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املحتوى:

ق�سايا رئي�سية ذات اهمية يف مناق�سة فعالية امل�ساعدات 

ق�سايا ذات اأهمية خا�سة للمجتمع املدين يف املنطقة العربية

I. حول ق�شايا �مل�رصوطية، و�مللكية، و�ل�شيادة
I. �أ. �مل�رصوطية.
I. ب. �مللكية.
I. ج. �ل�شيادة

II. حول �ل�شفافية و�إمكانية �حل�شول على �ملعلومات.
III. حول دور �ملجتمع �ملدين.

�لدولية  �مل��دين  �ملجتمع  منظمات  عالقة  ح��ول  �أ.   .III
و�ملحلية.

III. ب. حول عالقات منظمات �ملجتمع �ملدين و�حلكومات 
�لوطنية.

III. ج. �ل�رص�كات.
IV. حول �إخفاقات �مل�شاعد�ت. 

اختالف يف التوجهات واالراء بني ممثلي احلكومات ومنظمات املجتمع املدين:

I. معنى �لبيئة �ملي�رصة ونوع �لعالقة �ل�شحية �لتي ينبغي بلورتها بني 
�حلكومة و�ملجتمع �ملدين.

يف  �مل��دين  �ملجتمع  به  يقوم  �أن  ميكن  �ل��ذي  �ل��دور  ن��وع   .II
�لتنمية. 

III. �رصعية منظمات �ملجتمع �ملدين.
IV. حول دور �ل�شناديق �الإقليمية للزكاة و�الأوقاف.

تو�سيات

حول م�ساورات املجتمع املدين التي عقدت يف املنامة، البحرين.

ملحق: تو�شيات منظمات �ملجتمع �ملدين من �ملنطقة �لعربية.
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ق�سايا رئي�سية ذات اهمية يف مناق�سة فعالية امل�ساعدات 

�ملجتمع  ملنظمات  �ملختلفة  ب��االأدو�ر  و�ع��رت�ف  فهم  حتقيق  	-
�ملدين كفاعلني يف �لتنمية وكجزء من �لبنية و�مل�شار�ت �لدولية 

للم�شاعد�ت. 

مدى قابلية تطبيق �إعالن باري�ص وحدود ذلك. 	-
فهم موؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين للمبادئ �جلوهرية �مل�شتخدمة يف  	-

�إعالن باري�ص، مبا يف ذلك �مل�رصوطية، و�مللكية، و�ل�شيادة.

حول  �ل�شيا�شات  وتطبيق  �شنع  يف  �لر�شيدة  �ملمار�شة  	-
�مل�شاعد�ت.

عالقة منظمات �ملجتمع �ملدين بنظري�تها على �مل�شتوى �لدويل. 	-
دور منظمات �ملجتمع �ملدين مع �حلكومات. 	-

عالقة منظمات �ملجتمع �ملدين بالهيئات �ملانحة. 	-
�ل�شلة ما بني �أجندة �مل�شاعد�ت و�الأجند�ت �ل�شيا�شية. 	-

وباأية  تلقيها  يتم  كيف   ، �مل�شاعد�ت  فيه  تقدم  �لذي  �ل�شياق  	-
منها  �ملنتفع  ومن  و�د�رتها  ��شتخد�مها  يتم  وكيف  �شيغة؟ 

تلقي  مقابل  يف  لتقدميه  �ملحلية  �ملجتمعات  ت�شطر  �لذي  وما 

�مل�شاعد�ت؟. 
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ق�سايا ذات اأهمية خا�سة للمجتمع املدين يف املنطقة العربية

ك�شفت �الجتماعات �لت�شاورية حول فاعلية �مل�شاعد�ت يف �ملنطقة 

�لعربية عن بع�ص �لنقاط �لتي ت�شكل �همية كبرية للمجتمع �ملدين 

يف �ملنطقة، وت�شمل: 

�مللكية،  )�مل�رصوطية،  باري�ص  �إع��الن  يف  �ل���و�ردة  �ملفاهيم  	-
�ل�شيادة(؛

�ل�شفافية، و�إمكانية �حل�شول على �ملعلومات؛ 	-
�ملجتمع  ومنظمات  باحلكومات  وعالقته  �ملدين  �ملجتمع  دور   -

�ملدين �لدولية؛

مفهوم �ل�رص�كات؛ 	-
�إخفاق �مل�شاعد�ت. 	-

I- حول ق�سايا امل�رشوطية، وامللكية، وال�سيادة:

I. اأ. امل�رشوطية

نعي�ص يف  �أننا  �أن ن�شع يف �العتبار  لنا عند حتليل �مل�رصوطية  ينبغي 

عامل تهمني عليه مناذج �لليرب�لية، حيث يتطلب �الأمر تناول �ل�شياق 

�مل�شاعد�ت ميكن  �مل�شاعد�ت. فم�رصوطية  فيه  تتدفق  �لذي  �لكلي 

�لنوع  هذ�  ومثل  �ل�شيادة.  على  للتعدي  و�شيلة  لي�شبح  ��شتغالله 

من �مل�رصوطية يوؤثر �شلًبا على �لعمليات �لدميقر�طية على �مل�شتوى 

�لوطني.

وبداًل من امل�ساعدات امل�رشوطة، ثمة حاجة اىل اإطار من ال�رشاكة ي�ستند اإىل 

حكم دميقراطي. واأ�سا�ض هذه العالقة يفرت�ض اأن تكون امل�سئولية الت�ساركية 

وهذه  امل�ساعدات.  ا�ستخدام  عن  املرتتبة  والنتائج  االآثار  نحو  واملتبادلة 

ال�رشاكة متيز ما بني م�رشوطية ال�سيا�سات واملمار�سة الر�سيدة الفعالة. وهي 

تر�سي عالقة تعاقدية �سفافة، مع م�سئوليات على جميع االأطراف، وتوؤمن 

وهو  ومت�سابهة.  م�سرتكة  التزامات  بحكم  االأطراف  م�سائلة  على  القدرة 

ما من �ساأنه اأن يوؤدي اإىل عالقة متزنة قائمة على احلوار وامل�سئولية احلقيقية 

املتبادلة ما بني مانحي ومتلقي امل�ساعدات.
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�مللكية هادفة �ىل ملكية دميقر�طية و��شعة تت�شمن  �أن تكون  ينبغي 

�ملجتمع  منظمات  فيها  وت�شارك  وخمتلفة  عديدة  معنية  �أط��ر�ف 

�مللكية مق�شورة على �حلاكم  �أن تكون  بفاعلية. وال يجب  �ملدين 

ومكاتب  و�لق�شاء،  �لربملان،  من  كل  ي�شطلع  �لبالد.  حكومة  �أو 

�ملحا�شبة �لوطنية و�ملجتمع �ملدين بدور رئي�شي يف تعزيز �مللكية. 

على �شبيل �ملثال، يف حالة �الحتاد �الأوروبي و�لبلد�ن �لعربية 

�أن  �الأمر  �شيتطلب  �ملتو�شطية،  �الوروبية-  �ل�رص�كة  �شمن 

و�ملحا�شبة  للم�شاءلة  نف�شها  �ملوؤ�رص�ت  على  �لطرفان  يو�فق 

�ملهاجرين  �الأوروبي مع حقوق  �الحتاد  تعامل  )مثل كيفية 

م�شوؤولياتها  مع  للمتو�شط  �جلنوبية  �لبلد�ن  تعامل  وكيفية 

جتاه حقوق �الإن�شان(.

I. ب. امللكية

�أن تكون �مللكية هادفة �ىل ملكية دميقر�طية و��شعة تت�شمن  ينبغي 

�ملجتمع  منظمات  فيها  وت�شارك  وخمتلفة  عديدة  معنية  �أط��ر�ف 

�مللكية مق�شورة على �حلاكم  �أن تكون  بفاعلية. وال يجب  �ملدين 

ومكاتب  و�لق�شاء،  �لربملان،  من  كل  ي�شطلع  �لبالد.  حكومة  �أو 

�ملحا�شبة �لوطنية و�ملجتمع �ملدين بدور رئي�شي يف تعزيز �مللكية. 

باري�ص يظل م�شوًها، حيث  �إعالن  �مللكية يف  لكن مفهوم 

�لدويل،  �لبنك  من  بت�شديق  �لوطنية  �لتنمية  خطط  يربط 

النتقاد�ت  �لدويل  �لبنك  تدخالت  فيه  تتعر�ص  وقت  يف 

�شديدة من منطلق �نها تعزز بر�مج �لتحرير �القت�شادي دون 

�الهتمام بالوقائع و�الأولويات �ملحلية. 

نظام  جعل  يف  امللكية  تعزيز  نحو  ال�رشورية  اخلطوات  اإح��دى  وتتمثل 

امل�ساورة مع املجتمع املدين اآلية مقننة يف جميع املراحل من و�سع �سيا�سات 

امل�ساعدات وتنفيذها وت�سميمها وتقييمها.
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I ج. ال�سيادة 

حيث  �لعربية،  �ملنطقة  يف  حدين  ذو  �شالح  �ل�شيادة  ق�شية  متثل 

ت�شتخدمها �حلكومات �لعربية للحد من �لدور �لذي يلعبه �ملجتمع 

و�ملانحني  �لفاعلني  �أم��ام  �لباب  تفتح  �حلكومات  فهذه  �مل��دين. 

على  وتفر�ص حدوًد�  �الأجنبية  �مل�شاعد�ت  بينما حتتكر  �لدوليني، 

�إمكانية تلقي منظمات �ملجتمع �ملدين لهذه �ملنح. ف�شال عن ذلك، 

ت�شتخدم هذه �حلكومات هذ� �لدعم يف تعزيز قب�شتها على �ل�شياق 

�لوطني وف�شاء�ت حترك �ملجتمع �ملدين. 

احلكومة  قب�سة  من  تخفف  دميقراطية  اآليات  خلق  ال�رشوري  من  وبالتايل، 

�سنع  عمليات  على  الوطنية  ال�سيادة  وتعزز  املدين  املجتمع  على  املحلية 

القرار.

II. حول ال�سفافية واإمكانية احل�سول على املعلومات:

�خلا�شة  �ملعلومات  و�شفافية  �ملعلومات  �حل�شول على  �حلق يف  �ن 

بامل�شاعد�ت تقع يف جوهر �لقدرة على حتقيق �أي تقدم يف فاعلية 

هذه �مل�شاعد�ت. وتتناول �أهد�ف �الألفية للتنمية، خا�شة �لهدف 

�لثامن، كم ونوع �مل�شاعد�ت و�رصورة �ل�شفافية و�ملحا�شبة يف هذ� 

�ملجال. �إال �أن هذه �العتبار�ت تظل بدون موؤ�رص�ت، مما يجعل من 

�ل�شعوبة ر�شدها وتعزيزها.

على  احل�سول  حول  قانون  خالل  من  تتحقق  اأن  ميكن  ال  ال�سفافية  اإن 

وبالتايل،  القوانني.  لهذه  ال�سحيح  التطبيق  ر�سد  ينبغي  حيث  املعلومات؛ 

هذا  يف  الر�سد  علميات  تي�رش  ومقايي�ض  موؤ�رشات  بلورة  اإىل  حاجة  توجد 

ال�ساأن.

باالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن �سفافية العملية اخلا�سة بامل�ساعدات تقت�سي �سفافية 

التي  امل�ساعدات  مع  التعامل  يف  املدين  املجتمع  منظمات  قبل  من  وحما�سبة 

توفري  عليهم  ينبغي  الذين  املانحني  على  ا  اأي�سً ينطبق  ما  وهذا  تتلقاها، 

املعلومات من جانبهم وبلغة مفهومة وقابلة لال�ستخدام. 
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III. حول دور املجتمع املدين:

تعمل منظمات �ملجتمع �ملدين يف �ملنطقة �لعربية يف �شياق معقد، 

حيث ال يز�ل �لعديد منهم ي�شعى من �أجل �حلق يف �لوجود و�لعمل 

على نحو م�شتقل. عالوة على ذلك، فاإن دور �ملجتمع �ملدين يف 

وبناء  �خلدمات  تقدمي  على  قا�رًص�  يكون  ما  غالًبا  �لبلد�ن  من  كثري 

�لقدر�ت، بينما يظل �شعيًفا على م�شتوى �ملد�فعة �لفعالة، و�لر�شد، 

وتنق�شه دور فعال لالحتاد�ت و�حلركات �الجتماعية. 

�ملجتمع  منظمات  تتوىل  �أن  �مل�شاعد�ت  فاعلية  تناول  ويقت�شي 

�ملدين دوًر� �أكرث فاعلية يف �لعمل �ملتعلق بال�شيا�شات �لعامة و�لر�شد 

و�إمكانية  �ملمار�شة  يف  حرية  ي�شتلزم  ما  وهو  �مل�شاعدة،  لعمليات 

تقي�ص  �أن  هذه  �لر�شد  جلهود  وينبغي  �ملعلومات.  على  �حل�شول 

وهنا،  �لوطنية.  �لتنمية  �أهد�ف  لتحقيق  �مل�شاعد�ت  خدمة  مدى 

فان تطوير �خلربة يف عمليات ر�شد �مل�شاعد�ت هي قلب وجوهر 

�لقدرة على �لدعوة لالإ�شالح يف هذه �لعمليات. 

ويف اإطار هذه العملية تزداد اأهمية قدرة منظمات املجتمع املدين على العمل 

مًعا،  فاعلية  اأكرث  وب�سورة  املختلفة،  املجتمعية  الفئات  اإىل  اأقرب  ب�سورة 

واإنتاج مزيد من البحوث. وبالتايل، ثمة قيمة اإ�سافية يف البحث يف اإمكانية 

)مت�سمنًا  العام  والقطاع  اخلا�ض  القطاع  مع  االأطراف  ثالثية  �رشاكة  حتقيق 

الربملان(. 

باري�ص يظل م�شوًها، حيث  �إعالن  �مللكية يف  لكن مفهوم 

�لدويل،  �لبنك  من  بت�شديق  �لوطنية  �لتنمية  خطط  يربط 

النتقاد�ت  �لدويل  �لبنك  تدخالت  فيه  تتعر�ص  وقت  يف 

�شديدة من منطلق �نها تعزز بر�مج �لتحرير �القت�شادي دون 

�الهتمام بالوقائع و�الأولويات �ملحلية. 
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III. اأ  حول عالقة منظمات املجتمع املدين الدولية واملحلية:

�لوطني  �مل�شتوى  على  تعمل  �لتي  �لدولية  �ملنظمات  بني  �لعالقة 

�إ�شكاليات  تو�جه  ما  غالبا  �لوطنية  �ملدين  �ملجتمع  ومنظمات 

متعددة. فعندما تاأتي منظمات �ملجتمع �ملدين �لدولية لتعمل على 

م�شتوى وطني، غالًبا ما تعمل كمنظمات مانحة وتخ�ش�ص ن�شيب 

كبري من �ملو�زنات لعملياتها �الإد�رية. 

من  لتنفذ  لها،  �إقليمية  مكاتب  تفتح  �ملانحة  �لهيئات  من  وكثري 

خاللها بر�مج وطنية، وغالًبا ما ت�شتحوذ بذلك على دور �ملنظمات 

�لوطنية. وبالتايل، فاإن �خلربة �لتي ميكن نقلها �إىل �ملنطقة من خالل 

�رص�كة فعالة ما بني منظمات �ملجتمع �ملدين �لدولية و�ملحلية ال جندها 

تتحقق. بل �إن هذه �ملنظمات تنزع نحو مناف�شة �لفاعلني �ملحللني 

يف �ملجتمع �ملدين، وهو ما يخلق يف �لغالب توتًر� وعالقات غري 

�شحية بني �لطرفني. ويف بع�ص �حلاالت، تاأخذ بع�ص هيئات �الأمم 

�ملتحدة يف �لتناف�ص من �أجل �الأمو�ل مع منظمات �ملجتمع �ملدين، 

وبالتايل ت�شتحوذ على دورها. 

�ملنظمات  جتاهل  عن  ينتج  �ال�شتقر�ر،  وعدم  �الأزمة  �أوقات  ويف 

�نعد�م  �ملحلية  �ملدين  �ملجتمع  منظمات  و�ولويات  لن�شائح  �لدولية 

حالة  يف  �ملثال،  �شبيل  على  �لرب�مج.  تنفيذ  يف  و�لفعالية  للكفاءة 

�لعمل يف  فريق  نفقات  �شكلت  و�أثناء حرب متوز 2006،  لبنان، 

�ملنظمات غري �حلكومية �لدولية ن�شبة مرتفعة جًد� من �مل�شاعد�ت 

بينها  فيما  �ملوؤ�ش�شات  هذه  تناف�شت  وقد  للبنان.  خ�ش�شت  �لتي 

�لعمل يف مناطق كثرية.  �الأمو�ل وغالبا ما كررت  للح�شول على 

�الإغاثة دون  �مل�شاعد�ت تذهب نحو  ف�شال عن ذلك، فقد كانت 

�الخذ بعني �العتبار بعد �ال�شتد�مة، وق�شايا حقوق �الإن�شان، وق�شايا 

�لنوع �الجتماعي يف �لرب�مج �لتي نفذت. وفيما يتعلق بهذ� �الأمر، 

ينبغي �ال�شارة �ىل �أن �لعديد من �لهيئات �لدولية غالبا ما ت�شع خطط 

با�شت�شار�ت   )contingency plans(ال�شتثنائية� �لظروف  ملو�جهة 

حمدودة للغاية ودون �ن تاأخذ �خلرب�ت �ملحلية يف �العتبار. 
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يف  �لدولية  �ملانحة  �جلهات  من  كثري  �أخفقت  �لعر�ق،  حالة  ويف 

�ملجتمع  منظمات  مع  وتعاملت  عملها،  يف  بال�شفافية  �لتمتع 

لهذه  �لطائفية  و�النتماء�ت  �ل�شيا�شية  �ملو�قف  �أ�شا�ص  على  �ملدين 

�ملنظمات.

عمل  تي�رص  �لعربية  �ملنطقة  حكومات  من  كثري  جند  وبينما 

�لوقت  يف  فاإنها  �ملحلي،  �مل�شتوى  على  �لدولية  �ملنظمات 

�ملدين  �ملجتمع  قيوًد� على دور وعمل منظمات  ت�شع  ذ�ته 

�ملحلية. وبالتايل، ميكن حتقيق منفعة من خالل �لتعاون وبناء 

�لتحالفات ما بني منظمات �ملجتمع �ملدين �لدولية و�ملحلية 

ملو�جهة هذه �مل�شاألة.

III. ب. عالقات منظمات املجتمع املدين باحلكومات الوطنية:

�ملنطقة  يف  باحلكومات  �ملدين  �ملجتمع  منظمات  عالقة  ت�شهد 

�لعربية �شل�شلة من �الإ�شكاليات: )1( معظم �حلكومات يف �ملنطقة 

تفر�ص قيوًد� على قدرة منظمات �ملجتمع �ملدين تلقي �مل�شاعد�ت، 

)2( معظم �لبلد�ن �لعربية ينق�شها �إطار قانوين �شحي وعملي ينظم 

�لعالقة بني منظمات �ملجتمع �ملدين و�لدولة ومن ثم تنق�شها �لبيئة 

�ال�شتبد�دي/�الأوتوقر�طي  �لنهج   )3( �ملدين،  للمجتمع  �ملمكنة 

للدولة يحد من عمل �ملجتمع �ملدين على جميع �مل�شتويات، )4( 

�ملجتمع  فاعلي  �أنها من  تزعم  توؤ�ش�ص منظمات  بع�ص �حلكومات 

�ملدين �مل�شتقلني بينما هي لي�شت �شوى جمرد �أدو�ت للدولة، )5( 

�ملدين  �ملجتمع  مبنظمات  �ملنطقة  يف  �حلكومات  ترحب  ما  غالًبا 

�خلدمات؛  وتقدمي  �لتنمية  على  عملهم  عند  �لدولية  و�ملنظمات 

و�لدميقر�طية،  �الإن�شان  حقوق  لق�شايا  �الأمر  ياأتي  عندما  ولكن 

يكون هناك منظور ت�شكيكي حول دورهم.
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يف هذ� �ل�شياق، ميكن للت�شجيل/�الإ�شهار �لر�شمي ملنظمات 

�ل�شود�ن، وم�رص، و�الأردن،  مثل  بلد�ن  �ملدين يف  �ملجتمع 

وغريها، و�لتي تعد �رصط م�شبق لتلقي �لتمويل و�مل�شاعد�ت، 

�أن يكون موؤ�رًص� يف ظروف عديدة على �أن هذه �ملنظمات ال 

متلك ��شتقاللية يف عملها ودورها عن �حلكومات. عالوة 

على �أننا ن�شهد يف �ملنطقة �أن �ملنظمات غري �حلكومية �لتي 

�أمو�اًل  �لدولة جتذب  قيادة  �أقارب  �أحد  يدعمها  �أو  ير�أ�شها 

�أكرث من �ملانحني، �الأمر �لذي يحد من �لتمويالت �ملوجهة 

�إىل منظمات �أكرث ��شتقاللية وتقدمية.

اأ�سا�سه  على  ليتم  الدولة،  دور  حول  لنقا�ض  العربية  املنطقة  يف  حاجة  ثمة 

مناق�سة اأو�سح لعالقة الدولة بامل�ساعدات االأجنبية. ويعد هذا �رشط م�سبق 

ملناق�سة ال�رشاكة املمكنة بني احلكومات واملجتمع املدين.

ا حاجة اإىل حوار �رشيح مع الدول والهيئات  عالوة على ذلك، هناك اأي�سً

املانحة، والتي غالبا ما ت�ساعد م�ساعداتهم على تدعيم الو�سع الراهن الذي 

حتد فيه احلكومات االأوتوقراطية من دور املجتمع املدين. 

بني  ما  �لعالقة  �شحة  حول  كبرية  ��شتفهام  عالمة  وهناك 

�أ�ش�شها  �لتي  �لتمويل  و�شناديق  �ملدين  �ملجتمع  منظمات 

�أ�شخا�ص يف حكومات �أو عائالت ملكية حاكمة يف �ملنطقة 

�لعربية، خا�شة �أن منظمات �ملجتمع �ملدين غالًبا ما تعار�ص 

من  حتد  قد  �لعالقات  من  �لنوعية  هذه  �الخرية.  �شيا�شات 

للتاثري و�لتغيري يف  بفعالية  �لعمل  �ملدين على  �ملجتمع  قدرة 

�لو�شوح  من  مبزيد  �ملطالبة  يقت�شي  وهذ�  معينة.  �شيا�شات 

وموؤ�ش�شات  �شناديق  من  �مل�شاعد�ت  تقدمي  عمليات  يف 

�لتمويل �لعربية �الإقليمية، وتبني �لنهج �حلقوقي و�لتنموي 

من قبلها. 
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III. ج. ال�رشاكات

�جلنوب  بلد�ن  من  �ملدين  �ملجتمع  منظمات  بني  �ل�رص�كات  حتمل 

وتلك من بلد�ن �ل�شمال �أهمية خا�شة يف عملية ر�شد �مل�شاعد�ت 

وممار�شة �لدعوة و�ملد�فعة من �جل فعالية �مل�شاعد�ت. 

�تفاق  تقت�شي  وفعالة  ناجحة  �رص�كة  يف  مًعا  �لعمل  على  فالقدرة 

فهم  �ىل  باال�شافة  �الأهد�ف  لتقييم  معايري م�شرتكة  �الأطر�ف على 

م�شرتك للق�شايا �لتي يتم �لعمل عليها. ومن �ل�رصورة �أن يتم تطوير 

ينبغي  وبالتايل  )needs- driven(؛  �ليها  �حلاجة  وفق  �ل�رص�كات 

�أن يكون �الأمر قائًما على ما تر�ه �ملنظمات �ملحلية كاأولوية على 

�مل�شتوى �لوطني.

�لعمل يف �رص�كات الإ�شالح عمليات تقدمي  فاإن  ف�شاًل عن ذلك، 

و��شتخد�م �مل�شاعد�ت ميكن �أن ي�شتفيد من حتقيق تر�بط و�رص�كة يف 

عمل �ملنظمات �ملعنية باحلقوق �ل�شيا�شية و�ملدنية وتلك �لتي تعمل 

على �حلقوق �القت�شادية و�الجتماعية و�لثقافية.

تقت�سي ال�رشاكات امل�ستدامة بني منظمات املجتمع املدين من بلدان اجلنوب 

وتلك من بلدان ال�سمال التاأكيد على القيمة امل�سافة للمنظمات من بلدان 

من  تطور  اأن  حتتاج  االخ��رية  فاإن  وكذلك،  ال�رشاكة.  �سياق  يف  اجلنوب 

تاأمينها.  ميكن  التي  للبدائل  والروؤية  واملعرفية  الب�رشية  ومواردها  قدراتها، 

كما من املفيد اأن تتلقى دعًما، اإذا تطلب االأمر، لبناء قدرات متكنها من لعب 

دور فعال ك�رشيك. 

IV. حول اإخفاقات امل�ساعدات

هناك عدة �إ�شكاليات غالًبا ما تف�شي �إىل ف�شل يف �ال�شتفادة �لفعالة 

من �مل�شاعد�ت، ومن بينها:

ب�  �ملتعلقة  و�ل�رصوط  �الأجنبية  بال�شيا�شات  �مل�شاعد�ت  ربط  	
»�حلرب على �الإرهاب«، وهو ما ي�رص بعالقات �ملانح و�ملتلقي 

ويحد من فاعلية �مل�شاعد�ت. فكثري من �ملانحني يتعاملون مع 
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�مل�شاعد�ت كو�شيلة خلدمة �شيا�شية ق�شرية �الأجل، مثل �لرتويج 

طويل  �ل�شالم  من  بداًل  �لع�شكرية،  �مل�شالح  �أو  �حلرة  للتجارة 

�الأجل و�الأهد�ف �لتنموية.  

��شتمر�ر �ل�رص�عات جتعل من �مل�شتحيل حتقيق تنمية م�شتد�مة  	
بيان و��شح على هذ�  فل�شطني  �مل�شاعد�ت. وحالة  من خالل 

��شتخد�م  �إطار  من  يحد�ن  �الأمن  و�فتقاد  فاالحتالل  �لو�قع. 

خالل  من  مدر�شة  بناء  مت  �إذ�  �ملثال،  �شبيل  على  �مل�شاعد�ت. 

�مل�شاعد�ت �خلارجية �لتي تتلقاها فل�شطني، ومت تدمري �ملدر�شة 

يعطي  �أن  د�ئًما  م�شتعد  �ملانح  فاإن  �الحتالل،  جي�ص  يد  على 

منحة �أو قر�ص مرة �أخرى الإعادة بناءها، يف حني يرف�ص �مل�شي 

يف �أي خطوة الإد�نة �لعمل �لع�شكري.

نق�ص �لتعاون و�لتن�شيق �لبّناء بني �ملوؤ�ش�شات �لر�شدية و�الإد�رية  	
�ملنخرطة يف عمليات تلقي و��شتخد�م �مل�شاعد�ت على �مل�شتوى 

�لوطني.

�ملو�زنات  �طار  يف  �مل�شاعد�ت  لر�شد  �ملحدودة  �لقدر�ت  	
�لتنمية  �أه��د�ف  مع  �ملو�زنات  مالءمة  �ىل  باال�شافة  �لوطنية 

مالية  مبالغ  اليمن  تتلقى  املثال،  �سبيل  على  �الإن�شان.  وحقوق 

كبرية من امل�ساعدات من ال�سعودية ودول عربية اأخرى؛ ولكن 

من ال�سعب احل�سول على معلومات حول كيفية ا�ستخدام هذه 

امل�ساعدات  هذه  من  وكثري  الوطني.  امل�ستوى  على  الأم��وال 

م�سئويل  قبل  من  وت�ستخدم  الوطنية  املوازنات  خارج  تنتهي 

احلكومة ممن لهم عالقات مع الدول املانحة.

�ملالية  �مل�شاعد�ت  من  كجزء  �لقدر�ت  بناء  بر�مج  �حت�شاب  	
تكون  ما  غالًبا  �لرب�مج  هذه  �أن  من  بالرغم  �لر�شمية،  �الأجنبية 

�حلقيقة،  ويف  �لوطني.  �مل�شتوى  على  للحاجات  مالئمة  غري 

�لبلد �ملانح وال  مثل هذ� �لتخ�شي�ص غالًبا ما يعاد تدويرها يف 

تنفع �لبلد �ملفرت�ص �أنه “�ملتلقي”.
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	�لفجوة بني �لق�شايا �لتي تلقى رو�ًجا وتعزيًز� من قبل �جلهات 
�ملانحة وبالتايل تخ�ش�ص لها �مل�شاعد�ت، مثل �لعالقات �الأف�شل 

�إمكانات  وو�قع  و�حلكومات،  �ملدين  �ملجتمع  منظمات  بني 

�لتخ�شي�ص  هذ�  مثل  �لوطني.  �مل�شتوى  على  حتقيقها  وفر�ص 

للم�شاعد�ت غالًبا ما يكون غري فعال.

 

تذهب،  و�أين  �ملانحني  �أم��و�ل  توزيع  لر�شد  خريطة  غياب  	
وهو ما يف�شي يف �لغالب �إىل تد�خل وت�شارب يف �أن�شطتهم. 

من  �ملانحني  تعتمدها  �لتي  و�لتقاليد  �ملناهج  بني  ما  فالفروق 

�ملتوقع �أن جتعل هذ� �ل�شبط �ملطلوب بينهم �أمًر� �شعًبا. 

�لنظام �لعاملي و�لعالقات �لتجارية، ال�شيما نظام �لدعم �مل�شوه  	
�ملتقدمة،  �لبلد�ن  بع�ص  قبل  من  �ملعتمدة  �الغر�ق  و�شيا�شات 

�لتي تف�شي �إىل تبدد �ملو�رد و�لفر�ص �ملتاحة للدول �لنامية.

املجتمع  ومنظمات  احلكومة  ممثلي  بني  واالراء  التوجهات  يف  اختالف 

املدين

I. فهم البيئة املمكنة ونوع العالقة ال�سحية التي ينبغي قيامها بني احلكومة 
من  مبهامها  تقوم  �أنها  �حلكومات  تعترب  ما  غالًبا  املدين:  واملجتمع 

خالل توفري �ملو�رد �ملالية، مثل �ملو�قع �ملكتبية، و�لتدريب ملنظمات 

�ملجتمع �ملدين. من ناحية �أخرى، ترى منظمات �ملجتمع �ملدين �أنه 

عندما يكون قانون �جلمعيات مقيًد� حلريتها يف تلقي �مل�شاعد�ت 

�ملالية، فاإن هذ� �لو�شع يخلق عر�قيل ويعوق �أن�شطتهم. وي�شريون 

�ملدين من  �ملجتمع  تتوىل دور منظمات  ما  غالًبا  �لوز�ر�ت  �أن  �ىل 

خالل �لقيام بتنفيذ بر�مج بناء �لقدر�ت و�لتدريب )�ملالحظة هذه 

قائمة على مناق�شة مع ممثلة وز�رة �لتنمية �الجتماعية �لبحرينية(.

من  به:  القيام  املدين  للمجتمع  ميكن  الذي  التنمية  يف  االإ�سهام  نوع   .II
�لو��شح �أن دور �ملجتمع �ملدين كما تبتغيه �حلكومات حمدوًد� على 
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توفري �خلدمة، بينما جند �أن ��شتعد�دهم لقبول دور �ملجتمع �ملدين 

�لتطبيق،  )�ال�شرت�تيجية،  �لعامة  �ل�شيا�شات  مبجال  �النخر�ط  يف 

�لر�شد، �لتقومي( حمدود جًد�.

III. �رشعية منظمات املجتمع املدين: غالًبا ما ترى �حلكومات �أن عمل 
منظمات �ملجتمع �ملدين ينق�شه �ال�شتد�مة وال ميكن �أن يعد م�شئواًل. 

وبالتايل، فاإنها، �أي �حلكومات، ترى �أن �مل�شاعد�ت �الأجنبية ينبغي 

�أن تد�ر من خالل �ملوؤ�ش�شات �حلكومية فقط، حيث متثل �الخرية 

جهة قابلة للم�شائلة وتكون م�شئولة على �ملدى �لبعيد. ومن ناحية 

�أخرى ترى منظمات �ملجتمع �ملدين �أن لديها قيمة جوهرية �إ�شافية 

فيما تعك�شه من حاجات و�أولويات حملية وميكن �أن تكون �أكرث فعالية 

يف تنفيذ �مل�شاريع و��شتخد�م �مل�شاعد�ت )هذه �ملالحظة ت�شتند �إىل 

مناق�شة مع ممثلة وز�رة �لتخطيط من �ل�شلطة �لفل�شطينية(.

�حلكومات  ترى  االإقليمية:  واالأوقاف  الزكاة  �سناديق  دور  حول   .IV
�ملجتمع  دعم  لتن�شيط  ا  فر�شً متثل  و�الأوق��اف  �لزكاة  �شناديق  �أن 

�ملدين وتعزيز ��شتقالله عن �مل�شاعد�ت �خلارجية. ومن جانبها، جتد 

منظمات �ملجتمع �ملدين �شديدة �الرتياب فيما يتعلق ب�شو�بط هذه 

�ملوؤ�ش�شات، و�لتي تر�ها و�قعة د�ئًما حتت قب�شة �لنظم �حلاكمة �أو 

�ملوؤ�ش�شات �لدينية. وبالتايل، فاإن هذه �الأمو�ل ت�شتخدم وفقا �لهوية 

�لدينية للم�شاريع ولي�ص وفق �لكفاءة �لربناجمية. 

تو�سيات

نحو حت�شني نظام �مل�شاعد�ت يف �ملنطقة �لعربي؛

العربية  املنطقة  يف  احلكومات  منظور  من  التو�سيات  بع�ض   

حكومة  من  الر�سميني  املمثلني  من  مداخالت  على  )قائمة 

البحرين، والأردن، وال�سلطة الفل�سطينية(: 
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��شتي�شاح  يقت�شي  �مل�شاعد�ت  فعالية  حت�شني  نحو  �لعمل  من  جزء 

�أ�ش�ص �ملبادئ �خلم�شة �ملت�شمنة يف �إعالن باري�ص، و�لذي هو خطوة 

�رصورية لتعزيز ملكية �عالن باري�ص وتطبيقه لدى �لدول �ملتقدمة 

و�لنامية على حد �شو�ء.

ف�شاًل عن ذلك، �ن جزء من فاعلية �مل�شاعد�ت يتوقف على قدرة 

�حلكومات على �أن تكون و��شحة بخ�شو�ص �أولوياتها وتوجهاتها 

يف �شيا�شات �لتنمية �لوطنية. وطاملا ظلت �حلكومات غام�شة فيما 

�خلا�شة  باأجندتهم  يدفعو�  �أن  �ملانحني  �شاأن  فمن  يتعلق بخططها، 

ميكن  �الأف�شل  �لتخطيط  خ��الل  فمن  �لوطني.  �مل�شتوى  على 

�لفنية  �مل�شاعد�ت  بر�مج  تنظيم  قادرة على  �أن تكون  للحكومات 

�لتي حت�شل عليها وفًقا للحاجات �ملحددة وطنيا. 

ميكن لل�شيا�شات �ملتعلقة بتلقي و��شتخد�م �مل�شاعد�ت �أن ت�شتهدف 

حتقيق م�شاعد�ت �أكرث فاعلية على �ملدى �لق�شري و�ملتو�شط، ولكنها 

�أن تهدف �ىل حتقيق �ال�شتقالل عن �مل�شاعد�ت على �ملدى  ينبغي 

�لطويل. وهذ� يقت�شي تعبئة �ملو�رد �ملحلية و�لوطنية، و�لتي حتتاج 

بدورها �إىل تبني �شيا�شات وطنية نحو �إعادة �لتوزيع �ملتكافئ للرثوة، 

وحتقيق تخفي�ص و�لغاء للديون، وو�شع نظام جتاري �أكرث عداًل.

يف مثل هذ� �الإطار، تقت�شي �ل�رص�كة مع منظمات �ملجتمع �ملدين 

�لفاعلية و�ملحا�شبة يف بر�جمهم وعملهم. 

 بع�ض التو�سيات من منظور منظمات املجتمع املدين:

م�شرتكة  �آليات  يقت�شي  باري�ص  �إع��الن  حتقيق  �طار  يف  تقدم  �أي 

معايري  تطبق  �أن  �ملعنية  �لكيانات  من كل  تتطلب  و�شفافة  ت�شاركية 

و�أهد�ف م�شرتكة. وي�شمل هذ� �آليات لر�شد ومتابعة تطبيق تعهد�ت 

�مل�شاعد�ت �ملالية. كما يجب �ن تربط بهذه �الآليات موؤ�رص�ت �الأثر 

و�الأد�ء �لتي تعد مالئمة للبيئات �ملحلية، �خذين بعني �العتبار �أبعاد 

�مل�شاو�ة بني �جلن�شني و�لتد�بري �ملناه�شة للف�شاد يف هذ� �الطار. ف�شاًل 
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عن ذلك، �أي �رصوط ميكن �أن تكون مرتبطة باتفاقات �مل�شاعد�ت 

ينبغي �أن تتناول فقط �مل�شئولية �مل�شرتكة نحو حتقيق حقوق �الإن�شان 

و�لتنمية �مل�شتد�مة. وينبغي �أال ت�شتخدم �مل�شاعد�ت لتربير �لعدو�ن، 

�أو �الحتالل، �أو �لهيمنة على �ملو�رد �ملحلية. 

ينبغي على �مل�شاعد�ت �خلريية �أن تنهج �شيا�شات �أكرث توجًها نحو 

�لتنمية. ف�شاًل عن �أنه يجب تقييم �مل�شاعد�ت من خالل �أثرها على 

�الإن�شان،  وحقوق  �الجتماعية،  و�لعد�لة  للتنمية،  �الألفية  �أهد�ف 

�لفجو�ت  �شد  ذلك  )مت�شمًنا  �الجتماعي  �لنوع  يف  و�مل�شاو�ة 

�ملر�أة  بني  �الأ�شا�شية  �خلدمات  على  �حل�شول  �إمكانية  تعرتي  �لتي 

و�لرجل(. وينبغي �أن تخدم �مل�شاعد�ت تنمية �ملو�رد �لب�رصية وبناء 

�لقدر�ت، ومتكني �ملجتمعات �ملحلية عرب تدعيم �لقطاعات �ملنتجة 

ا  �أي�شً تركز  �أن  للم�شاعد�ت  وينبغي  �لزر�عة.  ال�شيما  �ملنطقة،  يف 

على تعزيز دور �ملر�أة يف �لقطاع �لزر�عي.

�لتنموي  �لعمل  مو��شفات  ا  �أي�شً �العتبار  يف  ن�شع  �أن  ينبغي 

و�الإن�شاين �أثناء ��شتخد�م �مل�شاعد�ت يف فرت�ت �ل�رص�ع و�الزمات 

و�حلروب؛ فيجب �أن تكون �مل�شاعد�ت مرتبطة بتقدم �لتنمية من 

ا بناء �شالم  خالل بناء روؤية �شاملة تتو�شل �إىل حلول لل�رص�ع، و�أي�شً

عادل و�شامل.

 re-granting( ن للمنظمات �لتي تعيد منح �مل�شاعد�ت �لر�شمية�

entities( هوية مزدوجة؛ بالتايل، ال بد من �ن يتم مناق�شة دورها 
ن�شاطاتها  �ن  من  و�لتاأكد  باري�ص  �إعالن  �طار  يف  عملها  و�ليات 

يتعلق  �أن تكون �حلالة فيما  ينبغي  تعك�ص مبادئ �العالن. كذلك 

بال�شناديق �الإقليمية و�لوطنية، �شاملة �لزكاة و�الأوقاف ذ�ت �النتماء 

مثل  بالظهور حديثا  �أخذت  �لتي  �ملوؤ�ش�شات  من  وغريها  �لديني، 

�ملانحة �حلكومية وتلك �ملتخ�ش�شة  �لتمويل و�ملوؤ�ش�شات  �شناديق 

وتوزيع  �نت�شار  لر�شد  �خلر�ئط  تو�شع  �ن  يجب  كما  �لتنمية.  يف 

و�لتعقيد يف  �لتكر�ر  بهدف جتنب  هذه  �خلا�شة  �لتمويل  �شناديق 

�إد�رة �مل�شاعد�ت لدى �جلهات �ملتلقية.
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و�لقطاع  �حلكومة  مع  �ملدين  �ملجتمع  يطورها  ثالثية  �رص�كة  �أي 

ت�شمن  مالئمة  و�إد�ري��ة  و�شيا�شية  قانونية  بيئة  تقت�شي  �خلا�ص 

��شتقالل �ملجتمع �ملدين. ويف هذ� �ل�شاأن، يكون �حلق يف �حل�شول 

من  �مل�شاركة  لتفعيل  �رصوري  �مل�شاعد�ت  حول  �ملعلومات  على 

هذه  خالل  ومن  �ملدين.  �ملجتمع  فيها  مبا  �ملعنية،  �لكيانات  كل 

مو�زنة وطنية  م�شئولة عن و�شع  �حلكومة  �لعمليات، ميكن جعل 

هذه  �أن  �إىل  باالإ�شافة  �جلن�شني.  بني  �مل�شاو�ة  على  وقائمة  فعالة 

�ل�رص�كات تقت�شي تع�شيد �مل�شئولية �الجتماعية لدى �لقطاع �خلا�ص 

كمفتاح مل�شاركته يف عمليات �لتنمية. 

]مرفق ربطا التو�سيات املف�سلة ال�سادرة عن منظمات املجتمع املدين التي 
�ساركت يف امل�ساورات االقليمية حول فعالية امل�ساعدات التي انعقدت يف 

البحرين[.
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التي  امل�ساعدات  فعالية  حول  املدين  للمجتمع  االقليمية  امل�ساورات 

انعقدت يف البحرين:

للتنمية  �حلكومية  غري  �لعربية  �ملنظمات  �شبكة  من  بدعوة   

وبالتعاون مع مفو�شية �ملجتمع �ملدين يف جامعة �لدول �لعربية 

وبالتعاون مع �شبكة و�قع �مل�شاعد�ت و�لوكالة �لكندية للتنمية 

�لدولية و�جلمعية �لبحرينية حلقوق �الن�شان، عقدت منظمات 

�ملجتمع �ملدين �جتماعا �قليميا حت�شرييا للمنتدى �لثالث رفيع 

عا�شمة  ��شت�شافته  و�لذي  �مل�شاعد�ت  فاعلية  حول  �مل�شتوى 

مملكة �لبحرين �ملنامة ما بني 24 و27 �أيار/2008. وقد �شارك 

يف �الجتماع حو�يل �ملئة م�شارك من 16 دولة عربية )�ململكة 

�لبحرين،  �لكويت،  عمان،  �شلطنة  �ليمن،  قطر،  �ل�شعودية، 

لبنان،  �الردن،  فل�شطني،  �لعر�ق،  �ملتحدة،  �لعربية  �المار�ت 

م�رص، �ل�شود�ن، �جلز�ئر، تون�ص و�ملغرب(، �شمو� ممثلني عن 

�حلكومات  بع�ص  عن  ممثلني  �ملدين،  �ملجتمع  من  منظمات 

ممثلون عن  �شارك  باال�شافة  مانحة، وخرب�ء،  �لعربية، جهات 

�لر��شد  �مل�شاعد�ت،  و�قع  )�شبكة  و�قليمية  دولية  �شبكات 

للتنمية،  �القت�شادي  �لتعاون  يورو�شتيب، جمل�ص  �الجتماعي، 

مركز  للموئل،  �لدويل  �لتحالف  �لدويل،  مونرتيال  منتدى 

و�الغاثة  �لعرب،  للعمال  �لدويل  �الحتاد  للمعلومات،  �لبنك 

�لنا�شطة  �لدولية  �ملنظمات  من  عدد  كما  �لعاملية(،  �ال�شالمية 

)�ل�شويد(،  دياكونيا  موؤ�ش�شة  مثل  �لعربية  �ملنطقة  �شعيد  على 

و�لهيئة  �لدولية،  للتنمية  �لكندية  �لهيئة  )بريطانيا(،  �أوك�شفام 

�الملانية للتنمية.
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تو�سيات اجتماع ممثالت وممثلي منظمات

من املجتمع املدين يف البلدان العربية

م�ساورات اقليمية حول فعالية امل�ساعدات

24- 27 اأيار 2008

�لتي  للجهود  تقديرهم  عن  و�مل�شاركون  �مل�شاركات  عرب  يُ

�شياغة  �جل  من  �ملانحة  �لدولية  و�ملوؤ�ش�شات  �لبلد�ن  تبذلها 

�أفكار و�آليات ت�شاهم يف متويل �لتنمية وت�شاعد �لبلد�ن �لنامية 

على حتقيق �هد�ف �اللفية. 

هذه  يف  للم�شاركة  دعوتها  �ملدين  �ملجتمع  منظمات  وتقدر 

�أكر�/ يف  �مل�شتوى  رفيع  �لثالث  �ملنتدى  وبفعاليات  �لعملية 

غانا، 

وتوؤكد على دعم �جلهود �ملبذولة يف �طار �ملنتدى و�ال�شتعد�د 

�لتو�شيات  هذه  نقل  �همية  وعلى  فيه،  �لفاعلة  للم�شاركة 

و�الجتماعية  �القت�شادية  �لقمة  �ىل  �أكر�/غانا  قمة  وتو�شيات 

يناير  �شهر  يف  �لكويت  دولة  يف  �شتعقد  �لتي  للتنمية  �لعربية 

2009 بالتعاون مع مفو�شية �ملجتمع �ملدين يف جامعة �لدول 
�لعربية.

على  �لدولية  �لت�شيري  وجلنة  �ال�شت�شارية  �للجنة  وي�سكر 

توفري  خالل  من  �الجتماع  هذ�  و�جناح  دعم  يف  جهودهما 

�أعمال  يف  و�مل�شاركة  �ل�رصورية  و�البحاث  �لعمل  �ور�ق 

�الجتماع �القليمي.

�لتعاون  تعزيز  �رصورة  على  و�مل�شاركات  �مل�شاركون  وي�سدد 

وعلى  �لتنمية،  عملية  يف  رئي�شي  ك�رصيك  �ملدين  �ملجتمع  مع 

�ن تالزم �لدميقر�طية و�لعد�لة و�ل�شالم و�لتنمية وحماربة �لفقر 

و�مل�شاو�ة يف �لنوع �الجتماعي يف �طار �مل�شاعد�ت هي م�شاألة 

�رصورية ويتوقف عليها جناحها وفاعليتها،
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وعليه فقد مت �قر�ر �ملالحظات و�لتو�شيات �لتالية:

�الن�شان  حقوق  ومبادئ  �أ�ش�ص  تعتمد  روؤية  غياب  لوحظ   -1

�الزمات  بتعميق  يهدد  مما  �مل�شاعد�ت  جمال  يف  و�لدميقر�طية 

�القت�شادية و�الجتماعية، وعليه فان �ملنظمات �مل�شاركة ت�شدد 

حتقيق  على  قدرتها  مبدى  �مل�شاعد�ت  فعالية  تقا�ص  �ن  على 

�هد�ف �اللفية مع �الخذ بعني �العتبار تناغم عملية �مل�شاعد�ت 

ونتائجها مع �لعد�لة �الجتماعية، �مل�شاو�ة يف �لنوع �الجتماعي، 

وحقوق �الن�شان.

2- كما لوحظ غياب �ليات ت�شمن تنفيذ بنود �عالن باري�ص وتلزم 

و�اله��د�ف  و�ملعايري  �ملبادئ  بتطبيق  �ملعنية  �الط��ر�ف  كافة 

�ملت�شمنة فيه. وعليه فانها تدعو �ىل �عتماد �ليات فعالة ترتكز 

على �مل�شاركة و�ل�شفافية.

�لعمل  �العتبار خ�شو�شية  يوؤخذ يف  �ن  �لتاأكيد على �رصورة   -3

�لتنموي و�الن�شاين يف ظل �لنز�عات، و�لدور �ملحوري �لذي 

�لتاأكيد على  ت�شطلع به منظمات �ملجتمع يف هذ� �الطار. مع 

خالل  من  �لتنموية  بالعملية  �الغاثة  م�شاعد�ت  ربط  �رصورة 

وبناء  �لنز�عات  لف�ص  �هتماما  تويل  �شاملة  تنموية  روؤية  تطوير 

�ل�شالم �لعادل و�ل�شامل و�ل�شلم �الهلي يف بلد�ن �ملنطقة.

4- �لتاأكيد على �رصورة تعزيز �مللكية �لدميقر�طية، �لتي تتحقق من 

خالل م�شاركة ��شحاب �ل�شاأن يف �لعملية �لتنموية. 

5- �شمان �حلق يف �لو�شول �ىل �ملعلومات لتفعيل م�شاركة كافة 

�الطر�ف مبا يف ذلك �ملجتمع �ملدين. ويت�شمن ذلك �ن�شاء �آلية 

فعالة ل�شمان تنفيذ هذ� �حلق.   

6- توفري مناخ قانوين و�شيا�شي لتكري�ص ��شتقاللية �ملجتمع �ملدين 

وحتقيق  �مل�شاعد�ت  فعالية  ل�شمان  حا�شما  عامال  ي�شكل  مبا 

�هد�ف �لتنمية. 
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�لفاعلة  �الطر�ف  كافة  بني  و�لتفاعل  �لتو��شل  تعزيز  �رصورة   -7

ذلك  وي�شمل  �لوطنية  �ال�شرت�تيجيات  �شياغة  يف  و�ملوؤثرة 

و�لقطاع  و�لربملانات  فئاته،  وخمتلف  بتنوعه  �ملدين  �ملجتمع 

�خلا�ص و�حلكومة، على �أن يحافظ كل طرف على ��شتقالليته 

ودوره.

 

ويجب  �مل�شاعد�ت،  فاعلية  �مام  عائقا  �مل�رصوطيات  ت�شكل   -8

�الن�شان  حقوق  مبادئ  على  ترتكز  �ن  وجودها  حال  يف 

و�لعقود  �التفاقيات  تت�شمن  �أن  وعلى  �ل�رصكاء،  بني  و�لتكافوؤ 

�خلا�شة بامل�شاعد�ت بنود� توؤكد على �حرت�م حقوق �الن�شان، 

�أن يكون �اللتز�م بهذه  و�مل�شاو�ة يف �لنوع �الجتماعي وعلى 

من  �شكل  لتربير�ي  �مل�شاعد�ت  تعتمد  و�أال  متباداًل  �ملبادئ 

�لرثو�ت  �أ�شكال �النتهاك و�لعدو�ن و�الحتالل و�لهيمنة على 

�لوطنية. 

�ملنطقة  �ملانحة يف  �ملوؤ�ش�شات  تز�يد يف دور  �مل�شاركون  9- حلظ 

�ملتخ�ش�شة  وتلك  �حلكومية  �ملانحة  و�ملوؤ�ش�شات  مثل  �لعربية، 

�جلهات  هذه  �لتز�م  �همية  على  �مل�شاركون  �شدد  �لتنمية.  يف 

ناق�شت  �لتي  �ملنتديات  �ليها  دعت  �لتي  و�لتو�شيات  باملبادئ 

تنموية  توجهات  �اللتز�م  �ىل  باال�شافة  �مل�شاعد�ت،  فعالية 

مبنية على �الولويات �القليمية وتلك �ملتعلقة مب�شاريع �لتعاون 

�مل�شاركون  نادى  كما  �لعربية.  �ملنطقة  يف  �القليمي  و�لتكامل 

بااللتز�م مببادئ �لعد�لة �الجتماعية و�مل�شاو�ت �جلندرية. 

�لقدر�ت،  وبناء  �لب�رصية  �ملو�رد  تنمية  على  �لرتكيز  �رصورة   -10

و�لرتكيز على �لقطاعات �النتاجية ال�شيما �لزر�عة من �جل تلبية 

�الحتياجات �ال�شا�شية للمو�طنني و�ملو�طنات. ويف هذ� �ل�شياق 

و�لتحديات  لالحتياجات  ت�شتجيب  ��شالحات  �جر�ء  يجب 

�لد�خلية على �ن تكون ��شالحات �شاملة يف �طار دولة �حلق 

و�لقانون و�ملوؤ�ش�شات.     
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�رصوري  كعن�رص  �الجتماعية  �مل�شوؤولية  مفهوم  وتعزيز  ن�رص   -11

و�ع  كطرف  �خلا�ص  �لقطاع  و��رص�ك  �لتنمية  عمليات  لدعم 

وم�شوؤول يف هذه �لعملية.

12- ي�شكل �لف�شاد بكافة ��شكاله مبا يف ذلك �ملرتبط بامل�شاعد�ت 

ناجعة  �آليات  تطوير  ينبغي  هنا  ومن  �لتنمية  عملية  �مام  عائقا 

للم�شاءلة و�ملحا�شبة و�ملكا�شفة. 

�رصورة  على  �مل�شاعد�ت،  فعالية  ل�شمان  �ملنظمات،  توؤكد   -13

تطوير موؤ�رص�ت لقيا�ص �الثر و�الد�ء تتنا�شب و�لبيئات �ملحلية. 

14- �أكد �مل�شاركون على �رصورة تطوير �لية فعالة لتطوير ملر�قبة 

ومتابعة تطبيق �اللتز�مات من قبل �ملانحني بناء على توجهات 

�عالن باري�ص.


