
 تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية وتنشيطها من أجل التنمية المستدامة: ٧١الهدف 

احترام الهامش السياساتي والقيادة لكل بلد لوضع وتنفيذ سياسات للقضاء على الفقر وتحقيق  :٧١-٧١ غايةال
 التنمية المستدامة

 اونمدى استخدام أطر النتائج وأدوات التخطيط المملوكة للبلدان من جانب مقدمي التع :٧-٧١-٧١المؤشر 
 اإلنمائي

 
 المعلومات المؤسسية

  

 :/ المنظماتمنظمةال

  

 (OECD) في الميدان االقتصادي والتنميةمنظمة التعاون 

  

 (UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )

  
 المفاهيم والتعاريف

  

 ريف:التع

  

 النامية دانين ألطر نتائج البلالمعنيجميع الشركاء اإلنمائيين  استخدام وكيفية مدىيسعى هذا المؤشر إلى قياس 

 من جانب كافة الشركاء االنمائيين المعنيين من أجل تخطيط جهود التعاون اإلنمائي وتقييم أدائهم.

  

تهم باالعتماد تدخال ( بتصميمالشركاء االنمائيين تعاون اإلنمائي )أييقيّم المؤشر الدرجة التي يقوم بها مقدمو ال

أولويات  كسعلى مؤشرات األهداف والنتائج المستمدة من أطر النتائج التي تقودها الحكومات النامية والتي تع

   .نمائيةوأهداف البلد اال

  

 األساس المنطقي:

  

يوفر قياس مواءمة دعم مقدمي الخدمات مع األولويات القطرية من حيث تصميم التدخل ونوع آليات اإلبالغ 

 ما يتعلق بدرجة "احترام الحيز والقيادة السياسيين لكل بلد لوضع وتنفيذ سياسات عن النتائج تقييماً ذا صلة في

   ".التنمية المستدامة تحقيق و، مملوكة للدولة للقضاء على الفقر

  

م مدى (، يقيس التقييسلوك ، بالنسبة للتدخالت المعتمدة في السنة المرجعية )أي أحدثعلى وجه الخصوص

ولويات وشروط خارجية إلى البلدان المتلقية التي ال تنعكس ألدان األخرى والمنظمات الدولية البلدعم  تحديد

 األولويات القطرية القائمة أو أدوات التخطيط.آليات وضع في 

  



ري ط، تقدم تقديراً على المستوى القذا المؤشر "مرآة ثنائية االتجاه"ه ضمنمات التي يتم جمعها توفر المعلو

، وتقديراً مجمعاً على مستوى مزود الخدمة على درجة التزام الطرف اإلنمائي لحيز السياسة الحالي لبلد ما

   المتلقية حيث تعمل.في البلدان آليات وضع األولويات مع أطر النتائج القائمة 

  

 المفاهيم:

  

( مقاربة الدولة للنتائج ونظم الرصد والتقييم المرتبطة بها والتي تركز CRFsتحدد أطر النتائج القطرية )

، تتضمن أطر النتائج هذه أهدافًا باستخدام الحد األدنى من التعريف على األداء وتحقيق نتائج التطوير.

كما وضعوا أهدافًا لقياس التقدم في  ثل المخرجات والنتائج و / أو التأثير(.ومؤشرات نتائج متفق عليها )م

ج التي ، كثيراً ما يتم تحديد أطر النتائمن الناحية العملية تحقيق األهداف المحددة في وثائق التخطيط الحكومية.

ة( لتنمية الوطني، واستراتيجيات اطري )مثل خطط الرؤية طويلة األجلتقودها الحكومات على المستوى الق

وضع أهداف  ، حيث يتماع )مثل االستراتيجيات القطاعية(ويتم تفعيلها بمزيد من التفصيل على مستوى القط

 ومؤشرات محددة إلطار زمني معين.

  

ويتيح تعريف إطار النتائج الذي يقوده البلد والمستخدم لهذا المؤشر إمكانية استخدام آليات مكافئة لألولويات 

 وى القطري حيث ال تحدد جميع البلدان أولوياتها من خالل أطر النتائج القطرية المتسقة والمتكاملة.على المست

  

: خطط CRF أطر النتائج القطرية يشمل التعريف الواسع ألدوات التخطيط القائمة على حقوق الملكية مثل

يجيات ستراتا متعددة حكومية مشتركة- والخطط المانحة ؛استراتيجيات التنمية الوطنية الرؤية طويلة األجل.

ات أداء دعم ، وكذلك األطر األخرى )مثل مصفوفأدوات التخطيط دون الوطنية ؛وسياسات وخطط الحكومة

ي يتم إنتاجها ت الت، ال تعتبر وثائق التخطيط وتحديد األولويافي المقابل ، والنهج القطاعية الشاملة(.الميزانية

 .من أطر النتائج القطرية، لقطرية التي يعدها مقدمو الخدماتيجيات ا، مثل االستراتخارج الحكومة

  

 التعليقات والقيود:

  

ً  08يغطي جمع البيانات حالياً حوالي  يتم إنشاء التقديرات الخاصة بالبلدان  .5802-5802 للفترة بلداً ناميا

   )الصيغة الثانية(.المتقدمة آخذين في اعتبارها دورها كمقدمين للتعاون في مجال التنمية 

  

ل ، بما في ذلك الجوانب اإلضافية مثبيانات خارج نطاق المؤشر المقترحبجمع ال المستمررصد تقوم عملية ال

ستراتيجية ايمكن تحسين تفاصيل  مشاركة الحكومة المقدمة في تخطيط عمليات تقييم المشروعات / البرامج.

 5802ضوء الموجة األولى من البيانات المجمعة لعام جمع البيانات ومنهجية المؤشر بشكل إضافي في 

   (.5802)والتي سيتم اإلبالغ عنها في منتصف عام 

  
 المنهجية

  

 ساب:تحطريقة اال

  



طيط األخرى التي تقودها لتوفير مقياس شامل حول مدى استخدام أطر النتائج المملوكة للدولة وأدوات التخ

تحدد بها األهداف ومؤشرات النتائج وأطر الرصد المرتبطة بالتدخالت ، يحسب المؤشر الدرجة التي الحكومات

بما في ذلك المصادر الوطنية وأدوات التخطيط القطاعي ودون -ة الجديدة من المصادر الحكومية اإلنمائي

 الوطني:

  

 لمرجعية:ا لكل تدخالت تنموية ذات حجم كبير )مليون دوالر أمريكي أو أكثر( تمت الموافقة عليها خالل السنة

  

 ما إذا كانت األهداف مستمدة من أطر وخطط واستراتيجيات النتائج التي تقودها الحكومات 0س 

  

( المؤشرات المستمدة من أطر وخطط واستراتيجيات النتائج التي تقودها مخرجاتحصيلة النتائج ) 5س

 الحكومات

  

البيانات التي توفرها أنظمة الرصد القائمة ( المؤشرات التي تعتمد على مصادر مخرجاتحصيلة نتائج ) 3س

 تقدم المشروعل النسبة المئوية في البلد أو الخدمات اإلحصائية الوطنية لتتبع

  

الصيغ متاحة على:  ستوفر المتوسطات المجمعة لكل بلد نام تقييماً لساحة وقيادة السياسات المتاحة في البالد.

http://unstats.un.org/sdgs/files/metadata-compilation/Metadata-Goal-17.pdf 

  

ح لمتال ايولتما ثحين مزود لفعلية للمت اماهلمسال اخالن لنتائج مد ايدلی تحإمية رالت البياناظ أن االح

 (.SDG / UNللجمعية )دة لمتحم اإلحصائية لألماللجنة ب اجانن مت لبإذا ط رة،فومت

  

ير المتوسطات المجمعة لكل مزود للتعاون اإلنمائي إلى النسبة المئوية للمواءمة مع آليات تحديد وسوف تش

-http://unstats.un.org/sdgs/files/metadataالصيغ متاحة على:  األولويات التي تقودها البلدان.

compilation/Metadata-Goal-17.pdf 

  

األبعاد الثالثة للمواءمة مع أولويات البلد ق حساب متوسط يتم الحصول على إجمالي عالمي للمؤشر عن طري

الصيغ متاحة على:  وأهدافه عبر جميع التدخالت الجديدة للسنة المشمولة بالتقرير.

http://unstats.un.org/sdgs/files/metadata-compilation/Metadata-Goal-17.pdf 

  

ب حجم المشروع / التدخل من أجل إعطاء نفس المستوى حس أخذ الوزنتم اتخاذ القرار بعدم  ،عند التجميع

قابل طة الحجم ممن األهمية لمدى استخدام أطر النتائج المملوكة للدولة وأدوات التخطيط في المشاريع المتوس

، حيث يحاول المؤشر التقاط السلوك العام لمقدمي الخدمات في تصميم تدخالت جديدة في المشاريع الكبيرة

يمثل مشاريع البنية التحتية وتدخالت أقل تمثيالً تركز  شأن الترجيح حسب حجم المشروع أن ومن بلد معين.

 ، تتوفر بيانات حول حجم المشروع.ومع ذلك على التأثير على السياسات والترتيبات المؤسسية.

  

 تفصيل:ال

  



إجراء تصنيف على المستوى القطري،  ، سيكون من الممكنالنهج التصاعدي في توليد المؤشر وبالنظر إلى

 ، وعلى مستوى مشروع التنمية.وعلى مستوى مقدم الخدمة، وعلى مستوى القطاع

  

اميع ، يمكن استخدام المججمع البيانات على المستوى القطري، في نهج من أسفل إلى أعلىوبينما تتم عملية 

ق والمتعلقة بتعزيز الملكية القطرية وتحسين توافالعالمية واإلقليمية لرصد االلتزامات المتفق عليها دوليا 

     الشريك مع أهداف التنمية المحددة وطنيا.

  

 :ناقصةالقيم ال ةجلاعم

  
                بلدعلى مستوى ال 

  

، تجري عملية للتحقق من الصحة تشمل ممثلي حكومات البلدان ومع ذلك .ناقصةللقيم ال ةجلاعمال يوجد 

ناء عملية أث ناقصةيتم تمييز القيم ال وكذلك مكاتب المقر لمقدمي التعاون اإلنمائي. والمكاتب القطرية

 محاوالت لملء هذه الفجوات.تُجرى الالتحقق من الصحة هذه، و

  
                على المستويين اإلقليمي والعالمي 

  

عملية التحقق  أثناء البيانات المقدمةوتُبذل محاوالت لتقليل الفجوات في  .ناد للقيم الناقصةال يوجد أي إس

 ، بما في ذلك التثليث مع مكاتب المقر لمقدمي التعاون اإلنمائي.من البيانات

  

 المجاميع اإلقليمية:

  

غ بسيط عبر جميع المشاريع المبلمتوسط معّدل  احتسابالعالمية واإلقليمية من خالل  يتم إنشاء التقديرات

بيرة والك المرجح إلعطاء نفس القدر من االهتمام للمشاريع الصغيرةاستخدام المتوسط وقد تقرر عدم  عنها.

 (.بالمزيد من التبويب المتقّدم انات للسماحفي البي اريع ونوعهاالمش كمية ه يتم تسجيل)على الرغم من أن

  

 :فاوتمصادر الت

  

 ة.يتم تجميع األرقام الوطنية بشكل مباشر للتوصل إلى أرقام عالمي

  
 مصادر البيانات

  

 وصف:ال

  

بلدا  08تدعم منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي حاليا حوالي 

الجودة  وضمان، وتؤدي هذه المنظمات قيادة البيانات نات ذات الصلة على أساس كل سنتينناميا في جمع البيا

األطراف مع مشاركة قوية من  ،قق منهاجمع البيانات والتح. وتقود الحكومة عملية على الصعيد العالمي

 ، ومنظماتا في ذلك مقدمي التعاون اإلنمائي، وممثلي البرلمانات، والحكومات المحلية، بمخرىاأل الفاعلة



متزايد  مؤسسي ، تقوم البلدان بإضفاء طابعباإلضافة إلى ذلك ، والنقابات.مدني، والقطاع الخاصالمجتمع ال

على عملية جمع البيانات داخل نظمها الوطنية إلدارة المعونات وقد تتمكن من اإلبالغ عن المؤشر على أساس 

    سنوي.

  

 جمع:العملية 

  

 :على النحو التاليعملية جمع البيانات تتّم 

  

 كمنسق وطني. ممثل عن حكومة البلد المشار إليه( يتم أوال تحديد 0)

  

وتقدم البيانات إلى فريق الرصد التابع  المنسق الوطني بجمع مدخالت من مقدمي التعاون اإلنمائي.يقوم ( 5)

، وتخضع بعد ذلك لجولة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

 مصادق عليها مع مكاتب المقر لمقدمي التعاون اإلنمائي.

  

 ء أي تعديالت على البيانات بعد خضوعها لعملية التحقق من الصحة.( ال يتم إجرا3)

  
 توافر البيانات

  

. وسيتم جمع 5802بلداً نامياً حالياً بقيادة عملية جمع البيانات لتحديد قيمة خط األساس لعام  08ويقوم حوالي 

   قياسات جديدة للمؤشر كل سنتين.

  

اً على األقل مورداً رسمي 52بلداً ولـ  08لتلك البلدان النامية البالغ عددها ستحدد البيانات المجّمعة خطاً أساسياً 

بلداً األعضاء في لجنة المساعدة اإلنمائية  52بما في ذلك البلدان المتقدمة البالغ عددها -للتعاون اإلنمائي 

ددة األطراف ة المتعرئيسن والتنمية في الميدان االقتصادي، فضالً عن المنظمات الست الالتابعة لمنظمة التعاو

صرف وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وم ،تمويل التنمية )أي البنك الدولي، وصندوق النقد الدوليفيما يتعلق ب

 ، ومصرف التنمية للبلدان األمريكية.التنمية األفريقي، وبنك التنمية اآلسيوي

  
 الجدول الزمني

  

 جمع البيانات:

  

ستعقد دورة  أغسطس. آب/ وسيتم االنتهاء منها في أوائل 5802-5802 رصددورة ال اليًا تجميع بياناتيتم ح

   .5800/5802المخطط لها في رصد التالية ال

 

 إصدار البيانات:

  

، ستعقد دورة بعد ذلك أكتوبر.تشرين األول/في أوائل شهر  5802-5802سيتم توفير بيانات دورة الرصد 

 مراقبة نصف سنوية.



  
 المزّودة بالبياناتالجهات 

 سم:اال

  

وم ويق مسؤولون عن جمع البيانات.هم الممثلو الحكومات القطرية )عادة من وزارة التخطيط أو وزارة المالية( 

 هؤالء الممثلون بتوحيد المدخالت من مقدمي التعاون اإلنمائي.

  

 وصف:ال

  

وم ويق مسؤولون عن جمع البيانات.هم الممثلو الحكومات القطرية )عادة من وزارة التخطيط أو وزارة المالية( 

 هؤالء الممثلون بتوحيد المدخالت من مقدمي التعاون اإلنمائي.

  
 الجهات المجّمعة للبيانات

  

نمائي إلامج األمم المتحدة اويتولى فريق الرصد في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي وبرن

 البيانات على المستوى العالمي. وليفمسؤولية تجميع وت

  

  
 المراجع

  

 دليل الموارد الموّحدة:

  

http://effectivecooperation.org/ 
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