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2030ة لعام خطة التنمية المستدام

المتابعة واالستعراضوتنفيذ الفي المنتدى العربي للتنمية المستدامة دور 

2030لعام، المسؤولة عن الوحدة المعنية بخطة التنمية المستدامة القريكريمة 
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محتويات العرض

لمحة سريعة عن عملية المتابعة واالستعراض•

األبعاد العالمية والوطنية•

ليميمكّونات عمليات المتابعة واالستعراض على المستوى اإلق•

المنتديات اإلقليمية•

المنتدى العربي للتنمية المستدامة•
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المتابعة واالستعراض بصورة عامة

إطاراً جديداً للمتابعة والمراجعة2030حّددت خطة التنمية المستدامة لعام •

مشاورات جارية وقرار أممي بشأن المتابعة )اإلطار  سيتم اتخاذ القرار بشأن آليات هذا •

(واالستعراض خالل أيام

:تم االتفاق حول المبادئ األساسية وهي كاآلتي•

ستكون عملية المتابعة واالستعراض 
شاملة

ستقود البلدان عملية المتابعة 
واالستعراض وتشّجع الملكية 

الوطنية 

ستركز عملية المتابعة واالستعراض
على النتائج

سيكون طابع المتابعة واالستعراض 
تشاركياً وشامالً وشفافاً 

عملية المتابعة واالستعراض 
ستضمن توّجه متوسط وبعيد األجل

ستوفر عملية المتابعة واالستعراض
تقارير دورية
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المتابعة واالستعراض بصورة عامة

واإلقليمي الوطني: تتم عملية المتابعة واالستعراض على ثالثة مستويات•
.والعالمي

ي، وتأخذ تدعم عملية المتابعة واالستعراض التنفيذ على المستوى الوطن•
.التقارير الوطنية كأساس لها

فيذاً فعاالً تطوير وتبني إطار قوي للمتابعة واالستعراض سوف يضمن تن•
تهالخطة التنمية المستدامة واستيفاء االلتزام بتحقيق أهدافها وغايا

لدان قيمة عملية المتابعة واالستعراض لن تكون مفيدة إال إذا رأت فيها الب•
مضافة

بيعتها وهي عملية مستمرة ال تفرض على البلدان، و ليست عقابية في ط•
ولكن تبقى جزءاً ال يتجزأ من حزمة االلتزامات
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لماذا المتابعة واالستعراض؟

امةآليات المساءلة هي حيوية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستد•

:بعض المنافع الرئيسة

نشر التوعية، والمناصرة، وتعميق االلتزام•

تبادل الخبرات وأفضل الممارسات•

تهاالتحفيز على العمل الجدي لتوفير البيانات وتحسين نوعي•

ذتحليل التقدم، واالتجاهات، وتحديد المعوقات وتسريع التنفي•

ائج تحديد األعمال التي لم تنجز بعد، وتوسيع الحدود وتجاوز النت•
المتوقعة
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البعد العالمي

السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامةالمنتدى

يق أهداف سيلعب دوراً محورياً في استعراض التقدم المحرز نحو تحق" مكان واحد للمساءلة"•
عالميالتنمية المستدامة من منظور

2030ام هيئة كونت بمقتضى قرار أممي كي تشرف على تنفيذ خطة التنمية المستدامة لع•

وات خالل يعقد سنوياً تحت رعاية مجلس األمم المتحدة االقتصادي واالجتماعي وكل أربع سن•
الجمعية العامة لألمم المتحدة

على الصعيد الوطني 2030منبثقة عن عمليات المتابعة واالستعراض لخطة مدخالته•
متابعة تنفيذ خطة عمل أديس أبابا حول تمويل التنميةواإلقليمي وعن عمليات

اتالتوصيويستخلص الدروس المستفادة وأهميناقش نتائج المتابعة واالستعراض،•

ستعراض التقدم المحرزالكل البلدان في المنتدىيرحب بمشاركة•
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البعد الوطني

ملية يقود المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة ع•
2030االستعراضات المواضيعية لخطة التنمية المستدامة لعام 

.على الصعيد الوطني

دولة في الجولة األولى من االستعراضات الطوعية22تشارك •
.مصر والمغرب من المنطقة العربية-2016الوطنية لعام 

ياسي الرفيع تشجيع الدول على إعداد وتقديم استعراضين طوعيين في المنتدى الس•
سنة المقبلة15المستوى المعني بالتنمية المستدامة خالل ال 

ذلك تقود العملية الحكومات بمشاركة البرلمانات ومجالس التنمية المستدامة وك•
لك كما تم االلتزام بذ)الشأن المجتمع المدني والقطاع الخاص وغيرهم من أصحاب 

(في الفصول المتعلقة بالمتابعة واالستعراض“ تحويل عالمنا”وثيقة في 
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البعد اإلقليمي

على المستوى اإلقليمي 2030تدعم اللجان اإلقليمية عملية متابعة واستعراض خطة التنمية المستدامة لعام •

:سيةال يزال اإلطار اإلقليمي للمتابعة واالستعراض قيد التطوير، ولكن هناك بعض العناصر واألدوات األسا

جع ونش. نشجع جميع الدول األعضاء على تحديد المنتدى اإلقليمي األنسب للعمل ضمن إ طاره”( 81و80الفقرة )70/1القرار األممي 

“اللجان اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة على مواصلة دعمها للدول األعضاء في هذا المضمار

رصا سانحة للتعلم من شأن المتابعة واالستعراض على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي أن يتيحا، حسب االقتضاء، ف”ويذكر أيضاً أن 

ب، في ونحن نرح. من األقران، بطرق منها االستعراضات الطوعية وتبادل أفضل الممارسات وإجراء مناقشات بشأن األهداف المشتركة

راضات التي تجرى وستستفيد االستعراضات اإلقليمية الشاملة من االستع. هذا الصدد، بتعاون اللجان والمنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية

ياسي الرفيع المستوى على الصعيد الوطني، وستسهم في المتابعة واالستعراض على الصعيد العالمي، بما في ذلك على مستوى المنتدى الس
.“المعني بالتنمية المستدامة

األدوات العناصر الرئيسة

فريق عمل آلية التنسيق اإلقليمية حول خطة التنمية•

2030المستدامة لعام 

التقرير العربي للتنمية المستدامة•

المنتدى العربي للتنمية المستدامة•

الوطنيةاالستعراضات•

المواضيعيةاالستعراضات •

االستعراضات اإلقليمية•
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المنتديات اإلقليمية للتنمية المستدامة

المنتديات اإلقليمية للتنمية المستدامة•

أهم للحوار حولوفضاءاتهي منابر إقليمية في طبيعتها، وشاملة ألصحاب المصلحة المتعددين، •

القضايا اإلقليمية وفرص وتحديات التنمية

وسيلة لربط المستوى اإلقليمية بالعالمي•

تستهدف توليد الملكية الجماعية وتحّفز الشراكات من أجل التنفيذ•

المنتدى العربي للتنمية المستدامة•

إقليمية بامتيازتشاركيةضمن مقاربة 2014هو منتدى رفيع المستوى يعقد بشكل سنوي منذ •

تدامة لعام يشارك فيه أصحاب المصلحة المتعددين لضمان تنفيذ متماسك ومنّسق لخطة التنمية المس•

في المنطقة العربية2030

دى العالمي تشكل نتائج وتوصيات المنتدى الرسائل الرئيسة من المنطقة وتقّدم  وتعرض خالل المنت•

الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة
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أمثلة عن المنتديات اإلقليمية األخرى

أفريقيا

مواءمة األطر واالستراتيجيات •

اإلقليمية لضمان التكامل بين خطة

مع خطة التنمية 2063أفريقيا لعام 

2030المستدامة لعام 

آسيا والمحيط الهادئ

دة دعم جهود الحكومات لتنفيذ األجن•

على الصعيد الوطني

ة التوافق على األولويات اإلقليمي•

عام لتنفيذ خطة التنمية المستدامة ل

في آسيا2030

ساق السياسات كيف يمكن أن يصبح المنتدى العربي للتنمية المستدامة أيضاً أداًة لدعم ات•

دود أو تلك اإلقليمية ومواءمتها مع واقع وقضايا المنطقة العربية، سواًء تلك العابرة للح

العربية؟التي تشك تحّديات في معظم البلدان 

:ا بلدانهاأمثلة عن مناطق أخرى وظفت المنتدى اإلقليمي للتنمية المستدامة  لخدمة قضاي•
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المضي قدماً 

األدوار واألهداف المقترحة للمنتدى العربي للتنمية المستدامة

أهداف التنمية المستدامة من منظور عربي-

الطريق؟خارطة / عمل  إقليمي متماسك •

(مية؟إقليتحديد أهداف )اإلقليمي إعداد التقارير والرصد على المستوى •

الدفع بعملية البدء في التنفيذ على المستوى الوطني-

تبادل التجارب الناجحة والدروس المستفادة-

آليات العمل

النتائج؟الشراكات؟المشاركون؟من وتيرة؟أي -

القضايا والمواضيع

التركيز امة؟المستداتباع مواضيع المنتدى الرفيع المستوى المعني بالتنمية -

د كيفية إعداالعربية؟على قضايا يفرضها واقع وخصوصيات المنطقة 

والموضوعية؟االستعراضات اإلقليمية 




