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 ورشة العمل الثانية حول االستعراضات الوطنية الطوعية في المنطقة العربية: تعزيز الشراكات
  2020شباط/فبراير  27-26فندق كونراد، القاهرة، 

  
  تنظيم األعمال 

  2020شباط/فبراير  26األربعاء  –اليوم األول 

  تسجيل المشاركين    09:00 – 08:30

   الجلسة االفتتاحية  09:30 –  09:00

  ، وبرنامج العمل، والنتائج المتوقعة.ورشةتستعرض الجلسة االفتتاحية أهداف ال

  :المتحدثون

  ،جمهورية وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية، هويدا بركات، رئيسة إدارة التنمية المستدامة
  العربيةمصر 

  (اإلسكوا)كريمة القري، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  

  ،إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيةمسؤول أول، شعبة التنمية المستدامة، فريدريك سولتو 

 مديرة إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي، جامعة الدول العربية ندى العجيزي ،  
  االستعراضات الوطنية الطوعية حولورش العمل اإلقليمية والدولية  عن لمحة - الجلسة األولى    10:15 –  09:30

م فيها موجز عن النتائج الرئيسية لورش العمل اإلقليمية قدّ د الجلسة األولى اإلطار العام ويُ تحدّ 
  على الصعيدين العالمي واإلقليمي.  المراحل الرئيسيةوالدولية وأحدث التطورات عن 

  
  دقيقة) 25( ضوعر

  مكتب الدعم الحكومي والتنسيق السياسات الحكومية والمراجعة، قسم يوب ثونيسن، نائب رئيس
  إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيةمن أجل التنمية المستدامة، 

  اإلسكوا، ديماسيصبيدين كريمة القري وهانيا  

  
  دقيقة) 20( وأجوبةأسئلة 

    استراحة  10:45 – 10:15
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10:45  – 12:45  

  

  

      الوطنيةتجارب لا المنطقة العربية: استعراض  موقع - الجلسة الثانية
االستعراضات  إعداد  الحالية والسابقة في عملية بالتجاربة معرفالتتيح الجلسة فرصة لتعميق 

(الجمهورية العربية  2020الوطنية الطوعية. وتعرض البلدان المشاركة في االستعراضات لعام 
) التقدم المحرز واإلنجازات الرئيسية والثغرات والتحديات وجزر القمر السورية وليبيا والمغرب
أو قبل ذلك فرصة   2019عام  لتقارير  العداد. وسيتاح للبلدان التي أكملت  اإلالتي واجهتها في عملية  

تبادل الدروس المستقاة وخطط المضي قدماً، بما في ذلك تنفيذ توصيات االستعراضات من منطلق 
المجموعات األربع من القضايا التي غطتها ورشة العمل اإلقليمية التي عقدت في تشرين 

  .    1) "د"إلى  "أ"(المجموعات  2019األول/أكتوبر 

  

  دقائق) 5(إدارة الجلسة: أديب نعمة، اإلسكوا 

  

  دقيقة)  75(عروض البلدان 

   2020االستعراضات الوطنية الطوعية في عام  ستقدمالتي العربية البلدان  -
  أخرى عربية بلدان  -

  
دقيقة)   40(: التحديات المشتركة مع التركيز على الشراكات، أديب نعمة، اإلسكوا  مناقشة وخالصة

  استراحة غداء   14:00 – 12:45

14.00-16.00  

  

  

أهداف في تحقيق المتعددين أصحاب المصلحة  بينلشراكات لالدور األساسي  - الجلسة الثالثة
    التنمية المستدامة

ً تتضمن هذه الجلسة  ، 2030عن الشراكات بوصفها آلية أساسية لتحقيق خطة عام  استعراضا
ع الشراكات"   وطرح "مسِرّ

  دقائق) 5( أديب نعمة، اإلسكواالجلسة:  تيسير

  دقيقة)  25( عرض:

 يوب ثونيسن، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية  

  

  دقيقة) 45(عمل ضمن مجموعات: 

   يتوّزع المشاركون في أربع مجموعات لمناقشة عدد من األسئلة التوجيهية. وتعيّن كل
 مجموعة ميّسراً/مراقباً للوقت ومقرراً. 

  

  

 
في وضع الخطط واالستراتيجيات الوطنية، المجموعة (ب): عدم إهمال أحد، المجموعة (ج): إشراك أصحاب  التكاملالمجموعة (أ):  1

 ومرحلة ما بعد االستعراض.المصلحة، المجموعة (د): رصد التنفيذ وتقييمه وتسريعه 
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  األسئلة التوجيهية:

 ؟2030كجهة شريكة في خطة عام  الخاص قطاعالدور  مما هو برأيك  
  التي تسهم في تحقيق المتعددين المصلحة  أصحاببين ما هي تجاربكم في الشراكات

  األهداف الوطنية للتنمية المستدامة؟
  ؟المتعددين أصحاب المصلحة شراكات بينإقامة أمام الرئيسية العقبات ما هي  
  ما هي األمثلة التي لديكم عن منابر أو آليات أخرى إلشراك الجهات الفاعلة المجتمعية

  ) في الشراكات من أجل تحقيق خطط التنمية الوطنية؟ الخاصقطاع ال(بما في ذلك 

  دقيقة) 35( اإلجابات ومناقشة: تبادل

   كل مجموعة النتائج الرئيسية التي توصلت إليها المجموعة في جلسة عامة   فييقّدم المقرر
  تعقبها مناقشة وخالصة.

  دقائق)  10: (خالصة

  

  2020شباط/فبراير  27الخميس  –اليوم الثاني 

  بناء شراكات فعالة من أجل أهداف التنمية المستدامة -الجلسة الرابعة  10:30 –  09:00

مبادرة الشراكات شريك مساعد،  دينا فاخوري،  ، وة: داريان ستيبي، المدير التنفيذيلستيسير الج
)Partnering Initiative   (  
  

 الدور الفريد لجميع القطاعات المجتمعية ومساهمتها  
 " 5يساوي  1زائد  1األشكال المختلفة للشراكات وكيف يمكن أن تجعل"  
  وسيلة لتحويل النظامكالشراكات  

  

  استراحة  11:00 – 10:30

  (تابع) بناء شراكات فعالة من أجل أهداف التنمية المستدامة -الجلسة الرابعة    12:00 –  11:00

     )Partnering Initiative( مبادرة الشراكاتودينا فاخوري،  ة: داريان ستيبي لستيسير الج

 األسس الخمسة لشراكة فعالة  
 اتالشراكمسيرة 

12:00  – 13:30  

  

  

تنفيذ في أصحاب المصلحة في االستعراضات الوطنية الطوعية وإشراك  -الجلسة الخامسة
  2030خطة عام 

الشباب واألعمال الخيرية وتتيح هذه الجلسة المجال ليقوم ممثلون من البرلمانات والمجتمع المدني  
إعداد  وعملية  2030التجارب في تنفيذ خطة عام والقطاع الخاص واألوساط األكاديمية بتبادل 

  االستعراضات الوطنية الطوعية وبناء الشراكات لتنفيذ خطط التنمية الوطنية.  

 )دقائق  5(إدارة الجلسة: 

 ،جامعة الدول العربيةندى العجيزي 
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  اإلسكوا  نعمة،أديب  

  دقيقة) 50: (عروض أصحاب المصلحة

 العربية مصرجمهورية ، عضو في مجلس النواب، جهاد عامر  
  ،منصة الشباب العربي للتنمية المستدامة رئيس لجنة العالقات الخارجية، سامح كامل  
  ،مؤسسة فوردل أفريقيا  وشمال األوسط  الشرق  في اإلقليمي المكتب ةمديرنهى المكاوي  
  في مجال المسؤولية  أرابيا المتخصصةحسن مصطفى، رئيس شركة سي أس أر

  المجتمعية
 جامعة القاهرةفي كلية االقتصاد والعلوم السياسية مصطفى كامل السيد، أستاذ ،  

  دقيقة) 35(مناقشة: 
  استراحة غداء   14:30 – 13:30

االستعراضات الوطنية إعداد و 2030تنفيذ خطة عام ل  فاعلةبناء شراكات  - السادسةالجلسة    14.30-15.30
   الطوعية

تلّخص في هذه الجلسة النتائج الرئيسية للمناقشات بشأن الشراكات ومشاركة أصحاب المصلحة 
، والتنفيذ، والمتابعة واالستعراض، اإلدماجالتنمية المستدامة (التخطيط، و  مسيرةالمتعددين طوال  
  وما إلى ذلك).    

   أديب نعمة ومنى فتاح، اإلسكواالجلسة:  تيسير

 مناقشة تفاعلية

  

15:30 – 17:00  

  

  

للجيل الجديد من  المتاحة والقدرات قدماً: األدواتُسبُل المضي  - الجلسة السابعة
  االستعراضات الوطنية الطوعية

صار في هذه الجلسة إلى استعراض الرسائل والتوصيات الرئيسية المنبثقة عن المناقشات التي يُ 
مجموعة من المعايير/األدوات المتفق عليها جرت على مدى اليومين، ودمج االستنتاجات في 

سيتم للنظر فيها في االستعراضات الوطنية الطوعية والتقارير ذات الصلة في المستقبل. و
لتعلم من األقران ورفع استعراض بعض األدوات والمنصات المعرفية التي ممكن االستفادة منها ل

   .ة الطوعيةالقدرات استعداداً لجيل جديد من االستعراضات الوطني

  دقائق)  10( أديب نعمة، اإلسكواإدارة الجلسة: 

  دقيقة) 30( عروض:

 منى فتاح، اإلسكوااإلطار العربي لرصد األمن الغذائي ،  
  ،منى فتاح، اإلسكوا شبكة الممارسين المعنيين باالستعراضات الوطنية في الدول العربية

 مناقشة تفاعلية
   مالحظات ختامية  17:15 – 17:00

 في األمم المتحدة إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية  
 اإلسكوا  
  جامعة الدول العربية  

 


