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الطوعيوطنيالتقرير االستعراض 

المرأةمركز 

واة ورشة عمل إقليمية لبناء قدرات اللجنة الفرعية حول المسا

راض بين الجنسين لدعم الجهود الوطنية إلعداد تقارير االستع

2030الطوعي حول أجندة التنمية المستدامة لعام الوطني

2018أبريل / نيسان 18-17بيروت،

المبادئ التوجيهية لعملية اإلعداد، 

الهيكل، والمضمون
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المحتويات

الطوعيإعداد تقرير االستعراض الوطني•

مبادئ توجيهية لعملية اإلعداد•

المبادئ التوجيهية للهيكل والمضمون •

وى حول مبادئ توجيهية للعرض في المنتدى السياسي الرفيع المست•

التنمية المستدامة

االستخالصات الرئيسية•

مجموعات العمل•
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إعداد تقرير االستعراض الوطني الطوعي

فهم الغرض من االستعراض الوطني الطوعي

: هياالستعراضات الوطنية الطوعية 

من إطار المتابعة واالستعراض لخطة التنمية المستدامة لعام جزء•

، وتقوم بها كل من البلدان المتقّدمة والبلدان النامية2030

ووضع 2030تستخدمها البلدان لتتبّع التقدم المحرز في تنفيذ خطةأداة•

مناسبة لتحقيق أهداف التنمية  الاإلجراءاتاتخاذ السياسات و

للشراكات وإلشراك أصحاب المصلحةمنبر•

المستفادةلتبادل الخبرات، بما فيها النجاحات، والتحّديات، والدروسآلية•

االتمجوعلىللبلداإلنمائيةاألولوياتعلىالضوءلتسليطفرصة•

(2030خطةمظلّةتحت)التركيز
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وضع االستعراضات الوطنية الطوعية

، 2016دولة في عام 22)دولة استعراضاتها الوطنية الطوعية 64لقد سبق وأجرت •

(،  وقد عرضت توغو تقاريرها في كال العامين2017دولة في عام 43و

البحرين، ، بما فيها 2018دولة بعرض استعراضاتها الوطنية الطوعية في عام 47ستقوم •

.مصر، لبنان، فلسطين، قطر، السعودية، السودان، واإلمارات العربية المتحدة

تقارير االستعراض الوطني 

2017-الطوعي 

إعداد تقرير االستعراض الوطني الطوعي
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الةالمبادئ التوجيهية إلعداد استعراضات وطنية طوعية فع  

موضوعية
مبنية على 
المعرفة

تقودها الدول علنية شاملة

قائمة على 
المشاركة

شف افة محورها الناس
وعللنمراعية 

االجتماعي
تحترم حقوق 

االنسان

لى الفئات األفقر واألكثر ضعفاً ًعترك ز 

تعراض ال يوجد أي مبادئ توجيهية محّددة فيما يتعلّق بالشكل النهائي لالس•

على البلدان اتّباع المبادئ التوجيهية يوصىغير أنه الوطني الطوعي

الطوعي الصادرة عن األمانة العامة لألمم المتّحدةلالستعراض

:على االستعراضات الوطنية الطوعية أن تكون في مضمونها•

إعداد تقرير االستعراض الوطني الطوعي
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الموارد الرئيسية إلعداد االستعراضات الوطنية الطوعية

إلبالغلالمتحدة،لألممالعامةاألمانةعنالصادرةالموّحدة،التوجيهيةالمبادئ•

تدامةالمسالتنميةحولالمستوىرفيعالسياسيالمنتدىفيالطوعيالوطني

الطوعيةالوطنيةاالستعراضاتإلعداددليل•

2017و2016عاميالستعراضاتالتجميعيةالتقارير•

التاليالرابطعلىالمواردهذهتتوافر•

إعداد تقرير االستعراض الوطني الطوعي

https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
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مبادئ توجيهية لعملية اإلعداد
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مبادئ توجيهية لعملية اإلعداد

البدء بتحضير االستعراض الوطني الطوعي

ياسي تعرض البلدان استعراضاتها الوطنية الطوعية خالل المنتدى الس•

جتمع سنوياً على مدى والذي يرفيع المستوى حول التنمية المستدامة

18الى 16من  (ثمانية أيام تحت رعاية المجلس االقتصادي واالجتماعي

)في مقّر األمم المتحدة في نيويورك2018يوليو /تموز

دان إبالغ للشروع بعملية إعداد استعراضاتها الوطنية الطوعية، يمكن للبل•

مكتب رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي

هةرسالةطريقعنالرئيسالىالقرارهذاإبالغيتم• موج 

المعنيللبلدالدائمالممث لقبلمن

نيةالوطاستعراضاتهاستقدمالتيالبلدانقائمةوضعيتم•

.األسبقيةأساسعلىالطوعية
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نموذج للرسالة–البدء بتحضير االستعراض الوطني الطوعي

مبادئ توجيهية لعملية اإلعداد
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2018الجدول الزمني لالستعراضات الوطنية الطوعية لعام 
مبادئ توجيهية لعملية اإلعداد

، وكذلك في جميع مراحل 2030تدعم لجان األمم المتحدة اإلقليمية البلدان في تنفيذ خطة  

ة اإلعداد للمنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة واالستعراضات الوطني

الطوعية

تحضيرات عالمية

تحضيرات إقليمية

فعاليات وطنية
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تنظيم وإعداد االستعراض الوطني الطوعي

اإلعداد والتنظيم األولي إشراك أصحاب المصلحة

إعداد االستعراض الوطني
الطوعي

تقديم االستعراض في 
يع المنتدى السياسي الرف
المستوى حول التنمية 

المستدامة

نية تدل  تجربة القسم األكبر من البلدان التي أعد ت استعراضاتها الوط

الطوعية على أن الوقت المخص ص لإلعداد قصير جدا ، ولذلك من 

.  المستحسن بدء العملية في أبكر وقت ممكن

مبادئ توجيهية لعملية اإلعداد
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وضع خطة عمل
مبادئ توجيهية لعملية اإلعداد

يالهيكل التنسيق

الهيئة المسؤولة

قنوات االتصال مع أصحاب 
المصلحة

الموارد

ر التكاليف التقديرية ومصاد
التمويل الممكنة

الموارد البشرية والتقنية 
المتاحة

النطاق ومخّطط 
المشروع

جميع أهداف التنمية 
أو أهداف /المستدامة، و

التنمية المستدامة ذات 
األولوية

الموجز األولي وهيكلية 
االستعراض

العملية والجدول 
الزمني

تخصيص الوقت لتعديل 
رفيعة المستوى ومراجعة

لالستعراض الوطني 
الطوعي والرسائل 

الرئيسية 

اآلليات للتعامل مع المسائل 
التي قد تكون مثيرة للجدل
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وضع خطة عمل

مبادئ توجيهية لعملية اإلعداد

جمع المعلومات

قائمة بالهيئات والوكاالت 
التي توف ر البيانات 

والمعلومات

المكاتب الوطنية اإلحصائية 
والوزارات، األوساط 
... األكاديمية، مراكز الفكر

إشراك أصحاب 
المصلحة

تحديد أصحاب المصلحة 
الرئيسيين

اإلشراك، بما فيها وسائل
الوسائل االلكترونية 

وغيرها 

البيانات

ية التركيز على البيانات العال
الجودة والمحد ثة 

والتفصيلية

االتصال مع المكاتب 
الوطنية اإلحصائية والجهات 
األخرى التي تقوم بتقديم 

البيانات

التقارير 
الموجودة

أطر وطنية مثل الخطط 
اإلنمائية

التقارير التي تقدم للهيئات
الدولية، والتقارير الوطنية 

حول أهداف التنمية 
المستدامة
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مشاركة أصحاب المصلحة المتعد دين

مبادئ توجيهية لعملية اإلعداد

يجب إشراك جميع أصحاب المصلحة، بمن فيهم الجهات الحكومية، والمجتمع المدني،•

والقطاع الخاص، والبرلمان، ومنظمات حقوق اإلنسان الوطنية، في عمليات المراجعة 

.والتنفيذ

:يمكن استخدام خطة مشاركة أصحاب المصلحة بهدف•
وضع إطار للهدف االستراتيجي من المشاورات–

تفصيل أصحاب المصلحة الذين يتعيّن التشاور معهم–

ات ورشات العمل، المنابر االلكترونية، مجموع: مثالً )إدراج الوسائل واألساليب للتشاور –

...(تركيز

تسليط الضوء على كيف سيتم توثيق عملية التشاور –

أحد المبادئ التأسيسية لخطة

هي أنه ينبغي أن 2030عام 

املةتكون العمليات تشاركية وش
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المبادئ التوجيهية للهيكل والمضمون 
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الركائز األساسية

اً يجب إذ: إعداد االستعراض الوطني الطوعي هو عمل طوعي وخاضع لقيادة الدولة•
.على كل دولة تكييف هيكل ومضمون التقرير مع سياقها الخاص

ّهل تبادل غير ان هناك قيمة تكتسب من إعداد تقارير متّسقة وقابلة للمقارنة، مما يس•
.الخبرات

الوطنية من المفيد النظر الى االقتراحات المتعلّقة بهيكل ومضمون االستعراضات•
.إلعداد تقرير فعّالكركائز أساسية الطوعية 

التوجيهية للهيكل والمضمونمبادئال
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الركائز األساسية

اريرها يتم تشجيع البلدان على تنظيم تق•

تساق وفقاً للخطوط التالية، مما يعّزز اال
.وإمكانية المقارنة

ير يساعد القيام بذلك أيضاً على توف•

د المعلومات لعملية االستعراض وتولي

.األفكار بشأن التنفيذ

من المتوقّع بشكل عام  أن يبرز •

سة االستعراض الخطوات المحّددة والملمو

ام التي اتخذتها البلدان لتنفيذ خطة ع

2030.

التوجيهية للهيكل والمضمونمبادئال

الكلمة االفتتاحية-1

النقاط الرئيسية-2

المقدمة-3

منهجية وعملية إعداد االستعراض–4

السياسة والبيئة المواتية–5

التقد م المحرز في تحقيق األهداف والغايات –6

أساليب التنفيذ–7

الخطوات التالية–8

الخالصة-9

المرفقات-10
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الهيكلية المقترحة

التوجيهية للهيكل والمضمونمبادئال

الكلمة االفتتاحية

من قبل رئيس •
الدولة أو 

الحكومة، أو 
وزير أو مسؤول 
رفيع المستوى،
ى تلقي الضوء عل
وضع التقدم 
المحرز فيما 

يتعلق بأهداف 
مة التنمية المستدا

واستجابة 
.الحكومة

النقاط الرئيسية

صفحة )ملخ ص •
قي يل( أو صفحتين
الضوء على 
وضع التقد م 

المحرز في مجال 
اهداف التنمية 
المستدامة، 
واستجابة 

الحكومة، وأمثلة 
للممارسات 

الجيدة، 
والمجاالت 

األساسية التي 
.تتطل ب الدعم

المقدمة

عرض لسياق •
وأهداف 

االستعراض، بما
ات فيه مثالً السم
اق الرئيسية للسي

الوطني، أو كيف 
أن البنية 

السياسية تعكس
األبعاد الثالثة 
امة للتنمية المستد

وأدوات السياسة 
.العامة

المنهجية والعملية

ة المنهجية المعتمد•
من . لالستعراض

الممكن ان تذكر 
كيف تم اشراك 

أصحاب المصلحة 
من داخل وخارج 

الحكومة في 
عملية اعداد 
االستعراض 

.الوطني الطوعي
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المضمون المقترح

التوجيهية للهيكل والمضمونمبادئال

السياسة والبيئة المواتية

:يمكن لهذا القسم ان ينظرفي•

خلق إحساس بالملكية تجاه أهداف •
التنمية المستدامة 

تضمين أهداف التنمية المستدامة في•
األطر الوطنية

دامةإدماج األبعاد الثالثة للتنمية المست•

ثني تنمية مستدامة ال تست"تعميم مبدأ •
"أحد

استخدام اآلليات المؤسسية الموجودة،•
طة وتكييفها، وتطوير آليات جديدة لخ

2030عام 

يمكن أن يسلط هذا القسم الضوء على •
التي التحدياتبعض القضايا الهيكلية أو 

خذت ، وكذلك القرارات التي اتالبلدتواجه
للتغلب عليها

أمثلة لآلليات المؤسسية
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التقدم المحرز في 
تنفيذ األهداف 
والغايات 

معلومات موجزة •
حول التقدم 

المحرز والوضع 
الحالي لكل 

أهداف التنمية 
المستدامة بما 
فيه االتجاهات، 

النجاحات، 
التحد يات، 
الدروس 

المستفادة، 
والمجاالت التي 

.  تتطل ب الدعم
ويمكن التعم ق
في تناول بعد 
اهداف التنمية 

.المستدامة

وسائل التنفيذ

نقاش حول حشد •
سبل التنفيذ 

ي والصعوبات الت
تواجهها  هذه 

كما . العملية
يمكن ادراج 

ة الموارد اإلضافي
الالزمة 

التمويل، بناء )
القدرات، 
البيانات، 

التكنولوجيا، 
...(الشراكات

الخطوات التالية

موجز بالخطوات •
المعتزم اتخاذها 

لتعزيز تنفيذ
2030خطة عام 

الخالصة

ملخ ص عن •
التحليل، 

واالستنتاجات، 
ة واألثار المترتب

عن السياسات، 
باإلضافة الى 
نقاش حول 

ة القضايا الجديد
أو الناشئة التي

أبرزها 
كما. االستعراض

يمكن ان يضم 
هذا القسم 

الدروس والدعم 
الالزم 

لالستعراضات 
.  المقبلة

المرفقات

المرفقات مع •
البيانات، بناءً 
على مؤشرات 
أهداف التنمية 

المستدامة 
العالمية 

واإلقليمية 
والوطنية حيث 
.  يقتضي األمر

مرفقات أخرى 
محتملة لعرض 

الدروس 
المستفادة، 
السياسات 
المحد دة، 

ومالحظات 
أصحاب 
.المصلحة

المضمون المقترح

التوجيهية للهيكل والمضمونمبادئال
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يع توجيهية للعرض في المنتدى السياسي الرفمبادئ 

المستوى حول التنمية المستدامة

Page 22

ثيقتانوتقديميجبالطوعي،الوطنياالستعراضتقريرإعدادمناالنتهاءبعد•

.العامةاألمانةالى

الرسائلتقدمانالطوعيةالوطنيةاستعراضاتهابإعدادتقومالتيالبلدانعلى•

.2018مايو/أيار18بحلولاألساسية

الرئيسيةاالستنتاجاتبعضعنمؤشراً توفّراألساسيةالرسائل•

لالستعراض

كلمة700التتعّدىال•

األمانةلقبمناإلنكليزيةاللغةالىالرئيسيةالرسائلترجمةيتم•

.األخرىالمتحدةاألمملغاتمنبأيتقديمهاتمحالفيالعامة

.االلكترونيةالشبكةعلىنشرهايتمكما

ؤونالشإدارةالىااللكترونيبالشكلالنهائيةاالستعراضاتتقديميجب•

قبلأي)2018يونيو/حزيران15بحلول(DESA)واالجتماعيةاالقتصادية

.(مةالمستداالتنميةحولالمستوىالرفيعالسياسيالمنتدىموعدمنشهر

تقديم االستعراض الوطني الطوعي والرسائل األساسية

مبادئ توجيهية للعرض في المنتدى السياسي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة
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الجلساتتنظيم•
.لتنميةلالمختلفةوالمستوياتاإلقليميالتنّوعتجسيدالىالطوعيةالوطنيةاالستعراضاتتقديمجلساتتسعى•

العروضترتيب•
خالفعلىالتفاقاتمحالفيإالالعرض،مقّدمدرجةبحسبالبروتوكولعلىبناءً معيّنةجلسةأيفيالعروضترتيبيتم•

.العارضةالبلدانبينفيماذلك

التوقيت•
ً يعتمدعرضلكلالمتاحالوقتمقدار• .عروضتقدمأنالمقّررالبلدانعددعلىجزئيا

الجلساتفيالمت بعالشكل•
.عروضهابتقديم(بلدانواألربعةاإلثنينبين)الجلسةفيالبلدانمنكلتقومالمناقشة،أفرقةشكلعلى•

ومنالحاضرةاألخرىالبلدانقبلمنالموّجهةاألسئلةمباشرةً العرضيليثمعرضها،البلدانإحدىتقّدم،فرديشكلعلى•

.اآلخرينالمصلحةوأصحابالرئيسيةالمجموعاتقبل

التحضير•
المشاركللوفديةالنهائالصيغةوضعوالعرضشكلفيوالبتّ وبصريةسمعيةموادأيتسليمالبلدعلىيجبالعرض،قبل•

سيعطىانكإذافيماوالنظر(المستوىرفيعمسؤولأووزيرالطوعيالوطنياالستعراضتقديميترأسانالمستحسنمن)

.العرضمنكجزءللتحّدثالوقتالوطنيينالمصلحةألصحاب

تقديم االستعراض الوطني الطوعي

مبادئ توجيهية للعرض في المنتدى السياسي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة

االستخالصات الرئيسية
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االستخالصات الرئيسية

كما . والنهوض بتنفيذها2030تسمح االستعراضات الوطنية الطوعية للدول بمراجعة خطة التنمية لعام 
.تسه ل االستعراضات الوطنية الطوعية تبادل الدروس المستفادة

حة االستعراضات الوطنية الطوعية عملية تقودها الدول وهي شاملة وتشاركية، تضم أصحاب المصل
.المعنيين من داخل وخارج الحكومة، ومن المجتمع المدني، واألوساط األكاديمية، والقطاع الخاص

، وأن يجب أن تركز االستعراضات الوطنية الطوعية على االنسان، وأن تكون مراعية للنوع االجتماعي
ً تحترم حقوق االنسان، مع تركيز خاص على .الفئات األفقر واألكثر ضعفاً واألكثر تخل فا

عملية االستعراض الوطني الطوعي واسعة النطاق، لذا من الضروري إتاحة ما يكفي من الوقت 
.والموارد لتنفيذها حتى النهاية

يجب مالءمة تقرير االستعراض الوطني الطوعي مع ظروف كل بلد، غير انه ال يوجد أي أدوات أو 
.  مبادئ توجيهية لتسهيل إعداده

حول تقارير طوعية وطنية مختارة مجموعات عمل 
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عمل حول تقارير طوعية وطنية مختارة مجموعات 

المجموعة الثانيةالمجموعة األولى

المجموعة الرابعةالمجموعة الثالثة

تقرير نيجيرياتقرير بنغالدش

تقرير السويدةتقرير كوريا الجنوبي

شكراً 


