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:التقدم المحرز

 2015-2010التقرير الوطني األول حول التنمية المستدامة
 التقدم المحرز" التقرير الوطني الثاني المعنون:"

تم االنتهاء من كتابة مسودة تقرير التقدم المحرز -               
يتم حالياً تحرير التقرير -               
2020من المتوقع االنتهاء من مراجعة التقرير خالل شهر آذار  -               

تقرير االستعراض الطوعي:
تم االنتهاء من كتابة مسودة التقرير -             
يجري حالياً تحرير التقرير -             
سيتم تقديم استشارات حول التقرير -             
2020من المتوقع أن تتم مراجعة التقرير خالل شهر نيسان  -            



مضمون التقرير
الرسائل  –آليات التحضير  –المنهجية  –المقدمة 1.
دولي البعد ال(المعالجة من منظور الحق في التنمية  –السياق العام في سوريا والبيئة العامة : المدخل الى التقرير2.

نموية ، يخلص التقرير بتحديد المحاور األكثر أهمية التي تشك أولوية االهتمامات الت –) بشكل خاص، ومسألة السالم
.  محاور التقرير

والخطة الوطنية، مع  2030تناول المضمون بشكل مدمج وفق ستة محاور، تربط بين اجندة (ستة محاور : محاور التقرير3.
:المحاور بالتسلسل هي. اختيار ذكي لبعض المؤشرات واالمثلة المعبرة دون اسراف

.aالخ...الحوكمة والمؤسسات والنزاهة: المحور السياسي الداخلي  .

.b الخ...المحور االقتصادي والبنى التحتية والعمل.

.cالخ...المحور البيئي والموارد والتلوث.

.dالخ...الفقر، المساواة بين الجنسين، الحماية االجتماعية، الفئات السكانية الخاصة،  السكن: المحور االجتماعي  .

.e والقيم والسلوكيات) التعليم والبحث العلمي من ضمنه(الثقافي  –البعد المعرف
.f البعد الدولي ومن ضمنه التمويل باختصار مع ربطه بالخطة الوطنية(الشراكة ووسائل التنفيذ(،

)تشمل أيضا التمويل هنا، والتقدم المحرز(الخطة الوطنية 4.

التحديات5.

.  ماذا بعد6.

المالحق7.
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عملية اإلعداد

 اشرافيةلجنة
 فرق عمل
فريق دعم فني
 احصائيفريق دعم
فريق محررين
استشارات وخبرات



التشاركية

 مجتمع أهليحكومي،خاص(فرق عمل ،(
ورشات عمل وطنية ومحلية ونوعية
 قطاع خاص ومجتمع أهلي(ورشات عمل(
 الشباب، ذوي االحتياجات الخاصة، اهليجامعية، مجتمع ( منصات التنمية المستدامة ،

)المرأة
لجنة برلمانية



:الكتابة والتحرير

 جمع البيانات والتشخيص والتحليل األولي(فرق عمل(
 توحيد المنهجيات وتحرير المسودة األولى(فريق دعم فني(
 ضمان التجانس(فريق محررين من االكاديميين ذوي الخبرة(
 التقرير اخراجالمقاربات والمساعدة في (خبير دولي(
 مراجعة وإقرار( اشرافيةلجنة(



الصعوبات

 نقص البيانات
ضعف التغطية الجغرافية والفئوية والجنسانية
نقص الخبرات وخاصة اإلحصائية
فعالية التشاركية
 2030صعوبات تتعلق بمستهدفات عام
 تشتتالقياس والتكرار وال(التنمية المستدامة  اهدافتصميم  باشكالياتصعوبات تتعلق(


