴاﻴﺔ و 50ميعل قطري من ميعالت السﻴعسعت المناﻴﺔ وتحقﻴق مكعسب
سﻴعسعتﻴﺔ من خالل ترتجاﺔ المﻌعون الناعئي ّ
الفﻌعل ومواقﻊ منظاعت امليماﻊ املدني في
مسعءلﺔ قطع األعاعل ،والمﻌعون مع بين دول الجنوب ،واألمن والسالم في بيئعت الﻌال
الخعصﺔ بكل منطقﺔ من تﻠك املنعطق القﻠﻴاﻴﺔ والدول.

تﻌزيز إييعد بيئﺔ داعاﺔ ملنظاعت

ﻓريق الﻌال املﻌني بفﻌعلﻴﺔ إسهعم منظاعت امليماﻊ

امليماﻊ املدني وﻓﻌعلﻴﺔ إسهعم منظاعت

املدني في المناﻴﺔ وإييعد البيئﺔ الداعاﺔ لهع

امليماﻊ املدني في المناﻴﺔ

تهدف هذه املبعدرة لﻠاسععدة قي تنقﻴح املؤشر الثعني من الطعر الﻌعم لﻠرقعبﺔ الخعص
بعلﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ من أتجل تﻌعون إناعئي ﻓﻌعل (( )GPEDCبحسب الحعتجﺔ)؛ وحصر نمعئج
الجولﺔ الثعلثﺔ لﻌاﻠﻴعت الرقعبﺔ املخمصﺔ بعملؤشر الثعني من إطعر الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ من
أتجل تﻌعون إناعئي ﻓﻌعل لﻠرقعبﺔ؛ بعلضعﻓﺔ لمطوير مبعدئ توتجيهﻴﺔ لييعد بيئﺔ داعاﺔ
لﻌال منظاعت امليامﻊ املدني وﻓﻌعلﻴﺔ إسهعمهع في تحقﻴق المناﻴﺔ؛ ورﻓﻊ الوعي وتطوير
القد ات لدعم إقعمﺔ حوار مﻊ أصحعب املصعلح املمﻌددين على املسموى ُ
القطري حول
ر
املؤشر الثعني ومبعدئ ﻓﻌعلﻴﺔ المناﻴﺔ بﺸكل أعم وأشال.

نقل ونﺸر البﻴعنعت ()DataShift

المحعلف الﻌعلمي من أتجل مﺸعرﻛﺔ املواطنين
()CIVICUS

تسهم مبعدرة نقل ونﺸر البﻴعنعت ( )DataShiftفي مسععدة امليماﻊ املدني في إنمعج
ً
البﻴعنعت وتحﻠﻴﻠهع ،خعصﺔ البﻴعنعت بعلخعصﺔ املواطنين ،لدﻓﻊ تحقﻴق المناﻴﺔ املسمدامﺔ.
وذلك من خالل بنعء القدرات ،وحاالت الماكين وتحسين رقعبﺔ الحكومﺔ ،وهو مع ينمج
عنه تنفﻴذ مسعءلﺔ وسﻴعسعت وخدمعت أﻓضل.

الفكرة ُ
الﻌظمى :املسعءلﺔ والحوﻛاﺔ
ً
بقﻴعدة الﺸبعب واستنعدا لﻠبﻴعنعت

منظاﺔ تناﻴﺔ ال تكل ()Restless Development

هي شراﻛﺔ تهدف لعداد الﺸبعب وتزويدهم بعملﻌعرف واملهعرات لماكﻴنهم من إسمخدام
البﻴعنعت لحﺸد املواطنين على الﻌال ّ
الفﻌعل ومسعءلﺔ حكومعتهم.

تأسيس شراكات شاملة – قطا األعاال
خطﺔ الﺸراﻛﺔ مﻊ قطع األعاعل:

مبعدرة إقعمﺔ الﺸراكعت ()The Partnering Initiative

إطالق طعقعت األعاعل لصعلح أهداف

سمﻌال خطﺔ الﺸراﻛﺔ مﻊ قطع األعاعل مﻊ الحكومعت ،والجهعت املعنحﺔ ،واملنظاعت غير
الحكومﻴﺔ الدولﻴﺔ والﺸراكعت الﻌعملﻴﺔ لدعم تأسيس شراكعت تجديدة وﻛذلك تطوير
ُ
الﺸراكعت القعئاﺔ ،لمحفيز إييعد منصعت أو ّ
مياﻌعت قطريﺔ ياكنهع إشراك قطع

المناﻴﺔ املسمدامﺔ

األعاعل ﻛﺸريك في تحقﻴق أهداف المناﻴﺔ املسمدامﺔ .بعلضعﻓﺔ إلى تطوير "أكعدياﻴﺔ

املبعدئ الموتجيهﻴﺔ لﻠاﺸعرﻛﺔ النسعنﻴﺔ
ّ
الفﻌعلﺔ

شبكﺔ املؤسسعت الﻌعمﻠﺔ من أتجل المناﻴﺔ
( ،)netFWDمرﻛز املؤسسﺔ األوروبﻴﺔ ،مؤسسﺔ سمعرز
( ،)Stars Foundationبرنعمج األمم املمحدة الناعئي

الﺸراﻛﺔ"  ،وهي مبعدرة رئيسﻴﺔ تجديدة لمناﻴﺔ املهعرات والقدرات املمخصصﺔ التي ييب
على كعﻓﺔ القطعععت اﻛتسعبهع لمماكن من المﻌعون بفﻌعلﻴﺔ مﻊ كعﻓﺔ القطعععت األخرى.
ّ
الطوعﻴﺔ
تأسست هذه الﺸراﻛﺔ ععم  2014لالتفعق على مياوعﺔ من املبعدئ الموتجيهﻴﺔ
ُ
غير اللزامﻴﺔ لﻠاﺸعرﻛﺔ النسعنﻴﺔ ّ
الفﻌعلﺔ وتطبﻴقهع من خالل محعوالت تيريبﻴﺔ قطريﺔ في
ً
كل من الهند واملكسﻴك ومﻴعناعر وﻛﻴنﻴع .وملواصﻠﺔ الﻌال قدمع ،سمواصل تﻠك املبعدرة

) ،(UNDPشبكﺔ برنعمج األغذيﺔ الﻌعلمي والنظعم

أنﺸطتهع من خالل تنظﻴم سﻠسﻠﺔ من التجماعععت التروييﻴﺔ لﻠمﻌريف بهع خالل 2017

الﻌعلمي لﻠاﻌﻠومعت ( ،)WINGSالدعم من مؤسسﺔ

وإطالق املوتجﺔ الثعنﻴﺔ من املحعوالت الميريبﻴﺔ في ععمي  2017و.2018

روﻛفﻠر ()Rockefeller Foundation
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الوصف

تحعلف "مع هو أﻓضل من النقد"

تحعلف "مع هو أﻓضل من النقد"

يﻌد تحعلف "مع هو أﻓضل من النقد" ( )Better Than Cashعبعرة عن شراﻛﺔ تحت

()Better than Cash Alliance

()Better than Cash Alliance

اسمضعﻓﺔ األمم املمحدة تضم الحكومعت وقطع األعاعل واملنظاعت الدولﻴﺔ التي تسﺔ
لمعجﻴل االنمقعل من املدﻓوععت النقديﺔ إلى املدﻓوععت الرقاﻴﺔ من أتجل خفض الفقر،
وحﺸد املوارد املحﻠﻴﺔ ،وزيعدة الﺸفعﻓﻴﺔ ودﻓﻊ الناو الﺸعمل.

تأسيس شراكات شاملة – التعاون ما بين دول الجنوب
تﻌزيز المﻌعون الثالثي ّ
املكسﻴك
الفﻌعل

تسعى هذه الﺸراﻛﺔ إلى تﺸكﻴل ﻓريق ععمل مﻌني بعلمﻌعون الثالثي بقععدة شعمﻠﺔ ومنفمح
النتسعب كعﻓﺔ أصحعب املصعلح الراغبين .سﻴﻌال أعضعء الفريق الﻌعمل بﺸكل تجاععي
على تحديد المدابير واملﻌعيير الواقﻌﻴﺔ املطﻠوبﺔ ،بإسمخدام املبعدرة األيبيريﺔ-األمريكﻴﺔ
واملبعدرات الوطنﻴﺔ والقﻠﻴاﻴﺔ األخرى ،لمﻌزيز أسﻠوب وشكل المﻌعون الثالثي على املسموى

شبكﺔ سﻴعسﺔ المﻌعون الدولي

 ،Articulação SULالﺸبكﺔ الصينﻴﺔ ألبحعث المناﻴﺔ

املسمقبلي

الدولﻴﺔ ،األبحعث القعئاﺔ على املﺸعرﻛﺔ في آسﻴع ومﻌهد
الدراسعت الناعئﻴﺔ

السﻴعس ي وزيعدة ﻓﻌعلﻴمه التﺸغﻴﻠﻴﺔ.
ّ
تهدف لاللتزام بعملﺸعرﻛﺔ في نﺸر املﻌعرف والمﻌﻠم املمبعدل القعئم على األبحعث ،والمفععل
مﻊ الحكومعت واألطراف الفععﻠﺔ من غير الدول لﻠاسعهاﺔ في وضﻊ نظعم لﻠاﻌعرف املمعحﺔ
ونﺸرهع ،واملﺸعرﻛﺔ في إنﺸعء مﻌعرف تجديدة حول البمكعرات المناويﺔ من دول مياوعﺔ
( BRICSالبرازيل ،روسﻴع ،الهند ،الصين ،تجنوب أﻓريقﻴع) والدول مموسطﺔ الدخل األخرى
التي تمامﻊ بمأثير متزايد.

تأسيس شراكات شاملة – الشراكات مع أصحاب املصالح املتعددين
تﻌزيز الﺸراكعت ّ
مﻌهد القﻴعدة الجاععﻴﺔ
الفﻌعلﺔ ()PEP
()Collective Leadership Institute؛
تجاﻌﻴﺔ وسطعء الﺸراﻛﺔ
)(Partnership Brokers Association؛ الﺸراكعت على
ارض الواقﻊ

يمطﻠب تحقﻴق أهداف المناﻴﺔ املسمدامﺔ اتبع منهجﻴعت تﻌعونﻴﺔ لمولﻴد األﻓكعر
واملاعرسعت الجديدة .وياكن أن يواتجه تكوين هذه الﺸراكعت بﻌض الصﻌوبعت .لذا تهدف
ّ
مبعدرة تﻌزيز الﺸراكعت ّ
الفﻌعلﺔ ( )PEPإلى إييعد منصﺔ عاﻠﺔ حﻴويﺔ تتﻴح الفرص لﻠمﻌﻠم
من خبرات بﻌضنع البﻌض أو للحصول على الدعم عند انحراف سير الﻌال عن الخطط
ً
املوضوعﺔ .قعمت مبعدرة تﻌزيز الﺸراكعت ّ
الفﻌعلﺔ ( )PEPتطوير مرﻓقع ممعح على النترنت

)(Partnerships in Practice؛

يوتجد به موارد ميعنﻴﺔ ،وأسئﻠﺔ إرشعديﺔ ومؤشرات لألداء لﻓعدة املﺸعرﻛين الجدد في

مرﻛز موارد الﺸراكعت

الﺸراكعت والراغبين في تحسين تجهودهم في الﺸراكعت ،على املوقﻊ اللكتروني:

)(Partnerships Resource Centre؛

www.effectivepartnering.org

مبعدرة إقعمﺔ الﺸراكعت
الحوار امليماعي بﺸأن المناﻴﺔ
Social Dialogue in Development

)(The Partnering Initiative؛
شبكﺔ النقعبعت ُ
الﻌاعلﻴﺔ املﻌنﻴﺔ بعلمﻌعون الناعئي
ّ
الفﻌعل
Trade Union Development Co-operation
Network

تهدف مبعدرة الحوار امليماعي بﺸأن المناﻴﺔ إلى تﻌزيز املنعﻓﻊ وإسمخدام الحوار امليماعي
ً
ﻛأداة لﻠاسعهاﺔ في تحقﻴق أهداف المناﻴﺔ املسمدامﺔ ،استنعدا ملبعدئ والتزامعت الﺸراﻛﺔ
الﻌعملﻴﺔ .وسيمم من خاللهع إتجراء أبحعث ّ
مﻌﻴنﺔ وإنمعج تقرير سنوي حول مواضﻴﻊ تمﻌﻠق
بعلحوار امليماعي بﺸأن المناﻴﺔ .سيمم منعقﺸﺔ تﻠك الواضﻴﻊ في إتجماعععت محددة تﻌقد
مرة واحدة على األقل في كل ععم.

ً
مﻌع من أتجل  :2030شراﻛﺔ من أتجل

مبعدرة كل امرأة ،كل طفل

يمﻌعون كل من مبعدرة كل امرأة ،كل طفل؛ والﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ من أتجل المﻌﻠﻴم؛ والصرف

تحقﻴق مسمقبل مسمدام للجاﻴﻊ

Every Woman Every Child initiative؛

الصحي واملﻴعه للجاﻴﻊ؛ وتﻌزيز المغذيﺔ ()SUN؛ وتحدي القضعء على الجو لمحفيز إحداث
ً
تغيرات ّ
تحولﻴﺔ في أسعلﻴب عال أصحعب املصعلح املمﻌددين مﻌع – عبر مخمﻠف

)Global Partnership for Education (GPE؛

امليماﻌعت والقطعععت – لماكﻴنهم من الوﻓعء بإلتزامعتهم .ويﻠتزم هؤالء الﺸركعء
ً
ّ
الفﻌعلﺔ املستندة
األسعسﻴون باواصﻠﺔ الﻌال مﻌع لتسهﻴل تأسيس ثقعﻓﺔ الﺸراكعت
لﻠابعدئ ،باع يدعم تنفﻴذ أهداف المناﻴﺔ املسمدامﺔ على املسموى ُ
القطري ،واسمخالص

تﻌزيز المغذيﺔ ()SUN

الدروس املسمفعدة وإشراك أصحعب املصعلح في مخمﻠف القطعععت وامليماﻌعت لحداث

) Scaling Up Nutrition (SUN؛

المأثير املطﻠوب.

الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ من أتجل المﻌﻠﻴم
الصرف الصحي واملﻴعه للجاﻴﻊ
Sanitation and Water for All؛

تحدي القضعء على الجو
Zero Hunger Challenge
تنفيذ تعاون إناائي يتسم بالشفافية واملسؤولية
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الجهود الضعﻓﻴﺔ املبذولﺔ لدعم املبعدرة املبعدرة الدولﻴﺔ لﺸفعﻓﻴﺔ املسععدات ()IATI
الدولﻴﺔ لﺸفعﻓﻴﺔ املسععدات ()IATI

الوصف
تأسست هذه املبعدرة ععم  2014لسرا الجهود الهعدﻓﺔ لزيعدة الﺸفعﻓﻴﺔ في المﻌعون
ً
الناعئي وتاويل المناﻴﺔ .ولﻠاض ي قدمع ،سترﻛز املبعدرة على تيسير إسمخدام البﻴعنعت،
ً
ُ
كل من املوارد
وخعصﺔ على املسموى القطري ،وتحسين تجودة البﻴعنعت على مسموى ٍ
والنمعئج.

البرنعمج املﺸترك لدارة ّ
المنو والحد

املفوضﻴﺔ األوروبﻴﺔ ،أملعنﻴع وأوغندا

من االنقسعم

تدعم هذه املبعدرة مﻠكﻴﺔ وقﻴعدة الدول النعمﻴﺔ ،من خالل تﻌزيز التسعق والمواؤم مﻊ
األولويعت الوطنﻴﺔ من خالل عاﻠﻴعت وضﻊ البرامج املﺸترﻛﺔ .ﻛاع تهدف إلى تحسين إدارة
المﻌعون الناعئي بعلمواﻓق مﻊ خطﺔ  ،2030من خالل تطوير وتنفﻴذ إستراتﻴيﻴعت مبمكرة
ّ
وﻓﻌعلﺔ مترابطﺔ للحد من االنقسعمعت وانتﺸعر املبعدرات المناويﺔ وتﻌزيز تكعمل وترابط
المﻌعون الناعئي.

بﻴعن قرار مؤسسعت تاويل المناﻴﺔ
الﻌربﻴﺔ املحﻠﻴﺔ والقﻠﻴاﻴﺔ والبنك
السالمي لﻠمناﻴﺔ وصندوق األوبك

مؤسسعت تاويل المناﻴﺔ الﻌربﻴﺔ املحﻠﻴﺔ والقﻠﻴاﻴﺔ،
والبنك السالمي لﻠمناﻴﺔ ،وصندوق األوبك لﻠمناﻴﺔ
الدولﻴﺔ

لﻠمناﻴﺔ الدولﻴﺔ

من خالل هذه املبعدرة ،التزمت مؤسسعت مياوعﺔ المنسﻴق الﻌربﻴﺔ في ععم  2014باع
يلي )1( :مواصﻠﺔ تصﻌﻴد ودعم المﻌعون مﻊ الدول النعمﻴﺔ ،باع يﻌكس مبعدئ ﻓﻌعلﻴﺔ
المناﻴﺔ ومﻠكﻴﺔ الدولﺔ؛ ( )2دعم الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ لﻠمﻌعون الناعئي ّ
الفﻌعل؛ ( )3تﻌاﻴق
ً
عاﻠﻴعت الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ لﻠمﻌعون الناعئي ّ
الفﻌعل .ولﻠاض ي قدمع ،تؤﻛدد هذه املؤسسعت
على التزامهع بعلمعلي :االلتزام بمﻌعون راسخ مﻊ دولهم الﺸريكﺔ ،والمأﻛﻴد على ﻓﻌعلﻴﺔ المناﻴﺔ
ودعم أهداف المناﻴﺔ املسمدامﺔ املمواﻓقﺔ مﻊ املمغيرات الوطنﻴﺔ لكل دولﺔ منهع؛ وممعبﻌﺔ
نمعئج تقرير الرقعبﺔ الثعني ورسم خعرطﺔ الطريق مﻊ كل دولﺔ شريكﺔ لسد الفيوات التي
قد تمواتجد بين ماعرسعت مؤسسعت املياوعﺔ ومؤشرات الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ لﻠمﻌعون
الناعئي ّ
الفﻌعل؛ واملسعهاﺔ في تطوير المﻌعون مع بين دول الجنوب والمﻌعون الثالثي.

ضاان التساق ما بين تاويل األنشطة املتعلقة ّ
بتغير املناخ واملساعدات الناائية الرساية
شراﻛﺔ من أتجل تاويل األنﺸطﺔ
املمﻌﻠقﺔ ّ
بمغير املنعخ وتحقﻴق المناﻴﺔ

منظاﺔ المﻌعون االقمصعدي والمناﻴﺔ ) ،(OECDبرنعمج

تهدف الﺸراﻛﺔ إلى اتبع اتسعق وتﻌعون أﻛبر بين اللتزامعت املمﻌﻠقﺔ ّ
بمغير املنعخ وسﻴعسعت
المناﻴﺔ .وهدﻓهع دعم منعصرة السﻴعسعت املمﻌﻠقﺔ ّ
بمغير املنعخ والمناﻴﺔ ،ومﺸعرﻛﺔ املﻌعرف

امليماﻊ املدني لفﻌعلﻴﺔ المناﻴﺔ )(CPDE

والموﻓﻴق بين الخبرات والحﻠول باع يﻠبي احمﻴعتجعت الدول .وتهدف أنﺸطتهع في النهعيﺔ إلى
تحسين قدرات الﺸركعء على )1( :حﺸد املزيد من الماويالت املوتجهﺔ ألنﺸطﺔ ّ
تغير املنعخ

األمم املمحدة الناعئي ) ، (UNDPشراﻛﺔ منظاعت

(محﻠﻴﺔ ،دولﻴﺔ ،من القطع الﻌعم والخعص)؛ ( )2إدارة تاويالت أنﺸطﺔ ّ
تغير املنعخ بصورة
أﻛثر ﻛفعءة وﻓﻌعلﻴﺔ وشفعﻓﻴﺔ؛ ( )3استهداف أنﺸطﺔ السميعبﺔ ّ
لمغير املنعخ ووضﻌهع في
ً
ً
أولويﺔ ممقدمﺔ في الدول األﻛثر ضﻌفع وتﻌرضع لﻠاﺸكﻠﺔ.
التركيز على النتائج وتعزيز املساءلة املتبادلة
النمعئج واملسعءلﺔ املمبعدلﺔ

بنغالديش وسويسرا

هي مبعدرة لدعم مﺸعرﻛﺔ املﻌعرف املمﻌﻠقﺔ بعألطر الﻌعمﺔ ُ
القطريﺔ لﻠنمعئج واملسعءلﺔ
املمبعدلﺔ على املسموى القﻠﻴمي ُ
والقطري.
وﻛذلك لدعم مﺸعرﻛﺔ املﻌعرف واقتراح وسعئل لمحسين األطر الﻌعمﺔ ُ
القطريﺔ لﻠنمعئج

وتﻌزيز املسعءلﺔ املمبعدلﺔ على املسموى القﻠﻴمي ُ
والقطري .من ععم  2014وحتى ،2016
أطﻠقت مبعدرات الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ برنعمج تيريبي لمقديم استﺸعرات لﻠسﻴعسعت حول
ً
إسمخدام األطر الﻌعمﺔ ُ
القطريﺔ لﻠنمعئج وتاويالتهع ،استنعدا إلى خبرات أﻛثر من  20دولﺔ في
أﻓريقﻴع وآسﻴع وأمريكع الالتﻴنﻴﺔ .سيسمار هذا البرنعمج في  2017وتوسﻴﻊ نطعقه ليﺸال
موضو املسعءلﺔ املمبعدلﺔ على املسموى ُ
القطري والقﻠﻴمي والﻌعلمي.

حشد تدفقات مالية بخالف املساعدات الناائية الرساية
الدعم النﺸط ملبعدرة "مفتﺸو ضرائب

ﻓرقﺔ الﻌال املﻌنﻴﺔ بعلضرائب والمناﻴﺔ المعبﻌﺔ ملنظاﺔ
المﻌعون االقمصعدي والمناﻴﺔ )(OECD

المصديق على مبعدئ املﺸعرﻛﺔ الدولﻴﺔ
لدعم الدول النعمﻴﺔ في األمور املمﻌﻠقﺔ

ﻓرقﺔ الﻌال املﻌنﻴﺔ بعلضرائب والمناﻴﺔ المعبﻌﺔ ملنظاﺔ
المﻌعون االقمصعدي والمناﻴﺔ )(OECD

بال حدود"

أنﺸئت هذه املبعدرة ععم  2014لموﻓير مدققي ضرائب خبراء لبنعء قدرات تدقﻴقﻴﺔ في
ً
الدول النعمﻴﺔ .ولﻠاض ي قدمع ،سيزيد نﺸر الخبراء (ونستهدف نﺸر  100خبير بحﻠول
 ،)2020وتوسﻴﻊ نطعق الﻌال لدعم المﻌعون مع بين دول الجنوب وزيعدة مياو الخبراء.

بعلﻌعئدات

أنﺸئت ععم  ،2014وترﻛز هذه املبعدرة على اتبع مبعدئ تﺸعى لضاعن نيعح الصالح
الضريبي ،من خالل تخصﻴص البرامج باع يتنعسب مﻊ الطروف االقمصعديﺔ والهﻴكﻠﻴﺔ
والثقعﻓﻴﺔ والسﻴعسﻴﺔ في الدولﺔ التي ييري ﻓيهع الصالح .وبﻌد التجماع الثعني رﻓﻴﻊ
املسموى ،سمنمقل تحرك هذه املبعدرة إلى مرحﻠﺔ تجديدة سيمم خاللهع تطوير املزيد من
الرشعد والموتجﻴه حول أﻓضل املاعرسعت املمبﻌﺔ لمطبﻴق املبعدئ ،وتشجﻴﻊ الدول
ّ
الطوعﻴﺔ على براميهع لحﺸد املوارد املحﻠﻴﺔ.
لﻠاﺸعرﻛﺔ في املراتجﻌعت
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الوصف

تﻌزيز القدرة على مقعرنﺔ املؤشرات

منظاﺔ المﻌعون االقمصعدي والمناﻴﺔ )(OECD

تدعم هذه املبعدرة إنﺸعء إحصعئﻴعت قعبﻠﺔ لﻠاقعرنﺔ لﻠﻌعئدات في الدول النعمﻴﺔ املهماﺔ.

الحصعئﻴﺔ الضريبﻴﺔ

واملنظاعت القﻠﻴاﻴﺔ

وعلى مدى الﻌعمين القعدمين ،ستسعى املبعدرة لموسﻴﻊ تغطﻴﺔ املنﺸورات القﻠﻴاﻴﺔ
الثالثﺔ :إحصعءات اليرادات في أﻓريقﻴع ،إحصعءات اليرادات في دول آسﻴع ،إحصعءات

أداة المقﻴﻴم التشخﻴص ي للدارة

صندوق النقد الدولي (،)IMF

والتسعق وتفصﻴل مياوععت البﻴعنعت .ﻛاع سمﻌال املبعدرة على تحسين نﺸر وإتعحﺔ
ً
املنﺸورات والبﻴعنعت والنمعئج ،وخصوصع عبر أدوات سهﻠﺔ السمخدام تمعح على النترنت.
ً
ً
أداة تقﻴﻴم تﻌمبر باثعبﺔ إطعرا ععمع لمقﻴﻴم مواطن القوة ونقعط الضﻌف في الدارة

الضريبﻴﺔ ()TADAT

اللجنﺔ الموتجيهﻴﺔ ألداة المقﻴﻴم التشخﻴص ي للدارة

الضريبﻴﺔ لﻠدولﺔ.

اليرادات في أمريكع الالتﻴنﻴﺔ والكعريبي (Revenue ،Revenue Statistics in Africa
Revenue Statistics in Latin America and the ،Statistics in Asian Countries
 )Caribbeanبعلمﻌعون مﻊ الﺸركعء املحﻠﻴين واملفوضﻴﺔ األوروبﻴﺔ مﻊ الحفعظ على الجودة

الضريبﻴﺔ
)(TADAT Steering Committee
بلجﻴكع
تعزيز التناية في حاالت الصراعات والهشاشة
هو اتفعق بين الدول الهﺸﺔ واملمأثرة بعلصراععت ،وشركعء المناﻴﺔ ،وامليماﻊ املدني
ً
لمحسين سﻴعسﺔ وماعرسعت المناﻴﺔ املمبﻌﺔ حعلﻴع في الدول الهﺸﺔ واملمأثرة بعلصراععت.

الخطﺔ الجديدة لالنخراط في مسععدة
الدول الهﺸﺔ

الحوار الدولي لبنعء السالم وبنعء الدول

ﻓريق الﻌال املﻌني بابعدئ املاعرسعت

مؤسسﺔ الماويل الدولﻴﺔ

تهدف هذه املبعدرة إلى تطوير أداة للسمخدام في الدول املمأثرة بعلصراععت لسرا تطوير

السﻠﻴاﺔ لمطوير سﻠسﻠﺔ القﻴاﺔ في
الدول الهﺸﺔ واملمأثرة بعلصراععت

)، (International Finance Corporation IFC

سالسل القﻴاﺔ وإدمعج املؤسسعت الصغيرة واملموسطﺔ املحﻠﻴﺔ في عاﻠﻴﺔ المناﻴﺔ.

مﻌهد كﻠﻴيﻴنديل (،Spark ،)Institute Clingendael

ستمضان هذه الجهود تطوير وتيريب وتقﻴﻴم وتنقﻴح ونﺸر األدوات الﻌاﻠﻴﺔ لﻠااعرسين،

شرﻛﺔ شل ()Shell

مﻊ الترﻛيز على االستثاعرات في القطع الزراعي والصنعععت االسمخالصﻴﺔ في البيئعت
الهﺸﺔ واملمأثرة بعلصراععت.

تشجيع إستخدام الوسائل متعددة األبعاد لقياس التقدم املحقق في التناية
الوسعئل ممﻌددة األبﻌعد لﻠقضعء على
الفقر من أتجل تحقﻴق تﻌعون إناعئي
دولي ّ
ﻓﻌعل يضان عدم تيعهل أي

املكسﻴك

تسعى هذه املبعدرة لمحقﻴق مع يلي )1 ( :تحسين ﻓﻌعلﻴﺔ المﻌعون الناعئي الدولي من خالل
اتبع مقعييس ممﻌددة األبﻌعد؛ ( ) 2املسعهاﺔ في ممعبﻌﺔ تنفﻴذ املبعدئ األسعسﻴﺔ لخطﺔ
 2030والرقعبﺔ عﻠيهع ،املماثﻠﺔ في عدم تيعهل أي طرف يمخﻠف عن مسيرة المناﻴﺔ والتي
ّ
صدقت عﻠيهع الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ لﻠمﻌعون الناعئي ّ
الفﻌعل؛ ( )3تشجﻴﻊ مﺸعرﻛﺔ املﻌعرف

طرف يمخﻠف عن مسيرة المناﻴﺔ

ﻓﻴاع يمﻌﻠق بعملنعهج واألسعلﻴب ممﻌددة األبﻌعد.
ُ
تصعيد الجهود على املستوى القلياي والقطريإ
أغريكورد ()Agricord

،Asiadhrra ،AHA ،Agriterra ،Acodea ،AFDI

هي مبعدرة تهدف لمنفﻴذ مﺸعريﻊ بنعء قدرات املنظاعت الﻌعمﻠﺔ بايعل الزراعﺔ في الدول

،Trias ،WeEffect ،Fert ،FFD ،CSA ،ASPRODEB

النعمﻴﺔ.

UPA-DI
الطعر الﻌعم لﻠمكعمل القﻠﻴمي املﻌني

هﻴئﺔ الحكومﻴﺔ الدولﻴﺔ املﻌنﻴﺔ بعلمناﻴﺔ ( )IGADمﻊ

بفﻌعلﻴﺔ المناﻴﺔ

مﻌهد تجﻴبوتي لﻠدراسعت الدبﻠومعسﻴﺔ واالستراتﻴيﻴﺔ
وتجعمﻌﺔ موريﺸﻴوس املفموحﺔ

هو منمدى لﻠتسهﻴل؛ وتأسيس الﺸراكعت؛ وتوﻓير الرشعد؛ وبنعء القدرات القﻠﻴاﻴﺔ؛
واملهعرات الدبﻠومعسﻴﺔ القﻠﻴاﻴﺔ.

تعزيز ملكية الدول النامية ألولويات التناية
محفل املؤسسعت الفﻌعلﺔ

محفل املؤسسعت الفﻌعلﺔ
Platform Institutions Effective

ُ
تﻌد مبعدرة الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ هذه عبعرة عن تحعلف لدعم إقعمﺔ حوار سﻴعسعي قطري
ّ
يستند إلى الدالئل ،ومﺸعرﻛﺔ املﻌعرف والمﻌﻠم من األقران حول الصالحعت الهﻴكﻠﻴﺔ
لﻠقطع الﻌعم وأسعلﻴب إدارته.
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دور الحكومعت املحﻠﻴﺔ والقﻠﻴاﻴﺔ في
المناﻴﺔ ّ
الفﻌعلﺔ

منظاﺔ املدن والحكومعت املحﻠﻴﺔ املمحدة ()UCLG؛

الوصف
ّ
تهدف هذه املبعدرة لمﻌزيز املﺸعرﻛﺔ النﺸطﺔ والفﻌعلﺔ للحكومعت املحﻠﻴﺔ والقﻠﻴاﻴﺔ في

منظاﺔ املدن والحكومعت املحﻠﻴﺔ املمحدة بأﻓريقﻴع

تحديد وتنفﻴذ وتحقﻴق أهداف المناﻴﺔ املسمدامﺔ على املسمويعت الوطنﻴﺔ واملحﻠﻴﺔ ،من

()UCLGAfrica؛
ي
البرنعمج المناو مليﻠس البﻠديعت واملنعطق األوروبﻴﺔ

خالل تشجﻴﻊ مﺸعرﻛﺔ أصحعب املصعلح املمﻌددين ،واتبع املنعهج ممﻌددة املسمويعت

)(CEMRPLATFORMA؛
محفل الحكم املحلي لﻠكانولث (Commonwealth

لنﺸعء وتﻌزيز اتبع منهعج إقﻠﻴمي لمحقﻴق المناﻴﺔ املحﻠﻴﺔ ،بععمبعره ذلك وسﻴﻠﺔ
لﻠاسعهاﺔ في الﺸراﻛﺔ الﻌعملﻴﺔ وتحقﻴق خطﺔ المناﻴﺔ ّ
الفﻌعلﺔ (من خالل الﻌال على
تحقﻴق الهدﻓين  16و  17من أهداف المناﻴﺔ املسمدامﺔ ،إلى تجعنب أهداف أخرى).

)Local Government Forum؛
الرابطﺔ الدولﻴﺔ ُ
لﻠﻌاد الفرانكوﻓونﻴﺔ ( International
)Association of Francophone Mayors؛
املفوضﻴﺔ األوروبﻴﺔ
European Commission؛
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