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 املتحدة للمرأة(هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة )هيئة األمم 

 
 

 2021و 2018اخلطة اإلسرتاتيجية للفرتة بني عامي 
 

 

 

 

 امللخص
المناهج واألهداف  2021و 2018تحدد الخطة اإلستراتيجية لهيئة األمم المتحدة للمرأة للفترة ما بين عامي 

للهيئة؛ وذلك لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كافة  والتوجيهات اإلستراتيجية

. تراعي الخطة اإلستراتيجية الدروس المستفادة من الخطة اإلستراتيجية 2030النساء والفتيات بحلول عام 

ا وتقييم  20السابقة. وتستند إلى توصيات مستخلصة من المراجعة التي أجريت على مدار  إعالن ومنهاج              عام 

                                                                                                    عمل بيجين، وتسلط الضوء على مساهمة هيئة األمم المتحدة للمرأة في التنفيذ الم راعي للجنسين لخطة التنمية 

، كما توضح كيف تهدف هيئة األمم المتحدة للمرأة لالستفادة من مزاياها النسبية 2030المستدامة لعام 

 الفتيات.والتعاونية لتعجيل الوصول إلى نتائج تدعم النساء و
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بخصوص الخطة اإلستراتيجية للفترة ما بين عامي  2017/5القرار رقم 

 لهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 2021و 2018

 
 المجلس التنفيذي،

 
                                                         معربا  عن تقديره لألعمال التحضيرية التي تم إنجازها وجلسات ينوه  .1

اإلحاطة غير الرسمية المتنوعة وورش العمل المنعقدة مع المجلس التنفيذي 
وغيره من أصحاب المصلحة اآلخرين بشأن إجراءات توضيح الخطة 

، 2021و 2018اإلستراتيجية لهيئة األمم المتحدة للمرأة عن الفترة بين عامي 

ويقر الخطة اإلستراتيجية لهيئة األمم المتحدة للمرأة عن الفترة بين عامي 
 ؛2021و 2018

                                                             هيئة األمم المتحدة للمرأة بتنفيذ خطتها اإلستراتيجية وفقا  إلعالن  يطالب .2
ومنهاج عمل بيجين وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ووثائق 

رارات األمم المتحدة السارية التي نتائج مراجعاتهما، وصكوك ومعايير وق
تعمل على دعم المساوة بين الجنسين وتمكين المرأة والنهوض بها وتناول تلك 

، 2030المسائل واإلسهام فيها، باإلضافة إلى خطة التنمية المستدامة لعام 

بموافقة وقبول الدولة المضيفة مع مراعاة الواقع المختلف باختالف األوطان 
ت التنمية ومع احترام ساحة السياسة الوطنية مع االستمرار وقدرات ومستويا

 في التوافق مع القواعد وااللتزامات الدولية ذات الصلة؛

بما في  —أن القضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده                 يشدد مجددا  على  .3
                                              هو أكبر التحديات العالمية، وهو شرط  ال غنى عنه  —ذلك الفقر المدقع 

المستدامة، ومن ثم يجب أن يوضع في األولوية األولى وأن لتحقيق التنمية 
 –يكون هو الهدف األساسي لألنشطة التنفيذية لمنظومة األمم المتحدة اإلنمائية 

 بما فيها هيئة األمم المتحدة للمرأة؛

هيئة األمم المتحدة للمرأة بأن تواصل خالل تنفيذ خطتها  يناشد .4
زيز المساواة بين الجنسين وتمكين اإلستراتيجية تأدية دور مركزي في تع

في  —                بناء  على طلبها  —السيدات والفتيات، وفي دعم الدول األعضاء 
تنسيق منظومة األمم المتحدة وحشد جهود المجتمع المدني والقطاع الخاص 
وأصحاب المصلحة اآلخرين على جميع المستويات لدعم التنفيذ الشامل والفعال 

على  2030                             بيجين، فضال  عن تنفيذ خطة عام  والسريع إلعالن ومنهاج عمل

                             نحو  يراعي المنظور الجنساني؛
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وكيلة األمين العام لألمم المتحدة/المديرة التنفيذية بأن تقدم إلى  يطالب .5
التقرير المرحلي األخير  2018المجلس التنفيذي في دورته السنوية في عام 

 ؛2017و 2014بشأن تنفيذ الخطة اإلستراتيجية للفترة ما بين عامي 

وكيلة األمين العام لألمم المتحدة/المديرة التنفيذية بأن تقدم إلى  يطالب .6
       تقرير   — 2019                                ابتداء  من دورته السنوية في عام  —المجلس التنفيذي 

 2018مرحلي سنوي بشأن تنفيذ الخطة اإلستراتيجية للفترة ما بين عامي 

 2020دية في أعوام وأن تقدم المستجدات في دورات المجلس العا 2021و

 ؛2022و 2021و

وكيلة األمين العام/المديرة التنفيذية بتولي إجراء استعراض  يطالب .7
بمنتصف المدة للخطة اإلستراتيجية لهيئة األمم المتحدة للمرأة للفترة ما بين عام 

ويشمل ذلك تقييم النتائج المحرزة، والفعالية من حيث  — 2021و 2018

لتقدم المحرز في تحقيق رؤى الخطة اإلستراتيجية، مع التكلفة، والتقييمات وا
                                                                      مراعاة قرارات الدول األعضاء بشأن مقترحات األمين العام لألمم المتحدة ردا  

كما يطالب وكيلة األمين  — 71/243على قرار الجمعية العامة رقم 

 العام/المديرة التنفيذية بتقديم النتائج في تقريرها السنوي المقدم إلى المجلس
 ؛2020التنفيذي في عام 

بالفصول المشتركة بين الخطط اإلستراتيجية لبرنامج األمم             يحيط علما   .8
المتحدة اإلنمائي، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، وصندوق األمم المتحدة 
للسكان وهيئة األمم المتحدة للمرأة؛ ويستفسر من هيئة األمم المتحدة للمرأة عما 

رات على الفصول المشتركة للتماشي مع برنامج إذا كان يجري إجراء تغيي
األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة األمم المتحدة للطفولة وصندوق األمم المتحدة 
للسكان، بعد إقرارها من جانب المجالس التنفيذية ذات الصلة، كما يطالبها 
 بإعادة تقديمها للتصديق عليها من جانب المجلس التنفيذي لهيئة األمم المتحدة
للمرأة؛ ويحث هيئة األمم المتحدة للمرأة على تقديم تفاصيل حول تنفيذها في 

في االجتماع المشترك  —متى أمكن وكما ينبغي  —تقريرها السنوي 
للمجالس التنفيذية لكل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي/صندوق األمم المتحدة 

ألمم المتحدة للطفولة للسكان/مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ومنظمة ا
 وهيئة األمم المتحدة للمرأة، وبرنامج األغذية العالمي.
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 2030                              العمل معا  لدعم تنفيذ خطة عام 

  
   ش                                                              فصللللش م لللرتخل بلللني اخلطللل  االسلللرتاتيجية للللإلمنمئ األملللم املتحلللدة اإل لللا ي ومن ملللة األملللم   

                  وهيئلللة األملللم املتحلللدة                                                      املتحلللدة للطف للللة )الي نيسلللي ( وملللندوة األملللم املتحلللدة للسلللكا  
       للمرأة

 
         التزامنا  

حنن برانمج األمم املتحدة  -                                                          وحنن حند  د توجهاتنا االسرتاتيجية للسنوات األربع املقبلة، نلتزم  .1
، وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف(، وهيئة األمم اإلمنائي

وهيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة )هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني، 
                                                                    ابلعمل معا  بشكل أفضل، عمال  يتسم برتابط وتعاون أقوى. ونالحظ مع التقدير  -املتحدة للمرأة( 

تقرير األمني العام لألمم املتحدة بشأن إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية يف سبيل تنفيذ 
                                                   . وسنعمل معا  يف سبيل مضاعفة جهودان املشرتكة، بشعور من 2030التنمية املستدامة لعام خطة 

                                                                                      اإلحلاح، من أجل تقدمي دعم أفضل للبلدان ابتغاء حتقيق التنمية املستدامة. ومتاشيا  مع االستعراض 
ظومة األمم الذي جيري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية من أجل التنمية اليت تضطلع هبا من

، سنساعد على تشكيل منظومة إمنائية لألمم املتحدة تستجيب 2016                         املتحدة والذي أ جري يف عام 
                                                                                             لعاملنا املتغّي   وتعمل بطرق أكثر فعالية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. ومتث  ل خططنا االسرتاتيجية 

 النتائج.                                                    التزاما  واضحا  إبصالح األمم املتحدة وزايدة االتساق يف دعم 
 

                      جماالت التعاو  الر يسية  
                                                                          إن مبدأي عدم ترك أي أحد خلف الركب والوصول أوال إىل من هم أشد ختلفا  عن الركب  .2

                                                                               يعم ان خططنا االسرتاتيجية األربع برمتها. ويف إطار االستجابة املباشرة لالستعراض الشامل 
ر ميزتنا التعاوني ة مبا يتفق مع والية كل منا يف هذه                                                         للسياسات الذي جيري كل أربع سنوات، سنسخ  

 لرئيسية: اجملاالت
                  القضاء على الفقر؛    )أ( 
                   التصدي لتغّي املناخ؛    )ب( 
                          حتسني صحة املراهقات واألمهات؛    )ج( 
                                            حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات؛    )د( 
                 ة املسةةتدامة وزايدة                        ي                               كفالةةة زايدة مةةا هةةو متةةوافري مةةن البيةةاانت املصةةنفة ألغةةراض التنميةة    )ه( 
          استخدامه؛
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                                                                      التشدد على أن التنمية هدف مركزي يف حد ذاته، وأنه يف البلدان اليت متر حبةاالت     )و( 
                                                                                    نةةةزامب ومبرحلةةةة مةةةا بعةةةد انتهةةةاء النةةةزامب،  كةةةن لألعمةةةال اإلمنائيةةةة الةةةيت تضةةةطلع هبةةةا كيةةةاانت منظومةةةة األمةةةم 

                              السةةةةةالم، وفقةةةةةا  للخطةةةةةط واالحتياجةةةةةات                                                  املتحةةةةةدة اإلمنائيةةةةةة أن ت سةةةةةهم يف بنةةةةةاء السةةةةةالم واحلفةةةةةا  علةةةةةى
                                                   واألولوايت الوطنية ومع مراعاة مبدأ املسؤولية الوطنية.

                             ي                                                   وجملاالت امليزة التعاونية هذه آاثر  إجيابية مضاعفة يف مجيع أهداف التنمية املستدامة وتتطلب  .3
. وهي                                                                            األخذ بن هج متعددة القطاعات يكون تنومب منظومة األمم املتحدة من أجلها أحد املكاسب

                                                                                     هتي  ئ أيضا  األساس للتعاون الوثيق مع كياانت األمم املتحدة األخرى وكذلك مع الشركاء اآلخرين. 
                                                                                      وعلى النحو املفص ل يف مرفق الفصل املشرتك بني اخلطط االسرتاتيجية، ست سهم نواجت نا بصورة تكميلية 

                                  ل منا ومزاايه النسبية. وسيتم تتب ع                                                       يف حتقيق نتائج مشرتكة يف هذه اجملاالت الرئيسية، وفقا  لوالية ك
                                                                                     النتائج من خالل مؤشرات األهداف اإلمنائية املستدامة املشرتكة اليت ت عتمد على مستوى النتائج أو 

 احلصر ما يلي: التأثّي يف خططنا االسرتاتيجية، مبا يف ذلك على سبيل املثال ال

     نسةةةةةبة   -         املسةةةةةتدامة                  مةةةةن أهةةةةةداف التنميةةةةةة    1- 1- 1                       القضةةةةاء علةةةةةى الفقةةةةةر: ا ةةةةةدف     )أ( 
                                                                                 السةةكان الةةذين يعيشةةون دون خةةط الفقةةر الةةدو ، حبسةةب اجلةةنس، والعمةةر، والوضةةع الةةو يفي، واملوقةةع 

        اجلغرايف؛
     نسةةةةةبة   -                          مةةةةن أهةةةةةداف التنميةةةةةة املسةةةةةتدامة    1- 3- 1                       القضةةةةاء علةةةةةى الفقةةةةةر: ا ةةةةةدف     )ب( 

    ئةةةةات                                                                        السةةةةكان الةةةةذين تشةةةةملهم حةةةةدود دنيةةةةا/نظم للحمايةةةةة االجتماعيةةةةة، حبسةةةةب اجلةةةةنس، وحبسةةةةب الف
                                                                                   السكانية، كاألطفال، والعاطلني عن العمل، واملسنني، واألشخاص ذوي اإلعاقة، واحلوامل، واألطفال 

                                                     حديثي الوالدة، وضحااي إصاابت العمل، والفقراء، والضعفاء؛
                 من أهداف التنمية    1- 3- 3                                           صحة املراهقني وفّيوس نقص املناعة البشرية: ا دف     )ج( 
            شخص غّي مصاب    1     000                                 يدة بفّيوس نقص املناعة البشرية لكل               عدد اإلصاابت اجلد  -         املستدامة 

                                                      من السكان حبسب اجلنس والعمر والفئات الرئيسية من السكان؛
     نسةةةةبة   -                          مةةةن أهةةةداف التنميةةةة املسةةةتدامة    1- 2- 5                       املسةةةاواة بةةةني اجلنسةةةني: ا ةةةدف     )د( 

        أو جنسةةةةي                                                                      النسةةةةاء املعاشةةةةرات والفتيةةةةات يف اخلامسةةةةة عشةةةةرة ومةةةةا فةةةةوق، الةةةةال  تعرضةةةةن لعنةةةةف بةةةةدي
                                                                          نفسي من عشّي حا  أو سةابق، خةالل االثةش عشةر شةهرا  السةابقة، مصةن فة حبسةب شةكل العنةف    أو

        والعمر؛
                 من أهداف التنميةة    1-  11-  11                                            تعزيز البياانت من أجل التنمية املستدامة: ا دف     )ه( 
             يف الكامةل  ةا                                                                نسبة مؤشرات التنمية املستدامة املوضوعة على الصعيد الةوطش، مةع التصةن  -         املستدامة 

                                                                           عندما تكون ذات صلة ابلغاية املستهدفة، وفقا  للمبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية؛
   1- 5- 1                                                              الوقايةةةة والقةةةدرة علةةةى الصةةةمود وتغةةةّي املنةةةاخ: أهةةةداف التنميةةةة املسةةةتدامة     )و( 

                                                   عةةةةةدد األشةةةةةخاص املتةةةةةوفني واملفقةةةةةودين ومةةةةةن تضةةةةةرروا مباشةةةةةرة بسةةةةةبب   -   1- 1-  13  و    1- 5-  11  و
     شخص؛     100     000      بني كل            الكوارث من 
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                                تعزيز الكيفية اليت نعمل هبا معا    
واألهم من ذلك أن خططنا  -                                              سنعمل معا  على حنو أكثر فعالية على مجيع املستوايت  .4

                                                                                       االسرتاتيجية تعكس تغيّيا  يف الطريقة اليت نعمل هبا على الصعيد القطري، تسليما  منا أبنه ال توجد 
                                                     ، ومؤك  دين متاما  مسؤولية احلكومات الوطنية األساسية عن ‘تصيغة واحدة مالئمة جلميع احلاال’

تنمية بلداهنا وعن تنسيق مجيع أمناط املساعدة اخلارجية، على أساس االسرتاتيجيات واألولوايت 
 الوطنية.

                                                                   ابعتباران جزءا  من أفرقة األمم املتحدة القطرية، سندعم احلكومات والشركاء  -             سنخط  ط معا   .5
ل على حتقيق النتائج واملؤشرات املشرتكة، وتقدمي تقارير مجاعية عنها عن طريق إطار الوطنيني للعم

األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية املنقح، كما وقعته احلكومات الوطنية، من أجل تعزيز الكفاءة 
ك إلزامي                                                                    خطوة هامة إىل األمام، ستتعز ز هذه النتائج املشرتكة اآلن بتقييم قطري مشرت  والفعالية. ويف

                                                                               ك ن من خالله استخالص نظرايت التغيّي، و كن التعاون على االستفادة من املعارف واخلربات. 
، ستقوم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية، على الصعيد 2030                                وهذا حتس ن هام. وخالل فرتة خطة عام 

تبادل حتليل مشرتك للمشاكل؛ القطري، بدعم األولوايت الوطنية املتعلقة أبهداف التنمية املستدامة؛ و 
والتخطيط لتحقيق النتائج املشرتكة واإلبالغ عنها. وسيؤدي هذا التعاون الربانجمي املتزايد إىل تعزيز 
االتساق على نطاق املنظومة على مجيع املستوايت، حيث نستخلص البياانت من التحليالت املشرتكة 

خالل مؤشرات تشمل، على سبيل املثال ال احلصر، على الصعيد القطري. و كن تتبع هذا التغيّي من 
النسبة املئوية للكياانت اليت تفي ابملعايّي الدنيا خلطة العمل على نطاق املنظومة بشأن  ما يلي: )أ(

املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة أو تتجاوزها؛ )ب( النسبة املئوية للمكاتب القطرية اليت تطبق 
                   وفقا  لظروف البلد. إجراءات التشغيل املوحدة

سنواصل مساعدة املكاتب امليدانية على وضع برامج  -                                   سنقوم بتنفيذ الربامج معا  بشكل خمتلف  .6
خيص                                                                       مشرتكة وجمموعات نتائج مشرتكة وخطط عمل مشرتكة دعما  لألولوايت القطرية. ويف ما

مويل التنمية. وسنعمل على التمويل، نلتزم خبطة عمل أديس أاباب الصادرة عن املؤمتر الدو  الثالث لت
االستفادة من األموال العامة، مبا يف ذلك املساعدة اإلمنائية الرمسية، ودعم اعتماد سياسات تروم زايدة 
                                                                                       تدفقات املوارد لصاحل البلدان الشريكة. وسنعز  ز الشراكات املتكاملة، ابستخدام جمموعة كاملة من 

                                               امة. واستنادا  إىل اخلربات املستمدة من اإلطار املوحد                                        أدوات التمويل دعما  ألهداف التنمية املستد
للميزانية على الصعيد القطري، نسعى إىل تقدمي الدعم املشرتك السرتاتيجيات التمويل من أجل 
                                                                                     أهداف التنمية املستدامة، مبا يف ذلك من خالل التمويل االبتكاري. و كن تتب ع هذه التغيّيات من 

                                                             ل املثال ال احلصر: )أ( النسبة املئوية للمكاتب القطرية املنخر طة يف خالل مؤشرات تشمل على سبي
برامج مشرتكة؛ )ب( والتمويل املواضيعي كنسبة مئوية من املوارد األخرى؛ )ج( والنسبة املئوية 

                                                                                     للمكاتب القطرية اليت تتابع املخصصات والنفقات اليت تستخدم املؤشرات اجلنسانية وتبل  غ عنها.
 2030                          سعيا  لتجسيد طابع خطة عام  -                                          سنعز  ز الشراكات بني أصحاب املصلحة املتعددين  .1

                                                                                   الذي حموره اإلنسان، سنؤيد املنتدايت املبتكرة اليت تعز  ز سبل التعاون مع احلكومات وكذلك مع 
خالل                                                                                 اجملتمع املدي والقطامب اخلاص. وسنستفيد من التقدم الذي أحرز مؤخرا  يف إشراك املواطنني من 

العمل التطوعي والتمكني واملشاركة وغّيها من الوسائل لتعزيز املسؤولية والقدرات الوطنية، وتنفيذ 
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                                                                              جدول أعمال التنمية املستدامة. وسنسعى أيضا  إىل تكثيف التعاون من خالل الشراكات بني 
حتسني املساءلة أصحاب املصلحة املتعددين على املستوى الوطش واإلقليمي والعاملي، واملساعدة يف 

املتبادلة عن أهداف التنمية املستدامة يف هذه الشراكات. و كن تتبع هذه التغيّيات من خالل 
مؤشرات تشمل، على سبيل املثال ال احلصر، ما يلي: )أ( النسبة املئوية جملمومب املوارد من املسامهات 

منها؛ )ب( والنسبة املئوية حلصة                                                  املقد مة حبسب اجلهات املاحنة خبالف اجلهات اخلمس عشرة األوىل
                                              إمجا  التمويل املقد م من الشركاء يف القطامب اخلاص.

                                                                                  سنعز  ز الكفاءة معا . دعما  للتوج ه حنو حتقيق فعالية أكرب من أي وقت مضى واالستفادة من  .1
التقدم احملرز يف السنوات األخّية من خالل إجراءات التشغيل املوحدة، سنواصل تسريع اخلطى 
لتحقيق مكاسب الكفاءة من خالل اسرتاتيجيات تسيّي األعمال واالعرتاف املتبادل واملواءمة 
                                                                                    التشغيلية األوسع نطاقا . و كن تتبع هذه التغيّيات من خالل مؤشرات تشمل، على سبيل املثال ال 

                                                                      احلصر، النسبة املئوية للمكاتب القطرية اليت تنف  ذ اسرتاتيجية تسيّي األعمال.
ع أهداف التنمية املستدامة واملؤشرات املستندة إىل االستعراض الشامل للسياسات الذي إن مجي .9

جيري كل أربع سنوات والواردة يف هذا الفصل املشرتك ويف مرفق الفصل املشرتك هي جمموعة فرعية من 
ط عدد أكرب بكثّي من املؤشرات املشرتكة بني كيانني أو أكثر  كن تبياهنا يف أطر نتائج اخلط

                                                                                          االسرتاتيجية ذات الصلة. وسنقدم تقريرا  عن مجيع املؤشرات املشرتكة من خالل التقارير السنوية املعد ة 
 بشأن تنفيذ اخلطط االسرتاتيجية لكل منا.

 
                است راف املستقبل

                                                                                          لئن كنا نسل  م متاما  أبن النتائج والتوصيات اليت خلص إليها تقرير األمني العام بشأن إعادة تنظيم  .10
ستناقشها الدول األعضاء، فإننا  2030منظومة األمم املتحدة اإلمنائية يف سبيل إجناز خطة عام 

سنواصل تقدمي الدعم الكامل للعملية اليت يقودها األمني العام وحنتفظ ابملرونة الالزمة لالستجابة بناء 
 للخطط االسرتاتيجية.                                                                  على ذلك وفقا  ملا تقر  ره الدول األعضاء من خالل استعراضات منتصف املدة 
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 I. مقدمة 
 

 

 يئة األمم  حتدد هذه اخلطة اإلسرتاتيجية املناهج واألهداف والتوجيهات اإلسرتاتيجية .11
املتحدة للمرأة اخلاصة بدعم اجلهود الرامية إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني كافة النساء 
والفتيات، مبا يف ذلك متتع املرأة الكامل حبقوقها اإلنسانية. وتوضح كيفية استفادة هيئة األمم 

ملتحدة التنسيقية والتنفيذية، على املتحدة للمرأة من و ائف الدعم املعيارية وأنشطة منظومة األمم ا
                                                                                      النحو املنصوص عليه يف قرارها القائم، بطريقة متكاملة تعزز إحداها األخرى دعم ا للنتائج اليت 

رز حتويال .             حت 
حتدد هذه الوالية الشاملة بشكل فريد مهام ا يئة املتمثلة يف: دعم تعزيز أطر العمل املعيارية  .12

                                                                                    للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة؛ ودعم الدول األعضاء، بناء  على طلبها، يف تنفيذ االلتزامات 
ضومب منظومة األمم املتعلقة بتمكني النساء والفتيات من خالل األنشطة التنفيذية؛ وقيادة عملية خ

 املتحدة للمساءلة يف عملها املتعلق ابملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، وتنسيق هذه العملية وتعزيزها.
ابلقواعد واملعايّي احلكومية الدولية الرئيسية، وتشمل اتفاقية  تسرتشد اخلطة اإلسرتاتيجية .13

القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ضد املرأة، وإعالن ومنهاج عمل بيجني والواثئق 
اخلتامية للمراجعات، وبرانمج عمل املؤمتر الدو  للسكان والتنمية، والقرارات ذات الصلة جمللس 

، وغّي ذلك من صكوك وقرارات األمم 1حدة بشأن املرأة والسالم واألمناألمن التابع لألمم املت
املتحدة املعمول هبا املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة. كما تقدم نتائج جلنة وضع املرأة 

(CSW.املتفق عليها توجيهات معيارية ) 
 التزامات أخرى مهمة ، ابإلضافة إىل2030تساهم اخلطة اإلسرتاتيجية يف تنفيذ خطة عام  .14

لتحقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، والواردة يف خطة عمل أديس أاباب واتفاق ابريس بشأن 
تغيّي املناخ وإطار سنداي للحد من خماطر الكوارث وإعالن كيتو بشأن خطة املناطق احلضرية 

 والنتائج احلكومية الدولية األخّية.
بشأن االستعراض  71/243اتيجية بقرار اجلمعية العامة كما وتسرتشد اخلطة اإلسرت  .15

رى كل أربع سنوات  لألنشطة التنفيذية ملنظومة األمم  (QCPR)                                        الشامل للسياسات الذي جي 
وتعميم مراعاة املنظور  ، ومتكني املرأة                                                            املتحدة اإلمنائية، واليت ت عيد التأكيد على أمهية املساواة بني اجلنسني

 اجلنساي.
حرزة، فإن التقدم لصاحل النساء والفتيات ال يزال وابلرغم م .16

 
                                             ن أوجه التقدم املعيارية املهمة امل
 
                               

. ومل حتقق أي دولة املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة للنساء والفتيات ابلكامل.                                                                                      بطيئ ا ومتفاوًت 
       عام ا، 82ياسية                                                                        واستناد ا إىل معدل التقدم احلا ، سيستغرق سد الفجوة بني اجلنسني يف املشاركة الس

                                                           
 2106(؛ و2011) 1960(؛ و2010) 1889(؛ و2009) 1888(؛ و2009) 1820و(؛ 2000) 1325وتشمل هذه القرارات  1

 (.2015) 2242(: و2013) 2122(؛ و2013)
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                 عام ا لسد الفجوة  170                                                        عام ا لتحقيق التكافؤ بني اجلنسني يف مرحلة التعليم اإلعدادي، و 95و
 .2االقتصادية بني اجلنسني

ال تزال النساء والفتيات يواجهن عوائق هيكلية وإخفاقات يف اإلدارة وانتشار العنف، مبا يف  .11
اإلنسان وقتل اإلانث واملمارسات الضارة  ذلك القتل املستهدف للنساء املدافعات عن حقوق

واألعراف االجتماعية والقوالب النمطية التمييزية اليت حترمها من حقوقها املدنية والسياسية 
                                                                                واالقتصادية واالجتماعية والثقافية أو حتد منها، فضال  عن تقويض صحتهم اجلنسية واإلجنابية 

املهمة اليت مت حتقيقها يف جمال التعليم، إال أن فرص وحقوقهم اإلجنابية. وعلى الرغم من اإلجنازات 
          . وغالب ا 3                                                                           سوق العمل بوجه عام ال تزال غّي مواتية للشاابت أكثر من الشباب يف كل مكان تقريب ا

                                                                                       ما تكون التحدايت أكثر وضوح ا ابلنسبة  ؤالء الذين يواجهون أشكال التمييز املتعددة واملتداخلة.
التوازن هذه إىل حرمان النساء والفتيات من إمكاانهتن الكاملة  تؤدي حاالت االختالل يف .11

ومتتعهن الكامل حبقوقهن اإلنسانية، ومتثل خسائر للعامل أبكمله. فعلى سبيل املثال، تقدر 
يف املائة من الناتج احمللي  5إىل  2الدراسات التكلفة االقتصادية للعنف ضد املرأة واليت ترتاوح بني 

العاملة إىل رفع الناتج قد تؤدي زايدة مشاركة النساء يف القوى  4(GDP) اإلمجا  العاملي
..  كن للكثّي من النساء 5يف املائة يف بعض البلدان والقطاعات 25                 بنسبة ت قدر بنحو 

املشاركات يف عمليات حفظ السالم أن يعززن من مصداقية القوات وإمكانية الوصول إىل 
 6عنف اجلنسي واجلنساي يف مواقف النزامب.اجملتمعات واإلبالغ عن حاالت ال

                                                                                إن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ما زالت أيض ا مهملة يف املساعدة اإلمنائية الرمسية. ومت  .19
ختصيص أقل من مخسة يف املائة من املساعدة اإلمنائية املقدمة من أعضاء جلنة املساعدة اإلمنائية 

 .2015 امليدان االقتصادي لربامج املساواة بني اجلنسني يف عام التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف
                                                                              ومع ذلك، فقد أح رز بعض التقدم امللحو ؛ فاليوم، هناك الكثّي من النساء الال  يرتأسن   .20

شركات وهيئات حكومية ومنظمات، حيث يؤدي إىل حتسني مستوى األداء. وهناك الكثّي من 
مية وتدعم حقوق اإلنسان اخلاصة ابلنساء والفتيات وتعاقب القوانني والسياسات اليت تعزز التن

                                                                                   على التمييز والعنف ضدهن. وي ظهر هذا التقدم االجتاهات اليت  كن كسرها واجلهود الرامية إىل 
 حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة.

                                                           
2 WEF(2016):  2016التقرير العاملي للفجوة بني اجلنسني لعام

 

 2016التقرير العاملي للشباب، لعام  3
 2014، لعام KPMGواخلدمات اإلنسانية واالجتماعية ملؤسسة  2014مركز إمجامب كوبنهاجن، لعام  4
5 Cuberes وTeignier-Baqué 2011، عام

 

(؛ 2012،املذكرات التوجيهية التقنية املتكاملة بشأن إصالح القطامب األمش" )فرقة العمل املعنية إبصالح القطامب األمش التابعة لألمم املتحدة 6
Anderholt املشاركة النسائية يف وحدات الشرطة املشكلة: تقرير عن إدماج املرأة يف وحدات الشرطة املشك لة لعمليات حفظ السالم" ،                                                                                                         

 (1325")مأخوذ من التقرير العاملي جمللس األمن التابع لألمم املتحدة 
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                ء  على طلبها، يف                                                                  تلعب هيئة األمم املتحدة للمرأة دور ا مركزاي  يف دعم الدول األعضاء، بنا  .21
تنسيق منظومة األمم املتحدة وحشد اجملتمع املدي والقطامب اخلاص وغّيه من األطراف املعنية 
                                                                                  األخرى ذات الصلة، على املستوايت كافة، وذلك دعم ا للتنفيذ الكامل والفعال والعاجل إلعالن 

. وأقر 2030ستدامة لعام ومنهاج عمل بيجني والتنفيذ املراعي للمنظور اجلنساي خلطة التنمية امل
بتزايد و ائف الدعم اليت تضطلع  2016/1اجمللس التنفيذي  يئة األمم املتحدة للمرأة يف قراره 

 2011يف املائة بني عامي  84هبا هيئة األمم املتحدة للمرأة. وقد ازدادت الربامج القطرية بنسبة 
 النساء والفتيات.، مما  ثل زايدة كبّية يف أتثّيات ذلك على 2016و

" اليت أطلقتها للتعجيل ابلتقدم حنو 2030                                     متاشي ا مع محلة "كوكب املناصفة حبلول عام   .22
، حتفز هيئة األمم املتحدة 2030املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ابالقرتان مع خطة عمل 

ى رصد املوارد.                                                                      للمرأة العمل وتؤدي دور ا يف عقد اجتماعات وتقوم ابحلشد والتشجيع وتساعد عل
                                                                                     وتشجع هيئة األمم املتحدة للمرأة مشاركة اجملموعات النسائية يف احلوارات العاملية، استناد ا إىل 
عالقتها التارخيية مع احلركات النسائية. ومن خالل عملها مع شركاء غّي تقليدين، مبا يف ذلك 

من الدوائر االنتخابية لبناء الدعم الرجال والفتيان، تصل هيئة األمم املتحدة للمرأة إىل نطاق واسع 
 لوالايهتا.

 
 

 الدروس املستفادة  –      اثني ا 
 

 

وتسرتشد هذه اخلطة اإلسرتاتيجية بنتائج االستعراض النصف السنوي للخطة اإلسرتاتيجية   .23
 . وتشمل الدروس املستفادة الرئيسية:1السابقة والتقييمات املستقلة

  للمرأة ذات الصلة ابالتفاقات املعيارية الرئيسية املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني هيئة األمم املتحدة  وتدخالتأولوايت
 ومتكني مجيع النساء والفتيات، واملتسقة معها.

 .لقد كانت قدرة هيئة األمم املتحدة للمرأة لالستفادة من واليتها الثالثة من األصول الرئيسية 
  به هيئة األمم املتحدة للمرأة والشراكات، خاصة  تلك اليت لقد ساعد كل من دور عقد االجتماعات الذي قامت                                                    

                                                                                                أقيمت مع املنظمات النسائية، على إحداث تغيّي؛ ولكن جيب أن تكون تلك اجملهودات أكثر تركيز ا وتنسيق ا مع 
 األهداف املشرتكة احملددة.

 تطلب تصميم ا وتركيز ا برانجمي ا أقوى، مبا يف حقق التواجد امليداي املعزز  يئة األمم املتحدة للمرأة نتائج مهمة، ولكنه ي                                         
 ذلك ابلنسبة ملعظم النساء املهمشات.

  تقدم املرأة يف العامل"وقد أثرت منتجات املعرفة القائمة على األحباث لدى هيئة األمم املتحدة للمرأة، مثل تقرير" ،
 ودعاة املساواة بني اجلنسني ووسائط اإلعالم.على عملية صنع السياسات؛ وينبغي أن تصل إىل املزيد من صنامب السياسات 

 .حرز يف خطة العمل املعيارية للمرأة والسالم واألمن، فلم يعمم كال  من التنفيذ واملمارسات اجليدة 
                                                                                       وعلى الرغم من التقدم امل
                        

                                                           
7
http://gate.unwomen.org/Search/Result?RegionIds=&RegionalOfficeIds=&MultiCou

ntryOfficeIds=&CountryOfficeIds=&HeadQuarters=100&HeadQuarterIds=100&Cou

ntryIds=&SpGoalIds=&EvaluationTypeIds=&CompletionYears=&gridSearch-

pageSize=50&IsJoint=false&Keyword=  

http://gate.unwomen.org/Search/Result?RegionIds=&RegionalOfficeIds=&MultiCountryOfficeIds=&CountryOfficeIds=&HeadQuarters=100&HeadQuarterIds=100&CountryIds=&SpGoalIds=&EvaluationTypeIds=&CompletionYears=&gridSearch-pageSize=50&IsJoint=false&Keyword
http://gate.unwomen.org/Search/Result?RegionIds=&RegionalOfficeIds=&MultiCountryOfficeIds=&CountryOfficeIds=&HeadQuarters=100&HeadQuarterIds=100&CountryIds=&SpGoalIds=&EvaluationTypeIds=&CompletionYears=&gridSearch-pageSize=50&IsJoint=false&Keyword
http://gate.unwomen.org/Search/Result?RegionIds=&RegionalOfficeIds=&MultiCountryOfficeIds=&CountryOfficeIds=&HeadQuarters=100&HeadQuarterIds=100&CountryIds=&SpGoalIds=&EvaluationTypeIds=&CompletionYears=&gridSearch-pageSize=50&IsJoint=false&Keyword
http://gate.unwomen.org/Search/Result?RegionIds=&RegionalOfficeIds=&MultiCountryOfficeIds=&CountryOfficeIds=&HeadQuarters=100&HeadQuarterIds=100&CountryIds=&SpGoalIds=&EvaluationTypeIds=&CompletionYears=&gridSearch-pageSize=50&IsJoint=false&Keyword
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  الطلب على ويؤدي تزايد االعرتاف ابحلاجة إىل إنشاء هنج يراعي املنظور اجلنساي يف العمل اإلنساي إىل زايدة
 مساعدة هيئة األمم املتحدة للمرأة يف هذا اجملال.

 .يتسم تطبيق هيئة األمم املتحدة للمرأة لإلدارة القائمة على النتائج ابلقوة، ولكنه يتطلب وضع نظرايت أقوى للتغيّي 
 .يتطلب إطار نتائج اخلطة اإلسرتاتيجية وضع مؤشرات كمية ونوعية قوية ومعززة لبعضها البعض 
 يزال النمو ا ائل الذي حققته هيئة األمم املتحدة للمرأة يقل عن املوارد الالزمة لتلبية الطلب، ويتطلب ختطيط ا  وال                                                                                                     

                           إسرتاتيجي ا على أرض الواقع.
 
 

 املزااي التعاونية والنسبية لدى هيئة األمم املتحدة للمرأة  -      اثلث ا  
 

 

وة تنظيمية نسبية لتنفيذ اخلطة تعتمد هيئة األمم املتحدة للمرأة على أربع نقاط ق  .24
 اإلسرتاتيجية يف سياق اجلهود املبذولة على نطاق املنظومة:

  قدرة هيئة األمم املتحدة للمرأة على الربط بني وضع السياسات العاملية والوطنية من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني
 ومتكني املرأة؛

  اخلربات يف جمال املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف األمم املتحدة؛متتع هيئة األمم املتحدة للمرأة أبكرب جتمع من 
 عالقة هيئة األمم املتحدة للمرأة طويلة املدى ابملنظمات النسائية؛ 
  السالم واألمن، وحقوق  -املسامهة الشاملة واملتكاملة  يئة األمم املتحدة للمرأة عرب ركائز األمم املتحدة الثالث

 مية املستدامة.اإلنسان، والتن

دعم تعزيز القواعد  (1)متنح الوالية الثالثية  يئة األمم املتحدة للمرأة قدرة فريدة على:   .25
وتعزيز التنسيق واالتساق وتعميم مراعاة املنظور اجلنساي على حنو أكثر  (2)واملعايّي العاملية؛ 

                                                                                  فعالية يف منظومة األمم املتحدة دعم ا لاللتزامات املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة؛ 

                                                                              ودعم الدول األعضاء، بناء  على طلبها، لتحويل القواعد واملعايّي العاملية إىل تشريعات  (3)
ات وخطط إمنائية على املستوايت اإلقليمية والوطنية واحمللية كجزء من أنشطتها التنفيذية. كما أهنا وسياس

 متكن ا يئة من تقدمي الدعم لتطوير املعايّي واملقاييس العاملية من خالل اخلربات على املستوى القطري.
ة إىل تعجيل التقدم حنو املساواة بني تدعم هيئة األمم املتحدة للمرأة اجلهود املعيارية العاملية الرامي  .26

 اجلنسني ومتكني املرأة، وتدعو إىل إدماج املنظور اجلنساي بصورة منهجية يف القواعد واملعايّي القطاعية.
حسن فيما يتعلق ابملساواة بني   .21

 
                          تدعم هيئة األمم املتحدة للمرأة أداء منظومة األمم املتحدة امل
 
                                                       

اجلنسني ومتكني املرأة من خالل خطة العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة اليت مت وضعها 
وسجل األداء اجلنساي التابع  (UN-SWAP)لتحقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 

فريق األمم املتحدة القطري كأساس للخضومب للمساءلة على نطاق املنظومة. تضطلع هيئة األمم ل
املتحدة للمرأة مبنظورات جنسانية لتطوير أطر عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية وغّيها من 
ة املمارسات، مثل التقييمات اإلنسانية وخطط االستجابة. وابستغالل إطار عمل األمم املتحد

                                                                                     للمساعدة اإلمنائية، تستخدم هيئة األمم املتحدة للمرأة مواردها إسرتاتيجي ا كتمويل أساسي حلشد 
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املوارد اجلماعية اخلاصة بفريق األمم املتحدة القطري من أجل حتقيق النتائج املرجوة من املساواة بني 
 اجلنسني ومتكني املرأة.

اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة، فإن                                          استناد ا إىل دعمها املعياري وأدوار التنسيق   .21
                                                                                           برامج هيئة األمم املتحدة للمرأة العاملية واإلقليمية والقطرية بوصفها جزء ا من أنشطتها التنفيذية 
تعزز الشراكات على نطاق األمم املتحدة لالستجابة لطلبات الدول األعضاء للحصول على 

إىل تغيّي حتويلي للنساء والفتيات على الصعيد الوطش.  الدعم يف حتويل القواعد واملعايّي العاملية
أبعلى تركيز للربامج  انيتسم انذلال اناملواضيعي ناجملاال امه ومتكني املرأة واملساواة بني اجلنسني

املشرتكة، مما يؤكد على قيمة اجلهود املنسقة على نطاق املنظومة يف تعزيز املساواة بني اجلنسني 
 ومتكني املرأة.

ابإلضافة إىل واليتها الثالثية، متثل هيئة األمم املتحدة للمرأة حوا  ثلث إمجا  مو في و   .29
                                                                                األمم املتحدة الذين يسامهون يف حتقيق ا دف اخلامس من أهداف التنمية املستدامة. واستكماال  

ف ملعرفتها املتخصصة،  كن  يئة األمم املتحدة للمرأة الوصول إىل شبكة واسعة من املعار 
واخلربات، وتعمل كمركز للمعرفة لدعم التحليل اجلنساي وتعميم مراعاة املنظور اجلنساي. وهبذه 
الطريقة، تعزز هيئة األمم املتحدة للمرأة االتساق املتعلق ابملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة على 

ابلنساء والفتيات مبادرات  نطاق املنظومة والتآزر فيما بني الوكاالت، حىت تكون املبادرات املتعلقة
 تكميلية وتعزز بعضها البعض.

                                                                            وتؤدي منظمات اجملتمع املدي، وال سيما املنظمات النسائية، دور ا حيواي  يف تعزيز حقوق   .30
املرأة واملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة. كما تتيح عالقة هيئة األمم املتحدة للمرأة طويلة املدى 

بني اجلنسني ومتكني                                                  صة  ا حلشد آرائها وقدراهتا ومسامهاهتا دعم ا للمساواة ابحلركة النسائية الفر 
 املرأة وال سيما ابلنسبة  ؤالء الذين من احملتمل أن يتخلفوا عن الركب.

تعد هيئة األمم املتحدة للمرأة، من خالل دعمها خلطة عمل املرأة والسالم واألمن، يف   .31
عاون والتكامل بني التنمية واحلد من خماطر الكوارث والعمل وضع  كنها من تعزيز املزيد من الت

اإلنساي واستدامة السالم، وتعزيز التنسيق بني العمل اإلمنائي واملساعدة اإلنسانية وجهود بناء السالم، 
رى كل أربع سنوات   .(QCPR)                                                                    على النحو املطلوب يف االستعراض الشامل للسياسات الذي جي 

بني اجلنسني ومتكني املرأة هو غاية يف حد ذاته ويقدم مزااي معززة بشكل إن حتقيق املساواة   .32
متبادل يف كافة جماالت التنمية املستدامة. وهذا بدوره يقدم ميزة تعاونية قوية  يئة األمم املتحدة 
للمرأة لتحقيق الوالية املنوطة هبا من خالل الشراكات. ولذلك، تستند برامج هيئة األمم املتحدة 

رأة إىل شراكات مع كياانت أخرى ًتبعة لألمم املتحدة، وعلى افرتاض أن هذه الشراكات تبدأ للم
من الوالايت املعنية ونقاط قوة كل من شركائها وتستفيد منها. تعتمد هيئة األمم املتحدة للمرأة 

راعي على مزاايها النسبية األربع للمسامهة يف هذه الشراكات ومتكني شركائها من اعتماد هنج ي
 للتعجيل بتحقيق النتائج على نطاق املنظومة. املنظور اجلنساي واملشاركة الكاملة واملتكافئة للمرأة
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يف حني أن كياانت منظومة األمم املتحدة تشكل الشركاء األقرب  يئة األمم املتحدة   .33
      دعم ا                                                                           للمرأة، فإن هيئة األمم املتحدة للمرأة تشرتك أيض ا مع جهات فاعلة أخرى ذات صلة 

للنتائج املرجو حتقيقها ابلنسبة للنساء والفتيات. وكجزء من مشاركتها يف الشراكة ومن خالل 
                                                                                     براجمها، تسعى هيئة األمم املتحدة للمرأة إىل حتديد تقسيم واضح للمسؤوليات استناد ا إىل نظرايت 

 . ومتكني املرأة نسنياملساواة بني اجل جما التغيّي املشرتكة، مع إضافة قيمة من خالل خربهتا يف 
ومن خالل هذه الشراكات اليت تستفيد من املزااي التعاونية والنسبية للهيئة، فإن هيئة األمم   .34

                         فقط، بل أيض ا النهوض خبطة اإلسرتاتيجية املتحدة للمرأة ال  كنها تعزيز النتائج يف أولوايهتا 
ذه اجلهود، يف مجلة األمور، اجلهود املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة بطريقة شاملة. وتشمل ه

منظمة األغذية والزراعة، وبرانمج                                                           الرامية إىل تعزيز ن ظم الزراعة واألغذية املستدامة ابلشراكة مع 
عن طريق دعم تشكيل سياسات زراعية تراعي   األغذية العاملي والصندوق الدو  للتنمية الزراعية
يف احلصول على األراضي واملعلومات والتمويل املنظور اجلنساي لسد الفجوة بني اجلنسني 

واألسواق؛ وتعزيز الصحة اجلنسية واإلجنابية واحلقوق اإلجنابية من خالل املسامهة، كجزء من 
، يف اجلهود الرامية إىل إلغاء التشريعات والقواعد التمييزية (H6)شركاء  6الشراكة القائمة على 

لرعاية الصحية اجلنسية واإلجنابية؛ ووضع سياسات اليت حتول دون حصول املرأة على خدمات ا
وخطط وبرامج مراعية للمنظور اجلنساي للحد من خماطر الكوارث وتنفيذها؛ وذلك للحد من 
عدم املساواة بني اجلنسني يف املخاطر ابلشراكة مع مكتب األمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث 

(UN-ISDR) األمحر وا الل األمحر  واالحتاد الدو  جلمعيات الصليب(IFRC) ؛ و"عدم
إغفال أي امرأة وفتاة" من خالل دعم تنمية القدرات لإلحصاءات اجلنسانية مع الشعبة 
اإلحصائية ابألمم املتحدة واللجان اإلقليمية؛ ومتكني املراهقات والشاابت من خالل إنشاء برامج 

والبنك  (UNFPA)وصندوق األمم املتحدة للسكان  (UNESCO)تعليمية مع اليونسكو 
 الدو .

 املباديء الت جيهية -       رابع ا 
 

 

                                                                                    استناد ا إىل األطر املعيارية التوجيهية والدروس املستفادة حىت اآلن وميزهتا التعاونية، ت طبق   .35
 سبعة مبادئ توجيهية يف اخلطة اإلسرتاتيجية:

  أن  على                                                        ني اجلنسني ومتكني املرأة يف جمملها، استناد ا إىل الفرضية اليت تنص يسعى إىل حتقيق املساواة ب هنج شاملاتبامب
التقدم يف جمال واحد يعزز حتقيق إجنازات يف جمال آخر، حيث إن منع العنف ضد املرأة يسهم يف تعزيز مشاركتها يف 

اإلجنابية للمرأة واحلقوق احلياة العامة والعكس صحيح؛ أو حق النساء والفتيات يف التعليم أو الصحة اجلنسية و 
 اإلجنابية تسهم يف إعمال احلقوق االقتصادية للمرأة واستقال ا ومتكينها.

  بني املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ومجيع أبعاد التنمية املستدامة. وبناء  مزااي التعزيز على حنو متبادل االستفادة من                                                                   
ى دعم حتقيق ا دف اخلامس من أهداف التنمية املستدامة ومجيع على ذلك، تعمل هيئة األمم املتحدة للمرأة عل

املراعية للمنظور اجلنساي، وهو ما حيفز حتقيق نتائج يف مجيع  2030غايتها، كما تسهم يف تنفيذ خطة عام 
 أهداف التنمية املستدامة.
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  من خالل: معاجلة  حد عن الركبعدم ختلف أمبا يتماشى مع املعايّي الدولية و  هنج قائم على حقوق اإلنساناعتماد
هادف، مبا يف ذلك املنظمات النسائية، وغّيها من عوامل  بشكلأوجه عدم املساواة والتمييز؛ مع إشراك املستفيدين 

                                                                                                      التغيّي، مثل الرجال والفتيان؛ واالستجابة لظروف أشد النساء فقر ا واستبعاد ا، مبا يف ذلك النساء الال  يتعرضن 
إىل إيالء اهتمام خاص للشباب  2030للتهميش وأشكال التمييز املتعددة واملتداخلة. وتدعو خطة عام 

شخاص من ذوي اإلعاقة واألشخاص املصابني بفّيوس نقص املناعة البشرية / اإليدز واملسنني والشعوب األصلية واأل
                                    والالجئني واملشردين داخلي ا واملهاجرين؛

  ومواءمتها مع امللكية الوطنيةاالستجابة لطلبات احلصول على الدعم من الدول األعضاء مبا يتماشى مع حتمية ،
الوطنية بوصفها  تنمية القدراتالقائمة على خطط وإسرتاتيجيات التنمية الوطنية، ودعم  ةاألولوايت الوطني

 إسرتاتيجية رئيسية للتنمية املستدامة؛
  تقدمي الدعم إىل مجيع الدول األعضاء، بناء على طلبها، عرب مجيع مستوايت التنمية ويف مجيع املناطق استناد ا إىل                                                                                                

 املناسب؛، مع وجود السياق العامليةمبدأ 
  مع الدعم املعياري وتنسيق األمم املتحدة الذي تقوم عليه األنشطة التنفيذية،  الطابع املركب للهيئةاالستفادة من

                                                                                             والعمل كأداة حتفيز، وتعزيز االتساق والشراكات يف األمم املتحدة دعم ا للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة؛
  والشفافية وفعالية التكلفة.إ هار املساءلة من أجل حتقيق النتائج 

 
 

 األول ايت اإلسرتاتيجية –        خامس ا 
 

 

وتعطي اخلطة اإلسرتاتيجية األولوية خلمس نتائج وجمموعة من النواتج املواضيعية. ويهدف    .36
كل انتج إىل حتويل املعايّي إىل نتائج لصاحل النساء والفتيات، ابلتعاون مع منظومة األمم املتحدة 

                                                                   د ا إىل نظرية مشرتكة للتغيّي، تدعم تقسيم املسؤوليات وت عدل مع السياقات وشركائها، استنا
 والقدرات القطرية، مبا يتماشى مع طلبات الدول األعضاء.

وتدعم هيئة األمم املتحدة للمرأة تعزيز جمموعة شاملة ودينامية من القواعد والسياسات   .31
وتشكل هذه  (.1)النتيجة واملعايّي العاملية املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، وتنفيذها 

                                             اجملموعة من القواعد العاملية أساس ا لعمل ا يئة.
رأة التنفيذ الكامل والفعال  ذه القواعد واملعايّي العاملية على تدعم هيئة األمم املتحدة للم  .31

الصعيدين القطري واإلقليمي من خالل املسامهة يف أربع نتائج مرتبطة ببعضها ومرتابطة )النتائج 
 (:5إىل  2من 
  1                                                                           تؤدي املرأة دور ا قياداي  يف نظم احلكم وتشارك فيها وتستفيد منها على قدم املساواة 
  ملرأة بضمان الدخل وعمل الئق واستقاللية اقتصاديةتتمتع ا 
 العنف مجيع أشكال تعيش مجيع النساء والفتيات حياة خالية من 
  واالستفادة والتأثّي بشكل كبّي فيها تسهم النساء والفتيات يف عملية بناء السالم املستدام والقدرة على الصمود ،

 والعمل اإلنسايلصراعات جتنب الكوارث الطبيعية واعلى قدم املساواة من 

                                                           
  تامية إىل "ابلتساوي مع الرجال والفتيان".تشّي مجيع اإلشارات إىل مصطلح "على قدم املساواة" الواردة يف البياانت اخل 1
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                                                                                    النتائج والنواتج املصاحبة للمؤشرات يف سلسلة النتائج استناد ا إىل نظرية التغيّي اليت تقوم ترتبط   .39
 عليها اخلطة اإلسرتاتيجية.

تتصل آليات وشبكات التنسيق املشرتكة بني الوكاالت بكل نتيجة من نتائج اخلطة   .40
عدة اإلسرتاتيجية. و كن للنتائج احملققة 

 
    يف هذه اجملاالت توجيه تقارير األمني العام ذات الصلة امل
 
                                                

 بواسطة هيئة األمم املتحدة للمرأة من أجل ا يئات احلكومية الدولية.
                                                                                    ومتاشي ا مع مزااي هيئة األمم املتحدة للمرأة النسبية، فإهنا سرتكز على ستة أنوامب من الدعم يف   .41

وتنسيق األمم املتحدة من  (2)الدعم املعياري؛  (1): أنشطتها التنفيذية يف إطار هذه الشراكات
 (4)واملشورة املتكاملة يف جمال السياسات؛  (3)أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة؛ 

واملساعدة التقنية للحصول على  (6)والدعوة واحلشد االجتماعي؛  (5)وتنمية القدرات؛ 
األمم املتحدة للمرأة يف الدعم التشغيلي واسع النطاق، مثل اخلدمات األساسية. وال تشارك هيئة 

 توفّي السلع األساسية.

: وجيري تعزيز وتنفيذ جمموعة شاملة ودينامية من القواعد والسياسات واملعايّي العاملية املتعلقة ابملساواة 1النتيجة 
 بني اجلنسني ومتكني مجيع النساء والفتيات

ستقدم هيئة األمم املتحدة للمرأة الدعم الفش إىل الدول األعضاء يف العمليات احلكومية   .42
                                      ، فضال  عن بنود خطة املساواة بني اجلنسني يف (CSW)الدولية، مبا يف ذلك جلنة وضع املرأة 
ة وجملس األمن. وستدعم هيئة األمم املتحدة للمرأ واالجتماعياجلمعية العامة واجمللس االقتصادي 

                                                                                          أيض ا الدول األعضاء لتناول املنظورات اجلنسانية يف العمليات احلكومية الدولية يف اجملاالت املواضيعية.
 سرتكز هيئة األمم املتحدة للمرأة مسامهتها على ثالثة جماالت هي:  .43
  أشكال التمييز  احلكومات وأصحاب املصلحة على تقييم التقدم احملرز يف تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع قدرةتعزيز

، 2030، وإعالن ومنهاج عمل بيجني، والتنفيذ املراعي للمنظور اجلنساي خلطة عام (CEDAW)ضد املرأة 
 واألطر العاملية املعيارية والسياسية األخرى املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة؛

 دي واجلهات الفاعلة األخرى ذات الصلة، مبا يف ذلك تيسّي احلوار القائم على األدلة بني احلكومات ومع اجملتمع امل
 الشاابت، يف سياق العمليات احلكومية الدولية؛

 .توسيع املعرفة بشأن املنظور اجلنساي من خالل تقدمي املشورة املوضوعية للعمليات واملناقشات احلكومية الدولية 

جملاالت / العمليات يف سياق اللمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة                     سيوىل اهتمام ا خاص ا   .44
، مبا يف ذلك املنتدى السياسي رفيع 2030املواضيعية التالية؛ متابعة واستعراض تنفيذ خطة عام 

املستوى املعش ابلتنمية املستدامة وخطة عمل أديس أاباب واتفاق ابريس وجدول األعمال احلضري 
ة األمم املتحدة للمرأة يف العمليات ذات اجلديد وإعالن نيويورك لالجئني واملهاجرين. وستسهم هيئ

                                                                                      الصلة ابلدول اجلزرية الصغّية النامية والبلدان األقل منو ا، فضال  عن جملس حقوق اإلنسان واللجان 
 الو يفية. وسرتكز هيئة األمم املتحدة للمرأة على جماالت حمددة حباجة إىل مزيد من التقدم.
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ود املبذولة لالحتفال ابلذكرى السنوية اخلامسة ستدعم هيئة األمم املتحدة للمرأة اجله  .45
                                   ، ومتاشي ا مع التوجيهات اليت ستصدرها 2020والعشرين للمؤمتر العاملي الرابع املعش ابملرأة يف عام 

 .(CSW 62) 62جلنة وضع املرأة 
سيشمل الدعم الفش الذي تقدمه هيئة األمم املتحدة للمرأة اخلربة واملعرفة السياساتية من   .46
الل تقارير األمني العام واملنشورات الرئيسية وموجزات السياسات. وستسعى هيئة األمم املتحدة خ

إىل هتيئة بيئة مؤاتية للتبادل فيما بني احلكومات ومع أطراف معنية أخرى، مثل املنظمات النسائية 
 ومنظمات الشباب ومنظمات اجملتمع املدي األخرى.

                                                          ياداي  يف نظم احلكم وتشارك فيها وتستفيد منها على قدم املساواة                    : تؤدي املرأة دور ا ق2النتيجة 
تساهم هذه النتائج لتحقيق اهداف التنمية املستدامة التالية  

 

 

 

 

 

                                                                              إن متكني نظم احلكم يعد  أمر ا أساسي ا لتحقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة. وتضطلع   .41
هيئة األمم املتحدة للمرأة مبشاركة املرأة السياسية وقيادهتا، والتخطيط واملوازنة املراعيني للمنظور 

 ا املتعاضدة.                                                                  اجلنساي، والوصول إىل العدالة مع ا يف هذه "النتيجة" لالستفادة من طبيعته
املتفق عليها، ابإلضافة إىل قرار اجلمعية  60و 59و 52توفر استنتاجات جلنة وضع املرأة   .41

 املتعلق ابملرأة ومشاركتها السياسية، توجيهات معيارية حمددة  ذه النتيجة. 66/130العامة 
 سرتكز هيئة األمم املتحدة للمرأة مسامهتها على أربعة جماالت، وهي:  .49
 كثّي من النساء من كافة األعمار مشاركة كاملة يف املؤسسات والعمليات السياسية والقيام بدور قيادي مشاركة ال

فيها وإشراكها. ويشمل ذلك تقدمي الدعم  يئات صنع القرار السياسي )مبا يف ذلك الربملاانت واحلكومات احمللية 
ومتوازنة بني اجلنسني وتراعي الفوارق بني  واألحزاب السياسية( وهيئات إدارة االنتخاابت حبيث تكون شاملة

اجلنسني؛ وشبكات املرأة؛ والقوالب النمطية اليت تتصدى لقيادة املرأة، مبا يف ذلك من خالل إشراك الرجال والفتيان؛ 
 وللنساء الشاابت ونساء الشعوب األصلية والنساء من ذوات اإلعاقة للوصول إىل مناصب صنع القرار.

 خلطط واإلسرتاتيجيات والسياسات واملوازانت احمللية والوطنية املراعية للمنظور اجلنساي. ويشمل هناك الكثّي من ا
وخطط عمل وطنية حتقق املساواة بني اجلنسني، وإسرتاتيجيات إسرتاتيجيات إمنائية وطنية ذلك تقدمي الدعم لوضع 

 .وبرامج اإلعاقة )HIV(وطنية متعلقة بفّيوس نقص املناعة البشرية 
  تتوفر بياانت وإحصاءات أكثر وأفضل من حيث النوعية والتصنيف من أجل تعزيز التقدم احملرز فيما يتعلق ابملساواة

                                                                                                 بني اجلنسني ومتكني املرأة وتتبعه، مبا يف ذلك أولئك الذين يعيشون أوضاع ا هشة. ويشمل ذلك دعم انتقال مؤشرات 
 املستوى الثاي.املستوى الثالث من أهداف التنمية املستدامة إىل 

  .كن الوصول إىل الكثّي من مؤسسات العدالة من ق بل النساء والفتيات، وتكون متاحة  ن يف مجيع السياقات                                                                                               
ويشمل ذلك تقدمي الدعم لتعزيز سيادة القانون، والتصديق على املعايّي الدولية ذات الصلة لتحقيق املساواة بني 

 اء التشريعات التمييزية والتصدي لألعراف االجتماعية اليت تدعم مثل تلك التشريعات.اجلنسني ومتكني املرأة وتنفيذها، وإلغ



 
UNW/2017/6/Rev.1 

 

Error! No document variable supplied. 17/33 

 

تنمية القدرات للمؤسسات على  سيشمل الدعم الذي تضطلع به هيئة األمم املتحدة للمرأة  .50
مجيع املستوايت من أجل تعزيز اإلدارة املراعية للمنظور اجلنساي؛ وتقدمي املساعدة التقنية إىل 

إلدماج املنظور اجلنساي يف السياسات واخلطط وامليزانيات؛ وتنمية  ات املالية والقطاعيةالوزار 
تطوير املعرفة ابلسياسات بشأن الدوافع قدرات األجهزة النسائية الوطنية واملنظمات النسائية؛ و 

إلنسان للمرأة؛ الرئيسية لإلدارة املراعية للمنظور اجلنساي؛ واجلهود الرامية إىل زايدة الوعي حبقوق ا
وبناء شراكات مع املؤسسات احلكومية والربملاانت لدعم إعمال حقوق اإلنسان للمرأة، مبا يف 

 ذلك من خالل إلغاء القوانني التمييزية أو تعديلها.
للمرأة من مشاركتها يف اآلليات املشرتكة بني الوكاالت لدعم وستستفيد هيئة األمم املتحدة   .51

األمم ل اآللية املشرتكة بني الوكاالت لتنسيق املساعدة االنتخابية املقدمة من تنفيذ هذه النتيجة، مث
املتحدة وفرقة العمل املشرتكة بني الوكاالت املعنية بتمويل التنمية والشراكة العاملية من أجل التعاون 

يف جمال  اإلمنائي الفعال. وستقيم شراكات مع االحتاد الربملاي الدو  بشأن املساعدة الربملانية
القانون والتمييز، وستتعاون مع صندوق النقد الدو  بشأن امليزانية املراعية للمنظور اجلنساي. 
وستقوم هيئة األمم املتحدة للمرأة، بوصفها أحد املشاركني يف رعاية برانمج األمم املتحدة املشرتك 

املساواة بني اجلنسني  ، بدعم إدماج(UNAIDS)املعش بفّيوس نقص املناعة البشرية / اإليدز 
ومتكني املرأة يف مجيع مراحل إسرتاتيجية برانمج األمم املتحدة املشرتك املعش بفّيوس نقص املناعة 

وتنفيذها، وهي جزء من  2021و 2016للفرتة بني عامي  (UNAIDS)البشرية / اإليدز 
 )انظر القسم الرابع(. H6شراكة 
 وعمل الئق واستقاللية اقتصادية: تتمتع املرأة بضمان الدخل 3النتيجة 

تساهم هذه النتائج لتحقيق اهداف التنمية املستدامة التالية  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

يعتمد التمكني االقتصادي للمرأة على كمية فرص العمل املتاحة مدفوعة األجر ونوعيتها؛   .52
واخلدمات العامة؛ وكمية فرص العمل غّي مدفوعة األجر اليت تتحملها املرأة؛ وإمكانية حصو ا 
 على األصول اإلنتاجية، مثل امتالك أراضي والقضاء على العوائق الثقافية واجملتمعية اليت جتعل

 واحلماية االجتماعية والعمالية األساسية. 9النساء أقل قدرة من الرجال على أن يصبحوا سيدات أعمال؛

                                                           
9

 2016التقرير العاملي للشباب، لعام  
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توجيهات معيارية  (CSW 61) 61توفر االستنتاجات املتفق عليها للجنة وضع املرأة   .53
 حمددة  ذه النتيجة. كما أن توصيات فريق األمني العام رفيع املستوى املعش بتمكني املرأة

                                               االقتصادي تعمل أيض ا على توجيه جمال النتائج هذا.

 

 
 سرتكز هيئة األمم املتحدة للمرأة مسامهتها على ثالثة جماالت، وهي:  .54
  ملعاجلة حصة املرأة تشجع املزيد من السياسات العمل الالئق واحلماية االجتماعية للمرأة. ويشمل ذلك تقدمي الدعم

غّي املتناسبة من العمل يف الشؤون املنزلية وجمال الرعاية غّي مدفومب األجر وسد الفجوة يف األجور بني اجلنسني؛ 
                                                                                                     وتعزيز حقوق العمال يف الشؤون املنزلية والعمال يف القطامب غّي الرمسي، فضال  عن توصيل صوت املرأة ومتثيلها، مبا يف 

 لعمال.ذلك من خالل نقاابت ا
  تلك املزيد من النساء مشاريع صغّية ومتوسطة وكبّية و/أو يباشروهنا و/أو يديروهنا. ويشمل ذلك ضمان حصول 

                                                                                                           املرأة على فرص التعليم والتدريب يف اجملاالت الرقمية واملالية والتقنية واملهنية، فضال  عن االستفادة من عمليات الشراء 
احة أمام املشاريع اململوكة للنساء، وزايدة مستوايت التزام أرابب العمل مببادئ متكني العامة واخلاصة لزايدة الفرص املت

 10املرأة.
  تضمن الكثّي من النساء الريفيات الوصول إىل املوارد اإلنتاجية والتحكم فيها واستخدامها واملشاركة يف الزراعة

. ويشمل ذلك تقدمي الدعم ع تغّي املناخاملستدامة لزايدة ضمان دخلهن و روف عملهن وقدرهتن على التكيف م
لضمان احلصول على األراضي واملعلومات والتمويل واألسواق وخدمات البنية التحتية األساسية، مثل االتصاالت 

 السلكية والالسلكية واملياه والطاقة.

املعارف والشراكات من أجل  سيشمل الدعم الذي تضطلع به هيئة األمم املتحدة للمرأة  .55
األطر املعيارية والقانونية، مبا يف ذلك من خالل تشجيع القضاء على القوانني التمييزية  تعزيز

؛ والدعوة إىل سياسات الطفل (ILO)والتماشي مع املعايّي ذات الصلة ملنظمة العمل الدولية 
أعمال  عن وتعزز تقاسم املسؤوليات بني املرأة والرجلواألسرة اليت تيسر املشاركة االقتصادية للمرأة 

الرعاية بدون أجر؛ واالستفادة من االبتكار والتكنولوجيا لدعم حصول املرأة على التدريبات 
واملشاركة يف منصة املساواة يف األجور لألبطال؛ واألصول؛ وقيادة احلمالت يف جمال الدعوة، مثل 

.                                                          القطامب اخلاص ودعمه لتنفيذ االلتزامات بتمكني املرأة اقتصاداي 
                                                          للمرأة تعاوهنا الوثيق مع الوكاالت اليت تتخذ من روما مقر ا  ا  األمم املتحدة ستواصل هيئة  .56

)انظر القسم الرابع( والبنك الدو  وموئل األمم املتحدة ومنظمة العمل الدولية، وأن تدعو وكاالت 
يف                                                                               األمم املتحدة العاملة يف جمال متكني املرأة اقتصاداي  على أساس منتظم لعقد اجتماعات، مبا 

                                                                                ذلك على صعيد املديرين من خالل دورها يف تنسيق منظومة األمم املتحدة. وستستفيد أيض ا من 
؛ مشاركتها يف الشبكات املشرتكة بني الوكاالت، مثل الشبكة العاملية لوسائل استغالل األراضي

                                                           
10
 www.weprinciples.org                                                             ملزيد من املعلومات عن مبادئ متكني املرأة، ي رجى زايرة املوقع التا :   

http://www.weprinciples.org/
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وارد املائية؛ وجملس واملنتدى العاملي املعش ابألحباث واالبتكارات الزراعية؛ واألمم املتحدة املعنية ابمل
 التعاون املشرتك بني الوكاالت يف جمال احلماية االجتماعية؛ والشراكة اجلنسانية ملرفق البيئة العاملية.

 : وتعيش مجيع النساء والفتيات حياة خالية من مجيع أشكال العنف4النتيجة 
تساهم هذه النتائج لتحقيق اهداف التنمية املستدامة التالية  

 

 

 

 

 

وتشدد  أفضل طريقة لوقف العنف ضد النساء والفتيات هي منع حدوثه يف املقام األول.إن  .51
هيئة األمم املتحدة للمرأة، يف دعمها للدول األعضاء، على منع العنف ضد النساء والفتيات يف 
األماكن اخلاصة والعامة، وال سيما من خالل تغيّي األعراف االجتماعية السلبية، وستوسع نطاق 

 ها احلا  على تعزيز توافر اخلدمات للضحااي والناجني من العنف.تركيز 
، مبا يف ذلك (CSW 57) 57وتوفر االستنتاجات املتفق عليها للجنة وضع املرأة   .51

تركيزها على الوقاية، توجيهات معيارية إضافية حمددة لتنفيذ هذه النتيجة. وعالوة على ذلك، 
 فصيل إنشاء أماكن عامة آمنة.يوضح جدول األعمال احلضري اجلديد ابلت

 تركز هيئة األمم املتحدة للمرأة مسامهتها على جمالني:  .59
  تعد املزيد من البلدان وأصحاب املصلحة هم أكثر قدرة على منع العنف ضد النساء والفتيات وتقدمي خدمات

اطر أكرب. ويشمل ذلك أساسية جيدة للضحااي والناجني من العنف مع االهتمام ابلنساء والفتيات املعرضات ملخ
دعم تطوير التشريعات والقدرات املعززة ملقدمي اخلدمات؛ والسياسات العامة، وآليات التصدي حلاالت اإلفالت من 
العقاب؛ وتوفّي التدريب لضمان زايدة قدرة إنفاذ القانون ملنع حاالت العنف واحلماية منها ومقاضاة مرتكبيها مبا 

زايدة معرفة النساء والفتيات حبقوقهن؛ ومحالت الدعوة والتوعية، مبا يف ذلك إشراك يتماشى مع أفضل املمارسات؛ و 
 الرجال والفتيان؛ وتغيّي األعراف االجتماعية؛ والبياانت املوثوقة لتتبع التقدم احملرز.

 نساء املزيد من املدن لديها مساحات عامة آمنة ومتكينية للنساء والفتيات. ويشمل ذلك دعم: إدماج سالمة ال
والفتيات يف خطط التنمية احلضرية؛ ووضع برامج تراعي املنظور اجلنساي وبرامج ذات صلة على الصعيد احمللي؛ 

 وعمليات االستثمار يف جدوى السالمة واجلدوى االقتصادية لألماكن العامة الفعالة واملتاحة للجميع.

الشركاء بطريقة منسقة وسيشمل الدعم الذي تقدمه هيئة األمم املتحدة للمرأة إشراك   .60
وتعاونية، ابالستناد إىل اخلربات التكميلية لوكاالت األمم املتحدة واحلكومات واجملموعات النسائية 
واجملموعات اجملتمعية األخرى؛ وتقدمي املشورة السياسية، وتعزيز قدرة األطراف الرئيسية على وضع 

الفكرية من خالل وضع ونشر اإلرشادات تدخالت تتماشى مع املعايّي الدولية؛ وتعزيز القيادة 
 وأدوات التنفيذ واملوارد.

تعمل هيئة األمم املتحدة للمرأة يف سياق اإلطار املشرتك لألمم املتحدة للوقاية واملبادئ   .61
التوجيهية للخدمات األساسية للنساء والفتيات اخلاضعات للعنف لتنفيذ هذه النتيجة. وجيري 

وصندوق  (UNESCO)تنسيق تنفيذ اإلطار املشرتك لألمم املتحدة للوقاية مع اليونسكو 
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ومنظمة الصحة العاملية  (ILO)ومنظمة العمل الدولية  (UNFPA)تحدة للسكان األمم امل
(WHO) ويتم تنسيق برانمج عاملي للخدمات األساسية مع صندوق األمم املتحدة للسكان .

(UNESCO)  ومكتب األمم املتحدة املعش ابملخدرات واجلر ة(UNODC)  ومنظمة
                                           املتحدة للمرأة أيض ا مع منظمة الصحة العاملية . وتعمل هيئة األمم (WHO)الصحة العاملية 

(WHO)  واليونيسيف(UNICEF)  وصندوق األمم املتحدة للسكان(UNFPA) 
وشعبة اإلحصاءات ابألمم املتحدة ومكتب األمم املتحدة املعش ابملخدرات واجلر ة 

(UNODC) .لتحسني البياانت املتعلقة ابلعنف ضد املرأة 

ء والفتيات يف بناء السالم املستدام والقدرة على الصمود ولديهن قدر أكرب من التأثّي يف : تسهم النسا5النتيجة 
 هذين اجملالني، كما يستفدن على قدم املساواة من الوقاية من الكوارث الطبيعية والصراعات ومن العمل اإلنساي

تساهم هذه النتائج لتحقيق اهداف التنمية املستدامة التالية  
 

 

 

 

 

ستعمل هيئة األمم املتحدة للمرأة مع الشركاء من أجل خلق بيئات متكينية للنساء والفتيات   .62
لقيادة مجيع جوانب السالم واألمن واحلد من خماطر الكوارث والعمل اإلنساي واملشاركة فيها 

ل إىل واالستفادة منها على قدم املساواة. ويزيد إشراك املرأة يف عمليات السالم من احتمال التوص
 11يف املائة. 35سنة على األقل بنسبة  15اتفاق يستمر ملدة 

بشأن املرأة والسالم واألمن، وقرارات استدامة  إن قرارات جملس األمن الثمانية املتخذة  .63
السالم، وإعالن نيويورك بشأن الالجئني واملهاجرين، وإطار سنداي للحد من خماطر الكوارث، 
واالتفاقات املتعلقة بتدابّي تغّي املناخ توفر توجيهات معيارية حمددة  ذه النتيجة. وابإلضافة إىل 

، والتوصية العامة 2015ة املستوى للسالم واألمن يف عام ذلك، فإن االستعراضات الثالثة رفيع
للجنة املعنية ابلقضاء على التمييز ضد املرأة، والتزامات هيئة األمم املتحدة للمرأة اليت مت  30

 التعهد هبا يف مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساي، تسرتشد ابلعمل املتعلق هبذه النتيجة.
 للمرأة مسامهتها على ثالثة جماالت، وهي:تركز هيئة األمم املتحدة   .64
  مت تنفيذ املزيد من االلتزامات املتعلقة ابملرأة والسالم واألمن بواسطة الدول األعضاء ومنظومة األمم املتحدة، ويؤثر

عدد أكرب من املدافعني عن املساواة بني اجلنسني على عمليات السالم واألمن. ويشمل ذلك: حتفيز منظومة األمم 
تحدة ودعم الدول األعضاء يف تنفيذ خطة املرأة والسالم واألمن والقدرات والفرص املعززة املتاحة للمدافعني عن امل

  املساواة بني اجلنسني للمشاركة يف عمليات السالم على مجيع املستوايت.
 بشكل أفضل. ويشمل وتضطلع املزيد من النساء بدور أكرب، وختدمهن جهود االستجابة والتعايف يف اجملال اإلنساي 

ذلك ما يلي: توفّي اخلربات اجلنسانية آلليات تنسيق املساعدة اإلنسانية؛ واملنظمات النسائية اليت تضطلع بدور 

                                                           
 .2015إعادة تصور صنع السالم: أدوار المرأة في عمليات السالم،   11
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قيادي يف جهود االستجابة والتعايف؛ والنساء، مبا يف ذلك الشاابت، واحلصول على املعلومات واملهارات واملوارد 
 قات اإلنسانية؛ وبياانت االستجابة اإلنسانية املصنفة حسب نومب اجلنس.لتأمني فرص كسب العيش يف السيا

  وتضطلع املزيد من النساء بدور أكرب يف عمليات إدارة خماطر الكوارث ويتلقني خدمة على حنو أفضل. ويشمل ذلك
الكوارث؛ إدارة خماطر دعم: حتليالت املخاطر املراعية للمنظور اجلنساي؛ ومسامهة املرأة واملنظمات النسائية يف خطط 

 واالستعداد للتعايف على حنو يراعي الفوارق بني اجلنسني؛ والبياانت املتعلقة ابلكوارث املصنفة حسب نومب اجلنس.

سيشمل دعم هيئة األمم املتحدة للمرأة هتيئة بيئة متكينية لتنفيذ االلتزامات املتعلقة ابلسالم   .65
ومب اجلنس؛ وبناء قاعدة األدلة بشأن فوائد مشاركة املرأة واألمن وااللتزامات اإلنسانية على أساس ن

يف السالم واألمن والعمل اإلنساي؛ وتعزيز قدرة املرأة على االخنراط يف عمليات السالم واألمن 
والعمل اإلنساي؛ والدعوة إىل زايدة االستثمارات يف مبادرات املرأة والسالم واألمن، والعمل 

 اجلنساي. اإلنساي املراعي للمنظور
وتركز هيئة األمم املتحدة للمرأة على تعميم املنظور اجلنساي يف عمل اجلهات الفاعلة يف   .66

اجملال اإلنساي من خالل اإلجنازات املعيارية ودعم آليات التنسيق وإضافة قيمة على أرض الواقع 
للجهات الفاعلة  من خالل التحليل اجلنساي واخلربات التقنية لنظام اجملموعات وتقدمي الدعم

، وتقدمي خدمات حفازة ومستهدفة تجابة املراعية للمنظور اجلنساياحمللية من أجل التأهب واالس
                                  دعم ا للشركاء ويف حاالت وجود ثغرات.

                                                                              وتؤدي هيئة األمم املتحدة للمرأة دور ا تنسيقي ا يف خدمة أعمال جملس األمن بشأن املرأة   .61
ظومة األمم املتحدة يف دعم تنفيذ االلتزامات املتعلقة ابملرأة والسالم واألمن، وفيما يتعلق مبن

والسالم واألمن وتنفيذها. ويشمل ذلك اإلبالغ عن التقدم احملرز يف التنفيذ، مبا يف ذلك من 
خالل تقرير األمني العام املعش ابملرأة والسالم واألمن، وتيسّي عمليات التبادل بني أعضاء جملس 

 اواة بني اجلنسني العاملني يف منع نشوب الصراعات وبناء السالم.األمن ومدافعي املس
وخطة عمل األمني العام ملنع التطرف العنيف،  2242                             ومتاشي ا مع قرار جملس األمن رقم   .61

مع مكتب مكافحة اإلرهاب واملديرية العمل يف مسامهتها ستواصل هيئة األمم املتحدة للمرأة 
 .على منع التطرف العنيف ومواجهته األمن التنفيذية ملكافحة اإلرهاب مبجلس

( فريق اخلرباء غّي الرمسي املعش ابملرأة والسالم 1تعمل هيئة األمم املتحدة للمرأة كأمني لة: )  .69
؛ 13( شبكة املنسقني الوطنيني املعنية ابملرأة والسالم واألمن2؛ )12واألمن التابع جمللس األمن

ملرأة والسالم واألمن والعمل اإلنساي. كما ترتأس هيئة األمم ( أداة التعجيل العاملية املعنية اب3و)
املتحدة للمرأة اللجنة الدائمة املعنية ابملرأة والسالم واألمن التابعة لألمم املتحدة والفريق العامل 
املعش ابلشؤون اجلنسانية التابع ملكتب مكافحة اإلرهاب لدى األمم املتحدة. وتعد هيئة األمم 

                                                                               مرأة شريك ا نشط ا يف املبادرات املشرتكة، مثل مركز التنسيق العاملي املعش بشؤون الشرطة املتحدة لل
 والعدالة واإلصالحيات يف جمال سيادة القانون يف حاالت ما بعد النزامب واألزمات األخرى.

                                                           

 .S/2016/1106( ودور هيئة األمم املتحدة للمرأة املعني يف الفقرة 2015) 2242مت أتسيس فريق اخلرباء غّي الرمسي بقرار جملس األمن رقم   12
 اخلربات وأفضل املمارسات املعنية ابملرأة والسالم واألمن. منتدى غّي رمسي بني األقاليم ملمثلي احلكومات لتوفّي مساحة لتبادل  13
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 الفعالية والكفاءة التن يمية  -       سادس ا 
 

 

تنفيذ خطة العمل على نطاق منظومة األمم قادت هيئة األمم املتحدة للمرأة منذ نشأهتا   .10
                                                                                     املتحدة وحتقيق املعرفة وتوسيع الشراكات دعم ا للنتائج. كما أنشأت أيض ا أنظمة فعالة إلدارة 
األداء وتقدمي التقارير واملساءلة املالية والتدقيق وإدارة املوارد البشرية وإدارة املخاطر وو يفة تقييم 

 مستقلة قوية.
ة اإلسرتاتيجية هذه، ستعمق هيئة األمم املتحدة للمرأة جهودها التنسيقية خالل فرتة اخلط  .11

يف األمم املتحدة من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة من خالل مشاركتها يف اللجنة 
التنفيذية وجمموعة األمم املتحدة اإلمنائية واآلليات األخرى بني الوكاالت، ابإلضافة إىل الشبكات 

ملبادرات املنسقة اليت جتمع حو ا نظام األمم املتحدة، مثل خطة العمل على نطاق منظومة األمم وا
                                                                           املتحدة. كما أهنا سرتكز أيض ا على إدارة األحباث واملعرفة واالبتكار وتعبئة املوارد.

 ستعمل هيئة األمم املتحدة للمرأة على تبسيط وتقوية إجراءات العمل وترقية نظم املعلومات  .12
وتطوير قدرات املو فني لتصميم الربامج وإدارهتا. ويتم حتديد هذه األولوية يف أربع نواتج للفعالية 

 والكفاءة التنظيمية.

: تعزيز التنسيق واالتساق واملساءلة ملنظومة األمم املتحدة فيما يتعلق اباللتزام بتحقيق املساواة بني 1الناتج رقم 
 اجلنسني ومتكني املرأة

هيئة األمم املتحدة للمرأة لتنسيق منظومة األمم املتحدة هو دور حموري لتحقيق يعد دور   .13
نتائج للنساء والفتيات. تركز هيئة األمم املتحدة من خالل واليتها التنسيقية يف األمم املتحدة على 

ذي، تعزيز االتساق بشأن حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة على املستوى املعياري والتنفي
ابإلضافة إىل تعزيز املساءلة على نطاق املنظومة وتعزيز املنظور اجلنساي. وتستند أولوايت هيئة 
األمم املتحدة للمرأة يف هذا اجملال إىل نتائج التقييم املؤسسي ملسامهة هيئة األمم املتحدة للمرأة يف 

 ومتكني املرأة.تنسيق منظومة األمم املتحدة املعنية بتحقيق املساواة بني اجلنسني 
تعزز هيئة األمم املتحدة للمرأة آليات التنسيق بني الوكاالت على الصعيد العاملي واإلقليمي   .14

والقطري لضمان اإلدراج الفعال للمنظور اجلنساي، وال سيما يف اجملاالت املتعلقة أبولوايهتا 
نسيق على نطاق املنظومة، مثل                                                    تعد هيئة األمم املتحدة للمرأة عضو ا نشط ا يف آليات الت املوضوعية.

كما   جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، اليت تدعم املزيد من اتساق منظومة األمم املتحدة اإلمنائية.
تشارك يف رائسة الفرق العاملة املعنية مبوضومب التمويل اإلسرتاتيجي واملساواة بني اجلنسني التابعة 

الصعيد اإلقليمي، تعزز هيئة   فرق عاملة أخرى. وعلىجملموعة األمم املتحدة اإلمنائية وتشارك يف
األمم املتحدة للمرأة فرق جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية وآليات التنسيق لتوفّي دعم متكامل وعا  

 اجلودة يف حتقيق نتائج املساواة بني اجلنسني لفرق األمم املتحدة القطرية.
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تقوم هيئة ظور اجلنساي والتكافؤ بني اجلنسني، يف جماالت الرتكيز املوضوعية، وتشمل املن  .15
األمم املتحدة للمرأة بتنسيق شبكات للمعرفة بني الوكاالت وتوفّي الدعم الفش وعمليات املراقبة 
وتعزيز املساءلة، من خالل تقارير األمني العام خبصوص مدى تقدم منظومة األمم املتحدة. ويف هذا 

دة للمرأة يف تنفيذ املرحلة الثانية من خطة العمل على نطاق منظومة السياق، ستشرمب هيئة األمم املتح
 .2030األمم املتحدة من أجل حتقيق املساءلة على مستوى الشركة، وذلك يف سياق خطة عام 

                                                                                 تؤدي هيئة األمم املتحدة للمرأة دور ا حموراي  يف تعزيز التكافؤ بني اجلنسني يف األمم املتحدة،   .16
وتدعم بشكل كامل التزام األمني العام ابملساواة بني متثيل املرأة والرجل على مجيع املستوايت، يف 

هيئة األمم املتحدة للمرأة مجيع مواقع األمم املتحدة مع املراعاة الواجبة للتوازن اجلغرايف. ستساعد 
يف تنفيذ إسرتاتيجية التكافؤ بني اجلنسني التابعة لألمني العام عرب اإلرشادات اإلسرتاتيجية والدعم 

 .الفش واملراقبة
على الصعيد القطري، تعمل هيئة األمم املتحدة للمرأة عرب نظام املنسقني املقيمني والفرق   .11

مم املتحدة للمساعدة اإلمنائية. وتضمن هيئة األمم املتحدة املواضيعية اجلنسانية وإطار عمل األ
للمرأة املراعاة على حنو فعال ملنظور املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة عرب التحليل القطري املشرتك 
ونظرية التغيّي يف إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية وإطار عمل نتائجه. تسعى هيئة 

للمرأة إىل حتقيق نتائج إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية اليت تركز على  األمم املتحدة
                                                                                  املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ابعتبارها أساس ا لف رق النتائج اجلنسانية املشرتكة والربامج 

األمم املتحدة                                                                           املشرتكة. ستستمر هيئة األمم املتحدة للمرأة يف توفّي اخلربة والقيادة التقنية لف رق 
القطرية لدعم تعميم مراعاة املنظور اجلنساي، الستكمال خطة العمل على نطاق منظومة األمم 
 املتحدة بواسطة سجل األداء اجلنساي احملدث للمساءلة على مستوى فريق األمم املتحدة القطري.

 مرأة                                                     : زايدة مشاركة الشركاء دعم ا لوالية هيئة األمم املتحدة لل2الناتج رقم 
                                                                               بناء  على نتائج التقييم املؤسسي للشراكات اإلسرتاتيجية لدى هيئة األمم املتحدة للمرأة   .11

لتحقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، تسعى هيئة األمم املتحدة للمرأة لتصبح الشريك 
رأة وتقر أبن املوثوق به الذي ختتاره مجيع الدول املعنية بتحقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني امل

الشراكات التحفيزية واإلسرتاتيجية املختلفة على مجيع املستوايت هي متطلب أساسي لتتمكن 
 هيئة األمم املتحدة للمرأة من حتقيق النتائج وزايدة نطاقها.

ومن خالل هذه الشراكات تدعم هيئة األمم املتحدة للمرأة التحركات من أجل حتقيق   .19
 املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، والدعوة إىل حتقيق التزامات ني املرأةومتك املساواة بني اجلنسني

من متخذي القرارات على املستوايت كافة، وتوسيع الدوائر االنتخابية لتحقيق املساواة بني 
، واجتمامب الشركاء ضد املعايّي االجتماعية التمييزية، وإنشاء شراكات ومتكني املرأة اجلنسني

املوارد لدعم هيئة األمم املتحدة للمرأة وحتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة  مؤسسية، وحشد
 بشكل أوسع.
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ستستمر هيئة األمم املتحدة للمرأة يف العمل مع اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدي كشركاء   .10
هيئة األمم  يف املعرفة، ومنفذي الربامج واملدافعني عن التحسينات واملساءلة املعيارية. وتدعم

املتحدة اجملتمع املدي من خالل عقد اجتماعات وإقامة شبكات وتبادل املعرفة والتمويل، من 
                                                                                   خالل آلياهتا لتقدمي املنح. كما تعزز هيئة األمم املتحدة أيض ا احلوارات بني العديد من األطراف 

تها اخلاصة مبؤسسات املرأة املعنية ومبادراهتم. وستستمر هيئة األمم املتحدة للمرأة يف تعزيز عالق
  والشبكات واالهتمام بشكل خاص مبن  ثلون فئات حمددة، كاملنظمات املعنية ابإلعاقة.

ستعمل هيئة األمم املتحدة للمرأة، ابلتعاون الوثيق مع املبعوث اخلاص للشباب، على إشراك   .11
صوات الشابة املعنية بتحقيق السيدات والرجال الشباب يف مجيع أولوايهتا وتعزيز الفرص املتاحة لأل

املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف األمم املتحدة، كمنتدى الشباب التابع للجنة وضع املرأة 
(CSW) وتدعم هيئة األمم املتحدة للمرأة االبتكار لدى الشباب وتعمل مع الشباب ووزارات .

                                     تنمية قدرات الشباب دعم ا ألولوايت هيئة التعليم واحلكومات احمللية املعنية ابملبادرات اليت تدعم 
 .اإلسرتاتيجية األمم املتحدة للمرأة

                                                                             ال توفر منصة االتصاالت املتغّية فرص ا غّي مسبوقة لوضع العالمة التجارية ووضوح الرؤية   .12
ومتثل املنصات الرقمية اجلديدة ووسائل                                                فحسب، ولكن أيض ا للدعوة العامة واحلشد االجتماعي.

التواصل االجتماعي عناصر متكينية قوية لتحقيق نتائج للنساء والفتيات، وهذه العناصر التمكينية 
                                                                               ال تعمل فقط كوسيلة للوصول إىل املعلومات ومشاركتها، ولكن كوسيلة أيض ا إلشراك الشباب 

ني املرأة. ويتيح ذلك الفرص لزايدة التأثّي                                              بشكل خاص وحتويل التصرفات والسلوكيات دعم ا لتمك
وقيادة التغيّي عرب الدعوة العامة، سواء يف جمال السياسة أو عن طريق التأثّي يف التغيّيات 

 االجتماعية والسلوكية املتعلقة أبولوايت هيئة األمم املتحدة للمرأة.
ا لزايدة وصو ا ستعمل هيئة األمم املتحدة للمرأة على توسيع قنوات االتصال لديه  .13

"هو من أجلها  HeForSheواالستمرار يف توفّي مساحات للمشاركة العامة يف محالت مثل 
: ادعم املساواة 2030إلهناء العنف ضد املرأة و"كوكب املناصفة حبلول عام  UNiTEهي"، و

املتحدة  بني اجلنسني". ستستمر وسائط اإلعالم اإلخبارية يف املشاركة يف زايدة رؤية هيئة األمم
للمرأة ودفع عجلة التقدم للنساء والفتيات. سيتم توسيع نطاق "دعم اتفاق الوسائط اإلعالمية 

 املعش ابملساواة بني اجلنسني" احلا .
"هو من أجلها هي" على حشد الرجال والفتيان على الصعيد  HeForSheتعمل محلة   .14

 اجلنسني ومتكني املرأة، وتعمل على أتمني العاملي الختاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق املساواة بني
االلتزامات من متخذي القرارات من الذكور، مبا يف ذلك من خالل عمل أبطال من نفس اجلنس 

ستواصل  .IMPACT 10x10x10واملبادرات املوجهة حنو حتقيق النتائج، مثل مبادرة 
العامل وتعبئة إجراء تغيّي احلملة زايدة وصو ا إىل مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي حول 
 اللعبة بواسطة رؤساء الدولة وقادة األعمال واجلهات املؤثرة رفيعة املستوى.
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                                                                              واستناد ا إىل جهودها الرامية إىل إشراك الرجال والفتيان كأبطال لتحقيق املساواة بني   .15
الب النمطية التمييزية ؛ ستواصل هيئة األمم املتحدة للمرأة حتدي املعايّي والقو ومتكني املرأة اجلنسني

واالهتمام أبوجه الرجولة وأدوار الرجال املتغّية. وسيتم توجيه هذا العمل من خالل اجلهود الرامية 
إىل حتسني فهم هذه القضااي، مثل الدراسة االستقصائية الدولية بشأن الرجال واملساواة بني 

 دولة. 20اليت مت إجراؤها يف  (IMAGES)اجلنسني 
األمم املتحدة للمرأة عملها مع املنظمات اليت تستند إىل اإل ان لتعزيز قدرهتا  ستعزز هيئة  .16

على حتويل املعايّي االجتماعية التمييزية والدعوة إىل براجمها الداعمة لالستجابة اجلنسانية. ستستند 
عنف اجلنساي هيئة األمم املتحدة للمرأة إىل أعما ا احلالية مع قادة الدين املعنيني بقضااي، مثل ال

 والصحة اجلنسية واإلجنابية واحلقوق اإلجنابية وصحة األم والطفل ابلشراكة مع وكاالت األمم املتحدة.
تتشارك هيئة األمم املتحدة للمرأة مع القطامب اخلاص ابلتنسيق مع وكاالت األمم املتحدة،   .11

اواة بني اجلنسني                                   ، لتحويل ممارسات الشركات دعم ا للمس(ILO)مثل منظمة العمل الدولية 
معاجلة املعايّي االجتماعية واملمارسات والقوالب النمطية السلبية  (1)ومتكني املرأة. ويشمل ذلك: 

اجلنساي وسيدات املنظور تعزيز االستثمار من خالل  (2)املعنية بفرص العمل الالئق والقيادة؛ و
 ساء والفتيات ومعهن.قيادة االبتكار للن (3)األعمال ووصول املرأة إىل التمويل؛ و

فيما يتعلق ابملوارد، ستواصل هيئة األمم املتحدة للمرأة جهودها الرامية إىل زايدة املوارد   .11
هيئة األمم املتحدة للمرأة على األساسية وغّي األساسية عرب الشراكات. وتشّي الدالئل إىل أن 

                                تتواءم جيد ا مع اخلطة اإلسرتاتيجية مرأى من أهدافها غّي األساسية، وتشمل توفّي املوارد اليت 
                  واملخصصة  ا قليال .

ستعمق هيئة األمم املتحدة للمرأة حوارها اإلسرتاتيجي حول التمويل، من خالل إبراز أتثّي   .19
املوارد األساسية، اليت حتتفظ ابلنزاهة املؤسسية وتعزز من زايدة العائد يف املوارد غّي األساسية 

ية القابلة للربجمة. وستعمل هيئة األمم املتحدة للمرأة على توفّي رؤية أوضح مقارنة ابملوارد األساس
 للمسامهني األساسيني وأتثّي دعمهم.

سرتكز هيئة األمم املتحدة للمرأة أكثر على الربامج املشرتكة وستعزز التمويل اجلماعي   .90
 لتحفيز الشراكات واالتساق يف منظومة األمم املتحدة.

وستواصل هيئة األمم املتحدة للمرأة البحث عن مصادر مبتكرة للتمويل، وتشمل   .91
القطاعات اخلاصة واخلّيية. وابالستفادة من احلمالت البارزة للغاية وجلاهنا الوطنية، ستستند هيئة 

 األمم املتحدة للمرأة إىل القدرة على التمويل اجلماعي وتقدمي العطاءات الفردية.
 برامج عالية اجلودة عرب املعرفة واالبتكار واإلدارة املستندة إىل نتائج، والتقييم: 3الناتج رقم 

تعزيز املعرفة، ابإلضافة إىل البياانت الدقيقة واملصنفة  2030يتطلب تنفيذ خطة عام   .92
لتحديد احللول األكثر إفادة للنساء والفتيات. ولتحقيق ذلك، ستواصل هيئة األمم املتحدة للمرأة 

 نتجات املعرفة ونشرها، مثل:إنتاج م
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 .التقدم احملرز يف تقرير املرأة حول العامل 
 .سلسلة ملخصات سياسات هيئة األمم املتحدة للمرأة 
 .الدراسة االستقصائية العاملية حول دور املرأة يف التنمية 
  إعداده مرة كل سنتني. " الذي يتم2030تقرير جديد بعنوان "املساواة بني اجلنسني يف خطة التنمية املستدامة لعام 
  ملخصات املعرفة من صندوق املساواة بني اجلنسني والصندوق االستئماي التابع لألمم املتحدة إلهناء العنف ضد

 املرأة وأداة التعجيل العاملية.
ستدعم هيئة األمم املتحدة للمرأة جهود تطوير القدرة لإلنتاج واستخدام اإلحصاءات   .93

 ة ابالشرتاك مع املؤسسات البحثية الرائدة واملكاتب اإلحصائية الوطنية.اجلنسانية وإنتاج املعرف
، unwomen.orgقامت هيئة األمم املتحدة للمرأة بتطوير منصة للمعرفة الشاملة يف   .94

اجلنسانية توفر بياانت وحتليالت ألهداف التنمية لإلحصاءات وستواصل تطويرها عرب بوابة 
املوضومب والدولة. وسيتم استكمال ذلك بواسطة جمتمعات املمارسة املستدامة ذات الصلة حسب 

                                                                  اليت توفر مع ا اخلربات واملعارف املوضوعية من مجيع أحناء املنظمة وشركائها.
ستعمل هيئة األمم املتحدة للمرأة، كجزء من جهودها يف إدارة املعرفة، على تعزيز قدرهتا   .95

حيث إن ذلك سيمكنها من تنفيذ التحسينات املعيارية  على التنبؤ ابلقضااي واالجتاهات الناشئة؛
ورصد التقدم احملرز يف أهداف التنمية املستدامة ووضع إسرتاتيجيات فعالة للدعوة وحتسني برامج 
االستجابة اجلنسانية. ومن خالل هنج قائم على حقوق اإلنسان واالستفادة من قاعدة معرفته 

مم املتحدة من دورها يف عقد االجتماعات يف استكشاف ابلربامج والسياسات، ستستفيد هيئة األ
 االبتكارات السياسية والربجمية إلعداد جدول أعمال.

                                                                               سيظل مركز التدريب التابع  يئة األمم املتحدة للمرأة مركز ا  ذه اجلهود، حيث يتم وضع   .96
العروض املقدمة من وتوفّي تدريبات للعديد من الشركاء، مبا يف ذلك منظومة األمم املتحدة، ودعم 

 هيئة األمم املتحدة للمرأة لدعم تطوير القدرات الوطنية.
ستعمل هيئة األمم املتحدة للمرأة على املزيد من تطوير القدرة الداخلية لدعم املبادرات فيما   .91

بني بلدان اجلنوب واملبادرات الثالثية. وستوسع هيئة األمم املتحدة للمرأة نطاق تعاوهنا مع 
ألمم املتحدة وشركائها حول العامل، وال سيما مع مكتب األمم املتحدة املعش ابلتعاون وكاالت ا

فيما بني بلدان اجلنوب، واستكشاف إسرتاتيجيات مبتكرة وطرائق للتمويل لزايدة حجم التعاون فيما 
نفيذ                                                                                 بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي. كما ستدعم هيئة األمم املتحدة للمرأة أيض ا تصميم وت
 املساعدة الثنائية ومتعددة األطراف، مما يضيف قيمة إىل التعاون الثالثي واملساعدة اإلمنائية الرمسية.

                                                                       يتطلب حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة نقالت حتويلية وحلوال  مبتكرة إلزالة   .98
يف هذا الصدد، وال سيما                 فرص ا غّي مسبوقة  احلواجز ا يكلية. ويوفر كل من االبتكار والتكنولوجيا

النساء والفتيات ذوات اإلعاقة والنساء الريفيات وغّيهن من النساء الال  تعانني من التهميش. 
 ولدعم ذلك، ستقوم هيئة األمم املتحدة للمرأة ابآل :
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 نسني ومتكني دعم تنمية األسواق لتعزيز االبتكارات والتشجيع على االستثمار يف االبتكار لتحقيق املساواة بني اجل
مجيع النساء والفتيات. وجيمع التحالف العاملي لالبتكار من أجل التغيّي التابع  يئة األمم املتحدة للمرأة ممثلني من 

                                                                                     القطامب اخلاص واألوساط األكاد ية والعامل الذي ال يهدف إىل الربح مع ا من أجل استغالل االبتكار.
 هنج مرامب  للمنظور اجلنساي لدورة االبتكار: تربط منصة تبادل االبتكار  العمل مع الشركاء يف الصناعة على اختاذ                                                               

 العاملي التابعة  يئة األمم املتحدة للمرأة بني الشركاء اخلارجيني لعرض املمارسات اجليدة والتشجيع على التعاون.
  العاملية التابعة ملكتب األمم دعم النساء بصفتهن مبتكرات: تتشارك هيئة األمم املتحدة للمرأة مع مراكز االبتكار

 empowerwomen.org( لدعم املبتكرات من النساء. كما تدعم منصة UNOPSاملتحدة خلدمات املشاريع )
 التابعة  يئة األمم املتحدة للمرأة شبكة لألبطال إلجياد حلول مبتكرة لتحقيق التمكني االقتصادي للمرأة.

 ،كن تطوير ابتكارات وحلول تقنية لتعجيل التقدم حنو حتقيق املساواة  ومن خالل العمل مع شركاء األمم املتحدة 
بني اجلنسني ومتكني املرأة. وتضع هيئة األمم املتحدة للمرأة مناذج أولية للحلول التقنية، مثل مدرسة املهارات 

 االفرتاضية ومنصة "الشراء من املرأة".
 دي للتصدي للتحدايت اليت تواجهها النساء والفتيات، مبا يف دعم االبتكارات الرائدة بواسطة منظمات اجملتمع امل

 ذلك عرب آليات تقدمي املنح.
  الدعوة إىل مشاركة و هور النساء والفتيات يف العلوم والتكنولوجيا وا ندسة والرايضيات)STEM(. 

ستبحث هيئة األمم املتحدة للمرأة عمل شراكات لدعم اجلهود الرامية إىل تقليل التقسيم   .99
الرقمي بني النساء والرجال ابالشرتاك مع االحتاد الدو  لالتصاالت وشركاء آخرين، مع الرتكيز 

( إمكانية الوصول املتاحة للنساء والفتيات من خالل تطوير وتنفيذ 2( زايدة الوعي؛ و1على: 
( دعم مهارات النساء والفتيات لتصبحن من مستخدمي 3لسياسات الشاملة واالستثمار؛ وا

( توفّي خدمات القيمة املضافة للتأكد من 4ومطوري برامج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ و
 أنه  كن للنساء والفتيات االستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحقيق التمكني.

تظل اإلدارة املستندة إىل النتائج من ضمن األولوايت التنظيمية. فقد تبنت هيئة األمم   .100
املتحدة للمرأة معايّي، ووضعت منظومة إدارية حديثة للنتائج، وقدمت وحدات تدريبية موحدة، 

م هيئة                                                                                      وقدمت تقييم ا خارجي ا سنواي  ملذكراهتا اإلسرتاتيجية وتقاريرها السنوية. وللمضي قدم ا، ستقو 
( وضع منهج تدرييب عرب اإلنرتنت للعاملني والشركاء املنفذين 1األمم املتحدة للمرأة ابآل : 

( ربط منظومة إدارة نتائج هيئة األمم املتحدة 2املعنيني ابإلدارة املستندة إىل الربامج والنتائج؛ و
ب اليت تواجه حتدايت يف ( توفّي الدعم املستهدف للمكات3للمرأة وأنظمة إدارة أداء العاملني؛ و

 تلبية املعايّي اخلاصة ابإلدارة املستندة إىل الربامج والنتائج.
                                                                            ومتاشي ا مع مبدأ عدم ختلف أحد عن الركب، ستو  هيئة األمم املتحدة للمرأة اهتمام ا   .101

 عرب براجمها، وتقدميلألضعف                                                           خاص ا مبعاجلة أشكال التمييز املتعددة واملتداخلة، ومنح األولوية 
تقارير ابلبياانت اليت مت تصنيفها حسب الدخل واجلنس، والعمر والعرق واالنتماء العرقي ووضع 
ا جرة واإلعاقة واملوقع اجلغرايف وخصائص أخرى مرتبطة ابلسياقات الوطنية، حيثما كان ذلك 

األمم                                                                                ممكن ا وذا صلة. وسيتطلب ذلك االستثمار يف القدرة على الرصد وتقدمي التقارير لدى هيئة 
 املتحدة للمرأة.
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ستستمر التقييمات يف إدماج منظور املساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان، واالتسام   .102
ابملنهجية والنزاهة، وتوفّي معلومات موثوقة تستند إىل األدلة بشأن التقدم الذي مت إحرازه حنو 

م هيئة األمم املتحدة للمرأة حتقيق النتائج املعنية ابملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة. وستستخد
                                                                                           نتائج التقييم لتحسني جودة الربامج وتعزيز املساءلة وتوجيه عملية اختاذ القرار واملسامهة يف التعل م.

            وفق ا ملعايّي  (UNW/2012/12)تتم إدارة و يفة التقييم بواسطة سياسة التقييم   .103
تقييم، والتوجيهات واإلرشادات األخالقية املعنية بدمج حقوق اإلنسان واملساواة بني ومقاييس ال

 اجلنسني يف تقييم فريق األمم املتحدة املعش ابلتقييم.
سّيكز تقييم هيئة األمم املتحدة للمرأة على أربعة جماالت، وهي: )أ( أنظمة تقييم   .104

)ج( تنسيق منظومة األمم املتحدة املعنية ابلتقييم  الشركات الفعالة؛ )ب( أنظمة التقييم الالمركزية؛
املراعي للمنظور اجلنساي؛ و)د( قدرات التقييم الوطنية للرصد وأنظمة التقييم املراعية للمنظور 

 اجلنساي. إيالء االهتمام أكثر للمواءمة والتكامل بني التقييمات املؤسسية والالمركزية.

                                          املوارد املالية والبشرية سعي ا لتحقيق نتائج: حتسني إدارة 4الناتج رقم 
                                                                                    تقوم هيئة األمم املتحدة للمرأة إبدارة مواردها وفق ا للوائح والقواعد املالية اليت يتبناها   .105

تعزيز أنظمة اإلدارة واملساءلة املالية الشفافة وقليلة التكلفة واحلفا   (1)اجمللس التنفيذي عرب: 
ختصيص امليزانيات وتوزيعها يف الوقت  (3)                          ارد استناد ا إىل النتائج؛ ودعم ميزانية املو  (2)عليها؛ و

 إدارة املعامالت املالية وتقدمي تقارير هبا. (4)املناسب؛ و
ستضع هيئة األمم املتحدة للمرأة ملساهتا األخّية على مبادرة ختطيط وإعادة هندسة   .106

ة والعمليات وحتسني التصميم، وتوفّي عملية األعمال إلزالة االختناقات التشغيلية وتبسيط األنظم
منصات تتسم ابلفعالية والكفاءة للتقدمي بغرض حتسني املساءلة والقيمة مقابل املال وحتسني 
اإلشراف على املوارد. وستقوم هيئة األمم املتحدة للمرأة بتعزيز القدرات التشغيلية لكياانت األمم 

مع االحتفا  هبياكل التشغيل الذكية.  املتحدة األخرى لالستفادة من اقتصادات احلجم،
وستنضم، حسب االقتضاء، إىل املراكز التشغيلية املشرتكة لدى األمم املتحدة وستستخدم أماكن 

 العمل املشرتكة.
ستستمر هيئة األمم املتحدة للمرأة يف حتسني عملية تقدمي التقارير للماحنني، مبا يف ذلك   .101

. وسيؤدي إنشاء مركز اخلدمات العاملي االفرتاضي املعش بتقدمي عرب منظومة إدارة اتفاقية املاحنني
تقارير مالية للماحنني وإغالق املشاريع إىل توفّي قدرة إضافية للمكاتب اإلقليمية، ابإلضافة إىل 

 تقارير مالية آلية جديدة للماحنني وأداة إلغالق املشاريع.
كل مصدر من مصادر التمويل ستواصل هيئة األمم املتحدة للمرأة ضمان أن يتحمل    .101

                                                                                   حصته من التكلفة، وفق ا لإلطار املنسق السرتداد التكاليف. وستواصل إدراج التكاليف املباشرة 
 الناشئة عن تنفيذ املشاريع اليت  و ا املاحنون يف اتفاقيات املاحنني.

http://undocs.org/UNW/2012/12
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ني تقييم ستعزز هيئة األمم املتحدة للمرأة رصدها لألموال املقدمة للشركاء من خالل حتس  .109
 قدرات الشركاء املنفذين وتعزيز الرصد عرب لوحات املراقبة والتدريبات املؤسسية.

سيظل التنفيذ يف الوقت املناسب لتوصيات جملس مراجعة احلساابت التابع لألمم املتحدة  .110
 ومراجعة احلساابت الداخلية وجلنة مراجعة احلساابت االستشارية أولوية.

ة للمرأة بتطبيق سياستها اجلديدة املعنية مبكافحة االحتيال على ستقوم هيئة األمم املتحد  .111
حنو صارم، واليت تشمل آليات معززة ملطلقي صفارات اإلنذار داخل هيئة األمم املتحدة للمرأة أو 
الشركاء واملوردين والبائعني التابعني  ا. وتتطلب اإلجراءات اجلديدة لدى هيئة األمم املتحدة 

ء املنفذين االلتزام بتدابّي مكافحة االحتيال، كما تتطلب أن تتضمن اتفاقيات للمرأة من الشركا
 الشركاء فقرات تتطلب التعاون يف التحقيقات.

ستزيد هيئة األمم املتحدة للمرأة استثمارها يف أنظمة إدارة الربامج للتمكن من حتسني   .112
ج تكنولوجيا املعلومات الشامل، الكفاءة واختاذ القرارات الالمركزية. وسيتضمن هيكل إدارة برام

                                                                                  استناد ا إىل مصدر بياانت أحادي النقطة، عناصر شديدة األمهية لتعزيز التخطيط وإدارة خطوط 
(. 1األانبيب واإلدارة املالية وإدارة النتائج وإدارة املوارد البشرية ومهام إدارة املاحنني )راجع الشكل 

املخاطر األمنية لإلنرتنت، ستستثمر هيئة األمم املتحدة لتقليل التكاليف إىل حدها األدىن وإدارة 
للمرأة يف توحيد وتعزيز هيكل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املشرتك، مع االستمرار يف الرتكيز 

 على املنصات القائمة على السحابة الذكية وفعالة التكلفة.

 

 ستضمن هذه األنظمة امتثال هيئة األمم املتحدة للمرأة للمبادرة الدولية للشفافية يف املعونة.  .113
ستستمر هيئة األمم املتحدة للمرأة يف تبسيط عمليات وأنظمة املوارد البشرية، ابإلضافة   .114

رات املديرين والعاملني وحتسني إدارة األداء. وستواصل هيئة األمم املتحدة للمرأة إىل تعزيز مها

أنظمة المعلومات اإلدارية لبرامج هيئة األمم  – 1الشكل 
 (PMISsالمتحدة للمرأة )
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                                                                                       تعزيزها ملمارسات أماكن العمل الشاملة والتمكينية اليت تتيح فرص ا متكافئة وبيئة عمل متكينية 
                                                                             جتذب العاملني وحتافظ عليهم، مما يسمح  ا ابلتمي ز يف العمل، مع العمل حنو حتقيق التقدم 

 لتطوير املهش.وا
ستواصل هيئة األمم املتحدة للمرأة عملها حنو حتقيق أعلى مستوى من االمتثال ملنظومة   .115

اإلدارة األمنية التابعة لألمم املتحدة. ويشمل ذلك تعميم األمن يف مجيع األنشطة التنظيمية، واالستمرار 
 احية التنظيمية للغرض.يف تطوير العمليات واملنتجات اليت تكتسب كفاءة واملناسبة من الن

 

 

 تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية  -       سابع ا  
 

 

 وسا ل التنفيذ
                                                                           اعتمدت عمليات هيئة األمم املتحدة للمرأة بداية  على عدد كبّي من املشاريع الصغّية   .116

                                                                                   وقصّية األجل. واستناد ا إىل توصيات التقييم الرامية إىل الرتكيز على عدد حمدود من املبادرات 
قامت  التحويلية اليت تدعمها نظرايت واضحة معنية ابلتغيّي وحتسني االستفادة من واليتها الثالثة،

                                  . ومتاشي ا مع امليزة التعاونية  يئة (FPI)هيئة األمم املتحدة للمرأة بتطوير مبادرات الربامج الرئيسية 
األمم املتحدة للمرأة، تعد مبادرات الربامج الرئيسية مبثابة أدوات للشراكة لتجميع الشركاء حول 

 أهداف مشرتكة.
                                ابلتغيّي تقييم ا لألنشطة اليت جيب أن  متثل نظرايت مبادرات الربامج الرئيسية املعنية  .111

                                                                                     يضطلع هبا مجيع الشركاء من أجل حتقيق نتائج حتويلية للنساء والفتيات، كما متثل تقييم ا ألسباب 
تنفيذها والطريقة اليت جيب إعما ا هبا. وتعد مبادرات الربامج الرئيسية مبثابة أداة للربامج تدعم 

 اخلطة اإلسرتاتيجية. حتقيق كل انتج من نواتج إطار نتائج
من املتوقع أن تصبح مبادرات الربامج الرئيسية منوذج الربامج الرئيسي لتنفيذ اخلطة   .111

اإلسرتاتيجية. وتوفر مجيع مبادرات الربامج الرئيسية جمموعة من الشركاء على الصعيد العاملي أو 
ة لالستجابة لطلبات اإلقليمي أو القطري. تنشأ شراكات األمم املتحدة املخصصة لبلدان معين

                                                                                 الدول األعضاء لدعم الربامج وفق ا لألولوايت الوطنية. و كن وضع مناذج متنوعة لضمان تنسيق 
واتساق وتكامل اجلهود، كإنشاء جلان توجيهية لالسرتشاد هبا يف تنفيذ الربانمج. كما  كن استخدام 

 اقات فريق األمم املتحدة القطري.الربامج املشرتكة إلعمال مبادرات الربامج الرئيسية يف أحد سي
ستتبع مبادرات الربامج الرئيسية التابعة  يئة األمم املتحدة للمرأة دورة لالبتكار   .119

واستعراض منتصف املدة معامل  واالستعراض، واليت من خال ا سيمثل تطور كل خطة إسرتاتيجية
ستحدد من خال ا هيئة األمم املتحدة للمرأة مبادرات برامج رئيسية جديدة  هرت فعاليتها 

 واستبعاد املبادرات اليت حققت نتائجها أو أثبتت فعالية أقل.
وجبانب مبادرات الربامج الرئيسية، ستحتفظ هيئة األمم املتحدة للمرأة ابآلليات اخلاصة   .120
                                                                            لتقدمي املنح من أجل دعم قدرة املنظمات النسائية وعملها مباشرة  لصاحل معظم النساء هبا 



 
UNW/2017/6/Rev.1 

 

Error! No document variable supplied. 31/33 

 

والفتيات املستبعدات ومعهن، وتعزيز االبتكار. وهذه اآلليات هي: صندوق املساواة بني اجلنسني 
اء العنف املعش ابلتمكني السياسي واالقتصادي للمرأة؛ والصندوق االستئماي التابع لألمم املتحدة إلهن

ضد املرأة؛ وأداة التعجيل العاملية لدعم االستجاابت احمللية للقضااي املتعلقة ابلسالم واألمن والعمل 
 اإلنساي.  كن إنشاء صناديق مشرتكة على الصعيد القطري ابلتشاور مع احلكومة وشركاء آخرين.

 امليداين التصميم التن يمي هليئة األمم املتحدة للمرأة، مبا يف ذلك الت اجد
. 2012وافق اجمللس التنفيذي على ا يكل اإلقليمي  يئة األمم املتحدة للمرأة يف عام   .121

ابإلجنازات اليت مت حتقيقها والنجاح الشامل يف تنفيذ  2016وقد أقر تقييم ا يكل اإلقليمي لعام 
بني الدول األعضاء ا يكل اإلقليمي وأشار إىل تعزيز مكانة هيئة األمم املتحدة للمرأة ومكانتها 

واجملتمع املدي وشركاء التنمية ومنظومة األمم املتحدة، وأثرها املتزايد على حياة املرأة والفتيات. 
أوصى التقييم إبعادة معايرة ا يكل اإلقليمي من خالل التواجد اإلسرتاتيجي واإلجراءات واملعايّي 

الرئيسية مع ا يكل اإلقليمي؛ وضبط الواضحة لتحديد نومب التواجد؛ وحتسني مواءمة املقرات 
 املستوايت يف ا يكل اإلقليمي والتوقعات املرتبطة بقدرة كل مستوى؛ وتعزيز مشاركة املعرفة.

                                                                           ومتاشي ا مع هذه التوصيات، ستحدد هيئة األمم املتحدة للمرأة أمناط التواجد القطري   .122
للحصول على الدعم، مع زايدة احملسنة وستقوم بتنفيذها لالستجابة لطلبات الدول األعضاء 

                                                                     النتائج إىل حدها األقصى وإ هار السياق الوطش والقدرة، وفق ا لعدة مبادئ:
  ستزيد هيئة األمم املتحدة للمرأة من إ هار تواجدها القطري لتحسني استجابتها للطلبات القطرية مبا يتوافق مع توافر

 مواردها؛
   ا خاص ا للدول اليت حتتاج إىل هذا االهتمام أكثر، وفق ا للتوجيهات اليت يوفرها                                      ستو  هيئة األمم املتحدة للمرأة اهتمام                                                                       

رى كل أربع سنوات؛                                                   االستعراض الشامل للسياسات الذي جي 
  ستؤدي التحليالت اليت جترى حول مدى عدم املساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلك االستناد إىل مؤشرات املساواة بني

اواة والتحدايت املعينة اليت تواجهها النساء والفتيات إىل حتديد مستوى مشاركة هيئة اجلنسني ومؤشرات عدم املس
 األمم املتحدة للمرأة ونومب مشاركتها؛

  كما هو موضح يف القسم اخلامس، تركز هيئة األمم املتحدة للمرأة على ستة أنوامب للدعم. وعلى أساس حتليل مفصل
                                                             ي يتم تقد ه وفق ا العتبارات، مثل القدرة الوطنية والفرص املتاحة وحمدد للوضع، سيتم تعديل مزيج الدعم الذ

 للشراكة واحتماليتها ومستوايت الدخل وعدم املساواة وتواجد منظومة األمم املتحدة وقدرهتا؛
  ستهدف هيئة األمم املتحدة للمرأة، بصفتها جزء ا من االلتزام ابلكفاءة واملساءلة، إىل احلفا  على نسب إدارية                                                                                                 

 شاهبة خالل تواجدها القطري؛مت
  ستستفيد هيئة األمم املتحدة للمرأة من الشراكات القائمة مع الكياانت التابعة لألمم املتحدة لالستجابة لطلبات

                                            ي                                        الدول األعضاء يف البلدان اليت ليس للهيئة تواجد  هبا، مبا يف ذلك اللجان الوطنية حيثما وجدت.
  اإلشرايف والدعم الفش والسياسي للمكاتب القطرية، ابإلضافة إىل الرتكيز على ستوفر املكاتب اإلقليمية الدعم

الشراكات والدعوة والدعم املعياري والتنسيق يف منظومة األمم املتحدة من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني 
لمقرات الرئيسية لضمان املواءمة املرأة على املستوى القطري. ستكمل هيئة األمم املتحدة للمرأة التحليل الو يفي ل

 مع امليدان.
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 الإلامئ على الصعيد القطري
ستستمر هيئة األمم املتحدة للمرأة يف العمل عرب نظام املنسقني املقيمني وداخل األفرقة القطرية   .123

يل التابعة لألمم املتحدة، مع االستفادة من إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية وإجراءات التشغ
                                                                                القياسية والربامج املشرتكة ابعتبارها هنج ا عام ا لديها لوضع برامج على الصعيد القطري.

لتطبيق اخلطة اإلسرتاتيجية على السياقات القطرية، ستضع املكاتب التابعة  يئة األمم   .124
املتحدة للمرأة مذكرات إسرتاتيجية مدهتا مخس سنوات تتماشى مع إطار عمل األمم املتحدة 

اعدة اإلمنائية وأولوايت التنمية الوطنية وإطار نتائج اخلطة اإلسرتاتيجية. وجيري وضع هذه للمس
التوصيات على حنو استشاري مع احلكومة والشركاء الوطنيني وتركيز املوارد على اجملاالت األكثر 

                                                                  احتياج ا وأتثّي ا؛ حيث جيري تنفيذها ورصدها من خالل خطط العمل السنوية.

 طرإدارة املخا
يكفل إطار عمل إدارة املخاطر املؤسسية يف هيئة األمم املتحدة للمرأة أن تكون إدارة   .125

                                                                              املخاطر جزء ا ال يتجزأ من عمليات التخطيط الرئيسية. ويستند ذلك إىل التحليل املستمر 
وإنشاء وإنفاذ سجالت املخاطر من قبل وحدات املخاطر يف مجيع أحناء املنظمة. سيتم  للمخاطر
وذج إدارة املخاطر املؤسسية ابستمرار لتسهيل احلوكمة واملساءلة من أجل ضمان حتقيق رصد من

 النتائج املرجوة.
ستستمر املكاتب القطرية التابعة  يئة األمم املتحدة للمرأة يف تضمني وإ هار املخاطر   .126

ملؤسسية لدى الرئيسية وتدابّي التخفيف منها يف املذكرات اإلسرتاتيحية. سيتضمن سجل املخاطر ا
هيئة األمم املتحدة للمرأة املخاطر الرئيسية اليت تتم إدارهتا بشكل نشط واليت تعد ذات أمهية لتنفيذ 

 اخلطة اإلسرتاتيجية.
تنتهج هيئة األمم املتحدة للمرأة هنج تصنيف املخاطر من خالل ختطيط مدى احتمالية   .121

 اطر وزايدة أتثّيها ما يلي:أتثّي املخاطر. وتتضمن أمثلة زايدة احتمالية حدوث خم
  حشد املوارد وإدارة األطراف املعنية: يف سياق األولوايت التنافسية، سيؤدي الفشل املستمر يف حتقيق أهداف حشد

املوارد إىل عمليات غّي مستدامة من شأهنا أن تؤدي إىل تقويض السعي إىل والية ا يئة وتقدمي املساعدة للمستفيدين 
ختفيف هذا اخلطر من خالل وضع إسرتاتيجية  راف املعنية، مبا يف ذلك الدول األعضاء. و كنومسعتها أمام األط

                                                                                                      حلشد املوارد اليت أ عيدت معايرهتا وحتسني إدارة املوارد وحتسني مستوى الشفافية وإبراز املوارد واملساءلة املتعلق هبا، 
 ة.والتخطيط حبذر للميزانية والتواصل املتسق مع األطراف املعني

  تكنولوجيا املعلومات: قد يؤدي أي اخرتاق خطّي ألمان املعلومات إىل جعل األنظمة غّي صاحلة للعمل لفرتات
                                                                                                زمنية طويلة و/أو يتسبب يف اإلضرار بشكل كبّي بسمعة ا يئة. وجيري حالي ا تعزيز القدرات والضوابط األمنية 

جملال. ويلزم زايدة االستثمارات للتمكن من تنفيذ إسرتاتيجية لإلنرتنت ملواجهة التهديدات العاملية الناشئة يف هذا ا
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وبرانمج احلوكمة بفعالية.

 

 

 الرمد وتقدمي التقارير والتقييم  -      اثمن ا  
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ترصد هيئة األمم املتحدة للمرأة نتائج التطورات على مستوى النواتج والنتائج، ونتائج   .121
 والكفاءة التنظيمية على مستوى النواتج.الفعالية 
يعد نظام إدارة نتائج هيئة األمم املتحدة للمرأة مبثابة منصتها الرئيسية للرصد وتقدمي   .129

التقارير. ويرتبط هذا النظام مبنصة املوارد املؤسسية، حبيث يتم رصد التطورات وامليزانيات والثغرات 
                                                  يف الوقت الفعلي. وهذا ي كمل عملية الرصد الربع سنوي  التمويلية والنفقات اخلاصة جبميع النتائج

على مستوى النواتج وتقارير النتائج السنوية على مستوى النواتج والنتائج ابعتبارها مدخالت 
 للتقرير السنوي املعش بتنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية.

صد الداخلي وتقدمي                                                                   ومتاشي ا مع نتائج التقييم، ستعزز هيئة األمم املتحدة للمرأة قدرات الر   .130
املعنية إبدارة النتائج. ويشمل ذلك اجلهود  2017                                                التقارير، استناد ا إىل نتائج تقييم القدرات يف عام 

الرامية إىل تقدمي تقارير ابلنتائج مع تصنيف البياانت حسب الدخل واجلنس والسن والعرق واالنتماء 
 ص أخرى مرتبطة ابلسياق الوطش.العرقي ووضع ا جرة واإلعاقة واملوقع اجلغرايف وخصائ

ستقوم هيئة األمم املتحدة للمرأة بتقييم نتائج التنمية والفعالية والكفاءة التنظيمية عرب   .131
. وستوفر إطار عمل 2021و 2018خطة التقييم املؤسسية اخلاصة هبا يف الفرتة ما بني عامي 

ية العمل ضمن اخلطة اإلسرتاتيجية                                                        متسق ا يتم يف إطاره إعداد أدلة تقييم بصورة منهجية حول أمه
وفعاليته وكفاءته وأتثّيه واستدامته. وكما هو موضح يف القسم السابع، سيتم استخدام نتائج 

 التقييم لالسرتشاد هبا يف الربامج واختاذ القرارات.
                                                                       ستجري هيئة األمم املتحدة للمرأة استعراض ا نصف سنوي  ذه اخلطة اإلسرتاتيجية يف   .132

لتضمني الدروس املستفادة من العامني األوليني من التنفيذ، ابإلضافة  2020عام  موعد أقصاه
إىل إجراء التعديالت املستندة إىل دليل الدول األعضاء املتعلق مبتابعة االستعراض الشامل 

رى كل أربع سنوات.                                   للسياسات الذي جي 

 

 

 


