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  2019أهداف التنمية المستدامة عام  استعراضمتابعة و

 إحاطة لصالح أعضاء الحملة العالمية من أجل التعليم

 
أهداف التنمية المستدامة التي تتم كل سنة بنيويورك في المنتدى السياسي الرفيع  استعراضبعمليات متابعة وهذا تذكير 

 .هناوطنيا وإقليميا وعالميا. البرنامج الكامل متوفر  . تتم االستعراضاتالمستوى

 

 المراجعات الوطنية       

 

 الوطني الطوعيإن آلية تتبع التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة عبر كامل األهداف تتم من خالل االستعراض 

 .4بما في ذلك الهدف 

ومتوفر من أجل  الوطني الطوعيدليال واسعا لعملية االستعراض  2016توفر إحاطة الحملة العالمية من أجل التعليم لعام 

      .والبرتغالي والعربي  واإلسباني  والفرنسي  االنجليزيالتحميل في 

        

  الوطني الطوعياالستعراض المذكورة أدناه تقوم هذه السنة بأداء  إن البلدان األعضاء في الحملة العالمية من أجل التعليم

تركز على التقدم المحرز والجهود المبذولة من أجل تبسيط التنفيذ  تقوم الدول األعضاء في هذه البلدان بتحضير تقارير رسمية. 

مراجعة هذه الوثائق لجعل مشاركة المجتمع المدني هامة عملية  مساهمة المجتمع المدني كجزء منوطنيا. وينتظر أن يتم أخذ 

مايو وتقديم تقاريرها  17يوم  لحلو بالنسبة للتعليم. ينتظر من الحكومات إتمام الرسائل الرئيسية كجزء من االستعراض مع

 يونيو قبل التقاسم النهائي للتقرير في المنتدى السياسي الرفيع المستوى في شهر يوليو. 14حلول يوم الرسمية النهائية مع 

 

فاسو، الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، كوت ديفوار، إسواتيني)سوازيلند(،  بوركينا أفريقيا

 ، موريشيوس، سيراليون، تنزانياليسوتو، موريتانيا

 كمبوديا، أندونيسيا، منغوليا، باكستان، الفلبين، تيمور ليشتي، فانواتو آسيا والمحيط الهادئ

 المملكة المتحدة أوروبا

 يماالالبرازيل، شيلي، السلفادور، غوات أمريكا الالتينية

منطقة الشرق األوسط 

 وشمال أفريقيا

 العراق

 

 الدراسةعلى المستوى الوطني، يرجى منك إعالمنا من خالل هذه  الوطني الطوعيإذا كنت تتفاعل مع عمليات االستعراض 

 تقوم الحملة العالمية من أجل التعليم بتنسيق أفضل لردنا وعملنا في الفترة المتبقية حتى المنتدى السياسي الرفيع المستوى. حتى

األسئلة واألجوبة الرسمية لهذه السنة في  الوطني الطوعيحول كيفيات االستعراض  يمكن الوصول إلى المزيد من المعلومات

الوطنية لالستعراضات  تجميع. كما يوجد 2019في المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام   الوطنية الطوعيةلالستعراضات 

 للعمليات التي تمت السنة الماضية وإشارة إلى ما حدث خالل  العملية. سجالويوفر  2018التي تمت في  يةالطوع

 

 

 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21735HLPF_and_HLS_Programme.pdf
https://www.campaignforeducation.org/wp/wp-content/uploads/2018/04/GCE_TTD_VNR_GAWE2017_EN_WEB.pdf
https://www.campaignforeducation.org/wp/wp-content/uploads/2018/04/VNRBriefing_FR.pdf
https://www.campaignforeducation.org/wp/wp-content/uploads/2018/04/VNRBriefing_SP.pdf
https://www.campaignforeducation.org/wp/wp-content/uploads/2018/04/VNR-Briefing_AR.pdf
https://www.campaignforeducation.org/wp/wp-content/uploads/2018/04/VNRBriefing_PT.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21480Presentation_English.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21480Presentation_English.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21480Presentation_English.pdf
https://www.surveymonkey.com/r/AR_HLPF2019
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/218162019_VNRs_Q_and_A_for_website.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/218162019_VNRs_Q_and_A_for_website.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/218162019_VNRs_Q_and_A_for_website.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/218162019_VNRs_Q_and_A_for_website.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
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 مهم!

 

لجمع مدخالتك إلعداد  هذا االستطالع MGoSالمشاركة محدودة أثناء تقديم المراجعات الوطنية الطوعية ، لذلك أعدت 

جميع المنظمات والشبكات )على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية وعلى مستوى  MGoSالبيانات واألسئلة. تشجع 

لتقديم  VNRبما تكون قد شاركت في أي مرحلة من مراحل إعداد القاعدة الشعبية( التي تشارك في التنفيذ الوطني والتي ر

 لتقديم المدخالت / األسئلة الخاصة بك. انقر هناالتعليقات. يمكن أيًضا للمنظمات والشبكات تقديم تعليقات مواضيعية وشاملة. 

 

 

  االستعراضات اإلقليمية    

 

عملية االستعراضات اإلقليمية التي تغطي جميع البلدان في إقليم محدد، ليس فقط بلدان  الوطنيةترافق االستعراضات 

ترسخها لجان األمم المتحدة اإلقليمية. يرافق هذا منتديات قبلية للمجتمع المدني في أقاليم و الوطني الطوعياالستعراض 

 .إذا حضرت هذه األحداث إعالمنا عديدة. يرجى

 

 مارس، جنيف 22-21:  أوروبيا/ اللجنة االقتصادية ألوروبا •

 مارس، بانكوك 29-27: آسيا والمحيط الهادي/اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ •

 أبريل، بيروت 11-09: صادية واالجتماعية لغرب آسيااالشرق األوسط/ اللجنة االقت -غرب آسيا •

 أبريل، المغرب 18-16 : أفريقيا/ اللجنة االقتصادية ألفريقيا •

 أبريل، سنتياغو 26-22 :أمركا الالتينية/ اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي •

 

 

  االستعراضات العالمية       

 

يشكل المنتدى السياسي الرفيع المستوى الجهاز العالي للمتابعة والمراجعة والمساءلة عالميا حيث يتم تقاسم نتائج 

تمكين األشخاص االستعراضات التي تجري وطنيا وعالميا ومواضيعيا. التعليم يوجد في قلب موضوع السنة الذي هو " 

 وضمان الشمولية والمساواة"

بما فيه االجتماع الوزاري للمنتدى لمدة ثالثة أيام من  2019يوليو  18إلى  09من  ي الرفيع المستوىسينعقد المنتدى السياس

واالستعراضات اإلقليمية  الوطنية الطوعية. سيتضمن االجتماع عملية تقاسم االستعراضات 2019يوليو  18إلى  16

تضافة األحداث الجانبية أثناء المنتدى السياسي الرفيع ومناقشة التقدم العام المحرز. تم توجيه نداء لتقديم اقتراحات الس

   المستوى. يمكن االطالع على جميع المعلومات المتعلقة باالجتماع ذاته هنا:  
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf 

 

يرجى أخذ العلم أن التسجيل للمنتدى السياسي الرفيع المستوى  .هناإذا كنت تخطط للسفر إلى نيويورك، يرجى إعالمنا 

 إن كنت تنوي المشاركة. اتبع هذا الرابطمفتوح، 
 

 التي تراجع هذا العام: 17باإلضافة إلى الهدف ستتم هذه السنة مراجعة مجموعة من ستة أهداف 

 : ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع4الهدف  •

. تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الالئق 8الهدف  •

 للجميع.

 داخل البلدان وفيما بينها..الحد من انعدام المساواة 10الهدف  •

https://www.surveymonkey.com/r/Arabic_VNRinputs
https://www.surveymonkey.com/r/Arabic_VNRinputs
mailto:mailto:vernor@campaignforeducation.org
http://www.unece.org/sustainable-development/rfsd2019.html
https://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/apfsd6
https://www.unescwa.org/events/upcoming
https://www.uneca.org/arfsd2019
https://foroalc2030.cepal.org/2019/en
https://www.surveymonkey.com/r/AR_HLPF2019
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2019#programme
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 . اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغيّر المناخ وأثاره.13الهدف  •

. التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يُهّمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة وإتاحة إمكانية 16الهدف  •

 عالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات.وصول الجميع إلى العدالة وبناء مؤسسات ف

 . تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة17الهدف  •

 

للمجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة اآلخرين فضاء للمشاركة في آليات المنتدى السياسي الرفيع المستوى. يمكن 

لألعضاء حضور االجتماعات؛ الوصول إلى المعلومات والوثائق الرسمية؛ التدخل في االجتماعات الرسمية؛ تقديم وثائق؛ 

تقديم مساهمات مكتوبة وشفوية للمنتدى السياسي الرفيع المستوى؛ وتقديم توصيات بشأن اإلعالنات التي يصادق عليها 

تنظيم أحداث جانبية أثناء المنتدى السياسي الرفيع المستوى. لقد ُطلب من كما يمكنهم  المنتدى السياسي الرفيع المستوى.

عملية في شكل أوراق موقف حول موضوع الالمجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة اآلخرين القيام بتقديم رسمي في 

  (EASG)  مجموعة أصحاب المصلحة من قطاع التعليم واألوساط األكاديميةالمنتدى السياسي الرفيع المستوى.  لقد قدمت 

 .ورقتها 2030كما قدمت اللجنة التوجيهية حول التعليم مع حلول .  هناورقة موقفها التي يمكنك تحميلها 

 

 

  كيف يمكنك المشاركة؟     

 

 على المستوى الوطني       

 

، ولست جزءا من العملية على المستوى الوطني، فإنه  الوطني الطوعيإذا كنت تقيم في بلد من بلدان االستعراض 

المكلفة بالعملية من أجل التأكد من أن  الوطني الطوعيينبغي لك أن تتصل بنقطة االتصال الوطنية لالستعراض 

  هنا وجودةمصوت التعليم مدرج في عملية االستعراض. إن بيانات االتصال بالنسبة لنقطة االتصال ) عند توفرها( 

 .فرنورولتقديم أي دعم في العملية، يرجى االتصال ب  

 

 على المستوى اإلقليمي والعالمي                

 

إن العملية في العديد من البلدان ال تتوفر على الشفافية كما هي مطلوبة ويعمل المجتمع المدني على إنتاج تقريره البديل 

مبادئ حيث يمنحك بعض ال هنا الوطني الطوعيالخاص به. يمكنك االطالع على المزيد بشأن  التبليغ الخاص باالستعراض 

أجل التعليم  وأعضاؤها  التوجيهية حول كيفية إنتاج تقرير مجتمعك المدني. عالوة على هذا، تعمل الحملة العالمية من

للحصول على المزيد من المعلومات  التواصل معنايرجى  -من أهداف التنمية المستدامة 4ن حول تقارير الهدف اإلقليميو

 إلنارة تقريرنا العالمي. الستقصائيةدراستنا املء على  وة بق كوالمشاركة. كما نشجع

االلتحاق أن تشارك مشاركة وثيقة في آليات المنتدى السياسي الرفيع المستوى، فإننا نشجعك على  في إذا كانت منظمتك ترغب

 رشحين قبل التقدم بالترشح.يرجى قراءة معايير الم.   كاديميةبمجموعة أصحاب المصلحة من قطاع التعليم واألوساط األ

 

 

 

http://educationacademia.org/
http://educationacademia.org/
http://educationacademia.org/
http://educationacademia.org/docs/EASG_Sectoral_position_paper_2019.pdf
https://www.campaignforeducation.org/docs/HLPF/2019_HLPF_Steering_Committee_Submission.pdf
https://www.campaignforeducation.org/docs/HLPF/2019_VNR_Countries.pdf
mailto:vernor@campaignforeducation.org
https://www.campaignforeducation.org/docs/HLPF/VNR_hanbook_2019.pdf
mailto:vernor@campaignforeducation.org
https://www.surveymonkey.com/r/HLPF2019_AR
https://www.surveymonkey.com/r/HLPF2019_AR
https://www.surveymonkey.com/r/HLPF2019_AR
http://educationacademia.org/register.html
http://educationacademia.org/register.html
http://educationacademia.org/register.html
http://educationacademia.org/register.html

	المراجعات الوطنية
	الاستعراضات الإقليمية
	الاستعراضات العالمية
	كيف يمكنك المشاركة؟

