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        ستراتيجيةالاخلطة ا
التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة اإلستراتيجية هليئـة األمـم املتحـدة للمـساواة                  

   ٢٠١٣-٢٠١١بني اجلنسني ومتكني املرأة للفترة 
    

  املديرة التنفيذية/وكيلة األمني العامتقرير     
  

  موجز  
، ٢٠١٢يتناول هذا التقرير ما أُحرز مـن تقـدم يف تنفيـذ اخلطـة اإلسـتراتيجية يف عـام                      

  .٢٠١٢/٣وذلك على حنو ما طلبه اجمللس التنفيذي يف مقرره 
  .ولعل اجمللس التنفيذي يوّد الترحيب هبذا التقرير واملوافقة عليه  

  

  

 
  

 .٢٠١٣يونيه / حزيران١٩أعيد إصدارها ألسباب فنية يف   *  
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  مقدمة  - أوالً  
هيئـة األمـم املتحـدة      (بلغت هيئة األمـم املتحـدة للمـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة                   - ١

عـامني مـن العمـر، وهـي قـد حققـت الكـثري مـن التقـدم واإلجنـاز علـى الـُصعد العـاملي                          ) للمرأة
وشـهد العـام املاضـي ازديـاد بـروز مـسألة املـساواة        . واإلقليمي والوطين يف هذا الوقـت القـصري       

 اجلنسني ومتكني املرأة وإحراز مزيد من التقـدم يف هـذا اجملـال، إىل جانـب التركيـز احملمـود                     بني
على النـهوض بالقواعـد واملعـايري والقـوانني والـسياسات واالسـتراتيجيات علـى الـُصعد العـاملي            

ومت الـربط بـصورة أوثـق بـني مـسألة املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة               . واإلقليمي والـوطين  
بني التنمية املستدامة من أبعادها االجتماعيـة واالقتـصادية والبيئيـة، وتزايـد االعتـراف بالنـساء             و

ــساين،         ــسان والعمــل اإلن ــوق اإلن ــن وحق ــسالم واألم ــة وال ــن التنمي ــات كمــستفيدات م والفتي
وكان هنـاك زيـادة يف الـوعي والتـزام          . وكعوامل حافزة على حتقيق هذه األمور يف الوقت ذاته        

سألة عدم التـسامح مطلقـا مـع مجيـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة أو الفتـاة، واعتـراف                  سياسي مب 
ــة        ــوفري خــدمات االســتجابة الفعال ــاة وت ــة املــرأة والفت ــع العنــف ومحاي ــدول عــن من مبــسؤولية ال

 بلـدا، علـى سـبيل املثـال، قـوانني تعاقـب علـى               ١٢٥ومقاضاة اجلنـاة، حيـث اعتمـد أكثـر مـن            
ــدة    وحبــسب مــا . العنــف العــائلي أورده االحتــاد الربملــاين الــدويل، جتــاوزت مخــسة بلــدان جدي

 يف املائة يف متثيـل املـرأة يف الربملـان، لريتفـع إمجـايل عـدد           ٣٠ هدف حتقيق نسبة     ٢٠١٢عام   يف
ــة     ٣٣البلــدان إىل   بلــدا ويرتفــع مــستوى التوقعــات فيمــا خيــص شــغل املــرأة للمناصــب القيادي

ــا    ــا جتــاوز املتوســط الع ــسياسية، بينم ــان    ال ــضوات يف الربمل ــساء الع ــسبة الن ــة٢٠ملي لن .  يف املائ
 امــــرأة تــــشغل مناصــــب رؤســــاء دول وحكومــــات،  ١٦، كانــــت ٢٠١٢هنايــــة عــــام  ويف

  .انتخبت مجهورية كوريا ومالوي رئيسَتي دولة للمرة األوىل يف تارخيهما حيث
واألمــن  الــسياسية، وحتــديات الــسالم -ويف الوقــت نفــسه، فــإن التحــديات اجلغرافيــة   - ٢

وحقوق اإلنسان، والتحديات االقتصادية واملالية، مبـا يف ذلـك إعـسار املاليـات العامـة وازديـاد         
الفقــر واألخطــار الــيت هتــدد ســبل العــيش وفــرص العمــل، مــا زالــت تواجــه النــساء والفتيــات      

العمـل  مجيع أحناء العامل، مما يؤدي إىل تفاقم التفاوت والعنف والتمييز يف املنـزل ويف مكـان             يف
 ماليـني امـرأة يعـشن يف بلـدان ال ُيَعـدُّ      ٦٠٣فعلـى سـبيل املثـال، ال يـزال     . ويف األماكن العامـة  

ويف البلـدان املتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة علـى الـسواء، تقـل         . )١(العنف العـائلي فيهـا جرميـة      
زال النـساء  وال تـ . )٢( يف املائـة عـن أجـور الرجـال    ٣٠ إىل ١٠أجور النساء يف املتوسـط بنـسبة       

وبينما تقلصت الفجـوات القائمـة بـني اجلنـسني يف           . تؤدين اجلزء األكرب من العمل غري املأجور      
__________ 

 ./http://www.unwomen.org/news-events/in-focus/CSW57: انظر  )١(  
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ــاَمي       ــني ع ــدة ب ــرة املمت ــاملي يف الفت ــصعيد الع ــى ال ــة عل ــك  ٢٠٠٧ و ٢٠٠٢العمال ــدأت تل ، ب
  .)٣( يف العديد من املناطق٢٠١٢ و ٢٠٠٨الفجوات تتسع جمددا يف الفترة املمتدة بني عاَمي 

وعلى الصعيد اإلقليمي، أدت التطورات الـسياسية، مثـل احلـراك الـذي شـهده خمتلـف                   - ٣
أحنــاء مشــال أفريقيــا والــشرق األوســط، إىل ازديــاد إحلــاح مــسألة تعزيــز حقــوق املــرأة ومحايــة    
املكتسبات اليت حققتها، وبروز دور املرأة، باعتبارها مـستفيدا مـن التغـيري وعـامال مـن عواملـه                   

وقـد القـت   .  املطالبة بالدميقراطية والعدالـة االجتماعيـة والرفـاه االقتـصادي واحلريـة           احملركة، يف 
صــيحات اجلمــاهري الرافــضة للعنــف ضــد املــرأة يف جنــوب آســيا وغريهــا مــن املنــاطق اهتمامــا   
عامليا، وهـو مـا يعكـس املطالبـة املتناميـة بالتعامـل مـع هـذه املـسألة بـصورة جّديـة ووضـع حـد                

وأُعيَد التأكيد غري مرة على األمهية احملورية للمساواة بـني اجلنـسني علـى        . ابلإلفالت من العق  
الصعيد اإلقليمي، ومـن أمثلـة ذلـك االتفاقـات الـيت أبرمهـا احتـاد أمـم أمريكـا اجلنوبيـة وبرملـان                        

وقـد حقـق العديـد مـن        . أمريكا الالتينية، والـيت تؤكـد املـساواة بـني اجلنـسني كأولويـة إقليميـة               
فريقية تقدما كبريا يف جمال تسوية النــزاعات ويف العمليـات الدميقراطيـة، وهـو األمـر                 البلدان األ 

غـري أن أجـزاء معينـة مـن أفريقيـا      . الذي ميهد إلقامة حكـم وطيـد وبنـاء جمتمعـات أكثـر مشـوال             
 أعمــال عنـف جديــدة مرتبطــة بــالتطرف وتفـاقم حالــة انعــدام األمــن،   ٢٠١٢شـهدت يف عــام  

وأثّـرت  . ت متعددة أثّرت بشكل غري متناسب على النساء والفتيـات      كما شهدت اندالع أزما   
األزمة املالية اليت ضربت منطقة اليورو على أوروبا وآسيا الوسطى مـن حيـث زيـادة معـدالت                  
البطالــة وعــدم اســتقرار العمالــة، وترحيــل العمــال املهــاجرين إىل بلــداهنم األصــلية، واســتمرار    

وقـد حتـدَّد علـى      . كان له تأثري سليب على النساء والفتيـات       تآكل نظم الضمان االجتماعي، مما      
ضــوء مجيــع هــذه الــديناميات شــكلُ اإلطــار الــذي عملــت ضــمنه هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة   

  . ٢٠١٢عام  يف
وواصلت هيئة األمم املتحدة للمرأة تعزيز مركزها كمؤسسة حبيث تكـون أقـدر علـى                 - ٤

ــة وغريهــ    ــذه التحــديات العاملي ــصدي هل ــها     . االت ــى هيكل ــد وضــعت اللمــسات األخــرية عل وق
وقـد كانـت هـذه اإلجـراءات، إىل جانـب          . اإلقليمي، وأرسـت أسـس هيكلـها امليـداين اجلديـد          

وجتويد أساليب العمل حبيث يـزداد تفـويض الـسلطة     التعزيز االستراتيجي لوجود اهليئة القُطري 
قر، عوامل مساعدة علـى حـدوث حتـّول         إىل املكاتب امليدانية مع إجراء التغيريات الالزمة يف امل        

، حيـث أصـبحت منظمـة أقـوى وأقـدر علـى النـهوض               ٢٠١٢كبري يف اهليئـة حبلـول هنايـة عـام           
وطوال هـذه الفتـرة، سـامهت هيئـة األمـم           . بواليتها، وصار هلا هوية واضحة وموحدة ومتسقة      

  .املتحدة للمرأة يف حتقيق نتائج هامة يف جماالهتا ذات األولوية
__________ 

 ). ٢٠١٢جنيف،  (االجتاهات العاملية لعمالة املرأةمنظمة العمل الدولية،   )٣(  
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الَدْوران املعياري والتنسيقي اللذان تؤديهمـا هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة                - ثانيا  
  ودخوهلا يف الشراكات واضطالعها بأنشطة الدعوة 

  الدور املعياري     
، أسهمت هيئة األمم املتحدة للمرأة إسهاما كبريا يف إدخال حتـسينات            ٢٠١٢يف عام     - ٥

.  املعيـاري للمـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة            على املعايري والسياسات العاملية وعلى اإلطـار      
ــسني إىل       ــسادسة واخلمـ ــا الـ ــل يف دورهتـ ــرأة مل تتوصـ ــع املـ ــة بوضـ ــة املعنيـ ــني أن اللجنـ ويف حـ
ــاء       ــة، فــإن املــداوالت الــيت ُعقــدت أثن اســتنتاجات متفــق عليهــا بــشأن موضــوعها ذي األولوي

عيـة العامـة بـشأن حتـسني حالـة املـرأة       الدورة مل تستند فقط إىل القرار الشامل الذي اختذته اجلم     
، وهو القرار الذي قامـت اهليئـة بتيـسري عمليـة اختـاذه مـع       )٦٦/١٢٩القرار (يف املناطق الريفية  

ــسني،        ــساواة بــني اجلن ــسياسات يف جمــال امل ــق بال ــزََّزين فيمــا يتعل ــا مع ــا والتزام ــا توجيه توفريه
يف حــاالت الكــوارث الطبيعيــة،  واســتندت أيــضا إىل قــرارات أخــرى بــشأن متكــني املــرأة    بــل

وبشأن الوفيات النفاسية، وبشأن دور نساء الشعوب األصلية باعتبـارهن أطرافـا فاعلـة رئيـسية          
وقد استفادت هيئة األمم املتحدة للمـرأة مـن الـدروس املـستقاة             . يف القضاء على الفقر واجلوع    

سابعة واخلمـسني للجنـة،     من تلك العمليات احلكوميـة الدوليـة وغريهـا يف التحـضري للـدورة الـ               
فأّدت األعمال التحضريية اليت قامت هبا اهليئة طوال العام، مبـا يف ذلـك الـدعوة، واإلسـهامات                  
الفنية، وحشد أصحاب املصلحة على الُصعد العاملي واإلقليمي والوطين، إىل اخلروج من تلـك              

ن منـع وإهنـاء العنـف       الدورة بنتائج تارخيية ناجحـة والتوصـل إىل اسـتنتاجات متفـق عليهـا بـشأ               
  ). E/2013/27انظر  (٢٠١٣ضد النساء والفتيات يف عام 

وأفضت مسامهة هيئة األمم املتحدة للمرأة يف الدورة السابعة والستني للجمعية العامـة               - ٦
بوسائل منها تقدمي اإلسـهامات يف تقـارير األمـني العـام وتـوفري اخلـربة الفنيـة والتقنيـة إىل اختـاذ                       

، املتعلق باملرأة ونزع السالح ومنـع االنتـشار وحتديـد األسـلحة،             ٦٧/٤٨مة القرار   اجلمعية العا 
وإىل تــضمني القــرارات املتعلقــة بالتجــارة والتنميــة، وبالتنميــة الزراعيــة، واهلجــرة، والتنميــة         

كمــا أن اعتمــاد اجلمعيــة العامــة  . املــستدامة نــصوصا تتنــاول اجلانــب اجلنــساين بــشكل صــريح 
 املتعلق بتكثيف اجلهـود العامليـة مـن أجـل           ٦٧/١٤٦بتوافق اآلراء، مثل القرار     لقرارات تارخيية   

 املتعلــق باالجتــار بالنــساء ٦٧/١٤٥القــضاء علــى تــشويه األعــضاء التناســلية لإلنــاث، والقــرار  
ــرار   ــات، والق ــف      ٦٧/١٤٤والفتي ــع أشــكال العن ــى مجي ــضاء عل ــود للق ــف اجله ــق بتكثي  املتعل

لتوصل إىل نتيجة ناجحة فيما يتعلق باملوضـوع ذي األولويـة للـدورة             املرأة، قد هّيأ اجملال ل     ضد
ومن األمثلة الدالة علـى االرتبـاط بـني األعمـال املعياريـة             . السابعة واخلمسني للجنة وضع املرأة    

ــة          ــة العام ــاحي للجمعي ــاء األســبوع االفتت ــرأة أثن ــم املتحــدة للم ــة األم ــشاركة هيئ ــة م والتنفيذي
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ــي  يف ــرأة إىل القــضاء، ممــا أدى إىل    استــضافة مناســبتني رف ــة جلــوء امل عيت املــستوى بــشأن إمكاني
اخلــربة التقنيــة وزيــادة العمــل /ازديــاد الطلبــات املقدَّمــة إىل اهليئــة للحــصول علــى الــدعم الــتقين 

  .املتعلق بالعدالة االنتقالية يف حاالت ما بعد النـزاع
 يف ريــو دي جــانريو بالربازيــل ويف مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املــستدامة الــذي عقــد  - ٧
، اضـطلعت هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة بأنـشطة دعويـة وحـشدت             )٢٠+ريـو  (٢٠١٢عام   يف

طاقات أصحاب املصلحة من أجـل اعتمـاد وثيقـة ختاميـة تقـر باألمهيـة احملوريـة للمـساواة بـني                      
ــز علــى التحــول علــى صــع      ــدورها احملفِّ ــرأة، ول ــة إىل امل ــهوض اجلنــسني، ولــألدوار املوكل يد الن

كما أن اتفاق الدول األعضاء على وجوب أن تشكل املـساواة           . بالتنمية املستدامة وتغري املناخ   
بني اجلنسني موضوعا ذا أولوية يف أي إطار مستقبلي متعلق بالتنمية املستدامة، وأن تـشكل يف                

 املـتني   الوقت ذاته مـسألة شـاملة تغطـي هـذا اإلطـار بكامـل نطاقـه، هـو مبثابـة إرسـاء لألسـاس                       
 ويف سـياق    ٢٠١٥الذي سينبين عليه إيالء هذا املوضوع أولويةً يف اإلطار اإلمنائي ملا بعد عـام               

املستقبل الـذي   ”وقد أسفر عقد مؤمتر القمة النسائية حول موضوع         . أهداف التنمية املستدامة  
رئيـسات   عن توجيه دعوة مشتركة إىل العمل علـى هـذه املـسألة بتأييـد مـن                  ،“تصبو إليه املرأة  

ويف الــدورة الثامنــة عــشرة . الــدول واحلكومــات، ممــا أســهم يف تكثيــف االهتمــام هبــذه املــسألة
ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املنـاخ، حـث قـرار رئيـسي علـى                   

 وزيـادة   حتقيق متثيل متـساو للمـرأة يف املفاوضـات، مبـا يف ذلـك متثيـل النـساء بـصفة ميـسِّرات،                     
متثيلهن يف وفود بلداهنن، وضمان أن ُتـدرج املـسألة اجلنـسانية وتغـري املنـاخ كبنـد دائـم جديـد                       

  .على جدول أعمال املؤمتر
وشــاركت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة أيــضا يف منتــديات مواضــيعية كــان مــن بينــها      - ٨

ات متـصلة بتكنولوجيـا     األسبوع العاملي للمياه واملنتدى احلضري العاملي، وشـاركت يف مناسـب          
، )S/PRST/2012/23(ويف البيان الرئاسي الـذي اعتمـده جملـس األمـن            . املعلومات واالتصاالت 

رّحــب اجمللــس بــدور هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف النــهوض جبــدول األعمــال املتعلــق بــاملرأة    
ــة احلفــاظ علــى        ــدة مــن قبيــل ضــرورة كفال والــسالم واألمــن، وطــرح عناصــر وشــواغل جدي
املكتسبات املتحققة يف جمال محاية حقوق النساء والفتيات ومتكينهن أثناء تصفية بعثـات األمـم           
املتحدة وخالل املراحل االنتقالية، وأبرز الدور احلاسم الذي تقـوم بـه منظمـات اجملتمـع املـدين                  

  . النسائية يف منع نشوب النـزاعات وبناء السالم
ــة عـــشرة ملـــؤمتر    - ٩ ــة، الـــيت ُعقـــدت   ويف الـــدورة الثالثـ ــارة والتنميـ ــدة للتجـ األمـــم املتحـ
ــة األمــم املتحــدة للمــرأة مــن خــالل جهودهــا يف جمــال     ٢٠١٢أبريــل /نيــسان يف ، قــدمت هيئ

الدعوة دعما للمؤمتر يف جمال االعتـراف باألمهيـة البالغـة للمـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة                     
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 ٢٠١٣وستواصـــل اهليئـــة يف عـــام . مـــن أجـــل حتقيـــق النمـــو والتنميـــة الـــشاملَني واملـــستداَمني
، مبـا يف ذلـك اإلسـهام يف وضـع     ٢٠١٥بعده إسهامها يف بلورة عملية التنمية ملا بعـد عـام             وما

أهــداف للتنميــة املــستدامة مــن خــالل تقــدمي املــسامهات الفنيــة يف التقــارير ويف املــشاورات          
لتنـسيق والـدعم الـتقين علـى       املواضيعية على الـصعيدين الـوطين والعـاملي، واملـشاركة يف أفرقـة ا             

نطــاق منظومــة األمــم املتحــدة، والتواصــل مــع الــدول األعــضاء، ورصــد التطــورات املــستجدة  
ويف إطــار املــشاورات املواضــيعية املتعلقــة مبعاجلــة التفاوتــات      . العمليــة احلكوميــة الدوليــة   يف
الــذي ُعقــد  ويف التحــضري الجتمــاع القيــادات ٢٠١٤جــدول أعمــال التنميــة ملــا بعــد عــام   يف

، قامـت هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة           ٢٠١٣فربايـر   /بشأن هذه املـسألة يف كوبنـهاغن يف شـباط         
ــة    ــة بــشأن    ) اليونيــسيف(ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفول ــة عاملي بتيــسري عقــد مناقــشة إلكتروني

ــام     ــسني يف أواخــر ع ــني اجلن ــساواة ب ــى    . ٢٠١٢امل ــد عل ــا يزي ــشاركة م ــّجلت م  ٦ ٠٠٠وُس
 ورقـة مقّدمـة     ١٧٥وقد استندت املشاورة إىل ما جاء يف        .  تعليق ٥٠٠كثر من   شخص أبدوا أ  

ــرار املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة      اســتجابةً للــدعوة إىل تقــدمي الورقــات، وأدت إىل إق
ــه، إىل جانـــب  ــائم بذاتـ ــع     كهـــدف قـ ــساواة بـــني اجلنـــسني يف مجيـ ــاج املـ ــرورة إدمـ ــرار ضـ إقـ

  .األخرى األهداف
ة األمـم املتحـدة للمـرأة فّعالـة يف طـرح هنـج لالحتفـال بالـذكرى الـسنوية              وكانت هيئـ    - ١٠

، مـع التركيـز أوالً وقبـل كـل شـيء            )٢٠+بـيجني (العشرين للمؤمتر العاملي الرابع املعـين بـاملرأة         
على احملافظة على أساس جدول األعمال املعياري القائم للمساواة بني اجلنسني ومتكـني املـرأة،               

 واإلسـراع بتنفيـذه وحتديـد األولويـات الـسياسية مـن خـالل إقامـة احتفـال                   وتوسيعه وتعميقـه،  
  .يليق هبذه املناسبة

وتّتبع هيئة األمم املتحدة للمرأة هنجـا قائمـا علـى حقـوق اإلنـسان يركّـز علـى معاجلـة                   - ١١
وقد واصلت العمل على دعم تفعيـل القواعـد         . أوجه التفاوت ويعزز املشاركة ويدعم املساءلة     

يري الدوليــة علــى الــصعيد الــوطين، مــع التركيــز علــى تقــدمي الــدعم الــالزم لتنفيــذ اتفاقيــة   واملعــا
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، مبا يف ذلك الدعم الالزم لبناء القـدرات وتـدريب                 
ــسني، واجلهــات األخــرى صــاحبة املــصلحة       ــساواة بــني اجلن املــسؤولني احلكــوميني، ودعــاة امل

ــق ب فيمــا ــاملرأة   يتعل ــسان اخلاصــة ب ــة وحبقــوق اإلن ــدول األطــراف   . االتفاقي ــدعم إىل ال ــدم ال وقُ
ــرأة       يف ــز ضــد امل ــى التميي ــضاء عل ــة بالق ــة املعني ــارير إىل اللجن ــدمي التق ــذ   )٤(تق ــن أجــل تنفي  وم

 اخلاصـة  )٥(“الظـل ”وقُدم الـدعم أيـضا فيمـا يتـصل بإعـداد تقـارير       . املالحظات اخلتامية للجنة 
__________ 

 . مجهورية الو الدميقراطية الشعبية وفانواتو وقريغيزستان وملديفإندونيسيا وباكستان و  )٤(  

 . أفغانستان وإندونيسيا وتايلند وصربيا والعراق وفانواتو  )٥(  



UNW/2013/3  
 

13-32310 7 
 

وقـدمت اهليئـة الـدعم      . تقارير أفرقة األمـم املتحـدة القُطريـة املقدمـة إىل اللجنـة            باجملتمع املدين و  
الــتقين وغــريه مــن أشــكال الــدعم إىل اللجنــة يف عملــها املتعلــق بوضــع التوصــيات العامــة؛           
وواصلت التعاون مع الفريق العامل املعين مبسألة التمييـز ضـد املـرأة يف القـانون واملمارسـة، مبـا                    

خيص أولويات الفريق املواضيعية وبعثاته القُطرية؛ وتعاونـت مـع اآلليـات             ن فيما يف ذلك التعاو  
األخرى التابعة جمللس حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املقرر اخلاص املعين بتعزيز احلقيقـة والعدالـة                

  . ٢٠١٢واجلرب وضمانات عدم التكرار، الذي ُعيِّن يف عام 
  

  الدور التنسيقي    
لـس الرؤسـاء التنفيـذيني يف األمـم املتحـدة املعـين بالتنـسيق علـى خطـة                   مثّلت موافقة جم    - ١٢

العمــل املتعلقــة باملــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة علــى نطــاق منظومــة األمــم املتحــدة يف      
ــام ــسها         ٠١٢ ع ــم املتحــدة نف ــة األم ــق إخــضاع منظوم ــى طري ــام عل ــسية إىل األم ــوة رئي  خط

نساين، وكانت مبثابة مثال رئيسي على كيفيـة اضـطالع   للمساءلة عن تعميم مراعاة املنظور اجل 
وتقدم هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة        . هيئة األمم املتحدة للمرأة بواليتها اجلديدة يف جمال التنسيق        

 كيانـا مـن كيانـات منظومـة األمـم املتحـدة يف تقـدمي التقـارير املتعلقـة                    ٥٠الدعم إىل أكثر مـن      
. ل فيمـا خيـص خطـة العمـل وحتديـد خطـوط األسـاس لتقييمـه                بالتقدم الذي سُيحَرز يف املستقب    

وساعدت خطة العمل على إعادة تنشيط املساعي الراميـة إىل تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين                  
ــد يف          ــزام بالتقّي ــال ال احلــصر، اإلل ــبيل املث ــى س ــها، عل ــك بطــرق من ــف اجملــاالت، وذل يف خمتل

ملتحــدة بالقواعــد واملعــايري املتعلقــة بــاملنظور  التقييمــات الــيت جتريهــا وكــاالت منظومــة األمــم ا  
وقد أُعيد التأكيد على األمهية احملوريـة       . اجلنساين اليت وضعها فريق األمم املتحدة املعين بالتقييم       

خلطة العمل يف تعزيز األداء على نطاق املنظومة يف استعراض السياسات الشامل الـذي ُيجـرى                
 املتعلـق   ٢٠١٢/٢٤ اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي        كل أربع سنوات، واعُتـرف هبـا يف قـرار         

  . بتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع السياسات والربامج يف منظومة األمم املتحدة
، ترأســت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة الفريــق االستــشاري التــابع ٢٠١٢وخــالل عــام   - ١٣

تركة بـــشأن اجلوانـــب املتعلقـــة جملموعـــة األمـــم املتحـــدة اإلمنائيـــة، الـــذي قـــدم توصـــيات مـــش 
باسـتعراض الـسياسات الـشامل الــذي جيـري كـل أربـع ســنوات، مبـا يف ذلـك توصـيات بــشأن          

وعملت اهليئة، بصفتها رئيس فريق العمـل املعـين باملـساواة           . املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة    
برنــامج األمــم املتحــدة بــني اجلنــسني التــابع جملموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة، مــع اليونيــسيف و 

اإلمنائي، على وضع مذكرة توجيهيـة بـشأن مؤشـرات املـساواة بـني اجلنـسني هتـدف إىل تعزيـز           
وقامــت اهليئــة، . املــساءلة فيمــا يتعلــق باســتثمار املــوارد الالزمــة لتحقيــق املــساواة بــني اجلنــسني

 بـني اجلنـسني، بتنـسيق       بصفتها رئيس الشبكة املشتركة بني الوكاالت واملعنية بـاملرأة واملـساواة          
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، وللجنـة وضـع املـرأة، والسـتعراض      ٢٠+الدعم املقـّدم مـن منظومـة األمـم املتحـدة ملـؤمتر ريـو              
السياسات الشامل الذي جيرى كل أربع سنوات، وللمداوالت املتعلقـة جبـدول أعمـال التنميـة                

مـة إىل  ونـّص اسـتعراض الـسياسات علـى تأكيـد وتعزيـز التوجيهـات املقد        . ٢٠١٥ملا بعد عام    
منظومة األمـم املتحـدة بـشأن تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين، ويـسَّر توسـيع األسـاس الـالزم                       

  .لتحقيق االتساق والتنسيق واملساءلة على نطاق املنظومة
وتتّبعت هيئة األمم املتحدة للمرأة أيضا التقدم الذي أحرزته األفرقة القُطرية يف تعمـيم              - ١٤

ــسنوية للمنــسقني املقــيمني أن    . مراعــاة املنظــور اجلنــساين  ــل للتقــارير ال  مــن ١١٥وأظهــر حتلي
، ٢٠١٢األفرقة القطرية كانت لديها مبـادرات مـشتركة بـشأن املـساواة بـني اجلنـسني يف عـام           

 مـن األفرقـة القُطريـة مبـساعدة احلكومـاِت           ٦٢وقـام   . ٢٠٠٤ فريقا فقط يف عام      ٤٣مقارنة بـ   
 فريقـا يف عـام      ١٧الوثائق االستراتيجية الوطنية، مقارنة بــ       على إدماج املساواة بني اجلنسني يف       

وقدمت األفرقـة القُطريـة أيـضا الـدعم الـالزم لتحـسني القـوانني والـسياسات الوطنيـة                   . ٢٠٠٤
، ٢٠١١ بلدا يف عـام      ٧٢، مقارنة بـ    ٢٠١٢ بلدا يف عام     ٧٣املتعلقة باملساواة بني اجلنسني يف      

  . ٢٠٠٤ بلدا يف عام ١١ و
التجريبيـة القُطريـة   “ توحيـد األداء  ”كت هيئة األمم املتحـدة للمـرأة يف مـشاريع           وشار  - ١٥

الثمانية مجيعها، وقامت يف هذا الصدد بتنسيق أعمال الربجمـة والـدعوة اإلسـتراتيجية املـشتركة                
فعلـى سـبيل املثـال،      . حبيث يتم التكلّم بصوت واحد عـن املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة                

ــة األ  ــذ ســبع        قامــت هيئ ــع وكــاالت أخــرى، بوضــع وتنفي ــرأة، يف شــراكة م ــم املتحــدة للم م
. تدخالت مشتركة بشأن املساواة بني اجلنسني يف رواندا، وهـي مـستمرة يف قيـادة ثالثـة منـها                 

وطّبق كل من املشاريع التجريبية القُطرية الثمانية واحـدا أو أكثـر مـن مؤشـرات األداء املتعلقـة                 
أو عمليات التدقيق اهلادفة إىل التحقق من حالة املـساواة بـني اجلنـسني،              باملساواة بني اجلنسني،    

ــسائل اجلنــسانية     ــتثمار يف امل ــيم األداء واالس ــادرات تقي ــستقل ملبــادرة    . أو مب ــيم امل ــد التقي وأكّ
، على أن مسألة املساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة             ٢٠١٢، الصادر يف عام     “توحيد األداء ”

كمـا تـتم    .  قد أسهم يف ذلك    “توحيد األداء ” املشاريع التجريبية وأن هنج      حتتل مكانا بارزا يف   
معاجلة هذه املسألة أيضا يف األعمال اجلارية املتعلقة باإلجراءات التشغيلية املوحـدة فيمـا خيـص                

  .“توحيد األداء”مبادرة 
 البــشرية وقــد تبــّين لفريــق عمــل جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة املعــين حبــصر املــوارد    - ١٦

املكّرســـة ألغـــراض املـــساواة بـــني اجلنـــسني يف منظومـــة األمـــم املتحـــدة، الـــذي تقـــوده هيئـــة   
ــم ــاك    األم ــرأة، أن هن ــسانية،     ١١٣املتحــدة للم ــسائل اجلن ــامال يف جمــال امل ــا مواضــيعيا ع  فريق
ت ودعمـت اهليئـة إعـالن التزامـا       .  فريقا تتوىل هيئة املرأة قيادهتـا أو تـشارك يف قيادهتـا            ٦٢ منها
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ــة       أقــوى جتــاه املــساواة بــني اجلنــسني يف إطــار عمــل األمــم املتحــدة اجلديــد للمــساعدة اإلمنائي
واســتمرت اهليئــة يف تعزيــز مؤشــرات  . ٢٠١٢ ُبــدئ بالتنفيــذ فيهــا يف عــام  )٦(ثالثــة بلــدان يف

األداء املتعلقة باملساواة بني اجلنسني لصاحل عمليات التخطيط القُطـري املـشتَركة، وأُجنـز وضـع                
، ليبلغ عدد البلـدان الـيت فرغـت مـن وضـع املؤشـرات مـا جمموعـه                   )٧(ملؤشرات يف أربعة بلدان   ا

  .  بلدا٢٥
  

  الشراكات واالتصاالت والدعوة     
، وّسعت هيئة األمم املتحدة للمرأة شراكاهتا يف عـدد مـن اجملـاالت              ٢٠١٢خالل عام     - ١٧

ألمم املتحدة األخـرى عـامال مـساعدا    وشكلت االتفاقات املربمة بني اهليئة وكيانات ا    . اجلديدة
للهيئة يف تقـدمي مـسامهات كـبرية يف جمـال املـساواة بـني اجلنـسني، حيـث انـضمت إىل برنـامج                        

متالزمـة نقـص املناعـة املكتــسب     /األمـم املتحـدة املـشترك املعـين بفـريوس نقــص املناعـة البـشرية       
وكـاالت األمــم  ”نـضمت إىل  بـصفتها املـشارِك احلــادي عـشر يف رعايـة الربنــامج، وا    ) اإليـدز (

 للمـسامهة يف اسـتراتيجية األمـني العـام          “املتحدة األربع املعنية بالصحة إضافة إىل البنك الـدويل        
ووقعت اهليئـة أيـضا مـذكرات تفـاهم جديـدة مـع منظمـة               . العاملية املتعلقة بصحة املرأة والطفل    

ج األمـم املتحـدة للمـستوطنات       ، ومـع برنـام    )اليونـسكو (األمم املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة        
. ، فزادت بذلك صالهتا مبختلـف عناصـر منظومـة األمـم املتحـدة      )موئل األمم املتحدة  (البشرية  

وأنشأ موئل األمم املتحدة أيـضا فريقـا استـشاريا معنيـا باملـسائل اجلنـسانية شـاركت فيـه اهليئـة                  
دول أعمــــال مــــشاركة فعالــــة هبــــدف دعــــم تعمــــيم مراعــــاة املنظــــورات اجلنــــسانية يف جــــ 

  .احلضرية التنمية
ومــن منطلــق اعتــراف هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة بــدور القطــاع اخلــاص يف النــهوض     - ١٨

باملــساواة بــني اجلنــسني، ســّرعت اهليئــة مــن وتــرية التواصــل مــع القطــاع اخلــاص، والعمــل مــع  
شــركاء مــن قبيــل شــركة كوكــا كــوال، ومؤســسة لُومبــا، وشــركة مايكروســوفت، ومؤســسة  

وتلقـت  . فلر، وشـركة تـاغ هـوير، ومؤسـسة تقـدير املـرأة لـذاهتا، ومنظمـة زونتـا الدوليـة                    روك
، وهـي تتوقـع أن يـتم    ٢٠١٢ ماليني دوالر مـن تلـك املـصادر يف عـام         ٣,٥اهليئة ما يربو على     

  .٢٠١٣البناء على تلك الشراكات يف عام 
بعة هليئة األمم املتحدة للمـرأة      وأُنشئت اجملموعة االستشارية العاملية للمجتمع املدين التا        - ١٩

، مما أدى إىل إسباغ طابع مؤسسي على العالقـة اإلسـتراتيجية مـع اجملتمـع                ٢٠١٢مايو  /يف أيار 
__________ 

 .األردن ومجهورية مولدوفا وليربيا  )٦(  

 .ورواندا وكينيا وملديف)  املتعددة القوميات-دولة (بوليفيا   )٧(  
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ــم املتحــدة         ــة األم ــد يف منظوم ــق هيكــل مبتكــر وفري ــسائية، وإىل خل ــع احلركــة الن ــدين وم . امل
ومنطقـة البحـر الكـارييب،    ذلـك احلـني، أُنـشئت أول جمموعـة إقليميـة يف أمريكـا الالتينيـة          ومنذ

وأُنـشئت جمموعـات علـى املـستوى دون اإلقليمـي           . تلتها جمموعة وسط وجنوب شرق أوروبا     
يف منطقة البحر الكارييب ومنطقة احمليط اهلادئ، ويف وسط وجنوب شـرق أوروبـا، ومت إنـشاء                  

  .)٨(املناطق/ جمموعة أخرى على مستوى البلدان١٤
الــدعوة والتــأثري وحـشد الطاقــات أمهيـة حموريــة أكــرب يف   ويف العـام املاضــي، اكتـسبت     - ٢٠

اجلهود اليت تبذهلا هيئة األمم املتحدة للمرأة من أجل حتقيق النتائج وتوسيع نطاق تأثريهـا علـى         
 بلـدا مـن خـالل منافـذ إعالميـة      ١٦٠وحتققت التغطية اإلعالميـة يف أكثـر مـن    . الصعيد العاملي 

رس، ووكالـة األنبـاء الفرنـسية، ووكالـة األنبـاء اإلسـبانية،       دولية رئيسية، من قبيل األسوشيتد ب  
وهيئة اإلذاعة الربيطانية، وصحيفة نيويـورك تـاميز، وصـحيفة الغارديـان، ووكالـة أنبـاء شـينهوا                  

اهلندية، ورابطة عمـوم    “ تاميز أوف إنديا  ”الصينية، وهيئة اإلذاعة يف جنوب أفريقيا، وصحيفة        
معات احمللية، مما يعكس دور هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة كـصوت               أفريقيا والعامل إلذاعات اجملت   

وقـد تـضاعف عـدد مجهـور قنـوات التواصـل االجتمـاعي              . رائد فيما يتعلق باملـسائل اجلنـسانية      
 ألــف إىل ٢٠٠ مــن حــوايل ٢٠١٢التابعــة للهيئــة، فقــد ارتفــع عــدد املتــابعني علــى مــدى عــام  

وبفـضل تـوافر فـرص    . ٢٠١٠ملتـابعني يف عـام     ألف، وهو ما يعادل مثانية أضعاف عدد ا        ٤٠٠
االستفادة من وسائط التواصل االجتماعي خالل مناسبات من قبيل دورات جلنة وضـع املـرأة،               

 ماليني مستخِدم يف املتوسط انطباعـاهتم ودخـول أكثـر        ٥القت املناسبات صدًى متثل يف إبداء       
ــوم     ــع يف كــل ي ــوين مــستخِدم خمتلــف إىل املواق ــو وفيمــا . مــن ملي ــصل مبــؤمتر ري ، ورد ٢٠+يت

ــة ــستخدمني    ٣٦ للهيئ ــدد امل ــغ ع ــاع وبل ــون انطب ــع    ٥ ملي ــف عــرب موق ــستخِدم خمتل ــني م  مالي
  .وحده تويتر

  
  النتائج   -ثالثا   

مؤشـرا   ٢٩ مؤشرا من أصـل   ٢٣يف   تتقّدم هيئة األمم املتحدة للمرأة بالوترية املنشودة        - ٢١
ــّد بـــه يف ســـتراتيجية، وأحـــرزت تقـــدما المـــدرجا يف اخلطـــة ا  مؤشـــرات، وختلّفـــت يف ٣ُيعتـ

وازداد الـدعم   . ٢٠١٢ بلدا يف عام     ٨٧وقدمت اهليئة الدعم الربناجمي املباشر يف       . مؤشرات ٣
، اسـتنادا إىل النتـائج املبلّـغ هبـا     ٢٠١١الذي قدمته يف مجيع اجملاالت ذات األولوية مقارنة بعـام        

فيهـا علـى إهنـاء العنـف ضـد املـرأة            على مستوى النـواتج، حيـث ركّـزت أكـرب جمـاالت الـدعم               
  ).انظر الشكل األول(وعلى التمكني االقتصادي 

__________ 
بنغالديش ومجهورية ترتانيا املتحدة ومجهورية مولدوفا وجورجيا وطاجيكـستان         ألبانيا وباكستان والربازيل و     )٨(  

 . وقريغيزستان والكامريون ومصر واملغرب واهلند ودولة فلسطني
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التخطيط وامليزنة على 
 الوطيناملستوى 

القيادة واملشاركة السياسية التمكني االقتصادي ضد املرأة إهناء العنف السلم واألمن

٢٠١١النواتج املنجزة لعام ٢٠١٢النواتج املنجزة لعام 

دان
البل

دد 
ع

  شكل األول     
  ستوى النتائج اليت حققتها هيئة األمم املتحدة للمرأة    

  
  
  
  
  
  

 
  
  
 علـى   ٢٠١٢ميكن االطّالع على معلومات مفصلة عن النتائج والنفقات يف دليل بيانات اهليئـة لعـام                  :مالحظة 

ــرابط ال ــايلالـــ -http://www.unwomen.org/wp-content/uploads/2012/05/2012-Annual-Report( :تـــ

Data-Companion.pdf.(  
    

  قيادة املرأة ومشاركتها    
، دعمت هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة مـشاركة املـرأة وشـغلها ملناصـب                  ٢٠١٢يف عام     - ٢٢

؛ )٩( الشاملة للجميـع يف سـبعة بلـدان         بلدا، مبا يف ذلك تعزيز العمليات االنتخابية       ٧١قيادية يف   
ــة مــن       ــة يف عمليــات اإلصــالح الدســتوري والقــانوين يف ثالث ــدابري خاصــة مؤقت ودعــم اختــاذ ت

ــدان ــاطق/البل ــصعيدين     )١٠(املن ــى ال ــسياسيات عل ــدرات املرشــحات والزعيمــات ال ؛ وحتــسني ق
 علـى مقاعـد   وعمومـا، حـصلت النـساء   . )١١()انظـر الـشكل الثـاين   ( بلدا ٢٤الوطين واحمللي يف  

  ). أدناه١انظر اجلدول (يف االنتخابات الوطنية واحمللية يف سبعة بلدان تدعمها اهليئة 

__________ 
ــا      )٩(   ــدة وباكــستان وبوليفي ــا اجلدي ــابوا غيني ــة (ب ــات -دول ــددة القومي ــور )  املتع ــصر   -وتيم ــا وم ــشيت وكيني  لي

 . وهندوراس

 .س ودولة فلسطنيألبانيا وهندورا  )١٠(  

إثيوبيــا، وأفغانــستان، واألردن، وبــابوا غينيــا اجلديــدة، وبورونــدي، وتايلنــد، وتركيــا، وترينيــداد وتوبــاغو،      )١١(  
ليشيت، ومجهورية تنـزانيا املتحدة، ومجهورية الكونغـو الدميقراطيـة، ومجهوريـة مولـدوفا،              - وتونس، وتيمور 

اليون، وفيجـي، وكولومبيـا، وكينيـا، واملكـسيك، واملغـرب،           وجنوب السودان، والسنغال، والسودان، وسري    
 .وملديف، واهلند
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  الشكل الثاين
  مسار التقدم حنو حتقيق اهلدف: القيادة واملشاركة السياسية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
                    

، بينما ميثل التظليل اخلفيف باللون نفسه الفجوة بني التقـدم احملـرز واهلـدف الـذي                 ٢٠١٢يل بلون ما التقدم احملرز يف عام        ميثل التظليل الثق    :مالحظة 
  .ال يزال يتعني حتقيقه
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  املفتاح    

  
اعتماد جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومـة األمـم املتحـدة املعـين               لتخلف عن وترية التقّدم املنشودةا

  ذكرة توجيهية مشتركة بشأن التدابري اخلاصة املؤقتةبالتنسيق مل
  عدد البلدان اليت تدمج تدابري خاصة مؤقتة  التقّدم بالوترية املنشودة تقريبا  

  

عدد البلدان الـيت ترشـح فيهـا األحـزاب الـسياسية عـددا                •    التقّدم بالوترية املنشودة
  أكرب من املرشحات

ت إدارة االنتخابــات عــدد البلــدان الــيت تتخــذ فيهــا هيئــا  •  
تدابري ترمي إىل تعزيز الدور القيادي للمرأة ومـشاركتها         

  يف احلياة السياسية
) مثــل بطاقــات اهلويــة(عــدد البلــدان الــيت تنــشئ آليــات    •  

لــضمان تزويــد النــساء املهّمــشات بوســائل متكــّنهن مــن  
  اإلدالء بأصواهتن

  
ــار اجملـــال        ــى الـــدعم يف إطـ ــدان الـــيت تتلقـ ــدد البلـ عـ

  ١ألولوية ا ذي
 يف إطــــار اجملــــال ذي ٢٠١٢النفقــــات الربناجميــــة لعــــام 

  ١األولوية 

   مليون دوالر٣٨  ٧١
    

  ١اجلدول 
  الدعم الذي تقدمه هيئة األمم املتحدة للمرأة يف االنتخابات    

  
  النتائج    
)النسبة املئوية( صان متثيل املرأةنق/زيادة  )النسبة املئوية( متثيل املرأة  املنصب/اهليئة التشريعية  نوع االنتخابات  البلد

  ٢٣,٣  ٣١  الربملان  وطنية  اجلزائر 
   يف املائة يف الربملان٤٣,٣  وطنية  السنغال

   يف املائة٢١,٣زيادة قدرها     
   يف املائة يف جملس الشيوخ٢٩,٥  وطنية  املكسيك

   يف املائة٢١,٢زيادة قدرها     
   يف املائة يف جملس النواب٢٥  حملية  
   يف املائة٧زيادة قدرها     
   يف املائة من رؤساء البلديات٧,١    
   يف املائة٣,٦زيادة قدرها     

   يف املائة يف الربملان٣٨  وطنية   ليشيت -تيمور 
   يف املائة٩زيادة قدرها     

   يف املائة يف جمالس الكومبونات١٧,٧  حملية  كمبوديا 
   يف املائة٣,١زيادة قدرها     
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  النتائج    
)النسبة املئوية( صان متثيل املرأةنق/زيادة  )النسبة املئوية( متثيل املرأة  املنصب/اهليئة التشريعية  نوع االنتخابات  البلد

   يف املائة من املستشارين املنتخبني١٣,٣  لية حم  الربازيل
   يف املائة٠,٨زيادة قدرها     

   يف املائة يف الربملان٢,٧  وطنية  بابوا غينيا اجلديدة
   يف املائة١زيادة قدرها     

   يف املائة من املعينني يف اللجنة الدستورية٢٧  اللجنة الدستورية   جنوب السودان
  ملائة يف الربملان  يف ا١٢,٤  وطنية  سرياليون

    )١,٨(  
    

ــاة الــــسياسية     - ٢٣ ــرأة يف احليــ ــادة مــــشاركة املــ ــة إىل زيــ ــة املؤقتــ . وأدت التــــدابري اخلاصــ
اجلزائر، على سبيل املثال، أسهم الدعم الـذي قدمتـه هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة وأنـشطة                     ففي

تج عنـه زيـادة متثيـل    ، ممـا نـ  ٢٠١١الدعوة اليت اضطلعت هبا يف متريـر قـانون للحـصص يف عـام               
واعتمدت الـسنغال علـى     .  يف املائة  ٣١ إىل   ٧,٧ من   ٢٠١٢املرأة يف الربملان يف انتخابات عام       

خربة ليربيا لدى اختاذها مبادرة إلقامة غرفة عمليات للمرأة، وهو النموذج الذي أيدتـه رئيـسة            
تقـدمي الـدعم الـالزم      سريليف، باعتباره من أفضل املمارسات يف جمـال          - ليربيا، إلني جونسون  

إلجراء انتخابات سـلمية ونزيهـة مـن وجهـة نظـر املـرأة يف مجيـع أرجـاء قـارة أفريقيـا، وجـرى              
 مـن املراقبـات   ٦٠ومتّ تـدريب ونـشر أكثـر مـن     . تطبيقه بعد ذلك يف بلدان أخرى، منها كينيا 

هم يف زيـادة النـسبة      السنغاليات يف مجيع أحناء البلد ملراقبة اجلولة األوىل من االنتخابات، مما سا           
ــام       ــساء يف ع ــا الن ــازت هب ــيت ف ــد ال ــة للمقاع ــن ٢٠١٢املئوي ــة ٤٣,٣ إىل ٢٢ م انظــر ( يف املائ

  ).أدناه اإلطار
  

  صندوق املساواة بني اجلنسني    
يقدم صندوق املساواة بني اجلنسني التابع هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة منحـا مـن أجـل                      

ومتخـضت دورة اِملـَنح الثانيـة للـصندوق يف الفتـرة            . لمـرأة أو السياسي ل  /التمكني االقتصادي و  
 مليــون دوالر يف مجيــع أحنــاء قــارة  ١٧ منحــة بلــغ جمموعهــا  ٥٣ عــن تقــدمي ٢٠١٢-٢٠١١

أفريقيا، والدول العربيـة، وآسـيا واحملـيط اهلـادئ، وأوروبـا الـشرقية وآسـيا الوسـطى، وأمريكـا            
املـنح قـد تـأثر مبحدوديـة املـوارد فلـم ميثـل              الالتينية ومنطقة البحـر الكـارييب، وإن كـان حجـم            

 مليـون نـسمة بـشكل       ٢، اسـتفاد    ٢٠١٢ويف عـام    .  يف املائـة مـن املقترحـات املقّدمـة         ١سوى  
  . برناجما١٣مباشر من خدمات 
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 حتسنا كـبريا علـى   ٢٠١٢وأظهرت نتائج االنتخابات اليت جرت يف املكسيك يف عام        
ــة، ح   ــساء للمناصــب القيادي ــولّي الن ــرأة مــن   صــعيد ت ــل امل ــسبة متثي  ٣٧ إىل ٢٧يــث ازدادت ن

وارتفعـت نـسبة   .  يف املائـة يف جملـس الـشيوخ   ٣٣ إىل   ٢٣,٤املائة يف جملـس النـواب، ومـن          يف
. ٢٠١٢ يف املائـة يف عـام   ٧,١ إىل ٢٠١٠ يف املائـة يف عـام   ٣,٥رئيسات اجملـالس احملليـة مـن        

يف املــشروع املكــسيكي الرئيــسي وقــد كــان ملــسامهة الــصندوق وهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة   
 أمهيــة بالغــة يف املــساعدة علــى زيــادة املــشاركة  “الدميقراطيــة تعــين املــساواة: ســوما”املعنــون 

السياسية للمرأة، ويف جعل جدول أعمـال املـساواة بـني اجلنـسني حمـط تركيـز النقـاش الـوطين                     
تعـددين، وتعزيـز التغـيري      املتعلق بالدميقراطية عن طريق تشجيع احلوار بني أصحاب املـصلحة امل          

الثقايف ضمن اهلياكل احلزبية، وتطوير التدريب واإلرشاد املهنيَّني للمرشـحات، وحتفيـز الـرأي               
  .العام لصاحل احلقوق السياسية واالقتصادية للمرأة، وحتسني نظم املساءلة والرصد

  
ة أكثـر مـساواة   وشّجعت هيئة األمم املتحدة للمرأة أيضا على إجـراء عمليـات انتخابيـ         - ٢٤

ففــي مــصر، أتــاح الــدعم املقــدم مــن هيئــة املــرأة إىل مبــادرة احلكومــة املعنونــة     . بــني اجلنــسني
 التعــّرف علــى أكثــر مــن مليــون امــرأة ال حتمــل بطاقــة هويــة  “بطاقتــك الشخــصية حــقٌّ لــِك”
 ألف امرأة قـد حـصلن علـى         ١٥٠، كان حنو    ٢٠١٢وبنهاية عام   . أربع حمافظات مستهَدفة   يف

وبعد تنفيذ مشروع رائد لتسجيل النـاخبني بـدعم مـن هيئـة األمـم               . ات اهلوية اخلاصة هبن   بطاق
املتحـدة للمــرأة يف َبلوشـستان، بباكــستان، حققــت اهليئـة الوطنيــة لقواعـد البيانــات والتــسجيل     

 يف املائـة فقـط   ٤٤ يف املائة من السكان اإلناث، مقارنـة بــ   ٨٦إجنازا متثّل يف تسجيل أكثر من     
 بلــدا مــن ١٣٩ مــن بـني  ١٣٥ويف بــابوا غينيــا اجلديـدة، الــيت حتتـل املرتبــة   . ربــع سـنوات قبـل أ 

 “اعـرف مرشـحتك   ”حيث متثيل املـرأة يف الربملـان، أطلقـت هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة محلـة                    
وأنـشأت اللجنـة    . لتسليط الضوء على املرشحات يف وسائط اإلعـالم الوطنيـة وعلـى اإلنترنـت             

ــراع منفــصلة للناخبــات يف املنــاطق        االنتخابيــة يف بــابو  ا غينيــا اجلديــدة أيــضا مقــصورات اقت
، مقارنـة   ١٣٥وسجلت هذه االنتخابات رقما قياسيا لعدد املرشحات بلـغ          . الشديدة اخلطورة 

وعلــى الــرغم مــن ذلــك، مل ُتنتخــب ســوى ثــالث نــساء،    . ٢٠٠٧ مرشــحة يف عــام ١٠١بـــ 
  . يف هذا الصدديبني حجم التقدم الذي ما زال يلزم إحرازه مما
ويف اهلنــد، أقامــت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة شــراكات مــع منظمــات اجملتمــع املــدين    - ٢٥

واسـتنادا إىل تلـك التجربـة،    . احمللية لتدريب ممثالت املرأة املنتخبات على قيـادة قـراهن ومتثيلـها     
رأة املنتَخبـات   ألـف ممثلـة مـن ممـثالت املـ     ٦٥أنشأت هيئـة املـرأة مركـز امتيـاز إقليميـا لتـدريب          

 ألـف ممثلـة   ١٣كما شـارك حنـو   .  مقاطعة يف مخس واليات    ١٦مؤسسات اإلدارة احمللية يف      يف
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 ألـف مواطنـة يف املنظمـات األهليـة احملليـة مـن       ٤٧من ممـثالت املـرأة املنتَخبـات ومـا يزيـد عـن              
  . اتأجل دعم التفاعل بني النساء على مستوى القواعد الشعبية وبني قائداهتن املنتَخب

  
  زيادة إمكانية حصول املرأة على فرص التمكني االقتصادي     

ويف عـام   .  بلـدا  ٦٧قدمت هيئة األمم املتحدة للمرأة الدعم لتمكني املرأة اقتـصاديا يف              - ٢٦
، واصلت اهليئة بذل اجلهود الرامية إىل تعزيز حصول املرأة بشكل متـساوٍ علـى املـوارد           ٢٠١٢

ــم احلك  ــن خـــالل دعـ ــة مـ ــل واألراضـــي   اإلنتاجيـ ــة بالعمـ ــسياسات املتعلقـ ــز الـ ــات يف تعزيـ ومـ
واملمتلكــات واملواريــث، وإتاحــة الفرصــة للحــصول علــى احلمايــة االجتماعيــة وعلــى الفــرص    

انظــر الــشكل  ()١٢( بلــدا٢٦االقتــصادية مــن خــالل إجــراء إصــالحات قانونيــة وسياســاتية يف   
خـرباء منظمـة العمـل الدوليـة ومـع      عملـت اهليئـة مـع     ففي ألبانيـا، علـى سـبيل املثـال،      ). الثالث

وأدى ذلــك إىل . ممثلــي النقابــات علــى مواءمــة قــانون العمــل مــع قــانون املــساواة بــني اجلنــسني
 فيمـا خيـص    ٢٠١٢أكتـوبر   /إدخال تعديالت اعتمدها اجمللـس الـوطين للعمـل يف تـشرين األول            

حكـام املتعلقـة    تعريف التحرش اجلنـسي، والتعـويض يف حـاالت التمييـز يف مكـان العمـل، واأل                
وأقـّرت مقاطعـة البنجـاب      . بإجازة األبوة، ووضع معايري ملعاملة احلوامل واألمهات املرضـعات        

يف باكـستان سياســات بـشأن العــامالت مــن منـازهلن تــشمل املــساواة يف فـرص احلــصول علــى     
  . األصول االقتصادية واخلدمات واحلماية االجتماعية

  

__________ 
ومجهوريـة   ،)املتعـددة القوميـات    - دولـة ( وبوليفيـا    ، وبـنغالديش  ،أفغانـستان : فيما يتعلق باألصول اإلنتاجيـة      )١٢(  

ــشعبية سالو ــة ال ــدوفا، وســانت كيتــ   ، الدميقراطي ــة مول ــي ومجهوري ــسودانيس ونيف  ، وطاجيكــستان،س، وال
ــستان،نـــام وفييـــت ــصر،وكرييبـــاس ، وكمبوديـــا، وكازاخـ وفيمـــا يتعلـــق  .  ونيكـــاراغوا، ونيجرييـــا، ومـ

 ، وصـربيا  ، والـسودان  ، وبورونـدي  ، وباكـستان  ،ألبانيـا :  لـصاحل الفئـات األكثـر ضـعفا         اليت تتم  إلصالحاتبا
 . واهلند، وهاييت، ونيجرييا، واملغرب، وكينيا،وطاجيكستان
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 ي إىل ضمان متتع املرأة باملساواة يف فرص احلصول على األصول اإلنتاجيةعدد البلدان اليت اعتمدت سياسات ترم
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  الشكل الثالث
  مسار التقدم حنو حتقيق اهلدف: كني االقتصادي للمرأةالتم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
    
  
  
  
            

، بينما ميثل التظليل اخلفيف باللون نفسه الفجوة بني التقـدم احملـرز واهلـدف الـذي                 ٢٠١٢ميثل التظليل الثقيل بلون ما التقدم احملرز يف عام            :مالحظة 
  .قيقهال يزال يتعني حت
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اعتماد جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومـة األمـم املتحـدة املعـين               لتخلف عن وترية التقّدم املنشودةا
الســتراتيجية هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة وخلطــة عملــها بالتنــسيق

  املتعلقتني بتمكني املرأة اقتصاديا

  

سياســات ترمــي إىل ضــمان اعتمـدت  عـدد البلــدان الــيت    •    التقّدم بالوترية املنشودة 
ــرأة باملــساواة يف فــرص احلــصول علــى األصــول     ــع امل متّت

  اإلنتاجية

  

عدد البلدان الـيت لـديها سياسـات واسـتراتيجيات ترمـي              •    التقّدم بالوترية املنشودة
  إىل محاية أضعف فئات النساء اقتصاديا

ــى       •   ــذيون عل ــع رؤســاؤها التنفي ــيت وقّ ــشركات ال عــدد ال
  مبادئ متكني املرأةالتزامات بدعم 

ــة      •   ــدمات املراعيـ ــاذج اخلـ ــاكي منـ ــيت حتـ ــدان الـ ــدد البلـ عـ
ــسانية   ــارات اجلن ــة   (لالعتب ــاه والطاق ــق واملي ــل واملراف النق
  )الشمسية، وما إىل ذلك

  
ــار اجملـــال        ــى الـــدعم يف إطـ ــدان الـــيت تتلقـ ــدد البلـ عـ

  ١األولوية  ذي
 يف إطــــار اجملــــال ذي ٢٠١٢النفقــــات الربناجميــــة لعــــام 

  ١ية األولو

   مليون دوالر٣٧  ٦٧
  

وواصلت هيئة األمم املتحدة للمرأة دعم إنشاء خدمات مراعية لالعتبـارات اجلنـسانية             - ٢٧
يف جماالت من قبيل األسواق واهلياكل األساسية والتكنولوجيـات وامليـاه واألراضـي واالئتمـان                

ة، علـى سـبيل املثـال، قـدمت      ففي بابوا غينيـا اجلديـد     . )١٣(منطقة/ بلدا ٢٠والطاقة املتجددة يف    
هيئة املرأة الدعم ملبادرٍة لألسواق اآلمنة تتيح حتصيل الرسوم املفروضة على البائعني من خـالل               
نظام إلكتروين لدفع الفواتري بغية حتسني األسواق، وبالتايل جتنب مـشاكل الفـساد الـيت كانـت                  

ــه يف الــسابق وختــصيص املــوارد لتعزيــز تــدابري الــسالمة لــص   وأدى جنــاح . احبات املــشاريعجتاَب
  . ٢٠١٣النموذج إىل اختاذ قرار بتوسيعه ليشمل ثالثة أسواق رئيسية يف املدن يف عام 

وأدجمـــت الـــربامج بـــشكل مطّـــرد اجلوانـــب املتـــصلة بتنميـــة املهـــارات الالزمـــة إلدارة   - ٢٨
ــة      ــهام يف حفـــظ البيئـ ــاخ واإلسـ ــتغري املنـ ــل التـــصدي لـ ــن أجـ ــة مـ ــشاريع حفـــظ الطاقـ . )١٤(مـ

 امرأة على إنتاج مواقـد تـوفر الطاقـة لتعزيـز            ١٠٠موزامبيق، على سبيل املثال، مت تدريب        فيف
ودعمت اهليئة أيضا نساء اجملتمعـات احملليـة        . سبل العيش ومكافحة االستخدام املفرط للحطب     

ن الفقرية يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينيـة لتلقّـي التـدريب يف كليـة بريفـوت يف اهلنـد لتأهيلـه                    

__________ 
ــابوا غينيــ   )١٣(   ـــزانيا      األردن، وب ــة تن ــسودان، ومجهوري ــل األســود، وجنــوب ال ــا فاســو، واجلب ــدة، وبوركين ا اجلدي

ــربيا، والـــصني، وطاجيكـــستان،     ــابوي، والـــسنغال، وصـ ــا، وزمبـ ــة مولـــدوفا، وجورجيـ املتحـــدة، ومجهوريـ
  .ديفوار، ومايل، واملغرب، وموزامبيق، والنيجر، واهلند، ودولة فلسطني وكوت

 .هورية تنـزانيا املتحدة وجنوب السودان وفيجي واملغرب وموزامبيق واهلندعلى وجه التحديد، يف مج  )١٤(  
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وعلـى سـبيل املثـال، قامـت النـساء الـاليت أتـني        . للعمل كمهندسات يف جمـال الطاقـة الشمـسية       
ــارهن، بتركيــب        ــد عــودهتن إىل دي ـــزانيا املتحــدة، بع ــة تن ــدريب مــن مجهوري للمــشاركة يف الت

  . من املنازل الريفية النائية٢٠٠أجهزة الطاقة الشمسية الالزمة إلنارة 
حــدة للمــرأة علــى زيــادة حجــم الــدعم املقــّدم ألكثــر النــساء  وركــزت هيئــة األمــم املت  - ٢٩

تعّرضــا لإلقــصاء، مثــل الريفيــات واملهــاجرات ونــساء الــشعوب األصــلية، وذوات اإلعاقــة،         
واملشردات داخليا، واملتـضررات مـن النــزاع، وذلـك بالعمـل علـى تعزيـز قـدرات احلكومـات                    

ــرأة فرصــا    ــاء امل ــى إعط ــدمي التو   عل ــشاريع وتق ــة امل ــصدد   إلقام ــذا ال ــا يف ه ــساعدة هل ــه وامل . جي
دولة بوليفيا املتعددة القوميات، قدم برنـامٌج مـشترك لألمـم املتحـدة الـدعم ملـا يزيـد علـى                      ويف
آالف امـــرأة مـــن نـــساء الـــشعوب األصـــلية صـــاحبات املـــشاريع يف احلـــصول علـــى مبـــالغ   ٥

 يف املائـة    ٥٠ادة بنـسبة     ماليني دوالر كرأمسال لبدء املشاريع، مما أدى إىل حتقيق زي          ٤ جتاوزت
 آالف امـرأة يف جمـال اإلدارة واملهـارات التقنيـة واحلقـوق      ٤ومت تدريب أكثر من    .يف إيراداهتن 

ــة، وحــصلت   ــة    ١٢ ٣٤٢املدني ــات هوي ــى بطاق ــرهن عل ــرأة وأس ــدوفا  .  ام ــة مول ويف مجهوري
مات وجورجيا وطاجيكستان، عملت هيئة املرأة مع الـسلطات احملليـة علـى دعـم تـصميم اخلـد          

وتدريب املـوظفني احلكـوميني علـى تطـوير خـدمات نوافـذ االسـتعالمات االقتـصادية املوحـدة                   
ويف مجهوريـة مولـدوفا،    . ٢٠١٢املتكاملة املمولـة مـن الدولـة، وقـد مت توسـيع نطاقهـا يف عـام                  

ــت  ــدة        ٢ ٥٠٠متكن ــشتركة الرائ ــذ االســتعالمات امل ــى خــدمات نواف ــن احلــصول عل ــرأة م  ام
رائدة، مما حدا برئيس الوزراء إىل إصدار مرسوم بإنشاء مكاتب يف مجيـع             ومكاتب اخلدمات ال  

 ألف من النساء اللـوايت يعـانني تقليـديا مـن            ١٤ويف طاجيكستان، استفاد أكثر من      . أحناء البلد 
اإلقـصاء، مبـن فـيهن النــساء الريفيـات والفقـريات وذوات اإلعاقـة، مــن حتـسني اخلـدمات علــى         

ك مــن خــالل زيـارات األفرقــة اجلوالــة وِفـرق العمــل الناشــطة علــى   صـعيد اجملتمــع احمللــي، وذلـ  
ويف اهلند، سـامهت األنـشطة الدعويـة الـيت اضـطلعت هبـا اهليئـة يف إصـدار                   . مستوى املقاطعات 

مبادئ توجيهية من وزير التنمية الريفية جلميع الواليات هبدف كفالـة أن تـشكّل النـساء نـسبة                  
ل املعيــنني، وإصــدار بطاقــات عمــل للعازبــات، وإشــراك   يف املائــة مــن مــشريف مواقــع العمــ٥٠

ويف . اجملموعات النسائية يف تنفيـذ برنـامج عـام رئيـسي لـضمان تـوافر فـرص العمـل يف الريـف                   
صــربيا، حققــت اهليئــة جناحــا يف الــدعوة إىل إجيــاد خــط ائتمــاين جديــد للمــشتغالت باألعمــال 

  .احلرة ضمن صندوق اجلمهورية للتنمية
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 علـى مبـادئ متكـني املـرأة الـيت      )١٥( بلـدا ١٧ شركة يف ٢٩٢، وقّعت  ٢٠١٢ويف عام     - ٣٠
وضعتها هيئة األمم املتحدة للمرأة بشأن املسؤولية االجتماعية للشركات فيما يتعلـق باملـساواة              

ويف أمريكا الالتينية، استفادت اهليئة من عملها السابق مـع املؤسـسات اإلقليميـة              . بني اجلنسني 
ية، فأبرمت اتفاقات لبناء القدرات وتقدمي الدعم بشأن تعمـيم مراعـاة املنظـور              االقتصادية واملال 

ــا الوســـطى للتكامـــل     ــة، ومـــصرف أمريكـ ــا الالتينيـ ــائي ألمريكـ اجلنـــساين مـــع املـــصرف اإلمنـ
وكـان  . االقتصادي، وشبكة التمويل البـالغ الـصغر ألمريكـا الوسـطى ومنطقـة البحـر الكـارييب                

اســاتية أُجريــت يف شــبكة التمويــل البــالغ الــصغر ألمريكــا   جنــم عــن ذلــك مــن تغــيريات سي  ملــا
ــالغ الــصغر  ١٢٨الوســطى ومنطقــة البحــر الكــارييب وحــدها تــأثري علــى     مؤســسة للتمويــل الب

  . يف املائة منهم نساء٥٨يستفيد من خدماهتا أكثر من مليون شخص، 
 املنتـدى العـاملي     وعلى الصعيد العاملي، واصلت هيئة األمم املتحدة للمرأة املـشاركة يف            - ٣١

للــهجرة والتنميــة لــدعم وضــع أدوات تتــصل بتــوفري احلمايــة االجتماعيــة والتــشريعات املراعيــة  
لالعتبارات اجلنسانية خلادمـات املنـازل املهـاجرات، وسـامهت يف األعمـال التحـضريية للحـوار                 

. ٢٠١٣أكتـــوبر /الرفيـــع املـــستوى بـــشأن اهلجـــرة والتنميـــة املقـــرر إجـــراؤه يف تـــشرين األول 
وعملـت اهليئــة مـع منظمــة العمـل الدوليــة علـى تعزيــز البعـد اجلنــساين يف مـؤمتر العمــل الــدويل       

.  املتعلقـــة باحلـــد األدىن للحمايـــة االجتماعيـــة٢٠٢، ويف توصـــية املنظمـــة رقـــم ٢٠١٢ لعـــام
وبالتعــاون مــع منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة والــصندوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة     

ج األغذيــة العـاملي، بــدأت هيئـة األمــم املتحـدة للمــرأة برناجمـا مــشتركا عامليـا يرمــي إىل      وبرنـام 
  .تعزيز متكني املرأة الريفية

  
  إهناء العنف ضد النساء والفتيات     

 بلـدا يف مـا تبذلـه مـن     ٨٥ الـدعم إىل    ٢٠١٢ قّدمت هيئة األمم املتحدة للمـرأة يف عـام           - ٣٢
، واصــلت اهليئــة ٢٠١٢فخــالل عــام ). نظــر الــشكل الرابــعا(جهــود إلهنــاء العنــف ضــد املــرأة 

تــوفري الــدعم لإلصــالحات القانونيــة والــسياساتية املتعلقــة بــالعنف ضــد النــساء والفتيــات عــن    
طريق االضطالع بأنشطة الدعوة املستندة إىل األدلة وإفساح حيز سياسايت أمـام املـرأة إلمسـاع                

طــط عمــل وطنيــة إلهنــاء العنــف ضــد املــرأة   وأُقــّرت يف ســتة بلــدان خ . صــوهتا بــصورة أقــوى 
، تــشريعات جديــدة )١٧( بلــدا، مبــساندة اهليئــة١٥، وصــدرت أو ُعــّدلت يف )١٦(مبــساندة اهليئــة

__________ 
 ، وصـربيا  ، وسويـسرا  ، وسـنغافورة  ، وجنـوب أفريقيـا    ، وتركيـا  ، والربازيـل  ، وإيطاليـا  ، وأملانيـا  ، وأستراليا ،إسبانيا  )١٥(  

 والواليــات ، واهلنــد،دا ونيوزيلنــ،يرلنــدا الــشماليةأ واململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى و ، ولبنــان،وفييــت نــام
 . واليابان،املتحدة األمريكية

 . وملديف، وسرياليون، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، ليشيت- وتيمور ، وأوروغواي،إندونيسيا  )١٦(  

 ، وســـرياليون، والـــسنغال، والـــرأس األخـــضر،) املتعـــددة القوميـــات-دولـــة ( وبوليفيـــا ، وباكـــستان،أوغنـــدا  )١٧(  
 . واهلند، ونيجرييا، وملديف، واملكسيك، وكينيا، وكولومبيا، وقريغيزستان، وفييت نام،الوغواتيما



UNW/2013/3  
 

13-32310 21 
 

بشأن خمتلف أشكال العنف، مبا يف ذلـك مـا يتـصل منـها بـالتحرش اجلنـسي يف مكـان العمـل،                      
ففـي فييـت نـام، علـى        . والعنف العائلي، وقتل اإلناث، واحلـرق باألمحـاض، واجلـرائم اجلنـسية           
 هـدفني جديـدين     ٢٠٢٠سبيل املثـال، أدرجـت احلكومـة يف اسـتراتيجية التنميـة اُألسـرية لعـام                 

ويف قريغيزســتان، أســهمت اهليئــة يف إدخــال تعــديالت علــى  . بــشأن مكافحــة العنــف العــائلي 
ويف . القانون اجلنائي فيما يتصل بتـشديد العقوبـة علـى جرميـة اختطـاف النـساء بقـصد الـزواج            

سرياليون قامت احلكومة، على إثر الـدعم الـذي وفّرتـه اهليئـة جلهـود الـدعوة وتنميـة القـدرات                     
على الصعيد الوطين، بسّن مشروع قـانون اجلـرائم اجلنـسية ملعاجلـة خمـاوف دعـاة املـساواة بـني                

 ويـنص القـانون اجلديـد علـى    . اجلنسني واجلمعيات النسائية إزاء عدم كفاية التشريعات القائمة      
  .  سنة١٥رفع احلد األدىن ملدة السجن من سنتني إىل 

  
  الشكل الرابع

  مسار التقدم حنو حتقيق اهلدف: إهناء العنف ضد املرأة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ني التقدم احملرز واهلدف الذي     ، بينما ميثل التظليل اخلفيف باللون نفسه الفجوة ب        ٢٠١٢ميثل التظليل الثقيل بلون ما التقدم احملرز حىت عام            :مالحظة 
  .ال يزال يتعني حتقيقه

 البلدان اليت اعتمدت تشريعات وسياسات واستراتيجيات للتصدي للعنف ضد النساء والفتياتعدد

 د البلدان اليت تعتمد خطط عمل وطنية بشأن إهناء العنف ضد النساء والفتياتعد

عدد البلدان اليت تنفذ معايري فيما يتعلق بتقدمي اخلدمات للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات

  د البلدان اليت حتدث فيها النساء من الفئات املستبعدة تأثريا يف السياسات إلدراج أحكام خاصة هبذه الفئاتعد
ام 
 الع
ف
هد

٨٥
:٢
٠١

ام ٧
 الع
ف
هد

٦٨
:٢
٠١

ام ٥
 الع
ف
هد

٤٨
:٢
٠١

ام ٣
يف ع

دم 
التق

٣٦
:٢
٠١

٢

ام 
 الع
ف
هد

٦١
:٢
٠١

ام ٧
 الع
ف
هد

٥٦
:٢
٠١

ام ٥
 الع
ف
هد

٥١
:٢
٠١

ام ٣
يف ع

دم 
التق

٢٥
:٢
٠١

٢

ام 
يف ع

دم 
التق

٣٤
:٢
٠١

٢

ام 
 الع
ف
هد

١٥
:٢
٠١

ام ٧
 الع
ف
هد

١٠
:٢
٠١

ام ٥
 الع
ف
هد

٥:
٢٠

١٣

ام 
يف ع

دم 
التق

١٧
:٢
٠١

٢

ام 
 الع
ف
هد

١٥
:٢
٠١

ام ٧
 الع
ف
هد

١٠
:٢
٠١

ام ٥
 الع
ف
هد

٥:
٢٠

١٣



UNW/2013/3
 

22 13-32310 
 

  املفتاح    

  
عـدد البلـدان الـيت تعتمـد خطـط عمـل وطنيـة بـشأن إهنـاء العنـف             التقّدم بالوترية املنشودة تقريبا

  ضد النساء والفتيات

  
عـــدد البلـــدان الـــيت اعتمـــدت تـــشريعات وسياســـات        •    التقّدم بالوترية املنشودة

   للتصدي للعنف ضد النساء والفتياتواستراتيجيات

  
عدد البلدان اليت تنفّذ معايري فيما يتعلق بتقدمي اخلـدمات     •    

  للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات

  

ــات      •     ــساء مـــن الفئـ ــا النـ ــدان الـــيت حتـــدث فيهـ ــدد البلـ عـ
ــام خاصــة      ــسياسات إلدراج أحك ــأثريا يف ال ــستبعدة ت امل

  هبذه الفئات
  

  ٣ يف إطار جمال األولوية ٢٠١٢النفقات الربناجمية لعام   ٣تلقى الدعم يف إطار جمال األولوية عدد البلدان اليت ت

   مليون دوالر٤٣   ٨٥
    

ودعمت اهليئة حتـسني إتاحـة البيانـات ونوعيتـها، مبـا يف ذلـك مـا يتعلـق منـها مبواقـف                         - ٣٣
مكافحـة العنـف ضـد      الناس وتصوراهتم جتاه العنـف ضـد املـرأة وقيـاس مـدى فعاليـة تـدخالت                  

ــة    . )١٨(منطقــة/ بلــدا٢١املــرأة يف  ففــي البوســنة واهلرســك، علــى ســبيل املثــال، أجــرت الوكال
اإلحصائية الوطنية، يف إطـار شـراكة مـع هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة وصـندوق األمـم املتحـدة                       

ل دراسـاهتا   للسكان والشبكة املشتركة بني الوكاالت املعنية باملرأة واملـساواة بـني اجلنـسني، أو             
االستقصائية لقياس مـدى انتـشار العنـف ضـد املـرأة، وذلـك كـي ُيـسترشد بنتائجهـا يف وضـع                     
ــة العنـــف      ــا بـــشأن منـــع ومكافحـ ــة جملـــس أوروبـ ــتراتيجيات لتنفيـــذ اتفاقيـ الـــسياسات واالسـ

  . املرأة ضد
 واستفادت هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة ممـا حتقـق مـن جنـاح يف حتـسني األطـر املعياريـة                         - ٣٤

وبزيـادة العمـل    . )١٩(منطقـة / بلـدا  ٣٠والقانونية، فكثّفت دعمهـا لتحـسني تقـدمي اخلـدمات يف            
من خالل الربامج املشتركة، استفادت اهليئة من الدعم املنسق واملتعدد القطاعات الـذي تـوفره               

__________ 
 ومجهوريـة   ، واجلمهوريـة الدومينيكيـة    ، والبوسنة واهلرسـك   ، وبوتان ، وأوغندا ، وأوروغواي ، وألبانيا ،أفغانستان  )١٨(  

ــشعبية  ــة ال ــسودان، وزمبــابوي، والــرأس األخــضر ،الوس الدميقراطي ــت نــام ، وغواتيمــاال، وصــربيا، وال  ، وفيي
 . وهندوراس، ودولة فلسطني، ونيجرييا، والنيجر، واملكسيك، واملغرب،وكمبوديا

 ، وتــونس، وتايلنـد ، وبورونـدي ، والربازيـل ، وأوروغـواي ، وأنتيغـوا وبربـودا  ، وأفغانـستان ، واألرجنـتني ،إثيوبيـا   )١٩(  
 ومجهوريـة   ، ومجهورية الكونغو الدميقراطيـة    ،نيكية واجلمهورية الدومي  ، ومجهورية ترتانيا املتحدة   ،وجزر سليمان 

 ، والـسودان ، والـسنغال  ، وزمبـابوي  ، وروانـدا  ،الوس الدميقراطية الشعبية، وجنوب السودان، والـرأس األخـضر        
ــاييت، وموزامبيـــق، واملغـــرب، وكينيـــا، وكولومبيـــا، وكـــوت ديفـــوار،وغواتيمـــاال  واهلنـــد، وكوســـوفو، ، وهـ

 .فلسطني ودولة
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ففي املغرب، على سـبيل املثـال، مت بفـضل          . األمم املتحدة واملنظمات احلكومية وغري احلكومية     
نامج املشترك املتعلق باملسائل اجلنسانية إضفاء الصبغة املؤسسية على آلية للتنسيق فيمـا بـني               الرب

 إدارة، مما يدل على أن احلكومـة باتـت          ١٣القطاعات تتوىل قيادهتا وزارة العدل ويشارك فيها        
  . تتوىل زمام األمور بشكل أقوى

الــدعم إىل مراكــز الرعايــة  ، قــدمت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة  ٢٠١٢وخــالل عــام   - ٣٥
، وعــززت قــدرات )٢٠(منطقــة/ بلــدا١١املتكاملــة واملالجــئ لفائــدة الناجيــات مــن العنــف يف   

ــدان    ــال،   . )٢١(الــشرطة علــى التعامــل مــع احلــاالت يف ســتة بل ــتني، علــى ســبيل املث ويف األرجن
شاركت اهليئة يف برنامج مشترك يتوخى توسـيع نطـاق خـدمات مكتـب حمكمـة العـدل العليـا                    

 مـن الناجيـات مـن       ١٣ ٢٤٩املعين مبكافحة العنف العـائلي، وقـد قـدم الربنـامج اخلـدمات إىل               
وشــاركت اهليئــة يف برنــامج مــشترك لألمــم املتحــدة للــشؤون . ٢٠١٢العنــف العــائلي يف عــام 

اجلنسانية قدم الدعم جلهود دولة فلـسطني الراميـة إىل تأسـيس معـايري جديـدة عـرب نظـام وطـين              
واختذت دولـة فلـسطني اخلطـوة األوىل يف هـذا           . ية لفائدة الناجيات من العنف    للخدمات الوقائ 

  .  أول مركز للخدمات الشاملة يف قطاع غزة٢٠١٢املسار، فأنشأت يف عام 
ــامج األمــم املتحــدة للمــستوطنات البــشرية ومنظمــة األمــم       - ٣٦ ويف إطــار شــراكة مــع برن

مـدن آمنـة   ”ألمـم املتحـدة للمـرأة املتعلـق بإقامـة         املتحدة للطفولة، واصل الربنامج التـابع هليئـة ا        
ويف .  دعـــم الـــُنهج النموذجيـــة لتكـــرار تنفيـــذه “خاليـــة مـــن العنـــف ضـــد النـــساء والفتيـــات 

، اعتمــدت وزارة اإلســكان واملرافــق والتنميــة العمرانيــة يف مــصر عمليــات تــدقيق  ٢٠١٢ عــام
ط احلــضري، ممــا مكّــن النــساء للتأكــد مــن مراعــاة اعتبــارات ســالمة املــرأة يف عملياهتــا للتخطــي

احملليات من تقييم األوضاع األمنية يف أحيائهن ومشاركة السلطات احملليـة يف عمليـة التخطـيط         
ــة تــشاركية تعتمــد علــى    . احلــضري ــو دي جــانريو، اســُتخدمت تكنولوجيــات خرائطي ويف ري

 شـديدة اخلطـورة،    مـن األحيـاء الفقـرية    ١٠الريادة األهلية لتحديد املخاطر املهددة للسالمة يف        
وذلــك عــن طريــق تزويــد النــساء واملراهقــات بتكنولوجيــات اهلواتــف الذكيــة لتحديــد مواقــع    

واختفـاء معـامل مـسارات املـشاة         املخاطر املهـددة للـسالمة مـن قبيـل أعطـال اهلياكـل األساسـية              
ــارة  ــساء       . ونقــص اإلن ــى العنــف ضــد الن ــضاء عل ــق بالق ــة املتعل ــانون املدين ــّدل ق ــو، ُع ويف كيت

 “رسـائل مـن نـساء   ”والفتيات للتصدي هلذا العنف يف األماكن العامة، وذلـك علـى إثـر محلـة         
 رســـالة إىل الـــسلطات التنفيذيـــة ١٠ ٠٠٠الـــيت دعمتـــها اهليئـــة، والـــيت مت يف إطارهـــا تـــسليم 

__________ 
 ومجهوريــة الكونغــو ، ومجهوريــة ترتانيــا املتحــدة، وجــزر ســليمان، وتــونس، وبورونــدي، وأفغانــستان،إثيوبيــا  )٢٠(  

 . وموزامبيق، ودولة فلسطني، واملغرب، وغواتيماال،الدميقراطية

 . وكينيا، واجلمهورية الدومينيكية، وتايلند، وأنغوال، وأنتيغوا وبربودا،إثيوبيا  )٢١(  
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وعملت اهليئة، متاشيا مع واليتها العاملية، مـع مـدن مـن بلـدان     . والقضائية يف حكومة إكوادور  
 يف حفـل  ٢٠١٣ن من نتائجها أن انضمت دبلـن رمسيـا إىل املبـادرة يف أوائـل عـام                متقدمة، كا 

  .املديرة التنفيذية للهيئة/ووكيلة األمني العاممشترك حضره كل من رئيس بلدية دبلن 
وانصب اهتمام هيئة األمم املتحدة للمرأة أيضا على النساء والفتيـات الالئـي يـواجهن                 - ٣٧

ففي املكسيك، أدى تعاون اهليئة مع جلنة تنميـة الـشعوب األصـلية              .زأشكاال متعددة من التميي   
. ، بعــد جنــاح جتريبــه٢٠١٢إىل توســيع نطــاق مــشروع ُدور نــساء الــشعوب األصــلية يف عــام  

 والية يف جمال تقدمي الدعم العملي والنفسي للنساء الالئـي         ١٢ دارا عاملة يف     ١٩وتوجد اآلن   
لتواصــل مــع الــشباب، عملــت اهليئــة مــع الرابطــة العامليــة ويف ســبيل ا. يتعرضــن للعنــف العــائلي

للمرشدات وفتيات الكشافة على وضع منهج تعليمي غري رمسي عن إهناء العنف ضـد الفتيـات           
  . ٢٠١٣ متهيدا لنشره على الصعيد العاملي يف عام ٢٠١٢ُجّرب يف عام 

احتـدوا مـن    ”ملعنونـة   وواصلت هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة تنـسيق محلـة األمـني العـام ا                   - ٣٨
ــرأة    ــف ضــد امل ــاء العن ــام  . “أجــل إهن ــي ع ــاملي    ٢٠١٢فف ــصعد الع ــى ال ــشطة عل ، اضــطُلع بأن

 الـشبابية العامليـة الـيت       “احتـدوا ”واإلقليمي والوطين، مبـا يف ذلـك اإلعـالن عـن انطـالق شـبكة                
الالتينيـة  ُتشرك ناشطني جدد من الشباب يف أفريقيا، وآسيا واحمليط اهلادئ، وأوروبا، وأمريكا             

وسـجلت املبـادرة    . ومنطقة البحر الكارييب، إىل جانب تعبئة قادة ذكور جدد يف املناطق كافـة            
، مـا يزيـد علـى       “ احتـدوا إلهنـاء العنـف ضـد املـرأة          -قولوا ال   ”العاملية الرئيسية للهيئة، املعنونة     

ن  واجتـــذبت أكثـــر مـــ ٢٠١٢مليـــوَني إجـــراء إضـــايف اختـــذه أفـــراد تـــصدّيا للعنـــف يف عـــام   
   .شريك جديد من اجملتمع املدين ٢٠٠
ومتهيــداً للــدورة الــسابعة واخلمــسني للجنــة وضــع املــرأة، أعلنــت هيئــة األمــم املتحــدة     - ٣٩

، الـيت حتـث احلكومـات       “مبادرة االلتـزام بإهنـاء العنـف ضـد النـساء والفتيـات            ”للمرأة انطالق   
وحبلـول هنايـة   . ى العنـف ضـد املـرأة   الوطنية على االلتزام باختاذ اإلجراءات الكفيلة بالقـضاء علـ   

فعلـى  .  بلدا من مجيع املنـاطق قـد تعّهـد باختـاذ هـذه اإلجـراءات             ٤٩، كان   ٢٠١٣مارس  /آذار
سبيل املثال، تعهـدت عـدة بلـدان بالتـصديق علـى اتفاقيـة جملـس أوروبـا بـشأن منـع ومكافحـة                

  .العنف ضد املرأة والعنف العائلي
  

   إلهناء العنف ضد املرأة صندوق األمم املتحدة االستئماين    
اختــتم صــندوق األمــم املتحــدة االســتئماين إلهنــاء العنــف ضــد املــرأة دورتــه الــسنوية       - ٤٠

وجــاءت مــشاركة .  طلبــات٢ ٢١٠، بعــد اســتعراض ٢٠١٢الــسادسة عــشرة للمــنح يف عــام 
  وكالــة تابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة يف عمليــة االســتعراض انعكاســا للطــابع املــشترك بــني١٨

الوكاالت الذي يتسم به الصندوق االستئماين وااللتزام الذي حيظى به مـن منظمـات املنظومـة                
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 ماليـني دوالر   ٨,٤، قّدم الـصندوق االسـتئماين ِمنحـاً جديـدة مببلـغ             ٢٠١٢ويف عام   . وهيئاهتا
ومــن املتوقــع أن يبلــغ عــدد .  بلــدا، مبــا يف ذلــك منحتــه األوىل إىل ليبيــا١٩ مبــادرة يف ١٢إىل 
ــ ــام    املـ ــول عـ ــستفيد حبلـ ــون مـ ــو مليـ ــدة حنـ ــنح اجلديـ ــن املـ ــة  . ٢٠١٥ستفيدين مـ ــول هنايـ وحبلـ
 برناجمـا،  ٩٥، كانت حافظة برامج الصندوق االستئماين من الربامج العاملـة تـضم           ٢٠١٢ عام

فعلى سبيل املثال، دعـم     .  مليون دوالر  ٦٣,٥ بلدا وإقليما، بقيمة إمجالية تزيد على        ٨٥تغطي  
 برناجمـا متعـدد البلـدان بـشأن منـع العنـف ضـد املـرأة تـولّى قيادتـه معهـد                       الصندوق االسـتئماين  

يف الربازيـل وروانـدا وشـيلي واهلنـد، حيـث انـصّب التركيـز        ) Instituto Promundo(بروموندو 
ويف الربازيــل، ُنظّمــت . علــى الرجــال والفتيــان وجــرى تطبيــق منهجيــة تــستند إىل تقيــيم األثــر 

سة أشــهر باعتبارهــا تكملــةً حللقــات عمــل تعليميــة مــدهتا       مــسابقة يف كــرة القــدم ملــدة مخــ    
  . أسبوعا وفرصةً لتبليغ رسائل حلقات العمل إىل اجملتمعات احمللية ١٥
واشــُترط علــى الرجــال للمــشاركة يف املــسابقة حــضور مــا ال يقــل عــن حلقــة عمــل        - ٤١

ــه أن حلقــات العمــل واحلمــالت أســف    . واحــدة أســبوعيا  ــّين من رت عــن وأُجــري استقــصاء تب
 بـــني “املـــرأة تـــستحق الـــضرب يف بعـــض األحيـــان”اخنفـــاض عـــدد َمـــن يؤيـــدون مقولـــة إن 

ــدخل   ــة الت ــشاركني يف جمموع ــسبة  امل ــة١٠بن ــاد  . يف املائ ــشاركني يف   ٩٢وأف ــن امل ــة م  يف املائ
وحـــصل املـــشروع علـــى جـــائزة  . املـــسابقة أهنـــم حتـــّدثوا عـــن مواضـــيع احلملـــة مـــع آخـــرين  

ــايكي ــدير /ن ــصدي للعنــف     صــانعي التغــيري تق ــان للت ــة الرجــال والفتي ا الســتغالله الرياضــة لتعبئ
  .املرأة ضد

  
  تنامي الدور القيادي للمرأة يف جماالت السالم واألمن واالستجابة اإلنسانية    

، عملـــت هيئـــة األمـــم املتحـــدة للمـــرأة يف جمـــاالت الـــسالم واألمـــن   ٢٠١٢يف عـــام   - ٤٢
ارة الــشؤون الــسياسية التابعــة لألمانــة العامــة، واالســتجابة اإلنــسانية يف إطــار شــراكات مــع إد

وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومفوضية األمم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان، ومكتـب دعـم بنـاء               
وبالتعاون مـع مكتـب دعـم بنـاء الـسالم، اضـطلعت اهليئـة               .  بلدا ٣٧السالم، لتقدمي الدعم إىل     

نـة مـن سـبع نقـاط بـشأن مـشاركة املـرأة يف               بدور رائد يف تنفيذ خطة عمل األمـني العـام املكوّ          
  ). انظر الشكل اخلامس(بناء السالم 
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  الشكل اخلامس
  مسار التقدم حنو حتقيق اهلدف: السالم واألمن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 باللون نفسه الفجوة بني التقدم احملرز واهلدف الذي         ، بينما ميثل التظليل اخلفيف    ٢٠١٢ميثل التظليل الثقيل بلون ما التقدم احملرز حىت عام            :مالحظة 

  .ال يزال يتعني حتقيقه
  

  أحكاما حمددة ترمي إىل حتسني أمن النساء والفتيات ووضعهنالنسبة املئوية التفاقات السالم اليت تتضمن

  بناء السالم وعمليات العدالة االنتقالية/اليت تدمج مطالب دعاة املساواة بني اجلنسني يف حمادثات السالم وعمليات التخطيط املتعلقة باإلنعاشعدد البلدان

  جلمع البيانات بشأن املؤشرات املتعلقة باملرأة والسالم واألمنوجود تطبيق أنشطة مشتركة على نطاق منظومة األمم املتحدة

 النسبة املئوية لتمثيل املرأة يف مفاوضات السالم الرمسية بني الوسطاء واملفاوضني واخلرباء التقنيني

 عدد وأنواع تدابري كشف العنف اجلنسي يف حاالت الرتاع ومنعه
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  املفتاح    

  
وجود وتطبيق أنشطة مشتركة على نطاق منظومة األمـم املتحـدة             التقّدم بالوترية املنشودة تقريبا

  جلمع البيانات بشأن املؤشرات املتعلقة باملرأة والسالم واألمن

  
ــا       •    املنشودةالتقّدم بالوترية  ــضمن أحكام ــيت تت ــسالم ال ــات ال ــة التفاق ــسبة املئوي الن

  حمددة ترمي إىل حتسني أمن النساء والفتيات ووضعهن

النسبة املئوية لتمثيل املرأة يف مفاوضـات الـسالم الرمسيـة             •      
  بني الوسطاء واملفاوضني واخلرباء التقنيني

  
ــاة املــسا       •     ــب دع ــدان الــيت ُتــدمج مطال ــدد البل واة بــني ع

اجلنسني يف حمادثات السالم وعمليات التخطيط املتعلقـة        
  بناء السالم وعمليات العدالة االنتقالية/باإلنعاش

عدد وأنـواع تـدابري كـشف العنـف اجلنـسي يف حـاالت                •      
  الرتاع ومنعه

  
  ٤ إطار جمال األولوية  يف٢٠١٢النفقات الربناجمية لعام   ٤عدد البلدان اليت تتلقى الدعم يف إطار جمال األولوية 

   مليون دوالر٢٥   ٣٧
    

وشكّلت االنتخابات اليت ُتجرى بعد انتهاء الرتاعات أحد اجملاالت اليت انـصب عليهـا                - ٤٣
ففي ليبيا، اعتمت اللجنة االنتخابية ختصيص حصة لتمثيل املـرأة قبـل أول انتخابـات               . االهتمام

ساعدة نظـام احلـصص والتعبئـة الـيت قـام هبـا اجملتمـع            ومب.  بعد انتهاء الرتاع   ٢٠١٢ُتنظم يف عام    
ونتيجـة للـدعم الـذي قدمتـه        . ٢٠٠ مقعـدا مـن مقاعـد الربملـان الــ            ٣٢املدين، فازت النساء بــ      

 ليــشيت، مبــا يف ذلــك دعــم األجهــزة النــسائية الوطنيــة  -هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف تيمــور  
سائية والــسلطات االنتخابيــة ومنظمــات اجملتمــع  والنــساء املرشــحات والتجمعــات الربملانيــة النــ 

املــدين الــيت تــشجع علــى مــشاركة املــرأة كناخبــة ومرشــحة يف االنتخابــات الرئاســية والربملانيــة  
ــة يف ٣٨ إىل ٢٩، ارتفعــت النــسبة املئويــة لتمثيــل النــساء يف الربملــان مــن   ٢٠١٢ لعــام  يف املائ
 يف املائـة،    ٣٦ إىل   ٢٥اسية أيـضا مـن      وزادت نسبة املرشحات يف األحزاب الـسي      . ٢٠١٢ عام

بعــد إدخــال تعــديل علــى قــانون االنتخابــات يــنص علــى وجــوب أن يكــون ثلــث املرشــحني      
  .املدرجة أمساؤهم على القوائم االنتخابية لألحزاب من النساء

ودعمت هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة اإلصـالح الدسـتوري يف مخـسة مـن البلـدان الـيت                  - ٤٤
ففــي جنــوب الــسودان، ســامهت جهــود الــدعوة الــيت    . )٢٢(٢٠١٢ عــام شــهدت حتــّوالت يف

 امـرأة يف اللجنـة الوطنيـة ملراجعـة          ١٥بذلتها اهليئة يف إصدار املرسـوم الرئاسـي القاضـي بتعـيني             
 يف املائــة مــن جممــل أعــضاء اللجنــة، أي أكثــر ممــا يتطلبــه نظــام  ٢٧الدســتور، وهــو عــدد ميثــل 

__________ 
 .لسودان، ومصر، وهاييتتونس، وجنوب السودان، وا  )٢٢(  
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فّــرت اهليئــة أيــضا الــدعم الــتقين إلعــداد التحلــيالت وو. ٢٠١١احلــصص الــذي ُشــّرع يف عــام 
اجلنــسانية يف الدســتور االنتقــايل، ممــا أســهم يف تقــدمي جمموعــة مــن التوصــيات مشلــت التوصــية   

ووفـرت اهليئـة أيـضا      .  يف املائـة   ٥٠ إىل   ٢٥بزيادة عتبة مشاركة املـرأة يف احليـاة الـسياسية مـن             
فـيهم اللجنـة الربملانيـة املـصّغرة املعنيـة بالدسـتور،            الدعم للشركاء الرئيـسيني يف زمبـابوي، مبـن          

وقــّدمت الــدعم إىل أول مجاعــة ضــغط نــسائية يف زمبــابوي، وقــّدمت الــدعم الــتقين لتــضمني     
الدستور نصوصا مراعيـة للمنظـور اجلنـساين، وسـاعدت يف إعـداد الوفـود النـسائية للمـشاركة                   

ونتيجــة لــذلك، . ض مــشروع الدســتوريف املــؤمتر الثــاين ألصــحاب املــصلحة الــوطنيني الســتعرا
تــضمن مــشروع الدســتور معظــم املطالــب الــيت نــادت هبــا املــرأة يف زمبــابوي، ونــّص علــى أن   
املــساواة بــني اجلنــسني مبــدأ أساســي، ومل يتــضمن أي مــن األحكــام التمييزيــة ضــد املــرأة الــيت   

  .سابقا كانت موجودة
 السويـــسرية وإدارة الـــشؤون وُنظّـــم برنـــامج تـــدرييب مـــشترك بـــني مؤســـسة الـــسالم   - ٤٥

ــام      ــرأة يف أبوجــا يف ع ــشأن وســاطة امل ــسياسية ب ــشاركات   ٢٠١١ال ــد امل ، حيــث جــرى تزوي
بأدوات مكّنتهن من املـشاركة يف احلـوارات الـسياسية، مبـا يف ذلـك احملادثـات الـيت ُعقـدت يف                      

  بشأن مـايل، ومـن االضـطالع بـدور يف العمـل علـى ضـمان معاجلـة                  ٢٠١٢واغادوغو يف عام    
البيـان الرمسـي   ”مسائل املساواة بني اجلنسني، وال سيما العنف ضد املرأة، يف صكوك من قبيل     

ــشأن الوضــع يف مــايل  ــؤمتر رؤســاء دول      “ب ــة التاســعة عــشرة مل ــدورة العادي ــه ال ــذي اعتمدت  ال
  .٢٠١٢يوليه / متوز١٦ و ١٥وحكومات االحتاد األفريقي، الذي ُعقد يف أديس أبابا يومي 

يئة األمم املتحدة للمـرأة بتيـسري عقـد اجتمـاعني بـني مكتـب املنـسق اخلـاص             وقامت ه   - ٤٦
لعملية السالم يف الـشرق األوسـط والنـساء الفلـسطينيات، قـدمت خالهلمـا النـساء إيـضاحات                   

ويف جورجيا، يسرت هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة عقـد            . بشأن أثر الرتاع واالحتالل على املرأة     
ــود ا   ــني أعــضاء الوف ــاءات ب ــسائية،     لق ــسالم يف جنيــف واملنظمــات الن ــات ال ــشاركة يف حمادث مل

وقدمت الدعم أيضا ملشاركة اجلماعات النسائية الوطنية يف مؤمترات اجلهات املاحنـة مـن أجـل                
أفغانستان وبوروندي ومجهورية أفريقيا الوسطى وجنوب الـسودان، وقامـت بـالترويج ملراعـاة               

فعلى سـبيل املثـال، شـدد إعـالن     . نتعاش بعد انتهاء الرتاعأولويات املرأة يف التعهدات املالية لال  
طوكيو الذي اعتمد يف مؤمتر طوكيو املعـين بأفغانـستان علـى أمهيـة مـشاركة منظمـات اجملتمـع          

ــة الــسالم    ــسائية يف دعــم عملي ــة األمــم املتحــدة للمــرأة   . املــدين واجلماعــات الن وســاعدت هيئ
 األربعة، ومجيعهم مـن النـساء، يف تقـدمي التقـارير            مسؤويل احملكمة اخلاصة لسرياليون الرئيسيني    

إىل جملس األمن، مما أدى إىل إصدار اجمللس بيانا صحفيا يتناول أمهية الدور القيادي للمـرأة يف                 
  . مؤسسات العدالة الدولية
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ومت توفري اخلربات يف جمال املساواة بني اجلنسني للبلدان اليت متـر مبرحلـة انتقاليـة لـدعم                - ٤٧
فعلـى سـبيل    . ياسات الوطنيـة والقـوانني وعمليـات بنـاء الـسالم املراعيـة للمنظـور اجلنـساين                الس

ــا وصــحتها يف        ــرأة وتعليمه ــسية يف جمــاالت عمــل امل ــات الرئي ــسري إدمــاج األولوي ــال، مت تي املث
خارطة الطريق الوطنية اليمنية عـن طريـق أيفـاد أخـصائي يف الـشؤون اجلنـسانية للمـشاركة يف                    

ويف جنـــوب الـــسودان وغينيـــا، مت تـــوفري . ياجـــات بعـــد انتـــهاء الـــرتاع يف الـــيمن تقيـــيم االحت
ويف غينيـا،   . املستشارين لدعم األفرقة القطرية يف إدماج املنظور اجلنساين يف برامج بناء السالم           

أدى ذلك إىل اتفـاق منظمـات اجملتمـع املـدين النـسائية علـى خطـة عمـل مـشتركة لالنتخابـات                       
فري اخلربات لبعثة األمم املتحدة للـدعم يف ليبيـا، ممـا أسـفر عـن إدراج مبـادئ                كما مت تو  . املقبلة

املساواة بني اجلنسني يف القانون االنتخايب وتوليـد األدلـة الـيت ينـبين عليهـا إدمـاج املـساواة بـني                   
  . اجلنسني يف والية البعثة

جلنـسانية إىل جلـنيت     وأوفدت هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة حمققـني يف اجلـرائم اجلنـسية وا                 - ٤٨
التحقيق الدوليتني املستقلتني املعنيتني بليبيا واجلمهوريـة العربيـة الـسورية، ممـا أسـفر عـن توثيـق                   

 من خرباء العدالة علـى التحقيـق يف   ٢٢ومت تدريب   . اجلرائم املرتبطة بالرتاع املرتكبة ضد املرأة     
ــة  اجلــرائم اجلنــسانية يف إطــار القــانون الــدويل، ومت وضــعهم علــى    ــدة خاصــة باهليئ  قائمــة جدي
  . للشخصيات اليت ميكن االستعانة هبا يف عمليات النشر السريع

ويف شــراكة مــع إدارة عمليــات حفــظ الــسالم، انتــهت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف   - ٤٩
 من إعداد التدريب القائم على السيناريوهات حلفظة الـسالم العـسكريني يف إطـار               ٢٠١٢ عام

ومت دمـج هـذا التـدريب يف        . ب على مكافحة العنف اجلنسي املـرتبط بالنــزاعات        برنامج للتدري 
بــرامج التــدريب الــيت تنظمهــا اإلدارة واالحتــاد األورويب واســتخدم يف دورات خمصــصة لقــادة   

ومت تنفيــذ هــذا التــدريب يف نيبــال واهلنــد، ومــن خــالل  . الوحــدات والقيــادات العليــا للبعثــات
ويف أعقاب الـدورات التدريبيـة قـام    .  من األرجنتني وأوروغواي  تدريب مشترك حلفظة السالم   

وحـىت  . كل من األرجنـتني والربازيـل واهلنـد بـإدراج وحـدات التـدريب يف الـدورات األخـرى                  
ــال، مشــل التــدريب القــائم علــى الــسيناريوهات أربــع    .  جنــدي٣٠٠اآلن، مت تــدريب  ويف نيب

ة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة جنــوب وحــدات مكتملــة التــشكيل كانــت جــاهزة للنــشر يف بعثــ
ــة       ــة الكونغــو الدميقراطي ــق االســتقرار يف مجهوري ــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقي ــسودان وبعث ال

ــان       ــة يف لبن ــوة األمــم املتحــدة املؤقت ــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار وق ــل(وعملي ، )اليونيفي
  . ضمن حتقيق آثار ملموسة للمرأة يف حاالت الرتاع مما
ملت اهليئة مع الشركاء يف األمم املتحدة واجملتمـع املـدين علـى مناصـرة احلكومـات             وع  - ٥٠

ــشأن املــرأة        ــة ب ــذ خطــط عمــل وطني ــدعم هلــا يف وضــع أو إجنــاز أو تنفي والكيانــات وتقــدمي ال
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ويف كينيـا،   . )٢٤( وخطتني إقليميتني بشأن تلـك املـسألة       )٢٣(منطقة/ بلدا ١٥والسالم واألمن يف    
طــة النهائيــة، بينمــا اعتمــدت وزارة الــدفاع يف جورجيــا مرســوما لــدعم  متــت املوافقــة علــى اخل

ــة   ــذ خطــة العمــل الوطني ــوطين      . تنفي ــصعيدين ال ــى ال ــذ عل ــى التنفي ــدرة عل ــز الق ــضا تعزي ومت أي
واإلقليمي من خـالل دورة تعلـم إلكتـروين موجهـة ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب                     

 فـرد   ٦ ٦٠٠، مت قيد أكثر مـن       ٢٠١١أكتوبر  /شرين األول ومنذ إطالق الدورة يف ت    . وأفريقيا
هبا من فئات عديدة تشمل األفراد العسكريني وأفراد الشرطة واملـسؤولني احلكـوميني واجملتمـع               

وبدعم من هيئة األمم املتحدة للمرأة، أدرجـت اليابـان يف خطـة عملـها الوطنيـة إشـارة                   . املدين
  .جابات اإلنسانية يف أعقاب الكوارث الطبيعيةإىل املنظورات اجلنسانية يف سياق االست

ــاة البعــد          - ٥١ ــشأن مراع ــة ب ــة املتكامل ــة التقني ــم املتحــدة التوجيهي ــذكرة األم ــاد م ومت اعتم
اجلنساين يف عملية إصالح القطـاع األمـين، الـيت قامـت بـصياغتها هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة،                      

مم املتحدة لكفالة دمج احتياجـات وقـدرات        باعتبارها السياسة املتوخاة على نطاق منظومة األ      
  . املرأة يف عمليات ختطيط وتنفيذ إصالح القطاع األمين اليت تدعمها األمم املتحدة

  
  تعزيز استجابة اخلطط وامليزانيات لقضايا املساواة بني اجلنسني    

 بلـــدا يف جهودهــا الراميـــة إىل إدمـــاج  ٦٥، قـــدمت اهليئــة الـــدعم لـــ   ٢٠١٢يف عــام    - ٥٢
ــوطين يف خطــط و    أو ــساين ال ــز املنظــور اجلن ــة و /تعزي ــات التنمي أو أطــر رصــد األداء  /أو ميزاني

وأبلغـت مخـسة بلـدان عـن        ). انظـر الـشكل الـسادس     (اإلمنائي، الوطين منها والقطـاعي واحمللـي        
ــة          ــصعد الوطني ــى ال ــسني عل ــني اجلن ــساواة ب ــدعم امل ــة املخصــصة ل ــادات امليزاني ــادة يف اعتم زي

، أظهرت إكوادور مرة أخـرى أحـد أقـوى أمثلـة التقـدم، وذلـك                ٢٠١٢يف عام   و. احمللية أو/و
 بليــون دوالر مــن أجــل تنفيــذ سياســات املــساواة بــني اجلنــسني،   ٢,٦بتخــصيص مــا جمموعــه 

ومت أيـضا حتقيـق زيـادة يف خمصـصات امليزانيـة            . ٢٠١١ بليون دوالر يف عـام       ١,٤مقارنة مببلغ   
ال بفضل إصالحات امليزانية والتخطـيط الـيت مت البـدء           يف أوروغواي وزمبابوي واملكسيك ونيب    

  . فيها يف السنوات السابقة بدعم تقين من هيئة األمم املتحدة للمرأة
  

__________ 
أفغانستان، وإندونيسيا، وبابوا غينيا اجلديدة، وتايلند، ومجهوريـة كوريـا، ومجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية                  )٢٣(  

 .السابقة، وجورجيا، والسودان، وسرياليون، وقريغيزستان، وكمبوديا، والكونغو، وكينيا، واليابان

 .دئ واالستراتيجية اإلقليمية جلامعة الدول العربيةاخلطة اإلقليمية ملنطقة احمليط اهلا  )٢٤(  
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عمليـات اسـتعراضمن قبيـل  نائية للميزانيات حتليالت جتنتج اليت و التعاونيةاعدد البلدان اليت تتلقى الدعم من هيئة األمم املتحدة للمرأة وشراكاهت
الـيت يـستمد تقيـيم األداء  بطاقـات    مـن قبيـل      تقييمـات املـستفيدين   و علـى املـساواة بـني اجلنـسني،          اليت تركز تتبع اإلنفاق العام    عملية  /النفقات العامة 

  واالستعراضات املشتركة للربامج املشتركةاملواطننيحمتواها من 

د لديها نظم لتقدمي وتتبع املخصصات العامة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةعدد البلدان اليت توج
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أة واليت تتضمن وثـائق التخطـيط الـوطين اخلاصـة هبـا أولويـات وميزانيـات ختـص جمـالالنسبة املئوية للبلدان اليت تدعمها هيئة األمم املتحدة للمر
 املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

واليت تشارك فيها النساء املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية يف التخطيطهيئة األمم املتحدة للمرأةتتلقى الدعم منالنسبة املئوية للبلدان اليت
  )وميتلكن القدرة على التأثري يف عملييت التخطيط واالستعراض( لالستجابة الوطنية لفريوس نقص املناعة البشرية وآليات استعراضهاالرمسي

  السادسالشكل     
  مسار التقدم حنو حتقيق اهلدف: التخطيط وامليزنة على الصعيد الوطين    

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
، بينما ميثل التظليل اخلفيف باللون نفـسه الفجـوة بـني التقـدم احملـرز            ٢٠١٢لون ما التقدم احملرز حىت عام       ميثل التظليل ب    :مالحظة 

  .يزال يتعني حتقيقه واهلدف الذي ال
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  املفتاح    

  

النـسبة املئويــة للبلـدان الــيت تــدعمها هيئـة األمــم املتحــدة      •    التقدم بالوترية املنشودة
 التخطيط الـوطين اخلاصـة هبـا        للمرأة واليت تتضّمن وثائق   

أولويــات وميزانيــات ختــص جمــال املــساواة بــني اجلنــسني 
  ومتكني املرأة

عـــدد البلـــدان الـــيت توجـــد لـــديها نظـــم لتقـــدمي وتتبـــع     •  
  .املخصصات العامة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

عدد البلـدان الـيت تتلقـى الـدعم مـن هيئـة األمـم املتحـدة             •  
هتا التعاونية واليت تنتج حتلـيالت جنـسانية        للمرأة وشراكا 

ــات      ــتعراض النفقـ ــات اسـ ــل عمليـ ــن قبيـ ــات مـ للميزانيـ
عملية تتبع اإلنفاق العام اليت تركـز علـى املـساواة           /العامة

بني اجلنـسني، وتقييمـات املـستفيدين مـن قبيـل بطاقـات             
تقيــــيم األداء الــــيت ُيــــستمد حمتواهــــا مــــن املــــواطنني      

  . ربامج املشتركةواالستعراضات املشتركة لل
النسبة املئوية للبلـدان الـيت تتلقـى الـدعم مـن هيئـة األمـم                 •  

املتحــدة للمــرأة والــيت تــشارك فيهــا النــساء املــصابات       
ــة البـــشرية يف التخطـــيط الرمســـي    بفـــريوس نقـــص املناعـ
لالستجابة الوطنية لفريوس نقص املناعة البشرية وآليات       

 يف عملـــييت وميـــتلكن القــدرة علـــى التــأثري  (استعراضــها  
  ).التخطيط واالستعراض

    
  ٥ يف إطار اجملال ذي األولوية ٢٠١٢النفقات الربناجمية لعام   ٥عدد البلدان اليت تتلقى الدعم يف إطار جمال األولوية 

   مليون دوالر١٩  ٦٥
    

 أولويـــات وميزانيـــات متعلقـــة )٢٥( بلـــدا١٥وتـــضمنت وثـــائق التخطـــيط الـــوطين يف    - ٥٣
 نتيجة للدعم املقدم من هيئة األمـم املتحـدة          ٢٠١٢ اجلنسني ومتكني املرأة يف عام       باملساواة بني 

ــد مــن أجــل عقــد       . للمــرأة ــة يف اهلن ــة واملالي ــة املــساعدة التقني ــال، قــدمت اهليئ فعلــى ســبيل املث
مشاورات مع اقتصاديني ينتمون إىل احلركة النسائية وأعدت موجزات عـن الـسياسات العامـة               

ــدخالت  ــا م ــة عــشرة   باعتباره ــة يف   .  أدرجــت يف اخلطــة اخلمــسية الثاني ــائج مماثل ــق نت ومت حتقي
ــة     ــة للتنميـ ــتراتيجية الوطنيـ ــدوفا، ويف االسـ ــة مولـ ــة يف مجهوريـ ــة الوطنيـ ــتراتيجية الالمركزيـ اسـ

 يف الـسنغال، ويف برنـامج العمـل واألولويـات           ٢٠١٧-٢٠١٣االقتصادية واالجتماعية للفتـرة     
ــ. املعتمـــدة يف فـــانواتو دا، بـــات جيـــري اآلن يف إطـــار نظـــام ســـجل األداء يف جمـــال  ويف أوغنـ

التخطيط اجلنساين، وهو أداة التقييم الذي مت تصميمها بواسطة هيئـة التخطـيط الوطنيـة بـدعم                  

__________ 
 ومجهوريـة الوس الدميقراطيـة      ، وتايلند ،) املتعددة القوميات  -دولة  ( وبوليفيا   ، وبابوا غينيا اجلديدة   ،إكوادور  )٢٥(  

 ، ومـايل  ، وكولومبيـا  ، وقريغيزسـتان  ، وفييت نام  ، والفلبني ، وفانواتو ، والسودان ، ومجهورية مولدوفا  ،الشعبية
 . واهلند،وموزامبيق
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من هيئة األمم املتحدة للمرأة، إخـضاع الـوزارات واإلدارات واألجهـزة للمـساءلة عـن تعمـيم                  
  .مراعاة املنظور اجلنساين يف أطر التخطيط

اإليــدز، قــدمت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة  /ويف جمــال فــريوس نقــص املناعــة البــشرية   - ٥٤
الدعم إلعداد جيل جديد من اخلطط االستراتيجية الوطنية املراعية للمنظور اجلنـساين والقائمـة              
على احلقوق فيما يتعلق مبكافحة فريوس نقص املناعة البشرية يف بابوا غينيا اجلديدة وجامايكـا               

ويف كينيا، على سـبيل املثـال، كـان للـدعم املقـدم مـن اهليئـة إىل شـبكات النـساء                     . )٢٦(وانداور
املصابات بفريوس نقص املناعـة البـشرية دور يف دفـع اهليئـة الوطنيـة لتنـسيق شـؤون اإليـدز إىل                      

احلـرب  ”ختصيص األموال للمصابات بفريوس نقص املناعة البشرية يف إطـار املـشروع املعنـون               
، وهو مبادرة يدعمها البنك الـدويل بكلفـة      “على فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز     الشاملة  
  .  مليون دوالر١١٥
وبدعم من هيئة األمم املتحدة للمرأة، مت تعزيز نظم للتتبع وتـوفري املخصـصات العامـة                  - ٥٥

ــرأة يف      ــسني ومتكــني امل ــني اجلن ــساواة ب ــدا١٨للم ــا، أدرجــت وزارة امل . )٢٧( بل ــة ويف إثيوبي الي
ــات       ــرار امليزاني ــالزم اســتيفاؤها إلق ــايري ال ــسانية بوصــفها أحــد املع ــارات اجلن االســتجابة لالعتب

ويف مجهورية مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة، اعتمـدت احلكومـة اسـتراتيجية مـدهتا                . القطاعية
لقــة  التوجيهيــة املتعئمخــس ســنوات بــشأن امليزنــة املراعيــة للمنظــور اجلنــساين وتعــديال للمبــاد  

بامليزانية يقضي بوجوب صـياغة مؤشـرات مـصنفة حـسب نـوع اجلـنس لقيـاس فعاليـة الـربامج                     
ويف إندونيـسيا، روعـي يف اسـتراتيجية وطنيـة          . وأثرها يف ثالث وزارات علـى سـبيل التجريـب         

ــة املــراعيني للمنظــور اجلنــساين اعُتمــدت يف عــام      أن تتــضمن توصــية ٢٠١٢للتخطــيط وامليزن
ــوزارات وا  ــع ال ــل     جلمي ــإجراء حتلي ــوطين ب ــوطين ودون ال ــصعيدين ال ــة علــى ال ألجهــزة احلكومي

  .للقضايا اجلنسانية قبل القيام بعمليات التخطيط وامليزنة
ويف نيبال مت تعزيز نظام ملعلومات إدارة امليزانية تابع لوزارة املالية بدعم تقين مـن هيئـة          - ٥٦

ري الفرعيـة مـن أجـل إتاحـة اجملـال لإلبـالغ             ومت إدخال جمموعـة مـن املعـاي       . األمم املتحدة للمرأة  
مبزيـــد مـــن الدقـــة عـــن نـــسب املخصـــصات املراعيـــة للمنظـــور اجلنـــساين بـــصورة مباشـــرة يف  
ــسب         ــصورة غــري مباشــرة، ون ــساين ب ــة للمنظــور اجلن ــسب املخصــصات املراعي ــات، ون امليزاني

اديــة والتنميــة كمــا اعتمــدت وزارة الــشؤون االحت. املخصــصات احملايــدة مــن الناحيــة اجلنــسانية
احمللية مبادئ توجيهية بشأن املساواة بني اجلنسني واإلدماج االجتمـاعي بـدعم مـن هيئـة األمـم         

__________ 
 .بلغت مراحل خمتلفة يف عملية اإلقرار  )٢٦(  

 -دولـة  ( وبوليفيـا  ، والبوسنة واهلرسـك ، وبنغالديش، وأوغندا، وأوروغواي، وإكوادور ، وأفغانستان ،إثيوبيا  )٢٧(  
 ، وروانـــدا، ومجهوريـــة مقـــدونيا اليوغوســـالفية الـــسابقة،زانيا املتحـــدةـ ومجهوريـــة تنـــ،)املتعـــددة القوميـــات

 . ونيبال، واملغرب، ومصر، وكينيا، وقريغيزستان، وغواتيماال،وزمبابوي



UNW/2013/3
 

34 13-32310 
 

ومـع تطبيـق    . املتحدة للمرأة وصندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة             
ة مـن ميزانياهتـا    يف املائـ ١٠هذه املبادئ التوجيهية، باتت اهليئات احمللية ختصص ما ال يقـل عـن     

وعلى الصعيد العاملي، أدت جهـود اهليئـة        . لتمكني املرأة ) ٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ٥مقارنةً بـ   (
الرامية إىل تعزيز القدرات واملـساءلة عـن متويـل املـساواة بـني اجلنـسني إىل إدراج مؤشـر بـشأن                      

ة العامليــة مــن أجــل املــساواة بــني اجلنــسني يف إطــار نــشاط الرصــد العــاملي املنبثــق عــن الــشراك   
  . التعاون اإلمنائي الفعال

    
  حتقيق النتائج   - رابعا  

  البيانات واإلحصاءات     
، واصلت هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة التأكيـد علـى أمهيـة البيانـات                  ٢٠١٢خالل عام     - ٥٧

توى وباإلضافة إىل األمثلة الواردة أعـاله علـى املـس         . واإلحصاءات اليت تراعي املنظور اجلنساين    
القطري، أطلقت اهليئة مبادرة األدلـة والبيانـات املتعلقـة باملـساواة بـني اجلنـسني باالشـتراك مـع                    
ــة يف امليـــدان     ــة التعـــاون والتنميـ ــة والبنـــك الـــدويل ومنظمـ ــة العامـ ــعبة اإلحـــصاءات باألمانـ شـ

ويعمل الربنامج مع مكاتب اإلحصاءات الوطنيـة       . االقتصادي وغري ذلك من الشركاء الثنائيني     
على حتسني صنع السياسات املستندة إىل األدلة عن طريـق زيـادة تـوافر اإلحـصاءات اجلنـسانية             
عاليـة اجلـودة يف جمـال الــصحة والتعلـيم والعمالـة، ويقـوم بتعزيــز املعـايري املتعلقـة باإلحــصاءات         

وقامت هيئة األمم املتحـدة للمـرأة أيـضا بـدور نـشط يف فريـق اخلـرباء املـشترك بـني                      . اجلنسانية
 مؤشــرا ٥٢الوكــاالت املعــين باإلحــصاءات اجلنــسانية، الــذي وضــع جمموعــة دنيــا تتــألف مــن   

  . ٢٠١٣فرباير /جنسانيا وافقت عليها فيما بعد اللجنة اإلحصائية يف شباط
  

  املعارف    
واصلت هيئة األمم املتحدة للمرأة تطوير دورها كوسيط للمعـارف املتعلقـة باملـساواة                - ٥٨

، علـى سـبيل املثـال، قامـت مراكـز االمتيـاز اإلقليميـة اململوكـة                 ٢٠١٢ام  ففي ع . بني اجلنسني 
وطنيــا واملعنيــة بامليزنــة املراعيــة للمنظــور اجلنــساين يف مــصر واملغــرب بتعزيــز قــدرات مــوظفي    
اخلدمة املدنية من خمتلف املنـاطق، وذلـك إمـا مـن خـالل تـوفري التـدريب داخـل البلـد وإمـا يف                         

وواصـل مركـز املعـارف اإللكتـروين إلهنـاء العنـف ضـد              . دان اجلنـوب  إطار التعاون فيما بني بل    
النساء والفتيات التابع هليئة األمم املتحدة للمرأة تقدمي أحدث اإلرشادات ودراسـات احلـاالت              

 لغــة ألكثــر مــن نــصف مليــون  ٦٥اإلفراديــة والتــدريب وغــري ذلــك مــن األدوات بـــأكثر مــن   
ء قاعــدة معرفيــة مرتكــزة علــى الــشبكة الداخليــة  ومت إنــشا.  بلــدا وإقليمــا٢٢٢مــستخدم مــن 

، مقارنــة ٢٠١٢ زائــرا خمتلفــا حبلــول هنايــة عــام ٦٨ ٠٩٤والــشبكة اخلارجيــة كــان قــد زارهــا 
  . ٢٠١١ زائرا يف عام ٧ ٤٣١ بـ
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  إضفاء الصبغة املؤسسية على ثقافة اإلدارة القائمة على النتائج واإلبالغ والتقييم    
 مـن وضـع دليـل للـربامج والعمليـات           ٢٠١٢حدة للمرأة يف عـام      انتهت هيئة األمم املت     - ٥٩

يغطي مجيع جوانب الربجمة والعمليات، مبا يف ذلـك التوجيهـات املتعلقـة بـاإلدارة القائمـة علـى               
النتائج متاشيا مع هنج األمم املتحدة املوحد، وينص على وضع نظريـة للتغـيري باعتبارهـا عنـصرا                  

 مـن  ٦٢ وقامـت اهليئـة بـأول اسـتعراض ملنتـصف املـدة لــ            .أساسيا مـن عناصـر صـياغة الـربامج        
خطط العمل االستراتيجية على الصعيدين القطري واإلقليمـي، وبـّين االسـتعراض مـا لتحـسني                
ــهج املتمحــورة حــول         ــدفع يف اجتــاه التحــّول مــن الن ــل يف ال ــر متمث ــات التخطــيط مــن أث عملي

ــابع     ــا الطـ ــهج الـــيت يغلـــب عليهـ ــصغرية إىل النـ ــشاريع الـ ــطة  املـ ــداف متوسـ ــتراتيجي بأهـ االسـ
  . األجل وطويلة
، كـان هنـاك اجتـاه إىل تعزيـز نظـم التقيـيم علـى وجـه اخلـصوص،               ٢٠١٢وخالل عام     - ٦٠

وهو ما كان له دور مساعد يف موافقة اجمللس التنفيذي هليئة األمم املتحدة للمرأة علـى سياسـة           
 تقييمـــا ١٢مركزيـــا منـــها  ا ال تقييمـــ٢٩ إجنـــاز ٢٠١٢ومت يف عـــام . التقيـــيم اخلاصـــة باهليئـــة

وتنص اخلطـة االسـتراتيجية هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة علـى التـزام بتحقيـق االمتثـال               . مشتركا
. ٢٠١٣ يف املائة فيما يتصل بردود اإلدارة على كل تقييم ُينجز حبلـول هنايـة عـام                  ١٠٠بنسبة  

مت إجنازهـا علـى ردود مـن     يف املائة من مجيـع التقييمـات الـيت     ٩٣، اشتمل   ٢٠١٢وخالل عام   
ــن  ٢٦(اإلدارة  ــا م ــسبة  ) ٢٨ تقييم ــة بن ــام  ٦٢مقارن ــة يف ع ــائج  . ٢٠١١ يف املائ وســلطت نت

التقييمات املؤسسية والالمركزية الضوء على جماالت التحسينات التنظيمية املمكنـة، وال سـيما             
ــم الرصــد واإلبــالغ        ــات والتوثيــق، وتعزيــز نظ ــا يتعلــق بــإدارة املعلوم ــرد . فيم املزيــد مــن  وي

  .٢٠١٣املعلومات يف تقرير التقييم الذي سيقدم إىل اجمللس التنفيذي يف دورته السنوية لعام 
 إىل احلاجـة إىل حتـسني اجلهـود الراميـة     ٢٠١٢وتشري نتائج التقييمات املنجـزة يف عـام          - ٦١

وقــد . ريلتعزيــز اســتدامة املــسامهات الــيت تقــدمها هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف إحــداث التغــي  
 بأن اجلهود الـيت تبـذهلا اهليئـة لتعزيـز منظمـات اجملتمـع املـدين تـوفّر         ٢٠١٢أقرت تقييمات عام    

غري أنه مت أيضاً الكشف عن صعوبات تعترض اسـتدامة اجلهـود الراميـة إىل               . هنجاً فريداً وفعاالً  
 مع الـسياقات    ولوحظ أن عمل اهليئة كان متوافقا باستمرار      . تدعيم الشركاء من اجملتمع املدين    

واألولويــات الوطنيــة، وإن مت الكــشف عــن صــعوبات تعتــرض امــتالك مجيــع األطــراف املــؤثرة  
وكان ذلـك يف بعـض احلـاالت نتيجـة للتفـاوت يف وجـود اهليئـة علـى         . الضرورية لزمام األمور  

ووجـد  . الصعيد القطري، وهي مسألة جتري معاجلتـها مـن خـالل تعزيـز الـدعم املقـّدم ميـدانياً                  
ــيما يف          التق يـــيم أن اهليئـــة أّدت عملـــها بـــشكل جيـــد مـــن خـــالل آليـــات التنـــسيق، وال سـ

  .املشتركة الربامج
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  تعبئة املوارد الكافية وتسخريها    
، وتتوقـع هيئـة األمـم املتحـدة         ٢٠١٢شكلت تعبئـة املـوارد التحـدي الرئيـسي يف عـام               - ٦٢

الـدعم الـسياسي احملمـود الـذي     ف. للمرأة أن يكون هذا هـو التحـدي األكـرب يف املراحـل املقبلـة           
ــصعب،         ــايل ال ــاخ امل ــصاحبه دعــم مــايل مكــافئ يف ظــل املن ــة مل ي ــه جتــاه عمــل اهليئ أُعــرب عن
واســتمرار نقــص متويــل اهليكــل اجلنــساين، واملــستويات املتدنيــة خلطــوط األســاس الــيت قيــست   

 األمـوال مـن   ويف حني ارتفع عدد املـاحنني، ومت حتقيـق جنـاح متواضـع يف مجـع              . عليها الزيادات 
كيانات القطاع اخلاص واملؤسسات ويف إنشاء شراكات جديـدة معهـا، فقـد جـاء األداء دون                 

ــامي          ــداف لع ــن خفــض األه ــرغم م ــى ال ــارق كــبري عل ــل بف ــداف احملــددة للتموي  ٢٠١٢األه
ونظراً للوالية املنوطة هبيئة األمم املتحدة للمـرأة، واعتمادهـا الكـبري علـى التربعـات         . ٢٠١٣ و

كومات، وأمهية حتقيقها للنتائج يف سنواهتا األوىل، فإن احلاجة تدعو التبـاع هنـج جديـد     من احل 
تقوم اجلهات املاحنة مبوجبه بتحديد أولوياهتا واعتماد خط أسـاس جديـد أعلـى بكـثري للمـوارد                 

فبــدون . املرصــودة، وفقــاً لألولويــات الــيت حــددهتا بــشأن املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة
املــسامهات، لــن تكــون املــوارد املتاحــة هليئــة األمــم املتحــدة للمــرأة كافيــة لتمكينــها مــن  زيــادة 

  .االضطالع بواليتها
ــا     - ٦٣ ــغ جمموعهـ ــسامهات بلـ ــع مـ ــد مت مجـ ــوارد   ١١٣,٨وقـ ــل املـ ــن أجـ ــون دوالر مـ  مليـ

ــغ جمموعهــا    ــوارد غــري األساســية    ٩٣,٧األساســية، ومــسامهات بل ــون دوالر مــن أجــل امل  ملي
ــغ  ( ــشمل مبل ــغ    ٥,٩وت ــسني، ومبل ــني اجلن ــساواة ب ــصندوق امل ــني دوالر ل ــني ١٠,٤ مالي  مالي

دوالر لــصندوق األمــم املتحــدة االســتئماين لــدعم اإلجــراءات الراميــة إىل القــضاء علــى العنــف 
 يف املائة مقارنة مببلـغ املـسامهات املتحـّصل عليهـا            ٩، وهو ما يشكل اخنفاضاً بنسبة       )املرأة ضد

  .٢٠١١يف عام 
، زادت مـسامهات املـوارد األساسـية املتحـصل عليهـا مـن مخـسة مـن                  ٢٠١٢ عام   ويف  - ٦٤

أسـتراليا والـدامنرك وسويـسرا    :  األكرب هليئة األمم املتحدة للمـرأة، واخلمـسة هـم          ١٠املاحنني الـ   
 دولــة مــن الــدول األعــضاء  ٣٣وبــصفة عامــة، زادت . وفنلنــدا والواليــات املتحــدة األمريكيــة 

املوارد األساسية، وثلث هذه املـسامهات يف شـكل تعهـدات باملـسامهة             تقدمه من مسامهات     مما
 يف املائـة    ٨٠، جـاء    ٢٠١٠ففي عام   . ومت أيضا توسيع قاعدة املاحنني    . على مدى عدة سنوات   

ــدد إىل         ــذا العـ ــاحنني، وزاد هـ ــتة مـ ــن سـ ــية مـ ــوارد األساسـ ــسامهات املـ ــن مـ ــاً يف ١٣مـ  ماحنـ
إىل قائمـة املـاحنني اجلـدد لـصندوق املـساواة بـني             وانضمت سويسرا وأملانيا أيـضاً      . ٢٠١٢ عام

 مليـون دوالر يف  ٢٨غري أن هذه املكاسب ال ميكن أن تعوض النقصان الـذي ينـاهز           . اجلنسني
  .مسامهات املوارد األساسية من بعض املاحنني الرئيسيني للهيئة
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ــالغ       - ٦٥ ــة الب ــدرات جلاهنــا الوطني ــة األمــم املتحــدة للمــرأة تطــوير ق  عــددها وواصــلت هيئ
، ٢٠١٢ دوالر يف عـام      ٩٠٩ ٠٠٠وبصفة عامة، سامهت اللجان الوطنية مبا قـدره         . جلنة ١٨

  .إىل جانب قيامها يف الوقت نفسه بالدعوة إىل زيادة املسامهات احلكومية
 خطـوات لتحـسني نوعيـة التقـارير         ٢٠١٢واختذت هيئة األمم املتحدة للمـرأة يف عـام            - ٦٦

 بينــها تنظــيم دورات تدريبيــة علــى الــصعيد امليــداين، وإنــشاء منــابر   املقدمــة إىل املــاحنني، ومــن
  .إلكترونية، وإعداد مواد توجيهية

    
  الفعالية التنظيمية وبناء املؤسسات  -خامسا  

 .٢٠١٢ حسنت هيئة األمم املتحدة للمرأة من فعاليتها التنظيمية بدرجـة كـبرية يف عـام                - ٦٧
وحبلول هناية العـام، ومتاشـياً    .  مكتباً بتمثيل كامل   ١٧ ولديها   ٢٠١٢فقد بدأت العمل يف عام      

ــدد         ــذي، زاد ع ــس التنفي ــه اجملل ــق علي ــذي واف ــها االســتراتيجية واهليكــل اإلقليمــي ال ــع خطت م
.  مكاتب خيدم كـل منـها عـدة أقطـار    ٦  مكتباً قطرياً و٤٩ مكتباً منها    ٥٥املكاتب ليصل إىل    

دة، علـى أن يـتم إنـشاء املكاتـب الثالثـة املقـررة              وأنشأت اهليئة أيضاً ثالثة مكاتب إقليمية جدي      
وأجريـت هـذه   ). وقد مت إنشاء مكتب رابع يف وقت كتابة هذا التقرير      (٢٠١٣املتبقية يف عام    

التغيريات بالتوازي مع تطبيق أساليب عمل هتـدف إىل زيـادة الكفـاءة والفعاليـة يف عمـل اهليئـة          
ري، وختويـل ممثلـي اهليئـة سـلطة ماليـة أكـرب         عرب سبل منها تفويض السلطة على املـستوى القطـ         

واإلذن هلم باملوافقة علـى املـشاريع، وتنفيـذ عمليـة واسـعة النطـاق لتحقيـق الالمركزيـة، مبـا يف                
وُوضـحت التغـيريات يف أسـاليب العمـل يف          . ذلك نقل الوظائف من املقر إىل املكاتب امليدانيـة        

ــه وإ     ــذي مت تعميم ــا ال ــة وعملياهت ــرامج اهليئ ــل ب ــها     دلي ــه، بطــرق من ــوظفني علي ــع امل طــالع مجي
  .تدريبات للموظفني يف اجلوانب اإلدارية والتنفيذية لعمل اهليئة

، اهليكـل اإلقليمـي الـذي حيـدد         ٢٠١٢نـوفمرب   /وأقر اجمللس التنفيذي، يف تشرين الثاين       - ٦٨
 ومت تطبيـق . شكل هيكلة اهليئـة علـى مـستوى العـامل ومـا يتـصل بـذلك مـن احتياجـات متويليـة            

ومتت االسـتفادة مـن هـذا اإلطـار لـدى      . إطار املراقبة الداخلية للهيئة يف املقر واملكاتب امليدانية       
تطبيق إطار جديـد لتفـويض الـسلطة هبـدف صـياغة الـسياسات واإلجـراءات املتعلقـة بتفـويض                    

ومت ختويــل ممثلــي اهليئــة ســلطة أكــرب علــى املــستوى القطــري يف إطــار عمليــة إضــفاء    . الــسلطة
  .كزية على اهليكل اإلقليمي اجلديدالالمر
ــاً ملعاجلــة عــدم        - ٦٩ ــة األمــم املتحــدة للمــرأة إطــاراً قانوني ويف الوقــت نفــسه، وضــعت هيئ

االمتثــال ملعــايري الــسلوك يف األمــم املتحــدة، وأصــدرت سياســات مــصاحبة حتمــي مــن االنتقــام 
  .وحتظر التحرش وإساءة استعمال السلطة
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 / كـــانون الثـــاين١اســـبية الدوليـــة للقطـــاع العـــام اعتبـــاراً مـــن  ومت تطبيـــق املعـــايري احمل  - ٧٠
ــاير ــة يف     ٢٠١٢ ينـ ــسنة املنتهيـ ــة للـ ــدة للهيئـ ــدة اجلديـ ــة املوحـ ــات املاليـ ــاس البيانـ ــشكل أسـ  لتـ
وأقـر اجمللـس التنفيـذي      . ، وأساس التقـارير املقدمـة للمـاحنني       ٢٠١٢ديسمرب  /كانون األول  ٣١

 مــا جــرى مــن تعــاون مــع صــندوق األمــم املتحــدة سياســة اهليئــة الســترداد التكــاليف علــى إثــر
للسكان واليونيسيف وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، يف إطار التعاون فيما بني الوكـاالت، يف               

  .٢٠١٧-٢٠١٤جمال تنسيق النهج املتبع لوضع ميزانية متكاملة للفترة 
تـدابري األمنيـة املـشتركة      ال”ووفقاً للتوصية الصادرة دعماً لتقريـر األمـني العـام املعنـون               - ٧١

، )A/57/365 (“إطـار املـساءلة بـشأن نظـام إدارة األمـن امليـداين لألمـم املتحـدة         : بني املنظمـات  
قامت هيئة األمم املتحدة للمرأة بتضمني دليل براجمها وعملياهتا مبادئ للمساءلة حتـدد األدوار               

  . واملسؤوليات األمنية لكل فرد
ــشغل الوظــائف    وظلــت اإلدارة االســتراتي   - ٧٢ ــشرية واســتقدام املــوظفني ل جية للمــوارد الب

 وظيفـة مـن   ١٧٤وقد مت استقدام موظفني ملا جمموعه    . ٢٠١٢احلرجة يشكالن أولوية يف عام      
وبعــد موافقــة اجمللــس التنفيــذي علــى اهليكــل اإلقليمــي، مت   . الوظــائف الدوليــة ووظــائف املقــر 

  .علقة باملوارد البشرية لعملية إدارة التغيريإصدار مبادئ توجيهية بشأن تنفيذ اجلوانب املت
وقامــت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة بوضــع هنــج جديــد ملراجعــة احلــسابات، ومبــادئ     - ٧٣

. توجيهية منقحة إلجـراء مراجعـة احلـسابات ملـشاريعها املنفـذة واملنجـزة علـى الـصعيد الـوطين               
وجيهيــة عمليــة مراجعــة احلــسابات ودعــم تنفيــذ النــهج اجلديــد ملراجعــة احلــسابات واملبــادئ الت

وعزز النهج اجلديـد الـشفافية يف عمليـة املراجعـة، بـدءاً بتحديـد               . السنوية العاملية هلذه املشاريع   
مشاريع اهليئة اليت ستخضع للمراجعة مبوضوعية، وذلك من خالل استخدام منـوذج قـائم علـى         

مراجعــة حــسابات املــشاريع عــن ومت احلفــاظ علــى اســتقاللية . تقيــيم املخــاطر يف اختيــار البلــد
طريق االستعانة مبراجع حسابات عـاملي لالضـطالع مبراجعـة حـسابات مـا يقـع عليـه االختيـار                    

  .من املشاريع املنفذة على الصعيد الوطين
ــصاالت          - ٧٤ ــات واالت ــا املعلوم ــسخري تكنولوجي ــرأة ت ــم املتحــدة للم ــة األم وواصــلت هيئ

تنفيــذ ُنظــم لتبــسيط وتيــسري مجــع البيانــات   وجــرى علــى وجــه اخلــصوص  . لتحــسني الكفــاءة
ونشرها، مبا يف ذلك حتويـل عمليـة تقـدمي التقـارير إىل املـاحنني إىل منـط التـشغيل اآليل يف نظـام                        

 اخلاص بصندوق األمم املتحـدة االسـتئماين؛ ونظـم          “طلبات تقدمي املقترحات  ”أطلس؛ ونظام   
ملتحـدة بـشأن املـساواة بـني اجلنـسني          اإلبالغ اخلاصة خبطـة العمـل علـى نطـاق منظومـة األمـم ا              

وأنــشئت كــذلك البوابــات اإللكترونيــة . ومتكــني املــرأة؛ واملبــادرة الدوليــة للــشفافية يف املعونــة 
ومت حتــسني نظــام أطلــس لتخطــيط مــوارد املؤســسة مــن خــالل   . لتقــارير التقييمــات اجلنــسانية

إللكترونيـة املتعلقـة باسـتحقاقات      تطبيق عمليات أكثر كفاءة، مبا يف ذلك بوابة اخلدمة الذاتية ا          
وُنفذت خدمة جتاريـة جديـدة للتـداول بالفيـديو بوصـفها وسـيلة              . املوظفني وإدارة املستحقات  
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ــام باســتثمارات       ــسفر دون احلاجــة إىل القي ــة مــن حيــث التكلفــة للحــد مــن احلاجــة إىل ال فعال
  .رأمسالية القتناء معدات االتصاالت السلكية والالسلكية

    
  *اإليرادات والنفقات  -سادسا  

أعدت هيئة األمم املتحدة للمرأة البيانات املالية وفقاً للمعايري احملاسبية الدولية للقطـاع               - ٧٥
ة علــى وتطلّــب اعتمــاد هــذه املعــايري إدخــال تغــيريات كــبري  . ٢٠١٢العــام ألول مــرة يف عــام  

السياسات احملاسبية اليت تتبعها اهليئة، مبا يف ذلك إعداد البيانات املالية على أساس سنوي وفقـا                
هلــذه املعــايري، وقــد كانــت تعــّد يف الــسابق علــى أســاس نقــدي ُمعــّدل وفقــاً للمعــايري احملاســبية   

  .ملنظومة األمم املتحدة
ــاإليرادات هــو مجــع       - ٧٦ ــصل ب ــة فيمــا يت ــون دوالر للمــوارد  ١٥٠وكــان هــدف اهليئ  ملي

 ٢٠١٢وبلغت اإليـرادات مـن التربعـات لعـام          .  مليون دوالر للموارد األخرى    ١٥٠ العادية و 
 مليـون دوالر للمـوارد األخـرى، وهـو     ٩٣,٦ مليون دوالر للمـوارد العاديـة و   ١١٣,٨مقدار  

 عجزاً قـدره    وشهدت السنة .  مليون دوالر  ٩٢,٤ما ميثل نقصاً إمجالياً يف إيرادات السنة قدره         
  ).٢انظر اجلدول ( مليون دوالر ١٦
  

  ٢اجلدول     
  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٣١اإليرادات والنفقات يف     

    )ت الواليات املتحدةابآالف دوالر(    
  اجملموع  )أ(املشطوبات  املوارد املقررة  املوارد األخرى  املوارد العادية  

            اإليرادات
  ٢١٤ ٧٧٤    ٧ ٢٣٥  ٩٣ ٦٧٦  ١١٣ ٨٦٣  املسامهات  
  ٢ ١٥٦    -  ١ ١٧٧  ٩٧٩  إيرادات االستثمار  
  ٢ ٩٨٦  )٥ ٩٧٨(  -  ٦ ٢٧٦  ٢ ٦٨٨  اإليرادات األخرى  
  ٢١٩ ٩١٦  )٥ ٩٧٨(  ٧ ٢٣٥  ١٠١ ١٢٩  ١١٧ ٥٣٠  جمموع اإليرادات  
  ٢٣٥ ٩٣٩  )٥ ٩٧٨(  ٧ ٤٢٧  ١١٥ ٦٢٨  ١١٨ ٨٦٢  جمموع النفقات  
  )١٦ ٠٢٣(  -  )١٩٢(  )١٤ ٤٩٩(  )١ ٣٣٢(  للفترة) العجز/(الفائض  
  

يــشري عمــود املــشطوبات إىل التكــاليف غــري املباشــرة الــيت متوهلــا اهليئــة مــن أمــوال الــربامج املتحــصل عليهــا مــن املــاحنني    )أ(  
وقد اعُترف هبذه التكاليف غري املباشرة حماسبيا خالل الـسنة كزيـادات يف إيـرادات               . يتصل بإدارة املوارد األخرى    فيما

  . ويف هناية العام، ُشطبت هذه اإليرادات إلظهار اإليرادات الفعلية املعترف هبا حماسبيا.تكاليف الدعم
 
  

 .ع األرقام الواردة يف الفرع السادس مل تراجع وقد ختضع للتغيريمجي  *  
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  أساس امليزانية    
. األنــصبة املقــررة والتربعــات: ُتمــول هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة مــن مــصدرين، مهــا    - ٧٧

ــغ ــررة   وتبلـ ــصبة املقـ ــة (األنـ ــة العاديـ ــدره  ) امليزانيـ ــا قـ ـــ ١٤,٨مـ ــرة ال ــون دوالر لفتـ   سنتني  مليـ
ــدره  ٢٠١٢، وهــي قــد بلغــت يف العــام   ٢٠١٣-٢٠١٢ ــا ق ــّدر .  دوالر٧ ٢٣٥ ٠٠٠ م وُتق

وتغطـي التربعـات نفقـات      . ٢٠١٣-٢٠١٢ مليون دوالر لفتـرة الـسنتني        ٧٠٠التربعات مببلغ   
وميول باقي امليزانية الربناجميـة مـن املـوارد العاديـة، حيـث             . امليزانية املؤسسية والنفقات الربناجمية   

ــتم ختــ ــة حمــددة، ومــن املــوارد األخــرى، حيــث ختــصص    أســاسصيص األمــوال علــى  ي  منهجي
  ).٣انظر اجلدول (األموال مباشرة ملشاريع بعينها 

  
  ٣اجلدول     

  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٣١املسامهات حسب مصدرها يف     
    )ت الواليات املتحدةابآالف دوالر(    

  اجملموع  ررةاملوارد املق  املوارد األخرى  املوارد العادية  

  ١٨١ ٥١٣    ٦٨ ٧٧٧  ١١٢ ٧٣٦  احلكومات
  ٢٦ ٨٦٨  ٧ ٢٣٥  ١٩ ٣٦٢  ٢٧١  وكاالت منظومة األمم املتحدة

  ١ ١١٩    ٩٣٥  ١٨٤  اللجنة الوطنية
  ٥ ٢٧٤    ٤ ٦٠٢  ٦٧٢  اجلهات املاحنة األخرى

  ٢١٤ ٧٧٤  ٧ ٢٣٥  ٩٣ ٦٧٦  ١١٣ ٨٦٣  جمموع املسامهات  
    

املفـصح عنـها يف البيانـات إلتاحـة املقارنـة بـني امليزانيـة          ) الفعلية(وُعّدلت النتائج املالية      - ٧٨
ويـتم إعـداد    ). ٤انظـر اجلـدول     (بالطريقة الـيت ُعرضـت هبـا وبـني االسـتخدام الفعلـي للمـوارد                

املقارنــة بــني امليزانيــة واالســتخدام الفعلــي للمــوارد بــنفس الطريقــة املتبعــة يف امليزانيــة املؤســسية 
  ).٥انظر اجلدول (إضافة إىل إدراج األنصبة املقررة املعتمدة يف األصل، 
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  ٤اجلدول     
 كانون ٣١النفقات حسب املناطق اجلغرافية وإدارات مقر هيئة األمم املتحدة للمرأة يف     

  ٢٠١٢ديسمرب /األول
    )ت الواليات املتحدةابآالف دوالر(

  ٢٠١٢  املناطق

  ٥١ ١٨٦  أفريقيا
  ٢٩ ٠٥٠  حر الكارييبأمريكا الالتينية ومنطقة الب

  ١٨ ٧٤١  الدول العربية
  ٤٤ ٢٥١  آسيا واحمليط اهلادئ

  ١٤ ٧٩٣  أوروبا وآسيا الوسطى
  ١٥٨ ٢٠١  جمموع نفقات املناطق اجلغرافية  

  ٣٦ ٦٦٦  مكتب السياسات والربامج
املديرية، مكتب الشؤون اإلدارية، مكتب الـشراكات االسـتراتيجية، شـؤون الـدعم احلكـومي              

  ٤١ ٠٧٢  الدويل
  ٢٣٥ ٩٣٩  جمموع النفقات  

    
  ٥اجلدول     

  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٣١مقارنة بني امليزانية واالستخدام الفعلي للموارد يف     
  )ت الواليات املتحدةابآالف دوالر(
  
  امليزانية األصلية  

 تشرين  ٣٠يف  (امليزانية النهائية   
  )٢٠١٢نوفمرب /الثاين

ــة   ــالغ الفعليـ املبـ
  ارنةالقابلة للمق

الفرق بني امليزانية النهائيـة
  واملبالغ الفعلية

  ١٣٨  ٧ ٠٩٧  ٧ ٢٣٥  ٧ ٢٣٥  أنشطة امليزانية العادية
          األنشطة اإلمنائية

  ٨٥ ٣٦٧  ٢٠٥ ٨١٥  ٢٩١ ١٨٢  ٢٩٨ ٥٠٠  الربامج  
  ٣ ٧٩٨  ١١ ٧٦٣  ١٥ ٥٦١  ١٨ ٩٥٠  فعالية التنمية  

  ٢ ٦٩٨  ٥ ٠٠٠  ٧ ٦٩٨  ٩ ٢٦٧  تنسيق األنشطة اإلمنائية لألمم املتحدة
  ٩ ٠٨٩  ٣٤ ٤٠٠  ٤٣ ٤٨٩  ٣٥ ٦٧٩  األنشطة اإلدارية

  ٨٥٢  ١ ١٤٨  ٢ ٠٠٠  ٢ ٠٠٠  إدارة التغيري
  ١٠١ ٩٤٢  ٢٦٥ ٢٢٣  ٣٦٧ ١٦٥  ٣٧١ ٦٣١  إمجايل استخدام املوارد  
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  اخلالصة  -سادسا  
ن عـدة    عاماً مشّجعاً هليئة األمم املتحدة للمرأة، وللنساء والفتيات مـ          ٢٠١٢كان عام     - ٧٩
فقد أبرزت األحداث اليت شهدهتا أحنـاء خمتلفـة مـن العـامل زيـادة الـدعم ملـسألة املـساواة                  . نواح

بني اجلنسني، إضافة إىل تعزيزها االعتقاد بأن حتقيق املساواة بـني اجلنـسني هـو اآلن يف املتنـاول      
ا إىل منظمـة    وقد أجنزت اهليئة بنجـاح املراحـل النهائيـة لعمليـة حتّوهلـ            . أكثر من أي وقت مضى    

ــه          ــتراتيجية وتوجي ــة االس ــع اخلط ــياً م ــري، متاش ــي والقط ــاملي واإلقليم ــصعد الع ــى ال ــوى عل أق
  .التنفيذي اجمللس
ويف الوقت نفسه، ففيمـا عكـست األحـداث الـيت شـهدها خمتلـف املنـاطق الـصعوبات                   - ٨٠

لنــساء املــستمرة الــيت تواجــه حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني، حيــث تراجــع وضــع العديــد مــن ا    
والفتيات رغم املكاسب اليت سـبق حتقيقهـا، كانـت اهليئـة تقـوم بعملـها يف بيئـة يعتريهـا نقـص                       

فقد كانت املـسامهات أقـل بكـثري مـن األهـداف احملـددة يف امليزانيـة املعتمـدة               . شديد يف املوارد  
  .من اجمللس التنفيذي، وذلك رغم اإلقرار العام بأن األهداف املتوخاة كانت متواضعة

 عـام إجنـازات، حيـث شـهد حتقّـق      ٢٠١٢وعلى الرغم مـن هـذه املعوقـات، ُيعـّد عـام             - ٨١
نتائج متنوعة يف خمتلف جماالت األولوية اخلاصة باهليئـة، سـواء علـى الـصعيد العـاملي أو احمللـي،           
مــع الــدمج بــني األدوار املعياريــة والتنفيذيــة والتنــسيقية للهيئــة مــن أجــل حتــسني حيــاة النــساء     

 كمنظمــة متمتعــة باألســس الالزمــة لالضــطالع  ٢٠١٣ وقــد اســتقبلت اهليئــة عــام  .والفتيــات
فالنساء والفتيات لديهن الرغبة واحلق يف املـشاركة يف         . بوالية بالغة األمهية واإلحلاح والصعوبة    

ثورة العدالة االجتماعية والدميقراطية واحلرية والتنمية االقتصادية اليت جيري السعي إىل حتقيقهـا          
ومع إتاحة املوارد املناسبة لواليـة اهليئـة، فإهنـا تقـف علـى أهبـة االسـتعداد        . يع أحناء العامل  يف مج 

ألداء هذا الدور، والبناء على اإلجنازات السابقة، وحتقيق النتائج، واالضـطالع بـدورها كـامالً               
  .رأةيف توليد الزخم العاملي املتنامي فيما يتصل بتحقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني امل
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	* أعيد إصدارها لأسباب فنية في 19 حزيران/يونيه 2013.
	الخطة الاستراتيجية

	التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الإستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة للفترة 2011-2013 
	تقرير وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية
	موجز
	يتناول هذا التقرير ما أُحرز من تقدم في تنفيذ الخطة الإستراتيجية في عام 2012، وذلك على نحو ما طلبه المجلس التنفيذي في مقرره 2012/3.
	ولعل المجلس التنفيذي يودّ الترحيب بهذا التقرير والموافقة عليه.
	أولاً - مقدمة
	1 - بلغت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) عامين من العمر، وهي قد حققت الكثير من التقدم والإنجاز على الصُعد العالمي والإقليمي والوطني في هذا الوقت القصير. وشهد العام الماضي ازدياد بروز مسألة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وإحراز مزيد من التقدم في هذا المجال، إلى جانب التركيز المحمود على النهوض بالقواعد والمعايير والقوانين والسياسات والاستراتيجيات على الصُعد العالمي والإقليمي والوطني. وتم الربط بصورة أوثق بين مسألة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وبين التنمية المستدامة من أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتزايد الاعتراف بالنساء والفتيات كمستفيدات من التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان والعمل الإنساني، وكعوامل حافزة على تحقيق هذه الأمور في الوقت ذاته. وكان هناك زيادة في الوعي والتزام سياسي بمسألة عدم التسامح مطلقا مع جميع أشكال العنف ضد المرأة أو الفتاة، واعتراف بمسؤولية الدول عن منع العنف وحماية المرأة والفتاة وتوفير خدمات الاستجابة الفعالة ومقاضاة الجناة، حيث اعتمد أكثر من 125 بلدا، على سبيل المثال، قوانين تعاقب على العنف العائلي. وبحسب ما أورده الاتحاد البرلماني الدولي، تجاوزت خمسة بلدان جديدة في عام 2012 هدف تحقيق نسبة 30 في المائة في تمثيل المرأة في البرلمان، ليرتفع إجمالي عدد البلدان إلى 33 بلدا ويرتفع مستوى التوقعات فيما يخص شغل المرأة للمناصب القيادية السياسية، بينما تجاوز المتوسط العالمي لنسبة النساء العضوات في البرلمان 20 في المائة. وفي نهاية عام 2012، كانت 16 امرأة تشغل مناصب رؤساء دول وحكومات، حيث انتخبت جمهورية كوريا وملاوي رئيستَي دولة للمرة الأولى في تاريخهما.
	2 - وفي الوقت نفسه، فإن التحديات الجغرافية - السياسية، وتحديات السلام والأمن وحقوق الإنسان، والتحديات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك إعسار الماليات العامة وازدياد الفقر والأخطار التي تهدد سبل العيش وفرص العمل، ما زالت تواجه النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، مما يؤدي إلى تفاقم التفاوت والعنف والتمييز في المنـزل وفي مكان العمل وفي الأماكن العامة. فعلى سبيل المثال، لا يزال 603 ملايين امرأة يعشن في بلدان لا يُعَدُّ العنف العائلي فيها جريمة(). وفي البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على السواء، تقل أجور النساء في المتوسط بنسبة 10 إلى 30 في المائة عن أجور الرجال(). ولا تزال النساء تؤدين الجزء الأكبر من العمل غير المأجور. وبينما تقلصت الفجوات القائمة بين الجنسين في العمالة على الصعيد العالمي في الفترة الممتدة بين عامَي 2002 و 2007، بدأت تلك الفجوات تتسع مجددا في الفترة الممتدة بين عامَي 2008 و 2012 في العديد من المناطق().
	3 - وعلى الصعيد الإقليمي، أدت التطورات السياسية، مثل الحراك الذي شهده مختلف أنحاء شمال أفريقيا والشرق الأوسط، إلى ازدياد إلحاح مسألة تعزيز حقوق المرأة وحماية المكتسبات التي حققتها، وبروز دور المرأة، باعتبارها مستفيدا من التغيير وعاملا من عوامله المحركة، في المطالبة بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والرفاه الاقتصادي والحرية. وقد لاقت صيحات الجماهير الرافضة للعنف ضد المرأة في جنوب آسيا وغيرها من المناطق اهتماما عالميا، وهو ما يعكس المطالبة المتنامية بالتعامل مع هذه المسألة بصورة جدّية ووضع حد للإفلات من العقاب. وأُعيدَ التأكيد غير مرة على الأهمية المحورية للمساواة بين الجنسين على الصعيد الإقليمي، ومن أمثلة ذلك الاتفاقات التي أبرمها اتحاد أمم أمريكا الجنوبية وبرلمان أمريكا اللاتينية، والتي تؤكد المساواة بين الجنسين كأولوية إقليمية. وقد حقق العديد من البلدان الأفريقية تقدما كبيرا في مجال تسوية النـزاعات وفي العمليات الديمقراطية، وهو الأمر الذي يمهد لإقامة حكم وطيد وبناء مجتمعات أكثر شمولا. غير أن أجزاء معينة من أفريقيا شهدت في عام 2012 أعمال عنف جديدة مرتبطة بالتطرف وتفاقم حالة انعدام الأمن، كما شهدت اندلاع أزمات متعددة أثّرت بشكل غير متناسب على النساء والفتيات. وأثّرت الأزمة المالية التي ضربت منطقة اليورو على أوروبا وآسيا الوسطى من حيث زيادة معدلات البطالة وعدم استقرار العمالة، وترحيل العمال المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، واستمرار تآكل نظم الضمان الاجتماعي، مما كان له تأثير سلبي على النساء والفتيات. وقد تحدَّد على ضوء جميع هذه الديناميات شكلُ الإطار الذي عملت ضمنه هيئة الأمم المتحدة للمرأة في عام 2012. 
	4 - وواصلت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تعزيز مركزها كمؤسسة بحيث تكون أقدر على التصدي لهذه التحديات العالمية وغيرها. وقد وضعت اللمسات الأخيرة على هيكلها الإقليمي، وأرست أسس هيكلها الميداني الجديد. وقد كانت هذه الإجراءات، إلى جانب التعزيز الاستراتيجي لوجود الهيئة القُطري وتجويد أساليب العمل بحيث يزداد تفويض السلطة إلى المكاتب الميدانية مع إجراء التغييرات اللازمة في المقر، عوامل مساعدة على حدوث تحوّل كبير في الهيئة بحلول نهاية عام 2012، حيث أصبحت منظمة أقوى وأقدر على النهوض بولايتها، وصار لها هوية واضحة وموحدة ومتسقة. وطوال هذه الفترة، ساهمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تحقيق نتائج هامة في مجالاتها ذات الأولوية.
	ثانيا - الدَوْران المعياري والتنسيقي اللذان تؤديهما هيئة الأمم المتحدة للمرأة ودخولها في الشراكات واضطلاعها بأنشطة الدعوة 
	الدور المعياري 
	5 - في عام 2012، أسهمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إسهاما كبيرا في إدخال تحسينات على المعايير والسياسات العالمية وعلى الإطار المعياري للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وفي حين أن اللجنة المعنية بوضع المرأة لم تتوصل في دورتها السادسة والخمسين إلى استنتاجات متفق عليها بشأن موضوعها ذي الأولوية، فإن المداولات التي عُقدت أثناء الدورة لم تستند فقط إلى القرار الشامل الذي اتخذته الجمعية العامة بشأن تحسين حالة المرأة في المناطق الريفية (القرار 66/129)، وهو القرار الذي قامت الهيئة بتيسير عملية اتخاذه مع توفيرها توجيها والتزاما معزَّزَين فيما يتعلق بالسياسات في مجال المساواة بين الجنسين، بل واستندت أيضا إلى قرارات أخرى بشأن تمكين المرأة في حالات الكوارث الطبيعية، وبشأن الوفيات النفاسية، وبشأن دور نساء الشعوب الأصلية باعتبارهن أطرافا فاعلة رئيسية في القضاء على الفقر والجوع. وقد استفادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة من الدروس المستقاة من تلك العمليات الحكومية الدولية وغيرها في التحضير للدورة السابعة والخمسين للجنة، فأدّت الأعمال التحضيرية التي قامت بها الهيئة طوال العام، بما في ذلك الدعوة، والإسهامات الفنية، وحشد أصحاب المصلحة على الصُعد العالمي والإقليمي والوطني، إلى الخروج من تلك الدورة بنتائج تاريخية ناجحة والتوصل إلى استنتاجات متفق عليها بشأن منع وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات في عام 2013 (انظر E/2013/27). 
	6 - وأفضت مساهمة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدورة السابعة والستين للجمعية العامة بوسائل منها تقديم الإسهامات في تقارير الأمين العام وتوفير الخبرة الفنية والتقنية إلى اتخاذ الجمعية العامة القرار 67/48، المتعلق بالمرأة ونزع السلاح ومنع الانتشار وتحديد الأسلحة، وإلى تضمين القرارات المتعلقة بالتجارة والتنمية، وبالتنمية الزراعية، والهجرة، والتنمية المستدامة نصوصا تتناول الجانب الجنساني بشكل صريح. كما أن اعتماد الجمعية العامة لقرارات تاريخية بتوافق الآراء، مثل القرار 67/146 المتعلق بتكثيف الجهود العالمية من أجل القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والقرار 67/145 المتعلق بالاتجار بالنساء والفتيات، والقرار 67/144 المتعلق بتكثيف الجهود للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، قد هيّأ المجال للتوصل إلى نتيجة ناجحة فيما يتعلق بالموضوع ذي الأولوية للدورة السابعة والخمسين للجنة وضع المرأة. ومن الأمثلة الدالة على الارتباط بين الأعمال المعيارية والتنفيذية مشاركة هيئة الأمم المتحدة للمرأة أثناء الأسبوع الافتتاحي للجمعية العامة في استضافة مناسبتين رفيعتي المستوى بشأن إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء، مما أدى إلى ازدياد الطلبات المقدَّمة إلى الهيئة للحصول على الدعم التقني/الخبرة التقنية وزيادة العمل المتعلق بالعدالة الانتقالية في حالات ما بعد النـزاع.
	7 - وفي مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي عقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل في عام 2012 (ريو+20)، اضطلعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بأنشطة دعوية وحشدت طاقات أصحاب المصلحة من أجل اعتماد وثيقة ختامية تقر بالأهمية المحورية للمساواة بين الجنسين، وللأدوار الموكلة إلى المرأة، ولدورها المحفِّز على التحول على صعيد النهوض بالتنمية المستدامة وتغير المناخ. كما أن اتفاق الدول الأعضاء على وجوب أن تشكل المساواة بين الجنسين موضوعا ذا أولوية في أي إطار مستقبلي متعلق بالتنمية المستدامة، وأن تشكل في الوقت ذاته مسألة شاملة تغطي هذا الإطار بكامل نطاقه، هو بمثابة إرساء للأساس المتين الذي سينبني عليه إيلاء هذا الموضوع أولويةً في الإطار الإنمائي لما بعد عام 2015 وفي سياق أهداف التنمية المستدامة. وقد أسفر عقد مؤتمر القمة النسائية حول موضوع ”المستقبل الذي تصبو إليه المرأة“، عن توجيه دعوة مشتركة إلى العمل على هذه المسألة بتأييد من رئيسات الدول والحكومات، مما أسهم في تكثيف الاهتمام بهذه المسألة. وفي الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ، حث قرار رئيسي على تحقيق تمثيل متساو للمرأة في المفاوضات، بما في ذلك تمثيل النساء بصفة ميسِّرات، وزيادة تمثيلهن في وفود بلدانهن، وضمان أن تُدرج المسألة الجنسانية وتغير المناخ كبند دائم جديد على جدول أعمال المؤتمر.
	8 - وشاركت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أيضا في منتديات مواضيعية كان من بينها الأسبوع العالمي للمياه والمنتدى الحضري العالمي، وشاركت في مناسبات متصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفي البيان الرئاسي الذي اعتمده مجلس الأمن (S/PRST/2012/23)، رحّب المجلس بدور هيئة الأمم المتحدة للمرأة في النهوض بجدول الأعمال المتعلق بالمرأة والسلام والأمن، وطرح عناصر وشواغل جديدة من قبيل ضرورة كفالة الحفاظ على المكتسبات المتحققة في مجال حماية حقوق النساء والفتيات وتمكينهن أثناء تصفية بعثات الأمم المتحدة وخلال المراحل الانتقالية، وأبرز الدور الحاسم الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني النسائية في منع نشوب النـزاعات وبناء السلام. 
	9 - وفي الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، التي عُقدت في نيسان/أبريل 2012، قدمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة من خلال جهودها في مجال الدعوة دعما للمؤتمر في مجال الاعتراف بالأهمية البالغة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من أجل تحقيق النمو والتنمية الشاملَين والمستدامَين. وستواصل الهيئة في عام 2013 وما بعده إسهامها في بلورة عملية التنمية لما بعد عام 2015، بما في ذلك الإسهام في وضع أهداف للتنمية المستدامة من خلال تقديم المساهمات الفنية في التقارير وفي المشاورات المواضيعية على الصعيدين الوطني والعالمي، والمشاركة في أفرقة التنسيق والدعم التقني على نطاق منظومة الأمم المتحدة، والتواصل مع الدول الأعضاء، ورصد التطورات المستجدة في العملية الحكومية الدولية. وفي إطار المشاورات المواضيعية المتعلقة بمعالجة التفاوتات في جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2014 وفي التحضير لاجتماع القيادات الذي عُقد بشأن هذه المسألة في كوبنهاغن في شباط/فبراير 2013، قامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بتيسير عقد مناقشة إلكترونية عالمية بشأن المساواة بين الجنسين في أواخر عام 2012. وسُجّلت مشاركة ما يزيد على 000 6 شخص أبدوا أكثر من 500 تعليق. وقد استندت المشاورة إلى ما جاء في 175 ورقة مقدّمة استجابةً للدعوة إلى تقديم الورقات، وأدت إلى إقرار المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كهدف قائم بذاته، إلى جانب إقرار ضرورة إدماج المساواة بين الجنسين في جميع الأهداف الأخرى.
	10 - وكانت هيئة الأمم المتحدة للمرأة فعّالة في طرح نهج للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (بيجين+20)، مع التركيز أولاً وقبل كل شيء على المحافظة على أساس جدول الأعمال المعياري القائم للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتوسيعه وتعميقه، والإسراع بتنفيذه وتحديد الأولويات السياسية من خلال إقامة احتفال يليق بهذه المناسبة.
	11 - وتتّبع هيئة الأمم المتحدة للمرأة نهجا قائما على حقوق الإنسان يركّز على معالجة أوجه التفاوت ويعزز المشاركة ويدعم المساءلة. وقد واصلت العمل على دعم تفعيل القواعد والمعايير الدولية على الصعيد الوطني، مع التركيز على تقديم الدعم اللازم لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بما في ذلك الدعم اللازم لبناء القدرات وتدريب المسؤولين الحكوميين، ودعاة المساواة بين الجنسين، والجهات الأخرى صاحبة المصلحة فيما يتعلق بالاتفاقية وبحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة. وقُدم الدعم إلى الدول الأطراف في تقديم التقارير إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة() ومن أجل تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة. وقُدم الدعم أيضا فيما يتصل بإعداد تقارير ”الظل“() الخاصة بالمجتمع المدني وتقارير أفرقة الأمم المتحدة القُطرية المقدمة إلى اللجنة. وقدمت الهيئة الدعم التقني وغيره من أشكال الدعم إلى اللجنة في عملها المتعلق بوضع التوصيات العامة؛ وواصلت التعاون مع الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة، بما في ذلك التعاون فيما يخص أولويات الفريق المواضيعية وبعثاته القُطرية؛ وتعاونت مع الآليات الأخرى التابعة لمجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، الذي عُيِّن في عام 2012. 
	الدور التنسيقي
	12 - مثّلت موافقة مجلس الرؤساء التنفيذيين في الأمم المتحدة المعني بالتنسيق على خطة العمل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على نطاق منظومة الأمم المتحدة في عام 012 خطوة رئيسية إلى الأمام على طريق إخضاع منظومة الأمم المتحدة نفسها للمساءلة عن تعميم مراعاة المنظور الجنساني، وكانت بمثابة مثال رئيسي على كيفية اضطلاع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بولايتها الجديدة في مجال التنسيق. وتقدم هيئة الأمم المتحدة للمرأة الدعم إلى أكثر من 50 كيانا من كيانات منظومة الأمم المتحدة في تقديم التقارير المتعلقة بالتقدم الذي سيُحرَز في المستقبل فيما يخص خطة العمل وتحديد خطوط الأساس لتقييمه. وساعدت خطة العمل على إعادة تنشيط المساعي الرامية إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني في مختلف المجالات، وذلك بطرق منها، على سبيل المثال لا الحصر، الإلزام بالتقيّد في التقييمات التي تجريها وكالات منظومة الأمم المتحدة بالقواعد والمعايير المتعلقة بالمنظور الجنساني التي وضعها فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم. وقد أُعيد التأكيد على الأهمية المحورية لخطة العمل في تعزيز الأداء على نطاق المنظومة في استعراض السياسات الشامل الذي يُجرى كل أربع سنوات، واعتُرف بها في قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2012/24 المتعلق بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج في منظومة الأمم المتحدة. 
	13 - وخلال عام 2012، ترأست هيئة الأمم المتحدة للمرأة الفريق الاستشاري التابع لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، الذي قدم توصيات مشتركة بشأن الجوانب المتعلقة باستعراض السياسات الشامل الذي يجري كل أربع سنوات، بما في ذلك توصيات بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وعملت الهيئة، بصفتها رئيس فريق العمل المعني بالمساواة بين الجنسين التابع لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، مع اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على وضع مذكرة توجيهية بشأن مؤشرات المساواة بين الجنسين تهدف إلى تعزيز المساءلة فيما يتعلق باستثمار الموارد اللازمة لتحقيق المساواة بين الجنسين. وقامت الهيئة، بصفتها رئيس الشبكة المشتركة بين الوكالات والمعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين، بتنسيق الدعم المقدّم من منظومة الأمم المتحدة لمؤتمر ريو+20، وللجنة وضع المرأة، ولاستعراض السياسات الشامل الذي يجرى كل أربع سنوات، وللمداولات المتعلقة بجدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015. ونصّ استعراض السياسات على تأكيد وتعزيز التوجيهات المقدمة إلى منظومة الأمم المتحدة بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني، ويسَّر توسيع الأساس اللازم لتحقيق الاتساق والتنسيق والمساءلة على نطاق المنظومة.
	14 - وتتبّعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أيضا التقدم الذي أحرزته الأفرقة القُطرية في تعميم مراعاة المنظور الجنساني. وأظهر تحليل للتقارير السنوية للمنسقين المقيمين أن 115 من الأفرقة القطرية كانت لديها مبادرات مشتركة بشأن المساواة بين الجنسين في عام 2012، مقارنة بـ 43 فريقا فقط في عام 2004. وقام 62 من الأفرقة القُطرية بمساعدة الحكوماتِ على إدماج المساواة بين الجنسين في الوثائق الاستراتيجية الوطنية، مقارنة بـ 17 فريقا في عام 2004. وقدمت الأفرقة القُطرية أيضا الدعم اللازم لتحسين القوانين والسياسات الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في 73 بلدا في عام 2012، مقارنة بـ 72 بلدا في عام 2011، و 11 بلدا في عام 2004. 
	15 - وشاركت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مشاريع ”توحيد الأداء“ التجريبية القُطرية الثمانية جميعها، وقامت في هذا الصدد بتنسيق أعمال البرمجة والدعوة الإستراتيجية المشتركة بحيث يتم التكلّم بصوت واحد عن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. فعلى سبيل المثال، قامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في شراكة مع وكالات أخرى، بوضع وتنفيذ سبع تدخلات مشتركة بشأن المساواة بين الجنسين في رواندا، وهي مستمرة في قيادة ثلاثة منها. وطبّق كل من المشاريع التجريبية القُطرية الثمانية واحدا أو أكثر من مؤشرات الأداء المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، أو عمليات التدقيق الهادفة إلى التحقق من حالة المساواة بين الجنسين، أو مبادرات تقييم الأداء والاستثمار في المسائل الجنسانية. وأكّد التقييم المستقل لمبادرة ”توحيد الأداء“، الصادر في عام 2012، على أن مسألة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة تحتل مكانا بارزا في المشاريع التجريبية وأن نهج ”توحيد الأداء“ قد أسهم في ذلك. كما تتم معالجة هذه المسألة أيضا في الأعمال الجارية المتعلقة بالإجراءات التشغيلية الموحدة فيما يخص مبادرة ”توحيد الأداء“.
	16 - وقد تبيّن لفريق عمل مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية المعني بحصر الموارد البشرية المكرّسة لأغراض المساواة بين الجنسين في منظومة الأمم المتحدة، الذي تقوده هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن هناك 113 فريقا مواضيعيا عاملا في مجال المسائل الجنسانية، منها 62 فريقا تتولى هيئة المرأة قيادتها أو تشارك في قيادتها. ودعمت الهيئة إعلان التزامات أقوى تجاه المساواة بين الجنسين في إطار عمل الأمم المتحدة الجديد للمساعدة الإنمائية في ثلاثة بلدان() بُدئ بالتنفيذ فيها في عام 2012. واستمرت الهيئة في تعزيز مؤشرات الأداء المتعلقة بالمساواة بين الجنسين لصالح عمليات التخطيط القُطري المشترَكة، وأُنجز وضع المؤشرات في أربعة بلدان()، ليبلغ عدد البلدان التي فرغت من وضع المؤشرات ما مجموعه 25 بلدا. 
	الشراكات والاتصالات والدعوة 
	17 - خلال عام 2012، وسّعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة شراكاتها في عدد من المجالات الجديدة. وشكلت الاتفاقات المبرمة بين الهيئة وكيانات الأمم المتحدة الأخرى عاملا مساعدا للهيئة في تقديم مساهمات كبيرة في مجال المساواة بين الجنسين، حيث انضمت إلى برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) بصفتها المشارِك الحادي عشر في رعاية البرنامج، وانضمت إلى ”وكالات الأمم المتحدة الأربع المعنية بالصحة إضافة إلى البنك الدولي“ للمساهمة في استراتيجية الأمين العام العالمية المتعلقة بصحة المرأة والطفل. ووقعت الهيئة أيضا مذكرات تفاهم جديدة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، فزادت بذلك صلاتها بمختلف عناصر منظومة الأمم المتحدة. وأنشأ موئل الأمم المتحدة أيضا فريقا استشاريا معنيا بالمسائل الجنسانية شاركت فيه الهيئة مشاركة فعالة بهدف دعم تعميم مراعاة المنظورات الجنسانية في جدول أعمال التنمية الحضرية.
	18 - ومن منطلق اعتراف هيئة الأمم المتحدة للمرأة بدور القطاع الخاص في النهوض بالمساواة بين الجنسين، سرّعت الهيئة من وتيرة التواصل مع القطاع الخاص، والعمل مع شركاء من قبيل شركة كوكا كولا، ومؤسسة لُومبا، وشركة مايكروسوفت، ومؤسسة روكفلر، وشركة تاغ هوير، ومؤسسة تقدير المرأة لذاتها، ومنظمة زونتا الدولية. وتلقت الهيئة ما يربو على 3.5 ملايين دولار من تلك المصادر في عام 2012، وهي تتوقع أن يتم البناء على تلك الشراكات في عام 2013.
	19 - وأُنشئت المجموعة الاستشارية العالمية للمجتمع المدني التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أيار/مايو 2012، مما أدى إلى إسباغ طابع مؤسسي على العلاقة الإستراتيجية مع المجتمع المدني ومع الحركة النسائية، وإلى خلق هيكل مبتكر وفريد في منظومة الأمم المتحدة. ومنذ ذلك الحين، أُنشئت أول مجموعة إقليمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، تلتها مجموعة وسط وجنوب شرق أوروبا. وأُنشئت مجموعات على المستوى دون الإقليمي في منطقة البحر الكاريبي ومنطقة المحيط الهادئ، وفي وسط وجنوب شرق أوروبا، وتم إنشاء 14 مجموعة أخرى على مستوى البلدان/المناطق().
	20 - وفي العام الماضي، اكتسبت الدعوة والتأثير وحشد الطاقات أهمية محورية أكبر في الجهود التي تبذلها هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أجل تحقيق النتائج وتوسيع نطاق تأثيرها على الصعيد العالمي. وتحققت التغطية الإعلامية في أكثر من 160 بلدا من خلال منافذ إعلامية دولية رئيسية، من قبيل الأسوشيتد برس، ووكالة الأنباء الفرنسية، ووكالة الأنباء الإسبانية، وهيئة الإذاعة البريطانية، وصحيفة نيويورك تايمز، وصحيفة الغارديان، ووكالة أنباء شينهوا الصينية، وهيئة الإذاعة في جنوب أفريقيا، وصحيفة ”تايمز أوف إنديا“ الهندية، ورابطة عموم أفريقيا والعالم لإذاعات المجتمعات المحلية، مما يعكس دور هيئة الأمم المتحدة للمرأة كصوت رائد فيما يتعلق بالمسائل الجنسانية. وقد تضاعف عدد جمهور قنوات التواصل الاجتماعي التابعة للهيئة، فقد ارتفع عدد المتابعين على مدى عام 2012 من حوالي 200 ألف إلى 400 ألف، وهو ما يعادل ثمانية أضعاف عدد المتابعين في عام 2010. وبفضل توافر فرص الاستفادة من وسائط التواصل الاجتماعي خلال مناسبات من قبيل دورات لجنة وضع المرأة، لاقت المناسبات صدىً تمثل في إبداء 5 ملايين مستخدِم في المتوسط انطباعاتهم ودخول أكثر من مليوني مستخدِم مختلف إلى المواقع في كل يوم. وفيما يتصل بمؤتمر ريو+20، ورد للهيئة 36 مليون انطباع وبلغ عدد المستخدمين 5 ملايين مستخدِم مختلف عبر موقع تويتر وحده.
	ثالثا - النتائج 
	21 - تتقدّم هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالوتيرة المنشودة في 23 مؤشرا من أصل 29 مؤشرا مدرجا في الخطة الاستراتيجية، وأحرزت تقدما يُعتدّ به في 3 مؤشرات، وتخلّفت في 3 مؤشرات. وقدمت الهيئة الدعم البرنامجي المباشر في 87 بلدا في عام 2012. وازداد الدعم الذي قدمته في جميع المجالات ذات الأولوية مقارنة بعام 2011، استنادا إلى النتائج المبلّغ بها على مستوى النواتج، حيث ركّزت أكبر مجالات الدعم فيها على إنهاء العنف ضد المرأة وعلى التمكين الاقتصادي (انظر الشكل الأول).
	شكل الأول 
	ستوى النتائج التي حققتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة

	ملاحظة: يمكن الاطّلاع على معلومات مفصلة عن النتائج والنفقات في دليل بيانات الهيئة لعام 2012 على الرابط التالي: (http://www.unwomen.org/wp-content/uploads/2012/05/2012-Annual-Report-Data-Companion.pdf).
	قيادة المرأة ومشاركتها
	22 - في عام 2012، دعمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مشاركة المرأة وشغلها لمناصب قيادية في 71 بلدا، بما في ذلك تعزيز العمليات الانتخابية الشاملة للجميع في سبعة بلدان()؛ ودعم اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة في عمليات الإصلاح الدستوري والقانوني في ثلاثة من البلدان/المناطق()؛ وتحسين قدرات المرشحات والزعيمات السياسيات على الصعيدين الوطني والمحلي في 24 بلدا (انظر الشكل الثاني)(). وعموما، حصلت النساء على مقاعد في الانتخابات الوطنية والمحلية في سبعة بلدان تدعمها الهيئة (انظر الجدول 1 أدناه).
	الشكل الثاني
	القيادة والمشاركة السياسية: مسار التقدم نحو تحقيق الهدف

	ملاحظة: يمثل التظليل الثقيل بلون ما التقدم المحرز في عام 2012، بينما يمثل التظليل الخفيف باللون نفسه الفجوة بين التقدم المحرز والهدف الذي لا يزال يتعين تحقيقه.
	المفتاح

	التخلف عن وتيرة التقدّم المنشودة
	اعتماد مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق لمذكرة توجيهية مشتركة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة
	التقدّم بالوتيرة المنشودة تقريبا
	عدد البلدان التي تدمج تدابير خاصة مؤقتة
	التقدّم بالوتيرة المنشودة
	• عدد البلدان التي ترشح فيها الأحزاب السياسية عددا أكبر من المرشحات
	• عدد البلدان التي تتخذ فيها هيئات إدارة الانتخابات تدابير ترمي إلى تعزيز الدور القيادي للمرأة ومشاركتها في الحياة السياسية
	• عدد البلدان التي تنشئ آليات (مثل بطاقات الهوية) لضمان تزويد النساء المهمّشات بوسائل تمكنّهن من الإدلاء بأصواتهن
	عدد البلدان التي تتلقى الدعم في إطار المجال ذي الأولوية 1
	النفقات البرنامجية لعام 2012 في إطار المجال ذي الأولوية 1
	71
	38 مليون دولار
	الجدول 1
	الدعم الذي تقدمه هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الانتخابات

	النتائج
	البلد
	نوع الانتخابات
	الهيئة التشريعية/المنصب
	تمثيل المرأة (النسبة المئوية)
	زيادة/نقصان تمثيل المرأة (النسبة المئوية)
	الجزائر 
	وطنية
	البرلمان
	31
	23.3
	السنغال
	وطنية
	43.3 في المائة في البرلمان
	زيادة قدرها 21.3 في المائة
	المكسيك
	وطنية
	29.5 في المائة في مجلس الشيوخ
	زيادة قدرها 21.2 في المائة
	محلية
	25 في المائة في مجلس النواب
	زيادة قدرها 7 في المائة
	7.1 في المائة من رؤساء البلديات
	زيادة قدرها 3.6 في المائة
	تيمور - ليشتي 
	وطنية
	38 في المائة في البرلمان
	زيادة قدرها 9 في المائة
	كمبوديا 
	محلية
	17.7 في المائة في مجالس الكومبونات
	زيادة قدرها 3.1 في المائة
	البرازيل
	محلية 
	13.3 في المائة من المستشارين المنتخبين
	زيادة قدرها 0.8 في المائة
	بابوا غينيا الجديدة
	وطنية
	2.7 في المائة في البرلمان
	زيادة قدرها 1 في المائة
	جنوب السودان
	اللجنة الدستورية 
	27 في المائة من المعينين في اللجنة الدستورية
	سيراليون
	وطنية
	12.4 في المائة في البرلمان 
	(1.8)
	23 - وأدت التدابير الخاصة المؤقتة إلى زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية. ففي الجزائر، على سبيل المثال، أسهم الدعم الذي قدمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة وأنشطة الدعوة التي اضطلعت بها في تمرير قانون للحصص في عام 2011، مما نتج عنه زيادة تمثيل المرأة في البرلمان في انتخابات عام 2012 من 7.7 إلى 31 في المائة. واعتمدت السنغال على خبرة ليبريا لدى اتخاذها مبادرة لإقامة غرفة عمليات للمرأة، وهو النموذج الذي أيدته رئيسة ليبريا، إلين جونسون - سيرليف، باعتباره من أفضل الممارسات في مجال تقديم الدعم اللازم لإجراء انتخابات سلمية ونزيهة من وجهة نظر المرأة في جميع أرجاء قارة أفريقيا، وجرى تطبيقه بعد ذلك في بلدان أخرى، منها كينيا. وتمّ تدريب ونشر أكثر من 60 من المراقبات السنغاليات في جميع أنحاء البلد لمراقبة الجولة الأولى من الانتخابات، مما ساهم في زيادة النسبة المئوية للمقاعد التي فازت بها النساء في عام 2012 من 22 إلى 43.3 في المائة (انظر الإطار أدناه).
	صندوق المساواة بين الجنسين
	يقدم صندوق المساواة بين الجنسين التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة منحا من أجل التمكين الاقتصادي و/أو السياسي للمرأة. وتمخضت دورة المِنَح الثانية للصندوق في الفترة 2011-2012 عن تقديم 53 منحة بلغ مجموعها 17 مليون دولار في جميع أنحاء قارة أفريقيا، والدول العربية، وآسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وإن كان حجم المنح قد تأثر بمحدودية الموارد فلم يمثل سوى 1 في المائة من المقترحات المقدّمة. وفي عام 2012، استفاد 2 مليون نسمة بشكل مباشر من خدمات 13 برنامجا.
	وأظهرت نتائج الانتخابات التي جرت في المكسيك في عام 2012 تحسنا كبيرا على صعيد تولّي النساء للمناصب القيادية، حيث ازدادت نسبة تمثيل المرأة من 27 إلى 37 في المائة في مجلس النواب، ومن 23.4 إلى 33 في المائة في مجلس الشيوخ. وارتفعت نسبة رئيسات المجالس المحلية من 3.5 في المائة في عام 2010 إلى 7.1 في المائة في عام 2012. وقد كان لمساهمة الصندوق وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في المشروع المكسيكي الرئيسي المعنون ”سوما: الديمقراطية تعني المساواة“ أهمية بالغة في المساعدة على زيادة المشاركة السياسية للمرأة، وفي جعل جدول أعمال المساواة بين الجنسين محط تركيز النقاش الوطني المتعلق بالديمقراطية عن طريق تشجيع الحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين، وتعزيز التغيير الثقافي ضمن الهياكل الحزبية، وتطوير التدريب والإرشاد المهنيَّين للمرشحات، وتحفيز الرأي العام لصالح الحقوق السياسية والاقتصادية للمرأة، وتحسين نظم المساءلة والرصد.
	24 - وشجّعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أيضا على إجراء عمليات انتخابية أكثر مساواة بين الجنسين. ففي مصر، أتاح الدعم المقدم من هيئة المرأة إلى مبادرة الحكومة المعنونة ”بطاقتك الشخصية حقٌّ لكِ“ التعرّف على أكثر من مليون امرأة لا تحمل بطاقة هوية في أربع محافظات مستهدَفة. وبنهاية عام 2012، كان نحو 150 ألف امرأة قد حصلن على بطاقات الهوية الخاصة بهن. وبعد تنفيذ مشروع رائد لتسجيل الناخبين بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة في بَلوشستان، بباكستان، حققت الهيئة الوطنية لقواعد البيانات والتسجيل إنجازا تمثّل في تسجيل أكثر من 86 في المائة من السكان الإناث، مقارنة بـ 44 في المائة فقط قبل أربع سنوات. وفي بابوا غينيا الجديدة، التي تحتل المرتبة 135 من بين 139 بلدا من حيث تمثيل المرأة في البرلمان، أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة حملة ”اعرف مرشحتك“ لتسليط الضوء على المرشحات في وسائط الإعلام الوطنية وعلى الإنترنت. وأنشأت اللجنة الانتخابية في بابوا غينيا الجديدة أيضا مقصورات اقتراع منفصلة للناخبات في المناطق الشديدة الخطورة. وسجلت هذه الانتخابات رقما قياسيا لعدد المرشحات بلغ 135، مقارنة بـ 101 مرشحة في عام 2007. وعلى الرغم من ذلك، لم تُنتخب سوى ثلاث نساء، مما يبين حجم التقدم الذي ما زال يلزم إحرازه في هذا الصدد.
	25 - وفي الهند، أقامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة شراكات مع منظمات المجتمع المدني المحلية لتدريب ممثلات المرأة المنتخبات على قيادة قراهن وتمثيلها. واستنادا إلى تلك التجربة، أنشأت هيئة المرأة مركز امتياز إقليميا لتدريب 65 ألف ممثلة من ممثلات المرأة المنتخَبات في مؤسسات الإدارة المحلية في 16 مقاطعة في خمس ولايات. كما شارك نحو 13 ألف ممثلة من ممثلات المرأة المنتخَبات وما يزيد عن 47 ألف مواطنة في المنظمات الأهلية المحلية من أجل دعم التفاعل بين النساء على مستوى القواعد الشعبية وبين قائداتهن المنتخَبات. 
	زيادة إمكانية حصول المرأة على فرص التمكين الاقتصادي 

	26 - قدمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة الدعم لتمكين المرأة اقتصاديا في 67 بلدا. وفي عام 2012، واصلت الهيئة بذل الجهود الرامية إلى تعزيز حصول المرأة بشكل متساوٍ على الموارد الإنتاجية من خلال دعم الحكومات في تعزيز السياسات المتعلقة بالعمل والأراضي والممتلكات والمواريث، وإتاحة الفرصة للحصول على الحماية الاجتماعية وعلى الفرص الاقتصادية من خلال إجراء إصلاحات قانونية وسياساتية في 26 بلدا() (انظر الشكل الثالث). ففي ألبانيا، على سبيل المثال، عملت الهيئة مع خبراء منظمة العمل الدولية ومع ممثلي النقابات على مواءمة قانون العمل مع قانون المساواة بين الجنسين. وأدى ذلك إلى إدخال تعديلات اعتمدها المجلس الوطني للعمل في تشرين الأول/أكتوبر 2012 فيما يخص تعريف التحرش الجنسي، والتعويض في حالات التمييز في مكان العمل، والأحكام المتعلقة بإجازة الأبوة، ووضع معايير لمعاملة الحوامل والأمهات المرضعات. وأقرّت مقاطعة البنجاب في باكستان سياسات بشأن العاملات من منازلهن تشمل المساواة في فرص الحصول على الأصول الاقتصادية والخدمات والحماية الاجتماعية. 
	الشكل الثالث
	التمكين الاقتصادي للمرأة: مسار التقدم نحو تحقيق الهدف

	ملاحظة: يمثل التظليل الثقيل بلون ما التقدم المحرز في عام 2012، بينما يمثل التظليل الخفيف باللون نفسه الفجوة بين التقدم المحرز والهدف الذي لا يزال يتعين تحقيقه.
	التخلف عن وتيرة التقدّم المنشودة
	اعتماد مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق لاستراتيجية هيئة الأمم المتحدة للمرأة ولخطة عملها المتعلقتين بتمكين المرأة اقتصاديا
	التقدّم بالوتيرة المنشودة 
	• عدد البلدان التي اعتمدت سياسات ترمي إلى ضمان تمتّع المرأة بالمساواة في فرص الحصول على الأصول الإنتاجية
	التقدّم بالوتيرة المنشودة
	• عدد البلدان التي لديها سياسات واستراتيجيات ترمي إلى حماية أضعف فئات النساء اقتصاديا
	• عدد الشركات التي وقّع رؤساؤها التنفيذيون على التزامات بدعم مبادئ تمكين المرأة
	• عدد البلدان التي تحاكي نماذج الخدمات المراعية للاعتبارات الجنسانية (النقل والمرافق والمياه والطاقة الشمسية، وما إلى ذلك)
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	27 - وواصلت هيئة الأمم المتحدة للمرأة دعم إنشاء خدمات مراعية للاعتبارات الجنسانية في مجالات من قبيل الأسواق والهياكل الأساسية والتكنولوجيات والمياه والأراضي والائتمان والطاقة المتجددة في 20 بلدا/منطقة(). ففي بابوا غينيا الجديدة، على سبيل المثال، قدمت هيئة المرأة الدعم لمبادرةٍ للأسواق الآمنة تتيح تحصيل الرسوم المفروضة على البائعين من خلال نظام إلكتروني لدفع الفواتير بغية تحسين الأسواق، وبالتالي تجنب مشاكل الفساد التي كانت تجابَه في السابق وتخصيص الموارد لتعزيز تدابير السلامة لصاحبات المشاريع. وأدى نجاح النموذج إلى اتخاذ قرار بتوسيعه ليشمل ثلاثة أسواق رئيسية في المدن في عام 2013. 
	28 - وأدمجت البرامج بشكل مطّرد الجوانب المتصلة بتنمية المهارات اللازمة لإدارة مشاريع حفظ الطاقة من أجل التصدي لتغير المناخ والإسهام في حفظ البيئة(). ففي موزامبيق، على سبيل المثال، تم تدريب 100 امرأة على إنتاج مواقد توفر الطاقة لتعزيز سبل العيش ومكافحة الاستخدام المفرط للحطب. ودعمت الهيئة أيضا نساء المجتمعات المحلية الفقيرة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية لتلقّي التدريب في كلية بيرفوت في الهند لتأهيلهن للعمل كمهندسات في مجال الطاقة الشمسية. وعلى سبيل المثال، قامت النساء اللاتي أتين للمشاركة في التدريب من جمهورية تنـزانيا المتحدة، بعد عودتهن إلى ديارهن، بتركيب أجهزة الطاقة الشمسية اللازمة لإنارة 200 من المنازل الريفية النائية.
	29 - وركزت هيئة الأمم المتحدة للمرأة على زيادة حجم الدعم المقدّم لأكثر النساء تعرّضا للإقصاء، مثل الريفيات والمهاجرات ونساء الشعوب الأصلية، وذوات الإعاقة، والمشردات داخليا، والمتضررات من النـزاع، وذلك بالعمل على تعزيز قدرات الحكومات على إعطاء المرأة فرصا لإقامة المشاريع وتقديم التوجيه والمساعدة لها في هذا الصدد. وفي دولة بوليفيا المتعددة القوميات، قدم برنامجٌ مشترك للأمم المتحدة الدعم لما يزيد على 5 آلاف امرأة من نساء الشعوب الأصلية صاحبات المشاريع في الحصول على مبالغ تجاوزت 4 ملايين دولار كرأسمال لبدء المشاريع، مما أدى إلى تحقيق زيادة بنسبة 50 في المائة في إيراداتهن. وتم تدريب أكثر من 4 آلاف امرأة في مجال الإدارة والمهارات التقنية والحقوق المدنية، وحصلت 342 12 امرأة وأسرهن على بطاقات هوية. وفي جمهورية مولدوفا وجورجيا وطاجيكستان، عملت هيئة المرأة مع السلطات المحلية على دعم تصميم الخدمات وتدريب الموظفين الحكوميين على تطوير خدمات نوافذ الاستعلامات الاقتصادية الموحدة المتكاملة الممولة من الدولة، وقد تم توسيع نطاقها في عام 2012. وفي جمهورية مولدوفا، تمكنت 500 2 امرأة من الحصول على خدمات نوافذ الاستعلامات المشتركة الرائدة ومكاتب الخدمات الرائدة، مما حدا برئيس الوزراء إلى إصدار مرسوم بإنشاء مكاتب في جميع أنحاء البلد. وفي طاجيكستان، استفاد أكثر من 14 ألف من النساء اللواتي يعانين تقليديا من الإقصاء، بمن فيهن النساء الريفيات والفقيرات وذوات الإعاقة، من تحسين الخدمات على صعيد المجتمع المحلي، وذلك من خلال زيارات الأفرقة الجوالة وفِرق العمل الناشطة على مستوى المقاطعات. وفي الهند، ساهمت الأنشطة الدعوية التي اضطلعت بها الهيئة في إصدار مبادئ توجيهية من وزير التنمية الريفية لجميع الولايات بهدف كفالة أن تشكّل النساء نسبة 50 في المائة من مشرفي مواقع العمل المعينين، وإصدار بطاقات عمل للعازبات، وإشراك المجموعات النسائية في تنفيذ برنامج عام رئيسي لضمان توافر فرص العمل في الريف. وفي صربيا، حققت الهيئة نجاحا في الدعوة إلى إيجاد خط ائتماني جديد للمشتغلات بالأعمال الحرة ضمن صندوق الجمهورية للتنمية.
	30 - وفي عام 2012، وقّعت 292 شركة في 17 بلدا() على مبادئ تمكين المرأة التي وضعتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشأن المسؤولية الاجتماعية للشركات فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين. وفي أمريكا اللاتينية، استفادت الهيئة من عملها السابق مع المؤسسات الإقليمية الاقتصادية والمالية، فأبرمت اتفاقات لبناء القدرات وتقديم الدعم بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني مع المصرف الإنمائي لأمريكا اللاتينية، ومصرف أمريكا الوسطى للتكامل الاقتصادي، وشبكة التمويل البالغ الصغر لأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي. وكان لما نجم عن ذلك من تغييرات سياساتية أُجريت في شبكة التمويل البالغ الصغر لأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي وحدها تأثير على 128 مؤسسة للتمويل البالغ الصغر يستفيد من خدماتها أكثر من مليون شخص، 58 في المائة منهم نساء.
	31 - وعلى الصعيد العالمي، واصلت هيئة الأمم المتحدة للمرأة المشاركة في المنتدى العالمي للهجرة والتنمية لدعم وضع أدوات تتصل بتوفير الحماية الاجتماعية والتشريعات المراعية للاعتبارات الجنسانية لخادمات المنازل المهاجرات، وساهمت في الأعمال التحضيرية للحوار الرفيع المستوى بشأن الهجرة والتنمية المقرر إجراؤه في تشرين الأول/أكتوبر 2013. وعملت الهيئة مع منظمة العمل الدولية على تعزيز البعد الجنساني في مؤتمر العمل الدولي لعام 2012، وفي توصية المنظمة رقم 202 المتعلقة بالحد الأدنى للحماية الاجتماعية. وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي، بدأت هيئة الأمم المتحدة للمرأة برنامجا مشتركا عالميا يرمي إلى تعزيز تمكين المرأة الريفية.
	إنهاء العنف ضد النساء والفتيات 

	32 - قدّمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في عام 2012 الدعم إلى 85 بلدا في ما تبذله من جهود لإنهاء العنف ضد المرأة (انظر الشكل الرابع). فخلال عام 2012، واصلت الهيئة توفير الدعم للإصلاحات القانونية والسياساتية المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات عن طريق الاضطلاع بأنشطة الدعوة المستندة إلى الأدلة وإفساح حيز سياساتي أمام المرأة لإسماع صوتها بصورة أقوى. وأُقرّت في ستة بلدان خطط عمل وطنية لإنهاء العنف ضد المرأة بمساندة الهيئة()، وصدرت أو عُدّلت في 15 بلدا، بمساندة الهيئة()، تشريعات جديدة بشأن مختلف أشكال العنف، بما في ذلك ما يتصل منها بالتحرش الجنسي في مكان العمل، والعنف العائلي، وقتل الإناث، والحرق بالأحماض، والجرائم الجنسية. ففي فييت نام، على سبيل المثال، أدرجت الحكومة في استراتيجية التنمية الأُسرية لعام 2020 هدفين جديدين بشأن مكافحة العنف العائلي. وفي قيرغيزستان، أسهمت الهيئة في إدخال تعديلات على القانون الجنائي فيما يتصل بتشديد العقوبة على جريمة اختطاف النساء بقصد الزواج. وفي سيراليون قامت الحكومة، على إثر الدعم الذي وفّرته الهيئة لجهود الدعوة وتنمية القدرات على الصعيد الوطني، بسنّ مشروع قانون الجرائم الجنسية لمعالجة مخاوف دعاة المساواة بين الجنسين والجمعيات النسائية إزاء عدم كفاية التشريعات القائمة. وينص القانون الجديد على رفع الحد الأدنى لمدة السجن من سنتين إلى 15 سنة. 
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	33 - ودعمت الهيئة تحسين إتاحة البيانات ونوعيتها، بما في ذلك ما يتعلق منها بمواقف الناس وتصوراتهم تجاه العنف ضد المرأة وقياس مدى فعالية تدخلات مكافحة العنف ضد المرأة في 21 بلدا/منطقة(). ففي البوسنة والهرسك، على سبيل المثال، أجرت الوكالة الإحصائية الوطنية، في إطار شراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والشبكة المشتركة بين الوكالات المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين، أول دراساتها الاستقصائية لقياس مدى انتشار العنف ضد المرأة، وذلك كي يُسترشد بنتائجها في وضع السياسات والاستراتيجيات لتنفيذ اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة. 
	34 - واستفادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مما تحقق من نجاح في تحسين الأطر المعيارية والقانونية، فكثّفت دعمها لتحسين تقديم الخدمات في 30 بلدا/منطقة(). وبزيادة العمل من خلال البرامج المشتركة، استفادت الهيئة من الدعم المنسق والمتعدد القطاعات الذي توفره الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية. ففي المغرب، على سبيل المثال، تم بفضل البرنامج المشترك المتعلق بالمسائل الجنسانية إضفاء الصبغة المؤسسية على آلية للتنسيق فيما بين القطاعات تتولى قيادتها وزارة العدل ويشارك فيها 13 إدارة، مما يدل على أن الحكومة باتت تتولى زمام الأمور بشكل أقوى. 
	35 - وخلال عام 2012، قدمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة الدعم إلى مراكز الرعاية المتكاملة والملاجئ لفائدة الناجيات من العنف في 11 بلدا/منطقة()، وعززت قدرات الشرطة على التعامل مع الحالات في ستة بلدان(). وفي الأرجنتين، على سبيل المثال، شاركت الهيئة في برنامج مشترك يتوخى توسيع نطاق خدمات مكتب محكمة العدل العليا المعني بمكافحة العنف العائلي، وقد قدم البرنامج الخدمات إلى 249 13 من الناجيات من العنف العائلي في عام 2012. وشاركت الهيئة في برنامج مشترك للأمم المتحدة للشؤون الجنسانية قدم الدعم لجهود دولة فلسطين الرامية إلى تأسيس معايير جديدة عبر نظام وطني للخدمات الوقائية لفائدة الناجيات من العنف. واتخذت دولة فلسطين الخطوة الأولى في هذا المسار، فأنشأت في عام 2012 أول مركز للخدمات الشاملة في قطاع غزة. 
	36 - وفي إطار شراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، واصل البرنامج التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة المتعلق بإقامة ”مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات“ دعم النُهج النموذجية لتكرار تنفيذه. وفي عام 2012، اعتمدت وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية في مصر عمليات تدقيق للتأكد من مراعاة اعتبارات سلامة المرأة في عملياتها للتخطيط الحضري، مما مكّن النساء المحليات من تقييم الأوضاع الأمنية في أحيائهن ومشاركة السلطات المحلية في عملية التخطيط الحضري. وفي ريو دي جانيرو، استُخدمت تكنولوجيات خرائطية تشاركية تعتمد على الريادة الأهلية لتحديد المخاطر المهددة للسلامة في 10 من الأحياء الفقيرة شديدة الخطورة، وذلك عن طريق تزويد النساء والمراهقات بتكنولوجيات الهواتف الذكية لتحديد مواقع المخاطر المهددة للسلامة من قبيل أعطال الهياكل الأساسية واختفاء معالم مسارات المشاة ونقص الإنارة. وفي كيتو، عُدّل قانون المدينة المتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء والفتيات للتصدي لهذا العنف في الأماكن العامة، وذلك على إثر حملة ”رسائل من نساء“ التي دعمتها الهيئة، والتي تم في إطارها تسليم 000 10 رسالة إلى السلطات التنفيذية والقضائية في حكومة إكوادور. وعملت الهيئة، تماشيا مع ولايتها العالمية، مع مدن من بلدان متقدمة، كان من نتائجها أن انضمت دبلن رسميا إلى المبادرة في أوائل عام 2013 في حفل مشترك حضره كل من رئيس بلدية دبلن ووكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية للهيئة.
	37 - وانصب اهتمام هيئة الأمم المتحدة للمرأة أيضا على النساء والفتيات اللائي يواجهن أشكالا متعددة من التمييز. ففي المكسيك، أدى تعاون الهيئة مع لجنة تنمية الشعوب الأصلية إلى توسيع نطاق مشروع دُور نساء الشعوب الأصلية في عام 2012، بعد نجاح تجريبه. وتوجد الآن 19 دارا عاملة في 12 ولاية في مجال تقديم الدعم العملي والنفسي للنساء اللائي يتعرضن للعنف العائلي. وفي سبيل التواصل مع الشباب، عملت الهيئة مع الرابطة العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة على وضع منهج تعليمي غير رسمي عن إنهاء العنف ضد الفتيات جُرّب في عام 2012 تمهيدا لنشره على الصعيد العالمي في عام 2013. 
	38 - وواصلت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تنسيق حملة الأمين العام المعنونة ”اتحدوا من أجل إنهاء العنف ضد المرأة“. ففي عام 2012، اضطُلع بأنشطة على الصعد العالمي والإقليمي والوطني، بما في ذلك الإعلان عن انطلاق شبكة ”اتحدوا“ الشبابية العالمية التي تُشرك ناشطين جدد من الشباب في أفريقيا، وآسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، إلى جانب تعبئة قادة ذكور جدد في المناطق كافة. وسجلت المبادرة العالمية الرئيسية للهيئة، المعنونة ”قولوا لا - اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة“، ما يزيد على مليونَي إجراء إضافي اتخذه أفراد تصديّا للعنف في عام 2012 واجتذبت أكثر من 200 شريك جديد من المجتمع المدني. 
	39 - وتمهيداً للدورة السابعة والخمسين للجنة وضع المرأة، أعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة انطلاق ”مبادرة الالتزام بإنهاء العنف ضد النساء والفتيات“، التي تحث الحكومات الوطنية على الالتزام باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة. وبحلول نهاية آذار/مارس 2013، كان 49 بلدا من جميع المناطق قد تعهّد باتخاذ هذه الإجراءات. فعلى سبيل المثال، تعهدت عدة بلدان بالتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي.
	صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لإنهاء العنف ضد المرأة 
	40 - اختتم صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لإنهاء العنف ضد المرأة دورته السنوية السادسة عشرة للمنح في عام 2012، بعد استعراض 210 2 طلبات. وجاءت مشاركة 18 وكالة تابعة لمنظومة الأمم المتحدة في عملية الاستعراض انعكاسا للطابع المشترك بين الوكالات الذي يتسم به الصندوق الاستئماني والالتزام الذي يحظى به من منظمات المنظومة وهيئاتها. وفي عام 2012، قدّم الصندوق الاستئماني مِنحاً جديدة بمبلغ 8.4 ملايين دولار إلى 12 مبادرة في 19 بلدا، بما في ذلك منحته الأولى إلى ليبيا. ومن المتوقع أن يبلغ عدد المستفيدين من المنح الجديدة نحو مليون مستفيد بحلول عام 2015. وبحلول نهاية عام 2012، كانت حافظة برامج الصندوق الاستئماني من البرامج العاملة تضم 95 برنامجا، تغطي 85 بلدا وإقليما، بقيمة إجمالية تزيد على 63.5 مليون دولار. فعلى سبيل المثال، دعم الصندوق الاستئماني برنامجا متعدد البلدان بشأن منع العنف ضد المرأة تولّى قيادته معهد بروموندو (Instituto Promundo) في البرازيل ورواندا وشيلي والهند، حيث انصبّ التركيز على الرجال والفتيان وجرى تطبيق منهجية تستند إلى تقييم الأثر. وفي البرازيل، نُظّمت مسابقة في كرة القدم لمدة خمسة أشهر باعتبارها تكملةً لحلقات عمل تعليمية مدتها 15 أسبوعا وفرصةً لتبليغ رسائل حلقات العمل إلى المجتمعات المحلية. 
	41 - واشتُرط على الرجال للمشاركة في المسابقة حضور ما لا يقل عن حلقة عمل واحدة أسبوعيا. وأُجري استقصاء تبيّن منه أن حلقات العمل والحملات أسفرت عن انخفاض عدد مَن يؤيدون مقولة إن ”المرأة تستحق الضرب في بعض الأحيان“ بين المشاركين في مجموعة التدخل بنسبة 10 في المائة. وأفاد 92 في المائة من المشاركين في المسابقة أنهم تحدّثوا عن مواضيع الحملة مع آخرين. وحصل المشروع على جائزة نايكي/صانعي التغيير تقديرا لاستغلاله الرياضة لتعبئة الرجال والفتيان للتصدي للعنف ضد المرأة.
	تنامي الدور القيادي للمرأة في مجالات السلام والأمن والاستجابة الإنسانية
	42 - في عام 2012، عملت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مجالات السلام والأمن والاستجابة الإنسانية في إطار شراكات مع إدارة الشؤون السياسية التابعة للأمانة العامة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومكتب دعم بناء السلام، لتقديم الدعم إلى 37 بلدا. وبالتعاون مع مكتب دعم بناء السلام، اضطلعت الهيئة بدور رائد في تنفيذ خطة عمل الأمين العام المكوّنة من سبع نقاط بشأن مشاركة المرأة في بناء السلام (انظر الشكل الخامس). 
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	43 - وشكّلت الانتخابات التي تُجرى بعد انتهاء النزاعات أحد المجالات التي انصب عليها الاهتمام. ففي ليبيا، اعتمت اللجنة الانتخابية تخصيص حصة لتمثيل المرأة قبل أول انتخابات تُنظم في عام 2012 بعد انتهاء النزاع. وبمساعدة نظام الحصص والتعبئة التي قام بها المجتمع المدني، فازت النساء بـ 32 مقعدا من مقاعد البرلمان الـ 200. ونتيجة للدعم الذي قدمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تيمور - ليشتي، بما في ذلك دعم الأجهزة النسائية الوطنية والنساء المرشحات والتجمعات البرلمانية النسائية والسلطات الانتخابية ومنظمات المجتمع المدني التي تشجع على مشاركة المرأة كناخبة ومرشحة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لعام 2012، ارتفعت النسبة المئوية لتمثيل النساء في البرلمان من 29 إلى 38 في المائة في عام 2012. وزادت نسبة المرشحات في الأحزاب السياسية أيضا من 25 إلى 36 في المائة، بعد إدخال تعديل على قانون الانتخابات ينص على وجوب أن يكون ثلث المرشحين المدرجة أسماؤهم على القوائم الانتخابية للأحزاب من النساء.
	44 - ودعمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة الإصلاح الدستوري في خمسة من البلدان التي شهدت تحوّلات في عام 2012(). ففي جنوب السودان، ساهمت جهود الدعوة التي بذلتها الهيئة في إصدار المرسوم الرئاسي القاضي بتعيين 15 امرأة في اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور، وهو عدد يمثل 27 في المائة من مجمل أعضاء اللجنة، أي أكثر مما يتطلبه نظام الحصص الذي شُرّع في عام 2011. ووفّرت الهيئة أيضا الدعم التقني لإعداد التحليلات الجنسانية في الدستور الانتقالي، مما أسهم في تقديم مجموعة من التوصيات شملت التوصية بزيادة عتبة مشاركة المرأة في الحياة السياسية من 25 إلى 50 في المائة. ووفرت الهيئة أيضا الدعم للشركاء الرئيسيين في زمبابوي، بمن فيهم اللجنة البرلمانية المصغّرة المعنية بالدستور، وقدّمت الدعم إلى أول جماعة ضغط نسائية في زمبابوي، وقدّمت الدعم التقني لتضمين الدستور نصوصا مراعية للمنظور الجنساني، وساعدت في إعداد الوفود النسائية للمشاركة في المؤتمر الثاني لأصحاب المصلحة الوطنيين لاستعراض مشروع الدستور. ونتيجة لذلك، تضمن مشروع الدستور معظم المطالب التي نادت بها المرأة في زمبابوي، ونصّ على أن المساواة بين الجنسين مبدأ أساسي، ولم يتضمن أي من الأحكام التمييزية ضد المرأة التي كانت موجودة سابقا.
	45 - ونُظّم برنامج تدريبي مشترك بين مؤسسة السلام السويسرية وإدارة الشؤون السياسية بشأن وساطة المرأة في أبوجا في عام 2011، حيث جرى تزويد المشاركات بأدوات مكنّتهن من المشاركة في الحوارات السياسية، بما في ذلك المحادثات التي عُقدت في واغادوغو في عام 2012 بشأن مالي، ومن الاضطلاع بدور في العمل على ضمان معالجة مسائل المساواة بين الجنسين، ولا سيما العنف ضد المرأة، في صكوك من قبيل ”البيان الرسمي بشأن الوضع في مالي“ الذي اعتمدته الدورة العادية التاسعة عشرة لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، الذي عُقد في أديس أبابا يومي 15 و 16 تموز/يوليه 2012.
	46 - وقامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتيسير عقد اجتماعين بين مكتب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والنساء الفلسطينيات، قدمت خلالهما النساء إيضاحات بشأن أثر النزاع والاحتلال على المرأة. وفي جورجيا، يسرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة عقد لقاءات بين أعضاء الوفود المشاركة في محادثات السلام في جنيف والمنظمات النسائية، وقدمت الدعم أيضا لمشاركة الجماعات النسائية الوطنية في مؤتمرات الجهات المانحة من أجل أفغانستان وبوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان، وقامت بالترويج لمراعاة أولويات المرأة في التعهدات المالية للانتعاش بعد انتهاء النزاع. فعلى سبيل المثال، شدد إعلان طوكيو الذي اعتمد في مؤتمر طوكيو المعني بأفغانستان على أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني والجماعات النسائية في دعم عملية السلام. وساعدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مسؤولي المحكمة الخاصة لسيراليون الرئيسيين الأربعة، وجميعهم من النساء، في تقديم التقارير إلى مجلس الأمن، مما أدى إلى إصدار المجلس بيانا صحفيا يتناول أهمية الدور القيادي للمرأة في مؤسسات العدالة الدولية. 
	47 - وتم توفير الخبرات في مجال المساواة بين الجنسين للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية لدعم السياسات الوطنية والقوانين وعمليات بناء السلام المراعية للمنظور الجنساني. فعلى سبيل المثال، تم تيسير إدماج الأولويات الرئيسية في مجالات عمل المرأة وتعليمها وصحتها في خارطة الطريق الوطنية اليمنية عن طريق أيفاد أخصائي في الشؤون الجنسانية للمشاركة في تقييم الاحتياجات بعد انتهاء النزاع في اليمن. وفي جنوب السودان وغينيا، تم توفير المستشارين لدعم الأفرقة القطرية في إدماج المنظور الجنساني في برامج بناء السلام. وفي غينيا، أدى ذلك إلى اتفاق منظمات المجتمع المدني النسائية على خطة عمل مشتركة للانتخابات المقبلة. كما تم توفير الخبرات لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مما أسفر عن إدراج مبادئ المساواة بين الجنسين في القانون الانتخابي وتوليد الأدلة التي ينبني عليها إدماج المساواة بين الجنسين في ولاية البعثة. 
	48 - وأوفدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة محققين في الجرائم الجنسية والجنسانية إلى لجنتي التحقيق الدوليتين المستقلتين المعنيتين بليبيا والجمهورية العربية السورية، مما أسفر عن توثيق الجرائم المرتبطة بالنزاع المرتكبة ضد المرأة. وتم تدريب 22 من خبراء العدالة على التحقيق في الجرائم الجنسانية في إطار القانون الدولي، وتم وضعهم على قائمة جديدة خاصة بالهيئة للشخصيات التي يمكن الاستعانة بها في عمليات النشر السريع. 
	49 - وفي شراكة مع إدارة عمليات حفظ السلام، انتهت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في عام 2012 من إعداد التدريب القائم على السيناريوهات لحفظة السلام العسكريين في إطار برنامج للتدريب على مكافحة العنف الجنسي المرتبط بالنـزاعات. وتم دمج هذا التدريب في برامج التدريب التي تنظمها الإدارة والاتحاد الأوروبي واستخدم في دورات مخصصة لقادة الوحدات والقيادات العليا للبعثات. وتم تنفيذ هذا التدريب في نيبال والهند، ومن خلال تدريب مشترك لحفظة السلام من الأرجنتين وأوروغواي. وفي أعقاب الدورات التدريبية قام كل من الأرجنتين والبرازيل والهند بإدراج وحدات التدريب في الدورات الأخرى. وحتى الآن، تم تدريب 300 جندي. وفي نيبال، شمل التدريب القائم على السيناريوهات أربع وحدات مكتملة التشكيل كانت جاهزة للنشر في بعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان وبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية وعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، مما ضمن تحقيق آثار ملموسة للمرأة في حالات النزاع. 
	50 - وعملت الهيئة مع الشركاء في الأمم المتحدة والمجتمع المدني على مناصرة الحكومات والكيانات وتقديم الدعم لها في وضع أو إنجاز أو تنفيذ خطط عمل وطنية بشأن المرأة والسلام والأمن في 15 بلدا/منطقة() وخطتين إقليميتين بشأن تلك المسألة(). وفي كينيا، تمت الموافقة على الخطة النهائية، بينما اعتمدت وزارة الدفاع في جورجيا مرسوما لدعم تنفيذ خطة العمل الوطنية. وتم أيضا تعزيز القدرة على التنفيذ على الصعيدين الوطني والإقليمي من خلال دورة تعلم إلكتروني موجهة لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأفريقيا. ومنذ إطلاق الدورة في تشرين الأول/أكتوبر 2011، تم قيد أكثر من 600 6 فرد بها من فئات عديدة تشمل الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة والمسؤولين الحكوميين والمجتمع المدني. وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أدرجت اليابان في خطة عملها الوطنية إشارة إلى المنظورات الجنسانية في سياق الاستجابات الإنسانية في أعقاب الكوارث الطبيعية.
	51 - وتم اعتماد مذكرة الأمم المتحدة التوجيهية التقنية المتكاملة بشأن مراعاة البعد الجنساني في عملية إصلاح القطاع الأمني، التي قامت بصياغتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، باعتبارها السياسة المتوخاة على نطاق منظومة الأمم المتحدة لكفالة دمج احتياجات وقدرات المرأة في عمليات تخطيط وتنفيذ إصلاح القطاع الأمني التي تدعمها الأمم المتحدة. 
	تعزيز استجابة الخطط والميزانيات لقضايا المساواة بين الجنسين
	52 - في عام 2012، قدمت الهيئة الدعم لـ 65 بلدا في جهودها الرامية إلى إدماج أو تعزيز المنظور الجنساني الوطني في خطط و/أو ميزانيات التنمية و/أو أطر رصد الأداء الإنمائي، الوطني منها والقطاعي والمحلي (انظر الشكل السادس). وأبلغت خمسة بلدان عن زيادة في اعتمادات الميزانية المخصصة لدعم المساواة بين الجنسين على الصعد الوطنية و/أو المحلية. وفي عام 2012، أظهرت إكوادور مرة أخرى أحد أقوى أمثلة التقدم، وذلك بتخصيص ما مجموعه 2.6 بليون دولار من أجل تنفيذ سياسات المساواة بين الجنسين، مقارنة بمبلغ 1.4 بليون دولار في عام 2011. وتم أيضا تحقيق زيادة في مخصصات الميزانية في أوروغواي وزمبابوي والمكسيك ونيبال بفضل إصلاحات الميزانية والتخطيط التي تم البدء فيها في السنوات السابقة بدعم تقني من هيئة الأمم المتحدة للمرأة. 
	الشكل السادس
	التخطيط والميزنة على الصعيد الوطني: مسار التقدم نحو تحقيق الهدف

	ملاحظة: يمثل التظليل بلون ما التقدم المحرز حتى عام 2012، بينما يمثل التظليل الخفيف باللون نفسه الفجوة بين التقدم المحرز والهدف الذي لا يزال يتعين تحقيقه.
	المفتاح

	التقدم بالوتيرة المنشودة
	• النسبة المئوية للبلدان التي تدعمها هيئة الأمم المتحدة للمرأة والتي تتضمّن وثائق التخطيط الوطني الخاصة بها أولويات وميزانيات تخص مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
	• عدد البلدان التي توجد لديها نظم لتقديم وتتبع المخصصات العامة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
	• عدد البلدان التي تتلقى الدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وشراكاتها التعاونية والتي تنتج تحليلات جنسانية للميزانيات من قبيل عمليات استعراض النفقات العامة/عملية تتبع الإنفاق العام التي تركز على المساواة بين الجنسين، وتقييمات المستفيدين من قبيل بطاقات تقييم الأداء التي يُستمد محتواها من المواطنين والاستعراضات المشتركة للبرامج المشتركة. 
	• النسبة المئوية للبلدان التي تتلقى الدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة والتي تشارك فيها النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية في التخطيط الرسمي للاستجابة الوطنية لفيروس نقص المناعة البشرية وآليات استعراضها (ويمتلكن القدرة على التأثير في عمليتي التخطيط والاستعراض).
	عدد البلدان التي تتلقى الدعم في إطار مجال الأولوية 5
	النفقات البرنامجية لعام 2012 في إطار المجال ذي الأولوية 5
	65
	19 مليون دولار
	53 - وتضمنت وثائق التخطيط الوطني في 15 بلدا() أولويات وميزانيات متعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في عام 2012 نتيجة للدعم المقدم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة. فعلى سبيل المثال، قدمت الهيئة المساعدة التقنية والمالية في الهند من أجل عقد مشاورات مع اقتصاديين ينتمون إلى الحركة النسائية وأعدت موجزات عن السياسات العامة باعتبارها مدخلات أدرجت في الخطة الخمسية الثانية عشرة. وتم تحقيق نتائج مماثلة في استراتيجية اللامركزية الوطنية في جمهورية مولدوفا، وفي الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة 2013-2017 في السنغال، وفي برنامج العمل والأولويات المعتمدة في فانواتو. وفي أوغندا، بات يجري الآن في إطار نظام سجل الأداء في مجال التخطيط الجنساني، وهو أداة التقييم الذي تم تصميمها بواسطة هيئة التخطيط الوطنية بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إخضاع الوزارات والإدارات والأجهزة للمساءلة عن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في أطر التخطيط.
	54 - وفي مجال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، قدمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة الدعم لإعداد جيل جديد من الخطط الاستراتيجية الوطنية المراعية للمنظور الجنساني والقائمة على الحقوق فيما يتعلق بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية في بابوا غينيا الجديدة وجامايكا ورواندا(). وفي كينيا، على سبيل المثال، كان للدعم المقدم من الهيئة إلى شبكات النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية دور في دفع الهيئة الوطنية لتنسيق شؤون الإيدز إلى تخصيص الأموال للمصابات بفيروس نقص المناعة البشرية في إطار المشروع المعنون ”الحرب الشاملة على فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز“، وهو مبادرة يدعمها البنك الدولي بكلفة 115 مليون دولار. 
	55 - وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تم تعزيز نظم للتتبع وتوفير المخصصات العامة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في 18 بلدا(). وفي إثيوبيا، أدرجت وزارة المالية الاستجابة للاعتبارات الجنسانية بوصفها أحد المعايير اللازم استيفاؤها لإقرار الميزانيات القطاعية. وفي جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، اعتمدت الحكومة استراتيجية مدتها خمس سنوات بشأن الميزنة المراعية للمنظور الجنساني وتعديلا للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالميزانية يقضي بوجوب صياغة مؤشرات مصنفة حسب نوع الجنس لقياس فعالية البرامج وأثرها في ثلاث وزارات على سبيل التجريب. وفي إندونيسيا، روعي في استراتيجية وطنية للتخطيط والميزنة المراعيين للمنظور الجنساني اعتُمدت في عام 2012 أن تتضمن توصية لجميع الوزارات والأجهزة الحكومية على الصعيدين الوطني ودون الوطني بإجراء تحليل للقضايا الجنسانية قبل القيام بعمليات التخطيط والميزنة.
	56 - وفي نيبال تم تعزيز نظام لمعلومات إدارة الميزانية تابع لوزارة المالية بدعم تقني من هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وتم إدخال مجموعة من المعايير الفرعية من أجل إتاحة المجال للإبلاغ بمزيد من الدقة عن نسب المخصصات المراعية للمنظور الجنساني بصورة مباشرة في الميزانيات، ونسب المخصصات المراعية للمنظور الجنساني بصورة غير مباشرة، ونسب المخصصات المحايدة من الناحية الجنسانية. كما اعتمدت وزارة الشؤون الاتحادية والتنمية المحلية مبادئ توجيهية بشأن المساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة. ومع تطبيق هذه المبادئ التوجيهية، باتت الهيئات المحلية تخصص ما لا يقل عن 10 في المائة من ميزانياتها (مقارنةً بـ 5 في المائة في عام 2009) لتمكين المرأة. وعلى الصعيد العالمي، أدت جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز القدرات والمساءلة عن تمويل المساواة بين الجنسين إلى إدراج مؤشر بشأن المساواة بين الجنسين في إطار نشاط الرصد العالمي المنبثق عن الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال. 
	رابعا - تحقيق النتائج 
	البيانات والإحصاءات 
	57 - خلال عام 2012، واصلت هيئة الأمم المتحدة للمرأة التأكيد على أهمية البيانات والإحصاءات التي تراعي المنظور الجنساني. وبالإضافة إلى الأمثلة الواردة أعلاه على المستوى القطري، أطلقت الهيئة مبادرة الأدلة والبيانات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين بالاشتراك مع شعبة الإحصاءات بالأمانة العامة والبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وغير ذلك من الشركاء الثنائيين. ويعمل البرنامج مع مكاتب الإحصاءات الوطنية على تحسين صنع السياسات المستندة إلى الأدلة عن طريق زيادة توافر الإحصاءات الجنسانية عالية الجودة في مجال الصحة والتعليم والعمالة، ويقوم بتعزيز المعايير المتعلقة بالإحصاءات الجنسانية. وقامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أيضا بدور نشط في فريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بالإحصاءات الجنسانية، الذي وضع مجموعة دنيا تتألف من 52 مؤشرا جنسانيا وافقت عليها فيما بعد اللجنة الإحصائية في شباط/فبراير 2013. 
	المعارف
	58 - واصلت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تطوير دورها كوسيط للمعارف المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. ففي عام 2012، على سبيل المثال، قامت مراكز الامتياز الإقليمية المملوكة وطنيا والمعنية بالميزنة المراعية للمنظور الجنساني في مصر والمغرب بتعزيز قدرات موظفي الخدمة المدنية من مختلف المناطق، وذلك إما من خلال توفير التدريب داخل البلد وإما في إطار التعاون فيما بين بلدان الجنوب. وواصل مركز المعارف الإلكتروني لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تقديم أحدث الإرشادات ودراسات الحالات الإفرادية والتدريب وغير ذلك من الأدوات بـأكثر من 65 لغة لأكثر من نصف مليون مستخدم من 222 بلدا وإقليما. وتم إنشاء قاعدة معرفية مرتكزة على الشبكة الداخلية والشبكة الخارجية كان قد زارها 094 68 زائرا مختلفا بحلول نهاية عام 2012، مقارنة بـ 431 7 زائرا في عام 2011. 
	إضفاء الصبغة المؤسسية على ثقافة الإدارة القائمة على النتائج والإبلاغ والتقييم
	59 - انتهت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في عام 2012 من وضع دليل للبرامج والعمليات يغطي جميع جوانب البرمجة والعمليات، بما في ذلك التوجيهات المتعلقة بالإدارة القائمة على النتائج تماشيا مع نهج الأمم المتحدة الموحد، وينص على وضع نظرية للتغيير باعتبارها عنصرا أساسيا من عناصر صياغة البرامج. وقامت الهيئة بأول استعراض لمنتصف المدة لـ 62 من خطط العمل الاستراتيجية على الصعيدين القطري والإقليمي، وبيّن الاستعراض ما لتحسين عمليات التخطيط من أثر متمثل في الدفع في اتجاه التحوّل من النهج المتمحورة حول المشاريع الصغيرة إلى النهج التي يغلب عليها الطابع الاستراتيجي بأهداف متوسطة وطويلة الأجل. 
	60 - وخلال عام 2012، كان هناك اتجاه إلى تعزيز نظم التقييم على وجه الخصوص، وهو ما كان له دور مساعد في موافقة المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة على سياسة التقييم الخاصة بالهيئة. وتم في عام 2012 إنجاز 29 تقييما لا مركزيا منها 12 تقييما مشتركا. وتنص الخطة الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة على التزام بتحقيق الامتثال بنسبة 100 في المائة فيما يتصل بردود الإدارة على كل تقييم يُنجز بحلول نهاية عام 2013. وخلال عام 2012، اشتمل 93 في المائة من جميع التقييمات التي تم إنجازها على ردود من الإدارة (26 تقييما من 28) مقارنة بنسبة 62 في المائة في عام 2011. وسلطت نتائج التقييمات المؤسسية واللامركزية الضوء على مجالات التحسينات التنظيمية الممكنة، ولا سيما فيما يتعلق بإدارة المعلومات والتوثيق، وتعزيز نظم الرصد والإبلاغ. ويرد المزيد من المعلومات في تقرير التقييم الذي سيقدم إلى المجلس التنفيذي في دورته السنوية لعام 2013.
	61 - وتشير نتائج التقييمات المنجزة في عام 2012 إلى الحاجة إلى تحسين الجهود الرامية لتعزيز استدامة المساهمات التي تقدمها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في إحداث التغيير. وقد أقرت تقييمات عام 2012 بأن الجهود التي تبذلها الهيئة لتعزيز منظمات المجتمع المدني توفّر نهجاً فريداً وفعالاً. غير أنه تم أيضاً الكشف عن صعوبات تعترض استدامة الجهود الرامية إلى تدعيم الشركاء من المجتمع المدني. ولوحظ أن عمل الهيئة كان متوافقا باستمرار مع السياقات والأولويات الوطنية، وإن تم الكشف عن صعوبات تعترض امتلاك جميع الأطراف المؤثرة الضرورية لزمام الأمور. وكان ذلك في بعض الحالات نتيجة للتفاوت في وجود الهيئة على الصعيد القطري، وهي مسألة تجري معالجتها من خلال تعزيز الدعم المقدّم ميدانياً. ووجد التقييم أن الهيئة أدّت عملها بشكل جيد من خلال آليات التنسيق، ولا سيما في البرامج المشتركة.
	تعبئة الموارد الكافية وتسخيرها
	62 - شكلت تعبئة الموارد التحدي الرئيسي في عام 2012، وتتوقع هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن يكون هذا هو التحدي الأكبر في المراحل المقبلة. فالدعم السياسي المحمود الذي أُعرب عنه تجاه عمل الهيئة لم يصاحبه دعم مالي مكافئ في ظل المناخ المالي الصعب، واستمرار نقص تمويل الهيكل الجنساني، والمستويات المتدنية لخطوط الأساس التي قيست عليها الزيادات. وفي حين ارتفع عدد المانحين، وتم تحقيق نجاح متواضع في جمع الأموال من كيانات القطاع الخاص والمؤسسات وفي إنشاء شراكات جديدة معها، فقد جاء الأداء دون الأهداف المحددة للتمويل بفارق كبير على الرغم من خفض الأهداف لعامي 2012 و 2013. ونظراً للولاية المنوطة بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، واعتمادها الكبير على التبرعات من الحكومات، وأهمية تحقيقها للنتائج في سنواتها الأولى، فإن الحاجة تدعو لاتباع نهج جديد تقوم الجهات المانحة بموجبه بتحديد أولوياتها واعتماد خط أساس جديد أعلى بكثير للموارد المرصودة، وفقاً للأولويات التي حددتها بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. فبدون زيادة المساهمات، لن تكون الموارد المتاحة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة كافية لتمكينها من الاضطلاع بولايتها.
	63 - وقد تم جمع مساهمات بلغ مجموعها 113.8 مليون دولار من أجل الموارد الأساسية، ومساهمات بلغ مجموعها 93.7 مليون دولار من أجل الموارد غير الأساسية (وتشمل مبلغ 5.9 ملايين دولار لصندوق المساواة بين الجنسين، ومبلغ 10.4 ملايين دولار لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لدعم الإجراءات الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة)، وهو ما يشكل انخفاضاً بنسبة 9 في المائة مقارنة بمبلغ المساهمات المتحصّل عليها في عام 2011.
	64 - وفي عام 2012، زادت مساهمات الموارد الأساسية المتحصل عليها من خمسة من المانحين الـ 10 الأكبر لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والخمسة هم: أستراليا والدانمرك وسويسرا وفنلندا والولايات المتحدة الأمريكية. وبصفة عامة، زادت 33 دولة من الدول الأعضاء مما تقدمه من مساهمات الموارد الأساسية، وثلث هذه المساهمات في شكل تعهدات بالمساهمة على مدى عدة سنوات. وتم أيضا توسيع قاعدة المانحين. ففي عام 2010، جاء 80 في المائة من مساهمات الموارد الأساسية من ستة مانحين، وزاد هذا العدد إلى 13 مانحاً في عام 2012. وانضمت سويسرا وألمانيا أيضاً إلى قائمة المانحين الجدد لصندوق المساواة بين الجنسين. غير أن هذه المكاسب لا يمكن أن تعوض النقصان الذي يناهز 28 مليون دولار في مساهمات الموارد الأساسية من بعض المانحين الرئيسيين للهيئة.
	65 - وواصلت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تطوير قدرات لجانها الوطنية البالغ عددها 18 لجنة. وبصفة عامة، ساهمت اللجان الوطنية بما قدره 000 909 دولار في عام 2012، إلى جانب قيامها في الوقت نفسه بالدعوة إلى زيادة المساهمات الحكومية.
	66 - واتخذت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في عام 2012 خطوات لتحسين نوعية التقارير المقدمة إلى المانحين، ومن بينها تنظيم دورات تدريبية على الصعيد الميداني، وإنشاء منابر إلكترونية، وإعداد مواد توجيهية.
	خامسا - الفعالية التنظيمية وبناء المؤسسات
	67 - حسنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة من فعاليتها التنظيمية بدرجة كبيرة في عام 2012. فقد بدأت العمل في عام 2012 ولديها 17 مكتباً بتمثيل كامل. وبحلول نهاية العام، وتماشياً مع خطتها الاستراتيجية والهيكل الإقليمي الذي وافق عليه المجلس التنفيذي، زاد عدد المكاتب ليصل إلى 55 مكتباً منها 49 مكتباً قطرياً و 6 مكاتب يخدم كل منها عدة أقطار. وأنشأت الهيئة أيضاً ثلاثة مكاتب إقليمية جديدة، على أن يتم إنشاء المكاتب الثلاثة المقررة المتبقية في عام 2013 (وقد تم إنشاء مكتب رابع في وقت كتابة هذا التقرير). وأجريت هذه التغييرات بالتوازي مع تطبيق أساليب عمل تهدف إلى زيادة الكفاءة والفعالية في عمل الهيئة عبر سبل منها تفويض السلطة على المستوى القطري، وتخويل ممثلي الهيئة سلطة مالية أكبر والإذن لهم بالموافقة على المشاريع، وتنفيذ عملية واسعة النطاق لتحقيق اللامركزية، بما في ذلك نقل الوظائف من المقر إلى المكاتب الميدانية. ووُضحت التغييرات في أساليب العمل في دليل برامج الهيئة وعملياتها الذي تم تعميمه وإطلاع جميع الموظفين عليه، بطرق منها تدريبات للموظفين في الجوانب الإدارية والتنفيذية لعمل الهيئة.
	68 - وأقر المجلس التنفيذي، في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، الهيكل الإقليمي الذي يحدد شكل هيكلة الهيئة على مستوى العالم وما يتصل بذلك من احتياجات تمويلية. وتم تطبيق إطار المراقبة الداخلية للهيئة في المقر والمكاتب الميدانية. وتمت الاستفادة من هذا الإطار لدى تطبيق إطار جديد لتفويض السلطة بهدف صياغة السياسات والإجراءات المتعلقة بتفويض السلطة. وتم تخويل ممثلي الهيئة سلطة أكبر على المستوى القطري في إطار عملية إضفاء اللامركزية على الهيكل الإقليمي الجديد.
	69 - وفي الوقت نفسه، وضعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إطاراً قانونياً لمعالجة عدم الامتثال لمعايير السلوك في الأمم المتحدة، وأصدرت سياسات مصاحبة تحمي من الانتقام وتحظر التحرش وإساءة استعمال السلطة.
	70 - وتم تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام اعتباراً من 1 كانون الثاني/ يناير 2012 لتشكل أساس البيانات المالية الموحدة الجديدة للهيئة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2012، وأساس التقارير المقدمة للمانحين. وأقر المجلس التنفيذي سياسة الهيئة لاسترداد التكاليف على إثر ما جرى من تعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار التعاون فيما بين الوكالات، في مجال تنسيق النهج المتبع لوضع ميزانية متكاملة للفترة 2014-2017.
	71 - ووفقاً للتوصية الصادرة دعماً لتقرير الأمين العام المعنون ”التدابير الأمنية المشتركة بين المنظمات: إطار المساءلة بشأن نظام إدارة الأمن الميداني للأمم المتحدة“ (A/57/365)، قامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتضمين دليل برامجها وعملياتها مبادئ للمساءلة تحدد الأدوار والمسؤوليات الأمنية لكل فرد. 
	72 - وظلت الإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية واستقدام الموظفين لشغل الوظائف الحرجة يشكلان أولوية في عام 2012. وقد تم استقدام موظفين لما مجموعه 174 وظيفة من الوظائف الدولية ووظائف المقر. وبعد موافقة المجلس التنفيذي على الهيكل الإقليمي، تم إصدار مبادئ توجيهية بشأن تنفيذ الجوانب المتعلقة بالموارد البشرية لعملية إدارة التغيير.
	73 - وقامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بوضع نهج جديد لمراجعة الحسابات، ومبادئ توجيهية منقحة لإجراء مراجعة الحسابات لمشاريعها المنفذة والمنجزة على الصعيد الوطني. ودعم تنفيذ النهج الجديد لمراجعة الحسابات والمبادئ التوجيهية عملية مراجعة الحسابات السنوية العالمية لهذه المشاريع. وعزز النهج الجديد الشفافية في عملية المراجعة، بدءاً بتحديد مشاريع الهيئة التي ستخضع للمراجعة بموضوعية، وذلك من خلال استخدام نموذج قائم على تقييم المخاطر في اختيار البلد. وتم الحفاظ على استقلالية مراجعة حسابات المشاريع عن طريق الاستعانة بمراجع حسابات عالمي للاضطلاع بمراجعة حسابات ما يقع عليه الاختيار من المشاريع المنفذة على الصعيد الوطني.
	74 - وواصلت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين الكفاءة. وجرى على وجه الخصوص تنفيذ نُظم لتبسيط وتيسير جمع البيانات ونشرها، بما في ذلك تحويل عملية تقديم التقارير إلى المانحين إلى نمط التشغيل الآلي في نظام أطلس؛ ونظام ”طلبات تقديم المقترحات“ الخاص بصندوق الأمم المتحدة الاستئماني؛ ونظم الإبلاغ الخاصة بخطة العمل على نطاق منظومة الأمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ والمبادرة الدولية للشفافية في المعونة. وأنشئت كذلك البوابات الإلكترونية لتقارير التقييمات الجنسانية. وتم تحسين نظام أطلس لتخطيط موارد المؤسسة من خلال تطبيق عمليات أكثر كفاءة، بما في ذلك بوابة الخدمة الذاتية الإلكترونية المتعلقة باستحقاقات الموظفين وإدارة المستحقات. ونُفذت خدمة تجارية جديدة للتداول بالفيديو بوصفها وسيلة فعالة من حيث التكلفة للحد من الحاجة إلى السفر دون الحاجة إلى القيام باستثمارات رأسمالية لاقتناء معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
	* جميع الأرقام الواردة في الفرع السادس لم تراجع وقد تخضع للتغيير.
	سادسا - الإيرادات والنفقات*
	75 - أعدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة البيانات المالية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام لأول مرة في عام 2012. وتطلّب اعتماد هذه المعايير إدخال تغييرات كبيرة على السياسات المحاسبية التي تتبعها الهيئة، بما في ذلك إعداد البيانات المالية على أساس سنوي وفقا لهذه المعايير، وقد كانت تعدّ في السابق على أساس نقدي مُعدّل وفقاً للمعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة.
	76 - وكان هدف الهيئة فيما يتصل بالإيرادات هو جمع 150 مليون دولار للموارد العادية و 150 مليون دولار للموارد الأخرى. وبلغت الإيرادات من التبرعات لعام 2012 مقدار 113.8 مليون دولار للموارد العادية و 93.6 مليون دولار للموارد الأخرى، وهو ما يمثل نقصاً إجمالياً في إيرادات السنة قدره 92.4 مليون دولار. وشهدت السنة عجزاً قدره 16 مليون دولار (انظر الجدول 2).
	الجدول 2
	الإيرادات والنفقات في 31 كانون الأول/ديسمبر 2012

	(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
	الموارد العادية
	الموارد الأخرى
	الموارد المقررة
	المشطوبات(أ)
	المجموع
	الإيرادات
	المساهمات
	863 113
	676 93
	235 7
	774 214
	إيرادات الاستثمار
	979
	177 1
	-
	156 2
	الإيرادات الأخرى
	688 2
	276 6
	-
	(978 5)
	986 2
	مجموع الإيرادات
	530 117
	129 101
	235 7
	(978 5)
	916 219
	مجموع النفقات
	862 118
	628 115
	427 7
	(978 5)
	939 235
	الفائض/(العجز) للفترة
	(332 1)
	(499 14)
	(192)
	-
	(023 16)
	(أ) يشير عمود المشطوبات إلى التكاليف غير المباشرة التي تمولها الهيئة من أموال البرامج المتحصل عليها من المانحين فيما يتصل بإدارة الموارد الأخرى. وقد اعتُرف بهذه التكاليف غير المباشرة محاسبيا خلال السنة كزيادات في إيرادات تكاليف الدعم. وفي نهاية العام، شُطبت هذه الإيرادات لإظهار الإيرادات الفعلية المعترف بها محاسبيا.
	أساس الميزانية
	77 - تُمول هيئة الأمم المتحدة للمرأة من مصدرين، هما: الأنصبة المقررة والتبرعات. وتبلغ الأنصبة المقررة (الميزانية العادية) ما قدره 14.8 مليون دولار لفترة السنتين 2012-2013، وهي قد بلغت في العام 2012 ما قدره 000 235 7 دولار. وتُقدّر التبرعات بمبلغ 700 مليون دولار لفترة السنتين 2012-2013. وتغطي التبرعات نفقات الميزانية المؤسسية والنفقات البرنامجية. ويمول باقي الميزانية البرنامجية من الموارد العادية، حيث يتم تخصيص الأموال على أساس منهجية محددة، ومن الموارد الأخرى، حيث تخصص الأموال مباشرة لمشاريع بعينها (انظر الجدول 3).
	الجدول 3
	المساهمات حسب مصدرها في 31 كانون الأول/ديسمبر 2012

	(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
	الموارد العادية
	الموارد الأخرى
	الموارد المقررة
	المجموع
	الحكومات
	736 112
	777 68
	513 181
	وكالات منظومة الأمم المتحدة
	271
	362 19
	235 7
	868 26
	اللجنة الوطنية
	184
	935
	119 1
	الجهات المانحة الأخرى
	672
	602 4
	274 5
	مجموع المساهمات
	863 113
	676 93
	235 7
	774 214
	78 - وعُدّلت النتائج المالية (الفعلية) المفصح عنها في البيانات لإتاحة المقارنة بين الميزانية بالطريقة التي عُرضت بها وبين الاستخدام الفعلي للموارد (انظر الجدول 4). ويتم إعداد المقارنة بين الميزانية والاستخدام الفعلي للموارد بنفس الطريقة المتبعة في الميزانية المؤسسية المعتمدة في الأصل، إضافة إلى إدراج الأنصبة المقررة (انظر الجدول 5).
	الجدول 4
	النفقات حسب المناطق الجغرافية وإدارات مقر هيئة الأمم المتحدة للمرأة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2012

	(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
	المناطق
	2012
	أفريقيا
	186 51
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	050 29
	الدول العربية
	741 18
	آسيا والمحيط الهادئ
	251 44
	أوروبا وآسيا الوسطى
	793 14
	مجموع نفقات المناطق الجغرافية
	201 158
	مكتب السياسات والبرامج
	666 36
	المديرية، مكتب الشؤون الإدارية، مكتب الشراكات الاستراتيجية، شؤون الدعم الحكومي الدولي
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	سادسا - الخلاصة
	79 - كان عام 2012 عاماً مشجّعاً لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وللنساء والفتيات من عدة نواح. فقد أبرزت الأحداث التي شهدتها أنحاء مختلفة من العالم زيادة الدعم لمسألة المساواة بين الجنسين، إضافة إلى تعزيزها الاعتقاد بأن تحقيق المساواة بين الجنسين هو الآن في المتناول أكثر من أي وقت مضى. وقد أنجزت الهيئة بنجاح المراحل النهائية لعملية تحوّلها إلى منظمة أقوى على الصعد العالمي والإقليمي والقطري، تماشياً مع الخطة الاستراتيجية وتوجيه المجلس التنفيذي.
	80 - وفي الوقت نفسه، ففيما عكست الأحداث التي شهدها مختلف المناطق الصعوبات المستمرة التي تواجه تحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تراجع وضع العديد من النساء والفتيات رغم المكاسب التي سبق تحقيقها، كانت الهيئة تقوم بعملها في بيئة يعتريها نقص شديد في الموارد. فقد كانت المساهمات أقل بكثير من الأهداف المحددة في الميزانية المعتمدة من المجلس التنفيذي، وذلك رغم الإقرار العام بأن الأهداف المتوخاة كانت متواضعة.
	81 - وعلى الرغم من هذه المعوقات، يُعدّ عام 2012 عام إنجازات، حيث شهد تحقّق نتائج متنوعة في مختلف مجالات الأولوية الخاصة بالهيئة، سواء على الصعيد العالمي أو المحلي، مع الدمج بين الأدوار المعيارية والتنفيذية والتنسيقية للهيئة من أجل تحسين حياة النساء والفتيات. وقد استقبلت الهيئة عام 2013 كمنظمة متمتعة بالأسس اللازمة للاضطلاع بولاية بالغة الأهمية والإلحاح والصعوبة. فالنساء والفتيات لديهن الرغبة والحق في المشاركة في ثورة العدالة الاجتماعية والديمقراطية والحرية والتنمية الاقتصادية التي يجري السعي إلى تحقيقها في جميع أنحاء العالم. ومع إتاحة الموارد المناسبة لولاية الهيئة، فإنها تقف على أهبة الاستعداد لأداء هذا الدور، والبناء على الإنجازات السابقة، وتحقيق النتائج، والاضطلاع بدورها كاملاً في توليد الزخم العالمي المتنامي فيما يتصل بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

