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 االجتماعات. إىلالوثائق  م بإحضار نسخهم منرجى من أعضاء الوفود التكّرُيلذا، ذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ. بع من ه، طُُالتوفريلدواعي 

أأأأأأأأأأ

  املؤمتر العام
  الدورة السادسة عشرة

  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٤ -تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠فيينا،
  تمن جدول األعمال املؤقَّ ١٥البند

     استراتيجية اليونيدو بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
    ٢٠١٩- ٢٠١٦ساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، استراتيجية امل    
     املدير العام من تقرير    

 املسـاواة  السـنوات بشـأن   ةاليونيـدو الرباعيـ   للمؤمتر العام استراتيجيةَ م هذه الوثيقةُتقدِّ    
 ،هـذه االسـتراتيجية مـع اإلطـار الربنـاجمي املتوسِّـط األجـل       سـق  تتَّو .بني اجلنسني ومتكـني املـرأة  
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    مةمقدِّ  - أوالً  
علـى املـؤمتر التـارخيي العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة املعقـود يف          عشرين عامـاً  بعد انقضاء  -١

ــبتمرب   ــيجني يف أيلول/س ــام       ١٩٩٥ب ــد ع ــا بع ــدة مل ــة اجلدي ــة العاملي ــة التنمي ــاد خط ــع اعتم ، وم
) (خطــة A/69/L.85" (٢٠٣٠ ، املعنونــة: "حتويــل عاملنــا: خطــة التنميــة املســتدامة لعــام ٢٠١٥

، هــدفاً ١٧أهــداف التنميــة املســتدامة، البــالغ عــددها  )، مبــا يف ذلــك جمموعــة مــن٢٠٣٠عــام 
حتتفل اليونيـدو بـالتوافق العـاملي يف اآلراء بشـأن ضـرورة حتقيـق املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني           

  سيما متكني املرأة اقتصاديا.  املرأة، ال
، اهتمـا غايتـان مهمتـان   حـد ذ  مهـا يف املساواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة     أنَّ ويف حني   -٢
ليونيـدو املتمثـل يف حتقيـق تنميـة     ا ، باإلضافة إىل ذلك، عـامالن أساسـيان يف بلـوغ هـدف    ماًفه

للواليـة الصـادرة عـن الـدول األعضـاء يف إعـالن ليمـا         وفقـاً  صناعية شاملة للجميع ومستدامة،
ــذي اعُت ــبني يف اهلــدف   )١-/ق١٥-(م ع ٢٠١٣مــد يف كــانون األول/ديســمرب  ال ــن  ٩وامل م

ــة  ــز التصــنيع الشــامل     : املســتدامةأهــداف التنمي ــادرة علــى الصــمود، وحتفي ــة ق "إقامــة ُبــىن حتتي
لتصنيع على مجيـع  ا الذي خيلفه ويسهم األثر املضاعف ".للجميع واملستدام، وتشجيع االبتكار

برمتـها، ويـدعم أيضـا اهلـدف اخلـامس مـن        ٢٠٣٠خطة عام  تنفيذ التنمية األخرى يفجماالت 
  ".النساء والفتياتكل حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني " أهداف التنمية املستدامة:

  الشكل األول
مؤشرات األداء املشتركة خلطة العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن املساواة 

  بني اجلنسني ومتكني املرأة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 املساءلة

 اإلدارة املستندة
 إىل النتائج

 الرقابة

 املوارد البشرية واملالية

 القدرات

االتساق وإدارة املعارف
 واملعلومات

 السياسات والتخطيط-١•
  إدارة األداء املستجيبة لالعتبارات اجلنسانية -٢•

 ةالسياسات االستراتيجي-٣•
  الرصد واإلبالغ -٤•

 التقييم-٥•
  املراجعة املستجيبة لالعتبارات اجلنسانية -٦•
 جاستعراض الربام-٧•
 تعقب املوارد-٨•
  ختصيص املوارد -٩•
  اهليكل اجلنساين والتكافؤ بني اجلنسني -١٠•
  الثقافة التنظيمية -١١•
 تقييم القدرات-١٢•
  تنمية القدرات -١٣•

 توليد املعرفة والتواصل-١٤•
  تساقاال -١٥•
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شــأن ها باســَتسي ٢٠١٥فيــه اليونيــدو يف عــام  حــدَّثتوكــان هــذا هــو الســياق الــذي   -٣
الرؤسـاء   لـس جم سياسـة (السياسـة اجلنسـانية) متشـيا مـع      )٢(املساواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة    

احملـددة يف   واملتطلبـات  ةنطـاق املنظومـ  علـى  التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق 
وتضـع خطـة    )٣(.خطة العمل على نطـاق املنظومـة بشـأن املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة        

جمـاالت   ةحـول سـت   تتمحـور علـى نطـاق املنظومـة،     )٤(داءلـأل  امشـترك  امؤشـر  ١٥هذه  العمل
ويــتعني علــى كيانــات األمــم املتحــدة اســتيفاء مجيــع هــذه    .)١ وظيفيــة واســعة (انظــر الشــكل 

ة الـيت سـتحقق   كيفيـ وضعت اليونيدو خريطة طريق لبيان القد ، و٢٠١٧ املؤشرات حبلول عام
  ظمة هذه األهداف (انظر املرفق األول).هبا املن

آليـة رفيعـة املسـتوى لضـمان      ٢٠١٥أنشـأت اليونيـدو يف عـام     فقد واألهم من ذلك،  -٤
ي يرأسـه املـدير العـام    ذالتوجيهي لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين، الـ  لساملساءلة من خالل اجمل

ن اجلنسانية يف مجيع الفـروع  تنسيق الشؤوب معنية نت جهاتوعيَّ ؛شُّعبضم رؤساء اليي ذوال
لتعميم مراعاة املنظـور اجلنسـاين واألخالقيـات     اًاملنظمة أيضا مكتب أنشأتواملكاتب امليدانية. و

  كتب املدير العام.مل تابعاًواملساءلة 
، (االسـتراتيجية  ٢٠١٩-٢٠١٦، تبني استراتيجية املساواة بني اجلنسـني ومتكـني املـرأة   و  -٥

ليونيــدو التزاماهتــا، اســتنادا إىل املشــاورات الداخليــة املتعلقــة انفذ هبــا ســتيت الكيفيــة الــ )اجلنســانية
 ،االستراتيجية مـع اإلطـار الربنـاجمي املتوسـط األجـل      هذه . وتتمشىهابتحديد األولويات وتنفيذ

٢٠١٩-٢٠١٦ )IDB.43/9 وAdd.1(، ــامج والو ــزانياملربنـــ  IDB.43/6( ٢٠١٧-٢٠١٦ تني،يـــ
 )٥(إطار إدارة املوارد البشرية ومبادرة الشـفافية.  هاظيمية الرئيسية، مبا فيواملبادرات التن )Add.1و

الـيت   واستفادت االستراتيجية اجلنسانية أيضا مـن املشـاركة النشـطة لليونيـدو يف جهـود االتسـاق      
يف األفرقـة القطريـة    اًعضـو بوصـفها   كلـها، وذلـك   نظومـةَ امل ُبذلت على الصعيد القطري ومشلت

───────────────── 
 .٢٠١٥ آذار/مارس ١٣ خةاملؤرَّ UNIDO/DGB/(M).110/Rev.1 الوثيقة  )٢(  

متاحة على املوقع الشبكي التايل:   )٣(  
http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/how%20we%20work/unsyste

mcoordination/un-swap-framework-dec-2012.pdf. 

  لتايل:متاح على املوقع الشبكي ا  )٤(  
http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/how%20we%20work/unsyste

mcoordination/un-swap-technical-notes.pdf. 

 .https://open.unido.org/index.htmlيتوفر املزيد من املعلومات على املوقع الشبكي التايل:   )٥(  
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التعاون الوثيق مع كيانات األمـم املتحـدة ذات الصـلة،    كما استفادت من  ؛املتحدةالتابعة لألمم 
  )٦(.""هيئة األمم املتحدة للمرأة مبا يف ذلك

  
 نوع اجلنس والتنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة:  - ثانياً 

    املنطقي هلذه االستراتيجية اجلنسانية  األساس
نسانية، يشـري نـوع اجلـنس إىل األدوار والفـرص والعالقـات      ألغراض هذه االستراتيجية اجل  - ٦

  املبنية اجتماعيا واملستمدة من عمليات التنشئة االجتماعية. )٧(والرجلاملختلفة بني املرأة 
وإىل جانب االعتـراف بأوجـه الضـعف اخلاصـة النامجـة عـن اخـتالف أدوار اجلنسـني،           -٧
غـيري تـؤدي، بوصـفها جهـة اقتصـادية فاعلـة وقائـدا        املـرأة عامـل رئيسـي للت   أنَّ م اليونيـدو بـ  تسلّ

حتقيــق مســتوى أعلــى مــن   إىلدورا بــالغ األمهيــة يف ســعي كــل بلــد مــن البلــدان    ،ومســتهلكا
 وإمنـا هـي  بني اجلنسني ليست جمرد حق من حقـوق اإلنسـان،    واملساواةالتصنيع يف اقتصاداهتا. 

فقـد  الكفـاءة االقتصـادية.    لـى تعزيـز  قـادرة ع ، ألهنـا  ركيزة من ركائز "االقتصاد الـذكي" أيضا 
إىل  )٨(٢٠١٤ التقرير العاملي للمنتدى االقتصادي العاملي عن الفجوة بني اجلنسـني لعـام   خلص

ــرابط إجيــايب بــني املســاواة بــني اجلنســني و     ــي اإلمجــايل  نصــيب الفــرد مــن  وجــود ت ــاتج احملل الن
  ومؤشرات التنمية البشرية. ،ومستوى القدرة التنافسية

إجنـازات   مو الذي يقوم علـى عـدم املسـاواة لـيس منـوا شـامال للجميـع. ورغـم أنَّ        والن  -٨
هامــة قــد حتققــت خــالل األعــوام العشــرين املاضــية، فالعديــد مــن التحــديات ال تــزال قائمــة،     

بــني املتفشــية يتجلــى يف التفاوتــات  الــذي تعــاين منــه املــرأة واالقتصــاديواحلرمــان االجتمــاعي 
 ،واخلــدمات احلصــول علــى املــوارد اإلنتاجيــة فــرُص و ،ملكتســبالــدخل ا مــن حيــثاجلنســني 

 ،االقتـــراضعلـــى  والقـــدرةُ ،والَتَملُّـــُك ،هـــنإحـــدى املممارســـة  وحريـــةُ ،العلمـــي والتحصـــيلُ
 كــل فــرد جيــب أن يســتفيد مــن النمــو الصــناعي، وأنَّ وتــدرك اليونيــدو أنَّ .الوقــت واســتخداُم

  هما.  بين فيما الزدهار بالتساويا امسا مثاَراملرأة والرجل يف كل البلدان ينبغي أن يتق
 أنَّ يف ةللجميـع واملسـتدام   ةالشـامل  يةعاصـن نميـة ال الركـائز الرئيسـية للت   وتتمثل إحـدى   -٩

التـدهور البيئـي   ف .إطـار مسـتدام بيئيـاً    النمو االقتصادي واالجتماعي األوسع يعتمد على إرساء
الفتيــات  خاصــةحيــاة الســكان عمومــا،  يــؤدي إىل آثــار ســلبية علــى الصــحة والرفــاه ونوعيــة  

───────────────── 
  ملتحدة للمرأة االستراتيجية اجلنسانية استعراض األقران.ااستعرضت هيئة األمم   )٦(  
  أيضا إىل الفتيات والفتيان عند االقتضاء.ألغراض هذه االستراتيجية، يشري مصطلحا املرأة والرجل   )٧(  
 ./http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014: متاح على املوقع الشبكي التايل  )٨(  
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أنشـطة مـدرة    من مزاولـة  ،رأة، وال سيما املاحملليةَ اجملتمعاِت وَيحرموالنساء من مجيع األعمار، 
وتضطلع املرأة يف كثري من األحيان بدور القيادة أو الريادة يف الدفاع عن البيئة واحلـد   .للدخل

 سعياً إىل التقليل قدر اإلمكـان مـن حجـم   ملوارد من استخدام املوارد وإعادة استخدام وتدوير ا
يف يف التــأثري  بــالغ القــوة اإلفــراط يف االســتهالك. وميكــن أن يكـون للمــرأة دورٌ مــن النفايـات و 

املـرأة والرجـل    ُتـدعم مسـامهةُ  ما مل و. على حنو مستدام الستهالكوااإلنتاج ب القرارات املتعلقة
. ولـذلك  لتنميـة الصـناعية املسـتدامة هـدفاً عصـي املنـال      ستظل ا بشكل متساوٍ يف اإلدارة البيئية

املنظور اجلنساين يف تصـميم وتنفيـذ آليـات     راجتكفل إد تدرك اليونيدو احلاجة إىل اختاذ تدابري
  إلدارة املوارد وتقنيات لإلنتاج يف املناطق احلضرية والريفية على حنو سليم ومستدام بيئيا.

 ، ينبغـي ةللجميـع واملسـتدام   ةالشـامل  يةعاصـن نميـة ال ي للتومن أجل تعظيم األثـر اإلمنـائ    -١٠
. مـن معـارف ومـوارد فريـدة    اجلهـات الفاعلـة يف جمـال التنميـة      ما يتـوافر لـدى كـل    اجلمع بني

، سـيتوقف  ةللجميـع واملسـتدام   ةالشـامل  يةعاصننمية الوعلى مجيع مستويات تنفيذ سياسات الت
قــوة  فعنصــر التنــوع يف حتقيــق فوائــده.دى مــاالعتــراف بــالتنوع وقبولــه و النجــاح علــى مــدى

الـذكور واإلنـاث   مـن  ن ون واملـدير واملوظففـ جمموعة أكرب من احللول. يتيح التوصل إىل عمل ال
اقتــراح أفكــار تتســم  عمليــةَ واهبــهم وخــرباهتم الفرديــةمب ُيثــرونخلفيــات متنوعــة املنتمــون إىل 

  باملرونة يف التكيف مع األوضاع واملطالب املتقلبة.
    

    املسارالثنائي  هاهدف االستراتيجية اجلنسانية وهنج  - ثالثاً  
إىل تعزيـز املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة يف مجيـع         اجلنسانيةهتدف االستراتيجية   -١١

ــو        ــق من ــة يف "حتقي ــة املتمثل ــة، اســتناداً إىل الرؤي ــدو وسياســاهتا وممارســاهتا التنظيمي ــرامج اليوني ب
مل للجميع ومستدام ومـرن، والتكامـل الفّعـال بـني أبعـاد التنميـة       اقتصادي وصناعي قوي وشا

  .)١- /ق١٥-م ع" (املستدامة، االقتصادية منها واالجتماعية والبيئية
وبالتــايل هتــدف االســتراتيجية اجلنســانية إىل تعزيــز املســاواة بــني اجلنســني ســواء يف           -١٢

طريق تطبيق هنـج قـائم علـى حقـوق      اخلدمات اليت تقدمها املنظمة أو داخل اليونيدو ذاهتا، عن
  األمم املتحدة. منظومةاإلنسان وفقا ملبادئ 

، تعتمـد اليونيـدو علـى مواصـلة     تنفيـذاً فعـاالً   اجلنسـانية  االسـتراتيجية  ومن أجـل تنفيـذ    -١٣
علـى تـوفري متويـل     ملساواة بني اجلنسني ومتكـني املـرأة، و  باألعمال املتعلقة ل تقدمي الدعم العاملي

يذ السياسة اجلنسانية من خالل اإلجراءات الوارد وصفها أدنـاه، واألهـم مـن ذلـك،     لتنف كاٍف
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مجيــع أصــحاب  جانــب راعيــة لالعتبــارات اجلنســانية مــناملبــادرات امل بشــأنااللتــزام واملســاءلة 
  املصلحة، ال سيما من جانب اإلدارة العليا.

اسـتراتيجيتني خمتلفـتني   وستستخدم اليونيدو هنجا ثنـائي املسـار عـن طريـق اجلمـع بـني        -١٤
لتحقيق املساواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة وتطبيقهمـا سـواء يف أغـراض الربجمـة أو مـن أجـل           

 إرساء بيئة تنظيمية مؤاتية:

ل والرجـ املـرأة   جتـارب و إدراج شواغل بتعميم مراعاة املنظور اجلنساينيقصد   (أ)  
عنـد  و ةنيـدو وسياسـاهتا وممارسـاهتا التنظيميـ    برامج اليوكافة  احتياجات تقدير عند اتام إدراجاً

  )٩(؛وتنفيذها ورصدها وتقييمها والسياسات واملمارسات تصميم هذه الربامج
تـدابري خاصـة مؤقتـة     دة اخلاصة بنوع اجلنسالتدخالت أو اإلجراءات احملدَّ تعدُّ  (ب)  

مـوظفي   لـدى ترمي إىل التصدي للثغـرات أو حلاجـة واضـحة لـدى جمموعـة معينـة، مبـا يف ذلـك         
 جهـود التنميـة الصـناعية    على قدم املسـاواة، مـن االشـتراك يف   م، أنفسهم، هبدف متكينه اليونيدو

االستفادة منها وضمان الوصول إىل برامج اليونيدو ومشاريعها وممارساهتا التنظيمية واالستفادة و
  ة.ضمن هذه الفئ املرأة اقتصادياتندرج برامج متكني و منها على قدم املساواة.

    
    اجملاالت املواضيعية الثالثة ذات األولوية  - رابعاً  

ثـــالث  حـــول ٢٠١٩-٢٠١٦التركيـــز الربنـــاجمي للمنظمـــة خـــالل الفتـــرة  تمحـــوري  -١٥
أولويــات مواضــيعية، متثــل كــل واحــدة منــها جوانــب خمتلفــة مــن التنميــة الصــناعية املســتدامة     

احلفـاظ  ‘ ٣‘التنافسية االقتصادية و النهوض بالقدرة ‘٢‘تعميم الرخاء و ‘١‘والشاملة للجميع 
 علـى مـداخل بشـأن الكيفيـة الـيت ميكـن هبـا إلدمـاج        االستراتيجية اجلنسـانية   وتنصعلى البيئة. 

ــة    ــريبعــد جنســاين يف اجملــاالت املواضــيعية الثالث ــة الصــناعية   مســامهةَ أن ُيث ــدو يف التنمي اليوني
  واملستدامة. الشاملة للجميع

اليونيــدو   جمع بــرامجُ  اجملــاالت املواضــيعية الثالثــة، وســتَ    وهنــاك روابــط هامــة بــني     -١٦
 اسـتراتيجيةً  شـراكاتٍ  ؛ وسُترسـي املترابطـة بـني اخلـدمات    ،وشاملعلى حنو متزايد  ،هاوأنشطُت

  األبعاد املتعددة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة.هتدف إىل تناول 

───────────────── 
 تتاح أدلةٌ بشأن تعميم مراعاة املنظور اجلنسـاين يف خمتلـف جمـاالت عمـل اليونيـدو علـى املوقـع الشـبكي التـايل:           )٩(  

//www.unido.org/en/what-we-do/cross-cutting-issues/gender/publications.html. 
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ــرب      -١٧ ــاين يف الـ ــور اجلنسـ ــاة املنظـ ــيم مراعـ ــالل تعمـ ــن خـ ــية،  ومـ ــطة األساسـ امج واألنشـ
 إحـداث  لتمكني املـرأة اقتصـاديا، تسـعى اليونيـدو إىل املسـامهة يف     حمددة واستكماله بتدخالت 

تغيريات هيكلية على مستوى السياسات واملؤسسات واملشـاريع واجملتمعـات احملليـة، مـن أجـل      
علـى   للرجـل  ةيمسـاو  قياديـة  فـرص علـى  حصوهلا وفعالة و كاملةضمان مشاركة املرأة بصورة 

  مجيع مستويات صنع القرار يف احلياة السياسية واالقتصادية والعامة.
 لالعتبـارات اجلنسـانية  وسيوىل اهتمام خاص لصياغة وتنفيذ سياسات صـناعية مراعيـة     -١٨

دعم سياسات تساعد على معاجلـة التفـاوت بـني اجلنسـني يف قطـاع الصـناعة التحويليـة        هبدف 
يل املثـال)، واملشـاركة غـري املتسـاوية يف مناصـب القيـادة اخلاصـة        علـى سـب   ،(الفرق يف األجور

  تمكني املرأة اقتصاديا.لبالتنمية الصناعية، وتدعم انتقاء القطاعات اليت تتوفر لديها إمكانات 
وترية تعزيز املساواة بني اجلنسـني ومتكـني املـرأة    يف ختالف االألوجه التفاوت و ونظرا  -١٩

فـذ بـرامج   ن، سـتعد املنظمـة وت  وداخل تلك املنـاطق  عمل فيها اليونيدوت بني املناطق اخلمس اليت
  ومشاريع للمساعدة يف التغلب على التباين يف مستوى التقدم احملرز.

إىل ذلك، تتـوخى اليونيـدو تعزيـز تعاوهنـا مـع كيانـات األمـم املتحـدة ذات          وباإلضافة  -٢٠
سامهة اليونيـدو يف تعزيـز   مب النهوضن أجل الصلة، مبا يف ذلك مع هيئة األمم املتحدة للمرأة، م

، ال سـيما علـى مسـتوى فريـق األمـم      "واحـدة  بأمم متحدة"وتنفيذ املبادرات اجلنسانية اخلاصة 
  املتحدة القطري.

النسـاء والرجـال    كفالـة أنَّ  كلـه يف  مـن هـذا   يتمثل اهلدف املتوخىاملطاف،  هنايةويف   -٢١
مـن ممارسـة حقـوقهم     ُمَمكَّنون) ب(وإىل املوارد،  اةاملساوالوصول على قدم  قادرون على(أ) 

  .مشاركةً متساوية من حيث القدرة والنفوذ القرارات االقتصادية صنعيف  مشاركونو(ج) 
    

    تعميم الرخاء  - ألف  
اســتراتيجية رئيســية يف  اعتبارمهــاملســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة باســتعزز اليونيــدو   -٢٢

ــهوضتعمــيم الرخــاء  ــ والن ــوة دافعــة للحــد مــن الفقــر و   بصــفتهادور املــرأة ب التماســك حتقيــق ق
يف زراعـة الكفـاف    أغلبـهم املنـاطق الريفيـة، ويعمـل     يف االجتماعي. ويعـيش معظـم فقـراء العـامل    

واالقتصاد غري الرمسي. واملرأة الريفية ضعيفة بشكل خاص بسبب التحيزات اجلنسـانية يف األطـر   
ــة واملؤسســية، فضــال عــ   ــا االقتصــادية تســتخدم    القانوني ــزال إمكاناهت ــة، وال ت ن األعــراف الثقافي

. ولذلك سوف تعزز اليونيدو اجلهود الرامية إىل (أ) تعزيز تكافؤ الفرص املتاحة ناقصاً استخداماً
(ب) معاجلـة  ولمرأة والرجـل للمشـاركة يف تطـوير سلسـلة قيمـة تنافسـية قائمـة علـى الزراعـة؛          ل
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 إىل أعمال جتاريـة س واليت تعترض حتويل األعمال التجارية غري الرمسية العوائق املرتبطة بنوع اجلن
األعمـال   مباشـرة التقنيـة ويف جمـال    رأة(ج) تعزيـز مهـارات املـ   والنمـو؛  حتقيـق  رمسية موجهة حنـو  

وشــبكات املســاعدة  واملناصــرةإىل التكنولوجيــات وخــدمات دعــم األعمــال التجاريــة  اووصــوهل
مام بإدماج األبعاد اجلنسانية يف سياق تدخالت مـا بعـد األزمـة واألمـن     الذاتية؛ و(د) زيادة االهت

البشري، مثل استرجاع ورفع مستوى القدرات اإلنتاجيـة احملليـة وسـبل كسـب الـرزق، وتعزيـز       
  .األكثر ضعفا، ال سيما ربات األسرللفئات  االقتصادي سبل الصمود

    
    النهوض بالقدرة التنافسية االقتصادية  - باء  

 بصـفتها  م اليونيـدو بأمهيـة تعزيـز املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة والتنـوع         ذ تسلِّإ  -٢٣
هجهـا احملـددة   وحتسني اإلنتاجية واالبتكـار، سـتعزز املنظمـة نُ    ،عوامل ميسرة للنمو االقتصادي

األهــداف والراميــة إىل تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنســاين يف براجمهــا ومشــاريعها األساســية الــيت  
احلكومات الوطنيـة  ة ز على القدرة التنافسية االقتصادية. وتسعى املنظمة إىل (أ) تعزيز قدرترك

 تعلـق ت وأخـرى  ةة ونوعية وتكنولوجييودون الوطنية على وضع وتنفيذ سياسات صناعية وجتار
 والسـن،  لالعتبارات اجلنسية يستجيبوأطر قانونية تعزز بيئة مؤاتية لنمو اقتصادي  ،االبتكارب
(ب) تشـجيع املسـتثمرات   و؛ النسـاء والفتيـات  متييـز ضـد   أيِّ لو على وجه اخلصـوص مـن   خي و

، وكـذلك شـبكات املعرفـة والتوجيـه     تجاريـة قتدى هبا يف جمال األعمال الُي ومن يشكلن مناذج
عمـل   ة(ج) تعزيز مشاركة املرأة بوصفها ربوعلى الصعيد احمللي والوطين واإلقليمي والدويل؛ 

عات التحويلية واخلدمات الصناعية وسالسل القيمة واإلمـداد الصـناعية احملليـة    وعاملة يف الصنا
، وزيـــادة مشاركــــتها يف االبتكـــار والعلـــم والتكنولوجيـــا؛  وجمموعـــات الشـــركاتوالعامليـــة، 

سـواء الختيـار مسـارات حليـاهتم      حـد  لفتيـات والفتيـان علـى   ا أمـام  زيادة الفـرص املتاحـة   و(د)
مسـاعدهتم علـى اكتسـاب     نـوع اجلـنس، عـن طريـق    باملعتادة املرتبطـة   ةالثقافي املعوقات تتجاوز
  .تجاريةاألعمال المباشرة ومهارات ومعارف يف جمال  جتارب

    
    احلفاظ على البيئة   -جيم  

بوجـه   ةمعرضـ  رأةاملـ  البيئـة، ألنَّ  احلفاظ علىمثة صلة دافعة بني املساواة بني اجلنسني و  -٢٤
يف الوقـت نفسـه    يمثـل تغـري املنـاخ والتلـوث ونـدرة املـوارد، وهـ       خاص ألثر التغريات البيئيـة،  

: البيئة. ولذلك سوف تركز اليونيدو على اجملاالت الرئيسـية التاليـة   احلفاظ علىعنصر مهم يف 
أنظـف وتتسـم بالكفـاءة يف     ية(أ) حصول املرأة على إمدادات طاقة مستدامة، وممارسات إنتاج

شأهنا احلد من أعباء الوقت واآلثار الضارة على الصـحة؛   استخدام املوارد، وتكنولوجيات من
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ــة واإلدارة املســتدامة للمــوارد وتــوفري الطاقــة،    و (ب) دور املــرأة كــأداة أساســية يف محايــة البيئ
(ج) مشـاركة املـرأة   وع أو موظفة تشارك يف سلسلة القيمـة بأكملـها؛   وصاحبة مشر وبصفتها

ات اخلضــراء، مــن خــالل زيــادة الــوعي وإقامــة      لقــرار يف الصــناع ل هاوصــنع دودورهــا الرائــ 
ن األقـران، هبـدف احلـد مـن اآلثـار السـلبية للتنميـة الصـناعية علـى الـنظم           مـ الشبكات والـدعم  

 والرجــل املــرأة لتفــاوت احتياجــات  (د) التمثيــل الواجــب واإليكولوجيــة وصــحة اإلنســان؛   
البيئية الوطنية والبلدية، وتطـوير   حواللوائتنفيذ االتفاقات الدولية،  عند ، مبا يف ذلكوأولوياهتم

  التكنولوجيا ونقلها، وبناء القدرات.
    

    ٢٠١٩- ٢٠١٦خالل الفترة  إدارة الربامجإجراءات   -دال  
يبني اجلدول أدناه إجراءات إدارة الربامج الرامية إىل حتقيـق إدمـاج املنظـور اجلنسـاين يف       -٢٥
 .٢٠١٩-٢٠١٦ أعاله، خالل الفترة شروحعلى النحو امل جملاالت املواضيعية ذات األولويةا

   
  (ة) ة/الفرع/الوحدة الرائدشُّعبال ٢٠١٩-٢٠١٦خالل الفترةإجراءات إدارة الربامج

مجع وحتليل البيانات املصنفة حسب نوع اجلنس عن   •  
 الفوارق يف األجور يف قطاع التصنيع، والتعليم.و  العمالة

 (١٠)PRF/RSI/STA  

واحدة على األقل كل عامني تسهم إجراء دراسة رائدة   •  
فهم أفضل للصلة بني املساواة بني اجلنسني  حتقيق يف

  والتصنيع.

 (١١)PRF/RSI/RPA  
 (١٢)PTC  

برامج لبناء القدرات للنظراء بشأن تعميم مراعاة تنفيذ   •  
 اجلنساين يف صياغة السياسات الصناعية وتنفيذها. املنظور

 (١٣)PRF/RSI/CDI 

PTC 
اليونيدو ومسامهتها يف أعمال جلنة وضع  فموقتعزيز   •  

املرأة بالتعاون الوثيق مع كيانات األمم املتحدة ذات 
 الصلة للنهوض بتمكني املرأة اقتصاديا.

 (١٤)ODG/GEA  

───────────────── 
الصناعية  ةالسياس ُشعبةملدير العام، ا ة الصناعية التابع لنائبالسياسواإلحصاءات ووحدة اإلحصاءات، فرع البحوث   )١٠(

 .والعالقات اخلارجية والتمثيل امليداين

التابع فرع البحوث واإلحصاءات والسياسة الصناعية  ناعية،وحدة البحوث واملشورة يف جمال السياسة الص  )١١(
 .السياسة الصناعية والعالقات اخلارجية والتمثيل امليداين ُشعبةملدير العام، ا لنائب

 .تطوير الربامج والتعاون التقين ُشعبة  )١٢(

ملدير العام، ا التابع لنائبصناعية فرع البحوث واإلحصاءات والسياسة ال ،معهد تنمية القدرات التابع لليونيدووحدة   )١٣(
 .السياسة الصناعية والعالقات اخلارجية والتمثيل امليداين ُشعبة

 م.مكتب تعميم مراعاة املنظور اجلنساين واألخالقيات واملساءلة، مكتب املدير العا  )١٤(



GC.16/8  

V.15-06646 11 
 

  (ة) ة/الفرع/الوحدة الرائدشُّعبال ٢٠١٩-٢٠١٦خالل الفترةإجراءات إدارة الربامج
الربامج القطرية لليونيدو تدرج املنظور أنَّ ضمان   •  

بشكل منهجي، واملشاركة النشطة من خالل  اجلنساين
املبادرات اجلنسانية املشتركة بني  الشبكة امليدانية يف

 الوكاالت وإطار املساعدة اإلمنائية لألمم املتحدة/
عمليات التقييمات القطرية املشتركة ويف الربامج 

 املشتركة املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة.

 (١٥)PRF/RPF 

 (١٦)PRF/RPF/FLD  

أجل على حنو منهجي من التحليل اجلنساين إدراج   •  
ملختلف احتياجات وأولويات املرأة والرجل يف  التصدي

ووضع مؤشر للمساواة ديدة، اجلوالربامج  املشاريعمجيع 
 )١٧(بني اجلنسني.

PTC  

تعزيز تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف اجملاالت   •  
تدخالت استكماله باملواضيعية الثالثة ذات األولوية، و
ادة حصة الربامج تستهدف نوع اجلنس، وبالتايل زي

واملشاريع اليت تسهم بشكل كبري يف حتقيق املساواة بني 
 )١٨(اجلنسني ومتكني املرأة.

PTC  

إقامة شراكات استراتيجية مع املنظمات واملؤسسات   •  
األخرى، وكذلك القطاع اخلاص، لتعبئة املوارد والدعم 

من أجل تعزيز املساواة بني اجلنسني  املناصرةيف جمال 
 املرأة.ومتكني 

 (١٩)PTC/PRM  
ODG/GEA 

جنسانية على املستوى القطري والربناجمي  مؤشراتوضع   •  
على مستوى املشاريع حلفز وتتبع النتائج املتعلقة بنوع و

 اجلنس، بالتشاور مع مديري املشاريع.

 (٢٠)ODG/SPQ 

PTC/PRM/RMU)٢١(   

───────────────── 
لسياسة الصناعية والعالقات اخلارجية ا ُشعبةفرع الربامج اإلقليمية والتمثيل امليداين التابع لنائب املدير العام،   )١٥(

 .والتمثيل امليداين

السياسة الصناعية والعالقات  ُشعبةاملكاتب امليدانية، فرع الربامج اإلقليمية والتمثيل امليداين التابع لنائب املدير العام،   )١٦(
 .اخلارجية والتمثيل امليداين

بشأن املساواة بني  املنظومةمتطلبات خطة العمل على نطاق مع  للمساواة بني اجلنسني اليونيدو مؤشرتماشى ي  )١٧(
اهتمام /بعض االهتمام - ١باملنظور اجلنساين،  منعدم هتماما -  صفر :أربع فئاتويشمل  - اجلنسني ومتكني املرأة

 املنظور اجلنساين هو اهلدف الرئيسي. - ب  ٢ ،اهتمام خاص باملنظور اجلنساين- أ  ٢حمدود باملنظور اجلنساين، 

 ب.٢ أ أو٢فئة ال ُصنفت ضمنالربامج واملشاريع اليت   )١٨(

مكتب تعميم مراعاة املنظور اجلنساين تطوير الربامج والتعاون التقين  ُشعبةفرع الشراكات ورصد النتائج،   )١٩(
 .واألخالقيات واملساءلة، مكتب املدير العام

 .تب املدير العامة، مكودمكتب التخطيط االستراتيجي والتنسيق ومراقبة اجل  )٢٠(

 تطوير الربامج والتعاون التقين. ُشعبةوحدة رصد النتائج، فرع الشراكات ورصد النتائج،   )٢١(
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  (ة) ة/الفرع/الوحدة الرائدشُّعبال ٢٠١٩-٢٠١٦خالل الفترةإجراءات إدارة الربامج
تسليط الضوء على اجلهود اليت تبذهلا املنظمة، وأفضل   •  

رسات لتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، املما
وإتاحة هذه املعلومات على نطاق واسع، داخليا 

 وخارجياً على حد سواء.

 (٢٢)PRF/PMO 

ODG/GEA 

لمساواة بني ل مفهوم اليونيدو العمل بنشاط على تعزيز  •  
اجلنسني والعمل مع اجلهات املاحنة والنهوض بالربجمة 

 املشتركة.

 (٢٣)PRF/DDG/SDR  

    
    فيما يتعلق بنوع اجلنسجماالت األولوية التنظيمية   - خامساً  

ــة       -٢٦ ــرأة يف اجملــاالت املواضــيعية الثالث ــني اجلنســني ومتكــني امل ــهوض باملســاواة ب ذات  للن
التـدابري   :تغـيري تنظيمـي يف ثالثـة جمـاالت رئيسـية      إجـراء  لليونيـدو  ينبغـي  األولوية املبينة أعـاله، 

التـدابري الراميـة إىل تعزيـز ثقافـة مراعيـة لالعتبـارات       و هوض بالتكافؤ بني اجلنسنيالرامية إىل الن
لتحقيـق هـديف    أساسـياً  مستوياهتا أمراًيعد التزام اإلدارة على أعلى ووتعزيز املساءلة.  اجلنسانية

  املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة.
    

    التكافؤ بني اجلنسني  - ألف  
أولوية يف جمـال السياسـات العامـة     يعتربان النهوض باملرأة ومتكينها أنَّم اليونيدو بتسلِّ   -٢٧

داخــل املنظمــة، واالســتراتيجية اجلنســانية تعيــد تأكيــد التــزام اليونيــدو باختــاذ التــدابري الالزمــة     
تــوازن تــام بــني حتقيــق لتحســني وضــع املــرأة داخــل املنظمــة. ومــا زالــت اليونيــدو بعيــدة عــن   

 فحـىت  هـدف مشـترك ملنظومـة األمـم املتحـدة.      والعليا، وهـ  اتالفئيف نية واجلنسني يف الفئة الف
كـان  يف املائـة و  ٣٢الفئـة الفنيـة    يف اتاملوظفـ ، بلغت نسبة ٢٠١٤ كانون األول/ديسمرب ٣١

. والشــكاوى الشــائعة الــيت أعربــت عنــها الــدول      اعــدد النســاء يف املناصــب العليــا منخفضــ    
االفتقـار  تتعلـق ب )، IDB.40/3ارجيون حلسابات اليونيـدو ( األعضاء، واليت رددها املراجعون اخل

ينبغـي بـذل   وتعاقب املوظفني وعدم التوازن يف التوزيع اجلنسـاين واجلغـرايف.   عملية  إىل ختطيط
 علـى زيادة مشاركة ومتثيل املرأة، مبا يف ذلـك  ترمي إىل  مبادرات جديدة عدادجهود مكثفة إل

ــا. ويف ســياق االســتعر   ــوارد البشــرية، جيــري    املســتويات العلي ــار اإلداري للم اض احلــايل لإلط
───────────────── 

السياسة الصناعية والعالقات  ُشعبةأمانة أجهزة تقرير السياسات، فرع الدعوة واالتصاالت التابع لنائب املدير العام،   )٢٢(
 .اخلارجية والتمثيل امليداين

العالقات اخلارجية و الصناعية ةالسياس ُشعبةالتابعة لنائب املدير العام،  املاحننيالعالقات االستراتيجية مع ب املعنية دةوحال  )٢٣(
 .والتمثيل امليداين
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 بـذل ُتوسـوف  فيما يتعلق بالتوازن بني اجلنسني.  شُّعبالتركيز على أهداف واضحة وحمددة لل
تهيئـة  لل املوظفـات، و قُّـ َنوَت وَتَرقـي  إلزالة العقبات اليت تعتـرض توظيـف واسـتبقاء    أيضا هوداجل

  بيئة داعمة هلن.
    

    للفوارق بني اجلنسنيثقافة مراعية   - باء  
اختــذت اليونيــدو بالفعــل خطــوات لتعزيــز ثقافــة مراعيــة لالعتبــارات اجلنســانية بوضــع    -٢٨

) ومنوذجها للتعلم عـن طريـق اإلنترنـت.    UNIDO/DGB/(M).115( "مدونة للسلوك األخالقي"
ــدو إىل هــذ       ــة فيمــا خيــص وقــت العمــل. وستســتند اليوني ــات مرن ــدى املنظمــة أيضــا ترتيب  هول

اإلجنازات من خالل هتيئة بيئة خالية مـن التمييـز والتحـرش وتنفيـذ سياسـات عمـل مرنـة تتـيح         
للموظفني من الذكور واإلناث على حد سواء الوفاء بالتزامـاهتم املتصـلة بالعمـل وغـري املتصـلة      
بالعمل. ويعد اهليكل اجلنساين الـذي ُوضـع باعتمـاد السياسـة اجلنسـانية مهمـا للغايـة يف تعزيـز         

قافة تنظيمية تعمل بشكل فعال من أجل حتقيق املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة يف مجيـع       ث
برامج اليونيدو وسياساهتا وممارساهتا التنظيمية. ويؤدي كبار القادة من الـذكور واإلنـاث دوراً   
رئيسيا يف إرسال إشارة واضحة، من خـالل أقـواهلم وأفعـاهلم علـى حـد سـواء، بشـأن قيـادهتم         

  رهتم العلنية لتعزيز املساواة بني اجلنسني والتمثيل املتساوي لكل من املرأة والرجل.ونص
    

    املساءلة  -جيم  
ــقُ    -٢٩ ــا للسياســة اجلنســانية، يعــد حتقي ــائج يف تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنســاين يف    وفق نت

ى كاهـل  تقـع علـ   مسـؤوليةً  تجاريـة سياسات اليونيدو وبراجمهـا وممارسـاهتا يف جمـال األعمـال ال    
اليونيـدو فيمـا يتعلـق بتعمـيم      هيكـل  فـإنَّ  موظفي اليونيدو على مجيع املستويات. ولـذلك  مجيع

املســؤولية واخلضــوع للمســاءلة  وحتَمُّــلجلنســاين ينــبين علــى مبــادئ الشــمولية امراعــاة املنظــور 
ل سياســات املنظمــة وبراجمهــا وممارســاهتا يف جمــا علــى تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنســاين   بشــأن

 تعـيني ضـمن معـايري    االعتبـارات اجلنسـانية  تـدرج اليونيـدو مراعـاة     . وبالفعلتجاريةاألعمال ال
كيفيــة إســهامهم يف النــهوض  بشــأنمجيــع املــوظفني خاضــعني للمســاءلة   ســيكونو ؛موظفيهــا

تقيـيم أدائهـم. وسـيكون التـدريب اجلنسـاين      عنـد   وذلـك ، باملساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة 
ــوظفني   األساســي إل ــع امل ــا جلمي ــذه      حــىت يتســىن زامي ــة يف ه ــراءات املقترح ــال لإلج ــم االمتث هل

  .اعترافاً بفضلهم اجلنسني بني املساواة ُروَّاد يكفل تكرمياالستراتيجية، وسيوضع نظام 
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    ٢٠١٩- ٢٠١٦اإلجراءات التنظيمية خالل الفترة   -دال  
التغـيري التنظيمـي املـذكور أعـاله     حيدد اجلدول أدناه اإلجـراءات االسـتراتيجية لتحقيـق      -٣٠

  .٢٠١٩-٢٠١٦هدف املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، خالل الفترة  بلوغواملسامهة يف 
    
  ة/الفرع/الوحدة الرائد (ة)شُّعبال ٢٠١٩-٢٠١٦خالل الفترةالتنظيميةجراءات اإل

يف   ٥٠ شغل حىت يتسىن شُّعبوضع أهداف خاصة بال  •  
 المجيع الوظائف املفتوحة للتوظيف،  املائة على األقل من

 ذوات مبرشحات سيما وظائف الفئة الفنية العليا،
مؤهالت مكافئة من أجل إحراز تقدم كبري حنو سد 

 .٢٠١٩الفجوة بني اجلنسني حبلول هناية عام

  املديرون اإلداريون

بناء جمّمع املواهب وحتسني التوازن بني اجلنسني يف   •  
 ،كتساب االستباقي للمواهبالتوظيف عن طريق اال

أفرقة إلجراء املقابالت تتسم بالتوازن بني تكوين و
والتدريب على  االعتبارات اجلنسانية، تراعياجلنسني و

تويل القيادة وفرص احلصول على التوجيه، وتدابري إجيابية 
 أخرى، حسب االقتضاء.

 (٢٤)PSM/HRM 

 

بصفة  نيبالتوازن بني اجلنستقاسم البيانات املتعلقة   •  
فجوات منتظمة، داخليا وخارجياً، بغية زيادة الوعي بال

 البياناتواستخدام  )٢٥(،القائمة بني املوظفنياجلنسانية 
 تكفل سدَّ هذه لوضع أهداف واختاذ تدابري إجيابية

  .فجواتال

PSM/HRM  
 (٢٦)PSM/BSS 

العقود  إدماج املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ضمن  •  
املوظفني والكفاءات املطلوب توافرها  اخلاصة جبميع

 فيهم، وتقييم اإلجنازات من خالل تقييم املوظفني.

PSM/HRM 
Directors  

إدماج اإلجنازات اليت حتققت يف جمال املساواة بني   •  
 املرأة كمعيار جلوائز اجلدارة.ومتكنياجلنسني 

PSM/HRM 

ت اختاذ إجراءاوضع وتنفيذ ورصد ترتيبات عمل مرنة و  •  
من  ُتَوفِّق ما بني االلتزامات اُألَسرية وااللتزامات املهنية

 والرجل.باملساواة بني املرأةأجل النهوض

PSM/HRM 

───────────────── 
  .دعم الربامج واإلدارة العامة ُشعبةفرع إدارة املوارد البشرية،   )٢٤(
 .تشارينيمجيع فئات املوظفني واخلرباء االسيقصد "باملوظفني"   )٢٥(

 .دعم الربامج واإلدارة العامة ُشعبة، وحدة دعم األعمال والنظم  )٢٦(
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  ة/الفرع/الوحدة الرائد (ة)شُّعبال ٢٠١٩-٢٠١٦خالل الفترةالتنظيميةجراءات اإل
اعتماد سياسة تتعلق بالتحرش، مبا يف ذلك التحرش   •  

 اجلنسي، والتمييز وإساءة استعمال السلطة حبلول عام
لتعزيز ثقافة عدم  أنشطة تدريبية ، وتنظيم٢٠١٦

سامح مطلقا مع التحرش، مبا يف ذلك التحرش اجلنسي الت
 والتمييز وإساءة استعمال السلطة.

PSM/HRM 
 

إدماج التدريب اجلنساين األساسي اإللزامي يف مجيع   •  
 املوظفني، ورصد النتائج سنوياً.قدراتأنشطة تنمية 

PSM/HRM 
ODG/GEA 

وضع وتوفري تدريب مواضيعي معد حسب الطلب   •  
 واملكاتب امليدانية.لفنيةاللفروع 

ODG/GEA 
PSM/HRM 

العليا  اإلدارة خصيصاً إىلُمَوجَّه  جنساينتدريب  إدماج  •  
  بالتحديد.

PSM/HRM 
ODG/GEA 

واجلهود اليت يبذلوهنا  إظهار الدور الريادي لكبار املديرين  •  
بني اجلنسني والتمثيل املتساوي  من أجل مناصرة املساواة

ن خالل عدة أمور منها اإلشارة إىل هذه م ،للمرأة والرجل
وحضور األحداث ذات  الكلمات اليت ُتلقىاملسألة يف 

عند  التوازن بني اجلنسني ومراعاةالصلة بنوع اجلنس 
 اللجان واألفرقة. تشكيل

 املديرون اإلداريون، املديرون

محلة للتوعية اجلنسانية وتعزيز مفهوم املساواة بني  تنظيم  •  
اليونيدو، عن طريق  داخلكني املرأة اجلنسني ومت

استخدام أدوات االتصال الداخلية، مبا يف ذلك نشر 
رسالة إخبارية منتظمة عن املنظور اجلنساين، وتنظيم 

 سلسلة من احملاضرات/املناقشات.

PRF/PMO 
ODG/GEA 

من أجل  اليت ُتنفقاألموال  حلجم إجراء حتديد كمي  •  
كني املرأة من خالل تتبع املساواة بني اجلنسني ومتتعزيز 

التخطيط املركزي  بغية إثراء عمليةاملوارد املالية، 
مؤشر  عن طريق تعميم ؛ وذلكخصصات امليزانيةمل
مجيع املشاريع  على ساواة بني اجلنسني تعميماً تاماامل

  والربامج.

 (٢٧)PSM/FIN  
PSM/BSS 

ية، ، يف امليزانية العادختصيص املوارد البشرية واملالية  •  
 الذي أرسته اجلنسايناملطلوبة من أجل تشغيل اهليكل 

األولويات من أجل حتقيق اجلنسانية و السياساُت
 .اجلنسانيةلالستراتيجيةاألساسية 

PSM/FIN 

املشاركة يف عملية استعراض األقران اليت ختضع هلا خطة   •  
املنظومة بشأن املساواة بني اجلنسني  نطاقالعمل على 
 يف فيينا.الكائنةمع املنظمات األخرى ةومتكني املرأ

ODG/GEA 

───────────────── 
 .دعم الربامج واإلدارة العامة ُشعبةفرع اخلدمات املالية،   )٢٧(
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    املوارد والرصد واإلبالغ والتقييم  - سادساً  
ــن      -٣١ ــا م ــانية مزجي ــتراتيجية اجلنس ــذ االس ــب تنفي ــالث يتطل ــل  ث ــق متوي ــام  ‘١‘ :طرائ امله

ــة    ،ملكتــب تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنســاين   األساســية ــة عادي ــات واملســاءلة، مبيزاني واألخالقي
، بتمويـل مـن   افروعهـ ب اخلاصـة  هات تنسيق الشؤون اجلنسانيةجلاملهام األساسية  ‘٢‘ة؛ خمصص

أنشـطة حمـددة للنـهوض بالتنفيـذ النـاجح       ‘٣‘؛ وكل منهاب العادية التنظيمية ذات الصلة ةيزانيامل
الـيت حتتـاج إىل متويـل إضـايف مـن       ٢٠١٩ عـام  إىل ٢٠١٦لالستراتيجية خالل الفترة مـن عـام   

  حشده. العمل على انية، والذي جيريخارج امليز
والفروع واملكاتب امليدانية خططها السنوية لتنفيـذ االسـتراتيجية    شُّعبال ّدسوف تِعو  -٣٢

 املشاريع والربامج ونظام إدارة أداء املـوظفني. وسريصـد   يف نظام إدارة ندرجتساجلنسانية، اليت 
  نتائج تنفيذ اخلطط السنوية. ايناجمللس التوجيهي املعين بتعميم مراعاة املنظور اجلنس

يــدعم تنفيــذ اإلجــراءات التنظيميــة املتعلقــة بالتكــافؤ بــني  ووسريصــد جملــس املــوظفني   -٣٣
  واملساءلة. املراعية لالعتبارات اجلنسانيةاجلنسني وثقافة املؤسسة 

التقــدم  ةوسيسـتعرض مكتـب تعمــيم مراعـاة املنظــور اجلنسـاين واألخالقيــات واملسـاءل       -٣٤
لشــؤون اتنســيق  جهــات ز يف تنفيــذ االســتراتيجية اجلنســانية، بالتشــاور الوثيــق مــع شــبكة احملــر

اجمللــس التــوجيهي املعــين بتعمــيم مراعــاة  عنــها كــل ســتة أشــهر إىل وســيقدم تقــاريَراجلنســانية، 
، ســيجري مكتــب ٢٠١٧ اســتعراض منتصــف املــدة يف عــام  وكجــزء مــن .املنظــور اجلنســاين

بــني  علــى املشــاركة  تقــوم مراجعــةًنســاين واألخالقيــات واملســاءلة  تعمــيم مراعــاة املنظــور اجل 
تشـمل مجيـع الوحـدات التنظيميـة يف املقـر واملكاتـب امليدانيـة، فضـال عـن منظمـات           واجلنسني 

  األمم املتحدة األخرى والشركاء.
ــدول األعضــاء بشــأن  ســيجري و  -٣٥ ــالغ ال ــن خــالل   إب ــدم احملــرز م ــدو   التق ــر اليوني تقري

دة تتصـل باالسـتراتيجية   ر املتكامل للنتائج واألداء (لالطالع على مؤشرات حمدَّواإلطا السنوي
  .البيانات املفتوحة قاعدةانظر املرفق الثاين) و ة،اجلنساني

-٢٠١٨ ،تنيإعــداد الــربامج وامليــزاني عنــداملســتفادة والتوصــيات  الــدروُس وســُتذكر  -٣٦
-٢٠١٦ ،نــاجمي املتوســط األجــلطــار الربباإل اخلــاص اســتعراض منتصــف املــدةيف ، و٢٠١٩
٢٠١٩.    

مكتب اليونيدو للتقيـيم املسـتقل تقييمـا مسـتقال لالسـتراتيجية اجلنسـانية يف        سيجريو  -٣٧
  .٢٠١٩عام 



GC.16/8  

V.15-06646 17 
 

    
    اإلجراء املطلوب من املؤمتر اختاذه  - سابعاً  

ــودُّ أن حيــيط علمــاً    -٣٨ ــدو بشــأن املســاواة بــني اجلنســني    ب لعــلَّ املــؤمتَر ي اســتراتيجية اليوني
  ، الواردة يف هذه الوثيقة.٢٠١٩-٢٠١٦ ومتكني املرأة للفترة
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املرفق األول
  

  
 

 
  

خريطة الطريق حنو االمتثال ملعايري خطة العمل على نطاق املنظومة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
  

 

 

 

 

املسؤولية
اإلدارة القائمة 

 
على النتائج

  

الرقابة
 

املوارد البشرية
واملالية

القدرات 
االتساق، وإدارة 
املعارف
واملعلومات 

١-
السياسات والتخطيط

٢-
إدارة األداء امل

راعية لالعتبار
ا

ت اجلنسانية

٣-
-٤التخطيط االستراتيجي
الرصد واإلبالغ

٥- 
التقييم

٦-
املراجعة املستجيبة لالعتبارات اجلنسانية

٧-
ض الربامج

 -٨استعرا
تعقب املوارد

٩- 
ص املوارد

ختصي

٢٠١٤

١١
-

١٢الثقافة التنظيمية
- 

تقييم القدرات

١٣
- 

تنمية القدرات

١٤
-

توليد املعرفة والتواصل

١٥
- 

االتساق

مستويات نظام 
التصنيف

غري موجود  
  

ي
قارب

  
يفي

يتجاوز  
  

٢٠١٥
٢٠١٦

٢٠١٧
٢٠١٨

٢٠١٩
السنوات

١٠
-

اهليكل اجلنساين والتكافؤ بني اجلنسني
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 لتفصيلاهليكل اجلنساين والتكافؤ بني اجلنسني، با
  

 
  
  
  

 
 

اهليكل اجلنساين والتكافؤ بني اجلنسني‘١‘ج١٠

اهليكل اجلنساين والتكافؤ بني اجلنسني‘٢‘ج١٠

اهليكل اجلنساين والتكافؤ بني اجلنسني‘٣‘ج١٠
٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤  

  جاوز املتطلباتيت
يكاد يفي باملتطلبات

 مستويات نظام التصنيف

  يتجاوز املتطلبات

 يفي باملتطلبات

 يكاد يفي باملتطلبات

 ال يفي باملتطلبات
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  املرفق الثاين
    املتكامل للنتائج واألداء تسهم يف اإلطارمرتبطة باملنظور اجلنساين  مدخالت    

   )١ؤشرات (الشق امل

   )١نتائج التنمية العاملية (املستوى 

  رد البشرية الصناعية واملساواة بني اجلنسنياملوا

 إناث)/(ذكور/جمموع العمالةالتحويليةةالصناع(العمالة يفويليةالصناعات التحالعمالة يف  -
  متوسط أجر العامل (ذكور/إناث) يف قطاع الصناعة التحويلية -
  ساعات العمل حبسب الصناعة ونوع اجلنس  -
 لعمالة احمللية والعمالة األجنبية بدوام كامل، بدوام جزئي، حبسب الصناعة ونوع اجلنسا -
  ، حمسوبة كنسبة مئويةاحلجملصناعات الصغرية للقيمة املضافة ا  إمجايلالذكور واإلناث يف حصة -
  اجلنس، حمسوبة كنسبة مئوية وتبعاً لنوع ملشاريع الصغرية واملتوسطة يف التسهيالت االئتمانيةحصة ا -

  (نسبة مئوية)
  بالقيمة احلالية للدوالر)(

  (ساعات)
  (عدد األشخاص)

  )مئوية(نسبة 
  )مئوية(نسبة 

   )١(الشق ؤشراتامل

   )٢٨(النتائج القُطرية احملققة بدعم من اليونيدو (املستوى الثاين)

  )عدد البلدان(  )٢٩(البلدان اليت تعززت فيها مشاركة املرأة والفرص املتكافئة املتاحة هلا يف احلياة السياسية واالقتصادية والعامة

 كبرياً اليت تصمم وتنفذ سياسات وبرامج تويل اهتماماًوعمل مع اليونيدوستسهم االستراتيجية اجلنسانية يف زيادة عدد البلدان اليت ت
  :تستهدف النساء والفتيات يف لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين أو

املتعلقة بعدم مساواة املرأة والرجل يف  اجلنسانيةحتليل ومعاجلة القضايا عن طريق ، الرخاء تعميم  )١
 اإلنتاج قيمة إىلاجية، مع التركيز بوجه خاص على إضافة فرص اإلنتالاحلصول على القدرات و
حتقيق حنو  ةالتجارية املوجه واملؤسساترمسي ال القطاع رمسي إىلالغري  القطاع الزراعي والتحول من

ومهاراهتا التقنية،  تجاريةاألعمال المباشرة عن طريق تعزيز مهارات املرأة الريفية يف جمال والنمو، 
، ةالذاتي ساعدةوامل املناصرة، وشبكات تجاريةنولوجيات وخدمات دعم األعمال الوالوصول إىل التك

االقتصادي واألمن البشري لدى الفئات األشد ضعفا، ال سيما  الصمودوعن طريق تعزيز القدرة على 
   .األسر املعيشية اليت تترأسها املرأة يف سياق ما بعد األزمة

 

───────────────── 
ستوى الربامج واملشاريع مل(ب). وسوف توضع مؤشرات ٢(أ) أو  ٢ معيار مؤشر املساواة بني اجلنسني من الفئة  )٢٨(

تعميم مراعاة لتوفر أدلة اليونيدو ووإدارة املشاريع. املتاحة ت اصواملوارد واحلقوق واأل التالية: بعةلتعكس األبعاد األر
 لتعزيز مؤشرات املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ذات الصلة. اتاملنظور اجلنساين توجيه

كفالة : "٥-٥ال سيما اهلدف ، من أهداف التنمية املستدامة ٥باهلدف  امباشرارتباطا يرتبط هذا املؤشر   )٢٩(
مشاركة املرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص املتاحة هلا للقيادة على قدم املساواة مع الرجل على مجيع 

  بالوسائل التالية:كذلك ، و"مستويات صنع القرار يف احلياة السياسية واالقتصادية والعامة
املوارد احلصول على إلعطاء املرأة حقوقا مساوية حلقوق الرجل يف اإلصالحات املعتمدة/املنفذة بالقيام  )أ ٥("  

 واإلرثواخلدمات املالية  ،االقتصادية، وكذلك احلق يف ملكية األراضي وغريها من املمتلكات والتحكم هبا
  واملوارد الطبيعية، وفقا للقوانني الوطنية.

 من أجل النهوضوجيا املعلومات واالتصاالت، خباصة تكنولو، ؤاتيةتعزيز استخدام التكنولوجيا امل ب) ٥(  
  تمكني املرأة.ب
لنساء از سياسات سليمة وتشريعات قابلة للتنفيذ لتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني كافة يوتعزاعتماد  ج) ٥(  

  ."والفتيات على مجيع املستويات
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وضع وتنفيذ سياسات وأطر قانونية هتيئ بيئة مؤاتية عن طريق،يةالنهوض بالقدرة التنافسية االقتصاد  )٢
 نوعحتليل ومعاجلة القيود املتعلقة بوعن طريق  تراعي االعتبارات اجلنسانية والسن،للنمو االقتصادي 

وعن طريق  ،اليت تعترض مشاركة الرجل واملرأة على قدم املساواة يف التجارة احمللية والعامليةواجلنس 
تشجيع مشاركة أقوى وعن طريق  ،األعمال احلرة يف الصناعة التحويلية ونساءملستثمرات ا شجيعت

 ،للنساء والفتيات يف تطوير التكنولوجيا، مبا يف ذلك التعليم والتدريب يف جمال العلم والتكنولوجيا
ارات على اتباع مسالفتيان والفتيات تطوير ثقافة ومهارات مباشرة األعمال اليت تشجع  وعن طريق

    املعايري احملدودة املتعقلة بنوع اجلنس. تتجاوزحياة 
عن طريق معاجلة مسألة حصول املرأة على خدمات وتكنولوجيات مراعية للبيئة  :احلفاظ على البيئة  )٣

تقوية دور وميسورة التكلفة ومأمونة وتكنولوجيات ذات الصلة باستهالك املوارد مثل الطاقة واملياه، و
البيئة واإلدارة  احلفاظ علىيف  فاعالا رئيسي اعنصر وباعتبارهايف الصناعة اخلضراء  املرأة القيادي

عن اختالف احتياجات وأولويات  الواجب التعبرياملستدامة للموارد وتوفري الطاقة، وعن طريق كفالة 
لتكنولوجيا اللوائح البيئية الوطنية والبلدية، وتطوير اوتنفيذ االتفاقات الدولية  عندوالرجل املرأة 

 .ونقلها، وبناء القدرات
   

   ) ٢املؤشرات (الشق 

    )٣ فعالية إدارة الربامج (املستوى

  اجلنسانيةاع لالعتباراترمورصد إجراءحتليل ولديها مشاريع/برامج

 خاص(ب) (اهتمام ٢هو اهلدف الرئيسي) أو املنظور اجلنساين(أ) (٢من فئةذات مؤشر للمساواة بني اجلنسنيبرامج/مشاريع  - 
  ).باملنظور اجلنساين

  على أهنا جنحت يف إجناز تقييم ذايت (من حيث املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة) ُصنفتبرامج/مشاريع  - 
  على أهنا جنحت من خالل التقييمات املستقلة (من حيث املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة) ُصنفتبرامج/مشاريع  - 
تركز على املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، بالتعاون مع األفرقة  على الصعيدين اإلقليمي والقطريبرامج/مشاريع أعدت  - 

  القطرية التابعة لألمم املتحدة.
  املواضيع اجلنسانية والتوازن بني اجلنسني يف األفرقة واملؤمترات اليت نظمتها اليونيدو وجلاهنا ومنشوراهتا. - 

 (نسبة مئوية)
 

  (نسبة مئوية)
  

  (نسبة مئوية)
  

  (نسبة مئوية)
  

  (العدد املنظَّم)
   ) ٢املؤشرات (الشق 

   )٤ (املستوى اإلدارِة وحتديثُهافعاليةُ

  التكافؤ واملساواة بني اجلنسني (يف رتب خمتلفة)

 امليزانية من سنواتسب الفئات والرتب يف سنةحباملوظفات كنسبة مئوية من جمموع قوة عمل اليونيدو - 
  

 املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة. جماللموظفني وتعلمهم وأداؤهم يف لاملهين  التطور - 
 

  (ب)٢(أ) أو  ٢من الفئة  مؤشر للمساواة بني اجلنسني حسب صايف املبالغ املعتَمدة املتعلقة بالنواتج املصنفة ضمن األموال املعبأة، - 
 

  )٣٠(لعمل على نطاق املنظومة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة.حتقيق معايري األداء اليت وضعتها خطة ا يفالتقدم احملرز  - 

    )نسبة مئوية(
  بني)(عدد املوظفني املدَر

    (جمموع املوارد)
خطة العمل على  نتيجة(

بشأن  املنظومةنطاق 
املساواة بني اجلنسني 

  ومتكني املرأة)
 

───────────────── 
دهتا خطة العمل على نطاق املنظومة بشأن املساواة بني حد ألداءل امؤشر ١٥الـبالنسبة لتزم اليونيدو بتجاوز املعايري ت  )٣٠(

دة يف هذه من خالل إدارة الربامج واإلجراءات التنظيمية احملدَّ ؛ وذلك٢٠١٩ اجلنسني ومتكني املرأة، حبلول عام
 .انيةاالستراتيجية اجلنس


