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  البيانات الوصفية لمؤشر أهداف التنمية المستدامة
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 معلومات المؤشر .0
0  .aالهدف . 

 التنمية المستدامةتعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية وتنشيطها من أجل  :١٧الهدف 

0.bالغاية . 

 تعزيز اتساق السياسات ألغراض التنمية المستدامة :١٤-١٧ الغاية

0.cر. المؤش 

 عدد البلدان التي لديها آليات لتعزيز اتساق سياسات التنمية المستدامة :١-١٤-١٧المؤشر 

0.d. السلسلة 
   

0.eالبيانات الوصفية  ث. تحدي 

 2021أذار/مارس 

0.f  .المؤشرات ذات الصلة 

 غير متوفر

0. g. المنظمات الدولية المسؤولة عن الرصد العالمي 

 (UNEP) برنامج األمم المتحدة للبيئة

 

 البياناتاإلبالغ عن   .1

1.A  .المنظمة 

 (UNEP) برنامج األمم المتحدة للبيئة 

 

 . التعريف والمفاهيم والتصنيفات2

2.A  .التعريف والمفاهيم 
 التعريف:

ف مصطلح "اتساق سياسات التنمية المستدامة" بأنه االتساق بين السياسات العامة المعنية بمختلف أبعاد التن مية ألغراض هذه المنهجية، عُر ِّ

  :هو مؤشر مرك ب يغطي اآلليات المتعلقة باألبعاد التالية ١-١٤-١٧المستدامة. والمؤشر

  إضفاء الطابع المؤسسي على االلتزام السياسي  .1

 االعتبارات الطويلة األجل في صنع القرار .2

  التنسيق بين الوزارات والقطاعات .3

 العمليات القائمة على المشاركة .4

 الروابط القائمة بين السياسات العامة .5

 أوجه المواءمة بين المستويات الحكومية المختلفة .6

 بالغ عنهرصد االتساق بين السياسات واإل .7

 التمويل المخصص التساق السياسات .8
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 المفاهيم:

مة، تفادياً ألغراض هذه المنهجية، ُفسِّ ر نطاق "التنمية المستدامة" على أنه االتساق بين مختلف السياسات العامة المعنية بأبعاد التنمية المستدا

سياسات وأهداف التنمية المستدامة، وهو ما يتيح تعزيز ال 2030العتماد تعريف أضيق لآلليات المت بعة في دعم التنفيذ المت سق لخطة عام 

هجية قد المت سقة للتنمية المستدامة بما يتجاوز اإلطار الزمني للخطة الحالية. ولذلك، فإن آليات تحقيق اتساق السياسات المحد دة في هذه المن

لعقد القادم . وينبغي ضمان استمرار أي  من اآلليات المُزمع وضعها خالل ا2015في عام  2030تشمل آليات قائمة بالفعل قبل اعتماد خطة عام 

واألهداف الخاصة بكل بلد في تحديد معايير محد دة  2030إلى ما بعد ذلك اإلطار الزمني. ولكن، بالنظر إلى دور خطة عام  2030حتى عام 

ح أن ترك ز الحكومات، لتنفيذ هذه المنهجية، على تحقيق االتساق في النُهُج السياساتية الرامية إ لى تنفيذ هذه للتنمية المستدامة، فمن المرج 

 األهداف. 

 

: إن الصياغة النصية للمؤشر تشمل مفهوم "اتساق السياسات". ولضمان إمكانية تطبيق المؤشر على المستوى العالمي مفهوم اتساق السياسات

رغم وتكييفه مع مختلف السياقات الوطنية، تغطي اآلليات المدروسة في هذه المنهجية طائفة واسعة من اآلليات المُصاغة بلغة مختلفة قليالً، 

فسه. ولتقييم هذا المؤشر واإلبالغ عنه بصورة مالئمة، تُفسَّر المفاهيم المشابهة، مثل "نهج الحكومة ككل" أو "النهج سعيها إلى تحقيق الهدف ن

المختلفة  المتكامل"، بنفس المنظور المعتمد لمفهوم "اتساق السياسات"، مع التأك د من أن المفهوم المُستخدم ينظر في السياسات المعنية باألبعاد

ستدامة. لكن، لن تستعرض هذه المنهجية أي من اآلليات التي ترك ز حصرا ًعلى مفهوم اتساق السياسات من أجل التنمية، الذي يقتصر للتنمية الم

 عادةً على تحقيق االتساق بين سياسات المساعدة اإلنمائية الرسمية والسياسات األخرى، من منظور األهداف اإلنمائية لأللفية.  

 

2.B. وحدة القياس 

 سبة مئويةن

 عدد

 

2.C. التصنيفات 

 

 نوع مصدر البيانات وطريقة جمع البيانات.  3

3.A. مصادر البيانات 
 البيانات المقد مة من الحكومات الوطنية، بما في ذلك الكيانات المسؤولة عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

3.B. طريقة جمع البيانات 

 )تسجيل ذاتي من جانب الحكومات وفقاً للجدول أعاله(.تُجمع البيانات بواسطة مسح حكومي 

 

3.Cالجدول الزمني لجمع البيانات . 

 ، ثم كل سنتين.2021من المتوقع أن تتم أول عملية لجمع البيانات في أوائل عام 

 

3.Dالزمني لنشر البيانات  ل. الجدو 

 ،2021دورة اإلبالغ األولى: عام 

 ثم كل سنتين.

3.E  .  للبيانات  المزودة الجهات 

 تضطلع كل من البلدان المعنية بتقديم البيانات المطلوبة.
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3.F. الجهات المج معة للبيانات 

 (UNEP) برنامج األمم المتحدة للبيئة

 

3.G. التفويض المؤسسي 

 

 اعتبارات منهجية أخرى.  4

4.A. األساس المنطقي 

لتنمية إن تعزيز االتساق سياسات ألغراض التنمية المستدامة بأبعادها الثالثة، االقتصادي واالجتماعي والبيئي، يكتسب أهمية كبيرة في تحقيق ا

ي المستدامة على نحو متوازن ومتكامل، ولضمان الترابط بين السياسات على مستويات حكومية عديدة، وكفالة الدعم المتبادل بين السياسات ف 

 لي. قطاعات مختلفة، والحؤول دون تعارضها. كما تت ضح أهمية اتساق السياسات في معالجة التأثير المحتمل للسياسة الداخلية على الصعيد الدو

 

ى مستوى ويهدف هذا االتساق، كحدٍ أدنى، إلى استجالء أوجه التوازن بين السياسات والتخفيف من التأثيرات السلبية المحتملة في ما بينها. وعل

أكثر طموحاً، ينبغي أن يهدف اتساق سياسات أيضاً إلى توطيد التآزر، وصياغة سياسات يعزز بعضها بعضاً، وضمان إمكانية تنفيذ السياسات 

 القائمة واستدامتها ألنها تعب ر عن وجهات نظر الجهات المعنية.

 

4.B. التعليقات والقيود 

يم العديد من اآلليات المعتمدة على الصعيد الوطني والتي أثبتت جدواها في تعزيز اتساق السياسات لقياس هذا المؤشر، يمكن االستفادة من تقي

ألغراض التنمية المستدامة. وتهدف هذه المنهجية إلى توفير أساس تستند إليه البلدان للدخول في مناقشات حول معنى اتساق السياسات على 

يمكن االستفادة من هذه المناقشات، وما قد تخلُص إليه من االستراتيجيات الرامية إلى تحسين الصعيد الوطني وكيفية العمل على تحسينه. و

 اتساق السياسات، في إجراء االستعراضات الوطنية الطوعية أو وضع االستراتيجيات اإلنمائية أو الخطط الوطنية، وبالتالي، االسترشاد بها

من خالل تحسين اتساق السياسات. وينبغي النظر إلى هذه الوثيقة  2030ن على تنفيذ خطة عام لتوجيه الجهود المبذولة نحو تعزيز قدرة البلدا

ت، بوصفها وثيقة حي ة تخضع إلى تحديث دوري وفقاً للخبرات القطرية المكتسبة في وضع آليات اتساق السياسات وتقييمها. وبتبادل هذه الخبرا

يمكن لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، بوصفه الوكالة الراعية، أن يعمل مع الشركاء على  مع ما يصاحبها من تحديات ودروس مستفادة وحلول،

جال مواصلة تحسين هذه المنهجية ونشرها، ليس كأداة لإلبالغ الفع ال فحسب، بل أيضاً لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق االتساق في م

 السياسات.  

 

4.C. طريقة االحتساب 
استناداً إلى البحوث األولية التي أجريت حول األعمال، والدراسات، والجهات  ١-١٤-١٧ألمم المتحدة للبيئة إطاراً مرك باً للمؤشر وضع برنامج ا

ل كل من هذه المجاالت على مقياس من  8الشريكة، والمؤشرات القائمة المعنية بقضايا مماثلة. ويشمل هذا المؤشر   10إلى  0مجاالت. يُسجَّ

نقطة لكل بلد. ويوصى بأن تدعو الحكومات إلى عقد اجتماع مع مجموعة من الجهات  80تحتسب النسبة المئوية للنقاط من مجموع نقاط، ثم 

"منهجية  المعنية حول التسجيل الذاتي للنقاط. في هذا الصدد، يمكن استخدام الجدول أدناه للتسجيل، وترد التفاصيل الكاملة في الوثيقة المعنونة

 من أهداف اإلنمائية المستدامة: اآلليات القائمة لتعزيز اتساق السياسات ألغراض التنمية المستدامة". ١-١٤-١٧المؤشر

  

 التسجيل النقاط  المجال  الموضوع

إضفاء الطابع  -1

المؤسسي على 

 االلتزام السياسي

  5 االلتزام السياسي المعتمد على أعلى المستويات

  :نقاط بحدٍّّ أقصى( 5إضافية )نقطة لكل من هذه االلتزامات، والتزامات محدّدة 

 وضع جداول زمنية لتحقيق أهداف اتساق السياسات؛ •

 ميزانية مخصصة؛ •

 أدوار ومسؤوليات محدّدة؛ •

 آلية لإلبالغ المنتظم؛ •

  مراعاة واضحة لاللتزامات الدولية؛ •

 التزام آخر ذي صلة على الصعيد الوطني. •

5  

اعتبارات طويلة  -2

 األجل 

  5 األهداف الطويلة األجل الحالية المدرجة في االستراتيجيات الوطنية والتي تتجاوز الدورة االنتخابية 

  5  :نقاط بحدٍّّ أقصى( 5التزامات محددة إضافية )نقطة لكل من هذه االلتزامات، و
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  • مفوض أو مجلس أو أمين مظالم لألجيال المقبلة؛

  آليات أخرى للتمحيص أو اإلشراف على اآلثار المحتملة في المستقبل؛• 

  • آليات للتقييم المنتظم للسياسات؛

  و • آليات تقييم األثر؛

 •آليات أخرى ذات صلة على الصعيد الوطني.

التنسيق بين  -3

 الوزارات والقطاعات
 

  5  آلية وطنية للتنسيق المنتظم

  :)يُعتمد التسجيل التالي(عناصر إضافية 

 • والية اتخاذ القرارات المتعلقة بأوجه التوازن )نقطتان(؛

 • هيئة تنسيق تجتمع بدعوة من هيئة حكومية مركزية )نقطة واحدة(

 • التنسيق على الصعيدين السياسي والفني )نقطة واحدة(

 • والية مواءمة السياسات الداخلية والخارجية )نقطة(

5  

العمليات  -4

القائمة على 

 المشاركة

يجري التشاور مع الجهات المعنية في المراحل األولى من وضع القوانين والسياسات والخطط وما 

 إلى ذلك.

5  

  :عناصر إضافية )يُعتمد التسجيل التالي(

 • تجري المشاورات بطريقة شاملة في مختلف مراحل دورة السياسات )نقطة واحدة(؛

 المؤسسات عن األساس المنطقي لعدم إدراج مدخالت من المشاورات )نقطتان(؛• تفصح 

 • آلية للمساءلة تُجيز التدخل العام )نقطتان(.

5  

إدماج األبعاد  -5

الثالثة للتنمية 

المستدامة، وتقييم 

تأثيرات السياسات 

  العامة وروابطها

)جديدة أو قائمة( في التنمية المستدامة على آلية لتقييم ومعالجة القضايا من حيث مساهمة سياسة 

 نطاق أوسع، بما في ذلك العناصر العابرة للحدود.

  

5  

  :نقاط بحدٍّّ أقصى( 5التزامات محددة إضافية )نقطة لكل من هذه االلتزامات، و

 • تطبيق اآلليات المذكورة أعاله على جميع مستويات الحكومة؛

  السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المستدامة؛• إطار مؤشرات لرصد فعالية 

 • تحليل اآلثار المترتبة على السياسات العامة من حيث التكلفة والمنافع في جميع القطاعات؛

• تحديد التدابير الرامية إلى التخفيف من اآلثار السلبية المحتملة وتحقيق أقصى قدر من التآزر 

 كجزء من السياسات والتخطيط؛

  و في االنعكاسات الدولية، مثل التأثيرات العابرة للحدود والتأثيرات الدولية؛ • النظر

 •آليات أخرى ذات صلة على الصعيد الوطني.

5  

التشاور والتنسيق  -6

بين مختلف 

  المستويات الحكومية

 10آليتان تكفيان لـلحصول على  –نقاط المجموع  10نقاط لكل منهما،  5أي من اآلليات التالية )

 نقاط(:

  • آليات لجمع مدخالت الكيانات الحكومية دون الوطنية بصورة منهجية؛

 • ترتيبات متّخذة للتبادل الرسمي المنتظم بين الحكومة المركزية والمستويات دون الوطنية؛

 • آليات لضمان تعزيز االتساق الموضوعي )القوالب والقوائم المرجعية(؛ 

 التخطيط تُسهم في تيسير المواءمة.• أطر زمنية لدورة 

10  

رصد االتساق بين  -7

السياسات واإلبالغ 

  عنه

  5 إطار رصد اتساق السياسات ألغراض التنمية المستدامة وتقييمه.

  2 تُدمج جوانب اتساق السياسات ألغراض التنمية المستدامة في عمليات اإلبالغ.

  3 المستدامة إلدارة البيانات والمعلومات.نظام خاص ببيانات التنمية 

الموارد واألدوات  -8

 المالية

 نقاط(: 10نقاط لكل منها، مجموع  5أي من العناصر التالية )

 • قوائم تحّقق لضمان وضع خطط وميزانيات تعكس اتساق السياسات ألغراض التنمية المستدامة؛

 نظم متكاملة للمعلومات المالية •

 لضمان المواءمة بين األموال المخصّصة للتعاون والسياسات واألولويات الوطنية.• آليات 

10  

ل الَجْمع 80 المجموع  حاصِّ

 اآلليات القائمة لتعزيز اتساق السياسات ألغراض التنمية المستدامة )نسبة مئوية(

ل 100  * حاصِّ

 80الَجْمع / 
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4.D  .التحقق 

 

4.E. التعديالت 

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

 على مستوى البلد •

 على المستويين اإلقليمي والعالمي •

 

4.G.  المجاميع اإلقليمية 

 

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

 الوطني

 

4.I  . إدارة الجودة 

 

4.J  . ضمان الجودة  

 

4.K  . تقييم الجودة 

 

 والتفصيل  تواف ر البيانات.  5

 توافر البيانات:

 تتاح البيانات الالزمة لهذا المؤشر لجميع الدول األعضاء التي تبلغ عن بياناتها.

 

 التسلسل الزمني:

 يُبلغ عن هذا المؤشر على أساس نصف سنوي.

 

 التفصيل:

 

 الدوليةاالنحراف عن المعايير  /المقارنة .  6

 :التباينمصادر 

 

 قائوثالمراجع وال.  7

من أهداف التنمية المستدامة: اآلليات القائمة لتعزيز اتساق السياسات ألغراض التنمية المستدامة، برنامج  ١-١٤-١٧منهجية قياس المؤشر 

  األمم المتحدة للبيئة )يصدر قريباً(
 


