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ي زمن ال مثيل له. لقد عرّضت 
، 2022-2025، �ف ف ف الجنس�ي اتيجية المساواة ب�ي ُكتبت اس�ت

ي جميع أنحاء 
جائحة كوفيد-19 كل أبعاد رفاهيتنا للخطر وزادت من الشعور بالخوف �ف

اتيجية الأفكار تدور  العالم، وهناك تصاعد مروع للعنف المسلح. تستجيب هذه االس�ت

ف بطيًئا  ف الجنس�ي . االأول، لماذا كان التقدم نحو المساواة ب�ي ف ف رئيسي�ي حول شاغل�ي

ي 
نما�أ ، ما الذي يمكن أن يفعله برنامج االأمم المتحدة االإ ي

ًا، بل وارتداديًا؟ الثا�ف ومبع�ث

عىل أفضل نحو لالستجابة؟

ة  وت�ي من  ي 
نما�ئ الإ المتحدة  الئمم  برنامج  ع  سيرسِّ المقبلة،  الئربعة  السنوات  ي 

�ف

ف  ي المساواة ب�ي
سهام �ف كاء للإ النتائج ويوسع نطاقها، وسيعمل مع البلدان والرسش

ي ذلك عن طريق:
، بما �ف ف الجنس�ي

مساعدة 80 دولة عىل توسيع نطاق خدمات الرعاية وإعادة توزيع أعمال 

الرعاية.

نتاجية  دعم 250 مليون امرأة للتمكن من الوصول إىل الستخدامات الإ

للطاقة النظيفة.

مساعدة مليون امرأة أخرى للوصول إىل الئصول الرقمية والتحكم بها.

ن  ن الجنس�ي ي المساواة ب�ي
سهام �ن جمع أك�ث من 100 مليار دولر أمريكي للإ

نفاق العام وأدوات الدين واستثمارات رأس  ائب والإ من خلل أنظمة الرصن

المال الخاص.

. ن ن الجنس�ي كة خاصة بختم المساواة ب�ي اعتماد 500 مؤسسة عامة و�ث

مقدمة
نامج  ف 2022-2025 التابعة ل�ب ف الجنس�ي اتيجية المساواة ب�ي أنشئت اس�ت

ي )UNDP( خالل االأوقات العصيبة. حيث تُهدد 
نما�أ االأمم المتحدة االإ

ًا للقلق  العالَم العديد من االأزمات والمخاطر، ونشهد رد فعل عنيًفا ومث�ي

بت العالم جائحة  . منذ أن �ف ف ف الجنس�ي ضد حقوق المرأة والمساواة ب�ي

ف تقريًبا لفقدان وظائفهن  كوفيد-19، أصبحت النساء أك�ث عرضة مرت�ي

ي المئة من تداب�ي السياسة 
مقارنًة بالرجال.1 ومع ذلك، فإن أقل من 20 �ف

ي جميع أنحاء العالم قد تناولت قضية انعدام 
ي نفذتها البلدان �ف

ال�ت

ف أيًضا عىل  ف الجنس�ي االأمن االقتصادي للمرأة. يؤثر عدم المساواة ب�ي

رة االأخرى. بالنسبة إىل الرجال، يمكن للمعاي�ي  الرجال والفئات المت�ف

الجنسانية الصارمة أن تؤدي إىل سلوكيات محفوفة بالمخاطر تقود إىل 

العنف وسوء الحالة الصحية وانخفاض متوسط العمر المتوقع.

ي 
ف �ف ف الجنس�ي ي وقت يتعطل فيه التقدم نحو تحقيق المساواة ب�ي

�ف

اتيجية الجديدة  اجع، فإن هذه االس�ت كث�ي من االأحيان أو ح�ت ي�ت

ي 
نما�أ ف ستوجه برنامج االأمم المتحدة االإ ف الجنس�ي الطموحة للمساواة ب�ي

ي جهوده الرامية إىل مساعدة البلدان عىل تجاوز الجهود المجزأة نحو 
�ف

ي تحول هياكل السلطة واالأنظمة االقتصادية 
الُنُهج التجميعية ال�ت

. ف ي تكرس التمي�ي
واالجتماعية، والسياسية ال�ت

ي بالقضاء عىل 
نما�أ فام برنامج االأمم المتحدة االإ اتيجية عىل ال�ت ترتكز االس�ت

ف جميع النساء.  الفقر، والحد من عدم المساواة واالإقصاء، ودعم تمك�ي

ي السعي 
كائنا �ف ي مع �ث

نما�أ إنها تصف كيفية تعاون برنامج االأمم المتحدة االإ

ف - مما يساعد عىل إحداث فرق لدى  ف الجنس�ي نحو تحقيق المساواة ب�ي

فة الستة  ي جميع أنحاء العالم من خالل حلولنا المم�ي
ف االأشخاص �ف مالي�ي

« الثالثة: االبتكار، والتحول الرقمي، والتمويل الأهداف  ف و«عوامل التمك�ي

التنمية المستدامة )SDGs(. ويشمل ذلك إنهاء العنف القائم عىل النوع 

ي للفقر، وزيادة فرص الحصول عىل 
االجتماعي، ومعالجة البعد الجنسا�ف
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ي 
طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، وإصالح المؤسسات العامة، والمساعدة �ف

 . ف ف الجنس�ي إطالق استثمارات عامة وخاصة إضافية لتحقيق المساواة ب�ي

اتيجية أيًضا أن يواصل برنامج االأمم المتحدة  وبشكل حاسم، تدعو االس�ت

ي 
ف داخل المنظمة. ونشجع القادة �ف ف الجنس�ي ي تعزيز المساواة ب�ي

نما�أ االإ

جميع مستويات منظمتنا عىل االبتكار والسعي نحو تحقيق تحسينات 

ات الهيكلية الالزمة. فة الإطالق العنان للتغي�ي تدريجية ومتم�ي

المعرفة  عىل  الجديدة  اتيجية  االس�ت عنا�  من  عن�  كل  يعتمد 

نامج االأمم المتحدة  المكتسبة من خالل المشاركة طويلة االأمد ل�ب

ي كل ركن من أركان 
ف �ف ف الجنس�ي ي لالرتقاء بمستوى المساواة ب�ي

نما�أ االإ

ي الشديد الأك�ث من 1000 من الزمالء وأصحاب 
العالم. وأعرب عن امتنا�ف

اتيجية تظهر تنوع  ي وضع اس�ت
المصلحة الذين ساعدت إسهاماتهم �ف

ي نعمل فيها بصورة حقيقية. 
واحتياجات البلدان والمناطق ال�ت

كائنا  اتيجية ومعرفة المزيد. بدعم وتعاون من �ث أدعوكم لقراءة االس�ت

اكتنا الوثيقة مع هيئة االأمم  ي ذلك �ث
من أ�ة االأمم المتحدة - بما �ف

ي 
نما�أ المتحدة للمرأة - وخارجها، سيواصل برنامج االأمم المتحدة االإ

اتخاذ إجراءات مع البلدان والمجتمعات من أجل توسيع نطاق خيارات 

الناس وإدراك عالٍم أك�ث عداًل ومساواًة.

، مدير،  أكيم شتاي�ن
)UNDP( ي

نما�ئ برنامج الئمم المتحدة الإ
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 السياق العالمي:
الئزمة والفرصة

يواجه العالم أزمات كوكبية واجتماعية ال مثيل لها مدفوعة 

ية. أثارت جائحة كوفيد-19 أسئلة حرجة عن سبب  بأفعال ب�ث

ي العديد من االأماكن، بالنسبة إىل كث�ي 
استمرار تأخر التقدم �ف

هم من  ة طويلة جًدا. دعا قادة التنمية وغ�ي من الناس، لف�ت

ي ذلك العديد من الحركات النسائية، إىل 
قادة الفكر، بما �ف

إعادة التفك�ي وإعادة التوازن لالأنظمة السياسية واالقتصادية 

يقف  ومستدامة.  شاملة  تصبح  والبيئية ح�ت  واالجتماعية 

ي 
ي عىل أهبة االستعداد ليصبح �ف

نما�أ برنامج االأمم المتحدة االإ

ي ذلك من خالل 
طليعة هذه الدعوة لخلق اتجاه جديد، بما �ف

: ي
اف بما يأ�ت ة 2022-2025، مع االع�ت اتيجية للف�ت هذه االس�ت

 ثلثة اتجاهات
للتغي�ي

ي قادر ح�يًا عىل اتباع نهج 
نما�أ برنامج االأمم المتحدة االإ

عىل مستوى المجتمع بأ�ه ومساعدة الحكومات عىل توسيع 

ي تعمل لصالح الجميع. 
نطاق خيارات التنمية الوطنية ال�ت

افق برنامج االأمم  اتيجية هذه وبعدها، س�ي ة االس�ت خالل ف�ت

ي البلدان، بدعم خيارات التنمية الوطنية، 
نما�أ المتحدة االإ

تعت�ب  ي 
ال�ت المنهجي  للتغي�ي  اتجاهات  ثالثة  متابعة  نحو 

. ف ف الجنس�ي أساسية لتحقيق المساواة ب�ي

ي تحدد التنمية، 
من خلل العمل مع البلدان لتغي�ي الئنظمة الئساسية وهياكل السلطة ال�ت

ي أسئلة ويعقد محادثات صعبة، ويعمل بوصفة 
نما�ئ سيطرح برنامج الئمم المتحدة الإ

نامج، إن لم يكن أك�ث من ذلك. جهة داعية ومنارصة كما لو كان هو مقدم ال�ب

التحول الهيكلي

ي الئشكال المتعددة والمتداخلة 
نما�ئ للوصول إىل الئك�ث تأخًرا، سيعالج برنامج الئمم المتحدة الإ

ثنية، والدين أو المعتقد، والصحة، والوضع، والعمر،  ن مثل العرق، والإ ر والتمي�ي للحرمان والترصن
، والهوية. والفئة الجتماعية، والطبقة الجتماعية، والتوجه الجنسي

عدم إغفال أحد

من خلل مساعدة البلدان عىل تطوير القدرات لمنع المخاطر والئزمات المتنوعة والتخفيف من وطأتها والستجابة لها، سيضع 
اك المرأة  ي ذلك عن طريق إ�ث

ي صميم بناء القدرة عىل الصمود، بما �ن
ن �ن ن الجنس�ي ي المساواة ب�ي

نما�ئ برنامج الئمم المتحدة الإ
ي صنع القرار.

بشكل كامل عىل قدم المساواة وعىل جميع المستويات �ن

بناء القدرة عل الصمود

ي الوقت 
تعمل أزمة كوفيد-19 عىل تجريد عقود من التقدم، مع فتح الفرص �ف

. ف ف الجنس�ي نفسه لسياسات مبتكرة بشأن المساواة ب�ي

أ  المتكا�ف التوزيع غ�ي  ي الزدياد، مع مواصلة 
المساواة القتصادية آخذ �ن عدم 

للرعاية ]مما يحول دون تقدم المرأة بشكل غ�ي متناسب[.

يسهم  الأن  فرصة  يتيح  مما  المناخية،  الطوارئ  المناخ من حالت  تغ�ي  أصبح 
نسان. ف وحقوق االإ ف الجنس�ي ي المساواة ب�ي

التحول االأخ�ف �ف

امن مع االستقطاب واالنحسار الديمقراطي وأساليب  ف الحوكمة معرضة للخطر، بال�ت
. ف ف الجنس�ي ة للمساواة ب�ي المقاومة الخط�ي

القابلية  لتحديد  االجتماعي  النوع  معاي�ي  مع  تتعارض  المتداخلة  زمات  الئ تزايد 
ات الحرب ومعدالت الوفيات الناجمة عن الكوارث االأعىل بالنسبة إىل  للتأثر، وتأث�ي

الفئات االأفقر من النساء.

ات، مع إمكانية توسيع التفاوتات ولكن أيًضا بقوة هائلة  الرقمنة الرسيعة لها تأث�ي
ي الوصول إىل التكنولوجيا واستخدامها.

ف �ف ف الجنس�ي ي سد الفجوات ب�ي
للمساعدة �ف

ام والواقع مستدام عندما يتعلق الئمر بالستثمارات،  ن ن الل�ت عدم التوافق ب�ي
. ف ف الجنس�ي ف الطموح الجماعي والموارد المالية للمساواة ب�ي مع وجود ضغط ب�ي
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أولوياتنا
ف عىل مدى عقود.  يتطلب التقدم عماًل واستثماًرا مستدام�ي

ات االإضافية  ف التغي�ي ي ب�ي
نما�أ سيجمع برنامج االأمم المتحدة االإ

ي تصل إىل االأفراد والمجتمعات والتقليصات 
ة االأجل ال�ت قص�ي

ات ع�ب  تولد تغي�ي ي 
ال�ت الهيكلية  الحواجز  ي 

أجاًل �ف االأطول 

ها.  االأنظمة االجتماعية واالقتصادية وغ�ي

ي عىل تعميم مراعاة 
نما�أ سيعمل برنامج االأمم المتحدة االإ

ة  ف المم�ي الخمسة  الحلول  من  كل  ع�ب  ي 
الجنسا�ف المنظور 

ي هذا القسم، جنًبا إىل جنب 
اتيجية الواردة �ف للخطة االس�ت

ف رقم 6.  ي الحل المم�ي
مع التدخالت المستقلة، الملخصة �ف

االأمم  برنامج  حقق  حيث  تسارع  عوامل  االأولويات  تمثل 

ف  ي نتائج ويقدم مزايا نسبية. فهي تجمع ب�ي
نما�أ المتحدة االإ

االهتمام المتمركز حول التخلص من أوجه عدم المساواة 

ف المرأة واستقالليتها  التاريخية بالتدخالت من أجل تحقيق تمك�ي

وقدرتها عىل االختيار.

ي نهًجا سياقًيا بدعم من 
نما�أ يتبع برنامج االأمم المتحدة االإ

ي مجموعة 
البلد لتنفيذ أولوياته، جنًبا إىل جنب مع الحكومات �ف

. ف كاء أساسي�ي من الحاالت الُقطرية بوصفهم �ث

الئولويات ع�ب الحلول 
نامج  ة الخاصة ب�ب ف المم�ي

ي
نما�ئ الئمم المتحدة الإ

ن والقتصادات المستدامة: ن الجنس�ي ي المساواة ب�ي
سهام �ن الإ

خدمات الحماية والرعاية االجتماعية الشاملة والمراعية 	 

ي
للمنظور الجنسا�ف

ف	  ف الجنس�ي ي تهتم بالمساواة ب�ي
السياسات المالية ال�ت

توسيع نطاق الوصول إىل الخدمات االأساسية، واالأصول 	 
الرقمية واالأصول االأخرى، والتمويل.

ن المرأة: ن وتمك�ي ن الجنس�ي ة تحقيق المساواة ب�ي ترسيع وت�ي

ف االقتصادي للمرأة  	  االقتصادات الشاملة والتمك�ي

ي السلطة والتمثيل	 
التكافؤ �ف

منع العنف القائم عىل النوع االجتماعي والتصدي له	 

ف - 	  ف الجنس�ي إظهار رد الفعل العنيف ضد المساواة ب�ي
معالجة المعاي�ي االجتماعية الجنسانية

بيانات وتحليالت أفضل لوضع السياسات.	 

ي منح الحوكمة الشاملة والمشاركة 
المساعدة �ن

والقيادة النسائية دفعة جديدة:

ها	  الحشد الجماعي للمرأة وصتها وتأث�ي

ي	 
نحو دول مراعية للمنظور الجنسا�ف

دراك 	  ف الإ ف الجنس�ي تحقيق العدالة ب�ي
الحقوق.

ي مجال 
ن �ن ن الجنس�ي سد الفجوات ب�ي

الوصول إىل الطاقة الحديثة:

الوصول إىل الطاقة الإطالق العنان 	 
ف االقتصادي للمرأة. للتمك�ي

استثمارات الطاقة للحد من 	 
االفتقار إىل الوقت.

ن المجتمعات لبناء القدرة عىل الصمود: دعم المساواة ب�ي

ي	 
الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها مع المراعاة التامة للمنظور الجنسا�ف

، بقيادة المجتمعات 	  ف ف الجنس�ي االنتعاش االقتصادي لتعزيز المساواة ب�ي
المحلية

نعاش.	  ي السلم واالإ
قيادة المرأة ومشاركتها الكاملة �ف

ي صميم الهتمام بالناس والكوكب:
ن �ن ن الجنس�ي وضع المساواة ب�ي

ي	 
إدارة الموارد الطبيعية المراعية للمنظور الجنسا�ف

ي خطط العمل المناخية	 
ف �ف ف الجنس�ي امات المساواة ب�ي ف تنفيذ ال�ت

 	. ف ف الجنس�ي تمويل المناخ الذي يهتم بالمساواة ب�ي

ف رقم 1                                                                                  الحل المم�ي
الفقر وعدم المساواة

ف رقم 6                                                                                  الحل المم�ي
ن ن الجنس�ي المساواة ب�ي

ف رقم 2                                                                                  الحل المم�ي
الحوكمة

ف رقم 5                                                                                  الحل المم�ي
الطاقة

ف رقم 3                                                                                  الحل المم�ي
القدرة عىل الصمود

ف رقم 4                                                                                  الحل المم�ي
البيئة
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ف وداخل برنامج االأمم المتحدة  كاء الُقطري�ي ي لل�ث
نما�أ ي تهدف إىل توسيع نطاق التأث�ي االإ

ف هي القدرات والُنُهج ال�ت عنا� التمك�ي

. ي
نما�أ نامج االأمم المتحدة االإ اتيجية ل�ب ، وتتما�ث تلك العنا� مع الخطة االس�ت ي

نما�أ االإ

ي عىل تعزيز القيادة التعاونية والتعلم، وتقييم مصادر 
نما�أ عىل مدى السنوات االأربعة المقبلة، سيعمل برنامج االأمم المتحدة االإ

بداعي والجذاب من الناحية العاطفية والسليم من الناحية التحليلية. سوف يسعى برنامج  المعرفة المتنوعة، ومواصلة التعاون االإ

اكات القائمة للنهوض بالمنا�ة  ف وتعميق ال�ث ف الجنس�ي اكات جديدة لتحقيق المساواة ب�ي ي إىل إقامة �ث
نما�أ االأمم المتحدة االإ

طويلة االأمد وأهداف السياسة، بما يشمل مع كل من:

اكة مع الحكومات والقطاع الخاص من أجل مواءمة التمويل العام والخاص مع  الرسث
. ن ن الجنس�ي امات المساواة ب�ي ن ال�ت

ي مجال الوصول إىل التكنولوجيا 
ن �ن ن الجنس�ي كاء من أجل سد الفجوات ب�ي دعم الرسث

الرقمية واستخدامها.

ن الحكومات لستخدام عدسة أك�ث منهجية وتحويلية من أجل معالجة جوانب  تمك�ي
ي الوقت نفسه.

ن �ن ن الجنس�ي متعددة من عدم المساواة ب�ي

1  التمويل

2  الرقمنة

3  التعاون

هيئة الئمم المتحدة للمرأة 
ومنظومة الئمم المتحدة 

بأكملها
القطاع الخاص

كاديمية  الئوساط الئ
والمجامع الفكرية

المجتمع 
ي ذلك 

، بما �ن ي
المد�ن

المنظمات النسوية 
والمنظمات النسائية 

والجماعات الئخرى 
المنارصة للحقوق

كاء جدد يمكنهم  �ث
ي تغي�ي 

المساعدة �ن
الئعراف والسلوكيات لدعم 
، مثل  ن ن الجنس�ي المساواة ب�ي
المنظمات الدينية، وشبكات 
الشابات المبتكرات والمؤثرات

ف اكاتناعنارص التمك�ي �ش



ة 2025-2022 ن للف�ت
ن الجنس�ي

نما�ئي للمساواة ب�ي نامج الإ اتيجية ال�ب ة 2022-2025  |  1011  |  اس�ت ن للف�ت ن الجنس�ي ي للمساواة ب�ي
نما�ئ نامج الإ اتيجية ال�ب اس�ت

مساعدة البلدان عىل تغي�ي 

علقات القوة والتخلص 

من الئسباب الجذرية 

المتأصلة لعدم المساواة 

. ن ن الجنس�ي ب�ي

استعد بتحليل أك�ث تطوًرا 

للتصدي إىل تعقيدات عدم 

. ن ن الجنس�ي المساواة ب�ي

ي الشؤون 
ة �ن ادمج الخ�ب

الجنسانية ع�ب الفرق 

واستثمر الموارد الكافية 

. لتوسيع نطاق التأث�ي
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تشارك مع المنظمات 

الشعبية والنسائية من 

أجل تغي�ي السياسة.

احشد الموارد المالية 

ن  لتحقيق المساواة ب�ي

ن المرأة. ن وتمك�ي الجنس�ي

ف  ف وتمك�ي ف الجنس�ي ي مجال المساواة ب�ي
زيادة االستثمارات لتحقيق طموحنا �ف

المرأة.

ف - عىل سبيل المثال، من خالل  ف الجنس�ي تعزز آليات المساءلة المساواة ب�ي
إنشاء قوة البيانات الجنسانية لتوف�ي بيانات موثوقة عن أداء برنامج االأمم 

. ي
نما�أ المتحدة االإ

ي ذلك 
ي ش�ت المحافظ - بما �ف

يتم توظيف االتصاالت من أجل المنا�ة �ف
اتيجية مع  ي يسهل الوصول إليها لتعزيز الحوارات االس�ت

الرسائل ال�ت
أصحاب المصلحة.

ي التحول بوصفه منظمة عمل أك�ث 
نما�أ يواصل برنامج االأمم المتحدة االإ

شمواًل وتنوًعا وتناغًما.

تعمل المعرفة الجديدة واالبتكار عىل تغي�ي كيفية تطويرنا للحلول وتوليدنا 
. ف ف الجنس�ي للمعرفة الحدودية للمساواة ب�ي

ي مجال الشؤون الجنسانية، وهو 
ف �ف ي من متخصص�ي

يتألف الهيكل الجنسا�ف
، ويعمل عىل تفكيك  ف ف الجنس�ي يبتعد عن االأساليب الميكانيكية للمساواة ب�ي

الحواجز الهيكلية.

، وتجاوز  ي
يعزز القادة االستماع والمساحات المفتوحة للتأمل الذا�ت

ي 
ي أثناء تحديد أنماط لمشاركة السلطة �ف

المناطق االآمنة لتغي�ي السلوكيات �ف
الممارسة.
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1. القيادة

2. التكامل والتخصص

3. التعلم المستمر 
والبتكار

4. ثقافة متساوية وشاملة

5. مواءمة الطموح مع 
الموارد المالية

6. المساءلة

7. التصالت من أجل 
المنارصة

تحولنا الداخليالبناء من الدروس المستفادة
ف 2022-2025 عىل التقدم  ف الجنس�ي اتيجية المساواة ب�ي ي اس�ت

السابقة.  اتيجية  االس�ت من  المستفادة  والدروس  المحرز 

وتستند إىل رؤى من التقييمات والتقييمات، ومن المحادثات 

ف  والممارس�ي المفكرين،  وكبار  الحكومة،  من  قادة  مع 

، والقطاع الخاص، ومنظومة  ي
، والمجتمع المد�ف ف النسوي�ي

ي 
ي �ف

نما�أ االأمم المتحدة، وموظفي برنامج االأمم المتحدة االإ

جميع أنحاء العالم. 

ي 
اتيجية للعديد من الدروس الرئيسية، بما �ف تستجيب االس�ت

: ي
ي سيقوم بما يأ�ت

نما�أ ذلك أن برنامج االأمم المتحدة االإ

ف 2022-2025 جدول  ف الجنس�ي اتيجية المساواة ب�ي تحدد اس�ت

اف  االع�ت البلدان عىل  لمساعدة  بالطموح:  ف  يتم�ي أعمال 

بالتعقيد وإيجاد حلول جديدة، واالستجابة بمرونة وتعزيز 

التعلم بداًل من االمتثال أو االستجابات الجامدة للمساواة 

التنمية،  تصور  عادة  الإ حاسمة  لحظة  ي 
�ف  . ف الجنس�ي ف  ب�ي

صياغة  عادة  الإ ي 
الما�ف من  التعلم  عىل  الكث�ي  يعتمد 

االأساسية  اللبنات  ستساعد  لمستقبلنا.  اتيجيات  االس�ت

ي 
نما�أ التالية برنامج االأمم المتحدة االإ ابطة  السبعة الم�ت

عىل توسيع نطاق التأث�ي وتحقيق نتائج تحويلية للمساواة 

ف يمثل  ف الجنس�ي . سيظل ختم المساواة ب�ي ف ف الجنس�ي ب�ي

ي لتفعيل 
نما�أ نامج االأمم المتحدة االإ المبادرة العالمية ل�ب

اتيجية. هذه االس�ت
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