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 تقرير األمني العام عن املرأة والسالم واألمن  
 

 مقدمة -أوال  
  
األمـني العـام أن يوافيـه يف     إىل S/PRST/2004/40ه الرئاسـي  طلب جملس األمـن يف بيانـ       - ١

املتعلـــق بـــاملرأة ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ خبطـــة عمـــل لتنفيـــذ القـــرار ٢٠٠٥ أكتـــوبر/تـــشرين األول
م املتحـدة بأسـرها ـدف تعزيـز االلتـزام واملـساءلة            علـى نطـاق منظومـة األمـ       والسالم واألمـن،    

على أعلى املستويات، ومبا يسمح بتحسني املساءلة عن التقدم احملرز يف التنفيذ داخـل املنظومـة        
 .ورصده واإلبالغ عنه

 .ذلك الطلبتلبية لوهذا التقرير مقدم  - ٢

 ١٣٢٥ألمـن    ا إعداد خطة العمل على نطاق املنظومة لتنفيذ قرار جملس         -ثانيا  
)٢٠٠٠( 
أجرت فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت، املعنية باملرأة والسالم واألمـن، باالشـتراك     - ٣

ديــسمرب / مــشاورات مبدئيــة يف كــانون األول،مــع الــدول األعــضاء واملنظمــات غــري احلكوميــة
). ٢٠٠٠ (١٣٢٥لتنفيـذ القـرار     علـى نطـاق املنظومـة       عن إطار وحمتـوى خطـة العمـل         ٢٠٠٤

تــألف فرقــة العمــل الــيت ترأســها املستــشارة اخلاصــة للقــضايا اجلنــسانية والنــهوض بــاملرأة مــن وت
 كيانا من كيانات األمم املتحدة ومراقبا عن منظمـات حكوميـة دوليـة وعـن اتمـع                  ٢٢ممثلي  
 .)١(املدين
ــستند      - ٤ ــة العمــل مــصفوفة ت  إىل وكخطــوة أوىل يف صــياغة خطــة العمــل، وضــعت فرق

ــات احل ــرار   الوالي ــيت وردت يف الق ــة ال ــة الدولي ــات جملــس األمــن  ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥كومي وبيان
 .2004/40، و 2002/32، و S/PRST/2001/31الرئاســية الالحقــة عــن املــرأة والــسالم واألمــن،   

 ، قدمت املستشارة اخلاصة للقضايا اجلنسانية والنهوض باملرأة إحاطـة         ٢٠٠٥أبريل  /ويف نيسان 
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وأيـدت اللجنـة    . ألعضاء يف اللجنة التنفيذية املعنية بالـسالم واألمـن        كيانات األمم املتحدة ا   إىل  
املبادرة بوصفها إطارا للتعاون علـى صـعيد املنظومـة وفرصـة لتركيـز التعـاون مـن أجـل التنفيـذ                      

ومجيع كيانـات األمـم املتحـدة الـيت عهـد هلـا بواليـات ذات                ). ٢٠٠٠ (١٣٢٥الكامل للقرار   
وأُجريـت مـشاورات داخـل      . تقدمي مسامهاا يف خطـة العمـل        إىل صلة بالسالم واألمن مدعوة   

. الكيانات للتنسيق بني مسؤوليات كل منها وبـني النـواتج الـيت ينبغـي حتقيقهـا يف إطـار اخلطـة                    
ــر    ــستند خطــة العمــل املرفقــة ــذا التقري ــا ٣٧املــسامهات الــيت وردت مــن   إىل وت انظــر ( كيان

 ).املرفق
 اق املنظومةإطار خطة العمل على نط -ثالثا  
 إطار السياسة العامة -ألف  

 
وبيانات جملس األمن الرئاسية الثالثة الالحقـة عـن املـرأة       ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ميثل القرار    - ٥

املنظـور  اعتبـار   وقد شـدد جملـس األمـن علـى أمهيـة            . والسالم واألمن معامل هامة وإطارا للعمل     
اختـاذ   إىل   ملتعلقـة بالـسالم واألمـن ودعـا       جهود األمم املتحدة ا   من األولويات يف مجيع     اجلنساين  

 .إجراءات يف عدد من ااالت املواضيعية وااالت الشاملة لعدة قطاعات
ــيري       - ٦ ــديات والتغـ ــدات والتحـ ــين بالتهديـ ــستوى املعـ ــع املـ ــق الرفيـ ــر الفريـ ــرح تقريـ واقتـ
)A/59/565 (    واألمـن،  صـوب حتقيـق التنميـة،       : يف جـو مـن احلريـة أفـسح        ”وتقرير األمني العام

عـددا مـن املبـادرات الـيت هلـا أمهيـة حيويـة للماليـني                ) A/59/2005 (“وحقوق اإلنسان للجميع  
إنـشاء  : من النـساء والفتيـات يف منـاطق الـصراع أو منـاطق خارجـة مـن الـصراع، مبـا يف ذلـك               

جلنة لبناء السالم؛ وزيادة التشديد على منـع نـشوب الـصراعات؛ ومـسؤولية محايـة النـاس مـن                    
ة اجلماعية، وجرائم احلرب، والتطهري العرقـي، واجلـرائم يف حـق اإلنـسانية؛ ومحايـة أجنـع                  اإلباد

 .حلقوق اإلنسان، وتعزيز سيادة القانون
، )٦٠/١قـرار اجلمعيـة العامـة        (٢٠٠٥ويف الوثيقة اخلتاميـة ملـؤمتر القمـة العـاملي لعـام              - ٧

). ٢٠٠٠ (١٣٢٥ل لقرار جملـس األمـن       أعادة قادة العامل تأكيد التزامهم بالتنفيذ الكامل الفعا       
ــشترك         ــساين وتكــافؤ الفــرص املتاحــة للمــرأة لكــي ت ــة إدراج املنظــور اإلن ــى أمهي وشــددوا عل

 إىل  الـسالم واألمـن، وكـذلك احلاجـة       تعزيز  حفظ و  إىل   اشتراكا كامال يف مجيع اجلهود الرامية     
عمـل  واين يف تـصميم     وإدراج منظور جنـس   . تعزيز دورها يف صنع القرار على مجيع املستويات       

جلنة بناء الـسالم هـو العنـصر األساسـي يف جنـاح عمـل اللجنـة، مـع مراعـاة واليتـها املتمثلـة يف              
اجلمع بني مجيع العناصر الفاعلة، وتوفري املـوارد، واقتـراح اسـتراتيجيات متكاملـة لبنـاء الـسالم              

 .واالنتعاش بعد الصراع
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 األغراض واإلطار الزمين -باء  
 :كيانات األمم املتحدة خطة العمل للقيام مبا يليستستعمل  - ٨

وضــع اســتراتيجيات وإجــراءات وبــرامج ملموســة، بــشكل متناســق وفعــال،     )أ( 
 للنهوض بدور املرأة يف جمايل السالم واألمن؛

ــة   )ب(  ــر فعالي ــة تقــدمي دعــم أكث ــدول األعــضاء وغريهــا مــن األطــراف    إىل كفال ال
 على الصعيدين الوطين واإلقليمي؛) ٢٠٠٠ (١٣٢٥الفاعلة يف تنفيذ القرار 

 تعزيز االلتزام واملساءلة يف منظومة األمم املتحدة على أعلى املستويات؛ )ج( 

 .تعزيز التعاون بني الوكاالت )د( 

 التنسيق واملساءلة، ستستخدم الكيانات احلكومية الدولية والكيانـات         حتسنييف إطار   و - ٩
. دوريـا قياسا لتقييم جهود منظومة األمم املتحدة تقييما        املشتركة بني الوكاالت خطة العمل م     

 .٢٠٠٧ إىل ٢٠٠٥ويقترح أن تشمل اخلطة الفترة من 
 

 اهليكل -جيم  
ــراره       - ١٠ ــشأا تكليــف مــن جملــس األمــن يف ق  ١٣٢٥متــشيا مــع الواليــات الــيت صــدر ب

علـى جمـاالت   يقـوم  ضـع للخطـة هيكـل    الالحقـة ذات الـصلة، و    ه الرئاسـية    ويف بيانات ) ٢٠٠٠(
 : التالية١٢العمل الـ 
  واإلنذار املبكر؛الصراعاتمنع نشوب  -ألف  
 صنع السالم وبناء السالم؛ -باء  
 عمليات حفظ السالم؛ -جيم  
 االستجابة اإلنسانية؛ -دال  
 التعمري والتأهيل بعد الصراع؛ -هاء  
 نزع السالح، والتسريح، وإعادة اإلدماج؛ -واو  
 نف اجلنساين والتصدي له يف الصراعات املسلحة؛منع الع -زاي  
منع االستغالل واالعتـداء اجلنـسيني مـن طـرف أفـراد األمـم املتحـدة واألفـراد                   حاء  

 ذوي الصلة وشركاء األمم املتحدة، والتصدي هلما؛
 التوازن اجلنساين؛ -طاء  
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 التنسيق والشراكة؛ -ياء  
 الرصد واإلبالغ؛ -كاف  
 .اليةاملوارد امل -الم  

وحددت الكيانات، حتت كل واحد من جماالت العمل، األهداف الـيت تقـع يف نطـاق                 - ١١
 وأشـار كـل كيـان أيـضا     . واليات كل منها، واالستراتيجيات واإلجـراءات املقترحـة لتحقيقهـا         

وتقـع  . النواتج اليت يتوقعها يف أطر زمنيـة معينـة، وفقـا لـدوره، ومهامـه واملـوارد املتاحـة لـه         إىل  
 الكيـان القيـام ـا يف إطـار خطـة            لية تنفيذ األنشطة اليت يعتزم ذلك     اتق كل كيان مسؤو   على ع 
 .العمل

 
 التنسيق بني الوكاالت -دال 

إن جملــس الرؤســاء التنفيــذيني يف منظومــة األمــم املتحــدة املعــين بالتنــسيق أعلــى هيئــة      - ١٢
وهـو مؤلـف مـن      . تحـدة منظومة األمـم امل   داخل  مشتركة بني الوكاالت ومسؤولة عن التنسيق       

الرؤساء التنفيذيني للمنظمات األعضاء، وتساعده جلنتـان رفيعتـا املـستوى، مهـا اللجنـة الرفيعـة                 
 .املستوى املعنية بالربامج، واللجنة الرفيعة املستوى املعنية باإلدارة

الـشؤون  بوقد أنشأ األمني العام اللجنتني التنفيذيتني، املعنيـة بالـسالم واألمـن، واملعنيـة        - ١٣
، لتكونا منتدى يناقش ويصوغ فيـه املـديرون علـى أعلـى مـستوى اسـتراتيجيات منـع                   اإلنسانية

وينــاقش املــديرون . نــشوب الــصراعات املــسلحة وحــاالت الطــوارئ اإلنــسانية والتــصدي هلــا  
ــة        ــاطق املنكوب ــرأة يف خمتلــف املن ــة امل ــى أســاس اســتثنائي، املــسائل املتعلقــة حبال ــذيون، عل التنفي

وتتعــاون جمموعــة . ع، مبــا يف ذلــك العنــف اجلنــساين، واالســتغالل واالعتــداء اجلنــسينيبالــصرا
لــدعم اهلــدف األوســع نطاقــا املتمثــل يف بنــاء  نــتني التنفيــذيتني األمــم املتحــدة اإلمنائيــة مــع اللج

السالم، وهي تضع سياسات ومبادئ توجيهيـة وإجـراءات لتحـسني عمـل شـبكة أفرقـة األمـم                   
 .املتحدة القطرية

واهليئة املشتركة بني الوكاالت، اليت هلا واليـة واسـعة النطـاق يف جمـال تنـسيق املـسائل             - ١٤
اجلنــسانية هــي الــشبكة املــشتركة بــني الوكــاالت املعنيــة بــاملرأة واملــساواة بــني اجلنــسني، وهــي  
ــذهلا كيانــات األمــم املتحــدة يف اــاالت        ــاجلهود الــيت تب ــة ب ــسيق املعني شــبكة مــن جهــات التن

ــسانيةاجل ــسيق جهــود      . ن ــة وتن ــشتركة بــني الوكــاالت مبراقب ــشبكة امل ــوم ال املنظــور تعمــيم وتق
وفرقـة  . اجلنساين يف األنشطة الربناجمية واملعياريـة والتـشغيلية اجلاريـة يف منظومـة األمـم املتحـدة        

العمل املشتركة بني الوكاالت املعنية باملرأة والسالم واألمن هي واحـدة مـن عـشر فـرق عمـل                   
ة للشبكة املشتركة بني الوكاالت، وتقوم بدور مركز التنسيق للمشاورات بـني الوكـاالت             تابع
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فنيــة ليــست هلــا صــالحية اختــاذ  استــشارية وهــي هيئــة ). ٢٠٠٠ (١٣٢٥بــشأن تنفيــذ القــرار 
 .القرارات نيابة عن الكيانات املشتركة

سائل املـرأة والـسالم     هيئات التنسيق املشتركة بني الوكاالت، اليت هلا صلة مبـ         بني  ومن   - ١٥
 :التاليةيئات واألمن، اهل

اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت وفرقتها العاملة املعنية بنوع اجلـنس وباملـساعدة           • 
 اإلنسانية؛

ــه         •  ــام وجلنت ــة باأللغ ــاإلجراءات املتعلق ــين ب ــني الوكــاالت املع ــشترك ب ــسيق امل ــق التن فري
 جراءات املتعلقة باأللغام؛التوجيهية املعنية بنوع اجلنس واإل

 فريق األمم املتحدة اإلطاري لتنسيق إجراءات منع نشوب الصراعات؛ • 

 فرقة العمل املعنية باألطفال والصراعات املسلحة؛ • 

الفريــق العامــل املــشترك بــني الوكــاالت املعــين بــرتع الــسالح، والتــسريح، وإعــادة          • 
 اإلدماج؛

 .لبعثاتفرق العمل املتكاملة التابعة ل • 
 

 آليات املساءلة -هاء  
ــة، والـــس     - ١٦ ــة العامـ ــة مثـــل جملـــس األمـــن، واجلمعيـ ــة الدوليـ تقـــوم اهليئـــات احلكوميـ

االقتصادي واالجتمـاعي، وجلنـة وضـع املـرأة، وغريهـا مـن هيئـات اخلـرباء واهليئـات احلكوميـة               
ــة الدوليــة املختــصة، بــدور أساســي يف اإلشــراف علــى أنــشطة كيانــات األمــم املتحــ     دة وكفال

ــساين،      . مــساءلتها ــة بتعمــيم املنظــور اجلن ــاييس املتعلق ــايري، واملق ــسياسات، واملع ــضع ال وهــي ت
وبتمكني املرأة، لتطبقهـا الـدول األعـضاء واملنظمـات الدوليـة واتمـع املـدين، وتقـدم املـوارد،                    

 .وتراقب التقدم احملرز، وحتدد الفجوات والتحديات
املتحدة، تقع املسؤولية العامة عن تعميم املنظـور اجلنـساين          على صعيد كيانات األمم     و - ١٧

ومن الناحيـة العمليـة تعتمـد كيانـات األمـم           . واملساءلة بشأنه على عاتق مديري تلك الكيانات      
املتحدة يف دعم االعتبارات اجلنسانية وتعميمهـا أساسـا علـى شـبكات املستـشارين اجلنـسانيني                 

ويقــوم كــل . املواضــيعية املعنيــة باملــسائل اجلنــسانيةوالوحــدات وجهــات التنــسيق واجلماعــات 
 .هيأته احلكومية الدولية قبل غريها إىل كيان، ألغراض الرصد والتقييم، بتقدمي تقارير
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 االستنتاجات والتوصيات: مواصلة العمل -رابعا  
ذه بالرغم من أن هذه هي املرة األوىل اليت تبـدأ فيهـا األمـم املتحـدة جهـدا ختطيطيـا ـ         - ١٨

الدرجة من التعقد واتساع النطاق، يشمل عمليا مجيع جمـاالت العمـل الرئيـسية املتعلقـة بـاملرأة                  
والــسالم واألمــن، فــإن خطــة العمــل علــى نطــاق املنظومــة حتتــوي علــى معلومــات كثيفــة عــن   
األنــشطة الــيت تــضطلع ــا منظومــة األمــم املتحــدة لفائــدة املــرأة يف منــاطق الــصراع واملنــاطق     

وتقدم خطة العمل أيضا نظرة عامـة عـن اخلـربة واملـوارد املتاحـة املتعلقـة                 .  من الصراع  اخلارجة
مبسائل املـرأة والـسالم واألمـن، كمـا تـضمنتها خمتلـف املـسامهات الـيت قدمتـها كيانـات األمـم                       

ومتثـل معظـم االسـتراتيجيات واإلجـراءات املقترحـة          . املتحدة يف كل جمـال مـن جمـاالت العمـل          
ذات ه الرئاســية  وبياناتــ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ف الــواردة يف قــرار جملــس األمــن    لتحقيــق األهــدا 

 .٢٠٠٧-٢٠٠٥ولتحقيق نتائج عملية يف الفترة يف األجل الطويل الصلة، إطارا للعمل 
حتـسن قابـل للقيـاس       إىل   وينبغي لالستراتيجيات واألنـشطة يف خطـة العمـل أن تفـضي            - ١٩

وخــالل .  يف متكــني املــرأة يف منــاطق الــصراع فيمــا تقدمــه منظومــة األمــم املتحــدة مــن أســهام  
اإلطــار الــزمين املقتــرح خلطــة العمــل، ســتقوم املنظومــة باســتعراض مــدى مالءمــة األدوات          
التشغيلية واملبادئ التوجيهية والكتيبات املتعلقة بتعميم املنظور اجلنساين يف جمموعـة كـبرية مـن               

ــشاريعها   ــا وسياســاا وم ــساين يف   وســوف توضــع خطــط عمــل ل   . براجمه ــيم املنظــور اجلن تعم
ــسانية    ــشؤون اإلن ــسالم، وال ــها حفــظ ال ــانون    . جمــاالت من ــال للق ــى رصــد االمتث ــشدد عل وسي

. بـالغ عـن انتـهاكها     إلاإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنـسان، وعلـى محايـة حقـوق املـرأة وا              
 بعـد انتـهاء     وسوف توسع الـربامج الـيت تراعـي الفـوارق بـني اجلنـسني يف جمـاالت مثـل الـتعمري                    

الصراع، وإزالة األلغام، ونزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، والوقايـة مـن فـريوس نقـص                
وسوف تتواصل البحوث وحتليل السياسات بشأن جمموعة مـن املـسائل           . اإليدز/املناعة البشرية 

وسـيجري يف العديـد مـن اـاالت وضـع           . واإلنـذار املبكـر   الصراعات  ليات منع نشوب    آمنها  
واختبار وحتسني وتنفيذ مبـادئ توجيهيـة بـشأن إضـفاء الطـابع املؤسـسي علـى مـسامهة املـرأة،                     

اجلهــود لبنــاء قــدرة املــرأة يف جمــايل صــنع  تتكثــف وســوف . يف ذلــك يف جمــال صــنع القــرار مبــا
وسـتعزز أنـشطة التـدريب، والتوعيـة بـاملنظور اجلنـساين، وبنـاء قـدرات         . الـسالم وبنـاء الـسالم   

وســتتخذ إجــراءات حازمــة ملنــع . املتحــدة واألفــراد النظــاميني والــشرطة املدنيــة مــوظفي األمــم
 .ومقاومة العنف اجلنساين، مبا يف ذلك االستغالل واالعتداء اجلنسيني

إلجـراءات واالسـتراتيجيات يف خطـة العمـل         ااسـتعراض   تضح من   ويف الوقت نفسه، ي    - ٢٠
ففـي بعـض اـاالت    . االت العمل متباينـة القـوة    أن اخلربة املتاحة واجلهود املبذولة يف خمتلف جم       

: ومـن األمثلـة علـى ذلـك       . يوجد تداخل بني األنشطة، بينما توجد فجوات يف جماالت أخـرى          



S/2005/636  
 

05-53480 7 
 

مجــع البيانــات واإلحــصائيات املفــصلة حبــسب نــوع اجلــنس، يف إطــار جهــود منــع نــشوب          
ر اجلنساين يف جهـود منـع    الصراعات واإلنذار املبكر؛ وبناء قدرات املوظفني على إدراج املنظو        

نشوب الصراعات؛ وتعميم املنظور اجلنساين يف مجيع جهود منع نـشوب الـصراعات واإلنـذار               
علــى مــستوى املنظومــة؛ وتعمــيم أداء اآلليــات االســتجابة اإلنــسانية، مبــا يف ذلــك يف املبكــر، و

رأة يف عمليـات    املنظور اجلنساين بشكل أكثر انتظاما يف اتفاقـات الـسالم؛ وتعزيـز مـشاركة املـ               
وينبغي بـذل املزيـد مـن اجلهـد حلمايـة حقـوق املـرأة، مبـا يف ذلـك منـع العنـف                        . السالم الرمسية 

إنـشاء آليـة     إىل   ومـن املمكـن أن تـؤدي اجلهـود يف هـذا اـال             . اجلنساين وتوثيقه واإلبالغ عنه   
 .رصد وإبالغ شاملة

انية والنـهوض بـاملرأة، تنـاول      قـضايا اجلنـس   ويكشف حتليل أجرته املستـشارة اخلاصـة لل        - ٢١
 ٢٠٠٤يوليـه  /لـس األمـن بـني متـوز    جم إىل   ملنظور اجلنساين يف التقارير اليت قـدمها األمـني العـام          ا
الـشواغل   إىل    يف املائـة مـن التقـارير أشـارت إشـارات متكـررة             ٤٧,١، أن   ٢٠٠٥يوليه  /متوزو

 باملائـة  ٣١ أن ة، يف حـني ذلك إشـارات طفيفـ   إىل  يف املائة منها أشارت٢١,٩اجلنسانية، وأن   
 إىل املــرأة أو املــسائل اجلنــسانية أو أــا مل تتعــرض  إىل مــن تلــك التقــارير أشــارت مــرة واحــدة 

 ويف حني أن ذلك ميثل تطورا باملقارنة بالتقارير السابقة، فهو يـشري بوضـوح             . املوضوع إطالقا 
ــن حباجــة  إىل  ــة   إىل أن جملــس األم ــارير القطري ــع التق ــى يف مجي ــن   واملواضــيعية أن يتلق ــد م املزي

 .)٢٠٠٠ (١٣٢٥املعلومات، كما وكيفا، عن تنفيذ القرار 
تقيـيم   إىل   ومن املتوقع أن يؤدي استعراض تنفيذ خطة العمل والتنسيق بـني الوكـاالت             - ٢٢

الفجــوات وجمــاالت تــداخل األنــشطة تقييمــا أدق، واىل اختــاذ مبــادرات جديــدة لعــالج أوجــه  
 .اخللل فيها

ــرار    وفيمــا  - ٢٣ ــذ الق ــستفيد تنفي ــساءلة، سي ــق بامل ــادة  ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥يتعل كــثريا مــن زي
ويكـشف حتليـل لقـرارات جملـس األمـن      . اهتمام اهليئات التشريعية احلكومية الدولية باملوضـوع  

وبياناتــه الرئاســية، أجرتــه املستــشارة اخلاصــة للقــضايا اجلنــسانية والنــهوض بــاملرأة، أن مــسائل   
 يف  ٢٠٠٥يوليـه   /متـوز  إىل   ٢٠٠٤يوليـه   /نية أُثريت خالل الفترة من متـوز      املرأة واملسائل اجلنسا  

 يف  ٢٤,١( بيانـا رئاسـيا      ٦٢ مـن بـني      ١٥ويف  )  يف املائـة   ١٤,٢ (ا قرار ٦٣ قرارات من بني     ٩
 ).املائة
حتقيقها خطة العمل على نطـاق املنظومـة، والـواردة يف            إىل   ونظرا لألهداف اليت ترمي    - ٢٤

 زيـادة عـدد كيانـات األمـم املتحـدة الـيت ميكـن أن تقـوم بـدور يف تنفيـذ                        أعـاله، واىل   ٨الفقرة  
 .، تتطلب احلالة بشكل ملح تعزيز التنسيق واملساءلة)٢٠٠٠ (١٣٢٥القرار 
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التعـاون املوجـودة حاليـا بـني الوكـاالت، يقتـرح       وترتيبـات  نظـم املـساءلة    إىل  واستنادا - ٢٥
ــز   ــة تعزي ــة بغي ــام ــذه اإلجــراءات العملي  ١٣٢٥ قــدرة األمــم املتحــدة علــى تنفيــذ القــرار   القي

  :والبيانات الرئاسية ذات الصلة) ٢٠٠٠(
 على الصعيد احلكومي الدويل  

تعزيز األنشطة احلكومية الدولية يف جمـاالت اإلشـراف علـى تنفيـذ القـرار                )أ( 
 ورصدها ومتابعتها؛) ٢٠٠٠ (١٣٢٥

 على نطاق املنظومة  
لرفيعة املستوى املعنية بالربامج، وباالشـتراك مـع        العمل عن طريق اللجنة ا     )ب( 

كفالــة ) ١: (مجيــع املنظمــات املعنيــة، وكــذلك مــع عناصــر األمانــة العامــة لتحقيــق مــا يلــي 
التنسيق العملي للجهود املشتركة بني الوكـاالت واألنـشطة املـشتركة بـني كيانـات األمـم                 

قبة التقدم احملرز يف تنسيق تنفيذ      مرا) ٢(املتحدة يف إطار خطة العمل على نطاق املنظومة؛         
 جملس الرؤساء التنفيذيني يف ذلك اال؛ إىل خطة العمل وإسداء املشورة

استخدام نظـام مـن وكـاالت التنفيـذ كلمـا أمكـن، لكفالـة احلـوار، مبـا يف                     )ج( 
ذلــك التعــاون مــع الــشركاء يف وضــع األولويــات واألهــداف، والتنــسيق عمومــا ورصــد    

  ااالت احملددة؛التقدم احملرز يف
 زيادة التفاعل والتنسيق، على مجيع املستويات، مع اتمع املدين؛ )د( 

 على صعيد كيانات األمم املتحدة  
اعتبار مديري الكيانات ومبعوثي األمني العـام وممثليـه اخلاصـني مـسؤولني              )هـ( 

فالــة مشــول ، وك)٢٠٠٠ (١٣٢٥عــن تعمــيم املنظــور اجلنــساين والتنفيــذ الكامــل للقــرار 
تلك املساءلة مديري الربامج وموظفي املكاتب وذلـك بالنـسبة جلميـع الـربامج واملـشاريع                

 واألنشطة يف كل من املقر وامليدان؛
تعيني جهة تنسيق أو جمموعـة مـن جهـات التنـسيق علـى مـستويات رفيعـة                   )و( 

تقـدم احملـرز يف     أعلى مستويات الكيان املعين ليتسىن رصـد ال        إىل   بدرجة كافية تقدم تقارير   
 ؛)٢٠٠٥ (١٣٢٥تنفيذ القرار 

وضع إجراءات مساءلة داخلية معززة لرصد التقـدم الـذي حيـرزه الكيـان               )ز( 
 يف تنفيذ اخلطة؛
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 على الصعيد امليداين  
 تعزيز التعاون بني الوكاالت يف امليدان، مبا يف ذلك عن طريق أفرقة األمم             )ح( 

ة املعنيـة باملـسائل اجلنـسانية، ومستـشاري ووحـدات           املتحدة القطريـة، واألفرقـة املواضـيعي      
الشؤون اجلنسانية، وحتسني التعـاون بـني احلكومـات الوطنيـة، واآلليـات الوطنيـة النـسائية                 

 .للنهوض باملرأة وتعزيز املساواة بني اجلنسني، واتمع املدين
طـة العمـل    وقد يود جملس األمن أن ينظر يف استصدار تقرير كـل سـنتني عـن تنفيـذ خ                  - ٢٦

ومــن املمكــن أن . علــى اجلمعيــة العامــةميكــن أن يعــرض أيــضا عمومــا علــى نطــاق املنظومــة، و
ل تلك التقارير اليت تصدر مرة كل سـنتني تقـارير مواضـيعية عـن املـرأة والـسالم واألمـن،                لتتخ

 وميكن للمنظمـات واملكاتـب املعنيـة أن       . مما يكفل التوازن بني دوريت التنفيذ وصنع السياسات       
تقوم دوريـا، يف سـياق إجراءاـا التقييميـة اخلاصـة ـا، بتقيـيم مـدى التقـدم الـذي حيـرزه كـل                          

 .كيان يف حتقيق األهداف اليت حيددها
ـــ   - ٢٧ ــة أداة لتحـــسني التن ــاق املنظومـ ــة علـــى نطـ ــة  سيق إن اخلطـ ــل منظومـ والتـــضافر داخـ

ــم ــداف ال      . املتحــدة األم ــع أه ــشطتها م ــة أن ــن مواءم ــة م ــي ســتمكن املنظوم ــرار وه  ١٣٢٥ق
ومتثل اخلطة فرصة لالستفادة من اخلـربة واملـوارد املتاحـة           . اليت أيدا الدول األعضاء   ) ٢٠٠٠(

وهـي بـذلك متثـل إسـهاما يف      . يف املنظومة بشكل يشمل مجيع املسائل املتصلة بالـسالم واألمـن          
 كإنــسان كفالـة عــيش املـرأة حيــاة أكثـر أمنــا وإنتاجيـة، وقــدرا علـى التمتــع الكامـل حبقوقهــا      

 .وحبرياا األساسية
 احلواشي 

، وشـعبة النـهوض   )رئيـسا  (اجلنـسانية والنـهوض بـاملرأة    للقـضايا  اخلاصـة  املستـشارة مكتـب  : أعضاء فرقـة العمـل   )١( 
باملرأة، وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، وإدارة شؤون نزع السالح، وإدارة الشؤون الـسياسية، وإدارة             

ــالم، وإ  ــصادية        شــؤون اإلع ــة االقت ــسانية، واللجن ــشؤون اإلن ــسق ال ــب من ــسالم، ومكت ــظ ال ــات حف دارة عملي
 املمثـل واالجتماعية لغـريب آسـيا، ومفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان، ومكتـب إدارة املـوارد البـشرية، و                      

والتـدريب مـن   الـدويل للبحـث     عهـد   ، ومنظمة العمل الدولية، وامل    املسلح لألمني العام لألطفال والصراع    اخلاص
أجل النهوض باملرأة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، وصندوق األمـم املتحـدة                 
اإلمنــائي للمــرأة، وبرنــامج األمــم املتحــدة للمــستوطنات البــشرية، ومفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني،  

 .ة، ومنتدى األمم املتحدة الدائم املعين بقضايا الشعوب األصليةملتحداألغذية العاملي، وجامعة األمم اوبرنامج 
املنظمـة الدوليـة للــهجرة، وأمانـة الكومنولـث، وفريــق املنظمـات غـري احلكوميــة العامـل املعـين بــاملرأة         : املراقبـون   

 أجــل منظمــة نــداء الهــاي مــنالتــضامن النــسائي اإلفريقــي، و: والــسالم واألمــن، املؤلــف مــن املنظمــات التاليــة
، ومنظمـة العمـل النـسائي مـن أجـل اجتاهـات             مركـز املنـرب النـسائي الـدويل       ، و  الدوليـة  اإلشعارمنظمة   و ،السالم

لمجلـس العـام للكنيـسة امليثوديـة املتحـدة          ، والشعبة النـسائية ل    جلنة املرأة لالجئني من النساء واألطفال     جديدة، و 
هيئـة العفـو الدوليـة،    : ومـن األعـضاء املنتـسبني    . لسلم واحلرية الرابطة النسائية الدولية ل   ، و لرجال الدين يف العامل   

 .املنظمة النسائية للبيئة والتنميةو
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 املرفق 
 

 ١٣٢٥ لتنفيــذ قــرار جملــس األمــن  ) أ(خطــة العمــل علــى نطــاق املنظومــة   
)٢٠٠٠( 

 منع نشوب الصراعات واإلنذار املبكر –ألف  
طـاق املنظومـة إلدراج املنظـور        وضـع اسـتراتيجية وخطـة عمـل شـاملتني علـى ن             - ١ألف  

 .اجلنساين يف مجيع أنشطة منع نشوب الصراعات
 

 اإلطار الزمين النواتج الرئيسية االستراتيجيات واإلجراءات الكيان

تنفيــذ خطــة العمــل لتعمــيم املنظــور اجلنــساين، لعــام     إدارة شؤون نزع السالح
، واالستفادة منها يف تعزيز سياسـية جنـسانية         ٢٠٠٣
األســـلحة ونـــزع   طة وبـــارزة يف جمـــال حتديـــد  نـــش

 .السالح

اســـــــتكمال خطـــــــة العمـــــــل  
 .وتنفيذها

٢٠٠٧-٢٠٠٥ 

وضع خطة عمل جنسانية يف اإلدارة إلدراج املنظـور     الشؤون السياسية إدارة
اجلنساين يف أنشطة منع نـشوب الـصراعات، وحفـظ        

 .السالم، وصنع السالم

وضــع خطــة العمــل اجلنــسانية    
 وتنفيذها

٢٠٠٧-٢٠٠٥ 

تنفيـــذ مبـــادرات منـــع نـــشوب  .وضع خطة لتعميم املنظور اجلنساين يف اإلدارةإدارة عمليات حفظ السالم
 الصراعات

٢٠٠٥ 

ــصندوق الـــدويل للتنميـــة الـ
 الزراعية

ــشوء      ــع ن ــاش ومن ــشطة اإلنع ــشأن أن وضــع سياســة ب
ــات، وإدراج ــسانية يف تلـــــك   األزمـــ ــسائل اجلنـــ املـــ

 . األنشطة

اش سياســة فعالــة يف جمــال اإلنعــ
 .ومنع نشوء األزمات

٢٠٠٥ 

__________ 

 
ــشؤون     ) أ(  ــة، وإدارة الـ ــصادية واالجتماعيـ ــشؤون االقتـ ــسالح، وإدارة الـ ــزع الـ ــن إدارة نـ ــسامهات مـ وردت مـ

عمليــات حفــظ الــسالم، واللجنــة االقتــصادية ألفريقيــا، واللجنــة   الــسياسية، وإدارة شــؤون اإلعــالم، وإدارة  
االقتصادية ألوروبا، واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، ومنظمة األمم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة،               

للتنميـة  واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، واحملكمة اجلنائية الدوليـة ليوغوسـالفيا الـسابقة، والـصندوق الـدويل       
مكتــب ، واملعهــد الــدويل للبحــث والتــدريب مــن أجــل النــهوض بــاملرأةالزراعيــة، ومنظمــة العمــل الدوليــة، و

 املستـشارة ، وإدارة الـشؤون القانونيـة، و  مفوضية األمم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان   ، وتنسيق الشؤون اإلنسانية

 املمثــل اخلــاص لألمــني العــام لألطفــال  ، ومكتــباخلاصــة لألمــني العــام للقــضايا اجلنــسانية والنــهوض بــاملرأة  
معهـد األمـم    ، و اإليـدز /برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البـشرية         والصراع املسلح، و  

منـائي، وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة،          إل، وبرنامج األمـم املتحـدة ا      لبحوث اجلرمية والعدالة   األقاليمي   املتحدة
ــسكو، وصــندوق  ــسكان، و واليون ــة    األمــم املتحــدة لل ــشراكة الدولي ، صــندوق األمــم املتحــدة االســتئماين لل

، ومفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون  )موئــل األمــم املتحــدة (برنــامج األمــم املتحــدة للمــستوطنات البــشرية   و
، ثمعهـد األمـم املتحـدة للتـدريب والبحـ     منائي للمـرأة، و   إلالالجئني، واليونيسيف، وصندوق األمم املتحدة ا     

، وبرنـامج األغذيـة   كلية موظفي منظومة األمم املتحـدة ، واألنروا، ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع    و
 .العاملي، ومنظمة الصحة العاملية، والبنك الدويل
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وضع سياسات تراعي املنظور اجلنـساين ملنـع نـشوب           منظمة العمل الدولية
 .الصراعات يف أفريقيا

ــشوب    ــع نـــــ ــات ملنـــــ سياســـــ
ــز علـــــــى   الـــــــصراعات تركـــــ

 .االعتبارات اجلنسانية

٢٠٠٧-٢٠٠٥ 

 إىل  يئة بيئة مواتية حلرية الـصحافة ووصـول اجلميـع          اليونسكو
 .ملنع نشوب الصراعاتاملعلومات كوسيلة 

الـــسلطات  إىل تقـــدمي املـــشورة
ــة   بـــــشأن التـــــشريعات املتعلقـــ
بوسائط اإلعالم، وبناء قدرات    

 . تلك الوسائط

 جارية

ــق التعمــيم املتواصــل     برنامج األغذية العاملي ــة عــن طري ــة الربجمــة الفعال كفال
ــة    ــع العمليــــات امليدانيــ ــور اجلنــــساين يف مجيــ للمنظــ

 .غيليةوالسياسات القطاعية التش

ــوع   ــاء اجلــ ــرامج اتقــ ــز بــ تعزيــ
 .املراعية لالعتبارات اجلنسانية

 جارية

 
منـع نـشوب الـصراعات وصـنع         كفالـة اشـتراك املـرأة الكامـل يف مجيـع أنـشطة               - ٢ألف  

 .القرارات
 

 اإلطار الزمين النواتج الرئيسية االستراتيجيات واإلجراءات الكيان

إدارة شــؤون نــزع الــسالح،
ت حفـــــــــظإدارة عمليـــــــــا

الــــسالم، صــــندوق األمــــم
 املتحدة للسكان

ــة    ــة استـــشارية للمنظمـــات غـــري احلكوميـ إنـــشاء آليـ
وتعزيز دور تلك املنظمات ودور اجلمعيات النـسائية        
ــل      ــات عم ــيم حلق ــصراعات؛ تنظ ــشوب ال ــع ن يف من
ــز      ــصراعات؛ تعزيـ ــشوب الـ ــع نـ ــادة ومنـ ــشأن القيـ بـ
قدرات كل من املؤسسات احلكومية وغري احلكوميـة   

اعات احمللية علـى إشـراك املـرأة يف أنـشطة منـع             واجلم
 .نشوب الصراعات

التــشاور بانتظــام مــع املنظمــات 
غري احلكومية، وتعزيـز قـدرات      

 .اجلمعيات النسائية

٢٠٠٧-٢٠٠٥ 

دعم املـشاريع الـيت تنفـذها املنظمـات النـسائية احملليـة              إدارة الشؤون السياسية
ر املبكــر  واإلقليميــة ودون اإلقليميــة يف جمــال اإلنــذا   

ــندوقها    ومنـــع نـــشوب الـــصراعات، عـــن طريـــق صـ
ــساء      ــسبة النـ ــادة نـ ــائي؛ زيـ ــل الوقـ ــتئماين للعمـ االسـ
املشتركات يف برامج منع نشوب الصراعات؛ تنظـيم        
ــة املنظمــات     حلقــات عمــل وحلقــات دراســية لتوعي
احملليــة غــري احلكوميــة، واجلمعيــات النــسائية، وأفــراد   

مهيـة اشـتراك    القوات املـسلحة، وممثلـي احلكومـات بأ       
املـــرأة يف منـــع نـــشوب الـــصراعات؛ إدراج املـــسائل  

اجتماعاــا ومؤمتراــا   اجلنــسانية يف جــدول أعمــال  
 .الدولية

دعـــم املنظمـــات النـــسائية غـــري 
احلكوميــة؛ زيــادة نــسبة النــساء  
املــــشاركات يف بــــرامج منــــع   
ــة    ــصراعات؛ التوعيـ ــشوب الـ نـ

 .باالعتبارات اجلنسانية

 جارية

بواسـطة إنـشاء     إشراك املـرأة، وممثلـي اتمـع املـدين،         ليةمنظمة العمل الدو
 .جلان متوازنة جنسانيا ملنع نشوب الصراعات

االشتراك على قـدم املـساواة يف       
 جلان منع نشوب الصراعات

 جارية

األمــــم املتحــــدة مفوضــــية
 حلقوق اإلنسان

تعزيــز قــدرات املؤســسات الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان   
التدريب اإلقليمي علـى    عن طريق التدريب من بعد و     
 .مسائل منع نشوب الصراعات

ــدرات املؤســـــسات   ــز قـــ تعزيـــ
الوطنيــــة حلقــــوق اإلنــــسان يف 
جمــايل الــشؤون اجلنــسانية ومنــع 

 .نشوب الصراعات

 جارية
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صـــــندوق األمـــــم املتحـــــدة
 منائي للمرأةإلا

تعزيــز اشــتراك املــرأة يف صــنع القــرار باالســتفادة مــن  
لــــصراعات أو مهاراــــا وأرائهــــا يف منــــع نــــشوب ا

تصعيدها أو عودـا؛ إنـشاء مجعيـات برملانيـة نـسائية            
ــع      ــل منـ ــشترك يف هياكـ ــزاب تـ ــني األحـ ــشتركة بـ مـ

 .نشوب الصراعات

 ٢٠٠٧-٢٠٠٥ .تعزيز موارد املرأة وقدراا

 
 كفالة فعالية آليات اإلنذار املبكـر املراعيـة لالعتبـارات اجلنـسانية، مبـا يف ذلـك                  - ٣ألف  

ــق   ــات    دراج مؤشــراإعــن طري ــسانية يف عملي ــارات اجلن ــة لالعتب ــذار املبكــر املراعي ت اإلن
ة مــن اجلماعــات املعلومــات املــستمد إىل اإلنــذار املبكــر املوجــودة حاليــا، وزيــادة الوصــول

 .والشبكات النسائية
 

 اإلطار الزمين النواتج الرئيسية االستراتيجيات واإلجراءات الكيان

وات االتصال مـع املنظمـات غـري احلكوميـة          حتسني قن  إدارة الشؤون السياسية
احملليـــة ومـــع اجلمعيـــات النـــسائية ألغـــراض اإلنـــذار  
املبكر، مبا يف ذلـك التـشاور املنـتظم ألخـذ آرائهـا يف        
ــد واإلبــــالغ؛ اإلبــــالغ عــــن    ــد الرصــ ــار عنــ االعتبــ
التشريعات والسياسات اجلنسانية وعن اشتراك املـرأة       

ثقافـة  يف أنشطة منع نشوب الـصراعات؛ دعـم خلـق           
وقائية سلمية علـى صـعيد اتمـع احمللـي، مـع تركيـز              

 . خاص على املرأة والشعوب األصلية

تبادل معلومات اإلنذار املبكـر     
واســتخدام مؤشــرات اإلنــذار   

 .املبكر اجلنسانية

 جارية

ــرأة يف       اللجنة االقتصادية ألفريقيا ــسالم وامل ــس لل ــشاء جمل ــن أجــل إن ــدعوة م ال
 .اإلقليميةمنطقة غرب أفريقيا دون 

 ٢٠٠٦-٢٠٠٥ .أُنشئ جملس السالم واملرأة

إجـراء حبــوث الكتـشاف أســباب التفـاوت اجلنــساين     منظمة العمل الدولية
ــذار املبكــر، ووضــع مؤشــرات تأخــذ      ــات اإلن يف آلي

 .نتيجة تلك البحوث يف االعتبار

ــر تــشدد     ــذار املبك ــات لإلن آلي
 على االعتبارات اجلنسانية

 جارية

تحــــدةاألمــــم امل مفوضــــية
 حلقوق اإلنسان

تيــسري وظيفــة اإلنــذار املبكــر يف اإلجــراءات اخلاصــة  
عــن طريــق االتــصال باحلكومــات والبعثــات القطريــة  
الرمسية واملنظمات النـسائية بـشأن انتـهاكات حقـوق      

االجتاهات املبلغ عنـها لـيمكن       اإلنسان للمرأة وحتليل  
 .تعزيز القدرة على اإلنذار املبكر

ــصاالت ا  ــادل االتــ ــة تبــ مليدانيــ
بــــالغ إلوتعزيــــز القــــدرات؛ ا

ــارات   ــي االعتبــ ــشكل يراعــ بــ
 اجلنسانية

 جارية

برنــــــامج األمــــــم املتحــــــدة
 اإلمنائي

تنقيح أدوات ومنهجيات حتليـل الـصراعات وأسـباا         
ــع    ــسانية يف أنــشطة من ــارات اجلن ــدف إدراج االعتب

 . نشوب الصراعات

ــة    ــساين ملنهجيـ ــتعراض جنـ اسـ
حتليـــــل نـــــشوء الـــــصراعات،  

ــاهج تـــــدريب  ومرا ــة منـــ جعـــ
 .موظفي الربنامج

٢٠٠٦-٢٠٠٥ 

اســـتعراض االحتياجـــات لتحـــسني أنـــشطته املراعيـــة   برنامج األمم املتحدة للبيئة
لالعتبــارات اجلنــسانية يف احلــاالت الــيت يكــون فيهــا   

 دور يف منع نشوب الصراعات حلماية البيئة

ــشور عــن   تعمــيم املنظــور  ”من
ــي   ــيم البيئــ ــساين يف التقيــ اجلنــ

 “ار املبكرواإلنذ

٢٠٠٥ 

 إىل وضــع نظــام لإلنــذار املبكــر يقــدم معلومــات أدق اليونيسيف
عمليــات التــصدي للطــوارئ، وتــضمينه االعتبــارات   

 اجلنسانية كعنصر أساسي

نظام لإلنذار املبكر يركز علـى    
 االعتبارات اجلنسانية

 ٢٠٠٥أواخر 
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صـــــندوق األمـــــم املتحـــــدة
 اإلمنائي للمرأة

حــــصائيات اجلنــــسانية حتــــسني مجــــع البيانــــات واإل
 الستعماهلا يف اإلنذار املبكر

اختبار مؤشرات اإلنذار املبكر    
 يف ثالث مناطق

 جارية

ــل     برنامج األغذية العاملي ــيم التحليـ ــال تعمـ ــة يف جمـ ــود الناجحـ ــز اجلهـ تعزيـ
اجلنساين يف األمن الغذائي، وتقييم املخاطر وأسـباب        
ــد مواقعــه،     ــق حتليــل الــضعف وحتدي ــرزق عــن طري ال

ــور  وت ــيم املنظــ ــة، وتعمــ ــيم االحتياجــــات الطارئــ قيــ
 اجلنساين يف املبادئ التوجيهية للتخطيط للطوارئ

تعمـــيم املنظـــور اجلنـــساين يف   
ــيم   ــة لتقيـــ ــادئ التوجيهيـــ املبـــ
ــذائي يف    ــن الغ احتياجــات األم
حـــاالت الطـــوارئ، واملبـــادئ 
التوجيهيـــة لتحيـــل الـــضعف،   
واملبــادئ التوجيهيــة للتخطــيط  

 للطوارئ

٢٠٠٦-٢٠٠٥ 

 دف تعزيـز إدراج     إطار حتليل الصراعات  استعراض   البنك الدويل
ــصراعات    ــباب الـ ــسانية يف حتليـــل أسـ ــشواغل اجلنـ الـ

 ونتائجها

إطـار حتليـل    اقتراح ـج جلعـل      
 مراعيـا لالعتبـارات    الصراعات

اجلنسانية، مبـا يف ذلـك مراعـاة      
ــد وضــع     ــارات عن ــك االعتب تل
ــصلة   ــتغريات املت املؤشــرات وامل

 بالصراعات 

 ٢٠٠٦مارس /ارآذ

  
 تــوفري التــدريب املنــتظم علــى املــسائل اجلنــسانية للمــوظفني العــاملني يف جمــايل    - ٤ألــف 

 .اإلنذار املبكر ومنع نشوب الصراعات
 

 اإلطار الزمين النواتج الرئيسية االستراتيجيات واإلجراءات الكيان

إدارة الــــــشؤون الــــــسياسية،
إدارة عمليات حفظ الـسالم،

ألمـــــم املتحـــــدةمفوضـــــية ا
ــامج ــسان، برنــ ــوق اإلنــ حلقــ
ــائي، ــدة اإلمنـــ ــم املتحـــ األمـــ
مفوضـــــية األمـــــم املتحـــــدة
ــامج ــئني، برنـ ــشؤون الالجـ لـ

 األغذية العاملي

ــدان وتـــوفري      ــوظفني يف املقـــر ويف امليـ ــدريب املـ تـ
أدوات عملية إلدراج املنظـور اجلنـساين يف أنـشطة          

 .منع نشوب الصراعات

تعزيز القدرة على منـع نـشوب       
 اعاتالصر

 جارية

كليــة مــوظفي منظومــة األمــم
 املتحدة

إدراج املناظري اجلنسانية يف حلقات التـدريب علـى        
 اإلنذار املبكر ومنع نشوب الصراعات

 جارية تعزيز القدرات
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 صنع السالم وحفظ السالم -باء  
 وضع استراتيجيات، تتضمن مبادرات التدريب وبناء القدرات، لكفالـة اشـتراك          - ١باء  
ــ ــات التفــاوض بــشأن         امل ــسالم، مبــا يف ذلــك اتفاق ــع مراحــل عمليــة ال رأة الكامــل يف مجي

االتفاقات السلمية وتنفيذها، وصياغة الدسـاتري والتفـاوض بـشأا، ووضـع اسـتراتيجيات              
 .إعادة التوطني وإعادة البناء

 
 اإلطار الزمين النواتج الرئيسية االستراتيجيات واإلجراءات الكيان

 املستـشارة  ،شؤون الـسياسية إدارة ال
ــضايا ــام للقـــ ــة لألمـــــني العـــ اخلاصـــ

، صـندوقاجلنسانية والنهوض بـاملرأة   
 األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة

الــدعوة مــن أجــل اشــتراك املــرأة يف عمليــات 
 املفاوضات السلمية

الـــــدعم الـــــسياسي لتعزيـــــز   
 اشتراك املرأة

 جارية

ــإلدارة     إدارة الشؤون السياسية ــل ل ــة عم ــال إدراج وضــع خط يف جم
املنظـــور اجلنـــساين يف أنـــشطة منـــع نـــشوب  
 .الصراعات، وصنع السالم، وحفظ السالم

وضـــــــعت خطـــــــة العمـــــــل 
 .اجلنسانية ونفذت

 جارية

ــسياسية، إدارة ــشؤون الـــــ إدارة الـــــ
ــية ــسالم، مفوضـ ــات حفـــظ الـ عمليـ
األمــــم املتحــــدة حلقــــوق اإلنــــسان،
ــية األمــــم املتحــــدة لــــشؤون مفوضــ

ــندوق األ  ــئني، صــ م املتحــــدةالالجــ
 للسكان

تعزيــز وتطــوير دور املــرأة يف إعــداد وإجــراء  
مفاوضـــــــات صـــــــنع الـــــــسالم، وتنظـــــــيم 
االنتخابــات، عــن طريــق حتــسني مهاراــا يف 
جمــاالت كــسب التأييــد، والــدعوة، وخماطبــة  

 .اجلمهور، والوساطة، والتفاوض

زيــادة اشــتراك املــرأة يف مجيــع 
 .العمليات السياسية

 جارية

دية واالجتماعية آلسيالجنة االقتصا ال
 واحمليط اهلادئ

تعزيــز احلكــم املراعــي لالعتبــارات اجلنــسانية 
على الصعيدين الوطين واإلقليمـي يف البلـدان        
اليت تعاين من الصراع أو اخلارجـة منـه، عـن           
طريــــق وضــــع إطــــار برنــــاجمي اســــتراتيجي 

 وتنفيذه

تقلـــص التفاوتـــات اجلنـــسانية 
ــة    ــة االجتماعيـ ــادة التنميـ وزيـ

 ة للجميعالشامل

 جارية

املعهد الدويل للبحث والتـدريب مـن
 أجل النهوض باملرأة

ــة      ــل املتعلق ــن خطــط العم ــشروع ع ــذ م تنفي
 .باملرأة والسالم واألمن

ــن    ــل عـ ــات عمـ ــل وحلقـ دليـ
ــق     ــل تتعلـ ــط عمـ ــع خطـ وضـ
باملرأة والسالم واألمـن، علـى      
الصعيد القطـري ومـن طـرف       

 .املنظمات

٢٠٠٥ 

الـبحريات الكـربى    وضع خطـة عمـل ملنطقـة         اليونسكو
يف أفريقيــا لتحديــد االحتياجــات اجلنــسانية    
االستراتيجية بالتشاور مـع ممثلـي احلكومـات        
والوزارات واألوساط األكادميية واجلمعيـات     
ــوث نـــسائية      ــشاء مراكـــز حبـ ــسائية، وإنـ النـ

 .إقليمية ودون إقليمية

ــز حبــوث     ــل ومراك ــة عم خط
 .نسائية

 ٢٠٠٧حىت 
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ــية األمــــم املتحــــدة لــــشؤون  مفوضــ
 الالجئني

ــصالية   ــتراتيجيات اتـــ ــع اســـ ــادئ (وضـــ مبـــ
توجيهيــة، كتيبــات، ملــصقات، مــواد مسعيــة  

ــصرية ــرأة يف صــنع     ) ب ــتراك امل ــة اش ــن أمهي ع
الــسالم؛ إعــداد واختبــار أدلــة تدريبيــة ترمــي 

دعم قدرات املرأة؛ تعزيز وتيـسري       إىل   حتديدا
ــات     ــع اتفاقـ ــاة يف وضـ ــرأة والفتـ ــتراك املـ اشـ

 .السالم

ــترات  يجيات حتــــــــسني االســــــ
 .االتصالية وبناء القدرات

٢٠٠٦-٢٠٠٥ 

صــــندوق األمــــم املتحــــدة اإلمنــــائي
 للمرأة

تعزيـز القـدرات القياديـة للمـرأة ومــشاركتها     
يف عمليـــات الـــسالم والعمليـــات االنتقاليـــة، 
عــــن طريــــق إنــــشاء شــــبكات تــــربط بــــني 
املنظمات النسائية؛ تكثيـف احلـوار والتعـاون        

جهني؛ وضــع بــني النــساء مــن اجلــانبني املتــوا 
مبادئ توجيهية بشأن تعزيز اشتراك املرأة يف       

 .عمليات السالم
ــة    مواصــلة دعــم وضــع خطــط العمــل الوطني

ــرار  ــز )٢٠٠٠ (١٣٢٥لتنفيــــذ القــ ، وتعزيــ
جلنــة القــضاء علــى مجيــع   إىل تقــدمي التقــارير

أشكال التمييز ضد املرأة، وتنفيذ االلتزامات      
 .الوطنية املتصلة مبنهاج عمل بيجني

 املـــرأة يف مفاوضـــات إشـــراك
صـــنع الـــسالم الرمسيـــة وغـــري 
الرمسية؛ ودعم خطـط التنفيـذ      

 ١٣٢٥الـــــــــوطين للقـــــــــرار 
، وتعزيــــــز تقــــــدمي )٢٠٠٠(

جلنة القضاء علـى     إىل   التقارير
ــز  ــكال التمييـ ــع أشـ ــد  مجيـ ضـ

ــذ خطــط العمــل    املــرأة، وتنفي
 .الوطنية يف بلدان خمتارة

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

 يف ٧٠ختـصيص   إىل ة الـسعي  مواصلة سياسي  برنامج األغذية العاملي
املائــــة علــــى األقــــل مــــن بــــرامج التــــدريب 
املدعومــة باألغذيــة للمــرأة واملراهقــة؛ كفالــة  
ــة الــيت    اشــتراك املــرأة يف إدارة األصــول املادي

 .تنشأ يف إطار خطط الغذاء مقابل العمل

تطــــوير رأس املــــال البــــشري 
النــسائي؛ تعزيــز قيمــة عمــل    

زيـز  املرأة وإنتاجيتها احمللية؛ تع   
رأس املــال،  إىل وصــول املــرأة

 .والعمالة، واملوارد اإلنتاجية

 جارية

 
ــاء  ــرأة        - ٢ب ــوق امل ــسانية وحق ــارات اجلن ــن االعتب ــس األم ــات جمل ــي بعث ــة أن تراع  كفال

وإدراج . والطفل، مبا يف ذلك عن طريق املشاورات مع اجلمعيات النسائية احمللية والدولية
أخـصائيني  زيـارات الـيت يوفـدها جملـس األمـن، واشـتراك             املنظور اجلنساين يف صالحيات ال    

 جنسانيني يف األفرقة
 

 اإلطار الزمين النواتج الرئيسية االستراتيجيات واإلجراءات الكيان

ــسياسية، إدارة ــشؤون الــــ إدارة الــــ
ــة ــسالم، منظمـ ــظ الـ ــات حفـ عمليـ
العمــــل الدوليــــة، مفوضــــية األمــــم

 املستشارةاملتحدة حلقوق اإلنسان، 
اصــــة لألمــــني العــــام للقــــضايااخل

،اجلنــــــسانية والنــــــهوض بــــــاملرأة  
ــندوق ا ــائيألصـ ــدة اإلمنـ ــم املتحـ مـ

  للمرأة

ــالحيات   ــساين يف صـ ــور اجلنـ إدراج املنظـ
البعثات اليت يوفدها جملـس األمـن لتقـصي         
احلقائق أو التقييم؛ تضمني مـواد اإلحاطـة      

جملس األمـن    إىل   والتقارير القطرية املقدمة  
ــة    ــن حالـ ــات عـ ــاة يف  معلومـ ــرأة والفتـ املـ

ــاء    ــة؛ تيـــسري لقـ ــاطق املعنيـ ــدان أو املنـ البلـ
ــات جملــس األمــن مــع املنظمــات غــري     بعث
احلكومية واجلمعيـات النـسائية؛ التـشجيع       
ــن    ــات جملــــس األمــ علــــى أن تــــضم بعثــ

 . مستشارا جنسانيا

صالحيات تراعي االعتبـارات    
ــة   ــواد إعالميـــ اجلنـــــسانية؛ مـــ
ــادئ   ــة ومبـــ وقـــــوائم مرجعيـــ

 االعتبـــارات توجيهيـــة تراعـــي
اجلنــــسانية؛ مراعــــاة التقــــارير 
والتوصـــــــيات الحتياجـــــــات 
املرأة، دراسات قطرية موجزة    
مستكملة ومتاحـة علـى موقـع       

املتحــــــدة  صــــــندوق األمــــــم
نترنـت  إلاإلمنائي للمرأة علـى ا    

www.womenwarpeace.org. 

ــزمين  ــار الــــ اإلطــــ
 مرتبط بكل بعثة
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 احتياجات وأوليات املـرأة والفتـاة، عنـد         سيماال   كفالة مراعاة املنظور اجلنساين،      - ٣باء  
 .التفاوض بشأن اتفاقات السالم وتنفيذها

 
 اإلطار الزمين النواتج الرئيسية االستراتيجيات واإلجراءات الكيان

ــسياسية، ــشؤون الـ إدارة الـ
اخلاصــة لألمــني املستــشارة

العـــام للقـــضايا اجلنـــسانية
، صـندوقوالنهوض باملرأة 

ــد ألا ــم املتحــ ــائيمــ ة اإلمنــ
 للمرأة

التشجيع على تقييم االحتياجات اجلنسانية، مبـا يف        
 ذلك االحتياجات امليزانوية، يف املفاوضات املؤديـة      

اتفاقــات ســالم؛ الــدعوة مــن أجــل متثيــل املــرأة  إىل 
بقوة يف الوفود وإدراج أحكـام تراعـي احتياجـات          
املرأة وتكفل اشـتراكها بفعاليـة يف آليـات مـرحليت           

ومـا بعـد الـصراع، مبـا يف ذلـك اتفاقيـات             االنتقال  
 .االشتراك يف السلطة

ــارات   معلومــات تراعــي االعتب
اجلنـــــــسانية الســـــــتعماهلا يف  
ــشطة  املفاوضــــــــات ويف أنــــــ

 .الدعوة

إطـــــار زين لكـــــل 
 عملية سالم

ــارات   تــشجيع ودعــم إدارة الشؤون السياسية إدراج أحكــام تراعــي االعتب
ــار اجلنــسانية يف اتفاقــات الــسالم، تأخــذ يف   االعتب

ــصادي؛     ــاعي واالقت ــسياسي واالجتم ــرأة ال ــن امل أم
التــشاور مــع اجلمعيــات النــسائية احملليــة ومنظمــات 

 .اتمع املدين عند التخطيط للتعمري بعد الصراع

اتفاقــات ســالم تأخــذ حقــوق  
املــرأة يف االعتبــار، ومــشاريع   
 .تراعي االعتبارات اجلنسانية

 جارية

ــظ ــات حفـــــ إدارة عمليـــــ
 السالم

ط الـــصلة بانتظـــام بـــني اجلمعيـــات النـــسائية     ربـــ
واإلدارة العليــا يف البعثــات عنــد التفــاوض بــشأن     

 .اتفاقات السالم وتنفيذها

احلــــــصول بانتظــــــام علـــــــى   
 .انطباعات اجلمعيات النسائية

 جارية

ــة، ــل الدوليــ ــة العمــ منظمــ
املتحــــدة مفوضــــية األمــــم
 حلقوق اإلنسان

عيـة  وضع استراتيجيات تفاوض واتفاقية سـالم مرا      
لالعتبــارات اجلنــسانية، وإدراج التحليــل اجلنــساين  
ــى     ــشجيع علـ ــات، والتـ ــب االتفاقـ ــع جوانـ يف مجيـ
ــارات اجلنـــسانية يف وضـــع النـــهج،   ــاة االعتبـ مراعـ

 . وتبادل اخلربات والدروس املكتسبة

إدراج احتياجـــــات املـــــرأة يف 
 .حمادثات السالم

 جارية

  
 اجلمعيــات النــسائية ومجعيــات الــشعوب  دعــم املبــادرات الــسلمية الــيت تتخــذها  - ٤بــاء 

 .األصلية احمللية يف حل الصراعات
 
 
 

 اإلطار الزمين النواتج الرئيسية االستراتيجيات واإلجراءات الكيان

عمليـات   إىل   تقدمي التمويل والـدعم اللوجـسيت      إدارة الشؤون السياسية
بناء القدرات، وتيسري اللقاءات بني اجلمعيـات       

 .اف التفاوض الرمسيةالنسائية وأطر

ــسيت،    ــايل واللوجــ ــدعم املــ الــ
ــتراك اجلمعيــــات   وتعزيــــز اشــ

 .النسائية احمللية

 جارية
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إدارة عمليــات حفــظ الــسالم،
ــة ــدويل للتنميـــ ــصندوق الـــ الـــ

، منظمــــــة العمــــــلالزراعيــــــة
الدولية، برنامج األمـم املتحـدة
اإلمنـــــائي، صـــــندوق األمـــــم
املتحـــــدة للـــــسكان، املوئـــــل،

دة لـشؤونمفوضية األمم املتح  
الالجـــــئني، صـــــندوق األمـــــم

منــــــائي للمــــــرأة،إلاملتحــــــدة ا
 اليونيتار

إقامــة شــراكات مــع املنظمــات النــسائية احملليــة  
ودعمها؛ توثيق مـا لـديها مـن نقـاط قـوة فيمـا              
يتــــصل حبــــل الــــصراعات، وتعميــــق وعـــــي     
اتمعــات احملليــة مبنــهجيات حــل الــصراعات؛  
ــسالم،      ــاء ال ــشأن بن ــة ب وضــع وحــدات تدريبي

 .دريب ممثالت املنظمات النسائيةوت

حتديــــد املنظمــــات النــــسائية؛ 
ــضل    ــهجيات وأفــ ــق املنــ توثيــ
املمارســـــــــــات؛ تـــــــــــدريب 
ــة،    ــري احلكوميــ ــات غــ املنظمــ

 .والعمل يف إطار شبكات

٢٠٠٧-٢٠٠٥ 

 
مجيــع املــوظفني املــشتركني يف  إىل  تقــدمي تــدريب منــتظم علــى املــسائل اجلنــسانية - ٥بــاء 

 .المجهود حفظ السالم وبناء الس
 

 اإلطار الزمين النواتج الرئيسية االستراتيجيات واإلجراءات الكيان

إدارة الشؤون الـسياسية، إدارة
عمليــــــات حفــــــظ الــــــسالم،

ــسكو،  ــماليونــ ــية األمــ مفوضــ
ــئني  ــشؤون الالجــ ــدة لــ ،املتحــ
اليونيـــسيف، برنـــامج األغذيـــة

 العاملي

تعميق الوعي والتثقيـف بـضرورة املـساواة بـني          
ريب املـوظفني بـاملقر ويف امليـدان،        اجلنسني؛ تد 

مــن مــدنيني وأفــراد عــسكريني وشــرطة مدنيــة  
وموظفي املساعدة اإلنـسانية علـى سـبل إدراج         
املنظور اجلنساين يف أنشطة حفظ السالم وبنـاء     
السالم؛ وتدريب املهنيات يف جمـاالت اإلبـالغ        
عن االنتخابـات وغريهـا مـن مبـادرات حتـسني           

 .املعايري الصحفية

 حلقـــــات عمـــــل أو  إعـــــداد
وحدات تدريبيـة عـن املـسائل       
اجلنـــــسانية؛ تعميـــــق الـــــوعي 
ــسانية؛ وحتــسني    ــسائل اجلن بامل

 .قدرات املوظفني

 جارية

  
 عمليات حفظ السالم -جيم  

 
 وضع سياسـة عامـة وأدوات تـشغيلية لتيـسري إدراج املنظـور اجلنـساين يف مجيـع                   - ١جيم  

 .ااالت املواضيعية والفنية حلفظ السالم
 

 اإلطار الزمين النواتج الرئيسية االستراتيجيات واإلجراءات الكيان

وضع وتنفيذ بيان عـن الـسياسة العامـة املتعلقـة            إدارة عمليات حفظ السالم
باملنظور اجلنساين، وسياسة عامة شـاملة تتعلـق        
باملــسائل اجلنــسانية، وخطــة عمــل علــى صــعيد 

ــل ب اإلدارة إلدراج املنظــــور اجلنــــساين يف صــ
ــشطة     ــداف واألنــــ ــدد األهــــ ــشطة، حتــــ األنــــ

الزمنية لكـل جمـال وظيفـي؛     واملؤشرات واألطر
 .وتطوير أدوات تدريبية ومبادئ توجيهية

ــة،     ــسياسة العامـ ــن الـ ــان عـ بيـ
وخطــــــــة عمـــــــــل، وأدوات  

 .تدريبية

٢٠٠٥ 
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 اإلطار الزمين النواتج الرئيسية االستراتيجيات واإلجراءات الكيان

إدارة عمليــات حفــظ الــسالم،
ــينا ــشترك املعــــ ــامج املــــ لربنــــ

/بفريوس نقص املناعـة البـشرية   
ق األمم املتحـدة، صندو اإليدز

 للسكان

التعــاون علــى تطــوير وتنفيــذ سياســة عامــة يف   
ــشرية     ــة الب ــريوس نقــص املناع ــال ف ــدز/جم ، اإلي

تراعي املنظور اجلنساين، يف جماالت التـدريب،       
ومــــدونات الــــسلوك، واكتــــشاف اإلصــــابة    
بالفريوس، والتعاون بني املدنيني والعـسكريني،      

ــواد عــن أفــ     ــوارد، وامل ــن امل ــات ع ضل واملعلوم
ــالفريوس   ــق ب  /املمارســات؛ إدراج سياســة تتعل

 يف إدارة عمليات حفظ السالم، وتعزيز       اإليدز
مبــا يف ذلــك (قــدرات عمليــات حفــظ الــسالم  

ــادمني  ــدرات املـــوظفني القـ علـــى التـــصدي ) قـ
 .اإليدز/لفريوس نقص املناعة البشرية

ــة تتعلـــق     ــع سياســـة عامـ وضـ
بفريوس نقص املناعـة البـشرية      

نـــساين،  وتراعـــي املنظـــور اجل  
ــى    ــوظفني عل ــدرة امل ــز ق وتعزي

 .اإليدز/التصدي للفريوس

٢٠٠٧-٢٠٠٥ 

مفوضية األمم املتحـدة حلقـوق
 اإلنسان

تبــادل اخلــربة والــدروس املكتــسبة بــني اخلــرباء   
وجهات االتصال املعنية باملـسائل اجلنـسانية يف        
عنــصري حقــوق اإلنــسان واملــسائل اجلنــسانية  

 .انية واملقريف بعثات السالم واملكاتب امليد

تبــــــادل اخلــــــربة والــــــدروس 
 .املكتسبة

 جارية

املستشارة اخلاصة لألمني العـام
للقـــضايا اجلنـــسانية والنـــهوض

 باملرأة

تعمــــيم  إىل دعـــم وضـــع الـــسياسات الراميـــة    
 .املنظور اجلنساين يف عمليات حفظ السالم

ــدعم  ــدمي الــ ــسياسة  إىل تقــ الــ
 .العامة

٢٠٠٧-٢٠٠٥ 

  
 .اجلنساين يف واليات مجيع عمليات حفظ السالم إدراج املنظور - ٢جيم 

 
 اإلطار الزمين النواتج الرئيسية االستراتيجيات واإلجراءات الكيان

إدراج اخلـــربة يف املـــسائل اجلنـــسانية يف التقيـــيم  إدارة عمليات حفظ السالم
علـــى (والتخطـــيط الـــسابقني لوضـــع الواليـــات 

ار يف  ، وكفالـة االسـتمر    )صعيدي املقر والبعثات  
إدراج الــــشواغل اجلنــــسانية بانتظــــام يف مجيــــع 

 .الواليات اجلديدة حلفظ السالم

إدراج املنظــــــور اجلنــــــساين يف 
ــظ   ــات حفــــ ــات عمليــــ واليــــ

 .السالم

كل مرة تنـشأ فيهـا      
ــة حلفــــــــظ  عمليــــــ

 السالم

املستــشارة اخلاصــة لألمــني العــام
للقــــضايا اجلنــــسانية والنــــهوض

صــندوق األمــم املتحــدة، بــاملرأة
 ي للمرأةاإلمنائ

إدراج املــــسائل اجلنـــــسانية يف بعثــــات تقيـــــيم   
العمـل املتكاملـة التابعـة      االحتياجات، ويف أفرقة    

 .اتللبعث

ــسانية يف  ــسائل اجلنـــ إدراج املـــ
فرقــــة البعثــــات التقييميــــة ويف أ

ــة   ــة التابعـــــ العمـــــــل املتكاملـــــ
 .اتللبعث

٢٠٠٧-٢٠٠٥ 

  
 مبـوارد كافيـة وتوجيـه منـتظم          إدراج عنصر جنساين يف مجيع العمليات امليدانيـة        - ٣جيم  

 . تكفل التنفيذ الفعال لوالياابشأن األدوار واملهام اليت
 

 اإلطار الزمين النواتج الرئيسية االستراتيجيات واإلجراءات الكيان

تعيني مستشارين جنسانيني متفـرغني ووحـدات        إدارة عمليات حفظ السالم
جنــسانية يف عمليــات حفــظ الــسالم؛ ووضــع      

ئ توجيهية موحدة بشأن هيكل الوحـدات       مباد
اجلنسانية وحجمهـا وخطـوط إبالغهـا؛ وتعزيـز         

ــرار   ــذ القــ ــات ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥تنفيــ يف عمليــ

ــسانيني    ــشارين جنـ ــيني مستـ تعـ
ــسانية   متفــرغني، ووحــدات جن
يف معظـــم البعثـــات، ومبـــادئ   
ــشأن أدوار    ــة بـ ــة عمليـ توجيهيـ
ــسانية،   ــدات اجلنـ ــام الوحـ ومهـ

٢٠٠٧-٢٠٠٥ 
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حفــظ الــسالم الــيت ال يوجــد ــا مستــشارون      
جنسانيون؛ ووضع مؤشـرات لقيـاس أثـر إدراج         
ــشاء     ــة؛ وإن املنظــور اجلنــساين علــى أنــشطة البعث

ة مـن أفـراد     أفرقة عمل يف منـاطق البعثـات مؤلفـ        
 .القطاعات ذات الصلة/الوحدات

ــدة    ــل موحـــــ ــط عمـــــ وخطـــــ
 .للمستشارين اجلنسانيني

األمــم املتحــدة حلقــوق مفوضــية
 اإلنسان

تنسيق جنسانية يف مجيـع املكاتـب       تعيني جهات   
امليدانيـــة والعناصـــر املعنيـــة حبقـــوق اإلنـــسان يف 

 .عمليات حفظ السالم

تعــيني جهــات تنــسيق جنــسانية 
ــة والعناصــر   يف املكاتــب امليداني
ــسان يف   ــة حبقـــــوق اإلنـــ املعنيـــ

 .عمليات حفظ السالم

 جارية

املستــشارة اخلاصــة لألمــني العــام
للقــــضايا اجلنــــسانية والنــــهوض

 املرأةب

نشاء عناصر جنسانية كاملة املـوارد      إ إىل   الدعوة
 .يف كل عملية من عمليات حفظ السالم

 ٢٠٠٧-٢٠٠٥ عناصر جنسانية كاملة املوارد 

  
مجيع موظفي حفظ الـسالم، مـن مجيـع الفئـات            إىل    تقدمي تدريب جنساين منتظم    - ٤جيم  

وارد العامـة واملتخصـصة املتعلقـة       واملستويات، ومواءمة وتوسيع نطاق املواد التدريبيـة واملـ        
باملسائل اجلنـسانية وحبقـوق املـرأة، مبـا يف ذلـك التوعيـة بفـريوس نقـص املناعـة املكتـسب،                 

 .املتاحة لالستعمال يف التدريب قبل نشر البعثة وبعده
 

 اإلطار الزمين النواتج الرئيسية االستراتيجيات واإلجراءات الكيان

ــدري إدارة شؤون اإلعالم ــدان علــى االســتجابة  ت ب املــوظفني يف املي
اإلعالمية السريعة يف جمـال حفـظ الـسالم، مبـا           

 يف ذلك اجلوانب اجلنسانية

 سنويا .تنظيم دورات تدريبية

شــــــعبة اإلدارة العامــــــة وإدارة
إدارة الـــــــــــشؤون/التنميـــــــــــة

 االقتصادية واالجتماعية

ــسالم     ــظ الـ ــن حفـ ــة عـ ــيم دورات تدريبيـ تنظـ
ني املـدنيني األفارقـة يف    واحلكم الرشيد للموظف  

عمليات حفظ الـسالم، مبـا يف ذلـك اجلوانـب           
 .اجلنسانية

تنظــــيم دورات تدريبيــــة حلفظــــة 
 . السالم األفارقة

٢٠٠٦-٢٠٠٥ 

مراجعــة متواصــلة للوحــدات التدريبيــة، مبــا يف  إدارة عمليات حفظ السالم
ــدريب    ــية، وتـ ــة األساسـ ــواد التدريبيـ ذلـــك املـ

ــستويني امل   ــن املـ ــديرين مـ ــايل؛  املـ ــط والعـ توسـ
ووضــــــع اســــــتراتيجية لتعمــــــيم الوحــــــدات 
التدريبيـــة؛ ووضـــع مـــواد تدريبيـــة خمصـــصة     
ــيعي   ــالني املواضــ ــسانية يف اــ ــسائل اجلنــ للمــ

ــة . والــوظيفي حلفــظ الــسالم  كــاجليم الوجريبي
األساسية، وتدريب املديرين يف البعثة وخـالل        

 اإليدز/ناعة البشريةامل

وحدات تدريبية منقحـة وجديـدة      
 .االت حفظ السالمعن جم

 /كـــــــانون األول
 ٢٠٠٥ديسمرب 

مفوضية األمـم املتحـدة حلقـوق
 اإلنسان

ــة يف     ــات التدريبيـ ــات لالحتياجـ ــراء تقييمـ إجـ
عناصــــر حقــــوق اإلنــــسان لعمليــــات حفــــظ 
الــــسالم؛ ووضــــع الــــصيغة األخــــرية للمــــواد 
ــدة     ــسان، املعـ ــوق اإلنـ ــة حبقـ ــة املتعلقـ التدريبيـ

ات عـن   لألفراد العسكريني، مبا يف ذلـك وحـد       
حقوق املرأة، واالجتار، واالعتداء واالسـتغالل      

نتــاج مــواد تدريبيــة عــن حقــوق   إ
ــراد   ــدة لألفــــــ ــسان، معــــــ اإلنــــــ
ــظ    ــات حفـــ ــسكريني لعمليـــ العـــ
الــسالم، وتوزيعهــا علــى الــدول     

  .ماألعضاء وبعثات حفظ السال

 ٢٠٠٦منتصف 
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اجلنـــسيني، وتـــدريب أفـــراد األمـــم املتحـــدة     
العسكريني والتابعني للشرطة يف جمـال حقـوق        

 .املرأة
برنامج األمـم املتحـدة املـشترك

املناعــة املعــين بفــريوس نقــص  
 اإليدز/البشرية

دعــم وضــع وتنفيــذ سياســة تتــصدي لفــريوس  
، وتعزيـز قـدرات   اإليـدز /ةينقص املناعـة البـشر   

مبـا  (بعثات حفظ الـسالم واخلـدمات النظاميـة         
علـــى ) يف ذلـــك حفظـــة الـــسالم يف املـــستقبل 

، مــع إدراج عنــصر يــدزاإل/التــصدي للفــريوس
 .جنساين

وضع مبادئ توجيهية علـى اخلـط       
ــة   تتعلــــق بفــــريوس نقــــص املناعــ

 يف حــــــاالت اإليــــــدز/البــــــشرية
الطوارئ، وإتاحـة مـوارد تدريبيـة       

 على اخلط

 جارية

معهد األمـم املتحـدة األقـاليمي
 لبحوث اجلرمية والعدالة

تعميم دليـل تـدرييب عـن االجتـار باألشـخاص،           
فــاذ القــانون املــشتركني يف   معــد للقــائمني بإن 

عمليــات حفــظ الــسالم؛ وخطــة لتنظــيم دورة 
تدريبية، رهنا بتوافر املـوارد، للـشرطة الدوليـة         
ومـــوظفي إقامـــة العـــدل العـــاملني أو الـــذين     

 .سينشرون يف منطقة عمل البعثة

تعميم دليل عـن االجتـار؛ اإلعـداد        
 .لتنظيم دورة تدريبية

٢٠٠٦-٢٠٠٥ 

اإلمنـائيصندوق األمم املتحـدة     
 للمرأة

واضــــعي  إىل تقــــدمي الــــدعم الــــتقين واخلــــربة 
الـــــسياسات وصـــــناع القـــــرارات يف األمـــــم  
املتحدة، للربط بني املسائل اجلنسانية وحقـوق       
اإلنــــسان والعنــــف وفــــريوس نقــــص املناعــــة  

 اإليدز/البشرية

جتميـــع أفـــضل املمارســـات لـــدى 
الوكـــاالت فيمـــا يتعلـــق باألبعـــاد 

س نقـص   اجلنسانية للوقاية من فـري    
 . وعالجهاإليدز/املناعة البشرية

٢٠٠٦ 

ــة     ــسائية يف اتمعــات احمللي دعــم املنظمــات الن
ــة تعميــق     الــيت ينــشر فيهــا حفظــة الــسالم، بغي
الــــــوعي مبــــــسألة فــــــريوس نقــــــص املناعــــــة 

ــشرية ــدز/البــ ــتراتيجيات  اإليــ ــز االســ ، وتعزيــ
 .الوقائية األهلية

الـــدعوة يف جمـــال فـــريوس نقـــص  
ــشرية  ــدزاإل/املناعــة الب ، والعنــف ي

ــار   ــرأة، يف إطـ ــد املـ ــالف ضـ التحـ
 اإليدزالعاملي املعين باملرأة و

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

الدعوة و التدريب يف جمـال املـسائل اجلنـسانية           
ــشرية    ــة البـ ــص املناعـ ــريوس نقـ ــدز/وفـ  يف اإليـ

 حاالت الطوارئ

ــاد    ــن األبعــ ــات عــ ــدم معلومــ تقــ
اجلنــــسانية عــــن طريــــق صــــفحة  
ــسائل   ــة باملــــ ــت املتعلقــــ االنترنــــ

انية وفــريوس نقــص املناعــة  اجلنــس
  اإليـــــــــــــــــــدز/شريةبـــــــــــــــــــال

www.genderandaids.org 
وضــع مبــادئ توجيهيــة وتــدريب  

 يف ســياقات اإليــدز/عــن الفــريوس
 الطوارئ

 

تعميق وعـي األفـراد النظـاميني مبـسائل الوقايـة           صندوق األمم املتحدة للسكان
ــريوس نقــص امل   ــشرية مــن ف ــة الب ــراض /ناع األم

املنقولــة جنــسيا، والــوعي باملــسائل اجلنــسانية، 
 .والعنف اجلنساين

التعــاون مــع صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي   
للمــرأة واملنظمــات غــري احلكوميــة ذات الــصلة 
ــارات    ــن االعتبــ ــة عــ ــواد تدريبيــ ــع مــ يف وضــ

 .اجلنسانية وحقوق املرأة والصحة اإلجنابية

ــراد ا  ــاميني تعميـــق وعـــي األفـ لنظـ
مبسائل الـصحة اإلجنابيـة؛ وإعـداد       

 .موارد تدريبية وتعميمها

 جارية

http://www.genderandaids.org/
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معهــد األمــم املتحــدة للتــدريب
 والبحث

ــدنيني يف     ــراد املـ ــدرييب لألفـ ــامج تـ ــيم برنـ تنظـ
ــات     ــن االحتياجـ ــسالم عـ ــظ الـ ــات حفـ عمليـ
اخلاصة للنساء واألطفال يف املنازعات، ألفـراد       

 عمليات حفظ السالم

ية وإحاطـات   تنظيم حلقات تدريب  
إعالمية خاصة يف عمليات حفـظ      

 السالم

 جارية

  
 وضع وصـيانة قاعـدة معـارف تعليميـة وحبثيـة تتـضمن أفـضل املمارسـات، بغيـة                    - ٥جيم  

 .إدراج املنظور اجلنساين يف عمليات حفظ السالم
 

 اإلطار الزمين النواتج الرئيسية االستراتيجيات واإلجراءات الكيان

وضــع مــواد إعالميــة تراعــي املنظــور اجلنــساين  عالمإدارة شؤون اإل
ــسالم،     ــات األمــم املتحــدة حلفــظ ال عــن عملي

 و ٢٠٠٦مثـــل النـــسخ الـــيت ستـــصدر عـــامي 
أســئلة تتكــرر عــن حفــظ    ” للكتيــب ٢٠٠٧
، تــربز دور املــرأة يف عمليــات حفــظ “الــسالم

الــــسالم، يف الــــصور املختــــارة املعروضــــة يف  
ــارض، وتقـــ   ــت ويف املعـ ــفحات اإلنترنـ دمي صـ

تغطية صحفية للمناقشات السنوية اليت جيريهـا       
جملــس األمــن عــن املــرأة والــسالم، وإصــدار      
صحيفة وقائع مشفوعة بإحـصائيات عـن دور        

 .املرأة يف السالم واألمن

تغطيــة إعالميــة، وتقــدمي املــساعدة  
عــن طريــق مراكــز اإلعــالم التابعــة  
لألمم املتحدة، والـربامج اإلذاعيـة،      

ــا يف  ــشورات، مبـــــ  ذلـــــــك واملنـــــ
أفريقيـا  ” و    “وجوه”: املنشورات
ــدة ــم  ”  و“اجلديــــ ــائع األمــــ وقــــ
 .“املتحدة

٢٠٠٧-٢٠٠٥ 

توثيــــق أفــــضل املمارســــات بــــشأن املــــسائل   إدارة عمليات حفظ السالم
ــة؛ استعراضــات    املواضــيعية واــاالت الوظيفي
مكتبية وحلقات عمل عن أفضل املمارسـات؛       
وإقامــــة شــــبكة إلكترونيــــة لتبــــادل املعــــارف 

 .بيانات بني املستشارين اجلنسانينيوال

توثيــق أفــضل املمارســات وإجــراء  
ــادل    ــشأا، وشــبكات لتب حبــوث ب

 املعلومات

 ٢٠٠٥خريف 

القيام، عن طريق موقع املنظمة علـى االنترنـت        منظمة العمل الدولية
املخصص ألداة املساواة بـني اجلنـسني، بتعزيـز         
مـــوارد املنظمـــة وأنـــشطتها املتعلقـــة بتعمـــيم     

ــات   امل ــاالت األزمـــ ــساين يف حـــ ــور اجلنـــ نظـــ
واحلاالت اليت ختلفها األزمات، ومواد التوعيـة       
ــا عنـــد    ــر عليهـ بالقـــضايا اجلنـــسانية، الـــيت يعثـ

 .“أزمة”البحث عن عبارة 

ــلة إتاحتـــــها   معلومـــــات ذات صـــ
املنظمـــــة عـــــن املـــــسائل املتـــــصلة 
باألزمات ملستخدمي أداة املـساواة     

 .بني اجلنسني

 جارية

تحدة حلقـوقمفوضية األمم امل  
برنــــــامج األمــــــماإلنــــــسان، 

املتحدة املشترك املعين بفريوس
،اإليــدز/نقـص املناعـة البـشرية   

ــدة ــندوق األمــــــم املتحــــ صــــ
 للسكان

توثيـــق الـــدروس املـــستفادة، وتعمـــيم املـــسائل 
اجلنــــسانية واملتعلقــــة بالــــصحة اإلجنابيــــة يف    
ــن      ــواد ع ــوير م ــسالم، وتط ــظ ال ــات حف عملي

، والعنـف   اإليـدز /ةفريوس نقص املناعة البـشري    
ــشديدة     اجلنــساين، وغــري ذلــك مــن املــسائل ال

 .األمهية

ــسبة وأفــضل    ــدروس املكت ــادل ال تب
 .املمارسات

 جارية

ــني ــة لألمــ ــشارة اخلاصــ املستــ
اجلنــــــسانيةالعــــــام للقــــــضايا 
 والنهوض باملرأة

استكمال قائمـة مـوارد األمـم املتحـدة املتعلقـة           
ع بــاملرأة والــسالم واألمــن، واملتاحــة لإلطــال    

 املباشر

 ٢٠٠٥ .قائمة موارد مستكملة
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 االستجابة اإلنسانية -دال  
 

 تطــوير وتنفيــذ وتقيــيم الــسياسات واالســتراتيجيات املتعلقــة بتعمــيم املنظــور        - ١دال 
 .اجلنساين يف مجيع برامج املساعدة اإلنسانية

 
 اإلطار الزمين النواتج الرئيسية االستراتيجيات واإلجراءات الكيان

للجنــة الدائمــة املــشتركة بــنيا
 الوكاالت

وضـــع سياســـات إنـــسانية مـــشتركة، وحتديـــد 
وســــد الفجــــوات يف جمــــاالت االســــتجابة،    

ــادئ اإلنــسانية تطبيقــا   إىل والــدعوة تطبيــق املب
 .فعاال

 جارية تطوير السياسات املشتركة

منظمة األمم املتحـدة لألغذيـة
 والزارعة

ــسانية واإلمنائيــــ     ــل اجلنــ ــة العمــ ــذ خطــ ة تنفيــ
 إىل بكفالـــة وصـــول املـــرأة) ٢٠٠٧-٢٠٠٢(

الغــــذاء الكــــايف املغــــذي املــــأمون، واىل إدارة 
ــي؛     ــدعم الزراع ــة وخــدمات ال ــوارد الطبيعي امل
وضع السياسات واختـاذ القـرارات علـى مجيـع          
ــستويات يف القطاعــات الزراعيــة والريفيــة،     امل
ــاطق     ــزارع يف املن ــة يف امل ــرص العمال وإتاحــة ف

 الريفية

لعمــــل اجلنــــسانية؛ تنفيــــذ خطــــة ا
ــة بكميــات   وتــوفري األغذيــة املأمون
كافيــة، وإتاحــة الفــرص للمــرأة يف  

 .حاالت الطوارئ

 جارية

ــشؤون مكتــــــب منــــــسق الــــ
 اإلنسانية

ــشأن املــساواة بــني اجلنــسني     ــذ سياســاته ب تنفي
وخطـــة العمـــل لتعمـــيم املنظـــور اجلنـــساين يف  

ــة  ــل األربعــ ــاالت العمــ ــسيق، وإدارة : جمــ التنــ
 .دعوة، والسياساتاملعلومات، وال

تنفيذ السياسة العامة وخطة العمـل   
 .اجلنسانية

 جارية

ــدة ــندوق األمــــــم املتحــــ صــــ
 لألنشطة السكانية

تنــــاول مــــسائل الــــصحة اإلجنابيــــة والعنــــف  
اجلنساين يف الصراعات املسلحة؛ ودعم برامج      
الـــــصحة اإلجنابيـــــة يف حـــــاالت الطـــــوارئ،  
والدعوة من أجل تعزيـز حقـوق املـرأة والفتـاة           

 جماالت الصحة اإلجنابيـة وحقـوق اإلنـسان         يف
 يف حاالت الطوارئ

تعميـــق الـــوعي مبتطلبـــات الـــصحة 
اإلجنابيــــة يف حــــاالت الطــــوارئ، 
ــشاريع يف هــذا اــال يف    ودعــم امل

 . بلدا٣٠أكثر من 

 جارية

ــدة ــم املتحــــ ــية األمــــ مفوضــــ
 لشؤون الالجئني

ــوع     ــسن ونـ ــة بالـ ــتراتيجية املتعلقـ ــذ االسـ تنفيـ
 مجيــع العمليــات القطريــة،  اجلــنس والتنــوع يف

ــع    ــة مــ ــشاركية منتظمــ ــراء تقييمــــات تــ وإجــ
 .الالجئني، نساء، وفتيات، ورجاال، وصبيانا

فهــم أحــسن لــشواغل الالجــئني؛    
ــيط    ــن التخطــ ــل عــ ــات عمــ حلقــ
ــه؛    ــده وتقييمــ ــشاركي، ورصــ التــ
إدراج املعلومـــــات يف العمليـــــات  

 .والربامج

٢٠٠٧-٢٠٠٥ 

ــة املتع  اليونيسيف ــسياسة العام ــذ ال ــني  تنفي ــساواة ب ــة بامل لق
 .اجلنسني ومتكني املرأة والفتاة

تعزيـــز املـــسائل اجلنـــسانية والـــوعي ـــا علـــى  
الصعيدين الوطين واحمللي عن طريق شبكة مـن        
مراكز التنسيق اجلنسانية يف املكاتـب اإلقليميـة       

 .والقطرية

ــذ    ــيت تنفـ ــربامج الـ ــدرة الـ ــادة قـ زيـ
مبــساعدة اليونيــسيف علــى تعمــيم   

 يف مجيـع جمـاالت      املنظور اجلنساين 
 العمل

٢٠٠٧-٢٠٠٥ 

ــم املتحــدة    ــة األم ــةوكال إلغاث
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني

 يف الشرق األدىن

ــن      ــة ع ــة لدراســة الوكال ــصيغة النهائي وضــع ال
ــة    ــياغة سياسـ ــور اجلنـــساين، وصـ ــيم املنظـ تعمـ
جنــــسانية ومجيــــع بيانــــات عــــن احتياجــــات 

 .الالجئني من اجلنسني

مـــيم االنتـــهاء مـــن دراســـة عـــن تع
املنظور اجلنساين، وصـياغة سياسـة      

 جنسانية وحتسني مجع البيانات

٢٠٠٧-٢٠٠٥ 
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 اإلطار الزمين النواتج الرئيسية االستراتيجيات واإلجراءات الكيان

-٢٠٠٣تنفيــــذ سياســــته اجلنــــسانية للفتــــرة   برنامج األغذية العاملي
 اليت تتـضمن حتـسينا يف مثانيـة جمـاالت           ٢٠٠٧

ــرأة، ترمـــي  ــاه املـ ــزام جتـ ــة األمـــن  إىل التـ كفالـ
الغذائي وتعميم املنظـور اجلنـساين يف األنـشطة         
اليت يدعمها الربنـامج، وبـرامج األمـن الغـذائي         
اليت ينفذها الربنامج وشـركاؤه، وبـرامج دعـم         
عمليات حفظ السالم الـيت تـضطلع ـا األمـم           

 .املتحدة

 جارية تنفيذ السياسة اجلنسانية

  
 كفالة مـشاركة الالجئـات واملـشردات واملنظمـات النـسائية مـشاركة نـشطة يف                 - ٢دال  

 .انية وإدارا وتنفيذها وتقييمهاعدة اإلنستصميم برامج املسا
 

 اإلطار الزمين النواتج الرئيسية االستراتيجيات واإلجراءات الكيان

ــة ــم املتحــدة لألغذي ــة األم منظم
والزراعة، منظمة العمل الدولية

تــصميم وتنفيــذ بــرامج يئــة أســباب الــرزق؛      
ــة    ــابعني ملنظمـ ــيني التـ ــصائيني التقنـ ــشر األخـ ونـ

ــات    العمــل ا ــيح لالجئ ــرامج تت ــة لوضــع ب لدولي
ــيت      ــة الـ ــات احملليـ ــا واتمعـ ــشردات داخليـ واملـ
ــل    ــة يف جمــاالت التموي ــضيفها فــرص العمال تست
االجتمــاعي، واملؤســسات الــصغرية والــصغرية    
ــصادية    ــة االقت ــة، والتنمي ــة التعاوني جــدا، والتنمي
ــة،     ــارات اخلاصـ ــى املهـ ــدريب علـ ــة، والتـ احملليـ

 .عمال لليد العاملةواملشاريع الكثيفة االست

تقدمي التدريب وغـريه مـن وسـائل        
 .دعم األنشطة املدرة للدخل

 جارية

العمــل مــن خــالل املؤســسات الوطنيــة حلقــوق   مفوضية حقوق اإلنسان
ــة حقــوق الالجئــات    اإلنــسان علــى تعزيــز محاي

 .واملشردات داخليا ومحايتها

حتــسني القــدرات الوطنيــة يف جمــال 
 .تعزيز حقوق املرأة

 ةجاري

ــشؤون ــسيق الـــــ ــب تنـــــ مكتـــــ
اإلنـــــسانية، صــــــندوق األمــــــم
املتحدة للسكان، مفوضية األمم

 املتحدة حلقوق اإلنسان 

تنفيذ االلتزامات املعقودة لفائدة املرأة، وإشراك      
ــرار واملبـــادرات      ــات صـــنع القـ ــرأة يف عمليـ املـ
الربناجمية، وتعميم مراعـاة عناصـر الـسن ونـوع           

لتـشاركي؛  اجلنس والتنـوع عـن طريـق التقيـيم ا         
وتعزيز ج جمتمعي يقوم فيـه الالجئـون بالـدور          

 الرئيسي

ــادة متكــني املــرأة يف جمــال إدارة   زي
ــشغيلية    املخيمــات؛ اإلجــراءات الت

 .املوحدة على الصعيد القطري

 جارية

ــساين يف تقــدمي     املوئل ــاع ــج تراعــي املنظــور اجلن إتب
 األشخاص املشردين إىل املساعدة السكنية

ج ســـكنية تراعـــي مـــشاريع وبـــرام
 .املنظور اجلنساين

 جارية

مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون
 الالجئني

ــشردات     ــات وامل ــع الالجئ ــام، باالشــتراك م القي
ــة     ــات املتعلقـ ــسائل واألوليـ ــيم املـ ــا، بتقيـ داخليـ
باحلماية بغيـة تعزيـز املـشاركة الفعليـة يف وضـع       

 .الربامج

ــات    ــشاركي مــع الالجئ ــيم الت التقي
 وتعزيــــــز واملــــــشردات داخليــــــا،
 .مشاركة املرأة يف الربجمة

 جارية

ــسائية وغريهــا مــن     األنروا ــدريب مــديري املراكــز الن ت
املنظمات األهليـة علـى إدارة الـربامج، والتقيـيم          
التشاركي، واستعمال أدوات التقيـيم؛ وتعميـق       
وعي املرأة باملهارات اجلديدة وتدريبـها عليهـا؛        

 .ودعم املنظمات النسائية

ــة ــز  دورات تدريبيـ ــديري املراكـ  ملـ
النسائية، وتعزيز مشاركة املرأة يف     

 .إدارة املخيمات

 جارية
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 ٢٠٠٧-٢٠٠٣تنفيذ سياسته اجلنسانية للفترة      برنامج األغذية العاملي
اليت تقضي بإشراك املرأة علـى قـدم املـساواة يف           
جلان توزيع األغذية وغريها مـن اهليئـات احملليـة           

يمــا يتعلــق ذات الــصلة؛ والتــشاور مــع النــساء ف
ــع      ــسريا جلم ــة، تي ــع األغذي ــاط لتوزي ــشاء نق بإن

نقـاط   إىل   األغذية وجتنبا ملـشقة وأخطـار التنقـل       
 .التوزيع

تكثيــف اشــتراك املــرأة يف اهليئــات  
 .ذات الصلة بالربامج

 جارية

  
ــسانية    - ٣دال  ــشأن املـــسائل اجلنـ ــدريب منـــتظم بـ ــدمي تـ ــات مـــوظفي    إىل  تقـ مجيـــع فئـ

 .اإلنسانية املساعدة
 

 اإلطار الزمين النواتج الرئيسية االستراتيجيات واإلجراءات  انلكي

منظمـــة األمـــم املتحـــدة لألغذيـــة
 والزراعة

تعميـــق وعـــي مـــوظفي املـــساعدة اإلنـــسانية     
ــة ويف    ــاملني يف احلــاالت الطارئ ــشركاء الع وال
ــدرام يف      ــاء ق ــل، وبن ــشاريع التأهي ــرامج وم ب

 كية جمال التحليل اجلنساين واألدوات التشار

حلقــــــــات دراســــــــية ودورات 
تدريبيـــــة يف جمـــــال االقتـــــصاد   
 .االجتماعي والتحليل اجلنساين

 جارية

احملكمــــــــة اجلنائيــــــــة الدوليــــــــة
ليوغوســـالفيا، احملكمـــة اجلنائيـــة

 الدولية لرواندا 

ــدان     ــيعملون يف املي ــذي س ــني ال ــدريب احملقق ت
على املسائل اجلنـسانية وتقـدمي التـدريب علـى          

ــساعدة النــساء املــص   ابات بــصدمة أو اــين  م
 إىل  عليهن بشكل آخر، والـشاهدات كخدمـة      

ــالفيا     ــسانية يف يوغوسـ ــة اإلنـ ــاالت املعونـ وكـ
 .السابقة ورواندا

 ٢٠٠٦ .تدريب احملققني امليدانيني

إدراج سياسته املتعلقـة باملـساواة بـني اجلنـسني          مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
يف مجيـــع األنـــشطة التدريبيـــة، مبـــا يف ذلـــك     
التـــدريب علـــى التنـــسيق امليـــداين يف حـــاالت  
الطــوارئ، ومحايــة املــدنيني، وحلقــات العمــل   
ــدة، وبــرامج      ــات النــداءات املوح ــشأن عملي ب
ــسيق يف حــاالت      ــيم والتن ــى التقي ــدريب عل الت

 .الكوارث

ــسانية يف   ــارات اجلن إدراج االعتب
 .برامج التدريب

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

ــوق ــم املتحــدة حلق مفوضــية األم
 اإلنسان

ــدمي ــدخالتتق ــه    إىل  امل ــذي تنظم ــدريب ال الت
وكــــاالت األمــــم املتحــــدة املختــــصة بــــشأن  
ــع    املــساواة بــني اجلنــسني، وحقــوق املــرأة ومن
االستغالل واالعتداء اجلنسيني خالل عمليـات      

 املساعدة اإلنسانية

ــدخالت  ــدمي امل ــدورات  إىل تق ال
 .التدريبية

 جارية

مجيــع املمــثلني  إىل يــة شــاملةتنظــيم دورة تدريب صندوق األمم املتحدة للسكان
القطريني بشأن املـسائل اإلنـسانية مـع التركيـز          

 .على الوعي اجلنساين

توعيـــــــة املمـــــــثلني القطـــــــريني 
 .باالعتبارات اجلنسانية

 جارية

ــشؤون مفوضــية األمــم املتحــدة ل
 الالجئني

تنظــــيم حلقــــات عمــــل للمــــوظفني وإجــــراء 
ــة العمــر، ونــوع    تقييمــات تــشاركية مــن زاوي

 .والتنوعاجلنس، 

 ٢٠٠٧-٢٠٠٥ .دورات تدريبية وتقييمات



S/2005/636  
 

05-53480 25 
 

 اإلطار الزمين النواتج الرئيسية االستراتيجيات واإلجراءات  انلكي

تعميــق الــوعي اجلنــساين عــن طريــق مــساعدة    األنروا
اخلرباء االستشاريني، وتنظيم حلقـات دراسـية       

 .وحلقات عمل ذات صلة
تنظـــيم تـــدريب جنـــساين ملـــوظفي اخلـــدمات  

 .االجتماعية ومتطوعي املنظمات األهلية
 شــعبة إنــشاء نــواة مــن املــدربني اجلنــسانيني يف

 .اإلغاثة واخلدمات االجتماعية

ــار     ــساين لكب ــدريب جن ــيم ت تنظ
املديرين، وتعميق وعي املوظفني    
امليــــدانيني، وإنــــشاء نــــواة مــــن 

 املدربني اجلنسانيني

٢٠٠٦-٢٠٠٥ 

ــادرة      برنامج األغذية العاملي ــرأة، ومب ــاه امل ــه احملــسنة جت ــذ التزامات تنفي
ــتعلم عــن طريــق حلقــات العمــل    التــدريب وال

صصة لتدريب املـدربني، وحلقـات العمـل        املخ
ــة،     ــة اإلقليمي ــات العمــل التقني ــة، وحلق القطري
وتنظــيم أحــداث تدريبيــة إضــافية علــى صــعيد  
املكاتب القطرية، وتعميم املنظور اجلنـساين يف       
ــسات     ــا مؤسـ ــيت تنظمهـ ــة الـ ــربامج التدريبيـ الـ

 .أخرى، ومبادرات التعليم املستمر

حلقـــــات العمــــــل املخصــــــصة  
ربني، وحلقــــات لتــــدريب املــــد

العمل القطرية، وحلقات العمـل     
 .التقنية اإلقليمية

٢٠٠٦-٢٠٠٥ 

إدراج املنظور اجلنساين يف إحاطـات التعريـف         منظمة الصحة العاملية
 باإلجراءات الصحية يف األزمات

جــــــراءات إلإحاطــــــات عــــــن ا
ــي    ــات، تراعـ ــصحية يف األزمـ الـ

 االعتبارات اجلنسانية 

 

  
جلنـساين يف األدوات التـشغيلية واملبـادئ التوجيهيـة والكتيبـات             إدراج املنظور ا   - ٤دال  

أو وضـع مبـادئ توجيهيـة وأدوات جديـدة وغريهـا مـن املـواد املتعلقـة          /املستعملة حاليا، و  
 .باملنظور اجلنساين لتيسري تعميمه يف مجيع جماالت العمل البشري

 
 لزميناإلطار ا النواتج الرئيسية االستراتيجيات واإلجراءات الكيان

ــة    ــة للجنــ ــل التابعــ ــة العمــ فرقــ
الدائمــــــــة املــــــــشتركة بــــــــني 
الوكـــــاالت املعنيـــــة بقـــــضايا   

 اجلنسني واملساعدة اإلنسانية

وضع كتيـب عـن تعمـيم املنظـور اجلنـساين يف            
ــوارث    ــاالت الكـ ــسانية يف حـ ــتجابة اإلنـ االسـ

 .وحاالت الطوارئ املعقدة

نتــــاج وتوزيــــع دليــــل وقــــرص  إ
ــدمج ــة   مـ ــضمن أدوات مرجعيـ تـ

 .سانيةجن

٢٠٠٦-٢٠٠٥ 

منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة 
ــة    ــامج األغذيــ ــة وبرنــ والزراعــ

 العاملي

تنفيــذ اســتراتيجية تعمــيم املنظــور اجلنــساين يف 
ــسياسات    ــشغيلية والــ ــة التــ ــادئ التوجيهيــ املبــ

- القطاعية، عن طريـق نـشر حتليـل اجتمـاعي         
اقتصادي وجنساين، ومبادئ توجيهيـة لـربامج       

أهيل، ومبـادئ توجيهيـة     حاالت الطوارئ والت  
إلدراج املنظـــور اجلنـــساين يف حتليـــل الـــضعف 
وحتديــد مواقعــه، واملبــادئ التوجيهيــة لتقيــيم     
ــل    ــوارئ، ودليـ ــاالت الطـ ــات يف حـ االحتياجـ
ــه     ــذي ميكــن الوصــول إلي ــاجمي ال ــه الربن التوجي

 .مباشرة على اإلنترنت

مبــادئ توجيهيــة لتعمــيم املنظــور  
ــع اجلوانـــــب   اجلنـــــساين يف مجيـــ

لقــــــة بــــــاألمن الغــــــذائي يف املتع
 .العمليات اإلنسانية

٢٠٠٥ 
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مفوضية األمم املتحـدة لـشؤون      
 الالجئني

ــني     ــساواة بـ ــال املـ ــتها يف جمـ ــتكمال سياسـ اسـ
اجلنـــسني، مبــــا يف ذلـــك املبــــادئ التوجيهيــــة   
ــة     ــل التنمي ــرأة، وإصــدار دلي ــة امل ــة حبماي املتعلق
اتمعيــة؛ وأداة التقيــيم التــشاركي، وكتيــب    

 .يسرينحلقة عمل امل

أدوات ومنـــــــهجيات منقحـــــــة  
 .ومستكملة

٢٠٠٦-٢٠٠٥ 

ــة واملــواد    اليونيسيف تطــوير واســتكمال املبــادئ التوجيهي
التدريبيــة املــستعملة للزيــادة مــن قــدرة الــربامج 
الــيت تــدعمها اليونيــسيف علــى تعمــيم املنظــور 
اجلنساين يف مجيع جماالت العمل، مبـا يف ذلـك          

 .حاالت الطوارئ
من األدوات التـشغيلية، واملبـادئ      تطوير املزيد   

ــسانية    ــسائل اجلنـ ــة عـــن املـ ــة، واألدلـ التوجيهيـ
وكفالة متتع مجيع النـساء واألطفـال علـى قـدم           
املــساواة جبميــع حقــوق اإلنــسان الــيت تــنص      

 . عليها الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان

أدوات تـــشغيلية لتعمـــيم منظـــور 
 .جنساين/عمري

٢٠٠٧-٢٠٠٥ 

 اإلمنـائي   صندوق األمم املتحـدة   
 للمرأة

دعــم آليــات االســتجابة اإلنــسانية يف حــاالت  
ــداءات املوحــدة،    ــل عمليــات الن الطــوارئ، مث
والنداءات العاجلـة يف حـاالت الطـوارئ، عـن       
ــة عــن      ــات عاملي ــدة بيان ــاظ بقاع ــق االحتف طري
ــتدعاؤهم     ــذين ميكــن اس ــسانيني ال اخلــرباء اجلن
بــسرعة يف حــاالت الطــوارئ، ووضــع مبــادئ 

 أن تعميم املنظور اجلنساينتوجيهية بش

ــاء   ــة بأمســ ــات عامليــ ــدة بيانــ قاعــ
اخلــرباء، ومبــادئ توجيهيــة عــن    

 .تعميم املنظور اجلنساين

٢٠٠٦-٢٠٠٥ 

وكالـــة األمـــم املتحـــدة إلغاثـــة 
وتشغيل الالجـئني الفلـسطينيني     

 يف الشرق األدىن

ــة    ــدمات اإلغاثـــ ــا يتعلـــــق خبـــ ــتعراض مـــ اســـ
 واخلدمات االجتماعية مـن تعليمـات، ومعـايري       

استحقاق املعونات، ومبادئ توجيهية، وأدلة،     
 مع مراعاة االعتبارات اجلنسانية

ــتحقاق   ــايري االسـ ــراءات ومعـ إجـ
ــدمات   ــة واخلـــ ــة باإلغاثـــ املتعلقـــ
االجتماعيــة، مــع مراعــاة املنظــور 

 .اجلنساين

٢٠٠٦-٢٠٠٥ 

  
 التعمري والتأهيل بعد الصراع -هاء  

 
تعمــيم املنظــور اجلنــساين يف مجيــع بــرامج   تطــوير وتنفيــذ وتقيــيم اســتراتيجيات  - ١هــاء 

 التعمري والتأهيل بعد الصراع
 

 اإلطار الزمين النواتج الرئيسية االستراتيجيات واإلجراءات  الكيان

ــسياسية، إدارة   ــشؤون ال إدارة ال
 عمليات حفظ السالم

القيام، مبساعدة املستشارين اجلنسانيني وممثلـي     
اين يف بـــرامج املـــرأة، بـــإدراج التحليـــل اجلنـــس

ــة مــا بعــد الــصراع    ومــشاريع التخطــيط ملرحل
والتأهيل؛ وتشجيع املاحنني على دعم مـشاريع       
ــدا      ــي حتديـ ــيت تراعـ ــصراع الـ ــد الـ ــتعمري بعـ الـ

 .االعتبارات اجلنسانية

ــي   ــرامج تراعــــــ ــوير بــــــ تطــــــ
االعتبــارات اجلنــسانية، وتعزيــز 

 .الدعم الذي يقدمه املاحنون

 جارية
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ــة منظمــة األمــم املتحــدة لألغذ  ي
الــــصندوق الــــدويل والزارعــــة، 

 للتنمية الزراعية

تقيـــيم القـــدرات واملـــوارد احلاليـــة املخصـــصة  
خلدمة املرأة؛ التنمية وتعميم املنظـور اجلنـساين        

 .وفق خطة العمل اجلنسانية

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ .حتديد الفجوات والتحديات

تعلـق  وضع وتنفيـذ سياسـات واسـتراتيجيات ت        احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا
ــاعي      ــل االجتم ــال التأهي ــدرات يف جم ــاء الق ببن

إدمـاج شـهود وضـحايا احملكمـة، يف          إىل   ترمي
 .األجل الطويل، يف آليات التأهيل الوطنية

حلقــــــات عمــــــل وحلقــــــات 
 .دراسية

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

ــصدي    منظمة العمل الدولية ــساين يف الت حتــسني تعمــيم املنظــور اجلن
لألزمـــات، عـــن طريـــق التـــدقيق اجلنـــساين يف  

االســـتجابة التعمري ومج املركــز املعــين بــ   الربنــا 
، تتبعه دراسة استقصائية للتأكـد مـن        لألزمات

تنفيذ توصياا؛ ووضع مبادئ توجيهية لتقيـيم       
تــدخالت التــصدي لألزمـــات، الــيت تنطـــوي    

 . على أبعاد جنسانية

ــام    ــساين لع ــدقيق اجلن متابعــة الت
ــيم   ٢٠٠١ ــن تقيــ ــل عــ ؛ ودليــ

 .تدخالت االستجابة لألزمات

٢٠٠٦-٢٠٠٥ 

القيام بتحليل جنساين وبتعزيـز تعمـيم املنظـور          برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
اجلنـــساين يف أنـــشطة اإلنعـــاش ومنـــع نـــشوب 
الصراعات، مبا يف ذلك القيام بتدقيق جنـساين        
يف أنشطة الـدعم الـتقين الـيت يقـوم ـا مكتـب              
ــدريب    ــيم تـ ــات؛ وتنظـ ــع أالزمـ ــاش ومنـ اإلنعـ

ات التقنيــة يف الربنــامج جنــساين جلميــع الوحــد
ــات؛      ــشوب األزمـ ــع نـ ــاش ومنـ ــة باإلنعـ املعنيـ
وتنفيذ خطـة العمـل لتعمـيم املنظـور اجلنـساين           
ــرة    ــات للفتـ ــع األزمـ ــاش ومنـ ــشطة اإلنعـ يف أنـ

٢٠٠٧-٢٠٠٦  

تعزيز القـدرات يف الربجمـة الـيت        
تراعي االعتبارات اجلنسانية يف    
جمال اإلنعاش ومنـع األزمـات،      

 .لوحتسني تنفيذ خطة العم

٢٠٠٧-٢٠٠٥ 

اليونــــــسكو، منظمــــــة األمــــــم 
 املتحدة لألغذية والزارعة

دعم البحوث املتعلقة بالصالت علـى مـستوى        
الــسياسة العامــة وبتعمــيم املنظــور اجلنــساين يف 
ــهاء     ــد انتــ ــتعمري بعــ ــشاريع الــ ــات ومــ سياســ

 .الصراع

إحاطــات عــن الــسياسة العامــة  
ــدمت ــرار   إىل قـــ ــناع القـــ صـــ

 واملؤثرين على الرأي العام

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

كفالة إدراج املنظور اجلنساين يف مجيـع بـرامج          املوئل
التعمري والتأهيل بعـد الـصراع؛ تعمـيم املنظـور          
اجلنــساين يف حتـــسني املـــستوطنات يف املنـــاطق  
اخلارجــة مــن الــصراع؛ مجــع البيانــات مفــصلة  
حبــــسب نــــوع اجلــــنس يف القــــرى واملراكــــز  

 .احلضرية

برامج تـشدد علـى االعتبـارات       
نية، ومــشاريع متوازنــة  اجلنــسا

ــصلة   ــات مفــ ــسانيا، وبيانــ جنــ
 حبسب نوع اجلنس

 جارية

مفوضية األمـم املتحـدة لـشؤون       
 الالجئني

وضــع اســتراتيجية لتعمــيم الــشواغل اجلنــسانية 
ــن     ــاطق اخلارجــة م ــال املفوضــية يف املن يف أعم

 املتـــصلة بإعـــادة اإلدمـــاج ال ســـيماالـــصراع، 
 .وبناء السالم والتعايش

ــتراتيج  ــع اســـ ــي وضـــ ية لتعمـــ
 .املنظور اجلنساين

منتـــصف  إىل ٢٠٠٥
٢٠٠٦ 

صندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي       
للمرأة، صـندوق األمـم املتحـدة       

 للسكان

تعزيز االسـتراتيجيات يف البلـدان اخلارجـة مـن      
الصراع بغية العنايـة باألبعـاد اجلنـسانية لعمليـة          

 .التعمري عن طريق آليات التقييم واالنتقال

ــشواغل ا ــسانية يف إدراج الـ جلنـ
تقيــيم االحتياجــات وختــصيص  
ــتعمري بعــد    ــة ال املــوارد يف عملي

 .انتهاء الصراع

٢٠٠٧-٢٠٠٥ 
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تعميم املنظور اجلنـساين يف األنـشطة الربناجميـة           برنامج األغذية العاملي
ــق      ــيس عــن طري ــامج، ل ــا الربن  ــضطلع ــيت ي ال
مشاريعه فقط، وإمنا أيـضا عـن طريـق التعـاون           

احلكــوميني ملــساعدم مــع النظــراء والــشركاء 
علــــى تعزيــــز إدراج الــــشواغل اجلنــــسانية يف  

 .براجمهم املتعلقة باألمن الغذائي

ــساين يف   ــور اجلنـــ إدراج املنظـــ
 .برامج األمن الغذائي

 جارية

القيـــام، عـــن طريـــق سياســـته التـــشغيلية لعـــام   البنك الدويل
ــصراع،    ٢٠٠١ ــائي والـ ــاون اإلمنـ ــشأن التعـ  بـ

ب ومتكينــها بــدعم الــدول اخلارجــة مــن حــرو 
مــن حتقيــق االنتعــاش االقتــصادي واالجتمــاعي 
ــى      ــز خــاص عل ــع تركي ــستدامة، م ــة امل والتنمي
احتياجـــات الفئـــات املتـــضررة مـــن احلـــروب   
والقليلة املناعة بسبب نوع اجلـنس، أو الـسن،         

 .أو أإلعاقة

 جارية 

  
الفتيـات،   وضع أنشطة هادفة مركزة على القيود احملددة اليت تواجههـا النـساء و             - ٢هاء  

مبن فيهن األرامل، ومن يرأسن أسرة، والالجئات واملشردات داخليا، يف حـاالت مـا بعـد                
ــة األرض، أو عــدم الوصــول    املــوارد االقتــصادية   إىل الــصراع، مثــل انعــدام حقــوق ملكي

 .عدم التحكم فيها أو
 

 اإلطار الزمين النواتج الرئيسية االستراتيجيات واإلجراءات الكيان

ــات     عمليات حفظ السالمإدارة ــات اجلمعيــــ ــد احتياجــــ ــيم وحتديــــ تقيــــ
ــال      ــسائية يف جم ــة الن ــري احلكومي ــات غ واملنظم
الــتعمري؛ وتنظــيم التــدريب املناســب علــى بنــاء 

ــدعوة  ــدرات؛ و ال ــشريعات يف   إىل الق ســن الت
ــوق      ــك حق ــا يف ذل ــسان، مب ــوق اإلن جمــال حق

 . املرأة

ــدعوة  ــات والـ ــيم االحتياجـ  تقيـ
 .اتربناء القدإىل 

 جارية

اللجنـــة االقتـــصادية ألوروبـــا،   
منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة 
ــم   ــندوق األمـــ ــة، صـــ والزراعـــ

 املتحدة اإلمنائي للمرأة

حتسني البيانات واإلحصائيات املفصلة حبـسب      
ــي،    نـــوع اجلـــنس علـــى الـــصعيد دون اإلقليمـ
ودعم تبادل أفضل املمارسات، واحلوار بشأن      

املــوارد   إىلالــسياسات املتعلقــة بوصــول املــرأة 
الالزمة لعملها الذايت ولقيامها باملشاريع احلـرة    

 إىل  وبتحكمها يف تلـك املـوارد؛ تقـدمي الـدعم         
املراكــــز النــــسائية الــــيت تعمــــل علــــى تعزيــــز  
استراتيجيات كفالـة أسـباب الـرزق، وحتـسني         

 .اخلدمات الوطنية واإلنسانية إىل والوصول

بناء القدرات اإلقليمية، وفريـق     
قليمـــي معـــين مواضـــيعي دون إ

بنوع اجلنس واالقتصاد؛ إنـشاء   
 .مراكز نسائية

٢٠٠٧-٢٠٠٥ 

اللجنة االقتصادية واالجتماعيـة    
 لغريب آسيا

متكـني املـرأة     إىل   صياغة وتنفيذ مـشاريع ترمـي     
 األرامل ومن يرأسن أسـرة؛    ال سيما اقتصاديا،  

ــتخدام     ــق اسـ ــن طريـ ــرأة عـ ــدرات املـ ــاء قـ وبنـ
نـــشاء االتـــصال واملعلومـــات، وإ تكنولوجيـــا 

 .وحدة للطوارئ والصراع

مـــــشاريع لـــــتمكني الفئـــــات   
ــق    ــضعيفة، عــن طري ــسائية ال الن
القروض الـصغرية وتكنولوجيـا     
ــد   االتــصال واملعلومــات، وتولي
ــوارئ   ــدة الطــ ــدخل، ووحــ الــ

 .والصراع

٢٠٠٦-٢٠٠٥ 
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ــصندوق الـــــدويل للتنميـــــة    الـــ
 الزراعية

وضـع أنــشطة هادفــة تعمـم املنظــور اجلنــساين،   
هيـل قـدرات املـرأة الريفيـة     مبا يف ذلـك دعـم تأ    

النـشاط الزراعـي، عـن طريـق         إىل   على العـودة  
ــشاط     ــتئناف الن ــى اس ــساعدة عل ــات امل جمموع

 . الزراعي

مـــشاريع هادفـــة لفائـــدة املـــرأة 
 .الريفية

اشــــــتراك املــــــرأة يف الــــــربامج 
 .املتصلة يئات صنع القرارات

 جارية

منظمة العمل الدولية، مفوضـية     
ــشؤون   ــدة لـــــ ــم املتحـــــ األمـــــ

لالجــــئني، برنــــامج األغذيــــة   ا
 العاملي

تطــــوير مهــــارات املــــرأة يف جمــــايل القيــــادة     
ــسات،    ــشاء املؤسـ ــادرات إنـ ــصاد، ومبـ واالقتـ
ــستويات     ــصادي ومــ ــا االقتــ ــسني دورهــ وحتــ
معيـــشتها، وجعـــل مؤســـسات ســـوق العمـــل  
وخــــــدماا وعناصــــــرها الفاعلــــــة واعيــــــة     
باالعتبــارات اجلنــسانية، وتعزيــز قــدرة املــرأة     

 .شاريع احلرةعلى القيام بامل

ــات    ــدرات؛ سياســـ ــاء القـــ بنـــ
ســــوقية واعيــــة باالعتبــــارات   
ــات   ــسانية يف اتمعـــــــ اجلنـــــــ

 .اخلارجة من الصراع

 جارية

مفوضية األمـم املتحـدة حلقـوق       
 اإلنسان

 تعزيــز مــشاريع التعــاون الــتقين الراميــة حتديــدا  
ــد     إىل  ــا بع ــرأة يف حــاالت م ــوق امل ــز حق تعزي

 حقـــوق بعـــض الفئـــات   ال ســـيماالـــصراع، 
النــسائية، مبــا يف ذلــك اســتعراض التــشريعات، 
ــق    ــدريب الــــشرطة والقــــضاة علــــى تطبيــ وتــ
ــشجيع     ــدة؛ وتـ ــة أو اجلديـ ــشريعات املنقحـ التـ
ــى    ــسان علـ ــوق اإلنـ ــة حلقـ ــسات الوطنيـ املؤسـ
 .كفالة محاية حقوق اإلنسان للمرأة وتعزيزها

ــة    ــسلطات احلكومي ــساعدة ال م
 .وتعزيز مركز حقوق املرأة

 جارية

ــم إ اليونسكو ــل   دعـ ــصحفيني، والعمـ ــات الـ ــشاء مجعيـ نـ
الــشبكي، والــدفاع عــن ســالمة الــصحفيات     
ووسائط اإلعالم املستقلة اليت تديرها مجعيـات      
ــات     ــدرات يف كليـ ــاء القـ ــز بنـ ــسائية؛ وتعزيـ نـ

 .الصحافة

ــدعم  ــدمي الــ ــادرات  إىل تقــ املبــ
 .النسائية اإلذاعية والتلفزية

٢٠٠٦-٢٠٠٤ 

ة ومتكـــني القيـــام مبـــشروع جتـــرييب حملـــو األميـــ  املوئل
النـساء والفتيـات؛     إىل   اتمعات احملليـة موجـه    

    ــشئ ــيت تنـ ــة الـ ــساعدة الذاتيـ ــة املـ ــشاء أفرقـ إنـ
ــشاء      ــسريا إلن ــراض تي ــار واإلق صــناديق لالدخ

 .املؤسسات الصغرية
ــخاص     ــوطني األشـ ــسني تـ ــرامج لتحـ ــع بـ وضـ
املشردين داخليا، ومتكـني األسـر املعيـشية الـيت          

يف خمتلـف   ترأسها نساء مـن االشـتراك بفعاليـة         
 .مراحل صنع القرار

ــدريب    ــة؛ تـ ــو األميـ ــز حملـ مراكـ
النـــساء علـــى اإلدارة، وإنـــشاء 
ــصغرية،   ــسات الـــــــــ املؤســـــــــ
واالدخــار؛ تعزيــز املــشاركة يف 

 .هيئات صنع القرار

٢٠٠٦-٢٠٠٥ 

القيام، عن طريـق صـندوقه اخلـاص مبرحلـة مـا             البنك الدويل
بعد الصراع، بتمويل عدد مـن املبـادرات الـيت          

عتبارات اجلنسانية يف أنشطة الـتعمري      تراعي اال 
 .العمراين واالجتماعي

مـــــن املـــــشاريع الـــــيت جيـــــري 
ــذها ــدمي القـــــروض  : تنفيـــ تقـــ
ــل؛ متكـــني  إىل الـــصغرية األرامـ

- املـــرأة والتنميـــة االجتماعيـــة
االقتـــــصادية؛ متكـــــني األســـــر 
املعيـــشية الـــيت ترأســـها نـــساء؛  
ــق    ــصراعات وحتقي ــع ال دعــم من
ــق    ــام االجتمــاعي عــن طري الوئ

 .اء الطفل يف مرحلة مبكرةمن

٢٠٠٧-٢٠٠٥ 
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 تعزيـز ودعـم اشـتراك املـرأة الكامـل يف منتـديات التـشاور وصـنع القـرار املعنيـة                  - ٣هاء  
بتصميم أطر التعمري واحلكم بعد الصراع، مبا يف ذلـك اإلصـالح يف اـاالت الدسـتورية،               

 .والقضائية، والتشريعية، واألمنيةواالنتخابية، 
 

 اإلطار الزمين النواتج الرئيسية االستراتيجيات واإلجراءات الكيان

ــسياسية،   ــشؤون ال إدارة ال
اخلاصـة لألمـني    املستـشارة 

العـــام للقـــضايا اجلنـــسانية 
، برنـامج   والنهوض بـاملرأة  

 األمم املتحدة اإلمنائي

اشـتراك   إىل   إنتاج مـواد تدريبيـة؛ الـدعوة      
ــات صــنع     ــاال يف عملي ــرأة اشــتراكا فع امل

ــ ــهاء  القـــ ــد انتـــ ــات بعـــ رار يف االنتخابـــ
الصراع، كناخبة وكمرشحة، عن طريق     
محـــــالت التثقيـــــف بـــــاحلقوق املدنيـــــة؛ 
ــيم    ــشتركة يف تنظـــ ــرأة املـــ ــدريب املـــ تـــ
االنتخابات واملرشحات؛ تـشجيع وضـع       
حـــصص للمـــرأة يف املقاعـــد االنتخابيـــة، 

 .كلما أمكن ذلك

مواد للتثقيـف بـاحلقوق املدنيـة؛ تعمـيم         
واالنتخابـــــات؛ كتيـــــب عـــــن املـــــرأة 

استعراض القـوانني االنتخابيـة لتحـسني       
مــشاركة املــرأة؛ زيــادة عــدد الناخبــات 
ــدها    ــة مواضــيعية أع واملرشــحات؛ ورق
الربنامج اإلمنائي عـن األبعـاد اجلنـسانية        
ــد    ــا بعـ ــاالت مـ ــاين يف حـ ــل الربملـ للعمـ

 .الصراع

٢٠٠٥ 
 لكل عملية سالم

ــظ   ــات حفــــ إدارة عمليــــ
 السالم

اركة املــــرأة يف تعزيــــز مــــش إىل الــــدعوة
منتــديات التــشاور وصــنع القــرار، مبــا يف  
ذلك القوانني الـيت حتـدد للمـرأة حصـصا          
ــسياسية     ــات الـــ ــد يف اهليئـــ ــن املقاعـــ مـــ
واإلدارية؛ رصد اشتراك املرأة يف هيئـات       

 .صنع القرار

 جارية .تعزيز مشاركة املرأة يف االنتخابات

إدارة الــشؤون االقتــصادية 
ــة ــعبة/واالجتماعيــــــ  شــــــ

، اللجنـــة  بـــاملرأةالنـــهوض
ــة   ــصادية واالجتماعيـ االقتـ
ــندوق   ــيا، صــ ــريب آســ لغــ
األمــــم املتحــــدة اإلمنــــائي 

 للمرأة

ــسائية     ــات النــــ ــع املنظمــــ ــاون مــــ التعــــ
ــدعم عمليـــات     ــات الوطنيـــة لـ واحلكومـ
اإلصـــــــالح الدســـــــتوري واالنتخـــــــايب 
والتـــشريعي بعـــد انتـــهاء الـــصراع؛ بنـــاء  
ــسائية    ــات النـ ــسية لآلليـ ــدرات املؤسـ القـ

 .ناطق اخلارجة من الصراعالوطنية يف امل

ــشارية  ــدمات االستــــ ــدمي اخلــــ  إىل تقــــ
مبــــا يف ذلــــك مــــا يتعلــــق (الــــوزارات 

، وبنـاء القـدرة     )بشؤون املـرأة والعدالـة    
علــــــى التفــــــاوض، ودعــــــم صــــــياغة 

 .الدستور

٢٠٠٦-٢٠٠٥ 

الــصندوق الــدويل للتنميــة  
  الزراعية

دعم املنظمات األهلية الفعالة اليت تكـون       
ــة و   ــرأة فيهـــا ممثلـ مـــشاركة يف صـــنع  املـ

 .القرار

مــــــشاركة املــــــرأة بفعاليــــــة يف إدارة   
 .جمتمعاا احمللية

 جارية

القيام عن طريـق ـج التنميـة االقتـصادية           منظمة العمل الدولية
بإشــراك املــرأة يف الفــرق احملليــة التقليديــة  
الــــيت تتخــــذ القــــرارات بــــشأن جهــــود  

 .التعمري

اشــــتراك النــــساء يف املنتــــديات احملليــــة 
 .ب املصلحةألصحا

 جارية

املعهــــد الــــدويل للبحــــث 
ــل   ــن أجـــ ــدريب مـــ والتـــ

 النهوض باملرأة

ــات   ــادل املعلومـ ــدريب وتبـ البحـــث والتـ
بشأن املسائل اجلنـسانية وإصـالح قطـاع        

 .األمن

ــى      ــات علـ ــن املعلومـ ــة مـ ــشر جمموعـ نـ
اإلنترنــت، وورقــات حبثيــة، ودراســات 
إفراديـــة، ومـــواد تدريبيـــة، وحلقـــات    

يات، ومبـادئ   دراسية افتراضية، ومنتـد   
 .توجيهية عملية

٢٠٠٥ 
 رهنا بتوافر املوارد
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 اإلطار الزمين النواتج الرئيسية االستراتيجيات واإلجراءات الكيان

ــدة   ــامج األمــــم املتحــ برنــ
 اإلمنائي

تزويد املوظفني بأدوات عمليـة وتـشغيلية       
ــسانية بانتظــام    ــشواغل اجلن ــة إدراج ال بغي
ــذ    يف أعمــال إصــالح قطــاع األمــن؛ تنفي
التوصــــيات الــــيت قــــدمها منتــــدى عــــام 

 عــن املــسائل اجلنــسانية وشــؤون  ٢٠٠٥
ــ ــة حتقيـــق هـــدف  احلكـ ــا، بغيـ م يف أفريقـ

االحتاد األفريقي املتمثل يف وصـول نـسبة        
 يف ٣٠ إىل النــساء يف اجلمعيــات الوطنيــة

 . املائة

 ٢٠٠٦ .تعميم أدوات التوجيه

ــدة   ــامج األمــــم املتحــ برنــ
 للبيئة

إشــراك اخلــرباء اجلنــسانيني وخــرباء إدارة  
ــع     ــاون م ــيم والتع ــات التقي ــوارد يف بعث امل

يني ذوي الـــصلة عنـــد الـــشركاء احلكـــوم
 .وضع منهجيات التقييم

إدراج املنــــاظري اجلنــــسانية يف تــــصميم 
 .وتنفيذ التقييمات البيئية بعد الصراع

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

ــدة   ــم املتحـ ــندوق األمـ صـ
 للسكان

وضــع بــرامج تدريبيــة متكّــن املــرأة مــن      
 .االشتراك يف بناء السالم وإعادة التعمري

ــارات     ــى مه ــرأة عل ــدريب للم ــيم ت تنظ
 .ادة واالتصالالقي

 جارية

ــيم    املوئل ــشأن تعمـ ــة بـ ــادئ توجيهيـ ــع مبـ وضـ
املنظـــور اجلنـــساين يف التخطـــيط البلـــدي 
ــديني،     ــشارين البل ــدريب املست ــي، وت احملل
واملنظمــــــات احملليــــــة والوطنيــــــة غــــــري  

 .احلكومية، واملنظمات األهلية

نــــشر مبــــادئ توجيهيــــة عــــن تعمــــيم 
نــساين يف التخطــيط البلــدي املنظــور اجل

 .احمللي

٢٠٠٦ 

ــدة   ــم املتحـ ــية األمـ مفوضـ
 لشؤون الالجئني

ــة    ــشاركي لكفالـ ــيم التـ ــاع ـــج التقيـ إتبـ
مشاركة العائـدات مـن النـساء والفتيـات         
املشردات داخليا يف وضـع اسـتراتيجيات       
ــادة اإلدمـــاج والتـــأثري علـــى   وبـــرامج إعـ
حتديد مضموا؛ وحتسني مقـاييس إعـادة       

دمـــــاج الــــــيت تراعـــــي االعتبــــــارات   إلا
، فيمــا يتعلــق مبــسائل مــن قبيــل اجلنــسانية

إصالح الدسـتور والعمليـات االنتخابيـة؛       
وضــع مؤشــرات تفــرق بــني بيانــات كــل 

 .من اجلنسني

استراتيجيات وبـرامج إلعـادة اإلدمـاج       
تراعــي االعتبــارات اجلنــسانية، وتقــارير 
ــاييس    ــتخدام املقـــ ــن اســـ ــة عـــ منتظمـــ

 .واملؤشرات

 جارية

حلكومـات املـضيفة وغريهـا     التحاور مـع ا    برنامج األغذية العاملي
مـــن النظـــراء واحلـــرص علـــى أن تـــؤدي  

الثقافيـــــــــة، -البيئـــــــــات االجتماعيـــــــــة
 إىل  واالقتصادية، والسياسية، والقانونيـة،   

ــاملرأة واىل املـــــساواة بـــــني   النـــــهوض بـــ
 .اجلنسني

تعزيز مشاركة املرأة يف اهليئات اليت هلـا      
 .صلة بعمل برنامج األغذية

 جارية

 



S/2005/636
 

32 05-53480 
 

ــرام حقــوق اإلنــسان للمــرأة والطفــل يف مجيــع الــسياسات     تعزيــز مح- ٤هــاء    ــة واحت اي
والــربامج الداعمــة لإلصــالح الدســتوري والقــضائي والتــشريعي، مبــا يف ذلــك عمليــات  

 .احلقيقة واملصاحلة والعمليات االنتخابية وفقا للمعايري الدولية
 

 اإلطار الزمين النواتج الرئيسية االستراتيجيات واإلجراءات الكيان

ة الشؤون االقتـصادية    إدار
ــة ــعبة /واالجتماعيــــــ شــــــ
 النهوض باملرأة

ــع      ــى مجي ــضاء عل ــة الق ــذ اتفاقي دعــم تنفي
أشـــكال التمييـــز ضـــد املـــرأة يف البلـــدان  
اخلارجة من الـصراع، مبـا يف ذلـك إيفـاد          
بعثــات التــشاور لتوعيــة اآلليــات الوطنيــة 
ومــوظفي التنفيــذ يف الــوزارات املختــصة  

ــات ذ   ــن اهليئ ــا م ــل  وغريه ــصلة، مث ات ال
ــسان واملنظمــات غــري     ــوق اإلن جلــان حق
احلكوميــة؛ وتنظــيم حلقــات عمــل دعمــا 

ــدم    ــيت تق ــة ال ــارير الوطني ــداد التق  إىل إلع
ــرأة،      ــز ضــد امل ــى التميي ــضاء عل ــة الق جلن
وبعثــات املتابعــة لــدعم تنفيــذ التعليقــات   

 .اللجنة إىل اخلتامية بعد تقدمي التقارير

وطنية املعنيـة   اآلليات ال  إىل   تقدمي الدعم 
حبقوق املرأة، وزيـادة اسـتخدام اتفاقيـة        
القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد         

 إىل املــرأة، والنجــاح يف تقــدمي التقــارير 
 .جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة

٢٠٠٧-٢٠٠٥ 

ــات حفــــــظ  إدارة عمليــــ
ــسكو،   ــسالم، اليونـــــ الـــــ
برنــــامج األمــــم املتحــــدة 
ــم   ــائي، صــندوق األم اإلمن

 منائي للمرأةاملتحدة اإل

املتحـدة القطريـة     التعاون مع أفرقة األمـم    
يف إطــــار شــــراكات لتعمــــيم املنظــــور    
اجلنــساين يف املــساعدة املقدمــة لتنـــشيط    
وسائط اإلعـالم، وحتـسني املعـايري املهنيـة         

 .وتعزيز حرية الصحافة

تعزيــز الطــابع املهــين لوســائط اإلعــالم، 
 .وتعزيز دعم حرية الصحافة

 جارية

ــسياسية، إدارة الــش ؤون ال
ــات حفــــــظ  إدارة عمليــــ
الــــــــــــسالم، اللجنــــــــــــة 
االقتـــصادية واالجتمـــاعي 
ــية   ــيا، مفوضــ ــريب آســ لغــ
األمــــم املتحــــدة حلقــــوق 
اإلنـــــــسان، املستـــــــشارة 
اخلاصـــــة لألمـــــني العـــــام 
ــسانية   ــضايا اجلنـــــــ للقـــــــ
ــاملرأة،   ــهوض بـــــــ والنـــــــ
ــدة   ــندوق األمـــم املتحـ صـ
للسكان، برنامج األغذيـة    

 العاملي

ــدعوة ــات  إىل الـ ــاد سياسـ ــرامج اعتمـ  وبـ
تراعـــي االعتبـــارات اجلنـــسانية وحقـــوق 
ــالت    ــام حبمــ ــشجيع القيــ ــسان، وتــ اإلنــ
ــرام      ــز احت ــشأن؛ تعزي ــذا ال ــة يف ه إعالمي
ــز املؤســــسات   ــانون، وتعزيــ ــيادة القــ ســ
الوطنيــــة؛ وتــــشجيع احلكومــــات علــــى 
التصديق على اتفاقية القـضاء علـى مجيـع         
أشــكال التمييــز ضــد املــرأة وبروتوكوهلــا 

 .اللجنة إىل التقاريراالختياري، وتقدمي 

الدعوة والدعم من أجل إدراج حقـوق     
 .املرأة يف عملية إصالح القوانني

 جارية

احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة 
ــة   ــالفيا، احملكمـــ ليوغوســـ

 اجلنائية الدولية لرواندا

دعم احملاكم احملليـة بـشأن مـسائل حمـددة          
تـــشمل احتياجـــات الـــشاهدات، وســـن  

ــا يف ذ  ــهن، مبــ ــشريعات حلمايتــ لــــك التــ
مسائل الفقه القضائي، وتدريب املـدعني      

 .العامني، واحملامني والقضاة

قــدرة قانونيــة مــستدمية علــى مقاضــاة     
 .جرائم احلرب حمليا

 جارية

مكتـــب تنـــسيق الـــشؤون 
 اإلنسانية

ــساين يف نظــام للرصــد    إدراج املنظــر اجلن
جملــس  إىل حيمــي املــدنيني ويقــدم تقــارير 

 .األمن

ت نظـــــام رصـــــد يراعـــــي االعتبـــــارا   
جملـــس   إىل اجلنـــسانية ويقـــدم تقـــارير  

 .األمن

 جارية
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ــدة   ــندوق األمـــم املتحـ صـ
 للسكان

سلوك ج قائم على حقوق اإلنـسان يف        
برجمة املعارف مـع تبـادل املعلومـات عـن          
تطبيــــق النــــهج القائمــــة علــــى حقــــوق  
اإلنـــسان يف بـــرامج الـــصندوق، وتقـــدمي 
أمثلــة عــن التــدخالت الناجحــة يف جمــال  

 .حقوق اإلنسان

بادل املعلومـات والربجمـة القائمـة علـى         ت
 .حقوق املرأة

 جارية

ــدة   ــم املتحـ ــية األمـ مفوضـ
 لشؤون الالجئني

ــة     ــشأن احلماي ــال ب ــيم جــدول األعم تعم
، وهــو برنــامج عمــل لتحــسني  )٢٠٠٣(

محاية الالجئني وطاليب اللجوء يف العـامل،       
االحتياجات اخلاصة   إىل   يسترعي االنتباه 

 .لالجئات

 جارية .ل املتصلة باحلمايةالتوعية باملسائ

االستفادة مـن الـصالت وأوجـه التـضافر          اليونيسيف
بــــني اتفاقيــــة حقــــوق الطفــــل واتفاقيــــة 
القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد 
املــــــرأة علــــــى الــــــصعيدين املفــــــاهيمي 
والتــشغيلي؛ والقيــام، عــن طريــق مبــادرة  
ــادئ     ــع مبــ ــشريعي بوضــ ــالح التــ اإلصــ

لكـل مـن    توجيهية عمليـة وأدوات تقنيـة       
اليونيسيف وشركائها يف جمال اإلصـالح      
ــرأة    ــوق املـــ ــهوض حبقـــ ــشريعي للنـــ التـــ

 .والطفل

مبادئ توجيهية عملية وأدوات حلمايـة      
 .حقوق املرأة والطفل

٢٠٠٦-٢٠٠٥ 

ــدة   ــندوق األمـــم املتحـ صـ
 اإلمنائي للمرأة

تقدمي الدعم الـتقين واملـساعدة علـى بنـاء          
قــدرات املؤســسات الوطنيــة واإلقليميــة    

يز محاية واحترام حقوق املرأة؛ دعـم       لتعز
تعزيز حقوق اإلنسان للمـرأة عـن طريـق         
النـــشر الــــسريع ألفرقــــة تقيــــيم العدالــــة  

ــانونيني   ــصائيني القــ ــسانية، واألخــ  /اجلنــ
القـــضائيني مـــن ذوي اخلـــربة يف العدالـــة  

 .اجلنسانية

الــوزارات احلكوميــة،  إىل تقــدمي الــدعم
ــدل،    ــرأة، والع ــل وزارات شــؤون امل مث

ق التـدريب، والتثقيـف املـدين،       عن طري 
وبنـــاء القـــدرات وحتليـــل الـــسياسات    

 .بشأن حقوق اإلنسان للمرأة

 جارية

  
 . مراعاة احتياجات املرأة والفتاة يف مجيع برامج اإلجراءات املتعلقة باأللغام- ٥هاء   
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نسيق املشترك بني   فريق الت 
الوكــــــــــاالت املعــــــــــين  
ــة   ــاإلجراءات املتعلقـــــ بـــــ
باأللغــــام الــــذي ترأســــه   
دائـــرة األعمـــال املتعلقـــة   
ــة إلدارة   ــام، التابعــ باأللغــ

 عمليات حفظ السالم

وضع وتعمـيم مبـادئ توجيهيـة جنـسانية      
ــام    ــة باأللغــ ــراءات املتعلقــ ــربامج اإلجــ لــ

املتحـدة يف    ملساعدة صناع سياسة األمـم    
ألفراد امليـدانيني علـى إدراج     هذا اال وا  

ــادرات    ــسانية يف املبـــ ــارات اجلنـــ االعتبـــ
والعمليات املتعلقة باأللغام، وتعيني جهـة      
تنـــــسيق لـــــربامج اإلجـــــراءات املتعلقـــــة 
ــادئ    ــذ املبــــ ــد تنفيــــ ــام؛ ورصــــ باأللغــــ

 .التوجيهية

ــع وتطبيــــق املبــــادئ التوجيهيــــة     وضــ
اجلنــسانية لــربامج اإلجــراءات املتعلقــة    

 .ها عند اللزومباأللغام، ومراجعت

٢٠٠٦-٢٠٠٥ 
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مجيـع فئـات املـوظفني املعنـيني      إىل  تقدمي تدريب منتظم علـى املـسائل اجلنـسانية      - ٦هاء    
 .باملسائل املتصلة بالتعمري والتأهيل بعد الصراع
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إدارة عمليـــات حفـــظ الـــسالم،  
نــة االقتــصادية واالجتماعيــة اللج

ــم    ــة األمــ ــيا، منظمــ ــريب آســ لغــ
املتحـــــدة لألغذيـــــة والزراعـــــة، 
احملكمة اجلنائية الدوليـة لروانـدا،      
برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، 
ــة،   ــدة للبيئـ برنـــامج األمـــم املتحـ
صندوق األمم املتحدة للسكان،    
مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون 
الالجئني، مكتب األمـم املتحـدة      

دمات املـــــشاريع، برنـــــامج خلـــــ
 األغذية العاملي

تعمــــيم املنظــــور اجلنــــساين يف بــــرامج 
التـدريب الرئيــسية؛ وتــدريب املــوظفني  

 . املسائل اجلنسانية بانتظام على

حلقات عمل وبـرامج تدريبيـة      
تتــضمن دورات تدريبيــة عــن  (

بــــــشأن ) طريــــــق اإلنترنــــــت
ــيم    ــسانية وتعمــ ــسائل اجلنــ املــ

 .املنظور اجلنساين

 جارية

ــع    نظمة العمل الدوليةم ــساين يف مجيــ ــور اجلنــ ــيم املنظــ تعمــ
الدورات التدريبية اليت تنظمهـا املنظمـة       
ــافة   ــات؛ إضــــ ــتجاباا لألزمــــ يف اســــ
وحـــــدات خاصـــــة عـــــن االســـــتجابة  
لألزمات يف األحداث التدريبيـة تـشدد       
على املسائل اجلنـسانية؛ إدراج املبـادئ        
التوجيهيــة للمنظمــة بــشأن االعتبــارات  

يف االســـتجابة لألزمـــات يف اجلنـــسانية 
وحدة مـن وحـدات الـدورة التوجيهيـة         
والتدريبيــة الــيت تنظمهــا منظمــة العمــل  
 .الدولية بشأن تعميم املنظور اجلنساين

إدراج املنظـــــور اجلنـــــساين يف 
ــى    ــدريب عل ــع أشــكال الت مجي

 .االستجابة لألزمات
إضــافة وحــدة عــن االســتجابة  

الــدروس املتاحــة  إىل لألزمــات
نــت بــشأن املنظــور علــى االنتر

 .اجلنساين والفقر والعمالة
دورة توجيهيــــــــة وتدريبيــــــــة 
ــة عــن   ــادئ توجيهي تتــضمن مب
ــسانية يف   ــارات اجلنـــــ االعتبـــــ

 . االستجابة لألزمات

٢٠٠٧-٢٠٠٥ 

  
 إدراج املسائل اجلنسانية يف األدوات التشغيلية، واملبادئ التوجيهيـة والكتيبـات            - ٧هاء  

ــة    ــادئ توجيهيـ ــع مبـ ــودة، ووضـ ــصلة    املوجـ ــدة املتـ ــوارد اجلديـ ــن املـ ــا مـ  وأدوات وغريهـ
باالعتبارات اجلنسانية، لتيسري تعميم املنظـور اجلنـساين يف مجيـع جمـاالت الـتعمري والتأهيـل                 

 .بعد الصراع
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ــصادية   ــة االقتـــــــــ اللجنـــــــــ
 واالجتماعية لغريب آسيا

ستراتيجية لتعميم املنظـور اجلنـساين، وفقـا        وضع ا 
 ).٢٠٠٠ (١٣٢٥ألحكام القرار 

استكمال دليل تعميم املنظـور      
اجلنـــــساين، بـــــشكل يراعـــــي 

 .اخلصائص اإلقليمية

٢٠٠٦ 
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وضع أدلة عمليـة، وكتيبـات وغريهـا مـن املـوارد             منظمة العمل الدولية
املتعلقــــة باالعتبــــارات اجلنــــسانية يف االســــتجابة 

الــتعمري بعــد الــصراع وتعميمهــا علــى لألزمــات و
نطـاق واســع؛ تعمــيم املنظــور اجلنــساين يف األدلــة  

 .واألدوات التشغيلية

ــف    ــتعمري الكثيـ ــن الـ ــل عـ دليـ
االســــتعمال لليــــد العاملــــة يف 

 .سياقات ما بعد الصراع
وثيقــــة عمــــل عــــن العامــــل    
اجلنـــــساين يف اخلـــــروج مـــــن 

 .األزمات
دليــــل عملــــي يقــــدم جــــا    

لعمـــل مـــشتركا بـــني منظمـــة ا
ــدويل يف    ــك الـ ــة و البنـ الدوليـ

 .االنتعاش بعد الصراع
ــواد    ــة املـــــ ــيم جمموعـــــ تعمـــــ
ــشبكة    ــة بالـ ــة املتعلقـ التوجيهيـ
اجلنسانية التابعة ملنظمة العمـل     

 .الدولية

٢٠٠٦-٢٠٠٥  
 
 
 
  

٢٠٠٦-٢٠٠٥  
 
  

٢٠٠٦-٢٠٠٥ 
 

٢٠٠٥ 

ــشؤون    ــسيق الــ ــب تنــ مكتــ
 اإلنسانية

 كفالــة إدراج حتليــل جنــساين يف عمليــة النــداءات
املوحـــــدة، ويف الـــــسياسات والـــــربامج املتعلقـــــة 

 حباالت الطوارئ، واالنتعاش والتأهيل 

تنقــــــــيح أدوات عمليـــــــــات  
النداءات املوحدة، والتخطـيط    
ــيم   ــوارئ، وتقيـــــــــــ للطـــــــــــ

 . االحتياجات

٢٠٠٧ 

كفالة إدراج االعتبارات اجلنسانية إدراجا كـامال        مفوضية حقوق اإلنسان
لعدالـــة يف مجيـــع األدوات الـــيت توضـــع بـــشأن ا   

 االنتقالية

ــارات   ــي االعتبـــ أدوات تراعـــ
 .اجلنسانية

 جارية

ــدة    ــم املتحـــ ــامج األمـــ برنـــ
 اإلمنائي، البنك الدويل

تنقــــــيح منهجيــــــة جمموعــــــة األمــــــم املتحــــــدة  
البنـك الـدويل بـشأن تقيـيم االحتياجــات     /اإلمنائيـة 

بعد الصراع، من زاوية جنسانية، ووضـع أدوات        
منـائي التقنـيني    تشغيلية عملية ملـوظفي الربنـامج اإل      

بغية إدراج الشواغل اجلنسانية بانتظـام يف أعمـال         
 .اإلنعاش

إدراج التحليــــل اجلنــــساين يف 
تقيـــــيم االحتياجـــــات بعـــــد    
الصراع وما يتصل بـذلك مـن       

 .تدريب
مشاريع جتريبية يف جمال تقيـيم      
االحتياجــــات بعــــد الــــصراع 
ــارات    ــي االعتبــ ــا يراعــ تقييمــ

 .اجلنسانية

٢٠٠٦ 

اســتكمال دليــل املــشاريع احلــايل وتــضمني وثــائق  تحدة للبيئةبرنامج األمم امل
املــشاريع وتنفيــذها منظــورا يراعــي املــساواة بــني   

وضـــع قـــوائم مرجعيـــة لكفالـــة مجيـــع  . اجلنـــسني
ــات    ــبة خــــالل البعثــ ــسانية املناســ البيانــــات اجلنــ

 .امليدانية

دليــل مــشاريع مــنقح يتــضمن  
توجيها حمـسنا بـشأن املـساواة       

 مرجعيــة قــوائم. بــني اجلنــسني
 .جلمع البيانات اجلنسانية

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

إنتـــاج جمموعـــات أدوات بيداغوجيـــة للتثقيـــف     اليونسكو
مبــسائل الــسالم وحـــل املنازعــات بوســائل غـــري     

 .عنيفة

يئــة بيئــة مواتيــة للحــد مــن      
 .العنف ضد املرأة

 جارية
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وضـــع مبـــادئ توجيهيـــة عمليـــة إلدراج املنظـــور  املوئل
ري املستدامة يف البيئة الـيت      اجلنساين يف عملية التعم   

تعقب األزمات، ومبادئ توجيهيـة شـاملة تكـون         
ــوع اجلــنس     ــدانيا؛ والنظــر يف مــسألة ن ــا مي مرجع
وإدارة األراضي واملمتلكـات يف حـاالت مـا بعـد           
ــواد تكــون أرضــية       ــصراع، ووضــع جمموعــة م ال
ــربامج    ــسانية فيمــا يتــصل ب للنظــر يف املــسائل اجلن

 .اعاحلكم يف بيئة ما بعد الصر

ــسانية    ــارات اجلنـ ــل االعتبـ دليـ
للعاملني يف جمـال الـتعمري بعـد        
الــــصراع؛ إدارة األراضــــي يف 
حاالت ما بعد الصراع؛ دليل     
ــة،    ختطــيط اإلجــراءات العاجل

ــوارئ  ــاالت الطــ ــن حــ  إىل مــ
ــارات   ــل االعتبــ ــتعمري؛ دليــ الــ
اجلنسانية واحلكم للعـاملني يف     
حاالت ما بعد الصراع؛ دليل     

 يف أدوار   االعتبارات اجلنسانية 
 .القيادة وكفاءاا

٢٠٠٦-٢٠٠٥ 

مفوضــــية األمــــم املتحــــدة   
 لشؤون الالجئني

استعراض حمتوى الكتيبـات الـيت تتنـاول االعتمـاد          
على النفس وإعادة اإلدمـاج لتقيـيم مـدى مراعـاة        

 تلك األنشطة لالعتبارات اجلنسانية

إدراج املــــسائل اجلنــــسانية يف 
 .الكتيبات

٢٠٠٦ 

ــم املت  ــندوق األمــ ــدة صــ حــ
 اإلمنائي للمرأة

تقـــدمي خـــربة تقنيـــة ومنتجـــات معرفيـــة لـــدعم      
ــات    ــرى واملنظمـ ــدة األخـ ــم املتحـ ــاالت األمـ وكـ
اإلقليميــة يف تقييمهــا لالحتياجــات تقييمــا يراعــي 
االعتبـــارات اجلنـــسانية، وكفالـــة احتـــرام مبـــادئ 
املــساواة بــني اجلنــسني يف ختطــيط وتنفيــذ بــرامج   

 التعمري والتأهيل

ني اجلنـسني يف    دعم املساواة بـ   
تقييمـــــــــات االحتياجـــــــــات 

 . املشتركة بني الوكاالت

٢٠٠٧-٢٠٠٥ 

برنــــامج األغذيــــة العــــاملي، 
منظمـــــة األمـــــم املتحـــــدة   

 لألغذية والزراعة

تعمـــيم املنظـــور اجلنـــساين يف املبـــادئ التوجيهيـــة 
 .التشغيلية والسياسات القطاعية

ــصادي  - حتليــل اجتمــاعي  اقت
وجنـــساين؛ مبـــادئ توجيهيـــة  

ــربامج ــل؛  لـ ــوارئ والتأهيـ  الطـ
ــة إلدراج   ــادئ توجيهيـــــ مبـــــ
املنظــــور اجلنــــساين يف حتليــــل 
الــــضعف وحتديــــد مواقعــــه؛   
ــيم   ــة لتقيــــ ــادئ توجيهيــــ مبــــ
االحتياجـــــــات يف حـــــــاالت 

 .الطوارئ

 جارية

  
 نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج -واو  

 
ــزع الــسالح وال    - ١واو  ــرامج ن ــع سياســات وب ــساين يف مجي ــسريح  إدراج املنظــور اجلن ت

 .وإعادة اإلدماج، وكفالة مراعاة االحتياجات اخلاصة للمرأة والفتاة
 

 اإلطار الزمين النواتج الرئيسية االستراتيجيات واإلجراءات الكيان

ــني   ــشترك بـــــ ــق املـــــ الفريـــــ
الوكـــــاالت املعـــــين بـــــرتع   
الـــسالح والتـــسريح وإعـــادة 

ــاج  ــه إدارة (اإلدمــــــ ترأســــــ
ــسالم   ــظ الـــ ــات حفـــ عمليـــ

ــامج األمـــــم  ــدة وبرنـــ املتحـــ
 )اإلمنائي

وضع جمموعة مـن الـسياسات واملبـادئ        
التوجيهية واإلجراءات لتخطيط وتنفيـذ     
ورصد بـرامج نـزع الـسالح والتـسريح         
وإعادة اإلدماج، املعروفـة باسـم املعـايري      
ــسريح   ــة لــــرتع الــــسالح والتــ املتكاملــ
وإعــادة اإلدمــاج، وإدراج االعتبــارات   

 .اجلنسانية

ة ونـــوع املــرأ ”إنتــاج وحـــدة خاصــة بــــ   
اجلنس ونـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة         

؛ وإدراج املنظــور اجلنــساين يف “اإلدمــاج
ـــالتخطيط     ــة بــ ــرى خاصــ ــدات أخــ وحــ
والتنفيــذ والرصــد يف جمــال نــزع الــسالح  
والتسريح وإعادة اإلدمـاج؛ إنـشاء مركـز        
ــه عــن      ــم املتحــدة، ميكــن الوصــل إلي لألم

٢٠٠٦-٢٠٠٥ 
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طريــق االنترنــت ويتــضمن مــوارد متعلقــة  

 .التسريح وإعادة اإلدماجبرتع السالح و
ــيم      إدارة شؤون نزع السالح ــة بتعمـ ــل املتعلقـ ــة العمـ ــذ خطـ تنفيـ

املنظــــــور اجلنــــــساين، مبــــــا يف ذلــــــك 
البحوث، وبنـاء القـدرات، واملـساعدة،       

 .والدعوة، واملسائل اجلنسانية

ــة،   ــشة، وإحاطـــات إعالميـ حلقـــات مناقـ
جملــس األمــن،  إىل ومنــشورات، وتقــارير

ــدر ــز قـــ ــوظفني، ومخـــــس وتعزيـــ ات املـــ
مــشاورات إقليميــة بــشأن تعمــيم املنظــور  
اجلنـــــساين يف برنـــــامج العمـــــل املتعلـــــق  
باألســـــلحة الـــــصغرية واخلفيفـــــة غــــــري    

 .املشروعة

٢٠٠٧-٢٠٠٥ 

وضــع مبــادئ توجيهيــة جنــسانية لــرتع   إدارة عمليات حفظ السالم
الـــسالح والتـــسريح وإعـــادة اإلدمـــاج؛ 
ووضـــع ترتيبـــات أمنيـــة ملواقـــع نـــزع     

سالح داخــل منــاطق نــزع الــسالح    الــ
والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج مــع اهتمــام 
خــــاص باحتياجــــات املــــرأة؛ تنظـــــيم    
اجتماعــات مــع املقــاتالت ســابقا ومــن  
كانـت هلـن صـلة بـالقوات املقاتلـة بغيــة      
ــادة   ــات إعــ ــات وآليــ ــيم االحتياجــ تقيــ

 .اإلدماج الالزمة

وضــعت مبــادئ توجيهيــة جنــسانية لــرتع 
دة اإلدمــــاج؛ الــــسالح والتــــسريح وإعــــا

واختـــــذت ترتيبـــــات أمنيـــــة؛ وأُجريـــــت 
 .تقييمات الحتياجات املرأة

٢٠٠٦ 

مكتب املمثل اخلاص لألمـني     
ــصراع   ــال والــ ــام لألطفــ العــ

 املسلح، اليونيسيف

كفالـــة تـــضمني بـــرامج نـــزع الـــسالح  
والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج احتياجــات 
الفتيــات الالئــي هلــن صــلة باموعــات  

يا االســتغالل املــسلحة، والفتيــات ضــحا
اجلنسي، والفتيات الالئي يرأسـن أسـرة       

 .معيشية

سياســــــات وبــــــرامج لــــــرتع الــــــسالح 
ــاد ة اإلدمـــــاج تراعـــــي والتـــــسريح وإعـــ

 .احتياجات الفتاة

 جارية

مساعدة املنظمات األهلية على التوعيـة        اليونيسيف
التغيري فيما يتصل باملـسائل   إىل   والدعوة

 اجلنسانية، على صعيد األسـرة واتمـع      
احمللـــــي، وتلبيـــــة احتياجـــــات النـــــساء 
ــوات     ــابقا يف قـ ــدات سـ ــات انـ والفتيـ

 .مسلحة

 إىل  الوساطة األسرية للضحايا؛ والوصول   
املــــدارس األهليــــة، وخــــدمات الطــــب    
النفسي؛ وتقدمي مواد غذائية وغري غذائية       

 .يف حاالت الطوارئ

 جارية

معهد األمم املتحدة لبحـوث     
 نزع السالح

انية ومـسائل نـزع     إدراج املسائل اجلنـس   
الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج يف 

 .املعايري والوثائق البحثية ذات الصلة

إدراج املنظور اجلنساين يف برامج البحـث       
 .والتدريب

٢٠٠٦-٢٠٠٥ 

ــدة   ــندوق األمـــــم املتحـــ صـــ
 اإلمنائي للمرأة

وضـــع قائمـــة بأمســـاء اخلـــرباء يف جمـــايل  
ــسالح     ــزع ال ــسني ون ــني اجلن ــساواة ب امل

ح وإعادة اإلدمـاج، ومؤشـرات      والتسري
لقيـــاس تنفيـــذ املعـــايري املتكاملـــة لـــرتع  

 .السالح والتسريح وإعادة اإلدماج

وضـــعت قائمـــة بأمســـاء اخلـــرباء يف جمـــايل 
ــزع الـــسالح    ــساواة بـــني اجلنـــسني ونـ املـ
ــاج، ومؤشــرات    ــسريح وإعــادة اإلدم والت

النـساء يف    إىل   لقياس التنفيذ؛ وقدم الدعم   
ستـــضيفة ملـــساعدن اتمعــات احملليـــة امل 

 .ى حتمل أعباء احملاربني العائدينعل

٢٠٠٦-٢٠٠٥ 

ــدة   مكتــــــب األمــــــم املتحــــ
 خلدمات املشاريع

تنفيــذ برنــامج إعــادة اإلدمــاج وأســباب 
الـــرزق البديلـــة، مبـــا يف ذلـــك جوانـــب 

 .حتسني احلياة األسرية واملدنية

ــايل  ــم مـ ــدمي دعـ ــق   إىل تقـ ــر، وتعميـ األسـ
ــاة األ  ــة حتـــسني احليـ ــوعي بكيفيـ ــرية الـ سـ

 .واملدنية

٢٠٠٧-٢٠٠٥ 
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 اإلطار الزمين النواتج الرئيسية االستراتيجيات واإلجراءات الكيان

االعتراف باالحتياجات اخلاصـة للمـرأة       البنك الدويل
ــق     ــن طريـ ــابقا عـ ــاتلني سـ ــل املقـ والطفـ
برناجمه املتعدد األقطار للتسريح وإعـادة      
اإلدماج، وتقييم مدى مراعـاة الربنـامج       

 .للشواغل اجلنسانية

ــوايل   ــاج حـــــ ــادة إدمـــــ ــسريح وإعـــــ تـــــ
 مقاتــــــل يف ســــــبعة بلــــــدان ٣٥٠ ٠٠٠
 .يقيةأفر

ــتيب يف  ــتعراض مكــ اســ
 ٢٠٠٥عام 

  
مجيـع فئـات العـاملني يف جمـال      إىل  تقدمي تدريب منـتظم بـشأن املـسائل اجلنـسانية         - ٢واو  

 .نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، باملقر ويف امليدان
 

 اإلطار الزمين النواتج الرئيسية االستراتيجيات واإلجراءات  الكيان

تعميق الوعي مبسألة مراعاة االعتبارات       السالحإدارة شؤون نزع
اجلنسانية يف صياغة التشريعات املتعلقـة     
باألسلحة النارية وغريها مـن الـصكوك       
القانونية؛ بناء قدرة علـى الـدعوة لـدى         
ــال    ــة يف جمــ ــري احلكوميــ ــات غــ املنظمــ
املسائل اجلنسانية املتصلة برتع الـسالح      

 .ونبذ العنف

ــوظفني، والربملــــــــ   ــدريب املــــــ انيني، تــــــ
 .ومستشاريهم، واملنظمات غري احلكومية

٢٠٠٧-٢٠٠٥ 

ــات حفــــــــظ  إدارة عمليــــــ
 السالم

مجيـع مـوظفي نـزع       إىل   تقدمي التدريب 
الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج؛    
ــشأن وضــع     ــشورة ب ــدعوة وتقــدمي امل ال
برنامج لرتع السالح والتسريح وإعـادة   
اإلدماج يراعـي االعتبـارات اجلنـسانية؛       

 تدريبية لقادة اتمعـات     تنظيم حلقات 
احمللية على قبول املقاتالت سـابقا ومـن        
ــة؛    ــالقوات املقاتلـ ــلة بـ ــن صـ كانـــت هلـ
إدراج املــسائل اجلنــسانية الــيت هلــا صــلة 
بــــرتع الــــسالح والتــــسريح وإعـــــادة    
اإلدمـــاج يف التـــدريب األويل لألفـــراد   
ــسكريني   ــراقبني العـــ ــسكريني واملـــ العـــ

يب وأفراد الشرطة املدنية؛ وتقـدمي تـدر      
جنــساين علــى القــوات املــسلحة احملليــة  
ــسالح    ــزع الــ ــة نــ ــشتركة يف عمليــ املــ

 .والتسريح وإعادة اإلدماج

 جارية .تقدمي تدريب جنساين ومشورة تقنية

ــدة   ــم املتحــــ ــد األمــــ معهــــ
 لبحوث نزع السالح

تنظيم تدريب دويل لألفراد العسكريني     
وأفراد األمم املتحدة يف عمليات حفظ       

جلنـــسانية لـــرتع الـــسالم علـــى اآلثـــار ا 
الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج،    
ــلحة    ــسانية واألسـ ــسائل اجلنـ ــى املـ وعلـ
الـــصغرية يف األمـــم املتحـــدة، واالحتـــاد 

 .األورويب، واالحتاد األفريقي

إدراج املــــــسائل اجلنــــــسانية يف بــــــرامج  
 .التدريب والبحث

 جارية
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ــم   ــندوق األمــ ــدة صــ املتحــ
 اإلمنائي للمرأة

 ل اجلنــسانيةتقــدمي تــدريب علــى املــسائ
اللجان الوطنية املعنية برتع السالح     إىل  

ــاج، واىل    ــادة اإلدمـــ ــسريح وإعـــ والتـــ
 .وكاالت األمم املتحدة الرائدة

ــادة   تعزيــــز تنميــــة قــــدرات املــــرأة، وزيــ
 .املساءلة فيما يتعلق باملرأة

٢٠٠٧-٢٠٠٥ 

البنــــك الــــدويل، صــــندوق 
ــائي   األمـــــم املتحـــــدة اإلمنـــ

 للمرأة

ــة عمــل للنظــر يف    العناصــر تنظــيم حلق
اجلنــــسانية لــــدعم عمليــــات التــــسريح 
وإعادة اإلدماج، وحتديـد اآلليـات الـيت         

 .تعاجل جوانب النقص، عند اللزوم

ــادئ   تقريــــر يتــــضمن جمموعــــة مــــن املبــ
ــدد     ــامج متعــ ــة بربنــ ــيات املتعلقــ والتوصــ

 .األقطار للتسريح وإعادة اإلدماج

-أكتـوبر /تشرين األول 
نـــوفمرب /تـــشرين الثـــاين

٢٠٠٥ 

 
 نع العنف اجلنساين والتصدي له يف الصراعات املسلحةم -زاي  

 
ــة املــرأة     - ١زاي  ــرام القــانون اإلنــساين الــدويل وحقــوق اإلنــسان فيمــا يتعلــق حبماي  احت

والطفل وتنفيذها تنفيذا كامال، وكفالة متشي التشريعات واإلجراءات الوطنية مع املعـايري             
 .الدولية

 
 اإلطار الزمين نواتج الرئيسيةال االستراتيجيات واإلجراءات  الكيان

ــدة    ــم املتحــ ــية األمــ مفوضــ
 حلقوق اإلنسان

تعزيـــــز قـــــدرات املفوضـــــية يف جمـــــال  
الــــــدعوة، ودعــــــم تــــــدخالا لــــــدى 
السلطات الوطنية لكي تتوافـق القـوانني       
ــع   ــة مـ ــسياسات الوطنيـ ــات والـ والترتيبـ
املعـــايري الدوليـــة، عـــن طريـــق املكاتـــب 

قوق اإلنسان  امليدانية والعناصر املعنية حب   
ــذ     ــسالم؛ تنفيــ ــظ الــ ــات حفــ يف عمليــ

 .مشاريع للتعاون التقين

ــة؛ إدراج    ــى معاهــدات دولي ــصديق عل الت
املساواة بني اجلنسني يف عمليات إصـالح       

 .القوانني؛ برامج تدريبية

 جارية

إنــشاء آليــات للمــساءلة القــضائية وغــري  مكتب الشؤون القانونية
القــــضائية يف البلــــدان اخلارجــــة مــــن    

راع، مبــا يف ذلــك، عنــد االقتــضاء، الــص
ــة يف حــق    املــساءلة علــى اجلــرائم املقترف
املــــرأة؛ دعــــم إنــــشاء جلنــــة قــــضاة أو  
مفوضي حماكم أو جلـان حتقيـق، تكـون         

 .متوازنة جنسانيا

ــضائية،     ــري الق ــساءلة غ ــات حمــسنة للم آلي
 .وجلان قضاة متوازنة جنسانيا

٢٠٠٧-٢٠٠٥ 

ــدة   ــم املتحــ ــندوق األمــ صــ
 ةاإلمنائي للمرأ

استنادا على تعاون الـصندوق مـع جلـان        
احلقيقــة واملــصاحلة يف ســرياليون وبــريو، 
فــضال عــن عمليــة الغاكاكــا يف روانــدا، 

ات اآلليـــات القـــضائية علـــى ربنـــاء قـــد
احترام وتنفيذ القـانون اإلنـساين الـدويل        
 .وحقوق اإلنسان حلماية املرأة والطفل

تعزيــز قــدرات آليــات احلقيقــة واملــصاحلة  
صدي للعنــف اجلنــساين، وتقــدمي علــى التــ
ــدعم ــة ثقافــــة    إىل الــ الــــضحايا ومقاومــ

 .اإلفالت من العقاب

٢٠٠٧-٢٠٠٥ 

وكالــــــة األمــــــم املتحــــــدة 
إلغاثـــة وتـــشغيل الالجـــئني 
الفلــــــسطينيني يف الــــــشرق 

 األدىن

وضــع سياســة للحمايــة ولتعميــق وعــي  
ــة حقــوق    املــوظفني واملــستفيدين باتفاقي

ساين الطفل؛ إدراج عناصر القـانون اإلنـ   
الــــدويل وحقــــوق اإلنــــسان يف وضــــع 

 .الربامج

اســتئجار خــدمات أخــصائي يف احلمايــة؛ 
وضع وتوزيع كتيـب عـن اتفاقيـة حقـوق          

 .الطفل

٢٠٠٦-٢٠٠٥ 
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 وضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات وبــرامج ملنــع العنــف اجلنــساين والتــصدي لــه، يف    ٢ -زاي 
 .الصراعات املسلحة

 
 اإلطار الزمين تج الرئيسيةالنوا االستراتيجيات واإلجراءات  الكيان

فرقــة العمــل التابعــة للجنــة    
الدائمـــــة املـــــشتركة بـــــني   
الوكــــاالت املعنيــــة بنــــوع   
اجلنس واملـساعدة اإلنـسانية     

ــسيق   ( ــب تنــ ــها مكتــ يرأســ
الــشؤون اإلنــسانية ومنظمــة 

 )الصحة العاملية

ــدد القطاعـــات    وضـــع ـــج منـــسق متعـ
ــساين يف    ــصدي للعنـــف اجلنـ ــربامج التـ لـ

 .رئحاالت الطوا

وضـــــع مبـــــادئ توجيهيـــــة لتـــــدخالت 
التــصدي للعنــف اجلنــساين يف احلــاالت    
ــدانيا   ــا ميـ ــة، واختبارهـ ــسانية الطارئـ اإلنـ

 تعزيـــز اســـتجابات األفرقـــة    وتنفيـــذها؛
 .القطرية

 جارية

املبـــــادرة املـــــشتركة بـــــني   
يرأســها برنــامج (الوكــاالت 

 )األمم املتحدة اإلمنائي

وضـــــع مبـــــادرة عامليـــــة لوضـــــع حـــــد 
 حاالت الصراع، وتعزيـز     لالغتصاب يف 

القــــدرة علــــى منــــع العنــــف اجلنــــساين 
 .وتوثيقه والتصدي له

ــستوى    ــا املـ ــداين رفيعـ ــل ميـ ــوة وعمـ دعـ
لتحــسني التنــسيق واالتــصال بغيــة كفالــة 
اســـتجابة ســـريعة واســـتراتيجيات منـــع    

 .حمسنة

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

تنظــيم سلــسلة مــن حلقــات العمــل دون  اللجنة االقتصادية ألفريقيا
شأن حقـوق اإلنـسان للمـرأة       اإلقليمية بـ  

يف (يف التعلــيم النظــامي وغــري النظــامي    
مشــال أفريقيــا، وشــرق أفريقيــا، ومنطقــة 

مبــا يف ذلــك مــسألة ) الــبحريات الكــربى
 .العنف اجلنساين يف الصراعات املسلحة

خطة عمل لتعمـيم احتـرام حقـوق املـرأة          
ــيم النظــامي   ــة يف التعل اإلنــسانية والقانوني

 يف ذلــــك أفــــضل وغــــري النظــــامي، مبــــا
االســـــــتراتيجيات للتـــــــصدي للعنـــــــف 

 .اجلنساين يف الصراعات املسلحة

٢٠٠٦-٢٠٠٥ 

مفوضــــية األمــــم املتحــــدة   
 حلقوق اإلنسان

ــازات    ــشأن اإلجنــ ــات بــ ــادل املعلومــ تبــ
وأفـــضل املمارســـات واآلليـــات الفعالـــة  
ــهام    ــساين؛ إســ ــصدي للعنــــف اجلنــ للتــ
ــر حقــــوق     ــب امليدانيــــة وعناصــ املكاتــ

فـــظ الـــسالم يف   اإلنـــسان لعمليـــات ح  
ــالعنف    ــة بـــ ــالت التوعيـــ ــرامج ومحـــ بـــ
اجلنساين؛ القيام بأنشطة تقييمية لتحديد     
أبعاد العنـف اجلنـساين والتوصـية بالقيـام         
بأنــشطة منــع ومحايــة مناســبة يف عناصــر 
حقوق اإلنسان بعمليات حفظ السالم،     

 .عند التكليف بذلك

ــربامج   ــيم املعلومـــات عـــن طريـــق الـ تعمـ
 إىل  موجهــــةاإلذاعيــــة؛ أنــــشطة توعيــــة

املنظمـــات النـــسائية، والـــسلطات احملليـــة 
ــور    ــة اجلمهـ ــالت لتوعيـ ــة، ومحـ والوطنيـ
مبــشاركة وكــاالت أخــرى تابعــة لألمــم   

 .املتحدة

 جارية

مفوضــــية األمــــم املتحــــدة   
 لشؤون الالجئني

اســتخدام أفرقــة متعــددة الوظــائف علــى  
ــات     ــع جمتمع ــصعيد القطــري للعمــل م ال

ضــع الالجــئني علــى حتديــد الــشواغل وو
برامج التصدي للعنـف اجلنـساين؛ توليـد      
مبادرات مـن الالجـئني أنفـسهم يف هـذا          
اــال؛ دعــم املــشاريع الرائــدة للتــصدي  
للعنــف اجلنــساين مبــا يف ذلــك املــشاريع   

ــة محايــة الرجــال والــصبيان؛    إىل املوجه
ــشأن      ــة ب ــادئ توجيهي ــذ مب ــيم وتنفي تعم
العنف اجلنسي واجلنساين ضد الالجـئني      

 .األشخاص املشردينوالعائدين و

ــة الالجــئني؛     ــن محاي ــات ع إتاحــة معلوم
محالت توعية؛ مـشاريع رائـدة للتـصدي        
للعنف اجلنـساين؛ ترمجـة وتعمـيم مبـادئ         

 .توجيهية بشأن العنف اجلنساين

 جارية

ــئني    اليونيسيف ــياق الالجـــ ــرامج يف ســـ ــذ بـــ تنفيـــ
واألشـــــخاص املـــــشردين ملنـــــع جتنيـــــد  
ــوفري     ــسلحة؛ تـ ــوات املـ ــال يف القـ األطفـ

املستـشفيات الـيت تعـاجل       إىل   تقدمي الـدعم  
ــصاب   ــحايا االغتــ ــة  (ضــ ــة الطبيــ الرعايــ

واجلراحيـــة، والعـــالج النفـــسي الطـــوعي 

 جارية
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ــة    ــة، ومحايـ ــات املؤقتـ ــيم يف املخيمـ التعلـ
املــدارس، وتعميــق الــوعي حبقــوق املــرأة  
والفتاة عـن طريـق تعزيـز جهـود الوقايـة           

 .والتصدي

الـــــسري بعـــــد االغتـــــصاب، وعـــــالج  
 .)ولة باالتصال اجلنسياألمراض املنق

ــم املتحــــدة    ــندوق األمــ صــ
 اإلمنائي للمرأة

تعزيز التصدي السريع للعنـف اجلنـساين       
ببنـــــاء قـــــدرات حمليـــــة علـــــى الوقايـــــة 
والتصدي، والربط بني العنـف اجلنـساين       
 /وانتــشار فــريوس نقــص املناعــة البــشرية

 .اإليدز

نشر خرباء جنسانيني بسرعة للتعاون مع      
 .سائية احملليةاملنظمات الن

٢٠٠٧-٢٠٠٥ 

 إىل  االجتمـاعي  - تقدمي الـدعم النفـسي     األنروا
الالجـــئني؛ تنظـــيم محـــالت توعيـــة عـــن 
ــع     ــسيق مـ ــة بالتنـ ــز األهليـ ــق املراكـ طريـ
املنظمات غري احلكومية؛ تقـدمي املـشورة       

 .مراكز الربامج النسائية إىل القانونية

ــوقهن    ــات حبقـــ ــي الالجئـــ ــق وعـــ تعميـــ
ملتاحـة هلـن، ودعــم   واخليـارات القانونيـة ا  

 .تلك احلقوق واخليارات

٢٠٠٦-٢٠٠٥ 

إجراء حبوث ميدانية لبناء قدرة الربنـامج        برنامج األغذية العاملي
على العناية بالشواغل املتعلقـة باحلمايـة؛       
إدراج مسائل العنف اجلنساين يف واليته      
ويف ســياق عمليــات الطــوارئ امليدانيــة؛ 
ــع وكــاالت      ــل م ــد جمــاالت التكام حتدي

 .ألمم املتحدة األخرىا

حتديـــــد وعـــــالج الـــــشواغل املتعلقـــــة    
باحلمايــة؛ تعميــق فهــم املــوظفني للعنــف   
اجلنساين؛ وضـع أدوات ميدانيـة وحتديـد        

 .دور الربنامج يف جمال احلماية

٢٠٠٦-٢٠٠٥ 

ــسألة     البنك الدويل ــع م ــل م ــد اإلجــراءات للتعام حتدي
 .العنف اجلنساين يف أعمال البنك

ــة    ــادئ توجيهيـ ــع مبـ ــن  وضـ ــشغيلية عـ تـ
الــصحة والتعلــيم والعدالــة وغريهــا مــن     

 .القطاعات؛ تعميم البحوث

٢٠٠٥ 

 
 رصــد العنــف اجلنــساين والتحقيــق فيــه وتوثيقــه واإلبــالغ عنــه، يف شــكل يأخــذ - ٣زاي 

 .السياق الثقايف يف االعتبار ويراعي احتياجات الضحايا وكرامتهم وحقوقهم
 

 اإلطار الزمين واتج الرئيسيةالن االستراتيجيات واإلجراءات  الكيان

ــة    ــة الدولي ــة اجلنائي احملكم
 لرواندا

ــع     ــز ــج يراعــي نــوع اجلــنس يف مجي تعزي
 .البيانات وإعداد قضايا العنف اجلنساين

تعميم االعتبارات اجلنـسانية يف إجـراءات       
 .التحقيق ولوائح االام للمحكمة

يئـــــة بيئـــــة متكينيـــــة تـــــساعد ضـــــحايا 
 .دالء بشهاداماالغتصاب على اإل

 جارية

مفوضـــية األمـــم املتحـــدة 
 حلقوق اإلنسان

كفالة قيام مجيع األفراد امليدانيني وعناصـر       
حقوق اإلنسان يف عمليات حفظ الـسالم       
وبعثات بناء السالم بـاإلبالغ بانتظـام عـن         
ــى أســاس     ــسان عل ــوق اإلن ــهاكات حق انت

إدراج املعلومـات يف تقـارير      (نوع اجلـنس    
 ؛ وأن تـويل )جملـس األمـن   إىل   دورية تقـدم  

ــق يف    ــصة للتحقيــ ــان املخصــ ــع اللجــ مجيــ
انتهاكات حقوق اإلنسان اهتمامـا مبـسألة       

 .العنف اجلنساين
 

تقــارير منتظمــة عــن انتــهاكات حقــوق     
ــة     ــسانية، مراقبــ ــباب جنــ ــسان ألســ اإلنــ
حاالت العنف اجلنساين واإلبـالغ عنـها؛       

 .غباللإلوضع مبادئ توجيهية وأدوات 
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العمــل بـــاإلجراءات اخلاصـــة ذات الـــصلة  
للجنـــة حقـــوق اإلنـــسان لكفالـــة تـــضمني 
ــادا      ــا أبع ــه واليا ــدعو إلي ــذي ت الرصــد ال
ــسانية؛ تـــشجيع املؤســـسات الـــوطين     جنـ

لــــى رصــــد العنــــف  حلقــــوق اإلنــــسان ع
اجلنــــساين يف حــــاالت الــــصراع املــــسلح 

 .واإلبالغ عنه
ــب املمثـــل اخلـــاص    مكتـ
لألمـــني العـــام لألطفـــال   

 والصراع املسلح

االغتـصاب وغـريه مـن أشـكال          إىل ستوىل
ــال    ــد األطفـ العنـــف اجلنـــسي الـــشديد ضـ
ــالغ     ــة الرصــد واإلب ــشطة آلي ــة يف أن أولوي

 ١٦١٢قـــرار جملـــس األمـــن   (واالمتثـــال 
)٢٠٠٥((. 

تعــــاجل آليــــة املكتــــب املتعلقــــة بالرصــــد  
واإلبالغ واالمتثال االغتصاب وغريه مـن      
أشــكال العنــف اجلنــسي الــشديدة ضــد     

 .األطفال

 جارية

 األمـــم املتحـــدة مفوضـــية
 لشؤون الالجئني

وضع نظام موحـد إلدارة ورصـد حـاالت         
العنــف اجلنــساين؛ وضــع قائمــة مرجعيــة     
ــن التزامـــات املفـــوض    ــديرين عـ ــار املـ لكبـ

 .السامي اخلمسة جتاه الالجئات
ــايري    ــن املعـــ ــنوية عـــ ــارير ســـ ــداد تقـــ إعـــ

 .واملؤشرات

وضع نظام رصد موحد، وقائمة مرجعيـة     
 .لكبار املديرين

٢٠٠٦ 

ندوق األمــم املتحــدة   صــ
 اإلمنائي للمرأة

التعـــاون مـــع الـــشركاء الرئيـــسيني لتعزيـــز 
محاية اين عليهم والشهود الـذين تـساعد        
ــساين؛    ــصدي للعنــف اجلن شــهادام يف الت
بنــاء قــدرة املنظمــات النــسائية علــى تقــدمي 

 .أدلة يف احملاكم الوطنية والدولية

أصــبحت املنظمــات النــسائية أٌقــدر علــى   
ــدمي ــان    تقـ ــتعماهلا يف جلـ ــن اسـ ــة ميكـ  أدلـ

ــة،    ــاكم اخلاصـ ــصاحلة، واحملـ ــة واملـ احلقيقـ
ــاكم الوطنيـــة والدوليـــة، واحملكمـــة     واحملـ

 .اجلنائية الدولية

٢٠٠٧-٢٠٠٥ 

  
 مقاضــاة املــسؤولني عــن اإلبــادة اجلماعيــة واجلــرائم يف حــق اإلنــسانية وجــرائم   ٤ -زاي 
 .مساءلة املقترفنياختاذ تدابري لتعزيز القدرات الوطنية على . احلرب

 
 اإلطار الزمين النواتج الرئيسية االستراتيجيات واإلجراءات الكيان

ــدم تـــضمني    إدارة الشؤون السياسية ــى عـ ــات علـ ــشجيع احلكومـ تـ
ــو علـــى    ــام عفـ ــسلمية أي أحكـ ــا الـ اتفاقاـ
اجلرائم غـري الـسياسية، مبـا يف ذلـك جـرائم            

 .العنف اجلنساين

مــــن أحكــــام العفــــو تــــستثين اإلفــــالت 
 .العقاب على العنف اجلنساين

 جارية

احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة 
احملكمــة اجلنائيــة /لروانــدا

 الدولية ليوغوسالفيا

مقاضاة وإدانة املقتـرفني الرئيـسيني للعنـف،        
ــز    ــساين؛ تعزيــ ــا يف ذلــــك العنــــف اجلنــ مبــ
ــاة مقتـــريف    ــة علـــى مقاضـ القـــدرات الوطنيـ

 .اإلبادة اجلماعية

اقبـة اجلـرائم    وضعت معـايري ملقاضـاة ومع     
ــهمني   ــة أشـــخاص متـ ــسانية؛ حماكمـ اجلنـ
جبرميــة اإلبــادة اجلماعيــة؛ وضــع قواعــد     
ــدرة     ــضائي؛ حتــسني الق ــه الق ــق بالفق تتعل
ــادة   ــاة مقتـــريف اإلبـ الوطنيـــة علـــى مقاضـ

 .اجلماعية

 جارية
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مفوضــية األمــم املتحــدة  
 حلقوق اإلنسان

التعاون الوثيق مـع الـسلطات الوطنيـة علـى          
ــة   ــرامج للعدالـ ــع بـ ــيادة  وضـ ــة وسـ االنتقاليـ

ــهاكات    ــريف انت القــانون تكفــل مــساءلة مقت
حقــــوق اإلنــــسان، مبــــا يف ذلــــك العنــــف  
ــة    ــة االنتقالي ــساين؛ وضــع أدوات للعدال اجلن
وســـيادة القـــانون تراعـــي مـــسألة العنـــف     
اجلنساين مراعاة كاملة؛ التعاون مع خمتلـف       
الشركاء، مبن فيهم احملكمة اجلنائيـة الدوليـة      

ــن لوضــع   ــس األم ــن   وجمل ــالت م  حــد لإلف
العقاب؛ كفالة مـشاركة جلـان التحقيـق يف         
ــريف     ــة ملقاضــاة مقت ــة والدولي ــود الوطني اجله
ــرائم يف حـــــق     ــادة اجلماعيـــــة، واجلـــ اإلبـــ

 .اإلنسانية، وجرائم احلرب

ــهاكات حقــوق     ــى انت ــساءلة عل ــادة امل زي
ــساين؛    ــا يف ذلــك العنــف اجلن ــسان مب اإلن
تطوير أدوات قانونية تراعـي االعتبـارات       

 .نسانيةاجل

 جارية

  
 تطوير وتقدمي برامج مراعية لالعتبارات اجلنسانية تقدم الدعم للضحايا، مبـا يف             ٥ -زاي  

 .برامج محاية الشهود إىل ذلك تقدمي املساعدة القضائية
 

 اإلطار الزمين النواتج الرئيسية االستراتيجيات واإلجراءات الكيان

ــة  ا ــة الدولي حملكمــة اجلنائي
حملكمــة اجلنائيــة ا/لروانــدا

 الدولية ليوغوسالفيا

ــة  ــز املــساعدة املقدم ــى   إىل تعزي ــشهود عل ال
التأهيـــــل البـــــدين والنفـــــسي قبـــــل اإلدالء 
ــشهود     ــة ال ــده؛ تعبئ ــاءه وبع ــشهادام وأثن ب
والـشهود احملــتملني ليــشتركوا بنــشاط أكــرب  
يف مــداوالت احملكمــة واخلــدمات املتــصلة؛  

لعـالج  كفالة بناء القدرات يف جمـال تقـدمي ا        
املـــوظفني والـــشركاء   إىل مـــن الـــصدمات 

 .العاملني مع الشهود

حتسني تنسيق ورصد تدابري الدعم الطـيب       
لتأهيــل الــشهود بــدنيا ونفــسيا؛ تعميــق     
وعي الـشهود واشـتراكهم عـن درايـة يف          

 .مداوالت احملكمة

 ٢٠٠٨حىت عام 

ــم املتحــدة   صــندوق األم
 للسكان

اين ضحايا العنف اجلنـس    إىل   تقدمي املساعدة 
االجتمــاعي؛  - عــن طريــق الــدعم النفــسي 

ــدمات    ــة، واخلـــ ــدمات الطبيـــ ــدمي اخلـــ تقـــ
 .القانونية، والدعم االقتصادي

إنـــشاء شـــبكات دعـــم لـــضحايا العنـــف  
 .اجلنساين

 جارية

األمــم املتحــدة  مفوضــية
 لشؤون الالجئني

ــات    ــددة القطاعـ ــتراتيجيات متعـ ــع اسـ وضـ
ــصدي للعنــف اجلنــساين، يــشترك فيهــا      للت

 /طاعــات الــصحة، والــسالمةأطــراف مــن ق
العـدل، والعنايـة النفـسية؛      /األمن، والقـانون  

تنظــــيم تــــدريب حملــــي لتعزيــــز املهــــارات 
والقدرات الوطنية يف جمال التصدي للعنـف      

 .اجلنساين

ــددة   ــتراتيجيات متعــــــ ــعت اســــــ وضــــــ
القطاعات؛ عززت القـدرة الوطنيـة علـى        

 .اتقاء العنف اجلنساين والتصدي له

 جارية
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حتــسني االشــتراك والــدعم اتمعــيني عــن      لعامليةمنظمة الصحة ا
 إىل طريــــق التعبئــــة االجتماعيــــة والــــدعوة 

ــيم    ــد وتقيـ ــادي العنـــف اجلنـــساين؛ رصـ تفـ
ــرأة  ــا    إىل وصــول امل ــصحية، مب اخلــدمات ال

 .فيها الرعاية اإلكلينيكية

التقليـــل مـــن انتـــشار املـــشاكل الـــصحية  
الناجتة عن العنف اجلنـساين؛ زيـادة نـسبة         

صحية اليت تقـدم رعايـة موحـدة        املرافق ال 
ضـــحايا االغتـــصاب، وارتفـــاع  إىل دنيـــا

ــالعنف    ــادرات األهليــة املتعلقــة ب عــدد املب
 اجلنساين

 جارية

  
اإلنــسان وأعــضاء جلــان التحقيــق وغريهــم مــن  كفالــة أن يكــون ملــراقيب حقــوق ٦ -زاي 

 اآلخرين مبـسائل  وتدريب وتوعية مجيع املوظفني. القائمني بالرصد واإلبالغ اخلربة الالزمة   
 .حقوق اإلنسان وحقوق املرأة والطفل
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األمــم املتحــدة  مفوضــية
 حلقوق اإلنسان

ــد    ــهجيات وأدوات الرصـــــ ــيم منـــــ تعمـــــ
يف جمــــال  واإلبــــالغوالتحقيــــق والتوثيــــق 

حقـــوق املـــرأة؛ تـــدريب مـــوظفي حقـــوق  
وأعــضاء جلــان التحقيــق وحفظــة  اإلنــسان 

ــا يف    ــسان، مب ــوق اإلن ــسالم يف جمــال حق  ال
ذلـــك مـــا يتعلـــق حبقـــوق املـــرأة وبـــالعنف  
اجلنساين؛ وتيـسري تبـادل اخلـربة والـدروس         
املكتـــسبة بـــني بعثـــات الـــسالم واملكاتـــب  

 .امليدانية وامليدانية

جمموعات موارد تتعلق حبقـوق اإلنـسان،       
شدد علـى   لتستعملها املكاتب امليدانيـة، تـ     

حقــــوق املــــرأة وعلــــى تعمــــيم املنظــــور  
 .اجلنساين

 جارية

األمــم املتحــدة  مفوضــية
ــسان  ــوق اإلنــــــ ، حلقــــــ

مفوضــية األمــم املتحــدة  
ــئني،   ــشؤون الالجـــــ لـــــ

 اليونيسيف

التعاون مـع مبـادرة إنقـاذ الطفولـة يف تلبيـة            
ــدريب املــوظفني، يف املقــر ويف    الطلبــات لت
امليــدان، والــشركاء وغريهــم مــن أصــحاب 

لحة، وحتــسني ذلــك التــدريب وتنميــة املــص
 .قدرات املتدربني يف جمال محاية الطفل

ــشريكة،    ــاالت الــــــ ــهمت الوكــــــ أســــــ
واحلكومــــات الــــنظرية، والالجئــــون يف   
حتديــد املــسائل املتعلقــة حبمايــة الطفــل يف  

 .امليدان ويف عالجها

 جارية

صــندوق األمــم املتحــدة  
 للسكان

تدريب ودعم الفئات الـضعيفة يف حـاالت        
عـــد الـــصراع، مبـــا يف ذلـــك التوعيـــة، مـــا ب

والوقايـــة والعـــالج مـــن األمـــراض املنقولـــة 
باالتــصال اجلنــسي وفــريوس نقــص املناعــة   
البشرية والعنف اجلنـساين؛ ووضـع وتنفيـذ        
سياسات يف جمال الصحة اإلجنابية والعنـف      

 .اجلنساين يف حاالت الصراع املسلح

تعميق الوعي مبسائل الـصحة اإلجنابيـة يف        
 .ات احمللية اخلارجة من الصراعاتمع

 جارية

مفوضــية األمــم املتحــدة  
 لشؤون الالجئني

تدريب املوظفني والشركاء يف التنفيذ على      
بنـــــاء القـــــدرة علـــــى التـــــصدي للعنـــــف  
ــساين؛ وضــع إجــراءات موحــدة تنفــذ     اجلن
ــضرية   ــات احلــ ــات ويف التجمعــ يف املخيمــ

جهــود الوفــاء بااللتزامــات اخلمــسة  لتعزيــز
ــاه الالجئــــ  ــتراتيجيات  جتــ ــع اســ ات؛ وضــ

ــة علــى املــس  توى القطــري تتــصدى متكامل
 .للعنف اجلنساين

نظّم عدد من دورات التدريب؛ وضـعت       
إجراءات تنفيـذ موحـدة؛ نظمـت أنـشطة         
ــتراتيجيات   ــة تــــشدد علــــى االســ تروجييــ

 .القطرية للتصدي للعنف اجلنساين

 جارية
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األمـم املتحـدة، واألفـراد    منع االستغالل واالعتداء اجلنسيني من طـرف مـوظفي           -حاء  
 .ذوي الصلة والشركاء، واإلبالغ عنهما

 
 مواصلة تطـوير مـدونات الـسلوك واإلجـراءات التأديبيـة جلميـع فئـات مـوظفي                  - ١حاء  

األمــم املتحــدة واألفــراد ذوي الــصلة والــشركاء، وتنفيــذها تنفيــذا كــامال ملنــع االســتغالل 
قيـام بـالتحقيق يف حـاالت سـوء الـسلوك           اجلنسي والتصدي له، وتعزيز آليات الرصد، وال      

 .املزعومة والنظر فيها بفعالية
 

 اإلطار الزمين النواتج الرئيسية االستراتيجيات واإلجراءات الكيان

ــشتركة بــني    ــة العمــل امل فرق
اللجنــــة التنفيذيــــة للــــسالم 

اللجنـــة التنفيذيـــة  وواألمـــن
ــسانية  ــة للــشؤون اإلن  واملعني

باالســـــــتغالل واالعتـــــــداء 
ترأســـــها إدارة (نـــــسيني اجل

ــسالم    ــظ الــ ــات حفــ عمليــ
ــشؤون  و ــسيق الـ مكتـــب تنـ

 )اإلنسانية

ــع    ــى مجيـ ــسلوك علـ ــايري الـ ــيم معـ تعمـ
املـــــوظفني؛ إنـــــشاء وتعمـــــيم أدوات  

؛ وضـع مـواد تدريبيـة    )فيـديو (للتوعية  
ــة   ــيم محـــالت لتوعيـ ــصة وتنظـ متخصـ
اتمعـــات احملليـــة؛ إقامـــة شـــبكة مـــن 
مراكـــــز التنـــــسيق يف املقـــــر لوضـــــع  

ــتراتي ــتجابة؛  اســـ ــع واالســـ جيات املنـــ
توجيــه جهــات التنــسيق والــشبكات    
اتمعيـــــة يف جمـــــال احلمايـــــة مـــــن    
ــسيني؛    ــداء اجلنـــ ــتغالل واالعتـــ االســـ
ــديرين يف مــسؤوليتهم عــن    مــساءلة امل
منــع االســتغالل واالعتــداء اجلنــسيني؛  
ــالغ واضـــــحة؛     ــات إبـــ ــع آليـــ وضـــ

 /االحتفاظ بإحـصائيات عـن احلـاالت      
تــها؛ وضــع املــزاعم املبلــغ عنــها ومتابع

وتعميم سياسة إحالـة الـضحايا؛ دعـم        
 .إنشاء آلية إلحالة الضحايا يف امليدان

وضــع سياســات ومبــادئ توجيهيــة للتنفيــذ 
بــشأن التنفيــذ الكامــل لنــشرة األمــني العــام  
ــن     ــة مــ ــة للحمايــ ــدابري اخلاصــ ــشأن التــ بــ
ــسيني    ــداء اجلنـــــــ ــتغالل واالعتـــــــ االســـــــ

)ST/SGB/2003/13(؛ 
 املطلوب مـن    تعميق الوعي بقواعد السلوك   

املوظفني وبنتائج عـدم االمتثـال هلـا؛ وضـع          
مدونات سلوك خاصة مبختلف الكيانـات؛      
تـــدريب املـــوظفني واألفـــراد ذوي الـــصلة؛ 
ــام يف     ــني العـــ ــشرة األمـــ ــذ نـــ إدراج تنفيـــ
االستعراضات اإلدارية والدورية وعمليـات     
تفقد البعثات؛ تعيني جهات تنسيق يف كل       

قـارير الـسنوية    كيان؛ إلزامية اإلبـالغ يف الت     
 توغريهــا مــن أدوات التنفيــذ؛ اســتراتيجيا

ــة ــن  إىل اتـــــصالية موجهـــ ــستفيدين مـــ املـــ
املــساعدة؛ وضــع وحــدات للتــدريب علــى  
التعامــل مــع ضــحايا االســتغالل واالعتــداء  

 .اجلنسيني

٢٠٠٦-٢٠٠٥ 

إدارة عمليــــــــات حفــــــــظ 
 السالم

ــع    وضــع قواعــد ســلوك موحــدة جلمي
ــال   ــراد حفــــــظ الــــــسالم يف جمــــ أفــــ

ــتغال ــسيني؛  االســـ ــداء اجلنـــ ل واالعتـــ
تدريب مجيع أفراد حفظ السالم علـى       
ــار    ــال؛ اعتبـ ــات يف ذلـــك اـ املمنوعـ
ــع    املــديرين والقــادة مــسؤولني عــن من
االستغالل واالعتداء اجلنسيني؛ متابعة    
االدعــاءات، والتحقيــق فيهــا، ومتابعــة 
مجيع احلاالت اليت تنطـوي علـى سـوء       

 .سلوك من طرف حفظة السالم

تفاقــات التعاقديــة والقانونيــة مــع  تعــديل اال
أفراد حفظ الـسالم لتـشمل املعـايري املتعلقـة        
ــع   ــداء اجلنـــسيني؛ وضـ ــتغالل واالعتـ باالسـ
ــع   ــة يف مجيـــ ــواد تدريبيـــ ــتراتيجية ومـــ اســـ

 .البعثات
ــتغالل   ــع االســـ ــال منـــ إدراج األداء يف جمـــ
واالعتداء اجلنسيني عند تقييم أداء املديرين      

ــات عــ   ــشاء قاعــدة بيان ــادة؛ إن ن ســوء والق
الــــسلوك، تابعــــة إلدارة عمليــــات حفــــظ 

 .السالم

٢٠٠٦-٢٠٠٥ 

ــع اخلــرباء واخلــرباء     مكتب الشؤون القانونية ــود م ــضمني العق ت
ــل يف   ــدين للعمـ ــشاريني واملتعاقـ االستـ

ــات أحكامــــ  ــن  االبعثــ ــستكملة عــ  مــ
االســـتغالل اجلنـــسي؛ قواعـــد ســـلوك  
ملتطــــوعي األمــــم املتحــــدة؛ مــــذكرة  

تحـــدة تفـــاهم منوذجيـــة بـــني األمـــم امل
ــق    ــوات؛ تطبيـ ــشتركة بقـ ــدان املـ والبلـ

ــتغالل      ــع االسـ ــددة ملنـ ــة حمـ ــام قانونيـ أحكـ
ــساءلة     ــز مــ ــسيني، وتعزيــ ــداء اجلنــ واالعتــ
املوظفني واخلـرباء واألفـراد ذوي الـصلة يف         

 .البعثات

 جارية
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السلوك فيما يتعلق باالسـتغالل      معايري

واالعتداء اجلنـسيني علـى مجيـع فئـات         
 .أفراد حفظ السالم

تعزيــــز تــــدابري الــــشفافية مــــع مجيــــع   ألغذية العامليبرنامج ا
ــتحقاقات   ــن اســــــ ــات عــــــ املعلومــــــ
املــستفيدين، ــدف متكــني املــرأة مــن   

توعية النساء بأنـه لـيس      . جتنب العنف 
علـــيهن تقـــدمي أي خـــدمات مقابـــل    
احلـــصص الـــيت يتلقينـــها، وإطالعهـــن  
علــى القنــوات املتاحــة لإلبــالغ عــن     
حــاالت االســتغالل املرتبطــة بتوزيــع    

 .ألغذيةا

القيـــام ببحـــوث للتعـــرف علـــى شـــواغل     
 النــساء، فيمــا يتعلــق  ال ســيمااملــستفيدين، 

 .باحلماية

٢٠٠٦-٢٠٠٥ 

  
 التوازن اجلنساين -طاء  

 
 تعزيــز الــشراكة والنــهج االبتكاريــة لتحــسني التــوازن اجلنــساين علــى مجيــع          - ١طــاء  

ليا ومناصـب اختـاذ   املستويات، وتكثيف اجلهود لتحديد مرشحات مناسبات للمناصب الع      
القرار، مبا يف ذلك مناصب املمثلني واملبعـوثني اخلاصـني، واملـرقبني العـسكريني، والـشرطة            
املدنيــة، ومــوظفي حقــوق اإلنــسان واملــساعدة اإلنــسانية، عــن طريــق تنفيــذ اســتراتيجيات  

 .تعيني هادفة، والتعاون مع الدول األعضاء
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تعزيز التـوازن اجلنـساين ـدف تيـسري          إدارة شؤون نزع السالح
نزع السالح وعدم االنتـشار؛ ترشـيح       
ممـــــثالت عـــــن اإلدارة لالشـــــتراك يف 
حلقــات العمــل واحللقــات الدراســية    

 .والربامج وأفرقة اخلرباء

 ٢٠٠٧-٢٠٠٥ .قائمة بأمساء اخلبريات تستكمل باستمرار

ــساء يف     ارة الشؤون السياسيةإد ــيني نــ ــود لتعــ ــف اجلهــ تكثيــ
املناصب العليا ومناصب اختاذ القـرار،      
مبــا يف ذلــك مناصــب مبعــوثي األمــني  
العـــام، واملمـــثلني اخلاصـــني؛ تـــشجيع  
احلكومــات علــى موافــاة األمــني العــام  

 .بأمساء مرشحات لوضع قائمة ا

 .قائمة منتقاة بأمساء املرشحات
رأة وإبـــراز دورهـــا يف تكثيـــف اشـــتراك املـــ

مستوى صنع القرار يف أنشطة منع نـشوب      
 .الصراعات

 جارية

إدارة عمليــــــــات حفــــــــظ 
 السالم

ــدان    ــع البلـ ــوار مـ ــتمرار احلـ ــة اسـ كفالـ
املسامهة جبنـود وبـأفراد الـشرطة بـشأن         
ــرأة يف الوحــــدات   ــتراك املــ ــادة اشــ زيــ
الوطنية، مبا يف ذلك عـن طريـق تنظـيم          
ــضل   ــتعراض أفـــــ ــات الســـــ اجتماعـــــ

رسات يف تعزيـز التـوازن اجلنـساين        املما
وتعمـــيم املنظـــور اجلنـــساين يف عمـــل    
األفـــراد النظـــاميني يف عمليـــات حفـــظ 

 .السالم

ــين    ــة تبـ ــل مقارنـ ــستكملة وحتاليـ ــارير مـ تقـ
 .االجتاهات

٢٠٠٥ 
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ــسائية يف    ــات النـ ــع اجلمعيـ ــاون مـ التعـ
ــساء      ــدد الن ــادة ع ــضيفة لزي ــدان امل البل

 .املعينات يف املناصب الوطنية
ــة  احملك ــة الدوليــ ــة اجلنائيــ مــ

احملكمــــة اجلنائيــــة /لروانــــدا
 الدولية ليوغوسالفيا

ــتراتيجيات وخطـــط عمـــل   وضـــع اسـ
حمددة لزيادة التمثيل املهين النسائي يف      

ــة،  ــيمامـــــــوظفي احملكمـــــ  يف ال ســـــ
ــة ذات التمثيــــــل   اجلماعــــــات املهنيــــ

 .النسائي الناقص حاليا

 يف املائـة يف     ٥تضييق الفجـوة اجلنـسانية بــ        
ــول   تعــيني وتر ــة حبل ــة الفني ــة مــوظفي الفئ قي

 ).حمكمة رواندا (٢٠٠٦عام 
زيــادة عــدد املوظفــات مــن الفئــة الفنيــة يف   

 .)حمكمة يوغوسالفيا(املستويات العليا 

 جارية

ــشؤون   ــسيق الــ مكتــــب تنــ
 اإلنسانية

تطبيق سياسة املكتب لتحقيق التـوازن      
رصـــد  اجلنـــساين عـــن طريـــق نظـــام   

 .لكفالة تكافؤ هدف التوازن الكامل
 جارية .إقامة نظام رصد

ــية ــدة   مفوضـ ــم املتحـ األمـ
 حلقوق اإلنسان

ــز التــوازن اجلنــساين علــى مجيــع      تعزي
ــني     ــا يف ذلــك ب ــيني، مب مــستويات التع
املوظفني احمللـيني، ويف بـرامج التعـاون        
ــدعني     ــضاة، وامل ــشرطة، والق ــتقين لل ال
ــامني، ومجيــع اجلهــات الفاعلــة يف     الع
ــات     ــسان بعمليـ ــوق اإلنـ ــر حقـ عناصـ

ــظ ــسات   حفـ ــل املؤسـ ــسالم وداخـ  الـ
الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان؛ وتــشجيع    
تعــــيني النــــساء يف املناصــــب العليــــا    

 .لألنشطة املعنية حبقوق اإلنسان

 جارية .زيادة نسبة التمثيل النسائي

اخلاصــة لألمــني  املستــشارة
ــام للقــــضايا اجلنــــسانية   العــ

 والنهوض باملرأة
القيام بالدعوة وإسداء املـشورة بـشأن       

ت واملبادئ التوجيهية املتعلقـة     السياسا
بالتوازن اجلنـساين؛ حتديـد املرشـحات     
للمناصب العليا، مبا يف ذلك مناصـب        
ــني؛    ــوثني اخلاصـــــ ــثلني واملبعـــــ املمـــــ
ــاء   االحتفــــاظ بقاعــــدة بيانــــات بأمســ

 .املرشحات للمناصب العليا

ســـــيما يف  زيـــــادة التمثيـــــل النـــــسائي، ال
 .املناصب العليا

 جارية

ـــ  ــم املتحــ ــامج األمـــ دة برنـــ
 اإلمنائي

حتقيــق التــوازن اجلنـــساين    إىل الــسعي 
 .٢٠١٠بني املوظفني حبلول عام 

ــوظيفي     ــسار ال ــز امل ــوجيهي لتعزي ــامج ت برن
 إىل ٣ فللموظفــــــــات يف الــــــــدرجات  

 .٥ ف
٢٠٠٦-٢٠٠٥ 

ــدة    ــم املتحــ ــية األمــ مفوضــ
 لشؤون الالجئني

 ال سـيما تعزيز املساواة بـني اجلنـسني،     
 .يف املناصب العليا

ــصب   ــشاء منــ ــاص  إنــ ــشار اخلــ املستــ
للمـــسائل اجلنـــسانية لـــدى املفـــوض    
الـــــــسامي، يف املكتـــــــب التنفيـــــــذي 
ومــــوظفي األخالقيــــات والتنــــوع يف 
ــوارد   ــعبة إدارة املــ ــدير شــ مكتــــب مــ

 .البشرية

حتسني التوازن اجلنساين واحترام التنوع يف      
 .عملية اختيار املوظفني

 جارية

ــدة   ــم املتحـــ مكتـــــب األمـــ
 خلدمات املشاريع

باالعتبــارات اجلنــسانية تعميــق الــوعي 
يف مجيــع العمليــات وتكثيــف اشــتراك  

 .املوظفات على مجيع املستويات
تنفيــــذ سياســـــة تكــــافؤ فـــــرص العمالـــــة   

)UNOPS/IC/2000/2.( 
 جارية

وكالــــــة األمــــــم املتحــــــدة 
إلغاثـــة وتـــشغيل الالجـــئني 
الفلــــــسطينيني يف الــــــشرق 

 األدىن

اســـتعراض الـــسياسات ـــدف تعزيـــز 
 عم عمالـة الـزوج    التوازن اجلنساين ود  

 .)الزوجة(
ــدريب املــوظفني وسياســة    تنقــيح سياســة ت

 .املساعدة التعليمية
٢٠٠٦-٢٠٠٥ 
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زيادة نسبة النـساء     إىل   مواصلة السعي  برنامج األغذية العاملي
ــة،  ــيمايف املناصــــب اإلداريــ  يف ال ســ

عمليــات املــساعدة اإلنــسانية؛ تنفيــذ    
تدابري إجيابية لكفالة تعـيني عـدد أكـرب         

ساء يف مناصـب مـراقيب املعونـة        من النـ  
ــة  ــرأة  (الغذائي ــتمثل امل ــة ٧٥س  يف املائ

 ). من املوظفني املعينني

زيادة التمثيل النسائي يف املناصـب امليدانيـة        
ــستويات املــــوظفني     ــع فئــــات ومــ يف مجيــ
ــة التنـــسيق   الـــدوليني والـــوطنيني، ويف أفرقـ

 .اجلنساين
 

حتقيـــق تقـــدم حنـــو التـــوازن اجلنـــساين يف     
 .لتنفيذية والعليااملناصب ا

 جارية

  
 التنسيق والشراكة -ياء  

 
 تعزيز قدرة منظومة األمم املتحدة على تعميم املنظـور اجلنـساين يف مجيـع جمـاالت                 - ١ياء  

 .السلم واألمن عن طريق تعزيز التعاون والتنسيق بني الوكاالت
 

 اإلطار الزمين النواتج الرئيسية االستراتيجيات واإلجراءات الكيان

اللجنة الدائمة املشتركة بني    
 الوكاالت

أنــشئت اللجنــة الدائمــة املــشتركة بــني 
ــساعدة    ــسيق املـ ــز تنـ ــاالت لتعزيـ الوكـ

وتقــدم فرقــة العمــل التابعــة . اإلنــسانية
للجنــــة واملعنيــــة باملــــسائل اجلنــــسانية 
ــدعم الـــتقين     ــسانية الـ ــساعدة اإلنـ واملـ

فريق اللجنة العامل املعين     إىل   والتوجيه
 املنظـــور اجلنـــساين يف مجيـــع   بتعمـــيم

 .جماالت االستجابة اإلنسانية

وضع خطـة عمـل مـشتركة، وبيانـات عـن          
 .السياسة العامة، ووحدات تدريبية

 جارية

املــــشتركة بــــني  الــــشبكة
الوكــــاالت املعنيــــة بــــاملرأة 
ــسني   ــني اجلنــ ــساواة بــ  واملــ

اخلاصـة   املستـشارة ترأسـها  (
لألمـــــني العــــــام للقــــــضايا  

 )املرأةاجلنسانية والنهوض ب

شــبكة مــن جهــات التنــسيق اجلنــساين  
يف مكاتب األمم املتحدة، والوكاالت     
املختصة، والصناديق والربامج، تراقب    
وتـــدعم تعمـــيم املنظـــور اجلنـــساين يف  
األنشطة املعياريـة والتـشغيلية املـضطلع       
ا يف منظومة األمم املتحـدة؛ أنـشئت        
فرقـــة العمـــل املعنيـــة بـــاملرأة والـــسالم  

سيق االسـتجابات املـشتركة     واألمن لتن 
املضطلع ا يف املنظومـة تنفيـذا للقـرار         

ــتراك مــــــع  )٢٠٠٠(١٣٢٥ ، باالشــــ
الدول األعـضاء واملنظمـات احلكوميـة       

 .وغري احلكومية

ــادئ    ــة ومبــ ــواد إحاطــ ــع أدوات ومــ وضــ
توجيهية لتعميم املنظـور اجلنـساين؛ حتـسني        
الرصــــد واإلبــــالغ بــــشأن تنفيــــذ القــــرار 

ــة مـــ )٢٠٠٠ (١٣٢٥ ــة ؛ إتاحـ واد إعالميـ
ألصــحاب املــصلحة الرئيــسيني، مبــن فــيهم  
ــن؛ تنظــيم اجتماعــات     أعــضاء جملــس األم
ألفرقة اخلرباء وأفرقة النقـاش حـول خمتلـف         

 .جوانب القرار

 جارية

ــني    ــشترك بــــ ــق املــــ الفريــــ
ــسيق    ــين بتنـ ــاالت املعـ الوكـ
اإلجراءات املتعلقـة باأللغـام     

دائـــــرة األعمـــــال ترأســــه  (
ــاملتعلقــــة باأللغــــام ة ، التابعــ

إلدارة عمليـــــــات حفـــــــظ 
 )السالم

منتــــدى لتنــــسيق إجــــراءات األمــــم ا  
ملتحـــــدة واســـــتراتيجياا ومبادراـــــا 
املتعلقة باأللغـام علـى الـصعيد العـاملي؛         
رصـــد اخلطـــر الـــذي متثلـــه خملفـــات     
ــامل،    ــرات يف العـ ــن متفجـ ــروب مـ احلـ
واســـتعراض اســـتجابة األمـــم املتحـــدة 

ة املتعلقة باأللغام يف بلد معين، واملوافق     
ــن     ــة عـ ــة نيابـ ــادئ التوجيهيـ ــى املبـ علـ
منظومة األمم املتحـدة؛ تراقـب اللجنـة     

ــة    ــذ سياســ ــسيق وتنفيــ ــة تنــ ــة فعاليــ كفالــ
ــادئ    ــام واملبــ ــة باأللغــ ــراءات املتعلقــ اإلجــ

ــة  ا ــراءات املتعلقــ ــربامج اإلجــ ــة لــ لتوجيهيــ
 .باأللغام

 جارية



S/2005/636  
 

05-53480 49 
 

 اإلطار الزمين النواتج الرئيسية االستراتيجيات واإلجراءات الكيان
ــنس    ــوع اجلـــ ــة بنـــ ــة املعنيـــ التوجيهيـــ
واإلجـــراءات املتعلقـــة باأللغـــام تنفيـــذ  
املبــادئ التوجيهيــة لــربامج اإلجــراءات 

 .املتعلقة باأللغام
الفريق العامـل املـشترك بـني       
الوكـــــاالت املعـــــين بـــــرتع 
الــسالح والتــسريح وإعــادة  

ترأســـــــه إدارة (اإلدمـــــــاج 
ــسالم    ــظ الــ ــات حفــ عمليــ
ــدة   ــم املتحــ ــامج األمــ وبرنــ

 )اإلمنائي

 اللجنة التنفيذية للسالم واألمـن    أنشأته  
ــ ال نـــزع لتحـــسني أداء املنظمـــة يف جمـ

. الــسالح والتــسريح وإعــادة اإلدمــاج 
ــشورة   ــل املــــ ــق العامــــ ــدم الفريــــ يقــــ
االســتراتيجية مبــا يف ذلــك مــا يتعلـــق     
بالوحــــدات التدريبيــــة، والــــسياسات 
ــتراتيجيات؛ ويــدير ويــستعرض    واالس

لـيت وضـعتها األمـم    املبادئ التوجيهيـة ا  
ــال  ــدة يف جمـــ ــسالح  املتحـــ ــزع الـــ  نـــ

ــور    ــاج؛ يطـ ــادة اإلدمـ ــسريح وإعـ والتـ
ير مركــز األمــم املتحــدة للمــوارد  ويــد

ــسريح    ــسالح والتــ ــرتع الــ ــة بــ املتعلقــ
ــيط    ــسر ختطــ ــاج؛ وييــ ــادة اإلدمــ وإعــ
عمليــــات نــــزع الــــسالح والتــــسريح 
وإعادة اإلدماج بـني خمتلـف وكـاالت        

 .األمم املتحدة املعنية

جمموعة من السياسات واملبادئ التوجيهيـة      
ــسالح     ــرتع الـــ ــة بـــ ــراءات املعلقـــ واإلجـــ

إلدماج، املعروفـة باسـم     والتسريح وإعادة ا  
املعــايري املتكاملــة لــرتع الــسالح والتــسريح  
وإعادة اإلدماج، ومن املتوقع إنشاء مركـز        
لألمـــم املتحـــدة علـــى االنترنـــت يف أوائـــل 

 يتيح مـوارد متعلقـة بـرتع الـسالح          ٢٠٠٦
 . والتسريح وإعادة اإلدماج

 جارية

اللجنــــة التنفيذيــــة للــــسالم 
ترأســـــــها إدارة  (واألمـــــــن
 ، ) السياسيةالشؤون

ــة للـــشؤون   ــة التنفيذيـ اللجنـ
ــسانية ــب يرأســها  (اإلن مكت

 )تنسيق الشؤون اإلنسانية

ــيح     ــستوى تت ــة امل ــسيق رفيع ــات تن هيئ
للمديرين يف أعلـى املـستويات منتـدى        
ملناقـــشة وصـــياغة اســـتراتيجيات ملنـــع  
ــشوء     ــسلحة ون ــصراعات امل ــشوب ال ن

وقـد  . حاالت الطوارئ والتـصدي هلـا     
 فرقة عمـل معنيـة      أنشأت تلك اهليئات  

ــداء    ــتغالل واالعتـ ــن االسـ ــة مـ باحلمايـ
 .اجلنسيني

عمـــم املنظـــور اجلنـــساين يف االســـتجابات  
املنـــسقة ملنـــع نـــشوء الـــصراعات املـــسلحة 

 .وحاالت الطوارئ

 جارية

فرقة العمل املعنية باألطفـال     
ــسلح   ــصراع امل يرأســها (وال

ــاص   ــل اخلـــ مكتـــــب املمثـــ
ــال   ــام لألطفـــ لألمـــــني العـــ

 )والصراع املسلح

اســـتعراض منـــتظم جلميـــع عمليـــات     
الرصـــد واإلبـــالغ بـــشأن تنفيـــذ آليـــة  
رصــد االنتــهاكات اجلــسيمة حلقــوق    
الطفـــل، حـــسب الطلـــب الـــوارد يف    

ــرار  ــتعراض ). ٢٠٠٥ (١٦١٢القـ اسـ
التقارير الواردة من فرقة العمـل املعنيـة        
بالرصـــــد واإلبـــــالغ علـــــى الـــــصعيد 

 إىل القطـــري وإحالـــة نتـــائج الرصـــد   
 لتتخــذ إجــراءات هيئــات صــنع القــرار
 .ضد األطراف املنتهكة

إعداد تقرير سنوي عن الرصـد واالمتثـال،        
ــارير خمصـــصة؛ إنـــشاء قاعـــد بيانـــات   وتقـ
ملعلومـــــات الرصـــــد واإلبـــــالغ؛ اقتـــــراح 
إجــــراءات عمليــــة وإصــــدار إنــــذارات يف 

 .الوقت املناسب وحسب االقتضاء

 جارية

جمموعـــــة األمـــــم املتحـــــدة 
 اإلمنائية

اءات، وضــــــع الــــــسياسات واإلجــــــر
ــتراتيجيات    ــع اســـ ــيط لوضـــ والتخطـــ
الدعم، وتنفيـذ بـرامج الـدعم، ورصـد      

الزيـــادة . التغـــيري إىل النتـــائج والـــدعوة
مــن أثــر املــساعدة الــيت تقــدمها األمــم  

البلـــــدان علـــــى حتقيـــــق  إىل املتحـــــدة
األهداف اإلمنائية لأللفية، مبـا يف ذلـك        

 .احلد من الفقر

ــدروس    ــد الــ ــسياسات، وحتديــ ــه الــ توجيــ
املستخلـــصة وأفـــضل املمارســـات لـــدعم    

 .التنمية إىل إدارة االنتقال من اإلغاثة
 

دعــم نظــام املنــسق املقــيم يف تنــسيق أفرقــة  
األمم املتحدة القطرية يف حاالت الطوارئ      

املتعـــددة  يف األنـــشطة ال ســـيمااملعقـــدة، 
ــيم   األطـــراف والواســـعة النطـــاق مثـــل تقيـ

 جارية
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استجابة لالستعراض الذي جيري كـل      
ــن وات لـــسياسات األنـــشطة ثـــالث سـ

التنفيذية من أجل التنمية الـيت تـضطلع        
قرار اجلمعيـة العامـة     (ا األمم املتحدة    

ــم  )٥٣/١٩٢ ــة األمـ ، اختـــذت جمموعـ
املتحدة اإلمنائية، باالشتراك مع اللجنـة      
ــة    ــن و اللجنـ ــسالم واألمـ ــة للـ التنفيذيـ
التنفيذية للشؤون اإلنسانية، عددا مـن      

مهامهـــا املبـــادرات ملـــد اجلـــسور بـــني 
الرئيـــسية يف جمـــال دعـــم هـــدف بنـــاء 

 .السلم عموما

ــل   ــصراع، وحتليـــ ــد الـــ ــات بعـــ االحتياجـــ
ــشاء صــندوق اســتئماين    ــصراعات، أو إن ال

 .متعدد املاحنني لالنتعاش بعد األزمات

ــاري لتنـــسيق    ــق اإلطـ الفريـ
 منع الصراعات

تعزيز  إىل   وضع االستراتيجيات الرامية  
ــتنادا  ــسالم، اس ــة  إىل ال ــود الوطني  اجله

وجهــــود اتمــــع املــــدين املبذولــــة يف 
امليدان؛ يقوم بدور املنشط، ويسترعي     

املـشاكل مبجـرد ظهـور مـا         إىل   االنتباه
اختـاذ   إىل   ينذر بقرب نشوئها، ويبـادر    

 .إجــــراءات للتخفيــــف مــــن التــــوتر   
 إىل ويهـــدف عمـــل الفريـــق اإلطـــاري

ربط الصلة بني امليدان واملقـر وإيـصال       
ىل لألزمات  املعلومات عن البوادر األو   

ــات  ــدمي مقترحـــ ــديات  إىل وتقـــ املنتـــ
وهيئـــات اختـــاذ القـــرار املعنيـــة باختـــاذ  

 .إجراءات وقائية واستباقية

االشـــــتراك يف أنـــــشطة رصـــــد وتقيـــــيم     
ــم    ــة األمـ ــذار أفرقـ ــرة إلنـ ــذارات املبكـ اإلنـ

 .املتحدة القطرية
التعــــاون مــــع وكــــاالت األمــــم املتحــــدة  
ــة    ــيات متابعـــ ــع توصـــ ــركائها لوضـــ وشـــ

 .ناسبةاإلجراءات امل

 جارية

دارة فرقـــة العمـــل التابعـــة إل
ــصادية  ــشؤون االقتـــــــ الـــــــ

 املعنيــــة مبنــــع واالجتماعيــــة
ــسالم   ــاء الـ ــصراعات وبنـ الـ

 والتنمية

منتـــــــــــدى ملناقـــــــــــشة وصـــــــــــياغة 
تعمــــيم  إىل االســــتراتيجيات الراميــــة 

املسائل املتعلقة مبنع الصراعات، وبنـاء      
ــل    ــاالت عمـ ــة يف جمـ ــسالم، والتنميـ الـ

ادية إدارة الــــــــــــــشؤون االقتــــــــــــــص
، واىل إدراج املـــــسائل واالجتماعيـــــة

االقتصادية يف سياسات    - االجتماعية
ــاء    ــصراعات وبنــ ــع الــ ــات منــ وعمليــ

 .السالم

ــار ألنـــــشطة   ــع إطـــ ــشؤون وضـــ إدارة الـــ
 جمــــال منــــع  يفاالقتــــصادية واالجتماعيــــة
 .الصراعات وبناء السالم

 جارية
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) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ القــرار  االعتــراف بأمهيــة مــسامهة اتمــع املــدين يف تنفيــذ     - ٢يــاء 
 مـع الـشبكات واملنظمـات النـسائية احملليـة،           ال سـيما  ومواصلة التعاون مـع اتمـع املـدين،         

فيها املنظمات النسائية للشعوب األصلية، واستخدام معارفها لكفالة اشتراكها الكامل           مبا
 .يف عمليات السالم وجهود التعمري

 
 اإلطار الزمين ج الرئيسيةالنوات االستراتيجيات واإلجراءات الكيان

ــسياسية،   ــشؤون ال إدارة ال
ــظ   ــات حفــــ إدارة عمليــــ

 السالم

مواصلة عقـد االجتماعـات وتبـادل اآلراء        
واالستراتيجيات مع أعضاء اتمع املـدين      
واملنظمــــات غــــري احلكوميــــة يف خمتلــــف  

ــديات بـــشأن تنفيـــذ القـــرار      ١٣٢٥املنتـ
وتكثيـــــف اشـــــتراك املـــــرأة يف ) ٢٠٠٠(

 .السالمعمليات 

شراكات استراتيجية مع اتمع املدين     
 .واملنظمات غري احلكومية

 جارية

األمــم املتحــدة   مفوضــية
 حلقوق اإلنسان

ــسائية     ــاون مــع املنظمــات الن مواصــلة التع
ــم أنــشطتها؛ تعزيــز ومحايــة حقــوق      ودع
اإلنـــسان للمـــرأة وتـــشجيع اشـــتراكها يف 

 . مشاريع العدالة االنتقالية

ــب امل  ــاون املكاتـ ــر  تعـ ــة والعناصـ يدانيـ
املعنيـــة حبقـــوق اإلنـــسان يف عمليـــات  
حفــظ الــسالم مــع املنظمــات النــسائية  

 .وتقدمي الدعم إليها

 جارية

ــدة   ــامج األمــــم املتحــ برنــ
 للبيئة

اجلمعيـة  دعم تنفيـذ البيـان الـذي اعتمدتـه       
 األوىل املعنيـــة بالبيئـــة يف النـــسائية العامليـــة

 .٢٠٠٤عام 

حة تعزيــز التعــاون مــع أصــحاب املــصل
الرئيــــسيني، مبــــن فــــيهم الــــشبكات    

 .النسائية

٢٠٠٧-٢٠٠٤ 

ــدة   ــم املتحـ ــندوق األمـ صـ
 اإلمنائي للمرأة

ــى     ــسائية علـ ــات النـ ــدرات املنظمـ ــاء قـ بنـ
ــدعوة ــاالت   إىل الــ ــرأة يف اــ ــني املــ متكــ

ــة ويف املؤســسات   االقتــصادية واالجتماعي
والعمليات الـيت جتـري يف مراحـل انتقاليـة          

 .أو بعد انتهاء الصراع

راك املنظمـات النـسائية والقيـادات       اشت
ــاال يف     ــسنا وفعـ ــتراكا حمـ ــسائية اشـ النـ
مجيـــــع مراحـــــل عمليـــــات الـــــسالم، 
وجهــود بنــاء الــسالم بعــد الــصراع،     
ــسريح   ــزع الـــسالح والتـ وعمليـــات نـ
وإعادة اإلدماج، وعمليـات اإلصـالح      

 .٢٠٠٧-٢٠٠٥.املؤسسي

٢٠٠٧-٢٠٠٥ 

  
 . يف البلدان اخلارجة من الصراع تعزيز األفرقة املواضيعية اجلنسانية- ٣اء ي
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فرقـــــة العمـــــل التابعـــــة   
ــني   ل ــشتركة بـ ــشبكة املـ لـ

ــاملرأة   ــة ب الوكــاالت املعني
، واملــساواة بــني اجلنــسني 

واملعنيــة بتعمــيم املنظــور   
ــات   ــساين يف التقييمـ اجلنـ

 إلطــارالقطريـة املــشتركة  
عمـــــل األمـــــم املتحـــــدة 
 للمـــــــساعدة اإلمنائيـــــــة  

يرأســها صــندوق األمــم  (
 )املتحدة اإلمنائي للمرأة

وضــع دليــل مــوارد وتعميمــه علــى األفرقــة  
 .املواضيعية

وضع دليـل مـوارد لألفرقـة املواضـيعية         
ــشره با ــسية،  الونـــ ــة، والفرنـــ نكليزيـــ
 .واألسبانية

٢٠٠٥ 
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ــشؤون    ــسيق ال ــب تن مكت
 اإلنسانية

ى القطري لوضع مبادئ    العمل على املستو  
توجيهيــة وتبــادل الــدروس املكتــسبة عــن     
كيفية تعزيز األفرقـة املواضـيعية يف حـاالت         

 .الطوارئ

ــة    ــادئ توجيهيـ ــتخدام مبـ ــع واسـ وضـ
حمـددة عـن دور األفرقـة املواضـيعية يف     

 .حاالت الطوارئ

٢٠٠٧ 

ــدة    ــم املتحـ ــامج األمـ برنـ
 اإلمنائي

ة تعزيــز األفرقــة القطريــة واألفرقــة املواضــيعي
ــذ    ــق تنفي ــسانية عــن طري االســتراتيجية اجلن

ــشؤون    ــسيتان للـــ ــل املؤســـ ــة العمـــ وخطـــ
 .اجلنسانية

تــدريب أفرقــة األمــم املتحــدة القطريــة 
علـــــى منـــــهجيات تعمـــــيم املنظـــــور  
ــة مواضــيعية يف    ــشاء أفرق ــساين؛ إن اجلن

 خارجــــة مــــن  ١٣ بلــــدا منــــها  ٤٥
 .صراع

ــة باالشــتراك   تقييمــات جنــسانية قطري
قة األمم املتحدة   مع البنك الدويل وأفر   

القطريــة يف بلــدان احتــضنت مــشاريع  
 .رائدة

٢٠٠٥ 

صــندوق األمــم املتحــدة   
 اإلمنائي للمرأة

دعم األفرقة املواضيعية يف سياقات مـا بعـد         
ــشارين     ــع املستـــ ــاون مـــ ــصراع، بالتعـــ الـــ
اجلنــسانيني لبعثــات حفــظ الــسالم، ومــع     

املتحـــدة القطريـــة ووكاالـــا  أفرقـــة األمـــم
 . هاوصناديقها وبراجم

قيــــام األفرقــــة املواضــــيعية اجلنــــسانية 
بوضــــع اســــتراتيجيات تعــــاون علــــى 
الــصعيد القطــري لتعزيــز املــساواة بــني 

 .اجلنسني وحقوق املرأة

٢٠٠٦ 

  
تعيني مستشارين جنسانيني يف مستويات رفيعة بدرجة كافية يف املقـر ويف امليـدان        - ٤ياء  

ن وضــع وتنفيــذ وتقيــيم اســتراتيجيات إلســداء املــشورة التقنيــة ويف جمــال الــسياسات بــشأ
 .تعميم املنظور اجلنساين
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طلب مـوارد إضـافية خارجـة عـن امليزانيـة            إدارة الشؤون السياسية
 . إلنشاء وظيفة مستشار جنساين يف املقر

 ٢٠٠٦ .أنشئت وظيفة املستشار اجلنساين

منظمــــة األمــــم املتحــــدة   
 لألغذية والزراعة

اختيــار جهــيت تنــسيق جنــسانيتني ملــساعدة 
شــــعبة عمليــــات الطــــوارئ والتأهيــــل يف  
تعمـــــيم املنظـــــور اجلنـــــساين يف الـــــربامج  

 .واملشاريع الرئيسية

اســـتعراض مقترحـــات املـــشاريع مـــن  
 .زاوية جنسانية

 جارية

ــشؤون    ــسيق الـ ــب تنـ مكتـ
 اإلنسانية

مـــارس /اين يف آذارتعـــيني مستـــشار جنـــس
٢٠٠٥. 

ــيم    ــسر تعمــ ــساين ييــ ــشار اجلنــ املستــ
املنظـــور اجلنـــساين يف مجيـــع اـــاالت 
ويعــزز نظــام جهــات تنــسيق املــساواة  

 .بني اجلنسني

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

ــدة    ــم املتحــ ــامج األمــ برنــ
املـــشترك املعـــين بفـــريوس   

ــشرية  ــة البــ  /نقــــص املناعــ
 اإليدز

مستشار جنـساين يوجـد مقـره يف املكتـب          
ــ ــدة  دعم اإلقليمـــي لـ ــم املتحـ ــامج األمـ برنـ

املـــشترك املعـــين بفـــريوس نقـــص املناعـــة     
ــشرية ــدز/البــ ــوب  اإليــ ــشرق واجلنــ  يف الــ

األفريقيني يقدم املشورة بـشأن الـسياسات       
واجلوانــب التقنيــة لتعمــيم املــسائل املتــصلة  

ــاملرأة وفــريوس نقــص املناعــة املكتــسب    /ب
 .اإليدز يف الربامج الوطنية املتعلقة باإليدز

 ٢٠٠٦-٢٠٠٥ .اإليدزلربامج الوطنية ملكافحة تعزيز ا
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مفوضـــية األمـــم املتحـــدة   
 لشؤون الالجئني

مواصـــــلة تقـــــدمي املـــــوظفني اجلنـــــسانيني  
ــية    ــات املفوضــ ــا يف عمليــ ــشرهم مؤقتــ لنــ
بالتعاون مع مشروع القدرة السريعة علـى       

 .احلماية التابع للجنة اإلنقاذ الدولية

ــاء املــــــوظفني   وضــــــع قائمــــــة بأمســــ
  .نشرهماجلنسانيني و

 جارية

وحـــدة جنـــسانية وإمنائيـــة يف املقـــر  إنـــشاء اليونيسيف
ــسيق اجلنــساين علــى      ــبكة جلهــات التن وش

 .الصعيدين القطري واإلقليمي
ــسني     ــني اجلن ــساواة ب ــذ سياســة امل تنفي

ــاة  ــادئ. ومتكــني املــرأة والفت  وضــع مب
توجيهيـــــة ومـــــواد تدريبيـــــة وأدوات 

 .تقييمية
شــبكة مــن جهــات التنــسيق اجلنــساين 
يف املكاتب اإلقليمية والقطريـة لتعزيـز       
الــــوعي باملــــسائل اجلنــــسانية علـــــى    

 .الصعيدين الوطين واحمللي

 جارية

ــدة    ــم املتحــ ــامج األمــ برنــ
 اإلمنائي

االســــــتراتيجية وخطــــــة العمــــــل تنفيــــــذ 
 .اجلنسانية لشؤونل نياملؤسسيت

 مكتبـا   ٤٥جنـسانيني يف     تعيني خـرباء  
 مراكز خـدمات إقليميـة،      ٤قطريا، و   

 .وحدات باملقر ٥و 
بدايـــــــة العمـــــــل بقـــــــوائم اخلـــــــرباء 

 .اجلنسانيني

٢٠٠٥ 

ــسؤولة     برنامج األغذية العاملي ــر م ــسانية يف املق ــشاء وحــدة جن إن
عــن وضــع الــسياسات وإصــدار التوجيــه     
املعيـاري وبنـاء القـدرات، وأفرقـة للتنــسيق     

 .اجلنساين يف امليدان

تعيني أفرقة للتنسيق اجلنساين يف مجيـع       
قليميــة و القطريــة لربنــامج املكاتــب اإل

 .األغذية العاملي
 ٢٠٠٤منذ عام 

ــة،    ــصحة العامليـ ــة الـ منظمـ
منظمــــة األمــــم املتحــــدة   

 لألغذية والزراعة
إنشاء شبكة من جهات التنـسيق اجلنـساين       

ــر  ــني اإلدارات (يف املقــ ــا بــ ــى ) فيمــ وعلــ
 .الصعيدين اإلقليمي والقطري

 جارية .حتسني تنفيذ السياسات اجلنسانية

  
 الرصد واإلبالغ -ف كا 

 
  إدراج املنظور اجلنساين بانتظام يف مجيـع التقـارير املواضـيعية والقطريـة املقدمـة               - ١كاف  

 .جملس األمنإىل 
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ــزع   ــؤون نـــــــ إدارة شـــــــ
ــشؤون   ــسالح، إدارة الـ الـ
الــسياسية، إدارة عمليــات 

ــظ الـــس  مكتـــب الم، حفـ
، تنسيق الشؤون اإلنسانية  

األمــم املتحــدة   مفوضــية
، حلقــــــــــوق اإلنــــــــــسان

اخلاصـة لألمـني    املستشارة
العـــام للقـــضايا اجلنـــسانية 

مكتـب  ،  والنهوض بـاملرأة  
ــني   ــاص لألمــ ــل اخلــ املمثــ
ــصراع    ــال وال ــام لألطف الع

 ، وهيئات أخرىاملسلح

إدراج املناظري اجلنـسانية والبيانـات مفـصلة        
س، بانتظـــام، يف مجيـــع حبـــسب نـــوع اجلـــن

 إىل التقـــارير املواضـــيعية والقطريـــة املقدمـــة
 .جملس األمن

إدراج منـــتظم للمنـــاظري اجلنـــسانية يف 
ــة  ــارير املقدمــ ــع التقــ جملــــس  إىل مجيــ

 .األمن
 .وضع مبادئ توجيهية لإلبالغ
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ــرار      - ٢كــاف  ــذ الق ــدم احملــرز يف تنفي ــالغ يف جمــال التق ــساءلة والرصــد واإلب  حتــسني امل
 .داخل منظومة األمم املتحدة) ٢٠٠٠( ١٣٢٥
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تقارير داخليـة شـهرية مـن خمتلـف الفـروع            إدارة شؤون نزع السالح
 عن تعميم املنظور اجلنساين

  .تقييم منتظم حلالة تنفيذ األنشطة

ــس    ــم الــــ ــعبة دعــــ شــــ
اعي االقتــصادي واالجتمــ 

ــة إلوالتنـــسيق دارة ، التابعـ
ــصادية   ــشؤون االقتـــــ الـــــ

 واالجتماعية

الــــدول  إىل تــــضمني التوصــــيات املقدمــــة 
األعضاء تدابري جتعل اجلهاز اإلمنـائي لألمـم       
املتحــدة أكثــر قابليــة للمــساءلة علــى حتقيــق 
ــور    ــيم املنظـ ــال تعمـ ــة يف جمـ ــائج ملموسـ نتـ
اجلنساين وحتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني يف          

التنفيذية مـن أجـل التنميـة، مبـا يف          األنشطة  
 .ذلك حاالت اخلروج من الصراعات

تقيـــيم وحتليـــل التقـــدم واالحتياجـــات 
املتعلقــة بتنفيــذ القــرارات ذات الــصلة  
 .يف األنشطة التنفيذية من أجل التنمية

ــدمي توصــيات  ــدول األعــضاء   إىل تق ال
ــائج     ــل النتـ ــيت تكفـ ــدابري الـ ــشأن التـ بـ

شامل االســــتعراض الــــواملــــساءلة، يف 
ــل ثـــالث ســـنوات      ــذي جيـــري كـ الـ
لــسياسة األنــشطة التنفيذيــة مــن أجــل  

 .التنمية

 

ــة    إدارة الشؤون السياسية ــارير دوري ــدم تق ــة تق ــات امليداني  إىل البعث
املقر بـشأن أنـشطتها املتعلقـة بتنفيـذ القـرار           

، تــدرج يف التقــارير الــيت )٢٠٠٠ (١٣٢٥
 . األمني العام إىل تقدم سنويا

  .عن املسائل اجلنسانيةتعزيز اإلبالغ 

ــصادية   ــة االقتـــــــ اللجنـــــــ
 ألفريقيا

 مؤشر التنميـة اجلنـسانية األفريقـي      استعمال  
ــيم    ــساين، ولتقي ــيم مــدى التفــاوت اجلن لتقي
ــيم املنظـــور   أداء احلكومـــات يف جمـــال تعمـ

لوحـة  وتتضمن  . اجلنساين والنهوض باملرأة  
، الــيت تقــيم درجــات تقــدم املــرأة األفريقيــة 

 ١٣٢٥ايري تتـصل بـالقرار      التقدم كيفا، مع  
)٢٠٠٠.( 

فريقيــة ألسيتــضمن التقريــر عــن املــرأة ا
 /الــــذي سيــــصدر يف كــــانون األول  

 فرعـــا عـــن التقـــدم   ٢٠٠٥ديـــسمرب 
 ١٣٢٥احملــــــرز يف تنفيــــــذ القـــــــرار   

 .فريقياأ بلدا ١٢يف ) ٢٠٠٠(
نـوفمرب  /سيصدر حبلـول تـشرين الثـاين      

 تقرير آخر عن املرأة األفريقية      ٢٠٠٧
ــا ل  ــضمن تقييم ــدم احملــرز يف  يت  ٢٧لتق

 .فريقيا إضافياأبلدا 

٢٠٠٧-٢٠٠٥ 

مكتــــب املمثــــل اخلــــاص  
ــال   ــام لألطفــ لألمــــني العــ

 والصراع املسلح
ــار االغتـــصاب وغـــريه مـــن أشـــكال      اعتبـ
العنف اجلنسي الشديد يف حق األطفـال يف        
حاالت الصراع املسلح انتهاكا مـن أخطـر        
انتـــهاكات حقـــوق الطفـــل الـــيت جيـــب أن  

األولويـة، باالهتمـام يف     حتظى، علـى سـبيل      
ــد   ــة الرصـ ــالغآليـ ــال واإلبـ ــرار ( واالمتثـ قـ

؛ إدراج ))٢٠٠٥ (١٦١٢جملــــس األمــــن 
االعتبارات اجلنسانية يف الدور العـام الـذي        
يقــوم بـــه مستـــشارو محايــة األطفـــال عـــن   

 .طريق الربامج التدريبية

ــد واإلبـــــالغ   ــة الرصـــ تتـــــصدي آليـــ
ــب    ــة للمكتــــــ ــال، التابعــــــ واالمتثــــــ

ن أشـكال العنـف     لالغتصاب وغريه م  
 . اجلنسي الشديد يف حق األطفال

 جارية

ــدة   ــم املتحـ ــية األمـ مفوضـ
 لشؤون الالجئني

مواصلة تعمـيم إدراج الـسن ونـوع اجلـنس          
والتنــوع يف التخطــيط التــشغيلي؛ اســتعمال 
املعــايري واملؤشــرات لرصــد وصــول املــرأة     

اخلـــدمات األساســـية، وإنتـــاج  إىل والفتـــاة
اجلـنس بـشأن    بيانات تفصيلية حبسب نوع     
 .األنشطة القطاعية الرئيسية

تقــارير عــن االلتزامــات وعــن املعــايري   
 .واملؤشرات

 جارية
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ــارات    برنامج األغذية العاملي ــد تراعـــي االعتبـ ــع آليـــات رصـ وضـ
ــل      ــرأة والطف ــة حــصول امل ــسانية لكفال اجلن
ــن الغــذاء       ــات كافيــة م ــام علــى كمي بانتظ

 .املغذي املناسب

تقريـــر تعمـــيم املنظـــور اجلنـــساين يف   
ــر األداء   ــسنوي، ويف تقريــــ األداء الــــ

 .السنوي املوحد للعمليات القطرية
 ٢٠٠٤دراســة متابعــة خلــط األســاس  

ــدف    ــة، ـ ــات الربناجميـ ــع الفئـ يف مجيـ
 .تقييم النتائج

 جارية

  
 املوارد املالية -الم  

 
ــادة الــدعم املــايل لتنفيــذ القــرار   - ١الم  ، مبــا يف ذلــك عــن طريــق  )٢٠٠٠ (١٣٢٥ زي
 .زانية العادية واملوارد اخلارجية عن امليزانيةاملي
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ــيت     إدارة شؤون نزع السالح ــوارد الـ ــن املـ ــة مـ ــسبة مئويـ ختـــصيص نـ
ــصها  ــشرية  خيصـ ــوارد البـ ــب إدارة املـ  مكتـ

ــصلة      ــدريب املت ــرامج الت ــدعم ب ــدريب ل للت
 ).٢٠٠٠ (١٣٢٥بتنفيذ القرار 

ستكون االحتياجات من املوارد جـزءا مـن        
مقترحـــات املـــشاريع احملتملـــة املمولـــة مـــن 

 . املوارد اخلارجة عن امليزانية

مـــوارد ماليـــة لـــربامج تدريبيـــة تـــدعم 
 ).٢٠٠٠ (١٣٢٥تنفيذ القرار 

 

ــظ   ــات حفــــ إدارة عمليــــ
 السالم

اســتعراض متواصــل لتحديــد آليــات إتاحــة  
شطة املستـــشارين املـــوارد املاليـــة لـــدعم أنـــ
 .اجلنسانيني يف البعثات

إنشاء مرفق للمـوارد اخلارجـة عـن امليزانيـة          
 .يدعم أنشطة املستشارين اجلنسانيني

متويــــــل خمــــــصص لــــــدعم أنــــــشطة  
 .املستشارين اجلنسانيني

٢٠٠٥ 

احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة 
 لرواندا

ــشطة    ــدة األنــ ــوال لفائــ ــع األمــ ــز مجــ تعزيــ
العالقـــات قــسم  اجلنــسانية، بالتعــاون مــع    

 .اخلارجية والتخطيط االستراتيجي
كفالة ما يكفي من مـوارد       إىل   الدعوة

امليزانية واملوارد اخلارجـة عـن امليزانيـة        
لتنفيــذ أنــشطة احملكمــة تطبيقــا للقــرار  

٢٠٠٠ (١٣٢٥.( 

 جارية

مكتـــب تنـــسيق الـــشؤون  
 اإلنسانية

ــساين      ــور اجلن ــيم املنظ ــشاريع لتعم وضــع م
 يةمبخصصات حمددة من امليزان

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ .تنفيذ املشروع اجلنساين السنوي

ــدة   ــامج األمــــم املتحــ برنــ
 اإلمنائي

تعزيــز مراعــاة آليــات التمويــل لالعتبــارات  
 . يف جمال اإلنعاش ومنع األزمات اجلنسانية

اعتماد وتعميم مبادئ توجيهية بـشأن      
ــصندوق    ــار الـ ــشاريع يف إطـ ــرار املـ إقـ
االســتئماين املواضــيعي لإلنعــاش ومنــع 

 .ماتاألز
إنــشاء نظــام ملتابعــة املــسائل اجلنــسانية 
بالنسبة جلميـع املقترحـات الـيت أٌقـرت         
ــيعي،   ــتئماين املواضــ ــصندوق االســ للــ

 . عملية متويل١١٣ومتابعة 

٢٠٠٥ 
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ــدة   ــم املتحـ ــندوق األمـ صـ
 للشراكة الدولية

ــدة     ــم املتحـ ــندوق األمـ ــشروع صـ ــم مـ دعـ
تعزيــز مــشاركة املــرأة يف ”اإلمنــائي للمــرأة 

ــصراعات  ــع الــ ــهامنــ ــشروع “ وحلــ ؛ ومــ
ــراد املــــدنيني يف  ”اليونيتــــار  تــــدريب األفــ

عمليـــــــات حفـــــــظ الـــــــسالم يف جمـــــــال 
االحتياجـــات اخلاصـــة للمـــرأة والطفـــل يف  

؛ ومــــــشروع إدارة “حــــــاالت الــــــصراع
منــع االســتغالل ”عمليــات حفــظ الــسالم  

تنفيـذ  : واالعتداء يف عمليات حفظ السالم    
 .“ج عدم التسامح إطالقا

ادفــــة املتاحــــة  زيــــادة املعلومــــات اهل 
للعناصر الفاعلة الوطنيـة والدوليـة عـن       
ــا يف     ــرأة ودوره ــى امل ــصراع عل ــر ال أث

 .عمليات السالم
دورات تدريبية عن مسألة االسـتغالل      
واالعتداء اجلنـسيني؛ وضـع سياسـات       
ــة   ــراءات عـــن اجلوانـــب التنظيميـ وإجـ

 .ملساعدة الضحايا

٢٠٠٥-٢٠٠٣ 

اجلنــساين يف ميزانيــة فتــرة   تعمــيم املنظــور   برنامج األغذية العاملي
 .٢٠٠٧-٢٠٠٦السنتني 

ــة    ــة املتعلقـــ ــات الدوريـــ إدراج النفقـــ
ــات   ــسانية يف امليزانيـــ ــسائل اجلنـــ باملـــ

ــة،  ــيماالربناجميـــ  يف العمليـــــات ال ســـ
 .الطارئة الواسعة النطاق

٢٠٠٧-٢٠٠٤ 

ــتئماين   البنك الدويل ــندوقه االسـ ــام، عـــن طريـــق صـ القيـ
ــي ــور  -النروجيـــ ــيم املنظـــ ــدي لتعمـــ اهلولنـــ

جلنساين، بتمويل عـدد مـن املبـادرات الـيت          ا
تعاجل املـسائل اجلنـسانية والـتعمري والتأهيـل         

 .بعد الصراع

التقيـيم اجلنـساين    : مشاريع قيد التنفيذ  
ــئني يف    ــات الالجــ ــسريع يف جمتمعــ الــ
منطقــة الــبحريات الكــربى والــسلوك    

 /املتصل بفريوس نقص املناعة البـشرية     
ب ؛ نقل واعتماد أدوات التـدري     اإليدز

االبتكارية للمستـشارات الـشابات يف      
ــة     ــريوس نقــص املناع جمــال مكافحــة ف

ــشرية ــدز/البـــ ــا اإليـــ ــن كينيـــ  إىل ، مـــ
 .مجهورية أفريقيا الوسطى

٢٠٠٦ 

 
 


