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المحتويات
آليات المتابعة واالستعراض
مشاركة الدول العربية في االستعراض الوطني الطوعي
التوجهات المؤسسية

دور الجهات غير الحكومية
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آليات المتابعة واالستعراض
 أكدت خطة التنمية المستدامة لعام  2030على أهمية المتابعة
واالستعراض فيما يتعلق بالتقدم المحرز في تحقيق األهداف
والغايات خالل السنوات الخمس عشرة.
ي وشفاف
 وذلك من خالل إطار طوعي وفعّال وتشارك ّ
ومتكامل يُم ّكن الدول من رصد التقدم المحرز.
المستوى الدولي،
المستوى اإلقليمي،
المستوى الوطني.
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االستعراض الوطني الطوعي
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االستعراضات الوطنية الطوعية في المنطقة العربية
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التوجهات المؤسسية في إطار خطة عام 2030
أبرز التوجهات المستخلصة من االستعراضات:
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الحكومة

(3

كل وزارة لها مهمة متابعة هدف من أهداف التنمية
المستدامة ويتم التنسيق على مستوى رفيع.

شركاء التنمية

(2

تكليف إحدى الوزارات كنقطة ارتكاز لمتابعة جهود
التنمية المستدامة وطنيا  تنسيق الجهود مع
الوزارات األخرى و/أو أصحاب المصلحة.

4

الحكومة فقط

(1

إنشاء هيكلية مؤسسية تعنى بالتنمية المستدامة
وبخطة عام  2030تتخذ شكل لجنة أو مجلس وطني
 مرتبطة بلجان تنسيقية وفرق عمل مواضيعية.

الجهات المعنية في الهيكلية الوطنية

 جهات الحكومية  البحرين ،مصر ،واإلمارات
العربية المتحدة  قطر والسعودية.
 الحكومة وغيرها من شركاء التنمية  في لبنان
وفلسطين لجنة وطنية  /فريق وطني تضمن ممثلين
عن الوزارات وعن المجتمع المدني وعن القطاع
الخاص  في األردن  +المجتمعات المحلية ومجلس
األعيان ومجلس النواب والسودان  +مستوى الواليات
وغرفة مراجعة الحسابات.
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العمل المشترك في عملية االستعراض الوطني الطوعي
تمر عملية إعداد االستعراض الوطني الطوعي بمحطات عدة تشكل
فرصا إلشراك مختلف أصحاب المصلحة:
 المشاورات األولية حول نطاق التقرير واألولويات التي سيتم
التركيز عليها من خالل ورش عمل وحلقات نقاشية.
 جمع المعلومات والبيانات حول تقدم سير العمل في تحقيق
غايات ومؤشرات خطة عام  2030ذات األولوية على
المستوى الوطني.
 صياغة التقرير ومراجعته وإقراره.
 تخصيص قسم في التقرير حول دور مجموعة من المعنيين
بالتنمية مثل البرلمان أو المجتمع المدني أو القطاع الخاص.
اإلسكوا | 2019

6

بعض تساؤالت ...

• عشر دول عربية قدمت تقاريرها  ...ماذا بعد عملية
االستعراض؟
• معظم االستعراضات ساعدت في تحديد تحديات .إلى أي حد
يتم العمل على معالجتها ضمن الجهود الوطنية؟
• هل يمكن اعتماد التقرير كوثيقة مرجعية لمراقبة التقدم المحرز
في السنوات الالحقة؟
• هل يُكتفى باالستعراض أم هناك أهمية لتقارير سنوية حول
أهداف التنمية المستدامة تقدمها على المستوى الوطني؟
• كيف يمكن تعزيز العمل المشترك ما بين الحكومة ومختلف
فرقاء التنمية في الدورات المقبلة من االستعراضات؟
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شكرا
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