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  ندوة افتراضية حول االستعراضات الوطنية الطوعية في المنطقة العربية
 2020تشرين األول/أكتوبر  28-27عبر اإلنترنت، 

  
  المؤقت تنظيم األعمال  

  2020 تشرين األول/أكتوبر 27الثالثاء  –اليوم األول 

15:10 – 15:00 
 (توقيت بيروت)

(الواحدة من بعد الظهر  
  بتوقيت غرينتش)

   الجلسة االفتتاحية

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

  :المتحدثون

  التنمية  وأهداف 2030خطة عام رئيسة الفريق المعني بتنسيق العمل على ميساء يوسف، السيدة
  ؛(بالوكالة)، اإلسكواالمستدامة 

  شعبة أهداف التنمية  القدرات، رئيس فرع االستراتيجيات الوطنية وبناء ، سيبانداأمسون السيد
 إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، المستدامة

  ندى العجيزي، مديرة إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي، جامعة الدول العربية السيدة  
   19-في سياق جائحة كوفيد 2020الوطنية الطوعية لعام   االستعراضات - الجلسة األولى  15:10 – 16:05

الدول   تالتي واجهتتيح الجلسة األولى فرصة لتبادل الخبرات والتعّلم من األقران. وتتناول القضايا  
المنتدى على عرضها وخالل  2020العربية في تحضيراتها لالستعراضات الوطنية الطوعية لعام 

 عد.عقد عن ُب الذي ُ، 2020السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 

 

 .دقائق) 5اإلسكوا (خبير في شؤون التنمية المستدامة، نعمة،  أديب السيدمدير الجلسة: 

  

إدارة الشؤون  ، 2020الدروس المستفادة من االستعراضات الوطنية الطوعية لعام  -1
  )دقائق 10( االقتصادية واالجتماعية

مكتب الدعم الحكومي السياسات الحكومية والمراجعة،  قسم    ةئيسر،  أيرينا زوبشفيكالسيدة  
  إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيةوالتنسيق من أجل التنمية المستدامة، 

 
عروض موجزة وأسئلة إلى الدول  :2020االستعراضات الوطنية الطوعية العربية لعام  -2

 المعنية.
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 مرالُق  جزر
   منى السيدة  مر تعرضها  لجزر الُق   2020لمحة عامة عن االستعراض الوطني الطوعي لعام

، اإلسكوا التنمية المستدامة  وأهداف  2030خطة عام  الفريق المعني بتنسيق العمل على  فتاح،  
 (دقيقتان)؛

 االستراتيجي السيد إبراهيم عبد الرزاق، مدير عام التخطيط  يقدمهاإيضاحات معلومات و
 دقائق). 8مر (الُق  والسكان، الهيئة العامة للتخطيط، جزر

 ) دقائق). 10أسئلة وأجوبة 
 

 المغرب
  أديب السيد للمغرب يعرضها  2020لمحة عامة عن االستعراض الوطني الطوعي لعام

 نعمة، اإلسكوا (دقيقتان)؛
  مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومةالسيد سعد البورقادي، يقدمها معلومات وإيضاحات ،

 دقائق). 8(مكتب رئاسة الحكومة، المملكة المغربية 
 دقائق) 10( أسئلة وأجوبة.  

    استراحة  16:05 – 16:10

17:00 – 16:10  

  

  

  (تابع) 19-في سياق جائحة كوفيد 2020الوطنية الطوعية لعام  االستعراضات -األولىالجلسة 

 ليبيا

  هانيا السيدة لليبيا تعرضها  2020لمحة سريعة عن االستعراض الوطني الطوعي لعام
التنمية  وأهداف 2030خطة عام  الفريق المعني بتنسيق العمل على ، صبيدين ديماسي

 ، اإلسكوا (دقيقتان)؛المستدامة
  السيد الطاهر خليفة أبو الحسن، مدير عام وزارة التخطيط، يقدمها وإيضاحات معلومات

 دقائق)؛ 8( ليبيا
 ) دقائق). 10أسئلة وأجوبة 

 

 السورية العربية الجمهورية

  للجمهورية العربية السورية  2020لمحة عامة عن االستعراض الوطني الطوعي لعام
 منى فتاح، اإلسكوا (دقيقتان)؛السيدة تعرضها 

 دقائق)؛  8((يحدد الحقاً) يقدمها مندوب الجمهورية العربية السورية  إيضاحاتمعلومات و 
 ) دقائق). 10أسئلة وأجوبة 

  دقائق)  10( أديب نعمة، اإلسكواالسيد ، وإحاطة عن اليوم الثاني  األولىخالصة الجلسة 

  2020تشرين األول/أكتوبر  28اليوم الثاني: األربعاء 

15:55 – 15:00 
( بيروتتوقيت  ) 

الواحدة من بعد الظهر  (
 بتوقيت غرينتش)

  

  دقائق) 3ميساء يوسف، اإلسكوا (السيدة تذكير باليوم األول وتقديم اليوم الثاني، 
  

وكيفية   3و  2محتوى االستعراضين    :2021الوطنية الطوعية لعام    االستعراضات  -الثانية  الجلسة  
    إجرائهما

في سياق بيئة عالمية يصعب التنبؤ بها وعدم وضوح  2021تتطلّع الجلسة إلى استعراضات عام 
. وتذّكر 2021في ما يتعّلق بالمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 
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ن عن الجلسة الثانية بالمبادئ التوجيهية لألمين العام بشأن االستعراضات الوطنية الطوعية وتعل
. وتتيح هذه الجلسة للبلدان العربية التي تنوي إجراء 19-توّجهات جديدة فيما يتعلق بجائحة كوفيد

الفرصة األولى لإلبالغ عن تحضيراتها  2021استعراضاتها الوطنية الطوعية في عام 
  .المقبلة/الجارية. وتعرض أبرز الدروس المستفادة من الجولة السابقة وخطط الجولة الجديدة

  

  .)يقتاننعمة، اإلسكوا (دق أديبالسيد  مدير الجلسة:

  

تحديث حول مبادئ األمين العام التوجيهية بشأن االستعراضات الوطنية الطوعية ولمحة  ) 1(
 دقائق)؛  10، (19-عامة في سياق جائحة كوفيد

مكتب الدعم السياسات الحكومية والمراجعة، قسم يوب ثونيسن، نائب رئيس السيد 
 إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيةالحكومي والتنسيق من أجل التنمية المستدامة، 

 

إطار العمل والدروس المستفادة من االستعراضات الوطنية   :2021البلدان العربية في عام   ) 2(
 الطوعية السابقة.

 اإلدارة العامة لقطاع ، مدير عام، مباركة بنت حسن الطالبالسيدة : الجمهورية التونسية
 دقائق)؛ 8(الدولي وزارة التنمية والتعاون واالستثمار والتعاون ، التعليم والمواطنة

  ؛دقائق) 8( وزارة االقتصاد والمالية، مدير، السيد ديني علي داوود: جيبوتيجمهورية 

   التخطيط : السيدة مهى الراوي، مدير عام، إدارة التنمية البشرية، وزارة العراقجمهورية
 )؛دقائق 8(

  دقيقة). 16أسئلة وأجوبة (
  استراحة  15:55 – 16:00

 الخطط في  ودمجها التوصيات تنفيذ: الطوعية الوطنية االستعراضات بعد ما -الثالثة الجلسة   16:00 – 16:50
   الوطنية

. وتتيح منبراً 2030ن االستعراضات من تسريع تنفيذ خطة عام ل تمكِّ ُب الثالثة في ُس تنظر الجلسة 
لممثلي البلدان األعضاء لتبادل تجاربهم في مرحلة ما بعد االستعراضات (متابعة تنفيذ توصيات 
االستعراض، والتحديات، وقصص النجاح، وما إلى ذلك). وسيتناول النقاش وسائل ترجمة نتائج 

  ستعراضات الوطنية الطوعية إلى خطط عمل وطرائق عمل جديدة.تقرير اال

  ).دقائق 5نعمة، اإلسكوا ( أديبالسيد  مدير الجلسة:

  مداخالت الدول: ) 1(
   مكتب رئيس الوزراء،  2030المنسق الوطني ألجندة  : السيد محمود عطايا،  فلسطيندولة 

 دقائق)؛ 6(
  سيدة منى عصام فايد، مديرة وحدة التنمية المستدامة، وزارة : الالعربيةمصر جمهورية

 دقائق)؛ 6(التخطيط والتنمية االقتصادية 
   دقائق)؛  6(  ، وزارة االقتصادمدير عام التخطيط التنموي،  انتصار الوهيبية:  ُعمانسلطنة 
 اإلدارة العامة للسياسات واالستراتيجيات السيد حماد ميمو،    :جمهورية موريتانيا اإلسالمية

 دقائق). 6(التنموية 
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 : أمثلة من دول خارج المنطقة العربيةالطوعية الوطنية االستعراضات بعد ما ) 2(

  اإلسكوا (دقيقتان)؛ هانيا صبيدين ديماسي، السيدة 
 

  .)يقةدق 19أبرز ما جاء في النقاشات ويختم الجلسة (الجلسة يستخلص مدير 
  استراحة  16:50 – 17:00
   قدماً  المضي  لبُ وُس  الديناميات: الممارسين شبكة - الرابعةالجلسة  17:00 – 17:45

المعنية تنظر هذه الجلسة في التقدم المحرز حتى اآلن في إنشاء شبكة من الممارسين 
ل ُب الشبكة، وُس وتفعيلها. وتناقش عضوية هذه  باالستعراضات الوطنية الطوعية في الدول العربية

المضي قدماً، وقنوات االتصال. وتأخذ رأي المشاركين بشأن تطويرها. وتتيح الجلسة أيضاً 
جري استعراضات وطنية معلومات عن الدعم الذي يمكن أن يقدمه المنظمون للبلدان التي ستُ 

  . 2021طوعية في عام 

   )ائقدق 5(ندى العجيزي، جامعة الدول العربية السيدة مديرة الجلسة: 

  10منى فتاح، اإلسكوا (السيدة : ل المضي قدماً بُ شبكة الممارسين: التقدم المحرز وُس 
 ؛دقائق)

  فريدريك سولتو، السيد  :2021الدعم االستشاري لالستعراضات الوطنية الطوعية لعام
 دقائق).  10(  إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيةمسؤول أول، شعبة التنمية المستدامة،  

  .دقيقة) 20( مناقشة تفاعلية:
   مالحظات ختامية  17:45 – 18:00

 المنّظمون  

 


