Chương trình Quan hệ đối tác Xã hội Dân sự - Pha II
Năm 2005 là một năm quan trọng đối với chính sách phát triển. Báo cáo Ủy ban Châu Phi, Hội
nghị G8 tại Gleneagles, Hội nghị Thượng đỉnh về Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG) tại
New York, các cuộc thảo luận của WTO tại Hồng Kông, và các sự kiện khác, đã đặt ra một giai
đoạn mới cho việc tổ chức lại một cách căn bản chính sách phát triển, tài trợ và xây dựng
chương trình cho một vài năm tiếp theo. Điểm nổi bật cơ bản là tiếng nói của các quốc gia
đang phát triển đã được quan tâm chú ý hơn, và những tiếng nói đó được đưa ra dựa vào
bằng chứng chắc chắn.
Chương trình Quan hệ Đối tác Xã hội Dân sự kéo 7 năm của ODI do DFID tài trợ đặt ra mục
tiêu theo đuổi điều cơ bản này bằng cách thiết lập một mạng lưới hoạt động thực tiễn rộng
khắp thế giới bao gồm các chuyên gia cố vấn, các viện nghiên cứu chính sách và các tổ chức
tương tự đang làm việc trong lĩnh vực phát triển quốc tế. Đa số các thành viên sẽ nằm trong
các nước đang phát triển, nhưng chương trình cũng sẽ thúc đẩy sự cộng tác song phương và
đa phương giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển. Chương trình sẽ giúp các
thành viên hỗ trợ lẫn nhau thông qua tập huấn, trao đổi các chuyến tham quan học tập, chia sẻ
thông tin, và cộng tác trong các dự án nhằm tạo ra và sử dụng các bằng chứng dựa vào
nghiên cứu để nâng cao chính sách phát triển ở cấp quốc gia, trong vùng và toàn cầu.
Chương trình được xây dựng dựa trên kết quả của 18 tháng làm việc với các viện nghiên cứu
chính sách, các chuyên gia cố vấn và các NGO trên khắp thế giới. Trong đó bao gồm các
nghiên cứu cơ sở, nghiên cứu các trường hợp cụ thể, các dự án thí điểm ở cấp quốc gia, các
dự án nghiên cứu - chính sách quốc tế và hơn 20 các hội thảo tư vấn, hội nghị chuyên đề và
các cuộc gặp gỡ tại châu Phi, Nam Á và Đông Nam Á và châu Mỹ La tinh. Ba bản Thuyết trình
và nghiên cứu các trường hợp cụ thể, 4 của ODI và 12 của bên ngoài, đã hoàn tất và phát
hành trên trang web mô tả việc các tổ chức dân sự (Civil Society Organizations-CSOs) sử
dụng các bằng chứng dựa trên nghiên cứu như thế nào. Một trung tâm dữ liệu của các CSOs
tham gia vào việc sử dụng các bằng chứng dựa trên nghiên cứu đã được xây dựng và công
việc đang tiến triển trên “cơ sở kiến thức của CSO”. 10 dự án hợp tác cấp quốc gia với các đối
tác tại các nước đang phát triển đã rút ra được những bài học hữu ích về việc họ sử dụng các
kết quả nghiên cứu của mình như thế nào và về các hình thức hợp tác mới. Và các bản thuyết
trình về Các Nguyên tắc trong Quan hệ đối tác và Trách nhiệm, và về Xây dựng Năng lực1 đã
được chuẩn bị xong.
Giám đốc và cán bộ chủ chốt của 17 viện nghiên cứu chính sách tại các nước đang phát triển,
các chuyên gia cố vấn và các NGOs ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ La tinh mà chương trình
đã làm việc cùng cho đến nay, đã gặp nhau tại London trong tháng 11/2005 để thảo luận về
pha tiếp theo của chương trình. Họ đã khẳng định giá trị của thông tin, các công cụ và sự hỗ
trợ mà chương trình mang lại tính đến thời điểm này, đã chia sẻ nhiều kiến thức cụ thể của
riêng mình và kinh nghiệm công tác thực tế, và họ đã rất tích cực trong việc tiến hành những
công việc tiếp theo của chương trình2.
Trọng tâm của chương trình trong 2 năm tiếp theo (4/ 2006 – 3/ 2008) sẽ là việc thiết lập một
mạng lưới hoạt động thực tiễn. Các thành viên ban đầu của mạng lưới này sẽ bao gồm các cá
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nhân và các tổ chức đã làm việc với ODI thông qua các chương trình hội thảo tư vấn theo
vùng, các dự án hợp tác quy mô nhỏ và các dự án toàn cầu3. Khi công việc đã tiến triển, và
mạng lưới được định hình thì các tổ chức và cá nhân khác sẽ được mời tham gia, sao cho cuối
cùng mạng lưới này sẽ có đủ các loại thành viên kể cả những người đến đơn giản chỉ vì muốn
sử dụng thông tin và các nguồn trên trang web của mạng lưới. Các thành viên tích cực hơn sẽ
bao gồm các cá nhân và tổ chức muốn công bố các thông tin thích hợp, hoặc kết nối với các
nguồn thông tin thích hợp trên trang web riêng của họ; các tổ chức cung cấp các dịch vụ phù
hợp, thí dụ như xây dựng thể chế, hoặc dịch vụ trao đổi liên lạc; các tổ chức cộng tác trong
những dự án có giới hạn thời gian cụ thể; và các tổ chức với mối quan hệ đối tác rộng hơn
cộng tác trong nhiều dự án qua một thời gian dài hơn.
Các hoạt động chủ yếu để thiết lập mạng lưới hoạt động thực tiễn sẽ bao gồm:
 Các loại hoạt động về xây dựng năng lực bao gồm: tập huấn thực hành (sẽ được nhân
rộng thông qua việc tập huấn giảng viên); trao đổi cán bộ và công tác biệt phái; và hỗ trợ
xây dựng thể chế từ ODI và các tổ chức khác..
 Các dự án cộng tác quy mô nhỏ giữa các thành viên của mạng lưới. Chúng có thể là các
dự án thực hành hoạt động – nghiên cứu nhằm mục đích tạo ra và sử dụng bằng chứng
dựa trên nghiên cứu để gây ảnh hưởng tới một quá trình xây dựng chính sách cụ thể ở cấp
quốc gia, cấp vùng và toàn cầu, hoặc các hoạt động về nghiên và thông tin (xem phần
dưới)
 Thiết lập một trang web của mạng lưới, ở đó sẽ cung cấp: kiến thức về cầu nối giữa
nghiên cứu và chính sách; các thông tin chi tiết về các thành viên đối tác; danh mục về giới
chuyên môn trong lĩnh vực đào tạo và cố vấn; các diễn đàn thảo luận; các lĩnh vực dự án;
và lĩnh vực về đối tác trung gian.
 Các hình thức khác của việc trao đổi thông tin và kiến thức thông qua: các hội nghị, hội
thảo, các cuộc thảo luận chuyên đề, các ấn phẩm và thông tin qua trang web; và liên hệ với
các mạng lưới công tác khác.
 Các hoạt động quản lý và hỗ trợ chung, bao gồm các thủ tục để trở thành thành viên, các
dự án cộng tác, tuyển dụng thành viên mới, gây quỹ và M&E
Các thành viên trong mạng lưới sẽ cùng làm việc về các vấn đề:
 thu thập và tổng hợp các bài học về làm thế nào các CSOs có thể sử dụng bằng chứng
dựa trên nghiên cứu để gây ảnh hưởng đến việc xây dựng các chính sách vì người nghèo,
từ các dự án riêng của các thành viên và từ các nguồn khác, và từ một số lượng hạn chế
các nghiên cứu mới
 xây dựng tài liệu các thông tin hữu ích có tính thực tế, bao gồm: một báo cáo “tiên tiến”
nhất về Xã hội Dân sự, Bằng chứng và Ảnh hưởng tới Chính sách; một loạt các bài thuyết
trình tóm tắt ngắn 4 trang và các tài liệu thông tin cho trang web; và một bộ tài liệu hướng
dẫn “làm như thế nào” và tài liệu tập huấn cho các CSOs.
 xây dựng và thiết lập một số ít các dự án cộng tác quốc tế đề cập đến những vấn đề phát
triển trong vùng và toàn cầu. Các vấn đề đó có thể là:
o xây dựng viện trợ quốc tế
o an toàn thực phẩm ở Nam Phi
o thương mại – tiếp cận thị trường và trợ cấp
o xóa nợ
o thay đổi khí hậu và môi trường
o Chương trình Xóa đói giảm nghèo và Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ
o HIV/AIDS
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ODI sẽ điều phối các hoạt động nay trong 2 năm tới. Sau đó, một khi mạng lưới đã được lập ra
vững chắc, và các thành viên khác đủ khả năng đảm nhận vai trò lãnh đạo, ODI sẽ tham gia
như một thành viên bình đẳng của mạng lưới, chủ yếu tập trung địa điểm hoạt động ở các
nước đang phát triển và các mối liên hệ tốt trong các quá trình về chính sách phát triển của các
nước này, để giúp các CSOs ở các nước đang phát triển tham gia nhiều hơn vào các vấn đề
về chính sách phát triển toàn cầu. Trong khi nguồn tài trợ của DFID sẽ hỗ trợ các hoạt động
chủ yếu trong từng mục tiêu này, thì các nguồn từ các nhà tài trợ khác sẽ được tìm kiếm để bổ
sung các hoạt động khác. Chương trình này sẽ do ODI quản lý, được hướng dẫn bởi một
nhóm nhỏ các cố vấn bên ngoài bao gồm Giám đốc các cơ quan cố vấn tại 3 nước đang phát
triển và các chuyên gia quốc tế.

Để biết thêm thông tin,
cspp@odi.org.uk

vào trang http://www.odi.org.uk/cspp hoặc gửi e-mail đến
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