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مضمون االستعراض الوطني الطوعي

النتائج التي ، والصيغة التي يوّد اعتمادها الستعراضيحدد كل بلد بنفسه نطاق استعراضه•
توّصل إليها 

اقتراحات طوعية غير ملزمةالعناصر المقدمة في المبادئ التوجيهية هي •

بما فيها األهدافابراز الخطوات التي اتخذها كل بلد لتنفيذ خطة العمل المطلوب هو •
والمقاصد، وتقييم للنتائج المترتبة عليها

ويربط األجندة مع مع األجندة، ومع الخصائص الوطنية اتساق نظري ومفهومي •
والخطط الوطنية والمقاصد والوسائلاالستراتيجيات



المبادئمضمون االستعراض الوطني الطوعي بحسب
التوجيهية الطوعيّة المقترحة من األمين العام

I- (التمكينيةالبيئة )مبادئ واسس االجندة

II-األهداف والمقاصد

III-آليات ووسائل التنفيذ

هل يتم دمج المساواة بين الجنسين في مضمون هذه الفقرات التحليلية؟  



المبادئ التوجيهية بحسبمضمون االستعراض الوطني الطوعي
الطوعيّة المقترحة من األمين العام

النقاط البارزة والموجز•

المقدمة •

منهجية العمل وعملية إعداد •

االستعراض

الخاتمة والخطوات المقبلة •

المالحق•

المستدامةالتنميةأهدافبامتالكالشعورتوليد

ةالوطني ّاألطرضمنالمستدامةالتنميةأهدافإدراج

مستدامةالللتنميةالثالثةاألبعادبينالتكاملتحقيق

أحداستثناءعدم

المؤسسي ةاآلليات

الهيكلي ةالمسائل

األهداف والمقاصد •

آليات التنفيذ •

التمكينيةالسياسات والبيئة •



I- في االستعراض٢٠٣٠مبادئ االجندة

توليد الشعور بامتالك 

أهداف التنمية المستدامة 

دامةالشعورّالوطنيّبامتالكّأهدافّالتنميةّالمستاإلجراءات التي اتخذت لتوليد •

ي ةّنشرّالمعلوماتّعنّاألهدافّبينّاألجهزةّوالمستوياتّالحكومي ةّوالجهاتّالمعن•

إدراج أهداف التنمية 

المستدامة ضمن األطر 

الوطنيّة 

وافقّمعّمنّأجلّتحقيقّأهدافّالتنميةّالمستدامةّومقاصدهاّبماّيتالمبادرات الجّديّة •

الظروفّالمحل ي ة

وخططهّتهضمن تشريعات البلد وسياساوحسنّترابطهاّخصوصاًّاتساق السياسات •

وبرامجه،ّبماّفيهاّاستراتيجيةّالتنميةّّالمستدامة،ّعندّتوافرها

ّبلدّفيّالتعديالت•اآلليات المؤسسيّة  ٢٠٣٠علىّضوءّخطةّالعامإطاره المؤسسي التيّقدّيحدثهاّأي 

٢٠٣٠والتكاملّألغراضّخطةّالعامّالمسؤول عن حسن التنسيق الجهازّالمؤسسي•



I- (تابع)في االستعراض ٢٠٣٠مبادئ االجندة

تحقيق التكامل بين

ية األبعاد الثالثة للتنم

المستدامة 

(  تماعيةّوالبيئيةاالقتصاديةّواالج)للتنميةّالمستدامةّتحقيق التكامل بين األبعاد الثالثةشرحّكيفيةّ•

وتطبيقهاّعلىّنحٍوّيعكسّهذاّالتكاملالمستدامةسياساتّالتنميةّآلية تصميم شرحّ•

ضمنّسياقّتنفيذّأهدافّالتنميةّالمستدامةالنجاح في تعميم هذا المبدأ مدىّ•عدم استثناء أحد 

دّتترت بّأوّالعوائقّالتيّتواجهها،ّبماّفيّذلكّالعواقبّالخارجي ةّالتيّقالمشاكل الجوهرية رفعّ•المسائل الهيكليّة 

علىّسياساتهاّالداخلية

لكّالمشاكلّواألدواتّوالتغي راتّالتيّأحدثتهاّفيّمؤسساتهاّمنّأجلّمواجهةّتالسياسات التحّولية •

أوّالعوائق



II- في االستعراض٢٠٣٠اهداف االجندة

فيّجميعّأهدافّالتنميةّالمستدامةّووضعهاّالراهنّالتقّدم المحرز موجزّعنّ•

متخذةاألساسيةّالتيّواجهتهاّعندّتحقيقّتلكّاألهدافّوسبلّمواجهتها،ّالتدابيرّالالصعوبات•

كونّمفيدةًّالراميةّإلىّتحقيقّاألهداف،ّأوّتقديمّبعضّاألمثلةّالتيّقدّتالسياسات المبتكرة إبرازّ•

تحديداًّللتعل مّمنّاألقرانّوفيّالسياقّالدولي

تنميةّوالتقدمّبحسبّالبياناتّالكميةّالمؤشراتّالعالمي ةّالمتفقّعليهاّألهدافّالخط االساس •

ّالبلدانّقدّتقررّاستكمالهاّبمؤشراتّوطني ةّوإقليميةالمستدامةّوالمقاصدّالمرتبطةّبها،ّعلماًّأن 

حق،ّفيجدرّبهّفيّالحاالتّالتيّيقبلّفيهاّالبلدّعلىّإجراءّاستعراضهّالوطنيّالطوعيّالثانيّوالال•

منذّاالستعراضّالسابقالتقدم الذي أحرزه أنّيضمن هّ



III- في االستعراض٢٠٣٠وسائل االجندة

التنفيذ،ّانطالقاًّمنّالتحد ياتّواالتجاهاتّالمبي نةّأعاله،ّيناقشّاالستعراضّسبلّتعزيزّآليات•
والصعوباتّالتيّتواجههاّهذهّالعملية

٢٠٣٠اإلضافي ةّالمطلوبةّلتنفيذّخط ةّالعامّالموارد•

،ّعلما٢٠٣٠ًّمواءمةّالنظمّالماليةّوتوزيعّالمواردّمعّالجهودّالداعمةّلتحقيقّخطةّالعامّ: التمويل-

ّالحديثّعنّحشدّالمواردّالمحلي ةّقدّيشملّمساهمةّ القطاع الخاصأن 

القدرات، البشرية والتقنيةبناءّ-

الالزمةالبيانات-

التكنولوجيا-

الشراكات-



دمج تمرين قراءة نقدية الستعراضات الوطنية لتقييم مدى
قضايا المرأة في المضمون

(:٢٠١٧مراجعةّاستعراضّقطرّ)يقسمّالمشاركونّالىّمجموعاتّبحسبّاألجزاءّاألساسيةّللتقرير•

مجموعةّمبادئّواسسّاالجندة؛ّ-

مجموعتينّاألهدافّوالمقاصد؛ّ-

مجموعةّآلياتّووسائلّالتنفيذ-

:ليتراجعّكلّمجموعةّسريعاًّجزءّمنّاالستعراضّالوطنيّوتناقشّمدىّدمجّقضاياّالمرأةّواالجابةّعماّي•

هل تم دمج قضايا المرأة في الجزء لمحدد؟1.

ما يمكن اضافته لتفعيل عملية دمج قضايا المرأة في التقرير في الجزء من االستعراض؟2.

ما هي االسئلة التحليلية التي كان ممكن طرحها عند اعداد الفقرة من االستعراض التي حددت للمجموعة؟3.



مضمون االستعراض الوطني الطوعي

توىّالتصميمّأحدّيعنيّاالهتمامّبقضاياّالمرأةّفيّتحليلّالسياساتّانّكانّعلىّمسمبدأ عدم استثناء •
بناءّاوّتخطيطّالبرامجّوالمشروعاتّاوّبناءّبياناتّمبنيةّعلىّاألدلةّومفصلةّحسبّالجنس،ّو
رّالمساواةّمؤشراتّونظمّمتابعةّتستجيبّالعتباراتّنوعّالجنس،ّووضعّميزانيةّتستجيبّلمنظو

بينّالجنسين

قائقّالخاصةّولكنّالّيجبّأنّتقتصرّالمقاربةّالتحليليةّباالعترافّباالحتياجاتّواألولوياتّوالح•
بكلّمنّالرجالّوالنساءّواإلضاءةّعلىّمعالجتهاّبشكلّمناسب

رّعلىّترتكزّعلىّعمليةّتغييأجندة تحويليةإلىّأبعدّمنّهذهّالمقاربة،ّإذّإنها٢٠٣٠ّتطمحّاألجندةّ•
ناس تمكيني وتمكين ال،ّوتقاربّموضوعّحقوقّالمرأةّمنّمنظورّالالمساواةجذور أسباب مستوىّ

منّاتخاذّالقراراتّوتحويلهاّإلىّإجراءاتّونتائجّمرغوب



حليلياقتراحات لدمج مبدأ المساواة بين الجنسين في المضمون الت

رّتقاريرّإبرازّالتقدمّفيّالمواضيعّالمرتبطةّبالمرأة،ّمعّاالشارةّالىّاإلنجازاتّالمذكورةّفيّآخ-النقاط البارزة 

اعالنّومنهاجّعملّبيجينّبالنسبةّلتعزيزّالمساواة

إبرازّالتحدياتّالتيّتحولّدونّالمساواةّبينّالجنسينّ-

ثةّللتنميةّشرحّالسياقّالعامّوالمالمحّالرئيسةّلظروفّالبلدّمعّالتركيزّعلىّترجمةّاألبعادّالثال-البيان االفتتاحي والمقدمة 

يداوكالسالمستدامةّوالترابطّمعّاالتفاقياتّالدوليةّاألخرىّذاتّصلةّمنّمنظارّقضاياّالمرأة،ّ

ومنهاجّعملّبيجينّ

منهجية العمل وعملية إعداد 

االستعراض 

يّاإلضاءةّعلىّمدىّمشاركةّالمؤسساتّالمعنيةّبحقوقّالمرأةّعلىّالمستوىّالوطنيّالحكوم-

المسار واآلليات المستخدمة إلعداد االستعراض الوطنيوالبرلمانيّأوّالمجتمعّالمدنيّفيّ



توليد الشعور بامتالك أهداف التنمية 

المستدامة 

حقيقّالمساواةّالتركيزّعلىّاآللياتّوالمنصاتّالموضوعةّفيّتصرفّالجهاتّالمعني ةّالتيّتتيحّلهاّالمساهمةّفيّت-

هلّتستطيعّكافةّالمجموعاتّالمعنيةّبقضاياّالمرأةّالوصولّوالمشاركةّفيّهذهّالمنصات؟. بينّالجنسين

عرضّمدىّإدراجّأهدافّالتنميةّالمستدامةّالمرتبطةّبالمرأةّفيّسياساتّالوزاراتّالمختص ةّوبرامجها-

ومنهاجّعملّبيجينّللسيداوربطّأهدافّالتنميةّالمستدامةّبالتقاريرّالدوريةّ-

إدراج أهداف التنمية المستدامة ضمن 

األطر الوطنيّة 

لتنميةّتوضيحّالعالقةّبينّالسياسةّالوطنيةّحولّالنهوضّبالمرأةّوالعملّعلىّالمساواةّبينّالجنسينّبأهدافّا-

المستدامة

اذاّاالرتباطّتوضيحّإذاّكانتّأهدافّالتنميةّالمستدامةّمذكورةّضمنّهذهّالسياساتّوالخططّالوطنيةّلمرتبطةّوتحديداًّ-

مستويّالهدفّالخامسّفقطّامّغيرهّمنّاألهدافمذكورعلى

لتنمية تحقيق التكامل بين األبعاد الثالثة ل

المستدامة 

هندسةّالسياساتّبينّالجنسينّمنّخاللّاألبعادّالثالثةّللتنميةّالمستدامةّفيالالمساواةالتركيزّعلىّارتباطّموضوعّ-

بترابطهاّوتكاملهاّمعّبعضهاّالبعضّ

اقمّمنّوتعق دّالمتقاطعةّوالمتعددةّاالبعادّحيثّتترابطّالفروقاتّبسببّالجنسّمعّعواملّأخرىّتفالالمساواةتحليلّ-

الالمساواةحالةّ

حليلياقتراحات لدمج مبدأ المساواة بين الجنسين في المضمون الت



ارّمحليّاوّتضمينّالتحليلّأوضاعّفئاتّمحددةّمنّالنساءّوالفتياتّمثالًّضمنّمناطقّمحددةّداخلّالبلدّاوّفيّإط-عدم استثناء أحد 

معين

وضعتّقيدّطرحّاآللياتّالمستخدمةّلتحسينّمستوىّجمعّالبياناتّوتصنيفها،ّوكذلكّالسياساتّوالبرامجّالتي-

التطبيقّلتلبيةّاحتياجاتّتلكّالفئات

ماّفيّذلكّالخططّتوضيحّالخطواتّالتيّيتبعهاّالبلدّلمراجعةّالتقد مّالمحرزّفيّتنفيذّأهدافّالتنميةّالمستدامة،ّب-اآلليات المؤسسيّة 

هومّالمساواةّالتيّيمكنّأنّيعتمدهاّإلعدادّاالستعراضّوتحديداًّكيفيةّإشراكّالجهاتّالمعنيةّبالعملّعلىّدمجّمف

بينّالجنسينّوحقوقّالمرأة

إبرازّالتحدياتّالهيكليةّالتيّتحدّمنّالمساواةّبينّالجنسينّوتحديدّاالجراءاتّالواجبةّللحدّمنها-المسائل الهيكليّة 

يلياقتراحات لدمج مبدأ المساواة بين الجنسين في المضمون التحل



ريعات ابراز اإلنجازات في تعزيز المساواة وتمكين المرأة ضمن كافة االهداف على مستوى السياسات والتش-األهداف والمقاصد 

وسبل مجابهة التحديات

تطوير مؤشرات وطنية إضافة إلى مؤشرات الهدف الخامس-

احتساب المؤشرات الباقية بحسب الجنس اذا توفرت البيانات-

لمساواة بين توفير الموارد اإلحصائية المالية، البشرية والتقنية وإبراز ما األهداف والسياسات تراعي تحقيق ا-آليات التنفيذ 

الجنسين

ين الجنسين توفير القدرات لجمع بيانات مفصلة بحسب الجنس وبناء مؤشرات تعكس أوضاع المرأة والمساواة ب-

موجودة

الخاتمة والخطوات 

المقبلة 

يُلّخص التحليل والنتائج واالنعكاسات المترتّبة على قضايا المرزة بناًء علي ما سبق-

سين في الفترة بين الجنالالمساواةيُتاح للبلد أن يوجز الخطوات التي يعتزم اتخاذها من أجل الدفع باتجاه مواجهة -

وطني ودون قيد المراجعة على المستويين الالخامس خصوصاً المقبلة وكيف ينوي إبقاء األهداف عموماً والهدف 

الوطني

رات العالميّة قد تضيف البلدان ملحقاً يحتوي على بعض البيانات المفصلة بحسب الجنس، مستخدمةً المؤش-المالحق

ألهداف التنمية المستدامة او غيرها ما يتناسب مع الخصوصيات المحلية

حليلياقتراحات لدمج مبدأ المساواة بين الجنسين في المضمون الت



شكرا  

https://sustainabledevelopment.un.org

…أخيرا  


