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ي
كيف تجعل صوتك مسموًعا �ف

المراجعة الوطنية الطوعية
ي بلدك

 لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة �ف

 )SDGs( مقدمة:  ما هي أهداف التنمية المستدامة
والمراجعات الوطنية الطوعية )VNRs(؟

ــاًء عــى أهــداف الألفيــة  خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 هــي إطــار وخطــة عمــل شــاملة لجميــع البلــدان لتحقيــق الســام والزدهــار. بن
ي ســبتم�ب 2015، فــإن أهــداف التنميــة المســتدامة )SDGs( الـــ 17 والـــ 169 هدفــاً المصاحبــة لهــا تتبــىن نهجــاً 

ي اعتمدتهــا الحكومــات �ن
نمائيــة والــىت الإ

متعــدد الجوانــب للتنميــة وتؤكــد عــى التطلــع إىل تحقيــق مبــدأ “عــدم الســتبعاد”.

يعــد المنتــدى الســياسي رفيــع المســتوى الســنوي )HLPF(، والــذي يتضمــن المراجعــة الوطنيــة الطوعيــة )VNR( لتنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة 
ي خطــة 2030. حيــث تختــار الــدول الأعضــاء 

مــن الآليــات الدوليــة الهامــة لســتعراض التقــدم المحــرز نحــو تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة �ن
ي 

ــد�ف ــع الم ــع المجتم ــة م ــفافة ومفتوح ــاورات ش ــراء مش ــى إج ــجيعها ع ــم تش ــة، ويت ــة الطوعي ــات الوطني ــداد المراجع ــة إع ي عملي
ــاركة �ن المش

 1. ف جميــع أهــداف التنميــة المســتدامة الســبعة عــرش لتضمــ�ي

ي تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة، واالســتثمار وترتيب 
نخــراط والمشــاركة �ف ثــارة قضايــا حــول االإ ي لإ

ويعــد ذلــك مدخــاً رئيســياً للمجتمــع المــد�ن
ــات  ــاء والمراهق ــا بالنس ــث صلته ــن حي ــان م نس ــوق االإ ف وحق ــ�ي ــة والتمي ــة االجتماعي ــي، والوصم ــتوى العالم ــى المس ــات ع ــات التدخ أولوي
ــدرات،  ــي المخ ــة، ومتعاط ــية المزدوج ــول الجنس ــاب المي ف وأصح ــ�ي ــال المثلي ــة والرج ــية المزدوج ــول الجنس ــات المي ــات وصاحب والمثلي
\ات جنســياً، والمهاجريــن\ات، والســجناء )والذيــن يشــار إليهــم فيمــا يــىي باســم المجموعــات  ف ي مجــال الجنــس، والمتحولــ�ي

\ات �ف ف والعاملــ�ي
يــة. وس نقــص المناعــة الب�ش ي الســتجابة الوطنيــة لفــ�ي

الســكانية الرئيســية( �ن

ي وأصحاب المصلحة الآخرين. 
اك المجتمع المد�ن �ش 1  يحتوي دليل إعداد المراجعات الوطنية الطوعية لاأمم المتحدة DSD-DESA 2018 عى إرشادات للدول الأعضاء لإ

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17354VNR_handbook_2018.pdf
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ي 
اء والمجتمــع المــد�ن ي نيويــورك، يناقــش الخــ�ب

ي شــهر يوليــو/ تمــوز مــن كل عــام خــال المنتــدى الســياسي الرفيــع المســتوى بالأمــم المتحــدة �ن
�ن

ن الأفــراد  ي عــام 2019، ســيكون الموضــوع “تمكــ�ي
ي تتنــاول موضوعــاً معينــاً. �ن

وممثلــو الــدول الأعضــاء مجموعــة مــن أهــداف التنميــة المســتدامة الــىت
ي التنميــة المســتدامة. 

وضمــان الشــمولية والمســاواة”، وتقديــم فرصــة فريــدة لتســليط الضــوء عــى مشــاركة المجتمــع �ن

ية وأهداف التنمية المستدامة  وس نقص المناعة البرش ف�ي

ــة  ــداف التنمي ــن أه ــد م ــط العدي ــاملة. ترتب ــة وش ــلمية وعادل ــات س ــاء مجتمع ــان وبن نس ــوق الإ ــة حق ــات لحماي ام ن ــام 2030 ال�ت ــة ع ــن خط تتضم
يــة والأولويــات الســكانية الرئيســية الأخــرى، كمــا  وس نقــص المناعــة الب�ش ي مجــال فــ�ي

المســتدامة والأهــداف المصاحبــة لهــا بالمنظمــات العاملــة �ن
ي المــوارد التاليــة:

هــو موضــح �ن

)UNAIDS ،2018( ك ك، التقدم المش�ت ية وأهداف التنمية المستدامة:  العمل المش�ت وس نقص المناعة الب�ش ف�ي 	·

)ICW ،2016 ية )يوليو وس نقص المناعة الب�ش دليل أهداف التنمية المستدامة لمجموعات النساء المصابات بف�ي 	·

)LGBT( جنســياً  \ات  ن والمتحولــ�ي المزدوجــة  الجنســية  الميــول  وأصحــاب  ن  والمثليــ�ي المثليــات  ودمــج  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  	·	
ناشيونال(  )يناير 2016، ستون وول ان�ت

)LGBT( جنســياً  \ات  ن والمتحولــ�ي المزدوجــة  الجنســية  الميــول  وأصحــاب  ن  والمثليــ�ي المثليــات  وســامة  صحــة  حــول   2030 خطــة  	·	
ناشيونال، والمنصة(  )يونيو MSMGF ،2017، أوترايت أكشن ان�ت

وس  ن هــدف التنميــة المســتدامة بشــأن فــ�ي يــدز، يتــم تضمــ�ي ك لمكافحــة الإ نامــج الأمــم المتحــدة المشــ�ت اتيجية المســار ال�يــع ل�ب تماشــياً مــع إســ�ت
ي الهــدف 3 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة )ضمــان حيــاة صحيــة وتعزيــز الرفاهيــة للجميــع مــن جميــع الأعمــار(:  

يــة �ن نقــص المناعــة الب�ش

يــدز والســل والماريــا والأمــراض الســتوائية المهملــة ومكافحــة الهدف 3.3 “أن يتــم بحلــول عــام 2030 إنهــاء وبــاء الإ
ي والأمــراض المنقولــة عــن طريــق الميــاه والأمــراض المعديــة الأخــرى”.

التهــاب الكبــد الوبــا�أ

، المؤ�ش 3.3.1 ن ــ�ي ــ�ي المصاب ــكان غ ــن الس ــكل 1000 م ــة ل ي ــة الب�ش ــص المناع وس نق ــ�ي ــدة بف ــات الجدي صاب ــدد الإ “ع
ــية.” ــكانية الرئيس ــات الس ــر والمجموع ــس والعم ــب الجن حس

https://sustainabledevelopment.un.org/?page=view&nr=1114&type=230&menu=2059
http://www.unaids.org/en/AIDS_SDGs
http://www.unaids.org/en/AIDS_SDGs
http://www.iamicw.org/index
http://www.iamicw.org/resources/document-library/a-guide-to-the-sustainable-development-goals-for-networks-of-women-living-with-hiv
http://www.iamicw.org/resources/document-library/a-guide-to-the-sustainable-development-goals-for-networks-of-women-living-with-hiv
https://www.stonewall.org.uk/sites/default/files/sdg-guide_2.pdf
https://www.stonewall.org.uk/sites/default/files/sdg-guide_2.pdf
https://www.stonewall.org.uk/
http://msmgf.org/united-nations-must-address-health-well-lgbti-people/
http://msmgf.org/united-nations-must-address-health-well-lgbti-people/
https://www.outrightinternational.org/
http://msmgf.org/
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC2686_WAD2014report_en.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3
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ــبة  ــة بالنس ــة مهم ــة الطوعي ــات الوطني ــتدامة والمراجع ــة المس ــداف التنمي ــد أه ــاذا تع لم
ــة؟  ي ــة البرش ــص المناع وس نق ــ�ي ــة بف رة والمصاب ــرف ــية المت ــات الرئيس ــكان والمجتمع للس

وس  اتيجيات الوقايــة والرعايــة والعــاج المصممــة خصيًصــا لفــ�ي ي تعيــق وصــول المجموعــات الســكانية الرئيســية إىل اســ�ت
إن العوائــق الهيكليــة الــىت

وس نقــص المناعــة  . الوضــوح والدمــج المســتمر لفــ�ي ــر مجتمــع عــادل بشــكل خطــ�ي ــة تعيــق قــدرة الــدول عــى تطوي ي نقــص المناعــة الب�ش
. ي أي وقــت مــىف

يــة ضمــن أهــداف التنميــة الســائدة لــم يكــن أكــ�ش أهميــة �ف البرش

نســان،  ثــارة أولوياتهــا خــارج المنتديــات التقليديــة للصحــة العامــة وحقــوق الإ توفــر عمليــة المراجعــة الوطنيــة الطوعيــة فرصــة قّيمــة للمجتمعــات لإ
ــدم  ــة »ع ــوم التنمي ــار ومفه ــو إط . ويدع ن ــ�ي ن الجنس ــ�ي ــاواة ب ــل والمس ــم والعم ــة والتعلي ي ــة الب�ش ــص المناع وس نق ــ�ي ن ف ــ�ي ــط ب ــز الرواب وتعزي
ي المجتمــع. 

ي تحقيــق اندماجهــم ومشــاركتهم الكاملــة �ف
ي إىل مشــاركة أفضــل الممارســات والتحديــات المســتمرة �ف

الســتبعاد« المجتمــع المــد�ف

يــة بشــكل غــ�ي  وس نقــص المناعــة الب�ش ي خطــة 2030، أنــه قــد تــم تنــاول فــ�ي
ي تحقيــق التقــدم �ن

وعــى الرغــم مــن ذلــك، فقــد وجــدت MSMGF، �ن
ن أشــارت تســعة تقاريــر فقــط  ي حــ�ي

ي عــام 2017، �ن
ي تــم تقديمهــا �ن

ي 32 تقريــر فقــط مــن أصــل 43 تقريــراً للمراجعــة الوطنيــة الطوعيــة الــىت
متســق �ن

يــة.  وس نقــص المناعــة الب�ش إىل المجموعــات الســكانية الرئيســية وفــ�ي

يمكنك تغي�ي هذا!

ي عملية المراجعة الوطنية الطوعية
ي حال كان بلدك مشاركاً �ف

كيفية المشاركة �ف

ي عملية المراجعة الوطنية الطوعية )VNR( هذا العام.. 1
تحقق من منصة التنمية المستدامة للتحقق من أن بلدك قد اختار المشاركة �ن

حدد جهة التصال الخاصة بك داخل البلد من خال موقع إدارة الشؤون القتصادية والجتماعية التابع لاأمم المتحدة واتصل بها لفهم . 2
ي عملية المشاورات الوطنية. 

كيفية المساهمة �ن

ي لعملية التشاور الخاصة . 3
ي بلدك تقوم بالفعل بتنسيق استجابة المجتمع المد�ن

تأكد مما إذا كانت هناك منظمة أو مجموعة ائتافية �ن
بالمراجعة الوطنية الطوعية. إذا لم تكن هناك مثل هذه المنظمة أو المجموعة، فقم بإنشاء ائتاف مع منظمات أخرى تعمل عى مواضيع 

سكان، وحماية البيئة، إلخ.  تتعلق بأهداف التنمية المستدامة، مثل حقوق المرأة، والإ

ي الأخرى العاملة عى أهداف التنمية المستدامة، وقوموا بالعمل . 4
كة مع منظمات المجتمع المد�ن إبحث عن أوجه التشابه والقواسم المش�ت

ي تقرير المراجعة الوطنية الطوعية. 
دراج القضايا الرئيسية �ن كجبهة موحدة لإ

قم بتقديم البيانات واألدلة المتعلقة باملؤرش 3.3.1 واالستجابة لفريوس نقص املناعة البرشية، بأقىص حد ممكن، إىل الوزارة القائمة عى إعداد . 5
تقرير المراجعة الوطنية الطوعية. 

http://msmgf.org/new-publication-getting-on-track-in-agenda-2030/
http://msmgf.org/new-publication-getting-on-track-in-agenda-2030/
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
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بيانات تقارير المراجعة الوطنية الطوعية

وس  ي تدرجهــا حكومتــك فيمــا يتعلــق بالســتجابة لفــ�ي
خــال مشــاورات المراجعــة الوطنيــة الطوعيــة، يرجــى النتبــاه بشــكل خــاص إىل البيانــات الــىت

وس  ي المصــادر التاليــة لتكملــة واســتكمال التقريــر المتعلــق بفــ�ي
يــة. إذا كانــت البيانــات المقدمــة غــ�ي كاملــة، يرجــى النظــر �ن نقــص المناعــة الب�ش

يــة: نقــص المناعــة الب�ش

ية البيانات . 1 وس نقص المناعة الب�ش ي بف�ي
ك المعىن يدز:  يتضمن هذا المورد الذي يديره برنامج الأمم المتحدة المش�ت معلومات عن مرض الإ  

يدز )GAM( المراجعة الأك�ش  يدز )GAM(. يعد برنامج الرصد العالمي لاإ ي تقوم الدول الأعضاء بتقديمها سنوياً عن طريق الرصد العالمي لاإ
الىت

عان السياسي لعام 2016 بشأن  ي الإ
ة �ن امات العالمية الع�ش ن ات لال�ت ي كل بلد ويشمل مؤ�ش

ية �ن وس نقص المناعة الب�ش شمولً وانتظاماً لف�ي
يدز. كما يحتوي أطلس المجموعات السكانية الرئيسية عى المزيد من البيانات الخاصة بالمجموعات السكانية  ية والإ وس نقص المناعة الب�ش ف�ي

الرئيسية.  

وس نقص المناعة . 2 يدز )PEPFAR( عى معلومات حول برامج ف�ي غاثة من الإ بيانات PEPFAR:  تحتوي خطة الرئيس الأمريكي الطارئة لاإ  
ي أك�ش من 50 دولة.

ية والبيانات الوبائية الوطنية �ن الب�ش

إعداد تقريٍر مواٍز

ي حــال افتقــار عمليــة المشــاورة الوطنيــة الخاصــة بتقريــر المراجعــة 
يعــد تقريــر الظــل أو تقريــر تســليط الضــوء أو تقريــر الحالــة2 أداة مفيــدة �ن

ــر الموازيــة بيانــات تكميليــة وأن تســلط  ي تحقيــق النتائــج المرجــوة. يمكــن أن تتضمــن التقاري
الوطنيــة الطوعيــة الرســمي للشــفافية أو اخفاقهــا �ن

ــة  ــر المراجع ــداد تقري ي إع
ــرات �ف ــة الثغ ــات لمعالج ــم توصي ــة إىل تقدي ضاف ــة 2030، باالإ ــذ خط ي تنفي

ي �ف
ــد�ف ــع الم ــى دور المجتم ــوء ع الض

الوطنيــة الطوعيــة الرســمي أو اســتبعاد بعــض المجموعــات أو القضايــا. قــد يكــون التقريــر المــوازي أكــ�ش نجاحــاً عندمــا يتــم إعــداده مــن قبــل 
ي تغطيهــا أهــداف التنميــة المســتدامة. 

ائتــاف يعمــل عــى مجموعــة مــن القضايــا الــىت

ــار  ي إط
ــر �ن ح النظ ــ�ت ــة تق ــة الطوعي ــة الوطني ــة بالمراجع ــل المتعلق ــر الظ ي تقاري

ــاركة �ن ــأن المش ــات بش ــدت توصي ــرأة أع ــية للم ــة الرئيس المجموع
ــة:  ي ــة الب�ش وس نقــص المناع ــ�ي ــز عــى ف ي ترك

ــىت ــات ال ــع المنظم ــا م ــا بتكييفه ي قمن
ــىت ــد، وال ي البل

ــد المراجعــة �ن السياســات قي

ية ومدى تغطيتها، 	  وس نقص المناعة الب�ش امج الحكومية الخاصة بف�ي ن تحليل ثغرات ال�ب ي تضم�ي
فيما يتعلق بالسياسة: النظر �ن

ية أو تضع عبئاً عى الأشخاص  ن ن والسياسات تمي�ي ن المجموعات السكانية الرئيسية؟ هل القوان�ي امات التمويل. هل تم تضم�ي ن ضافة إىل ال�ت بالإ
ي بلدك؛ حيث أنها 

يجابية �ن ضافة إىل ذلك، من المهم إبراز الجوانب الإ ية والمتأثرين\ات به؟ بالإ وس نقص المناعة الب�ش \ات بف�ي ن المصاب�ي
تعكس حسن النية مع حكومتك ويمكن أن تكون أيًضا مثاًل لأفضل الممارسات لاآخرين.

ية؟ ما هو نطاق 	  وس نقص المناعة الب�ش ي تنفيذ سياسة مكافحة ف�ي
فيما يتعلق بالتنفيذ: ما هي أهم حالت الفشل أو الضعف �ن

امج؟ من المستبعد؟ وكذلك من المهم معرفة ما إذا كانت هناك عوامل اجتماعية )مجتمعية، دينية، أو عوامل  وامتداد السياسات وال�ب
متعلقة بمكان العمل( تحد من الوصول إىل الخدمات للمجموعات السكانية الرئيسية، النساء والفتيات، حىت لو كانت هناك سياسات وبرامج؟

ي بيانات 	 
ية؟ ما الثغرات الموجودة �ن وس نقص المناعة الب�ش ي يتم جمعها بشأن الستجابة لف�ي

فيما يتعلق بالبيانات: ما هي البيانات الىت
ية، خاصًة فيما يتعلق بالمؤ�ش 3.3.1؟ هل البيانات مجزأة لتشمل المجموعات السكانية الرئيسية؟ هل تستخدم  وس نقص المناعة الب�ش ف�ي

امج؟ ي عملية وضع ال�ب
هذه البيانات �ن

ي تراها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة؟ كيف تتأثر المجموعات السكانية الرئيسية والأشخاص 	 
فيما يتعلق بالنتائج: ما هي النتائج الىت

ية؟ كيف تتأثر النساء والفتيات؟ وس نقص المناعة الب�ش المصابون بف�ي

ي للحكومة الكينية فيما يتعلق بتقرير المراجعة الوطنية الطوعية )2017(; 
ي لأهداف التنمية المستدامة، تقارير مقدمة من منظمات المجتمع المد�ن

2  انظر إىل المنتدى الكيىن
ازيل )2017(. ي ال�ب

Gestos، تقرير تسليط الضوء:  خطة التنمية المستدامة لعام 2030 �ن

http://aidsinfo.unaids.org/
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/faq-global-aids-monitoring_en.pdf
http://www.unaids.org/en/resources/documents/2016/2016-political-declaration-HIV-AIDS
http://www.unaids.org/en/resources/documents/2016/2016-political-declaration-HIV-AIDS
http://www.unaids.org/en/resources/documents/2016/2016-political-declaration-HIV-AIDS
https://www.pepfar.gov/
https://data.pepfar.net/
https://data.pepfar.net/
http://wedo.org/wp-content/uploads/2017/07/WMG_Info_Note_Final_2017.pdf
http://wedo.org/wp-content/uploads/2017/07/WMG_Info_Note_Final_2017.pdf
http://www.womenmajorgroup.org/
http://sdgkenyaforum.org/wp-content/uploads/2017/07/SDGS-KENYA-FORUM-VNR-HLPF-REPORT-2017-1.pdf
http://sdgkenyaforum.org/wp-content/uploads/2017/07/SDGS-KENYA-FORUM-VNR-HLPF-REPORT-2017-1.pdf
https://igarape.org.br/wp-content/uploads/2017/07/spotlight-report-cswg-brazil-hlpf2017.pdf
https://igarape.org.br/wp-content/uploads/2017/07/spotlight-report-cswg-brazil-hlpf2017.pdf
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ي 
أفضــل الممارســات االأخــرى مــن مســاهمات المجتمــع المد�ف

ي عــام 20173
ي تقاريــر المراجعــة الوطنيــة الطوعية �ف

�ف

اكات . 1 المبادرة بتشكيل االئتافات والرش

ي تقارير المراجعة الوطنية الطوعية، وخاصة 
بالنظر إىل اتساع نطاق موضوعات خطة 2030، ل يتم ضمان التغطية الشاملة لأي قضية �ن

ن منظمات  ية والمجموعات السكانية الرئيسية. تعد الأصوات المتعددة والجبهة الموحدة ب�ي وس نقص المناعة الب�ش القضايا المتعلقة بف�ي
ي من هذه الفرصة 

اتيجية مهمة للنشطاء وأعضاء المجتمع المحىي للنظر فيها. ينبغي أن يستفيد قادة المجتمع المد�ن ي اس�ت
المجتمع المد�ن

ن عن حقوق  نجابية والمدافع�ي اكات استباقية مع منفذي التنمية ومنظمات الصحة والحقوق الجنسية والإ وأن يقوموا بإنشاء تحالفات و�ش
هم من الجهات غ�ي الحكومية الفاعلة.  نسان وغ�ي الإ

دعم االأولويات الوطنية المدعومة بالبيانات . 2

ي 
طار مستخدم بشكل تقليدي �ن \ات عى ربط العمل والمبادرات الحالية بأهداف التنمية المستدامة، حىت لو لم يكن الإ ن نشجع الناشط�ي

ات المتفق عليها  ي المؤ�ش
. وتعد البيانات مفيدة بشكل خاص خال هذه العملية، وعى وجه الخصوص، البيانات المحددة �ن ي

الدعم الوطىن
ي تم 

ي الوكالت الحكومية، وكالت الأمم المتحدة، أو من خال البيانات الىت
ي أهداف التنمية المستدامة. هذه البيانات قد تكون متاحة �ن

�ن
 . ي

إعدادها وجمعها من قبل منظمات المجتمع المد�ن

إنشاء عاقات مع الحكومة . 3

ي لمحتوى المراجعة الوطنية الطوعية )VNR( عى وجود عاقات بإدارات ومكاتب 
قد تعتمد استجابة الحكومة لدعم المجتمع المد�ن

ي ذلك الوزارات المسؤولة عن إعداد تقرير المراجعة الوطنية الطوعية )يتم تحديد ذلك حسب البلد ويمكن أن تشمل 
حكومية محددة بما �ن

ن  ها(. يعد تقديم البيانات وال�د والمحتويات الآخرى مفيًدا لبناء عاقات مع المسؤول�ي وزارة الصحة أو وزارة الشؤون الخارجية أو غ�ي
 . ن الحكومي�ي

ي خطة 2030 
ي تحقيق التقدم �ن

ي ستة بلدان مختلفة �ن
ي عملية المشاورة الوطنية لتقرير المراجعة الوطنية الطوعية لعام 2017 �ن

ن شاركوا �ن 3  إقرأ عن تجارب ثمانية ناشط�ي

اتصل عى MSMGF لمزيد من المعلومات والدعم
sleonelli@msmgf.org / / msmgf.org  //  كب�ي مستشاري السياسة ،         ستيفن ليونيلىي

This info sheet has been developed by MSMGF in collaboration with our partner at Free Space Process. FSP convenes a partnership of 11 key 
global civil society and community networking organisations with a focus on HIV. FSP aims to enhance the HIV response and the role of civil 
society by facilitating proactive exchange of information and positions among partners, strategizing on (joint) policy advocacy and increased 

collaboration. http://icssupport.org/what-we-do/free-space

http://msmgf.org/new-publication-getting-on-track-in-agenda-2030/
http://msmgf.org/new-publication-getting-on-track-in-agenda-2030/
mailto:sleonelli@msmgf.org
http://icssupport.org/what-we-do/free-space

