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  :التنفيذي  الملخص

(، إذ 2015-2000( محــل األهــداف اإلنمائيــة األلفيــة )(SDGsتحــل األهــداف اإلنمائيــة المســتدامة 

ً بعيـدة المـدى وتتطلـب مشـاركة جميــع الــدول، ومــن بينهــا  تعتبر اهــداف التنمية المسـتدامة أهدافـا
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 2015 الــدول ذات االقتصاديــات المتقدمــة، وعليــه فقــد اعتمــدت األمــم المتحــدة فــي ســبتمبر عــام

( هــدفاً 17والتــي تتألــف مــن ) 2030إلى  2016( للفتــرة مــن (SDGsأهــداف التنمية المســتدامة 

مــن االهــداف الفرعيــة ذات الصلــة، كمــا اعترفــت االمــم المتحــدة فــي  169رئيســياً، ومرتبطــة بــ 

ـطة لمنظمــة اإلنتوســاي، بالــدور الفاعــل الــذي تقوم به محافــل دوليــة متعــددة وخـالل المشــاركة النشـ

بشــكل ” 2030جــدول أعمــال التنميــة المســتدامة لعــام ”األجهــزة العليــا للرقابــة فــي عمليــات تنفيــذ 

 .فعــال وكــفؤ وشــفاف ومســؤول

 

تحساااااين كفادة اإلدارة العامة وخ اااااوعها ( على ضااااارورة 228-69شاااااار قرار األمم المتحدة رقم )أوقد 

ا للخطط وفق ،وشاافافيتها، وتشااايع الدول األع اااد على تحسااين نظم المحاساابة العامة للمسااادلة وفعاليتها

تتسااااام بالكفادة عندما اإلدارة العامة كون أن ؛ 2015 اإلنمائية الوطنية في سااااايا  خطة التنمية لما بعد عام

شااافافية يكون لها دور رئيساااي في تحقيا األهداف اإلنمائية المتفا عليها والخ اااول للمساااادلة والفعالية وال

 ً  فيها األهداف اإلنمائية لأللفية. ، بمادوليا

 

في ذلك القرار بالدور المهم الذي تؤديه المؤساااساااات العليا لمراجعة الحساااابات في تحساااين  التساااليمكما تم 

المساااادلة الحكومية عن اساااتخدام  وتعزيز ،فافيتهاكفادة اإلدارة العامة وخ اااوعها للمساااادلة وفعاليتها وشااا

اإلنمائية، األمر الذي يف ااااي إلى تحقيا األهداف واألولويات اإلنمائية  الموارد في ساااايا  تحقيا األهداف

 الوطنية واألهداف اإلنمائية المتفا عليها دوليا.

 

 ً ، فإن من المتوقع أن تأخذ الحكومات زمام وعلى الرغم من أن أهداف التنمية المستدامة ليست ملزمة قانونا

وت ع أطر وطنية لتحقيقها، ولذا فالدول هي التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن متابعة التقدم  المبادرة

المحرز واستعراضه، مما يتطلب جمع بيانات نوعية، بحيث تستند المتابعة واالستعراض على الصعيد 

على الصعيد الوطني، وبما يساهم في المتابعة واالستعراض على الصعيد اإلقليمي إلى التحليالت التي تاري 

 .العالمي

 

 

 

 
 

 المشكلة:
ات وضاامن االمكاني الدولللدول ويقع عاتا تنفيذها على بما ان اهداف التنمية المسااتدامة غير ملزمة قانونا 

المتاحة لها ، لذلك ال بد من وجود الية للمتابعة حول امكانية التنفيذ الهداف التنمية المسااااااتدامة وهنا تكمن 

الدول في تطبيا اهداف التنمية المسااااتدامة ، وبالتحديد مدى جاهزية  جاهزية يطرح السااااؤوال حول مدى 

 .2030لغاية العام المستدامة  التنميةدولة فلسطين على تنفيذ اهداف 

 

إن الديوان يتطلع إلى إحداث الفار  في حياة المواطن، من خالل العمليات الرقابية التي ينفذها في الاهات 

الخاضاااااعة لرقابته من خالل التأإلير اإلياابي المتم ل في إتااااادار تقارير رقابية ملتزمة بالمعايير الدولية، 

يمكنه مـاان خـااالل عملياته  الديوانإن ، االرتقاد في مستوى األداد العام وذات قيمة ومنفعة عالية تساهم في

ـة لمتابعـة  ـدم مسـاهمات قيمـة للاهـود الوطني ـع اختصاتاته وأولوياته، أن يق ـا مـ ـ ـا يتف ـة وبمـ ـ الرقابي

تنمية التقـاادم المحـاارز، ومراقبـااـااة التنفيـااـااذ وتحديـااـااد فـااـاارم التحسـااـااين لكامـااـاال ماموعـااـااة أهداف ال

  (.(SDGsالمســتدامة 

 

 : المنهجية
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بمراجعة وتقييم جاهزية الحكومة الفلسطينية لتحقيا  2017لقد قام ديوان الرقابة المالية واإلدارية في العام 

باستخدام نموذج الخطوات السبع الذي اعتمدته منظمة  2030أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 

إضافة إلى التقييم العام على موضول محدد ألهداف التنمية المستدامة وهو  اإلنتوساي، كما عمل الديوان

(، وأإلر ذلك في تحسين كفادة اإلدارة العامة وخ وعها للمسادلة وفعاليتها 1الحد من الفقر )الهدف 

 اإلنمائية. المسادلة الحكومية عن استخدام الموارد في سيا  تحقيا األهداف وشفافيتها، وتعزيز

 مراجعة فيما يتعلا باإلطار العام السياسي من مدى قيام الحكومات:تتحقا ال

 بإبداد التزام حكومي ومسؤولية وطنية بتطبيا أهداف التنمية المستدامة. (1

 ببناد وعي حول أهداف التنمية المستدامة وتشايع الحوار مع كافة أتحاب المصلحة ذوي الصلة؟ (2

 مسائلة.بتخصيص المسؤوليات والموارد ووضع ترتيبات ال (3

 بوضع خطط للتطبيا مع االهتمام بالتكامل والترابط. (4

تم جمع آخر إلالث خطوات في النموذج تحت عنوان "اإلطار العام للبيانات" والتحقا من مدى قيام الحكومات 

 بـ:

 إيااد أنظمة لقياس ومراقبة أهداف التنمية المستدامة. (1

سير العمل طيلة دورة حياة أهداف  وضع أسس لمختلف المؤشرات يمكن الحكم في مقابلها على (2

 التنمية المستدامة.

 وضع ترتيبات لمراقبة وتقديم تقارير بسير العمل فيما يتعلا بأهداف التنمية المستدامة. (3
 

 النتائج:
أتدر الديوان تقريره النهائي حول مراجعة جاهزية الحكومة لتطبيا أهداف التنمية المستدامة، ولقد تااوبت 

الفلسطينية مع التقرير وقدمت تعليقاتها حول ما ورد فيه، حيث كان للتقرير االإلر في تسريع الحكومة 

االجرادات واالعمال المطلوبة من الحكومة القيام بها وتعزيز عملية المتابعة والتقييم، وتحفيز االطراف 

 محددة.ناز وفقا لآلجال الذات العالقة باالستعداد لتنفيذ االهداف، والتطوير المستمر في تحقيا العمل الم

 انو الحكومة الفلسطينية ملتزمة بما فيه الكفاية بمتابعة تحقيا أهداف التنمية المستدامةوقد اظهر التقرير أن 

هنالك و ،لتحقيا أهداف التنمية المستدامةوبرامج مختلف القطاعات مشاركة وملتزمة بوضع وتنفيذ سياسات 

كما  ،الوطنية والخطط القطاعية وعالقتها بأهداف التنمية المستدامةنظرة واضحة عن العالقة بين الخطة 

ث يوجد ، حيالمراقبة االحصائي الوطني حصاد بوضع نظامالمركزي لإلاهاز الكلفت الحكومة الفلسطينية 

ير يوجد إطار عام للتقار، كما مؤشرات أهداف التنمية المستدامةكافة أنظمة قياس سيتم تحدي ها لتت من 

 مةالوطنية عن أهداف التنمية المستدا

 كان من أبرز التوتيات التي توتل اليها الديوان:

 شمل ت مبادرات لبناد التوعية الاماهيرية في الماتمع حول أهداف التنمية المستدامة ضرورة تطوير

 .كافة الفئات العمرية والمناطا الاغرافية

 الخروج مؤسسات الماتمع المدني بهدف افة كلية لتبادل المعلومات والتواتل مع ضرورة وجود آ

 بتقارير تعبر عن كافة االعمال المنفذة في ماال التنمية المستدامة.

  القطاعية وإطار  وضوح الموارد المالية الالزمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في الخططضرورة

 النتائج االستراتياي.
 

 

 

 

 ةــدمـمق. ال1

(، إذ 2015-2000األلفيــة )( محــل األهــداف اإلنمائيــة (SDGsتحــل األهــداف اإلنمائيــة المســتدامة 

تعـد أهدافـاً بعيـدة المـدى وتتطلـب مشـاركة جميــع الــدول، ومــن بينهــا  أن االهــداف اإلنمائيــة المسـتدامة

 2015الــدول ذات االقتصاديــات المتقدمــة، وعليــه فقــد اعتمــدت األمــم المتحــدة فــي ســبتمبر عــام 
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ً هــدف (17)والتــي تتألــف مــن  2030 إلى 2016للفتــرة مــن ( (SDGsئيــة المســتدامة األهــداف اإلنما  ا

ً رئيســي صلــة، كمــا اعترفــت االمــم المتحــدة فــي المــن االهــداف الفرعيــة ذات  169، ومرتبطــة بــ ا

م به تقونتوســاي، بالــدور الفاعــل الــذي المشــاركة النشــطة لمنظمــة اإلمحافــل دوليــة متعــددة وخـالل 

بشــكل ” 2030عــام جــدول أعمــال التنميــة المســتدامة ل”جهــزة العليــا للرقابــة فــي عمليــات تنفيــذ األ

 .وشــفاف ومســؤول فؤفعــال وكــ
 

العامة وخ اااااوعها ( على ضااااارورة تحساااااين كفادة اإلدارة 228-69شاااااار قرار األمم المتحدة رقم )أوقد 

ا للخطط وفق ،وشاافافيتها، وتشااايع الدول األع اااد على تحسااين نظم المحاساابة العامة للمسااادلة وفعاليتها

تتسااااام بالكفادة عندما اإلدارة العامة كون أن ؛ 2015 اإلنمائية الوطنية في سااااايا  خطة التنمية لما بعد عام

رئيساااي في تحقيا األهداف اإلنمائية المتفا عليها والخ اااول للمساااادلة والفعالية والشااافافية يكون لها دور 

 ً  فيها األهداف اإلنمائية لأللفية. ، بمادوليا

في ذلك القرار بالدور المهم الذي تؤديه المؤساااساااات العليا لمراجعة الحساااابات في تحساااين  التساااليمكما تم 

دلة الحكومية عن اساااتخدام المساااا وتعزيز ،كفادة اإلدارة العامة وخ اااوعها للمساااادلة وفعاليتها وشااافافيتها

اإلنمائية، األمر الذي يف ااااي إلى تحقيا األهداف واألولويات اإلنمائية  الموارد في ساااايا  تحقيا األهداف

 الوطنية واألهداف اإلنمائية المتفا عليها دوليا.

 ً م مات زما، فإن من المتوقع أن تأخذ الحكووعلى الرغم من أن أهداف التنمية المستدامة ليست ملزمة قانونا

وت ع أطر وطنية لتحقيقها، ولذا فالدول هي التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن متابعة التقدم  المبادرة

المحرز واستعراضه، مما يتطلب جمع بيانات نوعية، بحيث تستند المتابعة واالستعراض على الصعيد 

الصعيد  في المتابعة واالستعراض علىاإلقليمي إلى التحليالت التي تاري على الصعيد الوطني، وبما يساهم 

 .العالمي

 2017)ومن هنا قررت اإلنتوساي إدراج أهداف التنمية المستدامة بشكل مركزي في خطتها االستراتياية 

 ساسية وهي:أى خمس محاور إلوالتي تستند كموضول شامل ( 2022-

شكاله، وتدعو إلى ضمان حصول  الناس: - تلتزم أهداف التنمية المستدامة بإنهاد الفقر والاول باميع أ

 .الاميع على الخدمات األساسية والبنية التحتية األساسية

حماية الكوكب من التدهور، بما في ذلك من خالل اإلنتاج واالسااتهالا المسااتدامين، واإلدارة  الكوكب: -

 .ة، واتخاذ إجرادات لمكافحة تغير المناخالمستدامة للموارد الطبيعي

ضاااااامان تمتع جميع الناس باالزدهار، وتحقيا موادمة النمو االقتصااااااادي والتقدم االجتماعي  الرخاء: -

 .والتكنولوجي مع أنماط اإلنتاج واالستهالا المستدامة والشاملة للاميع

لى والعادلة والشاااملة التي تعتمد ع تلتزم أهداف التنمية المسااتدامة بتعزيز الماتمعات الساالمية السالالالم: -

 .مؤسسات فعالة وشاملة وخاضعة للمسادلة على جميع المستويات

ساايتم تعبئة الوسااائل الالزمة لتنفيذ الخطة من خالل شااراكة عالمية متاددة بمشاااركة جميع  الشالالراكات: -

 البلدان وجميع أتحاب المصلحة وجميع الناس.

ن المؤسسات العليا لمراجعة الحسابات ال يمكنها أن تؤدي مهامها بموضوعية وفعالية إال إذا كانت مستقلة إ

 ذلك على تحسين نظم المحاسبة وأإلرعن الاهة الخاضعة للمراجعة وتمتعت بالحماية من التأإلير الخارجي؛ 

 .2015 امالعامة وفقا للخطط اإلنمائية الوطنية في سيا  خطة التنمية لما بعد ع

ن إح مستقالً عن السلطة التنفيذية، ليصب 2017لقد تم تعديل قانون ديوان الرقابة المالية واالدارية في العام 

اسااااااتقاللية ديوان الرقابة المالية واإلدارية ساااااايكون لها دورا مهماً وجوهرياً في ابداد رأي مهني ومحايد 

ة لتطبيا أهداف التنمي ،ط واالسااااااتعداد والتنفيذوموضااااااوعي في كافة جهود الحكومة المبذولة في التخطي

لى إحداث الفار  في حياة المواطن، من إن الديوان يتطلع إ .امة ضاااامن الخطط الوطنية والقطاعيةالمسااااتد

خالل العمليات الرقابية التي ينفذها في الاهات الخاضااااااعة لرقابته من خالل التأإلير اإلياابي المتم ل في 

تزمة بالمعايير الدولية، وذات قيمة ومنفعة عالية تسااااهم في االرتقاد في مساااتوى إتااادار تقارير رقابية مل

 األداد العام.
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إن ديوان الرقابة المالية واالدارية يمكنه مـاان خـااالل عملياته الرقابيـااـااة وبمـااـااا يتفـااـااا مـااـااع اختصاتاته 

 المحـرز، ومراقبــة التنفيــذ وتحديــدوأولوياته، أن يقـدم مسـاهمات قيمـة للاهـود الوطنيـة لمتابعـة التقـدم 

 .((SDGsالمســتدامة  أهداف التنميةفــرم التحســين لكامــل ماموعــة 
 

 مالً عا والمحاساااابة، المالية للرقابة العليا االجهزة بها تنهض والتي الحكومي، القطال على الرقابة تعتبر

 المالية للرقابة العليا االجهزة بها تقوم التي الرقابة المواطنين، ولعمليات حياة في إحداث الفار  فياً مهم

 الماتمع، في ال قة بث في يتم ل إياابي تأإلير العام القطال وهيئات الهيئات الحكومية على والمحاساااابة

 أن التوعية هذه شأن ومن الموارد، تلك استغالل الموارد العامة وكيفية عن المسؤولين رؤية توجه لكونها

 بكفادة اتخاذ القرارات إلى بدوره يؤدي ما المسااااادلة، وهو آليات على وتؤكد المرغوبة القيم من تعزز

 يكون حتى والمحاسااااابة، الرقابة المالية جهاز بها يقوم التي الرقابة نتائج عن اإلعالن يتم أن أكبر، فما

 المالية للرقابة العليااالجهزة  تعمل الطريقة العامة، وبهذه الموارد عن المسؤولين بمسادلة مخوالً  المواطن

 الحكومية. اإلدارة وشفافية وفعالية ومسادلة بكفادة االرتقاد على والمحاسبة

 

 أحد يكون أن قية،والمصاااادا والفعالية باالسااااتقاللية يتصااااف الذي الرقابي شااااأن الاهاز من فإن وهكذا

 غنى ال أجزاد والنزاهة والشاافافية المسااادلة تشااكل حيث نظام ديموقراطي، أي في ال اارورية المكونات

 .مستقرة ديموقراطية أية في عنها

ة، والمحاسااب المالية للرقابة العليا األجهزة على إضااافية مسااؤولية يفرض العامة المصاالحة ألجل العمل إن

 األجهزة شأن ومن المصلحة، أتحاب من وغيرهما والبرلمان للمواطنين المستمرة إلإلبات أهميتها وذلك

 المواطنون، يواجهها التي للتحديات مناساااب بشاااكل االساااتاابة خالل من على أهميتها تؤكد أن الرقابية

 عمليات فيها تاري التي المتغيرة والبيئات الناشاااائة المصاااالحة، والمخاطر أتااااحاب مختلف وتوقعات

 والتدقيا. المالية الرقابة

بتقديم مسااااهمة  (2030)هداف التنمية المساااتدامة أية العامة لمنظمة االنتوسااااي حول وقد جاد قرار الامع

حيث عمل المؤتمر على تعريف أهمية القيام ، 2030ذات مغزى في مراجعه الحساااااااابات في خطة عام 

التي وردت في الخطااة و ،أربع طر بااأعمااال مراجعااه وتاادقيا ألهااداف التنميااة المسااااااتاادامااة من خالل 

يسااااعد االنتوسااااي في تاميع كافة نتائج أعمال بما مل للع بإطاراالساااتراتياية، حيث سااايتم دعم كل منهج 

األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسااابة في هذا الماال. وبشاااكل عام فان االنتوسااااي تساااعى الى ان تكون 

تااااااوت مسااااااتقل بخصااااااوم التحديات التي تواجه الماتمع العالمي في التخطيط وتنفيذ اهداف التنمية 

 ااز بالخصوم.المستدامة وتقديم تقارير ان

 

 ةـيـجـمنه. ال2
ى الشريكة إلى وضع منهاية من التعاون مع محكمة الرقابة الهولندية واألجهزة الرقابية األخر من خالل

خطوات لمراجعة جاهزية الحكومات، وهي منهاية أقرتها اإلنتوساي ويمكن إتباعها كلياً أو جزئياً وفقاً  سبع

ألولويات األجهزة الرقابية والموارد المتاحة. قدم نموذج المراجعة هذا واعتمد خالل مؤتمر اإلنكوساي 

 .2016ال اني والعشرين في أبو ظبي في شهر ديسمبر 
 

 شقين:ويتكون االطار من 

 :بما يلي من مدى قيام الحكوماتللتحقا اإلطار العام السياسي الشا االول : 

 بإبداد التزام حكومي ومسؤولية وطنية بتطبيا أهداف التنمية المستدامة. (1

 ببناد وعي حول أهداف التنمية المستدامة وتشايع الحوار مع كافة أتحاب المصلحة ذوي الصلة؟ (2

 ووضع ترتيبات المسائلة.بتخصيص المسؤوليات والموارد  (3

 بوضع خطط للتطبيا مع االهتمام بالتكامل والترابط. (4

 من مدى قيام الحكومات بـ: للتحقا اإلطار العام للبياناتالشا ال اني : 

 إيااد أنظمة لقياس ومراقبة أهداف التنمية المستدامة. (5
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دورة حياة أهداف وضع أسس لمختلف المؤشرات يمكن الحكم في مقابلها على سير العمل طيلة  (6

 التنمية المستدامة.

 وضع ترتيبات لمراقبة وتقديم تقارير بسير العمل فيما يتعلا بأهداف التنمية المستدامة. (7

 

 
 

 

 السؤال الرئيسي
ما هو مدى جاهزية الحكومة الفلسطينية لتطبيا ومراقبة سير العمل في أهداف التنمية المستدامة على نحو 

 كاف؟
 

 األسئلة الفرعية

الحكومة الفلسطينية ملتزمة بما فيه الكفاية بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؟ هل مختلف  هل -

القطاعات )الصحة والتعليم وغيرها( مشاركة وملتزمة بإعداد ووضع وتطبيا سياسات لتحقيا أهداف 

 التنمية المستدامة؟

 تمع بأهداف التنمية المستدامة؟إلى أي مدى نفذت الحكومة الفلسطينية جهوداً كافية لتوعية الما -

إلى أي مدى تم توضيح وتوزيع المسؤوليات عن تحقيا أهداف التنمية المستدامة والمسائلة عن سير  -

 العمل في تحقيا أهداف التنمية المستدامة وكذلك مصادرها بالنسبة لألهداف منفردة وماتمعة؟

ن؟ إلى أهداف التنمية المستدامة في فلسطي إلى أي مدى ت ع الحكومة الفلسطينية برامج سياسية لتحقيا -

 أي مدى راعت الحكومة الفلسطينية ترابط هذه البرامج السياسية؟

هل وضعت الحكومة الفلسطينية نظاماً مالئماً لقياس ومراقبة أهداف التنمية المستدامة )م ال: مرتبط  -

 بمؤشرات وجيد التنظيم مع فحوتات للاودة(؟

؟ هل اف التنمية المستدامة ومؤشراتهاطة الوطنية ومنها مؤشراتها مع أهدما مدى تنظيم وانساام الخ -

 وضعت الحكومة الفلسطينية أساساً للمؤشرات ذات العالقة )األولويات حسب الخطة الوطنية(؟

هل يوجد إطار عام للتقارير الوطنية ألهداف التنمية المستدامة؟ في حالة وجوده فهل هو وفقاً لإلطار  -

 ر األمم المتحدة؟ إن لم يكن األمر كذلك، فهل يوجد تفسير مقنع؟العام لتقاري

 

 جمع البيانات

 مقابالت مع أتحاب المصلحة ذوي العالقة.  (أ

االستعانة بمواقع األمم المتحدة والمواقع الرسمية األخرى على شبكة اإلنترنت فيما يتعلا بأهداف  (ب

 .2030التنمية المستدامة لمعرفة واستيعاب أجندة عام 

التحقا من المعلومات الحكومية لتحديد الاهة الحكومية المسؤولة عن أهداف التنمية المستدامة في  (ت

 البلد والهيئات الحكومية المشاركة في اإلعداد لتطبيا أهداف التنمية المستدامة.

تحديد أتحاب المصلحة األساسيين للتواتل معهم ممن لديهم معلومات ذات تلة حول أهداف  (ث

ستدامة في البلد، حيث يشارا في أغلبية البلدان ماموعة متنوعة من أتحاب المصلحة التنمية الم

م ل المؤسسات المهنية ومنظمات الماتمع المدني والمؤسسات اإلقليمية والقطال  ،غير الحكوميين

 الخام.

 إجراد مقابالت مع المدراد الحكوميين المشاركين في إعداد وتطبيا أهداف التنمية المستدامة. (ج

إجراد مقابالت مع أتحاب مصلحة آخرين )مم لي األمم المتحدة والماتمع المدني ومدراد  (ح

 الشركات على سبيل الم ال( لامع معلومات حول الموضوعات الرقابية.

 )أجندة الخطة الوطنية وغيرها( .دراسة الملفات/الوإلائا -

 (.2022-2017) استراتياية قطال الحماية االجتماعيةتحليل ومراجعة  -

 .االستراتيايات القطاعية وعبر القطاعيةاالطالل على عينة من  -

 ، ونماذج أورا  العمل.IDIدليل مراجعة جاهزية تطبيا اهداف التنمية المستدامة  -
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مؤسسات الماتمع المدني في تحديد  ةللوقوف على مدى إشراا ومساهمالذي تم تصميمه  االستبيان -

  أولويات أهداف التنمية المستدامة

 
 

 جـائـالنت. 3

 التزام حكومي ومسؤولية وطنية بتطبيق أهداف التنمية المستدامة 
  اكدت الحكومة بوضوح أنها تود تحقيا أهداف التنمية المستدامة، والمساهمة في تعميم خطة االمم

وتبين انه تم إدماج أهداف التنمية المستدامة في الخطط االستراتياية  ،م2030المتحدة للتنمية المستدامة 

باإلضافة الى وجود تنسيا وتواتل مع كافة الاهات المعنية لحشد الموارد الالزمة لتحقيا  ،الوطنية

 األهداف، وتعزيز التعاون بين الشركاد ذوي العالقة من مؤسسات وطنية ودولية.

 م الحكومة الفلساااااطينية عن طريا قرار مالس الوزراد والذي يعتبر تمت مشااااااركة هذا االلتزام باسااااا

 ملزما قانونياً.

 .تم اعداد مصفوفة األولويات والتدخالت السياساتية وربطها بأهداف التنمية المستدامة 

 وجود مراجعة ممنهاة للخطط القطاعية من قبل الفريا الوطني. 

 خبراد في ماال  غير حكومية، قطال خام، تم اشراا كافة القطاعات )مؤسسات حكومية، منظمات

 التنمية( في مشاورات ومراحل اعداد الخطة الوطنية.

 مساواة( -تتناول الخطة الوطنية العناتر الخمسة حول التنمية المستدامة، وهي الناس )اجتماعي

لمدن اآلمنة االق ايا البيئية( والرخاد )النمو االقتصادي المستدام( والسالم )-والكوكب )التغير المناخي

 واألحياد السكنية وسيادة القانون( والشراكة )العمل معاً مع أتحاب المصلحة اآلخرين(.

 ومشاركة األطراف ذوي العالقة الوعي بناء
 ية،توحيد الخلفية المعرفوتعزيز تأهيلهم في ماال  تم العمل على بناد قدرات اع اااااااد الفريا الوطني -

ي عقد لقادات مع فر  التخطيط ف، وساااتدامة واليات متابعة تنفيذهاواساااتعراض ونقاج اجندة التنمية الم

 . الوزارات لتوضيح اهداف التنمية المنوي العمل عليها

والاامعات  الخام والقطال المدني والماتمع الرساااامية مؤسااااساااااتتبين وجود مشاااااركة موسااااعة لل -

 .السياساتية التدخالت تحديدو في تياغة أهداف الحماية االجتماعية واالطراف الدولية

مستوى لتحديد أسس التخطيط التنموي لشاركت الهيئات المحلية في أهداف التنمية المستدامة من خالل  -

تم اقراره  سطينية"، والذيلات الفلدوالب لمدنل االستراتياي"التخطيط التنموي  ـب هي، والمشار إليلالمح

ة أربع المحلية بالخطط الوطنية من خاللك، حيث تم ربط الخطط ورقة الساااااياساااااات الخاتاااااة بذل في

، يللمحماال تنمية االقتصادي ا ،ماال البيئة والبنى التحتية وهي: فةلالمخت وتفرعاتهامااالت رئيسية 

 .ماال االدارة والحكم الرشيد، ماال التنمية االجتماعية

 فرص التحسين:
التوعياة الامااهيرياة في الماتمع حول لم تطلا الحكوماة او الفريا الوطني حتى اآلن مباادرات لبنااد  •

 أهداف التنمية المستدامة.

أطلا بعض المؤساساات مبادرات فردية لبناد التوعية لدى موظفيها حول أهداف التنمية المساتدامة دون  •

 ان يتم تنظيمها.

 .المناهج الدراسيةعدم وجود ت مين هيكلي ألهداف التنمية المستدامة في  •

  غير الحكومية في التعريف بأهداف التنمية المستدامة.عدم اشراا كافة المؤسسات  •

لم يتبين كيف ساهم وجود مم لين عن القطال الخام في عكس اهداف التنمية المستدامة على قطال  •

 الخام في فلسطين، حيث اقتصرت مشاركتهم في العمل ضمن أعمال ومهام الفريا الوطني.

المدني في عكس اهداف التنمية المستدامة على قطال لم يتبين كيف ساهم وجود مم لين عن الماتمع  •

 المنظمات غير الحكومية في فلسطين.

ر الخروج بتقاريبهدف  ،مؤسسات الماتمع المدنيكافة لية لتبادل المعلومات والتواتل مع آال يوجد  •

 تعبر عن كافة االعمال المنفذة في ماال التنمية المستدامة.
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 المسؤولية والموارد والمسائلة
 جود تحديد واضاااااح لتوزيع المساااااؤوليات في كافة المراحل وبخاتاااااة في مرحلة التخطيط ومرحلة و

توطين المؤشرات ومرحلة المراجعة والتقييم واعداد تقارير االنااز ومسؤوليات تنفيذ االهداف ضمن 

 .الخطط القطاعية

 حددة لكل وفقا للمهام الم تم تقسيم وتوزيع الصالحيات والمسؤوليات عن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

 .مؤسسة حكومية في القانون الناظم ألعمالها

  خطط عبر قطاعية (3)خطة قطاعية و (18)يوجد. 

  تم تشااكيل ماموعات عمل لكل هدف من أهداف التنمية المسااتدامة تقودها جهة تنساايا الحكومية مكونة

مؤسااااااسااااااات االمم المتحدة(، وتم تحديد مهام عمل وخطوط  قطال خام، من )حكومة، ماتمع مدني،

 .(TORمرجعية لهذه الماموعات)

  الفريا الوطني برئاسااة مكتب رئيس الوزراد هي الاهة المسااؤولة عن تنساايا مبادرات أهداف التنمية

 .المستدامة المختلفة

 طنيالو أعمالها جدول مع يتوافا بما األهداف، قائمة ضمن األولوية الحكومة أعطت. 

 تم تحديد الاهات المسؤولة عن تحقيا االهداف واالطراف المشاركة فيها ضمن الخطط القطاعية. 

 ةقيام ماموععلى وضااع ماموعة من التدابير الداخلية والتي ت اامن التنمية االجتماعية وزارة  عملت 

ال الإلة وتعزيزها مساااااااهمتها في  الوزارةالتخطيط والموازنة بمهام الرتااااااد والمتابعة والتقييم لبرامج 

 .تحقيا األهداف االستراتياية األربعة وبشكل محدد
 

 فرص التحسين:
  أجندة السااياسااات الوطنيةالحكومة مسااؤولة عن تحقيا أهداف التنمية المسااتدامة التي تم تبنيها ضاامن ،

كونها تقدم  مسااااؤولية تحقيا االهداف على مسااااتوى المؤسااااسااااات والوزارات ولم تتطر  األجندة الى

أهداف وسياسات وطنية تتطلب عمل جماعي ومتكامل لتحقيقها، حيث يتم تحديدها في الخطط القطاعية 

 وعبر القطاعية وإطار النتائج االستراتياي.

  نه حديد ت تمفيما يتعلا بترابط االهداف ودور الشااااااركاد في تحقيا االهداف المشااااااتركة، فقد تبين ا

في هدف الحد من الفقر، في تركة بشكل واضح للمؤسسات الحكومية مسؤوليات تحقيا األهداف المش

 دون تحديد المؤسسات المشاركة في تحقيا األهداف. المدني للمجتمع المتوقع الدورحين تم ادراج 

 ضمن خطة وإدراجها العمل وخطط النتائج توحيدنتياة التأخر في إقرار االستراتيايات، لم يتم القيام ب 

 المحَرز التقدم متابعة من بما يمكنها الوزراد لمالس العامة األمانة من قبل للحكومة موحدة عمل

تطوير نظام رقابة وتقييم ي اااامن توفير المعلومات بشااااكل دوري من خالل وكذلك  ،منتظمة بصااااورة

 .ادوات ومصادر معلومات وطنية ذات مصداقية

 وبالتالي ال يتم تقديم تقارير حول سااااااير العمل في تطبيا أهداف التنمية  ،المالس التشااااااريعي معطل

 الى السلطة التشريعية. المستدامة

 اإلعداد لتطبيق األهداف

  الحكومة لكيفية تنفيذ الخطط ألهداف التنمية المستدامة من خالل ضمان استرشاد لدى رؤية وجود

عة الخطط القطاعية وعبر القطاعية من قبل الفريا األهداف، حيث تم مراج بهذه الوطنية االستراتيايات

الوطني للتأكد من ارتباطها بالخطة الوطنية وأهداف التنمية المستدامة وت مينها مؤشرات قياسية، ومن 

 .إلم يتم اقرارها من قبل مالس الوزراد لتصبح سارية المفعول

 والهيئات  الوزارات مع الوزراد لمالس العامة األمانة عملت، 2017 العام من األول خالل النصف

 :التالية المعايير وفا مالئمة وطنية استراتياية أهداف من تحديد للتأكد المعنية الحكومية

 الواردة 30ال  الوطنية السياسات من وطنية مباشًرا بسياسة ارتباًطا االستراتياي الهدف ارتباط -

 الوطنية السياسات أجندة في
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 الهيئة المعنية، أو الوزارة مستوى على وليس مستوى القطال، على االستراتياي الهدف تحديد -

 .مناسبًا ذلك كان حي ما

 زمنية بفترة للتحقيا، ومحددًا وقابالً  للقياس، وواقعيًا، وقابالً  محددًا، االستراتياي الهدف يكون أن -

 

 فرص التحسين:
  كان يفترض ان تتم في  ، والتي2017وجود تأخير في إقرار بعض الخطط االستراتياية خالل العام

 .2016شهر كانون اول 

  العمل، سير التقدم في يرتد سنوي تقرير إعدادلم يتم  االستراتياي،النتائج  إطارنتياة التأخر اعتماد 

 .المستهدفة مقابل النتائج المحققة النتائج بحيث يحدد

  ت من لم تالقطاعية، كما  الخططعدم وضوح الموارد المالية الالزمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في

 .خطة الحكومة قيمة الميزانية المطلوبة لتحقيا األهداف

 هدف المتعلا تمويلية في تنفيذ الوجد فاوة ، حيث يلم يتبين كيف تم الموائمة مع اإلمكانيات المالية المتاحة

 بالفقر.

 أنظمة القياس والرقابة
 يث حالمستدامة، وجد تخطيط أولي لاهاز اإلحصاد المركزي الفلسطيني حول مؤشرات أهداف التنمية ي

 .%45( مؤشر من مؤشرات التنمية المستدامة بنسبة 244) أتل( مؤشر من 109)يتوفر

  مؤشر من  126تبين ان مؤشرات التنمية المستدامة ذات العالقة بأجندة السياسات الوطنية بلغ ماموعها

 .%52من مؤشرات التنمية المستدامة بنسبة  244 أتل

  يتم العمل على تاهيز قاعدة البيانات المتوفرة حول مؤشرات التنمية المستدامة بناد على تقييم مصفوفة

 المستدامة.مؤشرات التنمية 

  يوجد انظمة للقياس والرقابة وسيستمر العمل عليها في االعوام المقبلة، حيث يعمل الاهاز المركزي

 .بخطوات جادة نحو ضمان تغطية كافة المؤشرات لإلحصاد

  در في حال كون مصااا لإلحصاااادتم تحديد مساااؤولية جمع المعلومات للمؤشااارات في الاهاز المركزي

ما في حال مصدر جمع البيانات هو ساالت ادارية او دراسات فقد تم أجمع البيانات من خالل المسح، 

 .عن القيام بهاتحديد الوزارات والمؤسسات المسؤولة 

  سيتم قياس التقدم الحاتل في العمل وفقا لدورية قياس المؤشر الموضحة في الخطط القطاعية وعبر

 .القطاعية

 تم رتد المشاكل والتحديات المتوقعة في جمع وقياس البيانات أو المعلومات ذات العالقة: 
 سعة. انتاج بيانات صيلية وا  SDGsحسب التصنيف وفقا لمتطلبات  رتد المؤشرات وتوفيرها على مستويات تف

التوزيع الاغرافي، العر ، والانس، واألتاااااال اإلإلني، والعمر، واإلعاقة، والمناطا  :)توفير اكبر من التفصاااااايل

 ....(الريفية / الح رية،

 اعتماد الك ير منها على الساالت اإلدارية كمصدر أساسي، وهذه الساالت تكون غير مكتملة او كافية. 

  انطبا  بعض المؤشرات على الحالة الفلسطينية التي ال زالت تقبع تحت االحتاللعدم. 

 تعزيز المستوى التنسيقي على مستوى اليات العمل. 

  أك ربحاجة الى تعلم وبعض المؤشرات غير واضحة  ً  .في الق ايا الفنية خصوتا

 المحددة االحتياجات تحديد مت وقد .2017 لعام والمنشاااا ت والمساااااكن للسااااكان ال الث التعداد تنفيذ يتم 

 التعداد بيانات ساااتنشااا  حيث تعداد، محتوى لتشاااكيل االحتياجات هذه توحيد تم إلم القطاعات. لمختلف

 .2030 لعام المستدامة التنمية أهداف لرتد محدإلا إحصائيا إطارا وتشكل شامل أساس خط

 األساس والمؤشرات
  التنمية المستدامة، حيث يوجد تقرير نهائي حول األهداف تم تنفيذ قياس أساسي قبل بدد أجندة أهداف

يمكن االستفادة من هذا األساس للحكم على سير العمل الذي تم من خالل دورة حياة  ،اإلنمائية لأللفية

 .أهداف التنمية المستدامة، وهي نقطة بداية قياس سير العمل

  ل بيانات األمم المتحدة أو البنك الدولي أو المعلومات المقدمة مترابطة مع بيانات أو معلومات أخرى م

 .المنظمات غير الحكومية
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 فرص التحسين:
  مؤشر من أهداف التنمية المستدامة تعتبر تصنيف إلالث ليس لها منهاية احتساب او الية عمل 82يوجد. 

  القيم المنشودة في دورية قياس المؤشر، لم تحدد ، (2022-2017ية )استراتياية الحماية االجتماعتبين أن

استهدافها، في حين تم ادراج وتم التطر  الى االستهداف بمخرجات حول مامول االعداد التي سيتم 

 االستهدافات والقيم المنشودة في إطار النتائج االستراتياي للحماية االجتماعية.

  م المنشودة، ي)خط األساس(، والق المرجعيةم يقال( 2022-2017)عبر القطاعية  البيئة استراتيايةلم تحدد

المؤشرات المناسبة  تطوير عمليةالمؤشر، حيث تم االشارة الى أن  قياس ودوريةومصدر المعلومات، 

 .متواتلة وبحاجة الى استكمال عمليةهي 

 وضع مؤشرات لقياس اإلنااز دون وجود تم (، 2022-2017استراتياية قطال الحكم المحلي ) تبين أن

 .2022البيانات المرجعية ودون تحديد نسب واعداد متوقعة لما سيكون في العام  خط

 (، تم تحديد خط البيانات المرجعية وسنة األساس 2022-2017استراتياية قطال ال قافة والتراث ) تبين أن

 (.2017،2018،2019ولم يتم تحديد االستهدافات المطلوبة في األعوام )

 والتقاريرترتيبات الرقابة 
 ل من خالل رتد المؤشرات التي وضعت لك يكون، المسار األول ينم بمسارييستتم عملية المتابعة والتق

كل سنة من سنوات الخطة، ومالحظة  نهايةأو حسابها مع  قياسهاوالتي سيتم  االستراتياية،من األهداف 

الل من خ فسيكونالمسار ال اني أما وبيانات، مدى التقدم الذي حصل بناد على ما يتوفر من معلومات 

من غايات، وأهداف، ومخرجات لكل واحد من  فيهاما جاد  تحقيامدى  وتحديدتقييم برامج الموازنة 

 تلك األهداف في كل برنامج. 

  العام للتقارير الطوعية  لإلطارطوعية حول سير العمل المحرز وفقا  تإلالإلة استعراضاسيتم اجراد

 . الصادرة عن األمم المتحدة

 والمخرجات واالنشطة والموازنات الخاتة  جيتم اجراد نقاج وتحليل ومراجعة مصفوفة األهداف والنتائ

بكل برنامج، بقيادة منسا البرنامج من وزارة التنمية االجتماعية مع عرض مواتفات الهدف 

SMART. 

 والمخرجات واالنشطة والموازنات الخاتة بكل برنامج من  جوالنتائ يتم مراجعة مصفوفة األهداف

 خالل ماموعات عمل متوازية لدى وزارة التنمية االجتماعية.

  يتم اعداد تقارير ربعية ونصف سنوية وسنوية لعمل وزارة التنمية االجتماعية، بحيث يتم ربط البرنامج

ها والمعيقات والتحديات التي واجهت تكاليفلمنفذة وا مع الهدف والمخرجات المتوقعة وتحديد االناازات

 التنفيذ.
 

 فرص التحسين:
  دى الى التأخر في اعداد منهاية اعداد مما أ ،2017التأخر في اعتماد الخطط القطاعية لغاية نهاية العام

ي الوقت ففي عملية متابعة وتقييم تنفيذ اجندة السياسات الوطنية  وذلك يؤإلرالنتائج االستراتياي،  إطار

 المناسب.

 

 

 

 اتــاجـتـنـتـاالس. 4

  هناا التزام عال من الحكومة الفلسطينية بأهداف التنمية المستدامة، حيث تم التطر  إليها على

تم تأسيس فريا وطني كما وهناا العديد من القطاعات المشاركة،  رفيع بقرار حكومي،مستوى 

 .للتنسيا والمتابعة
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 أهداف التنمية المستدامةالى طر  تأجندة السياسات الوطنية من خالل المحدد في حكومي اللتزام اال 

 (.2022-2017) منل الإلة للفترة المحاور ا في

  لم تقم الحكومة الفلسطينية بما يكفي من جهود لتعزيز التوعية الاماهيرية، حيث كانت اإلجرادات

تركزت اإلجرادات خالل المرحلة ، حيث الحكومية التوعية الداخلية لرفعالمتخذة مصممة خصيصاً 

األولى على وضع الترتيبات المؤسسية وضعها موضع التنفيذ وبناد الوعي وااللتزام بين الشركاد 

 الرئيسين من حكومة وماتمع مدني وقطال خام.

  ،يوجد توزيع واضح للمسؤوليات والمهام، حيث يمكن مالحظة ذلك في مختلف الخطط القطاعية

القطاعية وعبر في الخطط  ومشاركةير الحكومية جزد من الفريا الوطني ورغم أن المنظمات غ

آلية يوجد ال ن خطط المنظمات غير الحكومية غير مرتبطة بالخطة الوطنية، كما القطاعية، اال أ

المنظمات غير الحكومية فيما يتعلا كافة بين الحكومة وما تواتل وتبادل للمعلومات التصال ولال

 .مستدامةبأهداف التنمية ال

  ،وضعت الحكومة الفلسطينية برامج في الخطة الوطنية لتحقيا أهداف التنمية المستدامة في فلسطين

 .القطاعية مستمدة من الخطة الوطنية ومترابطة معها االستراتيايةحيث أن الخطط 

  طار اد إبسبب التأخر في اعدأهداف التنمية المستدامة غير واضحة، لتحقيا الموارد المالية الالزمة

 النتائج االستراتياي.

  حيث  ،المراقبة االحصائي الوطني حصاد بوضع نظامالمركزي لإلاهاز الكلفت الحكومة الفلسطينية

 .مؤشرات أهداف التنمية المستدامةكافة يوجد أنظمة قياس سيتم تحدي ها لتت من 

 المستدامة في الخطة الوطنيةمؤشرات أهداف التنمية لكافة أساس وجود خط  مراجعة وفحص مدى تم، 

 .بخطوات جادة نحو ضمان تغطية كافة المؤشرات لإلحصادحيث يعمل الاهاز المركزي 

  هنالك نظرة واضحة عن العالقة بين الخطة الوطنية والخطط القطاعية وعالقتها بأهداف التنمية

 .المستدامة

  ًجيدا ً هداف أالسياسات الوطنية وبين  من خالل مصفوفة الربط وضعت الحكومة الفلسطينية أساسا

 تنمية المستدامة.ومؤشرات ال

  2017وجود تأخر في إقرار الخطط القطاعية وعبر القطاعية الى منتصف العام. 

 .وجود تأخر في اعداد واعتماد إطار النتائج االستراتياي والعمل بموجبه 

 المتحدة يوجد إطار عام للتقارير الوطنية وفقاً لإلطار العام لتقارير األمم. 

  دى الى التأخر في اعداد منهاية أمما  ،2017تأخر في اعتماد الخطط القطاعية لغاية نهاية العام يوجد

 في عملية متابعة وتقييم تنفيذ اجندة السياسات الوطنية وذلك يؤإلرالنتائج االستراتياي،  إطاراعداد 

 .في الوقت المناسب
 

 

 التـوصيـات. 5

 شمل ت مبادرات لبناد التوعية الاماهيرية في الماتمع حول أهداف التنمية المستدامة ضرورة تطوير

 .كافة الفئات العمرية والمناطا الاغرافية

 حول أهداف التنمية الحكومية والعامة  المؤسسات لبناد التوعية لدى موظفي ضرورة اعتماد خطة

 .المستدامة

  المناهج الدراسيةالمستدامة في  ت مين هيكلي ألهداف التنميةضرورة العمل على. 

 شراا كافة المؤسسات غير الحكومية في التعريف بأهداف التنمية المستدامة.ضرورة إ 

 الخروج مؤسسات الماتمع المدني بهدف كافة لية لتبادل المعلومات والتواتل مع ضرورة وجود آ

 بتقارير تعبر عن كافة االعمال المنفذة في ماال التنمية المستدامة.
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 هداف أفي عكس الوطني  بالفريالقطال الخام وامم لي الماتمع المدني  ضرورة ضمان مساهمة

 .في فلسطين اتهمالتنمية المستدامة على قطاع

  من ض المشاركة في تحقيا هدف الحد من الفقرالماتمع المدني مؤسسات قائمة بأسماد تحديد ضرورة

 .استراتياية الحماية االجتماعية

 قبل البدد بتنفيذهاالخطط االستراتياية  إقرارلى العمل مستقبال ع. 

  فيذ اجندة متابعة وتقييم تن اعتماد وتنفيذ إطار النتائج االستراتياي والعمل بموجبه بما ي منضرورة

 في الوقت المناسب.السياسات الوطنية 

  القطاعية، وان وضوح الموارد المالية الالزمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في الخططضرورة 

 .تت من خطة الحكومة قيمة الميزانية المطلوبة لتحقيا األهداف

  ويلية تم اتفاو في مرحلة التخطيط، نظراً لوجود الموائمة مع اإلمكانيات المالية المتاحةضرورة ضمان

 في تنفيذ االستراتيايات. 

 لقياس المؤشرات. أساسيكمصدر والتي سيتم االعتماد عليها اإلدارية  الساالت ضرورة تطوير 

  مع أجندة انساام وتماهي الخطط االستراتياية لهيئات الحكم المحلي التأكيد على ضمان ضرورة

 .الوطنية بما يحقا المصلحة الوطنية العليا السياسات

  خط األساس المرجعيةم يالقعلى  التحقا من احتواد كافة الخطط القطاعية وعبر القطاعيةضرورة( ،)

 المؤشرات والعمل على استكمال تطويرالمؤشر،  قياس ودوريةم المنشودة، ومصدر المعلومات، يوالق

 .المناسبة
 

 

 المراجع. 6

 دليل األجهزة الرقابية العليا إلى تنفيذ مراجعة الااهزية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. -

تاااااااااقاااااااااريااااااااار الاااااااااباااااااااناااااااااك الااااااااادولاااااااااي حاااااااااول ماااااااااعااااااااادالت الااااااااافاااااااااقااااااااار:  -

http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.DDAY?end=2013&locations=1

PS&start=1981&view=chart-W 

لااامساااااااااتاااداماااة: تاااقاااريااار األمااام الاااماااتاااحااادة حاااول سااااااااايااار الاااعااامااال فاااي أهاااداف الاااتاااناااماااياااة ا -

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2016/75&Lang=E 

 مؤشرات األمم المتحدة ألهداف التنمية المستدامة:  -

- https://unstats.un.org/sdgs/metadata/ 

- https://unstats.un.org/sdgs/report/2017/ 

 2022-2017اجندة السياسات الوطنية  -

 عينة من الخطط القطاعية وعبر القطاعية وهي: -

-العدالةو-المساااواة-لتعزيز-القطاعية-عبر-الوطنية-الحماية االجتماعية، الحكم المحلي، االسااتراتياية  -

 .المراة-وتمكين-الانسين-بين

يااة سمرلدات اإلحتاطوير الت الوطنيااةتيجة راإلست، ا2017، ينيطلفلسد الإلحتاركزي لمز الجهاا -

 فلسطين. -رام هللا  2018-2022

الصاادر عن الاهاز المركزي لإلحصااد الفلساطيني  2017تقرير أوضاال الفقر في فلساطين في العام  -

 2018في نيسان من العام 

 قائمة من تمت مقابلتهم
 وكيل وزارة التنمية االجتماعية.-السيد داود الديك -

الفريا الوطني لقيادة وتنساايا الاهود الوطنية لتنفيذ خطة األمم المتحدة مقرر  –الساايد اسااتيفان سااالمة -

 للتنمية المستدامة

لمتحدة خطة األمم ا الفريا الوطني لقيادة وتنساايا الاهود الوطنية لتنفيذمنسااا  –محمود عطايا  الساايد -

 للتنمية المستدامة

http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.DDAY?end=2013&locations=1W-PS&start=1981&view=chart
http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.DDAY?end=2013&locations=1W-PS&start=1981&view=chart
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2016/75&Lang=E
https://unstats.un.org/sdgs/report/2017/
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الاهاز - عام االدارة العامة للسااااالت االدارية والمراقبة االحصاااائية مدير-مصاااطفى الخواجا السااايد -

 .المركزي لإلحصاد الفلسطيني

 مم ل المنظمات غير الحكومية في الفريا الوطني. –معتصم زايد  السيد -

 مم ل وزارة الحكم المحلي في الفريا الوطني.-محي الدين العارضة السيد -

 وزارة الحكم المحلي.-م. عهود عنايةالسيدة  -

 مدير عام بلدية رام هللا. -لبن أبوالسيد أحمد  -

 وزارة التنمية االجتماعية. –ة جيهان عبد هللا السيد -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رد الفريق الوطني . 6

 الملخص التنفيذي

( أولويات وطنية، و 7(: تتقاطع أهداف التنمية المستدامة مع )5(، النتائج األساسية البند رقم )2م ) .1

. ومن الادير ( سياسة كما جاء في التقرير19وليست بخمسة أولويات و )( سياسة وطنية، 25)

( 30و 10الغة )لإلشارة إلى عدد األولويات الوطنية والسياسات الوطنية ألجندة السياسات الوطنية والب

 على التوالي.

(، االعتبارات. التزام الحكومة بأهداف التنمية المستدامة محدد في أجندة السياسات ليست فقط 2م ) .2

في محور التنمية المستدامة، فمحور اإلتالح وتحسين الخدمات العامة وما يت منه من سياسات 

المستدامة. كما أن المحور االول يت من وتدخالت سياساتية تم ل ق ايا جوهرية في خطة التنمية 

سياسات تتعلا بتعزيز الممارسة الديمقراطية وتعزيز مشاركة فلسطين في المنظومة الدولية وهي 

ق ايا تحتل حيز مهم في خطة التنمية المستدامة اي اً. علماً بأن عنوان األجندة "المواطن أوالً، يم ل 

واطن وهو يتقاطع مع مبدأ خطة التنمية المستدامة في أال إلتزام الحكومة في تعزيز استاابتها للم

 يتخلف أحد عن الركب. وبالتالي فتنفيذ خطة التنمية المستدامة ليست محدد بالمحور ال الث فقط.
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(، االعتبارات. تركز االجرادات خالل المرحلة األولى على وضع الترتيبات المؤسسية 3م ) .3

اللتزام بين الشركاد األساسيين من حكومة وماتمع مدني ووضعها موضع التنفيذ وبناد الوعي وا

وقطال خام، وهي ارضية ال بد منها لالنطال  للمرحلة ال انية للعمل مع الماتمع المحلي والامهور 

 الفلسطيني حيث ت من االستعراض في توتياته للتقدم لألمام خطوات واضحة بهذا الخصوم.

في ماموعة  2و 1حيث تم جمع األهداف  ( ماموعة12بواقع )(، تشكيل ماموعات العمل 3م ) .4

واحدة، واألهداف البيئية في ماموعة واحدة، والهدف المعني بتعزيز الشراكات هو عبر االهداف 

وقطال خام ومنظمات األمم والماموعات كافة. وهي تتألف من مؤسسات حكومية، وغير حكومية، 

 ( ماموعة.17عددها ). ليست كما جاد في التقرير المتحدة ذات العالقة

(، فيما يتعلا بمحدودية التواتل وتبادل المعلومات، تحتاج لتدقيا، شارا في عملية تح ير 4م ) .5

( مم ل ومم لة عن كافة االطراف المعنية، وشملت التوزيع الاغرافي، 500االستعراض الوطنية )

 والفئات المهمشة )النساد، االشخام ذوي اإلعاقة، والشباب(.

تائج الرئيسية، فيما يتعلا بعدم ت مين أجندة السياسات الوطنية لموازنة، فهو لم يكن ( الن4م ) .6

مخطط ت مينها ذلك، فهي وإليقة مرجعية لألولويات والسياسات. أما الموازنة وبراماها فهي مرتبطة 

 باالستراتيايات.

 ( يحتاج لمراجعة بناد على المالحظة السابقة.2(، االعتبار رقم )4م ) .7

( من مؤشرات التنمية المستدامة، ولدى 109(، يتوفر خط اساس لما عدده )2االعتبار رقم )( 5م ) .8

 الاهاز خطة لزيادة هذا العدد خالل السنوات ال الإلة القادمة.

، وليست كما ورد في التقرير في ديسمبر 2018(، سيصدر التقرير الطوعي في شهر حزيران 6م ) .9

2018. 

 

 التوصيات الجوهرية

(، ال يمكن بأي حال من االحوال حصر أنشطة مؤسسات الماتمع المدني والتي يزيد 2رقم )التوتية  .1

 مؤسسة، أن النتائج هي ترجمة ألنشطة جميع الشركاد، نقترح إعادة تياغتها. 20009عددها عن )

(، غير دقيقة، فالمسؤوليات للوزارات والاهات الحكومية على تنسيا وتنفيذ أهداف 4التوتية رقم ) .2

 نمية المستدامة فهي واضحة ومحددة.الت

(، غير دقيقة. فهناا تشاورات مع الدول المانحة حول التزامهم للدعم خالل السنوات 8التوتية رقم ) .3

المقبلة. وذلك من خالل التشاورات االستراتياية وال نائية مع كل دول مانحة. كما تم ل هيكلية تنسيا 

 ألولويات واالحتياجات.المساعدات المحلية منبراً للتشاور حول ا

 

 التقرير

(، هيكلية الفر  العامة على أهداف التنمية المستدامة. الهيكلية المطروحة هي لتوطين ورتد 23م ) .1

 مؤشرات التنمية المستدامة.

(، تشكيلة الفريا الوطني، تم اتخاذ قرار بإضافة كل من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، 25م ) .2

 الفريا.ووزارة العدل لع وية 

 .5/2018اجتماعات حتى شهر  6(، اجتماعات الفريا، عقد الفريا 25م ) .3

(، ع وية اللانة التوجيهية، تحتاج لتعديل فهي برئاسة مكتب رئيس الوزراد وع وية 25م ) .4

 )وزارة التنمية االجتماعية، االقتصاد الوطني، سلطة جودة البيئة، االحصاد(.

ماموعات العمل ال يتطابا مع ما قدم حولها في الملخص  (، ما جاد فيما يتعلا بإنشاد26م ) .5

 التنفيذي.

 كحد أدنى.(، سيتم إجراد إلالإلة استعراضات طوعية 28م ) .6
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 مشاركة المجتمع المدني والهيئات المحلية والقطاع الخاص

هناا خلط في مسؤولية مم لي مؤسسات المامع المدني في الفريا الوطني للتنمية المستدامة، ودور  .1

 مؤسسات الماتمع المدني في إعداد الخطط االستراتياية. وبالتالي ال بد من توضيح التالي:

مسؤولية مم لي عن مؤسسات الماتمع المدني في الفريا الوطني لتقديم وجهة نظر ومواقف  -

مؤسسات الماتمع المدني حيال عملية متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وعلى كافة 

 المستويات.

خرط مؤسسات الماتمع المدني في متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خالل ماموعات تن -

العمل االإلني عشر والتي شكلت لمتابعة تنفيذ األهداف، ومن هنا فإن مشاركة الماتمع المدني ال 

 ( مؤسسة.50تقتصر على إلالإلة مم لين، بل تااوب )

هناا فر  وطنية لكل استراتياية وطنية ومؤسسات فيما يتعلا بإعداد الخطط االستراتياية  -

 الماتمع المدني مم لة فيها أي اً.

(، ال يوجد مركزية كاملة تمكن البلديات.....، األتح هو ال توجد ال مركزية تمكن.....، في 30م ) .2

 الوقت ذاته يتم تنفيذ مبادرة لتعزيز دور ماموعة من البلديات في جباية وإدارة مواردها.

 (، هناا حاجة لمراجعة البنود التالية:33تحسين م )فرم ال .3

زارة ذلك لتدقيا في ظل و المستدامة في التعليم، يحتاجعدم وجود ت مين هيكلي ألهداف التنمية  -

التربية والتعليم مع شركائها ومن خالل االئتالف التربوي للتعليم للاميع على متابعة وتنفيذ الهدف 

 تدامة.الرابع من أهداف التنمية المس

 هناا جهودعدم اشراا كافة المؤسسات غير الحكومية في التعريف بأهداف التنمية المستدامة،  -

كبيرة بذلت من مختلف األطراف في هذا السيا ، ففي عملية تح ير االستعراض تم استهداف ما 

من ( مؤسسة أهلية، وعقدت العديد من المنابر في ذات السيا . وال يمكن بأي حال 22يزيد عن )

األحوال الوتول لكافة المؤسسات. نقترح إعادة الصياغة بمزيد من التركيز على المؤسسات 

 األهلية على المستوى القاعدي وفي المناطا البعيدة.

ال يوجد آلية لتبادل المعلومات والتواتل مع كافة المؤسسات للخروج بتقرير حول كافة األنشطة.  -

ذها في الوقت ذاته فإن النتائج تعبر عن جهود جميع الشركاد. هذه اآللية غير واقعية وال يمكن تنفي

هناا آليات لبناد توافا حول الرؤية واألهداف والسياسات، ويترا مساحة لكافة الشركاد على 

 المستوى التنفيذي.

 

 

 

 المسؤولية والموارد والمساءلة: مراجعة عامة

ة. هناا أجندة السياسات الوطنية، ال توجد وإليقة بعنوان خطة التنمية الوطني(، 6بند رقم ) -

واالستراتيايات القطاعية وغير القطاعية. من المهم بمكان اإلشارة إلى العالقة التبادلية في تطوير 

 األجندة ما بين رؤية الحكومة واألولويات القطاعية.

ا يتم ل عناوين التدخل لتحق(، التدخالت السياساتية المقرة في أجندة السياسات 10بند رقم ) -

 السياسة الوطنية. وهي عنوان عمل للاميع وليست هناا تدخالت لكل طرف.

(، الخالتة وفرم التحسين. جاد هذا العنوان بعد عنوان الحد من الفقر، وبالتالي بعض 38م ) -

الخالتات وفرم التحسين ال ترتبط بما قدم تحت موضول الحد من الفقر، منها على سبيل الم ال 

 .5و  4بنود 

 .ت م مم لين عن القطال الخام لاانب ما ذكرتشكيل ماموعات العمل  -

وسياسات  اجندة السياسات الوطنية تقدم اهداف(، 1(، البند رقم )38فرم التحسين م رقم ) -

وطنية تتطلب عمل جماعي متكامل لتحقيقها وليست اهداف ذات تبغة قطاعية كما هو الحال في 

 ال تحدد المسؤوليات على هذا المستوى. االستراتيايات القطاعية، وبالتالي
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 اإلعداد لتطبيق األهداف

 (.30(، والعدد الصحيح هو )30،29(، يذكر التقرير عدد السياسات الوطنية برقمين )39م ) .1

 تياغة فرم التحسين جادت كتوتيف لنقاط ضعف، قد يكون المناسب ما هو مقترح عمله.  .2

 ة للتشاور مع الماتمع الدولي يمكن تزويدكم بها.(، هناا آليات واضحة ومعتمد3البند رقم ) .3

 (، تتم الموائمة خالل تح ير الموازنة العامة.5البند رقم ) .4

ات (، اجندة الساياساات الوطنية برنامج عمل وطني حدد ماموعة من األهداف والساياسا6بند رقم ) .5

وى طط وال يمكن وضااااااع موارد لاااه. يتم ذلاااك على مسااااااتلتوجياااه عمااال الاميع، ولم يكن مخ

 تياات وموازنة البرامج المرتبطة بها.ااالستر

 

 اإلطار العام للبيانات

 ( مؤشر.109ما يتوفر عليه بيانات من مؤشرات التنمية المستدامة هو ) .1

(، بعنوان التغيير التنظيمي والمؤسسي، الفريا الوطني ألهداف التنمية المستدامة ليست 45م) .2

ترتيب مؤسسي وطني ي م في ع ويته اإلحصاد جزد من التغيير المؤسسي لإلحصاد. هو 

 ويتعاون معه في جهود رتد المؤشرات.

(، بعنوان الهيكلية الوطنية، هذا غير دقيا فالفريا الوطني المعني بهدف التنمية المستدامة 46م) .3

 مرتبط بمكتب رئيس الوزراد وليست اإلحصاد.

 

 التوصيات

 في معرض التعليا على الملخص التنفيذي.لقد تم التعليا على عدد من التوتيات المدرجة  -

(، والمتعلقة بإيااد مؤسسة مستقلة لمتابعة تقارير سير العمل، هذه التوتية تتعارض 9توتية رقم ) -

(. فعملية االستعراض 47مع مبدأ أساسي لحظة التنمية المستدامة والمنصوم عليه في المادة رقم )

ي والدولي. والمنتدى السياسي رفيع المستوى ياري كومية على الصعيد الوطني واإلقليممسؤولية ح

االستعراض على مستوى وزاري حكومي. أما إذا المعني به جهة تشريعية تشرف على سير العمل 

، فال يوجد من يقوم بدور المالس التشريعي على تعيد العملية على تنفيذ خطة التنمية المستدامة

 التشريعية.

 

 

 

 

 
 


