
   

 

 حول  ورشة العمل اإلقلیمیة الخامسة 
 االستعراضات الوطنیة الطوعیة في المنطقة العربیة 

 2021 اكتوبر/تشرین األول 21-20عبر اإلنترنت، 

 

 توضیحیةمذكرة 

 اإلقلیمیة  الورشات حول سلسلة  -أوالً 

المتحدة   ت قرّ أ األمم  في  األعضاء  العام    الدول  الم  2015في  التنمیة  لعام  خطة  ملتزمة 2030ستدامة   ،  
التقدّ و  متابعة بالمشاركة بشكل منتظم في   تنفیذ استعراض  المحرز في  ذي طابع    حكم م إطار    باعتماد   الخطة   م 

المكونات الرئیسیة    ة إحدى الطوعی  ة الوطنی  ستعراضات اال تشّكل  و   تكامل. م و  تشاركي وشفاف وطوعي وفعّال  
تھدف إلى تسھیل تبادل الخبرات، بما في ذلك النجاحات والتحدیات  ، حیث  الوطنيعلى المستوى  إلطار  ھذا ال

تنشیط  دعم أصحاب المصلحة و   حشد تسعى إلى تعزیز السیاسات والمؤسسات الحكومیة وكما    والدروس المستفادة،
  1تنفیذ أھداف التنمیة المستدامة. تسریع  الشراكات من أجل 

ً استعراض   247  تقدیم  تمّ قد    ، كان2021عام    ولغایة    إلى المنتدى السیاسي الرفیع المستوى   اً طوعی  اً وطنی  ا
ً استعراض  26  ذلك بما    ، المعني بالتنمیة المستدامة ھي    من المنطقة العربیة قامت دولتان  د  وق  . عربیة   ة دول  19من    ا

العراق  وتونس  عربیة ھي  دول  ثالث    فیما قّدمت ،  ثالث مرات االستعراض الوطني  بإعداد وتقدیم  مصر  وقطر  
وطنیة،  ال  ھا اضات راستعمصر  وتونس والعراق وقطر  مت  قدّ ،  2021في دورة  و.  استعراضین إلى اآلن والمغرب  

 20222.عام الفي  استعراض  دیمتق عزمھا  جیبوتي عن ووجزر القمر  األردن  ت أعلنفیما 

ً دعمو   ات ) ورشDESAإدارة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة باألمم المتحدة (  تنّظملدول األعضاء،  ل  ا
اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة    فتقومفي المنطقة العربیة،  أما  الوطنیة الطوعیة.    ستعراضات عمل عالمیة حول اال 

 ات ورش  بتنظیم   لغربي آسیا (اإلسكوا) بالشراكة مع إدارة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة وجامعة الدول العربیة
الطوعیة    ستعراضات اال  حول دوریة  عمل   ویوفت  بھدفالوطنیة  المعرفة  وتبادل  للحوار  مساحة  من  ر  التعلّم 

 في الجدول أدناه.  مبیّن  كما ھوحتى اآلن  إقلیمیة  عمل  ات رشتنظیم أربع و  تمّ   وقد األقران. 

 
 . https://sustainabledevelopment.un.org/vnrsیُرجى االطالع على:  ة، الطوعی ةالوطنی  ستعراضاتلمزید من المعلومات حول اال 1
 nt.un.org/vnrs/https://sustainabledevelopmeكما ورد في ، 2020بتمبر س/ أیلول 16 اعتباراً من 2

https://www.unescwa.org/tools/vnrs
https://www.unescwa.org/tools/vnrs
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs.
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs.
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs.
https://sustainabledevelopme/
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 المواضیع المكان التاریخ  
تشرین   11-10 الورشة اإلقلیمیة األولى

األول/أكتوبر  
2019 

 ھا كملبأھج الحكومة نَ • بیروت 
 أحد والمساواة بین الجنسین  إھمال عدم مبدأ  •
 ھكملبأھج المجتمع نَ •
 ستعراض بعد اال مرحلة مافي  تنفیذالتسریع  •

  27-26 ةنیثاالورشة اإلقلیمیة ال
 2020شباط/فبرایر 

أصحاب المصلحة في   إشراكالشراكات و عزیزت • القاھرة
 الوطني الطوعي  ستعراضعملیة اال

تشرین   28-27 ثالثة الورشة اإلقلیمیة ال
األول/أكتوبر  

2020 

 19-كوفیدالوطنیة الطوعیة في سیاق  ستعراضاتاال • عبر االنترنت 
الوطني الطوعي: تنفیذ  ستعراضمرحلة ما بعد اال •

 في خطط التنمیة الوطنیة ودمجھاتوصیات ال
 مارسآذار/ 10-9 رابعة الورشة اإلقلیمیة ال

2021  
 االستعراضات الوطنیة الطوعیة ومبدأ عدم إھمال أحد  • عبر االنترنت 

االستعراضات الوطنیة الطوعیة في سیاق عدم   •
 االستقرار

 واالستعراضات الوطنیة الطوعیة  2030خطة بیانات  •

االستعراضات  ب  المعنیة ممارسین والممارسات  ال شبكة    إطالق   خالل ورشة العمل اإلقلیمیة األولى تّم  و
بین األعضاء  رف والخبرات  اتبادل المعل   ةغیر رسمیمساحة    والتي توفّر  الوطنیة الطوعیة في المنطقة العربیة

اجتماع  نُظم  وقد    بعملیة إعداد االستعراض الوطني الطوعي. مختلف المواضیع المرتبطة    حول مستمر  بشكل  
التي  موضوعات ذات األولویة ال تحدید خاللھ  تّم ، 2021أغسطس آب/ 16في شبكة ال ري افتراضي ألعضاء وتشا

 . 2022عام لدورة قلیمیة  اإلعمل ال ات ورشیرغب األعضاء تناولھا ضمن  

 ً  جدول األعمال األھداف و -ثانیا

 الورشة أھداف  -ألف

للنھج   السابقةفي    المتّبعاستكماالً  العمل  المنطقة    االستعراضات حول    ورشات  في  الطوعیة  الوطنیة 
إلى    2021تشرین األول/أكتوبر    21و  20  یومي التي ستعقد بشكل افتراضي  ورشة العمل الخامسة    ، تھدفالعربیة
في الدول العربیة.  االستعراض الوطني الطوعي  إعداد  عملیة    تحسین بھدف  األقران    من   م تعلّ الالحوار و  تعزیز 
  طالع اإلو 2021استعراضاتھا في عام    ت متجارب البلدان العربیة التي قدّ ستوفر الورشة مساحة لمشاركة    حیث 
 . 2022 ّد لتقدیم استعراضاتھا في عامعِ التي تُ العملیة التحضیریة للبلدان على 

بیانات أھداف    حول ) تعزیز التنسیق  1(ھي  أساسیة  ثالثة مواضیع  ورشة  ال  ستتناول ذلك،    باإلضافة إلى 
) دور  3التقییم لرفع فعالیة االستعراضات الوطنیة الطوعیة، و(اعتماد آلیات وأدوات  )  2التنمیة المستدامة، و(
تدعم ھذه المواضیع جھود الدول العربیة  س .  الطوعي في عملیة إعداد االستعراض الوطني  األجھزة العلیا للرقابة  

 محفّزة على العمل. و تشاركیة وطنیة طوعیة قائمة على األدلة و  استعراضات إعداد في 

 محاور الورشة   -باء

 : التحدیات والدروس المستفادة 2021 مراجعة مفّصلة لالستعراضات الوطنیة الطوعیة العربیة لعام .1
على    2021الوطنیة الطوعیة لعام    ستعراضات الدروس المستفادة من االالجلسة الضوء على  ھذه  تسلط  

 . مصر وتونس والعراق وقطر   على تجارب كل من بشكل خاص ، مع التركیز يمستوى العالمال
 

https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%8C-2021
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%8C-2021
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%8C-2021
https://arabsdgs.unescwa.org/ar/node/3939
https://arabsdgs.unescwa.org/ar/node/3939
https://arabsdgs.unescwa.org/ar/node/3939
https://arabsdgs.unescwa.org/ar/node/3939
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 : المحتوى والعملیة 2022لعام  الوطنیة الطوعیة ستعراضاتلال لدول العربیة ااستعدادات  .2
لعام    ستعراضات لال  تمھیداً  الطوعیة  التوجیھیة  الجلسة    ستذّكر،  2022الوطنیة  الصادرة عن  بالمبادئ 

االتجاھات العالمیة  مشاركة التحدیثات و  باإلضافة إلى  ،الوطنیة الطوعیة  ستعراضات اال  حولاألمین العام  
تُ للدول العربیة  الفرصة  ستتاح  والجدیدة.     لمشاركة   2022عام  الوطني في  ال   ھااستعراضّد لتقدیم  عِ التي 

 . ضمن ھذا اإلطار والتقدم المحرز  االستعراض  عملیة  دارةتھا إلخط
 

منصات   .3 المستدامة:  التنمیة  أھداف  بیانات  التنسیق   البیاناتتعزیز  الوطني    وأطر  المستویین  على 
 واإلقلیمي 

  طلقت أوقد  تحدیًا للدول العربیة.  یشّكل  عالیة الجودة حول أھداف التنمیة المستدامة  بیانات  ر  یزال توفیال  
بیانات  المعنیة ب تنسیق  ال  جھات "شبكات    إقامة ل  یتسھ ل  كما تسعى   ،اإلسكوا "بوابة أھداف التنمیة المستدامة"

وإعداد    ھا البیانات ونشر تدفق  ل  مسّھلة كآلیات  قلیمي  اإلوطني وال  ین على الصعید أھداف التنمیة المستدامة"  
الجلسة ستقدم  البیانات.  في  التناقضات  من  والحد  وتعرض    عامة لمحة   التقاریر،  المحرز  التقدم  عن 

 . في ھذا المجالالممارسات الجیدة 
 

 كمكّمل للرصد  التقییم  : ةیلاأكثر فع طوعیة وطنیة   استعراضات من أجل  .4
قائم على  إجراء تقییم    مة حتى اآلن إلىقدّ الوطنیة الطوعیة المُ   ستعراضات یشیر عدد قلیل جًدا من اال 

التحلیل والمساءلة  عملیة  في تعزیز  التقییم    ة على الرغم من أھمی  . ھذاالتدابیر المتخذةللسیاسات و  األدلة
  تقییم الموضوع  أھداف التنمیة المستدامة. ستناقش الجلسة    في تنفیذ والتعلم وإشراك أصحاب المصلحة  

بعض    ستعرض كما    ، الوطنیة الطوعیة  ستعراضات قیمة اال  وأھمیتھ في الرفع من ،  صد لرمكّمل ل  عنصر ك
 . في ھذا المجال ناجحة ال الدولیة تجارب ال
 

   الوطني الطوعيفي عملیة االستعراض ودورھا   للرقابة العلیا  األجھزةالمساءلة:  تعزیز .5
ً   للرقابةالعلیا    األجھزة   تلعب  العدید  تقوم ب   إنھاحیث    ، 2030  عامتنفیذ خطة  ضمان فعالیة  في    دوراً محوریا

غایات محّددة من أھداف    تنفیذ والتدقیق في    في الجھوزیة  تدقیقال عملیات  منھا    ذات العالقة  من الجھود 
تھا  مساھم و  األجھزة العلیا للرقابة في الدول العربیة   بجھود تعریف  ال. تھدف الجلسة إلى  التنمیة المستدامة

وفي   عام    استعراض متابعة  كما س2030خطة  إلى  ت.  كیفیة    إطالقسعى  حول  مشاركة  تعزیز  حوار 
بعض الدول  سیتم عرض تجارب  و.  االستعراض الوطني الطوعيعملیة إعداد  في    للرقابة العلیا    األجھزة 
 . المنظمة العربیة لألجھزة العلیا للمراقبة المالیة والمحاسبة  وجھود  العربیة 

 
 ً  معلومات تنظیمیة ولوجستیة  -ثالثا

 المكان والزمان  -ألف

عبر  بشكل افتراضي    ورشة العمل عقد  ، ستُ 19-جائحة كوفید   المفروضة بسبب قیود  الاستمرار  في ظل  
   .في كل یوم ثالث ساعات ساعتین إلى  على مدى ، 2021أكتوبر /تشرین األول 21و   20 یومي ، وذلك اإلنترنت 

 لغات العمل  -باء
العربیة واإلنكلیزیة  الترجمة الفوریة من وإلى  وستتوفّر  ،الورشة في العمل  ا لغت  ما العربیة واإلنكلیزیة ھ

 والفرنسیة. 
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 مرجعیة  وثائق  -جیم
 ؛ 2030خطة التنمیة المستدامة لعام :  تحویل عالمنا   70/1قرار الجمعیة العامة  •
المعالم الرئیسیة لعملیة المتابعة واالستعراض على الصعید   :A/70/684قرار الجمعیة العامة  •

 ؛ العالمي بشكل متسق وناجع وشامل
 ، النسخة العربیة؛ 2021دلیل االستعراضات الوطنیة الطوعیة لعام  •
 ؛ راضات الوطنیة الطوعیةلالستع الموقع اإللكتروني العالمي  •
 ؛للمنتدى السیاسي الرفیع المستوى المعني بالتنمیة المستدامة الموقع اإللكتروني  •
 ؛2021لعام لمنتدى العربي للتنمیة المستدامة ارابط  •
  التنمیة  أھداف لتنفیذ  الوطنیة  المؤسسیة الترتیبات  :2120 العام القطاع  عن  العالمي قریر تال •

 ؛سنوات  خمس  حصیلة  المستدامة:
 . ةب ساحوالم  للمراقبة المالیة العلیا  لألجھزةالمنظمة العربیة  •

 
 المشاركون وإجراءات التسجیل  -دال

في    2030ممثلون وممثالت عن المؤسسات الرسمیة المعنیة بمتابعة تنفیذ خطة عام  تستھدف الورشة  
الدول العربیة، وال سیّما أعضاء الفرق المسؤولة عن إعداد االستعراضات الوطنیة الطوعیة. كما ستتّم دعوة  

للجنة العربیة  أعضاء شبكة الممارسین المعنیة باالستعراضات الوطنیة الطوعیة في الدول العربیة، وأعضاء ا
التابعة لجامعة الدول العربیة، باإلضافة إلى عدد من الخبراء على    2030لمتابعة تنفیذ أھداف التنمیة المستدامة  
 المستوى الوطني واإلقلیمي والدولي. 

 

 الُمراَسالت  -ھاء

 : لورشة ل اللوجستیة یبات تللمراسالت المتعلقة بالتر 

   صبحیة كبارة السیدة 
 إداریة  مساعدة

 وأھداف التنمیة المستدامة  2030بتنسیق العمل على خطة عام الفریق المعني  
 (اإلسكوا)  اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا 

  734 978 1 961+الھاتف: 
 + 961 1 981 510فاكس: 

  sobhieh.kabbarah@un.org:البرید اإللكتروني 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/684&Lang=A
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/276012021_VNR_Handbook_Arabic.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/276012021_VNR_Handbook_Arabic.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/276012021_VNR_Handbook_Arabic.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
http://afsd-2021.unescwa.org/index-ar.html
http://afsd-2021.unescwa.org/index-ar.html
http://afsd-2021.unescwa.org/index-ar.html
https://publicadministration.un.org/en/Research/World-Public-Sector-Reports
https://publicadministration.un.org/en/Research/World-Public-Sector-Reports
http://www.arabosai.org/Ar/
mailto:sobhieh.kabbarah@un.org
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