
 

 لالخنراط يف مساعدة الدول اهلشةخطة جديدة  

 الوقــائع
  يف دول هشة ومتضررة من الصراعمليار فرد  5.1يعيش. 
 9191منذ سنة بالمائة من الدول الهشة صراعات  07حوالي  شهدت. 
 سنة 07إلى  07في مناهج الحكم األساس من  قد تستغرق التحوالت. 

  على اجملاالت اهلشة واملتأثرة بالصراعمساعدات التنمية الرسمية باملائة من  03تنفق. 

  أبعد ما تكون عن تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفيةهذه البلدان هي. 

لرغم من االستثمارات الكبرية وااللتزامات اليت جاء هبا إعالن باريس وعلى ا. حتتاج سبل العمل املتبعة اليوم يف الدول اهلشة إىل حتسينات جسيمة
، فإن النتائج اليت أحرزت والقيمة اليت حصلت مقابل ما أنفق من أموال كانت نزرة (5339)وبرنامج عمل أكرا ( 5332)بشأن فعالية املعونات 

فكثريا ما فشلت مسارات احلوار السياسي بسبب . والملكية القطريتينالقيادة إن اخلروج من اهلشاشة عمل سياسي طويل يتطلب توفر . قليلة
طرق مغرقة يف وكثريا ما يتجاهل الشركاء الدوليون املصاحل الوطنية والفاعلني الوطنيني، بتقدميهم املعونات ب. انعدام الثقة والشمولية والقيادة

، وتدعم نتائج قصرية األمد على حساب النتائج املستدامة املتوسطة والطويلة األمد التكنوقراطية تستهني بدور التنسيق مع الظروف احمللية والوطنية
 .لالخنراط يف مساعدة الدول اهلشة أمرا ضرورياخطة جديدة مما جيعل وضع . اليت حيققها بناء القدرات والنظم

 الرؤيـة
بلدا هشا ومتضررا من  91وجمموعة من  السبعلفون من جمموعة ، املؤ "(احلوار)" تعزيز الدولالحوار الدولي بشأن بناء السالم و حنن، أعضاء 

 الصراع، ومن شركاء تنمويني، ومنظمات دولية، نؤمن أنه من أجل بناء دول وجمتمعات يعمها السالم فإن الضرورة تستدعي إحداث بنية تنموية
 . جديدة وسبَل عمل جديدة تراعي بشكل أفضل ظروف َمواطن الصراع وحتدياهتا

 (.الخطة الجديدة)الخطُة الجديدة لالنخراط في مساعدة الدول الهشة  وهذه السبلَ  د هذه البنيةَ حَتد  

تعزيز لسالم و تقرتح اخلطة اجلديدة، اليت تستند إىل الرؤية واملبادئ املنصوص عليها يف إعالن األلفية وخارطة الطرق مانروفا، أهدافا رئيسة لبناء ا
 .لالخنراط يف املساعدة، وحتدد التزامات ببناء الثقة املتبادلة وحتقيق نتائج أفضل يف الدول اهلشة، وتركز على سبل جديدة الدول

كما ندرك أن . وجمموعة الدول اهلشة، مدعومة بالفاعلني الدوليني السبعوحنن ندرك أن جناح جهودنا املتضافرة يعتمد على قيادة والتزام جمموعة 
تمع، إىل جانب يككني املرأة والشباب والفتات املهمشة، بصفتهم فاعلني حيويني يف حتقيق السالم، هي يف يميم العالقات البناءة بني الدولة واجمل

 .وبالتايل، فال غىن لنا عنها إلخراج اخلطة اجلديدة إىل الوجود. تعزيز الدولجناح بناء السالم و 

 الخطة الجديدة
  .اجلديدة ونلتزم باختاذ اإلجراءات الالزمة وبالقيام باإليالحات الضرورية لتنفيذها" اخلطة"، ندعم "احلوار"أعضاء  ،حنن

أساسا ال بد منه للتقدم حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، ولتوجيه  تعزيز الدولنتفق على أن نتخذ أهداف بناء السالم و  
، من إعداد 5395وستنتهي الدول اهلشة والشركاء الدوليون، حبلول شهر شتنرب . الصراععملنا بالدول اهلشة واملتضررة ب

 .جمموعة من املؤشرات اخلاية بكل هدف، مما سيمكننا من ريد التقدم احملرز على الصعيدين العاملي والقطري



املساعدة، كما نلتزم بدعم عمليات اخلروج من اهلشاشة اليت على سبل جديدة لالخنراط يف ( FOCUS)نلتزم بالرتكيز  
بدعم من الشركاء الدوليني، وعلى رؤية قطرية  السبعالبلدان بناء على تقييم قطري للهشاشة تضعه جمموعة  يكلكها وتقودها

لريد  يز الدولتعز بناء السالم و  واحدة وخمطط قطري واحد، وعلى ميثاق قطري لتنفيذ املخطط، وذلك باستخدام أهداف
 .التقدم احملرز ودعم احلوار السياسي التشاركي الشامل

املتبادلة من خالل تقدمي املعونات وإدارة املوارد على حنو أكثر فعالية، وتنسيق هذه املوارد ( TRUST)نلتزم ببناء الثقة  
قطرية، كما سنعزز القدرات الوطنية وسنعزز الشفافية وإدارة املخاطر يف استعمال النظم ال. حبيث حتقق النتائج املرجوة

 .ويرَف املعونات يف أواهنا، وسنحسن من سرعة وضمان التمويل لتحقيق نتائج أفضل

 التفـاييل: الخطة الجديدة

 
 

قيق األهداف اإلمنائية لأللفية، أساسا ال بد منه للتقدم حنو حت تعزيز الدول، نتفق على أن نتخذ أهداف بناء السالم و "احلوار"حنن، أعضاء 
 :واألهداف اخلمسة هي. ولتوجيه عملنا بالدول اهلشة واملتضررة بالصراع

 تشجيع تسويات سياسية شاملة وحل الصراعات: سياسة ذات مشروعية
 إرساء أمن الناس وتعزيزه: األمن
 للعدالةمعاجلة املظامل وزيادة ويول الناس : العدل

 إحداث فرص العمل وحتسني مستوى املعيشة: أسس اقتصادية
 إدارة اإليرادات وبناء القدرات من أجل أداء مسؤول ونزيه للخدمات: اإليرادات والخدمات

 ويف امليثاق وستكون حاضرة يف الرؤية واملخطط الوطنيني. على الصعيد القطري تعزيز الدولستوجه هذه األهداف حتديَد أولويات بناء السالم و 
كما أهنا ستكون حاضرة يف قرارات التمويل القطرية والعاملية حبيث تضمن دعم كل البلدان اهلشة وأولوياهتا الرئيسة يف . القطري لتنفيذ املخطط

 .تعزيز الدولبناء السالم و 

، من إعداد جمموعة من املؤشرات اخلاية بكل هدف، مما سيمكننا من ريد 5395وستنتهي الدول اهلشة والشركاء الدوليون، حبلول شهر شتنرب 
 .وستجمع هذه املؤشرات بني معايري موضوعية وأخرى لفهم آراء الناس يف النتائج احملصلة. التقدم احملرز على الصعيدين العاملي والقطري

، 5392طار التنموي ملرحلة ما بعد األهداف اإلمنائية لأللفية يف ما وراء يف اإل تعزيز الدولسنعمل على املراعاة الكاملة ألهداف بناء السالم و و 
 .تعزيز الدول، ألهداف بناء السالم و 5395وبعد بوسان، على مراعاة اجلمعية العامة لألمم املتحدة وحمافل أخرى غريها، حبلول عام 

 

عمليات الخروج من لدعم وذلك ، الخطة الجديدةعلى إحداث سبل جديدة لالخنراط، باعتباره جزءا من ( FOCUS)إننا نلتزم بالرتكيز 
بدعم من الشركاء الدوليني، وعلى رؤية قطرية  السبعبناء على تقييم قطري للهشاشة تضعه جمموعة البلدان،  الهشاشة التي تملكها وتقودها

لريد التقدم احملرز  تعزيز الدولبناء السالم و  واحدة وخمطط قطري واحد، وعلى ميثاق قطري لتنفيذ ذلك املخطط، وذلك باستخدام أهداف
يناعة القرار مراقبة بناءة، يف ضمان  انبيراق راك اجلمهور واجملتمع املدين، اللذانوندرك أمهية إش. ودعم احلوار السياسي التشاركي الشامل

 .املساءلة

F :أساسا للرؤية الواحدة  ، باعتبار ذلكسنجري تقييما قطريا دوريا ألسباب اهلشاشة ومظاهرها وملصادر التعايف السريع. تقييم الهشاشة
وسينبين على منهجية منسجمة، ويشمل  ني وفاعلني آخرين من غري الدول،حل وطنيني رئيسوسيضم التقييم أيحاب مصا. واملخطط الواحد

 .ويدعمه الشركاء الدوليون السبعتعده جمموعة  1نسقا للهشاشةذلك 

  I .تعزيز الدولالم و ـاء السـأهداف بن 
  

 

II .FOCUS : للخروج من الهشاشةاالنخراط في دعم السبل التي تملكها وتقودها البلدان 

  

 



O :وسيكون لكل بلد رؤية وخمطط . سُنعد وسندعم رؤية وطنية واحدة وخمططا واحدا للخروج من اهلشاشة. رؤية واحدة، مخطط واحد
وستكون املخططات مرنة حبيث ميكنها أن تعاجل األولويات . إعدادمها باستشارة مع اجملتمع املدين واستنادا إىل تقييم اهلشاشةيسريمها، ويتم 

وسيكون املخطط الذي يسريه كل بلد اإلطاَر املوجه لكل عمليات حتديد . تعزيز الدولالقصرية واملتوسطة والطويلة األمد لبناء السالم و 
 .وستتم مراقبة املخططات ومراجعتها وتعديلها سنويا باستشارة مع أيحاب املصلحة الرئيسني. قودها كل بلداألولويات اليت ي

C :سُيستمد من مجلة من رؤى اجلمهور ورؤى عدد من أيحاب . امليثاق آلية جوهرية يف تنفيذ الرؤية الواحدة واملخطط الواحد. ميثاق
وإدراكا الختالف مستويات اهلشاشة واختالف . ل استعرا  جيريه عدد من أيحاب املصلحةسيتم استعراضه سنويا من خال املصلحة ميثاق  

السياقات الوطنية، ولكون امليثاق ميكنه أن يتخذ أشكاال خمتلفة باختالف حمطات اخلروج من اهلشاشة، سيحرص امليثاق على االنسجام وعلى 
وميكن أن يسرتشد بامليثاق يف اختيار طرق املعونة، وأن يتخذ . 5للربامجلتكاثر السريع التنسيق بني املاحنني، وسيحد من االزدواجية والتشتت وا

الية أساسا لتحديد ختصيص مصادر اجلهات املاحنة املنسجمة مع األولويات الوطنية اليت تسريها البلدان، وذلك يكاشيا مع املبادئ الرشيدة لفع
لميثاق أن يكون آلية انتقالية رئيسة قصرية األمد تستعمل لتوجيه أولويات البلدان عند وضع الرؤية الواحدة واملخطط الواحد، كما ميكن ل. املعونة

والشركاء الدوليون، بعد املنتدى الرابع الرفيع املستوى بشأن فعالية  السبعوسُتعد جمموعة . ولكن مع احلفاظ دائما على تسيري البلدان لذلك
، تعريفا متفقا عليه للميثاق من أجل فهم وتنشتة اجتماعية (5399دجنبرب  9 -نونرب  51)لذي عقد يف بوسان بكوريا اجلنوبية املعونات ا

توجيها بالسياسيات العامة الستخدامه كما سينظرون يف آلية مراجعة النظراء بني البلدان األعضاء والشركاء الدوليني لدعم  وسيصدرون. أعمق
 .تنفيذهم للميثاق

U : لريد التقدم  تعزيز الدولسنستخدم مساعي ومؤشرات أهداف بناء السالم و . في المراقبة تعزيز الدولاستخدام أهداف بناء السالم و
 .ز على الصعيد القطرياحملر 

S :وسندعم املبادرات العاملية واجلهوية. سنزيد من دعمنا لعمليات احلوار السياسي ذات املصداقية والشمولية .دعم الحوار السياسي والقيادة 
وسنحرص على توجيه . تعزيز الدولوالوطنية الساعية لبناء قدرات مؤسسات وقادة احلكومات واجملتمع املدين على قيادة جهود بناء السالم و 

 .دعم خاص ملشاركة الشباب والنساء يف احلوار السياسي واملبادرات القيادية

 

تقديم المعونات وإدارة الموارد على نحو أكثر من خالل  ،الخطة الجديدةن ، باعتباره جزءا ماملتبادلة( TRUST)إننا نلتزم ببناء الثقة 
وبينما تكشف أدلة حديثة أن تنفيذ االلتزامات السابقة كان متباينا، فإننا نؤكد . فعالية وتنسيق هذه الموارد بحيث تحقق النتائج المرجوة

وسنعـزز بذلك الشفافية وإدارة املخاطر يف . 0(5332)ومبادئ الدول اهلشة جمددا االلتزامات الواردة يف إعالن باريس وبرنامج عمل أكرا 
 .استعمال النظم القطرية، كما سنعزز القدرات الوطنية ويرَف املعونات يف أواهنا، وسنحسن من سرعة وضمان التمويل لتحقيق نتائج أفضل

ويقتضي ذلك حتصيل نتائج واضحة على . الدولة والشركاء الدوليني شرطا مسبقا ضروريا لتحقيق التقدمويظل تعزيز الثقة بني الناس واجملتمعات و 
 .حنو سريع وبصفة مستمرة

T :وسوف نريد، من خالل جلنة املساعدة اإلمنائية، (. املساعدة اإلمنائية الرمسية وغريها)سنضمن استعماال أكثر شفافية للمعونات . الشفافية
وحمليا، ستعزز البلدان اليت هلا دعم دويل، أو . املوارد على الدول اهلشة، وسنتتبع املساعدات الدولية على ضوء األهداف الفرديةعموم تدفقات 

مثل امليزانيات، والبوابات اإللكرتونية عن الشفافية، ونظم إدارة املعلومات اخلاية )ستدعم عند الضرورة، إنشاء وتطوير نظم تقرير وختطيط وطنية 
وسوف ندعم زيادة الشفافية يف النظم املالية يف اتساق مع . لدعم آلليات الرقابة الداخلية، مبا يف ذلك الربملانات الوطنيةاوستقدم ( املساعداتب

انسجام مع  ومن املعايري الدولية املتفق عليها يف شفافية موارد املعونات يف السبعالقدرات والظروف، مستفيدين من املمارسات الرشيدة جملموعة 

TRUST.III – ـائجـق نتــزام بتحقيـااللت 

  

 



وتستند هذه االلتزامات إىل . وسنلتمس آراء املواطنني لتقييم شفافية املوارد واملعونات الداخلية 4املعايري املتوافقة للمبادرة الدولية لشفافية املعونات
 .2إعالن باريس وإىل برنامج عمل أكرا

 R :إننا نقبل خماطر االخنراط أثناء املرحلة االنتقالية، مدركني أن خماطر عدم االخنراط تفوق بكثري جل خماطر االخنراط. تقاسم المخاطر .
وسنحدد اسرتاتيجيات مشرتكة تراعي خصوييات كل سياق للتخفيف من املخاطر على اجلهات املاحنة، مما يستدعي سلك نـُُهج خمتلفة إلدارة 

كما سنجري تقييمات مشرتكة للمخاطر اخلاية املرتبطة بالعمل يف األوضاع اهلشة، وسنحدد ونستخدم آليات . ر وتنمية القدراتاملخاط
مشرتكة للحد من املخاطر وإلدارهتا على حنو أفضل، وذلك لكي نتمكن من بناء قدرات النظم القطرية وحنسن استخدامها ونكثف من 

 .وحند من عدم استقرار املعونات تعزيز الدولت بناء السالم و االستثمارات اليت ختدم أولويا

U :ولتمكني استخدامها على  6سنحدد معا تدابري الرقابة واملسائلة الالزمة لزيادة الثقة يف النظم القطرية. استخدام النظم القطرية وتعزيزها
من الشركاء الدوليني، كل اإلجراءات املعقولة لتعزيز كل نظم إدارهتا املالية العامة تعزيزا تاما،  وستتخذ احلكومات املستفيدة، بدعم. نطاق واسع

وهكذا سنتمكن من بناء القدرات االئتمانية واإلدارية ذات الصلة داخل املؤسسات القطرية، على الصعيدين الوطين . وستتوخى الشفافية يف ذلك
. 9بناء على التدابري واألهداف املتفق عليها يف كل بلد 2ن نسبة املعونات املقدمة من خالل النظم القطريةوسيزيد الشركاء الدوليون م. واحمللي

 .وستسعى احلكومات املستفيدة إىل زيادة النفقات العمومية املمولة من اإليرادات احمللية

S :أجل ضمان الدعم الفعال لبناء متوازن للقدرات اجلوهرية ملؤسسات الدولة واجملتمع املدين، سنزيد من نسبة التمويالت من . تعزيز القدرات
وسنخفض بشكل كبري عدد وحدات . 1املقدمة لتنمية القدرات من خالل مرافق ُُتمع فيها كل التمويالت ويكون هلا تسيري ويكويل مشرتكني

نفيذ الربامج بكل مؤسسة وسنسعى إىل استخدام املساعدات الفنية جلهات خارجية، مع ضمان تقدمي هذه اجلهات لتقارير عري السلطة الوطنية ت
وسنيسر . لخرباء الوطنينيوسنعمل على التويل إىل تفاهم بني الشركاء احلكوميني والدوليني بشأن ضوابط املكافتة على السلوك ل. 93ذات الصلة

 .تبادل اخلربات يف اخلروج من اهلشاشة بني بلدان اجلنوب مع بعضها والبلدان اهلشة يف ما بينها

T :سنقوم بإعداد واستخدام إجراءات يسرية وسريعة وميكن االعتماد عليها لإلدارة املالية وحتصيل . تقديم معونات مضمونة وفي أوانها
، كما سنستعر  األطر القانونية الوطنية من أجل دعم أهدافنا 99سرعة ومرونة تسليم املعونات يف الوضعيات اهلشة املعونات من أجل حتسني

وفقا ملا مت )ملدة ما بني ثالث إىل مخس سنوات  وسنلتزم بزيادة إمكانية التنبؤ باملعونات، ويشمل ذلك نشر تقديرات مستقبلية إشارية. املشرتكة
. 95تعزيز الدول، وبضمان استخدام أكثر فعالية لألموال على الصعيدين القطري والعاملي من أجل بناء السالم و (االلتزام به يف برنامج عمل أكرا

ى الشركاء يف التنمية إىل مواجهة حتديات تسليم املعونات هذه للسماح هلم بالوفاء ويف حال ما إذا كانت التشريعات الوطنية يكنع ذلك، فسيسع
من أجل يككينها من تقدمي تقارير منتظمة عن عدم استقرار  90وسنقدم البيانات الالزمة للجنة املساعدة اإلمنائية. هبذه االلتزامات على حنو أفضل

 .املعونات

 من باريس إلى بوسان: ديدةالخطة الج
، اليت قدمت يف هذه الوثيقة، على إعالن باريس بشأن فعالية املعونات، وعلى مبادئ االخنراط الدويل الرشيد يف الدول "الخطة الجديدة"تنبين 

 السبعتالية جملموعة ، وإعالن ديلي، وعلى البيانات املت(5339)، وبرنامج عمل أكرا (5339)، وبيان كنشاسا (5332)والوضعيات اهلشة 
وتقر اخلطة كذلك أنه سيتم اتباع املبادئ . 94"احلوار"وعلى العمل الذي قامت به فرق عمل ( 5399)، وخارطة الطرق مانروفا (5393-5399)

 . واملمارسات الرشيدة للمنح اإلنسانية فيما خيص العمل اإلنساين
، (5399سبتمرب ) تعزيز الدولواجتماع أديس أبابا عن بناء السالم و  ،(5399فرباير )وساهم كل من مؤيكر القاهرة حول تنمية القدرات 

 .يف تشكيل وبناء إمجاع على اخلطة اجلديدة( 5399أكتوبر )واالجتماع الوزاري جبوبا 
ة األمد ووضع نـُُهج ُتطور تدرجييا، فإننا سننفذ اخلطة اجلديدة يف املرحلة ما بني وإدراكا منا بأن بناء دول يعمها السالم يتطلب بذل جهود طويل



 .باعتبارها مرحلة ُتريبية 5392و 5395

 ”الحــوار“ويستمـر

البلدان  خطة اجلديدة ويف موايلة تعزيز السبل الفعالة يف دعملومع مضينا قدما، فإننا نتفق على أن للحوار دورا حيويا يف دعم تنفيذ األعضاء ل
، بصفتها اآللية العاملية اليت يكتلك وُتسري على الصعيد القطري، ريدها السبعوستوايل جمموعة . اخلارجة من اهلشاشة، وبناء دول يعمها السالم

ه، كما سيتوايل منصًة ألعضائ” احلوار“وسيظل . للتحديات الفريدة اليت تواجهها الدول اهلشة، وستستمر يف اإلبالغ عنها ولفت االنتباه إليها
واالتفاق على أعمال أخرى  تعزيز الدولمع الشركاء املهتمني اآلخرين، لتدارس التقدم العام احملرز يف إيالح اجلهود املبذولة لدعم بناء السالم و 

 .وسنجتمع سنويا للقيام بذلك. قد تستدعيها احلاجة
 :ديدة، ويشمل ذلك السبل التالية، لتنفيذ اخلطة اجل”احلوار“إننا نتفق على العمل سوية، من خالل 

 سنعمل على ُتريب اخلطة اجلديدة : التجريب( و تعزيز الدولأهداف بناء السالم وFOCUS وTRUST ) يف البلدان اليت
رشحت نفسها، وتضم أفغانستان ومجهورية أفريقيا الوسطى ومجهورية الكونغو الدميقراطية وليبرييا وسرياليون وجنوب السودان 

وسننظر، للقيام بذلك، يف شأن مصادر التمويل . وتيمور الشرقية والشركاء املاحنني الذين رشحوا أنفسهم من هذه الدول
 .املناسبة

 وسنتفق على . مع الرتكيز على الصعيدين القطري والعاملي” الخطة الجديدة“سنقدم تقريرا بشأن الوفاء بالتزامات : اإلبالغ
 .آليات للقيام بذلك
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