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  الرسائل:
  

 والذي، 2018نةفمرب  30و 27ما بني السابع يف الرباط  التقييم العريب  العربية للتقييم مؤمتر والشبكةستضافت الجمعية املغربية للتقييم ا
ني العرب يف جموع املقيم كبريعدد  وحضورركة متيز املؤمتر مبشا وقد، والقطاعاتمختلف املشارب  منمشارك  200من  أكرثشارك فيه 

 .رشكاء التنمية يف املنطقةو  األمم املتحدة وبرامج يف منظامت والرشكاءوممثلني الحكومات الوطنية، الربملانيني  والجمعيات
 

حول مقومات وسياسات التقييم عىل املستويات الوطنية والجهوية،  مبا فيها مدار األيام الثالث تم التداول يف العديد من األولويات  وعىل
ملقومات العرض والطلب، وتّم عرض مجموعة تجارب وطنية ومحلية، باالضافة إىل تجارب مقيمني شباب. كام متّت مناقشة السبل الناجعة 

الرسائل  وكانتتشديد عىل أولوية عدم تخلّف أحد عن الركب. لإلستفادة من آليات املتابعة والتقييم ألجندة التنمية املستدامة مع ال
  :التالية

  

واملساواة االنصاف لجهة  االنسان وحقوقلنوع االجتامعي بعدي  اومراعاة  وادماج ثقافة التقييم تأكيد عىل رضورة بناء ونرشلا )1

 الرتايب /القليميالل أنشطة عىل املستوى الوطني وامن خ يمييف كافة مراحل التق

 منيف سبيل اعتامدها  زمة باللغة العربيةال واتاحة األدلة ال املصطلحات والتعريفات املرتبطة بالتقييم رضورة توفري التأكيد عىل )2

 كافة الرشكاء

ام يف سبيل تطوير نظ ،ني يف منطقتنا العربيةيف املقيم هاتوفر يجب  يقامئة الكفايات الت وتطويرالتأكيد عىل رضورة البناء عىل  )3

 .واملحلية واالقليمية عىل املستويات الوطنيةارت در مناهج بناء الق وتطوير"اعتامد" 

 التقييم لياتآ ترتكز عىل   )VNR( يف البلدان العربية ألهداف التنمية املراجعات الوطنية التطوعية التأكيد عىل رضورة اعتامد )4

 وتيسري تبادل الخربات داخل الشبكة ومع كافة الرشكاء واملراعي للنوع االجتامعي وحقوق االنسان الدامج



وحّث الحكومات ، الوطنية التطوعية ألهداف التنمية الوطنية يف كافة املراجعاتشبكات التقييم  ةشاركالتأكيد عىل رضورة م ) 5

 عىل ترشيكها فيها،

وسوف  ربية،ن االستفادة منها يف البلدان العال بد م املستشارين مثال ومجلسودور الربملان  التقييمان التجربة املغربية يف  ) 6

مع حكومات  ومشاركتهالنرش املامرسات الجيدة يف املنطقة  "ات تقييمقور "اعداد الوطنية يف  والجمعياتتعمل الشبكة 

  العربية، البلدان النواب يفومجالس 

 ورشكائناوالشبكات الدولية  خالل التعاون بني الشبكة العربيةالقدرات املقيمني الشباب من  وتطوير التأكيد عىل رضورة بناء ) 7

 ،يف املنظامت الدولية

لبناء قدرات التقييم عىل املستويني  الالزموتقديم الدعم   (Agenda 2030) التنميةعىل التزام الشبكة مببدأ تقييم أجندة  التأكيد ) 8

 واتاحة األدلة الالزمة والتأكيد عىل قدرة الجمعيات الوطنية عىل املساعدة يف ضبط جودة املراجعات الطوعية الوطني واملحيل

 والجمعيات الوطنية املتقدم يف كافة الشبكات املوضوعاتية  EvalMENAلتأكيد عىل دور شبكةا ) 9

(EvalSDG,Evalgender,Evalyouth)  ) التابعة لرشكاء من أجل التقييمEvalPartners(  املبادراتو رضورة تفعيل و دعم 

 …و غريها EvalForwardالحديثة 

 املعرفة املتعلقة بالتقييمدعم العمل الثنايئ والجامعي داخل الشبكة مام يساهم يف انتاج  )10

  2018نوفمرب  30 الرباط،

MESSAGES: 

The Moroccan Evaluation Association (AME) and the Arab Network for Evaluation (EvalMENA) 
hosted the 7th Arab Evaluation Conference in Rabat from 27 to 30 November 2018. The 
conference was attended by more than 200 participants from different sectors and sectors, 
representing the various national evaluation societies, parliamentarians, government officials and 
other partners, namely the United Nations Programs and other Development Partners in the region. 
 
Over the course of the three days, many priorities were discussed about the national and regional 
evaluation capacities, systems and policies, including the supply and demand dimensions. Various 
national and local experiences were presented, as well as the experiences of young and emerging 
evaluators. Effective ways of leveraging the monitoring and evaluation mechanisms for the 
Agenda 2030 of Sustainable Development were also discussed, while emphasizing the priority of 
“no one left behind”.  
 
The following messages emerged and were endorsed: 

 
1) Emphasize the need to build and disseminate a culture of evaluation that is gender 

responsive and equity focused in all stages of evaluation at the national and regional levels 
2) Emphasize the need to develop and adopt EvalMENA Glossary of Evaluation Terms and 

Definitions in Arabic  
3) Emphasize the need to build on the existing efforts to develop the Evaluation Competencies 

to be adopted by evaluators MENA region, s system of "accreditation" by EvalMENA and 
further build the evaluation capacities at the national, local and regional levels. 

4) Emphasize the importance of the processes to develop the Voluntary National Reviews 
(VNRs) of Agenda 2030 in the Arab countries and the need to make them more 
participatory in order to ensure that “no one is left behind”, 



5) Emphasize the need for government to engage the national evaluation networks and 
associations in all VNRs processes 

6) The Moroccan experience in evaluation and the role of Parliament and the Council of 
Counselors are shining examples to be showcased and replicated throughout the region. 
EvalMENA will prepare "MENA Evaluation Papers/ Briefs" to disseminate good practices 
in the region and share them widely with the governments and parliaments in the region 

7) Emphasize the need to build and develop the capacities of young and emerging evaluators 
in the region through cooperation between EvalMENA, other international networks and 
our development partners, 

8) Emphasize EvalMENA commitment to the Evaluation component in Agenda 2030, 
provide the necessary support to build evaluation capacity at the national and local levels, 
and emphasize the capacity of National associations to ensure the quality of the national 
reviews supported by evidence  

9) Emphasize the role of EvalMENA in various EvalPartners’ thematic networks (EvalSDGs, 
EvalGender+, EvalYouth, EvalIndiginous and the emerging EvalForward. 

10) Support all forms of bilateral and multilateral collaboration within EvalMENA to 
contribute to the production of indigenous evaluation knowledge production. 

 
 
 
Rabat, November 30, 2018 


