
 تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية وتنشيطها من أجل التنمية المستدامة: ٧١الهدف 
تعزيز الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتكميلها بشراكات بين أصحاب  :٧١-٧١ غايةال

المصلحة المتعددين لجمع المعارف والخبرات والتكنولوجيا والموارد المالية وتقاسمها، وذلك بهدف دعم تحقيق 
 مة في جميع البلدان، وال سيما البلدان الناميةأهداف التنمية المستدا

عدد البلدان التي أبلغت عن إحراز تقدم في ما يتعلق بأطر رصد فعالية التنمية ألصحاب  :٧-٧١-٧١المؤشر 
 المصلحة المتعددين التي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة

  
 المعلومات المؤسسية

  

 :/ المنظماتمنظمةال

  

 (OECD) االقتصادي والتنمية في الميدان منظمة التعاون

 (UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )

  
 المفاهيم والتعاريف

  

 ريف:التع

  

صلحة صحاب المفعالية التنمية أليتتبع المؤشر عدد البلدان التي تبلغ عن التقدم المحرز في أطر رصد 

  .ةتحقيق أهداف التنمية المستدام تدعم التيوالفعالة اإلنمائية  االلتزامات تنفيذ المتعددين التي تتعقب

  

 األساس المنطقي:

  

شراكات أصحاب المصالح المتعددة التي يمكن  تعبئة وتعزيز تحقيق األهداف اإلنمائية المستدامةيتطلّب أمر 

على  الالزمة للتنمية المستدامة ماليةلموارد االمعرفة وخبرة وتكنولوجيا و من كل ما هو متاح وتستخدم أن تحقق

 دامة.الشراكة العالمية من أجل التنمية المست قوة العالقة بين جميع الشركاء المعنيين نوعيةل. كما تحّدد فعا نحو

  

 من خالل، والشراكات متعددة أصحاب المصلحة تعزيزل المبذولة من أجل الدو لجهود مقياًسا المؤشر يوفر

توسيع رقعة الشراكة العالمية من اجل تحقيق التنمية المستدامة، ومن خالل النظر إلى التقّدم المحرز في 

حقيق من أجل ت بشكل جيّد في التنمية والشركاء حكومات البلدانى عمل مدمجموعة من المؤشرات التي تتتبّع 

 المستدامة. التنمية

  

عالمية ألهداف التنمية ، والطبيعة اللتنمية المستدامةعالمية من أجل اروح الشراكة ال المؤشر يعكس

شراكات متعددة األطراف شاملة  إنشاء في والنامية البلدان المتقدمة من كل ويرصد مساهمة وسلوك ،المستدامة

  .0202وأكثر فعالية لدعم وتنفيذ استدامة خطة عام 

 المفاهيم:

  



قب التعاون تعت يتة ألصحاب المصلحة المتعددين" الاإلنمائي، "أطر رصد الفعالية لتعريف األدنىإن استخدام ا

تقيس مؤشراتها قوة العالقة  ؛على أساس طوعي هااإلنمائي الفعال هي أطر رصد: تم االتفاق على مؤشرات

يث تشمل وح ؛البيانات ومراجعتهاحيث تقود البلدان نفسها عملية جمع  ؛الجهات الفاعلة في مجال التنمية بين

اع العام ، القطالمصلحة المتعددين الذين يمثلون، على األقل في جمع البيانات واستعراضها أصحابالمشاركة 

 والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

  

لمنخرطة في الشراكات ومسؤوليات جميع األطراف اأدوار  االعتبار الحاجة إلى التقاط في يأخذ المؤشر

، بلدانالتي تقودها ال فعالية التنمية أطر خالل النظر في وهي تفعل ذلك من من أجل التنمية.المتعددة األطراف 

 شركاء التنمية المعنيين. ولكنها تشمل مشاركة جميع

  

هو مثال على أطر رصد فعالية  الشراكة العالمي( )إطار العالمية من أجل التعاون اإلنمائي الفعال الشراكة

 (DCF)منتدى التعاون التنموي مسح المساءلة المتبادلة بين ، مثلىهناك جهود تكميلية أخر التنمية القائمة.
التي تتالءم  ةأطر الرصد الناشئة والمستقبلي ويمكن أيضا النظر في .التابع للمجلس االقتصادي واالجتماعي

لعامة مانة اة األما بين بلدان الجنوب بواسط ، مثل الجهود األخيرة لتعقب التعاون فيمع التعريف السابق

 اإليبيرية األميركية.

  

 التعليقات والقيود:

  

   فوائد عملية:تصميم المؤشر ل

  

 )أ( يسمح المؤشر بتحديث أطر الرصد ذات الصلة بما يتماشى مع االلتزامات المتطورة والسياق الخاص بكل

 ؛بلد دون التأثير على روح المؤشر

  

لتي اتنوع الجهود التكميلية يقّر ب –إطاراً عالمياً ذات أصحاب مصلحة متعددين مؤشر هذا ال)ب( ال يفترض 

 دعم التعاون اإلنمائي الفعال؛ت

  

كمتلق،  أم ،نمائيلتعاون االلفي اإلبالغ كمزود  برغت تل المشاركة باختيار ما إذا كان)ج( يسمح المؤشر للدو

 هما.يكل مأ

  

 الذي تحرزه دمتقيتم التقاط ال الشراكة العالمية. رصد إطارب المرتبطةجمع البيانات  البلدان النامية عملية قودت

لبلدان في تلك ا الذي تمارسه البلدان المتقدمة في تنفيذ التزامات فعالية التنمية من خالل سلوك الشراكة

تعاون الحالي هي المتلقي للفي الوقت  التي، تختار البلدان ذات الدخل المتوسط واعتمادا على كل حالة النامية.

ن ويمك متلقية و / أو مقدمة للتعاون اإلنمائي.بلدان اإلبالغ عن دورها كوالمزّود في الوقت عينه  االنمائي

إدراج بلدان نامية و / أو متقدمة أخرى من خالل مشاركتها في المستقبل في جمع البيانات في منظمة التعاون 

، أو على الرغم من إبالغها إلى أطر ت برنامج األمم المتحدة اإلنمائيوجمعياوالتنمية في الميدان االقتصادي 

 الرصد التكميلية على أساس منتظم.

  
 المنهجية



  

 ساب:تحطريقة اال

  

تبلغ  المؤشر على أنه الرقم اإلجمالي العالمي للبلدان التي هذا يتم عرض ،71-71 غايةلتعكس الطابع العالمي لل

صلحة الم ذات أصحابفاعلية التنمية  طر(باإلبالغ عن إطار )أو أبالنسبة ألي دولة تقوم  .م الُمحرزعن التقد

ً  البلدالمتعددين، يُعتبَر  اإلطار  منضالسنة المرجعية، عدد المؤشرات ، في عندما يكون عن التقدم المحرز مبِلغا

ً اتجاه تظهر )األطر( التي ً إيجابيّ  ا  اه سلبي.اتج تظهر أكبر من عدد المؤشرات التي ا

  

وتقدير اإلبالغ في أطر رصد فعالية التنمية ألصحاب المصلحة  نمائيللتعاون اال التمويل الدول التي تقدم

 : التالية العناصر المتعددين مقابل

  
النسبة المئوية للتدخالت اإلنمائية الجديدة  مواءمة األولويات التنموية المحددة قطرياً: .7

 .أطر النتائج التي تقودها البلدان المحددة لألولويات القطرية المحددة في األهداف معتتوافق  التي

الت اإلنمائية في التدخ النسبة المئوية لمؤشرات النتائج استخدام أطر النتائج التي تقودها البلدان: .0
 .المستمدة من أطر النتائج القطرية الجديدة

ت في التدخال نسبة المئوية لمؤشرات النتائجال استخدام النظم الوطنية للرصد واإلحصاء: .0
 .رصدوأنظمة ال اناتوالبي الحكومية اإلحصاءات رصدها باستخدام اإلنمائية الجديدة التي يتم

ي ئالنسبة المئوية للتدخالت الجديدة التي تخطط للتقييم النها استخدام أنظمة التقييم الوطنية: .4
 .القطرية إشراك الحكومة بعض مع

- توافر المعلومات بشأن التعاون االنمائي اإلنمائي: التعاون في الشفافية .5
 الدولية. اإلبالغ لمعايير وفقا

إنفاقه في  الذي تم نمائينسبة تمويل التعاون اال :السنوي بالتعاون االنمائي التنبؤ على القدرة .1
 .دت من قبل مزودي التعاون التنمويغضون السنة المالية التي حد

ئي تتاح حصة خطط التعاون اإلنما بالتنمية التعاونية:على المدى المتوسط القدرة على التنبؤ  .1
 .التخطيط ألغراض للبلدان المتلقية)للسنوات الثالث المقبلة( 

تعاون نسبة تمويل ال البرلمانات الوطنية: هي تشرف عليذعلى الميزانيات ال نمائيالتعاون اال .8
 .الشريكة وتخضع للتدقيق البرلمانينية للبلدان اإلنمائي المسجل في الميزانيات السنوية الوط

 قا للوائح وف ملِّ سُ  الذي نسبة التعاون اإلنمائي من خالل النظم القطرية: الذي سّلم التعاون اإلنمائي
 الميزانيات والتقارير المالية والتدقيق( والمشتريات. )أي والنظم الوطنية لإلدارة المالية العامة

 1غير المشروط نسبة التعاون التنموي :المشروطة غير المعونة  

 واإلبالغ في أطر رصد فعالية التنمية ألصحاب المصلحة البلدان التي تتلقى تمويال للتعاون اإلنمائي تُقيَّم
 المتعددين على أساس العناصر التالية:

 . وجود أطر النتائج التي تقودها البلدان وضع األولويات الوطنية: القيادة في .7

للتقييم المدني لمدى عمل منظمات المجتمع المدني ضمن بيئة تقّلص من خلق بيئة مواتية ل .0
 قدرتها على المساهمة في التنمية 

                                                           
 األعضاء في لجنة المساعدة اإلنمائية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديتتوفر التقديرات في الوقت الحالي للبلدان  1 



تقييم للنوعية الحالية للحوار في القطاعين العام  والخاص:بين القطاعين العام قيّم خلق حوار  .0
 والخاص لتشجيع انخراط القطاع الخاص ومساهمته في مجال التنمية 

تسجيل التعاون اإلنمائي بشأن الميزانية المتوقّعة من قبل البرلمانات الوطنية: نسبة تمويل  .4
 موضوع التدقيق البرلماني التعاون اإلنمائي المسّجل في الميزانية الوطنية السنوية التي تكون

 لقُطري.على المستوى ا الشاملةالشفافة و التقييم المتبادل مراجعات تعزيز المساءلة المتبادلة: .5

ات لتتبع المخصص وجود أنظمة حكومية شفافة تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة: .1
 العامة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

 .الدولة وإدارة المالية العامة يةميزان جودة لية:تعزيز المؤسسات المح .1

تلقي تمويالت التعاون اإلنمائي الختيار ما إذا كانت ترغب في اإلبالغ توالدعوة موجهة إلى البلدان التي تقدم و

 ، أو ضد مجموعتي االلتزامات.ضد االلتزامات الخاصة بالمتلقين ، أواللتزامات الخاصة بمقدمي الخدماتعن ا

  

عدم عند  .0272يعود تاريخه إلى عام  خط األساس لحساب التقدم هو أحدث قياس متاح لكل بلد محدد،يعد 

 الحاصل فياألساس لقياس التقدم  الصورةر أول قياس متاح للمؤش يشّكل حينها وجود أي أساس لبلد ما،

 .المستقبل

  

حقيق نطقيا ت)أي أنه من المستحيل م يبلغ عنهاع األهداف عن المؤشرات التي د ويديم جميلتقي البليعندما 

 .اً"تقدم أحرز"حينها أنه عتبر يُ ف مزيد من التقدم(

  

 تفصيل:ال

  

يتم إنشاء المؤشر المقدم كمجموع عالمي من خالل نهج من أسفل إلى أعلى يتم من خالله جمع البيانات على 

المستوى القطري ويمكن بالتالي تقسيمها مرة أخرى على مستوى البلدان )بالنسبة لمقدمي ومتلقي التعاون 

 شكل أكبرب البياناتن أيضاً تصنيف . يمكوالحوار المتبادلاإلنمائي على حد سواء( من أجل التحليل الوطني 

وفقا لمؤشرات فردية )أي أبعاد محددة للتعاون اإلنمائي الفعال( التي تم تضمينها ضمن أطر أصحاب المصلحة 

 المتعددين.

  

وتستخدم  نيف البيانات على المستوى اإلقليمي.صالحوار بشأن السياسات اإلقليمية، يمكن تقسيم وت ولتعزيز

ن أجل مالية بالفعل أدلة للمراقبة اإلقليمية والتعلم ومناقشات السياسة )مثل الشراكة الجديدة بعض المنصات الح

وأمانة  ،ط الهادئ في آسيا والمحيط الهادئ، ومرفق فعالية التنمية في آسيا والمحيتنمية أفريقيا في أفريقيا

   م المتحدة(.، واللجان االقتصادية اإلقليمية التابعة لألممنتدى جزر المحيط الهادئ

  

 :لناقصةالقيم ا ةجلاعم

  
                بلدعلى مستوى ال 

  

ومع ذلك، يتم تمييز المعلومات الناقصة خالل عمليات التحقق من صحة  .ناقصةال يوجد عالج للقيم ال

 ملء هذه الفجوات. المصلحة أصحاب ويطلب البيانات

  



طرية لقعلى المساعدات القابلة للبرمجة ا تقدير التغطية هذايعتمد  نة.لعيّ امدى تمثيل  احتساب تقديريتم 

 (.OECDالتابع لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) اإلبالغ عن الدائنينمن نظام 

  
                على المستويين اإلقليمي والعالمي 

  

قق عمليات التح الناقصة أثناء، يتم إبراز المعلومات ومع ذلك .ناقصةللقيم ال اسناد ال يتم إجراء أي

 ويطلب من أصحاب المصلحة ملء هذه الفجوات. البيانات من

  

طرية لقعلى المساعدات القابلة للبرمجة ا تقدير التغطية هذايعتمد  نة.لعيّ امدى تمثيل  احتساب تقديريتم 

 (.OECDالتابع لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) اإلبالغ عن الدائنينمن نظام 

  

  

 المجاميع اإلقليمية:

  

 .شركاء التنمية والحكومات القطرية بين حيث ينظر المؤشر إلى الواجهة التقديرات اإلقليمية ال يتم تقديم

  

ية التنمية أطر فعالفي  تقدما أحرزوا البلدان في العالم الذين عددلكمجموع بسيط  التقديرات العالميةوتحسب 

 .ذات أصحاب المصلحة المتعددين

  

 :فاوتمصادر الت

  

 يتم تجميع األرقام الوطنية بشكل مباشر لوضع تقديرات عالمية.

  
 مصادر البيانات

  

 وصف:ال

  

تقوم حكومات الدول بقيادة وتنسيق جمع البيانات والتحقق من  .البلديقودها طوعية  عملية ورصد هال

الجهات الحكومية ذات الصلة )مثل وزارة ، يتم اإلبالغ عن البيانات من قبل على المستوى القطري صحتها.

وتدعم منظمة  المالية / إدارة الميزانية لمعلومات الميزانية الوطنية( وشركاء التنمية وأصحاب المصلحة.

التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي البلدان النامية في جمع البيانات ذات 

الشراكة العالمية، وتؤدي هذه المنظمات قيادة البيانات وضمان الجودة  إطار رصد خالل الصلة كل سنتين من

، تقوم الدول بشكل متزايد بإضفاء الطابع المؤسسي على عملية جمع باإلضافة إلى ذلك على المستوى العالمي.

قوم باإلبالغ على أساس وت ،ارة المالية العامةالبيانات داخل نظمها الوطنية إلدارة المعونات، وأنظمة اإلد

    سنوي.

  

 قصائية، بإجراء دراسة استالجتماعية التابعة لألمم المتحدة، بصورة تكميليةوتقوم إدارة الشؤون االقتصادية وا

لمساءلة ، لتحديد التقدم الوطني في اع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بالتعاون ممنتظمة لمنتدى التعاون اإلنمائي



تراحات عملية وتقديم اق العالمي رصدييم نتائج المسح في دراسات شاملة، وإبالغ اليتم تق متبادلة.والشفافية ال

ويمكن  الشراكة العالمية. إطار مراقبة من 1التآزر مع قياس المؤشر  ويجري استخدام لتحسين نتائج التنمية.

ة( في المستقبل لتقديم صورة إدراج مصادر أخرى مكملة للبيانات )أي أطر إضافية متعددة أصحاب المصلح

   أوسع للتقدم الذي أحرزته البلدان نحو تحقيق الفعالية اإلنمائية لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

  

 جمع:العملية 

  

كومة ، يتم تعيين منسق وطني من الحاصة بعملية رصد الشراكة العالمية( بالنسبة لعملية جمع البيانات الخ7)

 أو وزارة التخطيط. أو وزارة المالية ما يأتي من وزارة الشؤون الخارجية عادةً  القطرية.

  

( يتشاور المنسق الوطني بدوره مع أصحاب المصلحة اآلخرين )بما في ذلك المكاتب القطرية لمقدمي 0)

 التعاون التنموي ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والنقابات( لجمع البيانات والتحقق منها.

  

 من قبل مكاتب المقر لمقدمي التعاون التنموي. البيانات التحقق من صحة يتم ثم

  

، نظراً إلى أن عملية التحقق من الصحة يجب أن تبقى أي تعديالت على البيانات المقدمة( ال يتم إجراء 0)

ملة اإلشكالية المحت، يتم تسليط الضوء على حاالت عدم االتساق أو القيم ومع ذلك على المستوى القطري.

 وإعادة إرسالها إلى المنسقين الوطنيين للمراجعة.

  
 توافر البيانات

  

 وصف:ال

  

بشأن مراقبة إعالن باريس بشأن فعالية  0277و  0228و  0221"تتوافر المجاميع العالمية في استطالعات 

-0275 العالميةالشراكة  .0274 0270لعام  GPEDCالمعونة ، فضالً عن ممارسة مراقبة 

   .0271ستكون نتائج المراقبة متاحة في سبتمبر  0271

  

  
 التقويم

  

 جمع البيانات:

  

، 0278 ،0271 لسنوات لجوالت الرصد وقد تم التخطيط .0274بدًء من عام ، كل سنتين البياناتيتم جمع 

 0271البلدان لعام توفير البيانات التي تولدها  . تم0202، 0208، 0201، 0204، 0200، 0202

 .0202للعمليات القطرية واإلقليمية والعالمية إلعداد التقارير بشأن تنفيذ خطة عام 

  

 إصدار البيانات:

  



 عمليات جمعبعد  الفور العام على في الربع األول من على المستوى العالمي البيانات إصدارمن المقّرر 

 البيانات الوطنية.

  
 بالبياناتالجهات المزّودة 

  

 سم:اال

  

المالية أو وزارة التخطيط أو وزارة  وزارة وعادة ما تكون الدول المبلغة. من رائدة مركزية وزارة

 حكومة. اعتمادا على تقسيم العمل داخل كل الخارجية،f وزارة وزارة المالية أو التنمية

  

 وصف:

  

وزارة التخطيط، وزارة  المالية،ان خاصة وزارة حكومات البلد في الرائدةوزارة العن  نيممثلإن ال

 عيدتها على الصالتحقق من صح قيادة عملية جمع البيانات و عن ونالمسؤول مه - الخارجية وزارة أو التنمية،

ويقوم هؤالء الممثلون بتنسيق عملية جمع البيانات على المستوى الوطني من خالل دمج البيانات  الوطني.

يع جمبالنسبة للت ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والنقابات. نمائيالتعاون اال لمدخالت من مقدميوا

منظمة  فريق الدعم المشترك بين إلى ، تقدم حكومات البلدان البيانات7-71-71العالمي وحساب المؤشر 

 . وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

  
 مجّمعة للبياناتالجهات ال

  

ً بجمع البيانات  وتقوم منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي معا

 واإلبالغ عنها على المستوى العالمي.

  
 المراجع

  

 دليل الموارد الموّحدة:

 

http://effectivecooperation.org/ 
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