
 مكتب األمم املتحدة املعين �ملخدرات واجلرمية

2018 – 2021( 

ومها حيو�ن لإلعمال الكامل حلقوق مجيع األشخاص . وحتقيق أهداف التنمية املستدامة

 .دأبت الدول األعضاء على جتديد وإعادة �كيد التزاما�ا �ملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف االتفاقات الدولية

مراعاة النوع منظور تعميم للدول األعضاء اإىل  مكتب األمم املتحدة املعين �ملخدرات واجلرمية الدعم املقدم

  /مكتب األمم املتحدة يف فيينامن مجيع جوانب عمل 

  .يف جعل العامل أكثر أمنا من املخدرات واجلرمية واإلرهاب ويف ضمان استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

عمل اليت أماكن  ن تكو�أ ىعل-2021حبلول عام -مكتب األمم املتحدة املعين �ملخدرات واجلرمية 

حتسني متنوعة و و  وشاملةة عمل مواتية بيئ، مما يعزز ةنشطعمال الرب�جمية واأل

 

-2021.  

  وهي تتماشى مع اإلطار اجلديد خلطة عمل

  ومع االسرتاتيجية القائمة على نطاق املنظومة 

 :حتقيق هدفني

نطاق وال�تنا  ىيف العمل عل أةعن طريق تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املر 

حديثة عمل  ةوقو  ةمنظم ةدامإبناء و لالل حتويل الثقافة التنظيمية من خ

 

 .مجيع املستو�ت

 ةدار وإجناز األهداف والغا�ت، واإل نوع االجتماعينظور الم ةقيق تعميم مراعا

الستعراض منتصف املدة والتقييم املستقل  نصوصضعت إىل ذلك، وُ 

 

مكتب األمم املتحدة املعين �ملخدرات واجلرمية/كتب األمم املتحدة يف فيينام

2018(اسرتاتيجية املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 

 ؟أةاسرتاتيجية للمساواة بني اجلنسني ومتكني املر 

وحتقيق أهداف التنمية املستدامة، 2030لعام  التنمية املستدامة خطةتكمن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف صميم 

دأبت الدول األعضاء على جتديد وإعادة �كيد التزاما�ا �ملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف االتفاقات الدولية

مكتب األمم املتحدة املعين �ملخدرات واجلرمية الدعم املقدم/، سيعزز مكتب األمم املتحدة يف فيينااالسرتاتيجية

 .2030عام خطة يف تنفيذ 

من مجيع جوانب عمل  آنال يتجز  ينجزء أةسني ومتكني املر ساواة بني اجلنن تكون املأاتيجية إىل ضمان 

يف جعل العامل أكثر أمنا من املخدرات واجلرمية واإلرهاب ويف ضمان استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية املعين �ملخدرات واجلرمية

مكتب األمم املتحدة املعين �ملخدرات واجلرمية و  يف فيينا ألمم املتحدةمن مكتب ا كالأن تعاون  

عمال الرب�جمية واأليع جوانب العمليات املؤسسية واأليف مج أةمساواة بني اجلنسني ومتكني املر يروج فيها املوظفون بنشاط لل

 .مجيع املستو�ت من أجل حتقيق التكافؤ بني اجلنسني

 لتزامات اليت مت التعهد �ا يف هذه االسرتاتيجية؟

-2018االلتزامات املتعلقة �ملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة للفرتة  ذكررتاتيجية املعايري املؤسسية وت

وهي تتماشى مع اإلطار اجلديد خلطة عمل. موظفني يف املقر الرئيسي واملكاتب امليدانية تضمنتمثرة مشاورات واسعة وشاملة 

ومع االسرتاتيجية القائمة على نطاق املنظومة   (UN-SWAP 2.0) ومتكني املرأة األمم املتحدة القائمة على نطاق املنظومة بشأن املساواة بني اجلنسني

 .2017سبتمرب /بشأن التكافؤ بني اجلنسني اليت أطلقها األمني العام يف أيلول

حتقيق هدفني املعين �ملخدرات واجلرمية األمم املتحدة كتبمو  كتب األمم املتحدة يف فيينا

عن طريق تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املر  :من خالل أنشطتنا أةتعزيز إجناز النتائج العاملية املتعلقة �ملساواة بني اجلنسني ومتكني املر 

 .واالستجابة له عدم املساواة بني اجلنسني من خالل بذل جهود منتظمة لفهم

من خ: أةساواة بني اجلنسني ومتكني املر لتعزيز حتقيق النتائج املتعلقة �مل املؤسسيةوالفعالية 

 .واالحتفاظ �ا وحتفيزها أرفع الكفاءات

  

 عن تنفيذ هذه االسرتاتيجية؟ واخلاضع للمساءلة

مجيع املستو�ت ىمجيع املوظفني عل هن يتقامسأجيب  اوبر�جميً  اوتنظيميً  امجاعيً  امسعً يعد  أةقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املر 

قيق تعميم مراعاحت ةاملدير التنفيذي يف �اية املطاف مسؤولي/، ويتوىل املدير العامةقوي ةمساءل

إىل ذلك، وُ  ةضافإ. حلول لز�دة تعزيز التنفيذ ىوحتديد التحد�ت واالتفاق عل�نتظام النتائج 

UNITED 

اسرتاتيجية للمساواة بني اجلنسني ومتكني املر  اذامل

تكمن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف صميم 

دأبت الدول األعضاء على جتديد وإعادة �كيد التزاما�ا �ملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف االتفاقات الدوليةوقد  .وإمكا��م

االسرتاتيجيةمن خالل هذه 

يف تنفيذ تعميًما منهجًيا االجتماعي 

اتيجية إىل ضمان وتسعي هذه االسرت 

املعين �ملخدرات واجلرمية األمم املتحدة كتبم

أن تعاون  هذه االسرتاتيجية  من شأن

يروج فيها املوظفون بنشاط لل

مجيع املستو�ت من أجل حتقيق التكافؤ بني اجلنسني ىعل أةمتثيل املر 

لتزامات اليت مت التعهد �ا يف هذه االسرتاتيجية؟االما هي 

رتاتيجية املعايري املؤسسية وتحتدد هذه االس

مثرة مشاورات واسعة وشاملة وهي 

األمم املتحدة القائمة على نطاق املنظومة بشأن املساواة بني اجلنسني

بشأن التكافؤ بني اجلنسني اليت أطلقها األمني العام يف أيلول

كتب األمم املتحدة يف فيينامل ستتيح هذه االسرتاتيجيةو 

تعزيز إجناز النتائج العاملية املتعلقة �ملساواة بني اجلنسني ومتكني املر : لفأاهلدف  •

من خالل بذل جهود منتظمة لفهم

والفعالية ز القدرة تعزي: اهلدف �ء•

أرفع الكفاءاتجذب  ىعل ةقادر 

واخلاضع للمساءلة من املسؤول

قيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املر حت

مساءل ةليآوتتضمن االسرتاتيجية 

النتائج  مراجعة العليا املسؤولة عن

 .النهائي

UNITED NATIONS 



 ما هي جماالت وأهداف األداء االسرتاتيجي؟

 لألداء االسرتاتيجي لدعم جماًال  14وجرى اختيار . تستخدم هذه االسرتاتيجية مؤشرات أداء املرحلة الثانية من خطة األمم املتحدة على نطاق ا�موعة بوصفها معيارًا مرجعًيا

، على النحو املبني يف 2021و 2019وحتددت األهداف لعامي . أهداف االسرتاتيجية حتقيقيف  املعين �ملخدرات واجلرمية األمم املتحدة كتبم/ مكتب األمم املتحدة يف فيينا

 .اجلدول أد�ه

 

 
 ؟سرتاتيجيةاالتنفيذ ل ة توفري املواردكيفي

العمل  ةخطوضع  من املقرر. أةساواة بني اجلنسني ومتكني املر ويف حتقيق نتائج متكن من امل نوع االجتماعيبيئة عمل تستجيب ملنظور ال ةن يسهم مجيع املوظفني يف �يئأمن املتوقع 

للتنفيذ، واإلجراءات  ةالزمني ، واجلداولسرتاتيجي، األدوار املسندةاالداء األ من جماالت ، �لنسبة لكل جمالالعمل ةطستشمل خ. 2018 عام يف ةاحلالي سرتاتيجيةاملتعلقة بتنفيذ اال

 .الرئيسية اليت سيضطلع �ا كل مكتب من أجل تعزيز املساواة بني اجلنسني نشطةواأل

داخل الكيا�ت وفيما  نوع االجتماعيمنظور ال ةاجلهود الرامية إىل تعميم مراعان لى نطاق املنظومة أالقائمة عاألمم املتحدة  خطة عملمن تنفيذ  وىلأظهرت السنوات اخلمس األوقد 

مكتب األمم املتحدة يف سيسعى لذا . متويل كاف تخصيصاحلالية إىل االفرتاض باتيجية ويستند التنفيذ الكامل لالسرت . على حد سواء ن توفر هلا املوارد البشرية واملاليةأبينها جيب 

التزام الدول  ى، �العتماد علأةساواة بني اجلنسني ومتكني املر امل ىؤسسي علمتويل مستدام إلضفاء الطابع امل ىاحلصول علإىل  املعين �ملخدرات واجلرمية األمم املتحدة كتبم/فيينا

 .اجلهات املاحنة  عن استمرار دعم، فضًال األعضاء

  unov-unodc.gender@un.org: للمزيد من املعلومات يرجى االتصال بـ

  2021هدف  2019هدف  جمال األداء االسرتاتيجي

املستدامة املتصلة بنوع اجلنس يف التخطيط االلتزام بتحديد ودعم نتائج أهداف التنمية  1.أ

 االسرتاتيجي

 تطلباتامل ستويفي تطلباتاملقارب ي

 للمتطلبات ستويفي تطلباتاملقارب ي رفع التقارير خبصوص النتائج املتصلة بنوع اجلنس 2.أ

 املتطلبات تجاوزي تطلباتاملقارب ي تقدمي نتائج بر�جمية بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 3.أ

تقييم األداء بطريقة تراعي منظور النوع االجتماعي وتقييم األداء املستهدف �ملساواة بني  4.أ

 اجلنسني على وجه اخلصوص

 تطلباتامل يستويف تطلباتامل يستويف

مكتب األمم تطوير وحتديث اسرتاتيجية املساواة بني اجلنسني اليت وضعها  1.ب

ووضع خطة عمل للمساواة  املكتب املعين �ملخدرات واجلرمية/ املتحدة يف فيينا

 بني اجلنسني ومتكني املرأة

 املتطلبات تجاوزي املتطلبات تجاوزي

توفري القيادة الالزمة للتمكني من تنفيذ اسرتاتيجية املساواة بني اجلنسني وخطة  2.ب

�ملخدرات املكتب املعين / مكتب األمم املتحدة يف فييناالعمل اليت وضعها 

 واجلرمية

 املتطلبات يتجاوز تطلباتامل يستويف

 املتطلبات يتجاوز تطلباتامل يستويف تقدمي إدارة أداء مستجيبة ملنظور النوع االجتماعي 3.ب

 تطلباتامل يستويف  يوجدال العمل من أجل اعتماد آلية لتتبع املوارد املالية وختصيصها 4.ب

 تطلباتامل يستويف تطلباتامل يستويف االجتماعيإنشاء هيكل النوع  5.ب

املكتب املعين / مكتب األمم املتحدة يف فييناحتقيق وإدامة التكافؤ بني اجلنسني يف  6.ب

 �ملخدرات واجلرمية

 املتطلبات تجاوزي تطلباتامل يستويف

 املتطلبات يتجاوز تطلباتامل يقارب اختاذ اخلطوات الالزمة لضمان حتقق ثقافة تنظيمية مواتية 7.ب

 تطلباتامل يستويف تطلباتامل يستويف بناء قدرات املوظفني من أجل املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 8.ب

 يفوق املتطلبات تطلباتامل ستويفي بناء وإيصال املعرفة �لوال�ت واخلربات فيما يتعلق �ملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 9.ب

يف حتقيق االتساق بني الوكاالت فيما يتعلق �ملساواة بني اجلنسني ومتكني املسامهة  10.ب

 املرأة

 يفوق املتطلبات تطلباتيقارب امل

 


