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خطط العمل اإلصالحية
تحدد الخطط اإلصالحية الخطوط األساسية لكيانات األمم المتحدة لتحسين 

األداء في ما يتعلق بالبرامج الزمنية ومسؤولية المتابعة والموارد المطلوبة. 
ففى حاالت عدم تلبية المؤشرات، تؤكد خطة العمل على ضرورة قيام 

كيانات األمم المتحدة بتقديم خطط تدابير إصالحية. 
تعتبر أكثر المجاالت األداء التي حصلت على اهتمام واسع: المؤشرات 
المتعلقة بتطوير سياسة المساواة بين الجنسين، وتقييم القدرات والتنمية، 

وتعقب المورارد المالية وتخصيص الالزم منها. 
وبالرغم من استمرار هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين 

المرأة فى بذل أقصى جهدها لدعم منظمات األمم المتخدة لتلبية مؤشرات 
األداء بحلول عام 2017، إال أنه من الضرورى أن تشجع اإلدارة العليا 

لبعض المجاالت التي يمكن أن تعيق التقدم، ويشمل هذا: 
السياسات المراعية للجنسين - ال يزال أكثر من نصف الكيانات  	

التي ترفع تقاريرها ال تمتلك سياسات مراعية للجنسين. المساعدة 
المستهدفة مطلوبة لوضع هذه السياسات وتنفيذها. 

تحصيص الموارد - إن الهدف المرجو الذي يطالب بتحصيص  	
15% من كل الموارد المخصصة للعمل على المساواة بين الجنسين 

وتمكين المرأة ستحفز التقدم كثيراً. 
تتبع الموارد - إن تنفيذ أنظمة التتبع الفعال للجنسين تتطلب مساعدة  	

مستهدفة وبناء قدرات.
التمثيل المتساوي للنساء- األداء المعني بالبنية المراعية والتكافؤ  	

بين الجنسين كان بين االسوأ في عام 2013. من الضرورى تعزيز 
مساندة القادة، والمساءلة إلحراز التكافؤ. 

ثقافة المنظمة - يجب أن يكون تشجيع استخدام ترتيبات عمل مرنة  	
من أولويات المنظمة . هناك حاجة إلى مسوحات مؤسسية لتحديد 

ومعالجة معوقات التقدم. 
تقييم القدرات والتنمية - تتطلب منظمات األمم المتحدة قدرات كافية  	

لتنجز تكليفها بتحقيق مساواتها بين الجنسين وتمكين المرأة. ويبقى 
هذا مصدر قلق جدي

 إنجاز واسع على نطاق المنظمات فيما يتعلق بالمؤشر الخاص 
بالتدقيق المراعى للجنسين: 70% من الكيانات لّبت أو تجاوزت 

المتطلبات في عام 2013 مقابل 13% في عام 2012.
 إنجاز ملحوظ بالنسبة لمؤشر إدارة األداء المراعى للجنسين: 

100% من سكرتارية األمم المتحدة اآلن تلبي متطلبات هذا المؤشر. 
وحسنت الصناديق والبرامج أيضاً أداءها من 50% إلى 64% لتلبي 

أو تتجاوز المتطلبات.
 وأُنِجز تقدم دون المستوى بالنسبة للهيكل الجنساني للمساواة 

والتكافؤ بين الجنسين: 77% من الكيانات التي أرسلت تقارير لم تحقق 
التكافؤ بين الجنسين عند مستويات P-4 وما فوق.

 وتحقق نمو محدود في ما يتعلق بمؤشر أداء تتبع المورد: حيث أن 
11 كياناً فقط يستخدم أنظمة التتبع الفعال لتعقب الموارد في ما يتعلق 

بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

الشكل البياني لنقاط القوة
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الشكل البياني لنقاط الضعف
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“إنه لمن دواعي الرضا العميق وفي الحقيقة الحماس الكبير لب

أن أقول إن خطة العمل، التي وضعت تحت رعاية هيئة 
األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ... تمثل 

خطوة هائلة إلى األمام... وهي مثال للكيفية التي يمكن 
لمؤسسة ما أن تسهل وتدعو منظومة كاملة من الصناديق 

والوكاالت والبرامج لتطوير هذا اإلطار المشترك... أعتقد 
أن ذلك ما ينتظرنا.” 

آشيم شتاينر، نائب األمين العام، من برنامج البيئة لألمم المتحدة، رسالة 
خاصة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012.

مواطن القوة ومواطن الضعف



مسؤولية وقيادة أكبر للمدير 	 
تعاون أكبر وتنافس صحي بين الكيانات 	 
تعزيز وضوح مفهوم مراعاة الجنسين لغير المتخصصين في 	 

المسائل الجنسانية وتوضيح الفروق بين التمثيل المتساوي للنساء 
وبين تعميم مراعاة مفهوم الجنسين 

تعزيز اإلحساس بالتمكين لدى نقاط االتصال الخاصة بمراعاة 	 
مفهوم الجنسين مدعوماً بشبكة أوسع من نقاط االتصال المختصة 

بمؤشرات األداء المختلفة الموجودة في الخطة 

اآلثار اإليجابية لخطة العمل المتعلقة بالمساواة 
بين الجنسين وتمكين المرأة على نطاق 

منظمات األمم المتحدة: 

النتائج األساسية من السنتين األولى والثانية: 

برهنت التقارير المرفوعة بين عامي 2012 و 2013 على تقدم 
واضح عبر منظمات األمم المتحدة. 

فقد شهدت السنة الثانية في تنفيذ خطة العمل المتعلقة بالمساواة بين 
الجنسين وتمكين المرأة على نطاق منظمات األمم المتحدة تقدماً في 14 
من إجمالى 15 مؤشر أداء، بما في ذلك التقدم بـ 15% من النقاط في 

حاالت التدقيق وإدارة األداء ومراجعة البرنامج وتوليد المعرفة. 
وفي عام 2013 رفع 62 كياناً فى األمم المتحدة تقارير متعلقة بخطة 

العمل )90% من إجمالى الكيانات( مقارنة بـ 55 كياناً في عام 
 .2012

وفي عام 2013، لبَّت منظمات األمم المتحدة أو تفوقت بنسبة %42 
من الخمسة عشر مؤشر أداء، أي بزيادة 31% عن عام 2012. 

تفوقت منظمات األمم المتحدة فيما يخص 10% فقط من الحاالت في 
عام 2013، بزيادة 1% فقط عن عام 2012، مما يشير إلى أنه يجب 

إنجاز المزيد للوصول إلى درجة االمتياز في ما يخص تعميم مفهوم 
الجنسين.

ماذا أنجزت خطة العمل المتعلقة بالمساواة بين 
الجنسين وتمكين المرأة على نطاق منظمات األمم 

المتحدة حتى اآلن؟ 
أسفرت خطة العمل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

على نطاق منظمات األمم المتحدة عن تغيرات عديدة هامة وعاجلة في 
كيفية عمل منظمات األمم المتحدة فيما يخص المساواة بين الجنسين 

وتمكين المرأة. ففي سنتها الثانية من التنفيذ، أظهرت خطة العمل كيف 
يمكن إلطار مشترك ومنهج منسق أن يحسن قدرة وأداء منظمات األمم 

المتحدة.

 مقارنة بین الوضع قبل وبعد تنفیذ خطة العمل المتعلقة بالمساواة بین الجنسین وتمكین المرأة
 على نطاق منظمات األمم المتحدة

بعد الخطةقبل الخطة

 توجیھات وتعلیمات
 محدودة بخصوص

 المساواة بین الجنسین
 وتمكین المرأة بالنسبة
لمنظمات األمم المتحدة

 تطبیق ومتابعة معاییر
 متفق علیھا عبر كل إدارات

 ومكاتب منظمات األمم
المتحدة

 غیاب المساءلة ال سیما
 بالنسبة للمدیرین فى

اإلدارة العلیا

 الدول األعضاء مطالَبة
 برفع التقاریر والمؤاءمة

  مع إطار المساءلة المتعلق
بخطة العمل

 المسؤولیة المعنیة
 بالمساواة بین الجنسین
 وتمكین المرأة مقتصرة

 على وحدات ونقاط االرتكاز
المعنیة بمراعاة الجنسین

 مسؤولیة المساواة بین
 الجنسین وتمكین المرأة

 أصبحت مشتركة والجھود
 متجددة داخل كل المنظمات

 وفي ما بینھا

بیانات متباینة ومجزأة
 تقاریر متسقة تحدد نقاط
 القوة والضعف على نطاق

 منظمات األمم المتحدة

على الرغم من التقدم الملحوظ بين عامي 2012 و 2013، يجب 
التأكيد على ضرورة تكثيف التنفيذ إذا أرادت منظمات األمم المتحدة 

تحقيق معظم أهداف خطة العمل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين 
وتمكين المرأة بحلول عام 2017 الذي حدده مجلس المديرين 

التنفيذيين.

التحسن العام في منظمات األمم المتحدة
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 يجب على كيانات األمم المتحدة أن تفي بكل معايير أداء خطة 
العمل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على نطاق 

منظمات األمم المتحدة بحلول عام 2017. مع إمكانية وفاء الكيانات 
ذات التركيز التقني بالدرجة األولى بتلك المعايير بحلول عام 2019. 

يطلب من منظومة األمم المتحدة، بما في ذلك وكاالتها وصناديقها 
وبرامجها، كل فى حدود واليته التنظيمية، أن تواصل التعاون على 

تعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنسانى واإلسراع بوتيرته داخل 
منظومة األمم المتحدة، بطرق منها: تنفيذ خطة العمل المتعلقة 

بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على نطاق منظومة األمم 
المتحدة على الوجه األكمل )....(” 

E/2014/L.12 في قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي

 مؤشرات خطة العمل المتعلقة بالمساواة بین الجنسین وتمكین
 المرأة على نطاق منظمات األمم المتحدة

المساءلة

 اإلدارة المستندة إلى
 النتائج

اإلشراف

 الموارد البشریة
والمالیة

بناء القدرات

 التنسیق وإدارة المعرفة
والمعلومات

السیاسة والخطة 
إدارة األداء المراعى للجنسین

.1 

.2 

التخطیط االستراتیجي 
المتابعة ورفع التقاریر 

.3 

.4 

التقییم 
التدقیق المراعى للجنسین 
مراجعة البرامج 

.5 

.6

.7 

تعقب الموارد 
تخصیص المورد 

البنیة والتكافؤ بین الجنسین
الثقافة المؤسسیة 

.8 

.9

.10

.11 

تقییم االقدرات
تنمیة القدرات

.12 

.13 

تولید المعرفة واالتصال
التنسیق

.14 

.15 

إطار تقديم التقارير الخاصة بخطة العمل المتعلقة 
بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على نطاق 

منظمات األمم المتحدة
تشمل خطة العمل مجموعة من 51 مؤشر أداء مشتركاً بين منظمات األمم 

المتحدة، مقسماً إلى ستة مجاالت واسعة ووظيفية كما هو مبين أدناه:

 

الهدف
تعزز خطة العمل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على 

نطاق منظمات األمم المتحدة قدرة المنظمات على تحمل المسؤولية 
بطريقة أكثر منهجية وانسجاماً فيما يخص عملها المتعلق بالمساواة 

بين الجنسين وتمكين المرأة. 

يعتبر االنتظام فى رفع التقارير المتعلقة بتنفيذ خطة العمل على 
نطاق منظمات األمم المتحدة مكّوناً أساسياً لتعزيز المساءلة المتعلقة 

بالمساواة بين الجنسين.

تستهدف خطة العمل التوصل إلى:
فهم مشترك للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.	 
أسلوب مشترك لتحقيق الهدف.	 
مقياس تدرجى مشترك لرصد التقدم الذي يتحقق.	 

في عام 2006، صَدق مجلس المديرين التنفيذيين )CEB( في األمم 
المتحدة سياسة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على نطاق 
منظمات األمم المتحدة، مشيراً إلى أن خطة العمل لتفعيل تلك السياسة 

“أساسية لتفعيل استراتيجية تعميم مراعاة مفهوم الجنسين.”
تعتبر خطة العمل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على 
نطاق األمم المتحدة أول إطار للمساءلة المعنية بتعميم مفهوم الجنسين 

في منظمات األمم المتحدة. فالخطة مصممة لتعريف ورصد وقيادة 
التقدم المتعلق بمجموعة من المعايير المشتركة التى من شأنها تحقيق 

المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وتنطبق تلك الخطة على كل 
كيانات وإدارات ومكاتب منظمات األمم المتحدة.

على مدى عامين متتالين رفعت معظم منظمات األمم المتحدة تقارير 
تتعلق بمجموعة مشتركة من مؤشرات األداء. ففى عام 2013 قدمت 

62 منظمة من منظمات األمم المتحدة تقارير متعلقة بخطة عمل 
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على نطاق منظمات األمم المتحدة.

 

ما هي خطة العمل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين 
وتمكين المرأة على نطاق منظمات األمم المتحدة؟ 



نظام التقدير المتبع في خطة العمل المتعلقة 
بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على نطاق 

منظمات األمم المتحدة
يتكون مقياس المعايير المتدرج لخطة عمل منظمات األمم المتحدة من 

خمسة مستويات من التدرج أو التصنيف لكل مؤشر أداء:
يفوق المتطلبات 	 
يفي بالمتطلبات	 
يقارب المتطلبات 	 
ال يوجد 	 
ال ينطبق	 

وضع تقدير “يفي بالمتطلبات” كحد أدنى ألداء كيانات األمم المتحدة 
وذلك بناء على التكليف الحكومى الدولي المسند إلى األمم المتحدة 

بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. 

أما تقدير”ال يوجد” فيطبق عندما يكون مؤشر األداء ذو صلة بعمل 
المنظمة ولكن ، لكن تقدير “يقارب المتطلبات” لم يتم تحقيقه. 

“ال ينطبق” ُيطبَّق فى حالة عدم وجود صلة بين مؤشر األداء وعمل 
المنظمة. 

هذه التقديرات تسمح لكيانات األمم المتحدة بتقييم نفسها وتقديم تقريراً 
عن وضعها في ما يتعلق بالمؤشر.

يوضح الشكل التالى مكونات إطار التقارير :

الموارد المطلوبة
 تقدیر وتوضیح سبب
التقدیر الذي أعطي

مؤشرات األداء

مسؤولیة المتابعةبرنامج زمني للتحسن

“إن هذا التقدم غير المسبوق والملموس فيما يخص “التفكير 
كواحد” أفاد عدداً ال يحصى من كيانات األمم المتحدة بما فيها 
مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان. فقد أدى تطوع مكتب 

المفوض السامى لحقوق االنسان ألن يكون أحد الكيانات الرائدة 
في تطوير وتنفيذ خطة العمل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين 

وتمكين المرأة على نطاق منظمات األمم المتحدة إلى الحصول 
على خبرة كبيرة تميزه في مجال دمج الجنسين: وأيضاً دعم 

كيانات أخرى على اإليفاء بالتزاماتها.”

ساوري تيرادا، مسؤول حقوق اإلنسان ومستشار في الشأن الجنساني في مكتب 
المفوض السامي لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة حزيران/ يونيو 2014.

“خطة العمل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 
على نطاق منظمات األمم المتحدة تصنع تأثيراً هائالً. 

كثير من االلتزامات المتخذة في استراتيجية المساواة بين 
الجنسين في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للفترة من 

2014 - 2017 تؤخذ من إطار خطة عمل منظمات األمم 
المتحدة، وبالتالي تلتزم المنظمة كلها بإنجازها. إن خطة 

العمل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على 
نطاق منظمات األمم المتحدة مؤثرة جداً ألنها تمتلك أهدافاً 
ومؤشرات واضحة وقد أقرها مجلس المديرين التنفيذيين.” 

راندي ديفيز المدير باإلنابة لفريق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي المعني 
بالمسائل الجنسانية

“تقدم خطة العمل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين 
المرأة على نطاق منظمات األمم المتحدة خريطة طريق 

مشتركة لكل منظومة األمم المتحدة للمتابعة في ما ندخل حقبة 
ما بعد 2015. بالنسبة لبرنامج الغذاء العالمي. هذا اإلطار 

يجعل األمر أسهل لإليفاء بالتزامنا في معالجة الالمساواة 
بين الجنسين في كل المجاالت. لقد قادت خطة العمل المتعلقة 

بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على نطاق منظمات 
األمم المتحدة أيضاً إلى المزيد من التعاون والمشاركة في 

المعلومات مع الوكاالت الشقيقة بما أننا نكافح معاً للوصول 
إلى هدف مشترك.” 

سونسولِس روداس، مدير المكتب الجنساني في برنامج الغذاء العالمي 
حزيران/ يونيو 2014
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الخطوات المستقبلية

األدلة المتوفرة من تقارير خط األساس لخطة العمل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين 
وتمكين المرأة على نطاق منظمات األمم المتحدة توضح الخطوات المستقبلية لكل من 

منظومة األمم المتحدة بشكل عام والكيانات الفردية: 

االستمرار فى تطوير سياسات متطابقة مع خطة العمل المتعلقة بالمساواة بين 	 
الجنسين وتمكين المرأة على نطاق منظمات األمم المتحدة. 

استثمار مالي وبشري واضح لتعزيز التمثيل المتساوي للنساء بما في ذلك تعزيز 	 
ثقافة المنظمة. 

نشر برنامج إلكتروني تمهيدي وتفاعلي يمكن التعامل معه ذاتياً لجميع موظفى األمم 	 
المتحدة عن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

دعم تقني مكثف لبعض منظمات األمم المتحدة التي تتخلف عن المعدالت الوسطى 	 
لمؤشرات األداء.

ورشات عمل مشتركة ومستمرة بخصوص بعض مؤشرات األداء المحددة التى ال 	 
تقوم جميع منظمات األمم المتحدة بأدائها جيداً.

تعزيز ودعم مراجعة األقران لخطة العمل التي ستعزز المساءلة واالتساق والتعليم 	 
عبر كيانات األمم المتحدة. 

تنفيذ خطة اتصال لضمان إنتاج ونشر صحائف الوقائع والممارسات الجيدة في ما 	 
يتعلق بتنفيذ مؤشر األداء. وإنشاء برنامج لتبادل المعرفة.

زيادة شراكات الكيان إلنشاء مراكز الممارسات الجيدة لتنفيذ مؤشرات األداء. 	 

تصميم خطة استراتيجية لكل مؤشر أداء بالتعاون مع الشبكات المشتركة بين 	 
الوكاالت المعنية في األمم المتحدة.

أصل منشأ خطة العمل المتعلقة بالمساواة بين 
الجنسين وتمكين المرأة على نطاق منظمات األمم 

المتحدة
1997 - خلص قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي 1997/2 إلى “على كل كيانات 
منظومة األمم المتحدة أن تؤسس تعميماً لمراعاة المنظور الجنساني في كل المستويات 
من خالل خطوات محددة” بما في ذلك “إنشاء أدوات وآليات للرصد والتقييم” و “إنشاء 

آليات للمساءلة معنية بتقييم مراعاة المنظور الجنساني.”
 2006 - في رد على استنتاجات المجلس االقتصادي واالجتماعي المتفق عليها 
 1997/2 ، صدق مجلس المدراء التنفيذيين للتنسيق في تشرين األول/ أوكتوبر 
 2006 سياسة منظومة األمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

.)CEB/2006/2(

2011-2012 - أخذت هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المراة على 
عاتقها تطوير إطار خطة العمل ، بناء على استشارات موسعة مع أكثر من خمسين 
كياناً واألمانة التنفيذية وإدارات ومكاتب ولجان قيادة، وقامت ثمانية كيانات بتجربة 
الخطة وهي: اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )األسكوا(، ووكالة الطاقة 

الذرية الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، ومكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان، 
وبرنامج األمم المتحدة لإليدز، وصندوق نشاطات األمم المتحدة للسكان، وصندوق 

األمم المتحدة لرعاية الطفولة )اليونيسيف(. 
نيسان/ أبريل 2012 – في 13 نيسان/ أبريل 2012 صدق مجلس المدراء التنفيذيين 

خطة عمل منظومة األمم المتحدة لتطبيقها في كل مؤسسات منظومة األمم المتحدة.
تموز/ يوليو 2012 - في قراره E/RES/2012/24 في 27 حزيران/ يوليو 2012، 
رحب المجلس االقتصادي واالجتماعي بخطة العمل ودعا منظمات األمم المتحدة إلى 
االنخراط بفعالية في البدء بتنفيذها ورفع التقارير الخاصة بتنفيذ القرار خالل دورته 

عام 2013.
كانون األول/ ديسمبر 2012 - قرار االستعراض الشامل للسياسات الذى يجرى كل 

أربع سنوات A/RES/67/226 الذي تبنته الجمعية العامة، يرحب بتطوير خطة العمل 
المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على نطاق منظمات األمم المتحدة.
 E/RES/2013/16 تموز/ يوليو 2013 - قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي

يطلب من األمين العام أن يقدم تقريراً عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل المتعلقة 
بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على نطاق منظمات األمم المتحدة.

شباط/ فراير 2014 - “االستعراض الشامل للسياسات الذى يجرى كل أربع سنوات 
يطلب من كل إدارات األمم المتحدة تطوير النظام الذي لم ينجز بعد لتسريع الجهود 

لتنفيذ خطة عمل منظومة األمم المتحدة...”
 E/2014/L.12 حزيران/ يونيو 2014 - المجلس االقتصادي واالجتماعي في قراره

يطلب من منظمات األمم المتحدة أن تنفذ بشكل كامل خطة العمل.

تم إصدار هذا المنشور برعاية 
برنامج األغذية العالمي


