الشراكة العالمية  -جولة الرصد الثانية
تتبُّع التقدم احملرز يف نوعية الشراكات اإلمنائية
ما هي الشراكة العالمية؟
الشراكة العاملية من أجل التعاون اإلمنائي الفعال هي حمفل سياسي شامل جلميع املعنيني ،يضم احلكومات
واملنظمات الثنائية واملتعددة األطراف واجملتمع املدين وممثلني عن الربملانات والقطاع اخلاص من مجيع أحناء
العامل ،من اجلهات الملتزمة بتعزيز فعالية التعاون اإلنمائي لتحقيق أقصى قدر من التأثير اإلنمائي .وقد
انبثقت الشراكة العاملية من اتفاق بوسان للشراكة ،الذي صدَّق عليه  161بلدا وإقليما و 45منظمة دولية
إبان املنتدى الرابع الرفيع املستوى بشأن تعزيز فعالية العون ،املعقود يف بوسان ،مجهورية كوريا ،يف
عام  . 1111ويستند اتفاق بوسان للشراكة إىل جمموعة من اجلهود الدولية املبذولة لتحسني فعالية التعاون
اإلمنائي ،مبا يف ذلك توافق آراء مونتريي لعام  ، 1111وإعالن روما بشأن املواءمة  ،)1112وإعالن
باريس بشأن فعالية العون  ،)1114وبرنامج عمل أكرا لعام  .1112وحتدد الشراكة العاملية املبادئ
وااللتزامات اليت تش كل أساس التعاون اإلمنائي الفعال ،وهي :الملكية من جانب البلدان النامية ،والتركيز
على النتائج ،والشراكات من أجل التنمية الشاملة للجميع ،والشفافية والمساءلة.

ماذا ترصد الشراكة العالمية؟
تضطلع الشراكة العالمية من أجل التعاون اإلنمائي
الفعال بتتبُّع التقدم المحرز في تنفيذ التزامات
بوسان لزيادة التعاون اإلنمائي الفعال .ويتكون
إطار الرصد اخلاص بالشراكة من جمموعة من
 01مؤشرات ،ذات أهداف لعام  ،1114تركز على
تعزيز املؤسسات يف البلدان النامية ،وزيادة شفافية
التعاون اإلمنائي وإمكانية التنبؤ به ،وتعزيز املساواة بني
اجلنسني ،فضالا عن دعم زيادة إشراك اجملتمع املدين
والربملانات والقطاع اخلاص يف جهود التنمية .وتستند
بعض املؤشرات إىل تلك الواردة يف إعالن باريس
بشأن فعالية العون واليت اعتربهتا البلدان النامية ذات

أمهية خاصة .أما املؤشرات األخرى فهي تتناول بعض
األبعاد األوسع نطاقا التفاق بوسان للشراكة.
ويسعى إطار الرصد يف الشراكة العاملية إىل فهم
تغير السلوك :فريكز على "كيفية" مشاركة
األطراف المعنية في التعاون اإلنمائي .وهو
مكمل لألطر األخرى للمساءلة اليت ترصد "ماهية"
النتائج واحملصالت اليت تنبثق من التعاون اإلمنائي
مثل رصد األهداف اإلمنائية لأللفية وأهداف
التنمية املستدامة).

الشراكة العالمية

من أجل التعاون
اإلنمائي الفعال
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لماذا نرصد التزامات بوسان؟
إن توافر قاعدة أدلة سليمة هو أمر حيوي للحفاظ على الزخم السياسي وإحراز تقدم نحو زيادة فعالية التعاون اإلنمائي.
إن املعلومات اليت مت جتميعها من خالل عملية الرصد اليت تقوم هبا الشراكة العاملية ستدرج يف تقرير مرحلي عالمي يع ّد قبل
انعقاد االجتماع الوزاري للشراكة العاملية .ويقوم وزراء من بلدان يف مجيع مراحل التنمية ،جنبا إىل جنب مع قادة من املنظمات
الدولية والقطاع اخلاص واجملتمع املدين ،باستخدام تقرير الرصد الصادر عن الشراكة العاملية كمسامهة يف استعراض التقدم احملرز يف
تنفيذ االلتزامات الثنائية املتفق عليها  .ستساعد عمليات التقييم املنتظمة على حتديد التحديات و تعزيز اجلهود .إن استعراض
التقدم احملرز يوفر جماال لتبادل اخلربات واملعارف والتعاون بني خمتلف أصحاب املصلحة .وبذلك ،يوفر الرصد العاملي مصدرا رئيسيا
لألدلة وإلثراء الحوار السياسي والمساءلة في إطار الشراكة العالمية.
وقد استعرض التقرير املرحلي األول التقدم احملرز يف منتصف الطريق بني عام  ،1111عندما مت التعهد بااللتزامات على الصعيد
العاملي ،واملوعد املستهدف يف عام  1114لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية .بناء على البيانات الواردة من  56بلدا متلقيا
للتعاون اإلمنائي و 77بلدا ومنظمة تقدم هذا التعاون ،مشل التقرير على حنو نصف جممل املساعدات اإلمنائية الرمسية املربجمة لصاحل
البلدان النامية.
وسوف يوفر التقرير املرحلي الثاين حملة عاملية َّ
حمدثة عن احلالة الراهنة يف تنفيذ اإللتزامات املختارة من التزامات بوسان .متطرق ا إىل
التقدم احملرز منذ التقرير املرحلي األول وإىل الثغرات املتبقية للوصول إىل أهداف عام  .1114وستساهم نتائج التقرير واستنتاجاته
الرئيسية يف األدراك املتبادل ،وستكون أداة إلثارة احلوار حول زيادة فعالية التعاون اإلمنائي على الصعيد العاملي واإلقليمي وال ُقطري.

لماذا ينبغي علينا أن نشارك؟

شجع جميع الدول والمنظمات التي صدَّقت على
املشاركة يف عملية الرصد هي نشاط طوعي يعتمد على القيادة ال ُقطرية .وتُ َّ
اتفاق بوسان للشراكة على المشاركة في هذه العملية.
ومن خالل املسامهة يف عملية الرصد العاملية ،سيتمكن اجلميع من االستفادة من تتبُّع التقدم احملرز ،وتبادل اخلربات والدروس،
وإجياد احللول من أجل املضي قُدما .أن من شأن أستعراض التقدم احملرز من خالل إطار متفق عليه دوليا أن يعزز احلوار على مجيع
األصعدة  -العاملي واإلقليمي والوطين – وأن يساعد على ضمان أتخاذ جميع الشركاء في التعاون اإلجراءات الالزمة للوفاء
بالتزاماتهم.
تبني هلا أن وجود مؤشرات وأهداف عاملية ميثل نقطة مرجعية مفيدة للتفاوض بشأن
توحي اإلفادات الواردة من البلدان النامية بأنه َّ
أطر أكثر تفصيال وجدوى للمساءلة على الصعيد ال ُقطري.

كيف تُ َّنفذ عملية الرصد؟

ترتكز عملية الرصد على مستوى البلدان النامية :1يتم جمع البيانات تحت قيادة حكومات البلدان النامية ،والتحقق منها
بالتشاور مع الشركاء اإلنمائيين أي مقدمي العون اإلمنائي وممثلي اجملتمع املدين والربملانيني والقطاع اخلاص) .مث تقدم البيانات
إىل فريق الدعم املشرتك بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة التعاون األقتصادي والتنمية ،الذي يشرع يف جتميعها وحتليلها
وصياغة التقرير املرحلي العاملي .وتُستخدم النتائج المستخلصة من عملية الرصد في نهاية المطاف في إثراء الحوار السياسي
1

باستثناء املؤشرات  4و9أ و ،01اليت استُقيت من مصادر عاملية للمعلومات.
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على الصعيد ال ُقطري واإلقليمي والعالمي .وعلى وجه اخلصوص ،سوف يُستخدم التقرير املرحلي لعام  1116يف االجتماع
الوزاري الثاين للشراكة العاملية هناية تشرين الثاين/نوفمرب .)1116

األدوار

والمسؤوليات:

حكومات البلدان النامية تلعب دورا حموريا يف قيادة جهود الرصد :إذ تقوم باإلشراف على جمع البيانات ،وتنظيم الحوار بين
أصحاب المصلحة لتوحيد البيانات والتحقق منها ،باألضافة إىل ضمان صحة ونوعية البيانات وتقدميها إىل فريق الدعم املشرتك
بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة التعاون األقتصادي والتنمية .والبلدان املشاركة مدعوة إىل تعيني جهة اتصال وطنية
تشجع البلدان املشاركة على استخدام النتائج املستخلصة من عملية الرصد من أجل االخنراط
لتنسيق العملية .وباإلضافة إىل ذلكَّ ،
يف حوار بني أصحاب املصلحة املتعددين من خالل احملافل الوطنية ،ومن أجل حفز اختاذ إجراءات مشرتكة لزيادة فعالية التعاون
اإلمنائي على املستوى ال ُقطري .أن منسقو األمم املتحدة املقيمون ومكاتب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي قد أدو دورا داعما يف
املاضي هلذه العمليات وذلك يف بعض البلدان ،وميكن أن يؤدوا دورا مماثال – عند الطلب ،وتبعا للسياق ال ُقطري ،وبعد احلصول
على املوارد املناسبة باالشرتاك مع الشركاء اإلمنائيني على املستوى ال ُقطري  -يف تسهيل مجع البيانات على املستوى ال ُقطري وإجراء
احلوارات مع الشركاء اإلمنائيني ،و/أو أن يعملوا كجهة اتصال للماحنني.
ومن املتوقع من مقدمي العون اإلنمائي أن يشاركوا ،مع بلداهنم الشريكة ،يف جمع البيانات والتحقق منها والحوار بين أصحاب
عني
المصلحة المتعددين حول النتائج املنبثقة من العملية .ومن أجل تسهيل مشاركة مقدمي التعاون يف عملية الرصد ،ميكن أن تُ َّ
على املستوى ال ُقطري جهة اتصال ختص "مقدمي العون" .يكون رئيس املنظَّمة ال ُقطري مسؤوال عن ضمان نوعية التقارير ودقتها.
ويف الوقت نفسه ،أظهرت التجربة السابقة أن توفري اإلرشادات واحلوافز من املقار الرئيسية هلذه املنظمات ملكاتبها ال ُقطرية أمر
ضروري؛ ليس فقط لدعم توفري واستعراض البيانات بل أيضا لتسهيل حوار املتابعة واضطالع مقدمي العون باستعراض التقدم احملرز
بالتعاون مع شركائهم اإلمنائيني .أما بالنسبة ملقدمي العون الذين قد ال يكون لديهم متثيل على الصعيد ال ُقطري ،ميكن حتديد
جهات اتصال على الصعيد اإلقليمي أو العاملي لتنسيق تقدمي أي بيانات ضرورية إىل احلكومات الوطنية.
شجع القطاع الخاص والبرلمانيون والمجتمع المدني على القيام بدور نشط يف عملية الرصد على الصعيد ال ُقطري :فهم
ويُ َّ
سوف يشاركون مباشرة يف مجع البيانات اخلاصة باملؤشرين  1و ،2وهم مدعوون إىل املشاركة يف التحقق من البيانات ويف احلوار
بني أصحاب املصلحة املتعددين حول النتائج املستخلصة من العملية .ميكن أيضا تعيني جهة اتصال على املستوى ال ُقطري لكل
من أصحاب املصلحة ،من أجل تسهيل مشاركتهم يف عملية الرصد.
فريق الدعم المشترك بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة التعاون األقتصادي والتنمية سيوفر الدعم واألدوات جلهات
االتصال ال ُقطرية طوال عملية الرصد .سيكون الفريق مسؤوال عن معاجلة البيانات ال ُقطرية اجملموعة وحتليلها وتبويبها إلدراجها يف
التقرير املرحلي العاملي .وسيعتمد فريق الدعم املشرتك أيضا على األدلة والتحليالت التكميلية حيثما تكون جمدية ومتاحة من أجل
إثراء التحليل.

ما هي األدوات التي ستكون متاحة؟
ستتاح عدة أدوات لدعم أصحاب املصلحة طوال عملية الرصد:
•

مكتب مساعدة على اإلنرتنت لتقدمي الدعم التقين للمستجيبني .وميكن تنظيم ندوات على اإلنرتنت وإجراء مكاملات
هاتفية عن طريق برنامج سكايب بناء على االحتياجات.

•

دليل رصد يتضمن تفاصيل هدف إطار الرصد وعملياته ومنهجيته .وسيتم جتميع األسئلة التي يكثر طرحها،
وستتوفر اإلجابات عنها ويتم عرضها تكميال للدليل.
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•

حلقات عمل إقليمية سابقة للرصد من أجل بناء القدرات ،تعقد يف أفريقيا وآسيا واحمليط اهلادئ وأمريكا الالتينية
والكاريـيب خالل شهري تشرين األول/أكتوبر وتشرين الثاين/نوفمرب  ،1114لدعم جهات االتصال ذات الصلة
وتزويدها باملوارد واألدوات الالزمة لقيادة عملية اضطالع أصحاب املصلحة املتعددين جبمع البيانات/املعلومات
والتحقق منها.

•

جدول بيانات قُطري مصمم خصيصا لتسجيل البيانات على املستوى ال ُقطري.

الجدول الزمني لجولة الرصد الثانية*
نوع النشاط

الموعد

الجهة المعنية

التوعية السابقة لإلطالق

حزيران/يونيو – آب/أغسطس 5102

جميع أصحاب المصلحة

تعيين جهات االتصال

حزيران/يونيو – أيلول/سبتمبر 5102

جهات االتصال ال ُقطرية

إطالق جولة الرصد الثانية

أيلول/سبتمبر – تشرين األول/أكتوبر
5102

جميع أصحاب المصلحة

حلقات العمل اإلقليمية السابقة للرصد (أفريقيا
وآسيا وأمريكا الالتينية) وتوافر أدوات الدعم
األخرى

تشرين األول/أكتوبر – تشرين الثاني/ن
وفمبر 5102

جهات التنسيق التابعة لحكومات البلدان النامية (أي
المنسقون الوطنيون)

جمع البيانات والتحقق منها

تشرين األول/أكتوبر – آذار/مارس
5102

حكومات البلدان النامية ومقدمو التعاون اإلنمائي
والبرلمانيون وممثلو القطاع الخاص ومنظمات
المجتمع المدني

تقديم البيانات إلى فريق الدعم المشترك بين
منظمة التعاون األقتصادي والتنميةوبرنامج
األمم المتحدة اإلنمائي

 10آذار/مارس 5102

حكومات البلدان النامية ومقدمو التعاون اإلنمائي

معالجة البيانات واستعراضها النهائي

آذار/مارس – أيار/مايو 5102

فريق الدعم المشترك بين منظمة التعاون األقتصادي
والتنمية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،وحكومات
البلدان النامية ،ومقدمو العون اإلنمائي

تجميع البيانات وتحليلها وإعداد التقرير

نيسان/أبريل – أيلول/سبتمبر 5102

فريق الدعم المشترك بين منظمة التعاون األقتصادي
والتنمية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

تعميم التقرير والحوار حوله (بما في ذلك
االجتماع الثاني الرفيع المستوى للشراكة
العالمية من أجل التعاون اإلنمائي الفعال –
يُحدد تاريخه الحقا)

أيلول/سبتمبر – كانون األول/ديسمبر
5102

جميع أصحاب المصلحة

وإتاحة أدوات الدعم ألصحاب المصلحة
اآلخرين أيضا

* يسمح هذا اجلدول الزمين اإلرشادي بالتتابع اجليد مع االستقصاء الوطين املرتقب بشأن املساءلة املتبادلة ،الذي سوف جتريه إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية
التابعة لألمم املتحدة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي من أجل منتدى األمم املتحدة للتعاون اإلمنائي.
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كيفية االنضمام؟

هل ترغب يف االنضمام إىل جهودنا واملشاركة يف جولة الرصد الثانية للشراكة العاملية؟ يرجى اتباع اخلطوات التالية:
مدعوة إلى ما يلي:
حكومات البلدان النامية َّ

• إبالغ املؤسسات احلكومية ذات الصلة يف بلدكم عن جولة الرصد الثانية املرتقبة اليت جتريها الشراكة العاملية.
• تعيني منسق وطين ليكون جهة االتصال الرئيسية لعملية الرصد هذه اليت تقودها البلدان.
• االتصال بفريق دعم الشراكة العاملية املشرتك بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة التعاون األقتصادي والتنمية
) (monitoring@effectivecooperation.orgللتعبري عن رغبتكم يف املشاركة يف جولة الرصد الثانية ،وتقدمي معلومات
االتصال اخلاصة باملنسق الوطين.

مقدمو العون اإلنمائي مدعوون إلى ما يلي:
•
•
•
•
•

إبالغ املؤسسات ذات الصلة داخل وزارتكم و/أو وكالة التنمية اخلاصة بكم عن جولة الرصد الثانية املرتقبة للشراكة
العاملية.
تعيني جهة اتصال على مستوى املقر الرئيسي ،وتقدمي معلومات االتصال هبا إىل فريق دعم الشراكة العاملية املشرتك بني
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة التعاون األقتصادي والتنمية.
االتصال باملكاتب اإلقليمية وال ُقطرية ذات الصلة لتشجيعها على املشاركة يف عملية الرصد على الصعيد ال ُقطري.
من أجل دعم اجلهود اليت تبذلوهنا يف جمال التوعية وحشد اجلهود ،سيقدم فريق الدعم املشرتك يف  2آب/أغسطس  1114إىل
جهات االتصال التابعة للمقار الرئيسية ملقدمي العون قائمة بالبلدان النامية اليت أبدت رغبتها يف املشاركة.
ومقدمو العون مدعوون ،من أجل تسهيل مشاركتهم يف مجع البيانات والتحقق منها على املستوى ال ُقطري ،إىل تعيني جهة
اتصال ملقدمي العون يف كل بلد مشارك ،بالتشاور مع احلكومة الوطنية .جيب تزويد فريق الدعم املشرتك مبعلومات االتصال
اخلاصة جبهات التنسيق التابعة ملقدمي العون يف موعد غايته منتصف أيلول/سبتمرب .1114

المجتمع المدني والبرلمانيون ومنظمات القطاع الخاص وشبكاته مدعوة إلى ما

يلي:

• إبالغ أصحاب املصلحة املعنيني داخل منظمتكم عن جولة الرصد الثانية املرتقبة اليت جتريها الشراكة العاملية.
• تعيني جهة اتصال من منظمتكم ،وتقدمي معلومات االتصال اخلاصة هبا يف أقرب وقت ممكن إىل فريق دعم الشراكة
العاملية املشرتك بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة التعاون األقتصادي والتنمية.
• التواصل مع مكاتبكم وشبكاتكم امليدانية املعنية لتشجيعها على املشاركة يف عملية الرصد على الصعيد ال ُقطري.
• من أجل دعم اجلهود اليت تبذلوهنا يف جمال التوعية وتعبئة اجلهود ،سيقدم فريق الدعم املشرتك إىل جهات االتصال التابعة
للمقار الرئيسية للمنظمات قائمة بأمساء البلدان النامية اليت أبدت رغبتها يف املشاركة.
• من أجل تسهيل مشاركتكم يف مجع البيانات والتحقق منها على املستوى ال ُقطري ،تدعى منظمات اجملتمع املدين والربملانيون
ومنظمات القطاع اخلاص إىل تعيني جهة اتصال لكل منهم يف البلد املشارك ،بالتشاور مع احلكومة الوطنية .وسوف يلزم
تقدمي معلومات االتصال اخلاصة جبهات التنسيق هذه إىل فريق الدعم املشرتك يف موعد غايته منتصف أيلول/سبتمرب
.1114
<< لالتصال بفريق دعم الشراكة العالمية المشترك بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة التعاون األقتصادي والتنمية،
يرجى الكتابة إلى .monitoring@effectivecooperation.org

www.effectivecooperation.org

ما هي االلتزامات التي نقيسها؟  -المؤشرات واألهداف العشرة
االلتزامات
-0
-5

-1
-4

-2

األهداف

المؤشرات

يركز التعاون اإلنمائي على النتائج التي تلبي أولويات البلدان النامية
استخدام أطر النتائج ال ُقطرية من جانب جميع مقدمي التعاون اإلنمائي
مدى استخدام أطر النتائج ال ُقطرية من جانب مقدمي
العون
يعمل المجتمع المدني في بيئة تزيد مشاركته ومساهمته في التنمية إلى أقصى حد
تقييم َّأولي للبيئة التمكينية لمنظمات المجتمع المدني
باالستناد إلى المعلومات النوعية التي يقدمها أصحاب إحراز تقدم مستمر بمرور الزمن
المصلحة المتعددون
مشاركة القطاع الخاص في التنمية ومساهمته فيها
فهرس ثالثي األبعاد يوفر مقياسا لنوعية الحوار بين
إحراز تقدم مستمر بمرور الزمن
القطاعين العام والخاص
الشفافية :تتاح للجمهور معلومات عن التعاون اإلنمائي
تنفيذ المعيار المشترك  -جميع مقدمي التعاون اإلنمائي يسيرون على المسار
قياس حالة تنفيذ مقدمي التعاون للمعيار المشترك
الصحيح لتنفيذ معيار مشترك ومفتوح للنشر اإللكتروني لمعلومات الشاملة
واستشرافية في الوقت المناسب عن التعاون اإلنمائي
التعاون اإلنمائي أكثر قابلية للتنبؤ به
خفض الفجوة إلى النصف  -خفض نسبة المعونة التي لم تصرف خالل السنة المالية
صرفت
(أ) سنويا :نسبة تمويل التعاون اإلنمائي التي ُ
التي كان مقررا صرفها فيها إلى النصف
خالل السنة المالية التي كان مقررا من قبل مقدمي
التعاون اإلنمائي صرفها فيها؛ و
(سنة خط األساس )0202
خفض الفجوة إلى النصف  -خفض نسبة تمويل التعاون اإلنمائي التي ال تشملها
خطط اإلنفاق اإلرشادية المستقبلية المقدمة على الصعيد ال ُقطري إلى النصف.

-2
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(ب) في األجل المتوسط :نسبة تمويل التعاون
اإلنمائي التي تشملها خطط اإلنفاق اإلرشادية
المستقبلية المقدمة على المستوى ال ُقطري
إدراج المعونات في الميزانيات الخاضعة للتدقيق البرلماني
خفض الفجوة إلى النصف  -خفض نسبة تدفقات التعاون اإلنمائي إلى القطاع
النسبة المئوية من تمويل التعاون اإلنمائي المقررة
للصرف والمسجلة في الميزانيات السنوية المعتمدة من الحكومي غير المبلغ عنها في الميزانية (أو الميزانيات) الحكومية إلى النصف
(مع اإلبالغ بما ال يقل عن  ٪58في الميزانية).
قبل الهيئات التشريعية للبلدان النامية
(سنة خط األساس )0202
تعزيز المساءلة المتبادلة بين الجهات الفاعلة في التعاون اإلنمائي من خالل استعراضات يشارك فيها جميع المعنيين
تجري جميع البلدان النامية عمليات استعراض من أجل التقييم المتبادل يشارك
النسبة المئوية من البلدان التي تجري تقييمات
متبادلة يشارك فيها جميع المعنيين للتقدم المحرز في فيها جميع المعنيين
تنفيذ االلتزامات المتفق عليها
(سنة خط األساس )0202
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
النسبة المئوية من البلدان التي تجري تقييمات
متبادلة يشارك فيها جميع المعنيين للتقدم المحرز في
تنفيذ االلتزامات المتفق عليها
مؤسسات فعالة :تعزيز نظم البلدان النامية واستخدامها
(أ) نوعية نظم اإلدارة المالية العمومية في البلدان
النامية؛ و
(ب) استخدام النظم ال ُقطرية لإلدارة المالية
العمومية واالشتراء

صعود نصف البلدان النامية بمقدار درجة واحدة على األقل (أي  2.8نقطة)
على مقياس أداء اإلدارة المالية العمومية/تقييم السياسات والمؤسسات ال ُقطرية
(سنة خط األساس )0202
تقليص الفجوة[ .يُستخدم نفس المنطق الذي استُخدم في باريس – تقليص الفجوة
بمقدار الثلثين حيثما تكون نتيجة نقاط تقييم السياسات والمؤسسات ال ُقطرية <=8؛
أو بمقدار الثلث حيثما تكون النتيجة بين  5.8و.]5.8
(سنة خط األساس )0202

© الصور مقدمة من البنك الدويل.
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المعونة غير مشروطة
النسبة المئوية للمساعدات الخالية تماما من الشروط

لدى جميع البلدان النامية نظم لتتبع مخصصات الموارد العمومية لشؤون
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وإعالن تلك المخصصات للجمهور

إحراز تقدم مستمر بمرور الزمن
(سنة خط األساس )0202

@DevCooperation #GPEDC #DevCoop
Facebook.com/DevCooperation
Youtube.com/user/TheGlobalPartnership

الموقع الشبكي:

• www.effectivecooperation.org

البريد اإللكتروني:

monitoring@effectivecooperation.org

