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تقرير المراجعة الوطنية الطوعية للبنان

ورشة العمل الثانية حول االستعراضات الوطنية
تعزيز الشراكات: الطوعية في المنطقة العربية

                           
عال الصيداني: تقديم                        
مسؤولة ملف أهداف التنمية المستدامة/ خبيرة اقتصادية                          
لبنان -في رئاسة  مجلس الوزراء                                                

2020شباط  27-26القاهرة، 



:إطالق مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة

االطار المؤسساتي وآلية إشراك الفرقاء

األهداف
 ات والموارد المت 2030أجندة  توط ة والتحد ات الوطن ة الطموحة وفق األول  احةالعالم
 ة لالهداف للفرقاء غ الحكومي ة الوطن ة الفعالة والمل ا ز ال تمع المد المج: تع

 والقطاع الخاص
ة شارك ة  اعتماد س العمل من أسفل الهرم لالع وال  ,Bottom-up, inclusive(والشمول

participatory and whole-of-government approach(
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تشكيل اللجنة الوطنية: الهيكلية المؤسساتية
 ،)عضواً  54( العامون المدراء أعضاؤها الحكومة، رئيس يرأسها وزراء، مجلس بقرار تشكلت :المستدامة التنمية أهداف لتحقيق الوطنية اللجنة

  .)التجارة غرف اتحاد من( الخاص القطاع عن وممثالن المدني المجتمع عن ممثالن
:الوطنية اللجنة دور

.تنسيق الجهود الوطنية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة) أ
.دمج أهداف التنمية المستدامة ضمن البرامج والخطط الوطنية للتنمية المستدامة) ب
.المساهمة في نشر التوعية حول أهداف التنمية المستدامة وأهمية تحقيقها) ج
.تطوير قاعدة بيانات وطنية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة) د
.  يالمساهمة في إعداد التقرير الوطني الطوعي حول سير العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ليتم رفعه الى األمم المتحدة بشكل دور) ه

:تقسيم اللجنة الوطنية الى مجموعات عمل حسب المواضيع وفق تقسيمات األمم المتحدة الخمسة
الناس، الكوكب، االزدهار، السالم والمؤسسات
الشراكة هي قاسم مشترك بين جميع فرق العمل
 المرتبطة بأهداف التنمية المستدامةمجموعة عمل خاصة باإلحصاءات
 تعيين منسق من أعضاء اللجنة الوطنية لكل مجموعة عمل
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:دامةبرلمانية ألهداف التنمية المست/إنشاء لجنة نيابية
ومواءمة تقدم سير العمل من النواحي لمواكبة  •

ق األهدافالتشريعية وتعديل التشريعات الالزمة لتحقي



وورش عمل للتوعية والتثقيف... قنوات التواصل 
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  lb.gov.pcm.sdglebanon.www خاص الكتروني موقع الحكومة أنشأت•
الوطنية اللجنة سر أمانة مع مباشرة للتواصل الكتروني بريد -       

ت المعنية، المتحدة األمم وكاالت مع بالتعاون VNRالـ وتقرير المستدامة التنمية أهداف حول والتثقيف للتوعية عمل ورش 3 عقد•
 الرسمية، واالدارات الوزارات من الوطنية اللجنة أعضاء الى وجهت      
  )االختصاصات ومعظم المحافظات كل من منظمة 50 من أكثر( المدني المجتمع ومنظمات      

 .)مؤسسة 20 حوالي /الغرف اتحاد( الخاص والقطاع      
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تعزيز شراكة الفرقاء المعنيين

منظمات المجتمع المدني
ر الـ• ما  ا تق  .VNRصاغ ممثال المجتمع المد ورقة المجتمع المد وتمت إضافتها 

شارة • ً ا األراف 300تمت اس  .منظمة من المجتمع المد  جميع المحافظات، وصو

ة ب الحكومة والمجتمع المد • ا رسم تم بناء قناة تواصل م

القطاع الخاص 
لمعرفة مدى التزامهم بأهداف التنمية المستدامة وكيفية ادماجها) استبيان(قام اتحاد الغرف باستشارات •

.  في خطط عملهم والتحديات التي يواجهونها      
.  VNRصاغ القطاع الخاص ورقته وأضيفت كما هي الى تقرير الـ •
                                  

قدمت أمانة سر اللجنة  
 ادينموذج استبيان استرش

لممثلي القطاع الخاص 
والمجتمع المدني يعطي 

 ستتضمنه تصوراً لما 
في تقرير مدخالتهم 

.VNRالـ

نموذج لبنان في الشراكة
مع األفرقاء الوطنية

  Lebanon Model in 
Stakeholder 

Engagement Strategy

شا اللجنة المد والقطاع الخاص  إعطاء ممث المجتمع  س ام ب املة للق ة ال ة الح دان  راتهم الم



مسار تحضير تقرير الـمراجعة الوطنية الطوعية األول
: المعلومات صحة من والتحقق VNR الـ تقرير  صياغة منهجية 
رامجهم، وخططهم المس• ادراتهم ومشارعهم و م ة  د أمانة  اللجنة الوطن و ة  ل ان للوزارات واالدارات الرسم ب لارسال استمارة اس ات، تق ة والتحد

ل هدف ة حول  ة والنوع م انات ال عطاء الب .و

ة ع الردود من الوزارات واالدارات، • ر مب اغة المسودة األو للتق خب لص االستعانة 

ر الـراجعت أمانة • ة المسودة األو لتق  ال أعدها الخب  VNR اللجنة الوطن

 
ة: التحقق من صحة المعلومات+++  ة المعن ر مجزأة ا الوزارات واالدارات الرسم د من  تم إرسال المسودة األو من التق للتأ

صورة واضحة الرسائل عكس  ة، وأنه  ل صحة المضمون ع مستوى األهداف ال
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التحديات
 ل /المؤسسا  االطار  وضع تم سنة من أقل   :الزم  االطار ة، اللحنة شك ر مونلمض التحض  العمل، ورش عقد  الوطن  :التق

عة للتحض  الوقت ضيق ‐          ة المنظمات واجتماعات العمل ورض ل  ومتا ة الدول  المعن

  ة ث  معرفة ضعف المسار، دا ة وأهداف 2030 أجندة المعني  الفرقاء من ال  منظمات عض لدى خصوصا  المستدامة، التنم
 !)2030 أجندة علم كن لم عضهم( األراف   المد  المجتمع

 

ة ضعف ة برامجهم إدماج   الهام دورهم الفرقاء عض درا ة ومشارعهم الوطن ة أهداف القطاع  .ةالمستدام التنم

انات تجميع ا   جهدا  تطلب الفرقاء من كب   عدد  من والمدخالت الب  كب

:  HLPF 2018بعد ما 
/ اركيةالتحضير لخطة العمل للمجموعات وتحضير الخطط التنموية التشبدء 

مدخات للتقرير الثاني
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الدروس المستفادة
. لعالميةالعمل، لتعزيز الملكية الوطنية لألجندة افي التحضير للتقرير الوطني الطوعي منذ بداية جميع الفرقاء المعنيين إشراك  -1

.وسيلة لتتبّع تقدم سير العمل وليس غاية نهائية بحد ذاتهاالمراجعة الوطنية الطوعية هو تقرير  -2

.  بين جميع االدارات الرسميةالمشتركة والتعاون تعزز الجهود ) validation process(التقرير مسودة مراجعة  -3

.  وأهداف التنمية المستدامة 2030ألجندة مقاربته في ) MDGs(للتنمية في أهداف األلفية  انطلق لبنان مما حققه -4

 ،)UNITAR, UNDESA, ESCWA(المتحدة منظمات األمم وورش العمل التي تقدمها االستفادة من برامج التدريب أهمية  -5
.ما يتوافق مع التصورات الوطنية والقدرات المحليةللدول األخرى، على أن يؤخذ منها  الناجحةوالتجارب 

.ي هذه الدولاألجندة الوطنية للتنمية المستدامة فالمختلفة، وفق األمم المتحدة ومشاريع التي تقدمها برامج االستفادة من المساعدة الفنية  -6

.  يينبين جميع الفرقاء المعن وضع آلية عمل طويلة المدى تساهم في تعزيز التنسيق والتعاونعلى األول   VNRتقرير الـرّكز لبنان في  -7
.  ويسعى في تقريره التالي ليقدم صورة عن تقدم سير العمل            

الحكومية من القطاع الخاص والمجتمع المدنيمن التعاون بين الجهات الحكومية وغير  VNRعزز مسار التحضير لتقرير الـ -8



9


