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ِضع هذ الدليل بهدف إعداد االستعراضات الوطنية الطوعية في كّل بلد، وُ 
ال نتائجها.  بشأن   بدّ  وعرض  العام  األمين  مقترح  مع  بالتزامن  قراءته  من 

المتعلقة  التقارير  لتقديم  المشتركة  الطوعية  التوجيهية  المبادئ 
الرفيع  السياسي  المنتدى  إطار  في  الطوعية،  الوطنية  باالستعراضات 

رِفقت تلك المبادئ بالدليل تحت تسمية   .2لملحق االمستوى. وقد ا�

يوّفر  كونه  التوجيهية  العام  األمين  لمبادئ  استكماالً  الدليل  هذا  يأتي 
عند   البلدان  تتخذها  قد  التي  الخطوات  حول  وعملية  أساسية  معلومات 

ُصم�  وقد  الطوعية.  الوطنية  استعراضاتها  بلد  إعداد  كّل  لتزويد  م خصيصًا 
إعدا عند  منها  ينطلق  التي  المبدئية  األساسية  .استعراضاتهد  بالقواعد 

من   ال واسعة  مجموعة  لوجود  نظرًا  الوثيقة،  هذه  شمولية  بالطبع  نّدعي 
تَ  قد  التي  األخرى  هذا المراجع  عن  إضافية  معلومات  البلدان  منها  ستمّد 

 الموضوع، والبعض منها وارد ذكره في هذا النّص.

 خضعت هذه الوثيقة للتحديث كي تعكس المعلومات والتواريخ المستجّدة. 

 الغاية من هذا الدليل والهدف منه 



 أ  

 تمهيد 

لعام   المستدامة  التنمية  خطة  وأهدافها   2030إّن 
األمم  17 الـ  في  األعضاء  الدول  كافة  أقّرتها  التي   ،

أيلول  في  خارطة 2015سبتمبر  / المتحدة  ترسم   ،
، أصحاب المصلحة لسائر الدول و   استشرافية  طريق

باالزدهار   عالٍم بناء  على    ين جاهد   واعمل ي كي   ينعم 
وال  االجتماعي  واإلدماج  فيما المستدام  مساواة، 

الموارد  على  الحفاظ  إلى  ذلك  مع  بالتزامن  تسعى 
 أحد.إهمال  الطبيعية والحرص على عدم  

ناشئة تحديات  ب  اصطدمت الجهود المبذولة  ، إذعقبات  دونها  التنفيذكانت عملية  
بحرف تلك   19-كوفيد  جائحةفقد تسّببت  المتزامنة.    الراهنةزمات  األ  عن  ةً خاص

عن   أعاق   امسارهالجهود  إحراز  أو  التنمية    في  متقدّ ت  أهداف  من  العديد 
فضالً المستدامة.   المنصرم  هذا  العام  في  الجائحة  تداعيات  تفاقم  بعن    فعل، 

المناخية   وارثالغذاء والطاقة والتمويل والك  مجاالت في  استجّدتالتي    األزمات
 . جّراء الصراع الدائر الوشيكة

جعتها بشكل فّعال،  ، ومرا2030لعام  المستدامة  من هنا أهمية متابعة خطة التنمية  
اإلجراءاتلت وتيرة  حسين  التنمية   باتجاهتقّدم  ال  وتسريع  أهداف  تحقيق 

الطموحة والمترابطة   الصعبةالمستدامة  الجهود، في هذه األيام  تلك  . في صلب 
ر المصدر األساسي للدروس  توفّ يأتي دور االستعراضات الوطنية الطوعية، التي  

 . التنفيذ تسريع عمليةو صة وتبادل الخبراتالمستخلَ 

م تقديم  وثمانينئة  اتّم  المنتدى   وسبعة  إطار  في  طوعيًا  وطنيًا  استعراضًا 
، ومن المقّرر 2016السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة منذ العام  

العام    42تقديم   في  إضافيًا  الدليل2023استعراضًا  هذا  ويتناول  المبادئ    . 
المتبادلة  الخبرات  عن  كاشفًا  االستعراضات،  تلك  بشأن  العام  لألمين  التوجيهية 

عن   لما تحت    سبعيزيد  وتدعيمها  االستعراضات  تلك  إجراء  مجال  في  سنوات 
 مظلة المنتدى.

إعداد  معلومات مفيدة عن الخطوات التي قد تتخذها البلدان عند    يقّدم هذا الدليل
شّتى المراحل التي تمّر بها هذه العملية،    ة الطوعية. ويشرحاستعراضاتها الوطني

وما وإعداده،  وتنظيمه  االستعراض  تقديم  نّية  عن  باإلعالن  به بدءًا   يّتصل 
لسياسي الرفيع ُورش عمل تحضيرية، وصوالً إلى عرض نتائجه في المنتدى ا من

 المستوى.



 ب   

  البلدان هذا العام   ندعو،  2030تنفيذ خطة عام   نحو الطريقمنتصف  إذ نقترب من  
أهداف  نحو تحقيق    فجوةال  سدّ   تنوي، كيف  في إطار استعراضاتها،  تحّددأن    إلى

في    قّيمةمساهمة    المعطياتهذه    تشكّلف.  2030عام  الالتنمية المستدامة بحلول  
ل الجارية  المستدامةاالستعدادات  التنمية  أهداف  عقدها  قمة    في  المزمع 

 . 2023سبتمبر / أيلول

واالستعراضات، كما يؤكّد المعنّيون مرارًا، ليست هي الغاية إنما الوسيلة الكفيلة 
هذه   من  إنطالقًا  التنفيذ.  وتيرة  وتسريع  التحديات  وتحديد  الخبرات  بتبادل 

ة  اتخاذها في مرحل   المقترحالُروحية، يقّدم الدليل أيضًا مقترحات بشأن الخطوات  
مرجعية  قائمة  وهما  مفيدين،  ملحقين  ويتضّمن  االستعراض.  تقديم  بعد  ما 

لالستعراض،   التحضيرية  المعّدلوباألعمال  العام  األمين  المبادئ   مقترح  بشأن 
الوطنية  باالستعراضات  المتعلقة  التقارير  لتقديم  المشتركة  الطوعية  التوجيهية 

 .الطوعية

استعراضات   إجراء  تعتزم  التي  للبلدان  مفيدًا  مرجعًا  الدليل  هذا  يشكّل  أن  آمل 
وطنية طوعية. سيخضع هذا الدليل الحقًا للتعديل والتحديث مع اّتساع الخبرة  

عملية    في  فضالً عن المعرفة المعّمقةوالدراية المكتسبة في عملية االستعراضات،  
العتبار أي توجيهات جديدة قد تصدر  آخذًا بعين ا،  الوطني الطوعي  االستعراض

 الدول األعضاء. عن 
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 دليل إلعداد االستعراضات الوطنية الطوعية

 االستعراض ينطلق مسار  نقطة االنطالق: كيف     أ.   

 مقّدمة 

  واالستعراض الوطنية الطوعية ضمن نطاق أعمال المتابعة    تندرج االستعراضات
. لكّن تلك االستعراضات التي  2030التي تخضع لها خطة التنمية المستدامة لعام  

يحتضنها المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة ينبغي أن 
وعي تحت  من تلك الخطة، على أساس ط  48تجري، وفق ما نّصت عليه الفقرة  

إشراف الدولة، على أن تشمل البلدان المتقدمة والنامية على السواء. ينبغي أيضًا  
بُسُبل الشراكات  لعقد  منبرًا  توّفر  الرئيسية   عدة  أن  المجموعات  مشاركة  منها 

 .1أصحاب المصلحة وغيرها من 

ذلك  في تشكّل االستعراضات الوطنية الطوعية فرصة سانحًة لتبادل الخبرات، بما
عام   خطة  تنفيذ  لوتيرة  تسريعًا  المستخلَصة،  والدروس  والتحديات  النجاحات 

و2030 وشفافة  .  وتشاركية  شاملة  مراجعة  آليات  تّتبع  أنها  من  أهميتها  تستمّد 
وترتكز على أدلة ثابتة، وتخُلص إلى    المحلي،ومعّمقة على المستويين الوطني و

ة وتعاونية تدفع باتجاه تحقيق دروس وحلول ملموسة، فيما تعقبها خطوات عملي
بعد مرور   المستدامة.  التنمية  تنفيذ خطةسبع  أهداف    عام  سنوات على مسيرة 

ز في هذا ، يصلح استخدام االستعراضات كأداة مفيدة إلبراز التقّدم الُمحرَ 2030
دة لهذه الغاية. لذا، من الضروري  المجال وتأثير السياسات واالستراتيجيات المعتمَ 

أن    أو الثالثة  بالنسبة إلى البلدان التي تقّدم استعراضها للمرة الثانية  بوجه خاص
الذي   التقّدم  بوضوح  األول،  حققتهتبّين  استعراضها  على   منذ  تبني  وأن 

الثاني أو االستعراضات الالحقة دتها  التي حدّ وأن تتناول المجاالت    االستعراض 
المجاالت التي ول من جديد  تتناأالّ    . فهي مدعّوةفي استعراضها األولكتحديات  

أن تركّز على التقّدم المحرز في تنفيذ  بل    كانت قد تناولتها في استعراضها السابق
 الخطة. 

 
من   8. راجع أيضًا الفقرة 70/1 رقم  قرار الجمعية العامة، 2030تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام  1

، لمعرفة المزيد عن االستعراضات والتفويض الممنوح للمنتدى السياسي الرفيع  67/290قرار الجمعية العامة 
 المستوى في هذا المجال. 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/67/290
https://undocs.org/ar/A/RES/67/290
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التنمية   أهداف  تنفيذ  عملية  عن  الطوعية  الوطنية  االستعراضات  فصل  عدم  ينبغي 
اينة وتقييم  المستدامة، ألّن االستعراضات ليست غاية بحّد ذاتها إّنما وسيلة تتيح للبلدان مع

بيق األهداف والمقاصد. يصلح اعتبارها كعامل  تط  في  –   القصور  وأوجه  –التقّدم المحرز  
الحكومة  محّفز على تنفيذ األهداف على الصعيد الوطني، وتعزيز التنسيق وانتهاج مقاربات  

. كذلك، تفيد االستعراضات في تعزيز آليات الرصد والتقييم للتقّدم  بأسرها والمجتمع بأسره
دًة المجاالت التي تس . وُتعتبر أيضًا  االهتمامتدعي المزيد من المحرز في تنفيذ الخطة، محد�

وسيلة فّعالة للتواصل من أجل زيادة الوعي بين أوساط الحكومة والمجتمع حيال تنفيذ  
 وأهداف التنمية المستدامة.  2030 عام خطة

ع التقّدم الُمحرز على صعيد تنفيذ  تهدف االستعراضات الوطنية الطوعية إلى تتب� 
عام   بما2030خطة  كافة   ذلك في ،  في  ومقاصدها  المستدامة  التنمية  أهداف 

بكّل  المستدامة  والتنمية  والمتكامل،  العالمي  طابعها  يراعي  نحٍو  على  البلدان، 
المبادئ   أما  المتابعة    اإلرشاديةأبعادها.  أعمال  كافة    واالستعراضفي  على 

الفقرة   في  والمدرجة  أن  74المستويات،  بينها  من  أمور  عّدة  إلى  فتدعو  تكون  ، 
االستعراضات موضوعية ومبنّية على دراية واسعة، وأن تكون جامعة وتشاركية 
وشفافة ومتاحة للجميع، على أن تولي اهتمامًا خاصًا للفئات األشّد فقرًا واألكثر  

 .2فًا عن سواها ضعفًا وتخل� 

لثمانية  السنوي الذي يستمّر  المستوى اجتماعه  الرفيع  السياسي  المنتدى  يعقد 
يلتئم أيضًا كل ، و 3يوليو، برعاية المجلس االقتصادي واالجتماعي / ي تموز أيام ف

برعاية الجمعية العامة لألمم المتحدة، على مستوى رؤساء الدول أربع سنوات،  
عليه،   بناًء  ف   نعقد سي والحكومات.  في مرتين   2023العام    ي المنتدى  أولهما   ،

سبتمبر / في أيلول   لثانية ا و   واالجتماعي برعاية المجلس االقتصادي    يوليو / تموز 
العامة،  الجمعية  عنوان    برعاية  القمة  "تحت  ب مؤتمر  التنمية المعني  أهداف 

في "المستدامة  المنتدى   .  المجلس   المنعقد ،  2023لعام    اجتماع  رعاية  تحت 
 اً وطني   استعراضاً   42تقديم  سُيصار إلى    يوليو،/ تموز واالجتماعي في  االقتصادي  

سُيعَقد ما بين ف على المستوى الوزاري    2023اجتماع المنتدى لعام    أّما.  4اً طوعي 
 . 5يوليو، في مقر األمم المتحدة بنيويورك/ تموز   19و   17

 
 . 70/1قرار الجمعية العامة رقم من  74الفقرة  2
 . 70/299قرار الجمعية العامة رقم  3
، أورد رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي قائمة البلدان التي تقّدم  2022سبتمبر  / أيلول   29في رسالة صادرة بتاريخ   4

  * بلدًا للمرة الثانية   39بلدين يقّدمان استعراضهما للمرة األولى، و . وتضّم هذه القائمة  2023استعراضاتها في منتدى العام  
،  * ، بروني دار السالم * ، البوسنة والهرسك * ، بلجيكا * ، بربادوس * . وهذه البلدان هي: البحرين ** وبلدًا واحدًا للمرة الثالثة 

فاسو  كمبوديا * بوركينا  كندا * ،  جمهورية  * ،  الوسطى أ ،  شيلي * فريقيا  القمر ** ،  جزر  ك * ،  الكونغو  * رواتيا ،  جمهورية   ،
، جزر  * ، ليتوانيا * ، ليختنشتاين * ، الكويت * يرلندا آ ،  * سلندا آي ،  * ، غيانا * ، فرنسا * ، االتحاد األوروبي، فيجي * الديمقراطية 

،  * ، سانت كيتس ونيفيس، المملكة العربية السعودية * ، رواندا * ، رومانيا * ، البرتغال * ، بولندا * مان ، عُ * ، منغوليا * المالديف 
تنزانيا  * ، تركمانستان * ليشتي   - ، تيمور  * ، طاجيكستان * ، الجمهورية العربية السورية * ، سلوفاكيا * رة سنغافو  ، جمهورية 

 . * ، زامبيا * ، فييت نام * ، فنزويال * ، أوزبكستان * المتحدة 
 أدناه.  ) ز(راجع رجاًء الفقرة  5

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/299
https://hlpf.un.org/sites/default/files/2022-10/Letter%20POE%20VNR%202023%20Sep.pdf
https://hlpf.un.org/sites/default/files/2022-10/Letter%20POE%20VNR%202023%20Sep.pdf
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يعقد المنتدى اجتماعاته بدعوٍة من رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي، الذي 
لوالية مدتها سنة يكون سفيرًا وممثالً دائمًا إلحدى الدول األعضاء، ويتّم انتخابه  

المجلس   برعاية  المنتدى  يلتئم  عندما  الدعوات  توجيه  يتوّلى  الذي  فهو  واحدة. 
تقديم يشمل  الذي  عمله  برنامج  على  بذلك  موافقًا  واالجتماعي،   االقتصادي 

الطوعية الوطنية  صاحب.  االستعراضات  أّن  السيد  ةُيذكَر  الشيزارا    ةالسعادة 
س  ةئمالدا  بلغاريادولة    ةممثل   ،ستيفيا نيويورك،  في  المتحدة  األمم  ترأس تلدى 

 وذلك بمساعدة نواب الرئاسة األربعة.  2023جلسات االستعراضات لعام  

عام   43، و2016منها عام  22( ةطوعي ةوطني اتاستعراض ترَ أن أْج  لة دو 291 قد سبق لـل
 )2022عام    44و،  2021عام    42، و2020عام    47و  2019عام    47و،  2018عام    46، و2017

استعراضاتها  وقد قّدمت  التي  الدول  عدد  قّدمت  87،  187  بلغ  استعراض    منها  من  أكثر 
تلك االستعراضات، وما حملته من رسائل رئيسية، عبر  يُ واحد.   االّطالع على  للجميع  تاح 
 ها.ة استعراضدول  42م فستقد�  ،2023في العام  ا. أمّ https://hlpf.un.org/countries الرابط

 
 2023- 2016الوطنية الطوعية    االستعراضات �طة ُتبِرز توّزع البلدان المشاِركة في  : خ� 1الرسم ال�ياني  

حول   مواضيعية  استعراضات  أيضًا  المستوى  الرفيع  السياسي  المنتدى  يشهد 
أهداف   تنفيذ  باتجاه  الُمحَرز  بماالتقّدم  المستدامة،  المسائل   في التنمية  ذلك 

قطاعات لعدة  العامة  ا  حّددتوقد  .  6الشاملة  سيكون  لجمعية  الذي  الموضوع 
  : تيعلى النحو اآل،  2023في المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام    نقاشموضع  

كورونا    مرضمن    التعافي  تسريع" خطة  ل  الكامل  تنفيذال و  ) 19-كوفيد( فيروس 
 ."المستوياتجميع  على  2030التنمية المستدامة لعام 

 
 . 70/1قرار الجمعية العامة رقم من  85الفقرة  6

بلدان ستقدم االستعراض 
 الوطني الطوعي 

 2023لعام 

بلدان قّدمت االستعراض 
 الطوعي سابقاً الوطني 

بلدان قّدمت االستعراض  
 الوطني الطوعي سابقاً 

https://hlpf.un.org/countries
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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 ي:هف لمطروحة للنقاشاألهداف اأّما 

الطاقة النظيفة وبأسعار    حول  7و،  نظافة الصحيةالمياه النظيفة وال  حول  6الهدف  
  المدن والمجتمعات   حول  11و ،  البنى التحتيةصناعة واالبتكار وال  حول  9و،  معقولة
 .حول عقد الشراكات لتحقيق األهداف 17و المستدامة المحلية

 كيف تعلن البلدان عن نّيتها إجراء استعراض وطني طوعي 

المنتدى   النعقاد  يدعو  الذي  هو  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  رئيس  أّن  بما 
البلدان بحسب الممارسات المّتبعة أن ُتعِلم  فيطلب من السياسي الرفيع المستوى، 

ها إجراء استعراض، دونما حاجة إلى ملء نموذج أو استمارة تسجيل.  الرئيس بنّيت
بموجب  للرئيس  يبّلغه  أن  الشأن،  بهذا  قرارًا  اتخاذه  بلد، فور  يتعّين على كل  بل 
كتاب يتقّدم به الممّثل الدائم للبلد المعني. لالّطالع على نموذج عن هذا الكتاب،  

 .)2( الرسم البيانيفي  ُيرجى إلقاء نظرة على النموذج المبّين أدناه

بدوره، ُيْطِلع الرئيس البلدان على مجمل المسائل المتعلقة باالستعراضات بموجب  
ففي   نيويورك.  في  الدائمة  بعثاتها  إلى  يوّجهه  أعلم  2022  سبتمبر/ أيلولكتاب   ،
لعام   االستعراضات  قائمة  باكتمال  البلدان  مجموع 2023الرئيس  بلغ  أن  بعد   ،

يمكن االّطالع على  .  7بلداً   42المنتدى  استعراضاتها في    تعتزم تقديمالبلدان التي  
الموقع اإللكتروني  للمشاركة على مدار السنوات كلها على    قائمة البلدان المتطّوعة

 .للمنتدى

 
 .4راجع الحاشية  7

https://hlpf.un.org/countries
https://hlpf.un.org/countries
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 ،]ة/ السفير اسم[ة / سعادة السفير

 ة المجلس االقتصادي واالجتماعي/ رئيس

 األمم المتحدة

 ة، / سعادة السفير

باإلشارة إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعنّي بالتنمية المستدامة 
في ]عام[ لـ واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  برعاية  سُيعقد  الذي   ،

 ،]عام[يوليو / تموز

، يشّرفني أن أتقّدم منكم بطلب 1/70  رقم  قرار الجمعية العامةوباإلشارة إلى  
ضمن قائمة البلدان المشاِركة في االستعراضات الوطنية   ]البلد إسم[إدراج  

 .]عام[ الطوعية التي ستجري في سياق المنتدى لـ

، ويتطّلع إلى تبادل 2030أهمية كبيرة على تنفيذ خطة عام    ]إسم البلد[يعّلق  
من   عليه  تنطوي  بما  المجال،  هذا  ودروس  خبراته في  وتحديات  نجاحات 

 مستخلَصة، مع بلدان أخرى. 

 أتّرقب رّدكم باستالم هذا الكتاب في أقرب وقت ممكن. 

 . وتفّضلوا بقبول فائق االحترام 

 )التوقيع(

 وذج عن نص كتاب لإلعالن عن قراٍر �إجراء استعراض وطني طوعي : نم 2الرسم ال�ياني  
  

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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 له  والتحضير   �نظيم االستعراض      ب.  

 االستعراضات األولى والالحقة 

اآلتي:   النحو  متزامنًا، على  بعضها  بعّدة مراحل عامة، قد يكون  االستعراض  يمّر 
الطوعي،  الوطني  االستعراض  إعداد  األولية؛  والتنظيم  التحضير  أعمال 

المنتدى السياسي  ؛ وتقديم االستعراض في  أصحاب المصلحةذلك إشراك   في بما
 الرفيع المستوى. يتناول الدليل الجوانب األخيرة في موضع الحق من النص. 

الدورات   على  فأكثر  أكثر  الثالثة  أو  الثانية  بنسختها  االستعراضات  ستطغى 
تقّدم   أن  المقرر  من  إذ  المستوى،  الرفيع  السياسي  للمنتدى  دولة    39المستقبلية 

.  2023في منتدى العام    لها  االستعراض الثالث  ةة واحدودولاالستعراض الثاني لها  
إتباع التقرير األول الذي غالبًا ما يشكّل تقييمًا مبدئيًا لعملية    يمكنإزاء هذا الواقع،  

المتخذة منذ آخر  2030  عامتنفيذ خطة   للمبادرات واإلجراءات  ، بموجز وتحليل 
الالح التقارير  في  َيِرد  الذي  الموجز  هذا  ويتناول  الُس استعراض؛  المعتمَ بُ قة  دة  ل 

زالت قائمة،   للتغّلب على التحديات التي تعيق التنفيذ، بما فيها التحديات التي ما
معّمقة التي    الجيدةلممارسات  ل  ودراسة  والدروس  البلد  اّتبعها  أو  أقّرها  التي 

استخلصها؛ باإلضافة إلى تحليل المشاكل المستجدة أو الناشئة. قد يتضّمن أيضًا 
 خارطة طريق لمسار التنفيذ مصحوبًا بإطار مالي.رسم 

 أمثلة من البلدان 

  محورية ستة مجاالت    جامايكا دت  ، حدّ 2018عام  اللها في    طوعي  في أول استعراض وطني
أهداف التنمية المستدامة. شملت هذه المجاالت  و  2030م نحو خطة عام  التقدّ مسيرة  لتسريع  

المحدّ اتنفيذ   الوطنية  في  ألولويات  الوطنية دة  التنمية  وفّعال   خطط  كامل  بشكل  ؛  وأطرها 
الوطني؛    م ُظ نُ تعزيز  و والتقييم؛  واإلحصاء  الرصد  إطار    ليات اآل  تطالع اسوتحسين 

للتمويل الالزمة  اتّ و؛  واالستراتيجيات  وتحسين  القدرات؛  وبناء  السياسات  مواصلة  ساق 
الثاني الذي    الوطني الطوعياالستعراض    تقرير   أظهرالتواصل بشأن أهداف التنمية المستدامة.  

.  األول   تقرير ال  صدور   م المحرز في هذه المجاالت الستة منذالتقدّ   2022عام  في    قّدمته جامايكا 
  ،األول  هاتقريرلتحديات    حكومة جامايكا  طريقة استجابةالثاني   االستعراض  تقريروقد عرض  

  التعليم والمساواة بين الجنسين والحدّ كفي مجاالت  التي حّققها البلدنجازات اإل باإلضافة إلى
و الفقر  الغذاالمن  فضالً ئيفقر  التحسينات    ،  على عن  طرأت  البيئية،    التي  زيادة  ك األهداف 

  سلباً   19-دتأثير جائحة كوفي   الناجمة عنإلى التحديات    أيضاً   أشار التقريروالمناطق المحمية.  
الرئيس المؤشرات  إلى  يعلى  باإلضافة  الطاغية.  المشاكلة  اسلّ   البنيوية  الثاني    الستعراضط 

عملية  على  الضوء  أل   لجامايكا  الوطنية  الملكية  وتعزيز  المستدامة  التنمية  تطويعها  هداف 
البلد بما احتياجات  مع  جامايكا   مسترشدةً ،  يتناسب  خطة  2030  لعام   برؤية  أي  التنمية  ، 

 . الوطنية للبالد
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 .2022، جامايكاالمصدر: االستعراض الوطني الطوعي المقّدم من 

 
 

البلدان  ا غالبية  ألمحت  الطوعية،  الوطنية  االستعراضات  تقديم  في  تجربتها  من  نطالقًا 
ُيستحسن إطالق   لذا،  االستعراض.  لتحضير  المخصص  الوقت  إلى ضيق  عملية  المشاِركة 

بأسرع ما يمكن من خالل اعتماد خطة عمل تشمل النواتج الرئيسية   التحضير لالستعراض
 الوطنية. والُمَهل النهائية للتحضيرات

ملكية أهداف التنمية 
 المستدامة

2015 
إقرار أهداف التنمية المستدامة إ�ر الجهود 
التي قام بها الف��ق العامل المشترك �ين 

ووضع الف��ق العامل المعني الوزارات. 
الوثيقة النهائية الوطنية التي  بالمؤشرات

حّددت األولويات الُقط��ة ألهداف التنمية 
 .2030المستدامة بما يتماشى مع رؤية 

2016 
قيام مشاورات وطنية حول إطار 

المؤشرات المتعلقة بأهداف التنمية 
المستدامة �إدارة معهد اإلحصاء. 

مؤشرًا ف��دًا  223فكشفت النتائج عن 
في المائة منها  60 وقابًال للتط�يق،

 �نطوي على �يانات متاحة.

2017 
إطالق الحملة التثقيفية العامة بشأن 
أهداف التنمية المستدامة رسميًا، من 

خالل الحوار من أجل التنمية، تحت شعار 
لجامايكا،  2030"جامايكا التي ن��د: رؤية 

والنهوض بأهداف التنمية المستدامة ... 
 وعدم إهمال أحد".

2018 
تقييم نظام اإلحصاء الوطني من ِقبل 
معهد جامايكا لإلحصاء والشراكة في 

مجال اإلحصاء من أجل التنمية في الق�ن 
) 21الحادي والعش��ن (شراكة با��س 

بشأن استرا�يجية تحسين جمع اإلحصاءات 
ونشرها من خالل تع��ز العمل المؤسسي 

 والتش��عات.

2019 
قرار مجلس الوزراء رقم  الموافقة بموجب

معهد جامايكا  اعتمادعلى  6/12
وطنية لتنسيق  ا�صالللتخطيط كنقطة 

أهداف التنمية المستدامة ومطالبة 
الهيئات بمواءمة الخطط المؤسسية 

مع إطار السياسة  واالسترا�يجية
، االجتماعية واالقتصادية المتوسطة األمد

وهو آلية �نفيذ أهداف التنمية 
 المستدامة.

2016 
مهمة برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي في مجال التعميم 

والتس��ع ودعم السياسات، والتي 
أبرزت مجاالت النهوض بأهداف 

التنمية المستدامة وحّددت رؤية 
 كآلية �نفيذ. 2030

2016 
تشكيل مجموعة األصدقاء المعنّية 
بتمو�ل أهداف التنمية المستدامة، 

وانضمام جامايكا إليها وتشاُرك 
 كندا معرئاستها 

2018 
مراجعة األداء من قبل دائرة 

الُمراجع العام بشأن اإلطار الذي 
�رعى �نسيق أهداف التنمية 

 المستدامة و�نفيذها ورصدها.

2018 
ل استعراض قيام جامايكا �إرفاق أو

وطني طوعي بملحق إحصائي 
وتق��ر خاص عن التمو�ل المحّصل 

من شركاء التنمية الدوليين، مع 
شخص  2,000إشراك ما ي��د عن 

عن الحكومة والشركات 
 والمواطنين.

2021 
نشر التق��ر المرحلي األول عن 

أهداف التنمية المستدامة للفترة 
2019-2020. 

 إلشراك�نسيق ال�يانات والرصد وا
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خارطة الطريق ألغراض / بّد من درس الخطوات التالية عند وضع خطة العمل ال
 االستعراض: 

 عمل خطة  طريقأو    وضع  نواتج    خارطة  للُمَهل مراعية    رئيسيةذات 
عند إنجازها، يتّم تعميمها مع الجداول الزمنية    الزمنية التي يحّددها المنتدى.

أدناه المزيد من    )و(. يوِرد القسم  المصلحةأصحاب  على الشركاء الحكوميين و
  مايو / أيار  3التفاصيل بشأن الخطة الموضوعة لتسليم الرسائل الرئيسية في  

. أّما المواد السمعية  2023يونيو  / حزيران  9وتقارير االستعراضات في    2023
 والبصرية فيتعّين تسليمها إلى إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية بحلول 

 .2023يونيو / حزيران 16

  يتعّين إسناد مسؤولية تنسيق مختلف مراحل االستعراض   التنسيق.  هيكلية
مؤسسة قائمة أو    إلى إحدى الجهات الحكومية. قد تتمّثل هذه األخيرة بهيئة 

خذ أصالً أو   وكالة أو    تدبير خاص لهذا الغرض، على مثال التعامل مع إدارة   ُيت�
تركة بين الوزارات، أو مكتب أو لجنة تنسيق. رئيسية، أو مجموعة متكاملة مش 

، مع  التقريراالستعانة بفريق استشاري صغير لالضطالع بمهمة صياغة    يمكن 
ضرورة التعاون مع الوزارات والوكاالت والجهات المختصة لتوفير المعلومات 

المفضل من  تعزيز مبدأ ملكية البلد لعملية االستعراض،  وبغية  والبيانات الالزمة.  
آلية   بذاتها على  الحكومة  النواحي مع ال أن تشرف  الحرص    صياغة من جميع 

 ية.معنية منذ البدا مختلف األطراف الإشراك    على 

 .وصياغته،    الموارد االستعراض  إجراء  على  المترّتبة  التكاليف  تقدير  ينبغي 
فضالً عن تحديد مصادر التمويل الممكنة، عند االقتضاء، دون إغفال التكاليف 

مع   مشاورات  تنظيم  عن  تنشأ  قد  التي  المصلحةاإلضافية   أصحاب 
المسؤولين،  مواجتماعاته ورحالت  وتصميمًا   تحريراً (االستعراض    وإجراء، 

وترجمةً  بما)طباعيًا  والبصرية،  السمعية  المواد  وإعداد  مقاطع   في ،  ذلك 
لذا،  المستوى.  الرفيع  السياسي  المنتدى  العرض في  لمرحلة  تمهيدًا  الفيديو، 

 بّد من تخصيص الموارد البشرية والتقنية الالزمة إلعداد االستعراضات.  ال

  .من األهمية بمكانٍ أن تبّين االستعراضات    نطاق االستعراض الوطني الطوعي
عام   تنفيذ خطة  من  أنها جزء  كيف  الطوعية  التنمية    2030الوطنية  وأهداف 

الخطة  المستدامة، محد�  تنفيذ  لتسريع  اتخاذها  البلد  يعتزم  التي  الخطوات  دًة 
الذي تّم إطالقه في مؤتمر    ، الشعار " العمل واإلنجاز   من   عقد " واألهداف في إطار  
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أيلول   القمة  في  المستدامة  التنمية  بأهداف    وألنّ .  20198  سبتمبر / المعني 
تحّث المبادئ التوجيهية لألمين العام البلدان  االستعراضات هي مراجعة وطنية،  

الـ  المستدامة  التنمية  أهداف  تنفيذ  في  الُمحرز  التقّدم  إظهار  ضمن    17 على 
جود أهداف ذات أولوية على  تقاريرها. أّما في الحاالت التي تلحظ فيها البلدان و 

شيء يمنعها من التركيز على تلك األهداف بشكل معّمق.   المستوى الوطني، فال 
ومدى   الوطنية،  التخطيط  دورة  من  البلد  موقع  التقارير  ُتبِرز  أن  أيضًا  يتعّين 
أو تشريعاته   الوطنية  أو خطته  استراتيجيته  أو مطابقة  إقدامه على تحديث 

تلك األهداف، وكيفية إسهام تلك الجهود في مسيرة    وموازناته وسياساته مع 
 ذلك التحقق من اّتساق السياسات وترابطها.  في  التنفيذ الوطنية، بما 

  �تحد أن  البلدان  من  ُيطلَب  بدقة كذلك  التي   د  والصعوبات  التحديات  أبرز 
ل الكفيلة  بُ تعترض سبيلها عند تنفيذ أهداف التنمية المستدامة باإلجمال، والُس 

النجاحات  إدراج  كيفية  تدرس  وأن  توقعاتها،  بحسب  العوائق  تلك  بإزالة 
خطة تنفيذ  في  لإلسراع  المستخلَصة  والدروس  ،  2030  عام  والتحديات 

 مساعدة.ال االستحصال علىالتي تستوجب وتحديد المجاالت 

 أفضل بشكل  البناء  جائحة    . إعادة  بأثر  يتعّلق  قسم  إدراج  المهم   من 
تنفيذ خطة عام    19-كوفيد المستدامة، وعرض   2030على  التنمية  وأهداف 

واخضرارًا،  استدامة  أكثر  التعافي  مرحلة  لتكون  اتخاذها  تّم  التي  التدابير 
ما أمكن، عرض الوقع الذي تركته هذه التدابير. ومن المفيد أن يرد أيضًا   وإذا

 على إعداد االستعراض. 19-ألثر فيروس كوفيد وصٌف 

 المعلومات  إعداد وتجميع  في ينب  .المسودة  والبّت  أولي  موجز  وضع  غي 
أنه من   السابقة  التجارب  اّتضح من  حجم االستعراض، طوالً وتصميمًا. وقد 
المفيد جدًا تحديد عدد الصفحات في المراحل األولى. أّما في ما يتعلق بجمع 
التي  باألجهزة والوكاالت  المالحظات والمدخالت، فمن األجدى إعداد قائمة 

ب االستعراض  عملية  صحيٌح ستمّد  والبيانات.  المكاتب   المعلومات  أّن 
اإلحصائية الوطنية والوزارات المختصة تشغل موقعًا هامًا في هذا المجال، 

تحجب الدور الذي قد تساهم به جهات أخرى، كاألوساط األكاديمية   لكنها ال
 ومراكز البحث والفكر. 

   المصلحةأصحاب  ينبغي تحديد أبرز    .أصحاب المصلحةوضع خطة إلشراك ،
الوسائل اإللكترونية وسواها موُسُبل إشراكه إمكانية استخدام  ، والنظر في 

 
للمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، المنعقد تحت رعاية الجمعية  السياسي إلعالن  ا 8

 . )https://undocs.org/ar/A/RES/74/4( 2019أكتوبر / تشرين األول 15العامة الذي أقّرته في 

https://undocs.org/ar/A/RES/74/4
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مساهمات من  لالستفادة  الخيارات  في  هممن  تؤخذ  أن  ينبغي  الغاية،  لهذه   .
المدني،  المجتمع  الحكومية، وهيئات  القطاعات والمستويات  الحسبان سائر 

البرلم وأعضاء  والنقابات،  الخاص،  القطاع  والمؤسسات ومؤسسات  ان، 
اإلنسان   بحقوق  المعنية  البياني  (الوطنية  الرسم  إسناد  ال  .)4راجع  أن  شّك 

ب االتصال  المصلحةمهّمة  التواصل   أصحاب  عملية  يسّهل  معّين  منّسق  إلى 
 إشراك الجهات   ليةآل  هيكلية مؤسسية  مانع أيضًا من استحداث والمتابعة. ال

تنفيذ خطة    المشاركةلتوسيع  لح اعتمادها كأداة  ، يصدةالمتعدّ  مستقبالً في 
 . 2030عام 

 و  .البيانات الجودة،  عالية  بيانات  على  الحصول  إمكانية  محّدثة تشكّل 
ومصّنفة، ركيزة أساسية لكل استعراض وطني طوعي، ما يؤكّد على ضرورة 

التواصل مع المكاتب اإلحصائية الوطنية وسواها   أن تشمل عملية التخطيط
ذا فضالً عن أّن إدراج ملحق إحصائي في االستعراض  من مزّودي البيانات. ه

الُمحَرز أّن 9يسمح بتوفير إحصاءات موّسعة عن التقّدم  . تجدر اإلشارة إلى 
يشكّل مصدرًا   Hub) Data Open (UN  مركز األمم المتحدة للبيانات المفتوحة

 مفيدًا للمعلومات في حال عدم توافر البيانات الوطنية. 

 .المتداولة التقارير  إلى  االستعانة    االستناد  واآلليات    بالمنصاتيتعّين 
على  مثاالً  تحليله.  وعملية  االستعراض  في صياغة  تسهم  قد  التي  الوطنية 

 ذلك، نذكر:

o   جيات الوطنية للتنمية  واالستراتي كخطط التنمية الوطنية  األطر الوطنية
 .المستدامة

o الدولية للهيئات  المقّدمة  الشاملة 10التقارير  الدورية  كاالستعراضات   ،
و المرأة  ضّد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  من  غيرها  واتفاقية 

دولية،   واتفاقيات  جانب  معاهدات  كالمساهمات  إلى  األخرى  التقارير 
باريس  المحدّ  باتفاق  يتعّلق  ما  بشأن ودة وطنيًا في  المرفوعة  التقارير 

 . دة األطرافاالتفاقات البيئية المتعدّ 
o   ،التقارير المعّدة على المستوى الوطني حول أهداف التنمية المستدامة

المتحدة   األمم  وبرنامج  الُقطري  المتحدة  األمم  فريق  مع  بالتعاون 
 على واقع الحال.  اإلنمائي، عند توافرها أو انطباقها

 
. راجع: 2017يوليو / تموز 6لعالمية في أقّرت الجمعية العامة إطار المؤشرات ا 9

list/-https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators . 
Operational Common Approach Guidance Note on Human Rights and VNRs :راجع:  10
-07-https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/sdgs/2030/2022

1/HRandVNRs_Guidance_Note2022.pdf0 . 

http://unstats-undesa.opendata.arcgis.com/
http://unstats-undesa.opendata.arcgis.com/
http://unstats-undesa.opendata.arcgis.com/
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/sdgs/2030/2022-07-01/HRandVNRs_Guidance_Note2022.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/sdgs/2030/2022-07-01/HRandVNRs_Guidance_Note2022.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/sdgs/2030/2022-07-01/HRandVNRs_Guidance_Note2022.pdf
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  .يتعّين تحديد آلية ومدة زمنية لتحرير االستعراض الوطني    تخصيص الوقت
الطوعي من الناحية التقنية، وكذلك إلخضاعه مع ما يّتصل به من رسائل أساسية  
لمراجعة رفيعة المستوى. تسمح هذه المراجعة بطبيعة الحال تضمينه المالحظات  

الحكومة والجها  المعنية األخرى. يتعّين أيضًا عدم إغفال  الواردة من داخل  ت 
الوقت المطلوب إلنتاج المواد السمعية والبصرية المتمحورة حول تنفيذ أهداف  
 التنمية المستدامة، واالستحصال على إذن باستخدامها أثناء تقديم االستعراض. 

 
 : العناصر الالزمة لتنظيم االستعراض وإعداده 3الرسم ال�ياني  

 نصائح مفيدة: 

   2017(  المبادئ التوجيهية لدعم التقارير الُقطرية حول أهداف التنمية المستدامة تتضّمن(  ،
المتحدة اإلنمائية، أدوات ومقترحات إلعداد االستعراضات على  التي أعّدتها مجموعة األمم  

الطوعية  الوطنية  االستعراضات  إعداد  عند  منها  االستفادة  يمكن  الوطني،  .  11المستوى 
باإلضافة إلى تلك المبادئ، تتوافر عبر اإلنترنت مجموعة أخرى من الموارد لمساعدة البلدان  

 . 12ية المستدامة ودعم جهودها في إطار تنفيذ أهداف التنم 

 
on-Reporting-Country-Support-to-https://unsdg.un.org/sites/default/files/Guidelines- متوافرة عبر:  11

1.pdf-SDGs . 
sustainable-implementation-support-https://www.undp.org/publications/undp- راجع مثالً: 12

goals-development#. 

 الطوعية العناصر الرئيسية المطلوب مراعا�ها في االستعراضات الوطنية

 أعمال التحضير والتنظيم األولية
 إشراك أصحاب المصلحة 

 تقديم العرض في المتندى
 التنفيذ والمتابعة السياسي الرفيع المستوى

 إعداد االستعراض الوطني الطوعي

 تقديم االستعراض 
 الوطني الطوعي

 اجتماع المنتدى
 على المستوى الوزاري

 2023تموز/�وليو  17-19

إبداء االهتمام 
 الرسمي

 إرسال الرسائل الرئيسية
 إرسال التقا��ر النهائية 2023أيار/ما�و  3

 2023ح��ران/�ونيو  9

 1الورشة التحضي��ة العالمية 
 2022تش��ن األول/أكتوبر 

الورشة التحضي��ة 
 2العالمية 

نيسان/أب��ل -آذار/مارس
2023 

التحضي��ة الورشة 
 3العالمية 
 2023تموز/�وليو 

https://www.undp.org/publications/undp-support-implementation-sustainable-development-goals
https://www.undp.org/publications/undp-support-implementation-sustainable-development-goals
https://www.undp.org/publications/undp-support-implementation-sustainable-development-goals
https://www.undp.org/publications/undp-support-implementation-sustainable-development-goals
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  من  مثلة  األ ُتشّجع البلدان على اغتنام الفرص المتاحة لالستفادة من تجارب البلدان األخرى. و
أدن   بلدان ال  من  الواردة  مستمّدة  السابقة ستعراضا اال اه هي  أمام  ت  مفتوحة  الخيارات  لكّن   .

 القيام بتحضيراتها الخاصة. البلدان الستخدام أّي استعراضات كمادة مرجعية تستند إليها عند  

   متناول في  أيضًا  مخصصة  البلدان  توضع  القدر موارد  تنظ� ا لبناء  إذ  الشؤون  ت  إدارة  م 
تلك  هدف  وت   . االقتصادية واالجتماعية ورش عمل لسائر الدول المشاِركة في االستعراض 

الموّسعة أدناه. كذلك  ل التحضير لالستعراض  بُ ُس   حول   م من األقران تسهيل التعل� الورش إلى  
تحظى بمزيٍد من الدعم لبناء قدراتها من منظومة األمم المتحدة، بناًء على طلٍب تتقّدم به  

 إلى وكيل األمين العام إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التماسًا لهذا الدعم. 

 �ن د المتعدّ   أصحاب المصلحة مشاركة       ج.  

على أن تكون كافة آليات    2030تقوم عليها خطة عام    تنّص إحدى المبادئ األساسية التي 
الحصر الحكومة على   التنفيذ والمتابعة تشاركية وجامعة، فتضّم على سبيل المثال ال 

البرلمان   وأعضاء  الخاص  والقطاع  المدني  والمجتمع  وقطاعاتها  مستوياتها  اختالف 
المشاركة والمشاورات تنّمي  والمؤسسات الوطنية المهتمة بحقوق اإلنسان، خاصًة وأّن  

هذه الخطة. وقد أدرجت الخطة في    ملكية لدى شريحة واسعة من المجتمع شعورًا ب 
  صلب اهتماماتها تنشيط الشراكات من أجل تحقيق التنمية المستدامة، اعترافًا منها بدور 

كشركاء قّيمين في تنفيذ األهداف وزيادة الوعي العام. وقد ُسّجل  أصحاب المصلحة  
بشكل فاعل في مجمل مراحل    أصحاب المصلحة عدة بلدان من حول العالم انخراط  في  

 الخطة، تصميمًا وتنفيذًا ورصدًا ومراجعة. 

تسهم في تفعيل القرارات، إذ تمنح الفئات    أصحاب المصلحةال شّك أّن مشاركة  
وتشّجع   واهتماماتها،  احتياجاتها  عن  التعبير  فرصة  القرارات  بتلك  المتأثرة 

ات على تعديل السياسات العامة وفق المقتضيات، وتطبيقها ومراجعتها.  الحكوم
خطة    ملكيةناهيك عن أّن المشاركة والمشاورات تنّمي أيضًا لدى البلدان شعورًا ب

، وتساهم تاليًا في انتهاج مقاربة شاملة لجميع أبناء المجتمع عند تنفيذ 2030  عام
إلى    أصحاب المصلحة  2030عام    أهداف التنمية المستدامة. من هنا تدعو خطة

 المشاركة بشكل فاعل في مجمل مراحلها، تصميمًا وتنفيذًا ورصدًا ومراجعة. 

لعّدة أسباب، نذكر منها تحديد الغاية    أصحاب المصلحة خطة إلشراك  ُينصح باعتماد  
االستراتيجية من إجراء المشاورات؛ ووضع آلية لتحديد الجهات المطلوب التشاور معها؛  

ُورش عمل مباشرة،  ك ( افة إلى الوسائل والتقنيات والُسُبل المؤاتية للتشاور معها  باإلض 
؛ وكيفية توثيق  ) تعليقات مدّونة أو  ،  نقاشية مركزة مجموعات  أو  منصات إلكترونية، أو  

تلك  كيفية مساعدة ضير أيضًا في مختلف المراحل من النظر في   مسار المشاورات. ال 
مساهماتها في تقرير االستعراض الوطني الطوعي  رجمة  في إعداد تقاريرها وت الجهات  
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. قد تشمل المساعي  2030مشاركتها المستمرة في تطبيق خطة عام  مما يعزز  النهائي،  
المحلية   والحكومات  التشريعية  الهيئات  مع  التواصل  المجال  هذا  في  الجارية 

لمشاركة في  ُسُبل ا الوطنية والجمهور والمجتمع المدني والقطاع الخاص، إليضاح   ودون 
. من المفيد أيضًا القيام بجهود إضافية  2030عام  خطة    لالستعراض وتنفيذ   تحضير ال 

من أجل تحديد األصوات التي تمّثل الفئات المهّمشة وتمكينها من المشاركة فعليًا في  
لى نشر التوعية فتشمل مجموعة أنشطة، نذكر منها على  العملية. أما الجهود الرامية إ 

سبيل المثال ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى اللغات المحلية من باب تبسيطها،  
 وإدراجها ضمن برامج التعليم في المدارس والجامعات. 

 : هايجدر التوقف عندتشمل بعض األسئلة التي 

ضمن    أصحاب المصلحةل  ما هي اآلليات والمنصات الموضوعة في متناو •
في االستعراضات الوطنية   يساهمواالمجتمع المدني والقطاع الخاص كي  
 دامة؟ الطوعية وتنفيذ أهداف التنمية المست

الجهات المتاح لها المشاركة؟ هل يمكن التشاور مع هيئة جامعة هي  من   •
أو ثّمة حاجة إلى استحداث آليات تشاورية هادفة في الحاالت التي تفتقر  

 دة األطراف؟ى هيئات مماثلة أو منتديات متعدّ إل

 ؟ اً يافتراض وأ شخصياً ما المزيج المنشود بين خيارات المشاركة  •

 عند وضع   أصحاب المصلحةكيف تأخذ الحكومات بعين االعتبار آراء سائر   •
 ؟ 2030خطة عام مخطط تنفيذ 

الخاص،  هي  ما   • القطاع  مع  المعقودة  تلك  فيها  بما  المعقودة،  الشراكات 
يصلح  أمثلة  عن  البحث  األجدى  من  المستدامة؟  التنمية  أهداف  لتنفيذ 

 .جيدةعرضها كممارسات 

 ير االستعراضات؟رفي تقا أصحاب المصلحةكيف يمكن إبراز مساهمات  •



14 

 أمثلة من البلدان 

 
اإل عملية  من  المالية  كجزء  وزارة  اطلقت  الدانمركية    اً حوار  الدانمركية عداد،  الشبكة  مع 

، وهي الشبكة المشتركة بين األحزاب البرلمانية في الدنمارك المعنّية بالجهود اآليلة  2030
، 2030حوار وثيق مع لجنة    اً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وكان لوزارة المالية أيض

ة في الدانمرك  يئيسيمثلون الجهات الفاعلة الر  اً عضو  24من    2030وهي لجنة عّينتها شبكة  
  2030أو يتمّتعون بالمعرفة الخاصة بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة. تدعم لجنة  

والتحليل؛   والمعرفة  والبّناءة  النقدية  الراجعة  التغذية  خالل  من  البرلمانية  الشبكة  عمل 
ّيمة بشأن  وبفضل الحوار المستمر مع وزارة المالية الدانمركية، وّفرت اللجنة المعلومات الق

الطوعي. وكانت مشاركة   الوطني  العمل والتقرير  المصلحةخطة  من    اً مهم  اً جزء  أصحاب 
مع   االجتماعات  تجري  عام،  بشكل  للدانمرك.  الطوعي  الوطني  االستعراض  أصحاب  بلورة 

دوري.    المصلحة بشكل  الطوعي  الوطني  االستعراض  وتقرير  الحكومة  عمل  خطة  بشأن 
توف إلى  االجتماعات  خارج  وتهدف  من  الصلة  ذات  الفاعلة  للجهات  والصوت  المساحة  ير 

الحكومة ولتعزيز الحوار والتعاون بشأن التنمية المستدامة بين الحكومة والمجتمع المدني.  
انعكست مساهمات   المصلحةوقد  الوطني    أصحاب  الدانمرك حول االستعراض  تقرير  في 

 . ةالحالدراسات  لمراجعات وبشكل مستقل بتقديم اأصحاب المصلحة  الطوعي حيث ساهم  

 .2021لدانمرك، لمصدر: االستعراض الوطني الطوعي المقّدم من اا

 شبكة 
التنسيق بين 

 الوزارات

 التنسيق 
بين الجهات 

 المعنية

 عمل الوزارات 
على تقييم التقّدم 

بشأن أهداف التنمية 
 المستدامة 

 17 الـ

 عملية المتابعة
 حصائية التي اإل

 تجريها هيئة 
 حصاء في اإل

 الدانمرك

الجهات المعنية 
المدعوة للمساهمة في 
االستعراضات الوطنية 

 الطوعية

الجهات الفاعلة في 
المجتمع المدني 

يم التقدم يالمدعوة لتق
بشأن أهداف التنمية 

 17 المستدامة الـ

 اجتماعات مع 
الجهات المعنية بشأن 
مدخالت خطة العمل 
واالستعراض الوطني 

 الطوعي

 جلسة استماع 
  إهمالحول عدم 
 أحد

 جلسات استماع 
 حول خطة 

 العمل

 مراجعة األقران 
 ج يورمع الن

 وكينيا

 عملّية المصادقة 
 التي تجريها 

 الحكومة

مؤتمر التنمية 
 المستدامة 

2021 

عداد إ"فعالية 
في  "االختبار

 اجتماع الشعب

العناصر الرئيسية 
 لعملية التحضير
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 نصائح مفيدة: 
   قامت عدة جهات معنّية من مختلف البلدان والقطاعات بتنسيق الجهود من أجل إعداد

. فنشأت  2030، إلبداء وجهة نظرها من عملية تنفيذ خطة عام  "تقارير تسليط الضوء"
التنمية   13في عدة بلدان المهتمة بأهداف  المدني  ائتالفات وطنية لمنظمات المجتمع 

 غة تلك التقارير. المستدامة، أخذت على عاتقها صيا

  قامت إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، بالشراكة مع معهد األمم 2016منذ العام ،
دورات تدريبية عبر اإلنترنت للمسؤولين   بتطوير،  )UNITAR(المتحدة للتدريب والبحث  

الحكوميين المكلّفين بمهمة تعميم أهداف التنمية المستدامة ومراجعتها. يمكن االّطالع 
عبر:   المعلومات  من  مزيٍد  engagement-https://www.unitar.org/stakeholders-على 

succeed-chances-best-countries-giving-sdgs-implementation. 

 إدارة  لندوات  ا تنّظمها  واالجتماعيةاالتي  االقتصادية  المتحدة   لشؤون  األمم    لدى 
 . أصحاب المصلحةللمجموعات الرئيسية و

 الركائز األساسية إلعداد االستعراض      د.  

التوجيهية المبادئ  ألقسام  وفقًا  عام  بوجه  التالية  العناوين   ثة المحد�   ُتعرض 
، علمًا أّن بعض الخطوات الموصوفة  14الصادرة عن األمين العام، الُمشار إليها أعاله

أدناه قد ُتنَجز بصورة متزامنة أو متواصلة. توضح تلك المبادئ أّن كل بلد يحّدد  
التي   النتائج  الستعراض  اعتمادها  يوّد  التي  والصيغة  استعراضه،  نطاق  بنفسه 

العنتوص�  يستخدم  لكنه  إليها.  المستعرَ ل  طوعًا اصر  التوجيهية  المبادئ  في  ضة 
على   ال تساعده  كي  لُملزمًا  إطار  الوطني رسم  لالستعراض  الجارية  لتحضيرات 

 .على مقارنة التقاريريزيد من القدرة وبذلك  الطوعي

من المتوّقع أن ُيبِرز االستعراض الخطوات التي اتخذها كّل بلد لتنفيذ خطة عام  
ف والمقاصد، مجريًا تقييمًا للنتائج التي حّققها على أرض ، بما فيها األهدا2030

الواقع. وألّن المطلوب هو المزيد من الوضوح في تنفيذ الخطة مع مرور الوقت،  
اتخذها   التي  والواقعية  الملموسة  الخطوات  بدقة  يشرح  أن  البلد  على  يتعّين 

في مسيرة التنفيذ    التقّدم والتطوراإلبالغ عن  لإليفاء بالتزامات الخطة، وأن يدعم  
 الرصد والتقييم. إجراءات بالبيانات و

 
  تتوافر أمثلة عن بعض االئتالفات الوطنية لمنظمات أهلية مهتمة بأهداف التنمية المستدامة عبر هذا الرابط: 13

sdgs/-on-coalitions-csos-national-mapping/toolhttps://sdgtoolkit.org/ . 
ت استعراضاتها  بل البلدان التي سبق أن قّدمذة من قِ توضح األمثلة الواردة في هذا القسم الخطوات المتَخ  14

بحّد ذاتها وفي   االستعراضاتُتضاف إليها أمثلة عن الممارسات السليمة يِرد ذكرها في الوطنية الطوعية. 
ها إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية بشأن االستعراضات التقارير .  التحليلية السنوية التي ُتعد�

 . 2ا النص تحت تسمية الملحق رفقة بهذأما المبادئ التوجيهية فهي مُ 

https://www.unitar.org/stakeholders-engagement-implementation-sdgs-giving-countries-best-chances-succeed
https://www.unitar.org/stakeholders-engagement-implementation-sdgs-giving-countries-best-chances-succeed
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االستعراض  إن   من  األولى  األقسام  مدعّوة في  والنقاط  ( البلدان  االفتتاحي،  البيان 
لالستعراض  التحضير  ومنهجية  والمقدمة،  عن    ، ) البارزة،  عامة  صورة  تقديم  إلى 

ترتئي   برّمتها. قد  العملية  العامة ومعلومات عن  الوطنية  الخاصة وأهدافها  ظروفها 
المستخلَصة   والدروس  السليمة  الممارسات  عن  أمثلة  ثالثة  أو  مَثلَْين  أحيانًا عرض 
والتحديات التي توّد أن تسمع رأي البلدان األخرى فيها، باإلضافة إلى لمحة موجزة  

ذلك عملية اإلعداد وإشراك الحكومات على   في  استعراضها الوطني الطوعي، بما عن 
، والمجاالت التي تحتاج  ين د المتعدّ   أصحاب المصلحة اختالف مستوياتها وقطاعاتها و 

والتكنولوجيا  القدرات  وبناء  التمويل  لجهة  الدعم  إلى  أن    فيها  يمكن  والشراكات. 
ح  تفاعل  طريقة  عن  أيضًا  البلدان  المتكاملة  تتحّدث  األهداف  طبيعة  مع  كوماتها 

والمترابطة ومبدأ عدم إهمال أحد في مسيرة التنمية، وأن ُيطلب منها إدماج المنظور  
الجنساني في مجمل أقسام التقرير. قد تشير المقدمة أيضًا إلى اتفاقات دولية أخرى،  

 رث. كخطة عمل أديس أبابا واتفاق باريس وإطار سنداي للحّد من مخاطر الكوا 

 أهداف التنمية المستدامة   ملكية توليد الشعور ب 

ب  أهداف التنمية المستدامة يرتبط ارتباطًا مباشرًا   ملكية إّن توليد الشعور الوطني 
المصلحة مشاركة  " بفقرة   الوعي   "ين د المتعدّ   أصحاب  فتعزيز  أعاله.  إليها  الُمشار 

األجهزة   مختلف  بين  األهداف  تلك  عن  المعلومات  الحكومية ونشر  والمستويات 
المصلحةو  عمل   أصحاب  وآليات  مؤاتية  بيئة  أساسية إلرساء  ركيزة  لطالما شكّال 

تعمل على توليد و   2030التي هي شرط أساسي في خطة عام  و تشاركية وشاملة،  
. فما يساعد في إشاعة هذا االنطباع هو أهداف التنمية المستدامة   ملكية الشعور ب 

وإشراكهم بكامل أنشطة   2030  عام  المجتمع على مضامين خطة إطالع كافة أبناء  
تنفيذها ورصدها وإعداد التقارير بشأنها. من هنا أهمية إخضاع األهداف والمقاصد 

بكل مراحلها،   أصحاب المصلحة لمراجعة وطنية متواصلة، وضمان انخراط جميع  
واالستعراض،   بما  الرصد  مرحلتي  شعور  فيها  على  باستمرار  تلك   ملكية ب للحفاظ 

 األهداف. 

 : هايجدر التوقف عندتشمل بعض األسئلة التي 

المحلية ودون (كيف يتّم إشراك الحكومات بشّتى مستوياتها وقطاعاتها   •
؟ هل توّلت بنفسها إعداد استعراضاتها  2030في تنفيذ خطة عام    )الوطنية

 المحلية الطوعية؟

الطو • الوطني  االستعراض  إعداد  في  البرلمان  یشارك  وتنفیذ  کیف  عي 
 أهداف التنمیة المستدامة؟
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ة من أجل إجراء مراجعة شاملة وتشاركية متواصلة  ذما هي التدابير المتَخ  •
بعض  تبحث  هل  الوطني؟  المستوى  على  المستدامة  التنمية  ألهداف 
الهيئات كالمؤسسة العليا لمراجعة الحسابات في تلك األهداف، أو تدرجها  

 ضمن ُنُظم رصد األداء وتقييمه؟

الفئات  • إلى  الوصول  لضمان  المنّفذة  الهادفة  التوعية  أنشطة  هي  ما 
 المهّمشة والضعيفة وعدم إهمال أحد؟ 

ذة على هل يتحّدث تقرير االستعراض بشكل واٍف عن اإلجراءات المتَخ  •
 ؟ أصحاب المصلحة كافة المستويات الحكومية ومن ِقَبل سائر 

 أمثلة من البلدان 

رفع مستوى الوعي  مهّمة    الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية توّلت كّل من    ، م سورينا في  
الحكومة مع  تعاونت ، 2018و  2016 الممتدة بين  في الفترة ف حول أهداف التنمية المستدامة.  

المتحدة اإلنمائي في   التوعية  إطار  برنامج األمم  التنمية المستدامة " حملة  .  " توطين أهداف 
  طالب و   ي المحل   المحلية وممثلي المجتمع   السلطات توعية مع  ال و    بغرض اإلعالم عقدت جلساٍت ف 

في بعض المناطق الحضرية والريفية والداخلية.  األهلية  المدارس والمنظمات غير الحكومية و 
رباعية أهداف التنمية  " بإسم  لعبة ورق    تثقيفية وإعالمية، واستحداث مواد    إعداد   كما جرى 

  وفهم معنى كّل   17 األهداف الـ   ف على التعرّ   في لمساعدة الشباب    )SDG quartet(  " المستدامة 
بطريقة   إعداد .  مسلية هدف  تّم  الشباب   برنامج   كذلك  المستدامة  التنمية  أهداف  في    سفراء 

خالل  من  المستدامة  التنمية  بأهداف  الشباب  وعي  لزيادة  النقاش    سورينام  تنظيم  و تبادل 
 وإحياء المناسبات. االجتماعي    الحمالت على مواقع التواصل 

 
 . 2022،  المقّدم من سورينام : االستعراض الوطني الطوعي  المصدر 
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   أصحاب المصلحة و   الوطنية   : خ��طة وصفية ألبرز األطراف الفاعلة 4الرسم ال�ياني  

 (إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية) 

 الوطنية إدراج أهداف التنمية المستدامة ضمن األطر  

يتوقف التنفيذ الفّعال ألهداف التنمية المستدامة على إدراجها ضمن جميع األطر  
الوطنية ذات الصلة. من هنا ضرورة أن يحّلل االستعراض الوطني الطوعي مدى 

ث أّي  ويتحّرى عن وجود  المستدامة،  التنمية  أهداف  مع  األطر  غرات توافق هذه 
البلدان أن    هامة فيها. ويتعّين بدقة التحديات والصعوبات الرئيسية    تلحظعلى 

ل  بُ التي تواجهها في تنفيذ تلك األهداف، فضالً عن أنها مدعّوة لتحليل أسبابها والُس 
دراستها   المطلوب  والسياسات  والُنُظم  القوانين  لها. كثيرٌة هي  بالتصّدي  الكفيلة 

 ذلك: في مع األهداف المذكورة بمالتقييم مدى توافق البلد 

 . الوطنية ةوثيقة الرؤي •
 . خطة التنمية الوطنية أو استراتيجية التنمية المستدامة •
 . نقديةاألطر المالية المتكاملة وما عداها من سياسات  •
 . السياسات واالستراتيجيات والخطط والبرامج القطاعية •
 .التشريعات •
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الحكومات المحلية ودون الوطنية؛ فضالً عن  خطط التنمية التي تضعها   •
 القوانين والسياسات واالستراتيجيات والبرامج.

األدوات   األطر  إحدى وسائل  شكل شبكات    علىُتعتبر  بين  التطابق  معاينة مدى 
مبّسط لشبكة   عرٌض ما يلي    فيدة وأهداف التنمية المستدامة. والوطنية المعتمَ 

 مل السريع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي. ّدة من أداة التقييم المتكامستمَ 

  مجال 
 السياسة/ 

 القطاع 

 : األمن الغذائي 2  الهدف  : الفقر 1  الهدف 

1 -1  1 -2  1 -3  1 -4  1 -5 أ - 1  ب - 1   2 -1  2 -2  2 -3  2 -4  2 -5 أ - 2  ب - 2  ج - 2   

االسترا�يجية  
 الصحية 

X        X       

السياسة  
المتعلقة بتنمية  

 قطاع المياه 

X    X     X X     

االسترا�يجية  
الوطنية للتنّوع  

 ال�يولوجي 

   X       X X X   

قانون إدارة  
 وسياسة األراضي 

X   X      X X     

السياسات  
الوطنية لصغار  

 المالكين 

X   X   X  X X      

برنامج إصالح  
 النظام القضائي 

   X   X         

سياسة منع  
 العنف ضّد المرأة 

    X           

برنامج نمو  
 الطفولة المبكرة 

 X       X       

 4 1 0 4 2 0 2 0 3 3 3 1 1 0 0 

                

 

 

دة بشأن أهداف التنمية المستدامة (إدارة الشؤون  السياسات المعتَم   رسم لخ��طة :  5الرسم ال�ياني  
 االقتصادية واالجتماعية، مأخوذ بتصّرف عن التقييم المتكامل الس��ع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي) 

  مقصد واحد وارد 
(Single target) 

  (One plan)خطة واحدة
 تشمل عدة مقاصد 
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اتخاذ   الطوعي  الوطني  االستعراض  يقترح  تقارب،  ونقاط  ثغرات  ل  ُتَسج� حيثما 
إلدراج   معّينة  بشكل خطوات  الوطنية  األطر  ضمن  المستدامة  التنمية  أهداف 

واالستراتيجيات  السياسات  على  الطارئة  التعديالت  بإيجاز  ويشرح  أفضل. 
قد   األهداف.  تلك  لتحقيق  جديدة  وأدوات  سياسات  اعتماد  يرتئي  أو  المطّبقة 
  يتناول البلد تحديدًا آليات التنسيق التي يّتبعها صّناع السياسات من خالل الخطط 
الوطنية والموازنة واإلجراءات المالية واالستثمارية، والتي تساعده في التصّدي 

 بشكل أعمق وأسرع وأكثر طموحًا للتحديات التي يواجهها اقتصاده.

 : هايجدر التوقف عندتشمل بعض األسئلة التي 

هل أجرى البلد تحليالً للثغرات الموجودة في أطره الوطنية لجهة أهداف   •
 دامة؟التنمية المست

المتَخ  • الخطوات  التشريعات  ما  ضمن  األهداف  تلك  إلدراج  ذة 
أّي مدى يمكن إحراز تقّدم   واالستراتيجيات والسياسات والبرامج، وإلى 

المعتمَ  واالستراتیجیات  الخطط  خالل  من  األهداف  تنفیذ  هل  في  دة؟ 
 يتعّين تحديث هذه األخيرة أو تعديلها لتنفيذ األهداف؟

 ف التنمية المستدامة مع أطر السیاسات الوطنیة؟کیف تّمت مواءمة أهدا •

إلى أّي مدى تّم إدراج أهداف التنمية المستدامة ضمن سياسات الوزارات   •
 المختصة وبرامجها؟ 

ما هي الحلول والممارسات السليمة المطروحة لضمان اّتساق السياسات   •
 إلى أقصى حّد؟  المفاضلةوتحديد الفوائد وتقليص 

سية التي تؤول إليها السياسات المعّدلة أو السياسات  ما هي النتائج الرئي •
 والخطط الجديدة الموضوعة قيد التطبيق؟

ما هي التحديات والصعوبات الرئيسية التي يواجهها البلد عند تنفيذ تلك  •
ودون و  األهداف؟  المحلية  الحكومات  اتخذتها  التي  اإلجراءات  هي  ما 

 ؟ الوطنية لتنفيذ تلك األهداف
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 البلدان أمثلة من  

 

خططها من أجل تعزيز تنفيذ خطة عمل التنمية    جمهورية الو الديمقراطية الشعبية وضعت  
من خالل خارطة طريق وإشراك واسع النطاق ألصحاب المصلحة على المستوى    2030لعام  

.  ) إشراك أصحاب المصلحة في أهداف التنمية المستدامة خطة  ( الوطني والقطاعي والمحلي  
لتوطين   شامل  عمل  إطار  وضع  على  خاص  بشكل  الجمهورية  ركزت  التنمية  أ وقد  هداف 

سسة أدوار خطة إشراك  أ ز إطار العمل على م يرك المستدامة في الجمهورية ضمن عقد العمل.  
أصحاب المصلحة في أهداف التنمية المستدامة وتشريعها بما يتماشى مع تطوير الجمهورية؛  

اء القدرات  ن وعلى توفير الدعم على المستويات الوطني والقطاعي والمناطقي والمحلي لجهة ب 
ضم  المستدامة؛  التنمية  أهداف  روحية  ضمن  بالخطة  األ المرتبطة  السلس  التنسيق  فقي  ان 

والعمودي والروابط بين الحكومات المركزية والمحلية وعبرها. أما الهدف، فتوفير منصة للشراكة  
تعراض  س وضمن متابعة اال   ، والتنسيق بين القطاعات الحكومية وغير الحكومية. من جهة أخرى 

ة  ي خطوات الرئيس دت الدولة بعض ال الوطني الطوعي الثاني وبموجب إطار عمل الخطة، حدّ 
 . والطويل   والمتوسط   القصير   المدى   على   للعمل   اً خطط   وطّورت   التالية 

 

منا المقّدم  الطوعي  الوطني  االستعراض  الديمقراطية    لمصدر:  الو  جمهورية 
 .2021،الشعبية

 نمك� 

ك ر، أشرِ استِش 
 نوتعاوَ 

 ط اآلخرينأِح 

المدى القصير 
)2018-2019( 

المدى المتوسط 
)2020-2025( 

 المدى الطويل 
)2026-2030( 

يزال  الط اآلخرين: ِح أ
 بشأنمستوى التوعية 

أهداف التنمية 
المستدامة منخفضًا 

نوعًا ما بين أصحاب 
المصلحة المختلفين. 
ولذلك، فإن اإلحاطة 
مناسبة على مستوى 

االستراتيجية القصيرة 
األمد لخطة اإلشراك 

في أهداف التنمية 
المستدامة من أجل 

بناء قاعدة صلبة 
ألهداف التنمية 

   

ن: ك وتعاوَ ر، أشرِ استِش 
بّد من تحديد  ال

ة حأصحاب المصل
واألهداف لكل من 
خطط اإلشراك في 

التنمية المستدامة من 
أجل اعتماد 

المستويات ذات الصلة 
من إشراك أصحاب 

 المصلحة.

في سياق ن: مك� 
جمهورية الو 

الديمقراطية الشعبّية، 
ار خذًا باالعتبأو

سيرورة التنمية فيها، 
ال يمكن أن يقّرر 

الشعب إال بمجموعة 
 صغيرة من النشاطات.
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 الثالثة للتنمية المستدامة   د تحقيق التكامل �ين األبعا 

خطة تنفيذ  في  التكامل  مفهوم  تناقش    2030  عام  يدّل  أن  ضرورة  على 
االستعراضات أوجه الترابط القائمة بين أهداف التنمية المستدامة، سواء اتخذت 
شكل توافق أو تبادل أو تعارض، آخذًة بعين االعتبار التنمية المستدامة بأبعادها 
الثالثة، االقتصادية واالجتماعية والبيئية. فمن شأن فهم تلك الروابط بوضوح أن  

بين  األمثل  التعاون والتنسيقمن خالل لبلدان التحكّم بها، خصوصًا يتيح بدوره ل
 القطاعات والمؤسسات.

عن  موجزة  نظرة  الطوعي  الوطني  االستعراض  يقّدم  بالذات،  القسم  هذا  ضمن 
ذة من أجل وضع  تحليل الروابط القائمة، والترتيبات المؤسسية المقترحة والمتَخ 

 التي تتكامل فيها األبعاد الثالثة. سياسات متكاملة، وأمثلة عن السياسات

 : هايجدر التوقف عندتشمل بعض األسئلة التي 

والمقاصد  • األهداف  بين  الترابط  صلة  أو  الوطنية  الروابط  أهّم  هي  ما 
 المشمولة باالستعراض؟ 

األبعاد  • بين  األمثل  التكامل  تحقيق  تعيق  التي  الرئيسية  العقبات  هي  ما 
 ؟ 17 اف التنمية المستدامة الـالثالثة للتنمية المستدامة وأهد

كيف يشارك البلد في النقاشات بحثًا عن حلول ناجعة للمفاضالت الُملَزم  •
 بإجرائها؟ 

المتَخ  • اإلجراءات  هي  المستويات  ما  بين  الجهود  تضافر  لضمان  ذة 
المستوى (الحكومية جميعها   من  القطاعات، وعموديًا  أفقيًا عبر مختلف 

المحلي إلى  سبيل  )الوطني  في  الثالثة ،  األبعاد  بين  التكامل  تحقيق 
 وأهداف التنمية المستدامة؟ 

 : مفيدة نصيحة

   األمم برنامج  استحدثها  التي  السريع،  المتكامل  التقييم  سياسة  أداة  شأن  من 
على   المتحدة  البلدان  تساعد  أن  أهداف    معاينةاإلنمائي،  لتنفيذ  جهوزيتها  مدى 

خطة   التنمية مع  البلد  توافق  مدى  عن  أولية  فكرة  األداة  هذه  وتقّدم  المستدامة. 
يمكن    2030 عام األهداف.  مقاصد  في  الملحوظة  الثغرات  تحليل  خالل  من 

تركيزاً  استخدامها أشّد  تحليل  إلجراء  انطالق  تكنقطة  عبر:  ت.  األداة  هذه  وافر 
-blehttp://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/sustaina
-sdgs-mainstreaming---assessment-integrated-goals/rapid-development

a.html-national-ntoi . 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/sustainable-development-goals/rapid-integrated-assessment---mainstreaming-sdgs-into-national-a.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/sustainable-development-goals/rapid-integrated-assessment---mainstreaming-sdgs-into-national-a.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/sustainable-development-goals/rapid-integrated-assessment---mainstreaming-sdgs-into-national-a.html
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 ر التأثير اإليجابي للسياسات الوطنية األكثر تكامالً؟ ظهِ هل ِمن أمثلة تُ  •

يلي    في  السياساتما  بعض  تحققها  التي  الجّمة  الفوائد  إلبراز  بسيط   / مثال 
المشروطة المرَسلَة إلى االستراتيجيات؛ يتناول هذا المثال التحويالت النقدية غير 

في  الفتيات  وإبقاء  الفقر،  رقعة  تقليص  في  تسهم  والتي  أفريقيا،  في  الفتيات 
المدارس، والحّد من حاالت الحمل غير المرغوب فيها في سّن المراهقة، وتخفيض 
معدالت نقل فيروس نقص المناعة البشرية بمقدار الثلثين. وبذلك، يتبّين أّن التدخل 

يؤول إلى تحقيق أهداف أخرى كالحّد من الفقر،   " الحماية االجتماعية " بدافع توفير  
 . 15فضالً عن تعزيز التعليم والصحة والمساواة بين الجنسين 

يمكن استخدام نموذج أولي الستطالع الروابط القائمة بين مقاصد أهداف التنمية 
تقريٍر   من  والمأخوذ  أدناه،  المبّين  النموذج  مثال  على  حول    نالغاالمستدامة، 

 . 2019االستعراض الوطني الطوعي لعام 

 

 
 المقاصد المتعلقة بالبنية التحتية   �ين   والمفاضلة غانا: أبرز أشكال التفاعل  :  رسم �ياني 

 
دعم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتنفيذ  "  وثيقة عن مثل آخر وارد فيالتصرف   ببعضهذا المثل مأخوذ  15

support-https://www.undp.org/publications/undp-عبر:  ة، المتوافر" 2030خطة التنمية المستدامة لعام 

agenda-2030-implementation . 

SDG1 
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2 
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1 
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 غانا: روابط إيجا�ية قوية/ 
 المقاصد

 غانا: روابط سل�ية قوية/ 
تأ�يرات إيجا�ية قوية على • المقاصد

المقاصد المندرجة ضمن 
عدة أهداف، أبرزها على 

 (المياه)،  6األهداف 
 (الطاقة)،  7و
 (الشراكات). 17و

ُيالَحظ حصول مفاضلة �ين •
مقاصد بعض األهداف، 

 نذكر منها تحديدًا األهداف 
 (الطاقة)،  7(الصحة)، و 3
 (العمل والنمو). 8و

ين للحّد من أوجه التفاوت �•
المدن واأل��اف من حيث 

البنية التحتية، يمكن اللجوء 
إلى أشكال بارزة من 

المفاضلة من خالل 
السياسات المالئمة وتو��ع 

 الموارد بشكل هادف.
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يصلح استخدام هذا المسح األولي للروابط المحتملة من أجل تحديد المقاصد التي  
مسؤوليتها أكثر من وكالة حكومية، ما يدّلل بحد ذاته على مجاالت التكامل  تتشارك  

إجراء   أجل  من  المسح  هذا  استخدام  أيضًا  يصلح  وتنفيذها.  السياسات  وضع  بين 
باهتمام خاص كاألولويات   التي تحظى  بين األهداف  القائمة  للروابط  تحليل معّمق 

مذجة األكثر تخّصصًا. وتشمل هذه  الوطنية، من خالل مجموعات التركيز أو أدوات الن 
 . لة الخطوة البحث في أشكال التفاعل واالستراتيجيات الممكنة إلجراء المفاض 

 أمثلة من البلدان 

التنمية المستدامة ورسمت خارطتها هالتدابير التحويلية أل   األلمانيةحّددت الحكومة   داف 
الذكر:    ةفي المضامير الست  العمل   )2( االجتماعية؛    العدالةو   ،وقدراتهم   البشر  ها رف  ) 1( التالية 

نظام   )5( حويل النقل؛  تالبناء المستدام و   )4( االقتصاد الدائري؛    )3( اخي وتحّول الطاقة؛  ن الم 
يجري تنفيذ السياسات والتدابير و الية من الملوثات.  خ البيئة ال   ) 6( المستدام؛    ءالزراعة والغذا 

الد ثالثة على مستويات   الوقع  ألمانيا، وبالتشديد على  التنفيذ واألثر في  التركيز على   ، لي و : 
بمؤشرات  ترتبط  االنتقالية  المضامير  أن  كيف  أدناه  الرسم  ويشرح  الشريكة.  البلدان  ودعم 

ية المستدامة األلمانية حيث المقايضة، أي الغايات والتدابير الواردة ضمن استراتيجية التنم 
 ة التي تتخذها الحكومة األلمانية في هذه المضامير.ي بّد من التصّرف، والتدابير الرئيس ال 

 
 .2021، ألمانياالمصدر: االستعراض الوطني الطوعي المقّدم من 

طاولة مستديرة حول كفاءة 
 الموارد في الهندسة المدنية

التمويل الفدرالي للمباني الفعالة من 
 )فئة االستدامة(حيث الطاقة 

 )االقاليم(دعم الالندر 
 والحكومات المحلية

 الدعم االضافي للبحوث

المحّفزات للسيارات 
 والشاحنات الكهربائية

تدابير تحسين الفعالية والرقمنة في 
 السيارات والشاحنات

 استخدام الوقود البديل أو المتجدد
 تسعير الكربون في قطاع النقل

 المستدامةشبكة الخبراء في المباني 
 تحول نموذجي في نقل 

 الركاب والبضائع
 مبادرة التنقل الحضري 

 التحويلية

الوقاية من 
التلّوث 
حري  ال

 ةيالتدابير الرئيس

تطوير القانون األوروبي للبيئة 
التدابير / والمواد الكيميائية

 الدولية

البرنامج الوطني 
لضبط تلوث 

 الهواء
 للمدارسالعهد الرقمي 

العهد من أجل خدمات الصحة 
 العامة

البحوث من أجل االستدامة 
)FONA( 

 برنامج الصحة الواحدة

 تدابير دعم األعمال

 العناية الواجبة إلتزامات

 سياسة التمويل المستدام

برنامج العمل من أجل 
 2030المناخ 

 قانون التغّير المناخي

المقايضات الوطنية 
لالنبعاثات من أجل 

 النقل/ التدفئة

 قانون التخلي عن الفحم

قانون مصادر الطاقة 
 2021دة المتجدّ 

نح لدعم الحد من برامج المِ 
 الكربون في الصناعات

شراكة المساهمات 
 دة وطنياً المحدّ 

 المؤشرات خارج المسار
بلورة الشروط المناسبة 

الطار العمل الخاص 
بالقانونين األولي 

 والثانوي

دعم المزيد من أنماط 
 االستهالك المستدامة

البرنامج الوطني 
 لالستهالك

PAGE, GO4SDGs 

اتحاد الوقاية من 
 النفايات

تصميم المنتجات 
 المستدامة

خطة خمسية النقاط 
للحد من النفايات 

البالستيكية والمزيد من 
 التدوير

 مضامير االنتقال

 الغابات / التربة
 كبالوعة كربون

 استراتيجية الماشية

استراتيجية مستقبل 
 الزراعة العضوية

استراتيجية الزراعة المروية 
2035 

Nutri-Score 

 بقايا الطعام

سالسل التوريد الخالية من 
 قطع الغابات

 برنامج العمل من أجل
 الحفاظ على الحشرات 

األنظمة حوار القمة بشأن 
 الوطنية لألغذية

بيئة خالية 
 من الملّوثات

الرفاه والقدرات 
البشرية؛ العدالة 

 االجتماعية

االنتقال بالطاقة 
 والعمل المناخي

 االقتصاد الدائري

المباني  
المستدامة 
 وتحّول النقل

أنظمة الزراعة 
والغذاء 

 المستدامة

الفوسفات في المياه 
 ).أ6.1(الجارية 

ات في المياه ترالني
 )ب 6.1(الجوفية 

 صب النيترات 
 )أأ 14.1(

صب النيترات في بحر 
 )أب 14.1(الشمال 

معّدل الوفيات 
 )ب/ أ 3.1(المبكرة 

معدل المتسربين من 
 ).أ4.1(المدارس باكراً 

توفير الرعاية النهارية 
 )ب/ أ 4.2(سنوات  0-5

بين  الثغرة في األجور ما
 ).أ5.1(الجنسين 

االنفاق على البحوث 
 ).أ9.1(والتنمية 

خريجو المدارس 
 )10.1(االجنبية 

االنتاجة النهائية للطاقة 
 ).أ7.1(

استهالك الطاقة األولية 
 ).ب7.1(

انبعاثات الغازات الدفيئة 
 ).أ13.1(

المنتجات الحاملة 
للملصقات البيئية 

 ).أ12.1(

اكسيد الكربون انبعاثات ثاني 
الناتجة عن االستهالك الخاص 

 ).ب ج12.1(

م االدارة البيئية ُظ نُ 
 )12.2(والمحاسبة 

االستهالك النهائي 
من الطاقة في نقل 

 ).أ11.2(السلع 

االستهالك النهائي 
للطاقة في نقل 

 ).ب11.2(الركاب 

معّدل السمنة بين 
 ).و3.1(الكبار 

الفائض من 
 ).أ2.1(النتروجين 

الصيد المستدام في 
بحري الشمال 

 ).ب14.1(والبلطيق 

التنّوع البيولوجي 
)15.1( 

الزراعة العضوية 
 ).ب2.1(
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ة في  يالتنمية الرئيستعميم أهداف التنمية المستدامة ضمن الخطط الوطنية ووثائق  لقد تّم  
رؤية    السيشيلجزر   الوطنية    2033مثل  التنمية  هذه  2023- 2019واستراتيجية  توّفر   .

الرئيس األبعاد  ياالستراتيجيات  دمج  عبر  المستدامة  التنمية  تحقيق  أجل  من  عمل  أطر  ة 
االقتصادية واالجتماعية والبيئية. باإلضافة إلى ذلك، تشمل المستندات عددًا من القضايا  

نة  المتقاطعة مثل النوع االجتماعي والثقافة والمسائل الروحّية واإلنصاف والقيم والمواَط 
ر المناخي،  والشباب والعمل ومبادرة االقتصاد األزرق، وإدارة المخاطر في الكوارث، والتغي� 

 اإلحصاءات. / وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

ركائز   ست  الوطنّية  التنمية  خطة  الستراتيجية  إدخال  تّم  وقد  مستدامة،  تنمية  وأهداف 
 ومسار ساموا ضمن كّل من الركائز وكّل من األهداف.  2063فريقي للعام االتحاد األ

 

 .2020، السيشيلالمصدر: االستعراض الوطني الطوعي المقّدم من 

 

 نصيحة مفيدة: 

   الهادئ   والمحيط استحدثت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا
وهي   المستدامة،  أطراً وأدوات لتحقيق التكامل بين األبعاد الثالثة للتنمية 
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 إهمال أحد عدم  

مسيرة    فيأحد    إهمالتعرض البلداُن اإلجراءاِت التي اتخذتها لتعميم مبدأ عدم  
تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وتشمل تلك اإلجراءات ترتيب النتائج المرجوة 

متوسط   بمعرفة  االكتفاء  وعدم  أولوياتها،  حيث  من  الضعيفة   معدالتالللفئات 
انتشارها السكانية ومناطق  الفئات  تلك  لتحديد  ذلك  من  أبعد  إلى  الذهاب  بل   ،

البلدان الخاصة. ُيطلَب من  السياسات االجتماعية    واحتياجاتها  أيضًا أن تتجاوز 
لتتوّجه نحو سياسات االقتصاد الكلي والتكنولوجيا التي تؤّثر على أوضاع الفئات  

الرامية  تهميشاً األكثر   الجهود  على  بوجه خاص  التشديد  مع    النساء   تمكين  إلى، 
  زمة الال  اإلجراءات  باّتباع  فتبدأ  "أحد  إهمال  عدم"  مسألة  معالجة  أّما.  والفتيات

  وإزالة   الالمساواة  من  الحدّ   إلى  الرامية  والسياسات  المدقع  الفقر  على  للقضاء
الناتجة عن عوامل جغرافية، وبالمساعي    العوائق  ذلك في بما  التمييزية،  العوائق

المبذولة لضمان المشاركة الشاملة والفعلية في عملية التنفيذ. يمكن أيضًا النظر  
المتعدّ  التفاوت  أشكال  تأثير  في  في  تعيش  التي  المرأة  كوضع  والمتداخلة،  دة 

 منطقة ريفية، على مسيرة التنمية.

 : هايجدر التوقف عندتشمل بعض األسئلة التي 

 ؟ عرضة لإلهمالکیف یتّم تحدید الفئات الضعیفة والفئات األكثر  •

 ؟ موما هي األسباب الكامنة وراء ضعفه من هم عرضة لإلهمال،  •

 المصّنفة المتاحة وأين مكامن النقص فيها؟ما هي مصادر البيانات  •

 ذة لتحديد احتياجات الفئات الضعيفة واألكثر تخّلفًا؟ ما هي اإلجراءات المتَخ  •

 ة لدعم تمكين الفئات الضعيفة؟ ما هي الخطوات المّتبعَ  •

 أمثلة من البلدان 

تنفيذ خطة عام    "عدم إهمال أحد "أن    مالوي تعتبر حكومة   في    2030وجه أساسي من 
الد. فقد ساعد النواب في مالوي في زيادة شعبية أهداف التنمية المستدامة في المناطق  الب

اعتمدوا مبدأ عدم   كما  المالوي واعتماد    إهمال أحدالريفّية  الشعب  من خالل رفع صوت 
هذا   دّل  الشعب.  محورها  تنموية  البداية    األمربرامج  في  اعتمدت  الحكومة  أن  على 

 وكبار السن إلى الفئات األكثر عرضة لإلهمال والسعي إلى إشراك المرأة والشباب   الوصول
 ذوي اإلعاقة واألطفال المستضعفين.  واألشخاص
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المحلّية   األهداف  من  كّل  تنفيذ  في  حاسمًا  مالوي  في  المدني  المجتمع  إشراك  ويعتبر 
يتعلق بالهدف   والعالمّية. فبعض التدخالت األساسّية في مالوي، وال  من    16سيما في ما 

إلى   والوصول  المواطن  تمكين  في  هي  أحد،  إهمال  وعدم  المستدامة  التنمية  أهداف 
الخاص في   المدني والقطاع  المجتمع  تعزيز دور  األمر على  العامة. ويركّز هذا  المعلومات 
إعداد  وخالل  القطاعات.  بعض  في  اإلبالغ  في  النقص  تحدي  لمعالجة  البيانات    توفير 

االستعراض الوطني الطوعي، جرت استشارات مع مجموعات من األقليات، مثل الشباب،  
واألشخاص ذوي اإلعاقة من أجل تقييم أثر القوانين والسياسات والممارسات المختلفة على  

تأّثر حين  وفي  المجتمعات.  كوفيدت  تلك  بأزمة  االستعراض  إعداد  قد  19-عملية  كانت   ،
 حضورية قبل الجائحة، ومن ثم تمت المتابعة افتراضيًا. جريت بعض االجتماعات الا� 

 . 2020، مالويالمصدر: االستعراض الوطني الطوعي المقّدم من 

 اآلليات المؤسسية 

من البلدان أن تعيد النظر في أدواتها المؤسسية وأن    2030يتطّلب تنفيذ خطة عام  
المعتمَ  اآلليات  تكون  أن  على  الحرص  مع  دعائمها،  ودة  ترّسخ  حديثًا  / قديمًا  أو 

وشاملة. والواقع أّن بلدان كثيرة سعت فعالً إلى استحداث بعض المؤسسات   متينةً 
المؤسسية متعدّ / و اآلليات  تكون  ما  غالبًا  أخرى.  تدعيم  ومتكاملة، أو  األوجه  دة 

تقوم على التنسيق بين الوزارات ومشاركة عدة قطاعات، وتسعى إلى المواءمة  
مل وإشراك سائر الوكاالت في الجهود الشاملة لتحقيق بين مختلف مسارات الع

عام   خطة  تنفيذ  مسؤولية  أّن  عن  فضالً  هذا  المستدامة.  التنمية    2030أهداف 
واستعراضها باّتساق، غالبًا ما تتقاسمها الحكومة وتوّزعها على اختالف مستوياتها  

 .)الوطنية ودون الوطنية والمحلية(

 أمثلة من البلدان 

إقرار خطة ت اآلليات المؤسسية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة منذ  تطورّ   ، ا بوتسوان في  
البدء .  2030  عام  في  بوتسوانا  مسح   تبّنت  ب   نهج  الصلة  ذات  والمؤشرات  أهداف المقاصد 

أولويات التنمية   كانت تتناول  التنمية المستدامة ومواءمتها مع البرامج والمشاريع القائمة التي
أهداف   المبادئ التوجيهية المتعّلقة بخططمنذ ذلك الحين    البلد  طّورثّم  دة.  الوطنية المحدّ 

 ومنهجية  معّينة على نحٍو أكثر تنظيماً االنتقال إلى تعميم أهداف    يسير لت   ، التنمية المستدامة 
في   الوطني والقطاعي. تساعد المبادئ التوجيهية أيضاً   يين على المستو المقّررة  في الخطط  

 تعزيز القدرة على جمع البيانات اإلدارية لتحسين رصد أهداف التنمية المستدامة في البلد.

المستدامة في  تبّ  التنمية  بوتسوانا ألهداف  بوتسوانا خارطة طريق  ، وهو  2017عام  النت 
  بنقاط اتصال   البلد أيضاً   ويحظىلها.    طوعيوطني    استعراضمت فيه أول  العام الذي قدّ 

إنشاء اللجنة التوجيهية    ، تمّ 2022عام  الوزارة. في    بأهداف التنمية المستدامة في كّل   ُتعنى 
دعم  الحصول على  ة بأهداف التنمية المستدامة لتعزيز الشراكات والوطنية المشتركة المعنيّ 

 ع وأكثر فعالية ألهداف التنمية المستدامة. دولي موّس 
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 .2022، بوتسواناالمصدر: االستعراض الوطني الطوعي المقّدم من 

اآلليات   السياسية،  ينبغي أن تحافظ  الحياة  ترابطها عبر دورات  المؤسسية على 
ال المعني  للبلد  االنتخابية  الدورة  مع  تتداخل  ففي أن وأن  لها.  تابعة  ذلك  تكون 

ضمانة لعمل المؤسسات، إذ يتخطى عملها والية الحكومة الراهنة التي تلتزم بها  
سواء، ويستمّر مع    لة على حدبِ دوائر صنع القرار واألحزاب السياسية الحالية والمقْ 

ُس  عن  معلومات  االستعراض  يتضّمن  لذا،  العهود.  آراء  بُ استمرار  استقطاب  ل 
المعنية  والجهات  الحكومية  والمستويات  والوكاالت  الوزارات  مختلف 

، وكيفية 2030الحكومية، بمن فيهم ممثلو الفئات الضعيفة، حول خطة عام   غير
أيض البلدان  ترتئي  قد  اآلراء.  تلك  تُ مراعاة  أن  عن م� َض ًا  معلومات  استعراضاتها  ن 

المؤسسية المكّلفة بمهام التنسيق والتكامل تنفيذًا للخطة، وكيفية   )اآلليات(اآللية  
الهيئات   أو  للتخطيط،  الوطنية  كالهيئة  المختصة،  الوطنية  الهيئات  مع  تفاعلها 

عراض كيفية  الرقابية أو اآلليات الوطنية لإلبالغ والمتابعة. يمكن أن يبّين االست
وشموليتها   المستدامة  التنمية  أهداف  لتنفيذ  الداعمة  اآلليات  فعالية  ضمان 

طًا الضوء على المساعي الجارية الستنهاض المؤسسات  وخضوعها للمساءلة، مسل� 
االستجابة   من  أكبر  قدرًا  وإكسابها  أدائها  وتحسين  بنجاح  األهداف  تلك  حول 

تعزيز عن  فضالً  والشفافية،  اتساق    والمسؤولية  لتحقيق  والتغيير  التعاون  روح 
في  البلدان  تتحدث  أن  المفيد  من  القطاعات.  مختلف  في  وتكاملها  السياسات 

ُس  عن  بمابُ استعراضاتها  األهداف،  تنفيذ  باتجاه  المحرز  التقّدم  مراجعة  فيها   ل 
الخطط  إغفال  دون  من  وتقييمها،  والتدابير  السياسات  لرصد  المّتبعة  اآلليات 

إل تقديم  الممكنة  مقتضيات  الحسبان  في  آخذًة  الوطنية  االستعراضات  جراء 
المنتدى   في  ومتابعته  االستعراض  إعداد  إجراءات  إدراج  وكيفية  االستعراض، 

 السياسي الرفيع المستوى ضمن المسار القائم.

المبادئ التوجيهية لوضع خطط 
 أهداف التنمية المستدامة

تحديد أهداف التنمية المستدامة 
 ومقاصدها ذات الصلة

ترتيب المقاصد والمؤشرات المطلوب 
 تحقيقها بحسب األولوية

جمع البيانات األساسية المتعلقة بالمؤشرات إلبراز وضع 
 المقاصد السنويةالتقّدم المحرز لغاية تاريخه وتحديد 

تحديد المقاصد السنوية استنادًا إلى 
 البيانات األساسية

إدراج المقاصد ذات الصلة ضمن 
أو / أواالستراتيجيات/ السياسات

 القطاعية/ أو البرامج الوطنية/ الخطط
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 : هايجدر التوقف عندتشمل بعض األسئلة التي 

و • الفاعلة  األطراف  مختلف  المؤسسي  اإلطار  یحتضن  صحاب أکیف 
مصالحهالمصلحة ويرعى  العامة م،  المؤسسية  التدابير  تضمن  كيف  ؟ 

المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة مشاركة الوزارات المختصة الرئيسية، 
والمؤسسات   والبرلمان،  الوطنية،  ودون  المحلية  الحكومية  والمستويات 

إلى المعنية بحقوق اإلنسان، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص،  
 بالمتابعة والمراجعة؟   المعنيةأو اآلليات الوطنية  / جانب الهيئات الرقابية و

 إلى أّي درجة يشارك أعلى مستوى حكومي في التدابير المؤسسية؟  •

كافة   • استنهاض  في  المؤسسية  التدابير  تنجح  المصلحةكيف   أصحاب 
 حول أهداف التنمية المستدامة والدفع باتجاه التغيير؟ 

المؤسسیة سابقًا من خالل  هل   • التدابير  تأثير  األمثلة كيفية  ُتظِهر بعض 
 وضع سیاسات أکثر تكامالً مثالً؟ 

کیف یراجع البلد التقّدم الُمحَرز باتجاه تنفیذ أهداف التنمیة المستدامة،  •
طوعي،   في بما وطني  استعراض  إلجراء  اّتباعها  الممكن  الخطط  ذلك 

 قديمه في المنتدى الرفيع المستوى؟ والتي تأخذ في الحسبان مقتضيات ت
العامة    مبادئ باإلدارة  المعنّية  الخبراء  الفعّ   )CEPA(لجنة  أجلللحوكمة  من  لتنمية  ا  الة 

 المستدامة 

دور   تؤّدي تحقيق    محورياً   اً المؤسسات  المستدامة    كافةفي  التنمية  لكّن .  ومقاصدها أهداف 
في العديد من   بارزاً   ل تحدياً تشكّ   تزال  ال   هدافاأل  تلك   إصالحات القطاع العام الالزمة لتحقيق 

لدى اإلدارة العامة  المعنّية ب خبراء  ال، وضعت لجنة  ة ملموس   خطوات التحدي بهذا    لمواجهة البلدان.  
المبادئ،  وهذه التنمية المستدامة. من أجل الة للحوكمة الفعّ  مبدا�  11مجموعة من تحدة  ألمم الم ا 

 ضرورةالضوء على  تسّلط  ،  2018يوليو  / تموز ها المجلس االقتصادي واالجتماعي في  التي أقرّ 
قدرات الحوكمة الوطنية والمحلية للوصول إلى أهداف   على تحسينات عملية ومستمرة  إدخال  

المستدامة.   ترسيخها يتمّ والتنمية  تنفيذ      موضع  مجموع ووضعها  خالل  مخت من  من  ة   62ارة 
االستخد استراتيجية   ذات  ام  شائعة  مجاالٍت وممارسات  في  السليمة   كوضع   صلة   ،السياسات 

وما يّتصل بها   ل المبادئ والمساواة بين األجيال. تشكّ   الحرص على عدم إهمال أحد،و   ، والشفافية 
إطاراً ا   من  التقدّ   قوياً   تحليلياً   ستراتيجيات  ومحلياً   ملتقييم  وطنيًا  كّل   الُمحَرز  من   في 

واال  االستعراضات  الطوعية  الطوعية.    ستعراضات الوطنية  المبادئ المحلية  هذه  ترافقت  وقد 
ألمم لدى ا إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية   أعّدتها استراتيجية  ية مذكرات توجيه  سلسلةب 

كفيلة  ،المتحدة  الحكوميين  ب   وهي  المسؤولين  عناصر    في مساعدة  مضمارتعديل  في   معّينة 
الة وخاضعة للمساءلة وشاملة على بناء مؤسسات فعّ   عندتحقيق نتائج أفضل  ، بهدف  ممارساتهم 

 مجاالت أهداف التنمية المستدامة:  وفي شّتى  16في الهدف    على النحو المبّين ،  األصعدة   كافة

https://publicadministration.un.org/en/Intergovernmental- الرابط:

Governance-Effective-of-Support/CEPA/Principles . 

https://publicadministration.un.org/en/Intergovernmental-Support/CEPA/Principles-of-Effective-Governance
https://publicadministration.un.org/en/Intergovernmental-Support/CEPA/Principles-of-Effective-Governance
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 الهيكلية المسائل  

التي تؤّثر   الهيكليةقد تتوّقف البلدان عند بعض المسائل الشاملة أو العرضية أو  
 عدم على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ونذكر منها المساواة بين الجنسين، و

السلمية وأنماط اإلنتاج واالستهالك والتحّوالت   المساواة والتجارة والمجتمعات 
تح في  فتدرس  االقتصاد.  في  الصلة الهيكلية  ذات  المؤسسية  العوائق  ليلها 

تبخل أيضًا في  المطلوب تعديلها على المستوى الوطني أو اإلقليمي أو الدولي. وال
و جوهرية  تحوالت  أحدثت  التي  المطّبقة  السياسات  عن  أمثلة  إبراز  / تقديم  أو 

العوائق  التغي�  أو  للمشاكل  تصديًا  حققتها  التي  المؤسسية  وتالفيًا  الهيكليةرات   ،
 المستدامة. بين أهداف التنمية لمفاضلةل

 األهداف والمقاصد 

تقدم   أن  ل  معلومات  البلدانُيفض� بإيجاز،  ولو  وضع،  التنمية    جميع  عن  أهداف 
م الُمحَرز باتجاه تحقيقها.  ، والتقد� 2030دَرجة ضمن خطة عام  المُ   17 المستدامة الـ

ُتؤْ  والتقد  والنجاحات  االتجاهات  بعض  على  التركيز  وأوجه  ِثر  الدقيقة  حديات 
شارحًة   المستخلََصة،  والدروس  البارزة  والمشاكل  والتبادل  والتفاعل  التداخل 

المرصودة.   والتحديات  الثغرات  الحتواء  اتخذتها  التي  أن  الخطوات  حين  وفي 
  بعض من أن تتعّمق في تحليل  مانع   البلدان مدعّوة لإلبالغ عن كامل األهداف فال

وطنية أولوية  ذات  باعتبارها  تختارها  التي  والمقاصد  في  التوس� و  األهداف  ع 
مع ما يّتصل بها من ثغرات وتحديات. قد يختار البلد األهداف على ضوء   هاتحليل 

أولوياته، أو ظنًا منه بأّن األمثلة التي يملكها عن جملة ممارسات فضلى في مضمار 
جدي هي  المبتكرة  السياسات  أو  العالمي.  التطبيق  المستوى  على  بالنشر  ،  لذارة 

التعل� ُيستحسن   إطار  في  المفيدة  األمثلة  الدولي.  انتقاء  والسياق  األقران  بين  م 
أو كمي، فمن األجدى للبلد،  / نوعي و  عدٍ وألّن كّل مراجعة لألهداف تنطوي على بُ 

يُ  أن  الالحق،  أو  الثاني  االستعراض  إجراء  بصدد  كان  المُ إذا  التقّدم  حَرز  ضمّنه 
المحدّ  منذ المساعي  كما  السابق  التوصيات  االستعراض  لتطبيق  بذلها  التي  دة 

 الصادرة عنه. 

تناولت أشكال،    وقد  بعّدة  والمقاصد  األهداف  الطوعية  الوطنية  االستعراضات 
 فيها عن طريق عرض: بما

 .لمحة سريعة عن وضع األهداف والمقاصد •

 . اإلنجازات والممارسات السليمة •

 . الت الُقطرية محليًا وخارجياً تأثير التدّخ  •
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 . الثغرات والتحديات •

 .التحديات والفرص •

 . أوجه التداخل والتفاعل والتبادل مع األهداف األخرى  •

 . تحليلٍ للمشاكل البارزة •

 الخطط لتعزيز تنفيذها مستقبالً. •

 : هايجدر التوقف عندتشمل بعض األسئلة التي 

المستدامة والسير بموجبه؟  ألهداف التنمیة  خط األساس  هل تّم تحديد   •
االستعراض   عن  الصادرة  التوصيات  مع  تجاوبًا  معّينة  جهود  ُبِذلَت  هل 
السابق والنتائج التي أسفرت عنها اإلجراءات الوطنية إلعداد االستعراض 

 الوطني الطوعي؟ 

أولوياتهاهل   • ُسل�م  في  المستدامة  التنمية  أهداف  بعض  الدولة  ؟ أدرجت 
 األولويات وَمن شارك في تحديدها؟ تحّددآلية / وفق أّي معايير

و • والبرلمان  مستوياتها  بمختلف  الحكومة  جهود  تتضافر  أصحاب كيف 
 لتحقيق األهداف والمقاصد؟ المصلحة

هي  • ما  والمقاصد؟  األهداف  تحقيق  في  البلد  أحرزه  الذي  التقّدم  ما 
االتجاهات السائدة؟ هل برزت قضايا مثيرة لالهتمام؟ عاين كيف يساعد  

التقّدماال تحليل  في  الطوعي  الوطني  عن / ستعراض  عوضًا  التحديات 
 رة.المقر� / دةوصف السياسات المعتمَ 

المتَخ  • التدابير  ما  تحديدها،  تّم  التي  والتحديات  الثغرات  هي  أو ما  ذة 
 ر اتخاذها من أجل التصدي لها؟المقر� 

يع ما هي الجهود المبذولة لضمان استفادة الفئات األكثر تهميشًا من جم •
 السياسات والخطط والبرامج، وعدم إهمال أحد؟ 

لتحقیق   • أخرى  بلدان  منها  تستفيد  قد  سليمة  لممارسات  أمثلة  ِمن  هل 
 األهداف والمقاصد؟ 
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 أمثلة من البلدان 

بذلت الحكومة جهودًا من أجل مواءمة أهداف التنمية المستدامة ودمجها    ترينيداد وتوباغو في  
يتحّقق  . إن هذه المقاربة الدامجة هي السبيل لضمان أّن  2030ة  في الخطة الوطنية الُقطرية، رؤي 

وتوباغو   ترينيداد  حاجات  على  معًا  آن  في  ويركّز  المستدامة  التنمية  أهداف  باتجاه  التقّدم 
مع    اتسقت التنموية واألولويات الوطنية. يشير الرسم البياني أدناه كيف أن سياسات الحكومة  

عات من أجل تعزيز تطبيق البالد لهذه األهداف. أهداف التنمية    المستدامة وحّددت المسر�

 وثائق الخطط الحكومية المتناولة مع أهداف التنمية المستدامة   رسم �ياني: ا�ساق 

 
 .2020، ترينيداد وتوباغوالمصدر: االستعراض الوطني الطوعي المقّدم من 

 آليات التنفيذ 

آليات التنفيذ والصعوبات    تحريكيجدر أن تتوقف عملية االستعراض عند ُسُبل  
، وأن تبحث في 2030التي تواجهها والموارد اإلضافية الالزمة لتنفيذ خطة عام  

التمويل   مصادر  من  كاملة  المحلي/ العام(مجموعة  وآليات    )الدولي/ الخاص، 
ال التي  القدر التنفيذ  كتنمية  بالتمويل،  لها  المطلوبة عالقة  البيانات  وتوفير  ات 

مراعية   موازنة  اعتماد  إلى  أيضًا  تشير  أن  يمكن  الشراكات.  وعقد  والتكنولوجيا 
 ل. للجنسين، إذا كان ذلك ينطبق على واقع الحا

القضاء  -2الهدف 
 التام على الجوع

الصحة  -3الهدف 
 الجيدة والرفاه

عقد  -17الهدف  القضاء على الفقر -1الهدف 
الشراكات لتحقيق 

 األهداف
السالم  -16الهدف 

والعدل والمؤسسات 
 القوّية

التعليم  -4الهدف 
 الجيد

المياه  -6الهدف 
والنظافة النظيفة 

 الصحية

طاقة نظيفة  -7الهدف 
 وبأسعار مقبولة

العمل الالئق  -8الهدف 
 ونمو االقتصاد

الصناعة  -9الهدف 
واالبتكار والهياكل 

 األساسية

 ا�ساق تام ا�ساق تام + جزئي

 -15الهدف 
 الحياة في البرّ 

 -14الهدف 
 الحياة تحت الماء

 -13الهدف 
 العمل المناخي

االستهالك  -12الهدف 
 نواإل�تاج المسؤوال

 مدن  -11الهدف 
 ومجتمعات محلية ومستدامة

الحد من  -10الهدف 
 أوجه عدم المساواة

المساواة  -5الهدف 
 �ين الجنسين
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استراتيجي البلدان في  تتوّسع  المستدامة  ةقد  التنمية  إطار  أو    التمويل ألهداف 
التمويل الوطني المتكامل عند االقتضاء، وفي السياسات واإلصالحات المناسبة 

. وتعطي فكرة عامة عن آليات التنسيق والهيكلية المؤسسية  ةستراتيجيااللتمويل  
المصلحة( أصحاب  من  سواها  ومع  الحكومة  تنفيذ   )داخل  في  تساعد  التي 

إلى   استعراضاتها  فتشير في  التمويل.  المالية استراتيجية  الُنُظم  كيفية مواءمة 
عام  خطة  لتحقيق  الداعمة  الجهود  مع  الموّزعة  والموارد  اإلحصائية  والبيانات 

بعدم    2030 عندما    إهمالوتعّهدها  الخاص  القطاع  مساهمة  إلى  وتلفت  أحد، 
البلدان أيضًا أن تحّدد احتياجاتها   تتحّدث عن حشد الموارد المحلية. ُيطلب من 

 انات.التكنولوجيا وبناء القدرات والبي الفعلية على صعيد 

قد تستفيض البلدان بالحديث عن الشراكات، بما فيها تلك المعقودة مع القطاعين  
و والخاص  أهداف الأصحاب  من    عدداً العام  لتنفيذ  فّعالة  أداة  كونها  مصلحة، 

المستدامة. ال التكاليف   التنمية  الحسبان  تأخذ في  أن  أيضًا من  لها    وازنة والمبّد 
عند   والبشرية  المؤسسية  القدرات  تعزيز  عن  فضالً  األهداف  لتحقيق  المطلوبة 

 اض. إعداد االستعر

 : هايجدر التوقف عندتشمل بعض األسئلة التي 

ذة لحشد  ما هي الموارد المتدفقة حاليًا؟ ينبغي تلخيص الخطوات المتَخ  •
التمويل   ومصادر  الرسمية  اإلنمائية  والمساعدات  المحلية  الموارد 

 ضافية، كاالستثمارات األجنبية المباشرة والتحويالت المالية. اإل

المتَخ  • الخطوات  هي  الموارد  ما  وتقدير  األساسية  الثغرات  لتحديد  ذة 
؟ تشمل الجوانب المتعلقة بهذا 2030اإلضافية الالزمة لتنفيذ خطة عام  

ذلك تبادل المعارف   في الشأن التمويل، والقدرات المطلوب تطويرها، بما
 انات اإلحصائية والتكنولوجيا والشراكات.والبي

كيف يمكن مواءمة الُنُظم المالية والموارد الموّزعة مع متطلبات دعم تنفيذ   •
 ؟2030 عام خطة

القائم بين بلدان  • البلد في جهود التعاون الدولي؟ كالتعاون  كيف يشارك 
 .الجنوب، وبين بلدان الشمال والجنوب، وما عداه من أشكال التعاون مثالً 

التنفيذ؟   • آليات  تنشيط  لمصلحة  أبابا  أديس  عمل  خطة  ف  ُتوظ� كيف 
إطارًا وطنيًا متكامالً للتمويل عند االقتضاء؟ / انتهج البلد استراتيجيةً  هل
هذه   ما لتمويل  التطبيق  قيد  الموضوعة  واإلصالحات  السياسات 

 االستراتيجية؟ 
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متاحة لتوسيع دائرة ما الشراكات التي تنخرط فيها الدولة؟ هل ِمن فرٍص   •
يمكن أن  / ؟ ما الدور الذي يتوالّه2030  عام الشراكات من أجل تنفيذ خطة

 يتوالّه القطاع الخاص؟ 

هي   • التنمية    احتياجات ما  أهداف  لتنفيذ  القدرات  تنمية  خدمات  من  البلد 
 المستدامة بقدر أكبر من الفعالية؟ لعّلها فرصة مؤاتية لتحديد احتياجاته بدقة. 

 أمثلة من البلدان 

يعطي رموزًا خاصة    النيبالفي مخّصصات الموازنة من أجل أهداف التنمية المستدامة، بدأ  
باإلضافة    2016/2017بأهداف التنمية المستدامة للبرامج والمشاريع الوطنية كافة منذ عام  

لجنة  وتحّدد  للمناخ.  المخصصة  والموازنة  والفقر  االجتماعي  بالنوع  خاصة  رموز    إلى 
القطاعية   الوزارات  فيها  تخصص  التي  البنود  سنويًا،  النيبال،  في  الوطنية  التخطيط 
المختلفة االستثمارات العامة ألهداف التنمية المستدامة. تستند طريقة تخصيص الموازنة  

 أهداف التنمية المستدامة. في تحقيق إلى مساهمة البرامج 

النيب أراد  األول،  الطوعي  الوطني  االستعراض  التي  منذ  لألهداف  األولوية  يعطي  أن  ال 
 تأخرت فيها البالد بالمقارنة مع غيرها.

ألهداف   والتمويل  التسعير  والستراتيجية  لالحتياجات،  شامالً  تقييمًا  النيبال  أجرى  وقد 
والمنظمات   والتعاونيات،  والخاص،  العام  القطاعين  تغطي  التي  المستدامة  التنمية 

متوسط   غير وبّين  التمويل  في  الفجوة  على  الضوء  سلّط  التقييم  أن  كما  الحكومية. 
المتوقع  ومن  المستدامة.  التنمية  أهداف  تحقيق  أجل  من  المطلوب  السنوي  االستثمار 

لتطبيق   طريق  كخارطة  التقييم  تحديد  أاستخدام  خالل  من  المستدامة  التنمية  هداف 
 تمويل واالستثمارات الخاصة. السياسات والتدابير اآليلة إلى زيادة ال

 رسم �ياني: شروط تمو�ل أهداف التنمية المستدامة بحسب القطاع (مليار رو�ية ن�بالية) 

 
 .2020المصدر: االستعراض الوطني الطوعي المقّدم من النيبال، 
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 الخا�مة والخطوات المقبلة 

الخطوات المزمع اتخاذها   أن توجز  لبلدانيمكن لانطالقًا من نتائج االستعراض،  
خطة بتنفيذ  قدمًا  المقبلة.    2030  عام  للمضي  األربع  السنوات  أن في  يمكن  كما 

تتحّدث عن خططها الرامية إلى إبقاء أهداف التنمية المستدامة قيد المراجعة على  
بما الوطني،  ودون  الوطني  الوطنية  في المستويين  االستعراضات  نشر  ذلك 

االستعراضات الوطنية مع النتائج التي تؤول إليها. في هذا  الطوعية وسواها من  
القسم، ُيبِرز كّل بلد الدروس المستخلََصة من عملية االستعراض، وكيفية االستفادة 
منها في إطار الجهود المستمرة لتنفيذ الخطة، والدعم الذي يحتاج إليه مستقبالً  

 إلعداد استعراضاته.

 سئلة التالية:األ/ المواضيعاالستعراض  يتناول

المعنية   • الهيئات  من  المستمّدة  واالستنتاجات  التحليل  عن  ملخص 
 بالسياسات، والجمهور العريض، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص. 

 المسائل المستجّدة والمطروحة حديثًا. •

 الدروس المستخلَصة من عملية االستعراض؟ هي ما  •

 عراضاته مستقبالً؟الدعم الذي يحتاج إليه البلد إلعداد استهو ما  •

المتعلقة   • التوجيهية  المبادئ  إلى  إدخالها  المطلوب  التعديالت  ما 
 الستفادة منها؟ضمان اباالستعراضات الوطنية الطوعية ل

البلدان   على  يتعّين  الوطنية في    التفكّروبالتالي،  االستعراضات  إسهام  كيفية 
جراءات عملية ، من خالل تحديد إ2030  عام  الطوعية في اإلسراع بتنفيذ خطة

 لمواكبتها. وهنا، يجدر التوقف عند األسئلة التالية:

المستوى  • علی  الطوعي  الوطني  االستعراض  بنتائج  التداول  یتّم  کیف 
 الوطني؟ هل يتّم نشر االستعراض؟ 

المقرّ  • الخطوات اإلضافية  المستدامة ما  ر اتخاذها إلدراج أهداف التنمية 
ال وضع  كعملية  الحكومية،  األنشطة  الوزارات  ضمن  وسياسات  موازنة 

 المختصة وبرامجها، واستحداث مؤسسات أو تشريعات أخرى؟ 

هل توضع خطط إلجراء مراجعات دورية بشأن التقّدم الُمحَرز في تنفيذ  •
 الخطة على الصعيد الوطني؟

تقديم   • من  االنتهاء  بعد  الجهود  لمتابعة  المحّددة  اإلجراءات  هي  ما 
 لرفيع المستوى؟ االستعراض في المنتدى السياسي ا
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التنمية    ،األرجنتينفي   أهداف  مع  االستراتيجية  خططها  بمواءمة  المختلفة  المقاطعات  قامت 
المستدامة وخطتها، في محاولة إلضفاء الطابع المحلي على أهداف التنمية المستدامة. ويلّخص  

 .2019-2016 خاللوأهداف التنمية المستدامة  15 الجدول أدناه الروابط بين المقاطعات الـ

 ي تربط خططها اإلسترا�يجية بأهداف التنمية المستدامة لمحافظات الت ا جدول:  

 

 .2020، األرجنتينالمصدر: االستعراض الوطني الطوعي المقّدم من 

برت المسارات التشاركية حجر الزاوية في عملية متابعة أهداف التنمية المستدامة واستعراضها  اعتُ 
. كما تّم وضع آليات وطنية لدعم التنفيذ مثل لجنة المواطن التي عمل فيها حوالى  فنلندا التي أجرتها  

ذه اآلليات فرصًا مهّمة  متطّوع فنلندي على تقييم حالة التنمية المستدامة في فنلندا سنويًا. تعتبر ه   500
 والتحديات القائمة ضمن النقاشات العامة.   والتوجهات إلدخال البيانات المرتبطة بالتنمية المستدامة  

استخدم تقرير فنلندا الثاني، على غرار األول، آليات مشاركة التنمية المستدامة وهياكلها القائمة  
إلى    م، بل دعاهأصحاب المصلحةم فقط باستشارة  حاليًا. إال أن التقرير الثاني تمّيز في أنه لم يق

 كتابة أجزاء من التقرير، بشكل مستقل.

 بوينس ا�رس

 تشاكو

 قرطبة

 كو��نتس

 خوخوي

 ال ��وخا

 مندوزا

 نيوكو�ن

 ��و نيغرو

 الترفيه
 المقياس البشري
 الدمج االجتماعي

 اإلبداع
 العمل

 التعاضد
 نظام المدن

 العدالة االجتماعية
 االقتصادي المستدامالنمو 

 تع��ز المؤسسات
 السالمة اإلقليمية

 التنمية االجتماعية 
 واالقتصادية

 التنمية البش��ة
 التنمية االقتصادية المستدامة

 خوخوي: سالمة المقاطعة
 التنمية المنتجة
 التنمية البش��ة

 �نمية البنية التحتية
 التنسيق �ين الوزارات 

 والمؤسسات
 التفاوت �ين المناطق

 مالئم نالحصول على مسك
الحفاظ على التنّوع ال�يولوجي 

 والتخفيف من المخاطر
 االتصال والترابط

 �نويع مصفوفة الطاقة 
 المنتجة

 اإلدارة الشاملة للموارد المائية
 التنمية االقتصادية

 االستدامة ال�يئية
 الشمول واإلنصاف

  تع��ز المؤسسات
 �ينهاوالترابط 

 الناس
 الكوكب
 االزدهار
 السالم



37 

البرلمان في استعراض خطة عام   ومتابعتها. أما لجنة المستقبل، فهي لجنة    2030كما تعّزز دور 
وهي التي تقود متابعة عمل    2030البرلمان الفنلندي المسؤولة عن القضايا المرتبطة بخطة عام  

 دائم مع مكتب رئيس الوزراء.  لٍ مة على التنفيذ. كما أّن اللجنة على تواُص الحكو
 عدت فنلندا االستعراض الوطني الطوعي أ كيف  رسم �ياني:  

 بالعملية   ين ي الرئيس   أصحاب المصلحة إشراك  

 

 . 2020، فنلندااض الوطني الطوعي المقّدم من المصدر: االستعر

بدء االستعراض الوطني  -1
 2019الطوعي، أيلول/سبتمبر 

 است�يان للجهات  -2
 المعنية

جهاز اإلحصاء  -4 هيئة التح��ر -3
 الوطني

 الوزارات -8
 شبكة التنسيق  -7

 �ين الوزارات
ف��ق الشباب المعني  -6

 2030بخطة عام 
ف��ق الخبراء بشأن  -5

 التنمية المستدامة

شبكة المتابعة  -9
 والمراجعة الوطنية

دعوة الجهات المعنية إلى المساهمة  -10
 في االستعراض الوطني الطوعي

دعوة الجهات الفاعلة من المجتمع المدني إلى  -11
 تقييم أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر

17 
SDGs 

اللجنة الوطنية بشأن  -13 سياسات التنميةلجنة  -12
 التنمية المستدامة

 االستدامة وتقدم السن -14

رسائل أساسية  -15
 من سا�تا كلوز

 ندوة حول الحقوق األساسية -16
 والجوه��ة ومبدأ عدم إهمال أحد

اللجنة بشأن  -17
 مستقبل البرلمان 

أكاديمية الديمقراطية 
 البرلمانألعضاء 

 و

اجتماع الحكومة،  -20
 الموافقة النهائية

ورشة عمل بشأن  -19
 الرسائل األساسية

حوار األقران مع  -18
 سويسرا وموزام�يق

اللجنتان الوطنيتان بشأن  -21
التنمية المستدامة في استونيا 

 وفنلندا، اجتماع مشترك

اجتماع بشأن وضع التنمية  -22
 المستدامة ومستقبلها، ح��ران/

 2020�ونيو 
منتدى األمم المتحدة السياسي  -23

 2020الرفيع المستوى، تموز/�وليو 
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 المالحق 

المؤشرات  مستخدمًة  البيانات،  بعض  على  يحتوي  ُمْلحقًا  البلدان  تضيف  قد 
المحدّ  المؤشرات ذات األولوية  المستدامة فضالً عن  التنمية  دة  العالمية ألهداف 

االقتضاء. عند  والوطني،  اإلقليمي  الصعيدين  ما  على  ذكر  يمكنها  كانت إ  كما  ذا 
استمّدت إحصاءاتها، بما فيها تلك المتعلقة بالجنسين، من منظومة اإلحصاءات  قد

الوطنية، مبّينًة أبرز النواقص التي تعاني منها اإلحصاءات الرسمية المتوافرة حول 
 المؤشرات.

 : تشمل بعض األسئلة التي يجدر التوقف عندها بخصوص ملحق اإلحصاءات

 ختيار المؤشرات الواردة في الملحق؟دة الما المعايير المعتمَ  •

 ةساكيف ُيعتَبر الملحق استكماالً لالستعراض، وإثباتًا لمحتواه؟ ينبغي در •
أو اختيار مجموعة   للغاية  شامل  عرض  تقديم  – ل األنجع لهذا الغرض  بُ الُس 

 المؤشرات األشّد ارتباطًا بالموضوع؟ 

 ما هي الصيغة األسهل لعرض البيانات؟ •

 هل يصلح تقديم بيانات متسلسلة زمنيًا؟ •

إدراج   البلدان  ترتئي  أفضل    مالحققد  المثال  سبيل  على  فيها  تتناول  إضافية 
عيد تنفيذ  أو السياسات واالستراتيجيات التي حققت تقّدمًا على ص/ الممارسات و

، والروابط التي تجمع بين األهداف والمقاصد، فضالً عن تأثيرات 2030  عام  خطة
. يمكن أن تضّمنها )اآلثار غير المباشرة(اإلجراءات المحلية على الساحة العالمية  

أيضًا التعليقات والمالحظات الواردة من أصحاب المصلحة إلى جانب قائمة بسائر 
 ت بوضع التقرير. الجهات الفاعلة التي ساهم

االقتصادية  الشؤون  إدارة  إلى  أخرى  تقارير  إرسال  رغبت،  إن  للبلدان،  يمكن 
لدى األمم المتحدة، لنشرها عبر الصفحة المخصصة لها في قاعدة    واالجتماعية

بيانات االستعراضات الوطنية الطوعية، بما فيها تقارير مكّملة من إعداد األطراف  
 ة.المعني

 ستعراض الرصد واال      .  ھ

عام   لخطة  أساسية  ركيزة  الفّعالة  واالستعراض  الرصد  آليات  لذا،  2030تشكّل   .
والمتاحة،   من واآلنية  الموثوقة  المصّنفة  البيانات  من  يكفي  ما  جمع  الضروري 
األهدافالعمل على معالجتها وتحليلها و ثمّ  تحقيق  لرصد عملية  محليًا.    نشرها، 
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االستعانة بإطار المؤشرات العالمية ألهداف التنمية المستدامة تشمل هذه العملية  
من أجل متابعه التقّدم الحاصل واستعراضه. ويتضّمن هذا اإلطار، الذي تّم إقراره 

األهداف.    232،  2017 عام تحقيق  في  الُمحَرز  التقّدم  على  للداللة  مؤشرًا 
وال  تسعى اإلحصائية  قدراتها  تطوير  إلى  جهتها  من  تحديد البلدان  في  مساهمة 

العالمية، من خالل تحديد المؤشرات التي     التحديات الوطنيةتعكس  المؤشرات 
 .16بشكل أفضل

بلدان    تعتمد األطر على  عدة  فيها  بما  األهداف،  تنفيذ  لرصد  مختلفة  مؤسسات 
المؤسسية الوطنية التي تعتمدها للتعاطي مع قضايا متنوعة، كمواءمة األهداف  

 وقية المحلية والدولية. مع االلتزامات الحق

في تنفيذ    مراجعة الحساباتأيضًا بأهمية دور مؤسسات  عدد كبير من البلدان  قّر  ي
 أهداف التنمية المستدامة واستعراضها.

 : تشمل بعض األسئلة التي يجدر التوقف عندها

البيانات   • وتوفير  الوطنية  اإلحصائية  الُنُظم  لتعزيز  الجارية  المساعي  ما 
 للمساعدة في جمع البيانات؟  مبتكرة  النوعية؟ هل ُتعتمد وسائل مؤسسية

وما  هي  ما   • البيانات؟  لتصنيف  المبذولة  التي  هي  الجهود  العقبات 
 ؟ تعترضها

 التحديات التي تبرز عند جمع البيانات وإدارتها؟هي ما  •

ذة لسّد هذا  حجم النقص الملحوظ في البيانات وما الخطوات المتَخ   هو  ما •
 ؟ النقص

الشفافية هي  ما   • مبدأ  ومراعاة  المؤشرات  لرصد  الجارية  المساعي 
 والمساءلة؟

خطةهي  ما   • تنفيذ  لمتابعة  المبذولة  واستعراضها،   2030  عام  الجهود 
الشراكات   بما خالل  من  الدعم  وحشد  معنّية  جهات  عدة  مشاركة  فيها 

 المعقودة؟

بوضوحٍ  • الرصد  ُتعَرض جهود  االستعراض  كاٍف    هل  بين    والحوارلتيسير 
 ؟ األطراف المعنيينسائر 

 
 .8حاشية راجع ال 16
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 أمثلة من البلدان 

الطوعي في   الوطني  التفاصيل   التشيكية  الجمهوريةيختلف االستعراض  لجهة  عن األول 
الثاني   االستعراض  ويرصد  الجديدة.  المعلومات  ومصادر  ثالث اإلضافية  عبر  التقّدم 

المؤشرات  من  عام  شرات  ؤ م  مجموعة وهي    مجموعات  وطنية و ،  2030خطة  مجموعة 
موشر   500وحوالى    ، ) CR 2030(  )2030(طار االستراتيجي للجمهورية التشيكية  مرتبطة باإل 

عن جودة الحياة. لم تحّد الجمهورية التشيكية نفسها بالبيانات القائمة على المقارنة الدولية 
التنمية والتعاون في  أي  (  التي وضعتها منظمة  القياس  لتحقيق مسافة  االقتصادي  الميدان 

التنمية  التنمية المستدامة ومؤشرات أهداف  التنمية المستدامة، ومؤشرات أهداف  مقاصد 
االوروبي  لالتحاد  التابعة  تفاصيل  )المستدامة  بالدخول في  الحكومة  رغبت  بشأن إ.  ضافية 

ا حول طريقة المضامين التي ال اتفاقات دولية بشأنه   وبإدراج البيانات في السياق التشيكي،  
حصاء جمع البيانات ويضطلع بدور مهم في رصد مجموعة ينّسق المكتب المركزي لإل القياس.  

مجموعه   ما  البيانات:  من  التشيكية    اً مؤشر   192كبيرة  التنمية   247و   2030الستراتيجية 
آخر من المجموعة الوطنية   اً مؤشر   140  محاولة  كذلك .  2030  المستدامة  لخطة التنمية   اً مؤشر 

لجودة الحياة، أي المؤشرات التي تحاول أن تدمج رؤية المواطنين أنفسهم وكيف يرون وقع 
بشأن خطة   اً السياسات. كما سّلطت الجمهورية التشيكية الضوء على البيانات المتوفرة حالي 

 تزال مفقودة. والبيانات التي ال  2030التنمية المستدامة  

 
 . 2021المصدر: االستعراض الوطني الطوعي للجمهورية التشيكية، 

 2030ال�يانات المتوّفرة حاليًا لمؤشرات خطة التنمية المستدامة 

 المتوفرةالبيانات  المفقودةالبيانات 
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 17ورش العمل التحضي��ة وتسليم االستعراضات الوطنية الطوعية       و. 

اإلجراءات التحضيرية لالستعراضات الوطنية الطوعية ورش عمل تستمّد  تضّم  
خبرتها من تجارب سابقة مّرت بها البلدان المشاِركة في تلك العملية. وتشرف إدارة 
الورش،  تلك  تنظيم  على  المتحدة  األمم  لدى  واالجتماعية  االقتصادية  الشؤون 

التعل�  لتسهيل  مة  األقرانالمصم� بين  لتبادل  معهموالتفاعل    م  مساحة  وتوفير   ،
المستخلصة والخبرات في مجال إعداد   النظر والدروس  االستعراضات.  وجهات 

مين على سير العمل والمشاركين عن كثب في األعمال  لقي� إلى اوتتوّجه تلك الورش  
التحضيرية الوطنية. من المتوّقع أن يحظى مشارٌك واحد عن كل بلد ناٍم بالدعم  

حضور    للمشاركةالمطلوب   استبعاد  دون  من  المتوافر،  التمويل  لحجم  تبعًا 
 مشاركين إضافيين عن البلدان التي تقّدم استعراضاتها، إنما على نفقتهم الخاصة. 

 الورش اآلتية:  2023تشمل األعمال التحضيرية الستعراضات 

تلك  :)2022 شتاء/ خريف(العالمي المستوى ورشة العمل األولى على  ُتعَقد 
التعل�  أساس  على  ُتجري  الورشة  التي  البلدان  بين  الخبرات  وتبادل  األقران  من  م 

، والبلدان التي سبق لها أن فعلت بين  2023استعراضات وطنية طوعية في العام  
شمل المكونات الرئيسية لألعمال  . ويتّم تصميمها على نحٍو ي)2022- 2016(العامين  

 التحضيرية. 

ستسّهل تبادل الخبرات  :)2023 ربيع(ورشة العمل الثانية على المستوى العالمي 
ذلك  في ، بما2023بين البلدان المشاِركة في االستعراضات الوطنية الطوعية لعام  
يومنا هذا. تتوّسع    الدروس المستخلَصة والتحديات البارزة في هذا المسار لغاية

ميّسرًة   والعرض،  اإلعداد  عملية  بشأن  المتبادلة  والتوجيهات  المعارف  في  أيضًا 
النقاش حول أسلوب صياغة أجزاء من التقرير وتقديم االستعراضات في المنتدى  

 السياسي الرفيع المستوى.

، نيويورك، 2023 يوليو/ تموز( ورشة العمل الثالثة على المستوى العالمي
من المقّرر أن ُتعقد هذه الورشة في أول يوم أحد يسبق تقديم    :)الواليات المتحدة

المستوى.   الرفيع  السياسي  المنتدى  في  األعمال   وتتطرقاالستعراضات  إلى 
النهائية،   لمتابعة   مناقشةلبلدان  ل  وتتيح التحضيرية  المرتقبة  الخطوات 

 االستعراضات. 

 
 . 3202ُحّددت التواريخ في هذا القسم تماشيًا مع المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام  17
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 التابعة لألمم المتحدة  اللجان اإلقليمية

عام   خطة  تنفيذ  مضمار  في  للبلدان  دعمها  اإلقليمية  اللجان  عند  2030تقّدم  وكذلك   ،
الوطنية واالستعراضات  المستوى  الرفيع  السياسي  للمنتدى  فتمهيدًا    التحضير  الطوعية. 

العا إقليمية حول  2023م  لمنتدى  ُتعقد خمس ورش عمل  أن  المتوّقع  االستعراضات  ، من 
اللجنة االقتصادية   للتنمية المستدامة، وذلك بدعوٍة من:  المنتديات اإلقليمية  على هامش 
واالجتماعية   االقتصادية  واللجنة  آسيا،  لغربي  واالجتماعية  االقتصادية  واللجنة  ألوروبا، 

ألمر  االقتصادية  واللجنة  الهادئ،  والمحيط  الكاريب ي آلسيا  البحر  ومنطقة  الالتينية  ي،  كا 
واللجنة االقتصادية ألفريقيا. تناقش ُورش العمل اإلقليمية خصوصيات كل منطقة، فاسحًة  
في   المشاِركة  البلدان  بين  المستخلَصة  والدروس  الخبرات  من  المزيد  تبادل  أمام  المجال 

 االستعراضات. 

 المنتديات اإلقليمية للتنمية المستدامة 

 لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا: 
 نيجر ال، نيامي، 2023 مارس/ آذار 2 –فبراير  / شباط 27 •

 لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا: 
 جنيف، سويسرا ، 2023مارس / آذار 29-30 •

 لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي: 
 تياغو، شيلي ن، س2023 أبريل/ نيسان 24-28 •

 االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ: لجنة األمم المتحدة 
 ، بانكوك، تايالند 2023مارس / ذارآ 27-30 •

 لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا: 
 ، لبنان، بيروت2023مارس / آذار 14-16 •

 واالجتماعية الُمهل النهائية لتقديم االستعراضات إلى إدارة الشؤون االقتصادية    –   استعراض 

 دة لكّل منهما.يتعّين تقديم وثيقتين إلى األمانة العامة، ضمن المهلة النهائية المحدّ 

رسائلها  يتعّين على البلدان المشاِركة في االستعراضات الوطنية الطوعية أن تسّلم  
المعتمَ   الرئيسية الرسمية  السّت  اللغات  بحلولبإحدى  المتحدة  األمم  لدى    3  دة 

ذلك البلدان األخرى،  في تتيح تلك الرسائل للجهات المعنية، بما  .2023مايو  / أيار
حاجة ألن توّفر الرسائل الرئيسية   االستعداد للمنتدى السياسي الرفيع المستوى. ال

عنه،   مستخلَصة  استنتاجات  تتضّمن  أن  بل  االستعراض،  عن  موجزة  خالصة 
على   تضيء  أن  ينبغي  فيه.  الواردة  األساسية  النتائج  لبعض  مؤشرًا  باعتبارها 
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الممارسات السليمة كما على التحديات والمجاالت التي تستوجب من البلد التماس  
 ن بلدان أو مؤسسات أخرى. الدعم أو المشورة م

األقصى   الكلمات  الرئيسية  ل لعدد  العامة    700هو  رسائل  األمانة  وتتوّلى  كلمة. 
المعتمَ  الرسمية  السّت  اللغات  إلى جميع  أن ترجمتها  قبل  المتحدة  األمم  لدى  دة 

 .18تصدرها كوثيقة رسمية. ُتنشر تلك الرسائل عبر اإلنترنت 

بصيغة إلكترونية إلى إدارة الشؤون    ستعراضاتالتقارير النهائية لالتسليم  ينبغي  
بحلول   واالجتماعية  انعقاد (   2023يونيو  / حزيران  9االقتصادية  من  شهر  قبل 

من  19)المنتدى اإلنترنت.  عبر  ُتنَشر  النهائية  االستعراضات  أّن  إلى  اإلشارة  مع   ،
الضروري أن ُيمنح كل عرض الوقت الكافي لحصوله على الموافقة الوطنية قبل 

تقوم   تسليمه، وإخضاعه للترجمة إلى اإلنكليزية، عند إبداء رغبة بهذا الخصوص. ال
األمانة العامة بترجمة االستعراضات بل تنشرها على الموقع اإللكتروني للمنتدى  

التي  / بلغة المتحدة  األمم  على  فيها.  يغتِص لغات   االستعراضات تقارير    يتعّين 
على   التسميات/ الدولأسماء  استخدام   نشرها  أجل  من  المتحدة  لألمم  الرسمية 

 . اإلنترنت عبرموقع األمم المتحدة 

لعرض إلى إدارة الشؤون االقتصادية  ل المعّدة    المواد السمعية والبصرية ينبغي تسليم  
، على أن تكون تلك  2023يونيو  / حزيران  16  بحلول  لدى األمم المتحدة  واالجتماعية 

أو االستعراض الوطني    2030  عام  وء على تنفيذ خطة المواد مخصصة لتسليط الض 
الطوعي. في هذا اإلطار، يطلب الفريق التقني أن ُيمَنح الوقت الكافي للتحقق من تلك  

جميعها   من  ل المواد  المتحدة،  مدى  لتأكّد  األمم  أجهزة  مع  تقنيًا  وتطابقها  دقتها 
أّي مشكلة. أّما إذا تأّخر   والتواصل مع البلد المعني إلدخال التعديالت عليها عند بروز 

تسليمها ولم ُتمَنح األمانة العامة الوقت الكافي لمعاينتها، فسيصعب على هذه األخيرة  
 أن تكفل تقديم العرض بسالسة في حال بروز أي مشاكل أو أخطاء تقنية أثناء العرض. 

 
 . 2022االستعراضات الوطنية الطوعية لعام  العائدة إلىالرسائل الرئيسية  18
 ال ُتنشر عبر موقع األمم المتحدة إال االستعراضات المطابقة لمقرراتها.  19

https://hlpf.un.org/sites/default/files/2022-07/E%20HLPF%202022%205.pdf
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   2023د لالستعراضات الوطنية الطوعية لعام  : اإلطار الزمني المحدّ 6الرسم ال�ياني  
 (إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية) 

تقديم االستعراض الوطني الطوعي في المنتدى السياسي       ز. 
 المستوى  الرفيع

تشغل اإلجراءات التحضيرية لتقديم االستعراض في المنتدى حّيزًا هامًا من هذه العملية،  
البعثات الدائمة في  بين نقاط االتصال في العاصمة وفي  سن التنسيق  حيث يشكّل ُح 

المنتدى.   في  المقّدم  االستعراض  إلنجاح  أساسيًا  عنصرًا  أن   من و نيويورك  الضروري 
ينطوي عليه من ممارسات   بما   ، يكشف العرض عن أبرز نتائج االستعراض الوطني الطوعي 

 المشورة. سليمة وتحديات ومجاالت تستوجب التماس الدعم و 

 است�يان 

  لدىلجمع المعلومات ذات الصلة، ترسل إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية  
المتحدة استبيانًا إلى البلدان قبل بضعة أشهر من انعقاد المنتدى. ُيراد من ألمم  ا

 هذا االستبيان: 

التأكّد مّما إذا كان البلد المشاِرك للمرة األولى يفّضل اعتماد صيغة العرض  •
 . )راجع أدناه(جماعي أو الفردي لتقديم استعراضه ال

 . تكوين فكرة أولية عن تشكيلة الوفد والشخص المكّلف بتقديم العرض •

 >>             أنشطة البلدان >>          

 2023د لالستعراضات الوطنية الطوعية لعام اإلطار الزمني المحدّ 

 3 الورشة التحضي��ة العالمية 2 الورشة التحضي��ة العالمية 1 الورشة التحضي��ة العالمية
 (نيو�ورك) 2023تموز/�وليو  16 2023منتصف آذار/مارس  2022منتصف تش��ن األول/أكتوبر 

 ورش العمل التحضي��ة اإلقليمية

 2023تموز/�وليو  13
تموز/�وليو،  19-17و

 ، نيو�ورك2023
اجتماع المنتدى على 

 المستوى الوزاري

تقديم االستعراضات 
 2023لعام 

 1 النهائي الموعد 2الموعد النهائي  3النهائي  الموعد

 2023ح��ران/�ونيو  16
 المواد السمعية والبص��ة

 2023ح��ران/�ونيو  9
 التقا��ر النهائيةتقديم 

 2023أيار/ما�و  3
 تسليم الرسائل الرئيسية

 –شباط/فبرا�ر 
 2023نيسان/أب��ل 

بالتعاون مع اللجان 
 اإلقليمية
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ذلك أشرطة  في  الحصول على معلومات عن المواد السمعية والبصرية، بما •
 .الفيديو، التي سيتّم استخدامها

التحقق من التواريخ ذلك   في الوقوف على أّي مطالب خاصة أخرى، بما •
الرئيسي   العرض  مقّدم  فيها  يكون  بحيث    )الوزير(التي  ال،  أم  متفّرغًا 

 يتسّنى إعداد الجدول الزمني المبدئي لتقديم االستعراضات.

العرض:  اعتماد    صيغة  الجماعي، عند  العرض  جلسة    صيغة  في  مشارك  بلد  كّل  يقوم 
. قد  بتقديم عرضه  )ن وأربعة عروضالتي تضّم بين عرضي(االستعراضات الوطنية الطوعية  

في البلدان    ترتئي  حوار  بينها    إجراء  فور  ما  استعراضاتها.  تقديم نتهاء  االبشأن  كافة    من 
األسئلة من الحضور، علمًا أّن البلدان التي    تبدأ البلدان المعنّية بتلقي،  الجلسة  في   عروضال

الثانية ال للمرة  استعراضها  إالّ   تقّدم  العرض  تعتمد  أّما  الجماعيصيغة  التي  .  الحاالت  في 
على أن تليه مجموعة أسئلة يتلقاها    فيقّدم البلد عرضه  صيغة العرض الفردي،   ُتعتَمد فيها 

من   وكذلك  الحاضرة،  البلدان  المصلحةمن  وأصحاب  الرئيسية    اآلخرين   المجموعات 
الجلسة. وما لم يتم االتفاق  في الجلسة. ثّم يأتي دور البلد التالي المشارك في تلك  الحاضرين  

معّينة   جلسة  في  العروض  تسلسل  يتحّدد  المقّدمة،  البلدان  جانب  من  ذلك  خالف  على 
بحسب رتبة المقّدم من الناحية البروتوكولية. وعند تعادل الرتبة، يتحّدد تسلسل العروض  

 وفق الترتيب األبجدي إلسم البلد باللغة اإلنكليزية. 

 ض الوطني الطوعي الجدول الزمني لالستعرا 

األولى  للمرة  المشاِركة  البلدان  المبدئي الستعراضات  الزمني  الجدول  إعداد  يتّم 
على أساس مبدأ العالمية، بحيث تسعى الجلسات إلى   )2023  يوليو/ تموز  19- 17(

التنمية. فُيصار إلى مراعاة القيود    إبراز التنوع اإلقليمي وتغطية مختلف مستويات
تتحكّ  التي  االقتصادية الزمنية  الشؤون  إدارة  أعلموا  إذا  المقّدمين  بالوزراء  م 

واالجتماعية بها في الوقت المناسب. قد تقترح البلدان أيضًا تشكيلة مجموعتها  
المجلس   رئيس  يعمد  أخيرًا،  أعاله.  المذكور  اإلقليمي  التنوع  مراعيًة  الخاصة، 

عل  المبدئي  الزمني  الجدول  توزيع  إلى  البلدان  االقتصادي واالجتماعي  ى ممثلي 
 .20المشاِركة في االستعراضات بنيويورك

 :القيام بما يليقبل فترة من تقديم االستعراض في المنتدى، يتعّين على كّل بلد 

سمعية   • مواد  أّي  للُمهل  وتسليم  تبعًا  االستعراض  بتنفيذ  متعلقة  بصرية 
لدى  دة من جانب إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية  النهائية المحدّ 

 . ألمم المتحدةا

 
 أعاله.  4راجع الحاشية  20
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 .الوفد لتشكيلة النهائية التفاصيل في البّت  •

 . التنسيق مع بعثته الدائمة في نيويورك •

المفترض جلوسهم على المنصة، مع   )األشخاص(البّت في أسماء الشخص   •
 . األخذ بعين االعتبار عدد المقاعد المتوافرة

إمكانية منح الجهات المعنية الوطنية وقتًا للكالم، في إطار األخذ باالعتبار   •
 تقديم العروض. 

 دى السياسي الرفيع المستوى المنت تقديم العرض في  

محدّ  وقت  بلد  لكّل  ص  ُيخص� الراهنة،  العمل  لمنهجيات  عرضه  تبعًا  لتقديم  د 
 المنتدى. في

استعراض تقدم  التي  البلدان  األولى  اتُتمنح  للمرة  تتبعها    10ها  دقيقة   20دقائق، 
الالزم إلجراء   والوقت  المصلحة  األخرى وأصحاب  البلدان  تطرحها  التي  لألسئلة 

الـ الدقائق  أما  العرض.  مسرح  على  العرض   10 التغييرات  أجل  من  الممنوحة 
 البصرية بما في ذلك الفيديو.ومل استخدام المواد السمعية شفت

، فيحظى كل� وأكثر  الثانية  أّما بالنسبة إلى البلدان التي تقّدم استعراضاتها للمرة
دقائق لتقديم    10دقيقة ضمن صيغة العرض الجماعي، تتوّزع بين    25منها بمدة  

 لألسئلة واألجوبة.  يقةدق  15والعرض 

المستمَ  الرئيسية  الرسائل  على  الضوء  المنتدى  في  المقّدم  العرض  من يسّلط  دة 
عا خطة  تنفيذ  مجال  في  دقيقة  مسائل  إلى  ويتطرق  .  2030م  االستعراض، 

جلسات تقديم العروض بإدارة    رفيع المستوىوزيٌر أو شخص    يقومُيستحسن أن  
و المنتدى.  ضم  في  حكومات قد  رؤساء  السابقة  السنوات  في  المقّدمين  فريق 

 ونواب رؤساء حكومات ووزراء من عدة اختصاصات. 

لعرض، قد توّد البلدان أن  ا الوقت الضيق المخّصص لتقديم    لالستفادة فعليًا من
 تدرس الخيارات الواردة أدناه: 

أّي نقاش   إلغناء  تسليم تقرير االستعراض قبل انعقاد المنتدى بفترة طويلة •
 .تفاعلي موضوعي يدور في المنتدى

المعلوماتية   • الرسوم  بمواد    المدّعمة  والبيانات  "اإلنفوغرافيك"استخدام 
ومقاطع الفيديو الهادفة إليصال الرسائل المعقدة المتعلقة بتنفيذ  بصرية  

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2019#media
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2019#media
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2019#media
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عام   كاإلجراءات    2030خطة  الطوعية،  الوطنية  واالستعراضات 
والتقّدم،   والمستجدات،  واألولويات،  الترابط  وأوجه  التحضيرية 

 .والتحديات ضمن فترة وجيزة للغاية

ومنظمات الشباب    توفير مساحة للجهات المعنية، كهيئات المجتمع المدني •
ومؤسسات القطاع الخاص وسواها، لِتبيان مساهمتها في التقّدم الُمحرز  

 .نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتبادل آرائها بهذا الشأن

بلدان   • مع  رسمي  غير  وبشكل  مسبقًا  أنالعمل  لها  عروضًا   سبق  قّدمت 
الت إلى  مثالً  كاللجوء  ونتائجه،  االستعراض  آليات  الطوعية  لمقارنة  وأمة 

تبادل الدروس المستخلَصة والممارسات  ل  تسهيالً   وذلك  م من األقران،للتعل� 
  2019السليمة في مرحلة تقديم االستعراضات وما بعدها. وقد شهد العام 

الطوعية"انطالقة   الوطنية  لالستعراضات  الصديقة  البلدان   "مجموعة 
استعداد  التيو على  عن  هي  مشاِرك،  بلد  أّي  للنقاش  لمساندة  تحّضره  د 

رغبًة   أبدى  إذا  المنتدى،  في  االستعراض  تقديم  يلي  الذي  التفاعلي 
 بالحصول على دعمها. 

االستفادة على أفضل وجه من الوقت المخصص للبلد خالل المنتدى إلفساح   •
بما  واألجوبة،  األسئلة  وتبادل  تفاعلي  نقاش  قيام  أمام  تلك   المجال  فيها 

 . م من األقران وتبادل أفضل الممارسات التعل�   الخطية، بما يعّزز القدرة على 

اإلقليمية   • المنتديات  استغالل  المستدامةل التفكير فعليًا في  التي   لتنمية 
اللجان   عن  تعقدها  المعلومات  لتبادل  تمهيدية  كخطوة    أوجه الخمس، 

االستعراضات  بإعداد  المرتبطة  الممارسات  وأفضل  والتحديات  التقّدم 
 .ل متابعتهابُ الوطنية الطوعية والتأّمل في ُس 

ال   جمهورال مراعاة    ساعد ت  تحديد  في  الجلسة  في  الوطنية   تجاربالحاضر 
خطة  تنفيذ  جهود  من  البلدان   على   قادرة وال   2030  عام   المكتَسبة  تحاكي  أن 

 .إيصالها بشكل الفت للشركاء المحتملين البلد  وّد  ي الرسائل التي    وتحديد ،  األخرى 
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 نصيحتان مفيدتان: 

 المقّدمة سابقًا في    يةمقاطع الفيديو العائدة إلى االستعراضات الوطنية الطوع  تتوافر
 ./http://webtv.un.org أرشيف قناة األمم المتحدة التلفزيونية عبر اإلنترنت: 

   ُتنَشر عروض الباوربوينت العائدة إلى االستعراضات الوطنية الطوعية السابقة عبر الصفحة
 . https://hlpf.un.org/vnrsتعراضات:  الخاصة بكل بلد مشاِرك ضمن قاعدة بيانات االس 

بين قد   لها  المتاح  الوقت  الستغالل  الُسُبل  أفضل  تدرس  أن  أيضًا  البلدان  توّد 
الرسمية المعقودة في إطار المنتدى، من أجل مواصلة الحديث عن    االجتماعات

المستمّدة عمل   الدروس  حول  من  الواردة  المالحظات  واستطالع  االستعراض  ية 
خالل من  ومختبرات   استعراضاتها،  معّينة  أنشطة  في  الفعلية  المشاركة 

وتنظيم أنشطة على هامش المنتدى بالتشارك مع   االستعراضات الوطنية الطوعية،
البلدان ُتشجع  أخيرًا،  أخرى.  في    بلدان    مراعاة  على  العروض  تقديمالمشاِركة 

 .العرض فريق ضمن الجنسين بين التوازن

 بعد تقديم االستعراض      ح.  

 الوطنية  االستعراضات  في  المستثَمرة   الموارد  من  حدّ   أقصى  إلى  لالستفادة
 آخذةً   المتابعة،  لُحسن  الملموسة  الخطوات  بعض  اتخاذ  البلدان  ترتئي  قد  الطوعية،

 :يلي ما االعتبار بعين

واسع • نطاق  على  االستعراضات  مؤتمر نشر  عقد  إلى  البلد  يلجأ  كأن   ،
المنتدى   قّدمه في  الذي  االستعراض  نتائج  الجميع على  صحفي إلطالع 

 .السياسي الرفيع المستوى

القي�  • الفريق  العرض إطالع  محّصالت  على  االستعراض  مشروع  على  م 
المقّدم في المنتدى، مع إمكانية استخالص الدروس والممارسات السليمة  

 . بلدان أخرى قّدمت استعراضاتها أثناء الجلسةّدة من المستمَ 

في   • ذكرها  الوارد  األولويات  بشأن  ملموسة  خطوات  اتخاذ  نحو  الدفع 
االستعراضات، كالدعوة مثالً إلى انعقاد مجلس الوزراء أو أي هيئة أخرى  

 .في موقع صنع القرار لدرس الُسُبل المؤاتية لمتابعة االستعراضات

حّدد الجهة والمجاالت والمكان والزمان خارطة طريق ت/ وضع خطة عمل •
 .لمتابعة األولويات

http://webtv.un.org/
https://hlpf.un.org/vnrs
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درس إمكانية عقد اجتماع مع مكتب المنّسق المقيم وفريق األمم المتحدة  •
طري والجهات المانحة الثنائية، عند االقتضاء، بشأن متابعة األولويات القُ 

 . دة في االستعراضات ودعمهاالمحدّ 

ل فهمها على هُ ْس طريقة مبّسطة كي يَ اتخاذ مبادرات لنشر االستعراضات ب •
 . عموم الناس

 . 2030 عام درس إمكانية رفع تقرير سنوي إلى البرلمان بشأن تنفيذ خطة •

البحث في تبادل االستعراضات والدروس المستخلَصة منها على المستوى  •
 .اإلقليمي

 . مأسسة عملية جمع المواد المخصصة لالستعراضات •

المستخلَ  • الدروس  من  الترتيبات االستفادة  لتحسين  االستعراض  من  صة 
 .المؤسسية وتعزيزها

 لمتابعة وتقديمه.لالبحث في اتخاذ قراٍر بشأن إعداد استعراض  •
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 : قائمة مرجعية باألعمال التحضي��ة لالستعراض الوطني الطوعي 1الملحق  

 األعمال التحضي��ة  البند 

أعمال التحضير      - 1
 والتنظيم األولية 

المجلس االقتصادي واالجتماعي   رئيسرفع كتاب إلى   �
 إلبالغه بقرار إجراء استعراض وطني طوعي.

توزيع المسؤوليات المتعلقة بتنسيق االستعراض،   �
 والتحضير له. 

 تقدير الموارد الالزمة، وتحديدها.  �
النظر في نطاق االستعراض. فالبلدان مدعّوة لتقديم شرح  �

 17 جميع أهداف التنمية المستدامة الـموجز عن وضع 
 والتقّدم الُمحَرز نحو تحقيقها. 

خارطة طريق تحّدد المنجزات بالتوافق  / وضع خطة عمل �
مع الُمهل النهائية للمنتدى السياسي الرفيع المستوى  

رير االستعراض والمواد كتسليم الرسائل الرئيسية وتق (
 . )السمعية والبصرية

كالبرلمان، والوزارات  (مسح الجهات الفاعلة الوطنية  �
المختصة، وهيئة اإلحصاء الوطني، والمسؤولين  

 . )أصحاب المصلحة غيرهم من الحكوميين المحليين، و
إعداد مسودة االستعراض وتحديد الرسائل األساسية.   �

الُمراد تعميمها من وراء االستعراض:  الرواية والتفكير في
 هي رواية بلدك مع التنمية المستدامة؟  ما

ذلك االستناد   في توزيع مهام جمع المعلومات والبيانات، بما �
إلى الوثائق الوطنية المتداولة والتقارير المتعلقة  

 باالستعراضات السابقة. 
الرسوم المعلوماتية تكليف أحد بمهمة إعداد  �

والبيانات المصّورة وما إليها، تمهيدًا  "اإلنفوغرافيك "
 لتقديم االستعراض. 
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 األعمال التحضي��ة  البند 

أصحاب  إشراك     - 2
 المصلحة 

  )الوزارات المختصة(االتصال باإلدارات الحكومية  �
والوكاالت ذات الصلة، مع تحديد التفاصيل األساسية، كتلك 
المتعلقة مثالً باالستعراض، والمعلومات والبيانات المطلوبة،  

 مسؤول اتصال. وتعيين 
أصحاب تحّدد أبرز  أصحاب المصلحةوضع خطة إلشراك  �

مع إمكانية االستعانة بالوسائل ( موُسُبل إشراكه  المصلحة
 . ) اإللكترونية وغير اإللكترونية

تحديد عناصر نشر التوعية والتواصل مع الجمهور لنشر  �
، باستخدام خدمات  أصحاب المصلحة الُسُبل المتاحة إلشراك  

 االتصال الحكومية ومواقع التواصل االجتماعي وما إليها.
التأكّد من بذل جهود هادفة تطال الفئات المهّمشة وتلك   �

 التي ُيخشى أن تتخلّف عن مسيرة التنمية. 

إعداد     - 3
االستعراض  

 الوطني الطوعي 

مراجعة المواد الواردة وضّمها إلى االستعراض، بما تشمل  �
 تقارير واستعراضات سابقة. من بيانات وما عداها من 

ومقّدمي  / متابعة العمل مع الزمالء في الحكومات �
المعلومات لتأمين المواد الناقصة أو الحصول على تحليل 

 إضافي. 
البّت في أسماء المشاركين في ُورش العمل التحضيرية  �

 على المستويين العالمي واإلقليمي.
ذلك تحديد الثغرات المتبقية،  في إعداد مسودة أولية، بما �

 . أصحاب المصلحةبالتعاون مع 
  )كلمة 700على أالّ تتجاوز ( إعداد مسودة الرسائل الرئيسية  �

للموافقة عليها وإيداعها لدى إدارة الشؤون االقتصادية 
 . 2023مايو / أيار 3واالجتماعية بحلول 

إجراء مراجعة داخلية لالستعراض الوطني الطوعي،   �
راقبة جودته، مع إتاحة الوقت لحّل المسائل ذلك م في بما

 التي قد تكون خالفية. 
تحديد وقت إلبداء التعليقات، وتعميم المسودة على   �

 المسؤولين الحكوميين المعنيين. 
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 األعمال التحضي��ة  البند 

السماح للجهات المعنية بالتعليق على المسودة، واألخذ   �
أصحاب بالتعليقات الواردة من سائر األطراف الفاعلة و 

 على المستوى الوطني إلى أقصى حّد ممكن.  المصلحة 
تصحيح االستعراض، وإخضاعه للترجمة إلى اللغة   �

اإلنكليزية، والتصميم والتنسيق الطباعي، إذا كان ذلك 
 مستحبًا./ مطلوباً 

لدى الوزير، رئيس الوزراء، الحكومة  (إيداع االستعراض  �
 إلقراره والموافقة عليه.  )مثالً 

إللكترونية إلى إدارة الشؤون  إرسال االستعراض بنسخته ا  �
 . 2023يونيو / حزيران 9االقتصادية واالجتماعية بحلول  

تقديم     - 4
االستعراض في  

 المنتدى 

ملء استبيان من أجل تحديد الصيغة المفّضلة لتقديم   �
ومقّدم العرض وتشكيلة الوفد، قبل   )فردياً / جماعياً (العرض 

ُيحّدد  (االقتصادية واالجتماعية إعادته إلى إدارة الشؤون 
لتوفير معلومات عن العرض المزمع   )الموعد النهائي الحقاً 
 تقديمه في المنتدى. 

إنتاج مواد مرئية لتقديمها في العرض، وتسليمها إلى إدارة الشؤون   �
 . 2023يونيو  / حزيران   16االقتصادية واالجتماعية بحلول  

ض، مع مراعاة اختيار الرسائل الرئيسية لتقديم االستعرا �
 الوقت الضيق المحّدد لها في تلك السنة. 

اتخاذ الترتيبات اللوجستية بالتنسيق مع البعثة الدائمة   �
 نيويورك.  في

  متابعة    - 5
  ض االستعرا 

 الوطني الطوعي 

 الوطني الطوعي على نطاق واسع.   ستعراض وضع خطة لنشر اال  �
  االستعراضاستخالص المعلومات من فريق  على العمل �

 . أصحاب المصلحةالوطني الطوعي والشركاء و
ريق لمتابعة التوصيات والنتائج  خارطة ط/ وضع خطة عمل �

 .الوطني الطوعي ستعراضاال التي خلُص إليها 
لمتابعة  لاستعراض   ر بشأن إعداداتخاذ قرا إمكانية درس �

 . هتقديمو
 



53 

المشتركة    : 2الملحق   الطوعية  التوجيهية  المبادئ  بشأن  العام  األمين  مقترح 
 لتقديم التقا��ر المتعلقة باالستعراضات الوطنية الطوعية 

المتعلقة   التقارير  لتقديم  المشتركة  الطوعية  التوجيهية  باالستعراضات  المبادئ 
الطوعية بالتنمية    الوطنية  المعنّي  المستوى  الرفيع  السياسي  المنتدى  إطار  في 

 المستدامة 

 ة ـمقّدم   -أوالً 

المستدامة   التنمية  خطة  تنفيذ  بشأن  المقّدمة  الطوعية  الوطنية  االستعراضات  إّن 
في إطار المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، تشكّل   2030 لعام

وَعرٍض    وطنيج بتقديم تقرير  حجر الزاوية لجهود متابعة الخطة وأطر مراجعتها التي ُتتو� 
أهميتها   االستعراضات  تلك  تستمّد  المذكور.  المنتدى  في  نتائج  من  إليه  آلت  ما  حول 

ات مراجعة شاملة وتشاركية وشفافة ومعّمقة على المستويين  القصوى من أنها تّتبع آلي
الوطني،   ودون  إلىالوطني  ارتكزت  وحلول   متى  دروس  إلى  وتخلُص  ثابتة،    أدلة 

خطوات عملية وتعاونية تدفع باتجاه تحقيق أهداف لو تبعتها  ما    ملموسة، في  والتزامات
 التنمية المستدامة. 

المشتركة  هذهتسعى   التوجيهية  إعداد    المبادئ  عند  األعضاء  الدول  جهود  تدعيم  إلى 
كان األمين العام قد أعّدها بصيغتها األولية في كانون  . واالستعراضات الوطنية الطوعية

. ثّم خضعت تلك المبادئ ألولى عمليات التحديث في كانون  201521ديسمبر عام  / األول
الثاني  2017ديسمبر  / األول الدروس  2019نوفمبر  / وتشرين  تعكس  المستخلَصة    كي 

في المتعاقبين،  العامين  في    خالل  لها  تحديث  آخر  جرى  الثانيما    2021  يناير/ كانون 
المستمَ  التجارب  الحسبان  في  للمنتدى لتأخذ  األولى  الدورة  من  المبادئ  22دة  تضع   .

من   شيئًا  البلدان  مانحًة  التقارير،  بين  المشتركة  القواسم  لبعض  عامًا  إطارًا  التوجيهية 
 .23تعّدلها وفق ما تقتضيه ظروفها الخاصة  المرونة كي

إعداد   على  التوجيهية  المبادئ  الطوعيةتنطبق  الوطنية  والالحقة.   االستعراضات  األولى 
وفي إطار عقد العمل واإلنجاز من أجل التنمية المستدامة، الذي تّم إطالقه في معرض قمة  

المنعقد   اسي الرفيع المستوى المنتدى السي ( األمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة 
 

تقرير األمين العام حول المعالم الرئيسية لعملية المتابعة واالستعراض على المستوى العالمي بشكل   ملحقراجع   21
 . A/70/684متسق وناجع وشامل، 

 . 2016يوليو / تموز 29ادر بتاريخ الص 70/299من القرار  8راجع الفقرة  22
لِفَرق األمم    توجيهية المبادئ  الأيضًا  أصدرت    للتنمية المستدامةتجدر اإلشارة إلى أّن مجموعة األمم المتحدة   23

ال.  تقارير األمم المتحدة حول النتائج الُقطريةإعداد    أنالمتحدة الُقطرية بش   استكماالً تأتي  مبادئ  وإذا كانت تلك 
بّد من التذكير بأّن االستعراضات الوطنية   المعمول بها حاليًا بشأن االستعراضات الطوعية، فال  مبادئ األمين العامل

 النتائج. في ما يتعلق بالطوعية تختلف عن التقارير الُقطرية 

https://undocs.org/A/70/684
https://undocs.org/ar/A/RES/70/299
https://unsdg.un.org/resources/un-country-results-report-guidelines-un-country-teams
https://unsdg.un.org/resources/un-country-results-report-guidelines-un-country-teams
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العامة  الجمعية  أيلول   ) برعاية  بإعداد  2019سبتمبر  / في  اليوم  عديدة  بلدان  تقوم   ،
جديدة   فرصة  البلدان  جميع  يمنح  ما  والالحقة،  الثانية  الطوعية  الوطنية  استعراضاتها 

لتحقيق أهداف  م من بعضها البعض حول كيفية إطالق مسار طموح ومتسارع  وفريدة للتعل� 
التنمية المستدامة. كذلك تشكّل االستعراضات الثانية والالحقة للبلدان التي تقّدم تقاريرها  
مناسبًة لتبادل المعارف، وتعزيز المساءلة والشمولية، وزيادة التقارير اّتساقًا على مختلف 

 الخارجيين.   المستويات الحكومية، واإلفصاح عن حاجتها المتزايدة لدعم محّدد من الشركاء 

 المبادئ التوجيهية   -ثانياً 

 عملية   لتوجيه  مبادئ  جملة  2030  عام  خطة  من  74  الفقرة  في  األعضاء  الدول  حّددت
  المبادئ   تلك  مراعاة  نبمكا  األهمية  من  لذلك،.  المستويات  جميع  على  واالستعراض  المتابعة

 الوطنية الطوعية:  االستعراضات إعداد عند

الظروف   ) أ( اختالف  الحسبان  في  وتأخذ  البلدان  بزمامها  تمسك  طوعية،  ستكون 
والقدرات ومستويات التنمية الوطنية، وستحترم الهامش السياساتي واألولويات. 

ساسي في تحقيق التنمية المستدامة، فإن  األعامل  ال   هي  الوطنية  الملكيةولّما كانت  
إليها  ند  تستشكّل الركيزة التي تسذة على الصعيد الوطني  حصيلة العمليات المنفّ 

دام االستعراض العالمي  عمليات االستعراض على الصعيدين اإلقليمي والعالمي، ما
 ؛ سيرتكز على مصادر البيانات الرسمية الوطنية في المقام األول

األهداف   ) ب( تنفيذ  في  الُمحرز  التقّدم  وسائل    والمقاصدسترصد  يشمل  بما  العالمية، 
ال في  المتكامل  التنفيذ،  العالمي  طابعها  يحترم  نحٍو  وعلى  كافًة  المترابط وبلدان 

 ؛ ويراعي األبعاد الثالثة للتنمية المستدامة 

وعوامل  )ج ( والثغرات  والتحديات  اإلنجازات  د  وستحد� أجالً،  أطول  َتوّجهها  سيكون 
مستنيرة.   سياساتية  خيارات  اتخاذ  في  البلدان  وستساعد  الحاسمة،  النجاح 

في لتحديد    وستساعد  الدعم  وستقّدم  الالزمة،  والشراكات  التنفيذ  وسائل  تعبئة 
صعيد  على  والفعالية  التنسيق  عنصَرْي  وستعّزز  الممارسات،  وأفضل  الحلول 

 ؛ المنظومة اإلنمائية الدولية

قيام   )د( وستدعم  الناس،  جميع  أمام  وشّفافة  وتشاركية  وجامعة  مفتوحة  ستكون 
 ؛ اإلبالغجميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة ب

 اإلنسان،   حقوق   وستحترم   الجنسانية،   االعتبارات   وستراعي   الناس،   محورها  سيكون  ) ھ ( 
 األكثر عرضة لإلهمال؛ األشد فقرًا واألكثر ضعفًا و   الفئات   على  خاص  بوجه   وستركّز 

االزدواجية  )و( وستتفادى  ُوجدت،  حيثما  القائمة،  والعمليات  األطر  إلى  ستستند 
وتراعي الظروف والقدرات واالحتياجات واألولويات الوطنية. وستتطور مع مرور 
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إلى   الجديدة، وستخّفف  الناشئة والمنهجيات  القضايا  الحسبان  الوقت، آخذة في 
 ؛ ات الوطنيةأدنى حد من عبء اإلبالغ الملقى على عاتق اإلدار

وبيانات   )ز( بتقييمات  وتسترشد  األدلة  إلى  وتستند  الدقة  رفيعة    وطنيةستتوخى 
حسب الدخل، والجنس،    ومفصلةالجودة وسهلة المنال وحسنة التوقيت وموثوقة  

والموقع   واإلعاقة،  الهجرة،  حيث  من  والوضع  واإلثني،  العرقي  واالنتماء  والسن، 
 ؛ الجغرافي، وغيرها من الخصائص ذات األهمية في السياقات الوطنية

تحسين   )ح ( يشمل  بما  النامية،  البلدان  قدرات  لبناء  الموّجه  الدعم  تعزيز  ستقتضي 
سيما في البلدان األفريقية والبلدان األقل  يم الوطنية، الالبيانات وبرامج التقي مُنُظ 

والبلدان   الساحلية  غير  النامية  والبلدان  النامية  الصغيرة  الجزرية  والدول  نموًا 
 ؛ المتوسطة الدخل

المقد�  ) ط( الدعم  تعزيز  من  من  ستستفيد  وغيرها  المتحدة  األمم  منظومة  من  م 
 دة األطراف. المؤسسات المتعدّ 

 التق��ر المعّد ألغراض المنتدى السياسي الرفيع المستوى شكًال ومضموناً   -ثالثاً 

الدول مدعّوة ألن ُتعّد تقاريرها وفق الصيغة المستعَرضة أدناه، ما يسمح بإعطاء فكرة إن  
عام   لخطة  المتابعة  حصيلة  عن  بين  ّتساق  االويعّزز    2030عامة  ما  المقارنة  وإمكانية 

، وكذلك ما بين تقارير االستعراضات الثانية والالحقة  البلدانالتقارير الواردة من مختلف 
هذا فضالً عن أّن ذلك يفيد عملية المراجعة ويلّخص االنطباعات    الواردة من كافة البلدان.

ب من الدول  المتكّونة عن آلية التنفيذ على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية. ُيطلَ 
 ود المقتَرحة حّقه. أيضًا أن تفي كّل بند من البن

ُيبِرز البيان الذي يستهّل به رئيس الدولة أو الحكومة أو الوزير أو    :البيان االفتتاحي - 1
أهداف   تحقيق  في  الُمحرز  التقّدم  التقرير،  المستوى  رفيع  حكومي  مسؤول  أي 
التنمية المستدامة في الوقت الراهن، وكيفية استجابة الحكومة لطبيعة التحوالت  

لعام  لى  عالطارئة   المستدامة  التنمية  التنموية    2030خطة  خططها  خالل  من  إن 
فيها  بما  صلة،  ذات  أخرى  وثائق  أّي  أو  سياساتها  أو  استراتيجياتها  أو  الوطنية 

دة. قد يتطرق البيان  السياسات القطاعية وإجراءات العمل والخطط المالية المحدّ 
الخطوات   داً محد� ،  2030النتائج التي تحققت منذ إقرار خطة عام المحصالت وإلى 

التي يعتزم البلد اتخاذها لتسريع تنفيذ الخطة المذكورة كجزٍء من إعالن عقد العمل 
القمة   مؤتمر  في  إطالقه  تّم  الذي  في  حول  واإلنجاز  المستدامة  التنمية  أهداف 

يمكن أيضًا أن يربط هذا    .24ة سياسي  التزامات  ة، فضالً عن عشر2019  سبتمبر/ أيلول

 
المستوى 24 الرفيع  السياسي  للمنتدى  السياسي  الجمعية    اإلعالن  رعاية  تحت  المعقود  المستدامة  التنمية  بشأن 

ِقّر في   . )https://undocs.org/ar/A/RES/74/4(. 2019أكتوبر / تشرين األول 15العامة، وقد ا�

https://undocs.org/ar/A/RES/74/4
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والتدابير الملموسة    2030بخطة عام    19-البيان خطط التعافي من جائحة كوفيد
باتجاه المتَخ  والتقّدم  أحد  إهمال  وعدم  المستدامة،  التنمية  أهداف  لتحقيق  ذة 

الثانية   الطوعية  الوطنية  االستعراضات  بإمكان  للمساواة.  مراعاًة  أكثر  مجتمع 
تس  أن  المتَخ والالحقة  الرئيسية  الخطوات  على  الضوء  أهداف  لّط  تحقيق  نحو  ذة 

أنها  المصّنفة على  الفئات  التركيز على  مع  السابق،  التقرير  منذ  المستدامة  التنمية 
 األكثر ضعفًا. 

 :بإيجاز ُتبِرز اآلتيصفحتين  أووهي خالصة من صفحة  :النقاط البارزة - 2

تّم تقديمها سابقًا في إطار المنتدى عدد االستعراضات الوطنية الطوعية التي   •
 . السياسي الرفيع المستوى وأبرز التغييرات الطارئة منذ آخر استعراض

 . الوطنيالعناصر األساسية لعملية االستعراض على المستوى  •

وضعية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة استنادًا إلى بيانات إحصائية، من خالل  •
النجاح والفشل استخدام مؤشرات األهداف قدر اإل مكان واستعراض عوامل 

 . في تحقيق التقّدم المنشود

بجائحة    –إّنما غير المحصورة  –التحديات المستجدة والناشئة المتعلقة أيضًا   •
المشاكل   19-كوفيد المناخ، وسواها من  ر  والتمييز والالمساواة، وتأثيرات تغي�

 . ذات الصلة 

تكاملة وغير القابلة للتجزئة  طريقة تجاوب الحكومات مع طبيعة األهداف الم •
 . والمترابطة، ومدى إسهام هذا التجاوب في تسهيل المبادلة وتسريع التنفيذ

عدم   • مبدأ  مع  الحكومات  تجاوب  ضمنًا أحد  إهمالكيفية  يتعلق  ما  في   ،
 . بالمساواة بين الجنسين

َمَثلين أو ثالثة أمثلة عن الممارسات السليمة والدروس المستخلَصة التي قد   •
حول يصل األمثلة  تتمحور  أن  المستحسن  من  أخرى.  بلدان  في  تطبيقها  ح 

تحّوالتالتدابير   إحداث  على  بين القادرة  والتفاعل  الترابط  أوجه  إلى  نظرًا   ،
 . أهداف التنمية المستدامة

الممارسات السليمة والدروس المستخلََصة التي قد  َمَثلين أو ثالثة أمثلة عن   •
التركيز على التدابير ذات اإلمكانات التحويلية،  تصلح لبلدان أخرى، مع أفضلية  

نظرًا إلى الترابط والتآزر القائم بين أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك في  
  ا�طرٌ   التقرير  تخلّلت  أن  . يمكنوالتعافي منها  19-لجائحة كوفيد  التصديسياق  
 . في تلك األمثلة تتوّسع
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على   • يّطلع  أن  يهّمه  بلد  أّي  أمام  الماثلة  التحديات  عن  أمثلة  ثالثة  أو  َمَثلين 
، أكانت بلدانًا أو أصحاب مصلحة، بمن  امواجهتهتجارب األطراف األخرى في  
 . فيها منظومة األمم المتحدة

المالية، وبناء القدرات،    اإلدارةعلى ُصُعد    المبادرات الوطنية التي تتطلّب دعماً  •
في مجال السياسات، وجمع البيانات وتحليلها، والتكنولوجيا وعقد    والمشورة

أن   أمل  على  وسواها؛  تلك  تالشراكات،  من    المبادراتفضي  الدعم  حشد  إلى 
 أو أكثر. آخر التوأمة مع بلدٍ / خالل التعاون الدولي وتواصل التعاون

، مشّددًة  وأهدافه   م العا   ه سياق تتطّرق بإيجاز إلى نتائج االستعراض الرئيسية و :  المقدمة  - 3
ظروف البلد  أبرز ِسمات    اختصار وتتناول ب  على أهّم العناصر التي يخلُص إليها التقرير. 

، ودورة االستعراض الوطني، ومدى استخدام التقارير  2030في ما يتعلّق بخطة عام  
أيضًا  الوطنية المتداولة لآلليات اإلقليمية والدولية وكيفية استخدامها. تبّين المقدمة  

الوطنية وفي    2030مدى انعكاس خطة عام   في الخطط واالستراتيجيات اإلنمائية 
دعم تحقيق التنمية المستدامة    في هندسة السياسات    ونجاح أطر التمويل والموازنة،  

دًة السياسات واآلليات التي  محد�   ) االقتصادية واالجتماعية والبيئية ( بأبعادها الثالثة  
تشير المقّدمة إلى أوجه الترابط مع االتفاقات  قد   عن ذلك،  سمحت بهذا التكامل. فضًال 

تغي�  بشأن  باريس  واتفاق  أبابا  أديس  عمل  خطة  مثل  األخرى  وإطار  الدولية  المناخ  ر 
  سينداي للحّد من مخاطر الكوارث، ومسار ساموا، وبرنامَجْي عمل فيينا أو اسطنبول، 

بين تلك االتفاقات    التفاعل  كيف أّن . واصفةً غيرها و  واالتفاق العالمي من أجل الهجرة، 
قد تتوقف مقدمة  ضمن الخطط الوطنية يؤّدي إلى تحقيق عدة أهداف بشكل فّعال.  

االستعراضات الوطنية الطوعية الثانية والالحقة سريعًا عند العناصر التي تغّيرت منذ  
 االستعراض السابق، مشيرًة إلى القسم الذي يتعّمق في شرحها. 

يتناول هذا القسم منهجية العمل قد    :منهجية العمل وعملية التحضير لالستعراض - 4
دًا نطاقها وعمقها وقيودها، وكيفية االستفادة من دة إلنجاز االستعراض محد� المعتمَ 

.  74، بما في ذلك الفقرة  2030ّدة من خطة عام  مبادئ المتابعة واالستعراض المستمَ 
األعم عن  معلومات  أيضًا  مثالً  يتضّمن  مبّينًا  الوطني،  لالستعراض  التحضيرية  ال 

االستعراض،   كيفية هذا  في  الحكومية  والقطاعات  المستويات  مختلف  مساهمة 
انتهاج مقاربة حكومية شاملة للعمل في سائر القطاعات والمؤسسات    وكيفية  ومدى

 ، البرلمانية  المجالس ؛ وذاكرًا مدى مشاركة 25باتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
التقييم  مؤسسات  اإلنسان؛ / ومساهمة  بحقوق  المعنية  تلك  أو  الوطنية  اإلشراف 

عة إلشراك المجتمع المدني بشكل جدي وفّعال، ومدى إشراك ممثلين واآلليات المّتبَ 

 
، وعن 2030ذة من أجل تنفيذ خطة عام ّد البلدان أن تبلّغ عن الترتيبات الوطنية المتَخ هذا العنوان، قد تو تحت 25

نشئت بغرض تنسيق آليات التبليغ إلى األجهزة الدولية واإلقليمية األخرى.   حجم التعاون مع الهيئات الحكومية التي ا�
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واألعمال الشباب  وقطاَعْي  األكاديمية  واألوساط  الضعيفة  الفئات  وأصحاب   عن 
.  تواجدها طرية لألمم المتحدة في هذه العملية، عند  ق القُ رَ ، والفِ المصلحة اآلخرين 

المستويقد   على  دار  الذي  النقاش  مسار  أيضًا  القسم  هذا  ة  الوطني  اتيتناول 
السياسي،    ةوالمحلي  واإلقليمية المنتدى  في  عرضه  المقّرر  الوطني  التقرير  حول 

المستويات    ، واصفًا آلية الجمع بين التقارير الصادرة علىوالجهات التي شاركت فيه
قد ترتئي البلدان التطرق إلى    .2030  عام  عالمية بشأن خطةوال   ة واإلقليميةالوطني 

المدن،   اتخذتها  التي  اإلجراءات  أو  بها  قامت  طوعية  محلية  استعراضات  أّي 
واإلضاءة أيضًا على أّي منصات اجتماعية تّم استخدامها إلشراك أصحاب المصلحة.  

في الُنُهج المبتكرة األخرى المعتَمدة إلشراك أصحاب  كما قد ترغب في التوّسع هنا  
استعراضالمصلحة.   تقّدم  التي  البلدان  والالحقة أّما  الثانية  تفادي فبإمكانها    اتها 

التركيز بالدرجة األولى على كيفية   التقرير  التكرار غير المجدي، من خالل  استناد 
ا،  ةالسابق   االستعراضاتعلى   منهجية  بين  االختالف  الراهنة  وأوجه  الستعراض 

الوعي  زيادة  في  االستعراض  إسهام  وكيفية  أسبابها،  معللًة  السابقة  والمنهجيات 
 على المستوى الوطني، بين أبناء الشعب تحديدًا.  2030  عام حيال خطة

 الثانية  الطوعية  الوطنية   االستعراضات  إطار  في:  التمكينية  والبيئة  السياسات - 5
  منذ   المبذولة  الجهود  تواصلت  مدى  أيّ   إلى  أدناه  الواردة  العناصر  تبّين  قد  والالحقة،

  اإليفاء   تمّ   كيف  أو  إدخالها،  تمّ   التي  التغييرات  طبيعة  أو  السابقة،  االستعراضات
  التالية،   الفقرات  كافة  تناول  يمكن.  السابقة  االستعراضات  تضّمنتها  التي  بااللتزامات

 . المعلومات ازدواجية تفادي مع

التنمية    بملكية   الشعور   ضمان  ) أ (  واالستعراضات الوطنية المستدامة  أهداف 
الُس   . الطوعية  عن  االستعراض  بعض  بُ يتحّدث  إلشراك  اعُتِمدت  التي  أصحاب ل 
التشريعية؛  المصلحة  والهيئات  والمحلية؛  الوطنية  كالحكومات   وأجهزة، 

و / الرقابة  الوطنية  الوطنية التدقيق  و   المؤسسات  اإلنسان  بحقوق  الهيئات المعنية 
 باستمرار   الجمهور والمجتمع المدني والقطاع الخاص كما يشارك  ؛  األخرى ذات الصلة 

، بأهدافها ومقاصدها. ويتطرق االستعراض إلى  2030في تنفيذ واستعراض خطة عام  
األطفال  سيما النساء والشباب، فضالً عن   ُسُبل مشاركة ومساهمة مختلف الفئات، ال 

اإليدز والمسنين  / ذوي اإلعاقة والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية األشخاص  و 
الفئات  من  وسواها  والمهاجرين  داخليًا  والمشردين  والالجئين  األصليين  والسكان 

البلد   الضعيفة  الخطة   في  تنفيذ  مباشر.  ، في  بشكل  المواطنين  إشراك  تيسير   وإلى 
عراضاتها الوطنية الطوعية الثانية والالحقة أن تشرح بإمكان البلدان التي تقّدم است 

دًة الجهود المطلوبة  منذ االستعراض األول، محد� تطورت لديها ملكية األهداف  كيف  
عليه  تعميمه   ا للحفاظ  وأنا أو  أصحاب  ،  مشاركة  على  ذلك  تأثير  كيفية  تتحدث عن 

 حاب المصلحة. لإلضاءة على جهود أص   ضمن التقرير   المصلحة. يصلح استخدام األطر 
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يبّين االستعراض    .إدراج أهداف التنمية المستدامة ضمن األطر الوطنية ) ب(
ساهم األهداف  كيف  تلك  متزايد  إدراج  وسياساته    بشكل  البلد  تشريعات  ضمن 

وخططه وموازناته وبرامجه، بما فيها استراتيجية التنمية المستدامة، عند توافرها،  
. 26في تنفيذ األهداف والمقاصد بنجاح، متحققًا من مدى اتساق السياسات وترابطها 
تي  ولهذه الغاية، ُيطلَب من البلدان أن تحّدد بدقة التحديات والصعوبات الرئيسية ال

تواجهها عند تنفيذ تلك األهداف عمومًا، والُسُبل الكفيلة بالتغلّب عليها بحسب رأيها. 
ل التنسيق بين صّناع السياسات من خالل بُ طلب منها تحديدًا أن تكشف عن ُس قد يُ 

واإلجراءات المالية واالستثمارية، من  وضع الموازنات  اآلليات الوطنية للتخطيط و
و أعمق  بشكل  التصدي  أمام  أجل  الماثلة  للتحديات  مثالً  طموحًا  وأكثر  أسرع 

جري قدر اإلمكان  مدعّوة، حتى في ظّل البيانات الناقصة، أن تُ   إن البلداناقتصاداتها.  
للمضي   الممكنة  تلك األهداف والُسُبل  تنفيذ  الناشئة عن  التحديات  تحليالً ألسباب 

لفاعلة للمساعدة في سّد ، بما في ذلك كيفية إشراك مختلف الجهات ابتنفيذها قدماً 
والسلطات   المدن  بذلتها  التي  المساعي  تستعرض  أن  البلدان  بإمكان  الفجوة.  هذه 

تنفيذًا لخطة  المحلية  والمجتمعات  تلك   2030  عام  المحلية  بدورها  وكيف دعمت 
أبرز الجهود التي قامت بها بعض السلطات المحلية  المساعي، وأن تشير أيضًا إلى  

التاب غير  العلمية والجهات  األوساط  دور  إلى  باإلضافة  األهداف،  لتنفيذ  للدولة    عة 
المتوخاة والفوائد  للحكومات  المشورة  تقديم  في  الشراكات   واألكاديمية  من 

أصحاب   بين  المنظور دينالمتعدّ   مصلحةالالمعقودة  تراعي  أن  أيضًا  بها  جديٌر   .
 الجنساني في كّل مفاصل التقرير.

قد يشرح    .عاد االقتصادية واالجتماعية والبيئيةتحقيق التكامل بين األب ) ج(
المستدامة   للتنمية  الثالثة  األبعاد  بين  التكامل  تحقيق  كيفية  االستعراض 

والبيئية( واالجتماعية  التنمية  )االقتصادية  سياسات  تصميم  آلية  عن  فضالً   ،
بط المستدامة وتطبيقها على نحٍو يعكس هذا التكامل، بما في ذلك تحليل أوجه الترا

. قد يتضّمن والدروس المستخلََصة بهذا الشأن  القائمة فعليًا بين األهداف والمقاصد
يناقشه   أن  المقرر  بالموضوع  المتعلقة  والمبادرات  الحاصل  للتقّدم  تحليالً  أيضًا 

 . المنتدى السياسي الرفيع المستوى في تلك السنة

م االستعراض أيضًا مدى النجاح في تعميم هذا المبدأ  يقي�   .أحد إهمال  عدم   ) د(
أفعال ملموسة   إلى  المستدامة، وكيفية ترجمته  التنمية  تنفيذ أهداف  ضمن سياق 

وإلى جهوٍد فعلية تضمن المشاركة الشاملة    ،المساواة والتمييز  عدملمعالجة مشكلة  
بالتفصيل آلية  . وفي هذا الصدد، قد يشرح االستعراض  هاوالفعلية في مسيرة تنفيذ

الفئات األشد ضعفًا بما في ذلك من خالل تحسين  األكثر عرضة لإلهمال و  تحديد 
 

والتوصيات التي أفضت إليها اآلليات  في هذا السياق، قد يشرح االستعراض كيفية إدراج التحاليل والتوجيهات   26
 اإلقليمية والدولية ضمن األطر والسياسات الوطنية، دعمًا لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. 
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وكذلك  وُسُبل إشراك تلك الفئات في إيجاد الحلول،  مستوى جمع البيانات وتصنيفها،  
وُ  التي  والبرامج  احتياجاتعَ ِض السياسات  لتلبية  التطبيق  قيد  المساعي   هات  ودعم 

، ُيطلب من البلدان أالّ تحّد نفسها بالسياسات االجتماعية بل أن اآليلة لتمكينها. لذلك 
التي تؤّثر على أوضاعوتت الكلي والتكنولوجيا    الفئات   ّجه نحو سياسات االقتصاد 

، موّفرًة الدعم الالزم إلدماج الجميع اجتماعيًا واقتصاديًا بغض المهَملة بشكل أكبر
نتماء العرقي أو اإلثني أو األصل أو الدين  النظر عن العمر أو الجنس أو اإلعاقة أو اال

سواه  أو  االقتصادي  الوضع  معأو  النساء   بشكلاالهتمام    ،  تمكين  بُسُبل  خاص 
 . والمساعدة في إحقاق حقوق اإلنسان والفتيات في إطار الجهود المحلية

المؤسسية  ) ه (  المؤسسي  اإل   تطّور يقّدم االستعراض معلومات عن    . اآلليات  طار 
البلد   عام  في  خطة  ضوء  إلى  2030على  ُيصار  كيف  مبّينًا  اهتمام ،  مختلف   حشد 

الحكومية،  غير  المعنية  والجهات  الحكومية  والمستويات  والوكاالت  الوزارات 
 ، ومراعاة آراء تلك األطراف بشأنها.2030  عام  فيهم ممثلو الفئات الضعيفة، بخطة  بمن 
  شكل التقّدم الذي تحرزه   تضمين االستعراض معلومات عن   تلجأ البلدان أيضًا إلى  قد 

، 2030  عام  التنسيق والدمج الالزمين لتنفيذ خطة   واآلليات على صعيد   المؤسسات 
مع األجهزة الوطنية المعنية  وتعاونها، بما في ذلك خططها المشتركة،  تفاعلهاتحليل  و 

الو  اآلليات  أو  الرقابة  أجهزة  أو  الوطنية  التخطيط  لإل كهيئات  المّتبعة   بالغ طنية 
فعالية   يمكن والمتابعة.   البلدان  تضمن  كيف  القسم  هذا  يشرح  اآلليات    وشمولية   أن 

المستدامة  التنمية  أهداف  تنفيذ  تدعم  التي   للمساءلة   إخضاعها   وكيفية   المؤسسية 
عن  يتحدث  وأن  لها،  الالزم  التمويل  تلك بُ ُس   وتوفير  حول  المؤسسات  استنهاض  ل 

بنجاح  المنهجي وت   األهداف  التعاون  أكثر   طريقة وتحسين    عزيز  يجعلها  بما  عملها 
وشفافية    استجابة  و وشمولية  للمساءلة،  توثيق بُ ُس   عن كذلك  يتحدث  وعرضة  ل 

التغيير   وإحداث  في    لضمان التعاون  وتكاملها  السياسات   القطاعات  سائرترابط 
توزيع  الحكومية  كيفية  عن  معلومات  االستعراض  يتضّمن  قد  بين .  المسؤوليات 

توخيًا الّتساق تنفيذ   )الوطنية ودون الوطنية والمحلية ( مختلف المستويات الحكومية  
ذة لضمان جمع يتحّدث هذا القسم عن الخطوات المتَخ ف ومراجعتها.    2030  عام  خطة 

وتبادل وتحليل واستخدام البيانات والمعلومات والتحاليل ذات الصلة بشكل منهجي 
  ، وعن إسهام تلك الخطوات في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات 

. من المفيد أن يتطّرق االستعراض إلى اآلليات التي تسمح وضمان عدم إهمال أحد 
آليات رصد السياسات   الُمحَرز نحو تنفيذ األهداف، بما فيها  التقّدم  للبلدان بمراجعة 

بجهود التحضير   العملية الجاريةإحاطة    ل وُسبُ ، وأن ُيبّين أيضًا مدى  وتقييمها   والتدابير 
الوطنية  والمتابعة  التقارير  الفريق    حول ، كأن يتحدث عن إعداد  األهداف بدعٍم من 

 ، فضالً عن إعداد تقارير الدول اإلقليمية أو الدولية. طري لألمم المتحدة، عند تواجده القُ 



61 

التحّوليةالمسائل   ) و( واإلجراءات  تقريره    .البنيوية  يرفع  ألن  مدعو�  بلد  كّل 
ذات الصلة أو العوائق التي يصطدم بها عند تنفيذ خطة عام   الهيكليةبشأن المشاكل  

، بما في ذلك العواقب الخارجية التي قد تترّتب على اقتصاده ومجتمعه جّراء 2030
  السياسات المحلية التي تنتهجها بلدان أخرى وتأثير سياساته الخاصة على البلدان 
األخرى. يمكن أن يسلّط الضوء على السياسات التحّولية أو األدوات أو التغييرات  

  المفاضلة لّح بها من أجل مواجهة تلك المشاكل أو العوائق وتجّنب  َس المؤسسية التي تَ 
األهداف. لعام    بين  العالمي  المستدامة  التنمية  تقرير  اعتبار  كمصدر   2019يمكن 

المنا تحديد  كيفية  يشرح  إلى  إلهام  تقود  التي  التحّولية  لإلجراءات  والرافعات  فذ 
 . 2030تحقيق خطة عام 

والمقاصد  -6 األهداف  باتجاه  الُمحَرز  المتخَ   التقّدم  والتدابير  السياسات  ذة وتقييم 
تقديم معلومات موجزة عن التقّدم المحرز باتجاه على  البلدان  ع  شج� تُ   : لغاية يومنا هذا 

 تحلّل أن  من األفضل  تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة ووضعها الراهن. لذلك،  
وُسُبل   األهداف  تلك  تحقيق  عند  واجهتها  التي  األساسية  عليها الصعوبات  ، التغلب 

ل تعزيز المشاركة ، فضالً عن ُسبُ باالستناد إلى البيانات الواردة في ملحق اإلحصاءات 
  منطلقات تحديد    إذا كان قد تمّ   ما   االستعراض   بّين ي ف   الشاملة لمواجهة تلك التحديات. 

ذة  ويقّيم الفجوات األساسية المرصودة، ويعاين السياسات والتدابير المتَخ األهداف،  
محد�  تاريخه،  المتبقية لغاية  العوائق  كذلك  دًا  األهداف  على  البلدان  ع  ُتشج� .  مراجعة 

كلها، مع إمكانية التوّسع في البعض منها بهدف إبراز السياسات المبتكرة الرامية    17 الـ 
بعض   عرض أو  أو الوصول إلى األشخاص األكثر عرضًة لإلهمال،  ،  ها مثًال إلى تحقيق 

عند   األمثلة التي قد تكون مفيدًة تحديدًا لتعليم األقران في سياق دولي أو إقليمي. 
في  على األهداف   البحث  االستعراض  يركّز  قد  والنجاحات   ،  السائدة  االتجاهات 

المستخَلصة،   والدروس  الناشئة  والمشاكل  المتَخ   ماً مقي� والتحديات  لسّد  التدابير  ذة 
. وقد يساعد في تحديد الثغرات، والحلول، والممارسات  ومواجهة التحديات   الفجوات 

السليمة، وأوجه التفاعل والمبادلة، واآلثار الجانبية، والمجاالت التي تتطلّب المشورة 
أن يتوقف االستعراض عند المؤشرات    يمكن والدعم من البلدان أو المؤسسات األخرى.  

المستدا  التنمية  أهداف  بخصوص  عليها  المتفق  بها، العالمية  المرتبطة  والمقاصد  مة 
من   علماً  وإقليمية.  وطنية  بمؤشرات  استكمالها  أيضًا  ترتئي  قد  البلدان  بعض  أّن 

التجريبية  األدلة  على  القسم  هذا  بها  يخرج  التي  االستنتاجات  ترتكز  أن  الضروري 
تقّدم    ُيقاس   كي المذكورة،   التي  البلدان  أّما  ملموسة.  بمعطيات  المحرز  التقّدم 

  التقّدم المحرز   سلّط الضوء على فقد ت   الثانية والالحقة   الوطنية الطوعية  هات ا استعراض 
السابق،  العرض  بها الحتواء نتائج   الخاصة  الجهود مبّينًة    منذ  ه وتحديد  التي قامت 

. بإمكان الخطوات التالية والتغلّب على الصعوبات المرصودة في االستعراض السابق 
التي تعتزم اتخاذها في القريب العاجل وعلى   لمناسبة اإلجراءات ا   أيضاً   أن تذكر   البلدان 

انطالقًا من نتائج ،  2030  عام   مدى السنوات المقبلة للتقّدم بسرعة نحو تنفيذ خطة
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عقد العمل واإلنجاز    استعراضها الوطني الطوعي والتحديات التي رصدها، وبنتيجة 
 .2019سبتمبر  / أيلول   هداف التنمية المستدامة في أل الذي تّم إطالقه في مؤتمر القمة  

قد يتناول هذا القسم كيفية تعافي البلد من جائحة   :التحديات المستجدة والناشئة - 7
المتخَ 19-كوفيد الملموسة  والتدابير  الخطط  ذلك  بما في  البناء بشكل  ،  ذة إلعادة 

أفضل، مع ضمان أن تعّزز إجراءات التعافي التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة  
وأن تطال الفئات األكثر عرضًة لخطر التهميش المتزايد، وتقوي القدرة على الصمود  
التحديات   أيضًا  يتناول  أن  يمكن  والبيئية.  واالقتصادية  االجتماعية  بأبعادها 

وال وعدم  المستجدة  العنيفة،  والصراعات  والهجرة،  الغذائي،  األمن  كانعدام  ناشئة، 
التنوع   وفقدان  المناخ،  ر  تغي� وتأثيرات  البيئي،  والتدهور  الجنسين،  بين  المساواة 
البيولوجي. باإلضافة إلى تقييم اآلثار السلبية، ينبغي أن يتضّمن القسم ُبعدًا تحليليًا  

ال مناقشة  لناحية  استشرافية  ُسُبل ونظرة  بتحسين  المتعلقة  والتدابير  سياسات 
المطلوب   اإلجراءات  وتحديد  أساسية،  هيكلية  ممانعة  ألّي  والتصدي  التعافي، 
اتخاذها مستقبالً عند مواجهة جائحة أخرى أو كارثة مماثلة، مع التركيز على عدم  
إهمال أحد. قد يكون للتحديات المستجدة والناشئة انعكاسات على جميع أهداف 

نمية المستدامة أو بعضها، وتؤدي إلى بروز فئات ضعيفة جديدة أو تعّزز تهميش الت
تلك   القسم  هذا  يحلّل  أن  يمكن  اإلهمال.  لخطر  أصالً  المعرضة  الفئات  بعض 

 . أصحاب المصلحةاالنعكاسات ومكامن الضعف، بمشاركة شاملة وبّناءة من 

ال  :التنفيذ  آليات - 8 واالتجاهات  التحديات  من  يناقش  انطالقًا  قد  أعاله،  مبّينة 
، ) غيرهاالتمويل، التكنولوجيا، بناء القدرات، و(االستعراض ُسُبل تعزيز آليات التنفيذ  

،  2030والصعوبات التي تواجهها هذه العملية، والموارد المطلوبة لتنفيذ خطة عام  
النظر   خالل  التمويل    إلىمن  مصادر  من  كاملة  الخاص، / العام(مجموعة 

وآليات التنفيذ التي ال طابَع تمويليًا لها، كتطوير القدرات والحاجة    )الدولي / المحلي 
قد يتضّمن االستعراض أفكارًا وتجارَب تشرح والشراكات.    والتكنولوجياإلى البيانات  

خطط  (مية المستدامة  كيفية مواءمة خطط التعافي وبرامج تمويله مع أهداف التن
إعادة  تحليل  إلى  باإلضافة  الدعم،  أشكال  هيكلة  وإعادة  االستثمار  الدعم وخطط 
الخبرات   وتبادل  الضعف  مكامن  معالجة  بغية ضمان  الموازنة  اعتمادات  تخصيص 

المجال  هذا  في  تطبيقه  يصلح  ما  استراتيجي.  )حول  في  البلدان  تتوّسع  تها اقد 
لوطني المتكامل عند االقتضاء، والسياسات واإلصالحات إطار التمويل اأو    التمويلية

مواءمة   ُسُبلتها. فتشير استعراضاتها إلى  االمناسبة التي تعتمدها لتمويل استراتيجي
اإلحصائية   والبيانات  المالية  لتحقيق    الموّزعة  المواردوالُنُظم  الداعمة  الجهود  مع 

اهمة القطاع الخاص عند  أحد. فتتناول مس  إهمالوتعّهدها بعدم    2030  عام  خطة
للنوع   المراعية  الموازنات  البلدان مع  المحلية، وتجارب  الموارد  الحديث عن حشد 
االجتماعي، عند تطبيقها. ُيطلب من البلدان أيضًا أن تتطّرق إلى موضوع التكنولوجيا 
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وتطلب    د احتياجاتها الفعلية على صعيد التكنولوجيا وبناء القدرات والبيانات،وتحدّ 
فضالً عن مساهمة الشراكات المعقودة مع    عم الخارجي لتحسينها عند االقتضاء، الد

والتنسيق    ةعدة جهات معنية. كذلك يمكنها أن تعطي فكرة عامة عن آليات الهيكل
التي تساعد في تنفيذ    )داخل الحكومة ومع سواها من أصحاب المصلحة(المؤسسية  

ورها أن تشرح كيف راجعت توجيهاتها  استراتيجية التمويل. ُيتاح للدول المانحة بد
كما ُيتاح للبلدان أن تفكّر في  .  2030للتعاون اإلنمائي بهدف مواءمتها مع خطة عام  

ربط استعراضاتها الوطنية الطوعية بمشاركة البلد في منتدى تمويل التنمية الذي  
ُسُبل   حول  الوطنية  التجارب  وتبادل  واالجتماعي،  االقتصادي  المجلس  ينّظمه 

والالحقة  ال الثانية  استعراضاتها  تقّدم  التي  البلدان  أّما  المنتدى.  معرض  في  تنفيذ 
االستعراض   بين  ما  طرأت  التي  التغييرات  على  التركيز    ) االستعراضات(فيمكنها 

 الراهن والسابق في المجاالت المذكورة أعاله. 

المقبلة - 9 نتائج االستعراض،    :الخاتمة والخطوات  أن يوجز  يمكن  انطالقًا من  للبلد 
، خاصًة في إطار عقد  2030تنفيذ خطة عام  تعزيز  الخطوات التي يعتزم اتخاذها ل

، وضمن الجهود المبذولة من الرامي إلى تحقيق التنمية المستدامة   واإلنجاز  العمل
كوفيد جائحة  من  والمِرن  الشامل  التعافي  بما  19-أجل  محدد. يتطلبه  ،  دعم    من 

على المستويين   الحفاظ على زخم التنفيذ  يعتزمأن يشرح كيف    أيضاً يمكن للبلد   كما
نشر االستعراضات الوطنية الطوعية   من خالل  الوطني ودون الوطني، بما في ذلك

الوطنية   االستعراضات  من  وااللتزام  وسواها  جديدة  شراكات  وإقامة  ونتائجها، 
البلد عن الدروس    أخيرًا، قد يكشف  بتسريع العمل وتنفيذ سياسات أو برامج واقعية.

الجهود   إطار  في  منها  االستفادة  وكيفية  االستعراض  عملية  من  استخلصها  التي 
بّد من أن   ال المتواصلة لتنفيذ الخطة، وعن الدعم الذي يلَزمه مستقبالً للتحضير لها.

تكون الخطوات التالية واقعية قدر اإلمكان للسماح بمتابعة هادفة في االستعراضات 
 عية الالحقة أو الوثائق المرتبطة بها. الوطنية الطو

البيانات، مستخدمًة إن    :المالحق - 10 بعض  يحتوي  ملحقًا  البلدان مدعوة ألن تضيف 
المؤشرات ذات األولوية   المستدامة، فضالً عن  التنمية  العالمية ألهداف  المؤشرات 

دة على الصعيدين اإلقليمي والوطني، عند االقتضاء. يمكنها أن تحّدد إذا كانت المحدّ 
فيها   بما  الجنسإحصاءاتها،  حسب  المفصلّة  وبياناتها  من إحصاءاتها  مستمّدة   ،

في   الملحوظة  الرئيسية  الثغرات  عن  كاشفًة  الوطنية،  اإلحصاءات  منظومة 
تر قد  المؤشرات.  حول  المتداولة  الرسمية  إدراج اإلحصاءات  أيضًا  البلدان  تئي 

أو السياسات واالستراتيجيات / ملحقات إضافية تستعرض فيها أفضل الممارسات و 
، وملحقًا تتناول فيه تحديدًا 2030  عام  التي حققت تقّدمًا على صعيد تنفيذ خطة 

أوجه الترابط القائمة بين األهداف والمقاصد فضالً عن تأثيرات اإلجراءات الوطنية  
غير( العالمي.    )المباشرة  اآلثار  المشهد  تُ   ويمكنعلى  الجهات أن  بسائر  قائمة  درج 
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الفاعلة التي ساهمت في إعداد التقرير وأن ُتفِرد ملحقًا للتعليقات الواردة بشأنه من  
، تقارير أخرى إلى إدارة  إن شاءت ل البلدان،  أصحاب المصلحة. ال مانع من أن ترِس 

تن الوطنية ضمن قاعدة  الشؤون االقتصادية واالجتماعية كي  شرها على صفحتها 
البيانات المخصصة لالستعراضات الوطنية الطوعية، بما فيها التقارير التي يقّدمها 

 لالستعراض. أصحاب المصلحة استكماالً  

 تقديم العروض في المنتدى السياسي الرفيع المستوى   -رابعاً 

ونظرًا لضيق الوقت المتاح   ،ةمختلط أكانت افتراضيًة أم    تبعًا لمنهجيات العمل الراهنة،
البلدان   توّد  قد  المستوى،  الرفيع  السياسي  المنتدى  إطار  في  العروض  تقديم  أجل  من 

 بالتالي أن تدرس جملة خيارات عند تقديم عروضها في المنتدى: 

نقاش   إلجراءتسليم تقريرها الخطي قبل انعقاد المنتدى بفترة طويلة تمهيدًا   •
 .تفاعلي موضوعي بشأنه

الوطني   • االستعراض  من  المختارة  الرئيسية  والدروس  الرسائل  على  التركيز 
 . األقران خالل المنتدى السياسي الرفيع المستوى من متعل� الالطوعي، من أجل 

المعلوماتية   • الرسوم  الهادفة   "اإلنفوغرافيك"استخدام  الفيديو  ومقاطع 
بم البيانات  وعرض  المتعلقة  والمركّزة  المعقدة  الرسائل  إليصال  بصرية  واد 

المستدامة   التنمية  أهداف  الوطني  (بتنفيذ  لالستعراض  التحضير  كعملية 
والتحديات  والتقّدم،  والمستجدات،  واألولويات،  الترابط،  وأوجه    ) الطوعي، 

 عام   تنفيذ خطة  من المهم أن تركز تلك األدوات على  ضمن وقت قصير للغاية؛
 . ل أحدوعدم إهما 2030

  مؤسسات التوفير مساحة للجهات المعنية، كهيئات المجتمع المدني والشباب و •
اإلنسان بحقوق  المعنية  في و  الوطنية  مساهمتها  لِتبيان  الخاص،    القطاع 

بشأن  وآرائها  الطوعي  الوطني  أهداف    االستعراض  تنفيذ  نحو  الُمحرز  التقّدم 
 . التنمية المستدامة في البلد

 . الجنسين عند وجود فريق من المتحدثينضمان التوازن بين  •

العمل مسبقًا وبشكل غير رسمي مع بلدان أخرى قّدمت عروضًا لمقارنة آليات  •
 . م من األقراناالستعراض ونتائجه، كاللجوء مثالً إلى التوأمة الطوعية للتعل� 

االستفادة على أفضل وجه من الوقت المخصص للبلد خالل المنتدى إلفساح  •
يعّزز   تفاعلي وتبادل األسئلة واألجوبة، بما فيها تلك الخطية، بما  نقاشلالمجال  

التعل�  الممارسات.  القدرة على  أفضل  وتبادل  األقران  العروض  م من  في سياق 
 . العرض بّد من الحفاظ على إمكانية الحوار بعد ، الالمختلطة االفتراضية أو 
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تُ  • التي  اإلقليمية  المنتديات  استغالل  في  فعليًا  التنمية  التفكير  بشأن  عَقد 
المستدامة في المناطق الخمس، كخطوة تمهيدية لتبادل المعلومات عن أشكال  
التقّدم والتحديات وأفضل الممارسات المرتبطة بإعداد االستعراضات الوطنية  

 ل متابعتها.بُ الطوعية والتأّمل في ُس 

 عتبارات الهامة األخرى: اال

الصديقة  "إّن   البلدان  الطوعيةمجموعة  الوطنية  بمتابعة    لالستعراضات  والمعنية 
  ستقوم رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي  التي أنشأها "2030 عام ومراجعة خطة

الرفيع  ب السياسي  المنتدى  في  معّينة  استعراضات  تدور حول  التي  للنقاشات  التحضير 
 . المستوى 

المنتدى  انعقاد منعلى األقل  تشجيع البلدان على تقديم تقاريرها المكتوبة قبل شهر  يتمّ 
وال السياسي   المستوى،  متاحةرفيع  بيانات  في  للجميع    تكون   االستعراضات قاعدة 

 . ةالوطنية الطوعي

 االستعراضات تقارير    فيالرسمية لألمم المتحدة    التسميات/ الدولأسماء  استخدام  يتعّين  
 . اإلنترنت عبرمن أجل نشرها على موقع األمم المتحدة 

التوازن بين الجنسين ضمن فريق    مراعاةل مدعوٌة  البلدان المشاِركة في تقديم العروض  
 العرض. 

أيضًا   البلدان  توّد  االجتماعات   دراسةقد  بين  لها  المتاح  الوقت  الُسُبل الستغالل  أفضل 
ل مواصلة الحديث عن الدروس المستمّدة من  الرسمية المعقودة في إطار المنتدى، من أج 

واستطالع المالحظات الواردة حول استعراضاتها، من خالل المشاركة   عملية االستعراض
مختبرات االستعراضات الوطنية الطوعية، وتنظيم أنشطة  في  الفعلية في أنشطة معّينة و 

 على هامش المنتدى بالتشارك مع بلدان أخرى. 

https://hlpf.un.org/vnrs
https://hlpf.un.org/vnrs
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