
 بشأن تمكين المرأةأجندة النقاط الثماني لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
 والمساواة بين الجنسين في منع النزاعات واإلنعاش

 
 .تعزيز أمن النساء أثناء األزمات. 1

ضمن ة قابلية االستجابة الجنسانيزيادة . سيادة القانونتعزيز  .المؤسسي والشخصي ضد النساء العنفالعمل على إنهاء 
 .، ومبادرات تخفيض األسلحة الصغيرةوإعادة اإلدماج، وفي نشاطات نزع السالح، والتسريح لمؤسسات األمنيةا

 
 .االرتقاء بالعدل بين الجنسين. 2

. للنساء الحقوق االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافيةضمان حماية . اللجوء إلى القضاءزيادة إمكانية النساء في 
الدستورية، والتشريعية، والقضائية، والمؤسسية،  اإلصالحات، وفي العدالة في المراحل االنتقالية منظور الجنساني فيمراعاة ال

 .، والعمليات االنتخابيةاألجهزة األمنيةواإلصالحات في 
 

 .توسيع المواطنة والمشارآة والقيادة بين النساء. 3
الشبكات تطوير . في المجاالت االجتماعية والسياسية واالقتصادية مرأةتمثيل الدعم . بين النساء المهارات والثقةبناء 

 .بعد الكوارث والنزاعات اإلعمارلمنع النزاعات، وتقليص خطر الكوارث، وبناء السالم، وإعادة  والمؤسسات النسائية
 

 .بناء السالم بمشارآة النساء ومن أجلهن. 4
بعثات المنظار الجنساني في تصميم وتنفيذ  مراعاة. الرسمية وغير الرسمية المعمليات السضمان المشارآة الحقيقية للنساء في 

 .السالم واتفاقيات السالم
 

 .تعزيز المساواة بين الجنسين في نشاطات تقليص أخطار الكوارث. 5
األهمية  وإبالء الحاجات الخاصة بالنساءتناول . في تقييم مخاطر الكوارث، وتأثيراتها ومتطلباتها التحليل الجنسانيدمج 

من أجل  الشبكات والمنظمات النسائيةدعم . في سياسات وخطط وبرامج تقليص الكوارث واإلنعاش لخبرات النساءالالزمة 
 .تيسير المشارآة الفاعلة للنساء

 
 .في عمليات اإلنعاش ةضمان قابلية االستجابة الجنساني .6

وضمان أن . اعات وما بعد الكوارث ووسائل التخطيط المرتبطة بهافي جميع عمليات ما بعد النز التحليل الجنسانيإدخال 
إمكانية االستفادة من األصول والموجودات مثل األرض جهود اإلنعاش توفر فرص اقتصادية متكافئة للنساء، بما في ذلك 

 القطاعات األساسيةالنساء في أولويات  وضع احتياجات. تشجيع الحماية االجتماعية وأسباب المعيشة المستدامة. والتمويل
 .مثل الموصالت والسكن والعناية الصحية

 
 .تشجيع التحول ضمن الحكومات من أجل تلبية حاجات النساء. 7

إشراك النساء والرجال لنشر عالقات متكافئة . الحكومية المؤسسات والعملياتضمن اسبة حموتعزيز الخضوع للبناء القدرات 
حشد الموارد وتنسيق المساعدات، ووضع الجانب الجنساني في  ضمان مراعاة. ية ضمن تلك المؤسساتسانمن الناحية الجن

 .الموازنات، وتخصيص التمويل
 

 .تطوير القدرات من أجل التغيير االجتماعي. 8
جراء  تعرض للضررإمكانية الواالستجابة لحدوثه؛ تقليص  العنفمنع : من أجل بناء اإلرادة والمهارات بين الرجال والنساء

 .التماسك االجتماعي؛ وبناء إعادة اإلعمار في مراحل ما بعد النزاعاتالمخاطر الطبيعية؛ تحقيق المساواة في عمليات 



 
 :إن تحقيق هذه األجندة ذات النقاط الثماني سيتطلب

 
 ؛1325التنفيذ الكامل لقرار مجلس األمن رقم دعم 
في المجاالت التنموية واإلنسانية وبناء  التخطيط االستراتيجي ونشاطات المناصرةدمج أولويات المساواة بين الجنسين في 

 السالم، واألمن؛
 فيما يتعلق بالقضايا الجنسانية؛محاسبة لللضمان قابلية االستجابة والخضوع  الموارد اإلنسانية والسياسات والبرامجتعزيز 

 الحد األقصى؛لزيادة تأثير األولويات الجنسانية إلى  الشراآاتبناء 
 ؛الجنسانيتستجيب للجانب  آليات تمويل واستراتيجيات لحشد الموارد تطوير

، واإلدارة بالقيادات الفكرية والدفع  ؛يقع تحت دائرة اهتمامهم آنساءالتي تأخذ باعتبارها وجود النساء، وما  جمع البياناتدعم 
 .موارد الممتلكات العامةوالمراقبة والتقييم فيما يخص الجانب الجنساني والمعرفية، 

 


