
 

  

 

 

 

  االستعراضات الوطنية الطوعية في المنطقة العربية

 2021آذار/مارس  10- 09 عبر اإلنترنت،افتراضية  عمل ورشة 

 

 المقترح  تنظيم األعمال

 2021 مارس/آذار 09الثالثاء  –اليوم األول 

15:15 – 15:00 
 (توقيت بيروت)

 

   الجلسة االفتتاحية

  ، والنتائج المتوقعة.ورشة وتستعرض برنامج العملالتقدم الجلسة االفتتاحية أهداف 

 : المتحدثون

السيدة أيرينا زوبشفيك، رئيسة قسم السياسات الحكومية والمراجعة، مكتب الدعم الحكومي والتنسيق   •

 . الشؤون االقتصادية واالجتماعية إدارةالمستدامة، من أجل التنمية 

   .جامعة الدول العربيةالسيدة ندى العجيزي، مديرة إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي،  •

وأهداف التنمية  2030السيدة كريمة القري، رئيسة الفريق المعني بتنسيق العمل على خطة عام  •

 المستدامة، اإلسكوا.

تكرار عملية :  2021لعام   في المنطقة العربية   الطوعية االستعراضات الوطنية    -الجلسة األولى  15:15 – 16:00

  19- في سياق جائحة كوفيد ستعراض للمرة الثانية والثالثة  اال 

  2030حول الدفع باتجاه تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام    المبادرات العالميةالجلسة األولى  ستعرض  ست

وأهم المحطات التحضيرية حول االستعراضات الوطنية الطوعية في إطار اإلعداد للمنتدى السياسي  

التقدم الذي أحرزته الدول  . كما ستتناول الجلسة 2021الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 

التي اعتمدتها    لمبتكرةوالممارسات ا  2021لوطني الطوعي في عام  االتي تنوي تقديم استعراضها  العربية  

الدول خالت اد مغطي ست  خاصة وأنها تقوم بهذه العملية للمرة الثانية أو الثالثة. و  في عملية االستعراض 

، و )ب(  2021الوطني الطوعي لعام  لالستعراض الستعدادات الجارية عن المحة عامة ما يلي: )أ( 

نظمين حول الجديد الذي سيتناوله االستعراض الوطني الطوعي من حيث الردود على أسئلة الم

إلى  ومن جهة المضمون والتحديات المستجدة وكذلك الرسائل التي سيوجهها على الصعيد الوطني 

 .من جهة أخرى لمجتمع الدوليا
 

السيدة ميساء يوسف، مسؤولة في شؤون التنمية المستدامة، الفريق المعني بتنسيق  الجلسة: إدارة  •

 دقائق(.  3)وأهداف التنمية المستدامة، اإلسكوا   2030العمل على خطة عام 
 

المعني   رفيع المستوىالالستعراضات الوطنية الطوعية والمنتدى السياسي  اموجزة عن  لمحة   .1

 دقائق(  5إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ) ،2021لعام  بالتنمية المستدامة

وحدة مديرة نائبة  ، الرا بالنكو، السيدة (SDG Moment) لتنمية المستدامةأهداف الحظة  .2

 دقائق(  5)لألمم المتحدة التنمية المستدامة، المكتب التنفيذي لألمين العام 
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التقدم واالبتكارات والدروس المستفادة   :2021االستعراضات الوطنية الطوعية العربية لعام  .3

 من االستعراضات الوطنية الطوعية السابقة 

 

 جمهورية مصر العربية 

الثالث لجمهورية مصر العربية والدروس  االستعراض الوطني الطوعيلمحة عامة عن إعداد   •

السيدة منى عصام فايد، مديرة وحدة التنمية المستدامة، وزارة  المستفادة والممارسات المبتكرة،  

 دقائق(. 10) التخطيط والتنمية االقتصادية 
 

 دقائق(.  5)أسئلة وأجوبة  •
 

  جمهورية العراق

لجمهورية العراق والدروس  الثانيلمحة عامة عن إعداد االستعراض الوطني الطوعي 

السيدة مهى الراوي، مدير عام، إدارة التنمية البشرية، وزارة المستفادة والممارسات المبتكرة،  

  (دقائق  10) التخطيط
 

 دقائق(.  5)أسئلة وأجوبة  •

  استراحة  16:05 –  16:00

16:05  – 17:00 

 

 

: تكرار عملية 2021االستعراضات الوطنية الطوعية في المنطقة العربية لعام  -الجلسة األولى

 )تابع( 19- في سياق جائحة كوفيد ستعراض للمرة الثانية والثالثة  اال 

 

مسؤولة في شؤون التنمية المستدامة، الفريق المعني بتنسيق العمل  منى فتاح،السيدة إدارة الجلسة: 

 دقائق(.  3)وأهداف التنمية المستدامة، اإلسكوا   2030على خطة عام 
 

 دولة قطر

الدروس المستفادة  وقطر دولة لمحة عامة عن إعداد االستعراض الوطني الطوعي الثالث ل •

جهاز ، مساعد مدير قسم التخطيط االستراتيجيالسيد جمال اليافعي،  ،والممارسات المبتكرة

 دقائق(.  10)التخطيط واإلحصاء 
 

 دقائق(.  5أسئلة وأجوبة ) •
 

 المملكة العربية السعودية 

الدروس للمملكة العربية السعودية وني  لمحة عامة عن إعداد االستعراض الوطني الطوعي الثا  •

رئيس العالقات الدولية واإلقليمية،  السيد عبد الرحمن الزامل،  المستفادة والممارسات المبتكرة،  

 دقائق(. 10)  وزارة االقتصاد والتخطيط
 

 دقائق(.  5أسئلة وأجوبة ) •
 

 الجمهورية التونسية 

والدروس للجمهورية التونسية ني لمحة عامة عن إعداد االستعراض الوطني الطوعي الثا •

السيدة مباركة بنت حسن الطالب، مدير عام، اإلدارة العامة المستفادة والممارسات المبتكرة، 

 دقائق(.  10) لقطاع التعليم والمواطنة، وزارة التنمية والتعاون واالستثمار والتعاون الدولي
 

 دقائق(.  5أسئلة وأجوبة ) •
 

 دقائق(  5) وإحاطة عن اليوم الثاني األولىخالصة الجلسة 
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 2021 مارس/ آذار 10اليوم الثاني: األربعاء 

15:55 – 15:00 
 (توقيت بيروت)

 

 

   عدم إهمال أحدمبدأ و االستعراضات الوطنية الطوعية  -الجلسة الثانية 

وتقارير االستعراضات الوطنية   عمليات اعتمادها في الطرق العملية التي يمكن الجلسة هذه تناقش 

الستعراضات ل و  2030لخطة عام  دم إهمال أحد. وسينظر في الس بل التي يمكن بها  بهدف عالطوعية  

 أجندة حقوق اإلنسان. تكامل مع الوطنية الطوعية أن ت 
 

مستشار إقليمي لقضايا المساواة بين الجنسين  ،  أكرم خليفةالسيد    :واإلطار العام للنقاش  الجلسة  إدارة

 دقائق(.  8)اإلسكوا وتمكين المرأة، 

 

طوعيا  هذا العام أن تتصدى للعنف ضد األطفال،   وطنيا    جري استعراضا  كيف يمكن للدول التي ت   •

نجاة معال مجيد، الممثلة الخاصة لألمين العام  السيدة  ؟،19- ال سيما في سياق جائحة كوفيد

 دقائق(  7-5) العنف ضد األطفالالمعنية ب 
 

 :  الوطنية الطوعية  ستعراضاتواال  2030حقوق اإلنسان في تنفيذ خطة عام  •

 دقائق(  5) المفوض العام للهيئة الفلسطينية المستقلة، فلسطينيونس،  عصامالسيد  -1

 دقائق( 5) المغرب رئيسة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، ، بو عياشآمنة السيدة  -2

 دقائق(  5)األردن  وطني لحقوق اإلنسان،ركز اللملالمفوض العام السيد عالء عرموطي،  -3
 

 دقيقة(  25) نقاش عام

 استراحة  15:55 – 16:00

   في سياق عدم االستقرار االستعراضات الوطنية الطوعية -الجلسة الثالثة  16:00 – 16:55

  خطة حول عرض الجلسة الثالثة مشروع إطار عمل لتعميم عمليات التخطيط وإعداد التقارير ستت

دارة عملية  إل. ويناقش اإلطار المقترح أيًضا خيارات  في البلدان المتأثرة بعدم االستقرار  2030عام  

 مستقرة ومعقدة. ظروف غير  في الطوعي االستعراض الوطني
 

وإجراء االستعراضات الوطنية الطوعية في سياق عدم االستقرار،  2030تعميم خطة عام  •

 دقائق(  15اإلسكوا ) خبير في شؤون التنمية المستدامة،، ةأديب نعمالسيد 

 

 ة( دقيق 40) عامنقاش 

 استراحة  16:55 – 17:00

 واالستعراضات الوطنية الطوعية  2030خطة بيانات  - الجلسة الرابعة 17:00 – 17:45

تنفيذ خطة   رصد عملية دعم تستقدم هذه الجلسة لمحة عامة عن األدوات والمنصات الحديثة التي 

، وما  فتراضية عبر اإلنترنت االمسوح واللوحات المعلومات، ومنها  في المنطقة العربية 2030عام 

للتغلب على فجوات البيانات الحالية وتعزيز الرصد بعض الدول العربية التي طورتها ، وإلى ذلك

 واإلبالغ عن المؤشرات الوطنية والعالمية. 

 

 دقائق(  5) السيدة ندى العجيزي، جامعة الدول العربيةمديرة الجلسة: 
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المرصد العربي ألهداف التنمية المستدامة ومنصات اإلبالغ الوطنية من أجل تتبّع التقدم  (أ)

، السيدة ندى جعفر، رئيسة  المحرز في المؤشرات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة

 دقائق( 10) والتنسيق، اإلسكوا  ئيةسياسات اإلحصاالوحدة 

 

 األدوات اإلحصائية المبتكرة المستخدمة من قبل بعض الدول العربية:   ( ب)

 دقائق(  5) )يحدد المتحدث/ة الحقاً( :فلسطين دولة  •

المعلومات الوطنية والدولية، دائرة الفارسي، مديرة  د كوثر حمالسيدة : سلطنة عمان •

 دقائق(  5المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات )

مستشار هيئة التخطيط والتعاون  السيد رفعت حجازي،: السورية الجمهورية العربية  •

  دقائق( 5الدولي )

 

 دقيقة(. 20) نقاش عام

   مالحظات ختامية 17:45 – 18:00

شبكة الممارسين لتسهيل تبادل الخبرة في االستعراض الوطني الطوعي لعام  فعيل عمل ت •

 منى فتاح، اإلسكوا  السيدة ، 2021

 ميساء يوسف، اإلسكوا  السيدة ، الخالصة والخطوات المستقبلية •

 


