تشرين األول/أكتوبر 5102

الشراكة العالمية من أجل التعاون اإلنمائي الفعال
اختصاصات المنسق الوطني الخاص بالمستفيدين من العون اإلنمائي

 -1ا لخلفية
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.
وحكومات البلدان النامية مدعوة إىل املشاركة يف جولة الرصد الثانية اليت تضطلع هبا الشراكة العاملية من أجل التعاون
اإلمنائي الفعال ،من خالل قيادة عملية مجع البيانات اليت ُتمع عل الععيد الوط ي بشأن املؤشرات والتحقق منها.
وسوف ينطوي ذلك عل التعاون واحلوار مع خمتلف أصحاب املعلحة (ومن بينهم مقدمو العون اإلمنائي ومنظمات
اجملتمع املدين والقطاع اخلاص ونقابات العمال والربملانيون) من أجل توحيد البيانات.
والبلدان اليت تتلق أموال العون اإلمنائي واملهتمة باالنضمام إىل جولة الرصد الثانية اليت تضطلع هبا الشراكة العاملية من
مدعوة إىل املشاركة وحتديد منسق وط ي ،سيكون مسؤوال عن تنسيق
أجل التعاون اإلمنائي الفعال (َّ )5106-5102
عملية الرصد عل الععيد ال ُقطري.

 -2التوصيف
املنسق الوط ي املثايل:
يكون مسؤوالً كبياً يف الوزارة املسؤولة عن املعونات/تدفقات التمويل اإلمنائي/إدارة التنمية وتنسيقها ،مثل وزارة
املالية أو التخطيط أو الشؤون اخلارجية.

•

•

•

•

•

•

كان مشاركا بانتظام يف احلوار حول السياسات و/أو يف عمليات الربجمة عل الععيد ال ُقطري؛

•

•

ميتلك فهما سليما ملبادئ فعالية التنمية وعل دراية مببادئ بوسان بشأن التعاون اإلمنائي الفعال.

حيافظ عل شبكة عالقات متينة مع مقدمي العون اإلمنائي هؤالء يف البلد ،وكذلك مع أصحاب املعلحة اآلخرين
يف عملية الرصد (منظمات اجملتمع املدين ،والقطاع اخلاص ،ونقابات العمال ،والربملانيون)؛

 -3الدور
املنسق الوط ي مدعو إىل الرجوع إىل دليل الرصد ليكون لديه فهم شامل للدور املنوط به/هبا يف عملية الرصد (انظر ،عل
وجه اخلعوص ،اجلزء الثاين ،العفحة [ 05من النص اإلنكليزي] من املنشور املعنون "إرشادات حلكومات البلدان
النامية") .وترد يف املرفقني  0و 5من هذه االختعاصات حملة عامة عن مسؤوليات أصحاب املعلحة يف عملية الرصد،
وعل األخص يف اإلبالغ بالبيانات.
ويؤدي املنسقون الوط ي دورا حموريا يف قيادة جهود الرصد عل الععيد ال ُقطري ،من خالل ما يلي:
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•

التأكد من أن أصحاب املعلحة عل الععيد القطري عل علم تام جبهود الرصد اليت تبذهلا الشراكة العاملية،
وتسهيل مسامهتهم يف هذه العملية؛

•

اإلشراف عل مجع البيانات الواردة من املعادر ال ُقطرية إما من خالل اآلليات واألدوات املوجودة أو من خالل
عمليات خمععة؛

•

تنظيم احلوار بني أصحاب املعلحة املتعددين دعما لتوحيد البيانات والتحقق منها واستعراضها النهائي ،فضال عن
ضمان النوعية الشاملة للبيانات؛

•

تقدمي البيانات املتحقق منها اليت مت مجعها عل الععيد ال ُقطري فيما خيص املؤشرات (املؤشرات  ،0و ،5و،3
و2أ ،و2ب ،و ،6و ،7و ،8و9ب) إىل فريق الدعم املشرتك.

 -4األنشطة الرئيسية
املنسق الوط ي مدعو إىل تنسيق عملية الرصد باتباع اخلطوات املبينة أدناه .وقد مت وضع هذه االختعاصات من أجل
تشجع عل أن تكون األنشطة املقرتحة مستندة  -إىل
توفي اإلرشاد للمنسق الوط ي؛ بيد أن العملية تسمح باملرونة و ِّ
املدى املمكن – إىل األطر والعمليات اخلاصة بالبلد (انظر األمثلة عن طرائق مجع البيانات امليدانية والتحقق منها يف
العملية ال ُقطرية ،الواردة يف دليل الرصد ،العفحة [ 06من النص اإلنكليزي]).
•

( )1االجتماع االستهاللي للتشاور بين أصحاب المصلحة المتعددين (تشرين األول/أكتوبر  -تشرين
الثاني /نوفمبر  .)2112لتسهيل عملية مجع البيانات والتحقق منها وضمان اتباع هنج شامل ،ينظم املنسق
الوط ي اجتماعا استهالليا مع أصحاب املعلحة املعنيني ،ومن بينهم:




الشخعيات املرجعية من اجلهات احلكومية (مثال ،الوزارات القطاعية) ،ومن الربملان ،ومن احلكومات دون
الوطنية يف البلدان ذات النظام الالمركزي،
جهات االتعال اخلاصة مبقدمي العون اإلمنائي ومنظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص ونقابات العمال.

وينبغي أن يكون االجتماع (أو االجتماعات) فرصةً للقيام مبا يلي )0( :رفع مستوى الوعي بشأن عملية الرصد،
( )5االتفاق عل أصحاب املعلحة الذين ينبغي أن يشاركوا )3( ،االتفاق عل اجلدول الزم ي واألدوار
واملسؤوليات لكل صاحب معلحة.
•

( )2جمع البيانات والتحقق منها (تشرين الثاني/نوفمبر  -آذار/مارس  .)2112يشرف املنسق الوط ي عل
مجع البيانات والتحقق منها بالتشاور مع أصحاب املعلحة املعنيني.
مجع البيانات :يقوم املنسق الوط ي جبمع البيانات عن املؤشرات 5 ،0و ،و ،3و2أ ،و2ب ،و ،6و ،7و،8
ع/تشجع عل استخدام البيانات املوجودة حيثما أمكن (مثال ،استخراج البيانات من نظام إدارة
ويشج
و9ب.
َّ
َّ
معلومات املعونة يف البلد) ،وعندما ال تكون البيانات متوفرة بالفعل ،ميكنه/ميكنها مجع البيانات من أصحاب
املعلحة املعنيني عل أساس خمعص.
ويبني اجلدول أدناه أصحاب املعلحة الذين يُتوقَّع منهم أن يوفروا البيانات فيما خيص كل مؤشر .وميكن أن يدعو
املنسق الوط ي جهات الوصل اخلاصة مبقدمي التعاون ومنظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص ونقابات العمال إىل
دعم توحيد البيانات جملموعة أصحاب املعاحل يف تلك الفئات.
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التحقق من البيانات :يتحقق املنسق الوط ي من صحة البيانات بالتعاون مع أصحاب املعلحة ذوي العلة.
ويبني اجلدول أدناه أصحاب املعلحة الذين يُتوقَّع منهم أن يشاركوا يف التحقق من البيانات اخلاصة بكل مؤشر.
وميكن أن يدعو املنسق الوط ي جهات االتعال اخلاصة مبقدمي اخلدمات ومنظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص
ونقابات العمال إىل دعم عملية التحقق من البيانات .وميكن أن يقرر املنسق الوط ي القيام بالتحقق من البيانات
من خالل حوار ختامي بين أصحاب المصلحة المتعددين.
ويقدم املنسق الوط ي البيانات املتحقق منها إىل فريق الدعم املشرتك بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة
التعاون االقتعادي والتنمية يف موعد غايته  31آذار/مارس  2112كحد أقصى (باستخدام أداة تقدمي
البيانات ،اليت يتيحها فريق الدعم املشرتك).

أصحاب المصلحة الذين يُتوقَّع منهم اإلبالغ بالبيانات
والمشاركة في التحقق من البيانات
احلكومة
مقدمو العون
منظمات اجملتمع املدين
القطاع اخلاص
نقابات العمال

املؤشرات  ،0و ،5و ،3و2ب ،و ،6و،7
و8
املؤشرات  ،0و ،5و ،3و2أ ،و ،6و9ب
املؤشران  5و3
املؤشر 3
املؤشر 3

•

( )3االستعراض النهائي (نيسان/أبريل  -حزيران/يونيو  .)2112عند تلقي جمموعات البيانات النهائية من
فريق الدعم املشرتك بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة التعاون االقتعادي والتنمية ،يضمن املنسق الوط ي
املراجعة النهائية بالتشاور مع أصحاب املعلحة املعنيني .واملنسقون الوطنيون مدعوون إىل إبالغ فريق الدعم
املشرتك يف حال وجود أي خطأ يف البيانات.

•

( )4الحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين حول النتائج (أيلول/سبتمبر – كانون األول/ديسمبر
 .)2112املنسق الوط ي مدعو إىل استهالل املناقشات بشأن النتائج املستخلعة من عملية الرصد و/أو املشاركة
النشطة فيها .وميكن أن خيدم استعراض التقدم احملرز يف التشاور مع أصحاب املعلحة غرض تعزيز احلوار
واملساعدة عل ضمان أن يتخذ مجيع الشركاء يف التعاون اإلجراءات الالزمة للوفاء بالتزاماهتم.

 -2عملية تحديد المنسق الوطني
يف اجلهود السابقة املبذولة ملراقبة فعالية التنمية ،عيَّنت احلكومات – بعفة منسقني وطنيني  -كبار املسؤولني يف الوزارات
املسؤولة عن املعونات/تدفقات التمويل اإلمنائي/إدارة العون اإلمنائي وتنسيقه (مثال ،وزارات املالية أو التخطيط أو الشؤون
اخلارجية) .ومبا أن احلوار بني أصحاب املعلحة املتعددين مهم لضمان نوعية البيانات ،فسيكون األمثل أن تكون لدى
املنسق الوط ي خربة يف العمل مع خمتلف جمموعات أصحاب املعلحة.
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 -2المدة
متتد مشاركة املنسق الوط ي من  0تشرين األول/أكتوبر ( 5102أو ،بدالً من ذلك ،اعتباراً من التاريخ الفعلي للتعيني)
ومتتد إىل كانون األول/ديسمرب .5106

المرفق  -1لمحة عامة عن مسؤوليات أصحاب المصلحة في عملية الرصد الشاملة
الجهة؟

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

منظمات المجتمع المدني
القطاع الخاص
نقابات العمال
البرلمانيون
السلطات المحلية

النشاط؟
 مراقبة وتنسيق مجع البيانات والتحقق منها توفي البيانات اخلاصة باملؤشرات  ،0و2ب ،و ،6و ،7و8 تنسيق التقييم فيما خيص املؤشرين  5و3 تيسي احلوار حول نتائج الرصد توفي البيانات اخلاصة باملؤشرات  ،0و2أ ،و ،6و9ب واملسامهة يف التحقق منالبيانات
 املشاركة يف التقييم فيما خيص املؤشرين  5و( 3جهة االتعال) املشاركة يف احلوار حول نتائج الرصد املشاركة يف التقييم فيما خيص املؤشرين  5و( 3جهة االتعال) املشاركة يف احلوار حول نتائج الرصد املشاركة يف التقييم فيما خيص املؤشر ( 3جهة االتعال) املشاركة يف احلوار حول نتائج الرصد املشاركة يف التقييم فيما خيص املؤشر ( 3جهة االتعال) 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 بالبيانات
بالنسبة لكل مؤشر:
 ما هي اجلهة اليت تبلغ املنسق الوط ي؟
 ما هو نوع البيانات (كمية أو نوعية)؟
الحكومة

مقدمو
العون

 0استخدام أطر النتائج ال ُقطرية





 5البيئة التمكينية ملنظمات اجملتمع املدين



 3إشراك القطاع اخلاص



المؤشرات

2أ
2ب
6
7
8
9ب

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
االتعال
جهة
االتعال











منظمات
المجتمع
المدني
جهة
االتعال
جهة
االتعال

القطاع
الخاص

نقابات
العمال

نوع البيانات
كمية ونوعية
نوعية

جهة
االتعال

جهة
االتعال

نوعية
كمية
نوعية
كمية
نوعية
نوعية
كمية

