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 المتحدة للطفولةمنظمة األمم  
 المجلس التنفيذي

 2023الدورة العادية األولى لعام  
 2023شباط/فبراير  7-10

    من جدول األعمال المؤقت*  7البند 
التقدم المحرز  تقرير عن مستتتتجدال المقا وس والماتتتترال المستتتتسدمة ل وا    

في التصتتتتتتتدي لواتتتتتتتتلون واال تاات الجنستتتتتتتوون والتحر  الجنستتتتتتتي وتوجو  
 االاتراتوجوال والسوااال واإلجراءال 

  

 موجز  
ه اــذا التقرمر عمر رقرام المجلس التنفيــذي    يطلــإ ىلا اليوسف ــــــــــــــ  موافــاة  ”، الــذي  2022/6يقــد 

الم ـــتةدمق لسفال التقده المحري فل الت ـــدي لر ـــت رل  المجلس التنفيذي بتقرمر عن م ـــتجدال المقايفس  
واالستهاك الجن ـيين والتحر  الجن ـل، وعن ففةفق مواةمق مؤشـرال ار ام المتلامل للنتاوا والموامل المتةلقق 
راال ــت رل واالستهاك الجن ــيين والتحر  الجن ــل مش المؤشــرال ةال ال ــلق من اال ــتةراي ال ــامل الذي 

 ــنوال ل ــفا ــق األس ــطق التنفيذيق التل ا ــطلش بها مناومق األمم المتحدة من أجل التنمفق،  يجري فل أمبش  
ــتفالة رطرمقق منهجفق  ــما  اال ـــــــ ــاور الوفاالل التارةق لمناومق األمم المتحدة ارسماوفق، وقـــــــ ــرال  ـــــــ ومؤشـــــــ

فل ةلك ما يكو   البفاسال المتأافق را ــــــــــــــتةداه اذم المقايفس والمؤشــــــــــــــرال وما يتبةها من احليرل، رما   من
 .“الك البفاسال متةلقا رااللعاةال، فل وقش اال تراافجفال وال فا ال وارجراةال من

ومت ـــمن اذا التقرمر مةلومال عن م ـــتجدال عمل اليوسف ـــ  لوقـــش مقايفس ومؤشـــرال ا  ـــتةده  
ال منها فل وقـش لسفال التقده المحري فل الت ـدي لر ـت رل واالستهاك الجن ـيين والتحر  الجن ـل، وم  ـتف

 .اال تراافجفال وال فا ال وارجراةال
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 لمحة عامة  -   أوال  
يت من اذا التقرمر مةلومال عن م تجدال المقايفس التل ا تةدمها اليوسف   حالفا لسفال التقده  - 1

.    1ر المحري فل الت ــــــــدي ل ــــــــوة ال ــــــــلوك الجن ــــــــل راال ــــــــت رل واالستهاك الجن ــــــــفا  والتحر  الجن ــــــــل 
 يتةلق رالمقايفس الواملة فل ار ام المتلامل للنتاوا والموامل للةطق اال ــــــــــــــتراافجفق لليوسف ــــــــــــــ  للفترة فةفما

   ، يبّين التقرمر ما يلل:2022-2025

ــل   رأ   عناصــــر ا ــــتراافجفق اليوسف ــــ  لمنش اال ــــت رل واالستهاك الجن ــــيين والتحر  الجن ــ
 والت دي لها؛

 المقايفس؛مواةمق اال تراافجفق مش  رب  

مواةمق المقايفس مش مقايفس اال ــــتةراي ال ــــامل الذي يجري فل أمبش  ــــنوال ل ــــفا ــــق   رج  
ــد  ــطلش بها مناومق األمم المتحدة من أجل التنمفق، وة ام األمم المتحدة للرصــــــ األس ــــــــطق التنفيذيق التل ا ــــــ

 ال لق؛ ةي

فل من برساما األمم   أوجه الت ـــــــــاره بين مقايفس اليوسف ـــــــــ  والمقايفس التل ي ـــــــــتةدمها رل  
ــاممش، واي ق األمم  ــندوا األمم المتحدة لل ـــــــكا ، ومكتإ األمم المتحدة لةدمال الم ـــــ المتحدة ارسماول، وصـــــ

 المتحدة للم اواة بين الجن ين وامكين المرأة راي ق األمم المتحدة للمرأة ؛

ــتراافجفال   ره   ــفا ــــــــــــال  اللفةفق التل ا ثري بها مقايفس اليوسف ــــــــــــ  وااللعاةال اال ــــــــــ  وال ــــــــــ
 وارجراةال المتةلقق ر وة ال لوك الجن ل، رما فل ةلك خطط الةمل.

ومأال اذا التقرمر مكّمر للمةلومال التل قدمتها اليوسف   فل  رلاا لر تةراي ال امل الذي يجري  - 2
 ــــــق  اقرمر عن انفيذ اال ــــــتةراي ال ــــــامل الذي يجري فل أمبش  ــــــنوال ل ــــــفا ” ، 2021كل أمبش  ــــــنوال لةاه 

  UNICEF/2022/EB/9ر   “ األس ـــــــــــــطـق التنفـيذـيق التل ا ـــــــــــــطلش بـها مناوـمق األمم المتحـدة من أجـل التنمـفق 
ـلـلفــترة  ”  و  ـلـلـيوـسف ــــــــــــــ ،  اال ـــــــــــــــتراـاـفجـفـــــــق  ـلـلةـطـــــــق  واـلمـوامل  ـلـلـنتـــــــاـوا  اـلمــتلـــــــامـــــــل    “ 2025- 2022ار ـــــــام 
. وات ــــمن اذم الو فقق مةلومال عن المقايفس التل ي بل ا بها المجلس التنفيذي    E/ICEF/2021/25/Add.1ر 

من خرل اقاممر أخرى منف ــــــــلق، رما فل ةلك ما يتةلق منها بتنفيذ الةطق اال ــــــــتراافجفق لليوسف ــــــــ ، والجهول 
الداخلفق للح ــــارال    المتةلقق رمنش اال ــــت رل واالستهاك الجن ــــيين وبالثقافق المؤ ــــ ــــفق، واألخر فال، والمراجةق 

مةلومال جوارمق عن عمل اليوسف     2023والتحسفقال. وعلا وجه الة وص،  تقده فل الدومة ال نومق لةاه 
ــت رل واالستهاك   ــأ  منش اال ــــــ ــتوى المقر ر ــــــ والتقده المحري فل اذم المقايفس، وخطق عمل المنامق علا م ــــــ

   .   2ر   الجن ل بوجه أعم الجن يين والت دي لهما، والتقده المحري رة وص التحر 

وارل فل جمفش أجزاة اذا التقرمر ىشــــــــــامال ىلا المجاالل التل اوجد فيها مؤشــــــــــرال للفاسال أخرى   - 3
 اارةق لمناومق األمم المتحدة مما لٌق لمؤشرال اليوسف  ، فل محاولق ربراي مجاالل المواةمق واالا اا.

وعموما، لدى اليوسف ـــــــ  مجموعق من المقايفس لتتبش التقده المحري فل منش اال ـــــــت رل واالستهاك   - 4
الجن ـيين علا الم ـتومال الةالمل وارقلفمل والق طري، را ـتةداه و ـاول احقق وألوال وتلفال مةتلفق. وام ـفا 

 __________ 

 .13، الفقرة 2022/6عمر رقرام المجلس التنفيذي   1ر 
 .12و  7و  6، الفقرال 2022/6عمر رقرام المجلس التنفيذي   2ر 

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/25/Add.1
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ل متزايد بفاسال ق طرمق علا مش الجهول الم ـــــترفق بفما بين وفاالل األمم المتحدة، ا ـــــتةده اليوسف ـــــ  ر ـــــك
سحو أكثر استااما لتوجفه ارجراةال، وال  ـفما من حي  التدخرل البرسامجفق المتةلقق رالم ـاةلق أماه ال ـكا  
المت ــرممن، وايلفال المجتمةفق، والم ــاعدة فل مجال الحمايق. وبفما يتةلق رالتحر  الجن ــل، اوجد أي ــا 

لق انافم وان ـــــــــــــيق عملفق جمش البفاسال واحليلها وا ـــــــــــــتةدامها لاخل  مقايفس، بيد أسه يوجد مجال لمواصـــــــــــــ 
المنامـق. ولـقد فـا  الةمـل اـلذي اقوه ـره فرـقق الةمـل المةنـفق ـرالت ــــــــــــــدي للتحر  الجن ــــــــــــــل، الـتارةـق لمجلس  

لاخل مؤ ـــــــ ـــــــال مناومق األمم المتحدة،   الرؤ ـــــــاة التنفيذيين فل مناومق األمم المتحدة المةنل رالتن ـــــــيق،
بفما يتةلق راال ــــــتبفا  ال ــــــنوي ر ــــــأ  اح ــــــين اربرظ عن التحر  الجن ــــــل فل مناومق األمم  ــــــفما   وال

المتحدة، عمر مفيدا فل وقـــش أ ـــس لمقامسق اليوسف ـــ  ركفاسال األمم المتحدة األخرى وفل احديد المجاالل  
 التل يتةين ىحراي مزمد من التقده فيها.

  
الوو وستتتتن لمنس االاتتتتتلون واال تاات الجنستتتتوون والتحر   أهداف ااتتتتتراتوجوة   - ثا وا  

 ( 2019الجنسي والتصدي لاا ) 
للم ـــــاعدة فل انفيذ التوصـــــفال المنبثقق عن اال ـــــتةراقــــال   2019اعت مدل اال ـــــتراافجفق فل عاه  - 5

ــق التالفق التل ي قال  ــر الةم ـــ ــل. وال مبنفق حول الةناصـــ ــلوك الجن ـــ ــوة ال ـــ ــأ   ـــ ــتقلق لليوسف ـــــ  ر ـــ الم ـــ
 عن ر منها رمؤشرال متمايزة وللن متآيمة: لك

ب   قافق مؤ ـــــــــ ـــــــــفق قوامها عده الت ـــــــــامس ى رقاا، ا بنا عن  رمق الم ـــــــــاةلق والوقايق   رأ  
 والم اواة بين الجن ين؛

 ا تجارق جيدة متمحومة حول الناجفال/الناجين؛ رب  

 تلفال ىبرظ مأموسق ومو وا بها؛ رج  

 وةال م دا فق؛احسفقال وجزاةال  رمةق  رل  

 ىشراك الجهال ال رمكق فل مكافحق اال ت رل واالستهاك الجن يين والتحر  الجن ل. راـ  
 

 ثقافة مااسوة قواماا عدم التسامح إطوقا   -  ألن 
 احدل اال تراافجفق  ر ق أسواع من الم اةلق، ال: - 6

ــفق رأ   ــ ـــ ــاةلق المؤ ـــ ــت رل واالستهاك الجن  - الم ـــ ــيين، اسفس اليوسف ـــــ  بفما يتةلق راال ـــ  ـــ
الم ـاةلق المؤ ـ ـفق من خرل خطط عمل علا م ـتوى مقر اليوسف ـ  وعلا الم ـتوى الق طري ر ـأ  الحمايق  
من اال ت رل واالستهاك الجن يين. فةلا م توى المقر، ا تةده اليوسف   النموةج المقده من مكتإ المن قق  

ل الت ـدي لر ـت رل واالستهاك الجن ـيين، الذي يجّ د  الةاصـق المةنفق بتح ـين جهول األمم المتحدة فل مجا
سهجا يرفز علا الناجفال/الناجين. وم دم ج النموةج واليوسف ـــــــــ  الرقارق علا ال ـــــــــفا ـــــــــال واللفاسال قـــــــــمن 

 .  3ر من مؤشرال ى ام األمم المتحدة للرصد 11-6-3النتاوا. وا هم خطط الةمل اذم فل المؤشر 

 __________ 

الن ــبق الم ومق لللفاسال التل لديها خطق عمل لمنش اال ــت رل واالستهاك الجن ــيين را ــتةداه سها يرفز علا ال ــحايا علا م ــتوى ”   3ر 
ــا فل ار ام  2024-2022الذي يجري فل أمبش  ــــنوال ر  ى ام مصــــد اال ــــتةراي ال ــــامل: “ اللفا   . وادعم مؤشــــرال أخرى أي ــ

المتلامل الم ــــــــاةلقي المؤ ــــــــ ــــــــفق، مثل عدل ايماة المنبثقق عن المراجةال الداخلفق والةامجفق للح ــــــــارال التل لم ي بت  فيها منذ أكثر  
  .3-3 ، و ه2-3 شهرا ره 18 من

https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/qcpr/2021doc/QCPR-MonitoringFramework-FINAL-29July2021.pdf
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رالم ــــــاةلق عن الت ــــــدي للتحر  الجن ــــــل، في  مكتإ ساوبق المديرة التنفيذيق  بفما يتةلق   ‘1’ 
لل ــــؤو  ارلاممق فل اليوسف ــــ  او المكتإ الم ــــؤول عموما عن ان ــــيق الجهول المتةلقق 

ر ـأ  اح ـين اربرظ   2022رالتحر  الجن ـل. وا ـتبفا   مجلس الرؤ ـاة التنفيذيين لةاه  
المتحدة او ألاة موف ــفق للرصــد الم ــتمر فل اذا  عن التحر  الجن ــل فل مناومق األمم

، مؤشــــرال  2025-2022المجال. وات ــــمن خطق عمل اليوسف ــــ  للم ــــاول الجن ــــاسفق، 
اتةلق بتلـافؤ الجن ــــــــــــــين فل التووف ، يمكن أ  يكو  لهـا ـاأ ير ىيجـابل علا ا ــــــــــــــجفش 

ــل ــل اليوسف ـــــ   ،اربرظ عن التحر  الجن ـــ ــتواصـــ ىبرظ وفذلك ارجراةال الوقاوفق. و ـــ
المجلس التنفيذي ر ـــــأ  ارجراةال المتةذة للت ـــــدي للتحر  الجن ـــــل، بناة علا  لإ  

 من مؤشرال ى ام األمم المتحدة للرصد. 14-6-3المجلس، انفيذا للمؤشر 

اسفس اليوسف ـــ  م ـــاةلق السفالة عن الحمايق من اال ـــت رل واالستهاك  - م ـــاةلق السفالة رب  
ــيين من خرل خطط عمل ق   من مؤشـــــــرال ار ام المتلامل ،  5-3 طرمق رأحد عناصـــــــر المؤشـــــــر ه الجن ـــــ

ا ــــتنالا ىلا النماةج الموحدة لامم المتحدة. وا ــــمل النماةج فل مجال من مجاالل اال ــــتراافجفق، علا سحو  
ما او مطبق علا الم ـــــــــــــتوى المحلل. وادمك اليوسف ـــــــــــــ  أ  برساما األمم المتحدة ارسماول، ومكتإ األمم 

ــندوا األمم المتحدة لل ــــــكا ، واي ق األمم المتحدة للمرأة، ا ــــــتةده جمفةها المتحدة ل ــاممش، وصــــ ةدمال الم ــــ
مؤشرا مما ر. و تلو  لوقش خطط مما لق علا الم توى الق طري ى هاه فل خطط عمل أفرقق األمم المتحدة 

ؤشـــــرال ى ام األمم من م 10-6-3الق طرمق للحمايق من اال ـــــت رل واالستهاك الجن ـــــيين، مسف ـــــق رالمؤشـــــر 
المتحدة للرصــد. و ــترصــد اليوسف ــ  ألاة السفالة فل الت ــدي للتحر  الجن ــل فل ى ام خطق عملها للفترة 

رالةواود االقت ــاليق للم ــاواة  EDGEمن أجل اال ــتجارق ألحدع عملفق ال ــت ــدام شــهالة   2022-2024
 م المتحدة للرصد.من مؤشرال ى ام عمل األم 14-6-3بين الجن ين ، انفيذا للمؤشر 

ــاةلق األفرال رج   ــاةلق األفرال من خرل عدل  -  م ــ ــلق رم ــ ــومال المت ــ اسفس اليوسف ــــ  الت ــ
ــفق والثقق رالمؤشــــــر ه  من مؤشــــــرال ار ام المتلامل .  4-4 للمكااإ التل ا ــــــتوفل مةايير ال ــــــرمق النف ــــ

جمفش المووفين اربرظ عن  ــوة  وال ــرمق النف ــفق مطلإ أ ــا ــل لثقافق عده ال ــكول، ولثقافقه يمامل فيها
ال ــــــــــــــلوك المحتمل لو  خوو من االستقاه. وةّ  سموةج خطق الةمل علا م ــــــــــــــتوى المقر الذي ا ــــــــــــــتةدمه  

من مؤشـرال   14-6-3اليوسف ـ  لمنش اال ـت رل واالستهاك الجن ـيين والت ـدي لهما، والذي يقال رالمؤشـر 
 المووفو  علا أ ال الحمايق فل ى ام ىلامة األلاة. ى ام األمم المتحدة للرصد، يتطلإ أي ا أ  ي سف م

فل ا ـــتراافجفق اليوسف ـــ  ا ـــجيل المةا ر المتةلقق رالحمايق وةلاماها فل فل   الوقايقوا ـــمل جهول  - 7
من مؤشـــــــــرال ار ام المتلامل ، والتدممإ، واالا ـــــــــاالل   4-3 مكتإ من المكااإ رمسف ـــــــــق رالمؤشـــــــــر ه 

من مكـتإ األمم المتحـدة لةـدمـال الم ــــــــــــــاممش وبرـساما األمم المتحـدة ارسمـاول  اـلداخلـفق والةـامجـفق. وـلدى فـلّ 
مؤشرال مما لق. وبفما يتةلق ركّل من اال ت رل واالستهاك الجن يين والتحر  الجن ل، في  اليوسف   اسفس  

ــاواة بين الجن ـــــــين روال عن ـــــــر من المؤشـــــــر ه  من  5-3 التدممإ علا المهامال السفاليق فل مجال الم ـــــ
مؤشـــــــــرال ار ام المتلامل ، والمبالمال المتةذة علا م ـــــــــتوى المكااإ لمواةمق  ـــــــــلوك المووفين مش السفم 

. وادعو خطق عمل اليوسف ــــــ     4ر من مؤشــــــرال ار ام المتلامل  2-5 األ ــــــا ــــــفق لليوسف ــــــ  رالمؤشــــــر ه 
ماعل وال ـلوفل ىلا ا ـتةداه ا ـتراافجفال الت يير االجت   2024-2022للفترة  EDGEللح ـول علا شـهالة 

 __________ 

 المقر الذي ا ـــــــــــتةدمه اليوسف ـــــــــــ  للحمايق من اال ـــــــــــت رل واالستهاك الجن ـــــــــــيين، مسف ـــــــــــق   ى  سموةج خطق الةمل علا م ـــــــــــتوى   4ر 
 من مؤشرال ى ام األمم المتحدة للرصد، يتطلإ أي ا ىلامة المةا ر وادممإ المووفين. 14-6-3رالمؤشر 
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التل اةالا التحر  الجن ـــــــــل. ولدى فّل من مكتإ األمم المتحدة لةدمال الم ـــــــــاممش وبرساما األمم المتحدة 
 ارسماول مؤشرال اوعومق ةال صلق.

وبفما يتةلق رالحمايق من اال ــت رل واالستهاك الجن ــيين، في  لقدمة الجهال ال ــرمكق أامفق حيومق؛  - 8
 ـــــرمكق من المجتمش المدسل التل ا سّفم رأ  لديها قدمال فاملق أو متو ـــــطق ال عن ـــــر الجهال ال س ـــــبقوةّ  
من مؤشــــرال ار ام المتلامل. ولدى مكتإ األمم المتحدة لةدمال الم ــــاممش  5-3  عناصــــر المؤشــــر ه  من

 مؤشر ةو صلق يتةلق بتقيفم قدمال الجهال ال رمكق.

التواي  بين الجن ين فل التووف ، من الممام ال التل احمل والم اواة بين الجن ين، رما فل ةلك  - 9
ــبق الم ومق لما لديها من مووفال فل فل مابق  ــد الن ـــ ــتقوه اليوسف ـــــ  برصـــ ــل. و ـــ ــلوك الجن ـــ ــوة ال ـــ من  ـــ

من  2-5 من مؤشـــــــرال ار ام المتلامل، واو عامل م ـــــــاام فل المؤشـــــــر   1-4  الراإ رالمؤشـــــــر ه  من
ــرال خطق عمل اليوسف ــــ  للم ــــ  ــرال من مؤشــ ــر مش المؤشــ ــاسفق . ومتوافق اذا المؤشــ  ىلا 6-6-3اول الجن ــ

 من مؤشرال ى ام األمم المتحدة للرصد الةاص راال تةراي ال امل الذي يجري فل أمبش  نوال. 3-6-9
 

 ااتجابة جودة متمحورة حون الناجوال/الناجون -  باء 
اليوسف ـ  ا ـش ىجراةال ا ـتجارقه وفقا لبرواوفول  بفما يتةلق راال ـت رل واالستهاك الجن ـيين، في   - 10

من مؤشــــــــرال ار ام   5-3 األمم المتحدة المتةلق بتقديم الم ــــــــاعدة ىلا ال ــــــــحايا. ومت ــــــــمن المؤشــــــــر ه 
المتلامل لليوسف   عن را يسفس مدى  فاه المكااإ الق طرمق بوقش وانفيذ ارجراةال وفقا للبرواوفول. ولدى  

ة لةدمال الم ـــــــاممش وبرساما األمم المتحدة ارسماول مؤشـــــــرال مما لق. وة  وجول  مكتإ األمم المتحد من كلّ 
تلفال لم ــاعدة ال ــحايا او جزة من خطق الةمل النموةجفق لامم المتحدة التل ا ــتةدمها اليوسف ــ ، والتل 

 من مؤشرال ى ام األمم المتحدة للرصد. 11-6-3ي جلها المؤشر 

ا يتةلق رالتحر  الجن ل، في  اليوسف   ادعمهم رألاة لعم واحدة وبة وص م اعدة ال حايا بفم - 11
أو رمجموعق من ألوال الدعم المتاحق، رما فل ةلك ارايبال الةمل المؤقتق، وا يير التبةفق ارلاممق، وارايبال  

لطبل  الةمل المرسق أو الةمل عن ر ةد، واوفير خدمق الم ــــومة للمووفين، واوصــــفال رارحالق التما ــــا للدعم ا
من ممام ــــين  بيين شــــة ــــيين أو اارةين لامم المتحدة، أو وقــــش الجناة المزعومين فل ىجاية ىلاممق ممثما  
ا جرى التحسفقال. وعند االقت ـاة، يجري ا ـتةراي للحالق األمنفق لمةرفق احتماالل الرام الفةل أو المةا ر  

ه الدعم ىما فل شـكل ادابير م ـتمرة  أو ح ـإ الحاجق فل أي مرحلق من مراحل الةملفق الرحقق لإلبرظ. وم قد 
أو فل جمفش مراحلها. وعروة علا ةلك، في  أحد التدابير الروف ــــــفق او ازومد ال ــــــحايا بتف ــــــيرال واقــــــحق  
ــفق   ــدمال النف ــــ ــق ومرا فق لل ــــ ــا ــــ ــاليإ ح ــــ ومةلومال فاملق عن الةملفق وخطوااها؛ واطبّ ق اليوسف ــــــ  أ ــــ

 ـبد من ـبذل مزـمد من الجهول لتحـدـيد أف ــــــــــــــل ال ـــــــــــــــبل للـفاـلق خلق بيـ ق تمنق  ىجراة المـقابرل. بـيد أـسه ال فل
 ومؤاافق واقديم لعم أف ل لل حايا أ ناة عملفال التحقيق فل التحر  الجن ل وبةداا.

 
 آلوال إبوغ مأمو ة وموثوق باا -  جوم 

ظ الةامجفق رالمجتمةفق  بفما يتةلق رالحمايق من اال ت رل واالستهاك الجن يين، الو  قنوال اربر - 12
من مؤشـــــــــرال ار ام المتلامل عدل األ فال والبال ين، لاخل فل بلد  8-1-3ةال أامفق. ومسفس المؤشـــــــــر  

ـب ل الوصــــــــــــــول ىلا قـناة مـأموـسق ومف ــــــــــــــرة لإلبرظ  يوجـد بـفه مكـتإ ق طري لليوسف ــــــــــــــ ، ممن اـتا  لهم  ــــــــــــــ 
ــيين. وبفما يتةلق راربرظ   عن ــت رل واالستهاك الجن ـ ــر ه اال ـ ــلوك، في  المؤشـ ــوة ال ـ  5-3 الداخلل عن  ـ
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ــاة تلفال ىبرظ لاخلفق وتلفال ىبرظ للجهال ال ــــرمكق،  من مؤشــــرال ار ام المتلامل يت ــــمن عن ــــرا رس ــ
والتدممإ علا ىجراةال اربرظ ةال ال ـــــلق. ولدى فّل من مكتإ األمم المتحدة لةدمال الم ـــــاممش وبرساما 

 ل مما لق لإلبرظ عن الحوالع. وةّ  وجول تلفال لاخلفق وخامجفق لإلبرظ عناألمم المتحدة ارسماول مؤشــــــرا
الحوالع، فل ول حمايق المبّل ين عن المةالفال، او أي ــــــــــــا جزة من خطق الةمل النموةجفق لامم المتحدة 

من  13-6-3من مؤشـرال ى ام األمم المتحدة للرصـد، واو ي ـهم فل المؤشـر   11-6-3الواملة فل المؤشـر 
 ؤشرال تلفق اربرظ الةاصق رفرمق األمم المتحدة الق طري.م

وأ س ــ ت تلفال لاخلفق لإلبرظ عن حوالع التحر  الجن ــل، وفذلك عن األشــكال األخرى من  ــوة   - 13
ال ــلوك بين األشــةاص. واقال الثقق فل تلفال اربرظ عن  ــوة ال ــلوك رمةايير مؤ ــ ــفق اتةلق رال ــرمق 

من مؤشرال ار ام المتلامل. وعلا مدى عّدة  نوال ماقفق، ازايدل   4-4 المؤشر ه واألمن النف يين فل 
العاةال  ـوة ال ـلوك المحتمل المقدمق ىلا مكتإ المراجةق الداخلفق للح ـارال والتحسفقال راليوسف ـ ، يمالة 

 رظ و قتهم بها.كبيرة، مما ي ير ىلا احتمال ازايد وعل مووفل اليوسف   والجهال ال رمكق لها رآلفال ارب 
 

 تح وقال وجزاءال اريعة وذال مصداقوة -  دان 
ي نيّص علا احــديــد أولومــال التحقيق واألاــداو الزمنفــق التــأليبفــق والنتــاوا الم ـــــــــــــجلــق المنطسفــق لجمفش  - 14

ــت رل   ــلوك الجن ـــــــــل. وال جزة من خطق عمل األمم المتحدة النموةجفق للحمايق من اال ـــــــ ــوة ال ـــــــ حاالل  ـــــــ
ــيين، التل ا ــــتةدمها اليوسف ــــ ، وال ا ــــهم فل المؤشــــر  واالستهاك ا  من مؤشــــرال ى ام األمم    11- 6- 3لجن ــ

 .المتحدة للرصد. ولدى مكتإ األمم المتحدة لةدمال الم اممش حالفا مؤشر يتناول اال تجارق المتةلقق رالم اةلق 
 

 ر  الجنسيإترات الجاال الشريكة في مكافحة االاتلون واال تاات الجنسوون والتح - هاء 
بفما يتةلق رالحمايق من اال ت رل واالستهاك الجن يين، في  اليوسف   اسفس س بق الجهال ال رمكق  - 15

من مؤشـرال   5-3  من المجتمش المدسل التل ا سف م رأ  لديها قدمال فاملق أو متو ـطق رعن ـر من المؤشـر ه 
مش مؤشــــــــــــــر ةو صــــــــــــــلق يتةلق بتقيفم قدمال  ار ام المتلامل . ولدى مكتإ األمم المتحدة لةدمال الم ــــــــــــــام 

 ال رمكق. الجهال

والجهال ال ــــرمكق لليوسف ــــ  والمنةر ق فل الت ــــدي للتحر  الجن ــــل ال عموما جهال شــــرمكق  - 16
 م ترفق بين الوفاالل، اقال مقايف ها من خرل ى ام األمم المتحدة للرصد.

  
االاتتتتتلون واال تاات الجنستتتتوون والتحر   كوفوة االاتتتتتفادة من ماتتتتترال منس   -  ثالثا  

 الجنسي في وضس االاتراتوجوال والسوااال واإلجراءال 
علا سحو ما أشـــــــير ىلفه أعرم، في  ا ـــــــتراافجفق اليوسف ـــــــ  لمنش اال ـــــــت رل واالستهاك الجن ـــــــيين  - 17

لرصــــد المنتام والتحر  الجن ــــل والت ــــدي لها ات ــــمن عدة مؤشــــرال مرابطق بتنفيذاا، مما يتفس للمنامق ا
 للتقده المحري سحو احقيق أاداو اال تراافجفق.

ــتراافجفق اليوسف ـــــــــ  لمنش اال ـــــــــت رل واالستهاك   - 18 ل خطط عمل محدلة يمنفا مةام جواسإ ا ـــــــ وا فةّ 
الجن ـيين والتحر  الجن ـل والت ـدي لها. ومتفس وقـش خطط الةمل واربرظ بها رفل ال الإ  ـنوما  فرصـق  

ذ اال ـــتراافجفق. وا ـــترشـــد خطط الةمل الق طرمق رالبفاسال المجمةق أو األس ـــطق الم ـــطلش بها لتقيفم حالق انفي 
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ــتنالا ىلا  ــتوى الةالمل ا ـــ ــش خطط الةمل علا الم ـــ ل ابةا لذلك. وبالمثل، اوقـــ ــتوى الق طري وا ةد  علا الم ـــ
هذم الطرمقق، ا بذل جهول اجمفش سقاط وأاداو وس ها البفاسال الروف ـــــفق الم ـــــتمدة من خطط الةمل الق طرمق. وب 

لتحقيق التجاسس الرأ ــــــــــل فل األعمال المتةلقق راال ــــــــــت رل واالستهاك الجن ــــــــــيين علا مةتل  م ــــــــــتومال 
 المنامق. ومرل وص  لهذم الةملفق فل المرفق الثاسل.

ــاول  - 19 التل امكنها  ولممام ــــــــــق الرقارق، في  ارلامة التنفيذيق لليوسف ــــــــــ  و فالااها الةالمفق لديها الو ــــــــ
التحقق من المؤشــرال. وممكنها أي ــا اال رع علا بفاسال الحوالع المبل ا عنها لرصــد ت اماا المحتملق.  من

وعلا الم ــتوى القطري، ي توقش من أفرقق ارلامة الق طرمق أ  ا ــتةري لومما البفاسال المتةلقق رمنش اال ــت رل  
ــيين، وأ  اقوه بتحديد وانفيذ أي ا ييرال قـــروممق فل التدخرل البرسامجفق، وجهول التو فق،   واالستهاك الجن ـ

 وأس طق م اعدة ال حايا.

وبفمــا يتةلق ببفــاســال التحر  الجن ــــــــــــــل، فــي  مكتــإ المراجةــق الــداخلفــق للح ـــــــــــــــارــال والتحسفقــال   - 20
مقده ىلا اقاممر عن العاةال التحر  الجن ــــــل المبل ا عنها قــــــمن اقرمرم ال ــــــنوي الةاّه ال راليوسف ــــــ  يقده

المجلس التنفيذي. وعلا الم ــتوى الم ــترك بين الوفاالل، في  اال ــتبفا  ال ــنوي لمجلس الرؤ ــاة التنفيذيين  
ر ـأ  اح ـين اربرظ عن التحر  الجن ـل فل مناومق األمم المتحدة يتفس فرصـق لم ـامفق بفاسال اليوسف ـ  

متحدة األخرى، ولمةرفق وقــــــش اليوسف ــــــ  ر ــــــأ  اربرظ عن التحر  الجن ــــــل مش ففاسال مناومق األمم ال
ــناليق األمم المتحدة وبرامجها األخرى، ورجراة مناق ـــــــــال م ـــــــــترفق ر ـــــــــأ  ما ينب ل بذله   رالمقامسق مش صـــــــ

جهول للتن ــــــيق بفما يتةلق رمنش التحر  الجن ــــــل والت ــــــدي له. ومن خرل عملفق ا ــــــت ــــــدام شــــــهالة  من
EDGE  2019رالتنفيذ الم ــتمر للتوصــفال الواملة فل اقرمر عاه  ، والجهول األخرى المتةلقق2022فل عاه  

لفرقق الةمل الم ـــتقلق المةنفق رالتمييز بين الجن ـــين والتحر  الجن ـــل والم ـــايقق وة ـــاةة ا ـــتةمال ال ـــلطق  
أماكن الةمل، اعتبرل اليوسف ــــــ  أسه من ال ــــــرومي بذل المزمد من الجهول ال ــــــتةداه المقايفس المتةلقق  فل

ن ــــــــل علا سحو أكثر استااما للل ي  ــــــــترشــــــــد بها فل وقــــــــش ارجراةال المتةلقق رمنش التحر   رالتحر  الج
 الجن ل والت دي له.

واة ـش  ـفا ـال اليوسف ـ  وةجراةااها ال ـتةراي ىلزامل لومي. وفل وقت اال ـتةراي، ا  ـتةري  - 21
لمؤشــــــــــــــرال. ومن المقرم المةـاوو والمةـا ر التنافمفـق المبلا عنهـا، رمـا فل ةلـك التقـده المحري ر ـــــــــــــــأ  ا

المتةلقق رال ـــلوك المحاوم روالتل ا ـــمل التحر  الجن ـــل، من بين أشـــكال    2020ا ـــتةراي  ـــفا ـــق عاه 
 .2023أخرى من  وة ال لوك  فل عاه 

وا  ـتةده مؤشـرال مةتلفق رطرا مةتلفق لر ـترشـال بها فل عملفق صـنش القرام. فةلا  ـبيل المثال،  - 22
ن ـين فل القوة الةاملق عامر محفزا علا اربرظ عن اال ـت رل واالستهاك الجن ـيين يمكن أ  يكو  الافؤ الج

والتحر  الجن ل. وم دميج الافؤ الجن ين فل لوحال المتارةق فل المكااإ فمؤشر ألاة أ ا ل، وم تتب ش عالمفا 
فؤ بين الجن ــــــين، فل فل م ــــــتوى من م ــــــتومال التووف . وا نف ذ ادابير خاصــــــق ح ــــــإ الحاجق لزمالة التلا

 امثيل ارساع راعتبامان مووفال. أي

وعموما، لدى اليوسف ــــــ  مجموعق مةقولق من المقايفس لسفال التقده المحري رة ــــــوص اال ــــــت رل   - 23
واالستهاك الجن ـــــــــــــيين والتحر  الجن ـــــــــــــل، وم بل ا بهذم المقايفس ىلا المجلس التنفيذي من خرل اقاممر مةتلفق  

ــفق، واألخر فال، فل مجال من المج  كل  ــ ـــــــ ــيين، والثقافق المؤ ـــــــ االل، مثل منش اال ـــــــــت رل واالستهاك الجن ـــــــ
  والمراجةق الداخلفق للح ـــــــارال والتحسفقال. وممكن بذل جهول ىقـــــــابفق للفالق مواصـــــــلق ا ـــــــتةداه ما ي جمش من 
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الجهول الم ـترفق بفاسال، رغفق اال ـتفالة منها فل وقـش ال ـفا ـال والبراما، علا جمفش الم ـتومال. ولقد فاست 
بين الوفاالل ر ـــــأ  البفاسال المتةلقق رمنش اال ـــــت رل واالستهاك الجن ـــــيين والتحر  الجن ـــــل مفيدة فل امكين  

ازال   مقامسق سف ــــــــــــها ركفاسال مناومق األمم المتحدة األخرى، ومواةمق المقايفس متا اةّين. وال  اليوسف ــــــــــــ  من 
 .مواةمق فل ما بين الوفاالل علا الم تومين الق طري والةالمل الجهول ا بذل لتحقيق المزمد من التن يق وال 
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 المرفق األون
 مقا وس بشأن االاتلون واال تاات الجنسوون والتحر  الجنسي  

 ا م المؤشر

اال ـتةراي ال ـامل   مرجةفق ى ام الرصـد رى  وجدل  من
ــق   ــفا ـــ ــنوال ل ـــ ــطق التنفيذيق  الذي يجري فل أمبش  ـــ األس ـــ

 مرجةفق من/مواةمق مش ففاسال األمم المتحدة األخرى رح إ الحالق   التل ا طلش بها مناومق األمم المتحدة من أجل التنمفق
اوافر خطق عمل علا م ــــــــتوى مقر اليوسف ــــــــ  لمنش اال ــــــــت رل     

د سهجا يرفز علا  ــّ ــدي لهما راج ـــــــــ ــيين والت ـــــــــ واالستهاك الجن ـــــــــ
 الناجفال/الناجين 

سموةج خطق الةمل علا م ــــــــتوى مقر األمم المتحدة لمنش اال ــــــــت رل  3-6-11
 واالستهاك الجن يين والت دي لهما

خطط عمل مكااإ اليوسف ــــــــــــ  الق طرمق للحمايق من اال ــــــــــــت رل 
من مؤشــــــــــرال   5-3 واالستهاك الجن ــــــــــيين رجزة من المؤشــــــــــر ه 

ــتراافجفق لليوسف ــــــ ، ار ام المتلامل للنتاوا   والموامل للةطق اال ــــ
  2025-2022للفترة 

رالم ـــــــــــــاايمق فل خطط عمل فرمق األمم  3-6-10
 المتحدة الق طري 

لةــــدمــــال  المتحــــدة  ومكتــــإ األمم  ارسمــــاول،  المتحــــدة  األمم  برســــاما 
ــندوا األمم المتحدة لل ـــــــــــكا ، واي ق األمم المتحدة  ــاممش، وصـــــــــ الم ـــــــــ

ن المرأة راي ـق األمم المتحـدة للمرأة .  للم ــــــــــــــاواة بين الجن ــــــــــــــين وامكي 
 ا تةداه سموةج موحد لامم المتحدة

مؤشــــــــــرال متةدلة اتةلق راربرظ عن التحر  الجن ــــــــــل، رما فل  
ةلك ما يتةلق رالق ـايا الجن ـاسفق، والفواما فل النفوة، والم ـاةلق،  

 وةغرا الق ايا، والجداول الزمنفق، وما ىلا ةلك.

جلس الرؤ ـــــــــاة التنفيذيين فل مناومق األمم المتحدة جمفش أع ـــــــــاة م 3-6-14
 المةنل رالتن يق

الن ــــــبق الم ومق للمكااإ التل ا ــــــتوفل المةايير التنافمفق المتةلقق 
من مؤشـرال ار ام    4-4  رال ـرمق النف ـق والثقق رمن المؤشـر ه 

 افجفق االمتلامل للةطق اال تر 

 ال شلة ال شلة

للمكااإ التل ا ـــــتوفل المةايير التنافمفق لمةالجق  الن ـــــبق الم ومق 
 من مؤشرال ار ام المتلامل  4-3 المةا ر رالمؤشر ه 

 برساما األمم المتحدة ارسماول ومكتإ األمم المتحدة لةدمال الم اممش ال ينطبق
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 ا م المؤشر

اال ـتةراي ال ـامل   مرجةفق ى ام الرصـد رى  وجدل  من
ــق   ــفا ـــ ــنوال ل ـــ ــطق التنفيذيق  الذي يجري فل أمبش  ـــ األس ـــ

 مرجةفق من/مواةمق مش ففاسال األمم المتحدة األخرى رح إ الحالق   التل ا طلش بها مناومق األمم المتحدة من أجل التنمفق
ــبق الم ومق للمكااإ التل انفذ مبالمال وحمرل لزمالة مواةمق      الن ــــ

 2-5 األ ـــا ـــفق لليوسف ـــ  رالمؤشـــر ه   ـــلوك المووفين مش السفم
 من مؤشرال ار ام المتلامل لليوسف   

مكتإ األمم المتحدة لةدمال الم ـــــــاممش برساما األمم المتحدة ارسماول   14-6-3عامل م اام فل 
 راو فق المووفين 

الـراـــــــإ مـن  ــق  ماـبـــــ ــل  فـــــ فـل  ــال  لـلـمـووـفـــــ ــق  الـمـ ـومـــــ ــق   الـن ـــــــــــــــبـــــ
 ار ام المتلامل من مؤشرال  2-5   و 1-4 رالمؤشرا  ه 

  9-6-3ىلا  6-6-3من 

وقـــــــــــــش وانفيذ ىجراةال ا ـــــــــــــتجارق وفقا لبرواوفول األمم المتحدة 
 5-3 لم ـاعدة قـحايا اال ـت رل واالستهاك الجن ـيين رالمؤشـر ه 

من مؤشــــــــــــــرال ار ـام المتلـامـل؛ وخطـق عمـل اليوسف ــــــــــــــ  علا 
 والت دي لهما م توى المقر لمنش اال ت رل واالستهاك الجن يين 

لةــــدمــــال  3-6-11 المتحــــدة  ومكتــــإ األمم  ارسمــــاول،  المتحــــدة  األمم  برســــاما 
الم ــــــــاممش؛ سموةج خطق عمل األمم المتحدة علا م ــــــــتوى المقر لمنش  

 اال ت رل واالستهاك الجن يين والت دي لهما

عدل أفرال المجتمش المحلل الذين يمكنهم الوصـــــــــــــول ىلا قناة تمنق  
لـإلبـرظ   رة  الـجـن ــــــــــــــيـيـن ومـف ــــــــــــــّ ــاك  واالسـتـهـــــ اال ــــــــــــــتـ ـرل   عـن 

 من مؤشرال ار ام المتلامل  8-1-3رالمؤشر 

ــاممش، وبرســـاما األمم المتحـــدة  13-6-3و  11-6-3عوامل م اامق فل  ــدمـــال الم ــــــــــــــ ــدة لةـ مكتـــإ األمم المتحـ
 ارسماول

ــاة تلفال  ـــواة منها الداخلفق أو للجهال ال ـــرمكق لإلبرظ عن  ىس ـ
ن ــــــــــــــيين والتــدممــإ علا الــك ايلفــال  اال ــــــــــــــت رل واالستهــاك الج

 من مؤشرال ار ام المتلامل  5-3 رالمؤشر ه 

  13-6-3و  11-6-3عوامل م اامق فل 

ىعطاة األولومق للتحسفقال فل  ــــــوة ال ــــــلوك الجن ــــــل؛ واألاداو  
الزمنفـــق التـــأليبفـــق؛ واةليـــل النتـــاوا وا ــــــــــــــجيلهـــا رمن خطـــق عمــل  

اال ــت رل واالستهاك الجن ــيين  اليوسف ــ  علا م ــتوى المقر لمنش  
 والت دي لهما 

ــاممش؛ سموةج خطــق عمــل األمم   11-6-3عامل م اام فل  مكتــإ األمم المتحــدة لةــدمــال الم ـــــــــــــ
ــيين   ــت رل واالستهاك الجن ـــــــــ ــتوى المقر لمنش اال ـــــــــ المتحدة علا م ـــــــــ

 والت دي لهما
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 ا م المؤشر

اال ـتةراي ال ـامل   مرجةفق ى ام الرصـد رى  وجدل  من
ــق   ــفا ـــ ــنوال ل ـــ ــطق التنفيذيق  الذي يجري فل أمبش  ـــ األس ـــ

 مرجةفق من/مواةمق مش ففاسال األمم المتحدة األخرى رح إ الحالق   التل ا طلش بها مناومق األمم المتحدة من أجل التنمفق
س ـــــــــبق الجهال ال ـــــــــرمكق من المجتمش المدسل التل ا سّفم رأ  لديها    
ل فاملق أو متو ـــــــــطق علا الت ـــــــــدي لر ـــــــــت رل واالستهاك قدما

من مؤشـرال ار ام المتلامل، وأي ـا  5-3 الجن ـيين رالمؤشـر ه 
فل خطق عمل اليوسف ــــــــ  علا م ــــــــتوى المقر لمنش اال ــــــــت رل 

 واالستهاك الجن يين والت دي لهما 

ــاممش؛ سموةج خطــق عمــل األمم   ال ينطبق مكتــإ األمم المتحــدة لةــدمــال الم ـــــــــــــ
ــيين  ال ــت رل واالستهاك الجن ـــــــــ ــتوى المقر لمنش اال ـــــــــ متحدة علا م ـــــــــ

 والت دي لهما

 
  



 

 

 
E

/IC
E

F
/2

0
2

3
/5

 

2
2

-2
7

9
6

3
 

1
2

/1
2

 

 المرفق الثا ي
 االاتراتوجوال وخطط العمل والسوااال واإلجراءال والماترال التي تتناون اوء السلوت الجنسي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ال فا ال ارجراةال 

 المواةمق اال تراافجفق
 االاتراتوجوة

 ا تراافجفق اليوسف   لمنش اال ت رل واالستهاك الجن يين والتحر  الجن ل والت دي لها

خطق عمل اليوسف   
 لح ول علا شهالةل

EDGE  لم اواة بين ل
 للفترة  الجن ين
2022-2024 

خطق عمل 
اليوسف   
للم اول 

الجن اسفق للفترة 
2022-2025 

 المتحدة األمم صةيد علا مواةمق مؤشرال

اال تةراي اال تراافجل واجديد 
 خطق الةمل

 مؤشرال ىقابفق

 حوالعالبفاسال 

التحليل من قبل 
  التقنفقالسفالال 

ارشراو من قبل 
 السفالة

لحمايق من اال ت رل لالةمل  طخط
 واالستهاك الجن يين

 اليونيسف مقر مستوى عىل

طري  المتحدة األمم فرمق  الق 

طري   المكتإ الق 
 ألدلةا إلجراءا 

 لتوجو ا

 ا تةراي منتام


