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مسار فعالية المساعدات

رشاكة بوسان من أجل التعاون اإلمنايئ الفعال
إعالن باريس حول 

فعالية املساعدات

جدول أعامل أكرا

املنتدى الرفيع املستوى الثاين. 

باريس، فرنسا )2005(:

• التملك: البلدان النامية تحدد 	

أولوياتها التنموية، وتعزز مؤسساتها 

وتدير تنسيق املساعدات.

• املحاذاة: الجهات املانحة تعمل 	

حسب أولويات الدول النامية من 

خالل خطط هذه البالد وسياساتها.

• املواءمة: يعمل املانحون عىل 	

التنسيق لتجنب االزدواجية 

وتبسيط اإلجراءات. وايضا االتفاق 

عىل تقسيم أفضل للعمل مع 

 البلدان الرشيكة.

إدارة املشاريع والعمل عىل تحقيق 

النتائج: تركز البلدان النامية 

والجهات املانحة عىل النتائج 

 وآليات قياسها.

املسؤولية املتبادلة: الجهات املانحة 

والبلدان النامية مسؤولة عن 

النتائج التي تحققها، تجاه بعضها 

وتجاه برملاناتها وتجاه العامة.

املنتدى الرفيع املستوى الثالث. 

أكرا، غانا )2008(:

• القدرة عىل التنبؤ: تقدم الجهات 	

املانحة، عندما ممكنا تقدير 

ثالث لخمسة اعوام للمساعدات 

املخطط لها.

• انظمة البلدان: البلدان الرشيكة 	

تعزز قدراتها، وتستخدم 

نظم البلدان النامية لتقديم 

املساعدات  كخيار اول.

• املرشوطية: انتقال الجهات 	

املانحة من رشوط الزاميه عن 

كيف ومتى يتم إنفاق أموال 

املساعدات اىل رشوط مرتكزة 

عىل أهداف البلدان النامية 

نفسها.

• فك القيود : الجهات املانحة 	

تخفف القيود التي متنع 

البلدان النامية من رشاء السلع 

والخدمات التي يحتاجونها 

من حيث ميكن الحصول عليها 

بجودة افضل وسعر أقل.

املنتدى الرفيع املستوى الرابع. بوسان، كوريا )2011(:
• مستويات 	 جميع  عىل  وأعمق  أوسع  رشاكة 

واملتقدمة،  النامية  البلدان  ذلك  يف  مبا  التنمية، 
غري  واملنظات  الخاص  القطاع  مع  وكذلك 

الحكومية.
• مجموعة من مبادئ فعالية املساعدات قامئة عىل 	

أدلة مقنعة للقضاء عىل السياسات التي تجعل 
من نتائج التنمية أكرث صعوبة يف الوصول إليها.

• لأللفية 	 اإلمنائية  األهداف  لبلوغ  عاملي  جهد 
وتلبية حاجة املنافع العامة العاملية.

• والعناية 	 األمن  القدرة،  لتوفري  بالحاجة  االدراك 
الخاصة لدول العامل األكرث فقرا واألكرث هشاشة.

• االعرتاف بأن تحقيق النتائج يجب ان يقوم عىل 	
التي  املؤسسية  والرتتيبات  والسياسات  القوانني 
عملية  يف  مبارشة  املشاركة  عىل  الجميع  تشجع 

التنمية.
• االعرتاف بأن املسؤولية تقع عىل جميع املشاركني 	

يف التنمية مبا يتعلق يف يف إنتاج وقياس النتائج - 
األمر الذي يعني أنهه يجب تطوير القدرة عىل 
توضح  التي  البيانات  عن  واإلبالغ  وتقييم  جمع 

مدى فعالية الربامج وقيمتها.

فعالية  مسار  حول  تقدميا  الكتيب  هذا  يتضّمن 

تّم من خاللها  التي  الرئيسية  واملحطات  املساعدات، 

التي تحدده،  الرئيسية  املفهوم، واملبادئ  تطوير هذا 

الضوء  تسليط  مع  تطبيقه،  تواجه  التي  والتحديات 

عىل سياق املنطقة العربية ودور املجتمع املدين.

إعالن املواءمة

املنتدى رفيع املستوى االول حول 

املواءمة

روما، ايطاليا )2003(

مسار فعالية المساعدات

»فعالية املساعدات«: املفهوم واملسار

لقد تم التفاوض عىل مفهوم »فعالية املساعدات« وتطويره عىل املستوى العاملي منذ عام 2003 أي سنة بعد امللتقى العاملي ملونرتي )املكسيك-2002( 
والذي أفىض إىل تعاقد فيام بني أطراف املنتظم الدويل حول آليات و مصادر متويل التنمية بناء عىل اإللتزامات الواردة يف إعالن األلفية من أجل التنمية.

ويتم رسميا تعريف مسار فعالية املساعدات كـ »توجه نحو ضامن أقىص قدر من مساعدات التنمية لتحسني الحياة، والحد من الفقر واملساعدة عىل 
تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية«1. جاء النقاش حول »فعالية املساعدات« كرد عىل التحديات الناشئة من األساليب غري املالمئة والنهج املختلفة التي 
تتبعها الجهات املانحة، األمر الذي جعل املساعدات أقل فعالية. ويقود هذا املسار الفريق العامل املعني بفعالية املساعدات يف لجنة املساعدة اإلمنائية 

التابعة ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OECD-DAC(، التي نظمت سلسلة من املنتديات رفيعة املستوى املتعلقة بفعالية املساعدات. 
تضمن املسار:

· املنتدى  الرفيع املستوى االول يف روما )2003( الذي أنتهى إىل إعالن روما حول املواءمة	
· املنتدى الرفيع املستوى الثاين يف باريس )2005( ما أدى إىل »إعالن باريس حول فعالية املساعدات«	
· املنتدى الرفيع املستوى الثالث يف غانا )2008( ما أدى اىل عالن برنامج عمل أكرا	
· املنتدى الرفيع املستوى الرابع بشأن فعالية املساعدات يف بوسان، كوريا الجنوبية و الذي توج برشاكة بوسان من اجل تعاون إمنايئ فعال )2011(	

ولغاية تتبع ورصد التزامات األطراف املعنية بتوافق بوسان، تم التفكري يف بنية تنظيمية جديدة »الرشاكة الدولية«2  مدمجة ومتعددة اإلطراف، تحل عوضا 
عن فريق العمل من اجل فعالية التنمية3. و يف 29 يونيه 2012 تم االتفاق عىل أهداف ووظائف الرشاكة الدولية والرتتيبات العملية لدعمها. واملتمثلة يف:

1 www.aideffectiveness.org/ www.aideffectiveness.org/busanhlf4/en/about/about-busan/439.html

 http://www.oecd.org/dac/atwood%20global%20partnership%20article.pdf  2  لالطالع عىل املزيد بخصوص تطورات ما بعد بوسان أنظرالوثيقة عرب الرابط

للتباحث املستمر و رصد   CECD-DAC  التي تشكلت بدعم من Working party on effectiveness development«  3 “ هي األرضية املتعددة األطراف 
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انخراط منظامت املجتمع املدين 

• يف بداية املسار الذي قادته لجنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، كانت وجهة نظر منظامت املجتمع املدين غائبة 	
إىل حد كبري من املناقشات. وردا عىل ذلك بدأت منظامت املجتمع املدين بتوحيد جهودها من خالل شبكة »واقع املساعدات« من أجل الوصول 

اىل تنظيم افضل يتيح لها املشاركة  يف هذا املسار.

• يف أكرا عام 2008، تم االعرتاف مبنظامت املجتمع املدين ألول مرة كعنرص فاعل يف عملية التنمية الفعالة وذلك خالل املشاركة يف أعامل املنتدى 	
الرفيع املستوى، وقد متت اإلشارة إليها يف االعالن الختامي عىل أنها »جهات فاعلة يف التنمية بحقها الخاص«.

• نظمت منظامت املجتمع املدين نفسها يف اطار  منصة »مساعدات أفضل« )بتري أيدwww.betteraid.org( Better Aid )( وهي منصة مفتوحة 	
تضم أكرث من 700 من منظامت التنمية واملجتمع املدين، وتعمل عىل تطوير التعاون وتحدي أجندة فعالية املساعدات منذ يناير/ كانون الثاين 

.2007

• كام أطلقت منظامت املجتمع املدين »املنتدى املفتوح« للتصدي لفعالية منظامت املجتمع املدين يف التنمية. ونتج عن هذا املنتدى توافق عاملي 	
حول مبادئ اسطنبول التي متثل أسس تعزيز فعالية املجتمع املدين نفسه كفاعل يف مجال التنمية.

اإللتزامات إىل حدود ملتقى بوسان، أنشئ  فريق العمل حول فعالية املساعدات يف عام 2003 وهو  اطار غري رسمي متعدد االطراف وله رئاسة مشرتكة ثنائية. نظم 

املنتديات رفيعة املستوى بدء من روما يف عام 2003 وبعد منتدى باريس 2005 قام برصد  أهداف إعالن باريس بشأن فعالية املساعدة. مقره بباريس حيث مديرية 

التعاون اإلمنايئ يف منظمة التعاون والتنمية توفر له األمانة. ومل تلتحق منظامت املجتمع املدين  والربملانيني والهيئات املحلية كأعضاء كاميل العضوية يف هذا الفريق 

اال بعد ملتقى أكرا عام 2008 وكانت له مسؤولية تنظيم املنتدى الرفيع املستوى 4 يف بوسان

مبادئ اسطنبول لفعالية التنمية الخاصة مبنظامت املجتمع املدين1

احرتام وتعزيز حقوق اإلنسان والعدالة االجتامعية. 1
الحث عىل اإلنصاف واملساواة املبنية عىل النوع االجتامعي مع تعزيز حقوق النساء والفتيات. 2
االهتامم بتمكني الناس والتملك الدميقراطي واملشاركة. 3
تعزيز االستدامة البيئية. 4
مامرسة الشفافية واملساءلة. 5
السعي إىل إقامة رشاكات منصفة والتضامن. 6
إنتاج وتقاسم املعرفة وااللتزام بالتعلم املتبادل. 7
االلتزام بتحقيق تغيري مستدام إيجايب. 8

http://www.cso-effectiveness.org/IMG/pdf/mahmoud___final.pdf :املصدر

http://www.cso-effectiveness. : 1  انظر كذلك وثيقة توافق سييم ريب ملنظامت املجتمع املدين حول اإلظار الدويل  لفعالية منظامت املجتمع املدين يف التنمية عرب الرابط
org/IMG/pdf/international_framework_open_forum.pdf
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• كام شكل املنتدى الرفيع املستوى الرابع بشأن فعالية املساعدات يف بوسان محطة هامة ملنظامت املجتمع املدين، حيث شاركت منظامت املجتمع 	
املدين يف املفاوضات كونها من أصحاب املصلحة ورشيك كامل ومتساو إىل جانب الحكومات والجهات املانحة. لذا شكلت املشاركة فرصة فريدة 
للتأثري عىل التعاون يف مجال التنمية من وجهة نظر املنظامت الشعبية، وتعزيز التحول من النهج التقني املتعلق بفعالية املساعدات اىل نهج فعالية 

التنمية. ويستند النهج األخري عىل االستدامة الطويلة األجل ويعالج األسباب الجذرية للفقر وإعامل حقوق اإلنسان.

»التملك  اىل  الوطني«  »التملك  مبدأ  باالنتقال من  املطالبة  املنحى عرب  تكثيف هذا  مميزة يف  فكرية  املدين مساهمة  املجتمع  وكانت ملنظامت 
الدميقراطي«. 

• عام 2012، قررت منظامت املجتمع املدين توحيد الشبكتني »مساعدات افضل« و«املنتدى املفتوح« حول فاعلية املساعدات وقد استقر الرأي عىل 	
تأسيس شبكة واحدة اسمها » رشاكة منظامت املجتمع املدين من اجل فعالية التنمية« .

من »التملك الوطني / القطري« اىل »التملك الدميقراطي«

»ألزم إعالن باريس بشأن فعالية املساعدات املانحني والدول املوقعة بالرتكيز عىل املبدأ العام ل »التملك الوطني / القطري« عند تنفيذ اإلصالحات 
الخاصة  بسياسات املساعدة واملامرسات املرتبطة  بها.

القيادة الفعالة  متارس  الرشيكة  »البلدان  حيث  املساعدة،  فعالية  لتحقيق  هو األساس  املوقعة  األطراف  منظور  من  القطري   / الوطني  »التملك 
لسياساتها التنموية واسرتاتيجياتها وتنسق عمليات التنمية« )فقرة 14(.

ومع ذلك فهذا الرتكيز يف إعالن باريس كان ضيق الرؤية ملبدأ »التملك الوطني / القطري«، بحيث ينظر إليه كتملك من قبل املسؤولني الحكوميني 
يف الحوار مع املانحني الرسميني.

منذ عام 2005، ظل املبدأ موضع انتقادات واسعة النطاق، وفشلت مقاربة باريس إىل حد كبري يف األخذ بعني االعتبار ومعالجة القضايا الهامة كالدمج 
وحقوق اإلنسان واملساواة بني الجنسني والعمل الالئق واملساءلة  وكل ذلك من أجل تنمية مستدامة ذات نتائج وأثر عىل الفقراء والفئات الهشة.

مرهونة  كبري  حد  إىل  تبقى  التي  الشاملة  باملشاركة  يهتم  فقط  ال  وهو  التنمية  وفعالية  املساعدات  صلب  يف  الناس  الدميقراطي  التملك   يضع 
بتقدير الحكومات أو الجهات املانحة.  بدال من ذلك، يحدد التملك الدميقراطي رشعية أولويات وأوراش  التنمية  يف الحق يف الولوج إىل املؤسسات 
الدميقراطية. ويتعني عىل هذه املؤسسات اإلرشاك الكامل  لجميع املواطنني – من النساء والفتيات إىل الرجال والفتيان – يف كل عمليات  تحديد 

وتنفيذ خطط وعمليات التنمية الوطنية.

وسوف تكون نتائج التنمية مستدامة إذا كانت رشاكات تنفيذ التنمية مدمجة لكل الفاعلني يف مجال املساعدات، مع إيالء اهتامم خاص لحقوق 
الفئات املترضرة والهشة من السكان. وال تحدد نتائج التنمية فقط مبساعدات التنمية واملوارد املخصصة لتحقيق مثل هذه النتائج ولكن غالبا ما 

تكون محددة مبوازين القوى داخل املجتمعات وبني الدول.

اعتمدت »حقيقة املساعدة«)Reality of Aid( يف تقريرها الخاص لقياس التملك الدميقراطي ونتائج التنمية عىل أربعة مجاالت أساسية 

التقدم يف خلق أطر رسمية متعددة االطراف ذوي املصلحة وعمليات تشاورية فعالة وواسعة تشمل املرأة والسكان املهمشني لتحديد ورصد . 1
سياسات التنمية والخطط واالسرتاتيجيات.

وجود بيئة مؤاتية ملنظامت املجتمع املدين. 2

الشفافية والحصول عىل املعلومات الخاصة بخطط التنمية واملساءلة عن استخدام موارد التنمية واملساعدات التي قدمت إىل الحكومة.. 3

التقدم املحرز يف مؤرشات الفقر لنتائج التنمية املستدامة لصالح السكان الفقراء يف وضعية هشة، مبا يف ذلك التقدم املحرز يف تحقيق الرشوط . 4
لفائدة املساواة يف النوع االجتامعي وحقوق املرأة باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية.

مقتطف من التقرير الخاص لـ »حقيقة املساعدة« لسنة 2011- صفحات 13 و 14 )ترجمة بترصف( 

Democratic ownership and development effectiveness: Civil society perspectives on progress since Paris.

أنظر:

http://www.realityofaid.org/roa-reports/index/secid/379/Democratic-Ownership-and-Development-Effectiveness-Civil-
Society-Perspectives-on-Progress-since-Paris
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رشاكة بوسان من أجل التعاون اإلمنايئ الفعال )الفقرة 22(

السياسات  تشكيل  يف  الحقوق،  عىل  القامئة  النهج  تعزيز  يف  بحقوقهم،  املطالبة  من  الناس  متكني  يف  حيويا  دورا  املدين  املجتمع  منظامت  تلعب 
والرشاكات يف مجال التنمية، واإلرشاف عىل تنفيذها. كام أنها توفر الخدمات يف املناطق التي هي مكملة لتلك التي توفرها الدول. 

وإدراكا لهذا، فإننا نلتزم بـ:

تنفيذ التزاماتنا بالكامل لتمكني منظامت املجتمع املدين املعنية من مامرسة دورها كفاعل مستقل للتنمية، مع الرتكيز بوجه خاص عىل أ( 
بيئة متكينية، مبا يتوائم مع حقوق اإلنسان الدولية املتفق عليها ويساهم يف تعزيز مساهامت منظامت املجتمع املدين يف التنمية.

تشجيع منظامت املجتمع املدين لتنفيذ املامرسات التي تعزز املساءلة واملساهمة يف فعالية التنمية، مسرتشدة يف ذلك مببادئ اسطنبول ب( 
واإلطار الدويل لفعالية منظامت املجتمع املدين يف التنمية.

كتل البناء

انطلقت هذه اآللية املوضوعاتية يف املنتدى الرفيع املستوى الرابع كمبادرات طوعية لتمكني رشكاء التنمية واملنظامت من تقريب وجهات نظرها 
حول قضايا التنمية امللحة وبذل جهود مركزة لتحقيق مزيد من التقدم يف املجاالت التي قد تكون وراء التزامات رشاكة  بوسان.

وهذه الوحدات هي:

النتائج واملساءلة،. 1
الشفافية،. 2
تدبري التنوع والحد من التجزئة،. 3
التعاون الثاليث و جنوب جنوب،. 4
الدول الهشة،. 5
متويل املناخ،. 6
السياسات واملؤسسات الفعالة،. 7
القطاع الخاص،. 8

من جهتها، بادرت منظامت املجتمع املدين إىل تشجيع إنشاء كتلتني إضافيتني، واحدة حول املقاربة املبنية عىل حقوق اإلنسان والثانية حول البيئة 
املؤاتية التي تعتربها ذات الصلة لتعزيز الرشاكة يف إطار بوسان.

 انظر مزيداً من التفاصيل:

 http://www.cso-effectiveness.org/building-blocks,212?lang=en

2007
• 	BetterAid فريق التنسيق
• الفريق االستشاري املعني باملجتمع املدين وفعالية املساعدات.	
• العالقة الرسمية بني منظامت املجتمع املدين ومنظمة التعاون والتنمية.	

2008 انشاء منتدى مفتوح للفعالية االمنائية ملنظامت املجتمع املدين
2009 منتدى مفتوح تجري فيه الحلقات الدراسية اإلقليمية للتشاور مع أصحاب املصلحة وإعداد 

املسار املدين املفتوح.
2010 إطالق مشاورات املنتدى الوطني املفتوح. فتح املنتدى العاملي األول وتأكيد مبادئ اسطنبول

2011 اجتامع منظامت املجتمع املدين واالتفاق عىل اسرتاتيجية الرسائل األساسية واالقرتاحات للمنتدى الرابع الرفيع
2012 املنتدى املفتوح ويعملون معاً مع منظامت املجتمع املدين يف جميع أنحاء العامل إلقامة رشاكة منظامت 

املجتمع املدين العاملية لفعالية التنمية. هذه املبادرة هي رد منظامت املجتمع املدين عىل املنتدى الرفيع املستوى 
الرابع املعني بفعالية املعونية ودور املجتمع املدين الكبري فيها.
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بعض التحديات العاملية والقضايا التي يجب اخذها يف عني االعتبار:

• التأثري الكبري لألزمات العاملية املتعددة يف اآلونة األخرية عىل وترية ونوعية النتائج اإلمنائية؛	

• ارتفاع حجم املساعدة اإلمنائية الرسمية يف املجمل، ولكن مع استمرار األسئلة حول فعاليتها يف املساهمة يف تحقيق نتائج التنمية املستدامة؛	

• افتقار مسار »فعالية املساعدات« اىل االلتزام بتبني مقاربات قامئة عىل حقوق اإلنسان،	

• الطبيعة الطوعية يف  االلتزام باملبادئ التي يجري تطويرها، مع نقص يف اآلليات ملتابعة تنفيذ االلتزامات املوضوعة يف باريس وأكرا، وبوسان؛	

• تزايد الحاجة املاسة للتعاون بني بلدان الجنوب يف عملية التنمية، ال سيام مع قيام البلدان املتوسطة الدخل ببناء رشاكات لتبادل الخربات واملعرفة، 	
مام يلعب دورا يف هيكلية التعاون الجديدة، ولكن هناك حاجة اىل املزيد من التقدم يف هذا املجال؛

• تكاثر وكاالت التعاون الثنايئ واملتعدد األطراف، مام تسبب يف املزيد من املنافسة واملزيد من التخصص، ولكن أيضاً جعل إدارة املعونة أكرث تعقيدا 	
وكلفة؛

• التقنية العالية ملسار »فعالية املساعدات« ، املرتكز أساسا عىل إجراءات إدارة املساعدات وتسليمها، دون تخصيص االهتامم واملوارد الكافية لتقييم 	
ورصد التأثري الفعيل عىل تحقيق االهداف االمنائية مثل الحد من الفقر وتحقيق النمو لصالح الفقراء والقضاء عىل جميع أشكال التمييز والفوارق 

االجتامعية، مبا يف ذلك عدم املساواة بني الجنسني؛

• استمرار الحاجة  إلصالح هيكلية التعاون التنموي الدويل لجعله أكرث فعالية وشفافية وشمولية؛	

• التنمية الذي يعطي األولوية للقطاع الخاص عىل حساب دور الدولة والقطاعات 	 افتقار مسار »فعالية املساعدات« اىل مقاربة نقدية لنموذج 
االنتاجية.

تعزيز فعالية التنمية

تتمحور فعالية التنمية حول أثر نشاط الفاعلني يف مجال التنمية عىل حياة السكان الفقراء واملهمشني. تعزز فعالية التنمية  التغيري املستدام الذي 
يعالج األسباب الجذرية وكذلك أعراض عدم املساواة والفقر والتهميش. هذا النهج يعترب السكان الفقراء واملهمشني الفاعلني واملالكني املركزيني 

للتنمية، مام يشكل تحديا للعديد من املناهج الحالية لفعالية املساعدات.

فعالية التنمية تتطلب تغيريات كبرية يف الهياكل الدولية عىل جميع املستويات، مبا يف ذلك التجارة، واألسواق املالية، واالستثامر املبارش األجنبي 
الحقوق  يشمل  وهذا  الدولية.  اإلنسان  حقوق  معايري  وإعامل  وحامية  واحرتام  الفقراء  متكني  يعني  ذلك  فإن  العملية،  الناحية  من  والديون. 
االقتصادية واالجتامعية والثقافية وايضا املساواة بني الجنسني وايضاح حقوق املرأة يف كل قطاع، بدال من التعميم فقط، والذي ميكن أن يؤدي 
إىل ان تصبح مصالح املرأة غري مرئية. يجب ان تساهم هذه األهداف يف توجيه املناقاشات السياسية وتحديد األولويات يف ميزانية املساعدات 
والتخطيط والرصد. وينبغي عىل نهج فعالية التنمية االستفادة من نظم الرصد واإلبالغ القامئة عىل املعايري الدولية لحقوق اإلنسان، واملساواة بني 

الجنسني والعمل الالئق والتنمية املستدامة االلتزامات، وذلك باستخدام هذه املعايري كأساس لقياس نتائج التنمية.

.)Better Aid, “Development Cooperation: Not Just Aid- Key Issues: Paris, Seoul and Beyond“, )November 2009 :املصدر
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توصيات من منظامت املجتمع املدين يف املنطقة العربية

· الحقوق 	 مركزية  تعزيز  أجل  من  والتنموية  االقتصادية  النامذج  يف  النظر  اعادة  مسار  يف  املساعدات«  فعالية  »مسار  مساهمة  وجوب 
االقتصادية واالجتامعية يف التنمية وتفعيل القدرات اإلنتاجية، وآليات إعادة التوزيع، والعمل الالئق واألجور العادلة. يتطلب هذا املسار 

مراجعة اليات تلقي املساعدات الدولية وطرق استخدامها.

· االسهام الواجب للمساعدات التنموية، يف مناطق االحتالل والنزاع، يف تعزيز حق الشعوب يف تقرير مصريها ودعم مقاومتها وبقائها، لتطوير 	
رؤية تنموية شاملة تويل اولوية لفض النزاعات وبناء السالم العادل والشامل والسلم االهيل يف بلدان املنطقة، ووقف اية اشرتاطات سياسية 

عىل مثل هذه املساعدات.

·  رضورة اعادة النظر وتقييم دور منظومة املساعدات الدولية -مبا فيها دور املؤسسات الدولية- ال سيام يف اطار األزمات االقتصادية العاملية.	

· النقد الدويل والبنك الدويل والبنوك االقليمية مثل 	 وجوب تقييم  دور املؤسسات املالية والتنموية املتعددة االطراف، مبا فيها صندوق 
البنك االفريقي للتنمية والبنك االورويب لالستثامر من زاوية النتائج التنموية لتدخالت هذه املنظامت وقدرتها عىل خدمة تطلعات الشعوب 
يف الدول املستفيدة أو يف تحقيق أهدافها التنموية وحقوق شعوبها من جهة، ومن جهة ثانية يف عالقة بشفافية ودميقراطية اآلليات التي 

تعتمدها.

· اهمية تكريس الشفافية من قبل الجهات املانحة واملتلقية عىل حد سواء )يف املساعدات( وتعميق الوضوح حول طبيعتها وأغراضها، وذلك 	
من خالل إرشاك كافة الفعاليات املعنية يف الدول املتلقية يف تحديد مضامني هذه االتفاقيات وتحديد نوعيتها أكانت قروضا أو منحا، وضبط 

اليات توفريها واملؤسسات املشاركة بذلك، ومبسارات تخصيص هذه األموال إىل القطاعات االقتصادية املختلفة.

· لرضورة ربط مسار فعالية املساعدات مبسارات تنموية وحقوقية دولية مثل أهداف األلفية للتنمية ومسار ريو للتنمية املستدامة  السيام 	
أن تعرث هذين املسارين يؤكد وجود مشكلة أساسية يف املقاربة الدولية ملسارات التنمية وكيفية تفعيل التعاون الدويل من اجل احراز تقدم 

يف هذه املجاالت.

· أهمية العمل عىل تعزيز وتقوية األنظمة الوطنية مبا يساهم يف تنمية املؤسسات الرسمية يف الدول املتلقية للمساعدات الدولية وتنمية 	
قدرتها عىل الرصد والتخطيط واملساءلة. يف هذا االطار، من الرضوري مقاربة مسألة الحوكمة من ناحية تنموية وليس تقنية بحتة، وبالتايل 
تكريس الحوكمة الرشيدة كمسار تشاريك دميقراطي يستحرض مشاركة كافة االطراف، وتتنج عنه اطر للتعاون بني املعنيني من جهات حكومية 

وغري حكومية.

· استعجال نقل  النقاش من مبدأ التملك الوطني  اىل مبدأ التملك الدميقراطي الذي يطرح مشاركة جميع الرشكاء يف العملية التنموية ويف 	
صناعة القرار وبناء اسرتاتيجيات تنموية وطنية تحدد االطر إلستعامل املساعدات بشكل ممنهج ومستدام.

· مراجعة نقدية لطبيعة ومقاربة التعاون التنموي، مع االنظمة السابقة يف الدول العربية التي شهدت ثورات شعبية، حيث أثبتا فشلهام يف 	
تحقيق التنمية، مع اعادة النظر فيها. عىل الرغم من قيام املؤسسات املانحة مببادرات تجاه تلك الحكومات، مل يبدو من تلك املبادرات أي 

نقد للنهج السابق يف العالقات أو يف املقاربة التنموية التي اثبتت فشلها يف تلك البالد.

· دعوة ومطالبة الحكومات يف املنطقة بتوفري املناخ املوايت لعمل منظامت املجتمع املدين يف املنطقة العربية مع ضامن واحرتام حريات تأسيس 	
الجمعيات والتجمع والحق يف املبادرة متاشيا مع التزاماتها وطنيا ودوليا ويف هذا السياق التزاماتها يف رشاكة بوسان من أجل التعاون اإلمنايئ 

الفعال.
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املوارد ذات الصلة:

الوثائق الرسمية:

إعالن روما بشأن املواءمة

http://www.oecd.org/dac/aideffectiveness/31451637.pdf

إعالن باريس وبرنامج عمل أكرا 

http://www.oecd.org/dac/aideffectiveness/43911948.pdf لالنكليزية

http://www.oecd.org/fr/developpement/efficacitedelaide/34579826.pdf للفرنسية

رشاكة بوسان من أجل التعاون اإلمنايئ الفعال 

http://www.oecd.org/dac/aideffectiveness/49650173.pdf لالنكليزية

http://www.oecd.org/fr/cad/efficacitedelaide/49650184.pdf للفرنسية

http://www.oecd.org/dac/aideffectiveness/49650209.pdf للعربية

األدوات:

وضع مبادئ اسطنبول يف املامرسة 

http://www.cso-effectiveness.org/IMG/pdf/230111-implementation-toolkit-en-web.pdf لالنكليزية

http://www.cso-effectiveness.org/IMG/pdf/230111-implementation-toolkit-fr-web.pdf للفرنسية

أدوات املدافعة

http://www.cso-effectiveness.org/IMG/pdf/120110-of-advocacy_toolkit-en-web-2.pdf لالنكليزية

http://www.cso-effectiveness.org/IMG/pdf/120109-of-advocacy_toolkit-fr-web-2.pdf للفرنسية

املواقع:

www.cso-effectiveness.org

www.betteraid.org

http://www.oecd.org/dac/aideffectiveness/usefulaideffectivenessdocuments.htm

/http://www.realityofaid.org

http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/capacitybuilding/focus_areas/focus_area_details1.html

www.csr-dar.org
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يتم نشـر هذه املطبوعة بدعم من مؤسسة دياكونيا والوكالة السويدية للتنمية الدولية. إن محتوى هذه املطبوعة ال يعرب 

بالرضورة عن وجهة نظر أي من املؤسستني املذكورة أعاله.

ميكن االقتباس واالستشهاد من هذه املنشورة، كام ميكن إعادة إنتاج املعلومات التي تحتويها مع اإلشارة إىل الشبكة مصدراً 

للعمل.


