
مقدمة لمنهجية 
1-14-17مؤشر أهداف التنمية المستدامة 

البلدان التي لديها آليات قائمة لتعزيز اتساق السياسات من أجل التنمية المستدامة عدد 

لبيئةهيون سونغ، شعبة القانون، برنامج األمم المتحدة ل



تقديم

المستدامة التنم�ة أجل من الس�اسات ا�ساق1.

المستدامة التنم�ة أهداف من 1-14-17المؤ��  عن مقدمة2.

المنهج�ة وضع عمل�ة3.

(  اإلطار4. المنه+*
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ةاتساق السياسات من أجل التنمية المستدام -1

ذات الحكومية واإلدارات القطاعات جميع في بعضا بعضها يعزز سياسات وضع  

  ،طنيةالو اإلنمائية األهداف لتحقيق بفعالية معا السياسات تعمل بحيث الصلة
 مجال في السياسات تحدثها أن يمكن التي السلبية اآلثار من حد أدنى إلى والتقليل

  عةالتاب واالجتماعية االقتصادية الشؤون إدارة( آخر مجال في السياسات على ما

)المتحدة لألمم

فقياأل االتساق( العامة السياسة قطاعات عبر منسقا وعمال هادفا تعاونا يتطلب(،  
)العامودي االتساق( الحكومة مستويات مختلف بين وكذلك

تدامةاالس وأهداف األجل القصيرة األولويات بين التوازن تحقيق أيضا يتطلب  

األجل الطويلة
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من أهداف التنمية المستدامة 1-14-17 المؤشرمقدمة عن  -2

 تعزيز :األهداف تحقيق أجل من الشراكة - المستدامة التنمية أهداف من  17الهدف  

المستدامة التنمية أجل من العالمية الشراكة وتنشيط التنفيذ وسائل

التنمية أجل من السياسات اتساق تعزيز :المستدامة التنمية أهداف من 14-17 الغاية  

المستدامة

يزلتعز قائمة آليات لديها التي البلدان عدد: 1-14-17 المستدامة التنمية أهداف مؤشر  

المستدامة التنمية أجل من السياسات اتساق
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عملية وضع المنهجية -3  

المتحدة لألمم التابع بالبيئة المعني الداخلي العامل الفريق  

ذلك إلى وما ،القائمة والمؤشرات واألدبيات البحوث إلى تستند منهجية مشروع.

ليةالدو الحكومية والمنظمات ،الحكومية غير والمنظمات ،ألكاديميونا( الخارجيين الخبراء فريق،  
)والحكومات ،المدني والمجتمع

االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون منظمة مع الوثيق التعاون

2019أكتوبر األول تشرين حتى 2018 يوليو/تموز من االستشارات

وتنزانيا وكينيا وغيانا فاسو بوركينا في التجريبية االختبارات

2020فبراير/شباط في الثاني المستوىالى  تصنيف إعادة
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المنهجية -4

  زامااللت على المؤسسي الطابع إضفاء -1

السياسي
  األجل الطويلة االعتبارات -2

القرار صنع عملية في
  اتالوزار بين التنسيق -3

القطاعات وبين
التشاركية العمليات -4

  المستويات عبر المواءمة -6  بالسياسات المتعلقة الروابط -5

الحكومية
 من واإلبالغ الرصد -7

السياسات اتساق أجل
اتالسياس اتساق تمويل -8

PCSD  =المتكامل النهج أو بأكملها الحكومة
PCSD  ≠التنمية أجل من البرنامج سياسات اتساق
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  ،لمستدامةا التنمية تنسيق شبكة في التنفيذية الوزارات جميع إدراج يتم: "2020 لفنلندا الطوعي الوطني االستعراض
."القطاعات  عبر المستدامة التنمية أجل من السياسات اتساق تعزيز وبالتالي

إضفاء الطابع المؤسسي على االلتزام السياسي 4-1

المجال

مستوى أعلى أيده/عنه أعرب الذي السياسي االلتزام

 :)نقاط 5 هو قصىاأل حدال ،منها لكل واحدة  نقطة(  إضافية محددة التزامات

؛السياسات اتساق أهداف لتحقيق زمنية جداول وضع•
؛مخصصة ميزانية•
؛والمسؤوليات األدوار تحديد •
؛المنتظمة اإلبالغ آلية•
؛الدولية االلتزامات في صراحة النظر•
.الوطني الصعيدعلى  صلةال ذات أخرى التزامات•



االعتبارات الطويلة األجل في عملية صنع القرار 4-2

  رجمةت يمكن بحيث السنوي األداء تقييم نظام في المستدامة التنمية أهداف الحكومة أدمجت: "2020 لبنغالديش الطوعي الوطني االستعراض

."الشعب / للوزارات السنوية العمل خطة إلى األجل الطويلة األهداف
8

المجال

الوطنية االستراتيجيات في المدرجة الحالية االنتخابية الدورة تتجاوز التي األجل الطويلة األهداف

):نقاط 5 قدره قصىاأل حدال ،منها لكلواحدة  نقطة( إضافية محددة آليات
؛القادمة األجيال أجل من مظالم أمين أو مجلس أو مفوض•
؛عليها الرقابة أو المستقبل في المحتملة اآلثار لتدقيق أخرى آليات•
؛للسياسات المنتظم التقييم آليات•
 و ؛األثر تقييم آليات•
.الوطني الصعيد على الصلة ذات األخرى العوامل•



التنسيق بين الوزارات وبين القطاعات 4-3

 التنمية مجال في سياساتها اتساق من رومانيا زادت: 2018 لرومانيا الطوعي الوطني االستعراض

  أجل من ميةالرس المساعدة مجال في النشطة الدولة مؤسسات بين التنسيق آليات تعزيز خالل من المستدامة

التنمية
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المجال
  المنتظم للتنسيق الوطنية اآللية

):التالي النحو على جلتس( إضافية عناصر
؛(2) بالمقايضات المتعلقة القرارات التخاذ تفويض•
؛(1) مركزية حكومية هيئة تعقده تنسيق هيئة اجتماع•
؛(1) والتقني السياسي الصعيدين على التنسيق•
.(1) والخارجية الداخلية السياسات مواءمةلتفويض•



العمليات التشاركية 4-4

  ادةلقي وطني فريق بإنشاء مرسوما الفلسطيني الوزراء مجلس أصدر: "2019 فلسطين لدولة الطوعي الوطني االستعراض

  التنمية أهداف ومتابعة لتنفيذ بالتنسيق مكلف وهو  .الوزراء رئيس مكتب إشراف تحت المستدامة التنمية أهداف تنفيذ

 ...اصالخ والقطاع الحكومية غير المنظمات من أعضاء ذلك في بما ،الصلة ذوي المصلحة أصحاب جميع بين المستدامة

 للسماح يةلأللف اإلنمائية األهداف من المستفادة الدروس إلى المستدامة التنمية ألهداف الوطني الفريق إنشاء استند وقد

."العملية مراحل جميع في المستدامة التنمية أهداف وتنفيذ رصد في بالمشاركة الشركاء لمختلف
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المجال
.ذلك إلى وما والخطط والسياسات القوانين وضع من المبكرة المراحل في المعنيين المصلحة أصحاب مع التشاور يتم

):التالي النحو على جلتس( إضافية عناصر
؛(1) السياسات دورة مراحل مختلف في شاملة بطريقة المشاورات تجري•
؛(2) المشاورات من مدخالت إدراج لعدم المنطقي األساس عن المؤسسات تكشف•
.(2) العام بالتدخل تسمح للمساءلة آلية•



تقييم آثار السياسات وروابطها: الروابط المتعلقة بالسياسات 4-5

 يذالتنف تنسيق وآلية  المستدامة للتنمية االستراتيجية الخطة: 2021 فيردي لكابو الطوعي الوطني االستعراض
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المجال
.ودللحد العابرة العناصر ذلك في بما ،نطاقا األوسع المستدامة التنمية في (قائمة أو جديدة) ما سياسة مساهمة وإدراج لتقييم آلية

):نقاط 5 قدره قصىاأل حدال ،منها لكلواحدة  نقطة( إضافية آليات
؛الحكومة مستويات جميع على أعاله المذكورة اآلليات تطبيق•
؛المستدامة التنمية تحقيق أجل من السياسات فعالية لتتبع مؤشرات إطار•
؛القطاعات جميع في السياسات بآثار المتعلقة والفوائد التكاليف تحليل•
؛منها المثلى االستفادة وتحقيق السلبية اآلثار من للتخفيف الالزمة التدابير تحديد•
والدولية للحدود العابرة اآلثار مثل ،تحديدا المباشرة غير الدولية اآلثار في النظر•
.الوطني الصعيد على الصلة ذات األخرى اآلليات•



المواءمة عبر المستويات الحكومية 4-6

  السنة في لاألق على مرتين الرئيس برئاسة المقاطعات وحكومات الوطنية الحكومة بين التنسيق قمة تجتمع: "2020 لكينيا التجريبي االختبار تقرير

)نقاط 10 ذاتي تقييم("كينيا في مقاطعة  47عددها البالغ والمقاطعات الوطنية الحكومة بين وتجمع
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المجال
): نقاط 10 لـ تكفيان آليتان- المجموع في 10 ،منها لكل نقاط 5( التالية اآلليات من أي
  على ألخرىا والكيانات الكيانات تلك بين فيما وتقاسمها منهجية بصورة الوطنية دون الحكومية الكيانات مدخالت لجمع آليات•

؛المستويات مختلف
؛الوطنية ندو المستويات بين وفيما الوطنية دون والمستويات المركزية الحكومة بين المنتظم الرسمي للتبادل ترتيبات•
؛)المرجعية والقوائم النماذج( الموضوعي االتساق تعزيز لضمان آليات•
  التنسيق وجهات الوطني الصعيد على التنسيق جهات بين والتعاون ؛المواءمة تيسر التي العمل لدورة الزمنية األطر تخطيط•

.معينة قضايا بشأن الدولية للمفاوضات



الرصد واإلبالغ من أجل اتساق السياسات 4-7

  معيةللج التابعة الدولي البرلماني االتحاد مجموعة في األعضاء النواب إبالغ يتم: "2019 لتركيا الطوعي الوطني االستعراض

  باعتبارها لميزانيةوا االستراتيجية رئاسة قبل من المستدامة التنمية أهداف وحالة المحرز بالتقدم بانتظام لتركيا الكبرى الوطنية

.‘‘المستويات مختلف على السياسات اتساق ضمان يتحقق ،الطريقة وبهذه  .المستدامة التنمية بأهداف معنية وطنية اتصال جهة
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المجال
.المستدامة التنمية أجل من السياسات التساق والتقييم الرصد إطار

.المستدامة التنمية بأهداف المتعلقة اإلبالغ عمليات في المستدامة التنمية أجل من السياسات اتساق جوانب دمج يتم

.المستدامة التنمية ببيانات الخاص والمعلومات البيانات إدارة نظام



تمويل اتساق السياسات 4-8

 من لالستفادة كآلية المالية وزارة بقيادة المتكامل المالية المعلومات نظام اقتُرح: "2019 لعام لغيانا التجريبي االختبار تقرير

).اطنق  5ذاتيا تقييمه تم" (التمويل سياسات اتساق
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المجال
):المجموع في نقاط 10 ،منهما لكل نقاط 5( يلي مما أيٌّ 
؛المستدامة التنمية أجل من السياسات اتساق والميزانيات الخطط تعكس أن لضمان مرجعية قوائم•
؛المتكاملة المالية المعلومات نظم•
.الوطنية واألولويات السياسات مع للتعاون المخصصة األموال مواءمة لضمان آليات•

  اتساق من لالستفادة كآلية المالية وزارة بقيادة المتكامل المالية المعلومات نظام اقتُرح: "2019 لعام لغيانا التجريبي االختبار تقرير

).  نقاط 5 ذاتيا تقييمه تم" (التمويل سياسات
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