
 

 
 

 ورشة عمل دون إقليمية عبر االنترنت 
 حول وضع أطر رصد وتقدير تكاليف خطط العمل الوطنية المتعلقة بالمرأة والسالم واألمن

   2020 تموز/ يوليو  23 إلى  20من 

 )توقيت بيروت(  16:00  -  13:00

 ةمفاهيميمذكرة 
 

 الخلفية

عمل وطنية بشأن قرار مجلس األمن الدولي رقم    ةخط  وضعت ، بلغ عدد الدول التي  2020  يونيو/ جوان في 

ع الدول  مجموفي المائة من  44دولة عضو في األمم المتحدة )  85المرأة والسالم واألمن  حول( 2000)  1325

والسودان والعراق بلدان )األردن وتونس  ( 07) سبعةاألعضاء في األمم المتحدة(. وفي المنطقة العربية، قامت 

مل  العخطط    وضعب  اعن اهتمامه   دولالمزيد من ال  ت عملها الوطنية. وقد أعرب  خطط( بوضع  واليمن  ولبنان وفلسطين  

 . والمغرب الخاصة بها قريباً، بما في ذلك مصر   ةالوطني 

خبراء على أن االفتقار إلى التمويل المخصص وآليات التمويل القوية والشفافة يشكل عقبة رئيسية أمام  ال فق ات  

نت لذلك، على الصعيد الوطني.  اجندة المرأة والسالم واألمن تنفيذ  المعتمدة حتى اآلن   85الـ  خطة عمل من  28  تضم 

الدعوة إلى توفير التمويل المستدام لرصد وتقييم تنفيذ    ، فإن ومما ال شك فيهفي المائة( ميزانية مخصصة للتنفيذ.    33)

  ، الحكومات على تخصيص موارد مالية من ميزانيتها الوطنية  صعيد الوطني يحض  أجندة المرأة والسالم واألمن على ال

 .  على حد سواء  ةوغير الحكومي  ةالحكومي الجهات مجتمع المانحين لزيادة التمويل وجعله في متناول يحض   كما

مرأة  الوطنية لل للخطط درج في ميزانية هو شرط للتنفيذ الفعال وبالتالي، فإن وجود إطار للرصد والتقييم م  

إلى مجلس األمن إلى أهمية تمويل خطط   2010أشار تقرير األمين العام لألمم المتحدة لعام لقد و . والسالم واألمن

ميزانيات  ، غير انها تفتقر للنزاعات  شهدت /في بلدان تشهد ها وضع تم ها العمل الوطنية لضمان تنفيذها ألن الكثير من

 من فعاليتها. مما يقلل مخصصة ال

في جميع أنحاء المنطقة العربية في السنوات   أجندة المرأة والسالم واألمن ومع الطفرة في تصميم وتنفيذ 

  ها لدعم سكواباإلالدول األعضاء   الدعم الفني من  تزايدت طلبات األخيرة، وتراكم الخبرات والتجارب في هذا الصدد، 

للمساعدة في وضع إطار لتقييم الرصد و/أو في تقدير   تحديداً والوطنية الخاصة بكل منها، في وضع الخطط 

 . هذه الخططتكاليف/وضع ميزانيات 



 

وتقدير  ورشة عمل دون إقليمية عبر االنترنت حول وضع أطر رصد    ل تنظيم  باإلسكوا    بناًء على ما تقد م، تقوم 

تموز/ يوليو   23 -  20أيام في الفترة من  ربعة ألمدة  تكاليف خطط العمل الوطنية المتعلقة بالمرأة والسالم واألمن 

عن طريق احدى المنصات الرقمية المخصصة لذلك. وتعقد الجلسات لمدة ثالث ساعات يوميا من الساعة   2020

 . بتوقيت بيروت الواحدة الى الساعة الرابعة بعد الزوال 

الوطنية    اآلليات موضوع أجندة المرأة والسالم واألمن في  ب  المختص ين   االرتكاز ضباط  العمل    ورشة وتستهدف  

سيقدم  . و تونس والسودان والعراق وفلسطين ومصر والمغرب واليمن  هيو  عربية  دول   في سبعالمعنية بشؤون المرأة  

 والممارسات الفضلى في هذا المجال.  الدروس المستفادة  عدد من الخبراء  عبر االنترنت ورشة عمل  خالل 

 ف اهداألالمخرجات المتوقّعة و

والمهارات الالزمة لوضع ميزانية   ةالعمل، المعرف الورشة ن لدى المشاركين في نهاية كو  تتمن المتوقع أن 

  خطط لتمويل  ة دوليرؤية قة عن )أ( معلومات معم  ل ، وذلك من خالل تقديمها ةالوطني رصد وتقييم لخطة العمل وإطار 

ج( مفاهيم وأدوات الزمة لتطوير إطار  ) ؛ نوع االجتماعي؛ )ب( مبادئ رئيسية للموازنة المراعية للةالعمل الوطني

 الرصد والتقييم الذكي. 

 نشطة األ

 تحتوي ورشة العمل على عنصرين رئيسيين:  

نظري من خالل العروض والمناقشات حول المبادئ التوجيهية واألدوات الالزمة للرصد والتقييم   عنصر -

 ة العمل الوطني تنفيذ خططة في  يناوكذلك تقدير التكاليف والميز

ملموسة   ةعمل وطني  خطةتمارين جماعية تسمح للمشاركين بالعمل على وثائق خالل  من  عنصر تطبيقي -

 سبة من العنصر النظري موضع التنفيذ. المكت ةبهدف وضع المعرف

 المشاركون

( نقطة اتصال من المسؤولين عن ملف المرأة والسالم واألمن في اآلليات الوطنية المعنية  14سيتم تعيين أربعة عشر ) 

(  02بمعدل مشاركين اثنين ) بشؤون المرأة من سبع دول عربية لديها خطة عمل وطنية أو بصدد العمل على تطويرها  

)تونس والسودان والعراق وفلسطين ومصر والمغرب واليمن(. يتوقع من المشاركين المشاركة في جميع  ل بلد من ك

 . عبر اإلنترنت   ورشة العملجلسات 

 
 
 
 
 
 
 



 

 جدول األعمال
 

 الجلسات التوقيت 

 اليوم األول 
 كلمات افتتاحية 13:00-13:15

 تقديم جدول األعمال والمشاركين

 المحور األول

 المرأة والسالم واألمن: المبادئ والمنهجيات الرئيسية حولوضع إطار للرصد والتقييم لخطط العمل الوطنية 

 لماذا خطة عمل وطنية حول المرأة والسالم واألمن مع إطار للرصد والتقييم؟ الجلسة األولى: 13:15-14:30

تقديم نظرة عامة على أجندة المرأة السالم واألمن ومناقشة ايجابيات خطة عمل وطنية خاصة   :األهداف

بذلك مع اإلشارة الى تجارب المنطقة العربية؛ والتوصل إلى فهم مشترك للغرض واألهداف من إطار 

 الرصد والتقييم.

 ونقاشعرض نظري 

 استراحة  14:30-14:40

"نظرية التغيير" من أجل تكييف إطار الرصد والتقييم ألهداف المرأة والسالم واألمن:   الثانية:الجلسة  14:40-16:00

 خطوات لبناء نظام للرصد والتقييم مبني على النتائج

مكيفة مع تحديد الغرض والهدف من إطار خاص بالرصد والتقييم باإلشارة إلى "نظرية التغيير" : األهداف

المرأة والسالم واألمن والتركيز على خطوات بناء نظام للرصد والتقييم  حولخطة العمل الوطنية أغراض 

 .مبني على النتائج

 ونقاشعرض نظري 

 الثاني اليوم 

 : أدوات لقياس التقدم المحرز الثالثة الجلسة 13:00-14:00

مع التركيز على خطوات بناء  " نظرية التغيير" مناقشة خيارات قياس التقدم المحرز في تحقيق  :األهداف

   .نظام خاص بالرصد والتقييم مبني على النتائج

 تمرين ونقاش

 استراحة  14:00-14:10

 : المؤشرات الخاصة بالرصد والتقييمالجلسة الرابعة 14:10-16:00

األساس واألهداف.  وخط توافر البيانات وتحديد الموارد المطلوبة مدى تطوير المؤشرات وتقييم  :األهداف

 لبنان.  - دراسة حالة

 ونقاشعرض نظري 

 الثالثاليوم 

 المحور الثاني

 خطة العمل الوطنية: الخطوات واألدوات  تكاليف تقدير

 حول المرأة والسالم واألمن العمل الوطنيةخطط  تكاليف وتقدير: تمويل لجلسة الخامسةا 13:00-14:30

فهم مختلف التوقعات والتحديات والفرص الخاصة بتمويل خطط العمل الوطنية حول المرأة : األهداف

والسالم واألمن، ومناقشة الموارد السيادية والمساحة المالية المتاحة لتمويل خطط العمل الوطنية، وشركاء 

 ة التمويل.الخاصة بالتفاوض وإدار واألساليبالتمويل المحتملين، واستراتيجيات تعبئة الموارد، 



 

 ونقاشعرض نظري 

 استراحة  14:30-14:40

 للنوع االجتماعي  الحساسةموارد الموازنة الوطنية والموازنة   الجلسة السادسة: 14:40-16:00

خطواتها وأصحاب المصلحة المعنيين، مختلف للدولة، و التعريف بدورة إعداد الموازنة العامة :األهداف

وإعطاء لمحة عامة عن الموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي والمفاهيم الرئيسية ذات الصلة، وتقديم أدوات  

الدولي   المستويينألجندة المرأة والسالم واألمن على المستجيبة وللنوع االجتماعي  الحساسةالموازنة 

 .والوطني

 ونقاشعرض نظري 

 الرابع اليوم 

 خطة العمل الوطنية تكاليفمنهجيات تقدير  الجلسة السابعة: 13:00-15:45

 فيلافهم مختلف مقاربات تقدير التكلفة المالية، والتعرف على تجربة األردن حول كيفية تقدير تك: األهداف

مختلف أنشطة خطة العمل  ف يلاخطة عمله الوطنية؛ وتقديم نموذج التكلفة والموازنة وشرح كيفية تقدير تك

 .الوطنية

 نقاشتمرين ووعرض نظري 

 التقييم 15:45-16:00

 الجلسة الختامية

 


