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2030البرلمانات من منظور خطة عام 

2030خطة عام 
.يةوالتي تؤكد على دور البرلمان من خالل وظائفه األساس 45الفقرة •
.  انالدور التشاركي لمختلف الفرقاء، من بينهم البرلم: 52الفقرة •
ً : 78الفقرة • .دور البرلمان في المتابعة واالستعراض وطنيا

دليل إعداد االستعراضات وتوجيهات األمين العام
البرلمان في الهيكليات الوطنية،•
البرلمان كشريك في التنمية،•
.دور البرلمان في المتابعة واالستعراض•
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2030وظائف البرلمان وخطة عام 

  �الشعب الحوار مع  �مشاركة الجمهور 
االستجابة لقضايا المجتمع

لالتمثي
عدم إهمال أحد

 16الهدف 

القوانين المرتبطة بأهداف التنمية 
المستدامة 

عالتشري
البيئة المالئمة 
ألهداف التنمية

هادراسة الموازنة الوطنية والمصادقة علي الموازنة
 تمويل تنفيذ أهداف
 التنمية المستدامة

آليات برلمانية ودور اللجان الرقابة
المساءلة

المتابعة واالستعراض
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2030وظائف البرلمان وخطة عام 
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قراءة في دور البرلمان في عملية االستعراض

ة بتنسيق إن كان اللجنة أو الهيئة الوطنية المعني الهيكلية المؤسساتية�
:  2030ومتابعة خطة 

.اللجنة الوطنية عضويةإشراك البرلمان ضمن �
.مع البرلمان بشكل دوري بالتنسيقعمل اللجنة �

م حول نطاق التقرير ومحتواه واألولويات التي سيت المشاورات�
  .التركيز عليها من خالل ورش عمل وحلقات نقاشية

.التقرير مراجعة وإقرار�
.الوطني الطوعيما بعد االستعراض مرحلة �
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محطات إلشراك البرلمان في عملية االستعراض

كل تمر عملية إعداد االستعراض الوطني الطوعي بمحطات عدة تش
:فرصاً إلشراك البرلمانيين وغيرهم من أصحاب المحلية

،القرارمرحلة أخذ �
لممثلين عن البرمان،العضوية في اللجنة الوطنية فتح باب �
، المشاورات األولية لتحديد األولوياتتنظيم �
برلمان الطوعي الوطني حول دور القسم في تقرير االستعراض تخصيص �

ام كشريك في التنمية والنظر في تقاطع وظائف البرلمان مع خطة ع
2030.

.التقرير من خالل عرضه في البرلمانمراجعة وإقرار �
.2030انخراط البرلمان في كل أنشطة خطة ما بعد االستعراض ومرحلة �
.مستوىمشاركة ممثل عن البرلمان في الوفد للمنتدى السياسي الرفيع ال�
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االستعراض هو عملية وطنية تشاركية 
.فقط وليس عملية حكومية



شكراً 


