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ي المنطقة الع���ة 

 ورشة العمل اإلقل�م�ة السابعة حول االستعراضات الوطن�ة الطوع�ة �ض
وت،   �ن األول/أ�ت��ر  19-18ب�ت األمم المتحدة، ب�ي  2022��ش

 
 توض�ح�ة مذكرة 

 
لعام   المستدامة  التنم�ة  ل   ا� إطار   2030أرست خطة   

�
وفعّ   ذي لمتابعة واالستعراض  محكما   اف ال و�شار�ي وشفّ طابع طو�ي 

اإلطار   ة الطوع�  ة الوطن�  اتاالستعراض  قع ت و .  ومتكامل  هذا  صلب  ي 
خالل    ح�ث   ، �ف من  األعضاء  البلدان  تلك  حرصت 

ي  ما أحرزته من  إبراز  ستعراضات ع�  اال 
مشاركة تجار�ــها وأول��اتها وما نتج عن جهودها من و  2030تنف�ذ خطة عام  تقّدم �ف

ي واجهتها تحد�ات ال باإلضافة إ�نجاحات    الدروس الو اليت
�
مستفادة. هذا وقد ساعدت االستعراضات الوطن�ة الطوع�ة أ�ضا

ا�ات متعددة األطراف. و�حلول عام   ي طو�ي إ�    291تم تقد�م  كان قد  ،  2022ع� حشد ال�ش المنتدى الس�ا�ي  استعراض وطيف
.  21استعراض من  31منها  الرفيع المستوى ي  بلد عريب

ي األمم المتحدة وجامعة الدول الع���ة  و  2019منذ العام  وتعمل اإلسكوا  
بالتعاون مع إدارة الشؤون االقتصاد�ة واالجتماع�ة �ف

م من األقران حول  وتوف�ي  لدعم جهود البلدان الع���ة  ورش عمل إقل�م�ة  ع� تنظ�م  
�
مساحة للحوار وتبادل المعرفة والتعل

 1وقد تم تنظ�م ست ورش حيت اليوم.  االستعراضات الوطن�ة الطوع�ة. 
 

 وموضوعهاالورشة هدف  -أوً� 
 

ي المنطقة الع���ة تهدف  
إ� �سل�ط الضوء ع� تجارب    ورشة العمل اإلقل�م�ة السابعة حول االستعراضات الوطن�ة الطوع�ة �ف

ي قدمت   ي عام  وكذلك    2022عام    االستعراضالدول الع���ة اليت
ي تخطط إلجراء استعراض �ف . 2023دعم استعدادات البلدان اليت

ي  
الخاص �ف القطاع  الورشة ع� دور  �كباعتبارە    2030خطة عام  تنف�ذ  و�تمحور موض�ع هذە   �ش

�
التنم�ة  ا ي 

تع��ز  و   ، �ف سبل 
ي عمل�ة المتابعة واالستعراض.  تهومساهم هانخراط

 �ف
 

 
�
 محاور النقاش  - ثان�ا

 
 ستتناول ورشة العمل المواضيع التال�ة. 

ض   )أ ي قدمت تق��ر  الع���ة دانالبلحوار مفت�ح بني ي عام االستعراض اليت
ي الطو�ي �ف ي واألردن  و�ي (  2022الوطيف

جيبويت
المتحدة)   الع���ة  واإلمارات  والسودان  تخطط  والصومال  ي  اليت وتقد�مه عام   إلجراءوالبلدان    20232.   االستعراض 

ي قدمت عام  بلدان  مداخالت من السيتضمن النقاش   ك�ف�ة التغلب ع� التحد�ات و�سل�ط  حول تجار�ــها و   2022اليت
لعرض خطة عملها   2023عام المشاركة  بلدان  ل لالفرصة  ستتاح و ة.  الضوء ع� العنا� الجد�دة والدروس المستفاد 

 وط�ح األسئلة وطلب الدعم. 

 
1  :    vrn-https://www.unescwa.org/ar/2030 لم��د من المعلومات حول ورش العمل، ير�ب ز�ارة الموقع التا�ي
ي أع��ت عن رغبتها بتقد�م استعراض عام 2022 أغسطس / آبحيت  2 البح��ن وجزر  الدول الع���ة التال�ة:  2023، تضمنت الئحة البلدان اليت

:   و   . السعود�ةوالممل�ة الع���ة  وال���ت   وُعمانالقمر  تتوفر القائمة المحدثة ع� الموقع التا�ي
https://hlpf.un.org/countries?f%5B0%5D=year%3A2023 

https://www.unescwa.org/events/7th-workshop-voluntary-national-reviews
https://www.unescwa.org/ar/2030-vrn
https://hlpf.un.org/countries?f%5B0%5D=year%3A2023
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الخاص   )ب كةالقطاع  المش�ت الموض�ع  والق�مة  هذا  سيتناول  المكاسب  :  أن  بمعيف  كة"  المش�ت "الق�مة  تول�د  فرص 
ي �جنيها ااالقتصاد�ة     من أ�شطته التجار�ة  لقطاع الخاص  اليت

�
س�عرض  لمجتمع.  ع� ا  الق�مةب   تعود أن  �مكنها أ�ضا

مع    النقاش الرسم�ة  ا�ات  ال�ش خالل  من  سواء  المستدامة،  التنم�ة  أهداف  ي 
�ف الخاص  القطاع  لمساهمات  أمثلة 

المناقشة مداخالت من قبل الحكومة وممث�ي القطاع الخاص من المنطقة  وستتضمن  الحكومة أو �شكل مستقل.  
 وخارجها. 

ي الطو�ي   ةمساهم )ج
ي عمل�ة االستعراض الوطيض

ي عمل�ة  القطاع الخاص �ض
  االستعراض: �ختلف دور القطاع الخاص �ف

ي الطو�ي   ف بلدان  الوطيف ها،    الع���ة   المنطقةبني تطور ع�  إال أنه  من ح�ث مستوى المدخالت وآل�ة المشاركة وتأث�ي
ف منذ  امر   ع� هذە المشاركة من منظور الحكومة    أمثلة النقاش    وس�عرض.  2015سنة    2030خطة عام  إقرار  لسنني

وكذلك وجهة نظر ممث�ي القطاع الخاص. كما سيتم تناول مسألة إبالغ القطاع الخاص عن أهداف التنم�ة المستدامة  
ي الوأفضل  

ي الطو�ي   طرق إلدراجها �ف دول باإلضافة إ� مشاركة من  أمثلة من السيتم عرض  و .  تق��ر االستعراض الوطيف
ي المنطقة. الميثاق 

 العال�ي لألمم المتحدة �ف

ف حول   مجموعات عملورشة  الستتضمن   )د ف المشاركني ي  السبل ابني
اك القطاع الخاص �شكل أفضل �ف ات�ج�ة إل�ش الس�ت

ي الطو�ي واالستفادة من  االستعراض  . 2030مواءمة ممارسات األعمال مع خطة عام ل  االستعراضالوطيف
 

  
�
 ولوجست�ةمعلومات تنظ�م�ة  -ثالثا

 
 المكان والزمان  )أ

من   ة  الف�ت خالل  وت  ب�ي ي 
�ف اإلسكوا  مقر  المتحدة،  األمم  ب�ت  ي 

�ف  
�
حضور�ا العمل  ورشة  تنظ�م  �ن  19إ�    18سيتم    ��ش

 .2022األول/أ�ت��ر 
 

 المشاركون و�جراءات التسج�ل )ب

ي الدول الع���ة، وال    2030�ستهدف الورشة ممثلون وممثالت عن المؤسسات الرسم�ة المعن�ة بمتابعة تنف�ذ خطة عام  
�ف

ا أعضاءسّ�ما أعضاء الفرق المسؤولة عن إعداد االستعراضات الوطن�ة الطوع�ة.   ف    وس�شمل المشاركون أ�ض� شبكة الممارسني
ي الدول الع���ةالمعن�ة باالستعراضات الوطن�ة  

اء من المنظمات اإلقل�م�ة  كذلك  ، و الطوع�ة �ف ف عن القطاع الخاص وخ�ب ممثلني
 فقط. نح� المشاركة بالجهات المتوالدول�ة ومن منظمات األمم المتحدة. 

�
   دعوة رسم�ا

م مالحظة:   ف بقاعدة    تل�ت ي إدارة اإلسكوا  السفر واليت المتحدة حول  ي   األمم 
ف   تقت�ف للمشاركني التذا�ر  الذين تغ�ي كلفة   إصدار 

بعد الموعد   المسّجلةكلفة المشاركة لألسماء قبول تغط�ة  . وعل�ه، قد يتعذر سفرال  تار�ــــخ من  يوم  21 قبل سفرهم اإلسكوا 
ي أعالە. 

 النهايئ
 

 لغات العمل  )ج

�ة والفر�س�ة.  ف جمة الفور�ة من و�� الع���ة واإلنكل�ي ر ال�ت
ّ
ي الورشة، وستتوف

�ة هما لغتا العمل �ف ف  الع���ة واإلنكل�ي
 
 الُمراَسالت  )د

تيبات اللوجست�ة  : التواصل مع للمراسالت المتعلقة بال�ت

 الس�دة صبح�ة كبارة  
ي بتنسيق العمل ع� خطة عام ، مساعدة إدار�ة  إلسكواا، وأهداف التنم�ة المستدامة 2030الف��ق المعيف
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