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 شروط مرجعية 

 من اهداف التنمية المستدامة وارتباطاته 16الفريق الوطني لمتابعه تنفيذ الهدف 

 تقديم 

ة تنفيذ أجندة مساعيها لمتابع إطارفي  ،تخذت الحكومة الفلسطينية قراراً بتشكيل فريق وطني للتنمية المستدامةا

في عضويته ممثلين عن مختلف الشركاء والمعنيين من الفريق الوطني يضم و، 2030 التنمية المستدامةأهداف 

قرر الفريق الوطني للتنمية المستدامة تشكيل مجموعات عمل وبدوره، حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص. 

ات ممية ذن تتولى الجهة األأوطنية لكل هدف من أهدف التنمية المستدامة تقودها جهة التنسيق الحكومية على 

يل في سب، في مجموعات العمل تلك وتكون عضواً  ،العالقة تقديم الدعم الفني والمساندة الالزمة للمجموعة

اركة كافة االطراف المعنية، وتعزيز تنسيق الجهود الوطنية نحو تحقيق االولويات الوطنية للتنمية ضمان مش

 المستدامة.

تدخالت ذات عالقة تنفذ تصمم والتي  طرافجميع األ 16يشمل الفريق الوطني لمتابعه تنفيذ غايات الهدف 

هلية رك بين كافة المؤسسات الرسمية واأليعمل الفريق على التنسيق المشتوعلى المستوى الوطني،  16بالهدف 

حقيق تنفيذ ضمان توالقطاع الخاص، للرقابة وتقديم التقارير المشفوعة بالتوصيات واالقتراحات لكاديمية واأل

 صعدة.وارتباطاته على كافة األ 16الغايات والسياسات المتعلقة بالهدف 

 

 الهدف من انشاء الفريق

ي هو تنسيق العمل بين جميع األطراف ذات العالقة، كجزء من نظام متكامل، الغرض الرئيسي من الفريق الوطن

وطنياً.   16للرقابة وتقديم التقارير والتوصيات واالقتراحات السياساتية والتدخالت لتعزيز تنفيذ غايات الهدف 

المستدامة  نميةإضافة إلى التنسيق مع الفرق الوطنية األخرى لتحقيق تقدم ملموس في تنفيذ أجندة أهداف الت

 وطنياً. 2030

 

 عضوية الفريق 

، مؤسسات وأكاديميين تضم المجموعة كافة االطراف المعنية من مؤسسات حكومية، مؤسسات مجتمع مدني

 مم المتحدة ذات العالقة.القطاع الخاص، وهيئات األ

لوثيقة ابما يتوافق مع و ،حدد عضوية الفريق الوطني وأدواره ومسؤولياته بوضوح من قبل الفريق نفسهت  

قرةالمرجعية  مجلس الوزراء، وسيشمل ذلك تحمل المسؤولية عن قبل من  للفريق الوطني للتنمية المستدامة الم 
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عناصر خطة عمل الفريق الوطني، ال سيما في اإلشراف على المجموعات الفرعية، وتعبئة الموارد إلطار 

، 16وخطط الفريق الوطني لتنفيذ غايات الهدف  ،ة المستدامةأهداف وغايات التنميتعزيز تنفيذ عمل متكامل ل

 ثلونها.تهم بمؤسساتهم التي يمابعالق ذلك ن ال يخلأعلى ، والمشاركة في التبادل المعلومات والتقييم المشترك

مثل  16غايات الهدف  لتعزيز تنفيذ يرأس الفريق الوطني على تكليف خاص من رئاسة  وزارة العدل بناءً م 

لمنسق اتقاريره إلى  رئيس الفريقيقدم و. في الفريق الوطني العامالفرعي الوزراء، وهو الممثل عن الفريق 

 .الخاص بأجندة التنمية المستدامة في مجلس الوزراء

لى إمؤسسات مجتمع مدني موظفي  وأموظفين مدنيين حكوميين من  16للهدف  الوطنيأعضاء الفريق يمتثل 

أعلى ب ،الفلسطينية هليةالمؤسسات األفي مدونة سلوك العاملين و مدونة سلوك موظفي الخدمة المدنية،معايير 

ز وتعزي ،احترام التنوع وعدم التمييز الحميدة، األخالق ،النزاهة ،الشمولية" :يشملبما . وااللتزامدرجة من 

 مساءلة،والالشفافية  جماعي،عمل الكـ"  وكذلك معايير العمليات التنفيذية". حقوق اإلنسان وحمايتهامفاهيم 

يه والرقابة، وتوججودة األداء  المناسب،نشر المعلومات في الوقت  المفتوحة،االتصاالت  التشاركية،اإلدارة 

 للفريق الوطني. "النتائج

 مماأباإلضافة إلى المساءلة الجماعية  ،مؤسساتهمبالمساءلة المباشرة أمام  الوطني يتمتع جميع أعضاء الفريق

الجيد  قدراك أن الفرياإلمع "المتفق علية في الفريق، عمل العن تحقيق النتائج بموجب إطار الفريق الوطني 

ً إكون أكثر يبأن  عضواألداء يسمح لكل  فريق لا. سيقوم "في تحديد مجاالت عمله وتدخالته ومسؤولياته بداعا

 يذية.التنفالسياساتية و البرامجو في مجموعات العمل المختلفة ئهومسؤوليات أعضاالوطني بتحديد أدوار 

 دوار والمسؤولياتاأل

البرامجية لتحقيق و السياساتية بالقضاياالمشاركة الكاملة في عملية صنع القرار المتعلقة يتمتع أعضاء الفريق ب

، سوف تشمل اجتماعات الفريق الوطني جميع ممثلي المؤسسات الرسمية واألهلية وبرامجها 16الهدف 

والوكاالت المتخصصة وغيرها من كيانات وطنية او دولية عاملة في دولة فلسطين. وينبغي أن تشمل أيضا 

. كما ينبغي إنشاء آليات لضمان 2030جندة أممثلين عن مؤسسات عاملة في مجال التنمية المستدامة وتحقيق 

في مشاورات الفريق الوطني وعمليات صنع القرار وإبالغها من  فاعلةمشاركة جميع المؤسسات مشاركة 

 خالل االتصاالت وتبادل المعلومات بشكل منتظم من خالل:

 مع مراعاة  16 دفولوية الوطنية للتنمية المستدامة على مستوى الهاستعراض وبلورة الغايات ذات األ

 خرى للتنمية المستدامة. هداف األترابطها مع األ

 /التدخالت المنفذة/ الجاري العمل على تنفيذها وتلك المخططة لتحقيق  تبادل المعلومات حول المبادرات

 الغايات ذات االولوية. 

 ت. ولوية لتعزيز التقدم نحو تحقيق الغايامراجعة وبلورة المبادرات والتدخالت ذات األ 
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  المساهمة في االستعراض الوطني لسير العمل على تنفيذ أجندة التنمية المستدامة من خالل تنسيق

 االستعراض الوطني على مستوى الهدف ومراجعة وإثراء التقرير قبل إعتماده. 

  دعم ومساندة الجهود الوطنية في رصد مؤشرات التنمية المستدامة على صعيد الهدف، وتقديم ما يتوفر

 بيانات ومعلومات حولها. من 

  بلورة االحتياجات الوطنية وتنسيق توفيرها ال سيما في مجال بناء القدرات وتوفير الدراسات والبحوث

السياساتية الالزمة على مستوى الهدف، مع االهتمام بدراسة عالقة التأثير المتبادلة بين المؤشرات 

 االخرى.المؤشرات وتحديد تلك المؤثرة في 

  ة التنمية جندأأولويات إطار غايات وبرامج تشغيلية لدعم تحقيق  ولوياتأ الوطنييطور أعضاء الفريق

 . 16فيما يتعلق بالهدف  2030المستدامة 

  نيعلى المستوى الوطتجنيد وتوجيه التمويل مقترحات بشأن الفي وضع  الوطنيسيساعد الفريق 

 واألولويات المتفق عليها لدولة فلسطين.ات بناًء على االحتياج المشترك،والتمويل 

  القرارات من خالل عملية تشاورية ويجتمع عموًما مرة واحدة على األقل شهريًا الوطنييتخذ الفريق. 

 نظام عمل الفريق الوطني والمجموعات الخاصة

اصة وخ، الفرعيةالتنسيق طريقة عمل المجموعات وينبغي أن يحدد الفريق الوطني المعايير المحددة لدعم 

 :تضمين ما يليو. المواضيعيةمجموعات 

 دور رئاسة الفريق

 ليه، العمل المتفق ع نجازإل ،تنسيق العمل ضمن المنظومة الرسمية للحكومة، بما في ذلك الدعم الفني

لومات إدارة المعالتحليل والتخطيط والتتبع واإلبالغ والرقابة وجمع المعلومات وعمليات ذلك  فيبما 

 واالتصال.

 والموارد الالزمة إلكمال مهمة  اللوجستيين يجب أن يكون لدى رئاسة الفريق الحد األدنى من الموظفين

ألخرى ايجب توفير الخبرة الفنية في القضايا الفنية من قبل موظفي وزارة العدل والمؤسسات والتنسيق، 

 .اقتضت الحاجة إذا

  و يةالمواضيع العمل عمل مجموعاتوتسهيل دعم ً  المجموعات الفرعية األخرى للفريق الوطني، وفقا

 .الوطنيلفريق التكليف 

  ائج ويكون مسؤوالً عن نت ،في المجموعة المواضيعية المسؤولية القيادييتحمل عضو الفريق الوطني

المجموعة المواضيعية تقديم تقرير إلى  ها ومتابعة النتائج. يجب على منسقخطة العمل المتفق علي

 الوطني بشكل منتظم الطالع ومناقشة أي إجراءات مقترحة والمتابعة.فريق ال

 

 .16الهدف  الوطني لتحقيقشروط المرجعية لمجموعات العمل الخاصة بالفريق ال
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ثالث مجموعات عمل مواضيعية لتسهيل العمل والمتابعة،  16ينبثق عن الفريق الوطني لتطبيق غايات الهدف 

وكل حسب  المجموعاتعلى أن تكون كافة الغايات المتعلقة بحقوق االنسان هي غايات مشتركة بين و

 على النحو التالي:ت شكل المجموعات و االختصاص والعالقة.

 ) األهداف والشفافية. المساءلة والمحاسبة ومكافحة الفسادو الشفافية جهود مجموعة غايات تعزيز .1

10،7،5،4) 

  (A B 10،9،3،2،1األهداف ) ه.تعزيز الوصول الى العدالسيادة القانون ومجموعة غايات  .2

 (10،8،7،6،5،4األهداف ) مجموعه غايات تعزيز جهود اإلدارة العامة والبناء المؤسسي .3

 

ضمن  16إعداد خطة وطنية لمتابعة التزام فلسطين بتحقيق غايات الهدف تهدف المجموعات المواضيعية إلى: 

 ومتابعة جهود األطراف ذات العالقة بها. وفق اختصاصها، 2030المستدامة اهداف التنمية 

 :المهام

بما ينسجم مع االحتياجات واالمكانيات  16تحديد األولويات الوطنية في إطار تحقيق غايات الهدف  .1

 الوطنية من جهة واجندة السياسيات الوطنية والخطط االستراتيجية والقطاعية ذات العالقة.

 .......والقطاعية  ةالتوصيات بشأن السياسات العاموتقديم 

 اعداد خطة تنفيذية تشمل الغايات الخاصة بها وتشمل: .2

 .المجموعتين االخريينالغايات ذات العالقة بعمل المجموعة وتلك المتقاطعة مع  -

 ة لقطاع العدالة واجندة السياساتيتحديد النتائج المرجوة والمتقاطعة مع كل من الخطة القطاع -

ات تراتيجي ألجندة السياسالوطنية واالستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وإطار النتائج االس

 ، والخطة عبر القطاعية للمساوة ونبذ العنف.الوطنية

 تحديد مؤشرات ذكية لقياس التقدم في تحقيق النتائج -

 تحديد المخرجات المرجوة )األنشطة( -

 تحديد مؤشرات قياس تنفيذ المخرجات -

 ( ومصادر توفير المعلومات ذات العالقة بهاBaseline dataخط القياس القبلي ) تحديد -

 (2022-2019تحديد اإلطار الزمني للتنفيذ )سنوي ما بين  -

 تحديد جهات التنفيذ -

 تحديد جهة المسؤولية والمتابعة -

 ج(ئتوفير تقارير اإلنجاز الدورية )نصف سنوية على مستوى المخرجات، وسنوية على مستوى النتا .3

 

 مجموعات العملاجتماعات 
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 16فريق الهدف  ةالضرورة بتنسيق من قبل منسق دشهر وعنالمجموعة اجتماعا دوريا كل  تعقد -

 يحدد الزمان والمكان من خالل دعوه ترسل قبل أسبوع من موعد اللقاء

لتعميمه  16يتم اعداد محضر بكل اجتماع من قبل منسق المجموعة ويرسل لمنسقة فريق الهدف  -

 على أعضاء المجموعات

 يعمل أعضاء المجموعة على االلتزام بحضور كافة االجتماعات. -

-  

 

 صياغة التقرير و ومحاضر االجتماعاتتبادل المعلومات 

الرسمية ووفقاً  واإلحصاءات والتحليالت الفريق الوطني بالمعلوماتيزود الجهاز المركزي لإلحصاء 

يما فمصفوفة إطار نتائج اجندة السياسات الوطنية ومؤشرات التنمية المستدامة المعتمدة، للمؤشرات الواردة في 

على أن تكون تلك المعلومات واردة يق الوطني بالمعلومات واإلحصاءات، الفرمؤسسات المجتمع المدني تزود 

 ا التنفيذية. المعتمدة في استراتيجياتها وخططهوإصداراتها المختلفة، إضافة إلى تلك  تقاريرهافي 

الصادرة عن اللجان التعاقدية وغير التعاقدية  مكتب المفوض السامي لحقوق االنسان التقارير الخاصةيوفر 

 .16وفيما يتعلق بغايات الهدف  في األمم المتحدة بشأن فلسطين "المقررين الخاصين"

يات المقترحات والتوص ت ضمنبحيث  ،بشكل تشاركيمحاضر اجتماعاته و ،لفريقالرسمي ل تقريري صاغ ال

ي تكون موثقة ومعلنة ف، على أن راء المؤسسات كافة في التقرير السنويآدون كافة الرؤى لضمان عرض وت  

 .وإصداراتها الرسميةتقاريرها 

شاركية، تالفريق وتوزيعها، باعتبارها وثائق  ريرانشر تقللمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني أعضاء الفريق 

 على المستوى الوطني والدولي. االمعلومات حوله وتبادل

 

 المتابعة والمسائلة

يتحمل جميع أعضاء الفريق الوطني، بما في ذلك رئيس الفريق، مسؤولية أدوارهم في الفريق، ال سيما األعضاء 

لى أدائهم ع المواضيعية أو المساندة، ويخضعون جميعاً للتقييم الذين يضطلعون بأدوار تنسيق عمل المجموعات

 مساهمتهم في الفريق من خالل اجتماع تقييم مشترك بين أعضاء الفريق.و

مكافحة الفساد، مجلس منظمات حقوق االنسان، جهاز اإلحصاء المركزي  )هيئةكما تقوم المؤسسات التالية 

 ج المرجوة.ئالنتا أفضلباإلضافة الى وزارة العدل( بمهمة لجنة المتابعة الخاصة بالفريق في سبيل تحقيق 


