املنتدى العريب للتنمية املستدامة لعام 2018
 26نيسان/أبريل  - 2018بيت األمم املتحدة ،بريوت ،لبنان

االستعراضات الوطنية الطوعية وما يتبعها :متابعة تنفيذ خطة عام 2030
واستعراضها على املستوى الوطين  -أين التقييم منها؟
بعض املالحظات والدروس املستقاة

قاسم الص ّديق (ابحث واستشاري مستقل  /تقييم السياسات العمومية والربامج)
جمموعة تقييم أهداف التنمية املستدامة /شركاء من أجل التقييم ()EvalPartners

إن إعداد التقارير /االستعراضات الطوعية هي عملية سياسية وتنموية
هتدف التقارير /االستعراضات الوطنية الطوعية اىل:
• تقدمي تقرير حول التق ّدم احلاصل يف حتقيق أهداف التنمية
املستدامة ،وحملة حول اآلليات املعتمدة (ذي طابع طوعي

وفعال وتشاركي وشفاف ومتكامل – الفقرة  72والفقرة
( 74د))
• لقياس ذلك التق ّدم على املستوى الوطين (مبا يعزز املساءلة
أمام مواطنينا ،ويدعم التعاون الدويل بشكل فعال إلجناز
هذه اخلطة ،ويشجع تبادل أفضل املمارسات والتعلم
املتبادل  -الفقرة ،)73
• معتمد ًة على األدلة ومسرتشد ًة (بتقييمات وبياانت قطرية
رفيعة اجلودة وسهلة املنال وحسنة التوقيت وموثوقة
ومصنفة – الفقرة ( 74ز)).

• على أن ذلك يتطلب (تعزيز الدعم املوجه لبناء قدرات البلدان
النامية ،مبا يشمل حتسني نظم البياانت وبرامج التقييم الوطنية – فقرة
( 74ح))

وتنتج عنها:

 .1آلية تشاورية متعددة املراحل لالعداد
 .2اعداد التقرير الوطين
 .3عرض التقرير يف املنتدى السياسي الرفيع املستوى
ويبقى السؤال:
سرع التقارير وإعدادها تنفيذ األجندة؟
• هل تُ ّ
عزز املساءلة؟
• هل تٌ ّ
• هل تُق ّدم فرصة للتقييم والتصويب؟
• ابلقدر الذي تُع ّد التقارير متطلباً دولياً (طوعياً)،
هل هو متطلب وطين؟
(ابعتبارها القيمة املضافة لعملية االعداد)
ُ

عكفت جمموعة تقييم أهداف التنمية املستدامة ( )EVALSDGsابلتعاون مع املركز الدويل للبيئة والتنمية ()IIED
على مراجعة التقارير الطوعية لعامي  2016/17ورّكزت على احملاور التالية:
•
•
•
•
•
•

استعمال املفردات املتعلقة ابلتقييم ،املتابعة ،الرصد ،مؤشر،
بيان ،أثر ،إطار منطقي ( ،)Logframeاألداء...
نظام الرصد واملتابعة (عناصره ،آلياته)...
االطار املؤسسي  /احلوكمة
منهجات املتابعة والتقييم والرصد
التقييم
قضااي أخرى

www.evalsdgs.org
www.iied.org/effective-evaluation-for-sustainable-development-goals

ما هو التقييم وما هي أمهيه؟
أمهية املؤشرات أهنا تشري وتدلّل ولكنها تبقى قاصرة عن التفسري
وتقدمي أجوبة حول الكيفية (كيف متّ التق ّدم؟) أو السببية (تعليل
حدوث هذا التغيري) أو األمهية (التق ّدم احلاصل) ضمن السياق أو
الوضع االمجايل (املاكروي) القائم...
وابلتايل ،ال تستطيع البياانت واملؤشرات تقدمي أجوبة حول
خمرجات ونتائج وآاثر التقدم يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.
ابملقابل تعتمد آليات الرصد واملتابعة ( & Monitoring
 )Reviewعلى البياانت واملؤشرات وميكنها تقدمي دالالت
حمددة على مستوى خمرجات ونتائج حمددة حول التقدم احلاصل يف
حتقيق أهداف التنمية املستدامة ،ولكنها أيضاً قاصرة عن تقدمي
الصورة الكلية أو السببية أو الكيفية حلدوث هذا التق ّدم يف حتقيق
األهداف.

هنا أتيت أمهية التقييم بكل خلفياته املفاهيمية (مبادئ وقيم)
ومنهجياته القابلة للتكيّف لسد الثغرة ،اعتماداً على آليات املتابعة
والتقييم والبياانت واملؤشرات:
 .1لتقدمي صورة أمشل لفهم كافة التطورات احلاصلة يف حتقيق
أهداف التنمية املستدامة
 .2معاجلة التداخل والتفاعل بينها (وهذه ميزة ال )SDGs
 .3واستفاء معلومات من مصادر متعددة
 .4تقدمي حكم علمي حول قيمة وأمهية وجدارة الربامج/
السياسات قيد التقيييم
 .5اعتمادها على أطر حتليلية ممنهجة (تقوم على فرضيات
وتسعى اىل دراستها)
 .6اعتبارها أداة تشاركية بني املقييم واجلهة املشرفة على التقييم
من انحية ،وبينهم وبني مكوانت جمتمعية وأصحاب
املصلحة من جهة أخرى...

بناء على الدراسة وغريها ،أو ّد الوقوف على املالحظات التالية:
يف أنظمة املتابعة والتقييم...
أكدت معظم الدول من خالل االستعراضات/
طور نظم
التقارير الطوعية أهنا تعتمد على أو تُ ّ
الرصد والتقييم ملراجعة التقدم احلاصل على
مستوى أهداف التنمية.
•
•

•
•
•

بعضها بىن على النظام الذي تكرس حول
أهداف األلفية ()MDGs
بعضها قام /يقوم بدراسة الفجوات يف
البياانت األساس ()baseline
وبعضها وضع خارطة طريق لتحقيق
األهداف متضمنة آليات الرصد واملتابعة
معظمها ملح مباشرة اىل ضعف البياانت
وقدرات ّالرصد واملتابعة الوطنية
تركيز واضح على البياانت واملؤشرات
الكمية على حساب النوعية

يف إدماج األهداف يف اخلطط الوطنية...
• معظم الدول مازالت يف مراحلها األوىل
جلهة ادماج أهداف التنمية املستدامة يف
خططها وسياساهتا الوطنية ( 40خالل
دورة االستعراضات )2017
• ولكن البعض منها فقط رّكز على املبادئ
األساسية لألهداف (الشمولية ،ادماج
حقوق االنسان ،ادماج النوع
االجتماعي )...يف التقارير /االستعراضات
الطوعية

يف الشمولية وجتانس السياسات...

• مل تق ّدم العديد من الدول تقييماً شامالً
جململ أهداف التنمية املستدامة
• مل تلحظ العروضات /التقارير الطوعية
العالقة بني أهداف التنمية املستدامة و:
غري
• خمرجات اتفاق ابريس حول الت ّ
املناخي وال برانمج عمل أديس أاباب
• التحليل على املستوى الوطين مع
املستوى االقليمي أو الدويل (ما عدا
األردن)

• حىت العالقة بني األهداف مل تلقى
االهتمام الكايف (ينم عن القدرات
الوطنية أو أجندة املنتدى السياسي اليت
ُحت ّدد سنوايً األهداف اليت يتم عرضها
يف التقارير)

بناء على الدراسة وغريها ،أو ّد الوقوف على املالحظات التالية:
يف األطر املؤسسية /احلوكمة...
ابالمجال ،طورت مجيع البلدان تقريبًا بنىظ هياكل مؤسسية على أعلى
املستوايت (جمالس أو جلان وزارية برأسة رئيس احلكومة )...مهمتها التنسيق
واإلشراف على التقدم حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة
 .1بعضها مفتوح ولكن بشكل خجول ملشاركة ممثلني عن اجملتمع املدين
والقطاع اخلاص ( 18من أصل  43أضفت متثيل رمسي للشركاء غري
احلكوميني)
 .2جممل مشاركات أصحاب املصلحة جاءت من خالل فرق العمل
وليس اجملالس أو اللجان الوزارية
 .3يف بعض األحيان تلعب وزارات معينة الدور احملوري للتنسيق (وزارات
التخطيط يف كل من األردن ومصر)

يف الشراكات...
•
•

•

•

مل تُوفّق التقارير يف عرض وحتديد مسامهات الشركاء /اجلهات
غري احلكومية فيما عدا التشاور
كما أهنا مل تلحظ للبيئة احملفزة (أو غري احملفزة) والتحدايت اليت
واجهت وتواجه اجملتمع املدين وغريه من الشركاء يف لعب دور
أبر يف عملية التنمية إمجاالً وإعداد االستعراضات حتديداً
مل تلحظ معظم االستعراضات /التقارير الطوعية آليات وبرامج
اعداد التقارير
مل تلحظ أي دور رمسي للربملانيني (كما مل تُشر االستعراضات/
التقارير الطوعية ألدوار الربملان يف الرقابة واملتابعة على تنفيذ
أهداف التنمية املستدامة)

وعليه ميكننا استخالص الدروس  /املالحظات التالية هبدف تطوير التقارير الطوعية وآلياهتا وجدواها...
يف األطر التشريعية...
.1

تطوير سياسة وطنية للرصد والتقييم (للخطط والربامج
والسياسات العمومية) وتشريعها (من خالل اآلليات املعتمدة
على مستوى الوطن) ابعتبارها املم ّكن األساس واألهم.

.2

تفعيل العمل الربملاين للرقابة على ومساءلة اخلطط والربامج
املتعلقة أبهداف التنمية املستدامة من خالل
• انشاء جلان نيابية ملساءلة اخلطط الوطنية ومتابعة عمل
اجمالس واللجان الوطنية املختصة
• اعتماد مفهوم التقييم والتعرف على منهجياته وآلياته
وادماجه يف خطط عمل الربملانيني
• تيسري منتدايت واجتماعات تشاورية دورية ملراجعة
وتقييم اخلطط الوطنية

.3

التشبيك مع الربملانيني من خالل املنتدى العاملي للربملانيني من
أجل التنمية ( )GPFEلتفعيل ودعم العمل على تقييم
أهداف التنمية املستدامة

يف األطر املؤسسية /احلوكمة...
.1

.2

.3

.4

اضفاء طابع رمسي ملشاركة الشركاء
غري احلكوميني يف عملية تطوير
االستعراضات الوطنية يف اجملالس
واللجان املختصة
اشراك مجعيات التقييم الوطنية يف
هياكل وآليات املتابعة والتقييم
واالستفادة من اخلربات احمللية
واالقليمية
تسهيل البيئة احملفزة ملشاركة اجملتمع
املدين وغريه من الشركاء يف لعب دور
أكرب يف عملية التنمية
اقامة شراكات مع اجلهات املعنية
ابلتقييم على املستوايت الوطنية
واالقليمية (جمتمع املقيمني يف العامل
العريب )EvalMENA

يف االستعراضات والتقارير الطوعية...
•

ضرورة أن تُبىن االستعراضات الطوعية على
مبادئ أهداف التنمية HR and
))EFGR

•

اعتماد منهجيات التقييم املتكامل لكل
هدف وللتشابك بني األهداف وليس رفع
تقارير حول املؤشرات

• ضرورة أن يقوم فريق األمم املتحدة للتقييم
( )UNEGأو أي جهة أخرى معنية
مبراجعة املعايري االرشادية ( VNR
 )Guidelinesللتأكيد على ضرورة
التقييم يف اضفاء املعىن والعمق لالستنتاجات
حول إجنازات األهداف ،وليس فقط الرصد
واملتابعة يف استعراض التقدم حنو حتقيق
أهداف التنمية املستدامة.

وشكراً

