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 مقدمة
"تحقیق المساواة  :إنف ،العام ألمینحسب ما أعلن ابومحوریة في ما یتعلق بحقوق المرأة.  مرحلةً  على بلوغناالیوم  یشھد 

في  وأكبر التحدیات، في عصرنا ھذا مساعي غیر المنجزةالال یزاالن یشكالن أبرز  ،بین الجنسین وتمكین النساء والفتیات
 عالمنا على صعید حقوق اإلنسان."

 
استراتیجیة المساواة بین الجنسین لمكتب األمم ما یعرف بـ" بإطالق 2018مطلع العام واستجابةً لھذا التحدي، قمنا في 

ل األشخاص الذین نمثّ  أنأن نكون منظمة أكثر استدامة، وإلى  سعیناوتندرج ھذه الخطة في " المتحدة لخدمات المشاریع.
نا على المستویات كافة. وتكتسي ھذه تصّور مستقبل لھّن في منظمتل ساء فرصةً ننمنح ال أن، وعلى أفضل وجھ نخدمھم

نحن ثابتون في التزامنا بتحقیق األھداف التي وضعناھا نصب أعیننا. ولكن ذلك ال یمثّل ، واالستراتیجیة أھمیةً حیویة
 سوى جزء واحد من المشھد الكامل.

 

المنظمة  توجھت إلى بین الجنسین لمساواةالمعنیة باتنا ھي منظمة قائمة على المشاریع. وفي حین أن استراتیجیتنا منظمّ إن 
ً  فذھاالتي نن النساء العامالت في المشاریع إلىمؤسسةً، فإن الوضع یختلف بالنسبة ك التي یربو عددھا على و لشركائنا سنویا

في من حكومات ومؤسسات مالیة دولیة، ووكاالت زمیلة في أسرة األمم المتحدة، ومنظمات  -مانحینا  ذلك أنّ  ،األلف
 مشاریعنا.  شروط دونھم الذین یحدّ  -القطاع الخاص وشركاء آخرین 

 

ً  ولذا فقد طالبت .التزامنا بتوفیر حلول منصفة تحقیقن علینا القیام بالمزید لویتعیّ  بھذه االستراتیجیة وبخطة العمل  شخصیا
 المرتبطة بھا من أجل تعزیز المساواة بین الجنسین عبر مشاریع المنظمة كافةً.

 
سواء أوجدت تلك المشاریع في أفغانستان أم ھایتي أم میانمار أم الصومال  - ي لنشاط منظمتنااألمام الخطّ تشكل المشاریع 

من خالل المشاریع، نعمل وأم في أي من البلدان التي نعمل فیھا كل عام، والتي یتخطى عددھا الثمانین بلداً.  ،أم الیمن
مباشرة مع المجتمعات المحلیة المعنیة. ومن خالل المشاریع، نبلغ األفراد األكثر احتیاجاً. ومن خالل المشاریع، یمكننا أن 

المشاریع، ال تتسنى لنا فقط فرصة إثبات التزامنا بتحقیق المساواة بین نبرھن عن التأثیر الذي نمارسھ. ومن خالل 
 أیضاً أداء دور في الحركة الدولیة الرامیة إلى جعل عالمنا مكاناً أفضل. وإنما الجنسین،

 
، 2030م اً. فإن تمكین النساء یقع في صلب خطة التنمیة المستدامة للعاجائزإّن التغاضي عن االستثمار في المرأة لم یعد 

تقع في صلب التنمیة المستدامة. وھذا األمر بالغ األھمیة من أجل بناء  مشاركة الرجال والنساء كما أّن المساواة في
مجتمعات تنعم بالسالم وباالستقرار. وإن التقدم باتجاه تحقیق مجتمعات ونظم اقتصادیة أكثر قدرة على الصمود وأكثر 

 النساء كافة.  استدامة، یعني أیضاً التقدم لصالح 
 

، االعتبارات الجنسانیة سنحت الفرصةونحن نتعھد من خالل ھذه االستراتیجیة بأن یتضمن كل مشروع وبرنامج، كلما 
 .منافع متساویة لفتیات والفتیانالنساء والرجال وا منحالتي تسعى إلى 

 
 غریت فاریمو

 وكیلة األمین العام
والمدیرة التنفیذیة لمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاریع 
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 تعزیز المساواة بین الجنسین من خالل المشاریع1. 
 السیاق ونبذة عامة1.1. 

 

فإن المساواة بین الجنسین حق أساسي من  مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاریع المساواة بین الجنسین بقوة. قادةیناصر 
سم بالقدرة على الصمود بوجھ ضروریة بالنسبة إلى جھودنا الرامیة إلى خلق مستقبل مستدام یتّ حقوق اإلنسان، وھي 

یواجھن انعدام المساواة على أكثر من  وعلى الرغم من أن النساء والفتیات یشّكلن نصف عدد سكان العالم فھنّ  المشقات.
على  ھنم المساواة، في جملة أمور، عدم حصولوالدتھن وعلى امتداد حیاتھن. وتتضمن حاالت انعدا بدءاً منصعید، 

التنافسیة في سوق  في من تدن سفر عنھ، والنقص في المھارات وما یكرفرص الرعایة الصحیة والتعلیم، والزواج المب
وضمن سیاقات محددة، تواجھ النساء التمییز كذلك على صعید الوصول إلى الخدمات، والمشاركة في صنع  1العمل.

امة، كما أنھن معرضات للعنف لمجّرد كونھن إناثاً. وتتطلب التحدیات العالمیة الناجمة عن انعدام المساواة القرارات الع
تھدف  -التي تواجھ النساء والفتیات اھتمامنا وتفكیرنا إذ نعمل على تصمیم تدخالت كفیلة بتولید حلول مستدامة ومرنة و

في مشاریع منظمتنا، یؤّمن فرصة حقیقیة  ھالجنسین من خالل تعمیمإن تعزیز المساواة بین اوإلى تحسین حیاة الناس. 
 تلك التحدیات. رفعل

 

دعم تحقیق ب، و2030منظومة األمم المتحدة، فمنظمتنا ملتزمة بتنفیذ خطة التنمیة المستدامة للعام  في وبوصفنا أعضاء
من أھداف التنمیة المستدامة  5الھدف  نفیذفقط من خالل ت حققأھداف التنمیة المستدامة. ولكن المساواة بین الجنسین لن تت

ضمان تحویلھا إلى مسألة  عبرستتحقق أیضاً  فھيكافة النساء والفتیات،  الذي یعنى بالمساواة بین الجنسین وتمكین
ل إلى الخدمات وال سیما األھداف التي تسعى إلى تأمین المساواة في الوصو - مشتركة بین أھداف التنمیة المستدامة كافةً 

بموقع مؤات للتعاطي مع الجھات المانحة ومع الشركاء، بما في ذلك  تتمتع منظمتناالعامة والفرص االقتصادیة. و
الحكومات الوطنیة، من أجل وضع وتطبیق حلول تراعي احتیاجات النساء والفتیات فضالً عن احتیاجات الرجال والفتیان. 

فھي ستضمن قیام كافة مشاریعھا وبرامجھا وأنشطتھا حیثما أمكن، بتقدیم منتجات  ،تحدةبقیم األمم الم ظمتناوإذ تسترشد من
وخدمات قادرة على تلبیة احتیاجات األنواع االجتماعیة كلھا، والمساھمة في تحقیق األھداف العالمیة للمساواة بین 

 .الجنسین

 
 Gender Advisoryعني بالمساواة بین الجنسینبتوجیھات الفریق االستشاري الم وسیسترشد تنفیذ ھذه االستراتیجیة

Panel وكذلك بأمثلة عن أفضل الممارسات من شبكات خارجیة، مثل خطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة ،
 . UN-SWAPالمتعلقة بالمساواة بین الجنسین وتمكین المرأة 

  

                                                           
1 -it-content/uploads/2016/08/5_Why-http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp
.Matters_GenderEquality_2p.pdf 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2016/08/5_Why-it-Matters_GenderEquality_2p.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2016/08/5_Why-it-Matters_GenderEquality_2p.pdf
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 2المصطلحات الرئیسیة .1.2
 

أوردنا في ما یلي تعریفات لھذه  ،لوضوح والشفافیةا حرصاً منا علىو ومفاھیم رئیسیة.تتخلل ھذه الوثیقة عدة مصطلحات 
 ألمم المتحدة:دى ل معتمدةالمصطلحات، تماشیاً مع المصطلحات ال

النوع  
االجتماعي/نوع 
 الجنس/الجنسانیة

 لىإاألدوار والسلوكیات واألنشطة والصفات التي ینسبھا مجتمع معین في مرحلة زمنیة معینة 
 الرجال والنساء.

 ز الذكور عن اإلناث.الخصائص الجسدیة والبیولوجیة التي تمیّ  الجنس

 وبناء علیھ فإنالتساوي في الحقوق والمسؤولیات والفرص بین النساء والرجال والفتیات والفتیان؛  المساواة بین الجنسین
 .الجنس الذي ولدوا بھحقوق النساء والرجال ومسؤولیاتھم وفرصھم ال یجب أن تكون رھن 

تعمیم المساواة بین 
 الجنسین

، بما یشمل التشریعات أو السیاسات أو خطط لھتدبیر م أيّ  الناجمة عن تداعیاتالعملیة تقییم 
جعل ت وھيالتي تترتب على النساء والرجال. والبرامج، في كل المجاالت وعلى كافة المستویات، 

 ھاوتنفیذالسیاسات والبرامج یتجزأ من تصمیم  ، جزءاً الاھتمامات وتجارب المرأة، والرجل كذلك
بحیث تستفید المرأة  ،في جمیع المجاالت السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة ھاوتقییم ھاورصد

لھذه  أما الھدف النھائي .وبحیث ال یستمر انعدام المساواة من المنافع، والرجل بصورة متساویة
 ن الجنسین.فھو تحقیق المساواة بی العملیة

 

التوعیة، وبناء الثقة بالنفس وتوسیع  ذلك السلطة والقدرة على التحكم بحیاتھن؛ ویشمل أي منحھنّ  تمكین النساء والفتیات
 كلیاتالھی والتدابیر الرامیة إلى تغییرالخیارات، وزیادة الوصول إلى الموارد والتحكم بھا، 

 .مانس وانعدام المساواة وتدیمھوالمؤسسات التي تعزز التمییز على أساس نوع الج

خطة العمل على 
نطاق المنظومة 

المتعلقة بالمساواة بین 
الجنسین وتمكین 

 المرأة

 3المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة لتحقیق األمم المتحدة خطة عمل على نطاق منظومة

 
 النطاق1.3. 

 

                                                           
 مسرد مصطلحات المساواة بین الجنسین لھیئة األمم المتحدة للمرأة على الموقع التالي:مكن االطالع على ی 2
.https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36 
3 accountability-un-coordination/promoting-system-work/un-we-http://www.unwomen.org/en/how 

ttps://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36
ttps://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36
ttps://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36
http://www.unwomen.org/en/how-we-work/un-system-coordination/promoting-un-accountability
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واإلجراءات المؤسسیة القائمة، وإنما أیضاً في مدى براعة إّن نجاح ھذه االستراتیجیة لن یكون متأصالً فقط في النظم 
ھ في اعتماد نھج مراع للمساواة بین الجنسین في تصمیم مشاریع (المنظمة) موظفي مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاریع

ریع المختلفة في أن المشا بمامن أجل تعمیم المساواة بین الجنسین،  كلھا الحاالت یالئموتنفیذھا. وال یوجد نھج واحد 
ً  السیاقات المختلفة ستتطلب  نھجاً مختلفة. طبعا

والنظم واإلجراءات التي سیستند إلیھا تنفیذ ھذه االستراتیجیة،  اتترسي التوجیھات والتدریبوف أن المنظمة س فیماو
تقییم النطاق والحجم لب منا طوستسعى إلى تكرار المشاریع ونجاحاتھا، ستكون دائماً ھناك مشاریع فریدة من نوعھا تت

بمعزل عن  واحد مشروع أو مكتب قطري أو إقلیم قتصر على. وبالتالي ال یمكن لھذه االستراتیجیة أن توفھمھا والسیاق
الشبكة المعقدة  ضمنكل جانب من جوانب تعمیم المساواة بین الجنسین  لبي، كما أنھا ال تستطیع أن تالعوامل األخرى

یجب أن تعّول على قابلیتنا للتكیف وعلى معارف المنظمة ومھاراتھا ككل، وعلى  ولذا .ألنشطتنا ولمواقع تنفیذھا
 استراتیجیات الدعم مثل استراتیجیة إدارة المعارف.

 

، نظراً إلى طبیعة في ھذا الصددخطة عمل  إلى اة بین الجنسین أووتعمیم المسا إلى المشاریع حتاج كل واحد منولن ی
عدم إدراج تعمیم المساواة بین الجنسین في أحد التزاماتھ.  قد یقرر في حاالت معینة أحد الشركاء نأو أل ،نتائجھ المتوخاة

قرار  ویكونولكن في كل تلك الحاالت یجب تبریر استثناء جھود تعمیم المساواة بین الجنسین قبل القبول بااللتزام. 
 المسؤولة عن االلتزام. جھةاء بید الناالستث

 

في مجال المساواة بین الجنسین  كثیرة وى المقر الرئیسي والمكاتب اإلقلیمیة والقطریة، خبرات وقدراتعلى مست توفّروت
یمكن للمنظمة أن تستفید منھا، بما فیھا تلك التي تعود ألجھزة األمم المتحدة (مثل ھیئة األمم المتحدة للمرأة، والمفوضیة 

مل الدولیة، وشبكات األمم المتحدة ومجموعات العمل المعنیة بالمساواة السامیة لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان، ومنظمة الع
(مثل المنظمات غیر الحكومیة والھیئات الوطنیة والحكومات). ونظراً إلى أنھ قد ال یوجد  یةبین الجنسین) وألجھزة خارج

تحّدد الموارد واألدوات  المساواة بین الجنسین في كل مشروع، أو حتى في كل مكتب، یجدر بالمنظمة أن ونخبیر بشؤ
ویمكن  .أصالً  المتاحة أصالً، واالستفادة بصورة أفضل من مجموعة المھارات والمعارف المتوفرة في عداد موظفیھا

استحداث سبل جدیدة من أجل التعاون ومن أجل تقاسم المعارف وأفضل الممارسات، والعمل معاً عبر المشاریع والمكاتب 
 ھذا الھدف الھام.واألقالیم باتجاه تحقیق 

 

وینبغي تنمیة القدرات الداخلیة للمنظمة؛ كما ینبغي تدعیم الموظفین والنظم واإلجراءات من أجل تنفیذ ھذه االستراتیجیة 
احھا الحقیقي سیكون رھن قدرتنا على تسخیر كل الموارد المتاحة لصالحنا. وتستند التنمیة الجیدة على جبنجاح. ولكن ن

ظر الضروریة في تصمیم الحلول وتنفیذھا من أجل المراعاة التامة نلتأكد من إدراج كل وجھات الالنھج التشاركي، وا
ق ھذا المبدأ نفسھ على تعمیم المساواة بین في عملنا اإلنمائي. وعلینا أن نطبّ  تضمینھاالحتیاجات المستفیدین ولحقوقھم و

سواء أكانت من جانب المنظمة نفسھا أم أسرة األمم المتحدة أم الشركاء  -الجنسین، مع التأكد من إدراج األبعاد األساسیة 
من  تفیدینالمسفي تلبیة احتیاجات الجھات التي نخدمھا: أي  ببراعتنافي التنمیة، أم الحكومات. وسیرتبط نجاحنا الحقیقي 

 أن یراعي احتیاجاتھم وأن یضّمنھا في كل التزام من االلتزامات التي نحققھا.   ن موظفینامشاریعنا. فعلى كّل م
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استراتیجیة التكافؤ بین الجنسین التي ترمي إلى تشكیل ب ما یسمى ھذه االستراتیجیة، أطلقت المنظمة وعلى سبیل إكمال
ور یمثل كافة أنواع الجنس تمثیالً متكافئاً. ومن شأن استراتیجیة التكافؤ بین الجنسین فریق عمل لدى المنظمة وبالتالي منظ

ھداف ألواستراتیجیة تعمیم المساواة بین الجنسین أن تمّكنا وتغنیا الواحدة األخرى، دعماً إلدارتنا االستراتیجیة و
 .  اتتامساھم

 

اإلدماج جزءاً من جھودھا، ال بل یجب أن تكون جزءاً منھا، مختلف جوانب التنوع و بإمكانیة أن تصبحوتعترف المنظمة 
ً من تلك الجھود ال تشملھ االستراتیجیة بشكل صریح (مثالً بو ما یخص المثلیات والمثلیین وثنائیي الجنس في أن بعضا

أن العدید من ولكن المنظمة تدرك أیضاً  .والمتحولین جنسیاً وحاملي صفات الجنسین واألشخاص ذوي اإلعاقات، وغیرھم)
المنافع التي ستتحقق لصالح النساء وللفتیات ستولد أثراً إیجابیاً غیر مباشر على غیرھّن من األشخاص الذین یعانون 

 االستبعاد، وأن تلك االستراتیجیة تشّكل خطوة أولى من رحلة طویلة ومشوقة.
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 المساواة بین الجنسین لدى مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاریع2. 

 

باعتبار مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاریع منظمةً ملتزمةً بالتنفیذ المستدام للمشاریع وبالمساواة بین الجنسین، فقد كان 
من خالل  ةرسمی صفةً تلك الجھود  ، اتخذت2014في العام وتعمیم المساواة بین الجنسین مكوناً ھاماً من مكّونات عملھ. 

تعمیم المساواة "بدلت باستراتیجیة سرعان ما استُ التي ، ونشرھا م المساواة بین الجنسینأول مجموعة أدوات لتعمی ابتكار
. وقد تعاقدت المنظمة كذلك مع Gender Mainstreaming in Projects "بین الجنسین في توجیھ المشاریع

تعمیم المساواة بین الجنسین أخصائیین في الشأن الجنساني واإلدماج االجتماعي لمواصلة تنمیة الخبرات لدیھا، وتعزیز 
استراتیجیة المساواة بین الجنسین المنفذة على نطاق المنظمة، والتي أطلقت في مطلع العام  تتسمضمن كل من التزاماتھا. و

، بحلول أي مستوى علىقوانا العاملة،  عبرأھداف طموحة لجھة تحقیق التمثیل المتكافئ بین الرجال والنساء ب، 2018
صنع القرارات بحسب معاییر االستراتیجیة على نطاق  ىالمستویات العلیا وعلى مستو فيتمثیل النساء وزیادة  2020

كجزء من الجھود التي نبذلھا لنكون منظمة  فتستكمل ما تقدم استراتیجیة تعمیم المساواة بین الجنسین أما األمم المتحدة.
أفضل. وتفّصل االستراتیجیتان التزام المنظمة بالمساھمة ل األشخاص الذین نخدمھم بصورة ولكي نمثّ  ،أكثر استدامة

 .2030بصورة فعالة في تنفیذ خطة 

 

، استھلت المنظمة 2017و 2015دورة المشروع الكاملة بین  لى امتدادوضماناً لتنفیذ اعتبارات المساواة بین الجنسین ع
 UNOPSاتیمة برنامجھا لإلمكانكذلك عدة تغییرات في طریقتھا في ممارسة المشتریات: فقد وضعت المنظ

Possibilities Programme  ،فأتاحت المزید من الوصول  ،5وطبّقت عدة تحسینات على دلیل المشتریات 4وأطلقتھ
ومن خالل العمل في شراكة مع المنظمات األخرى لألمم  -للمؤسسات التجاریة المملوكة من نساء واالعتراف بھا 

 بوابة األمم المتحدة العالمیة للمشتریات علىخاص بالمؤسسات المملوكة من نساء  المتحدة، ساعدت في استحداث قسم
UN Global Marketplace لتسجیل البائعین. وقد نفّذت ھذه الجھود بموازاة  وھي البوابة اإللكترونیة لألمم المتحدة

 الجنسین واإلدماج االجتماعي.مبادرات أخرى عدة وضعت لضمان تنفیذ المنظمة لوعودھا في مجالي المساواة بین 

 

 Results-Basedوفي الفترة األخیرة، أظھرت البیانات التي تم جمعھا في مسح اإلبالغ المستند إلى النتائج 
Reporting في المائة من  36 ما نسبتھ معاییر رئیسیة لالستدامة، أن على قائم، وھو استعراض داخلي سنوي للمشاریع

. وفیما أن تلك 2017مشاریع في العام العناصر المساواة بین الجنسین ضمن خطط  ىم قد راعمشاریع المنظمة حول العال
ً إیجابیاً، تقّر المنظمة بوجود فرص ھامة لكي تتابع ھذا المسار، بحسب ما یرد في الخطة  األرقام واألنشطة تمثل اتجاھا

 2021.6-2018االستراتیجیة الجدیدة للمنظمة للفترة 

 

                                                           
4 ps://www.unops.org/possibilitieshtt    
5 -ualman-Procurement-Documents/Procurement/UNOPS-Line-https://content.unops.org/service 
.EN.pdf?mtime=20171207160547_2017 

6-sessions/2017/second-for-board/documents-https://content.unops.org/documents/libraries/executive 
-2017-ops-services/dp-project-for-office-nations-united-11.-item-segment-session/unops-regular
.5_EN.pdf?mtime=20171122175108-2017-OPS-en/DP/5 

https://www.unops.org/possibilities
https://content.unops.org/service-Line-Documents/Procurement/UNOPS-Procurement-manual-2017_EN.pdf?mtime=20171207160547.
https://content.unops.org/service-Line-Documents/Procurement/UNOPS-Procurement-manual-2017_EN.pdf?mtime=20171207160547.
https://content.unops.org/service-Line-Documents/Procurement/UNOPS-Procurement-manual-2017_EN.pdf?mtime=20171207160547.
https://content.unops.org/documents/libraries/executive-board/documents-for-sessions/2017/second-regular-session/unops-segment-item-11.-united-nations-office-for-project-services/dp-ops-2017-5/en/DP-OPS-2017-5_EN.pdf?mtime=20171122175108
https://content.unops.org/documents/libraries/executive-board/documents-for-sessions/2017/second-regular-session/unops-segment-item-11.-united-nations-office-for-project-services/dp-ops-2017-5/en/DP-OPS-2017-5_EN.pdf?mtime=20171122175108
https://content.unops.org/documents/libraries/executive-board/documents-for-sessions/2017/second-regular-session/unops-segment-item-11.-united-nations-office-for-project-services/dp-ops-2017-5/en/DP-OPS-2017-5_EN.pdf?mtime=20171122175108
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كلھا أھمیة أساسیة من حیث التخفیف من مخاطر الھشاشة: فإن التنمیة المستدامة ھي أساس للسالم؛  میثاقل"تكتسي أركان ا
وبالمساواة بین والسالم المستدام یمّكن التنمیة؛ وتزداد قدرة المجتمعات على الصمود حین تلتزم بحقوق اإلنسان بكلیتھا، 

 وبحكم القانون وباإلدماج والتنوع، فضالً عن اعتنائھا بشبابھا وبأطفالھا." الجنسین، وبتمكین النساء

 

"الغایة من عملنا: مساعدة الناس في بناء حیاة أفضل، ومساعدة البلدان في تحقیق السالم والتنمیة المستدامة. . . نقدم حلوالً 
 دافعنا إلى العمل ھو شغفناوعملیة لمساعدة شركائنا في إنقاذ األرواح وحمایة الناس وحقوقھم، وبناء عالم أفضل. . . 

حیث وھذا یعني أننا غالباً ما نعمل في أكثر السیاقات تحدیاً  فرص ألكثر الشرائح ضعفاً.بمكافحة انعدام المساواة وخلق 
 ."مةحترمو كریمة حیاة األسس الالزمة لحسن سیر المجتمعات المحلیة ولعیش الناس نضع

 

والوطنیة "إن مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاریع ملتزم بمساعدة الناس في تحقیق األھداف الشخصیة والمحلیة  
 والعالمیة من خالل الخبرات التقنیة المتخصصة الفعالة المتجذرة في األعراف والمعاییر الدولیة. وھو سیسعى جاھداً لكي

بین األمن والسالم  إذ یربط في مجال العملیات، یكون مرجعاً لشؤون البنیة التحتیة وغیر ذلك من الحلول المتخصصة
 بالنھج المراعیة لالعتبارات الجنسانیة." االرتقاءو ،والجھود اإلنسانیة واإلنمائیة

 

نھج مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاریع للتنفیذ المستدام إجراءات لتنمیة القدرات على المستویین المحلي والوطني.  "تشمل
 بما في ذلك:. . 

جھات الموّردة على دعم سبل المعیشة من خالل زیادة الوصول إلى األسواق، واستخدام القوى العاملة وال .1
الفرص للمؤسسات التجاریة المملوكة من نساء ومن  توفیر حیثما أمكن، بما یشمل المستوى المحلي

 شباب.

ممارسة االحتیاط الواجب، واحترام حقوق اإلنسان والنھج عن طریق  واإلدماج االجتماعیةدعم العدالة  .2
تمكین النساء والفتیات في مشاریع التنفیذ االرتقاء بالمساواة بین الجنسین وو ،القائمة على الحقوق

وإشراك المجتمعات المحلیة والجھات المستفیدة، وضمان الوصول المتكافئ إلى منافع المشاریع بأسرھا؛ 
 مع التركیز بوجھ خاص على حمایة الشرائح األضعف."

  



 

 

 

  استراتیجیة تعمیم المساواة بین الجنسین

 

8 

 

  النتائج3. 

 

مبادرة معزولة، بل یجب أن یتكامل مع األنشطة الحالیة ال یمكن للعمل الرامي إلى تحقیق المساواة بین الجنسین أن یكون 
إدارة المشاریع وإجراءات المشتریات وھیاكل الحوكمة. وینبغي لمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاریع أن یكون مع و

 لى امتدادسین علمساواة بین الجنلت وخاضعاً للمساءلة بشأن كیفیة تعمیمھ اعملیاً وحسن التركیز وشفافاً ومدفوعاً باإلجراء
ستكون غایتنا تحقیق األھداف التالیة  ،لخطتنا االستراتیجیة 2021-2018األنشطة كلھا. وبالتالي، بحلول نھایة الفترة 

 التي تشكل الخطوط الرئیسیة لرؤیتنا:

 

 األھداف الرئیسیة3.1. 
 

نال االعتراف تمیم ھذا المنظور، وأن في المساواة بین الجنسین وفي تع مرشدة: أن تصبح منظمتنا معروفة كجھة القیادة
 مرجعاً قیماً للشركاء من حیث تحفیز التوعیة واإلجراءات في ھذا الصدد على المستوى العالمي. صفتھاب

 

كان نوع جنسھم، بما  مھما : أن تكون للمنظمة إجراءات مؤسسیة لتلبیة االحتیاجات المحددة للناسالسیاسات والعملیات
 یشمل النساء والرجال والفتیات والفتیان، في كل من االلتزامات ذات الصلة.

 

 : أن تتعزز القدرة المؤسسیة للمنظمة على دعم تنفیذ أنشطة تعمیم المساواة بین الجنسین.الموارد وبناء القدرات 

 

التنفیذ من أجل ممارسة التأثیر، عبر إدراج اعتبارات  فيالشركاء  تقد ساعد تكون المنظمة: أن المشاریع الناجحة
وأن تكون البنى التحتیة والمشتریات  7المساواة بین الجنسین في كافة المشاریع ذات الصلة من بدایتھا إلى ختامھا،

 8المراعیة لالعتبار الجنساني من الممارسات االعتیادیة لدى المنظمة.

 

د رصدت واستعرضت تنفیذ أنشطة تعمیم المساواة بین الجنسین عبر العملیة الفصلیة : أن تكون المنظمة قالرصد واإلبالغ
غ عن التقدم بوتیرة سنویة لكي تبقى خاضعة للمساءلة وشفافة، وأن تبقي أصحاب الشأن الداخلیین لضمان االلتزام، وأن تبلّ 

اإلبالغ عن عدد المؤسسات المملوكة من على بینة من جدول أعمالھا الخاص بتحسینھا المستمر. وسیتضمن ذلك القیاس و
وعن المؤشرات ذات الصلة لخطة العمل على نطاق المنظومة المتعلقة بالمساواة بین الجنسین  ،نساء التي نعمل معھا

 وتمكین المرأة.

                                                           
 السلطة المسؤولة عن االلتزام خالف ذلك.إذا قررت إال   7
بین الجنسین في عملیة المشتریات، بما یشمل  تطبیق المساواةتعني عبارة المشتریات المراعیة للشأن الجنساني الجھود التي تبذلھا المنظمة حالیاً ل 8

ى االطالع على الموقع: على سبیل الذكر ال الحصر، الشراء من مؤسسات مملوكة من نساء. لمزید من المعلومات یرج
www.unops.org/possibilities 

http://www.unops.org/possibilities
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تتحقق تلك األھداف بالترادف مع المبادرات الداخلیة الحالیة التي تتسق مع نھج المنظمة للتنفیذ المستدام. وحیثما أمكن، سو
یتم ستبذل الجھود لتبسیط تلك األنشطة مع مبادرات أخرى لالستدامة لضمان أن یكون التغییر واقعیاً وقابالً للتحقیق. وس

فریق عملنا حول العالم، وأیضاً في  ضمنالتكافؤ بین الجنسین  طبیقؤسسیة أخرى لتاستكمال تلك األھداف كذلك بجھود م
 كیفیة إدارتنا لمكاتبنا.
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 مناھج العمل4. 

 

ت، تم تصنیف اإلجراءات الواجب ابغیة التأكد من تطبیق مجموعة وافیة من النھج التمكینیة ذات التراتبیة الواضحة للمسؤولی
 .UNOPS Excellence Model عناصر التمكینیة لنموذج التمیز للمنظمةوضعھا وتنفیذھا بناء على ال

 

 القیادة والمساءلة4.1. 
 

) بمناصرة PG) والمجموعة المعنیة بالمشتریات (IPMGتقوم كل من المجموعة المعنیة بالبنیة التحیة وإدارة المشاریع (
 قیادة على كافة المستویات.یتطلب سھذه االستراتیجیة ودعمھا ورصد تنفیذھا، أما نجاحھا ف

 
) أساسیة من أجل التطبیق الناجح لھذه االستراتیجیة، وسوف تخضع GLGوستكون المجموعة المعنیة بالقیادة العالمیة (

للمساءلة لجھة تنفیذھا المیداني، استناداً إلى التوجیھات والمساھمات الصادرة عن المجموعة المعنیة بالبنیة التحتیة وإدارة 
 المشاریع والمجموعة المعنیة بالمشتریات.

 

) دوراً حیویاً في تقییم مفعول خطة العمل التابعة لھذه االستراتیجیة، COGتؤّدي المجموعة المعنیة بالعملیات المؤسسیة (سو 
 واقتراح خطط ونھج منقحة وتطویرھا عند المقتضى.

 

 السلوك النموذجي4.1.1. 
 

یفھم األشخاص سضمان تنفیذ كل المبادرات المخطط لھا، وب في ما یتعلقللمساءلة  خاضعین یكون مدراء المنظمة كلھمس
ن إلى إشرافھم التزامھم بأھداف ھذه االستراتیجیة فضالً عن مساھمتھم الشخصیة فیھا. ویُتوقع من موظفي المنظمة والخاضع

جنسین ومراعاتھا في مجمل أنشطة المكتب في الترویج للمساواة بین ال نموذجيعلى المستویات كلھا التصرف بشكل 
 ومشاریعھ وبرامجھ.

 

 رصد التحسین واستعراضھ وحفزه4.1.2. 
 

تندرج أھداف تعمیم المساواة بین الجنسین في إطار نتائج إدارة المنظمة وأھداف أعمالھا على المستویین المؤسسي واإلقلیمي. 
لمشاریع والمجموعة المعنیة بالمشتریات عن التقدم المحرز لدى كل اجتماع غ المجموعة المعنیة بالبنیة التحتیة وإدارة اوستبلّ 

 ).QBRمن اجتماعات االستعراض الفصلي لألعمال (

وسوف ترصد المجموعتان وتستعرضان بانتظام تقدم ھذه االستراتیجیة وسوف تقدمان تحالیل وأفكاراً مفیدة على المستوى 
 كیفیة تنقیح نھج المنظمة.المؤسسي، فضالً عن إسداء المشورة بشأن 
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المجموعة المعنیة بالعملیات  بإبالغالمجموعتان بالتعاون مع الفریق االستشاري المعني بالمساواة بین الجنسین  ستقومو
كما ستبلغان المجموعة المعنیة بالقیادة العالمیة بشأن النتائج والتدابیر  ،المؤسسیة بالتقدم المحرز في تنفیذ االستراتیجیة

 دیدة الممكنة.الج

 

 رفعوسیكون مدراء المنظمة من المستویات كافةً مسؤولین عن الحفز المنتظم للتحسینات من خالل تنفیذ االستراتیجیة، وعن 
 التعلیقات للمجموعتین من خالل القنوات القائمة.

 

 إدارة أصحاب الشأن الخارجیین4.1.3. 
 

یات وعملیات وموارد خاصة بھم جمنھم سیاسات واستراتی كثیرونتعمل المنظمة مع شركاء ومانحین متعددین یملك ال
حول المساواة بین الجنسین وتعمیم منظورھا. ونظراً إلى السیاسات الحالیة حول المساواة بین الجنسین التي تنطبق على 

، ینبغي للمنظمة، بناء على نموذج التمیز الخاص بھا، دعوة شركائھا في االلتزامات كلھا إلى اریعالسیاق األوسع للمش
لیھا العمل مع الشركاء من أجل وضع حلول تلبي احتیاجات كافة المستخدمین كما عمراعاة المساواة بین الجنسین، 

 النھائیین وتراعیھم.

 

یة عند جمنقحةً ھذه االستراتی ،قعات أصحاب الشأن الرئیسیین فیھاوتماشیاً مع ھذا التفكیر، ستواصل المنظمة رصد تو 
األمین العام والمجلس التنفیذي وعالقاتھا مع أصحاب المصلحة اآلخرین مثل ھیئة  بتوجیھ منوستقوم بذلك  المقتضى.

 األمم المتحدة للمرأة.  

 

عنیة بالشأن الجنساني، من أجل مشاركة المنظمة استحداث واستكشاف طرق جدیدة للتعاون مع الشبكات الم واصلوست
تصمیم وتنفیذ حلول أكثر  بغیةلعمل معاً في مختلف المشاریع والمكاتب واألقالیم، من أجل االمعارف وأفضل الممارسات و

 .شمولیة

 

 الثقافة4.1.4. 
 

ھذه االستراتیجیة. وسیتم افي المطلوب من أجل ضمان نجاح قستكون القیادة ضروریة على المستویات كافة لدفع التغییر الث
إبالغ الموظفین جمیعاً بالسیاسات واإلجراءات واألدوات والموارد القدیمة والجدیدة. ومن المتوقع للقادة أن یضمنوا نجاح 

أداء فرقھم في مجال المساواة  سینھذه االستراتیجیة والتقید بالسیاسات المتصلة بھا، واستخدامھا الفعال والنظامي عبر تح
 جنسین واالرتقاء بھ.بین ال
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 التركیز على مستوى العملیات4.2. 

 

لتحدیات والفرص الحالیة لتعاملت المنظمة مع أصحاب مصلحة خارجیین وداخلیین على حد سواء لبناء فھم مشترك 
 لقدرات الداخلیة للمنظمة.لوالمستقبلیة. وقد استرشدت االستراتیجیة بھذه المعارف، وھي قائمة على فھم سلیم 

 

 تنقیح االستراتیجیة والسیاسات الداعمة لھا وإجراءاتھا4.2.1. 
 

زت المنظمة نھجھا في مجال الحوكمة والمخاطر واالمتثال بھدف تعزیز آلیات الرقابة الداخلیة لدیھا. وتشرف على عزّ 
 ة للمنظمة.الذي ترأسھ المدیرة التنفیذی Legislative Framework Committee ھذا العمل لجنة اإلطار التشریعي

 

والمجموعة المعنیة بالمشتریات بفھم واف لإلجراءات التي تدعم  ،وتتمتع المجموعة المعنیة بالبنیة التحتیة وإدارة المشاریع
تنفیذ ھذه  یستوجبھاسیاسات المنظمة. وستبنیان معاً على ھذه المعارف لضمان التطبیق الناجح للسیاسات الني 

بشأن تنفیذ المشاریع، وستواصالن تطویر التعلیمات  الخاصة بھا المجموعتین سیاستھا حت كل مناالستراتیجیة. وقد نقّ 
مجموعة التعلیمات  تتضمنوإجراءات العمل المتصلة بھا، دعماً لتنفیذ ھذه االستراتیجیة. و ،الخاصة بالعملیات ذات الصلة

ً " اإدارة المشاریع :  "OI.IPMG.2018.01ت القسم المعنونالخاصة بالعملیا القائم على دلیل إدارة و ،لصادر حدیثا
المشاریع الذي یعرض المبادئ األساسیة إلدارة المشاریع الناجحة. وسیكون األخیر أساسیاً لضمان تصمیم المشاریع 

ودلیل المشتریات التي تدعم أیضاً  المشتریات وإدارتھا بشكل یتیح تنفیذ ھذه االستراتیجیة. وتتسق تلك الوثائق مع سیاسات
 قیق المساواة بین الجنسین من خالل تنفیذ مشاریع المنظمة.تح

 

ألجھزة التي تستضیفھا خدمات لمشاریعھا. وكجزء من ھذه االستراتیجیة، ستدعو إلى اشركائھا وإلى وتقدم المنظمة 
المشورة شجعھم على تحقیق المطامح نفسھا بشأن المساواة بین الجنسین. وستسدي المنظمة وتالمنظمة ھؤالء الشركاء 

 واإلرشادات إلى شركائنا من أجل دعم جھودھم.

 

، وسیتم تطویرھا أكثر فأكثر لدعم التنفیذ الفعال لھذه االستراتیجیة ومتاحة إن األدوات واإلرشادات والتكنولوجیات موجودة
 وتعمیم المساواة بین الجنسین في إرشادات المشاریع. oneUNOPS Projectsمثل مشاریع 

 االتصال وتنفیذ االستراتیجیة والسیاسات4.2.2. 
 

إلبالغ عن أھمیة تنفیذ األھداف من أجل ااالتصال على نطاق واسع  أنشطة سبق للمكتب التنفیذي للمنظمة أن مارس
 القیام بذلك خالل تنفیذ االستراتیجیة. سیواصلالمبادئ كما من جھة العملیات، و جھةالواردة في ھذه االستراتیجیة، من 
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 .منظمةحرزه التآخر المستجدات بشأن التقدم الذي بأصحاب المصلحة الرئیسیین، وال سیما المجلس التنفیذي،  م إبالغسیتو
یة وإدارة المشاریع تالتح بنیةلدى المنظمة، بدعم من المجموعة المعنیة بال تالمجموعة المعنیة باالتصاال وستقوم

لدعم تنفیذ ھذه االستراتیجیة ضمن المنظمة، ومن شأن ھذه  تتصااللال خطة بوضع والمجموعة المعنیة بالمشتریات،
كذلك بدعم التوعیة بجھود  تاالتصاال خطةینة من التقّدم المحرز. وستقوم الخطة أن تضمن بقاء الموظفین جمیعاً على بّ 

 خارج المنظمة. ونشرھاالمنظمة 

 

فعالیة اإلجراءات  بشأنإلدالء بتعلیقاتھم اظمة فرصة أنحاء المن في الموظفین تة االتصاالخطوفضالً عن ذلك، ستمنح 
من خالل مسوحات فوریة سریعة. أما تقاریر إدارة الحافظة التنظیمیة للمجموعة المعنیة بالبنیة التحتیة وذلك المتخذة، 

 تفق علیھا.التقدم المحرز من قبل المنظمة على صعید تحقیق األھداف والغایات الم تتبعلھي أداة ف ،وإدارة المشاریع

 

 الموظفون4.3. 
 

 تمكینھم لیصبحوا بمثابة عوامل تغییر فعالة. سیجري وبالتالي أثمن مقّومات المنظمة،یشكل الموظفون 

 

 تنمیة المعارف والقدرات 4.3.1.
 

تحقیق األھداف المحددة ضمن ھذه االستراتیجیة على التزام موظفینا ودعمھم على كافة مستویات المنظمة. ومن  یعتمد
المناصرین الذین تحتاج  صبحوام، بوسع المنظمة تمكین موظفي المكاتب اإلقلیمیة والقطریة لییخالل تعزیز فرص التعل

الجنسین موضوعاً عابراً لمختلف المجاالت ضمن استراتیجیة إدارة  إلیھم لدفع عجلة التغییر قدماً. وستكون المساواة بین
 ومحط تركیز مبادراتھا في مجال التعلم والتنمیة. ،Knowledge Management Strategyالمعارف للمنظمة 

 

 ھیكلیة المساواة بین الجنسین4.3.2. 
 

) بھدف بناء القدرات في مجال تعمیم GFPقامت المنظمة بإرساء شبكة عالمیة من جھات تنسیق الشؤون الجنسانیة (
المساواة بین الجنسین على مستوى المكاتب القطریة، والمساعدة في ضمان تسخیر مھارات الشبكة ومعارفھا لصالح 

وغیر ذلك من ممارسات على مستوى  ،االلتزامات وإدارة المشاریع والمشتریات والمالیة والموارد البشریة صیاغة
العدید من جھات التنسیق األخرى للشؤون الجنسانیة لكل وحدة من  عیینر الرئیسي للمنظمة، تم تالمكاتب. وفي المق

 .في المنظمة الوحدات

وفي مسعى لدعم تنفیذ النتائج، وإتاحة آلیات لدعم جھات التنسیق على المستوى القطري، سوف تتخذ ھذه الشبكة صفة 
قد  مستوى المدراء اإلقلیمیین، الذینرسمیة. وسیتم االرتقاء بالمساءلة بشأن المساواة بین الجنسین في المشاریع إلى 

إقلیمیة جدیدة معنیة بالمساواة بین الجنسین. وسوف تقدم فرق المھام تلك یحظون بدورھم بالدعم من خالل إنشاء فرق مھام 
دعماً أكبر وأكثر فعالیة لجھات  ستتیحوتشارك أفضل الممارسات بین إقلیم وآخر، و ،المزید من المعارف المتخصصة
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المساواة بین  ن فيیاالستعانة بأخصائی یشملبما  ،التنسیق القطریة من خالل استخدام األدوات والموارد المؤسسیة
 الجنسین.

 

 جانب وكذلك من ،وبدورھا ستلقى فرق المھام تلك دعماً من مجمل جھات التنسیق في كل من المقرات الرئیسیة والبلدان
ق بالموارد الالزمة من خالل المجموعة المعنیة بالبنیة التحتیة د ھذا المنسّ زوّ ق تعمیم المساواة بین الجنسین. وسیُ منسّ 

 صیاغةلمشاریع، وسیرفع تقاریره إلى األخیرة وإلى المجموعة المعنیة بالمشتریات، وسیكون مسؤوالً عن دعم وإدارة ا
السیاسات واألدوات والموارد، فضالً عن تنسیق شبكة جھات التنسیق. وستجتمع تلك الشبكة بصورة منتظمة إلطالع 

ق المعني بتعمیم المساواة بین الجنسین من من قبل المنسّ  التي سیتم تسجیلھا ورفعھا ،مالمنظمة على آخر مستجدات التقدّ 
 خالل تحدیثات منتظمة.

 

 التعاون وتقاسم المعارف4.4. 
 

یعتبر التعاون وتقاسم المعارف بین وحدات العمل في المقر الرئیسي والمكاتب اإلقلیمیة والمكاتب القطریة أساسیاً لدوام 
الجنسانیة، بحسب ما حددت أعاله، وكذلك من  لشؤونخالل شبكة جھات تنسیق النجاح. ومن المتوقع للتعاون أن یتم من 

 خالل مبادرات مؤسسیة أخرى كإدارة المعارف.

 

كما أن التعاون الخارجي وتقاسم المعارف مھمان لتمكین المنظمة من االطالع على التطورات الجدیدة وأفضل الممارسات 
في ھذا المجال. وسیتحقق ذلك بواسطة روابط رسمیة وغیر رسمیة  ةً فتصبح قائدخارجھا، وتعزیز أھداف المنظمة 

مثل خطة العمل على نطاق المنظومة المتعلقة بالمساواة  ،بالمنظمات األخرى التابعة لألمم المتحدة والنظراء والمبادرات
 بین الجنسین وتمكین المرأة.
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 الرصد والتقییم والتحسین المتواصل5. 
االستراتیجیة على أساس سنوي من قبل المجموعة المعنیة بالبنیة التحتیة وإدارة المشاریع والمجموعة ھذه استعراض  یتمس

وقابلیة تطبیقھا  بالموضوع لضمان صلتھا ،باالشتراك مع المجموعة المعنیة بالعملیات المؤسسیة ،المعنیة بالمشتریات
ح سیاساتھا عند لمصلحة الرئیسیین وتوقعاتھم. وستنقّ ولتقییم نھجھا. وستواصل المنظمة النظر في احتیاجات أصحاب ا

سترصد المجموعتان تنفیذھا وسترفعان  ،یة. وبعد االعتماد الرسمي لالستراتیجیةجالمقتضى لدعم تنفیذ ھذه االستراتی
ى في كل فصل إل بالوثیقة في الملحق األول ، التي تردتقریرھما بشأن خطة العمل المعنیة بالمساواة بین الجنسین

 المجموعة المعنیة بالعملیات المؤسسیة، من خالل االستعراض الفصلي لألعمال.
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 معلومات إضافیة6. 
 

 لومات بشأن ھذه الوثیقة یرجى االتصال بـ:عللمزید من الم

 

 نیكوالس أوریغان

یة  یة التحت یة بالبن مدیر المجموعة المعن
 وإدارة ال�������������مش��������������������اری�������������ع

 7530 4533 45+رقم الھاتف: 

 ال�������ب�������ری�������د اإلل�������ك�������ت�������رون�������ي:
NicholasO@unops.org 

  

 باتریسیا ج. موزر 

 مدیرة المجموعة المعنیة بالمشتریات 

 7670 4533 45الھاتف: + 

 ال���������ب���������ری���������د اإلل���������ك���������ت���������رون���������ي:
PatriciaMo@unops.org 
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