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اليونيدو والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

اليونيدو والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
تقرير من المدير العام
تقدم هذه الوثيقة معلومات عن تنفيذ قرار المؤتمر العام بشأ أ أ أأون المسأ أ أ أأاوام يين الجنسأ أ أ أأين وتم ين المرأم
(م ع/18-ق.)2-

أول -التقدم المحرز في تنفيذ اإلجراءات البرنامجية
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تعمل اليونيدو ،من خالل سياسة المساوام يين الجنسين وتم ين المرأم لعام ،)DGB/2019/16( 2019

واسأ أ أ أ أ أ أأتراتيجيأ أأة المس أ أ أ أ أ أ أ أأاوام يين الجنسأ أ أ أ أ أ أأين وتم ين المرأم للفترم  ،)GC.18/15( 2023-2020واسأ أ أ أ أ أ أأتجأ أأابأ أأة

للق اررات م ع/16-ق 3-وم ع/17-ق 3-وم ع/18-ق ،2-على تعزيز المسأاوام يين الجنسأين وتم ين المرأم في
ممارسأ أ أأات المنشمة ومشأ أ أأاريعبا وترامجبا باالسأ أ أأتناد إلى إجراءات عمل م ددم األهدام وتعميم مراعام المنشور
الجنس أأاني ،وهو ما يض أأمن تم ين المرأم من ايادم التنمية الص أأنالية الش أأاملة للجميع والمس أأتدامة والمش أأاركة فيبا

واالستفادم منبا على قدم المساوام.

ص أ أ أ أ أ أ يزمم يرنامل وميزانيتا الفترتين  2021-2020و 2023-2022واإلطار البرنامجي المتوس أ أ أ أ أ أ
-2
وقد ُ
األجل للفترتين  2021-2018و 2025-2022وكذلك البرامل القطرية وترامل الش أ أ أ أ أرالة القطرية لتش أ أ أ أ أأمل على
وجه الت ديد األهدام المتصلة بالمساوام يين الجنسين.

ألغراض االستدامة ،لم تُطبع هذه الوثيقة .ويرجى من أعضاء الوفود التكرم بالرجوع إلى الصيغ اإللكترونية لجميع الوثائق.
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وعلى الرغم من االضأ أأطرابات الناجمة عن جائ ة كوفيد ،19-أحرزت اليونيدو تقدما في تنفيذ اسأ أأتراتيجيتبا

الجنسأأانية للفترم  .2023-2020وتسأأتمدم اليونيدو مؤ أأر المسأأاوام يين الجنسأأين من أجل اياه مسأأاهمتبا في ت قيق
المسأأاوام يين الجنسأأين وتم ين المرأم ورصأأد الموارد المالية الممص أصأأة لذلك .ويتلقى الموظفون تدريبا متواصأأال بشأأون

ليفية تمصأأي

مؤ أأر المسأأاوام يين الجنسأأين المناس أ

وإجراء الت ليالت الجنسأأانية من أجل إعداد مشأأاريع أو يرامل

تراعي األبعاد الجنس أ أ أأانية .وفي عام  ،2020أس أ أ أأبمت نس أ أ أأبة  34,6في المائة من المش أ أ أأاريع والبرامل المعتمدم حديثا
إسأباما كبي ار في ت قيق المسأاوام يين الجنسأين وتم ين المرأم وفقا لمؤ أر التصأنين الجنسأاني الممصأ

( 2Aو،)2B

مقارنة ينسأ أ أأبة  19,1في المائة في عام  .2019ويدل هذا التقدم على أن اليونيدو ماضأ أ أأية قدما صأ أ أأوا ت قيق هدفبا

المتمثل في يلوغ نسبة  45في المائة ب لول عام .2023
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وقد ُحيزدث نموذج اليونيدو بشأ أأون االمتثال لالعتبارات الجنسأ أأانية ومؤ أ أرات التصأ أأنين الجنسأ أأاني في كانون

الثاني/يناير  2021بغية أ أأمول مسأ أأاهمات البرامل القطرية وترامل الش أ أرالة القطرية والمشأ أأاريع ذات الطابع المتصأ أأل
يوض أ أأع المعايير أو عقد االجتماعات في ت قيق المس أ أأاوام يين الجنس أ أأين وتم ين المرأم .وتغية المض أ أأي قدما في تعميم

نتائل اليونيدو في مجال المس أ أ أأاوام يين الجنس أ أ أأين في جميع المش أ أ أأاريع والبرامل ،ص أ أ أأدر في حزيران/يونيه  2021دليل

اليونيدو بش أ أ أ أ أأون الت ليل الجنس أ أ أ أ أأاني وتعميم مراعام المنشور الجنس أ أ أ أ أأاني في دورم المش أ أ أ أ أأاريع في المنش أ أ أ أ أأور المعنون

 .UNIDO Guide to Gender Analysis and Gender Mainstreaming the Project Cycleويق أ أأدم ال أ أأدلي أ أأل
إر أ أ أأادات ومداخل وتوصأ أ أأيات عملية تبدم إلى تيسأ أ أأير إدماج االعتبارات الجنسأ أ أأانية في مبادرات التنمية الصأ أ أأنالية

الشاملة للجميع والمستدامة.
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وقد وضأ أأعت اليونيدو ونفذت مجموعة واسأ أأعة من المشأ أأاريع والبرامل لتعزيز تم ين المرأم واضأ أأطالعبا

بالقيادم في المجال االقتص أ أ أ أأادل ،وكان الكثير من تلك المش أ أ أ أأاريع والبرامل بالشأ أ أ أ أرالة مع كيانات األمم المت دم

األخرى أو القطاع الماص .وعلى الصأ أ أأعيد العالمي ،تسأ أ أأتمدم الشأ أ أأب ة االسأ أ أأتشأ أ أأارية المعنية بالتمويل الماص،

وهي جزء من أ أرالة يين مؤسأ أس أأة الطاقة المتجددم والكفاءم في اس أأتمدام الطاقة واليونيدو ،اس أأتراتيجية جنس أأانية
شمات مشأاريع الطاقة النشيفة ،وتشأار
تبدم إلى حشأد االسأتثمارات من أجل سأد الفجوم المالية التي تواجببا من زي
في إعداد تدري

عبر اإلنترنت لعموم الجمبور بش أ أ أ أ أأون االس أ أ أ أ أأتثمار في المنشور الجنس أ أ أ أ أأاني ت ت ايادم م ت

اليونيأدو لترويل االسأ أ أ أ أ أ أأتثمأار والتكنولوجيأا في ألمأانيأا .كمأا أُطلقأت المرحلأة الثأانيأة من البرنأامل العأالمي للمبتكرات
شمات األعمال في عش أ أ أ أ أرم يلدان من أجل التعجيل بال لول المبتكرم
التكنولوجية النشيفة بغية تقديم الدعم إلى من زي
في مجال التكنولوجيا النشيفة .وعلى الص أ أ أ أأعيد الوطني ،تتعاون اليونيدو مع ص أ أ أ أأندوق األمم المت دم للمش أ أ أ أأاريع

اإلنتأاجيأة من أجأل تقأديم خأدمأات ينأاء القأدرات وتوفير ليأات التمويأل للنس أ أ أ أ أ أ أأاء العأامالت في المجأال الزراعي-

الرعول في مالي ،وذلك بغية تم ينبن من االنمراط في األنشأطة المضأراء والمسأتدامة المدرم للدخل في المناطق
المعرضة لمطر نشوا النزاعات يين المجتمعات الم لية.
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ومن أجل التصأدل لثثر المجنسأن لجائ ة كوفيد ،19-تدعم اليونيدو المنشأتت التي تملكبا النسأاء في

جبودهأا للتعأافي في مرحلأة مأا بعأد كوفيأد 19-وكأذلأك في توسأ أ أ أ أ أ أأيع نطأاق أعمأالبن عن طريق تعزيز مبأاراتبن
المالية والرقمية ،وكذلك من خالل تيس أأير اتباع أس أأالي

اإلنتاج الس أأليمة ييايا .وقيما يتعلق بونش أأطة الدعوم ،دعا

مقال رأل لليونيدو ُنشأر على منصأة الت ليل الصأناعي وجرى تعميمه على نطاق واسأع إلى وضأع خط للتعافي
تساعد المرأم على ايادم عملية صنع السياسات وإعادم دخول المرأم وأعمالبا التجارية إلى االقتصاد.
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واستجابة للطل الوارد في الق اررات م ع/16-ق 3-وم ع/17-ق 3-وم ع/18-ق ،2-عززت اليونيدو

تركيزها على أنش أأطة الب وث والدعوم في مجال الس أأياس أأات من خالل منش أأورات من قبيل G7 Summit: time

( to put women front and centre of the global economic recoveryقمة مجموعة الدول السأ أ أأبع حان

الوقت لوضع المرأم في صدارم التعافي االقتصادل العالمي) ،و Women in industry – why we need more
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( gender-sensitive statisticsالمرأم في الصأناعة لماذا ن تاج إلى مزيد من اإلحصأاءات المرالية لالعتبارات
الجنس أ أ أ أ أأانية) ،و ( Women in cleantech are key levers for an inclusive recoveryالنس أ أ أ أ أأاء في مجال

التكنولوجيا النشيفة عوامل رئيسية في التعافي الشامل للجميع).
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حسأ أ

وال تزال اليونيدو ملتزمة يدعم الدول األعضأاء في عملية جمع وت ليل واسأتمدام اإلحصأاءات المصأنفة

نوع الجنى على ن و منبجي ،ووضأ أأع السأ أأياسأ أأات الصأ أأنالية المرالية للمنشور الجنسأ أأاني .فعلى سأ أأبيل

المثال ،تعاونت اليونيدو مع جامعة راتغرز لتنفيذ يرنامل تدريبي إقليمي ألص أ أ اا المصأ أأل ة في منطقة الشأ أأرق

األوسأ أ و أ أأمال أفريقيا وكذلك في جنوا أ أأرق سأ أأيا بغية يناء قدراتبم بشأ أأون االعتبارات الجنسأ أأانية في سأ أأياق
التنمية الصنالية الشاملة للجميع والمستدامة.
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و أ أأبدت الفترم المشأ أأمولة بالتقرير زيادم كبيرم في الفعاليات واالجتماعات والمؤتمرات الماصأ أأة بالدعوم والتي

تبين الص أألة يين التنمية الص أأنالية الش أأاملة للجميع والمس أأتدامة والمنشور الجنس أأاني في س أأياق الثورم الص أأنالية الرابعة

واالقتص أأاد الدائرل .وتش أأمل األمثلة على ذلك الدورم المامس أأة والس أأتين للجنة وض أأع المرأم ،والقمة العالمية للص أأناعات

الت ويلية والتصأنيع لعام  ،2020ودورتي منتدى فيينا للمناقشأة لعامي  2019و ،2020اللتين تشأار في تنشيمبما كل
من اليونيدو وم ت األمم المت دم المعني بالممدرات والجريمة وح ومات السويد وفنلندا والنرويل.
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وعززت اليونيدو تعاونبا المشأ أ أ أ أأتر يين الوكاالت في ممتلف مجتمعات هذه الممارسأ أ أ أ أأة المبنية ،مثل

الشأب ة المشأتركة يين الوكاالت المعنية بالمرأم والمسأاوام يين الجنسأين ،والشأرالة الجنسأانية لمرفق البياة العالمية،

ومسأ أأار عمل لية تيسأ أأير التكنولوجيا المتعلق بالمنشور الجنسأ أأاني والعلم والتكنولوجيا وااليتكار .وتاإلضأ أأافة إلى

ذلك ،عملت اليونيدو بصأأفة منسأأق مركز فيينا لمبادرم الشأأب ة الدولية ألنصأأار ونصأأيرات المسأأاوام يين الجنسأأين
في الفترم من أيار/مايو  2019إلى تموز/يوليه  ،2020وال تزال عضأ أ أ أوا في فريقبا التوجيبي في فيينا .و أ أ أأار
المدير العام في إنشاء الفريق المعني بالتوثير ضمن م ت

تمثيل فيينا التابع للشب ة ،بغية تجري

يرامجية قائمة

على الذكاء االصطناعي ت لل حصة وقت الت دث يين الرجال والنساء في الفعاليات التي تنشمبا الكيانات التي

تتمذ من فيينا مق ار لبا ،وتنفيذ مدونة لقواعد السأألو تبدم إلى منع الت ر  ،بما في ذلك الت ر الجنسأأي ،في

فعاليات منشومة األمم المت دم في فيينا.
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وعلى صأ أأعيد التعاون قيما يين المنشمات ،ال تزال أ أأب ة جبات التنسأ أأيق المعنية بالشأ أأؤون الجنسأ أانية

التابعة لليونيدو وسأ أأيلة أسأ أأاسأ أأية في إذكاء وعي الموظفين بالرواب يين المنشور الجنسأ أأاني والتنمية الصأ أأنالية،

وفي توفير المبرات وتناء القدرات لزيادم مراعام االعتبارات الجنسانية داخل األعمال البرنامجية للمنشمة.

ثانيا -التقدم المحرز في تنفيذ اإلجراءات التنظيمية
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في الفترم من عأام  2018إلى عأام  ،2020ضأ أ أ أ أ أ أأيقأت اليونيأدو الفجوم يين الجنسأ أ أ أ أ أ أأين على مسأ أ أ أ أ أ أأتوى

الرتبة م/ل 4-ينس أ أ أأبة  2,8في المائة .وعلى الرغم من هذا التقدم ،ال يزال التمثيل المتس أ أ أأاول موطن ض أ أ أأعف.

وفي هذا المجال ،تلتزم اليونيدو يت قيق ت س أ أ أأن كبير ،وخص أ أ أأوص أ أ أأا قيما يتص أ أ أأل بالمس أ أ أأاوام يين الجنس أ أ أأين في
المناصأ أ أ أ أ

العليا (م 5-وما فوقبا) .وت قيقا لبذه الغاية ،اعتمدت المنشمة مؤخ ار اس أ أ أ أأتراتيجية اليونيدو للموارد

البش أرية للفترم  ،2022-2020التي تكمل خطة عمل اليونيدو بشأأون التكافؤ يين الجنسأأين للفترم .2023-2018

وتشأ أ أ أأمل خطة العمل المذكورم إجراءات تبدم إلى ت قيق التكافؤ يين الجنسأ أ أ أأين على جميع المسأ أ أ أأتويات ب لول

عام  ،2028بما في ذلك تدري

مديرل التوظين والمسأأؤولين عن إجراء المقايالت الشأأمصأأية على الت يز غير

المقصأ أ أأود واإلدماج والتنوع وتبياة ثقافة مرالية لالعتبارات الجنسأ أ أأية في م ان العمل .وتواصأ أ أأل اليونيدو تمويل
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مشأأاركة الموظفات من الفاة المبنية في أنشأأطة تنمية المبارات القيادية مثل دورم المرأم والقيادم التي تقدمبا كلية

موظفي منشومة األمم المت دم وترنامل أوكسفورد لتنمية القدرات القيادية لدى النساء.
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وفي أيار/مايو  ،2020أص أأدرت اليونيدو األمر اإلدارل  AI/2020/3المعنون Equal representation of

 ،women: UNIDO’s Policy on Panel Parityالذل يتناول س أأياس أأة اليونيدو بش أأون التكافؤ يين الجنس أأين في أفرقة
النقأا  ،بغيأة تعزيز التنوع الجنس أ أ أ أ أ أأاني في الفعأاليأات التي تنشمبأا اليونيأدو أو تش أ أ أ أ أ أأار في تنشيمبأا .واألمر اإلدارل

 AI/2020/3مص وا بمذكرم توجيبية للموظفين وقاعدم ييانات داخلية بشون المبيرات في مجال التنمية الصنالية.
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و أ أأاركت اليونيدو ،جنبا إلى جن مع منشمات األمم المت دم األخرى الكائنة في مركز فيينا الدولي ومبادرم

الش أ أأب ة الدولية ألنص أ أأار ونص أ أأيرات المس أ أأاوام يين الجنس أ أأين ،في تنشيم أس أ أأبوع البياة التم ينية لعام  ،2020لالحتفال

بأالأذكرى الس أ أ أ أ أ أأنويأة األولى إلطالق المبأادل التوجيبيأة المتعلقأة يتبياأة يياأة تم ينيأة في منشومأة األمم المت أدم ،حيأ

عقدت اليونيدو والمنشمة الدولية للبجرم جلسأة بشأون ترتيبات العمل المرنة ومسأتقبل العمل .وتاالسأتناد إلى أسأبوع البياة

التم ينية لعام  ،2020تشأار اليونيدو حاليا في إعداد سألسألة تدريبية مشأتركة بشأون الكرامة واإلدماج في العمل بعنوان

 Dignity and Inclusion at Workلموظفي المنشمات الدولية الكائنة في مركز فيينا الدولي ،التي تتضأ أ أ أ أ أأمن ،على
سأبيل المثال ،نمائ بشأون منع الت ر  ،وإدماج المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسأي ومغايرل البوية الجنسأانية

وأحرار البوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين ،والمتفرجين المنمرطين.
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ويواصأ أ أ أأل المدير العام ترؤه المجلى المعني يتعميم مراعام المنشور الجنسأ أ أ أأاني ،الذل يشأ أ أ أأرم على

تنفيذ اسأ أ أأتراتيجية اليونيدو للمسأ أ أأاوام يين الجنسأ أ أأين .وقد حقق المدير العام ،بصأ أ أأفته مناصأ أ أ ار دوليا للمسأ أ أأاوام يين

الجنسأين ،تعبداته لعامي  2019و 2020في إطار الشأب ة الدولية ألنصأار ونصأيرات المسأاوام يين الجنسأين من
خالل وض أ أ أأع االس أ أ أأتراتيجية الجنس أ أ أأانية للفترم  ،2023-2020بما في ذلك إدراج المنشور الجنس أ أ أأاني في جميع

لقاءات اليونيدو المفتوحة ،وإص أ أ أ أأدار األمر اإلدارل  ،AI/2020/3وايادم الفريق المعني بالتوثير في م ت

تمثيل

فيينا التابع للشأ أ أأب ة الدولية ألنصأ أ أأار ونصأ أ أأيرات المسأ أ أأاوام يين الجنسأ أ أأين .وواصأ أ أألت اإلدارم العليا لليونيدو زيادم

األنشطة التي تعزز المساوام يين الجنسين وتم ين المرأم ،بسبل منبا ترؤه جلسات إحاطة إعالمية والت دث في
مناسبات م رسة لبذا الموضوع.

ثالثا -أداء خطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين
وتمكين المرأة واإلبالغ عن النتائج ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين
-16

اسأ أأتوفت اليونيدو في عام  2020متطلبات سأ أأتة من أصأ أأل سأ أأبعة عشأ أأر مؤ أ أأر أداء في إطار خطة

العمل على نطاق منشومة األمم المت دم بش أ أ أ أ أ أأون المس أ أ أ أ أ أأاوام يين الجنس أ أ أ أ أ أأين وتم ين المرأم بص أ أ أ أ أ أأيغتبا الم دثة

( ،)UN-SWAP 2.0وفاقت التوقعات في تسأ أ أ أأعة مؤ أ أ أ أرات أخرى ،أل أن  88في المائة من المؤ أ أ أ أرات قد تم

أاوز درجأأة االمتثأأال لبأأا ،في حين يلغ متوسأ أ أ أ أ أ أ أداء منشومأأة األمم المت أأدم  68في المأأائأأة.
الوفأأاء يبأأا أو تجأ ُ
و أبد عام  2020ت سأنا ،ال سأيما في مجال تعميم مراعام المنشور الجنسأاني في المشأاريع والبرامل ،وفي مجال
تعزيز االتساق يين الوكاالت من أجل ت قيق المساوام يين الجنسين وتم ين المرأم.
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ويعرض الممط البيأأاني التأأالي أداء اليونيأأدو في عأأامي  2019و 2020في إطأأار مجأأاالت األداء لمطأأة

العمأ أ أأل على نطأ أ أأاق منشومأ أ أأة األمم المت أ أ أأدم بشأ أ أ أ أ أ أ أ أأون المسأ أ أ أ أ أ أ أ أأاوام يين الجنس أ أ أ أ أ أأين وتم ين المرأم بص أ أ أ أ أ أأيغتبأ أ أأا

الم دثة ( .)UN-SWAP 2.0وتسأأتند خط العمل المعدم على مسأأتوى اإلدارات بشأأون المسأأاوام يين الجنسأأين وتم ين
المرأم إلى مجاالت األداء في خطة العمل تلك من أجل مواصلة ت سين أداء اليونيدو على صعيد تلك المؤ رات.
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وفي عام  ،2020أجرت اليونيدو اس أ أأتعراض أقران لمطة العمل على نطاق المنشومة بش أ أأون المس أ أأاوام

يين الجنس أ أ أ أ أ أأين وتم ين المرأم بالتعاون مع م ت

األمم المت دم في فيينا/م ت

األمم المت دم المعني بالممدرات

والجريمة من أجل زيادم تعزيز أدائبا واستبانة مجاالت التعاون المم نة ضمن هذا اإلطار.

رابعا -اإلجراءات المطلوب من المؤتمر اتخاذها
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لعل المؤتمر يود أن ي ي علما بالمعلومات الواردم في هذه الوثيقة ،وأن يشجع األمانة على مواصلة أعمالبا

في هذا المجال من خالل تنفيذ اسأأتراتيجية المسأأاوام يين الجنسأأين وتم ين المرأم ( ،)2023-2020وأن يجعل المسأأاوام

يين الجنسين وتم ين المرأم يندا دائما في كل المؤتمرات العامة ،يناء على الطل الوارد في م ع/18-ق.2-
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