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إاملوتجـــــــــــــــز
 

ره أحد عمبعإلتزامنع بمحقيق تععوٍن إناعئي فّععل، بإ، شراكة الععملية للمععون الناعئي الفّععلالثعني رفيع املسموى لل تجماع ال نعلن نحن، املشعركين في  .1

-1نوفابر إلى -28في مدينة نيروبي، بكينيع، في الفترة من  إتجماعنع وسعئل تحقيق أهداف المناية املسمدامة، التي تتسم بعلشاولية والترابط فياع بينهع.

  قعة على كل طرف.من خاللهع وحدة الهدف، والترابط املشترك واملسؤوليعت الواحققنع التي  لععدة المأكيد على روح الشراكة 2016ديسابر 

حترام كعفة الشركعء ألهاية إدة إلى املستن   البمكعر تطبيق مبعدئ المضاين والثقة و  نحن نؤمن بأنه ياكن تحقيق المععون الناعئي الفّععل من خالل .2

  الُقطرية للنمعئج.الععمة الوطنية واألطر  ستراتيييعتال إسمخدام 

هع ستبدالتم إضرورة قد  العالقعت التي كعنت قعئاة في املعض ي مع بين األطراف املعنحة واململقية أنتعني  2030إن ساة الشاولية التي تتسم بهع خطة ععم  .3

عضهم البعض، تبع  املقعربعت والُنهج التي تضع كعفة أصحعب املصعلح واألطراف املعنية على قدم املسعواة، بععمبعرهم شركعء مترابطين ومعمادين على ببإ

ونسعى لمحقيق هذا  وتدعم الشراكة الععملية هذه املقعربة، وتسعى لمعظيم فععلية وتأثير كعفة أشكعل المععون الهعدف لمحقيق المناية. لمحقيق المناية.

  كوكب األرض والوصول لالزدهعر وتحقيق السالم.صعلح وللشعوب لاألمر من خالل الشراكة للماكن من تحقيق الرؤية الشعملة بموسيع قععدة الرفعهية 

البيئية وحقوق النسعن وتوفير فرص العال الالئق واملسعواة بين الجنسين والقضعء على  السمدامةالدولية املمفق عليهع بشأن  اللتزامعتتمفق رؤيتنع مع  .4

  كعفة أشكعل الماييز.

 فريدة لمطبيق املسعءلة املشتركة.يُ  .5
ً
العاليعت الُقطرية من خالل  إلتزامعتنعرقعبة على تنفيذ وسنواصل تطبيقه لل عد الطعر الععم للرقعبة الذي وضعنعه أداة

ستسهم هذه الرقعبة بشكل مبعشر في تيسير عاليعت املمعبعة واملراتجعة التي سييريهع منمدى األمم  ، أو التي يمم تنفيذهع بداخلهع.التي تنفذهع الدول ذاتهع

وسنعال على تطوير وتعزيز رقعبتنع من أتجل تعايق مبعدئ المعلم املمبعدل، واملنفعة  مة.املمحدة السيعس ي رفيع املسموى على تنفيذ أهداف المناية املسمدا

  املمبعدلة، واملسعءلة املمبعدلة.

، بشكل تجاععي وفردي، بعتخعذ التجراءات الععتجلة الالزمة، بعلموافق مع مبعدي بوسعن املطبق .6
ً
ة على كعفة وللماكن من تحقيق هذه الرؤية، سنقوم تجايعع

  دول النعمية ألولويعت المناية، والتركيز على النمعئج، والشراكعت الناعئية الشعملة، والشفعفية واملسعءلة.ال: ملكية وهي ءالشركع

ل ونحترم المنّو  الذي ياّيز شراكمنع ونعترف بعلسهعمعت املكّالة املقدمة من كعفة أصحعب املصعلح واألطراف املعنية. .7 يق وبعلرغم من عاومية تطب نمقبَّ

 إلتزامعتهلمنفيذ  يععملية، إال أن على كل شريك السععلى كعفة أعضعء الشراكة ال إلتزامعتنعمبعدئنع و 
ً
  .إخمصعصهلدائرة ، املحددة تبعع

( 2011وبوسعن ) (2008(، وأكرا )2005(، وبعريس )2003تفعق عليهع والعالن عنهع في رومع )السعبقة التي تم ال اللتزامعتنعيد المأكيد على اتبع  كعفة  .8

 اللتزامعتونلتزم بدعم وتشجيع تنفيذ هذه  (.2014، في مدينة ميكسيكو سيتي )شراكة الععملية للمععون الناعئي الفّععلاألول رفيع املسموى لل تجماع ال و 

  المناية. مسيرة عن يمخلف طرفأي  مع المعهد بعدم تيعهل

 ألولويعت المناية. حيث سنسعى ملع يلي: ةركة، سنعال على تعزيز ملكية الدولاملشت إلتزامعتنعولمعجيل إحراز المقدم في تحقيق  .9

 العال مع البرملعنعت لمحسين قدرتهع على بحث ودراسة كعفة أوتجه المععون الناعئي؛ وتاكين الحكومعت املحلية ملسععدتهع في تطبيق أهداف .أ

  لهع؛ السميعبةضعفة إلى دعم امليماععت لماكينهع من المفععل معهع و المناية املسمدامة باع يتنعسب مع بيئتهع الععمة املحلية، بعل 

، تتسم بعلشفعفية والشاولية والقعبلية للاسعءلة، وتشجيع توافق كعفة الشركعء وطنية للمناية إستراتيييعتالعال على تطوير ودعم تطبيق  .ب

  ، متى أمكن؛ستراتيييعتال مع هذه 

مع بين القعئاين على تحقيق المععون الناعئي، ودعم تضاين  التسعقلخعصة بعلدولة، وتحسين المنعغم و األنظاة الُقطرية اإسمخدام تعزيز و  .ج

  قطع  األعاعل املحلي وامليماع املدني في عاليعت الشراء والمداد.

  وللماكن من تعزيز التركيز على النمعئج، سنقوم باع يلي: .10

األطر الععمة للنمعئج التي تعكس إسمخدام ئج على املسموى الُقطري؛ والمدرج في زيعدة األطر الععمة للنمعإسمخدام زيعدة دعم وتطوير و  .أ

علنة لل مستهدفعت ومؤشرات أهداف المناية املسمدامة؛ وإتعحة البيعنع
ُ
  طال  الععم؛ت املمعلقة بعلنمعئج امل

 المفصيلية لموثيق المقدم املحقق.سمخالص البيعنعت إسمخدامهع، و إاة الحصعئية الوطنية وتطويرهع و زيعدة دعم األنظ .ب

 ولمعزيز الشراكعت الناعئية الشعملة، سنقوم باع يلي: .11
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األعاعل، زيعدة تجهودنع املبذولة لضاعن إييعد بيئة داعاة لكعفة الشركعء، باع في ذلك البرملعنعت، والحكومعت املحلية، وامليماع املدني، وقطع   .أ

 تحعدات الُعاعلية، ودعم منصعت وأطر المععون املطبقة على املسموى الُقطري؛بعلحقل النسعني والنقعبعت واال نالععمليو 

؛ ودعم إقعمة السمدامةلقطع  األعاعل، لدعم تطبيق ماعرسعت األعاعل التي تتسم بعلشاولية واملسؤولية و  املاكنةإييعد بيئعت للسيعسعت  .ب

  حوار بّنعء ومدروس وشراكة لمعزيز هذه املنهجيعت؛

 بععمبعره طرف مسمقل في العالية المناوية في حد ذاته، وضاعن فععلية نمعئج عاليعته  دعم امليماع .ج
ً
املدني لماكينه من القيعم بدوره كعمال

  بقدر المكعن؛

ة في الحقل النسعني من أتجل تعظيم مسعهاعتهم املوتجهة لمحقيق المناية املسمدامة، من خالل عدة وسعئل من بيناع إقعم الععملينالعال مع  .د

  في الحقل النسعني. الععملينشراكعت مع بين القطع  الععم و 

  للماكن من تعزيز مبعدئ الشفعفية واملسعءلة تيعه بعضنع البعض، سنعال على: .12

هذه إسمخدام تحسين عاليعت نشر البيعنعت املفموحة املمعلقة بعلمععون الناعئي، ودعم قدرة كعفة أصحعب املصعلح واألطراف املعنية على  .أ

 لبيعنعت؛ ا

تحديث المدابير الخعصة بعملسعءلة املمبعدلة على املسموى الُقطري، بحيث تمضان كعفة شركعء المناية املعنيين، بأسلوب يتسم بعلمضاين  .ب

 والشفعفية؛

  املوارد؛إسمخدام تحسين قدرة السلطعت املحلية والبرملعنعت على تزويد املواطنين باعلومعت، تتسم بعلشفعفية، حول  .ج

تبع  أنظاة إدارية، تتسم بعلشفعفية والقعبلية للاسعءلة، لدارة األموال الععمة والخعصة، وتحال املسؤولية إقطع  األعاعل ملسععدته في دعم  .د

  خعصمه. ية لسلسلة القيماالقمصعدلبيئية و ية واتجماععال لألثعر 

 ذ العالية المناوية، وعن المععون الناعئي على وتجه المحديد.نلتزم بعلحرص على عدم تيعهل أي طرف يمخلف عن مسيرة المناية في سيعق تنفي .13

  بععمبعرهم من املحركعت الدافعة للمععون الناعئي الفّععل. البمكعر تثار في العلوم والمكنولوتجيع و سنس .14

 ة لملبية األولويعت املعنية بعلمناية.سندعم الدول الهشة واملمأثرة بعلصراععت ونسععد في تاكينهع من الحصول على املوارد وإقعمة الشراكعت الالزم .15

 ملع قانع به في "الخطة الجديدة لالنخراط في مسععدة الدول الهشة"، سنعال على تعزيز املشعركة مع بين شركعء العال المناوي 
ً
والنسعني اسمكاعال

  ن البيئعت الهشة واملمأثرة بعلصراععت.سنعال على تعزيز المعلم من األقران فياع بيكاع  واألمني وفي بنعء السالم وتعزيز تجهودهم.

 مسمقلة في حد ذاتهع بعلضعفة لكونهع من القضعيع  املرأةنعترف بأن حقوق النسعء والفميعت، واملسعواة بين الجنسين وتاكين  .16
ً
والفميعت، تعمبر أهدافع

ل تعايق الشراكعت بين أصحعب ق تلك األهداف، من خالسنعال على إسرا  الجهود الرامية لمحقي املشتركة الضرورية لمحقيق المناية املسمدامة.

على تصايم ميزانيعت وخطط تراعي االعمبعرات الجنسعنية؛  اتاملوتجهة لمحقيق تلك املسععي؛ وتعزيز القدر  املواردخصيص تصعلح املمعددين وتتبع امل

 وزيعدة شراكة منظاعت املرأة في الشراكعت املقعمة بهدف المناية.

سنعجل العال على تحسين عاليعت توثيق أنشطة المععون الناعئي واملوارد املحلية املوتجهة للطفل، و  ستثاعر في تطوير الشبعب واألطفعل.بعل لتزامنع إنكرر  .17

 وتعزيز قدرة الشبعب على املشعركة في ماعرسة املسؤولية.

كاع إننع نشجع إقعمة تععون فّععل مع بين  عون الناعئي في حلهع.نعترف بعملشكالت النوعية التي تواتجههع الدول مموسطة الدخل، وسنضان مسعهاة المع .18

  دول الجنوب وفععلية المععون الثالثي.

 من روح الشراكة، سنعال على زيعدة تحسين وسعئلنع للعال املشترك، وأن نكون باثعبة الصوت املعبر عن كعفة أصحعب املصعلح واأل  .19
ً
طراف انطالقع

  ، سنقوم باع يلي:ولمحقيق هذه الغعية املعنية .

  توسيع نطعق شراكعتنع بحيث تشال كعفة األطراف املعنية وأصحعب املصعلح املهماة؛ .أ

  عدة وسعئل من بينهع الشراكعت الُقطرية الشعملة؛إسمخدام دعم المععون الفّععل على املسموى الُقطري، من خالل  .ب

  م االسمفعدة من الخبرات املكتسبة من مبعدرات الشراكة الععملية؛العالي لآلليعت وأطر العال القلياية، وتعظيسمخدام تحسين ال  .ج

م املّوتجه بنعًء على الطلب في مقدمة اهماعمعتنع، وذلك ب .د
ّ
عدة وسعئل من بينهع تجذب واسمقطعب إسمخدام تجعل مشعركة املععرف والمعل

  تجاعععت املاعرسين للموصل إلى حلول للاشكالت النوعية التي نواتجههع في العال؛
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ل واصلة تحديث ترتيبعت وتدابير الدارة والحوكاة، لضاعن قدرة كعفة الشركعء على المعبير عن احميعتجعتهم وآرائهم، وقدرتهم على توتجيه عام .ه

 الشراكة الععملية.
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 الفــــــرص والتحديــــــــــــات الجزء األول:

 ديباتجـــــــــــة

ين رفيعي املسموى للدول النعمية واملمقدمة؛ وكذلك رؤسعء الهيئعت واملؤسسعت المناوية واملعلية ثنعئية نحن، رؤسعء الدول والحكومعت؛ والوزراء واملاثل .20

عت الميعرية وممعددة األطراف؛ واملؤسسعت المناوية القلياية؛ والبرملعنيين؛ والحكومعت املحلية؛ وماثلي قطع  األعاعل؛ وامليماع املدني؛ والنقعب

في مدينة نيروبي، بكينيع، لبحث وحصر المقدم املحقق في تنفيذ مبعدئ والتزامعت المععون الناعئي الفّععل،  إتجماعنععني، بعلعال النس الععملينو 

 بفععلية للسرا  في تحقيق المناية املسمدامة، باع في ذلك تطبيق خطة 
ً
المناية ولصيعغة وتشكيل كيفية عال شركعء المناية الحعليين والجدد معع

  .2030لععم املسمدامة 

 للنيروب إتجماع يعد  .21
ً
لتزامعت املمعلقة بمحقيق المععون الناعئي الفّععل، والتي نعيد من موقعنع هذا المأكيد عليهع، ي رفيع املسموى هذا اسمكاعال

(، واملنمدى الرابع رفيع 2008)(، وخطة عال أكرا 2005(، وإعالن بعريس بشأن فععلية املسععدات )2003واملمضّانة في إعالن رومع املعني بعلمنسيق )

" )واملشعر إليهع في هذه الوثيقة بـ شراكة الععملية للمععون الناعئي الفّععل(، حيث تم تأسيس "ال2011املسموى املعني بفععلية املسععدات في بوسعن )

 (.2014بادينة ميكسيكو سيتي ) ي الفّععلشراكة الععملية للمععون الناعئاألول رفيع املسموى لل تجماع ال "الشراكة الععملية"(؛ وبيعن 

 من روح المضاين والمكعفل، وعقدنع نقعشعت مثارة وبّنعءة حول المقدم املحقق والمحديعت القعئاة أمعم المععون الناعئي الفعّ  إتجماعنع .22
ً
عل، انطالقع

مع بين دول الشاعل والجنوب، والمععون مع بين دول  إذ الحظنع أهاية كل من المععون  .2030ومدى مسعهاة الشراكة الععملية في تحقيق خطة ععم 

ي للشبعب؛ وعدم االقمصعدتاكين املرأة والفميعت؛ والماكين الجنوب، والمععون الثالثي؛ وقطع  األعاعل؛ ودور امليماع املدني؛ واملسعواة بين الجنسين و 

 سمفعدة منهع.اكعت وال الطعقعت الكعمنة في الشر تيعهل أي طرف يتمخلف عن مسيرة المناية؛ وتحرير 

باع في ذلك انخفعض معدالت الفقر املدقع والجو  واألمراض؛ وانخفعض  نعترف بعلمقدم الكبير الذي تم تحقيقه في تنفيذ األهداف الناعئية لأللفية. .23

حقق وتفعوت نسبه في داخل الدول كاع نلحظ بطء المقدم امل حجم المفعوت في نسب المحعق الجنسين بارحلة المعليم األسعس ي واملشعركة السيعسية.

، والدول النعمية غير الدول وبعلرغم من اسمارار ارتفع  معدالت الفقر وعدم املسعواة، خعصة في أفريقيع، و  ذاتهع، وفياع بين بعضهع البعض.
ً
األقل ناوا

ة إلى المحديعت الخطيرة التي تواتجههع العديد من الدول السعحلية، والدول الجزرية الصغيرة النعمية، والدول املمأثرة بعلصراععت والهشعشة، بعلضعف

.
ً
  مموسطة الدخل، إال أننع نؤمن بأن المععون الناعئي الفّععل ياثل مصلحة مشتركة لنع تجايعع

ية االقمصعدالهزات إن املشكالت املماثلة في المعرض ملخعطر اآلثعر السلبية الجسياة النعتية عن تغّير املنعخ وعدم القدرة على المكّيف معهع؛ و  .24

؛ وتزايد أعداد الشبعب؛ واسمارار عدم البمكعرية الععملية؛ وتقلص مسعحة العال املدني؛ والفيوة الرقاية والعلاية والمكنولوتجية والفيوة في تجماععال و 

عص ذوي الععقة؛ والبطعلة؛ والبطعلة املسعواة بين الجنسين وانتشعر العنف والماييز ضد النسعء والفميعت؛ وكذلك المحديعت التي يواتجههع األشخ

نعدام األمعن املعدي؛ إديعت املمعلقة بعلهجرة؛ والعنف و املقّنعة؛ وهشعشة وسعئل كسب املعيشة وعدم قدرتهع على الصاود في مواتجهة األزمعت؛ والمح

 من واقعنع املشترك وييب مععلجتهع من خالل الشراكعت.
ً
  وتهديد السيعحة تعمبر تجايعهع تجزءا

؛ ودعم سيعدة القعنون لق بتبني العلم والمكنولوتجيع والبمكعرفي الوقت نفسه، نعترف بعلفرص التي أتيحت من خالل تطبيق السيعسعت املالئاة فياع يمعو .25

خالل تحسين املكعسب املاكن تحقيقهع من العوائد الدياوغرافية، من  إسمغاللى العدالة؛ ودفع تاكين املرأة؛ و وضاعن فرص الجايع في الحصول عل

  سيعسعت توظيف الشبعب، والمعليم، والصحة.

؛ وإطعر سنداي 2030لخطة ععم  –بدعم من كعفة شركعء المناية  –رفيع املسموى للشراكة الععملية بعد إقرار حكومعت الععلم  إتجماع كعن هذا أول  .26

ه الالحق حّيز المنفيذ؛ العالن السيعس ي بانعسبة الذكرى السنوية تفعق بعريس بشأن تغّير املنعخ ودخولإالكوارث؛ وخطة عال أديس أبعبع؛ و للحد من 

نحن  ُيعقد بعد مؤتار القاة الععلمي للعال النسعني. إتجماع كاع أنه أول  العشرين للاؤتار الععلمي الرابع املعني بعملرأة؛ والخطة الحضرية الجديدة.

ة في: ملكية الدول الشريكة لحق تحديد أولويعت المناية؛ والتركيز على النمعئج؛ والشراكعت املماثل –نؤمن بشدة بأن مبعدئ المععون الناعئي الفّععل 

الدولية املمفق عليهع املعنية بحقوق النسعن، وتوفير فرص العال الالئق،  إلتزامعتنعتموافق مع  –المناوية الشعملة؛ والشفعفية واملسعءلة املمبعدلة 

من وسعئل المنفيذ الجوهرية الالزمة لمحقيق خطة ععم  بعدئاملحيث تعمبر تلك  البيئية ومراععة حقوق ذوي الععقة. مةالسمداواملسعواة بين الجنسين، و 

2030.  

تدعو  2030إذ نالحظ أن خطة ععم  والتي باثعبة خطة عال طاوحة وتحّولية للقضعء على الفقر بكعفة أشكعله.  .2030اسموحينع اللهعم من خطة ععم  .27

 والدخول في شراكعت للعال على تحقيقهع.كعفة الدو 
ً
كاع أنهع تشجع كعفة الدول على القيعم بمعديالت  ل وأصحعب املصعلح واألطراف املعنية للمععون معع

  على أهدافهع وسيعسعتهع الوطنية واتخعذ تدابير هيكلية ومؤسسية.
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المناية" بععمبعره الفلسفة  مسيرة عن طرف يمخلف أي عدم تيعهل، بشأن "2030نعيد المأكيد، بوتجه خعص، على المعهد الوارد ضان خطة ععم  .28

 فّعع
ً
ف عن مسيرة المناية حتى يكون تععونع

ّ
.األسعسية الدافعة لعالنع؛ وندرك بأنه يموتجب على المععون الناعئي عدم تيعهل أي طرف يمخل

ً
عالوة على  ال

 عء الثقة ععمل مقصود ومعّبر عنه بوضوح، للماكن من تحقيق سعينع املشترك هذا.هذا، نقر بضرورة أن تكون السلوكيعت والمصرفعت املسعهاة في بن

  ونحن هنع، في نيروبي، ماثلي كعفة شركعء المناية، نمعهد بعلعال على تحقيق هذ الهدف.

عفة أصحعب املصعلح واألطراف املعنية تعني ضرورة أن تراعي العالقعت مع بين األطراف املعنحة واململقية ك 2030إن الشاولية التي تتسم بهع خطة ععم  .29

 ومنعصرة  بععمبعرهم على قدم املسعواة وأنهم شركعء مترابطين ومعمادين على بعضهم البعض لمحقيق المناية.
ً
 داعاة

ً
حيث كعنت الشراكة الععملية دومع

شريكة التي تقدم الدعم، وكذلك الدول الشريكة التي تقوم حن نقّدر الدول الشريكة التي تملقى الدعم، والدول النولمحقيق هذه الغعية، ف لهذا املنهج.

 من روح الشاولية وتطبيًقع لهع، نعترف كذ بمقديم الدعم وكذلك تلقيه.
ً
ك بوتجود مياوعة كبيرة وممنوعة من شركعء المناية الذين يسعهاون لوانطالقع

، في تحقيق المناية الفّععلة اس
ً
 بعلفعل، ورباع سيسعهاون مسمقبال

ً
 ملع ياملكونه من أصول وإمكعنيعت.حعليع

ً
  تنعدا

 لخطة المناية املسمدامة للععم  .30
ً
 ممااع

ً
ل وتسععد في2030نعترف بخطة عال أديس أبعبع بععمبعرهع تجزءا وصيعغة إطعر  تشكيل سيعق ، والتي تدعم وتكّا 

عون إناعئي فّععل وتأسيس شراكعت شعملة مع مخملف ونقر بأن الخطة الجديدة تمطلب تحقيق تع ومستهدفعتهع. 2030ععم  خطة تنفيذ لوسعئل ععم

 أصحعب املصعلح واألطراف املعنية املمعددة، من بين أمور أخرى.

، وبرنعمج عال فيينع للبلدان النعمية غير السعحلية، وإتجراءات العال املعّجل ل  .31
ً
لدول الجزرية نعترف ببرنعمج عال اسطنبول لصعلح البلدان األقل ناوا

 لـ "الخطة الجديدة لالنخراط في مسععدة الدول الهشة". مية )مسعر سعموا(.الصغيرة النع
ً
ونكرر التزامنع بمطبيق مبعدئ المععون الناعئي  وسنعال وفقع

منهم  سعس يالفّععل املمبعة بنعًء على إمكعنعت وطاوحعت كل طرف من األطراف املعنية وأصحعب املصعلح، باع يعكس األشكعل التي قد يمخذهع كل عنصر أ

  .2030وكيفية تقديم مسعهامه املمفردة للسرا  في تحقيق خطة الععم 

 ما بين الحاضر واملستقبل التعـــــــــــــاون الناـــــــــــــائي:

 أوسع للعال حيث يضم المععون الناعئي اليو  نعترف بحدوث تغيرات تجذرية في املشهد الععم للمععون الناعئي على مدى السنوات العشر األخيرة. .32
ً
م ميعال

زه وتجود العديد من األدوات املعلية وغير املعلية، من بينهع المحويالت املعلية، وبنعء القدرات، المطور المكنولوجي وعي وفق الدولي الذي ياّي 
َّ
، والمحّول الط

عدة في مععلجة املشكالت الععملية املمعلقة بعألنظاة( شروط ممفق عليهع، وتغيير السيعسعت )على سبيل املثعل: لضاعن اتسعق السيعسعت الداخلية واملسع

  والشراكعت مع أصحعب املصعلح املمعددين.

العال على تحسين تجودة األصول واملوارد وكايتهع وتنّوعهع، إن عزمنع على تحقيق أهداف المناية املسمدامة وعدم  2030يمطلب تحقيق خطة الععم  .33

ف عن مسيرة المناية
ّ
ومن األمور الجوهرية الالزمة لمحقيق هذه الخطة الشعملة تغيير النظرة االستشرافية والسلوكيعت املمبعة،  .تيعهل أي طرف يمخل

  حيث يعمبر االعماعد املمبعدل واالرتبعط املشترك من املحركعت الدافعة لمحقيق المععون.

 االقمصعدنقر بإدراكنع إن تحقيق الناو  .34
ً
الكلي السلياة، وإييعد بيئة داعاة على كعفة  االقمصعدبسيعسعت ي املسمار والشعمل واملسمدام، مدعومع

 إلى  .2030املسمويعت، تعمبر تجايعهع من العوامل ذات األهاية القصوى للماكن من تحقيق خطة ععم 
ً
ويمم هذا، في املقعم األول وبشكل أسعس ي، استنعدا

من العوامل  2030علية باع يدعم األولويعت الوطنية لمحقيق المناية وخطة ععم حيث يعمبر حشد املوارد املحلية واسمخدامهع بفع املوارد املحلية.

 وفي املقعم  الضرورية الالزمة لمحقيق تناية مسمدامة طويلة األتجل مالوكة للدولة.
ً
ونشدد على أن تحقيق الناو املسمدام للاوارد املحلية يمم أسعسع

نة وداعاة.األول من خالل وتجود أنشطة اقمصعدية تتسم بعلشاولي  
ّ
ن حدوث هذا األمر  ة والمنّو ، يدعاهع وتجود بيئة ماك  

ّ
ونقر بأن األسعس الذي ياك

 للقواعد ويتسم بعالنفمعح والشفعفية والقعبلية للمنبؤ والشاو 
ً
، إلى وتجود نظعم تيعري ععلمي ممعدد األطراف يعال استنعدا

ً
لية وعدم الماييز يعود، تجزئيع

  والعدالة.

حيث إننع ننظر للمحدي املماثل في "عدم تيعهل أي طرف يمخلف  كبيرة على السعي لمحقيق المناية املسمدامة من خالل قطع  األعاعل. إننع نعلق أهاية .35

معت، عن مسيرة المناية" بععمبعره فرصة ممعحة لرأس املعل الخعص لزيعدة االزدهعر ورفع العوائد الععمة، وخفض تكلفة الحصول على السلع والخد

وياكن تحقيق هذا من خالل إقعمة الحوار  الرقمي. االقمصعدي املسمار والشعمل واملسمدام، من خالل وسعئل تشال من بينهع االقمصعدالناو  وتعزيز 

لييعد ولذلك فنحن نقر بأهاية المععون  وتأسيس الشراكعت بين الحكومة، وقطع  األعاعل، وماثلي الُعاعل، وأصحعب املصعلح واألطراف املعنية األخرى.

ويكّال هذا السعي لبنعء الثقة واتخعذ قطع  األعاعل للخطوات الالزمة لمنفيذ األعاعل  بيئة داعاة لقطععي األعاعل الرسمي وغير الرسمي في كعفة الدول.

  البيئة.بأسلوب يتسم بعملسؤولية، وذلك من خالل عدة وسعئل من بينهع مراععة املععيير الدولية املمفق عليهع املخمصة بعلعال و 

ونقر بأن السبب في هذا األمر  نرحب املسعهاعت املعلية وغير املعلية املؤثرة التي قدمهع املشمغلون في الحقل النسعني من أتجل تحقيق المناية املسمدامة. .36

عة على العال النسعني، باع في ذلك مع يمعلق بعلجوانب القعنونية وا ، إلى وتجود بيئة داعاة ومشّج 
ً
  ملعلية والمنظياية.يعود، تجزئيع
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حاعية نعترف بأهاية امليماع املدني في تحقيق المناية املسمدامة وعدم تيعهل أي طرف يمخلف عن مسيرة المناية، وفي املشعركة مع الحكومعت في  .37

السعئد بمقلص مسعحة العال املدني كاع إننع ععزمون على السعي ملنعهضة االتيعه  ميماععتهع؛ وكونه من األطراف الفععلة لمحقيق المناية في حد ذاته.

عءة للمناية املسمدامة، وميماععت آمنة، وأسعليب إدارة وحوكاة قعبلة للاسعءلة، وتحقيق أهداف ا لمناية املسمدامة أيناع ُوتجد، وإييعد بيئة إييعبية بنَّ

، باع في ذلك مع يمعلق بعلجوانب القعنونية والمنظياية، ونلتزم بعلعال على تعجيل المقدم في توفير بيئة داعاة للايماع املدني .2030وخطة الععم 

.
ً
وفي هذا السيعق، نشجع على إقعمة حوار شعمل بين أصحعب املصعلح املمعددين على املسموى الُقطري، تدعاه  وبعلموافق مع الحقوق املمفق عليهع دوليع

  المدابير الخعصة ببنعء القدرات.

، االقمصعدسعواة بين الجنسين، وتاكين املرأة، وضاعن املشعركة الكعملة والععدلة للارأة في املراكز القيعدية بقطع  عالوة على هذا، نعترف بأن تحقيق امل .38

سنعال على  ي والنمعتجية باعدالت ععلية.االقمصعدالرقمي، من األمور الجوهرية الالزمة لمحقيق المناية املسمدامة وتعزيز الناو  االقمصعدباع في ذلك 

ية تجماععال ي في سيعسعتنع املحلية، كاع سنعال على تعزيز القوانين والسيعسعت غير الماييزية، والهيعكل األسعسية تجماععال مضاين والدمعج تعزيز ال

 متسعوية للاشعر االقمصعدوإنفعذهع لمحقيق المناية املسمدامة، بعلضعفة إلى تاكين املشعركة الكعملة والععدلة للارأة في 
ً
كة في عاليعت ، ومنحهع فرصع

  كاع أننع نلتزم بمصحيح أوتجه الضعف والهشعشة ونقص الحاعية من أتجل تعزيز فرص العال الالئق. اتخعذ القرارات والقيعدة.

ناوي نقر مبعدرة أديس أبعبع للضرائب كأحد وسعئل تعزيز القدرة على حشد املوارد املحلية، وندعو شركعء المناية، من مقدمي ومملقي الدعم الم .39

نرحب بصدور تقرير "تعزيز فععلية الدعم الخعرجي في بنعء القدرات الضريبية للدول النعمية" املعني  المدفقعت الرساية األخرى، لالنضاعم لهذه املبعدرة.و 

ي االقمصعدالمععون بعملسععدة الفنية الفّععلة املقدمة لدعم الصالحعت الضريبية، والذي اشترك في إعداده كٌل من صندوق النقد الدولي، ومنظاة 

كاع نرحب بعلجهود الجعرية، باع فيهع عال املنمدى الععلمي  والمناية، واألمم املمحدة، والبنك الدولي، وذلك في إطعر "منصة المععون بشأن الضرائب".

ي والمناية لصعلح االقمصعدالمععون كاع ننظر بعين االعمبعر للعال الذي تقوم به منظاة  املعني بعلشفعفية وتبعدل املعلومعت لألغراض الضريبية.

  مياوعة العشرين حول تآكل الوععء الضريبي ونقل األربعح.

اة واملنسقة بنعًء على حقوق كعفة ا .40
ّ
لالتجئين نعترف بأن الهجرة الدولية تمطلب وضع أطر متسقة وشعملة للسيعسعت، باع يدعم الهجرة اآلمنة واملنظ

ية مليماععتهم االقمصعدية و تجماععال في تاكين الدول من تحسين مسعهاة الالتجئين واملهعتجرين في المناية ياكن أن تسععد هذه األطر  واملهعتجرين.

 ملع ذكر في إعالن نيويورك بشأن الالتجئين وامل
ً
هعتجرين، الذي تم إقراره املضيفة، ودول القعمة املؤقمة )املرور الععبر(، ودولهم األصلية، والععلم ككل، وفقع

من العالن،  37. كاع نالحظ الحعتجة ملععلجة املسببعت الدافعة لمحركعت الالتجئين واملهعتجرين واسعة النطعق وفق مع ورد في الفقرة 2016في سبمابر 

 وليس ضرورة، وفق مع ورد في الفقرة 
ً
  منه. 43وكذلك تجعل الهجرة اخميعرا

ية تجماععال ي الشعمل واملسمدام، الذي يسهم في مععلجة اآلثعر االقمصعدالناو نؤكد على أهاية الععملين الكّمي والنوعي للمععون الناعئي في تحقيق  .41

فع ونود في هذا الشأن أن نشدد على أهاية تشجيع االستثاعر في تحسين تجودة البنية المحمية، باع في ذلك البنية المحمية الرقاية، من أتجل ر  والبيئية.

فة دورة الحيعة، وعوامل األمعن، والقدرة على الصاود، وخلق فرص العال الالئقة، وبنعء القدرات، ية، بين أمور أخرى، من حيث: تكلاالقمصعدالكفعءة 

  ونقل الخبرات وأسعليب العال.

ى، الدولية، باع فيهع املسععدات الناعئية الرساية، دفع وتحفيز القدرة على حشد موارد إضعفية من مصعدر أخر  الععمةمن بين الفوائد املهاة للماويالت  .42

حيث ياكنهع دعم تحصيل الضرائب بشكل محّسن بعلضعفة ملسععدتهع في تعزيز إييعد بيئعت محلية داعاة وبنعء الخدمعت  سواًء كعنت ععمة أو خعصة.

بشكٍل خعص فياع كاع ياكن اسمخدامهع لطالق تاويالت إضعفية، من خالل الماويل املخملط أو امليّاع، والمخفيف من آثعر املخعطر، و  الععمة الضرورية.

ومن نعحية أخرى، تعيد الجهعت املعنحة للاسععدات الناعئية الرساية  يمعلق بعلبنية المحمية واالستثاعرات األخرى التي تدعم تناية القطع  الخعص.

د من الدول املمقدمة بعلوصول بنسبة التي أعلنت عنهع العدي اللتزامعتع فياع يمعلق بمقديم املسععدات الناعئية الرساية، باع فيهع إلتزامعتهتأكيد 

من نسبة املسععدات الناعئية  %0.20إلى  %0.15في املعئة من الدخل القومي التجاعلي، وتقديم مع يتراوح مع بين  0.7املسععدات الناعئية الرساية إلى 

 بحلول 
ً
  . 2030الرساية/الدخل القومي التجاعلي إلى البلدان األقل ناوا

الحعلية املعلن عنهع ضان االتفعقيعت الدولية بعلكعمل، باع فيهع تلك املمعلقة بمغّير املنعخ والمحديعت الععملية ذات  عللتزامعتالوفعء ب نشدد على أهاية .43

عددة األطراف، كاع نقر بعلحعتجة إلى زيعدة الماويالت املقدمة من كعفة املصعدر، باع فيهع املصعدر الععمة والخعصة، ومن الجهعت ثنعئية ومم الصلة به.

الكربون وتطوير  بعلضعفة ملصعدر الماويل البديلة، لصعلح االستثاعرات املوتّجهة للعديد من امليعالت باع فيهع تلك املوتجهة البمكعر تكنولوتجيعت منخفضة

عكسية واتبع  الشفعفية في المنفيذ، تلتزم الدول ونقر بأنه في سيعق اتخعذنع للمدابير الفّععلة للمخفيف من اآلثعر ال القدرة على مواتجهة آثعر تغّير املنعخ.

من مياوعة واسعة من املصعدر، بهدف تلبية احميعتجعت الدول  2020مليعر دوالر أمريكي بشكل تجاععي بحلول ععم  100املمقدمة بعلوصول لهدف حشد 

  النعمية.

ة الوطنية واالسمقاللية، واملسعواة، وعدم الشرطية، والدعم حسب الطلب، يثّان شركعء المععون مع بين دول الجنوب مبعدئ احترام سيعدة الدول، وامللكي .44

ونؤكد على أهاية المععون مع بين دول الجنوب والعوائد املموقعة منه بععمبعره من  وعدم المدخل في الشؤون الداخلية، وتحقيق املنفعة املمبعدلة.
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 ملععلجة المحديعت التي تقف في سبيل  الساعت الفّععلة الداعاة للمععون الدولي من أتجل المناية.
ً
حيث يتيح نطعق تطبيقه وأشكعله املمعددة فرصع

 والدول الشريكة األخرى.2030تحقيق خطة الععم 
ً
 في الدول األقل ناوا

ً
كاع تؤكد أهايمه مبعدئ المععون الناعئي الفّععل بعلموافق مع مع ورد  ، وتحديدا

ياكن التبع  تلك املبعدئ، املطّبقة  .2009حدة رفيع املسموى بشأن المععون فياع بين دول الجنوب في نيروبي لععم في الوثيقة الخمعمية ملؤتار األمم املم

 لسيعقعت وأناعط العال الخعصة بكل شريك من شركعء المناية، املسععدة في رفع تجودة وتأثير المععون الناعئي مع بين دول الجنوب ب
ً
  كعفة أشكعله.تبعع

 على المضعمن والمكعفل مع بين الدول النعمية، وساة متزايدة األهاية من ساعت هيكل المناية نشير إلى أن  .45
ً
المععون مع بين دول الجنوب يعد دليال

ل، وال تحل محل، المععون مع بين دول الشاعل والجنوب. نحن نحث الدول الشريكة اململقية للدعم على المطّو  بزيعدة تجهودهع  الدولية، والتي تكّا 

وإننع نقّدر الجهود الجعرية التي يبذلهع الشركعء من دول الجنوب  .2030الهعدفة لمعزيز دور المععون مع بين دول الجنوب في سيعق تنفيذهع لخطة الععم 

صلة العال على رفع ، من خالل عدة وسعئل تشال موا2009لمعزيز فععلية المععون الناعئي، بعلموافق مع مع ورد في الوثيقة الخمعمية ملؤتار نيروبي 

كاع نرحب بعلجهود الجعرية الهعدفة لمحسين أسعليب إدارة المععون مع بين دول الجنوب، وزيعدة تجودته  معدالت تطبيق مععيير املسعءلة والشفعفية.

يز فععلية المععون الناعئي مع بين دول ، بععمبعرهع فرصة لزيعدة تعز 1978وإننع نمطلع إلى الذكرى السنوية األربعين لخطة عال بوينس آيرس لععم  وتأثيره.

 الجنوب.

حيث إن المععون  نعترف بأن المععون الثالثي يعمبر من الوسعئل العالية التي ياكنهع تعزيز الشراكعت الشعملة من أتجل تحقيق أهداف المناية املسمدامة. .46

ملقية للدعم في املقدمة، وفي الوقت نفسه يعد فرصة لميايع الخبرات الثالثي، على غرار أشكعل المععون األخرى، يضع دور وإرادة الدول الشريكة امل

ثنعئية املمنوعة والدورس املسمفعدة واألصول من الشركعء اآلخرين من دول الشاعل والجنوب، وكذلك من املؤسسعت املعلية والمناوية القلياية ال

لذي تقوده الدول املضيفة وبين الموليفعت املخملفة للشركعء، يوفر العديد من المكعنيعت وبنعًء على هذا، نالحظ أن المععون الثالثي، ا وممعددة األطراف.

  الهعدفة لمعزيز املسعءلة املمبعدلة، واملنفعة املمبعدلة والمعلم املمبعدل.

ويين القليمي والععلمي، كعلمنّو  األحيعئي نعترف بعلدور املهم الذي ياكن أن تلعبه الدول مموسطة الدخل بشكٍل خعص في توفير املنعفع الععمة على املسم .47

نعفع لهذا، ينبغي للمععون الناعئي الفّععل وضع هذا األمر في االعمبعر وأن يدعم الدول املموسطة الدخل في تجهودهع الرامية لحاعية تلك امل واسمقرار املنعخ.

  التي يمعرض لهع الجايع.الععمة الععملية والقلياية للحد من عدم االسمقرار واملخعطر الععملية 

نعء السالم نشدد على األهاية املتزايدة للمععون مع بين الدول الهشة، الذي يمم بين الدول املمأثرة بعلصراععت أو بعلضعف، وذلك لدوره في تعزيز ب .48

موقعة في دفع أهداف المناية املسمدامة، ونرحب بعال مياوعة الدول السبع املوسعة في هذا امليعل ومسعهاتهع امل واملسععدات الهعدفة لبنعء الدول.

 الهدف السعدس عشر:
ً
  السالم والعدل. وخعصة

 الدور الفريد الذي يقوم به الطار العام للرقابة

عبعة واملراتجعة املميعمبر الطعر الععم للرقعبة املطبق في سيعق الشراكة الععملية باثعبة األداة الرئيسية التي تسمخدمهع الشراكة الععملية لدعم عاليعت  .49

ل، األسعس  الععملية على تنفيذ أهداف المناية املسمدامة في منمدى األمم املمحدة السيعس ي رفيع املسموى.  
ّ
وتنعكس هذه املسعهاة بوضوح، وستشك

 لعاليعت ومؤشرات ممعبعة ومراتج .1  17.16لقيعس الهدف
ً
 وليس تكرارا

ً
ال ، وأهداف 2030عة خطة ععم حيث سيكون الطعر الععم للرقعبة باثعبة مكّا 

 المناية املسمدامة وخطة عال أديس أبعبع.

بل إسمخدام تكُان الفعئدة األسعسية من الرقعبة على فععلية المععون الناعئي في أنهع تمم على املسموى الُقطري، حيث ياكن  .50 العاليعت ذاتهع املنّفذة من ق 

كٌل فياع  إلتزامعتنعبيق المععون الناعئي بعلموافق مع مبعدئنع املشتركة وضاعن دعاه لمحقيق الحكومعت لمنفيذ التجراءات الرقعبية، وذلك لضاعن تط

ي والمناية وبرنعمج األمم املمحدة الناعئي في الشراكة االقمصعديعمبر إعداد الجوالت الرقعبية وتنفيذهع أحد املسعهاعت الرئيسية ملنظاة المععون  يخصه.

وعلى  املمعلقة بمحقيق المععون الناعئي الفّععل. اللتزامعتلتي يمم الموصل إليهع من خالل الطعر الععم للرقعبة املسعهاة في تعزيز وياكن للدالئل ا الععملية.

فعدة من االسمنحو مشعبه، ياكن للانظاعت الدولية، وقطع  األعاعل، والحكومعت املحلية، وامليماع املدني وكعفة الشركعء املنخرطين في العال المناوي 

م املمبعدل.
ّ
ولهذا السبب فإننع نؤمن بأن  تلك املاعرسعت الرقعبية، حيث يسععد الطعر الععم للرقعبة في بنعء املسعءلة املمبعدلة، واملنفعة املمبعدلة، والمعل

  الطعر الععم للرقعبة ياكنه تغيير املاعرسعت والسلوكيعت في الشراكعت المناوية.

ويعمبر  ."حو تععون إناعئي أكثر فععلية"نالصعدر عن الشراكة الععملية تحت عنوان  2016معئج التي توصل إليهع المقرير املرحلي لععم ننظر بعين االعمبعر للن .51

 17و 5فين هذا المقرير هو الوحيد من نوعه الذي يقيس مدى فععلية المععون الناعئي بشكل شعمل، كاع سيمم االستنعد إليه عند ممعبعة ومراتجعة الهد

 للنمعئج التي  2ويسمعرض ملحق  قد شهدت معدالت مشعركة قيعسية. 2016من أهداف المناية املسمدامة. وييدر بعلذكر أن تجولة الرقعبة للععم 
ً
موتجزا

  استند إليهع الجزء املمبقي من هذه الوثيقة الخمعمية.

                                                           
ملععرف والخبرات والمكنولوتجيع واملوارد املعلية، "تعزيز الشراكة الععملية من أتجل المناية املسمدامة، التي تكالهع الشراكعت بين أصحعب املصلحة املمعددين التي تعال على حشد وتبعدل ا 1 

 17.15.1و  C.1.5 المناية املسمدامةأهداف  النعمية." الطعر أيضع يسعهم في قيعس مؤشرات الدول ، وال سياع الدول ي تجايع لدعم تحقيق األهداف الناعئية املسمدامة ف
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إاملشتـــــــركة غايتنـــــــــا :الثاني الجزء

 الرؤيـــــــــة

رؤية الشراكة العاملية حول السعي لتعظيم فعالية كافة أشكال التعاون بغرض التناية، من أتجل تحقيق منافع مشتركة لكافة الشعوب على  تتاحورإ

  كوكب األرض في الوصول لالزدهار وتحقيق السالم.

 اللتزاماتاملبادئ وإ

اة من نمعئج تجولة الرق .52
ّ
 للسيعق الععلمي السعئد والدروس املمعل

ً
، نعيد تأكيد التزامنع بمطبيق مبعدئ الشراكة الععملية األربعة، وهي: 2016عبة لععم استنعدا

  ملكية الدول النعمية ألولويعت المناية، والتركيز على النمعئج، والشراكعت المناوية الشعملة، والشفعفية واملسعءلة.

ق على  .53 لزخم السيعس ي والمنفيذ العالي للمععون الناعئي الفّععل، ودعانع في تنفيذ خطة المعلية، التي سمتيح لنع الحفعظ على اسمارار ا اللتزامعتونصّد 

  بنيعح. 2030ععم 

 للغرض الذي تعال الشراكة الععملية من أتجل تحقيقه. .54
ً
 موحدا

ً
حيث نؤمن بأن تلك املبعدئ تعمبر  تاثل املبعدئ األربعة للمععون الناعئي الفّععل أسعسع

 ييب على كعفة
ً
  أصحعب املصعلح واألطراف املعنية احترامهع، بغض النظر عن طبيعتهم وأدوارهم. باثعبة قياع

إعالن بعريس بشأن فععلية املسععدات وخطة عال أكرا،  في عنهع العالن تم التي اللتزامعت بملك للوفعء به القيعم ييب ماع الكثير هنعك يزال ال بأنه نعترف  .55

وييدد َمن صعدقوا منع على هذه االتفعقيعت التزامهم الكعمل بعالنتهعء من تلك األعاعل  عئي الفّععل الجعري تطويرهع.مع صلتهاع القعئاة بخطة المععون النا

قة، مع الشعرة بشكل خعص لاللتزامعت املمعلقة بعلسيعسعت املحددة في الطعر الععم للرقعبة الحعلي، الذي سبق إطالقه في بعريس 
ّ
وسنقوم  وأكرا.املعل

 . اللتزامعتطة عال محددة بإطعر زمني للوفعء بملك بمطوير خ

 املبدأ األول: ملكية الدول الشريكة املتلقية للدعم ألولويات التناية

ية فيهع، وفي هذا الصدد، نؤكد بشدة على دور تجماععال ية و االقمصعدنعيد المأكيد على أن كل دولة تعد املسؤول في املقعم األول عن تحقيق المناية  .56

المناية الشعملة بععمبعرهع األطر االستراتييية الرشعدية لكعفة  إستراتيييعتنقر بأهاية السيعسعت الوطنية و  المناية. إستراتيييعتعت الوطنية و السيعس

  الدولية في الوقت نفسه. اللتزامعتالشركعء، مع ضرورة مراععة اتسعقهع مع القواعد و 

العاليعت المناوية الُقطرية، على مخملف مسمويعتهع، وتنفيذهع وتقيياهع والرقعبة عليهع بأسعليب تتسم و  ستراتيييعتال ونؤمن بضرورة أن يمم تطوير  .57

 إستراتيييعتوالموافق مع  علتسعقومع هذا، نلحظ بقلق بطء المقدم الذي يحققه بعض الشركعء املقدمين للدعم فياع يمعلق ب بعلشفعفية واملسعءلة.

باع في ذلك خطط العال الوطنية املمعلقة بعملسعواة بين الجنسين  خطيط وأنظاة تصايم امليزانيعت بعلدول اململقية للدعم.المناية الوطنية، وعاليعت الم

  وتاكين املرأة.

املسعهاة في ، من خالل عدة وسعئل تشال تطبيق املععرف المقليدية للشعوب املحلية، والتي ياكنهع البمكعرسندعم إييعد البيئة الداعاة الالزمة لمنويع  .58

ويعمبر تضاين كعفة األصول والمكعنعت املمعحة للايماع على درتجة ععلية من األهاية للماكن من إتاعم أعاعل المععون  تحقيق األهداف الوطنية للمناية.

  الناعئي التي لم يمم االنتهعء منهع بعد، بعلضعفة ملععلجة المحديعت النعشئة والجديدة.

ير قدرات هيئعتنع الوطنية الععملة في ميعل الضرائب، بعلضعفة لمعزيز آليعت املسعءلة للهيئعت املعلية واألعاعل، والقضعء على سنعال على تناية وتطو  .59

كاع سنسعى للقضعء على املالجئ اآلمنة  المحّيز على أسعس تجنسعني في أنظاة الضرائب، بعلضعفة للاسععدة في مكعفحة المدفقعت املعلية غير املشروعة.

 التي تسهم في تحفيز وتشجيع نقل األصول املسروقة والمدفقعت املعلية غير املشروعة للخعرج.

في املعئة من قياة املبعلغ  3ات التي ياكنهع املسعهاة في خفض مموسط تكلفة مععمالت تحويالت املهعتجرين إلى أقل من البمكعر سنعال على تشجيع  .60

، مع مراععة الحعتجة للحفعظ على وتجود تغطية كعفية 2030في املعئة بحلول  5يالت املعلية تزيد تكلفتهع عن املحّولة، وضاعن عدم وتجود أي قنوات للمحو 

.
ً
 من الخدمعت، خعصة للفئعت األكثر احميعتجع

  الحكومات الوطنية

  تعلن الدول الشريكة اململقية للدعم التزامهع باع يلي: .61

؛ وتصايم األنظاة والعاليعت 2030بعلفععلية والشاولية للماكن من تنفيذ خطة ععم وطنية للمناية تتسم  إستراتيييعتتطوير أو تعزيز  .أ

  بمطوير اسميعبعت طاوحة ألهداف المناية املسمدامة؛ إلتزامعتنعووضع امليزانيعت الالزمة لهع، مع مراععة 
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ناية الوطنية، وتطبيقهع من خالل املشعورات تطبيق إتجراءات املسعءلة وماعرسعت القيعدة الصعرمة وامللكية الشعملة عند تنفيذ خطة الم .ب

وكذلك بذل  الدورية املتساة بعلشفعفية مع أصحعب املصعلح املعنيين، حسب المكعن، من أتجل تحسين فععلية النفعق والدارة املعلية.

  الجهود الهعدفة لضاعن مشعركة املنظاعت املعنية بحقوق املرأة وامليماععت والفئعت املهّاشة؛

بة، باشعركة فّععلة من البرملعنعت وامليماع املدني، على الدعم املقدم من شركعء المناية وضاعن اسمخدامه في نطعق السيعسة الوطنية الرقع .ج

  وأولويعت استراتييية المناية، وأنه يعكس أولويعت واحميعتجعت املواطنين؛

واملحلية، وتقعرير تنفيذ امليزانيعت وعاليعت المدقيق املمصلة بهع، نشر معلومعت مفّصلة ومحّدثة بعنمظعم عن ميزانيعت الحكومعت الوطنية  .د

  وإتعحتهع لالطال  الععم؛

  تعزيز ودعم األنظاة الُقطرية، باع في ذلك أنظاة املشتريعت وأنظاة الدارة املعلية الوطنية الععمة؛ .ه

الرقعبة عليهع، وتقييم المقدم في تحقيق المناية بواسطة تشجيع إتعحة مسعحة للعال املدني للاشعركة في وضع سيعسعت وبرامج المناية، و  .و

  الحكومة وأصحعب املصعلح واألطراف املعنية األخرى؛

  إقعمة حوار ميماعي مع قطع  األعاعل واالتحعدات والنقعبعت الُعاعلية بهدف زيعدة دورهم في تحقيق المناية املسمدامة؛ .ز

لبيعنعت بواسطة املواطنين، بواسطة الجاعععت النسعئية، والشبعب، والشركعء اآلخرين في ات في ميعل أنشطة توثيق وتجاع االبمكعر تشجيع  .ح

 امليماع املدني.

 تعلن الدول الشريكة املقدمة للدعم التزامهع باع يلي: .62

للدعم، من أتجل تاكينهع  اتخعذ المدابير الالزمة، وتطبيقهع داخل مؤسسعتهع، التي ياكن أن تسهم في إييعد بيئة داعاة للدول الشريكة اململقية .ط

  من تحقيق أهداف المناية املسمدامة؛

السعي لزيعدة القدرة على المنبؤ بعلمععون الناعئي، من خالل توفير معلومعت دورية ومحّدثة عن النفقعت املسمقبلية و/أو خطط المنفيذ  .ي

 ملع تم االتفعق عليه في 5إلى  3االسترشعدية لفترة تغطي مع بين 
ً
  خطة عال أكرا؛ سنوات، تبعع

 مسععدة الدول الشريكة اململقية للدعم في المامع بالكية وقيعدة شعملة لخططتهم المناوية على مسموى الحكومعت الوطنية واملحلية؛ .ك

نية أنظاة وعاليعت الدارة املعلية الوطإسمخدام المناية، و  إستراتيييعتإسرا  المقدم في تحقيق املواءمة مع بين السيعسعت الوطنية و  .ل

  الععمة؛

العال بشكل تجاععي على دعم البرامج املنّفذة على املسموى الوطني بهدف الحد من االنقسعم، وذلك بشكل طوعي يتسم بعملرونة والشاولية  .م

  والمنعسب مع البيئعت العال والسيعق الععم؛

ععمة عند الحعتجة، وبعلتشعور مع الدول الشريكة اململقية إتعحة أنشطة بنعء القدرات واملسععدة الفنية ألنظاة املشتريعت والدارة املعلية ال .ن

 للدعم؛

السرا  في تحرير املسععدات من القيود أو االرتبعطعت الشرطية، وتشجيع المععون الناعئي الذي يدعم منشآت األعاعل املحلية على طول  .س

  سلسلة المداد؛

ماكينهم من املشعركة الكعملة في عاليعت الموريد الوطنية والدولية، مع االلتزام دعم تطوير قدرات قطعععت األعاعل الوطنية وامليماع املدني ل .ع

  الدولية، باع فيهع تلك املمعلقة بعلبيئة والعال، وخلق ميماععت آمنة وشعملة؛ اللتزامعتفي الوقت نفسه باراععة 

دني، كملك التي تركز على حقوق املرأة، ومنظاعت العال، دعم املشعركة الوطنية من كعفة شركعء المناية، باع في ذلك منظاعت امليماع امل .ف

  وخطط المناية ووضع ميزانيعتهع والرقعبة عليهع؛ إستراتيييعتوفئعت امليماع املهّاشة، وذلك لتشجيع مشعركتهع الفّععلة في تخطيط 

المناية الوطنية الشعملة للدول  إستراتيييعتيط و تعجيل المقدم في تحقيق املواءمة مع بين المععون الناعئي ثنعئي األطراف، وعاليعت المخط .ص

 الشريكة اململقية للدعم.
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 البرملــــــــــانات

كاع نعترف بعلدور  .2030نعترف بعلدور الحيوي الذي تقوم به البرملعنعت املحلية من خالل سن التشريععت واعماعد امليزانيعت املمعلقة بخطة المناية  .63

سعءلة الرئيس ي للبرملعنعت في ضاعن ا
ُ
لشراف على المنفيذ الفّععل لاللتزامعت الوطنية والدولية، باع في ذلك الشراكعت مع بين القطععين الععم والخعص، وامل

 وسنسعى لمعزيز قدرات البرملعنعت لالضطال  بأدوارهع بععمبعرهع املؤسسعت الرئيسية املخمصة بعلماثيل والتشريع والشراف. بشأنهع.

  الشريكة اململقية للدعم التزامهع باع يلي:وعليه، تعلن الدول  .64

  إحعلة السيعسعت واملعلومعت املمعلقة بعملسععدات الوطنية أو المععون الناعئي للبرملعن ملراتجعتهع؛ .أ

، حيثاع أمكن؛ .ب
ً
  تقديم تقعرير مرحلية حول المقدم املحقق في تنفيذ السيعسعت/البرامج للبرملعنعت املخمصة سنويع

  ت مع البرملعنعت، لتشجيع ودعم مشعركتهع الكعملة في عاليعت تطوير ومراتجعة سيعسعت وأشكعل المععون الناعئي.مشعركة املعلومع .ج

  تعلن الدول الشريكة املقدمة للدعم التزامهع باع يلي: .65

  ضاعن دعم وبحث ودراسة البرملعنعت لسيعسعت المناية وأسعليب تنفيذهع؛ .أ

، حيثاع أمكن؛تقديم تقعرير مرحلية حول المقدم املح .ب
ً
  قق في تنفيذ السيعسعت والبرامج للبرملعنعت املخمصة سنويع

معلقة مشعركة املعلومعت مع البرملعنعت، وتشجيع ودعم املشعركة الكعملة للبرملعنعت الوطنية في عاليعت تطوير ومراتجعة السيعسعت الرئيسية امل .ج

  بعلمععون الناعئي؛

  واملدفوععت املقدمة في صورة دعم إناعئي. عللتزامعتلى المنبؤ بالعال مع البرملعنعت لمعزيز القدرة ع .د

  الحكومات املحلية

هداف المناية نعترف بأهاية الحكومعت املحلية في تعزيز العالقة مع بين املواطنين والحكومة، وقطع  األعاعل وأصحعب املصعلح اآلخرين، وضاعن تطبيق أ .66

  ئعت املحلية.باع يتنعسب مع البي 2030املسمدامة وخطة 

  وعليه، نعلن التزامنع باع يلي:  .67

 تعزيز قدرات الحكومعت املحلية لماكينهع من اضطالعهع بأدوارهع بشكل كعمل فياع يمعلق بمقديم الخدمعت، وتعزيز املشعركة واملسعءلة على .أ

  املسموى املحلي؛

هعدفة لمطبيق أهداف المناية املسمدامة باع يتنعسب مع البيئعت المناية ال إستراتيييعتإشراك الحكومعت املحلية في املشعورات املخمصة ب .ب

ن املحلية؛ ودعم بنعء القدرات املمعلقة بمقديم الخدمعت األسعسية والبنية المحمية؛ وتعزيز إدارة النفقعت املحلية وحشد املوارد؛ وتحسي

الوطنية للمناية  ستراتيييعتال وطني واملحلي، في إطعر أنشطة المحّضر الشعمل واملسمدام، ومشعركة الحكومعت املحلية في المخطيط ال

  املسمدامة؛

ة دعم تطبيق أهداف المناية املسمدامة ومبعدئ المناية الفّععلة على املسموى املحلي، وتشجيع إييعد تععون أقوى بين كعفة مسمويعت الدار  .ج

  مناية املحلية، وامليماععت املحلية.والحوكاة، لضاعن زيعدة اتسعق خطط المناية الوطنية مع خطط ومبعدرت ال

وخطط المناية الوطنية الخعصة بعلدول الشريكة  إستراتيييعتسيسعى قطع  األعاعل والععملين في الحقل النسعني ملواءمة وتنسيق مشعركتهم في  .68

  ، من أتجل تعظيم قياة األعاعل والقياة امليماعية. 2030اململقية للدعم وخطة ععم 

 من امليماع املدني التزامهم باع يلي:ويعلن الشركعء  .69

  االلتزام بابعدئ اسطنبول املمعلقة بضاعن ملكية الدولة ملبعدراتهع، باع في ذلك عند املشعركة وتاكين وتطبيق عالقعت الشراكة الععدلة؛ .أ

إلى األولويعت الُقطرية للدولة، واالعتراف  إسرا  الجهود الرامية لمحقيق املسعواة بين الجنسين وتاكين املرأة من خالل برامج المناية املستندة .ب

  بأهاية املسعواة بين الجنسين وتاكين املرأة لمحقيق نمعئج المناية؛

إدراج املسعواة بين الجنسين والعدالة إلى تجعنب دعم حقوق النسعء والفميعت؛ وتعزيز وماعرسة أنشطة المععون الناعئي باع يضان تحقيق  .ج

كل يعكس اهماعمعت وخبرات النسعء، بعلضعفة إلى دعم تجهود املرأة املبذولة ملسععدتهع في إدراك حقوقهع الفردية املسعواة بين الجنسين، وبش

  والجاععية، واملشعركة بععمبعرهع طرف فععل كعمل الحقوق في العالية المناوية؛ 
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راطية فياع يمعلق بعلسيعسعت ومبعدرات المناية التي دعم تاكين الشعوب ومشعركتهع الشعملة، من أتجل توسيع نطعق ملكيتهع للعالية الدياوق .د

  تؤثر على حيعتهم، مع تأكيد مشعركة الشرائح الفقيرة واملهّاشة.

 املبدأ الثاني: التركيز على النتائج

ينبغي للدول املقدمة  لكيتهع ألولويعتهع.نعترف بدور األطر الععمة للنمعئج الُقطرية الشعملة في مسععدة الدول الشريكة اململقية للدعم لدارة نمعئج المناية وم .70

علح للدعم املسععدة في تطوير وتنفيذ األطر الععمة الوطنية للنمعئج، من خالل تصايم عالية تتسم بعلشفعفية والتشعركية ومسعهاة أصحعب املص

  ح واألطراف املعنية.املمعددين، على أن تكون مموافقة مع طبيعة الشراكة الععملية التي تضم العديد من أصحعب املصعل

 للُعار، وال .71
ً
نو  الجنسعني، نعترف بعلحعتجة إلى وتجود تحليالت للبيعنعت تتسم بعلجودة الععلية والحداثة والوثوقية وسهولة االطال  عليهع، مقساة تبعع

رق، والثنية، وحعلة الهجرة، واملوقع الجغرافي والخصعئص األخرى املمعلق ة باخملف البيئعت املحلية، وذلك للاسععدة في والدخل، ودرتجة الععقة، والع 

حيث سيسهم هذا في تحسين  ونؤكد، في هذا الشأن، على التزامنع باسععدة الدول الشريكة في تطوير قدراتهع. قيعس المقدم املحقق في المععون الناعئي.

  ماعرسعت الرقعبة الوطنية والنقعشعت الععمة في الدول الشريكة اململقية للدعم.

 إلى المقيياعت الُقطرية الشعملة التي تيريهعف .72
ً
الدولة لقيعس  ي الدول املمأثرة بعلصراععت والضعف، ييب تطوير األطر الععمة الوطنية للنمعئج استنعدا

يايع األطر الععمة وفي هذه البيئعت، ياكن أن تسهم عالية ت درتجة ضعفهع، والتي التزمت بهع في "الخطة الجديدة لالنخراط في مسععدة الدول الهشة".

 الوطنية للنمعئج هذه في حد ذاتهع في توطيد السالم.

  تعلن الدول الشريكة اململقية للدعم التزامهع باع يلي: .73

ن اتبع  األطر الععمة الوطنية للنمعئج الخعصة بهع من أتجل تعزيز ارتبعطهع بأولويعت المناية الوطنية واملستهدفعت واملؤشرات املدرتجة ضا .أ

  ناية املسمدامة؛أهداف الم

تعزيز األطر الععمة للنمعئج الخعصة بهع، من خالل عدة وسعئل تشال وضع مؤشرات هعدفة وقعبلة للقيعس ومستهدفعت واقعية وداعاة،  .ب

  والعال على تحسين أنظاة الرقعبة والمقييم الوطنية؛

معئج، واسمخدامهع بشكل يسهم في رفع األداء، وُيحّسن النمعئج الحرص على دقة وسالمة تحليل البيعنعت الواردة في األطر الععمة الوطنية للن .ج

  المناوية، ويسهل مشعركة أصحعب املصعلح املمعددين، إلى تجعنب ضاعن عدم تيعهل أي طرف يمخلف عن مسيرة المناية.

  يعلن شركعء المناية املقدمين للدعم التزامهم باع يلي: .74

نظم الوطنية املتربطة بهع لعداد الحصعئيعت ووضع خطط الرقعبة والمقييم، وتنفيذ المدخالت األطر الععمة الُقطرية للنمعئج والإسمخدام  .أ

 المناوية والرقعبة عليهع بععمبعرهع من األمور الععتجلة ذات األهاية؛

  عد.تقديم الدعم لمطوير وتطبيق األطر الععمة للنمعئج هذه واألنظاة املرتبطة بهع للدول التي لم تماكن من تطويرهع ب .ب

ع دعم وتعزيز القدرة على إعداد الحصعئيعت وأنظاة الرقعبة والمقييم الخعصة بعلدول الشريكة اململقية للدعم، بهدف تعزيز القدرة على تجا .ج

 للُعار، والنو  الجنسعني، ومحل اسمخدامهع عند صنع السيعسعت، ووضع امليزانيعت
ً
 البيعنعت وتحليلهع، باع في ذلك تحليل البيعنعت تبعع

  ؛2030وإعداد المقعرير الخعصة بتنفيذ خطة المناية لععم 

تطوير قدرات الدول الشريكة اململقية للدعم لماكينهع من إدراج أهداف المناية املسمدامة ضان خططهع المناوية الوطنية واألطر الععمة  .د

  الُقطرية للنمعئج املنعظرة.

  عي لمحقيق مع يلي:نقر بعلتزام عاليعت المععون مع بين دول الجنوب بعلس .75

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

نشر النمعئج املحققة ومشعركة الدروس املسمفعدة وأفضل املاعرسعت املمبعة، وإععدة تنفيذ املبعدرات، من خالل عدة وسعئل تشال المطّو   .ب

 لسيعسعتهع وأولويعتهع المناوية. لمبعدل
ً
 الخبرات لفعدة الدول النعمية، ووفقع

  سيعال قطع  األعاعل على تحقيق مع يلي: .76

وتسخير الكفعءات األسعسية لألعاعل الميعرية في تحقيق المناية املسمدامة، من خالل على سبيل املثعل إدارة سالسل المداد،  إسمغالل .أ

  املنميعت وأسعليب توصيلهع؛ ومشعركة املستهلكين، وتصايم
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ية للجهود التي يبذلهع قطع  األعاعل، وبخعصة فياع يمعلق بعلقدرة تجماععال ية و االقمصعدتطوير نظم للموثيق واملسعءلة لقيعس اآلثعر البيئية و  .ب

ية بدوام كعمل والئقة للجايع؛  على خلق فرص عال منم 

مثل توصيل الخدمعت، من خالل على سبيل املثعل تطوير منميعت وبنى تحمية لموصيل المععون مع األقران الوطنيين لالبمكعر في ميعالت  .ج

  المقنيعت الرقاية، من أتجل استهداف قطعععت السوق غير املسمغلة؛إسمخدام الخدمعت ب

  داعاة لالسمدامة البيئية.ية للمضاين امليماعي، وماعرسعت وناعذج األعاعل التجماععال املسعهاة في رفع الوعي الصنععي بعملزايع الميعرية و  .د

 لألدوار التي يقومون  .77
ً
بهع في امليماع، يملزم الشركعء من امليماع املدني بعالسترشعد بعألطر الععمة الوطنية للنمعئج في سيعق تنفيذهم ألعاعلهم، تبعع

  حيث سيعالون على تحقيق مع يلي: بععمبعرهم في حد ذاتهم شركعء مسمقلين في عالية المناية.

البيئية ألتجيعل الحعضر واملسمقبل، باع في ذلك االسميعبعت الععتجلة لألزمعت املنعخية، مع  السمدامةر وتنفيذ أولويعت ومنهجيعت تدعم تطوي .أ

  ية، والثقعفية واملحلية الالزمة لمحقيق السالمة والعدالة البيئية؛االقمصعد-يةتجماععال االهماعم بشكل خعص بموفير الظروف 

لتي ياكنهم من خاللهع المعلم من خبراتهم، ومن منظاعت امليماع املدني واألطراف الفععلة األخرى في ميعل المناية، وإدمعج تحسين الوسعئل ا .ب

ورؤيتهم للاسمقبل  البمكعر األدلة املسمادة من ماعرسعت ونمعئج المناية، باع في ذلك مععرف وتيعرب امليماععت األصلية واملحلية، وتعزيز 

  يه.الذي يطاحون إل

 املبدأ الثالث: الشراكات الشاملة

 نعترف بأهاية تأسيس شراكعت شعملة تضم أصحعب املصعلح املمعددين من أتجل تحقيق تععون إناعئي فّععل والوصول ألهداف المناية املسمدامة. .78

بل حكومعت محلية وشركعء المناية اآلخرين، فإن ا  تناوية مبذولة من ق 
ً
ملسعهاعت املقدمة من كعفة الشركعء تسهم فعندمع تمضان الشراكعت تجهودا

  بفععلية في توليد الثقة، وتتسم بعلمنسيق والمكعمل.

  وفي هذا السيعق، تعلن الشراكة الععملية التزامهع باع يلي: .79

عدة زيعدة الجهود الهعدفة لضاعن إييعد بيئة تدعم المضاين، وتأسيس الشراكعت التي تضم أصحعب مصعلح ممعددين، وذلك من خالل  .أ

  وسعئل تشال أطر المععون املسموي الُقطري، للقيعم بعألدوار المكايلية بشكل يتسم بعلشفعفية ويتيح املسعءلة؛

تعزيز وتعايق دور الشراكعت التي تعقد مع قطع  األعاعل، ومنظاعت امليماع املدني، والععملين في الحقل النسعني، والحكومعت املحلية،  .ب

  ألهداف المناوية املحلية، والوطنية، ودون القلياية، والقلياية والدولية؛واتحعدات العاعل لمحقيق ا

 ستراتيييعتالمععون الناعئي الفّععل لجذب استثاعرات األعاعل، وإشراك منشآت األعاعل في شراكعت تحقق منفعة ممبعدلة ل  إسمغالل .ج

  الشراكعت لضاعن قيعم المععون الناعئي بدور تحفيزي؛ سنقوم باراتجعة وتطبيق أدوات عند تأسيس األعاعل واألهداف المناوية.

زيعدة تجودة وحجم وتنّو  املوارد املسعهاة في تأسيس شراكعت منمية مع أصحعب املصعلح املمعددين على املسموى الُقطري، باع في ذلك دعم  .د

عدل ياكن أن يكون من املحركعت الرئيسية الدافعة نعترف بأن مشعركة املععرف ونقل المكنولوتجيع بشروط تطوعية وبعالتفعق املمب القدرات.

  ي والمناية املسمدامة؛االقمصعدللناو 

حوار تعزيز التزامنع بدعم الشراكعت الدولية ذات الصلة من أتجل تطبيق مبعدئ المععون الناعئي الفّععل في البيئعت الععمة املمفردة، مثل ال .ه

  يزه على املشعركة في الدول الضعيفة والمأثرة بعلصراععت؛الدولي بشأن بنعء السالم وبنعء الدول، مع ترك

  االسمفعدة من المععون الثالثي كأحد أسعليب مشعركة أصحعب املصعلح املمعددين التي ياكنهع تعزيز املنفعة املمبعدلة؛  .و

 أعداد تقعرير بشأن شراكمنع وتوثيقهع لدى منمدى األمم املمحدة السيعس ي رفيع املسموى. .ز

 م التي تعهدوا بهع، والذين تعمبر مشعركتهم ضرورية لناو وتعزيز الشراكة الععملية.إلتزامعتهتيعه أصحعب املصعلح املعنيين، وعلى  إلتزامعتنع نصّدق على .80

 الواردة أعاله، وتموافق بشكل تعم مع مبعدئ المععون الناعئي الفّععل. اللتزامعتعلى قدم املسعواة مع  اللتزامعتوتقف هذه 

  ـــــــا  األعاـــــــــــالقطـــ

 ياكن من خالله ملنشآت األعاعل على املسمويين القومي والدولي االستثاعر؛ وإن تحقيق الرفعهية الشعوب  2030نعترف بأن خطة  .81
ً
 ععمع

ً
توفر إطعرا

حقيق االزدهعر والسالم الالزمين لدعم وكوكب األرض يصب في مصلحة قطع  األعاعل؛ وإن قطع  األعاعل ياكن أن يكون باثعبة قوة دافعة كبيرة لم

ونعترف بتزايد البراهين الدالة على أن الخصعئص األسعسية لقطع  األعاعل ياكنهع، وتقوم بعلفعل، بخلق منعفع ممبعدلة من  أهداف المناية املسمدامة.
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يرة المناية" باثعبة فرصة ألصحعب املصعلح واألطراف ونرى قرارنع بـ "عدم تيعهل أي طرف يمخلف عن مس خالل املسعهاة في تحقيق املصلحة الععمة.

 املعنية لمأسيس شراكعت مع قطع  األعاعل واملشعركة في خلق ازدهعر شعمل ومسمدام.

شيد بانشآت األعاعل التي تضع المضاين والدمعج  .82
ُ
سعت البيئية كقواعد أسعسية تستند إليهع ناعذج وماعر  السمدامةي و تجماععال من أتجل هذا، فإننع ن

ل  األعاعل التي يديرونهع. ي" لكي تماكن منشآت األعاعل من تحقيق تجماععال ونعترف بأن مثل هذه االستثاعرات ياكنهع، وتقوم بعلفعل، ببنعء الثقة و"المقبُّ

يعت العالية باع يتنعسب مع األسعليب واملنهج علىالمأقلم وسنعال على توفير منصة لقطع  األعاعل للماكن من اسمكشعف ومشعركة وتبني أو  االزدهعر.

  .2030ياكن أن يسععد هذا في ضاعن مشعركة املخعطر بشكل يتسم بعلعدالة والشفعفية وباع يموافق مع تنفيذ خطة  كل بيئة أو سيعق ععم لألسواق.

  تعلن الدول الشريكة اململقية للدعم التزامهع باع يلي: .83

 املؤسسعت املحلية صغيرة ومموسطة الحجم؛ والعال العال على إييعد بيئعت سيعسعتية داعاة من أتجل، و  .أ
ً
باشعركة، منشآت األعاعل، وخعصة

 على تحسين عدالة أنظامنع الضريبية وشفعفيتهع وكفعءتهع وفععليتهع؛

 تشجيع االممثعل للضرائب وعدم تقويض األنظاة الضريبية بعلسراف في منح الحوافز الضريبية والشروط األخرى الضرورية لحشد رؤوس .ب

  ؛2030األموال املحلية والدولية الالزمة لدفع تحقيق خطة 

تشجيع الشراكعت بين القطععين الععم والخعص لتعحة فرص العال الالئق للنسعء واملهعتجرين واألشخعص من ذوي الععقة والفئعت الضعيفة  .ج

  األخرى في قطع  العال غير الرسمي؛

ل ونقر بأهاية الحوار امليماعي في بنعء الثقة ا .د األعاعل  إستراتيييعتي"، واسمخدامه في إرشعد وتوتجيه تجماععال لتي تسهم في تحقيق "المقبُّ

  ضان الطعر الععم لألهداف الوطنية الالزمة لمحقيق أهداف المناية املسمدامة.

  يعلن شركعء المناية املقدمين للدعم التزامهم باع يلي: .84

ي وشراكعت مع القوى الععملة من أتجل دعم ماعرسعت األعاعل التي تدعم الدمعج إشراك قطع  األعاعل من خالل إقعمة حوار ميماع .أ

  ي للارأة، وتحقيق املزيد؛االقمصعدالبيئية، باع في ذلك االلتزام بعملسؤولية امليماعية للشركعت والماكين  السمدامةي و تجماععال 

ت ممعددة الجنسيعت في كل من دول املصدر والوتجهة عن ماعرسعتهع املسعهاة في بنعء الثقة، من خالل، على سبيل املثعل، إفصعح الشركع .ب

يمضان هذا، السعي لضاعن اتبع  الشفعفية في كعفة املععمالت املعلية بين  واتبععهع للشفعفية، باع يمفق مع القوانين الوطنية والقعنون الدولي.

  الحكومعت ومنشآت األعاعل للسلطعت الضريبية املخمصة؛

شركعت، باع فيهع الشركعت ممعددة الجنسيعت، على دفع الضرائب املفروضة عليهع لحكومعت الدول التي تاعرس فيهع نشعطهع تشجيع كعفة ال .ج

  ي وتحقق فيهع قياتهع، بعلموافق مع السيعسعت والقوانين الوطنية والدولية؛االقمصعد

  شعركة مع قطع  األعاعل.مواصلة تعديل الحوافز والسيعسعت والتجراءات املؤسسية لمعزيز وتكثيف امل .د

  املجتاع املدني

تععون نعترف بعلدور الجوهري الذي يقوم به امليماع املدني بععمبعره شريك مسمقل في حد ذاته، يعال في إطعر السيعسعت الوطنية ومن أتجل تحقيق  .85

ونالحظ أنه ياكن  .2030ف المناية املسمدامة وخطة إناعئي فّععل، والقضعء على الفقر ومععلجة مشكلة عدم املسعواة وضاعن المقدم في تحقيق أهدا

كاع نعترف بانظاعت امليماع املدني كأحد  المعبير عن هذا الدور بعدة وسعئل، من بينهع الموعية واالتصعل، وتوصيل الخدمعت، والرقعبة واألبحعث.

  ق المناية.الوسعئل املهاة التي ياكن من خاللهع للاواطنين ماعرسة حقهم في املشعركة في تحقي

كة بوسعن نلتزم بعملسعهاة في إييعد حيز سيعس ي وبيئة داعاة تسععد في تشكيل منظاعت امليماع املدني وماعرستهع لعالهع، بحسب املمفق عليه في شرا .86

 الدولية املمفق عليهع، لضاعن مشعركتهع الكعملة في العاليعت المناوية على كعفة املسمويعت. اللتزامعتوبعلموافق مع 

  ويعلن الشركعء من امليماع املدني التزامهم باع يلي: .87

االلتزام بابعدئ اسطنبول، والتي تمضان مبعدئ بوسعن، كمعبير عن املسعءلة املشتركة مع أصحعب املصعلح واألطراف املعنية األخرى في  .أ

  الشراكة الععملية؛

  بعرهع شركعء مسمقلين في المناية في حد ذاتهع؛االسترشعد بعألطر الععمة الُقطرية للنمعئج، فياع يخمص بعالهع، بععم .ب
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واألنشطة واملاعرسعت التي  ستراتيييعتال تمعهد منظاعت امليماع املدني بمطوير وتنفيذ  ية.تجماععال دعم واحترام حقوق النسعن والعدالة  .ج

ية، تجماععال ن خالل العال الالئق، والعدالة تعزز حقوق النسعن الفردية والجاععية، باع في ذلك حق المناية مع الحفعظ على الكرامة، وم

  واملسعواة للجايع؛

  سعي املنظاعت لظهعر التزامهع املسمار بابعدئ الشفعفية، واملسعءلة املمبعدلة، والنزاهة في تنفيذ عاليعتهع الداخلية؛ .د

روف املسعهاة في إحداث تغّير دائم في حيعة السعي لمحقيق مخرتجعت وآثعر مسمدامة ملاعرسعتهم المناوية، مع التركيز على النمعئج والظ .ه

  األشخعص، مع التركيز بشكل خعص على الفقراء والفئعت املهّاشة، وضاعن وتجود ميراث مسمار لألتجيعل الحعلية واملسمقبلية.

  العاملون في الحقل النساني

، ليس 2030ية والمقدم في تحقيق أهداف المناية املسمدامة وخطة نعترف بعملسعهاعت الحيوية املقدمة من الععملين في الحقل النسعني من أتجل المنا .88

 مع يكون في صورة مبمكرة وسريعة، ولكن كذلك من خالل املععرف والخبرات، والعال كعوامل محفزة
ً
للاوارد  من خالل الدعم املعلي فحسب، الذي غعلبع

ين األطراف الععملة في الحقل النسعني والحكومعت وأصحعب املصعلح اآلخرين ونرحب بعلجهود املبذولة لمعزيز فععلية وتجودة المععون ب والعالقعت.

 املهماين بعلمناية وداخلهم، وفق مع أوضحه تقرير المقدم املخمص بـ "املبعدئ الموتجيهية الميريبية للاشعركة النسعنية الفّععلة".

 إلى روح م إسمخدانحث نحن، الشراكة الععملية، الععملين في الحقل النسعني على  .89
ً
األطر الععمة الُقطرية للنمعئج في عالهم مع شركعء المناية، استنعدا

  ، ونلتزم باع يلي:2030خطة 

  في الحقل النسعني من أتجل المناية املسمدامة؛ الععملينتأسيس املزيد من الشراكعت بين القطع  الععم و  .أ

  لى أنظاة قعنونية وتنظياية تتسم بعلكفعءة والشفعفية.إييعد بيئعت سيعسعتية داعاة لعال القطع  النسعني، تشمال ع .ب

وسنعال على المواصل مع منعبر وتياععت  نعترف بأن هذا املسعى يسملزم تطوير العديد من املبعدرات، سواء في إطعر الشراكة الععملية أو خعرتجهع. .90

  .2030لزام ممبعدل بدعم تنفيذ خطة أصحعب املصعلح الوطنيين والدوليين اآلخرين لضاعن إقعمة حوار وتكعمل أفضل وإ

 املبدأ الرابع: الشفافية واملساءلة

ي ذلك الدول نعيد المأكيد على وثوقية صلة املبعدئ املشتركة للشفعفية واملسعءلة بكعفة أصحعب املصعلح واألطراف املعنية بعلشراكة الععملية، باع ف .91

ممعددة األطراف، والحكومعت املحلية، ومؤسسعت تاويل المناية، وقطع  األعاعل، ومنظاعت الشريكة املقدمة واململقية للدعم، واملنظاعت ثنعئية و 

 في الحقل النسعني، والبرملعنيين، ومنظاعت العال، والشركعء القعئاين على المنفيذ واملسمفيدين. الععملينامليماع املدني، و 

  

، حيث إن تطبيق خطة 2030، التي تتسم في عالهع بعلشفعفية واملسعءلة، في تحقيق خطة نعترف بعلدور الحيوي للبرملعنعت الوطنية والحكومعت املحلية .92

ونلتزم بمعزيز قدرة امليماععت املحلية  باع يتنعسب مع البيئعت املحلية سوف يضان أن تكون احميعتجعت امليماععت باثعبة الوقود الدافع للمععون. 2030

  على االضطال  بهذا الدور.

لذلك، تلتزم  األسعس ي للبيعنعت الوطنية هو تاكين إتجراء محعدثعت وطنية شعملة، وتتبع األداء، وترتيب األولويعت وتعزيز املسعءلة.خدام سمنالحظ أن ال  .93

تعمبر  .الحذفالشراكة الععملية بمعزيز األنظاة على املسموى الُقطري على طول دورة حيعة البيعنعت، ابمداًء من النشعء واالسمخدام، والمخزين، حتى 

لذا سندعم الجهود  البيعنعت النعتية عن العاليعت املنفذة على املسموى الوطني باثعبة حجر البنعء لعاليعت املراتجعة على املسمويين القليمي والدولي.

  نعت الواردة من مصعدر مخملفة.البيعإسمخدام البذولة لجعل مععيير البيعنعت قعبلة للمطبيق على مخملف البيئعت واألنظاة، ماع يساح بتسهيل مقعرنة و 

ونشجع زيعدة  علة.كاع نصّدق على مععيير ومنصعت البيعنعت املفموحة التي تزيد من إمكعنية الوصول للبيعنعت وفهاهع، والتي تدعم المدخالت املركزة والفعّ  .94

بل كعفة أصحعب املصعلح، باع فيهم ميماععت البيعنعت ووسعئل العالم التي ت   البيعنعت على كعفة املسمويعت.إسمخدام سهم في تحسين املشعركة من ق 

  تعلن الدول الشريكة اململقية للدعم التزامهع باع يلي: .95

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

  المناية وتنفيذهع وتقيياهع والرقعبة عليهع؛ إستراتيييعتلشركعء من غير الدول في وضع إشراك البرملعنعت والحكومعت املحلية وا .ب

ر تكثيف الجهود الهعدفة لمعزيز القدرات الحصعئية الوطنية واسمقالليتهع، ودعم املبعدرات الهعدفة لجاع ونشر البيعنعت بشكل ييعلهع أكث .ج

  فععلية وقدرة على الوصول إليهع؛
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واملشعركة املمكعفئة لكعفة الشركعء من الدول وغير الدول في عاليعت المخطيط  ووضع امليزانيعت الوطنية، باع في ذلك زيعدة الشفعفية  .د

 منظاعت امليماع املدني املعنية بعملرأة؛

راعية لالعمبعرات الجنسعنية، من خالل تحسين المتبع النظعمي لمخصيصعت ا .ه
ُ
ملوارد املوتجهة مواصلة تعزيز المخطيط ووضع امليزانيعت امل

  ؛تاكين املرأة والفميعتللاسعواة بين الجنسين و 

تعجيل وتعايق الجهود املبذولة لميايع البيعنعت املقّساة على أسس دياوغرافية )كعلنو  الجنسعني، والُعار، ووتجود الععقة( ونشرهع  .و

إسمخدام د بهع في اخميعر االستثاعرات التي ياكن أن تضان وتنسيقهع وتحقيق االسمفعدة الكعملة منهع، وإتعحتهع لواضعي السيعسعت لالسترشع

  النفقعت الععمة بشكل صحيح، لفعدة كل من الرتجعل والنسعء على حد السواء وعدم تيعهل أي طرف يمخلف عن مسيرة المناية؛

 فياع يمعلق بعملسعءلة املمبعدلة على املسموى الُقطري، بحيث تعكس .ز
ً
اتسع  قععدة شركعء المناية، مع توتجيه  تحديث المدابير املمبعة حعليع

 االهماعم بشاولية وشفعفية عاليعت المقييم املشتركة هذه.

  يعلن شركعء المناية املقدمين للدعم التزامهم باع يلي: .96

 ل .أ
ً
حعتجة الدول تحديث الهيعكل املؤسسية والسيعسعت ونظم إدارة املعلومعت، بحسب الحعتجة، لجعل المععون الناعئي أكثر شفعفية، وتلبية

 ر الدوليةالشريكة اململقية للدعم، واملواطنين، وأصحعب املصعلح اآلخرين املنخرطين في الشراكة الععملية إلى املعلومعت، واالعماعد على املععيي

الناعئية المعبعة  اتاملسععد" واملععيير الحصعئية املطبقة في أنظاة لجنة (IATI) عدرة الدولية لشفعفية املسععدات املب للبيعنعت مثل " املفموحة

  ي والمناية؛االقمصعدملنظاة المععون 

 سد فيوات البيعنعت بواسطة بنعء القدرات، من خالل تقديم الدعم املعلي والمقني املالئم لمحسين القدرات الحصعئية الوطنية على القيعم .ب

قساة على أسعس النو  الجنسعنإسمخدام بياع وتحليل ونشر و 
ُ
م؛البيعنعت امل

ّ
  ي والُعار بشكل منهجي منظ

 على تحسين إتعحية البيعنعت املفموحة ودقتهع والقدرة على اسمخدامهع لمحقيق المععون الناعئي على املسموى الُقطري؛ .ج
ً
  العال معع

 علإسمخدام دعم زيعدة الوعي و  .د
ً
ى املسموى الُقطري، لمعزيز البيعنعت في تخطيط املبعدرات المناوية والنسعنية وتنفيذهع والرقعبة عليهع، خعصة

  الفععلية، ومشعركة أصحعب املصعلح واملواطنين وتحسين نمعئج ومخرتجعت المناية؛

الحرص على نشر بيعنعت حول كعفة األنشطة الجعرية، بصفة دورية قدر المكعن، باع في ذلك بيعنعت تفصيلية استشرافية للاسمقبل، وكذلك  .ه

  سب مع يموفر؛بيعنعت حول النمعئج والمقيياعت، بح

البيعنعت، وذلك من خالل عدة وسعئل من بينهع تطوير أدوات ملععينة وتحليل البيعنعت، ومسععدة الشركعء إسمخدام تعزيز الدعم املوتجه لزيعدة  .و

  اململقين للدعم للسير على هذه الخطى.

ية بهع بواسطة عاليعتهع ذاتهع، من خالل مواصلة زيعدة املسعءلة عالوة على مع سبق، نحترم التزام المععون مع بين دول الجنوب بمحسين فععلية المنا .97

عق تطبيق خطط والشفعفية املمبعدلة فياع بينهع، كاع نرحب بعلجهود املبذولة لييعد ترتيبعت أكثر شاولية للاسعءلة املمبعدلة، تعكس تنّو  واتسع  نط

  المععون الناعئي النعشئة.

  لي:سمعال البرملعنعت على تحقيق مع ي .98

َسن القوانين التي تشجع تحقيق المقدم الشعمل، لدعم تحقيق أهداف المناية املسمدامة؛ وتعزيز مكعفحة االحميعل والفسعد، وتحسين  .أ

  أسعليب الدارة والحكم الرشيد في القطع  الععم؛ 

 لععمة.اتبع  مبعدئ الشفعفية واملسعءلة عند قيعمهع بدورهع الشرافي في إدارة املوارد املعلية ا .ب

  سيعال قطع  األعاعل على تحقيق مع يلي: .99

لكعفة شرائح امليماع داخل الدول التي ياعرس  السميعبةدعم التزامعت ومبعدئ المععون الناعئي الفّععل؛ والمامع بقدر أكبر من الشفعفية و  .أ

 ملععيير العال التي وضعتهع منظاة العال الدولية، ومبعدئ األمم امل
ً
محدة بشأن األعاعل الميعرية وحقوق النسعن، واملبعدئ فيهع أنشطمه، وفقع

  ي والمناية املمعلقة بعلشركعت ممعددة الجنسيعت؛االقمصعدالموتجيهية ملنظاة المععون 

توتجيه االهماعم والعنعية الواتجبة على طول سلسلة المداد الخعصة به، والمامع بقدر أكبر من الشفعفية حول عاليعته، واحترام حرية  .ب

  تسعب واملفعوضعت الجاععية واملشعركة في حوار ميماعي؛االن
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ية لسالسل المداد الخعصة به، باع في ذلك تعليلهع للبرملعنعت، والقعئاين على االقمصعدية والبيئية و تجماععال االستثاعر أكثر في تفسير المأثيرات  .ج

  ، وامليماع املدني، واملستهلكين، وأصحعب املصعلح؛وضع القواعد المنظياية، والحكومعت املحلية، واملخمصين بعلعال والُعاعل

ن المععون لوضع أنظاة تتسم بعلشفعفية واملسعءلة لدارة املبعلغ والصنعديق الععمة والخعصة ضان المدابير الخعصة بعلشراكعت بين القطععي .د

  الععم والخعص؛

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

لطعر الدولي يلتزم شركعء امليماع املدني بتنفيذ املاعرسعت التي تسهم في تعزيز الشفعفية واملسعءلة وفععلية المناية، مسترشدين بابعدئ اسطنبول وا .100

  لفععلية إسهعم منظاعت امليماع املدني في المناية.

  التزامه باع يلي:  وعليه، يعلن .101

 إلى األهداف والقيم املشتركة للمناية، واالح .أ
ً
ترام إقعمة عالقعت تتسم بعلشفعفية، وإتعحة العال بُحرية كشركعء على قدم املسعواة، استنعدا

  املمبعدل، والثقة، واالسمقالل المنظيمي، والمالزم طويل األتجل، والمكعفل واملواطنة الععملية؛

  الستبعقية لمحسين املاعرسعت المناوية وتحّال املسؤولية الكعملة بشأنهع.اتخعذ المدابير ا .ب

  عدم تجاهل أي طرف يتخلف عن مسيرة التناية التحدي األكبر:

هاية ويعد هذا األمر على درتجة ععلية من األ  .البمكعريمطلب النيعح في تطبيق خطة المناية املسمدامة إقعمة شراكعت تتسم بعلقوة، والدينعميكية، و  .102

 المفّوق عل
ً
ى المدخالت بعلنسبة للجهود الرامية لعدم تيعهل أي طرف يمخلف عن مسيرة المناية، حيث ياكن للسهعمعت امليّاعة للشركعء الععملين معع

  الفردية والمغلب على العراقيل التي تقف في سبيل تحقيق مخرتجعت شعملة.

  تاكين املرأة والفتياتاملساواة بين الجنسين وإ

ية لمحقيق يد المأكيد على أن تحقيق املسعواة بين الجنسين وتاكين كعفة النسعء والفميعت، وإدراكهم الكعمل لحقوقهم النسعنية من العوامل األسعسنع .103

لذا ييب  ير.ناو اقمصعدي وتناية مسمدامة مسماران يتساعن بعلشاولية والعدالة. ونعترف بعلنسعء والفميعت كعوامل داعاة ومسعهاة في إحداث المغي

اع يمعلق بمغّير أن يمامعن بفرص ممكعفئة مع الرتجعل والفميعن للاشعركة والقيعدة واتخعذ القرار على كعفة املسمويعت وفي كعفة امليعالت، باع في ذلك في

  املنعخ واالسميعبعت النسعنية.

 ألولويعت سنواصل دعم املسعواة بين الجنسين وتاكين كعفة النسعء والفميعت كععمل تجوهري  .104
ً
مسعهم في المععون الناعئي وتحقيق الفععلية، استنعدا

املمعلقة بعلقضعء على العنف والماييز ضدهن، حيث إن لهذا قدٍر مسعٍو من األهاية لماكينهم من املشعركة الكعملة  اللتزامعتونعيد المأكيد على  الدول.

آلمنة والشعملة.   واملمكعفئة في امليماععت ا 

عواة ر املحوري والفريد الذي تقوم به منظاعت امليماع املدني وحقوق النسعن املعنية بعملرأة، باع في ذلك املنظاعت النسعئية، في دفع املسنعترف بعلدو  .105

  سين.كاع نالحظ أهاية مشعركة الرتجعل والفميعن كشركعء وأصحعب مصلحة في تحقيق املسعواة بين الجن بين الجنسين وتاكين كعفة النسعء والفميعت.

خالل تسخير  عالوة على هذا، سنزيد العال املوتجه لعكس تأثيرات االتيعه السعئد بنقص االستثاعرات املوتجهة للاسعواة بين الجنسين وتاكين املرأة، من .106

 لمحقيق هدف املسعواة بين الجنسين.  –الععم والخعص، املحلية والدولية المقليدية واملبمكرة  –كعفة أشكعل الماويل 

  وفي هذا السيعق، تعلن الشراكة الععملية التزامهع باع يلي: .107

ية وخدمعت أسعسية مقبولة المكلفة تماّيز بعلجودة، بحيث تسهم في تقليل إتجماععوضع أولوية لالستثاعرات في تطوير وإتعحة بنية تحمية  .أ

  الرقمي؛ االقمصعد، باع في ذلك االقمصعدشعركة الكعملة في وإععدة توزيع العال الداخلي والرععية امليعنية املقدمة للنسعء، وتاكينهن من امل

تعايق الشراكعت الشعملة بين أصحعب املصعلح املمعددين لمحقيق املسعواة بين الجنسين وتاكين النسعء على املسمويعت الُقطري، ودون  .ب

لفّععلة للكيعنعت املنعصرة للاسعواة بين الجنسين، القليمي، والقليمي، والدولي، وذلك بعدة وسعئل من بينهع ضاعن املشعركة الكعملة وا

  ومنظاعت املرأة وآليعت الوطنية املعنية بعملسعواة بين الجنسين؛

ية مواصلة الدعوة إلى وضع منهجيعت تراعي املنظور الجنسعني واتخعذ التجراءات املستهدفة للنسعء والفميعت عند صيعغة كعفة السيعسعت املعل .ج

  ية؛تجماععال ية و ية والبيئاالقمصعدو 
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تشجيع قطع  األعاعل على املسعهاة في دعم ومنعصرة املسعواة بين الجنسين من خالل حثه على توظيف النسعء في وظعئف منمية وأعاعل  .د

 الئقة بدوام كعمل، وحصولهن على أتجٍر مسعٍو مقعبل العال املكعفئ الذي يقوم به الرتجعل أو العال مقعبل نفس القياة، والمامع بفرص

كاع ندعم مبعدئ تاكين املرأة التي وضعتهع هيئة األمم  ممكعفئة، بعلضعفة إلى حاعيتهن من الماييز والمعرض لسعءة املععملة في مكعن العال.

  املمحدة للارأة واالتفعق الععلمي لألمم املمحدة، ونشجع زيعدة االستثاعرات في الشركعت ومنشآت األعاعل املالوكة للنسعء؛

والرقعبة عليهع، على املسمويعت الُقطري، ودون  2030اععة الواعية للاسعواة بين الجنسين ومشعركة النسعء والفميعت في تنفيذ خطة ضاعن املر  .ه

  القليمي، والقليمي، والدولي.

  الشبــــــــــــــاب 

 لعدم تيعهل أي طرف يمخلف عن مسيرة وخطة عال أديس أبعبع بعالستثاعر في تطوير الشبعب  2030نعيد تأكيد التزامنع باوتجب خطة  .108
ً
واألطفعل سعيع

ونعترف بأن االستثاعر في األطفعل والشبعب من األمور الجوهرية الالزمة لمحقيق المناية الشعملة الععدلة واملسمدامة لألتجيعل الحعلية  المناية.

كاع  تمعلق بعلحصول على االستثاعرات الالزمة للنيعح في هذا األمر.واملسمقبلية، كاع نعترف بعلحعتجة لدعم الدول التي تواتجه صعوبعت وتحديعت نوعية 

الرقعبة على نعيد المأكيد على أهاية المعجيل بمحسين عاليعت توثيق املسععدات الناعئية الرساية املوتجهة لألطفعل والنفعق املحلي املوتجه لمحسين 

 املبينة أعاله. اللتزامعتالمقدم املحقق في تنفيذ 

 نعلن االلتزام باع يلي: وعليه،  .109

والضرر لماكينهم من تطوير وتناية كعفة  سمغاللتعزيز وحاعية حقوق األطفعل والشبعب، وضاعن تامعهم بحيعة خعلية من العنف، وال  .أ

  قدراتهم؛

والرقعبة عليهع على  2030 تعزيز القدرة على إييعد املسعحة واآلليعت الالزمة لماكين الشبعب واألطفعل من املشعركة الفّععلة في تنفيذ خطة .ب

 املسمويعت املحلي والوطني والدولي؛

  ية املمعحة لالشمغعل بعلعال الالئق.تجماععال ية و االقمصعدتعزيز القدرات النمعتجية للشبعب، وتوسيع الفرص  .ج

 خاصة
ً
 الدول التي تعاني أوضاعا

، والدول النعمية غير نالحظ المحديعت والصعوبعت النوعية التي تواتجههع الدول التي تععني من  .110
ً
أوضع  خعصة، باع فيهع دول أفريقيع، والبلدان األقل ناوا

كاع نعترف بعلمحديعت  السعحلية، والدور الجزرية الصغيرة النعمية، بعلضعفة إلى الدول مموسطة الدخل، وتقف في طريق تحقيق المناية املسمدامة.

وندعو لوضع آليعت تسهم في حشد املوارد  وفي مرحلة مع بعد الصرا  فياع يمعلق بعلمععون الناعئي.الهعئلة التي تواتجههع الدول التي تار بحعالت صرا  

وعلى وتجه الخصوص، نقر بعلعال الذي ييري من خالل "الخطة  وإقعمة الشراكعت الالزمة لدعم أولويعت المناية املستندة لالحميعتجعت الُقطرية..

ونشدد على الحعتجة إلى تصايم منهجيعت تهدف الستيضعح وبيعن طبيعة البيئعت املعقدة واملخملفة للدول  شة".الجديدة لالنخراط في مسععدة الدول اله

 مموسطة الدخل.

بعلضعفة إلى بنعء ونعيد المأكيد على أن الرؤية طويلة األتجل للاشعركة الدولية في تناية الدول الهشة تماحور حول بنعء دولة فّععلة وقعدرة على الصاود،  .111

حيث ستسهم مسععدة الدول في بنعء قدراتهع على تجعلهع أكثر قدرة على الصاود في وتجه املخعطر املقترنة بعلصراععت، والجرائم  ؤسسعت الدولة األخرى.م

  الشنيعة واألزمعت الطعرئة.

ناعئي في تعزيز االسمقرار ومععلجة الدوافع ونحن هنع، من منبر الشراكة الععملية، سنعال على مضععفة تجهودنع لضاعن إسهعم تجايع أنشطة المععون ال  .112

 ملع حددته الدولة املعنية، على مسمواهع الُقطري.
ً
  ممعددة األبععد لحدوث مظعهر الهشعشة والضعف والصراععت، وفقع

 الدول متوسطة الدخل

حيث نقر بوقو  غعلبية األشخعص األكثر  سمدامة.نعترف بعملشكالت النوعية التي تواتجههع الدول مموسطة الدخل في سيعق تجهودهع لمحقيق المناية امل .113

 على مسموى الععلم في الدول مموسطة الدخل.
ً
كاع نقر بأن املسععدات الناعئية الرساية ووسعئل الماويل امليّسر األخرى ال زالت تاثل أهاية كبيرة  فقرا

 في تحقيق النمعئج املستهدفة، مع الوضع في 
ً
وسنعال على بحث واسمكشعف  االعمبعر االحميعتجعت النوعية لملك الدول.لعدد من هذه الدول، وتلعب دورا

  المععون الناعئي الفّععل للمصدي للمحديعت التي تواتجههع هذه الدول في سيعق سعيهع لمحقيق العالية المناوية.سمخدام وسعئل ل 

 عن مسيرة نؤكد على عدم تيعهل أي طرف يمخلف عن مسيرة المناية في سيعق تطبيقنع للمععون  .114
ً
الناعئي، كاع سنسعى للوصول ألكثر األطراف تخلفع

.
ً
كاع نشير إلى أن مسموى تيسير الماويل الحكومي الععلمي ييب أن يراعي ويتنعسب مع مسموى المناية في كل دول مملقية، باع في ذلك  المناية أوال

ية واحماعالت االقمصعدة املشرو  الذي سيمم تاويله، باع في ذلك تجدواه مسموى الدخل، والقدرة املؤسسية وأوتجه القصور والضعف بهع، وكذلك طبيع
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الدخل، مثل وضع  مموسطة للدول  واملخملفة املعقدة البيئعت طبيعة وبيعن الستيضعح تهدف كاع نعترف بعلحعتجة إلى اسمحداث منهجيعت نيعحه الميعري.

الُبعد  يب الفرد من الدخل، للماكن من تفسير أبععد المناية املسمدامة الثالثة:أسعليب للقيعس ممعددة األبععد، تميعوز ميرد احتسعب مموسط نص

  ي، والُبعد البيئي.تجماععال ي، والُبعد االقمصعد

 ملفة التينعيد تأكيد الحعتجة إلى ضاعن فععلية مسعهاة المععون الناعئي في انتهعز الفرص ومععلجة المحديعت التي تفرضهع الظروف والمعقيدات املخ .115

يرى في امللمقيعت ممعددة األطراف ذات الصلة.
ُ
كاع نعيد المأكيد على الحعتجة إلى  تواتجههع الدول مموسطة الدخل، وذلك من خالل املنعقشعت التي ت

 ي.تجماععال مشعركة الخبرات فياع بين الدول مموسطة الدخل ملععلجة املشكالت املمعلقة بعدم املسعواة والقصعء 

  شعركون في الشراكة الععملية، التزامنع باع يلي:وعليه، نعلن، نحن امل .116

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

  الوسعئل ممعددة األبععد لقيعس المقدم املحقق في المناية.إسمخدام تشجيع  .ب

  ا بين شركاء العال النساني والتناوي تعزيز التشارك م

لذا علينع العال بشكل تجاععي للمغلب على مخملف العقبعت  لحعتجة إلى إييعد وسعئل أفضل للعال بين شركعء العال النسعني والمناوي.نشير ل .117

 ر تاويل إناعئي لدفع الدعم النسعني.لحعتجة إلى توفيلنشير  املؤسسية، مستندين إلى امليزات النسبية، ومع االلتزام بعملبعدئ النسعنية.

ال تعوق نعترف بعالرتبعط مع بين السالم وتحقيق المناية، وندرك الصعوبة التي تفرضهع الهشعشة والصراععت على تحقيق المناية املسمدامة، والتي  .118

اع نأخذ بعين االعمبعر املبعدئ املنصوص عليهع في ك تحقيق المناية فحسب، بل ياكنهع أن تعكس املكعسب المناوية التي تحققت على مدى عقود زمنية.

  االتفعق الجديد الذي عقدته مياوعة الدول الهشة السبع، التي تععني، أو ععنت، من الصراععت.

 وفي هذا السيعق، تعلن الشراكة الععملية التزامهع باع يلي: .119

ة من املبعدئ الموتجيهية لمنسيق العال بين شركعء المناية من دعم "الخطة الجديدة لالنخراط في مسععدة الدول الهشة" بععمبعرهع مياوع .أ

  األطراف املقدمة واململقية للدعم، وامليماع املدني، وقطع  األعاعل؛

المصدي للمحديعت التي تقف في سبيل تحسين فععلية ونمعئج المععون الناعئي، وعلى وتجه الخصوص املسععدات الناعئية الرساية، املقدمة  .ب

  ي تواتجه حعالت الهشعشة والضعف.للدول الت
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 منهــــــــــــاج العاــــــــــــل الجزء الثالث:

 التكليف وترتيبات العال

ويعمبر املنمدى السيعس ي رفيع املسموى  سنعال نحن، الشراكة الععملية، على إثبعت مسعهاعتنع العالية في منمدى األمم املمحدة السيعس ي رفيع املسموى. .120

كاع سمعال الشراكة  على املسموى الععلمي.  2030لوحيد الذي يمامع بمكليف شعمل دولي للشراف على ممعبعة ومراتجعة تنفيذ خطة هو املنمدى ا

وتاثل الشراكة الععملية،  الععملية كذلك على تعزيز تكعملهع مع منمدى األمم املمحدة للمععون الناعئي، والعال مع املنمدى املعني بعلماويل المناية.

 للربط بين العاليعت ذات الصبغة الععملية التي تيرى في إطعر املنمدى ال
ً
 ألصحعب املصعلح املمعددين، تجسرا

ً
 مماّيزا

ً
سيعس ي رفيع املسموى، بععمبعرهع منبرا

 لك العاليعت على املسموى الُقطري.ومنمدى األمم املمحدة للمععون الناعئي، واملنمدى املعني بعلماويل المناية، وتطبيق أصحعب املصعلح املشعركين فيهع لم

 لهذه الغعية، قانع بمحديث المكليف املنوطين به وترتيبعت العال الخعصة بنع، واملوضحة في ملحق 
ً
  .1وتحقيقع

، بحيث يراعي املشكالت النعشئة والوسعئل الجديدة املسع .121
ً
عدة في تفعيل المععون نعترف بعلحعتجة إلى تحسين وتنقيح الطعر الععم للرقعبة املعاول به حعليع

حعتجة باع في ذلك املسعهاعت املقدمة لمحقيق تععون إناعئي فّععل من الشركعء النعشئين وتدفقعت رؤوس األموال غير السيعدية، بعلضعفة إلى ال الناعئي.

  الطعر الععم في مخملف البيئعت الُقطرية والقلياية.إسمخدام إلى تعزيز إمكعنية 

م على املسمويعت الُقطري والقليمي والععلمي. 2030تنع املقدمة لمنفيذ خطة من بين أهم إسهعمع .122
ّ
حيث تسهم  هو العال باثعبة منبر لمبعدل املععرف والمعل

 السيعسية، وهو مع يدفع لبذل تجهود مميددة البمكعر وتحسين تجودة المععون  اللتزامعتاألفكعر والرؤى الجديدة في إرشعد عاليعت اتخعذ القرارات و 

بمكرة وياكن من خالل مبعدرات الشراكة الععملية واملنصعت الُقطرية والقلياية اخمبعر املنهجيعت الجديدة، والموّصل للدالئل وتطوير وسعئل م الناعئي.

ي تم العالن عنهع خالل ونعترف باسعهاتهع في تنفيذ خطمنع املسمقبلية، ونرحب بابعدرات الشراكة الععملية الت لدفع تحقيق مبعدئ المناية الفّععلة.

ونعلن دعوتنع للعال على االستثاعر في إتعحة املععرف املكتسبة لكعفة املياوععت املشعركة في العالية المناية على اخمالف  (.3نع )راتجع ملحق إتجماعع

  مواقعهع.

لدور املحدد للشراكة الععملية املفترض لهع القيعم به وا 2030سنسعى لزيعدة تطبيق ترتيبعت األعاعل التي حددنعهع من أتجل املمطلبعت الجديدة لخطة  .123

  وسنعال على تحقيق مع يلي: لمنفيذ الخطة.

 توسيع نطعق طبيعة الشراكة الععملية التي تضم أصحعب مصعلح ممعددين؛ .أ

  ضاعن شفعفية العاليعت التي يمم باقمضعهع تعيين الرؤسعء املشعركين وأعضعء اللجنة الموتجيهية؛ .ب

  مشعركة كعفة األعضعء؛ تضان ممخصصة عذجناتعزيز وضع  .ج

تعزيز املنهجيعت الُقطرية ضان الشراكة الععملية، من خالل االستثاعر في تطوير قدرات الدول لماكينهع من تأسيس شراكعت مع أصحعب  .د

  املصعلح املمعددين، واملشعركة فيهع، املسموى الُقطري.
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 شكـــــــــر وتقديــــــــــــر

 

الثعني رفيع املسموى، كاع نمقدم بعلشكر للرؤسعء املشعركين وأعضعء اللجنة الموتجيهية املنتهية  تجماع كينيع على اسمضعفتهع لل  لجاهوريةشكر نمقدم بعل .124

ريق الدعم عالوة على هذا، نمقدم بعلشكر والمقدير ملسعهاعت ف مدة تكليفهم، على عالهم املمفعني وقيعدتهم الحعزمة ودعاهم لقضية فععلية المناية.

  ي والمناية وبرنعمج األمم املمحدة الناعئي.االقمصعداملشترك، الذي يضم منظاة المععون 

حة كاع نشير بمقدير وعرفعن السمعداد الرؤسعء املشعركين وأعضعء اللجنة الموتجيهية الجدد لدعانع في دفع هذه الشراكة املهاة من أتجل املصل .125

  األرض وتحقيق السالم واالزدهعر. املشتركة للشعوب في كعفة أنحعء كوكب
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 املالحــــــــــق

 . التكليف الجديد1ملحق 

تدور رؤية الشراكة الععملية حول السعي لمعظيم فععلية كعفة أشكعل المععون بغرض المناية، من أتجل تحقيق منعفع مشتركة لكعفة الشعوب  الرؤيـــــــــة. .126

 السالم.على كوكب األرض والوصول لالزدهعر وتحقيق 

القلياية للمناية املسمدامة من خالل تعزيز  ستراتيييعتال و  2030أن تسهم الشراكة الععملية في تحقيق خطة المناية املسمدامة للععم  التكليف. .127

م تخلف أي طرف عن المععون الناعئي الفّععل وتسخيره للقضعء على كعفة أشكعل الفقر والحد من عدم املسعواة، ودفع المناية املسمدامة وضاعن عد

ن سمعال الشراكة الععملية على تعزيز املسعءلة املمبعدلة لمحايل كعفة األطراف باسؤوليتهع نحو تحقيق تععون إناعئي أكثر فععلية، وذلك م مسيرة المناية.

المععون الناعئي ودعاه لمحقيق أهدافهع  ( اتبع  منهجية ترتكز إلى املمغيرات الُقطرية ملسععدة الدول النعمية في تحقيق أقص ى اسمفعدة من1خالل: 

( إنمعج البيعنعت والدالئل املشيرة للمقدم الذي يحققه أصحعب املصلحة املعنيين بعلمناية في 2الناعئية الوطنية، بدعم من املنصعت واملنعبر القلياية؛ 

أصحعب املصلحة املعنيين بعلمناية على املسمويعت املحلي، والُقطري،  ( إقعمة حوار شعمل يضم3م بمحقيق تععون إناعئي أكثر فععلية؛ إلتزامعتهالوفعء ب

وفي سيعق عالهع لمحقيق المكليف املنوطة به، سمعال الشراكة الععملية على تعزيز أشكعل المععون الناعئي التي تسهم في تحقيق  والقليمي، والععلمي.

 اية.الهدف الععم لهع بعدم تيعهل أي طرف يمخلف عن مسيرة المن

تضم الشراكة الععملية، على قدم املسعواة، أصحعب املصعلح الرئيسيين املعنيين بخطة المععون الناعئي من الدول النعمية  تكوين الشراكة العاملية. .128

ه(؛ والدول املمقدمة )وتشال الدول اململقية للمععون الناعئي، بعلضعفة إلى الدول التي تحال ساة ثنعئية حيث تحصل على المععون الناعئي وتقدم

ومعت املحلية؛ واملنعبر )الدول التي تقدم المععون الناعئي(؛ واملؤسسعت ثنعئية وممعددة األطراف؛ وامليماع املدني؛ واألكعديايين؛ وأعضعء البرملعنعت؛ والحك

وترتكز الشراكة على االعتراف بععماعد النمعئج  لنسعني.في الحقل ا الععملينواملنظاعت القلياية؛ واالتحعدات والنقعبعت الُعاعلية؛ وقطع  األعاعل؛ و 

ويمحد الشركعء تحت لواء التزامهم املشترك بمأسيس شراكة شعملة تستند إلى  واآلثعر املسمدامة للمععون الناعئي على الجهود واالسثاعرات املشتركة.

 إلى امليزات النسبية التي يمام
ً
كاع تعمبر املنعبر واملنظاعت القلياية باثعبة مدخالت لموفير  ع بهع كل عضو فيهع.املبعدئ واألهداف املشتركة، واستنعدا

  البيعنعت فياع يمعلق بعلقضعيع واملنهجيعت القلياية.

  تعال الشراكة الععملية على تحقيق خاسة وظعئف أسعسية: الوظــــــــــــائف. .129

  أ( دعم الفععلية على املسموى الُقطري )

اكة الععملية على قدرتهع على دفع المقدم الععلمي ودعم الدول في إدارة املوارد املمعددة للمععون الناعئي بشكل استراتيجي، وتوتجيه يموقف نيعح الشر  .130

لداعم وللماكن من تحقيق هذه الغعية، سمعال الشراكة الععملية على تعزيز منهجهع ا املاعرسعت الفّععلة للماكن من تحقيق األهداف الناعئية الوطنية.

سنعال على ضاعن أن الدالئل املستندة للامغيرات الُقطرية،  للتركيز على املمغيرات الُقطرية، ودعم الدول في تطبيق مبعدئ الفععلية على املسموى الوطني.

ر مع بين أصحعب املصعلح املحليين واملمعلقة بعلمقدم في تحقيق المععون الناعئي الفّععل ومععلجة المحديعت املرتبطة به، تسهم في إرشعد وتوتجيه الحوا

سيمضان العال على  والوطنيين والقليايين والععمليين، لدفع اتخعذ القرارات السيعسية وتعزيز تغيير السلوكيعت الهعدفة لمعظيم نمعئج المععون الناعئي.

ي؛ وتقديم الدعم ملنصعت الحوار مع بين أصحعب املصعلح املسموى الُقطري تقديم الدعم لمطبيق ودمج مبعدئ الفععلية ضان ماعرسعت المععون الناعئ

 إلى البيعنعت؛ و 
ً
البيعنعت املسمادة من عالية الرقعبة التي قعمت بهع الشراكة الععملية ضان منمدى األمم املمحدة السيعس ي إسمخدام املمعددين استنعدا

 على تاويل المناية.رفيع املسموى املعني بعلمناية املسمدامة وعاليعت املراتجعة التي تجرت 

  )ب( اسمخالص األدلة على تطبيق املسعءلة وممعبعة تحقيق أهداف المناية املسمدامة

 للبيعنعت واألدلة والمحليالت لمتبع .131
ً
 معمادا

ً
 في تحقيق المععون الناعئي الفّععل، سمكون الشراكة الععملية باثعبة مصدرا

ً
المقدم املحرز بشأن  للاض ي قدمع

وللماكن من االضطال  بمكليفهع تجديد، سمعال الشراكة الععملية على االسمفعدة من ميزاتهع المنعفسية التي تمامع بهع وتركز  يق الفععلية.بمحق اللتزامعت

لماكن من ول .على اسمخالص بيعنعت ودالئل موثوقة ومحّدثة على املسموى الُقطري لالسترشعد بهع في صنع القرارات املمعلقة بعلمععون الناعئي الفّععل

ستمواصل عالية الرقعبة بحيث تمم بقيعدة  تحقيق هذه الغعية، سُميري الشراكة الععملية تجوالت رقعبية كل ععمين لقيعس مدى فععلية المععون الناعئي.

 ليهع لقيعس كعفة أوتجه األداء ذات الصلة.الدولة املعنية ذاتهع وبدعم من املنصعت واألطر الععمة القلياية والععملية، بنعًء على املؤشرات املحّدثة واملمفق ع

ستسهم الدروس  سيسهم هذا في تعزيز املسعءلة املمبعدلة، من خالل التركيز على مواطن المقدم والمحديعت التي تسملزم بذل املزيد من العال والجهد.

سيمم  لنمعئج التي تم الموصل إليهع من خالل عاليعت الرقعبة.املمعلقة بعلسيعسعت والحلول املبمكرة النعتية عن مبعدرات الشراكة الععملية في إكاعل ا

دامة في إطعر تسجيل البيعنعت والدالئل التي تم الموصل إليهع ضان عاليعت املمعبعة واملراتجعة التي سميريهع األمم املمحدة على أهداف المناية املسم

 املنمدى السيعس ي رفيع املسموى املعني بعلمناية املسمدامة.
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 شعركة املععرف والدورس املسمفعدة)ج( م

 لمبعدل املععرف والدروس املمعلقة بعلمععون الناعئي الفّععل. .132
ً
وعبر مخملف املبعدئ واألهداف واملؤشرات، أظهر شركعء المناية  تاثل الشراكة الععملية منصة

كاع تسهم مبعدرات الشراكة  املمفق عليهع لمحقيق الفععلية. تاللتزامعواألطراف الفععلة من غير الدول قدرتهم على تحقيق تقدم في تنفيذ املبعدئ و 

ويشير  النوعية وامليعالت املبمكرة في المععون الناعئي الفّععل. اللتزامعتالععملية واملنصعت القلياية في إنمعج الدروس املسمفعدة واسمخالص الدالئل من 

ة الدروس وتحقيق أقص ى اسمفعدة ماكنة من املععرف النعتية عن هذه الجهود لمعزيز املسعءلة هذا إلى المكعنية الكبيرة لمحديد عوامل النيعح ومشعرك

م املمبعدل.
ّ
 املمبعدلة والمعل

 )د( تيسير عقد الحوارات املمخصصة

وات المععون الناعئي التي يعمبر عقد الحوارات السيعسعتية من األمور الضرورية لربط الدالئل النعتية عن أنشطة الرقعبة بعاليعت صيعغة سيعسعت وأد .133

وتشجع الشراكة الععملية على إقعمة حوارات ذات طعبع عالي بين أصحعب املصلحة املعنيين بعلمناية، يمم من  الُقطرية وتسعى لملبيتهع. االحميعتجعتتخدم 

 قيل، وتطوير أو تصعيد الحلول المناوية املبمكرة.خاللهع تيايع امليزات المنعفسية لألطراف املعنية من القطع  الععم وغير الحكوميين ملععلجة العرا

 )ه( تكوين زخم سيعس ي يسهم في تحقيق المععون الناعئي الفّععل

وثوقة والموصيعت يعماد تغيير السلوكيعت الالزمة لجعل المععون الناعئي أكثر فععلية على القيعدة السيعسية، والتي تستند في قراراتهع على الدالئل امل .134

من خالل تركيز مهاتهع على بيعنعت ودالئل المععون الناعئي الفّععل، ستماكن الشراكة الععملية من تقديم إسهعمعت فعرقة في  ة السلياة.السيعسعتي

 سيعس ي لمغيير ماعرسعت المععون الناعئي.
ً
سمعال  وللماكن من تحقيق هذه الغعية، العاليعت الوطنية والقلياية والععملية التي ياكن أن تكّون زخاع

 ى المععون الناعئي.الشراكة الععملية على تعزيز أوتجه المععون مع منمدى تاويل المناية، واملنمدى السيعس ي رفيع املسموى املعني بعلمناية املسمدامة ومنمد

عت والدالئل املعنية بعلمععون الناعئي حيث ستسعهم الشراكة الععملية في تنفيذ هذه العاليعت إلى تجعنب الحوار الوطني والقليمي، من خالل إنمعج البيعن

السيعسية رفيعة املسموى من أتجل وضع سيعسعت وماعرسعت المععون  اللتزامعتالفّععل على املسموى الُقطري واملطلوبة لدفع تغيير السلوكيعت وتوتجيه 

 الناعئي التي تتسم بعالخمصعص والفععلية والحداثة.

عد العال الجاععي من خالل الشراكة الععملية في دفع أصحعب املصعلح لمحسين وسعئل تطبيق المععون الناعئي، سع تنفيذ خطة تحّولية تجديدة للمناية .135

لمصعيد الجهود الرامية لمحسين فععلية المععون الناعئي؛ والعال على حشد  2030تدعو خطة الععم  ماع سعهم في تحقيق مكعسب من نعحية الفععلية.

رد القطع  الخعص ولهع تأثير تحّولي لمحقيق المناية املسمدامة؛ ولمحسين عاليعت تبعدل املنعفع بين الكيعنعت املشعركة في أناعط القوى التي تمامع بهع موا

ى وللماكن من االضطال  بوظعئفهع األسعسية، ييب عل المععون مع بين الشاعل والجنوب، ومع بين دول الجنوب، والمععون الثالثي لمعزيز مشعركة املععرف.

كاع ييب على  الهعدفة لمنفيذ مبعدئ الفععلية على املسموى الُقطري. اللتزامعتالكيعنعت املنتسبة للشراكة الععملية العال على تذليل العراقيل وتأكيد 

وتكثيف تجهودهع لميسير مشعركة الشراكة الععملية بذل املزيد لصيعغة خطة بّنعءة للمععون بين القطععين الععم والخعص لييعد المععون الناعئي الفّععل، 

م من األشكعل املخملفة للمععون الناعئي.
ّ
سمعال الشراكة الععملية على مععلجة وممعبعة هذه المحديعت االستراتييية املترابطة الثالثة،  املععرف والمعل

 .2030لمعزيز مسعهاتهع في تحقيق خطة الععم 

 الهعدفة لمحقيق المععون الناعئي الفّععل اللتزامعت تذليل العراقيل وتأكيد )أ( املسعءلة املمبعدلة:

يعيد أصحعب  املمعلقة بعلفععلية في تأكيد عال الشراكة الععملية في كعفة منعحي العال. عللتزامعتتسهم املسعءلة املمبعدلة بين كعفة األطراف للوفعء ب .136

، مثل الطعر الععم للاسعءلة لقيعس المقدم في تحسين أنشطة فععلية المععون املصعلح املعنيين بعلمناية المأكيد على مبعدئ الفععلية املعاول به
ً
ع حعليع

سملتزم الكيعنعت املندرتجة ضان الشراكة الععملية بعلعال على تذليل العقبعت التي تعوق المقدم في تنفيذ مبعدئ المععون  الناعئي التي يقومون بهع.

، باع في ذلك المعهد املخمص بعدم تيعهل أي 2030م للرقعبة بحيث يعكس المحديعت التي تواتجه خطة الععم الناعئي الفّععل هذه، وتحديث الطعر العع

الحعلية املمعلقة بعلفععلية، وتشال تحقيق املوائاة؛ والقعبلية للمنبؤ؛ والشفعفية؛ واملسعءلة، تمعلق بشكل  اللتزامعت طرف يمخلف عن مسيرة المناية.

يدعو ناوذج المناية الجديد لوضع التزامعت بعلفععلية تعكس املسعهاة املاّيزة املقدمة من األطراف الفععلة املتزايدة  طع  الععم.أسعس ي بعلشركعء من الق

م من املنهجيعت و  املمنوعة في المععون الناعئي.
ّ
األشكعل عالوة على هذا، سيمم تقييم مدى فععلية المععون الناعئي مقعبل قدرة أصحعب املصعلح على المعل

المناية  إستراتيييعتع املخملفة للمععون الناعئي؛ ودعم المضعفر بين الخيعرات المقنية واملعلية املمنوعة املتزايدة املمعحة للدول النعمية لماكينهع من دف

 تجديدة من الضعف والهشعشة
ً
حيث ال يزال العال على ضاعن إييعد  .الوطنية؛ وتلبية الحعتجة لبنعء قدرات الدول والحكومعت املحلية التي تععني أشكعال

وب بيئة داعاة ملنظاعت امليماع املدني والحكومعت املحلية وتعزيز مشعركتهع من بين املمطلبعت األسعسية لمنفيذ خطة ترتكز على مصلحة الشع

 واألشخعص.
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137. :
ً
الحعلية بمحقيق الفععلية، إلى  اللتزامعتل العراقيل أمعم يعمبر المكليف الجديد للشراكة الععملية باثعبة فرصة للعال على تذلي خطمنع للاض ي قدمع

وللوصول إلى هذه الغعية،  القلياية الهعدفة لمحقيق المناية املسمدامة في الوقت نفسه. ستراتيييعتال و  2030تجعنب تبني طاوحعت خطة الععم 

الحعلية بمحقيق الفععلية واتبع  إطعرهع الععم لضاعن صلمه بعلدول  تاللتزامعسمواصل الشراكة الععملية تشجيع تغيير السلوكيعت للماكن من تنفيذ 

كاع سمعال الشراكة الععملية على تطوير مستهدفعت لمقييم فععلية  التي تقوم بدور مزدوج بمقديم وتلقي الدعم في الوقت نفسه والشركعء من الجنوب.

 لرفع نمعئج  الععملينكومعت املحلية ومنشآت األعاعل و الشراكعت بين األطراف الععملة من القطع  الععم، باع فيهم الح
ً
في الحقل النسعني، الععملين معع

بمحقيق الفععلية في توتجيه وإرشعد أشكعل المععون الناعئي املمبعة، وذلك لماكينهع من تحقيق الهدف  اللتزامعتعالوة على هذا، ييب أن تسهم  المناية.

كاع سيمم تعزيز عاليعت الرقعبة على املسموى الُقطري للمأكد من سالمة ووثوقية صلة  عن مسيرة المناية. الععم لهع بعدم تيعهل أي طرف يمخلف

 البيعنعت، وضاعن إمكعنية االسمفعدة العالية منهع وفععلية تكلفتهع.

  إطالق إمكعنعت المععون الناعئي التجمذاب استثاعرات القطع  الخعص الشعملة )ب( املصلحة املشتركة:

مة" عو أهداف المناية املسمدامة لـ "العال الععتجل على حشد قوى موارد القطع  الخعص التي لهع تأثير تحّولي لماكين تحقيق المناية املسمداتد .138

  الععم لوضع كاع تشير إلى حعتجة القطع واملسععدة في مكعفحة المدفقعت املعلية غير املشروعة التي تحرم األفراد من االسمفعدة بانعفع املوارد الععمة.

ويماثل المحدي  اتيعه واضح، وأطر ععمة للرقعبة، وهيعكل تحفيزية وتنظياية التجمذاب استثاعرات القطع  الخعص التي تسهم في تعزيز المناية املسمدامة.

 من خطة الفععلية لضاعن تطبي
ً
وياثل المكليف  ق آليعت الضبط.الذي يواتجه الشراكة الععملية في تعايق المععون مع قطع  األعاعل بععمبعر ذلك تجزءا

 للزام األطراف الفععلة في العالية المناوية بدفع المععون الناعئي التجمذاب استثاعرات تيعرية شعملة
ً
من أتجل تحقيق  الجديد للشراكة الععملية فرصة

في الحقل  الععملين، والشركعء ثنعئّي وممعددي األطراف، و فان خالل المععون الناعئي، ياكن للحكومعت على املسمويين املركزي واملحلي .املشتركة املصلحة

 واالستثاعر للاسعهاة في القضعء على الفقر والحد من عدم املسعواة. البمكعر النسعني وامليماع املدني لعب دور تحفيزي، ملسععدة الشركعت في دفع 

139. :
ً
في تحقيق الفععلية ليتّبعهع امليماع المناوي عند تأسيس شراكعت مع  سمقوم الشراكة الععملية بوضع التزامعت واضحة تسهم خطمنع للاض ي قدمع

كاع تعمبر املسعءلة والشفعفية من  األعاعل واألهداف المناوية. ستراتيييعتالحكومعت، وامليماع املدني، وقطع  األعاعل، لمحقيق منعفع مشتركة ل 

كاع سمعال الشراكة الععملية على دعم إطعر  ية والقضعء على الفقر.االقمصعدالمناية  العوامل األسعسية لضاعن إسهعم تلك المدابير بفععلية في تحقيق

 املشروعة. ععم ممفق عليه للرقعبة على الشراكعت مع بين القطععين الععم والخعص، واملسععدة في تحقيق نمعئج حقيقية ومكعفحة المدفقعت املعلية غير 

كة الععملية ملسععدة شركعء المناية في تطبيق ماعرسعت وأدوات الشراكة مع قطع  األعاعل، من خالل عالوة على هذا، سيسعى المكليف الجديد للشرا

ين اآلخرين من وسعئل تشال إنشعء تيّاععت ملاثلي األعاعل واملؤسسعت من ذوي امليول واألفكعر واالتيعهعت املتشعبهة للمفععل مع أصحعب املصعلح املهمّا 

يعمبر مثل هذا المحّول ضروري كذلك للدول مموسطة الدخل التي تبحث عن أشكعل مبمكرة للمععون الناعئي في سيعق و  أعضعء الشراكة الععملية.

 تجهودهع لعدم المخلف عن مسيرة المناية.

م املمبعدل: 
ّ

م من املنهجيعت واملقعربعت املخملفة لمعزيز فععلية المععون الناعئي )ج( المعل
ّ

 المعل

 على تحديد  .140
ً
الخيعرات املمنوعة املمعحة ملخملف أصحعب املصعلح لحشد املععرف والمقنيعت والماويالت التي ياكنهع تعظيم تأثير المععون الناعئي العال معع

فة املبذولة لجاع الدروس واملععرف والمقنيعت املموفرة لدى مخملف الكيعن للاسموى املطلوب لمحقيق أهداف المناية املسمدامة.
ّ
عت ياكن للجهود املكث

 –في الحقل النسعني، ومنظاعت امليماع املدني، واألكعديايين، واألطراف املحلية الفععلة  الععملينكعلحكومعت، وشركعء المناية، وقطع  األعاعل، و  –

م املمبعدل ويعمبر تيديد المكليف املنوطة به الشراكة الععملية فرصة لتشكيل أشك املسععدة في رفع كفعءة الحلول المناوية بوتيرة أسر .
ّ
عل تجديدة للمعل

 من منهجيعت المععون الناعئي والحلول المناوية املمنوعة، مع االعتراف بخصعئصهع املاّيزة وفضعئل كل منهع.

141. :
ً
م املمبعدل من املنهجيعت والحلول املبمكرة التي اخمبرهع وطّبقهع مخملف أصحعب  خطمنع للاض ي قدمع

ّ
املصعلح ضان تحمعج الشراكة الععملية لدمعج المعل

م املمبعدل من الدالئل املسمادة على املسموى الُقطري، وميع طريقة عالهع.
ّ
الت ستراتجع الشراكة الععملية أسعليب عالهع املمبعة من أتجل تطوير دورة للمعل

م من األشكعل املخملفة للمععون الناعئي مع االهماعم بشكل خعص بعلشركعء من الجنوب وخيعرات 
ّ
الشراكة الهعدفة لمعزيز فععلية المععون المقدم، والمعل

م املمبعدل املحّسن تكثيف التركيز على تحديد الدروس على املسمويين املركزي واملحلي، من خالل الدالئ الناعئي.
ّ
ل ستمضان األشكعل الرئيسية للمعل

ملفة لتسهيل تبعدل املععرف وتضعفر الجهود مع بين مخملف والمحليالت المقنية، ونشرهع؛ وإقعمة الحوارات السيعسعتية املمخصصة بين الكيعنعت املخ

 الكيعنعت الععملة في الحقل المناوي.

  أساليب الدارة وترتيبات العال

من  لذا فعلغرض .تسملزم البيئة الععم الجديدة للمناية الععملية والمكليف الجديد للشراكة الععملية إتجراء تعديالت على ترتيبعت وأسعليب عالهع المقنية .142

 المعديالت املقترحة المعلية هو ضاعن إمكعنية تطبيق المكليف الجديد والمنفيذ الفّععل ملبعدئ والتزامعت الشراكة الععملية.
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 تتنعول المعديالت املقترحة مياوعمين من املواضيع: .143

ضعفة املقترحة بمعيين رئيس مشعرك رابع غير أدوار ومسؤوليعت الرؤسعء املشعركين، واللجنة الموتجيهية، وفريق الدعم املشترك، باع في ذلك ال  .أ

 تنفيذي؛

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

  األدوار واملسؤوليات

  الرؤساء املشاركونإ .أ

وحتى تعريخه، ياثل الرؤسعء  تجيه عالهع، سواء بشخصهم أو من خالل ماثليهم.منذ تأسيس الشراكة الععملية، يمولى ثالثة رؤسعء مشعركون حكومّيون تو  .144

كاع يعمبر  ( الجهعت املقدمة للمععون الناعئي.3( الجهعت اململقية واملقدمة للمععون الناعئي؛ )2( الجهعت اململقية للمععون الناعئي؛ )1)  املشعركون الثالثة: 

 للجنة الموتجيهية للشراكة الععملية، للانعصرة والمحدث بعلنيعبة عن الكيعنعت التي ياثلونهع.الرؤسعء املشعركون كذلك أعضعًء في ا

، وتوتجيه عالهع ومسؤوليتهم عن تسهيل تحقيق أهدافهع ا .145
ً
ومع  لععمة.وباوتجب هذا املقترح، سيواصل الرؤسعء املشعركون تاثيل الشراكة الععملية خعرتجيع

الخعصة بأهداف المناية  اللتزامعتعركين أكثر، بحيث تشال وضع الشراكة الععملية ضان عاليعت ممعبعة ومراتجعة هذا، فسيمم دفع أدوار الرؤسعء املش

اعئي، وكذلك املسمدامة وخطة عال أديس أبعبع، بعلضعفة إلى تعزيز الروابط مع املنمدى السيعس ي رفيع املسموى، ومنمدى تاويل المناية والمععون الن

عالوة على هذا، سيركز الرؤسعء املشعركون على توتجيه عاليعت الشراكة الععملية لدعم تنفيذ مبعدئ المععون الناعئي  القلياية. ستراتيييعتال ضان 

عمج العال الفّععل على املسموى الُقطري، بعلضعفة إلى تعزيز العال الذي يقوم به أعضعء اللجنة الموتجيهية وفريق الدعم املشترك لضاعن تنفيذ برن

 مفق عليه.امل

 وتشال األدوار الرئيسية للرؤسعء املشعركين مع يلي: .146

املمفق عليهع للمععون الناعئي الفّععل على أعلى املسمويعت السيعسية بين كعفة مياوععت  اللتزامعتضاعن تعجيل الزخم املوتّجه لمنفيذ  .أ

  أصحعب املصعلح؛ 

ميعتجعت املعلية والعينية الضرورية للماكن من تنفيذ برنعمج عال الشراكة الععملية تزّعم الجهود الرامية لحشد املوارد الالزمة لملبية االح .ب

 بعلكعمل؛

ع  تصّدر املسععي الرامية للمواصل مع كعفة أطيعف وفئعت الشركعء الععملين في المععون الناعئي، باع فيهم على سبيل املثعل ال الحصر، قط .ج

  األعاعل وشركعء المناية النعشئين؛

 شراكة الععملية في املنمديعت وامللمقيعت الدولية ذات الصلة بعلمععون الناعئي؛تاثيل ال .د

عت الرساية للجنة تجماععال إبالغ اللجنة الموتجيهية بشأن المقدم املحقق في تنفيذ برنعج العال املمفق عليه واملقّدرة تكلفمه فياع بين  .ه

يري كل ععمين )بين كل 
ُ
  للجنة(. ع إتجماالموتجيهية، من خالل تحديثعت ت

يمم تعيين الرؤسعء املشعركين الحكوميين على مسموى الوزراء أو نواب الوزراء، وسياثلون كعمل  ستسمار فترة تعيين الرؤسعء املشعركين ملدة ععمين. .147

شعركين املشعركة مع الكيعنعت ينبغي للرؤسعء امل أطيعف الفئعت الععملة في ميعل المععون الناعئي، مع ضاعن الحفعظ على المنعوب والموازن القليمي.

 قد
ً
ر المكعن، وباع ال املاثلين لهع في اخميعر من يخلفهم في الرئعسة، على أن تعماده اللجنة الموتجيهية من خالل عالية تتسم بعلشاولية والشفعفية، مبكرا

ذلك عن الشراف على االنمقعل ملنصب الرئيس املشعرك سيكون الرؤسعء املشعركين الحعليين مسؤولين ك يميعوز شهر واحد قبل انتهعء فترة واليتهم.

  الجديد على مدى الشهور السمة األخيرة من واليمه/واليتهع، حسب المكعن.

  دور الرئيس املشارك غير التنفيذي في قيادة الشراكة العاملية

عفة رئيس مشعرك رابع غير تنفيذي، إال إنه ييب على األعضعء غير )على الرغم من أن اللجنة الموتجيهية قد أبدت انفمعحهع، من حيث املبدأ، على مقترح إض

عقد بعد  إتجماع المنفيذيين بعللجنة الموتجيهية تقديم مقترح لوظعئف وأعاعل هذا املقعد في أول  الثعني رفيع املسموى لبحث هذا املوضو   تجماع ال للجنة يُ

 .أكثر(

إن تعيين رئيس مشعرك رابع غير تنفيذي ياكن أن يسهم في ترسيخ وتوسيع نطعق الطبيعة المعددية التي يتسم  اقترح املاثلين غير المنفيذيين بعللجنة الموتجيهية

( تجعل القيعدة أكثر شاولية واحمواًء 1) وتشال امليزات املموقعة لمعيين رئيس مشعرك رابع غير تنفيذي:  بهع أصحعب املصعلح املنضّاين للشراكة الععملية.

( اتجمذاب املزيد من الخبرات املمعلقة بمحسين املشعركة مع 3( تطبيق املسعءلة املمبعدلة على أعلى مسمويعت صنع القرار؛ )2ددين؛ )ألصحعب مصعلح ممع
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صحعب ( إتعحة الفرصة للحصول على مدخالت وتعليقعت أ5( تعزيز امللكية الدياوقراطية من خالل ضرب األمثلة )4األطراف المناوية الفععلة من غير الدول؛ )

عت األخرى للشراكة الععملية ابمداًء من مرحلة مبكرة تجماععال عت رفيعة املسموى و تجماععال املصعلح غير المنفيذيين لصيعغة خطة عال اللجنة الموتجيهية، و 

  للغعية.

ن( وعلى أسعس تنعوبي، مع مراععة الموازن سيمم تعيين الرئيس املشعرك غير المنفيذي على أعلى مسموى ماكن )بأسبقية منعظرة للرؤسعء املشعركين الحكوميي

بعلعال  الععملينمنظاعت امليماع املدني؛ أو االتحعدات والنقعبعت الُعاعلية، أو الحكومعت املحلية، أو رتجعل البرملعن، أو  القليمي، من الكيعنعت المعلية:

سياثل الرئيس املشعرك غير المنفيذي كعفة هذه الكيعنعت،  ين في اللجنة الموتجيهية. النسعني، أو قطع  األعاعل، بنعًء على املشعورات بين األعضعء غير المنفيذي

من املموقع  وسمحمفظ كعفة هذه الكيعنعت باقععدهع كأعضعء في اللجنة الموتجيهية. كاع أن عليه السعي لمحقيق إتجاع  وتوافق مشترك فياع بينهم قدر المكعن.

ي نفس وقت إععدة تعيين الرؤسعء املشعركين الحكوميين، ومع مراععة المبعين التي تماّيز به مياوعة أصحعب املصعلح إتجراء المنعوب على املنصب كل ععمين، ف

 غير المنفيذيين. 

  اللجنة التوتجيهية .ب

زمين لضاعن نيعح تنفيذ حيث تاثل القيعدة والمنسيق االستراتيييين الال  تعمبر اللجنة الموتجيهية الجهة الرئيسية صعنعة القرار في الشراكة الععملية. .148

 تمم عاليعت صنع القرار في اللجنة الموتجيهية على أسعس التجاع  ومن خالل إتجراء حوار شعمل يتسم بعلشفعفية. برنعمج عال الشراكة الععملية.

 ستمكون اللجنة الموتجيهية من الرؤسعء املشعركين للشراكة الععملية وأعضعء آخرين معّينين. .149

  ية على املسؤوليعت الرئيسية المعلية:ستركز اللجنة الموتجيه .150

  توفير الرشعد المنفيذي لمنفيذ برنعمج عال الشراكة الععملية املقّدرة تكلفمه، والرقعبة عليه؛ .أ

عج رنتأييد/املشعركة في تأييد خطط العال النوعية الواردة في برنعمج عال الشراكة الععملية و/أو مبعدرات الشراكة الععملية لماكين تنفيذ ب  .ب

  العال؛

العال كانعصرين وسفراء للشراكة الععملية على املسمويعت الوطني، والقليمي، والدولي لضاعن ترويج وانعكعس األولويعت والرسعئل  .ج

  الرئيسية للشراكة الععملية في امللمقيعت الدولية ذات الصلة؛

  سموى الُقطري؛املمعلقة بفععلية المناية على امل اللتزامعتزيعدة التركيز على تنفيذ  .د

  التشعور مع الكيعنعت، وبنعًء عليه توفير تاثيل شعمل ورسمي لهع، لدى مشعركتهع في تنفيذ أعاعل الشراكة الععملية؛ .ه

  عت اللجنة الموتجيهية ذاتهع.إتجماعععت رفيعة املسموى أو بحسب مع ُيمفق عليه في تجماععال تولي مع قد يطرأ من مهعم خالل  .و

بل الكيعنعت التي ياثلونهع لتجراء عاليعت املراتجعة والمصديق في يمم تعيين أعضعء اللج .151 عت اللجنة الموتجيهية، لضاعن الموازن إتجماععنة الموتجيهية من ق 

.
ً
سيمم  لععملية.سماثل اللجنة الموتجيهية كعفة األطراف الفععلة املهماة بعلمناية، الراغبة في املشعركة في تنفيذ أعاعل الشراكة ا القليمي واالسمارار إتجاعال

 .2018-2017إرفعق مصفوفة لضاعن الماثيل الشعمل لكعفة املنعطق ببرنعمج العال املوضو  للفترة 
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  الهيكل والتركيب

 الرؤساء املشاركونإ

  من الحكومعت املاثلة لكعفة أطيعف وفئعت المععون الناعئي، مع مراععة المنعوب والماثيل القليمي  3

1  
 إتجماع ح المنفيذيين من غير الدول )سيمم االتفعق عليه بنعًء على املقترح املقدم من أعضعء اللجنة الموتجيهية غير المنفيذيين في أول أحد أصحعب املصعل

 الثعني رفيع املسموى( تجماع ال للجنة المنفيذية بعد انتهعء أعاعل 

 أعضاء اللجنة التوتجيهية

7  
( ملياوعة الدول السبع املوسعة للدول الهشة واملمأثرة 1، أحدهم ماثل من االتحعد األفريقي، وماثل واحد )ماثلون لألطراف اململقية للمععون الناعئي

  ( من منطقة البعسيفيك.1( من آسيع، وماثل واحد )1( من أمريكع الالتينية، وماثل واحد )1( من أفريقيع، وماثل واحد )2بعلصراععت، وماثلين اثنين )

  دول التي تقوم بدور مزدوج كاملقية ومعنحة للمععون الناعئي( لل1ماثل واحد )  2

  ماثلون لدول لجنة املسععدات الناعئية، بععمبعرهم مقدمين للمععون الناعئي  3

  ماثل لقطع  األعاعل   1

  ماثل للبرملعنعت   1

 ماثل للايماع املدني  1

  ماثل لبنوك المناية ممعددة األطراف  1

  نعمج األمم املمحدة الناعئي/مياوعة األمم املمحدة الناعئيةماثل بر   1

  ي والمنايةاالقمصعدالناعئية/منظاة المععون  ماثل للجنة املسععدات  1

  ماثل للجهعت املقدمة للمععون الناعئي من الدول العربية  1

  ماثل لالتحعدات والنقعبعت الُعاعلية  1

  ماثل للاؤسسعت  1

  للحكومعت دون الوطنيةماثل   1

 

  فريق الدعم املشترك

نيروبي والمكليف املنوطة به وتجود هيكل دعم قوي في شكل  تجماع يمطلب تحقيق طاوحعت الشراكة الععملية املنصوص عليهع في الوثيقة الخمعمية ل  .152

سمواصل كلمع املنظامعن االستنعد  مم املمحدة الناعئي.ي والمناية وبرنعمج األ االقمصعدفريق للدعم املشترك، والذي سيسمار مصدره منظاة المععون 

 بشكل تكعملي وفّععل.
ً
ويموقف دعاهاع للشراكة الععملية على  لهيعكلهع الحعلية، وتكليفعتهع املنوطة بهع، وميعالت امليزات المنعفسية التي تمامع بهع للعال معع

 املصعلح التي تستثار في الشراكة الععملية. اسمارار وكفعية الماويل املمعح لكلمع املنظامين من أصحعب

تستند  ع وكذلك املسعهاة في ترسيخ تجوهر عال الشراكة الععملية.إلتزامعتهومن املنمظر من أعضعء الشراكة الععملية ولجنتهع الموتجيهية العال على تنفيذ  .153

 :2012في المكليف املنوطة به الشراكة الععملية ععم املسؤوليعت الرئيسية لفريق الدعم املشترك على املخرتجعت املمفق عليهع الواردة 

 املمفق عليهع، ورفعهع اللجنة الموتجيهية للمصديق عليهع؛ اللتزامعتتطوير وتنقيح وتنفيذ املنهجية الععملية للرقعبة على تنفيذ  .أ

 إلى ال .ب
ً
املمفق عليهع ودراسة العال  اللتزامعترقعبة على إنمعج ونشر العال المحليلي ذو الصلة، باع في ذلك المقعرير الدولية الدورية استنعدا

ى المحليلي النعتج عن مبعدرات الشراكة الععملية، لرشعد الحوار السيعس ي وتيسير مشعركة املععرف لجعل المععون الناعئي أكثر فععلية عل

  املسموى الُقطري؛

 المصالح أصحاب من طرف كل من املقدمة المشاركة وحوافز ئةالناش اإلنمائي التعاون بيئات" آفاق الستكشاف" دورية تحليالت إجراء .ج

 الدولية؛ بالشراكة المعنية واألطراف

تقديم دعم استشعري بحسب الطلب على املسموى الُقطري حول تنفيذ األطر الععمة للشراكة واملسعءلة في الدول النعمية )ويموقف هذا على  .د

 اللجنة الموتجيهية في برنعمج العال املقّدرة تكلفمه(؛توفر املصعدر الكعفية واألولويعت التي تحددهع 

 عت األخرى للشراكة الععملية؛تجماععال عت التي تعقد على املسموى الوزاري و تجماععال تنظيم  .ه
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 تقديم الخدمعت االستشعرية والسكرتعرية للجنة الموتجيهية والرؤسعء املشعركين. .و

 ألدوار فريق الدعم املشترك بنعًء على األهداف التشغيلية )راتجع أدنعه(.يمضان برنعمج العال، الذي يمم وضعه كل ععمين، تحدي .154
ً
  د أكثر تفصيال

  التغييرات التشغيلية

  عتتجماععال 

البيعنعت كاع ستركز على ، الهعدف يدعو المكليف الجديد لموتجيه دعم أكبر لجعل المععون الناعئي أكثر فععلية على املسموى الُقطري والحوار السيعس ي .155

 بعألمم املمحدة. تقعم علي مسموى التي  2030 املراتجعة الععملية لخطةاملمعبعة و عاليعت املموفرة في لدالئل وا

سيمم عقد  .اللتزامعتعت رفيعة املسموى لشراكة الععملية دورهع كانبر مؤثر لمأكيد املسعءلة وتوليد زخم تجديد يدعم تنفيذ تجماععال سمواصل  .156

عت الدولية للماكن من تجماععال سمقلة، تحت إرشعد اللجنة الموتجيهية، في دورة مامدة بنعًء على تجدول مواعيد املؤتارات و عت رفيعة املسموى املتجماععال 

وخطط المناية  2030توحيد الدعم السيعس ي املوتّجه للمععون الناعئي الفّععل، بععمبعر هذا ممطلب مسبق لمحقيق المقدم املسمدام في تنفيذ خطة 

. املسمدامة األ 
ً
عقد على هعمش تجماععال وسمكون  وسع نطعقع

ُ
عت رفيعة املسموى املسمقلة موّزعة على مخمف القطعععت رفيعة املسموى، على أن ت

عت ععلية املسموى، على مسموى املدير الععم، للحفعظ على قوة إتجماععكاع سيمم دراسة عقد  عت ذات الصلة بماويل المناية والمععون الناعئي.تجماععال 

  عت رفيعة املسموى.تجماععال خم السيعس ي في فترات مع بين الز 

، عقب إتجماععسيمم عقد  .157
ً
ستسترشد تلك  عت األخرى إن أمكن، وستركز على تنفيذ برنعمج العال املمفق عليه.تجماععال عت اللجنة الموتجيهية مرتعن سنويع

خصصة التي ستسععد في وضع حلول عالية لسرا  المقدم في المغلب على عت بعاليعت المبعدل المقني السنوية والحوارات السيعسعتية املمتجماععال 

القلياية، العراقيل النوعية التي تواتجه امليماععت محل االهماعم، وبعلمنسيق مع عال مبعدرات الشراكة الععملية وورش عالهع ومنّصعتهع وحواراتهع 

ة لمحقيق إتجاع  وتوافق مشترك وتعزيز منعصرة أولويعتهم لمحقيق المععون الناعئي لشراك األطراف الفععلة من ذوي االهماعمعت واألهداف املشعبه

 الفّععل.

صعلح عالوة على هذا، سيشجع الرؤسعء املشعركون وأعضعء اللجنة المنفيذية والعضوية األشال للشراكة الععملية على إقعمة حوارات مع أصحعب امل .158

 عت إقلياية، وهو مع سيهدف لترتجاة املشعورات النظرية إلى أفععل حقيقية على املسموى الُقطري.إتجماععد الوطنيين املمعددين حول فععلية المناية وعق

  برنعمج العال

ييب أن يستند برنعمج  سيستند عال الرؤسعء املشعركين واللجنة الموتجيهية وفريق الدعم املشترك إلى برنعمج عال مقّدر المكلفة، يمم وضعه كل ععمين. .159

نظرية تغيير شعملة، وسيكون باثعبة األداة الرئيسية لضاعن وضوح أهداف ومسؤوليعت تنفيذ كعفة أوتجه عال الشراكة الععملية خالل أي العال إلى 

كاع سيمضان البرنعمج الحد الحرج  سيمضان برنعمج العال بنود مقّدرة المكلفة لألنشطة، وسمقوم اللجنة الموتجيهية بععماعده. ععمين من عالهع.

قترح أن يمم تضاين  ب عدم تيعوزه من املوارد املطلوب تأمينهع/منحهع لفريق الدعم املشترك لماكينه من القيعم بدوره األسعس ي في الدعم.الواتج
ُ
ومن امل

في حعل توفره  عت رفيعة املسموى في برنعمج العال الذي يوضع كل ععمين،تجماععال عت اللجنة الموتجيهية و إتجماععالدعم اللوتجيستي والتشغيلي املمعلق ب

دة لملك األنشطة لضاعن تاويلهع إلى تجعنب العال  تجماع ال من تجعنب ُمضيف  رفيع املسموى املحدد، وتوفيره من خالل املسعهاعت الطوعّية املحدَّ

 وى.عت رفيعة املسمتجماععوسيمولى أعضعء اللجنة الموتجيهية تعزيز دفع وتشجيع حشد املوارد املوتّجهة لل  واملخرتجعت األسعسية.

 تمولى اللجنة الموتجيهية املوافقة على عاليعت ومحموى برنعمج العال. .160

 يهية.سيمم تفويض مسؤولية ضاعن تحقيق تقدم في ميعالت معّينة من برنعمج العال املقّدرة تكلفمه ملياوععت عال تحت قيعدة أعضعء اللجنة الموتج .161

.سيخضع كل مكّون من تلك املكونعت ملراتجعة دورية، لضاعن اسمار 
ً
قد تطلب اللجنة الموتجيهية  ار صلتهع ومسعهاتهع في عال الشراكة الععملية إتجاعال

 مشعركة تجهعت استشعرية ممخصصة لدعم إنيعز برنعمج العال، بقدر مع تساح املوارد املمعحة.

جز في الماويل وتحقيق أولويعت برنعمج العال يشترك الرؤسعء املشعركون وأعضعء اللجنة المنفيذية في تحّال مسؤولية حشد املوارد الالزمة لملبية أي ع .162

كاع سيمضان برنعمح العال اشتراٍط صريٍح بإتجراء تقيياعت مسمقلة دورية على عال الشراكة الععملية في أوقعت  بحسب بعلموافق مع الماويل املموفر.

  محددة، على سبيل املثعل كل أربع سنوات.
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 . نتائج تجولة الرقابة الثانية2ملحق 

حيث قعمت إحدى وثاعنون دولة من الدول منخفضة ومموسطة الدخل بموثيق  باسموى قيعس ي من املشعركة. 2016تقرير المقدم الصعدر ععم  تاّيز  .163

بعلعال النسعني،  الععملينمنظاة ومؤسسة تناوية ومئعت من منظاعت امليماع املدني، وماثلي قطع  األعاعل، واالتحعدات الُعاعلية، و  74مدخالت من 

وتغطي البيعنعت والدالئل النعتية عن ثعني  وعكست مسعهاعتهم الطبيعة المعددية مسمارة التزايد التي يتسم بهع المععون الناعئي. الحكومعت املحلية. و 

، توفر النمعئج املسمخلصة في املعئة من أنشطة المععون الناعئي املاولة في تلك الدول الواحدة وثاعنين 90تجوالت الرقعبة للشراكة الععملية مع يقرب من 

 على المقدم املحقق والمحديعت القعئاة في سبيل تحقيق املبعدئ األربعة للمععون الناعئي الفّععل. 
ً
  دليال

 على النمعئج للماكن من إحداث تأثير أكبر على املسموى الُقطري: .164
ً
 قعطعع

ً
تناوية  تيييعتإسترافي املعئة من الدول  99حيث تتبع  يتبع ميماع المناية تركيزا

عالوة على هذا،  في املعئة من الدول أولويعتهع ومستهدفعتهع ومؤشراتهع في وثيقة تخطيط استراتيجي مفردة.  74على املسموى الوطني والقطععي؛ كاع حددت 

  طرية.في املعئة من البرامج واملشعريع الجديدة التي يدعاهع شركعء المناية مع األطر الععمة للنمعئج الُق  85يموافق 

في املعئة من الدول، تبدي  70ففي  تكشف الدالئل حدوث نقلة نحو الشراكعت األكثر شاولية بين الحكومعت ومنظاعت امليماع املدني وقطع  األعاعل. .165

 بمعزيز الحوار، مع اعمبعر القضعيع ذات املنفعة املشتركة نقطة بداية لبنع
ً
 متسعويع

ً
 قويع

ً
ء خطة عال مشتركة للقطععين الحكومة وقطع  األعاعل اهماعمع

من  في املعئة من الحكومعت منظاعت امليماع املدني بشأن السيعسة الوطنية للمناية. 90كاع تستشير حوالي  الععم والخعص لمحقيق المناية املسمدامة.

 2016ومع ذلك، ذكر تقرير المقدم لععم  يذ.بينهم، هنعك منظاعت للايماع املدني كذلك سعهات في تحسين تنسيق وضع البرامج وطرق املشعركة في المنف

  كذلك أن أقل من نصف الحكومعت املحلية والشركعء من غير الدول يشعركون في أنشطة الرقعبة.

كعء المناية في املعئة من شر  72حيث قعم  تزايدت كذلك الشفعفية، في ظل توفر املزيد من املعلومعت املمعلقة بعلمععون الناعئي لالطال  الععم عن ذي قبل: .166

ثالثة املعنية بمقييم مسموى الشفعفية املحققة بمقييم "تجيد" في تسجيالتهم املوثقة لدى قععدة بيعنعت واحدة على األقل من قواعد البيعنعت الدولية ال

وبشكل مواٍز، قطعت الدول  من األنظاة.في املعئة حققوا مسموى شفعفية "مامعز" في تسجيالتهم املوثقة لدى واحٍد أو أكثر  39بماويل المععون الناعئي، و

  خطوات واسعة لمعزيز شفعفية إتجراءات امليزانية الخعصة بهع:
ً
في املعئة من تاويالت المععون الناعئي في ميزانيعتهع الوطنية  66حيث سجلت حعليع

  ت الععمة املوتجهة بعملسعواة بين الجنسين وتاكين املرأة. في املعئة من الدول على تتبع املخصصع 47عالوة على هذا، تعال  الخعضعة للشراف البرملعني.

 لمطبيق خطة دينعميكية مطّورة للمناية، بعلضعفة إ .167
ً
لى الحعتجة وعلى الرغم من أن هذه املكعسب تبدو واعدة ومشجعة، إال أنهع تقترن بعلحعتجة عاومع

على سبيل املثعل، يسمخدم شركعء المناية مصعدر وأنظاة الحكومية لمتبع  واتجههع.لمنسيق الجهود املبذولة في ميعالت محددة للمغلب على العراقيل التي ت

وعلى نحو مشعبه، تشعرك الحكومعت  ماع يعني أن حوالي نصفهع ال يزال يعماد على مصعدر أخرى للاعلومعت. –في املعئة فحسب من المدخالت  52نمعئج 

  من تدخالت شركعء المناية. في املعئة فحسب 49في تقييم النمعئج النهعئية لنسبة 

من بينهم العديد من الدول الهشة والدول الجزرية الصغيرة  –في املعئة من الدول  18فبيناع نجحت  يتسم األداء الععم للدول في تعزيز أنظاتهع بعلمفعوت:  .168

  23في تحسين أنظاة الدارة املعلية الععمة فيهع، إال أن  –النعمية 
ً
في املعئة من الدول عدم حدوث أي تغييرات  58، كاع أظهرت في املعئة ععنت انخفعضع

  في املعئة فقط من الماويل املخصص للمععون الناعئي عبر أنظاة املشتريعت والدارة املعلية الععمة للدول. 50كذلك، وّز  شركعء المناية  تجوهرية. 

في املعئة فحسب من الدول  51ومع هذا، فهنعك  العاليعت والنمعئج المناوية.  تعمبر الشاولية من العنعصر األسعسية الالزمة لضاعن نشر مفهوم ملكية .169

في املعئة من الدول، تمأثر احماعلية إقعمة حوار مثار بين القطععين  63ففي  تطبق كعفة العنعصر الالزمة لقعمة حوار بّنعء مع منظاعت امليماع املدني.

في املعئة منهع من ندرة األدوات واملوارد الالزمة لترتجاة الحوار مع بين القطععين  81حوار؛ كاع يععني الععم والخعص بنقص املنعصرين لتسهيل إقعمة ال

  الععم والخعص إلى أفععل واقعية.

ن شركعء ومع هذا، اقمصرت نسبة المحسينعت التي تاك ييب على الدول إدارة المدفقعت املعلية املمعددة بشكل استراتيجي وممكعمل كي تتسم بعلفععلية. .170

في املعئة خالل ععم  74في املعئة فحسب، ماع يصل بنسبتهع إلى  4المناية من إحرازهع بشأن إمكعنية المنبؤ باموسط األتجل بماويالت المععون الناعئي على 

ي بعحميعتجعت الدول لمخطيط . لذا مطلوب إحداث نقلة مؤسسية وثقعفية كبيرة للوصول إلى النشر املنمظم في الوقت الحقيقي للاعلومعت باع يف2016

  وإدارة المععون الناعئي.

يقوم أقل من نصف الدول بإشراك الحكومعت  كاع أن هنعك حعتجة لتجراء تحسينعت على شفعفية وشاولية املراتجععت املمبعدلة على املسموى الُقطري: .171

عالوة على هذا، ال زالت عاليعت املراتجعة هذه مصااة بشكل  الععم. املحلية وأصحعب املصعلح من غير الدول في هذه المقيياعت أو نشر نمعئيهع لالطال 

، أظهرت  ععم لناعذج املسععدات الناعئية المقليدية، وفي حعتجة لتجراء تعديالت عليهع باع يتنعسب مع أسعليب ومنهجيعت الشراكة النعشئة.
ً
وأخيرا

ويشير هذا إلى  قدرتهم ورغبتهم في تحقيق تقدم في تنفيذ مبعدئ الفععلية املمفق عليهع.الدالئل أنه عبر مخملف املبعدئ واملؤشرات، أظهر شركعء المناية 

م املمبعدل للاسععدة في السرا  بمحقيق خطة 
ّ
 .2030إمكعنية تحديد عوامل النيعح ومشعركة الدروس وتيسير المعل
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 . مبادرات الشراكة العاملية 3ملحق 

مبعدرة تهدف إلى دعم تنفيذ التزامعت معّينة لمحقيق المععون الناعئي الفّععل، بعلضعفة إلى إحراز تقدم في ميعالت  وعشرين ةاعنيثبيمضان هذا امللحق قعئاة 

في حعل  تعمبر هذه املبعدرات طوعّية ويقودهع مياوععت مخملفة من أصحعب املصعلح واألطراف املعنية بعلشراكة الععملية. الشراكة الععملية الجديدة واملبمكرة.

الثعني رفيع  تجماع ال ية كعنت دولمك أو املنظاة التي تتبعهع مهماة بعالنضاعم ألي من تلك املبعدرات، برتجعء المواصل مع املنظاة الرائدة سواء خالل أو عقب نهع

 تجماع ال الععملية الجديدة بعد انتهعء كاع نرحب بعسمالم طلبعت مبعدرات الشراكة  (.2016ديسابر  1 –نوفابر  30املسموى املنعقد في نيروبي )في الفترة من 

  الثعني رفيع املسموى، من خالل اتبع  الرشعدات الموتجيهية املبينة على املوقع اللكتروني للشراكة الععملية:

initiatives-partnership-progress/global-country-effectivecooperation.org/monitoringhttp:/// 

 

 الوصف  املؤسسة الرائدة  املبادرة

 املجتاع املدني -تأسيس شراكات شاملة 

مواصلة امليماع املدني دعم ومنعصرة 

 المناية الفّععلة

 

 الشراكة مع منظاعت امليماع املدني من أتجل فععلية

  المناية

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

ستهدف هذه  املدني املشعركة في الحوار السيعسعتي مع أصحعب املصعلح املمعددين.

الشراكة على مدى السنوات املقبلة إلى تحقيق مشعركة محّسنة ملنظاعت امليماع املدني 

طري من ميعالت السيعسعت المناية وتحقيق مكعسب  50الت إقلياية وميع 7في 
ُ
ميعل ق

سيعسعتية من خالل ترتجاة المععون الناعئي الفّععل ومواقع منظاعت امليماع املدني في 

مسعءلة قطع  األعاعل، والمععون مع بين دول الجنوب، واألمن والسالم في بيئعت العال 

  ق القلياية والدول.الخعصة بكل منطقة من تلك املنعط

تعزيز إييعد بيئة داعاة ملنظاعت 

امليماع املدني وفععلية إسهعم منظاعت 

  امليماع املدني في المناية

 

فريق العال املعني بفععلية إسهعم منظاعت امليماع 

  املدني في المناية وإييعد البيئة الداعاة لهع

ني من الطعر الععم للرقعبة الخعص تهدف هذه املبعدرة للاسععدة قي تنقيح املؤشر الثع

( )بحسب الحعتجة(؛ وحصر نمعئج GPEDCبعلشراكة الععملية من أتجل تععون إناعئي فععل )

الجولة الثعلثة لعاليعت الرقعبة املخمصة بعملؤشر الثعني من إطعر الشراكة الععملية من 

يعد بيئة داعاة أتجل تععون إناعئي فععل للرقعبة؛ بعلضعفة لمطوير مبعدئ توتجيهية لي

لعال منظاعت امليامع املدني وفععلية إسهعمهع في تحقيق المناية؛ ورفع الوعي وتطوير 

القدرات لدعم إقعمة حوار مع أصحعب املصعلح املمعددين على املسموى الُقطري حول 

  املؤشر الثعني ومبعدئ فععلية المناية بشكل أعم وأشال.

محعلف الععلمي من أتجل مشعركة املواطنين ال  (DataShiftنقل ونشر البيعنعت )

(CIVICUS) 

 

( في مسععدة امليماع املدني في إنمعج DataShiftتسهم مبعدرة نقل ونشر البيعنعت )

 البيعنعت بعلخعصة املواطنين، لدفع تحقيق المناية املسمدامة.
ً
 البيعنعت وتحليلهع، خعصة

رقعبة الحكومة، وهو مع ينمج  وذلك من خالل بنعء القدرات، وحاالت الماكين وتحسين

  عنه تنفيذ مسعءلة وسيعسعت وخدمعت أفضل.

املسعءلة والحوكاة  الفكرة الُعظمى: 

 للبيعنعت 
ً
  بقيعدة الشبعب واستنعدا

إسمخدام هي شراكة تهدف لعداد الشبعب وتزويدهم بعملععرف واملهعرات لماكينهم من  (Restless Developmentمنظاة تناية ال تكل )

  البيعنعت لحشد املواطنين على العال الفّععل ومسعءلة حكومعتهم.

 قطا  األعاال –تأسيس شراكات شاملة 

 خطة الشراكة مع قطع  األعاعل: 

إطالق طعقعت األعاعل لصعلح أهداف 

  المناية املسمدامة

 (The Partnering Initiative)  مبعدرة إقعمة الشراكعت

 

األعاعل مع الحكومعت، والجهعت املعنحة، واملنظاعت غير سمعال خطة الشراكة مع قطع  

الحكومية الدولية والشراكعت الععملية لدعم تأسيس شراكعت تجديدة وكذلك تطوير 

طرية ياكنهع إشراك قطع  
ُ
الشراكعت القعئاة، لمحفيز إييعد منصعت أو ميّاععت ق

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

الشراكة" ، وهي مبعدرة رئيسية تجديدة لمناية املهعرات والقدرات املمخصصة التي ييب 

 على كعفة القطعععت اكتسعبهع لمماكن من المععون بفععلية مع كعفة القطعععت األخرى.

املبعدئ الموتجيهية للاشعركة النسعنية 

  الفّععلة

 

اية شبكة املؤسسعت الععملة من أتجل المن

(netFWDمركز املؤسسة ،)  األوروبية، مؤسسة سمعرز

(Stars Foundationبرنعمج األمم املمحدة الناعئي ،) 

(UNDP) شبكة برنعمج األغذية الععلمي والنظعم ،

دعم من مؤسسة ال، (WINGSالععلمي للاعلومعت  )

 (Rockefeller Foundationلر )روكف

ى مياوعة من املبعدئ الموتجيهية الطوعّية لالتفعق عل 2014تأسست هذه الشراكة ععم 

طرية في 
ُ
غير اللزامية للاشعركة النسعنية الفّععلة وتطبيقهع من خالل محعوالت تيريبية ق

، سمواصل تلك املبعدرة  كل من الهند واملكسيك وميعناعر وكينيع.
ً
وملواصلة العال قدمع

 2017للمعريف بهع خالل عت التروييية تجماععال أنشطتهع من خالل تنظيم سلسلة من 

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

http://effectivecooperation.org/monitoring-country-progress/global-partnership-initiatives/
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 تحعلف "مع هو أفضل من النقد"

(Better than Cash Alliance)  

 

 تحعلف "مع هو أفضل من النقد"

(Better than Cash Alliance)  

 

عبعرة عن شراكة تحت ( Better Than Cashيعد تحعلف "مع هو أفضل من النقد" )

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.

 اون ما بين دول الجنوبالتع –تأسيس شراكات شاملة 

تسعى هذه الشراكة إلى تشكيل فريق ععمل معني بعلمععون الثالثي بقععدة شعملة ومنفمح   املكسيك  تعزيز المععون الثالثي الفّععل

سيعال أعضعء الفريق الععمل بشكل تجاععي  النتسعب كعفة أصحعب املصعلح الراغبين.

األمريكية -املبعدرة األيبيريةإسمخدام طلوبة، بعلى تحديد المدابير واملععيير الواقعية امل

واملبعدرات الوطنية والقلياية األخرى، لمعزيز أسلوب وشكل المععون الثالثي على املسموى 

 السيعس ي وزيعدة فععليمه التشغيلية.

شبكة سيعسة المععون الدولي 

  املسمقبلي

 

Articulação SUL الشبكة الصينية ألبحعث المناية ،

ة، األبحعث القعئاة على املشعركة في آسيع ومعهد الدولي

 الدراسعت الناعئية

م املمبعدل القعئم على األبحعث، والمفععل تهدف ل
ّ
اللتزام بعملشعركة في نشر املععرف والمعل

مع الحكومعت واألطراف الفععلة من غير الدول للاسعهاة في وضع نظعم للاععرف املمعحة 

ات المناوية من دول مياوعة البمكعر مععرف تجديدة حول  ونشرهع، واملشعركة في إنشعء

BRICS  البرازيل، روسيع، الهند، الصين، تجنوب أفريقيع( والدول مموسطة الدخل األخرى(

  التي تمامع بمأثير متزايد.

 الشراكات مع أصحاب املصالح املتعددين –تأسيس شراكات شاملة 

  (PEPتعزيز الشراكعت الفّععلة )

 

 يعدة الجاععيةمعهد الق

(Collective Leadership Institute)؛ 

 تجاعية وسطعء الشراكة  

(Partnership Brokers Association)الشراكعت على  ؛

 ارض الواقع

(Partnerships in Practice)؛ 

 مركز موارد الشراكعت 

(Partnerships Resource Centre)؛ 

   مبعدرة إقعمة الشراكعت

(The Partnering Initiative)؛ 

يمطلب تحقيق أهداف المناية املسمدامة اتبع  منهجيعت تععونية لموليد األفكعر 

لذا تهدف  وياكن أن يواتجه تكوين هذه الشراكعت بعض الصعوبعت. واملاعرسعت الجديدة.

م PEPمبعدرة تعزيز الشراكعت الفّععلة )
ّ
( إلى إييعد منصة عالة حيوية تتيح الفرص للمعل

لبعض أو للحصول على الدعم عند انحراف سير العال عن الخطط من خبرات بعضنع ا

 ممعح على النترنت PEPقعمت مبعدرة تعزيز الشراكعت الفّععلة ) املوضوعة.
ً
( تطوير مرفقع

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

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

  www.effectivepartnering.org 

   

 الحوار امليماعي بشأن المناية 

Social Dialogue in Development  

شبكة النقعبعت الُعاعلية املعنية بعلمععون الناعئي 

 الفّععل

Trade Union Development Co-operation 

Network 

 

الحوار امليماعي إسمخدام تهدف مبعدرة الحوار امليماعي بشأن المناية إلى تعزيز املنعفع و 

 ملبعدئ والتزامعت الشراكة 
ً
كأداة للاسعهاة في تحقيق أهداف المناية املسمدامة، استنعدا

وي حول مواضيع تمعلق وسيمم من خاللهع إتجراء أبحعث معّينة وإنمعج تقرير سن الععملية.

عت محددة تعقد إتجماععسيمم منعقشة تلك الواضيع في  بعلحوار امليماعي بشأن المناية.

  مرة واحدة على األقل في كل ععم.

 من أتجل 
ً
شراكة من أتجل  :2030معع

 تحقيق مسمقبل مسمدام للجايع

 مبعدرة كل امرأة، كل طفل

Every Woman Every Child initiative ؛ 

 ة الععملية من أتجل المعليمالشراك

Global Partnership for Education (GPE)؛ 

 الصرف الصحي وامليعه للجايع 

Sanitation and Water for All ؛ 

 (SUNتعزيز المغذية )

Scaling Up Nutrition (SUN) ؛ 

 تحدي القضعء على الجو 

Zero Hunger Challenge 

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

(؛ وتحدي القضعء على الجو  لمحفيز إحداث SUNالصحي وامليعه للجايع؛ وتعزيز المغذية )

 
ً
عبر مخملف  –تغيرات تحّولية في أسعليب عال أصحعب املصعلح املمعددين معع

ء الشركعء ويلتزم هؤال م. إلتزامعتهلماكينهم من الوفعء ب –امليماععت والقطعععت 

 لتسهيل تأسيس ثقعفة الشراكعت الفّععلة املستندة 
ً
األسعسيون باواصلة العال معع

للابعدئ، باع يدعم تنفيذ أهداف المناية املسمدامة على املسموى الُقطري، واسمخالص 

الدروس املسمفعدة وإشراك أصحعب املصعلح في مخملف القطعععت وامليماععت لحداث 

 المأثير املطلوب.

 تنفيذ تعاون إناائي يتسم بالشفافية واملسؤولية

http://www.effectivepartnering.org/
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الجهود الضعفية املبذولة لدعم املبعدرة 

 (IATIالدولية لشفعفية املسععدات )

لسرا  الجهود الهعدفة لزيعدة الشفعفية في المععون  2014تأسست هذه املبعدرة ععم  (IATIاملبعدرة الدولية لشفعفية املسععدات )

، ستركز املبعدرة على تيسير  ناية.الناعئي وتاويل الم
ً
البيعنعت، إسمخدام وللاض ي قدمع

 على املسموى الُقطري، وتحسين تجودة البيعنعت على مسموى كٍل من املوارد 
ً
وخعصة

  والنمعئج.

البرنعمج املشترك لدارة المنّو  والحد 

  من االنقسعم

 املفوضية األوروبية، أملعنيع وأوغندا 

 

والمواؤم مع  التسعقملكية وقيعدة الدول النعمية، من خالل تعزيز تدعم هذه املبعدرة 

كاع تهدف إلى تحسين إدارة  األولويعت الوطنية من خالل عاليعت وضع البرامج املشتركة.

مبمكرة  إستراتيييعت، من خالل تطوير وتنفيذ 2030المععون الناعئي بعلموافق مع خطة 

وانتشعر املبعدرات المناوية وتعزيز تكعمل وترابط وفّععلة مترابطة للحد من االنقسعمعت 

 المععون الناعئي. 

بيعن قرار مؤسسعت تاويل المناية 

العربية املحلية والقلياية والبنك 

السالمي للمناية وصندوق األوبك 

  للمناية الدولية 

مؤسسعت تاويل المناية العربية املحلية والقلياية، 

صندوق األوبك للمناية والبنك السالمي للمناية، و 

  الدولية

 

باع  2014من خالل هذه املبعدرة، التزمت مؤسسعت مياوعة المنسيق العربية في ععم 

( مواصلة تصعيد ودعم المععون مع الدول النعمية، باع يعكس مبعدئ فععلية 1) يلي:

( تعايق 3؛ )شراكة الععملية للمععون الناعئي الفّععل( دعم ال2المناية وملكية الدولة؛ )

، تؤكدد هذه املؤسسعت  عاليعت الشراكة الععملية للمععون الناعئي الفّععل.
ً
وللاض ي قدمع

االلتزام بمععون راسخ مع دولهم الشريكة، والمأكيد على فععلية المناية  على التزامهع بعلمعلي:

وممعبعة ودعم أهداف المناية املسمدامة املموافقة مع املمغيرات الوطنية لكل دولة منهع؛ 

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 الفّععل؛ واملسعهاة في تطوير المععون مع بين دول الجنوب والمععون الثالثي.

 بين تاويل األنشطة املتعلقة بتغّير املناخ واملساعدات الناائية الرساية ما التساقضاان 

شراكة من أتجل تاويل األنشطة 

  املمعلقة بمغّير املنعخ وتحقيق المناية

، برنعمج  (OECD)ي والمنايةاالقمصعدمنظاة المععون 

، شراكة منظاعت  (UNDP) األمم املمحدة الناعئي

  (CPDE)منايةامليماع املدني لفععلية ال

املمعلقة بمغّير املنعخ وسيعسعت  اللتزامعتتهدف الشراكة إلى اتبع  اتسعق وتععون أكبر بين 

وهدفهع دعم منعصرة السيعسعت املمعلقة بمغّير املنعخ والمناية، ومشعركة املععرف  المناية.

النهعية إلى وتهدف أنشطتهع في  والموفيق بين الخبرات والحلول باع يلبي احميعتجعت الدول.

( حشد املزيد من الماويالت املوتجهة ألنشطة تغّير املنعخ 1) تحسين قدرات الشركعء على:

( إدارة تاويالت أنشطة تغّير املنعخ بصورة 2)محلية، دولية، من القطع  الععم والخعص(؛ )

لمغّير املنعخ ووضعهع في  السميعبة( استهداف أنشطة 3أكثر كفعءة وفععلية وشفعفية؛ )

 للاشكلة.
ً
 وتعرضع

ً
  أولوية ممقدمة في الدول األكثر ضعفع

 التركيز على النتائج وتعزيز املساءلة املتبادلة

هي مبعدرة لدعم مشعركة املععرف املمعلقة بعألطر الععمة الُقطرية للنمعئج واملسعءلة  بنغالديش وسويسرا النمعئج واملسعءلة املمبعدلة

  ي والُقطري.املمبعدلة على املسموى القليم

وكذلك لدعم مشعركة املععرف واقتراح وسعئل لمحسين األطر الععمة الُقطرية للنمعئج 

، 2016وحتى  2014من ععم  وتعزيز املسعءلة املمبعدلة على املسموى القليمي والُقطري.

أطلقت مبعدرات الشراكة الععملية برنعمج تيريبي لمقديم استشعرات للسيعسعت حول 

 إلى خبرات أكثر من األطإسمخدام 
ً
دولة في  20ر الععمة الُقطرية للنمعئج وتاويالتهع، استنعدا

وتوسيع نطعقه ليشال  2017سيسمار هذا البرنعمج في  أفريقيع وآسيع وأمريكع الالتينية. 

 موضو  املسعءلة املمبعدلة على املسموى الُقطري والقليمي والععلمي.

 الناائية الرسايةحشد تدفقات مالية بخالف املساعدات 

الدعم النشط ملبعدرة "مفتشو ضرائب 

 بال حدود"

فرقة العال املعنية بعلضرائب والمناية المعبعة ملنظاة 

 (OECD)ي والمناية االقمصعدالمععون 

لموفير مدققي ضرائب خبراء لبنعء قدرات تدقيقية في  2014أنشئت هذه املبعدرة ععم 

، سيز  الدول النعمية.
ً
خبير بحلول  100يد نشر الخبراء )ونستهدف نشر وللاض ي قدمع

  (، وتوسيع نطعق العال لدعم المععون مع بين دول الجنوب وزيعدة مياو  الخبراء.2020

المصديق على مبعدئ املشعركة الدولية 

لدعم الدول النعمية في األمور املمعلقة 

 بعلععئدات

ة ملنظافرقة العال املعنية بعلضرائب والمناية المعبعة 

 (OECD)ي والمناية االقمصعدالمععون 

، وتركز هذه املبعدرة على اتبع  مبعدئ تشعى لضاعن نيعح الصالح 2014أنشئت ععم 

ية والهيكلية االقمصعدالضريبي، من خالل تخصيص البرامج باع يتنعسب مع الطروف 

ني رفيع الثع تجماع ال وبعد  والثقعفية والسيعسية في الدولة التي ييري فيهع الصالح.

املسموى، سمنمقل تحرك هذه املبعدرة إلى مرحلة تجديدة سيمم خاللهع تطوير املزيد من 

الرشعد والموتجيه حول أفضل املاعرسعت املمبعة لمطبيق املبعدئ، وتشجيع الدول 

  للاشعركة في املراتجععت الطوعّية على براميهع لحشد املوارد املحلية.
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ات تعزيز القدرة على مقعرنة املؤشر 

 الحصعئية الضريبية

 (OECD)ي والمنايةاالقمصعدمنظاة المععون 

  واملنظاعت القلياية

 

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

وعلى مدى الععمين القعدمين، ستسعى املبعدرة لموسيع تغطية املنشورات القلياية 

ات اليرادات في أفريقيع، إحصعءات اليرادات في دول آسيع، إحصعءات الثالثة: إحصعء

 Revenue Statistics in Africa، Revenueاليرادات في أمريكع الالتينية والكعريبي )

Statistics in Asian Countries ،Revenue Statistics in Latin America and the 

Caribbeanن واملفوضية األوروبية مع الحفعظ على الجودة ( بعلمععون مع الشركعء املحليي

كاع سمعال املبعدرة على تحسين نشر وإتعحة  وتفصيل مياوععت البيعنعت. التسعقو 

 عبر أدوات سهلة ال 
ً
 تمعح على النترنت.سمخدام املنشورات والبيعنعت والنمعئج، وخصوصع

أداة المقييم التشخيص ي للدارة 

  (TADATالضريبية )

 ، (IMF) نقد الدوليصندوق ال

اللجنة الموتجيهية ألداة المقييم التشخيص ي للدارة 

 الضريبية

(TADAT Steering Committee) 

  بلجيكع

 لمقييم مواطن القوة ونقعط الضعف في الدارة 
ً
 ععمع

ً
أداة تقييم تعمبر باثعبة إطعرا

 الضريبية للدولة.

 تعزيز التناية في حاالت الصراعات والهشاشة

الجديدة لالنخراط في مسععدة الخطة 

 الدول الهشة 

هو اتفعق بين الدول الهشة واملمأثرة بعلصراععت، وشركعء المناية، وامليماع املدني  الحوار الدولي لبنعء السالم وبنعء الدول 

 في الدول الهشة واملمأثرة بعلصراععت.
ً
  لمحسين سيعسة وماعرسعت المناية املمبعة حعليع

ي بابعدئ املاعرسعت فريق العال املعن

السلياة لمطوير سلسلة القياة في 

  الدول الهشة واملمأثرة بعلصراععت

 

 مؤسسة الماويل الدولية

 (International Finance Corporation IFC)  ، 

 ، Spark(، Clingendael Instituteمعهد كلييينديل )

 (Shellشل )شركة 

 

في الدول املمأثرة بعلصراععت لسرا  تطوير م سمخداتهدف هذه املبعدرة إلى تطوير أداة لل 

 سالسل القياة وإدمعج املؤسسعت الصغيرة واملموسطة املحلية في عالية المناية.

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

صية في البيئعت مع التركيز على االستثاعرات في القطع  الزراعي والصنعععت االسمخال 

  الهشة واملمأثرة بعلصراععت.

 الوسائل متعددة األبعاد لقياس التقدم املحقق في التنايةإستخدام تشجيع 

الوسعئل ممعددة األبععد للقضعء على 

الفقر من أتجل تحقيق تععون إناعئي 

دولي فّععل يضان عدم تيعهل أي 

  طرف يمخلف عن مسيرة المناية

( تحسين فععلية المععون الناعئي الدولي من خالل 1)  ملبعدرة لمحقيق مع يلي:تسعى هذه ا  املكسيك 

( املسعهاة في ممعبعة تنفيذ املبعدئ األسعسية لخطة 2اتبع  مقعييس ممعددة األبععد؛ )

والرقعبة عليهع، املماثلة في عدم تيعهل أي طرف يمخلف عن مسيرة المناية والتي  2030

( تشجيع مشعركة املععرف 3ملية للمععون الناعئي الفّععل؛ )صّدقت عليهع الشراكة العع

  فياع يمعلق بعملنعهج واألسعليب ممعددة األبععد.

طريإ
ُ
 تصعيد الجهود على املستوى القلياي والق

، AFDI ،Acodea ،Agriterra ،AHA ،Asiadhrra  (Agricordأغريكورد )

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

UPA-DI  

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

  النعمية.

الطعر الععم للمكعمل القليمي املعني 

  بفععلية المناية

( مع IGADهيئة الحكومية الدولية املعنية بعلمناية )

معهد تجيبوتي للدراسعت الدبلومعسية واالستراتييية 

 يشيوس املفموحةوتجعمعة مور 

هو منمدى للتسهيل؛ وتأسيس الشراكعت؛ وتوفير الرشعد؛ وبنعء القدرات القلياية؛ 

  واملهعرات الدبلومعسية القلياية.

 

  ألولويات التناية تعزيز ملكية الدول النامية

 محفل املؤسسعت الفععلة محفل املؤسسعت الفععلة

Effective Institutions Platform 

طري عن تحعلف لدعم إقعمة حوار سيعسع رة الشراكة الععملية هذه عبعرةتعد مبعد
ُ
ي ق

م من األقران حول الصالحعت الهيكلية 
ّ
يستند إلى الدالئل، ومشعركة املععرف والمعل

  للقطع  الععم وأسعليب إدارته.
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دور الحكومعت املحلية والقلياية في 

  المناية الفّععلة

  ؛(UCLGلية املمحدة )منظاة املدن والحكومعت املح

منظاة املدن والحكومعت املحلية املمحدة بأفريقيع 

(UCLGAfrica؛) 

البرنعمج المناوي مليلس البلديعت واملنعطق األوروبية 

(CEMRPLATFORMA)؛  

 Commonwealth) محفل الحكم املحلي للكانولث

Local Government Forum)؛ 

 Internationalالرابطة الدولية للُعاد الفرانكوفونية )

Association of Francophone Mayors؛)  

 املفوضية األوروبية

European Commission؛ 

تهدف هذه املبعدرة لمعزيز املشعركة النشطة والفّععلة للحكومعت املحلية والقلياية في 

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

تشجيع مشعركة أصحعب املصعلح املمعددين، واتبع  املنعهج ممعددة املسمويعت خالل 

لنشعء وتعزيز اتبع  منهعج إقليمي لمحقيق المناية املحلية، بععمبعره ذلك وسيلة 

للاسعهاة في الشراكة الععملية وتحقيق خطة المناية الفّععلة )من خالل العال على 

  ناية املسمدامة، إلى تجعنب أهداف أخرى(.من أهداف الم 17و  16تحقيق الهدفين 

 


