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 الجنسننننننننانيةالتقرير السنننننننننوي عخ تنفيل اطة عمس اليونيسنننننننن  للمسننننننننا س   

2018-2021 
  

 موجز 
، اتســاقاو وقيًاو ما الة ع اتســتراتيجيع 2021- 2018تتســخ ة ع عمل اليونيســم للمســانل الجنســانيع  
، وتشــل ل ةري ع ال ريخ التت تتةذ ا المنةمع  ت تشــجيا المســاواة بين الجنســين  ت  2021- 2018لليونيســم 

د   ذا الوقيًع  بمقابع التًرير الســنوي القالا الدــادر بشــين تنفيذ ة ع الّمل للمســانل لل عمل تضــ  لا بهو وتّد
 والجنسانيع، وتتضمن مّلومات محد قع حول التًدم المحرز  ت أولويات الة ع ومؤشراتها ومّايير أدانها 

 
 

  

 

  E/ICEF/2021/9و 
 وقامت اليونيسم بإعداد  ذا الوقيًع بلاملها :مالحةع  

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/9
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 استعراض عام    - أواًل   

«( 19-)»لو يد 2019لورونا ترزح الفتيات والنساء تحت و ية األزمع التت أحدقتها جانحع  يروس  -1
عالمياو، إذ زادت من  داحع المةالم ورسةت أوجه عدم المساواةو لما أن انتشار الب الع وانّدام األمان 
اتقتدادي، واقتران ذلك بانً اع ةدمات  ام ع تتّلخ بدحع األم والدحع الجنسيع واإلنجابيع والتغذيع والتّليم، 

والفتيات وسبل عيشهن للة رو وتواجه المرا ًات مةا ر ةادع على إنما  ت حًانخ تّرض حياة النساء 
دّيد الّنم وزواج األ فال واتنً اع عن الدراسع، حتى بّد أن تّيد المدارس  تح أبوابهاو وجاء إغالخ  
ةدمات رعايع ال فل والمدارس، وتزايد احتياجات الرعايع  ت أوسا  المسنين والمرضى، لتزيد من أعباء أعمال 

عايع التت تنوء بها المرأة بغير أجر، و ت أعباء من المرجح أن تنهض الفتيات بنديب لبير منهاو لذلك الر 
 ت  70تتّرض المرأة لمًدار أعلى من المةا ر و ت تجابه الفاشيع  ت الة و  األماميع، إذ تشلل المرأة 

ارتفاٍع  ت حوادا الّنم األسري المانع من إجمالت اللوادر الدحيع على مستوى الّالمو وتشير األدلع إلى 
 و( 1)  ت المانع  ت بّض البلدان 30الواقا على المرأة بنحو 

تنفيذ اليونيسم أوسا استجابٍع لها على اإل الخ  ت حاتت ال وارئ، إذ تّاونت ما   2020شهد الّام   -2
املين على الة و   الشرلاء لتلييم الّمل البرامجت ما استمراريع الةدمات األساسيع، بما  ت ذلك دعم الّ

لاللتزامات   2020األماميع والتوسا  ت نةم الحمايع اتجتماعيعو وقد أسفر إ الخ اتستجابع المنً حع عام 
األساسيع إزاء األ فال  ت مجال الّمل اإلنسانت عن تحًيخ مستوى أرقى من إدماج المنةور الجنسانت  ت 

بمّايير واضحع  ت مجال المساواة بين الجنسينو وقد  مةتلم جوانب الّمل اإلنسانت لليونيسم، وذلك  دياو 
توادَل تحًيخ نتانج المنةور الجنسانت  ت التوسا  ت مجاتت منها جودة رعايع األمومع، بما  ت ذلك 
اتستشارات التغذويع  ت أقناء الحمل؛ وتّزيز اإلدماج اتجتماعت اإليجابت للمنةور الجنسانت؛ والةدمات  

الدرم الدحت والنةا ع الدحيع، ويدةل  ت عداد ا الدحع والنةا ع الدحيع  ت  ترة المتّلًع بالمياا و 
ال ما؛ والحمايع اتجتماعيع المستجيبع للمنةور الجنسانت؛ والنهج المملنع للتددي لزواج األ فال؛ وتملين 

مليون مرا ًع، أي   2و3المرا ًات الما راتو استفادت من تدريبات التملين والمهارات المدعومع من اليونيسم  
و لما تضاعفت الجهود المبذولع  ت الّمل البرامجت المّنت 2019ألم مرا ًع عن الّام  900بزيادة قدر ا 

،  يما تضاعم عدد البلدان المشمولع ببرامج 2019بالّنم الجنسانت  ت حاتت ال وارئ مًارنع بجهود الّام  
و لما نجحت  2019ور الجنسانت بنحو قالا مرات منذ تًديم الدعم لتو ير الحمايع اتجتماعيع و خ المنة

اليونيسم  ت اترتًاء باتستجابع الجنسانيع بدفع م ردة  ت نةمها واستراتيجياتها المؤسسيع، حتى تملنت  
 ت المانع من المّايير المرجّيع لة ع الّمل على ن اخ منةومع األمم المتحدة للمساواة   88من الو اء بنسبع  
 و 2020تملين المرأة بين الجنسين و 

« على دّيد 19-يلزم اترتًاء بتّاوٍن أقوى وبتسريا وتيرة الّمل بشدة بدْغَيع علس تيقير »لو يد -3
مةرجات الّمل الجنسانتو وستّلم اليونيسم ما شرلانها على موادلع اتستقمار  ت المجاتت المستهد ع  

ذلك ملا حع  يروس الّوز ويدةل  ت عداد  –ذات الدلع بدحع المرأة والفتاة، ت سيما  ت أقناء المرا ًع 
المناعت البشري، والتغذيع، والدحع الجنسيع واإلنجابيع، وذلك  ت سياخ اتنً اعات المستمرة  ت الةدماتو 
لساب   وسوم تسّى اليونيسم لذلك إلى مضاعفع الجهود بدْغَيع التوسا  ت تًديم ةدمات التّليم الجيدة وا 

__________ 

ــاديع واتجتماعيع الدوليع  ت األمم المتحدة،  أقر »لو يد (1)  «  ت مّدل التًدم لتحًيخ أ دام التنميع  19-إدارة الشـــــــــــــــؤون اتقتدـــــــــــــ
 و2020، آب/ أغس س 81مذلرة السياسع رقم المستدامع: منةور إحدانت ، 
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للممارسات الضارة من ةالل الّمل المشترك ما شرلاء منةومع المهارات للمرا ًات، وتًليل تّرضهن للّنم و 
المّنت باإلدماج اتجتماعت للمنةور الجنسانت من أجل التددي  –األمم المتحدةو ويةل  الّمل البرامجت 

من األولويات الّابرة للً اعات، إذ يراد منه توجيه التغيير  ت األعرام   –لألسباب الجذريع لّدم المساواة 
زيع على اةتالم أبّاد حياة المرأة والفتاةو يضام لما سبخ عزم اليونيسم على موادلع اتستقمار  ت التميي

النُّةم الداةليع المّنيع بالًدرات والمساءلع  ت المنةور الجنسانت، واتستقمار أيضاو  ت تحسين البيانات  
ئو ومن المًرر إدماج الدروس المستفادة والبرا ين المتّلًع بالمنةور ذاته؛ وذلك  ت سياقات التنميع وال وار 

«  ت دياغع سياسع وة ع عمل جديدتين لليونيسم على دّيد المنةور الجنسانت، 19-من استجابع »لو يد
 ما تحديد دور أبرز للمنةمع بودفها الندير الّالمت للمساواة بين الجنسين ةالل السنوات المًبلعو  

 مقدمة  - ثانيًا  

بالتفديل التزامات اليونيسم بتّزيز  2021-2018م للمسانل الجنسانيع توض ح ة ع عمل اليونيس -4
المساواة بين الجنسين  ت البرامج وأمالن الّملو ويسل   التًرير الضوَء على اتتجا ات والتحديات الناشنع، 

ير و لما يشمل التًر 2020، ما الترليز على التدةالت البرامجيع  ت عام 2018والتًدم المدحرز منذ عام 
«، و ت نتانج متسًع ما ة ع  19-نتانج مهمع من المنةور الجنسانت على دّيد اتستجابع لجانحع »لو يد

 الّمل للمسانل الجنسانيعو 

 النتا ج البرامجية  - ثالثًا  

يت با اإل ار البرامجت لة ع الّمل  ت المسانل الجنسانيع نهجاو قنانت المسار  ت الّمل البرامجت  -5
دمج المنةور الجنسانت عبر المجاتت المستهد ع  ت ة ع اليونيسم اتستراتيجيع؛ الجنسانت من ةالل 

 ، ما ترليز ةاص على ةمس أولويات مستهد ع تتّلخ بالفتيات المدرا ًاتو 2018-2021

 1الشلل 

محصالت المساواة بيخ الجنسيخ في شتى المجاالت المستهدفة ضمخ اطة اليونيس  االستراتيجية  
2018-2021 
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 النتا ج الجنسانية المدمجة   - أ

نتيجع أو ألقر من النتانج الجنسانيع ملتباو قد رياو من ملاتب اليونيسم  98إدراج  2020شهد الّام  -6
ومن بين  ذا الملاتب الًد ريع، جاءت النسب األعلى  ت مجاتت األولويع  المدمجع  ت عملها البرامجتو 

نهاء الّنم الجنسانت  ت برامجهاو   للتّليم ورعايع األمومع وا 

 2الشلل 
 2020- 2017البرامج الُقطرية شاملة النتا ج المجمعة للعمس الجنساني، 

 

 رعاية األمومة الجيدة النوعية والموفورة الكرامة  -1

بلداو   52مليون وتدة حيع  ت    30,5نحو    2020شهدت المنشآت الدحيع المدعومع من اليونيسم  ت   -7
 ت المانع من الحوامل تلًين  60،  إن 2019من البلدان المقًلع بيعباء و يات األمومعو وعلى غرار الّام 

 ت المانع؛  65إلى  2021ام ،  يما ترتفا النسبع المستهد ع ل2020ّأربا زيارات على األقل قبل الوتدة  ت 
 ت المانع، علماو بين النسبع المستهد ع    61أما األمهات المستفيدات من رعايع ما بّد الوتدة  زادت نسبتهن إلى  

 ت المانع من الوتدات الحيع، أي  78 ت المانعو وقد شارلت لوادر دحيع ما رة  ت  62 ت  2021لّام 
بلداو من البلدان المقًلع باألعباء   38، شهد  2020دم الللتو وبحلول الّام   ت المانع عن المسته  1بتراجا قدرا  

امتالك ة   تنفيذيع لتّزيز ةدمات رعايع األمومع ورعايع دحع المواليد الجدد، ليزيد بذلك عدد تلك البلدان 
جاوزت  «، وت 19-؛ وذلك على الرغم من اتنً اعات التت أحدقتها جانحع »لو يد2019بلدان عن  7بمًدار 

بلداو مقًلع بيعباء لبيرةو ولم ا لانت النُّةم الدحيع منهلع والةدمات ال بيع    30 ّالو المستهدم الللت المحدد بـ  
متراجّع بشدة،  ًد استقمرت اليونيسم  ت تًويع نةم تًديم الةدمات المتنًلع والمتاحع عن بدّد حرداو على 

 ًع على الوتدةو استمراريع الةدمات ولتحسين جما البيانات الساب 

يشلل دعم دحع مًدمت الرعايع ور ا هم النفست عندراو رنيساو  ت استمرار الرعايع الجيدة،  -8
، ذلك بين اتحتياجات المتزايدة  ت رعايع األ فال وتزايد مّدتت «19- »لو يدت سيما  ت سياخ جانحع  



E/ICEF/2021/15  

 

21-05520 5/27 

 

ًدِّمات للرعايع وتّمل اليونيسم على تّزز  ذا المجال  ت  و(2)الب الع قد نال بشدة من النساء المد
عملها البرامجت للترليز على الرعايع وعلى دعم أولياء األمور ومًدمت الرعايع، بَمن  ت ذلك األمهات 
المرا ًاتو واستّانت المنةمع بحزمع موارد  ت قمانيع بلدان  ت أ ريًيا وآسيا وأمريلا الالتينيع من 

ع لمساعدة مًدمت الرعايع على التيقلم ما الّوامل المسببع لضغو  أجل تدريب موةفت الة و  األمامي
«، ت سيما ما يتدل بزيادة أعباء الّمل غير المد وعع األجر  ت أوسا  19-شديدة بفّل »لو يد

ولت  5000مًدمات الرعايع، وارتفاع مةا ر الّنم الجنسانتو و ت  ذا السياخ، استفاد ألقر من 
ّدمر )نحو أمر أل فال دون سن  القا أب( من الدعم الفردي  ت مجال  800أماو و 4250لقع من ال

الرعايع الدحيع والتربويع، وذلك من ةدمات الزيارات المنزليع التت اشتملت على تًديم مّلومات بالغع 
«  ت إبان توقم الةدمات الدحيع الو نيعو و ت األردن قدم مًدمو الرعايع 19-األ ميع حول »لو يد

رشاد عبر مجموعات على ت بيخ  واتساب ، مًترناو بدعم النةراء  ت مجال الرعايع التربويع، التوجيه واإل
دارة الضغو   وأنش ع التّلم لأل فال ما مراعاة ةدوديات األعمار، والتوجيه األسري اإليجابت، وا 

تجمّات النفسيعو و ت إريتريا استدحدَا ت بيٌخ  اتفت يّمل بدون اتدال باإلنترنت للتوادل ما ال
«و لما سمح الت بيخ لللوادر 19-السلنيع غير المتدلع باإلنترنت وتزويد ا بمّلومات عن »لو يد

الدحيع بمساعدة األمهات  ت مراعاة مواعيد زيارات الرعايع السابًع على الوتدة ومواعيد تحدينات 
اليونيسم األولويع  األ فال، عالوة على إشراك اآلباء  ت مشا رة مسؤوليات رعايع األ فالو وتولت

للتدةالت الراميع إلى التغيير بما يحًخ التددي لألسباب الجذريع ألوجه انّدام المساواة بين الجنسين، 
 مقل تّزيز استراتيجيات التربيع المندفع، ومشارلع الرجال  ت رعايع األ فالو

 المساواة في الرعاية الصحية والتغلية للفتيات والفتياخ  -2

ة   و نيع شاملع مراعيع للمنةور الجنسانت، و ت   2020بلداو بنهايع عام   75لانت لدى  -9
 ت  67ة   ترمت إلى تحًيخ مستهد ات  ت مجاتت دحع المرا ًين، ليزيد بذلك عدد البلدان من 

بلداو من بين  36دعمت اليونيسم تنفيذ الة    ت و وقد 2021وبما يلبت مستهدم الّام  2019
على التوسا  ت إتاحع ةدمات مستمرةو و ت جمهوريع تنزانيا  2020بلداو؛ ما الترليز  ت عام  75

المتحدة، تّاونت اليونيسم ما الشرلاء  ت دعم الجهود الحلوميع للتوسا  ت الوقايع من  يروس الّوز 
جيع للمرا ًين والمرا ًات،  زادت بذلك المنا خ المشمولع بالدعم المناعت البشري و ت التدةالت الّال

و واتسمت تلك 2020من ًع، وتجاوزت الجهود النسبع المستهد ع لّام  33من ًع إلى  24من 
 الةدمات بّدم اتنً اع  وال الجانحعو 

ن ةالل تدعم اليونيسم جهود الوقايع من سوء التغذيع  ت أوسا  النساء والفتيات والفتيان م -10
ًد ري، وتًويع الةدمات اتستشاريع الغذانيع  تًويع السياسات الو نيع وتًديم الةدمات على الدّيد ال
الموسّع وما يتدل بها من حميات دحيعو و ت أوزبلستان، سا مت اليونيسم  ت ة ع عمل جديدة 

 6فل ونحو ماليين   7، وذلك بهدم بلوغ 2025-2020مّنيع بتغذيع األمهات واأل فال للفترة 
بلداو ةدماٍت استشاريع  ت مجال التغذيع  71إدماج  2020ماليين امرأة بدفع سنويعو وقد شهد الّام 

، و و ما يّنت تحًيخ نسبٍع تفوخ 2019بلداو لّام  57ضمن برامجها لرعايع الحوامل، بارتفاع من 
لمالت الحديد وحمض بلداوو وارتفّت نسبع الحوامل الحادالت على م 71الّدد المستهدم البالغ 

__________ 

 و2020نيسان/أبريل  9« على النساء ، مذلرة السياسع، 19-األمم المتحدة،  تيقير جانحع »لو يد (2) 
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؛ علماو بين النسبع 2020 ت المانع ةالل  37,3إلى  2019 ت المانع ةالل  36,6الفوليك من 
 ت المانعو وعلى سبيل المقال، دعمت اليونيسم تًديم المغذيات  41 ت  2021المستهد ع لّام 

ًدمر البالغ عدد ا  بذلك إلى ألقر من من ًع، لتدل  17الدقيًع  ت جميا المنا خ الدحيع بجزر ال
 امرأة حاملو  16500

تّر ض تًديم ةدمات التغذيع تنً اع شديد، ت سيما  ت ةالل  ترة إغالخ المدارسو وقد  -11
مليون  تاة و تى بالةدمات الراميع  35ودول البرامج المدعومع من اليونيسم إلى  2020شهد الّام 

و ودعمت اليونيسم الحلومات للتيقلم سريّاو إلى الوقايع من األنيميا وغير ا من أشلال سوء التغذيع
ألم مًد م ةدمع على التوجيهات الغذانيع  16ما التحديات؛  فت بالستان جرى تدريب ألقر من 

مليون امرأة و فلو  14«، مما سا م  ت تًديم ةدمات غذانيع آمنع إلى 19-المتّلًع بـ »لو يد
التغذيع التلميليع والتنوع الغذانت  ًد استفاد منه ألقر التوادل المجتمّت داةل دولع  لس ين بشين   أما
 –مليون امرأة و فل  4و1ألم مًدم رعايع؛  يما ةضا لفحوص سوء التغذيع ألقر من  785من 
شمال شرقت البالد و ت جنوبها،  – ت ذلك من  م داةل المجتمّات األلقر تّرضاو للة ر  بما
 فتيات( على عالج من سوء التغذيع الحاد الوةيمو  فل )ألقر من ندفهم من ال 6500حدل   يما

 ت المانع من الحوامل المدابات بفيروس الّوز المناعت البشري حول الّالم  87ما أن   -12
إت أن   ،(3)تلًي ن عالجاو بمضاد للفيروسات الًهًريع عبر برامج مدعومع من اليونيسم 2019 ت عام 

لللتو واستجابع لذلك، تلقم اليونيسم جهود ا للتوسا  ت التفاوتات اإلقليميع تّ ل مّدل التًدم ا
التدةالت المقبتع النتانجو وقد سا م بناء الًدرات لدى اللوادر الدحيع  ت الة و  األماميع وأقلمع 

بما  ت ذلك اإلشرام على المنشآت الدحيع  -الةدمات المتّلًع بفيروس الّوز المناعت البشري 
 ت اترتًاء بإتاحع الوقايع الجيدة وةدمات  –مهات والتوجيه الموقّت ومًدمت دعم النةراء بين األ

 91عالجيعو بلغت نسبع الحوامل  ت ليبريا وزمبابوي ممن تلًين عالجاو مضاداو للفيروسات الًهًريع 
 ت المانع، على الترتيبو وقد أدى الدعم المستمر من اليونيسم والشرلاء لتًليل مّدتت انتًال  95و

لرأسيع بفيروس الّوز المناعت البشري إلى تًريب بلدان مقل إسواتينت وسان تومت وبرينسيبت الّدوى ا
 من حالع الًضاء المبرم على تلك الّدوىو 

 المساواة بيخ الجنسيخ في النُّظم الصحية وفي أوساط العمالة   -3

وذلك « من قيمع اللوادر الدحيع التت تشلل النساء مّةم قوامها، 19- اقمت أزمع »لو يد -13
من حيا التحًخ من استمرار ةدمات دحع الحمل  ت أقناء تدابير الّزل اتجتماعت، ومن حيا 
نشر مّلومات دحيع عامع بالغع األ ميع لتًليل مةا ر الفيروسو وقد وادلت اللوادر الدحيع  ت 

فل مليون   2,6الجمهوريع الّربيع السوريع تًديم التحدينات المهمع للسلان المحرومين،  حدل 
 ت المانع منهم  تيات( على لًاح شلل األ فال المّزز بملم ل يحوي  يتامين  أ و وقد نجحت  50)

 ت الودول   –ضمن شبلع اليونيسم لتّميم التحدين    – رخ التّبنع المجتمّيع لملا حع شلل األ فال  
 ألم  فل شرقت أ غانستان وجنوبهاو  37إلى ألقر من 

بلداو قد دمجت الّاملين  ت  25دان الترليز البالغ عدد ا  ، لانت جميا بل2020بحلول عام   -14
المجال الدحت المحلت  ت ندةمها الدحيع على نحو رسمت، مستو يعو بذلك الهدم المتوةى لّام 

__________ 

 والبشريبلداو من البلدان ذات األولويع  ت ة ع اليونيسم اتستراتيجيع للتددي لفيروس الّوز المناعت  35يمقل التًدير الّالمت (3)
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و وقد لوحة التًدم  ت البلدان الةمسع والّشرين المقًلع بيعباء أمراض ال فولع، و ت البلدان 2021
موةفاو من  227131، وقد تمل ن ما مجموعه 2020إلى  2016من التت قدمت بيانات عن الفترة 

 تّزيز مهاراتهم بدعم من اليونيسمو 

 المساواة في التعليم للفتيات والفتياخ  -4

جددت اليونيسم جهود ا لتّزيز إتاحع الفرص المندفع لموادلع التّلم على الرغم من  -15
التّلم من بدّد ما مراعاة المنةور الجنسانت، وذلك اإلغالخ الموسا للمدارسو وشمل ذلك التوسا  ت  

من ةالل مندات رقميع واستراتيجيات غير إللترونيع تّاملت ما مسانل شتى منها انّدام اتتدال 
باإلنترنت وانّدام األجهزة المتنًلع  ت األوسا  األشد حرماناوو وعًب إ الخ برامج التّلم من بدّد عبر 

لوت ديفوار، دشنت اليونيسم ما الشرلاء نةاماو مجتمّياو لردد جوانب  أقير اإلذاعع والتلفزة  ت
التّليم؛ و و نةام يستهدم الفتيات على وجه التحديدو ويستّين النةام المذلور بلجان التّليم الًرويع 
التت تضم مّلمين وأمهات ولوادر وقيادات دحيع مجتمّيع بدْغَيع تتب ا جهود التّلم الذاتيع التوجيه، 

عم المّلمين والنةراء، والحمايع من الّنم الجنسانت ومن زواج األ فال، وتتبا المحدالت الدحيع ود
 من قبيل حاتت الحمل المبلر، ودًل المهارات الحياتيعو

مليون  فل عبر التّلم من بّد، تمقل الفتيات منهم   301تملنت اليونيسم من الودول إلى   -16
مليون  فل ةارج المدارس  ت التّلم المبلر و ت التّليم  48 ت المانعو وشارك ألقر من  49نسبع 

مليون  فل  ً   ت  17األساست أو القانوي عبر برامج مدعومع من اليونيسم؛ وذلك مًارنع بنحو 
 8,4مًارنع بنحو  2020مليون  تاة من تلك الجهود  ت عام  18,6و واستفاد ما مجموعه 2019

سم األولويع  ت البينات اإلنسانيع إلى إتاحع التّليم  ت إ ار و وقد أولت اليوني2019مليون  تاة  ت 
استجابع المنةمع لل وارئ، مما سا م  ت إحداا زيادة حادة  ت عدد الفتيات الالتت شارلن  ت التّلم 

مليون  فل  23المبلر أو  ت التّليم األساست أو القانوي عبر برامج مدعومع من اليونيسم؛ أي من 
مليون  43,5و 2019مليون  تى  ت  24)مًارنع بنحو  2020ليون  فل  ت م 42إلى  2019 ت 

 (و2020 تى  ت 

 المساواة بيخ الجنسيخ في نظم التدريس والتعلم   -5

وادلت اليونيسم دعمها للبلدان بدْغَيع اترتًاء بمراعاة المنةور الجنسانت  ت نةم التّليم  -17
 ت المانع من البلدان )أي  42ور الجنسانت  ت تحًيخ مراعاة المنة 2020والتّلم،  شهد بذلك الّام 

بلداو من البدلدان   44و عالوة على ذلك، لانت لدى  2019 ت المانع ةالل    38بلداو(، مًارنع بنسبع    52
ذات البرامج المدعومع من اليونيسم ندةم تّليم وتّل م تدمج مبادئ المساواة بين الجنسين  ت الّمل 

 ت المانع المًدمع للبيانات مًارنع  42التدريب والتًويم، أي ما يمقل  البرامجت التّليمت، و ت أنش ع
للتوسا  ت جهود  2020و دعمت اليونيسم حلومع  ييت نام  ت عام  2019 ت المانع  ت  40بنسبع 

التدريب للمّلمين عبر اإلنترنت ما مراعاة المنةور الجنسانت، و ت إنتاج موارد للتّلم الرقمت وعبر 
لفزة )مًترنع بلغع اإلشارة وترجمات إلى لغات إقنيع متّددة( لفاندة ال الب والمّلمين؛ اإلذاعع والت

 مليون  الب ندفهم من الفتياتو 20,9 استفاد من ذلك 

مليون  فل منهم  تيات(  ت  3,2مليون  فل )ألقر من  7,7مشارلع  2020شهد الّام  -18
برامج دًل المهارات المدعومع من اليونيسم، ليزيد مجموع المستفيدين بذلك عن المستفيدين  ت 
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و 2018ماليين  فل(، وبما يمقل ألقر من قالقع أمقال الرقم المشارك  ت عام  4)ألقر من  2019
ل، دعمت اليونيسم تنميع مهارات ريادة األعمال بين المرا ًين والشباب ةارج المدارس، و ت السنغا

 ألم شاب وشابعو  455ما الترليز على الفتيات؛  استفاد من تلك الجهود 

لان التًدم نحو تحًيخ المساواة  ت التّليم غير متّادل قبل الجانحع، وبات يدةهر عالمات  -19
ا مقيرة للًلخ، ما تيقي رات غير تناسبيع تلحخ بالفتياتو أي أن الفتيات منً ّات عن شبلات تراجد

النةراء المدرسيع بما يجّلهن أشد عرضع للّنم وللممارسات الضارة، وألعباء أشد من المهام األسريع، 
وإلحياء أعرام جنسانيع تمييزيع، ولتبّات الفجوة الرقميع الجنسانيع؛ وللها عوامل تّوخ تحديلهن 

، نجد أن نسبع 2020بلداو أ اد بتحًيخ تحسينات  ت محدالت التّلم ةالل  55ن أدل للتّل مو وم
 55)من  2019 ت المانع مًارنع بالّام  1البلدان التت تحسنت بها نسب الفتيات قد ارتفّت بنسبع 

 ت  65إلى  49 ت المانع( مًارنع بالبلدان التت شهدت تحسناو على دّيد الفتيان )من  56إلى 
و وبدون استقمار أقوى أو أشد للتّامل ما األسباب الباعقع على التفاوتات بين الجنسين، يتّذر المانع(

  ت المانع من البلدان على دّيد تحسين محدالت التّلمو 79تحًيخ النسبع المستهد ع البالغع 

 الوقاية مخ العن  الجنساني ضد الفتيات والفتياخ واالستجابة لمواجهته -6

مّدتت الزيادة  ت الّنم الجنسانت، تّاونت اليونيسم ما الشرلاء   ت ضوء المةاوم من -20
للتوسا  ت ةدمات الوقايع واتستجابع على نحو يحًخ التلامل ما اتستجابع الو نيع لل وارئ الدحيع 

 4,2الناجمع عن الجانحعو وقد سا مت الزيادة  ت تًديم الةدمات الدحيع واتجتماعيع والّدليع إلى 
 ت المانعو بيد أن  53نسبتها  2019ّرضوا للّنم، أي بزيادة عن المستفيدين  ت مليون  فل ت

الحاجع لبيرة، وتًتضت زيادات عاجلع  ت اتستقمار الموجه نحو تًويع آليات اإلبالغ وبناء الًدرات 
 الو نيع لتًديم الةدماتو

ج وتسريّها ما استّانت اليونيسم بالشرالات الًانمع بين الولاتت من أجل أقلمع البرام -21
الترليز على تًليل اتنً اعات والتوسا  ت الةدماتو ووالب ذلك تنفيذ مجموعع لبير من بروتولوتت 
التوجيه التًنت وتًديم الةدمات، بما  ت ذلك ة و  المساعدة ودعم موةفت حمايع ال فل والسالمع 

 –اليونيسم  ت تًديم الةدمات    ت الفضاءات اإلللترونيعو ولتًويع نةم اتستجابع الو نيع، استقمرت
دارة الحاتت من بدّد، ودعم موةفت  –اإلللترونيع وغير اإلللترونيع  مقل ة و  مساعدة ال فل، وا 

الرعايع اتجتماعيع بمّدات الحمايع الشةديع، والتشارك ما منةمات المرأة المحليع للودول إلى 
ع وبوسانل التوادل اتجتماعت وبت بيًات الهواتم الفنات الضّيفع، واتستّانع بوسانل اإلعالم التًليدي

 المتحرلع لنشر المّلومات المتّلًع بتةفيم المةا ر وةدمات اتستجابعو

تمتاز دولع بوليفيا بتّدد الًوميات، وقد شهدت إحداا ة  مساعدة جديد تحت اسم  أسرة  -22
بويع، واإلحاتت إلى ةدمات آمنع  لتًديم الةدمات اتستشاريع النفسيع اتجتماعيع، والندانح التر 

 ت المانع منها من نساء و تيات(و  62ألم ملالمع )  25الحمايع من الّنم؛ وقد تلًى الة  ألقر من  
وبالمقل، شهدت اللونغو والغابون تدشين أول ة و   ةضراء  من نوعها تدتاح مجاناو لفاندة الناجيات 

يسم ما دندوخ األمم المتحدة للسلان لتدشين من الّنم الجنسانت والشهود عليهو وقد تّاونت اليون
شرالع مبتلرة بين الحلومع وق اع الضيا ع  ت الملسيك من أجل التوسا  ت تو ير مالذات آمنع 

 للناجيات وأل فالهن  ت الفنادخو 
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أعادت اليونيسم مضاعفع جهود ا نحو زيادة الوعت بين أولياء األمور واأل فال والمجتمّات  -23
للترونيع من أجل موادلع الترليز على دعم الرعايع التربويع واألعرام المراعيع عبر المندات اإل

مليون  2,6للمنةور الجنسانت والمبادرات الراميع إلى التغيير السلولتو وقد تحًخ الودول إلى نحو 
بلداو عبر برامج الرعايع التربويع المدعومع من اليونيسم، و ت برامج  87أم وأب ومًدم رعايع  ت 

تّلًع بالمنةور الجنسانت المندم  ت الرعايع التربويع، وبالتهذيب السلولت اإليجابت، ودعم الدحع م
 و 2019 ت المانع عن نسبع الّام  14و و ما يّنت زيادة بنسبع  –النفسيع لألسر 

« بحدوا نلوص  ت الملاسب المتحًًع على دّيد الًضاء 19-لًد  ددت جانحع »لو يد -24
التناسليع األنقويع )المّروم بالةتان(و وتشير التًديرات األوليع لدندوخ األمم على تشويه األعضاء 

المتحدة للسلان إلى توقا حدوا مليونت حالع إضا يع  ت ةالل الًّد المًبل؛ و ت حاتت لان يملن 
توقيها لوت الجانحعو غير أن ةدمات الوقايع والحمايع المدعومع من اليونيسم  ت  ذا المجال قد 

؛ وما ذلك  الحاجع تستدعت 2018مليون  تاة  ت    1,2مًارنع بنحو    2020مليون  تاة  ت    1,6ت  شمل
تسريا تلك الجهودو لما توادلت جهود توعيع المجتمّات بةدوص تشويه األعضاء التناسليع األنقويع 

امع )المّروم بالةتان( سواء من ةالل وسانل اإلعالم أو عبر با الرسانل  ت حمالت التوعيع الّ
أي  –مليون نسمع  16,4« و/أو الّنم الجنسانت،  شملت تلك الجهود 19-بةدوص »لو يد

و وما زال الدعم مستمراو آلليات الرقابع على الدّيد 2019يًارب ضّم الّدد المسجل  ت  ما
المجتمّتو  فت أعًاب إعالنات عامع  ت نيجيريا، شللت جمّيات محليع مّنيع بالمرأة لجاناو للمراقبع 
ّع بشين الوقايع من تشويه األعضاء التناسليع األنقويع )المّروم  عاونت بدور ا  ت با رسانل مجم 

بالغ قادة المجتما بحوادقه عبر ت بيخ  واتساب و وعلى ذلك، استفادت نحو  ألم  117بالةتان(، وا 
 76500البالغ  2020 تاة وامرأة من ةدمات الوقايع والحمايع، و و ما يتجاوز الّدد المستهدم لّام 

 تاة من تشويه األعضاء التناسليع األنقويع   764 تاة وامرأةو و ت جيبوتت، أنًذت لجان حمايع المجتما  
 )المّروم بالةتان(و

 نظم المياه والصر  الصحي والنظافة الصحية المراعية للمنظور الجنساني   -7

حت والنةا ع الدحيع سّياو إلى التددي لالنً اعات اللبيرة  ت ةدمات المياا والدرم الد -25
بلداوو  بدعم مباشر   120، رلزت اليونيسم على موادلع تًديم الةدمات وتحسينها  ت  2020 ت عام  

مليون  7,3مليون نسمع من مياا الشرب اآلمنع )منهم  17من المنةمع استفادت أعداد إضا يع بلغت 
 13أعداد إضا يع زادت عن  امرأة و تاة  ت بلدان تًدم بيانات مدنفع حسب النوع(،  ما استفادت

مليون امرأة و تاة(و وبذلك يدل  6,9مليون نسمع من ةدمات الدرم الدحت األساسيع )منهم 
مليون نسمع بزيادة عن مجموع الّام  53,9المجموع الترالمت للمستفيدين من مياا الشرب اآلمنع إلى 

يدين من ةدمات الدرم الدحت مليون نسمع،  يما بلغ المجموع الترالمت للمستف 37البالغ  2019
مليون نسمعو واستفادت ألقر  26,3البالغ  2019مليون نسمع مًارنع بمجموع الّام  39,6األساست 

مليون امرأة و تاة  ت البينات اإلنسانيع من مياا الشرب اآلمنع اللا يع ذات الجودة المناسبعو  20من 
مليون   6,35المستهد ع بجهود اليونيسم ) يها     ت المانع من التجمّات السلانيع  104لما تمل ن نحو  

امرأة و تاة(  ت بينات إنسانيع من اتستفادة من مرا خ )مدنفع حسب النوع( المياا والدرم الدحت 
والنةا ع الدحيع  ت المدارس، ومقلها مساحات التّلم وغير ا من المساحات الدديًع لل فلو جدير 

مجاو قد رياو لليونيسم توجيهات اللجنع الدانمع المشترلع بين برنا 70، دمج 2020بالذلر أنه  ت عام 
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 ت  -الةادع بدمج التدةالت  ت مجال التددي للّنم الجنسانت  ت الّمل اإلنسانت-الولاتت 
عملها البرامجت المّنت بالمياا والدرم الدحت والنةا ع الدحيع؛ و ت ة وة بالغع األ ميع  ت 

 ت  ت مجاتت الّمل اإلنسانت على نحو يفت بمت لبات إدماج ضمان التي ب واتستجابع والتّا
 اتحتياجات المةتلفع جنسانياو  ت برامج الّمل المّنيع بالمياا والدرم الدحت والنةا ع الدحيعو 

وادلت اليونيسم دعَمها لحولمع ق اع المياا والدرم الدحت والنةا ع الدحيع و خ  -26
المنةور الجنسانت، ما تًويع نةمها لزيادة الشمول وتحسين المحدالت بالنسبع للفتيات والنساءو وقد 

مدرسع بمرا خ دحيع منفدلع للفتيات وللفتيان، ما  70500تجهيز ألقر من  2020شهد الّام 
تياجات ذوي اإلعاقعو وشهدت مدغشًر إنشاء مجموعع  رعيع للمسانل الجنسانيع، و ت مراعاة اح

مةتدع بةدمات المياا والدرم الدحت والنةا ع الدحيع، وتحديداو بمجابهع األعرام الجنسانيع 
المتّلًع بجلب الميااو أما دعم اليونيسم  ت منغوليا  ًد سا م  ت الو اء بالتزام حلومت يرمت إلى 

 خ الفدل بين الجنسين  ت دورات المياا الجديدة  ت المدارسو تحًي

«،  ًد وسّت 19-نةراو إلى الحاجع الهانلع للوقايع من الّدوى وملا حتها بسبب »لو يد -27
اليونيسم جهود ا لتزويد المنشآت الدحيع بالةدمات األساسيع للمياا والدرم الدحت والنةا ع 

مرلز دحت عبر برامج مدعومع  5600إلى ألقر من  الدحيعو وعلى ذلك، ودلت جهود المنةمع
وحدا، و و ما يشلل زيادة لبيرة عن األعوام السابًع ويسا م  ت تحسينات على  2020منها  ت عام 

 دّيد الوقايع من الّدوى  ت أقناء الوتدة و ت تًديم رعايع جيدة لألمهاتو 

 ات والفتياخ  األعرا  الجنسانية اإليجابية والتنش ة االجتماعية للفتي  -8

برنامجاو قد رياو تابّاو لليونيسم  ت لل المنا خ تدةالٍت راميع إلى  49نف َذ  2020 ت عام  -28
ذلاء التنشنع اتجتماعيع اإليجابيع و خ المنةور الجنسانت، وراعت  تغيير األدوار واألعرام التمييزيع وا 

رات النم يع التمييزيع، وعم ًت «و وقد رسةت الجانحعد التدو 19-تلك التدةالت واقَا جانحع »لو يد
 التفاوتات الًانمع بالفّل داةل البيوت و ت أمالن الّملو 

من حلومتت لندا وللسمبرغ من ةالل دندوخ   2020دعمت اليونيسم بحوقاو ممولع  ت عام   -29
مواضيّت عالمت ينشد المساواة بين الجنسين، ورلزت البحوا على استجالء أقر برامج التنشنع 

الموجهع و خ المنةور الجنسانت  ت أرمينيا والجمهوريع الدومينيليع ومدر وغانا  اتجتماعيع
ونيبال وسري تنلا وجمهوريع تنزانيا المتحدة و ييت نام؛ أما مواضيا تلك البحوا  ،(4)ولوسو و

 تراوحت بين مجاتت التّليم والتربيع األسريع وتملين المرا ًات وتنميع قدرات الّمالع  ت الً اع 
اتجتماعت، والتسويخ اإلعالمتو و ت  ذا اإل ار، لشم البحا الذي أدجري  ت أرمينيا عن وجود 

 لان ذلك المؤشر  –لار نم يع جنسانيع تتمقل بدفع ةادع  ت تفضيل األبناء الذلور عند اآلباء أ 
الوحيد ذا الدتلع اإلحدانيع على انتًاء النوع على أسس متحيزة جنسانياو؛ ويدسترَشد بها  ت إعداد 

الً اع الةاص تدةالت المنادرة المناسبعو لما تتجه اليونيسم إلى التوسا  ت إقامع الشرالات ما 
بدْغَيع التددي للتحيز الجنسانت  ت الً اعات التت تستهدم األ فال، مقل تدنيا ألّاب األ فال 

 والتسويخ اإلعالمتو 

__________ 

 (و1999) 1244جميا اإلشارات إلى لوسو و ينبغت أن تدفهم  ت سياخ قرار مجلس األمن رقم  (4) 
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بذل جهود لإلسراع بتدةالت السياسات الدديًع لألسرة؛ إذ دعمت  2020تةلل الّام  -30
ستقمارات وممارسات األعمال بلداو من أجل تًويع السياسات وات 46اليونيسم جهود الحلومات  ت 

والتّاون بين الً اعين الّام والةاص  ت أربا مجاتت رنيسع،  ت: إجازات األبوين، ودعم اإلرضاع 
ال بيّت الحدري لستع أشهر؛ وتو ير رعايع أ فال جيدة ميس رة وميسورة التللفع؛ وتًديم بدتت إعالع 

ان تّديل السياسات والتشريّات للتددي لمجال بلداو من تلك البلد 18األ فال وأجور لا يعو وشهد 
على األقل من تلك المجاتت األربّعو أما شرالع اليونيسم ما اتحاد نًابات الّمال لّموم الدين 

ألم  590بشين ترتيبات الّمل المرنع ورعايع األ فال واإلجازات األسريع الممددة  ًد شمل ن اقها 
ألم مؤسسع  18ليا إلى  رح ساعات عمل مةفضع لدى موةمو لما أدت تدةالت مماقلع  ت منغو 

 عامع وةادعو 

تنشد تدةالت التربيع األسريع اإليجابيع توعيَع أولياء األمور بشين ليفيع تحسين ر اا األ فال  -31
شراك اآلباء  ت تًديم الرعايع المندفع جنسانياو و ت النهوض بالمسؤوليات المنزليعو وعلى ذلك،  وا 

نوب أ ريًيا تدريباو مًدماو إلى موةفت الةدمات اتجتماعيع ضمن برنامج دعمت اليونيسم  ت ج
( بدْغَيع توعيع اآلباء بي ميع تحسين مهاراتهم  ت تًديم الرعايع والتفلر  ت MenCare الرجال رعاة  )

 األدوار الجنسانيع، و ت دنا الًرار اإلنجابت، و ت تحًيخ اتنضبا  اإليجابتو 

«، زادت اليونيسم استقماراتها بًوة  ت برامجها المّنيع بالحمايع 19- ت سياخ جانحع »لو يد -32
اتجتماعيع؛  سا م ذلك  ت دعم البرامج الو نيع للحمايع اتجتماعيع المراعيع للمنةور الجنسانت  ت 

 ار التليم و و ت سيراليون، و ت إ2019، أي قالقع أمقال الرقم المسجل  ت  2020بلداو  ت عام    90
والتوسا المتسارعين  ت النةام الًانم لشبلع األمان اتجتماعت  ت إبان الفاشيع بهدم الودول إلى 

ألم أسرة جديدة، تلًى موةفو الحمايع اتجتماعيع تدريبات على اإلبالغ عن الّنم الجنسانت  65
حالع الناجين إلى الةدماتو و ت جمهوريع تنزانيا المتحدة دعمت اليوني سم تنفيذ برنامج  الزيادة وا 

( المةتص بالمرا ًات، إذ يستهدم تحًيخ اتنتًال اآلمن إلى مرحلع البلوغ، Cash Plusالنًديع  )
ودًل مهارات لسب الّيش، وتًديم الةدمات المرتب ع بالدحع الجنسيع واإلنجابيعو أما  ت إقيوبيا 

 ت استبّاد   –ج األشغال الّامع الريفيع  تحت إشرام برنام  – ًد سا مت جهود المنادرة من اليونيسم  
ّدمرو  اشترا  الّمل على األمهات، مما أتاح لهن البًاء  ت بيوتهن لحين بلوغ أ فالهن سنتين من ال
وت بد من ضخ مزيد من اتستقمارات للبناء على تلك الجهود، ت سيما لمواجهع أزمع الرعايع المتّاةمع 

  ت مرحلع ما بّد الجانحعو

 ات المستهدفة لتمكيخ الشابات المراهقات األولوي  - ب

المًترنع بشرالات قويع واستقمار قوي يستهدم التحديات  –سا مت الندهج الّابرة للً اعات  -33
 ت توجيه ات تمام   –المتّددة المتداةلع التت تواجهها المرا ًات )ت سيما األشد عرضع منهن للة ر(  

والدحع والنةا ع الدحيع  ت  ترة ال ما، والتددي نحو مجاتت، منها تنميع مهارات المرا ًات 
 للممارسات الضارة، والًضاء على الّنم الجنسانت، والوقايع من  يروس الورم الحليمت البشريو  

ًد ريع  ت عام  85اشتمل  -34 على نتانج مستًاة  2020 ت المانع من جميا برامج اليونيسم ال
برنامجاو عن الّدد  19تهدم المرا ًات، بزيادة قدر ا من مجال أو ألقر من مجاتت األولويع التت تس

 ت المانع عن ة  األساس؛ علماو بين مّةم البلدان تولت  30وبنسبع زيادة قدر ا  2019المقبت  ت 
 األولويع تستةدام ندهج تملين متلاملعو 
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 3الشلل 
   2020-2017 المراهقات،البرامج الُقطرية، بما في للك النتا ج المتعلقة بأولويات تمكيخ 

 

مجاالت التغلية ورعاية الحمس والوقاية مخ فيروس العوز المناعي البشري وفيروس الورم الحليمي   -1
 البشري عند الفتيات  

توادل اليونيسم ترليز ا على تحسين الةدمات الدحيع للمرا ًات، بما  ت ذلك الدحع  -35
والحًوخ الجنسيع واإلنجابيع،  ضالو موادلع مساعيها للمساعدة  ت دياغع سياسات دحيع مراعيع 

مليون مرا ًع بالةدمات   10,9الودول إلى   2020للمنةور الجنسانت لفاندة الفتياتو وقد شهد الّام  
ميع إلى الًضاء على األنيميا وغير ا من دور سوء التغذيعو و ت غانا سا م دعم اليونيسم  ت الرا

ألم مرا ًع ببرامج ملا حع األنيميا من ةالل منشآت دحيع  ت أقناء  ترة إغالخ  350الودول إلى 
 مليون مرا ًعو  1,6المدارس؛ وأما بنغالديش  ًد شهدت تدةالت مماقلع ودلت إلى 

عاماو من الّمر(  19و 15اتسم مّدل التًدم  ت تو ير الرعايع لألمهات المرا ًات )بين  -36
بّدم ات راد، وما ذلك  هو على المسار المنشود لتلبيع األ دام اللليع المرجوةو غير أن الرعايع 

واأل فال السابًع على الوتدة متيةرة عن الم لوب بدفع ةادع، ت سيما بالنسبع إلى األمهات الشابات  
بلداو من البلدان ذات مّدتت مرتفّع  ت و يات  52األشد تهميشاوو وقد وادلت اليونيسم دعم 

 ت   72األمهات، وذلك لتًديم رعايع األمومع الجيدة لألمهات المرا ًات،  سا مت اليونيسم بذلك  ت  
ر ا واحد  ت المانع عن المانع من الوتدات الحيع التت شارلت  يها لوادر دحيع ما رة؛ أي بزيادة قد

 ت المانعو ةلت نسبع الفتيات الحوامل ) ت  75وقياساو على مستهدم للت محدد سلفاو بنسبع  2019
 ت  52عاماو( الالتت يحدلن على أربا زيارات على األقل قبل الوتدة دون تغيير ) 19-15سن 

ّدمريع نفسها من الح ادالت على الرعايع الالحًع على المانع(،  يما زادت نسبع األمهات  ت الفنع ال
؛ وذلك قياساو على مستهدم 2020 ت المانع ةالل  59إلى  2019 ت المانع ةالل  57الوتيع من 

ووزارة  mothers2mothers ت المانعو و ت جنوب أ ريًيا تشارلت اليونيسم ما مؤسسع  62يبلغ 
، و ت المبادرة الموجهع إلى المرا ًات الدحع الو نيع للتوسا  ت مبادرة دعم النةراء لرعايع األمومع
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لى مجموعات الدعم  والشاباتو وتةلل ذلك التحول عن الزيارات المباشرة إلى اللًاءات اإلللترونيع، وا 
التفاعليع عبر ت بيخ  واتساب ، و و ما أدى إلى زيادة لبيرة  ت انضمام األمهات المرا ًات ليزيد 

و و ت جامايلا أسفرت مبادرة  تسلي  2020ألم أدم  ت    15إلى نحو    2019أدم  ت    5400عدد ن من  
( وبالتّاون ما منةمات حًوخ المرأة المحليع عن إنشاء  تجمّات المرا ًات  Spotlightاألضواء  )

 ساعع عبر التراسل من ةالل الهواتم المتحرلعو  24من أجل إتاحع الةدمات اتستشاريع على مدار 

د التددي لفيروس الّوز المناعت البشري بين المرا ًين، ما زالت الفجوات قانمع  ت جهو  -37
سيما الفتياتو غير أن الّدد السنوي الّالمت لحاتت الّدوى الجديدة بين المرا ًات قد تراجا بنسبع  ت

لتًليل حاتت   2020؛ و ت نسبع تًل لقيراو عن المستهدم الّالمت لّام  2010 ت المانع منذ عام    35
 ت المانع على األقلو وقد شهد   75ز المناعت البشري بين جميا المرا ًين بنسبع  الّدوى بفيروس الّو 

عالمهن بحاتتهن، إلى جانب نحو  2020الّام  ماليين  تى؛  5 حص ةمسع عشر مليون مرا ًع وا 
و  للن نسبع األ فال المدابين بفيروس 2019مليون  تاة أةرى ةضّن للفحص  ت    1,5بما مجموعه  

 50البشري الذين يحدلون على عالج مضاد للفيروسات الًهًريع قد تراوحت بين الّوز المناعت 
 81البالغع  2021، و ت نسبع تًل لقيراو عن النسبع المستهد ع لّام 2017 ت المانع منذ  60و
 المانعو   ت

ع تذليل الًّبات الماقلع أمام الفحوص الشاملع، والةدمات اتستشاريع  -38 تستدعت الحاجع المدلح 
ّالج، ت سيما  ت األوسا  األشد عرضع للتيقرو ومن قم، توادل اليونيسم جهود ا ما الشرلاء وال

للتددي لملامن الضّم المتّددة لدى المرا ًات من ةالل استهدام الفنات السلانيع والمنا خ 
يسم المّرضع للة رو وباتشتراك ما الدندوخ الّالمت لملا حع اإليدز والسل والمالريا، قدمت اليون

الدعم إلدماج استراتيجيع للفتيات والشابات ضمن إ ار الّمل اتستراتيجت الو نت لملا حع  يروس 
الّوز المناعت البشري/متالزمع نًص المناعع الملتسب )اإليدز(  ت بوتسوانا وليسوتو والدومال، 

لشّوبها ضمن بلدان  ت غرب أ ريًيا ووس ها لتحسين جودة ةدماتها ون اخ تًديمها    10أشرلت   لما
 برامجها الوقانيعو

بنتانج مبش رة على دّيد التحدين من  يروس الورم الحليمت البشريو  2020جاء الّام  -39
وتفيد أحدا البيانات المتاحع بشين استحداا برامج التحدين من  يروس الورم الحليمت البشري 

ا عدد المرا ًات الحادالت بحدوا زيادة لبيرة  ت البلدان المستهد ع بدعم اليونيسم؛ وذلك من حي
مليون  تاة(و  عالوة على ما سلم، تضاعم عدد البلدان  2,8على الجرعع النهانيع من التحدين )

التت استحدقت التحدين من  يروس الورم الحليمت البشري ضمن جداول التحدينات الرسميع من 
 بلداوو  18بدلدان إلى  8

 التعليم الثانوي للفتيات وبناء مهاراتهخ   -2

جهوَد تنميع المهارات والتملين والتدريب المؤِ ل  2020دعمت اليونيسم  ت ةالل عام  -40
دعمت  ،(5)و  مقالو 2019ألم  تاة منذ الّام  900مليون  تاة، أي بزيادة قدر ا  3,2للتوةيم لفاندة 

اليونيسم الّمل البرامجت الرامت إلى اتبتلار وريادة األعمال  ت لوسو و من أجل الرب  بين مسارات 

__________ 

 (و1999) 1244جميا اإلشارات إلى لوسو و ينبغت أن تدفهم  ت سياخ قرار مجلس األمن رقم  (5) 
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والتما ت ما  2020التّليم والتوةيم بالنسبع إلى المرا ًات، وتللل ذلك باتعتماد الرسمت  ت عام 
 المنا ج الدراسيع للمرحلع القانويع الّلياو 

ع  ت إتمام المرحلع القانويع  ت أوسا  المرا ًات، ذلك بين أربا ما تزال  ناك  جوات أساسي -41
 تيات من بين لل ةمسع على مستوى الّالم يدتممن المرحلع األساسيع،  يما ت يتمم المرحلع القانويع 

واستجابعو لذلك، تتّاون اليونيسم ما الشرلاء  ت دعم  و(6)الّليا سوى اقنتين من بين لل ةمسع
دم إلى إحداا تحول  ت المنةور الجنسانت من ةالل تذليل الًّبات المتّلًع باألعرام استراتيجيات ته

حياء سياسات رعايع األمهات المرا ًات؛ واستحداا تدابير حمايع  الضارة والفًر والّجز والبدّد؛ وا 
تةفيم من اجتماعيع مقل التحويالت النًديع إلزالع الّوانخ الماليع، وللها جهود متسًع ما ما يدبَذل لل

« قد  الت التّليم  ت لل أنحاء الّالمو  مقالو: قدمت اليونيسم الدعم لحلومتت 19-تبّات »لو يد
ليشتت وأوغندا لوضا سياسات إعادة  تح المدارس بالنسبع إلى المرا ًات الحوامل واألمهات -تيمور

 الشاباتو

تت الّلوم والتلنولوجيا بما  ت ذلك ما يتدل بمجا  –ما زال تملين المرا ًات من المهارات  -42
من مجاتت الترليز ذات األولويع، لما أن الّمل البرامجت المةدص  ت  –والهندسع والرياضيات 

ذلك المجال ما زال يتّاةم لماو وليفاو بدعم من الشرالات المبرمع ما الً اع الةاصو وقد أ لًت 
ى يتسنى لهن إحراز ملانتهن دعماو للفتيات حت 2020 ت عام  Skills4Girlsاليونيسم مبادرة 

المستحًع و خ مّايير المساواة والتملين للمشارلع  ت قوة الّملو تسنى للبرامج المدعومع من اليونيسم 
بلداو لتّزيز التّلم  ت مجاتت الّلوم والتلنولوجيا والهندسع  14ألم  تاة  ت   155الودول أللقر من  

ّزيز مهارات الريادة اتجتماعيع وتناقل المهاراتو جدير والرياضيات، ولمحو األميع اإلللترونيع، ولت
بالذلر أن اليونيسم تًود ندهدجاو للتوادل ما الفتيات المنتميات لفنات المهاجرين والمستو نين  ت 
تاحع  قيرغيزستان بدْغَيع تدريبهن على مهارات الّلوم والتلنولوجيا والهندسع والرياضيات، وتوجيههن وا 

أما  ت البرازيل  ًد أقامت اليونيسم شرالع ما الشباب والً اع الةاص من   رص التوةيم لهن؛
 أجل ت وير دردشع آليع للتّامل ما اتتجا ات واأل لار النم يع المشوبع بالتمييز الجنسانتو 

 ت المانع منهم  تيات(  53مليون مرا خ ) 7,2تضا ر جهود ألقر من  2020شهد الّام  -43
لمشارلع المدنيع سواء بجهود المشارلع أو الًيادة، وذلك من ةالل برامج بلداو  ت تدةالت ا 122 ت 

نمانيع، لتحًخ بذلك ارتفاعاو لبيراو عن عام   2019مدعومع من اليونيسم  ت بينات إنسانيع وا 
ماليين مرا خ(و  ترل ز اليونيسم على الندهج التت تًود ا  تيات من أجل تّزيز مهارات الًيادة  4)

دنيعو وعلى سبيل المقال، تضا رت جهود اليونيسم  ت اإللوادور ما منةمــع بالن والمشارلع الم
مرا ًات  ت إعداد تًرير مواٍز جرى تًديمه ةالل الدورة السابّع   10إنترناشيونال وشرلاء آةرين لدعم  

مع  و  لما دعمت اليونيسم  مبادرة سلي2020والسبّين للجنع المّنيع بالًضاء التمييز ضد المرأة  ت  
التت تشلل جزءاو من مبادرة اتتحاد األ ريًت للًضاء على تشويه األعضاء التناسليع األنقويع )المّروم 

و والسفيرات  ن  ست شابات 2020بالةتان(،  ي لًت  مبادرة ’سليمع‘ للسفيرات المنتدرات   ت عام 
ست لالتحاد األ ريًت سينهضن بدور المتحدقات الرسميات والمنادرات  ت لل من ًع من المنا خ ال

والراب ع الّالميع للمرشدات و تيات  U-Reportو ت المهجرو أما شرالع  جيل  ليخ  وأداة التراسل 
__________ 

ــين وتملين  (6)  ــاواة بين الجنسـ ــم، و ينع األمم المتحدة للمسـ ــيونال،  عهد جديد للفتيات: اغتنام اليونيسـ عاماو من  25المرأة، ومنةمع بالن إنترناشـ
 و2020التًدم ، نيويورك، آذار/ مارس 
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اللشا ع  ًد ضا رت جهود ا إل الخ شرالع  ت الهند والملسيك ونيجيريا ورواندا وجنوب أ ريًيا بدْغَيع 
 قتداديع المًدمع عبر شرالع  جيل  ليخ والرب  بين المدراسلين عبر األداة المذلورة والفرص ات

 العن  الجنساني في حاالت الطوارئ  -3

ًد ريع تًريباو التت قدمت نتانج الّنم الجنسانت ضمن  -44 تضاعم عدد ملاتب اليونيسم ال
بلداو(، و و  84إلى  46)من  2019مًارنع بالّدد المسجل  ت  2020برامج ال وارئ  ت عام 

يّلس أقر الجانحع الدحيع الّامع على جوانب السالمع واألمن للنساء والفتيات الالتت يّشن  ت  ما
 بينات تّتريها األزماتو 

بلغ إجمالت عدد المستفيدين من تدةالت التةفيم من مةا ر الّنم الجنسانت أو الوقايع  -45
 فل من  3300لى نحو بلداوو لما أملن الودول إ 84مليون نسمع  ت  17,8منه أو اتستجابع له 

ي اليا ودربيا   21ذوي اإلعاقع  ت   بلداوو وباشرت اليونيسم برنامجاو شبه إقليمت  ت بلغاريا واليونان وا 
من أجل النساء واأل فال الالجنين والمهاجرين، وذلك لتًديم الةدمات وتو ير أمالن آمنع للناجيات 

 امرأة و تاةو  6000الودول إلى نحو  من الّنم الجنسانت والمّرضات له؛  تملن البرنامج من

لما لانت اليونيسم  ت الراند الّالمت لت بيخ المبادئ التوجيهيع للجنع الدانمع المشترلع  -46
بين الولاتت إلدماج التدةالت  ت مجال التددي للّنم الجنسانت  ت الّمل اإلنسانت،  ًد وادلت 

«( ضمن 19-المةا ر )المرتب ع أيضاو ب»لو يدالمنةمع عملها للتحًخ من إدماج التةفيم من 
آتم موةم وشريك لليونيسم تدريباو  210عملها الً اعت والمجم او و ت  ذا اإل ار، أتم  ألقر من  

«و 19-بلداو ت بخ ة  او لالستجابع لجانحع »لو يد 83على تةفيم المةا ر واإلحالع اآلمنع  ت 
ذا لان برنامج اليونيسم لرعايع المجتمّ ات يرلز على تغيير األعرام الجنسانيع الةالمع الباعقع وا 

تستهدام زواج األ فال   2020على الّنم الجنسانت،  ًد حًخ البرنامج توسّاو  ت الدومال  ت عام  
ألم امرأة  488ألم مستفيد )من بينهم  600وحمل المرا ًات والّنم الجنست، حتى ودل إلى 

 و تاة(و 

لويع إلى التحًخ من تًديم ةدمات استجابع إلنًاذ األرواح دونما إيالء األو   2020شهد الّام   -47
انً اعو  فت البلدان ذات تدابير اإلغالخ والًيود المترتبع عنه من حيا تًديم الةدمات الشةديع 
وتو ير األمالن اآلمنع حردت اليونيسم وشرلاؤ ا على التحول إلى تًديم البالغات عبر اإلنترنت 

دارة الحاتت عبر تلك الًنوات أيضاو؛ وشمل ذلك بلدان الّراخ واألردن ولبنانو أو الهواتم الذليع و  ا 
عالوة على ما سبخ، نادرت اليونيسم جهود الحلومات  ت الشرخ األوس  وجنوب آسيا إلددار 

 تداريح ةادع لموةفت الحمايع من أجل السماح لهم بموادلع الّمل  ت أوسا  المجتماو 

 المبكر   زواج األطفاس واالقتراخ -4

ًد ريع المّنيع بزواج األ فال،  ارتفا من  -48 حًًت اليونيسم زيادة م ردة  ت عدد البرامج ال
و وان القاو من الزةم المتولد من البرنامج الّالمت للًضاء 2020برنامجاو  ت  54إلى  2016 ت  38

دان اآلةذة على زواج األ فال بًيادة دندوخ األمم المتحدة للسلان واليونيسم، زاد عدد البل
باستراتيجيات عابرة للً اعات وقانمع على األدلع من أجل تحسين محدالت الّمل لحمايع المرا ًات 
المّرضات للة رو وعلى الرغم من التراجا  ت تلك الممارسع على مدار الًّد المندرم و خ البيانات 

خ عن المّدل المستهدم الراندة الًادمع من جنوب آسيا، إت أنه يملن الجزم بتةلم جميا المنا 
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و بل إن الملاسب المتحًًع باتت عرضع لتهديد دا م 2030للًضاء على زواج األ فال بحلول عام 
ماليين  تاة أةرى للة ر ذاته قبل انتهاء  10« التت عر ضت ما يًرب من 19-بفّل جانحع »لو يد

 الًّدو

ة بدلدان )منها إقيوبيا وغانا وموزمبيخ وزامبيا(   -49 ت إ ار البرنامج الّالمت المذلور تملنت عد 
مليون  11,6من تًويع نةمها المّنيع بالدحع وحمايع ال فل للتددي لزواج األ فالو وتملنت نحو 

مرا ًع  ت البلدان المشمولع بالبرنامج الّالمت من اتستفادة من برامج الحمايع اتجتماعيع وتًليل الفًر 
يونيسمو أما على الدّيد اإلقليمت  ًد أ لًت اليونيسم والتملين اتقتدادي، ولل ذلك بدعم من ال

ما شرلاء آةرين من األمم المتحدة وباتشتراك ما اتتحاد األوروبت واتتحاد األ ريًت  مبادرة تسلي  
؛ وذلك من أجل تّزيز اتستقمارات 2020األضواء  التت تّد برنامجاو إقليمياو أ ريًياو  ت تموز/يوليو 

  لراميع إلى الًضاء على الممارسات الضارةووزيادة الجهود ا

دعمت اليونيسم البلداَن  ت سبيل دياغع تشريّات وتدبير الموارد لة   الّمل الو نيع  -50
انتهاء سبّع بلدان أةرى من ة   محسوبع   2020الراميع إلى التددي لزواج األ فالو لما شهد الّام  

بلداوو و ت الجمهوريع الدومينيليع دعمت  30 التلاليم، ليدل بذلك مجموع البلدان المماقلع إلى
اليونيسم تدةالت لتغيير السلوليات و خ المنةور الجنسانت  ت المدارس وعبر وسانل اإلعالم، 

 عاماو دونما استقناءاتو 18سا م  ت تمرير مشروع قانون يحدد السن األدنى للزواج بـ  ما

 ًع بتدةالت الوقايع والرعايع؛ أي ماليين مرا 6الودول إلى نحو  2020لذلك شهد الّام  -51
بلداو  20و لما دعمت اليونيسم برامَج  ت ألقر من 2019ألم  تاة عن عام  300بزيادة قدر ا 

للتددي لزواج األ فال، مستّينع  ت ذلك بمندات متّددة الوسان  من أجل التوادل والتوعيع وتًديم 
وعززت مشارلع المرا ًات وأسر ن  ت تلك الةدمات،  ساندت بذلك إيجاد مساحات إللترونيع آمنع 

( لتًديم تدريبات على Rupantaranالبرامجو لما دعمت اليونيسم  ت نيبال برنامج  روبانتاران  )
ً ت  23600المهارات اتجتماعيع والماليع لنحو   تاة المساعدة  ت سيراليون  11000 تاة،  يما تل

من ةالل أنش ع مجتمّيع مّدلع، ووالب ذلك الودول لةوض التدريب على التساب المهارات الحياتيع  
مليون نسمع برسانل إعالميع متّلًع بزواج األ فال وبتشويه األعضاء التناسليع األنقويع  3,6إلى 

 )المّروم بالةتان(و

 مقومات الصحة والنظافة الصحية الكريمة في فترة الطمث   -5

ن ةدمات النةا ع والرعايع الدحيع مليون  تاة وامرأة على مستوى الّالم م 1,18استفادت  -52
مليون  ت عام  1 ت  ترة ال ما  ت حاتت ال وارئ، و و عدد يرتفا عن عدد المستفيدات البالغ 

 و 2019

قد مت اليونيسم أدوات النةا ع الدحيع، ما اعتبار منتجات ال ما من عنادر ا الواجبع،  -53
ر مقل الفتيات والنساء المنتسبات لفنات ورلزت المنةمع جهود ا على المجتمّات األشد عرضع للتيق

األقليات والسلان األدليين  ت بيرو وأولرانيا،  ضالو عن المًيمات  ت بينات الدراع  ت الدومال 
واليمنو لما وادلت اليونيسم مساعدة شرلانها الحلوميين من أجل إدماج مت لبات النةا ع الدحيع 

بلداو  53أ اد    2020يع بمجالت الدحع والتّليمو و ت عام  والرعايع  ت  ترة ال ما  ت السياسات الو ن
بإدماج استراتيجيات المياا والدرم الدحت والنةا ع الدحيع  ت المدارس مًترنع بمستهد ات على 



E/ICEF/2021/15  

 

21-05520 17/27 

 

آتم مدرسع بالةدمات ذات  10دّيد النةا ع والرعايع  ت  ترة ال ما، و و ما تحًخ بتجهيز نحو 
على إدماج ة ع للمياا والدرم  2020الدلعو وعلى سبيل المقال، أقدمت حلومع غيانا  ت عام 

ل ما، الدحت والنةا ع الدحيع  ت المدارس، شاملع ملوناو مّنياو بالدحع والنةا ع الدحيع  ت  ترة ا
«و وقد أسفر ذلك عن 19- ت السياسع الو نيع للتّليم؛ وذلك على سبيل اتستجابع لجانحع »لو يد

مدرسع، وتًديم إمدادات النةا ع  874إتاحع ةدمات المياا والدرم الدحت والنةا ع الدحيع  ت 
 ألم  تاةو  23والرعايع  ت  ترة ال ما إلى 

لمنادرة وزيادة الوعت التت رب ت بين آقار رعت اليونيسم مجموعع متنوعع من أنش ع ا -54
الجانحع الواقّع على الفتيات والنساء وحًهن  ت اإلدارة الدحيع اللريمع لمت لبات النةا ع الدحيع 
اآلمنع  ت  ترة ال ماو  ان لًت حملع تحت عنوان  ال ما ت يتوقم من أجل الجانحع ؛ وتةللها 

عبات رياضع  ت بالستان، أما  ت الهند  ًد اجتذب وسم سلسلع من مًا ا الفيديو التت تدًدمها ت
RedDotChallenge ساعع من  24# على موقا تويتر ألقر من مليون شةص  ت ةالل أول

إ القهو و ت  اليوم الّالمت للنةا ع الدحيع الةادع بال ما ، تملنت حملع عالميع مشترلع بين 
 ت المانع عن عام  30م؛ أي بزيادة قدر ا مليون شةص حول الّال 411الولاتت من الودول إلى 

ل ت بيخ اليونيسم المبتَلر للهواتم الجوالع )2019 ألم مستةدم  50( وجود ألقر من Okyو سج 
، و و ت بيخ جرى ت ويرا واةتبارا باتشتراك ما  تيات مرا ًات  ت إندونيسيا 2020نش  بنهايع عام  

ت بشين النةا ع الدحيع والرعايع  ت  ترة ال ما ومنغوليا، ويتمقل الغرض منه  ت تًديم مّلوما
 وبةدوص الدحع الجنسيع واإلنجابيع و خ أساليب مناسبع للمرا ًاتو

 القدرات المؤسسية   تقوية  - رابعًا  

تدولت ة ع الّمل للمسانل الجنسانيع األولويع إلى مجاتت استراتيجيع لالستقمار  ت تًويع  -55
)أ( المساواة بين الجنسين  ت الّمل البرامجت الموسا؛ و)ب( الًدرات المؤسسيع، ما الترليز على 

الًدرات والمساءلع بةدوص النتانج ذات األبّاد الجنسانيعو وما زال أداء ة ع الّمل المّنيع بالمساواة 
بين الجنسين وتملين المرأة  ت عموم منةومع األمم المتحدة آةذاو  ت التًدم، و و شا د على قمار 

 ت المانع من جميا المّايير  88من تحًيخ   2020تو  وقد تملنت اليونيسم  ت عام  تلك اتستقمارا
 ت  76و 2019 ت المانع  ت عام  82المرجّيع أو التفوخ عليها، لترتفا بذلك ارتفاعاو م رداو من 

، وبذلك تةل المنةمع داحبع واحد من أ ضل مّدتت األداء بين  ينات األمم 2018المانع  ت عام  
 ةو المتحد

 المساواة بيخ الجنسيخ في العمس البرامجي الجيد الموسع  - أ

 مخ العمس البرامجي المراعي للمنظور الجنساني إلى التحوس في المنظور الجنساني  -1

ًد ريع عن اتلتفاء باتستجابع إلى انّدام المساواة بين  -56 ل ملاتب اليونيسم ال يتزايد تحو 
الجنسين أو تدويب مةا ر ا، لتن لخ إلى التددي للًّبات اللامنع والّوانخ المّ لع لتحًيخ المساواة 

للمسانل  و المّيار المؤسست لة ع الّمل  –بين الجنسينو و ت  ذا اإل ار، يستّين مؤشر مرل ب 
ًد ريع من اقتفاء جهود ا، وتشمل  –الجنسانيع  بسلسلع من المّايير المرجّيع التت تمل ن الملاتب ال

ًد ريع ومراقبتها وتدبير موارد ا وتًييم قدراتها وتحًيخ  استغالل التحليل الجنسانت  ت تدميم البرامج ال
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ملتباو من  87تب اليونيسم )أي  ت المانع من ملا 68و اء  2020المساءلع  يهاو وقد شهد الّام 
)ة   2018 ت المانع  ت  49و 2019 ت المانع  ت  62ملتباو( بالمّيار مًارنع بنسبع  128أدل 

األساس(و و ت  ذا اإل ار، حًًت منا خ أوروبا ووس  آسيا، والشرخ األوس  وشمال أ ريًيا، وجنوب 
، وَمَرد  ذلك باألساس إلى 2019ع بالّام آسيا تحسناو  ت المّايير المرجّيع المؤسسيع لديها مًارن

الترليز على تًويع  ياللها المّنيع بالردد والمساءلعو زاد عدد اتستّراضات البرامجيع الجنسانيع التت 
ًد ريع على مستوى الّالم من  استّراضاو عاَم  93إلى  2019استّراضاو عاَم  81قادتها الملاتب ال

مام  ت من ًع غرب أ ريًيا ووس ها إلجراء تلك المراجّات وبناء و  يلزم تًديم مزيد من ات ت2020
ًد ريع بدْغَيع اترتًاء بمستوى إدماج المنةور الجنسانت  ت عمليات المساءلعو وسوم تزيد  الًدرات ال
اليونيسم جهود ا الراميع تحديداو إلى الو اء بالمّايير المرجّيع للتوةيم والتلامل بين البرامج و خ 

 لمنةور الجنسانتومراعاة ا
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 4الشلل 
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لشم تًييٌم للّمل البرامجت اإلنسانت على دّيد  اتلتزامات األساسيع إزاء األ فال  ت  -57
مجال الّمل اإلنسانت  عن محدوديع إدماج المنةور الجنسانت  ت جوانب تتجاوز الّنم الجنسانت 

ييم  ت ال وارئ، لما أبرز التًييم ضرورة جما البيانات وتحليلها و خ تدنيم جنسانتو واستجابعو للتً
مراجّع ترمت إلى إدماج مّايير المساواة بين  2020المذلور آنفاو،  ًد أتم ت اليونيسم  ت عام 

 الجنسين ومًاييسها المرجّيع  ت اتلتزامات المذلورةو 

« استحداا تحليالت وأدوات وتوجيهات ذات دلع من أجل تًويع 19-والب جانحع »لو يد -58
ًد ريو وعلى ذلك، أدجريت إدماج المنةور الجنسانت  ت اتستجابع ل ل وارئ على الدّيدْين الّالمت وال

«؛ لما أدجريت تًييمات 19-تًييمات جنسانيع سريّع  ت األرجنتين والفلبين  ت سياخ جانحع »لو يد
مماقلع  ت نيلاراغوا  ت أعًاب الّادفتين المداريتين إيتا وأيوتاو لما شارلت اليونيسم  ت  يالل 

الولاتت على األدّدة لا ع، بما  ت ذلك ما يتدل بالتحليالت الجنسانيع التنسيخ المشترك بين 
ضمن الشبلع المشترلع بين الولاتت  -المشترلعو وأسفر اتباع نهج قانم على  مضا رة الجهود لا ع  

عن إعداد قانمع  –المّنيع بالمرأة والمساواة بين الجنسين ومجموعع األمم المتحدة للتنميع المستدامع 
ّيع بالحد األدنى من المت لبات لتحًيخ اإلدماج الجنسانت  ت تنفيذ  إ ار عمل األمم المتحدة مرج

ًد ريع لألمم 19-لالستجابع اتجتماعيع اتقتداديع الّاجلع لجانحع »لو يد « و  وتستّين لل الفرخ ال
عند وضا  المتحدة بالًانمع المرجّيع على مستوى الّالم من أجل النةر من ةالل عدسع جنسانيع

وتنفيذ ة   اتستجابع، ومن أجل تةديص موارد مراعيع للمنةور الجنسانت من دندوخ األمم 
 « والتّا ت من آقار او19-المتحدة لمواجهع جانحع »لو يد

 البيانات واألدلة الجنسانية   -2

وادلت اليونيسم تّزيز قاعدتها من األدلع الم لوبع ليدسترشد بها  ت وضا السياسات  -59
والبرامج المّني ع بالمت لبات الجنسانيعو  مقالو: شهدت الدورة الرابّع والستون للجنع وضا المرأة  ت 

عاماو  25 إ الَخ اليونيسم تًريراو مد وعاو بالبيانات تحت عنوان:  عهد جديد للفتيات: اغتنام 2020
من التًدم ، بّد إعدادا بالتّاون ما  ينع األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتملين المرأة ومنةمع 
بالن إنترناشيونال،  ًدم التًرير تًييماو لمّدل التًدم المحرز عالمياو لفاندة الفتيات من حيا األ دام 

« 19-نيسم  ت استجابتها لجانحع »لو يدالمًررة  ت إعالن ومنهاج عمل بيجينو  وقد استرشدت اليو 
ل إليها التًرير، ومن المتوةى أن تسا م  ت تحديد األولويات  ت سياسع اليونيسم  بالنتانج التت تود 

 وة ع عملها المّنيع بالمسانل الجنسانيع الجاري إعداد ماو 

«، أجرت اليونيسم تحليالت من منةور جنسانت لحاتت 19- ت سياخ جانحع »لو يد -60
انً اع الةدمات جمّتها اليونيسم من ةالل نةام التتبا السريا لألوضاع بهدم اللشم عن اآلقار 

«، ولذلك من ةالل التحليل القانوي لبيانات الدراسات 19-اتقتداديع اتجتماعيع لـ »لو يد
ّع ذات المؤشرات المتّددة المّنيع باتةتال ات الجنسانيع  ت مهارات ال مرا ًين اتستًدانيع المجم 

التلنولوجيع وآقار ذلك على التّلم من بدّد  ت أوسا  الفتيات والفتيان  ت  ترة الجانحعو وعلى الدّيد 
ًد ري، تضاعفت التحديات المتّلًع بجما البيانات الجنسانيع وتحليلها بسبب ال بيّع المتفاقمع  ال

يع إلى تحسين توليد البيانات الرام –للجانحعو وما ذلك، أقمرت الجهود الحقيقع لبرامج اليونيسم 
عن  –« 19-وتحليلها و خ اعتبارات النوع واتعتبارات الجنسانيع  ت إ ار اتستجابع لجانحع »لو يد
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ًد ريع التت قدمت تلك البيانات،  ارتفّت من   ت المانع  ت تموز/يوليو  5زيادة  ت نسبع الملاتب ال
 و  2021 ت المانع  ت شبا / براير  23إلى  2020

 الشراكات واالتصاالت االستراتيجية   -3

تّتمد اليونيسم اعتماداو لقيفاو على شرالاتها ما الولاتت األةرى باألمم المتحدة وما  -61
الشرلاء الو نيين والمنةمات الّالميع والمجتما المدنت والً اع الةاص من أجل الو اء برسالتها 

دراك أ دام   التنميع المستدامع، وتّزيز ة ع اإلدالح التت المتّلًع بتحًيخ المساواة بين الجنسين، وا 
 تنشد ا األمم المتحدةو 

تتّاون اليونيسم لتنفيذ الًاسم المشترك من الة   اتستراتيجيع لبرنامج األمم المتحدة  -62
اإلنمانت ودندوخ األمم المتحدة للسلان ومنةمع األمم المتحدة لل فولع و ينع األمم المتحدة للمساواة 

تملين المرأةو لما توادل اليونيسم جهود ا ان القاو من عضويتها  ت الشبلع المشترلع بين الجنسين و 
بين الولاتت المّنيع بالمرأة والمساواة بين الجنسين، و ت  ريخ عمل األمم المتحدة للتنميع المستدامع 

، و ت الجهود المّنت بالمساواة بين الجنسين، و ت  ريخ عمل األمم المتحدة المّنت بالّنم ضد المرأة
المشترلع بين الولاتت، و ت  ريخ الةبراء المّنت باإلحداءات الجنسانيع؛ وغير ا من اللياناتو 
ًد ري، تحمل اليونيسم دفع الشريك التنفيذي  ت جميا البلدان المشارلع  ت مبادرة  وعلى الدّيد ال

ملا حع  يروس الورم الحليمت تسلي  األضواء، و ت األعمال المرتب ع بتحالم غا ت للًاحات المّنت ب
البشري ومراعاة المنةور الجنسانت واإلندام، لما أن المنةمع ممَقلع  ت برنامج األمم المتحدة 

 الّالمت المشترك للوقايع من سر ان عنخ الرحم وملا حتهو 

 ت شرالاتها ما منةمات المرأة المحليع  ت  2020توسّت اليونيسم توسّاو لبيراو  ت عام  -63
« وجهود ا للتّا ت منها، ومن ذلك جهود المنةمع  ت 19-ستجابع اليونيسم لجانحع »لو يدإ ار ا

جنوب آسيا حيا تنهض شبلات المرأة بدور متمم للجهود الحلوميع الراميع إلى التددي للّنم 
الجنسانتو ووالب ذلك حشد شرالات عالميع من بينها ما أقيم ما دندوخ الدمود الّالمت للفتيات 

شبلع ومجموعع مّنيع  200ات، و و الدندوخ الذي ساعد  ت توجيه الدعم إلى ألقر من والشاب
 بلداو  ت أقناء الجانحعو 91بالمرأة والفتاة  ت 

توسّت اليونيسم  ت تّاونها ما الً اع الةاص إلذلاء سياسات الً اع الةاص المناسبع  -64
التوديات الهاد ع إلى تةفيم  «و وتةلل ذلك نشر19-لألسر  ت سياخ اتستجابع لجانحع »لو يد

اآلقار اتقتداديع اتجتماعيع على الّاملين  ت الّمليات و ت سالسل اإلمداد،  استدهد ت بالنشر 
شبلات األعمال ولجان اليونيسم الو نيع  ت لقير من البلدان، بما  ت ذلك الوتيات المتحدة األمريليعو 

ات المناسبع لألسر، تملن الملتب اإلقليمت ألمريلا و ت إ ار جهود منادرة حمايع الوةانم والسياس
بلدان؛  10مؤسسع عامع وةادع  ت  1800الالتينيع ومن ًع اللاريبت من الودول إلى ألقر من 

 آتم ممقل من الً اع الةاصو  6 يما ودل ملتب من ًع شرخ آسيا والمحي  الهادئ إلى 

مقل الذلرى السنويع   –ّع المستوى  تغتنام األحداا الر ي  2020ة  ت اليونيسم  ت عام   -65
الةامسع والّشرين إلعالن ومنهاج عمل بيجين، والذلرى السنويع الةامسع والسبّين إلنشاء األمم 

بدْغَيع إبراز قضايا المساواة بين الجنسينو وعلى الرغم من التغيير  ت الة   بسبب جانحع  –المتحدة 
يدال أدوات المرا ًات «، إت أن اليونيسم وادلت تسلي  ال19-»لو يد ضوء على تلك الًضايا وا 
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من ةالل الًنوات الّالميع، ونجحت المنةمع  ت بلوغ شرانح أةرى من الجمهورو لما انضمت 
و ت حملع جديدة متّددة األجيال من تنةيم  ينع األمم المتحدة   –اليونيسم إلى حملع  جيل المساواة  

تت تستهدم الحلومات والمؤسسات ودن اع التغيير  ت ال –للمساواة بين الجنسين وتملين المرأة 
المجتما المدنت من أجل اتةاذ تحرك حاسم  ت قضيع المساواة بين الجنسينو أما  ت اليوم الدولت 
لل فلع  ًد عًدت  يه اللجان الو نيع  ّاليات للمنادرة من أجل إسماع أدوات الفتياتو ووالب ذلك 

 16,3بر مةتلم وسانل التوادل اتجتماعت،  ودل إلى نحو إددار محتوى رقمت متّدد اللغات ع
حرداو على عدم تضاؤل  2021مليون مستةدمو وتّتزم اليونيسم التّويل على المشارلع  ت عام 

 ا تمامات الفتيات وأدواتهن بسبب الجانحعو

 الموارد  -4

اليونيسم   دياو بالمّايير المرجّيع لة ع الّمل الشاملع لمنةومع األمم المتحدة، تستهدم -66
 ت المانع من إنفاقها البرامجت على تّزيز المساواة بين الجنسينو ويدحسب اإلنفاخ  ت  15تةديص 

 ذا الجانب عبر قياس األنش ع والمةرجات ذات الجودة الجنسانيع باعتبار ذلك  د او رنيساو أو ذا 
التغيير  ت المسانل الجنسانيع  ت أ ميعو واستناداو إلى تلك المّادلع،  ًد بلغ اإلنفاخ على النتانج ذات  

 ت المانع(، بل إنها  14,2 ت المانع، و ت نسبع أعلى من نةيرتها للّام ) 19,6نسبع  2020عام 
 20,8تفوقت على المّيار المرجّت المحددو عالوة على ما سبخ،  من المًد ر أن تسا م ما نسبته 

 6,6بنسبع  2019ريلت تًريباو، وبزيادة عن مليار دوتر أم 1,19 ت المانع من مجموع اإلنفاخ )أي 
 ت المانع(  ت تّميم مراعاة المنةور الجنسانت، تبّاو لما تًيسه المةرجات التت تةهر  يها المساواة 
بين الجنسين إما  د او ذا أ ميع أو  امشياوو أما مّدتت اإلنفاخ األعلى الواردة  ت التًارير  تلشم 

ًد ريع  ت الشرخ األوس  وشمال أ ريًيا وجنوب آسيا، و ما عن البيانات المًدمع من المل اتب ال
 لالرتًاء بجهود ا  ت إعداد تًارير اإلنفاخو  2020المن ًتان اللتان حدلتا على مساعدة  نيع  ت عام  

 5الشلل 
 2020-2013نفقات البرامج المتعلقة بالنتا ج الجنسانية، 
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 القدرات والمساءلة بشأخ النتا ج الجنسانية   - ب

 القدرات الجنسانية والتكافؤ بيخ الجنسيخ   -1

، وتحديداو بنسبع 2020حًًت اليونيسم التلا ؤ بين الجنسين  ت التوةيم عالمياو  ت عام  -67
( 47/53 ت المانع للرجال؛ وذلك اتساقاو ما  التلا ؤ ات تراضت  ) 51,6 ت المانع للنساء و 48,4
 ت المانع من المنادب  ت  48حدد  ت ة ع الّمل الشاملع لمنةومع األمم المتحدةو تشغل المرأة الم

 ت المانع  ت أوسا  موةفت الةدمع الّامعو و ت حين تحًخ  47أوسا  الموةفين المهنيين، ونسبع 
قانمع  ت المستوى (  ما  وخ، ما زالت الفجوات  P-4التلا ؤ عند المستوى المهنت من الدرجع الرابّع )

( و ت مجاتت وةيفيع مّينع مقل تلنولوجيا المّلومات P-5المهنت من الدرجع الةامسع )
واتتداتت، والمياا والدرم الدحت والنةا ع الدحيع، والتمويل، والّمليات التشغيليعو وسّياو إلى 

ادع مؤقتع لتحًيخ تدابير ة 2020سد  تلك الفجوات، أددرت اليونيسم  ت تشرين األول/ ألتوبر 
(، وبموجب ذلك تًرر النةر P-5التلا ؤ بين الجنسين  ت مستوى الفنع المهنيع من الدرجع الةامسع )

بّين تفضيليع إلى المرشحات للوةانم  ت المجاتت األشد تيقراو بّدم التلا ؤ، ولذلك عند استًدام 
ا ب الالزمع لشغلها  ت أوسا  مرشحين ةارجيين  ت المجاتت الوةيفيع التت تشهد ندرة  ت المو 

النساءو وبحلول نهايع الّام، ارتفّت نسبع المرأة  ت وةانم المستوى المهنت من الدرجع الةامسع 
(P-5 من )او 44 ت المانع إلى  42 ر مشج    ت المانع؛ و و ت و 

دةال  -68 ًد ريع على استغالل اتتدال بالموا ب المستهد ع، وا  التحسينات تّلم الملاتب ال
الالزمع  ت قًا ع أمالن الّمل، وبناء مسارات لت وير موا ب اإلناا من أجل توةيم مزيد من النساءو 
وتقبت التجارب  ت نيبال وأ غانستان تحوَل التلا ؤ بين الجنسين إلى أولويع مؤسسيع؛  فت نيبال يجري 

نامج تدريبت سنوي، أما  ت توةيم نساء من  نات مهمشع تاريةياو ليدبحن متدربات بيجر ضمن بر 
 أ غانستان  يجري إعداد قاعدة من الموا ب النسانيع عبر البرنامج الو نت لمت وعت األمم المتحدةو
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 6الشلل 

 2020- 2018النسبة الم وية للموظفات حسب كس مستوى، 

=  USG/ASG= مستوى المديرين؛ و D-2و D-1= المستوى المهنت؛ والمستويان  P-5إلى  P-1المستويات من ملحوةع: 

 وليل األمين الّام / مساعد األمين الّامو

، لشم استّراض مستًل 2019و ت اتستجابع لتًييم ة   الّمل للمسانل الجنسانيع لّام  -69
لمبادرات اليونيسم لبناء الًدرات و خ المنةور الجنسانت بمةتلم المستويات  2020 ت عام 

المؤسسيع عن ة ع جديد للتّلم المؤسست  ت مجال المساواة بين الجنسين؛ و ت ة ع يرجى تنفيذ ا 
نماء اللفاءات بين جميا  2025إلى  2021ة من ةالل المد بهدم تّزيز ت وير الًدرات الحاليع؛ وا 

موةفت البرامج؛ وتيسير التّلم المةدص من أجل الًيادة الّلياو ومن اإلجراءات األةرى التت شهد ا 
للنهوض ببناء الًدرات: استحداا دورات تدريبيع إللترونيع للّمل البرامجت المّنت  2020الّام 

بالمرا ًات، وتنفيذ اتلتزامات األساسيع تجاا األ فال  ت مجال الّمل اإلنسانت وتدةالت المياا 
والدرم الدحت والنةا ع الدحيع؛ وتةديص أدول تدريبيع جديدة لتّضيد إدماج المسانل 

يب الجنسانيع  ت التي ب لحاتت ال وارئ واتستجابع لها؛ و رح أنش ع تّل م للّمل البرامجت المستج
«و  وقد شارك ألقر من 19-للمنةور الجنسانت، وجهود الردد والمنادرة المرتب ع بجانحع »لو يد

موةم من موةفت اليونيسم من جميا أنحاء الّالم  ت أنش ع التّلم المذلورة آنفاو، وتلللت  1200
ملاتب  ت المانع من  75، لانت 2020أيضاو بجهود محددة حسب احتياجات المنا خو وبنهايع عام 

ًد ريع قد أتمت برنامج  )و و دورة تدريبيع مّتمدة عالمياو من اليونيسم  GenderProاليونيسم ال
 بشين المساواة بين الجنسين( أو بددد اعتماد اتةتبارات ذات الدلعو

على الرغم مما سبخ، و ت حين توادل اليونيسم جهود ا لتًويع  يللها المّنت بالمسانل  -70
لك ما يتيتى ببناء الًدرات المّنيع بتلك المسانل، إت أن وتيرة التًدم ما زالت الجنسانيع، بما  ت ذ

ملتباو قد رياو تضم اةتدادياو واحداو على األقل  ت المسانل الجنسانيع   33ب ينعو  مقالو، ما أن   ناك  
تب (، إت أن  ذا الّدد ما زال يشل ل قلا عدد الملا2019ملتباو لّام  30)وعو عدد يرتفا عن 
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ًد ريع  حسبو وبالمقل، يوجد  شةداو  ً  من اتةتداديين الً اعيين  ت المسانل الجنسانيع  17ال
ًد ري، أي بزيادة قدر ا   13، للن  ذا الرقم يشلل 2019اةتداديين عن الّام  3على الدّيد ال

ل لتوجيهات  ت المانع  ً  من مجموع الملاتبو ويستدعت األمر بذل ا تمام متوادل لت يتسنى اتمتقا
التوةيم على نحو متسخ، وبحيا تتلًى جهات التنسيخ المّنيع بالمسانل الجنسانيع مزيداو من الدعم 

 والتدريبو

 القيادة والمساءلة المؤسسية   -2

تلتزم اليونيسم بتنفيذ استراتيجيع منةومع األمم المتحدة الشاملع بشين التلا ؤ بين الجنسين،  -71
مراعاة المنةور الجنسانت  ت أمالن الّمل و ت قًا ع المؤسسعو وقد بما  ت ذلك تّزيز قيم الشمول و 

للتددي لًضايا التمييز الجنسانت والتحرش   2020و  2019اتةذت ة وات ملموسع على مدار عامت  
وسوء استغالل السل ع  ت أمالن الّمل، ما اتستناد  ت ذلك إلى النتانج المستًاة من استّراض 

آلراء الموةفين، ومنتديات ذات دلعو وشملت التدابير اعتماد إ ار  مستًل، ودراسات استًدانيع
عمل جديد للجدارات بدْغَيع إرساء مّايير سلوك الموةفين ومراجّع السياسات المّنيع بالسلوليات 
المحةورة واإلجراءات التيديبيع بهدم تّزيز المساءلع، واقتران ذلك بّدم التهاون م لًاو ما اتستغالل 

 الجنسي ينو واتنتهاك

ً ت اليونيسم  ت  -72 تجديد شهادة  المساواة بين الجنسين  ت الّواند اتقتداديع   2020تل
الةادع بهاو ومن المًرر اتستمرار  ت ة ع عمل للتّامل ما تلك المجاتت على مر  الّامين 
المًبلين،  ضالو عن سياسات أسريع مندفع من المنةور الجنسانت، وسياسات تلفل منا التحرش 

أمالن الّملو و ت إ ار اتستجابع للجانحع شملت التّديالت إعادة النةر  ت ساعات  الجنست  ت
جراء تًييمات دوريع لر اا الموةفين وأعباء  عادة تحديد مّايير قياس األداء، وا  الّمل األساسيع، وا 

ين من الّمل الملًاة عليهم،  ضالو عن تّميم أ ضل ممارسات اإلدارة المّنيع بتلبيع احتياجات الموةف
أجل الموازنع بين المت لبات الشةديع والمهنيعو ويضام إلى ما سلم اتبتناء على الةبرات الملتسبع 

« وبّد ا، إذ شارلت اليونيسم  ت قيادة الجهود 19-التت تّزز نماذج الّمل المرن قبل جانحع »لو يد
لمرن، وذلك ضمن أروقع المبذولع إلعداد سياسع نموذجيع لألمم المتحدة  ت مجال ترتيبات الّمل ا

 اللجنع اإلداريع الر يّع المستوىو 

 الدروس المستفادة وآفا  المستقبس -اامسًا 

شهد الّام القالا من تنفيذ ة ع الّمل للمسانل الجنسانيع مّدتو إيجابت المنحنى من حيا  -73
ر متساٍوو  ًد نتانج الّمل البرامجت المّنت بالمسانل الجنسانيع، وما ذلك  ما زال  ذا المّدل غي

مقل الّنم الجنسانت، والممارسات الضارة، والتّليم القانوي  –شهدت بّض المجاتت الحرجع 
« أ ضت إلى تهديدات حًيًيع بحدوا انتلاساتو ومن 19-آقاراو مريّع لجانحع »لو يد – للفتيات

الناحيع المؤسسيع، تؤدي الًيود الًانمع  ت مجاتت الًدرات والمساءلع والت بيخ الّملت إلدماج المنةور 
ًد ري إلى إضّام ة وات حاسمع للتًدم  ت نتانج جهود المساواة بي ن الجنسانت على الدّيد ال

 الجنسينو 

أودت استّراضات استراتيجيع داةليع باإلضا ع إلى تًييم مستًل لة   الّمل للمسانل  -74
باتةاذ ة وات حاسمع نحو التًدم، بما  ت ذلك إبراز مجاتت الّمل  2019الجنسانيع  ت عام 
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ملانيع التغيير التحويلت، ما الدعوة إلى انتهاج مس اءلع ألقر البرامجت ذات المزايا اتستراتيجيع وا 
منهجيع  ت عموم الهيلل الالمرلزي للمنةمع حتى تدبح ة ع المساواة بين الجنسين  محل مسؤوليع 

 2020تامع   ت الّمل البرامجت والقًا يع المؤسسيع على السواءو وعلى ذلك، شرعت اليونيسم ةالل  
المنةمع بودفها   ت إعداد سياسع جنسانيع جديدة وة ع عمل تيةذ بدور أشد  موحاو بالنسبع إلى

نديراو عالمياو للمسانل الجنسانيع، وتدوغ نهجاو تحويلياو مستنداو إلى الًيم تجاا المساواة بين الجنسين 
 باعتبار ا من أسس حًوخ ال فلو 

ع المستفادة  ت سبيل تنفيذ ة   الّمل للمسانل الجنسانيع ومن تًييمها  -75 إن الدروس الهام 
« من شينها أن تو  ر توجيهاو استراتيجياو نحو إ الخ سياسع جديدةو 19-ومن اتستجابع لجانحع »لو يد

 مقالو، نجد أن أداء اليونيسم الًوي ضمن ة ع الّمل الشاملع لمنةومع األمم المتحدة وجوانب التًدم 
مقل الدحع والنةا ع الدحيع  ت  ترة ال ما،  –الملموسع  ت مجاتت الّمل البرامجت ذات الدلع 

 –ات، ومنا زواج األ فال، والمياا والدرم الدحت والنةا ع الدحيع، ودحع األمومع وتّليم الفتي
إنما يًم شا داو على أ ميع النتانج المة   لها  ت المسانل الجنسانيع، مًترنعو بمؤشرات وأ دام 
واضحع وبتدبير الموارد الموجهع و خ المنةور الجنسانتو و ت الوقت ذاته، أتاحت مرونع الموارد 

ساسيع المةددع للمسانل الجنسانيع والتمويالت المواضيّيع بازد ار الجوانب اتبتلاريع وتحفيز األ
الحلول، وذلك حسب القابت من النتانج المتّلًع بمهارات الفتيات وبالتنشنع اتجتماعيع المراعيع 

ت اتستجابع « من محوريع اتعتبارات الجنسانيع  19-للمنةور الجنسانتو وقد  اقمت جانحع »لو يد
اإلنسانيع، لما لشفت عن  رص مؤاتيع تغتنام األزمع  ت دياغع نهج جديدة تتددى للفجوات 
المستمرة وللًّبات المانّع؛ ولتشليل شرالات جديدة أو تّضيد الًانم منها، بما  ت ذلك ما يلون ما 

دلع بيمالن الّمل التابّع مجموعات مّنيع بالمرأة والفتاة؛  ضالو عن تّزيز الّمليات والقًا ع ذات ال
 لليونيسمو 

وســـــتوادـــــل اليونيســـــم الترليز على تســـــريا النتانج من أجل النســـــاء والفتيات، بما  ت ذلك  -67
ــتقمارات  ما ــانيع، وذلك بتلقيم اتســـــــــ يتيتى من ةالل التدـــــــــــدي لألســـــــــــباب الجذريع للمةالم الجنســـــــــ

ــابر للً ـــاعـــات  ت )أ( تّزيز تملين ا لمرا ًـــات ور ـــا هن؛ و)ب( تغيير والشـــــــــــــــرالـــات والتّـــاون الّـ
األعرام التمييزيع الجنســــــانيع؛ و)ج( الًضــــــاء على الّنم الجنســــــانت  ت جميا البينات؛ و)د( تّزيز 
مراعاة المنةور الجنســــــانت  ت تًديم الةدمات بمجاتت الدــــــحع والتّليم والمياا والدــــــرم الدــــــحت 

ـــــــــــــ( تًويع جهود جما البيانات الجنسان يع وتحليلهاو وستوادل اليونيسم تًويع والنةا ع الدحيع؛ و) ـ
قدراتها المؤســــســــيع وجوانب المســــاءلع لديها على دــــّيد النتانج الجنســــانيع، ما الترليز  ت ذلك على 

« ت يملن التًليل من مدى  داحته: إذ ســـــــــــــــيلون له 19-اإلجراءات الميدانيعو إن  أقر جانحع »لو يد
ل اليونيســـــــــــــــم ســـــــــــــــواءو من حيـا تلقيم الترليز على تـيقير حِرج  ت األعوام المًبلـع على ليفيـع عمـ 

ــا النةر  ت التحوتت على  ــات، أو من حيـ ــك األولويـ ــادة تّيين تلـ ــل البرامجت أو إعـ ــات الّمـ أولويـ
على المدى البّيد  ت ليفيع أداء رســـــــــــــالع المنةمع؛ بحيا تةرج المنةمع من  ذا األزمع أقوى وأقدر 

 دعم لل  فل محتاجو
 


