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 تقديم 

تعددددر أوددددل  تع لتعددددو تع ددددف الددددة تدددددامة  صددددرعت عععل  ددددو عع  ددددعرعأو  وددددد   تعع ددددر الددددة ت ر ددددر 
أ دددعار كم ة  ددددو عظددددف أ ك ،ددددو عع ف تاددددكح تقعددددف ااددددرت ت ددددلة  ت تمدددد   صددددرعت عععل  ددددو عع  ددددعرعأو 

  ي أول. 

ومركز وفي هذا اإلطار قامت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية بالشراكة مع صندوق األمم المتحدة للسكان  
بإطالق مشروع "توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات"، وقد ركزت المرحلة األولى بصيرة  

تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما  من المشروع على تحديد مستهدفات كمية لكل محافظة لمؤشرات متابعة 
يساعد المحافظة على وضع الخطط المناسبة وتحديد أولوياتها لتحقيق هذه المستهدفات. وخالل المرحلة الثانية  
للمشروع تم اختيار خمس محافظات لعقد ورش عمل مع مسئولي التخطيط والمتابعة فيهم لتعريفهم بأهداف 

لخاصة بها والمستهدفات الكمية الخاصة بكل محافظة، وخالل المرحلة الثالثة  التنمية المستدامة والمؤشرات ا
 للمشروع تم تغطية باقي محافظات الجمهورية. 

تقريرها الوطني عما تم إنجازه في أهداف  طوعيًا  وقد كانت مصر من أوائل الدول التي قدمت لألمم المتحدة  
ن، ركز األول على وضع مصر في أهداف التنمية المستدامة التنمية المستدامة، حيث تم تقديم تقريرين حتى اآل

 بينما ركز التقرير الثاني على التدخالت والمبادرات المصرية في سبيل تحقيق هذه األهداف.

التنمية   وتسعى مصر إلى أن تعد كل محافظة تقريرها المحلي عما تم إنجازه في المحافظة لتحقيق أهداف 
م إعداد هذه الورقة كدليل للمحافظات إلعداد تقارير المراجعات المحلية الطوعية ، وفي هذا اإلطار تالمستدامة

  لها.
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 أترأو 

كخارطة طريق لدول   2015تبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في عام  
البيئة. إن أهداف التنمية المستدامة مترابطة ومتصلة  العالم نحو تحقيق الرخاء والمساواة والنمو االحتوائي وحماية  

ببعضها البعض مما يمثل تحديًا كبيرًا في رصد التقدم فيما يتعلق بتنفيذ هذه األهداف. كجزء من عملية مراجعة  
 تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، يطالب المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الدول بإعداد 
المراجعات الوطنية الطوعية وهي عبارة عن تقرير تعده الدولة يهدف إلى استعراض حالة تنفيذ أهداف التنمية  
المستدامة بالدولة، وذلك بهدف مشاركة الخبرات والدروس المستفادة وتعزيز السياسات الحالية لتحقيق التنمية  

نية الطوعية لمنتدى األمم المتحدة السياسي رفيع  المستدامة. ولقد قامت مصر بتقديم اثنين من المراجعات الوط
 . 2018و  2016المستوى في عامي  

 
وبالرغم من أهمية رصد التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، ال يمكن إغفال دور 

المجت ُيعد كال من  القومية. حيث  التنمية  تحقيق أجندة  المحلي في  المستوى  الرصد على  معات والقيادة  هذا 
المحلية عنصران رئيسيان في تحقيق االحتواء االجتماعي والمساواة والنمو االقتصادي وعدم ترك أحد خلف 

 الركب وهي المبادئ األساسية ألهداف التنمية المستدامة.
 

لتحديد  ولذلك، فإن توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي يتطلب آليات فعالة للرصد والتقييم  
مدى نشر أهداف التنمية المستدامة وتنفيذها على المستوى المحلي. وهو ما يستلزم وجود أداة محلية راسخة  

الشئون االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة الخاص بإعداد المراجعات الوطنية الطوعية   مماثلة لدليل إدارة
(UNDESAوتجدر اإلشارة إلى أن هناك بعض الدول/الب .) لديات/المدن التي أقرت بأهمية وجود المراجعات

،  2019و   2018المحلية الطوعية كأداة لمتابعة التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ففي عامي  
باليابان،  وشيموكاوا  كيتاكيوشو  ومدينتي  األمريكية،  المتحدة  بالواليات  أنجلوس  ولوس  نيويورك  مدينة  قامت 

 يريس باألرجنتين، ومدينة بريستول بالمملكة المتحدة بإجراء مراجعاتهم المحلية الطوعية.  ومدينة بينوس أ 
 

إدارة على  اعتمدت  قد  المجراه  الطوعية  المحلية  المراجعات  أغلب  أن  المالحظ  االقتصادية   ومن  الشئون 
الوضع في   الطوعية، مع  الوطنية  المراجعات  بإعداد  الخاص  المتحدة  باألمم  الحقائق  واالجتماعية  االعتبار 

والخصائص والسياق الخاص بكل مدينة/بلدة/بلدية. وبالمثل؛، تعتمد هذه اإلرشادات للمراجعات المحلية الطوعية  
في مصر على الدليل السابق ذكره. تهدف هذه اإلرشادات لمساعدة المحافظات النشاء المراجعات المحلية 

 الطوعية لمراجعة التقدم المحرز 
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مية المستدامة من خالل عملية واضحة المعالم تتضمن الجهات المعنية المحلية المختلفة. توفر  في تنفيذ التن
 هذه اإلرشادات الخطوات الرئيسية المطلوبة إلجراء عملية االستعراض مع مراعاة السياق المحلي المصري. 

 
  تاًل:  صرعت إجلعء عع لعجعكم عع  ل و ععطدع و 

 ح تعض ة  صرعت إجلعء عع لعجعكم عع  ل و ععطدع و:أهداف التنمية المستدامةكجزء من عملية توطين 
 تقييم أداء المحافظات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بها. -
تحديد عوامل النجاح والفرص والتحديات التي تواجه المحافظات في توطين أهداف التنمية المستدامة وتنفيذها   -

ساعد في صياغة السياسات التي يجب أن تتبعها المحافظة الستخدام وسائل فعالة وكفؤة  وهذا من شأنه أن ي
 للتنفيذ.

والوزرات القطاعية المعنية لتحديد الفجوات   والتنمية االقتصاديةتقديم خط أساس موضوعي لوزارة التخطيط   -
 التنموية الموجودة بين المحافظات واتخاذ الالزم بشأنها بشكل ايجابي لها.

باعتبارها الجهة القومية المسؤولة عن تقديم التقارير    والتنمية االقتصاديةديم المعلومات الالزمة لوزارة التخطيط  تق -
الخاصة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، في الوقت الذي يتم فيه إعداد المراجعات الوطنية الطوعية، وذلك من  

 لمستدامة على المستوى المحلي. خالل تقديم نظرة أعمق على تنفيذ أهداف التنمية ا
البناء على واالستفادة من البيانات التي سيقدمها مؤشر التنافسية على مستوى المحافظات والذي يتم إعداده  -

ذ القرار والمجلس  التخطيط والتنمية االقتصادية بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاحاليًا من قبل وزارة  
 . للتنافسية المصري  الوطني

 محافظة.  27تقديم أداة لتبادل الدروس المستفادة في عملية التوطين ضمن   -
 تقديم أداة لتبادل الخبرات على المستوى الدولي. -

 

 ثكن ًك: عععلتمبكم عألتع و عع ل و عع لعجعو عع  ل و ععطدع و 
 ت ر ر  صرعت عععل  و عع  عرعأو قعم ععولو  كع  ك ،و   -1

التن مية المستدامة متشابكة ومترابطة. ولكن، ال يعني ذلك بالضرورة إمكانية  من المتعارف عليه أن أهداف 
تطبيق أهداف التنمية المستدامة وأهدافها الفرعية على كل المحافظات. أيضًا، يختلف وزن كل هدف منفردا  

ال، قد من محافظة إلى أخرى على أساس الميزة التنافسية للمحافظة واحتياجاتها ذات األولوية. على سبيل المث
تولي بعض المحافظات اهتمامًا كبيرًا لألهداف الفرعية المتعلقة بالصناعة والبنية التحتية، بينما تولي محافظات  

باألهداف الفرعية الخاصة بالحياة تحت سطح الماء. لذلك يجب مراعاة مدى صلة هدف   أخرى اهتمامًا أكثر
 التنمية المستدامة وأهدافه الفرعية خالل 
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عملية التوطين. إال أن هناك بعض أهداف التنمية المستدامة وأهدافها الفرعية تعد جوهرية وأساسية لكل محافظة 
التام على الجوع، والصحة الجيدة والرفاه، والتعليم الجيد. وعالوة على   ومنها، القضاء على الفقر، والقضاء 

التنمية المستدامة، وذلك بناًء على أهميتها    ذلك، قد تضيف المحافظة بعض األهداف التي ال تتعلق بأهداف
 بالنسبة للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة.

 من أجل تحديد أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة على المستوى المحلي، يجب إتباع اإلجراءات التالية:
 محافظة تنقيح األهداف الفرعية ألهداف التنمية المستدامة لتحديد مدى مالءمتها مع ال ✓
مراجعة اللغة المصاغة بها األهداف الفرعية لتعكس السياق المحلي مع مراعاة الهدف الحقيقي لكل هدف   ✓

 فرعي 
 مراجعة مؤشرات األهداف الفرعية لتعكس السياق المحلي  ✓
 لضمان عدم ترك أحد خلف الركب تتناسب مع طبيعة المحافظة والسياق المحلي استحداث أهداف فرعية ✓
التحقق من صحة األهداف الفرعية المنقحة لضمان توافقها مع التزامات المحافظة بالتنسيق مع مختلف أصحاب   ✓

 المصالح 
 
 ععفجد   ت ر ر  -2

مما ال شك فيه أن كل المؤشرات التي يتم انتاجها على المستوى الوطني ال تكون بالضرورة قابلة للتطبيق على  
الوضع الحالي، والمؤشرات المطلوبة   للتعرف علىالمحلية    الفجوات   بتحديد توى المحلي. لذا يجب القيام  المس

لقياس التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وبناًء على تحليل الفجوة؛ البد من إعداد المؤشرات  
بالتعاون مع مراكز المعلومات بالمحافظات التابعة فنيًا لوزارة التنمية المحلية والجهاز المركزي للتعبئة العامة  

؛ فيجب الحصول عليها من وزارتي  بالبيانات المالية بشقيها الجارى واالستثمارى فيما يتعلق    واالحصاء. أما
المالية والتخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري. كما يجب االعتماد على البيانات المقدمة من مراكز المعلومات 

معات الواقعة في نطاق المحافظة التابعة للوزارات القطاعية. فضاًل عن ذلك؛ قد تساعد مراكز األبحاث والجا
في جمع البيانات والمعلومات لهذه المؤشرات. ومع ذلك، فإعداد هذه المؤشرات سيكون معتمدًا إلى حد كبير  

 على إتاحة البيانات وجودتها، باإلضافة إلى الموارد المالية والبشرية المتاحة. 
 
 ت ر ر ععجاو عع  ئدعو اة عععل م  تإارعل عععتلةل   -3
تطلب إعداد تقرير المراجعة المحلية الطوعية وجود جهة محلية مسئولة عن التنسيق. يجب أن يقود المجلس  ي

التنفيذي بالمحافظة عملية المراجعة تحت اإلشراف المباشر للمحافظ والسكرتير العام للمحافظة. طبقًا لقانون  
التنفيذي للمحافظة  43/1979اإلدارة المحلية رقم   التنفيذية،  ، يتولى المجلس  مسئولية متابعة عمل الجهات 

بالمحافظة واقتراح مخصصات لالستثمار. فضاًل عن ذلك؛ سيتطلب أيضًا  وإعداد مسودة الموازنة الخاصة 
إعداد المراجعة المحلية الطوعية من المجلس التنفيذي وجود ذراع فني )سكرتارية فنية( لضمان مشاركة األطراف 
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ومية في عملية المراجعة، باإلضافة إلى دعم عملية كتابة تقرير المراجعة. كما أن  المعنية الحكومية وغير الحك
مجلس استشاري في كل محافظة سيعمل على دعم    التنفيذ الكامل لقرار وزير التنمية المحلية فيما يتعلق بإنشاء

ن تقديم المشورة  عملية إجراء المراجعات المحلية الطوعية. ويعتبر المجلس االستشاري مسؤوال بشكل عام ع 
لمختلف   والسياسات  التنمية  مشروعات  وإقتراح  الفنية،  المقترحات  ودراسة  الجوانب،  مختلف  في  للمحافظة 

 قطاعات المحافظة.  
 

 إجلعء عع لعجعو عع  ل و ععطدع و  –ثكعثًك 
 عإلارعل عع برئي تتل، م ا ل و إارعل عععتلةل    -1

تتطلب حزمة من الترتيبات والتحضيرات. وبالتالي، يجب أخذ القضايا  إن المراجعة المحلية الطوعية هى عملية  
 التالية في االعتبار: 

:  يجب إعداد خطة عمل مفصلة مع نتائج واضحة وإطار زمني واضح. كما يجب توزيع  إارعل خطو ا ف -
ديوان مثل  الرئيسيين  الفاعلين  والقطاع    عام  جميع  االستشاري  والمجلس  والمدن  المراكز  ورؤساء  المحافظة 

الخاص المحلي ومنظمات المجتمع المدني واإلعالم المحلي. باإلضافة إلى أنه يجب أن يكون اإلطار الزمني  
  حيث يجب االنتهاء منه قبل أو بالتوازي مع عملية إعداد المراجعة ،للخطة متسًقا مع المراجعة الوطنية الطوعية

الوطنية الطوعية، وذلك لمساعدة وزارة التخطيط على االطالع على أداء المحافظات في تنفيذ أهداف التنمية  
المستدامة، مما ُيسهم في إعداد أفضل لتقارير المراجعة الوطنية الطوعية. ومن المقترح أن يتم االنتهاء من  

با للمحافظات  يسمح  الذي  الوقت  الطوعية في  المحلية  المراجعات في صياغة  المراجعات  ستخدام مخرجات 
 خططهم االستثمارية السنوية وموازناتهم. 

 
تتضمن الموارد كل من الموارد المالية و :  يجب تحديد الموارد المطلوبة من أجل تنفيذ خطة المراجعة.  عع دع ل -

عم من وزارة التخطيط  والبشرية. وتجدر اإلشارة إلى أنه باإلضافة لمواردها الخاصة، قد تقوم المحافظة بطلب الد 
والجامعات المحلية والجمعيات األهلية، والقطاع الخاص والمنظمات المانحة للحصول على   االقتصاديةوالتنمية  

 الموارد المطلوبة لعملية المراجعة.
 
تقديم  . ويفضل ال بد وأن يشتمل نطاق المراجعة المحلية الطوعية على كافة أهداف التنمية المستدامة  ععلطكق: -

وفقًا للمعايير الدولية، وبالتالي يجب أن تتخذ    17عملية التقدم تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة ال  تقارير 
  التخطيط   وزارتي  مع  بالتنسيق  المحافظة قرارًا من القرارات اآلتية فيما يتعلق بنطاق المراجعة المحلية الطوعية

 :المحلية  والتنمية االقتصادية والتنمية
في إعداد تقرير المراجعة الوطنية المحلية بغض    والتنمية االقتصاديةاع النطاق الذى تتبعه وزراة التخطيط  اتب ✓

 النظر إذا ما كان سيتسق مع األهداف ذات األولوية المعلن عنها أم ال 
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تحديدها   ✓ تم  التي  الفرعية  واألهداف  المستدامة  التنمية  أهداف  على  بناًء  التقرير  معإعداد  وزارتي    بالتنسيق 
 التخطيط والتنمية االقتصادية والتنمية المحلية 

 إعداد التقرير شاماًل السبعة عشر هدفًا للتنمية المستدامة ✓
 

 ذات الصلة، يجب على المحافظة تغطية ما يلي:   ةهداف الفرعي األوأثناء إعداد التقارير الخاصة بكل هدف و 
 لمحة موجزة عن الوضع الحالي لألهداف واألهداف الفرعية.   ✓
 اإلنجازات والممارسات الجيدة. ✓
 أثر التدخالت التي قامت بها المحافظة في نطاقها والتدخالت ذات العالقة على المستوى الوطني.  ✓
 الفجوات والتحديات.   ✓
 الروابط مع األهداف األخرى.  ✓
 واألهداف الفرعية في المستقبلسبل تحسين تنفيذ األهداف  ✓

 
البيانات ا كنكم/ تتك ةل/ تثكئ :   - يتطلب إعداد تقرير المراجعة بيانات ومعلومات دقيقة، وبالتالي فإن توفير 

والمعلومات يجب أن يكون في نطاق مسئولية كل من مركز المعلومات على مستوى المحافظة وإدارات التخطيط  
المحافظة و  للتعبئة  والمتابعة على مستوى  المركزي  والمالية والجهاز  التخطيط  إلى وزارتي  باإلضافة  المركز، 

العامة واإلحصاء . باإلضافة إلى ذلك، يجب أن تعتمد المحافظة على خططها المحلية والقطاعية، والخطط  
 التي تعدها هيئة التخطيط  

اسطة جهات أخرى داخل المحافظة مثل التي تم إعدادها بو   التقاريرالعمراني للمحافظة واألحياء، باإلضافة إلى  
الجامعات والمنظمات الدولية والمشروعات، والمجتمع المدني. كما يجب أن تستخدم المحافظة التقارير الصادرة  

 عن الحكومة والوزارات القطاعية والمديريات والجهات المركزية حول المحافظة
 
قيام بتحديد أصحاب المصلحة في عملية المراجعة  يجب على المحافظة التض  خطو إلشلعك عألالعت عع عل و:   -

ب المصلحة في تلك  اعند إعداد خطتها، حيث يجب على المحافظة أن تضمن إشراك عدد كبير من أصح
والجامعات،   األعمال،  رجال  وجمعيات  الخاص،  والقطاع  المدني،  والمجتمع  المحلي،  اإلعالم  مثل  العملية 

رأة، والمجتمعات المهمشة، ورجال الدين، والمديريات، والمراكز، والقرى، والشباب، واألوساط األكاديمية/ والم
والقرى التابعة. ومن الممكن أن يقوم المجلس االستشاري بدور نقطة االتصال لضمان إشراك كافة أصحاب  
المصلحة. ومن الممكن الوصول ألكبر قدر ممكن من أصحاب المصلحة عن طريق التواصل المباشر مع 

 . والمدارس ومراكز الشباب والمراكز الثقافية واإلجتماعيةالجامعات 
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  ع ل و عع لعجعوعجاكم عع عل و ع

 
 
 

تعد مشاركة مختلف األطراف المعنية أمرا أساسيا لفعالية تحقيق أهداف التنمية المستدامة. حيث تفتح المشاركة 
تؤثر  الباب أمام تلك األطراف لتعبر عن آرائها واحتياجاتها ومصالحها في السياسات والخطط المحلية التي  

المختلفة إلشراك الوسائل  المصلحة  إشراك أصحاب  تتضمن خطة  أن  ويجب  حياتهم.  تلك  همعلى  وتهدف   .
 الوسائل إلى: 

 التعرف على مساهمة كل طرف معني في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.  ✓
 تحديد التحديات التي تواجه كل طرف معني في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.  ✓
 التوصيات من األطراف المعنية لتنفيذ أفضل ألهداف التنمية المستدامة. جمع  ✓
 رفع الوعي لغير الواعين بأهداف التنمية المستدامة وإشراكهم للمساهمة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.  ✓

 
ائل  ومن أجل إشراك عدد كبير من األطراف المعنية في عملية المراجعة، يجب على المحافظة استخدام وس

مختلفة للمشاورة. تشمل هذه الوسائل )على سبيل المثال الموقع اإلليكتروني، واستطالعات الرأي على اإلنترنت 
البؤرية   والمجموعات  العمل  ورش  )مثل  لوجه  وجها  القياس  وسائل  وأيضا  المحمولة(  الهواتف  وتطبيقات 

عة من األطراف المعنية من خالل  والمؤتمرات(. ويجب على المحافظة أن تضمن الوصول إلى مجموعة متنو 
والتطبيقات   واالنستجرام  والتويتر  الفيسبوك  مثل  االجتماعي  التواصل  ووسائل  بها  الخاص  إليكتروني  الموقع 

 المحمولة. 
   

القطاع 

 الخاص

 رجال الدين 

أعضاء 

البرلمان 

 المنتخبين 

 قادة المجتمع 

 المرأة 

وسائل اإلعالم 

 المحلية 

المركز/ المديريات/ 

 القرى 
 الشباب 

األكاديميةاألوساط   

المجتمع 

  ىالمدن

المجموعات 

 المستضعفة 
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 القضايا األساسية التي يجب أن يشتملها تقرير المراجعة المحلية الطوعية  -2
وضع بعض القضايا الهامة في االعتبار. وتتمثل تلك القضايا  أثناء إعداد تقرير المراجعة المحلية الطوعية يجب  

 في: 
يجب أن تتضمن خطة المحافظة وأيضا خطة المركز  تع  م  صرعت عععل  و عع  عرعأو  ي إاك  ععع ف عع  لي:   -

يجب أن يعكس التقرير مدى تعميم أهداف التنمية المستدامة في الخطط والقواعد  مة.  اأهداف التنمية المستد 
 جراءات والقوانين، باإلضافة إلى التحديات التي تواجه المحافظة في تعميم أهدف التنمية المستدامة واإل
 

األبعاد االقتصادية  يجب أن يعكس تقرير المراجعة الترابط بين  عععظكأف امة عأل عكل ععثالثو علعل  و عع  عرعأو:   -
المستدامة للتنمية  والبيئية  الواالجتماعية  اتخاذها لضمان  . كما يجب أن يوضح  يتم  المؤسسية التي  ترتيبات 

التكامل بين األبعاد الثالثة. باإلضافة إلى التحديات التي تواجه عملية التكامل بين هذه األبعاد الثالثة في  
 بعض القطاعات، وسبل التواصل التي تضمن تكاماًل أفضل لألبعاد الثالثة.  

 
 

اإلجراءات والتدخالت التي تم اتخاذها لعدم ترك يجب أن يتضمن تقرير المراجعة ارم تلك  حر خلف ععلةب:   -
حاالت الفقر وتوزيعه بحسب العوامل الديموغرافية والجغرافية. ويمكن أن يشمل هذا أيضا  أحد خلف الركب مثل  

التهم وسماتهم، والتدخالت التي يتم  طرق تحديد المجموعات المهمشة، والبيانات واإلحصاءات الخاصة بمعد 
 اتخاذها لتمكينهم اجتماعيًا واقتصاديًا. 

 
يجب أن تبرز المحافظة في التقرير اآللية المؤسسية التي تم إنشائها أو تعزيزها للعمل على  عآلع و عع ؤس و:  -

 متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتي تعمل كمنسق بين كافة األطراف المحليين 
 

يجب أن تعكس المحافظة في التقرير الموارد الالزمة لعملية التنفيذ. باإلضافة إلى آليات التمويل  الق عععلفمذ:   -
والمسئولية   والخاص،  العام  القطاعين  بين  والشراكة  الموازنة،  مثل  األهداف  تنفيذ  في  استخدامها  تم  التي 

لمحلية ومساهمة االستثمارات األجنبية والجهات االجتماعية. كما يجب أن يعكس التقرير سبل تعبئة الموارد ا
. ولكن نظرًا  المانحة في التنفيذ، كما يجب أن يوضح خطة المحافظة في تمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

لطبيعة المحافظات وتباين قدراتها فمن المتوقع أال تستطيع المحافظات تحديد الموارد المطلوبة بصورة تكاملية  
 ن من الممكن أن تقوم الحكومة المركزية بمساعدة المحافظات في تحديد هذه الموارد. سليمة، ولك
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 ععلصر تعععتم م  -3
يجب أن تلعب إدارات التخطيط والمتابعة على مستوى المحافظات والمراكز دورا أساسيا في متابعة وتقييم التقدم  

 المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.  
 
 ه كف تتلةل عع لعجعو عع  ل و ععطدع و  -4

ية، يمكن للمحافظة استخدام  لضمان االتساق في إعداد التقارير الخاصة بالمراجعة الوطنية والمراجعة المحل
إدارة الشئون االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة   نفس هيكل المراجعة الوطنية الطوعية كالموجود في ُكتيب 

(UNDESA .ولكن مع وضع السياق المحلي في االعتبار ) 
 
 
  
 

 : ه كف عع لعجعو عع  ل و ععطدع و 1عإلاك  
 

 المحافظ وتعكس أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة والتقدم المحرز فيها: يقدمها ععظل و عال ععكح و  .1
: صفحة أو صفحتان تبرزان عملية المراجعة والتقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وبعض  ععلتكط ععبك ز  .2

 تي تحتاج إلى دعماألمثلة والدروس المستفادة، والتكامل بين أبعاد التنمية المستدامة وبعض القضايا ال 
ايا الرئيسية ونتائج عملية  : تتضمن نظرة عامة عن طبيعة المحافظة وأهداف المراجعة، باإلضافة إلى القضعع ترأو  .3

 المراجعة
: تعكس المنهجية التي تتبعها المحافظة إلجراء المراجعة بما في ذلك نطاق عملية المراجعة  عع لاج و تا ل و عإلارعل  .4

 لمصلحةوعملية إشراك أصحاب ا 
 : تشمل اآلتي: امئو ت كمة عع  كسكم .5
خلق ملكية ألهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلى: تتضمن الجهود المبذولة من المحافظة إلشراك أصحاب   •

 المصلحة في عملية المراجعة
لتنمية المستدامة  دمج أهداف التنمية المستدامة في اإلطار المحلي: تتضمن الخطوات التي تم اتخاذها لدمج أهداف ا •

 في األطر المحلية للمحافظة والمركز 
تكامل األبعاد الثالثة للتنمية المستدامة: تتضمن كيفية تكامل األبعاد الثالثة في الخطط والتدخالت الخاصة بالمحافظة   •

 مع ذكر أمثلة 
 الركبعدم ترك أحد خلف الركب: تتضمن اإلجراءات التي تم اتخاذها لضمان عدم ترك أحد خلف  •
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اآلليات المؤسسية: تتضمن اآلليات المؤسسية التي تم إنشائها أو تعزيزها بهدف تنسيق الجهود ومراقبة التقدم المحرز   •
 في تنفيذ األهداف 

: التقدم المحرز في تنفيذ جميع أهداف التنمية المستدامة  عععترم عع  لز الة أ عدى عألصرعت تعألصرعت ععفلع و  .6
كيز على األهداف ذات األولوية للمحافظة، وذلك في حالة أن قررت المحافظة التركيز  السبعة عشر مع / أو التر 

 على األهداف ذات العالقة بسياقها المحلى
: الموارد المخصصة والمطلوبة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، باإلضافة إلى مساهمة القطاع الخاص  تسكئف عععلفمذ  .7

 هداف وأية آليات تمويل أخرى في تنفيذ األ
 : الخطوات التي تخطط المحافظة لتنفيذها بناًء على نتائج المراجعةععخطدعم عع تبلو  .8
 : ملخص عن تحليل ونتائج المراجعةععخالصو .9

المحافظة  عع الح  .10 : قد يشمل ذلك اإلحصاءات والبيانات وأفضل الممارسات، أو أية قضايا أخرى ترى 
 إضافتها للتقرير 

 
 الض عععتلةل   -5

. ويجب أن  المقترح أن يتم عرض تقرير المراجعة المحلية الطوعية في مؤتمر لتوطين أهداف التنمية المستدامةمن  
يسلط العرض التقديمي الضوء على القضايا الرئيسية في عملية المراجعة ومنها مساهمة تلك المحافظة في تنفيذ أهداف  

ألهداف والخطوات المقبلة. باإلضافة إلى ذلك، يجب إعداد إصدارات  التنمية المستدامة والتحديات التي واجهتها في تنفيذ ا
باستخدام كافة وسائل   المحلي  المجتمع  المختلفة وفئات  المعنية  المراجعة لمشاركتها مع األطراف  مبسطة من تقرير 

 كما من الممكن أن يتضمن المؤتمر عرض لمؤشر التنافسية على مستوى المحافظات.  التواصل.
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ويقدم الجدول التالي مقترحًا حول التوقيتات المتعلقة بخطوات إعداد التقرير من قبل المحافظات وفقًا للسنة الميالدية  
وليس للسنة المالية، فكما هو موّضح أدناه؛ من المقترح أن يتم عرض التقرير في مؤتمر توطين أهداف التنمية المستدامة 

إعداد الخطة والموازنة الذي يتم في شهر أكتوبر، وذلك حتى يتم استخدام نتائج    في شهر سبتمبر، وذلك قبل البدء في
تقرير المراجعة المحلية كأداة أساسية في إعداد الخطط وتوجيه االستثمارات المتعلقة بالمحافظات لتعزيز تنفيذ أهداف  

 : التنمية المستدامة
 عععدقمت عع تعلح  ععدصف ععخطدعم 

ععبرء  ي إارعل خطو  
ععع ف ععخكصو  إارعل  

 عععتلةل 

إارعل خطو ا ف أفولو  أة قبف عع جلس عععلفمذي عل  ك ،و حدع ا ل و 
إارعل عععتلةلح تعض ة عألالعت عع عل و  إارعل عععتلةل تأ ئدع و ةف ألامح 
تعع دع ل عع عكحوح تنطكق عععتلةلح تأوكل  ععب كنكم عععي سدت يعع ر الماك  

  ص كب عع ول و  ي ا ل و عع لعجعو عععتلةلح  كإلضك و إعة 

  تع شال  الةف 

عع دع تو الة خطو 
 يتدم عع  ك ظ  كع دع تو الة خطو ا ف إارعل عععتلةل   ععع ف  

عألسبدع عألخمل أة شال  
  الةف 

 تلفمذ خطو ععع ف 
تتدم ةك و عألالعت عع عل و اعلفمذ خطو ععع ف عععي ت ت عع دع تو الماكح الة  ن  

 عدعة عع جلس عععلفمذي  كعععكتن أ  عع جلس عالسعشك ي أعك عو ا ل و إارعل  
 عععتلةل  

  تع شال أك د 

عالنعاكء أة عع  دل   
 عألتعة أة عععتلةل 

عع  ك ظ تسكلتمل اكم  يتدم عع جلس عععلفمذي  علض عع  دل  عألتعة الة 
  تع شال  غ طس  عع  ك ،و إلارعء ععل ي تععععل تكم 

تتريم عععتلةل ععلاكئي  
 عل  ك ظ 

يتدم عع جلس عععلفمذي اعتريم عععتلةل ععلاكئي عل  ك ظ  عر تض مة ةك و 
ععععل تكم عععي ت لم الة ععل خو عألتعة سدعء أة عع  ك ظ  ت سكلتمل اكم  

 عع  ك ،و  ت  ي الت أة عألالعت عع عل و  

عألسبدع عألخمل أة شال  
  غ طس 

الض عععتلةل  ي  
أؤت ل تدامة  صرعت  

 عع  عرعأو عععل  و 

الض نعكئج عععتلةل   ك  ي قعف ععع ريكم عععي تدعجه تلفمذ  صرعت عععل  و 
 ألعوف شال سبع بل  عع  عرعأوح تععخطدعم عع تبلو  

 


