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 يذالموجز التنفي

 

، كمخطط التي ننشدها أفريقيا ،2063 أجندة في أديس أبابا، إثيوبيا، المنعقدة التحادل 2013 قمة يناير اعتمدت 

 العشرية  التنفيذ خطة. وأعقب ذلك إعداد عاما 50لمدة  سياسي القاريلتحول االجتماعي واالقتصادي والل

 . 2015يونيو  المنعقدة في قمة االتحاد االفريقيت الخطة خالل مداعت  و الرؤية.لتفعيل   2023-2013األولى

 

صيغة موجزة  الحاجة إلىفإن  ومن ،2063 ألجندة تنفيذ والنتائج واآلثار" المالمح الرئيسيةال "ويعتبر  

م خطة لرصد وتقيي تعبر هذه الوثيقة اإلطاريةو الرصد والتقييم حاسمة في كل مستوى. خطةو إلطار ةوملموس

كما أنها تدعم . متماسك ومنظم لرصد وتقييم المبادئ والمعايير األساسية 2063العشرية األولى ألجندة  ذالتنفي

 اتغذي خطط تأثير والتعلم التيال وتقييم النتائج، وكذلك حقيقالنطاق العام للتنفيذ، وتفي  نهج وأدوات التعلم

 .وسياسات جديدة

 

 وإطار الرصد والتقييم ما يليالعشرية  في خطة التنفيذ الشاملةالمبادئ وتشمل بعض 

 

هداف وفقا أل وةالمرج واآلثار تحقيق النتائجيستند التنفيذ في المقام األول مسؤولية المستوى الوطني: يعتبر   (1

لتنفيذ، خاصة ا، بما في ذلك ترتيبات ةالفعليوالسبل  لى فرضية أن استراتيجيات التنفيذإ 2063أجندة  وغايات

وصاية تنفيذ القرارات والموارد هي في المقام األول مسؤولية و ملكية أن بكل بلد وفريدة من نوعها محليا؛ أي

 .البلد

 

 لفنيا توفر أجهزة االتحاد االفريقي اإلقليمية والقارية القيادة في دعم التنفيذ مع التركيز على: )أ( تقديم الدعم

 .المشاركة والتعلم مناهج واالستراتيجي في عمليات التخطيط والتنفيذ والتقييم و)ب( تسهيل

 

 2063 أجندة دور في تحقيق األهداف والغايات المحددة فيجميعها ب الدول األعضاءتضطلع فرادى   (2

 

 لعمل الوطنيلتعزيز ا قيمة اإلقليمية والقاريةال 2063 يجب أن تعزز أجندة  (3

 

 نواتجو رؤية وأهداف التنمية في أفريقيا إلى نتائج لخطة التنفيذ العشرية األولى الرصد والتقييم يترجم إطار

لخطة  الرصد والتقييم . ومن ثم، يوفر األساس الرئيسي والحاسم إلطار الرصد والتقييم. تم إعداد إطارملموسة

 :غرا  المحددة التاليةاأل لخدمة التنفيذ العشرية األولى

 

 ثقافة التخطيط واإلدارة من أجل النتائجتعزيز  (أ

 إلى جانب تحقيق المساءلة والمسؤولية المشتركة بين مختلف المشاركين وأصحاب المصلحةتعزيز  (ب

 والعناصر الفاعلة جميع أصحاب المصلحةبين  والتماسكالمواءمة 

 القيمة مقابل المال في تخصيص الموارد واستخدامهاتعزيز  (ج

 لعمل الوطنيمن أجل ا قيمة اإلقليمية والقاريةال دعم تصميم وتقييم (د

السياسات  لوضع جديدةال معرفةال، بما في ذلك توليد األفكار وتحليلها والتعلم القائم على األدلةتشجيع هـ( 

 والبرامج
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بيقها باعتبارها وتطيتم اعتبارها  عندما لخطة التنفيذ العشرية األولى الرصد والتقييم قيمة إطار تحقيق يتم

 طموحات التنمية في أفريقيا. وهذا يشمل بيان رؤيةب جزءا ال يتجزأ من مجموعة من الوثائق التي تحيط

 .هدفا، كنقطة انطالق 20سبعة وال تطلعاتاليفصل  الذيو، 2063 خمسين عاما ألجندة

 

كمادة  لخطة التنفيذ العشرية األولى اذه الرصد والتقييم تم تصميم إطار استخدام اإلطار:ن ووالمستخدم

 صياغةب ينلمكلفا -اتالسياس الفنيين والموظفين في مجال للموظفين العموميينخصوصا ، ومفيدة مرجعية

لميزانية ا ما في ذلك تخصيص، بهاوتقييم تهاوإدار التنمية في القطاع العام سياسات وخطط واستراتيجيات

غير الحكومية مثل المجتمع المدني والقطاع العام، بما في ذلك الدوائر الجهات الفاعلة وسوف تجد  .العامة

أجندة  في إطار تنفيذ اقيما في فهم أدواره الرصد والتقييم االنتخابية، مثل منظمات المزارعين، أيضا إطار

2063 . 

 

توجيهات  لخطة التنفيذ العشرية األولى الرصد والتقييم على المستوى اإلقليمي والقاري، يوفر إطاراما 

 وكالة النيباد والمجموعاتو ،مفوضية االتحاد األفريقي مؤسسات االتحاد األفريقي، بما في ذلكقيمة ل

الثنائيين  والشركاءالفنية المتعاونة  شبكاتلل مفيد أيضاكما أنه  .ها الفنيةاالقتصادية اإلقليمية ووكاالت

 .والمتعددي األطراف

 

 :حول ما يلي لمستخدمينل معلومات الرصد والتقييم إطاريوفر 

 ؛العشرية األولى خطة التنفيذل تدفقات العمل والمعالم القياسية على أساس إطار النتائج (أ

 معايير، بما في ذلك المبادئ والرصد والتقييملل قوية في االعتبار عند وضع خطة هاذالتي يتعين أخ العوامل (ب

 ؛هالتعزيز التنسيق والمساءلة في تخصيص الموارد واستخدام ذات الصلة

 لمشتركة، وضمان الجودة والتعلم؛ معايير في تعزيز النهج اباعتبارها  المعايير والمبادئ والقيم (ج

 يذفي تخطيط وتنف ةرائدالعناصر الفاعلة ال األدوار والمهام، وخاصة من حيثاالضطالع ب المسؤولين عنو  (د

 .2063ألجندة  يمنظم الرصد والتقي

 

 إطارلى ع المبادئ والمعايير المتعلقة بالتنفيذ مباشرة وبشكل فعالتنطبق جميع  المالمح الرئيسية والنطاق:

 ادئ الحكومية.المب لكذوك ،كة والمتعددةية المشترالقطاعبالنسبة المبادئ  صلةذا  لكذيعتبر و. الرصد والتقييم

 مهمسؤولياتو همأدوارلك ذوك وأصحاب المصلحة الرئيسيين،المشاركين بشأن  الوضوح المطلقويعتبر 

 افاالعتر في االنطالق نقطةتتمثل و طار الرصد والتقييم.إ وعملهيكل  من تعريف اأساسي االمحددة، جزء

. 2063جندة أل العشرية األولى خطة التنفيذ ذتنفي ساسية فياأل ركيزةباعتبارها ال" الوطني واإلجراء حيز"البـ

لى أن ع ةالوطني الفاعلة العناصر هي حق لتنفيذلالالزمة  القرارات واإلجراءات تعتبر نهاية المطاف،في و

 لىلخطة التنفيذ العشرية األو متأصلة الرئيسيةات السمتتمثل إحدى ال . ومع ذلك،المبادرة الحكومة زمام ذتأخ

لنجاح المستدام للعمل الوطني. ولذلك، لمكونات أساسية  عتبري أن العمل اإلقليمي والقاريفي  2063ألجندة 

 .وطنية وإقليمية وقارية كامنةمتوالية  2063ألجندة  لخطة التنفيذ العشرية األولى الرصد والتقييم طارإلفإن 

 

في المستويات  2063 ألجندة لخطة التنفيذ العشرية األولى الرصد والتقييم إطار لعمل ةتخطيطيال األمثلة

إال أن  .امةين هالالعبين الرئيسي الدقة والوضوح في أدوار ومسؤولياتوتعتبر الوطنية واإلقليمية والقارية. 

 .العناصر الفاعلة الرائدة بينالمتبادل  ، العالقات واإلعتمادبنفس القدرمن المهم 
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هيل ساعلة الرئيسية، من حيث دعم وتالف محددة للجهاتلا مسؤولياتالدوار واأل ية أيضاطاراإل ثيقةالوفصل تو 

األدوات ذات و تفاصيل كل مستوى، الحقةالفصول الفرعية الوتقدم فيذ. التنفي إطار  نظم الرصد والتقييمعمل 

 .الصلة، بما في ذلك النماذج وقوائم المراجعة

 

لخطة التنفيذ العشرية  الرصد والتقييم تم تطوير إطار: 2063ألجندة  الرصد والتقييم المكونات الرئيسية إلطار

 :تشمل ما يلي ثمانية عناصر مترابطة،أساس  على 2063جندة أل األولى

 

 واضحةال الرصد والتقييممهام  الهياكل التنظيمية مع (1

 لرصد والتقييمحشد القدرات البشرية والمؤسسية ل (2

 تهوإداره وتنسيق الرصد والتقييم الشراكات والتحالفات من أجل تخطيط نظام (3

 لرصد والتقييمل اإلطار المنطقي (4

 إلدارة القائمة على النتائج وا لتخطيطل االتصاالت والدعوة والثقافة (5

 الرصد وتوليد البيانات ات قدرو آليات (6

 إدارة البيانات (7

 تبادل والتعلمالتقييم وال (8

 

جندة أل والتقييمالرصد  تصميم وتنفيذ إطار يأخذ :أهداف التنمية المستدامةو 2063أجندة  مواءمة

أهداف    التنمية العالمية كما وردت فيأجندة  األعضاء قد وقعت أيضا على الدول في االعتبار أن 2063

أجندة و 2063 أجندة التقارب بينبشأن  وبالتالي، فمن المهم أن يكون هناك وضوح. التنمية المستدامة

 .الدول األعضاء عمليتين متوازيتينعدم اتباع  لضمان 2030

 

أهداف مع  2063 أجندة مواءمة بين أهداف ومؤشراتال بعملية رسم مفوضية االتحاد األفريقيقامت  وقد

 ايات والمؤشرات في العمود األخيرهذا التقارب والتوافق في األهداف والغفَصل ب. والتنمية المستدامة

يذ لتنفا هياكلتبسيط ومواءمة  أيضا بعين االعتباره العملية هذت ذوقد أخ .اتلمؤشرل رجعيةات المورقلل

 .تخفيف العبء على الدول األعضاء، وخاصة من حيث الرصد واإلبالغواإلبالغ، وكذلك نظم 

 

لخطة    الرصد والتقييم إطار القاعدة األساسية لتنفيذيتم تحديد : 2063ألجندة  لرصد والتقييمإطار ا يفيتك

تفعيل على المستويات الوطنية ال ومنظومة سليمالتخطيط بال ،2063ألجندة  التنفيذ العشرية األولى

 . واإلقليمية والقارية

 

: على المستوى الوطني 2063 ألجندة لخطة التنفيذ العشرية األولى الرصد والتقييمرتيبات تنفيذ ت فيتكي

 لىالعشرية األو خطة التنفيذ توفر ،الظروف في كل بلد اختالف على الصعيد الوطني، على الرغم من

 ، فضالاألولويةات واألهداف ذ مجاالتالنطاق واسع األهداف االستراتيجية و على إطارا شامال يشمل

مل وتش، والتي تتماشى مع خطط واستراتيجيات التنمية الوطنية. عن النتائج والمخرجات والمدخالت

طة التنفيذ العشرية خ تنفيذ 2063 ألجندة العمليات الرئيسية واألدوات والهياكل المطلوبة للتكيف الناجح

)أ( خطط التنمية الوطنية؛ )ب( سياسات واستراتيجيات التنمية، بما في : على المستوى الوطني األولى

ذلك التشريعات ذات الصلة؛ )ج( الميزانية الوطنية، بما في ذلك ميزانية القطاع العام؛ )د( الخطط 

ط للتنفيذ، بما في ذلك التخطي ةواليات المؤسسيال ؛ وكذلك )ه(القطاعية واالستراتيجيات والميزانيات

 .والتقييم
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 على المستوى اإلقليمي: 2063 جندةأل لخطة التنفيذ العشرية األولى الرصد والتقييم ترتيبات تنفيذ فيتكي

مجموعات للالتنمية  واستراتيجياتخطط ية أساسبصفة  ذالتنفيعملية َ تقود على المستوى اإلقليمي،

وفر تالتي تؤكد قيمة التمثيل األساسي، وأولويات التنمية السياسية والفنية. وو، اإلقليميةاالقتصادية 

نفيذ خطة الت مواءمة تحقيق من خاللهيمكن  افريد اإقليميمنبرا  المجموعات االقتصادية اإلقليمية أيضا

الخطط  خطط واستراتيجيات التنمية اإلقليمية، بما في ذلكمع  2063ألجندة  العشرية األولى

ة التنفيذ لخط وضع واعتماد خطة الرصد والتقييم اإلقليمية واالستراتيجيات القطاعية ذات الصلة من خالل

ة لخط خطة الرصد والتقييم اإلقليمية الجهود المبذولة لتحديد. وعليه فإن 2063 ألجندة العشرية األولى

ل التي تحفز وتسهالمنجزات  األنشطة، أوتعكس عنصرين، هما: أ(  2063ألجندة  التنفيذ العشرية األولى

مبادرات الو ب(         بلدان؛ للمتعددة الجنسيات، وذلك أساسا تحت التنفيذ المباشر ال التعاون والبرامج

 .متعددة الجنسياتال قليمية أواإل وكاالتال التي نفذت عن طريق

 

 خالل من ساأسا وذلك القاري، العمليهدف  :القاري ترتيبات تنفيذ الرصد والتقييم لألجندة على المستوى

 املشمتكامل و نجاح لتحقيق محاولة في واإلقليمية الوطنية اإلجراءات تكميل إلى والتنسيق؛ تعميمال

   النيباد ةوكالو ،مفوضية االتحاد األفريقيل ستراتيجيةواال التشغيلية خطةتوفر الو .يوتحول مستدامو

 ساتالسيا األخرى القارية جراءاتاإل تشملو. القاري العمل لتعبئة الرئيسي األساسها الفنية وكاالتو

 ية،االستراتيج والتحالفات والشراكات التعاوننسهيل  إطاروالتي تشمل جميعها  والمبادرات، والبرامج

 فضال ؛الحجموفورات  وتعزيز تنظيم؛ ووالمحافظة عليه االجتماعي المال رأس بناءو التمويل؛ وترتيبات

 .عالميال قتصادياالو سياسي-الجيو المشهد في وتنافسية أقوىأفريقية  قفامو حشد عن

 

 العواملالمطلوب من  األدنى الحديتطلب  :2063 إطار الرصد والتقييم ألجندة تكييف نجاح عوامل

تدخالت السياسات  2063ألجندة  لخطة التنفيذ العشرية األولى الرصد والتقييم إطار تنفيذلنجاح الضرورية 

( ب ة؛التنمي لمؤشرات األجل وطويل المنظم رصدلل والمؤسسيةالفنية  القدرات( أ: مثلالهادفة  امجالبر أو

 آلية على ناءب القارية قيادةوال (ج والدراسات؛ التحليل في لالستثمار المستويات جميع علىوالرغبة  القدرة

 .هامعلوماتو بياناتها صحة من التحقق على والقدرة شرعية

 

 المقدمة .1

 

 العشرية تنفيذال وخطة 2063 أجندة الخلفية والنطاق:  1-1

 

 50لمدة  ، كمخطط التحول االجتماعي واالقتصادي والسياسي القاريالتي ننشدها أفريقيا، 2063تم اعتماد أجندة  

 في أديس أبابا، إثيوبيا. وكخطوة أولى نحو تحقيق رؤية 2015في يناير  المنعقدة قمة االتحاد األفريقيمن قبل  ،عاما

 لدول األعضاءكي تتبنى ا 2023إلى  2013من  ة األولىتنفيذ العشريال إعداد خطةب ، وجهت القمة2063أجندة 

الحق في يونيو في وقت  هذه خطة التنفيذ العشرية األولىالوطنية. وقد اعتمدت  هاواستراتيجيات اهارؤفي وتدمجها 

من قبل قمة االتحاد االفريقي في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، حيث وافقت الدول األعضاء على دمج إطار  2015

 .هافي استراتيجياتها الوطنية ونظم تخطيط النتائج والمسؤوليات المؤسسية، بما في ذلك الرصد والتقييم

 

بالعمل والنتائج، من خالل أهداف واضحة  هادول األعضاء والتزام" عزم الالتي ننشدها أفريقياالفريدة ل" سماتومن ال

ي. ويشمل وعلى المستوى القار ينوالوطني ينألصحاب المصلحة اإلقليمي قابلة للقياس استراتيجياتووأولويات وأهداف 

 .قويةال هذا االلتزام نظم الرصد والتقييم
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 ةخطو إلطار ةمقتضبة والملموستعتبر الصيغة ال ، وبالتالي،2063 ألجندة المالمح الرئيسية التنفيذ واألثر"،"يعتبر  

ار الرصد وثيقة إطتعبر والوطني واإلقليمي والقاري.  المستوى بالغ األهمية في كل مستوى، أي االرصد والتقييم أمر

ر ويعتب .ماسك ومنظممت لرصد وتقييمالمبادئ والمعايير األساسية  2063ألجندة  ذ العشرية األولىوالتقييم لخطة التنفي

 ألجندة العشرية األولى وثيقة مكملة لخطة التنفيذ 2063 ألجندة العشرية األولى لخطة التنفيذإطار الرصد والتقييم 

ام التي تدخل في نطاق الع التعلم نهج وأدواتتوفران  ن بصورة متزامنة. كماان الوثيقتا، وسوف تستخدم هات2063

 . البرمجة والسياسات واالستراتيجيات المستقبليةفانها تملي  النتائج. وبالمثلوتقييم األداء ، ولتنفيذل

 

 :وإطار الرصد والتقييم ما يليالعشرية  في خطة التنفيذ المبادئ الشاملةوتشمل 

 

 أجندة وغايات هدافوفقا ألالمرجوة  واآلثار تحقيق النتائجيستند : تنفيذ على المستوى الوطنييتم القيام بال  (1

كل بلد على اصة بخفرضية أن استراتيجيات ومسارات التنفيذ الفعلي، بما في ذلك ترتيبات التنفيذ، إلى  2063

ي المقام ف مسؤولية البلد ت والمواردالملكية والوصاية لتنفيذ القرارا وتعتبر حدة وفريدة من نوعها محليا.

 :قتضي. وهذا ياألول

 

 ضمن اختصاص البلدان؛ تنفيذ ال الموارد المستثمرة فيتقع  أن 

  القطاعية ذات الصلة، والميزانيات الوطنية وأدوات صنع القرار ذات التنمية الوطنية و خططتوفر  أنو

ة ألجند خطة التنفيذ العشرية األولىإلدماج  امنهاجالصلة، وكذلك السياسات والتشريعات المحددة، 

   في القوانين المحلية. 2063

 

 النجاح يعتمد :2063أجندة  دور في تحقيق األهداف والغايات المحددة فيبالدول األعضاء تضطلع فرادى  (2

 األهداف والغايات المحددة فيفإن ، لكذوب على مساهمة جميع الدول األعضاء في إطار قدراتها وإمكانياتها.

 .هادفة تتطلب سياسات وإجراءات 2063 أجندة

 

لعمل ز التعزي إطار سياسة التنمية في القارة، القيمة اإلقليمية والقاريةباعتبارها  ،2063 ينبغي أن تعزز أجندة  (3

 اإلجراءات الوطنية واإلقليمية والقارية بعضها البعض تكمل رؤية مشتركة حيث 2063 تمثل أجندة: الوطني

والمجموعات  وكالة النيبادو مفوضية االتحاد األفريقي، سوف تقومو .السريع والحازم النجاحلتحقيق 

 :متكاملة بما يليالمختلفة وا القتصادية اإلقليمية، مع مسؤولياتهاال

 

 يط وتنفيذ وتقييم جهود التنفيذ، تقديم الدعم الفني والتحليلي في تخط 

 الدول األعضاء الخبرات، من حيث التنفيذ والدروس المستفادة وتحديد فرص منهاج تتقاسم فيه  توفيرو

 .العمل المشترك

 

 2063جندة أل الرصد والتقييم إطار األساس المنطقي والحاجة إلى  1-2

 

 فريقيا لترجمة رؤية القارة وأهدافأل تفعيل االلتزام الجماعي العشرية األولى خطة التنفيذل الرصد والتقييم يسهل إطار

ة وتفاصيل خطوطا توجيهية شامل العشرية األولى خطة التنفيذإطار الرصد والتقييم ل وفريالتنمية إلى نتائج ملموسة. و

 :ما يليفي مإلطار الرصد والتقييالغر  المحدد  يتمثلفي ضوء ذلك، و لتحقيق النتائج. لتحقيق عزم أفريقيا والتزامها

 

    أيضا الرصد والتقييم إطار ويتيح ، استنادا إلى األدلة.ثقافة التخطيط واإلدارة من أجل تحقيق النتائجتعزيز  (أ

 .سنوات لعشر في مراحل التنفيذفي المدى المتوسط والبعيد  جذريتغيير تتبع 
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األهداف والغايات المشتركة، بما في  حولتلف المشاركين وأصحاب المصلحة دعم تعزيز المساءلة بين مخ (ب

 دوائرالو هذا، بالتالي، المواءمة واالتساق عبر مختلف مجموعات المصالح، يستلزم  ذلك المعالم والمعايير. و

 .والتحالفات والشراكات

 تعزيز القيمة مقابل المال في تخصيص الموارد واستخدامها، وبالتالي تحسين العائد على االستثمار (ج

  القاليمفيما بين األقليم وداخل ا قيمة اإلقليمية والقارية للعمل الوطني وتعميق التكاملال توجيه تحديد وقياس (د

، سياسات والبرامجال وضعلجديدة ال معرفةالذلك توليد األفكار وتحليلها و ، بما فيالتعلم القائم على األدلة تشجيع (ه

ني رأس . كما أنه يبهدف إلى تشجيع التعلم عبر الوطنيتبادل األفكار والمعرفة النابعة من تنفيذ تجارب تو

 ز التكامل.عزتوضيح وتوحيد المواقف اإلقليمية والقارية التي تإلى جانب  المال االجتماعي اإلقليمي والقاري،

ة: الشمولية على نطاق واسع ومشاركة أصحاب المصلحة ومختلف األطراف الفاعلة والملكي المشاركةتشجيع  (و

 الدوائر ويتيح قويالواضح والرصد والتقييم ال إطار يشجعو .2063ألجندة  النجاح الرئيسيةأحد شروط  هي

 .2063أجندة النخراط في جهود تحقيق تطلعات وأهداف ل المختلفة، وكذلك الجمهور

 

  وضيحتلة والمعايير، يجعقوائم المرال المعايير المطلوبة، مثلالرصد والتقييم  األهم من ذلك، يوفر إطارو 

 طاراإل يعتبر ،وبصفة عامة .ذات الصلة ولويات واألهداف والمؤشراتاأل وصقل، فضال عن تبسيط ألهدافا

يص ن القيمة مقابل المال في تخصضمي متماسكة، وبالتاليالشاملة والمسارات التنمية الممكنة ولتحديد حاسما 

العناصر األساسية في مجموعة واسعة من األدوات  الرصد والتقييم أحد إطاريعتبر  الموارد. وعالوة على ذلك،

فادة مبادرات التنمية، بما في ذلك االستالقائم على األدلة في المواءمة والتماسك  التي من شأنها تعزيز العمل في

 من الشراكات والتحالفات المناسبة.

 

جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين لتوضيح آليات التنسيق لالستفادة  اذالرصد والتقييم ه إطارسوف يوجه و

عناصر ال تعزيز الوضوح في األدوار والمسؤوليات في جميعإلى جانب  متعدد الشركاء،ال التعاون من المثلى

الدول األعضاء من خالل المجموعات االقتصادية  ةالرئيسيالفاعلة  العناصر تشملووالمستويات. الفاعلة 

ن األفريقي البرلماوكالة النيباد وو، مفوضية االتحاد األفريقي اإلقليمية وأجهزة االتحاد األفريقي، بما في ذلك

 والشركاء الثنائيين والمتعددي األطرافومنظمات المجتمع المدني وسوف تشمل أيضا القطاع الخاص 

، بناء القدراتة ليفريقاألمؤسسة الو للتنمية األفريقيالبنك بما في ذلك اللجنة االقتصادية ألفريقيا و ،المعنيين

 .والشراكات

 

 ته معهاومواءم 2063أجندة تأسيس  وثائقبد والتقييم إطار الرصصلة  1-3

 

عتبارها جزءا ال تطبيقها باي نظر فيها ويتم  عندماالعشرية األولى  ذيتم تحقيق قيمة إطار الرصد والتقييم لخطة التنفي 

لخمسين  2063أجندة  بيان رؤية طموحات التنمية في أفريقيا. ويشمل ذلكبيتجزأ من مجموعة من الوثائق التي تحيط 

 :خرى من الوثائق ما يلياأل مجموعةوتشمل ال هدفا، كنقطة انطالق. 20سبعة وال تطلعاتال الذي يحددو ،عاما

 

 قانون التأسيسي لالتحاد األفريقي،ال 

 ؤية االتحاد األفريقي،ر 

 إلعالن الرسمي،لثمانية الاألولوية ات ذ مجاالتال 

 التي تم الحصول عليها من خالل عملية تشاورية،2063جندة تطلعات األفريقية ألال ، 

  ةوالقاري ةاإلقليمي طراأل ، 

 الخطط والرؤى الوطنية. 
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    2063جندة أل لخطة التنفيذ العشرية األولى الرصد والتقييم إطار وإعدادوضع  1-4

 

ة النيباد، وكالو رائدة وهي مفوضية االتحاد األفريقيال مؤسسات االتحاد االفريقي مؤتمر قمة االتحاد األفريقي كلف 

الرصد  ضع إطارووالبنك األفريقي للتنمية ب االقتصادية اإلقليمية واللجنة االقتصادية ألفريقيالعمل مع المجموعات با

 .العشرية األولى خطة التنفيذأدوات التنفيذ الرئيسية لأحد  مقتضب باعتبارهال والتقييم

 

والمجموعات االقتصادية  ووكالة النيبادقامت مفوضية االتحاد األفريقي  ،2015من يوليو  بدءاشهرا،  18كثر من وأل 

ريقية لبناء والبنك األفريقي للتنمية والمؤسسة األف اإلقليمية والمنظمات الشريكة، بما في ذلك اللجنة االقتصادية ألفريقيا

 من خالل. والعشرية األولى خطة التنفيذل الرصد والتقييم إطارلوضع  عملية شاملة متعددة المستوياتالقدرات بقياد 

 :من القيام بما يلي عمليةتمكنت المتخصصة، وندوات وورش عمل  مجموعات عمل

 

على المستويات الوطنية واإلقليمية والقارية.  اتالسياسصناع والفنيين  إدارة مشاورات واسعة النطاق مع (أ

عملية التفاعل ال ، شملتالرصد والتقييم ومسؤولي ينمواضيعيال واستكماال لعمل المخططين والمتخصصين

 الوطنية؛ ائيةاإلحصائيين من اإلدارات اإلحصالشديد مع 

عايير والمواءمة مع المالفنية  ، بما في ذلك ضمان الجودةالرصد والتقييم ، أو تحديث مكوناتاستعرا   (ب

 ؛الدولية وأفضل الممارسات

 .متخصصال اءرخبال ج( التماس رأي (ج

 

 2063أجندة  لخطة التنفيذ العشرية األولى والتقييمالرصد  إلطارالرئيسيون  ونالمستخدم 1-5

 

 سؤولينلمللموظفي السياسات و مفيد السيما كمرجع لخطة التنفيذ العشرية األولى اذه الرصد والتقييم تم تصميم إطار

في ذلك  ، بماعامالقطاع التنمية  خطط واستراتيجياتو مهمة صياغة وإدارة وتقييم سياساتين المكلفين بالفنيالحكوميين 

موردا  وباعتبار اإلطارالمستخدمين الوكاالت واإلدارات الحكومية ذات الصلة. بقية  شملوي العامة.الميزانية  تخصيص

 .يسهل المواءمة القطاعية ومواءمة السياسات واالستراتيجيات العامةفهو ومات، بين الحكمشتركا 

 

يمة لمؤسسات توجيهات ق على المستويات اإلقليمية والقارية،، لخطة التنفيذ العشرية األولى الرصد والتقييم يوفر إطارو

 اهوكالة النيباد والمجموعات االقتصادية اإلقليمية ووكاالتو، مفوضية االتحاد األفريقي االتحاد األفريقي، بما في ذلك

أصحاب  يدوسوف يستف األطراف. ون والمتعددوالثنائيوالشركاء الفنية  . ومن المفيد أيضا أن تتعاون الشبكاتالفنية

ويات األول ة في إطارتماسكمالصلة والذات قيمة اإلقليمية والقارية وتحقيق ال المصلحة الذين يعملون معا لتحديد

 ارةتنظيم وإدمن  أيضا العشرية األولى خطة التنفيذ هاتمكنوسوف  واألهداف والغايات الوطنية أيضا من هذا اإلطار.

 .متعدد الجنسياتال ، بما في ذلك بناء رأس المال االجتماعياإلقليمية والقارية برامج المساءلة والتعلم

 

متعدد ال المتبادل قيما في سعيهم للتعاون الرصد والتقييم إطار أيضاالمجتمع المدني والقطاع الخاص وسوف يجد  

 النموتحقيق  مع القطاع العام. ومن المهم أن نالحظ، أن القطاع الخاص ال يزال يشكل عنصرا حاسما في القطاعات

ييم إطار الرصد والتقوسوف يكون  االقتصادي في أفريقيا، فضال عن ضمان طموحات التنمية الشاملة والمستدامة.

هو أحد الشروط القطاعات  أن ندرك أن تعدد من المهموم كأداة للدعوة. ستخديلضمان المساءلة والشفافية و امفيد

 .2063جندة ألالعشرية األولى  ذخطة التنفي الرئيسية لنجاح
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 2063جندة أل لخطة التنفيذ العشرية األولى الرصد والتقييم استخدام إطار 1-6

 

 :حول ما يلي لمستخدمينل معلومات الرصد والتقييم يوفر إطار

 

 ؛العشرية األولى لخطة التنفيذ على أساس إطار النتائج تدفقات العمل والمعالم القياسية (أ

 ؛على جميع المستوياتالمستخدمة  األدوات ذات الصلة (ب

 ، بما في ذلك المبادئ والمعاييرلرصد والتقييمل قوية في االعتبار عند وضع خطةها ذالتي يجب أخ العوامل (ج

 ؛هالتعزيز التنسيق والمساءلة في تخصيص الموارد واستخدام ات الصلةذ

 المعايير والمبادئ والقيم كمعايير في تعزيز النهج المشتركة، وضمان الجودة والتعلم؛  (د

جندة أل في تخطيط وتنفيذ نظم الرصد والتقييم ةرائدالعناصر الفاعلة ال واليات واألدوار، وخاصة من حيثال (ه

2063. 

 

 

 

 

 

   2063جندة أل العشرية األولى لخطة التنفيذ الرصد والتقييم ية إلطارالمبادئ التوجيه  1-7

 

 2063أجندة  في العشرية األولى لخطة التنفيذ والتقييم رصدال إطارفي  كما هو موضحالتقييم  لرصدمنظومة ا تقدم

المبادئ  هوسوف توج عمليات الرصد والتقييم على المستويات الوطنية واإلقليمية والقارية. عملية بوضوح كيف

 :التالية نجاح تفعيل اإلطار

 

   لنجاح عوامل ا ةالقائم /الجارية الوطنية الرصد والتقييموهياكل  لتعميم وتعزيز أنظمة تآزرالمواءمة واليعتبر

 .ن المحليةفي القواني اوإدماجه وطنيا اهي يتم تكييفتال ةخدمة أجندة التنمية القاري لكذيتيح لها  لهذا اإلطار. وسوف

 التقارب بين رؤى ومما يدعم .2063أجندة  مختلفة للعمل من أجل تحقيق أهدافالتكامل بين النظم ال زعزكما أنها ت

 .هذا المبدأ تنمية القارية والعالميةال

 

بالتوازي مع نظم الرصد والتقييم  لرصد والتقييمآخر ل ليس اقتراحا لنظامأيضا أن ندرك أن هذا الضروري  ومن

ندة التنمية خدمة أج لكذا لهيتيح النظم القائمة. وو هياكلالأو عناصر لتعزيز  جوانبيقترح بل فهو  الوطنية القائمة.

 .وإدماجها في القوانين المحلية وطنيايتم تكييفها  التي 2063خطة أجندة  هي والتيالوطنية، 

 

  لخطة    الرصد والتقييم الدول األعضاء وأصحاب المصلحة في جميع عملياتكافة  مشاركةملكية وينبغي تعزيز

 يمي والقاري.على المستوى الوطني واإلقل تنفيذواإلدماج في القوانين المحلية وال صميمالت من التنفيذ العشرية األولى

على مستوى  الرصد والتقييم تحديد موقع أو موضع دور تنسيق من البلدان التملك، من المتوقعكجزء من عملية و

 .تكاملاليكفل مصادر البيانات المختلفة ول ة. وهذا يضمن التنسيق السليمعال جدا واستراتيجي داخل الحكوم

 

 العشرية األولى لخطة التنفيذ الرصد والتقييم شرطا ضروريا لنجاح تنفيذ إطار والتحالف اتبناء الشراك يوفر  

 جهودا جماعية على جميع المستويات داخل البلدان وفيما بينها. لذا 2063أجندة  تحقيق ويتطلب .2063جندة أل

الخاص،  اإلقليمية، والقطاعالفنية  والمؤسساتاإلنمائيين  شركاءال معالبلدان  شراكاتتحالفات و ينبغي تشكيل
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ي فنوال ، والدعم الماليتقديم الدعميق القيمة من خالل التكامل والمشاركة السياسية وومنظمات المجتمع المدني لتحق

 .عامةالوتعبئة المجتمع المحلي، وكذلك الدعوة 

 

  هخارجو داخل االتحاد األفريقيأصحاب المصلحة اآلخرين  مع األخذ بعين االعتبار الميزة النسبية ودور التبعية. 

 .2063دة أجن اإلقليمية والقارية قيمة لتتبع المؤشرات األساسية وتحقيق أهداف المناهج  استخداموسوف يضيف 

 

 سوف  . 2063جندة أل الرصد والتقييم إطار لنجاح عمليات التخطيط واإلدارة القائمة على النتائج ال بد من تعزيز

 تحولالب كما يسمح .العشرية األولىلخطة التنفيذية منسق والتنفيذ الفعال ال تخطيطال تعزيز ثقافة إدارة األداءيتيح 

 على ةذالمنف 2063جندة أل البرامج الرئيسية واتج إلى التركيز أكثر على نتائجفي التركيز من تحقيق مجرد الن

 علىالتحويلي  رنشود، األمر الذي يؤدي إلى التغياألثر الم 2063أجندة  تحقيق مستوى الدول. ويعكس كذلك مدى

 .واإلقليمية والقاريةالمستويات الوطنية 

 

  ادة الوعي دة السياسية، وزيواإلرا المناسب التشريعيالدعم والتماس  لتشجيع وتحفيز الشمولية واالتصال والدعوة

على المستويات الوطنية واإلقليمية  2063ألجندة  العشرية األولى لخطة التنفيذ الرصد والتقييم إطارعمل حول 

مؤشرات حساسة". وعالوة على تتبع "ا للدعوة إلى حاسمدور المشرعين، على سبيل المثال،  وسيكون والقارية.

من قبل جميع أصحاب المصلحة عليها  نطاق واسع والحصولعلى  الرصد والتقييم معلوماتيعتبر توفر  ذلك،

 .ذات الصلة الجيدة الرصد والتقييم ومهام عامل نجاح مهم في توفير أعلى معايير الجودة

 

 

   2063 ألجندة العشرية األولى ذمنظومة الرصد والتقييم لخطة التنفي .2
 

 المالمح الرئيسية والنطاق  2-1
 

العمليات واإلجراءات الجارية على ومواءمتها مع  الرصد والتقييم ومعايير إطارالخطوط التوجيهية  سيتم إدماج

ن القطاعات، فضال ع ةمتعددوالمبادئ ال المشتركةلك على مبادئ القطاعات ذينطبق و المستوى الوطني واإلقليمي.

األدوار  كلذوك الفاعلين وأصحاب المصلحة الرئيسيين، بشأن الوضوح المطلق ويعتبر .الدولية المبادئ الحكومية
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راف االعتفي  نقطة البداية وتتمثل .وعمله إطار الرصد والتقييممنظومة  لتحديد اوالمسؤوليات المحددة، ضروري

في . و2063ة جندأل خطة التنفيذ العشرية األولى ذتنفي  في  المحورية ركيزةباعتبارها ال" الوطني واإلجراء الفضاءب"

ة الحكوم ذة على أن تأخالوطنيالعناصر الفاعلة  لتنفيذ هي حقلالقرارات واإلجراءات الالزمة فإن  نهاية المطاف،

حدى تتمثل إوالمجموعات االقتصادية اإلقليمية. وعالوة على ذلك،  النيبادو، المفوضية منفتي  زمام القيادة بدعم

عناصر هي  ةوالقاري ةاإلقليمي اتاإلجراء أن في 2063جندة أل لخطة التنفيذ العشرية األولى تأصلة الرئيسيةالسمات الم

 2063ألجندة  األولى لخطة التنفيذ العشرية الرصد والتقييم الوطني. ولذلك، فإن إطاراإلجراء  / رئيسية لنجاحهامة

 (.1كامنة )راجع الشكل وطنية وإقليمية وقارية ا متوالية لديه

 

المستويات على  2063جندة أل لخطة التنفيذ العشرية األولى الرصد والتقييم إطار لعمل اتخطيطيبيانا  2الشكل  يعر 

من و على كافة المستويات. العناصر الفاعلة الرائدة  ألدوار ومسؤولياتمبررا  الوطنية واإلقليمية والقارية. ويوفر

 .العناصر الفاعلة الرائدة بين المتبادل عتماداال، العالقات والتآزر وبنفس القدرالمهم 

 

ية مبادرات التنمللتقدم واألداء من خالل ربط  شامال اتقييم لخطة التنفيذ العشرية األولى الرصد والتقييم ويوفر نظام

أجندة  فأهدافيما يتصل ب يةمبادرات القطاعالاألثر الجماعي لهذه االلتزامات وحول  سمح لمنظور شموليوي المختلفة.

 ذاتيالوصول و سهلهذا النظام ويعتبر اللتزامات والمبادرات. ل المعقدواقع للأبسط  اكما أنه يسهل رسم. 2063

ري نحو اإلقليمي والقاالمتاحة للجمهور حول التقدم القطري و وثيقة المعلوماتال . وباإلضافة إلى ذلك، توفرالمحاسبة

 .2063جندة أل والتنمية الشاملة النمو االقتصادي أهداف تحقيق
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 2063العشرية األولى ألجندة  ذ: العرض التخطيطي لمنظومة الرصد والتقييم لخطة التنفي2الشكل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المرجوع والقيمة بالنسبة لإلجراء الوطني    

 المرجوع والقيمة لخطة العمل الوطنية  

 المناهج اإلقليمية
 المبررات واألهداف 

 التقاسم والتعلم حول التزامات التكامل اإلقليمي وكذلك الخبرات الوطنية واألداء الوطني

 الفردي واإلجمالي

 ناحيةإجراء التقييم في مقابل المعالم من ناحية والقيمة القارية لإلجراء الوطني من 

 أخرى

تحديد وتسهيل التعاون والبرامج المشتركة، مثل الصفقات عبر الوطنية واإلقليمية البينية 

 المناهج والعمليات الرئيسية:
 المجموعات االقتصادية اإلقليمية، االجتماعات الوزارية ومؤتمرات القمة 

  :المنابر األخرى 

 البرلمانات اإلقليمية  -

ائتالف االتحادات الزراعية  المؤتمرات اإلقليمية لمنظمات المزارعين حول السياسات ، مثل  -
للجنوب األفريقي، المنهاج اإلقليمي الفرعي لمنظمات المزارعين لوسط أفريقيا،  اتحاد 

المزارعين لشمال أفريقيا،  شبكة منظمات المزارعين والمنتجين لغرب أفريقيا؛  اتحاد مزارعي 
  يقياشرق أفر

 ندوات القطاع الخاص اإلقليمية -

 المدخالت األساسية/ الرئيسية 

  التقارير الوطنية والتقارير اإلقليمية الموحدة 

 

 

 ذالتخطيط والتنفيعمليات    

، ةيوالرصد وتقديم التقارير القطر

 من خالل  

 

  خطط التنمية الوطنية: أطر

 النتائج والميزانيات

  خطط القطاع: أطر النتائج

 والميزانيات

  خطط الرصد والتقييم الوطنية

 أو القطاعية

 ديم التقاريردورة التخطيط وتق 

لك الخاصة بالقطر، وكذ

 األدوات

تقرير التقدم  
واألداء القطري 

 كل سنتين

  المناهج القارية
 المبررات والغرض 

التقاسم والتعلم 

 القارية من ناحية والقيمة القارية لإلجراء الوطني من ناحية أخرىالتقييم مقابل المعالم 

تحديد وتيسير التعاون والبرامج المشتركة، مثل الصفقات اإلقليمية المشتركة 
 لك تلك التي تتعلق بالنمو االقتصايذتحديد ومواءمة االستراتيجيات والمواقف القارية، بما في 

 المناهج والعمليات الرئيسية 

 المؤتمرات الوزارية الفنية على مستوى القطاعات 

 مؤتمر وزراء المالية والتخطيط االقتصادي 

 ،ات الصلة، مثلذلك اللجان الفرعية ذما في ب مؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي 

  النيباد والبرلمان األفريقي   لجنة توجيه رؤساء دول وحكومات
 الرئيسيةالمدخالت األساسية/  
 )التقارير الوطنية واإلقليمية والقارية الموحدة )أداة المتابعة 
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 2063العشرية األولى ألجندة  ذالعناصر الرئيسية إلطار الرصد والتقييم لخطة التنفي 2-2

من المكونات المترابطة الثمانية  2063جندة أل لخطة التنفيذ العشرية األولى الرصد والتقييم إطاريتكون 

 :التالية

 

 طار الرصد والتقييمإلالتنفيذ الفعال يتطلب  :واضحةال لرصد والتقييماات مهام ذ هياكل تنظيمية 2-2-1

   دفهايتمثل ه وحدة تنسيق هناك تكون على المستويات الوطنية واإلقليمية والقارية أن 2063ألجندة 

لرصد ا لجميع وظائف اتمتعدد المؤسسالتنسيق الالحكومات وتوفير التنسيق بين في  رئيسيال

 .جميع المستويات على والتقييم

لخطة التنفيذ  الرصد والتقييم إطار الهياكل على المستوى الوطني الركيزة األساسية في عملتعتبر 

الوكاالت ذات الصلة، مثل وزارات المالية والتخطيط  تعتبر في حين. و2063جندة أل العشرية األولى

 اتصال مركزية، فمن المهم أن جهةلتنمية الوطنية، ااالقتصادي، وفي بعض الحاالت، لجان تخطيط 

فريق منوطة ل 2063ألجندة  إطار الرصد والتقييمالمتعلقة ب شاملةال مسؤولياتالوالية وال تكون

لجنة التخطيط الوطنية(. وهذا أمر مهم مثل ) رفيعة المستوى ، أو لجنةمستوىال رفيع حكومي دولي

المالية والتخطيط  اتفي وزارو لضمان المواءمة واالتساق مع السياسات والبرامج الحكومية.

لة ص وحدات الميزانيةو اإلحصاءات إدارات االستراتيجية والتخطيط، وإدارة تتطلب االقتصادي،

 .في أداء نظم الرصد والتقييم مباشرة وتمثيال

مجموعات لإدارة/ وحدة الرصد والتقييم ل على المستوى اإلقليمي، تندرج وظيفة الرصد والتقييم ضمن

بناء  تسهيل من خالل في أقاليمها تنسيق عمليات الرصد والتقييما . وتكون واليتهاالقتصادية اإلقليمية

الرصد  مع هيكل لرصد والتقييممواءمة ا ، ودعمالرصد والتقييمفي مجال  الدول األعضاء قدرات

 .قاريرتقديم الت نظمل لتقدم القاريل، وتوحيد التقارير الوطنية وتوفير مدخالت طنيالو والتقييم

م من وكالة النيباد بدععلى عاتق  وظيفة التنسيق والدعم الفني الشاملةتقع على المستوى القاري، 

االتحاد األفريقي، والمؤسسات القارية األخرى )اللجنة االقتصادية أجهزة و ،مفوضية االتحاد األفريقي

 مسؤولياتالدوار ووترد األ (.والمؤسسة األفريقية لبناء القدرات والبنك األفريقي للتنمية ألفريقيا،

 .1الجهات الفاعلة المختلفة بوضوح في الملحق  ههذل العامة

 

لخطة  الرصد والتقييم إطار فعالية تنفيذتتطلب  :والتقييملرصد تسخير القدرات البشرية والمؤسسية ل 2-2-2

أعداد كافية من الموظفين من ذوي الكفاءات ذات الصلة في جميع توفر  التنفيذ العشرية األولى

متعدد مجاال  الرصد والتقييمويعتبر . الرصد والتقييم المؤسسات المعنية في عمليات تنفيذ

 .لمعنيةالمواضيعية ا للمسائل التخطيط واإلحصاء والمعرفةالتخصصات، وبالتالي، يتطلب كفاءات 

ان واضحة، واستراتيجية لضموالقدرات األساسية ضمان واليات مناسبة ، تتعلق على المستوى المؤسسي

ك تلك وبيئة تشريعية، بما في ذل شير أيضا إلى سياسة تمكينيةتمع بعضها البعض. و هاصلتها أو تكامل

وات أدالفنية  تشمل القدراتداخل المنظمات،  وفي المتعلقة بإدارة البيانات وحقوق الملكية الفكرية.

دوات أونظم إدارة البيانات، بما في ذلك األدوات التحليلية وللرصد  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 .واسع على نطاقالمتوفرة حاليا  التقاريرتقديم 
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على االستثمارات المباشرة  2063جندة أل لخطة التنفيذ العشرية األولى الرصد والتقييم إطار يعتمد تنفيذو

المعرفة، بما في ذلك تعزيز أدوات الرصد والتقييم وقدرات تكنولوجيا البيانات و والفاعلة في توليد

 .على جميع المستويات أو تحديث الموجودة المعلومات واالتصاالت

 

ساسي األ شرطيكون ال :الرصد والتقييم الشراكات والتحالفات من أجل تخطيط وتنسيق وإدارة نظام  2-2-3

شراكات هو إقامة  2063جندة أل لخطة التنفيذ العشرية األولى الرصد والتقييم إطارللنجاح في تنفيذ 

، 2063أجندة  تنفيذيربط و .لرصد والتقييما في مجال لهذا الغر ومقامة  صلةذات  تحالفاتو

وكذلك داخل  ،والدولية المستويات الوطنية واإلقليمية والقارية،بين  لرصد والتقييمإطارها لوبالتالي، 

مة من القيوتحقيق  ،هادفة تحالفات وشراكات إقامة عمل هذه الروابط تطلبوي. وفيما بينها القطاعات

هائلة ال اتقدرلويمكن ل .للتثبيت وتحديد المستوى والتكامل، فضال عن تقديم الدعم مراجعةخالل ال

لخطة التنفيذ  الرصد والتقييم إطار، أو يجب أن تسخر في مراقبةالالمتعلقة ب في القطاع الخاص

 .تعبئة المجتمع والدعوة عامةحول  بقدر منظمات المجتمع المدني 2063جندة أل العشرية األولى

 

إطار النتائج  2063جندة أل خطة التنفيذ العشرية األولى نتائج إطار : يوفرنتائج البرنامج اإلطاري  2-2-4

الشامل للدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية، وأجهزة االتحاد األفريقي والشركاء 

درات. والبنك األفريقي للتنمية والمؤسسة األفريقية لبناء الق ، مثل اللجنة االقتصادية ألفريقياينالقاري

يات ملكية على المستولعملية اإلدماج في القوانين المحلية في ضمان ال النتائج الهامة حدىوتتمثل إ

ار طإلهامة السمة وال عامل نجاح رئيسي لنظام الرصد والتقييم.هو الوطنية واإلقليمية والقارية، و

تطلعات لافي التسلسل الهرمي لسلسلة النتائج:  بطريقة منطقية العناصر المختلفةترابط  النتائج هي

توضح كذلك المؤشرات و(. 256( واألهداف )39)ات األولوية ذوالمجاالت  (،20ف )اهد(، األ7)

لخطة التنفيذ العشرية  ( التي سيتم استخدامها لقياس األداء والنتائج63ستين )الثالثة والاألساسية 

د تحد للرصد والتقييم وطنية تفعيل إطار النتائج، يتطلب من البلدان وضع خطة. ومن أجل األولى

 .الموارد والميزانيات المطلوبة

 

: هذا يشير إلى ترسيخ السياسات واالستراتيجيات، وكذلك دعم اإلدارة القائمة على النتائجوالتخطيط  2-2-5

في وة. اإلقليمية والقاريالوطنية و التشريعات ذات الصلة عند االقتضاء في جوهر وسير خطط التنمية

 سمة متأصلة في جميع جوانب ومكونات الرصد والتقييم كون سيضمن لكذفإن  نهاية المطاف،

 المبادرات اإلنمائية.

 

من قبل جميع أصحاب المصلحة هو نطاق واسع يها على والحصول عل الرصد والتقييم توفر معلوماتإن 

 .ذات الصلةالجيدة و الرصد والتقييم مهام عامل نجاح مهم في توفير

 

عشرية ال  خطة التنفيذ  تحقيق أهدافبشأن  المحرز المنتظم للتقدم الرصد إن :الرصد قدراتو آليات  2-2-6

الرصد  . وسيتم تحديد المعالم الرئيسية في خطط2063أجندة جزء ال يتجزأ من إدارة  وه األولى

 قومت من المتوقع أنزء من المعالم الرئيسية، كجو .تهاإدارالوطنية لجمع البيانات الروتينية و والتقييم

تنسيق لإلشراف على جمع البيانات وتحليلها وإعداد التقارير. فريق ال وتسهيلبإنشاء  البلدان

 تحديد مصادر البيانات وتحديد منهجية جمع البياناتب وباإلضافة إلى ذلك، سيقوم فريق التنسيق

لف تبشكل وثيق مع مخ أيضا ، ووضع جدول زمني إلعداد التقارير ونشرها. وسيعمل الفريقووتيرته

ذلك،  الوة على. وعهاوتنظيم الجهات الفاعلة في القطاعات الحكومية وغير الحكومية لتوليد البيانات
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نقطة البداية و لمنهجية المقترحة.وفقا ل األدوات المناسبة لتوليد البياناتالبلدان م من المتوقع أن تصم

 .هو سنة األساس 2013 عام يعتبرو هي التركيز على البيانات ذات الصلة إلنشاء خط األساس.

 

لنظم الرصد والتقييم على المستويات الوطنية واإلقليمية : إن العناصر األساسية إدارة البيانات  2-2-7

 شكل جاهز لالستخدام. ومن المهم الى يلهاتحوو والقارية هي توفير قدرات وآليات لتنظيم البيانات

التي من شأنها أن و 2063ألجندة  لخطة التنفيذ العشرية األولى بياناتال دارةإل شامل نظام وضع

متكامل  مصدر والهيئات القارية. وسيتم التركيز علىواألقاليم  بين البلدانوتربط تكون متوافقة 

 .لضمان فعالية التكاليف وتوليد معلومات ذات جودة عالية مفتوحو

 2063جندة أل لخطة التنفيذ العشرية األولى والتقييمالرصد  إطار يتضمن: والتعلموالتقاسم  التقييم  2-2-8

ما آليات التقييم على المستوى الوطني، ب وستكون تقييم قوية على جميع المستويات. قدراتو آليات

 مليتيإجراء ع . ومن المزمعخاصة بكل قطر خطط التنمية الوطنية،ة برتبطالم في ذلك دورات التقييم

( ، وتحديدا استعرا  منتصف المدة )منتصف الطريقالعشرية األولى خطة التنفيذ تنفيذخالل  تقييم

 (.والتقييم النهائي )االنتهاء من الخطة

 خطة  غاياتأهداف ومقابل  األداءرصد كل سنتين. وسيتم تتبع التقدم ووسوف تقدم البلدان تقارير مرحلية 

ف يهدلضمان االتساق وقابلية المقارنة. ووسيتم توفير نماذج موحدة . 2063ألجندة  العشرية األولىذ التنفي

ناء سنتين في المنابر اإلقليمية والقارية أيضا إلى تعزيز التعلم وب التي تصدر كل تبادل التقارير المرحلية

 .رأس المال االجتماعي وتعزيز التكامل

 

 عاجيوالمر نشرالالتقارير وتقديم  2-3

 2063 ةألجند العشرية األولى خطة التنفيذ تنفيذعن  الرصد والتقييم اإلبالغ عن نتائج  2-3-1

ميع الدول األعضاء في هذا منسقة في جالآلية إعداد تقارير األداء الدورية و تم إيراد

ألغرا  ضمان الجودة وقابليتها للمقارنة، أساسيا  التقاريرويعتبر تقديم  القسم.

 التسلسل الهرمي.ومتطلبات تقديم التقارير المنتظمة على مستويات مختلفة من 

 

 

 تخدمي يسذال مستوىالالتقرير، ويٌستخدم من أجله  يذال غر نوع ال اعتمادا علىو 

 كل:التالية تصميم كل شالمعايير  تحدد بشكل عام،و مختلفة. التقارير أشكاال تأخذ ،فيه

 يستخدم هذا التقرير؟المنظمة  في أي مستوى من (1

 ؟المستوى ما هو الغر  الرئيسي من التقرير على هذا (2

 التقرير؟ هاأن يتضمنينبغي  ما هي المعلومات التي (3

 مصادر المعلومات المستخدمة؟ما هي   (4

 بجمع المعلومات؟من يقوم   (5

 جمع التقرير؟يتولى  الذيمن  (6

 / المعلومات؟لتقريرالمتلقي ل /من هو المستفيد (7

 في التعلم منها واتخاذ القرارات )وكيف(؟ما هو الجهات المشاركة   (8

 التقارير؟ي وتيرة تقديم ما ه (9
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 تنفيذول ح وتحقيق النتائج ادوري ألداءاأربعة تقارير لمراقبة  ةالرصد المنتظم للتدخالت المقررقد يشمل 

 .العشرية األولى خطة التنفيذ

 

من  لكذد تم إعداوي خطط العمليات.بفيما يتعلق التي تم القيام بها  عن األنشطة الشهرياألنشطة  ريتقر (1

ويتضمن هذا التقرير وضع األنشطة  الوطنية. ةاالحصائي إلى الوكاالتوتقديمها  دولال قبل وزارات

األنشطة الرئيسية التي تحتاج إلى وتقدم  خالل شهر واحد.تمت  الرئيسية واإلجراءات ذات الصلة التي

يحية التصح الجبرية أو ، واإلجراءاتلدروسيتيح بتقاسم ا كما أنه دعم أو التنسيق من مستوى أعلى.ال

 والقرارات التي ستتخذ، عند الضرورة.

التقدم علق بفيما يتبلد إلى النتائج المتوقعة لك نواتج ذيربط  )المستوى الوطني(؛الفصلي  داءاأل تقرير (2

مكتب من  بجمع التقارير "االتصال الوطني ويقوم موظفو .خطة التنفيذ العشرية األولىالمحرز في تنفيذ 

 تالتدخالويتضمن حالة  االقتصادية اإلقليمية.المجموعت  إلىمها يقدتو وطنيةالوكاالت ال/ اإلحصاء

قرر إجراؤها خالل السنة الم التنمية نتائج() أهدافمقابل  االستراتيجية وتقييم النتائج )المخرجات(

تاج تح التيالمجاالت  دارة ويهدف إلى إدارة األداء ككل فضال عن تحسيناإل يقدم هذا التقريرو .ةالمالي

 لك.ذإلى 

ز النتائج المتوقعة بشأن التقدم المحرب مخرجات المؤشرات األساسيةي يربط ذوال ،الفصلي داءاأل تقرير (3

عن  ينسؤولالماألمناء العامين  وتقديمها إلى مختلف من قبل المديرين هذه التقاريرإعداد  ويتم تنفيذ.ال في

تسهيل تقاسم الدروس في  الغر  من هذا التقريريتمثل و .اإلنمائية / القطاعاتالتدخالتمختلف 

ين ينفيذالت سؤولينوالمالمديرين  عن طريقوتقديم ردود لفرادى المديرين  مديريات،الالمستفادة بين 

 .استراتيجية التنمية لجماعة شرق أفريقيا والتقييم المشترك للتقدم المحرز في تنفيذ

 قاري.على المستوى ال وعرضها الفصلية تقارير األداءكافة  جمعب هيتم إعداد .التقرير المرحلي السنوي (4

ة ت االقتصادية اإلقليميتقارير عن التقدم المحرز من قبل جميع الدول األعضاء من خالل المجموعاويقدم 

همية األ . ويركز على معلومات النتائج ذات2063جندة أل العشرية األولى خطة التنفيذ في تنفيذ

 .لتنفيذلستراتيجية الا

 

 ةة اآلليأداة المتابع وتعتبر بالغ األهمية. اتنفيذ أمرال متابعة حول آلية إعداد التقارير المنتظمةتعتبر 

 لىالتركيز عيقتضي  وهذا داخل االتحاد األفريقي. ضرورية موحدة لتوليد تقارير عن هذا النشاطالو

 عشرية األولىال التنفيذ خطة للمراقبة على االنترنت لتنفيذإلدارة بيانات المشروع  إلكتروني إنشاء نظام

 لتقارير.لتقديم ا كأداة ةالوطنية واإلقليمية والقاريعلى المستويات 

 

 المراجيع اإلبالغ، والتعلم وصنع القرار/ إجراءات  2-3-2

 

لء "ورقة مويتعين على كل مسؤول  .التالي فصلبعد أسبوع من بداية ال تقارير األداء الفصليةينبغي تقديم  

تقديم  ملء ورقةوإلى جانب  في بلدانهم. لرصد والتقييمل االتصالجهة  التقارير الفصلية"، وإحالتها إلى

 صد والتقييمالرأنشطة  بيانات إلى التقارير الشهرية ومن قاعدةينبغي لفرادى المسؤولين أن يرجعوا  ،التقارير

 االتصالي المسؤول عن تلقوبمجرد في الدول الشريكة.  MEACAs نظام على االنترنت داخل المستكملة

رشة / و عقد اجتماعي يقوم بذوالإلى المستوى اإلقليمي، يقوم بإحالته كافة أوراق التقارير،  لرصد والتقييمل

 لكذ . وينطويةالشريك الدول على المستوى الوطني أو مستوىمع مسؤولي جهة التنسيق  ردود الفعل عمل

يع لدعم على جملتقديم ا على تحديد اإلجراءات التي يتعين اتخاذها )إذا لزم األمر(، وتحديد الحاجة المحتملة

يتم توثيق نتائج ورشة عمل ردود الفعل في التقرير الموحد على الصعيد القاري، وخصوصا و المستويات.

 .صياغة التقييمات واإلجراءات التصحيحية
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ل وأهداف دخالتلمجاالت  تر مدخاليتوفمن مسؤولي جهات التنسيق  توقعيالسنوية، لتقارير األداء بالنسبة 

قديم صورة من أجل تو. األربعة في التقارير الفصلية الواردة ، استنادا إلى التقييماتاالتنمية تحت مسؤوليته

رنت من قاعدة على شبكة اإلنت )المتوفرة البيانات ذات الصلةينبغي أن يضمن الموظفون استخدام  وافية للتنفيذ،

والجهات المانحة أو غيرها من أصحاب المصلحة  ةالشريك في الدول MEACAs في الرصد والتقييم بيانات

 .وإدراجها فيه في التقرير -الخارجيين )مثل القطاع الخاص أو منظمات المجتمع المدني( 

 

ية قتصادإحالتها إلى المجموعات االينبغي أن تقوم ب تقارير تقييم األداء السنوية الشاملة، البلدان صياغةوبمجرد 

جميع يكون لو على المستوى القاري، على مستوى المشاركة،لك ذوتقديمها بعد  التقييموالرصد وحدة  اإلقليمية/

 .هاواستخدام أصحاب المصلحة حرية الوصول إلى المعلومات

 

 الرصد والتقييم معلوماتدعم ل مصداقية وذنظام  2-4

 

 األساس المنطقي 2-4-1

 

 / المعلوماتيقة. لذلك، يجب أن تكون البياناتدقال غير الرصد والتقييم فقد أصحاب المصلحة الثقة في معلوماتي

 :على أساس النتائج الرصد والتقييم معلومات ضمان الثقة فيومن أجل  .صحيحة وموثوقةالمقدمة 

 

  محققة األهداف أو غير  تقرير عن جميع البيانات التي تم جمعها سواء كانت جيدة أو سيئة،تقديم

 ؛محققة

 ؛ محاولة إلظهار النتائج المرجوةفي  المعلومات سياسيا وراء ال ينبغي أن يكون الدافع 

   ؛الموثوقة معلومات األداءالقدرة إلعداد  النتائج القائم على نظام الرصد والتقييمليجب أن يكون 

 سباب األلتقديم حكم بشأن  المعلومات الجيدة والسيئة لجميع أصحاب المصلحةتوفير جيمع  ينبغي

 واإلجراءات التصحيحية المناسبة؛

 حول  بيانات مختلفةال لوكاالتا أن تعد ينبغي –ن على مر الزم اتمؤشرال الحفاظ على استقرار

 مماثلة على مر الزمن؛مشتركة وذلك لمقارنة قضايا ال نتائجال مؤشرات

   على النتائج باستخدام التقييم الداخلي والخارجي، وتقاسم  القائم الرصد والتقييم وتقييم نظامتثبيت

 النتائج

 

 :النتائجالقائمة على  يجب أن تكون بيانات نظام الرصد والتقييم

 قياسأنها تكفل  أيمستقرة وثابتة عبر الزمان والمكان و يمكن االعتماد عليها في جمع البيانات 

 ؛بالطريقة نفسها مع مرور الوقتالمؤشرات 

 ستوى األداء المستهدف الفعلي؛ مل الحة لتكون مقياساص 

   ا هي م )حديثة و جمع البيانات(، فيها )عدد المرات التي يتمالوتيرة القياسية  أي معحسنة التوقيت

 (لدعم القرارات اإلداريةاالستعداد  صول )إمكانية الوو جمع البيانات(، المرة األخيرة التي تم فيها 

 

 ؛ما يليتدابير ضمان جودة البيانات  يجب أن تشمل

 ؛مسبقا جمع البيانات واإلجراءات )أساليب( تبار أو تجريب أدواتخا 

 من مقاييس األداء المختلفةألدوات باالستقاء تصميم ا  

 وموثوقة وبتكاليف منخفضةفرص إنتاج بيانات صحيحة المسبق لألساليب مع  االختبار. 
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 يةداراإل معلوماتالم نظ 2-4-2

 

 ماتبالتبادل لوصف كيفية استخدام المعلوغالبا  ونظم المعلومات اإلدارية الرصد والتقييممفاهيم  تستخدم 

الرصد  التقدم المحرز في مشروع للمتابعة من قبل اإلدارة. في هذا القسم يتم استخدام مصطلححول 

يتم توفيرها لمعرفة ما إذا تم تنفيذ البرنامج على  التي المعلومات بها الطريقة التي تقدملتحديد  والتقييم

 .النحو المخطط له ويحقق أهدافه

 

لعب تو. ات المتغيرة بسرعةمجتمعال للمساعدة في مواجهة تحدياتأساسية  المعلومات والمعرفةتعتبر 

 بحيث تضفي الطابع في الحياة اليومية للمواطنين، دورا متزايد األهمية االتصاالتالمعلومات و تكنولوجيا

 .العمل والترفيه وتغيير طرق ممارسة األعمال التجارية ي علىثورال

 

فيذ لخطة التن التقييمالرصد و عن أنشطةالنابعة  إلى حوسبة البيانات نذإ م المعلومات اإلداريةنظعزى وت

 هادوتولي هاوتحليل محوسبة لتخزين المعلوماتال بياناتال ستخدم قاعدةت. و2063 ألجندة العشرية األولى

 .أصحاب المصلحةها على ونشر

 

ستخدام المبتكر لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الانظم المعلومات اإلدارية  يترتب على مبادراتو

ا يوتخزينها واسترجاعها ونشرها. وتستخدم تكنولوج الرصد والتقييم معالجة بيانات لتسهيل وتحسين

الكفاءة و ،(فضلاأل الرصد والتقييم خدماتت المرتبطة لتحسين جودة )اإلنترنت وتكنولوجيا االتصاال

لومات زيادة استخدام تكنولوجيا المع وتؤدي ( والفعالية )التنمية االقتصادية(.من حيث التكاليف فعاليةال)

الوطنية ات على المستوي التعاونيةتعزيز وتشجيع المبادرات إلى  واالتصاالت في عمليات الرصد والتقييم

 .ةواإلقليمية والقاري

 

 فيما يلي: أهداف نظم المعلومات اإلداريةتتمثل  

، زمة في إطار األهداف اإلنمائيةالالو الرصد والتقييمحول  جمع كافة المعلومات والبيانات األساسية (1

 هاوتوفير تهاومعالج هاوتخزين

 يذوالتحديات التي تواجهها في تنف ثارالنتائج واآلمن معرفة  المصلحةالتقارير التي تمكن أصحاب إعداد   (2

 .العشرية األولى خطة التنفيذ

 

 

 أهداف التنمية المستدامةو 2063أجندة  مواءمة 2-5

 

يم والتقي تصميم وتنفيذ إطار الرصد ذيأخ :وأهداف التنمية المستدامة 2063ألجندة األساسية  التقارب بين المؤشرات

 ندةأج التنمية العالمية كما وردت فيأجندة  أن الدول األعضاء قد وقعت أيضا على في الحسبان 2063 ألجندة أفريقيا

لجميع المعنيين، بما في ذلك الدول األعضاء أن  اواضحيكون  ولذلك، من المهم أن. من أجل التنمية المستدامة 2030

 .للتنفيذ خالل مبادرات موازية أو مستقلة تينمستقل لتنميةل رؤيتين اليست 2030أجندة و 2063أجندة 

 

 يةالنقدية والمال شؤونلل متخصصة لالتحاد االفريقيال فنيةال لجنةالتاسعة ل وافقت االجتماعات السنوية المشتركة

والتخطيط االقتصادي والتكامل ومؤتمر اللجنة االقتصادية ألفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية، على 

 أن تعد أنهاالتي من شو اللتقاريرومنظومة موحدة لتقديم  ،كلتا األجندتين ستوعبوالتي ت التقييمو رصدموحدة لل أداة

 .الدول األعضاء لتقليل العبء على تقرير األداء الدوري

 



 

Agenda 2063 first ten-year implementation plan 2014-2023 –  الرصد والتقييم Framework     22 

 

أهداف  مع 2063أجندة  أهداف ومؤشراتبصياغة  شركاءال بالتعاون معقامت المفوضية  لهذا القرار،واستجابة  

 وهي: أربع مجموعاتفي المؤشرات  وتصنف من أجل التوصل إلى قائمة مشتركة من المؤشرات. التنمية المستدامة

 

 ؛أهداف التنمية المستدامة مع مؤشراتالمائة  في 100 تنسجم بنسبة التيو 2063أجندة  مؤشرات (1

 أفريقيا؛حول المسائل الخاصة بساسية األ مؤشراتال -أفريقيابالخاصة  مؤشراتال (2

هذه المؤشرات ضمن تندرج   -أهداف التنمية المستدامة حكم بشأنليس هناك  ولكن 2063أجندة مؤشرات  (3

مماثلة  ال توفر مؤشرات أهداف التنمية المستدامة إال أن  هداف التنمية المستدامةالمجاالت المواضيعية أل

 ؛  2063أجندة لمؤشرات 

هذه المؤشرات ضمن المجاالت المواضيعية لمجموعة تقع   -هداف التنمية المستدامةأل التكميليةلمؤشرات ا  (4

 2063أجندة  مؤشرات ولكن تبين أنها تكمل 2063 أجندة أساسية من المؤشرات لكنها ال تلتقي مع مؤشرات

 .في المجاالت المواضيعية التالية مثل الفقر، والعمالة، والتعليم، والبيئة الصحية والزراعة واالقتصاد األزرق

 

 لك.ذل أدناه ملخصا 1ويوفر الجدول  4مؤشرات في الملحق للربعة ات األهذه المجموعوترد  

 

 : موجز المؤشرات حسب الفئات1الجدول 

 

 النسبة المئوية   عدد المؤشرات   

 70 44 في المائة 100تقارب نسبة   

 19 12 خاص بأفريقيا  

 11 7 هداف التنمية المستدامةال توجد مخصصات أل 

 100 63 اإلجمالي 

 *تكميلي  

  15 الفقر  

  8 العمالة  

  3 التعليم  

  9 الصحة  

  22 البيئة  

  5 الزراعة  

  1 االقتصاد األزرق  

  63 اإلجمالي  

 من قائمة مؤشرات اللجنة االقتصادية ألفريقيا بناء على أهداف التنمية المستدامة ذمأخو 

 

 :، لوحظ ما يلي1في الجدول رقم الوارد  واستنادا إلى التصنيف

 

  أهداف التنمية  تماما مع مؤشرات 2063جندة أل ئة من المؤشرات األساسيةافي الم 70 تلتقي نسبة

 المستدامة

 المائة في 90حوالي  أفريقيا يرتفع مستوى التقارب إلىالخاصة ب مؤشراتال إخراج عند. 

   الدول األعضاء تقدم عنها هي الوحيدة التيفي العدد  مؤشرات أساسية 7المتبقية وهي  ائةفي الم 11نسبة 

 .أهداف التنمية المستدامة جزءا من تشكل تقريرا وال
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  عنها التي ينبغي للدول األعضاء أن تقدم و ،أهداف التنمية المستدامة من ةذمأخو تكميليةمؤشرات  63هناك

في مختلف المجاالت المواضيعية من أجل  2063أجندة مع تتواءم  باإلضافة إلى تلك المؤشرات التي تقارير

 كلتا األجندتين التوصل إلى تقرير متكامل يغطي

 (، الزراعة 22(، البيئة )9الصحة )(، 3(، التعليم )8)العمالة  ،(15الفقر ) هي توزيع المؤشرات التكميلية

 (.1( واالقتصاد األزرق )5)
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على المستويات الوطنية  2063ألجندة  لخطة التنفيذ العشرية األولى إدماج إطار الرصد والتقييم .3

 واإلقليمية والقارية 

 

 اإلدماج في القوانين المحلية على المستوى الوطني   3-1

 المبررات والنطاق  3-1-1

 

ى على المستو التنمية تنفيذوتخطيط  منظومة وجههوت في المقام األول 2063جندة أل يستند إطار الرصد والتقييم

 .من نوعه في كل بلد فريد ا أمرهذوالوطني. 

 

ووضع عمليات منهجية وشاملة لتحديد في القوانين المحلية  2063أجندة إدماج عملية  شملتولذلك، ينبغي أن 

 .على المستوى الوطني لخطة التنفيذ العشرية األولى مكيفة رصد وتقييم خطة

 

ولذلك فمن الضروري تعميم  .لرصد والتقييمل ومن المسلم به أن البلدان قد وضعت وتنفذ خططها الوطنية

 .الوطنية القائمة الرصد والتقييمط في خط لخطة التنفيذ العشرية األولى الرصد والتقييم إطار

 

ياسة الوطنية على أدوات الس لخطة التنفيذ العشرية األولى والتقييم تنفيذ آلية الرصد ولذلك ينبغي أن يرتكز

 :مثل

 

 الرؤى الوطنية وخطط التنمية؛ (أ

 سياسات واستراتيجيات التنمية، بما في ذلك التشريعات ذات الصلة؛ (ب

 الميزانية الوطنية، بما في ذلك ميزانية القطاع العام؛ (ج

 االستراتيجيات والميزانيات؛ القطاعية والخطط  (د

 .الواليات المؤسسية للتنفيذ، بما في ذلك التخطيط والتقييم لكذوك (ه

 

 



 

 في القوانين المحلية 2063جندة ية األولى ألذ: العناصر الرئيسية إلدماج إطار الرصد والتقييم للخطة التنفي2الجدول  

 

اإلدماج في القوانين المحلية على   

 استيعابهاالمستوى الوطني و

 

لى ع ذالتخطيط والتمويل والتنفي 

 اإلقليميالصعيد 

 

 على الصعيد رصد وتقييم األداءال 

 اإلقليمي

 

تقديم التقارير كل سنتين  

وتقاسمها خالل المنابر اإلقليمية 

  والقارية

مواءمة وتحديد األولويات   - األهداف  

واألهداف والغايات في الخطط 

 الوطنية مع إطار الرصد والتقييم

   لخطة التنفيذ العشرية األولى

  2063ألجندة 

إنشاء خطط وطنية خاصة بما   -

األدوار لك تعريف ذفي 

إطار  ذوالمسؤوليات لتنفي

لخطة التنفيذ  الرصد والتقييم

 المكيفة العشرية األولى

ي ، بما فذإعداد ترتيبات التنفي -

 لك توضيح احتياجات القدراتذ

لك ذتحديد التمويل، بما في  -

خيارات المزج بين القطاعين 

 العام والخاص

 

تقييم األداء والتقدم مقابل   -

 الغايات المنصوص عليها

 ذتنفي ة فيوالفعالي ةتقييم الكفاء  -

إطار الرصد والتقييم لخطة 

العشرية المكيفة على  ذالتنفي

 المستوى الوطني

تعزيز الحوار المتعدد    -

القطاعات والمتعدد المؤسسات 

د إطار الرص ذوالتنسيق في تنفي

 والتقييم

 

 تعزيز التعلم بين األقران ودعمه  -

ندة أج ذتقييم القيادة حول تنفي  -

 التنمية القارية والعالمية

دوافع  

 اإلجراءات

تقود المفوضية بعثة اإلدماج في   -

 القوانين المحلية

 مفكرة الوزارات الحكومية  -

 المشاركة والدعوة العامة  -

 ة للتخطيطعمليات القطريال -

 ذوإعداد الميزانية )يستند التنفي

 إلى الواقع المحلي(

 

دورة االستعرا  الوطنية   -

القائمة، مثل االستعرا  

السنوي واستعرا  منتصف 

 المدة

دورة تقديم التقارير كل سنتين   -

  لالتحاد األفريقي

 عمليات تقديم التقارير كل سنتين  -

الجهة الرائدة/  

جهة التنسيق 

 القطرية

 

وزارات المالية والتخطيط   -

االقتصادي )لجان التخطيط( أو 

 الوكاالت المكلفة

 يةذالوزارات واإلدارات التنفي   -

 والوكاالت المكلفة

وزارات المالية والتخطيط   -

 االقتصادي، أو الوكاالت المكلفة

 ،يةذالوزارات واإلدارات التنفي  -

 ةالمواضيعي استنادا إلى القضايا

 

تخطيط وزارات المالية وال -

االقتصادي )لجان التخطيط(، أو 

 الوكاالت المكلفة

الرصد  أدوات 

 والمواد والتقييم

  المرجعية 

 الوثائق

 2063الوثيقة اإلطارية ألجندة  -

وثائق المشاريع أو البرامج   -

القطاعية والوطنية، مثل اإلطار 

 المنطقي وخطط الرصد والتقييم

ج شروط التقييم الوطنية أو ذنمو  -

 القطاعية

 شروط التقييم كل سنتين  -

أداة متابعة تقديم التقارير كل   -

 سنتين
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 خطة التنفيذ العشرية األولى -

 2063ألجندة  (2013-2023)

إطار الرصد والتقييم ألجندة   -

لك دليل ذبما في  2063

 المؤشرات األساسية

الرؤية الوطنية وخطط   -

وسياسات وميزانيات التنمية، 

لك الصكوك المتصلة ذوك

بالميزانية مثل إطار اإلنفاق 

 المتوسط األجل

وثائق الخطط واالستراتيجيات   -

 والبرامج القطاعية

 

 جذالنما

خطة الرصد والتقييم  -

 جذالوطنية، أو النمو

األهداف ورسم ج ذنمو -

 األولويات

 ميزانيات القطاع والبرامج  -

شروط تقييم نسبة التكلفة مقابل   -

 المنافع

 

ج التقارير وتدفق عملية ذنما  -

 تقديم التقارير

المرجعية  القائمة الخطة و  -

  القطاعيالستعرا  لالمشتركة 

 

 

 

 



 

 الوطنية للتتبع وتقديم التقارير والمساءلة والتعلمالعمليات  3-1-2

. وتشمل 2063ألجندة  العشرية األولى لخطة التنفيذ سيتم مراجعة األطر الوطنية القائمة وفقا إلطار الرصد والتقييم  

 أدناه.  2عملية اإلدماج العناصر المنصوص عليها في الجدول 

 

 المحليةفي القوانين  2063: إدماج أجندة 3الجدول 

 

العناصر الرئيسية لعملية 

اإلدماج في القوانين المحلية 

 على المستوى الوطني

 المواصفات )الغرض األساسي والنتائج المتوقعة(

 

 وكالة النيباد -مشاركة مفوضية االتحاد األفريقي  المشاركة والدعوة األولية  .1

 الديوان مفكرة 

 جهة تنسيق التخطيط االقتصادي 

  والقدرات المؤسسية المحددة المتعددة القطاعات والمتعددة أصحاب الترتيبات

 المصلحة

  الحوار البرلماني 

  2063دعم المعلومات العامة ألجندة 

  منابر الحوار العام أو المشاورات العامة المحددة 

التعميم الفني والمواءمة   .2

 في خطط ذالفنية للتنفي

 التنمية الوطنية 

  إنشاء إطار النتائج الوطني وخطة الرصد والتقييم 

  ه الحالة، ذلك المؤسسات والسياسات. وفي هذبما في  ذرسم وتقييم ترتيبات التنفي

 الرصد والتقييم ذيشمل التركيز على تنفي

تتبع المؤشرات القطرية    .3

 وتقديم تقارير عنها

  أداة متابعة التقدم ومؤشرات األداء 

  تقييم حول نظم وقدرات الرصد والتقييم 

   لمراجيعا حلقاتلك ذوصف التدفقات الداخلية والخارجية لتقديم التقارير بما في 

 آليات التعلم والمساءلة   .4

 

  تحديد مناهج قطرية للتعلم وتقاسم المعارف والمساءلة 

  المواءمة مع عمليات المراجعة المتبادلة بين األقران 

 

 

 

 

 في القوانين المحلية على المستوى اإلقليمياإلدماج   3-2
 

 المبررات والنطاق  3-2-1

 

 . نميةالت أهدافوالتكامل اإلقليمي "عامل نجاح" أساسي للنمو االقتصادي المستدام، وكذلك تطلعات يعتبر 

 الوطني. لإلجراء  قيمة إقليمية واضحة وفريدة من نوعهاقدرته على إثبات اإلقليمي اإلجراء  ومما يبرر

ة أخرى تعزيز ، ومن ناحيالرصد والتقييم متعدد الجنسيات بشأن مسائلال ذلك تحفيز وتسهيل التعاونويقتضي 

 .عن التدخالت على المستوى اإلقليميوتقديم التقارير  تتبع

 

 الرصد تبني خطةويتطلب  .2063جندة أل ظام الرصد والتقييملنالعناصر والمالمح الرئيسية  3يصف الجدول 

دقيقة مع عمليات التتبع واإلبالغ والمساءلة المواءمة ال 2063جندة أل لخطة التنفيذ العشرية األولى والتقييم

 .على المستوى اإلقليمي
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 عمليات التتبع واإلبالغ والمساءلة والتعلم اإلقليمية 3-2-2
 

في  2063جندة أل العشرية األولىخطة التنفيذ  ذلتنفي عنصر فريداإلقليمي ولإلجراء  الرئيسيةتتمثل السمة 

والتي  ،اد التقارير والمساءلة والعملياتتتبع وإعدأحداث ال . وهذا ينطوي علىلمساءلة والتعلمل اإلقليميمنبر ال

ء يشمل ذلك خصوصا مجلس الوزرالتعلم. ول سوف تعمل أساسا باعتبارها جزءا ال يتجزأ من الهياكل اإلقليمية

 ههذو والواليات القائمة. لهذا السبب، سيتم تشغيل النظام داخل الهياكل و .دولال رؤساءاإلقليمي ل مؤتمرالو

 على المستوى الوطني، بما في ذلك التقدم واألداء، اإنجازاته من خاللها الدول األعضاء تتقاسم العملية التي يه

 .مجموعة متفق عليها من األهداف والمعايير على المستوى اإلقليميمقابل 

 

 :التعلمبر مناألقسام التالية شكل وقيمة المساءلة اإلقليمية وتفصل 

 

 . يالمساءلة والتعلم اإلقليممنهاج  نوعين من التقارير من خاللتقديم  سيتم :تقديم التقارير مسؤولية (1

ن ع تقرير اإلقليميالو ء؛تم إعدادها من قبل الدول األعضاالتي ي لدول األعضاءل فرديةال تقاريرال يهو

يقدم هذا األخير االتجاهات المجموعات االقتصادية اإلقليمية. و قدمه أمانةتعده وت الذيو 2063أجندة 

أداة  باعتبارها محددة سلفاال رئيسيةتحديد المعايير ال سيتمو .2063ألجندة  التحليلية في المعايير األساسية

م األقالي لتوحيد بينإلتاحة ا م تقديم نموذج. وسيت2063ألجندة  لخطة التنفيذ العشرية األولى ةإقليميمتابعة 

 .القاريةبالغايات  مقارنةوتحديد مستواها 

خطة  غاياتأهداف وعلى  الدول األعضاء والتقارير اإلقليمية تقارير ستند كل منت: تقريرالت محتوى (2

 .باستخدام مؤشرات موحدة 2063جندة أل األول العشرية التنفيذ

فيما بين  عموالمقارنة والد األقرانبين  لتقييم من حيث التعلماليتسنى  معياريةال التقارير جذنما تستخدم (3

 ديم التقاريرلمنابر إقليمية وقارية لتق : تم اقتراح جدول زمني لفترة السنتينالتقارير وتيرة تقديم .البلدان

 .2063ألجندة  لخطة التنفيذ العشرية األولى

 

 



 

 هاذفي القوانين المحلية وتنفي 2063ألجندة  العشرية األولى خطة التنفيذ للخطة اإلقليمية إلدماج: العناصر الرئيسية 3الجدول  

 

 
ن المحلية اإلدماج في القواني

 اإلقليمي والتدخيل على الصعيد

لى ع ذالتخطيط والتمويل والتنفي 

 اإلقليميالصعيد 

 على الصعيد رصد وتقييم األذاء 

 اإلقليمي

م ر كل سنتين والتقاستقديم التقاري 

 اإلقليمية والقارية خالل المنابر

 

المبررات 

 واألهداف

مواءمة وتحديد األولويات   -

واألهداف والغايات في الخطط 

 اإلقليمية لألجندة

لخطة  الرصد والتقييمإطار    -

 ألجندة  التنفيذ العشرية األولى

إنشاء خطط إقليمية خاصة   -

تشمل تحديد األدوار 

الرصد  إطار ذوالمسؤوليات لتنفي

ة خطة التنفيذية العشريل والتقييم

 المكيفة األولى

ما في ، بذوضع ترتيبات التنفي   -

 لك توضيح احتياجات القدراتذ

لك ذتطوير التمويل بما في    -

القطاعين  خيارات المزج بين

العام والخاص وتخصيص 

 التنميةتمويل 

تقييم األداء والتقدم في مقابل   -

الغايات المنصوص عليها على 

 المستوى اإلقليمي

إطار  ذتقييم كفاءة وفعالية تنفي -

لخطة التنفيذ  الرصد والتقييم

المكيفة على  العشرية األولى

المستوى اإلقليمي مقابل القيمة 

 لإلجراء الوطني

تعزيز الحوار والتنسيق المتعدد   -

القطاعات والمتعدد المؤسسات 

  الرصد والتقييم إطار ذحول تنفي

األساس اإلقليمي لتقييم التغير   -

فيما يتعلق بالمعايير اإلقليمية 

  والقارية

 

تعزيز التعلم والدعم المتبادل بين    -

 األقران

ة أجند ذتقييم القيادة حول تنفي  -

 المية التنمية القارية والع

يد الفرص من األقاليم دتح  -

ي يمكن أن ذوالبلدان األخرى، وال

 يعزز اإلجراءات الوطنية والتعلم

دوافع   

 اإلجراءات

 

في  لإلدماج بعثة الرئيسيةال  -

 القوانين المحلية للمفوضية

كرة من األمين العام ذم  -

للمجموعات االقتصادية اإلقليمية 

 أو رئيسيها

المصادقة عليه في األجهزة   -

 ات الصلةذوالهياكل اإلقليمية 

 

عمليات التخطيط وإعداد    -

 الميزانية على المستوى اإلقليمي

 

دورة االستعرا  اإلقليمية   -

الحالية، مثل االستعراضات 

السنوية واستعراضات منتصف 

 المدة 

دورة تقديم تقارير االتحاد   -

 األفريقي كل سنتين

 عمليات تقديم التقارير كل سنتين  -
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الرائد اإلقليمي  

أو جهة التنسيق 

 اإلقليمية

إدارة أمانة المجموعات   -

 ات الصلةذاالقتصادية اإلقليمية 

 

الوكاالت أو اإلدارات اإلقليمية   -

 ات الصلةذ

 

الوكاالت أو اإلدارات اإلقليمية  -

 ات الصلةذ

عقد المنهاج اإلقليمي وإدارته من   -

قبل المجموعات االقتصادية 

 اإلقليمية

 

األدوات والمواد 

المرجعية  

د الرصالمتعلقة ب

ل ) الدلي والتقييم

 الموحد(

 الوثائق 

  2063الوثيقة اإلطارية ألجندة   -

العشرية ألجندة  ذخطة التنفي  -

2063 (2013-2023) 

إطار الرصد والتقييم ألجندة   -

لك دليل ذبما في  2063

 المؤشرات األساسية 

الرؤية اإلقليمية وخطط التنمية،   -

لك  ذوالسياسات والميزانيات، وك

األدوات المتعلقة بالميزانية مثل 

الخطة االستراتيجية المتوسطة 

 األجل

 جذالنما
 

  الرصد والتقييم ج خطةذنمو  -

 اإلقليمية

المشروع اإلقليمي، أو الوثائق    -

البرنامجية مثل األطر والخطط 

 للرصد والتقييم المنطقية

 ميزانيات القطاع والبرامج  -

شروط تقييم نسبة التكاليف  -

 المنافع و

 

ج تقديم التقارير اإلقليمية ذنما  -

 وتدفق عملية تقديم التقارير

 شروط التقييم كل سنتين  -

 لأداة متابعة تقديم التقارير ك  -

 سنتين

 



 

 على المستوى القاري اإلدماج في القوانين 3-3

 

 المبررات والنطاق   3-3-1

 

لرصد ل يةالخطة التشغيل توفرو العمل الوطني واإلقليمي في تنفيذ إطار الرصد والتقييم. العمل القاري يكمل

 .لرصد والتقييمل القاري األساس الرئيسي لتعبئة العمل ألجهزة االتحاد األفريقي والتقييم

 

خطة  تنفيذل وإعداد التقارير والمساءلة والتعلم عناصر تتبعلتوفر أجهزة سياسة االتحاد األفريقي آليات ومناهج 

 . 2063ألجندة  التنفيذ العشرية األولى

 

 .الصعيد القاري على لممارسةلالعناصر األساسية وبعض األدلة  4ويقدم الجدول 

 

 التتبع واإلبالغ والمساءلة والتعلم القاريةعمليات  3-3-2

 

ي تحقيق اء فوالتعلم وتقييم التقدم المحرز واألدالتقاسم  أدوارا قيمة من حيث اإلطار لعبيوفي الوقت نفسه، 

المالية والتخطيط  وزراء مؤتمر سوف يشكل. و2063أجندة  وأهدافأجندة  تطلعات القيمة الجماعية نحو

، بما في ذلك ةاملمتكال تبادل والمناقشاتال رئيسية لتسهيلمنابر الفنية  االقتصادي واللجان الفنية المتخصصة

 .تهاوغايا هاأهداف، و2063جندة أل العشرية األولى خطة التنفيذ تطلعات حول المساءلة والتعلم،

 



 

 

 هاذوتنفي 2063ألجندة  العشرية األولى خطة التنفيذإدماج  لخطة: العناصر الرئيسية 4الجدول  

 

 
اإلدماج في القوانين المحلية 

 والتدخيل على المسىتوى اإلقليمي

لى ع ذالتخطيط والتمويل والتنفي 

 اإلقليميالصعيد 
 اء اإلقليميدرصد وتقييم األ 

م ر كل سنتين والتقاستقديم التقاري 

 اإلقليمية والقارية خالل المنابر

 

المبررات 

 واألهداف

مواءمة وتحديد األولويات   -

واألهداف والغايات في الخطط 

الرصد اإلقليمية لألجندة مع إطار 

لخطة التنفيذ العشرية  والتقييم

 2063ألجندة  األولى

إنشاء خطط إقليمية خاصة   -

تشمل تحديد األدوار 

الرصد  إطار ذوالمسؤوليات لتنفي

ة خطة التنفيذية العشريل والتقييم

 المكيفة األولى

ا في ، بمذوضع ترتيبات التنفي  -

 لك توضيح احتياجات القدراتذ

 تمويل التنمية الالزم  تحديد    -

تقييم األداء والتقدم في مقابل   -

 ةالغايات اإلقليمي

إطار  ذتقييم كفاءة وفعالية تنفي -

لخطة التنفيذ  الرصد والتقييم

المكيفة على  العشرية األولى

المستوى اإلقليمي مقابل القيمة 

 لإلجراء الوطني

تعزيز الحوار والتنسيق المتعدد   -

القطاعات والمتعدد المؤسسات 

  الرصد والتقييم إطار ذحول تنفي

األساس اإلقليمي لتقييم التغير   -

فيما يتعلق بالمعايير اإلقليمية 

  والقارية

 

تعزيز التعلم والدعم المتبادل بين   -

 األقران

ة أجند ذتقييم القيادة حول تنفي  -

 التنمية القارية والعالمية 

يد الفرص من األقاليم دتح  -

ي ذالاألمر  والبلدان األخرى،

يمكن أن يعزز اإلجراءات 

 الوطنية 

بين األفران على  التعلمتعزيز ا  -

 المستوى اإلقليمي والوطني

دوافع   

 اإلجراءات

 

 متطلبات تقديم التقارير كل سنتين  -

متطلبات المراجيع المستقاة من   -

 ذتقارير التنفي

مفوضية االتحاد األفريقي وأجهزة  -

 االتحاد األفريقي األخرى

 

عمليات التخطيط وإعداد    -

 الميزانية على المستوى اإلقليمي

 

دورة االستعرا  اإلقليمية   -

الحالية، مثل االستعراضات 

السنوية واستعراضات منتصف 

 المدة 

دورة تقديم تقارير االتحاد   -

 األفريقي كل سنتين

 عمليات تقديم التقارير كل سنتين  -

إلقليمي الرائد ا 

أو جهة التنسيق 

 القارية

المفوضية وأجهزة االتحاد   -

 األفريقي األخرى

 

الوكاالت أو اإلدارات اإلقليمية   -

 ات الصلةذ

 

الوكاالت أو اإلدارات اإلقليمية  -

 ات الصلةذ

 تعقده المفوضية  -

المساندة الفنية من قبل النيباد    -

ج ذحول المحتوى والدعم بنما

 موحدة
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السياسات الداعمة لالتحاد تناسق    -

السياسات والمواقف األفريقي مع 

 اإلقليمية المشتركة والقارية

المراجيع من المناهج والعمليات   -

 القارية

األدوات والمواد 

المرجعية  

د الرصالمتعلقة ب

ل ) الدلي والتقييم

 الموحد(

 الوثائق 

  2063الوثيقة اإلطارية ألجندة   -

العشرية ألجندة  ذخطة التنفي  -

2063 (2013-2023) 

إطار الرصد والتقييم ألجندة   -

لك دليل ذبما في  2063

 المؤشرات األساسية 

الرؤية اإلقليمية وخطط التنمية،   -

لك ذوالسياسات والميزانيات، وك

 األدوات المتعلقة بالميزانية مثل

الخطة االستراتيجية المتوسطة 

  األجل

 جذالنما

 الرصد والتقييم ج خطةذنمو  -

 اإلقليمية

و أ ة للمشاريعاإلقليميالوثائق    -

مثل األطر والخطط  البرامج

 المنطقية للرصد والتقييم

 ميزانيات القطاع والبرامج  -

  شروط تقييم نسبة التكلفة بالمنافع -

 

ج تقديم التقارير اإلقليمية ذنما  -

 وتدفق عملية تقديم التقارير

و أ كل سنتين تقييم التقدمشروط   -

الغايات  -األداء مقابل األهداف

 القارية المحددة

م التقارير كل أداة متابعة تقدي  -

 سنتين

ج ذالدروس المستفادة ونمو  -

لك العر  ذالتقاسم، بما في 

والتقاسم حول التقارير الوطنية 

 واإلقليمية والقارية

 

 

 

 



 

  2063ألجندة  لخطة التنفيذ العشرية األولى إطار الرصد والتقييم عوامل نجاح تنفيذ  .4

 

ألجندة  العشرية األولى لخطة التنفيذ الرصد والتقييم باعتبارها أمرا أساسيا لنجاح إطارعدد من العوامل تم تحديد  

 :ما يلي . وتشملهادفة امجدخالت سياسية أو برت إلى حد ما،، هذه العوامل تتطلبو .2063

 

لوقت اتوفر في بال مؤشرات التنمية. وهذا أمر مهم ويتعلقلاألجل  طويلرصد لوالمؤسسية لات الفنية القدر (أ

يذ توافر نوعية البيانات عائقا كبيرا في التخطيط والتنف يشكلو الحقيقي والوصول إلى البيانات ذات الصلة.

 :والتقييم في العديد من البلدان األفريقية. ويشمل هذا العنصر الجوانب المتعلقة بما يلي

 القطاعات ةمتعددال الهياكل والترتيبات الحكومية (أ)

 .التشريعاتاالتساق في السياسات و (ب)

 

 ر األخيوينبغي أن يكون على جميع المستويات لالستثمار في التحليل والدراسات. ات والرغبة القدر  (ب

تبصر العوامل واالتجاهات على المستوى الوطني واإلقليمي والقاري والعالمي. تاريخ ومن حيث  ،اموضوعي

 .في تصميم وتنفيذ استراتيجيات التنميةوهذا أمر مهم في االستفادة من المعرفة االستراتيجية والتفاهم 

 

، استنادا إلى اآللية الشرعية والقدرة على التحقق من الخاصسردها  السيطرة على أفريقيا من المهم أن تمتلك (ج

 .هاصحة بياناتها ومعلومات

 

 :المستوى الوطني

 أنه في حالة الزمة بحيث لديها المهارات والمعارف الالتي و الرصد والتقييم حول مجموعة من الخبراء

 (الشعبية)القاعدة  2063أجندة ب زال هناك استمرارية فيما يتعلقتوجود حركة الناس ال 

 هاتحفيزينبغي  التيمجموعة األشخاص   -

   دواتاأللمواكبة القضايا و المستمرة )االجتماعية والبشرية( اتالقدربناء 

  (، الجهات الفاعلة غير العالية تاصواألوالتنفيذية )االتصاالت على جميع المستويات: السياسية

 الحكومية

 2063أجندة  وتحديات المستفادة قصص النجاح والدروسلالمنتظم التواصل    - 

   2063أجندة  معالمواءمة 

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتلبنية تحتية متينة وموثوق بها 

  (المحدد )المولدة محليا والشركاءالموارد المالية لتنفيذ المهمة في الوقت 

 ن االستدامة والملكيةضمأن ت المساهمة التي يمكن   -

 

 :المستوى اإلقليمي

 االتصاالت 

 2063أجندة  التوافق مع 

 والقدرة على نقل المعارف )المساندة الفنية(  تسهيل والتنسيقال 

 واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات ل موثوق بهاالمتينة وال تحتيةال بنيةال 

 

 :المستوى القاري

  اتصاالتمنبر  اإلشراف وتوفير 

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتل بنية تحتية متينة وموثوق بها 

 االتصاالت 
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 : مسؤوليات أصحاب المصلحة، ومسائل وأدوات تقديم التقارير1الملحق 

 2063أجندة 

 لخطة التنفيذ العشرية األولى إطار الرصد والتقييم

 مسؤوليات أصحاب المصلحة، ومسائل األدوات وتقديم التقارير
 

 األدوات   المهام األساسية   المستوى  

 مسائل تقديم التقارير  

 دورة  

المهام/  ذ) تنفي 

استخدام األدوات/ 

ج/ التقارير ذالنما

   التي تولدها(

 تقارير إلى

/ المهام ذ)نتائج تنفي

استخدام األدوات/ 

 ج(ذالنما

أجهزة سياسة  

 االتحاد األفريقي

    

     القمة  

     يذالمجلس التنفي  

اللجنة الوزارية  

 2063حول أجندة 

    

اللجان الفنية  

 المتخصصة

    

لجنة الممثلين  

 الدائمين

    

أجهزة االتحاد  

 األفريقي

    

مفوضية االتحاد  

 األفريقي

 

قيادة العملية في تصميم   .1

 الرصد والتقييموتحديث نظام 

ي يربط الدول األعضاء ذوال

والمجموعات االقتصادية 

اإلقليمية وأجهزة االتحاد 

 األفريقي 

عند البداية ودوريا  ال ينطبق  

 عند االقتضاء

 

تقديم التقرير الختامي 

إلى أجهزة سياسة 

 االتحاد األفريقي

استعرا  تقارير الرصد  .2

والتقييم المتكاملة وتقديم 

موجز إلى أجهزة سياسة 

االتحاد األفريقي )األداء 

الوطني/ أداء المجموعات 

االقتصادية اإلقليمية؛ األداء 

حول تعبئة الموارد وبناء 

 القدرات(

ج تقديم التقارير ذنمو 

 السنوية للرصد والتقييم

أجهزة سياسة االتحاد   سنوي  

 األفريقي

االستعراضات األولية   .3

إلطار النتائج، بناء على 

منتصف المدة   ال ينطبق 

 وعند االقتضاء

أجهزة سياسة االتحاد  

 األفريقي



 

37 

 

 األدوات   المهام األساسية   المستوى  

 مسائل تقديم التقارير  

 دورة  

المهام/  ذ) تنفي 

استخدام األدوات/ 

ج/ التقارير ذالنما

   التي تولدها(

 تقارير إلى

/ المهام ذ)نتائج تنفي

استخدام األدوات/ 

 ج(ذالنما

استعرا  التقارير المتكاملة 

للرصد والتقييم والمسائل 

 الناشئة

  

القيام بمراجعة توكيد الجودة   .4

لنظام/ إطار الرصد والتقييم 

 ي تم تركيبهذال

أداة مراجعة توكيد  

الرصد  جودة نظام

  والتقييم

منتصف المدة وعند 

 االقتضاء

أجهزة سياسة االتحاد  

 األفريقي

القيادة في تركيب إطار   .1 النيباد  

الرصد والتقييم على صعيد 

المجموعات االقتصادية 

 اإلقليمية والدول األعضاء

 ذبدء وتنفي  ال ينطبق 

توصيات مراجعة 

 توكيد الجودة

المفوضية/ أجهزة  

سياسة االتحاد 

 األفريقي

تلقي واستعرا / إدماج   .2

جميع تقارير الرصد والتقييم 

من المجموعات االقتصادية 

 اإلقليمية

 قديممنهاج/ أداة آلية لت 

التقارير عن الرصد 

نظم / والتقييم

المعلومات اإلدارية 

 لمعلومات رصد وتقييم

خطة التنفيذ العشرية 

  2063ألجندة  األولى

المفوضية/ أجهزة  مستمر  

سياسة االتحاد 

األفريقي وأصحاب 

   المصلحة اآلخرين

قيادة وضع أدوات/ مناهج   .3

الرصد والتقييم لجميع 

 المستويات

المفوضية/ أجهزة  عند البداية   ال ينطبق 

سياسة االتحاد 

 األفريقي

 ي يعقد كلذتنسيق المنهاج ال  .4

 التقدمسنتين الستعرا  

 لخطة التنفيذ العشرية األولى

أداة استعرا  التقدم 

 كل سنتين

ج تقرير ذنمو 

استعرا  التقدم كل 

   سنتين

االتحاد األفريقي/   في البداية  

أجهزة سياسة االتحاد 

 األفريقي

 

تقديم المساعدة الفنية   .5

للمجموعات االقتصادية 

اإلقليمية/ الدول األعضاء 

أدوارها  ذبخصوص تنفي

 المتعلقة بالرصد والتقييم في

  خطة التنفيذ العشرية األولى

  ال ينطبق في البداية ومستمر   ال ينطبق  

تقديم تقارير الرصد والتقييم    .6

 المتكاملة إلى المفوضية

ج تقرير الرصد ذنمو 

 والتقييم المتكامل

 المفوضية    سنوي
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 األدوات   المهام األساسية   المستوى  

 مسائل تقديم التقارير  

 دورة  

المهام/  ذ) تنفي 

استخدام األدوات/ 

ج/ التقارير ذالنما

   التي تولدها(

 تقارير إلى

/ المهام ذ)نتائج تنفي

استخدام األدوات/ 

 ج(ذالنما

 البرلمان األفريقي 

 

إعداد ونشر تقرير عن أداء   .1

التشريعات األفريقية حول 

 ذسن القوانين/ الضوابط لتنفي

 خطة التنفيذ العشرية األولى

     2063ألجندة 

إدماج التشريعات  

األفريقية أداة تقييم 

في  2063أجندة 

 قوانينها

  ال ينطبق    سنوي  

إعداد/ نشر تقارير عن   .2

البعثات إلى المشاريع/ 

التي تندرج في أجندة البرامج 

يذية / الخطة التنفي2063

 العشرية األولى

  ال ينطبق  دوري   ال ينطبق 

المجلس   

االقتصادي 

واالجتماعي 

 والثقافي

تعبئة مجموعات المجتمع   .1

المدني لرصد وتقييم التقدم 

المحرز نحو إدماج الخطة 

 يذية العشرية األولىالتنفي

ونتائجها على المستوى 

 الوطني

  ال ينطبق سنوي  أداة تقييم األداء  

إعداد تقرير متكامل كل   .2

سنتين لرصد وتقييم 

مجموعات المجتمع المدني 

خطة  في الدول األعضاء عن

 التنفيذ العشرية األولى

ج تقديم التقرير ذنمو 

المتكامل لتقييم المجتمع 

 المدني

أجهزة سياسة االتحاد  سنوي 

 األفريقي

المجموعات   

 االقتصادية اإلقليمية

إصدار خطوط توجيهية     .1

 خاصة باإلقاليم لرصد وتقييم

 خطة التنفيذ العشرية األولى

للدول  2063ألجندة 

 األعضاء

 ال ينطبق سنوي    ال ينطبق  

ضمان اعتماد واستخدام    .2

كتيب لمحة المؤشرات 

لخطة التنفيذ  األساسية

من قبل  العشرية األولى

الدول األعضاء لتتبع وتقديم 

تقارير عن التقدم المحرز/ 

ة العشري خطة التنفيذ نتائج

  األولى

 ال ينطبق سنوي    ال ينطبق  
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 األدوات   المهام األساسية   المستوى  

 مسائل تقديم التقارير  

 دورة  

المهام/  ذ) تنفي 

استخدام األدوات/ 

ج/ التقارير ذالنما

   التي تولدها(

 تقارير إلى

/ المهام ذ)نتائج تنفي

استخدام األدوات/ 

 ج(ذالنما

تدى سنوي للدول تنظيم من  .3

أداء  األعضاء الستعرا 

الرصد والتقييم اإلقليمي 

خطة التنفيذ العشرية حول 

 األولى

  ال ينطبق   سنوي    ال ينطبق  

تيسير/ تنسيق إعداد تقرير   .4

إقليمي متكامل للرصد 

نفيذ خطة الت ذوالتقييم عن تنفي

من قبل  العشرية األولى

الدول األعضاء والبرامج 

 اإلقليمية

المنهاج/ األداة اآللية  

لتقديم التقارير )نظم 

المعلومات اإلدارية 

 لمعلومات رصد وتقييم

خطة التنفيذ العشرية 

 2063ألجندة  األولى

 النيباد    مستمر  

تيسير/ تنسيق تقييم القدرات   .5

 خطة الوطنية لرصد وتقييم

 العشرية األولى التنفيذ

 ال ينطبق البداية ودوريا في   ال ينطبق

تيسير/ تنسيق تقييم فعالية   .6

 دلخطط تعبئة الموار ذالتنفي

 ذللدول األعضاء حول تنفي

  خطة التنفيذ العشرية األولى

  ال ينطبق سنوي   ال ينطبق

 المؤسسات القارية  

اللجنة االقتصادية  

 ألفريقيا

رصد وتقييم تقدم الدول   .1

األعضاء في التحول 

 االقتصادي

  سنوي   ال ينطبق

مفوضية االتحاد  

األفريقي/ أجهزة 

سياسة االتحاد 

 األفريقي

إجراء/ تيسير دراسات   .2

استقصائية دورية اجتماعية 

واقتصادية والحكم لتقييم 

خطة  ذاآلثار القارية لتنفي

 التنفيذ العشرية األولى

دوري/ كل خمس    ال ينطبق

 سنوات

مفوضية االتحاد 

األفريقي/ أجهزة 

سياسة االتحاد 

 األفريقي

البنك األفريقي  

 للتنمية

 

إعداد تقرير عن أداء   .1

المصادر المالية وأسواق 

رأس المال األفريقية في 

ة العشري خطة التنفيذ تمويل

مفوضية االتحاد  كل سنتين    ال ينطبق

األفريقي/ أجهزة 

سياسة االتحاد 

 األفريقي
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 األدوات   المهام األساسية   المستوى  

 مسائل تقديم التقارير  

 دورة  

المهام/  ذ) تنفي 

استخدام األدوات/ 

ج/ التقارير ذالنما

   التي تولدها(

 تقارير إلى

/ المهام ذ)نتائج تنفي

استخدام األدوات/ 

 ج(ذالنما

على المستويات  األولى

  الوطنية واإلقليمية والقارية

المؤسسة األفريقية  

 لبناء القدرات

 ذتيسير/ تنسيق إعداد/ تنفي  .1

خطط تطوير القدرات من 

قبل الدول األعضاء 

والمجموعات االقتصادية 

اإلقليمية وأجهزة االتحاد 

األفريقي في الرصد والتقييم 

ية العشرية ذذللخطة التنفي

 األولى

ط خط ذأداة تقييم تنفي 

 تطوير القدرات 

مفوضية االتحاد   دوري  

األفريقي/ أجهزة 

االتحاد سياسة 

 األفريقي

إعداد تقرير تقييم خطة بناء   .2

خطة التنفيذ  العشرية  قدرات

)المجموعات  األولى

االقتصادية اإلقليمية وأجهزة 

 االتحاد األفريقي(

خطة  ذج تقييم تنفيذنمو 

 تطوير القدرات

 المفوضية   دوري  

مستوى الدول  

 األعضاء

استخدام الهيكل القائم   .1

الرصد  لتسهيل/ تنسيق 

تقييم منتصف المدة السنوي و

لخطة  ونهاية عشر سنوات 

  التنفيذ العشرية األولى

 ال ينطبق مستمر    ال ينطبق  

تتبع التقدم نحو تحقيق   .2

الغايات تعززها المؤشرات 

لخطة التنفيذ  األساسية

ورفع تقرير  العشرية األولى

إلى المجموعات االقتصادية 

 اإلقليمية

كتيب لمحة المؤشرات  

لخطة التنفيذ  األساسية

 العشرية األولى

منهاج/ أداة آلية لتقديم  

 تقارير الرصد والتقييم

المجموعات    سنوي/ مستمر 

 االقتصادية اإلقليمية

إعداد/ تقديم تقرير عن   .3

خطة التنفيذ   درجة إدماج

في القوانين  العشرية األولى

 المحلية

يم تقدج ذأداة تقييم ونمو

التقارير عن مستوى 

خطة التنفيذ   إدماج

ألجندة  العشرية األولى

2063  

المجموعات     كل سنتين  

 االقتصادية اإلقليمية

 

  لخطة التنفيذ العشرية األولى ج ومناهج الرصد والتقييمذ: توليف أدوات/ نما2الملحق 
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 المستوى القطري  (أ

ج ذاألدوات والنما  

 والمناهج
 والمواصفاتالغرض   

الدوافع االبتدائية    .1

لعملية اإلدماج في 

 القوانين المحلية

ة الديوان أو ما فكرم 1.1

يعادلها ) حسب 

 البلدان(

 المجتمع المدني 1.2

    اإلعراب عن االلتزام الحكومي الرسمي لتدخيل وتفعيل

 ما يليعن طريق  ي يتمذمحليا وال 2063أجندة  ذتنفي

  أجندة  ذإيجاد الوعي لدى الجمهور العام وحشد دعمهم لتنفي

3063 

  عملية مستمرة 

خطة التنفيذ   إدماج  .2

 العشرية األولى

 2063ألجندة 

 ةالوطنيخطط التنمية   2.1

مثل الورقات 

االستراتيجية للحد من 

 ... إلخ الفقر

كتيب لمحة   2.2

 المؤشرات األساسية

ج رسم  ذنمو   2.3

والغايات  افاألهد

 والمؤشرات

قائمة رسم السياسات   2.4

والتشريعات )سياسة 

 الرصد والتقييم(

    رسم وتقييم األهداف واألولويات والغايات مقابل خطط

 2030وأجندة  2063التنمية الوطنية ، أجندة 

  رسم وتقييم سياسات وتشريعات التنمية 

   األهداف واألولويات  ذمواءمة اإلجراء الوطني لتنفي

 2063والغايات الوطنية وأهداف وأولويات وغايات أجندة 

  المؤسسات، السياسات، إلخ ذرسم وتقييم ترتيبات التنفي( .)

 مالرصد والتقيي ذه الحالة، يكون التركيز على تنفيذوفي ه

وضع خطة الرصد    .3

والتقييم الخاصة 

 بالبالد 

خطة الرصد والتقييم  3.1

ج / ذالوطنية )النمو

 القائمة المرجعية(

فريق/ آلية التنسيق   3.2

 الوطنية

مواءمة النظام   3.3

 النظاممع  الوطني

اللجنة القطاعية   3.4

 المشتركة

  إنشاء إطار النتائج الوطني وخطة الرصد والتقييم 

  تقييم نظم الرصد والتقييم وقدرات تحديد تدخالت الدعم 

  خاصة بكل بلد ولمحة المؤشرات، ال مؤشراتال أداة متابعة

لك هيكل تقديم التقارير والمساندة الفنية حخول ذبما في 

 الرصد وتقديم التقارير

   عملية تقديم التقارير الداخلية، والربط بمناهج تدفق رسم

 المساءلة والتخطيط

   ك لذتقديم التقارير الخارجية، بما في تدفق عملية رسم

لك ذاإلقليمية والقارية، وحلقة المراجيع، بما في التقارير 

المواءمة مع اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقران 

 لمفوضية االتحاد األفريقي

   أداة متابعة مؤشرات التقدم واألداء وتحديد مستوى

 المؤشرات

تقييم األداء/ التقدم   .4

 وتقديم التقارير

ج شروط التقييم ذنمو 4.1

 القطاعية الوطنية /

القائمة المرجعية   4.2

 لخطة الرصد

خطة االستعرا    4.3

المرجعية  والقائمة

المشتركة/ بين 

 القطاعات

  وإعداد التقارير ذتحليل التنفي 

  رسم وتعزيز آليات وأدوات المساءلة 

  التي تتناول أغراضا محددة ومناقشة  تيسير تقاسم التقارير

 المساءلة

  مدخالت التخطيط وصنع القرار 
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 المستوى القطري  (أ

ج ذاألدوات والنما  

 والمناهج
 والمواصفاتالغرض   

تقرير التوليف كل   .5

سنتين والتقاسم في 

المناهج اإلقليمية 

 والقارية

شروط التقييم كل   4.4

 سنتين

ج أداة متابعة ذنمو  4.5

تقديم التقارير كل 

 سنتين

المفوضية زمام المبادرة  ذأعاله وأن تأخ 4اقتراح الدمج مع  

 لغر  "المؤشرات"

المواد أو الوثائق   .6

المرجعية المعيارية 

 األساسية

o  2063العشرية ألجندة  ذخطة التنفي 

o   ؟ 2030أجندة 

o   لك المؤشرات والصحائف المرجعية(ذ، بما في 2063إطار الرصد والتقييم ألجندة 

o   خطط التنمية الوطنية والسياسات والميزانيات والصكوك المتصلة بالميزانية، مثل إطار

 اإلنفاق المتوسط األجل

o  وثائق الخطط واالستراتيجيات والبرامج القطاعية 

o  لك األطر المنطقية وخطط الرصد ذوثائق المشاريع/ البرامج القطاعية / الوطنية، بما في

 والتقييم

o  ميزانيات القطاع والبرامج 

o  استعرا  تقارير الفترة الماضية 

 

 اإلقليمي المستوى   (ب

ج ذاألدوات والنما  

 والمناهج
 والمواصفاتالغرض   

الدوافع الرئيسية  .1

لعملية اإلدماج في 

 القوانين المحلية

اإلشعار الرسمي   1.1

 من رئيس المفوضية

القمة  قرارات 1.2

اإلقليمية للرؤساء 

 عليها والتوقيع

التصديق على   1.3

 الوثائق

 بتكليف أمانة المجموعات االقتصادية  اإلجازة الجماعية

طة التنفيذ خ اإلقليمية ببدء تفعيل خطة إقليمية لرصد وتقييم

 العشرية األولى

   إنشاء أدوات وأحكام داخل الهياكل اإلقليمية للدول

األعضاء لتلقي ومعالجة التقارير المرحلية عن خطة 

  لخطة التنفيذ العشرية األولى الرصد واالتقييم

خطة التنفيذ   إدماج  .2

 العشرية األولى

على  2063ألجندة 

 المستوى اإلقليمي

ج توجيه تحديد ذنمو  2.1

األولوية ورسم 

األولويات واألهداف 

والغايات اإلقليمية، 

لك المؤشرات ذوك

 2063وفقا ألجندة 

 القارية

القائمة المرجعية   2.2

لرسم السياسات 

 والتشريعات اإلقليمية

   رسم وتقييم األهداف واألولويات والغايات اإلقليمية، من

، وفقا ألهداف وأولويات الدول األعضاء، وأجندة جهة

 ، من جهة أخرى، 2030وأجندة  2063

   االقتصادي اإلقليمي والسياسات  رسم وتقييم النمو

 والتشريعات اإلنمائية 

  لكل من إلجراء الوطني نحو تحقيق القيمة مواءمة ا

الوطنية وأهداف وأولويات  تالغاياولويات واألألهداف وا

 2063وغايات أجندة 

  الترتيبات )المؤسسات، السياسات(. وفي ذرسم وتقييم تنفي 

لتقييم الرصد وا ذه الحالة، ينصب التركيز على تقديم تنفيذه

 إلى االجتماع العام 
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وضع خطة الرصد  .3

والتقييم الخاصة 

 باألقاليم

ج/ القائمة ذنمو 3.1

لمرجعية لخطة ا

الرصد والتقييم 

 اإلقليمية

ج تقديم التقارير ذنما 3.2

اإلقليمية وتدفق 

 عملية تقديم التقارير

جهة تنسيق الرصد  3.3

 والتقييم

 أداة المتابعة اإلقليمية 3.4

  أداة متابعة المؤشرات الخاصة بكل إقليم ولمحة موجزة عن

لك هيكل تقديم التقارير والمساندة الفنية ذالمؤشرات، بما في 

 حول الرصد وتقديم التقارير

 تقييم نظم وقدرات الرصد والتقييم لتحديد تدخالت الدعم 

 عملية تقديم التقارير الداخلية، وربطها بمناهج  رسم تدفق

 المساءلة ونظم التخطيط والرصد

  إنشاء إطار النتائج اإلقليمي وخطة الرصد والتقييم 

 أداة متابعة مؤشرات التقدم واألداء وتحديد مستوى 

 المؤشرات

 لتقرير التقدم/ األداء الخاص  ج الحاليذفي إطار النمو

باإلقليم ودورة تقديم التقارير المركزة على البرامج 

 والمشاريع اإلقليمية 

تقييم األداء/ التقدم  .4

 وتقديم التقارير

ج شروط ذنمو  4.1

التقييم اإلقليمي/ 

 القطاعي

القائمة المرجعية   4.2

 لخطة الرصد

الخطة اإلقليمية  4.3

لالستعرا  

القطاعي المشترك 

 والقوائم المرجعية

 إدماج األجندة 4.4

 تحليل التقييم 

 رسم وتعريز آليات وأدوات المساءلة 

  تسهيل تقاسم التقارير المحددة األغرا  ومناقشات حول

 المساءلة

 القرارات ذاتخامدخالت التخطيط و 

 جزءا من  2063ة ت المتعلقة بأجندضمان كون القرارا

 السياساتقرارات 

 اعتماد التقرير اإلقليمي 

ي ذتقرير التوليف ال .5

يصدر كل سنتين 

والتقاسم خالل 

المنابر اإلقليمية 

 والقارية

شروط التقييم كل  5.1

 سنتين

ج أداة متابعة ذنمو 5.2

 التقارير كل سنتين

 ج، أو شروط تقييم وإعداد التقرير عن التقدم واألداء ذالنمو

 في البرامج اإلقليمية

 والخطوط التوجيهية للمناقشات الجلسات جذنما تقاسم 

  5و  4اقتراح دمج 

المواد )الوثائق(  .6

المرجعية المعيارية 

 األساسية 

o 2063العشرية ألجندة  ذخطة التنفي 

o  2063إطار الرصد والتقييم ألجندة 

o  لك المؤشرات اإلقليمية الرئيسيةذوثيقة البيانات الوصفية، بما في 

o  2030أجندة 

o  تقارير االستعرا 

 

 القاري المستوى (ج

ج ذاألدوات والنما  

 والمناهج
 الغرض والمواصفات  

الحوافز األساسية   .1

لإلدماج في القوانين 

 المحلية

قرار اإلدارة في   1.1

المفوضية ووكالة 

 النيباد

اإلشعار الرسمي   1.2

 من رئيس المفوضية

    يلتشكالقرار اإلدارة وااللتزام بالحفاظ على العملية إلعادة 

 2063ومواءمتها مع أجندة 

   لك الموظفينذااللتزام بتخصيص الموارد الالزمة، بما في 

   االلتزام باإلدارة والتغييرات التشغيلية التي قد تكون

 ضرورية
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   تحفيز اإلدماج في القوانين المحلية على الصعيدين الوطني

 واإلقليمي

خطة التنفيذ   إدماج   .2

 العشرية األولى

في  2063ألجندة 

 القوانين المحلية

القائمة المرجعية   2.1

لرسم األهداف 

والغايات 

والمؤشرات 

 للمفوضية والنيباد()

القائمة المرجعية   2.2

لرسم السياسات 

 والتشريعات القارية

   رسم وتقييم األهداف واألولويات والغايات الوطنية وفقا

 2030وأجندة  2063ألجندة 

  وتشريعات التنميةسياسات رسم وتقييم 

 األهداف واألولويات  ذمواءمة اإلجراءات الوطنية لتنفي

 2063والغايات الوطنية وأهداف وأولويات وغايات أجندة 

  المؤسسات، السياسات، إلخ ذرسم وتقييم ترتيبات التنفي( .)

 ييم. الرصد والتق ذه الحالة، ينصب التركيز على تنفيذوفي ه

وضع معايير    .3

 جذمحددة لنمو

ونظام خطة الرصد 

 والتقييم

ج/ القائمة ذنمو  3.1

المرجعية لخطة 

الرصد والتقييم 

 الوطنية واإلقليمية

 أداة المتابعة  3.2

  ولمحات المؤشرات، بما في القطرية  أداة متابعة المؤشرات

لك هيكل تقديم التقارير والمساندة الفنية حول الرصد وتقديم ذ

 التقارير

  تقييم نظم الرصد والتقييم لتحديد تدخالت الدعم 

   رسم تدفق عملية تقديم التقارير الداخلية، والربط بمناهج

 المساءلة والتخطيط

   لكذعملية تقديم التقارير الخارجية، بما في تدفق رسم   

ك لذاإلقليمية والقارية، وحلقة المراجيع، بما في التقارير 

 األفريقية للمراجعة المتبادلة بين األقرانالمواءمة مع اآللية 

  إنشاء إطار النتائج الوطني وخطة الرصد والتقييم 

  أداة متابعة مؤشرات التقدم واألداء وتحديد المؤشراات 

تقييم األداء/ التقدم   .4

 وتقديم التقارير

ج شروط تقييم ذنمو 3-4

القطاعات الوطنية 

 واإلقليمية 

القائمة المرجعية  3-5

وتقييم لخطة رصد 

التقدم/ األداء 

ج التقارير ذونما

ودورة تقديم 

 التقارير

 

  تحليل التقييم 

  رسم وتعزيز آليات وأدوات المساءلة 

 حول مناقشاتالتسهيل تقاسم التقارير المحددة األغرا  و 

 المساءلة

 مدخالت للتخطيط وصنع القرار 

 

تقرير التوليف كل     .5

سنتين والتقاسم 

خالل المناهج 

 اإلقليمية والقارية

شروط التقييم كل  5.1

 سنتين

ج أداة متابعة ذنمو 5.2

تقديم التقارير كل 

 سنتين

  نقاط تقييم التقدم/ األداء مقابل األهداف والغايات شروط و

 المحددة القارية

  تقرير التقدم/ األداء القاري جذنمو 

 عر  وتقاسم التقارير الوطنية  – الجلساتج ذتقاسم نمو

 أعاله  4ادمج مع الرقم         واإلقليمية والقارية

المواد )الوثائق(   .6

المرجعية المعيارية 

 األساسية 

o  2063ألجندة  خطة التنفيذ العشرية 

o   ه الوثيقة(ذ)ه 2063إطار الرصد والتقييم ألجندة 

o   المؤشرات األساسية لكذبما في  2063وثيقة البيانات الوصفية ألجندة 

o   تقارير االستعرا 

o  2030أجندة 



 

45 

 

 

 

 

  



 

46 

 

 : كتيب المؤشرات األساسية3الملحق 

 

 وأهداف التنمية المستدامة في إطار التقارب 2063ألجندة  العشرية األولى خطة التنفيذ : موجز مؤشرات4الملحق 

 من العيش ونوعية الحياة والرفاهية للجميع عال: مستوى 1الهدف  1-1

 

ات ذالمجاالت 

 األولوية
  المؤشرات    2063غايات أجندة  

المؤشرات المقابلة 

ألهداف التنمية 

 المستدامة

. اإليرادات 1

والوظائف والعمل 

 الالئق

 %25بة سنب 2013البطالة لعام معدل  تقليل 

 على األقل

البطالة حسب فئات معدل 

وحسب نوع الجنس  العمر،

 والضعف

8.5.2 

.  الفقر وعدم 2

 المساواة والجوع

 %20تقليل )تحسين( معامل جيني بنسبة  

 على األقل

تقليل عدم المساواة في اإليرادات بنسبة  

 على األقل  20%

 10.2.1 معامل جيني 

 

 %10تقليل التقزم في األطفال إلى نسبة  

 %5ونقص الوزن إلى 

وسط انتشار قلة الوزن 

 5األطفال دون سن 

 سنوات

2.2.1 

 

 

من نسبة السكان   2013تقليل مستوى عام  

مياه الشرب اآلمنة ال يحصلون على  ينذال

  %95بنسبة 

النسبة المئوية للسكان 

 هين يحصلون على مياذال

 الشرب اآلمنة

6.1.1 

.  الموائل 4

الحديثة والقابلة 

للعيش والخدمات 

 األساسية الجيدة

الوصول إلى الكهرباء واألنترنت زيادة 

على األقل من  %50بنسبة ا واستخدامهم

 2013مستويات عام 

النسبة المئوية للسكان 

ين يحصلون على ذال

 الكهرباء 

7.1.1 

النسبة المئوية للسكان 

 ين يستخدمون اإلنترنتذال
17.8.1 

 

 جيدة يةذتغ : مواطنون أصحاء وحاصلون على3الهدف   1-2

 المجال  

و ذ

 األولوية

 2063أهداف أجندة 

 المقابلة
 المؤشرات  

مؤشرات أهداف 

التنمية المستدامة 

 المقابلة

1 .

الصحة 

 يةذوالتغ

 

تويات عام .  زيادة مس1

من الوصول إلى   2013

خدمات الصحة الجنسية 

واإلنجابية للمرأة بنسبة 

 على األقل 30%

 49-15    النسبة المئوية للنساء في سن اإلنجاب 

والالتي يحصلن على خدمات الصحة الجنسية 

 واإلنجابية

3.7.1 

عام   . تقليل نسب 2 

من وفيات األمهات  2013

نسبة وفيات 

                                                        األمهات
3.1.1 

 3.2.2 نسبة وفيات الرضع 
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والرضع واألطفال بنسبة 

 على األقل 50%

 3.2.1 وفيات األطفال دون سن الخامسة 

نسبة الوالدة التي يشرف عليها موظفو الصحة  

 المهرة
3.1.2 

.  تقليل حاالت عام 3

فيروس لإلصابة ب  2013

نقص المناعة البشرية/ 

األيدز والمالريا والسل 

 على األقل % 80بنسبة 

عدد حاالت اإلصابة الجديدة بفيروس نقص المناعة  

من  1000البشرية لكل 

                              السكان

3.3.1 

 3.3.2 شخص في السنة 1000حاالت السل لكل  

 3.3.3 شخص في السنة 1000حاالت المالريا لكل  

 

 : تحويل االقتصادات وإيجاد فرص العمل4الهدف   1-3

 المؤشرات   2063أهداف أجندة   األولويةو ذ المجال  

المؤشرات المقابلة  

ألهداف التنمية 

 المستدامة

. النموم االقتصادي 1

 المستدام والشامل

. نمو الناتج المحلي 1

اإلجمالي السنوي بنسبة 

 على األقل 7%

معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي  

 اإلجمالي

8.1.1 

 

 

.  التصنيع/ التنمية 2

الصناعية التي يقودها 

العلم والتكنولوجيا 

واالبتكار وإضافة 

 القيمة

. القيمة الحقيقية 2

للتصنيع في الناتج 

المحلي اإلجمالي هي 

أكثر من مستوى  50%

 2013عام 

إضافة القيمة للتصنيع كنسبة مئوية من  

 الناتج المحلي اإلجمالي

9.2.1 

 

.  التنويع 3 

 االقتصادي والمرونة

.  تخصيص نسبة 3 

على األقل من  1%

الناتج المحلي اإلجمالي 

للبحث في مجال العلم 

والتكنولوجيا واالبتكار 

وتطوير المشاريع التي 

يقودها العلم 

 والتكنولوجيا واالبتكار

تكاليف البحث والتطوير كنسبة من 

 الناتج المحلي اإلجمالي

 

9.5.1 

.  الضيافة / 4

 السياحة

مساهمة . تمت زيادة 4

السياحة في الناتج 

المحلي اإلجمالي في 

الوقت الحقيقي بنسبة 

 على األقل 100%

إضافة قيمة السياحة كنسبة الناتج 

 المحلي اإلجمالي

8.9.1 

 
 

 : الزراعة الحديثة لزيادة اإلنتاجية واإلنتاج5الهدف    1-4
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و ذ المجال

 األولوية
 المؤشرات   2063أهداف أجندة  

المؤشرات المقابلة  

ألهداف التنمية 

 المستدامة

و ذالمجال   

: 1 األولوية

اإلنتاجية 

الزراعية 

 واإلنتاج

 الزراعي

 

.  اإلنتاجية الزراعية  1

المضاعفة لعوامل  اإلجمالية

 اإلنتاج

 اإلنتاجية اإلجمالية لعوامل اإلنتاج 

2.3.1 

 .  إنهاء المجاعة في أفريقيا3

 توسطالم ائيذالغ انتشار انعدام األمن 

س مقيا والشديد في السكان بناء على

 ائيذخبرة انعدام األمن الغ

2.1.2 

 

 : االقتصاد األزرق/ اقتصاد المحيطات للتعجيل بالنمو االقتصادي6الهدف   1-5

و ذ المجال

 األولوية
 المؤشرات   2063أهداف أجندة  

المؤشرات المقابلة ألهداف  

 التنمية المستدامة

و ذالمجال 

: 1 األولوية

الموارد 

البحرية 

 والطاقة

 

 %50.  تحقيق زيادة نسبة 1

على األقل في إضافة القيمة 

في قطاع مصائد األسماك في 

 2023الواقع بحلول عام 

 

إضافة قيمة قطاع مصائد  

األسماك )كنصيب من الناتج 

 المحلي اإلجمالي(

 

14.7.1 

 

 : اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيا ومقاومة لتغير المناخ 7الهدف    1-6

و ذ المجال

 األولوية
 المؤشرات   2063أهداف أجندة  

المؤشرات المقابلة ألهداف  

 التنمية المستدامة

و ذالمجال 

: حفظ 1 األولوية

التنوع البيولوجي 

وإدارة الموارد 

 الطبيعية المستدامة

 

على  %30. وضع نسبة 1

األقل من األراضي 

الزراعية تحت ممارسة 

 إدارة األراضي المستدامة

 

النسبة المئوية لألراضي  

الزراعية الموضوعة تحت 

ممارسة إدارة األراضي 

 المستدامة

2.4.1 

على األقل  %17.  حفظ 2

من البراري والمياه الداخلية 

من المناطق  %10ونسبة 

 الساحلية والبحرية

النسبة المئوية لمناطق  

البراري والمياه الداخلية التي 

                  يتم حفظها 

15.1.2 

النسبة المئوية للمناطق  

الساحلية والبحرية التي يتم 

 حفظها

14.5.1 

 

 : عبور البنية التحتية من الطراز العالمي أرجاء أفريقيا10الهدف   1-7

 المؤشرات   2063أهداف أجندة   و األولويةذ المجال
المؤشرات المقابلة ألهداف  

 التنمية المستدامة
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.  االتصاالت 1

 وترابط البنية التحتية

 

. زيادة توليد الكهرباء 4

على  %50وتوزيعها بنسبة 

   2020األقل بحلول عام 

الميجاوات المضافة عدد  

 الوطنية الكهرباء إلى شبكة

7.1.1 

.  االختراق المضاعف 5

المعلومات لتكنولوجيا 

واالتصاالت والمساهمة في 

 الناتج المحلي اإلجمالي

نسبة السكان المستخدمين 

 للهواتف المحمولة

 

5.b.1 

: ترسيخ القيم والممارسات الديمقراطية، والمبادئ العامة لحقوق اإلنسان والعدل 11الهدف   1-8

 وحكم القانون

و ذ المجال

 األولوية
 المؤشرات   2063أهداف أجندة  

المؤشرات المقابلة  

ألهداف التنمية 

 المستدامة

. كون القيم 1

والممارسات 

الديمقراطية هي 

 المبادئ

 

 

 %70يعتقد نسبة  . 1

على األقل من 

األشخاص أنه تم 

تمكينهم وأنهم يخضعون 

 قادتهم للمساءلة

 

دون ين يعتقذالنسبة المئوية لألشخاص ال

أن هناك آليات فعالة ومؤسسات الرقابة 

 إلخضاع قادتهم للمساءلة

16.7.2 

 %70.  يرى نسبة 2

على األقل من 

األشخاص أن  

الصحافة/اإلعالم حر 

 حرية التعبيرأن هناك و

   

ن ين يرون أذالنسبة المئوية لألشخاص ال

 هناك حرية الصحافة

 

                                        

16.10.1 

 

 جميع المستوياتتحويلية على  : مؤسسات قديرة وقيادة12الهدف   1-9

 المؤشرات   2063أهداف أجندة   و األولويةذ المجال

المؤشرات المقابلة ألهداف  

 التنمية المستدامة

. المؤسسات 1 

 والقيادة

من  %70. تعترف نسبة 1

الجمهور بالخدمة العامة 

بأنها مهنية وكفؤة ومستجيبة 

ومسؤولة ومحايدة وخالية 

 من الفساد

 

ين كان ذنسبة األشخاص ال 

مرة واحدة للديهم اتصال 

على األقل مع مسؤول 

ين دفعوا رشوة ذالحكومي و

لمسؤول حكومي أو طلب 

منهم دفع رشوة من قبل 

خالل  هؤالء المسؤولين

 األشهر االثني عشر الماضية

 

16.5.1 

 



 

50 

 

 

 : حفظ السلم واألمن واالستقرار13الهدف    1-10

 المؤشرات   2063أهداف أجندة   و األولويةذ المجال

المؤشرات المقابلة ألهداف  

 التنمية المستدامة

حفظ واستتباب  

 السلم واألمن

. مستوى النزاع الناشئ 1

من اإلثنية وجميع أشكال 

اإلقصاء واالختالفات 

و أقصاه ه الدينية والسياسية

من مستويات عام  50%

2013 

الوفيات المتصلة بالنزاع  

 من السكان 100000لكل 
16.1.2 

 

 الحياة مجاالت  : المساواة الكاملة بين الجنسين في جميع17الهدف   1-11

 المؤشرات   2063أهداف أجندة   و األولويةذ المجال
المؤشرات المقابلة ألهداف  

 التنمية المستدامة

 و األولويةذالمجال 

 : تمكين المرأة1

 

.  الحقوق االقتصادية 1

المتساوية للمرأة، بما في 

لك حق تملك أو وراثة ذ

الممتلكات، وتوقيع العقد، 

والتوفير والتسجيل وإدارة 

األعمال وتملك وتشغيل 

حساب البنك بحول عام 

2026  

  

 

نسبة إجمالي السكان  

وي الملكية أو ذين مزراعال

في األراضي تأمين حقوق 

                   ةالزراعي

5.a.1 

حصة النساء بين المالكين أو 

أصحاب الحقوق لألراضي 

 الزراعية حسب نوع الحيازة

5.a.1 

 %30.  أن تكون نسبة 2

من جميع المسؤولين 

  المستويات المنتخبين على

ة الوطنيالمحلية واإلقليمية و

لك في ذهم من النساء وك

 المؤسسات القضائية

المشغولة من نسبة المقاعد 

قبل النساء في البرلمانات 

الوطنية والهيئات اإلقليمية 

 والمحلية

 

5.5.1 

و ذالمجال  .3

 األولوية 

العنف والتمييز  

 ضد النساء والفتيات

  

قليل جميع المعايير . ت2 

االجتماعية الضارة 

والممارسات العرفية ضد 

النساء والفتيات وتلك التي 

تروج للعنف والتمييز ضد 

النساء والفتيات بنسبة 

 على األقل 20%

 

نسبة النساء والفتيات  

لعنف الجنسي لالمعرضات 

 والجسدي

 

5.2.1 



 

51 

 

 

.  تقليل جميع األعراف 2

االجتماعية والممارسات 

التقليدية الضارة ضد النساء 

والفتيات وتلك التي تروج 

للعنف والتمييز ضد النساء 

   %50والفتيات بنسبة 

نسبة الفتيات والنساء الالتي  

 15تتراوح أعمارهن ما بين 

التي تعرضن للختان  49و

 الكلي أو الجزئي

 

5.3.2 

.  إزالة جميع الحواجز 3

أمام خدمات التعليم والصحة 

ت االجتماعية والخدما

تيات الجيدة للنساء والف

 2020بحلول عام 

ين تم ذنسبة األطفال ال 

تسجيل والدتهم خالل العام 

 األول

16.9.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ين تم إشراكهم وتمكينهمذال: الشباب واألطفال 18الهدف   1-12

 المؤشرات   2063أهداف أجندة   و األولويةذ المجال
المؤشرات المقابلة ألهداف  

 التنمية المستدامة

 و األولويةذالمجال 

: تمكين الشباب 1

  وحقوق األطفال

  

  

 

لبطالة . تقليل مستوى1

بنسبة  2013عام ل الشباب

على األقل والسيما   25%

 الفتيات

معدل البطالة حسب نوع  

الجنس، والفئة العمرية 

 والضعف

8.5.2 

.  إنهاء جميع أشكال 2

العنف، واستغالل عمالة 

األطفال وزواج األطفال 

 واالتجار في البشر

 

النسبة المئوية لألطفال  

المنخرطين في عمالة 

 األطفال

8.7.1 

المئوية لألطفال النسبة 

المنخرطين في زواج 

  األطفال

5.3.1 

النسبة المئوية لألطفال 

المنخرطين في االتجار 

  بالبشر

16.2.2 

 

 : أفريقيا باعتبارها شريكا رئيسيا في الشؤون العالمية والتعايش السلمي18الهدف   1-13
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 المؤشرات   2063أهداف أجندة   و األولويةذ المجال
المقابلة ألهداف المؤشرات  

 التنمية المستدامة

 و األولويةذالمجال  

مكانة أفريقيا   . 1

 في الشؤون العالمية

 

.  تشغيل نظام اإلحصاء 1 

 بشكل كاملالوطني 

 

توفر التشريع اإلحصائي  

ي يمتثل للمبادئ األساسية ذال

 لإلحصاءات الرسمية

17.18.2 

 

نسبة التمويل المخصص  

نظام اإلحصاء قيد  ذلتنفي

 التشغيل

17.8.3 

 

 : تتحمل أفريقيا المسؤولية الكاملة لتمويل تنميتها20الهدف   1-14

 

 المؤشرات   2063أهداف أجندة   و األولويةذ المجال
المؤشرات المقابلة ألهداف  

 التنمية المستدامة

 و األولويةذالمجال 

: النظام المالي 2

القطاع  وإيرادات

 العام

 

 

ينبغي أن تغطي   . 1

اإليرادات الضريبية وغير 

الضريبية لجميع مستويات 

على األقل  %75الحكومة 

من النفقات الجارية ونفقات 

 التنمية

إجمالي اإليرادات الضريبية  

لناتج من ا كنسبة مئوية

 المحلي اإلجمالي

17.1.2 

و ذالمجال المجال  

: 3 األولوية

  المساعدة اإلنمائية

 

المئوية للمعونة . النسبة 2

في الميزانية الوطنية هي 

 %25أقصى الحاالت  في

 2013من مستوى عام 

المساعدة اإلنمائية  إجمالي

الرسمية كنسبة مئوية من 

 الميزانية الوطنية

17.3.1 

 

 : المؤشرات الخاصة بأفريقيا2الملحق 

 : أفريقيا المتحدة )االتحادية والكونفيدرالية(8الهدف  

 

 

 

 المؤشرات   2063أهداف أجندة   األولويةو ذ المجال

: التكامل 2 و األولويةذ المجال 

 السياسي واالقتصادي

منطقة التجارة في  .  العضو النشط1

 الحرة األفريقية

 

عدد الحواجز غير الجمركية التي  

 تم اإلبالغ عنها وإزالتها
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حجم التجارة األفريقية أن يصبح  .3

ثالثة أضعاف مستويات عام  البينية

 على األقل 2013

التغيير في حجم التجارة األفريقية  

 البينية في السنة

 

 أفريقيا عرضا وطوال : تعبر البنية التحتية من الطراز العالمي10الهدف  1-16

 المؤشرات   2063أهداف أجندة   و األولويةذ المجال

.  االتصاالت 1

  وترابط البنية التحتية

 

تحقيق االستعداد .  1

 ذلتنفي على األقل الوطني

الحلقات المفقودة للطرق 

 الرئيسية العابرة ألفريقيا

 ةمفقودالحلقات ال ذالنسبة المئوية للتقدم المحرز بشأن تنفي 

 للطرق الرئيسية العابرة ألفريقيا

. تحقيق االستعداد 2

الوطني على األقل في 

الترابط القطري إلى شبكة 

الحديدية األفريقية السكك 

فائقة السرعة بحلول عام 

2019 

كك شبكة الس ذالنسبة المئوية للتقدم المحرز بشأن تنفي 

 الحديدية األفريقية فائقة السرعة

.  فتح األجواء تماما أمام 3

 الخطوط الجوية األفريقية

 

 ة حول األجواء األفريقية المفتوحةذعدد البروتوكوالت المنف

 

 

: ترسيخ القيم والممارسات الديمقراطية، والمبادئ العالمية لحقوق 11الهدف  1-17

 اإلنسان والعدل وحكم القانون

 المؤشرات   2063أهداف أجندة   و األولويةذ المجال

.  القيم 1

والممارسات 

والمبادئ 

 الديمقراطية

.  توقيع الميثاق األفريقي 4

للديمقراطية والتصديق عليه 

وإدماجه في القوانين 

  2020المحلية بحلول عام 

 

: 

 

 تم التوقيع عليه -

 

 تم التصديق عليه -

 

  الميثاق األفريقي للديمقراطيةإدماج   -

 

 : أفريقيا مستقرة وسلمية14الهدف 

 المؤشرات   هداف األ و األولويةذ المجال

 

و ذ.  المجال 1

: الهيكل 1 األولوية

المؤسسي لصكوك 

.  إسكات صوت البنادق 1

 2020بحلول عام 
 عدد النزاعات المسلحة 
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االتحاد األفريقي 

المتعلقة بالسلم 

 واألمن

 

 : المنظومة األفريقية للسلم واألمن التي دخلت قيد التشغيل الكامل15الهدف   1-18

 

 و األولويةذ المجال
ألجندة  المفابلة هدافاأل

2063  
 المؤشرات  

: 1 و األولويةذ المجال

 ز المنظومةتفعيل ركائ

 األفريقية للسلم واألمن

إنشاء مجلس السلم  

 2016الوطني بحلول عام 
 وجود مجلس السلم الوطني 

 

 : تحتل النهضة الثقافية األفريقية مركز الصدارة16الهدف  1-19
 

 المؤشرات    2063أجندة  أهداف و األولويةذ المجال

 و األولويةذالمجال 

: قيم ومثل روح 1

 الوحدة األفريقية

 

من  %60نسبة  أن تكون. 1

المحتوى في المناهج 

التعليمية حول الثقافة والقيم 

واللغات األفريقية التي 

تستهدف المدارس االبتدائية 

 والثانوية

نسبة محتوى المناهج حول الثقافة المحلية والقيم واللغات  

 األفريقية في المدارس االبتدائية والثانوية

 

 ين تم تمكينهمذالشباب واألطفال المنخرطون وال :18الهدف   1-20

 المؤشرات    2063أجندة  أهداف و األولويةذ المجال

 و األولويةذالمجال 

: تمكين الشباب 1

 وحقوق األطفال

 

 الكامل ذتحقيق التنفي . 3

ألحكام الميثاق األفريقي 

 لحقوق الشباب

أحكام الميثاق األفريقي لحقوق الشباب من  ذمستوى تنفي 

 قبل الدول األعضاء

 : تتحمل أفريقيا المسؤولية الكاملة لتمويل تنميتها20الهدف   1-21

 المؤشرات    2063أجندة  أهداف و األولويةذ المجال

 و األولويةذالمجال 

: أسواق رأس 1

 المال

تمول أسواق رأس المال . 1

على  %10الوطنية نسبة 

 األقل من نفقات التنمية

نسبة نفقات التنمية التي تساهم بها أسواق رأس المال 

 الوطنية



 

55 

 

 و األولويةذالمجال 

: المساعدة 3

 اإلنمائية

 

.  نسبة المعونة في 2

الميزانية الوطنية هي في 

من  %25 الحاالت أقصى

 2013مستوى عام 

 

الموارد التي تمت تعبئتها من خالل آليات التمويل المبتكرة 

 كنسبة مئوية من الميزانية الوطنية

 

 ولكن ليس هناك حكم حول أهداف التنمية المستدامة 2063: مؤشرات أجندة 3الملحق  

 : مستوى عالي من المعيشة، ونوعية الحياة والرفاهية للجميع1الهدف   1-22
 

و ذ المجال

 األولوية
 المؤشرات    2063أجندة  أهداف

.  الدخل 1

والوظائف 

 والعمل الالئق

 %30بنسبة  2013زيادة دخل الفرد لعام 

 على األقل

 الدخل القومي اإلجمالي للفرد 

 

الموائل الحديثة  

والمالئمة للعيش 

والخدمات 

 األساسية الجيدة

زيادة الوصول واستخدام الكهرباء 

على األقل من  %50واإلنترنت بنسبة 

 2013مستويات عام 

ين يستخدمون ذالنسبة المئوية للسكان ال

 الكهرباء

 النسبة المئوية للسكان المستخدمين لإلنترنت

 

 جيدا وثورة المهارات يدعمها العلم والتكنولوجيا واالبتكار : مواطنون مثقفون2الهدف   1-23

 

و ذ المجال

 األولوية
 المؤشرات    2063أجندة  أهداف

. التعليم 1

وثورة 

المهارات 

التي يقودها 

العلم 

والتكنولوجيا 

    واالبتكار

 لينسبة التسجأن تصل 

 الطفولة المبكرة في لتعليمل

على األقل من  %300إلى 

 2013نسبة عام 

 

رون  يحض ينذالوالنسبة المئوية لألطفال في سن ما قبل المدرسة 

 قبل التعليم المدرسي ما

التعليم الثانوي الشامل ) بما 

لك المدارس الفنية ذفي 

العليا( مع نسبة  االلتحاق 

 %100البالغة 

 معدل صافي االلتحاق بالمدارس الثانوية حسب نوع الجنس 

 

 ية جيدةذ: مواطنون أصحاء وحاصلون على تغ3الهدف   1-24

 المجال

و ذ

 األولوية

 المؤشرات   المقابلة 2063أجندة  أهداف

 
الوصول إلى  نسبة  .4

عالج الفيروسات  عقاقير

  %100 العكوسة هي

النسبة المئوية للسكان المؤهلين المصابين بفيروس نقص المناعة  

 لفيروسات العكوسةعالج ا ين يحصلون على عقاقيرذالبشرية ال
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 : الزراعة الحديثة لزيادة اإلنتاجية واإلنتاج5الهدف   1-25

 

و ذ المجال

 األولوية
 المؤشرات   2063أجندة  أهداف

 

و ذالمجال 

: 1 األولوية

اإلنتاجية 

الزراعية 

واإلنتاج 

 الزراعي

على  %10نسبة تتخرج 

األقل من صغار المزارعين  

إلى الزراعة التجارية 

الصغيرة النطاق وينبغي أن 

على األقل   %30تكون نسبة 

من أولئك المتخرجين من 

 النساء

 

ين يتحولون إلى الزراعة ذالنسبة المئوية لصغار المزارعين ال

 التجارية الصغيرة النطاق حسب نوع الجنس

 

 

 

 

 

 : االقتصاد األزرق/ اقتصاد الميحطات من أجل النمو االقتصادي المتسارع6الهدف    1-26

و ذ المجال

 األولوية
 المؤشرات   2063أجندة  أهداف

و ذالمجال 

:  1 األولوية

 الموارد

البحرية 

 والطاقة

 

 

 زيادة مساهمة التكنولوجيا 

ج بحرية في الناتالبيولوجية ال

 من حيث المحلي اإلجمالي

 %50بنسبة القيمة الحقيقية 

على األقل من مستويات عام 

2013 

التكنولوجيا البيولوجية البحرية كنسبة مئوية من  إضافة قيمة

 الناتج المحلي اإلجمالي

 : تعبر البنية التحتية من الطراز العالمي أرجاء أفريقيا10الهدف   1-27

 

 المؤشرات   2063أجندة  أهداف و األولويةذ المجال

.  االتصاالت 1

 وترابط البنية التحتية

 . االختراق المزدوج5

لتكنولوجيا المعلومات  

واالتصاالت والمساهمة 

في الناتج المحلي 

 اإلجمالي 

 

لمساهمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في النسبة المئوية 

 الناتج المحلي اإلجمالي

 

: ترسيخ القيم والممارسات الديمقراطية والمبادئ العالمية لحقوق اإلنسان والعدل 11الهدف   1-28

 وحكم القانون

 

 المؤشرات   2063أجندة  أهداف و األولويةذ المجال
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.  أن تكون القيم 1

الممارسات و

في الديمقراطية 

 الصدارة

 %70أن ترى نسبة  . 3 

من الجمهور على األقل أن 

االنتخابات حرة وعادلة 

 وشفافة

  

ين يعتقدون أن االنتخابات حرة ذالنسبة المئوية لألشخاص ال

                      وعادلة وشفافة.

 

 : أفريقيا باعتبارها شريكا رئيسيا في الشؤون العالمية والتعايش السلمي19الهدف   1-29

 

 المؤشرات   2063أجندة  أهداف و األولويةذ المجال

 و األولويةذالمجال 

: مكانة أفريقيا في 1

 الشؤون العالمية

 

دخول نظام اإلحصاء 

 الوطني حيز التشغيل

 الكامل

 

وجود ترتيبات مؤسسية رسمية لتنسيق تجميع اإلحصاءات  

 الرسمية

 

 العالمية ألهداف التنمية المستدامة: المؤشرات التكميلية من القائمة 3الملحق 

 

نسبة السكان دون خط الفقر العالمي، حسب نوع الجنس والعمر وحالة العمالة والموقع الجغرافي  1.1.1

 )الحضري/ الريفي(

 ين يعيشون دون خط الفقر الوطني، حسب نوع الجنس والعمرذنسبة السكان ال  1.2.1

ين يعيشون في الفقر بجميع أبعاده وفقا ذنسبة الرجال والنساء واألطفال من جميع األعمار ال  1.2.2

 للتعريفات الوطنية

ين تشملهم منابر/نظم الحماية االجتماعية، حسب نوع الجنس ، وتمييز األطفال ذنسبة السكان ال  1.3.1

  ات العمل والفقراء والمستضعفينإصاب والعاطلين والمسنين والمعوقين والحوامل والرضع  وضحايا 

1.a.1  نسبة الموارد  التي تخصصها الحكومة مباشرة لبرامج الحد من الفقر 

معايير نمو الطفل  االنحراف المعياري من متوسط  2 ->طول مقابل العمر انتشار التقزم )ال   2.2.1

 منظمة الصحة العالمية( وسط األطفال دون سن الخامسةل

االنحراف المعياري من متوسط معايير  or <-2 2+<ية ) الوزن مقابل الطول ذانتشار سوء التغ   2.2.2

) الهزال  نمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية( وسط األطفال دون سن الخامسة، حسب العمر، حسب النوع

 والبدانة(

2.a.1   للنفقات الحكومية مؤشر التوجه الزراعي 

2.a.2  التدفقات الرسمية األخرى( إلى  لمساعدة اإلنمائية الرسمية زائداالتدفقات الرسمية اإلجمالية ) ا

 القطاع الزراعي

2.b.1   تقديرات دعم المنتجين 

2.b.2   إعانات التصدير الزراعي 

 من السكان 100000حاالت اإلصابة بالتهاب الكبد باء لكل    3.3.4

 يحتاجون إلى تدخالت ضد األمرا  المدارية المهملة ينذعدد األشخاص ال  3.3.5

 معدل الوفيات المتعلقة بأمرا  القلب والسرطان والسكري أو األمرا  التنفسية المزمنة  3.4.1

 معدل الوفيات بسبب إصاب حوادث السير  3.6.1

عاما(  19و 15بين   عاما، و 14إلى  10ين تتراواح أعمارهم ما بين ذنسبة والدة المراهقين )ال   3.7.2

 امرأة في تلك الفئة العمرية 1000لكل 

 معدل الوفيات المتعلقة باألسر وتلوث الهواء المحيط  3.9.1
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معدل الوفيات المتعلقة بالمياه غير اآلمنة والصرف الصحي غير اآلمن وعدم النظافة الشخصية )   3.9.2

 ية للجميع(صظافة الشخالتعر  لخدمات المياه غير اآلمنة والصرف الصحي والن

3.b.1  ين يحصلون على أدوية ميسورة ولقاحات على أساس مستدامذنسبة السكان ال 

3.c.1   )كثافة المرشدين الصحيين وتوزيعهم ) الكثافة فقط 

نسبة المشاركة في التعلم المنظم )قبل سنة من سن االلتحاق الرسمي بالتعليم االبتدائي( حسب نوع   4.2.2

 الجنس

 وي مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، حسب نوع المهاراتذنسبة الشباب والكبار   4.4.1

4.c.1  ين ذنسبة المدرسين في التعليم: )أ(  ما قبل االبتدائي؛ )ب( االبتدائي؛ )ج( اإلعدادي؛ )د( الثانوي ال

التربوي( والتدريب قبل الخدمة تلقوا الحد األدنى من التدريب المنظم على يد المدرسين )مثل التدريب 

 ي الصلة في بلد ماذللتدريس في المستوى ي هو مطلوب ذوال وأثناء الخدمة

 ين يستعملون خدمات مياه الشرب التي تدار بشكل آمنذنسبة السكان ال  6.1.1

لك ذيستعملون خدمات الصرف الصحي التي تتم إدارتها بشكل آمن، بما في ين ذنسبة السكان ال   6.2.1

 مرفق غسل األيدي مع الصابون والماء 

 بة المتوفرةذبة كنسبة من موارد المياه العذالمياه العتراجع اإلجهاد المائي:  مستوى  6.4.2

 (100-0إدارة الموارد المائية المتكاملة ) ذدرجة تنفي  6.5.1

 نظيفةي على الوقود والتكنولوجيا الين يعتمدون بشكل أساسذنسبة السكان ال  7.1.2

 حصة الطاقة المتجددة في استهالك الطاقة النهائية اإلجمالية  7.2.1

 كثافة الطاقة عندما تقاس من حيث الطاقة األولية والناتج المحلي اإلجمالي   7.3.1

 معدل النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لكل شخص موظف   8.2.1

 نسبة العمالة غير الرسمية في العمالة غير الزراعية، حسب نوع الجنس  8.3.1

 البصمة المادية، البصمة المادية للفرد، والبصمة المادية حسب الناتج المحلي اإلجمالي 8.4.1

االستهالك المادي المحلي للفرد، واالستهالك المادي المحلي للناتج واالستهالك المادي المحلي،   8.4.2

 اإلجمالي المحلي

 معدل الدخل في الساعة للموظفات والموظفين، حسب نوع الوظيفة والعمر والمعوقين   8.5.1

 بعاما( غير الحاصلين على التعليم والوظائف والتدري 24إلى  15نسبة الشباب ) بين ما   8.6.1

الجماعي( بناء على االمتثال الوطني لحقوق العمل )حرية التجمع والتفاو   مستوى الزيادة في  8.8.2

 المصادر الفنية لمنظمة العمل الدولية والتشريعات الوطنية، حسب نوع الجنس وحالة المهاجرين

عدد الوظائف في صناعات السياحة كنسبة من الوظائف اإلجمالية ومعدل نمو الوظائف، حسب   8.9.2

 نوع الجنس

حساب في البنك أو المؤسسات المالية األخرى أو ين لديهم ذعاما وأكبر(  ال 15نسبة الكبار )    8.10.2

 لديهم مقدم خدمة المال المحمول

8.b.1    النفقات الحكومية اإلجمالية في برامج الحماية االجتماعية والعمالة كنسبة من الميزانيات الوطنية

 والناتج المحلي اإلجمالي

 تر من الطرق المعبدةكيلوم 2نطاق  ين يعيشون فيذنسبة السكان الريفيين ال  9.1.1

 العمالة في مجال التصنيع كنسبة من العمالة اإلجمالية   9.2.2

 انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون حسب وحدة القيمة المضافة   9.4.1

الدنيا من في المستويات   في المائة 40نسبة وسط  معدل نمو نفقات أو إيرادات األسر للفرد  10.1.1

 اإلجماليينالسكان والسكان 

 الحماية االجتماعيةتحويالت  ي يشمل األجور وذحصة عمل الناتج المحلي اإلجمالي، وال   10.4.1

10.c.1  تكاليف تحويل األموال كنسبة من المبالغ المحولة 
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يعيشون في األحياء الفقيرة والمستوطنات غير الرسمية أو السكن غير   ينذنسبة سكان الحضر ال  11.1.1

 الكافي

 ين لديهم الوصول الكافي إلى النقل العام، حسب نوع الجنس، والعمر والمعوقنينذنسبة السكان ال  11.2.1

 نسبة معدل استهالك األراضي لمعدل نمو السكان   11.3.1

 شخص 100000عدد الوفيات والمفقودين والمتأثرين بالكوارث لكل   11.5.1

الخسارة االقتصادية المباشرة جراء الكوارث فيما يتعلق بالناتج المحلي اإلجمالي العالمي، بما    11.5.2

 لك خسائر الكوارث للبنية التحتية الضرورية وانقطاع الخدمات األساسيةذفي 

ن بين م التي يتم جمعها باتنظام والتي لديها الرمي النهائي الكافيمن المدن  نسبة النفايات الصلبة   11.6.1

 النفايات الصلبة المولدة من المدن، حسب المدن

( في المدن  PM10و      PM2.5  المستويات المتوسطة السنوية للجسيمات الدقيقة ) مثل   11.6.2

 حسب السكان()

من المدن المفتوحة الفضاء لالستخدام العام للجميع حسب نوع المعمورة  المناطقمعدل حصة   11.7.1

 والعمر والمعوقينالجنس  

عدد المدن التي لها خطط  العمل الوطنية لالستهالك واإلنتاج المستدام  أو خطة االستهالك   12.1.1

 المستدام المدمجة كأولوية أو هدف في السياسات الوطنية

 البصمة المادية للفرد والبصمة المادية للناتج المحلي اإلجماليوالبصمة المادية،    12.2.1

االستهالك المادي المحلي، واالستهالك المادي المحلي للفرد واالستهالك المادي المحلي حسب   12.2.2

 الناتج المحلي اإلجمالي

 النفايات الخطيرة المولدة للفرد ونسبة النفايات الخطيرة التي تمت معالجتها، حسب نوع المعالجة  12.4.2

 شخص 100000ن بالكوارث لكل عدد الوفيات والمفقودين والمتأثري  13.1.2

 نسبة مخزونات األسماك في إطار المستويات المستدامة بيولوجيا  14.4.1

 منطقة الغابات كنسبة من األراضي اإلجمالية  15.1.1

 التغطية حسب المناطق المحمية للمواقع الهامة للتنوع البيولوجي للجبال  15.4.1

 التي تم  صيدها أو االتجار بها بطريقة غير مشروعة حياء البرية التجاريةنسبة األ  15.7.1

 


