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الغرض

تشكل  الجنسني  بني  املساواة  برحت  ما    - 1
وتوفر  لليونسكو)1).  العامتني  األولويتني  إحدى 
أولوية  بشأن  لليونسكو  الثانية  العمل  خطة 
 2021 - 201٤ للفرتة  الجنسني  بني  املساواة 
أولوية  تنفيذ  لعمليات  إطاراً   )GEAP II(
املقصود  وترشح  الجنسني،  بني  املساواة 
التوجيه  وتقدم  املنظمة،  إىل  بالنسبة  باملساواة 
اليونسكو  بها  ستكفل  التي  الطريقة  بشأن 
جميع  يف  الجنسني  بني  للمساواة  منظور  وجود 
دفع  أجل  من  وعملياتها،  وبرامجها  سياساتها 
إطار  يف  األمام  إىل  الجنسني  بني  املساواة  خطى 
مع  أنشطتها  ويف  للمنظمة،  املؤسسية  العمليات 

الدول األعضاء.

لالسرتاتيجية  مرافقة  وثيقة  العمل  وخطة    - 2
 2021-201٤ للفرتة  الجديدة  األجل  املتوسطة 
الفرتة  وميزانية  ولربنامج  ٣٧م/٤(،  )الوثيقة 
إىل  وترمي  ٣٧م/٥(،  )الوثيقة   201٧-201٤
هاتني  يف  املذكورة  واألهداف  األولويات  تنفيذ 
الوثيقتني االسرتاتيجيتني بغية تأمني وجود نهج 
الجنسني  بني  املساواة  لتعزيز  ومتجانس  شامل 

يف اليونسكو ويف الدول األعضاء.

ُحددت املساواة بني الجنسني كإحدى أولويتني عامتني   1
للمنظمة لفرتة الخطة املتوسطة األجل لألعوام 2008-

201٣. ويظل هذا املوضوع يمثل أولوية عامة لفرتة 
االسرتاتيجية املتوسطة األجل املقبلة التي تشمل ثمانية 

أعوام تمتد من عام 201٤ إىل عام 2021.

إىل  هذه  الثانية  العمل  خطة  وتستند    - ٣
األوىل  العمل  خطة  من  املستفادة  الدروس 
-2008( الجنسني  بني  املساواة  أولوية  بشأن 

عملية  طريق  عن  تحديدها  تم  والتي   )201٣
الجنسني  املساواة بني  أجراها قسم  داخيل  تقييم 
يف  املقدمة  والتقارير  العامة،  املديرة  مكتب  يف 
ومن  التنفيذي،  املجلس  إىل  ت/٤  م  الوثيقة 
الذي  االستعراض  عن  املنبثقة  التوصيات  خالل 
املساواة  ألولوية  الداخيل  اإلرشاف  مرفق  أجراه 
مراجعة  عن  التشاركي  والتقرير  الجنسني،  بني 
ملنظمة  الجنسني  بني  املساواة  مجال  يف  األداء 
الدروس  إىل  االستناد  وبفضل  الدولية.  العمل 
للمساواة  الثانية  الخطة  هذه  تتسم  املستفادة، 
الوثيقتني  مع  االتساق  من  بمزيد  الجنسني  بني 
أوضح  بشكل  القيام  تيسري  بغية  م/٥  و  م/٤ 
الرامية  التدابري  ورصد  بتنفيذ  تجانساً  وأكثر 
عىل  وتشتمل  الجنسني،  بني  املساواة  تعزيز  إىل 
وعىل  للتنفيذ  وواقعية  واضحة  وخطط  أهداف 
بنى ومسارات لتتابع املسؤولية من أجل تحقيق 
الخطة  هذه  إعداد  تم  وقد  املنشودة.  األهداف 
وإرشاك  النطاق  واسعة  مشاورات  طريق  عن 
معاهد  ويف  وامليدان  املقر  يف  اليونسكو  موظفي 
التشاور  جرى  كما  األعضاء.  الدول  ويف  املنظمة 
وتعرض  املتحدة.  األمم  وكاالت  شبكة  مع 
الدروس  بشأن  للردود  ملخصاً  التالية  الجداول 
التقييم ومن تجربة تنفيذ  املستفادة من عمليات 
بني  املساواة  أولوية  بشأن  األوىل  العمل  خطة 

الجنسني.
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الثانية املعدلة بشأن أولوية املساواة بني الجنسني  العمل   خلفية خطة 
التحديات والدروس املستفادة  :)2021-2014(

لتنفيذ  الداخيل  تقييم مكتب اإلرشاف 

أولوية املساواة بني الجنسني

مكتب  تقييم  عن  املنبثقة  التوصيات  تندرج 
أولوية  تنفيذ  لعمليات  الداخيل  اإلرشاف 
الذي  الجنسني  بني  املساواة  بشأن  اليونسكو 
مواضيع  ثالثة  إطار  يف   ،201٣ عام  يف  أجري 

رئيسية هي:

يف  الجنسني  بني  املساواة  أولوية  إدراج    - 1
إطار العمل االسرتاتيجي الشامل

يف  الجنساني  املنظور  مراعاة  تعميم    - 2
ومراعاة  واألنشطة،  الربامج  جميع 
والبنى  الربمجة  يف  الجنسانية  االعتبارات 

والعمليات التنظيمية

الرصد والتقييم   - ٣

عند  كثب  عن  التوصيات  هذه  يف  النظر  جرى  وقد 
وتمت  الجنسني،  بني  للمساواة  الثانية  الخطة  إعداد 

االستجابة لها بالطرائق التالية:

املتابعةالتوصيات

إدراج أولوية املساواة بني الجنسني يف إطار العمل االسرتاتيجي الشامل

ينبغي أن تكون خطة العمل املقبلة لليونسكو بشأن 
املساواة بني الجنسني والتي ستعقب الخطة الحالية 

متسقة تماماً مع الوثيقتني م/٤ و م/٥.

إن جميع األهداف االسرتاتيجية والنتائج املنشودة 
الواردة يف خطة العمل الثانية للمساواة بني الجنسني 

متسقة مع الوثيقتني م/٤ و م/٥.
ينبغي أن يكون الغرض من خطة العمل الجديدة 
هو نقل رؤية اليونسكو بشأن أولوية املساواة بني 

الجنسني إىل اآلخرين وتيسري التنسيق والتعاون 
عرب القطاعات واملكاتب وتوفري بيان واضح للمهام 

واملسؤوليات وطرائق التنفيذ.

توفر خطة العمل الثانية للمساواة بني الجنسني 
للمساواة بني الجنسني )يسلط  تعريفاً واضحاً 

الضوء عىل مهام ومسؤوليات النساء والرجال يف 
تحقيق هذه املساواة(، وتقدم رؤية واضحة عن 

أولوية املساواة بني الجنسني. إضافة إىل ذلك، فإن 
مجاالت الرتكيز التي يجري التشديد عليها سوف 

تعزز التعاون فيما بني القطاعات واملكاتب وذلك عىل 
نحو يتسق مع أولويات األمم املتحدة بشأن املساواة 

بني الجنسني ضمن إطار العمل الخاص بفرتة ما 
بعد عام 201٥. كما أن إطار املساءلة وجدول 

املهام واملسؤوليات الواردين يف خطة العمل الثانية 
للمساواة بني الجنسني يوضحان مهام ومسؤوليات 
جميع املوظفني فيما يتعلق بتنفيذ أولوية املساواة 

بني الجنسني.
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املتابعةالتوصيات

ينبغي الربط والتنسيق بني أولوية املساواة بني 
الجنسني واألولوية ألفريقيا.

تم تحقيق ذلك يف خطة العمل الثانية للمساواة بني 
الجنسني، عن طريق دمج املساواة بني الجنسني يف 

الربامج الرائدة الخاصة باألولوية ألفريقيا.
تعميم املنظور الجنساني وإعداد الربامج الخاصة بقضايا الجنسني

ينبغي القيام، يف نطاق عمل كل قطاع، بتحديد 
املجاالت الفرعية والرئيسية للربمجة املراعية 

لالعتبارات الجنسانية.

لقد تم القيام بذلك ويجري التعبري عنه يف خطة 
العمل الثانية للمساواة بني الجنسني، من خالل 

تقديم كل برنامج رئييس عىل أنه إسهام يف تحقيق 
النتائج املنشودة.

ينبغي تعزيز قدرات شبكة جهات االتصال املعنية 
بقضايا الجنسني وتحسني استخدامها لتيسري دمج 

املساواة بني الجنسني يف عمل القطاعات.

تشتمل خطة العمل الثانية للمساواة بني الجنسني 
عىل تفاصيل خطة جديدة لتنمية القدرات يف األجل 

الطويل ستتضمن تعزيز شبكة جهات االتصال 
املعنية بقضايا الجنسني، وإجراء حرص للخربات 

يف مجال املساواة بني الجنسني، وإجراء استعراض 
وتحديث لربامج تدريب املوظفني.

ينبغي إجراء حرص للخربات املتوافرة يف القطاعات 
واملرافق األخرى لليونسكو وضمها إىل شبكة جهات 

االتصال املعنية بقضايا الجنسني.

لقد بدأ قسم املساواة بني الجنسني يف مكتب املديرة 
العامة بالفعل يف إجراء حرص لخربات املوظفني يف 

مجال مراعاة قضايا الجنسني ويف تجديد هذه الخربات.
وسيجري تنسيق اجتماعات منتظمة مع شبكة 

جهات االتصال املعنية بقضايا الجنسني بغية تأمني 
التجانس وتقديم الدعم من أجل التصدي للتحديات.

ينبغي االعرتاف بأن مسؤوليات جهات االتصال 
املعنية بقضايا الجنسني هي جزء ال يتجزأ من 

وظائف هذه الجهات.

 10٥/11/DG/Note جرى يف مذكرة املديرة العام
Rev املؤرخة يف 2011/٣/28 اإليعاز بأن يخصص 

جزء من وقت عمل جهات االتصال املعنية بقضايا 
الجنسني ألداء مهام هذه الوظيفة. وتوضح خطة 

العمل الثانية للمساواة بني الجنسني ذلك بقدر أكرب 
فتحدد هذا الوقت املخصص بنسبة ٪20.

ينبغي زيادة جهود بناء القدرات ومنح األولوية 
ألشكال جديدة لبناء القدرات، مثل عيادات املساواة 

بني الجنسني، يف املستقبل.

تشدد خطة العمل الثانية للمساواة بني الجنسني 
عىل أهمية بناء القدرات وتعرتف بنجاح برنامج 

اليونسكو لبناء القدرات والتدريب، الذي بدأ العمل 
به يف أيلول/ سبتمرب 200٥، والطرائق الجديدة مثل 
عيادات املساواة بني الجنسني، وسوف يستمر العمل 
بهذا الربنامج وهذه الطرائق والتوسع يف العمل بها.
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املتابعةالتوصيات

الرصد والتقييم

يجب قياس التقدم املحرز يف تحقيق النتائج 
املنشودة املتعلقة بأولوية املساواة بني الجنسني 

واإلبالغ بشأنها يف نظام املعلومات عن االسرتاتيجيات 
واملهام وتقييم النتائج )سيسرت(.

يعمل قسم املساواة بني الجنسني، يف مكتب املديرة 
العامة، مع الفريق املعني بنظام سيسرت لضمان 

تعميم وتنسيق اإلبالغ يف نظام سيسرت بشأن النتائج 
املحرزة املتعلقة بأولوية املساواة بني الجنسني )بما 

يف ذلك النتائج العامة املنشودة الجديدة األربع(.
ينبغي إقامة آلية لرصد املوارد املالية التي تُنفق عىل 

أولوية املساواة بني الجنسني.
إن املؤرش الجديد الخاص بمراعاة قضايا الجنسني 

واملبني يف خطة العمل الثانية للمساواة بني الجنسني 
والذي سيجري العمل به اعتباراً من بداية عام 

201٤ سييرس رصد املوارد التي تُخصص ألولوية 
املساواة بني الجنسني.

التشاركية لألداء يف مجال مراعاة قضايا الجنسني الدولية: املراجعة  العمل  منظمة 

املتابعةالتوصيات

يقتيض األمر إجراء حرص للخربات الخاصة بمراعاة 
قضايا الجنسني واملتوافرة عىل جميع املستويات يف 

اليونسكو.

لقد جرى البدء فعالً يف عملية حرص للخربات 
وتشتمل خطة العمل الثانية للمساواة بني الجنسني 

عىل هذا البند كجزء من خطة تنمية القدرات.
مواصلة تدريب وبناء قدرات جهات االتصال املعنية 

بقضايا الجنسني.
تشتمل خطة العمل الثانية للمساواة بني الجنسني 

عىل إعداد خطة محدثة لتنمية القدرات لفرتة األعوام 
األربعة املقبلة، وهي خطة ستتضمن تدريب وبناء 

قدرات جهات االتصال املعنية بقضايا الجنسني. وقد 
تم البدء بالفعل يف استعراض ثان لشبكة جهات 

االتصال املعنية بقضايا الجنسني- بعد أن أجريت 
عملية استعراض أوىل لها يف عام 2011- وذلك 

لضمان امتالك الشبكة للخربات الالزمة.
إن عملية بناء قدرات جميع املوظفني جارية منذ بناء قدرات جميع املوظفني.

أيلول/ سبتمرب 200٥. وتتضمن خطة العمل 
الثانية للمساواة بني الجنسني عىل التخطيط إلعداد 
خطة محدثة لتنمية القدرات يضطلع قسم املساواة 
بني الجنسني، يف مكتب املديرة العامة، بالعمل عىل 

صياغتها حالياً تمهيداً لوضعها موضع التنفيذ.
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املتابعةالتوصيات

ينبغي تشجيع ومساندة القيام بأنشطة مشرتكة بني 
القطاعات بشأن قضايا املساواة بني الجنسني.

إن استحداث أربع نتائج عامة منشودة يف إطار خطة 
العمل الثانية للمساواة بني الجنسني سيكفل تشجيع 

القيام بأنشطة مشرتكة بني القطاعات. وسيتوىل 
قسم أولوية املساواة بني الجنسني، يف مكتب املديرة 

العامة، تنسيق هذه األنشطة ودعمها ورصدها.

ينبغي تعميم مراعاة اعتبارات املساواة بني الجنسني 
يف إطار دورة الربمجة.

تشتمل خطة العمل الثانية للمساواة بني الجنسني 
عىل مراعاة اعتبارات املساواة بني الجنسني يف إطار 

دورة الربمجة.
ربط خطة العمل املقبلة بشأن أولوية املساواة بني 

الجنسني باسرتاتيجية املنظمة )الوثيقتان م/٤ 
و م/٥( عىل نحو أكثر تحديداً.

إن خطة العمل الثانية للمساواة بني الجنسني ترتبط 
بشكل رصيح باسرتاتيجية اليونسكو من خالل 

مجانسة النتائج املنشودة يف خطة العمل الثانية مع 
النتائج املنشودة يف الوثيقة م/٥، ومن خالل التعبري 

يف خطة العمل الثانية عن األهداف االسرتاتيجية 
الواردة يف الوثيقة م/٤.

تحديد املمارسات الجيدة والدروس املستفادة بشأن 
تعميم مراعاة املساواة بني الجنسني، عن طريق 

الرصد والتقييم.

ستشتمل قاعدة املعارف الجديدة بشأن املساواة 
بني الجنسني والوارد وصفها يف خطة العمل الثانية 

للمساواة بني الجنسني عىل أمثلة عن املمارسات 
الجيدة والدروس املستفادة التي سيجري االستفادة 

منها عىل صعيد املنظمة بأرسها.
تطبيق الالمركزية يف تحليل خطط العمل كي يتم 

هذا التحليل عىل صعيد القطاعات من أجل أن 
يتسنى لها الشعور بامتالكها لإلسهام الذي تقدمه 

يف تنفيذ أولوية املساواة بني الجنسني.

لقد أصبحت املكاتب التنفيذية خالل فرتات العامني 
القليلة املاضية تضطلع بتحليل خطط العمل فيما 

يتعلق باملساواة بني الجنسني. وتشتمل خطة العمل 
الثانية للمساواة بني الجنسني عىل إطار للمساءلة 

وجدول للمهام واملسؤوليات يحددان الطرائق التي 
يُتوقع أن تتوىل بها القطاعات مزيداً من املسؤولية 

عن تعميم املنظور الجنساني يف خطط عملها.
مواصلة االستناد يف العمل إىل نجاح الرشاكات مع 

القطاع الخاص من أجل إبراز االهتمام بقضايا 
الجنسني وإبراز عمل املنظمة للعيان.

تقدم خطة العمل الثانية للمساواة بني الجنسني 
تفاصيل عن رشاكات ناجحة بالفعل مع القطاع 

الخاص )جائزة لوريال، والرشاكة العاملية لتعليم 
الفتيات والنساء( وترشح الكيفية التي سيجري بها 

تعزيز هذه الرشاكات.
تعزيز جهود بناء القدرات من أجل أن تفيد عىل 

النحو األمثل أكرب عدد ممكن من املوظفني.
إن الخطة املحدثة لتنمية القدرات واملبينة يف خطة 
العمل الثانية للمساواة بني الجنسني، ستشمل كل 

املوظفني يف جميع قطاعات اليونسكو ومكاتبها 
امليدانية ومرافقها املركزية ومعاهدها.
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املتابعةالتوصيات

جمع وتحليل املمارسات الجيدة املتبعة يف اليونسكو 
يف مجال املساواة بني الجنسني، وذلك من مختلف 
قطاعات املنظمة ومكاتبها امليدانية ومعاهدها وما 

إىل ذلك.

إن االضطالع عىل النحو الوارد يف خطة العمل 
الثانية للمساواة بني الجنسني بإقامة قاعدة معارف 

عن املساواة بني الجنسني سيوفر وسيلة لجمع 
املمارسات الجيدة املتبعة عىل صعيد املنظمة بأرسها 

وتحليلها وتشاطرها. 

الدروس املستفادة من خطة العمل األوىل للمساواة بني الجنسني

املتابعةالدروس املستفادة

كانت خطة العمل األوىل للمساواة بني الجنسني 
تحتوي عىل عدد كبري من النتائج املنشودة )إجماالً، 

أكثر من 80 نتيجة منشودة(، وبالتايل فقد كان 
يستحيل تطبيقها بالكامل ورصد هذه النتائج كلها.

وقع االختيار يف خطة العمل الثانية للمساواة بني 
الجنسني عىل عدد محدود أكثر )2٣( للنتائج 
املنشودة بغية ضمان تنفيذها ورصدها كلها. 

لم تكن خطة العمل األوىل للمساواة بني الجنسني 
متسقة تماماً مع الوثيقتني م/٤ و م/٥، مما كان 

يجعل عملية الرصد صعبة جداً.

إن خطة العمل الثانية للمساواة بني الجنسني 
متسقة تماماً مع الوثيقتني ٣٧م/٤ و٣٧م/٥, 
وجميع النتائج املنشودة يف خطة العمل الثانية 

هذه هي نفس النتائج املنشودة يف الوثيقة ٣٧م/٥ 
وسيجري رصدها عن طريق نظام املعلومات عن 

االسرتاتيجيات واملهام وتقييم النتائج )سيسرت(.
لم تكن خطة العمل األوىل للمساواة بني الجنسني 

تحدد مهام ومسؤوليات جميع املوظفني بشكل 
واضح بالقدر الكايف، وبالتايل فقد كان من الصعب 

ضمان املساءلة.

إن إطار املساءلة وجدول املهام واملسؤوليات 
الواردين يف خطة العمل الثانية للمساواة بني 

الجنسني سيكفالن توافر املساءلة عىل صعيد املنظمة 
بأرسها فيما يتعلق بالعمل من أجل تحقيق أولوية 

املساواة بني الجنسني.
لم يكن بعض الزمالء واثقني من صحة تعريف 

املساواة بني الجنسني ومن وجاهة النهج املتبع يف 
تحقيق املساواة بني الجنسني يف قطاعاتهم.

توفر خطة العمل الثانية للمساواة بني الجنسني 
تعريفاً محكماً لهذه املساواة، كما تتضمن فقرة 

تبني املجال والنهج الخاصني بكل قطاع فيما يتعلق 
باملساواة بني الجنسني.

لم تكن توجد حتى اآلن أي آلية لرصد املوارد 
املخصصة لتنفيذ أولوية املساواة بني الجنسني.

تقدم خطة العمل الثانية للمساواة بني الجنسني 
نظام مؤرش قضايا الجنسني الذي سيجري تطبيقه 

ابتداًء من شهر كانون الثاني/ يناير 201٤ وسيتيح 
رصد املوارد التي تخصص لتنفيذ أولوية املساواة 

بني الجنسني.
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املتابعةالدروس املستفادة

سيتطلب األمر تأمني اتساق أفضل مع منظومة األمم 
املتحدة من أجل التقدم يف تنفيذ أولوية املساواة بني 

الجنسني.

لقد دأبت اليونسكو عىل مواءمة عملها يف مجال 
املساواة بني الجنسني مع عمل منظومة األمم املتحدة. 
وسيجري تعزيز ذلك يف خطة العمل الثانية للمساواة 
بني الجنسني، من خالل إدماج مؤرشات خطة العمل 

املتعلقة باملساواة بني الجنسني وتمكني املرأة عىل 
نطاق منظومة األمم املتحدة، وهي الخطة التي تقدم 

جميع وكاالت األمم املتحدة تقاريرها عىل أساسها.

الجنسني،  بني  املساواة  قسم  سيواصل  وإذ    - 4
بوجه  االضطالع  العامة،  املديرة  مكتب  يف 
أولوية  تنفيذ  علميات  وتنسيق  بقيادة  عام 
التفاصيل  من  )للمزيد  الجنسني  بني  املساواة 
»باء«  القسمني  انظر  واملسؤوليات،  املهام  عن 
للمساواة  العمل  خطة  تنفيذ  فإن  و«جيم«(، 
املقر،  يف  املوظفني  جميع  يشمل  الجنسني  بني 

املديرة  وتقوده  واملعاهد،  امليدانية،  واملكاتب 
جانب  من  املشاركة  وتكتيس  للمنظمة.  العامة 
وكذلك  املوظفني،  وجميع  العليا  اإلدارة  موظفي 
جميع  من  واملوضوعية  املنتظمة  اإلسهامات 
لتحقيق  حاسمة  بأهمية  الربنامجية  املجاالت 

نتائج ملموسة ومستدامة.

الجنسني؟ ما املقصود باملساواة بني 

وجهة  من  الجنسني،  بني  املساواة  تتعلق   -  ٥
والرجال  النساء  بني  باملساواة  اليونسكو،  نظر 
واملسؤوليات  الحقوق  يف  والفتيان  والفتيات 
النساء  مصالح  مراعاة  وتقتيض  والفرص، 
حد  عىل  وأولوياتهم  واحتياجاتهم  والرجال 
من  املجموعات  مختلف  بتنوع  والتسليم  سواء، 
الجنسني  بني  واملساواة  والرجال)2).  النساء 
أسايس  ورشط  اإلنسان،  حقوق  مبادئ  من  مبدأ 
مركزها  يكون  التي  املستدامة  التنمية  لتحقيق 
وتتفق  ذاتها)٣).  حد  يف  هدف  أنها  كما  الناس، 
مع  الجنسني  بني  للمساواة  اليونسكو  رؤية 

من األمثلة عىل ذلك، النساء والرجال من أفراد   2
األقليات اإلثنية، والنساء والرجال ذوي امليول 

الجنسية املختلفة و/أو ذوي الهويات املختلفة، 
والنساء والرجال من أفراد السكان األصليني، 

والرجال والنساء ذوي اإلعاقة.
يرجى الرجوع إىل امللحق األول لالطالع عىل تعاريف   ٣

كاملة للمصطلحات املتعلقة باملساواة بني الجنسني.

اتفاقية  مثل  الصلة،  ذات  الدولية  الصكوك 
املرأة)٤)،  ضد  التمييز  أشكال  جميع  عىل  القضاء 
وجهة  وتسرتشد  بيجني)٥).  عمل  ومنهاج  وبيان 
باإلطار  املتعلقة  باألفكار  أيضاً  هذه  النظر 

اإلنمائي ملا بعد عام 201٥.)6)

http://www.un.org/womenwatch/ :انظر  ٤
.daw/cedaw/text/econvention.htm

http://www.un.org/womenwatch/ :انظر  ٥
./daw/beijing/platform

إن خطة العمل للمساواة بني الجنسني، باعتبارها   6
وثيقة متطورة، قابلة للتعديل أو التحديث بعد 
أن يتم االتفاق عىل األهداف واملؤرشات الخاصة 

باملساواة بني الجنسني لفرتة ما بعد عام 201٥.

http://www.un.org/womenwatch
http://www.un.org/womenwatch
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املنطقي األساس 

املتحدة،  األمم  وكاالت  جميع  عىل  يتعني    - 6
بني  املساواة  تعزز  أن  اليونسكو،  وبضمنها 
اليونسكو  وتضطلع  والياتها.  إطار  يف  الجنسني 
التي  الوكالة  بوصفها  املجال  هذا  يف  فريد  بدور 
متميزة،  رئيسية  برامج  خمسة  لديها  يوجد 
أن  ويمكنها  محددة،  بوالية  منها  كل  يختص 
تعمل معاً لتعزيز املساواة بني الجنسني بطريقة 
يف  أصيالً  إسهاماً  بذلك  تقدم  وأن  متكاملة، 
النتائج اإلنمائية املتصلة باملساواة بني الجنسني. 
ال  نحو  عىل  الجنسني  بني  املساواة  وترتبط 
إطاره  يف  تُبذل  الذي  الرتبية  بربنامج  ينفصم 
الجهود من أجل تعزيز الحق يف التعليم للجميع. 
التفاوت  أوجه  معالجة  إىل  الربنامج  هذا  فيهدف 
بني  املساواة  وتعزيز  الجنسني  بني  املستمرة 
التعليمي،  النظام  كامل  يف  التعليم  يف  الجنسني 
سواء من حيث املشاركة يف التعليم )االنتفاع به(، 
وسياقات  )املضامني،  التعليم  إطار  ضمن  أو 
اإليصال،  وطرائق  والتعلم،  التعليم  وممارسات 
الحصول  يمكن  ما  حيث  من  أو  والتقييمات(، 
وفرص  التعلم،  )نتائج  التعليم  خالل  من  عليه 
الطبيعية،  العلوم  مجال  يف  أما  والعمل(.  الحياة 
اليونسكو عىل تقديم نماذج قوية جديرة  فتعمل 
وعىل  العلوم،  مجال  يف  نساء  عن  بها  باالقتداء 
الطبيعية  العلوم  مجاالت  يف  النساء  قدرات  بناء 
التي  الفريدة  املساهمات  ودعم  والهندسة، 
املعارف  ونرش  توليد  يف  والنساء  الرجال  يقدمها 
تحقيق  طريق  عىل  التقدم  أجل  من  العلمية 
مجال  يف  اليونسكو  وتعمل  املستدامة.  التنمية 
إدراج  أجل  من  واإلنسانية  االجتماعية  العلوم 

يف  تاماً  إدراجاً  الجنسني  بني  املساواة  اعتبارات 
وتحقيق  االجتماعي  بالدمج  الخاصة  السياسات 
سياسات  إطار  يف  فيجري  االجتماعي.  التحول 
إيالء  والشبان،  الشابات  إىل  موجهة  وبرامج 
والتطلعات  لالحتياجات  رصيح  بشكل  االهتمام 
الذين  والشبان  للشابات  املتميزة  والتوقعات 
هذا  يقوم  وسوف  الحرمان.  أوضاع  يعانون 
يف  تنفذ  متنوعة  برامج  خالل  من  الربنامج، 
إىل  تتوجه  القدرات  لبناء  أنشطة  بإعداد  إطاره، 
الرجال والفتيان من أجل أن يصبحوا منارصين 
املساواة  وتعني  الجنسني.  بني  للمساواة  أقوياء 
تمتع  ضمان  الثقافة،  مجال  يف  الجنسني،  بني 
يف  بالحق  املساواة  قدم  عىل  والرجال  النساء 
واإلسهام  واملشاركة  الثقافية  بالحياة  االنتفاع 
تطبيق  يف  املبدأ  بهذا  االسرتشاد  ويجري  فيها. 
الدويل  الصعيد  عىل  بالثقافة  املعنية  االتفاقيات 
من  االتفاقيات،  هذه  فتهدف  واملحيل.  والوطني 
الجنسني  بني  املساواة  بأهمية  اعرتافها  خالل 
الثقايف،  والتنوع  اإلنسان  حقوق  إىل  بالنسبة 
املجتمعات  أفراد  جميع  تطبيقها  يشمل  أن  إىل 
عىل  والرجال  النساء  تشجيع  يتم  كي  املحلية 
واإلبداع.  الرتاث  من  متساوية  بصورة  االستفادة 
يف  العمل  واملعلومات  االتصال  برنامج  ويتصدر 
منظومة  يف  نوعها  من  فريدة  شتى  تدابري  تنفيذ 
النساء  قدرات  تعزيز  إىل  ترمي  املتحدة  األمم 
املؤرشات  مثل  مبادرات  خالل  من  والفتيات 
وسائل  مجال  يف  الجنسني  العتبارات  املراعية 
باملوارد  املعنية  السياسات  وتشجيع  اإلعالم، 

التعليمية املفتوحة املراعية لقضايا الجنسني.
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الزمني الرؤية واإلطار 

العمل  لخطة  األجل  الطويلة  الرؤية  إن    - ٧
السياسة  بيان  مع  االتفاق  تمام  متفقة  هذه 
للفرتة  األجل  املتوسطة  الخطة  يف  الوارد  العامة 
النهائي  »الهدف  أن  هو  ومفاده   ،2021 -201٤
مجاالت  يف  الجنسني  بني  املساواة  ألولوية 
قدرة  تعزيز  يف  يتمثل  اليونسكو  اختصاص 
تمكينية  بيئة  بناء  عملية  دعم  عىل   ]...[ املنظمة 
الحياة،  مشارب  جميع  من  والرجال  للنساء 
املستدامة  التنمية  تحقيق  يف  اإلسهام  لهم  تتيح 
ملتزمة  واليونسكو  بثمارهما.  واالنتفاع  والسالم 
التنمية  تحقيق  يف  إلسهاماتها  يكون  بأن  أيضاً 
عىل  ودائم  إيجابي  تأثري  والسالم  املستدامة 
الجهود الرامية إىل تمكني املرأة وتحقيق املساواة 

بني الجنسني يف جميع أنحاء العالم.«
للمساواة  الثانية  العمل  خطة  فإن  وعليه،    - 8
بني الجنسني ستستند إىل االسرتاتيجية املتوسطة 
الطريقة  )الوثيقة م/٤(، وتحدد  للمنظمة  األجل 
أهدافها  لتحقيق  اليونسكو  ستتبعها  التي 

االسرتاتيجية عىل النحو التايل:

ضمان إدراج مسألة املساواة بني الجنسني  )أ(  
العاملي  األعمال  جدول  يف  أسايس  كعنرص 
الفرص«  »تكافؤ  عىل  الرتكيز  مع  للتعليم، 
يف  وخصوصاً  النتائج«،  يف  »املساواة  وعىل 

جدول أعمال فرتة ما بعد عام 201٥؛

الجنسني  بقضايا  تتعلق  أهداف  تحديد  )ب( 
توفري  إطار  يف  لتحقيقها  زمنية  وجداول 
الحياة  مدى  والجيد  الجامع  التعلم  فرص 
من  والرجال  النساء  دعم  أجل  من  للجميع 
املواطنة  ممارسة  يف  الحياة  مشارب  جميع 

املبدعة والعاملية؛

ما  وتوافر  والرجال  النساء  تمثيل  ضمان  )جـ( 
آرائهم  عن  للتعبري  إمكانيات  من  يلزمهم 
عىل  يجري  الذي  العلمي  التعاون  إطار  يف 

السالم  تحقيق  أجل  من  الدويل  الصعيد 
هذا  توفري  وضمان  االستدامة،  وضمان 
والرجال،  للنساء  تتيح  لظروف  التعاون 
فاعلة  أطرافاً  يكونوا  أن  سواء،  حد  عىل 
تيسري  ويف  املخاطر  آثار  من  التخفيف  يف 

التكيف والصمود واالستدامة؛

إىل  الرامية  السياسات  إسهام  ضمان  )د(  
املواقف  تغيري  يف  املستدامة  التنمية  تحقيق 
إرشاك  خالل  من  الجنسني  قضايا  إزاء 
النساء والرجال يف جهود بناء القدرات من 
باحتياجات  السياسات  هذه  تفي  أن  أجل 

أكرب قدر ممكن من األطراف املعنية؛

إىل  الرامية  األعضاء  الدول  جهود  دعم  )ه(  
والفتيات  للنساء  اإلبداعية  اآلفاق  توسيع 
مع  املساواة  قدم  عىل  انتفاعهن،  وضمان 
للتمتع  الالزمة  بالفرص  والفتيان،  الرجال 
املادي  الرتاث  تشمل  التي  الثقافية  بالحياة 
فيها،  واملشاركة  والوثائقي،  املادي  وغري 
اإلبداعي  التعبري  مجال  يف  قدراتهن  وتنمية 
بالسلع  االنتفاع  بإمكانية  وتزويدهن 

والخدمات الثقافية؛

التحوالت  دعم  عمليات  يف  االعرتاف  ضمان  )و(  
بأدوار  الثقافات،  بني  والحوار  االجتماعية 
الحياة  مشارب  جميع  من  والرجال  النساء 
هذه  مراعاة  مع  وآرائهم،  وبإسهاماتهم 

األدوار واإلسهامات واآلراء؛

سياسات  رسم  يف  األعضاء  الدول  دعم  )ز(  
الجنسني  بني  املساواة  مبدأ  تحرتم  ثقافية 
حيث  من  الجنسني  بني  بالتكافؤ  وتعرتف 
تمثيل  وتكفل  التعبري،  وحرية  الحقوق 

النساء يف مناصب صنع القرار؛
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بحرية  األشخاص  جميع  انتفاع  ضمان  )ح( 
الجنس  نوع  عن  النظر  برصف  التعبري، 
ودعم  أخرى،  اجتماعية  خاصية  أي  أو 
إعالم  وسائل  تنمية  إىل  الرامية  الجهود 
إزاء  املواقف  تغيري  يف  اإلسهام  عىل  قادرة 

قضايا الجنسني.

املصدر: مرشوع االسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة 
201٤-2021 )٣٧م/٤)

لخطة  األساس  الرؤية  هذه  تشكل  وإذ    - ٩
األنشطة  فإن  سنوات،  الثماني  لفرتة  العمل 
والنتائج املحددة يف هذه الوثيقة تقوم عىل دورة 
املنظمة  تتمكن  كي  سنوات  أربع  ملدة  تخطيطية 
تقييم  بعملية   201٧ عام  يف  االضطالع  من 
وتعديل  املحرز،  للتقدم  املدة  منتصف  يف  داخيل 
األدلة  أساس  عىل  واألنشطة  التنفيذية  الخطة 

والحالة الحاصلة عىل أرض الواقع. وقد اُختريت 
األربع  السنوات  ملرحلة  األولوية  ذات  اإلجراءات 
وآثاراً  قياسها  يمكن  آثاراً  بدقة كيما تحقق  هذه 
أيضاً  االختيار  عملية  يف  روعيت  وقد  مضاعفة. 
واملالية  البرشية  واملوارد  املوظفني  اختصاصات 
مرشوع  يف  الواردة  لالقرتاحات  وفقاً  املتوفرة 
 201٧-201٤ للفرتة  وامليزانية  الربنامج 
الظروف  لتنوع  ومراعاة  ٣٧م/٥(.  )الوثيقة 
وبمستويات  الجنسني  بني  باملساواة  يتعلق  فيما 
التي  املناطق  مختلف  يف  النساء  قدرات  تعزيز 
خاص  اهتمام  سيوىل  اليونسكو،  فيها  تعمل 
بروتوكول  إطار  يف  أفريقيا  منطقة  مع  للتعاون 
لحقوق  األفريقي  بامليثاق  امللحق   200٣ عام 
يف  املرأة  بحقوق  واملعني  والشعوب  اإلنسان 
بشأن  الرسمي  اإلعالن  إطار  ويف  أفريقيا، 

املساواة بني الجنسني يف أفريقيا.

الجنسني  باملساواة بني  املتعلقة  العمل   خطة 
وتمكني املرأة عىل نطاق منظومة األمم املتحدة

10 - وكجزء من صميم هذه الخطة الثانية، تُبذل 
اليونسكو مع  جهود خاصة لضمان اتساق عمل 
الجنسني  بني  باملساواة  املتعلقة  العمل  )خطة 
املتحدة)  األمم  منظومة  نطاق  عىل  املرأة  وتمكني 
التنفيذيني  الرؤساء  مجلس  بقيادة  أعدت  والتي 
يف منظومة األمم املتحدة املعني بالتنسيق وتتوىل 
الجنسني  بني  للمساواة  املتحدة  األمم  هيئة 
العمل  خطة  وتشكل  تنسيقها)٧).  املرأة  وتمكني 
املرأة  وتمكني  الجنسني  بني  باملساواة  املتعلقة 
شامالً  إطاراً  املتحدة  األمم  منظومة  نطاق  عىل 
وقياس  املساءلة  تعزيز  إىل  يرمي  للمنظومة 
املتحدة  األمم  وكاالت  تحقيق  صوب  التقدم 
وقد  املرأة.  وتمكني  الجنسني  بني  للمساواة 

يرد بيان املؤرشات الخاصة بخطة العمل املتعلقة   ٧
باملساواة بني الجنسني وتمكني املرأة عىل نطاق 

منظومة األمم املتحدة، يف امللحق الثاني.

مجلس  لطلب  استجابة  الخطة  هذه  إعداد  جاء 
الرؤساء التنفيذيني بأن تكون هناك »خطة عمل 
وجداول  مؤرشات  تتضمن  املنظومة  نطاق  عىل 
للمساءلة  وآليات  للمسؤوليات  وتوزيعاً  زمنية 
تعميم  اسرتاتيجية  لتطبيق  الالزمة  واملوارد 

.)2/2006/CEB( »املنظور الجنساني

باملساواة  املتعلقة  العمل  خطة  وتشتمل   -  11
منظومة  نطاق  عىل  املرأة  وتمكني  الجنسني  بني 
األمم املتحدة عىل 1٥ مؤرشاً عن األداء عىل نطاق 
بتحقيق  للمقصود  مشرتكاً  فهماً  تحدد  املنظومة 
وأسلوباً  املرأة،  وتمكني  الجنسني  بني  املساواة 
والغرض  ذلك.  تحقيق  أجل  من  للعمل  مشرتكاً 
واالتساق  املساءلة  تعزيز  هو  املؤرشات  هذه  من 
ثابت  نهج  وإتاحة  املنهجي،  الذاتي  والتقييم 
األمم  لهيئات  يمكن  ومتدرج  األهداف  ومحدد 
يف  به  تلتزم  وأن  تطبيقه  عىل  تعمل  أن  املتحدة 
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وتمكني  الجنسني  بني  املساواة  مجال  يف  عملها 
الخطة  املرأة عىل مستوى كل هيئة. كما أن هذه 
تحدد جدوالً متدرجاً ملعايري متتابعة املستويات، 
هذه  عن  التقارير  من  أدنى  حد  تقديم  تشمل 
والضعف  القوة  مواطن  تحليل  تيرس  املؤرشات، 
املوارد  وتحديد  املنظومة  نطاق  عىل  األداء  يف 
وسد  هذه  القوة  جوانب  لبناء  الالزمة  والقدرات 

الثغرات.

شأن  شأنها  اليونسكو،  تقدم  أن  ويلزم   -  12
تقريراً  املتحدة،  لألمم  تابعة  أخرى  هيئة  أي 
لتمكني  حالياً  القائمة  والعمليات  الهياكل  عن 
أساس  عىل  الجنسني  بني  املساواة  وتعزيز  املرأة 
جرى  وقد  أعاله.  املذكورة  العمل  خطة  مؤرشات 
شباط/فرباير  شهر  يف  أسايس  تقرير  تقديم 
201٣ وسيتعني تقديم تقارير سنوية حتى عام 
هيئات  تكون  أن  املتوقع  التاريخ  وهو   ،201٧

األمم املتحدة قد تجاوزت فيه مستوى املتطلبات 
األمم  لخطة  عرش  الخمسة  باملؤرشات  املرتبطة 
الجوانب  املؤرشات  هذه  وتغطي  هذه.  املتحدة 
ست  إىل  وتنقسم  اليونسكو  لعمل  الهيكلية 
واإلرشاف،  والنتائج،  املساءلة،  يف  تتمثل  فئات 
واالتساق  والقدرات،  واملالية،  البرشية  واملوارد 
املعلومات )لالطالع عىل عرض  واملعارف وإدارة 
املتطلبات،  ومستويات  الخطة  ملؤرشات  كامل 
وبالنظر  الثاني(.  امللحق  إىل  الرجوع  يرجى 
تقارير  تقدم  أن  اليونسكو  من  املطلوب  أن  إىل 
املؤرشات  هذه  فإن  املؤرشات،  هذه  أساس  عىل 
سيقوم  للعمل  داخيل  كإطار  أيضاً  تُستخدم 
املديرة  مكتب  يف  الجنسني،  بني  املساواة  قسم 
املساءلة  قضايا  عىل  بموجبه  باإلرشاف  العامة، 
)انظر  الجنسني  املساواة بني  تعزيز  فيما يخص 

القسم »جيم«(.

النهج

أساسية  مسألة  الجنسني  بني  املساواة  إن   -  1٣
يف عمل اليونسكو وتشكل بالتايل دعامة للربمجة 
للمنظمة.  الرئيسية  الربامج  جميع  يف  واألنشطة 
لتعزيز  ملموسة ومستدامة  نتائج  تحقيق  وبغية 
اختصاص  الجنسني يف كل مجاالت  بني  املساواة 
نهج  اتباع  ستواصل  املنظمة  فإن  اليونسكو، 
املنظور  مراعاة  تعميم   )1( عىل:  يقوم  ثنائي 
 )2( واألنشطة؛  الربامج  جميع  يف  الجنساني 

الربمجة املراعية لالعتبارات الجنسانية. 

هو  الجنساني  املنظور  مراعاة  تعميم  إن   -  14
باملرأة  تلحق  أن  يمكن  التي  اآلثار  تقييم  عملية 
بما  اتخاذه،  يعتزم  إجراء  أي  نتيجة  والرجل 
الربامج،  أو  السياسات  أو  الترشيعات  ذلك  يف 
إنه  املستويات.  كافة  وعىل  املجاالت  جميع  يف 
والرجل  املرأة  شواغل  من  تجعل  اسرتاتيجية 
تصميم  عمليات  يف  أساسياً  بُعداً  وتجاربهما 
والربامج  السياسات  وتقييم  ورصد  وتنفيذ 

واالقتصادية  السياسية  املجاالت  جميع  يف 
عىل  والرجل  املرأة  تستفيد  بحيث  واالجتماعية 
املساواة.  النعدام  حد  ويوضع  املساواة  قدم 
بني  املساواة  تحقيق  هو  النهائي  فالهدف 
واالجتماعي،  االقتصادي  )املجلس  الجنسني. 

(199٧

هو  الجنساني  املنظور  مراعاة  وتعميم   -  1٥
يف  باستمرار  تطبيقها  يجري  محددة  منهجية 
والغرض  وأنشطتها،  اليونسكو  برامج  جميع 
املساواة  اعتبارات  إدراج  هو  التعميم  هذا  من 
اسرتاتيجيات  يف  تاماً  إدراجاً  الجنسني  بني 
إسداء  مجال  يف  ذلك  يف  بما  وأنشطته،  برنامجنا 
والبحوث  والرتويج  السياسات،  بشأن  املشورة 
والتقييم،  القدرات  وتنمية  التقنيني  والعمل 
التقنية.  املساعدة  لتقديم  أخرى  أشكال  أي  ويف 
بقسم  الخاص  القدرات  بناء  برنامج  من  وكجزء 
العامة،  املديرة  بمكتب  الجنسني،  بني  املساواة 
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للتدريب عىل منهجية تعميم  القسم أنشطة  نظم 
الربامج  قطاعات  جميع  يف  الجنساني  املنظور 
تقديم  يستمر  وسوف  لليونسكو.  الرئيسية 
أن  لضمان  القدرات  بناء  أجل  من  التدريب  هذا 
باملنهجية  ملمني  املنظمة  موظفي  جميع  يكون 
)وهي  فيها  الجنساني  املنظور  لتعميم  املتبعة 
األمم  وكاالت  جميع  مع  مشرتكة  منهجية  أيضاً 
املتحدة(. وسيواصل قسم املساواة بني الجنسني، 
كل  إىل  الدعم  تقديم  العامة،  املديرة  مكتب  يف 
الزمالء من خالل عيادات املساواة بني الجنسني، 
لتنفيذ  املدخالت  وتوفري  العمل،  خطط  وتحليل 
ذلك،  وغري  املالئمة،  املطبوعات  وقوائم  الربنامج، 
أقىص  إىل  الجنساني  املنظور  تعميم  تأمني  بغية 
بها  تضطلع  التي  األنشطة  جميع  يف  ممكن  حد 

املنظمة.

الجنسني  لقضايا  املراعية  الربامج  وتهدف   -  16
تعاني  التي  الخاصة  التفاوت  أوجه  الحد من  إىل 
الفتيان،  أو  الفتيات  أو  الرجال  أو  النساء  منها 
إىل  النهج  هذا  ويرمي  معني.  وضع  سياق  يف 
للتمييز،  والبارزة  الخاصة  الحاالت  معالجة 

تقديم  خالل  من  التفاوت  أشكال  من  الحد  وإىل 
عىل  ذلك،  ويشمل  محددة؛  فئات  إىل  الدعم 
يف  النساء  تمكني  تستهدف  أنشطة  املثال،  سبيل 
خاصة  أشكال  من  النساء  فيها  تعاني  أوضاع 
وستواصل  التمييز.  ومن  املساواة  انعدام  من 
ذلك  يكون  حيثما  لليونسكو،  الرئيسية  الربامج 
الجنسني مع  تراعي قضايا  برامج  تنفيذ  مالئماً، 
بني  املساواة  قسم  من  التقني  بالدعم  االستعانة 
يتعلق  فيما  العامة،  املديرة  بمكتب  الجنسني، 
ورصدها.  وتنفيذها  األنشطة  لهذه  بالتخطيط 
بني  بالتعاون  املبادرات  هذه  إعداد  وسيجرى 
تحقيق  بغية  ممكن  حد  أكرب  إىل  القطاعات 
الرئيسية  الربامج  ومن  النتائج.  من  قدر  أكرب 
تنفذها  والتي  الجنسني  لقضايا  املراعية  الحالية 
الفتيات  لتعليم  العاملية  الرشاكة  اليونسكو، 
للنساء  لوريال  اليونسكو-  وبرنامج  والنساء، 
وسائل  مجال  يف  والنساء  العلوم،  مجال  يف 
اإلعالم، وجمع وتحليل املؤرشات املراعية لقضايا 
اليونسكو، وغري  اختصاص  يف مجاالت  الجنسني 

ذلك.



القسم باء : الربامج واألنشطة
الرامية إىل تعزيز املساواة بني الجنسني
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لتعزيز  وأنشطة  برامج  إعداد  سيجري   -  1٧
املساواة بني الجنسني يف إطار الوظائف الخمس 
لليونسكو عىل نحو ما قرره املجلس التنفيذي يف 

دورته التسعني بعد املائة بالشكل التايل:

العمل كمخترب لألفكار وتقديم االقرتاحات  )أ(  
السياسات  املبتكرة وإسداء املشورة بشأن 

املتعلقة بمجاالت اختصاصها؛

يف  العاملي  األعمال  وتعزيز جدول  تطوير  )ب( 
تحليل  طريق  عن  اختصاصها  مجاالت 
مؤرشات  ووضع  ورصدها  السياسات 

لقياسها؛

مجاالت  يف  واملعايري  القواعد  وضع  )جـ( 
اختصاصها، ودعم تنفيذها ورصدها؛

الدويل  الصعيدين  عىل  التعاون  تعزيز  )د(  
اختصاصها،  مجاالت  يف  واإلقليمي 
الفكري  والتعاون  التحالفات  وتوطيد 

والتبادل املعريف والرشاكات التنفيذية؛

إسداء املشورة لرسم السياسات وتنفيذها،  )ه(  
ولتطوير القدرات املؤسسية والبرشية.

الجنسني،  املساواة بني  وسيكفل قسم   – 18
اإلجمايل  التنسيق  العامة،  املديرة  مكتب  يف 
بني  املساواة  تعزيز  إىل  الرامية  لألنشطة 
تنمية  وألنشطة  املرأة،  وتمكني  الجنسني 

قدرات موظفي املنظمة.

أولوية  لتنفيذ  الالزمة  القدرات   تنمية 
الجنسني املساواة بني 

املنظور  مراعاة  تعميم  يف  للنجاح  ضماناً   -  1٩
املوظفني  جميع  لدى  يتوفر  أن  يجب  الجنساني، 
ترتتب  التي  اآلثار  لتقييم  الالزمان  والقدرة  الفهم 
واتخاذ  الجنسني،  بني  املساواة  عىل  أعمالهم  عن 
الخطوات لضمان أن تصبح املساواة بني الجنسني 
وتنفيذها  الربامج  تخطيط  من  أساسياً  جزءاً 
الجنسني  بني  املساواة  قسم  وسيواصل  ورصدها. 
يف  العمل  بقيادة  االضطالع  العامة  املديرة  بمكتب 
املنظور  تقييم قدرات املوظفني عىل تعميم مراعاة 
لتنمية  مخصصة  برامج  توفري  ويف  الجنساني، 
القدرات والتدريب، باإلضافة إىل األدوات األساسية 
سبيل  بأفضل  يتعلق  فيما  للموظفني  الرضورية 
إلدماج االهتمامات املتصلة باملساواة بني الجنسني 
فيما يضطلعون به من أعمال للربمجة. وباالستناد 
إىل الدروس املستفادة من تنفيذ الربامج التدريبية 
منقح  برنامج  إعداد  عىل  العمل  يجري  السابقة، 
أولية  تنفيذ  أجل  من  والتدريب  القدرات  لتنمية 
املساواة  قسم  فإن  وعليه،  الجنسني.  بني  املساواة 

سيواصل  العامة،  املديرة  بمكتب  الجنسني،  بني 
االضطالع بما ييل:

º  كفاءات تنمية  إىل  الرامية  الجهود  دعم 
تعزيز  أجل  من  وقدراتهم  املوظفني 
قسم  سيضطلع   - الجنسني  بني  املساواة 
العامة،  املديرة  الجنسني، بمكتب  املساواة بني 
عىل  املوظفني  قدرات  تنمية  العمل  بقيادة 
بوسائل  وذلك  الجنسني  بني  املساواة  تعزيز 
برامج  وتحديث  مراجعة  بضمنها  شتى 
القدرات  تحديد  وبغية  املوظفني.  تدريب 
سيواصل  التدريب،  واحتياجات  املتوافرة 
منتظمة  حرص  عملية  وتحديث  إعداد  القسم 
الجنسني  بني  باملساواة  الخاصة  للخربات 
تحديد  أجل  من  وذلك  املنظمة  يف  واملوجودة 
الثغرات املوجودة  القائمة مع تحديد  الخربات 
من  مزيد  تنفيذ  تتطلب  والتي  الصدد  هذا  يف 
لتالفيها.  والتدريب  القدرات  تنمية  أنشطة 
بمراجعة  ذلك  بعد  القسم  يقوم  وسوف 
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وتنمية  للتدريب  جديدة  برامج  وإعداد 
يتعاون  العملية،  هذه  من  وكجزء  القدرات. 
للمساواة  املتحدة  األمم  هيئة  مع  القسم 
الوكاالت  ومع  املرأة  وتمكني  الجنسني  بني 
جديد  برنامج  إلعداد  املتحدة  لألمم  األخرى 
موظفي  لجميع  اإلنرتنت  طريق  عن  للتدريب 
الربنامج  هذا  إىل  وباإلضافة  املتحدة.  األمم 
ستتاح  اإلنرتنت،  طريق  عن  التدريبي 
لالستجابة  مصممة  الفردي  للتدريب  برامج 
الرئيسية  بالربامج  خاصة  محددة  الحتياجات 
تدريب  سيتاح  كما  امليدانية.  باملكاتب  أو  و/ 
الجنسني  قضايا  مثل  مسائل  عىل  خاص 
وتقييم  ورصد  النتائج،  عىل  القائمة  واإلدارة 
املراعية  وامليزنة  الجنسني،  بني  املساواة 
مذكرات  إعداد  وسيجري  الجنسني.  لقضايا 
وستنظم  املواضيع  هذه  عن  موجزة  إعالمية 
النقاش  لتيسري  ونقاشات  تدارس  حلقات 
املستجدة  والقضايا  التطورات  أحدث  بشأن 
وسيجري  الجنسني.  بني  باملساواة  املتعلقة 
بقضايا  املعنية  االتصال  جهات  شبكة  تعزيز 
طريق  عن  وذلك  بالفعل  القائمة  الجنسني، 
بغية  اإلنرتنت،  عىل  للنقاش  برنامج  إقامة 
جانب  من  بالدعم  االتصال  جهات  تزويد 
باملعلومات  االنتفاع  من  وتمكينهم  األقران 
دعم  وسيتم  الجنسني.  بني  املساواة  عن 
االتصال  جهات  بني  الشبكي  الربط  تعزيز 
تشمل  شبكة  إىل  انتمائهم  ترسيخ  أجل  من 
عن  األمثلة  تشاطر  فيها  يتم  بأرسها  املنظمة 
يف  والدعم  املساعدة  وتقدم  الجيدة  املمارسات 

الجنساني. املنظور  مجال تعميم 

º  تقديم دعم تقني واسرتاتيجي للموظفني
الربمجة  دورة  مستويات  جميع  عىل 
عىل  بناء  الدعم  تقديم  القسم  سيواصل   -
ضمان  بغية  واملجموعات  األفراد  إىل  الطلب، 

انتفاع املوظفني يف املنظمة بأرسها باملشورة 
بني  املساواة  دمج  بشأن  واملعلومات 
برامجهم وأنشطتهم. وسيجري  الجنسني يف 
عنوان  خالل  من  والدعم  املساعدة  تقديم 
الغرض  لهذا  مخصص  اإللكرتوني  للربيد 

الجنسني. ومن خالل عيادات املساواة بني 

º  املساواة عن  معارف  قاعدة  إعداد 
البيانات  جمع  يشكل   – الجنسني  بني 
املمارسات  وتشاطر  املنهجية  واملعلومات 
قاعدة  لبناء  أساسيني  عنرصين  الجيدة 
التنفيذ  الشواهد من أجل  معارف قائمة عىل 
املساواة  يف  املتمثلة  العامة  لألولوية  الفعال 
االسرتاتيجية  فرتة  خالل  الجنسني  بني 
أعد  لذلك،  وتحقيقاً  املقبلة.  األجل  املتوسطة 
قسم املساواة بني الجنسني، يف مكتب املديرة 
أجل  من  بتطبيقها  بدأ  رائدة  عملية  العامة، 
التشاور  الرصد/  للتقييم/  إطار  اختبار 
اليونسكو  معارف  قاعدة  تحسني  إىل  يرمي 
املساواة بني  تركز عىل  التي  املبادرات  بشأن 
اإلطار  بتطبيق  العمل  بدأ  وقد  الجنسني. 
امليدانية.  املكاتب  مبادرات  مستوى  عىل 
املمارسات  السجالت  هذه  توثق  وسوف 
وستستخلص  الشواهد  عىل  القائمة  الجيدة 
واقعية  ظروف  سياق  يف  املستفادة  الدروس 
العمل  نطاق  توسيع  بغية  محددة،  وأوضاع 
مختلفة.  لسياقات  تطويعها  أو  و/  بها 
الجنسني،  بني  املساواة  قسم  وسيضطلع 
نطاق  بتوسيع  العامة،  املديرة  مكتب  يف 
أجل  من  والدروس  املمارسات  بهذه  العمل 
قاعدة  وبناء  املعلومات  لجمع  توفري منهجية 
بني  باملساواة  يتعلق  فيما  شاملة  معارف 

املنظمة برمتها. الجنسني عىل نطاق 
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النتائج املنشودة

منهجية  بصورة  اختصاصها،  مجاالت  إطار  يف  اليونسكو،  إسهام   :1 املنشودة  النتيجة 
وشاملة يف تحقيق املساواة بني الجنسني وتمكني املرأة.

خط األساسمؤرشات القياسمؤرشات األداء

النسبة املئوية للمؤرشات التي تفي 
بها اليونسكو من بني مؤرشات 
»خطة العمل املتعلقة باملساواة 
بني الجنسني وتمكني املرأة عىل 

نطاق منظومة األمم املتحدة«

100٪ من مؤرشات »خطة العمل 
املتعلقة باملساواة بني الجنسني 

وتمكني املرأة عىل نطاق منظومة 
األمم املتحدة«

٣٣٪ من مؤرشات »خطة العمل 
املتعلقة باملساواة بني الجنسني 

وتمكني املرأة عىل نطاق منظومة 
األمم املتحدة«

النسبة املئوية لخطط العمل ذات 
الصلة والتي يجري فيها تعميم 
اعتبارات املساواة بني الجنسني 

خالل دورة املرشوع املعني.

1٥.٥٪٥0٪ من خطط العمل

عدد الربامج وخطط العمل 
املراعية لقضايا الجنسني والتي 

يجري تنفيذها عىل نطاق املنظمة

٥ برامج و60 خطة عمل يجري 
فيها مراعاة قضايا الجنسني

28 خطة عمل

عدد األنشطة التي تركز عىل 
األفكار النمطية عن الجنسني، أو 

عىل الدور القيادي للنساء، أو عىل 
العنف الجنساني

٤ أنشطة10 أنشطة

األنشطة الجيدة التي تندرج يف 
إطار املؤرشات 2 و٣ و٤ أعاله 

عىل نحو ما يجري تحديدها 
يف اإلطار الخاص ببناء قاعدة 

معارف بشأن املساواة بني 
الجنسني

٣0٪ من األنشطة تتجاوز نوعيتها 
متطلبات الجودة

غري متوافر

النسبة املئوية للمتدربني يف 
اليونسكو يف مجال املساواة بني 

الجنسني ممن يستخدمون خالل 
دورة الربنامج املعارف واملهارات 

املستجدة التي اكتسبوها

٧٥٪ من املتدربني يف مجال 
املساواة بني الجنسني

غري متوافر
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خط األساسمؤرشات القياسمؤرشات األداء

عدد موظفي اليونسكو الذين 
يشاركون يف أنشطة تدريبية يف 

مجال املساواة بني الجنسني، 
موزعني بحسب الدرجة الوظيفية 

ونوع الجنس

مشاركة 2٥0 موظفاً يف أنشطة 
تدريبية، تشكل النساء من بينهم 
نسبة ٥0٪ والرجال نسبة ٥0٪، 
ويشغل ما ال يقل عن ٣0٪ من 

مجموع املشاركني وظائف بدرجة 
مهني ٤ وما فوقها

تدريب أكثر من 200 موظف يف 
خالل فرتة اإلبالغ األخرية )وال 

تتوافر بعد معلومات عن توزيعهم 
بحسب الجنسني(

النتيجة املنشودة 2: نجاح اليونسكو يف أن تكون طرفاً بارزاً عىل املستوى الدويل واإلقليمي 
والقطري يف مجال تعزيز املساواة بني الجنسني يف جميع مجاالت اختصاصها

خط األساسمؤرشات القياسمؤرشات األداء

عدد آليات التنسيق بني الوكاالت، 
ذات الصلة باملساواة بني الجنسني 
والتي تكون اليونسكو فيها مدعوة 

إىل تقديم إسهام جوهري

10 شبكات للعمل املشرتك بني 
الوكاالت

٣ شبكات للعمل املشرتك بني 
الوكاالت

عدد االتفاقات الجديدة للرشاكة 
التي تربم عىل صعيد املنظمة 

وتركز عىل املساواة بني الجنسني 
أو عىل تمكني املرأة

صفر10 اتفاقات جديدة للرشاكة

عدد املراكز والشبكات الجديدة 
للبحوث، التي يتم إنشاؤها 

وتساند البحوث والتدريب يف 
مجال املساواة بني الجنسني يف 

مجاالت اختصاص اليونسكو

صفر٣ مراكز وشبكات جديدة للبحوث

عدد اإلحاالت املرجعية التي 
تتم إىل بحوث أجراها أعضاء 

يف الشبكات التي تحظى بدعم 
اليونسكو

2٥ إحالة يف مطبوعات مخصصة 
لألقران.

صفر
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النتيجة املنشودة ٣: اضطالع الثقافة التنظيمية يف اليونسكو بدور مشجع لتحقيق املساواة 
بني الجنسني

خط األساسمؤرشات القياسمؤرشات األداء

النسبة املئوية للموظفني 
واملوظفات الذين يشغلون وظائف 

بدرجة مدير وما فوقها

تمثيل النساء بنسبة ٥0٪ بني 
املوظفني الذين يشغلون وظائف 

بدرجة مدير وما فوقها

٪٣٣

النسبة املئوية للمرشفني الذين 
يدرجون املساواة بني الجنسني 

ضمن معايري تقييم أداء املوظفني 
الخاضعني إلرشافهم

غري متوافر )يعمل قسم املساواة ٤0٪ من املرشفني
بني الجنسني، يف مكتب املديرة 
العامة، مع مكتب إدارة املوارد 

البرشية من أجل استحداث نظام 
لجمع هذه البيانات(

النسبة املئوية لجهات االتصال 
املعنية بقضايا الجنسني والذين 
يُخصص 20٪ من وقت عملهم 

ألداء مهام جهات االتصال

غري متوافر )يعمل قسم املساواة ٣0٪ 
بني الجنسني، يف مكتب املديرة 
العامة، مع مكتب إدارة املوارد 

البرشية من أجل استحداث نظام 
لجمع هذه البيانات(

النسبة املئوية إلجمايل املوارد 
املخصصة للمساواة بني الجنسني

غري متوافر )سيتيح املؤرش الجديد 20٪ من إجمايل املوارد
الخاص بقضايا الجنسني الذي 
سيجري تطبيقه، رصد املوارد 

املخصصة للمساواة بني الجنسني، 
اعتباراً من شهر كانون الثاني/ 

يناير 201٤)

التي يتعني تنسيقها  الرتكيز  مجاالت 

جميع  يف  حقيقي  بشكل  التأثري  بغية   -  20
سيجري  لليونسكو،  الرئيسية  الوظائف  مجاالت 
الرتكيز يف إطار تحقيق األولوية العامة للمساواة 
التي  األربعة  املجاالت  عىل  الجنسني،  بني 
العمل  يف  لليونسكو  الرئيسية  الربامج  ستستمر 
القطاعات.  بني  ومشرتكة  منسقة  بصورة  فيها 
تنفيذها  املزمع  املحددة  لألنشطة  واستكماالً 
عنيَّ  أدناه(،  )انظر  رئييس  برنامج  كل  إطار  يف 
معاهد  يف  أو  املقر  يف  سواء  املنظمة،  موظفون 
محدوداً  عدداً  امليدانية،  املكاتب  يف  أو   1 الفئة 
التخصصات  املتعددة  العمل  مجاالت  من 

تتعلق  مجاالت  باعتبارها  الرتكيز  واملتعددة 
الجنسني  بني  املساواة  لتحقيق  أساسية  بمسائل 
بأعمال  االضطالع  شأن  فمن  عملهم.  مجاالت  يف 
أن  هذه  الرتكيز  مجاالت  يف  تكاملية  تعاونية 
بني  املساواة  بشأن  اليونسكو  أعمال  يعزز 
بدورها  تتفق  اسرتاتيجية  لرؤية  وفقاً  الجنسني 
أنشطة  ومع  الدولية  اإلنمائية  األهداف  مع 
وستعتمد  املتحدة.  لألمم  األخرى  الوكاالت 
الرتكيز هذه ضمن  العمل يف مجاالت  القدرة عىل 
التمويل  توافر  عىل  الرئيسية،  الربامج  إطار 
تضطلع  أن  املنتظر  غري  من  بأنه  علماً  واملوارد، 
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هذه  جميع  يف  بأنشطة  الرئيسية  الربامج  كل 
تنسيق  تأمني  من شأن  فإن  ذلك،  ومع  املجاالت. 
أفضل للعمل الجاري بالفعل يف هذه املجاالت يف 
أمتن  قاعدة  يتيح  أن  امليدانية  املكاتب  ويف  املقر 
عديدة  أماكن  يف  الجاري  العمل  تطوير  لزيادة 
ومجاالت  أفضل.  نحو  عىل  للعيان  وإلبرازه 

الرتكيز هذه هي كالتايل:

º  والتدريبية البحثية  القدرات  تنمية 
املتعلقة باملساواة بني الجنسني من خالل 
وعن  والتوثيق،  البحوث  ملراكز  شبكة 
املوجودة  بالثغرات  االهتمام  زيادة  طريق 
قسم  سيضطلع   – البيانات  مستوى  عىل 
املديرة  مكتب  يف  الجنسني،  بني  املساواة 
الرئيسية  الربامج  مع  العمل  بتنسيق  العامة، 
بشأن  مبادرات  إعداد  بغية  اإلحصاء  ومعهد 
املتعلقة  البيانات  لجمع  جديدة  أساليب 
فئات  وبتوزيع  الجنسني  بني  باملساواة 
بني  املساواة  أشكال  مختلف  عن  البيانات 
اختصاص  بمجاالت  الصلة  ذات  الجنسني 
اليونسكو. كما سيجري إنتاج بيانات وبحوث 
للكرايس  اليونسكو  شبكة  تعزيز  طريق  عن 
الجنسني،  بني  باملساواة  املعنية  الجامعية 
من  مجموعة  وتطوير  إقامة  خالل  ومن 
املناطق  مختلف  يف  والتوثيق  البحوث  مراكز 
بتدارك  تعنى  امتياز«  »كمراكز  تعمل  كي 
يف  والبيانات  البحوث  يف  املوجودة  الثغرات 
وبتشجيع  الجنسني،  بني  املساواة  مجال 
اختصاص  مجاالت  يف  والبحوث  الدراسات 
أنشطة  املراكز  هذه  تعد  وسوف  اليونسكو. 
الجنسني  لقضايا  مراعية  وتدريبية  بحثية 
لدعم  األجل  وطويلة  مستدامة  موارد  توفر 
عىل  العاملني  الرشكاء  وسائر  اليونسكو  عمل 

الدويل واإلقليمي والوطني. املستوى 

º  درء العنف الجنساني عن طريق البحوث
الجنساني  العنف  زال  ما   – واإلجراءات 
تحقيق  أمام  البارزة  العقبات  إحدى  يشكل 
العاملي  الصعيد  عىل  الجنسني  بني  املساواة 

األمم  وكاالت  جميع  وإن  السالم.  وتحقيق 
عىل  القضاء  عىل  بالعمل  مكلفة  املتحدة 
العنف الجنساني وذلك كخطوة رئيسية عىل 
وقد  الجنسني.  بني  املساواة  تحقيق  طريق 
استبعاد  عملية  ضد  النطاق  واسع  نقد  ثار 
من  الجنساني  بالعنف  يتعلق  كان  هدف 
املتوقع  من  إن  إذ  العاملية،  اإلنمائية  األهداف 
أساسية  مسألة  املوضوع  هذا  يشكل  أن 
عام  بعد  ما  لفرتة  اإلنمائي  العمل  إطار  يف 
به  تضطلع  الذي  العمل  وبإمكان   .201٥
أن  الرئيسية  برامجها  خالل  من  اليونسكو 
القضاء  جهود  يف  أساسية  إسهامات  يقدم 
مكتب  يقوم  وسوف  الجنساني.  العنف  عىل 
املديرة  مكتب  يف  الجنسني،  بني  املساواة 
الربامج  بني  الجاري  العمل  بتنسيق  العامة، 
أجل  من  التضافر  أشكال  وتنمية  الرئيسية 
هذه  تعزيز  وسيجري  العمل.  يف  التعاون 
خارجية  رشاكات  إقامة  طريق  عن  الجهود 
املجتمع  األكاديمية ومنظمات  املؤسسات  مع 
لألمم  التابعة  األخرى  الوكاالت  ومع  املدني 

املتحدة.

º  اإليجابية الجنسانية  الصور  تشجيع 
الجنسني  بني  املساواة  تعزيز  أجل  من 
النمطية  الصور  وجود  استمرار  إن   –
واألنوثة  الذكورة  عن  بالتعبري  املرتبطة 
وموازين  عالقات  وتعزز  تسند  والتي 
مشكلة  يمثل  والنساء  الرجال  بني  القوة 
يف  النمطية  الصورة  هذه  وتتواجد  قائمة. 
ومن  اليونسكو،  اختصاص  مجاالت  جميع 
يتم  التي  النمطية  الصور  ذلك  عىل  األمثلة 
من  أو  اإلعالم  وسائل  خالل  من  ترويجها 
النمطية  الصور  أو  املدرسية،  الكتب  خالل 
العلوم.  مجال  يف  املرأة  بمشاركة  املتعلقة 
الربامج  خالل  من  العمل  فسيجري  ولذلك، 
النمطية  الصور  هذه  تحليل  عىل  الرئيسية 
واالستعاضة  مقوماتها  تقويض  ومحاولة 
املساواة  عن  التعبري  فيها  يغلب  عنها بصور 

الجنسني. بني 



26

خطة عمل اليونسكو بشأن أولوية املساواة بني الجنسني للفرتة 2021-2014

º  للقيادات والتدريب  القدرات  تنمية 
املتواترة  املواضيع  أحد  كان   – النسائية 
بشأن  املشاورات  إطار  يف  أثريت  التي 
القيادات  بقلة  يتعلق  الجنسني  بني  املساواة 
اليونسكو.  اختصاص  مجاالت  يف  النسائية 
يف  القيادات  توافر  يف  النقص  هذا  وليس 
املساواة،  انعدام  عىل  فقط  دليالً  ذاته  حد 
استدامة  يف  يسهم  أمر  أيضاً  هو  وإنما 
عرب  الجنسني  بني  التساوي  انعدام  عالقات 
نسائية  نماذج  وجود  يف  نقص  عن  التعبري 
ومن  الشابات،  بها  تقتدى  أن  يمكن  مثالية 
وإسهاماتهن  النساء  صوت  غياب  خالل 
ستقوم  ولذلك  القرار.  صنع  عمليات  يف 
بالقدرات  للنهوض  برامج  بإعداد  اليونسكو 
عملها  مجاالت  جميع  يف  النسائية  القيادية 
مع  بالتعاون  اإلقليمية  املناطق  شتى  يف 
العايل  التعليم  ومؤسسات  امليدانية  املكاتب 
واملنظمات  املدني  املجتمع  ومنظمات 
و2،   1 الفئتني  ومراكز  ومعاهد  الحكومية 
اكتساب  ضمان  عىل  الربامج  هذه  وستعمل 
قيادية  أدوار  ألداء  الالزمة  للمهارات  النساء 
الجنسني  بني  املساواة  تحقيق  يف  وإسهامهن 

يف مجاالت اختصاصهن.

املقرتح  الجديد  الرتكيز  مجال  ضوء  وعىل   -  21

أجل  من  للربمجة  متماسك  نهج  توفري  وبغية 
املنظمة،  نطاق  عىل  الجنسني  بني  املساواة 
جديدة.  منشودة  عامة  نتائج  أربع  اقرتاح  تم 
يف  الجنسني،  بني  املساواة  قسم  يتوىل  وسوف 
اإلبالغ  عمليات  تنسيق  العامة،  املديرة  مكتب 
تحقيق  نحو  املحرز  التقدم  فيما يخص  والرصد 
هذه النتائج املنشودة من خالل إسهامات جميع 
النتائج  هذه  ُصممت  وقد  الرئيسية.  الربامج 
تنسيق  أجل  من  أيضاً  الجديدة  املنشودة  العامة 
باملساواة  الخاص  األعمال  جدول  مع  العمل 
بعد  ما  فرتة  برنامج  إطار  يف  الجنسني  بني 
القائم  التحويل  الهدف  سيما  )وال   201٥ عام 
للمساواة  املتحدة  األمم  بهيئة  والخاص  بذاته 
بتحقيق  واملعني  املرأة  وتمكني  الجنسني  بني 
وبتعزيز  املرأة  وحقوق  الجنسني  بني  املساواة 

قدراتها)8)(.

هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني وتمكني   8
املرأة )201٣(: هدف تحويل قائم بذاته بشأن 

تحقيق املساواة بني الجنسني وحقوق املرأة وتمكني 
املرأة: املتطلبات واملكونات الرئيسية.

الجنسني  لقضايا  املراعية  السياسات  تعزيز  يف  اليونسكو  إسهام   :1 املنشودة  النتيجة 
والخاصة بالنساء والفتيات والرجال والفتيان يف جميع مجاالت اختصاص املنظمة

خط األساسمؤرشات القياسمؤرشات األداء

عدد البلدان التي تدعمها 
اليونسكو وتم فيها استعراض 

السياسات التعليمية عىل أساس 
التحليل الجنساني بغية تضمينها 

للتعلم مدى الحياة أبعاداً 

ً غري متوافر20 دولة عضوا

عدد الدول األعضاء التي تقدم 
تقارير عن امتثالها للوثائق 
التقنينية الخاصة بالحق يف 

التعليم، مع الرتكيز عىل املساواة 
بني الجنسني

100٪ من التقارير املقدمة من 
الدول األعضاء

تقديم٤0 بلداً من مجموع ٥8 
لتقارير عن حق الفتيات يف  بلداً 

التعليم خالل املشاورة الثامنة عن 
االتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز 

يف مجال التعليم
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خط األساسمؤرشات القياسمؤرشات األداء

عدد الدول األعضاء التي تجري 
عمليات جرد لوثائق سياسات 
العلم والتكنولوجيا والهندسة 

والرياضيات فيها من أجل تعزيز 
املساواة بني الجنسني

ً صفر٣0 بلدا

عدد السياسات املراعية لقضايا 
الجنسني والتي تعنى بتأثري 

التحوالت االجتماعية باالستناد إىل 
بيانات وبحوث يتم إعدادها و/ أو 

استعراضها

صفر10 سياسات من مناطق مختلفة

عدد الدول األعضاء التي يتم 
دعمها وأعدت ممارسات جيدة 

وسياسات لتعزيز القدرات 
تتعلق بوسائل اإلعالم التعددية، 

وخصوصاً وسائل إعالم 
املجتمعات املحلية، بغية توسيع 

نطاق االندماج واملشاركة.

اضطالع ما ال يقل عن 100 
محطة إذاعية من محطات 

املجتمعات املحلية بتكييف املبادئ 
التوجيهية للربمجة فيها من أجل 

تعزيز الصور التي تبثها عن 
النساء والشباب

صفر

النتيجة املنشودة 2: إسهام أنشطة اليونسكو يف تغيري التصورات واملواقف وأنماط السلوك 
لصالح املساواة بني الجنسني، بما يف ذلك من أجل القضاء عىل العنف الجنساني

خط األساسمؤرشات القياسمؤرشات األداء

عدد الدول األعضاء التي يتم 
اإلرساع يف تعميم مراعاة قضايا 

الجنسني يف نظمها التعليمية، 
عن طريق تعزيز جميع أشكال 

التعليم/ التعلم التي تغري 
االعتبارات املتعلقة بالجنسني، بما يف 
ذلك تعليم املواطنة العاملية، وتعليم 
املهارات الحياتية، والتعليم من أجل 

التنمية املستدامة، وغري ذلك

ً غري متوافر٣0 دولة عضوا

عدد النساء العاملات اللواتي 
يحظني باعرتاف خاص عىل نحو 

يجعلهن ُمثالً يُحتذى بها

ما ال يقل عن 2٥ امرأة عاملة، 
وخصوصاً يف أفريقيا ومنطقة 

الدول العربية

صفر
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خط األساسمؤرشات القياسمؤرشات األداء

النسبة املئوية للمتدربني الذين 
يقومون بأنشطة للتوعية بشأن 

العنف الجنساني

صفر٧٥٪

عدد الشباب والراشدين واملهنيني 
الذين يستخدمون وسائل اإلعالم 
والدراية اإلعالمية كأداة للرتويج 
للمساواة بني الجنسني يف جميع 

املناطق اإلقليمية

تدريب ما ال يقل عن 200 شخص 
من الشباب والراشدين واملهنيني 

عىل استخدام وسائل اإلعالم 
والدراية اإلعالمية وعىل تسخري 

هذه القدرات الجديدة لديهم 
للرتويج للمساواة بني الجنسني

ً ٥0 شخصا

املنظمات اإلعالمية التي تتلقى دعماً 
من اليونسكو وتستخدم قدراتها 

لتحسني سالمة الصحافيات

اضطالع ما ال يقل عن 10 
منظمات بتحسني سالمة 

الصحافيات

صفر

عدد الرشاكات الدولية/ اإلقليمية 
التي تقام بني أطراف فاعلة عىل 

صعيد املجتمع املدني يف مجال 
وسائل اإلعالم وتتعلق بتعزيز 

التوعية بشأن أوجه التفاوت 
القائمة بني الجنسني وبالعمل عىل 

تحقيق التغيري

تعزيز ما ال يقل عن رشاكتني 
دوليتني/ إقليميتني وإبرام 

اتفاقات للتعاون بشأن تنفيذ 
مرشوعات مشرتكة عن املساواة 

بني الجنسني ووسائل اإلعالم

رشاكة دولية/ إقليمية واحدة

املشاركة  يف  املساواة  والرجال  للنساء  تكفل  وموارد  قدرات  توافر   :٣ املنشودة  النتيجة 
والقيادة يف عمليات صنع القرار يف جميع مجاالت اختصاص اليونسكو

خط األساسمؤرشات القياسمؤرشات األداء

عدد الدول األعضاء التي تتلقى 
دعماً من اليونسكو ويجري فيها 

استعراض منهجي للسياسات 
والربامج الرامية إىل تنمية القدرات 
املهنية للعاملني يف مجال التعليم، 
من منظور املساواة بني الجنسني

ً 10 دول أعضاء20 دولة عضوا

عدد األنشطة الخاصة بتنمية 
القدرات الخاصة بتغري املناخ يف 
الدول الجزرية الصغرية النامية 
والتي تشكل النساء نسبة ٥0٪ 

من املشاركني فيها

٣ أنشطة إقليمية و10 أنشطة 
قطرية

صفر
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خط األساسمؤرشات القياسمؤرشات األداء

عدد النساء املشاركات يف اللجان 
الوطنية ألخالقيات البيولوجيا

وجود نساء بنسبة ال تقل عن 
٣0٪ يف أربع لجان وطنية 

ألخالقيات البيولوجيا واضطالع 
امرأة برئاسة اللجنة يف حالة 

واحدة عىل األقل

غري متوافر

تحسني مشاركة الشابات يف 
عمليات بناء املجتمع املحيل ويف 

العمليات الديمقراطية

وجود شابات بنسبة ال تقل عن 
٥0٪ بني املشاركني يف التدابري 

املتخذة

غري متوافر

تزايد النسبة املئوية للمهنيات يف 
مجال الثقافة من الحاصالت عىل 

تدريب من اليونسكو واللواتي 
يساهمن بعد ذلك يف عمليات 

لصنع القرار يف ميدان الثقافة 
عىل الصعيد الوطني )ويصبحن، 

مثالً، مدربات أو خبريات تحددهن 
اليونسكو أو الحكومات أو 

منظمات املجتمع املدني(

ما ال يقل عن 2٥٪ باالستناد إىل 
رصد التأثري بعد التدريب

غري متوافر

عدد املؤسسات اإلعالمية التي 
تتبنى مؤرشات اليونسكو الخاصة 

بوسائل اإلعالم املراعية لقضايا 
الجنسني أو غري ذلك من التدابري 

املراعية لقضايا الجنسني، بما 
يف ذلك التوازن بني الجنسني يف 

املستويات القيادية

ما ال يقل عن 60 رشيك إعالمي 
يسهمون كل عام يف النشاط 

املعنون »النساء يصنعن األخبار«؛

واضطالع ما ال يقل عن ٣0 
مؤسسة إعالمية و٤0 مدرسة 

للصحافة بتطبيق مؤرشات وسائل 
اإلعالم املراعية لقضايا الجنسني؛

وقيام ما ال يقل عن 12 رابطة 
دولية/ إقليمية ملنظمات وسائل 
اإلعالم برتويج مؤرشات وسائل 
اإلعالم املراعية لقضايا الجنسني

ً 20 رشيكا

26 مؤسسة ومدرسة

٤ رابطات
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جميع  يف  الجنسني  بني  املساواة  عن  أفضل  وبيانات  معارف  توافر   :4 املنشودة  النتيجة 
مجاالت اختصاص اليونسكو

خط األساسمؤرشات القياسمؤرشات األداء

النسبة املئوية للدراسات 
االسترشافية والبحوث التي 

تنتجها اليونسكو وتعنى بدراسة 
جدول أعمال التعليم والسياسات 
التعليمية العاملية يف املستقبل من 

منظور املساواة بني الجنسني

ما ال يقل عن ٥0٪ من الدراسات 
املزمعة

غري متوافر

عمليات جرد وثائق سياسات 
العلم والتكنولوجيا والهندسة 

والرياضيات واملؤرشات الجنسانية 
الخاصة بهذه املجاالت وتحليل 

الثغرات املوجودة فيها

صفرعملية جرد واحدة

عدد املرشوعات التي تتضمن 
بيانات موزعة بحسب الجنسني 

وتتعلق بمجاالت أخالقيات 
البيولوجيا، والشباب، ومكافحة 

املنشطات يف مجال الرياضة

قيام ما ال يقل عن ثالثة 
مرشوعات بتحسني جمع وتحليل 
البيانات املوزعة بحسب الجنسني 
والجديرة بالثقة، أو بالرشوع يف 

مثل هذه العمليات

صفر

عدد التقارير الدورية التي تشري 
إىل وجود سياسات لتشجيع 

االنتفاع بالحياة الثقافية 
واملشاركة فيها عىل نحو متوازن 

بني الجنسني

ً ٥0 تقريراً دوريا
مع جمع ونرش ٥0 ممارسة جيدة 

يف هذا الشأن

11 تقريراً دورياً من التقارير 
التي تقدم يف إطار اتفاقية عام 

200٥
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خط األساسمؤرشات القياسمؤرشات األداء

عدد الدول األعضاء التي يتم 
دعمها من أجل االنتفاع باملوارد 

املعرفية وتنميتها وتشاطرها، بما 
يف ذلك من خالل تكنولوجيات 

النطاق العريض املعززة الخاصة 
باملعلومات واالتصال، والوسائل 

املحمولة والحلول القائمة عىل 
التطبيقات املشاعة املصدر، مع 

التشديد يف ذلك بوجه خاص 
عىل املعلمني والباحثني واملهنيني 

والعلميني يف مجال املعلومات

إعداد ٤ اسرتاتيجيات وممارسات 
جيدة وتطبيقها عىل نحو 

رائد يف دول أعضاء، تتعلق 
باالنتفاع باملعلومات واستخدام 

تكنولوجيات املعلومات واالتصال، 
بما يف ذلك من أجل النساء 

والفتيات اللواتي يعانني من 
العوق. وإدراج مواد عن 20 

شخصية نسائية تتمتع بمكانة 
مركزية يف تاريخ أفريقيا، يف 

برنامج التعلم اإللكرتوني املكرس 
للنساء يف تاريخ أفريقيا. وتحديد 
10 حاالت ملمارسات جيدة تبني 

أساليب جيدة للتعليم والتعلم 
باستخدام تكنولوجيات املعلومات 
واالتصال يف بيئات تعليمية تتسم 

برتكيز خاص عىل قضايا الجنسني 
وعىل تعزيز قدرات النساء 

والفتيات.

صفر 

استحداث مستودعات للمقاالت 
والبيانات املتاحة لالنتفاع الحر 

بها والتي تتعلق بالبحوث املعنية 
باملساواة بني الجنسني

نرش ما ال يقل عن 200 مقال 
جديد من املقاالت األكاديمية 

املتخصصة املتاحة الستعراض 
األقران واملعنية باملساواة بني 

الجنسني، وذلك عىل أساس 
االنتفاع الحر بها؛ مع نرش 

مجموعات البيانات الخاصة 
بالبحوث ذات الصلة، مع توفري 
الرتخيص املناسب الستخدامها 

كبيانات مفتوحة.

صفر
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الرتبية الرئييس األول:  الربنامج 

التعليم: هدف  املساواة بني الجنسني يف 

ووسيلة

نحو  عىل  ترتبط  الجنسني  بني  املساواة  إن   -  22
برنامج  إطار  يف  تُبذل  التي  بالجهود  ينفصم  ال 
الحق  تعزيز  أجل  من  بالرتبية،  املعني  اليونسكو 
اعتبار  تزايد  إىل  وبالنظر  للجميع.  التعليم  يف 
أجل  من  االستثمار  أشكال  أنجع  أحد  التعليم 
املستدامة واملنصفة، فإن تحقيق  التنمية  تحقيق 
أولوية يف  أن يصبح  الجنسني يجب  املساواة بني 
التعليم  الحق يف  تعزيز  إىل  الرامية  الجهود  إطار 
أساسية  أهمية  من  به  يتسم  عما  للجميع، فضالً 
وتحقيق  للجميع  التعليم  تحقيق  إىل  بالنسبة 
يندرج  زال  ما  وأنه  لأللفية،  اإلنمائية  األهداف 
بعد  ما  لفرتة  التعليم  أعمال  جدول  صميم  يف 
األول  الرئييس  الربنامج  فإن  وعليه،   .201٥ عام 
صميم  يف  الجنسني  بني  املساواة  مسألة  يضع 
يف  التقدم  ورصد  الربامج  بدعم  الخاصة  مهامه 

مجال التعليم.

نطاق  توسيع  تقدم كبري يف  إحراز  تم  وقد   -  2٣
العقد  خالل  بالتعليم  والفتيات  النساء  انتفاع 
يف  الصافية  القيد  نسبة  ارتفعت  فقد  املايض: 
عام  يف   ٪٧9 من  العالم  يف  االبتدائي  التعليم 
وُسجلت   ،2010 عام  يف   ٪88 إىل   1999
بالتعليم  االلتحاق  مجال  يف  متواصلة  تحسينات 
من  اإلجمالية  القيد  نسبة  ارتفعت  )إذ  الثانوي 
 .)2010 عام  يف   ٪69 إىل   1999 عام  يف   ٪٥6
من  الكثري  يزال  ال  التقدم،  هذا  من  الرغم  وعىل 
الجيد  التعليم  من  الحرمان  يعانني  الفتيات 
الجنسني  بني  التفاوت  أوجه  معالجة  ألن  وذلك 
أن  سيما  وال  معقدة،  مهمة  تمثل  التعليم  يف 
من  وتتباين  عديدة  أشكاالً  تتخذ  التفاوت  أوجه 
وتتجىل  القائمة  األوضاع  بحسب  الحجم  حيث 
مستوى  عىل  سواء   – التعليم  جوانب  جميع  يف 
االنتفاع بالبنى األساسية، أو عىل صعيد معدالت 

التعليمية،  املرحلة  إتمام  التعليم/  يف  االستبقاء 
أساليب  أو  التعلم،  أو مواد  الدراسية،  املناهج  أو 
التعلم، أو  التعليم، أو الحياة املدرسية، أو نتائج 
الفتيات  يف  وتؤثر  واملهنية-  التعليمية  الخيارات 

والفتيان والنساء والرجال.

الفتيات  تعاني  االعتيادية،  األحوال  ويف   -  24
وضواحي  الريفية  املناطق  سكان  من  والنساء 
املنخفضة  البلدان  يف  الفقرية  واألحياء  املدن 
لذلك،  ونتيجة  التمييز.  أشكال  أشد  الدخل 
غري  األطفال  أغلبية  تشكلن  الفتيات  تزال  ال 
ثلثي  يمثلن  النساء  وتظل  باملدارس،  امللتحقني 
املهارات  إىل  يفتقرون  الذين  الراشدين  السكان 
بيد  والحساب.  والكتابة  للقراءة  األساسية 
أوجه  وجود  إىل  أيضاً  تشري  دالئل  هناك  أن 
ونوعية  بالتعليم،  االنتفاع  حيث  من  للتفاوت– 
صالح  غري  يف  التعليمي-  والتحصيل  التعليم، 
الدنيا  املرحلتني  يف  وخصوصاً  والرجال،  الفتيان 
كل  يف  وتوجد  الثانوي.  التعليم  من  والعليا 
الوصم  من  أشكال  للعيان  ظاهر  بشكل  البلدان 
يف  النمطية  الصور  وانتشار  والعنف  والحرمان 
الجنسانية،  االعتبارات  عىل  تقوم  التعليم  مجال 
االقتصادي  املستوى  عن  النظر  برصف  وذلك 
ويتسم  البلدان؛  هذه  يف  التعليم  تطور  ومستوى 

هذا األمر بأهمية عاملية ويمس الجميع.

األول  الرئييس  الربنامج  أنشطة  فإن  وعليه،   -  2٥
للمساواة  الثانية  الخطة  إطار  يف  تندرج  التي 
التفاوت  أوجه  معالجة  إىل  ترمي  الجنسني  بني 
بني  املساواة  وتعزيز  الجنسني  بني  املستمرة 
النظام  كامل  يف  وذلك  التعليم  يف  الجنسني 
التعليم  يف  املشاركة  حيث  من  سواء  التعليمي، 
آمنة  تمكينية  بيئات  قيام  وتشجيع  به  )االنتفاع 
)املضامني،  التعليم  إطار  ضمن  أو  للتعلم(، 
وطرائق  والتعلم،  التعليم  وممارسات  وسياقات 
يمكن  ما  حيث  من  أو  والتقييمات(،  اإليصال، 
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التعلم،  )نتائج  التعليم  خالل  من  عليه  الحصول 
وفرص الحياة والعمل(. ومن خالل القيام بذلك، 
الفهم  ترجمة  األول  الرئييس  الربنامج  سيكفل 
بني  املساواة  معنى  بشأن  اآلراء  وتوافق  املشرتك 
الجنسني يف التعليم إىل إجراءات تقرتن بإحساس 
قوي من جانب جميع املوظفني، بما فيهم اإلدارة 
الجنسني  بني  املساواة  بتحقيق  بااللتزام  العليا، 

فيما يتعلق بالتعليم، ويف إطاره، ومن خالله.

أمتن يف  أقوى ومعارف  قدرات  توافر  ومع   -  26
عن  األول  الرئييس  الربنامج  سيعمل  اليونسكو، 
كثب مع الدول األعضاء والرشكاء لضمان انتقال 
بالتعليم،  املعنية  واالسرتاتيجيات  السياسات 
النظامي  التعليم  توفري  بنظم  تتعلق  كانت  سواء 
أو غري النظامي أو غري الرسمي، إىل االهتمام بما 
التقليدية  والنهوج  األرقام  مسألة  من  أبعد  هو 

لتوسيع إمكانية االلتحاق باملدارس.

التعلم  نوعية  لتعزيز  أكرب  اهتمام  وسيُوىل   -  2٧
بما  التعليمية،  النظم  تصبح  كي  وصالحيته، 
فيها التعليم غري النظامي، أكثر مراعاة للمنظور 
ومطامح  الحتياجات  استجابة  وأكثر  الجنساني، 
وسيدعم  والرجال.  والنساء  والفتيان  الفتيات 
تحليل  إجراء  لضمان  األعضاء  الدول  الربنامج 
مجاالت  جميع  يف  املستويات،  كل  عىل  جنساني 
القيام بذلك  السياقات، ألن عدم  التعليم، ويف كل 
تراعي  ال  سياسات  اعتماد  إىل  يفيض  أن  يمكن 
شيئا  تفعل  وال  فعالة،  وغري  الجنساني،  املنظور 

يذكر لتقويم أوجه التفاوت بني الجنسني.

الجنسني  بني  املساواة  قضايا  وستوضع   -  28
جهود  إطار  يف  أيضاً  عام  بوجه  الحسبان  يف 
اعتماد  عىل  التشجيع  إىل  الرامية  اليونسكو 
لرسم  اإلرشاد  توفري  وإىل  للتعليم  جديدة  نهوج 
يتعلق  فيما  العالم  أنحاء  شتى  يف  السياسات 
ويشتمل   .201٥ عام  بعد  ما  فرتة  يف  بالتعليم 
التعليم  أعمال  جدول  اسرتشاد  ضمان  عىل  ذلك 
املستقبل  يف  العالم  يف  التعليمية  والسياسات 
تتناول  التي  االسترشافية  والدراسات  بالبحوث 

التحديات من منظور املساواة بني الجنسني.

الجنسني  الثانية للمساواة بني  العمل  خطة 

والوثيقتان ٣٧م/4 و٣٧م/٥

يف  العمل  تنتظر  التي  بالتحديات  اعرتافاً   -  2٩
من  املستفادة  الدروس  إىل  وباالستناد  املستقبل 
تنفيذ خطة العمل األوىل للمساواة بني الجنسني، 
نطاق  األول  الرئييس  الربنامج  يوسع  سوف 
خالل  الجنسني  بني  باملساواة  الخاصة  أنشطته 

الفرتة 2021-201٤.

الرشاكة  إطار  يف  الجاري  للرتكيز  ومراعاة   -  ٣0
الفتيات  تعليم  أجل  من  لليونسكو  العاملية 
القائم،  التحدي  حجم  إىل  وبالنظر  والنساء، 
االهتمام بوجه خاص  الرتبية  سوف يويل برنامج 
التفاوت بني الجنسني عىل صعيد  للحد من أوجه 
والكبار  الشباب  صفوف  يف  األمية  مكافحة 
االنتفاع  حيث  )من  االبتدائي  بعد  التعليم  ويف 
بالتعليم ونوعيته ونتائج التعلم(. غري أن الرتكيز 
للمنظور  املراعية  للربمجة  املجالني  هذين  عىل 
بشأن  تدابري  اتخاذ  إمكانية  يلغي  ال  الجنساني 
وسيجري  للتعليم.  األخرى  واملجاالت  املستويات 
جميع  يف  الجنساني  املنظور  مراعاة  تعميم 
كما  االقتضاء،  حسب  بالتعليم،  املعنية  األنشطة 
سيجري تحديد مؤرشات وأهداف ملموسة تتعلق 

باملنظور الجنساني يف جميع مجاالت التعليم.

بصورة  ذاته  الوقت  يف  نعمل  وسوف   -  ٣1
العاملي  الصعيد  عىل  رشكائنا  مع  مشرتكة 
ملختلف  فهمنا  إثراء  بغية  والقطري  واإلقليمي 
طريق  عىل  التقدم  تعرتض  التي  العقبات 
نطاق  توسيع  أجل  ومن  الجنسني،  بني  املساواة 
هو  ما  بشأن  معارفنا  وقاعدة  خرباتنا  وتعزيز 
صالح وما هو غري صالح وتعزيز مواردنا املالية 

من أجل تحويل التزاماتنا إىل عمل ملموس.

نهج  اتباع  لتشجيع  خاصة  عناية  وستوىل   -  ٣2
أجل  من  أكرب  بقدر  القطاعات  بني  ومشرتك  كيل 
املستويات  كل  عىل  وذلك  الجيد،  التعليم  ضمان 
قياس  ومنهجيات  التعلم  أشكال  جميع  ويف 
أوجه  معالجة  بغية  الطالب،  لدى  التعلم  نتائج 
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النطاق األوسع بني الفرص  القائمة عىل  التفاوت 
والفتيان  والنساء  للفتيات  املتاحة  التعليمية 

والرجال.

التي  الهامة  املكاسب  إىل  وباالستناد   -  ٣٣
للمساواة  األوىل  العمل  خطة  فرتة  خالل  أحرزت 
بالرتويج  االهتمام  سيتواصل  الجنسني،  بني 
تعزيز  أجل  من  العاملي  الصعيد  عىل  والرشاكات 
خالل  من  سيما  وال  والنساء،  الفتيات  تعليم 

الرشاكة العاملية لتعليم الفتيات والنساء.

النتائج املنشودة

٣4 - سيجري خالل فرتة الوثيقة ٣٧م/٥ تحديد 
أنشطة يف إطار محاور العمل 1 و2 و٣ للربنامج 
وتحديثها  فيها  النظر  وسيعاد  األول،  الرئييس 

حسب االقتضاء خالل فرتة الوثيقة ٣8م/٥.

وسوف تخصص يف إطار الوثيقة ٣٧م/٥   -  ٣٥
أنشطة  ميزانية  إجمايل  من  تقريباً   ٪٧.2 نسبة 
يف  املتمثلة  العامة  لألولوية  العادي،  الربنامج 
خطة  تنفيذ  وسيجري  الجنسني،  بني  املساواة 
ضوء  عىل  الجنسني  بني  للمساواة  الثانية  العمل 
مؤرشات  ومجموعة  التالية  املنشودة  النتائج 

األداء املقرتحة أدناه لرصد التقدم واملنجزات. 

وممارسات  وعمليات  سياسات  بوضع  األعضاء  الدول  يف  االضطالع   :1 املنشودة  النتيجة 
تعليمية وتطبيقها وتقييمها من منظور املساواة بني الجنسني وتعزيز القدرات)9)

خط األساسمؤرشات القياسمؤرشات األداء

عدد البلدان التي تدعمها اليونسكو وجرى 
فيها استعراض السياسات التعليمية 

وتحليلها من املنظور الجنساني بغية 
للتعلم مدى الحياة )إعادة  تضمينها أبعاداً 

صياغة لنص مؤرش األداء 1 يف إطار النتيجة 
املنشودة 1( 

ً غري متوافر20 دولة عضوا

عدد البلدان التي يتم دعمها يف تطبيق 
سياسات وخطط وإجراءات ملحو األمية تراعي 

املنظور الجنساني ويف التوسع يف تطبيق 
هذه السياسات والخطط واإلجراءات، عن 
طريق برامج نظامية وغري نظامية تضع 

يف الحسبان الظروف واالحتياجات الخاصة 
للنساء والفتيات اللواتي يفتقرن إىل مهارات 

القرائية أو اللواتي يكون مستواهن منخفضاً 
يف هذا الصدد )من الصياغة األصلية ملؤرش 

األداء 1 للنتيجة املنشودة ألولوية املساواة بني 
الجنسني، مع تطوير لصياغة مؤرش األداء 1 

للنتيجة املنشودة 2( 

ً ٥ دول أعضاء2٥ دولة عضوا

النتيجة املنشودة املقرتحة يف إطار الربنامج الرئييس األول بالنسبة إىل األولوية العامة للمساواة بني الجنسني.  9
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خط األساسمؤرشات القياسمؤرشات األداء

عدد البلدان التي يتم دعمها وأعدت و/ 
أو نفذت سياسات وبرامج تراعي قضايا 
الجنسني وتكفل تكافؤ الفرص لالنتفاع 
بخيارات متنوعة للفتيات والنساء للتعلم 
وتنمية املهارات يف مستوى التعليم بعد 

االبتدائي )من الصياغة األصلية ملؤرش األداء 
2 للنتيجة املنشودة ألولوية املساواة بني 

الجنسني، مع تطوير لصياغة مؤرش األداء 1 
للنتيجة املنشودة ٣)

ً 10 دول أعضاء20 دولة عضوا

عدد الدول األعضاء التي تدعمها اليونسكو 
ويجري فيها استعراض السياسات والربامج 
الخاصة بتنمية القدرات املهنية للعاملني يف 

مجال التعليم استعراضاً منهجياً من منظور 
املساواة بني الجنسني )صياغة تجمع بني 
مؤرشي األداء 1 و2 للنتيجة املنشودة ٥)

10 دول أعضاء20 دولة عضواً

عدد الدول األعضاء التي يتم اإلرساع يف 
تعميم مراعاة قضايا الجنسني يف نظمها 

التعليمية، عن طريق تعزيز جميع أشكال 
التعليم/ التعلم التي تغري االعتبارات املتعلقة 

بالجنسني، بما يف ذلك تعليم املواطنة 
العاملية، وتعليم املهارات الحياتية، والتعليم 

من أجل التنمية املستدامة، وغري ذلك 
)صياغة تجمع بني مؤرشات األداء الخاصة 

بالنتائج املنشودة ٧ و8 و9، وتُكيفها(

ً غري متوافر٣0 دولة عضوا

عدد الدول األعضاء التي يتم دعمها وتوفر 
تربية صحية جيدة وتثقيفاً بشأن فريوس 

ومرض اإليدز وتربية جنسية شاملة تسهم 
يف نرش أنماط حياة صحية واملساواة بني 
الجنسني )إعادة صياغة للنتيجة املنشودة 

10 للربنامج الرئييس األول(

ما بني 10 إىل 1٥ دولة 
ً عضوا

غري متوافر

عدد الدول األعضاء التي تقدم تقارير عن 
امتثالها للوثائق التقنينية الخاصة بالحق 

يف التعليم، مع الرتكيز عىل املساواة بني 
الجنسني )إعادة صياغة ملؤرش األداء 1 

للنتيجة املنشودة 12)

100٪ من التقارير التي 
تقدمها الدول األعضاء

٤0 بلداً من مجموع ٥8 
بلداً تقدم تقارير يف إطار 

املشاورة الثامنة عن االتفاقية 
الخاصة بمكافحة التمييز يف 

مجال التعليم
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خط األساسمؤرشات القياسمؤرشات األداء

النسبة املئوية للدراسات االسترشافية 
والبحوث التي تنتجها اليونسكو وتعنى 

بدراسة جدول أعمال التعليم والسياسات 
التعليمية العاملية يف املستقبل من منظور 

املساواة بني الجنسني )صياغة تستند إىل نص 
النتيجة املنشودة 11 للربنامج الرئييس األول(

ما ال يقل عن ٥0٪ من 
الدراسات املزمعة

غري متوافر

الطبيعية العلوم  الثاني:  الرئييس  الربنامج 

الجنسني  بني  املساواة  من  الهدف  إن   -  ٣6
والرجال  للنساء  متساوية  فرص  توفري  هو 
أصبح  وقد  الكامنة.  طاقاتهم  يحققوا  كي 
عنرصاً  تشكل  املسألة  هذه  أن  به  املعرتف  من 
املستدامة  التنمية  تحقيق  عنارص  صميم  من 
املناطق  معظم  يف  الوضع  يزال  وال  واملنصفة. 
العلوم،  مجال  يف  النساء  مشاركة  زيادة  يقتيض 
الذي  والهندسة،  الطبيعية  العلوم  يف  وخصوصاً 
مجموع  ربع  عن  النساء  نسبة  تقل  مجاالً  يُعد 
القدر  ودعم  تكوين  ويمثل  فيه.  العاملة  القوة 
العلوم  يف  املشاركات  النساء  من  الالزم  األدنى 
مشاركة  لتشجيع  أساسياً  أمراً  والهندسة 
ونرشها  العلمية  املعارف  توليد  يف  البرش  نصف 
التغيري  تيسري  أجل  من  وذلك  وتشاطرها، 
العلم  مجاالت  يف  القرار  صنع  مستويات  عىل 
السياسات  مستوى  وعىل  واالبتكار  والتكنولوجيا 
ومن  املجاالت،  بهذه  املرتبطة  واالسرتاتيجية 
والنساء  الرجال  بشواغل  االهتمام  ضمان  أجل 
وقد  الطبيعة.  العلوم  ميدان  يف  وبقدراتهم 
بني  للمساواة  األوىل  العمل  خطة  إطار  يف  جرى 
مراعاة  تعميم  يف  كبري  تقدم  إحراز  الجنسني 
الربنامج  الجنسني يف جميع مجاالت عمل  قضايا 
استخدام  خالل  من  ذلك  يف  بما  الثاني،  الرئييس 
العمل  خطط  استعراض  يف  الجنساني  املنظور 
التقارير والتقييم. وستستمر هذه  وعمليات رفع 
يف  االستنتاج  تم  أنه  بيد  صقلها.  وسيتم  الجهود 
إطار الربنامج الرئييس الثاني بأنه لم بتم قياس 

اختيار  يمكن  كي  العمل  من  كاف  قدر  وتحليل 
بالسياسات  الخاصة  التقنينية  الوثائق  أفضل 
من أجل تحسني أوضاع النساء يف مجال العلوم. 
بيانات  حتى  توجد  ال  البلدان،  بعض  ففي 
نسبة  بشأن  الدويل  الصعيد  عىل  للمقارنة  قابلة 
البحوث.  يف  العاملني  عدد  مجموع  من  النساء 
يف  تضطلع  أن  االجتماعية  العلوم  عىل  ويتعني 
هذا الصدد بدور أسايس يف تطوير فهم العقبات 
نحو  عىل  ومشاركتهن  النساء  دمج  أمام  القائمة 
إطار كل  الوظيفي يف  التقدم  منصف يف عمليات 
لسياسات  مادة  أن يشكل  أمر يمكن  مهنة، وهو 

ضمنية.

معالجة استمرار أوجه التفاوت يف مجال 

الطبيعية العلوم 

٣٧ - إن الربنامج الرئييس الثاني يرمي، يف إطار 
إىل  الجنسني،  بني  للمساواة  الثانية  العمل  خطة 
يف  القيام  بغية  البيانات  وتقييم  جمع  تحسني 
السياسية  التدابري  أفضل  باختيار  املطاف  نهاية 
التي يمكن تشاطرها بعد ذلك كممارسات جيدة 
العلوم  مجال  يف  الجنسني  بني  املساواة  لتعزيز 
الثاني  الرئييس  الربنامج  وسيواصل  الطبيعية. 
العلوم  ميدان  يف  النسائية  القدرات  تعزيز  أيضاً 
هذا  عمل  مجاالت  يف  العاملات  وإبراز  الطبيعية، 
بها  يُحتذى  ُمثالً  باعتبارهن  الرئييس،  الربنامج 
الجزرية  الدول  فيها  بما  املناطق،  جميع  يف 
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بني  القائمة  الرشاكة  تزال  وال  النامية.  الصغرية 
النساء  أجل  من  واليونسكو  لـوريـال  رشكة 
لالحتفاء  ممتازة  أداة  تمثل  العلوم  مجال  يف 
النساء  وتشجيع  ولدعم  بها  يُحتذى  التي  باملثل 
وشق  العلوم  مجاالت  يف  االنخراط  عىل  والفتيات 
طريق تطورهن املهني فيها؛ وذلك يف حني تقوم 
النامية-  البلدان  يف  بالعلوم  النهوض  شبكات 
النامي،  للعالم  بالعلم  املشتغالت  منظمة  مثل 
للعلوم-  العاملية  األكاديمية  تستضيفها  التي 
املستفادة  الدروس  وتشاطر  الحوار  بتعزيز 
العلوم.  ميدان  يف  العامالت  النساء  بني  فيما 
يف  أيضاً  الثاني  الرئييس  الربنامج  وسيستمر 
إجراءات  من  يتخذه  ما  خالل  من  معايري  وضع 
يكفل  كي  للعلوم،  العاملي  األعمال  جدول  لدعم 
إدراج املنظورات الفريدة للعاملات والنساء ذوات 
األصليني  السكان  معارف  فيها  بما  املعارف، 
حلول  إىل  التوصل  يف  التقليدية،  واملعارف 
 – واملنصفة  املستدامة  التنمية  تحديات  ملختلف 

البيولوجي،  التنوع  وتضاؤل  املناخ،  تغري  مثل 
وإقامة  املحيطات،  وصحة  العذبة،  املياه  وإدارة 

صناعات ومجتمعات خرضاء.

الجنسني  بني  للمساواة  الثانية  العمل  خطة 
والوثيقتان ٣٧م/4 و٣٧م/٥

الثاني  الرئييس  الربنامج  يوسع  سوف   -  ٣8
الجنسني  بني  باملساواة  الخاصة  أنشطته  نطاق 
الفرتة 201٤-2021 وذلك مع تخصيص  خالل 
ميزانية  إجمايل  من   ٪10.٧ نسبة  عن  يقل  ال  ما 
بني  املساواة  يف  املتمثلة  العامة  لألولوية  أنشطته 
منشودة  نتائج  أربع  تحقيق  بغية  الجنسني، 
بني  املساواة  أولوية  إىل  بالنسبة  اسرتاتيجية 
الجنسني يف الوثيقة ٣٧م/٥. وعوضاً عن اندراج 
إطار محور عمل واحد  املنشودة يف  النتائج  هذه 
يف  ستسهم  فإنها  واحدة،  منشودة  نتيجة  أو 
الرئييس  للربنامج  االسرتاتيجية  األهداف  تحقيق 

الثاني ويف تحقيق جميع محاور العمل.

النتائج املنشودة

يف  بما  لليونسكو،  العلمية  املجاالت  يف  معززة  لقدرات  النساء  امتالك   :1 املنشودة  النتيجة 
ذلك من خالل إبراز صورة النساء العاملات كُمثل يحتذى بها ومرشدات للطالبات والعلميات 

الشابات
خط األساسمؤرشات القياسمؤرشات األداء

عدد الطالبات والعلميات الشابات 
اللواتي يتلقني إرشاداً بفضل 

أنشطة اليونسكو

ما ال يقل عن ٥00 طالبة 
وأخصائية علمية شابة

2٥0 طالبة وأخصائية علمية 
شابة

عدد النساء العاملات اللواتي 
يحظني باعرتاف خاص عىل نحو 

يجعلهن ُمثالً يُحتذى بها

ما ال يقل عن 2٥ امرأة عاملة، 
وخصوصاً يف أفريقيا ومنطقة 

الدول العربية

٥ نساء عاملات يف السنة

تزايد النسبة املئوية للطالبات/ 
املتدربات يف إطار الربامج 

التعليمية والتدريبية التي تجري 
تحت رعاية اليونسكو

زيادة بنسبة ال تقل عن ٥٪ عىل 
خط األساس الذي كان محدداً 

لنهاية فرتة الوثيقة ٣6م/٥

باملقارنة مع خط األساس الذي 
سيسجل يف نهاية عام 201٣
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خط األساسمؤرشات القياسمؤرشات األداء

عدد األنشطة املعنية بتنمية 
القدرات املتعلقة بتغري املناخ يف 
الدول الجزرية الصغرية النامية 
والتي تشكل النساء نسبة ٥0٪ 

من املشرتكني فيها

ما ال يقل عن ثالثة أنشطة عىل 
الصعيد اإلقليمي وعرشة أنشطة 

عىل الصعيد القطري

صفر

واملناطق،  العلمية  املجاالت  مختلف  يف  العاملات  النساء  شبكات  تعزيز   :2 املنشودة  النتيجة 
لتوأمة  اليونسكو  برنامج  إطار  يف  املنشأة  الجامعية  الكرايس  منها  وسائل  بعدة  وذلك 

الجامعات والكرايس الجامعية
خط األساسمؤرشات القياسمؤرشات األداء

عدد الشبكات القائمة املعنية 
بالنساء يف مجال العلوم، التي يتم 

تعزيزها

شبكتان10 شبكات عىل األقل

عدد الشبكات الجديدة التي تعنى 
بالنساء يف مجال العلوم

صفرثالث شبكات عىل األقل

وإعداد  وتقييمها،  وقياسها  الجنسني  بحسب  املوزعة  البيانات  تحديد   :٣ املنشودة  النتيجة 
جرد لوثائق السياسات التي تؤثر يف املساواة بني الجنسني يف مجال العلوم

خط األساسمؤرشات القياسمؤرشات األداء

عمليات جرد وثائق سياسات 
العلم والتكنولوجيا والهندسة 

والرياضيات واملؤرشات الجنسانية 
الخاصة بهذه املجاالت وتحليل 

الثغرات املوجودة فيها

صفرعملية جرد واحدة

عدد الدول األعضاء التي تجري 
عمليات جرد لوثائق سياسات 
العلم والتكنولوجيا والهندسة 
والرياضيات من أجل تعزيز 

املساواة بني الجنسني

ً ٤ بلدانثالثون بلدا
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التي  املستوى  الرفيعة  العمليات  يف  للنساء  الفعلية  املشاركة  تعزيز   :4 املنشودة  النتيجة 
تشكل جدول أعمال العلوم والسياسات العلمية، ويف تقاسم فوائد العلوم

خط األساسمؤرشات القياسمؤرشات األداء

عدد النساء املشاركات يف 
املؤتمرات واالجتماعات العلمية 

وحلقات العمل الخاصة 
بالسياسات العلمية، التي تعقد 

بقيادة اليونسكو

٪٤0٪٣0

النسبة املئوية للنساء اللواتي 
ترشحهن اليونسكو لعضوية 

اللجان العلمية الرفيعة املستوى

٣٣٪ من أعضاء فريق اليونسكو ٤0٪
الرفيع املستوى املعني بتسخري 

العلوم والتكنولوجيا لخدمة 
التنمية لعام 2011

الثالث:  الرئييس   الربنامج 
واإلنسانية االجتماعية  العلوم 

الجنسني  الثانية للمساواة بني  العمل  خطة 

والوثيقتان ٣٧م/4 و٣٧م/٥

املقبلة  بالتحديات  االعرتاف  من  انطالقاً   -  ٣٩
تنفيذ  من  املستفادة  الدروس  إىل  وباالستناد 
تم  الجنسني،  بني  للمساواة  األوىل  العمل  خطة 
٣٧م/٥  للوثيقة  منشودة  نتائج  أربع  تحديد 
يف  الجنسني  بني  املساواة  أولوية  يخص  فيما 
نتائج  وهي  الثالث،  الرئييس  الربنامج  إطار 
يف  يجري  الذي  العمل  فعالية  زيادة  إىل  ترمي 
إبرازه  وزيادة  الربنامج  تنفيذ  مجاالت  جميع 
املنشودة  النتائج  هذه  تتعلق  وسوف  للعيان. 
تخصيص  وسيجري  العمل،  محاور  بجميع 
املذكورة  امليزانية  إجمايل  من   ٪٣9.٤ نسبة 
تعزيز  يف  تسهم  ألنشطة  ٣٧م/٥،  الوثيقة  يف 

املساواة بني الجنسني.

منظور  تعميم  عىل  العمل  وسيجري   -  40
تراعي  أنشطة  وإعداد  الجنسني  بني  املساواة 
املنشودة  النتائج  تحقيق  أجل  من  املنظور  هذا 

اإلنمائية  األهداف  مراعاة  مع  أدناه  املذكورة 
التالحم  بتعزيز  واملعنية  دولياً  عليها  املتفق 
االجتماعي، وذلك عىل نحو يشمل تنفيذ األنشطة 

املحددة التالية:

النتائج املنشودة:

يف إطار محور العمل 1:

º  ،الجنسني بني  املساواة  بُعد  مراعاة  ضمان 
الجنساني،  بالعنف  يتعلق  ما  ذلك  يف  بما 
يف  الشمول  مدى  تقييم  لدى  تامة  مراعاة 

العامة. السياسات 

º  البحوث وإجراء  البيانات  جمع  تشجيع 
النساء  يف  االجتماعية  التحوالت  تأثري  بشأن 
الالزمة  املعلومات  توفري  أجل  من  والرجال، 
الشواهد  عىل  القائمة  السياسات  لرسم 

االستهداف واملحددة 



40

خطة عمل اليونسكو بشأن أولوية املساواة بني الجنسني للفرتة 2021-2014

النتيجة املنشودة 1: تقييم مدى الشمول يف السياسات العامة باستخدام منظور جنساني

خط األساسمؤرشات القياسمؤرشات األداء

عدد السياسات العامة التي تتسم 
بالشمول وتتضمن بعداً خاصاً 

باملساواة بني الجنسني والتي يتم 
تقييمها

النسبة املئوية للمتدربني املشاركني 
يف أنشطة للتوعية بشأن العنف 

الجنساني

10 سياسات من مناطق مختلفة
٧٥٪ من املتدربني

صفر

التحوالت  بآثار  وتتعلق  املشورة  تقديم  عن  ناجمة  سياسات  وجود   :2 املنشودة  النتيجة 
االجتماعية ووقعها عىل النساء والرجال

خط األساسمؤرشات القياسمؤرشات األداء

عدد السياسات املراعية للمنظور 
الجنساني والتي تعد باالستناد إىل 

بيانات وبحوث

صفر10 سياسات من مناطق مختلفة

يف إطار محور العمل 2:

º  النساء ملساهمات  التامة  املراعاة  ضمان 
وأدوارهن بوصفهن عوامل تغيري، يف معالجة 
التحديات املتعلقة بأخالقيات البيولوجيا، بما 
املساواة وبشكل  قدم  ذلك مشاركتهن عىل  يف 
والبحوث  القرار  صنع  عمليات  يف  شامل 

القدرات. وبناء 

املناسبة  األنشطة  ويف  البيولوجيا  أخالقيات  لجان  يف  النساء  مشاركة   :٣ املنشودة  النتيجة 
الخاصة ببناء القدرات
خط األساسمؤرشات القياسمؤرشات األداء

عدد النساء املشاركات كأعضاء 
نشيطات يف اللجان الوطنية 

ألخالقيات البيولوجيا ويف أنشطة 
التدريب يف مجال أخالقيات 

البيولوجيا

وجود نساء بنسبة ال تقل عن 
٣0٪ يف ٤ لجان وطنية ألخالقيات 
البيولوجيا واضطالع امرأة برئاسة 

اللجنة يف حالة واحدة عىل األقل.
ووجود نساء بنسية ال تقل عن 
٣0٪ بني املنتفعني من أنشطة 

بناء القدرات يف مجال أخالقيات 
البيولوجيا

ً يستكمل الحقا
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يف إطار محور العمل ٣:

º  بالشباب الخاص  اليونسكو  برنامج  سيقوم 
قضايا  تراعي  نهوج  وترويج  بتطبيق 
بني  املساواة  تحقيق  عىل  وسيعمل  الجنسني 
أو  السياسات  مستوى  عىل  سواء  الجنسني، 

الربمجة. عىل مستوى 

يف  الواجب،  النحو  عىل  الجنسني،  بني  باملساواة  الخاص  البعد  اندراج   :4 املنشودة  النتيجة 
السياسات العامة بشأن الشباب ويف عمليات بناء املجتمع املحيل والعمليات الديمقراطية

خط األساسمؤرشات القياسمؤرشات األداء

عدد السياسات العامة املعنية 
بالشباب التي تشتمل عىل بُعد 
خاص باملساواة بني الجنسني

ما ال يقل عن ٥ سياسات من 
السياسات العامة العرش املزمعة 

بشأن الشباب

غري متوافر

مشاركة الشابات عىل نحو أفضل 
يف عمليات بناء املجتمع املحيل ويف 

العمليات الديمقراطية

وجود الشابات بنسبة ال تقل عن 
٥0 ٪ بني املشرتكني يف األنشطة 

التي يتم االضطالع بها

غري متوافر

النتيجة املنشودة ٥: اضطالع الدول األعضاء بتصميم وتنفيذ سياسات عامة متعدد الجهات 
املعنية وشاملة يف مجال الرتبية البدنية والرياضة ومكافحة املنشطات

خط األساسمؤرشات القياسمؤرشات األداء

عدد الدول األعضاء التي 
تستعرض أطر سياستها الوطنية 
الخاصة بالرياضة عىل نحو يكفل 
انتفاع الجميع بالرياضة واملساواة 

بني الجنسني وتحسني أوضاع 
الرتبية البدنية يف املدارس

6 أطر للسياسة الوطنية الخاصة 
بالرياضة؛ و10 بلدان يتم فيها 

تحسني أوضاع الرتبية البدنية 
يف املدارس، مع قيام 8 بلدان 

بتحسني انتفاع األشخاص ذوي 
اإلعاقة بأنشطة الرتبية البدنية، 

إضافة إىل قيامها بإدراج بُعد 
خاص باملساواة بني الجنسني يف 

هذه األطر.

غري متوافر

عدد املرشوعات التي تشتمل 
عىل جمع بيانات موزعة بحسب 

الجنسني يف مجاالت أخالقيات 
البيولوجيا، والشباب، ومكافحة 

املنشطات يف مجال الرياضة.

وقيام ما ال يقل عن ثالثة 
مرشوعات بتحسني جمع وتحليل 
البيانات املوزعة بحسب الجنسني 
والجديرة بالثقة، أو بالرشوع يف 

مثل هذه العمليات.

صفر
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الثقافة الرابع:  الرئييس  الربنامج 

مقدمة

إىل  بالنسبة  الجنسني،  بني  املساواة  تعني   -  41
النساء  تمتع  ضمان  الرابع،  الرئييس  الربنامج 
االنتفاع  يف  بالحق  املساواة  قدم  عىل  والرجال 
نهج  ويقوم  فيها.  واملشاركة  الثقافية  بالحياة 
يف  الجنسني  بني  املساواة  لتعزيز  اليونسكو 
الثقافية،  بالحقوق  التزام  عىل  الثقافية  الحياة 
الدويل  باإلطار  ويسرتشد  الثقايف،  والتنوع)9)  
فقد  ذلك،  إىل  وإضافة  اإلنسان)10).  لحقوق 
للعالقات  أن  والبحوث  امليدانية  الخربات  أثبتت 
واملهارات  املعارف  نقل  يف  دوراً  الجنسني  بني 
نشوء  ويف  وصونه،  الرتاث  وحماية  الثقافية، 

وتعزيز قطاعات ثقافية وإبداعية نابضة.

التحديات

42 - سريمي الربنامج الرئييس الرابع ِإىل معالجة 
بني  املساواة  تحقيق  مجال  يف  القائمة  التحديات 
تحديدها  تم  والتي  الثقافية  الحياة  يف  الجنسني 
بني  للمساواة  األوىل  العمل  خطة  فرتة  خالل 
لتأثري  الداخيل  التحليل  خالل  ومن  الجنسني، 
أمور،  جملة  التحديات  هذه  وتشمل  الربنامج. 
لدور  تمنح  التي  القيم  تساوي  عدم  بينها  من 
وغري  )املادي  الرتاث  حماية  يف  والرجال  النساء 
املادي( ونقله، وعدم التساوي يف الفرص املتاحة 
التمتع  يف  الجمهور  فئات  إرشاك  يف  للنساء 
الذي  الخفي  والحاجز  اإلبداعية،  ملكاتهن  بثمار 

9

املادة 2٧ من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، واملادة   10
1٥ من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية، واملادة 1٣ من االتفاقية 
الخاصة بالقضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد 

املرأة، وخطة عمل ستوكهولم بشأن السياسات 
الثقافية من أجل التنمية )1998(، واإلعالن العاملي 

لليونسكو بشأن التنوع الثقايف )2001(، وتقرير 
املقرر الخاص لألمم املتحدة يف مجال الحقوق 

الثقافية )2012(.

اإلدارة  مناصب  إىل  الوصول  عن  النساء  يعيق 
القرار،  صنع  عمليات  يف  املشاركة  عن  أو  العليا 
من  القائمة  والقيود  السلبية  النمطية  والصور 
التعبري،  حرية  ممارسة  أمام  جنساني  منظور 
يف  جنسانية  باعتبارات  املرتبطة  والصعوبات 
األغراض  يف  املالية  واملوارد  بالتدريب  االنتفاع 
عالوة  الحرة.  األعمال  مزاولة  وأغراض  التقنية 
إدراج  بكيفية  املعرفة  محدودية  فإن  ذلك،  عىل 
جهود  يف  مجد  نحو  عىل  الجنساني  املنظور 
صون الرتاث، والنقص يف توافر البيانات املوزعة 
السياسات  قدرة  من  يحدان  الجنسني  بحسب 
هذه  التفاوت  أوجه  من  التخفيف  عىل  الثقافية 
واستفادتهم  والرجال  النساء  تمتع  ضمان  وعىل 

عىل قدم املساواة من الرتاث وامللكات اإلبداعية.

الجنسني  الثانية للمساواة بني  العمل  خطة 

والوثيقة ٣٧م/٥

4٣ - حرصاً عىل زيادة فعالية الربنامج وتأثريه، 
و2   1 العمل  محوري  إطار  يف  تدابري  إدراج  تم 
٣٧م/٥.  الوثيقة  يف  الرابع  الرئييس  للربنامج 
امليزانية  من   ٪12.٧ تخصيص  وسيجري 
بني  للمساواة  ٣٧م/٥،  الوثيقة  يف  املقرتحة 
ثالثة  حول  األنشطة  هذه  وستنتظم  الجنسني. 

محاور هي:

ستقدم  واملؤسسية:  الفردية  القدرات  بناء  )أ(  
وهيئات  األعضاء  للدول  الدعم  اليونسكو 
إدارة الصكوك التقنينية للمنظمة، يف وضع 
الرتاث  ميداني  يف  وممارسات  سياسات 
الجنسانية  االعتبارات  تراعي  واإلبداع 
وتسعى  امليدانني  هذين  يف  لها  وتستجيب 
وستشمل  فيهما.  تحوالت  تحقيق  إىل 
بشأن  اإلرشاد  توفري  الرئيسية  األنشطة 
بني  املساواة  إدراج  أجل  من  السياسات 
الوطنية؛  الثقافية  السياسات  يف  الجنسني 
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املنظور  تراعي  للتخطيط  أدوات  وإعداد 
الثقافية  الحقوق  وتحرتم  الجنساني 
يف  املساواة  وتشجيع  املحلية؛  للمجتمعات 
والتدريب  القدرات  بناء  بأنشطة  االنتفاع 
ومساندة  الثقافية؛  املجاالت  يف  التخصيص 
بقدر  النساء  إرشاك  تشجع  أخرى  تدابري 
ميداني  يف  القرار  صنع  آليات  يف  أكرب 

الرتاث واإلبداع؛

مع  اليونسكو  ستعمل  والتوعية:  الرتويج  )ب( 
املساواة  بأهمية  للتوعية  األعضاء  الدول 
واإلبداع  الرتاث  ميداني  يف  الجنسني  بني 
والدولية.  والوطنية  املحلية  الصعد  عىل 
تعميم  طريق  عن  ذلك  تحقيق  وسيجري 
األدلة  يف  الجنسني  تراعي  منظورات 
القدرات  ببناء  الخاصة  والربامج  العملية 
ويف غري ذلك من الوثائق التنفيذية الخاصة 
وعن  بالثقافة،  املعنية  االتفاقيات  بتطبيق 
لحلقات  متخصصة  دورات  تنظيم  طريق 

عمل وحلقات تدارس ومؤتمرات؛

)جـ( إدارة البحوث واملعارف: ستطلق اليونسكو 
املساواة  بشأن  الوسائط  متعددة  مبادرة 

بني الجنسني والثقافة. وستعمل من خالل 
وألكرتوني(  ورقي  شكل  )يف  تقرير  إعداد 
الدول  من  املمارسات  أفضل  جمع  عىل 
الجديدة،  البحوث  وإجراء  األعضاء، 
عىل  املعلومات  وتركيز  الشبكات،  وتعبئة 
املتعلقة  والبيانات  واملمارسات  السياسات 

باملساواة بني الجنسني والثقافة.

داخل  املعارف يف  زيادة تشاطر  وستجري   -  44
من  وذلك  الجنسني،  بني  املساواة  بشأن  القطاع 
الثقافية،  االتفاقيات  بشأن  االتصال  فريق  خالل 
باألنشطة  الخاصة  املعارف  إدارة  خالل  ومن 
البيانات  ذلك  يف  بما  الجنسني،  بقضايا  املعنية 

املوزعة بحسب الجنسني.

املنتظم  الجمع  يف  الرشوع  أن  كما   -  4٥
من  الجنسانية  االعتبارات  عن  للمعلومات 
االتفاقيات  إطار  يف  تقدم  التي  الدورية  التقارير 
الثقافية املناسبة سيفيد أيضاً يف تحديد البيانات 
االستفادة  أجل  من  الصدد  هذا  يف  األساسية 
وإعداد  الربمجة  عمليات  يف  املستقبل  يف  منها 
بغية دعم  اآلثار والرصد،  االسرتاتيجيات وتقييم 

تعميم مراعاة املنظور الجنساني.

النتائج املنشودة

الثقافية، وذلك بفضل  النتيجة املنشودة 1: وجود اعرتاف أكرب بإسهامات النساء يف الحياة 
تزايد الرتويج وتحسني جمع البيانات وإدارة املعارف

خط األساسمؤرشات القياسمؤرشات األداء

عدد التقارير الدورية التي يرد 
فيها وصف لسياسات تعزز 

االنتفاع بالحياة الثقافية واملشاركة 
فيها عىل قدم املساواة

ً ٥0ً تقريراً دوريا 11 تقريراً دوريا
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خط األساسمؤرشات القياسمؤرشات األداء

عدد حلقات العمل واألنشطة 
وبرامج بناء القدرات، التي تنفذ 

بقيادة اليونسكو وتعنى بالتوعية 
بشأن مبادئ مراعاة قضايا 

الجنسني، والسيما بشأن أدوار 
النساء يف ميداني الرتاث واإلبداع

ما ال يقل عن ٣0 من حلقات 
العمل واألنشطة والربامج

ال توجد بيانات يف هذا الصدد

عدد الدول األعضاء التي يتم نرش 
سياساتها أو التدابري التي تتخذها 

من أجل تعزيز إسهامات النساء 
يف الحياة الثقافية فيها، بوصف 

هذه السياسات والتدابري تمثل 
ممارسات جيدة

ال يوجدجمع ونرش ٥0 ممارسة جيدة

عدد الوثائق التنفيذية النظامية 
املتعلقة باتفاقيات تجسد مبادئ 

املساواة بني الجنسني

تتضمن نماذج الطلبات الخاصة وثيقة واحدة عىل األقل
بالصندوق الدويل للتنوع الثقايف 

عدة أسئلة تتعلق بقضايا 
الجنسني

النتيجة املنشودة 2: توافر آفاق إبداعية أوسع وتحظى بالتشجيع لصالح النساء والفتيات

خط األساسمؤرشات القياسمؤرشات األداء

عدد الدول األعضاء التي يتم 
دعمها واعتمدت سياسات لبناء 

القدرات ترمي إىل توسيع اآلفاق 
اإلبداعية للنساء والفتيات

ال يوجدما ال يقل عن ٤ دول أعضاء

النسبة املئوية للجهات املستفيدة 
من أنشطة تمولها اليونسكو 

وتعزز قدرات النساء والفتيات

أكثر من 20٪ من الجهات 
املستفيدة من أنشطة تمولها 

اليونسكو وتتعلق باإلبداع والتنوع 
الثقايف )بما يف ذلك الصناديق 

الخاصة(

ما يقدر بنسبة ٪10

الرشاكات وأشكال التعاون التي 
تقام مع شبكات تعنى بمراعاة 

قضايا الجنسني

إقامة أو تجديد ما ال يقل عن ٥ 
رشاكات/ أشكال للتعاون

رشاكتان جديدتان/ شكالن 
جديدان للتعاون
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املرأة  وحقوق  الجنسني  بني  املساواة  تحرتم  ثقافية  سياسات  وجود   :٣ املنشودة  النتيجة 
وحريتها يف التعبري وتتيح وصول النساء إىل مناصب صنع القرار ومشاركتهن يف عملياته

خط األساسمؤرشات القياسمؤرشات األداء

تحسني التوازن بني الجنسني 
عىل صعيد الخرباء/ املشرتكني 
يف حلقات العمل املعنية ببناء 
القدرات البرشية واملؤسسية 
واملتعلقة بتطبيق اتفاقيات 

19٥٤ و19٧0 و19٧2 و2001 
و200٣ و200٥

وجود خبريات/ مشرتكات يف 
حلقات العمل هذه بنسبة ال تقل 

عن ٤0٪

متوسط نسبة النساء )فيما يخص 
اتفاقيات 19٧2 و2001 و200٣ 

و200٥( ترتاوح بني ٣6.6٪ 
و٤0٪

النسبة املئوية للمهنيات يف مجال 
الثقافة من الحاصالت عىل تدريب 

من اليونسكو واللواتي يساهمن 
بعد ذلك يف عمليات لصنع القرار 

يف ميدان الثقافة عىل الصعيد 
الوطني )ويصبحن، مثالً، مدربات 
أو خبريات تحددهن اليونسكو أو 

الحكومات أو منظمات املجتمع 
املدني(

ما ال يقل عن 2٥٪ باالستناد إىل 
رصد التأثري بعد التدريب

ال تتوافر بيانات يف هذا الصدد

عدد الدول األعضاء التي يتم 
دعمها واعتمدت سياسات ثقافية 
وطنية تراعي املنظور الجنساني 

وتستجيب له

ال تتوافر بيانات يف هذا الصددما ال يقل عن ٥ دول أعضاء

فيها،  ومشاركتهن  الثقافية  بالحياة  والفتيات  النساء  انتفاع  ازدياد   :4 املنشودة  النتيجة 
والخدمات  بالسلع  واالنتفاع  اإلبداعي  التعبري  وأشكال  الثقايف  الرتاث  مجاالت  يف  ذلك  يف  بما 

الثقافية
خط األساسمؤرشات القياسمؤرشات األداء

عدد الحكومات واملؤسسات 
ومنظمات املجتمع املدني التي 

تستخدم بحوث اليونسكو بشأن 
املساواة بني الجنسني يف ميداني 
الرتاث واإلبداع ألغراض الرتويج 

ورسم السياسات والبحوث

ما ال يقل عن 10 حكومات 
ومؤسسات ومنظمات

ال تتوافر بيانات يف هذا الصدد
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االتصال واملعلومات الخامس:  الرئييس  الربنامج 

تدارك أوجه التفاوت بني الجنسني عىل 

املستدامة  التنمية  العاملي، وتعزيز  املستوى 

والحد من الفقر من خالل االتصال 

واملعلومات

االنتفاع باملعلومات واملعارف، عىل نحو ما   -  46
العاملي ملجتمع املعلومات،  القمة  يسلم به مؤتمر 
للنساء  متكافئة  فرص  إلتاحة  قوي  حّفاز  عامل 
والفتيات - وال سيما ذوات اإلعاقة منهن - للنمو 
والسياسية  املجتمعية  املجاالت  يف  واالزدهار 
برنامج  وضع  ولقد  والثقافية.  واالقتصادية 
الحقيقة  لهذه  منه  إدراكاً  واملعلومات،  االتصال 
الشاملة  املعرفة  مجتمعات  بإيجاد  منه  والتزاماً 
الجنسني،  بني  للمساواة  منظوراً  للجميع، 
الربنامجية  التدخالت  تحليل  يكفل  يزال  وال 
مراحلها  منذ  تعميمها  ومراعاة  واستعراضها 
واملعارف  باملعلومات  االنتفاع  ذلك  يف  بما  األوىل، 
من  وخصوصاً  وحفظها،  وتشاطرها  وتوفريها 
خالل تكنولوجيات املعلومات واالتصال والحلول 
اإلنرتنت  )عىل  التعبري  حرية  وتعزيز  املفتوحة، 

وخارجها(، وحرية الصحافة، وحرية اإلعالم.

4٧ - وسيكون التدفق الحر لالنتفاع باملعلومات 
واملجتمعات  األفراد  لتقدم  دافعاً  واألفكار 
والديمقراطية.  السالم  ميداني  يف  والبلدان 
تحويل  عىل  ذلك،  عقب  الناس،  قدرة  وستؤدي 
التنمية  تيسري  إىل  معارف  إىل  اإلمكانيات  هذه 
والحد من عدم املساواة بني الجنسني. ومن أجل 
الجنسني،  بني  املساواة  لتعزيز  رشاكات  إقامة 
هيئة  مع  الخامس  الرئييس  الربنامج  سيعمل 
لوضع  الرشكاء،  من  للمرأة وغريها  املتحدة  األمم 
بيجني؛  عمل  ومنهاج  إعالن  ملتابعة  عاملية  آليات 
ال  املتابعة  وهذه  اإلعالم.  ووسائل  املرأة  ومسألة 
أخرى  وكالة  أي  منتظم  نحو  عىل  حالياً  تقودها 
دولية.  إنمائية  وكالة  أو  املتحدة  لألمم  تابعة 
من  يمّكنها  جيد  وضع  يف  اليونسكو  فإن  ولهذا 

بشأن  واليتها  ضوء  يف  ريادي،  بدور  االضطالع 
تنمية وسائل اإلعالم.

الربنامج  الذي يتبعه  النهج  وسريكز 

الخامس فيما يتعلق بخطة  الرئييس 

الجنسني  الخاصة باملساواة بني  العمل 

للفرتة 2014-2021 عىل املجاالت 

الربنامجي  التالية:

مبادرة  خالل  من   - املفتوحة  الحلول   -  48
باألجهزة  البنات  »تعلم  معنونة:  طليعية 
األمم  مع  بالتشارك  اليونسكو  تقودها  املحمولة« 
مجموعة  إعداد  سيتم  إنمائية،  ووكاالت  املتحدة 
الرتاخيص  املفتوحة  التدريبية  املواد  من  شاملة 
إىل  توجه  القدرات،  بناء  وبرامج  محلياً  واملالئمة 
الستحداث  وشابة  شاب   1000 عن  يقل  ال  ما 
ملعالجة  املحمولة  لألجهزة  تطبيق   200 نحو 
واملساواة  املستدامة  بالتنمية  املتعلقة  القضايا 
املعنية  املنظمات  وستشَجع  الجنسني.  بني 
عىل  العلميات،  وبخاصة  الجنسني  بني  باملساواة 
االنتفاع  إطار  يف  البحثية  املقاالت  جميع  إصدار 
يف  بيانات  مجموعات  من  بها  يتعلق  وما  الحر 

إطار ترخيص مفتوح.

ملجتمع  العاملي  القمة  مؤتمر  متابعة   -  4٩
املنسق  اليونسكو، بوصفها  املعلومات: ستواصل 
العاملي،  القمة  مؤتمر  لنتائج  واملنفذ  وامليرس 
إطار  الجنسني وتعزيزها يف  املساواة بني  ترويج 
املعلومات،  بمجتمع  املعني  املتحدة  األمم  فريق 
القمة  مؤتمر  منتدى  مثل  الدولية  واملنتديات 
نتائج  استعراض  أو  املعلومات  ملجتمع  العاملي 
بعد  املعلومات  ملجتمع  العاملي  القمة  مؤتمر 
هيئة  مع  الوثيق  بالتعاون  سنوات،  عرش  ميض 
الرئيسية  الفاعلة  والجهات  للمرأة  املتحدة  األمم 

األخرى.
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لقضايا  املراعية  اإلعالمية  املؤرشات   -  ٥0
خالل  من  اليونسكو،  ستشجع   - الجنسني 
الجنسني،  لقضايا  املراعية  اإلعالمية  املؤرشات 
املنظمات اإلعالمية، والسيما املنظمات التي تمثل 
معالجة  عىل  عامة،  خدمات  تقدم  مؤسسات 
من  التمكني  الجنسني.  بني  املساواة  عدم  أوجه 
الربنامج  تدخل  يشمل   - اإلعالم  وسائل  خالل 
الرئييس الخامس يف مجال املساواة بني الجنسني 
اإلعالم  مجال  يف  املرأة  تمكني  إىل  ترمي  أنشطة 
املعلومات  حرية  تعزيز  خالل  ومن  خالله،  ومن 
أوضاع  يف  وبخاصة  الصحفيات  سالمة  وتعزيز 

ما بعد النزاعات.

وكاالت  مع  بالتعاون  اليونسكو،  وستتوىل   -  ٥1
إعالميني  ورشكاء  املتحدة  لألمم  تابعة  أخرى 
العاملي،  الصعيد  عىل  أخرى  معنية  وأطراف 
اإلعالم  بوسائل  املعني  العاملي  االتحاد  قيادة 
االتحاد  وسيتألف  الجنسني.  بني  واملساواة 
بني  واملساواة  اإلعالم  بوسائل  املعني  العاملي 
األطراف  متعددة  رشكاء  مجموعة  من  الجنسني 
واملوارد  الجهود  توحيد  عىل  تتفق  املعنية 
اإلعالم  وسائل  يف  الجنسني  بني  املساواة  لتعزيز 
املواطنني  بني  بالحوار  والنهوض  خاللها  ومن 
االتحاد عدة مسارات  اإلعالم. وسيشمل  ووسائل 
ويتضمن مجموعة من الجهات املانحة ورشاكات 
ورشاكات  الجنسني،  لقضايا  مراعية  إعالمية 
تعليم  يف  الجنسني  قضايا  مراعاة  بتعميم  معنية 
بتأييد  وسيحظى  العاملي  الصعيد  عىل  الصحافة 

من الحكومات.

والفتيات  النساء  تثقيف  دورة  وستوفر   -  ٥2
عرب  ستنَظم  التي  واملعلومات  اإلعالم  مجال  يف 
مجال  يف  والفتيات  للنساء  التدريب  اإلنرتنت 
استخدام  وسبل  واملعلوماتية  اإلعالمية  الكفاءات 
الجديدة  واملواقف  واملهارات  املعارف  هذه 

لرتويج املساواة بني الجنسني.

تقوم  املحلية:  املجتمعات  إعالم  وسائل   -  ٥٣
بتوعية  النشاط،  هذا  خالل  من  اليونسكو، 
املجتمعات  يف  والتلفزيون  اإلذاعة  هيئات 

 - املحيل  املجتمع  إذاعات  والسيما   - املحلية 
يف  الجنسني  بقضايا  الخاصة  بالسياسات 
يف  الجنسني  قضايا  عىل  والرتكيز  العمل  مكان 
عىل  اإلذاعة،  محطات  وستقوم  املضامني.  إنتاج 
لقضايا  مراعية  مؤرشات  بتطبيق  املثال،  سبيل 
الجداول  وتعديل  األخبار،  جمع  لرصد  الجنسني 
املخصص  الوقت  لزيادة  املذاعة  للربامج  الزمنية 
وتشجيع  الجنسني،  بقضايا  الخاصة  للربامج 
تكون مصادر  أال  والحرص عىل  النساء  مشاركة 
فقط.  الرجال  من  املراسلون  يكون  وأال  األخبار 
للنهوض  هاماً  يوماً  العاملي  اإلذاعة  يوم  ويمثل 
تعزيز ظهور  الجنسني، من خالل  باملساواة بني 
التغطية  يف  متوازنة  بصورة  والرجال  النساء 
اإلعالمية فضالً عن القضاء عىل القوالب النمطية 

واألوصاف املتعددة الجوانب.

٥4 - وسيويل برنامج املعلومات للجميع األولوية 
السياسات  الجنسني يف  املساواة بني  لدمج نهوج 
والفتيات  النساء  قدرات  وبناء  واالسرتاتيجيات 

من خالل تكنولوجيات املعلومات واالتصال.

أن  العالم  ذاكرة  برنامج  وسيكفل   -  ٥٥
املعرفة  تطوير  يف  النساء  إسهام  تعميم  يتواصل 
للتنمية  أولوية  بوصفه  وصونها،  واستخدامها 
الربنامج  تعاونية.  شبكات  خالل  من  وتعزيزه 
املساواة  منظور  سيظل  االتصال:  لتنمية  الدويل 
مكتب  ملوافقة  رئيسياً  معياراً  الجنسني  بني 
املرشوعات،  عىل  االتصال  لتنمية  الدويل  الربنامج 
يف  إذاعة  محطات  إنشاء  اقرتاحات  ذلك  يف  بما 
أخرى  بمبادرات  واالضطالع  املحلية  املجتمعات 

لتطوير وسائل اإلعالم.

سيعزز  واالتصال:  املعلومات  تكنولوجيات   -  ٥6
للنساء  النشط  الدور  الخامس  الرئييس  الربنامج 
تكنولوجيات  استخدام  مجال  يف  والفتيات 
والعلوم  الرتبية  مجاالت  يف  واالتصال  املعلومات 
التعاون  شبكات  تعزيز  خالل  من  والثقافة 
ومجتمعات املمارسة يف الدول األعضاء، وتسخري 
إمكانات اعتماد نهج الربمجيات الحرة واملفتوحة 

املصدر يف تكنولوجيات املعلومات واالتصال.
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إجمايل  من   ٪28.٣ تخصيص  وسيتم   -  ٥٧
يف  املحددة  الخامس  الرئييس  الربنامج  ميزانية 

التي تنهض باملساواة  الوثيقة ٣٧م/٥ لألنشطة 
بني الجنسني.

النتائج املنشودة:

النتيجة املنشودة 1: تنمية وتنفيذ سياسات ومؤرشات تراعي قضايا الجنسني يف الصحافة 
ووسائل اإلعالم

خطوط األساسمؤرشات القياسمؤرشات األداء

املؤسسات اإلعالمية التي تعتمد 
مؤرشات اليونسكو املراعية 

لقضايا الجنسني وغريها من 
األنشطة املراعية للمنظور 

الجنساني، بما يف ذلك التوازن بني 
الجنسني عىل مستويات القيادة.

مساهمة ما ال يقل عن 60 رشيكاً 
إعالمياً كل عام يف عملية »النساء 

يصنعن األخبار«

20

قيام ما ال يقل عن ٣0 مؤسسة 
إعالمية مدرسة صحفية بتطبيق 

املؤرشات اإلعالمية املراعية لقضايا 
الجنسني

26

قيام ما ال يقل عن 12 جمعية 
دولية/إقليمية معنية باملنظمات 

اإلعالمية باملؤرشات اإلعالمية 
املراعية لقضايا الجنسني

٤

الدول األعضاء التي تتلقى الدعم 
والتي استحدثت ممارسات جيدة 

وسياسات تمكينية يف مجال وسائل 
اإلعالم التعددية وبخاصة وسائل 

إعالم يف املجتمع املحيل، بغية 
توسيع نطاق الدمج واملشاركة.

قيام ما ال يقل عن 100 محطة 
إذاعة راديو من املجتمع املحيل 

بتطويع مبادئها التوجيهية فيما 
يخص إعداد برامجها لتعزيز 

تمثيل النساء والشباب فيها

صفر
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خطوط األساسمؤرشات القياسمؤرشات األداء

الصحفيون املدربون الذين 
يستخدمون تقنيات تقديم األخبار 

الجديدة ويقدمون أخباراً بشأن 
العلوم والتنمية.

تمكني ما ال يقل عن 1000 
صحفي منهم ٥0٪ من النساء، يف 
مجال تقديم األخبار بشأن العلوم 

والتنمية. وتمكني ما ال يقل عن 
1000 صحفي منهم ٥0٪ من 

النساء، يف مجال التقنيات الجديدة 
لتقديم األخبار

صفر

الشباب والكبار واملهنيني الذين 
يستخدمون التثقيف يف مجال 

اإلعالم واملعلومات بوصفه أداة 
لرتويج املساواة بني الجنسني.

تزويد ما ال يقل عن 200 شاب 
وراشد ومهني بالتدريب عىل 

وسائل اإلعالم والتثقيف يف مجال 
اإلعالم واملعلومات وتمكينهم 

من استخدام الكفاءات الجديدة 
لرتويج املساواة بني الجنسني

٥0

الرشاكات الدولية/اإلقليمية التي 
أقيمت يف صفوف الجهات الفاعلة 
من املجتمع املدني املعنية بوسائل 

اإلعالم لزيادة الوعي بأوجه عدم 
املساواة بني الجنسني القائمة 

واإلسهام يف التغيري.

تعزيز ما ال يقل عن رشاكتني 
دوليتني/إقليميتني وعقد ما ال يقل 
عن اتفاقني للتعاون يف املرشوعات 

املشرتكة املتعلقة باملساواة بني 
الجنسني ووسائل اإلعالم

1

املنظمات اإلعالمية التي تدعمها 
اليونسكو والتي تستخدم كفاءاتها 

لالرتقاء بسالمة الصحفيات 
واستحداث رشاكات ذات صلة.

قيام ما ال يقل عن 10 منظمات 
بتحسني سالمة الصحفيات

غري متوافر
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واملمارسات  االسرتاتيجيات  يف  الجنسني  بني  املساواة  نهوج  إدماج   :2 املنشودة  النتيجة 
وإدماجها  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  مجال  يف  والفتيات  النساء  قدرات  بناء  أجل  من 
للجنسني  الجامع  االنتفاع  املعلومات واملعرفة؛ وتعزيز  املتعلقة بمجتمعات  املنتديات  كذلك يف 

باملعلومات واملعارف
خطوط األساسمؤرشات القياسمؤرشات األداء

يدَرب الفتيان والفتيات باستخدام 
موارد تعليمية مفتوحة ومواد 

أُعدت بموجب تراخيص مفتوحة، 
ويستحدثون برمجيات حرة 

ومفتوحة املصدر مالئمة محلياً 
تُستخدم كتطبيقات لألجهزة 

املحمولة تتعلق بالتنمية املستدامة 
واملساواة بني الجنسني.

من خالل مبادرة »تعلم الشباب 
باألجهزة املحمولة« - تدريب ما 
ال يقل عن 2000 شابة وشاب 

تدريباً كامالً باستخدام مواد 
تدريبية مفتوحة الرتخيص 
كاملوارد التعليمية املفتوحة 
الستحداث برمجيات حرة 

ومفتوحة املصدر مالئمة محلياً 
تُستخدم كتطبيقات لألجهزة 

املحمولة تتعلق بالتنمية املستدامة 
واملساواة بني الجنسني؛

صفر

ترويج ما ال يقل عن ٤00 
تطبيق ألجهزة محمولة من خالل 
مسابقات و«الهاكاثون« )مسابقة 
تطوير تطبيقات( جديدة وقائمة 

لتطوير تطبيقات ورفعها إىل 
أسواق التطبيقات املحلية والدولية 
وغريها من املستودعات السحابية؛
إقامة ما ال يقل عن رشاكتني مع 

مصنعي أجهزة محمولة ومطوري 
برمجيات ومشغيل شبكات، 

ومدارس؛
رفع املواد والدورات التدريبية 

عىل برنامج اليونسكو للتدريب 
املفتوح.

نسبة استخدام قواعد بيانات 
اليونسكو التي توفر انتفاعاً مجانياً 
وسهالً باملعارف والبيانات املتعلقة 

بالجنسني مصنفة بحسب الجنس

زيادة نسبتها ٥0٪ يف عدد قواعد 
البيانات املتاحة عىل اإلنرتنت 

التي توفر انتفاعاً مجانياً وسهالً 
باملعارف املتعلقة بالجنسني

غري متوافر
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خطوط األساسمؤرشات القياسمؤرشات األداء

املقاالت الحرة االنتفاع التي ُحررت 
ومستودعات البيانات املفتوحة 

الخاصة ببحوث تتعلق باملساواة 
بني الجنسني التي أُنشئت.

إصدار ما ال يقل عن 200 مقالة 
علمية جديدة يستعرضها األقران 

بشأن املساواة بني الجنسني تتسم 
باالنتفاع الحر وإصدار ما يتعلق 
بها من مجموعات بيانات بحثية 

بموجب ما يلزم من تراخيص 
مفتوحة؛

صفر

الدول األعضاء التي تلقى الدعم 
وتنتفع بموارد املعرفة وتطورها 

وتتبادلها من خالل جملة وسائل 
منها تكنولوجيات املعلومات 

واالتصال ذات النطاق العريض، 
واألجهزة املحمولة والحلول 

املفتوحة، مع التشديد بوجه 
خاص عىل املعلمني والباحثني 
واملهنيني يف مجال املعلومات.

استحداث أربع اسرتاتيجيات 
وممارسات جيدة تقودها 

دول أعضاء يف مجال االنتفاع 
باملعلومات بما يف ذلك انتفاع 

النساء والفتيات املصابات 
بإعاقات.

صفر

إدراج 20 شخصية من النساء 
أدت دوراً محورياً يف التاريخ 

األفريقي يف منرب التعلم 
اإللكرتوني املخصص للنساء يف 
التاريخ األفريقي، والذي يمثل 

للمرحلة الثانية من  جزءاً مكمالً 
تاريخ أفريقيا العام؛ وإدراج 

مبادرات مماثلة يف مناطق أخرى 
تدريجياً.

10 حاالت من املمارسات الجيدة 
التي تدل عىل التعليم الجيد وتعلم 

تسخري تكنولوجيا املعلومات 
واالتصال لخدمة البيئات التعليمية 

بالرتكيز بشدة عىل قضايا 
الجنسني والتشديد عىل تعزيز 

قدرات النساء والفتيات.
عدد الدورات التي تتسم بمنظور 

جنساني رصيح والتي نُظمت 
يف منتديات تتعلق بمؤتمر القمة 

العاملي ملجتمع املعلومات.

تنظيم ما ال يقل عن ٤ دورات 
بشأن قضايا الجنسني

1
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أفريقيا املتمثلة يف  العامة  األولوية 

٥8 - من أجل كفالة وجود أكرب قدر من االتساق 
لليونسكو،  العامتني  األولويتني  بني  والتفاعل 
بني  املساواة  ألولوية  الثانية  العمل  خطة  تتسم 
التنفيذية  االسرتاتيجية  مع  باالتساق  الجنسني 
ت/1٥(.  )191م  أفريقيا  بأولوية  املتعلقة 
املساواة  العامة/قسم  املديرة  مكتب  وسيعمل 
إدارة  يف  املوظفني  مع  كثب  عن  الجنسني  بني 
لكفالة  الرئيسية  الربامج  يف  وكذلك  أفريقيا 
الربامج  يف  الجنسني  بني  املساواة  مراعاة  تعميم 
الرئيسية الستة جميعها املحددة يف االسرتاتيجية 

التنفيذية املتعلقة بأولوية أفريقيا، وال سيما:

1 - تعزيز ثقافة السالم والالعنف

أجل  من  التعليمية  النظم  أسس  تدعيم    - 2
أفريقيا:  يف  املستدامة  التنمية  تحقيق 

تعزيز اإلنصاف والجودة والجدوى

واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم  تسخري    - ٣
االجتماعية  التنمية  لتحقيق  واملعارف 

االقتصادية املستدامة يف أفريقيا

املستدامة  اإلدارة  أجل  من  العلوم  تعزيز    - ٤
مخاطر  من  والحد  الطبيعية  للموارد 

الكوارث يف أفريقيا

التنمية  لتحقيق  الثقافة  قوة  تسخري    - ٥
عملة  إطار  يف  السالم  وإحالل  املستدامة 

التكامل اإلقليمي

ملمارسة  مؤاتية  بيئة  بناء  عىل  التشجيع    - 6
حرية التعبري ولتنمية وسائل اإلعالم

يف  الجنسني  بني  املساواة  تعميم  وسيتم   -  ٥٩
تشجيع  خالل  من  كلها،  الستة  الطليعية  الربامج 
النهوض  يف  والرجال  للنساء  املتساوية  املشاركة 
املراعية  التعليمية  السياسات  ودعم  سالم،  بثقافة 

لقضايا الجنسني وبخاصة برامج القرائية الجيدة 
يف  النساء  مشاركة  وتعزيز  للجنسني،  املراعية 
قدرات  وتعزيز  والفيزياء،  الرياضيات  منصات 

الصحفيات وتمثيل النساء يف مجتمع اإلعالم.

النتائج  تفاصيل  عىل  االطالع  ويمكن   -  60
بني  باملساواة  الخاصة  واملؤرشات  املنشودة 
يف  الطليعية  الربامج  هذه  من  كل  يف  الجنسني 
املتمثلة  باألولوية  املتعلقة  التنفيذية  االسرتاتيجية 

يف أفريقيا.

لتعميم  نهج  استحداث  يف  الهدف  ويتمثل   -  61
واألنشطة  الربامج  جميع  يف  الجنساني  املنظور 
املتعلقة  األنشطة  عىل  ذلك  يجور  أن  دون 
باملرشوعات الخاصة بقضايا الجنسني املنفذة يف 
أفريقيا وال سيما يف ما ييل: - املعهد الدويل لبناء 
القدرات يف أفريقيا - املؤسسات املتخصصة مثل 
املراكز من الفئة 2 - كرايس اليونسكو الجامعية 
أفريقيا،  يف  الجنسني  بني  باملساواة  املعنية 
الخاص  القطاع   - الحكومية  غري  واملنظمات 

وغريه من الرشكاء.

التعاون  تعزيز  إىل  اليونسكو  وستسعى   -  62
جهات  مع  الجنسني  بني  املساواة  أجل  من 
بما  األطراف،  متعددة  أو  ثنائية  حكومية  فاعلة 
بقضايا  املعنية  والجهات  األفريقي  االتحاد  فيها 
اإلقليمية.  االقتصادية  للجان  التابعة  الجنسني 
بناء  سيتم  املتحدة،  األمم  منظومة  إطار  ويف 
اإلقليمية  دون  املكاتب  خالل  من  تآزر  أوجه 
الوطني  الصعيد  عىل  محددة  مرشوعات  لتنفيذ 
اإلقليمي  الصعيد  عىل  تعاون  إقامة  سيتم  بينما 
ألفريقيا،  االقتصادية  املتحدة  األمم  لجنة  مع 
املؤسسات  من  وغريهما  األفريقي  التنمية  وبنك 

املالية دون اإلقليمية.
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لإلحصاء اليونسكو  معهد 

سيحرص املعهد قدر اإلمكان عىل تصنيف   -  6٣
معهد  عن  الصادرة  واملؤرشات  البيانات  جميع 
وإدماجها  الجنس  حسب  لإلحصاء  اليونسكو 
هذه  وتتجاوز  الجنسني.  بني  التكافؤ  مؤرش  يف 
جهود  بذل  تتطلب  إذ  البيانات  معالجة  األولوية 

وتنمية  املنهجي  العمل  مجاالت  يف  مستمرة 
إنتاج  أجل  من  الوطنيني  اإلحصائيني  قدرات 
والتي  املناسب  الوقت  يف  الصلة  ذات  املؤرشات 
مجاالت  يف  الجنسني  بني  املساواة  قضايا  تعكس 

اختصاص اليونسكو.

املتعلقة  اليونسكو   خدمات 
الداخلية والخدمات  بالربنامج 

االسرتاتيجي التخطيط  مكتب 

جهة  االسرتاتيجي  التخطيط  مكتب  يمثل   -  64
جميع  يخص  فيما  األمانة  يف  املركزية  االتصال 
واملسائل  واالسرتاتيجية  الربنامجية  املسائل 
مصادر  مع  وبالتعاون  بامليزانية  املتعلقة 
مع  والرشاكات  امليزانية  عن  الخارجة  التمويل 
بإسداء  يقوم  وهو  والخاص،  العام  القطاعني 
ومن  الصدد.  هذا  يف  العامة  املديرة  إىل  املشورة 
االسرتاتيجية  إعداد  مسؤولية  املكتب  يتوىل  ثم، 
وبرنامجها  )٣٧م/٤(  للمنظمة  األجل  املتوسطة 
مع  الوثيق  بالتعاون  )٣٧م/٥(  وميزانيتها 
برنامجياً  اتساقاً  ويوفر  األمانة.  وحدات  جميع 
عاماً كي يضمن أن تتم اإلشارة عىل النحو املالئم 
العامة  األولوية  فيها  بما  الشواغل،  جميع  إىل 
املتمثلة يف املساواة بني الجنسني، يف هذه الوثائق 
الجنسني  بني  للمساواة  الثانية  العمل  خطة  وأن 
املديرة  أعدها مكتب  التي  للفرتة 2021-201٤، 
مع  تتماىش  الجنسني  بني  املساواة  العامة/قسم 
املتوسطة  لالسرتاتيجية  االسرتاتيجية  األهداف 
يف  الواردة  املنشودة  والنتائج  )٣٧م/٤(  األجل 

الوثيقة )٣٧م/٥(.

االسرتاتيجي  التخطيط  مكتب  يتوىل  كما   -  6٥
تنفيذ  عملية  وتقييم  رصد  مسؤولية 
)٣٧م/٥(  املعتمدين  وامليزانية  الربنامج 
عىل  القائم  وامليزنة  اإلدارة  لنهج  وفقاً 
إىل  الصدد  هذا  يف  تقارير  وتقديم  النتائج 
)التقريران لليونسكو  الرئاسيتني   الهيئتني 

تنفيذ  بشأن  معلومات  تتضمن  وم/٣(  ت/٤  م 
األولوية العامة املتمثلة يف املساواة بني الجنسني، 
بني  املساواة  العامة/قسم  املديرة  مكتب  ويقوم 
الجنسني بتنسيق ذلك مع جميع وحدات األمانة.

66 - ويقدم مكتب التخطيط االسرتاتيجي الدعم 
املعدة  العمل  خطة  مؤرشات  متطلبات  لتلبية 
ُصممت  والتي  املتحدة  األمم  منظومة  نطاق  عىل 
تحقيق  صوب  التقدم  وقياس  املساءلة  لتعزيز 
الجنسني  بني  للمساواة  املتحدة  األمم  وكاالت 

وتمكني املرأة.

املالية مكتب اإلدارة 

بتطبيق  ملتزم  املالية  اإلدارة  مكتب  إن   -  6٧
املوظفني  تعيني  يف  الجنسني  بني  التوازن  آليات 
املوظفني.  وكبار  امليدانية  املكاتب  يف  اإلداريني 
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فيبلغ عدد النساء ٥8 امرأة من أصل 8٣ موظفاً 
من  وظائف   ٣ النساء  ويشغل  املقر.  يف  يعملون 
موظفني.   6 أصل  من  م-٥  إىل  مدير-2  درجة 
مناصب  يف  وبالتحديد  امليدانية  املكاتب  يف  أما 
منصباً   ٤0 عددها  يبلغ  التي  اإلداريني  املوظفني 
تحظى  الدويل،  مكتباً   ٥٥ يف  الدويل  الصعيد  عىل 
عرش  بتسعة  والرجال  منصباً  عرش  بأحد  النساء 

منصباً وتبقى عرشة مناصب شاغرة.

مكتب إدارة املوارد البرشية

داخل  الجنسني  بني  التكافؤ  يظل   -  68
للمنظمة.  الحيوية  املجاالت  أحد  العامة  األمانة 
بني  التكافؤ  تحقيق  تم  أنه  من  الرغم  فعىل 
األمانة،  موظفي  صفوف  يف  عموماً  الجنسني 
فيما  الصدد  هذا  يف  تقدم  إحراز  ينبغي 
فوقها.  وما  م-٤  درجة  من  املوظفني  يخص 
النحو  عىل  األنشطة  تنفيذ  سيتواصل  ولذلك، 
الجنسني بني  للمساواة  العمل  خطة  يف   املحدد 

اسرتاتيجية  أكدته  والذي   )201٥-2008(
ثالثة  يف   )2016-2011( البرشية  املوارد  إدارة 
والتوجيه؛  والتدريب  )التوظيف؛  عمل  مجاالت 
املهنية  الحياة  بني  واملوازنة  املوظفني  واستبقاء 
سيتم   ، ذلك  إىل  وإضافة  الشخصية(.  والحياة 
بالنهوض  الخاصة  التنظيمية  الثقافة  تعزيز 
وسيُظهر  املرأة.  وتمكني  الجنسني  بني  باملساواة 
دورهم  خاص،  بوجه  اإلداريني،  املوظفني  كبار 
هذه  عن  ودفاعهم  العام  ودعمهم  الريادي 
املوارد  إدارة  ذلك، ستواصل  إىل  القضية. وسعياً 
التكافؤ  إىل  العليا  اإلدارة  انتباه  لفت  البرشية 
املسائل  بشأن  قرارات  اتخاذ  عند  الجنسني  بني 
املتعلقة باملوارد البرشية. وستواصل إدارة املوارد 
األمانة  داخل  العمل  قوة  مراقبة  أيضا  البرشية 
برنامج  كل  يف  الوضع  ذلك  يف  بما  كثب،  عن 
املوظفني  كبار  وإبالغ  ومعهد،  ومكتب  رئييس، 

اإلداريني من خالل جداول متابعة دورية.

مرفق اإلرشاف الداخيل

األولوية  يف  الداخيل  اإلرشاف  مرفق  يسهم   -  6٩
يف  الجنسني  بني  املساواة  يف  املتمثلة  العامة 
تعميم  يشجع  طرائق:  عدة  خالل  من  اليونسكو 
تقييم  كل  يف  الجنسني  بني  املساواة  منظور 
ويزكي  التعّلم  الداخيل  اإلرشاف  مرفق  يجريه 
الوعي بشأن األولوية العامة يف صفوف األطراف 
املعنية. وتتضمن عملية التعميم جملة أمور منها 
اختصاصات  يف  الجنسني  بني  املساواة  إدماج 
بيانات  وجمع  التقييم،  عمليات  وصالحيات 
مصنفة بحسب الجنس وتحليلها، وعرض نتائج 
املساواة  مسألة  تتناول  التي  والتوصيات  التقييم 
أو  بالسياسة  صلتها  حيث  من  الجنسني  بني 
ومتابعة  تقييمه،  يتم  الذي  املرشوع  أو  الربنامج 
عمليات  وتسرتعي  التوصيات.  هذه  تنفيذ 
إدماج  سبل  إىل  الربامج  مديري  انتباه  التقييم 
السياسة  يف  عدمه(  )أو  الجنسني  بني  املساواة 
وإىل  تقييمه  يتم  الذي  املرشوع  أو  الربنامج  أو 
بتعميم  االقتضاء،  عند  تويص،  املحققة،  النتائج 
الربمجة  عمليات  يف  الجنسني  بني  املساواة 
وتنفيذها يف املستقبل عىل نحو أفضل. كما يدعم 
التي  التقييم  عمليات  الداخيل  اإلرشاف  مرفق 
تديرها الربامج الرئيسية بغية ضمان جودة هذه 
الجنسني  بني  املساواة  تعميم  العمليات وتشجيع 

فيها.

الجمهور الخارجية وإعالم  العالقات  قطاع 

وإعالم  الخارجية  العالقات  قطاع  يتوىل   -  ٧0
الجمهور تعزيز ودعم تعاون املنظمة ورشاكاتها 
التي  الرئيسية  املعنية  الجهات  مجموعات  مع 
فيها  بما  األعضاء،  الدول  )وهي  معها  تتعامل 
ووسائل  املدني،  واملجتمع  الوطنية،  لجانها 
يتعاون  وسوف  الجمهور(.  وعامة  اإلعالم، 
مع  وثيقاً  تعاوناً  األساس،  هذا  عىل  القطاع، 
املرافق.  من  وغريها  الربنامج  قطاعات  جميع 
اختصاصاته  إطار  يف  املراقب  دور  ويؤدي 
بني  املساواة  احرتام  لضمان  ومسؤولياته 
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املنتجات  وجميع  املطبوعات  يف  الجنسني 
من  كاف  قدر  وإيالء  األخرى،  العامة  اإلعالمية 
مع  املراسالت  يف  الجنسني  لقضايا  االهتمام 
عن  املدني فضالً  املجتمع  الحكومات ومؤسسات 

تنظم املؤتمرات والندوات.

٧1 - وسيتم االضطالع باألنشطة املحددة التالية 
وإبراز  وتعميمها  الجنسني  بني  املساواة  لتعزيز 

أنشطة اليونسكو يف هذا املجال:

º  إدراج معلومات بشأن املساواة بني الجنسني
املديرة  إعالم  اجتماعات  يف  منتظم  نحو  عىل 

العامة؛

º  للوفود باملعلومات  االنتفاع  سبل  توفري 
تدريب  خالل  من  الوطنية  واللجان  الدائمة 
الوطنية  اللجان  وأمناء  السفراء  جميع 

التعيني؛ الحديثي 

º  الخاص الجديد  القرار  تطبيق  ضمان 
يجب  أنه  عىل  ينص  الذي  املساهمة  بربنامج 
األولويات  بني  من  واحد  طلب  يتعلق  أن 
تعميم  أو  الجنسني  بقضايا  األوىل  الثالث 
يف  نسبتهما  سيزيد  )مما  الجنساني  املنظور 

املرشوعات من 10٪ إىل ٣٣٪(؛

º  املنح برنامج  من  املستفيدين  توعية 
)تمنح  الجنسني  بني  باملساواة  الدراسية 

للنساء(؛ الدراسية  املنح  ٥٧٪ من 

º  الحكومية غري  املنظمات  تمتع  اشرتاط 
بني  املساواة  بشأن  الوعي  من  بدرجة 

الجديدة؛ القبول  الجنسني يف عمليات 

º  النرش أن يجرى تقييم القرتاحات  التأكد من 
خالل  يراعى  وأن  جنساني  منظور  من 
يف  املنشورات  إدارة  مجلس  اجتماعات 

املطبوعات؛ النهائية عىل  املوافقة 

º  أنشطة بها  تحظى  التي  التغطية  زيادة 
الجنسني  بني  باملساواة  الخاصة  اليونسكو 

الصعيدين  عىل  الكربى  اإلعالم  وسائل  يف 
الوطني والدويل؛

º  خالل من  واملعلومات  املعارف  نرش  تيسري 
الجامع إلدارة مضامني اإلنرتنت. الربنامج 

إدارة خدمات الدعم

جهودها  الدعم  خدمات  إدارة  ستواصل   -  ٧2
حيادية  لغة  بشأن  سياسة  وضع  إىل  الرامية 
املبادئ  وتحديث  الجنسانية  الناحية  من 
الحيادية  اللغة  باستخدام  الخاصة  التوجيهية 
وعىل  األغراض  ملختلف  الجنسانية  الناحية  من 
اإلداري؛  الدليل  يف  وذلك   - املستويات  مختلف 
الخارجية  واملراسالت  زمنياً؛  املحددة  والوثائق 
والعروض  والخطابات  والرسائل  والداخلية؛ 
بالدليل  املعنية  األمانة  وتقرتح  الرئيسية. 
يتضمن  اإلداري  الدليل  يف  فصالً  إدراج  اإلداري 
العامة  السياسات  بشأن  اتُخذت  التي  الخيارات 
عام  بوجه  للتطبيق  قابلة  واضحة  وتعريفات 
البنود  تنقيح  ويُقرتح  األمانة.  أعمال  جميع  يف 
البرشية  املوارد  ودليل  اإلداري  الدليل  يف  القائمة 
بغية  الحقة،  مرحلة  يف  وغريه،  املراسالت  ودليل 

التخلص من اللغة املتحيزة ضد املرأة.



القسم جيم: طرائق التنفيذ
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االتساق والرشاكات

٧٣ - سيكمل عملية النهوض باملساواة يف برامج 
اليونسكو وأنشطتها مشاركة تامة يف كل أنشطة 
املساواة بني  املشرتكة بشأن تعزيز  املتحدة  األمم 
الجنسني، وبصفة خاصة إقامة تعاون وثيق مع 
اليونسكو  وستواصل  للمرأة.  املتحدة  األمم  هيئة 
العمليات  يف  النشطة  واملشاركة  املساهمة 
الجنسني  باملساواة بني  املتصلة  العاملية  والربامج 
يف اإلطار اإلنمائي ملا بعد عام 201٥. وسيجري 
اليونسكو  شبكات  مع  الرشاكات  تنمية  أيضاً 
املدني  املجتمع  ومنظمات  األكاديمية  واملنظمات 

األخرى ذات الصلة وتعزيزها.

إضفاء الطابع املؤسيس عىل املساواة بني 

لليونسكو  التنظيمية  الثقافة  يف  الجنسني 

وعملياتها وبنيتها 

إىل  السعي  يف  أيضاً  اليونسكو  ستستمر   -  ٧4
هياكلها  إطار  يف  الجنسني  بني  املساواة  تحقيق 
ذلك  يف  بما  الداخلية،  التنظيمية  وعملياتها 
اإلدارية  والوظائف  البرشية،  املوارد  إدارة  يف 

والخدمات التقنية، حيثما ينطبق ذلك.

املوارد تخصيص 

٧٥ - سرتمي جميع الربامج الرئيسية والخدمات 
باألولوية  اللتزامها  إثباتاً  واملركزية،  الداخلية 
تخصيص  إىل  الجنسني،  بني  املساواة  يف  املتمثلة 
املنظور  لتعميم  املوارد  من  ملحوظ  قدر 
لقضايا  مراعية  بأنشطة  واالضطالع  الجنساني 
لكل من  املوارد املخصصة حالياً  الجنسني. وترد 
الربامج الرئيسية والواردة يف الوثيقة ٣٧م/٥ يف 
لكل  املخصصة  األجزاء  إطار  يف  أعاله  باء  الجزء 
املبالغ  إىل  النظر  وينبغي  الرئيسية.  الربامج  من 
االلتزامات،  دنيا من  أنها حدود  إليها عىل  املشار 
من  تخصصه  ما  زيادة  إىل  القطاعات  وسرتمي 
امليزانية  دورة  يف  الجنسني  بني  للمساواة  موارد 
املقبلة. وإن إدراج مؤرش جنساني يف إطار خطة 
املتحدة  األمم  منظومة  نطاق  عىل  املعدة  العمل 
املخصصة  امليزانية  قياس  ييرس  أن  شأنه  من 

لألولوية املتمثلة يف املساواة بني الجنسني.

املساءلة إطار 

املعدة  العمل  خطة  مؤرشات  إىل  استناداً   -  ٧6
وضعت  املتحدة،  األمم  منظومة  نطاق  عىل 
خطة  لتنفيذ  التايل  املساءلة  إطار  اليونسكو 

العمل الثانية للمساواة بني الجنسني:
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مصدر املعلوماتالوحدة املسؤولةالعنرص

1 - السياسة املساءلة
والخطة

مكتب املديرة العامة/قسم املساواة بني   -
الجنسني بالتعاون مع مكتب التخطيط 

االسرتاتيجي والربامج الرئيسية 
والخدمات املركزية واملكاتب امليدانية 

واملعاهد التي يربطها تعاون مع مكتب 
املديرة العامة/قسم املساواة بني 

الجنسني؛
مكتب املديرة العامة/قسم املساواة بني   -

الجنسني مع الربامج الرئيسية والخدمات 
املركزية واملكاتب امليدانية واملعاهد

الوثيقتان م/٤ وم/٥  -
خطة العمل الثانية   -

للمساواة بني الجنسني 
وتحديثاتها

2 - األداء 
واإلدارة 

فيما يتعلق 
بمراعاة قضايا 

الجنسني

املديرة العامة لكبار املوظفني اإلداريني؛  -
جميع جهات اإلرشاف وإدارة املوارد   -

البرشية لجميع املوظفني؛
مكتب املديرة العامة/قسم املساواة بني   -
الجنسني بالتعاون مع الجهات املرشفة 

عىل شبكة جهة التنسيق املعنية بقضايا 
الجنسني

رسائل تكليف كبار   -
املوظفني اإلداريني

PERFOWEB نظام  - 
)أو بديله(

عمليات تقييم جهة   -
التنسيق املعنية 

بقضايا الجنسني
٣ - التخطيط النتائج

االسرتاتيجي
مكتب املديرة العامة/قسم املساواة بني   -
الجنسني بالتعاون مع مكتب التخطيط 

االسرتاتيجي والربامج الرئيسية والخدمات 
املركزية واملكاتب امليدانية واملعاهد؛

الوثيقة م/٤
الوثيقة م/٥

الوثائق االسرتاتيجية 
ووثائق التخطيط األخرى

٤ - عمليتا 
الرصد وإعداد 

التقارير

أخصائيو برنامج ومديرون واملكاتب   -
التنفيذية التي اعتمدها مساعدو املديرة 

العامة؛
يجري االستعراض مكتب املديرة   -

العامة/قسم املساواة بني الجنسني 
بالتعاون مع مكتب التخطيط 

االسرتاتيجي؛
رصد مكتب املديرة العامة/قسم   -

املساواة بني الجنسني من خالل مبادرة 
»بناء قاعدة معارف بشأن املساواة بني 

الجنسني«؛
مكتب املديرة العامة/قسم املساواة بني   -
الجنسني بإسهام من الربامج الرئيسية 

والخدمات املركزية واملكاتب امليدانية 
واملعاهد

نظام سيسرت، الوثيقة   -
م ت/٤

نظام سيسرت، الوثيقة   -
م ت/٤

التقارير الخاصة   -
الصادرة عن مكتب 
املديرة العامة/قسم 

املساواة بني الجنسني
تقرير املديرة العامة   -

املستقل بشأن املساواة 
بني الجنسني املقدم إىل 

املؤتمر العام
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مصدر املعلوماتالوحدة املسؤولةالعنرص

تقارير تقييم مرفق مرفق اإلرشاف الداخيل٥ - التقييماإلرشاف  -
اإلرشاف الداخيل

6 - تقارير 
املراجعة 

املراعية لقضايا 
الجنسني

مرفق اإلرشاف مرفق اإلرشاف الداخيل  -
الداخيل/تقارير 

مراجعة الحسابات

٧ - استعراض 
الربنامج

أخصائيو برنامج ومديرون واملكاتب 
التنفيذية ومساعدو املديرة العامة؛

عمليات تحليل خطط   -
العمل ونظام سيسرت 

والوثيقة م/٤
املوارد املالية 

والبرشية

8 - تعقب 
املوارد املالية

مكتب اإلدارة املالية بالتعاون مع مكتب 
إدارة املعارف ونظم املعلومات )بدعم تقني 
من مكتب املديرة العامة/قسم املساواة بني 

الجنسني(

الوثيقتان   -
م/٥ وم ت/٤ ونظام 

سيسرت والتقارير 
املالية ملكتب اإلدارة 

املالية
9 - تخصيص 

املوارد املالية
مساعدو املديرة العامة ومديرو/رؤساء 

الخدمات املركزية واملكاتب امليدانية املعاهد 
بالتعاون مع مكتب التخطيط االسرتاتيجي 

ومكتب اإلدارة املالية

الوثيقتان   -
م/٥ وم ت/٥ ونظام 

سيسرت

10- هيكل 
املساواة بني 
الجنسني )أ( 
شبكة جهة 

التنسيق 
املعنية بقضايا 
الجنسني، )ب( 

التكافؤ بني 
الجنسني يف 

األمانة )جـ( 
واإلدارة/

الوحدة املعنية 
بقضايا 
الجنسني

مكتب املديرة العامة/قسم املساواة بني   -
الجنسني وجميع املرشفني عىل شبكة 

جهة التنسيق املعنية بقضايا الجنسني؛
إدارة املوارد البرشية لتحقيق التكافؤ   -

بني الجنسني يف صفوف األمانة
املديرة العامة لإلدارة/الوحدة املعنية   -

بقضايا الجنسني

وصف الوظائف يف   -
جهة التنسيق املعنية 

بقضايا الجنسني 
واختصاصات الجهة 

وصالحياتها
تقارير إدارة املوارد   
البرشية املقدمة إىل 

املجلس التنفيذي
عدد الوظائف   -

وامليزانية املخصصة 
لإلدارة/الوحدة 
املعنية بقضايا 

الجنسني يف الوثيقتني 
م/٥ وم ت/٤
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مصدر املعلوماتالوحدة املسؤولةالعنرص

11- الثقافة 
التنظيمية

جميع املوظفني بقيادة كبار املوظفني 
اإلداريني وإدارة املوارد البرشية 

تقييم رسائل التكليف   -
 Perfoweb ونظام
وتنفيذ خطة العمل 

الخاصة باملساواة بني 
الجنسني

مكتب املديرة العامة/قسم املساواة بني 12- التقييمالقدرات
الجنسني

نتائج الدراسة   -
االستقصائية لتقييم 

القدرات؛ برنامج تنمية 
 القدرات للفرتة
201٧-201٤

مكتب املديرة العامة/قسم املساواة بني 1٣- التنمية
الجنسني بالتعاون مع جميع وحدات 

األمانة يف املقر واملكاتب امليدانية واملعاهد 
بما يف ذلك فريق كبار املوظفني اإلداريني

خطط التدريب   - 
وتقارير التدريب 

وشهادات التدريب 
ومواد وأدوات التدريب

االتساق 

وإدارة 

املعارف 

واملعلومات

1٤- توليد 
املعرفة، 

واالتصال

قطاع العالقات الخارجية وإعالم   -
الجمهور بإسهام من جميع وحدات 

األمانة يف املقر واملكاتب امليدانية؛
مكتب املديرة العامة/قسم املساواة بني   -

الجنسني

املواقع عىل اإلنرتنت،   -
ووسائل اإلعالم 

االجتماعية واملطبوعات 
واملواد اإلعالمية 

البرصية واملطبوعة؛ 
وخطة التوعية بشأن 
املساواة بني الجنسني

التقارير واملواد   -
البرصية املتعلقة 

بمبادرة بناء قاعدة 
معارف للمساواة بني 

الجنسني؛ والتقارير 
املستقلة الخاصة 

باملساواة بني الجنسني 
املقدمة إىل املؤتمر 

العام

مكتب املديرة العامة/قسم املساواة بني 1٥- االتساق
الجنسني وجميع مساعدي املديرة العامة، 

ومديرو/رؤساء الخدمات املركزية، واملكاتب 
امليدانية، ومكاتب االتصال، واملعاهد

تقارير عن املهام؛   -
التقارير وغريها من 
مواد االتصال بشأن 

املبادرات املشرتكة
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األدوار واملسؤوليات

٧٧ - يتعني عىل جميع موظفي اليونسكو والدول 
املنظور  تعميم  يصبح  كي  دورهم  أداء  األعضاء 
التايل  الجدول  وناجحاً. ويسلط  فعاالً  الجنساني 
املضطلع  واملسؤوليات  األدوار  هيكل  عىل  الضوء 
األولوية  تحقيق  يف  لإلسهام  املنظمة  داخل  بها 

املتمثلة يف املساواة بني الجنسني.

كبار املوظفني اإلداريني 
- نائب املديرة العامة 

ومساعدو املديرة العامة 
ومديرو املكاتب واألقسام 
يف املقر؛ مديرو ورؤساء 

املكاتب واملعاهد التي 
أنشئت بعيداً عن املقر، 

والرؤساء

سيضطلع كبار املوظفني اإلداريني بدور القيادة العام يف تنفيذ األولوية املتمثلة 
يف املساواة بني الجنسني، وذلك من خالل ما ييل:

إدماج املساواة بني الجنسني يف األهداف االسرتاتيجية والوثائق واألنشطة   -
الرئيسية التي تضطلع بها قطاعاتهم/خدماتهم/مكاتبهم امليدانية/

معاهدهم؛
ضمان إبالغ مكتب املديرة العامة/قسم املساواة بني الجنسني واستشارتهما   -

يف جميع الربامج واألحداث واألنشطة املتعلقة باملساواة بني الجنسني يف 
قطاعهم أو مكتبهم وقسمهم أو معهدهم

تهيئة بيئة ممكنة لجهات التنسيق املعنية بقضايا الجنسني الخاضعة   -
إلرشافهم من خالل إدراج هذه املهمة يف أوصاف وظائفها مع تخصيص 

قدر كاف من وقت العمل لهذه املهمة وإرشاكها يف االجتماعات والعمليات 
ذات الصلة بها؛ 

إتاحة الفرص لبناء القدرات لدى املوظفني الخاضعني إلرشافهم؛   -
لتقييم أداء املوظفني  إدماج تعميم املنظور الجنساني بوصفه معياراً   -

الخاضعني إلرشافهم؛
ترويج املساواة بني الجنسني يف برامج اليونسكو وأنشطتها بالتعاون مع   -

رشكاء.
تقديم، كل ستة أشهر، تقارير إىل املديرة العامة بشأن األنشطة املحددة   -

الرامية إىل تعزيز املساواة بني الجنسني يف قطاعهم/خدمتهم/مكتبهم 
امليداني/معهدهم.

تؤدي املكاتب التنفيذية دوراً محورياً يف عملية تعميم املنظور الجنساني املكاتب التنفيذية   -
من خالل عملها عىل إعداد الوثيقتني م/٤ وم/٥ ومهمتها املتمثلة يف 

اإلرشاف عىل خطط العمل الخاصة بالربامج الرئيسية. وينبغي أن يكون 
لكل مكتب تنفيذي جهة تنسيق معنية بقضايا الجنسني )انظر أدناه( 

لضمان إدماج منظورات املساواة بني الجنسني يف هذا النشاط. وينبغي 
لجهة التنسيق املعنية بقضايا الجنسني هذه أن تبلغ مكتب املديرة العامة/

قسم املساواة بني الجنسني بانتظام بجميع املسائل املتعلقة باملساواة بني 
الجنسني وأن تقيم اتصاالً معهما.
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شعبة املساواة بني 
الجنسني

ستواصل شعبة املساواة بني الجنسني ما ييل:
إسداء املشورة بشأن السياسات واإلرشاد االسرتاتيجي لكبار املوظفني   -

اإلداريني من أجل تنفيذ األولوية املتمثلة يف املساواة بني الجنسني تنفيذاً 
فعاالً؛

تنسيق العمل الرامي إىل تنفي األولوية املتمثلة يف املساواة بني الجنسني يف   -
جميع قطاعات اليونسكو؛

تعبئة التزام الدول األعضاء وغريها من الرشكاء، يف داخل اليونسكو،   -
سياسياً بتحقيق املساواة بني الجنسني عىل الصعيد العاملي واإلقليمي 

والوطني من خالل ترويج األنشطة وإبراز صورتها؛
تقديم إسهام يف املؤتمرات واالجتماعات الرئيسية املتعلقة بجميع مجاالت   -

اختصاص اليونسكو لضمان تناول املسائل املتعلقة باملساواة بني الجنسني 
بصورة منتظمة ومنهجية؛

تقديم الدعم التقني لجميع املوظفني وبناء قدراتهم من أجل إتاحة تعميم   -
املنظور الجنساني وإعداد الربامج الخاصة بقضايا الجنسني عىل نحو 
فعال؛ وينبغي أن يقدم هذا الدعم التقني يف جميع مراحل دورة إعداد 

الربامج مع توافر أعضاء مكتب املديرة العامة/قسم املساواة بني الجنسني 
لتقديم الدعم يف تخطيط العمل والتنفيذ والرصد. وسيقدم دعم مخصص 

لكل موظف بعد إجراء تقييم الحتياجاته وذلك إلتاحة إجراء دورات تدريبية 
خاصة بكل قطاع تلبي احتياجات جميع املوظفني.

رصد تنفيذ خطة العمل الخاصة باملساواة بني الجنسني وجميع األنشطة   -
والربامج املتعلقة باملساواة بني الجنسني، وتقديم تقارير بشأنها؛

تمثيل اليونسكو يف األمم املتحدة وغريها من املنتديات الدولية فيما يتعلق   -
بحقوق املرأة وتمكني املرأة واملساواة بني الجنسني؛

تنسيق جهود اليونسكو املبذولة يف سبيل تحقيق جميع مؤرشات خطة   -
العمل املعدة عىل نطاق منظومة األمم املتحدة وضمان املشاركة النشطة 

للربامج والخدمات املركزية يف عمليات إعداد التقارير وتلبية املتطلبات؛
مواصلة إقامة رشاكات وشبكات وتعزيزها وإقامة شبكات ابتكارية تعاونية   -

جديدة لتعزيز املساواة بني الجنسني؛
التواصل بشأن ما حقق من إنجازات يف األولوية املتمثلة يف املساواة بني   -

الجنسني يف داخل اليونسكو ومع الرشكاء الخارجيني؛
تقديم الدعم التقني للدول األعضاء والرشكاء اآلخرين من أجل تعزيز   -

املساواة بني الجنسني، وذلك يف مجاالت اختصاص اليونسكو
الفريق االستشاري املعني 

باملساواة بني الجنسني
سيدعى هذا الفريق االستشاري، الذي يرأسه مدير شعبة املساواة بني الجنسني 
والذي يتألف من كبار املوظفني اإلداريني املنتمني إىل شتى قطاعات اليونسكو، 

إىل العمل بصفته لجنة استشارية معنية بتنفيذ هذه األولوية.
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جهة التنسيق املعنية 
بقضايا الجنسني

)شبكة جهة التنسيق 
املعنية بقضايا الجنسني(

ستعزز شبكة جهة التنسيق املعنية بقضايا الجنسني من خالل تقييم قدرات 
جميع جهات التنسيق املعنية بقضايا الجنسني وتجديد عنارص هذه الجهات 

أينما كان األمر رضورياً. وستحصل جميع جهات التنسيق املعنية بقضايا 
الجنسني عىل اختصاصات وصالحيات ينبغي أن تدمج يف أوصاف وظائفها 

وعمليات تقييم أدائها. وينبغي لجهات اإلرشاف ضمان قدرة جهات التنسيق 
املعنية بقضايا الجنسني عىل تكريس 20٪ من وقت عملها ألنشطة تتعلق 
بقضايا الجنسني. وتتوىل جهات التنسيق املعنية بقضايا الجنسني ما ييل:

دعم كبار املوظفني اإلداريني واملوظفني يف قطاعاتهم ومكتبهم ومعهدهم   -
لتنفيذ تعميم املنظور الجنساني؛

االضطالع بدور همزة الوصل وقناة معلومات بني مكتب املديرة العامة/  -
قسم املساواة بني الجنسني ووحدتها؛

تقديم تقارير بشأن التقدم املحرز يف تعميم املنظور الجنساني يف   -
قطاعاتهم وتحديد مجاالت أفضل املمارسات إلعادة تطبيقها والتحديات 

والحاجات التي ينبغي مواجهتها
أخصائيو برنامج - املقر 
واملكاتب امليدانية واملعاهد

يتعني عىل جميع أخصائيي الربنامج إدراج شواغلهم بشأن املساواة بني 
الجنسني يف برامجهم وأنشطتهم، وذلك يف جميع مراحل دورة الربمجة.

الدول األعضاء واملجتمع 
املدني

سيتم إرشاك ممثيل الدول األعضاء )الوفود الدائمة واللجان الوطنية واملجالس 
النيابية وأندية اليونسكو واملنظمات غري الحكومية( بوصفهم رشكاء يف تنفيذ 

خطة العمل الخاصة باملساواة بني الجنسني، من خالل تنظيم أنشطة مشرتكة 
مع أمانة اليونسكو تتعلق باملساواة بني الجنسني ومن خالل ترويج املساواة 

بني الجنسني يف دولهم.



املالحق
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 امللحق األول
 املفاهيم والتعاريف األساسية يف مجال 

الجنسني املساواة بني 

 نوع الجنس 

ما هو؟
º  اإلنسان كون  إىل  ينسب  اجتماعي  مدلول 

امرأة أو رجال
º  -خصائص اجتماعية -ال اختالفات بيولوجية

الرجل أو  املرأة  تستخدم لتعريف 
فيم يستخدم؟

º  للنساء ينبغي  أو  يمكن  ملا  الحدود  رسم 
أن يفعلوه والرجال 

º  وتوقعات وأدوار  سلوكيات  وتقرير  تشكيل 
والرجال النساء  واستحقاقات 

º  توفري القواعد واملعايري والعادات واملمارسات
الرجل  بني  البيولوجية  االختالفات  الجنس    

واملرأة. 

لفهم  تقييم  عملية  الجنساني:   التحليل   
والرجال  النساء  بني  والتشابه  االختالف  أوجه 
وأوضاعهم  ومعارفهم  بخرباتهم  يتعلق  ما  يف 
املوارد  عىل  حصولهم  وفرص  واحتياجاتهم 
مكاسب  عىل  حصولهم  وفرص  عليها  والسيطرة 
هذه  وتشكل  القرار.  اتخاذ  وسلطات  التنمية 
والربمجة  التخطيط  العملية خطوة حاسمة نحو 
الجنساني ويحققان  للمنظور  يستجيبان  اللذين 

التحول الذي يراعي االعتبارات الجنسانية. 

البيانات  الجنس   حسب  املصنفة  البيانات   
عن  مستقلة  بصورة  وعرضها  جمعها  يتم  التي 

الرجال والنساء. 

يتعلق  عددي  مفهوم  الجنسني   بني  التكافؤ   
رضوري  مفهوم  وهو  واملشاركة.  بالتمثيل 

تحقيق  طريق  عىل  كافية  خطوة  يشكل  ال  لكنه 
املساواة بني الجنسني. 

محددة  تدابري  الجنسني   بني  اإلنصاف   
حرمان  أوجه  عن  للتعويض  عادة  تلزم  األهداف 
تاريخية واجتماعية تحول دون تحقيق اإلنصاف 
بني النساء والرجال. وهذه التدابري )وهي تدابري 
قد  اإليجابي،  العمل  قبيل  من  مؤقتة(،  خاصة 
تستلزم معاملة مختلفة للنساء والرجال لضمان 

نتائج متكافئة. واإلنصاف يؤدي إىل املساواة. 

والرجال  النساء  تمتع  الجنسني   املساواة بني   
إلعمال  الفرص  يف  وباملساواة  الوضع  بنفس 
حقوق اإلنسان الخاصة بهم، وتحقيق إمكاناتهم 
السياسية  الوطنية  التنمية  يف  املساهمة  أجل  من 
واالستفادة  والثقافية،  واالجتماعية  واالقتصادية 

من النتائج املحققة. 

ألوجه  املجتمع  جانب  من  املتكافئ  التقييم  وهي 
النساء والرجال وما يقومون  التشابه واالختالف بني 

به من أدوار مختلفة. 

أو  تفرقة  »أي  يعني  املرأة   ضد  التمييز   
الجنس  أساس  عىل  يتم  تقييد  أو  استبعاد 
االعرتاف  من  النيل  أغراضه  أو  آثاره  من  ويكون 
واملرأة،  الرجل  تساوي  أساس  عىل  للمرأة، 
امليادين  يف  األساسية  والحريات  اإلنسان  بحقوق 
والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 
من   1 )املادة  آخر«؛  ميدان  أي  يف  أو  واملدنية 
ضد  التمييز  أشكال  جميع  عىل  القضاء  اتفاقية 

املرأة(. 

تمكني  عملية جماعية وفردية هدفها  التمكني    
حياتهم،  عىل  السيطرة  من  والرجال  النساء 
واكتساب  بهم،  الخاصة  األعمال  جداول  ووضع 
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املشاكل،  وحل  بالنفس،  الثقة  وبناء  املهارات، 
وتنمية االعتماد عىل الذات. 

محصلة  هو  الجنسني   بني  العمل  تقسيم   
والنساء  الرجال  بني  للعمل  مجتمع  كل  تقسيم 

أو مالئماً لكل جنس.  وفقا ملا يُعترب مناسباً 

املرأة  دور  نهج  يهدف  التنمية:  يف  املرأة  دور   
التنمية  عملية  يف  املرأة  إدماج  إىل  التنمية  يف 
يف  عادة  املرأة،  استهداف  خالل  من  الحالية 
عادة  النساء  وتكون  للمرأة.  املخصصة  األنشطة 
بدور  املتعلقة  املشاريع  يف  سلبيات  متلقيات 
األحيان  أغلب  يف  تؤكد  والتي  التنمية،  يف  املرأة 
اإلنتاج  مجال  يف  كفاءة  أكثر  النساء  جعل  عىل 
الربامج  من  الكثري  أن  ورغم  الدخل.  وزيادة 
تحسني  إىل  أدت  التنمية  يف  املرأة  بدور  املتعلقة 
القصري  األجل  يف  املوارد  أو  الدخل  أو  الصحة 
عالقات  وجود  إىل  ال يؤدي  التحوييل  أثرها  ألن 
ً كبرياً من هذه املشاريع  غري متكافئة، فإن عددا 
النقص  أوجه  أحد  ويتمثل  الدوام.  له  يكتب  لم 
بعني  تأخذ  ال  أنها  يف  املشاريع  تلك  يف  الشائعة 
تيسء  أنها  أو  للمرأة  املتعددة  األدوار  االعتبار 
وجه  ويتمثل  وعملها.  املرأة  وقت  مرونة  تقدير 
املشاريع  هذه  أن  يف  هذه  النقص  أوجه  من  آخر 
عن  ومسؤولياتهم  الرجال  أدوار  عن  تتعامى 

)عدم( تمكني املرأة. 

يركز  التنمية:  عملية  يف  الجنسني  مشاركة   
عىل  التنمية  عملية  يف  الجنسني  مشاركة  نهج 
بني  العالقات  تكافؤ  لعدم  التصدي  إىل  السعي 
غري  التنمية  تحقيق  إىل  يؤدي  بما  الجنسني 
املشاركة  من  املرأة  يستبعد  ما  وغالباً  املتكافئة 
مشاركة  تأمني  إىل  النهج  هذا  ويسعى  التامة. 
القرارات،  باتخاذ  وقيامهم  والرجال،  النساء 
نهج  بني  األهم  والفرق  االستحقاقات.  وتقاسم 
الجنسني يف  التنمية ونهج مشاركة  املرأة يف  دور 
تقوم  ال  األول  النهج  مشاريع  أن  التنمية  عملية 
عادة عىل أساس من التحليل الجنساني الشامل، 
الدافعة  القوة  الجنساني  التحليل  يشكل  حني  يف 

التنمية.  عملية  يف  الجنسني  مشاركة  نهج  وراء 
حاجة  بالتأكيد  هناك  تكون  األحيان  بعض  ويف 
محددة  وأخرى  للنساء  محددة  تدخالت  إىل 

للرجال. 

املبادرات  ل  تكمِّ أن  التدخالت  هذه  شأن  ومن 
األنشطة  نجاح  أن  البحوث  وتُظهر  الجنسانية. 
املحددة لكل من الجنسني واألنشطة املراعية للمنظور 
الجنساني يرتبط ارتباطاً مبارشاً بمدى عمق التحليل 
باملعلومات.  األنشطة  هذه  يثري  الذي  الجنساني 
يف  الجنسني  بمشاركة  املتعلق  النهج  نجاح  ويقتيض 

عملية التنمية التزاماً مستداماً وطويل األجل. 

  االحتياجات العملية  يشري هذا املفهوم إىل ما 
رضورية  احتياجات  الرجال(  )أو  النساء  تعتربه 

فورية مثل املياه واملأوى والغذاء. 

  االهتمامات )الجنسانية( االسرتاتيجية  هي 
الجنسانية  باالهتمامات  تعنى  التي  التدخالت 
األساسية  القضايا  عىل  وتركز  االسرتاتيجية 
أقل(  بدرجة  )والرجل  املرأة  بتبعية  املتعلقة 
واالهتمامات  الجنسانية.  املساواة  عدم  وأوجه 
طويلة  اهتمامات  هي  االسرتاتيجية  الجنسانية 
اهتمامات مادية، وتتصل  األجل، وال تكون عادة 
املجتمع  يف  الهيكلية  بالتغريات  األحيان  أغلب  يف 
وهي  وإنصافها.  املرأة  بوضع  يتعلق  ما  يف 
وحقوق  املتساوية،  الحقوق  ترشيعات  تشمل 
عملية  يف  املشاركة  وزيادة  اإلنجابية،  االختيار 
الجنسانية  »االحتياجات  وفكرة  القرارات.  اتخاذ 
ماكسني  مرة  ألول  استحدثها  االسرتاتيجية« 
تطوير  عىل  ساعدت  وقد   ،198٥ عام  يف  مولينو 
السياسات  ووضع  الجنساني  للتخطيط  أدوات 
 ،)Moser Framework( موزر  إطار  قبيل  من 
املؤسسات  بها حالياً  التي تستعني  األدوات  وهي 

اإلنمائية يف العالم. 

قضايا  بوجود  اإلدراك  الجنساني   الوعي   
النساء  بني  مساواة  عدم  وأوجه  واختالفات 

والرجال. 
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بوجود  اإلقرار  الجنساني   املنظور  مراعاة   
النساء  بني  مساواة  عدم  وأوجه  اختالفات 

والرجال تتطلب اهتماما. 

الجنسانية   لالعتبارات  املراعية  االستجابة   
التي  واملبادرات  للسياسات  األمثل  التحديد 
تعالج مختلف االحتياجات والتطلعات والقدرات 

واملساهمات الخاصة بالنساء والرجال. 

الجنساني  املنظور  يراعي  الذي  التحول   
السياسات  تتحدى  التي  واملبادرات  السياسات 
والتمييزية  التحيزية  والربامج  واملمارسات 
حياة  لصالح  تغيري  إحداث  إىل  وتؤدي  القائمة 

الجميع. 

اإلعالن  من   1 املادة  تعرِّفه  املرأة   ضد  العنف   
 .)199٣( املرأة  ضد  العنف  عىل  القضاء  بشأن 
إليه  تدفع  عنيف  فعل  »أي  إىل  العبارة  وتشري 
أن  يرجح  أو  عليه،  ويرتتب  الجنس  عصبية 
من  سواء   ، للمرأة  معاناة  أو  أذى  عليه،  يرتتب 
بما  النفسية  أو  الجنسية  أو  الجسمانية  الناحية 
القرس  أو  القبيل  بأفعال من هذا  التهديد  ذلك  يف 
حدث  سواء  الحرية،  من  التعسفي  الحرمان  أو 

ذلك يف الحياة العامة او الخاصة«.

جهات  الجنسانية   الشؤون  تنسيق  جهة   
أشخاص  هم  الجنسانية  الشؤون  تنسيق 
لرصد  منظمة  أو  مؤسسة  أي  داخل  معينون 
زيادة  والتشجيع عىل  الجنسانية  املساواة  قضايا 
دراستها يف العمليات اليومية. ويستخدم البعض 
الوطنية  الوزارات  إىل  لإلشارة  العبارة  هذه 
املعنية  اإلدارية  الدوائر  رؤساء  أو  املرأة  لشؤون 
املرأة  حقوق  تعزيز  إىل  الرامية  باألعمال  حرصاً 

وتكافؤ الفرص. 
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الثاني  امللحق 
 إطار خطة عمل األمم املتحدة عىل نطاق املنظومة 

الجنسني بشأن املساواة بني 

املساءلة

يفوق املتطلباتيلبي املتطلباتمتطلبات النُُّهجالعنرص

1 - السياسة 
والخطة 

1 )أ( - املساواة بني 
الجنسني وتمكني 
املرأة، بما يف ذلك 

تعميم مراعاة املنظور 
الجنساني والتمثيل 

املتكافئ للمرأة 
والسياسات والخطط 

يف العملية التي يجري 
إعدادها. 

1 )ب( – تحديث 
عملية املساواة بني 

الجنسني وتمكني 
املرأة، بما يف ذلك 

تعميم مراعاة املنظور 
الجنساني والتمثيل 

املتكافئ للمرأة 
والسياسات والخطط 

املنفذة. 

1 )جـ()1( – تحديث عملية املساواة 
بني الجنسني وتمكني املرأة، بما يف 

ذلك تعميم مراعاة املنظور الجنساني 
والتمثيل املتكافئ للمرأة والسياسات 

والخطط املنفذة.
و

1 )جـ( )2( – إنشاء آلية محددة 
رفيعة املستوى لضمان املساءلة عن 

تعزيز املساواة بني الجنسني وتمكني 
املرأة. 

2 - استجابة األداء 
واإلدارة للمنظور 

الجنساني

2 )أ( - تنقيح القيم 
األساسية و/أو 

الصالحيات لتشمل 
للمساواة بني  تقييماً 

الجنسني وتمكني 
املرأة.

2 )ب( - إدماج تقييم 
املساواة بني الجنسني 

وتمكني املرأة يف 
القيم األساسية و/أو 
الصالحيات بالنسبة 
لجميع املوظفني، مع 
الرتكيز بوجه خاص 

عىل موظفي الفئة 
الفنية من الرتبة 

ف-٤ وما فوقها أو ما 
يعادلها. 

2 )جـ( )1( - إدماج تقييم املساواة 
بني الجنسني وتمكني املرأة يف القيم 
األساسية و/أو الصالحيات بالنسبة 

لجميع املوظفني، مع الرتكيز بوجه 
خاص عىل موظفي الفئة الفنية من 

الرتبة ف-٤ وما فوقها أو ما يعادلها، 
بما يف ذلك مناصب اتخاذ القرار يف 
جميع اللجان، والبعثات، والهيئات 

االستشارية.
و

2 )جـ( )2( – إنشاء نظام لتقدير 
األعمال املمتازة يف مجال تعزيز 

املساواة بني الجنسني وتمكني املرأة. 
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النتائج

يفوق املتطلباتيلبي املتطلباتمتطلبات النهجالعنرص

٣ - التخطيط 
االسرتاتيجي

٣ )أ( - التحليل 
الجنساني يف وثيقة 

التخطيط االسرتاتيجي 
الرئيسية ووثائق 
الربمجة القطرية 

األساسية
أو

٣ )أ( - تشتمل وثيقة 
التخطيط االسرتاتيجي 

الرئيسية عىل األقل 
عىل أحد النتائج 

املحددة/اإلنجازات 
املتوقعة وأحد 

املؤرشات املحددة 
بشأن املساواة بني 

الجنسني وتمكني املرأة

٣ )ب( )1( - التحليل 
الجنساني يف وثيقة 

التخطيط االسرتاتيجي 
الرئيسية ووثائق 
الربمجة القطرية 

األساسية
أو

٣ )ب( )2( - تشتمل 
وثيقة التخطيط 

االسرتاتيجي الرئيسية 
عىل األقل عىل أحد 

النتائج املحددة/
اإلنجازات املتوقعة 

وأحد املؤرشات املحددة 
بشأن املساواة بني 

الجنسني وتمكني املرأة

٣ )جـ( )1( - التحليل الجنساني 
يف وثيقة التخطيط االسرتاتيجي 

الرئيسية ووثائق الربمجة القطرية 
األساسية.

و
٣ )جـ( )2( - تشتمل وثيقة 

التخطيط االسرتاتيجي الرئيسية عىل 
أكثر من نتيجة من النتائج املحددة/
اإلنجازات املتوقعة وأكثر من مؤرش 

واحد من املؤرشات املحددة بشأن 
املساواة بني الجنسني وتمكني املرأة

٤ - الرصد وتقديم 
التقارير

٤ )أ( - تقديم التقارير 
عن نتائج املساواة بني 
الجنسني وتمكني املرأة 

يف ما يتصل بوثيقة 
التخطيط االسرتاتيجي 

الرئيسية
أو

٤ )ب( – تكون جميع 
البيانات الرئيسية 

للهيئة مصنفة حسب 
الجنس، أو اإلشارة 

إىل وجود سبب محدد 
لعدم تصنيف البيانات 

حسب الجنس

٤ )ب( )1( - تقديم 
التقارير عن نتائج 

املساواة بني الجنسني 
وتمكني املرأة يف ما 

يتصل بوثيقة التخطيط 
االسرتاتيجي الرئيسية

و
٤ )ب( )2( - جميع 

البيانات الرئيسية 
للهيئة مصنفة حسب 

الجنس، أو اإلشارة 
إىل وجود سبب محدد 

لعدم تصنيف البيانات 
حسب الجنس

٤ )جـ( )1( - تقديم التقارير عن 
نتائج املساواة بني الجنسني وتمكني 
املرأة يف ما يتصل بوثيقة التخطيط 

االسرتاتيجي الرئيسية

و
٤ )جـ( )2( - جميع البيانات 

الرئيسية للهيئة مصنفة حسب الجنس، 
أو اإلشارة إىل وجود سبب محدد لعدم 

تصنيف البيانات حسب الجنس

و
٤ )جـ( )٣( – تعمل إرشادات الهيئة 
بشأن اإلدارة القائمة عىل النتائج عىل 
تعميم املساواة بني الجنسني وتمكني 

املرأة. 
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اإلرشاف

يفوق املتطلباتيلبي املتطلباتمتطلبات النُّهجالعنرص

٥ )أ( - يلبي بعض ٥ - التقييم
قواعد ومعايري فريق 
األمم املتحدة املعني 

بالتقييم املتصلة 
بالقضايا الجنسانية. 

٥ )ب( - يلبي قواعد 
ومعايري فريق األمم 

املتحدة املعني بالتقييم 
املتصلة بالقضايا 

الجنسانية.

٥ )جـ( )1( - يلبي قواعد ومعايري 
فريق األمم املتحدة املعني بالتقييم 

املتصلة بالقضايا الجنسانية

و
٥ )جـ( )2( – يربهن عىل االستخدام 

الفعال إلرشادات فريق األمم املتحدة 
املعني بالتقييم بشأن التقييم من 

منظور حقوق اإلنسان واملساواة بني 
الجنسني. 

6 - املراجعة 
املراعية لالعتبارات 

الجنسانية

6 )أ( - تدرس 
املخاطر املتصلة 

باسرتاتيجية املنظمة 
وخططها لتحقيق 

املساواة بني الجنسني 
وتمكني املرأة 

باعتبارها جزءا من 
املخاطر عىل أساس 

دورة التخطيط 
السنوية

6 )ب( - تجرى 
مشاورات مع جهة 

تنسيق الشؤون 
الجنسانية/ القسم 

املسؤول عن املخاطر 
املتصلة باملساواة بني 

الجنسني وتمكني املرأة 
كجزء من املخاطر عىل 
أساس دورة التخطيط 

السنوية. 

6 )جـ( )1( - تجرى مشاورات 
عىل جميع مستويات املنظمة بشأن 

املخاطر املتصلة باملساواة بني 
الجنسني وتمكني املرأة كجزء من 

املخاطر عىل أساس دورة التخطيط 
السنوية

و
6 )جـ( )2( – تجرى كل خمس 
سنوات عىل األقل عملية مراجعة 

بشأن القضايا الجنسانية بمشاركة 
منظمة العمل الدولية 

٧ – استعراض 
الربنامج

٧ )أ( – تدمج نظم 
مراقبة نوعية الربنامج 

جزئياً يف التحليل 
الجنساني. 

٧ )ب( – تدمج نظم 
مراقبة نوعية الربنامج 

كليا يف التحليل 
الجنساني. 

٧ )جـ( )1( – تدمج نظم مراقبة 
نوعية الربنامج كلياً يف التحليل 

الجنساني

و
٧ )جـ( )2( – إنشاء جهة لتقدير 

الربامج التي تحقق تفوقاً يف املساواة 
بني الجنسني وتمكني املرأة.
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خطة عمل اليونسكو بشأن أولوية املساواة بني الجنسني للفرتة 2021-2014

البرشية واملالية املوارد 

يفوق املتطلباتيلبي املتطلباتمتطلبات النُّهجالعنرص

8 - تعقب املوارد 
املالية

8 )أ( - العمل عىل 
إيجاد آلية تعقب 

للموارد املالية تقوم 
بالتحديد الكمي 

ملدفوعات األموال 
لتعزيز املساواة بني 

الجنسني وتمكني املرأة

8 )ب( - يجرى 
استخدام آلية تعقب 
للموارد املالية تقوم 

بالتحديد الكمي 
ملدفوعات األموال 

لتعزيز املساواة بني 
الجنسني وتمكني املرأة

8 )جـ( - يجرى استخدام آلية تعقب 
للموارد املالية تقوم بالتحديد الكمي 

ملدفوعات األموال لتعزيز املساواة بني 
الجنسني وتمكني املرأة

و
8 )جـ( )1( – تؤثر نتائج 

تعقب املوارد املالية عىل التخطيط 
االسرتاتيجي املركزي من حيث 

تخصيص املوارد

9 - تخصيص 
املوارد املالية

9 )أ( - تحدد نقطة 
مرجعية مالية لتنفيذ 

الوالية املتعلقة 
بتحقيق املساواة بني 

الجنسني وتمكني املرأة 

9 )ب( - حددت نقطة 
مرجعية مالية لتنفيذ 

الوالية املتعلقة بتحقيق 
املساواة بني الجنسني 

وتمكني املرأة

9 )جـ( - تم تجاوز النقطة املرجعية 
املالية لتنفيذ الوالية املتعلقة بتحقيق 

املساواة بني الجنسني وتمكني املرأة

10 - هيكل 
املساواة بني 

الجنسني

10 )أ( )1( - جهات 
تنسيق الشؤون 

الجنسانية باملقر وعىل 
املستوى اإلقليمي 

والقطري هي: 
)أ( موظفون معينون 

من الرتبة ف – ٤ وما 
فوقها لتعميم القضايا 

الجنسانية وتمثيل 
املرأة

)ب( لهم اختصاصات 
مكتوبة

10 )ب( )1( - جهات 
تنسيق الشؤون 

الجنسانية باملقر وعىل 
املستوى اإلقليمي 

والقطري هي: 
)أ( موظفون معينون 

من الرتبة ف – ٤ وما 
فوقها لتعميم القضايا 

الجنسانية وتمثيل املرأة

)ب( لهم اختصاصات 
مكتوبة

10 )جـ( )1( - جهات تنسيق 
الشؤون الجنسانية باملقر وعىل 

املستوى اإلقليمي والقطري هي: 

)أ( موظفون معينون من الرتبة ف - 
٤ وما فوقها 

)ب( لهم اختصاصات مكتوبة



٧٥

خطة عمل اليونسكو بشأن أولوية املساواة بني الجنسني للفرتة 2021-2014

يفوق املتطلباتيلبي املتطلباتمتطلبات النُّهجالعنرص

10 - هيكل 
املساواة بني 

الجنسني )تابع(

)جـ( ال يقل عن 20 
يف املائة من وقتهم 

مخصص ملهام جهة 
تنسيق الشؤون 

الجنسانية

أو
10 )أ( )2( – هناك 
خطة قائمة لتحقيق 

التمثيل املتكافئ 
للمرأة يف موظفي 

فئة الخدمات العامة 
والفئة الفنية من 

الرتبة ف -٤ وما 
فوقها خالل الخمس 

سنوات املقبلة

)جـ( ال يقل عن 20 
يف املائة من وقتهم 

مخصص ملهام جهة 
تنسيق الشؤون 

الجنسانية

و
10 )ب( )2( – حققت 
الهيئة مستوى التمثيل 

املتكافئ للمرأة يف 
موظفي فئة الخدمات 

العامة وأيضاً يف الرتبة 
ف – ٤ وما فوقها 

و
10 )ب( )٣( – وفقاً 

لوالية الهيئة، يتم 
توفري املوارد الكاملة 

لإلدارة/الوحدة املعنية 
بالشؤون الجنسانية

)جـ( ال يقل عن 20 يف املائة من 
وقتهم مخصص ملهام جهة تنسيق 

الشؤون الجنسانية
)د( تخصص موارد محددة لدعم 

شبكة جهات تنسيق الشؤون 
الجنسانية

و
10 )جـ( )2( - حققت الهيئة 

مستوى التمثيل املتكافئ للمرأة يف 
موظفي فئة الخدمات العامة وأيضاً 
يف الرتبة ف – ٤ وما فوقها، بما يف 

ذلك معظم رتب التمثيل العليا يف 
املكاتب امليدانية واللجان والصناديق 
املرتبطة بالهيئة، برصف النظر عن 

مصدر موارد امليزانية

و
10 )جـ( )٣( - وفقاً لوالية الهيئة، 

يتم توفري املوارد الكاملة لإلدارة/
الوحدة املعنية بالشؤون الجنسانية

11 - الثقافة 
التنظيمية 

11)أ( تؤيد الثقافة 
التنظيمية جزئياً 

تعزيز املساواة بني 
الجنسني وتمكني 

املرأة. 

11 )ب( تؤيد الثقافة 
التنظيمية بالكامل 
تعزيز املساواة بني 

الجنسني وتمكني املرأة. 

11 )جـ( تؤيد الثقافة التنظيمية 
بالكامل تعزيز املساواة بني الجنسني 

وتمكني املرأة.

و 
11 )جـ( )1( يربهن كبار املديرين 

عىل التمتع بروح القيادة وتعزيز 
التمثيل املتكافئ للمرأة. 
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خطة عمل اليونسكو بشأن أولوية املساواة بني الجنسني للفرتة 2021-2014

القدرات

يفوق املتطلباتيلبي املتطلباتمتطلبات النُّهجالعنرص

12 )أ( - إجراء تقييم 12 - التقييم
للقدرة يف مجال 

تحقيق املساواة بني 
الجنسني وتمكني املرأة

12 )ب( )1( - يجرى 
عىل نطاق الهيئة تقييم 
لقدرة املوظفني يف املقر 
وعىل املستويني امليداني 

والقطري يف مجال 
تحقيق املساواة بني 

الجنسني وتمكني املرأة 
و

12 )ب( )2( - تنشأ 
أو تستكمل خطة 

لتنمية القدرات كل 
خمس سنوات عىل 

األقل. 

12 )جـ( )1( - يجرى عىل نطاق 
الهيئة تقييم لقدرة املوظفني يف املقر 
وعىل املستويني امليداني والقطري يف 
مجال تحقيق املساواة بني الجنسني 

وتمكني املرأة 

و
12 )جـ( )2( - تنشأ أو تستكمل 

خطة لتنمية القدرات كل خمس 
سنوات عىل األقل.

1٣ - تنمية 
القدرات

1٣ )أ( – العمل من 
أجل التدريب اإللزامي 
املستمر للموظفني من 

جميع الرتب يف املقر 
واملكاتب اإلقليمية 

والقطرية. 

1٣ )ب( )1( - يجرى 
تدريب إلزامي مستمر 

للموظفني من جميع 
الرتب يف املقر واملكاتب 

اإلقليمية والقطرية.

1٣ )جـ( )1( - يجرى تدريب 
إلزامي مستمر للموظفني من جميع 

الرتب يف املقر واملكاتب اإلقليمية 
والقطرية

و 
1٣ )جـ( )2( - يتلقى موظفو 

اإلدارة العليا تدريباً مخصصاً لهم 
أثناء فرتة التوجيه. 
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خطة عمل اليونسكو بشأن أولوية املساواة بني الجنسني للفرتة 2021-2014

االتساق وإدارة املعارف واملعلومات

يفوق املتطلباتيلبي املتطلباتمتطلبات النُّهجالعنرص

1٤ - توليد املعرفة 
واالتصال

 1٤ )أ( - إنتاج 
وتبادل املعلومات 

داخلياً عن املساواة 
بني الجنسني وتمكني 

املرأة

1٤ )ب( - املعارف 
بشأن تحقيق املساواة 
بني الجنسني وتمكني 

املرأة يتم توثيقها 
وتقاسمها مع الجمهور 

بصورة منهجية
و

1٤ )ب( )1( - تشمل 
خطة االتصال تحقيق 
املساواة بني الجنسني 
وتمكني املرأة كعنرص 
أسايس للنرش الداخيل 

والعام للمعلومات.

1٤ )جـ( )1( - املعارف بشأن 
تحقيق املساواة بني الجنسني وتمكني 

املرأة يتم توثيقها وتقاسمها مع 
الجمهور بصورة منهجية

و
1٤ )جـ( )2( - تشمل خطة 

االتصال تحقيق املساواة بني الجنسني 
وتمكني املرأة كعنرص أسايس للنرش 

الداخيل والعام للمعلومات

و
1٤ )جـ( )٣( - تشارك الهيئة 

بنشاط يف ممارسات مجتمع ما بني 
الوكاالت بشأن تحقيق املساواة بني 

الجنسني وتمكني املرأة. 
1٥ )أ( - املشاركة 1٥ - االتساق

بشكل مخصص يف 
آليات التنسيق املشرتك 

بني الوكاالت بشأن 
تحقيق املساواة بني 

الجنسني وتمكني 
املرأة. 

1٥ )ب( )1( - 
املشاركة بصورة 
منهجية يف آليات 

التنسيق املشرتك بني 
الوكاالت بشأن تحقيق 
املساواة بني الجنسني 

وتمكني املرأة.

1٥ )جـ( )1( - املشاركة بصورة 
منهجية يف آليات التنسيق املشرتك بني 

الوكاالت بشأن تحقيق املساواة بني 
الجنسني وتمكني املرأة

و
1٥ )جـ( )2( - املشاركة يف عملية 

استعراض األقران التي تجريها خطة 
عمل األمم املتحدة عىل نطاق املنظومة 

بشأن املساواة بني الجنسني. 
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