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 القضاء على الفقر وقضايا إنمائية أخرى 
   

 دور المرأة في التنمية   
  

 تقرير األمين العام  
  

 موجز  
ــ ف  ور المر،ة نظ التنمـي ل ان ر األمان الـاار نظ ـ  ا التقر ر    235/ 74عمال بقرار الجمعـي  الـااـم     بشـــــــــــ

ل فيما 2019األ ل  واالتجا ات الاالمي  و ســـــــــــتارد و ريم التدا ار المتع ة علو ال،ـــــــــــااد الو نظل من  عار  نظ 
الجنســـاوظ والحماا  االجتما ي  وســـياســـات ســـول الامأة وعمأ المر،ة اتالق بالقضـــال علو ال قر المراعظ للمن ور  

ــار  ة والرعاا  والامأ المنزلظ  ار المدنوعظ   ــاوظة وتن يم المر،ة للمشــــ ــاف للمر،ة واوتال التمااز الجنســــ وحقول اإلوســــ
ظة وح،ــــــــول  األجر للنســــــــال وال تيات و،عمال الرعاا  المدنوع  األجر للمر،ةة والانن الجنســــــــاوظ والتحر  الجنســــــــ 

ــي  واإلوجا ي ة والحق نظ التاليم  وال  ورة  ــح  الجنســـــــ ــحي ل بما نظ  لل ال،ـــــــ الجمي  علو خدمات الرعاا  ال،ـــــــ
 ( نظ   ه المجاالت. 19- الحياةل م  مراعاة آثار جائح  مرد ناروس كورووا )كوناد 
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 مقدمة  -   أول  
بشـ ف  ور المر،ة نظ التنمي ل ب ف المسـاواة  ان الجنسـان  74/235مت الجمعي  الاام ل نظ قرار ا سـل   - 1

  وتمكان جمي  النســـال وال تياتل واعمال حقول اإلوســـاف العا،ـــ   تنل ومشـــارك  المر،ة الاامل  والمتســـاو   نظ
   للقضــال علو ال قرل وتحقاق اقت،ــا ات ةــامل  ومســتدام ل وتحقاق التنمي  المســتدام   االقت،ــا ل ،مور حاو 

ــا ا  والبا ي . والح ت الجمعي  الاام  م  القلق ال جوات   -نظ ،باا  ا الثالث  المترابط    االجتما ي  واالقت،ــ
حاسـم  لماالجتتا. و لبت    والت اوتات الابارة القائم   ان الجنسـان و عت الدول األعضـال ىلو اتعا  ىجرالات

 نظ  ورتتا السابا  والسباان. 74/235الجمعي  ىلو األمان الاار ،ف اقدر تقر را عن تن ا  القرار 

 ول  عضـــــــــوا وتســـــــــا  كياوات تابا  لمن وم  األمم  28و ســـــــــتند   ا التقر ر ىلو مالومات قدمتتا  - 2
نضــال عن م،ــا ر ،خري. و ســتارد التقر ر األ ل  واالتجا ات الاالمي ل والتدا ار التظ اتع تتا    ل( 1) متحدةال

الحكوماتل والدعم ال ي تقدمه كياوات األمم المتحدة فيما اتالق بما الظ: )،( القضـــــــــــال علو ال قر علو وحو  
أ المر،ة وحقول اإلوســـاف اراعظ المن ور الجنســـاوظل والحماا  االجتما ي ل وســـياســـات ســـول الامأة ) ( وعم

للمر،ة واوتال التمااز الجنســـــــــــــاوظة )ج( ور ا ة المر،ة للمشـــــــــــــار  ة ) ( والرعاا  والامأ المنزلظ  ار المدنوعظ 
األجر للنســـــــــال وال تيات و،عمال الرعاا  المدنوع  األجر للمر،ةة ) ( والانن الجنســـــــــاوظ والتحر  الجنســـــــــظة  

ــي  واإلوجا ي ة ) ( والحق  وح،ـــــول الجمي  علو خدمات الرعاا  ا ()و ل،ـــــحي ل بما نظ  لل ال،ـــــح  الجنســـ
( علو 19-التاليم  وال  ورة الحيــاة. و ولو ا تمــار خــا  اثــار جــائحــ  مرد ناروس كورووــا )كوناــد نظ

 النسال وال تيات فيما اتالق  تلل القضااا. و عتتم التقر ر  تو،يات لاظ تن ر ناتا الجمعي  الاام .

ــت التز  - 3 ــكو  وقد تارسـ ــان ورحقول المر،ة وتمكانتا نظ ،ـ ــاواة  ان الجنسـ ــال بالمسـ امات الدول األعضـ
عدادة منتا الاتد الدولظ العا  بالحقول االقت،ــــا ا  واالجتما ي  والثقافي ل والاتد الدولظ العا  بالحقول  

تاج عمأ  يجان  المدوي  والســياســي ل وات ااي  القضــال علو جمي  ،ةــكال التمااز ةــد المر،ة. و تي  ىعالف ومن 
( والثـالثـ  والســــــــــــــتان  E/CN.6/2017/L.5واالســــــــــــــتنتـاجـات المت ق علاتـا نظ الـدورات الحـا اـ  والســــــــــــــتان )

(E/CN.6/2021/L.3( والســا ســ  والســتان )E/CN.6/2022/L.7 للجن  وةــ  المر،ة خرائط  ر ق بشــ ف )
ــتدام  لاار  ــا ي للمر،ةل علو  رار خط  التنمي  المسـ ــيما التد   2030التمكان االقت،ـ ــ ف تحقاق  5ل ال سـ بشـ

النمو االقت،ـا ي المطر  والشـامأ    بشـ ف تاز ز 8المسـاواة  ان الجنسـان وتمكان كأ النسـال وال تياتل والتد   
للجمي  والمســــــــتدارل والامال  الاامل  والمنتج ل وتونار الامأ الالئق للجمي ل واأل م من  للل ى ماج اعتبارات 

 المساواة  ان الجنسان نظ جمي  األ دا .
  

 األدلة والتجاهات العالمية  -  ثانيا  

علو الر م مما ُ،حر  من تقدر وحو الحد من ،وجه عدر المســــــــاواة  ان الجنســــــــانل ن ف الدول األعضــــــــال   -   4
ل وال تزال  نــا   1995تن باــد بمــا تاتــدت بــه من التزامــات نظ منتــاج عمــأ  يجان واعالف الامــأ نظ عــار   لم 

 __________ 

ــل  ور ت تقار ر من ، رريجاف واألرجنتان و،رمانيا و،ســــتراليا واإلمارات الارري  المتحدة والبرتوال ورنما  (1)  وروركانا ناســــو والبوســــن  والترســ
وتركماوستاف وتشيكيا وتووس وجزر المالداف وجمتور   الدومانيكاف والسل ا ور والسو د و امبيا و اوا وال لبان وكوت  ا وار وكولومبيا 

األمم المتحدة لأل  ا  ولابار ا ومالاز ا والمكســـــــيل ومنووليا ومور شـــــــاوس و نوار ال نضـــــــال عن كياوات األمم المتحدة التالي : من م   
ــلاي ل ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة  ــلاي  والالســـــــــ ــاالت الســـــــــ والزراع  )ال او(ل والوكال  الدولي  للطاق  ال ر  ل واالتحا  الدولظ لالت،ـــــــــ

ة  ان الجنســان وتمكان والتنمي  )األوواتا (ل ورروامج األمم المتحدة اإلومائظل واللجن  االقت،ــا ا  ألورورال و ا   األمم المتحدة للمســاوا 
 المر،ة ) ا   األمم المتحدة للمر،ة(ل ورروامج األ  ا  الاالمظل ومن م  ال،ح  الاالمي .

https://undocs.org/ar/A/RES/74/235
https://undocs.org/ar/A/RES/74/235
https://undocs.org/ar/A/RES/74/235
https://undocs.org/ar/A/RES/74/235
https://undocs.org/ar/E/CN.6/2017/L.5
https://undocs.org/ar/E/CN.6/2021/L.3
https://undocs.org/ar/E/CN.6/2022/L.7
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البلداف وران  لد وآخرل ســـــــــوال نجوات كبارة  ان الجنســـــــــان. وتزاادت ،وجه عدر المســـــــــاواة نظ الثروة والدخأ  اخأ  
(. وم  E/CN.6/2020/3المتقدم  النمو ،و البلداف النامي ل مما ،ثر علو النســــــــال وال تيات ت ثارا  ار متناســــــــ  ) 

ت واةـــــكاالت لم اســـــبق لتا (ل واجه االقت،ـــــا  الاالمظ تحداا 19- اودالع ، م  جائح  مرد ناروس كورووا )كوناد 
مثاأ حتو باد عقد من األ مات والمداووي  والتقشــــن المالظ وتامق ،وجه الالمســــاواة نظ ،عقا  الركو  االقت،ــــا ي  

ىلو ت اقم ااثار المتزاادة الحدة    19- و، ت التدا يات االقت،ــــــــا ا  واالجتما ي  وال،ــــــــحي  لجائح  كوناد   . ( 2) الابار 
ــال وال تياتل ىلو مز د من التعلن عن الرك . و تزااد  لأل مات المناخي    ــيما النســــــــ والبا ي ل مما  ن  بالناسل ال ســــــــ

ــتـدامـ  بحلول عـار   ــمـ  علو جمي     2030احتمـال عـدر  لوأ ، ـدا  التنميـ  المســـــــــــ من  وف اتعـا  ىجرالات حـاســـــــــــ
(.  A/75/982) “  المشـــــترك   مما از د ،كثر من الطاب  المل  لاقد الامأ وللطموح ال ي تجســـــده اخطتنا   ل ( 3) ال،ـــــاد 

ل ال اســـــــار الاالم علو الطر ق ال،ـــــــحي  لتحقاق المســـــــاواة  ان الجنســـــــانل و،كثر من و،ـــــــن  5ونظ حال  التد   
ل  نا   5تد   ومن  ان المؤةرات الثماوظ عشرة لل   . ( 4) البياوات الال م  لر،د ما ُاحر  من تقدر  ياوات  ار متاح  

ــال نظ الحكومات المحلي  قر   من  لوأ التد ل نظ حان  ــب  المقاعد التظ تشـــولتا النسـ مؤةـــر واحد نقط اتالق  نسـ
،ف ثالث  مؤةــــرات ،خري بالو  األ مي  للمســــاواة  ان الجنســــانل ،ي الوقت ال ي تقضــــيه النســــال نظ الرعاا  والامأ  

ت المتالق  بال،ـــــــــــــح  الجنســـــــــــــي  واإلوجا ي  والمازو  المرا ي  للمن ور  المنزلظ  ار المدنوعظ األجرل واتعا  القرارا 
 . ( 5) الجنساوظل ال تزال باادة كأ الباد عن  لوأ التد  

ملاوف   97و لــل للمرة األولو منــ  عقــدان من الزمنل حاــ  وق     2020وتزااــد ال قر نظ الاــالم نظ عــار   -   5
وتيج    19- ل تامق ال قر الناجم عن كوناد 2021ونظ عار   . ( 6) ةـــــــــــعا نظ  راثن ال قر المدق  نظ ،عقا  الجائح  

ــاـار الموا    ــتوـ ات اـلداوفل وارت ـاع ،ســـــــــــ لاو ة ظتور ال اروس نظ موجـاتل ووقا التطعيم الاـالمظل وارت ـاع مســـــــــــ
ــا   ار الن امظل   ــال الاامالت نظ االقت،ـ ــ   ان النسـ ــبأ العيةل خا،ـ ــائر التائل  نظ الوظائن وسـ الو ائي ل والعسـ

ــان ،و م  ــاواة  ان البلداف  وةــــــ   الحماا  االجتما ي  التظ تركت ،نقر الناس  وف حماا . وا  ا ت ،وجه عدر المســــــ
ىلو تـ اقم ال قر  ان ،نقر   19- و اخلـتا وتـبااـنت مـادالت التـاانظ  ان البـلداف الونـي  وال قارةل حـا  ، ت ـجائـح  كونـاد 

المســـــــــــــتمرة للجـائحـ  والتاـانظ البطظل نظ الاـدـاد من البـلداف  ل ت ـاقمـت ااـثار  2022ونظ عـار    . ( 7) الـناس نظ الاـالم 
ملاوف    95و    75بســب  ارت اع مادل التضــعم وآثار الحر  نظ ،وكراويال مما قد اؤ ي ىلو ىةــان  عد  اتراوح  ان  

و،ـارت قدرة الحكومات نظ البلداف النامي  علو   . ( 8) ةـعا ىلو األةـعا  ال ان اعيشـوف نظ نقر مدق    ا الاار 

 __________ 

 (2) Isabel Ortiz and Matthew Cummins, “The austerity decade 2010–20”, Social Policy and Society, vol. 

20, No. 1 (January 2021). 

 (.2022)منشورات األمم المتحدةل  2022االقت،ا ا  نظ الاالم الحال  والتوقاات  (3) 

 (.2022)منشورات األمم المتحدةل  2022تقر ر ، دا  التنمي  المستدام  لاار  (4) 

 (5) Ginette Azcona and others, Progress on the Sustainable Development Goals: The Gender Snapshot 

2021 (New York, UN-Women and United Nations, Department of Social and Economic Affairs, 2021) . 

 (6) Daniel Gerszon Mahler and others, “Updated estimates of the impact of COVID-19 on global poverty: 

turning the corner on the pandemic in 2021?”, World Bank blog, 24 June 2021. 

 and Carolina Sánchez-Páramo and others, “COVID-19 leaves a legacy of rising povertyالمرج  و ســـــهة   (7) 

and widening inequality”, World Bank blog, 7 October 2021. 

 (8) Daniel Gerszon Mahler and others, “Pandemic, prices, and poverty”, World Bank blog, 13 April 2022 . 

https://undocs.org/ar/E/CN.6/2020/3
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عفيف من حدة   ه ااثار المجتما  والمكث    تطباق تدا ار الحماا  االجتما ي  قدرًة محدو ة بســـــــــــــب  ةـــــــــــــاق  الت 
 . ( 9) الموار  المالي  بسب  تلبي  مقتضيات الجائح  والتاانظ 

و،خ ت نجوة ال قر  ان الجنســان تز ا  وةــوحا نظ الوقت ال ي تاا  فيه الجائح  نســا ا نظ األمن  - 6
ــال الالتظ تدناتن الجائح  ىلو ال قر المدق االقت،ـــــــا ي  ا  ــتقر ،،ـــــــال للمر،ةل بحا  از د عد  النســـــ  ر المســـــ

 والر   1,90عد  الرجال. ومن المرج  ،ف ا،أ مجموع عد  النسال وال تيات الالتظ ااشن علو ،قأ من  عن
ىلو   نظ عــــار    435اوميــــا  و وجــــه  وعل  .( 10) 2019ملاووــــًا نظ عــــار    398,5ل باــــد ،ف كــــاف  2021ملاووــــًا 

ســــــن  نظ نقر مدق    34ســــــن  و  25الع،ــــــو ل از د احتمال ،ف تعية النســــــال الالئظ تتراوح ،عمار ن  ان  
ــرة نظ الوقت   عن ــرونات تاو ن ،ســــ ــب  للرجالل و  ه المرحل  الامر   تتزامن م  تزااد م،ــــ احتمال  لل بالنســــ

ال المنزليـ   ار المـدنوعـ  األجر   اتـه الـ ي تحـد فيـه مســــــــــــــؤوليـات المر،ة فيمـا اتالق بـ عمـال الرعـااـ  واألعمـ 
ــولتا علو عمأ مدنوع األجر. ونظ عار  من ــب  لألةـــــعا   2021نر  ح،ـــ ــار بالنســـ ل كاوت التقدارات تشـــ

امر،ة ســـــــــتعية نظ نقر مقا أ  118عامال علو مســـــــــتوي الاالمل ىلو ،ف   34و  25ال ان تتراوح ،عمار م  ان  
رجـأ نقار بحلول عـار   100مر،ة نقارة مقـا ـأ كـأ  ا  121رجـأل و مكن ،ف ترت    ـ ه النســــــــــــــبـ  ىلو    100 كـأ

نظ المائ  نظ عار  1,7اتســــــــــــات ال جوة  ان الجنســــــــــــان نظ مجال اوادار األمن الو ائظ من  كما  .( 11) 2030
ل ورلوـت وســـــــــــــــب  النســــــــــــــال الالئظ ااـاوان من اواـدار األمن 2021نظ المـاـئ  نظ عـار    4 ىلو ،كثر من 2019

نظ المائ  من الرجالل و لل بسـب  ااثار   27,6 نظ المائ  مقارو   نسـب  31,9حا    ،والو ائظ بشـكأ ماتدل 
ــال وال تيات لســــول التو ا  والجوع وال قر ــن  التظ  ا ت من تارد النســ ــا ا  للجائح  المجنســ ونظ   .( 12) االقت،ــ

  ا ة اعتما   نظ المائ ل مما ااكس  6ىلو  9المقا أل تقل،ــــت ال جوة  ان الجنســــان نظ ملاي  الحســــابات من  
 .( 13) 19-العدمات المالي  الرقمي  خالل جائح  كوناد

وال جوة الاالمي   ان الجنســـان نظ المشـــارك  نظ القوي الاامل  مســـتمرة بانا ل حا  تحور عند وســـب   - 7
ــب  مشـــــارك  الرجأ والمر،ة وحو 1990نظ المائ  من  عار  30 نظ المائ  علو  50نظ المائ  و  80ل وتبلغ وســـ
لظة ونظ خمس منا ق من ،،ــــأ ســــب ل اشــــار  ،كثر من و،ــــن عد  النســــال نظ ســــن الامأ نظ ســـول  التوا

وارتبطت   ا ة    .( 14) الامأل ولان رر  عد  ن ،و ،قأ اشـاركن نظ جنو  آسـيا والشـرل األوسـط وةـمال ،نر ريا
نظ خدمات التاليم نظ المائ  نظ ،مر كا الالتاني  ومنطق  البحر الاار بظ باالســـــــتثمارات  11ملحوظ  وســـــــبتتا 

 __________ 

 .المرج  و سه (9) 

 (10) Azcona and others, Progress on the Sustainable Development Goals. 

 (11) Ginette Azcona and others, From Insights to Action: Gender Equality in the Wake of COVID-19 (New 

York, UN-Women, 2020). 

ــال   (12)  ــ اـــ  والزراعـــ  و ار ـ ــ  األ ـ ــالم  من مـ ــ اـــ  نظ الاـ ــ ائظ والتوـ ــالـــ  األمن الوـ  The State of Food Security and:  2022حـ

Nutrition in the World 2022: Repurposing Food and Agricultural Policies to Make Healthy Diets More 

Affordable (Rome, FAO, 2022). 

 (13) Asli Demirgüç-Kunt and others, Global Findex Database 2021: Financial Inclusion, Digital 

Payments, and Resilience in the Age of COVID-19 (Washington, D.C., World Bank, 2022). 

 (14) World Bank, “Female labour force participation”, Gender Data Portal:الـــــــــرابـــــــــط ــلـــــــــو  عـــــــ ــتـــــــــاح  مـــــــ  .  
https://genderdata.worldbank.org/data-stories/flfp-data-story  (.2022ةباط/نبراار  1)ا ل  عليه نظ 

https://genderdata.worldbank.org/data-stories/flfp-data-story
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و،ظترت ال جوة  .( 15) والرعاا ل واوع اد مادالت الع،ور ل والح،ول علو التانولوجيال ةمن عوامأ ،خري 
نظ المـائـ ل نظ المتوســــــــــــــطل   20نظ األجور  ان الجنســــــــــــــان تانتـا ممـاثالل حاـ  ظلـت وســــــــــــــبتتـا تراوح عنـد  

نظ المـائ  من الرجال نظ جمي   66ل و  نظ المـائ  من النســــــــــــــا 70ولان علو الر م من ،ف   .( 16) البـلداف عبر
ــال ب جر مدنوع ــلوف ،ف تامأ النســــــ ن ف ال جوة  ان الجنســــــــان نظ المشــــــــارك  نظ القوة   ل( 17) ،وحال الاالم ا ضــــــ

عامال ،كبر من  لل  نسـب    54و  25الاامل   ان الرجال والنسـال نظ ر ااف الامرل ال ان تتراوح ،عمار م  ان  
  اختالنات ىقليمي  كبارة. ى  اشـــــــار  جمي  الرجال تقر با نظ تلل ال    الامر   المائ ل واف كاوت  نا نظ 43

نظ المائ  من النســــــــــــــال. و مكن ،ف اازي   ا االختال    52نظ المائ  مقا أ   95نظ القوة الاامل ل  نســــــــــــــب   
المر،ةل ال،ــــــــارق ىلو القســــــــط  ار المتناســــــــ  من الرعاا  والامأ المنزلظ  ار المدنوعظ األجر ال ي تتحمله 

ــال   ل( 18) الزواج ـ أ و،كثر من  ـلل م  األ  ـال واـل ي از ا  م  و و الســـــــــــــــب  الرئيســــــــــــــظ اـل ي تاطـيه النســــــــــــ
 .( 19) الامأ لادر وجو  ن نظ القوة الاامل  سن نظ

وحتو قبأ الجائح ل كاوت النســــــــــــال اقمن نظ المتوســــــــــــط  ثالث  ،ةــــــــــــاا  الرعاا  والامأ المنزلظ  - 8
بالرجال علو مسـتوي الاالمل وسـت  ،ةـاا   لل الامأ نظ ةـمال ،نر ريا و ر  المدنوعظ األجر مقارو    ار

وتدا ار اإل الل   19-وال ي ا  ا  بشـــــــــكأ كبار خالل الجائح . ونظ ةـــــــــول احتوال جائح  كوناد  ل( 20) آســـــــــيا
ألعمال الرعاا   الشــــامأ وا الل المدارس ومراكز الرعاا ل ال تزال النســــال وال تيات اضــــطلان بالا ل المتزااد 

واألعمــال المنزليــ   ار المــدنوعــ  األجرل ممــا اؤ ي ىلو اســــــــــــــتباــا  ن من القوة الاــاملــ ل اســــــــــــــتباــا ا  ائمــا 
ــب   اتهل تر    .( 21) الحاالت نظ ــارك  ال تيات   1,6وللســـــــــــ ــ  نظ  روة الورالل لان مشـــــــــــ  لاوف متالم المدرســـــــــــ
ومتطلـبات الرعـاـا  والامـأ المنزلظ  التالم عن باـد تارةــــــــــــــت للعطر بســـــــــــــــب  ال،ــــــــــــــاوـرات التانولوجـي   نظ

المــدنوعظ األجرل ورانمــا تواجــه كــأ من ال تيــات وال تيــاف حواجز متاــد ة ،مــار الاو ة ىلو المــدرســـــــــــــــ     ار

 __________ 

 Evolution of and Prospects forاللجنــ  االقت،ـــــــــــــــا اــ  ألمر كــا الالتانيــ  ومنطقــ  البحر الاــار بظ ومن مــ  الامــأ الــدوليــ ل (15) 

Women’s Labour Participation in Latin America, Employment Situation in Latin America and the 

Caribbean Series, No. 21 (Santiago, 2019)   تطور وآنال مشــــــــارك  المر،ة نظ الامأ نظ ،مر كا الالتاني ل وحال  الامال( .
 ((.2019)ساوتيا ول  21ومنطق  البحر الاار بظل السلسل  رقم نظ ،مر كا الالتاني  

 . Global Wage Report 2018∕19: What Lies behind Gender Pay Gaps? (Geneva, 2018)من م  الامأ الدولي ل   (16) 

 Towards a Better Future for Women and Work: Voices of Women andمن م  الامأ الدولي  ومؤســـــســـــ   الو ل (17) 

Men (2017.) 

 (18) Rosina Gammarano, “Having kids sets back women’s labour force participation more so than getting 

married”, ILOSTAT blog, 3 March 2020. 

 .Care Work and Care Jobs for the Future of Decent Work (Geneva, 2019)من م  الامأ الدولي ل (19) 

 UN-Women, Progress of the World’s Women 2019–2020: Families in a Changing ا   األمم المتحدة للمر،ةل (20) 

World (New York, 2019). 

 UN-Women, “COVID-19 and the care economy: immediate action and structural ا   األمم المتحدة للمر،ةل (21) 

transformation for a gender-responsive recovery”, Policy Brief, No. 16 (New York, 2020)  ومن م  الامأ ;
 “  An uneven and gender-unequal COVID-19 recovery: update on gender and employmentالــــــدوليــــــ ل 

trends2021 ،كتورر/ال تشر ن األول. 
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ملاوف نتـاة    130ملاوف نتـاة قـد ال ااـدف ىلو المـدرســــــــــــــ  علو اإل اللل ـباإلةــــــــــــــانـ  ىلو   11واكمـالتـال نـ ف  
 .( 22) ل مما اارد سالمتتن الحالي  والمستقبلي  للعطر19-خارج المدرس  ،،ال قبأ جائح  كوناد كن

ــببت  تا جائح  مرد ناروس كورووا )كوناد - 9 ــاواة  ان  19-وعمقت األ م  التظ تســ ( ،وجه عدر المســ
الجنســـــان نظ عالم الامأل ى  ،لحقت ،ةـــــرارا جســـــيم  بالقطاعات االقت،ـــــا ا  التظ تشـــــكأ ناتا المر،ة الاامل   

وعلو ال،ــــــااد   .( 23)   خفي  تمثلت نظ ت،ــــــااد ،عمال الانن ةــــــد النســــــال وال تياتاأل لبي  و، ت ىلو جائح
نظ المائ  من جمي  النســال الاامالت نظ قطاعات تضــررت بشــدةل بما نظ  لل  40الاالمظل اامأ ما وســبته 

،ـــــناعات خدمات الســـــكن والو الة وتجارة الجمل  والتجزئ ة وتجارة الاقارات واألوشـــــط  التجار   واإل ار  ة وال
ملاوف وظي ـ ل   114التظ  لوـت    2020ومن  ان ىجمـالظ خســـــــــــــــائر الامـالـ  الاـالميـ  نظ عـار    .( 24) التحو ليـ 

ــب  2019مقارو  باار   ــال من الوظائن عبر األقاليم ون ات الدخأ ،علو  نســ ــائر النســ نظ المائ   5ل كاوت خســ
ــائر الرجال ــابات ت ثرا حا ا ب  م   .( 25) من خســــــــ ــان عد  وت ثرت الشــــــــ الامال ل حا  نقدف ما اقر  من ةــــــــ

ــبا  ــار   البالو  ال،ـــــور نظ قطاع   .( 26) الوظائن التظ نقد ا الشـــ ــيما المشـــ ــائي ل ال ســـ ــار   النســـ وعاوت المشـــ
الضـــــــيان  و اره من القطاعات المتضـــــــررةل مااواة  ار متناســـــــب  وتلقت  عما عاما ،قأ من الدعم ال ي تلقاه 

وحتو قبأ ظتور جائح  مرد ناروس كورووا    .( 27)   للجائح  والتاانظالرجال لمشــــــــــــــار اتم عند االســــــــــــــتجاب 
نظ المائ  من النسـال نول    30(ل كاف الانن ةـد النسـال وال تيات مسـتشـر ا كالورالل حا  تارد  19-)كوناد
عاما للانن الجســــــدي و/،و الجنســــــظ من قبأ ةــــــر ل حميم ،و الانن الجنســــــظ من قبأ ،ةــــــعا    15ســــــن 

و، ي ا  اا  حجم الامأ   .( 28) حياتتنل وا  ا  الانن خالل عمليات اإل الل بســـــب  الجائح ةـــــركال نظ    ار
ُباـد خالل الجـائحـ  ىلو  ـ ا ة خطر التارد للانن والتحر  والتنمر الســــــــــــــابراوظ نظ ،مـاكن الامـأ علو  عن

نظ االســــــــتجاب    وعلو الر م من تحمأ النســــــــال لت ه ال،ــــــــدماتل ن وتن لابن  ورا بالغ األ مي   .( 29) اإلوتروت

 __________ 

ــانـــــ ل (22)  والالم والثقـــ للترريـــــ   المتحـــــدة  األمم   When Schools Shut: Gendered Impacts of COVID-19 Schoolمن مـــــ  

Closures (Paris, 2021). 

للمر،ةل (23)  المتحـــــدة  األمم   UN-Women, “Addressing the economic fallout of COVID-19: pathways and ا ـــــ  

policy options for a gender-responsive recovery”, Policy Brief, No. 15 (New York, 2020)  و ا   األمم ;
 UN-Women, “COVID-19 and violence against women and girls: addressing the shadowالمتحدة للمر،ةل

pandemic”, Policy Brief, No. 17 (New York, UN-Women, 2020). 

 .ILO monitor: COVID-19 and the world of work”, 6th ed., 23 September 2020“ من م  الامأ الدولي ل (24) 

 .ILO monitor: COVID-19 and the world of work”, 6th ed., 23 September 2020“ من م  الامأ الدولي ل (25) 

 (26)  “ الــــــدوليــــــ ل  الامــــــأ   An uneven and gender-unequal COVID-19 recovery: update on gender andمن مــــــ  

employment trends 2021”, October 2021. 

 (27) Jesica Torres and others, “The impact of the COVID-19 pandemic on women-led businesses”, Policy 

Research Working Paper, No. 9817 (Washington, D.C., World Bank, 2021). 

التـ،دي لل اول االقتـ،ا ا  لجائح   ا حدة للمر،ةل ة و ا   األمم المت2021آ ار/مارس   9ل  “ الانن ـةد المر،ة ا من م  الـ،ح  الاالمي ل   (28) 
 .“ 19-كوناد

ــدوليــــ ل   (29)   ILO Violence and Harassment Convention, 2019 (No. 190): 12 ways it can““ من مــــ  الامــــأ الــ

support the COVID-19 response and recovery”, May 2020. 
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ــي  ومدارات للمجتم  المحلظ و،ماكن الامأ وواةـــــطات وقائدات   للجائح  والتاانظ منتا كررات لألســـــر المعيشـــ
 .( 30) علو جمي  المستو ات وعامالت ،ساسيات

ملاووًا الاامالت نظ االقت،ـا   ار الن امظل الالئظ ال اتمتان   740ورالنسـب  للنسـال البالغ عد  ن  - 10
اجتما ي  قلال  ،و مادوم ل بمن ناتن الاامالت األســــــاســــــيات والاامالت المنزليات والاامالت  ســــــوي بحماا 

ــا ا  منتك  تمثلت نظ ا  اا  ال قرل واوادار األمن الو ائظل  ــاع  اقت،ـــــــــ المتاجراتل ، ت الجائح  ىلو م،ـــــــــ
 ار الن امظل مااواة    وعاوو الااملوف لحسـا تم العا ل ال سـيما نظ االقت،ـا   .( 31) واسـتن ا  األ،ـول والدان

 ار متناسـب  ألف تدا ار  عم الدخأ و ار ا من التدا ار لم تان ناال  نظ حماا  سـبأ  يشـتم ألكثر من ،جأ  
وح ظ الااملوف نظ مجالظ الرعاا  وال،ـــــــــــح  باعترا  متزااد ،ثنال الجائح ل و م نظ  الباتتم   .( 32) ق،ـــــــــــار

ن ظرو   الا مو من النســـــــــــــالة  اد ،ف  لل االعترا  لم اســـــــــــــ  ر نظ الوال  عن ارت اع األجور ،و تحســـــــــــــ 
عالوة علو  للل تحملت ال،ـــح  البدوي  والاقلي  للمر،ةل بما نظ  لل ال،ـــح  الجنســـي  واإلوجا ي ل   .( 33) الامأ

وخدمات   الا ل األكبر من األ م ل و رج   لل ىلو حد كبار ىلو اوقطاع سبأ الح،ول علو الرعاا  ال،حي 
 .( 34) األجر ط الامأ الشاق  نظ مجال ،عمال الرعاا  المدنوع  األجر و ار المدنوع الرعاا  ال،حي  وةوو 

تحداات  ار مســـبوق  ،مار التمكان االقت،ـــا ي للمر،ةل و مكن ،ف تؤ ي   19-و رحت جائح  كوناد - 11
تدام . وقد  ااثار االقت،ــــا ا  واالجتما ي  للجائح  ىلو اوتااس التقدر المحر  نظ تحقاق ، دا  التنمي  المســــ 

اتع ت جمي  البلداف تقر بًا تدا ار الحتوال ال اروس و عم ُو م ال،ــــــح  والضــــــماف االجتماعظ المنتارة واوقا  
ــا ي.   ــي  من خالل حزر الحوانز المالي  واإلواا  االقت،ــــــــ ــر المعيشــــــــ ــات واألســــــــ ــســــــــ ــا ات والمؤســــــــ االقت،ــــــــ

ور الجنســاوظل كما ،ف ما م التدا ار الوار ة الجزل األكبر من تلل الحزر لم ُا،ــم م بشــكأ مراعم للمن  ،ف  ار
ا خ  ووع الجنس نظ الحســــــباف علو اإل الل. و حلأ مرق  االســــــتجابات الجنســــــاوي  الاالمي  لجائح    ال ناتا

ــاواة  ان الجنســــــــــان وتمكان المر،ة ورروامج األمم المتحدة اإلومائظ   19-كوناد التاب  لتا   األمم المتحدة للمســــــــ
تدا ار منتا تراعظ ال وارل  ان الجنســانل  1  605 لدا واقليمال وقرر ،ف   226تد ار نظ   5 000اقر  من  ما

ــال وال تياتل و   163تد ارا نظ  853ومن  ان تلل التدا ار ثم   ــد النســــ تد ارا  526 لدا تركز علو الانن ةــــ
رعاا   ار المدنوع    لدا تتناول ،عمال ال 93تد ارا نظ  226 لدا تاز  األمن االقت،ــــــا ي للمر،ةل و    161نظ 

تد ارا ماتمدا من التدا ار المتالق  بالحماا  االجتما ي  وســـــــــول الامأل ال اؤ د   3 099األجر. ومن ،،ـــــــــأ  
 .( 35) نظ المائ  نقط أل م  الرعاا  7نظ المائ  منتا األمن االقت،ا ي للمر،ة و ستجا   12سوي 

 __________ 

ا (30)  األمم  للمر،ة ورروـــــامج  المتحـــــدة  األمم   Government Responses to COVID-19: Lessons onلمتحـــــدة اإلومـــــائظل ا ـــــ  

Gender Equality for a World in Turmoil (New York, 2022). 

 UN-Women, Beyond COVID-19: A Feminist Plan for Sustainability and Social ا   األمم المتحدة للمر،ةل (31) 

Justice (New York, 2021). 

 .ILO monitor: COVID-19 and the world of work”, 7th ed“من م  الامأ الدولي ل  (32) 

 .UN-Women, Beyond COVID-19  ا   األمم المتحدة للمر،ةل (33) 

 (34) Abiola Awofeso and others, “COVID-19 and omen and girls’ health in low and middle-income 

countries: an updated review of the evidence”, CGD Policy Paper, No. 234 (Washington, D.C., Centre 

for Global Development, 2021). 

 .19-االستجابات الحكومي  لجائح  كوناد ا   األمم المتحدة للمر،ة ورروامج األمم المتحدة اإلومائظل  (35) 
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عن  وار عالقات القوة  ار المتاان    ان   19-كونادوكشــ ت الت،ــدعات الناجم  عن ، م  جائح    - 12
الرجأ والمر،ة نظ األســــــــرة والمجتم  وما ا،ــــــــاح   لل من قاو  علو االســــــــتقالل االقت،ــــــــا ي للمر،ة و،منتا. 
ــن  القرار والريا ة المتالقان بالجائح ل ولانتا ممثل  تمثاال   ــ ا نظ عملي  ،ـــــــ و نبوظ تمثاأ المر،ة تمثاال من،ـــــــ

(ل مما ااكس 19-نت للن ر نظ نرل الامأ الحكومي  الماني  بمرد ناروس كورووا )كونادواق،ــــا بشــــكأ ال
الحواجز التظ كاوت تحول  وف مشـــــــــــارك  المر،ة نظ الحياة الاام  قبأ الجائح . وال تشـــــــــــكأ النســـــــــــال ســـــــــــوي  

ــا   نظ 24 ــد  ــ ــالغ عــ البــ ــأ  ــ  من نرل الامــ ــائــ ــأ نظ    262المــ ــ  عمــ ــاتل    130نرقــ ــاوــ ــا  يــ ــداتــ لــ تتونر  ــدا   لــ
ــب    ال رل ال المائ  من نظ 10 و ــوي وســـــــ ــال ســـــــ ــال. وال تقو  النســـــــ ــم وســـــــ نظ المائ  من نرل الامأ    18تضـــــــ

ل  نظ 414 الــــــــ  نظ المائ  منتا وال احقق تاانؤ الجنسان منتا  82 لدال والتظ اتيمن الرجال علو  184 المشك 
ــوي ما ــبته  ســ ــن  القرار وا  .( 36) المائ  نظ 7وســ ــا  و،ــ ــارك  المر،ة نظ االقت،ــ ــي   ومشــ ــاســ لريا ة  ظ ةــــروط ،ســ

نظ المائ   39تزال مســــــتبادة ىلو حد كبار من مواق  الســــــلط ة وكاوت النســــــال اشــــــكلن  لتمكانتال  اد ،وتا ال
ــوي   الااملان نظ من ــولن ســــــــ ــارة الوظائن من جرال الجائح ل لانتن لم اشــــــــ نظ المائ   28,3الاالم قبأ خســــــــ
 .( 37) 2000نظ المائ  نقط من  عار  3ل  ز ا ة قدر ا 2020 عار المنا،  اإل ار   نظ من

ــارك  كامل   - 13 ــارك  المر،ة مشــــ ــات واألعرا  االجتما ي  التمااز   تاول مشــــ ــياســــ وال تزال القواوان والســــ
ــا . ونظ  ــاو   نظ االقت،ــــــــ ــال ســــــــــوي  ثالث  ،رراع الحقول القاوووي  للرجالل    190ومتســــــــ  لدال ال تتمت  النســــــــ

والقواوان    .( 38) الامـأ ا تقرف ىلو ال ر  االقت،ــــــــــــــا ا  المتســــــــــــــاو   لاوف امر،ة نظ ســــــــــــــن  2,4اانظ ،ف  ممـا
ــال وال تيات وامكاوي  ح،ـــــولتن علو التاليم   والممارســـــات التشـــــر عي  والارفي  التظ تقاد الســـــالم  البدوي  للنســـ

درتتا والادال ل نضــــال عن و،ــــول المر،ة ىلو الموار  اإلوتاجي  والمالي  والامأ المدنوع األجرل تحد كثارا من ق
واف اوع اد قدرة المر،ة علو الت اود   .( 39) علو ممارس  حقول اإلوساف العا،   تا والمشارك  نظ االقت،ا 

وتدوظ مركز ا نظ األســــــرة المعيشــــــي  نظ جمي  ،وحال الاالم اقوةــــــاف قدرتتا علو التحكم نظ  خلتا ،و  خأ  
ــ ف الن قات علو التاليم وال،ــــــح   ،ســــــرتتال وتحداد مقدار المال ال ي تر د ا خاره   ــتثمارهل واتعا  قرار بشــــ واســــ

ــول المر،ة ىلو الموار  والو  خلتا   ــورتتا. و  ا ة نر  و،ـــــــــ ــ ف خ،ـــــــــ والطاار والتو ا ل وحتو الت اود بشـــــــــ
 .( 40) العا  تاز  قدرتتا نظ األسر المعيشي  وتيسر مشاركتتا نظ القوة الاامل 

  

 __________ 

 المرج  و سه. (36) 

 .2022وتقر ر ، دا  التنمي  المستدام  (ة 2021)منشورات األمم المتحدةل  2021، دا  التنمي  المستدام  لاار تقر ر  (37) 

 (38) World Bank, Women, Business and the Law 2022 (Washington D.C., 2022). 

عن مؤةــــــــــــــر من مـ  التاـاوف والتنميـ  نظ الماـداف    2019التقر ر الاـالمظ لاـار  من مـ  التاـاوف والتنميـ  نظ الماـداف االقت،ـــــــــــــــا يل   (39) 
مؤةر المؤسسات االجتما ي  والمساواة  ان  -االقت،ا ي للمؤسسات االجتما ي  والمساواة  ان الجنسان: تحو أ التحداات ىلو نر  

 (.2019)بار سل  الجنسان

 (40) UN-Women, Progress of the World’s Women 2015–2016: Transforming Economies, Realizing Rights 

(New York, 2015) 2020-2019; و ا   األمم المتحدة للمر،ةل تقدر النسال نظ الاالم. 
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 ل األعضاء والدعم الذي قّدمته كيانات األمم المتحدة التدابير التي اتخذتها الدو  -  ثالثا  
القضاااء على الفقر على نحو اراعي المنرور الجنساااني والحماية العتماوية وااايااااات   -  ألف 

 اوق العمل
ال امكن تحريقه   19-اتضــــــــــ  وةــــــــــوحا متزاادا ،ف التاانظ الشــــــــــامأ والمســــــــــتدار من جائح  كوناد - 14
ــول الامأكاوت  ى ا ىال ــات الحماا  االجتما ي  وســ ــياســ ــميم ســ ــان نظ ،ــ ــاواة  ان الجنســ ــنت    .( 41) المســ وقد ســ

ــان  ــاع  ان الجنســــــ ــل  لتقار ر تدا ار لماالج  ال جوات ااخ ة نظ االتســــــ ــال تقر با المرســــــ جمي  الدول األعضــــــ
 19-جائح  كوناد،ســـوال الامأ والحماا  االجتما ي  وال قرل وكثار منتا كاف جزلا من جتو  االســـتجاب  ل نظ

والتاانظ منتال ولان كاف  نا  تدا ار ،خري مدمج  نظ العطط واالســــــــتراتيجيات الو ني  للتنمي  المســــــــتدام   
 .الجنسان  والمساواة  ان

ــي  للمر،ةل ،وشـــ ت كولومبيا  روامجا بانواف   - 15 ىارا   اوللتعفيف من آثار الجائح  علو األوةـــاع المعيشـ
ــامن ــتتد   “التضـــــ ــت اد منه   30ل اســـــ ــي ل و ســـــ ــر المعيشـــــ ملاوف امر،ة. وقدمت    1,9نظ المائ  من ررات األســـــ

تشــــــــيكيا وطال  ، رريجاف مســــــــاعدات   ائي  لألســــــــر المتضــــــــررة من الجائح  والحر  نظ ،وكراويا. ووســــــــات 
سـن  وال ان ال اسـتطياوف الامأ بسـب    13اسـتحقاقات الرعاا  ابال األ  ال ال ان ت،ـأ ،عمار م حدا ،ق،ـاه  

ــا تم   ى الل المـدارس ،و مرانق الرعـاـا  وتيجـ  للجـائحـ ل و،عطـت مبلوـا مقطوعـا لألةــــــــــــــعـا  الاـاملان لحســــــــــــ
ــال. وـقدر  رـوامج  العـا  اـل ان ـت ثرت ،عمـالتم التجـارـ  ل بمـا نظ  ـلل نظ القطـاعـا ت التظ تتيمن علاتـا النســــــــــــ

و نظ للتح از االقت،ـــــا ي نظ لابر ا موا    ائي  لألســـــر المعيشـــــي  الضـــــعي   و عم وســـــال الســـــول و،ـــــوار 
التجار نظ االقت،ــا   ار الن امظ لتحمأ األ م . وقدمت خط  التاانظ االقت،ــا ي الو ني  نظ مالاز ا مبلوا 

،لن من األمتـات الاـا رـات ال قارات. وقـدمـت  نمـا مســــــــــــــاعـدة    150  منـه مقطوعـا ،و تحو ال وقـداـال اســــــــــــــت ـا
ــائم الرقمي .  ــررال بما نظ  لل الطرو  الو ائي  والتحو الت النقدا  والقســــــــــ اجتما ي   ارئ  ألكثر ال  ات تضــــــــــ

اوما  28وقدمت البرتوال اســــــتحقاقات بطال  موســــــا  واســــــتحقاقا اتالق بمرد ناروس كورووا لمدة ،ق،ــــــا ا 
. وقد ونرت تدا ار الحماا  االجتما ي    ه التظ تســـــــتتد  النســـــــال المتمشـــــــات  عما 2021وتاا  عار  حتو 

 .( 42) بالغ األ مي  وررما  ا ت من قدرتتا علو ال،مو  نظ وجه ال،دمات نظ المستقبأ

نت مجموع  من ســـــياســـــات ســـــول الامأ لمواجت  التدا يات االقت،ـــــا ا  واالجتما ي  للجائح    - 16 وســـــُ
 ز التمكان االقت،ــــا ي للاامالت و،ــــاحبات المشــــار  . وكجزل من تااناتا االقت،ــــا يل تدعم كولومبيا  وتاز 

النســـــال الالئظ ااملن نظ القطاعات الرئيســـــي  التظ اتيمن علاتا ال كور تقلاداال مثأ البنال واإلســـــكاف والطاق   
ــول ىلو  ل وجري تجاو    ا التد   2022ر ،لن امر،ة بحلول عا  800والتادان والبني  التحتي ل  تد  الو،ــــــــــ

ل وانقت تشــــــــيكيا علو من  2021امر،ة من   ا الدعم. ونظ عار  970 353حا  اســــــــت ا ت   2021نظ عار 
ــب    ــا ان مرد ناروس كورووا. وكاوت وســـ ــو الم،ـــ ــحي  ال ان ااالجوف المرةـــ مكانآت لموظ ظ الرعاا  ال،ـــ

. ونظ  2020األ ـبال من النســــــــــــــال نظ عـار   نظ المـاـئ  من 54نظ المـاـئ  من الممرةــــــــــــــات والـقا الت و  98
من الحمأ للح،ــول علو اســتحقاقات   36ىلو  20الســو دل امكن للنســال ،ف تتقدر بطل  خالل األســا ي  من 

الحمـأ ى ا كـاوـت وظـائ تن تمناتن من الامـأ نظ المنزل وكن اعـا رف بـاإل،ـــــــــــــــابـ  بمرد ناروس كورووـا  
 __________ 

روامج األمم المتحدة اإلومائظل االستجابات الحكومي   ة و ا   األمم المتحدة للمر،ة ور2022الحال  والتوقاات االقت،ا ا  نظ الاالم لاار   (41) 
 .19-لجائح  كوناد

 .19-االستجابات الحكومي  لجائح  كوناد ا   األمم المتحدة للمر،ة ورروامج األمم المتحدة اإلومائظل  (42) 
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ىلو   ـا ة عـد  الوظـائن التظ   “(2022عم توظيف المر،ة ) روـامج  امكـاف عملتن. ونظ منووليـال اتـد    نظ
تشــــــــولتا المر،ةل و عم عو تتا ىلو ســــــــول الامأل وت لاأ تحداات توظيف النســــــــال الالئظ خارج القوة الاامل ل 
ــا  ــ  و ار ـ ــارات الرقميـ ــأ نظ المنزلل وتاز ز المتـ ــ  األجـ ــ   و لـ ــااـ ــار  رعـ ــال ال،ــــــــــــــوـ ــات األ  ـ ــد ،متـ وتزو ـ

ــال و دررتن علو  دل حياة متني    “UPskillاورالمثأل نظ البرتوالل اح ز  روامج  المتارات للمر،ة.  من النســــــــــ
ــاالت. ونظ عار  ــابات ابنان ال ، لقت تركيا مشــــروع 2022جدادة نظ مجال تانولوجيا المالومات واالت،ــ الشــ

ضــان للتاليم  ال اع مالاان ةــاب  نظ البال  ال ااملن ،و  3,5ل و ركز المشــروع علو ما اقدر  نحو  “مســتقبلتن
 ،و التدر  .

ونظ الســـــل ا ورل اونر ال،ـــــندول االســـــت ماوظ لمحيال االقت،ـــــا ي موار  مالي  للمشـــــار   المتنا ي   - 17
ال،ـــــور وال،ـــــوارة والمتوســـــط ل بما نظ  لل األعمال التجار    ار الن امي  المتضـــــررة من الجائح ل و دعم 

خدمات النقأ ووســـــال الســـــول والنســـــال  وات اإلعاق .   آال  ،ـــــيا ات الســـــمل وال ناوات والحرفيات ومقدمات
ورالمثأل نظ  امبيال استتد   روامج النسال الاامالت نظ سلسل  الريم  لم،ااد األسما  للتاو ض عن آثار 

  “التنمي  االقت،ــــــــا ا  للمر،ة: مســــــــرع للتمكان االقت،ــــــــا ي امرد ناروس كورووا. ونظ ،رمانيال ادعم  روامج  
. 19-األعمال والمشـــــــــار   الجدادة التظ تقو  ا النســـــــــال كجزل من التاانظ من جائح  كونادالمر،ة علو ر ا ة  

ر،س مال لبدل التشــواأ لتشــجي  النســال المت ثرات بمرد “  MyKasih Kapitalاونظ مالاز ال ونرت مبا رة 
 ناروس كورووا علو  دل عمأ تجاريل وخا،  عمأ نظ التجارة اإللاترووي .

األعضـال اسـتراتيجيات للحد من ال قر تسـتجا  للمن ور الجنسـاوظ. ن ظ ال لبانل علو وو  ت الدول  - 18
ســباأ المثالل تقدر تحو الت وقدا  ىلو األســر المعيشــي  ال قارة لمدة ،ق،ــا ا ســب  ســنوات لتحســان مســتو ات 

من  نظ ،كثر نظ المائ  من المســــت ادان من ال 85ال،ــــح  والتو ا  والتاليمة وكاوت النســــال اشــــكلن ،كثر من  
 عارنظ   “الماثال األع م لل قرالا. وسـنت ال لبان ما اسـمو  ــــــــــــــــ 2021مالاان ،سـرة اسـت ا ت نظ عار  4من 

 ان   من ،جأ اإلعمال التدر جظ لحقول ال قرال نظ الو ال الاانظ والامأ الالئق ىةـــــــان  ىلو المســـــــاواة   2019
ــكن الالئق و،علو  ــان وت مان التاليم الجاد والسـ ــحي   الجنسـ ــ وع  بعدمات ،ـ ــتوي ،ـــحظ امكن تحريقه مشـ مسـ

تســـــــــــــتجا  للمن ور الجنســـــــــــــاوظ. ونظ البوســـــــــــــن  والترســـــــــــــلل فيما اتالق بالتقدر المحر  نظ مجال الحماا   
ــاوظ ) ــاوظل تقور خط  الامأ الجنســـ ــاواة  ان 2022-2018االجتما ي  المرا ي  للمن ور الجنســـ (  تاميم المســـ

وتحداد الحماا  االجتما ي  ك ولو   لجمي  الموا نان. ونظ المكســــيلل  الجنســــان نظ الحياة الاام  والعا،ــــ ل
( مااةـــــــــات تقاعدا  مرا ي  للمن ور الجنســـــــــاوظ للمســـــــــنان 2024-2020اشـــــــــمأ  روامج الرعاا  القطا ي  )

واألةـعا   وي اإلعاق ل نضـال عن  عم األ  ال و،  ال األمتات الاامالت. ونظ ى ار ال،ـندول المشـتر  
( لتحســــان و ار الحماا  االجتما ي   2022-2020مي  المســــتدام ل و  ت تركماوســــتاف مشــــروعا )أل دا  التن 

لداتا وونرت خدمات مجتمعي  تركز علو األ  ال واألةـعا   وي اإلعاق  وكبار السـن والشـبا  المارةـان  
 للعطر والنسال اللواتظ اواجتن الانن الجنساوظ.

م المتحـدة )ال ـاو( اســــــــــــــتراتيجـيات الحمـاـا  االجتمـا ـي  المرا ـي   وـتدعم من مـ  األ ـ ـا  والزراعـ  لألم - 19
ــاوظ نظ المكســــــــــــيل من خالل  روامج   ــد ال جوات: توســــــــــــي  وطال الحماا  االجتما ي   اللمن ور الجنســــــــــ ســــــــــ

ال ي اركز علو الامال الزراعاانل ونظ م،ــر من خالل الجم   ان الحماا  االجتما ي  و عم   “المكســيل نظ
لر في ل بما نظ  لل الممارســات البســتاوي  والزرا ي  المســتدام ل ومشــار   األ  ا  الزرا ي   ســبأ العية للمر،ة ا

ال،ـــــــوارة ومتنا ي  ال،ـــــــورل والتو ي  باأل ام  المو ا  والن م الو ائي  ال،ـــــــحي . وقد مكن  روامج األ  ا  
نظ ةـــــــــــــكأ ت مان الاالمظ وســـــــــــــال الشـــــــــــــاو  األ،ـــــــــــــلي  نظ  واتيماال من خالل تونار الحماا  االجتما ي   
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ــد المعــا ر المتالقــ  بــالمنــاق و  ــا ة متــاراتتن نظ ى ارة المعــا ر المتالقــ  بــالمنــاق لبنــال قــدرتتن علو  ةـــــــــــــ
ــااـــ    ــالمظ رقمنـــ   رامج الحمـ ــ اـــ  الاـ اـــدعم  روـــامج األ ـ ال،ــــــــــــــمو  نظ وجـــه توار المنـــاق. ونظ  نوال اةل 

ىلو حســــــــــــــابات النســــــــــــــال الم،ــــــــــــــرفي   االجتما ي  للتحو الت النقدا  بحا  اجري تحو أ األموال مباةــــــــــــــرة
 ااز  الشمول الرقمظ والمالظ للمر،ة وتمكانتا اقت،ا اا. مماالحسابات المالي  المتنقل ل  ،و

ل بريا ة  ا   األمم المتحدة للمر،ةل  راســات اســتق،ــائي  ســر ا  للتقايم  “للمر،ة حســا او،جري  روامج   - 20
كورووال وركز علو األوشــط  والموار  االقت،ــا ا ل و،عمال   الجنســاوظ لمارن  النتائج المجنســن  لمرد ناروس

الرعاا  والامأ المنزلظ  ار المدنوع  األجرل والو،ـــــــول ىلو الســـــــل  والعدماتل والســـــــالم  الاا في  والبدوي  
 ـلدا  58،لن ُمســــــــــــــتطل  نظ  100وـتدا ار التعفيف. و،ظترت وـتائج جري التو،ــــــــــــــأ ىلاتـا من مـا اقر  من  

ــال والرجا ،ف ــات الحاســـم   النسـ ــياسـ ــكأ معتلن. وقد ،ثرت   ه النتائج علو السـ ل اااووف من آثار الجائح  بشـ
المرا ي  للمن ور الجنســــــــــــــاوظ وخطط التاـانظ من ،جأ ىعا ة البـنال علو وحو ،نضــــــــــــــأ. كما تاـاووت من م   

سر المعيشي   األ  ا  والزراع  م  الاداد من المن مات إلجرال  راسات عن ااثار المجنسن  للجائح  علو األ
 الر في  نظ ،نر ريا جنو  ال،حرال الابري وجنو  آسيا.

و،علن األمان الاـار لألمم المتحـدة مـبا رة المســــــــــــــرع الاـالمظ بشــــــــــــــ ف الوظـائن والحمـاـا  االجتمـا ي    - 21
 ،جأ تحقاق اوتقال عا لل التظ ،علن عنتا األمان الاار لألمم المتحدة باالةــترا  م  من م  الامأ الدولي  من
ــا ات   400لعلق    2021عار  نظ ــرال والرقمي  واقت،ـ ــا ات العضـ ملاوف وظي   الئق ل بما نظ  لل نظ االقت،ـ

  الاان ةعا مستبادان حاليا. 4الرعاا ل ولتوسي  وطال توطي  الحماا  االجتما ي  ليشمأ 
 

 عمل المرأة وحقوق اإلنسان للمرأة وإنهاء التمييز الجنساني -  باء 
دول األعضال تقر با نظ تقار ر ا عن ىحرا  تقدر نظ ىعمال عمأ المر،ة وحقول اإلوساف ت اد جمي  ال - 22

واوتال التمااز الجنســاوظ نظ الامأل بما نظ  لل من خالل ىةــ ال الطاب  الن امظ علو الامأ نظ االقت،ــا   
التول  علو  ( ىلو2023-2021 ار الن امظ. ونظ األرجنتانل تســــاو العط  الو ني  للمســــاواة نظ التنوع )

،وجه عدر المســـاواة  ان الجنســـان وآثار ا الت اةـــلي  علو النســـال والمثليات والمثلاان ومز وجظ الماأ الجنســـظ 
وموااري التو   الجنســــــاوي  وحاملظ ،ــــــ ات الجنســــــانل و تد  البروامج الو نظ للمســــــاواة  ان الجنســــــان نظ  

ــأ   ل ىلو2021الامأ والامال  واإلوتاجل ال ي ُ، لق نظ عار  الحد من ال جوات التيكلي   ان الجنســــــان وال ،ــــ
نظ عـالم الامـأ من من ور متاـد  الجواـو  وحقول اإلوســــــــــــــافل واةــــــــــــــرا  القطـاعان الاـار والعـا  والنـقاـبات  
الامالي  واالقت،ـــــــا  االجتماعظ والتضـــــــامنظ. ونظ البرتوالل تتضـــــــمن االســـــــتراتيجي  الو ني  للمســـــــاواة وعدر 

مأ بشــــــ ف المســــــاواة  ان الرجأ والمر،ةل ومن  الانن ةــــــد المر،ة ومكانحتهل  ( خطط ع2030-2018التمااز )
ــاواانل   ــظل والتو   والتابار الجنســــــــ ــاس الماأ الجنســــــــ بما نظ  لل الانن المنزلظل ومكانح  التمااز علو ،ســــــــ

 والع،ائا الجنسي .

ال علو ممارســ  ( النســال والرج2023-2019ونظ ،رمانيال تســاعد اســتراتيجي  الســياســ  الجنســاوي  ) - 23
( المســـاواة 2024-2020حقوقتم وتاانؤ ال ر . ونظ  وركانا ناســـول تاز  االســـتراتيجي  الجنســـاوي  الو ني  )

 ان الجنســــان وتمكان النســــال وال تيات من خالل ىجرالات ملموســــ  علو جمي  المســــتو ات المركز   والمحلي   
ــاواة  ان الجنســــــــان والمجتمعي  نظ المجاالت  ات األولو   للتنمي  الو ني  ــتراتيجي  المســــــ . ورالمثأل تحد  اســــــ

ــيكيا  2021-2030) تد ارا عمليا اتاان تن ا  ا من قبأ  ا ات ى ار   حكومي  محد ةل مســـؤول   434( نظ تشـ
( ،اضـا مؤسـسـات الدول   2025-2021عن تقدام تقار ر سـنو  . ونظ السـل ا ورل تلزر خط  المسـاواة الو ني  )
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ــتو ات الو ن  ــد المر،ة. ونظ تركيال  علو المســـــــ ــاواة ومكانح  التمااز ةـــــــ ي  والقطا ي  والبلدا  بالنتود بالمســـــــ
( ىلو من  جمي  ،ةكال التمااز ةد المر،ةل وةماف تمكان 2023-2019تتد  خط  التنمي  الحا ا  عشرة )

 المر،ة واالست ا ة علو قدر المساواة من الحقول وال ر  نظ جمي  مناحظ الحياة االجتما ي .

ــاوي الريم ل  - 24 ــاوي لقال الامأ المتســـــــــــ وفيما اتالق بالتدا ار المحد ة لدعم  خأ المر،ة واألجر المتســـــــــــ
ل  تد    ا ة متوســــــــــــط مرتبات  2022وةــــــــــــات ملداف حدا ، وو لألجور ألول مرة نظ كاووف الثاوظ/اناار  

ــ  الحد األ وو لألجور ) ــياسـ ــت سـ ــيلل قل،ـ ( نجوة الدخأ  ان 2024-2018و خأ المر،ة الاامل . ونظ المكسـ
الرجال والنســالل حا  ح،ــأ عد  ،كبر من النســال الاامالت علو الحد األ وو اإللزامظ لألجور علو األقأ.  

ــاواة  ان  2020ونظ عار  ــاواة  ان الجنســــــان نظ الدخأ مدي الحياة لتاز ز المســــ ل ،وشــــــ ت الســــــو د لجن  المســــ
المساواة   2019الاار. ونظ السل ا ورل اضمن مرسور الجنسان نظ األجور و،ماكن الامأ وتو    تدا ار الدعم  

نظ األجور  ان الرجال والنسال واألةعا   وي اإلعاق  ال ان اقوموف ب وشط  مماثل  نظ و س الشرك . ومن  
ــال لتشـــج  الت اار نظ األجر  2019عار  ــنو ا لل رول نظ األجور  ان الرجال والنسـ ــا سـ ل تنشـــر البرتوال مرياسـ

امأ المتســــاوي الريم  ور،ــــده وممارســــته. و تع  التحالن الدولظ للمســــاواة نظ األجور ال ي المتســــاوي لقال ال
حكوم ل ىجرالات عالمي  واقليمي  وو ني   عما للحكومات ومن مات الامال    23عضــوال من  انتم   51اضــم 

 و،،حا  الامأ لتقليا ال جوة نظ األجور  ان الجنسان.

 ار الن امظ ىلو الامأ الن امظ مجاال ســــياســــاتيا رئيســــيا لتحســــان  و شــــكأ اوتقال المر،ة من الامأ - 25
،حكار وةــــــــروط توظيف النســــــــال الاامالت ال قاراتل بمن ناتن المتاجرات وعامالت المنا ل. ونظ البوســــــــن   

( ىلو   ا ة الامال  الن امي  نظ القطاع العا  وتونار 2021-2018والترســــلل تتد  اســــتراتيجي  الامال  )
ئق  لجمي  النســــــــــال والرجالل ال ســــــــــيما من ال  ات المحروم . ونظ األرجنتانل اشــــــــــج   روامج  نر  عمأ ال

تسجاأ علو ىة ال الطاب  الن امظ علو عامالت المنا ل نظ المنا ل العا،  وا ماجتن مالياة ومن  ى القه  
ــبتمبر   لمارا ات الاام .   ،لن عامأ جداد لدي اإل ارة ال ادرالي  45ل تم تســـــجاأ ،كثر من 2021نظ ،الول/ســـ

( عمال المنا ل لدي  2024-2020ونظ المكســـــــــــــيلل اســـــــــــــجأ  روامج الامأ القطاعظ والرعاا  االجتما ي  )
( الاالقات التااقدا  2021الماتد المكسيكظ للضماف االجتماعظ. ونظ تووسل ان م قاووف الامال المنزلاان )

ــمن الحق نظ عمأ ال ــحا  الامأل و ضـــ ئق وحماا  اجتما ي ل بما نظ  لل حد ، وو  ان عمال المنا ل و،،ـــ
 ساع  عمأ نظ األسبوعل و ور راح  ،سبوعظ. 48مضموف لألجورل وحد ،ق،اه 

 
 تنريم المرأة للمشاريع -  عيم 

ال تزال ر ا ة المشــار   تشــكأ محورا لتمكان المر،ة نظ االقت،ــا . وقد وةــات ما م الدول المرســل   - 26
لتقار ر ،و عز ت خططا واســــتراتيجيات و ني  لرند ر ا ة المر،ة للمشــــار   واحتضــــاف وا الل مشــــار   وســــائي  

 نمال البوســـــــن  والترســـــــلل تركيال    )، رريجافل األرجنتانل ،ســـــــتراليال اإلمارات الارري  المتحدةل  وركانا ناســـــــول
تووسل الجمتور   الدومانيكي ل الســــــــل ا ورل  امبيال  اوال ال لبانل كوت  ا وارل مالاز ال المكســــــــيلل ملدافل 
مور شــاوس(. و مكن لاد  قلاأ من البلداف ،ف اع،ــا ،مواال كثارة لتنمي  المشــار   النســائي . وتقدر ،ســتراليا 

ســــــــات لواا  ملاوف  وال 52,2منحا بريم   بمبالغ تتراوح  ان    2025-2024ر ،ســــــــترالظ لمبا رة تاز ز المؤســــــــ 
،لن  والر ،ســـــترالظ للشـــــركات الناةـــــ   التظ تملاتا وتقو  ا وســـــال  لتوســـــي   480،لن  والر ،ســـــترالظ و  25

اوف  ر م  مل 50،عمالتا نظ األســوال المحلي  والاالمي ل نظ حان تاتدت  ول  اإلمارات الارري  المتحدة  تقدام 
ــائي   ــج  القطاع العا  علو   ا ة عد  الريا ات النســـــ ــندول مبا رة تمو أ رائدات األعمال وتشـــــ ىماراتظ ل،ـــــ
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.  2025نظ المائ  علو األقأ من النســـــــال نظ مجالس اإل ارة بحلول عار   30و،ـــــــاواات القرار لبلوأ وســـــــب   
ــتثمرت تووس  ــامن  42,5واســ ــراك  م   نل التضــ ــظ بالشــ ــظ من ،جأ نت  خط تمو أ ملاوف  انار تووســ التووســ

 بشروط اقتراد مواتي  للمشار   النسائي .

وتدعم  لداف كثارة التدر   وا،ــــــدار الشــــــتا ات وتمو أ المشــــــار   النســــــائي . ونظ ملدافل تونر و ارة   -   27
ــار   والتدر   علو محو األمي  المالي   ــواأ لرائدات المشــ ــا ا  مجموعات موا  لبدل التشــ ومتارات  التنمي  االقت،ــ

تانولوجيا المالومات واالت،ـــــاالت. ونظ تركيال تقدر من م  تنمي  المشـــــار   ال،ـــــوارة والمتوســـــط  تدر با مجاويا 
علو اإلوتروت لز ا ة الماار  والمتارات الال م  إلوشال األعمال التجار   وتطو ر ا وا ارتتاة وتشكأ النسال وحو  

ــاركان من  عار   45 ــناع   . و 2009نظ المائ  من المشــ ــار   نظ ،ــ ــل ا ور القدرات التقني  لرائدات المشــ تدعم الســ
النســـــــــيج. و دعم المجلس الو نظ لرائدات المشـــــــــار   نظ مور شـــــــــاوس رائدات المشـــــــــار   المحتمالت والحاليات 

قطـاعـات األعـمال التجـارـ   الزرا ـي  والحر  الـادوـ   والمنســـــــــــــوجـات والعـدـمات. وتقور الجمتورـ   اـلدومانيكـي    نظ 
اق علو المشـار   المتنا ي  ال،ـور وال،ـوارة والمتوسـط  التظ تملاتا وتقو  ا النسـال وتسـجالتا نظ سـجأ  بالت،ـد 

 مشروعا مسجالل مما ايسر و،ولتا ىلو المشتر ات الاام .  250مور ي الدول ة وثم  ااف  

والاــا لان ونظ البرتوــالل اســــــــــــــتتــد   روــامج الــدعم الماز  للامــالــ  والتــدر ــ  المتنظ الشــــــــــــــبــا    - 28
ــب   عن ــار   تجار   جدادةة و ز ا  حجم التمو أ  نســـــــــ نظ المائ  عندما   30الامأل و دعم خلق وتطو ر مشـــــــــ

اقو ه الجنس الممثأ تمثاال واق،ــا نظ قطاع من القطاعات. ونظ  امبيال تامأ الدول  م  مؤســســات التمو أ 
ائي ل بما نظ  لل اال خار لدي االتحا ات  البالغ ال،ــــــــور لتونار العدمات والمنتجات المالي  للجماعات النســــــــ 

االئتماوي  و،ــندول المشــار   النســائي . ونظ  اوال اع،ــا مركز التمو أ البالغ ال،ــور والقرود ال،ــوارة  
ــائـي  والزراعـ  ال،ــــــــــــــوارة النطـال. و عمـت مـالازـ ا ،كثر   50 نظ المـاـئ  من القرود لألعمـال التجـارـ   النســــــــــــ
ل  انمـا وانق ،ـــــــــــــــندول التموـ أ 2021ولوـاـا  عـار    2016ا ـتدال من عـار آال  راـئدة ،عمـال ر فـي     110 من

 .2022و  2021،لن قرد بالغ ال،ور  ان عامظ  200البالغ ال،ور للنسال الر فيات نظ المكسيل علو 

لتمكان   2019و، لق مؤتمر األمم المتحـدة للتجـارة والتنمـي  مـبا رة التجـارة اإللاترووـي  للمر،ة نظ عـار   - 29
ــاتظ. رائدا ــياســــــ ــا  الرقمظ من خالل الدعوة ورنال القدرات ورنال المجتم  والحوار الســــــ ت األعمال نظ االقت،ــــــ

و عتـار المؤتمر التجـارة اإللاتروويـ  للمـداناـات عن المر،ة الوانـدات من المنـا ق النـاميـ  ليكن قـدوة احتـ ي  تـا 
 ل،اادان الو نظ والاالمظ.للجاأ القا ر من رائدات األعمال وللت ثار علو ،ن  السياسات علو ا

 
أعماال الرعااياة والعمال المنزلي اير المادفوعاة األعر للنساااااااااااء والفتياات وأعماال الرعااياة   -  دال 

 المدفوعة األعر
( ا تمـار الاـالم علو اقت،ــــــــــــــا  الرعـاـا  والمســـــــــــــؤولـي   19- ركزت جـائحـ  مرد ناروس كوروـوا )كونـاد  - 30
عن ،عمال الرعاا  والامأ المنزلظ  ار المدنوع  األجر نظ األســــــــر  المتناســــــــب  والمتزاادة للنســــــــال وال تيات    ار 

والمجتماات المحلي  و،عمال الرعاا  المدنوع  األجر التظ تقور  تا النســـــــــــــال عبر قطاعظ ال،ـــــــــــــح  والعدمات. 
و، رج وحو و،ــــــــــن الدول األعضــــــــــال المرســــــــــل  لتقار ر مالومات عن المبا رات المت،ــــــــــل  بالرعاا . ومن  ان 

 الاان  والر ،سـترالظ نظ خدمات    10,3التظ لداتا الموار  الال م  لالسـتجاب ل تاتزر ،سـتراليا اسـتثمار  الحكومات 
ملاوف   أ للو،ـــــــــــــول ىلو التاليم   1,3  ل و عم النســـــــــــــال لاظ ااملن و 2022- 2021رعاا  األ  ال نظ ال ترة 

ــيا ما اقر  من  ــترالظ من خالل ىعاو   الاان     9,9والرعاا  نظ مرحل  الط ول  المبكرة. وتم تع،ـــــــــ والر ،ســـــــــ
ر  لمقدمظ رعاا  األ  ال تقلأ بشـــــــــــــكأ كبار من تااليف رعاا  األ  ال   رعاا  الط أل و ظ ، اة عوف مالظ مجر 



 A/77/243 

 

14/20 22-11909 

 

من المال العا ل ال سـيما بالنسـب  لألسـر  ات الدخأ المنع ض والمتوسـط. و، لقت ال لبان مشـروع  نال الدائرة 
ــا  الرعاا  نظ عار  االوتعا ي  لالعترا  بامأ المر،ة  لتنمي  القدرات وةــــــح  الوعظ   2022وتقايمه من ،جأ اقت،ــــ

من خالل المناقشــات عبر اإلوتروت والحمالت اإلعالمي  وخط  عمأ الحكوم  ب كملتا ومجموع  من الســياســات  
 .منتا   بش ف االعترا  ب عمال الرعاا   ار المدنوع  األجر للمر،ة واعا ة تو  اتا والحد 

ىجا ة األموم  واجا ة األ و ن المدنوعتا األجر آلاتان ،ســاســاتان لتمكان النســال من موا،ــل    وتشــكأ - 31
ل ،قرت كولومبيا مشـــروع  2022المشـــارك  نظ عالم الامأل وتقاســـم مســـؤوليات الرعاا   ان األ و ن. ونظ عار 

اد ا لمدة ت،ـــأ ىلو خمســـ   قاووف انشـــج ىجا ة ، وة مشـــترك  و ز د ىجا ة األ وة ىلو ،ســـبوعانل م  ىمكاوي  تمد
اوما  30،اار ب جر كامأ و  105ىلو   2019،ســـــــــــــا ي . ومد ت ال لبان اســـــــــــــتحقاقات ىجا ة األموم  نظ عار 

ىةـــــــــافيا  دوف ،جرل و ظ تشـــــــــمأ جمي  الاامالت نظ القطاعان الاار والعا ل بما نظ  لل نظ االقت،ـــــــــا   
 أة و ســــم  القاووف  تع،ــــيا ما ا،ــــأ ىلو الن امظل بوض الن ر عن الحال  المدوي  ،و ةــــر ي  الط  ار

سبا  ،اار من استحقاقات ىجا ة األموم  للاامل  لوالد الط أل بوض الن ر عن الحال  المدوي ل ،و لمقدر رعاا   
  داأ نظ حال  وناة والد الط أ ،و غيابه ،و عجزه.

ي  لدعم تقايم ،عمال وتامأ البلداف علو   ا ة قدرتتا علو جم  البياوات واإلح،ــــــــــــالات الجنســــــــــــاو  - 32
الرعاا  والامأ المنزلظ  ار المدنوع  األجر نظ الحســـــــــــابات القومي  والت ثار علو الســـــــــــياســـــــــــاتل من خالل  
الدراســات االســتق،ــائي  ،ســاســا المتالق  باســتعدار الوقت وتو    الرعاا  والامأ المنزلظ  ار المدنوعظ األجر  

 سل ا ور والسو د وال لبان وكولومبيا والمكسيل وملداف(.نظ األسرة المعيشي  )األرجنتان والبرتوال وال

االســتثمار الاار نظ اقت،ــا  الرعاا  نظ منطق  اللجن : ال ر  اووشــرت اللجن  االقت،ــا ا  ألورورا   - 33
ل والتظ تقدر تقار ر عن جتو  “والتحداات لتحقاق المسـاواة  ان الجنسـان نظ التاانظ من مرد ناروس كورووا

األعضـال نظ اللجن  لت مان وتوسـي  اسـتثمارات الرعاا  ،ثنال االسـتجاب  للجائح  والتاانظ منتال وتوطظ الدول 
الســــــياســــــ  المالي  والضــــــر بي ل واجرالات التح از االقت،ــــــا يل وتدا ار حماا  الامال ل وحماا   خأ الااملان 

 جر.مجال الرعاا  وتقدام الدعم المباةر ألعمال الرعاا  المدنوع  األ نظ

و ضـــــــــــم التحالن الاالمظ من ،جأ الرعاا ل ال ي ، لقه الماتد الو نظ للمر،ة نظ المكســـــــــــيل و ا    - 34
ل ونظ ى ار تحالن الامأ بشــــــــــــ ف 2021األمم المتحدة للمر،ة نظ منتدي جاأ المســــــــــــاواةل ال ي عقد نظ عار 

ــا ا ل   ــوال بما نظ  لل من مات المجتم  المدو  68الادال  والحقول االقت،ـ ظ الحكومي  الو ني  والمحلي ل عضـ
ــات خار  ل والقطاع العا ل وكياوات األمم المتحدة ومن مات متاد ة األ را . و االج التحالن   ــســــــــ ومؤســــــــ
ااثار الاميق  للتو     ار المتاانج للرعاا  علو المســـــــــــاواة  ان الجنســـــــــــان والمجتماات من خالل االعترا   

منتا واعا ة تو  اتا و ن  ،جر ا وتمثالتا وااللتزامات بالنتود بجدول  باألعمال المنزلي  و،عمال الرعاا  والحد  
 .2026،عمال الرعاا  بحلول عار 

 
 العنف الجنساني والتحرش الجنسي - هاء 

ــ  آمن   - 35 ــدي لهل وتونار العدمات للناجياتل وجاأ األماكن الاام  والعا،ــ ــكأ من  الانن والت،ــ اشــ
ســـــظ لجمي  الدول األعضـــــال تقر با المرســـــل  لتقار ر. وســـــنت قواوان جدادة للنســـــال وال تياتل مجال ا تمار رئي 

لت خطط وررامج مبتارة. ونظ البوســــــن  والترســــــلل  خأ قاووف ح ر التحر  نظ الامأ حاز  ووةــــــات ومو 
ــحااا الانن المنزلظ    2021. ونظ عار  2021التن ا  نظ عار  ــال ،قرت كوت  ا وار قاوووا لحماا  ةـــــــــــ ،اضـــــــــــ

  2021نن الجنســــــــظ  ار المنزلظ. و ح ر قاووف الامأ ال ي ،ــــــــدر نظ منووليا نظ عار واال ت،ــــــــا  والا
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ةــــــكأ من ،ةــــــكال التحر  والانن والتحر  الجنســــــظ نظ التوظيف وعالق  الامأل و شــــــمأ الامأ  دوار  ،ي
جزئظ والامــأ نظ الباــت والامــأ عن باــد والامــأ المنزلظ. ونظ ال لبانل احــد  قــاووف األمــاكن اامنــ  لاــار 

و ااق  علو جمي  ،ةــــــــــــكال التحر  الجنســــــــــــظ القائم علو ووع الجنس المرتاب  نظ األماكن الاام ل   2019
  2021نظ  ـلل ،مـاكن التاليم والامـأ عبر اإلوترـوتل و اـاقـ  قـاووف ح ر ممـارســــــــــــــ   واج األ  ـال لاـار   بمـا
م  األ  الل وتمكان  اامأ علو تســــــــتاأ واةــــــــ ال الطاب  الن امظ علو  واج األ  ال وتاااة البالوان   من

 األ  ال من خالل ةبكات التاليم والدعم وتونار الدعم االقت،ا ي للاائالت والمجتماات.

و،وشـ ت المكسـيل البروامج الشـامأ لمن  الانن ةـد المر،ة والت،ـدي له وماااب  من ارتابه والقضـال  - 36
ــدا لجم  البياوات2020(. ونظ عار  2024-2021عليه ) ــ ت تووس مر،ــــــــــ وتحلالتا لمكانح  الانن   ل ،وشــــــــــ
االســـــتقالل االقت،ـــــا ي    “ روامج مرانق االمر،ة  واســـــط  ســـــياســـــات وآليات ناال . ونظ األرجنتانل ااز    ةـــــد

ــ ات الجنســــــان  ــاوي  وحاملظ ،ــــ ــال والمثليات والمثلاان ومز وجظ الماأ الجنســــــظ وموااري التو   الجنســــ للنســــ
ــاوظل و دعم  نظ ــا م 152 089حاالت الانن الجنســ ــتراليا 2021ن  ى القه نظ عار ةــــع،ــ ــتثمر ،ســ ــتســ . وســ

 لاوف  والر ،ســــــــــــــترالظ علو مـدي الســــــــــــــنوات الســــــــــــــت المقبلـ  نظ ى ـار العطـ  الو نيـ  إلوتـال الانن  1,3
  2023-2021ملاوف  والر ،سـترالظ نظ ال ترة   261,4( وما ا،ـأ ىلو 2032-2022النسـال واأل  ال ) ةـد

 لتاز ز خدمات الدعم نظ العطوط األمامي .

(ل 19-ونظ ةـــــــــول جائح  الانن نظ ال أ التظ ظترت ب تور ، م  مرد ناروس كورووا )كوناد - 37
اةطلات البلداف باستجابات نور   و و ل  األجأ. وتدعم كولومبيا ،ماكن الامأ العالي  من التحر  الجنسظ  

ظ نظ مكاف الامأ  من خالل من،ـــ  رقمي  تســـتعدر العوار ميات وال كال اال،ـــطناعظ لتحداد التحر  الجنســـ 
ــاركت 2021-2020وماالجته ومناهة ونظ نترة   ــم  تطباق   22ل ةـ ــ . و سـ ــ  نظ المن،ـ من م  عام  وخا،ـ

Bright Sky   ــتن للعطرل ــاتن واحتماالت تارةـــــ ــحااا والناجيات  تقايم وةـــــ ــيكيا للضـــــ ــتعدر نظ تشـــــ المســـــ
،ــل  ،و م  الشــر  . ونظ  والح،ــول علو المشــورة والح اى علو ، ل  الانن والتوا،ــأ م  المن مات  ات ال

ــحااا والناجيات 2021عار  ــتجاب  واحال  الضـ ــ ت  اوا كمركز ،وراوج للدعم  و كتطباق  وآر النقال  لالسـ ل ،وشـ
  2021من الانن الجنســظ والانن الجنســاوظ ىلو المؤســســات المناســب  لالوت،ــا . و،وشــ ت ملداف نظ عار 

ا والناجيات من الانن الجنسـاوظ خالل الجائح . ونظ  خطا للمسـاعدة لتوسـي  وطال العدمات المقدم  للضـحاا 
النقـال المزو   زر ىوـ ار احـد  الموق  الجورانظ لحـالـ    Lespwarل ، لقـت مور شــــــــــــــاوس تطباق  2020عـار  

  2020الانن الجنســاوظ و نبه الشــر   وا ارة المســاواة  ان الجنســان ورعاا  األســرة. كما ،وشــ ت  نما نظ عار 
علو   “الســــالم  نظ عزل الضــــحااا والناجيات من الانن. ونظ البرتوالل ت كر حمل   خطوط مســــاعدة  اتفي  ل

وســائأ التوا،ــأ االجتماعظ والتل ز وف واإل اع  وال،ــحان ل المتاح   لوات متاد ةل بما نظ  لل لو  اإلةــارةل  
ــرو  ــاعدةل وتبلغ عن خدمات الدعمل وتنبه المجتم  المحلظ ىلو ةــــ ــحااا والناجيات بطل  المســــ رة اليق    الضــــ

 والمساعدة واإل الأ عن حاالت الانن المنزلظ.

وقدمت عدة  لداف تمو ال و عما خا،ــــــان لمالجج النســــــال ،ثنال الجائح  )،رمانيا واإلمارات الارري    - 38
المتحدة وتركيا والجمتور   الدومانيكي  والسـل ا ور والسـو د ومالاز ا(. و ا ت الجمتور   الدومانيكي    ا ة كبارة 
نظ تمو أ  روامجتا المتالق بالمآوي والتاو ض االقت،ـــا ي للنســـال ةـــحااا الانن واألســـر التظ تا أ األاتار 

من النســــــــال واأل  ال والمرا قان علو الحماا . ونظ   1 672ل ح،ــــــــأ  2021بســــــــب  قتأ اإلوااة ونظ عار 
ــاوظ خدمات   ــل ا ورل تونر مالجج المتاجرات الاائدات نظ حاالت الانن الجنسـ ــي  وخدمات الرعاا   السـ ــاسـ ،سـ
للمن مات    2021-2020ووقأ األســـــــــرة و عم ســـــــــبأ العية. وخ،ـــــــــ،ـــــــــت الســـــــــو د ،مواال  ائل  نظ ال ترة 



 A/77/243 

 

16/20 22-11909 

 

الررحي  التظ تامأ م  النســــــــــال واأل  ال والمثليات والمثلاان ومز وجظ الماأ الجنســــــــــظ وموااري التو     ار
 الانن المنزلظ.الجنساوي  وحاملظ ، ات الجنسان المارةان لسول الماامل  و 

الت،ـــــدي للانن ةـــــد المر،ة نظ الســـــياســـــات  ال ،،ـــــدرت من م  ال،ـــــح  الاالمي  2021ونظ عار  - 39
نظ المــائــ    80ل ور م مــا جــال نظ التقر ر نظ ،ف  “ال،ــــــــــــــحيــ  والمتاــد ة القطــاعــات: تقر ر الحــالــ  نظ الاــالم

ــد المر،ةل ن  من نظ المائ  نقط من   ه  48ف  البلداف لداتا خطط عمأ متاد ة القطاعات بشـــــــــــ ف الانن ةـــــــــ
البلداف لداتا مبا ئ توجاتي  ،و  روتوكوالت للقطاع ال،ــــــــحظ تمكن الن م ال،ــــــــحي  من تشــــــــكاأ اســــــــتجاب ة  

 لداة وم   71ل التظ اســتعدمتا “مبا ئ توجاتي  و، وات لتاز ز اســتجاب  الن م ال،ــحي  للانن ةــد المر،ة ا و
 رـوامج اإلواـا  والامـاـل  واالســــــــــــــتقرار ل،ــــــــــــــال  المـقاتلان الســــــــــــــابقان  اـ   األمم المتحـدة للمر،ةل حزمـ  تن ـا   

 ليشتظ ومجتمااتتم بغي  مساعدة البلداف علو توسي  وطال الوقاا  المرتازة علو األ ل .  -تيمور  نظ
 

 حصول الجميع على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الصحة الجنسية واإلنجابية -  واو 
ــا - 40 ــات الدول األعضـــــ ــحي ل بما نظ  لل ال،ـــــــح   وســـــ ــول علو خدمات الرعاا  ال،ـــــ ل وطال الح،ـــــ

الجنســــي  واإلوجا ي ل لدعم الســــالم  الاقلي  والبدوي  للنســــال وال تياتل قبأ ، م  مرد ناروس كورووا و،ثنال ا  
ــح  المر،ة ) ــتراتيجي  الو ني  ل،ــــ ــتثمارات نظ ،ــــــح   2030-2020وراد ا. وتوجه االســــ ــتراليا االســــ ( نظ ،ســــ

النســال وال تيات نظ مجاالت ال،ــح  الجنســي  واإلوجا ي  وال،ــح  الوقائي  وال،ــح  الاقلي . و تد  وســالم  
ىلو الحد من ،وجه عدر المســــاواة  2030اإل ار االســــتراتيجظ لتطو ر الرعاا  ال،ــــحي  نظ تشــــيكيا حتو عار 

للمن ور الجنســــــــاوظل    ان الجنســــــــان نظ الرعاا  ال،ــــــــحي ل و  ا ة العدمات ال،ــــــــحي  واالجتما ي  المرا ي 
ــا األمتات عن الرعاا  ،ثنال الحمأ   وتحســــــان ظرو  عمأ الااملان نظ مجال الرعاا  ال،ــــــحي ل و  ا ة رةــــ
والوال ة ونترة ما باد الوال ة. والعط  االســتراتيجي  لالســتجاب  الشــامل  للحواجز المت،ــل  بحقول اإلوســاف ،مار 

( ُتشـر  المرا قات والشـابات نظ عملي  2024-2020اوا )خدمات ناروس وقا المناع  البشـر   والسـأ نظ  
 ،ن  القرار نظ االستجاب  الو ني  ل اروس وقا المناع  البشر  .

ل 2020واســـــــتثمرت البلداف نظ ال،ـــــــح  والحقول الجنســـــــي  واإلوجا ي  للنســـــــال وال تيات. ونظ عار  - 41
ــم  باإل ــدرت األرجنتان قاووف الوقن الطوعظ للحمأل وال ي اســـــ ــبوعال وقاووف  14جتاد حتو نترة ،،ـــــ ،ســـــ

ــاملـ  والرعـاـا  ،ثـنال الحمـأ والط ولـ  المبكرة ،و  للحـد من وفـيات   “اور 1000خطـ  االرعـاـا  ال،ــــــــــــــحـي  الشــــــــــــ
األمتات واأل  ال والحالول   وف وقوعتال خا،ــــــــ  بالنســــــــب  لل قاراتل من خالل ىعطال مبالغ مالي  مباةــــــــرة  

ــتر   ،ثنال و  ال مجاوظل والحلا  واللقاحات واأل  ــاعدة مالي  ةــــــ ــ ل وتقدام مســــــ و   للحوامأ واأل  ال الرةــــــ
( ل،ــــح  المر،ة  2022-2019الحمأ ثم ســــنو ا لأل  ال حتو ســــن الثالث . وخ،ــــ،ــــت الســــو د ،مواال كثارة )

ورعاا  األموم  وحداثظ الوال ة من خالل تحســان مســتوي الموظ ان والمتارات. ونرةــت  وركانا ناســو تونار 
. ووســـــــــــات  نوار ا وطال الو،ـــــــــــول ىلو ال حا  2020و   2019األســـــــــــرة مجاوا نظ عامظ خدمات تن يم  

المتالق بال،ـــح  الجنســـي  واإلوجا ي  ووطاقه. ونظ كوت  ا وارل از د مشـــروع تمكان المر،ة والاائد الدامورانظ  
ــي  واإلوجا ي ل بما ن ــح  الجنســـ ــال والمرا قات علو ال،ـــ ــول النســـ ــاحأ من ىمكاوي  ح،ـــ ظ  لل نظ منطق  الســـ

تن يم األســـــرة الطوعظ و،ـــــح  األرل و حســـــن ،ـــــح  األ  ال وتو اتتمل و االج  واج األ  ال والممارســـــات  
ــي  واإلوجا ي  ) ــياســـــ  الو ني  لل،ـــــح  الجنســـ ــارة. ونظ الجمتور   الدومانيكي ل ت خ  الســـ ( من ورا  2020الضـــ

ــل ا ــاويا ومتاد  الجواو  وقائما علو الحقول ومجري الحياة. ونظ الســـــــــ ــتراتيجي   جنســـــــــ  ورل اجري تن ا  االســـــــــ
 لدا   ات ،ولو  ل   25( نظ 2027-2017الو ني  المشــــــــترك   ان القطاعات لمن  حمأ ال تيات والمرا قات )
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مما اضـــــمن حقول ال تيات والمرا قات وو،ـــــولتن ىلو الادال . ورالمثأل تن   ال لبان خط  عمأ ةـــــامل  لمن   
 (.2024-2021حمأ المرا قات )

ال مرد ناروس كورووال اتع ت الدول األعضــــال تدا ار لحماا  ،ــــح  وســــالم  النســــال  ونظ ســــي  - 42
وال تيات بكأ تنوعتن. وقدمت األرجنتان تو،ـــــيات لضـــــماف ح،ـــــول المتحولان جنســـــيا و ار الثنائاان علو 
الرعاا  ال،ــــحي . و،،ــــدرت البوســــن  والترســــل تو،ــــيات إل ماج المســــاواة  ان الجنســــان نظ تعطيط واعتما   

ــيقور جدول ،عمال وت   بنال وتجداد  111ن ا  القرارات الرامي  ىلو مكانح  مرد ناروس كورووا. ونظ  اوال ســـ
ــت ا  من مرد   111 مرنقا ،ـــحيا لتحســـان تقدام الرعاا  ال،ـــحي  الجادة علو مســـتوي المقا اات كدرس مسـ

  ال والمرا قان ناروس كورووا. وتاتدت لابر ا  ر،ــــــــد ،موال متم  لتحســــــــان ،ــــــــح  وســــــــالم  النســــــــال واأل
 ر ق  نال قدرات مقدمظ العدمات ال،ـحي  وتحسـان نر  الح،ـول علو مياه الشـر  الم موو  والمرانق   عن

ال،ــــحي  والن ان  ال،ــــحي . وقدمت ال لبان خدمات ،ــــحي  ،ســــاســــي  مســــتمرةل بما نظ  لل الرعاا  ال،ــــحي   
وســـــــــتاف ،اضـــــــــا تونار  يا ات عام  لتن يم الجنســـــــــي  واإلوجا ي  وخدمات حماا  المر،ة والط أ. وك لت تركما

 ول  عضــوا   59األســرة والرعاا  ال،ــحي  اإلوجا ي . وةــاركت البرتوال نظ رعاا  البياف المشــتر  ال ي وقاته 
بشـــ ف حماا  ال،ـــح  والحقول الجنســـي  واإلوجا ي  وتاز ز االســـتجاب  المرا ي  لالعتبارات الجنســـاوي  نظ ، م  

 مرد ناروس كورووا.
 

 الحق في التعليم طوال دورة الحياة -  زاي 
وتض ما اقر  من و،ـن الدول األعضـال المرسـل  لتقار ر بحق النسـال وال تيات نظ التاليم وقامت   - 43

ل ، لقت األرجنتان مشـــــــروع  2021 تحســـــــان قدرة الن م التاليمي  علو مراعاة المن ور الجنســـــــاوظ. ونظ عار 
الجنس والتنوعل وتتولو تن ـا ه المن مـات االجتمـا ـي  والثقـافـي  نظ  المـدارس الشــــــــــــــابـي  للـتدرـ   نظ مجـال ووع  

روةـــــــــــــ    500مدرســــــــــــــ  و    300ل تتد  ،رمانيا ىلو  نال ،و تجداد  2026جمي  ،وحال البال . ورحلول عار 
نظ المائ  علو األقأ من األ  ال ال ان تتراوح ،عمار م  ان ثالا   85،  ال والو،ـول ىلو تسـجاأ ما وسـبته  

 ت نظ مرحل  ما قبأ المدرســ . ونظ  اوال  و  مشــروع حياة ،نضــأ لل تياتل ال ي اوتتو نظ عاروخمس ســنوا
ل المرا قــات بــالماــار  والمتــارات والقــدرة علو اتعــا  قراراتتنل بمــا نظ  لــل القرارات المتالقــ   زواج 2021

ــو دل حا  از د عد  المتعر  ــاوظ. وتاتدت الســ جات من التاليم الاالظ األ  ال وحمأ المرا قات والانن الجنســ
نظ المائ  نقط من األسات ة  م من النسالل بضماف ،ف اكوف و،ن مجموع  29علو عد  الرجال ولان وسب   

 .2030األسات ة الماانان حداثا من النسال بحلول عار 

ومكنت تركيا الطال  من موا،ـــــل  تاليمتم عن باد خالل عمليات اإل الل الاار وا الل المدارس  - 44
ــبك  المالومات التاليمي ل و ظ بســـــ  ــبك  اإل اع  والتل ز وف التركي  وةـــ ب  مرد ناروس كورووا عن  ر ق ةـــ

من،ـــــ  التاليم الرقمظ المجاوي  نظ تركيال وتوطظ مرحل  ما قبأ المدرســـــ  لواا  مرحل  التحضـــــار المتحاوات 
ليم نظ سـيال مرد ناروس  القبول نظ الجاماات. و،،ـدرت البوسـن  والترسـل تو،ـيات رئيسـي  لموا،ـل  التا

ــيم القائم علو ووع الجنس   ــابات من المدرســــــــــ  بســــــــــب  التقســــــــ كورووال مؤكدة معا ر تســــــــــر  ال تيات والشــــــــ
 للمسؤوليات األسر  ل حا  ُانت ر من النسال ى ارة  اوتتن وترري  األ  ال.

لح ات لل تيات نظ تانولوجيا المالومات   10واســــــــتضــــــــا  االتحا  الدولظ لالت،ــــــــاالت وةــــــــركا ه   - 45
لتشجي  ال تيات علو ممارس  متن نظ الالور والتانولوجيا والتندس  والر اةياتل   2021واالت،االت نظ عار  

ات األنر ريات قا رات علو وراالةـــــترا  م  االتحا  األنر قظ و ا   األمم المتحدة للمر،ةل اةـــــطل  بمبا رة ال تي 
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م  لجن  األمم المتحدة االقت،ا ا  ألنر ريا نظ ، اس ،بابال ةاركت    2020البرمج ل وعقد لقال  جانا نظ عار  
 نتاة من جمي  ،وحال القارة عن باد. 2000نتاة ةع،يا وةار  ،كثر من  125فيه 

مج  مال  ماري سكلو ونسكا كوري  تد  ل ، لقت الوكال  الدولي  للطاق  ال ر    روا2020ونظ عار  - 46
ــا م  نظ ظتور جاأ   ــل  بالماداف النووي والمسـ ــابات علو متابا  متن  نظ ميا ان  ات ال،ـ تشـــجي  و عم الشـ

 جداد من الريا ات النسائي  نظ الالور والتانولوجيا النوو  .
 

 الاتنتاعات والتوصيات - حاء 
هاائلاة واير مسااااااااايوقاة في تنفياذ القرار المتعلق بادور المرأة  واعها  الادول األعضااااااااااء تحادياات   - 47
 أثرت حاالت الووار  المنااخياة واليي ياة وعاائحاة   . ومناذئاذ،2019التنمياة مناذ التقرير األخير في عاام   في

المكثفة والمترابوة بشااااااكل اير متناااااااا  على النساااااااء والفتيات في عميع قواعات ومجالت    19-كوفيد
ارتفع معادل الفقر المادقع ألول مرة مناذ عيال واحاد، مماا وااااااااااع فجوة الفقر بين  و   التنمياة المساااااااااتاداماة.

وواعه  النسااااااء والفتيات حالة متزاادة من انعدام األمن القتصاااااادي والعتماعي والصاااااحي،    الجنساااااين.
 وتصاااااااعد العنف في المنزل والعمل، والاااااالوطا ل تواق لتقديم الرعاية والعمل المنزلي برعر و دون أعر.

أن الحكومااات اتخااذت خووات حااااااااااااامااة وميتحرة في كثير من األحيااان لمواعهااة التحااديااات، فاا ن    ورام
وأدى تزااد أوعه عدم المسااااواة بين اليلدان وداخلها، وارتفاس مساااتويات الداون،    الااااتجابة لم تحن كا.ية.

اذ تادابير يكفي حجمهاا  وانحمااش الحيز الماالي في اليلادان الفقيرة واليلادان الناامياة، إلى الحيلولاة دون اتخا
و ات الزم تضاااااامن عالمي متجدد وتعددية    لتليية الحتياعات واألولويات وإعمال حقوق النسااااااء والفتيات.

 أطراف من أعل خلق حاالر ومستقيل مستدامين وعادلين ومتساويين بين الجنسين.

والفتيات في التنمية    ولتحقيق المشااااااااركة والليادة الحاملتين والمتسااااااااويتين والهادفتين للنسااااااااء - 48
المسااتدامة وفي القتصاااد والمجتمع في خضاام األزمات المناخية واليي ية والصااحية والقتصااادية، والاامان  
حقوق المرأة في العمل وفي مكان العمل وحقوق النسااااااااااء والفتيات في الصاااااااااحة والتعليم والحياة الخالية  

والااااااتنتاعات    2030مية المساااااتدامة لعام وخوة التن  العنف تمشااااايا مع إعنن ومنها  عمل بيجين، من
 المتفق عليها للجنة والع المرأة، ف ن الدول األعضاء ُتشجع على النرر في اتخاذ التدابير التالية:

(  19-تقييم الادرو  والتوصاااااااااياات المنيثقاة عن عاائحاة مر  فيرو  كوروناا  كوفياد )،( 
 ت المستقيلية؛لتعزيز التعافي المراعي للمنرور الجنساني وتدارك األزما

إدما  اعتبارات المسااااواة بين الجنساااين في الااااتراتيجيات والساااياااااات الوطنية للتنمية   ) (  
 المستدامة والفقر واوق العمل والحماية العتماوية وتدابير الاتجابة لمر  فيرو  كورونا والتعافي منه؛ 

ودخلهن وااااااايل    القضاااااااء على فقر النساااااااء والفتيات من خنل دعم و ائف النساااااااء )ج( 
الرعااياة والعمال المنزلي    ويشاااااااااهن والااااااااااتثماار فيهاا والحاد من نصاااااااااييهن اير المتناااااااااااا  من أعماال

 المدفوعة األعر؛ اير

تحقيق مشااااااركة المرأة على قدم المسااااااواة مع الرعل في أااااااواق العمل وصااااانع القرار   ) ( 
 القوانين واألعراف والمماراات العتماوية التمييزية؛والليادة من خنل معالجة الحواعز الهيكلية وإزالة 
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تواايع الحدود الدنيا للحماية العتماوية المراوية للمنرور الجنسااني ونرمها للوصاول   ) ـ( 
إلى عميع النسااااء والفتيات بكل تنوعهن، وحماية اااانمتهن واااايل ويشاااهن الحالية والمساااتقيلية وزيادة  

 ات العتماوية والقتصادية واليي ية؛قدرتهن على الصمود في وعه الصدم

كفالة حصول النساء، ل ايما الشابات، على عمل لئق وريادة المشاريع، بما في ذلك   )و( 
عن طريق إالاااافاء الوابع النرامي على الو ائف والمشاااااريع في القتصاااااد اير النرامي وتدابير التعافي  

 المستهدفة المراوية للمنرور الجنساني؛

 لعمالة والمشاااااااااريع والاااااااااتثمار فيها في القواعات التي ترثرت ااااااااالبا بجائحة دعم ا ) ( 
، ل اااااااااايما في األماكن التي تلل  فيها النسااااااااااء، وتوفير تنمية المهارات والتدري  وإصااااااااادار  19-كوفيد

 الشهادات والتمويل؛

ل  الاامان تمتع المرأة بالعمل وحقوق اإلنسااان والقضاااء على التمييز الجنساااني في العم  )ح( 
 والفجوة في األعور بين الجنسين وتعزيز مشاركة المرأة وصنع القرار والليادة في القواعين العام والخاص؛ 

(، وتوصاااااااااياة العماال  189 رقم   2011التصاااااااااداق على اتفاا ياة العماال المنزليين لعاام   )ط( 
ياة منرماة  (، وتوصااااااااا190 رقم    2019(، واتفاا ياة العنف والتحرش لعاام 201 رقم    2011المنزليين لعاام  

 (؛206 رقم  2019العمل الدولية بشرن العنف والتحرش لعام 

الاااتثمار في اقتصاااد الرعاية واتخاذ إعراءات لنعتراف برعمال الرعاية والعمل المنزلي   )ي( 
اير المدفوعي األعر للنسااااء والفتيات في األاااارة المعيشاااية، و ين األاااار المعيشاااية والدولة، وخفضاااها  

ومكاافارة وتمثيال عمال المرأة المادفوس األعر عن طريق تواااااااااايع نوااق خادماات الرعااياة    وإعاادة توزيعهاا،
والو ائف والهياكل األاااااااااااااااية عالية الجودة، وااااااان ااااااايااااااااات بشاااااارن إعازة األمومة واألبوة، وتوفير  

 ااتحقاقات وحماية اعتماوية لمقدمي الرعاية والعاملين في مجال الرعاية؛

ات و رامج لمنع العنف والتحرش الجنساااايين والجنسااااانيين  ااااان وتنفيذ قوانين واااااياااااا ) ( 
والتصدي لهما في األماكن العامة والخاصة، بما في ذلك مكان العمل، وإنشاء أماكن عمل مادية وافتراالية  
آمنة، ووالاااع تدابير فعالة للوقاية والااااتجابة، وخدمات أاااااااااية واااايل انتصااااف للضاااحايا والناعيات،  

( 190 رقم   2019ى، وتدابير لمحاااابة الجناة طبقا لتفا ية العنف والتحرش لعام وإعراءات تقديم الشااكاو 
 (؛206 رقم  2019وتوصية منرمة العمل الدولية بشرن العنف والتحرش لعام 

تعزيز وحماية حق النسااااااااء والفتيات في التمتع برعلى مساااااااتوى من الصاااااااحة اليدنية   )ل( 
 حقوقهن الجنسية واإلنجابية؛والعقلية يمكن بلواه، بما في ذلك صحتهن و 

الاااااامان إكمال الفتيات لتعليمهن، وتشااااااجيع الفتيات النئي اادرن أثناء الجائحة على   )ر( 
العودة، ودعم الفتيات النئي كن بالفعل خار  المدرااااااة إلكمال تعليمهن والحصاااااول على عمل، مع إانء  

 حقات بعمل أو بسلك التعليم أو التدري ؛اهتمام مركز لحتياعات وأولويات الفتيات والشابات اير الملت

الااااااااااتثماار في التعليم والتادري  وتنمياة المهاارات من خنل منرور مجرى الحيااة الذي   )ف( 
يقلل من الفصااااااال الجنسااااااااني القواعي والمهني ويرو  لدور المرأة في العمالة والقواعات اير التقليدية،  

 ريااليات؛ايما في العلوم والتحنولوعيا والهنداة وال ل
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القضاااااااااء على القوانين واألعراف والمماراااااااااات العتماوية في عميع المجالت وعلى   )س( 
عميع المساااتويات التي تميز الاااد النسااااء والفتيات، وإطاااراك السااالوات الوطنية والمحلية وقادة المجتمعات  

 المحلية والرعال والفتيان؛

تحسااين عمع وتحليل وااااتخدام اإلحصاااءات والييانات الجنسااانية المصاانفة حساا  نوس  )ع( 
الجنس والدخل والعرق واألصاال اإلثني والهوية الجنسااانية والميل الجنسااي والوالااع من حي  الهجرة وحالة  

وية  اإلعاقة والموقع واير ذلك من الخصاااائل المتعلقة بالعمل النئق وتنريم المشااااريع والحماية العتما
 .والعاملين في القتصاد اير النرامي والصحة الجنسية واإلنجابية والتعليم والعنف الجنسي والجنساني

وُتشاّجع منرومة األمم المتحدة وايرها من المنرمات الدولية على دعم الدول األعضااء في تنفيذ   - 49
 التوصيات السالفة الذكر ورصدها وتقييمها على عميع المستويات.

 


