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  ٢٠١٣الدورة العادية األوىل لعام 
  ٢٠١٣يناير / كانون الثاين٢٤ و ٢٣

   من جدول األعمال املؤقت٢البند 
        األنشطة التنفيذية

األنشطة التنفيذية اليت تقوم هبا هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني               
  ومتكني املرأة

    
  املديرة التنفيذية /تقرير وكيلة األمني العام    

  

  موجز  
، الـذي   ٦٤/٢٨٩هذا التقرير عن األنشطة التنفيذية مقدم عمال بقرار اجلمعية العامـة              

طلبت فيه اجلمعية إىل هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة أن تقـدم تقريـرا                  
تلـك   ينظر فيه اجمللس التنفيذي للهيئة، وأن تقـدم تقريـرا عـن              كيسنويا عن األنشطة التنفيذية     

ــز    ــالل اجلـ ــاعي خـ ــصادي واالجتمـ ــشطة إىل اجمللـــس االقتـ ــة  األنـ ــشطة التنفيذيـ ــق باألنـ ء املتعلـ
  .أعماله من

ــه إىل اجمللـــس        ــر وأن حييلـ ــذا التقريـ ــد يرغـــب اجمللـــس التنفيـــذي يف أن يرحـــب هبـ وقـ
  .االقتصادي واالجتماعي مشفوعا بالتوصيات والتوجيهات، حسب االقتضاء

  
  



UNW/2013/1
 

2 12-63470 
 

  مقدمة  -أوالً   
املـديرة التنفيذيـة هليئـة      /غي أن ُيقرأ هذا التقرير بالترافق مع تقرير وكيلة األمني العـام           ينب  - ١

 عـن التقـدم     )١()هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة       (األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة        
، الذي تـرد فيـه تفاصـيل     )UNW/2012/4 (٢٠١٣-٢٠١١احملرز يف اخلطة االستراتيجية للفترة      

لنتائج احملققة وفقا للخطة االستراتيجية، وأمثلة مما حتقق علـى الـصعيد القطـري والتقـدم احملـرز                ا
ويقدم هذا التقرير سـردا لإلجـراءات الـيت اختـذهتا هيئـة األمـم               . )٢(قياسا على األرقام املستهدفة   

املتحــدة للمــرأة هبــدف تنفيــذ االســتعراض الــشامل الــذي جيــري كــل ثــالث ســنوات لــسياسة    
شطة التنفيذية من أجـل التنميـة الـيت تقـوم هبـا منظومـة األمـم املتحـدة، وذلـك عمـال بقـرار                         األن

  .وقد اُتبع يف التقرير اهليكل املبني يف ذلك القرار. ٦٢/٢٠٨اجلمعية العامة 
، حيث كُلفـت بواليـة      ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١وكانت اهليئة قد بدأت عملها يف         - ٢

ــدور رائــ  ــام ب د يف مــساءلة منظومــة األمــم املتحــدة عــن النــهوض باملــساواة بــني    تتمثــل يف القي
ويكمـن إنـشاؤها يف صـلب حتقيـق     . اجلنسني ومتكني املرأة وتنسيق تلـك املـساءلة والتـرويج هلـا       

االتــساق علــى نطــاق املنظومــة يف املــساواة بــني اجلنــسني، وميثــل خطــوة واســعة إىل األمــام يف    
دة مـن إجـراءات اسـتجابة للحاجـة إىل اإلسـراع بـوترية              مواءمة وتعزيـز مـا تتخـذه األمـم املتحـ          

  .املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
 هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة تعزيــز قــدرهتا   ت، واصــل٢٠١٢-٢٠١١وخــالل الفتــرة   - ٣

، ُوضـع موضـع التنفيـذ هيكـل يـستند إىل ثالثـة مرتكـزات               ٢٠١١وحبلول هناية عام    . املؤسسية
ــشمل ــشراكات) أ: (وي ــة الدو ال ــسيق واألعمــال احلكومي ــة؛  والتن ــسياسة؛  ) ب(لي ــامج وال الربن

ومع إقرار اجمللس التنفيذي للبنية اإلقليمية يف دورتـه العاديـة الثانيـة لعـام            . التنظيم واإلدارة  )ج(
، وضـعت   )٢٠١٢/٦انظـر مقـرر اجمللـس التنفيـذي          (٢٠١٢نـوفمرب   /، يف تشرين الثاين   ٢٠١٢

لتغــيريات النهائيــة الكفيلــة باالســتجابة للواليــة العامليــة املوكلــة إليهــا اهليئــة اآلن موضــع التنفيــذ ا
  .وخلطتها االستراتيجية

    
  متويل األنشطة التنفيذية   -ثانياً   

يتركز حشد املوارد واستراتيجية الشراكات يف هيئة األمم املتحدة للمرأة علـى تعميـق                - ٤
لنـهوض باألعمـال الـيت تقـوم هبـا وكـاالت            قاعدة اجلهات املاحنة هلا وتوسيع نطاقها، وكذلك ا       

__________ 
ــانون األول     )١(   ــىت كـ ــة حـ ــائج احملققـ ــر إىل النتـ ــذا التقريـ ــستند هـ ــسمرب /يـ ــذكر  ٢٠١١ديـ ــا مل ُيـ ــه، مـ  ويف أثنائـ

  .ذلك خالف
 .٢٠١٣عام  إىل اجمللس التنفيذي يف دورته السنوية ل٢٠١٢م التقرير السنوي للهيئة لعام سُيقدَّ  )٢(  
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ــصعيد القطــري ودعــم تلــك        األمــم املتحــدة األخــرى يف جمــال املــساواة بــني اجلنــسني علــى ال
ــة يف      األعمــال، مــع التركيــز علــى الــشراكات والعمــل يف ذات الوقــت علــى جتنــب االزدواجب

دمـة مـن اجلهـات املاحنـة        وإىل جانب حتقيق االستدامة يف املـوارد األساسـية املق         . اجلهود املبذولة 
احلكومية احلالية واملقبلة بـل وزيـادة تلـك املـوارد، قامـت هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة بتكثيـف                       
جهودها يف جمال التوعية بغية هتيئـة فـرص جديـدة أمـام احلـصول علـى متويـل مـن املـصادر غـري            

اهليئــة إدارهتمــا، وتــشمل تلــك املــصادر صــندوقني للجهــات املاحنــة املتعــددة تتــوىل   . األساســية
وصــندوق األمــم املتحــدة االســتئماين املعــين بــدعم إجــراءات القــضاء علــى العنــف ضــد املــرأة،  

  .وصندوق املساواة بني اجلنسني
 مليـون دوالر، وهـو يقـل عـن املبلـغ           ٢٢٧ بلغ جمموع املسامهات     ٢٠١١وخالل عام     - ٥

ــرة   ــتراتيجية للفتـ ــة االسـ ــو ٢٠١٢-٢٠١١املتـــوخى يف اخلطـ ــون دوال م٣٠٠ وهـ ــنويا ليـ ر سـ
بيــد أنــه حتققــت مكاســب مهمــة، فقــد زاد حجــم       ). ، املرفــق الثالــث UNW/2011/9 انظــر(

 مليـون   ١٢٥املسامهات األساسية على حجم املـسامهات غـري األساسـية، حيـث بلـغ يف األوىل                 
وزادت املوارد األساسـية وغـري األساسـية علـى الـسواء            .  مليون دوالر  ١٠٢دوالر، ويف الثانية    

إذ ارتفــع عــدد الــدول األعــضاء الــيت أصــبحت مــن املــاحنني يف هيئــة  . ٢٠١٠ا علــى عــام قياســ
 دولة، مع حدوث زيادة ملحوظة يف الـدول      ١١٧ دول فأصبح    ١٠٧األمم املتحدة للمرأة من     

ــدان      ــة يف امليـ ــاون والتنميـ ــدة للتعـ ــم املتحـ ــة األمـ ــضوية منظمـ ــشارك يف عـ األعـــضاء الـــيت ال تـ
 عمـل   ٢٠١١ جهـة مـن اجلهـات املاحنـة خـالل عـام              ٣٠، بدأت   وإضافة إىل ذلك  . االقتصادي

ترتيبات مع اهليئة بصدد التمويل املتعدد السنوات، مما هيأ قدرا أكرب من االستدامة يف التمويـل                
واكتسبت أيضا هيئة األمم املتحدة للمرأة جهات ماحنة إضافية تسهم مببلـغ            . وإمكانية التنبؤ به  

.  كان هناك سبعة جهـات ماحنـة مـن هـذا القبيـل             ٢٠١١ عام   ففي:  ماليني دوالر أو أكثر    ١٠
، ٢٠١١ مـن التوقـع أن يتجـاوز جممـوع املـسامهات املـستوى احملقـق عـام                   ٢٠١٢وخالل عـام    

  . مليون دوالر٣٠٠رغم أنه سيظل أقل من الرقم املستهدف وهو 
ــة علــى التواصــل مــع املؤســسا        - ٦ ــيت تتبعهــا اهليئ ــوارد ال ت وتؤكــد اســتراتيجية حــشد امل

والقطاع اخلاص وهتيئة قدرة جلاهنا الوطنية على مجع األموال، اليت تتوىل مجـع املـوارد والتوعيـة                 
 ٢٠١١وسـامهت املؤسـسات عـام       . يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، وأوروبا، وأمريكا الالتينية       

  مليون دوالر يف صورة منح، ومتكنت شبكة اللجـان الوطنيـة البـالغ عـددها               ١,٢مبا يزيد على    
ــة مــن مجــع حنــو  ١٨ ــة عــام  .  دوالر٨٠٠ ٠٠٠ جلن ــرقم املــستهدف  ٢٠١٢وجتــاوزت اهليئ  ال

الذي حددته للمسامهات احملققة من التمويل املقدم من القطاع اخلاص وقطـاع التربعـات وهـو                
 ٢٠١٢فعلـى سـبيل املثـال، وقـع اتفـاق شـراكة مـع مؤسـسة خاصـة عـام                      .ثالثة ماليني دوالر  
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ت يــشمل مخــسة بلــدان ويــستهدف متكــني األرامــل يف اجلانــب  بــشأن مــشروع متعــدد الــسنوا
  .االقتصادي

    
  الشراكات االستراتيجية، مبا يشمل التعاون مع القطاع اخلاص  -ثالثاً   

، وضــعت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة هنجــا مؤســسيا أكثــر ٢٠١٢-٢٠١١يف الفتـرة    - ٧
 اســتراتيجية وتتــوخى. اع اخلــاصقــوة إزاء الــشراكات االســتراتيجية مــع اجملتمــع املــدين والقطــ 

اهليئـة، املكرســة للمـسارعة إىل املــشاركة مــع القطـاع اخلــاص، حــشد خـربات القطــاع اخلــاص     
وتستهدف الشراكات مع منظمات اجملتمع املـدين كفالـة بـروز مـسامهاهتا           . وتعزيز تعبئة املوارد  

علقــة باملــساواة بــني يف مجيــع اجملــاالت ذات األولويــة مــن أجــل تعزيــز القواعــد والــسياسات املت 
  .اجلنسني ومتكني املرأة

وما برح توسيع نطاق الشراكات وتعزيزها جانبا حامسا من جوانب التـصدي للعنـف                 - ٨
 توســـيع نطـــاق األعمـــال املوجهـــة لـــصاحل ى، جـــر٢٠١٣-٢٠١١ففـــي الفتـــرة . ضـــد املـــرأة

درة مــن  مبــاي، وهــ“التحــالف لــصاحل الفتيــات”املــراهقني مــن خــالل الــشراكات مــع مبــادرة 
مبادرات القطاع اخلاص تستهدف إهناء العنف اجلنسي ضد األطفـال، يف زمبـابوي ومجهوريـة               

ــا املتحــدة   ــا وهــاييت، حيــث أجريــت استقــصاءات حــول العنــف ضــد     وســوازيلندترتاني  وكيني
لوطنيـة؛ ومـع     املعلومـات الالزمـة خلطـط العمـل ا         األطفال يف مجيع البلدان اخلمسة هبدف توفري      

ملية للمرشدات وفتيـات الكـشافة هبـدف إعـداد منـهج دراسـي غـري رمسـي عـن منـع                    الرابطة العا 
العنف وعن هتيئة مواقع آمنـة حتظـى فيهـا الفتيـات بالتكـافؤ مبـا ميكنـهن مـن التـصريح بـآرائهن                        

وســجلت حــىت اآلن مبــادرة الــدعوة العامليــة الرئيــسية املــسماة . ضــد العنــف واكتــساب الــدعم
ــوا ال للعنــف  ” ــرأة   احتــدوا إل-قول ــد علــى  “هنــاء العنــف ضــد امل ــا يزي ــون إجــراء،  ٥,٥ م  ملي

 هـي واملبـادرة املـذكورة   .  شـريك مـن شـركاء اجملتمـع املـدين     ٩٠٠ويشارك فيها ما يقرب مـن      
  . اليت أعلنها األمني العام“احتدوا”حمفل احلشد االجتماعي الالزم حلملة 

جلمع بــني األطــراف بــاوتــضطلع هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة بــدور تقــوم مــن خاللــه     - ٩
يفسح اجملال أمام احلوار بني اجملتمع املدين واحلكومـات، حيـث دعمـت اهليئـة يف إطـار هـذا                مما

الدور املشاركة النشطة من منظمات اجملتمع املـدين، مبـا يف ذلـك جمموعـات القواعـد النـسائية،                   
 وضـع املـرأة     خالل عدة اجتماعات حكوميـة دوليـة، منـها الـدورة الـسادسة واخلمـسني للجنـة                

 مــع اجملموعــات ىوأســهم إىل حــد كــبري حتــالف قــو. ومــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املــستدامة
ــارات         ــام عب ــؤمتر، يف إحك ــدعوة خبــصوص امل ــشطة ال ــام بأن ــسية، اســتهدف القي ــسائية الرئي الن

  ).٦٦/٢٨٨انظر قرار اجلمعية العامة (املساواة بني اجلنسني الواردة يف الوثيقة اخلتامية 
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، عقــدت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة أول اجتمــاع ٢٠١٢أكتــوبر /ويف تــشرين الثــاين  - ١٠
للفريق االستشاري العاملي للمجتمع املدين، ضم يف عضويته قادة القواعـد الـشعبية واجملتمعـات               
احمللية، وقادة جمموعـات الـشعوب األصـلية، وعلمـاء احلركـة النـسائية، واملـدافعني عـن حقـوق                    

وســاعد . ادة مــن الرجــال العــاملني يف جمــال املــساواة بــني اجلنــسني وحقــوق املــرأة املــرأة، والقــ
االجتمــاع علــى إعــادة تأكيــد األمهيــة االســتراتيجية الــيت تكتــسيها الــشراكة بــني اجملتمــع املــدين 
وهيئة األمم املتحدة للمرأة يف تعزيز جداول األعمال املشتركة والتشارك يف الفـرص مـن أجـل                 

وجيـــري إنـــشاء جمموعـــات اجملتمـــع املـــدين . اة بـــني اجلنـــسني ومتكـــني املـــرأةالنـــهوض باملـــساو
االستــشارية علــى كــل مــن الــصعيدين اإلقليمــي والقطــري، حيــث أُنــشئ بالفعــل مثانيــة منــها،   

  . جمموعة أخرى قيد اإلنشاء١١وهناك 
 وما برحت منظمة زونتا الدولية شـريكا مهمـا، ال سـيما بالنـسبة ألعمـال هيئـة األمـم                     - ١١

 ميكروســوفت شــركيت مــع ٢٠١٢عــت اتفاقــات عــام وُوقِّ. املتحــدة يف جمــال العنــف اجلنــساين
. وكوكا كوال هبدف وضع مبادرات تستهدف متكني النـساء يف جمـال مباشـرة األعمـال احلـرة                 

، والتزمـت  بـالوعي  هبـدف االرتقـاء   ٢٠١٢ محلة دولية طـوال عـام   Tag Heuerوأجرت شركة 
هليئــة يف جمــال املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة اقتــصاديا علــى جبمــع أمــوال لــصاحل بــرامج ا

، جبمع أموال لصاحل بـرامج  Kraft Foodsوقام فرع الشرق األوسط من شركة . الصعيد العاملي
  .اهليئة يف جمال القيادة والتمكني االقتصادي

ة العـاملي، التـرويج     وتواصل هيئة األمم املتحدة للمرأة، بالتعاون مع اتفاق األمم املتحد           - ١٢
:  املــرأةمبــادئ متكــني”لقيــام منظمــات القطــاع اخلــاص حــول العــامل باعتمــاد وتنفيــذ مبــادرة   

ــة عــام  . “املــساواة تعــين املكاســب  ــول هناي ــادرة  ، وقَّــ٢٠١٢وحبل ــار  ٤٦٦ع علــى املب  مــن كب
  .املسؤولني التنفيذيني

ــا    - ١٣ دة واســتدامة تغطيــة وأســهمت الــشراكات االســتراتيجية مــع وســائط اإلعــالم يف زي
. تقوم به هيئة األمم املتحدة للمرأة من أعمال وما تعاجله من مـسائل املـساواة بـني اجلنـسني                   ما

 منفـذ مـن املنافـذ اإلعالميـة يف شـىت أحنـاء العـامل،        ١ ٦٠٠وأقيمت اتصاالت مع ما يزيد علـى    
وتــضاعف .  بلــدا١٦٠وكفــل التواصــل االســتراتيجي تغطيــة إخباريــة مكثفــة فيمــا يزيــد علــى  

حضور اهليئة على شبكة اإلنترنت ثالث مرات، حيث بلغ عدد الزيارات للموقـع علـى شـبكة                 
وبلغ جمموع املتابعة االجتماعية مـن وسـائط        .  زيارة شهريا  ٢٢٠ ٠٠٠اإلنترنت ما يزيد على     

، وتـوفر  ٢٠١٠ متابعة، وهو ما ميثل زيادة أعلى من ست مرات منذ عـام    ٣٢٠ ٠٠٠اإلعالم  
ئج عالوة على ذلك أساسا ألنشطة الدعوة اليت تقوم هبا اهليئة استنادا إىل االتـصاالت               تلك النتا 

  .دعما ملا تقوم به من أنشطة تنفيذية
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إســهام األنــشطة التنفيذيــة الــيت تقــوم هبــا األمــم املتحــدة يف فعاليــة تنميــة     - رابعا  
  القدرات الوطنية 

  
  اوتنميتهبناء القدرات   - ألف  

ة القــدرات تــشكل حجــر األســاس يف االســتراتيجية الــيت تتبعهــا هيئــة  مــا برحــت تنميــ  - ١٤
األمم املتحدة للمرأة يف االستجابة لطلب تقدمي الدعم على كل من الـصعيد الـوطين واجملتمعـي                

ــدويل ــر يف شــىت     . وال ــذا األم ــى ه ــد عل ــدخل التأكي ــال   اجملــوي ــة اخلمــسة يف األعم االت األولي
. هـو حمـدد بوضـوح يف شـىت أجـزاء اخلطـة االسـتراتيجية الراهنـة        التنفيذية اليت تقوم هبا اهليئـة، و      

 “لـيس هنـاك هنـج واحـد يـصلح للجميـع          ”ويشكل ذلك إقرارا بأمهية اتبـاع هنـج يعتـرف بأنـه             
وتتبـع  . بالنسبة لكل بلد وسياق على حدة، ويكون يف الوقت ذاته مرنا ويساعد على التحفيـز              

ل جمموعة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة، ويـضع تـصورا            اهليئة يف تنمية القدرات إطارا يتسق مع أعما       
  .قدرة النظام) ج(القدرات اجلماعية؛ ) ب(الكفاءات الفردية؛ ) أ(لتنمية القدرات يتمثل يف 

وتوفر تنميـة القـدرات وسـيلة للـربط بـني اجلـانبني املعيـاري والتنفيـذي يف واليـة هيئـة                        - ١٥
بـني التوجيـه املعيـاري الناشـئ عـن العمليـات         األمم املتحـدة للمـرأة عـن طريـق تعزيـز االتـساق              

وتـساعد اهليئـة الـشركاء علـى        . احلكومية الدولية والدعم التنفيذي املقدم على الصعيد القطري       
الــصعيد الــوطين يف جمــال حتويــل االلتزامــات الدوليــة باملــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة إىل   

  .رة تنفيذها بفعاليةقوانني وسياسات واستراتيجيات، وجمال رصد ومناص
وتــوفر املبــادرات الــيت تتخــذها هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة الــدعم للــشركاء والــدوائر    - ١٦

املناصــرة، مبــا يــشمل وزارات املاليــة والتخطــيط، واآلليــات النــسائية الوطنيــة، وغــري ذلــك مــن   
سائية، مــن املؤســسات احلكوميــة، ومنظمــات اجملتمــع املــدين، وجمموعــات القواعــد الــشعبية النــ 

خالل التدريب؛ وتوفري اخلربة التقنية والدعم املايل؛ وتطوير ونشر املعارف والرغبـة يف الـتعلم؛           
  .وحشد جهود الشبكات، ومناصرة السماع آلراء املرأة، والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب

األعـضاء  وعلى سبيل املثال، تقدم هيئة األمم املتحدة للمرأة، يف إطار مساعدة الـدول                - ١٧
على تنفيـذ اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة،  بنـاء القـدرات علـى تقـدمي                  
التقارير إىل اللجنة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة واحلـوار معهـا ومتابعـة املالحظـات                       

الـدعم  ففي أفغانستان، قدمت اهليئـة   .  بلدا ذلك الدعم   ٢٧ ى تلق ٢٠١١وخالل عام   . اخلتامية
إىل وزارة اخلارجية يف جمال حتليل مدى امتثال البلد لالتفاقيـة، وتقـدمي تقريريهـا األويل والثـاين                  

وجرى أيـضا تقـدمي الـدعم يف جمـال بنـاء القـدرات إىل مناصـري اجلانـب اجلنـساين                     . إىل اللجنة 
  .هبدف رصد مدى تنفيذ االتفاقية وكفالة مراعاة منظورات اجملتمع املدين
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ــعبة    وعلـــى  - ١٨ ــرأة شـــراكات مـــع شـ ــة األمـــم املتحـــدة للمـ ــاملي، تعقـــد هيئـ  الـــصعيد العـ
اإلحصاءات يف األمـم املتحـدة يف إطـار برنـامج مـشترك جديـد، هـو األدلـة والبيانـات الالزمـة                       
ملبادرة املساواة بني اجلنسني، هبدف اإلسراع بـوترية اجلهـود القائمـة الكفيلـة بوضـع مؤشـرات                  

. )٣(رة األعمـال احلـرة، وملكيـة األصـول        التعليم، والعمالة، ومباش  قابلة للمقارنة عن الصحة، و    
وتستهدف املبادرة بناء القـدرة اإلحـصائية الوطنيـة الالزمـة ملعاجلـة الثغـرات الرئيـسية يف مـدى                   
تــوافر اإلحــصاءات اجلنــسانية ومــدى جودهتــا وإمكانيــة مقارنتــها، مبــا يف ذلــك حتــسني رصــد    

. لرامية إىل النـهوض باملـساواة بـني اجلنـسني وتقيـيم ذلـك األثـر       التقدم احملرز يف أثر السياسات ا 
وسوف تفضي أنشطة بناء القدرات إىل إشراك موظفي املكاتب اإلحصائية الوطنية مباشـرة يف              

  .ذلك، وكذلك تشجيع احلوار بني البلدان يف كل منطقة
تنميـة القـدرات يف   ويرد يف أجزاء الفروع التالية أمثلة علـى النتـائج احملققـة مـن جهـود         - ١٩

وتـشمل األمثلـة   . شىت اجملاالت املواضيعية من األعمال اليت تقوم هبا هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة             
املطروحة برامج كبرية احلجم ومشاريع أصغر حجما، تلقي الضوء على مـدى تنـوع األنـشطة                

  .اليت تقوم هبا اهليئة يف مرحلة حتوهلا إىل منظمة مكتملة األركان
  

  التخطيط وامليزنة على الصعيد الوطين  -باء   
ــة     مــا  - ٢٠ ــة األمــم املتحــدة للمــرأة تــويل األولوي لــدعم املقــدم إىل الــشركاء  إىل ازالــت هيئ

ــيــة ومؤســسية هجنمالــوطنيني لبنــاء قــدرات   امليزانيــات واخلطــط الوطنيــة  إعــداد ضمن تعزيــز ت
ــسني      ــني اجلن ــساواة ب ــق امل ــة بتحقي ــة املتعلق ــدة األدل ــدم  وركــزت جهــ . وقاع ــدعم املق إىل ود ال

 واحلكومات احمللية، علـى حتـسني القـدرة        ،آلليات النسائية الوطنية  ا و ،وزارات املالية والتخطيط  
ــدعوة        ــساين وال ــة للمنظــور اجلن ــات املراعي ــل امليزاني ــات، وإجــراء حتلي ــل البيان ــى مجــع وحتلي عل

ويف عـام  . ليـات التخطـيط  لتطبيقها، وتعزيز مبدأ مشول اجلميع فيما يتعلق مبشاركة املرأة يف عم 
.  بلـــدا٥٨ًتنميـــة القـــدرات يف اســـتهدفت ، دعمـــت اهليئـــة جهـــوداً مـــن هـــذا القبيـــل ٢٠١١
ــد ــات        وق ــات وختــصص ميزاني ــضمن أولوي ــوطين تت ــائق للتخطــيط ال أســهم ذلــك يف وضــع وث

إكـوادور وبوليفيـا    (ويف سـتة مـن البلـدان املـذكورة          .  بلداً ١٨لتحقيق املساواة بني اجلنسني يف      
، أدت هـذه اجلهـود إىل زيـادة    )وزمبابوي ومـايل واملغـرب ونيبـال   )  املتعددة القوميات -لة  دو(

ــة          ــادات اجملمع ــث بلغــت الزي ــسني، حي ــني اجلن ــساواة ب ــق امل ــة املخصــصة لتحقي ــوارد الوطني امل
  . بليون دوالر١,٥  ما يزيد علىامليزانية يف

__________ 
ه املبادرة جلنة توجيهية، مؤلفة من أعضاء فريق اخلرباء املشترك بني الوكاالت املعين باإلحـصاءات   ي توج تتوىل  )٣(  

اجلنسانية، واللجان اإلقليمية، واملصارف اإلمنائية اإلقليمية، والوكاالت األساسية اليت تتـوىل تنـسيق األعمـال           
 .ة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادياإلحصائية، ومنها البنك الدويل ومنظم
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 الــشركاء الــوطنيني يف بــريو وقــدمت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة مــساعدات تقنيــة إىل  - ٢١
ــدا والكــامريون ونيبــال إلجــراء تقييمــات للقــدرة املؤســسية،      ــا املتحــدة وروان ومجهوريــة ترتاني

ــا ــربامج و      يف مب ــسني يف ال ــني اجلن ــساواة ب ــرات يف جمــال امل ــك الثغ ــة /ذل ــات القطاعي . أو امليزاني
أفـضت إىل  وت بيـة االحتياجـات مـن القـدرا    لتتـستهدف  ذلك وضع خطط حمددة اهلدف    وتال

ــة        ــة الوطني ــادئ التوجيهيــة للميزاني ــاج املنظــور اجلنــساين يف املب ــود ترمــي إىل إدم   املتعلقــةجه
ــدا، وإىل جهــود تــ    ــة يف الكــامريون وروان ــالوزارات القطاعي ــع  ستهدفب ــهجيات لتتب  وضــع من

ز البيئـة   ومت تعزيـ  . خمصصات امليزانية الوطنية والقطاعية املراعيـة لالعتبـارات اجلنـسانية يف نيبـال            
تنفيذ امليزانية املراعية للمنظور اجلنساين يف مجهورية ترتانيـا املتحـدة بإنـشاء فريـق               هبدف  املؤاتية  

وطــين أساســي معــين بامليزانيــة املراعيــة للمنظــور اجلنــساين بقيــادة وزارة املاليــة، وختــصيص بنــد  
رييب ذي طـابع مؤسـسي      حمدد من امليزانية للميزنة املراعية للمنظـور اجلنـساين، وإرسـاء هنـج تـد              

  . املعنيةهاتتيسري اجلهود اجلارية لتنمية قدرات اجلهبدف 
تعزيــز قــدراهتم علــى اســتهدف وحــصل دعــاة املــساواة بــني اجلنــسني علــى دعــم كــبري   - ٢٢

فعلـى سـبيل املثـال،      . الـوطين والعـاملي   علـى الـصعيدين     املشاركة والتأثري يف عمليـات التخطـيط        
يــة مــن قبيــل رابطــة حقــوق املــرأة يف التنميــة، والــشبكة النــسائية   دعــم منظمــات نــسائية عامل مت

 حـشد    ملـساعدهتا علـى    األفريقية للتنمية واالتصاالت، وشبكة دور املرأة يف التنميـة يف أوروبـا،           
 املنتـدى الرابـع الرفيـع املـستوى بـشأن فعاليـة املعونـة           أثنـاء انعقـاد    دعاة املساواة بني اجلنسني يف    

ة تلــك املنظمــات وقــد كــان ملــشارك. ٢٠١١، مجهوريــة كوريــا، عــام قــد يف بوســانذي ُعالــ
ة دوٌر أساســي يف الــنص علــى التــزام صــريح، يف وثيقــة منتــدى بوســان اخلتاميــة، بكفالــة يــفعالب

  .توجيه النفقات العامة بشكل مالئم مبا يليب احتياجات الرجال والنساء على السواء
ة صــندوق األمــم املتحــدة للمــشاريع اإلنتاجيــ وتــشترك هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة مــع    - ٢٣
جلنـسني يف مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة         ا اإلنـصاف بـني      قائمـة علـى   تنفيذ برنامج للتنمية احملليـة ال      يف

وتركز املبادرة على حتسني إمكانية حصول املرأة علـى         . ورواندا والسنغال وسرياليون وموزامبيق   
لـربامج  لتخطـيط   الدعم قـدرة احلكومـات احملليـة علـى           وتـ  ،املوارد واخلدمات على املستوى احمللي    

 نساء من منطقة موروغـورو       متكنت ففي مجهورية ترتانيا املتحدة،   . ووضع ميزانيات هلا وتنفيذها   
مسألة احلصول على مياه الـشرب املأمونـة كأحـد اجملـاالت الـيت يـتعني معاجلتـها علـى                    من إعالن   

  البنيــة للقــدرات أتــاح للحكومــة احملليــة أن حتــسِّن  قــدم الربنــامج دعمــاً ومــن مثســبيل األولويــة،
  .نطقةلك املت اجلدد يف لنيمع من املست٧ ٥٠٠األساسية، مما أدى إىل توفري املياه ملا عدده 

، علــى دعــم  ٢٠٠٩ منــذ إنــشائه عــام   ،وقــد دأب صــندوق املــساواة بــني اجلنــسني      - ٢٤
 وتنفيـذ اخلطـط والقـوانني       ،يـة اجلديـدة   املبادرات الرامية إىل حتفيز وضع اخلطط والقوانني الوطن       
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القائمة، مبا يعزز االلتزامات املتعهـد هبـا بتحقيـق املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة يف مجيـع                       
 بلـداً، تبلـغ قيمتـها       ٤٧ برناجمـاً يف     ٥٥ويتـوىل الـصندوق إدارة حافظـة مؤلفـة مـن            . أحناء العامل 

 علـى إثـر   و. كني االقتـصادي والـسياسي     مليون دوالر، تركز بوجه خاص على جهود التم        ٤٣
ــن املرحلــة الثانيــة مــن دورة الــصندوق لتقــدمي املــنح      ا ، الــيت بــدأت  ٢٠١٢-٢٠١١لفتــرة ع
ــة   يف٢٠١٢مـــارس /آذار يف ــتثناء الـــدول العربيـ ــاطق، باسـ ــودة ( مجيـــع املنـ ــامالـــدورة املعقـ  عـ

والر إىل   مليـون د   ١٢,٥ برناجمـاً، ومبلـغ      ٣٩ الصندوق بـصدد إضـافة حـوايل         أصبح،  )٢٠١١
  .٢٠١٢حافظته بنهاية عام 

  
اإليـدز علـى    /التخطيط يف اجملال اجلنساين وجمـال مكافحـة فـريوس نقـص املناعـة البـشرية                   

  الصعيد الوطين
تعمل هيئة األمم املتحدة للمرأة على طرح منظورات املساواة بـني اجلنـسني يف جهـود                  - ٢٥

ع الـدور القيـادي الـذي تؤديـه     شجيبتـ التصدي لفريوس نقص املناعـة البـشرية واإليـدز، وذلـك            
 يف جهـود التـصدي املـذكورة؛    تهنرعايعلى  نيالقائمواملصابات بفريوس نقص املناعة البشرية   

 اللجـوء إىل     إمكانيـة  وتعزيز إدارة هـذه اجلهـود علـى حنـو مـراع لالعتبـارات اجلنـسانية؛ ودعـم                 
  .املتضررات منهماملصابات بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز وصاحل االقضاء ل

ــرة   - ٢٦ ، دعمــت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة شــبكات النــساء       ٢٠١٢-٢٠١١ويف الفت
 بلـــداً، وذلـــك ٢٦ يف تـــهنرعايعلـــى  نيالقـــائمواملـــصابات بفـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشرية  

ويف موزامبيـق،   . للمشاركة يف اختاذ القرارات يف إطار التصدي لفريوس نقـص املناعـة البـشرية             
 منظمــة معنيــة بالنــساء املــصابات بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية، ممــا أســفر  ٤٥يئــة دعمــت اهل

ــاق للمــرأة ”وضــع  عــن ــساءلة     “ميث ــسياسات بوصــفه دعــوة إىل امل  ســُيعَرض علــى مقــرري ال
  .االلتزامات املتعهد هبا بتحقيق املساواة بني اجلنسني عن
لوطنيـة املعنيـة بتنـسيق شـؤون        وعملت هيئة األمم املتحدة للمرأة أيضاً مـع الـسلطات ا            - ٢٧

إدمـاج املـساواة بـني اجلنـسني يف إطـار االسـتراتيجيات والـسياسات               هبـدف    بلداً   ٢٢اإليدز يف   
. والقوانني واملؤسسات وامليزانيات وأطر املساءلة املتعلقة مبكافحة فريوس نقص املناعة البـشرية           

طات املعنيـــة بالتنـــسيق  الـــسل يعملـــوا مـــعيكـــلـــشؤون اجلنـــسانية يف ات اهليئـــة خـــرباء قـــدمو
دم إىل وأســفر التــدريب يف اجملــال اجلنــساين الــذي قُــ . جامايكــا وروانــدا وكمبوديــا وكينيــا  يف
ســتراتيجية الطــط ااخل  يفالعتبــارات اجلنــسانيةامراعــاة  زيــادة  موظــف عــن٤٠٠يزيــد عــن  مــا
 بإمكانيـة   مكافحة فريوس نقـص املناعـة البـشرية، مبـا يف ذلـك االعتـراف       اليت تستهدف  وطنيةال

لتـصدي للعنـف اجلنـساين      تـستهدف ا  انتقال املرض بـني الـزوجني يف كمبوديـا، وإدراج تـدابري             
  .إطار خطط الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية والتخفيف من آثاره يف جامايكا يف
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ويف أفريقيــا جنــوب الــصحراء الكــربى، أقامــت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة شــراكات   - ٢٨
ــع ــ٢٠ مـ ــة  منظمـ ــدف ة أهليـ ــشرية     هبـ ــة البـ ــريوس نقـــص املناعـ ــصابات بفـ ــساء املـ ــني النـ متكـ
 ،املتضررات منه من احلصول علـى ممتلكـاهتن ومرياثهـن، كوسـيلة للتخفيـف مـن أثـر الوبـاء                    أو

  . سيدة١ ٢٠٠وزيادة الوعي واإلملام بالنواحي القانونية لدى ما يزيد عن 
املتحدة للمـرأة الراعـي احلـادي عـشر         ، أصبحت هيئة األمم     ٢٠١٢يونيه  /ويف حزيران   - ٢٩

وبــالنظر إىل . اإليــدز/يف برنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية 
 النساء، تتضح جلياً احلاجة إىل كفالة إدراج املـساواة بـني اجلنـسني         يف  الوباء  الذي حيدثه  تأثريال

أقـدر   وقـد أصـبحت اهليئـة     . ة واإليـدز  يف صميم جهود التـصدي لفـريوس نقـص املناعـة البـشري            
  .انضمامها رمسياً إىل برنامج األمم املتحدة املشتركعد على دعم هذا اهلدف ب

  
  الدور القيادي للمرأة ومشاركتها  -جيم   

تلتزم هيئة األمم املتحـدة للمـرأة بزيـادة قـدرة املـرأة علـى أداء أدوار قياديـة واملـشاركة            - ٣٠
وتدعم اهليئـة تنميـة القـدرات لتـشجيع مراعـاة           .  حياهتا يف اليت تؤثر    السياسية يف صنع القرارات   

االعتبارات اجلنسانية يف األطر الدستورية والقانونية ونظـم إدارة االنتخابـات واملؤسـسات غـري               
مثــل األحــزاب الــسياسية، ووســائل اإلعــالم، واحلكومــات احملليــة، واجلماعــات        (احلكوميــة 

ويف عـام   . ، هبدف زيادة متثيل املرأة يف عمليات صـنع القـرار          )يةالنسائية ومجاعات الشباب احملل   
  . بلدا٣٥ًلتعزيز تلك القدرات يف الالزم ، قدمت اهليئة الدعم ٢٠١١
، أسهمت هيئة األمم املتحدة للمـرأة، مـن خـالل الـدعم             ٢٠١٢  و ٢٠١١ويف عامي     - ٣١

ى الــصعيدين احمللــي الــذي تقدمــه، يف زيــادة عــدد النــساء املنتخبــات لــشغل مناصــب عامــة علــ  
 الـسياسي    املرأة يف اجملال   ويف املكسيك، أسفر برنامج تعزيز مشاركة     . والوطين، يف مثانية بلدان   

وتعزيــز برنــامج الــتمكني االقتــصادي، الــذي يدعمــه صــندوق املــساواة بــني اجلنــسني بالتعــاون  
ستوى االحتـادي   املـ كـل مـن     املعهد الوطين للمرأة، عن تعزيز قدرة القيـادات النـسائية علـى              مع

، مما أسهم يف زيـادة نـسبة متثيـل نائبـات الربملـان يف جملـس النـواب                   اتاملقاطعمستوى  واحمللي و 
ــن  ــة إىل ٢٨م ــن   ٣٧ يف املائ ــشيوخ م ــس ال ــة، ويف جمل ــة إىل ٢١ يف املائ ــة٣٣ يف املائ .  يف املائ
ــدعم إىل املؤســسات ا      ويف ــم املتحــدة ال ــة وشــركاؤها يف األم ــدمت اهليئ ــسنغال، ق ــة ال حلكومي

ومنظمــات اجملتمــع املــدين مــن أجــل تــشجيع تطبيــق قــانون التكــافؤ بــني اجلنــسني أثنــاء العمليــة  
 االمتثــال  مــدى علــى رصــد“املرصــد الــوطين للتكــافؤ ”االنتخابيــة، عــن طريــق بنــاء قــدرات   
عـدد نائبـات الربملـان      نـسبة   وقـد أسـهم ذلـك يف زيـادة          . للقانون ونشر البيانات املتعلقة بتنفيذه    

وعملت اهليئة أيـضاً مـع الـشركاء الـوطنيني يف اجلزائـر      .  يف املائة٤٢,٧ يف املائة إىل    ٢٢,٧من  
 املـرأة يف العمليـات      شـراك تعزيـز إ  علـى   وليبيا، بالتنسيق مع وكـاالت األمـم املتحـدة األخـرى،            
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ــسية  ــة الرئي ــسبة  . االنتخابي ــادة يف ن ــر زي ــة إىل ٨ الربملــان مــن   عــضواتوســجلت اجلزائ  يف املائ
 سيدة لشغل مناصب سياسية، وحصلن علـى        ٦٠٠ لىويف ليبيا، تقدم ما يزيد ع     .  املائة يف ٣١

 يف املائـة يف أول      ١٦,٥ أي نـسبة متثيـل قـدرها         ، مقعـداً  ٣٣عدد غري مسبوق مـن املقاعـد بلـغ          
  . عاما٦٠ًانتخابات حرة ونزيهة جترى يف البلد منذ أكثر من 

 عمليــات اإلصــالح علــى إجــراء القــدرات ودعمــت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة تنميــة  - ٣٢
.  بلـداً  ١٥ يف   اتاالنتخابـ نظام   إصالح   على مراعاة اجلانب اجلنساين يف    القانوين والدستوري و  

 ،عـــة نـــسائيةومجم ٢٢ويف الـــسلفادور، أدى الـــدعم املقـــدم إىل جهـــود مـــشتركة قامـــت هبـــا  
 والقـــضاء علـــى التمييـــز قـــانون املـــساواة واإلنـــصاف” إىل متريـــر ، واحملكمـــة العليـــا،والربملـــان

 الــسياسي، ويتــضمن واليــة بــإدراج  املــرأة يف اجملــال الــذي يــشجع علــى مــشاركة“املــرأة ضــد
  . اجلنساين يف مجيع السياسات العامةانبأحكام متعلقة باجل

، عملـت هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة عـن كثـب مـع شـركاء األمـم                     ٢٠١١ومنذ عـام      - ٣٣
مـم املتحـدة اإلمنـائي، وإدارة عمليـات حفـظ الـسالم، وشــعبة       املتحـدة، مبـا يف ذلـك برنـامج األ    

شاركة املـرأة   مبـ   الفرص الكفيلـة   املساعدة االنتخابية التابعة إلدارة الشؤون السياسية، على هتيئة       
 اجلنـساين، وتنـسيق     انبجلاراعي  تيف العمليات االنتخابية، مبا يف ذلك وضع سياسات انتخابية          

الراميـة إىل زيـادة مـشاركة النـساء         وطـاق منظومـة األمـم املتحـدة          علـى ن    املبذولة جهود الدعوة 
مـع الربنـامج    بقـدر أكـرب      ،٢٠١٢عام  ،  ويف باكستان، اشتركت اهليئة   . كمرشحات وناخبات 

  كـل مزُِيلـ و اجلنـساين،   يراعـي اجلانـب   نظـام إلدارة االنتخابـات  طبيـق مبـادرة لبـدء ت    اإلمنائي يف 
ع معلومــات مــصنفة حــسب نــوع اجلــنس، للمــرة   جبمــ علــى حــدة االقتــراعمراكــز  مــنمركــز

ــة       ــة املدني ــوير جهــود التربي ــة ســانغار، هبــدف تن ــة يف مقاطع ــات الفرعي األوىل، خــالل االنتخاب
  .وتثقيف الناخبني، وحتديد املناطق اليت تواجه فيها املرأة عقبات يف التصويت

ــول  - ٣٤ ــع م   ٢٠١٢ســبتمرب /ويف أيل ــم املتحــدة للمــرأة، م ــة األم ــم  ، قامــت هيئ نظمــة األم
 دراســة يف اجلمعيــة تدشــني وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، ب )اليونيــسيف (املتحــدة للطفولــة

، تطـرح  “رسم مسار عمل قائم على حقوق اإلنـسان : نظم العدالة غري الرمسية   ”العامة بعنوان   
الـيت  وهـذه الدراسـة،     . أول تقييم شامل لنظم العدالة غري الرمسية وسبل محايـة حقـوق اإلنـسان             

 يف هـذا اجملـال ودراسـة حلـاالت خاصـة بكـل بلـد                ة املنـشور  مؤلفـات مشلت استعراضاً شامالً لل   
ــدد      ــر، حتـ ــنغالديش ومـــالوي والنيجـ ــدة وبـ ــا اجلديـ ــابوا غينيـ ــدا وبـ ــوادور وأوغنـ ــه يف إكـ بعينـ

متطلبــات و نظــم العدالـة غــري الرمسيــة   مــن املواءمـة بــني أقـصى قــدر  الــيت تكفــل االسـتراتيجيات 
  .نحقوق اإلنسا
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هيئة األمم املتحدة للمـرأة     صادر عن   لاوباإلضافة إىل ذلك، واستجابةً للتقرير الرئيسي         - ٣٥
ــرة عــن ا ــون ٢٠١٢-٢٠١١لفت ــامل  ”، املعن ــرأة يف الع ــدم امل ــة  : تق ــق العدال ــسعي إىل حتقي ، “ال

تعكف اهليئة والربنامج اإلمنـائي ومفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان علـى وضـع برنـامج                    
مشترك، هبدف تعزيـز فـرص املـرأة يف اللجـوء إىل القـضاء مـن خـالل إجـراء إصـالحات                      عاملي  

كفيــل لاقطــاع العــدل، مــع التركيــز علــى اإلصــالح الدســتوري والقــانوين   يف شــاملة ومنــسقة 
 اجلنــساين؛ وتقــدمي خــدمات العدالــة جانــبمايــة احلقــوق؛ واختــاذ قــرارات قــضائية مراعيــة للحب

نية؛ وإقامة نظم للعدالة غري الرمسية خالية مـن التمييـز؛ وزيـادة قـدرة               املراعية لالعتبارات اجلنسا  
  .املرأة على املطالبة حبقوقها

  
  إهناء العنف ضد النساء والفتيات  -دال   

اغتناماً لفرصة اشتداد اإلرادة السياسية على مجيع املستويات وتزايد الـدعم مـن طائفـة               - ٣٦
 العنف ضد املرأة، عملت هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة             واسعة من األطراف املعنية من أجل إهناء      

 على بناء القدرات فيمـا يتعلـق بـدفع إصـالح الـسياسات      ٢٠١١ بلداً عام    ٥٧مع الشركاء يف    
  .، ووضع خطط عمل وطنية جديدة، وحتسني تقدمي اخلدمات إىل األماماننيووالق
يني مـن أجـل وضـع قـوانني         لـشركاء احلكـوم   إىل ا وقُدم الدعم يف جمال تنمية القـدرات          - ٣٧

وقُدم الدعم أيـضاً إىل املؤسـسات الوطنيـة مـن أجـل      . جديدة تفي باملعايري الدولية حلقوق املرأة    
تعزيز قدرهتا على إنفاذ التشريعات، من خالل وضع آليات متخصصة من قبيل إقامة وحـدات               

كاتــب لتــصدي للعنــف األســري واجلــرائم اجلنــسية يف جــزر ســليمان، وم   تــستهدف اجديــدة 
  .“شبكة الشرطيات يف ترتانيا”للشؤون اجلنسانية وشؤون األطفال تقودها منظمة 

ملبــادرات املعنيــة بتوســيع نطــاق اخلــدمات املقدمــة  اليف جمــاومشلــت املــساعدة املقدمــة   - ٣٨
وضــع ساعدهتم علــى للناجيــات مــن العنــف اجلنــساين وحتــسينها تقــدمي الــدعم إىل الــشركاء ملــ  

 ها، تنـسيق  تعزيـز إجـراءات التـصدي وحتـسني       دة تقدمي اخلدمات، و   حتسني جو تستهدف  خطط  
وقـد أسـهم ذلـك يف زيـادة إمكانيـة احلـصول             . ووضع معايري وبروتوكـوالت لتقـدمي اخلـدمات       

 مراكــز قــدمعلــى الرعايــة يف بلــدان مــن بينــها اجلزائــر وروانــدا وزمبــابوي وموريتانيــا، حيــث ت 
  . من الناجيات١ ٧٠٠ لى ما يزيد ع إىل خدماهتااخلدمات الشاملة، على سبيل املثال،

ــشركاء       - ٣٩ ــدم إىل ال ــدرات املق ــة الق ــدعم يف جمــال تنمي ــصعيد وأســهم ال ــى ال ــوطين  عل  ال
 يف زيـادة  “مدن آمنة خالية من العنـف ضـد النـساء والفتيـات     ”إطار الربنامج العاملي إلقامة      يف

األمــاكن احلــضرية العامــة،  الــوعي باملــشكلة العامليــة للتحــرش اجلنــسي والعنــف ضــد املــرأة يف   
وتعزيز الشراكات وزيـادة اإلجـراءات الـيت تتخـذها الـسلطات احملليـة ومجاعـات اجملتمـع احمللـي           

، ٢٠١٢ويف عــام . والــشرطة ووســائل اإلعــالم مــن أجــل تعزيــز الــسالمة يف األمــاكن العامــة   
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انون املدينـة بـشأن   أسهم الدعم املقدم إىل احلكومة احمللية يف مدينـة كيتـو إىل اعتمـاد تعـديل لقـ        
منظمـة  وانـضمت   . القضاء على العنف ضد املرأة، حبيث يشمل أيضاً العنف يف األماكن العامة           

موئـل  (اليونيسيف إىل هيئة األمم املتحدة للمرأة وبرنامج األمم املتحدة للمـستوطنات البـشرية              
  .للعمل على توسيع نطاق برنامج املدن اآلمنة يف مثاين مدن) األمم املتحدة

توفري التوجيه التقين واملـوارد للمختـصني علـى الـصعيد      لمن أج  جاريا العمل  زال امو  - ٤٠
، الــذي )www.endvawnow.orgمتــاح علــى (القطــري مــن خــالل مركــز املعــارف اإللكتــروين 

 بلـداً وإقليمـاً، وبلـغ تقيـيم رضـاء           ٢٢٢حىت اآلن حوايل نصف مليون شخص مـن         منه  فاد  است
زالت هيئة األمم املتحدة للمرأة أيضاً تتعهـد قاعـدة بيانـات             وما.  املائة  يف ٩٠ني نسبة   عملاملست

األمني العام املتعلقة بالعنف ضد املـرأة، وهـي مـستودع مركـزي للمعلومـات عـن التـدابري الـيت           
ــساين هبــدف اتتخــذها احلكومــات   ــصدي للعنــف اجلن ــام    . لت ــات ع ــذ إطــالق قاعــدة البيان ومن

ــدمت ٢٠٠٩ ــة عــضواً مع ١٣١، ق ــة حتليليــة       دول ــتخدامها يف إعــداد دراس ــات جيــري اس لوم
  . السابعة واخلمسنيهتايف دور  جلنة وضع املرأة إىللتقدميها

ــة األمــم املتحــدة للمــرأة إدارة صــندوق األمــم املتحــدة االســتئماين لــدعم        - ٤١ وتتــوىل هيئ
ئماين وتـشمل حافظـة الـصندوق االسـت    . اإلجراءات الرامية إىل القـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة         

 شـريك وتغطـي     ٥ ٠٠٠ مشروعاً، تضم ما يزيد عـن        ٩٥احلالية من املشاريع العاملة ما عدده       
ويف الوقـت الـراهن، يــدعم   .  مليـون دوالر ٦٣,٥ لـى  بلـداً وإقليمـاً، بقيمـة إمجاليـة تزيــد ع    ٨٥

ا القطريـة، بقيمـة إمجاليـة قـدره        ألمم املتحـدة  األفرقة    برناجماً مشتركاً  ١٣الصندوق االستئماين   
ــك    ١٢ ٦٥٩ ٨٩٣ ــنة واهلرسـ ــا والبوسـ ــواي وبنمـ ــسيا وأوروغـ ــوادور وإندونيـ  دوالراً يف إكـ

وبـيالروس وتايلنــد ومجهوريـة مقــدونيا اليوغوســالفية الـسابقة وســري النكـا وصــربيا والــصني     
  .واملكسيك ونيبال

  
  التمكني االقتصادي  - هاء  

تعزيــز الــتمكني  أجــل مــنيــشمل العمــل الــذي تقــوم بــه هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة      - ٤٢
سـبل كـسب الـرزق املـستدامة،        من أبعاد امتالك النساء لزمام       متعددة   ااالقتصادي للمرأة أبعاد  

. والعمل الكرمي، ووسائل احلمايـة االجتماعيـة، واألصـول اإلنتاجيـة وإمكانيـة حـصوهلن عليهـا            
يف جمـال   قـدمت الـدعم      بـني اجلوانـب املعياريـة والتنفيذيـة لعملـها،            ويف إطار قيام اهليئـة بـالربط      

لنــهوض باإلصــالحات الــسياسية والقانونيــة، مــع توســيع نطــاق إمكانيــة ا  علــىاتتنميــة القــدر
وقـد اسـتهدف ذلـك الـدعم بـصورة        . حصول املرأة على اخلدمات واملوارد االقتـصادية واملاليـة        

لـشعوب  خاصة أكثر النساء ضعفا من الناحية االقتصادية، مبـن فـيهن النـساء الريفيـات ونـساء ا              
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 إىل الـدعم يف جمـال بنـاء القـدرات     ميقـد مت ت، ٢٠١١ويف عـام   . األصلية والعامالت املهـاجرات   
  .  بلدا٣٨
الـدعم  األمـم املتحـدة للمـرأة       ومن أجل النهوض باإلصالحات القانونية، قـدمت هيئـة            - ٤٣

يـشمل   تعـديل قـانون العمـل ل   ملـساعدهتا علـى  لتنمية القدرات إىل حكومة اجلبل األسـود      الالزم  
أحكام املساواة يف األجر عن األعمال املتساوية القيمـة، وليلـزم مجيـع املؤسـسات العامـة جبمـع                   

  .بيانات مفّصلة حسب نوع اجلنس
املنظمات غـري   إىل  بناء قدرات   يف  الدعم  األمم املتحدة للمرأة    ويف رواندا، قدمت هيئة       - ٤٤

إنشاء شبكة متنقلة مـن املـساعدين   احلكومية من خالل صندوق املساواة بني اجلنسني من أجل       
 مــن النــساء الريفيــات ١٠٠ ٠٠٠القــانونيني، الــذين ســاعدوا علــى تنميــة معــارف ومهــارات   
ويف منطقـة الـبحريات الكـربى،       . لتمكينهن من املطالبة حبقـوقهن يف اإلرث وامـتالك األراضـي          

لتجارة غري الرمسية عـرب      حتسني الفرص االقتصادية املتاحة للنساء العامالت يف ا        علىتعمل اهليئة   
احلدود، وهي وسيلة هشة لكسب العيش كثريا مـا جتعـل النـساء عرضـة ملخـاطر انعـدام األمـن                  
وسوء املعاملة يف املعـابر احلدوديـة، وتقابـل بـسوء التقـدير واإلمهـال يف الـسياسات والعمليـات                    

 والنـساء العـامالت   وساعد دعم تنمية القدرات املقدم إىل سـلطات البلـديات   . املتعلقة بالتجارة 
يف التجارة علـى إنـشاء عـدد مـن التعاونيـات، ممـا مكـن النـساء مـن رفـع أصـواهتن للـدعوة إىل                       

  . االهتمام بشواغلهن
احلــصول علــى مــوارد ماليــة  مبــا ميكنــها مــن ومت تعزيــز قــدرة املــرأة احملرومــة اقتــصاديا    - ٤٥

وقـد دعمـت   . إنشاء مراكز املرأةوإدارهتا من خالل   االشتغال باألعمال احلرة    وتطوير مهارات   
شــعبية يف األرض الفلــسطينية احملتلــة، حيــث  نــسائية إقامــة مراكــز األمــم املتحــدة للمــرأة  هيئــة 

 تنمية األعمال التجارية ومهـارات القيـادة، ويـسرت          قدمت التدريب للنساء الريفيات يف جمايل     
عـدد النـساء    بلـغ   و. ع احمللـي  إنشاء مشاريع مستدامة مدرة للدخل ترتبط بأولويات تنمية اجملتمـ         

 حمافظـة  ١٣يف  علـى مـستوى القواعـد الـشعبية      ٢٨ ٠٠٠ حنـو هذه املراكز   استفدن من   اللوايت  
ــة  ــضفة الغربي ــة إىل مراكــز      . يف ال ــة القــدرات املقــدم مــن اهليئ ــن دعــم تنمي ويف غواتيمــاال، مكّ

 حـصول أكثـر مـن     مـن  لصاحل املـشتغالت باألعمـال احلـرة      اخلدمات املنشأة على الصعيد احمللي      
 مــن نــساء الــشعوب األصــلية علــى خــدمات تقنيــة وماليــة مــن أجــل حتــسني وســائل  ١٠ ٠٠٠

  .ت مراكز خدمات يف السلفادور وهندوراس ونيكاراغوا أيضائوقد أُنش. كسب رزقهن
ومنظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة        األمم املتحـدة للمـرأة      ، أطلقت هيئة    ٢٠١٢ويف عام     - ٤٦

هبـدف  ق الدويل للتنمية الزراعية، وبرنامج األغذية العـاملي برناجمـا مـشتركا    والزراعة، والصندو 
تقدم حنو التمكني االقتصادي للمـرأة الريفيـة، وهـو يهـدف إىل متكـني النـساء                 إحراز  إلسراع ب ا
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وسـوف ُينفّـذ    . مـشروعات جتاريـة ناجحـة     وتـسيري   متع بفرص اقتصادية أفضل     من الت الريفيات  
يف إثيوبيـــا، وروانـــدا، وغواتيمـــاال، وقريغيزســـتان، وليربيـــا، ونيبـــال،  الربنـــامج يف أول األمـــر 

كــل واحــدة مــن  املنــاظرة يف أوجــه التــآزر ونقــاط القــوة املؤســسية  ، وســيعتمد علــى والنيجــر
كـسب الـرزق     من أجل إحداث حتسينات واسعة النطاق يف سـبل           ، وذلك الوكاالت املذكورة 
  .وحقوق املرأة الريفية

شـبكة  بإعداد بوابة معرفيـة سـتكون منـربا علـى           األمم املتحدة للمرأة    ئة  هيأيضا  وتقوم    - ٤٧
توجهـات وعوامـل    التعبئة قدرات الشركاء على التـصرف بنـاء علـى           ميكن من خالله    اإلنترنت  

ــى  التغــيري  ــساعد عل ــيت ت ــصادي للمــرأة ال ــتمكني االقت ــه إىل   . ال ــرب يوجــه اهتمام وحيــث إن املن
عمال التجارية، ودعاة املساواة بني اجلنسني، والنساء علـى         مقرري السياسات، وقادة دوائر األ    

اهليئـة  مـا تقـوم بـه       سـيعتمد علـى     فإنـه   مستوى اجملتمعات احمللية، مبا يف ذلك النساء املهمشات،         
  .املعرفةيف لثغرات سيتصدى ل املزيد من الضوء، وا، وسيسلط عليه من أعمالهاؤوشركا

  
  املرأة والسالم واألمن  - واو  

تأثري يف جدول أعمال املرأة والـسالم واألمـن مـن           األمم املتحدة للمرأة ال   صلت هيئة   وا  - ٤٨
ــدرات يف     ــة الق ــى تنمي ــساعدة عل ــام  ٢١خــالل امل ــدا ع ــرأة   ٢٠١١ بل ــشاركة امل ــشجيع م ، وت

 وعمليـات بنـاء     اتوإسهاماهتا يف عمليات ما بعـد انتـهاء الـصراع         جلوئها إىل القضاء،    وإمكانية  
  .د الدويل واإلقليمي والوطينيعالصكل من السالم على 

واســتجابة إىل طلبــات الـــدول األعــضاء، مت تقـــدمي الــدعم إىل كـــل مــن إندونيـــسيا،        - ٤٩
ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، وجورجيا، واجلبل األسود، وصربيا، ومنطقـة احملـيط            

الـصلة بقـرار     وضـع خطـط العمـل الوطنيـة ذات           علـى اهلادئ من أجل تعزيز القـدرات الوطنيـة         
  .املتعلق باملرأة والسالم واألمن، )٢٠٠٠ (١٣٢٥جملس األمن 

تـدريبات  األمـم املتحـدة للمـرأة       شراكة مع إدارة الشؤون السياسية، قـدمت هيئـة          ويف    - ٥٠
اخلـبريات يف    مهارات الوساطة الفعالة والتفاوض إىل النـساء العـامالت بالـسياسة و            علىإقليمية  

نـسبة النـساء املـدرجات يف قائمـة         ارتفـاع    بلدا، وهو مـا أسـهم يف         ٢٥ السالم واألمن يف  جمال  
  . يف املائة٣٠ إىلوسطاء اإلدارة 

األمـم املتحـدة    وبغية خفض أعمال العنـف اجلنـسي املـرتبط بالـصراعات، قامـت هيئـة                  - ٥١
ــار    للمــرأة  ــسالم بإعــداد واختب ــات حفــظ ال ــةوإدارة عملي ــى  دورات تدريبي ــصوير  قائمــة عل ت

ويف روانــدا، ومــايل، . يف عــدة بلــدانقبــل نــشرهم حفظــة الــسالم هبــدف تــدريب لألحــداث 
تـدريب مـسؤويل اجلـيش يف جمـايل احلقـوق           للمـساعدة علـى     ونيبال، قدمت اهليئة الـدعم أيـضا        
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االســتجابة ملــسائل أمــن املــرأة  ســرعة اجلنــسانية وحقــوق املــرأة مــن أجــل تعزيــز قــدرهتم علــى   
حفظـة  يف صـفوف    صل اهليئة تشجيع زيادة مـشاركة املـرأة         وباإلضافة إىل ذلك، توا   . وحقوقها

وعلـى سـبيل املثـال،    . سالم يف بعثات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة يف مجيع أحناء العـامل          ال
فيهــا عــدد حفظــة الــسالم اإلنــاث  يتفــق زمبــابوي أحــد البلــدان القالئــل يف أفريقيــا الــيت   متثــل 

ات حفـظ الـسالم بـأن ال تقـل نـسبة متثيـل املـرأة عـن                  توصية إدارة عملي  مع  الشرطة  العامالت ب 
  . يف املائة١٠
العدالـــة االنتقاليـــة، وخباصـــة حـــصوهلا علـــى آليـــات املـــرأة إىل جلـــوء وتظـــل إمكانيـــة   - ٥٢

وتعمـل  . التعويضات، أحد أكثر اجملاالت إمهاال يف مرحلـة إعـادة البنـاء بعـد انتـهاء الـصراعات                 
ء من قبيل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان من أجـل دعـم    مع شركااألمم املتحدة للمرأة  هيئة  

ــة    ــربامج املتعلق ــسياسات وال ــساين يف قطــاع    ال ــب اجلن ــاة اجلان ــا  مبراع ــدل، مب ــدمي الع ــشمل تق  ي
ــة   ذلــك تــوفري خــرباء  تــضمنوقــد . الــضحايا والنــاجنيإىل تعويــضات  تقــصي للعمــل مــن جلن
كفالـة أن تـشكل   مـن أجـل   للجنـتني  كينيا وجـزر سـليمان، وتقـدمي الـدعم          كل من   احلقائق يف   

وإضـافة  . احتياجات النساء وأولوياهتن جزءا من برنامج التعويض ومن التوصـيات الـواردة فيـه             
إىل ذلك، واستجابة إىل الطلـب الـذي تـضمنه تقريـر األمـني العـام عـن املـرأة والـسالم واألمـن                        

)S/2011/598(  مــم املتحــدة بــاخلربة يف  ، مــا فتئــت اهليئــة تــزود جلــان التحقيــق الــيت تــدعمها األ
وقـد  . كوت ديفـوار، وليبيـا    و يف اجلمهورية العربية السورية   احلال  الشؤون اجلنسانية، كما هو     

أقامت اهليئة شراكة مع مفوضية حقوق اإلنسان بغيـة اسـتعراض واقتـراح تـدابري أقـوى وأكثـر                   
  .لتعويضاتنظم العدالة االنتقالية واتساعد على إدراج اجلانب اجلنساين يف اتساقا 

  
  التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وتنمية القدرات الوطنية   - زاي  

 إىل تـشجيع التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب بتيـسري        األمم املتحدة للمرأة تسعى هيئة     - ٥٣
ــة     ــة ودون اإلقليمي ــة املــشاريع اإلقليمي ــسياسات وتنمي ــادل املعــارف واحلــوار حــول ال ففــي . تب

مـدها باملـساعدة التقنيـة مـن     اسـتهدفت  ئة شراكة مع حكومة الربازيـل   ، أقامت اهلي  ٢٠١٢ عام
ويف . اجلنـساين يف أنـشطة التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب الـيت تقـوم هبـا                    اجلانب  أجل إدماج   

 وتـساعدمها علـى     ،ي الربازيـل واهلنـد    حكـومتَ إىل  إطار ذلك االتفاق، تقدم اهليئـة الـدعم الـتقين           
 يركـز علـى النـهوض باملـساواة         ،فيما بني بلدان اجلنوب   إطار التعاون   ، يف   تعاونللإجناز برنامج   

وقد أعرب كال البلدين على اهتمامهما بتبـادل املعـارف واخلـربات            . بني اجلنسني ومتكني املرأة   
يف جماالت تشمل الشؤون اجلنسانية واالستدامة، وبرامج اإلدماج االجتماعي، واسـتراتيجيات            

  .اليت تركز على املرأة والسياسات العامة ملرأةلفائدة االدخل إدرار 
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 وكليـة بريفـوت يف اهلنـد إلجنـاز          األمـم املتحـدة للمـرأة     ومت توقيع اتفاق عاملي بني هيئة         - ٥٤
متكني النساء الريفيات من مجيع أحناء العـامل مـن أن يـصبحن مهندسـات يف                يستهدف  مشروع  

شـريكا هامـا، تـدرب الكليـة نـساء      وبالعمل مـع حكومـة اهلنـد بـصفتها       . جمال الطاقة الشمسية  
مسنات أميات من بعض أكثر اجملتمعات احمللية هتميشا يف العامل على تركيـب وإدارة جتهيـزات                

ومل يـسبق للكـثري مـن تلـك         . الكهربـاء يف الـسابق    هبـا   فر  االطاقة الشمسية يف قـرى مل تكـن تتـو         
 مـن أجـل الـسفر إىل اهلنـد        تلقني التمويل والدعم اللوجسيت   يالنساء أن غادرن جمتمعاهتن، وهن      

متكنـهن   الدراسة ملدة ستة أشهر، مث العودة إىل ديارهن وقـد تـزودن مبعـارف ومهـارات           بغرض
ــة   مــن  ــة النظيف ــاج الطاق ــول شــعبية إلنت ــذ حل ــة احملــيط اهلــادئ، خترجــت فعــال   . تنفي ويف منطق
 مـرتل   ٥٠٠ومن املتوقع أن يستفيد مـا ال يقـل عـن            . نساء من فيجي وعدن إىل جمتمعاهتن      ١٠

 ،يف فيجــي بــصورة مباشــرة، وقــد مت منــذ ذلــك احلــني متديــد الربنــامج ليــشمل جــزر ســليمان    
متديـد تلـك   لمساعدة علـى  وقدمت اهليئة الدعم أيضا ل. وناورو، كرييباس، و وفانواتو ،وساموا

إعداد خطـط    وجيري،  ليربيا و وجنوب السودان،  ومجهورية ترتانيا املتحدة،   املبادرة إىل أوغندا،  
  .طقة أمريكا الالتينية مستقبالاثلة لتطبيقها يف منمم

األمـم  ومكن تبادل املعارف والتعاون فيما بـني بلـدان اجلنـوب اللـذان تـدعمهما هيئـة                    - ٥٥
ج الفعالـة  و النهمن أجل إعداد   حصول تلك البلدان على فرص التعلم        ري من تيس  املتحدة للمرأة 

ومشـل  . لتـصدي للعنـف ضـد املـرأة    الـيت تـستهدف ا   نفاذ القوانني والسياسات الوطنية  الكفيلة بإ 
ذلك تبادل الزيارات بني بوروندي ورواندا ملناقـشة املراكـز املتكاملـة اخلـدمات؛ وبـني األرض                 

وى ومراكز املشورة؛ وبني السلفادور ونيكـاراغوا       أاملأماكن  الفلسطينية احملتلة واملغرب ملناقشة     
  . ملناقشة صياغة قوانني جديدة

 علـى تيـسري التعـاون بـني الربازيـل ومـصر يف جمـال                األمـم املتحـدة للمـرأة      هيئـة    وتعمل  - ٥٦
ويقـوم  . “مـدن آمنـة  ”لعنف ضد املرأة يف األماكن العامة، وذلك من خالل برنـامج      لالتصدي  
 الـــسياسات وخـــرباء التنميـــة املـــصريون باستكـــشاف املمارســـات الواعـــدة والـــدروس مقـــررو

  . يف ريو دي جانريو“مدن آمنة”ازيلية يف تنفيذ مبادرة املستفادة من جتربة احلكومة الرب
  

الذي يسترشد  منظور منظومة األمم املتحدة     : املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة      - حاء  
األمــم االســتعراض الــشامل الــذي جيــري كــل ثــالث ســنوات لــسياسات هيئــة    ب

  املتحدة للمرأة
 جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة، حتلـيال            نيابـة عـن    األمـم املتحـدة للمـرأة،     هيئة  أجرت    - ٥٧

 ذلـك   يكـشف حيـث   للتقارير السنوية الـواردة مـن املنـسقني املقـيمني علـى مـدى عـدة أعـوام،                   
التحليل أدلة على أن منظومة األمم املتحدة أحرزت تقدما مطـردا يف دعـم األولويـات الوطنيـة                  
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 بلدان بأهنا تلقـت     ١٠٦، أفادت   ٢٠١١ففي عام   . يف جمايل املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة      
 بلـدا يف عـام   ٨٩لعنف ضد املـرأة، مقابـل      للتصدي  من أجل ا  الدعم من منظومة األمم املتحدة      

 ٢٠١١ بلـدا عـام   ٧٣وزاد الدعم املقدم يف جمال الصحة اإلجنابية، حيث حصل عليه   . ٢٠٠٨
قني املقـيمني الـدعم     ووثقـت التقـارير القطريـة الـواردة مـن املنـس           . ٢٠٠٨ بلـدا عـام      ٦٢مقابل  

املقــدم إىل اآلليــات الوطنيــة املعنيــة بــاملرأة، وتنفيــذ اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز    
ــة        ــريوس نقـــص املناعـ ــة بفـ ــسياسات املتعلقـ ــسني يف الـ ــني اجلنـ ــساواة بـ ــشجيع املـ ــدها، وتـ ضـ

 ومنذ آخر استعراض شـامل للـسياسات، الـذي جيـري كـل ثـالث سـنوات، مت            . اإليدز/البشرية
إحــراز تقــدم كــبري ومطــرد يف مــشاركة املــرأة يف الــسياسة، ويف تعليمهــا، ويف تــوافر البيانــات    

  . واإلحصاءات املتعلقة هبا
ــسني يف         - ٥٨ ــساواة بــني اجلن ــضا إدمــاج منظــورات امل ــم املتحــدة أي ــة األم وعــززت منظوم

يري األداء  سياساهتا واسـتراتيجياهتا وأدوات التخطـيط الـيت تـستخدمها، وكـذلك يف عـرض معـا                
جملس الرؤسـاء التنفيـذيني     وقد وافق    .باجلانب اجلنساين والنقاط املرجعية والغايات ذات الصلة      

، علــى خطـة عمــل األمــم  ٢٠١٢أبريـل  /يف منظومـة األمــم املتحـدة املعــين بالتنـسيق، يف نيــسان   
أصـبح   مث   ومـن املتحدة من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة على نطاق املنظومة،             

وهتـدف خطـة العمـل إىل       . املنظومة إطار موحـد للمـساءلة عـن أعماهلـا يف هـذين اجملـالني              لدى  
تفاهم مشترك وتوطيد التماسك والتقييم الـذايت املنـهجي، وكـذلك اّتبـاع             تشجيع التوصل إىل    

يف هنج ثابـت هـادف وتـدرجيي ميكـن أن تتقيـد بـه كيانـات منظومـة األمـم املتحـدة يف أعماهلـا              
  .املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةل جما
وقام فريق العمل املعـين باملـساواة بـني اجلنـسني التـابع جملموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة                       - ٥٩

تـساعد  املـذكرة توجيهـات     تتضمن  و. بصياغة مذكرة إرشادية عن مؤشر املساواة بني اجلنسني       
املـساواة  يف جمـال  يت تدعم حتقيـق نتـائج     تتبع املوارد ال  تستهدف  ج فعالة ومتسقة    ُووضع هن على  

وبعد أن تتم املوافقة على املذكرة اإلرشادية على نطاق املنظومة، مـن املتوقـع أن               . بني اجلنسني 
  .تعزيز االتساق واملساءلة بشكل كبريتفضي إىل 

واحــدا مــن املبــادئ بوصــفه منظومــة األمــم املتحــدة املــساواة بــني اجلنــسني واعتمــدت   - ٦٠
لرئيسية للربجمة يف التخطيط ألنشطتها التشغيلية من خـالل إطـار عمـل األمـم املتحـدة                 اخلمسة ا 

ويوفر الكتيب الـذي أعدتـه جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة بـشأن اإلدارة                 . للمساعدة اإلمنائية 
إدمــاج املــسائل تكفــل القائمــة علــى النتــائج توجيهــات إضــافية ألفرقــة األمــم املتحــدة القطريــة  

وقد أجرت اجملموعة اإلمنائية استعراضا للـدورة الـسابقة         . ة إدماجا تاما يف أطر نتائجها     اجلنساني
خلـصت مـن خاللـه إىل أن      ) ٢٠٠٩-٢٠٠٦(إلطار عمـل األمـم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة            
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األفرقة القطرية اليت حتدد ما تتوخاه من نتائج متعلقـة باملـساواة بـني اجلنـسني هـي األفرقـة الـيت                      
ما على أعلى درجة فيما يتعلق باحتمال حتقيق نتائج يف األولويات الوطنيـة املتـصلة               حتصل عمو 

مـن إطــارات  إطـارا   ١٣واستعرضـت اجملموعـة اإلمنائيــة   . باملـساواة بـني اجلنـسني ومتكــني املـرأة    
 وتتعلـق بـالفترة   ٢٠١٠عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، وهـي إطـارات مت توقيعهـا عـام          

حيـث  وقد تبني أن مجيع اإلطـارات املـذكورة تعـاجل املـساواة بـني اجلنـسني،                 . ٢٠١٦-٢٠١١
  . جا متنوعةو األفرقة القطرية هنتتبع
،  أفرقـة  ١٠٥املواضـيعية املعنيـة باملـسائل اجلنـسانية         األفرقـة   ، بلغ عدد    ٢٠١١ويف عام     - ٦١

املواضـيعية  ة  فرقـ ويف فيجي وساموا على سبيل املثال، قـدمت األ        . ٢٠٠٤ عام   فريقا ٣٧مقابل  
تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف عمليــة إطــار عمــل األمــم املتحــدة  للمــساعدة علــى الــدعم 

مقترحات ترمي إىل حتسني األداء يف املساواة بني اجلنـسني          األفرقة   وقدمت   ،للمساعدة اإلمنائية 
رات مـوظفي  ومع ذلك، هناك الكثري مما يتعني بذلـه مـن جهـود لبنـاء قـد              . يف اجملاالت الرئيسية  

األفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة يف جمال املساواة بني اجلنسني، وذلك مـن خـالل تكـريس                 
أفـاد   ٢٠١١يف عام   و. بناء تلك القدرات لدى املوظفني من مجيع املستويات       تستهدف  أنشطة  

  .٢٠٠٨، وهو وضع مل يتغري منذ عام  بتنفيذ تلك األنشطةأقل من نصف األفرقة القطرية
  

  االنتقال من اإلغاثة إىل التنمية  -طاء   
ركزت هيئة األمم املتحـدة للمـرأة علـى تعميـق التزامهـا بـدعم آليـات التنـسيق احلاليـة                       - ٦٢

هبدف تعزيز فعالية االستجابة اإلنسانية على نطـاق منظومـة األمـم املتحـدة لتلبيـة االحتياجـات                  
  .احملددة للمرأة والفتاة

 لـــبعض الوقـــت يف منـــاطق متـــضررة للمـــرأة املتحـــدة مـــماأل هيئـــة ويف حـــني عملـــت  - ٦٣
ات والتعـايف   مرحلة ما بعد انتهاء األزمـ     يف   االستجابة اإلنسانية     جمال النـزاع، فإن عملها يف    من

يئـة يف عـدد مـن عمليـات      اهلوشـاركت   . هبـ  ميثل جماال جيـري العمـل علـى النـهوض            منها مبكرا 
ة الكــوارث، مــن قبيــل وضــع حزمــة احلــد  احلــد مــن خمــاطر الكــوارث وعمليــات إدارة مواجهــ 

التأهب يف آسيا واحمليط اهلادئ، وعمليات تقييم االحتياجات بعـد وقـوع الكـوارث            من  األدىن  
وإضافة إىل ذلـك، تنـشط اهليئـة يف عـدد مـن املبـادرات واآلليـات                 . يف القرن األفريقي ونيجرييا   

اركة يف الفريـق العامـل الفرعـي املعـين      مبـا يف ذلـك املـش   ،اإلنـسانية العامليـة واإلقليميـة والوطنيـة    
باملسائل اجلنسانية والعمل اإلنساين التابع للجنـة الدائمـة املـشتركة بـني الوكـاالت، ويف تـدابري                  

  .التصّدي على املستوى القطري يف باكستان وكينيا، ويف اآلونة األخرية، يف مايل
عمل رأة بنــاء قــدراهتا، وســتستواصــل هيئــة األمــم املتحــدة للمــيف إطــار املــضي قــدما، و  - ٦٤

عمليـة   وإدارة ، يف جمال احلد من خماطر الكـوارث تها وتوسيع نطاقها مشاركعلى رفع مستوى    
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بوسـائل منـها أمانـة االسـتراتيجية        ،   املبكـر  تعـايف مبادرات وآليـات ال   وضع   و ،مواجهة الكوارث 
يق العامل التابعـة    الدولية للحد من الكوارث، ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، وجمموعة الفر         

 املبكر اليت يقودهـا برنـامج األمـم املتحـدة           تعايفللّجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت املعنية بال      
ــر انتظامــا يف العمــل      ــؤدي، بطريقــة اســتراتيجية، دورا متعاظمــا وأكث اإلمنــائي، مــن أجــل أن ت

  .إلقليمي والقطريد العاملي وايالصعكل من وسيشمل هذا الدور املشاركة على . اإلنساين
    

  حتسني أداء جهاز األمم املتحدة اإلمنائي  - خامسا 
  االتساق والفعالية واألمهية  - ألف  

تعكس والية هيئة األمم املتحدة للمرأة الضرورة املاسة لتحقيق التناسق والتكامـل بـني       - ٦٥
 األعـضاء   لتـصدي للكـوارث، حـىت يتـسىن للـدول         هبـدف ا  اجلهود املبذولة على نطاق املنظومـة       

احلــصول بــشكل أفــضل علــى املــوارد مــن منظومــة األمــم املتحــدة بأســرها، مــع كامــل طائفــة    
وتعكــس أيــضا الــدور احلاســم . اخلــربات يف خمتلــف أبعــاد املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة

الذي تضطلع بـه اهليئـة يف كفالـة مـساءلة النظـام بأكملـه عـن النـهوض باملـساواة بـني اجلنـسني                         
  . املرأةومتكني
وتــدعم عــضوية هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف هياكــل التنــسيق العامليــة واآلليــات            - ٦٦

املشتركة بني الوكاالت اجلهـود الراميـة إىل كفالـة تنفيـذ القـرارات والتوصـيات الـصادرة علـى                
ــع          ــى مجي ــرأة عل ــسني ومتكــني امل ــني اجلن ــساواة ب ــة بامل ــسياسات املعني ــشأن ال ــة ب نطــاق املنظوم

وتشارك اهليئة بوصفها عضوا كامل العضوية يف جملس الرؤساء التنفيـذيني ملنظومـة           . توياتاملس
اللجنة الربناجميـة الرفيعـة املـستوى،       : األمم املتحدة املعين بالتنسيق ومجيع دعاماته الثالث، وهي       

ليـا رئاسـة    وتتـوىل اهليئـة حا    . واللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى، وجمموعة األمم املتحدة اإلمنائيـة        
ــام          ــني الع ــستوى األم ــى م ــة عل ــم املتحــدة اإلمنائي ــة األم ــاع جمموع ــشاري الجتم ــق االست الفري
املساعد، الذي يعمل، حتت اإلشراف العام للمجموعة اإلمنائية، على تقدمي توصـيات مـشتركة              

  الــذي جيــرى كــل أربــعمــن اجملموعــة بــشأن خمتلــف جوانــب االســتعراض الــشامل للــسياسات 
 يتعلق باملساواة بني اجلنسني، ستقوم اجلمعية العامة يف دورهتا الـسابعة والـستني              وفيما. سنوات

.  إبداء تأييد قوي لوالية التنسيق اليت تـضطلع هبـا اهليئـة             وكذلك بالنظر يف التوصيات الرئيسية،   
وتتوىل اهليئة أيضا رئاسة كل من فريق العمل املعين باملساواة بني اجلنسني، والـشبكة املـشتركة                 

  .ني الوكاالت املعنية باملرأة واملساواة بني اجلنسني، وفريق األمم املتحدة املعين بالتقييمب
هيئة األمم املتحدة للمرأة يف جمال تعزيـز       ذي تضطلع به    لاويركز إطار الدور التنسيقي       - ٦٧

 تعزيز زيادة اتـساق وتنـسيق اجلهـود الـيت تبـذهلا           ) أ: (االتساق على مخسة جماالت رئيسية، هي     
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منظومة األمم املتحدة بشأن املساواة بني اجلنسني، بناء على املزايا النسبية للوكاالت املختلفـة؛              
تعزيــز ) د(تعزيــز القــدرة علــى تعمــيم املنظــور اجلنــساين؛   ) ج(تعبئــة اجلهــود املــشتركة؛  ) ب(

ني حتقيــق التكــافؤ بــ ) هـــ(املــساءلة وزيــادة املــوارد املخصــصة لتحقيــق املــساواة بــني اجلنــسني؛   
  .اجلنسني والنهوض مبكانة املرأة يف منظومة األمم املتحدة

ت هيئة األمم املتحدة للمـرأة، بـصفتها رئيـسا للـشبكة املـشتركة بـني الوكـاالت               عملو  - ٦٨
يف جممــل األعمــال    الــشبكة املــذكورة  علــى إشــراك املعنيــة بــاملرأة واملــساواة بــني اجلنــسني،    

 حيـث متثـل تلـك       ية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحـدة،       الربناجم/املوضوعية املعيارية التنفيذية  
 تعمـيم مراعـاة املنظـورات        يف جمـال   رصـد اللتنسيق و ا آلية فريدة مكرسة لوضع املعايري و      الشبكة
ولدى حتديد اهليئة خلطة العمل الرامية إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكـني املـرأة               . اجلنسانية

 يف بنـاء توافـق لـآلراء        ، بوصفها حليفا اسـتراتيجيا    ، اهليئة الشبكة  شركتأ املنظومة،    نطاق على
  . ويف ضمان تأييد هذه األداة يف مجيع أجزاء منظومة األمم املتحدة،حول املعايري واألهداف

 جمموعـة مواضـيعية   ٦٢وعلى الصعيد القطري، تتوىل هيئة األمم املتحدة للمـرأة قيـادة         - ٦٩
. ملسائل اجلنسانية يف مجيع أحناء العامل، أو تـشارك يف قيادهتـا            جمموعات معنية با   ١٠٥من أصل   

وقد تزايد عدد الشراكات االستراتيجية مع كيانات األمم املتحـدة، مبـا يف ذلـك اشـتراك اهليئـة            
ويف عـام   . اإليـدز /يف رعاية برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية              

هـا علـى تعبئـة دعـم األمـم املتحـدة  للعمليـات احلكوميـة الدوليـة                   ، ركزت اهليئة جهود   ٢٠١٢
أجل تطبيق منظور جنساين واملساعدة على تعميم مراعاة املنظور اجلنـساين يف نتـائج مـؤمتر              من

ــشامل للــسياسات الــذي جيــرى كــل أربــع       ــة املــستدامة، واالســتعراض ال األمــم املتحــدة للتنمي
، وأهــداف التنميــة ٢٠١٥ للتنميــة ملــا بعــد عــام  ، وخطــة األمــم املتحــدة٢٠١٢ســنوات لعــام 

ومت تعزيــز القــدرات املــشتركة بــني الوكــاالت، مــن خــالل التوجيهــات والــصكوك  . املــستدامة
حتـوي الكـثري    ومارسـني   امل  تـضم جمموعـة مـن      واألدوات، بطرق منها إقامة بوابة لشبكة داخلية      

ل اجلنـسانية، وإنـشاء ملـف للبيانـات         من املمارسات الفضلى واألسئلة املتكـررة املتعلقـة باملـسائ         
. تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين علـى نطـاق املنظومـة         هبـدف   املتعلقة بسياساٍت وخطط عملٍ     

متحـدون مـن أجـل إهنـاء العنـف      ”وتقوم اهليئة أيضا مبهـام األمانـة حلملـة األمـني العـام املعنونـة               
  .ى الصعيدين العاملي واإلقليمي، حيث تقود تنسيق احلملة فيما بني الوكاالت عل“املرأة ضد
تعزيز املساءلة على نطاق املنظومة، قامت هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة بقيـادة     رغبة يف   و  - ٧٠

وتنسيق عملية إعداد خطة العمل علـى نطـاق املنظومـة لتحقيـق املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني                   
 من خالل إنـشاء مكتـب   لعملية تلك ا، تولت اهليئة بدء تنفيذ   ٢٠١٢أبريل  /ومنذ نيسان . املرأة

 ونظّـم حلقـات عمـل       ، كيانا من كيانات منظومة األمـم املتحـدة        ٢٠ ىلإللمساعدة قدم الدعم    
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 علــى شــبكة وعــالوة علــى ذلــك، اســَتحدثت أداة. تــسريع تنفيــذ خطــة العمــل ودعمــههبــدف 
املعلومـات   هتـدف إىل تنـسيق تقـدمي التقـارير وتنظـيم تـوافر       ة األساسـي  اإلنترنت لتقـدمي التقـارير    

وتتشارك اهليئة أيضا مع كيانات أخـرى يف دعـم         . املتعلقة بالسياسات واملمارسات ذات الصلة    
بدء تنفيذ خطـة العمـل ويف رصـد التقـدم احملـرز بـشأن وضـع مؤشـرات موّحـدة حمـددة لـألداء                         

  .خيص خطة العمل، مبا يف ذلك تطبيق املؤشر املوحد ألداء التقييم فيما
مــم املتحــدة للمــرأة علــى تعزيــز ودعــم تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين وتعمــل هيئــة األ  - ٧١
إىل منظومة األمم املتحدة، مباشرة إىل الكيانات بناء على طلبها، عـن طريـق تقـدمي اخلـدمات                  يف
لشبكة املشتركة بني الوكاالت املعنية بـاملرأة واملـساواة بـني اجلنـسني، وعقـد اجتماعـات لفريـق                   ا

ملسألة وتقدمي توصيات فيما يتصل بالسياسات، وإصدار مـذكرات توجيهيـة،   اخلرباء بشأن هذه ا   
ــة   ــواد إعالمي ــوفري جمموعــات م ــصادي      . وت ــس االقت ــة اجلــزء املوضــوعي للمجل ــدعم اهليئ ــا ت كم

واالجتمـاعي يف هـذا الـصدد، وتقــوم بإعـداد تقريـر األمـني العــام املتعلـق بتعمـيم مراعـاة املنظــور          
). E/2012/61 وآخرهــا هــو(الــربامج يف منظومــة األمــم املتحــدة اجلنــساين يف مجيــع الــسياسات و

  دورةوحتت رعاية فريق العمل املعين باملساواة بـني اجلنـسني، تقـوم اهليئـة بـدور قيـادي يف وضـع          
 وكـذلك  على نطـاق املنظومـة،        كي ُتستخدم  تعميم مراعاة املنظور اجلنساين   عن   ة أساسي ةدراسي

م املتحدة على وضـع قائمـة بـاخلرباء املعنـيني بتعمـيم مراعـاة               العمل مع كلية موظفي منظومة األم     
  .املنظور اجلنساين من أجل دعم عمل أفرقة األمم املتحدة القطرية

ــق الوللنــهوض ب  - ٧٢ ــة األمــم    بــني تكــافؤ تحقي اجلنــسني علــى نطــاق املنظومــة، قامــت هيئ
 سـنتني عـن حتـسني       ي يـصدر كـل    ذ، بإعداد تقرير األمـني العـام الـ        ٢٠١٢املتحدة للمرأة، عام    

وعلـى وجـه التحديـد، ركـز التقريـر علـى            ). A/67/347(وضع املرأة يف منظومة األمـم املتحـدة         
متثيل املرأة على مستوى منظومة األمم املتحدة، وكيانات األمانـة العامـة وإداراهتـا، فيمـا يتعلـق           

صادفة يف حتقيــق بالتعيينــات والترقيــات وحــاالت انتــهاء اخلدمــة، والتقــدم احملــرز والعقبــات املــ  
ــات، ومنــاذج املمارســات اجليــدة،          ــك الــسياسات واملمارس ــسني، مبــا يف ذل ــوازن بــني اجلن الت

وتقـوم اهليئـة أيـضا بتنـسيق شـبكة علـى نطـاق املنظومـة                . والعراقيل اليت حتول دون إحراز تقدم     
لشؤون اجلنسانية من أجل تسهيل صياغة وتنفيـذ ورصـد الـسياسات            امؤلفة من جهات تنسيق     

  .املمارسات اجليدة ذات الصلة بالتوازن بني اجلنسنيو
 إعـداد ، يف ٢٠١١سهمت هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة، عـام      أوعلى الصعيد القطري،      - ٧٣

ــة        ــساعدة اإلمنائيـ ــدة للمـ ــم املتحـ ــل األمـ ــر عمـ ــسني يف أطـ ــساواة بـــني اجلنـ ــة للمـ ــر قويـ عناصـ
بنتـائج املـساواة بـني اجلنـسني احملـددة      وتضطلع اهليئة بقيادة وتنسيق العمل املتعلـق        . بلدا ٢٨ يف

وتيسر اهليئة أيضا استخدام مؤشرات األداء الـيت وضـعتها أفرقـة األمـم املتحـدة                . يف تلك األطر  
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 األفرقـة القطريـة،      مـدى إسـهام    وتتتّبـع املؤشـرات   . القطرية للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة     
وقــد مت، حــىت تارخيــه، . لقطريــة املوحــدةككــل، يف املــساواة بــني اجلنــسني مــن خــالل الربجمــة ا

  . بلدا٢٥تطبيق املؤشرات يف 
ــدعم املقــدم       - ٧٤ ــة األمــم املتحــدة للمــرأة ال ــشتركة مــن أجــل   إىل اوكثفــت هيئ ــربامج امل ل

 بــرامج مــشتركة، كــان عــددها ١٠٤النــهوض باملــساواة بــني اجلنــسني، وهــي تنــشط حاليــا يف 
ج املـشتركة منـسقة تنـسيقا جيـدا، فإهنـا تـسهم            وعنـدما تكـون الـربام     . ٢٠٠٨برناجما عـام     ٧٢
ــوعي مبــ     يف ــادة ال ــددة القطاعــات، وزي ــشاركة املتع ــة توســيع امل ــني   دى أمهي ــساواة ب ــسائل امل م

وقـدم الـصندوق املـشترك بـني إسـبانيا          .  يف خمتلـف القطاعـات      بفعاليـة   التنمية  يف حتقيق  اجلنسني
ائيـة لأللفيـة دعمـاً كـبرياً يف هـذا اجملـال،             وبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي لتنفيـذ األهـداف اإلمن           

يف ذلــك بنــاء القــدرات يف الــوزارات املركزيــة يف جمــال التحليــل اجلنــساين للتنميــة وفعاليــة    مبــا
  .نيكاراغوا واملعونة يف كولومبيا واملغرب

وهليئة األمم املتحدة للمـرأة حـضور فاعـل يف مجيـع البلـدان الثمانيـة الرائـدة يف مبـادرة            - ٧٥
وقــد أظهــر آخــر تقيــيم مــستقل للمبــادرة أن املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني . “وحيــد األداءت”

 ةبعــج التقليديــة املتواملــرأة حيظيــان بأولويــة واهتمــام متزايــدين يف البلــدان الرائــدة، مقارنــةً بالنــه
وتـــشكل امللكيـــة الوطنيـــة والقيـــادة وااللتـــزام  . إطـــار األمـــم املتحـــدة للمـــساعدة اإلمنائيـــة  يف
وتعمـل اهليئـة بنـشاط      . القدرات القطرية عناصر حامسة تسهم يف حتقيق هذه النتـائج الناجحـة           و

 بـشأن املـساواة   “صـوت واحـد  ”  من خالل  طة الدعوة االستراتيجية والتواصل   خل  الترويج على
وتقــوم اهليئــة بتيــسري بنــاء . بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة يف إطــار أفرقــة األمــم املتحــدة القطريــة 

 وتعزيــز املــساءلة مــن أجــل املــساواة بــني اجلنــسني مــن خــالل اســتخدام أدوات علــى  القــدرات
نطاق املنظومة، من قبيل مؤشـرات األداء املتعلقـة باملـساواة بـني اجلنـسني، والتحقـق مـن حالـة                     

املــوارد املــستخدمة حجــم املــساواة بــني اجلنــسني، وتطبيــق مؤشــر املــساواة بــني اجلنــسني لتتّبــع  
وقــد نفّــذت مجيــع البلــدان الرائــدة الثمانيــة  .  املتــصلة باملــساواة بــني اجلنــسني حتقيــق النتــائج يف

أو نفـذت مبـادرات     /أو عمليات التحقق من حالة املـساواة بـني اجلنـسني، و           /مؤشرات األداء و  
  .رمي إىل إنشاء شكل من أشكال مؤشر املساواة بني اجلنسني لتقييم األداء واالستثمارت

  
  على الصعيد القطريوقدراته هاز األمم املتحدة اإلمنائي جلية األبعاد اإلقليم  -باء   

تعزيـز وجودهـا وفعاليتـها يف امليـدان،         عليـا إىل    ُتويل هيئة األمم املتحـدة للمـرأة أولويـة            - ٧٦
علــى  للقــدرات امليدانيــة هبــدف املــساعدة ٢٠١١عــن طريــق متابعــة التقيــيم الــذي أجرتــه عــام 

غي تزويـد وجـود اهليئـة هبـا كـي تقـوم بتقـدميها علـى الـصعيد            األساسية اليت ينب  حتديد اخلدمات   
االسـتجابة لطلبـات    القطري، وحتديد القدرات األساسية املطلوبة يف هذا الـصدد، وعـن طريـق              
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من خالل وسائل منها رفع مستوى وجود وقدرات وكـاالت األمـم املتحـدة              الدول األعضاء،   
 البلـدان الـيت لـيس هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة        املساواة بني اجلنسني يفاألخرى العاملة يف جمال  

ويف بعــض احلــاالت، اشــتمل هــذا األمــر علــى وضــع مستــشار أقــدم يف الــشؤون  . وجــود فيهــا
اجلنــسانية مــع املنــسق املقــيم والفريــق القطــري لألمــم املتحــدة مــن أجــل تعزيــز اســتجابة األمــم  

  . اجلنسني ومتكني املرأةلنهوض مبسأليت املساواة بنيملقتضيات ااملتحدة بشكل عام 
 التابعـة  ةمجيـع األفرقـة اإلقليميـة اخلمـس    عـضوية  هيئة األمم املتحدة للمـرأة يف      تشترك  و  - ٧٧

هتا اللجــان  أ آليــات التنــسيق اإلقليميــة الــيت أنــش     يةجملموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة، وعــضو    
م املتحـدة للمـرأة أن تـؤدي إىل    هليئـة األمـ   التابعة  ومن شأن اهلياكل اإلقليمية اجلديدة      . اإلقليمية

وسـتؤدي اهلياكـل اإلقليميـة إىل إنـشاء     . حتسني كبري يف القدرة العامة للهيئة على تنفيذ واليتـها      
وسيكون هناك قـدر أكـرب مـن الالمركزيـة          . ستة مكاتب إقليمية وستة مكاتب متعددة األقطار      

  .من املقر إىل امليدانالتنفيذية نقل بعض املهام التقنية ويف السلطة بنقلها إىل امليدان، وسُت
تسليم هيئة األمم املتحدة للمرأة بأن نظـام املنـسق املقـيم هـو احملـرك الرئيـسي                  ويف ظل     - ٧٨

علـى سـلم أولوياهتـا       ٢٠١٢عـام   لالتساق على نطـاق منظومـة األمـم املتحـدة، وضـعت اهليئـة               
أن النتــائج فيمــا بــني املنــسقني تعزيــز املــساءلة املتبادلــة بــشهبــدف تنفيــذ نظــام اإلدارة واملــساءلة 

واعترفــت جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة هبيئــة األمــم  . املقــيمني وهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة 
املتحدة للمرأة باعتبارها إحدى وكـاالت األمـم املتحـدة الـسبع الـيت نفـذت اجملـاالت الرئيـسية                    

إدراج النتـائج الـيت تـرد مـن         ويدانيني؛  تنقيح توصيف وظيفة املمثلني امل    : لنظام اإلدارة واملساءلة  
املنــسقني إبــالغ األفرقــة القطريــة التابعــة لألمــم املتحــدة يف نظــام تقيــيم األداء باهليئــة؛ وكفالــة   

تعبئـة املـوارد وتنفيـذ الـربامج الـيت تقودهـا هيئـة األمـم املتحـدة                  حبالـة   املقيمني واألفرقة القطريـة     
برنــامج /مــل األمــم املتحــدة للمــساعدة اإلمنائيــة للمــرأة علــى وجــه التحديــد يف ســياق إطــار ع 

  .“توحيد األداء”
  

  تكاليف املعامالت وكفاءهتا  -جيم   
  املشتريات    

هيئة األمم املتحدة للمرأة عـضوا جديـدا يف شـبكة املـشتريات وهـي ممثَّلـة يف           أصبحت    - ٧٩
مبوجـب  يئـة،   وتـسهم اهل  . الفريق العامـل املعـين مبواءمـة عمليـات الـشراء علـى الـصعيد القطـري                

يف خمتلــف األفرقـة العاملــة وغريهـا مــن مبـادرات الــشبكة    املتعلــق هبـا،  إطـار املــشتريات اجلديـد   
تربمهـا  الـيت   االتفاقـات الطويلـة األجـل       تـستعني ب  وتستفيد منها، وتعتمد إطار أهليـة البـائعني، و        

 ذلـك، أُعيـَد     وإضـافة إىل  . طويلة األجل وتتبادهلـا   ذاتية  املنظمات األخرى، وتدخل يف اتفاقات      
ــاد يف تـــشرين      تنـــشيط فريـــق عامـــل مـــستقل معـــين باملـــشتريات املـــشتركة وُدعـــي إىل االنعقـ
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ــوبر /األول ــق، نظــرا      . ٢٠١٢أكت ــذا الفري ــع ه ــاون م ــدة للتع ــات واع عــدد إىل وتوجــد إمكان
  .االتفاقات الطويلة األجل اليت جرى تبادهلا أثناء االجتماع

  
  املالية وامليزانيةالشؤون     

، متـشيا مـع اعتمادهـا مـن         ٢٠١٢ اعتماد املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العـام عـام           مت  - ٨٠
. اليونيــسيفمنظمــة قبــل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان و  

وقامت هيئة األمم املتحدة للمرأة مبواءمـة البيانـات والـسياسات املاليـة، حـسب االقتـضاء، مـع                   
يئـة مـن اختـاذ      اهلوكان تنفيـذ املعـايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام قـد مكَّـن                  . تتلك الكيانا 

تـشجيع وإبـراز قـوة اإلدارة املاليـة لألصـول           هبـدف   طائفة من اإلجراءات والتعليمـات اجلديـدة        
  .واملوارد املوجودة حتت سيطرهتا

  
  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    

مم املتحدة للمرأة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت         تتفق استراتيجية هيئة األ     - ٨١
 اتفاقا تاما مع اإلطار االستراتيجي لتكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت      ٢٠١٥-٢٠١٢للفترة  

. الــذي اعتمدتــه اللجنــة اإلداريــة الرفيعــة املــستوى املعنيــة بتكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت 
إىل توحيد الـنظم وتبـسيطها ويف الوقـت ذاتـه االسـتفادة مـن               وتشدد االستراتيجية على احلاجة     

. القدرات والنظم وعناصر البىن األساسية املوجودة بالفعل يف كل أحناء منظومة األمـم املتحـدة              
يئة بالفعل من الكفاءة من حيث التكاليف ووفورات احلجم عن طريق التعاون مـع              اهلوتستفيد  

لكتـروين  تفاق مؤسسي مع املركز الدويل للحـساب اإل       ويشمل هذا إبرام ا   . الوكاالت األخرى 
  .الستضافة اخلدمات املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

    
  تقييم األنشطة التنفيذية من أجل التنمية  -سادسا  

يركــز مكتــب التقيــيم املــستقل التــابع هليئــة األمــم املتحــدة للمــرأة علــى أربعــة جمــاالت    - ٨٢
تعزيـز  ) ب(جراء تقييمات مؤسسية ووضع نظم فعالة للتقييم املؤسـسي؛          إ) أ: (استراتيجية هي 

قيـادة  ) ج(جل حتقيق املزيد مـن املـساءلة وحتـسني الربجمـة؛            أثقافة ونظم التقييم الالمركزي من      
حتقيـق  اجلنـساين مـن أجـل       اجلانـب   التنسيق على نطاق األمم املتحدة بشأن إجراء تقييم يراعـي           

يف املعارف بشأن أفضل املمارسـات      توفري  تشجيع التجديد و  ) د(مة؛  املساءلة على نطاق املنظو   
  .املساواة بني اجلنسني عن طريق بناء القدرات الوطنية يف جمال التقييمجمال 
. جنـزت أربـع عمليـات تقيـيم مؤسـسية وُشـرع يف اثنـتني جديـدتني                ، أُ ٢٠١١ويف عام     - ٨٣

ــم املتحــدة      ــات األم ــع منظم ــتراك م ــان باالش ــت اثنت ــسالم يف    وأُجري ــظ ال ــشطة حف ــشأن أن ، ب
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مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، وبــشأن بــرامج األمــم املتحــدة املــشتركة املتعلقــة باملــساواة بــني 
اجلنــسني، الــيت تتــيح أول مــستودع شــامل للربجمــة املــشتركة فيمــا خيــص املــساواة بــني اجلنــسني 

يمــات مؤســسية قيــد ، كانــت هنــاك ثالثــة تقي٢٠١٢ويف عــام . داخــل منظومــة األمــم املتحــدة
، ) أدنـاه  ٨٤انظـر الفقـرة     ( ٢٠١١ تقييمـا المركزيـا، كانـت قـد بـدأت عـام              ١٥التنفيذ وأجنز   

عن طريق وضع سياسـة     يف اهليئة   وإىل جانب ذلك أُحرز تقدم هائل يف جمال تعزيز نظم التقييم            
  ).UNW/2012/12(الالزمة هلا التقييم 
، أي مبعـدل    ٢٠١١قييمـا المركزيـاً لعـام        ت ٣٨وعلى الصعيد القطري، ُخطط إلجراء        - ٨٤

ــسبته   ــذ ن ــة ٤٠تنفي ــها١٥ُشــرع يف ( يف املائ ــذ، ميثــل عــدد    ).  من ورغــم اخنفــاض معــدل التنفي
التقييمات اليت أُجريت زيادة مقارنة بالـسنوات الـسابقة بـل ميثـل زيـادة كـبرية يف ضـوء الفتـرة                      

زالـت اجلهـود الراميـة إىل تعزيـز القـدرة           ومـا   . هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة       ر هبـا    متاالنتقالية اليت   
يئـة التـدريب واملـشورة      اهل، وفـرت    ٢٠١١وطـوال عـام     . على إجراء التقييم الالمركزي جارية    

  . موظفا وشريكا١٩٠التقنية إىل ما يربو على 
واملتمثـل  وتقوم هيئة األمم املتحدة للمرأة، يف إطار الدور التنـسيقي الـذي تـضطلع بـه                   - ٨٥
م يراعـي املنظـور اجلنـساين يف كـل أحنـاء منظومـة األمـم املتحـدة، مبواصـلة تعزيـز                    إجراء تقيي يف  

إدماج مفهوم املساواة بني اجلنسني واألبعاد املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان يف التقييمـات، واإلسـهام                 
يف األعمال الفنية الـيت يقـوم هبـا فريـق األمـم املتحـدة املعـين بـالتقييم، مبـا يف ذلـك تـويل رئاسـة                         

اسـتكمال الـدليل    ) أ: (، مشلت اجلهود املشتركة اهلامة مـا يلـي        ٢٠١١ويف عام   . ق مؤخرا الفري
وثيقـة  إعـداد   ) ب(األول بشأن إدماج حقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني يف جمال التقيـيم؛             

ــاري واملؤســسي يف األمــم         ــدعم املعي ــال ال ــر أعم ــق بوضــع وإجــراء تقييمــات أث ــة تتعل توجيهي
اج األبعــاد اجلنــسانية يف وثيقــة األســئلة املتكــررة املتعلقــة بتقيــيم إطــار عمــل  إدر) ج(املتحــدة؛ 

عـن  صـياغة االختـصاصات الالزمـة لوضـع دليـل عملـي             ) د(األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية؛     
  .تنمية قدرات التقييم الوطنية

الـوطين  علـى الـصعيد     وتواصل هيئة األمم املتحدة للمرأة دعم قدرات الرصد والتقيـيم             - ٨٦
. يتعلق باملساواة بني اجلنـسني عـن طريـق إقامـة شـراكات مـع رابطـات وشـبكات التقيـيم                    فيما  

ــز الــشراكات مــع شــبكة     ــال، إىل تعزي ــيم وأدى ذلــك، علــى ســبيل املث األفارقــة مــسؤويل التقي
  . وشبكة تقييم الربامج الدولية يف آسيا الوسطى،ملسائل اجلنسانية والتنميةاملعنيني با
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  متابعة املؤمترات الدولية  -سابعا   
  مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة    

اضطلعت هيئة األمم املتحدة للمرأة يف مـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املـستدامة، بـدور                    - ٨٧
 نين أساسـي  ياملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة بوصـفهما عنـصر        بهام يف الدعوة إىل االعتراف      

. ميـــة املـــستدامة بأبعادهـــا الثالثـــة، االقتـــصادية واالجتماعيـــة والبيئيـــة لتناحتقيـــق مـــن عناصـــر 
عن الـدور املركـزي الـذي تـضطلع بـه           وشاركت اهليئة بعدة طرق، من بينها إجياد وتقدمي أدلة          

ــرأة  ــدول       امل ــى طلــب ال ــاء عل ــاء املفاوضــات بن ــتقين أثن ــدعم ال ــوفري ال ــستدامة، وت ــة امل يف التنمي
إلعالمية مع منظومة األمم املتحدة، وتعزيز الشراكات مـع اجملتمـع           األعضاء، وتنسيق الرسائل ا   

لتوعيـة، واستـضافة خمتلـف املناسـبات، مبـا يف ذلـك منتـدى القيـادات         ااملدين، وتنظيم مناسبات  
حـضرن  وقامت سبع سيدات من رؤساء الدول واحلكومـات         . النسائية والقمة الرفيعة املستوى   

وجهـن الـدعوة فيهـا إىل       و،  “دعوة للعمـل  ”يل، بالتوقيع على    يف ريو دي جانريو بالرباز    املؤمتر  
  . مزيد من االهتمام بدور املرأة ومشاركتها يف التنمية املستدامة

أُدرجـــت االعتبــارات املتعلقـــة باملــساواة بـــني اجلنــسني واإلشـــارات     ونتيجــة لــذلك،    - ٨٨
، باعتبارهـا أولويـة   )املرفـق ، ٦٦/٢٨٨قـرار اجلمعيـة العامـة    (املتكررة إليهـا يف الوثيقـة اخلتاميـة      

علـى حــد سـواء، األمـر الـذي أكـد جمــددا علـى مـا للمـرأة مــن دور         شـاملة  مواضـيعية ومـسألة   
ومـن شـأن هــذه املكاسـب اهلامـة أن تعـزز دعــوة      . حيـوي وقيـادي يف حتقيـق التنميــة املـستدامة    

نمية املـستدامة،   اهليئة إىل إدراج هدف قائم بذاته يتعلق باملساواة بني اجلنسني ضمن أهداف الت            
 عـرب وأُ. فضال عـن تعمـيم املـساواة بـني اجلنـسني يف األهـداف األخـرى الـيت يـتعني اعتمادهـا                     

يف هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة          الـدور الرائـد الـذي تقـوم بـه            الوثيقة اخلتامية عـن دعـم     أيضا يف   
رأة يف سـياق    تعزيـز وحتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـ             مـن أجـل     منظومة األمم املتحـدة     

يئة بصدد إجراء عملية متابعة لنتـائج املـؤمتر عـن طريـق             اهلونتيجة لذلك، فإن    . التنمية املستدامة 
  .الدعم التنفيذي والتنسيقي وعلى الصعيد احلكومي الدويلما تضطلع به من مهام 

  
  مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منوا    

برنــامج عمــل  (٢٠٢٠-٢٠١١ أقــل البلــدان منــواً للعقــد  دعــا برنــامج العمــل لــصاحل   - ٨٩
، الذي اعتمد أثنـاء مـؤمتر األمـم املتحـدة الرابـع املعـين بأقـل البلـدان منـوا، إىل جتديـد              )اسطنبول

بــشرية عــن طريــق حتقيــق تنميــة بــشرية واجتماعيــة القــدرات الوتعزيــز الــشراكة مــن أجــل بنــاء 
وعقـب اعتمـاد    . ساواة بني اجلنسني ومتكـني املـرأة      مستدامة وعادلة وشاملة للجميع، وحتقيق امل     

برنامج عمل اسطنبول، أعرب اجمللس التنفيذي هليئة األمم املتحدة للمرأة، أثناء دورته الـسنوية              
 وشـدد علـى     ،يئـة إىل أقـل البلـدان منـوا        اهل، عن ترحيبه بالدعم القوي الذي تقدمـه         ٢٠١١لعام  
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حاليا علـى زيـادة     اهليئة  وتعمل  . يئةاهليف أنشطة   ذكور   برنامج العمل امل   احلاجة إىل إدماج تنفيذ   
  .تغطيتها هلذه البلدان يف إطار عملية تعزيز هيكلها اإلقليمي

  
  ٢٠١٥خطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام     

بنــشاط يف خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام  تــشارك هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة مــا برحــت   - ٩٠
ــشرك ٢٠١٥ ــع ال ــاون م ــدين والوكــاالت      بالتع ــا يف ذلــك منظمــات اجملتمــع امل اء اآلخــرين، مب
املـشاورة املواضـيعية العامليـة املتعلقـة     تشاركت اهليئة مع منظمـة اليونيـسيف يف قيـادة       و. اإلمنائية

يئــة أيــضا يف رئاســة فرقــة العمــل املعنيــة بتحقيــق   اهلوتــشارك . التبــاينمبوضــوع معاجلــة أوجــه  
لتابعــة جملموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة، وتقــوم مــن خــالل الــشبكة األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ا

املشتركة بني الوكاالت املعنية باملرأة واملـساواة بـني اجلنـسني، واللجنـة الرفيعـة املـستوى املعنيـة         
بالربامج، واللجنة التنفيذية للشؤون االقتصادية واالجتماعية، بالعمـل علـى حـشد الـدعم علـى                

، ٢٠١٥تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين يف خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام                     هبـدف نطاق املنظومـة    
يئـة إىل   اهلويـسعى ممثلـو     . وحشد مشاركة منظمات اجملتمع املدين واملنظمات احلكومية الدوليـة        

 بلـدا حيـث يـضطلع املنـسقون املقيمـون واألفرقـة       ٥٠كفالة إمساع أصوات النساء يف أكثر من      
ــة التابعــة لألمــم املت  قــد اجتمــاع ملنظمــات اجملتمــع املــدين   وُع. حــدة بتنظــيم املــشاورات القطري

، وأعقب ذلك مـشاركات منتظمـة مـع هـذه املنظمـات علـى       ٢٠١٢سبتمرب  /النسائية يف أيلول  
 ٢٠١٢نــوفمرب /قــد اجتمــاع لفريــق مــن اخلــرباء يف تــشرين الثــاين      ُعكمــا . الــصعيد العــاملي 

. ومتكني املـرأة يف إطـار التنميـة مـستقبال         وضع إطار مفاهيمي للمساواة بني اجلنسني       استهدف  
فتــرة تنفيــذ  خــالل  إىل األمــام، ســيظل هــذا األمــر يــشكل أولويــة مهمــة       يف إطــار التطلــع  و

  .٢٠١٧-٢٠١٣االستعراض الشامل للسياسات الذي جيرى كل أربع سنوات للفترة 
    

  االستنتاج  - ثامنا  
 كــل ىلــسياسات الــذي جيــريتمثــل اهلــدف النــهائي مــن إجــراء االســتعراض الــشامل ل   - ٩١

ــاءة        ــة والكف ــد مــن الفعالي ــم املتحــدة إىل مزي ــة األم ــة الوصــول مبنظوم ثــالث ســنوات يف كفال
عناصـر  الومتشيا مع هذا اهلدف، قامت هيئة األمم املتحدة للمرأة، باستكمال مجيـع             . واالتساق

تعزيـز االتـساق   وتـسعى حاليـا إىل      الكفيلة بتحوهلا إىل منظمة كاملة األركان وموحدة وفعالة،         
املنظومـة بـشأن املـساءلة عـن        الـذي تقـوم بـه يف كامـل          العمـل   مـن خـالل     على نطـاق املنظومـة      

املــساواة بــني اجلنــسني عــن طريــق خطــة العمــل علــى نطــاق املنظومــة للمــساواة بــني اجلنــسني    
ومتكــني املــرأة، وعــن طريــق تنــسيق اجلهــود علــى الــصعيد العــاملي أو علــى الــصعيد القطــري،     

  .يما يتعلق باملشاركة األوسع نطاقا يف اجملاالت احلامسة واملؤمتراتوكذلك ف
  


	الدورة العادية الأولى لعام 2013
	23 و 24 كانون الثاني/يناير 2013
	البند 2 من جدول الأعمال المؤقت
	الأنشطة التنفيذية

	الأنشطة التنفيذية التي تقوم بها هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
	تقرير وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية 
	موجز
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	2 - وكانت الهيئة قد بدأت عملها في 1 كانون الثاني/يناير 2011، حيث كُلفت بولاية تتمثل في القيام بدور رائد في مساءلة منظومة الأمم المتحدة عن النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتنسيق تلك المساءلة والترويج لها. ويكمن إنشاؤها في صلب تحقيق الاتساق على نطاق المنظومة في المساواة بين الجنسين، ويمثل خطوة واسعة إلى الأمام في مواءمة وتعزيز ما تتخذه الأمم المتحدة من إجراءات استجابة للحاجة إلى الإسراع بوتيرة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
	3 - وخلال الفترة 2011-2012، واصلت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تعزيز قدرتها المؤسسية. وبحلول نهاية عام 2011، وُضع موضع التنفيذ هيكل يستند إلى ثلاثة مرتكزات ويشمل: (أ) الشراكات والتنسيق والأعمال الحكومية الدولية؛ (ب) البرنامج والسياسة؛ (ج) التنظيم والإدارة. ومع إقرار المجلس التنفيذي للبنية الإقليمية في دورته العادية الثانية لعام 2012، في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 (انظر مقرر المجلس التنفيذي 2012/6)، وضعت الهيئة الآن موضع التنفيذ التغييرات النهائية الكفيلة بالاستجابة للولاية العالمية الموكلة إليها ولخطتها الاستراتيجية.
	ثانياً - تمويل الأنشطة التنفيذية 
	4 - يتركز حشد الموارد واستراتيجية الشراكات في هيئة الأمم المتحدة للمرأة على تعميق قاعدة الجهات المانحة لها وتوسيع نطاقها، وكذلك النهوض بالأعمال التي تقوم بها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في مجال المساواة بين الجنسين على الصعيد القطري ودعم تلك الأعمال، مع التركيز على الشراكات والعمل في ذات الوقت على تجنب الازدواجبة في الجهود المبذولة. وإلى جانب تحقيق الاستدامة في الموارد الأساسية المقدمة من الجهات المانحة الحكومية الحالية والمقبلة بل وزيادة تلك الموارد، قامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتكثيف جهودها في مجال التوعية بغية تهيئة فرص جديدة أمام الحصول على تمويل من المصادر غير الأساسية. وتشمل تلك المصادر صندوقين للجهات المانحة المتعددة تتولى الهيئة إدارتهما، وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني المعني بدعم إجراءات القضاء على العنف ضد المرأة، وصندوق المساواة بين الجنسين.
	5 - وخلال عام 2011 بلغ مجموع المساهمات 227 مليون دولار، وهو يقل عن المبلغ المتوخى في الخطة الاستراتيجية للفترة 2011-2012 وهو 300 مليون دولار سنويا (انظر UNW/2011/9، المرفق الثالث). بيد أنه تحققت مكاسب مهمة، فقد زاد حجم المساهمات الأساسية على حجم المساهمات غير الأساسية، حيث بلغ في الأولى 125 مليون دولار، وفي الثانية 102 مليون دولار. وزادت الموارد الأساسية وغير الأساسية على السواء قياسا على عام 2010. إذ ارتفع عدد الدول الأعضاء التي أصبحت من المانحين في هيئة الأمم المتحدة للمرأة من 107 دول فأصبح 117 دولة، مع حدوث زيادة ملحوظة في الدول الأعضاء التي لا تشارك في عضوية منظمة الأمم المتحدة للتعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وإضافة إلى ذلك، بدأت 30 جهة من الجهات المانحة خلال عام 2011 عمل ترتيبات مع الهيئة بصدد التمويل المتعدد السنوات، مما هيأ قدرا أكبر من الاستدامة في التمويل وإمكانية التنبؤ به. واكتسبت أيضا هيئة الأمم المتحدة للمرأة جهات مانحة إضافية تسهم بمبلغ 10 ملايين دولار أو أكثر: ففي عام 2011 كان هناك سبعة جهات مانحة من هذا القبيل. وخلال عام 2012 من التوقع أن يتجاوز مجموع المساهمات المستوى المحقق عام 2011، رغم أنه سيظل أقل من الرقم المستهدف وهو 300 مليون دولار.
	6 - وتؤكد استراتيجية حشد الموارد التي تتبعها الهيئة على التواصل مع المؤسسات والقطاع الخاص وتهيئة قدرة لجانها الوطنية على جمع الأموال، التي تتولى جمع الموارد والتوعية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية. وساهمت المؤسسات عام 2011 بما يزيد على 1.2 مليون دولار في صورة منح، وتمكنت شبكة اللجان الوطنية البالغ عددها 18 لجنة من جمع نحو 000 800 دولار. وتجاوزت الهيئة عام 2012 الرقم المستهدف الذي حددته للمساهمات المحققة من التمويل المقدم من القطاع الخاص وقطاع التبرعات وهو ثلاثة ملايين دولار. فعلى سبيل المثال، وقع اتفاق شراكة مع مؤسسة خاصة عام 2012 بشأن مشروع متعدد السنوات يشمل خمسة بلدان ويستهدف تمكين الأرامل في الجانب الاقتصادي.
	ثالثاً - الشراكات الاستراتيجية، بما يشمل التعاون مع القطاع الخاص
	7 - في الفترة 2011-2012، وضعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة نهجا مؤسسيا أكثر قوة إزاء الشراكات الاستراتيجية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص. وتتوخى استراتيجية الهيئة، المكرسة للمسارعة إلى المشاركة مع القطاع الخاص، حشد خبرات القطاع الخاص وتعزيز تعبئة الموارد. وتستهدف الشراكات مع منظمات المجتمع المدني كفالة بروز مساهماتها في جميع المجالات ذات الأولوية من أجل تعزيز القواعد والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
	8 - وما برح توسيع نطاق الشراكات وتعزيزها جانبا حاسما من جوانب التصدي للعنف ضد المرأة. ففي الفترة 2011-2013، جرى توسيع نطاق الأعمال الموجهة لصالح المراهقين من خلال الشراكات مع مبادرة ”التحالف لصالح الفتيات“، وهي مبادرة من مبادرات القطاع الخاص تستهدف إنهاء العنف الجنسي ضد الأطفال، في زمبابوي وجمهورية تنزانيا المتحدة وسوازيلند وكينيا وهايتي، حيث أجريت استقصاءات حول العنف ضد الأطفال في جميع البلدان الخمسة بهدف توفير المعلومات اللازمة لخطط العمل الوطنية؛ ومع الرابطة العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة بهدف إعداد منهج دراسي غير رسمي عن منع العنف وعن تهيئة مواقع آمنة تحظى فيها الفتيات بالتكافؤ بما يمكنهن من التصريح بآرائهن ضد العنف واكتساب الدعم. وسجلت حتى الآن مبادرة الدعوة العالمية الرئيسية المسماة ”قولوا لا للعنف - اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة“ ما يزيد على 5.5 مليون إجراء، ويشارك فيها ما يقرب من 900 شريك من شركاء المجتمع المدني. والمبادرة المذكورة هي محفل الحشد الاجتماعي اللازم لحملة ”اتحدوا“ التي أعلنها الأمين العام.
	9 - وتضطلع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بدور تقوم من خلاله بالجمع بين الأطراف مما يفسح المجال أمام الحوار بين المجتمع المدني والحكومات، حيث دعمت الهيئة في إطار هذا الدور المشاركة النشطة من منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك مجموعات القواعد النسائية، خلال عدة اجتماعات حكومية دولية، منها الدورة السادسة والخمسين للجنة وضع المرأة ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وأسهم إلى حد كبير تحالف قوى مع المجموعات النسائية الرئيسية، استهدف القيام بأنشطة الدعوة بخصوص المؤتمر، في إحكام عبارات المساواة بين الجنسين الواردة في الوثيقة الختامية (انظر قرار الجمعية العامة 66/288).
	10 - وفي تشرين الثاني/أكتوبر 2012، عقدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أول اجتماع للفريق الاستشاري العالمي للمجتمع المدني، ضم في عضويته قادة القواعد الشعبية والمجتمعات المحلية، وقادة مجموعات الشعوب الأصلية، وعلماء الحركة النسائية، والمدافعين عن حقوق المرأة، والقادة من الرجال العاملين في مجال المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة. وساعد الاجتماع على إعادة تأكيد الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها الشراكة بين المجتمع المدني وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في تعزيز جداول الأعمال المشتركة والتشارك في الفرص من أجل النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ويجري إنشاء مجموعات المجتمع المدني الاستشارية على كل من الصعيدين الإقليمي والقطري، حيث أُنشئ بالفعل ثمانية منها، وهناك 11 مجموعة أخرى قيد الإنشاء.
	11 - وما برحت منظمة زونتا الدولية شريكا مهما، لا سيما بالنسبة لأعمال هيئة الأمم المتحدة في مجال العنف الجنساني. ووُقِّعت اتفاقات عام 2012 مع شركتي ميكروسوفت وكوكا كولا بهدف وضع مبادرات تستهدف تمكين النساء في مجال مباشرة الأعمال الحرة. وأجرت شركة Tag Heuer حملة دولية طوال عام 2012 بهدف الارتقاء بالوعي، والتزمت بجمع أموال لصالح برامج الهيئة في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا على الصعيد العالمي. وقام فرع الشرق الأوسط من شركة Kraft Foods، بجمع أموال لصالح برامج الهيئة في مجال القيادة والتمكين الاقتصادي.
	12 - وتواصل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالتعاون مع اتفاق الأمم المتحدة العالمي، الترويج لقيام منظمات القطاع الخاص حول العالم باعتماد وتنفيذ مبادرة ”مبادئ تمكين المرأة: المساواة تعني المكاسب“. وبحلول نهاية عام 2012، وقَّع على المبادرة 466 من كبار المسؤولين التنفيذيين.
	13 - وأسهمت الشراكات الاستراتيجية مع وسائط الإعلام في زيادة واستدامة تغطية ما تقوم به هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أعمال وما تعالجه من مسائل المساواة بين الجنسين. وأقيمت اتصالات مع ما يزيد على 600 1 منفذ من المنافذ الإعلامية في شتى أنحاء العالم، وكفل التواصل الاستراتيجي تغطية إخبارية مكثفة فيما يزيد على 160 بلدا. وتضاعف حضور الهيئة على شبكة الإنترنت ثلاث مرات، حيث بلغ عدد الزيارات للموقع على شبكة الإنترنت ما يزيد على 000 220 زيارة شهريا. وبلغ مجموع المتابعة الاجتماعية من وسائط الإعلام 000 320 متابعة، وهو ما يمثل زيادة أعلى من ست مرات منذ عام 2010، وتوفر تلك النتائج علاوة على ذلك أساسا لأنشطة الدعوة التي تقوم بها الهيئة استنادا إلى الاتصالات دعما لما تقوم به من أنشطة تنفيذية.
	رابعا - إسهام الأنشطة التنفيذية التي تقوم بها الأمم المتحدة في فعالية تنمية القدرات الوطنية 
	ألف - بناء القدرات وتنميتها
	14 - ما برحت تنمية القدرات تشكل حجر الأساس في الاستراتيجية التي تتبعها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الاستجابة لطلب تقديم الدعم على كل من الصعيد الوطني والمجتمعي والدولي. ويدخل التأكيد على هذا الأمر في شتى المجالات الأولية الخمسة في الأعمال التنفيذية التي تقوم بها الهيئة، وهو محدد بوضوح في شتى أجزاء الخطة الاستراتيجية الراهنة. ويشكل ذلك إقرارا بأهمية اتباع نهج يعترف بأنه ”ليس هناك نهج واحد يصلح للجميع“ بالنسبة لكل بلد وسياق على حدة، ويكون في الوقت ذاته مرنا ويساعد على التحفيز. وتتبع الهيئة في تنمية القدرات إطارا يتسق مع أعمال مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، ويضع تصورا لتنمية القدرات يتمثل في (أ) الكفاءات الفردية؛ (ب) القدرات الجماعية؛ (ج) قدرة النظام.
	15 - وتوفر تنمية القدرات وسيلة للربط بين الجانبين المعياري والتنفيذي في ولاية هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن طريق تعزيز الاتساق بين التوجيه المعياري الناشئ عن العمليات الحكومية الدولية والدعم التنفيذي المقدم على الصعيد القطري. وتساعد الهيئة الشركاء على الصعيد الوطني في مجال تحويل الالتزامات الدولية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة إلى قوانين وسياسات واستراتيجيات، ومجال رصد ومناصرة تنفيذها بفعالية.
	16 - وتوفر المبادرات التي تتخذها هيئة الأمم المتحدة للمرأة الدعم للشركاء والدوائر المناصرة، بما يشمل وزارات المالية والتخطيط، والآليات النسائية الوطنية، وغير ذلك من المؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، ومجموعات القواعد الشعبية النسائية، من خلال التدريب؛ وتوفير الخبرة التقنية والدعم المالي؛ وتطوير ونشر المعارف والرغبة في التعلم؛ وحشد جهود الشبكات، ومناصرة السماع لآراء المرأة، والتعاون فيما بين بلدان الجنوب.
	17 - وعلى سبيل المثال، تقدم هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في إطار مساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،  بناء القدرات على تقديم التقارير إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والحوار معها ومتابعة الملاحظات الختامية. وخلال عام 2011 تلقى 27 بلدا ذلك الدعم. ففي أفغانستان، قدمت الهيئة الدعم إلى وزارة الخارجية في مجال تحليل مدى امتثال البلد للاتفاقية، وتقديم تقريريها الأولي والثاني إلى اللجنة. وجرى أيضا تقديم الدعم في مجال بناء القدرات إلى مناصري الجانب الجنساني بهدف رصد مدى تنفيذ الاتفاقية وكفالة مراعاة منظورات المجتمع المدني.
	18 - وعلى الصعيد العالمي، تعقد هيئة الأمم المتحدة للمرأة شراكات مع شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة في إطار برنامج مشترك جديد، هو الأدلة والبيانات اللازمة لمبادرة المساواة بين الجنسين، بهدف الإسراع بوتيرة الجهود القائمة الكفيلة بوضع مؤشرات قابلة للمقارنة عن الصحة، والتعليم، والعمالة، ومباشرة الأعمال الحرة، وملكية الأصول(). وتستهدف المبادرة بناء القدرة الإحصائية الوطنية اللازمة لمعالجة الثغرات الرئيسية في مدى توافر الإحصاءات الجنسانية ومدى جودتها وإمكانية مقارنتها، بما في ذلك تحسين رصد التقدم المحرز في أثر السياسات الرامية إلى النهوض بالمساواة بين الجنسين وتقييم ذلك الأثر. وسوف تفضي أنشطة بناء القدرات إلى إشراك موظفي المكاتب الإحصائية الوطنية مباشرة في ذلك، وكذلك تشجيع الحوار بين البلدان في كل منطقة.
	19 - ويرد في أجزاء الفروع التالية أمثلة على النتائج المحققة من جهود تنمية القدرات في شتى المجالات المواضيعية من الأعمال التي تقوم بها هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وتشمل الأمثلة المطروحة برامج كبيرة الحجم ومشاريع أصغر حجما، تلقي الضوء على مدى تنوع الأنشطة التي تقوم بها الهيئة في مرحلة تحولها إلى منظمة مكتملة الأركان.
	باء - التخطيط والميزنة على الصعيد الوطني
	20 - ما زالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تولي الأولوية إلى الدعم المقدم إلى الشركاء الوطنيين لبناء قدرات منهجية ومؤسسية تضمن تعزيز إعداد الميزانيات والخطط الوطنية وقاعدة الأدلة المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين. وركزت جهود الدعم المقدم إلى وزارات المالية والتخطيط، والآليات النسائية الوطنية، والحكومات المحلية، على تحسين القدرة على جمع وتحليل البيانات، وإجراء تحليل الميزانيات المراعية للمنظور الجنساني والدعوة لتطبيقها، وتعزيز مبدأ شمول الجميع فيما يتعلق بمشاركة المرأة في عمليات التخطيط. وفي عام 2011، دعمت الهيئة جهوداً من هذا القبيل استهدفت تنمية القدرات في 58 بلداً. وقد أسهم ذلك في وضع وثائق للتخطيط الوطني تتضمن أولويات وتخصص ميزانيات لتحقيق المساواة بين الجنسين في 18 بلداً. وفي ستة من البلدان المذكورة (إكوادور وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) وزمبابوي ومالي والمغرب ونيبال)، أدت هذه الجهود إلى زيادة الموارد الوطنية المخصصة لتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث بلغت الزيادات المجمعة في الميزانية ما يزيد على 1.5 بليون دولار.
	21 - وقدمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مساعدات تقنية إلى الشركاء الوطنيين في بيرو وجمهورية تنزانيا المتحدة ورواندا والكاميرون ونيبال لإجراء تقييمات للقدرة المؤسسية، بما في ذلك الثغرات في مجال المساواة بين الجنسين في البرامج و/أو الميزانيات القطاعية. وتلا ذلك وضع خطط محددة الهدف تستهدف تلبية الاحتياجات من القدرات وأفضت إلى جهود ترمي إلى إدماج المنظور الجنساني في المبادئ التوجيهية للميزانية الوطنية المتعلقة بالوزارات القطاعية في الكاميرون ورواندا، وإلى جهود تستهدف وضع منهجيات لتتبع مخصصات الميزانية الوطنية والقطاعية المراعية للاعتبارات الجنسانية في نيبال. وتم تعزيز البيئة المؤاتية بهدف تنفيذ الميزانية المراعية للمنظور الجنساني في جمهورية تنزانيا المتحدة بإنشاء فريق وطني أساسي معني بالميزانية المراعية للمنظور الجنساني بقيادة وزارة المالية، وتخصيص بند محدد من الميزانية للميزنة المراعية للمنظور الجنساني، وإرساء نهج تدريبي ذي طابع مؤسسي بهدف تيسير الجهود الجارية لتنمية قدرات الجهات المعنية.
	22 - وحصل دعاة المساواة بين الجنسين على دعم كبير استهدف تعزيز قدراتهم على المشاركة والتأثير في عمليات التخطيط على الصعيدين الوطني والعالمي. فعلى سبيل المثال، تم دعم منظمات نسائية عالمية من قبيل رابطة حقوق المرأة في التنمية، والشبكة النسائية الأفريقية للتنمية والاتصالات، وشبكة دور المرأة في التنمية في أوروبا، لمساعدتها على حشد دعاة المساواة بين الجنسين في أثناء انعقاد المنتدى الرابع الرفيع المستوى بشأن فعالية المعونة الذي عُقد في بوسان، جمهورية كوريا، عام 2011. وقد كان لمشاركة تلك المنظمات بفعالية دورٌ أساسي في النص على التزام صريح، في وثيقة منتدى بوسان الختامية، بكفالة توجيه النفقات العامة بشكل ملائم بما يلبي احتياجات الرجال والنساء على السواء.
	23 - وتشترك هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية في تنفيذ برنامج للتنمية المحلية القائمة على الإنصاف بين الجنسين في جمهورية تنزانيا المتحدة ورواندا والسنغال وسيراليون وموزامبيق. وتركز المبادرة على تحسين إمكانية حصول المرأة على الموارد والخدمات على المستوى المحلي، وتدعم قدرة الحكومات المحلية على التخطيط للبرامج ووضع ميزانيات لها وتنفيذها. ففي جمهورية تنزانيا المتحدة، تمكنت نساء من منطقة موروغورو من إعلان مسألة الحصول على مياه الشرب المأمونة كأحد المجالات التي يتعين معالجتها على سبيل الأولوية، ومن ثم قدم البرنامج دعماً للقدرات أتاح للحكومة المحلية أن تحسِّن البنية الأساسية، مما أدى إلى توفير المياه لما عدده 500 7 من المستعملين الجدد في تلك المنطقة.
	24 - وقد دأب صندوق المساواة بين الجنسين، منذ إنشائه عام 2009، على دعم المبادرات الرامية إلى تحفيز وضع الخطط والقوانين الوطنية الجديدة، وتنفيذ الخطط والقوانين القائمة، بما يعزز الالتزامات المتعهد بها بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع أنحاء العالم. ويتولى الصندوق إدارة حافظة مؤلفة من 55 برنامجاً في 47 بلداً، تبلغ قيمتها 43 مليون دولار، تركز بوجه خاص على جهود التمكين الاقتصادي والسياسي. وعلى إثر المرحلة الثانية من دورة الصندوق لتقديم المنح عن الفترة 2011-2012، التي بدأت في آذار/مارس 2012 في جميع المناطق، باستثناء الدول العربية (الدورة المعقودة عام 2011)، أصبح الصندوق بصدد إضافة حوالي 39 برنامجاً، ومبلغ 12.5 مليون دولار إلى حافظته بنهاية عام 2012.
	التخطيط في المجال الجنساني ومجال مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على الصعيد الوطني

	25 - تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة على طرح منظورات المساواة بين الجنسين في جهود التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، وذلك بتشجيع الدور القيادي الذي تؤديه المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية والقائمين على رعايتهن في جهود التصدي المذكورة؛ وتعزيز إدارة هذه الجهود على نحو مراع للاعتبارات الجنسانية؛ ودعم إمكانية اللجوء إلى القضاء لصالح المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والمتضررات منهما.
	26 - وفي الفترة 2011-2012، دعمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة شبكات النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية والقائمين على رعايتهن في 26 بلداً، وذلك للمشاركة في اتخاذ القرارات في إطار التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية. وفي موزامبيق، دعمت الهيئة 45 منظمة معنية بالنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية، مما أسفر عن وضع ”ميثاق للمرأة“ سيُعرَض على مقرري السياسات بوصفه دعوة إلى المساءلة عن الالتزامات المتعهد بها بتحقيق المساواة بين الجنسين.
	27 - وعملت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أيضاً مع السلطات الوطنية المعنية بتنسيق شؤون الإيدز في 22 بلداً بهدف إدماج المساواة بين الجنسين في إطار الاستراتيجيات والسياسات والقوانين والمؤسسات والميزانيات وأطر المساءلة المتعلقة بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية. وقدمت الهيئة خبراء في الشؤون الجنسانية كي يعملوا مع السلطات المعنية بالتنسيق في جامايكا ورواندا وكمبوديا وكينيا. وأسفر التدريب في المجال الجنساني الذي قُدم إلى ما يزيد عن 400 موظف عن زيادة مراعاة الاعتبارات الجنسانية في الخطط الاستراتيجية الوطنية التي تستهدف مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية، بما في ذلك الاعتراف بإمكانية انتقال المرض بين الزوجين في كمبوديا، وإدراج تدابير تستهدف التصدي للعنف الجنساني في إطار خطط الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والتخفيف من آثاره في جامايكا.
	28 - وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أقامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة شراكات مع 20 منظمة أهلية بهدف تمكين النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية أو المتضررات منه من الحصول على ممتلكاتهن وميراثهن، كوسيلة للتخفيف من أثر الوباء، وزيادة الوعي والإلمام بالنواحي القانونية لدى ما يزيد عن 200 1 سيدة.
	29 - وفي حزيران/يونيه 2012، أصبحت هيئة الأمم المتحدة للمرأة الراعي الحادي عشر في برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وبالنظر إلى التأثير الذي يحدثه الوباء في النساء، تتضح جلياً الحاجة إلى كفالة إدراج المساواة بين الجنسين في صميم جهود التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز. وقد أصبحت الهيئة أقدر على دعم هذا الهدف بعد انضمامها رسمياً إلى برنامج الأمم المتحدة المشترك.
	جيم - الدور القيادي للمرأة ومشاركتها
	30 - تلتزم هيئة الأمم المتحدة للمرأة بزيادة قدرة المرأة على أداء أدوار قيادية والمشاركة السياسية في صنع القرارات التي تؤثر في حياتها. وتدعم الهيئة تنمية القدرات لتشجيع مراعاة الاعتبارات الجنسانية في الأطر الدستورية والقانونية ونظم إدارة الانتخابات والمؤسسات غير الحكومية (مثل الأحزاب السياسية، ووسائل الإعلام، والحكومات المحلية، والجماعات النسائية وجماعات الشباب المحلية)، بهدف زيادة تمثيل المرأة في عمليات صنع القرار. وفي عام 2011، قدمت الهيئة الدعم اللازم لتعزيز تلك القدرات في 35 بلداً.
	31 - وفي عامي 2011 و 2012، أسهمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، من خلال الدعم الذي تقدمه، في زيادة عدد النساء المنتخبات لشغل مناصب عامة على الصعيدين المحلي والوطني، في ثمانية بلدان. وفي المكسيك، أسفر برنامج تعزيز مشاركة المرأة في المجال السياسي وتعزيز برنامج التمكين الاقتصادي، الذي يدعمه صندوق المساواة بين الجنسين بالتعاون مع المعهد الوطني للمرأة، عن تعزيز قدرة القيادات النسائية على كل من المستوى الاتحادي والمحلي ومستوى المقاطعات، مما أسهم في زيادة نسبة تمثيل نائبات البرلمان في مجلس النواب من 28 في المائة إلى 37 في المائة، وفي مجلس الشيوخ من 21 في المائة إلى 33 في المائة. وفي السنغال، قدمت الهيئة وشركاؤها في الأمم المتحدة الدعم إلى المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من أجل تشجيع تطبيق قانون التكافؤ بين الجنسين أثناء العملية الانتخابية، عن طريق بناء قدرات ”المرصد الوطني للتكافؤ“ على رصد مدى الامتثال للقانون ونشر البيانات المتعلقة بتنفيذه. وقد أسهم ذلك في زيادة نسبة عدد نائبات البرلمان من 22.7 في المائة إلى 42.7 في المائة. وعملت الهيئة أيضاً مع الشركاء الوطنيين في الجزائر وليبيا، بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى، على تعزيز إشراك المرأة في العمليات الانتخابية الرئيسية. وسجلت الجزائر زيادة في نسبة عضوات البرلمان من 8 في المائة إلى 31 في المائة. وفي ليبيا، تقدم ما يزيد على 600 سيدة لشغل مناصب سياسية، وحصلن على عدد غير مسبوق من المقاعد بلغ 33 مقعداً، أي نسبة تمثيل قدرها 16.5 في المائة في أول انتخابات حرة ونزيهة تجرى في البلد منذ أكثر من 60 عاماً.
	32 - ودعمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تنمية القدرات على إجراء عمليات الإصلاح القانوني والدستوري وعلى مراعاة الجانب الجنساني في إصلاح نظام الانتخابات في 15 بلداً. وفي السلفادور، أدى الدعم المقدم إلى جهود مشتركة قامت بها 22 مجموعة نسائية، والبرلمان، والمحكمة العليا، إلى تمرير ”قانون المساواة والإنصاف والقضاء على التمييز ضد المرأة“ الذي يشجع على مشاركة المرأة في المجال السياسي، ويتضمن ولاية بإدراج أحكام متعلقة بالجانب الجنساني في جميع السياسات العامة.
	33 - ومنذ عام 2011، عملت هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن كثب مع شركاء الأمم المتحدة، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة عمليات حفظ السلام، وشعبة المساعدة الانتخابية التابعة لإدارة الشؤون السياسية، على تهيئة الفرص الكفيلة بمشاركة المرأة في العمليات الانتخابية، بما في ذلك وضع سياسات انتخابية تراعي الجانب الجنساني، وتنسيق جهود الدعوة المبذولة على نطاق منظومة الأمم المتحدة والرامية إلى زيادة مشاركة النساء كمرشحات وناخبات. وفي باكستان، اشتركت الهيئة، عام 2012، بقدر أكبر مع البرنامج الإنمائي في مبادرة لبدء تطبيق نظام لإدارة الانتخابات يراعي الجانب الجنساني، ويُلزِم كل مركز من مراكز الاقتراع على حدة بجمع معلومات مصنفة حسب نوع الجنس، للمرة الأولى، خلال الانتخابات الفرعية في مقاطعة سانغار، بهدف تنوير جهود التربية المدنية وتثقيف الناخبين، وتحديد المناطق التي تواجه فيها المرأة عقبات في التصويت.
	34 - وفي أيلول/سبتمبر 2012، قامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتدشين دراسة في الجمعية العامة بعنوان ”نظم العدالة غير الرسمية: رسم مسار عمل قائم على حقوق الإنسان“، تطرح أول تقييم شامل لنظم العدالة غير الرسمية وسبل حماية حقوق الإنسان. وهذه الدراسة، التي شملت استعراضاً شاملاً للمؤلفات المنشورة في هذا المجال ودراسة لحالات خاصة بكل بلد بعينه في إكوادور وأوغندا وبابوا غينيا الجديدة وبنغلاديش وملاوي والنيجر، تحدد الاستراتيجيات التي تكفل أقصى قدر من المواءمة بين نظم العدالة غير الرسمية ومتطلبات حقوق الإنسان.
	35 - وبالإضافة إلى ذلك، واستجابةً للتقرير الرئيسي الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن الفترة 2011-2012، المعنون ”تقدم المرأة في العالم: السعي إلى تحقيق العدالة“، تعكف الهيئة والبرنامج الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على وضع برنامج عالمي مشترك، بهدف تعزيز فرص المرأة في اللجوء إلى القضاء من خلال إجراء إصلاحات شاملة ومنسقة في قطاع العدل، مع التركيز على الإصلاح الدستوري والقانوني الكفيل بحماية الحقوق؛ واتخاذ قرارات قضائية مراعية للجانب الجنساني؛ وتقديم خدمات العدالة المراعية للاعتبارات الجنسانية؛ وإقامة نظم للعدالة غير الرسمية خالية من التمييز؛ وزيادة قدرة المرأة على المطالبة بحقوقها.
	دال - إنهاء العنف ضد النساء والفتيات
	36 - اغتناماً لفرصة اشتداد الإرادة السياسية على جميع المستويات وتزايد الدعم من طائفة واسعة من الأطراف المعنية من أجل إنهاء العنف ضد المرأة، عملت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع الشركاء في 57 بلداً عام 2011 على بناء القدرات فيما يتعلق بدفع إصلاح السياسات والقوانين إلى الأمام، ووضع خطط عمل وطنية جديدة، وتحسين تقديم الخدمات.
	37 - وقُدم الدعم في مجال تنمية القدرات إلى الشركاء الحكوميين من أجل وضع قوانين جديدة تفي بالمعايير الدولية لحقوق المرأة. وقُدم الدعم أيضاً إلى المؤسسات الوطنية من أجل تعزيز قدرتها على إنفاذ التشريعات، من خلال وضع آليات متخصصة من قبيل إقامة وحدات جديدة تستهدف التصدي للعنف الأسري والجرائم الجنسية في جزر سليمان، ومكاتب للشؤون الجنسانية وشؤون الأطفال تقودها منظمة ”شبكة الشرطيات في تنزانيا“.
	38 - وشملت المساعدة المقدمة في مجال المبادرات المعنية بتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للناجيات من العنف الجنساني وتحسينها تقديم الدعم إلى الشركاء لمساعدتهم على وضع خطط تستهدف تحسين جودة تقديم الخدمات، وتعزيز إجراءات التصدي وتحسين تنسيقها، ووضع معايير وبروتوكولات لتقديم الخدمات. وقد أسهم ذلك في زيادة إمكانية الحصول على الرعاية في بلدان من بينها الجزائر ورواندا وزمبابوي وموريتانيا، حيث تقدم مراكز الخدمات الشاملة، على سبيل المثال، خدماتها إلى ما يزيد على 700 1 من الناجيات.
	39 - وأسهم الدعم في مجال تنمية القدرات المقدم إلى الشركاء على الصعيد الوطني في إطار البرنامج العالمي لإقامة ”مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات“ في زيادة الوعي بالمشكلة العالمية للتحرش الجنسي والعنف ضد المرأة في الأماكن الحضرية العامة، وتعزيز الشراكات وزيادة الإجراءات التي تتخذها السلطات المحلية وجماعات المجتمع المحلي والشرطة ووسائل الإعلام من أجل تعزيز السلامة في الأماكن العامة. وفي عام 2012، أسهم الدعم المقدم إلى الحكومة المحلية في مدينة كيتو إلى اعتماد تعديل لقانون المدينة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، بحيث يشمل أيضاً العنف في الأماكن العامة. وانضمت منظمة اليونيسيف إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) للعمل على توسيع نطاق برنامج المدن الآمنة في ثماني مدن.
	40 - وما زال العمل جاريا من أجل توفير التوجيه التقني والموارد للمختصين على الصعيد القطري من خلال مركز المعارف الإلكتروني (متاح على www.endvawnow.org)، الذي استفاد منه حتى الآن حوالي نصف مليون شخص من 222 بلداً وإقليماً، وبلغ تقييم رضاء المستعملين نسبة 90 في المائة. وما زالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أيضاً تتعهد قاعدة بيانات الأمين العام المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وهي مستودع مركزي للمعلومات عن التدابير التي تتخذها الحكومات بهدف التصدي للعنف الجنساني. ومنذ إطلاق قاعدة البيانات عام 2009، قدمت 131 دولة عضواً معلومات يجري استخدامها في إعداد دراسة تحليلية لتقديمها إلى لجنة وضع المرأة في دورتها السابعة والخمسين.
	41 - وتتولى هيئة الأمم المتحدة للمرأة إدارة صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لدعم الإجراءات الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة. وتشمل حافظة الصندوق الاستئماني الحالية من المشاريع العاملة ما عدده 95 مشروعاً، تضم ما يزيد عن 000 5 شريك وتغطي 85 بلداً وإقليماً، بقيمة إجمالية تزيد على 63.5 مليون دولار. وفي الوقت الراهن، يدعم الصندوق الاستئماني 13 برنامجاً مشتركاً لأفرقة الأمم المتحدة القطرية، بقيمة إجمالية قدرها 893 659 12 دولاراً في إكوادور وإندونيسيا وأوروغواي وبنما والبوسنة والهرسك وبيلاروس وتايلند وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وسري لانكا وصربيا والصين والمكسيك ونيبال.
	هاء - التمكين الاقتصادي
	42 - يشمل العمل الذي تقوم به هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أجل تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة أبعادا متعددة من أبعاد امتلاك النساء لزمام سبل كسب الرزق المستدامة، والعمل الكريم، ووسائل الحماية الاجتماعية، والأصول الإنتاجية وإمكانية حصولهن عليها. وفي إطار قيام الهيئة بالربط بين الجوانب المعيارية والتنفيذية لعملها، قدمت الدعم في مجال تنمية القدرات على النهوض بالإصلاحات السياسية والقانونية، مع توسيع نطاق إمكانية حصول المرأة على الخدمات والموارد الاقتصادية والمالية. وقد استهدف ذلك الدعم بصورة خاصة أكثر النساء ضعفا من الناحية الاقتصادية، بمن فيهن النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية والعاملات المهاجرات. وفي عام 2011، تم تقديم الدعم في مجال بناء القدرات إلى 38 بلدا. 
	43 - ومن أجل النهوض بالإصلاحات القانونية، قدمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة الدعم اللازم لتنمية القدرات إلى حكومة الجبل الأسود لمساعدتها على تعديل قانون العمل ليشمل أحكام المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة، وليلزم جميع المؤسسات العامة بجمع بيانات مفصّلة حسب نوع الجنس.
	44 - وفي رواندا، قدمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة الدعم في بناء قدرات إلى المنظمات غير الحكومية من خلال صندوق المساواة بين الجنسين من أجل إنشاء شبكة متنقلة من المساعدين القانونيين، الذين ساعدوا على تنمية معارف ومهارات 000 100 من النساء الريفيات لتمكينهن من المطالبة بحقوقهن في الإرث وامتلاك الأراضي. وفي منطقة البحيرات الكبرى، تعمل الهيئة على تحسين الفرص الاقتصادية المتاحة للنساء العاملات في التجارة غير الرسمية عبر الحدود، وهي وسيلة هشة لكسب العيش كثيرا ما تجعل النساء عرضة لمخاطر انعدام الأمن وسوء المعاملة في المعابر الحدودية، وتقابل بسوء التقدير والإهمال في السياسات والعمليات المتعلقة بالتجارة. وساعد دعم تنمية القدرات المقدم إلى سلطات البلديات والنساء العاملات في التجارة على إنشاء عدد من التعاونيات، مما مكن النساء من رفع أصواتهن للدعوة إلى الاهتمام بشواغلهن. 
	45 - وتم تعزيز قدرة المرأة المحرومة اقتصاديا بما يمكنها من الحصول على موارد مالية وتطوير مهارات الاشتغال بالأعمال الحرة وإدارتها من خلال إنشاء مراكز المرأة. وقد دعمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إقامة مراكز نسائية شعبية في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث قدمت التدريب للنساء الريفيات في مجالي تنمية الأعمال التجارية ومهارات القيادة، ويسرت إنشاء مشاريع مستدامة مدرة للدخل ترتبط بأولويات تنمية المجتمع المحلي. وبلغ عدد النساء اللواتي استفدن من هذه المراكز نحو 000 28 على مستوى القواعد الشعبية في 13 محافظة في الضفة الغربية. وفي غواتيمالا، مكّن دعم تنمية القدرات المقدم من الهيئة إلى مراكز الخدمات المنشأة على الصعيد المحلي لصالح المشتغلات بالأعمال الحرة من حصول أكثر من 000 10 من نساء الشعوب الأصلية على خدمات تقنية ومالية من أجل تحسين وسائل كسب رزقهن. وقد أُنشئت مراكز خدمات في السلفادور وهندوراس ونيكاراغوا أيضا.
	46 - وفي عام 2012، أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الأغذية العالمي برنامجا مشتركا بهدف الإسراع بإحراز تقدم نحو التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، وهو يهدف إلى تمكين النساء الريفيات من التمتع بفرص اقتصادية أفضل وتسيير مشروعات تجارية ناجحة. وسوف يُنفّذ البرنامج في أول الأمر في إثيوبيا، ورواندا، وغواتيمالا، وقيرغيزستان، وليبريا، ونيبال، والنيجر، وسيعتمد على أوجه التآزر ونقاط القوة المؤسسية المناظرة في كل واحدة من الوكالات المذكورة، وذلك من أجل إحداث تحسينات واسعة النطاق في سبل كسب الرزق وحقوق المرأة الريفية.
	47 - وتقوم أيضا هيئة الأمم المتحدة للمرأة بإعداد بوابة معرفية ستكون منبرا على شبكة الإنترنت يمكن من خلاله تعبئة قدرات الشركاء على التصرف بناء على التوجهات وعوامل التغيير التي تساعد على التمكين الاقتصادي للمرأة. وحيث إن المنبر يوجه اهتمامه إلى مقرري السياسات، وقادة دوائر الأعمال التجارية، ودعاة المساواة بين الجنسين، والنساء على مستوى المجتمعات المحلية، بما في ذلك النساء المهمشات، فإنه سيعتمد على ما تقوم به الهيئة وشركاؤها من أعمال، وسيسلط عليها المزيد من الضوء، وسيتصدى للثغرات في المعرفة.
	واو - المرأة والسلام والأمن
	48 - واصلت هيئة الأمم المتحدة للمرأة التأثير في جدول أعمال المرأة والسلام والأمن من خلال المساعدة على تنمية القدرات في 21 بلدا عام 2011، وتشجيع مشاركة المرأة وإمكانية لجوئها إلى القضاء، وإسهاماتها في عمليات ما بعد انتهاء الصراعات وعمليات بناء السلام على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والوطني.
	49 - واستجابة إلى طلبات الدول الأعضاء، تم تقديم الدعم إلى كل من إندونيسيا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجورجيا، والجبل الأسود، وصربيا، ومنطقة المحيط الهادئ من أجل تعزيز القدرات الوطنية على وضع خطط العمل الوطنية ذات الصلة بقرار مجلس الأمن 1325 (2000)، المتعلق بالمرأة والسلام والأمن.
	50 - وفي شراكة مع إدارة الشؤون السياسية، قدمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تدريبات إقليمية على مهارات الوساطة الفعالة والتفاوض إلى النساء العاملات بالسياسة والخبيرات في مجال السلام والأمن في 25 بلدا، وهو ما أسهم في ارتفاع نسبة النساء المدرجات في قائمة وسطاء الإدارة إلى 30 في المائة.
	51 - وبغية خفض أعمال العنف الجنسي المرتبط بالصراعات، قامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة وإدارة عمليات حفظ السلام بإعداد واختبار دورات تدريبية قائمة على تصوير للأحداث بهدف تدريب حفظة السلام قبل نشرهم في عدة بلدان. وفي رواندا، ومالي، ونيبال، قدمت الهيئة الدعم أيضا للمساعدة على تدريب مسؤولي الجيش في مجالي الحقوق الجنسانية وحقوق المرأة من أجل تعزيز قدرتهم على سرعة الاستجابة لمسائل أمن المرأة وحقوقها. وبالإضافة إلى ذلك، تواصل الهيئة تشجيع زيادة مشاركة المرأة في صفوف حفظة السلام في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم. وعلى سبيل المثال، تمثل زمبابوي أحد البلدان القلائل في أفريقيا التي يتفق فيها عدد حفظة السلام الإناث العاملات بالشرطة مع توصية إدارة عمليات حفظ السلام بأن لا تقل نسبة تمثيل المرأة عن 10 في المائة.
	52 - وتظل إمكانية لجوء المرأة إلى آليات العدالة الانتقالية، وبخاصة حصولها على التعويضات، أحد أكثر المجالات إهمالا في مرحلة إعادة البناء بعد انتهاء الصراعات. وتعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع شركاء من قبيل المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل دعم السياسات والبرامج المتعلقة بمراعاة الجانب الجنساني في قطاع العدل، بما يشمل تقديم تعويضات إلى الضحايا والناجين. وقد تضمن ذلك توفير خبراء للعمل من لجنة تقصي الحقائق في كل من كينيا وجزر سليمان، وتقديم الدعم للجنتين من أجل كفالة أن تشكل احتياجات النساء وأولوياتهن جزءا من برنامج التعويض ومن التوصيات الواردة فيه. وإضافة إلى ذلك، واستجابة إلى الطلب الذي تضمنه تقرير الأمين العام عن المرأة والسلام والأمن (S/2011/598)، ما فتئت الهيئة تزود لجان التحقيق التي تدعمها الأمم المتحدة بالخبرة في الشؤون الجنسانية، كما هو الحال في الجمهورية العربية السورية وكوت ديفوار، وليبيا. وقد أقامت الهيئة شراكة مع مفوضية حقوق الإنسان بغية استعراض واقتراح تدابير أقوى وأكثر اتساقا تساعد على إدراج الجانب الجنساني في نظم العدالة الانتقالية والتعويضات.
	زاي - التعاون فيما بين بلدان الجنوب وتنمية القدرات الوطنية 
	53 - تسعى هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى تشجيع التعاون فيما بين بلدان الجنوب بتيسير تبادل المعارف والحوار حول السياسات وتنمية المشاريع الإقليمية ودون الإقليمية. ففي عام 2012، أقامت الهيئة شراكة مع حكومة البرازيل استهدفت مدها بالمساعدة التقنية من أجل إدماج الجانب الجنساني في أنشطة التعاون فيما بين بلدان الجنوب التي تقوم بها. وفي إطار ذلك الاتفاق، تقدم الهيئة الدعم التقني إلى حكومتَي البرازيل والهند، وتساعدهما على إنجاز برنامج للتعاون، في إطار التعاون فيما بين بلدان الجنوب، يركز على النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وقد أعرب كلا البلدين على اهتمامهما بتبادل المعارف والخبرات في مجالات تشمل الشؤون الجنسانية والاستدامة، وبرامج الإدماج الاجتماعي، واستراتيجيات إدرار الدخل لفائدة المرأة والسياسات العامة التي تركز على المرأة.
	54 - وتم توقيع اتفاق عالمي بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة وكلية بيرفوت في الهند لإنجاز مشروع يستهدف تمكين النساء الريفيات من جميع أنحاء العالم من أن يصبحن مهندسات في مجال الطاقة الشمسية. وبالعمل مع حكومة الهند بصفتها شريكا هاما، تدرب الكلية نساء مسنات أميات من بعض أكثر المجتمعات المحلية تهميشا في العالم على تركيب وإدارة تجهيزات الطاقة الشمسية في قرى لم تكن تتوافر بها الكهرباء في السابق. ولم يسبق للكثير من تلك النساء أن غادرن مجتمعاتهن، وهن يتلقين التمويل والدعم اللوجستي من أجل السفر إلى الهند بغرض الدراسة لمدة ستة أشهر، ثم العودة إلى ديارهن وقد تزودن بمعارف ومهارات تمكنهن من تنفيذ حلول شعبية لإنتاج الطاقة النظيفة. وفي منطقة المحيط الهادئ، تخرجت فعلا 10 نساء من فيجي وعدن إلى مجتمعاتهن. ومن المتوقع أن يستفيد ما لا يقل عن 500 منزل في فيجي بصورة مباشرة، وقد تم منذ ذلك الحين تمديد البرنامج ليشمل جزر سليمان، وساموا، وفانواتو، وكيريباس، وناورو. وقدمت الهيئة الدعم أيضا للمساعدة على تمديد تلك المبادرة إلى أوغندا، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجنوب السودان، وليبريا، ويجري إعداد خطط مماثلة لتطبيقها في منطقة أمريكا اللاتينية مستقبلا.
	55 - ومكن تبادل المعارف والتعاون فيما بين بلدان الجنوب اللذان تدعمهما هيئة الأمم المتحدة للمرأة من تيسير حصول تلك البلدان على فرص التعلم من أجل إعداد النهوج الفعالة الكفيلة بإنفاذ القوانين والسياسات الوطنية التي تستهدف التصدي للعنف ضد المرأة. وشمل ذلك تبادل الزيارات بين بوروندي ورواندا لمناقشة المراكز المتكاملة الخدمات؛ وبين الأرض الفلسطينية المحتلة والمغرب لمناقشة أماكن المأوى ومراكز المشورة؛ وبين السلفادور ونيكاراغوا لمناقشة صياغة قوانين جديدة. 
	56 - وتعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة على تيسير التعاون بين البرازيل ومصر في مجال التصدي للعنف ضد المرأة في الأماكن العامة، وذلك من خلال برنامج ”مدن آمنة“. ويقوم مقررو السياسات وخبراء التنمية المصريون باستكشاف الممارسات الواعدة والدروس المستفادة من تجربة الحكومة البرازيلية في تنفيذ مبادرة ”مدن آمنة“ في ريو دي جانيرو.
	حاء - المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة: منظور منظومة الأمم المتحدة الذي يسترشد بالاستعراض الشامل الذي يجري كل ثلاث سنوات لسياسات هيئة الأمم المتحدة للمرأة
	57 - أجرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، نيابة عن مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، تحليلا للتقارير السنوية الواردة من المنسقين المقيمين على مدى عدة أعوام، حيث يكشف ذلك التحليل أدلة على أن منظومة الأمم المتحدة أحرزت تقدما مطردا في دعم الأولويات الوطنية في مجالي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ففي عام 2011، أفادت 106 بلدان بأنها تلقت الدعم من منظومة الأمم المتحدة من أجل التصدي للعنف ضد المرأة، مقابل 89 بلدا في عام 2008. وزاد الدعم المقدم في مجال الصحة الإنجابية، حيث حصل عليه 73 بلدا عام 2011 مقابل 62 بلدا عام 2008. ووثقت التقارير القطرية الواردة من المنسقين المقيمين الدعم المقدم إلى الآليات الوطنية المعنية بالمرأة، وتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدها، وتشجيع المساواة بين الجنسين في السياسات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ومنذ آخر استعراض شامل للسياسات، الذي يجري كل ثلاث سنوات، تم إحراز تقدم كبير ومطرد في مشاركة المرأة في السياسة، وفي تعليمها، وفي توافر البيانات والإحصاءات المتعلقة بها. 
	58 - وعززت منظومة الأمم المتحدة أيضا إدماج منظورات المساواة بين الجنسين في سياساتها واستراتيجياتها وأدوات التخطيط التي تستخدمها، وكذلك في عرض معايير الأداء والنقاط المرجعية والغايات ذات الصلة بالجانب الجنساني. وقد وافق مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، في نيسان/أبريل 2012، على خطة عمل الأمم المتحدة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على نطاق المنظومة، ومن ثم أصبح لدى المنظومة إطار موحد للمساءلة عن أعمالها في هذين المجالين. وتهدف خطة العمل إلى تشجيع التوصل إلى تفاهم مشترك وتوطيد التماسك والتقييم الذاتي المنهجي، وكذلك اتّباع نهج ثابت هادف وتدريجي يمكن أن تتقيد به كيانات منظومة الأمم المتحدة في أعمالها في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
	59 - وقام فريق العمل المعني بالمساواة بين الجنسين التابع لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية بصياغة مذكرة إرشادية عن مؤشر المساواة بين الجنسين. وتتضمن المذكرة توجيهات تساعد على وضع نهوُج فعالة ومتسقة تستهدف تتبع الموارد التي تدعم تحقيق نتائج في مجال المساواة بين الجنسين. وبعد أن تتم الموافقة على المذكرة الإرشادية على نطاق المنظومة، من المتوقع أن تفضي إلى تعزيز الاتساق والمساءلة بشكل كبير.
	60 - واعتمدت منظومة الأمم المتحدة المساواة بين الجنسين بوصفه واحدا من المبادئ الخمسة الرئيسية للبرمجة في التخطيط لأنشطتها التشغيلية من خلال إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية. ويوفر الكتيب الذي أعدته مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية بشأن الإدارة القائمة على النتائج توجيهات إضافية لأفرقة الأمم المتحدة القطرية تكفل إدماج المسائل الجنسانية إدماجا تاما في أطر نتائجها. وقد أجرت المجموعة الإنمائية استعراضا للدورة السابقة لإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (2006-2009) خلصت من خلاله إلى أن الأفرقة القطرية التي تحدد ما تتوخاه من نتائج متعلقة بالمساواة بين الجنسين هي الأفرقة التي تحصل عموما على أعلى درجة فيما يتعلق باحتمال تحقيق نتائج في الأولويات الوطنية المتصلة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. واستعرضت المجموعة الإنمائية 13 إطارا من إطارات عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، وهي إطارات تم توقيعها عام 2010 وتتعلق بالفترة 2011-2016. وقد تبين أن جميع الإطارات المذكورة تعالج المساواة بين الجنسين، حيث تتبع الأفرقة القطرية نهوجا متنوعة. 
	61 - وفي عام 2011، بلغ عدد الأفرقة المواضيعية المعنية بالمسائل الجنسانية 105 أفرقة، مقابل 37 فريقا عام 2004. وفي فيجي وساموا على سبيل المثال، قدمت الأفرقة المواضيعية الدعم للمساعدة على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في عملية إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، وقدمت الأفرقة مقترحات ترمي إلى تحسين الأداء في المساواة بين الجنسين في المجالات الرئيسية. ومع ذلك، هناك الكثير مما يتعين بذله من جهود لبناء قدرات موظفي الأفرقة القطرية التابعة للأمم المتحدة في مجال المساواة بين الجنسين، وذلك من خلال تكريس أنشطة تستهدف بناء تلك القدرات لدى الموظفين من جميع المستويات. وفي عام 2011 أفاد أقل من نصف الأفرقة القطرية بتنفيذ تلك الأنشطة، وهو وضع لم يتغير منذ عام 2008.
	طاء - الانتقال من الإغاثة إلى التنمية
	62 - ركزت هيئة الأمم المتحدة للمرأة على تعميق التزامها بدعم آليات التنسيق الحالية بهدف تعزيز فعالية الاستجابة الإنسانية على نطاق منظومة الأمم المتحدة لتلبية الاحتياجات المحددة للمرأة والفتاة.
	63 - وفي حين عملت هيئة الأمم المتحدة للمرأة لبعض الوقت في مناطق متضررة من النـزاع، فإن عملها في مجال الاستجابة الإنسانية في مرحلة ما بعد انتهاء الأزمات والتعافي منها مبكرا يمثل مجالا يجري العمل على النهوض به. وشاركت الهيئة في عدد من عمليات الحد من مخاطر الكوارث وعمليات إدارة مواجهة الكوارث، من قبيل وضع حزمة الحد الأدنى من التأهب في آسيا والمحيط الهادئ، وعمليات تقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث في القرن الأفريقي ونيجيريا. وإضافة إلى ذلك، تنشط الهيئة في عدد من المبادرات والآليات الإنسانية العالمية والإقليمية والوطنية، بما في ذلك المشاركة في الفريق العامل الفرعي المعني بالمسائل الجنسانية والعمل الإنساني التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، وفي تدابير التصدّي على المستوى القطري في باكستان وكينيا، وفي الآونة الأخيرة، في مالي.
	64 - وفي إطار المضي قدما، ستواصل هيئة الأمم المتحدة للمرأة بناء قدراتها، وستعمل على رفع مستوى مشاركتها وتوسيع نطاقها في مجال الحد من مخاطر الكوارث، وإدارة عملية مواجهة الكوارث، ووضع مبادرات وآليات التعافي المبكر، بوسائل منها أمانة الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ومجموعة الفريق العامل التابعة للّجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات المعنية بالتعافي المبكر التي يقودها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أجل أن تؤدي، بطريقة استراتيجية، دورا متعاظما وأكثر انتظاما في العمل الإنساني. وسيشمل هذا الدور المشاركة على كل من الصعيد العالمي والإقليمي والقطري.
	خامسا - تحسين أداء جهاز الأمم المتحدة الإنمائي
	ألف - الاتساق والفعالية والأهمية
	65 - تعكس ولاية هيئة الأمم المتحدة للمرأة الضرورة الماسة لتحقيق التناسق والتكامل بين الجهود المبذولة على نطاق المنظومة بهدف التصدي للكوارث، حتى يتسنى للدول الأعضاء الحصول بشكل أفضل على الموارد من منظومة الأمم المتحدة بأسرها، مع كامل طائفة الخبرات في مختلف أبعاد المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وتعكس أيضا الدور الحاسم الذي تضطلع به الهيئة في كفالة مساءلة النظام بأكمله عن النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
	66 - وتدعم عضوية هيئة الأمم المتحدة للمرأة في هياكل التنسيق العالمية والآليات المشتركة بين الوكالات الجهود الرامية إلى كفالة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة على نطاق المنظومة بشأن السياسات المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على جميع المستويات. وتشارك الهيئة بوصفها عضوا كامل العضوية في مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق وجميع دعاماته الثلاث، وهي: اللجنة البرنامجية الرفيعة المستوى، واللجنة الإدارية الرفيعة المستوى، ومجموعة الأمم المتحدة الإنمائية. وتتولى الهيئة حاليا رئاسة الفريق الاستشاري لاجتماع مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية على مستوى الأمين العام المساعد، الذي يعمل، تحت الإشراف العام للمجموعة الإنمائية، على تقديم توصيات مشتركة من المجموعة بشأن مختلف جوانب الاستعراض الشامل للسياسات الذي يجرى كل أربع سنوات. وفيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، ستقوم الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين بالنظر في التوصيات الرئيسية، وكذلك إبداء تأييد قوي لولاية التنسيق التي تضطلع بها الهيئة. وتتولى الهيئة أيضا رئاسة كل من فريق العمل المعني بالمساواة بين الجنسين، والشبكة المشتركة بين الوكالات المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين، وفريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم.
	67 - ويركز إطار الدور التنسيقي الذي تضطلع به هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مجال تعزيز الاتساق على خمسة مجالات رئيسية، هي: (أ) تعزيز زيادة اتساق وتنسيق الجهود التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين، بناء على المزايا النسبية للوكالات المختلفة؛ (ب) تعبئة الجهود المشتركة؛ (ج) تعزيز القدرة على تعميم المنظور الجنساني؛ (د) تعزيز المساءلة وزيادة الموارد المخصصة لتحقيق المساواة بين الجنسين؛ (هـ) تحقيق التكافؤ بين الجنسين والنهوض بمكانة المرأة في منظومة الأمم المتحدة.
	68 - وعملت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بصفتها رئيسا للشبكة المشتركة بين الوكالات المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين، على إشراك الشبكة المذكورة في مجمل الأعمال الموضوعية المعيارية التنفيذية/البرنامجية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة، حيث تمثل تلك الشبكة آلية فريدة مكرسة لوضع المعايير والتنسيق والرصد في مجال تعميم مراعاة المنظورات الجنسانية. ولدى تحديد الهيئة لخطة العمل الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على نطاق المنظومة، أشركت الهيئة الشبكة، بوصفها حليفا استراتيجيا، في بناء توافق للآراء حول المعايير والأهداف، وفي ضمان تأييد هذه الأداة في جميع أجزاء منظومة الأمم المتحدة.
	69 - وعلى الصعيد القطري، تتولى هيئة الأمم المتحدة للمرأة قيادة 62 مجموعة مواضيعية من أصل 105 مجموعات معنية بالمسائل الجنسانية في جميع أنحاء العالم، أو تشارك في قيادتها. وقد تزايد عدد الشراكات الاستراتيجية مع كيانات الأمم المتحدة، بما في ذلك اشتراك الهيئة في رعاية برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وفي عام 2012، ركزت الهيئة جهودها على تعبئة دعم الأمم المتحدة  للعمليات الحكومية الدولية من أجل تطبيق منظور جنساني والمساعدة على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والاستعراض الشامل للسياسات الذي يجرى كل أربع سنوات لعام 2012، وخطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015، وأهداف التنمية المستدامة. وتم تعزيز القدرات المشتركة بين الوكالات، من خلال التوجيهات والصكوك والأدوات، بطرق منها إقامة بوابة لشبكة داخلية تضم مجموعة من الممارسين وتحوي الكثير من الممارسات الفضلى والأسئلة المتكررة المتعلقة بالمسائل الجنسانية، وإنشاء ملف للبيانات المتعلقة بسياساتٍ وخطط عملٍ بهدف تعميم مراعاة المنظور الجنساني على نطاق المنظومة. وتقوم الهيئة أيضا بمهام الأمانة لحملة الأمين العام المعنونة ”متحدون من أجل إنهاء العنف ضد المرأة“، حيث تقود تنسيق الحملة فيما بين الوكالات على الصعيدين العالمي والإقليمي.
	70 - ورغبة في تعزيز المساءلة على نطاق المنظومة، قامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بقيادة وتنسيق عملية إعداد خطة العمل على نطاق المنظومة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ومنذ نيسان/أبريل 2012، تولت الهيئة بدء تنفيذ تلك العملية من خلال إنشاء مكتب للمساعدة قدم الدعم إلى 20 كيانا من كيانات منظومة الأمم المتحدة، ونظّم حلقات عمل بهدف تسريع تنفيذ خطة العمل ودعمه. وعلاوة على ذلك، استَحدثت أداة على شبكة الإنترنت لتقديم التقارير الأساسية تهدف إلى تنسيق تقديم التقارير وتنظيم توافر المعلومات المتعلقة بالسياسات والممارسات ذات الصلة. وتتشارك الهيئة أيضا مع كيانات أخرى في دعم بدء تنفيذ خطة العمل وفي رصد التقدم المحرز بشأن وضع مؤشرات موحّدة محددة للأداء فيما يخص خطة العمل، بما في ذلك تطبيق المؤشر الموحد لأداء التقييم.
	71 - وتعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة على تعزيز ودعم تعميم مراعاة المنظور الجنساني في منظومة الأمم المتحدة، مباشرة إلى الكيانات بناء على طلبها، عن طريق تقديم الخدمات إلى الشبكة المشتركة بين الوكالات المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين، وعقد اجتماعات لفريق الخبراء بشأن هذه المسألة وتقديم توصيات فيما يتصل بالسياسات، وإصدار مذكرات توجيهية، وتوفير مجموعات مواد إعلامية. كما تدعم الهيئة الجزء الموضوعي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الصدد، وتقوم بإعداد تقرير الأمين العام المتعلق بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج في منظومة الأمم المتحدة (وآخرها هو E/2012/61). وتحت رعاية فريق العمل المعني بالمساواة بين الجنسين، تقوم الهيئة بدور قيادي في وضع دورة دراسية أساسية عن تعميم مراعاة المنظور الجنساني كي تُستخدم على نطاق المنظومة، وكذلك العمل مع كلية موظفي منظومة الأمم المتحدة على وضع قائمة بالخبراء المعنيين بتعميم مراعاة المنظور الجنساني من أجل دعم عمل أفرقة الأمم المتحدة القطرية.
	72 - وللنهوض بتحقيق التكافؤ بين الجنسين على نطاق المنظومة، قامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، عام 2012، بإعداد تقرير الأمين العام الذي يصدر كل سنتين عن تحسين وضع المرأة في منظومة الأمم المتحدة (A/67/347). وعلى وجه التحديد، ركز التقرير على تمثيل المرأة على مستوى منظومة الأمم المتحدة، وكيانات الأمانة العامة وإداراتها، فيما يتعلق بالتعيينات والترقيات وحالات انتهاء الخدمة، والتقدم المحرز والعقبات المصادفة في تحقيق التوازن بين الجنسين، بما في ذلك السياسات والممارسات، ونماذج الممارسات الجيدة، والعراقيل التي تحول دون إحراز تقدم. وتقوم الهيئة أيضا بتنسيق شبكة على نطاق المنظومة مؤلفة من جهات تنسيق الشؤون الجنسانية من أجل تسهيل صياغة وتنفيذ ورصد السياسات والممارسات الجيدة ذات الصلة بالتوازن بين الجنسين.
	73 - وعلى الصعيد القطري، أسهمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، عام 2011، في إعداد عناصر قوية للمساواة بين الجنسين في أطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية في 28 بلدا. وتضطلع الهيئة بقيادة وتنسيق العمل المتعلق بنتائج المساواة بين الجنسين المحددة في تلك الأطر. وتيسر الهيئة أيضا استخدام مؤشرات الأداء التي وضعتها أفرقة الأمم المتحدة القطرية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وتتتبّع المؤشرات مدى إسهام الأفرقة القطرية، ككل، في المساواة بين الجنسين من خلال البرمجة القطرية الموحدة. وقد تم، حتى تاريخه، تطبيق المؤشرات في 25 بلدا.
	74 - وكثفت هيئة الأمم المتحدة للمرأة الدعم المقدم إلى البرامج المشتركة من أجل النهوض بالمساواة بين الجنسين، وهي تنشط حاليا في 104 برامج مشتركة، كان عددها 72 برنامجا عام 2008. وعندما تكون البرامج المشتركة منسقة تنسيقا جيدا، فإنها تسهم في توسيع المشاركة المتعددة القطاعات، وزيادة الوعي بمدى أهمية مسائل المساواة بين الجنسين في تحقيق التنمية بفعالية في مختلف القطاعات. وقدم الصندوق المشترك بين إسبانيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية دعماً كبيراً في هذا المجال، بما في ذلك بناء القدرات في الوزارات المركزية في مجال التحليل الجنساني للتنمية وفعالية المعونة في كولومبيا والمغرب ونيكاراغوا.
	75 - ولهيئة الأمم المتحدة للمرأة حضور فاعل في جميع البلدان الثمانية الرائدة في مبادرة ”توحيد الأداء“. وقد أظهر آخر تقييم مستقل للمبادرة أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يحظيان بأولوية واهتمام متزايدين في البلدان الرائدة، مقارنةً بالنهوج التقليدية المتبعة في إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية. وتشكل الملكية الوطنية والقيادة والالتزام والقدرات القطرية عناصر حاسمة تسهم في تحقيق هذه النتائج الناجحة. وتعمل الهيئة بنشاط على الترويج لخطة الدعوة الاستراتيجية والتواصل من خلال ”صوت واحد“ بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في إطار أفرقة الأمم المتحدة القطرية. وتقوم الهيئة بتيسير بناء القدرات وتعزيز المساءلة من أجل المساواة بين الجنسين من خلال استخدام أدوات على نطاق المنظومة، من قبيل مؤشرات الأداء المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، والتحقق من حالة المساواة بين الجنسين، وتطبيق مؤشر المساواة بين الجنسين لتتبّع حجم الموارد المستخدمة في تحقيق النتائج المتصلة بالمساواة بين الجنسين. وقد نفّذت جميع البلدان الرائدة الثمانية مؤشرات الأداء و/أو عمليات التحقق من حالة المساواة بين الجنسين، و/أو نفذت مبادرات ترمي إلى إنشاء شكل من أشكال مؤشر المساواة بين الجنسين لتقييم الأداء والاستثمار.
	باء - الأبعاد الإقليمية لجهاز الأمم المتحدة الإنمائي وقدراته على الصعيد القطري
	76 - تُولي هيئة الأمم المتحدة للمرأة أولوية عليا إلى تعزيز وجودها وفعاليتها في الميدان، عن طريق متابعة التقييم الذي أجرته عام 2011 للقدرات الميدانية بهدف المساعدة على تحديد الخدمات الأساسية التي ينبغي تزويد وجود الهيئة بها كي تقوم بتقديمها على الصعيد القطري، وتحديد القدرات الأساسية المطلوبة في هذا الصدد، وعن طريق الاستجابة لطلبات الدول الأعضاء، من خلال وسائل منها رفع مستوى وجود وقدرات وكالات الأمم المتحدة الأخرى العاملة في مجال المساواة بين الجنسين في البلدان التي ليس لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وجود فيها. وفي بعض الحالات، اشتمل هذا الأمر على وضع مستشار أقدم في الشؤون الجنسانية مع المنسق المقيم والفريق القطري للأمم المتحدة من أجل تعزيز استجابة الأمم المتحدة بشكل عام لمقتضيات النهوض بمسألتي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
	77 - وتشترك هيئة الأمم المتحدة للمرأة في عضوية جميع الأفرقة الإقليمية الخمسة التابعة لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، وعضوية آليات التنسيق الإقليمية التي أنشأتها اللجان الإقليمية. ومن شأن الهياكل الإقليمية الجديدة التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة أن تؤدي إلى تحسين كبير في القدرة العامة للهيئة على تنفيذ ولايتها. وستؤدي الهياكل الإقليمية إلى إنشاء ستة مكاتب إقليمية وستة مكاتب متعددة الأقطار. وسيكون هناك قدر أكبر من اللامركزية في السلطة بنقلها إلى الميدان، وستُنقل بعض المهام التقنية والتنفيذية من المقر إلى الميدان.
	78 - وفي ظل تسليم هيئة الأمم المتحدة للمرأة بأن نظام المنسق المقيم هو المحرك الرئيسي للاتساق على نطاق منظومة الأمم المتحدة، وضعت الهيئة عام 2012 على سلم أولوياتها تنفيذ نظام الإدارة والمساءلة بهدف تعزيز المساءلة المتبادلة بشأن النتائج فيما بين المنسقين المقيمين وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. واعترفت مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية بهيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها إحدى وكالات الأمم المتحدة السبع التي نفذت المجالات الرئيسية لنظام الإدارة والمساءلة: تنقيح توصيف وظيفة الممثلين الميدانيين؛ وإدراج النتائج التي ترد من الأفرقة القطرية التابعة للأمم المتحدة في نظام تقييم الأداء بالهيئة؛ وكفالة إبلاغ المنسقين المقيمين والأفرقة القطرية بحالة تعبئة الموارد وتنفيذ البرامج التي تقودها هيئة الأمم المتحدة للمرأة على وجه التحديد في سياق إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية/برنامج ”توحيد الأداء“.
	جيم - تكاليف المعاملات وكفاءتها
	المشتريات

	79 - أصبحت هيئة الأمم المتحدة للمرأة عضوا جديدا في شبكة المشتريات وهي ممثَّلة في الفريق العامل المعني بمواءمة عمليات الشراء على الصعيد القطري. وتسهم الهيئة، بموجب إطار المشتريات الجديد المتعلق بها، في مختلف الأفرقة العاملة وغيرها من مبادرات الشبكة وتستفيد منها، وتعتمد إطار أهلية البائعين، وتستعين بالاتفاقات الطويلة الأجل التي تبرمها المنظمات الأخرى، وتدخل في اتفاقات ذاتية طويلة الأجل وتتبادلها. وإضافة إلى ذلك، أُعيدَ تنشيط فريق عامل مستقل معني بالمشتريات المشتركة ودُعي إلى الانعقاد في تشرين الأول/أكتوبر 2012. وتوجد إمكانات واعدة للتعاون مع هذا الفريق، نظرا إلى عدد الاتفاقات الطويلة الأجل التي جرى تبادلها أثناء الاجتماع.
	الشؤون المالية والميزانية

	80 - تم اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام عام 2012، تمشيا مع اعتمادها من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة اليونيسيف. وقامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمواءمة البيانات والسياسات المالية، حسب الاقتضاء، مع تلك الكيانات. وكان تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام قد مكَّن الهيئة من اتخاذ طائفة من الإجراءات والتعليمات الجديدة بهدف تشجيع وإبراز قوة الإدارة المالية للأصول والموارد الموجودة تحت سيطرتها.
	تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

	81 - تتفق استراتيجية هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للفترة 2012-2015 اتفاقا تاما مع الإطار الاستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي اعتمدته اللجنة الإدارية الرفيعة المستوى المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتشدد الاستراتيجية على الحاجة إلى توحيد النظم وتبسيطها وفي الوقت ذاته الاستفادة من القدرات والنظم وعناصر البنى الأساسية الموجودة بالفعل في كل أنحاء منظومة الأمم المتحدة. وتستفيد الهيئة بالفعل من الكفاءة من حيث التكاليف ووفورات الحجم عن طريق التعاون مع الوكالات الأخرى. ويشمل هذا إبرام اتفاق مؤسسي مع المركز الدولي للحساب الإلكتروني لاستضافة الخدمات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
	سادسا - تقييم الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية
	82 - يركز مكتب التقييم المستقل التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة على أربعة مجالات استراتيجية هي: (أ) إجراء تقييمات مؤسسية ووضع نظم فعالة للتقييم المؤسسي؛ (ب) تعزيز ثقافة ونظم التقييم اللامركزي من أجل تحقيق المزيد من المساءلة وتحسين البرمجة؛ (ج) قيادة التنسيق على نطاق الأمم المتحدة بشأن إجراء تقييم يراعي الجانب الجنساني من أجل تحقيق المساءلة على نطاق المنظومة؛ (د) تشجيع التجديد وتوفير المعارف بشأن أفضل الممارسات في مجال المساواة بين الجنسين عن طريق بناء القدرات الوطنية في مجال التقييم.
	83 - وفي عام 2011، أُنجزت أربع عمليات تقييم مؤسسية وشُرع في اثنتين جديدتين. وأُجريت اثنتان بالاشتراك مع منظمات الأمم المتحدة، بشأن أنشطة حفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبشأن برامج الأمم المتحدة المشتركة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، التي تتيح أول مستودع شامل للبرمجة المشتركة فيما يخص المساواة بين الجنسين داخل منظومة الأمم المتحدة. وفي عام 2012، كانت هناك ثلاثة تقييمات مؤسسية قيد التنفيذ وأنجز 15 تقييما لامركزيا، كانت قد بدأت عام 2011 (انظر الفقرة 84 أدناه)، وإلى جانب ذلك أُحرز تقدم هائل في مجال تعزيز نظم التقييم في الهيئة عن طريق وضع سياسة التقييم اللازمة لها (UNW/2012/12).
	84 - وعلى الصعيد القطري، خُطط لإجراء 38 تقييما لامركزياً لعام 2011، أي بمعدل تنفيذ نسبته 40 في المائة (شُرع في 15 منها). ورغم انخفاض معدل التنفيذ، يمثل عدد التقييمات التي أُجريت زيادة مقارنة بالسنوات السابقة بل يمثل زيادة كبيرة في ضوء الفترة الانتقالية التي تمر بها هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وما زالت الجهود الرامية إلى تعزيز القدرة على إجراء التقييم اللامركزي جارية. وطوال عام 2011، وفرت الهيئة التدريب والمشورة التقنية إلى ما يربو على 190 موظفا وشريكا.
	85 - وتقوم هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في إطار الدور التنسيقي الذي تضطلع به والمتمثل في إجراء تقييم يراعي المنظور الجنساني في كل أنحاء منظومة الأمم المتحدة، بمواصلة تعزيز إدماج مفهوم المساواة بين الجنسين والأبعاد المتعلقة بحقوق الإنسان في التقييمات، والإسهام في الأعمال الفنية التي يقوم بها فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم، بما في ذلك تولي رئاسة الفريق مؤخرا. وفي عام 2011، شملت الجهود المشتركة الهامة ما يلي: (أ) استكمال الدليل الأول بشأن إدماج حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين في مجال التقييم؛ (ب) إعداد وثيقة توجيهية تتعلق بوضع وإجراء تقييمات أثر أعمال الدعم المعياري والمؤسسي في الأمم المتحدة؛ (ج) إدراج الأبعاد الجنسانية في وثيقة الأسئلة المتكررة المتعلقة بتقييم إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية؛ (د) صياغة الاختصاصات اللازمة لوضع دليل عملي عن تنمية قدرات التقييم الوطنية.
	86 - وتواصل هيئة الأمم المتحدة للمرأة دعم قدرات الرصد والتقييم على الصعيد الوطني فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين عن طريق إقامة شراكات مع رابطات وشبكات التقييم. وأدى ذلك، على سبيل المثال، إلى تعزيز الشراكات مع شبكة مسؤولي التقييم الأفارقة المعنيين بالمسائل الجنسانية والتنمية، وشبكة تقييم البرامج الدولية في آسيا الوسطى.
	سابعا - متابعة المؤتمرات الدولية
	مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

	87 - اضطلعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بدور هام في الدعوة إلى الاعتراف بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بوصفهما عنصرين أساسيين من عناصر تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وشاركت الهيئة بعدة طرق، من بينها إيجاد وتقديم أدلة عن الدور المركزي الذي تضطلع به المرأة في التنمية المستدامة، وتوفير الدعم التقني أثناء المفاوضات بناء على طلب الدول الأعضاء، وتنسيق الرسائل الإعلامية مع منظومة الأمم المتحدة، وتعزيز الشراكات مع المجتمع المدني، وتنظيم مناسبات التوعية، واستضافة مختلف المناسبات، بما في ذلك منتدى القيادات النسائية والقمة الرفيعة المستوى. وقامت سبع سيدات من رؤساء الدول والحكومات حضرن المؤتمر في ريو دي جانيرو بالبرازيل، بالتوقيع على ”دعوة للعمل“، ووجهن الدعوة فيها إلى مزيد من الاهتمام بدور المرأة ومشاركتها في التنمية المستدامة. 
	88 - ونتيجة لذلك، أُدرجت الاعتبارات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والإشارات المتكررة إليها في الوثيقة الختامية (قرار الجمعية العامة 66/288، المرفق)، باعتبارها أولوية مواضيعية ومسألة شاملة على حد سواء، الأمر الذي أكد مجددا على ما للمرأة من دور حيوي وقيادي في تحقيق التنمية المستدامة. ومن شأن هذه المكاسب الهامة أن تعزز دعوة الهيئة إلى إدراج هدف قائم بذاته يتعلق بالمساواة بين الجنسين ضمن أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن تعميم المساواة بين الجنسين في الأهداف الأخرى التي يتعين اعتمادها. وأُعرب أيضا في الوثيقة الختامية عن دعم الدور الرائد الذي تقوم به هيئة الأمم المتحدة للمرأة في منظومة الأمم المتحدة من أجل تعزيز وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في سياق التنمية المستدامة. ونتيجة لذلك، فإن الهيئة بصدد إجراء عملية متابعة لنتائج المؤتمر عن طريق ما تضطلع به من مهام الدعم التنفيذي والتنسيقي وعلى الصعيد الحكومي الدولي.
	مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا

	89 - دعا برنامج العمل لصالح أقل البلدان نمواً للعقد 2011-2020 (برنامج عمل اسطنبول)، الذي اعتمد أثناء مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا، إلى تجديد وتعزيز الشراكة من أجل بناء القدرات البشرية عن طريق تحقيق تنمية بشرية واجتماعية مستدامة وعادلة وشاملة للجميع، وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وعقب اعتماد برنامج عمل اسطنبول، أعرب المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أثناء دورته السنوية لعام 2011، عن ترحيبه بالدعم القوي الذي تقدمه الهيئة إلى أقل البلدان نموا، وشدد على الحاجة إلى إدماج تنفيذ برنامج العمل المذكور في أنشطة الهيئة. وتعمل الهيئة حاليا على زيادة تغطيتها لهذه البلدان في إطار عملية تعزيز هيكلها الإقليمي.
	خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015

	90 - ما برحت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تشارك بنشاط في خطة التنمية لما بعد عام 2015 بالتعاون مع الشركاء الآخرين، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والوكالات الإنمائية. وتشاركت الهيئة مع منظمة اليونيسيف في قيادة المشاورة المواضيعية العالمية المتعلقة بموضوع معالجة أوجه التباين. وتشارك الهيئة أيضا في رئاسة فرقة العمل المعنية بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التابعة لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، وتقوم من خلال الشبكة المشتركة بين الوكالات المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين، واللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج، واللجنة التنفيذية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، بالعمل على حشد الدعم على نطاق المنظومة بهدف تعميم مراعاة المنظور الجنساني في خطة التنمية لما بعد عام 2015، وحشد مشاركة منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحكومية الدولية. ويسعى ممثلو الهيئة إلى كفالة إسماع أصوات النساء في أكثر من 50 بلدا حيث يضطلع المنسقون المقيمون والأفرقة القطرية التابعة للأمم المتحدة بتنظيم المشاورات. وعُقد اجتماع لمنظمات المجتمع المدني النسائية في أيلول/سبتمبر 2012، وأعقب ذلك مشاركات منتظمة مع هذه المنظمات على الصعيد العالمي. كما عُقد اجتماع لفريق من الخبراء في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 استهدف وضع إطار مفاهيمي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في إطار التنمية مستقبلا. وفي إطار التطلع إلى الأمام، سيظل هذا الأمر يشكل أولوية مهمة خلال فترة تنفيذ الاستعراض الشامل للسياسات الذي يجرى كل أربع سنوات للفترة 2013-2017.
	ثامنا - الاستنتاج
	91 - يتمثل الهدف النهائي من إجراء الاستعراض الشامل للسياسات الذي يجرى كل ثلاث سنوات في كفالة الوصول بمنظومة الأمم المتحدة إلى مزيد من الفعالية والكفاءة والاتساق. وتمشيا مع هذا الهدف، قامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، باستكمال جميع العناصر الكفيلة بتحولها إلى منظمة كاملة الأركان وموحدة وفعالة، وتسعى حاليا إلى تعزيز الاتساق على نطاق المنظومة من خلال العمل الذي تقوم به في كامل المنظومة بشأن المساءلة عن المساواة بين الجنسين عن طريق خطة العمل على نطاق المنظومة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وعن طريق تنسيق الجهود على الصعيد العالمي أو على الصعيد القطري، وكذلك فيما يتعلق بالمشاركة الأوسع نطاقا في المجالات الحاسمة والمؤتمرات.

