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 المرفق األول
 2013إلى  2011لمرأة للفترة من للخطة االستراتيجية لهيئة األمم المتحدة ا

 النتائج اإلنمائية لهيئة األمم المتحدة للمرأة إطار
 
 :مقدمة 1-0

في  ،ومؤشرات وخطوط أساسمحددة نتائج وأهداف  بتقديم ما هو ملموس وقابل للقياس من رأةهيئة األمم المتحدة للمتلتزم في القسم الرابع من هذه الخطة،  سبق التنويه بهكما 
 :إطارها للنتائج اإلنمائية، مع األخذ بعين االعتبار ما يلي

 
 ةرأهيئة األمم المتحدة للم؛ وهو ما سعت تها عالميامقارن يمكنوطنيا و  ستصدرةمفي وثائقها الرسمية تكون استخدام بيانات بمناشدة الدول األعضاء لمنظمات األمم المتحدة  -أ 

القدرات بو  )فقر المرأة، والعنف ضد المرأة، وما إلى ذلك: مثال(وطنيا  ستصدرةالبيانات الم كبيرة متعلقة بمدى توافرفجوات تعاني بعض المجاالت من و . االلتزام بهإلى 
 غيةتقديم المساعدة للبلدان ببمستهدف، ائية المقترحة لكل مجال ، في النتائج اإلنملمرأةلهيئة األمم المتحدة ومن هنا، تعرض . الالزمة لتحليل ما هو قائم على أرض الواقع

وسوف يتم ذلك بالتعاون مع المعاهد اإلحصائية الوطنية ولجان األمم المتحدة اإلقليمية  .ذات الصلةواستخدام وتحليل البيانات في المجاالت  ستصدارالالالزمة بناء قدراتها 
 .وغيرها من منظمات األمم المتحدة

بالتركيز  ،المحددةغياب هذه األهداف، يحدد إطار النتائج اإلنمائية المؤشرات واألهداف ظل المتفق عليها عالميا؛ ولذلك في و  ذات الصلةدد محدود من األهداف ثمة ع -ب 
 .ستويات الوطنية أو اإلقليمية أو العالميةتلقي الدعم على المليق األمم المتحدة القطري أو منظومة األمم المتحدة فيما يتعلق بطلبات الدول األعضاء فر أداء على 

وتتوافر . والمؤشرات جمع المزيد من المعلومات، بما في ذلك معلومات عن برمجة معينة يقوم على دعمها فريق األمم المتحدة القطري المحددة عدد من األهدافيستلزم  -ج 
مسح ) ب(لمنسقين المقيمين؛ الصادرة عن اللتقارير السنوية  لمرأةلالمتحدة هيئة األمم أجرته  التحليل الذي) أ: (ةاآلتيالمصادر المعلومات األولية عن هذا الشأن في 

المعلومات األولية  رغم توافرومع ذلك، . تقييم القدرات الميدانية) ج(لبرمجة المشتركة المعنية بالمساواة بين الجنسين؛ اتقييم شتراك في لالالذي ُأجري لمعلومات األساسية ا
 اأنهإلى أشرنا فقد ، غير مؤكدالقائمة على خط أساس المحددة وأما األهداف . الحوار مع كل فريق من فرق األمم المتحدة القطرية عن طريق التحقق من صحتهاجب يإنه ف
 . 2011وسوف نكملها في نهاية عام " تحديدهايجب "

 
 تمحصالالمدخالت والمخرجات وال: المتصلة باألهداف روابطالمالحظة بشأن  2-0

 . في نهاية المطاف إلى تحقيق األهداف ؤديالتي ت ،محصالتال، التي تؤدي إلى صل المدخالت بالمخرجاتموضح في الجدول التالي، ثمة رابط واضح يكما هو 
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في المجاالت المواضيعية  مساواة بين الجنسينلتنفيذ أولوياتها من أجل النهوض بال، بناء على طلبها، لدول األعضاءلدعم تقديم العلى محصالت النتائج على مستوى التركز 
0Fالمعنية

تقديم ) 2(؛ )اإلطار المعياري: مثال(زة أو المعدَّلة أو تنفيذ القوانين والسياسات المعزَّ /اعتماد و) ا(: ةاآلتيالمجاالت في  التي تطرأ التغييراتبوترتبط هذه النتائج . 1
المساواة بين قضايا تأثير المناصرين والمتخصصين في مدى القدرات الجماعية و ) 3(بين الجنسين؛ لمعنية بتحقيق المساواة قضايا امعالجة اللالزمة ال الخدمات والميزانيات

المساواة ب هوضلنالفئات المستهدفة لاتساع دائرة اإلرادة السياسية و ) 4(لة للنساء المهمشات؛ ـالحكومي وغير الحكومي، بما في ذلك الجماعات الممث ، على المستويينالجنسين
 .بين الجنسين

 
الرابط بهيئة األمم المتحدة للمرأة  نوع التغيير المتوقَّع مستوى النتائج

 وشركاء األمم المتحدة
 ،والتمثيل ،والقيادة ،لتمكين االقتصاديالالزمة لتغييرات في إمكانية وصول المرأة للموارد والخدمات  أهداف الخطة االستراتيجية

 .وٕانهاء العنف ضد المرأة ،بما في ذلك أثناء الصراع وبعده إلنسانيةوحاالت الطوارئ ا
تطبيق المساواة بين الجنسين، مع التركيز على  علىالمؤسسات  محاسبةتغييرات في مستوى 

منظومة األمم المتحدة  وكذا علىالمؤسسات التي تحدد الخطط والميزانيات والبيانات الوطنية، 
 ومية الدوليةومؤسسات األمم المتحدة الحك

 
 مساهمة

 ةقبولم

؛ وفي تقديم الخدمات والميزانيات؛ وفي مدى تأثير تقديم وتعزيز وتنفيذ القوانين والسياسات تغييرات في محصالت الخطة االستراتيجية
كذلك ؛ و محاسبةلل ةدمج أولوياتهم في السياسات الرئيسية والدعو في  المساواة بين الجنسين أنصار

 للنهوض بالمساواة بين الجنسينالفئات المستهدفة اتساع دائرة ادة السياسية وفي تغييرات في اإلر 

 مساهمة
 ةكبير 

 
 مخرجات الخطة االستراتيجية

التي تتضمن البيانات واإلحصاءات  توفير األدلةوتنمية القدرات، وتوليد المعرفة، و  ةتغييرات في الدعو 
 اإلعالم واالتصالأدوات و 
 

  جيهتو 
 كامل

  توجيه المجال للحوار تهيئةتقديم الخبرة التقنية والموارد وتمثيل شرعية منظومة األمم المتحدة و  الت هيئة األمم المتحدة للمرأةمدخ
 كامل

 

                                                 
المتحدة للمرأة أن صدر معلومات معروف خارج نطاق هيئة األمم المتحدة للمرأة؛ وستتطلب باقي المؤشرات من هيئة األمم ُتستقى من مأو  ،رصدالل هيتسليشتمل عدد من المؤشرات على بيانات أساسية عالمية   1

 .محصالت في خالل الستة أشهر األولى من تنفيذ الخطة االستراتيجية لهيئة األمم المتحدة للمرأةوصول إلى اللالمحددة لاألساس واألهداف خطوط أو توضع /وسوف تراَجع و. ات رصدوآلي تنشئ خط أساس
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تحقيقها مع الشركاء على ل املةبالمسؤولية الكإلى أربعة مجموعات، وتشرح النتائج التي تضطلع هيئة األمم المتحدة للمرأة  النتائج على مستوى المخرجات تقسَّم ،بالمثلو 
والتغييرات في مدى توافر المعارف  ،)والمهارات والموارد واألدوات ةالمعرفة والوعي والدعو (وتتضمن هذه النتائج التغييرات في القدرات . المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية

 التي سوف تسهم هيئة األمم المتحدة للمرأة في تحقيق المخرجات للمدخالتوأخيًرا، يقدَّم تصور . ين الجنسينالمعنية بقضايا المساواة ب دلةاأل/بما فيها البيانات ،ذات الصلة
الجهود بذل لمضي قدما في شرعية منظومة األمم المتحدة ل استخدامو مساحات للحوار والشراكات  تهيئةو  التقنية والموارد المالية والدعوةوهذه المدخالت هي الخبرة  .لها المقابلة

 .الالزمة للنهوض بالمساواة بين الجنسين
 

 خطوط األساس أينما توافرت المعلوماتت وأهداف محددة؛ كما تشتمل على يقدم الجدول التالي كل هدف من أهداف إطار النتائج اإلنمائية وما يرتبط به من محصالت ومؤشرا
 .ذات الصلة

 

 ادة والمشاركة النسائية في القرارات التي تؤثر على حياتهننطاق القي توسيع: الهدف األول للنتائج اإلنمائية
 

 :المؤشرات واألهداف المحددة المقترحة
 

 .نسبة مقاعد النساء في البرلمانات الوطنية والمجالس المحلية
لقةذج لحخخ ئك ـ ئك 1Fمن البلدان% 30، تصل نسبة تمثيل المرأة في ما ال يقل عن 2017نهاية عام في  :ئكهخ

برنامج مشترك لألمم المتحدة معني بالمشاركة /ا برنامجالتي لديه 2
2Fالسياسية للمرأة

 .جالس المحليةموال في البرلمانات الوطنية% 30تصل نسبة تمثيلها  -3
ز  2011في نهاية عام يتم تحديده  :خض ئآلزئ

 
 .المناصب القيادية التي تتقلدها المرأة في األحزاب السياسية نسبة

لقةذج لحخخ ئك ـ ئك برنامج مشترك لألمم المتحدة /من البلدان التي لديها برنامج% 30، يزداد نصيب المرأة من المراكز القيادية في ما ال يقل عن 2017نهاية عام في  :ئكهخ
 .يزداد نصيبها في المراكز القيادية في األحزاب السياسية وفقا لألهداف الوطنية المتفق عليها -معني بالمرأة والسياسة

ز  2011في نهاية عام  تم تحديدهي :خض ئآلزئ

                                                 
البرامج المشتركة لفريق األمم المتحدة القطري من /نسيق البرمجة المشتركةأو ت/في إطار النتائج اإلنمائية إلى البلدان المستفيدة من البرنامج حيث تقوم هيئة األمم المتحدة للمرأة بدعم و" بلدان"يشير المصطلح   2

 .أجل دعم األولويات الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين
 استجابًة للمطلب الوطني  3
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 ).القضاءو  الشرطة(رة من البلدان والقطاعات مة للخدمات في مجموعة مختانسبة النساء المهنيات في المؤسسات المقدِّ 

لقةذج لحخخ ئك ـ ئك  .برنامج لفريق األمم المتحدة القطري في البلدان التي لديها% 30،ال تقل نسبة النساء المهنيات في قطاعي الشرطة والقضاء عن 2017نهاية عام في  :ئكهخ
ز  2011في نهاية عام  يتم تحديده :خض ئآلزئ

 
 .نسبة المنسقات المقيمات
لقةذج لحخخ ئك ـ ئك  من مجموع المنسقين المقيمين% 50تصل نسبة المنسقات المقيمات  ،2017عام  في نهاية: ئكهخ

ز  2011اعتبارا من % 37: خض ئآلزئ
 

 قترحةماف المحددة الالمؤشرات واألهد المحصالت
اعتماد وتنفيذ الدساتير واألطر القانونية /إصالح 1-1

ذآبوالسياسات المعنية  ل في  ائكمههص احف ئك
 .المشاركة في صنع القرار

 .عدد البلدان التي أدرجت تدابير خاصة مؤقتة للمرأة في اإلصالحات الدستورية واالنتخابية وغيرها من القوانين األخرى
لحخ ـ ئك لقةذجئكهخ 3Fللمرأةبلدا إضافيا التدابير الخاصة المؤقتة  25، يدرج ما ال يقل عن 2017بحلول عام : خ ئك

في ( 4
 )بلدا 25: 2017بلدا، وفي عام  15: 2015بلدان، وفي عام  7: 2013عام 

ز  .أطر قانونية تدرج تدابير خاصة مؤقتة للمرأة/بلدا دساتير 41لدى  :خض ئآلزئ
ومعني بالمشاركة السياسية للمرأة، بما  هيئة األمم المتحدة للمرأة تدعمهبرنامج مشترك /برنامج من المستفيدة نسبة البلدان

التي تظهر زيادة في عدد  تلك البلدان-ح من صندوق المساواة بين الجنسينفي ذلك تلك البرامج الحاصلة على من
 .سياسيةالمرشحات لالنتخابات على المستوى المحلي الالتي قدمتهن األحزاب ال

لقةذج لحخخ ئك ـ ئك برنامج مشترك مدعوم من هيئة األمم المتحدة /من برنامجمن البلدان التي تستفيد % 20في : ئكهخ
من البلدان، وفي % 5: 2013في عام (النساء المقدمات للترشح ، يزداد عدد للمرأة ومعني بالمشاركة السياسية للمرأة

 ).من البلدان% 20 :2017من البلدان، وفي عام % 10: 2015عام 
ز  2011في نهاية عام  يتم تحديده :خض ئآلزئ

 
 

                                                 
 .مناصب بالتعيين في الحكومةأو ال/يمكن أن ترتبط التدابير الخاصة المؤقتة بالتمثيل البرلماني والمناصب السياسية على المستوى المحلي و  4
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 المؤشرات واألهداف المحددة المقترحة المحصالت

 االنتخابية وخدمات اإلشرافتعمل اإلدارة  1-2
على  المراعية للمنظور الجنساني وفض النزاعات

تعزيز قيادة المرأة ومشاركتها في السياسة واإلدارة 
 .العامة

تنشئ هيئات  التيفريق األمم المتحدة القطري، /هيئة األمم المتحدة للمرأة منسَّق منالتي تتلقى الدعم ال ،بلدانعدد ال
 .خدمات لفض النزاعات من أجل المرأة في أثناء الفترات االنتخابية وما بعدهاو دارة االنتخابات إل

لقةذج لحخخ ئك ـ ئك ات من أجل المرأة في أثناء الفترات االنتخابية خدمات لفض النزاع ، إنشاء2017عام  بحلول :ئكهخ
 . بلدا 20فريق األمم المتحدة القطري في ما ال يقل عن /الدعم الذي تنسقه هيئة األمم المتحدة للمرأة، مع اوما بعده

ز  2011في نهاية عام  يتم تحديده :خض ئآلزئ
 

العمليات االنتخابية  نظمالتي ت ،أة في مجال االنتخاباتالتي تستفيد من دعم هيئة األمم المتحدة للمر  ،نسبة البلدانتعمل 
 .، على ضمان حصول النساء المهمشات على الوسائل الالزمة للتصويت)بطاقات إثبات الهوية: مثال(

لقةذج لحخخ ئك ـ ئك في مجال هيئة األمم المتحدة للمرأة تلقى دعم من البلدان التي ت% 40ما ال يقل عن في : ئكهخ
االنتخابية التي تضمن حصول النساء المهمشات على الوسائل الالزمة للتصويت بحلول طبَّق العمليات ، تاالنتخابات

من % 40: 2017من البلدان، وفي عام  %25: 2015من البلدان، وفي عام  15: 2013في عام ( .2017عام 
 ).في مجال االنتخاباتهيئة األمم المتحدة للمرأة التي تتلقى دعم  البلدان
زخض ئآل  .2011في نهاية عام  يتم تحديده :زئ

المراعيين للمنظور تعزيز التوظيف والتعيين  1-3
4Fفي المؤسسات المقدمة للخدمات العامةالجنساني 

5 
الخدمات الحكومية المحلية، وترخيص : مثال(

الشركات وتسجيلها، واإلرشاد الزراعي، والخدمات 
 ).االجتماعية األساسية، وما إلى ذلك

التي أدرجت سياسات  ،فريق األمم المتحدة القطري/التي تتلقى الدعم من هيئة األمم المتحدة للمرأة ،انعدد البلد
 .التوظيف والتعيين المراعية للمنظور الجنساني في المؤسسات المقدمة للخدمات العامة في القطاعات المحددة

لقةذج لحخخ ئك ـ ئك تتلقى الدعم من هيئة األمم من البلدان التي بلدا  25في ما ال يقل عن  ،2017عام بحلول  :ئكهخ
سياسات التوظيف والتعيين المراعية للمنظور الجنساني في  درجتتكون قد أُ  فريق األمم المتحدة القطري،/المتحدة للمرأة

 25:  2017بلدا ، وفي عام  20: 2015بلدان، وفي عام  8:  2013في عام . (المؤسسات المقدمة للخدمات العامة
 .)بلدا

ز  2011في نهاية عام  يتم تحديده :خض ئآلزئ
 
 

                                                 
 .المساواة، على الوظائف في المؤسسات المقدمة للخدمات العامةمراعاة المنظور الجنساني ترتبط بوجود أنظمة تحفيزية وتدابير لألداء وآليات إشراف من أجل كفالة حصول كل من المرأة والرجل، على قدم   5
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 المؤشرات واألهداف المحددة المقترحة المحصالت
يؤثر أنصار المساواة بين الجنسين ومنظماتهم  1-4

تأثيرا فعاال على األحزاب السياسية، والمنظمات 
المقدمة للخدمات، والمؤسسات اإلعالمية، والحكومات 

واة بين الجنسين في المحلية، من أجل تعزيز المسا
 .ادة والمشاركةيالق

أنصار فيها يتمكن التي ، لها فريق األمم المتحدة القطري/دعم هيئة األمم المتحدة للمرأة المستفيدة من ،نسبة البلدان
، والمؤسسات اإلعالمية، المساواة بين الجنسين من التأثير على نحو فعال على القرارات في األحزاب السياسية

 .ت المقدمة للخدمات، من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين في القيادة والمشاركةوالمؤسسا
لقةذج لحخخ ئك ـ ئك هيئة  المنسَّق من من البلدان التي تتلقى الدعم% 30في ما ال يقل عن  ، 2017عام  بحلول :ئكهخ

قرار لتعزيز المساواة بين الجنسين في يؤثر أنصار المساواة بين الجنسين تأثيرا فعاال على صنع ال ،األمم المتحدة للمرأة
% 10: 2013في عام ( .ألحزاب السياسية، والمنظمات المقدمة للخدمات، والمؤسسات اإلعالميةاالقيادة والمشاركة في 
 ).من البلدان% 30: 2017من البلدان، وفي عام % 15: 2015من البلدان، وفي عام 

ز  .2011في نهاية عام  يتم تحديده :خض ئآلزئ
 الدولي يمستوى الحكومالالمحصالت على 

القرارات المنبثقة عن العمليات الحكومية الدولية  1-5
اختصاصات وأهداف محددة على مستوى أقوى، تقدم 

بما في ذلك استخدام التدابير الخاصة المؤقتة لتعزيز 
المشاركة النسائية في صنع القرار على كافة 

 .المستويات

 .الجمعية العامة التي تتضمن توصيات للعمل بشأن المشاركة النسائية في صنع القرار نسبة القرارات الصادرة عن
لقةذج لحخخ ئك ـ ئك  .2011في نهاية عام  يتم تحديده :ئكهخ

ز  .2011في نهاية عام  يتم تحديده :خض ئآلزئ

 محصالت التنسيق بين الوكاالت الدولية
 نهج مشترك لمنظومة األمم المتحدة وضع 1-6

بالتدابير الخاصة  السياسية المعنيةشورة مبشأن ال
المؤقتة بغية تعزيز القيادة والمشاركة النسائية في 

 .صنع القرار

مشتركة معنية بالتدابير  إرشاديةبإقرار واعتماد مذكرة  مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة األمم المتحدةيقوم 
 . الخاصة المؤقتة

لقةذج لحخخ ئك ـ ئك  .2012ي منتصف عام للمذكرة فالرؤساء التنفيذيين اعتماد مجلس  :ئكهخ
ز  .ةمشترك إرشادية ليس هناك مذكرة: خض ئآلزئ
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 المؤشرات واألهداف المحددة المقترحة دخالت إرشاديةم
العاملين في اإلعالم حول تعزيز المعرفة والوعي لدى 
المراعية للمنظور الجنساني أنشطة التحرير اإلخباري 

 .تخابات الوطنية والمحليةفي أثناء االن

للمنظور الجنساني  التحرير اإلخباري المراعيفي اإلعالم بالعاملين ووعي التي ارتفع فيها مستوى معرفة البلدان  عدد
 .في أثناء االنتخابات الوطنية والمحلية

لقةذج لحخخ ئك ـ ئك بلدا من البلدان  20ن ما ال يقل ع ر الجنساني فيو للمنظ ةالتحرير اإلخباري المراعيأنشطة  :ئكهخ
بلدا  15؛ و2013بلدان بحلول عام  10): (2017بحلول عام االنتخابات الوطنية أو المحلية فيها تنظَّم التي ( ختارةالم

 ).2017بلدا بحلول عام  20؛ و2015بحلول عام 
ز  .2011في نهاية عام  يتم تحديده :خض ئآلزئ

 تعمل الجماعات النسائية وأنصار المساواة بين
لتأثير على ل الالزمةالجنسين على بناء القدرات 

األحزاب السياسية والمؤسسات المقدمة للخدمات 
 .والمنظمات المجتمعية والحكومات المحلية

على صانعي القرار  تمّكنهم من التأثيرقدرات عما يكتسبونه من الجماعات النسائية وأنصار المساواة بين الجنسين  تعلن
 .، والمؤسسات المقدمة للخدمات، والحكومات المحليةفي األحزاب السياسية

لقةذج لحخخ ئك ـ ئك ، وفي %30: 2013في عام (من البلدان % 80 تقوم، 2017بحلول عام : الهدف النوعي :ئكهخ
التي تتلقى دعما من هيئة األمم المتحدة للمرأة في هذا المجال  %)80: 2017، وفي عام %50: 2015عام 

 القدرات ات علىير يتغباإلحاطة بما طرأ من  تقوم تلك البلدان-صندوق المساواة بين الجنسين المستهدف، بما في ذلك
 .تدريبية/بفضل ما تقدمه هيئة األمم المتحدة للمرأة من موارد تقنية ومعرفية، وأنشطة تثقيفية ،المكتسبة

 
مجموعات متنوعة من القيادات النسائية،  حصول

المهني  تعليميب والعلى جميع المستويات، على التدر 
المعنيين بمهارات القيادة السياسية المدعومة بالمنح 

 .التي يقدمها صندوق المساواة بين الجنسين

المهني المعنيين بمهارات القيادة السياسية  تعليمعلى التدريب وال تحصلوجود عدد من القيادات النسائية المتنوعة التي 
 .مساواة بين الجنسينمن خالل البرامج التي يدعمها صندوق ال

لقةذج لحخخ ئك ـ ئك المهني المعني  تعليمفرص ال على من المشاركين% 50صول نسبة ح، 2017بحلول عام : ئكهخ
في عام ( من خالل المنح المقدمة للبلدان المستفيدة ،يوفرها صندوق المساواة بين الجنسينتي بالقيادة السياسية ال

، بحيث تتضمن هذه النسبة الفئات التي تعاني من %)50: 2017ام ، وفي ع%40: 2015، وفي عام 30%: 2013
النساء من السكان األصليين، والنساء ذوات اإلعاقات، والنساء الريفيات، والنساء الشابات، : مثال(قصور في تمثيلها 

 ).وما إلى ذلك
ز  2011في نهاية عام  يتم تحديده :خض ئآلزئ
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 اإلقصاء درجاتزيادة التمكين االقتصادي للمرأة وخاصًة تلك الفئات التي تعاني من أعلى : الهدف الثاني للنتائج اإلنمائية
 

 : المؤشرات واألهداف المحددة المقترحة
 

 والعمل الالئق لكافة الفرص الوظيفيةالمرأة إمكانية وصول : من األهداف اإلنمائية لأللفية) 1(الهدف 
 نصيب المرأة من العمالة الزراعية مدفوعة األجر: من األهداف اإلنمائية لأللفية) 3(الهدف 

ب لقةذح لحخخب ئك ـ ئك هخئ  2011في نهاية عام  ايتم تحديده: ئآل
 
 

Uالمصدر:U مرأة لعمالة اتجاهات العالمية لاال: األخرى للمؤشرات التاليةالمعلومات مصادر فيما يلي و . صادرة عن منظمة العمل الدوليةمؤشرات سوق العمل الدولية الرئيسية ال
، للتنمية الزراعية يالصندوق الدول، ومنظمة األغذية والزراعة، و مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنميةالصادرة عن منظمة العمل الدولية، شعبة األمم المتحدة لإلحصاءات، و 

 .وهيئة األمم المتحدة للمرأة، وغير ذلك من شركاء إنمائيين استراتيجيينوالبنك الدولي، ، برنامج األمم المتحدة للبيئة، و منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديو 

 
 المؤشرات واألهداف المحددة المقترحة المحصالت

قيام التشريعات والسياسات واالستراتيجيات  2-1
بتعزيز التمكين االقتصادي للمرأة، وٕاقرار وتنفيذ 

صًة وسائل الوصول إلى الموارد لقطاع غير ا، وخا
 .الرسمي

وسيطرتها على األصول  المرأة صولتحقيق المساواة في إمكانية حالتدابير التي تضمن  اعتمدت عدد البلدان التي
 .اإلنتاجية والعمل الالئق والحماية االجتماعية

لقةذج لحخخ ئك ـ ئك المنسَّق  التي تستفيد من الدعم ،من البلدان بلدا 20ما ال يقل عن  قوم، ي2017بحلول عام : ئكهخ
الحماية القانونية للمرأة في القطاع غير الرسمي، وخاصًة النساء من السكان األصليين،  ، بتعزيزاألمم المتحدة من

: 2017بلدا، وفي عام  14: 2015بلدان، وفي عام  8: 2013في عام ( والعامالت المهاجرات والعامالت في المنزل
 )بلدا 20

ز  .2011في نهاية عام  يتم تحديده: خض ئآلزئ
Uصدرالم:U  ومنظمة العمل الدولية، وهيئة األمم المتحدة )وحدة المعلومات االقتصادية(دليل الفرص االقتصادية للمرأة ،

 .للمرأة
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 .عدد شركات القطاع الخاص التي التزمت بتطبيق المساواة بين الجنسين 
لقةذج لحخخ ئك ـ ئك تحصل شركة  500اعتماد عدد شركات القطاع الخاص إلى /مضاعفة، 2015ام بحلول ع: ئكهخ

شركة  500و، 2013شركة بحلول عام  250(المبادئ المعنية بتمكين المرأة  عتمدأو ت شعار اإلنصاف الجنسانيعلى 
 )2015بحلول عام 
ز  .شركة 180 –شركات؛ المبادئ المعنية بتمكين المرأة  10 – شعار اإلنصاف الجنساني :خض ئآلزئ

Uالمصدر :Uهيئة األمم المتحدة للمرأة، واالتفاق العالمي لألمم المتحدة. 
 

اإلطار كل من عدد البلدان التي تدرج المساواة بين الجنسين والتمكين االقتصادي للمرأة في تنسيق وتنفيذ ورصد 
 ).4النسق (فاقية العامة للتجارة في الخدمات ة ألقل البلدان نموا، واالتيالتجار ز من أجل تقديم المساعدة المتكامل المعزَّ 

لقةذج لحخخ ئك ـ ئك كل من بلدا التمكين االقتصادي للمرأة في تنسيق وتنفيذ ورصد  20، تدرج 2017بحلول عام : ئكهخ
ت ة ألقل البلدان نموا، واالتفاقية العامة للتجارة في الخدمايز من أجل تقديم المساعدة التجار اإلطار المتكامل المعزَّ 

 )2017عام  بحلولبلدا  20؛ و2015عام  بحلول بلدان 10؛ و2013عام بحلول بلدان  5. ()4النسق (
ز  2011في نهاية عام  يتم تحديده :خض ئآلزئ

Uالمصدر:U  َّزاألمانة التنفيذية لإلطار المتكامل المعز. 
 

بنية تحتية وخدمات مراعية للمنظور الجنساني  2-2
) والطاقة، وما إلى ذلكالنقل، والمرافق، والمياه، (

 تعزز استدامة السبل المعيشية للمرأة

النقل، والمرافق، والمياه، والطاقة (عدد البلدان التي ُتسهم فيها البنية التحتية والخدمات المراعية للمنظور الجنساني 
 .يةفي زيادة إنتاجية المرأة ودخلها، بما يشمل ذلك مستوى األسرة المعيش )الشمسية، وما إلى ذلك
لقةذج لحخخ ئك ـ ئك من البلدان التي تستفيد من الدعم المقدم في بلدا  20تقوم ما ال يقل عن ، 2017بحلول عام : ئكهخ

تقوم بتوثيق الممارسات التي تثبت وجود تحسينات في -فريق األمم المتحدة القطري/هذا المجال من هيئة األمم المتحدة
بلدان في  15؛ و2013بلدان في عام  10( .ية المراعية للمنظور الجنسانيالسبل المعيشية للمرأة بفضل البنية التحت

 )2017بلدا في عام  20؛ و2015عام 
ز   2011في نهاية عام  يتم تحديده :خض ئآلزئ

 



 10 
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 .عدد البلدان التي تحاكي نماذج األسواق المراعية للمرأة
لحخخ ئ ـ ئك لقةذجئكهخ بلدان  5(بلدا  15النماذج الناجحة لألسواق المراعية للمرأة في مضاعفة ، 2015بحلول عام : ك

 ).2017بلدا في عام  15، و2015عام  بلدان في 10و، 2013عام  في
ز  .وصندوق المساواة بين الجنسينيدعمهما حاليا كل من هيئة األمم المتحدة للمرأة  هناك نموذجان :خض ئآلزئ

Uالمصدر: Uهيئة األمم المتحدة للمرأة. 
 

مقترحات مراعية للمنظور الجنساني  –للمرأة  مع دعم البنك الدولي وهيئة األمم المتحدة –المؤهلة التي تقدم  عدد البلدان
 .16 ؤسسة الدولية للتنميةالمإلى 

لقةذج لحخخ ئك ـ ئك مراعية للمنظور ا مقترحات بلدا من أقل البلدان نمو  24قدم ما ال يقل عن ي، 2013 بحلول عام: ئكهخ
 .16للتنمية الجنساني إلى المؤسسة الدولية 

ز   يجب تحديده: خض ئآلزئ
 

أنصار المساواة بين الجنسين يؤثرون على  2.3
قوى السياسات واالستراتيجيات المعنية باالقتصاد وال

 . بغية تعزيز التمكين االقتصادي للمرأة العاملة

ومتماشية مع المطالب الرئيسية التي يدعو إليها  قوى العاملةات معنية باالقتصاد والتنتهج سياسالبلدان التي  نسبة
5Fأنصار المساواة بين الجنسين

6. 
لقةذج لحخخ ئك ـ ئك  ةشتركالماألمم المتحدة للبرامج التي تستفيد من دعم من البلدان % 50 في، 2017بحلول عام : ئكهخ

مع المطالب الرئيسية التي  قوى العاملةالسياسات المعنية باالقتصاد واللتمكين االقتصادي للمرأة، تتماشى المعنية با
 )2017في عام  %50؛ و2015في عام  %30؛ و2013عام  في% 15( .يدعو إليها أنصار المساواة بين الجنسين

ز   2011عام  يف يتم تحديده :خض ئآلزئ
 

 
 

                                                 
ى عال من الجودة وتكلفة اد والقوى العاملة والمراعية للمنظور الجنساني تتباين من بلد إلى بلد ومن قطاع إلى قطاع؛ غير أنها غالبا ما تجتمع على اشتراط مستو المطالب الخاصة بالسياسات المعنية باالقتص  6

 .عالجة الفجوات في األجور، وغير ذلك من شروطميسورة من الرعاية الصحية لألطفال، والحماية االجتماعية للعاملين في القطاعات غير الرسمية، والتدابير الالزمة لم
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 المستوى الحكومي الدولي المحصالت على

 
العالمية األطر ٕاعادة التأكيد على ترسيخ و  2-4

أجل التمكين المعنية بالسياسات، من  المعيارية
 االقتصادي للمرأة 

والتي تشتمل على ) اللجنتان الثانية والثالثة(والجمعية العامة  مرأةالمحصالت التي تخرج بها كل من لجنة وضع النسبة 
 .على التمكين االقتصادي للمرأة شأنها التركيز منعملية توصيات 

لقةذج لحخخ ئك ـ ئك زه  ئكهخ  .يجب تحديدهما :خض ئآلزئ
 

التي تشتمل على توصيات عملية من شأنها التركيز على  المحصالت الرئيسية على المستوى الحكومي الدولينسبة 
 مؤتمر ونتيجة ة للمجلس االقتصادي واالجتماعي،بما يشمل ذلك المراجعات الوزارية السنوي( التمكين االقتصادي للمرأة

، والمنتدى العالمي المعني بالهجرة للتجارة والتنميةالثامن ألمم المتحدة امؤتمر ، و )20+ريو(المعني باألرض القمة 
، 2013المنعقد في الجمعية العامة في عام  حوار األمم المتحدة الرفيع المستوى المعني بالهجرة والتنميةوالتنمية، و 

 .)، وما إلى ذلكاتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغّير المناخو 
لقةذج ه  لحخخ ئك ـ ئك زئكهخ  .يجب تحديدهما: خض ئآلزئ

 
 محصالت التنسيق بين الوكاالت الدولية

منظمة األمم المتحدة  بين تعزيز التنسيق 2-5
بما في ذلك البنوك (والشركاء الدوليين الرئيسيين 

تعددة األطراف المعنية بالتمكين اإلنمائية الم
 )االقتصادي للمرأة

 .استراتيجية وخطة عمل بنك التنمية لمجلس أوروبا بشأن التمكين االقتصادي للمرأة إقرار
لقةذج لحخخ ئك ـ ئك  .2011بنهاية عام  معنية بالتمكين االقتصادي للمرأة ألمم المتحدةلخطة عمل االتفاق على  :ئكهخ

ز  .طة عمل في الوقت الحاليخال توجد : خض ئآلزئ
 

تقوم المبادرات الواردة في خطة عمل الفريق العالمي المعني بالهجرة، بشأن التمكين االقتصادي للعامالت إلى أي مدى 
 .منظور متعلق بالهجرة ومعني بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأةالمهاجرات، بإدراج 

لقةذج لحخخ ئك ـ ئك الواردة في خطة عمل الفريق العالمي المعني بالهجرة، بشأن التمكين جميع المبادرات تقوم  :ئكهخ
 في االقتصادي للعامالت المهاجرات، بإدراج منظور متعلق بالهجرة ومعني بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

 .2012منتصف عام 
ز  .يجب تحديده: خض ئآلزئ
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 ةالمؤشرات واألهداف المحددة المقترح دخالت إرشاديةم
الدول األعضاء على المعرفة واإلحصاءات  حصول

ما المستصدرة وطنيا والمعنية بفرص تمكين المرأة و 
 .عوائقمن  يقف أمامها

 تجري دراسات استخدام الوقتعدد البلدان التي 
لقةذج لحخخ ئك ـ ئك بتقديم  مع قيام هيئة األمم المتحدة للمرأة - ، ُتجرى دراسات استخدام الوقت2017بحلول عام : ئكهخ

عام في بلدا  25؛ و2015عام  ان فيبلد 10؛ و2013عام في بلدان  5( .بلدا 25في ما ال يقل عن  –الدعم الالزم 
2017.( 

ز  .حديدهيجب ت :خض ئآلزئ
مشاركتهم  نطاقأنصار المساواة بين الجنسين  عوسّ ي

في اللقاءات الرئيسية التي تنعقد بشأن صنع 
تويات العالمية السياسات االقتصادية على المس

 .واإلقليمية والوطنية والمحلية

زيادة في مستوى تمثيل أنصار  ،على جميع المستويات ،هيئات صنع القرارات االقتصاديةالتي تظهر فيها عدد البلدان 
 .المساواة بين الجنسين

لقةذج لحخخ ئك ـ ئك يل مالئم في ، يضمن أنصار المساواة بين الجنسين حصولهم على تمث2017بحلول عام : ئكهخ
فضال عن بلدا من البلدان التي تستفيد من دعم هيئة األمم المتحدة للمرأة لها،  60هيئات صنع القرارات االقتصادية في 

بلدا في  60؛ و2015في عام  ابلد 50؛ و2013في عام  بلدا 30. (الدعم المقدم من صندوق المساواة بين الجنسين
 ).2017عام 

ز من البلدان التي استفادت من دعم هيئة ) العالمية/والمنتديات اإلقليمية(بلدا  19في  ،2010في عام : خض ئآلزئ
يضمن أنصار المساواة بين الجنسين تمثيلهم في المنتديات الرئيسية لصنع القرارات األمم المتحدة للمرأة لها، 

 .االقتصادية
تتمكن المرأة، على كافة المستويات، من الحصول 

المهني من أجل تعزيز  تعليمالعلى فرص التدريب و 
 مشاركتها االقتصادية وقيادتها 

المهني للمرأة، على كافة المستويات، من أجل تعزيز مشاركتها  تعليمفرص التدريب والفيها تتوافر التي عدد البلدان 
 .االقتصادية وقيادتها، بما في ذلك توافرها من خالل المنح المقدمة من صندوق المساواة بين الجنسين

لقةذج لحخخ ئك ـ ئك المهني للمرأة من أجل إشراكها في قضايا التمكين االقتصادي في  تعليمتوفير فرص التدريب وال: ئكهخ
 ).بلدا 75: 2017بلدا، في عام  40: 2015بلدا، في عام  25: 2013في عام (بلدا  75

ز  يجب تحديده :خض ئآلزئ
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 الناجيات من العنف/لضحاياالمقدَّمة لخدمات إلى الضد النساء والفتيات وتوسيع نطاق الوصول  منع العنف: الهدف الثالث للنتائج اإلنمائية
 

 :المؤشرات واألهداف المحددة المقترحة
 

 .أو الجنسي ضد المرأة/انتشار العنف الجسدي و
لقةذج لحخخ ئك ـ ئك ة بإنهاء العنف ضد المرأة، بالنهوض بإجراءات الوقاية األولية المتحدة معني لألممالتي لديها مبادرة مشتركة  من البلدان% 30تقوم  ،2017بحلول عام  :ئكهخ

 ).تعليمية، وأشكال التدخل المبكر في مرحلة الطفولةالتغيير االجتماعي، والتعبئة المجتمعية، والنظم الحمالت استدامة أشكال االتصال الخاصة ب: مثال(
ز  .يجب تحديده  :خض ئآلزئ

 
Uالمصدر :Uاالستقصاء الدولي المعني بالعنف ضد و  بما في ذلك منظمة الصحة الدولية،(على البيانات القطرية المتوافرة  صادرة عن هيئة األمم المتحدة للمرأة، بناءً التقارير ال

 ).غيرها من استقصاءاتو االستقصاء الديموغرافي والصحي، و  ،المرأة
 .ألزماتالمتكاملة لمراكز المن العنف على الخدمات الصحية أو القانونية أو الشرطية أو تلك المقدمة في  في إمكانية حصول الناجيات انيعدد البلدان التي أظهرت تحس

لقةذج لحخخ ئك ـ ئك لديها مبادرة مشتركة لألمم المتحدة معنية بإنهاء العنف ضد المرأة، زيادة في عدد  التي من البلدان% 30ما ال يقل عن سجل ، ت2017بحلول عام  :ئكهخ
أو غيرها من الخدمات ذات ألزمات المتكاملة لمراكز الالخدمات الصحية أو القانونية أو الشرطية أو تلك المقدمة في  على يات من العنف الالتي يتمكّن من الحصول الناج

 .الصلة
ز   يجب تحديده :خض ئآلزئ

 
Uالمصدر :U وهيئة األمم المتحدة للمرأة  ،االستقصاء الدولي المعني بالعنف ضد المرأةالصحة الدولية، و بما في ذلك التقارير الصادرة عن منظمة (البيانات القطرية أينما توافرت

 .)ضد المرأة نهاء العنفاالستئماني إل األمم المتحدة صندوق
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 المؤشرات واألهداف المحددة المقترحة المحصالت
3-1 UاعتمادU التيوالسياسات واالستراتيجيات  القوانين 

منعه، بما يتماشى مع تالمرأة و لعنف ضد تتصدي ل
 المعايير الدولية

 .لديها تشريعات جديدة أو معّدلة من شأنها التصدي للعنف ضد النساء والفتيات والعنف الجنسيعدد البلدان التي 
لقةذج لحخخ ئك ـ ئك بلدا إضافيا التشريعات المناهضة للعنف ضد المرأة؛  15، يعتمد 2015بحلول : العنف المنزلي: ئكهخ

بلدا إضافيا  12، يعتمد 2015بحلول عام : ؛ العنف الجنسي)2015بلدا في عام  15؛ و2013بلدان في عام  5(
 ).2015بلدا في عام  12؛ و2013بلدان في عام  4(التشريعات المناهضة للعنف الجنسي 

ز ف الجنسي؛ ولدى بلد تشريعات معنية بالعن 140بلد قوانين معنية بالعنف المنزلي؛ ولدى  123لدى  :خض ئآلزئ
 .بلد تشريعات معنية باإلتجار في البشر 106بلد تشريعات معنية بالتحرش الجنسي؛ ولدى  103

Uالمصدر:U هيئة األمم المتحدة للمرأةقاعدة بيانات األمين العام، والتقارير الصادرة عن  فيمتوافرة القطرية البيانات ال. 
 

لة/القطاعات جديدة عدد البلدان التي لديها خطط عمل وطنية متعددة وآليات تنسيق مكرَّسة للتصدي للعنف ضد  ،معدَّ
 .النساء والفتيات

لقةذج لحخخ ئك ـ ئك بلدا إضافيا بوضع وتنفيذ خطط العمل الوطنية المتعددة  20، يقوم 2017بحلول عام  :ئكهخ
في  بلدان 10(لقطري الدعم لها مم المتحدة االقطاعات والمعنية بإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، مع تقديم فريق األ

 ).2017بلدا في عام  20، و2013عام 
ز وال يشتمل ذلك على ( 2010خطة عمل وطنية معنية بإنهاء العنف ضد النساء والفتيات في عام  65 :خض ئآلزئ

 ).1325خطط العمل الوطنية المتصلة بقرار مجلس األمن رقم 
Uالمصدر:U قاعدة بيانات األمين العام 

3-2U ذتنفيU  القوانين والسياسات واالستراتيجيات التي
 .تتصدى للعنف ضد المرأة وتمنعه

 .عدد البلدان التي تعتمد وتطبق أدنى معايير الجودة لتقديم الخدمات الالزمة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات
لقةذج لحخخ ئك ـ ئك  15 يقل عن قطري، يقوم ما ال، ومع الدعم المقدَّم من فريق األمم المتحدة ال2017بحلول عام : ئكهخ
بلدان في عام  5. (للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات معايير الجودة لتقديم الخدمات الالزمةبلدا باعتماد وتطبيق 

 ).2017بلدا في عام  15، و2015بلدان في عام  10؛ و2013
ز  2011عام  في نهاية يتم تحديده :خض ئآلزئ

Uالمصدر:U فرة في قاعدة بيانات األمين العامالبيانات القطرية المتوا. 
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 المؤشرات واألهداف المحددة المقترحة المحصالت
  

التي تدرج الخدمات  ،المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز ،عدد مبادرات األمم المتحدة للبرمجة المشتركة
 .أةوإلنهاء العنف ضد المر  ،المتكاملة للتصدي لفيروس نقص المناعة البشرية

لقةذج لحخخ ئك ـ ئك  ،المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز ،تقوم مبادرات األمم المتحدة للبرمجة المشتركة: ئكهخ
بلدا  20فيما ال يقل عن  ،وإلنهاء العنف ضد المرأة ،بإدراج الخدمات المتكاملة للتصدي لفيروس نقص المناعة البشرية

 ).2017بلدا في عام  20، و2015بلدا في عام  14، و2013بلدان في عام  7. (2017بحلول عام 
ز  . 2011 عام في نهاية يتم تحديده :خض ئآلزئ

 
أداء العاملين في نظام العدالة، على المستويين الوطني  بشأنأصحاب المصلحة التغذية المرتدة من تغيرات في 

 .والمحلي، من أجل تحسين أشكال التصدي للعنف ضد المرأة
لحخ ـ ئك لقةذجئكهخ التغذية المرتدة اإليجابية من النساء الناجيات من العنف في ما ال يقل عن ، 2017بحلول عام : خ ئك

حول  فريق األمم المتحدة القطري/من البلدان التي تستفيد من برامج الدعم المقدَّمة من هيئة األمم المتحدة للمرأة% 60
: 2017، وقي عام %40: 2015، وفي عام %20: 2013في عام (للعنف ضد المرأة نظام العدالة  تصديمدى 

60(% 
ز  . 2011يتم تحديده في نهاية عام  :خض ئآلزئ

 
من التأثير  المهمَّشةتتمكن النساء من الفئات  3-3

على السياسات واإلجراءات والميزانيات  بفعالية
 .الالزمة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات

المرأة، التي المعدَّلة، المعنية بإنهاء العنف ضد /نسبة السياسات واالستراتيجيات والميزانيات الوطنية والمحلية الجديدة
السكان األصليين ومن األقليات نساء الريفيات، والنساء من ال: تضع أحكاما محددة لجميع الفئات التالية أو ألي منها

يةثنية والعاال ساء ذوات اإلعاقات، والنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز، ، والمهاجرات، والنرق
شةهقات المتزوجات، وغيرهن من الفئات الماوالمر   . همَّ

لقةذج لحخخ ئك ـ ئك بحلول عام % 10. (2017متعددة القطاعات بحلول عام الوطنية العمل ال من خطط %25 :ئكهخ
 )2017عام  بحلول% 25، و2015بحلول عام % 15، و2013

ز  يجب تحديده :خض ئآلزئ
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 المؤشرات واألهداف المحددة المقترحة المحصالت
 المحصالت على المستوى الحكومي الدولي

 
القرارات التي اعتمدتها الهيئات الحكومية  3-4

الدولية والتوصيات الناشئة عن آليات حقوق اإلنسان 
تؤكد مجددا وترسخ التزاماتها بإنهاء العنف ضد 

 .رأةالم

عدد القرارات واالتفاقات والتوصيات التي تقدم المزيد من التوجيه بشأن االستراتيجيات الفعالة المعنية بإنهاء العنف ضد 
 .2017و 2012المرأة في الفترة ما بين عامي 

لقةذج لحخخ ئك ـ ئك  .يجب تحديده: ئكهخ
ز  .يجب تحديده: خض ئآلزئ

Uالمصدر:U مة، والهيئات الفرعية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ومجلس حقوق القرارات الصادرة عن الجمعية العا
 .اإلنسان، ومجلس األمن، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، وما إلى ذلك

 
 محصالت التنسيق بين الوكاالت الدولية 

 
اعتماد وتنفيذ إطار للعمل، على نطاق منظومة  3-5
مم المتحدة، معني بإنهاء العنف ضد النساء األ

 والفتيات

 
وضع إطار للعمل متفق عليه ومن شأنه تحديد مستوى المسؤولية والمحاسبة فيما بين منظمات األمم المتحدة للتصدي 

 .للعنف ضد النساء والفتيات
لقةذج لحخخ ئك ـ ئك  .2011نهاية عام في يتم االتفاق على إطار للعمل :  ئكهخ

 .ال يوجد حاليا إطار عمل شامل :زخض ئآلزئ
 

 .نسبة االلتزامات المنبثقة عن إطار العمل والتي وفت بها منظمات األمم المتحدة
لقةذج لحخخ ئك ـ ئك الواردة في إطار العمل  ،%75، بنسبة الوفاء من االلتزاماتنسبة زيادة ، 2017بحلول عام : ئكهخ

 ).2017عام في % 75، و2015في عام % 40، و2013في عام % 20(
ز  ال ينطبق على هذا الهدف :خض ئآلزئ

 
 المؤشرات واألهداف المحددة المقترحة دخالت إرشاديةم

إلى الُنُهج النموذجية وبرامج الهيئات المحلية وصول 
دة التي تهدف إلى تعزيز األمان الذي  التدريب الموحَّ

 النساء والفتيات في األماكن العامة  يجب أن تتمتع به

 .الهيئات المحليةمن قبل وجرى اعتمادها  ،الُنُهج النموذجية للمدن اآلمنة التي خضعت لالختبار والتقييم ددعزيادة 
لقةذج لحخخ ئك ـ ئك بحلول عام (مدينة إضافية؛  35مضاعفة عدد نماذج المدن اآلمنة في  ،2017بحلول عام : ئكهخ

 ).مدينة 15إضافة : 2017ل عام مدن؛ وبحلو  10إضافة : 2015مدن؛ وبحلول عام  10إضافة : 2013
ز  .مدينة برامج المدن اآلمنة 20من  تطبق ما يقرب، 2010في عام : خض ئآلزئ

Uالمصدر:U هيئة األمم المتحدة للمرأة، وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية، واليونيسيف. 
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 المؤشرات واألهداف المحددة المقترحة دخالت إرشاديةم

عضاء إلى مصادر المعرفة وصول الدول األ
واإلحصاءات المقدَّمة على المستوى الوطني والمعنية 

 .بالعنف ضد المرأة

الدراسات ذات الصلة بالعنف ضد المرأة، مع تلقيها الدعم من هيئة األمم المتحدة للمرأة /عدد البلدان التي ُتجري البحوث
 .وفريق األمم المتحدة القطري

لقةذج لحخخ ئك ـ ئك  2011نهاية عام في  تحديدهتم ي: ئكهخ
ز  2011نهاية عام تم تحديده في ي: خض ئآلزئ

 ،عالية الجودةالوصول الدول األعضاء إلى الموارد 
مة منال تقدم المعرفة و  وفرتالتي و  ،األمم المتحدة مقدَّ

الممارسات التي أثبتت صحتها من أجل إنهاء العنف 
 ضد المرأة

مركز المعرفة االفتراضي التابع لهيئة األمم المتحدة للمرأة والراضين عن مستوى نسبة المستخدمين في الدول األعضاء ل
 .  جودة الموارد المقدَّمة

لقةذج لحخخ ئك ـ ئك السنوي للمستخدمين الصادر عن  ستقصاءمن المستخدمين راضون عن المركز وفقا لال% 80: ئكهخ
 .2011عام 

ز  .تم تحديدهي: خض ئآلزئ
عدم "ية من أجل تطبيق سياسة زيادة التعبئة االجتماع

بشأن العنف ضد المرأة على المستويات " التسامح
 .  العالمية واإلقليمية والوطنية

 .في قاعدة بيانات األمين العام بشأن إنهاء العنف ضد المرأة يتم تحديدهلتي تتصدى لهذه المشكلة عدد البلدان ال
لقةذج لحخخ ئك ـ ئك بلدان  10، لتصل إلى 2017و 2012ي الفترة ما بين عامي زيادة سنوية لعدد البلدان ف: ئكهخ

 .إضافية تقدم التقارير ذات الصلة
ز  بلد 114: خض ئآلزئ

 
للعنف ضد المرأة، وتعميم الوعي العام على المستويات العالمية " ال"وصول حملة األمين العام، بما فيها حملة  نطاق

 .واإلقليمية والقطرية
لقةذج لحخخ ئك ـ ئك ، 2015الرجال مشاركة فاعلة؛ وبحلول عام  القادة قائد من 200، يشارك 2013 ول عامبحل: ئكهخ

 .على جميع المستويات" اتحدوا"قائد مشاركة فاعلة؛ من أجل الترويج لحملة األمين العام  500يشارك 
ز  " اتحدوا"للمشاركة في حملة األمين العام الرجال رجال من القادة  50اتفاق : خض ئآلزئ
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 المؤشرات واألهداف المحددة المقترحة دخالت إرشاديةم

منح األفراد العاملين في السلطة القضائية، بصفتهم 
موظفين في المحاكم وقائمين على إنفاذ القانون، 
الفرصة لتعزيز معرفتهم ومهاراتهم الالزمة للتصدي 

 للعنف ضد المرأة

السلطة القضائية : جميع المستويات التالية أو مستوى واحد منها عدد بلدان الجنوب التي يجري التبادل فيما بينها على
والقائمين على إنفاذ القانون، بغية تعزيز فرص التدريب والتعليم المعنية بااللتزامات الدولية والوطنية  ،وموظفي المحاكم

 .بالقضاء على العنف ضد النساء والفتيات
لقةذج لحخخ ئك ـ ئك  8: 2013بحلول عام . بلدا سنويا 24ن الجنوب في ما ال يقل عن التبادل فيما بين بلدا : ئكهخ

 24: 2017بلدا؛ وبحلول عام  16: 2015تكون قد استفادت من التبادل فيما بين بلدان الجنوب؛ وبحلول عام  نبلدا
 .بلدا

ز  .تم تحديدهي: خض ئآلزئ
 

 اإلنسانيةجهة الطوارئ مواالسلم واألمن و قيادة المرأة في : الهدف الرابع للنتائج اإلنمائية
 

 :المؤشرات واألهداف المحددة المقترحة
 

 .في حاالت الصراع أو األزمات التي تتم من برامج التوظيف المؤقتة واإلصالحات نسبة الفوائد التي تحصل عليها النساء والفتيات
لقةذج لحخخ ئك ـ ئك التي تدعمها منظمات األمم ، ألزمات أو الصراعاتلعمل المؤقتة للتصدي لا النساء والفتيات من برامجمن % 40ستفيد ، ت2017بحلول عام  :ئكهخ

 .فرق األمم المتحدة القطرية/المتحدة
ز  .2011نهاية عام في  يتم تحديده : خض ئآلزئ

 
، بما يشمل ذلك المنح الصراعات واألزمات عمل بعدستعادة القدرة على الافي  ،التي ُتستخدم لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسيننسبة الصناديق االستئمانية لعدة مانحين 

 .المستخدمة لالنتخابات واإلصالحات
لقةذج لحخخ ئك ـ ئك تلك -التي تديرها األمم المتحدة في سياق الصراعات واألزمات ،الصناديق االستئمانية لعدة مانحينمن % 15ما ال يقل عن ، تكرَّس 2017بحلول عام  :ئكهخ
 . حماية حقوق المرأة وأولويات التمكينالنسبة تكرَّس لتعزيز و 

ز  2011نهاية عام في  يتم تحديده :خض ئآلزئ
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 .حوادث العنف الجنسي في حاالت الصراع وما بعده
لقةذج لحخخ ئك ـ ئك  %.50الحرب بنسبة  وسائلمن وسيلة ، تقليل حوادث العنف الجنسي باعتباره 2017بحلول عام  :ئكهخ

ز  2012في عام  يتم تحديده :خض ئآلزئ
 

 .بعثات متكاملة لألمم المتحدةفيها توجد في البلدان التي نسبة النساء الالتي تم تعيينهن في مناصب حكومية وطنية ومحلية، 
لقةذج لحخخ ئك ـ ئك بعثات فيها  توجدالتي من المناصب الحكومية الوطنية والمحلية في نصف عدد البلدان % 30، تحصل النساء على ما ال يقل عن 2017بحلول عام  :ئكهخ
 .متكاملة لألمم المتحدة

ز  تحديده تمي :خض ئآلزئ
 

 المؤشرات واألهداف المحددة المقترحة المحصالت
اعتماد وتنفيذ االلتزامات المعنية بالمساواة بين  4-1

الصراع وما بعده وحاالت  الجنسين في حاالت
 .الطوارئ اإلنسانية

 .نة ألحكام محددة تهدف إلى تحسين وضع األمن والنساء والفتياتوقف إطالق النار المتضمو  السالم نسبة اتفاقات
لقةذج لحخخ ئك ـ ئك العنف  حظرما ينص على  من اتفاقات وقف إطالق النار% 50تضمن ت، 2017عام بحلول  :ئكهخ

 .)2017بحلول عام % 50؛ و2015عام  بحلول% 30؛ و2013عام من االتفاقات بحلول % 20(الجنسي 
ز  ديدهيجب تح :خض ئآلزئ

 
 في مفاوضات السالم الرسمية المشاركات  ،الوسطاء والمفاوضين والخبراء التقنيين بين من ،نسبة النساء

لقةذج لحخخ ئك ـ ئك الوسطاء والمفاوضين والخبراء التقنيين  بين من% 20 تكون نسبة النساء ،2015بحلول عام  :ئكهخ
 ).2015في عام % 20، و2013في عام % 10(ة في مفاوضات السالم التي تديرها األمم المتحد اتالمشارك

ز من المفوضين % 8، ال تعمل أي امرأة ضمن وسطاء األمم المتحدة، وما يقل عن 2011بدءا من عام  :خض ئآلزئ
 .في عمليات السالم هم من النساء

 
 .النساء والفتياتومشاركة درجة اشتمال لجان الحقيقة والمصالحة على أحكام تتصدى لحقوق 

ـ  لقةذجئكهخ لحخخ ئك  ، تتضمن جميع لجان الحقيقة والمصالحة التي تدعمها األمم المتحدة2017بحلول عام : ئك
 .ومشاركة النساء والفتيات أحكاما من شأنها التصدي لحقوق) منسَّقة من قبل هيئة األمم المتحدة للمرأة/مدعومة(

ز  يجب تحديده :خض ئآلزئ
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 لمقترحةالمؤشرات واألهداف المحددة ا المحصالت

يؤثر أنصار المساواة بين الجنسين تأثيرا فعاال  4-2
على محادثات السالم، وعمليات التخطيط الستعادة 

بناء السالم، وعمليات العدالة /القدرة على العمل
 االنتقالية

تقالية، التي بناء السالم، وعمليات العدالة االن/نسبة محادثات السالم، وعمليات التخطيط الستعادة القدرة على العمل
 .تدرج مطالب أنصار المساواة بين الجنسين

لقةذج لحخخ ئك ـ ئك استعادة القدرة على من محادثات السالم، وعمليات التخطيط % 50 ُتدرج ،2017بحلول عام : ئكهخ
؛ 2013بحلول عام % 20(الجنسين  مطالب أنصار المساواة بين ،بناء السالم، وعمليات العدالة االنتقالية/العمل

 ).2017بحلول عام % 50، و2015بحلول عام % 30و
ز  2011يتم تحديده في نهاية عام  :خض ئآلزئ

 المحصالت على المستوى الحكومي الدولي
 
تقوم المنتديات الحكومية الدولية المعنية صراحًة  4-3

بمعالجة حقوق المرأة وحمايتها ومشاركتها في حاالت 
 الصراع والطوارئ اإلنسانية

، 1889، و1888، و1820، و)2000( 1325اإلجراءات التي اتخذها مجلس األمن فيما يتصل بالقرارات عدد وأنواع 
 .1960و
 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة من قبل مجلس السلم واألمن لالتحاد األفريقي، ومجلس االتحاد األوروبي، ولجنة بناء السالم، 
، 1888، و1820، و1325لوفاء بالقرارات تعزيز االصلة بذات والجمعية العامة، وغيرها من الجهات الحكومية الدولية 

 .1960، و1889و
 محصالت التنسيق بين الوكاالت الدولية

 
تعزيز التنسيق في منظومة األمم المتحدة بشأن  4-4

البرمجة والمبادرات المعنية بالمرأة والسلم واألمن 
، 1820، و1325تنفيذ قرارات مجلس األمن : مثال(
 ).1960، و1889، و1888و

 .1820و 1325مستوى تنفيذ خطة العمل ذات النقاط السبع المعنية بقراري مجلس األمن باألمم المتحدة 
لقةذج لحخخ ئك ـ ئك ، تنفَّذ جميع االتفاقات التي تضمنتها خطة العمل ذات النقاط السبع المعنية 2017بحلول عام : ئكهخ
 )2015بحلول عام % 70، و2013بحلول عام % 50( 1820و 1320بقراري مجلس األمن 

ز  يتم تحديده :خض ئآلزئ
 

المشاركة في جمع بيانات منظومة األمم المتحدة بشأن المؤشرات المعنية بالمرأة والسلم واألمن، ومتابعة إطار التنفيذ 
 .االستراتيجي

لقةذج لحخخ ئك ـ ئك ، والبدء في 1325لمتحدة ، يجري تنفيذ إطار استراتيجي لتنفيذ قرار األمم ا2014بحلول عام : ئكهخ
 .متابعة التقدم المحرز استنادا إلى المؤشرات

ز  يتم تحديده: خض ئآلزئ
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 المؤشرات واألهداف المحددة المقترحة المحصالت
تجهيز أفضل لهياكل قطاع األمن الوطني وقطاع 
أمن األمم المتحدة، ومجموعات المساعدات 

تحدة لمكافحة مبادرة األمم الماإلنسانية، والشركاء في 
، من أجل تعزيز العنف الجنسي في حاالت الصراع

 .حقوق المرأة وحمايتها

التي تدرج حقوق اإلنسان  ،ة، للجيش والشرطالمتعددة األبعاد للمهمات توجيهات قائد القوات ومفاهيم العملياتنسبة 
6Fومنع العنف الجنسي والجنساني

7  
لقةذج لحخخ ئك ـ ئك بحلول عام % 50، و2013بحلول عام % 25% (75 النسبةتصل  ،2017بحلول عام : ئكهخ

2015.( 
 

التي تتضمن أحد كبار المستشارين الجنسانيين،  ،في المناطق الخارجة من الصراعات ،نسبة عمليات تقييم االحتياجات
 .من الميزانيات المقترحة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين% 15وتخصص حد أدنى نسبته 

لحخخ ـ ئك لقةذج ئكهخ  ).2015بحلول عام % 50، و2013بحلول عام % 25( 2017بحلول عام% 75: ئك
ز  .2011ستكون متوافرة في نهاية عام : خضهض ئآلزئ

 
 المؤشرات واألهداف المحددة المقترحة دخالت إرشاديةم

زيادة عدد البلدان التي تعتمد خطط العمل الوطنية 
 1325المعنية بتنفيذ قرار 

، بما في ذلك خطط العمل الوطنية المعنية بتنفيذ قرار 1325تي تعتمد الخطط الرامية إلى تنفيذ قرار عدد البلدان ال
1325  . 

لقةذج لحخخ ئك ـ ئك % 50 بينها يكون من بحيث بلدا جديدا خطط العمل الوطنية 25عتمد ، ي2015بحلول عام : ئكهخ
 )2013دا بحلول عام بلدا جدي 12. (البلدان التي تأثرت بالصراعات أو األزمات من

ز  خطة عمل وطنية 28االنتهاء حاليا من : خض ئآلزئ
عدد النساء الالتي يتمكّن من االستفادة من زيادة 

المدعومة أنشطة بناء القدرات الخاصة بقطاع األمن 
 .  األمم المتحدةمن 

 .  تحدةاألمم الم المدعومة منعدد المشاركات في أنشطة بناء القدرات الخاصة بقطاع األمن 
لقةذج لحخخ ئك ـ ئك بناء القدرات الخاصة و  التدريب المشاركات في أنشطةهي نسبة % 40، 2015بحلول عام : ئكهخ

  %)40: 2015، وفي عام %30: 2013في عام (. األمم المتحدة المدعومة من بقطاع األمن
ز  يجب تحديده: خض ئآلزئ

                                                 
 البعثات التقليدية للعنف الجنسي والجنساني، وال ينطبق األمر إال على قوات حفظ السالم المتعددة األبعادال تتصدى   7
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 المؤشرات واألهداف المحددة المقترحة دخالت إرشاديةم
المعرفة (تعزيز قدرات أنصار المساواة بين الجنسين 

بغية التأثير على ) والمهارات والفرص والموارد
وعمليات التخطيط لبناء  محادثات السالم،

، وعمليات العدالة استعادة القدرة على العمل/السالم
 االنتقالية

يع أنصار المساواة بين الجنسين تعزيز نسبة البلدان التي تعاني من الصراعات، أو التي خرجت منها، حيث يستط
وعمليات التخطيط لبناء بغية التأثير على محادثات السالم، ) المعرفة والمهارات والفرص والموارد(قدراتهم 

 ، وعمليات العدالة االنتقاليةاستعادة القدرة على العمل/السالم
لقةذج لحخخ ئك ـ ئك وعمليات  فيها محادثات السالم،تجري من البلدان التي % 50، في 2017بحلول عام : ئكهخ
يتمتع أنصار المساواة بين الجنسين ، ، وعمليات العدالة االنتقاليةاستعادة القدرة على العمل/التخطيط لبناء السالم

، 2013في عام % 15(للمشاركة والتأثير على هذه العمليات ) المعرفة والمهارات والفرص والموارد(بالقدرات الالزمة 
 )2017في عام % 50، و2015عام في % 25و

زيادة االهتمام بقضايا المساواة بين الجنسين في 
 تقارير األمم المتحدة المقدمة أمام مجلس األمن

 .األمن درجة التصدي لقضايا المساواة بين الجنسين في التقارير الخاصة بكل بلد والمقدمة أمام مجلس
لقةذج لحخخ ئك ـ ئك مجلس األمن توصيات ملموسة بشأن معالجة قضايا حقوق النساء يقدم ، 2015بحلول عام : ئكهخ

بحلول عام % 40(وبشأن القضايا المواضيعية المتعلقة بجدول أعمال مجلس األمن  من البلدان،% 50والفتيات في 
 )2015بحلول عام % 50؛ 2014

ز   يجب تحديده: خض ئآلزئ
 

 المؤسسية عن التزاماتها المعنية بالمساواة بين الجنسين محاسبةأعلى من ال عزز مستوىتطني والميزنة عمليات التخطيط الو : الهدف الخامس للنتائج اإلنمائية
 

 :المؤشرات واألهداف المحددة المقترحة
 

منظمة التعاون والتنمية في قدَّمة من المساعدات اإلنمائية الرسمية المفي تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة األنشطة المعنية بلتمويل المخصصة حصة الزيادة نسبة 
 الميدان االقتصادي

لقةذج لحخخ ئك ـ ئك  .تحديده يجب :ئكهخ
ز ٕالى و ؛ "رئيسيا"أنها تعتبر المساواة بين الجنسين هدفا ب ،حصالخاضع للفمن المساعدات اإلنمائية الرسمية التي يمكن تخصيصها للقطاع % 4.1 يشار إلى  :خض ئآلزئ

 ."هاما"أنها تعتبر المساواة بين الجنسين هدفا بحص اإلنمائية الرسمية التي يمكن تخصيصها للقطاع الخاضع للفمن المساعدات  32.8%
 

Uالمصدر:U مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 
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 .لمساواة بين الجنسين وتمكين المرأةزيادة حصة ميزانيات الوكاالت التابعة لألمم المتحدة التي تركز على ا
لحخخ  ـ ئك لقةذجئكهخ  .ميزانيات الوكاالت التابعة لألمم المتحدة تركز على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من %15 :ئك

ز  تحديده يجب: خض ئآلزئ
Uالمصدر:U  7المساواة بين الجنسين الصادر عن وكاالت األمم المتحدة اتمؤشرF

8 

 
 ت واألهداف المحددة المقترحةالمؤشرا المحصالت

االستراتيجيات اإلنمائية الوطنية  اعتماد وتنفيذ 5-1
لتزم وغيرها من الخطط القطاعية الوطنية التي ت

 .لنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأةبا

بما فيها (القطاعات  نسبة البلدان حيث تقوم االستراتيجيات اإلنمائية الوطنية، وغيرها من استراتيجيات شاملة لجميع
تقوم تلك -)الخطط االستراتيجية الوطنية المعنية بمكافحة اإليدز، واستراتيجيات الحد من الفقر، وما إلى ذلك

 .االستراتيجيات بإدراج أولويات وأهداف محددة بشأن أولويات المرأة والمساواة بين الجنسين
لقةذج لحخخ ئك ـ ئك  الخطط الوطنية من الدعمفيها تستفيد التي  البلدانمن % 75تدرج ، 2017بحلول عام  :ئكهخ

بما فيها تلك األوليات . (لجنسين ومتفق عليهاأولويات وميزانيات معنية بالمساواة بين ا تدرج-األمم المتحدة المنسَّق من
من البلدان في % 25. (في خطط العمل الوطنية والسياسات الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين ةوالميزانيات المحدد

  )2017في عام % 75، و2015في عام % 50، و2013عام 
زخض   يجب تحديده: ئآلزئ

 
Uالمصدر:U مصفوفة الرصد والمتابعة ( اإليدز/برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية

والمساواة بين الجنسين وفيروس نقص  النساء والفتياتبالخاصة بجدول األعمال لتعجيل خطة العمل القطرية المعنية 
 )اإليدز/المناعة البشرية

 
 لنهوض بالمرأةالمعنية باالمرصودة لآلليات الوطنية نفقات العدد البلدان اإلضافية التي تظهر زيادة سنوية في 

لقةذج لحخخ ئك ـ ئك لوطنية بلدا إضافيا زيادة سنوية في اإلنفاق على اآلليات ا 20يظهر ، 2017بحلول عام  :ئكهخ
 )2017بلدا في عام  20، و2015بلدا في عام  15، و2013بلدان إضافية في عام  10. (لنهوض بالمرأةالمعنية با

ز  )هيئة األمم المتحدة للمرأة(بلدا  69: خض ئآلزئ
                                                 

وغيرهما من الوكاالت األخرى مكتب منسق الشؤون اإلنسانية وصندوق األمم المتحدة للسكان أن   في حين؛ "مؤشرات المساواة بين الجنسين"يعتمد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واليونيسيف صيغا مختلفة من   8
 .وتمكين المرأةمساواة بين الجنسين والغرض من المؤشر هو متابعة تخصيص الموارد الداعمة لهذه الوكاالت، وفي بعض األحيان، متابعة التزام منظومة األمم المتحدة لتحقيق ال. األخرى يصممون بعض الصيغ
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 المؤشرات واألهداف المحددة المقترحة المحصالت

قيام اآلليات المعنية برصد تنفيذ االلتزامات  5-2
مساواة بين الجنسين، بتقديم التحليالت بتحقيق ال

 .واألدلة المتصلة بالفجوات واألداء بصفة دورية

مدى توافر التحليالت التي توفرها الحكومات بشأن تقديم الخدمات المصنفة حسب نوع الجنس واالستفادة من المراجعات 
 .الجنسانية المؤسسية

لقةذج لحخخ ئك ـ ئك بلدا، مراجعات جنسانية  15الت الحكومية، فيما ال يقل عن ، تجري الوكا2015بحلول عام : ئكهخ
بلدا في  15، و2013بلدان في عام  5. (مؤسسية وتسجل حاالت االستفادة من الخدمات المصنفة حسب نوع الجنس

 )2015عام 
ز  يجب تحديده :خض ئآلزئ

 
، ونظم متابعة اإلنفاق إلنفاق العاما اتاستعراضعدد الحاالت التي يتم التركيز فيها على المساواة بين الجنسين، في 

 .العام، وتحليل حاالت االستفادة من الخدمات ذات الصلة
لقةذج لحخخ ئك ـ ئك متابعة اإلنفاق العام، مع كذا لبلدان باستعراضات لإلنفاق العام و  10، تقوم 2013بحلول عام : ئكهخ

 )فاق العام أو نظم متابعة اإلنفاق العامالستعراضات اإلن(تقديم هيئة األمم المتحدة للمرأة الدعم الفني 
ز  يجب تحديده :خض ئآلزئ

تأثير أنصار المساواة بين الجنسين ومنظماتهم  5-3
تأثيرا فعاال على عمليات صنع القرار التي تعزز 

الخطط /المساواة بين الجنسين في االستراتيجيات
اإلنمائية الوطنية بما فيها تلك المعنية بفيروس نقص 

 .واإليدزالمناعة 

 .الخطط اإلنمائية الوطنية/عدد البلدان التي يؤثر فيها أنصار المساواة بين الجنسين على صياغة االستراتيجيات
لقةذج لحخخ ئك ـ ئك من البلدان التي تكون فيها هيئة األمم المتحدة للمرأة حاضرة، % 80، في 2015بحلول عام : ئكهخ

ة، ُتدرج األوليات الرئيسية التي يطرحها أنصار المساواة بين الجنسين في وحيث تصاغ االستراتيجيات اإلنمائية الوطني
من % 30، تصل النسبة 2013في عام . (هذه الخطط، بما فيها تلك المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز

في % 80ل نسبتها ، وتص2015في عام % 60البلدان التي تقدم هيئة األمم المتحدة للمرأة الدعم لها، وتصل نسبتها 
 )2017عام 

ز  يجب تحديده :خض ئآلزئ
 

 
 
 



 25 

 
 

 المؤشرات واألهداف المحددة المقترحة المحصالت
 المحصالت على المستوى الحكومي الدولي

 
األطر العالمية المعيارية والمعنية بالسياسات،  5-4

التي تؤثر على التخطيط والتمويل اإلنمائيين، تتضمن 
ف الرامية لتحقيق المساواة بين إجراءات لتنفيذ األهدا
 . الجنسين وتمكين المرأة

للمساواة  اقرارات ومقررات المنتديات المعنية بالسياسات، التي تؤثر على التخطيط والتمويل اإلنمائيين، منظور تتضمن 
 .بين الجنسين وحقوق المرأة

 
عن االلتزام بالمساواة بين الجنسين  حاسبةمعدد األهداف والمؤشرات واألهداف المحددة الرامية إلى تعزيز مستوى ال

والتي تم اعتمادها ورصدها في اإلعالن الجديد بااللتزام بفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز للفترة ما بين عامي 
2011-2015. 

لقةذج لحخخ ئك ـ ئك من المطالب الرئيسية ألنصار % 50، يجب أن ُتدرج نسبة ال تقل عن 2015بحلول عام : ئكهخ
: مثال(لمساواة بين الجنسين في األطر العالمية  المعيارية ذات الصلة، التي تؤثر على التخطيط والتمويل اإلنمائيين ا

ٕاعالن االلتزام ، واألهداف اإلنمائية لأللفية، و نتاجيةصندوق األمم المتحدة للمشاريع اإلفي التمويل من أجل التنمية، و 
، والمنتدى الرابع رفيع المستوى المعني بفعالية المعونات 2015-2011يدز بشأن فيروس نقص المناعة البشرية واإل

 ).2011بوسان، (
ز  يجب تحديده :خض ئآلزئ

 محصالت التنسيق بين الوكاالت الدولية
 
اعتماد واستخدام مؤشر مشترك للمساواة بين  5-6

الجنسين، على نطاق منظومة األمم المتحدة وفرق 
الكفاية في  مستوىتابعة األمم المتحدة القطرية، لم

 .الموارد المخصصة لتحقيق المساواة بين الجنسين

الكفاية في الموارد المخصصة  ستوىمعن  علنللمساواة بين الجنسين وت اعدد وكاالت األمم المتحدة التي تعتمد مؤشر 
 .للمساواة بين الجنسين في تقاريرها السنوية

لقةذج لحخخ ئك ـ ئك  للمساواة بين الجنسين ا من وكاالت األمم المتحدة مؤشر  8تعتمد ، 2013نهاية عام في : ئكهخ
ز مؤشر للمساواة بين الجنسين يعتمده برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، واليونيسيف، وصندوق األمم المتحدة  :خض ئآلزئ

 ). مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية(للسكان، واللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت 
مم المتحدة القطرية التي تعتمد وتطبق مؤشرا للمساواة بين الجنسين على أطر الموارد التابعة إلطار عمل عدد فرق األ

 .األمم المتحدة للمساعدات اإلنمائية
لقةذج لحخخ ئك ـ ئك ، تعتمد جميع فرق األمم المتحدة القطرية في البلدان النموذجية الثمانية 2013نهاية عام في : ئكهخ

 . بين الجنسينمؤشرا للمساواة 
ز  ال يوجد فرق قطرية تطبق مؤشر المساواة بين الجنسين على المستوى القطري: خض ئآلزئ
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 المؤشرات واألهداف المحددة المقترحة دخالت إرشاديةم
لدى الشركاء الوطنيين في  ،تعزيز المعرفة والمهارات

 التخطيط والميزنةمجالي في  ،التحليل الجنساني
تغييرا إيجابيا في القدرة ) كات والمنظمات النسائيةالحكومة وٕادارة الشب(يها الوكاالت الشريكة ظهر فتعدد البلدان التي 

 .الفردية والمؤسسية المعنية بتعميم التحليل الجنساني في عمليتي التخطيط والميزنة
لقةذج لحخخ ئك ـ ئك مهارات إلجراء  إضافيا، يكتسب الشركاءبلدا  50ال يقل عن ما في ، 2017بحلول عام : ئكهخ

 )2017في عام  ابلد 50، و2015ام عبلدا في  40، و2013بلدا في عام  20(التحليل الجنساني للتخطيط والميزنة 
ز بلدا بالمهارات الالزمة إلجراء التحليل الجنساني  32، يتمتع الشركاء الوطنيون في 2010في عام : خض ئآلزئ

 .لتخطيط والميزنةل
 

الوكاالت الحكومية في البلدان  قدمها سنوياألداء التي تالجنسانية لمراجعات الو لميزانية ة لالجنسانيتحليالت لاعدد 
 )المساواة بين الجنسينبوالمعني  استعراض اإلنفاق العام الصادر عن البنك الدولي هابما في(مستفيدة من البرنامج ال

لقةذج لحخخ ئك ـ ئك أو مراجعات جنسانية لألداء تقوم /انيا للميزانية وبلدا تحليال جنس 50، تقدم 2017بحلول عام : ئكهخ
 )2017بلدا في عام  50، و2015بلدا في عام  30، و2013بلدا في عام  20(بها الوكاالت الحكومية 

ز  2011يتم تحديده في نهاية عام  :خض ئآلزئ
وأنصار المساواة بين  ،اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة

ات النصيرة للنساء الجنسين، بما في ذلك الجماع
بفيروس نقص المناعة البشرية، لديها  اتالمصاب

المعرفة والمهارات واألدوات الالزمة للمشاركة الفعالة 
 .صنع القرار لقاءات في

جدول أعمال مشترك عرض وتعزيز المنظمات المعنية بها ب/عدد البلدان التي يقوم فيها أنصار المساواة بين الجنسين
 .بغية التأثير على عمليتي التخطيط والميزنةعلى نحو فعال،  ،ين الجنسينلتحقيق المساواة ب

لقةذج لحخخ ئك ـ ئك بلدان إضافية في عام  10( بلدا إضافيا 30قل عن ي، يتحقق ذلك فيما ال 2017بحلول عام : ئكهخ
 )2017في عام  بلدا إضافيا 30، و2015عام بلدا إضافيا في  15، و2013

ز  2011في نهاية عام يجب تحديده  :خض ئآلزئ
 

المنظمات النصيرة لهن بعرض /عدد البلدان التي يقوم فيها أنصار النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية
وتعزيز جدول أعمال مشترك لتحقيق المساواة بين الجنسين، على نحو فعال، بغية التأثير على العمليات المعنية 

 . على المستوى الوطنياإليدز /بفيروس نقص المناعة البشرية
لقةذج لحخخ ئك ـ ئك بلدان إضافية في عام  5(بلدا إضافيا   15، يتحقق ذلك فيما ال يقل عن 2017بحلول عام : ئكهخ

 )2017في عام  بلدا إضافيا 15، و2015عام بلدان إضافية في  10، 2013
ز  يجب تحديده  :خض ئآلزئ
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والسياسات والمعايير العالمية المعنية بالمساواة بين  قواعدمجموعة شاملة من الوضع وأصحاب المصلحة اآلخرين ب قيام الحكومات: للنتائج اإلنمائية الهدف السادس
  على جميع المستوياتوذلك ، للعمل قوياوتقدم أساسا وتستجيب لما يستجد وينشأ من قضايا وتحديات وفرص،  ،رأة، تتسم بالديناميكيةوتمكين الم جنسينال
 

 
 ؤشرات واألهداف المحددة المقترحةالم المحصالت

المعيارية  ةطر العالمياألإعادة التأكيد على  6-1
الالزمة لتحقيق المساواة بين بالسياسات  ةالمعني

 .الجنسين وتمكين المرأة، وتعزيزها وترسيخها

في نتائج  ،مين العامالواردة في تقارير األ ،)بشأن ما يتبقى من تحديات في تنفيذ منهاج العمل(التوصيات نسبة تنعكس 
 .المتفق عليهالجنة وضع المرأة 

لقةذج لحخخ ئك ـ ئك التوصيات الواردة في تقارير األمين العام في نتائج  من% 50 تنعكس ،2017بحلول عام  :ئكهخ
 .لجنة وضع المرأة المتفق عليها

زخض   2011في نهاية عام  يجب تحديده: ئآلزئ
 

 .جلس االقتصادي واالجتماعي بشأن تعميم المنظور الجنسانيعدد التوصيات بالعمل الصادرة عن الم
لقةذج لحخخ ئك ـ ئك  .نتائج االستعراض الوزاري السنوي تعكس بوضوح منظورا جنسانيا: ئكهخ

ز  2011يجب تحديده في نهاية عام : خض ئآلزئ
 

 .الرابع المعني بالمرأةجمعية العامة فيما يتعلق بمتابعة المؤتمر العالمي عدد التوصيات بالعمل الصادرة عن ال
لحخخ ـ ئك لقةذج ئكهخ الواردة في توصيات ال تعتمد القرارات الجنسانية في اللجنتين الثانية والثالثة للجمعية العامة: ئك

 .تقارير األمين العام
زخض   2011في نهاية عام  يجب تحديده: ئآلزئ

اتساع النطاق الذي تعكس فيه األطر العالمية  6-2
 مدى تحقيق ارية المعنية بالسياساتالقطاعية المعي

 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

نسبة القرارات والمقررات الصادرة عن اللجان الفنية للمجلس االقتصادي واالجتماعي التي تدرج منظورا للمساواة بين 
 .الجنسين وتمكين المرأة
لقةذج لحخخ ئك ـ ئك  منظورا جنسانيا من القرارات% 50، تعكس 2017بحلول عام : ئكهخ

ز  يجب تحديده :خض ئآلزئ
 ).2000( 1325عدد توصيات متابعة العمل الصادرة عن مجلس األمن فيما يتعلق بتنفيذ قراره 

لقةذج لحخخ ئك ـ ئك  2011يجب تحديده في نهاية عام : ئكهخ
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 المؤشرات واألهداف المحددة المقترحة المحصالت
ز   2011يجب تحديده في نهاية عام  :خض ئآلزئ

 
بين الحكومات الدولية منظورا مراعيا للمساواة بين الجنسين الرئيسية المعيارية  العالمية تعكس محصالت العمليات

 .وتمكين المرأة، وتتضمن توصيات جنسانية
لقةذج لحخخ ئك ـ ئك بين الحكومات الدولية منظورا الرئيسية العالمية المعيارية  العمليات، تعكس 2017بحلول عام : ئكهخ

والسيما مؤتمر القمة المعني باألرض، ولقاءات األهداف اإلنمائية لأللفية، راعيا للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، م
الدورة (والمنتدى العالمي المعني بالهجرة، ومؤتمر األمم المتحدة الثامن للتجارة والتنمية، ومحادثات التغير المناخي 

 ).السابعة عشر لمؤتمر األطراف
زخض ئ  2011يجب تحديده في نهاية عام : آلزئ

اإلطار العالمي المعياري المعني بالسياسات  6-3
لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ينعكس 
بانتظام في العمل الذي تضطلع به هيئة األمم 
المتحدة للمرأة، على المستويين اإلقليمي والوطني، في 

تتحقق مجاالت التركيز المواضيعي؛ ومن ثم 
 االستفادة من تجربة التنفيذ على أرض الواقع

لوثائق األمم المتحدة العالمية ومعاييرها وقراراتها، التي تدعم وتعالج وتسهم في تحقيق  اإلحاالت المرجعيةزيادة عدد 
ة األمم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، في وثائق البرامج والمشروعات على المستوى القطري الصادرة عن هيئ

 .المتحدة للمرأة
لقةذج لحخخ ئك ـ ئك ، تشتمل الوثائق الجديدة للبرامج والمشروعات، على المستوى القطري، 2013بحلول عام : ئكهخ

بيانات بالمحصالت التي ترتبط بالوثائق والمعايير والقرارات العالمية الصادرة عن األمم المتحدة؛ وترفع المكاتب 
في لجنة وضع  النتائج المتفق عليها إنجاز عن المساهمة فيلهيئة األمم المتحدة للمرأة التقارير القطرية التابعة /اإلقليمية

 المرأة
ز  2011يجب تحديده في نهاية عام  :خض ئآلزئ

 
تعكس التقارير، التي تقدمها هيئة األمم المتحدة للمرأة إلى الهيئات الحكومية الدولية، خبرة التنفيذ على المستوى الوطني 

 .ثائق والمعايير والقرارات العالميةللو 
لقةذج لحخخ ئك ـ ئك التقارير التي تقدمها هيئة األمم المتحدة للمرأة إلى الهيئات  تعكس ،2012بحلول عام : ئكهخ

 . الحكومية الدولية تعكس خبرة التنفيذ على المستوى الوطني للوثائق والمعايير والقرارات العالمية
ز  2011هاية عام يجب تحديده في ن: خض ئآلزئ

 
 


