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1.A .المنظمة 

  (OECD) منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

  (UNEP) برنامج األمم المتحدة للبيئة

 

 . التعريف والمفاهيم والتصنيفات2

2.A . التعريف والمفاهيم 
 التعريف:

ين ألطر نتائج البلدان النامية من جانب كافة الشركاء االنمائيين جميع الشركاء اإلنمائيين المعني   استخدام   وكيفية  يسعى هذا المؤشر إلى قياس مدى

 المعنيين من أجل تخطيط جهود التعاون اإلنمائي وتقييم أدائهم. 

( بتصميم تدخالتهم باالعتماد على مؤشرات األهداف والنتائج  الشركاء االنمائيين  التعاون اإلنمائي )أييقّيم المؤشر الدرجة التي يقوم بها مقدمو  

   .نمائيةالمستمدة من أطر النتائج التي تقودها الحكومات النامية والتي تعكس أولويات وأهداف البلد اال

  

 المفاهيم:

النتائج   أطر  نتائج  CRFs)  الوطنيةتحدد  وتحقيق  األداء  على  تركز  والتي  بها  المرتبطة  والتقييم  الرصد  ونظم  للنتائج  الدولة  مقاربة   )

المخرجات والنتائج و / أو    باستخدام الحد األدنى من التعريف، تتضمن أطر النتائج هذه أهدافًا ومؤشرات نتائج متفق عليها )مثل التطوير.

من الناحية العملية، كثيراً ما يتم تحديد أطر   قدم في تحقيق األهداف المحددة في وثائق التخطيط الحكومية. كما وضعوا أهدافًا لقياس الت  التأثير(.
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)مثل خطط الرؤية طويلة األجل، واستراتيجيات التنمية الوطنية( ويتم تفعيلها بمزيد من الوطني  النتائج التي تقودها الحكومات على المستوى  

 ثل االستراتيجيات القطاعية(، حيث يتم وضع أهداف ومؤشرات محددة إلطار زمني معين. التفصيل على مستوى القطاع )م

ال    ويتيح تعريف إطار النتائج الذي يقوده البلد والمستخدم لهذا المؤشر إمكانية استخدام آليات مكافئة لألولويات على المستوى القطري حيث

 المتسقة والمتكاملة. الوطنيةتحدد جميع البلدان أولوياتها من خالل أطر النتائج 

استراتيجيات   : خطط الرؤية طويلة األجل.CRF  الوطنيةأطر النتائج    يشمل التعريف الواسع ألدوات التخطيط القائمة على حقوق الملكية مثل

دون الوطنية، وكذلك    أدوات التخطيط استراتيجيات وسياسات وخطط الحكومة؛ متعددة حكومية مشتركة- والخطط المانحة  التنمية الوطنية؛

في المقابل، ال تعتبر وثائق التخطيط وتحديد األولويات التي يتم   األطر األخرى )مثل مصفوفات أداء دعم الميزانية، والنهج القطاعية الشاملة(.

 . الوطنيةمن أطر النتائج التي يعدها مقدمو الخدمات،  الوطنيةإنتاجها خارج الحكومة، مثل االستراتيجيات 

 

2.B. وحدة القياس 

 مئوية نسبة

2.C. التصنيفات 

 

 نوع مصدر البيانات وطريقة جمع البيانات. 3

3.A. مصادر البيانات 

، يتم اإلبالغ  الوطنيالرصد هو عملية تطوعية تتم بقيادة الدولة. تقود حكومات الدول وتنسق جمع البيانات والتحقق من صحتها. على المستوى  

تنمية ال  عن البيانات من قبل الكيانات الحكومية ذات الصلة )مثل وزارة المالية / إدارة الميزانية لمعلومات الميزانية الوطنية( ومن قبل شركاء 

في جمع البيانات ذات الصلة   الدول  وأصحاب المصلحة. تدعم منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 من خالل ممارسة رصد الشراكة العالمية، وتقود هذه المنظمات تجميع البيانات وضمان الجودة على المستوى العالمي. 

 

3.B. طريقة جمع البيانات 

. عادةً ما يأتي الوطنية بالنسبة لعملية جمع البيانات الخاصة بعملية رصد الشراكة العالمية، يتم تعيين منسق وطني من الحكومة  ( 1)

وهي وزارة لها دور في إدارة التعاون اإلنمائي والشراكات    ، وزارة الشؤون الخارجية أ أو  وزارة التخطيط     أو وزارة المالية من

 ً  للهيكل المؤسسي لكل دولة.  وفقا

يقوم المنسق الوطني بجمع المدخالت من شركاء التنمية. وتقدم البيانات إلى منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  ( 2)

 مع مكاتب المقر الرئيسي لشركاء التنمية.  مراجعة ذلك لجولة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ثم تخضع بعد 

لم يتم إجراء أي تعديالت على البيانات بعد خضوعها لعملية التحقق من الصحة. ومع ذلك، يتم تسليط الضوء على التناقضات أو  ( 3)

 القيم اإلشكالية المحتملة وإعادتها إلى المنسقين الوطنيين لمراجعتها. 

 

3.C الجدول الزمني لجمع البيانات . 

مي  تم اإلبالغ عن البيانات بناًء على البيانات التي تم جمعها في عاوقد . 2020تقويم جمع البيانات في دورة كل سنتين قبل عام  تكان 

 مع جمع البيانات على أساس متجدد.  2023من عام  اعتباراً . وستبدأ جولة المراقبة التالية 2018و  2016

 

3.Dالزمني لنشر البيانات ل. الجدو 

 .البيانات في الربع األول من العام الذي يلي مباشرة عمليات جمع البيانات الوطنية نشرمن المقرر 
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3.E . للبيانات المزودةالجهات 

 االسم:

على تقسيم العمل داخل كل    وزارة المالية أو وزارة التخطيط أو وزارة الخارجية، اعتماداً   من  المبلغة. عادة  الدول  دة من  وزارة مركزية رائ 

 .حكومة

 

 :وصفال

الرائدة في حكومات الدول   البيانات الوطنية والتحقق من الصحة على مستوى    هم  ممثلون من الوزارات  قيادة عملية جمع  مسؤولون عن 

. يقوم هؤالء الممثلون بتنسيق عملية جمع البيانات على المستوى الوطني من خالل دمج البيانات والمدخالت من مقدمي التعاون اإلنمائي  الوطني

البيانات إلى فريق الدعم    الدول  ، تقدم حكومات  ١-١٥-١٧ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والنقابات العمالية. لحساب المؤشر  

 مشترك لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي / برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للشراكة العالمية. ال

 

3.F. الجهات المّجمعة للبيانات 

المتحدة اإلنمائي مسؤولية تجميع وتوليف البيانات على ويتولى فريق الرصد في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي وبرنامج األمم  

 المستوى العالمي. 

 

3.G. التفويض المؤسسي 

، فإن منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي وبرنامج األمم  ١-١٥-١٧مؤشر أهداف التنمية المستدامة المنظمات الراعية لبصفتهما 

والتحقق منها، وتقديم البيانات   الوطنيةلجمع البيانات، وتجميع البيانات  الدول يه الفني ودعم المتحدة اإلنمائي مسؤوالن عن توفير التوج

باالعتماد على الدعم المؤسسي المقدم للشراكة العالمية من أجل التعاون اإلنمائي الفعال، تعمل   والبيانات المجمعة لهذا المؤشر. الوطنية

في عملية رصد الشراكة   الدول  منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي على االستفادة من مشاركة 

التقدم المحرز نحو مبادئ الفعالية وهي المصدر المعترف به للبيانات واألدلة بشأن التمسك بالتزامات  2013العالمية، والتي تتبع منذ عام 

  الوطنيةغير المشاركة في عملية رصد الشراكة العالمية تقديم بياناتها  الدول تستطيع  الفعالية، لتجميع البيانات العالمية لهذا المؤشر.

 ن والتنمية في الميدان االقتصادي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.إلى منظمة التعاو مباشرةً 

 اعتبارات منهجية أخرى . 4

4.A. األساس المنطقي 

ما    من حيث تصميم التدخل ونوع آليات اإلبالغ عن النتائج تقييماً ذا صلة في  الوطنيةيوفر قياس مواءمة دعم مقدمي الخدمات مع األولويات  

   التنمية المستدامة ".تحقيق  و،  يتعلق بدرجة "احترام الحيز والقيادة السياسيين لكل بلد لوضع وتنفيذ سياسات مملوكة للدولة للقضاء على الفقر

  

الس في  المعتمدة  للتدخالت  بالنسبة  الخصوص،  وجه  أحدثعلى  )أي  المرجعية  مدى   نة  التقييم  يقيس  األخرى    تحديدسلوك(،  البلدان  دعم 

 القائمة أو أدوات التخطيط.   الوطنيةاألولويات  آليات وضع  ولويات وشروط خارجية إلى البلدان المتلقية التي ال تنعكس في  ألوالمنظمات الدولية  

  

لحيز السياسة الحالي لبلد ما،    الوطنينائية االتجاه"، تقدم تقديراً على المستوى  هذا المؤشر "مرآة ث   ضمنتوفر المعلومات التي يتم جمعها  

في البلدان المتلقية آليات وضع األولويات  وتقديراً مجمعاً على مستوى مزود الخدمة على درجة التزام الطرف اإلنمائي مع أطر النتائج القائمة  

   حيث تعمل. 

 

4.B.  التعليقات والقيود 

تمرين مراقبة الشراكة العالمية البيانات خارج نطاق المؤشر المقترح، بما في ذلك جوانب إضافية مثل جودة تخطيط التنمية الوطنية، يجمع 

نظم   والبيئة التمكينية لمنظمات المجتمع المدني، وجودة الحوار بين القطاعين العام والخاص، وإمكانية التنبؤ بالتعاون اإلنمائي، واستخدام
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ين  رة المالية العامة للدولة من قبل مقدمي التعاون اإلنمائي. توفر البيانات الناتجة عن رصد الشراكة العالمية دليالً على مؤشرين إضافي اإلدا

 . ١-ج-٥و  ١-١٦-١٧ألهداف التنمية المستدامة: 

 

4.C.  طريقة االحتساب 

دى استخدام أطر النتائج المملوكة للدولة وأدوات التخطيط األخرى التي تقودها الحكومات، يحسب المؤشر الدرجة  لتوفير مقياس شامل حول م 

بما في ذلك المصادر  -التي تحدد بها األهداف ومؤشرات النتائج وأطر الرصد المرتبطة بالتدخالت اإلنمائية الجديدة من المصادر الحكومية  

 عي ودون الوطني:الوطنية وأدوات التخطيط القطا

  

 لكل تدخالت تنموية ذات حجم كبير )مليون دوالر أمريكي أو أكثر( تمت الموافقة عليها خالل السنة المرجعية: 

  

 ما إذا كانت األهداف مستمدة من أطر وخطط واستراتيجيات النتائج التي تقودها الحكومات  1س  •

 أطر وخطط واستراتيجيات النتائج التي تقودها الحكومات ( المؤشرات المستمدة من مخرجاتحصيلة النتائج ) 2س •

( المؤشرات التي تعتمد على مصادر البيانات التي توفرها أنظمة الرصد القائمة في البلد أو الخدمات  مخرجاتحصيلة نتائج ) 3س •

 تقدم المشروع ل النسبة المئوية اإلحصائية الوطنية لتتبع

  

الشريكة ومقدمي الخدمات( من خالل حساب متوسط األبعاد الثالثة للمواءمة مع أولويات    للدول  العالمية للمؤشر )يتم الحصول على المجاميع  

 وأهداف الدولة عبر جميع التدخالت الجديدة للسنة المشمولة بالتقرير.

  المتوسطات المجمعة لكل دولة شريكة ستوفر مدى استخدام نماذج اإلبالغ الموحد وأدوات التخطيط من قبل مقدمي التعاون اإلنمائي العاملين

 في تصميم ومراقبة مشاريع التنمية الجديدة.   ةالمحدد تلك الدولة في 

 pdf-Goal-compilation/Metadata-http://unstats.un.org/sdgs/files/metadata.17  :الصيغ متاحة على

 

اإلبالغ الموحد وأدوات التخطيط في  المجمعة لكل شريك في التنمية إلى مدى استخدام ذلك الشريك اإلنمائي ألطر نموذج المتوسطات ستشير 

 التي يعمل فيها.  الدول تصميم ورصد مشاريع التنمية الجديدة في 

 pdf-Goal-compilation/Metadata-http://unstats.un.org/sdgs/files/metadata.17  :الصيغ متاحة على

 

المشروع / التدخل من أجل إعطاء نفس المستوى من األهمية لمدى    (مبلغ الميزانية)  حسب حجم  أخذ الوزنعند التجميع، تم اتخاذ القرار بعدم  

التقاط  الكبيرة، حيث يحاول المؤشر  للدولة وأدوات التخطيط في المشاريع المتوسطة الحجم مقابل المشاريع  النتائج المملوكة    استخدام أطر 

يمثل مشاريع البنية التحتية   الترجيح حسب حجم المشروع أن ومن شأن   السلوك العام لمقدمي الخدمات في تصميم تدخالت جديدة في بلد معين.

 ومع ذلك، تتوفر بيانات حول حجم المشروع.  وتدخالت أقل تمثيالً تركز على التأثير على السياسات والترتيبات المؤسسية. 

  

 

4.D .التحقق 

وع التي تم اإلبالغ عنها من قبل شركاء التنمية يتحمل المنسق الوطني المسؤولية الرئيسية للتحقق من صحة البيانات على مستوى المشر

 وأصحاب المصلحة في المؤسسات الحكومية المعنية.

على المستوى العالمي، تقوم منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بمراجعة بيانات مستوى  

 ومع مقدمي التعاون اإلنمائي.  للدول الشريكة بالتشاور والتنسيق مع المنسقين الوطنيين  الدول المشروع المقدمة من 

https://www.effectivecooperation.org/content/2018- : عملية التحقق من الصحة على يمكن العثور على تفاصيل حول

. ordinators-co-national-guide-monitoring 

 

4.E.  التعديالت 

 ال ينطبق

http://unstats.un.org/sdgs/files/metadata-compilation/Metadata-Goal-17.pdf
http://unstats.un.org/sdgs/files/metadata-compilation/Metadata-Goal-17.pdf
https://www.effectivecooperation.org/content/2018-monitoring-guide-national-co-ordinators
https://www.effectivecooperation.org/content/2018-monitoring-guide-national-co-ordinators


 2022 مارس/آذار 31 آخر تحديث:

 

4.F .( على 1معالجة القيم الناقصة ) ( على المستوى اإلقليمي2و ) البلد مستوى 

 بلدعلى مستوى ال •

يوجد        ال  ةلجاعمال  والمكاتب   .ناقصةللقيم  البلدان  تشمل ممثلي حكومات  الصحة  للتحقق من  تجري عملية  ومع ذلك، 

تُجرى  ن الصحة هذه، وأثناء عملية التحقق م ناقصةيتم تمييز القيم ال القطرية وكذلك مكاتب المقر لمقدمي التعاون اإلنمائي.

 محاوالت لملء هذه الفجوات. ال

 على المستويين اإلقليمي والعالمي  •

وتُبذل محاوالت لتقليل الفجوات في البيانات المقدمة أثناء عملية التحقق من البيانات، بما  .ناد للقيم الناقصةال يوجد أي إس

 في ذلك التثليث مع مكاتب المقر لمقدمي التعاون اإلنمائي. 

 

4.G. المجاميع اإلقليمية 

المزودين على مستوى العالم ولمنطقة  /الدول  بسيط عبر جميعمتوسط معدّل   احتسابيتم إنشاء التقديرات العالمية واإلقليمية من خالل 

  ه يتم تسجيلوالكبيرة )على الرغم من أن المرجح إلعطاء نفس القدر من االهتمام للمشاريع الصغيرة وقد تقرر عدم استخدام المتوسط  .معينة

 (. بالمزيد من التبويب المتقدّم في البيانات للسماح اريع ونوعهاالمش كمية

 

4.H.   المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد

 الوطني

والفرنسية واإلسبانية. كما يتوفر دليل منفصل باللغة اإلنجليزية لمقدمي التعاون  دليل الرصد متاح للمنسقين الوطنيين باللغات اإلنجليزية 

  دليل المنسقين الوطنيين متاح على  .اإلنمائي. يتم تحديث التوجيه بانتظام

.ordinators-co-national-guide-monitoring-://www.effectivecooperation.org/content/2018https  

 دليل مقدمي الخدمات متاح على 

-development-guide-mini-round-monitoring-ration.org/content/2018https://www.effectivecoope

.partners 

 

4.I . إدارة الجودة 

يتحمل المنسق الوطني المسؤولية الرئيسية عن ضمان جودة وشمولية البيانات الخاصة بهذا المؤشر. توفر منظمة التعاون االقتصادي  

 ب مساعدة ومواد إرشادية لدعم المنسق الوطني الذي يدير جودة البيانات. والتنمية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي مكت 

4.J .ضمان الجودة  

يتحمل المنسق الوطني المسؤولية الرئيسية عن ضمان جودة وشمولية البيانات الخاصة بهذا المؤشر. تدعم منظمة التعاون والتنمية في  

  الميدان االقتصادي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ضمان الجودة من خالل المراجعة المشتركة للبيانات مع المنسق الوطني وإشراك شركاء

لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي حسب الحاجة، والتحقق   الوطنيةى مستوى المقر الرئيسي ونظام األمم المتحدة اإلنمائي والمكاتب التنمية عل

 .من مجموعة البيانات المقدمة لجوالت الرصد السابقة

4.K  .تقييم الجودة 

ات مع  تدعم منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي تقييم الجودة من خالل المراجعة المشتركة للبيان 

ة  لبرنامج األمم المتحد الوطنيةالمنسق الوطني وإشراك شركاء التنمية على مستوى المقر الرئيسي ونظام األمم المتحدة اإلنمائي والمكاتب 

 اإلنمائي حسب الحاجة، والتحقق من مجموعة البيانات المقدمة لجوالت الرصد السابقة. 
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 توافر البيانات:

بما في    -  من شركاء التنمية 100قية وأكثر من  دولة متل 96  ل بيانات    2018و   2016أنتجت البيانات التي تم جمعها في جولة الرصد لعامي  

بلداً األعضاء في لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، فضالً   29ذلك البلدان المتقدمة البالغ عددها  

نك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبرنامج األمم المتحدة  عن المنظمات الست الرئيسة المتعددة األطراف فيما يتعلق بتمويل التنمية )أي الب 

 . (اإلنمائي، ومصرف التنمية األفريقي، وبنك التنمية اآلسيوي، ومصرف التنمية للبلدان األمريكية

 
 التسلسل الزمني:

، ستكون البيانات متاحة على أساس متجدد مع تشجيع  2023من عام  اعتباراً و. 2018و   2016في عامي    بالدول تم تجميع البيانات الخاصة 

 على اإلبالغ مرة واحدة على األقل خالل دورة مدتها أربع سنوات.  الدول جميع 

 

 التفصيل:

 التنمية. شريكوعلى مستوى  الوطني على المستوى   تفصيلوبالنظر إلى النهج التصاعدي في توليد المؤشر، من الممكن إجراء 

، في نهج من أسفل إلى أعلى، يمكن استخدام المجاميع العالمية واإلقليمية لرصد االلتزامات  الوطنيوبينما تتم عملية جمع البيانات على المستوى   

     وتحسين توافق الشريك مع أهداف التنمية المحددة وطنيا. الوطنيةليها دوليا والمتعلقة بتعزيز الملكية المتفق ع
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 مصادر التباين:

 . غير متوفر
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