Паришка декларација о дјелотворној помоћи
Власништво, усклађивање, уклапање, резултати
и међусобна одговорност

И Изјава о намјери
1.

Ми, министри развијених земаља и земаља у развоју, који смо одговорни за унапређење
развоја и који предсједавамо мултилатералним и билатералним институцијама за развој,
сусретом у Паризу 02. марта/ожујка 2005. године, ријешени смо подузети
далекосежне и
транспарентне активности како бисмо реформирали начин расподјеле и кориштења
помоћи,
спремајући се за УН-ову петогодишњу ревизију Миленијске декларације и
Миленијских
развојних циљева (МДГ) у овој години. Као и у Monterreyu, увиђамо да је једнако
важно повећати обим помоћи и других развојних средстава, што је неопходно за
постизање наведених развојних циљева, али и побољшати дјелотворност помоћи
како би се
пружила подршка партнерским земљама у њиховим напорима на јачању власти те
побољшању проведбе развојних стратегија. То ће све више добивати на важности,
обзиром
на очекивани знатни пораст помоћи коју ће осигуравати постојеће и будуће
иницијативе.

2.

На овом форуму високог ранга, на тему „Дјелотворност помоћи“, надовезујемо се на
Декларацију усвојену на Форуму о усклађивању у Риму (фебруар/вељача 2003.
године), те основне принципе предочене на Округлом столу о пословању усмјереном
ка
развојним резултатима у Marrakechu (фебруар/вељача 2004.године), пошто вјерујемо
да ће ови документи допринијети дјелотворнијем утјецају помоћи на смањење
сиромаштва и неравноправности, повећање привредног раста, изграђивање
капацитета и убрзано
дјеловање Миленијских развојних циљева.

Побољшати дјелотворност помоћи
3.

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Потврђујемо обавезу утврђену у Риму да ћемо усклађивати и уклапати расподјелу
помоћи. Охрабрује чињеница да многи донатори и земље партнери препознају
кључни значај питања дјелотворности помоћи, и потврђујемо своју обавезу да
ћемо радити на убрзању проведбе, нарочито у сљедећим областима:
јачање стратегија и сродних оквира дјеловања у области државног развоја партнерских
земаља (нпр. планирање буџета и оквира за процјену пословања),
досљедније усклађивање помоћи са приоритетима, системима и процедурама у
партнерским земљама, и потпомагање јачања њихових капацитета,
инсистирање на већој одговорности донатора и партнерских земаља пред властитим
грађанима и парламентима у погледу развојних политика, стратегија и дјеловања,
избјегавање удвостручених напора и рационализирање донаторских активности како би ове
биле што исплатније и дјелотворније,
реформирање и поједностављивање донаторских политика и процедура с циљем подстицања
кооперативног приступа и све већег усклађивања с приоритетима,
системима и процедурама у партнерским земљама,
дефинирање мјера и стандарда пословања те утврђивања одговорности у системима
партнерских земаља у областима јавног финансијског пословања, набавке, јамства
без покрића и процјене еколошког стања, у складу с опће прихваћеним позитивним
праксама и њиховом брзом и раширеном примјеном.

4.

Обавезујемо се да ћемо подузимати конкретне и дјелотворне активности у рјешавању
преосталих проблема и изазова, који укључују:
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i.

слабе институционалне могућности у партнерским земљама за развој и проведбу државних
развојних стратегија заснованих на резултатима,
ii.
неуспјешно одређивање предвидљивијих и вишегодишњих обавеза у вези са приливом помоћи
у партнерским земљама,
iii.
недовољно преношење надлежности донаторском особљу на терену, те неадекватно
стимулирање дјелотворног развојног партнерства између донатора и партнерских
земаља, ив. недовољно уграђивање глобалних програма и иницијатива у шире развојне
програме
партнерских земаља, укључујући критичне области као што је HIV/AIDS,
v.
корупција и недовољна транспарентност, што смањује подршку јавности, угрожава
дјелотворно мобилизирање и додјелу средстава, те преусмјерава средства са активности
неопходних за смањење сиромаштва и одржање економског развоја. Постојање
корупције одвраћа донаторе који се не желе ослањати на системе у партнерским
земљама гдје год је она присутна.
5.

Потврђујемо да је изводљиво и неопходно побољшати дјелотворност помоћи у свим
областима и врстама њене расподјеле. При утврђивању најдјелотворнијег начина
испоруке
помоћи, узет ћемо у обзир развојне стратегије и приоритете успостављене у
партнерским
земљама. Појединачно и скупно ћемо одабирати и осмишљавати прикладне и
комплементарне начине како бисмо повећали њихову заједничку дјелотворност.

6.

У складу с Декларацијом, појачат ћемо напоре у пружању и кориштењу развојне помоћи,
укључујући већи прилив помоћи, као што је обећано у Monterreyu, и то на начин који
доприноси рационализацији често
неусклађених и расцјепканих донаторских
активности, како на државном нивоу, тако и по областима.

Прилагодити и примијенити на специфичне ситуације у земљама
7.

Већа дјелотворност помоћи такођер је неопходна у рјешавању тешких и сложених
ситуација, као што је катастрофа узрокована cunamijem, која је погодила земље на
обали Индијског оцеана 26. децембра/просинца 2004. године. У таквим ситуацијама
се
хуманитарна и развојна помоћ која пристиже из цијелог свијета мора ускладити са
програмима развоја, односно програмима смањења сиромаштва у партнерским
земљама. У земљама са слабом привредом, при давању подршке јачању државног
апарата и осигурању основних услуга, осигурат ћемо да се принципи усклађивања,
уклапања и дјеловања прилагоде срединама са слабим структурама власти и
капацитетима. Опћенито ћемо поклањати већу пажњу таквим сложеним ситуацијама у
настојањима да
побољшамо дјелотворност помоћи.

Precizirati indikatore, planove i ciljeve
8.

Свјесни смо да ће реформе предочене у овој Декларацији изискивати непрекидну политичку
подршку са највиших позиција и координирану акцију на глобалном, регионалном и
државном нивоу. Обавезујемо се да ћемо убрзати темпо промјена проводећи, у духу
међусобне одговорности, Обавезе о партнерству предочене у дијелу II и да ћемо
напредак мјерити на основу 12 специфичних индикатора о којима смо се сугласили
данас, а који су описани у дијелу III ове Декларације.

9.

Као додатни потицај напретку, установит ћемо циљеве за 2010. годину. Ови циљеви, који
ће се односити на активности како донатора тако и земаља партнера, имају сврху да
прате и потичу напредак на глобалном нивоу међу земљама и агенцијама које су
усвојиле ову Декларацију. Они стога унапријед не одбацују, нити замјењују циљеве
које
појединачне партнерске земље евентуално желе формулирати. Данас смо се

сложили да
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одредимо пет прелиминарних циљева на основу индикатора приказаних у дијелу III
прије UNGA састанка на врху у септембру/рујну 2005. године; те да од партнерства
донатора и партнерских земаља, којим предсједава DAC, затражимо да се за ово
хитно припреме. У међувремену, ми ћемо подржати све иницијативе партнерских
земаља и донатора усмјерене ка постизању властитих циљева на плану дјелотворније
помоћи у оквиру договорених Обавеза о партнерству и Индикатора напретка. На
примјер, велики број партнерских земаља предочио је планове дјеловања, а велики
број донатора формулирао је значајне нове обавезе. Позивамо све учеснике који
желе дати информације о таквим иницијативама да то учине до 04. априла/травња
2005. године како би се то касније објавило.
Праћење и процјена проведбе
10.

Будући да је приказивање стварног напретка од пресудног значаја, ми ћемо, под
водством земље партнера, вршити повремене квалитативне и квантитативне процјене
нашег међусобног напретка на државном нивоу у проведби свих обавеза везаних за
дјелотворност помоћи. На тај начин ћемо користити прикладне државне механизме.

11.

На међународном нивоу, позивамо да партнерство донатора и партнерских земаља,
којим предсједава DAC, прошири учешће земаља, и да до краја 2005. године понуди
приједлог за средњорочно праћење обавеза из ове Декларације. У међувремену од
партнерства тражимо да: координира међународно праћење Индикатора напретка,
које смо навели у дијелу III; усаврши неопходне циљеве; пружи одговарајућу
оријентацију при утврђивању основних поставки и омогући досљедно сакупљање
информација из разних земаља које ће бити сумиране у периодичним извјештајима.
Такођер ћемо користити постојеће механизме ревизије и регионалне ревизије како
бисмо подржали напредак унутар овог програма. Поред тога, истражит ћемо неовисне
процесе праћења и процјене по земљама - што би се могло примијенити без
наметања додатних оптерећења партнерима - како би се што боље разумјело на који
начин дјелотворнија помоћ доприноси постизању
развојних циљева.

12.

У складу с нашом фокусираношћу на проведбу, планирамо се поново састати 2008.
године у некој од земаља у развоју и прије тога извршити двије акције праћења
како бисмо процијенили напредак проведбе ове Декларације.
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II Обавезе о партнерству
13.

Развијене у духу међусобне одговорности, ове обавезе темеље се на наученим
лекцијама и искуству. Прихваћамо да се обавезе морају тумачити у свјетлу
специфичне ситуације у свакој од партнерских земаља.

Власништво

Партнерске земље дјелотворно управљају својим развојним политикама и
Стратегијама те координирају развојне активности
14.

Партнерске земље обавезују се на:
•
управљање развојем и проведбом својих државних развојних стратегија1 кроз
процес опширних консултација,
• примјену државних развојних стратегија у приоритетним и ка резултатима
усмјереним програмима дјеловања, као што је исказано у оквирима за
средњорочне расходе и годишње буџете (Индикатор 1),
• преузимање водства у координацији помоћи на свим нивоима, заједно с другим
развојним ресурсима кроз дијалог са донаторима и потицање учешћа цивилног
друштва и приватног сектора.

15.

Донатори се обавезују на:
•
поштивање водства земаља партнера и помоћ у јачању њихових капацитета у
том смислу.

Уклапање
Донатори темеље своју
развојним
стратегијама,
партнерских земаља

укупну подршку на државним
институцијама
и
процедурама

Донатори се равнају према стратегијама партнера
16.

Донатори се обавезују да ће:
• темељити своју укупну подршку — државне стратегије, дијалог о политици
дјеловања и програме развојне сурадње — на државним стратегијама партнера и
повременим процјенама напретка постигнутог у проведби ових стратегија2
(Индикатор 3),
• формулирати увјете, кад год је то могуће, на основу државне развојне стратегије
партнера или његовог годишњег прегледа напретка постигнутог у проведби ове
стратегије. Други увјети се могу укључити само у случају када за то постоји
ваљано оправдање и када ће се провести транспарентно и у прецизном договору са
другим донаторима и спонзорима,
• средства повезивати у јединствени оквир увјета и/или проведиве групе индикатора
изведених из државне развојне стратегије. То не значи да су свим донаторима
осигурани једнаки увјети, већ да се увјети за сваког појединачног донатора требају
извести из заједничког оквира с циљем постизања трајних резултата.

Израз „државне развојне стратегије“ подразумијева смањење сиромаштва и сличне групне стратегије, као и
стратегије по областима и темама.
2
То укључује, на примјер, Годишњи преглед напретка стратегија за смањење сиромаштва (GPN).
1
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Донатори користе ојачане државне системе
17.

Кориштење институција и система партнерске земље, уколико постоје гаранције да ће се
помоћ користити у договорену сврху, повећава дјелотворност помоћи јачањем
одрживих капацитета земље у развоју, провођењу и предочавању својих политика
грађанима и парламенту. Државни системи и процедуре обично укључују, мада нису
на њих ограничени, државне договоре и процедуре за јавно финансијско
пословање, образлагање, процјену, набавку, оквирне резултате и праћење.

18.

Дијагностицирање стања је све значајнији извор информација за владе и донаторе о стању
у државним системима партнерских земаља. Земље и донатори имају заједнички
интерес да им се омогући праћење напретка у побољшању државних система у
одређеном временском периоду. Од помоћи су им и оквири за процјену дјеловања, те
сродан пакет реформских мјера, које се темеље на информацијама предоченим у
оцјенама стања и сличним анализама.

19.
•
•
20.
•
•

•
21.

Партнерске земље и донатори обавезују се да ће:
сурађивати на успостави међусобно договорених оквира који осигуравају поуздану
процјену дјеловања, транспарентност и одговорност државних система (Индикатор 2),
интегрирати оцјене стања и оквире процјене дјеловања у стратегије развоја капацитета на
државном нивоу.
Партнерске земље обавезују се да ће:
вршити оцјену стања која ће представљати поуздану процјену државних система и
процедура,
на основу тих оцјена проводити реформе неопходне за осигурање дјелотворности,
одговорности и транспарентности система, институција и процедура за расподјелу
помоћи, те других развојних ресурса,
проводити реформе, као нпр. реформу јавног пословања, која је неопходна у покретању
и потицању процеса одрживог развоја капацитета,

Донатори се обавезују да ће:
користити државне системе и процедуре у највећој могућој мјери. Тамо гдје кориштење
тих система није изводљиво, успоставит ће додатне заштитне механизме и мјере
тако да јачају, а не подривају државне системе и процедуре (Индикатор 5),
• избјегавати, колико год је могуће, стварање посебних структура за свакодневнo
пословање и проведбу пројеката и програма који се финанцирају путем њихове
помоћи (Индикатор 6),
• усвојити оквире за процјену дјеловања усклађене са државним системима, како би се
избјегло нуђење претјераног броја потенцијално конфликтних циљева партнерским
земљама.
•

Партнерске земље јачају развојне капацитете уз подршку донатора
22.

Могућност планирања, управљања, провођења и образлагања резултата политика и
програма од пресудне је важности за постизање развојних циљева - од анализе и
дијалога преко проведбе, праћења и процјене. Развој капацитета је одговорност
партнерских земаља, уз подршку донатора. Развој мора бити утемељен не само на
ваљаној техничкој анализи, већ мора узети у обзир шири друштвени, политички и
економски контекст, укључујући потребу за јачањем људских ресурса.
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23.

Партнерске земље обавезују се да ће:
• интегрирати специфичне циљеве за јачање капацитета у државне развојне
стратегије и радити на њиховој проведби путем стратегија за развој капацитета на
државном нивоу, гдје год је то потребно.

24.

Донатори се обавезују да ће:
• усклађивати своју аналитичку и финансијску подршку са партнеровим циљевима и
стратегијама за развој капацитета, дјелотворно користити постојеће капацитете и сходно
томе усклађивати своју подршку (Индикатор 4).

Јачање могућности јавног финансијског пословања
25.

26.

Партнерске земље обавезују се да ће:
•
појачати напоре на мобилизирању домаћих ресурса, јачању фискалне одрживости и
стварању одговарајуће климе за јавна и приватна улагања,
•
објављивати благовремене, транспарентне и поуздане извјештаје о
буџетском пословању,
• преузимати водство у процесу реформе јавног финансијског пословања.
Донатори се обавезују да ће:
одредити поуздане и индикативне обавезе у вишегодишњем оквиру и додјељивати помоћ
благовремено и на предвидљив начин у складу с договореним распоредом (Индикатор 7),
•
што је више могуће, ослањати се на транспарентан буџет партнерске владе и
локалне механизме за утврђивање одговорности (Индикатор 5).
•

27.
•

Партнерске земље и донатори заједнички се обавезују да ће:
усклађивати оцјене стања и оквира за процјену дјеловања у јавном финансијском
пословању.

Јачање државних система набавке
28.

29.
30.

Партнерске земље и донатори обавезују се да ће:
•
користити међусобно договорене стандарде и процесе3 како би
проводили дијагностицирање, развијали одрживе реформе и пратили
проведбу,
•
издвајати довољна средства за подршку и одржање средњорочних и дугорочних
реформи у области набавке и развоја капацитета,
•
размјењивати повратне информације на државном нивоу у вези с
препорученим приступима, како би се с временом омогућило њихово
побољшање.
Партнерске земље обавезују се да преузму водство и проводе реформе у области
набавке.
Донатори се обавезују да ће:
•
се појачано ослањати на партнерове државне системе за набавку, у случају када
овај проводи међусобно договорене стандарде и процесе (Индикатор 5),
•
усвајати усклађене приступе када државни системи не достижу међусобно
договорене нивое дјеловања или их донатори не користе.

Процесе попут оних које су заједнички развили OECD-DAC - Округли стол Свјетске банке о јачању
могућности набавке у земљама у развоју.
3
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Отварање помоћи: постизање веће вриједности за новац
31.

Отварањем помоћи опћенито се побољшава њена дјелотворност, смањењем трошкова
за партнерске земље и побољшањем државног власништва и усклађивања. ДАЦ
донатори ће наставити с отварањем као што је предвиђено у DAC Препоруци о
отварању службене развојне помоћи за најнеразвијеније земље из 2001. године
(Индикатор 8).

Усклађивање

Донаторске активности су усклађеније, транспарентније и колективно дјелотворније
Донатори проводе заједничке договоре и поједностављују процедуре
32.

Донатори се обавезују да ће:
•
проводити донаторске планове дјеловања које су развили у смислу
надовезивања на Форум високог ранга у Риму,
• проводити, гдје год је то могуће, заједничке договоре на државном плану за
планирање, финанцирање (нпр. заједничке финансијске договоре), издатке, праћење,
процјену и извјештавање влада о донаторским активностима и приливу помоћи.
Кориштење помоћи засноване на програмима доприноси овим настојањима
(Индикатор 9).
• сурађивати како би се смањио број засебних, двоструких мисија на терену и у
области дијагностицирања стања (Индикатор 10); унапређивати заједничку обуку с
циљем размјене искустава и научених лекција те уједначавања пракси.

Комплементарност: дјелотворнија подјела рада
33.

Претјерана расцјепканост помоћи на глобалном и државном нивоу и по областима
негативно се одражава на дјелотворност помоћи. Прагматичан приступ подјели
рада и оптерећењу доприноси комплементарности и смањује трошкове
трансакција.

34.

Партнерске земље обавезују се да ће:
•
дефинирати јасне ставове о предностима које нуде разни донатори и о начину
постизања донаторске комплементарности на државном нивоу или у одређеној
области.

35.

Донатори се обавезују да ће:
• користити своју релативну предност у одређеној области или на државном нивоу,
преносећи надлежност, гдје год је то прикладно, на водеће донаторе у провођењу
програма, активности и задатака,
• сурађивати на усклађивању одвојених процедура.

Стимулација кооперативног понашања
36.

Донатори и партнерске земље заједно се обавезују да:
• реформирају процедуре и јачају стимулансе - укључујући ангажирање,
награђивање и обуку - за менаџере и остало особље како би се потакло
усклађивање, уклапање и постизање резултата.
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Додјељивање дјелотворне помоћи у земљама са слабим државним апаратом4
37.

Дугорочна визија међународног ангажмана у земљама са слабим државним апаратом
подразумијева изградњу легитимних, дјелотворних и флексибилних државних и осталих
институција. Иако се водећи принципи дјелотворне помоћи једнако односе и на ове
земље, у том случају се морају прилагодити окружењу које карактеризира
недовољно развијено власништво и капацитети, као и непосредна потреба за
осигурањем основних услуга.

38.

Партнерске земље обавезују се да ће:
унаприједити јачање институција и успоставу структура власти које ће бити у стању
омогућити дјелотворну управу, сигурност и равноправан приступ основним друштвеним
услугама за све грађане,
успоставити дијалог са донаторима у погледу развоја једноставних оруђа за планирање,
као што су матрице за одређивање привремених резултата, тамо гдје још не постоје
државне развојне стратегије,
потицати широко учешће низа државних субјеката у одређивању развојних приоритета.

•

•

•
39.

Донатори се обавезују да ће:
ускладити своје активности. Усклађивање је посебно битно у случајевима када не постоји
јак управљачки апарат тј. влада. Оно би се требало фокусирати на анализу, заједничку
процјену и стратегије, координацију политичког ангажмана, те практичне
иницијативе, као што је успостава заједничких донаторских уреда,
• своје активности уклопити, колико је то могуће, у кључне владине стратегије или,
ако то није могуће, донатори би требали максимално користити државне, регионалне или
невладине системе, односно системе за поједине области,
• избјегавати провођење активности које шкоде изградњи државних институција, као што је
заобилажење државних буџетских процеса или додјељивање високих плаћа локалном
особљу,
• на прикладан начин комбинирати инструменте помоћи, укључујући подршку
повратног финанcирања, нарочито за земље у којима процеси транзиције
сигнализирају позитиван развој, али укључују високи ризик.
•

Unapređenje pristupa zasnovanog na usklađivanju u oblasti ekološke procjene
40.

41.

Донатори су постигли значајан напредак у усуглашавању по питању процјена еколошког
ефекта (PEE), укључујући значајна здравствена и социјална питања на нивоу овог
пројекта. Овај напредак се мора даље наставити, посебно када се ради о глобалним
еколошким питањима као што су промјена климе, стварање пустиња и уништење
биолошке разноврсности на планети.
Донатори и партнерске земље заједнички се обавезују да ће:
јачати примјену ПЕЕ и усавршавати уобичајене процедуре за пројекте, укључујући
консултације са спонзорима, те развијати и примјењивати уобичајене приступе
„стратешким еколошким процјенама“ у одређеном сектору и на државном нивоу,
•
наставити развој специјализираних техничких и капацитета дјеловања,
неопходних за еколошку анализу и провођење одређених закона у тој области.
•

Sljedeće poglavlje temelji se na nacrtu Principa uspješnog međunarodnog angažmana u zemljama sa slabim državnim
aparatom, koji su proizašli iz Foruma na višem nivou o djelotvornosti razvoja u zemljama sa slabim državnim aparatom
(London, januar/siječanj 2005. godine).
4
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42.

Слични напори на усклађивању потребни су у погледу других сродних питања, као што су
равноправност сполова и друга тематска питања, укључујући и она која се
финанцирају из договорених фондова.

Управљање усмјерено ка резултатима
Управљање ресурсима и побољшање
процеса одлучивања у циљу постизања
резултата
43.

44.

Управљање усмјерено ка резултатима подразумијева одређивање и расподјелу помоћи
тако да је фокусирано на жељене резултате, и које се служи информацијама како би
побољшао процес одлучивања.
Партнерске земље обавезују се да ће:
јачати везе између државних развојних стратегија и годишњих и вишегодишњих буџетских
процеса,
• настојати да успоставе оквире за извјештавање и процјену који су усмјерени на
резултате, тј. који напредак прате на основу успоредбе са кључним димензијама
развојних стратегија државе или у одређеној области; те да ће ови оквири укључивати
разуман број индикатора за које је могуће скупити исплативе податке, тј. податке који ће
бити доступни без непотребних трошкова (Индикатор 11).
•

45.

Донатори се обавезују да ће:
државне програме и средства повезати с резултатима и уклопити их у оквире партнерских
земаља за дјелотворну процјену активности, те одустати од захтијева за увођењем
индикатора дјеловања који нису у складу са развојним стратегијама партнерске
земље, • сурађивати са партнерским земљама и ослањати се, колико је то могуће, на
њихове оквире за извјештавање и праћење, који су усмјерени ка резултатима,
• ускладити своје захтјеве за праћење и извјештавање са партнерским земљама, на
основу заједничких формата за повремено извјештавање, све док не буду у
могућности да се значајније ослањају на статистичке системе и системе праћења и
процјене земаља.
•

46.
•

Партнерске земље и донатори заједнички се обавезују да ће:
сурађивати на партиципацијском моделу у јачању државних капацитета те инсистирати на
управљању усмјереном ка резултатима.

Међусобна одговорност

Донатори и партнери су одговорни за развојне резултате
47.

48.

Основни приоритет партнерских земаља и донатора је побољшање међусобне
одговорности и транспарентности у кориштењу развојних ресурса. То такођер
помаже јачању јавне подршке државним политикама и развојној помоћи.
Партнерске земље обавезују се да ће:
•
на прикладан начин ојачати улогу парламента у државним развојним
стратегијама и буџетима,
•
оснажити партиципацијски приступ систематски уводећи широк дијапазон развојних
партнера при формулирању и процјени напретка у провођењу државних развојних
стратегија.
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49.

Донатори се обавезују да ће:
• пружати благовремене, транспарентне и свеобухватне информације о приливу
помоћи, како би се партнерским властима омогућило да свом законодавству и грађанима
предоче опширне буџетске извјештаје.

50.
•

Партнерске земље и донатори обавезују се да:
заједнички процијене, путем постојећих и све објективнијих механизама на државном
нивоу, међусобни напредак у провођењу договорених обавеза у вези са
дјелотворном помоћи, укључујући Обавезе о партнерству (Индикатор 12).
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III Индикатори напретка

Мјерење на државном и праћење на међународном нивоу
Indikatori
Partneri raspolažu
operativnim razvojnim
strategijama
Pouzdano javno
financijsko upravljanje
(PFM)

1

2a

2b

Pouzdani sistemi nabavke

3

Priliv pomoći uklapa se u
državne prioritete

4

Jačanje kapaciteta za
koordiniranu podršku

5a

Korištenje državnih
sistema javnog
financijskog upravljanja

5b

Korištenje državnih
sistema nabavke

6

Izbjegavanje paralelnih
PIU-a

7

Pomoć je predvidljivija.

8

Pomoć je otvorena
Korištenje uobičajenih
dogovora i procedura
Misije na terenu
Oblast državne analize

9
10a
10b
11

Okviri usmjereni ka
rezultatima
Međusobna odgovornost

12

Ciljevi za 2010. godinu5
Barem 75% partnerskih zemalja raspolaže operativnim razvojnim strategijama
Polovina partnerskih zemalja pomjerila se barem za jedan stupanj (tj. za 0.5 bodova)
na PFM/CPIA ljestvici djelovanja (Procjena državne politike i institucija)
Trećina partnerskih zemalja pomjerila se barem za jedan stupanj (tj. sa D na C, sa C na
B ili sa B na A) na ljestvici sa četiri stupnja koja se koristi u procjeni djelovanja za ovaj
indikator.
Kada se prepolovi razlika - prepolovi se i omjer priliva pomoći u vladin sektor, o kojem
nije/nisu izviješten(i) vladin(i) budžet(i) (gdje je barem 85% pomoći prijavljeno u
budžetu).
50% pomoći u oblasti tehničke suradnje provodi se putem koordiniranih programa,
usklađenih sa državnim razvojnim strategijama.
Svi donatori koriste PFM sisteme
partnerskih zemalja;
Za zemlje partnere sa rezultatom 5 i
i
više na PFM/CPIA ljestvici djelovanja (vidi smanjenje razlike za dvije trećine - za
Indikator 2a).
dvije trećine umanjen % pomoći javnom
sektoru u kojem se ne koriste PFM sistemi
partnerskih zemalja.
90% donatora koristi PFM sisteme
partnerskih zemalja;
Za partnerske zemlje koje imaju rezultat i
između 3.5 i 4.5 na PFM/CPIA ljestvici smanjenje razlike za jednu trećinu - za
jednu trećinu umanjen % pomoći javnom
djelovanja (vidi Indikator 2a).
sektoru u kojem se ne koriste PFM sistemi
partnerskih zemalja.
Svi donatori koriste sisteme nabavke
zemalja partnera;
Za partnerske zemlje sa rezultatom 'A'
i
na ljestvici djelovanja u oblasti nabavke
smanjenje razlike za dvije trećine - za
dvije trećine umanjen % pomoći javnom
(vidi Indikator 2b).
sektoru u kojem se ne koriste sistemi
nabavke partnerskih zemalja.
90% donatora koristi sisteme nabavke
partnerskih zemalja;
Za partnerske zemlje sa rezultatom 'B'
i
na ljestvici djelovanja u oblasti nabavke
smanjenje razlike za jednu trećinu - za
(vidi Indikator 2b).
jednu trećinu umanjen % pomoći javnom
sektoru u kojem se ne koriste sistemi
nabavke partnerskih zemalja.
Smanjenje za dvije trećine količine paralelnih jedinica za provedbu projekta (PIU)
Prepoloviti razliku - prepoloviti omjer pomoći koja nije izdvojena u fiskalnoj godini za
koju je bila predviđena.
Neprekidni napredak kroz vrijeme.
66% priliva pomoći osigurava se u okviru pristupa zasnovanih na programima.
40% donatorskih misija na terenu su zajedničke.
66% državne analize je rezultat suradnje.
Smanjenje razlike za jednu trećinu - za jednu trećinu umanjen postotak zemalja bez
utvrđenih okvira za transparentnu i mjerljivu procjenu djelovanja.
Sve partnerske zemlje raspolažu programima za međusobnu procjenu.

Napomena: Ciljeve može uvjetovati samo jedan donator u pogledu: (a) metodologije za procjenu kvaliteta sistema
nabavke, organizirane na lokalnom nivou, i (b) kvaliteta programa reforme javnog financijskog poslovanja.
5
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Додатак А:

Методолошке напомене о индикаторима напретка
Индикатори напретка пружају оквир унутар којег се остварује одговорност установљена
Паришком декларацијом о дјелотворној помоћи. Овакав оквир селективно се изводи из
Обавеза о партнерству, описаних у дијелу II ове Декларације.
Сврха — Индикатори напретка пружају оквир унутар којег се остварује одговорност
установљена Паришком декларацијом о дјелотворној помоћи. Они углавном мјере
колективно понашање на државном нивоу.
Државни спрам глобалног нивоа — Индикатори се мјере на државном нивоу у уској
сурадњи између партнерских земаља и донатора. Вриједности индикатора на државном могу
се статистички прикупити на регионалном или глобалном нивоу. Прикупљање на глобалном
нивоу обавља се како за дискусију на државном нивоу споменуту у наставку, с циљем
статистичке успоредбе, тако и шире, за све партнерске земље за које постоје релевантни
подаци.
Дјеловање донатора / партнерских земаља — Индикатори напретка такођер
представљају мјерило по којем појединачне донаторске агенције или партнерске земље
могу мјерити властито дјеловање на државном, регионалном или глобалном нивоу. При
мјерењу дјеловања појединачних донатора, индикатори се требају примјењивати
флексибилно, имајући у виду да донатори имају различите институционалне мандате.
Циљеви — Циљеви се постављају на глобалном нивоу. Напредак у погледу тих циљева треба
мјерити прикупљањем података измјерених на државном нивоу. Поред глобалних циљева,
партнерске земље и донатори у одређеној земљи могу се договорити о циљевима на
државном нивоу.
Хоризонтална основа — Хоризонтална основа за 2005. годину бит ће утврђена на скупу
самоизабраних земаља. Од партнерства донатора и земаља, којим предсједава ДАЦ
(Радна група за дјелотворност помоћи), тражи се да организирају тај скуп.
Дефиниције и критерији — Од партнерства донатора и земаља, којим предсједава ДАЦ (Радна
група за дјелотворност помоћи), тражи се да пружи оријентацију у погледу дефиниција, опсега
примјене, критерија и методологија како би се осигурало прикупљање података у свим
земљама и временским периодима.
Напомена у вези са Индикатором 9 — Програми засновани на приступу дефинирани су у
дијелу 2 брошуре „Усклађивање донаторских пракси у циљу постизања дјелотворне додјеле
помоћи“ (ОЕЦД, 2005), у табели 3.1, као начин укључивања у развојну сурадњу засновану
на принципима координиране подршке развојним програмима осмишљеним на локалном
нивоу, као што су државна развојна стратегија, програм у одређеној области, тематски
програм или програм посебне организације. Приступи засновани на програмима имају
сљедеће заједничке компоненте: (а) управљање је у надлежности земље домаћина или
организације из те земље; (б) јединствен свеобухватни програм и буџетски оквир; (ц)
формални процес координације донатора и усклађивање донаторских процедура за
извјештавање, буџет, финансијско пословање и набавку; (д) настојање да се
користелокални системи за осмишљавање и проведбу програма, финансијско пословање,
праћење и процјену. Због Индикатора 9 дјеловање ће се мјерити засебно, узимајући у обзир
разне начине помоћи који потпомажу приступе засноване на програмима.
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Додатак Б

Листа земаља и организација учесница
Земље учеснице
Албанија
Бангладеш
Боливија
Буркина Фасо
Камерун
Конго Д.Р.
Доминиканска Република
Европска комисија
Француска
Гана
Гвинеја
Индонезија
Јамајка
Кенија
Република Киргистан
Мадагаскар
Мали
Монголија
Непал
Никарагва
Пакистан
Пољска
Руска Федерација
Сенегал
Соломонски Отоци
Шри Ланка
Таџикистан
Тимор-Лесте
Уганда
Вануату
Замбија

Аустралија
Белгија
Ботсвана
Бурунди
Канада
Чешка Република
Египат
Фиџи
Гамбија
Грчка
Хондурас
Ирска
Јапан
Кореја
Лао ПДР
Малави
Мауританија
Мароко
Холандија
Нигер
Папуа Нова Гвинеја
Португал
Руанда
Србија и Црна Гора
Јужноафричка Република
Шведска
Танзанија
Тунис
Уједињено Краљевство
Вијетнам

Аустрија
Бенин
[Бразил]*
Камбоџа
Кина
Данска
Етиопија
Финска
Њемачка
Гватемала
Исланд
Италија
Јордан
Кувајт
Луксембург
Малезија
Мексико
Мозамбик
Нови Зеланд
Норвешка
Филипини
Румунија
Саудијска Арабија
Словачка
Шпанија
Швицарска
Тајланд
Турска
Сједињене Америчке Државе
Јемен

* није потврђено

Организације учеснице
Afrička razvojna banka
Azijska razvojna banka
Konsultativna grupa za pomoć najsiromašnijima (CGAP)
Ekonomska komisija za Afriku (ECA)
Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)
Globalni fond za borbu protiv SIDE, tuberkuloze i malarije
Među-američka razvojna banka
Međunarodni monetarni fond (IMF)
Islamska razvojna banka
Novo partnerstvo za razvoj Afrike (NEPAD)
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD)
OPEC fond za međunarodni razvoj
Razvojna grupa Ujedinjenih naroda (UNDG)

Arapska banka za ekonomski razvoj u Africi
Sekretarijat Komonvelta
Razvojna banka Vijeća Evrope (CEB)
Ubrzana inicijativa Obrazovanje za sve (EFA - FTI)
Europska investiciona banka (EIB)
G24
Međunarodni fond za poljoprivredni razvoj (IFAD)
Međunarodna frankofonska organizacija
Milenijska kampanja
Nordijski razvojni fond
Organizacija istočnokaripskih država (OECS)
Sekretarijat foruma pacifičkog otočja
Svjetska banka

Организације цивилног друштва
Afrička humanitarna akcija
Fondacija Bill i Melinda Gates
Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD)
Comisión Económica (Nikaragva)
EURODAD
Japanski nevladin centar za međunarodnu suradnju (JANIC)
Tanzanijska društvena i ekonomska zaklada (TASOET)

AFRODAD
Kanadsko vijeće za međunarodnu suradnju (CCIC)
Coopération Internationale pour le Développement et la Solidarité
(CIDSE)
ENDA Tiers Monde
Međunarodna unija za očuvanje prirode i prirodnih resursa (IUCN)
Mreža Stvarna pomoć
Mreža pomoći Ujedinjenog Kraljevstva
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