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 الملخص التنفيذي

 

م، خطتها للتنمية المستدامة حتى عام 5102وضعت األمم المتحدة في سبتمبر من عام 

غاية لخدمة  061هدفاً، يتم تحقيقها من خالل  01م، حيث تضمنت تلك األجندة 5101

للتنفيذ والمتابعة؛ بهدف تتبع التقدم المحرز على كافة قضايا اإلنسانية، وبآليات محددة 

 صعيد تنفيذ تلك الخطة.

اآللية األساسية لمتابعة -محل الدراسة –وتعد التقارير/ االستعراضات الوطنية الطوعية 

واستعراض التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني 

 واإلقليمي والدولي،،،

قد جاءت الدراسة لتسلط الضوء على التقارير الوطنية الطوعية، والدور الذي ومن هنا ف

يمكن أن تلعبه األجهزة العليا للرقابة والمحاسبة في مراجعتها على النحو الذي يكفل 

مساهمة تلك األجهزة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل عام، حيث تناولت الورقة 

مستدامة بشكل عام، وآلية الرقابة على تحقيق أهدافها في البحثية التعريف بالتنمية ال

مراحلها المختلفة بدءا بمرحلة الجاهزية واالستعداد لتنفيذ تلك األهداف مرورا بمرحلة 

 التنفيذ الفعلي وانتهاء بإعداد واستعراض التقرير الطوعي أمام األمم المتحدة.

الكشف عما وصلت إليه الدول  ومن المؤمل أن تسهم الدراسة في مراحلها المقبلة في

العربية في مجال استعراض ومراجعة التقارير الوطنية الطوعية، ومدى حاجتها لدليل 

 استرشادي لفحص ومراجعة تلك التقارير.
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  :الورقة البحثية

 مراجعة التقارير الوطنية الطوعية 

 في إطار الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

 

  :تمهيد 

ن ددددددلل ا  ددددددل  اي تل  دددددد  تنددددددستع اضات ااوددددددلط اية نمدددددد  اي ة مدددددد  ودددددد   

؛  ل تبلتهددددل ت دددد   2232واي ااج دددد  ايتدددده تخطددددت ييددددل ت دددد  ايتن مدددد  اي  ددددتسا   ي ددددل  

 لدددددس اي  دددددتة  ايدددددة نه تنفمدددددا اهدددددساا ايتن مددددد  اي  دددددتسا   ي تل  ددددد  األالادددددم   يمددددد اآل

 دددد    لمدددد  تنفمددددا اهددددساا واإلقلم دددده وايددددسويهل و ليتددددليه ليدددده ض ت ددددس   لمدددد   نف ددددل  

ايتن مددد  اي  دددتسا  ؛  ددد  هددده وادددمل  تتدددمل يلبلدددساز   لونددد  ايت دددس  اي  دددا ل واوجددد  اي  دددةت 

 له ت بمق اهساا و  لصس ايتن م  اي  تسا   وت مم يل.

  :تعريفها 

اضات ااوددددلط اية نمدددد  اي ة مدددد   بددددلت   دددد  ت ددددلتوا تيددددسا  يددددس تتب ددددت ايت ددددس   

ل   ددددل لدددده فيددددم اهددددساا ايتن مدددد  اي  ددددتسا   2232ايُ  ددددا   لددددس صدددد مس تنفمددددا ت دددد  

و  لصدددسهل لددده لللددد  ايبلدددسازل  لدددس ن دددةا واا ددده  ل  يدددل اي دددلي ه واي ت ل ددد ل وو  دددق 

 تلم األهساا      ا  لدهل.

 خصائصها  : 

تت دددل ايت دددلتوا اي  دددلت  يميدددل  ينيدددل  ة مددد  اس ةمدددا  يكا مددد   لين دددب  يلدددسو ل ل دددل 

 س دد  واينل مدد   لددس اي ددةاعل لطدد ت  دد  انيددل تددةل ا ت دد   تلددم اضات ااوددلط ايبلددساز اي ت

 نبدددداات ي  ددددس اي ددددااللط  ددددم  ايددددسو  واي ني ددددلط ايسويمدددد  واإلقلم مدددد  و ختلدددد  اصدددد ل  

اي  دددددل  ل ل دددددل ت ددددد    لاصددددد  ادددددلن  ت يتبدددددلد  ايخبدددددااطل   دددددل لددددده فيدددددم اين ل دددددلط 

 .2232وايت سولط وايستوس اي  تخلَ  ل ت او لت يةتما  تنفما ت   

  :مبادئها  

ت دددة  اضات ااودددلط اية نمددد  اي ة مددد   لدددس    ة ددد   ددد  اي بدددلد  ايتددده ض  دددس 

 ددد  اضيتدددكا   يدددل؛  تدددس تت  دددق ايتلوددد   نيدددلل  مدددن تدددس ة تلدددم اي بدددلد   يدددس از ت دددةز 

اضات ااودددلط  ةودددة م ل و بنم ددد   لدددس دتاودددد  وااددد  ل واز ت دددةز جل  ددد  وت ددددلتلم  

تدددةيه اهت ل دددلت تلصدددلت  ليف دددلط األشدددس  وشدددفلل  و تل ددد  يل  مدددتل لطددد ت  ددد  انددد  ض  دددس واز 

 ل اات واأللثا و فلت وتخل فلت    اةاهل.

  :مراحل إعدادها 

ولق  ل وتد  سيم    ساد –ت ا   لم    ساد اضات ااولط اية نم  اي ة م  

    ة      اي اا   ايته قس تتكا    ت   طيلل  من تبسا -اضات ااولط اية نم  اي ة م  

تلم اي اا    إ  ز ايسوي  تةبتيل له ت سول اضات ااضل ووتل اإل  ز    تلم اياةب    تل  

ل قت لدس واضجت ل هوت س       ث  ايسوي  اي  نم  له األ ل اي ت س   يس تئمس اي  لس اض

 اياس وس ة  يس ان  لد اي نتس  اي ملاه 
وةليبلت  ل وتل تةجم  ايسو  ن ة اتخلف ت ةاط ااو  ل و   ل وتش     ل ايالمت اي  تة 

  ولق ت ةاط   منوووت ت ط تاا ه اي ي  اي  سد  إل ساد تلم اضات ااولطل وفيم 
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دهل اي نتس ل تت ث  له  نلد  اوووت ت      /تلت    اوق تاا ه اي ي  ايك نم  ايته و س 

   اي  ت ب يلتلو  ل  ض ان    ؤويم  تن مق  ختل   اا   اضات ااض  يس   س  اي يلط

 از ت اا اي  ة    ااتيل  لس آيم  صملة  اضات ااض    ج مت اينةا ه.
سوس ت ي ت   ووتواد ايت اوا وصملةت ل ت سوس   لدت ايت ةو  اي   ن  إل سل ل و ب 

 إ ساد اضات ااض واب   شااليل اةاع للنت جيلط   ة م  او هم لط  اي  نم  اي يلط

اي  ت ت اي سنه و ؤا لط اي  لع ايخلص واين ل لط وا طلع ايباي لز واي ؤا لط اية نم  

ة لط اضات ااض  لي  ل  ساد قلئ    لألجيك  وايةللضط ايته ات س    لم  اي  ةقم ل لط     

ث  و  ن ف ل ت س تلمك   از ل تبلت وايبملنلط؛     لنم  اي  ة   لس  ملنلط  ليم  اي ةد ل و  س 

 لن  وت م   اضات وهنلووت اي  ةد  وت  مت اي  لة لطل و   ثل وتل االام  ي   اات ااضل 

لط اية نم  ايته قس ت يل له صملة  اضات ااض و  لم  ت لمل ل    فيم:  ليباا ج واآليم

األ ا اية نم  لخ ط ايتن م  اية نم  واضاتااتم ملط اية نم  يلتن م  اي  تسا  ؛ وايت لتوا 

 اية نه  اي  تة  لس اي  س   اإلن لزل وايت لتوا اي  س    يليم لط ايسويم ل   ل لميل آيملط   ةل

ت سوس آيم  و س    نم  يت اوا اضات ااض    اي  تسا  ل واتماا وتل  يتن م ا اهساا  ة 

اينل م  ايت نم ل ولايم  تطل    ت  ل وت          تالئ  االام  ي ااج   تلم   اي  تة ل 

وفيم  لس اين ة اياس و  ل  تط من  اي   يلط ايةاتد     دات  اي  ة   واي يلط اي  نم  

 األتا .

 :محتوياتها   

  دددددساد ولدددددق  دددددل وتد  دددددسيم  –وت دددددم  از وتطددددد   ايت اودددددا ايدددددة نه اي دددددة ه 

تدددل  ايتددده وايةاق مددد  اي ل ةاددد شدددا لت دقم دددلت يلخ دددةاط -اضات ااودددلط اية نمددد  اي ة مددد  

ل  ض اندددد  ض  يددددكا   لددددس 0202ايتن مدددد  اي  ددددتسا    خ دددد    ليتكا ددددلط يإلوفددددلع فهددددللاتخ

ايدددسو  لددده اتبدددلع هددداو اييم لددد ل او تطددد م  اات ااودددلتيل   ددد  تلدددم ايبملندددلطل  ف از األ دددا 

وب ددددس  ة مددددلت  لين ددددب  يلددددسو  ايتدددده و  نيددددل اضاتاشددددلد  تلددددم ايبملنددددلط  دددد  اجدددد  ت ددددسول 

ت ثدددد  تلددددم اات ااوددددلط الثددددا ووددددة لت وشدددد ةيم  ودقدددد  لدددده  دددداض اينتددددلئجل  مددددن ت

 ايبملنلط له اآلته: 

وهدددده تلددددم األق ددددل  اي ت ل دددد    ،ايبمددددلز اضلتتددددل هل األقسااااام التمهيديااااة االفتتاحيااااة:  -

 .واين ل  ايبلت  ل واي  س  ل و ني م  ايت طما ي ات ااض(

 ددددس  تدددد     دددداا   دددد  ادراج أهااااداف التنميااااة المسااااتدامة ضاااامن األطاااار الوطنيااااة:  -

 مدددد  اي  ددددتسا  ل ل وايت ددددسولط واي دددد ة لط ايتدددده تةالددددق هدددداو األ ددددا  ددددت اهددددساا ايتن

يت  دددم   ل واضقتاا دددلط اي نلادددب اادددبل يل تةاجييدددل لددده تنفمدددا تلدددم األهدددساال وت لمددد 

 .ايت سو ط اي لتئ   لس اي ملالط واضاتااتم ملط اي  ب   وتنفما ايخ  ل 

 
اوجددد   و دددب از وندددلقع اضادددت ااضالتكامااال باااين األبعااااد الثالةاااة للتنمياااة المساااتدامة:  -

ايتددداا ط اي لئ ددد   دددم  اهدددساا ايتن مددد  اي  دددتسا  ل  ف از  ددد  شددديز ليدددل تلدددم ايددداوا ط از 

ل  يددددلل  فطدددد  ايت ددددلوز وايتن ددددمق ايلدددداو  وبلتددددلز  وتددددمل يلسويدددد  اي ددددست   لددددس ايددددت   

 فتوتي ل  م  اي  ل لط واي ؤا لط اي ختلف .

 دددة ه قدددس تخ دددا   دددس ايدددسو  ق ددد ل تلصدددلت لددده ت اواهدددل ايالمساااائل الهيكلياااة:  -

يلتةقدددد   نددددس   ددددس اي  ددددلئ  اي ددددل ل  او اي اوددددم  ايتدددده تددددؤث ا  لددددس تنفمددددا اهددددساا 
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ايتن مدددد  اي  ددددتسا  ل لتددددستس لدددده ت لمليددددل اي ةائددددق اي ؤا ددددم  فاط اي ددددل  اي  لددددة  

تتمماهدددل  لدددس اي  دددتة  ايدددة نه او اإلقلم ددده او ايدددسويهل وت دددس  ا ثلددد   ددد  اي ملادددلط 

 يل.اي  ب    ايته ا سثت ت ةضط جةهاو  يسو

ةها اضات ااوددددلط اية نمدددد  اي ة مدددد ل  مددددن ت ددددس  هددددة جددددواألهااااداف والمقاصااااد:  -

ايبلددساز لدده هدداا اي ددكع  دد  ايت اوددا   لة ددلط  دد  ايت ددس   اي  ددا   لددس   ددتة  لللدد  

اهددددساا ايتن مدددد  اي  ددددتسا   واووددددل يلل  ددددت    لنمدددد  اتتمددددلت اهددددساا   م ندددد  اددددنةولت 

 يت ةز  ةوت اي ااج  . 

بُ  ت اوددددم آيمددددلط تنفمددددا ايت اوددددا اي ددددة ه ايطددددةع  لددددس ُاددددو ددددلط : التنفيااااذ آليااااات -

 هل.ايخ  ل واي  ة لط ايته تةاجييلل واي ةاتد اإلوللم  اي     يتنفما

وُ ددددتََت  هدددداا اي  ددددل يمت ددددست  دددد  ايخ ددددةاط اي تخددددا  او اي ك ددددت : المقبلااااة الخطااااوات -

اضادددت ااض اتخلفهددل يل طدده قدددس لت  ت كوددك تنفمدددا ايخ دد ل  دد   مدددن آيمدد  تدددساو  نتددلئج 

ايددددة نه اي ددددة ه  لددددس اي  ددددتة  ايددددة نهل وايخ ددددةاط اي  ددددات اتخلفهددددل إلجددددااع 

 اي ااج لط ايسوتو    يز ايت س  اي  ا  له تنفما ايخ    لس اي  مس اية نه.

قددددس تطددددم  ايسويدددد  صددددل ب  اضاددددت ااض  ل  ددددلت و تددددةس  لددددس   ددددس : الملحقااااات -

ايبملنددددلطل   ددددتخس  ت اي ؤشددددااط اي لي مدددد  ألهددددساا ايتن مدددد  اي  ددددتسا  ل واي ؤشددددااط 

 ل  ددددلط  وددددللم   ولدددداافاط األويةودددد  اي  ددددسد   لددددس اي دددد مسو  اإلقلم دددده وايددددة نهل 

   دددت ت دددس لت  او اي ملادددلط واضادددتااتم ملط ايتددده/تتندددلو  لميدددل الطددد  اي  لتادددلط و

ل او ايت لم ددددلط واي   يددددلط ايددددةاتد   دددد  اي يددددلط 0202  لددددس صدددد مس تنفمددددا ت دددد 

 اي  نم .
تتندددلو  تلت ددد  ت اودددا اضادددت ااض ايدددة نه اي دددة ه  لخ دددلت  ددد  ايت لمددد  : خاتماااةال -

واينتددلئج ايخلصددد   ليت دددس  اي  ددا    دددس انتيدددلع   لمدددلط اياصددس وايت لمددد ل ل دددل تتطددد   

واي  او دددد   ددددسوثلتل وايددددستوس اي   دددد  ااتخ صدددديل  دددد  اوطددددلت اي  ددددلئ  اي  ددددت س  

  لمددددد  اضادددددت ااضل ولددددداا ايدددددس ل ايددددداس و تلجددددد  ايبلدددددس إل دددددساد اضات ااودددددلط 

اي  ددددددت بلم ل وايت ددددددسو ط اي  لددددددة   دتلييددددددل  لددددددس اي بددددددلد  ايتةجميمدددددد  اية نمدددددد  

 اي ة م  ي اتفلد   نيل.

 التقارير الوطنية الطوعية آلية استعراض  : 

 ددد    دددساد اضادددت ااض ايدددة نه اي دددة ه  لي ددد   ايددداس تات مددد  ايسويددد ل    دددس اضنتيدددلع

ولدددق اإلتشدددلداط ايتددده ادددبق اإلشدددلت   يميدددلل لإنددد  ودددتل ت دددسو يل   دددب اي ة دددس اي  دددسد  ددد  

 ايدددداس اي ددددنةس اجت ل دددد  اي نتددددس  و  ددددسقبدددد  اي نتددددس  اي ملادددده تلمددددت اي  ددددتة ل  مددددن 

 .واضجت ل ه اضقت لدس اي  لس  ا لو  وةيمةل/ت ة  له اول  يث لنم  و ت ا  

  لدددس اي ت دددس ل يأل دددل اي ل ددد  اي   مددد   ا لوددد  ادددنةاطلات دددت  لددد  اوطدددلت  وولتددد ل

 يل دددا  ايت ا ددد  هددداو تخدددةض ايتددده ايبلدددساز ت دددة ل وواي  ة دددلط ايدددسو  تؤادددلع   دددتة 

 ت دددس   لم دددلايدددة اتسل  اي  دددتة   لدددس اي نتدددس  اجت دددلع اثندددلع اات ااودددلتيل  ت دددسول األويدددس

 .ايخبااع ييم   اجت لع و   اي     اات ااولتيلايبلساز األتا  
 اي  لدددددس تئدددددمس  ددددد   دددددس ة ا  اجت ل لتددددد  و  دددددسو  ددددد    دددددل  لدددددإز اي نتدددددس  

 األ طددددلعل ايدددسو  إل دددس  دائ دددلت  و  دددث ت  اددددفماات  و دددةز ايددداس واضجت دددل هل اضقت دددلدس
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 و  دددس  ندددس ل ايدددس ةاط تةجمددد  وتدددةي س ايددداس ليدددةل ادددن   دددستيل وا دددس  يةضوددد  انتخل ددد  وودددتل  

 .واضجت ل ه اضقت لدس اي  لس  ا لو  اجت ل لت  اي نتس 

 دور األجهزة العليا للرقابة في مراجعة االستعراضات الوطنية الطوعية  : 

 واي ملادددد  اي ددددل  اي  ددددلع لددددس  ايتددددسقمق لدددده األالاددددم  ايتتممددددااط اوجددددسطي ددددس 

 يلاقل ددد  اي لمدددل األجيدددك   يدددس  لين دددب  جسودددس  وتةق دددلط جسودددس   م ددد ل اي دددليل  دددة  اي ل ددد 

ل  ف 0202 اي  ددددتسا   ايتن مدددد واهددددساا  ت دددد  ا ت ددددلدل تلصدددد    ددددس واي  لاددددب  اي ليمدددد 

 فاط تددددسقمقتت لددددب تلددددم ايتتممددددااط  دددد  األجيددددك  اي لمددددل يلاقل دددد  ودددداوت  تبندددده آيمددددلط 

 مددداايتف    دددلد ل ولددديلثا الثدددا ايت  دددقجسودددس قدددلئل  لدددس  تدددسقمق ليمددد ل وا ت دددلد نيدددج  جدددةد 

 يلاقل ددد  اي لمدددل األجيدددك  ت ددد مت ددد  تددد    اي  ة مددد  اي  دددلعي    لمدددلط لدددهل دوتهددد لددده

 وشدددفللم   ل ليمددد  الثدددا ت دددةز   دددلعي   ددد  اينتدددلئج لددده اي  دددله    لدددس واي  لادددب  اي ليمددد 

 ت  مدددق يدددس ل ايطددداوتو  اي  ة مددد  اي يدددةد اض تبدددلت لددده األتدددا  دددت  لي  لة دددلطل وةنمددد 

 .اي  تسا   ايتن م  واهساا ية نم ا األويةولط

و  ددددل ض شددددم لمدددد  از  ةوددددةع  ااج دددد  ايت ددددلتوا اية نمدددد  اي ة مدددد  و تبددددا  دددد  

اي ةاودددمت اي  دددت س ؛ نيددداات ي ساثددد  ت ا ددد  ايدددسو  واألجيدددك  اي لمدددل يلاقل ددد  لددده   دددل  

 ددل  دد   ددساثتيلل وان  قددلت  تلددم ايت ددلتوا تدديته ااج دد  اه مدد   ايتن مدد  اي  ددتسا  ل يدداا لددإز

ت ددددلئا نة مدددد   ل تبلتهددددل فاط  نف دددد  ي للدددد  األ ددددااا اي  ددددتخس   تت ددددل  دددد   دددد  

يلت اودددال لطددد ت  ددد  لةنيدددل ايةادددمل  األلثدددا شدددفللم  ووودددة ل يلت بمدددا  ددد  ايتدددكا  ايسويددد  

 .0202ت لو ت   ايتن م  اي  تسا    اي لي م   ت يساتيل

و مدددن از   دددساد ايت دددلتوا اي ة مددد  واات ااوددديل قدددس ودددتل  دددليتكا    دددت  ا لددد  

لدددإز  –   دددب فددداوا لددد  دويددد  –لهكوددد  يتنفمدددا ايخ ددد  او  ا لددد  ايتنفمدددا ايف لددده ييدددل اي 

دوت األجيدددك  اي لمدددل يلاقل ددد  لددده  ااج ددد  تلدددم ايت دددلتوا وددديته  يدددسا ايت  دددق  ددد   دددس  

   ع   و ةثةقم  اي  لة لط اي ط ن   يل.

  وان  قدددلت   دددل ادددبقل ت  ددد  اي ني ددد  اي ا مددد  يألجيدددك  اي لمدددل يلاقل ددد  واي  لادددب

،اتا ةادددددلس(  لدددددس   دددددساد ديمددددد  ااتاشدددددلدس ي ااج ددددد  ايت دددددلتوا اية نمددددد  اي ة مددددد  

واياقل ددد   لميدددلل  يدددسا ت كودددك قدددست  األجيدددك   لدددس اي مدددل   دددسوتهل لددده   دددل  ايتن مددد  

 اي  تسا  ل  لس اين ة اياس و يل له ت  مق تلم األهساا  لي    اي ي ة . 


