تشرين األول/أكتوبر 5102

الشراكة العالمية من أجل التعاون اإلنمائي الفعال
اختصاصات جهة اتصال البرلمانيين على الصعيد القطري

 -1الخلفية
منذ إنشاء الشراكة العالمية من أجل التعاون اإلنمائي الفعال يف عام  ،5100صدَّق عليها أكثر من  061بلدا
و 66منظمة دولية ،هبدف حتسني أثر جهود التنمية .ولبلوغ هذه الغاية ،خيدم إطار الرصد ،املؤلف من جمموعة مكونة
من  01مؤشرات ،غرض إبقاء مجيع األطراف خاضعة للمساءلة املتبادلة ،وتنبثق منه أدلة بشأن سبل حتسني فعالية
التنمية.
وقد أعرب أكثر من  01بلدا ناميا عن الرغبة يف املشاركة يف جولة الرصد الثانية اليت تضطلع هبا الشراكة العاملية من أجل
التعاون اإلمنائي الفعال ( .)5106-5102ويف حني تتوىل حكومات البلدان النامية قيادة عملية الرصد (ال سيما من
قبل املنسق الوطين 1،الذي يوجد مقره عادة يف وزارة املالية أو التخطيط أو الشؤون اخلارجية) ،ستكون للمشاركة النشطة
من جانب الربملانيني يف عملية الرصد على الصعيد ال ُقطري أمهية حامسة لضمان جناح هذا اجلهد اجلماعي.
والربملانيون الوطنيون ومنابر الربملانيني الدولية مدعوة إىل املشاركة يف جولة الرصد الثانية اليت تضطلع هبا الشراكة العاملية من
أجل التعاون اإلمنائي الفعال ،من خالل املشاركة على الصعيد الوطين يف اجلهود اليت يبذهلا املنسقون الوطنيون الذين
تعيِّنهم احلكومات ،ومن خالل املشاركة يف احلوار املنبثق من نتائج الرصد .وسيتم تسهيل مشاركتها يف العملية عن طريق
تعيني "جهة اتصال للربملانيني" يف كل بلد مشارك.
والربملانيون يف البلدان النامية املهتمة باملشاركة يف جولة الرصد الثانية اليت تضطلع هبا الشراكة العاملية من أجل التعاون
اإلمنائي الفعال ( )5106-5102مدعوون إىل املشاركة بأن يقرتحوا على املنسق الوطين جهة اتصال للربملانيني.

 -2التوصيف
جهة االتصال املثالية للربملانيني:
•

تكون عضوا يف الربملان الوطين أو تؤدي دورا حاسم األمهية يف الربملان الوطين؛

•

شحع بصفة خاصة على املشاركة الربملانيون الذين يقومون أيضا بأداء دور جهات اتصال ألي رابطة برملانية دولية
يُ َّ
(مثال ،االحتاد الربملاين الدويل).

•

وباملثل فإن الربملانيني املنوطة هبم مسؤوليات يف اجملاالت ذات الصلة اليت ترصدها الشراكة العاملية من أجل التعاون
اإلمنائي الفعال (مثال ،أعضاء جلنة املوازنة أو جلنة العون اإلمنائي يف الربملان) مناسبون جيدا بصفة خاصة للقيام
بدور جهة اتصال الربملانيني.

 1املنسق الوطين هو املمثل الذي تعيِّنه حكومة كل من البلدان املشاركة يف جولة الرصد الثانية من أجل إدارة العملية الشاملة جلمع
البيانات والتحقق منها يف البلد .وتتم حاليا إتاحة معلومات االتصال اخلاصة باملنسقني الوطنيني ألصحاب املصلحة املشاركني اآلخرين يف
حيِّز اجملتمع االفرتاضي للشراكة العاملية من أجل التعاون اإلمنائي الفعال (يتم حتديث املعلومات ال ُقطرية كلما توافرت).
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 -3الدور
جهة اتصال الربملانيني مدعوة إىل الرجوع إىل دليل الرصد ليكون لديها فهم شامل عن الدور املنوط هبا يف عملية الرصد
(انظر ،بصفة خاصة ،اجلزء الثاين ،الصفحة [ 01من النص اإلنكليزي] من "إرشادات ألصحاب املصلحة اآلخرين").
وترد يف املرفقني  0و 5من هذه االختصاصات حملة عامة عن مسؤوليات أصحاب املصلحة يف عملية الرصد ،وعلى
األخص يف اإلبالغ بالبيانات.
وسيكون متوقَّعاً من جهة االتصال املختارة اخلاصة بالربملانيني ما يلي:
•

التنسيق مع املنسق الوطين احلكومي ومع الربملانيني اآلخرين لنقل وجهات نظر الربملانيني أثناء عملية الرصد (انظر
الباب  6لالطالع على املزيد من املعلومات)؛

•

املشاركة يف حوار حول نتائج الرصد.

 -4األنشطة الرئيسية
تتم مشاركة جهة اتصال الربملانيني يف العملية على مرحلتني:
•

( )1االجتماع االستهاللي للتشاور بين أصحاب المصلحة المتعددين (تشرين األول/أكتوبر  -تشرين
الثاني /نوفمبر  .)2112يُتوقَّع من املنسق الوطين أن يعقد اجتماعا استهالليا مع الشركاء املعنيني ،هبدف رفع
مستوى الوعي لدى الشركاء بشأن عملية الرصد ،واالتفاق على أصحاب املصلحة الذين ينبغي أن يشاركوا فيها،
واالتفاق على اجلدول الزمين واألدوار واملسؤوليات املنوطة بكل صاحب مصلحة .وسوف تُدعى جهة اتصال
الربملانيني إىل املشاركة يف هذا االجتماع.

•

( )2الحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين حول النتائج (أيلول/سبتمبر  -كانون األول/ديسمبر
 .)2112جهة اتصال الربملانيني مدعوة إىل البدء و/أو املشاركة النشطة يف املناقشات بشأن النتائج املستخلصة
من عملية الرصد .وميكن أن خيدم استعراض التقدم احملرز يف التشاور مع أصحاب املصلحة غرض تعزيز احلوار
واملساعدة على ضمان أن يتخذ مجيع شركاء التعاون اإلجراءات الالزمة للوفاء بالتزاماهتم.
وبينما ال يُتوقَّع من جهة اتصال الربملانيني اإلبالغ ببيانات حمددة ،ميكن أن يقرر املنسق الوطين إشراكها يف
املناقشات حول البيانات املتعلقة باملؤشر ( 5البيئة التمكينية ملنظمات اجملتمع املدين) ،واملؤشر ( 3نوعية احلوار بني
القطاعني العام واخلاص) ،واملؤشر ( 2قابلية التنبؤ بالعون اإلمنائي) ،واملؤشر ( 6إدراج املعونة يف امليزانية) ،واملؤشر
( 1استخدام النظم القطرية) .ولالطالع على املزيد من املعلومات حول عملية التشاور بالنسبة هلذه املؤشرات
احملددة ،يرجى الرجوع إىل دليل.

 -2عملية تحديد جهة اتصال ا لبرلمانيين
يف حني ال توجد عملية حمددة سلفا لتعيني جهة االتصال (من أجل املرونة والتكيف مع السياقات القطرية) ،فإن فريق
الدعم املشرتك بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية يدعو الربملانات الوطنية إىل االتفاق
مع احلكومة/املنسق الوطين (على أساس عدم االعرتاض) على اجلهة اليت ميكنها أداء دور جهة االتصال على أفضل وجه.
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كما يدعو فريق الدعم املشرتك بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية منابر الربملانيني
العاملية (مثال ،االحتاد الربملاين الدويل) إىل تقدمي توصيات بشأن أنسب املرشحني على الصعيد القطري ألداء هذا الدور.
وجهات اتصال الربملانيني على الصعيد القطري اخلاصة باملبادرات األخرى مناسبة جيدا بصفة خاصة ألداء هذا الدور.

 -2المدة
تبدأ مشاركة جهة االتصال اخلاصة بالربملانيني يف  1تشرين األول/أكتوبر ( 5112أو ،بدالً من ذلك ،اعتباراً من التاريخ
الفعلي للتعيني) ومتتد إىل كانون األول/ديسمرب .5112
المرفق  -1لمحة عامة عن مسؤوليات أصحاب المصلحة في عملية الرصد الشاملة
الجهة؟

الحكومة
(املنسق الوطين ،إشراك الوزارات/
الوكاالت احلكومية املعنية)
مقدمو العون

منظمات المجتمع المدني
القطاع الخاص
نقابات العمال
البرلمانيون
السلطات المحلية

النشاط؟
 مراقبة وتنسيق مجع البيانات والتحقق منها توفري البيانات فيما خيص املؤشرات  ،0و2ب ،و ،6و ،0و8 تنسيق التقييم اخلاص باملؤشرين  5و3 تيسري احلوار حول نتائج الرصد توفري البيانات فيما خيص املؤشرات  ،0و2أ ،و ،6و1ب واملسامهة يف التحقق منالبيانات
 املشاركة يف التقييم اخلاص باملؤشرين  5و( 3جهة االتصال) املشاركة يف احلوار حول نتائج الرصد املشاركة يف التقييم اخلاص باملؤشرين  5و( 3جهة االتصال) املشاركة يف احلوار حول نتائج الرصد املشاركة يف التقييم اخلاص باملؤشر ( 3جهة االتصال) املشاركة يف احلوار حول نتائج الرصد املشاركة يف التقييم اخلاص باملؤشر ( 3جهة االتصال) املشاركة يف احلوار حول نتائج الرصد املشاركة يف احلوار حول نتائج الرصد -املشاركة يف احلوار حول نتائج الرصد
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المرفق  -2لمحة عامة عن مسؤوليات أصحاب المصلحة في اإلبالغ عن البيانات
بالنسبة لكل مؤشر:
 ما هي اجلهة اليت تبلغ املنسق الوطين؟
 ما هو نوع البيانات (كمية أو نوعية)؟
الحكومة

مقدمو
العون

 0استخدام أطر النتائج ال ُقطرية





 5البيئة التمكينية ملنظمة اجملتمع املدين



 3إشراك القطاع اخلاص



المؤشرات

2أ
2ب
6
0
8
1ب

القابلية للتنبؤ (سنويا)
القابلية للتنبؤ (يف األجل املتوسط)
إدراج املعونات يف امليزانية
املساءلة املتبادلة
املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
استخدام نظم اإلدارة املالية العامة
واملشرتيات

جهة
االتصال
جهة
االتصال











منظمات
المجتمع
المدني
جهة
االتصال
جهة
االتصال

القطاع
الخاص

نقابات
العمال

نوع البيانات
كمية ونوعية
نوعية

جهة
االتصال

جهة
االتصال

نوعية
كمية
نوعية
كمية
نوعية
نوعية
كمية

