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 : الجلسة ميّسر

 ،2030أجندة المعنية ب وحدةلا السيدة كريمة القّري، •

 سياآجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي اللّ 

 )اإلسكوا(
 
 
 : ثونالمتحدّ 

، شعبة التنمية مسؤول أقدم و،السيد فريدريك سولتا •

 ةيلشؤون االقتصادية واالجتماعدارة اإالمستدامة، 

  (UN-DESA) لألمم المتحدة

وزارة ، يةباحثة أولى اقتصاد السيدة ُمشيرة كرارة، •

جمهورية ، التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري
 العربية مصر

نقطة و اقتصاديخبير  السيدة ُعال صيداني، •

رئاسة مجلس  ،االتصال ألهداف التنمية المستدامة

 الوزراء، الجمهورية اللبنانية

اعد األمين العام للمجلس مس ،ينسة وصال حالسيد •

للشؤون الفنية ومسؤول ملف التنمية القومي للسكان 

 السودانرية المستدامة، جمهو

برنامج متطّوعي األمم  السيدة يران كجيجيان، •

 بيروت، (UN Volunteers)المتّحدة، 
 

 

 :معلومات أساسية

العناصر الرئيسية لمتابعة خطة التنمية  إحدىاالستعراضات الوطنية الطوعية هي 

واستعراضها على المستوى العالمي. كما أنها وسيلة لتبادل الدروس  2030المستدامة لعام 

تساعد البلدان على كما أنها المستفادة ومناقشة التحديات في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. 

جيات، وتحديد األولويات الرئيسية في التخطيط لدمج أهداف التنمية المستدامة في االستراتي

 التنمية، ووضع خطوط األساس وتقييم التقدم المحرز والتحديات.

بلداً إلجراء استعراضات وطنية طوعية في المنتدى السياسي الرفيع  47وقد تطّوع 

بلدان عربية أعضاء في  8، بما في ذلك 2018المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 

قتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(. ويتيح المنتدى العربي للتنمية اللجنة اال

المستدامة فرصة فريدة للجمع بين ممثلي الحكومات وسائر أصحاب المصلحة بهدف 

تكوين مفهوم مشترك لالستعراضات الوطنية الطوعية وتبادل الدروس والممارسات 

 الجيدة.

 :هدف الجلسة

إلى تعزيز  2018في المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام تهدف هذه الجلسة الخاصة 

وأهداف التنمية المستدامة  2030قدرة ممثلي البلدان المعنية على متابعة تنفيذ خطة عام 

واستعراضها على المستوى الوطني من خالل بلورة مفهوم أوضح لالستعراضات الوطنية 

هدف الجلسة إلى تبادل الممارسات الجيدة الطوعية. وفي سياق تبادل الدروس المستفادة، ت

آخر التطورات حول التقدم المحرز  وعرضفي مجال االستعراضات الوطنية الطوعية، 

 .من هذه السنة وسبل المضي قدماً نحو المنتدى السياسي الرفيع المستوى في تموز/يوليو

 :مواضيع البحث والمناقشة
 

ً للتنفيذ ومحفّزاً التساق االستعراضات الوطنية الطوعية بوصفها  • عامالً مسّرعا

 السياسات والمؤسسات؛

بأكمله تمّكن لمجتمع لو بأكملهالحكومة لآلية كاالستعراضات الوطنية الطوعية  •

 وضع أهداف وطنية، واستعراض التقدم، وحشد وسائل التنفيذ؛

االستعراضات الوطنية الطوعية بوصفها عامالً مساعداً على إشراك أصحاب  •

عام  حة، وبناء شراكات استراتيجية، وتعزيز الملكية الوطنية لخطةالمصل

 العالمية. 2030
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