الرشاكة العاملية التعاون اإلمنايئ الف ّعال
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انضم إىل جولتنا للرصد للعام 2018
ما هي عملية رصد التي تتم من خالل الرشاكة العاملية؟

الحكومات

تعد الرشاكة العاملية من أجل التعاون اإلمنايئ الف ّعال عبارة عن منصة تضم العديد من أصحاب املصالح
واألطراف املعنية تهدف إىل تعزيز فعالية الجهود التنموية التي تبذلها كافة األطراف الفاعلة ،لتحقيق
نتائج بعيدة املدى واملساهمة يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة .
يتم تنفيذ عملية الرصد بواسطة الحكومات الوطنية ،وتضم منظامت ثنائية ومتعددة واألطراف
باإلضافة إىل القطاع الخاص واملجتمع املدين والربملانات ،إىل جانب كيانات وجهات أخرى ،وذلك من
أجل تعزيز فعالية الرشاكات عىل املستوى القُطري* يف دولهم .

ما الذي تقوم الدول بالرصد عليه؟

يعترب التعاون األذىك والرشاكات القُطرية األقوى هي املفتاح إىل تحقيق التنمية املستدامة
بدعم من الرشاكة العاملية ،تقوم الحكومات املشاركة بالرصد عىل تنفيذ التزامات التعاون اإلمنايئ الف ّعال عىل املستوى القُطري ،وتتبع التقدم املحقق مقارنة
:بعرشة مؤرشات لضامن توافق كافة جهود التنمية مع املبادئ األربعة املتفق عليها للتعاون الف ّعال:

لعكس التزامات فعالية املساعدات التي وافق عليها املجتمع
الدويل يف إعالن باريس بشأن فعالية املساعدات (، )2005
Orientat
وبرنامج عمل أكرا ( ، )2008واتفاق رشاكة بوسان ()2011
 ،وخطة عمل أديس أبابا ( ،)2015ووثيقة نتائج نريويب
(  ، )2016ترصد عرشة مؤرشات التقدم الذي أحرزته الدول
الرشيكة ورشكاء التنمية يف مواءمة مامرساتها مع هذه املبادئ
.األربعة من أجل تعاون إمنايئ أكرث فاعلية .

يسهم الرصد من خالل الرشاكة العاملية يف
مساعدة الدول عىل حشد ومواءمة كافة
رشكاء التنمية لدعم تحقيق األهداف الوطنية
وأهداف التنمية املستدامة

الرتكيز عىل النتائج

ملكية الدولة

يسعى التعاون اإلمنايئ إىل تحقيق نتائج قابلة
للقياس باستخدام األطر العامة للنتائج وأنظمة
.الرصد والتقييم القُطرية

تقوم الدولة بتحديد أولوياتها التنموية
الوطنية ،ويكون عىل رشكاء التنمية التواؤم معها
.باستخدام أنظمة الدولة ذاتها

الشفافية واملساءلة املتبادلة

الرشاكات الشاملة

تكون الدول ورشكائها يف العملية التنموية
مساءلني أمام بعضهام البعض و أمام دوائرهم
االنتخابية .كام يشرتكان يف تح ّمل مسؤولية
ضامن إتاحة معلومات التعاون اإلمنايئ للطالع
العام

تتسم الرشاكة التنموية بالشمولية ،واالعرتاف
باألدوار املختلفة والتكميلية لكافة األطراف
.الفاعلة املشاركة يف العملية التنموية

*

لتيسري املرجعية ،يُستخدم مصطلح "قُطري" لإلشارة إىل الدول واملناطق املشاركة .تكون املشاركة يف هذه العملية واإلشارة إىل أي مشارك ورد يف هذا املستند دون مساس أو تح ّيز للوضع القانوين أو االعرتاف
.الدويل بأي دولة أو منطقة بعينها

@DevCooperation

dashboard.effectivecooperation.org

monitoring@effectivecooperation.org

www.effectivecooperation.org/2018monitoring

ملاذا تساعد الرشاكة العاملية الدول يف إجراء الرصد؟

تساعد جوالت الرصد التي تتم من خالل الرشاكة العاملية الدول يف قياس التقدم الذي حققه كافة أصحاب املصالح يف تنفيذ االلتزامات
 تساعد أدلة الرصد يف تأسيس رشاكات أفضل وتعزيز التعاون بني عدد متزايد من األطراف.املتفق عليها من أجل تحقيق تعاون إمنايئ ف ّعال
. كل هذا سيساعد يف تحقيق أثر تنموي أكرب. وإرشاد العمل الداخيل والدويل،الفاعلة يف املجال التنموي.

تتبع التقدم املحقق

حوار محفز للعمل

تحقيق أثر تنموي أكرب

إحداث تغيريات سلوكية

استخدام األدلة والرباهني بني
من خالل اجتامع الدول
تغيري السلوك من أجل تأسيس كافة األطراف الفاعلة عىل وأصحاب املصالح املتعددين
رشاكات وصنع سياسات أفضل املستويات القُطرية واإلقليمية كل عامني ملتابعة تنفيذ
والعاملية
االلتزامات ورصدها

تعزيز أثر كافة أنواع موارد
التنمية

ما الذي يدعونا للمشاركة يف جولة الرصد؟

تساعد مامرسات الرصد التي تُجرى من خالل الرشاكة العاملية الدول يف تعزيز التنسيق بني
 ميكن للحكومات الوطنية.كافة الرشكاء واملواءمة بني الجهود التنموية واألولويات الوطنية
ورشكائها استخدام البيانات الناتجة عن عملية الرصد يف تتبع التقدم املحقق يف تنفيذ التزامات
.التعاون الف ّعال ودعم إقامة حوار يستند إىل الدالئل حول النجاحات والتحديات وتدابري املتابعة
،تسهم مامرسة الرصد كذلك يف تكملة عملية متابعة ومراجعة أهداف التنمية املستدامة
. من خالل إنتاج البيانات الالزمة لقياس مدى تحقق غايات الهدفني الخامس والسابع عرش
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BANGLADESH
1. Country Context
Home to the Bengal delta, the largest of the world, the People’s
Republic of Bangladesh, with 161 million inhabitants (2015), is the
world’s eighth most populous country and has recently achieved the
status of a lower middle-income country, with a GNI per capita of
US$1,212 (2015).

حشد إمكانات القطاع الخاص وتشجيع
مشاركته الف ّعالة

GDP Growth 6.5% (2015)
GDP Per Capita US$1,212 (2015)
Income level category
Lower middleincome country

Inflows (% Gross Domestic Product)
LATEST YEAR AVAILABLE
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Key Development Challenges

Bangladesh benefits from a strong economic growth fuelled
by manufacturing, remittances and a stable fiscal environment. The government has recently launched a groundbreaking Social Security Strategy and the seventh five-year
development plan (2016-20). Both are well-aligned with
the 2030 Agenda for Sustainable Development and the
Sustainable Development Goals. The main challenges for
Bangladesh’s development relate to sustaining an enabling
environment for private investment; strengthening efficiency
and integrity in the public sector governance and the
judiciary; accommodating a quickly growing and increasingly
urban labour force while adapting to climate change; and
managing substantial risks as one of the world’s most
disaster-prone countries.

توثيق ما تم تحقيقه من أهداف التنمية املستدامة
( الخامس والسابع عرش ومستهدفاتهام (مصدر رسمي

استخدام نتائج الرصد
تغيات
ّ لدفع إحداث
تح ّولية جوهرية

معالجة فجوات التسجيل يف
أنظمة املعلومات الخاصة بتوثيق
املساعدات
،تعزيز سياسات التعاون اإلمنايئ
وآليات الحوار والتنسيق
تأسيس عالقات رشاكة مع األطراف
املعنية املتعددة

تعزيز الحوار والتعاون مع املجتمع
املدين

www.effectivecooperation.org/2018monitoring

Population
161 million (2015)

In this year’s monitoring round, the three main providers are World
Bank, ADB and Japan, accounting for 74% of total development cooperation in 2015. A total of 24 providers participated in this survey,
focusing their support primarily on agriculture, education, energy
and health, among other sectors.

تحقيق املواءمة بني رشكاء التنمية واألولويات
الوطنية
زيادة القدرة عىل التنبؤ واستخدام
األنظمة القُطرية للتمويل اإلمنايئ

Surface area
148,460 km2

Thanks to steady economic growth over the past decade, the country
has been able to halve poverty from 48.9% in 2000 to 24.8% in
2015. Its human development currently stands at 0.570, ranking
142nd among the 188 countries featured in the last 2015 Human
Development Index.

1

تت ّوج كل مامرسة للرصد تتم من خالل الرشاكة العاملية بإصدار تقرير عاملي لقياس التقدم
 ويكون عبارة عن موجز وملحات عن التقدم الدويل املحقق يف جعل التعاون اإلمنايئ،املحقق
 يوجز التقدم املحقق عىل املستوى الوطني،  باإلضافة إىل ملف بيانات لكل دولة،أكرث فعالية
 ميكن للدول واملنظامت املشاركة كذلك يف تقييم ومقارنة النتائج مع.والتحديات التي تواجهها
. األقران أو عرب سياقات العمل املختلفة باستخدام لوحة متابعة الرصد الخاصة بالرشاكة العاملية
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من األطراف التي يتوجب عليها املشاركة يف مامرسة الرصد
الوطنية؟

تعترب هذه املبادرة أكرب تقييم دويل
تقوده الدول لقياس فعالية التعاون تعترب املشاركة يف مامرسات الرصد طوعية لكافة أصحاب املصالح واألطراف املعنية .وتتم العملية تحت
اإلمنايئ .يف  ،2016قامت  81دولة قيادة الدول الرشيكة ،بالتشاور مع رشكائهم التنمويني واألطراف الفاعلة الداخلية األخرى .
رشيكة و 125وكالة تنموية بتوثيق
مواءمة
تقدمها املتبادل
واملشرتكمعيفمبادئ تعترب حكومات الدول إن مامرسة الرصد تعد إحدى األدوات املفيدة يف تأسيس أو تعزيز سياساتها الوطنية
سياساتها ومامرساتها
للتعاون وآليات التنسيق بني أصحاب املصالح واألطراف املعنية املتعددة؛ كام أنها جزء من دعمها الشامل
الفعالية
لتتبع وتحقيق أهداف التنمية املستدامة .
شملت جولة الرصد للعام  2016مشاركة .من :
أكرث من 125
أكرث من 80
املئات
من مؤسسات القطاع الخاص واملجتمع املدين واألطراف
الفاعلة داخلية

وكالة تنموية متعددة/ثنائية األطراف

حكومة وطنية تقود عملية التقييم عىل
برامجها

)قيمة أنشطة التعاون اإلمنايئ التي جرى تقييمها (املدفوعات
باملليون دوالر أمرييك

بعض األمثلة التوضيحية لالستخدام االسرتاتيجي الذي طبقته الدول لعمليات الرصد التي ننظمها:

بعد بحثهم ودراستهم لنتائج جولة
الرصد للعام  ،2016خالل املنتدى
رفيع املستوى الذي عقد يف ،2017
التزم رشكاء التنمية يف إثيوبيا بزيادة
فعالية أنشطتهم للتعاون من
خالل زيادة االعتامد عىل األنظمة
.والعمليات الوطنية املطبقة يف إثيوبيا

للمساهمة يف ضامن فعالية مشاركة
القطاع الخاص يف تحقيق التعاون
اإلمنايئ ،أقامت بنغالديش حوارا ً وطنياً
بني القطاعني العام والخاص ،تاله تقييم
تفصييل متعمق لكافة املشاريع ذات
الصلة املقامة يف الدولة

استنادا ً لنتائج جولة الرصد للعام  ،2016متكنت
كل من كوستاريكا وجمهورية الدومينيكان
والهندوراس من تأسيس أو تحديث سياساتها
الوطنية للتعاون اإلمنايئ واسرتاتيجياتها للفعالية،
كام أسست منصات للحوار مع القطاع الخاص
واملجتمع املدين لتمكن من تحقيق أهداف
التنمية املستدامة

بدعمٍ من الرشاكة العاملية ،تطلق عدة
دول من مختلف أنحاء العامل حلوالً
للمشكالت املتعارف عليها والخاصة بـ
"األعامل التي مل يتم االنتهاء منها" يف
خطة فعالية التنمية

يف عام  ،2017قرر معظم قادة دول
منطقة املحيط الهادئ دمج أنشطة
الرصد يف إطار الرشاكة العاملية
لتكون جزءا ً من اإلطار العام اإلقليمي
الشامل لتتبع وتحقيق أهداف التنمية
املستدامة

اسرتشادا ً بنتائج جولة الرصد للعام ،2016
تم تعزيز اسرتاتيجية التعاون اإلمنايئ مباالوي
للتوفيق بني التمويل اإلمنايئ واألولويات الوطنية،
واستخدام تلك التدفقات املالية بشكل ف ّعال
.لرفع التمويالت األخرى وزيادة أثرها
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كيف يتم التطبيق العميل ملامرسات الرقابة؟
أدوات تدعم مشاركتك

مامرسة الرصد يف دولتك
•

نحن نقوم بتوفري األدوات واإلرشاد والتدريب
املعتمد كام نساعد املسؤولني الحكوميني يف تويل مامرسة
الرصد ،وذلك مبجرد تأكيد الدولة ملشاركتها
•
نساعد يف تجميع وتحليل ومعالجة البيانات
بتنسيقات مبسطة سهلة االستخدام ،لدعم دولتك والجهود
الدولية يف ضامن فعالية أنشطة التنمية املستدامة ،مبا فيها
متابعة ومراجعة أهداف التنمية املستدامة واملراجعات
الوطنية الطوعية
•
نقوم بإنشاء ملف بيانات لكل دولة ،بالتنسيق مع
الحكومة ،لدعم دورك يف قيادة الحوار وتعميم املامرسات
والعمل مع رشكائك التنمويني
•
نساعدك يف تفسري ومقارنة وتحليل نتائج الرقابة،
من خالل عدة وسائل من بينها منصات عرض البيانات ولوحة
متابعة الرقابة
•
نعمل عىل توفري أدوات إضافية ملساعدة الدول يف
عرض النتائج وإرشاد عملية الحوار واإلجراءات العملية عىل
املستوى القُطري ويف املحافل العاملية

•

تقود حكومات الدول الرشيكة املامرسات الوطنية للرقابة،
منسق وطني ،والذي عاد ًة ما يكون أحد املسؤولني
من خالل تعيني ّ
يف الوزارة يتوىل اإلرشاف عىل إدارة التعاون اإلمنايئ ،وتنظيم مشاركة
رشكاء التنمية
•
باعتبارها عملية تضم العديد أصحاب املصالح واألطراف
املعنية تُجرى تحت قيادة املنسق الوطني ،يُطلب من الرشكاء
الرئيسيني تزويد الحكومة مبعلومات حول املجموعة املختارة من
املؤرشات .عادة ما يتألف هؤالء الرشكاء من رشكاء التنمية ثنا ّيئ
ومتعددي األطراف التقليديني والناشئني باإلضافة إىل األطراف الفاعلة
الداخلية املعنية األخرى
•
لتخفيف أي عبء ناتج عن أنشطة التسجيل والتوثيق،
تعتمد العديد من املؤرشات عىل املعلومات أو البيانات املعتادة
املتوفرة واملتواجدة بالفعل عىل أنظمة معلومات الدول ذاتها
•
تقوم الحكومة بالتحقق من صحة النتائج مع رشكائها
وإرسال النتائج إىل فريق الدعم املشرتك ملنظمة التعاون االقتصادي
والتنمية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ التابع للرشاكة العاملية

متي سيتم البدء يف تنفيذ جولة الرصد للعام 2018؟
استخدام النتائج إلرشاد الحوار واإلصالح
لسياسات التنمية عىل املستوى القُطري ،وكذلك
العمليات العاملية (عىل سبيل املثال :توثيق
املحرزات وإعداد تقارير حول أهداف التنمية
املستدامة ،ومنتدى األمم املتحدة السيايس
رفيع املستوى لعام  ،2019واملراجعات الوطنية
الطوعيّة)

يناير  -يوليو 2019

نوفمرب  -ديسمرب 2018

تُجرى مامرسات الرصد عىل املستوى القُطري ابتدا ًء من
شهر يونيو وحتى ديسمرب 2018

تويل الحكومة قيادة عملية الرصد عىل املستوى
القُطري ،بدعم من رشكائها يف التنمية والرشاكة
العاملية

يوليو  -أكتوبر 2018

تسجيل البيانات
والتحقق من صحتها

من يونيو 2018
تأكيد الدولة للمشاركة يف
مبادرة الرشاكة العاملية

كيف ميكننا تأكيد مشاركة دولتنا؟

لالنضامم إىل جولة الرصد ،يتوجب عىل الوزارة املعنية لديكم إرسال رسالة بالربيد اإللكرتوين إىل فريق الدعم

املشرتك ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ عىل العنوانmonitoring@effectivecooperation.org

لالستفادة من الدعم الكامل والتدريب املقدم من مستهل مامرسة الرقابة ،برجاء االتصال بنا خالل شهر يونيو .2018
مالحظة :يف حال عدم تلقي حكومتك لخطاب الدعوة الرسمية بعد من الرؤساء املشرتكني للرشاكة العاملية (بنغالديش
وأملانيا وأوغندا) ،برجاء مراسلتنا بالربيد اإللكرتوين وسنقوم بإرسال خطاب الدعوة إىل السلطات الوزارية يف دولتك .
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