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  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)

  في المنطقة العربية ورشة عمل حول االستعراضات الوطنية الطوعية
  2019تشرين األول/أكتوبر  11-10بيروت، 

  
  تقريرللة النهائيالمسودة 

  

  ـزـموج

إدارة الشؤون مع بالشراكة )، نظمت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا
االستعراضات الوطنية  عنورشة العمل  ،االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة وجامعة الدول العربية

 تشرين األول/أكتوبر 11إلى  10الطوعية في المنطقة العربية، وذلك في بيت األمم المتحدة في بيروت، من 
2019.  

الفهم والمفاهيم حول عملية االستعراض الوطني الطوعي توحيد هدفت الورشة بشكل رئيسي إلى 
بعد، من الخبرات  الطوعيالوطني  التي لم تقم باالستعراضتلك ال سّيما تعظيم استفادة الدول العربية، و

وإتاحة فرصة للتقييم الذاتي  ،قدمت استعراضاتها مرة أو أكثرسبق لها أن والمعارف التي اكتسبتها الدول التي 
في هذا المجال واالطالع على الممارسات المثلى في إدارة عملية االستعراض بشكل تشاركي يعكس واقع التنمية 

ً  في مرحلة ما بعد االستعراض وترجمة النتائج إلى حول مساحة للنقاش وفرت الورشة و. كل بلد وطنياً ومحليا
وترسم سياسات وحلوالً للتصدي للتحديات والعقبات التي أبرزتها  2030عام خطط عملية تَُسرع تنفيذ خطة 

األقران حول الخبرات المكتسبة وقصص بادل المعرفة والتعلم من فرصة لتالورشة عملية االستعراض. وكانت 
بعض الحلول التي تجعل اقتراح و ،النجاح خالل عملية إعداد االستعراض وبعدها. كما تم التوقف عند التحديات

من عملية االستعراض الوطني الطوعي ومحتوى التقارير الصادرة عنها عملية تشاركية وشفافة في إطار متين 
 .وطوعي وفعّال
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 مقدمـة
 

في الوقت التزمت ، 2015في أيلول/سبتمبر  2030عندما أقرت دول العالم خطة التنمية المستدامة لعام  -1
بمتابعة واستعراض تنفيذ الخطة بصورة منهجية من خالل إطاٍر متين وطوعي وفعّال، يتصف عينه 

بالتشاركّية والشفافية والتكامل. ومن ضمن آليات الرصد والمتابعة التي تم اعتمادها، االستعراضات الوطنية 
ووسيلة إليصال تقدم آلية أساسية للمتابعة واالستعراض على المستوى الوطني  وهي (VNRs)الطوعية 

، وفرصة إلى المحافل الدولية عبر التقارير الوطنية الطوعية التي تنتج عنها 2030الدول في تنفيذ خطة عام 
من خالل رصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة  2030لمراجعة تنفيذ خطة عام 

وطنية الطوعية على كّمٍ معرفي هام حول التجارب وتحتوي التقارير ال. والمقاصد والمؤشرات المتعلقة بها
 التي خاضتها الدول وما أضاءت عليه من ممارسات ودروس وخبرات.

 
ً وثيقاً بآليات المتابعة واالستعراض على المستويين و -2 ترتبط االستعراضات الوطنية الطوعية ارتباطا

التقدم المحرز وتحديد احتياجات الدول  اإلقليمي والدولي. فهي توفر مدخالً للنقاش وتبادل المعارف ورصد
من الدعم خالل المنتديات اإلقليمية السنوية حول التنمية المستدامة وكذلك خالل المنتدى السياسي الرفيع 

كما أن  المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي ينعقد في نيويورك خالل شهر تموز/يوليو من كل عام.
اتها الوطنية الطوعية إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية عدد الدول التي تقدم استعراض

 المستدامة يتزايد عاماً بعد عام، مما يدل على أهمية هذه العملية ومدى التزام الدول بها.  
  

ً بناًء على ذلك، تقوم األمم المتحدة  -3 عالمية وإقليمية لتقديم الدعم الفني بتنظيم سلسلة ورش عمل سنويا
واستجابة لطلب الدول العربية . ومن هذا المنطلق، موضوع االستعراضات الوطنية الطوعية فيوالمشورة 

تم إيجاد مساحات للحوار وتبادل المعارف والتعلم من األقران في موضوع االستعراض الوطني الطوعي، 
ية الطوعية في المنطقة العربية بالشراكة ما بين لجنة األمم تنظيم ورشة العمل حول االستعراضات الوطن

المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)، وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم 
تشرين  11و 10)، وجامعة الدول العربية، وذلك في بيت األمم المتحدة في بيروت يومي DESAالمتحدة (
 .2019وبر األول/أكت

  
تعظيم توحيد الفهم والمفاهيم حول عملية االستعراض الوطني الطوعي وبشكل رئيسي إلى هدفت الورشة  -4

بعد، من الخبرات والمعارف  الوطني الطوعي تلك التي لم تقم باالستعراضال سّيما استفادة الدول العربية، 
قدمت استعراضاتها مرة أو أكثر، وإتاحة فرصة للتقييم الذاتي في هذا سبق لها أن التي اكتسبتها الدول التي 

المجال واالطالع على الممارسات المثلى في إدارة عملية االستعراض بشكل تشاركي يعكس واقع التنمية 
رشة فرصة للدول العربية التي لم تقم باالستعراض بعد لالستفادة كما وفرت الو في كل بلد وطنياً ومحلياً.

فرصة للتقييم من الخبرات والمعارف التي اكتسبتها الدول التي قدمت استعراضاتها مرة أو أكثر. واتاحت 
الذاتي في هذا المجال واالطالع على الممارسات المثلى في إدارة عملية االستعراض بشكل تشاركي يعكس 

ً واقع الت مرحلة ما بعد االستعراض وترجمة النتائج إلى خطط عملية ولمناقشة  نمية في كل بلد وطنياً ومحليا
وترسم سياسات وحلوالً للتصدي للتحديات والعقبات التي أبرزتها عملية  2030تَُسرع تنفيذ خطة عام 

  االستعراض.
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 ً  ملخص عن الجلسات -ثانيا

 
المشاركين فت مهدت ألعمال الورشة وعرّ  سبقتها جلسة افتتاحيةرئيسية نُّظَمت الورشة في سبع جلسات  -5

عُرضت فيها خالصة وتلتها جلسة ختامية منها.  الورشة، وبرنامج العمل، والنتائج المتوقعة بأهداف
ما أهم لفقرات التالية المناقشات على مدى يومي االجتماع والنتائج التي توصل إليها النقاش. وتستعرض ا

  تم تناوله في كل جلسة. 
  

 حوار مفتوح بشأن االستعراضات الوطنية الطوعية  الجلسة األولى:   -أ
  

، نائب رئيس قسم السياسات الحكومية والمراجعة، مكتب الدعم يوب ثونيسنمّهد لهذه الجلسة السيد  -6
، من خالل مقدمة إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيةفي الحكومي والتنسيق من أجل التنمية المستدامة، 

. فشرح كيف تطورت عملية على المستوى العالمي عن حالة االستعراضات الوطنية الطوعيةعامة 
التقارير ظهرت بحيث أ 2019إلى أكثر تفصيالً ودقة عام  2016مقتضبة ومختصرة عام االستعراض من 

في السنتين األخيرتين بأن العملية أصبحت أكثر شموالً لقضايا التنمية المستدامة الوطنية الوطنية الطوعية 
 عية ليست أداةً التقارير الوطنية الطوأن وأكثر إضاءةً على الظروف الخاصة بالبلد. وأكد السيد ثونيسن 

لهذه التقارير، للتأكيد بأن لديها خطط  تقديمهامن خالل سعى، ت حيث يظهر أن معظم الدول ،لتسويق البلدان
بل إن عملية االستعراض تساعد الدول في مسار تنفيذها لخطة التنمية ، محددةتنموية ورؤى وطنية 

ؤتمر القمة المعني بأهداف التنمية المستدامة لم وأشار أيضاً إلى اإلعالن السياسي. 2030المستدامة لعام 
الداعي إلى "التأهب لعقد من العمل واإلنجاز من أجل التنمية ) 2019أيلول/سبتمبر  25(نيويورك، 
لعمل من أجل لقد هذا العدعا فيه الدول إلى المشاركة في ألمين العام لألمم المتحدة الذي نداء اوالمستدامة" 

 .2030السنوات العشر المتبقية حتى عام خالل التنمية المستدامة 
  

ميساء يوسف، والسيدة أديب نعمة، مستشار في شؤون التنمية المستدامة، ثم أدار جلسة النقاش كل من السيد  -7
وتم التأكيد  . في اإلسكوا 2030لعام وحدة المعنية بخطة التنمية المستدامة من ال مسؤولة التنمية المستدامة

تشدد على موضوع الملكية الوطنية وقد تختلف مقاربتها من بلد إلى  2030بأن خطة التنمية المستدامة لعام 
ال جندة الى خطة فاعلة، وذاتي لتحويل األ العربية تحتاج لبذل جهدٍ  المنطقةآخر كل بحسب ظروفه، وبأن 

من نزاعات واحتالل وغيرها. ثم تم  بلدان المنطقةالصعبة التي تمر بها بعض ظروف ظل الفي سّيما 
الطلب من ممثلي/ممثالت الدول التعريف بأنفسهم(هن) واإلفادة في حال المشاركة في االستعراض الوطني 

 الطوعي.    
  

 ) مضمون2() الفائدة من االستعراض الوطني الطوعي، و1للنقاش حول: ( محاورأربعة رحت بعد ذلك، ُط  -8
 ) ما بعد تقديم التقرير في نيويورك. 4) آلية االستعراض والمشاركين فيها، و(3ومحتواه، و(التقرير 

  
عد تنموي االستعراض هو رسالة سياسية ذات بُ أن بن يالمشاركبعض اعتبر بالنسبة لفائدة االستعراض،  -9

بينما اعتبر البعض اآلخر بأن  .المجتمع الدوليتعبر عن واقع البلد وتعرض قضاياه وحاجاته على وهي 
وتحديد العقبات والتحديات كما أنه فرصة  2030رز في تنفيذ خطة االستعراض هو لرصد التقدم المح

 للتعلم من األقران وتعديل المسار في تنفيذ الخطط التنموية. 
  

حد كبير مع دليل األمم المتحدة لمضمون التقرير ومحتواه، جاءت معظم الردود بأنه يتوافق إلى بالنسبة  -10
 . كما أن بعض الدول التيإلى حٍد كبيرمفيداً اعتبره الجميع الذي إلعداد االستعراضات الوطنية الطوعية 
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تألف تقريرها من التي  الجزائرتقريرها ك عن محتوىقدمت ملخصاً الوطني، أعدت تقريرها سبق لها أن 
 تقرير العراق. بينما ركز ةعلى حد مراجعة كل هدفوالبيانات ونقصها، وأجزاء حول نشأة األهداف،  ةثالث

فقد )، 2018( لقطروبالنسبة  .والرصد الوطنية لتسهيل المتابعة ربط األهداف بخطة التنميةعلى ) 2019(
وء على التطورات اإليجابية مع اإلشارة إلى التحديات وكيفية تحقيق كل هدف. واسترشد سلط التقرير الض

ركز على ، كما ف التنمية المستدامةوتمت مراجعة ورصد كل أهدا األمم المتحدة بدليل تقرير تونس
الجتماعي تقرير فلسطين الواقع احلل . بينما عن النزعة النقدية اً اء وبعيدالتحديات واإلخفاقات بشكل بنّ 

، وشرح األولويات والتحديات من خالل رصد األهداف ومؤشراتها. المتردي بسبب االحتالل واالقتصادي
ما التقرير الثاني أ ،ركز على التحدياتمختصراً و 2016عام  تقرير األولالأما بالنسبة للمغرب، فقد كان 

 حول )2018( تقرير السودانوقد تمحور فسيُناقش تنسيق السياسات العمومية وسيتناول كل األهداف. 
والربط بين الخطة الوطنية للتنمية  الواقع االقتصادي واالجتماعي في مرحلة ما بعد الحصار والنزاع

 والخطة العالمية.  2030-2016المستدامة 
  

قد شّكلت لجاناً أو فرقاً وطنية  االستعراض والمشاركين فيها، تبين أن معظم الدولعملية وعند الحديث عن  -11
الفريق  ىإلى آخر. ففي فلسطين تول خاصة لهذه المهمة. وقد تفاوتت مكونات هذه الفرق ومرجعيتها من بلدٍ 

الوطني العامل تحت إدارة مكتب رئيس الوزراء مهمة إعداد التقرير. وأشرك معه ممثلين عن الوزارات 
مؤسسة في  500ومعهد السياسات االستراتيجية ومنتدى المنظمات غير الحكومية. كما شاركت حوالي 

مجموعات  وقامتشاركة متواضعة من القطاع الخاص. مراجعة التقرير وإبداء الرأي بشأنه وكان هناك م
أما في والشباب.  مرأةوالذوي اإلعاقة، األشخاص مثل الضعيفة  فئاتعمل من الفريق بتناول قضايا ال

قامت اللجنة المعنية باستشارات جهوية ومع النواب والشباب وحتى الطالب في المدارس. وفي  تونس، فقد
لة عن االستعراض الوطني الطوعي مشاورات وطنية قبل وبعد عملية السودان، أجرت اللجنة المسؤو

االستعراض على المستوى االتحادي ومع المجتمع المدني والجامعات والمراكز البحثية بينما كانت مشاركة 
مع  2030موائمة خطة التنمية المستدامة لعام مع دايةً انطلقت العملية بالقطاع الخاص ضعيفة. وفي قطر، 

وقد تم تشكيل  ،جهاز التخطيط واإلحصاءلالمتابعة أوليت مهمة االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة و
لجنة إشرافية من المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية. بينما قام الفريق المسؤول عن 

مجلس سودة التقرير أمام بتقديم مالتنموي واإلحصاء عملية االستعراض الوطني من وزارة التخطيط 
وأمام المجتمع المدني، وإنشاء منصة إلكترونية لالستماع إلى الجمهور حول البطالة وحول الشورى 

الرضى عن الخدمات التي تقدمها الحكومة. وقام الفريق المناط إليه مسؤولية االستعراض الوطني بوزارة 
أما في لبنان، فقد تم تشكيل ي مراجعة المؤشرات. ف واألكاديميينبإشراك الباحثين في الجزائر الخارجية 

المجاالت من فريق عمل مكتب رئيس الوزراء وضم الفريق مجموعات عمل مواضيعية حول  لجنة وطنية
وتم جمع بيانات االستعراض على نطاق الوزرات بحسب استمارات ُوضعت  2030) لخطة 5Psالخمسة (
 ً أن أجرت استعراضاً وطنية، التي لم يسبق لها  ةسوريعربية اللجمهورية ال. بالنسبة للهذا الغرض خصيصا

شمل جهات مختلفة و فقد تم إعداد تقرير وطني حول أوضاع التنمية في ظل األزمة التي تمر بها البالد
بينما اعتبر ممثل اليمن أن الحرب الالحقة والمعيقات واألسباب.  ةتوحدت جميعها لناحية التحليل والرؤي

ولذلك يتم العمل حالياً على وضع خطة استجابة وطنية لمعالجة الفجوة المالية أعادت البالد إلى نقطة الصفر 
  . منها وتحديد األولويات ال سيما اإلنسانية

 
اعتبر أن التحدي ا من هتفاوتت اإلجابات بين الدول. فمن التقرير في نيويورك، عرضوفيما يخص ما بعد  -12

ومنها من رأى أن  ،مثل السودان ؛الكبير يأتي بعد تقديم التقرير ال سيما لجهة تنفيذ االلتزامات الواردة فيه
لمغرب التي تم فيها إنشاء لجنة استراتيجية تجمع كل امثل العبرة في تطبيق ما خرج به التقرير األول 

المتعلق بالبعد الجندري عمالً الجزء  الفرقاء ويتم حالياً على إعادة النظر في المنظومة اإلحصائية خاصًة 
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اعتبرت التقرير وسيلة لالستشراف والتخطيط،  ،مثل تونس ،بمبدأ عدم إهمال أحد. كما أن بعض الدول
ية االستعراض، ومصر التي وفلسطين التي حددت مسارها بعد أن تم تحديد التحديات واالولويات في عمل

، 2030مين التمويل وكيفية تمويل االستراتيجية وخطة أركزت بعد التقرير على اإلصالح اإلداري وت
أما في العراق، فقد تم وضع  أرضية وطنية إلحصاءات مفتوحة للجميع.والجزائر التي اعتبرت التقرير 

عمل في ثالث محافظات لنشر مخرجات كان عقد ورش خارطة طريق لما بعد التقرير وأول خطواتها 
تمهيداً للتقرير الوطني الطوعي التالي.  إعداد تقارير على مستوى المحافظاتعلى عمل البدء التقرير و

وبالنسبة لموريتانيا، فإن التقرير سلط الضوء على الثغرات في دقة البيانات واإلحصاءات وقدم تواريخها 
مما يستدعي العمل على معالجة هذه القضايا األساسية في عملية متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. 

بأن األمور ستمر العمل بنفس الزخم بعد االستعراض، جاءت الردود بمعظمها وعند طرح السؤال فيما لو ا
خفت وتيرتها بعض الشيء بعد تقديم التقرير مع اإلشارة إلى أن اإلشكالية األكبر بقيت في إطار البيانات 

 والنظم اإلحصائية الضعيفة.    
  

  الطوعية الجلسة الثانية: لمحة عامة: أربع سنوات من االستعراضات الوطنية  -ب
  

تناولت عملية االستعراض الوطني الطوعي من وانطلقت الجلسة الثانية بناًء على مناقشات الجلسة األولى  -13
 2030لسيدة كريمة القري، رئيسة الوحدة المعنية بخطة ارت الجلسة يسّ فالمنظورين اإلقليمي والعالمي. 

حول ما تم إنجازه في المنطقة العربية من استعراضات وطنية موجز  عرضواستهلت الجلسة ب ،في اإلسكوا
حيث أصبح عدد الدول العربية التي سبق لها أن قدمت ) 2019-2016طوعية على مدى السنوات األربع (

فريدريك سولتو، قدم السيد ثم ه مرتين مثل مصر وقطر.  تخمسة عشر ومنها من قدم استعراضها الوطني
السيدة في اإلدارة مع زميلته إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ب التنمية المستدامةشعبة في  مسؤول أول

، مالحظات مكتب الدعم الحكومي والتنسيق من أجل التنمية المستدامةمن  سفينيا روش، خبيرة مشاركة
عراض أن الدول قد استرشدت خالل عملية االستهذه االستعراضات من منظور عالمي. فلحظا ل عامة حو

ً  أعدته اإلدارةذي دليل الالالوطني الطوعي ب ، وبأن معظم التقارير الوطنية اتسمت وتقوم بتحديثه سنويا
بضعف البيانات وغياب المشاركة الفعلية من قبل الجهات غير الحكومية ال سيما البرلمانات ومنظمات 

وعدم ترابط  الموارد المتاحة المجتمع المدني وعكست التحديات التي تواجهها الدول السيما لجهة قلة
عملية االستعراض الوطني وتيرة  وفيما يخص .ةالثالثالتنمية المستدامة السياسات المتبعة وإيفائها بأبعاد 

تقوم الدول بهذه العملية د ويعود للدولة نفسها مع العلم بأنه من المتوقع أن حدّ ، فإن ذلك لم يُ 2030حتى عام 
مما سيساعدها في التركيز على أولوياتها الوطنية وتقييم التقدم المحرز  2030حتى عام مرتين أو ثالث 

     وتصويب الخلل، أينما وجد.     
     

لوضع التقارير الطوعية الوطنية العربية وألقت الضوء على عدد من  تحليال السيدة ميساء يوسفقدمت ثم  -14
االتجاهات التي نراها في هذه التقارير وربطها بواقع تنفيذ األجندة ومعوقاته في المنطقة العربية. ,استند 

عام التي قُدمت حتى للتقارير الوطنية الطوعية العربية  اإلسكوابها ت قاممعمقٍة  قراءةٍ هذا التحليل إلى 
األساسية المطلوب توفرها عناصر والنظر في بعض ال 1. فتمت مراجعة ثمانية عشر تقريراً عربياً 2019

 خجولٍ  رت بشكلٍ كِ لت أو ذُ غفِ والتي ظهرت جلياً في بعض هذه التقارير وأُ في التقرير الوطني بشكل عام 
على تنظيم ورش عمل تحاورية شملت اعتماد مبدأ اإلشراك ما زال مقتصرا  ومنها: في البعض اآلخر

                                       
الجمهورية  )،2018)، مملكة البحرين (2018)، دولة اإلمارات العربية المتحدة (2017الثمانية عشر بحسب الترتيب األبجدي للدول: المملكة األردنية الهاشمية (التقارير  1

)، دولة فلسطين 2019)، سلطنة عمان (2019)، جمهورية العراق (2018)، جمهورية السودان (2019)، الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية (2019التونسية (
)، 2016)، والمملكة المغربية (2018) و(2016)، جمهورية مصر العربية (2018)، الجمهورية اللبنانية (2019)، دولة الكويت (2018) و(2017( )، دولة قطر8201(

       ).  2019ة ()، والجمهورية موريتانيا اإلسالمي2018والمملكة العربية السعودية (
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يجاد آليات على األمد الطويل ولكن لم يتسع إل نممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص وأكاديميي
الستخراج المعرفة والمعلومات ورصد منظور أصحاب المصلحة بشكل دوري حتى يتسنى إدماج هذه 

معظم  اختصرت كما. منظور في حيثيات العملية التنموية من التخطيط إلى التنفيذ والمتابعةالمعرفة وهذا ال
التقارير العربية مسألة التقييم على مقاربة كمية إما اعتماداً إلى البيانات المتاحة أو بتجميع كمي لعدد من 

قل ما وجدنا في  فقد ،اإلدماج وأما بالنسبة لمنظور .الوطنيالقوانين أو المشاريع التي نفذت على المستوى 
  .قلة هي التقارير التي حدّدت خطوات واضحة لما بعد التقريرو .التقارير معالجة لترابط األهداف فيما بينها

 
كأدوات للقياس الكمي للتقدم في تنفيذ الخطة والتركيز عليها في عملية  2030قضية مؤشرات خطة حول  -15

ً أن تنحصر عملية المتابعة في المؤشر بل بالهدف السيدة يوسف أكدت ، االستعراض بأنه ليس مطلوبا
التنموي المطلوب تحقيقه. وبأن مبدأ التضمين والشمول في تحقيق التنمية المستدامة هو المقصود وهو بحد 

نهج التحويلي ذاته تحٍد عالمي يواجه كل الدول وليس العربية منها فقط. لذا المطلوب أن يتم التركيز على ال
 2030فاألهداف السبعة عشر سينتهي تاريخها في عام  .في مقاربة التنمية المستدامة الذي دعت إليه الخطة

بعض الثغرات  كما أشارت السيدة يوسف إلىولكن المبادئ والمنهجيات في العمل ستستمر إلى ما بعد ذلك. 
لوطني الطوعي باإلضافة إلى غياب المقاربة الظاهرة في التنفيذ والنتائج من خالل عملية االستعراض ا

 الحقوقية.  
  

األمم المتحدة لجنة ب شعبة البيئة والتنميةفي  يانو، مسؤول التنمية المستدامةزريكاردو مي وقدم السيد  -16
تجارب دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ. عن ، لمحة سريعة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ

عملية االستعراض الوطني الطوعي كل سنتين بغية رصد جرى تُ حيث  وفيتنامأندونيسيا ن أمثلة معطى وأ
ن في عملية ين أساسييشريكالبرلمان ومؤسسة التدقيق العليا وحيث تكون التقدم وتحفيز عملية التنفيذ 

ن بعض دول هذه ولفت السيد ميزيانو إلى أمراجعة التقرير ومتابعته.  االستعراض من خالل دورهما في 
ً من طبيعة خطة  المرنة والقابلة للتكيف مع الظروف واالحتياجات الوطنية، قد  2030المنطقة وانطالقا

دفاً حول في دولتي كمبوديا والو الديموقراطية الشعبية اللتين أضافتا هجرى أضافت هدفاً ثامن عشر كما 
 "بلد خاٍل من األلغام األرضية أو مخلفات الحروب". 

  
 (أ)لسة التفاعلية التأسيس لجيل جديد من االستعراضات الوطنية الطوعية: الج: لثةالجلسة الثا -ج

  
مع الجلسة الثالثة، انطلقت أربع جلسات تفاعلية في ورشة العمل فقُسم المشاركون إلى مجموعات عمل  -17

أحد الخبراء بعرض لمناقشة مواضيع ومحاور محددة. وتم تنظيم هذه الجلسات على الشكل التالي: يقوم 
تمهيدي حول المحاور المطروحة للنقاش ومن ثم يطلب إلى مجموعات العمل إلى اختيار مقرر/ة للمجموعة 

وضعها المنظمون إرشادية على أسئلة من خالل اإلجابة  ةمناقشة المواضيع المطروح، ووميسر/ة للنقاش
خالل فترة زمنية محددة. بعد ذلك، يعرض مقرر/ة كل مجموعة ما تم التوصل إليه من إجابات. في نهاية 

 الجلسة يقدم الخبراء عروضاً سريعة تكون بمثابة حلول مقترحة للقضايا المطروحة. 
  

ية، بما في ذلك َنهج الحكومة المواضيع التالية: الخطط اإلنمائية الوطنركزت النقاشات على في هذه الجلسة،  -18
بأكملها واآلثار المترتبة من حيث السياسات المتكاملة والبنية المؤسسية، وأطر التمويل المتكاملة والروابط 

العالقة الترابطية بعمليات الموازنة، ومواءمة األولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة واالستفادة من 
إلى فطرح عدة تساؤالت حول الحاجة  ،فريدريك سولتوالسيد  مداخلة قدمهاش د للنقامهَ و .بين األهداف

التغيير وضرورة التخطيط لهذا التغيير. وأعطى أمثلة من بعض الدول المتقدمة كالدنمارك وكندا التي ال 
تحتاج بالضرورة إلى تغيير مسارها التنموي وهي ال تضع بالضرورة خططاً وطنية لذلك. كما تطرق إلى 
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التحديات االقتصادية ية تمويل التنمية وهندسة الموازنات الوطنية وربطها بالتزامات التنمية في ظل قض
حول منهجيات النظر في  االقتصادية واالجتماعيةالشؤون والمالية القائمة. وأشار إلى تقرير أعدته إدارة 

   أطر التمويل وسبل تقدير تكاليف تنفيذ الخطط الوطنية للتنمية.  
  

 : شرحت على مجموعات العمل األسئلة التالية للنقاثم ُط  -19
تعبئة المؤسسات على جميع مستويات الحكومة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإجراء عملية  تتمكيف  -

  ؟وماهي آليات التنسيق المعتمدة االستعراض الوطني الطوعي؟
األهداف أو إلدماج ماهي الخطوات المتخذة لمواءمة خطط التنمية الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة  -

  ضمنها؟ 
  ؟كيف يمكن ربط تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بعمليات الموازنة واحتياجات االستثمار -
  ؟ أهداف التنمية المستدامة والتخفيف من المقايضات بينهايف يمكن تعزيز أوجه التآزر بين ك -
  

 النقاش بين مجموعات العمل: أهم القضايا التي جاءت في يظهر الجدول التالي  -20
  المجموعة الرابعة  المجموعة الثالثة  المجموعة الثانية  المجموعة األولى

  هداف التنمية أتم التعامل مع
 امن خالل مالءمتهالمستدامة 

 األولويات الوطنية. مع
  

  ليس هناك موازنات مخصصة
للتنمية المستدامة، بل تمويل 
سنوي لمشاريع تصب في 

هداف التنمية أتحقيق 
 المستدامة. 

  ثر سلبي وايجابي أهناك
لتدخالت والسياسات ل

يختلف والقائمة واإلجراءات 
 .أخرىإلى الوضع من دولة 

  
 
  هناك هيئات دستورية من

النظر في القوانين مهامها 
لربطها بتنفيذ أهداف التنمية 
المستدامة والحرص على 

مع أبعاد تالؤمها تكاملها و
 . 2030خطة 
        

  

  حكومة مسار التقود
هداف التنمية أتطبيق 

 ن جهة للتنسيق. وتعًي 
  
  تسليط الضوء على

البرلمانات والتفاعل 
اللجان  فيكثر أ

 البرلمانية.
  تنموية اقتراح برامج

ذات موازنة لتحقيق 
 األهداف. 

  
  مشاريع للفئات التوجيه

 ،األكثر هشاشة وفقراً 
مباشر في نهج اتباع و

موازنات تعميم 
مما البرامج واألداء 

هداف تنفيذ أساهم في ي
 التنمية المستدامة.

  

  إيجاد ميزانية
تقوم بتعبئة كافة 

 قطاعات الحكومة.
 
 دماج المجتمع إ

مثلة من أالمدني. 
عن بعض الدول 

وزارات معنية 
 بالمجتمع المدني.

 
  تم تن إما

األهداف في موائمة 
االستراتيجية، يتم 
ادراجها بالنتيجة في 
الموازنة وتكون 
متضمنة في دورة 

 الموازنة.
  ينبغي

لالستراتيجيات 
القطاعية ان تكون 
متناسقة مع 

االستراتيجيات 
التنموية العامة 
للدولة، ومع خطط 

 القطاعات األخرى.
  

  المؤسسات تعريف
التنمية  بأهداف

المستدامة والحرص 
على إدماجها في الخطط 

إنشاء لجنة والوطنية. 
على مستوى وطنية 

لإلشراف الوزارات 
 2030على تنفيذ خطة 

تحت (عادة ما تكون 
 .)الحكومة رئاسة

  
  تعد الموازنة بناء

قطاعية العلى المشاريع 
الخطط ن كوّ التي ت

اإلنمائية الوطنية التي 
تتالءم إلى حد بعيد مع 

 .   2030خطة 
  األخذ باالعتبار

التنمية أبعاد كل 
عن طريق المستدامة 

في  إدماجها
  طنية.االستراتيجيات الو
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 يانوزريكاردو ميفقدم السيد . لقضايا المطروحةا لبعضتلت المناقشات ثالثة عروض موجزة للمنظمين  -21
ً مقترح هي المفتاح األساسي لنجاح  2030الحكومة المطلوب. فأكد على أن مأسسة العمل بخطة  هجحول نُ  ا

ة يالحكوم الجهاتتنفيذها ويستحسن أن تكون الجهة المسؤولة عن الخطة على أعلى مستوى وشاملة لكافة 
راض وهي تعنى بعملية االستعمكوناتها. االستدامة ودعم اإلرادة السياسية وحسن التنسيق بين لضمان 

التنسيق مع باقي أصحاب المصلحة ومن ضمنهم البرلمان ومنظمات المجتمع المدني الوطني الطوعي و
. وأعطى مثال عن دولة بوتان التي شكلت هيئة مهمتها التدقيق ديوان المحاسبةو والمكتب الوطني لإلحصاء

 السياسات الحكومية ومدى تكاملها مع أهداف التنمية المستدامة. في 
 

الطوعي  لوطنياالستعراض اعملية ستقوم ببعض المقترحات إلى الدول التي  يوب ثونيسنثم قدم السيد  -22
اقترح بدايًة أن تكون هناك فترة زمنية ف. 2030خالل األعوام العشرة المتبقية حتى  للمرة الثانية أو الثالثة

من . ال يُنصح به حيث أنه لن يضيف الكثيرلعملية كل عامين فتكرار ا لة نوعاً ما بين االستعراضاتطوي
جهة أخرى، فإن هناك أولوية في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة للدول التي 

ي ستكرر هذه العملية، أن تقدم استعراضها الوطني الطوعي للمرة األولى. ومن المقترح على الدول الت
تستفيد من هذه الفرصة للتركيز على رصد األهداف التي لم يشملها االستعراض األول ولتوسيع مشاركة 

مكن لهذه الدول استخدام يكل أصحاب المصلحة كالبرلمانات والسلطات المحلية والقطاع الخاص. كما أنه 
بيانات االستعراض السابق كخط أساس لالستعراض التالي والتركيز على النتائج أكثر من اآلليات وكذلك 

 خدمات مؤسسات التدقيق والتقييم. االستفادة من 
  

الوحدة تمت الجلسة الثالثة بعرض موجز قدمته السيدة منى فتاح، مسؤولة شؤون التنمية المستدامة في واختُ  -23
فاقترحت . عن حلول لتمويل أهداف التنمية المستدامة، باإلسكوا 2030المعنية بخطة التنمية المستدامة لعام 

لكلفة التمويلية للرؤى الوطنية وهو بحد ذاته تقدير لكلفة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة اتقدير  أن يتم بدايًة 
التخطيط للتمويل بموجب ذلك. وبالتوازي يتم وضع أطر وأنظمة وآليات وضع ومن ثم يفي البلد عينه، 

ذكية في عرض بأن تعتمد الحكومات آليات حديثة وت لتعبئة الموارد الالزمة لتنفيذ الموازنة. كما نصح
آليات  وبالنسبة آلليات التمويل، اقترحتالموازنة على البرلمان لمناقشتها وتبنيها كما هي الحال في فنلندا. 

وتساعد ) 2015وخطة عمل أديس أبابا لتمويل التنمية (تموز/يوليو  2030عملية وجديدة تتوافق مع خطة 
ية وكفاءة وفعّالية ويكون ذلك عبر إعادة هيكلة الحيز التمويل المحلية وإدارتها بشفاف تعبئة جميع مصادرفي 

المالي، وتشجيع االستثمار المستدام، ومعالجة التدفقات المالية غير المشروعة، والشراكة الفعلية مع القطاع 
دعم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة  وكذلكالخاص التي تحفظ الملكية الوطنية لألصول، 

فعّال ومبتكر، وتنظيم الخدمات المالية القائمة لتحويالت العاملين في الخارج  والمتوسطة الحجم بشكل
تجربة كووضع أطر جاذبة لتوظيفها في استثمارات وطنية منتجة ال سيما في مشاريع إنمائية مستدامة 

التكنولوجيا المالية واالبتكار لتحسين أداء األسواق وتعزيز أو ) Fintechواعتماد تقنيات تمويل (، بالمغر
 لتجربة الناجحة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. كاتعبئة الموارد 

 
 )ب( لسة التفاعليةالج: التأسيس لجيل جديد من االستعراضات الوطنية الطوعية: الرابعةالجلسة   -د
 

تطبيق المبادئ الرئيسية لخطة د لهذه الجلسة السيد أديب نعمة وقدم مواضيع النقاش المطروحة فيها وهي مهَّ  -24
على غرار البُعد المتعّلق بقضايا الجنسين، وعدم إهمال أحد، والبيانات المصنفة ذات النوعية  2030عام 

لألجندة وصياغة الخطط التنموية  في عملية التكييف الوطنيعلى أهمية اعتماد هذه المبادئ  فأكد الجيدة.
بمضمونها ومبادئها وركز على أهمية التغير  لخطةالطابع الكلي لكما شدد على  الوطنية العامة والقطاعية.

 . التحويلي الذي طرحته الخطة في كافة المجاالت
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 التالية:اإلرشادية بعد ذلك، طُرحت على مجموعات العمل األسئلة  -25
  

فكيف يمكن أن تشجع . اإلنسان والمساواة بين الجنسين أساسيتين في المنطقة العربيةتعتبر قضيتا حقوق  -
 ؟االستعراضات الوطنية الطوعية على دمج هذه المبادئ في خطط التنمية والسياسات الوطنية

فكيف يمكن لـالستعراضات الوطنية الطوعية أن . تمثل الحروب والصراعات واالحتالل تهديدًا للتنمية -
 ؟ تتناول الترابط بين السالم والتنمية وتشجع على إقامة مجتمعات مسالمة وشاملة

كيف يمكن لالستعراضات الوطنية الطوعية اعتماد مبدأ عدم إهمال بشكل يتخطى االستهداف االنتقائي  -
 ؟االستبعاد والتمييز يعالج قضيتيالضيق و

 البيانات؟  وما هو دور 2030خطة ما هو نوع األدلة الالزمة للتحقق من احترام مبادئ  -

   
 : النتائج التي توصلت إليها مجموعات العمل حول القضايا المطروحةيظهر الجدول التالي و -26

  المجموعة الرابعة  المجموعة الثالثة  المجموعة الثانية  المجموعة األولى
  تعزيز ضرورة

وبناء الثقة في  ةصالحمال
السالم فالمجتمع. 

. وأساسي المستدام هام
وال بد من العمل على 

دة النازحين ودعمهم وع
 تنموياً.

  
  عدم تسييس المساعدات

 الدولية.
  
  صعوبة العمل التنموي

العمل على أن وضرورة 
لتنمية للجميع دون تكون ا
 و تهميش.أتمييز 

  
  حصائي إأهمية بناء نظام

ليكون شفاف وشامل 
 الدليل على سير العمل.

  

  أهمية السلم األمني
واالجتماعي 

شرط كواالستقرار، 
 لتحقيق التنمية

 .المستدامة
 
  هيئاتأهمية مشاركة 

حقوق اإلنسان في 
تقرير االستعراض 
الوطني الطوعي 
لضمان االلتزام 
بالمبادئ ورصد 

 الخلل.   
 
  أهمية العمل على

ال مانع من والشمولية، 
التمييز اإليجابي عبر 

موضوعية معايير 
 وشفافة.

  
  أهمية وجود بيانات

موثوق بها من حيث 
 .والتصنيف الجودة

  

  مراعاة اإلحصاءات
 للنوع االجتماعي.

 
 تمكين االقتصادي ال

ة عبر أواالجتماعي للمر
السياسات العامة 

 والبرامج.
  
  التقارير ينبغي أن تعكس

إمكانية التنمية في ظل 
 الحروب.

 
  ن يلقي التقرير أأهمية

الضوء على العدالة 
 نصاف والحقوق.إلوا

 
  تطبيق المفهوم ضرورة

 الشامل للتنمية.
 
  ِّب ضعف البيانات يصع

دلة حول أعملية توفير 
 سير العمل.

  

  ن تلحظ السياسات أأهمية
هناك و المساواة والحقوق

دور للمجتمع المدني في 
غلب أكما أن . اإلطارهذا 

ة أالدول لديها لجان للمر
 .اإلنسان ولحقوق

  
  أهمية الوحدة الوطنية في

االستعراضات خاصة 
و أعند تعدد المجتمعات 

 النزاع. في مناطق 
 
  التنوع هو ميزة تساهم في

 التنمية.
 
  إعطاء وحد، أهمال إعدم

االستعراض وقته حتى 
 عمالً يكون ، ويكون شامالً 

ً ويومي اً مستمر ليتم  ا
 شراك الجميع.إ

  
  البيانات يجب أن تكون

وذات جودة عالية  مصنفة
  يها. يتم بناء السياسات علل

    
إهمال أحد ومنظور حقوق عن كيفية إدماج مبدأ عدم  غيرةصالسيدة كريمة القري مجموعة حلول ت مقدَّ ثم  -27

مبدأ في عملية التنمية المستدامة وكذلك في عملية االستعراض الوطني الطوعي. فأكدت على أن  اإلنسان
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، وبأن في الخطة إشارة لالتفاقيات المعنية بحقوق اإلنسان 2030عدم إهمال أحد هو من أهم مبادئ خطة 
الطوعية قد  وأشارت إلى أن بعض التقارير الوطنيةمما يستوجب إضفاء البعد الحقوقي على التقرير. 

في هذه حد أهمال إعدم  أالوفاء بمبدولكن من األهمية بمكان  .عام بشكلٍ  أضاءت على سياسات عدم التمييز
 ن تساعد في تحديد وقياس الفئات التي يمكن تعريفها كفئات مهملة.أليات يمكن آأدوات ومن خالل  العملية

 

الدليل الذي  ،الجنسين في مركز المرأة باإلسكوارئيسة قسم المساواة بين  ،وعرضت السيدة ندى دروزة -28
 مكنيأعده المركز حول إدماج البُعد المتعّلق بقضايا الجنسين في االستعراضات الوطنية الطوعية كأداة 

فكرة الدليل جاءت من قراءة لالستعراضات أظهرت . وللدول االسترشاد بها في إعداد تقاريرها الوطنية
 يتطلب دمج منظور المساواة بينوأكدت على أن االستعراض  .تقاريرلجانب الجندري في الاضعف 

) ومن خالل المضمون 2) من خالل المسار الذي يرافق عملية اإلعداد، و(1الجنسين على مستويين: (
 التحليلي في مواضيع االستعراض. ثم شرحت كل منهما بالتفصيل. 

  
 )ج( لسة التفاعليةالجالتأسيس لجيل جديد من االستعراضات الوطنية الطوعية: الجلسة الخامسة:  - ه

  
الشراكات، وَنهج المجتمع بأكمله، م للجلسة السيد أديب نعمة، وشرح القضايا المطروحة فيها للنقاش وهي قدَّ  -29

مبدأ الشراكة في وأضاء على   وإشراك أصحاب العالقة المتعددين، والمساءلة، والملكية الوطنية/المحلية.
وفي الهدف السابع عشر. وأكد على أن التقرير هو تقرير الدولة أي تقرير وطني ويجب  2030ديباجة خطة 

وشرح دور ، كما هي الحال بالنسبة لمسيرة التنمية ،أن يضم كل أصحاب المصلحة وليس الحكومة فقط
الضوء على منظمات المجتمع  ، كما سلطومسؤوليات كل الشركاء من دولة وقطاع خاص ومجتمع مدني

النجاح المدني ودورها في تعزيز المشاركة الوطنية المباشرة. ثم ركز على القطاع الخاص الذي ال يمكن له 
) كونها 1: (2030منهكة أو فاشلة. ومن أهم األسباب التي تدفع القطاع الخاص لتبني خطة  مجتمعات في

منظور  تطوير المنتجات والعمل من) يمكن من خاللها 2، و(مبتكرة جديدةٍ  فرصة للتوسع في مجاالتٍ 
واكبة تطور كالقطاع العام والمجتمع المدني وغيرهم وم تعزيز العالقة مع الشركاء) 3مة، و(االستدا

 . المجتمع غة وغايات مشتركة مع) إيجاد ل5واألسواق، و(استقرار المجتمعات  )4، و(السياسات
 

 :اليةالتاألسئلة مناقشة الموضوع استرشاداً بالعمل  مجموعاتلب إلى ُط ثم  -30
  
من هم أصحاب المصلحة الذين يشاركون بشكل فعّال في عمليات التنمية واالستعراضات الوطنية   -

 ؟ الطوعية على المستوى الوطني
محلية، السلطات الخاص، القطاع المدني، المجتمع المستوى مشاركة كل أصحاب المصلحة ( هل يعد -

ً رضفي عملية االستعراض الوطني الطوعي مُ  الصروح األكاديمية، البرلمان) ؟ وما هي التحديات يا
 ؟ الرئيسية التي تمنع مشاركتهم بشكل كامل

 ؟كيف يمكن لآلليات اإلقليمية والعالمية أن تساعد في تخطي العقبات الموجودة -
  

ويعكس التشابه الكبير ، القضايا المطروحةمخرجات نقاش مجموعات العمل حول الجدول التالي يعكس  -31
  في اإلجابات توافق معظم المشاركين حول هذه القضايا: 
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  المجموعة الرابعة  المجموعة الثالثة  المجموعة الثانية  المجموعة األولى
  ُعتبر أصحاب ي

المصلحة كل الفرقاء 
المعنيين من حكومة 
وقطاع خاص ومجتمع 

صروح مدني وبرلمان و
 وغيرهم.  ةأكاديمي

 
  تفاوتت نسب المشاركة

بين أصحاب المصلحة 
فبينما كان دور البرلمان 

ً رقابي كانت مشاركة  ا
القطاع الخاص في 
 معظم الحاالت محدودة.

  
  التحدي األكبر كان

غياب التنسيق 
وتضارب المصالح 
واإلدارة السياسية لعملية 
االستعراض الوطني 

 الطوعي.
 
  اإلقليمية اآلليات

من شأنها العالمية و
تذكير الدول بالتزاماتها 
ودعم الخبرات وتأمين 

المجتمع المدني إشراك 
وإطالع الدول على 

     الممارسات الفضلى. 

 فإن  ،بشكل عام
أصحاب المصلحة هم 

الحكومة كل الفرقاء (
خاص القطاع وال
 مدنيالمجتمع الو

 ). والبرلمان وغيرهم
 
  ً هناك إشكالية  ،عمليا

في التنفيذ وإشراك 
هذه الجهات نظراً 
 لتضارب المصالح.

فالحكومة هي التي 
تقوم باالستعراض 
الوطني وأما 

 ن فيطلب عادةً واآلخر
رأيهم بعد صياغة 
المسودة األولى 

 للتقرير.
      
   اآلليات اإلقليمية

والعالمية تشكل فرص 
للتقارب وزيادة 

  الوعي بالموضوع.  

  أصحاب المصلحة هم
كومة والقطاع حال

الخاص والمجتمع 
  المدني. 

  
  تعتبر مشاركة القطاع

الخاص ضعيفة 
والتقرير ممكن أن يظهر 
الثغرات في الشراكات 
والمشاركة ويمكن أن 
يكون وسيلة لخلق 
مجاالت للشراكة. وفي 
بعض األحيان قد ال 
يملك كل الشركاء وسائل 
أو أدوات للمشاركة وهذ 

الحكومة  مسؤولية
وغيره والمجتمع المدني 

  على حد سواء. 
  
  لآلليات اإلقليمية

والعالمية دور توعوي 
وممكن أن تقدم دعماً فنياً 

تعزز دور وللدول 
المجتمع المدني كشريك 

   فاعل في التنمية. 

  باإلضافة إلى الحكومة، فإن
أصحاب المصلحة هم 
المجتمع المدني والبرلمان 

 والقطاع الخاص. 
 
  الحكومة تلعب الدور

الرئيسي واألساسي في 
عملية االستعراض بينما 
يكون دور الجهات األخرى 

 شكلياً وضعيفاً. 
 
  من أهم التحديات التي تمنع

مشاركة المجتمع المدني 
عدم الكفاءة المطلوبة 
واللون السياسي لبعض 

ذلك  ضاف إلىويمنظماته. 
في بعض فالبعد الجغرافي 

يصعب التنسيق  الحاالت
مع منظمات المجتمع 
المدني في المحافظات 

 البعيدة. 
  

  بالنسبة للبرلمانات فإن عدم
معرفتها العميقة بخطة 

ً أمام  2030 يشكل عائقا
مشاركتها في االستعراض.   

 
  تساهم اآلليات اإلقليمية

والعالمية في رفع الوعي 
وبناء القدرات وتقديم الدعم 

  الفني.     

  
مكن أن يلعبه كل من أصحاب يبالدور الذي  يوب ثونيسنف السيد عرَّ  ،مقترحةال ةصغيرالحلول ضمن ال -32

تنسق عملية االستعراض، والمكاتب الوطنية لإلحصاء تهتم بالبيانات ودقتها المصلحة. فالجهة الحكومية 
وأنه في الكثير  شةوجودتها وممكن للمجتمع المدني أن يشارك في جمع المعلومات ال سيما عن الفئات المهمّ 

يختلف  م المجتمع المدني ما يعرف بتقرير الظل الموازي للتقرير الوطني الطوعي والذي قدمن األحيان يقدّ 
كذلك الحال بالنسبة للبرلمان الذي يفترض أن يراجع التقرير ويبدي مالحظته . في المضمون والمقاربةمعه 

فيختلف دوره بحسب مجاله ومصلحته.  ،تعدد االختصاصات واألهدافأما القطاع الخاص بكونه محوله. 
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الوطنية الشاملة لمخرجات على ضرورة إشراك كل أصحاب المصلحة لضمان الملكية وأكد السيد ثونيسن 
 عملية االستعراض الوطني الطوعي. 

 
على أهمية دور البرلمان الذي يجب أن يتمثل وبشكل فاعل  يانوزريكاردو ميد السيد من جهة أخرى، شدً  -33

كما أنه يجب أن يعطى للبرلمان الوقت الكافي لمراجعة في اللجنة الوطنية المسؤولة عن عملية االستعراض. 
لو لزم األمر. ونفس الشيء ينطبق على  اوتقديم إضافات عليه امسودة التقرير الوطني وإبداء الرأي فيه

 يجب أن يعطى دور فاعل في عملية االستعراض الوطني الطوعي.  ني الذي المجتمع المد
  

 اإلسكوافي  2030الوحدة المعنية بخطة التنمية المستدامة لعام من  هانيا صبيدين ديماسيثم قدمت السيدة   -34
عن ذلك ال سيما في  2030مختصراً عن العمل مع البرلمانات. فاستذكرت بدايًة ما جاء في خطة عرضاً 

الهدف السادس عشر. ثم أضاءت على مراحل االستعراض الوطني التي يتوجب إشراك البرلمان فيها وهي: 
ة من البرلمان، ) تشكيل اللجنة الوطنية المسؤولة عن االستعراض بعضوية فاعل2) مرحلة أخذ القرار، و(1(

) تخصيص قسم خاص عن البرلمان في تقرير االستعراض 4) تنظيم المشاورات حول األولويات، و(3و(
، 2030) اإلضاءة على دور البرلمان كشريك في التنمية وتقاطع دوره مع خطة 5الطوعي الوطني، و(

بعد االستعراض وانخراط مرحلة ما ) 7) مراجعة وإقرار التقرير من خالل عرضه على البرلمان، و(6و(
للمنتدى ) مشاركة ممثل عن البرلمان في الوفد الذي سيقدم التقرير 8، و(2030البرلمان في كل أنشطة 
    .السياسي الرفيع المستوى

  
وختم السيد أديب نعمة الجلسة ببعض اإلضاءات حول أهمية تمثيل منظمات المجتمع المدني والنقابات في  -35

ر بأهمية المشاركة بالمنتديات اإلقليمية كالمنتدى العربي االستعراض الوطني الطوعي. كما ذكَّ فريق عمل 
للتنمية المستدامة والمنتديات التحضيرية له ال سيما المنتدى البرلماني ومنتدى المجتمع المدني لإلحاطة 

وى الوطني واإلقليمي. على المست 2030بدور هذه الجهات واالطالع على تجاربها ومرئياتها بشأن خطة 
من جهة أخرى، ذكر بالبعد الثقافي للخطة حيث أن التحول الثقافي في مختلف المجاالت ال سيما في 

 ضروري لتسهيل تنفيذ هذه الخطة الطموحة. االستهالك واإلنتاج 
  

 )د( التفاعليةلسة الجالتأسيس لجيل جديد من االستعراضات الوطنية الطوعية: : سادسةالجلسة ال -و
  

، ورصد 2030خطة  تعجيل تنفيذوضمت محاور النقاش فيها سبل  فريدريك سولتوقدم لهذه الجلسة السيد  -36
 ، وتقييم السياسات، وتقييم النواتج إزاء االلتزامات، وتحديد الثغرات في القدرات المحرز في تنفيذها التقدم

   واستراتيجيات التمويل.والموارد، وتحديد تكاليف األولويات، 
  

 وطرحت على المشاركين األسئلة التالية لالسترشاد بها في مناقشاتهم ضمن مجموعات العمل:  -37
  
عرض االستعراض الوطني الطوعي في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني  دماذا يحصل بع -

 ؟ بالتنمية المستدامة
لطوعي ومن الدروس المستقاة من عملية كيف يمكن االستفادة من زخم االستعراض الوطني ا -

 ووضع آليات فعّالة للتقييم والرصد؟ للتنمية المستدامة 2030االستعراض لتسريع تنفيذ خطة 
متابعة عملية االستعراض الوطني وضع أسس ومنهجية لما هي التحديات التي تواجهها الدول في  -

 ؟ الطوعي وكيف يمكن التغلب عليها
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 يوضح الجدول التالي مرئيات مجموعات العمل حول األسئلة المطروحة:   -38

  المجموعة الرابعة  المجموعة الثالثة  المجموعة الثانية  المجموعة األولى
  العودة إلى توصيات

وتوجهات التقرير 
الوطني واعتبارها نقطة 
بداية للتخطيط للمرحلة 
التالية. وإعادة النظر في 
 النظم اإلحصائية القائمة.  

 
   ممكن االستفادة من

التجارب الرائدة المقدمة 
إلى المنتدى السياسي 
الرفيع المستوى، 
والفصل بين التقريرين 
(الرسمي وتقرير 

مدني). المجتمع ال
وضرورة تفعيل دور 

ومن البرلمان. 
الضروري التركيز على 
التحديات التي تواجه 
تحقيق بعض األهداف، 
وزيادة التثقيف والتوعية 

 حول الخطة. 
 
  من أهم التحديات ضعف

البيانات، والتغييرات 
الهيكلية والمؤسسية، 
والتمويل، وقلة الموارد 
المادية والبشرية، وغياب 

ة وغياب اآللية المؤسسي
خطة عمل لما بعد 

       التقرير.   

  نشر الوعي يأتي
بالدرجة األولى بعد 

 ض االستعراض. رع
 
  رفع توصيات التقرير

إلى الحكومة والبرلمان 
للنظر فيها والعمل على 

 تنفيذها. 
 
  التقرير آلية متكاملة

 لعملية الرصد والتقييم.
والتحدي األكبر يتمثل 
في جمع البيانات 

ذات الجودة المصنفة و
 العالية. 

   

  وضع خارطة طريق
لتنفيذ توصيات تقرير 
االستعراض الوطني 

واستمرار الطوعي. 
عمل اللجنة الوطنية 
وفرق العمل للمحافظة 
على التنظيم المؤسسي 

 لعملية االستعراض. 
 
  االستمرار في عملية

التحليل الفني لمخرجات 
االستعراض األول 
تمهيداً لالستعراض 

 . التالي
 
  التحدي األول يكمن في

غياب البيانات المصنفة. 
والتحدي الثاني يتمثل 
بالمشاركة الضعيفة 
 للقطاع الخاص

   والمجتمع المدني. 

  اعتبار التقرير األول بمثابة
مرجع ونقطة انطالق 

الستعراض التنفيذ ثم ل
التالي. وتعميم التقرير 
األول ونشره على مستوى 

 البلد.  
 
  التفكير في إجراء

استعراضات طوعية على 
المستوى المحلي 

(المحافظات/الجهوية) 
تساهم في التحضير 
لالستعراض القادم على 

    المستوى الوطني. 
  
  تتمثل التحديات الرئيسية

نظم البضعف التمويل و
     وجودة. مئية الاإلحصا

 
عروض موجزة بمثابة حلول مقترحة حول القضايا التي  وكما في الجلسات التفاعلية السابقة، قدم الخبراء -39

 Partners forالشراكة من أجل االستعراض ( توماس ولنيك، مدير مشروعشملها النقاش. فقدم السيد 
Review( ) في المؤسسة األلمانية للتعاون الدوليGIZ(  ً الدروس و عن آليات الرصد والمتابعةعرضا

فأكد على أن االستعراضات الوطنية الطوعية . لالستعراضات الوطنية الطوعيةالمستفادة من الدورة األولى 
هامة تساعد في تنفيذها. ونصح الدول بالقيام بتقييم ذاتي ، وأداة 2030هي مرآة تعكس التزام الدول بخطة 

واقترح بعد تقديم االستعراض األول واستخالص الدروس من التجربة األولى واستشراف اآلراء حولها. 
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بعض الخطوات العملية كالتعامل مع الثغرات في البيانات من خالل دعم المكاتب اإلحصائية الوطنية 
مستمر وأشمل  إجراء مراجعات ورصد بشكلٍ والتعامل مع البيانات بشكل متكامل وبموجب أبعاد الخطة و

والتمويل في  كما أوصى بإشراك خبرات في الموازنة وتقييم التكاليفمن عملية االستعراض الوطني. 
 عملية االستعراض الوطني الطوعي وكذلك إشراك البرلمان في كافة مراحله.   

 
باإلسكوا مقترح  2030الوحدة المعنية بأجندة في  ألياش كونتشيتش، مسؤول شؤون اقتصاديةثم قدم السيد  -40

سريع الثغرات اإلحصائية الموجودة في العالم  بشكلٍ و . فاستعرض بدايًة عن البيانات واإلحصاءاتحلول 
تحديات األساسية التي تواجه مراكز ونظم اإلحصاء الوطنية. فاقترح على الدول بأن تسعى لبناء العربي وال

قدراتها الوطنية اإلحصائية على مستوى األفراد وكذلك المؤسسات، والعمل على تحسين نوعية وجودة 
والتعاون بين مكونات الحكومة ومراكز دوري، وتعزيز التنسيق  البيانات وإجراء مسوحات بشكل

نات، واختتم لبياومبتكرة لاإلحصاء، وإنشاء وتقوية قواعد البيانات المركزية، وتطوير ودعم مصادر حديثة 
 ومبتكر.  حديثٍ  العرض بأمثلة من بعض التقارير الوطنية الطوعية من العالم التي قدمت البيانات بشكلٍ 

  
 للجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئالمنصات اإللكترونية ب يانوزريكاردو ميف السيد عرَّ و -41

المنصات للدول  ههذفة التي تقدمها وشرح الخدمات والمعلومات ال سيما البيانات المصنَّ . بياناتالخاصة بال
 المنطقة. 

  
  السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامةالجلسة السابعة: الطريق إلى المنتدى  -ز

  

البلدان ي ممثللخصصت وأدارتها السيد كريمة القري، وانقسمت هذه الجلسة إلى جلستين متوازيتين: (أ)  -42
ى المعني والتي أعدت استعراضات وطنية طوعية للتفكير في العملية، وفي المنتدى السياسي الرفيع المست

العالمية في اإلطار -اإلقليمية-المستدامة، وفي البُعد اإلقليمي، واقتراح سُبُل لتعزيز الروابط الوطنية بالتنمية 
بإدارة السيدة ميساء ، و(ب) 2020األوسع إلعادة النظر في المنتدى السياسي الرفيع المستوى في عام 

أو  2020البلدان التي ستعد للمرة األولى استعراضات وطنية طوعية في عام  يممثلت لصَ ِص خُ يوسف و
تلك التي لم تعدها بعد، لتمكينهم من العمل مع إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية والمنظمين في هذا 

 الصدد وفهم المراحل الرئيسية للمضي قدماً.
 

راضها مسار المنتدى السياسي الرفيع المستوى في استعففي الجلسة (أ) مهدت السيدة القري للنقاش عبر  -43
والدعم الفني الذي تقدمه األمم المتحدة للدول التي  2030السنوات األربعة األولى بعد إطالق العمل بخطة 

وذكرت بأنه خالل الفترة تنوي تقديم تقاريرها الوطنية من خالل عقد ورش عمل تحضيرية تسبق المنتدى.  
دون ل وكما تطرقت إلى العقبات التي تح مت مراجعة األهداف السبعة عشر.، ت2019إلى  2016من 

عن ن والمشاركتحدث . والوفد الفلسطيني عن الً امشاركة بعض الدول في المنتدى العالمي وأعطت مث
منهم من اعتبر أن المدة المعطاة لعرض التقرير غير كافية، والبعض ف ،جربة بالدهم في المنتدى السياسيت

بعض تساءل عن الطريقة الفضلى الكما أن  ،أن الحضور في جلسات العرض عادة ما يكون خجوالً رأى 
لتقديم االستعراض. من جهة أخرى، طلب المشاركون أن تستمر اإلسكوا بالتعاون مع جامعة الدول العربية 

ه، وأن تنظم كهذوإدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية بتنظيم ورشات عمل تحضيرية 
لالستعراضات الوطنية خالل المنتدى العربي للتنمية المستدامة بهدف  ىجلسات لمراجعة المسودات األول

  التعلم من األقران واالستفادة من آراء الخبراء ومن الدول التي سبق لها تقديم استعراضها.   
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عرضاً تحت عنوان "الطريق إلى ، سفينيا روشمع السيدة  يوب ثونيسنأما في الجلسة (ب)، فقدم السيد  -44
المشاركين على أهم  ا" حيث أطلع2020 المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة

االجتماعات والنشاطات التحضيرية التي تنظمها األمم المتحدة على مستوى العالم واألقاليم لتقديم الدعم 
أهم الدروس المستقاة من تجارب الدول التي  اكما عرضاستعراضها الوطني.  الفني للدول التي تعتزم تقديم

وأهمها أن تبدأ عملية االستعراض في وقت مبكر حيث أن جمع البيانات  2019قدمت استعراضها عام 
ً و اً يتطلب جهد ، وضع خطة شاملة تسمح بالتشاور مع كل أصحاب المصلحة وإشراكهم في ينكافيوقتا

وضع ترتيب مؤسسي وك ممثلية البلد لدى األمم المتحدة وإطالعها على كافة المستجدات، إشراوالعملية، 
إعداد ترتيبات مبكرة وإعداد مخطط لصياغة التقرير مع توزيع المهام، ووإداري مساعد لالستعراض، 

 تحديد الفريق الذي سيتولى تقديم التقرير في المنتدى في أقرب فرصةوة، حإلشراك كل أصحاب المصل
المشاركين على  اعن التقرير بشكل مثير لالهتمام والمتابعة. ثم أطلعالعمل على إعداد عرض وممكنة، 
) لدليل إعداد االستعراضات الوطنية الطوعية ويحتوي على قائمة مرجعية باألعمال التحضيرية 1الملحق (

من خالل ل االستفادة منها مكن للدويبالتذكير بالفرص التي  العرض اختتمالالستعراض الوطني الطوعي. و
المنتدى السياسي الرفيع المستوى وهي المناقشات العامة، والمشاركة في مختبرات المشاركة في 

االستعراض الوطني الطوعي التي تنظمها إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة، والمشاركة 
 ية.    في األنشطة الجانبية والمعارض، واالجتماعات الثنائ

  
  الخالصات والطريق إلى األمام: الثامنةالجلسة  -ح

  
شبكة الممارسين المعنية باالستعراضات "عرضت السيدة ميساء يوسف، مسودة أولية لورقة مفاهيمية عن  -45

إلى تعزيز البعد اإلسكوا تسعى من خالل هذه المبادرة . فشرحت بأن "الوطنية الطوعية في الدول العربية
اإلقليمي لالستعراضات الوطنية خارج الجدول الزمني للمنتدى السياسي الرفيع المستوى وذلك لتبادل 
المعارف وبناء القدرات. وأضافت أن الشبكة ستتيح منبراً للمسؤولين الحكوميين من البلدان العربية لمناقشة 

وأقل علنية، وطرح أسئلة والتوصل إلى أجوبة، وإمكانية الحصول  المثيرة للقلق بشكل أكثر تركيزاً القضايا 
على المعارف والمعلومات، وإجراء اتصاالت وإقامة عالقات مهنية لتعزيز عملهم في المتابعة 

اسم المشتركة وستبني الشبكة على وفرة التجارب فتتيح للبلدان العربية االستفادة من القو واالستعراض.
 وأوجه االختالف، وال سيما أنها تجمع بلداناً عربية من مجموعات جغرافية واقتصادية مختلفة، تختلف في
ما بينها من حيث مؤسسات المتابعة واالستعراض، ما يسمح باالطالع عن كثب على مستوى فعالية مختلف 

ذوي مستويات متفاوتة من الخبرة في المتابعة تجمع الشبكة مسؤولين ومن المتوقع أن  السياقات والديناميات.
واالستعراض، وإعداد االستعراضات الوطنية الطوعية، والعمليات اإلقليمية والعالمية، بما فيها المنتدى 

وفي هذا التنوع  .العربي للتنمية المستدامة والمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة
آليات تشكيل الشبكة السيدة يوسف ثم لخصت  ة هؤالء المسؤولين في تلك المحافل.قيمة تضاف إلى مشارك
الممارسين المعنية باالستعراضات الوطنية ورحب المشاركون بفكرة إنشاء شبكة  وطرق المشاركة فيها.

 ، واعتُبر المشاركون الحاضرون في هذه الورشة النواة األساسية للشبكة.  الطوعية في الدول العربية
 

  وفي نهاية الجلسة، طرحت على المشاركين األسئلة التالية:    -46
ما هي الفكرتان حول االستعراضات الوطنية الطوعية التي ستأخذونهما معكم بعد هذين اليومين من  -

 النقاش والتعلم من األقران؟ 
 ما هو أبرز ما تغير في مفهومكم لالستعراض الوطني الطوعي بعد ورشة العمل؟ -
 الخطوة األولى التي ستقومون بها فور عودتكم إلى بالدكم؟ما هي  -
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 ما هي رسالتكم إلى منظومة األمم المتحدة والشركاء حول توقعاتكم/احتياجاتكم للمضي قدماً؟ -
  

أن االستعراض الوطني الطوعي هو عملية متكاملة للرصد والتتبع لتنفيذ أكدت على معظم ردود المشاركين  -47
من  2030المستدامة وال تختصر بالتقرير فقط. كما أنها وسيلة هامة للدفع باتجاه تنفيذ خطة خطط التنمية 

معظم المشاركين بأنهم سوف يقومون بإعداد فاد خالل النظر في التحديات والعقبات والتخطيط لتذليلها. كما أ
وزاراتهم قديمه إلى رفعه وتلعوا عليها خالل الورشة لتقرير مفصل عن المعلومات والتجارب التي اطّ 

وزمالئهم. بالنسبة لمنظومة األمم المتحدة وشركائها، فكان الطلب الرئيسي باالستمرار بتنظيم ورش عمل 
االستمرار بتقديم الدعم الفني في مع إقليمية عن االستعراض الوطني الطوعي مخصصة للمنطقة العربية 

عقد ورشة عمل وحول موضوع . 2030امة لعام كل ما يتعلق برصد ومتابعة وتنفيذ خطة التنمية المستد
على جودة التقارير وعملية االستعراض بشكٍل عام، رحب ثانية ليتم التعمق في قضايا ملحة تؤثر 

       . 2020أو مطلع عام  2019المشاركون بفكرة عقد ورشة إقليمية في أواخر 
  

 تنظيم األعمال –ثانياً 
 

 مكان الورشة وتاريخ انعقادها  -ألف

بالشراكة ما بين لجنة األمم المتحدة في اإلسكوا،  2030أشرفت الوحدة المعنية بخطة التنمية المستدامة لعام  -48
في األمم المتحدة  إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيةو االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)،

)DESAورشة العمل حول االستعراضات الوطنية الطوعية في على تنظيم ة، )، وجامعة الدول العربي
  . 2019تشرين األول/أكتوبر  11إلى  10، وذلك في بيت األمم المتحدة في بيروت من المنطقة العربية

  االفتتاح -باء

 ثونيسنت الورشة بكلمات ترحيبية من كل من السيدة كريمة القري من اإلسكوا والسيدين يوب تحافتُ  -49
إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة. فأكد المتحدثون على أن هذه من  فريدريك سولتوو

دفع عجلة القائمة بهدف تَكّمل الجهود اإلقليمية والمنتديات التي لسلسلة من الورشات  الورشة هي بدايًة 
وتصب في مجال دعم الدول العربية في مسارها نحو تحقيق التنمية  التنمية المستدامة في البلدان العربية

 . المستدامة العادلة

  المشاركون -جيم

ً من  ثالثحضر الندوة  -50 ً هي تونس، والجزائر، والجمهورية خمسة وأربعون مشاركا عشر بلداً عربيا
والسودان، والصومال، والعراق، وفلسطين، وقطر، ولبنان، ومصر، وجيبوتي، العربية السورية، 

المؤسسة . كما حضر الندوة مشاركون من ، والمملكة العربية السعودية، وموريتانيا، واليمنوالمغرب
الشؤون االقتصادية إدارة هات الشريكة في تنظيم الندوة أي اإلسكوا والجو) GIZاأللمانية للتعاون الدولي (

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. وقد بلغت نسبة في األمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، و واالجتماعية
 في المائة من مجموع المشاركين. 37مشاركة النساء 
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  جدول األعمال -دال

 :الورشة أعمال جدول يلي مافي -51

  2019تشرين األول/أكتوبر  10اليوم األول: الخميس 

   التسجيل  09:00-08:30

  الجلسة االفتتاحية  09:30-09:00

  كلمات افتتاحية

  ، اإلسكوا2030كريمة القري، رئيسة الوحدة المعنية بخطة التنمية المستدامة لعام  -

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

  إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيةفريدريك سولتو، مسؤول أول، شعبة التنمية المستدامة،  -

  االستعراضات الوطنية الطوعيةالجلسة األولى: حوار مفتوح بشأن   11:00-09:30

  واستعراضها. 2030عنصراً رئيسياً في متابعة خطة 

  إدارة الجلسة:

أديب نعمة، مستشار في شؤون التنمية المستدامة، الوحدة المعنية بخطة التنمية المستدامة لعام  -
  اإلسكوا، 2030

، 2030تنمية المستدامة، الوحدة المعنية بخطة التنمية المستدامة لعام الميساء يوسف، مسؤولة  -
   اإلسكوا

  استراحة  11:15-11:00

  عامة: أربع سنوات من االستعراضات الوطنية الطوعيةالجلسة الثانية: لمحة  12:30-11:15

  دقائق) 5( إدارة الجلسة:

  كريمة القري، اإلسكوا -

  دقيقة) 30( المتحدثون:

مكتب سفينيا روش، خبيرة مشاركة، ، وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيةفريدريك سولتو،  -
  إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيةالدعم الحكومي والتنسيق من أجل التنمية المستدامة، 

  ميساء يوسف، اإلسكوا -

  دقائق) 5( :التعقيب

يانو، مسؤول التنمية المستدامة، شعبة البيئة والتنمية، اللجنة االقتصادية واالجتماعية زريكاردو مي -
  آلسيا والمحيط الهادئ

  دقيقة) 35( وأجوبة:أسئلة 

   استراحة الغداء  13:30-12:30

  الجلسة الثالثة: التأسيس لجيل جديد من االستعراضات الوطنية الطوعية: المجموعة (أ)   15:00-13:30

  دقائق) 10( :تمهيديعرض 



 
 

19 
 

  2019تشرين األول/أكتوبر  10اليوم األول: الخميس 

   إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيةفريدريك سولتو،  -

  دقيقة) 35( العمل في مجموعات:

  دقيقة) 15( والمناقشة:العرض 

  دقيقة) 15( حلول صغيرة للجيل المقبل من االستعراضات الوطنية الطوعية:

عن نَهج الحكومة يانو، اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ (زريكاردو مي -
  بأكملها)

االستعراضات الوطنية الطوعية للمرة عن ( يوب ثونيسن، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية -
  )الثانية أو الثالثة

، 2030الوحدة المعنية بخطة التنمية المستدامة لعام منى فتاح، مسؤولة شؤون التنمية المستدامة،  -
  )عن حلول لتمويل أهداف التنمية المستدامةاإلسكوا (

 دقيقة) 15( الخالصة:

  استراحة  15:15-15:00

  التأسيس لجيل جديد من االستعراضات الوطنية الطوعية: المجموعة (ب)  الجلسة الرابعة:  16:45-15:15

  دقائق) 10( عرض تمهيدي:

 أديب نعمة، اإلسكوا -

  دقيقة) 35( العمل في مجموعات:

  دقيقة) 15( العرض والمناقشة:

  دقيقة) 15( حلول صغيرة للجيل المقبل من االستعراضات الوطنية الطوعية:

  )عن عدم إهمال أحد ومنظور حقوق اإلنسانكريمة القري، اإلسكوا ( -

عن إدماج البُعد المتعّلق اإلسكوا (المرأة، ندى دروزة، رئيسة قسم المساواة بين الجنسين، مركز  -
  بقضايا الجنسين في االستعراضات)

  دقيقة) 15( الخالصة:

  واإلعداد لليوم الثانياختتام اليوم األول   17:00-16:45
 

  2019تشرين األول/أكتوبر  11اليوم الثاني: الجمعة 

  الجلسة الخامسة: التأسيس لجيل جديد من االستعراضات الوطنية الطوعية: المجموعة (ج)   10:30-09:00

  دقائق) 10( عرض تمهيدي:

  أديب نعمة، اإلسكوا -

  دقيقة) 35( العمل في مجموعات:

  دقيقة) 15( والمناقشة:العرض 

  دقيقة) 15( حلول صغيرة للجيل المقبل من االستعراضات الوطنية الطوعية:

  )عن إشراك أصحاب المصلحة المتعددين( يوب ثونيسن، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية -
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  2019تشرين األول/أكتوبر  11اليوم الثاني: الجمعة 

  اإلسكوا ، 2030ديماسي، الوحدة المعنية بخطة التنمية المستدامة لعام  هانيا صبيدين -
 )عن العمل مع البرلمانات(

  دقيقة) 15( الخالصة:

  استراحة  11:00-10:30

الجلسة السادسة: التأسيس لجيل جديد من االستعراضات الوطنية الطوعية: المجموعة (د) عرض   12:30-11:00
  دقائق) 10( تمهيدي:

   إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيةفريدريك سولتو،  -

  دقيقة) 35( العمل في مجموعات:

  دقيقة) 15( العرض والمناقشة:

  دقيقة) 15( حلول صغيرة للجيل المقبل من االستعراضات الوطنية الطوعية:
عن () Partners for Reviewتوماس ولنيك، مدير مشروع، الشراكة من أجل االستعراض ( -

  )الدروس المستفادة من الدورة األولى لالستعراضات الوطنية الطوعية –آليات الرصد والمتابعة 
عن البيانات ، اإلسكوا (2030ألياش كونتشيتش، مسؤول شؤون اقتصادية، الوحدة المعنية بأجندة  -

  ) واإلحصاءات
المنصات  عنالهادئ (يانو، اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط زريكاردو مي -

 )بياناتالخاصة بال للجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئاإللكترونية 
  دقيقة) 15( الخالصة:

  استراحة الغداء  13:30-12:30

   الجلسة السابعة: الطريق إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة  15:00-13:30

  (أ)  7الجلسة الموازية  
  (قاعة كبار الشخصيات)

  إدارة الجلسة: 
 كريمة القري، اإلسكوا  -

  
  

   (ب)  7الجلسة الموازية 
  )CR2 –قاعة اللجنة الثانية (

  إدارة الجلسة: 

  ميساء يوسف، اإلسكوا -

  المتحّدثان:
يوب ثونيسن، إدارة الشؤون االقتصادية  -

  واالجتماعية
روش، إدارة الشؤون االقتصادية  سفينيا -

  واالجتماعية
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  2019تشرين األول/أكتوبر  11اليوم الثاني: الجمعة 

   الجلسة الثامنة: الخالصات والطريق إلى األمام  16:00-15:00
 اإلسكوا أديب نعمة، إدارة الجلسة: 

  المتحّدثان:

  يوب ثونيسن، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية -
 اإلسكواكريمة القري،  -

  مناقشة
  الختام
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  المرفق
  

  الئحة المشاركين
  

  الدول األعضاء في اإلسكوا -ألف
  

  
 الجمهورية التونسية

 
مباركة بنت حسن الطالبالسيدة   

 مديرة عامة
 اإلدارة العامة لقطاع التعليم والمواطنة

 وزارة التنمية والتعاون واالستثمار والتعاون 
الدولي    

mbarka.taleb@mdci.gov.tn 
 

عبد الحميد الغربي السيد   
مدير إدارة التنمية المستدامة، اإلدارة العامة للتعاون 

 متعدد األطراف والمسائل الشاملة
  وزارة الشؤون الخارجية 

abddel@yahoo.fr  
  
 

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  

 جعود حفيظةالسيدة 
المديرة الوطنية لمشروع تطبيق أهداف التنمية المستدامة في 

 الجزائر
 المديرية العامة للعالقات المتعددة األطراف

  الشؤون الخارجيةوزارة 
djaoudhafida@gmail.com 

  
 

  جمهورية السودان
  

 وصال حسين عبدهللا حسين عثمانالسيدة 
 مسؤول الملف بالمجلس القومي للسكان

 المجلس القومي للسكان
wisalhussein@gmail.com 

  
 الرحمن عبد الحفيظ علي سلمى عبدالسيدة 

 مسؤول الملف بوزارة الصناعة والتجارة
  وزارة الصناعة والتجارة

salmaabdou@yahoo.com  
 

الحاج عثمانعبد العاطي جابر السيد   
 مدير عام

 التخطيط والسياسات االقتصادية
  وزارة المالية والتخطيط االقتصادي

atti_osman@yahoo.com  

 
  الجمهورية العربية السورية

 
ابتسام ماجد علياالسيدة   

 معاون مدير
 الحماية االجتماعية

والتعاون الدوليهيئة التخطيط   
ebtesamalia.hala@gmail.com  

 
فضل هللا غرزادينالسيد   

 معاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي
  هيئة التخطيط والتعاون الدولي

fadlalagarz@hotmail.com  
 

منى كامل غزاويالسيدة   
 معاون مدير السكان

 مديرية الحماية االجتماعية والسكان
  هيئة التخطيط والتعاون الدولي
muna.picc@gmail.com  

 
رفعت محمد حجازيالسيد   

 مستشار
 هيئة التخطيط والتعاون الدولي

refaathejazy@gmail.com 
 

نعمه محمد خيربكالسيد   
 رئيس دائرة

 النمو والنمذجة
  هيئة التخطيط والتعاون الدولي

neemakh86@gmail.com  
 

نادر عزيز الشيخ عليالسيد   
مات الدوليةمدير التعاون مع المنظ  

 ادارة التعاون الدولي
 هيئة التخطيط والتعاون الدولي/رئاسة مجلس 

الوزراء    
naderspc@yahoo.com 
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  الجمهورية الديمقراطية الصومالية
  

  عبد الوهاب حاج محمدالسيد 
  رئيس قسم الدول العربية وحوض النيل 

  وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
abdiwahab.hagi@mfa.gov.so  

  
  عبد الشكور عبد القادر عجيالسيد 

  وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
hayaan.52@gmail.com  

  
  جمهورية العراق

  
 محمد محسن السيد وزارة التخطيطالسيد 

  مدير عام دائرة التنمية االقليمية والمحلية
mmassayed@yahoo.com  

 
  السعد عقود حسينالسيدة 

  وزارة التخطيط 
eqoodalsaad@yahoo.com 

  
  دولة فلسطين

 
 داوود الديكالسيد 

 وكيل وزارة التنمية االجتماعية
 وزارة التنمية االجتماعية

ddeek@mosa.gov.ps 
  

  دولة قطر
  

 جمال عبدهللا اليافعيالسيد 
 مساعد مدير

 التخطيط االستراتيجي
  جهاز التخطيط واإلحصاء

jalyafei@psa.gov.qa  
  

  بدرية الحرميالسيدة 
  رئيسة قسم تخطيط التنمية البشرية

  جهاز التخطيط واإلحصاء
balharami@psa.gov.qa  

  
  الجمهورية اللبنانية

  
 زاهي نديم الهيبيالسيد 

  مكتب دولة تائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني
zahi.elhaiby@deliveryassociates.com  

  

  روعة حاراتيالسيدة 
  مستشارة رئيس الوزراء حول أهداف التنمية المستدامة

  رئاسة مجلس الوزراء
 Rawaaharati@pcm.gov.lb  
  

  جمهورية مصر العربية
  

  لورين جرجس حبيبالسيدة 
 وحدة التنمية المستدامة
 باحث ومحلل سياسات

 وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري
lauraineguirguis@hotmail.com 

 
 ندى أمير يعقوب وحدة التنمية المستدامةالسيدة 

 باحث اقتصادي
 وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري

nada.yacoub@mop.gov.eg  
  

  جيبوتي جمهورية
  

  ديني علي داوودالسيد 
  وزارة االقتصاد والمالية

diniali94@yahoo.fr  
  

  نيما ميغيلالسيدة 
  المسؤول عن الصناعة

  وزارة االقتصاد والمالية
nima.rirach@yahoo.com  

  
  المملكة المغربية

 
 سعد البورقاديالسيد 

 مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة
  رئاسة الحكومة

bourkadi@cg.gov.ma  
 

عبد السالم الندهالسيد   
 مدير التخطيط

  المندوبية السامية للتخطيط 
a.nadah@hcp.ma  

  
  المملكة العربية السعودية

  
  السيد مروان الحربي

  وزارة االقتصاد والتخطيط 
AlharbiMarwan@mep.gov.sa  
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  اإلسالميةجمهورية موريتانيا 

  
  سيد محمد زنفورالسيد 

المدير المكلف بتنسيق استراتيجية النمو المتسارع والرفاه 
  كالمشتر

  وزارة االقتصاد والصناعة
zenvour@gmail.com  

zenvour2005@yahoo.fr  
  

  محمد ولد تقرهالسيد 
  مدير االستراتيجيات والسياسات

  وزارة االقتصاد والصناعة
medteghre@gmail.com  

  

  الجمهورية اليمنية
  

  حزام عبدربه مجيديعالسيد 
  يتب التخطيط والتعاون الدولمدير عام مك

  وزارة التخطيط والتعاون الدولي
hzammjydy07@gmail.com  

  
  

  علي سالم بلحافالسيد 
  وزارة التخطيط والتعاون الدولي

binmoheisen@gmail.com  
  
  
  

  البرامج والهيئات التابعة لألمم المتحدة -باء
  

برنامج األمم المتحدة 
 (UNDP)اإلنمائي 

  
  علي صالحالسيد 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
intisar.salih@undp.org  

  السودان
  

  داما فيكادوالسيد 
  خبير برامج

   برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، األردن
fekadu.terefe@undp.org  

  
  عتاب الطاقيالسيدة 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
etab.altaki@undp.org  
  الجمهورية العربية السورية

  
 ESCAP) (لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ

 السيد ريكاردو ميزيانو
 مسؤول التنمية المستدامة 

 شعبة البيئة والتنمية 
mesiano@un.org 
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  الخبراء  -دال
  

  السيد أديب نعمه
  مستشار في شؤون التنمية المستدامة

adib.nehmeh@gmail.com  
  

  المنظمة الجهات -واو
  

  
  إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة

DESA)-(UN  
 

 السيد يوب ثونيسن
  نائب رئيس قسم السياسات الحكومية والمراجعة 
 مكتب الدعم الحكومي والتنسيق من أجل التنمية 

theunissen@un.org  
 

  ا روشينيالسيد سف
  ةمشارك ةخبير

  مكتب الدعم الحكومي والتنسيق من أجل التنمية المستدامة
rauchs@un.org  

  
 فريدريك سولتوالسيد 

 المستدامةمسؤول أول في شعبة التنمية 
soltau@un.org 

 
  جامعة الدول العربية 

  
  السيد محمد حسن مقصود 

اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة منسق 
  في المنطقة العربية 2030

 إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي
mohamed.maksoud@las.int  

  
 

لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
  (اإلسكوا) 

  
  السيدة كريمة القري

  2030رئيسة الوحدة المعنية بأجندة 
 009611978408هاتف: 

 elkorri@un.orgالبريد االلكتروني: 
  
  السيدة ميساء يوسف 

  مسؤولة التنمية المستدامة 
  2030الوحدة المعنية بأجندة 

  009611978810هاتف: 
  youssef8@un.orgالبريد االلكتروني: 

  
  السيدة منى فتاح

  مسؤولة التنمية المستدامة 
  2030الوحدة المعنية بأجندة 

 009611978437هاتف: 
 fattahm@un.orgالبريد االلكتروني: 

 
  السيد ألياش كونشيك

  2030الوحدة المعنية بأجندة 
  009611978730هاتف: 

kuncic@un.org 
  

  السيدة هانيا صبيدين ديماسي
  2030الوحدة المعنية بأجندة 

 009611967546هاتف: 
dimassi@un.org  

 
  السيد أندا نيفن

  2030الوحدة المعنية بأجندة 
  009611978769هاتف: 

nevin@un.org 
 

 السيدة تاالر ديميردجيان 
  2030الوحدة المعنية بأجندة 

  009611978781هاتف: 
talar.demirdjian@un.org  

  
 السيد ياسين بلحاج بوعبدهللا

  2030الوحدة المعنية بأجندة 
yacinebelhaj@hotmail.com 

 
  السيدة باميال نصار 

  2030الوحدة المعنية بأجندة 
  009611978545هاتف: 

nassarp@un.org 


