
ي المنطقة العرب
 
يةالورشة السادسة حول االستعراضات الطوعية الوطنية ف

اضية  اير \شباط23-22ورشة افتر 2022فتر

االسكوا\منار زعيت  
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منظوردمجخطواتعلىاإلطالع:الجلسةهدف

الوطنيالطوعياالستعراضفيالجنسينبينالمساواة

:العملمنهجية

عرض-

عملمجموعات-

نقاش-

ي الطوعي االستعراض
2030دةواجنالمستدامةالتنميةاهدافمعالوطنيةاالهدافلمواءمةهاممسار هو ..تقريرمناكت  الوطن 
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 .

االجندةقضايا المرأة ضمن 

مواصلة مسيرة 
األهداف 
اإلنمائية 
لأللفية 

وإعمال 
حقوق 

اإلنسان 
الواجبة 
للجميع 

وتحقيق 
المساواة بين 

الجنسين 
وتمكين 
النساء 

والفتيات كافة

وهيتهابذاقائمةقضيّةهيالجنسينبينالمساواةقضيّة
توالتدخالاالبعادكّلفيتُلحظأنيجبعينيهالوقتفي

.التنموية
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البلدان؛بزمامها وتمسكطوعية◦

مترصد ◦
ّ
  المحرز التقد

 
للتنميةلمختلفةااد األبعويراع  التنفيذ وسائليشملبما العالمية،والغاياتاألهدافتنفيذ ف

المستدامة؛

  البلدانتساعد دواتأ◦
 
ةسياساتاختيار ف   مستنتر

 
اكاتالتنفيذ وسائلتعبئةوف الالزمة؛والشر

المستخلصةوالدروسوالتحدياتالنجاحاتلقراءةسانحةفرصة◦

االستعراضات
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المبادىء

تتوخ  
الدقة

محورها 
الناس

مفتوحة 
ةتشاركي

منظور المساواة بي   الجنسي   
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ح- كتر  معالبلد لظروفالرئيسةوالمالمحالعامالسياقشر
الت 

لخاصةاوتلكالمستدامةللتنميةالثالثةاألبعاد ترجمةعىل
ابطعىلالتأكيد معبالمرأة، األخرىيةالدولاالتفاقياتمعالت 
بيجير  عملومنهاجسيداو كاتفاقّيةصلة،ذات

  التقدمإبراز -
 
بالمرأةالمرتبطةالمواضيعف

مرأةالبحقوقالمعنيةالمؤسساتمشاركةمدىعىلاإلضاءة-
  المستوىعىل

  الحكوم  الوطن 
لمان    المجتمعأو والتر

المدن 

العامةالوطنيةوأهدافهالخاصةالبلد ظروفعنعامةصورة
.برّمتهاالعمليةعنومعلومات

ير   عرض
َ
ل
َ
والدروسالسليمةالممارساتعنأمثلةثالثةأو مث

صة
َ
المستخل
  التحديات

 الن 
ّ
افيهاألخرىالبلدانرأيتسمعأنتود

  استعراضها عنموجزةلمحة
،الوطن    بماالطوع 

 
عمليةذلكف

اكاإلعداد  اتها وقطاعمستوياتها اختالفعىلالحكوماتوإشر
  والمجاالت المتعددة،المعنيةوالجهات

إىلا فيهتحتاجالن 
.اكاتوالشر والتكنولوجيا القدراتوبناءالتمويللجهةالدعم

ثأنمكني
ّ
 البلدانتتحد

 
معوماتها حكتفاعلطريقةعنأيضا

ابطةالمتكاملةاألهدافطبيعة   د أحإهمالعدمومبدأ والمت 
 
ف

ة   المنظور إدماجمنها ُيطلبوأنالتنمية،مستر
  الجنسان 

 
ف

 المقدمةتشتر قد .التقريرأقساممجمل
 
دوليةاقاتاتفإىلأيضا

أخرى

االفتتاحي البيان
المقدمة
البارزةالنقاط
العملمنهجية

االقسام االوىل من االستعراض
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كتر  
  والمنصاتاآللياتعىلالت 

مجموعاتللتسمحالن 
 المعنّيةوالجهات)المرأةبقضايا المعنية

 
(عموما

  المساهمة
 
؛بير  المساواةتحقيقف الجنسير 

كتر  -
،المستخدمةاألدواتعىلالت 

المرأة؛بشؤونمنهايتعلقما سيما وال 
خذةالتدابتر عرض-

ّ
إجراءأجلمنالمت

يةالتنمألهدافمتواصلةوتشاركّيةشاملةمراجعة
،المستوىعىلالمستدامة  

لقيتعما سيما ال الوطن 
المرأة؛بموضوع
ةالمرتبطالمستدامةالتنميةأهدافإدراجمدىعرض
  بالمرأة
 
ا؛وبرامجهالمختّصةالوزاراتسياساتف

ارير بالتقالمستدامةالتنميةأهدافربط
.بيجير  عملومنهاجسيداو التفاقّيةالدورية

ح   اإلجراءاتالطوع  االستعراضيذكر أنُيقت 
لتوليد تاتخذالن 

  الشعور 
المستدامةالتنميةأهدافبامتالكالوطن 

اكيتّم كيف• اعاتهاوقطمستوياتها بشن ّ الحكوماتإشر
  (الوطنيةودونالمحلية)

 
هل؟2030عامخطةتنفيذ ف

ت
ّ
ة؟الطوعيالمحليةاستعراضاتها إعداد بنفسها تول

لمانیشاركکیف• ؟التر
اركيةوتششاملةمراجعةإجراءأجلمنالمتخذةالتدابتر ه  ما •

؟الو المستوىعىلالمستدامةالتنميةألهدافمتواصلة  
طن 

لمراجعةالعليا كالمؤسسةالهيئاتبعضتبحثهل
  الحسابات
 
مضمنتدرجها أو األهداف،تلكف

ُ
ظ
ُ
األداءد رصن

وتقييمه؟
ذةالهادفةالتوعيةأنشطةه  ما •

ّ
إىللالوصو لضمانالمنف

أحد؟إهمالوعدموالضعيفةالمهّمشةالفئات
ثهل•

ّ
اءاتاإلجر عنواف  بشكلاالستعراضتقرير يتحد
ائر سِقَبلومنالحكوميةالمستوياتكافةعىلالمتخذة
المعنية؟الجهات

الكبامتالشعور توليد 
التنميةأهداف

المستدامة

السياسات والبيئة التمكينية
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اسةالسيبير  العالقةتوضيح
عىلوالعملبالمرأةالنهوضحولالوطنية
نميةالتأهدافوبير  الجنسير  بير  المساواة

المستدامة؛
التنميةأهدافكانتما إذا توضيح-

هذهضمنمذكورةالمستدامة
طة،المرتبالوطنيةوالخططالسياسات
 
 
 االرتباطكانإذا وتحديدا

 
ىلعمذكورا

هأمالخامسالهدفمستوى منغتر
.األهداف

  الطوع  مدى تواف
ل االستعراض الوطن 

ّ
ورة أن يحل مع طنية الو األطر قض 

.  اأهداف التنمية المستدامة، ويتحّرى عن وجود أّي ثغرات هامة فيه

 البلد أجرىهل•
ا
  الموجودةللثغراتتحليل

 
أهدافجهةلالوطنيةأطرهف

المستدامة؟التنمية
يعاتضمناألهدافتلكإلدراجالمتخذةالخطواتما • التشر

اتيجيات امج،والسياساتواالست  ماز إحر يمكنمدىأيّ وإىلوالتر
ّ
  تقد

 
ف

اتیجیاتالخططخاللمناألهدافتنفیذ  يتعيرّ  هلالمعتمدة؟واالست 
ةهذهتحديث األهداف؟لتنفيذ تعديلها أو األختر

السیاساتأطر معالمستدامةالتنميةأهدافمواءمةتّمتکیف•
الوطنیة؟

لوزاراتاسياساتضمنالمستدامةالتنميةأهدافإدراجتّم مدىأيّ إىل•
وبرامجها؟المختصة

ساقلضمانالمطروحةالسليمةوالممارساتالحلوله  ما •
ّ
ياساتالسات

؟أقىصإىلالمفاضلةوتقليصالفوائد وتحديد 
ّ
حد

  الرئيسيةالنتائجه  ما •
لالسياساتإليها تؤولالن 

ّ
السياساتأو ةالمعد

التطبيق؟قيد الموضوعةالجديدةوالخطط

التنميةأهدافإدراج
األطر ضمنالمستدامة
الوطنّية

السياسات والبيئة التمكينية
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كتر  
لجنسير  ابير  الالمساواةموضوعارتباطعىلالت 
  المستدامةللتنميةالثالثةاألبعاد خاللمن

هندسةف 
ابطها السياسات عض؛بمعبعضها وتكاملها بت 

ضد تر  بالتميالمرتبطةالتحدياتتبيان-
  المرأة
الثالثة؛األبعاد بير  التكاملمنعف 

ددةوالمتعالمتقاطعةالالمساواةتحليل-
 التهميشأسبابتتداخلحيثاألبعاد 

منوتتأن ّ
.ىأخر وعواملاالجتماع  النوعأساسعىلالتميتر  

ح األبعاد بير  التكاملتحقيقكيفيةاالستعراضيشر
تماعيةواالجاالقتصادية)المستدامةللتنميةالثالثة
 (والبيئية

ا
تنميةالسياساتتصميمآليةعنفضل

.كاملالتهذا يعكسنحو  عىلوتطبيقها المستدامة

ي   بالتكاملتحقيق
نميةللتلثالثةااألبعاد 

المستدامة

السياسات والبيئة التمكينية

الناس

الكوكب

العدلالرخاء

اكة الشر

https://sustdev.unescap.org/thematicarea/category?id=9#topic

https://sustdev.unescap.org/thematicarea/category?id=9#topic
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ي اعتماد نهج مختلف لقياس التقدم
 
يساعد ذلك ف

ان ــعن المجموعة الكاملة لحقوق اإلنسءعلى الجهود والنتائج على حد سوا

ة للخدماتــمعايير معينء تيفاــعن اسعن شعة التقدم وتحقيق اإلنجازات
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 التحليلتضمير  
َ
فتيات،والالنساءمنمحددةفئاتأوضاع

 
ا
  أو البلد داخلمحددةمناطقضمنمثل

ما؛محىل  إطار ف 
  النجاحمدىالتقرير يقّيم

  المبدأ هذا تعميمف 
سياقف 

.المستدامةالتنميةأهدافتنفيذ 
اءاستثنعدم
احد

  الخطواتتوضيح
مالتلمراجعةالبلد يتبعها الن 

ّ
المحرز قد

  
  بما المستدامة،التنميةأهدافتنفيذ ف 

لخطواتاذلكف 
  
 االستعراضإلعداد يعتمدها الن 

 
اككيفيةوتحديدا إشر

ىلعبالعملالمعنيةالحكوميةغتر أو الحكوميةالجهات
.المرأةوحقوقالجنسير  بير  المساواةمفهومدمج

م
ّ
  التعديالتعنمعلوماتاالستعراضيقد

د قالن 
  بلد أيّ يستحدثها 

عامخطةءضو عىلالمؤسس  إطارهف 
2030، 

 
الوزاراتمختلفآراءمراعاةإىلُيصار كيفمبّينا

معنيةالوالجهاتالحكوميةالمستوياتوكافةوالوكاالت 
 الحكومية،غتر 

 
سّيةالمؤّس اآلليات/اآلليةعنوكاشفا

عامةخطألغراضوالتكاملالتنسيقحسنعنالمسؤولة
2030.

اآلليات
المؤسسية

السياسات والبيئة التمكينية
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  الهيكليةالتحدياتإبراز 
الجنسير  بير  المساواةمنتحد الن 

خاذها الواجباإلجراءاتوتحديد 
ّ
منها؛للحد ات

ب
َ
أو ألساسيةاالمشاكلحولتقاريرها رفعالبلدانمنُيطل

  العوائق
  بما تواجهها،الن 

  جّيةالخار العواقبذلكف 
الن 

بقد 
ّ
ت   .الداخليةسياساتها عىلتت 

طبل،المقاوف 
ّ
يسل

دواتواأل التحّوليةالسياساتعىلالضوءاالستعراض
ات   والتغترّ

  استحدثتها الن 
مواجهةأجلمنمؤسساتها ف 

.العوائقأو المشاكلتلك

المسائل
الهيكلية

السياسات والبيئة التمكينية

فقد 
ّ
  الهيكليةأو العرضيةأو الشاملةالمسائلبعضعند البلدانتتوق

ر الن 
ّ
ونذكر المستدامة،لتنميةاأهدافتنفيذ عىلتؤث

،بير  المساواةمنها    الهيكليةالت والتحوّ واالستهالكاإلنتاجوأنماطالسلميةوالمجتمعاتوالتجارةالمساواةوعدمالجنسير 
ف 

  فتدرس.االقتصاد
  المستوىعىلتعديلها المطلوبالصلةذاتالمؤسسيةالعوائقتحليلها ف 

.الدوىل  أو اإلقليم  أو الوطن 
 تبخلوال

 
  أيضا

  المطّبقةالسياساتعنأمثلةتقديمف 
ُ إبراز أو /وجوهريةتحوالت أحدثتالن    المؤسسيةاتالتغتر

الن 
 حققتها 

 
 الهيكلية،العوائقأو للمشاكلتصديا

 
.التنميةالمستدامةأهدافبير  للمفاضلةوتالفيا

ق بأثر جائحة كوفيد
ّ
.وأهداف التنمية المستدامة2030عىل تنفيذ خطة عام 19-من المهم إدراج قسم يتعل
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 اإلنجاز مدىالتقرير تضمير  -
 
عىلقالمحق

  الخامسالهدفمستوى
 
كافةف

  الطوعيةاالستعراضات
عنر تصدالن 

  حن  الدولة
 
  الحاالت ف

بها متقو الن 
أهدافحولتقارير بإعداد الدول
بعينها؛

أيتنفيذ عنالناتجةاآلثار إىلالنظر -
المرأة؛عىلهدف

  الرئيسةاإلنجازاتإبراز -
 
لمساواةاتعزيز ف

اتالسياسمستوىعىلالمرأةوتمكير  
يعات يات؛التحدمجابهةوسبلوالتشر

اتتطوير - إىلإضافةوطنيةمؤشر
ات الخامس؛الهدفمؤشر

اتاحتساب- لنوعابحسبالباقيةالمؤشر
  االجتماع  
 
رها؛حالف

ّ
توف

  المساواةمنظور ادماج-
 
االهدافكلف

م
ّ
  المحرز التقد

 
.الراهنووضعها المستدامةالتنميةأهدافجميعف

  األساسيةالصعوبات
معالجتها،لوسباألهدافتلكتحقيقعند البلدانواجهتها الن 

  الواردةالبياناتإىلاالقتضاء،عند اإلشارة،مع
 
.اإلحصاءاتمرفقف

ب
َ
  كلها،األهدافمراجعةالبلدانمنُيطل

 
  التوّسعإمكانيةظلّ ف

 
عضهابف

 االستعراضيتوقفأنيجوز 
 
اتعند أيضا ألهدافا عليهالمتفقالعالمّيةالمؤشر

 بها،المرتبطةوالمقاصد المستدامةالتنمية
 
 علما

ّ
  قد البلدانبأن

 ترتن 
 
استكمالها أيضا

ات .إليهاتشتر وإقليميةوطنيةبمؤشر

  
 
  الحاالت وف

  استعراضهإجراءالبلد فيها يقبلالن 
 مرّ الطوع  الوطن 

ا
بهفيجدر ثانية،ة

.السابقاالستعراضمنذ أحرزهالذيالتقدميضّمنهأن

االهداف
والمقاصد

السياسات والبيئة التمكينية 
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  النهجهذا يعّزز ◦
كتر  عنويبتعد الخطة،ضمنالمرأةوحقوقالجنسير  بير  المساواةعىلالعملأهميةالحقوف 

  الهدفىلعفقطالت 
المعن 

ورةعىلويركز ،(الخامسالهدف)الجنسير  بير  بالمساواة ورةالمستوياتمتعدد تحليلإجراءض  كةالمشالروابطتحديد وض  مختلفبير  ت 

.المساواةهذهلتحقيقاألهداف

  المساواةقضايا إدماجعىلالوطنيةالمؤسساتقدرةعىلالنهجهذا يعتمد◦
 
عتر االجتماع  النوعبالمرتبطةالبياناتوتوليد األهداف،مجملف

اتهاالمستدامةالتنميةأهدافمقاصد  .ومؤشر

تخذ أنبجي◦
ُ
ها،الخطةبنود امتداد عىلالجنسير  بير  للمساواةشاملةرؤيةت

ّ
  القضايا معالجةتضمنوأنكل

  تناولها ميتلمالن 
 
من5الهدفف

  المستدامةالتنميةأهداف
 
أخرىأهدافف

التقاطعي النهج
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يالماليةاإلحصائيةالموارد توفتر - ةوالبشر
والتقنية؛

فصلةمبياناتلجمعاإلحصائيةالقدراتتوفتر -
اتوبناء واةوالمساالمرأةأوضاعتعكسمؤشر
؛بير   الجنسير 

ألهدافالتحقيقالمرصودةالماليةالموارد توفتر -
بير  واةالمساتحقيقتراع  بصورةوالسياسات
.الجنسير  

 
 
ياتمنانطالقا

ّ
تعزيز سبلاضاالستعر يناقشأعاله،المبّينةواالتجاهاتالتحد

  والصعوباتالتنفيذ،آليات
ضافّيةاإل والموارد العملية،هذهتواجهها الن 

ةلتنفيذ المطلوبة
ّ
بناءحيثمنأو التمويل،حيثمنإن،2030عامخط

اكاتأو التكنولوجيا،أو الالزمة،البياناتأو القدرات، .الشر

التنفيذآليات

السياسات والبيئة التمكينية 

ات نوعية مؤشر
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  التعهداتتحديد 
لبلد ايقدمها الن 

امبالنسبة حقوقحولالدوليةباالتفاقياتلاللت  
؛بير  والمساواةالمرأة الجنسير 

مكنللتالمستقبليةالخططوضع-
اماتهذهتحقيقمن .االلت  

أو الالزمة،البياناتأو القدرات،بناءحيثمنأو التمويل،حيثمن
اكاتأو التكنولوجيا، الماليةظمالنمواءمةكيفيةإىلاالستعراضويشتر .الشر

 ،2030عامخطةلتحقيقالداعمةالجهود معالموارد وتوزيــــع
 
 علما

ّ
بأن

نا وه.الخاصالقطاعمساهمةيشملقد المحلّيةالموارد حشد عنالحديث
،
 
  تتطّرقأنالبلدانمنُيطلبأيضا

 
د لوجيا،التكنو إىلاستعراضها ف

ّ
وتحد

 والبيانات،القدراتبناءصعيد عىلالفعلّيةاحتياجاتها 
ا
اكاتدور عنفضل الشر

.المعنّيةالجهاتمعومساهمتها 

الخاتمة
ةالمقبلوالخطوات

اتالمالحقتضمير   ببحسالمفّصلةالمؤشر
  االجتماع  النوع

 
رهاحالف

ّ
.توف

 البلدانتضيفقد 
 
 البيانات،بعضعىليحتويمرفقا

ا
اتمستخدمة المؤشر

  وقد .المستدامةالتنميةألهدافالعالمّية
 البلدانترتن 

 
مالحقاجإدر أيضا

اتالسياساتأو /والممارساتأفضلفيها تستعرضإضافية   يجياتواالست 
الن 

 حققت
 
ةتنفيذ صعيد عىلتقدما

ّ
 ،2030العامخط

ا
التعليقاتعنفضل

.التقريرحولالمعنيةالجهاتمنالواردةوالمالحظات

المالحق

السياسات والبيئة التمكينية 

حليلوتقـراءةعنـد االصعـبالســؤالهــو "التنميــةتمويــلسياســات"بنــديظــل
عنــد ــبواجأمــر والخارجيــةالداخليــةالديــونحجــمإلــىفاالشـارةالمتابعة،تقاريـر 
ذكــر الضــروريمــنكما التحديـات،رصد عنـد مهـموعامـلاالنجـازات،قـراءة

.ــلالتمويوبدائــلالمخصصــات،وتوفيــر الوطنيــةالموازنــةواقــعتداعيــات
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  تم عرضها، ستهدف مخرجات عمل المجموعات اىل نقاش ثالث نقاط ه  
: يبناء عىل أداة التقييم الن 

  االستعراض الخاص بدولة ليبيا للعام 1.
 
  إدماج منظور المساواة بير  الجنسير  ف

 
.  2020النهج المعتمد ف

  إدماج منظور المساواة ضمن هذه االهداف2.
 
  تواجهها الدول ف

.التحديات الن 

حات الكفيلة بتخط  هذه التحديات إلدماج منظور المساواة بير  الجنسير  3. .المقت 

3تعمل عىل الهدف 1المجموعة ◦

4تعمل عىل الهدف 2المجموعة ◦

8تعمل عىل الهدف 3المجموعة ◦

ي الخاص بدولة ليبيا :  مجموعات عمل 
2020\االستعراض الطوعي الوطن 



شكراً 


