
 

 

 ما هو المعيار المشترك للمعلومات المتعلقة بالمعونة؟

 

 

 

 

 مزيد من الشفافية بشأن تمويل التنمية :خلفية الموضوع
 

أدرك المجتمع الدولي منذ أمد طويل أن الشفافية هي األساس  

. الذي تقوم عليه الشراكة

فعندما تحصل البلدان 

النامية على معلومات 

فى و منتظمة وتفصيلية 

 حولالتوقيت المناسب 

تمويل التنمية واألنشطة 

اإلنمائية، فإنه يمكن جعل 

الجهود اإلنمائية أكثر فعاليةً 

ولذلك فإن إعالن . وكفاءة

قد ألزم  2005باريس لعام 

يقدموا، في "المانحين بأن 

الوقت المناسب، معلومات 

شفافة وشاملة عن تدفقات 

أجل  المعونة، وذلك من

لدان تمكين سلطات الب

الشريكة من تقديم تقارير 

 ميزانيات شاملة إلى هيئاتها

 "التشريعية ومواطنيها

المنتدى وفي (. 44الفقرة )

الرابع رفيع المستوى حول 

، و الذي فعالية المعونة

عُقد في مدينة بوسان 

بكوريا الجنوبية، قامت 

البلدان والمنظمات بتحويل 

ذلك إلى التزام محدد وذي 

انظر )إطار زمني محدد 

بغية ( النص اإلطاري

تحسين عملية توافر المعلومات المتعلقة بالتعاون اإلنمائي والموارد "

 ".اإلنمائية األخرى وتسهيل وصول الجمهور إليها

 

 

 الربط بين ثالثة معايير متكاملة: النّهج المتّبع
 

المعني بإحصاءات فريق العمل ’، قام2012في أوائل عام  

، و الذى يتبع لجنة المساعدة اإلنمائية فى منظمة التعاون ‘تمويل التنمية

المبادرة الدولية للشفافية في ’االقتصادى والتنمية، بالتعاون مع 

جيدة في الممارسات اليحدد  إطار لمعيار مشتركبصياغة ، قاما ‘المعونة

وافق فريق العمل المعني  وقد. و طرق نشرها البينيةمجال اعداد التقارير 

 2012يونيه /بفعالية المعونة على هذا المقتَرح في حزيران

[DCD/DAC/EFF(2012)9.] 

نظام ’: ويجمع المعيار المشترك بين ثالثة نظم وعمليات متكاملة هي     

الذي استحدثته لجنة المساعدة اإلنمائية  ‘اعداد التقارير للدائنين

وهما صكان من صكوك منظمة  – ‘المستقبلياستقصاء اإلنفاق ’و

 -التعاون االقتصادى و التنمية حيث يتضمنان معلومات إحصائية شاملة

، وهي مبادرة ‘المبادرة الدولية للشفافية في المعونة’باإلضافة إلى 

للنشر الذاتي تشمل نظام إخطار فى سجل يتضمن احدث المعلومات 

ا ان المعيار المشترك يمكّن كم. االدارية الخاصة بأنشطة المانحين

القائمين على التعاون اإلنمائي من جعل المعلومات المتعلقة بالمعونة 

 :أكثر شفافية وفقًا ألربعة أبعاد، و هي

 فى الوقت تدفقات المعونة حولزيادة المعلومات المتاحة  .1

 ؛ ىوالمستقبلى والحال السابق

مع )مشاريع وبرامج المعونة  حولتقديم معلومات أكثر تفصيالً  .2

 ؛(تحسين شمولية هذه المعلومات

بما يتجاوز لجنة المساعدة )توسيع نطاق التغطية والمشاركة  .3

 ؛(اإلنمائية والمانحين التقليديين

تحسين توقيت تقديم المعلومات المتعلقة بتمويل التنمية و  .4

 .تحديثها بشكل دورى

 

 تنفيذ المعيار المشترك: سبل المضي قدما
 

 ‘فريق العمل المعني بإحصاءات تمويل التنمية’ كال من قام 

المبادرة الدولية للشفافية في ’التابع للجنة المساعدة اإلنمائية و

مع اإلنمائي بوضع نموذج يرمي إلى مساعدة أطراف المجت ‘المعونة

لشرح كيفية تحسين  ،2012نهاية عام  زمنية، فى على نشر جداول

و . 2015الشفافية من خالل تنفيذ المعيار المشترك بحلول نهاية عام 

إذ يمكن ألصحاب المصلحة أن يحددوا : ول التنفيذ بالمرونةاجد ستسمح

مدى إمكانية قيامهم بإعداد التقارير حول المكونات الفردية، في ضوء 

اعترافًا و ذلك درة، أعضاء فريق العمل والمباكما قام . أوضاعهم المحددة

شركاء التعاون بين دول الجنوب بعضها  نهجهالطوعي الذي  بااللتزاممنهم 

المنتدى الرابع رفيع المستوى حول فعالية ’البعض بشأن بتعهدات 

كمنتدى  ‘الشراكة العالمية’، قاموا باقتراح استخدام ‘المعونة

ظرون في نشر يتشاورون فيه مع هؤالء الشركاء ليروا ما إذا كانوا سين

 .بعض العناصر في المستقبل

 

مواصلة وسيكون للشراكة العالمية دور رئيسي تؤديه من خالل  

وسيقوم . عملية تطوير وتنفيذ جدول األعمال الخاص بتحقيق الشفافية

فريق الدعم التابع للشراكة برصد التقدم الذى سيتم احرازه وذلك 

في ذات الوقت، فقد تم تشكيل . باستخدام مؤشر سيتم تحديده الحقًا

لتقديم المشورة بشأن  معنيين و ذلكخصصًا يضم خبراء وأطرافًا تفريقًا م

 .التنفيذعملية 

 .2012أكتوبر /مذكرة إبالغ صاغها الفريق المخصص للمعيار المشترك، تشرين األول

 

: وقد عقد أصحاب المصلحة العزم على

تطبيق معيار مشترك ومفتوح بخصوص "

بحيث  للمعلومات ،النشر اإللكتروني 

تنشر هذه المعلومات فى التوقيت 

شاملة وذات نظرة المناسب و تكون 

من الموارد المتاحة  حول مستقبلية

أن كم يجب  .التعاون اإلنمائي خالل

تُؤخذ في الحسبان التقارير اإلحصائية 

التي تعدها لجنة المساعدة اإلنمائية 

االقتصادى  التابعة لمنظمة التعاون

لجهود التكميلية اوالتنمية، الى جانب 

المبادرة الدولية  من خاللالتي تُبذل 

. خرىاألجهات الللشفافية في المعونة و 

يجب أن يفي هذا المعيار كما 

البلدان  المعلوماتية لدى حتياجاتاالب

النامية والجهات الفاعلة غير الحكومية، 

وسيجري . الوطنيةو المتطلبات بما يتفق 

معيار االتفاق فيما بيننا على هذا ال

من أجل تنفيذه  دول زمنىوسننشر ج

على ، 2012ديسمبر /بحلول كانون األول

بالكامل بحلول كانون ان بنفذ 

 ."2015ديسمبر /األول

شراكة بوسان من أجل تعاون : المصدر

2011إنمائي فعال،   


