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València, juny de 2016

Els Objectius de desenvolupament Sostenible constituïxen un esforç de la comunitat internacional
- promogut per Nacions Unides- per a crear un conjunt d'objectius de desenvolupament comú a
tots els països del món, que haurien de ser aconseguits per a 2030. A través d'este conjunt
d'objectius, metes i indicadors, es pretén establir una agenda de prioritats polítiques basades en la
integració de les diferents dimensions del desenvolupament sostenible: social-econòmicmediambiental.

Aquests Objectius estan continguts en el document “Transformar el nostre món: l'Agenda 2030 per
al desenvolupament Sostenible” que va ser

aprovada per l'Assemblea General de Nacions

Unides, el passat 27 de setembre de 2015, i que constituïx una oportunitat única per a assentar
les bases d'una transformació global que conduïsca cap a models de desenvolupament incloents i
sostenibles, a nivell nacional i internacional.

L'Agenda 2030 per al desenvolupament gira entorn de cinc eixos centrals: Planeta, Persones,
Prosperitat, Paz i Aliances (denominades en anglés, les 5 P: Planet, People, Prosperity, Peace
and Partnership), està integrada per 17 Objectius i 169 metes, i representa una

proposta

comprehensiva i ambiciosa, que s'ha definit des del seu origen com universal, emplaçant a tots i
cada un dels països, als seus governs i a les seues societats, a una acció transformadora de
gran importància.
Reptes que ha d'afrontar la nova de Llei de Cooperació i desenvolupament Sostenible de la
Comunitat Valenciana.

La

Llei de Cooperació i Desenvolupament Sostenible possibilita afrontar un triple gran

desafiament:
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-Estendre i integrar els Objectius de desenvolupament Sostenible en totes les seues polítiques i
àmbits d'actuació del Consell. per mitjà d'un enfocament de govern total (Whole of
Government), compatible amb les seues estructures de govern, que incidisca en altres
polítiques que són més potents en la construcció del desenvolupament humà sostenible, d'acord
amb un nou model de desenvolupament sostenible basat en la plena cooperació no sols dels
actors tradicionals de la cooperació valenciana, sinó també del sector públic i privat, i també de
la societat civil valenciana en la presa de decisions i el compromís amb l'Agenda 2030 de
Nacions Unides.
-Millorar i augmentar les capacitats actuals de les ONGD, com a actors més importants en la
cooperació al desenvolupament en tots els nivells, que poden fer una contribució rellevant i
estratègica en el desenvolupament d'esta política pública, atenent a la seua diversitat i aprofitant
les seues experiències i experticies, amb el coneixement i suport de la ciutadania valenciana en
general, per mitjà d'una participació total en una acció global de foment de la cooperació i
solidaritat.

-Ser reconeguda i marc de referència internacional, per a presentar-se a si mateixa com una
defensora de la cooperació i el desenvolupament sostenible, a fi de promoure els seus valors en
tot el món i recolzar el canvi global en línia amb l'Agenda 2030 de Nacions Unides.

Quins canvis aporta la nova llei de Cooperació i Desenvolupament Sostenible per a
respondre als nous reptes?.
És una Llei:
Global
Alineada amb l'Agenda 2030 com a base per a la coherència de les polítiques i per a la definició
dels instruments de cooperació.
Situa els Objectius de Desenvolupament Sostenible en l'horitzó estratègic de la Cooperació
Valenciana al desenvolupament.
Transparent.
Promou la cultura de l'avaluació i la gestió del coneixement dels processos avaluatius pel seu
potencial contribució a la millora del sistema de la cooperació i les seues actuacions.
Reforça la transparència com a base de la rendició de comptes de les polítiques públiques de
cooperació al desenvolupament.
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Participativa.
Considera la política de cooperació al desenvolupament com una dimensió fonamental de la
salut democràtica de la Comunitat Valenciana.
Facilita la implicació activa de la ciutadania a través d'accions d'educació per a la ciutadania global
crítica, activa i compromesa amb les metes dels Objectius de desenvolupament Sostenible de
l'Agenda 2030 i el foment del voluntariat internacional de cooperació per al desenvolupament.
Implica tots els actors i a la societat valenciana en l'elaboració, desenvolupament i avaluació de
les polítiques de cooperació.
Inclusiva.
La llei és aplicable a tot el territori de la Comunitat Valenciana.
Afavorix la coordinació i la complementarietat entre els múltiples actors de la cooperació al
desenvolupament.
Fomenta el consens i reforça les aliances entre els agents i sectors implicats en la cooperació al
desenvolupament.
Multidimensional.
Proposa un enfocament integrat d'actuació sobre la base de 3 dimensions interrelacionades: la
inclusió social, el desenvolupament econòmic i la sostenibilitat mediambiental.
L'enfocament de Genere i de Drets Humans s'incorpora en totes les actuacions en matèria de
cooperació al desenvolupament.

Enfocament estratègic de la nova Llei de Cooperació i Desenvolupament Sostenible
•

Entén les polítiques de cooperació al desenvolupament i de solidaritat com a instruments
en la consecució dels Objectius de desenvolupament de l'Agenda 2030 de Nacions
Unides.

•

Passa d'una acció amb una escassa gestió del coneixement a una altra en què el
coneixement siga essencial per a millorar la qualitat de les actuacions (avaluacions,
aprenentatges), i per a donar-los contingut (intercanvi/cogeneració de coneixements).

•

Passa d'una estratègia geogràfica tradicional a una altra basada en els principis de
diferenciació i concentració territorial entorn de les 5p: Planeta, Persones, Prosperitat, Paz
i Aliances, que han de reconéixer i inspirar la nostra política de cooperació en el futur.
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Alinea la Cooperació al desenvolupament Valenciana amb l'Agenda 2030
Les polítiques públiques en matèria de cooperació al desenvolupament a la Comunitat Valenciana
s'articularan a través de:

•

•

3 dimensions interrelacionades
•

Inclusió social

•

Desenvolupament econòmic

•

Sostenibilitat mediambiental

5 eixos centrals
•

Planeta

•

Persones

•

Prosperitat

•

Pau

•

Aliances

Principis
•

Centralitat de l'enfocament de Gènere i Drets Humans.

•

Participació ciutadana i diàleg social

•

Inclusió de multiplicitat d'actors

•

Transparència i rendició de comptes

•

Coordinació i coherència de polítiques

•

Territorialització de l'Agenda 2030 de nacions Unides.

•

Planificació, eficàcia i eficiència

•

Avaluació i investigació com a bases de l'aprenentatge.

•

Col·laboració i foment de les aliances entre tots els agents i actors de la cooperació.

•

Construcció de partenariats globals per a afrontar els reptes globals de desenvolupament
sostenible.
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Instruments
•

Cooperació Econòmica i financera

•

Cooperació tècnica

•

Acció humanitària

•

Educació per a la Ciutadania Global

•

Formació i investigació

Modalitats
•

La cooperació bilateral

•

La cooperació multilateral

Nous òrgans assessors i de coordinació

Alt Consell Consultiu per al desenvolupament de l'Agenda 2030
•

Definix les línies prioritàries de la Generalitat per al desenvolupament de l'Agenda 2030 a
la Comunitat Valenciana

Comissió Interdepartamental per al desenvolupament de l'Agenda 2030
•

Coordina i realitza el seguiment de l'Administració de la Generalitat per a la consecució
dels ODS

Consell Territorial Sectorial per al compliment de l'Agenda 2030
•

Territorializa la implantació de l'Agenda 2030 en les ciutats i municipis de la Comunitat
Valenciana.

La present Llei s'aplicarà respectant els principis, els objectius i les prioritats de la política
espanyola en l'àmbit de la cooperació internacional al desenvolupament a l'activitat de
cooperació sostenible executada per la Generalitat, la qual comprén, no sols les actuacions
directament orientades a promoure el desenvolupament humà i econòmic sostenible en els
països beneficiaris, sinó també les orientades a augmentar la conscienciació i el grau de
compromís dels valencians i valencianes per la solidaritat internacional i el desenvolupament.
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Igualment, la política de la Generalitat en matèria de cooperació al desenvolupament sostenible
fa seus els principis de la Declaració de París (2005), i l'Agenda per a l'Acció d'Accra (2008), els
compromisos assumits en el Consens de Monterrey de 2002 i en la Declaració de Doha (2008) i
amb els objectius i principis del Consens Europeu sobre Desenvolupament (2006), els huit
Convenis fonamentals de l'OIT, que formen part dels Objectius de l'Ajuda del Treball Decent,
reafirmant

els

compromisos

internacionals

més

importants

quant

a Gènere en el

desenvolupament: Declaració i Plataforma per a l'Acció de Beijing, el Pla d'Acció d'El Caire i els
Objectius de Desenvolupament Sostenible.
Per la seua banda la present Llei incorpora les Resolucions aprovades en l'Agenda d'Acció
D'Abeba, ( 13 al 16 de juliol de 2015, la Cima del desenvolupament Sostenible a Nova York (2527 de setembre) i la cimera del Clima a París (30 de novembre a 11 de desembre de 2015), que
són les tres fites que configuren la nova Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible durant
els pròxims anys.

6

