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ورشة عمل إقليمية

عم بناء قدرات اللجنة الفرعية حول المساواة بين الجنسين لد

ول الجهود الوطنية إلعداد تقارير االستعراض الطوعي الوطني ح

2030خطة التنمية المستدامة لعام 

2018أبريل /نيسان18-17بيروت 

2030الوحدة المعنية بخطة التنمية المستدامة لعام 

:2030آليات متابعة واستعراض خطة التنمية المستدامة لعام 
المستوى العالمي واإلقليمي والوطني

© Copyright 2017 ESCWA. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without a written permissionPage 1

أبرز آليات المتابعة واالستعراض

(شاملة أو موضوعية)العالمية واإلقليمية والوطنية •ريراالتق

المنتديات

(HLPF)المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة•
منتدى التعاون اإلنمائي•

المنتديات اإلقليمية للتنمية المستدامة•

المنتديات دون اإلقليمية للتنمية المستدامة•

(ضمن عملية إعداد االستعراض الطوعي الوطني)المشاورات الوطنية •
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التقارير من أبرز آليات المتابعة واالستعراض 

:على المستوى العالمي

يصدر عن األمانة العامة لألمم المتحدة تقريران سنويان، وتقرير يصدر كل أربع سنوات •

تعد الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة تقارير حول الحالة الراهنة والتقدم المحرز •

يصدر عن المنظمات غير الحكومية تقارير حول أهداف التنمية المستدامة•

:على المستوى اإلقليمي

تصدر اللجان اإلقليمية لألمم المتحدة تقارير دورية•

تصدر بعض منظمات األمم المتحدة العاملة على المستوى اإلقليمي تقارير إقليمية •

:  على المستوى الوطني

HLPFطوعية يرفع تقرير عنها إلى التزمت الدول بإجراء استعراضات وطنية•

تُشّجع الدول على إعداد تقارير وطنية حول أهداف التنمية المستدامة بشكل دوري•
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حول التقرير العالمي 
تنمية المستدامةال

علومات للمنتدى يركز التقرير على العالقة بين العلوم والسياسات ويساهم  في توفير الم

.  نواتالسياسي الرفيع المستوى الذي يعقد على مستوى الجمعية العامة كل أربع س

على البنية التحتية وعدم المساواة والقدرة ( 2016)ركزت النسخة الثالثة من التقرير 
.قيد اإلنجاز2019تقرير العام . على الصمود، إضافة إلى التكنولوجيا والمؤسسات

األمم المتحدة تقرير

لتنمية اأهدافحول
المستدامة

يتناول كل و. يهدف التقرير السنوي إلى تقييم موقف العالم من أهداف التنمية المستدامة

رات فصل أحد األهداف السبعة عشر إضافة إلى فصل حول أهمية البيانات حول مؤش
.مختارة تحت كل هدف

...علي الصعيد العالمي 

تقرير األمين العام حول 

التقدم نحو أهداف 
التنمية المستدامة

ً إلى الجمعية العامة يرفع األمين العام  لى المستوى حول التقدم المحرز عتقريراً سنويا
.العالمي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة
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أهداف التنمية 

المؤشر -المستدامة 
ولوحات القيادة

لقياس التقدم اً جديداً مؤشرتضمنتقريراً " شبكة حلول التنمية المستدامة"صدرت أ

ؤشرات تسعة موتضمن التقرير . نحو أهداف التنمية المستدامة على صعيد الدول

ة كموالحواد االقتصتقيس التأثيرات العابرة للحدود في مجال البيئة ودولية جديدة 

نطقة الشرق ويتضمن هذا التقرير تحليالً على الصعيد اإلقليمي بما فيه م. األمنو
.  األوسط وشمال إفريقيا

(تابع)علي الصعيد العالمي 

ة لوح: "البنك الدولي 

ألهداف " القيادة
التنمية المستدامة

ألهداف التنمية المستدامة استناداً إلى "لوحة القيادة"قام البنك الدولي بتطوير 

ة أهداف التنميالتقدم نحو تحقيقمؤشرات التنمية العالمية التي تساعد على رصد
.المستدامة

دراسة منظمة التعاون 

والتنمية في الميدان 
االقتصادي

في " امةقياس المسافة إلى تحقيق أهداف التنمية المستد"صدرت الدراسة بعنوان 

في 2030بحلول عام بهدف تقييم حجم التقدم المطلوب لتحقيق األهداف2017
.دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

© Copyright 2017 ESCWA. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without a written permissionPage 5

اللجنة االقتصادية 

ألمريكا الالتينية 

ومنطقة البحر 

الكاريبي

ة التي تواجه اإلقليميوالتحدياتتصدر اللجنة تقريراً سنوياً حول التقدم المحرز 

.  في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي2030خطة التنمية المستدامة لعام 

، 2030في اعتماد مقاربة شاملة ألجندة دور المؤسسات ركز التقرير األول على 

المدن ضوع فيما ركز التقرير الثاني على مو. والتحديات المتعلقة بجمع البيانات

.الصامدة والمستدامة

...على الصعيد اإلقليمي 

اللجنة االقتصادية 

واالجتماعية آلسيا 
والمحيط الهادئ

تضمن آفاق أهداف التنمية المستدامةتقريراً إقليمياً حول 2017أصدرت في العام 

ير تحليالً كما تضمن التقر. تحديداً ألبرز الفرص والتحديات والمسائل المستجدة

التحول صدر تقرير إقليمي حول موضوع 2018في عام . للمناطق دون اإلقليمية
.نحو مجتمعات صامدة ومستدامة

اللجنة االقتصادية 

ألوروبا

توفر ". خارطة طريق حول اإلحصاءات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة"

اصة الدراسة إرشادات للمؤسسات اإلحصائية الوطنية حول إنتاج اإلحصاءات الخ

ناول وتت. كما تحدد أصحاب المصلحة وسبل التعاون. بأهداف التنمية المستدامة

ى تطوير اآلليات الوطنية للتعاون وتقييم وتطوير المؤشرات المناسبة والحاجة إل

.القدرات

نفيذ لتقييم أداء القارة األفريقية في ت2030وخطة 2063يركز التقرير على خطة 

مدى االتساق بين األطر العالمية زهو األول من نوعه حيث يبر. األجندتين

وهي األهداف )14-9-5-3-2-1وأولويات المنطقة وخاصة في ما يخص األهداف 
.(2017التي تم مراجعتها في العام 

فيريقية

اللجنة االقتصادية 

ألفريقيا
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(تابع)على الصعيد اإلقليمي 

اللجنة االقتصادية 

واالجتماعية لغربي 

(اإلسكوا)آسيا 

اعتمد التقرير على مقاربة إقليمية -" 2015التقرير العربي للتنمية المستدامة، "

ة لتحديد حالة المنطقة العربية مقارنة مع باقي المناطق فيما يتعلق بأهداف التنمي

ة وتضمن التقرير تقييم األهداف السبعة عشر في اثنين وعشرين دول. المستدامة

. عربية باإلضافة إلى حزمة من القضايا العابرة للحدود

. قيد اإلعداد2019يصدر التقرير كل أربع سنوات، وتقرير 

التقارير الموضوعية أو المعنية بأحد أهداف التنمية المستدامة أو أكثر

: أمثلة

حال العدالة بين الجنسين في المنطقة العربية▪

فاق تعزيز األمن الغذائي في المنطقة العربيةآ▪

آ
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على الصعيد الوطني

االستعراضات

الوطنيّة الطوعيّة

عيد تنفيذ خطة تهدف االستعراضات الوطنيّة الطوعيّة إلى تتبّع التقّدم الُمحرز على ص▪

عها ، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة ومقاصدها على نحٍو يراعي طاب2030العام 

.العالمي والمتكامل، والتنمية المستدامة بأبعادها كلّها

تأخذ االستعراضات بعّدة مبادئ▪

ياسي دولة أن أجرت استعراضات وطنيّة طوعيّة في سياق المنتدى الس64للقد سبق ▪

الرفيع المستوى

2017في العام 43، و 2016منها في العام 22▪

دول عربية 8دولة استعراضات وطنيّة طوعيّة، منها 47تجري 2018في العام ▪

ان، اإلمارات العربية المتحدة، والبحرين، والسودان، ودولة فلسطين، وقطر، ولبن)

(ومصر، والمملكة العربية السعودية
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االستعراضات الوطنيّة الطوعيّة

المبادئ األساسية

.وتمسك بزمامها البلدانطوعيةتكون 1.

ائل التنفيذ في تنفيذ األهداف والغايات العالمية، بما يشمل وسالتقدم المحرز ترصد 2.
.ويراعي األبعاد الثالثة للتنمية المستدامة

ستنيرة مسياساتيةلتساعد البلدان في اتخاذ خيارات تَوّجهها أطول أجالً يكون 3.
.وتعبئة وسائل التنفيذ والشراكات الالزمة

.وشفافةوتشاركيةتكون مفتوحة وجامعة 4.

ان، ، وتحترم حقوق اإلنس، وتراعي االعتبارات الجنسانيةيكون محورها الناس5.
ً وتركز بوجه خاص على الفئات األشد فقراً  ً واألكثر ضعفا .عن الركبوتخلّفا

.االزدواجيةيتفادلتستند إلى األطر والعمليات القائمة6.

الدخل، سب مصنفة حتتوخى الدقة وتستند إلى األدلة وبيانات قطرية رفيعة الجودة 7.

اقة، ، والوضع من حيث الهجرة، واإلعاإلثنيو، والسن، واالنتماء العرقي الجنسو
.ةوالموقع الجغرافي، وغيرها من الخصائص ذات األهمية في السياقات الوطني

.تقتضي تعزيز الدعم الموجه لبناء قدرات البلدان النامية8.

ات تستفيد من تعزيز الدعم المقدم من منظومة األمم المتحدة وغيرها من المؤسس9.
.المتعددة األطراف
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تقارير وطنية حول أهداف التنمية المستدامة

ت تقرير ألمانيا حول مؤشرا

التنمية المستدامة

لمؤشرات تقرير حول التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة ومقاصدها، يستعمل ا
.  المتفق عليها عالميا والتي يمكن قياسها في ألمانيا

عة تقرير السويد حول متاب

2030أجندة 

التنمية داف أهحول لبيانات والنتائج المتاحة للجزء األول من هذا التقرير تحليالايضم
.فصول منفصلة حول األهدافالمستدامة في السويد باإلضافة إلى 

عة تقرير الدانمارك حول متاب

ام المستدامة لعخطة التنمية

2030

ستدامة يقدم لمحة إحصائية عن الوضع في الدنمارك فيما يتعلق بأهداف التنمية الم

هو هدفن الولكبشكل أساسي على البيانات المتوفرةركز. نقطة انطالق للنقاش العامك
.2030تطوير وتعزيز الَدعم اإلحصائي لمتابعة خطة عام 
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بعض األسئلة للنقاش

دامة؟هل يمكن االكتفاء باالستعراضات الطوعية الوطنية لرصد التقدم المحرز في أهداف التنمية المست

رات كيف يمكن استعمال االستعراضات الطوعية الوطنية كنقطة انطالق لنقاش عام حول أهمية ملء الثغ

؟...على مستوى السياسات والبيانات والتنسيق بين األجهزة المختلفة وبناء الشراكات إلخ

:أي دور لآلليات الوطنية للنهوض بحقوق المرأة في إعداد التقارير الوطنية

االستعراضات الطوعية الوطنية•

(وغيرهابيجينغ)التقارير حول اآلليات الدولية األخرى •

التقارير الوطنية حول أهداف التنمية المستدامة•

أة؟كيف يمكن تفعيل هذه األدوار من دون إثقال كاهل المؤسسات واآلليات الوطنية المعنية بحقوق المر
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شكرا


