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 ملخص تنفيذي
جديدة للتعاون في مجال التنميةلسردية حان الوقت   

 التصدي استيعاب حقيقة أنواتفاق باريس بشأن تغير المناخ على  2030التنمية المستدامة لعام  أجندةترتكز  
 يتطلبالرئيسية واألزمات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية التي تواجه العالم  البنويةلمشكالت ل

صعبة البلوغ، كما تأتي وتيرة التقدم المتحقق متفاوتة األهداف  بصورة متزايدة أن إال أنه بات يتبين. التعاون
 ما تلقي بظاللها على النتائج اإليجابية التي تحققت بالفعل.وكثيًرا  تنشأ باستمرارهناك تحديات جديدة و

هات الفاعلة في يتعين على الج ،الدولية واألعرافالعديد من المؤسسات تتعمق فيه الشكوك إزاء في وقت و 
وبما يستدعي  ،يتحد من أجل العمل والتحرك الشباب وباتالجهود التي تبذلها وتدعمها.  تكثفمجال التنمية أن 

للسردية المدفوعة  والتصديإشراك الشباب والمواطنين على نطاق أوسع  ولكي يتم. إلى سردية جديدة الحاجة
يحتاج التعاون ، في التعاون التنمويوجه القصور العامة السلبية أل تزيد في نظرةالتي و من قبل وسائل اإلعالم

ماهية هذا التعاون، وكيف يعمل وأسباب الحاجة لجمهور أوسع إلى سردية جديدة تشرح  في مجال التنمية
 إليه.

 األمل الملهم: المساهمة في حياة أفضل ومستقبل مشترك 

يدعي ال يمكن للتعاون الدولي في مجال التنمية أن و. دمهاتقاألمم والمجتمعات مسؤولة إلى حد كبير عن إن  
المساعدة في حدوث أن له وحده الفضل في تحقيق التقدم في التنمية، ولكنه يمكن أن يدعي له دوًرا مساعًدا في 

دون  ،لتحسين حياة مواطنيهاالرامية إن جوهر التعاون اإلنمائي هو دعم البلدان النامية في جهودها . التقدم
 ،ويحفّز استثمارات إضافية ،قيمة أن هذا التعاون يضيفأمثلة مقنعة ال حصر لها كيف  وتُظهر. غفال ألحدإ

الجميع من خالل المساعدة في تجنب ويعود بالفائدة على  ،كما أنه أقل ُكلفة بكثير مقارنة بعدم التحرك
 المشكالت المستقبلية.

 هناك حاجة لتطوير التعاون أكثر من أي وقت مضى 

واستعداد المجتمع العالمي في مجال التنمية ما يدعو للقلق بشأن مستقبل التعاون الدولي برغم ما سبق، ثمة 
تحيد التحركات الرامية لبلوغ األهداف المحددة والمتفق عندما و. وعوده وتنفيذوقدرته على التعاون بفعالية 

نداء  هذا بمثابةيجب أن تكون ف ،الصحيح مسارهاالمستدامة عن  ومعيشتهامن أجل رفاهية الشعوب  عليها
بعض التساؤالت الصعبة عما التنمية على طرح  في مجالالجهات الفاعلة في التعاون الدولي صحوة يجبر 

 إذا كانت "تترجم أقوالها إلى أفعال".

 إضعافتعمل على ات في العالم ييبدو أن التوترات الجيوسياسية والتجارية المتزايدة بين أكبر االقتصادو 
المجتمع العالمي في عام  وضعهاتعددية األطراف العالمية واألهداف الطموحة التي كما أن . إمكانات النمو

 علىيعمل التحول الرقمي السريع لالقتصاد العالمي والتفاعالت االجتماعية اليومية و. تتعرض للتهديد 2015
زيادة تكرار الصدمات المرتبطة كما أن . مستقبل العمل في جميع أنحاء العالم إدخال تحوالت شاملة في

زيادة  لما يسببه من بصعوبةمما يعرض للخطر المكاسب التي تحققت آفاق النمو والتنمية،  يخنق بالمناخ
وتشير الدالئل . المتطرفةالطقس  للتأثر بأحداث الشعوب وقابليةنعدام األمن الغذائي والمخاطر الصحية ال

القضايا ذات األهمية الحاسمة قاصرة في لتحقيق أهداف التنمية المستدامة  متخذةاإلجراءات الأن  إلى األخيرة
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والفقر والهشاشة  األشكال األخرى النعدام المساواةالمساواة بين الجنسين وجميع  وهيأال  ،لعالم أفضل
 والصراع وتغير المناخ.

 




