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 2021الدورة العادية الثانية لعام  
 2021أيلول/سبتمبر   14-15

 من جدول األعمال المؤقت  2البند 
 الخطة االستراتيجية 
   

ــين وتمكين المرأة     ــاواة بين الجنســـــــ )هيئــة األمم هيئــة األمم المتحــدة للمســــــــ
 للمرأة( المتحدة

  
 2025-2022الخطة االستراتيجية للفترة    

  

 موجز  
إلى توج ــع عمــئ  األــس األمم المتحــدة للمرأة       2025- 2022تهــدا الة ــس ااســـــــــــــترات   ــس لل ترة   

 . 2030عام السنوات األربع المقبلس، من أجئ تحقاق أ داا التنم س المستدامس بحلول الموعد النهائ  المحدد     
وتوضـــــــــ  الي س س الت  ســـــــــتســـــــــت اد ةها  األس األمم المتحدة للمرأة من وايتها الدعم س ال ر دة، الت  ت ـــــــــمئ الدعم 
المع اري والتنســــــــاق على و ا  منمومس األمم المتحدة واألو ــــــــ س التن ا عس،    م ــــــــد جهود عاجلس ومســــــــتمرة  

 . 2030 ت ات ودعم تحقاق خ س التنم س المستدامس لعام لتحقاق المساواة ةان ال نسان وتمكان جم ع النساء وال 

جم ع جواوب عدم المساواة ةان ال نسان، يلزم اتةاذ  19-و   الوقت ال ي  اقمت ف ع جائحس كو اد 
إجراءات جر ألس، وز ادة التمو ئ إلعادة البناء على وحو أ ضــــــــئ وعلى قدم المســــــــاواة، وتلب س امت اجات جم ع 

 دم ترك أمد خلف الركب.النساء وال ت ات، وع

وتنبن  الة س ااسترات   س على عمل س ت اور س مكد س، وتستند إلى تحلائ التقدم المحرز والتحدعات  
المســــتمرة، بما    ذلت التو ــــ ات المنبدقس عن اســــتعراي وتقا م تن ا  إعع  ومنهاب عمئ ة  ان بعد مرور 

 لمست ادة من العقد األول لهاألس األمم المتحدة للمرأة.خمسس وع ر ن عامًا على اعتماده، وك لت الدروس ا
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وـبالنمر إلى ال ب عـس المتراب ـس للتحـدـعات العـالمـ س، ســــــــــــــتركز  اأـلس األمم المتحـدة للمرأة على النه   
ــع و اقا    م اات   ــاواة ورمداع تةاارات عامس أوســـ ــلاذ ال  ر س لعدم المســـ المتياملس من أجئ معال س األســـ

ــ ع ــاديل وروهاء العنف ضــــد  تركاز ا المواضــ ــاركس    الح اة العامسل والتمكان ااقت؛ــ  س و  : الحوكمس والم ــ
 النساء وال ت اتل والمرأة والسعم واألمن، والعمئ اإلوساو ، والحد من مةاطر اليوارع.

ال عال س ودعما له ه الرؤ س، ســــتوا ــــئ  األس األمم المتحدة للمرأة تحولها المؤســــســــ  من أجئ تعز ز   
والي ـاءة التنم ماتان، وذـلت ةزـ ادة  ــــــــــــــقـئ وموذب أعمـالهـا وطرائق تن ـا  ـا و  كلهـا التنم م  من أجـئ إعـداد 

 الهاألس لتحقاق وتائ  على و ا  واسع، ك ر ت رئ س     منمومس األمم المتحدة اإلومائ س المعاد تنم مها.
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 لمحة عامة  - أوال   
، الت  ُوضـــــــــعت    خضـــــــــم جائحس عالم س، إلى 2025-2022ااســـــــــترات   س لل ترة تهدا الة س   - 1

توج ع عمئ  األس األمم المتحدة للمرأة    الســـــــنوات األربع المقبلس، من أجئ تحقاق أ داا التنم س المســـــــتدامس  
عــات  . و   ال روع التــال ــس، وســــــــــــــتعري التقــدم العــالم  والتحــد2030بحلول الموعــد النهــائ  المحــدد    عــام  

المســتمرة    م ال تحقاق المســاواة ةان ال نســان وتمكان المرأة، ووعري ااســترات   س ال مومس الت  تنته ها  
  األس األمم المتحدة للمرأة إلمداع تةاار تحو ل  واض .

وبانما كا  التقدم العالم     م ال المســـــــاواة ةان ال نســـــــان بعادا بال عئ عن المســـــــار ال؛ـــــــح  ،  - 2
جم ع جواوب عدم المسـاواة وتسـببت    تراجع المكاسـب الت  تحققت ب ـق األو  .  19-كو اد   اقمت جائحس

و   أعقاذ   ه ال ائحس، تتاح للبلدا   ر ــــــــس إعادة البناء على وحو أ ضــــــــئ وعلى قدم المســــــــاواة من خعل  
ــاواة ةان ال نســــــــــــان    جم ع ال هود الرام س إلى إعادة ةناء الم تمعات وااقت؛ــــــــــــ  ادات، وتلب س تعم م المســــــــــ

ــ س ا تتزعزع،  ــ اســـــ ــات لب ذلت إرادة ســـــ ــاء وال ت ات، وعدم ترك أمد خلف الركب. وســـــ امت اجات جم ع النســـــ
وز ادة التمو ئ، والتركاز على اإلجراءات ال ر ألس الت  عمكن أ  تســـــــــــرع وتارة التةاار، ال ي تعتزم  األس األمم 

 س ااسترات   س.المتحدة للمرأة أ  تلادر إلى النهوي بع    إطار الة 

ومـا زاـلت الواـعس الدعمـ س المنوطـس ةهاأـلس األمم المتحـدة للمرأة، إلى جـاـوب عــــــــــــــلكتهـا العـالمـ س وخبرتهـا   - 3
دعم الدول األعضــاء  ‘1’العم قس    م ال الســ اســات والبرم س، تمن  الهاألس قدرة  ر دة على ال  ام بما يل :  

ة ةان ال نســــان وتمكان المرأة، وتعم م مراعاة المنمور ال نســــاو      لتعز ز القواعد والمعايار العالم س للمســــاوا 
ــ ع س أخر ل  ــاءلس   ‘2’م اات مواضــــــ وتعز ز التنســــــــاق وااتســــــــا  عبر منمومس األمم المتحدة لتعز ز المســــــ

ــاواة ةان ال نســــــــــان وتمكان المرأةل  وااضــــــــــ عع بذو ــــــــــ س تن ا عس لدعم الدول   ‘3’والنتائ     م ال المســــــــ
ةناء على طلبها،    تحو ئ القواعد والمعايار العالم س إلى ت ـر عات وسـ اسـات واسـترات   ات على األعضـاء، 

ــس العــالم ــس  ال؛ــــــــــــــعاــدين اإلقل م  والق ري. و ــ ا يت   لهاألــس األمم المتحــدة للمرأة الربل ةان ال هــات ال ــاعل
 كان المرأة    جم ع أوحاء العالم. والوطن س والمحل س لتهاألس ةاألس تمكان س لتحقاق المساواة ةان ال نسان وتم

تحقيق المســاواة بين الجنســينم وتمكين  وتهدا الة س ااســــترات   س، ةو ــــ ها رؤ س عــــاملس، إلى  - 4
ــا  ــاا والفتياوم ولفالة تمتعهن اللامم  ما لهن من ققاإل اانسـ . وتســــتند الة س ااســــترات   س  جميع النسـ

ز ضد المرأة، ورعع  ومنهاب عمئ ة  ان، وقرارات م ل  األمن إلى ات اق س القضاء على جم ع أعكال التماا 
، وبروام  عمئ المؤتمر الدول  للسكا  والتنم س، وغار ذلت ( 1) التابع لألمم المتحدة ب ذ  المرأة والسعم واألمن

وااســــــــــتنتاجات المت ق من الومائق الةتام س الحكوم س الدول س ذات ال؛ــــــــــلس، من قبائ قرارات ال مع س العامس 
على وحو يراع  المنمور ال نســــــــاو ،   2030علاها لل نس وضــــــــع المرأة. وتســــــــهم الة س    تن ا  خ س عام 

 ضـــــــع عن االتزامات بالمســـــــاواة ةان ال نســـــــان وتمكان المرأة الت  تم التعهد ةها     ـــــــكوك وقرارات األمم 
 المتحدة ذات ال؛لس األخر .

ســـــــــنس على اعتماده، دعت  25 ا  إعع  ومنهاب عمئ ة  ان بعد مرور و   عمل س اســـــــــتعراي تن  - 5
الدول األعضـاء جم ع ال هات ال اعلس إلى معال س الحواجز اله كل س والممارسـات التمااز س اليامنس الت  تعو  

ــت ابس له ه الدعوة، وومرا لل ب عس المتراب س للتحدع  ــان. واســـــــ ــاواة ةان ال نســـــــ ات  إمراز التقدم    م ال المســـــــ
 __________ 

ل  ( 2011)  1960ل و (2010)  1889ل و (2009)  1888ل و (2009)  1820ل و (2000)  1325تتضــــــــــــــمن قرارات م ل  األمن   (1) 
 .(2019) 2493 ل و(2019) 2467ل و (2015) 2242ل و (2013) 2122ل و (2013) 2106 و

https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ar/S/RES/1820(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1820(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1888(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1888(2009)
https://undocs.org/ar/S/RES/1889(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1889(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1960(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1960(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2106(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2106(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2122(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2122(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2242(2015)
https://undocs.org/ar/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2493(2019)
https://undocs.org/ar/S/RES/2493(2019)
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العالم س، ســــــــــــــتركز  األس األمم المتحدة للمرأة على الُنه  المتياملس من أجئ معال س األســــــــــــــلاذ ال  ر س لعدم 
 المساواة ورمداع تةاارات عامس على و ا  أوسع، بما    ذلت من خعل دعم ما يل :

 مور ال نساو لتعز ز األطر المع ار س العالم س، والقواوان والس اسات والمؤسسات الت  تراع  المن  • 

 تمو ئ المساواة ةان ال نسانل  • 

 المعايار ااجتماع س اإلع اة س، بما    ذلت من خعل إعراك الرجال وال ت ا ل • 

 المساواة    م؛ول المرأة على الةدمات والسلع والمواردل  • 

 إسماع  وت المرأة والنهوي ب  ادتها و اعلاتهال   • 

 م؛اءات ال نساو س والب اوات الم؛ن س مسب ووع ال ن  والمعارال إوتاب وتحلائ واستةدام اإل • 

 التنساق على و ا  المنمومس من أجئ المساواة ةان ال نسان وتمكان المرأة. • 

وســــــــــتنهم  األس األمم المتحدة للمرأة ةه ه النتائ  العامس    م اات التذمار المواضــــــــــ ع س األربعس  - 6
‘ وروهاء العنف 3‘ والتمكان ااقت؛ادي للمرأةل ’2 اركس    الح اة العامسل ’الحوكمس والم ‘1’المقررة، و  : 

 ‘ والمرأة، والسعم واألمن، والعمئ اإلوساو ، والحد من مةاطر اليوارع. 4ضد النساء وال ت اتل ’

ــاواة ةان ال نســـــــــان وتمكان المرأة     - 7 ــبائ الوماد لتحقاق وتائ  تحو ل س    م ال المســـــــ و كمن الســـــــ
عمئ مع ال ـــــــركاء ومن خعلهم، وضـــــــما  دعم االتزامات بالتمو ئ المســـــــتدام وبذل ات المســـــــاءلس. و     ا ال

الســـ ا ، ع ـــكئ تعماق ال ـــراعات وتوســـ ع و اقها والتذمار على أعمال ال هات ال اعلس األخر  وتمو لها م ر  
 الزاو س    الة س ااسترات   س.

جاد عســــم  لها ةدعم الدول األعضــــاء وتعبألس م موعس واســــعس   و األس األمم المتحدة للمرأة    وضــــع - 8
من ال ــــــركاء إلمداع تةاارات دائمس وتحول س ل؛ــــــال  جم ع النســــــاء وال ت ات. ومن ةان ال ــــــركاء الرئ ســــــاان  
منمومس األمم المتحدة، ومنممات المرأة وال ــــلاذ، والق اع الةاا، والمؤســــســــات المال س الدول س، ومنممات  

 ل اإلععم، والرجال وال ت ا ، وغار م من أ حاذ الم؛لحس.اللحوع، ووسائ 
  

 السياإل العالمي لعمم هيئة األمم المتحدة للمرأة  - ثانيا  
عمئ إعع  ومنهاب عمئ ة  ان، بعد مرور ستس وع ر ن عاما على اعتماده، إطارا تحو ل ا لتحقاق  - 9

وال ت ات، وك الس تمتعهن اليامئ بما لهن من مقو  اإلوســــا . المســــاواة ةان ال نســــان، وتمكان جم ع النســــاء 
ــاواة  ــتمرة تحول دو  تحقاق المســــــ و   مان أمرز تقدم  ام    بعم الم اات،  إ  الحواجز اله كل س المســــــ
ةان ال نســـان على وحو كامئ. وأمرزت أقئد قدر من التقدم النســـاُء وال ت اُت العت  ععاوان من أعـــكال متعددة 

ــن وااوتماء ال لق  واإلعاقس والعر  وااوتماء اإلمن  والمائ من التم ــاس السـ ااز، بما    ذلت التمااز على أسـ
 .( 2) ال نس  والهو س ال نساو س أو الوضع من ماث اله رة

 __________ 

اســــــــــتعراي وتقا م تن ا  إعع  ومنهاب عمئ ة  ان ووتائ  الدورة ااســــــــــتدنائ س الدالدس والع ــــــــــر ن لل مع س العامس: تقر ر األمان العام   (2) 
(E/CN.6/2020/3.) 

https://undocs.org/ar/E/CN.6/2020/3
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وت مئ م اات اإلو از اللارزة ز ادة المساواة ةان ال نسان    م ال  التعل م وال؛حس:  الاوم مقق   - 10
ــاء أمناء الوادة عدد أعبر من ــان    م ال التعل م، و موت عدد أقئ من النســــــــ .  ( 3) البلدا  التيا ؤ ةان ال نســــــــ

وباإلضــــــا س إلى ذلت، تم تعز ز القواوان ب ــــــكئ كبار:  على مد  العقد الماضــــــ ، دعمت  األس األمم المتحدة 
ــعح قاووو      700للمرأة إجراء أعدر من  ــتور س       89إ ــــــ ــعمات دســــــ ةلدا. وازداد و ا    25ةلدا، ور ــــــ

   المائس  قل من النســــــــــــاء على ال؛ــــــــــــعاد   25,6الحماعس ااجتماع س    العديد من البلدا ، متى ور  كا   
 .( 4)    المائس من الرجال( يتمتعو  الاوم ةتة  س عاملس بالحماعس ااجتماع س القاووو س 34,3 العالم  )و

و  ـــــــــارك أقئ من ملد  النســـــــــاء العئ  تتراوح أعمار ن و   مناطق متعددة جدا، كا  التقدم ب األا.   - 11
   المـائـس من الرجـال من و   العمر، و ـ ه   90ســــــــــــــنـس    القوة العـاملـس، مقـاروـس بـذعدر من    54  و  25ةان  

عاما. وتقوم النســـــاء ةدعمس أضـــــعاا ما عقوم بع الرجال من أعمال الرعاعس والعمئ  30األرقام لم تتحســـــن من  
ــادعسالمنزل  غار المد و  ــتقعلهن وة اقهن ااقت؛ـــ ــحتهن واســـ ــر ب؛ـــ . ووت  س ل لت،  إ  ( 5) عس األجر، مما عضـــ

ســـــــــنس     قر ا تزال أعبر بكدار مقاروس  34  و 25امتماات أ  تع ش النســـــــــاء العئ  تتراوح أعمار ن ةان  
 .( 6) العقود األخارةبالرجال    و   ال ألس العمر س، وذلت على الرغم من اوة اي معدات ال قر المدقع    

   المائس   30وعلى الرغم من التقدم المحرز    م ال التعل م، ا سـ ما    المرملس ااةتدائ س،  إ   - 12
. و   مان أ ــــلحت  ( 7)    المائس من ال ــــلا ( خارب دائرة العمالس أو التعل م أو التدر ب 13من ال ــــابات )و 

 س للناس للح؛ــول على التعل م والوئائف والةدمات العال س ال ودة، التينولوج ات الرقم س وســالس متزايدة األ م
   المائس  55   المائس( ســــــــكا  العالم من اإلواع، مقاروس ةنســــــــلس  48عســــــــتةدم اإلوتروت أقئ من و؛ــــــــف )

 .( 8) الرجال من

  ، ولين 1995وعلى ال؛ـــعاد العالم ، زادت وســـلس النســـاء    البرلما  بذعدر من الضـــعف من  عام  - 13
ــةلن ربع جم ع المقاعد  قل ــاء ما زلن ع ــ ــتو ،    عام ( 9) النســ ــو   2021. وعلى أعلى مســ ، لم عكن  ناك ســ

 .( 10) ةلدا لدعع رئ سس دولس أو مكومس، وُخم  وزراء العالم  قل من النساء 24

 __________ 

 المرجع و سع. (3) 

 (4) International Labour Organization (ILO), World Social Protection Report 2020–22: Social protection 

at the crossroads: Making a decisive turn for a better future (Geneva, 2021)    منممس العمئ الدول س، التقر ر(
عس ااجتماع س عند م تر  ال ر : اتةاذ منع ف ماســم وحو مســتقبئ أ ضــئ : الحما2022-2020العالم  للحماعس ااجتماع س لل ترة  

 ((.2021)جن ف، 

 (5) E/CN.6/2020/3. 
 (6) UN Women, Progress of the World’s Women: Families in a Changing World (New York, 2019)   األس (

 ((.2019لمتحدة للمرأة، تقدم النساء    العالم: األسر    عالم متةار )واو ورك، األمم ا

 (7) E/CN.6/2020/3. 
 (8) International Telecommunications Union, Measuring digital development: Facts and Figures 2020 

(Geneva, 2020). 

 (9) E/CN.6/2020/3. 
ــاء الدول والحكومات،     (10)  ــاء الدول  2021تموز/يول ع   1ة اوات رؤســــــ ــو  رؤســــــ ، كما جمعتها  األس األمم المتحدة للمرأة. ولم ُيدرب ســــــ

. خر  ـس  2021، وااتحـاد البرلمـاو  اـلدول  و اأـلس األمم المتحـدة للمرأة.  2021كـاوو  الـداو /يـناير   1المنتةبو . وبـ اـوات الوزراء،    
 . جن ف: ااتحاد البرلماو  الدول .“ 2021النساء    الس اسس: ” 

https://undocs.org/ar/E/CN.6/2020/3
https://undocs.org/ar/E/CN.6/2020/3
https://undocs.org/ar/E/CN.6/2020/3
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ســبائ وا تزال المرأة ا تتمتع بكامئ و ا  ال؛ــحس والحقو  ال نســ س واإلو اة س الةا ــس ةها.  على   - 14
ــوبس    معمم المناطق، لم تين  ــن  190المدال، على الرغم من اوة اي معدات الة؛ــــــ ملاو  امرأة    ســــــ

 . ( 11) 2019عاما( يرغبن    ت نب الحمئ عستةدمن أي وسالس لمنع الحمئ    عام  49-15اإلو اذ )

اذ والمعايار  ورغم أ  ةلداوا عديدة ســـــــــــــنت قواوان لمكا حس العنف ضـــــــــــــد المرأة،  إ  ضـــــــــــــعف اإلو  - 15
ملاو  امرأة و تاة    ســــــــــــن    245ااجتماع س التمااز س ا يزاا  عمدع  م ـــــــــــــكلان كبار ن. وقد تعري وحو 

. ( 12)    المائس( للعنف ال نســــــ  أو البدو  على يد ع ــــــار    العام الماضــــــ  ومده 10ســــــنس  ما  و  ) 15
لتحرش ال نســ     األماعن العامس، والعنف وت ــمئ أعــكال العنف األخر  قتئ اإلواع، والممارســات الضــارة، وا 

على اإلوتروت من قبائ التنمر الســابراو  والم اردة الســابراو س، والعنف ضــد النســاء العامعت    مادا  الســ اســس  
 والمدا عات/المدا عان عن مقو  اإلوسا  للمرأة، مما عمنع المرأة من التمتع بحقو  اإلوسا  الياملس. 

مدمت تحوات أســـــاســـــ س    الم ـــــهد العالم  للمســـــاواة ةان ال نســـــان، وقد أد   ، 1995ومن  عام  - 16
ئ تزايد الت اوتات واإلق؛ـــاء ااقت؛ـــادي عردضـــا من  العديد منها إلى إقامس مواجز إضـــاف س أمام التقدم. و  ـــكي
أعراي وماذب التنم س الت  ا يتم  اها تقاســـــــــــم المكاســـــــــــب على وحو من؛ـــــــــــف.  النزاعات وماات ال وار   
ــاو س ت ول أعدر  ذعدر، وتيو  لها عواقب مدمرة على المدواان. و تســــــارع التد ور الباأل  و قدا  التنوع   اإلوســــ
ــ س ةوجع خاا   ــتةعل الم را للموارد ال ب ع س، وتيو  لها ةمار قاســــــــ الباولوج  وتةار المناخ، و ة ييها ااســــــــ

 .( 13) على أقئ البلدا  وموا والدول ال زر س ال؛ةارة النام س

ــادعس من  الحرذ العالم س الداو س، وزادت   19-وقد د عت جائحس كو اد - 17 ــوأ أزمس اقت؛ــــــــ العالم إلى أســــــــ
. و   مان أ  تـداةار التح از الت  اتةـ تهـا الحكومـات  ( 14) أعدر من الحـاجـس الملحـس إلى اتةـاذ إجراءات أقو  

. وـقد أمرت ( 15) لمرت عـس اـلدخـئعلى  ــــــــــــــعـاد العـالم لم عســــــــــــــبق لهـا مدـائ،  قـد تركزت    الةـاـلب    البـلدا  ا
التداع ات ااجتماع س وااقت؛ـادعس له ه ال ائحس ب ـكئ غار متناسـب على النسـاء وال ت ات. و   جم ع أوحاء 
ــاء وال ت ات العبء المتزايد ألعمال   ــاء القوة العاملس بمعدل أعلى من الرجال، وتتحمئ النســــــ العالم، تترك النســــــ

. وعلى النحو المســــــــــــــلم ـبع    دعوة األمان العـام إلى العمـئ ( 16) المـد وعـس األجرالرعـاـعس والعمـئ المنزل  غار  
. وت ــار التقديرات ( 17) ،  قد ازدادت ماات العنف ضــد المرأة المبلع عنها2020الت  أطلقها    و ســا /أةر ئ  

لى إوهاء زواب ، وأ  ال هود الرام س إ19-ملاو   تاة قد ا ععد  إلى المدرسـس بسـبب جائحس كو اد 11إلى أ  

 __________ 

 (11) E/CN.6/2020/3. 
 (12) World Health Organization, on behalf of the United Nations Inter-Agency Working Group on Violence 

Against Women Estimation and Data (VAW-IAWGED), Violence Against Women Prevalence 

Estimates, 2018 (Geneva, 2021). 

 (13) E/CN.6/2020/3. 
 (.2020 . اآل ا  ااقت؛ادعس العالم س )واعن ن العا مس، البنت الدول (14) 

 (.2021)واعن ن العا مس،  2021 ندو  النقد الدول ، المر د المال  و سا /أةر ئ  (15) 

 (16) UN Women, From Insights to Action: Gender equality in the wake of COVID-19 (New York, 2020). 

 (17) United Nations News, “UN Chief calls for domestic violence ‘ceasefire’ amidst ‘horrifying global 

surge”, 6 April 2020  أطلق األمان العام اســــــترات   س الم ــــــاركس الســــــ اســــــ س ب ــــــذ  العنف القائم على النوع  2020. و   عام ،
 متحدة بذعملها.كمن؛س م تركس لمنمومس األمم ال 19-ااجتماع  وجائحس كو اد

https://undocs.org/ar/E/CN.6/2020/3
https://undocs.org/ar/E/CN.6/2020/3
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ملاو  امرأة و ـتاة أخر  إلى ةرامن  47. ومن المتوقع أ  تد ع الـتداعـ ات ااقت؛ــــــــــــــادعس  ( 18) األطـ ال قد تتع ـئ
 .  ( 19) ، مما ععك  مسار عقود من التقدم2021ال قر المدقع    عام 

لم تذخ   19-كو ادو   الوقت و ســــع،  إ  غالب س تداةار الت؛ــــدي على  ــــعاد الســــ اســــات ل ائحس   - 18
ــاواة ةان ال نســــان. وا تســــتهدا ســــو      المائس من التداةار المال س وتداةار    13   ااعتلار منمورات المســ

تدةارا الت  اتة ت متى اآل  األمن ااقت؛ـــــــــــــادي   2  280الحماعس ااجتماع س وســـــــــــــو  العمئ اللالع عدد ا  
ــاء     المائس منها ال لب الم 11للمرأة، وا ععال  ســـــو    تزايد على الرعاعس غار المد وعس األجر. كما أ  النســـ

ــنع القرار، ماث ا ع ــــكلن ســــو    ــاء  ر  العمئ   24غائلات إلى مد كبار عن عمل س  ــ    المائس من أعضــ
ــات المتعلقس ب ائحس كو اد ــ اســـ ــم أي  24ةلدال و ناك    137    19-المعن س بالســـ ةلدا لديها  ر  عمئ ا تضـــ

 . ( 20) عضوات على اإلطع 

و   عقد العمئ   ا، سـ كو  من الضـروري وضـع المسـاواة ةان ال نسـان     ـم م جهود الت؛ـدي  - 19
والتعا   منها من أجئ تسـر ع خ ى التقدم    م ال المسـاواة ةان ال نسـان وتمكان المرأة،  19-ل ائحس كو اد

 .2030وتحقاق خ س التنم س المستدامس لعام 
  

 ن العقد األول لهيئة األمم المتحدة للمرأة الدروس المستفادة م  - ثالثا  
إلى ما يل : تحلائ اات ا ات والتقدم المحرز  2025-2022تســــــــــــتند الة س ااســــــــــــترات   س لل ترة   - 20

ــتقلس لعمئ   ــاواة ةان ال نســــان وتمكان المرأةل ورجراء تقديرات وتقا مات مســ والتحدعات على  ــــعاد تحقاق المســ
ما    ذلت اســـــــــتعراي منت؛ـــــــــف المدة لة تها ااســـــــــترات   س الســـــــــابقسل وعمل س  األس األمم المتحدة للمرأة، ب 

ت ـــــــــــاور س غن س عقدت مع م موعس من ال ـــــــــــركاء على المســـــــــــتو ات العالم س واإلقل م س والق ر س. وترد أدواه 
 الدروس الرئ س س المست ادة.

ثثيرتتيح الاالـية الثثثـية لهيـئة األمم المتحـدة للمرأة  رمــــــــــا لم ـ د من ا - 21 : إذ تؤدي الهاألـس دورا لـت
ــ ما من خعل اعتماد الهدا   ــان، وا ســ ــاواة ةان ال نســ ــ ا    النهوي بالقواعد والمعايار العالم س للمســ  5رئ ســ

من أ داا التنم س المستدامس، و      وضع  ر د يت   لها دعم الدول األعضاء للو اء ةه ه االتزامات. و    
ة للمرأة وتوجهها ااســـــــــــــترات    ا يزاا  مناســـــــــــــبان تماما،  إ   ناك م اا  مان أ  واعس  األس األمم المتحد

لز ادة تعز ز الروابل المتداعمس القائمس ةان وئ  تها الحكوم س الدول س المع ار س، ودور ا التنســــــــ ق  على و ا   
 منمومس األمم المتحدة، واألو  س التن ا عس، وا س ما على ال؛عاد الماداو .

: تتمتع  األس األمم بتت هيئة األمم المتحدة للمرأة أنها جهة عالمية رائدة للفلر والممارســــــــةلقد أث - 22
المتحدة للمرأة، ب؛ــ تها أعبر م؛ــدر للةبرة ال نســاو س    األمم المتحدة، بمعر س  ن س وموضــوع س عم قس     

األس أعضــا    طل عس إوتاب م اات عملها المواضــ ع س األربعس المحددة. وعلى مد  العقد الماضــ ، كاوت اله

 __________ 

 (18) United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Keeping Girls in the Picture  (2020  ل)
 United Nations Population Fund (UNFPA), Impact of the COVID-19 Pandemic on Family Planningو  

and Ending Gender-based Violence, Female Genital Mutilation and Child Marriage: Pandemic 

threatens achievement of the Transformative Results committed to by UNFPA (2020.) 

 (19) UN Women, From Insights to Action: Gender equality in the wake of COVID-19 (New York, 2020). 

 (20) UN Women and UNDP, COVID-19 Global Gender Response Tracker: Global Factsheet (2021.) 
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ــ س من قبائ تقدم  ــورات الرئ سـ ــان، بما    ذلت المن ـ ــاواة ةان ال نسـ اللحوع والب اوات والمعارا المتعلقس بالمسـ
على النســاء وال ت ات أةرزت أعضــا أ م س  19-النســاء    العالم. غار أ  اآلمار غار المتناســلس ل ائحس كو اد

 ــةال  العالم  وااســت ادة من ال را الت  تت حها للنهوي بالمســاواة ةان  التي ف مع التحوات    الســ ا  الت 
 ال نسان وتمكان المرأة.

: مققت  األس األمم المتحدة للمرأة وتائ   امس    يمكن ل  ادة الترلي  أ  تســــــاعد  ي ا ادة التثثير - 23
مســـــــــــتدامس، ســـــــــــتنهم الهاألس     م اات تذمار ا    عقد ا األول. ولترجمس   ه النتائ  إلى تةاارات عامس و 

عقـد ـا الـداو  ةنه  عـالـ س األمر ومومـدة لمعـال ـس الحواجز اله كلـ س اليـامـنس ود ع التةاار التحو ل ، مع إدمـاب  
 مبدأ عدم ترك أمد خلف الركب على وحو أعدر  عال س.

 ـــئ ااســـت ادة : إذ ع ب على  األس األمم المتحدة للمرأة أ  تواتا ر الشــراتاو مي ة نســبية رئيســية - 24
ــاء وال ت ات، وععقاتها القو س والمومو  ةها مع م موعس من  ــاعا النســـــــــ ــار عالم  رائد لقضـــــــــ من دور ا كن؛ـــــــــ
ال ــــركاء. و  ــــمئ ذلت قدرتها على إع اد ودعم اســــترات   ات الدعوة المتعددة ال ــــركاء، والمنتدعات والحوارات  

، وعلى اســـــــــتةدام  ـــــــــوتها العالم  وو ا   ةان الحكومات والم تمع المدو  وأ ـــــــــحاذ الم؛ـــــــــلحس اآلخر ن
تة اتها العالم س لح ـد دعم واسـع الن ا  لة س المسـاواة ةان ال نسـان. و ناك م ال أمام  األس األمم المتحدة 
للمرأة لتعماق ععقاتها مع ال ـــركاء الحالاان، اســـتنادا إلى ععقتها التار ة س مع الحركات النســـو س والنســـائ س، 

عات ال ديدة، بما    ذلت مع الرجال وال ت ا ، والق اع الةاا، ووســــــــــــائل اإلععم وتوســــــــــــ ع و ا  ال ــــــــــــرا
 والمؤسسات المال س الدول س، وك لت مراعز ال ير ومؤسسات اللحوع.

: من الضــروري وضــع اســترات   س تمو ئ يضـمن التما م المر  القابم للتنب  تحقيق أ ضـم النتائ  - 25
لموارد العادعس، ب ر  من ةانها ال ــــــــــــراعات مع الق اع الةاا ومن خعل  متنوعس وب ل جهود مكد س لتعبألس ا

ــ ع س وم معس ووه    ــتيمئ ذلت ةنوا   تمو ئ مواضـــــ ــ ســـــ الل ا  الوطن س التابعس لهاألس األمم المتحدة للمرأة. وســـــ
 تمو ئ مبتيرة.

ن المرأة  إ  النتائ  على نطاإل منظامة األمم المتحدة  ي مجال المســــــاواة بين الجنســــــين وتمكي - 26
: لقد عززت إ ــعمات منمومس األمم المتحدة اإلومائ س قدرة  األس األمم المتحدة للمرأة على النهوي أسـاسـية

بالمساواة ةان ال نسان وتمكان المرأة    جم ع أوحاء منمومس األمم المتحدة، من خعل ت باق أدوات مساءلس  
، ستز د  ( 21) للس اسات ال ي ع ري كئ أربع سنوات  ومؤعرات جنساو س مومدة. وتماع ا مع ااستعراي ال امئ

ــ ق  على و ا  منمومس األمم المتحدة لدعم تعم م   ــت ادة من دور ا التنســــــــ  األس األمم المتحدة للمرأة من ااســــــــ
مراعاة المنمور ال نسـاو     منمومس األمم المتحدة، بما    ذلت على المسـتو ات اإلقل م س والمتعددة البلدا  

ســـــتدعم الهاألس تعم م مراعاة المنمور ال نســـــاو     الم اات المواضـــــ ع س الرئ ســـــ س، وســـــتنهم والق ر س. و 
بعمل ات ال  اس والر ــد واإلةعا الم ــتركس ذات ال؛ــلس بة؛ــوا النتائ  الرئ ســ س، بما    ذلت مع ةروام   

س )الاوو سف(  ضع عن األمم المتحدة اإلومائ  و ندو  األمم المتحدة للسكا  ومنممس األمم المتحدة لل  ول
 ع اوات أخر  على و ا  المنمومس.

:    مان أ   األس األمم يل م وضــــــع نماال أعمال عالي النما للد ع بتحقيق أثر واســــــع النطاإل - 27
ــا لز ادة  ـــــــقئ وموذب  المتحدة للمرأة تحســـــــنت كدارا     عالاتها التنم م س وأدائها التنم م ،  إ   ناك  ر ـــــ

وطرائق التن اـــ  والوجود العـــالم  لتحقاق تـــذمار أعبر. و مكن تحقاق ذلـــت من خعل تمو ـــئ أمدـــئ، األعمـــال  
 __________ 

 (21) A/RES/75/233. 
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و  كئ تنم م  أعدر اتســـاقا، وعمل ات ملســـ س. و  ا التحول إلى منممس إومائ س تعمئ    إطار عـــلك  وبن س 
من منمومس األمم المتحدة م؛ـــ وف س على  ـــعاد العالم ســـ عد  األس األمم المتحدة للمرأة لتحقاق النتائ  ك زء  

 ، أي    المادا .ااإلومائ س المعاد تنم مها ماث ت تد الحاجس إلاه

: إذ تدرك  األس األمم المتحدة للمرأة أ  التحسانات الم كورة إ  التحال الم سسي ها مفتاح النجاح - 28
ضــــــــــــــع إلمـداع تحولهـا أععه لن تحـدع    ســـــــــــــــ ا  ـماـةت،  ـإوهـا تتلع وه ـا يتســــــــــــــم ـبالمروـوس والـتذقلم مع الو 

المؤســـــــســـــــ . و  مع   ا النه  ةان الســـــــع  إلى تحقاق التماز التنم م  وملاد  ال  ادة ال ـــــــاملس واألخعق س  
والم ـــــــتركس، لتحقاق أق؛ـــــــى قدر من التذمار ب ر قس تتســـــــق مع القواعد والمعايار الت  تقوم علاها واعس  األس 

 متمكنس ومتنوعس.األمم المتحدة للمرأة، بااست ادة من قوة عاملس 
  

 المبادئ التاجيهية   - را عا  
 تو ر الملاد  التال س أساسا ل م ع أعمال  األس األمم المتحدة للمرأة:  - 29

 
 عدم ترك أقد خلف الرلب -ألف   

ــا ،   - 30 ــ ا مع القواعد والمعايار الدول س، ت بق  األس األمم المتحدة للمرأة وه ا قائما على مقو  اإلوســـ تم ـــ
وتســــــترعــــــد بمبدأ عدم ترك أمد خلف الركب. وتت؛ــــــد  الهاألس للتمااز وعدم المســــــاواة ةتحديد ومعال س الحواجز  
اله كل س وععقات القوة غار المتيا ألس الت  تســـــتنســـــ  أوجع عدم المســـــاواة على مر األج ال،  ضـــــع عن القواوان  

ــتند   ا النه  إلى اامترا  ــات التمااز س. و ســ ــات والممارســ ــ اســ ــا ، بما والســ    ذلت   م اليامئ ل م ع مقو  اإلوســ
 الحق    التنم س، وااعتراا بذ  جم ع مقو  اإلوسا  عالم س ومتراب س ومت ابكس وغار قاةلس للت زئس. 

و عن  عدم ترك أمد خلف الركب ت اوز النمر    النتائ  على المســــتو  اليل  إلى ضــــما  التقدم  - 31
ت ؛ــــــال . وتتضــــــمن الة س ااســــــترات   س، تم ــــــ ا مع وه ها المتعدد ل م ع  ألات الســــــكا  على المســــــتو  ال

ال واوب، التركاز على معال س أعـــــكال التمااز المتعددة والمتقاطعس، بما    ذلت على أســـــاس الســـــن وال ن   
والعر  وااوتماء اإلمن  والموقع ال ةرا   واإلعاقس والوضــع من ماث اله رة ووضــع الت ــرد، ووضــع ااوتماء 

 ل عوذ األ ل س والوضع ااجتماع  وااقت؛ادي وغاره.إلى ا
 

تع    االتســاإل والنتائ  والمســاالة على نطاإل منظامة األمم المتحدة  ي مجال المســاواة   -   اا 
 بين الجنسينم  ما يتماشى مع إمثقاو منظامة األمم المتحدة اانمائية

  األداء والمساءلس وتحسانهما    م ال المساواة  تنا ر  األس األمم المتحدة للمرأة وتدعم ز ادة اتسا - 32
ةان ال نســان وتمكان المرأة وتعم م المنمور ال نســاو     منمومس األمم المتحدة، ةوســائئ منها أدوات مومدة  
ت بق ب ـــــــــكئ مومد، وذلت من خعل واعس التنســـــــــاق المنوطس ةها على و ا  منمومس األمم المتحدة. وتمدئ 

ــ ئ أداء أ رقس  خ س العمئ على و ا   ــان وتمكان المرأة وسـ ــاواة ةان ال نسـ ــذ  المسـ منمومس األمم المتحدة ب ـ
األمم المتحدة الق ر س المتعلق بالمســــــــاواة ةان ال نســــــــان    إطار خ س العمئ على و ا  المنمومس أ ضـــــــئ  

 .  ( 22) الممارسات      ا ال؛دد

 __________ 

 .12، ال زء األول، ال قرة 75/233و قا لقرار ال مع س العامس  (22) 
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ت ال ي ع ري كئ أربع سـنوات، ما يؤكد وتسـترعـد الة س ااسـترات   س بااسـتعراي ال ـامئ للسـ اسـا - 33
من جديد أ م س تحقاق المســــاواة ةان ال نســــان وتمكان النســــاء وال ت ات من أجئ إمراز تقدم    جم ع أ داا 

، والـدور ال  ـادي لهاألـس األمم المتحـدة للمرأة    تعز ز تعم م المنمور ال نســــــــــــــاو  2030وغـاعـات خ ـس عـام  
 وتسر ع خ اه. 

ااســتعراي ال ــامئ للســ اســات ال ي ع ري كئ أربع ســنوات ورطار اإلدارة والمســاءلس،  وتماعــ ا مع  - 34
ل، وستعمئ تحت ق ادة المنسقان الم  مان  ستدعم  األس األمم المتحدة للمرأة باليامئ ومام المنسق الم  م المن َّ

من أجئ التنم س   على ال؛ـــــــعاد الق ري لدعم الدول األعضـــــــاء، بما يتماعـــــــى مع أطر األمم المتحدة للتعاو  
المسـتدامس وخ ل التنم س الوطن س. و     ا ال؛ـدد، سـتز د الهاألس دور ا إلى أق؛ـى مد داخئ األ رقس الق ر س  
   المناطق الت  تتواجد  اها، وماث تقدم الدعم كوكالس غار م  مس، لضــــــــــــــما  أ  تعزز أطر األمم المتحدة 

مائق الق ر س الم ـتركس التمو ئد والمسـاءلس والنتائ     م ال  للتعاو  من أجئ التنم س المسـتدامس وغار ا من الو 
 المساواة ةان ال نسان وتمكان المرأة. 

ــركاء األمم المتحدة لتعز ز الدعم المتيامئ والعمئ  - 35 ــئ  األس األمم المتحدة للمرأة العمئ مع عــــ ــتوا ــــ وســــ
ء وال ت ات بما يتماعـــــــى مع وايتها  المنســـــــق لتح از ااســـــــتدمارات والنتائ  على و ا  المنمومس ل؛ـــــــال  النســـــــا 

 ومسا ماتها ال املس والمتياملس عبر الركائز الدعع لألمم المتحدة، أي السعم واألمن ومقو  اإلوسا  والتنم س. 
 

 تفالة المس ولية الاطنية والمااامة مع األولا او الاطنية –جيم   
المقدمس من الدول األعضـــــــاء، اســـــــتنادا إلى مبدأ تســـــــت اب الة س ااســـــــترات   س إلى طللات الدعم  - 36

المســؤول س الوطن س. وســاتماعــى تن ا  ا على ال؛ــعاد الق ري تماما مع األولو ات الوطن س، اســتنادا إلى خ ل  
 واسترات   ات التنم س الوطن س، وس ك ئ المسؤول س الوطن س كمبدأ رئ س  للتنم س المستدامس.

 األس األمم المتحدة للمرأة إلى الدول األعضــــــــــــاء، ةناء على طلبها،   وخعل العقد الماضــــــــــــ ، قدمت - 37
خدمات الدعوة    م ال الســـــ اســـــات وخدمات ااســـــت ـــــارة التقن س والبرم س من أجئ تحو ئ القواعد والمعايار 
العالم س إلى وتائ  تن ا عس لتحقاق المســـــــاواة ةان ال نســـــــان وتمكان جم ع النســـــــاء وال ت ات، بما يتماعـــــــى مع 

ــئ  األس األمم المتحدة للمرأة ربل أوجع التقدم ا ــتوا ـــــــــ ــترات   س، ســـــــــ ألولو ات الوطن س. و     ه الة س ااســـــــــ
الحكوم  الدول  ب ـكئ أومق ةتن ا  ا، من خعل تو ار الدعم المتيامئ للتنم س الت  عحركها ال لب، وتتمحور 

 مول اإلوسا ، و تم  اها تول  مقالاد األمور على ال؛عاد الوطن . 
 

 التثثير على اآلخر ن وضما  التما م المستدام للمساواة بين الجنسين   -دال   
ــراعاتها القو س  - 38 ــئ عـ تمدئ  األس األمم المتحدة للمرأة النق س المحور س    النمام المتعدد األطراا ب ضـ

اع الةـاا  مع الحكومـات ومنمومـس األمم المتحـدة والم تمع المـدو  والمنممـات النســــــــــــــائـ س وال ـــــــــــــــلاةـ س والق ـ 
ــلس. وتعتمد قدرة  األس األمم المتحدة للمرأة على العمئ   ــعس من ال هات ال اعلس األخر  ذات ال؛ـ وم موعس واسـ
عن؛ــــار رائد    م ال المســــاواة ةان ال نســــان    النمام المتعدد األطراا على عــــراعاتها العم قس والمتنوعس،  

ر على أعمــال ال هــات ال ــاعلــس المتنوعــس وقراراتهـا  وتســــــــــــــتنــد إلى دور ــا ك هــس تنم م وتعبألــس قــادرة على التــذما 
ــراعات أجد    ــراعس تعزز إقامس عـــ ــتعتمد  األس األمم المتحدة للمرأة طرائق عـــ التمو ل س. ولتعز ز   ه ال هود، ســـ

 وأعدر  عال س على جم ع المستو ات. 
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     5د موال  وقد وقف تمو ئ األو ــــــ س الت  كاوت  اها المســــــاواة ةان ال نســــــان  د ا رئ ســــــ ا عن  - 39
. ول لت،  إ  دعم تعز ز قدرة الدول  ( 23) المائس من المســـــــــاعدة اإلومائ س الرســـــــــم س الدنائ س القاةلس للتة؛ـــــــــ  

األعضــــــاء على تمو ئ المســــــاواة ةان ال نســــــان من خعل التمو ئ العام الوطن  والســــــ اســــــات المال س الوطن س  
 والتزامها ة لت ععد استرات   س متزايدة األ م س.

ــع و ا  تركازه   - 40 ــتدامس، كما يوسـ و ؤدي الق اع الةاا دورا متزايدا    دعم تحقاق أ داا التنم س المسـ
ااســـــــــــتدماري ل  ـــــــــــمئ أدوات مال س جديدة ومبتيرة لتحقاق أ داا اجتماع س ومال س. ول لت، ســـــــــــتقوم  األس األمم  

ومؤســـســـات التمو ئ اإلومائ ، بالنهوي    المتحدة للمرأة، بالتعاو  مع المؤســـســـات المال س الدول س والق اع الةاا 
بال ـــــــــراعات ةان الق اعان العام والةاا وتيملس ال هود الرام س إلى ز ادة التمو ئ على ال؛ـــــــــعاد الوطن ، ةناء 
على طلب الدول األعضــــاء، وذلت باتلاع وه  تمو ئ جديدة ومبتيرة مدئ الســــندات ال نســــاو س. وســــتعمق الهاألس 

المؤســســات المال س الدول س ل؛ــال  المســاواة ةان ال نســان، والتذمار على الســ اســات،  أعضــا ال ــراعات لح ــد موارد 
 وتوج ع تد قات التمو ئ لتحقاق   ا المبتةى، بسبئ منها إع اد رابل أقو  بة س تمو ئ التنم س. 

  
 تحفي  النتائ  اانمائية  – خامسا   

ــائها، على أربعس م اات مةتل س من م اات  ارتيزت  األس األمم المتحدة للمرأة    عملها، من    - 41 إو ـ
( والتمكان ااقت؛ـــــــــــادي للمرأةل 2( الحوكمس والم ـــــــــــاركس    الح اة العامسل )1التذمار المواضـــــــــــ ع س، و  : )

ــاء وال ت اتل ) (3) ــد النســ ــاو ، والحد من مةاطر  4وروهاء العنف ضــ ( والمرأة، والســــعم واألمن، والعمئ اإلوســ
ئ  عامس عــاملس للمواضــ ع لت ســاد ال ب عس المتراب س لواعس الهاألس والتةاار ال ي تســعى اليوارع. وأضــ  ت وتا

 إلى إمدامع.

ولتحقاق   ه النتائ ، سـتوا ـئ  األس األمم المتحدة للمرأة ااسـت ابس ل للات الدول األعضـاء للدعم من  - 42
كان المرأة، بما    ذلت ز ادة م؛ـس البرم س خعل تن ا  ةرام  عالم س ورقل م س وق ر س للمسـاواة ةان ال نسـان وتم 

ال ير س والم ــــــورة الســــــ اســــــات س، وتنم س القدرات    الر ادة الم ــــــتركس لألمم المتحدة. وت ــــــمئ النه  الرئ ســــــ س تو ار 
والمســــاعدة التقن س، وال ــــراعات ةان أ ــــحاذ الم؛ــــلحس المتعددين، وجهود الدعوة واات؛ــــاات. وعلى ال؛ــــعاد 

س األمم المتحدة للمرأة أ  تعك  التدخعت األولو ات الوطن س وتدعمها باليامئ، من خعل  الق ري، سـتضـمن  األ 
م كراتها ااســــــــترات   س، الت  تتســــــــق اتســــــــاقا وم قا مع أطر األمم المتحدة للتعاو  من أجئ التنم س المســــــــتدامس.  

ات إلى جاوب ةل ات ملاعـــــرة  وســـــتدعم الهاألس أعضـــــا الم تمع المدو  والمنممات ال ـــــعب س، من خعل تنم س القدر 
 لتقدعم المن ، مع تيا ف طرائق تقدعم المن  بما يتماعى مع الدروس المست ادة من التقا مات. 

، بما    ذلت ةمار ا غار المتناســلس 19-و   الوقت ال ي يوا ــئ ف ع العالم الت؛ــدي ل ائحس كو اد - 43
ئف، وارت اع معدات ال قر، ومســتو ات العنف ضــد  على النســاء وال ت ات، الت  تنعك     ز ادة  قدا  الوئا

المرأة، ســــــــــ كو  من األ م مضــــــــــاع س ال هود لضــــــــــما  وتائ  إومائ س طو لس األجئ، وتةس ف مدة ال قر لد   
ــول المرأة على العمئ العئق والحماعس ااجتماع س ودعم الر اه ااجتماع   ــاء وال ت ات، وز ادة  را م؛ـ النسـ

 د من تعرضها لل؛دمات    المستقبئ.وااقت؛ادي للمرأة والح

 __________ 

 (23) OECD-DAC Network on Gender Equality (Gendernet), Development finance for gender equality and 

women’s empowerment: A 2021 snapshot (Paris, 2021)  ةلةت وســــــــلس المســــــــاعدة اإلومائ س الرســــــــم س الدنائ س القاةلس .
 .2019-2018   المائس    ال ترة  40 اما )ماووي( للتة؛   لألو  س الت  كاوت  اها المساواة ةان ال نسان  د ا 
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وردراعا للتذمار اليبار وغار المتناسب لتةار المناخ على النساء وال ت ات، ولما للمساواة ةان ال نسان  - 44
وتمكان المرأة من أ م س    النهوي بالنتائ     إطار الت؛دي له ه الما رة، ساتم تعم م مسذلس تةار المناخ 

س. وســــــان؛ــــــب التركاز على دعم إدماب منمور جنســــــاو     الســــــ اســــــات والبرام     الم اات المواضــــــ ع  
 المناخ س متى ت ارك النساء وال ت ات و ست د ، تم  ا مع واعس  األس األمم المتحدة للمرأة. 

ومع تزايد رقمنس العالم، ســــــــتدم   األس األمم المتحدة للمرأة التينولوج ات وااةتيارات الرقم س كذدوات  - 45
ســر ع النتائ     مةتلف الم اات المواضــ ع س. وتركز جهود  األس األمم المتحدة للمرأة    م ال  ااةتيار لت 

ــ  ع المرأة كمبتيرة ورائدة  والتينولوج ا على ما يل : دعم اإلجراءات والتوع س على و ا  الم ال المعن ل وت ــ
اإلوتروت ضـد النسـاء وال ت اتل وااسـتدمار  أعمالل واسـتحداع األدوات والمنه  اتل ومنع ارتياذ العنف على

    ااةتيارات والتينولوج ات الت  تعزز المساواة ةان ال نسان وتمكان النساء وال ت ات.

ال ــــــــلاذ وســــــــتوا ــــــــئ  األس األمم المتحدة للمرأة، لد  تن ا  الة س ااســــــــترات   س، تعز ز  ــــــــوت   - 46
وق ادتهم، بمن  اهم المرا قات وال ـابات، ودعم م ـاركس ال ـلاذ     ـنع القرار، وك لت    ةرام ها الةا ـس  

 على ال؛عد العالم  واإلقل م  والق ري.

  
 أربعة مجاالو مااضيعية -ألف   

ــ ع س ت؛ــــف ال روع التال س ك س س عمئ  األس األمم المتحدة للمرأة    كئ م ال من  - 47 م ااتها المواضــ
 األربعس.

 

 رؤ ة الخطة االستراتيجية 

 وتمكان جم ع النساء وال ت ات، وك الس تمتعهن اليامئ بما لهن من مقو  اإلوسا  تحقاق المساواة ةان ال نسان، 

 األثر
)النـتائ  ال و ـلس األجئ    

 الم اات المواض ع س(

ــس   ــمــــــــ ــوكــــــــ الــــــــــحــــــــ
ــاركس     والم ـــــــــــ

 الح اة العامس

 الـــــــــتـــــــــمـــــــــكـــــــــاـــــــــن
 ااقت؛ادي للمرأة 

إوهاء العنف ضـــــــــد 
 وال ت ات النساء

واألمـن ــعم  والســــــــــــ  الـمـرأة 
العمئ اإلوســــاو  والحد من  

 مةاطر اليوارع

 الناات 
 )النتائ  المتوس س األجئ( 

 العالميةم األطر المعيار ة
والقاانين والسياساو 

تراعي   لتيوالم سساو ا
 الجنساني المنظار  

تما م 
المساواة بين  

 الجنسين 

قصال   المساواة  ي
المرأة على الخدماو 

 والسلع والماارد 

  المعايير االجتماعية
اايجابيةم  ما  ي الك  

إشراك الرجال من خثل 
 والفتيا  

إسماع ماو  
 والنهاضالمرأة 

  قيادتها
 و اعليتها

إنتال وتحليم واستخدام  
ااقصاااو الجنسانية  
والبياناو المصنفة  
 قسب ناع الجنس 

التنسيق على نطاإل  
منظامة األمم المتحدة  
من أجم المساواة بين  

 الجنسين 

  ناات  الفعـالـية واللـفااة 
 التنظيميتين

ــائم القـــــ   األداء 
 على الملاد 

التتوتت تت   

 المؤسسي

ــات   الـــــــمـــــــنـــــــتـــــــ ـــــ
والـــــــــــةـــــــــــدمـــــــــــات  

 والعمل ات

الــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــوي  
ــراعـــــــات   ــال ــــــــــــ بـــــ

 وتو ار الموارد

  وتتمتت تت تت  

 األفراد
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 الحالمة والمشارلة  ي الحياة العامة  -   1 

تعمئ  األس األمم المتحدة للمرأة مع ال ـــــــركاء الرئ ســـــــاان متى تتمكن جم ع النســـــــاء من الم ـــــــاركس  - 48
ــات والماز  ــ اسـ ــت ادة من القواوان والسـ ــاء وال ت ات ااسـ ــنى للنسـ ــنع القرار، و تسـ ــاو س     ـ او ات الياملس والمتسـ

 والةدمات والمؤسسات الةاضعس للمساءلس الت  تراع  المنمور ال نساو .

 وت مئ التدخعت الرئ س س ما يل : - 49

ــتو ات، بما    ذلت من  •  ــنع القرار على جم ع المســـــ ــان     ـــــ دعم تحقاق التواز  التام ةان ال نســـــ
الســــــ اســــــات واإلجراءات لز ادة  خعل اتةاذ تداةار خا ــــــس مؤقتس،  ضــــــع عن إدخال تةاارات على 

 تذمار المرأة    المؤسسات والعمل ات الس اس س.

ــاواة ةان ال نســـــان    التمو ئ، بما     •  ــ س العزمس لدم  المســـ ــ اســـ ز ادة الوع  والقدرات واإلرادة الســـ
ــم م  ــات على ت؛ــــــــ ــســــــــ ــنع القرارل وتعز ز قدرة المؤســــــــ ذلت    جم ع مرامئ تة  ل المازاو س و ــــــــ

ــترات   ات ــورة التيل س  اسـ ــد ومازاو ات ق اع س، وتو ار خدمات عال س ال ودة وم سـ وخ ل وأطر ر ـ
 و   المتناول وخال س من التمااز.

ااســـــــت ادة من الدور التنم م  لهاألس األمم المتحدة للمرأة لضـــــــما  النمر    منمور جم ع النســـــــاء  • 
وال ت ات مســـــــب ااقتضـــــــاء،  والمنممات الت  تقود ا    عمل س  ـــــــنع القرار، وم ـــــــاركس النســـــــاء،

 م اركس كاملس ومتساو س    ت؛م م الس اسات والةدمات العامس وتن ا  ا ومتابعتها وتقا مها.

موا ــلس دعم الر ــد لضــما  المســاءلس عن االتزامات العالم س بالمســاواة ةان ال نســان،  ضــع عن  • 
أ داا التنم س المســــــتدامس الت    من  5جمع وو ــــــر الب اوات عن المؤعــــــرات الدعمس المتعلقس بالهدا 

 ت ارك  األس األمم المتحدة للمرأة    رعايتها.

المســا مس،    إطار ال ــراعس ال؛ــح س الســداســ س،    ال هود الرام س إلى إلةاء الت ــر عات والقواعد  • 
 التمااز س الت  تعو  م؛ول المرأة على خدمات الرعاعس ال؛ح س ال نس س واإلو اة س.

 ل راعات الرئ س س ما يل :وت مئ ا - 50

ــول إلى  •  ــاو ، والو ــــ ــاواة، والحوكمس المراع س للمنمور ال نســــ ــل س على قدم المســــ ــم الســــ تعز ز تقاســــ
ــتركس ةان   ــاركس  األس األمم المتحدة للمرأة    اآلل ات الم ـــــــــ ــت ادة من م ـــــــــ العدالس، من خعل ااســـــــــ

وجهس   .مساعدة ااوتةاة س لألمم المتحدةالوكاات من قبائ: اآلل س الم تركس ةان الوكاات لتنساق ال
التنســــاق العالم س ل واوب ســــ ادة القاوو ل وأ رقس العمئ المعن س بالمســــاواة ةان ال نســــان المن ــــذة    
إطار وداء األمان العـام للعمـئ من أجئ مقو  اإلوســــــــــــــا ل وخ ـس العمـئ العـالمـ س للحـ اة ال؛ــــــــــــــح س  

لتنم ـس المســــــــــــــتـدامـس، و رقـس العمـئ الم ــــــــــــــتركـس ةان من أ ـداا ا  3والر ـاه المعـدة    إطـار الهـدا  
 الوكاات المعن س ةتمو ئ التنم س.

موا ــلس التعاو  مع م موعس من عــركاء األمم المتحدة لتعز ز م ــاركس المرأة والســ اســات والت ــر عات   •  
المراع ــس للمنمور ال نســــــــــــــاو ، بمــا    ذلــت مع مكتــب التنســـــــــــــاق اإلومــائ ، وبروــام  األمم المتحــدة  

إلومائ ، وردارة ال ــــــؤو  ااقت؛ــــــادعس وااجتماع س، وم وضــــــ س األمم المتحدة لحقو  اإلوســــــا ، وردارة ا 
ــ س األمم  ــ س وبناء الســـعم، ومكتب األمم المتحدة المعن  بالمةدرات وال ر مس، وم وضـ ــ اسـ ــؤو  السـ ال ـ

 المتحدة ل ؤو  العجألان. 
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ــاواة ةان ال نســــــــان وتمكان المرأة    •  ــترات   س العالم س لمكا حس اإليدز  دعم إدماب المســــــ إطار ااســــــ
وعمل ـس تن اـ  ـا، بـاعتلـار ـا جهـس راع ـس م ـــــــــــــــاركـس لبروـام  األمم المتحـدة    ( 24) 2026-2021لل ترة  

 الم ترك المعن  ب اروس وق  المناعس الل ر س/اإليدز.
 

 التمكين االقتصادي للمرأة  -   2 

ــادي للمرأة متى تتمتع بضــــــــما  الدخئ  تعمئ  األس األمم المتحدة للمرأة على   - 51 تعز ز التمكان ااقت؛ــــــ
 والعمئ العئق وااستقعل ااقت؛ادي.

 وت مئ التدخعت الرئ س س ما يل :   - 52

دعم ال ــركاء الرئ ســاان    تحو ئ اقت؛ــاد الرعاعس من خعل تعز ز وتن ا  التداةار الةمســس التال س:  • 
نزل  غار المـد وعـس األجر والحـد منهـا ورعـادة توز عهـا، ومكـا ـذة ااعتراا ـبذعمـال الرعـاـعس والعمـئ الم
 العاملان    م ال الرعاعس وتمدالهم. 

تح از العمئ العئق، واألجر المتســاوي لقاء العمئ المتســاوي ال  مس، وتنم م الم ــار ع، بما    ذلت  • 
ــان ــد ال  وة الرقم س ةان ال نسـ ــمول المال  والرقم  لسـ ــت ادة من عمل ات  عن طر ق تعز ز ال ـ وااسـ

 ال راء العامس والةا س لتوس ع و ا  ال را المتامس للمؤسسات المملوكس للنساء. 

ــاواة ةان ال نســـان وتمكان   •  ــاد اليل  الت  تعزز المسـ ــ اســـات وممارســـات ااقت؛ـ دعم وضـــع وتن ا  سـ
 المرأة من خعل العمئ مع وزارات المال س والمؤسسات المال س الدول س. 

حد من  قر النساء وال ت ات من خعل تعز ز الحقو  ااقت؛ادعس للمرأة، ومعدل م اركتها    القوة ال • 
العاملس ومعدل عمالتها، واســت ادتها من ومم الحماعس ااجتماع س،    إطار التعا   ااقت؛ــادي من 

 .19-جائحس كو اد

ــادات الةضــــــــراء •  والزرقاء والزراعس القادرة على   منا ــــــــرة ز ادة م ــــــــاركس المرأة وق ادتها    ااقت؛ــــــ
 التي ف مع تةار المناخ. 

العمئ مع المنممات النســـــــائ س والق اع الةاا والنقابات العمال س للت؛ـــــــدي للمعايار والممارســـــــات  • 
والت ـر عات ااجتماع س التمااز س، ودعم م ـاركس المرأة ال عالس وق ادتها    ااقت؛ـاد. وسـتة     ه 

العـام والةـاا، والمنـاطق الحضــــــــــــــر ـس والر س ـس، وااقت؛ـــــــــــــــادات والعمـال    التـدخعت الق ـاعان  
 الق اعان الرسم  وغار الرسم .

 وت مئ ال راعات الرئ س س ما يل :  - 53

العمئ مع منممس العمئ الدول س وم وضـ س مقو  اإلوسـا  وبروام  األمم المتحدة اإلومائ  و ـندو    • 
المتحدة لل  ولس والوزارات التن ا عس الرئ ســ س والهاألات اإلقل م س األمم المتحدة للســكا  ومنممس األمم 

والل ا  ااقت؛ــادعس اإلقل م س والمؤســســات المال س الدول س ب ــذ  ســ اســات ااقت؛ــاد اليل  والحماعس 
 ااجتماع س واقت؛اد الرعاعس.

 __________ 

 .PCB(EM)/3.3ةروام  األمم المتحدة الم ترك المعن  ب اروس وق  المناعس الل ر س/اإليدز. الوم قس  (24) 
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لمرأة مع منممس العمئ تعز ز ر ادة المرأة للم ــار ع و را ال ــراء المتامس للمؤســســات الت  تمليها ا • 
الـدول ـس، ومركز الت ـارة الـدول ـس، وبروـام  األمم المتحـدة اإلومـائ ، واات ـا  العـالم  لألمم المتحـدة، 

 ومنممس األمم المتحدة للتنم س ال؛ناع س، ومكتب األمم المتحدة لةدمات الم ار ع. 

ة مع منممس العمئ الدول س تعم م المنمور ال نســـــاو     الســـــ اســـــات والممارســـــات    م ال اله ر  • 
ــ س مقو  اإلوســــا ، و   م ال األعمال الت ار س ومقو  اإلوســــا ،  والمنممس الدول س لله رة وم وضــ

 مع منممس العمئ الدول س وم وض س مقو  اإلوسا . 

ــادات الةضـــــــراء   •  ــاو     الملادرات المتعلقس بالمناخ والباألس والزراعس وااقت؛ـــــ تعم م المنمور ال نســـــ
ئر ــس والزرقــاء، مع ةروــام  األمم المتحــدة للباألــس، ومنممــس األمم المتحــدة للتنم ــس ال؛ــــــــــــــنــاع ــس،  والــدا

 ومنممس األغ عس والزراعس، وال؛ندو  الدول  للتنم س الزراع س، وبروام  األغ عس العالم .

س ســـــــد ال  وة الرقم س ةان ال نســـــــان مع ل نس الن ا  العر م وااتحاد الدول  لعت؛ـــــــاات ومنمم • 
 األمم المتحدة للترب س والعلم والدقا س )الاووسكو( وبروام  األمم المتحدة اإلومائ  وغار ا.  

دعم منممس العمئ الدول س لحماعس العاملان والعامعت    المنازل والقضــــــاء على التحرش ال نســــــ    • 
 والعنف    عالم العمئ. 

 
 إنهاا العنف ضد النساا والفتياو  -   3 

ــ ع  األس  - 54 ــاء وال ت ات ت ــ ــما  أ  تع ش جم ع النســ األمم المتحدة للمرأة على اتلاع وه  متياملس لضــ
 م اة خال س من جم ع أعكال العنف. 

 وت مئ التدخعت الرئ س س ما يل :   - 55

دعم الدول األعضــــــــاء لتعز ز إعداد القواعد والمعايار العالم س المتعلقس بإوهاء العنف ضــــــــد النســــــــاء  • 
 وال ت ات ور د ا واإلةعا عنها.  

دعم  ـ اغس خ ل عمئ وطن س ب ـذ  منع العنف ضـد النسـاء وال ت ات وتعز ز المعايار ااجتماع س   • 
وتعز ز قاعدة المعارا واألدلس ب ـــــذ  الســـــ اســـــات اإلع اة س، بما    ذلت بإعـــــراك الرجال وال ت ا ،  

 والممارسات الرام س إلى منع العنف ضد النساء وال ت ات. 

تعز ز التنسـاق المتعدد الق اعات للةدمات األسـاسـ س، مع التركاز على التةاار المؤسـسـ ، وتحسـان   • 
ياملس والت  تتمحور  را الو ـــول إلى العدالس، وضـــما  الةدمات المتعددة الق اعات ال ادة والمت 

مول الضــحاعا/الناج ات ل م ع النســاء وال ت ات. و  ــمئ ذلت الةدمات الت  تلب  امت اجات النســاء 
وال ت ات    ســـــــــ اقات مةتل س من أجئ تعز ز اســـــــــت ابس عـــــــــاملس للنمام تعزز التنســـــــــاق    جم ع 

 السعم. م اات التنم س، والحد من مةاطر اليوارع، والعمئ اإلوساو ، والح اظ على

إقامس روابل مع م اات مواضـــــــــــ ع س أخر  وت ـــــــــــ  ع أوجع تذزر مع ق اعات أخر  من أجئ مكا حس   • 
 العنف ضد النساء وال ت ات وك الس سعمس المرأة، من قبائ ق اعات الزراعس والباألس والبن س التحت س والنقئ. 

ئ س وعـــــلكات اللحوع والق اع توســـــ ع و ا  ال ـــــراعات الرئ ســـــ س، بما    ذلت مع المنممات النســـــا • 
 .19-الةاا، لضما  استمرار خدمات الدعم األساس س وبرام  الوقاعس    س ا  جائحس كو اد
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المن ،  ندو  األمم المتحدة ااستألماو  لدعم اإلجراءات   لتقدعمإدارة اآلل س الم تركس ةان الوكاات   • 
 ومس األمم المتحدة.المتة ة للقضاء على العنف ضد المرأة، بالن ابس عن منم

 وت مئ ال راعات الرئ س س ما يل :  - 56

التعــاو  مع وكــاات األمم المتحــدة لضــــــــــــــمــا  تقــدعم خــدمــات أســــــــــــــــاســــــــــــــ ــس جاــدة و   المتنــاول   • 
للضــحاعا/الناج ات، مع التركاز على تعز ز إمكاو س ل وء النســاء إلى القضــاء وتدخعت ال ــرطس    

ت ات من أجئ إوهاء اإل عت من العقاذ، بالتنســـــــــــاق مع ماات العنف الموجع ضـــــــــــد النســـــــــــاء وال 
 البروام  اإلومائ ، ومكتب األمم المتحدة المعن  بالمةدرات وال ر مس، وم وض س مقو  اإلوسا .

ز ادة اســـترات   ات الوقاعس القائمس على األدلس لمعال س األســـلاذ ال  ر س للعنف الموجع ضـــد النســـاء  • 
خعل إعراك الرجال وال ت ا ، مع  ندو  األمم المتحدة للسكا  ومنممس وال ت ات، بما    ذلت من 

ــ س مقو  اإلوســــــا  ومكتب األمم المتحدة  ال؛ــــــحس العالم س وبروام  األمم المتحدة اإلومائ  وم وضــــ
المعن  بــالمةــدرات وال ر مــس ومنممــس األمم المتحــدة لل  ولــس ومنممــس األمم المتحــدة للترب ــس والعلم 

 مس العمئ الدول س. والدقا س ومنم

ااضــ عع باألعمال المتعلقس ةب اوات العنف الموجع ضــد النســاء وال ت ات مع عــركاء رئ ســاان من  • 
ــكا   ــندو  األمم المتحدة للســــــــ ــحس العالم س وبروام  األمم المتحدة اإلومائ  و ــــــــ قبائ منممس ال؛ــــــــ

 والل ا  ااقت؛ادعس اإلقل م س. 

 19-موجع ضـــد النســـاء وال ت ات    خ ل الت؛ـــدي ل ائحس كو ادضـــما  إع اء األولو س للعنف ال • 
 والتعا   منها، من خعل التنساق مع عركاء منمومس األمم المتحدة.

 
 المرأةم والسثم واألمنم والعمم اانسانيم والحد من مخاطر اللاارث   -   4 

  ةناء الســــعم المســــتدام والقدرة تعمئ  األس األمم المتحدة للمرأة على ك الس إســــهام النســــاء وال ت ات   - 57
على ال؛ــمود، وز ادة تذمار ن      ا الم ال، واســت ادتهن على قدم المســاواة من تداةار منع و ــوذ النزاعات  

 واليوارع ومن العمئ اإلوساو . 

 وت مئ التدخعت الرئ س س ما يل :   - 58

ت المتعلقس بالمرأة والســـــــــــــعم واألمن،  دعم الدول األعضـــــــــــــاء ومنمومس األمم المتحدة لتن ا  االتزاما • 
بضــــــما  تعم م المســــــاواة ةان ال نســــــان وتمكان المرأة    عمل ات الســــــعم واألمن، وأداء المرأة دورا 
أعبر    ااســـــــــــت ابات اإلوســـــــــــاو س، وعمل ات الحد من مةاطر اليوارع، وةل ات وعمل ات التعا  ، 

 .إ ادتها لهاوتحسان 

مرأة وق ادتها وممايتها    م ال  الســعم واألمن، بما    ذلت    عمل ات دعم الم ــاركس الم دعس لل • 
الســعم ومنع و ــوذ النزاعات وبناء الســعم وم م الســعم والعدالس وســ ادة القاوو . وســتوا ــئ  األس 
األمم المتحـدة للمرأة اإلســــــــــــــهـام    عمـئ مكتـب مكـا حـس اإلر ـاذ والمـديرـ س التن اـ ـعس لل نـس مكـا حـس  

 تابعس لم ل  األمن ب ذ  منع الت را العن ف ومكا حتع.اإلر اذ ال

تحسـان أطر التنسـاق والر ـد والمسـاءلس ةان أ ـحاذ الم؛ـلحس المتعددين    م ال المرأة والسـعم  • 
واألمن، بما    ذلت من خعل دعم وضــــــع وتن ا  خ ل العمئ الوطن س، وتقدعم الدعم الســــــ اســــــات  
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طلبها، والبرام  النموذج س ب ـذ  المسـاواة ةان ال نسـان وتمكان المرأة إلى الدول األعضـاء ةناء على 
 وك لت إلى ب  س منمومس األمم المتحدة، ورلى المدا عان اآلخر ن عن المرأة والسعم واألمن. 

إدماب المنمور ال نســـــــاو     التنســـــــاق اإلوســـــــاو  لتعز ز إمكاو س م؛ـــــــول النســـــــاء وال ت ات على  • 
ــاو ، وتو ار الةبرة   ــاو س، ودعم البرام  المتعلقس بمنع العنف ال نســـــ التقن س لمنمومس  الةدمات اإلوســـــ

العمئ اإلوســــــــاو ، وتوســــــــ ع و ا  ال ــــــــراعات مع المنممات النســــــــائ س    ةاألات العمئ اإلوســــــــاو  
 والنزاعات واليوارع. 

ــاء    م ال الحد من مةاطر اليوارع والت؛ــــــــــدي لها،  •  دعم ال هود الرام س إلى ز ادة  اعل س النســــــــ
اعس والتذ ب والتعا   وغار ا من األدوات    وتعم م المنمور ال نســــاو     اســــترات   ات وومم الوق

  ا ال؛ــــــــدد. وســــــــتوا ــــــــئ الهاألس تعز ز قدرتها الةا ــــــــس على تو ار الةبرات المتمازة والتوجاهات 
 لل ركاء      ا الم ال.

العمـئ كـذمـاـوس ل ر ق الةبراء غار الرســــــــــــــم  المعن  ـبالمرأة والســــــــــــــعم واألمن الـتابع لم ل  األمن،  • 
اات؛ــــال المعن س بالمرأة والســــعم واألمن، و ــــندو  المرأة للســــعم والعمئ اإلوســــاو  وعــــلكس جهات  

 وملادرة إلس  ب ذ  المرأة    عمل ات السعم.

 وت مئ ال راعات الرئ س س ما يل :  - 59

تول  رئاســـــــــس الل نس الدائمس لألمم المتحدة المعن س بالمرأة والســـــــــعم واألمن، ورئاســـــــــس ال ر ق العامئ  • 
 معن  باعتماد وه  مراع لععتلارات ال نساو س    منع اإلر اذ والت؛دي لعل ال

العمئ كمســـا م رئ ســـ     تعم م مراعاة المنمور ال نســـاو     خ س عمئ األمم المتحدة للحد من  • 
مةاطر اليوارع من أجئ ز ادة القدرة على مواجهتها، من خعل م ــاركتها    ال ر ق الم ــترك ةان  

  هات التنساق المعن س بالحد من مةاطر اليوارعل الوكاات ل

العمئ كذماوس مكتب ال ـؤو  ال نسـاو س لل ر ق المرجع  التابع لل نس الدائمس الم ـتركس ةان الوكاات  • 
 المعن  بالمسائئ ال نساو س والعمئ اإلوساو ، بال راعس مع مكتب تنساق ال ؤو  اإلوساو س. 

ل ـركاء، بما    ذلت إدارة عمل ات السـعم، وردارة ال ـؤو  السـ اسـ س العمئ مع م موعس واسـعس من ا • 
وبناء السـعم، وم وضـ س مقو  اإلوسـا ، ومكتب مكا حس اإلر اذ، والمدير س التن ا عس لل نس مكا حس  
ــكا ،   ــندو  األمم المتحدة للسـ ــاو س، و ـ ــؤو  اإلوسـ ــاق ال ـ اإلر اذ، والبروام  اإلومائ ، ومكتب تنسـ

ــؤو  ا ــ س عــــــ لعجألان، ومكتب األمم المتحدة للحد من مةاطر اليوارع، وغار ا من ك اوات وم وضــــــ
 األمم المتحدة    المقر وعلى ال؛عادين اإلقل م  والق ري.

 
 النتائ  العامة - اا   

سـع ا إلى معال س األسـلاذ ال  ر س الت  تيمن     ـم م عدم المسـاواة ةان ال نسـان، سـتسـهم  األس  - 60
 رأة، بالتعاو  مع ال هات ال اعلس األخر  ذات ال؛لس،    تحقاق النتائ  العامس التال س:األمم المتحدة للم
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 تع    األطر المعيار ة العالميةم والقاانين والسياساو والم سساو التي تراعي المنظار الجنساني  -   1 

ــت ادة من دور ا الحكوم  الدول     وضــــ  - 61 ــتوا ــــئ  األس األمم المتحدة للمرأة ااســ ع المعايار على ســ
ال؛ـــــــعاد العالم ، وتقدعم الدعم التقن  إلى الدول األعضـــــــاء لتعز ز وضـــــــع القواعد والمعايار العالم س ب ـــــــذ  
المســــاواة ةان ال نســــان وتمكان النســــاء وال ت ات    العمل ات الحكوم س الدول س، بما    ذلت    ل نس وضــــع 

ــادي وااجت  ــا  والمنتد  المرأة وال مع س العامس والم ل  ااقت؛ــــــــ ماع  وم ل  األمن وم ل  مقو  اإلوســــــــ
الســ اســ  الرف ع المســتو  المعن  بالتنم س المســتدامس. وســتوا ــئ الهاألس أعضــا تقدعم الدعم التقن  وااســت ــاري 
ــاو     القواعد والمعايار  ــع المعايار وتعم م مراعاة المنمور ال نســــ ــات العامس إلمراء وضــــ ــ اســــ    م ال الســــ

 .( 25) الق اع س األخر  

و  ـــــمئ   ا الدعم تقدعم األدلس والمعارا لدعم تن ا  ات اق س القضـــــاء على جم ع أعـــــكال التمااز ضـــــد   -   62
، وقرارات م ل  األمن ذات ال؛ـــــــــلس ب ـــــــــذ  المرأة  2030المرأة، ورعع  ومنهاب عمئ ة  ان، وتن ا  خ س عام 

حكوم س الدول س العالم س على وحو يراع  المنمور والسـعم واألمن، وغار ذلت من النتائ  المع ار س والسـ اسـات س ال 
ال نســــــــاو . و  ــــــــمئ أعضــــــــا ت ســــــــار الحوار ةان الحكومات ومنممات الم تمع المدو ، بما    ذلت المنممات  

 النسائ س وال لاة س، وغار ا من أ حاذ الم؛لحس ذوي ال؛لس    س ا  العمل ات الحكوم س الدول س. 

لتزامات المتعلقس ااضـــاء، ســـتدعم  األس األمم المتحدة للمرأة أعضـــا تن ا   وبناء على طلب الدول األع - 63
ــان الواردة    الومائق الةتام س الحكوم س الدول س األخر ، مدئ خ س عمئ أدع  أبابا،   ــاواة ةان ال نســـــــ بالمســـــــ

راءات  وات ا  بار  ، وك لت ات اق ات ر و، وات اق س مقو  األعـــةاا ذوي اإلعاقس، ومســـار ســـاموا )مســـار إج
ــال  أقئ البلدا  وموا، ورطار   ــ نبول ل؛ــــــ ــةارة النام س(، وبروام  عمئ اســــــ العمئ المع ئ للدول ال زر س ال؛ــــــ

 سنداي للحد من مةاطر اليوارع، والة س الحضر س ال ديدة. 

وســـــــــــتقدم الهاألس المعر س التقن س والدعم لبناء القدرات إلى الدول األعضـــــــــــاء، ةناء على طلبها، لوضــــــــــع   - 64
اد وتن ا  قواوان وســــ اســــات تراع  المنمور ال نســــاو ، بما    ذلت ب ــــذ  إوهاء العنف الموجع ضــــد النســـاء  واعتم 

وال ت ات، والم ـــــاركس الســـــ اســـــ س للمرأة، والتمكان ااقت؛ـــــادي، والســـــعم واألمن، والقضـــــاء على القواوان التمااز س.  
ــا    تعم م مراعاة الم  ــتســـــهم  األس األمم المتحدة للمرأة أعضـــ ــ اســـــات  وســـ ــترات   ات والســـ ــاو     ااســـ نمور ال نســـ

ــد الب اوات الممدلس   ــتدعم جمع ور ـــــ ــاو س، وســـــ ــ اقات اإلومائ س واإلوســـــ والة ل الق اع س الوطن س والمحل س    الســـــ
 المتعلق بذ داا التنم س المستدامس(.   1- 1- 5عالم ا ب ذ  األطر القاووو س الت  ت  ع على عدم التمااز )المؤعر  

لى طلب اآلل ات الوطن س للمســـاواة ةان ال نســـان والوزارات الق اع س الرئ ســـ س، ســـتدعم  األس وبناء ع - 65
ــاء وال ت ات،  ــت ابس امت اجات النســــــ ــتو ات لعســــــ ــات العامس على جم ع المســــــ ــســــــ األمم المتحدة للمرأة المؤســــــ

اء للم ــاركس     أو ــ س الدعوة والحوارات ةان أ ــحاذ الم؛ــلحس المتعددين، ودعم جم ع النســ الم ــاركس     و 
 جم ع مرامئ   اغس القواوان والس اسات وتن ا  ا.

النتيجـة العـامـة المرجاةت يتم تع    مجماعـة شــــــــــامـلة ودينـاميـة من القااعـد والمعـايير العـالمـية   - 66
ــاو   ــياســــ ــاا والفتياوم وتحا لها إلى قاانين وســــ ــين وتمكين جميع النســــ ــاواة بين الجنســــ المتعلقة  المســــ

 منظار الجنساني.وم سساو تراعي ال
 

 __________ 

 (25) A/RES/64/289. 
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 تما م المساواة بين الجنسين  -   2 

ســتقدم  األس األمم المتحدة للمرأة التوج ع الســ اســات  المحدد الســ ا ، والدعم التقن ، وخدمات تعز ز   - 67
القدرات    م ال تعبألس التمو ئ العال  األمر ال ي يتماعــــى مع أ داا المســــاواة ةان ال نســــان، وتة؛ــــ ؛ــــع  
ورو اقع. و     ا ال؛ـــــــدد، ســـــــتوســـــــع الهاألس وتعمق ععقاتها مع النمراء الحكوماان الرئ ســـــــاان، بما    ذلت 
وزارات المال س والوزارات التن ا عس الرئ ســــ س، واآلل ات الوطن س للمســــاواة ةان ال نســــان، والبرلماوات والحكومات  

لمحا ئ العالم س، بال ـراعس والتنسـاق مع منمومس  المحل س. وسـتدرب تمو ئ المسـاواة ةان ال نسـان    مناق ـات ا
 األمم المتحدة، كوسالس أساس س لتن ا  خ س المساواة ةان ال نسان وتمكان المرأة.

و  ــــمئ ذلت تقدعم الدعم التقن  للدول األعضــــاء، ةناء على طلبها، إلجراء تحلائ جنســــاو  لتد قات   - 68
األ داا ذات ال؛ــلس ب ــذ  المســاواة ةان ال نســان    ســ اســات  التمو عت العامس والةا ــس وردماب الب اوات و 

ــاركز العمئ على ما يل : ز ادة المعر س بالدةرات التمو ل س، من خعل   ــترات   ات التمو ئ الوطن س. وســــــــــ واســــــــــ
ــان    قرارات التمو ئ عبر  ــاواة ةان ال نســ ــر عسل وتعز ز تحديد أولو ات المســ ــة   والتقا م الســ عمل ات الت ــ

ــدي ل ـائحـس كو ـادالق ـاعـات والتعـا   منهـال وتح از   19-، بمـا    ذلـت    تموـ ئ المـناخ و   جهود الت؛ــــــــــــ
 م؛ادر جديدة للتمو ئ وااةتيارات المال س مدئ السندات ال نساو سل وتقا م اآلمار المترتلس على الس اسات. 

ــد الب اوات - 69 ــاء    جمع ور ــ ــتدعم  األس األمم المتحدة للمرأة الدول األعضــ ــذ     وســ الممدلس عالم ا ب ــ
ــاو ، الت  ـتدعم ال هود الوطنـ س الرامـ س إلى تعز ز ومم إدارة المـالـ س العـامـس   المازـوس المراعـ س للمنمور ال نســــــــــــ
لتتلع الموارد من أجئ المســـــاواة ةان ال نســـــان ورعداد مازاو ات تراع  المنمور ال نســـــاو . و ســـــتند   ا العمئ  

ااسـترات   س من أجئ الد ع بالتةاار على مسـتو  المؤسـسـات والمنمومسل   إلى التنسـاق ااسـترات    وال ـراعات
 وتلادل المعر س وتلادل الدروس عبر البلدا  وو ر ا على المستو ات العالم س واإلقل م س والوطن س.

وســــتعمئ  األس األمم المتحدة للمرأة أعضــــا مع م موعس متنوعس من أ ــــحاذ الم؛ــــلحس لضــــما  أ   - 70
ات النسائ س وال لاة س، وا س ما المنممات الت  تمدئ ال ألات األعدر تهم  ا، الموارد الياف س على تتو ر للمنمم

المســتو ات ال ــعب س والمحل س والوطن س والدول س. و  ــمئ ذلت جمع  ــاوع  الســ اســات وال ــركاء الماوحان من 
ــتدام له ه المنممات، بما    ــ  ومر  ومســــــ ــاســــــ ــراعات   أجئ الدعوة إلى تو ار تمو ئ أســــــ ذلت من خعل ال ــــــ

 المتولدة عن ملادرات طوع س أل حاذ الم؛لحس المتعددين، من قبائ منتد  جائ المساواة. 

النتيجة العامة المرجاةت يع ا التما م العام والخاص المســاواة بين الجنســين من خثل ســياســاو   - 71
 الجنساني.واستراتيجياو وأدواو التما م التي تراعي المنظار 

 
 المعايير االجتماعية اايجابيةم  ما  ي الك من خثل إشراك الرجال والفتيا   -   3 

ــان والر اه، ةانما تة ي معايار أخر    - 72 ــاواة ةان ال نســــــــ ــهم بعم المعايار ااجتماع س    المســــــــ تســــــــ
ــتعتمد  األس األمم المتحدة للمرأة وه ا متيامع لتحو ئ ع ــاواة. وســ عقات القوة غار المتيا ألس التمااز وعدم المســ

والمعايار والســـــلوك ات والممارســـــات ااجتماع س التمااز س الت         ـــــم م عدم المســـــاواة ةان ال نســـــان، 
وتعز ز تلت الت  تنهم بالمســـــاواة ةان ال نســـــان وتمكان المرأة. و     ا ال؛ـــــدد، ســـــوا تســـــت اد الهاألس من 

جتماع  اإلع اة ، ومســــــاعدة ال ــــــركاء على أ  يتولوا ةدرجس  عــــــراعاتها المتنوعس من أجئ ت ــــــ  ع التةاار اا
 أعبر زمام التداةار المتعلقس بالمساواة ةان ال نسان.
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ــات التعل م س   - 73 ــســــــــــ ــتعزز  األس األمم المتحدة للمرأة، ةناء على وقاا قوتها    العمئ مع المؤســــــــــ وســــــــــ
ت ال اعلس الم تمع س، المهارات الحاسـمس  والق اع الةاا والمنممات الدين س وعالم الر اضـس وغار ا من ال ها

لل لاذ، وستدعم العمئ الت وع ، بما    ذلت على ال؛عاد الم تمع ، وست رك الرجال وال ت ا  كحل اء     
قضـ س المسـاواة ةان ال نسـان وتمكان المرأة، سـواء من خعل البرام  أو من خعل ممعت رف عس المسـتو  من 

 وي ذلت على العمئ على تعز ز الععقات القائمس على اامترام واإلو؛ــــــــــاا  قبائ الرجئ و؛ــــــــــار المرأة. و ن 
والععنف، والحد من قبول جم ع أعـــــــكال العنف ضـــــــد النســـــــاء وال ت ات، وتعز ز م ـــــــاركس الرجال    األةوية 

 المسؤولس وتقاسم المسؤول س    أعمال الرعاعس.

ــائ  - 74 ــئ  األس األمم المتحدة للمرأة العمئ مع وســـ ــتوا ـــ ــ ات  وســـ ل اإلععم وق اع اإلععوات وال ـــــة؛ـــ
المؤمرة لتحدي القوالب النم  س الســــــلب س وتعز ز المعايار ااجتماع س اإلع اة س، على ســــــبائ المدال من العامس 

خعل تحالف كسر القوالب النم  س. وستسهم أعضا    تةاار القوالب النم  س السلب س الت  تقاد م اركس المرأة  
ــس، بحاث ينمر إلى المرأة على أوها قائدة م ــــــــــــروعس و عالس ةن   القدر كالرجئ،     الح اة العامس  والةا ــــــــــ

    ذلت    الهاألات الت ر ع س والمنا ب التن ا عس والسل س القضائ س، وك لت    ق اع األعمال. بما

ل ــــرطس  وســــتســــاعد الهاألس على ز ادة إةراز المرأة ومضــــور ا وقبولها    ق اع األمن، ا ســــ ما    ا - 75
وال  ش وقوات الحدود، وبو ــ ها وســ  س وم اوضــس ســعم. وســتتناول أعضــا المعايار ااجتماع س الت  تحول  
دو  م؛ــــول النســــاء وال ت ات على المســــاعدة اإلوســــاو س، وســــت ــــارك المنممات النســــائ س لز ادة قبول النســــاء 

 عقائدات وعوامئ تةاار      ه الق اعات.

اةت يتبنى عدد أتبر من الرجال والفتيا  والنســـــــــاا والفتياو ماار  ومعايير  النتيجة العامة المرج - 76
ــين وتمكين المرأةم  ما  ي الك تلك التي تع ا المعايير االجتماعية   ــاواة بين الجنسـ ــاو تع ا المسـ وممارسـ

 اايجابية.
 

 المساواة  ي قصال المرأة على الخدماو والسلع والماارد  -   4 

لمتحدة للمرأة على ضما  م؛ول جم ع النساء وال ت ات على قدم المساواة على ستعمئ  األس األمم ا - 77
ــعار معقولس، وووع س عال س،  ــول إلاها، وبذسـ ــت اب امت اجاتهن، و مكن الو ـ منا ع وخدمات وموارد عامس تسـ

ــتدعم ذلت أو ــــ س ل مع وتحل ــتدامس. وســ ــان والتنم س المســ ــاواة ةان ال نســ ائ    جم ع الق اعات لتحقاق المســ
وو ــر الب اوات الم؛ــن س مســب ال ن  والعمر من أجئ تحســان توج ع ور ــد عمل ات ت؛ــم م وتقدعم الســلع  

 والةدمات والموارد العامس، وز ادة الوع  بالدةرات القائمس. 

وعلى وجع الة؛ـــوا، ســـتدعم  األس األمم المتحدة للمرأة إزالس الحواجز الت  تحول دو  الو ـــول،   - 78
ت ال؛ــــــــلس لمقدم  الةدمات، ودعم م ــــــــاركس المرأة    الت؛ــــــــم م و ــــــــنع القرار، وت ــــــــ  ع  وز ادة الةبرة ذا

ااســـــــتدمارات المســـــــتدامس على جم ع المســـــــتو ات. وســـــــتدعو الهاألس أعضـــــــا إلى ضـــــــما  م؛ـــــــول المز د من 
المنممات النسـائ س على تمو ئ طو ئ األجئ ومر  وأسـاسـ  لتلب س اامت اجات المد وعس بال لب، بما    ذلت 
منع العنف ضـــــد النســـــاء وال ت ات وروهاؤهل وتقدعم الدعم التقن  إلى الدول األعضـــــاء، ةناء على طلبها، لتن ا   

 القواوان والس اسات الت  تضمن تو ار المرا ق العامس ورتامتها بذسعار معقولس وجودة عال س.

ــاا والفتياو على ق - 79 ــتفادة عدد أتبر من النسـ ــاواة من المرا ق  النتيجة العامة المرجاةت اسـ دم المسـ
 والماارد العامة العالية الجادة التي تستجيب القتياجاتهن.
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 إسماع ماو المرأة والنهاض  قيادتها و اعليتها  -   5 

ــاء وال ت ات    جم ع م اات الم تمع لدعم  - 80 ــروري تو ار ةاألس ةمنس وموات س ل م ع النســــــــ من الضــــــــ
ــما  تقا ــوتهن وتعز ز  اعلاتهن، وضــ ــماع  ــ ــنى  إســ ــاواة ةان الرجئ والمرأة، ولاتســ ــل س على قدم المســ ــم الســ ســ

 .( 26) لمنممات الم تمع المدو ، وا س ما المنممات النسائ س، تعز ز المساواة ةان ال نسان ومقو  اإلوسا 

ــنع القرار على جم ع  - 81 ــر  األس األمم المتحدة للمرأة التعبار عن  ـــوت المرأة و اعلاتها     ـ ــت سـ وسـ
   جم ع الق اعات والســـــــ اقات، بما    ذلت عن طر ق مماعس الحق    مر س الرأي والتعبار، المســـــــتو ات و 

ــتدعم الهاألس العمل ات  ــاواة    الح اة العامس. و     ا ال؛ــــــــدد، ســــــ ومق المرأة    الم ــــــــاركس على قدم المســــــ
امس، بما    ذلت على والمؤسـسـات السـ اسـ س ال ـاملس والةال س من العنفل وسـتر ـد تمدائ المرأة    الح اة الع

ــائ س المتنوعس، والمرعـــحات، والمســـؤوات   ــ س النسـ ــ اسـ ــتســـاعد على تعز ز كوادر من ال  ادات السـ اإلوتروتل وسـ
 المنتةلات والمعانات.

وســتســاعد الهاألس أعضــا على ضــما  أ  عســتمع إلى مســا مس المرأة    الم تمعات الســلم س وال ــاملس   - 82
ــ س،  وتؤخ     ااعتلار، وأ  يتواج ــاعا الرئ سـ ــذ  القضـ ــاء على ال اولس عند اتةاذ القرارات ب ـ د المز د من النسـ

ــدي ل ائحس كو اد ــاو ، والت؛ـ ــعم واألمن، والعمئ اإلوسـ ــذ  السـ والتعا   منها، والحد من  19-بما    ذلت ب ـ
 مةاطر اليوارع، والتعا   والقدرة على ال؛مود.

ــاعد  األس األمم المتحدة للمرأة    ج - 83 ــتســ ــا مس وســ ــما  مســ ــاق ةانهم لضــ ــركاء المعناان والتنســ مع ال ــ
المنممات النســـــائ س    أعمال الت؛ـــــم م وال؛ـــــ اغس و ـــــنع القرار والتن ا  والر ـــــد الةا ـــــس بة ل التنم س 
الوطن س واســترات   ات ااســت ابس اإلوســاو س والســ اســات وخ ل العمئ الق اع س والقواوان وقرارات التمو ئ و قا 

 س. و  ـــمئ ذلت ت ســـار الحوارات والم ـــاورات ورو ـــاء أطر مســـاءلس ذات  ـــلس على ال؛ـــعادين للقواوان الوطن 
 الوطن  والمحل  ومنتدعات تت   أ  ت ارك المرأة خبراتها وتعبر عن امت اجاتها وأولو اتها.

وسـتوا ـئ الهاألس أعضـا دعم منممات الم تمع المدو  والمنممات النسـائ س من خعل تو ار التمو ئ  - 84
المة؛ـــــــــ  والمر ل وبناء القدرات وتقدعم المســـــــــاعدة التقن سل والم ـــــــــاركس الهاد س    م موعس من منتدعات 
ــاء   ــ اســــــات وال ــــــراعات الت  عمكن للهاألس الو ــــــول إلاها، لتمكانها من تقدعم الدعم الملاعــــــر ل م ع النســــ الســــ

ق ادتهن. وســتوا ــئ  األس وال ت ات وتمكانهن من أجئ إســماع  ــوتهن واضــ ععهن ةدور ن ال اعئ ممارســس 
األمم المتحدة للمرأة ضــــــــما  إدماب معار هن وخبراتهن القائمس على الممارســــــــس إدماجا كامع    تن ا  الة س  
ــترات   س،  ضـــــع عن الدعوة إلى إســـــماع أ ـــــوات الم تمع المدو     الم اات الحكوم س الدول س على  ااســـ

    ذلت الدورة السنو س لل نس وضع المرأة.   المستو ات الوطن س واإلقل م س والعالم س، بما

ــطلعن بدورهن الفاعم   - 85 ــاتهن و ضـ ــاا والفتياو مـ ــمع الم  د من النسـ النتيجة العامة المرجاةت ُيسـ
 و مارسن ريادتهنم  ما  ي الك من خثل بيئة تمكينية تدعم المنظماو النسائية والشبابية. 

 
 إنتال وتحليم واستخدام ااقصاااو الجنسانية والبياناو المصنفة قسب ناع الجنس والمعارف  -   6 

ــن س مســـــــــب ووع ال ن ، والمعارا  - 86 ــاو س ال ادة النوع س، والب اوات الم؛ـــــــ ــاءات ال نســـــــ إ  اإلم؛ـــــــ
المتعلقس بالمســاواة ةان ال نســان وتمكان المرأة، أمور أســاســ س لتحقاق خ س المســاواة ةان ال نســان. ومن عــذ  

 __________ 

 (.E/CN.6/2021/L.3يد    دورتها الةامسس والستان )على وحو ما أعدت ل نس وضع المرأة من جد (26) 

https://undocs.org/ar/E/CN.6/2021/L.3
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ووع ال ن  أ  عمكيِّن  األس تعز ز إوتاب وتحلائ واســــتةدام اإلم؛ــــاءات ال نســــاو س والب اوات الم؛ــــن س مســــب  
 األمم المتحدة للمرأة من الو اء ةوايتها الدعم س والنهوي بالمساواة ةان ال نسان وتمكان المرأة.

وســــــ  ــــــمئ   ا العمئ تهاألس ةاألس تمكان س لز ادة إوتاب اإلم؛ــــــاءات ال نســــــاو س والب اوات الم؛ــــــن س  - 87
تعمئ  األس األمم المتحدة للمرأة مع عركاء األمم المتحدة مسب ووع ال ن  وتحسان إمكاو س ااطعع علاها. و 

المعناان لدعم الدول األعضــــــاء    ســــــد الدةرات الرئ ســــــ س    الب اوات عبر إطار أ داا التنم س المســــــتدامس  
ــان  ــاواة ةان ال نســ ــات والبرام  المتعلقس بالمســ ــ اســ ــع وتن ا  الســ ــتةدام الب اوات والمعارا إلمراء وضــ وز ادة اســ

 المرأة.  وتمكان

وســــــــــتدعم الهاألس ك لت جمع ة اوات قاةلس للمقاروس لســــــــــد الدةرات    الب اوات المتعلقس بذعمال المرأة  - 88
غار المد وعس األجر    م ال الرعاعس، ورمكاو س م؛ـــــــولها على عمئ ائق، واوت ـــــــار العنف ضـــــــد النســـــــاء 

ن خعل التدر ب، بما    ذلت التدر ب وال ت ات. وســـ  ـــمئ ذلت تعز ز قدرات مســـتةدم  الب اوات ومنت اها م
على اســــــــــتةدام م؛ــــــــــادر الب اوات غار التقلادعس )ال كاء اا ــــــــــ ناع  وومم المعلومات ال ةراف س والب اوات  
ــاواة المتقاطعس،   ــن س عن أوجع عدم المســ ــاءات وتحلاعت م؛ــ ــا ز ادة توا ر إم؛ــ ــمئ أعضــ ــ  ــ ــةمس(. وســ الضــ

داعمس للمســاواة ةان ال نســان وتمكان المرأة، لســد الدةرات المعرف س وروتاب بحوع وأدلس متمازة عن الســ اســات ال
ــتي ـــف  األس األمم المتحدة للمرأة اســـتةدام الب اوات “عدم ترك أمد خلف الركب”الحرجس والو اء بمبدأ   ــتسـ . وسـ

 الضةمس وت ور ا للنهوي ب  اس األمر.

 م مراعاة المنمور ال نســــــــــــاو     إوتاب وســــــــــــتقود  األس األمم المتحدة للمرأة ال هود الرام س إلى تعم - 89
الب اوات واســــــــتةدامها وتوا ر ا على و ا  منمومس األمم المتحدة من خعل ااضــــــــ عع ب  ادتها    اآلل ات  
ــتةدام ة اوات األمم المتحدة، إلى  ــترات   س اســــ ــتركس ةان الوكاات المتعلقس بالب اوات ومن خعل تن ا  اســــ الم ــــ

اإلم؛ـــــــــاءات الوطن س، واآلل ات الوطن س للمســـــــــاواة ةان ال نســـــــــان، ومنممات  جاوب ال ـــــــــراعات مع مكاتب 
 اللحوع، ومنممات الم تمع المدو  والق اع الةاا.

النتيجة العامة المرجاةت يتم إنتال وتحليم واســتخدام إقصــاااو جنســانية وبياناو مصــنفة قسـب   - 90
الدعاة والمســـاالة عن تحقيق المســـاواة بين  ناع الجنس ومعارف اثراا عملية وضـــع الســـياســـاو وجهاد  

 الجنسين وتمكين المرأة.
 

 التنسيق على نطاإل المنظامة من أجم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  -   7 

تقود  األس األمم المتحدة للمرأة جهود المســـــاءلس على و ا  منمومس األمم المتحدة ب ـــــذ  المســـــاواة ةان   -   91
ال ير س   ر ادتها    جم ع الق اعات، وتنسقها وتعزز ا. وأئهرت  األس األمم المتحدة للمرأة  ال نسان وتمكان المرأة  

من    19- وقدرتها على التنســـــاق إذ قادت ب عال س اســـــت ابس منســـــقس على و ا  المنمومس للت؛ـــــدي ل ائحس كو اد 
 محور ااست ابس.   خعل تعبألتها لألدلس والةبرات التقن س وجهود الدعوة لوضع المساواة ةان ال نسان    

وســتز د  األس األمم المتحدة للمرأة ب ــكئ كبار من عملها التنســ ق     األمم المتحدة. وســ  ــمئ   ا  - 92
العمئ ما يل : ااســت ادة من دور ا ال  ادي    تعز ز المســاءلس على و ا  منمومس األمم المتحدة عن العمئ  

وةل ات التنســـــــاق الم ـــــــتركس ةان الوكاات على ال؛ـــــــعد  المتعلق بالمســـــــاواة ةان ال نســـــــان، من خعل  األات 
العالم  واإلقل م  والوطن ل ودعم تعم م مراعاة المنمور ال نســاو     جم ع الســ اســات والبرام     منمومس  
األمم المتحـدة، من خعل تو ار التوجـ ع والةـدمـات لتعز ز القـدرات ذات ال؛ـــــــــــــــلس    منمومـس األمم المتحـدةل 
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لس تتذلف من معايار منســـــقس ومت ق علاها      ا ال؛ـــــدد. ومن األمدلس على ذلت دعم ووضـــــع أطر للمســـــاء
ــد  ــلس، بما    ذلت ر ــــــ ــع أ داا مال س ذات  ــــــ ــان ووضــــــ ــاواة ةان ال نســــــ ــرات المســــــ الت باق المومد لمؤعــــــ

 المة؛؛ات والن قات المت؛لس بالمساواة ةان ال نسان وتتلعها.

ــئ  األس األمم المتحدة للمرأة، - 93 ــتوا ـ ــذ    وسـ ــترات   س األمان العام ب ـ ــ ا مع وايتها، دعم تن ا  اسـ تماعـ
التيا ؤ ةان ال نســـــــان على و ا  المنمومس، الت  تهدا إلى تحقاق التيا ؤ ةان ال نســـــــان    منمومس األمم 

. و  ـمئ ذلت تو ار التوج ع ااسـترات    والدعم التقن  والر ـد واإلةعا عن مالس  2028المتحدة بحلول عام  
از  ةان ال نســــان داخئ منمومس األمم المتحدة ودعم تن ا  الملاد  التوجاه س لتهاألس ةاألس تمكان س والملاد   التو 

التوجاه س الةا ـس بالمادا  على و ا  المنمومس. وسـتوا ـئ الهاألس أعضـا ق ادة وتنسـاق عـلكس جهات التنسـاق 
م  رقس العمئ التابعس لم ل  الرؤســــــــاء المعن س بال ــــــــؤو  ال نســــــــاو س على و ا  منمومس األمم المتحدة، ودع

 التن ا يان والمعن س بالت؛دي للتحرش ال نس  داخئ مؤسسات منمومس األمم المتحدة.

وســــــتســــــت اد  األس األمم المتحدة للمرأة أعدر من وايتها التنســــــ   س على و ا  منمومس األمم المتحدة  - 94
ــكئ منه   واإلةعا عنه ــد ا ب ـ ــ س، بما    ذلت لدعم تحقاق النتائ  ور ـ ــ ع س الرئ سـ ا    الم اات المواضـ

ــاواة ةان   ــاركس  اها للنهوي بالمعايار والنتائ     م ال المسـ ــتركس والم ـ من خعل ما يل : ق ادة البرام  الم ـ
ــ ع س لهاألس األمم المتحدة  ــ اســــــات بما يتماعــــــى مع األولو ات المواضــــ ال نســــــانل وتح از الدعم المتيامئ للســــ

الم ــتركس واألو ــ س الم ــتركس ةان الوكاات إلوتاب الب اوات الم؛ــن س مســب ووع  بالعمل اتي  للمرأةل والنهو 
ال ن  ورجراء التحلائ ال نســــاو  وق اس النتائ . وســــتوا ــــئ  األس األمم المتحدة للمرأة أعضــــا ق ادة العمل ات 

 ل ت ات ومكا حتع. على و ا  منمومس األمم المتحدة ب ذ  ااست ابس وب ذ  درء العنف ضد النساء وا

وســتدعو الهاألس إلى تعم م مراعاة المســاواة ةان ال نســان وتمكان المرأة وريعئهما األولو س    اآلل ات  - 95
الم ــــــــــــتركس ةان الوكاات والمنت ات والعمل ات والقرارات المتعلقس بالمســــــــــــائئ المت؛ــــــــــــلس بحقو  اإلوســــــــــــا ، 

س، بما    ذلت  اروس وق  المناعس الل ـــــر س، وســـــ اســـــات  والحوكمس، وااوتةابات، وتمو ئ التنم س، وال؛ـــــح
 ااقت؛اد اليل ، واقت؛اد الرعاعس، والعمالس، ور ادة األعمال، وغار ذلت من الم اات ذات ال؛لس. 

وستنسق الهاألس أو  س المنمومس ب ذ  المرأة والسعم واألمن، بما    ذلت ب؛ تها رئ سس لل نس الدائمس  - 96
لمعن س بالمرأة والســــــعم واألمن وب؛ــــــ تها أماوس مكتب ال ــــــؤو  ال نســــــاو س لل ر ق المرجع  التابع  لألمم المتحدة ا 

لل نس الدائمس الم ـــــــتركس ةان الوكاات المعن  بالمســـــــائئ ال نســـــــاو س والعمئ اإلوســـــــاو ، وســـــــتدعم تعم م مراعاة 
ئ ز ادة القدرة على مواجهتها.  المنمور ال نســاو     خ س عمئ األمم المتحدة للحد من مةاطر اليوارع من أج 

ــاءلس   ــع القواعد والمعايار واعتماد ا، وتعز ز المســـــــ ومن خعل   ه اآلل ات، تدعم  األس األمم المتحدة للمرأة وضـــــــ
 عن المساواة ةان ال نسان وتمكان المرأة      ه الق اعات على ال؛عد العالم  واإلقل م  والق ري. 

أة ترتالات مؤســـــســـــ س ومازاو ات وخ ل عمئ مرتل س ةها مكرســــس  وســـــتضـــــع  األس األمم المتحدة للمر  - 97
 لدور ا التنس ق  بما    ذلت    الم اات المواض ع س، لضما  تحقاق النتائ ، وم؛ر ا، ورةعغها باوتمام. 

وعلى ال؛ــــــــــعاد الق ري، ســــــــــتدعم الهاألس األ رقس الق ر س، تحت ق ادة المنســــــــــقان الم  مان، لتعز ز   - 98
ــاواة ةان ــاء وال ت ات من خعل تعز ز وتســــر ع خ ى تعم م مراعاة المنمور   المســ ال نســــان وتمكان جم ع النســ

ــاواة ةان  ــ ئ أداء أ رقس األمم المتحدة الق ر س المتعلق بالمســ ــاو ، بما    ذلت من خعل ةدء العمئ بســ ال نســ
ةدور ق ادي     ال نســــان    إطار خ س العمئ على و ا  المنمومس. وســــتوا ــــئ الهاألس أعضــــا ااضــــ عع  
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ــاواة ةان ال نســـــان تيو  مد وعس بال لب ومتوائمس مع أولو ات  ــذ  المســـ ــاعا ب ـــ عقد تحال ات قائمس على القضـــ
 أ رقس األمم المتحدة الق ر س. 

النت  س العامس المرجوة: تســـــــا م منمومس األمم المتحدة ب ـــــــكئ متســـــــق ومنه      إمراز تقدم     - 99
 تمكان النساء وال ت ات.م ال المساواة ةان ال نسان و 

  
 نماال أعمال عالي التثثير لهيئة األمم المتحدة للمرأة  ي عقدها الثاني  - سادسا  

أعادت  األس األمم المتحدة للمرأة النمر    وموذب أعمالها، وأعادت ت؛ــــــور إطار  عالاتها وك اءتها   - 100
األ داا الداخل س والةارج س، والحوا ز،   التنم ماتان من أجئ دعم تحقاق المســـــــــــــاواة ةان ال نســـــــــــــان ومواءمس

والنه  اإلدار ــس، واإلةعا. وتــدرك  األــس األمم المتحــدة للمرأة أ  طر  عملهــا الــداخل ــس ع ــب أ  تتي ف مع 
الســــــــــــ اقات الةارج س المتةارة، وك لت مع اامت اجات والتوقعات المت ورة، و  ا ين بق ب ــــــــــــكئ خاا على 

ــت ابس ب ر قس  ــألس والملحس. وتلتزم  األس األمم المتحدة للمرأة ةتعز ز القدرة على ااســـــــــ ــر عس للحاات الناعـــــــــ ســـــــــ
ــتدامس   ــما  ااســ ــاءلس، لضــ ــ ،    ئئ المســ ــســ ــر ع خ ى تحولها المؤســ  عالاتها وك اءتها التنم ماتان، مع تســ

 المال س للهاألس وت و ر وموذجها الت ةال  من أجئ الو اء ةوايتها ب كئ أ ضئ. 

وســـارتيز التحول المؤســـســـ  على مبدأ ال  ادة الم ـــتركس والت لع إلى التماز التنم م  لبلورة وســـةس   - 101
ال ـائ الـداو  للمنممـس، أي  اأـلس األمم المتحـدة للمرأة    عـقد ـا الـداو ، إلعـداد الهاأـلس للعـقد الـداو  من عمر ـا. 

إلوتاب لتن ا  إطار  عالاتها وك اءتها وســــــــــــت بق  األس األمم المتحدة للمرأة منه  س الســــــــــــ ئ المتيامئ ل  اس ا
التنم ماتان، بمــا عك ــئ المواءمــس اليــاملــس للتقــار ر الةــارج ــس وتيــاملهــا    الم ــاات الةمســـــــــــــــس إلدارة األداء  
التنم م ، و  : األداء القائم على الملاد ل والنهوي بال راعات وتو ار المواردل والتحول المؤسس ل وتمكان 

 الةدمات والعمل ات. األ رادل والمنت ات و 
 

 ضما  مساالة المنظمة من خثل األداا القائم على المبادئ  -   1 

اعترا ــا بــذ م ــس اتلــاع مبــدأ مردود المــال المن ق    تحقاق النتــائ  بك ــاءة و عــال ــس، تلتزم  األــس األمم  - 102
ــؤولس وجديرة بالدقس تد ــاء منممس مسـ ــتمرة، وبإو ـ ــانات مسـ ير موارد ا المال س والموارد  المتحدة للمرأة بإجراء تحسـ

األخر  بحكمس وتم ــــ ا مع طموماتها البروام  س والتزاماتها اائتماو س. واســــتنادا إلى النتائ  المســــتةل؛ــــس من 
ــاءلس   ــما  ال ودة والمســــــ ــابات الت  ت اد بذ   ناك م اا لتعز ز   اعئ ضــــــ التقا مات وعمل ات مراجعس الحســــــ

  س س    إطار األداء القائم على الملاد . واإلةعا،  إ    ه م اات تركاز رئ 

و  ــــــمئ األداء القائم على الملاد  االتزام ةتعز ز إطار المســــــاءلس والحوكمس    المنممس، ومراجعس   - 103
العمل ات الرئ س س    إطار جهود التحول المؤسس  ال ار س، بما    ذلت العمل ات والنمم الت  تعزز الروابل 

وس والن قات والنتائ . وبالتال ،  إ  اإلدارة ال عالس والقو س القائمس على النتائ ، وضــــــــــــــوابل ةان التة  ل والماز 
ــ اف س الداخل س والةارج س للب اوات المال س، وتقدعم التقار ر الدق قس    الوقت المناســـــب إلى  اإلدارة المال س، وال ـــ

أل س، واوة اي الل؛ـــــــــمس اليربوو س، واألمن الماوحان، وومم المعلومات المســـــــــت الس واآلمنس، وااســـــــــتدامس البا 
المـادي، ت ــــــــــــــكـئ معـا م ر الزاو ـس لنه   األـس األمم المتحـدة للمرأة    م ـال الحوكمـس والمةـاطر واامتدـال،  

 األداء القائم على الملاد     الة س ااسترات   س. أي
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النهوي بةـارطس ال ر ق  وســــــــــــــتوا ــــــــــــــئ  اأـلس األمم المتحـدة للمرأة البـناء على جهود ا الرامـ س إلى  - 104
التنم م س الت  وضـــــعتها لعرتقاء بإطار ا إلدارة المةاطر وعمل اتها ذات ال؛ـــــلس. وت ـــــمئ اإلجراءات المقررة 
ــرات   ــمن مؤعـ ــما  إدارة المةاطر يتضـ ــمن أمور أخر ، دم  إطار لضـ ــل إلى ال و ئ، ضـ على المد  المتوسـ

ل إدارة المةاطر من خعل تعز ز النمم والعمل ات، ملموســس ل  اس التقدم المحرز، وتحســان الحوكمس    م ا
وتحديد وك ـــف مد  تقبئ المةاطر ومد  تحملها لد  المنممس،  ضـــع عن تعز ز القدرات دعما لدقا س أقو   

 للتوع س بالمةاطر.
 

 النهاض  الشراتاو وتا ير الماارد  -   2 

ها من خعل التذمار على عركاء مةتل ان وأعدر تحتاب  األس األمم المتحدة للمرأة، إضا س إلى تن ا  وايت  - 105
عددا لدعم المســــاواة ةان ال نســــان وتمكان المرأة، إلى النهوي بال ــــراعات ألغراضــــها الةا ــــس ولتو ار الموارد.  
وتركز الهاألس على إقامس تحال ات جديدة مع ال ـــركاء غار التقلاديان، ورعـــراعهم    العمئ ال ماع ،  ضـــع عن 

مار على اســــــتةدامهم للموارد. و  ــــــمئ ذلت ااســــــت ادة من المنتدعات العالم س لعت؛ــــــال والدعوة الســــــع  إلى التذ 
الـتابعـس لهاأـلس األمم المتحـدة للمرأة وزـ ادة العمـئ مع وســــــــــــــائل اإلععم واألوســــــــــــــاا األعـادعمـ س وعـالم الرـ اضــــــــــــــس 

الحوار العالم  ب ـذ  المسـاواة ةان والمحسـنان والمؤمر ن من الم ـا ار لضـما  أ  تقود  األس األمم المتحدة للمرأة 
ال نســــــان وتمكان المرأة. وععوة على ذلت، تركز الهاألس على ز ادة تمو ئ المســــــاواة ةان ال نســــــان وتمكان المرأة  
على ال؛ـعاد العالم ، داخئ منمومس األمم المتحدة، وعلى ال؛ـعاد الداخل . وسـتسـعى  األس األمم المتحدة للمرأة  

م موعس الموارد المتامس لتحقاق المســاواة ةان ال نســان من خعل اســتي ــاا ااةتيارات أعضــا إلى توســ ع و ا   
 وتوس ع و ا  ال راعات مع المؤسسات المال س الدول س والتذمار على إعداد المازاو ات الوطن س. 

 
 النهاض  التحال الم سسي  -   3 

عقد ا الداو  على ال؛ـــــــعت ةان التة  ل  يؤكد النه  المتلع    ةناء  األس األمم المتحدة للمرأة     - 106
ــاق والنتائ . و كمن الهدا      ــان التنســـــــ ــترات    والمازوس وتعبألس الموارد، وك لت على مواءمتها لتحســـــــ ااســـــــ
مســاعدة الهاألس على أ  ت؛ــل  منممس معرف س تعمئ    إطار عــلك  وبن س م؛ــ وف س على ال؛ــعاد العالم ، 

ســـــات س العالم س والمحل س، وتو ر الم ـــــورة الســـــ اســـــات س العال س ال ودة  وتربل ب ـــــكئ أ ضـــــئ ةان القدرات الســـــ ا
 .النتائ  ماث ت تد الحاجس إلاها، أي    المادا  لتحقاق بالقرذ من المست ادين، وتيو  معدة

وســـتركز  األس األمم المتحدة للمرأة على أ ضـــئ الممارســـات    ُوه  تة؛ـــ   الموارد، مع التعامئ  - 107
التمو ــئ المتــاح على أوــع اســــــــــــــتدمــارات م ــازة للــد ع ةنمو المنممــس وااةتعــاد تــدر   ــا عن ومــاذب التمو ــئ مع  

التقلادعس الداةتس. و  ا يتماعـى مع وموب أعمال  األس األمم المتحدة للمرأة ال ي تم تن  حع، وال ي من عـذوع: أ  
داد التيال فل وأ  عســت اد تماما من ال را عح ز النمو ااســترات    المقررل وأ  عكو  أعدر  ــرامس    اســتر 

ــتركس  ــةال س، بما    ذلت من خعل الةدمات الم ـــــ ــات الت ـــــ ــ ل الممارســـــ المتامس للتعاو  ةان الوكاات وتلســـــ
وااعتراا المتلادل ال ي يت حع إ ــعح األمم المتحدة. و   المســتقبئ، ســتركز ال  ادة ب ــكئ أقو  على إدارة  

واز  الموارد    ات ـاه الماـدا ، كمـا  و م ـــــــــــــــار إل ـع    ومـائق المازاو ـس المتيـاملـس  األداء التنم م  ورعـادة ت 
 ال؛لس. ذات

وســتوا ــئ  األس األمم المتحدة للمرأة أعضــا عملها على توماد ت؛ــن  ات المكاتب الق ر س واإلقل م س  - 108
ومن أجئ تحسـان إدارة  و   المقر الرئ سـ ، مع ضـما  مضـور المنممس مادما تم  الحاجس إلى مسـا ماتها. 



 UNW/2021/6 

 

26/28 21-09589 

 

المعر س وااةتيار، ســــــــــــــتت ع الهاألس وحو منت ات معرف س مومدة بقدر أعبر دعما لتحقاق وتائ  ةروام  س أعدر 
 ع اءة و عال س. 

وســتعمم  األس األمم المتحدة للمرأة الدروس المســت ادة من أعــكال عملها ال ديدة اســتنادا إلى ال ر قس  - 109
لي  تتحول إلى منممـس أمـدع وواعـ س ـبالمـناخ ومرـوس تتبنى طر     19-حـس كو ـاداله اـنس الت  ت رضــــــــــــــهـا جـائ 

عمئ جديدة. وســــــــــــتوا ــــــــــــئ  األس األمم المتحدة للمرأة تعز ز وه  وطرائق العمئ    اإلطار ال ــــــــــــلك  لتن ا  
الم ـــار ع المؤســـســـ س، بإدماب أدوات الت ـــةائ اآلل  وال كاء اا ـــ ناع ، وتعز ز م؛ـــ و س عالم س، لضـــما   

 اق المساءلس ال ن س واإلدار س    جم ع البلدا ، وداخئ المناطق، وعلى و ا  المنممس. تحق
 

 قاة عاملة متناعة ومتمكنة والنهاض بثقا ة شاملة  ي هيئة األمم المتحدة للمرأة   تشكيم  -   4 

ملتان  تســـــــــــــعى  اأـلس األمم المتحـدة للمرأة أل  تيو  منممـس تحقق النـتائ  من خعل مـقاـ س وقـ ادة عــــــــــــــا  - 110
ت ســـــــــــدا  ملاد  ال  ادة األخعق س والتحو ل س والم ـــــــــــتركس. وت م   األس األمم المتحدة للمرأة إلى أ  تيو  جهس  

لس الت  تقدر وتن ئ كادرا متنوعا وعال  األداء من الموئ ان ال ين ع سدو  ق م األمم   المتحدة.  التوئ ف الم ضي

ــتوا ـــــئ  األس ا - 111 ــتلاق س و عالس  ودعما لتحقاق   ه ال مومات، ســـ ألمم المتحدة للمرأة تقدعم خدمات اســـ
وموجهس وحو العمعء، داخل ا، إلى مكاتبها إلع اد ةاألس عمئ عالم س منت س وتعاوو س. وعلى ال؛ـعاد الداخل ،  

 اأـلس األمم المتحـدة للمرأة تعز ز مهـارات قـ اداتهـا وموئ اهـا لزـ ادة الوع  ـباألداء وتعز ز مقـا ـس   ســــــــــــــتوا ــــــــــــــئ
ن أجئ تلب س امت اجات ةاألس عمئ معقدة ومتةارة وعــاقس. وســتعزز  األس األمم المتحدة للمرأة قدرات  المســاءلس م

ــا التعلم  ــس قوامهـ ــا يت   و عزز ةاألـ ــاع  والنمم  بمـ ــئ تعز ز التةاار ال ردي وال مـ ــس من أجـ ــادات واأل رقـ ال  ـ
ــتمر، والتي ف والت يار، وال  ادة الم ـــتركس، وااعـــتراك     ـــنع القرار . وســـ  ـــ ع ذلت عمل ات عـــاملس  المسـ

ــعوري بما يت   إع اد منممس أعدر  ــر   ةدينام ات القوة والتحاز الععــ ــنع القرار وااعتراا ال؛ــ ــارك س ل؛ــ وت ــ
  عال س ذات قوة عاملس متنوعس ومتمكنس. 

ل  وتمئ  األس األمم المتحدة للمرأة ملتزمس ةز ادة التنوع والت؛ـــــــــــــدي للتمااز    مكا  العمئ من خع  - 112
التوا ـــــئ المنتمم مع القوة العاملس، ودعم إدارة الموا ب على ال؛ـــــعاد العالم ، وز ادة تعز ز ُوه  التوئ ف، 
مع ضـما  وضـع السـ اسـات وةل ات الدعم. وتلتزم  األس األمم المتحدة للمرأة التزاما كامع ةتعم م إدماب منمور 

مؤســســ س ب ــذ  إدماب منمور اإلعاقس، واســترات   س اإلعاقس    جم ع مرامئ عملها، تم ــ ا مع اســترات  اتها ال
 األمم المتحدة إلدماب منمور اإلعاقس، وات اق س مقو  األعةاا ذوي اإلعاقس.

ــامئ ال ي  - 113 ــاان والتحرش ال نســـــ     ااســـــتعراي ال ـــ ومع إدراب منع ااســـــتةعل وااوتهاك ال نســـ
وك ال نســــ  أولو س لمنمومس األمم المتحدة ، ســــ مئ الت؛ــــدي لســــوء الســــل2020ع ري كئ أربع ســــنوات لعام  

و األس األمم المتحدة للمرأة. وســتر ــد الهاألس تن ا  إطار ااســتةعل وااوتهاك ال نســاان والتحرش ال نســ  من 
 خعل خ ل العمئ المؤسس س واإلقل م س والق ر س وعهادات اإلجراءات الم لوبس    م ال  الوقاعس والت؛دي. 

 
 دماو والعملياو المعيار ة والتشغيلية والتنسيقية الفعالة المنتجاو والخ  -   5 

ســــــــــــــوا تســــــــــــــتدمر  األـس األمم المتحـدة للمرأة    الُنه  البروـام  ـس المومـدة، والمنت ـات المعرف ـس،  - 114
ــع، مع تيا ف عروي خدماتها، بالتعاو  مع أ رقس   وعروي الةدمات من أجئ تحقاق األمر على و ا  واســـ

ــت ابس للحقائق واألولو ات الوطن س. واعترا ا بعالم س وايتها وبذوع لم عحقق أي ةلد األمم المتحدة الق ر   س، لعســـ
ســــتســــتةئ دور ا ك هس عالم س رائدة لل ير المســــاواة ةان ال نســــان ب ــــكئ كامئ،  إ   األس األمم المتحدة للمرأة 
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 اقات البرام  التقلادعس إمكاو س عري خدمات اســت ــار س مقاةئ رســوم لمســاعدة ال ــركاء خارب ســ   اســتي ــاا
 وبناء على طلبهم على ت باق الةبرة التقن س والس اسات س والبروام  س على س اقاتهم المحل س. 

وســــــــتركز ةرام   األس األمم المتحدة للمرأة على ةرام  م ــــــــتركس وأعبر م ما وأعدر تذمارا تهدا إلى  - 115
الم ـــــار ع ال؛ـــــةارة المســـــتقلس. وســـــتعزز  األس األمم المتحدة للمرأة  تحقاق تةاار منه   وتحو ل  وتبتعد عن  

أعضــا طرائقها لتقدعم المن  واخت ار ال ــركاء لدعم التةاار التحو ل  ب ــكئ م ــترك. ومن عــذ  تداةار تحســان 
ســـــار األعمال اســـــتةدام الموارد ال ـــــح حس بك اءة، المرتل س بالوجود العالم  للهاألس، أ  تســـــريع   ه ال هود. 
ــتي ـــــف  األس األمم المتحدة للمرأة طرائق   ــع، تســـ ــت ابس وقاةل س التوســـ ــرعس ااســـ ــان المرووس وســـ ومن أجئ تحســـ
الةـدمات الم ــــــــــــــتركس الت  تهـدا إلى تحســــــــــــــان الةـدمات الت  تـقدمهـا المنممـس، ورضــــــــــــــا س قدرات امتـ اط س  

الةدمات الت  تركز على   لعســــــت ابس الســــــر عس لليوارع والتعا   منها، وتمكان المنممس من التوجع إلى تقدعم
المادا . وســت ــدد الهاألس على األدوار والمســؤول ات المتمايزة    تو ار ضــما  ال ودة التقن س على ال؛ــعادين 

 الق ري واإلقل م  و   المقر.
  

 الرمد واابثغ والتقييم  - سا عا  
عـال ـس والي ـاءة التنم ماتان من تر ـــــــــــــــد  األـس األمم المتحـدة للمرأة النتـائ  اإلومـائ ـس ووتـائ  إطـار ال  - 116

خعل تتلع التـقدم المحرز    ضــــــــــــــوء المؤعــــــــــــــرات الواردة    اإلطـار المتيـامـئ للنـتائ  والموارد. وســــــــــــــتيو   
المؤعـــرات على مســـتو  األمر مؤعـــرات عالم س تســـتند، إلى أق؛ـــى مد ممكن، إلى إم؛ـــاءات رســـم س وطن س  

تحدة للمرأة من؛ــس إليتروو س متامس عالم ا لر ــد النتائ      قاةلس للمقاروس ومومدة. وســتســتةدم  األس األمم الم
ضــوء المؤعــرات الواردة    اإلطار المتيامئ للنتائ  والموارد، واإلةعا عنها، وســتســتةدم الب اوات الت  ت مع 
عن تن ا  ةرام ها وت؛ـــــــــــنف من خعل   ه المن؛ـــــــــــس    التقر ر الســـــــــــنوي ال ي تقدمع المديرة التن ا عس إلى 

التن ا ي. وســــاتم تو ار ال  م المحددة لة وا األســــاس واأل داا والمعالم ليئ مؤعــــر من مؤعــــرات    الم ل 
، بعد إجراء التحقق من  ــــــحس الب اوات لد  المكاتب الماداو س. وتم ــــــ ا مع 2022اإلطار المتيامئ    عام 

متحدة للمرأة تعز ز ةل ات  الدروس المســـــت ادة من تن ا  الة س ااســـــترات   س الســـــابقس، ســـــتوا ـــــئ  األس األمم ال
 الر د والرقابس الداخل س، مع إيعء ا تمام خاا ل  اس النتائ  على مستو   األمر والنوات  واإلةعا عنها.  

ودعما إل ـعح منمومس األمم المتحدة اإلومائ س واسـت ابس لنداءات الدول األعضـاء    ااسـتعراي   - 117
ئ  األس األمم المتحدة للمرأة عن كدب مع ال ـركاء الرئ سـاان لألمم ال ـامئ ال ي ع ري كئ أربع سـنوات، سـتعم

المتحدة على ر ــد النتائ  الرئ ســ س واإلةعا عنها، اســتنادا إلى المؤعــرات الم ــتركس المحددة    إطار ر ــد  
ــامئ واإلطار المتيامئ للنتائ  والموارد. وســـــــــــ  ر  اســـــــــــتعراي منت؛ـــــــــــف المدة للة س   ااســـــــــــتعراي ال ـــــــــ

، وســـاتضـــمن الدروس المســـت ادة من الســـنتان األولاان من التن ا ،  2023س    موعد أق؛ـــاه عام ااســـترات    
  ضع عن توجاهات الدول األعضاء المتعلقس بمتابعس ااستعراي ال امئ.

من أجئ تقا م    2025-2022وسـتقوم دائرة التقا م المسـتقئ ةوضـع وتن ا  خ س تقا م مؤسـسـ  لل ترة  - 118
 س لهاألس األمم المتحدة للمرأة وال عال س والي اءة التنم ماتان. وســـــــــــــتو ر إطارا يتم بموجلع باوتمام النتائ  اإلومائ 

ــاقع و عالاتع وك اءتع  ــترات   س واتســـــ إعداد أدلس التقا م، بما    ذلت ب ـــــــذ  أ م س العمئ    إطار الة س ااســـــ
وتن ا  اســــــــترات   س المراجعس الداخل س  وأمره واســــــــتدامتع. وســــــــتقوم دائرة المراجعس الداخل س للحســــــــابات ةوضــــــــع 

ــارات لل ترة  ــت ـ ــابات وااسـ ــذ  الحوكمس     األس األمم المتحدة   2025-2022للحسـ ــتقئ ب ـ ــما  مسـ لتو ار ضـ
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ــاءلتها. وســـــــوا تســـــــتةدم وتائ    ــ ات لتحســـــــان أدائها ومســـــ للمرأة وردارتها للمةاطر وضـــــــواب ها وتقدعم تو ـــــ
 ابات والةدمات ااست ار س    توج ع البرم س و نع القرارات.وتو  ات التقا م والمراجعس الداخل س للحس

  
 عنامر قرار  - ثامنا  

 قد يرغب الم ل  التن ا ي    ال  ام بما يل :  - 119

مع التقــدير بمةتلف جلســـــــــــــــات اإلمــاطــس اإلععم ــس وملقــات العمــئ غار   أ  يحيط علمـا )أ( 
ــلحس ــحاذ الم؛ــ ــم س المعقودة مع الم ل  التن ا ي وأ ــ ــاور س   الرســ ــ ا س والت ــ المعناان اآلخر ن، والعمل س ال ــ

ل و ؤ د الة س  2025-2022الت  جرت    إطار وضـع الة س ااسـترات   س لهاألس األمم المتحدة للمرأة لل ترة 
 ل2025-2022ااسترات   س لهاألس األمم المتحدة للمرأة لل ترة 

أ  تقدم إلى الم ل  التن ا ي    دورتع إلى وكالس األمان العام/المديرة التن ا عس    أ  يطلب )ذ( 
 ل2021-2018، التقر ر المرمل  النهائ  عن تن ا  الة س ااسترات   س لل ترة 2022السنو س لعام 

إلى وكالـس األمان العـام/المـديرة التن اـ عـس أ  تقـدم إلى الم ل  التن اـ ي، اةتـداء   أ  يطـلب )ب( 
ــنو س    عام  ــترات   س لل ترة ، تقر را مرم2023من دورتع السـ ــنو ا عن تن ا  الة س ااسـ ،  2025-2022ل ا سـ

 ل 2026 و 2025 و 2024وأ  تقدم تحديدات    دوراتع العادعس    األعوام 

إلى وكالس األمان العام/المديرة التن ا عس إجراء اســتعراي لمنت؛ــف المدة للة س    أ  يطلب )د( 
ــترات   س لهاألس األمم المتحدة للمرأة لل ترة  ، يتضـــــــــــمن تقا م النتائ  المحققس، وال عال س من 2025-2022ااســـــــــ

نـتائ     تقر ر ا  مـاث التيلـ س، والتقا مـات، والتـقدم المحرز    تحقاق رؤ س الة ـس ااســــــــــــــترات  ـ س، وعري ال
 .2024السنوي إلى الم ل  التن ا ي    عام 

 
 


