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((PCSDالسياسات ألغراض التنمية المستدامة 1.

3

حيث في جميع القطاعات واإلدارات الحكومية ذات الصلة بتعزيزيةوضع سياسات ✓

ثار السلبية التي تعمل السياسات معاً بفعالية لتحقيق أهداف التنمية الوطنية، وتقليل اآل

ؤون إدارة الش)يمكن أن تحدثها السياسات في مجال ما على السياسات في مجال آخر 

(االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة

فقي، االتساق األ)يتطلب تعاوناً هادفاً وإجراءات منسقة عبر القطاعات السياسة ✓

(االتساق العمودي)وكذلك بين المستويات الحكومية المختلفة 

تدامة يتطلب أيضاً تحقيق التوازن بين األولويات القصيرة األجل وأهداف االس✓

الطويلة األجل



١-١٤-١٧مقدمة لمؤشر أهداف التنمية المستدامة 2.

4 عقد الشراكات لتحقيق األهداف١٧

:   عقد الشراكات لتحقيق األهداف١٧هداف التنمية المستدامة ✓

لتنمية تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية وتنشيطها من أجل ا

المستدامة

تعزيز اتساق السياسات ألغراض التنمية : ١٤-١٧الغاية ✓

المستدامة

اق عدد البلدان التي لديها آليات لتعزيز اتس:  ١-١٤-١٧المؤشر ✓

سياسات التنمية المستدامة



عملية تطوير المنهجية3.

5

مجموعة العمل الداخلية لألمم المتحدة المعنية بالبيئة✓

وضع منهجية مبنية على البحث واألدبيات والمؤشرات الموجودة،✓

.إلخ

ة، األكاديميون، المنظمات غير الحكومي)فريق الخبراء الخارجيين ✓

(المنظمات الحكومية الدولية، المجتمع المدني، الحكومات

تعاون وثيق مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي✓

(OECD)

2019تشرين األول /حتى أكتوبر2018تموز /المشاورات من يوليو✓

ااختبار تجريبي في بوركينا فاسو وغيانا وكينيا وتنزاني✓

 2020شباط/في فبراير2إعادة التصنيف الى المستوى ✓



المنهجية4.
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االلتزام السياسي المؤسسي    1.4

مة، وبالتالي يتم تضمين جميع الوزارات التنفيذية في شبكة تنسيق التنمية المستدا"-2020لفنلندا االستعراض الوطني الطوعي 
."تعزيز اتساق السياسات من أجل التنمية المستدامة من خالل القطاعات
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النقاط المجال

5 االلتزام السياسي المؤسسي. 1

5 (:نقاط بحد أقصى5نقطة واحدة لكل منها، )التزامات إضافية محددة 

اتساق السياساتوضع جدول زمني لتحقيق أهداف •

PCSDوضع ميزانية مخصصة لتعزيز •

PCSDتحديد األدوار والمسؤوليات لتعزيز •

PCSDاالبالغ المنتظمة على /آلية إعداد التقارير•

النظر في االلتزامات الدولية في صنع السياسات الوطنية والتخطيط•

التزامات وطنية أخرى ذات صلة •



اعتبارات طويلة األجل في اتخاذ القرار     2.4

قامت الحكومة بدمج غايات أهداف التنمية المستدامة في نظام تقييم " -2020االستعراض الوطني الطوعي لبنغالديش
."األقسام/األداء السنوي بحيث يمكن ترجمة األهداف طويلة األجل إلى خطة العمل السنوية للوزارات
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النقاط المجال

5 اعتبارات طويلة األجل .2

5 (:نقاط بحد أقصى5نقطة واحدة لكل منها، )آليات إضافية محددة 

مفوض أو مجلس أو صندوق أو أمين مظالم لألجيال القادمة•

آليات أخرى للتدقيق أو اإلشراف على تأثيرات السياسة على األجيال القادمة•

آليات التقييم المنتظم للسياسات•

الرئيسية للبنية آليات تقييم األثر التي تقيم اآلثار االقتصادية والبيئية واالجتماعية طويلة األجل للتطورات•

التحتية

العوامل وطنية أخرى ذات صلة•



التنسيق بين الوزارات وبين القطاعات3.4

، يتم تنسيق تدابير التنفيذ وتحديد 2024-2020تماشياً مع برنامج الحكومة "-2020االستعراض الوطني الطوعي للنمسا
".2030أولوياتها على المستوى االتحادي في إطار مجموعة العمل المشتركة بين الوزارات المعنية بخطة عام 
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النقاط المجال

5 التنسيق بين الوزارات وبين القطاعات.3

5 (:على النحو التاليالنقاط تحرز)عناصر إضافية 

(2)تفويض التخاذ قرارات لمعالجة التبادالت وتعزيز التآزر •

(1)التنسيق المناسب على المستويين السياسي والفني •

لقضايا العابرة ، بما في ذلك النظر في ا(المحلية واألجنبية)تفويض لمواءمة السياسات الداخلية والخارجية •

(1( )أو الهيئات المماثلة األخرى)للحدود وإشراك وزارة الخارجية 

(1)آليات وطنية أخرى ذات الصلة •



العمليات التشاركية4.4

المستدامة أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني قرارا بتشكيل فريق وطني لقيادة تنفيذ أهداف التنمية" -2018االستعراض الوطني الطوعي لدولة فلسطين
نيين، بما في ذلك أعضاء تم تكليفه بالتنسيق لتنفيذ ومتابعة أهداف التنمية المستدامة بين جميع أصحاب المصلحة المع. تحت إشراف ديوان رئيس الوزراء

ائية لأللفية استند إنشاء فريق أهداف التنمية المستدامة الوطني إلى الدروس المستفادة من األهداف اإلنم... من المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص 
".للسماح لمختلف الشركاء بالمشاركة في مراقبة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في جميع مراحل العملية 
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النقاط المجال

5 العمليات التشاركية. 4

5 (:على النحو التاليالنقاط تحرز)عناصر إضافية 

(1)تفويض إلجراء مشاورات شاملة مع أصحاب المصلحة خالل دورة السياسة بأكملها •

(2)مطالبة الجهات الحكومية باإلفصاح عن أسباب عدم إدراج المدخالت من هذه االستشارات •

(2)آلية المساءلة التي تسمح بالتدخل العام •



تقييم تأثيرات السياسات والروابط: روابط السياسات5.4

مع تتماشى السياسة استراتيجاً . ، أطلقت الحكومة سياسة مساعدة دولية نسوية جديدة2017حزيران /في يونيو:2018االستعراض الوطني الطوعي لكندا 
سبعة من أهداف التنمية المستدامة كنقطة انطالق، تهدف السياسة إلى إحداث تقدم في جميع أهداف التنمية المستدامة ال5باستخدام الهدف . 2030خطة عام 

التغذية ؛ كرامة اإلنسان، بما في ذلك الصحة و(مجال العمل األساسي)المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات : عشر من خالل ستة مجاالت عمل
.والتعليم والعمل اإلنساني؛ نمو يصلح للجميع؛ البيئة والعمل المناخي؛ الحكم الشامل؛ والسالم واألمن
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النقاط المجال

5 تأثير السياسات والروابط. 5

5 (:نقاط بحد أقصى5نقطة واحدة لكل منها، )آليات إضافية 

تطبيق اآلليات المذكورة أعاله على جميع مستويات الحكومة•

إطار المؤشرات لتتبع فعالية السياسة نحو التنمية المستدامة•

تحليل التكلفة والمنفعة أو غيره من التحليالت الراسخة لتأثيرات السياسة في جميع القطاعات•

تحديد التدابير للتخفيف من اآلثار السلبية المحتملة ولتعزيز التآزر•

النظر في التداعيات الدولية أو اآلثار العابرة للحدود للسياسات الداخلية والخارجية•

آليات وطنية أخرى ذات الصلة •



التوافق عبر المستويات الحكومية6.4

ل وتجمع تجتمع القمة التنسيقية الوطنية وحكومات المقاطعات التي يرأسها الرئيس مرتين سنوياً على األق"-2020تقرير االختبار التجريبي في كينيا لعام 
(نقاط تقييم ذاتي10" )في كينيا47الحكومة الوطنية والمقاطعات الـ 
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المجال

التوافق عبر المستويات الحكومية. 6

(:10آليتان تكفيان لـ -إجماالً 10نقاط لكل منها، 5)أي من اآلليات التالية 

ي السياسات وأخذها في االعتبار ف( المحلية)آليات لجمع أولويات السياسة والمدخالت بشكل منهجي من الكيانات الحكومية دون الوطنية •

الوطنية وعمليات التخطيط والعكس صحيص

ةترتيبات للتبادل الرسمي المنتظم بين الهيئات الحكومية الوطنية ودون الوطنية وضمن الهيئات الحكومية دون الوطني•

أدوات لتعزيز االتساق الموضوعي مثل نماذج السياسات والتخطيط أو الميزنة•

خطط تخطيط األطر الزمنية الدورية التي تسهل مواءمة الخطط الوطنية ودون الوطنية؛ أو األنظمة التي تسمح بمراجعة منتظمة لل•

والسياسات واللوائح والبرامج لتسهيل هذا التوافق

التنسيق بين نقاط االتصال على المستوى الوطني ونقاط االتصال للمفاوضات الدولية بشأن قضية معينة•



الرصد واإلبالغ من أجل اتساق السياسات 7.4

ة يتم إبالغ النواب األعضاء في مجموعة االتحاد البرلماني الدولي في الجمعية الوطني" -2019االستعراض الوطني الطوعي لتركيا 
ة باعتبارها نقطة الكبرى لتركيا بانتظام عن التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة وحالتها من قبل رئاسة االستراتيجية والميزاني

".وبهذه الطريقة، يتم ضمان اتساق السياسات على مستويات مختلفة . االتصال الوطنية ألهداف التنمية المستدامة
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النقاط المجال

الرصد و االبالغ. 7

5 .إطار للرصد والتقييم التساق السياسات ألغراض التنمية المستدامة

2 شرط إدماج جوانب إدارة التنمية المستدامة في التقارير المقدمة من الكيانات الحكومية

3 يخ وجود واستخدام األدوات وأنظمة إدارة المعلومات التي تسهل توافر وإمكانية الوصول وقابلية المقارنة للتار

المركزي والمتسق بشأن التنمية المستدامة



تمويل اتساق السياسات8.4

لى تم اقتراح نظام المعلومات المالية المتكامل بقيادة وزارة المالية كآلية للبناء ع"-2019تقرير االختبار التجريبي لغيانا لعام 
(.نقاط5" )اتساق سياسة التمويل
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المجال

تمويل. 8

(:10نقاط لكل منهما، إجمالي 5)أي مما يلي 

قبل التحقق وتخصيص الميزانية  PCSDقوائم مراجعة للتأكد من أن الخطط والميزانيات تعكس جوانب من •

عات دمج نظام المعلومات المالية الذي يسهل التتبع واإلبالغ عن تخصيص الموارد على جميع مستويات الحكومة؛ أو مراج•

اإلنفاق العام التي تم تصنيفها حسب األبعاد المختلفة للتنمية المستدامة

آليات لضمان أن أموال التعاون الدولي تتماشى مع السياسات واألولويات الوطنية لكل من المانحين والمتلقين•
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