Novves fonts
f s de finan
f nçament
El patrocini del se
ector privat
p

El p
patrocin
ni del se
ector prrivat
dels principa
als objectiu
us de l’Agèn
ncia de Coo
operació al Desenvoluupament de
es del
Un d
2011
1 ha estat la recerca de
d noves viies de finan
nçament co
omplementààries al recursos
ntir la contin
nuïtat dels projectes de
d cooperacció que esta
an en
públiics que permetin garan
marxxa i iniciar-n
ne de nous. La dificulta
at de dispos
sar dels rec
cursos públ ics dels anys de
creixxement econ
nòmic ha em
mpès el Go
overn a crea
ar noves sin
nergies i busscar el supo
ort de
tots els actors possibles per mante
enir l’expertesa, la qualitat
q
i eel prestigi de
d la
coop
peració cata
alana.
Amb aquesta id
dea, l’Agència va posa
ar en marx
xa un pla l’a
any 2011 pper impulsar tres
ques: l’esta
abliment d’u
un marc ad
dequat perr al patroci ni empresa
arial i
líniess estratègiq
econ
nòmic, l’impuls de les micro-donac
m
cions i l’accé
és als fons europeus.
Dos anys desp
prés, l’Agèn
ncia s’ha a creditat davant la Unió Europeaa i ha posa
at les
es del patro
ocini del se
ector privat amb la sig
gnatura de diversos cconvenis: acords
base
amb el sector empresarial, acords am
mb el sector comercial i acords am
mb d’altres actors
a
promesos amb
a
la coop
peració al de
esenvolupa
ament.
comp
Aque
ests conven
nis, a més, inclouen e l codi ètic que
q han de
e complir less empreses
s que
vulgu
uin finançarr projectes de coopera
ació al des
senvolupament, que vaa ser valida
at pel
Conssell de Coo
operació el juliol de 20
012, i que recull el do
ocument “E
El patrocini en el
sistema català de
d cooperac
ció”.
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Aco
ords de
d col·llaborac
ció de l’Agència Ca
atalana de
Coo
operaciió
Acorrds amb el sector empresarial
o
o
o

Acord amb el
A
e Consell d
de Cambres
s de Comerç de Cataluunya
A
Acord
amb Foment
F
del Treball
A
Acord
amb Pimec
P

Acorrd amb el sector
s
com
mercial
o

A
Acord
amb la Confederració de Comerç de Ca
atalunya

Acorrd amb altrres actors
o
o

Acord amb la Fundació
A
ó Rotaria
M
Microdonaci
ions: Acord amb World
dCoo
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Aco
ords am
mb el se
ector em
mpresarrial
Con
nsell de Ca
ambres de
e Comerç de Catalunya: Proje
ecte “Coo
operes?”
L’Agè
ència Catalana de Co
ooperació i el Consell de Cambres van signnar, per primera
vega
ada, un co
onveni ma
arc de coll·laboració entre el sector em
mpresarial i les
Orga
anitzacions No Govern
namentals p
per al Dese
envolupame
ent. El Conssell de Cam
mbres
asse
egura que cada
c
vegada
a més emp
preses estan
n incorporant la Respoonsabilitat Social
S
Corp
porativa en l’estratègia empresa
arial, i això
ò permet multiplicar
m
l’impacte de
d la
coop
peració.
Sego
ons l’acord, els projec
ctes validatts tècnicam
ment per l’A
Agència, diisposin o no
n de
finan
nçament públic, podran
n formar pa
art del proje
ecte Cooperres?, semprre previ vistiplau
de l’O
ONGD. L’agència es compromet
c
a fer-ne el seguiment i el controol, per gara
antir a
les e
empreses que els diners es destin
nen a cooperació. Perr la seva paart, el Consell ha
disse
enyat una pàgina web específfica per difondre aquests projeectes entre
e les
emprreses, amb
b informació
ó del país o
on es dese
envolupa, ca
aracterístiquues i condiicions
tècniiques, presssupost, etc.

Pime
ec i Fome
ent del Tre
eball
L’Agè
ència va signar conve
enis de coll·laboració amb les pa
atronals caatalanes Pim
mec i
Fome
ent del Tre
eball amb la
l voluntat de promou
ure el patro
ocini de prrojectes entre el
secto
or empresa
arial. A travé
és d’aques ta iniciativa
a, les empre
eses assocciades a Pimec i
Fome
ent rebran
n informació dels pro
ojectes que
e estiguin validats ttècnicament per
l’Agè
ència, dispo
osin o no de finança ment públic, sempre previ vistipplau de l’O
ONGD
respo
onsable. Amb
A
aque
ests acord
ds, l’Agèn
ncia Catallana de Cooperació al
Dese
envolupame
ent es comp
promet tam
mbé a fer-ne
e el seguim
ment i el conntrol, i gara
antir a
les e
empreses que
q
els rec
cursos econ
nòmics es destinen al patrocini de projecte
es de
coop
peració viab
bles.
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Aco
ord amb
b el sec
ctor com
mercial
Con
nfederació
ó de Come
erç de Cata
alunya
L’Agè
ència Catallana de Cooperació ta
ambé va sig
gnar un aco
ord amb la C
Confederac
ció de
Com
merç de Cata
alunya, en el
e marc de la seva esttratègia de fomentar laa Responsa
abilitat
al Corporativa (RSC)) amb l'objjectiu de treballar ple
egats en eel foment de
d la
Socia
coop
peració al desenvolup
pament. La
a Confederació de Comerç
C
dee Cataluny
ya és
l'orga
anització més
m
represe
entativa de
el comerç català i ap
plega actuaalment uns
s 350
grem
mis i assocciacions, qu
ue alhora rrepresenten
n 90.000 comerciants
c
s i botiguerrs de
Cata
alunya.
La C
Confederacció té prev
vist selecccionar tres projectes validats tè
tècnicamentt per
l’Agè
ència, dispo
osin o no de finança ment públic, sempre previ vistipplau de l’O
ONGD
respo
onsable. Els
E
projecttes hauran
n de ser sensibles a l'activittat comerc
cial i
l'emp
prenedoria i que segue
eixin els cri teris de sos
stenibilitat, protecció ddel medi am
mbient
o el desenvolup
pament social del territtori, així com
m la coherè
ència amb eels valors de
d les
etats democràtiques i en farà diffusió a trav
vés dels se
eus canals de comuniicació
socie
habittuals. L'obje
ectiu és don
nar a conèixxer les iniciatives i pro
omoure les donacions entre
els a
associats qu
ue permetin el finançam
ment dels projectes.
La C
Confederació
ó ha deciditt iniciar aqu est compro
omís amb la
a cooperacióó seleccionant el
proje
ecte de la Fundació Codespa
C
C
Catalunya “Inclusió eco
onòmica i ssocial de dones
d
Quecchuas mitjançant el turrisme comu nitari a Cus
sco, PERÚ”.
El p
projecte perrmetrà millorar la incclusió econ
nòmica i social de ddones indíg
genes
Quecchua dels districtes
d
de
e Písac, La
amay, Ollan
ntaytambo, Coya i Uruubamba, qu
ue es
dediq
quen a l'a
activitat turrística per diversifica
ar el seus
s ingressoss, principalment
proviinents de l'agricultura de subsistè
ència. Les beneficiàrie
es porten a terme actiivitats
turísttiques sota
a el paraig
gües comerrcial de l'a
associació “Tierra de Yachaqs”,, que
s'enccarrega de coordinar la prestació
ó i venta de
e serveis de
e turisme ruural comuniitari a
tot e
el Valle Sag
grado. L'objectiu és inccrementar la participació en activvitats turísttiques
millorar l'ecconomia fam
miliar i incre
ementar la seva presè
ència en elss espais pú
úblics
per m
locals de plan
nificació tu
urística. Ell projecte preveu fo
ormació d e lideratge
e en
ercialització
ó turística i en
e represen
ntació polític
ca de les co
omunitats ssòcies.
come
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Aco
ords am
mb altre
es actors
s
Fund
dació Rottària
Amb la signaturra del conv
veni entre l’ Agència de
e Cooperac
ció i la Funddació Rotàrria, el
Gove
ern obre una nova via per ffinançamen
nt dels pro
ojectes dee cooperac
ció al
dese
envolupame
ent amb ac
ctors nous per establir sinèrgies
s que perm
metin garan
ntir la
contiinuïtat dels projectes de
d coopera
ació que ja estan en marxa
m
i perr endegar-n
ne de
nouss davant la davallada
d
dels recurso
os públics.
La Fundació Ro
otària té actu
ualment siss àrees d’intterès priorita
ari:
1.

La Pau i la prevenció i resoluciió de conflic
ctes.

2.

enció i el tra
actament de
e malalties, especialme
ent la poliom
melitis.
La preve

3.

L’aigua i la salubrita
at.

4.

La salut materno-inffantil.

5.

ació.
L’educacció bàsica i l’alfabetitza

6.

El desen
nvolupamen
nt econòmicc i cívic.

er l’Agènciia Catalana de
Els projectes que hagin estat vallidats tècnicament pe
peració al Desenvolup
D
pament, i qu
ue comptin amb el suport de les entitats qu
ue els
Coop
impu
ulsen, es do
onaran a co
onèixer als cclubs rotaris
s a través del
d web i dee la revista de la
Fund
dació Rotarria per prom
moure’n el patrocini. El conveni preveu laa formació d’una
Com
missió de Seguiment
S
i avaluació
ó per tal de
e garantir l’execució correcte de les
acions. Ess reunirà amb
a
caràccter ordina
ari dos cops l’any i amb carràcter
actua
extra
aordinari a instància d’u
una de les p
parts.
La F
Fundació éss una organització se
ense ànim de lucre qu
ue depèn ttotalment de
d les
contrribucions vo
oluntàries dels
d
rotariss i de les campanyes
c
que promoouen per captar
c
fons.. L’any 2011
1 les contrib
bucions perr projectes van
v superarr els 107 miilions de dò
òlars.
ROT
TARY INTERNATIONA
AL és una o
organització
ó mundial de
d dirigentss professionals i
emprresarials qu
ue promou les normess ètiques co
om a base de l’actuacció professio
onal i
fome
enta la col·la
aboració i l’’intercanvi d
de coneixem
ment. A trav
vés de la F
Fundació impulsa
programes d’àmbit local i particip a en projjectes hum
manitaris i de coope
eració
intern
nacional en
n col·labora
ació amb en
ntitats públiques, priva
ades i altrees fundacion
ns de
caràccter humanitari, entre les quals de
estaca la Fu
undació Bill Gates.
Entre
e els proje
ectes de cooperació
c
destaquen
n les campanyes dee vacunació de
palud
disme i de poliomielitis
s en molts països; la construcció
c
d’equipam
ments educa
atius i
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programes d’alffabetització
ó a Uganda
a, Haití, Pe
erú, Hondures, Pakisttan, i Sudà
àfrica;
ectes d’accé
és a l’aigua
a i sanejame
ent, a Sierrra Leone, Filipines i Haaití; projecte
es de
proje
fome
ent de la pa
au i preven
nció i resolu
ució de con
nflictes, am
mb un progrrama de be
eques
espe
ecífic per la
a promoció
ó de la pa u i el desenvolupament; i tambbé impulsen els
micro
odonacionss per implementar p
programes de capac
citació i deesenvolupa
ament
econ
nòmic.
El primer club rotary es va fundar a Chicago
o (Illinois, Estats Unitts) l’any 1906 i
actua
alment hi ha
a uns 1.200
0.000 rotariss arreu del món, que constitueixe
c
en més de 34
3 mil
clubss distribuïtss en 530 àrees (anome
enades Dis
strictes ) de
e 166 païsoos. La major part
estan
n situats alss Estats Un
nits i Canad
dà, Europa, Àfrica i l’O
Orient Mitjàà, i Àsia, i ta
ambé
tenen
n gran tradiició al Regn
ne Unit i Irla
anda.

Micrrodonacio
ons: Acord
d amb Wo
orldcoo
El Pla director de
d cooperac
ció al desen
nvolupamen
nt 2011-201
14 ja establleix la nece
essitat
de p
promoure la innovació en els instruments de la política dee cooperac
ció al
dese
envolupame
ent de la Generalitatt, donat que
q
els ins
struments per aplica
ar les
estra
atègies de cooperació
c
han anat evvolucionant en funció dels
d
canvis en els conttextos
intern
nacionals, així
a com de
e les necesssitats i els
s interessos
s dels acto rs tant del Nord
com del Sud. En
E aquest sentit, es cconstata la necessitatt d’innovar i impulsar nous
meca
anismes de
e cooperació
ó per al dessenvolupam
ment en dife
erents àmbi ts, especialment
per d
disposar de formes de finançamen
nt més ràpid
des i estables.
A més de les fórmules més
m
habitua
als de patrrocini privatt, el Goverrn promou nous
uments de
e finançame
ent innova
adors adap
ptats a la realitat dee la coope
eració
instru
catallana, com per
p exemple
e, els microccrèdits.
ència ha sig
gnat un aco
ord de col·la
mb WORLD
DCOO, entittat que té com
c
a
L’Agè
aboració am
finalitat el cofin
nançament de projecte
es de coop
peració mitjjançant la col·laborac
ció de
perso
ones i em
mpreses a través del portal we
eb www.wo
orldcoo.com
m. WORLD
DCOO
impu
ulsa l’àrea de
d treball de
d Responssabilitat Soc
cial Corpora
ativa de lees emprese
es, tot
vincu
ulant-les a projectes
p
de
e cooperacció i tot conv
vertint-se en eina indisspensable per
p la
comu
unicació, ge
estió i difusió de les po
olítiques soc
cials de l’em
mpresa col·l aboradora.
El cconveni esstableix qu
ue WORLD
DCOO i l’ACCD fomentaran la recerca
a de
micro
odonacionss per als prrojectes vallidats tècnicament perr l’ACCD een l’àmbit de
d les
seve
es actuacions, previ consentimen
c
nt a tal efe
ecte per le
es entitats impulsores
s dels
mate
eixos, i ess comprom
meten a do
onar-se su
uport mutu en termees de difu
usió i
comu
unicació.
L’objjectiu és donar a con
nèixer els projectes de
d coopera
ació al dessenvolupam
ment i
acon
nseguir el fiinançamentt que necesssiten a tra
avés de mic
cro-donacioons i participació
d’em
mpreses.
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El Conselll de Coopera
C
ació valida “El patro
ocini en
n el
sisttema ca
atalà de
e cooperació”
La direcció gene
eral de Coo
operació de
e la Generalitat va pres
sentar l’anyy 2012 al Co
onsell
Cooperació una
u proposta per deba
atre els requ
uisits que ha
an de compplir les empreses
de C
que desitgin col·laborar
c
amb el se
ector de la
a cooperac
ció, així coom impuls
sar el
nçament de projectes. El Consell va treballa
ar la propos
sta a travéss d’una com
missió
finan
que va elabora
ar un docum
ment conse
ensuat i va
alidat pel Consell
C
de C
Cooperació
ó: “El
patro
ocini en el sistema ca
atalà de co
ooperació”.
Aque
est és el prrimer docum
ment marc de patrocin
ni privat dell sector de la coopera
ació a
Cata
alunya. Aqu
uest codi ètic
è
estable
eix les cond
dicions perrquè les em
mpreses puguin
finan
nçar projecte
es de cooperació al de
esenvolupa
ament en el marc de laa Responsa
abilitat
Socia
al Corporattiva (RSC), de manera
a que les empreses
e
i les ONGDss poden es
stablir
espa
ais de col·laboració mútua.
m
El d
document destaca
d
qu
ue la RSC es basa en
e la
integ
gració volun
ntària, per part de lles empres
ses, de les
s preocupaacions soc
cials i
mediiambientalss en les se
eves operaccions come
ercials i les
s seves rellacions am
mb els
interllocutors, de
d manera que qued
di incorporrada en la
a seva ca dena de valor.
v
(Doccument ínteg
gre en l’ann
nex)
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ANNEX
•

“El patrocini en el sistem
ma català d e cooperac
ció”

•

D
Document de
d Busán
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4t Fòrum d’Alt Nivell
Sobre Eficàcia de l’Ajut
29 nov.-1 des. 2011, Busan, Corea

PARTENARIAT DE BUSAN
DESENVOLUPAMENT EFICAÇ

PER

A

UNA

COOPERACIÓ

AL

QUART FÒRUM D'ALT NIVELL SOBRE EFICÀCIA DE L'AJUT
Busan, República de Corea, 29 novembre-1 desembre 2011
1. Nosaltres, caps d'Estat, ministres i representants de països en desenvolupament i
de països desenvolupats, responsables d’institucions multilaterals i bilaterals,
representants de diferents tipus d’organitzacions públiques, de la societat civil,
d’entitats privades, parlamentàries, locals i regionals reunits aquí, a Busan, a la
República de Corea, reconeixem que estem units per un nou partenariat, de més abast
i més inclusiu que mai, basat en principis compartits, objectius comuns i compromisos
diferencials per a un desenvolupament internacional eficaç.
2. La naturalesa, les modalitats i les responsabilitats que s'apliquen a la cooperació
sud-sud difereixen de les que s'apliquen a la cooperació nord-sud. Tanmateix,
reconeixem que tots som part d'un programa de desenvolupament en què participem
sobre la base d'objectius comuns i de principis compartits. En aquest context,
encoratgem a multiplicar els esforços per a donar suport a una cooperació eficaç,
específica per a la situació de cadascun dels nostres països. Els principis, els
compromisos i les accions acordats en el document final de Busan serviran de
referència per als socis de la cooperació sud-sud amb caràcter voluntari.
3. El món es troba en una conjuntura crítica en termes de desenvolupament global. La
pobresa i la desigualtat continuen sent el desafiament central. La Declaració del
Mil·lenni defineix el nostre mandat universal al servei del desenvolupament i, a menys
de quatre anys de termini fixat per a la realització dels Objectius del Mil·lenni per al
Desenvolupament, aconseguir un creixement vigorós, sostenible i compartit i treball
decent en els països en desenvolupament és una urgència primordial. A més, la
Declaració esmentada estipula que la promoció dels drets humans, de la democràcia i
de la bona governança són una part essencial dels nostres esforços de
desenvolupament. Els nostres objectius de desenvolupament són màximament
urgents en els estats fràgils i en aquells que són afectats per conflictes. La voluntat
política és indispensable per a aconseguir superar aquests reptes.
4. Reafirmem els nostres compromisos per al desenvolupament, tot sent conscients
que el món ha canviat profundament des dels inicis de la cooperació al
desenvolupament, fa més de 60 anys. Els avenço econòmics, polítics, socials i
tecnològics han revolucionat el món en què vivim. No obstant això, la pobresa, les
desigualtats i la fam persisteixen. Eradicar la pobresa i respondre als desafiaments
globals i regionals que afecten negativament la ciutadania dels països en
desenvolupament són elements clau per al compliment dels Objectius del Mil·lenni per
al Desenvolupament i la instauració d’una economia mundial més sòlida i més
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resistent per a tots. L’èxit de la nostra activitat depèn dels resultats i de l'impacte dels
esforços i de les inversions que realitzarem en comú per a respondre a reptes com les
pandèmies, el canvi climàtic, el descens de l’activitat econòmica, la crisi dels preus
dels aliments i de l’energia, els conflictes, i les situacions de fragilitat i vulnerabilitat als
xocs i als desastres naturals.
5. L’arquitectura de la cooperació al desenvolupament és també més complexa avui, i
es caracteritza per un major nombre d’actors estatals i no estatals, i per una
cooperació entre països en diferents estadis de desenvolupament, molts del quals són
països de renda mitja. La cooperació sud-sud i la cooperació triangular, noves formes
de partenariat públic-privat i altres modalitats i eines de desenvolupament han adquirit
més importància, com a complement de les formes de cooperació nord-sud.
6. La cooperació internacional al desenvolupament ha aconseguit nombrosos resultats
positius. Quan ens vam reunir a Monterrey fa deu anys, vam reconèixer que els
augments del volum de finançament par al desenvolupament havien d'anar
acompanyats d'una acció més eficaç, per tal de produir uns resultats sostenibles i
transparents per a tota la ciutadania. El nostre diàleg a Busan es basa en els
fonaments establerts en els Fòrums d'Alt Nivell anteriors que, com han demostrat els
fets, segueixen sent rellevants, i que han ajudat a millorar la qualitat de la cooperació
al desenvolupament. Tanmateix, som conscients que els progressos han estat
desiguals, que no han anat ni suficientment ràpids i que no han anat prou lluny. Cada
un(a) de nosaltres reafirmem els nostres compromisos respectius i materialitzarem
plenament les accions que ja hem acordat.
7. Podem i hem de millorar i accelerar els nostres esforços. Ens comprometem a
modernitzar, aprofundir i ampliar la nostra cooperació, associant-hi actors estatals i no
estatals que desitgin conformar un programa d’acció fins fa poc dominat per un grup
reduït d'actors del desenvolupament. A Busan, forgem un nou partenariat mundial de
desenvolupament, obert a la diversitat i que té en compte les diferents funcions que
tots els actors de la cooperació poden exercir al servei del desenvolupament.
8. El nostre partenariat es basa en un conjunt de principis comuns que sustenten totes
les formes de cooperació al desenvolupament. Tanmateix, reconeixem que les
maneres d’aplicar aquests principis difereixen entre països en diferents etapes de
desenvolupament, i entre els diferents tipus d’actors públics o privats participants. Les
lliçons de l’experiència han de ser compartides per totes les persones que participen
en la cooperació al desenvolupament. Acollim favorablement les oportunitats que
ofereixen els diversos enfocaments de cooperació al desenvolupament, com ara la
cooperació sud-sud, així com la contribució de les organitzacions de la societat civil
i dels actors privats; treballarem conjuntament per a consolidar i els seus
èxits i les seves innovacions i aprendre’n, tot reconeixent les seves característiques
úniques i els seus mèrits respectius.
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9. L'objectiu final dels nostres compromisos amb una cooperació eficaç és l’assoliment
de resultats sostenibles de desenvolupament. Si bé la cooperació al desenvolupament
només és una part de la solució, té tanmateix una funció catalitzadora indispensable a
favor de l’eradicació de la pobresa, la protecció social, el creixement econòmic i un
desenvolupament durador. Reafirmem els nostres compromisos respectius a ampliar
la cooperació al desenvolupament. Una cooperació més eficaç no ha de conduir a una
reducció dels recursos per al desenvolupament. Amb el temps caldrà progressivament
augmentar la independència de l'ajut, sempre tenint en compte les conseqüències
possibles per a les poblacions i els països més pobres. En aquest procés serà
essencial examinar la interdependència i la coherència de totes les polítiques
públiques –i no només de les polítiques de desenvolupament- per a permetre als
països aprofitar al màxim les oportunitats que ofereixen les inversions i el comerç
internacionals, i per a ampliar els seus mercats financers nacionals.
10. En el marc dels nostres partenariats per a consolidar i optimitzar els resultats
obtinguts en termes de desenvolupament, actuarem per a facilitar, generar i enfortir
l'impacte de les diverses fonts de finançament a favor d’un desenvolupament durador i
inclusiu, per exemple per la fiscalitat i la mobilització de recursos interiors, inversions
privades, ajut al comerç, acció filantròpica, finançament públic no concessional i
finançament del canvi climàtic. Alhora, cal fer una crida a nous instruments financers, a
opcions d'inversió, a compartir tecnologies i coneixement, i a partenariats públicsprivats.

Principis compartits per a objectius comuns
11. En el marc de la nostra plena adhesió a la diversitat que sustenta el nostre
partenariat i el paper catalitzador de la cooperació al desenvolupament, compartim
principis comuns que -en coherència amb els nostres compromisos internacionalment
acordats en matèria de drets humans, treball decent, igualtat de gènere, sostenibilitat
mediambiental i discapacitat- constitueixen el fonament de la nostra cooperació eficaç
al desenvolupament:
a) Apropiació de les prioritats de desenvolupament pels països en desenvolupament.
Els partenariats per al desenvolupament només poden tenir èxit són conduits pels
països en desenvolupament, aplicant enfocaments específics per a les situacions i
necessitats pròpies de cada país.
b) Orientació a resultats. Les nostres inversions i els nostres esforços han de produir
un impacte durador de reducció de la pobresa i les desigualtats, de desenvolupament
sostenible, i de millora de les capacitats dels països en desenvolupament, tot alineantlo en les prioritats i les polítiques definides pels propis països en desenvolupament.
c) Partenariats de desenvolupament inclusius. Obertura, confiança, respecte mutu i
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aprenentatge constitueixen la clau de volta dels partenariats eficaços que afavoreixen
la realització dels objectius de desenvolupament, tot tenint en compte la diversitat i
complementarietat de les funcions de tots els actors.
d) Transparència i responsabilitat recíproca. La responsabilitat mútua i la rendició de
comptes a beneficiaris de les nostres accions de cooperació, així com a la nostra
ciutadania, organitzacions, electors i actors respectius, és fonamental per a obtenir
resultats. Les pràctiques transparents són la base d'una responsabilitat reforçada.
12. Els principis compartits següents guiaran les nostres accions:
a) aprofundir, estendre i materialitzar l’apropiació democràtica de les polítiques i dels
processos de desenvolupament;
b) intensificar els nostres esforços per a aconseguir resultats tangibles i sostenibles.
Això implica una millor gestió, seguiment, avaluació i comunicació dels progressos
realitzats, ampliar el nostre suport, reforçar les capacitats nacionals, mobilitzar
recursos diversos i prendre iniciatives per produir un efecte de palanca sobre els
resultats del desenvolupament;
c) ampliar el suport a la cooperació sud-sud i a la cooperació triangular, ajudant a
adaptar aquests partenariats horitzontals a una major diversitat de contextos i
necessitats dels països;
d) donar suport als països en desenvolupament en els seus esforços per a facilitar,
ampliar i enfortir l’impacte de les diverses activitats i modalitats de finançament del seu
desenvolupament, assegurant que aquestes diverses formes de cooperació tinguin un
efecte catalitzador sobre el desenvolupament.
13. Som conscients de la urgència amb què aquestes accions han de ser
materialitzades. És imperatiu començar-ne la implementació ara -o accelerar els
esforços ja iniciats- si volem que el nostre plantejament actualitzat de partenariat tingui
el màxim impacte en la realització dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni per
al 2015, així com en els resultats de desenvolupament a més llarg termini.
Serem mútuament responsables de la implementació de les nostres respectives
accions en els països en desenvolupament i a nivell internacional. Enfocant-nos en el
compliment dels nostres compromisos al nivell local, constituirem un nou Partenariat
Global, per a una Cooperació al Desenvolupament Eficaç, inclusiu, que donarà suport
a la seva implementació a nivell polític.
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Realització del canvi: accions complementàries per a assolir objectius comuns
Inclusió de nous actors sobre la base de principis compartits i compromisos
diferencials
14. La complexitat de l’arquitectura actual de la cooperació al desenvolupament ha
evolucionat a partir del paradigma nord-sud. A diferència de la relació tradicional entre
proveïdors i receptors d'ajut, els països en desenvolupament i algunes economies
emergents s'han convertit en proveïdors importants de la cooperació al
desenvolupament sud-sud. Aquests segueixen sent països en desenvolupament i
encara enfronten la pobresa. Com a tals segueixen sent elegibles per a beneficiar-se
de la cooperació al desenvolupament aportada per altres, però han assumit cada
vegada més la responsabilitat de compartir experiències i cooperar amb altres països
en desenvolupament. La Declaració de París no va tenir en compte la dimensió
complexa d’aquests nous actors, mentre que el Programa d'Acció d'Accra va
reconèixer la seva importància i les seves especificitats. Si bé la cooperació nord-sud
segueix sent la forma principal de cooperació al desenvolupament, la cooperació sudsud continua evolucionant, oferint una diversitat addicional de recursos per al
desenvolupament. A Busan, tot(e)s formem ara una part essencial d'una nova agenda
de desenvolupament, més inclusiva, en la qual aquests actors participen sobre la base
d'objectius comuns, principis compartits i compromisos diferencials. Sobre aquesta
mateixa base collim favorablement la inclusió de la societat civil, del sector privat i
d’altres actors.

Millora de la qualitat i de l’eficàcia de la cooperació al desenvolupament
15. S'han fet progressos en la implementació del programa d’acció per a l'eficàcia de
l'ajut, però persisteixen grans desafiaments. Els fets mostren que -malgrat les
dificultats d'aplicació dels nostres compromisos respectius- nombrosos principis que
sustenten la Declaració de París sobre l'Eficàcia de l’Ajut i del Programa d'Acció
d'Accra han contribuït a millorar la qualitat, la transparència i l’eficàcia de la cooperació
al desenvolupament.
16. Mantindrem el nostre compromís polític d'alt nivell per a assegurar que els
compromisos assumits aquí, a Busan, tinguin aplicació. En aquest context, aquell(e)s
de nosaltres que vam aprovar les accions mutualment acordades a París i Accra
intensificarem els nostres esforços per complir plenament els nostres compromisos
respectius. Un nombre creixent d'actors –incloent països de renda mitja, partenaires
de la cooperació sud-sud i triangular i organitzacions de la societat civil- s'han unit als
altres actors per a conformar un programa més ampli, més inclusiu que els de París i
Accra, que inclogui els seus diferents compromisos respectius, amb principis
compartits.
17. Basant-nos en els resultats generats mitjançant el monitoratge periòdic i l’avaluació
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independent de la Declaració de París, ens guiarà un plantejament basat en l’obtenció
de resultats sostenibles que responguin a les necessitats prioritàries dels països en
desenvolupament, i farem els canvis urgents que s’imposin per a millorar l’eficàcia dels
nostres partenariats per al desenvolupament.
Apropiació, resultats i responsabilitat
18. Conjuntament centrarem més els nostres esforços en l’obtenció de resultats en
matèria de desenvolupament. Per a això,
a) donarem suport als esforços desplegats i als plans definits pels països en
desenvolupament per a consolidar les seves institucions i polítiques essencials, per
mitjà d'enfocaments destinats a gestionar els riscos, més que no pas a eludir-los, per
exemple establint marcs comuns de gestió de riscos conjuntament amb els proveïdors
de la cooperació al desenvolupament;
b) en els casos iniciats pel país en desenvolupament, s’adoptaran marcs i plataformes
de resultats transparents, dirigits pel país en el seu nivell propi, com a eines comunes
entre tots els actors concernits, per a avaluar l'acompliment de les accions, sobre la
base d'un nombre raonable d’indicadors de mitjans i de resultats, elaborats a partir de
les prioritats i dels objectius de desenvolupament del país en desenvolupament. Els
proveïdors de la cooperació al desenvolupament minimitzaran l'ús de marcs
addicionals, abstenint-se de sol·licitar l’adopció d'indicadors de resultats que no siguin
coherents amb les estratègies de desenvolupament nacional del país;
c) implementarem en partenariat un Pla d'Acció global per a millorar les capacitats
estadístiques necessàries per a monitoritzar el progrés realitzat, avaluar l'impacte
produït, garantir una gestió del sector públic sòlida i basada en els resultats, i posar de
relleu les qüestions estratègiques que les decisions polítiques han de tractar;
d) en el marc de l’aprofundiment dels nostres esforços per a assegurar que els
exàmens mutus s'apliquin a tots els països en desenvolupament, encoratgem la
participació activa de tots els actors de la cooperació al desenvolupament en aquests
processos;
e) de conformitat amb el Programa d’Acció d'Accra, multiplicarem els esforços per a
deslligar l'ajut. El 2012 revisarem el nostres plans en aquest sentit. A més de permetre
un ús més eficaç dels recursos, el deslligament pot representar oportunitats per a
adquisicions locals, per al desenvolupament d'empreses, i per a la generació
d’ocupació i d’ingressos per als països en desenvolupament. Millorarem la qualitat,
coherència i transparència dels nostres informes sobre l'estat del nostre ajut quant al
seu deslligament.
19. L’ús i l’enfortiment dels sistemes dels països en desenvolupament continuen sent
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clau per als nostres esforços per a construir unes institucions eficaces. Ens recolzarem
en els nostres compromisos respectius, tal com es van definir en la Declaració de
París i el Programa d’Acció d’Accra, per a:
a) utilitzar els sistemes del país com el mètode per defecte per a la cooperació al
desenvolupament en suport de les activitats gestionades pel sector públic, en
col·laboració amb les estructures de governança que s’apliquen tant al
proveïdor de la cooperació al desenvolupament com al país en
desenvolupament;
b) avaluar conjuntament els sistemes nacionals utilitzant eines de diagnòstic
mútuament acordades. Basant-se en els resultats d'aquestes avaluacions, els
proveïdors de la cooperació al desenvolupament decidiran el grau d’utilització
dels sistemes nacionals. Quan el ple ús dels sistemes nacionals no sigui
possible, el proveïdor de la cooperació al desenvolupament n'indicarà els
motius i discutirà amb el Govern què seria indispensable per a avançar cap a
un ús complet, incloent la mobilització d’una assistència o canvis necessaris en
favor dels sistemes nacionals. L'ús i el reforçament dels sistemes nacionals han
d’integrar-se en el context general de desenvolupament de capacitats nacionals
per a obtenir uns resultats sostenibles.
20. Conscient que la igualtat de gènere i l'apoderament de les dones són decisius
per a un desenvolupament concret, hem d’accelerar els nostres esforços per a què
aquestes nocions siguin una realitat, aplicant programes de desenvolupament
basats en les prioritats del país. La reducció de les desigualtats de gènere és tant
un fi en si mateix com un prerequisit del creixement sostenible i inclusiu. Tot
multiplicant els nostres esforços per a implementar els compromisos existents,
a) accelerarem i intensificarem els esforços per a recopilar, difondre, harmonitzar i
fer ple ús de les dades desglossades per sexe per a informar les decisions
estratègiques i orientar les inversions, tot vetllant també a què la despesa pública
es dirigeixi adequadament per al benefici tant de dones com d’homes;
b) integrarem els objectius d’igualtat de gènere i d’apoderament de les dones en
els mecanismes de rendició de comptes, sobre la base de compromisos
internacionals i regionals;
c) tindrem en compte l’objectiu d’igualtat de gènere i d’apoderament de les dones
en tots els aspectes dels nostres esforços de desenvolupament, incloent la
construcció de pau i la consolidació de l’Estat.
21. Els parlaments i les administracions locals tenen una funció clau en la
vinculació de la ciutadania amb el Govern i per a assegurar una apropiació de base
més ampla i democràtica dels programes de desenvolupament dels països. Per a
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facilitar la seva contribució,
a) accelerarem i aprofundirem el compliment dels compromisos existents per a
enfortir la funció dels parlaments en la supervisió dels processos de
desenvolupament, per exemple mitjançant un suport al desenvolupament de
capacitats, recolzat per recursos adequats i plans d'acció clarament definits;
b) seguirem donant suport a les administracions locals per a què puguin assumir
més plenament les seves funcions per sobre i més enllà de la prestació de serveis,
per a augmentant la participació i la responsabilitat als nivells subnacionals.
22. Les organitzacions de la societat civil (OSC) juguen un paper determinant per a
què les persones puguin fer valer els seus drets, en la promoció de plantejaments
basats en els drets, en la definició de les polítiques i dels partenariats de
desenvolupament i en la supervisió de la seva aplicació. També ofereixen serveis
en àmbits complementaris als previstos pels Estats. Reconeixent això,
a) complirem plenament els nostres compromisos respectius per a què les OSC
puguin exercir les seves funcions com a actors independents del
desenvolupament, vetllant en particular a crear un entorn coherent amb els drets
acordats internacionalment, que maximitzi la contribució de les ONG al
desenvolupament;
b) encoratjarem les OSC a implementar pràctiques que enforteixin la seva
responsabilitat i la seva contribució a l'eficàcia del desenvolupament, guiades pels
principis d’Estambul i el Marc Internacional de les OSC per a l’Eficàcia del
Desenvolupament.

Cooperació transparent i responsable
23. Treballarem per a millorar la disponibilitat i l'accessibilitat pública de la
informació sobre la cooperació al desenvolupament i altres recursos de
desenvolupament, sobre la base dels nostres compromisos respectius
en aquest àmbit. Amb aquesta finalitat,
a) informarem plenament sobre les activitats de desenvolupament finançades amb
fons públics, sobre el seu finançament, termes i condicions, i sobre la seva
contribució a l’obtenció de resultats en matèria de desenvolupament, tret de
reserves
legítimes
referents
a
informació
comercialment
sensible;
b) prestarem atenció a l'establiment, a nivell de país, de sistemes de gestió
transparents de les finances públiques i de gestió de la informació sobre ajut, i a
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enfortir les capacitats de tots els actors rellevants per a fer un millor ús d'aquesta
informació en la presa de decisions i a promoure la responsabilitat;
c) implementarem un estàndard comú i obert per a la publicació electrònica
d'informació oportuna, completa i amb visió de futur sobre els recursos
proporcionats per mitjà de la cooperació al desenvolupament, tenint en compte la
informació estadística del CAD de l'OCDE i els esforços complementaris de la
Iniciativa Internacional per a la Transparència de l'Ajut, entre altres. Aquest
estàndard ha de respondre a les necessitats d'informació dels països en
desenvolupament i dels actors no estatals, i ha de ser coherent amb les
necessitats nacionals. Acordarem aquest estàndard i publicarem els nostres
calendaris respectius per a aplicar-lo abans del desembre de 2012, amb l'objectiu
d’aplicar-lo plenament abans del desembre de 2015.
24. També treballarem per a què la cooperació al desenvolupament sigui
intrínsecament més predictible. Amb aquesta finalitat,
a) aquell(e)s de nosaltres que ens vam comprometre, mitjançant el Programa
d’Acció d’Accra, a millorar la predictibilitat a termini mitjà aplicarem plenament els
nostres compromisos en aquest àmbit, introduint reformes quan sigui necessari.
Per al 2013 oferirem plans disponibles, regulars, oportuns, de tres a cinc anys i
indicatius de les despeses i/o de l’execució, segons es va acordar a Accra per a
tots
els
països en desenvolupament amb els quals vam cooperar. Altres actors tindrà com
a objectiu proporcionar als països en desenvolupament informació oportuna i
pertinent sobre les seves intencions quant a la cooperació futura, a termini mitjà.
25. Ens felicitem de la diversitat d’actors de la cooperació al desenvolupament. Els
països en desenvolupament conduiran els esforços de consulta i coordinació per a
gestionar aquesta diversitat a nivell de país, mentre que els proveïdors
d'assistència al desenvolupament tenen la responsabilitat de reduir la fragmentació
i frenar la proliferació dels canals d'ajuda. Ens assegurarem que els nostres
esforços per a reduir la fragmentació no condueixen a una reducció del volum i de
la qualitat dels recursos disponibles per a donar suport al desenvolupament. Amb
aquesta finalitat,
a) el 2013 farem un major ús dels mecanismes de coordinació dirigits pel propi
país, com ara la divisió del treball, els plantejaments basats en programes, la
programació conjunta o la cooperació delegada;
b) millorarem la coherència de les nostres polítiques quant a institucions
multilaterals i fons i programes mundials. Farem un ús eficaç dels canals
multilaterals ja existents, tot centrant-nos en els que estan funcionant bé.
Treballarem per a reduir la proliferació d'aquests canals i, cap a finals de 2012,
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acordarem els principis i les directrius per orientar els nostres esforços conjunts. A
mesura que segueixin aplicant els seus compromisos respectius d'eficàcia de l'ajut,
les organitzacions multilaterals i els fons i programes mundials enfortiran la seva
participació en els mecanismes de coordinació i responsabilitat mútua a nivell
nacional, regional i mundial;
c) accelerarem els esforços per a tractar la qüestió dels països que reben una
assistència insuficient, acordant-la a finals de 2012. Els principis que guiaran les
nostres accions per a front a aquest desafiament. Aquests esforços abastaran tots
els fluxos de cooperació al desenvolupament;
d) els proveïdors de la cooperació al desenvolupament intensificaran i acceleraran
els esforços per a fer front al problema de la insuficient delegació d'autoritat al seu
personal de camp. Revisaran tots els aspectes de les seves operacions, incloent la
delegació de l'autoritat financera, temes de personal i les funcions i responsabilitats
en el disseny i la implementació de programes de desenvolupament; i posaran en
pràctica mesures que abordin les dificultats persistents.

Promoció d’un desenvolupament sostenible en situacions de conflicte i
fragilitat
26. Per a gran part dels Estats fràgils sembla irrealitzable assolir els Objectius de
Desenvolupament del Mil·lenni. La seva realització dependrà de la nostra capacitat
col·lectiva per comprendre els desafiaments particulars que enfronten els Estats
fràgils, superar aquests reptes i promoure les bases d’un desenvolupament
durador. Acollim favorablement el New Deal, nou acord elaborat pel Diàleg
Internacional sobre la Construcció de la Pau i l’Enfortiment de l'Estat, incloent el
grup del G7+, constituït per Estats fràgils i en conflicte. Aquell(e)s de nosaltres que
vam aprovar el Nou Acord seguirem emprenent accions per posar-lo en pràctica i,
en això, utilitzarem:
a) els Objectius de Construcció de la Pau i d’Enfortiment de l'Estat -que donen
prioritat a una acció política que té en compte els interessos de tothom, a la
seguretat de la població, a la justícia, als fonaments de l’economia, als ingressos i
als serveis apropiats, com a base important per permetre el progrés cap als ODM
per orientar el nostre treball als Estats fràgils i afectats per conflictes;
b) “FOCUS “– centrar-nos en una manera nova de compromís en els Estats fràgils,
definida i dirigida pel propi país;
c) ”TRUST” - construir confiança per mitjà d’una sèrie de compromisos per a
millorar la transparència, gestionar els riscos per a utilitzar els sistemes del país,
enfortir les capacitats nacionals i millorar la puntualitat i previsibilitat de l’ajut, per a
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aconseguir millors resultats.
Constitució de partenariats per a enfortir la resistència i reduir la
vulnerabilitat davant l'adversitat
27. Ens hem d'assegurar que les estratègies i els programes de desenvolupament
prioritzin afavorir la resistència de les persones i les societats més exposats a riscs
de xocs, especialment en entorns altament vulnerables, com ara els petits Estats
insulars en desenvolupament. Invertir en la resistència i en la reducció del risc
augmenta el valor i la sostenibilitat dels nostres esforços de desenvolupament.
Amb aquesta finalitat,
a) els països en desenvolupament prendrem la iniciativa integrant la resistència a
les crisis i mesures de gestió de desastres en les seves pròpies polítiques i
estratègies;
b) en resposta a les necessitats expressades pels països en desenvolupament, a
favor de les comunitats en situació de risc col·laborarem per a invertir en
infraestructures i sistemes de protecció social que permetin augmentar la
resistència als xocs. A més, incrementarem els recursos i reforçarem les eines de
planificació i les competències en relació amb la gestió de desastres a nivell
nacional i regional.
De l'ajut eficaç a la co-operació per a un desenvolupament eficaç
28. L'ajut és només una part de la solució al problema del desenvolupament. Ara
és el moment d'ampliar la nostra perspectiva i la nostra atenció, de l'eficàcia de
l'ajut davant els desafiaments d'un desenvolupament eficaç. Això constitueix un
marc nous en el qual
a) el desenvolupament és impulsat per un creixement sòlid, sostenible i compartit;
b) els ingressos propis dels Governs juguen un paper més important en el
finançament de les seves necessitats de desenvolupament. Al seu torn, davant de
la ciutadania els governs són més responsables pels resultats que assoleixen en
matèria de desenvolupament;
c) institucions estatals i no estatals eficaces defineixen i apliquen les mesures
requerides par a les seves pròpies reformes i en són mútuament responsables;
d) els països en desenvolupament s’integren cada vegada més, tant a nivell
regional com mundial, creant economies d'escala que els ajudaran a competir
millor en l'economia global.
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A aquest efecte, tornarem a examinar què cal ajudar i com, tenint present la
coherència necessària amb als drets, a les normes i als estàndards
internacionalment acordats, de tal manera que l'ajut tingui un efecte catalitzador en
el desenvolupament.
29. L’existència d’institucions i polítiques eficaces és determinant per a un
desenvolupament sostenible. Les institucions que asseguren les funcions bàsiques
de l'Estat haurien de ser més reforçades, si cal, així com les polítiques i pràctiques
dels proveïdors de la cooperació al desenvolupament, per a facilitar la mobilització
de recursos per a l’ajut per part dels països en desenvolupament. Els països en
desenvolupament dirigiran els esforços per a enfortir aquestes institucions, tot
adaptant-les al context local i a les diferents fases de desenvolupament. Amb
aquesta finalitat,
a) donarem suport a la implementació de canvis institucionals i polítics liderats pels
països en desenvolupament, obrint així pas a una mobilització de recursos i una
prestació de serveis eficaces. Això inclou les institucions nacionals i subnacionals,
les organitzacions regionals, els parlaments i la societat civil;
b) avaluar les institucions, els sistemes i les necessitats en termes de
desenvolupament de capacitats, sota la direcció dels països en desenvolupament;
c) donar suport a la producció de millors dades sobre l'acompliment institucional,
per a informar la formulació de les polítiques, la seva execució i la rendició de
comptes corresponent, sota la direcció dels països en desenvolupament;
d) aprofundir els nostres coneixements sobre els determinants de l'èxit de les
reformes institucionals, intercanviant coneixements i experiències a nivell regional i
mundial.

Cooperació sud-sud i cooperació triangular per a un desenvolupament
sostenible
30. Les accions per al desenvolupament sostenible transcendeixen llargament la
cooperació financera: inclouen els coneixements i l’experiència en matèria de
desenvolupament per part del conjunt d’actors i de països. La cooperació sud-sud i
la cooperació triangular tenen un potencial de transformació de les polítiques i dels
plantejaments de prestació de serveis dels països en desenvolupament aportant
unes solucions que són eficaces, d’iniciativa local i adaptades al context de cada
país.
31. Reconeixem que molts països que participen a la cooperació sud-sud són
alhora font i destinació de recursos i de saber-fer diversos, i que aquesta situació

Pàgina 12

4t Fòrum d’Alt Nivell
Sobre Eficàcia de l’Ajut
29 nov.-1 des. 2011, Busan, Corea

hauria d’enriquir la cooperació, sense tanmateix comprometre l’admissibilitat
d’aquests països per a beneficiar-se del suport d’altres països. Reforçarem
l’intercanvi de coneixements i l'aprenentatge mutu,
a) recorrent més -si escau- a l'ús d'acords triangulars per a la cooperació al
desenvolupament;
b) fent un major ús de la cooperació sud-sud i d ela cooperació triangular, ateses la
contribució positiva que aquests plantejaments han aportat fins avui i les sinergies
que ofereixen;
c) fomentant el desenvolupament de xarxes d'intercanvi de coneixement,
d'aprenentatge entre iguals i de coordinació entre actors de la cooperació sud-sud,
que constitueixen mitjans per a facilitar l'accés dels països en desenvolupament.
a importants fonts de coneixement;
d) donant suport als esforços per a enfortir les capacitats locals i nacionals per a
un compromís eficaç en la cooperació sud-sud i triangular.

Sector privat i desenvolupament
32. Reconeixem el paper central del sector privat en la promoció de la innovació, la
creació de riquesa, d’ingressos i llocs de treball, i en la mobilització de recursos
interns, cosa que contribueix a la reducció de la pobresa. Per tant, amb aquesta
finalitat,
a) col·laborarem amb les associacions representatives de les empreses, els
sindicats i altres entitats per a millorar el marc jurídic, reglamentari i administratiu
necessari per al desenvolupament de les inversions privades, i també per a
assegurar la creació d’un marc polític i reglamentari propici per al
desenvolupament del sector privat, per a l'augment de la inversió estrangera
directa, per a partenariats públics-privat, per a l’enfortiment de les cadenes de
producció respectuoses de la equitat, tenint especialment en compte
les dimensions nacionals i regionals, i per a la intensificació dels esforços en suport
al objectius del desenvolupament;
b) facilitarem la participació del sector privat en el disseny i en la implementació de
polítiques i estratègies de desenvolupament, per tal de fomentar el creixement
sostenible i la reducció de la pobresa;
c) desenvoluparem més intensament els mecanismes financers innovadors, per tal
de mobilitzar el finançament privat per a objectius de desenvolupament compartits;
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d) promourem l’ajut al comerç com a motor del desenvolupament sostenible,
centrat en els resultats i en l'impacte, per tal de reforçar les capacitats de
producció, contribuir a portar remei a les deficiències del mercat, enfortir l'accés
als mercats financers i promoure enfocaments que mitiguin els riscos que
enfronten els actors del sector privat;
e) convidarem representants dels sectors públic i privat i d’organitzacions
relacionades a jugar un paper actiu en la cerca de mitjans per a fer progressar tant
els resultats en matèria de desenvolupament com els resultats a nivell d’empreses,
per tal que uns i altres es reforcin mútuament;
Lluita contra la corrupció i els fluxos il·lícits
33. La corrupció és una plaga que atempta greument contra el desenvolupament
arreu del món, atès que desvia recursos que podrien servir per a finançar-lo.
Compromet la qualitat de les institucions de governança i amenaça la seguretat
humana. Sovint fomenta la delinqüència i contribueix a crear situacions de
conflictes i fragilitat. Intensificarem els esforços comuns per a combatre la
corrupció i els fluxos il·lícits, d'acord amb la Convenció de l'ONU contra la corrupció
i altres acords dels quals som part, com ara la Convenció Anticorrupció de l'OCDE.
Amb aquesta finalitat,
a) complirem plenament els nostres compromisos respectius per a eradicar la
corrupció, aplicant les nostres lleis promovent una cultura de tolerància zero per a
totes les pràctiques corruptes. Això inclou els esforços per a
millorar la transparència fiscal, enfortir els mecanismes independents per a aplicar
la llei, i protegir les persones que presentin denúncies;
b) accelerarem els esforços individuals per a combatre els fluxos financers il·lícits
mitjançant l'enfortiment de mesures de lluita contra el blanqueig de diners,
combatent el frau fiscal i consolidant les polítiques nacionals i internacionals, els
marcs legals i els dispositius institucionals que permeten el seguiment, la
congelació i la recuperació d'actius il·lícits. Això inclou assegurar l’aplicació d’una
legislació i de pràctiques que facilitin una cooperació internacional eficaç.

Finançament del canvi climàtic
34. Es preveu que el finançament del canvi climàtic a nivell global augmenti
substancialment a termini mitjà. Conscients que aquests fluxos de recursos
comporten noves oportunitats però també nous reptes, ens esforçarem per a
promoure la coherència, transparència i previsibilitat del conjunt dels nostres
enfocaments de finançament climàtic i de cooperació al desenvolupament en el
sentit ampli, incloent:

Pàgina 14

4t Fòrum d’Alt Nivell
Sobre Eficàcia de l’Ajut
29 nov.-1 des. 2011, Busan, Corea

a) seguir donant suport a les polítiques i a la planificació destinades a aturar el
canvi climàtic com una part integral dels plans nacionals de desenvolupament dels
països en desenvolupament, i assegurar-se que – si escau- aquestes mesures es
financin, s’apliquin i se segueixin de manera transparent mitjançant els sistemes
dels països en desenvolupament.
b) continuar compartint les lliçons apreses en matèria d’eficàcia del
desenvolupament amb les entitats que participen en activitats relacionades amb el
clima, i assegurar que la cooperació al desenvolupament en el sentit ampli
beneficiï també les innovacions procedents del finançament climàtic.

L’esdevenidor: actuar en partenariat per a la realització dels ODM i més enllà
35. Rendirem comptes mútuament quant als avenços realitzats en els
compromisos i les accions acordats a Busan, juntament amb els establerts en la
Declaració de París sobre l'Eficàcia de l'Ajut i el Programa d’Acció d’Accra. Amb
aquesta finalitat,
a) a nivell de cada un dels països en desenvolupament, acordarem els marcs
basats en les necessitats i prioritats del país per a monitoritzar el progrés i
promoure la responsabilitat mútua dels esforços efectuats per a millorar l'eficàcia
de la nostra cooperació i, més enllà, els resultats del desenvolupament. Els països
en desenvolupament dirigiran l'elaboració d'aquests marcs que, juntament amb els
indicadors i els objectius convinguts, respondran a les seves necessitats
específiques i es basaran en les seves polítiques d'ajuda i desenvolupament. Els
resultats d'aquests exercicis es faran públics;
b) acordar, abans del juny de 2012, un conjunt selectiu i pertinent d'indicadors i
objectius per mitjà dels quals monitoritzarem el progrés de manera contínua, tot
donant suport a la rendició de comptes internacional i regional quant a l'execució
dels nostres compromisos. Ens basarem els les iniciatives liderades pels països en
desenvolupament i traurem lliçons dels esforços internacionals ja existents per a
mesurar l'eficàcia de l’ajut. Examinarem de nou aquestes disposicions en el
context de la revisió des compromisos post-ODM. Publicarem periòdicament els
resultats d'aquests exercicis;
c) donar suport a nivell nacional i regional a les iniciatives liderades pels països en
desenvolupament que enforteixin les capacitats de seguiment i d’avaluació dels
esforços desplegats per a millorar l'eficàcia del desenvolupament.
36. Convenim que l'enfortiment de la nostra cooperació i el compliment dels
objectius comuns i dels compromisos diferencials exigeixen un suport polític d’alt
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nivell continu, així com un espai obert al diàleg, a l'aprenentatge mutu i a la
rendició de comptes a nivell mundial. Les organitzacions regionals tenen el
potencial i l’obligació d’exercir funcions importants per a donar suport a les
aplicacions a nivell del país, i en vincular les prioritats del país amb els esforços
realitzats a escala mundial. El Fòrum de Cooperació al Desenvolupament de l'ONU
també és convidat a tenir un paper consultiu en el compliment dels acords
convinguts a Busan. Amb aquesta finalitat,
a) establirem un nou Partenariat Mundial
per a una Cooperació al
Desenvolupament Eficaç, representatiu i obert a tots els actors, per a recolzar i
garantir l’aplicació política dels compromisos subscrits i assegurar la rendició de
comptes corresponent. Aquest partenariat constituirà una plataforma oberta a la
diversitat i oferirà un fòrum d'intercanvi de coneixements, i de revisió regular dels
progressos efectuats;
b) acordarem, abans del juny de 2012, disposicions pràctiques i lleugeres per a
aquest Partenariat Mundial, incloent-ne la composició i les oportunitats de
mobilització ministerial regular que complementi i es porti a terme en conjunció
amb la tasca d’altres fòrums;
c) farem una crida al Grup de Treball sobre Eficàcia de l'Ajut (GT-EF) per a
convocar les representacions de tots els països i actors que subscriuen aquest
document, per tal d'arribar a un acord sobre les disposicions pràctiques del
Partenariat Mundial -i els indicadors i canals mitjançant els quals se sostindran el
seguiment i la rendició de comptes a escala mundial-, en preparació del final del
GT-EF i de les seves estructures associades, el juny del 2012;
d) convidarem l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics i
el Programa del l’ONU per al Desenvolupament a donar suport al funcionament
eficaç del Partenariat Mundial, sobre la base de la seva cooperació fins a la data,
dels seus mandats respectius i dels seus àmbits d’avantatge comparatiu.

Pàgina 16

