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 توضيحيةمذكرة 

 أساسية معلومات -أوالا 

بمتابعة الخطة واستعراض التقدم  ، التزمت بلدان العالم 2030مع إقرار خطة التنمية المستدامة لعام 
متين وطوعي وفعّال، يتصف بالتشاركيّة والشفافية والتكامل. ومن آليات المحرز في تنفيذها من خالل إطار 

أهداف التنمية المستدامة،   عن وطنية ال تقارير البما في ذلك  ،اعتمدتها الدولستعراض التي المتابعة واال
فرصة  هذه االستعراضات    وتتيح.  الوطني   لية أساسية على المستوى آتشكل    التي  االستعراضات الوطنية الطوعية 

هج  وإعداد التقارير الالزمة، وتحفز تفعيل المبادئ الرئيسية مثل النَ  2030تنفيذ خطة عام    في صد التقدم المحرز  لر
المتكامل للتنمية وعدم إهمال أحد، والتركيز على األولويات الوطنية، وتعبئة الموارد والقدرات والشراكات 

 الالزمة.

والرابط وثيق بين االستعراضات الوطنية الطوعية وآليات الـمتابعة واالستعراض على المستويين  
لقي الضوء على اإلنجازات والتحديات، وتحّدد ف وت  م وتبادل المعاراإلقليمي والعالمي. فهي توفّر مدخالً للتعل  

المجاالت التي تستلزم مزيداً من الدعم في المنتديات اإلقليمية السنوية المعنية بالتنمية المستدامة والمنتدى السياسي  
 الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة.  

التزام الدول المتواصل بالخطة  كرارها هذه االستعراضات في المنطقة العربية وت تزايد عدد يؤّكد و
   . العالمية

إلى المنتدى السياسي الرفيع  تقارير االستعراضات الوطنية الطوعية دولة  170مت ، قد  2016ومنذ عام 
من المنطقة العربية بإعداد  دولة 19 ت دول عديدة مرتين أو أكثر. وحتى هذا التاريخ، قام متهاقد  المستوى، وقد 
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)تونس والعراق ومصر  كما أن خمس دول عربية  متها مرتين.  قد    دول   ، منها ثالث (1)   وطنيةوتقديم استعراضات  
 .  (2) 2021في عام م استعراضات وطنية ي تقد وقطر والمملكة العربية السعودية( تنوي  

في ظل  وغالبا ما تتم هذه االستعراضات في المنطقة العربية في ظل أزمات مختلفة ومتتابعة واآلن أيضا  
جهود والتي ت عثر في كل بلد التي فرضتها باإلضافة إلى التحديات القائمة  تحديات الو19-استمرار جائحة كوفيد 

دورها أصبحت تتم في ظروف استثنائية  هي بفإن عملية االستعراض الوطني الطوعي  .فيه  التنمية المستدامة
وعكس صورة  لها دور أكبر في متابعة ورصد مؤشرات التنمية المستدامة  وتستدعي ترتيبات خاصة كما وأصبح  
      الواقع االقتصادي واالجتماعي والبيئي.  

 االستعراضات الوطنية الطوعية في الدول العربية  حول االجتماعات اإلقليمية  

إتاحة فضاء للحوار وتبادل المعارف  لطلب الدول العربية  عد اإلقليمي، واستجابةً أهمية الب  انطالقاً من 
إدارة   ع بالتعاون م لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( م من األقران، أطلقت  والتعل  

عربية سلسلة من األنشطة التي تركز على  الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة وجامعة الدول ال
 االستعراضات الوطنية الطوعية.  

قدت أّول ورشة عمل حول االستعراضات  وع  ورشتا عمل إقليميتان.  2020ظمت في دورة عام وقد ن  
  وتخللها تبادل   ، 2019تشرين األول/أكتوبر  11و 10الوطنية الطوعية في المنطقة العربية في بيروت يومي 

ممت استعراضاً أو أكثر والبلدان التي لم  دان التي سبق أن قد  للمعارف بين البل أي تقرير في ذلك الوقت.. ومن    تقّدِّ
م من األقران عن تجربة إعداد االستعراضات وما  للتعل   لت ورشة العمل فرصةً خالل حلقات نقاش تفاعلية، شك  

 ة.  بعدها وللتعرف على الحلول الممكنة للتحديات التي تتخلل هذه العملي 

في مجال االستعراضات الوطنية  للممارسين والممارسات وأطلقت اإلسكوا، في أول اجتماع، شبكة 
مسؤولين حكوميين وتهدف إلى دعم عملية تبادل المعارف والخبرات  التي تضم  الطوعية في المنطقة العربية

ع على أحدث التطورات في  وسيلة لالطال الشبكة ل بشأن مختلف المواضيع المرتبطة باالستعراضات. كما تشّكِّ 
 الفعاليات ذات الصلة على المستويين اإلقليمي والعالمي. 

ورشة عمل ثانية حول االستعراضات الوطنية الطوعية في المنطقة العربية بعنوان تعزيز  مت ون ّظِّ 
لت منصةً لتبادل المعارف  . وعلى غرار أول ورشة، شك  2020شباط/فبراير    27و  26الشراكات في القاهرة يومي  

 اد االستعراضات. مع التركيز على كيفية بناء شراكات فعالة وتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة في عملية إعد 

حول االستعراضات الوطنية الطوعية  افتراضية )عبر اإلنترنت( ورشة عمل ، ع قدت 2021وفي دورة 
اع في دورة االجتماعات . ولكونها أول ندوة أو اجتم.  2020تشرين األول/أكتوبر    28و  27في المنطقة العربية يومي  

وذلك  2020، فقد تم فيها استعراض تجارب البلدان العربية التي قدَّمت استعراضاتها في عام 2021اإلقليمية لعام 

أتاحت الندوة حيّزاً الجتماع شبكة الممارسين وكذلك  .  2021بهدف دعم البلدان التي تُِعدّ لتقديم استعراضاتها في عام  

. مجال االستعراضات الوطنية الطوعية في المنطقة العربية ومناقشة األولويات والتقدم المحرزوالممارسات في 

وحدد النقاش عددا من المحاور التي تعتبرها الدول العربية أولويات للنقاش ولتعزيز المعرفة أو تلك التي ما زالت 
 

األردن، واإلمارات العربية المتحدة، والبحرين، وتونس، والجزائر، وجزر القمر، والجمهورية العربية السورية، والسودان،   (1)
 ومصر، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، وموريتانيا.والعراق، وع مان، ودولة فلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، 

(2) https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/ 

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
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
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/vnr-arab-workshop-2020
https://www.unescwa.org/ar/events/vnr-arab-workshop-2020
https://www.unescwa.org/ar/events/vnr-arab-workshop-2020
https://www.unescwa.org/ar/events/vnr-arab-workshop-2020
https://www.unescwa.org/ar/events/vnr-arab-workshop-2020
https://www.unescwa.org/ar/events/vnr-arab-webinar-2020
https://www.unescwa.org/ar/events/vnr-arab-webinar-2020
https://sustainabledevelopme/
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دوات الحقة ومنها إيجاد الحلول لنقص ن أن تدرج ضمن برامج عمل نك تكل تحديا يستدعي بناء للقدرات والتي يم

 في ظروف استثنائية وعدم االستقرار. 2030البيانات والتحديات التي تواجه تنفيذ ومتابعة أجندة 

 األهداف والنطاق -ثانياا 

 الندوة  أهداف  -ألف

 حول االستعراضات الوطنية الطوعية في المنطقة العربية  الندوة االفتراضية تكّمل 
ولكونها   العربية. لمنطقة با الخاصة( سلسلة االجتماعات وورش العمل 2021آذار/مارس  10-9 ،اإلنترنت عبر )

ّد عِّ ، ستستعرض فيها تجارب البلدان العربية التي ت  2021في دورة االجتماعات اإلقليمية لعام  ندوة أو اجتماع  ثاني  
وكذلك في   2030ستتناول العروض أيضاً البعد الحقوقي في تنفيذ خطة عام . 2021ا في عام هلتقديم استعراضات

  2030( تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 1موضوعين هامين وهما: )ستناقش الورشة رصدها ومتابعتها. كما 

وفير ( األدوات واآلليات المستحدثة لت2ومتابعتها واستعراض التقدم المحرز في تنفيذها في ظل األزمات، و)

  الندوة تشكل كما  البيانات المفصلة من أجل أن ال يهمل أحد وأن تكون التنمية مستدامة وشاملة للجميع في آن معاً.
في مجال االستعراضات الوطنية الطوعية في المنطقة العربية  الممارسين والممارسات  زاً الجتماع شبكة  أيضاً حيّ 

 ومناقشة األولويات والتقدم المحرز.   

 مواضيع البحث والمناقشة   -باء

 المواضيع التالية: الندوة من المقترح أن تتناول 

لمحة عامة حول توجيهات األمم المتحدة حول االستعراضات الوطنية الطوعية والتحضير للمنتدى   .1
 . 2021لعام   المعني بالتنمية المستدامة ي الرفيع المستوى السياس

 . : المحتوى وعملية المراجعة الثانية والثالثة 2021االستعراضات الوطنية الطوعية العربية لعام  .2

خطة وفي عملية  التنفيذ العمل بموجبه في و 2030البعد الحقوقي لخطة التنمية المستدامة لعام  .3
  الطوعي. االستعراض الوطني 

 .  ومتابعتها واستعراض التقدم المحرز في تنفيذها في ظل األزمات   2030تنفيذ خطة  .4

 . أدوات ومنصات حديثة من خالل  تعزيز الرصد واإلبالغ عن المؤشرات الوطنية والعالمية  .5
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 معلومات تنظيمية ولوجستية -ثالثاا 

 المكان والزمان  -ألف

الندوة  عقد ، ست  19-بسبب جائحة كوفيد  الفعليّة في ظل القيود المستمرة على السفر وعقد االجتماعات 
تستمر  ويومين على مدى الندوة عقد ست  و. وقت الحق ل تفاصيل االتصال في سَ ر  عبر اإلنترنت وست  االفتراضية 

   تقريباً.ثالث ساعات االجتماعات في كل يوم لمدة 

 

 لغات العمل  -باء

ات  اللغهذه  ن الترجمة الفورية من وإلى  وستؤم    ،الندوة ت العمل في  الغ  يه والفرنسية  عربية واإلنكليزية  ال
 الثالث.  

   

 الوثائق  -جيم

 فيما يلي قائمة بالوثائق المرجعية: 

 ؛ 2030خطة التنمية المستدامة لعام :  تحويل عالمنا   70/1قرار الجمعية العامة  •

• A/70/684   المعالم الرئيسية لعملية المتابعة واالستعراض على الصعيد العالمي بشكل متسق وناجع
 ؛ وشامل

 ؛ لالستعراضات الوطنية الطوعية لمي الموقع اإللكتروني العا •

 ؛للمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الموقع اإللكتروني  •

 . 2019إلى  2016لمنتدى العربي للتنمية المستدامة لألعوام من اروابط  •

 المشاركون وإجراءات التسجيل  -دال
 

بإعداد االستعراض الوطني    ةالمكلف   قالفرالمسؤولين الحكوميين األعضاء في  الندوة االفتراضية  تستقطب  
مسؤولين عن االستراتيجيات والرؤى والخطط اإلنمائية الوطنية في المنطقة العربية. ومن المشاركين  الطوعي وال

 خبراء من المنظمات اإلقليمية والدولية، ومن األمم المتحدة.
 
آذار/مارس   1يوم اإلثنين الموافق قبل لتأكيد الحضور، ي رجى ملء استمارة التسجيل على اإلنترنت  

 :خالل الرابط التاليمن  2021
 
-9zF6kFubccD-https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2zWeD09UYE

VRaUUNKRFk3R0JUR0JQUzNaSjlVVyQlQCN0PWcuXlMI1kYNCpXavpJyRVy1UMDNRO 
 

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/vnrs/
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
https://www.unescwa.org/sub-site/93509/links
https://www.unescwa.org/sub-site/93509/links
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccD-XlMI1kYNCpXavpJyRVy1UMDNROVRaUUNKRFk3R0JUR0JQUzNaSjlVVyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccD-XlMI1kYNCpXavpJyRVy1UMDNROVRaUUNKRFk3R0JUR0JQUzNaSjlVVyQlQCN0PWcu
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 الُمراَسالت  -هاء

 لندوة: ل قنية التيبات تللمراسالت المتعلقة بالتر 

 السيدة باميال نصار  
 545 978 1 961+الهاتف: 

 nassarp@un.orgالبريد اإللكتروني: 
 وأهداف التنمية المستدامة  2030بتنسيق العمل على خطة عام الفريق المعني  

 )اإلسكوا(  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
 + 961 1 981 510فاكس: 

 

   سارة كعيكاتيالسيدة 
 573 978 1 961+الهاتف: 

 sara.kaikati@un.orgالبريد اإللكتروني: 
 وأهداف التنمية المستدامة  2030بتنسيق العمل على خطة عام الفريق المعني  

 )اإلسكوا(  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
 + 961 1 981 510فاكس: 

mailto:nassarp@un.org
mailto:sara.kaikati@un.org

