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يم عام كفرصة إلجراء تقيينبغي على الدول استخدام االستعراضات الوطنية الطوعية •
٢٠٣٠خصوصا أن مبادئ إعداد التقرير ترتكز على مسار تشاركي وشمولي، كما األجندة 

. نفسها

وتعكس حول خطة التنمية المستدامة وأهدافها،وسيلة إلبراز رؤية وطنية مشتركة التقارير •
.التقدم نحو المساواة بين الجنسين وتلقي الضوء على التحديات

نقطة البدء



:يتطلب االستعراض دمج منظور المساواة بين الجنسين على مستويين

الذي يرافق عملية اإلعدادالمسارمن خالل -١

التحليلي في مواضيع االستعراضالمضمونومن خالل -٢

دمج منظور المساواة بين الجنسين على مستويين



مسار إعداد االستعراض الوطني الطوعي



الهيكل التنسيقي•

الموارد•

النطاق ومخطط المشروع•

الجدول الزمني•

جمع المعلومات•

اشراك أصحاب المصلحة •

البيانات •

التقارير الموجودة•

مسار إعداد االستعراض الوطني الطوعي



الهيكل 

قيالتنسي

مسار إعداد االستعراض الوطني الطوعي

:  تحدد مسؤولية تنسيق مختلف مراحل إعداد التقرير إلى إحدى الجهات الحكوميّة•

ة رئيسية، أو وكال/مؤّسسة قائمة أصالً مثل وزارة التخطيط، أو باتخاذ تدبير خاص لهذا الغرض، مثل تأسيس إدارة/هيئة

...  تشكيل مجموعة متكاملة مشتركة بين الوزارات، أو مكتب أو لجنة تنسيق

ها في أهداف قد يتم تكليف البعض وآخرون بشكل غير رسمي بينما تشارك الوزارات واإلدارات الخاصة بقطاعات بعين•

محددة، مثالً وزارة التعليم التي تعمل على درس الهدف الرابع

طني ضمن اإلطار المؤسسي الواآلليات الوطنية المعنية بالمرأة يجب ادراج ✓
.منذ انشائه

، اللجان الوزارات، الهيئات)في الحكومات التي تكون اآلليات المعنية بالمرأة ✓
سؤولة جزًءا من البنية المشتركة بين الوزارات، تكون هي الم( الوطنية، إلخ

ل على عن المداخالت المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتعم
.دمج منظور المساواة في مسار إعداد التقرير ومضمونه

ادماج قضايا المرأة



مية نماذج عن آليات التنسيق إلعداد االستعراض وتنفيذ اهداف التن
المستدامة مع األجهزة التي تعمل على المساواة بين الجنسين

رف كيانات وطنية للتنسيق، تش
على مجموعات عمل فنية بما في
اة ذلك فريق عمل مخصص للمساو

بين الجنسين وتمكين المرأة

ش، أفغانستان، البرازيل، بنغالدي
إندونيسيا، ماليزيا، زيمبابوي

ية آلية مشتركة بين الوزارات معن
٢٠٣٠باإلشراف على خطة 

كينيا، ملديف، السويد

مسؤول كبير لدى جميع الوزارات
ن مختص بالمساواة بين الجنسي

ى يعمل كنقطة اتصال ويساعد عل
ضمن تعزيز المساواة بين الجنسين

المسار والحقاً في كتابة 
االستعراض

تايلند



النطاق 

ومخطط 

المشروع

مسار إعداد االستعراض الوطني الطوعي

في هذه المرحلة يتم تحديد األهداف التي سيتم رصد التقدم في تنفيذها

هل قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ضمنها؟ •

كيف نتعامل مع الهدف الخامس إذا كان من ضمن األهداف المستعرضة؟ •

أة في إذا لم يكن من ضمن األهداف، هل يمكن إدماج قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المر•

األهداف المستعرضة؟ كيف؟ 

واة ينبغي إعادة التأكيد على أن قضايا المسا✓
ليست حصرا على الهدف وتمكين المرأة 

الخامس، وأنها تتشعب عبر مجمل األهداف
ادماج قضايا المرأة



اشراك 

أصحاب 

المصلحة

مسار إعداد االستعراض الوطني الطوعي

كلية إذ ال يقتصر دور اآلليات الوطنية للنهوض بالمرأة على المشاركة الش✓
ليمية واإلقالمساهمة وإطالق نقاش مجتمعي لتحديد األولويات الوطنية عليها 

المعنية بقضايا المرأة

ادماج قضايا 
المرأة

مدني والقطاع ينبغي النظر في جميع القطاعات والمستويات الحكومية والمجتمع ال: تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين•

تعراضهاالخاص وأعضاء البرلمان والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، بغض النظر عن طبيعة األهداف التي سيتم اس

موية، او فقط هل المطلوب مشاركة بعملية تحديد األولويات التن: تحديد الغاية االستراتيجية من اشراك الجهات المختلفة•

المشاركة في التحليل وصياغة التقرير، او تقديم البيانات او المراجعة؟  

ركيز، اعتماد طرق مشاركة منوعة من وسائل وتقنيات تشاور مثل ورش عمل مباشرة، منصات إلكترونية، مجموعات الت•

الخ...تعليقات مدّونة وتحديد كيفية توثيق مسار المشاورات

طراف بالرغم من التركيز القوي على شمولية الجميع، فإن عددا قليال من البلدان قادر على إجراء مشاورات هادفة مع أ•

متعددة من المجتمع ضمن اإلطار الزمني المتاح



البيانات

مسار إعداد االستعراض الوطني الطوعي

امة، ال أمر أساسي رصد التقدم في أهداف التنمية المستدبيانات مفصلة عن نوع الجنس ان وجود ✓
إلحصائية لذا، من الضروري تشجيع المكاتب ا. سيما ما يتعلق بإدماج قضايا المساواة وتمكين المرأة

على توفير مثل هذه البيانات

ذات صلة وقابلة للرصد، كميا ونوعياألولويات إلى بلورة مؤشرات االنطالق من ✓

المي البياناتالتي تتبناها الحكومة وأيضا المساهمة في النقاش اإلقليمي والعالتأثير على المؤشرات ✓

ادماج قضايا 
المرأة

هناك حاجة إلى البيانات لوصف االتجاهات فيما يتعلق باألهداف المشمولة في المراجعة

ة التخطيط يجب أن تكون االتصاالت مع المكتب اإلحصائي الوطني ومقدمي البيانات اآلخرين جزًءا من عملي

تقدمإذا تم تضمين ملحق إحصائي في المراجعة، يمكن تضمين المزيد من اإلحصائيات المكثفة حول ال



مسار إعداد االستعراض الوطني الطوعي

وطنية يتعين االستعانة بالبرامج واآلليات ال

غة التي قد تسهم في تحديد محتوى وصيا

ارير التقاالستعراض وعملية تحليليه ومنها 

قدم الدورية المنجزة او قيد التحضير التي ت

نمية أخرى كخطط التفي اطر اتفاقيات دولية

لتنمية أو الوطنيّة واالستراتيجيات الوطنيّة ل

تقارير وطنية أخرى

ر االستناد إلى التقاري

المتداولة



شكرا  


