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  ٢٠١٤الدورة السنوية لعام 
  ٢٠١٤يونيه / حزيران١٩-١٧

   من جدول األعمال املؤقت٢البند 
          اخلطة االستراتيجية

سـتراتيجية هليئـة األمـم املتحـدة للمـساواة بـني           التقدم احملـرز حنـو تنفيـذ اخلطـة اال             
، مبـا يف ذلـك األنـشطة التنفيذيـة          ٢٠١٣-٢٠١١اجلنسني ومتكني املرأة للفترة     

  ٢٠١٣طلع هبا يف عام املض
    

  املديرة التنفيذية /تقرير وكيلة األمني العام    
    

  موجز  
املـديرة التنفيذيـة هليئـة األمـم املتحـدة          /ُيعَرض هذا التقرير املرحلي لوكيلة األمـني العـام          

عــن اخلطــة االســتراتيجية ) هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة(للمــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة 
 ٢٠١١/٣ مـن مقـرره   ٩ على اجمللس التنفيذي لينظر فيـه وفقـا للفقـرة      ٢٠١٣-٢٠١١للفترة  
، وهو يشمل تقريـرا عـن األنـشطة التنفيذيـة املـضطلع هبـا يف           ٢٠١١يونيه  / حزيران ٣٠املؤرخ  
 / كـــانون الثـــاين ٢٠ املـــؤرخ ٢٠١٤/١، وفقـــا ملـــا طلبـــه اجمللـــس يف مقـــرره     ٢٠١٣عـــام 
  .٢٠١٤ يناير

  .يوّد الترحيب هبذا التقرير واملوافقة عليهولعل اجمللس التنفيذي   
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  مقدمة  -أوال   
هيئـة األمـم    (يكمن هـدف هيئـة األمـم املتحـدة للمـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة                      - ١

منذ تأسيسها يف مواصلة تثبيت األسس اليت وضعتها الكيانات السابقة هلـا مـن              ) املتحدة للمرأة 
ح اجلمعيــة العامــة، وتطلعــات اجملتمــع املــدين، ومطالــب   أجــل إجيــاد منظمــة جتــّسد فعــال طمــو  

ــع أحنــاء العــامل     ــان والرجــال يف مجي ــساء والفتيــات والفتي ــالتوازي مــع ذلــك،  . وتوقعــات الن وب
حققــت اهليئــة نتــائج حــسب مــا أملتــه حتميــة الكفــاح مــن أجــل حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني  

  . واحلاجة امللحة إىل ذلك
 اهليئــة علــى قــدرهتا علــى حتقيــق النتــائج مــن أجــل النــهوض  ، برهنــت٢٠١٣ويف عــام   - ٢

 تعـيني وكيلـة أمـني       ٢٠١٣ومن املنجزات البارزة الـيت حتققـت يف عـام           . باملساواة بني اجلنسني  
 ٢٠١٧-٢٠١٤مـــديرة تنفيذيـــة جديـــدة، واعتمـــاد خطـــة اســـتراتيجية جديـــدة للفتـــرة   /عـــام

)UNW/2013/6(          ؛ وانتهاء مرحلة التأسيس اليت امتدت لثالث سـنوات، ووضـع هيكـل إقليمـي
جديــد هليئــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف امليــدان؛ والــصياغة الناجحــة لــدور اهليئــة يف دعــم إحــراز 
ــرأة، ويف          ــة وضــع امل ــسابعة واخلمــسني للجن ــدورة ال ــاري خــالل ال ــصعيد املعي ــى ال ــدم عل التق

 وبـشأن الـسالم واألمـن، وتغـري         ٢٠١٥رت بشأن خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام             املناقشات اليت ج  
املنــاخ؛ ومواصــلة توطيــد الــدور الــذي تــضطلع بــه هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف التنــسيق بــني 
الوكــاالت؛ وإدخــال حتــسينات قابلــة للقيــاس وجليــة علــى الكفــاءة التنظيميــة؛ وإحــداث آثــار   

  . بلدا يف مجيع أحناء العامل٩٠ لنساء والفتيات يف حوايلإجيابية هامة وملموسة يف حياة ا
وهـو  . ٢٠١٣-٢٠١١وهذا هو التقرير النهائي عن تنفيذ اخلطة االسـتراتيجية للفتـرة               - ٣

ــة األمــم املتحــدة للمــرأة للتوصــيات الــيت قدمتــها       ــة اســتجابة هيئ يتــضمن معلومــات عــن كيفي
 بشأن االستعراض الشامل الـذي جيـري كـل أربـع سـنوات      ٦٧/٢٢٦اجلمعية العامة يف قرارها  

وأكـدت  . لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تـضطلع هبـا منظومـة األمـم املتحـدة مـن أجـل التنميـة                   
 اجلمعية يف ذلك القرار جمددا والية هيئة األمم املتحدة للمرأة املتصلة باالضطالع بدور القيـادة              
داخل منظومة األمم املتحدة يف جمال املساواة بني اجلنسني، واستغالل إمكانـات تلـك املنظومـة       

وأعربت اجلمعية أيضا عن دعمهـا للجهـود الـيت تبـذهلا هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة مـن               . ككل
أجل مواصلة توثيق الروابط القائمة بني أدوارها التنفيذي واملعيـاري والتنـسيقي، وهـي األدوار               

  .اليت تشكل ركيزة حمورية للوالية الفريدة من نوعها املوكَلة إىل اهليئة
 مليــون دوالر علــى الــربامج ١٣٣وقــد أنفقــت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة مبلغــا ينــاهز   - ٤

، وهكذا بلغ املعدل اإلمجايل لتنفيـذ األنـشطة املدرجـة يف امليزانيـة حـوايل                ٢٠١٣القطرية يف عام    
وقـد أمكـن حتقيـق      . س هذه النسبة أعلى نسبة تنفيذ للربامج منذ إنشاء اهليئـة           يف املائة، وتعك   ٨٨

http://undocs.org/ar/UNW/2013/6�
http://undocs.org/ar/A/RES/67/226�
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هذه النسبة بفضل التحسينات الكبرية اليت أُدخلت على أساليب تـسيري أعماهلـا، ممـا وفـر أساسـا                   
 من حتويل لوجهـة تركيـز جهـود التحـسني الـيت             ٢٠١٣ملا حتقَّق بصورة متزايدة على امتداد سنة        

 مــن مــساعي حتــسني الكفــاءة الداخليــة إىل العمــل علــى حتقيــق النتــائج املعياريــة تقــوم هبــا املنظمــة
ومشلـت هـذه النتـائج مجيـع جوانـب واليـة اهليئـة، ومـن بينـها تيـسري عقـد                    . والتنسيقية والتنفيذيـة  

الدورة السابعة واخلمسني للجنة وضع املرأة بنجـاح، واإلشـراف علـى دورة اإلبـالغ األوىل عـن          
طاق املنظومة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، والنتـائج الـيت حتققـت              خطة العمل على ن   

 بلدا على إدراج األولويـات وامليزانيـات املتعلقـة          ٢٤على الصعيد القطري، حيث ساعدت اهليئة       
 بلدا على اعتماد    ١٩باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف صكوك التخطيط الوطنية وساعدت           

ر صرامة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات، وظهور جيل جديـد مـن الوسـاطة               تشريعات أكث 
املراعية لالعتبارات اجلنسانية، حيـث باتـت أعـداد أكـرب مـن النـساء الـاليت جتلـسن إىل طـاوالت                      

ودخلـت  . التفاوض يف سياقات بناء السالم والاليت تقمن بدور الوسـيطات باسـم األمـم املتحـدة          
مرأة أيضا جمال نشاط جديد، فكانت هلا تفاعالت مـع املنظمـات اإلنـسانية           هيئة األمم املتحدة لل   

مــن قبيــل تعاوهنــا مــع اللجنــة الدائمــة املــشتركة بــني الوكــاالت املعنيــة باالســتجابات اإلنــسانية     
جئـات  ومشاركتها يف التدخالت امليدانية، مثل تقدميها املساعدة للنساء والفتيات الـسوريات الال           

  . األردن لالجئني يفيف خميم الزعتري 
، ٢٠١٣  و ٢٠١٢ديدة اليت أنشئت يف عـامي       وقد سامهت اهلياكل وأساليب العمل اجل       - ٥

ــائج       ــق نت ــدان، يف حتقي ــادة القــدرات يف املي ــة إىل حــد كــبري وزي مبــا يف ذلــك تكــريس الالمركزي
الـدول العربيـة،    ويف  . ملموسة يف خمتلف املناطق اليت تنفذ فيها هيئة األمم املتحدة للمـرأة براجمهـا             

دعت هيئة األمم املتحـدة إىل تنفيـذ اسـتنتاجات الـدورة الـسابعة واخلمـسني للجنـة وضـع املـرأة،                      
ودعمت اجلهود الوطنية اهلادفة إلهناء العنف ضد املرأة يف فلسطني ومصر بواسطة حلول مبتكرة    

يا، دعمت اهليئة زيادة    ويف أفريق . مثل برنامج املدن اآلمنة، أو بالتعاون مع قوات الشرطة الوطنية         
متثيل املرأة يف الربملانات يف بلدان شىت مـن بينـها زمبـابوي والكـامريون وكينيـا، وكانـت شـريكا                   
أساسيا يف دعم عملية سن قانون املساواة بني اجلنسني يف مالوي الذي جيعل احلقـوق املنـصوص                 

.  املفعـول يف احملـاكم احملليـة   عليها يف اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة سـارية           
وســاعدت اهليئــة علــى إدمــاج عناصــر متــصلة باملــسائل اجلنــسانية ألول مــرة يف استقــصاء األســر  

 يف املائـة    ٣٥املعيشية يف السودان، واضطلعت بدور رئيسي يف إنشاء نظام خيصص للمرأة حصة             
هتـدف، يف مجلـة أمـور،    من اجملندين يف قوة الشرطة الوطنية يف بوروندي، وكانـت هـذه اخلطـوة               

إىل حتسني اخلدمات املقّدمة إىل نساء بورونـدي، وال سـيما اخلـدمات املتـصلة بالتـصدي للعنـف                   
ويف السنغال، ساعدت هيئة األمم املتحدة للمرأة احلكومـة علـى إعـداد قـانون جنـسية                 . اجلنساين

لـيت كـان القـانون    جديد مينح نفس حقوق املواطنة إىل النـساء والرجـال، ويرفـع أشـكال الـضيم ا           
  . السابق يكرسها ضد املرأة
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ويف األمــريكتني ومنطقــة البحــر الكــارييب، ســامهت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف           - ٦
 ماليــني مــن العمــال  ٦,٢إحــداث تغــيريات هامــة يف جمــال الــسياسة العامــة، حيــث ســاعدت    

 حقوق العمـل للمـرة األوىل مـن         املرتليني يف الربازيل على التمتع بنفس القوانني املطّبقة يف جمال         
ــديل دســتوري، وســاعدت     ــشعوب األصــلية يف    ٧ ٠٠٠خــالل إجــراء تع ــساء ال ــن ن ــرأة م  ام

ــصويت      ــهن مــن الت ــة متكّن ــات هوي ــى بطاق ــى احلــصول عل ــة مــع  . غواتيمــاال عل وتعاونــت اهليئ
 امرأة مـن ضـحايا العنـف علـى خـدمات            ٤٠٠ ٠٠٠الشركاء من أجل ضمان حصول حوايل       

 شــخص مــن العــاملني يف ســلك القــضاء علــى مكافحــة  ٢٢ ٠٠٠ ومت تــدريب يف الــسلفادور،
ويف أوروبا ومنطقة آسيا الوسطى، دعمت هيئة األمم املتحـدة          . العنف ضد املرأة يف األرجنتني    

للمرأة التغيريات التشريعية من قبيل تصديق البوسنة واهلرسك على اتفاقية جملس أوروبـا بـشأن               
ة والعنـف العـائلي، وقامـت كـذلك بـدعم الـتمكني االقتـصادي               منع ومكافحة العنف ضد املرأ    

للمرأة من خالل اعتماد وزيادة املوارد الوطنية املتاحة لنموذج املركز املوّحد لتقـدمي اخلـدمات               
  . يف مجهورية مولدوفا من أجل توفري خدمات ومعلومات للنساء والفتيات يف املناطق الريفية

ادئ، قدمت هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة املـساعدة إىل جلنـة              ويف منطقة آسيا واحمليط اهل      - ٧
رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا املعنيــة بتعزيــز ومحايــة حقــوق املــرأة والطفــل مــن أجــل تنفيــذ    

وبشكل خاص، سـاندت هيئـة      . األولويات اإلقليمية املتعلقة بإهناء العنف ضد النساء واألطفال       
جلميع أصحاب املصلحة وقدمت الدعم التقين مـن        األمم املتحدة للمرأة إجراء حوارات شاملة       

أجل صياغة إعالن القضاء على العنف ضد املرأة والقضاء على العنف ضـد األطفـال يف رابطـة        
 تـشرين  ٩أمم جنوب شرق آسيا، وهو اإلعالن الذي اعتمده القادة يف مـؤمتر قمـة الرابطـة يف                  

 الــيت قامــت هبــا هيئــة األمــم  ويف أفغانــستان، ســاعدت جهــود الــدعوة . ٢٠١٣أكتــوبر /األول
املتحــدة للمــرأة، باالشــتراك مــع حركــة املــساواة بــني اجلنــسني، علــى منــع إدخــال تعــديل علــى 
قانون اإلجـراءات اجلنائيـة كـان سـيؤدي إىل منـع أفـراد أسـرة املتـهم مـن اإلدالء بـشهاداهتم يف            

ونيــة للمــرأة ألن أفــراد  القــضايا، مبــا يف ذلــك قــضايا العنــف العــائلي، ممــا يقــوِّض احلمايــة القان   
  . األسرة غالبا ما يكونون من الشهود على أعمال العنف ضد املرأة أو من املشاركني فيها

، أثبتت هيئة األمم املتحدة للمرأة يف مجيع املنـاطق ومـن خـالل مجيـع                ٢٠١٣ويف عام     - ٨
 تقّدمـه مـن دعـم    جوانب واليتها أهنا، رغم افتقارها إىل املـوارد الكافيـة لتلبيـة الطلـب علـى مـا              

علــى الــصعيد القطــري إىل منظومــة األمــم املتحــدة وإىل العمليــات املعياريــة احلكوميــة الدوليــة، 
تــستطيع عنــدما تتــاح هلــا املــوارد الالزمــة أن تــساهم يف اجلهــود الــيت تبــذهلا احلكومــات ومجيــع 

  .شركاء بشكل واضح وذي أثر وفائدةال
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  ت املعياري والتنسيقي والدعوي األعمال والشراكات يف اجملاال  -ثانيا   
  الدور املعياري  -ألف   

حظيت املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة وحقوق اإلنسان اخلاصة بالنـساء والفتيـات         - ٩
، وقد تعّزز هذا االهتمـام بتوسـيع   ٢٠١٣باهتمام متزايد يف العمليات احلكومية الدولية يف عام    

ملتحدة للمرأة، فأدى بـدوره إىل حـدوث حتـسن كـبري يف           نطاق الدعم الذي تقدمه هيئة األمم ا      
واكتست الدورة السابعة واخلمسون للجنـة وضـع املـرأة أمهيـة خاصـة              . اإلطار املعياري العاملي  

نظرا إىل أهنا حققت مزيدا من تعزيز االلتزامـات املتعلقـة مبنـع مجيـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة              
ــضاء عليهــا   ــاة والق ــف  E/2013/27-E/CN.6/2013/11انظــر (والفت ــرع أل ). ، الفــصل األول، الف

وكان لألعمال املوضوعية اليت اضطلعت هبـا اهليئـة علـى سـبيل التحـضري للـدورة، مبـا يف ذلـك                      
ليميـة،  أنشطة التعبئة وبناء التحالفات والدعم التقين، ومبا يف ذلك ما مت يف إطـار املنتـديات اإلق                

دور حمـــوري يف اخلـــروج مـــن الـــدورة هبـــذه النتيجـــة، وهـــي تـــوفر اآلن أساســـا متينـــا ملتابعـــة  
ــة        ــسيق وإقام ــة يف جمــايل التن ــة األمــم املتحــدة الربناجمي االســتنتاجات مــن خــالل جهــود منظوم

 مـن  ٦وتتضمن املعلومات الواردة يف هذا الفرع اإلبـالغ عـن اجملـال ذي األولويـة          . الشراكات
  .٢٠١٣-٢٠١١الستراتيجية للفترة اخلطة ا
وكذلك أسهمت اجلهـود التحـضريية الـيت اضـطلعت هبـا اهليئـة يف تـوفري املنـاخ املالئـم             - ١٠

، حيث قدمت هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة          ٢٠١٤لعقد الدورة الثامنة واخلمسني للّجنة يف عام        
االســتعانة باألدلــة الــيت مــسامهات فنيــة، مــن خــالل أنــشطة الــدعوة وتقــدمي املــشورة التقنيــة، وب

استمدهتا من أنشطتها التنفيذية، مما مسـح بالتوصـل إىل وثيقـة ختاميـة هـي مبثابـة خارطـة طريـق            
للتعجيل بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية لصاحل النساء والفتيات، وتشكل ركيـزة قويـة خلطـة               

  . ٢٠١٥التنمية ملا بعد عام 
ة أيضا دفعة لألعمال التحـضريية السـتعراض وتقيـيم          وأعطت هيئة األمم املتحدة للمرأ      - ١١

تنفيـذ إعـالن ومنـهاج عمــل بـيجني، وألنـشطة االحتفـال بالــذكرى الـسنوية العـشرين النعقــاد         
ومشلـت أعمـال اهليئـة، الـيت ارتكـزت علـى قـرارات اجمللـس         . املؤمتر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة     

 األعمــال التحــضريية الوطنيــة؛ والتعــاون مــع  االقتــصادي واالجتمــاعي واجلمعيــة العامــة، دعــمَ 
اللجان اإلقليمية؛ وإعداد اسـتراتيجية شـاملة تغطـي اجملـال الـسياسي وجمـال التعبئـة االجتماعيـة                   

وأكدت هيئة األمم املتحـدة للمـرأة باسـتمرار أن مناسـبة إحيـاء الـذكرى                . على الصعيد العاملي  
ــيجني جيــب أن تفــضي إىل إعــالن قــو    ــسياسي وإىل   العــشرين ملــؤمتر ب ــزام ال ــد االلت ي عــن جتدي

. اإلسراع من جديـد بتنفيـذ االلتزامـات املتعلقـة باملـساواة بـني اجلنـسني علـى مجيـع املـستويات                     
وقد استغلت اهليئة بصورة فّعالة األعمال التحضريية لعملية االسـتعراض لتحديـد الثغـرات الـيت                

http://undocs.org/ar/E/2013/27�
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 اجلنسني ومتكـني املـرأة يف خطـة         ينبغي تداركها بتخصيص هدف قائم بذاته بشأن املساواة بني        
، إىل جانب إدمـاج املنظـور اجلنـساين والغايـات واملؤشـرات املتعلقـة               ٢٠١٥التنمية ملا بعد عام     
  . به يف مجيع األهداف

وهلذا الغرض، سامهت هيئة األمم املتحدة للمرأة يف مـداوالت الفريـق العامـل املفتـوح                  - ١٢
ويف إطـار فريـق الـدعم الـتقين التـابع ملنظومـة             . ملـستدامة باب العـضوية املعـين بأهـداف التنميـة ا         

األمم املتحدة، عرضت هيئة األمم املتحدة للمرأة بفعالية مسألة املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني                 
املرأة كغاية يف حد ذاهتا وباعتبارهـا عنـصرا ضـروريا لتحقيـق التنميـة املـستدامة، مـستفيدة مـن                     

) ، املرفـق  ٦٦/٢٨٨قـرار اجلمعيـة العامـة       (املتحدة للتنمية املستدامة    الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم     
وكـان التحليـل القـائم    . حيث اضطلعت اهليئة بدور معتَرف به متام االعتـراف يف جمـال الـدعوة            

ف شـامل وكفيـل بإحـداث    الذي أجرته اهليئـة، والـذي تنـاول مـسألة بلـورة هـد             )١(على األدلة 
 من األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، مـن الوثـائق الـيت استرشـدت          ٣تغيريات هيكلية ليخلف اهلدف     

وأدت هـذه اجلهـود إىل الزيـادة التدرجييـة يف           . هبا الـدول األعـضاء عنـد نظرهـا يف هـذا اهلـدف             
ل املفتـوح بـاب     تأييد هذا اهلـدف مـن قبـل اجلمعيـة العامـة، وجلنـة وضـع املـرأة، والفريـق العامـ                     

  .العضوية نفسه
وواصــلت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة مــساعدة الــدول األعــضاء، مــن خــالل تقــارير      - ١٣

ــة       ــدورة الثامن ــيني، علــى صــياغة القــرارات خــالل ال ــدعم الفن األمــني العــام وبتقــدمي اخلــربة وال
زيـز األطـر    وقد ساعد ذلك علـى حتقيـق تقـدم هـام وعلـى مواصـلة تع               . والستني للجمعية العامة  

ــة املتعلقــة مبــسائل مــن قبيــل   ــة : املعياري ؛ )٦٨/٢٢٧قــرار اجلمعيــة العامــة  (دور املــرأة يف التنمي
 املـرأة يف املنـاطق الريفيـة        ؛ وحتسني حالـة   )٦٨/١٣٧القرار  (والعنف ضد العامالت املهاجرات     

وقـدمت  ). ٦٨/١٤٠القـرار   (؛ ومتابعـة املـؤمتر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة              )٦٨/١٣٩القرار  (
ين بــشأن املــسائل املتعلقــة باملــساواة بــني اجلنــسني هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة أيــضا الــدعم الــتق

وبــشأن اســتخدام صــياغات ختاطــب النــوع اجلنــساين بــشكل حمــدد يف العديــد مــن القــرارات،   
  . أدى إىل ارتفاع عدد القرارات املراعية للمنظور اجلنساين مما
يم مراعـاة  وعززت املنظمة الدعم املقدَّم إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي بشأن تعمـ    - ١٤

كما أَثْـَرت املـسامهاُت   ). E/2013/71(املنظور اجلنساين، مبا يف ذلك تقريرها عن هذا املوضوع         
تـسخري العلـم والتكنولوجيـا      ”الفنية هليئة األمم املتحدة للمرأة اإلعالنَ الوزاري للمجلـس عـن            

  . “لثقافية يف تعزيز التنمية املستدامة وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةواالبتكار واإلمكانيات ا
__________ 

  )١(  http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2013/10/ 

UNWomen_post2015_positionpaper_English_final_web%20pdf.pdf  
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وعملــت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، مــستفيدةً مــن املقــرر املتعلــق بــالتوازن اجلنــساين    - ١٥
الذي اختذه االجتماع الثامن عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغـري               

ــاخ  ــر(املنـ ــرر FCCC/CP/2012/8/Add.3 انظـ ــور   )CP.18/23، املقـ ــة للمنظـ ــاء دفعـ ــى إعطـ ، علـ
اجلنساين أثناء االجتماع التاسع عـشر ملـؤمتر األطـراف، حيـث تعاونـت مـع شـركاء مـن بينـهم                  

واضـطلعت  . من أجل املساعدة على تنفيـذ االتفاقيـة       ‘ ماري روبنسون للعدل املناخي   ’مؤسسة  
دور املــدافع العــاملي عــن حقــوق املــرأة يف اجتمــاع اجلمعيــة هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة أيــضا بــ

العامة الرفيع املستوى املعين بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة وسـائر األهـداف اإلمنائيـة املتفـق                  
سـبل املـضي قـدما، جـدول أعمـال يـشمل          : عليها دوليا فيمـا يتعلـق باألشـخاص ذوي اإلعاقـة          

هــو االجتمــاع الــذي اعترفــت وثيقتــه اخلتاميــة بأمهيــة   ومــا بعــده، و٢٠١٥ذوي اإلعاقــة لعــام 
؛ ويف مــؤمتر طوكيــو الــدويل اخلــامس  )٦٨/٣قــرار اجلمعيــة العامــة (مراعــاة املنظــور اجلنــساين 

 علـى  ، حيـث مت تـسليط الـضوء     ٢٠١٣يونيـه   /املعين بالتنمية يف أفريقيا، الذي ُعقـد يف حزيـران         
  . املساواة بني اجلنسني ومشاركة املرأة الكاملة يف العمل يف جمال تنمية أفريقيا ومن أجله

وقد أُحرز تقدم هام أيضا يف جدول األعمال املعيارية املتعلقـة بالـدور القيـادي للمـرأة               - ١٦
 واضطلعت هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة بـدور رئيـسي            . ومشاركتها يف عمليات السالم واألمن    

ــسالم واألمــن     . يف عمــل جملــس األمــن  ــر الــذي أُعــدَّ عــن مــسألة املــرأة وال واســتنادا إىل التقري
)S/2013/525(                ،دعا جملس األمن إىل اختاذ إجراءات أقوى إلشراك املـرأة يف عمليـات الـسالم ،

ــاملرأة   ــاإلجراءات املتـــــصلة بـــ ــه بـــ ــزز التزامـــ ــراره  وعـــ ــا ورد يف قـــ  والـــــسالم واألمـــــن كمـــ
وقد أعاد هذا القرار تأكيد أن متكني النساء والفتيات وحتقيق املـساواة بـني            . )٢٠١٣( ٢١٢٢

 ، فاسـتخدم  ‘‘أمران هلما أمهية بالغـة بالنـسبة جلهـود صـون الـسالم واألمـن الـدوليني                ’’اجلنسني  
 وواصـل مـا بدأتـه قـرارات         )٢٠٠٠ (١٣٢٥بذلك لغة أقـوى مـن تلـك املـستخدمة يف القـرار              

  . جملس األمن األخرى
وستستنري متابعـة هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة مـع الـدول األعـضاء وردودهـا عليهـا يف                        - ١٧

 الصادرة عـن اللجنـة املعنيـة بالقـضاء          ٣٠من أيضا بالتوصية العامة رقم      جمال املرأة والسالم واأل   
. على التمييز ضد املرأة بشأن دور املرأة يف منع النـزاعات ويف حاالت الرتاع ومـا بعـد النــزاع                  

وتــشمل اإلجنــازات املعياريــة األخــرى اإلعــالن الــصادر عــن جلنــة بنــاء الــسالم الــذي يعتــرف     
). PBC/7/OC/3(ني االقتــصادي للمــرأة مــن أجــل بنــاء الــسالم بفعاليــة باألمهيــة احملوريــة للــتمك

انظـر قـرار اجلمعيـة     (٢٠١٣معاهدة جتارة األسلحة، الـيت اعتمـدهتا اجلمعيـة العامـة يف عـام              أما
، واليت تنظم التجارة الدولية يف األسلحة التقليدية، فقد اعترفـت بـدور             ) باء ٦٧٨/٢٣٤العامة  

ــساء واألطفــال      ــساين وأعمــال العنــف ضــد الن ــدعم  . األســلحة يف أعمــال العنــف اجلن وهــذا ي
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http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)�
http://undocs.org/ar/PBC/7/OC/3�
http://undocs.org/ar/A/RES/678/234�
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األعمــال الــيت تقــوم هبــا هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة مــع الــدول األعــضاء بــشأن دور املــرأة يف    
لرتاعـات  ز اإلبالغ عن اجلهود الرامية إىل إشـراك املـرأة يف منـع نـشوب ا         عمليات السالم، ويعز  
  .وتسويتها والتعايف منها

  
  الدور التنسيقي  -باء   

تكتسي زيادة االتـساق واملـساءلة يف أعمـال منظومـة األمـم املتحـدة يف جمـال املـساواة                      - ١٨
، ٢٠١٣ففـي عـام     . حـدة للمـرأة   بني اجلنسني ومتكني املرأة أمهية حمورية لواليـة هيئـة األمـم املت            

 مـع أحكـام     ٢٠١٧-٢٠١٤أعطت اهليئة األولوية ملواءمة خطتها االستراتيجية اجلديدة للفتـرة          
.  وأقامـت شـراكات جديـدة مـع كيانـات تابعـة لألمـم املتحـدة        ٦٧/٢٢٦قرار اجلمعيـة العامـة      
الــيت  التنفيذيــة  شامل الــذي جيــري كــل أربــع ســنوات لــسياسة األنــشطة  الــ ويتــسم االســتعراض 

تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنميـة بأمهيـة حموريـة للنـهج الـذي تتبعـه اهليئـة إزاء               
تنسيق وتعزيز حتقيق املنجزات على نطاق املنظومة فيمـا يتعلـق باملـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني                   

، أســهمت اهليئــة يف متابعــة ذلــك القــرار يف الوقــت املناســب مــن   ٢٠١٣وخــالل عــام . املــرأة
ومشـل ذلـك املـسامهةَ يف وضـع خطـة           . خالل جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة وآلياهتـا املختلفـة            

، واملــشاركةَ يف ٦٧/٢٢٦عمــل جملموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة لتنفيــذ قــرار اجلمعيــة العامــة    
الفريق املشترك بني الوكاالت الذي وضع إطارا للرصد هبدف مـساعدة الـدول األعـضاء علـى                 

واسـتفادت اهليئـة أيـضا مـن الـشبكة          . تقييم التقدم احملرز يف تنفيذ استعراض السياسات الشامل       
 أنــشطة الــدعوة املــشتركة بــني الوكــاالت املعنيــة بــاملرأة واملــساواة بــني اجلنــسني هبــدف تيــسري  

املشتركة واتباع هنج منسق يف الفترة اليت مّهـدت لعمليـة ومفاوضـات حكوميـة دوليـة حامسـة،        
  .  واستعراض إعالن ومنهاج عمل بيجني٢٠١٥مبا يف ذلك ما يتعلق خبطة التنمية ملا بعد عام 

د القطـري  ويظل تعزيز تنسيق األنشطة التشغيلية املراعية للمنظور اجلنساين علـى الـصعي          - ١٩
وعنــد القيــام بــذلك، اســتفادت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة مــن الــصالت   . إحــدى األولويــات

القائمة بني التنسيق واألبعاد األخرى لوالية اهليئة، واستخدمت أدوات تقييم األداء املعمـول هبـا     
 العمـل   لدى أفرقة األمم املتحدة القطرية، مثل سـجل األداء اجلنـساين املـستخدم يف تنفيـذ خطـة                 

ففي كينيا مثالً، حرصت اهليئة على أن ُتثري التوصـيات املنبثقـة        . املوضوعة على نطاق املنظومة   
، ٢٠١٨-٢٠١٤من سجل األداء اجلنساين إطاَر عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفتـرة             

 إىل مؤشـرات    وأن ُتنشر اخلربات املتعلقة باملسائل اجلنسانية إلعداد مصفوفة نتائجها، مما يفضي          
  .العمل قوية يف جمال املساواة بني اجلنسني على كامل نطاق إطار

وأعطت هيئة األمم املتحدة للمرأة األولوية لكفالة تـوافر اخلـربة التقنيـة اخلاصـة بـإدارة                 - ٢٠
ففـي فرتويـال مـثالً، قـّدمت اهليئـة وبرنـامج األمـم املتحـدة                . الربامج املراعيـة للمنظـور اجلنـساين      

http://undocs.org/ar/A/RES/67/226�
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ي تدريبا ملوظفي األمم املتحدة يف جمال إدماج املساواة بني اجلنسني يف إطار عمـل األمـم                 اإلمنائ
وباالسـتفادة مـن هـذه     . املتحدة للمساعدة اإلمنائية باعتبار ذلك مبدأً أساسياً من مبادئ الربجمـة          

 التجربة، عملت هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة ضـمن فريـق العمـل املعـين باملـساواة بـني اجلنـسني                       
التابع جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية على وضع قائمـة بأمسـاء خـرباء الـشؤون اجلنـسانية بـاألمم                   
املتحدة لتكون متاحـة ألفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة هبـدف كفالـة مراعـاة األنـشطة التـشغيلية              
ــم املتحــدة        ــساين يف أطــر عمــل األم ــاة املنظــور اجلن ــساين، وحتــسني تعمــيم مراع للمنظــور اجلن

، فقـد   ٢٠١٣ووفقـا ملـا ورد يف التقـارير الـسنوية للمنـسقني املقـيمني لعـام                 . للمساعدة اإلمنائية 
 إطـارا مــن أُطـر عمـل األمــم املتحـدة للمــساعدة اإلمنائيـة ناجتـا بــشأن املـساواة بــني        ٥٩تـّضمن  

ركـز  الـيت يت  ) مبا فيها الربامج اجلنـسانية املـشتركة      ( من املبادرات املشتركة     ٩٤اجلنسني، وهناك   
  . االهتمام فيها على املساواة بني اجلنسني يضطلع بتنفيذها كيانان أو أكثر

فعلـى  . واستخدمت هيئة األمم املتحدة للمرأة أيضا ممارسات مبتكرة يف جمال التنـسيق             - ٢١
 الـذي يتبعـه فريـق األمـم املتحـدة       “توحيـد األداء  ”سبيل املثال، اضطلعت اهليئة، يف إطـار هنـج          

 جيّسد الكيفيـة الـيت تـدعم هبـا     “إطار جنساين واحد”يا، بدور ريادي يف وضع      القطري يف ليرب  
. برامج األمم املتحدة وتدخالهتا التغيري االجتماعي لتحقيق املساواة بني اجلنسني ومتكـني املـرأة             

 بطـرق شـىت مـن بينـها جهـود جمموعـة             “توحيـد األداء  ”ودعمت اهليئة اجليل الثاين من مبادرة       
إلمنائية املبذولـة لالنتـهاء مـن وضـع التوجيهـات ألفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة،                   األمم املتحدة ا  

وأسـهمت اهليئـة أيـضا يف خطـة         . اليت ستبدأ تطبيق إجراءات التشغيل املوحدة اخلاصة باملبـادرة        
 إجـراًء مـن اإلجـراءات املعمـول هبـا علـى          ٥٥عمل جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية اليت تتـضمن         

من أجل التعجيل بإحراز التقدم يف حتقيق االتساق يف األمم املتحدة ودعـم اجليـل         مستوى املقر   
  . الثاين من توحيد األداء

ويكتسي تعزيز نظام املنسقني املقيمني والتعاون معه أمهيـة أساسـية جلهـود هيئـة األمـم                   - ٢٢
ــة لتنــسيق األنــشطة التنفيذيــة املراعيــة للمنظــور اجلنــساين     علــى الــصعيد املتحــدة للمــرأة املبذول

 فريقا من أفرقـة األمـم املتحـدة املواضـيعية املعنيـة باملـسائل اجلنـسانية        ٩١فهناك حاليا   . القطري
تــدعم أعمــال املنــسقني املقــيمني وأفرقــة األمــم املتحــدة القطريــة، وتــضطلع اهليئــة بقيــادة تلــك   

هلـا الـدعم بانتظـام مـن     األفرقة املواضيعية أو تشارك يف قيادهتا حيثما كان للهيئة ُوجود، وتوفر         
وتؤيـد هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة بقـوة            . خالل املكاتب اإلقليمية حيثمـا ال يكـون هلـا وجـود           

منوذج تقاسم التكاليف الـذي تتبعـه جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة يف تـشغيل نظـام املنـسقني                      
هم مـع برنـامج األمـم       املقيمني، وهي قد كانت من بني أول َمن قاموا بالتوقيع على مذكرة تفا            

وعّينـت هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة أيـضا كبـار              . املتحدة اإلمنائي وبتحويـل األمـوال عمـالً هبـا         
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املستشارين للشؤون اجلنسانية ضمن مكاتب املنسقني املقيمني يف بعض البلـدان كـإجراء بـديل        
ملنـسقني  عن وجود قطري كامل، وهو منوذج حقق املرجتى منـه بـشكل جيـد وحظـي بتقـدير ا                  

ــم املتحــدة    ــيمني وشــركاء األم ــع      . املق ــشتركة م ــربامج امل ــشاركتها يف ال ــضا م ــة أي ــّزز اهليئ وتع
الوكاالت الشريكة على الصعيد القطري وتـشارك يف الـربامج يف جمـاالت تـشمل إهنـاء العنـف                   
ضد املرأة، وتعزيز املنظورات اجلنسانية يف التخطـيط الـوطين، والنـهوض بـالتمكني االقتـصادي                

  . مرأة، وتعزيز جهود منع نشوب النـزاعات وحتقيق الوئام االجتماعيلل
وقادت هيئة األمم املتحدة للمرأة عملية إعداد التقارير ودعمت تنفيـذ كيانـات األمـم                 - ٢٣

املتحدة خلطة العمـل علـى نطـاق منظومـة األمـم املتحـدة بـشأن املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني                        
راعـاة املنظـور اجلنـساين يف منظومـة األمـم املتحـدة، بطـرق شـىت                 املرأة هبدف التعجيل بتعميم م    

 مــن كيانــات األمــم ٥٥وقــد قــدمت . مــن بينــها تنظــيم حلقــات عمــل مكرســة لــذلك الغــرض
، وهي التقارير اليت استحدثت هيئـة       ٢٠١٣املتحدة وإداراهتا ومكاتبها تقاريرها األوىل يف عام        

ــاًء عليهــا خــط األســا   س األول لعمــل منظومــة األمــم املتحــدة املتعلــق  األمــم املتحــدة للمــرأة بن
وأعّدت هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة       ). انظر الشكل األول  (باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة      

أيضا توجيهات عـن وضـع الـسياسات واالسـتراتيجيات يف جمـال املـساواة بـني اجلنـسني حبيـث                     
نظومـة، وهـي تتوقـع أن تكـون معظـم           تكون متوائمة مع خطة العمل املوضـوعة علـى نطـاق امل           

وقـادت اهليئـة    . ٢٠١٧كيانات األمم املتحدة قد واءمت سياساهتا على هذا النحو حبلول عـام             
أيضا وضـع تـدابري حتظـى بتأييـد األمـني العـام السـتقدام مزيـد مـن النـساء واسـتبقائهن وإتاحـة                         

 منظومــة ت داخــلفــرص تــرقّيهن مــن أجــل التوصــل إىل تكــافؤ اجلنــسني علــى مجيــع املــستويا   
  . املتحدة األمم
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  الشكل األول
 خط األساس ملؤشرات خطة العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
            

ــة           - ٢٤ ــم املتحــدة اإلمنائي ــة األم ــد جمموع ــى تأيي ــرأة عل ــم املتحــدة للم ــة األم وحــصلت هيئ
ــة املتعلقــة مبؤشــر املــساواة بــني اجلنــسني، ودعمــت تعمــيم مراعــاة املنظــور     للمــذكرة التوجيه ي

اجلنساين على نطاق املنظومة عـن طريـق عقـد اجتمـاع لفريـق خـرباء أسـفر عـن إعـداد مـوجز                        
ــاة املنظــور         ــة لتعمــيم مراع ــة والتنفيذي ــب املعياري ــني اجلوان ــصالت ب ــق ال ــصلة بتوثي ــضايا املت الق

ــساين ــم  . اجلنـ ــة األمـ ــهمت هيئـ ــصادي     وأسـ ــس االقتـ ــال اجمللـ ــضاً يف أعمـ ــرأة أيـ ــدة للمـ  املتحـ
واالجتمــاعي يف هــذا اجملــال بــأن قــدمت إســهامات يف تقريــر األمــني العــام عــن تعمــيم مراعــاة   

  ). E/2013/71(املنظور اجلنساين يف مجيع سياسات منظومة األمم املتحدة وبراجمها 
ــة       - ٢٥ ــة العام ــرار اجلمعي ــدعوة ق ــتجابةً ل ــة    ٦٧/٢٢٦واس ــة للمقارن ــات قابل  إىل مجــع بيان

مصنفة حسب نوع اجلنس والـسن وحتليلـها ونـشرها بـصورة منتظمـة ومنهجيـة، عملـت هيئـة                  
 املعـين باإلحـصاءات اجلنـسانية       األمم املتحدة للمـرأة مـع فريـق اخلـرباء املـشترك بـني الوكـاالت               

 ٢٠١٣ و ٢٠١٢النسبة املئوية للكيانات اليت تستويف املتطلبات أو تفوقها، لعاَمي 

  السياسات اجلنسانية: ١مؤشر األداء 
  

  
 إدارة األداء: ٢مؤشر األداء 

  
  

 التخطيط االستراتيجي: ٣مؤشر األداء 
  

  
  اإلبالغ/الرصد: ٤مؤشر األداء 

  
  التقييم: ٥مؤشر األداء 
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 مؤشــرا بوصــفها دلــيال إلنتــاج  ٥٢لوضــع جمموعــة املؤشــرات اجلنــسانية الــدنيا البــالغ عــددها   
وقــد أّيــدت اللجنــة اإلحــصائية التابعــة لألمــم املتحــدة تلــك  . اإلحــصاءات اجلنــسانية وجتميعهــا

ة للعمــوم، املؤشــرات ووضــعت شــعبة اإلحــصاءات يف األمــم املتحــدة قاعــدة بيانــات متاحــ        
وباإلضــافة إىل ذلــك، وعقــب  . بالتعــاون مــع وكــاالت مــن بينــها هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة   

ــرأة يف        ــالعنف ضــد امل ــة ب ــسعة املتعلق ــى املؤشــرات األساســية الت ــة اإلحــصائية عل ــة اللجن موافق
، أعّدت شعبة اإلحـصاءات مبـادئ توجيهيـة بـشأن ُسـبل قيـاس العنـف ضـد املـرأة                  ٢٠١٣ عام

يئة العمل مع الـشعبة والبنـك الـدويل وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان علـى وضـع                     وبدأت اهل 
برنامج عمل جديد يرمي إىل ضـمان وجـود خطـوط أسـاس واضـحة بـشأن إهنـاء العنـف ضـد                       

  . ٢٠١٥املرأة وقت تنفيذ إطار التنمية ملا بعد عام 
 فيمـا يتعلـق بإدمـاج األبعـاد     ٦٧/٢٢٦ومتشيا مع توصـيات اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا            - ٢٦

 علـى تعزيـز اجلهـود املبذولـة         ٢٠١٣اإلقليمية، عملـت هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة طـوال عـام                
على الصعيد اإلقليمي يف جمالَي التنـسيق والتعـاون، مبـا يف ذلـك مـع اللجـان اإلقليميـة، وتعزيـز                      

صعيد القطـري عـن طريـق إسـداء املـشورة التقنيـة واملـشاركة يف األفرقـة              اجلهود املبذولة على ال   
ــسائل         ــق األدوات اخلاصــة بامل ــتقين لتطبي ــدعم ال ــوفري ال ــني الوكــاالت وت ــشتركة ب ــة امل اإلقليمي

وقدمت اهليئة أيـضاً خـدمات ضـمان    . اجلنسانية داخل البلد، مبا يف ذلك سجل األداء اجلنساين      
اة بني اجلنسني يف عمليات الربجمة القطرية املوحـدة لألمـم املتحـدة             اجلودة إلدماج مسألة املساو   

  . من خالل فريق دعم األقران التابع جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية
متحـدون مـن أجـل    ”وقامت هيئة األمم املتحدة للمرأة بإدارة محلة األمني العام املعنونـة         - ٢٧

ل منظومــة األمــم املتحــدة وأقامــت شــراكات  وحفــزت احلملــة أعمــا. “إهنــاء العنــف ضــد املــرأة
وأشركت احلملـة أيـضا الرجـال والفتيـان واسـتعانت      . أساسية إلهناء العنف ضد النساء والفتيات   

وقـد دعـت احلملـة إىل تطبيـق الفكـرة الـيت             . بقادة ذكور ذوي نفوذ لتقويـة تـأثري رسـائل احلملـة           
ا، والداعيــة إىل إعــالن اليــوم اخلــامس طرحتــها وتولــت ريادهتــا شــبكة الــشباب العامليــة التابعــة هلــ

ــن كــل شــهر     ــشرين م ــايل ”والع ــوم الربتق ــة     “الي ــم املتحــدة القطري ــب األم ــل مكات ــث تعم ، حبي
ومنظمات اجملتمع املدين على إبراز مـساعي إهنـاء العنـف ضـد النـساء والفتيـات، لـيس فقـط يـوم                

  . شهر ، بل يف كل)أةاليوم الدويل للقضاء على العنف ضد املر(نوفمرب /تشرين الثاين ٢٥
وحظيت مسامهة هيئة األمم املتحدة للمرأة يف تنفيذ اإلطار املوحـد للميزانيـة والنتـائج                  - ٢٨

واملساءلة لربنامج األمم املتحدة املشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية واإليـدز مبوافقـة                    
ساواة بـني اجلنـسني وحقـوق    اجمللس التنسيقي للربنامج املشترك، وعملـت اهليئـة علـى إدراج املـ        

ــشتركة   ــرأة يف االســتجابة امل ــامج      . امل ــة الربن ــشاركة يف رعاي ــة م ــصفتها وكال ــة، ب وقامــت اهليئ
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املشترك املعين باإليدز، بدعم اإلطار االستراتيجي للربنـامج والعمـل علـى ضـمان أن تـستجيب            
بـشرية ألولويـات    اخلطط والـسياسات وامليزانيـات واملؤسـسات املعنيـة بفـريوس نقـص املناعـة ال               

  . املساواة بني اجلنسني
  

  الشراكات واالتصاالت وأنشطة الدعوة والنهج الشاملة لعدة قطاعات  -جيم   
ــة األمــم املتحــدة للمــرأة لتحقيــق       - ٢٩ ــة وهنــج هيئ ــة لوالي ــة حموري تكتــسي الــشراكات أمهي

. اجلديــدة، وّسـعت اهليئــة نطــاق شــراكاهتا يف عـدد مــن اجملــاالت   ٢٠١٣فخــالل عــام . النتـائج 
صــندوق األمــم املتحــدة (وأبرمــت كتــب اتفــاق مــع ثالثــة شــركاء يف منظومــة األمــم املتحــدة  

وقـد أكـّدت تلـك      ). للسكان وبرنامج األغذية العاملي ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان        
االتفاقــات علــى أمهيــة العمــل ســوياً يف العمليــات احلكوميــة الدوليــة واملتعــددة األطــراف، مثــل  

، ويف ٢٠١٥ييت استعراض إعالن ومنهاج عمل بـيجني ووضـع خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام                عمل
  . البلدان املستفيدة من الربامج

وأبرمت هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة أيـضا اتفـاقني تطـوُّعيَّني مـع شـركتني رائـدتني يف                        - ٣٠
ــشكل  اهتمامهــا علــى تطــوير “Ogilvy PR”فقــد ركّــزت شــركة  . جمــال العالقــات العامــة   ال

وأعــّدت شــركة . تقــدم بــه اهليئــة نفــسها، وعلــى تطــوير أســلوب تواصــلها مــع القيــادات الــذي
”Publicis Dallas“             محلة مبتكرة ُنفّذت على اإلنترنت يف الفترة اليت مّهدت لعملية اسـتعراض 

، وينــصب )HeforShe (“الرجــل نــصري املــرأة  ”إعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني حتــت عنــوان      
وميكـن االطـالع    (لى إشراك الرجال يف احلركة من أجل املساواة بـني اجلنـسني             االهتمام فيها ع  

  ). http://heforshe.org: على مزيد من املعلومات على العنوان الشبكي
ــؤَتمن           - ٣١ ــتراتيجي م ــا كــشريك اس ــز دوره ــرأة تعزي ــم املتحــدة للم ــة األم وواصــلت هيئ

ر الـذي قـام بـه اجملتمـع املـدين أثنـاء       وقـد جتلّـى ذلـك يف الـدو    . ٢٠١٣للمجتمع املـدين يف عـام    
الدورة السابعة واخلمسني للجنة وضع املرأة دعماً جلهود الدعوة اليت تبذهلا اهليئـة بالتعـاون مـع          
احلكومات، ويف الدعم الـذي قدمـه اجملتمـع املـدين للـدعوة إىل إدراج هـدف مـستقل بذاتـه يف                       

.  ومـسامهته يف تلـك الـدعوة       ٢٠١٥عـام   جمال املـساواة بـني اجلنـسني يف خطـة التنميـة ملـا بعـد                 
وعّززت اهليئة بروز صـورة املنظمـات غـري احلكوميـة النـسائية أمـام األعـني وزادت مـن حجـم                       

ــة يف عــام     ــة الدولي ــات احلكومي ــيت   ٢٠١٣مــشاركتها يف العملي ــشات ال ــا يف ذلــك يف املناق ، مب
صلحة املتعـددين  وقد حتقـق إشـراك أصـحاب املـ     . ٢٠١٥دارت بشأن خطة التنمية ملا بعد عام        

بنجاح مـن خـالل منتـديات التـشاور واحلـوار بـني الـدول األعـضاء واملنظمـات غـري احلكوميـة             
النسائية ومنظمات اجملتمع املدين، خاصة خالل الدورة السابعة واخلمسني للجنـة وضـع املـرأة،               

وبـات  . ملـرأة والدورة الثامنة والستني للجمعية العامة، والدورة الثامنة واخلمسني للجنة وضـع ا            
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هناك اعتراف واسع النطاق بني الدول األعضاء واجملتمع املدين بـأن هـذا املـسعى يـضيف قيمـة                   
  . إىل العمليات احلكومية الدولية يف جمال السياسات

وتواَصل إنشاء أفرقة استشارية لشؤون اجملتمع املدين تابعـة هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة              - ٣٢
هــذه األفرقــة حــىت أصــبحت تــضطلع بــدور الــشريك يف أنــشطة  ، وتنــامى دور ٢٠١٣يف عــام 

وحـىت اآلن، أُنـشئ   . الدعوة وزيـادة أوجـه التـآزر بـني األعمـال املعياريـة والتنفيذيـة والتنـسيقية          
ــة، و ٣فريــق عــاملي واحــد، و  ( فريقــاً استــشارياً مــن تلــك األفرقــة   ٣٣  أفرقــة ٣ أفرقــة إقليمي

وأسـهم ذلـك أيـضا      .  أفرقـة أخـرى قيـد اإلنـشاء        ٧اك  وهن)  فريقا وطنيا  ٢٦متعددة البلدان، و    
 بـشأن دعـم     ٦٧/٢٢٦يف مواءمة أعمال اهليئة مع التوجيهات الـواردة يف قـرار اجلمعيـة العامـة                

  . الصالت بني احلكومات الوطنية واألمم املتحدة واجملتمع املدين
تــصاالت وأنــشطة الــدعوة أمهيــة يف وضــع هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف وال تــزال لال  - ٣٣

مواقع بارزة وتعزيز األهداف احملـددة يف خطتـها االسـتراتيجية ودعـم جهودهـا املبذولـة لتعزيـز                   
األخذ بنهج تعـاوين وإقامـة حتالفـات ُتعـىن باملـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة يف شـىت أحنـاء                     

االلتـزام بإهنـاء العنـف ضـد النـساء          ” مبـادرة    ٢٠١٣ثلـة املبتكـرة يف عـام        وكان مـن األم   . العامل
، وهي دعوة إىل الدول األعضاء الختـاذ خطـوات ملموسـة تفـضي إىل إهنـاء العنـف                   “والفتيات
وقد أُعلن عن انطالق املبادرة قبـل انعقـاد الـدورة الـسابعة واخلمـسني للجنـة وضـع              . ضد املرأة 

 بلـدا واالحتـاد األورويب      ٦٠داوالت اللجنة، مـع إعـالن أكثـر مـن           املرأة رغبةً يف إعطاء زخم مل     
  . عن سياسات وبرامج جديدة، بادرت مكاتب اهليئة إىل دعم العديد منها

وأّدت االتصاالت أيـضا دورا يف إعـالم مجهـور عـاملي بالنطـاق الكامـل لألعمـال الـيت                      - ٣٤
االتــصال أثنــاء الــدورة الــسابعة  فقــد أفــضت أنــشطة . تــضطلع هبــا هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة 

واخلمسني للجنة وضع املرأة إىل قيام منافذ إعالميـة رئيـسية ببـثّ رسـائل اهليئـة بـشكل مباشـر                     
 مليـون مـستخدم منفـرد مـن مرتـاِدي           ٢٨ بلـدا، وبلغـت تلـك الرسـائل          ٥٠يف ما ال يقـل عـن        

ــة يف جمــال  . وســائل التواصــل االجتمــاعي  ــها اهليئ  االتــصاالت إىل واســتندت اجلهــود الــيت بذلت
 ُمتـــابع لوســـائل التواصـــل  ٣٢٠ ٠٠٠وجـــود مجهـــور علـــى اإلنترنـــت بأعـــداد ازدادت مـــن   

 ُمتابع، كمـا اسـتندت إىل قاعـدة بيانـات عامليـة للمنافـذ اإلعالميـة                 ٨٨٠ ٠٠٠االجتماعي إىل   
 جهـة اتـصال اجتـازت الفـرز علـى الـصعيد             ٣ ١٠٠ إىل أكثـر مـن       ١ ٦٠٠شهدت زيادة مـن     

 اهليئـة انطـالق موقعهـا الـشبكي الـذي يتـضمن حمتـوى باإلنكليزيـة والفرنـسية                   وأعلنت. العاملي
.  زائـر منفـرد شـهرياً      ٢٠٠ ٠٠٠، والذي جيتذب أكثـر مـن        )www.unwomen.org(واإلسبانية  

، “UN-WomenWatch”ومتــشيا مــع واليــة التنــسيق املنوطــة باهليئــة، اجتــذب املوقــع الــشبكي    
ــصلة باملــ   ــاء املت ــع األنب ــة األمــم املتحــدة     اخلــاص بتجمي ــع أحنــاء منظوم ــسانية مــن مجي سائل اجلن
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)www.un.org/womenwatch(، مـن   “تـويتر ” زائر منفرد ومنا مجهوره على موقع        ١٧٥ ٠٠٠ 
  .  ُمتابع٤٦ ٠٠٠ ُمتابع إىل ٢٣ ٠٠٠
 فنانا دوليا، بدعم من شـركة مايكروسـوفت، يف تـسجيل أغنيـة              ٢٥وشارك أكثر من      - ٣٥
”One Woman“) ”ــدويل للمــرأة    )“احــدةامــرأة و ــاليوم ال ــيت أُطلقــت مبناســبة االحتفــال ب ، ال

 مليون شـخص وأذاعتـها منافـذ إعالميـة       ٣٠وبلغت مجهورا عامليا على اإلنترنت بأعداد بلغت        
احلقيقـة املكَملـة    ”وأسهمت احلملة اإلعالمية احلائزة على عدة جوائز، وعنواهنا         . دولية رئيسية 

ــا يف  Memac Ogilvy، والــيت تطّوعــت بتــصميمها شــركة  )“Auto-complete Truth” (“تلقائي
ديب، اإلمارات العربية املتحدة، يف املناقشة العامليـة املتعلقـة حبقـوق املـرأة، ممـا أفـضى إىل إعـداد                     

 تقرير إعالمـي تداولتـه وسـائط إعـالم مرئيـة ومطبوعـة وإلكترونيـة رائـدة علـى                   ٥٠٠أكثر من   
 مليـون   ٥٥٠ على شاشـات الوسـائط اإلعالميـة الـشبكية           الصعيد العاملي، مع ظهور هذه املواد     

وحظيـت محلــة  .  وحـده “تـويتر ” مليــون مـستخدم يف موقـع   ٧٠مـرة وبلوغهـا مـا قُـّدر بنحـو      
 الــيت ُنظّمـت يف الفتـرة املمتــدة مـن اليـوم الــدويل     “ يومـا ١٦اجعـل عاملـك برتقــايل اللـون يف    ”

ــرأة    ــد املـ ــاين٢٥(للقـــضاء علـــى العنـــف ضـ ــ/ تـــشرين الثـ ــسان  ) وفمربنـ ــوم حقـــوق اإلنـ إىل يـ
ة إخباريــة وبلغــت مــا ال يقــل عــن      مقالــ١ ٥٠٠بالتغطيــة يف ) ديــسمرب/كــانون األول ١٦(

  .مليون مستخدم على وسائل التواصل االجتماعي ٥٤
  

  دعم األطر املعيارية  -دال   
 علـى  يركّـز  اإلنـسان  حقـوق  على ظلت هيئة األمم املتحدة للمرأة تسترشد بنهج قائم         - ٣٦

  ودعمـت اهليئـة تنفيـذ اتفاقيـة        .ويـدعم آليـات املـساءلة      املـشاركة  ويعـزز  التفـاوت  أوجه معاجلة
 احلكـوميني  املرأة مبا يشمل دعم تنمية قدرات املسؤولني       ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء

املصلحة فيمـا يتعلـق هبـذه االتفاقيـة وحبقـوق            أصحاب من وغريهم اجلنسني بني املساواة ودعاة 
 علـى  بالقـضاء  املعنيـة  وقُدم الـدعم للـدول األطـراف لرفـع التقـارير إىل اللجنـة             . للمرأةاإلنسان  
 ، وفيمــا يتعلــق بالتحــضري)ليــشيت وليربيــا - وتيمــور لــدول منــها إكــوادور(املــرأة  ضــد التمييــز
ــاء حــوار إلجــراء ــة  مــع بّن ــها أفغانــستان (اللجن ــدول من ــا  ل ــذ )وطاجيكــستان وكمبودي ، ولتنفي

 أيــضا وقُــدم الــدعم). واملكــسيك وســاموا مبــا يف ذلــك إندونيــسيا(ميــة للجنــة اخلتا املالحظــات
ــا ــصل فيمـ ــداد يتـ ــارير بإعـ ــل ”تقـ ــة“الظـ ــاجملتمع  اخلاصـ ــدين بـ ــك  ( املـ ــا يف ذلـ ــربيا يف مبـ صـ

اللجنـــة   إىل املقدمـــة القُطريـــة املتحـــدة األمـــم أفرقـــة ، وتقـــارير)طاجيكـــستان وكمبوديـــا و
 وقدمت اهليئة الدعم أيضا ألنشطة تـشجيع        .)كستانوطاجي وكمبوديا أفغانستانيتصل ب  فيما(

 أشـكال  مـن  وغـريه  الـتقين  الـدعم  اهليئـة  وقـدمت . التصديق على االتفاقيـة يف جنـوب الـسودان        
  .العامة التوصيات بوضع املتعلق عملها يف اللجنة إىل الدعم
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 حقــوق جملــس  مــع آليــات٢٠١٣خــالل عــام  للمــرأة املتحــدة األمــم وتعاونــت هيئــة  - ٣٧
 واملمارسـة، واملقـرر    القـانون  يف املـرأة  ضـد  مبسألة التمييز  املعين العامل الفريق فيها نسان، مبا اإل

 الفريـق  وشـارك رئـيس   . التكـرار  عـدم  وضـمانات  واجلـرب  والعدالـة  احلقيقـة  بتعزيز املعين اخلاص
نظمتـه  واملمارسـة يف اجتمـاع لفريـق خـرباء           القـانون  يف املـرأة  التمييـز ضـد    مبسألة املعين العامل

سـفر عــن إصـدار منــشور مــشترك   اإلنــسان وأ حلقــوق املتحـدة  لألمــم الـسامية  اهليئـة واملفوضــية 
وشـاركت اهليئـة    . “إعمال حق املرأة يف حيازة األراضي وغريها من املوارد اإلنتاجيـة          ”معنون  

 عـدم  وضـمانات  واجلـرب  والعدالـة  احلقيقـة  بتعزيـز  يف املشاورات اليت عقدها املقرر اخلاص املعين    
التكرار مع بعض النساء يف منطقة أفريقيا لكفالة االطالع على احتياجاهتن ومنظـوراهتن بـشأن               
ــة الــدعم الجتمــاع فريــق خــرباء دعــت النعقــاده املقــررة       ــة االنتقاليــة، كمــا قــدمت اهليئ العدال

املـــدقع وحقـــوق اإلنـــسان لإلســـهام يف تقريرهـــا عـــن أعمـــال الرعايـــة  بـــالفقر اخلاصـــة املعنيـــة
األجـر وحقـوق اإلنـسان للمـرأة الـذي قُـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا الثامنـة                       وعةاملدف غري

 مبـسألة  املعنيـة  اخلاصـة  وقدمت اهليئة أيضا الـدعم إلعـداد تقريـر املقـررة          . )A/68/293 (والستني
املـرأة   ضـد  العنـف  علـى  القـضاء  عـن  لـة الدو وعواقبـه عـن مـسؤولية      وأسـبابه  املـرأة  ضـد  العنف

)A/HRC/23/49(       ــا الوســطى ــررة اخلاصــة يف أوروب ــا املق ــشاورات أجرهتم ــسيت م ــد جل ، ولعق
  .اهلادئ احمليط جزر وجنوب شرق أوروبا، ويف منطقة

  
  باجلنو بلدان بني فيما والتعاون تبادل املعارف  -هاء   

ــة  - ٣٨ ــة  ا، عــن طريــق أدو٢٠١٣يف عــام  للمــرأة املتحــدة األمــم واصــلت هيئ رهــا التنفيذي
واملعياريــة والتنــسيقية، حتــسني عملــها كوســيط وكمركــز لتبــادل املعــارف بــشأن املــساواة بــني 

 املعرفيــة فعلــى املــستوى التنفيــذي، وعــالوة علــى املبــادرات العامليــة مــن قبيــل البوابــة. اجلنــسني
 منتجـات   ٢٠١٣للمرأة، أعدت اهليئة يف عـام        املتحدة األمم هليئة التابعة اقتصاديا رأةامل لتمكني

ومشلـت النتـائج احملققـة إدخـال حتـسينات          . )٢( بلدا مشموال بالربامج   ٤٤معرفية يف ما يزيد عن      
يف جمال صنع القرارات والربجمة القائمة على األدلة، وتعزيـز جهـود الـدعوة، وتقويـة القـدرات                  

وعززت املمارسات املعرفيـة الداخليـة، عـرب سـبل منـها إجـراء عمليـات احلـوار بـشأن                    . ةالوطني

__________ 
ــا  )٢(   ــستان،إثيوبي ــدا،روغــواي وأو، وألبانيــا، وإكــوادور، وأفغان ــاراغواي، وأوكرانيــا، وأوغن  ، وباكــستان، وب

 - وتيمـور    ،) املتعددة القوميات  -مجهورية   ( وبوليفيا ، والبوسنة واهلرسك  ، وبوروندي ، وبوتان ،وبنغالديش
ــشيت ــدونيا اليوغوســالفية ســابقا،     وجــزر ســليمان ،لي ــة مق ـــزانيا املتحــدة، ومجهوري ــة تن ــوب ، ومجهوري  وجن
 ، وفييـت نـام    ، وفيجـي  ، والعـراق  ، والـصني  ، وصـربيا  ، والـسلفادور  ، وسـاموا  ،انـدا  ورو ، وجورجيـا  ،السودان

 ، وناميبيـا  ، وموزامبيـق  ، واملكـسيك  ، واملغـرب  ، ومـصر  ، ومايل ، وكينيا ، وكولومبيا ، وكمبوديا ،وقريغيزستان
  .، ودولة فلسطني، وجزر فريجن الربيطانية وهندوراس، واهلند، وهاييت،ونيبال
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املعارف يف إطار الربجمة سـعيا لتحـسني الـتعلّم وتوثيـق             السياسات، وإدماج استراتيجيات إدارة   
  .النتائج والدروس املستفادة

 بـني  ، واعترافا بتزايد أمهيـة التعـاون فيمـا   ٦٧/٢٢٦ووفقا ألحكام قرار اجلمعية العامة       - ٣٩
تعزيـز مـا تبذلـه مـن جهـود لـدعم التعـاون               للمـرأة  املتحـدة  األمـم  اجلنوب، واصلت هيئة   بلدان
 عـن تنفيـذ     ٢٠١٣فقد أبلغت مكاتب اهليئـة يف عـام         . اجلنوب والتعاون الثالثي   بلدان بني فيما
ــادرة مــن هــذا الق ١٠٠ ــة، واجلهــود      مب ــارات الثنائي ــائي والزي ــادل الثن ــات التب ــها عملي ــل ومن بي

املبذولة على صـعيد املنـاطق، واألنـشطة املنفـذة فيمـا بـني املنـاطق وعلـى كامـل نطـاق جمـاالت                   
ــز ــادرات الناجحــة، وتكــوين مواقــف وأدوات     . التركي ــصلة تكــرار املب ــائج ذات ال ومشلــت النت

ــا    ــة، وبن ــادئ توجيهي ــشتركة، وصــياغة مب ــا،    م ــهجيات وتطبيقه ــذ املن ــم تنفي ــدرات، ودع ء الق
ــن ــهجيات         مـ ــصل مبنـ ــا يتـ ــستفادة فيمـ ــدروس املـ ــر للـ ــرب واجلزائـ ــونس واملغـ ــادل تـ ــل تبـ قبيـ

، واصـــلت اهليئـــة دعـــم   ٦٧/٢٢٦للقـــرار  ووفقـــا. الوقـــت اســـتخدام استقـــصاءات إجـــراء
، “الـــربامجاملـــستفيدة مـــن  البلـــدان ونقلـــها إىل واملـــستجدة ديـــدةاجل التكنولوجيـــات تعزيـــز”
سيما للمرأة والفتاة، وذلك باملـشاركة الفعالـة يف الفريـق العامـل املعـين باملـسائل اجلنـسانية          وال

ــة  ــابع للجن ــة التحــضري للمناســبة الــيت أقيمــت يف شــباط    النطــاق الت ــر /العــريض، ويف عملي فرباي
سنوات، وعـن طريـق      عشر مضي بعد املعلومات جملتمع العاملية القمة نتائج  الستعراض ٢٠١٣
  .القطرية الربجمة

  
  تنمية القدرات  -واو   

تقر هيئة األمم املتحدة للمرأة بأنّ تنمية القدرات وَتويل اجلهات الوطنية لزمـام األمـور         - ٤٠
امسـة يف حتقيـق     فيما يتصل باستراتيجيات املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة هي من األمـور احل            

وهلـذا الغـرض، وعمـال مبـا يتـضمنه          . النتائج املتفـق عليهـا والوفـاء بااللتزامـات واحتـرام املعـايري            
 من توجيهات بشأن تعزيز الـروابط التنفيذيـة واملعياريـة لتحقيـق             ٦٧/٢٢٦قرار اجلمعية العامة    

دامة، واصــلت بــرامج اهليئــة إدمــاج أولويــات وُنهــج تنميــة القــدرات يف   قــدر أكــرب مــن االســت 
فعلــى ســبيل . عملــها، مبــا يــشمل دعــم املؤســسات واالســتراتيجيات واخلطــط الوطنيــة الفعالــة  

ــادة          ــصميم وقي ــة يف جمــال ت ــدرات احلكومي ــة الق ــى تنمي ــا عل ــة يف كمبودي ــت اهليئ ــال، عمل املث
ع التركيـز بـشكل خـاص علـى تنميـة قـدرات الرصـد          العمليات التشاركية لتقرير السياسات، م    

ــيم ــة      . والتقي ــة املعني ــذلك، مت ألول مــرة إدراج إطــار منطقــي يف خطــة العمــل الوطني ونتيجــة ل
واقتنعـت اهليئـة بـضرورة حتـسني قـدراهتا اخلاصـة مـن أجـل تلبيـة الطلبــات          . بـالعنف ضـد املـرأة   

تعمـل حاليـا علـى إجيـاد طرائـق          املقدمة للحصول علـى الـدعم يف جمـال تنميـة القـدرات، وهـي                
  .متكنها من فعل ذلك، بوسائل تشمل مركز التدريب التابع هلا يف سان دومنغو
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  النتائج الربناجمية  -ثالثا   
  حملة عامة عن بيانات املؤشرات  -ألف   

 مـن أصـل     ٢٦تتقدم هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة بـالوترية املنـشودة فيمـا يتعلـق بــإجناز                     - ٤١
 املنــشودة  مؤشــرات األداء الــواردة يف خطتــها االســتراتيجية، وتتقــدم بــالوترية  مؤشــرا مــن٣٢

.  مؤشــرات٤املنــشودة يف إجنــاز  التقــدم وتــرية عــن تقريبــا يف إجنــاز مؤشــرين يف حــني تتخلــف
اإلمجـايل  وازداد الـدعم  . ٢٠١٣ بلـدا يف عـام   ٩٦قدمت اهليئة الدعم الربناجمي املباشـر يف         وقد

، اســتنادا إىل النتــائج املبلــغ ٢٠١٢اجملــاالت ذات األولويــة مقارنــة بعــام الــذي قدمتــه يف مجيــع 
ــ ــث   عن ــواتج، حي ــستوى الن ــى م ــدعم  ها عل ــز ال ــصّب جــلّ تركي ــى   ان ــدم عل ــاء  املق جمــاالت إهن

ــف ــرأة  العنـ ــد املـ ــوطين،    ،ضـ ــستوى الـ ــى املـ ــة علـ ــيط وامليزنـ ــصادي والتخطـ ــتمكني االقتـ   والـ
  ).الشكل الثاين انظر(

  
  الشكل الثاين

  ات على مستوى النواتج حسب البلدان واجملاالتاملنجز
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــن  :مالحظة   ــام         ميكـ ــة لعـ ــات اهليئـ ــل بيانـ ــات يف دليـ ــائج والنفقـ ــن النتـ ــصلة عـ ــات مفـ ــى معلومـ ــالع علـ ــاح ٢٠١٣ االطّـ ــى، املتـ ــايل  علـ ــرابط التـ  :الـ
http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/Attachments/Sections/Executive%20Board/2014/DataCompanionFinal2013%20pdf.pdf.  

      
  

القيادة واملشاركة 
 السياسية

التخطيط وامليزنة على  السالم واألمن إهناء العنف ضد املرأة التمكني االقتصادي
 الصعيد الوطين

دان
 البل

عدد
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  قيادة املرأة ومشاركتها  -باء   
، دعمت هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة مـشاركة املـرأة وشـغلها ملناصـب                  ٢٠١٣ عام   يف  - ٤٢

عـدد البلـدان   ’’وهـي تتقـدم بـالوترية املنـشودة يف مجيـع األهـداف مـا عـدا            .  بلـدا  ٧١قيادية يف   
‘‘ ن تزويــد النــساء املهّمــشات بوســائل متكــّنهن مــن اإلدالء بأصــواهتننــشئ آليــات لــضماالــيت ُت

ومـع ذلـك، فخمـسة بلـدان أخـرى هـي يف مرحلـة        .  بلدان٨حيث مل حتقق هذا اهلدف سوى    
  ).انظر الشكل الثالث(متقدمة من إجناز هذا اهلدف 

اجلنـساين،  ويف جمال تعزيز اإلصالحات الدسـتورية واألطـر القانونيـة املراعيـة للمنظـور               - ٤٣
الـدعم لبـدء تنفيـذ تـدابري وإصـالحات بغيـة زيـادة مـشاركة                 للمـرأة  املتحـدة  األمم قدمت هيئة 

املرأة يف االنتخابات والعمل السياسي، ودعـم حتـسني قـدرة الربملانـات والربملـانيني علـى حتقيـق                   
 بـدأت   كمـا . )٣( بلـدا  ٢٦إجنازات فيما يتعلق بعمليات تـشريعية مراعيـة للمنظـور اجلنـساين يف              

ــة للبحــث تنظــر إىل       ــدة، وهــي أول قاعــدة بيانــات قابل العمــل بقاعــدة بيانــات دســتورية جدي
ويف املكسيك، شـاركت اهليئـة يف جهـود ألصـحاب           . الدساتري من وجهة نظر جنسانية خاصة     

املصلحة املتعددين ترمي إىل تنفيذ األحكام الدسـتورية املعتمـدة يف اآلونـة األخـرية والـيت تـنص             
ويف زمبــابوي، .  اجلنــسني يف التمثيــل الــسياسي علــى الــصعيدين االحتــادي واحمللــي علــى تكــافؤ

ســامهت اهليئــة وبعــض الــشركاء يف إدمــاج مطالــب النــساء يف الدســتور اجلديــد، ومشــل ذلــك    
أمـا يف املغـرب،     . أحكاما تتعلق بقانون األسـرة، وعـدم التمييـز، واجلنـسية والتمثيـل يف الربملـان               

وأسـفر هـذا األمـر عـن     . ملاين النسائي بدعم وخربات تقنية قدمتـها اهليئـة  فقد أُنشئ التجمع الرب  
  .سّن تشريعات أكثر مراعاة للمنظور اجلنساين، ومنها القانون األساسي للميزانية

  

__________ 
،  وبوليفيـا  ، والبوسنة واهلرسـك   ، وبنغالديش ، والربازيل ، وباكستان ، وأوكرانيا ، وألبانيا ،ان وأفغانست ،األردن  )٣(  

 ، وفـانواتو ، وغواتيمـاال ، والـصني ، وسرياليون،والسنغال،  والسلفادور،زمبابويو ، ورواندا ، وتركيا ،تايلندو
  . وهاييت، واملكسيك، واملغرب، ومصر، وكينيا،وكولومبيا
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  الشكل الثالث
    األولوية ذات اجملاالت من ١ اجملال  مؤشرات احملرز يفالتقدم

  مؤقتةعدد البلدان اليت تدمج تدابري خاصة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
، بينما ميثل التظليل اخلفيف باللون نفسه الفجوة بني التقـدم احملـرز واهلـدف الـذي                 ٢٠١٣ميثل التظليل الثقيل بلون ما التقدم احملرز يف عام            :مالحظة 

  .ال يزال يتعني حتقيقه
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 عدد البلدان اليت تدمج تدابري خاصة مؤقتة

دد البلدان اليت ترشح فيها األحزاب السياسية عددا أكرب من املرشحاتع

 عدد البلدان اليت تتخذ فيها هيئات إدارة االنتخابات تدابري ترمي إىل تعزيز الدور القيادي للمرأة ومشاركتها يف احلياة السياسية

لضمان تزويد النساء املهّمشات بوسائل متكنهن من اإلدالء بأصواهتن)مثل بطاقات اهلوية(عدد البلدان اليت تنشئ آليات  

د جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق ملذكرة توجيهية بشأن التدابري اخلاصة املؤقتةاعتما
ف 
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  :املفتاح
ختلف عـن وتـرية التقـدم         

  املنشودة
لضمان تزويد النساء املهّمـشات بوسـائل متكـّنهن      ) مثل بطاقات اهلوية  ( اليت تنشئ آليات     عدد البلدان   •

  من اإلدالء بأصواهتن
  عدد البلدان اليت ترشح فيها األحزاب السياسية عددا أكرب من املرشحات  •  تقدم بالوترية املنشودة  

  عدد البلدان اليت تدمج تدابري خاصة مؤقتة  •
تخـذ فيهـا هيئـات إدارة االنتخابـات تـدابري ترمـي إىل تعزيـز الـدور القيـادي للمـرأة                    د البلدان اليت ت   عد  •

  ومشاركتها يف احلياة السياسية
ملــذكرة توجيهيــة بــشأن يف منظومــة األمــم املتحــدة املعــين بالتنــسيق  جملــس الرؤســاء التنفيــذينياعتمــاد   •

  التدابري اخلاصة املؤقتة
    

  ١ يف إطار اجملال ذي األولوية ٢٠١٣النفقات الربناجمية لعام   ١األولوية  إطار اجملال ذيعدد البلدان اليت تتلقى الدعم يف 

   مليون دوالر٣٩,٤  ٧١
      

عملت فيها هيئة األمم املتحـدة للمـرأة علـى تعزيـز             )٤( بلدا ١٢حتققت نتائج مهمة يف       - ٤٤
ركة اهليئـة يف تقـدمي الـدعم       ومشلـت مـشا   . املساواة بني اجلنسني يف العمليات االنتخابية الوطنيـة       

ــة قــــدرات املرشــــحات     ــو مــــراع للمنظــــور اجلنــــساين؛ وتنميــ إلدارة االنتخابــــات علــــى حنــ
ففـي  . الناخبات؛ وتعزيز تـسجيل النـاخبني والتواصـل معهـم مبـا يراعـي املنظـور اجلنـساين                  أو/و

ور الكــامريون، دعمــت اهليئــة اجلهــود الــيت يبــذهلا أصــحاب املــصلحة املتعــددون إلدمــاج منظــ    
ة بـــني اجلنـــسني يف إدارة االنتخابـــات، وعـــززت قـــدرات النـــساء املتطلعـــات لترشـــيح  ااملـــساو

ــساين       ــاة للمنظــور اجلن ــر مراع ــة أكث ــات انتخابي ــذ عملي ــضى إىل تنفي ــا أف وشــهد . أنفــسهن، مم
البلد زيادة غـري مـسبوقة يف عـدد النـساء يف الوظـائف الـيت ُتـشغل باالنتخـاب حيـث فـزن                         هذا
أمـا يف باكـستان، فقـد قـدمت اهليئـة، بالتعـاون             . من املقاعد يف اجلمعية الوطنيـة      يف املائة    ٣١ بـ

 البيانـات  بقواعد املعنية الوطنية مع بعض الشركاء، الدعم للجنة االنتخابات الباكستانية واهليئة       
والتسجيل من أجل اعتماد استراتيجيات إلدماج املنظور اجلنساين، مبا يشمل وضع أطـر عمـل               

اة املنظور اجلنساين يف إدارة االنتخابـات، وتقـدمي التوجيـه وصـياغة أحكـام جلمـع               إلدماج مراع 
وأفـضى ذلـك الـدعم إىل نتيجـة مباشـرة           . البيانات املصنفة حسب نوع اجلـنس واإلبـالغ عنـها         

 يف املائــة، ومــن مث زيــادة إدالء النــساء ٣٨املــسجالت بنــسبة  الناخبــات متثلــت يف زيــادة عــدد
  .٢٠١٣ات العامة لعام يف االنتخاببأصواهتن 
__________ 

 ، وكينيــا، والكونغــو، والكــامريون،) املتعــددة القوميــات-دولــة  ( وبوليفيــا، وبــنغالديش،ان وباكــستألبانيــا،  )٤(  
  . ونيجرييا، ومالوي، واملكسيك، ومصر،ومايل
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  صندوق املساواة بني اجلنسني

اجلنسني دعما مباشرا ملنظمات اجملتمـع املـدين الـيت تقودهـا      بني املساواة يقدم صندوق   
نساء وللوكاالت احلكومية العاملة يف جمـال الـربامج الـيت متكـن النـساء والفتيـات سياسـيا                   

 عن طريق املنح اليت يقدمها الـصندوق علـى          وُتِقيم هيئة األمم املتحدة للمرأة،    . واقتصاديا
أســاس تنافــسي، عالقــة مباشــرة مــع دعــاة املــساواة بــني اجلنــسني وتــدعم التنفيــذ امليــداين  

وخالل السنوات األربع املاضية، قدم الـصندوق       . لربامج عالية اجلودة ومالئمة ومستدامة    
ــون دوالر إىل ٥٦,٤ ــنح يف   ٩٦ ملي ــدا٧٢ برناجمــا مــستفيدا مــن امل ــذلك،  .  بل ونتيجــة ل

حققــت نــساء عديــدات حتــسنا يف ظــروف عيــشهن وعملــهن واكتــسنب مهــارات مهنيــة   
  .واستفدن من فرص اقتصادية وأصبحن قائدات منتَخبات

فعلـى  . ، حققت اجلهات املـستفيدة مـن مـنح الـصندوق نتـائج كـبرية         ٢٠١٣ويف عام     
ــاد    تعـــديالت علـــى  الـــصني وراء اعتمـــاد   لعمـــوم النـــسائي ســـبيل املثـــال، كـــان االحتـ

 احملليـة يف مقاطعـة هونـان تـنص علـى وجـوب أن تكـون هنـاك                   تبروتوكوالت االنتخابا 
ــساء يف جلــان        ــشاركة الن ــى وجــوب م ــرى وعل ــات الق ــساء يف انتخاب ــن الن مرشــحات م

 املــساعدة ويف اهلنــد، تعاونــت منظمــة.  امــرأة٢٧ ٥٠٠القــرى، وهــو مــا اســتفادت منــه 
 نـساء مـن     ٣٣ ٨٠٤جاغوري على دعم مشاركة      منظمةاإلمنائي و  العمل جمال يف املهنية

ــاكن  ــة املهمـــشة يف أمـ ــيح  االجتمـــاع اجملتمعـــات احملليـ ــة، وترشـ  عـــضوا مـــن ١٣٧احملليـ
 مقعـدا خاليـا،     ١٢٧جمموعات املساعدة الذاتية يف مقاطعـة كاراجنيـا يف إقلـيم إوريـسا لــ                

يف زمبــابوي،  بيــزيزام أمــا يف وادي).  يف املائــة٦٩( مقعــدا منــها ٨٨ففــازت النــساء بـــ 
 امــرأة مــن حمافظــة بينغــا معــارف ومهــارات يف تــصنيع ٦٥٠فقــد اكتــسب مــا يزيــد عــن 

منتجات احلرف التقليدية ومنتجات أشـجار احلُمـرية ودخـول سـوق مسـك سـردين امليـاه                  
ــة  ــا(العذب ــازيلويزي االســتئماين   ) كابينت ــق صــندوق ب ــك   . عــن طري ــا أولئ ــستفيد حالي وت

 مــن املبــادرات الــسابقة وتــشكلن فيمــا بينــهن جمموعــات       القرويــات ونــساء األقليــات  
املساعدة الذاتية بالقروض واالدخار، مما يعزز فرص حصوهلن على املـوارد املاليـة بـشكل               

  .مستدام ومنصف
    

قامت هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة بتطـوير قـدرات دعـاة املـرأة واملـساواة بـني اجلنـسني                        - ٤٥
 من خالل توليد املعـارف والتـدريب وتنظـيم حمافـل للحـوار              على تنظيم أنفسهم كقوة سياسية    
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 ففي كمبوديا، علـى سـبيل املثـال، قامـت هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة، يف إطـار                      )٥( بلدا ٣٤يف  
، بتقدمي الـدعم إلنـشاء شـبكة الـسياسيات          ٢٠١٣التحضري النتخابات اجلمعية الوطنية يف عام       
 الــيت جتمــع القيــادات النــسائية الــشبابية للتواصــل  الــشابات املــشتركة بــني األحــزاب الــسياسية،

  .وتنفيذ أنشطة الدعوة املشتركة لزيادة مشاركة الشابات يف السياسة
  

  زيادة إمكانية حصول املرأة على فرص التمكني االقتصادي  -جيم   
  قــدمت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة الــدعم لــتمكني املــرأة اقتــصاديا يف   ٢٠١٣يف عــام   - ٤٦
تقـدمي   فئـات النـساء اقتـصاديا مـن خـالل     أضـعف  محايـة  الرامية إىل   وواصلت جهودها . بلدا ٦٧

  ).الشكل الرابع انظر( )٦( بلدا١٧الدعم للشركاء يف تعزيز السياسات وتنفيذ االستراتيجيات يف 
  الشكل الرابع

     من اجملاالت ذات األولوية٢التقدم احملرز يف مؤشرات اجملال 
  األصول اإلنتاجية ت سياسات ترمي إىل ضمان متّتع املرأة باملساواة يف فرص احلصول علىعدد البلدان اليت اعتمد

 
 

    
   

 عدد البلدان اليت لديها سياسات واستراتيجيات ترمي إىل محاية أضعف فئات النساء اقتصاديا
 
 

    
   

__________ 
ــا      )٥(   ــنغالديش، والبوســنة واهلرســك، وبوليفي ــا، وأوروغــواي، وب ــة (األردن، وإكــوادور، وألباني  املتعــددة -دول

وجامايكـا، وجـزر سـليمان، ومجهوريـة ترتانيـا املتحـدة، ومجهوريـة         ليـشيت،  -، وتونس، وتيمـور    )القوميات
 -مقدونيا اليوغوسالفية سابقا، ومجهورية مولدوفا، وروانـدا، والـسلفادور، والـسودان، والـصومال، وغينيـا          

بيــساو، وفــانواتو، وفيجــي، وكــابو فــريدي، والكــامريون، وكمبوديــا، وكولومبيــا، وكينيــا، ومــايل، ومــصر، 
 .اميبيا، ونيبال، واهلند، وهندوراس، ودولة فلسطنيواملغرب، ون

ــال األصــول اإلنتاجي   )٦(   ــا      :ةـــــــيف جم ــل، وبــنغالديش، وبوليفي ــوادور، وألبانيــا، والربازي  -دولــة (األردن، وإك
وقريغيزســتان،  ليــشيت، ومجهوريــة مولــدوفا، وجنــوب الــسودان، وروانــدا،  -، وتيمــور )املتعــددة القوميــات
مجهوريــة ترتانيــا :  وفيمــا يتعلــق باإلصــالحات الــيت تــستهدف الفئــات األكثــر ضــعفا  .سيكواملغــرب، واملكــ

 .املتحدة وغرينادا وكمبوديا ونيجرييا

ف 
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  مبادئ متكني املرأةعدد الشركات اليت وقّع رؤساؤها التنفيذيون على التزامات بدعم
  
 

   
   

  )النقل، واملرافق العامة، واملياه، والطاقة الشمسية، وما إىل ذلك(عدد البلدان اليت حتاكي مناذج اخلدمات املراعية لالعتبارات اجلنسانية 
 
 

    
     

راتيجية هيئة األمم املتحدة للمرأة وخلطة عملها مـن أجـل         اعتماد جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق الست          
  متكني املرأة اقتصاديا

 
 
 
 
  

مدى إدماج منظور املساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة فيمـا يتعلـق بـاهلجرة ضـمن املبـادرات الـيت جتـرى يف إطـار خطـة عمـل اجملموعـة                
  عين باهلجرة والتنمية فيما يتعلق بتمكني العامالت املهاجراتالعاملية املعنية باهلجرة ونتائج املنتدى العاملي امل
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  :املفتاح
ــرية     ختلــف عــن وت

  التقدم املنشودة
السـتراتيجية هيئـة األمـم املتحـدة يف منظومـة األمـم املتحـدة املعـين بالتنـسيق           اعتماد جملس الرؤساء التنفيذيني     •

  صادياوخلطة عملها من أجل متكني املرأة اقتللمرأة 

 بـــــالوترية التقـــــدم  
  املنشودة

 اإلنتاجيةعدد البلدان اليت اعتمدت سياسات ترمي إىل ضمان متّتع املرأة باملساواة يف فرص احلصول على األصول   •
  عدد البلدان اليت لديها سياسات واستراتيجيات ترمي إىل محاية أضعف فئات النساء اقتصاديا  •
  التنفيذيون على التزامات بدعم مبادئ متكني املرأة عدد الشركات اليت وقع رؤساؤها   •
النقــل، واملرافــق العامــة، وامليــاه،(عــدد البلــدان الــيت حتــاكي منــاذج اخلــدمات املراعيــة لالعتبــارات اجلنــسانية    •

  )والطاقة الشمسية، وما إىل ذلك
 املبـادرات الـيت جتـرى يفمدى إدماج منظور املساواة بني اجلنـسني ومتكـني املـرأة فيمـا يتعلـق بـاهلجرة ضـمن                    •

 اجملموعـة العامليـة املعنيـة بـاهلجرة ونتـائج املنتـدى العـاملي املعـين بـاهلجرة والتنميـة فيمـا يتعلـقإطار خطة عمل  
  بتمكني العامالت املهاجرات

    
  ٢ال ذي األولوية  يف إطار اجمل٢٠١٣النفقات الربناجمية لعام   ٢األولوية  عدد البلدان اليت تتلقى الدعم يف إطار اجملال ذي

   مليون دوالر٣٧,٤  ٦٧
    

، عملت هيئة األمم املتحدة للمرأة على إعطاء األولويـة للقـضاء علـى          ٢٠١٣ويف عام     - ٤٧
الفقر متشيا مع رؤيتها االستراتيجية يف جمال التمكني االقتصادي للمرأة، واالسـتعراض الـشامل             

فيذية اليت تـضطلع هبـا األمـم املتحـدة مـن            الذي جيري كل أربع سنوات لسياسات األنشطة التن       
ــة     . أجــل التنميــة وقــد لبــت املنظمــة مجيــع األهــداف يف هــذا اجملــال مــن اجملــاالت ذات األولوي

باســتثناء هــدف اعتمــاد جملــس الرؤســاء التنفيــذيني يف منظومــة األمــم املتحــدة املعــين بالتنــسيق    
أجـل متكـني املـرأة اقتـصاديا، الـذي          الستراتيجية هيئة األمم املتحـدة للمـرأة وخلطـة عملـها مـن              

وهــذا األمــر حاليــا قيــد التفــاوض مــع  . ، رغــم التقــدم الكــبري احملــرز ٢٠١٣يتحقــق يف عــام  مل
وكاالت منظومة األمـم املتحـدة ذات الـصلة العاملـة يف جمـال الـتمكني االقتـصادي للمـرأة مـن                      

نظومـة بـشأن املـساواة      أجل جتنب االزدواجية يف اإلبالغ عن تنفيذ خطة العمـل علـى نطـاق امل              
  .بني اجلنسني ومتكني املرأة

مـن تــأثري  لالســتثمار يف النـساء والفتيــات  ملـا  هيئـة األمــم املتحـدة للمــرأة   وإدراكـا مــن    - ٤٨
 فقـد قـدمت   مضاعف علـى اإلنتاجيـة والكفـاءة والنمـو االقتـصادي املطـرد والـشامل للجميـع،                  

ــة الوطنيــة،  الــدعم للبلــدان مــن أجــل تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــس    اين يف اســتراتيجيات التنمي
فعلـى سـبيل املثـال، اضـطلعت هيئـة األمـم املتحـدة              . وتطوير القـدرات الوطنيـة يف هـذا الـصدد         
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بتدريب يف اجملال اإلحـصائي مـن أجـل بنـاء            ،)٧(بالشراكة مع مصرف التنمية األفريقي     ،للمرأة
دراج املـساواة بـني اجلنـسني       املهارات لدى اجلهـاز املركـزي لإلحـصاء يف الـسودان مـن أجـل إ               

ومتكني املرأة يف استبيان الدراسة االستقـصائية الوطنيـة لألسـر املعيـشية املتوقـع أن تـسترشد هبـا            
وقدمت هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة، باالشـتراك مـع             . )٧(ورقة استراتيجية احلد من الفقر املقبلة     

مـل وطنيـة بـشأن املـسائل        جهات أخرى، الدعم إىل حكومة كوت ديفوار يف صـياغة خطـة ع            
 باملــشاورات اإلقليميــة الــيت تولــت قيادهتــا هيئــة األمــم املتحــدة حيــث مت االسترشــاداجلنــسانية، 

  .ودعاة املساواة بني اجلنسني واملسؤولني احلكوميني للمرأة، واليت مشلت اجملتمع املدين
فيذيـة واحلكوميـة     هيئة األمم املتحـدة للمـرأة، مـستفيدة مـن أدوارهـا التن             أسهمتوقد    - ٤٩

الـذي  ) A/66/271 ( عـن املـرأة والتنميـة   إعداد تقرير األمني العام إىل اجلمعيـة العامـة    يف  الدولية،  
مت فيه توصيات للدول األعضاء بشأن التـصدي لألسـباب اهليكليـة السـتبعاد املـرأة والفقـر                  ّدقُ

 منه، وذلك عن طريق حتسني إمكانية احلصول على العمل الالئق واحلمايـة             املستمر الذي تعاين  
ــة غــري مدفوعــة األجــر      ــسألة أعمــال الرعاي ــة، ومعاجلــة م ــرّدد صــدى  . االجتماعي ــد ت هــذه وق

  . ٦٨/٢٢٧التوصيات يف قرار اجلمعية العامة 
املتحــدة للمــرأة الــدعم الــتقين إىل الفريــق العــاملي املعــين بــاهلجرة   وقــدمت هيئــة األمــم   - ٥٠
 الـصادر    اإلعـالن  مما ساعد على اعتمـاد     املتعلق باهلجرة والتنمية،     احلوار السياسايت ب يتصل فيما

وقـد  . )٦٨/٤قـرار اجلمعيـة العامـة        (اهلجرة الدولية والتنمية  املتعلق ب  عن احلوار الرفيع املستوى   
ــضّمن اإلعـــالن  ــاجرات  تـ ــامالت املهـ ــع العـ ــشأن التـــصدي لوضـ ــيات بـ ــة . توصـ وقامـــت هيئـ

عـن العنـف ضـد العـامالت        إعـداد تقريـر األمـني العـام         اإلسـهام يف    املتحدة للمرأة أيـضا ب     األمم
الذي قـدم توصـيات حمـددة إىل       و،  ٦٦/١٢٨القرار   عمال ب   املقدم إىل اجلمعية العامة    املهاجرات

. )A/68/178 (الــدول األعــضاء بــشأن كيفيــة القــضاء علــى العنــف ضــد العــامالت املهــاجرات  
  . ٦٨/١٣٧وجرى تناول هذه التوصيات يف قرار اجلمعية العامة 

واستمرت هيئة األمم املتحدة للمرأة أيضا يف دعم تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين يف           - ٥١
ففي باراغواي على سبيل املثـال، قامـت هيئـة األمـم املتحـدة              . السياسات الوطنية بشأن اهلجرة   

 يف صـياغة مــشروع  العمـال املنـــزليني لتمكينـها مـن املـشاركة    للمـرأة بتعزيـز قـدرات منظمـات     
ويف كمبوديـا، قـدمت     . ٢٠١٣قانون العمل املرتيل اجلديد الذي قُدم إىل اجمللس النيايب يف عام            

هيئـة األمــم املتحــدة للمــرأة الــدعم للحكومــة مــن أجــل تعزيــز قــدرات الــسلطات احملليــة بــشأن  
  . املسائل اجلنسانية واهلجرة

__________ 
تبـذل اجلهــود حاليـا لتحديــد بلــدان إضـافية تتحقــق فيهـا الظــروف املالئمــة ملثـل هــذه الـشراكات، مــن قبيــل         )٧(  

 .مجهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان ومايل

http://undocs.org/ar/A/66/271�
http://undocs.org/ar/A/RES/68/227�
http://undocs.org/ar/A/RES/68/4�
http://undocs.org/ar/A/RES/66/128�
http://undocs.org/ar/A/68/178�
http://undocs.org/ar/A/RES/68/137�
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ملت هيئة األمم املتحدة للمرأة أيضا مـع احلكومـات ودعـاة املـساواة بـني اجلنـسني             وع  - ٥٢
ــة األخــرى     )٨( بلــدا١٤يف   مــن أجــل تــشجيع حــصول املــرأة علــى األراضــي واملــوارد اإلنتاجي

ويف األردن، ســامهت هيئــة األمــم املتحــدة  .  والتــدريب علــى تنظــيم املــشاريع ،وحتكمهــا فيهــا
ملـرأة وجهـات    شؤون ا  بالتعاون مع اللجنة الوطنية األردنية لـ       ،لدعوةللمرأة من خالل مبادرهتا ل    

، وضـمان املـساواة يف األجـر للمـرأة وتـوفري بيئـة              ٢٠١٠أخرى، يف تعديل قـانون العمـل لعـام          
  .عمل الئقة من أجل حتسني املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف مكان العمل

شـراكة مـع وزارة     يف  يئـة األمـم املتحـدة للمـرأة         ، عملت ه   املتحدة ترتانيامجهورية  يف  و  - ٥٣
 دعــم تنميــة قــدرات مــوظفي اخلدمــة املدنيــة بــشأن املــسائل اجلنــسانية  علــىالــصناعة والتجــارة 

ــسياسات        ــسني يف ال ــني اجلن ــة إىل معاجلــة الفجــوات ب ــدخالت الرامي ــد الت ــهم مــن حتدي لتمكين
ض للـسياسات الوطنيـة وإلمكانيـة     اسـتعرا  إجراءوأدى ذلك إىل. واخلطط وامليزانيات القطاعية 

 تعزيــز الفــرص االقتــصادية واحلمايــة االجتماعيــة للمــرأة،  هبــدفحــصول املــرأة علــى التمويــل  
شــراكة مــع يف وعملــت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة أيــضا . ســيما يف القطــاع غــري الرمســي وال

ئ متكـني املـرأة،      الـشركات اخلاصـة مببـاد      التـزام مـن أجـل كفالـة        )٩( بلدان ٦القطاع اخلاص يف    
 شــركة مــن شــركات القطــاع اخلــاص باعتمــاد مبــادئ متكــني املــرأة  ٢٨٠أســفر عــن قيــام  ممــا
  .النظر يف اعتمادها أو
وقد أطلقت هيئة األمم املتحـدة للمـرأة بوابـة املعـارف مـن أجـل الـتمكني االقتـصادي                      - ٥٤

وتبـادل  التواصـل   على  ملساعدة اجلهات صاحبة املصلحة     ) www.empowerwomen.org(للمرأة  
ويدعم املنرب مجيع اجلهات صاحبة املصلحة كي جتتمع معـا كمجتمـع            . اخلربات والدراية الفنية  

املنـرب منـذ    قـد زار    و.  والتعـاون مـن أجـل الـتمكني االقتـصادي للمـرأة            للتواصـل الـشبكي   عاملي  
 ولديـــه مـــا يزيـــد علـــى ، بلـــدا١٨٠ زائـــر مـــن أكثـــر مـــن ٤٠ ٠٠٠ مـــا يربـــو علـــى ئهإنـــشا
عـضو مـسجل، وقـد اعُتــرف بـدوره علـى نطـاق واســع باعتبـاره مـوردا جديـدا هامــا           ١ ٨٠٠

وقــدمت هيئــة األمــم املتحــدة .  حقــوق املــرأةوألعمــال دعــاةومبتكــرا للمــساواة بــني اجلنــسني 
للمــرأة أيــضا الــدعم علــى مــستوى القاعــدة الــشعبية للنــساء والرجــال مــن خــالل جمموعــة مــن  

 لموالـتع  اخلـربات  البلدان واخللفيات، مع التركيز على تبـادل   من خمتلف“رواد اجملتمع العاملي”
  . والدعوة من أجل التمكني االقتصادي للمرأة

__________ 
ــا     )٨(   ــنغالديش، وبوليفي ــل، وب ــا، والربازي ــة (األردن، وإكــوادور، وألباني ــات -دول  -، وتيمــور ) املتعــددة القومي

قريغيزسـتان، واملغـرب،    ليشيت، ومجهورية ترتانيا املتحدة، ومجهورية مولدوفا، وجنوب السودان، ورواندا، و         
 .واملكسيك

ــركات٩(األردن   )٩(   ــستان ) شـ ــركتان(، وأوزبكـ ــل ، والرباز)شـ ــركة١٤٢(يـ ــربيا ) شـ ــركة١٠٢(، وصـ ، ) شـ
 ). شركة١٤(، ونيكاراغوا ) شركة١١(والصني 
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  إهناء العنف ضد النساء والفتيات  -دال   
 بلـدا يف مـا تبذلـه مـن          ٨٥ الدعم إىل    ٢٠١٣قّدمت هيئة األمم املتحدة للمرأة يف عام          - ٥٥

  ). كل اخلامسانظر الش(جهود إلهناء العنف ضد املرأة 
  

  الشكل اخلامس
     من اجملاالت ذات األولوية٣التقدم احملرز يف مؤشرات اجملال 

 عدد البلدان اليت اعتمدت تشريعات وسياسات واستراتيجيات للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات
 
 

   
     

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

    
   

  عدد البلدان اليت ُتـحدث فيها النساء من الفئات املستبعدة تأثريا يف السياسات إلدراج أحكام خاصة هبذه الفئات
  
 

    
     

 عدد البلدان اليت تعتمد خطط عمل وطنية بشأن إهناء العنف ضد النساء والفتيات
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  :املفتاح
ختلــــف عــــن وتــــرية   

  التقدم املنشودة
  عدد البلدان اليت تعتمد خطط عمل وطنية بشأن إهناء العنف ضد النساء والفتيات  •

ــالوترية     ــّدم بـــــ التقـــــ
  املنشودة تقريبا

  عدد البلدان اليت اعتمدت تشريعات وسياسات واستراتيجيات للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات  •

ــالوترية     ــدم بـــــ التقـــــ
  املنشودة

  عدد البلدان اليت تنفذ معايري فيما يتعلق بتقدمي اخلدمات للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات  •
      عدد البلدان اليت تعتمد خطط عمل وطنية بشأن إهناء العنف ضد النساء والفتيات  •

  ٣ إطار اجملال ذي األولوية  يف٢٠١٣النفقات الربناجمية لعام   ٣األولوية  عدد البلدان اليت تتلقى الدعم يف إطار اجملال ذي

   مليون دوالر٤٢,٤  ٨٥
      
ــ النجــاح الــذي حققوبفــضل  - ٥٦  الــدورة الــسابعة واخلمــسون للجنــة وضــع املــرأة، كــان  ه ت
 عاما قويا آخر فيما يتعلق بالنهوض بااللتزامات الدوليـة بـشأن القـضاء علـى العنـف                  ٢٠١٣ عام

ن جديد على أمهية التـصدي هلـذا االنتـهاك اجلـسيم            وأكد اجملتمع العاملي م   . ضد النساء والفتيات  
تعزيـز األطـر القانونيـة وأطـر الـسياسات؛ واختـاذ       : حلقوق اإلنسان عن طريق املوافقة على ما يلي    

؛ وحتـسني    القـائم منـها     وتعزيز يات للناج تقّدم خدمات   واستحداثإجراءات صرحية ملنع العنف؛     
وإزاء هـذه   .  ورصـد التقـدم احملـرز علـى مـر الـزمن            قاعدة األدلة من أجل زيادة فعالية التـدخالت       

اخللفية املتمثلة يف جتدد االلتزام العاملي، تواصـل هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة العمـل علـى الـصعيد                      
العاملي واإلقليمي والقطري مع الدول األعضاء، ومع أسرة األمم املتحدة، واجلماعـات النـسائية،              

  . والفتيات  وباء العنف ضد النساءالقضاء علىوالقطاع اخلاص، من أجل 
بـدعم مـن هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة، قـوانني          ،)١٠( بلدا ١٩، اعتمد   ٢٠١٣يف عام   و  - ٥٧

 تــوفر أساســا لإلجــراءات الــيت يــتعني اختاذهــا ملنــع ومواجهــة العنــف ضــد   اوسياســات وخططــ
 جـــرى بعـــد  علـــى ســـبيل املثـــال، املتعـــددة القوميـــاتبوليفيـــادولـــة ففـــي . النـــساء والفتيـــات

سنوات من الدعوة الـيت اضـطلعت هبـا احلركـة النـسائية، وبـدعم مـن هيئـة األمـم املتحـدة                        ١٠
 والــذي يعتــرفللمــرأة، ســن القــانون الــشامل الــذي يــضمن للمــرأة حيــاة خاليــة مــن العنــف،   

دابري تـ يـنص علـى   و ، جـرائم جنائيـة جديـدة   وينـشئ شكال مـن أشـكال إسـاءة املعاملـة،         ١٦ بـ
  .التصديولمنع شاملة ل

__________ 
، وتركيـا،  ) املتعـددة القوميـات  -دولـة  (غينيا اجلديدة، وبـاالو، وبوتـان، وبوليفيـا        ألبانيا، وإندونيسيا، وبابوا    )١٠(  

، واملكـــسيك، وتونغـــا، وجورجيـــا، وســـاموا، والـــصني، وطاجيكـــستان، والعـــراق، وقريغيزســـتان، وكينيـــا 
 .ومالوي، ونيجرييا، ونيكاراغوا
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سامهت هيئة األمم املتحدة للمرأة يف إضفاء الطـابع املؤسـسي علـى              ،)١١( بلدا ٣٨ويف    - ٥٨
تدابري إهناء العنف ضد املرأة وبناء القدرات وحتسني التنسيق مـن أجـل توسـيع نطـاق احلـصول                   

 وضــمان ،علــى الرعايــة الــصحية، والوصــول إىل العدالــة، والــشرطة، وخــدمات تــوفري املــأوى   
 نتـائج   وحتقيـق مـن أجـل حماسـبة املـرتكبني         للتعامل مع حاالت العنـف       أساسية   راءاتإجوجود  

 فعلى سبيل املثال، سـامهت هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة يف         . أفضل بالنسبة للناجيات من العنف    
 طاقتــها يف مجيــع أحنــاء امــل عــشرة وحــدات حلمايــة األســرة تعمــل بك إنــشاء فلــسطني يفدولــة

دى إىل زيــادة كــبرية يف عــدد النــساء الالئــي أبلغــن عــن إســاءة املعاملــة يف الــضفة الغربيــة، ممــا أ
  . يف السنوات السابقةعددهن عن ٢٠١٣ عام
مل حتقق هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة اهلـدف احملـدد بالنـسبة لعـدد البلـدان الـيت تعتمـد                     و  - ٥٩

 خطـط    خطـة مـن    ٥١ فهنـاك . خطط عمل وطنيـة للقـضاء علـى العنـف ضـد النـساء والفتيـات               
 أن خطـط العمـل      حقيقـة  بـشكل تـام عنـد وضـع أهـدافها         يف احلـسبان    يؤخـذ   العمل الوطنية مل    

 تلك الفترة، مما جيعلها مفرطـة يف        سوف تنتهي خالل  الوطنية القائمة ذات اإلطار الزمين احملدد       
خطــط اجليــل الثــاين أو اخلطــط املتعاقبــة وبــدء العمــل هبــا دون  ال يــتم دائمــا وضــع و. الطمــوح

عمليات مطولة للتحليـل والتقيـيم ومـشاركة أصـحاب املـصلحة، ممـا يـسفر عـن وجـود                    ر ب املرو
وتعمل هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة أيـضا علـى       . فجوات بني هناية اخلطط وبدء اخلطط اجلديدة     

 الشاملة القائمـة علـى األدلـة الـيت قـد تكـون              أعمال الربجمة   لفائدة  يف املعارف  الفجواتمعاجلة  
تعمل يف كثري من األحيان مع وكـاالت أخـرى          حيث  ق النتائج مع مرور الوقت،      فعالة يف حتقي  

 الـربامج  وهو جمال تكثـر فيـه بـشدة    العنف ضد املرأة، يف جمال القضاء على   تابعة لألمم املتحدة    
موئـل  (  برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية     فعلى سبيل املثال، باالشتراك مع    . املشتركة

وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي        ) اليونيـسيف  (ومنظمة األمـم املتحـدة للطفولـة       )األمم املتحدة 
ــد علــى    ــا يزي ــادرة    ٥٠واحلكومــات، وم ــيني، قامــت مب ــدوليني واحملل ــشركاء ال ملــدن ا” مــن ال

، بوضع هنج منوذجيـة هتـدف إىل   مدينة ١٧ تضم التابعة هليئة األمم املتحدة للمرأة، اليت   “اآلمنة
 اجلنسي ضد النساء والفتيـات يف األمـاكن العامـة مـن أجـل تكييـف هـذه                 منع ومواجهة العنف  
إنـشاء خـط هـاتفي جمـاين        :  مـا يلـي    ٢٠١٣ عـام    ومن أهم املنجزات يف   . النهج وتوسيع نطاقها  

إنـشاء  ويف كيغايل من أجل زيادة اإلبالغ عن العنف والتحـرش اجلنـسيني يف األمـاكن العامـة؛                   
ــوردونز     وجرييهــو يف بــورت موريــسيب، حيــث متثــل النــساء      مجعيــات للبــائعني يف أســواق غ

__________ 
ــاراغواي، وبــنغالديش، وبورونــدي،       )١١(   ــا اجلديــدة، وب ــابوا غيني إثيوبيــا، وأفغانــستان، وإكــوادور، وأوغنــدا، وب

، وتـونس، ومجهوريـة ترتانيـا املتحـدة، ومجهوريـة           ) املتعـددة القوميـات    -دولـة   (والبوسنة واهلرسك، وبوليفيا    
ة، ومجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية سـابقا، ومجهوريـة مولـدوفا، وجورجيـا، وزمبـابوي،               الكونغو الدميقراطي 

والـسلفادور، والـسنغال، والـصومال، وطاجيكـستان، وغواتيمـاال، وفيجـي، وكـابو فـريدي، وكازاخــستان،         
والكــامريون، وكوســوفو، وكولومبيــا، وكرييبــاس، وكينيــا، ومــايل، ومــصر، واملغــرب، ونيجرييــا، وهــاييت،   

 .اهلند، وهندوراس، ودولة فلسطنيو
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 دراسـة تدقيقيـة ألوضـاع أمـان املـرأة      ١٠٠االنتـهاء مـن   واملائة من املناصـب التنفيذيـة؛        يف ٥٠
 فرد من أفـراد اجملتمـع احمللـي مـن           ٧ ٠٠٠منطقة يف نيودهلي والتواصل مع أكثر من         ٢٥تغطي  

لرسـم  جديـدة مـع شـركة مايكروسـوفت         أجل زيادة الوعي بشأن هذه املسألة؛ وإقامة شراكة         
 اهلواتــف احملمولــة واســتخدامها مــن أجــل منــع العنــف اجلنــسي ضــد النــساء    انتــشار” خارطــة

 ، وريـو دي جـانريو     )اهلنـد  (، ونيـودهلي  )املغرب (، يف مراكش  “والفتيات وتوثيقه والتصدي له   
  .٢٠١٣ة يف عام إىل املبادر) كندا( ووينيبيغ )اليابان (ساكايكل من وانضمت . )الربازيل(
  

  صندوق األمم املتحدة االستئماين لدعم اإلجراءات الرامية إىل القضاء على العنف ضد املرأة
ــدعم           ــة األمــم املتحــدة للمــرأة إدارة صــندوق األمــم املتحــدة االســتئماين ل تتــوىل هيئ

عم ويقـدم الـصندوق االسـتئماين الـد       . اإلجراءات الرامية إىل القضاء علـى العنـف ضـد املـرأة           
ــه     ــة إىل منــع العنــف ضــد النــساء والفتيــات والتــصدي ل ومنــذ أن . إىل الــُنهج املبتكــرة الرامي

، ١٩٩٦أنشأت اجلمعية العامة لألمـم املتحـدة الـصندوق االسـتئماين لألمـم املتحـدة يف عـام         
ويقدم الصندوق الـدعم حاليـا    .  بلدا وإقليما  ١٣٢ مبادرة يف    ٣٦٨قدم الصندوق الدعم إىل     

ومـنح  .  مليـون دوالر   ٥٦,٨ بلدا وإقليما بتقـدمي مـنح يبلـغ جمموعهـا            ٧١رة يف    مباد ٧٨إىل  
 ١٧ماليــني دوالر موزعــة علــى  ٨الــصندوق، يف دورتــه الــسابعة عــشر لتقــدمي املــنح، مبلــغ  

  .  بلدا وإقليما١٨منحة مشلت 
ففي مالوي، على سبيل املثال، يقوم حتالف النـساء املـصابات بفـريوس نقـص املناعـة                     

ــشري ــة     /ةالب ــة وللعنــف اجلنــساين علــى مــستوى اجملتمعــات احمللي ــدز بالتــصدي هلــذه اآلف . اإلي
القائمـة علـى املـشاركة، أكثـر مـن      “ املرتكـزات ”وشارك يف املـشروع، مـن خـالل منهجيـة        

 جمتمعـــا حمليـــا، وأفـــضى ذلـــك إىل إرســـاء ثقافـــة ١٤٤ مـــن النـــساء والرجـــال يف ٤٠ ٠٠٠
: وذكر زعيم قرية شارك يف املشروع أنـه       . اء والرجال للمساواة واحلماية واالحترام بني النس    

مـن خـالل   [مل تعد ُترفع حاالت ضـرب أزواج لزوجـاهتم إىل حمكمـيت ألن النـاس يعرفـون           ”
أنــه ال مــربر هلــذا  ] اإليــدز/تــدخل حتــالف النــساء املــصابات بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية   
] اآلن[وأصــبح األزواج . ميــةالــسلوك وأنــه ينــدرج يف إطــار العنــف العــائلي الــذي يعتــرب جر 

وُتبني هذه املبـادرة أن بإمكـان األنـشطة املتواصـلة، إذا مـا تولـت                . “متقّبلني لبعضهم البعض  
اجملتمعات احمللية زمامها واضطلعت بإجنازها، أن تقلل من درجة القبـول االجتمـاعي للعنـف               

      .زاإليد/ضد املرأة وللتمييز ضد املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية
وحسبما أكد التقييم املواضـيعي املؤسـسي األول بـشأن العنـف ضـد املـرأة الـذي أُجنـز                 - ٦٠

، فإن هيئة األمم املتحدة للمرأة حتتـل موقعـا فريـدا مـن خـالل واليتـها املعياريـة                    ٢٠١٣يف عام   
ر ووفـق مـا أوصـى بـه التقيـيم، تعمـل اهليئـة حاليـا علـى حتقيـق أكـرب قـد            . والتنفيذية والتنـسيقية  

ممكن من النتـائج عـن طريـق ضـبط أولوياهتـا االسـتراتيجية؛ وتعزيـز ممارسـات الرصـد والتقيـيم                      
ــها االســتراتيجية         ــذها خلطت ــار تنفي ــشراكات، يف إط ــن ال ــتفادة م ــة؛ واالس واملمارســات املعرفي

  . ٢٠١٧-٢٠١٤اجلديدة للفترة 
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  االستجابة اإلنسانيةزيادة اضطالع املرأة بدور قيادي يف جماالت السالم واألمن و  -هاء   

، عملــت اهليئــة علــى حتقيــق اضــطالع املــرأة بــدور قيــادي يف جمــاالت   ٢٠١٣يف عــام   - ٦١
 بلـدا، واضـطلعت بقيـادة منظومـة األمـم املتحـدة             ٣٧السالم واألمن واالسـتجابة اإلنـسانية يف        

لـيت  وخلُـص تقيـيم موّسـع لألعمـال ا        . يف مسائل وضـع املعـايري والتنـسيق علـى الـصعيد العـاملي             
 إىل أهنا أسهمت إسـهاما بـالغ   ٢٠١٢ إىل عام ٢٠٠٨اضطلعت هبا اهليئة خالل الفترة من عام  

األمهيــة يف تــشكيل الــسياسة العامليــة بــشأن املــرأة والــسالم واألمــن، وبلــورة ممارســات ســليمة    
  ).وملزيد من املعلومات، انظر الشكل السادس(ومبتكرة يف امليدان 

  
  الشكل السادس

   من اجملاالت ذات األولوية٤رز يف مؤشرات اجملال التقّدم احمل
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 * اليت تتضمن أحكاما حمددة ترمي إىل حتسني أمن النساء والفتيات ووضعهنالنسبة املئوية التفاقات السالم
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  :املفتاح
التقّدم بالوترية املنـشودة      

  تقريبا
وجود وتطبيق أنشطة مشتركة على نطاق منظومـة األمـم املتحـدة جلمـع البيانـات بـشأن املؤشـرات املتعلقـة بـاملرأة  •

  والسالم واألمن

  * سبة املئوية التفاقات السالم اليت تتضمن أحكاما حمددة ترمي إىل حتسني أمن النساء والفتيات ووضعهنالن  •  التقدم بالوترية املنشودة  
ء واملفاوضــني واخلــرباءالنــسبة املئويــة ملفاوضــات الــسالم الرمسيــة الــيت تــشارك فيهــا النــساء بوصــفهن مــن الوســطا     •

  *التقنيني
 تتلقى الدعم من األمم املتحدة واليت تندرج فيها أحكام لتناول حقـوقالنسبة املئوية لعمليات العدالة االنتقالية اليت       •

  * النساء والفتيات ومشاركتهن
عــدد البلــدان الــيت تــدمج مطالــب دعــاة املــساواة بــني اجلنــسني يف حمادثــات الــسالم وعمليــات التخطــيط املتعلقــة  •

  بناء السالم وعمليات العدالة االنتقالية /باإلنعاش
  ابري كشف العنف اجلنسي يف حاالت الرتاع ومنعهعدد وأنواع تد  •

      .)S/2013/525(بيانات مستقاة من تقرير األمني العام   *  
  ٤وية  يف إطار اجملال ذي األول٢٠١٣النفقات الربناجمية لعام   ٤األولوية  عدد البلدان اليت تتلقى الدعم يف إطار اجملال ذي

   مليون دوالر٢٦,٣  ٣٧
      

ــا يقــرب مــن        - ٦٢ ــر يف كــل شــهر مل ــال، ُوفّ ــات  ٨٠٠وعلــى ســبيل املث ــساء والفتي  مــن الن
السوريات يف مقـر واحـة املـرأة والفتـاة يف خمـيم الزعتـري لالجـئني بـاألردن مكـان آمـن وقُـّدم                         

دمت مراكــز  وقــ. الــدعم إلــيهن للمــشاركة بنــشاط يف حيــاة املخــيم والتخطــيط ملــستقبلهن       
 مـن األشـخاص   ٣ ٤٠٠للمساعدة القانونية يف جورجيا املشورة واحلماية باجملان ملا يزيد علـى   

وكفلت هذه املراكز، بتيسريها للتواصل املنتظم فيمـا بـني النـساء            . الذين تشردوا بسبب الرتاع   
وى املتضررات من الرتاع واملسؤولني احلكـوميني، خفـض نـسبة مـا رفـضته احملكمـة مـن الـدعا                   

ــساء إىل     ــل الن ــن ِقب ــة م ــب      ٤املرفوع ــدعيات يف أغل ــصاحل امل ــة ل ــسوية فعلي ــاد ت ــة، وإجي  يف املائ
  . القضايا هذه
 هـو أول عـام تـوفّر فيـه هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة خـربات رفيعـة             ٢٠١٣وكان عـام      - ٦٣

لقـة بالـسالم    املستوى يف جمال القضايا اجلنسانية ملنظومة األمم املتحدة يف معظـم العمليـات املتع             
أو جلـان الوسـاطة واملبعـوثني اخلاصـني، وإىل أفرقـة            /فقـد قُـّدم هـذا الـدعم إىل أفرقـة و           . واألمن

األمم املتحدة القطرية اليت تتولّى تنفيذ خطة عمل األمـني العـام ذات النقـاط الـسبع بـشأن بنـاء         
، وإىل جلـان التحقيـق وغريهـا        )A/65/354-S/2010/466انظر  (السالم املراعي للمنظور اجلنساين     

وعلــى ســبيل املثــال، تــضمنت النتــائج الــيت توصــلت إليهــا جلنــة التحقيــق . مــن هيئــات املــساءلة
الدوليـة املـستقلة بــشأن اجلمهوريـة العربيــة الـسورية وجلنــة التحقيـق بــشأن حقـوق اإلنــسان يف       

http://undocs.org/S/2013/525�
http://undocs.org/ar/A/65/354�
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اطية معلومات مفصلة وشـاملة عـن اجلـرائم اجلنـسية واجلنـسانية      مجهورية كوريا الشعبية الدميقر  
وحظيـت هـذه النتـائج، الـيت توصـل       . وعن خصوصية تأثّر النساء والفتيات جبميـع االنتـهاكات        

إليهــا حمققــون متخصــصون أوفــدهتم هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة بالتعــاون مــع آليــة االســتجابة   
. فيضة وأُبلغ جملس األمن وجملس حقـوق اإلنـسان هبـا     ، بتغطية مست  )١٢(السريعة يف جمال العدالة   

وأدى النجاح الذي عرفته هذه التكليفـات إىل زيـادة الطلـب علـى هـذا النـوع مـن الـدعم مـن               
جهات منها احملكمة اجلنائية الدولية، واحملاكم الوطنية جلـرائم احلـرب، وبعثـات األمـم املتحـدة                 

ة هذا الـدعم املقـدم إىل منظومـة األمـم املتحـدة             ومن األمثلة األخرى على أمهي    . لتقصي احلقائق 
الزيادة الكبرية الستثمارات صندوق بناء السالم يف جمال املـرأة واملـساواة بـني اجلنـسني، حيـث       

 دوالر يف ٥٠٠ ٠٠٠ارتفعـــت احلـــصة الـــيت تتلقاهـــا هيئـــة األمـــم املتحـــدة للمـــرأة مـــن حنـــو   
  .٢٠١٣ ماليني دوالر يف عام ٨ إىل ما يزيد على ٢٠١٠ عام
ورغم املكاسب الفعلية اليت أُحرزت يف جمال تعزيز مشاركة املرأة يف عمليـات الـسالم          - ٦٤

غري أنـه يف كولومبيـا،      . واألمن، فما زالت مشاركة املرأة يف عمليات السالم الرمسية غري كافية          
 زادت احلكومة من متثيل املرأة يف حمادثـات الـسالم يف هافانـا، حيـث كـان مـن بـني مفاوضـيها         

ومشلـت اجلهـود الـيت تبـذهلا هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة يف سـبيل حتقيـق هـذا            . اخلمسة امرأتـان  
اهلدف عقـد جلـسات إحاطـة تقنيـة لـُميـّسري حمادثـات الـسالم بـشأن البعـد اجلنـساين يف كـل                        
جانــب مــن جوانــب جــدول أعمــال احملادثــات، وتقــدمي الــدعم املباشــر ملــشاركة املــرأة وإمســاع 

 املــشاورات اإلقليميــة مــع اجملتمــع املــدين علــى مــستوى عمــوم البلــد، وجتميــع وجهــة نظرهــا يف
وحتليل أولويات املرأة املعرب عنها يف هذه املشاورات، وتنظـيم مـؤمتر قمـة وطـين بـشأن املـرأة                    

وأُبرمـت اتفاقـات   .  امـرأة مـن مجيـع القطاعـات واملنـاطق يف كولومبيـا           ٥٠٠ضم ما يقرب من     
ــشأن إدراج من   ــد ب ــا بع ــسياسية يف     فيم ــشاركة ال ــصلة بامل ــب املت ــع اجلوان ــساين يف مجي ظــور جن

  . مناقشات اتفاق السالم، وتعيني مفاوضات من النساء
 أيضا مشاركة أعمق يف األعمال اإلنسانية، تنوعـت مـن العمـل يف        ٢٠١٣وشهد عام     - ٦٦

 جمـــال االســـتجابة حلـــاالت الطـــوارئ إىل احلـــد مـــن خمـــاطر الكـــوارث والعمـــل يف الـــسياقات 
وزادت املــسامهات الــيت تلقتــها هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة مــن صــناديق الطــوارئ   . االنتقاليــة
ــسبة  ــام   ٦٦بن ــة بع ــة مقارن ــشؤون     ٢٠١٢ يف املائ ــال ال ــشارين يف جم ــة مست ــضافت اهليئ ، واست

__________ 
آلية االستجابة السريعة يف جمال العدالة هي مبثابة مرفق حكومي دويل يدير النـشر الـسريع للمهنـيني العـاملني                   )١٢(  

وهؤالء اخلـرباء الـذين يـأتون مـن كـل منطقـة              .يف جمال العدالة اجلنائية الواردة أمساؤهم يف القائمة االحتياطية        
مدّربون حتديدا على التحقيق يف جرائم اإلبادة اجلماعيـة وجـرائم احلـرب واجلـرائم املرتكبـة                 من مناطق العامل    

  .ضد اإلنسانية واالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان
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اجلنسانية يف إطار القـدرة االحتياطيـة املعنيـة باملـسائل اجلنـسانية يف األردن وباكـستان والفلـبني            
نيا، حيث عمـل هـؤالء املستـشارون علـى بنـاء قـدرات الفريـق القطـري للعمـل اإلنـساين،                      وكي

ويف . وكفلــوا اإلدراج املتــسق للمــساواة بــني اجلنــسني يف اســتراتيجيات وبــرامج االســتجابة       
تونس، شاركت اهليئـة يف عمليـة وضـع الدسـتور خـالل الفتـرة االنتقاليـة، ممـا أسـهم يف وضـع                        

  . ما يف املنطقة فيما يتعلق حبقوق املرأةأحد أكثر الدساتري تقد
ووطّدت اهليئـة موقعهـا يف نظـام تقـدمي املـساعدة اإلنـسانية ككـل مبـشاركتها يف رئاسـة                       - ٦٧

الفريق العامل الفرعي املعين باملسائل اجلنسانية يف العمل اإلنساين التـابع للجنـة الدائمـة املـشتركة                 
 عملياهتـا يف هـذا اجملـال بطـرق منـها تعزيـز قـدراهتا                وستواصل اهليئة توسيع نطاق   . بني الوكاالت 

  . على التدخل السريع سواء يف احلاالت املتعلقة بالسالم واألمن أو يف حاالت الطوارئ
  

  تعزيز استجابة اخلطط وامليزانيات لقضايا املساواة بني اجلنسني  -واو   
ــام   - ٦٨ ــدعم إىل     ٢٠١٣يف ع ــرأة ال ــم املتحــدة للم ــة األم ــدمت هيئ ــدا لكــي ترســخ   ٦٥، ق  بل

األولويات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني يف خططها وميزانياهتـا اإلمنائيـة الوطنيـة والقطاعيـة واحملليـة                 
وزادت نيبال، على سبيل املثال، بصورة مباشرة ما ترصـده مـن خمصـصات              ). انظر الشكل السابع  (

 إىل ٢٠١٢ دوالر يف عـــام مليـــون ٠,٨٧٧يف امليزانيـــة مراعـــاةً للمنظـــور اجلنـــساين مـــن مبلـــغ      
.  يف املائـة مـن جممـوع امليزانيـة         ٢١,٧٥، وميثل هذا املبلغ نسبة      ٢٠١٣مليون دوالر يف عام      ١,١٣

وعالوة على ذلك، زادت املخصصات املرصودة للمساواة بني اجلنسني يف نيبال من حيـث نـسبتها       
  . لسنوات األخرية يف املائة سنويا يف ا١٦ و ١٥يف جمموع امليزانية مبعدل تراوح بني 

 أولويـــات وميزانيـــات متعلقـــة )١٣( بلـــدا٢٤وتـــضمنت وثـــائق التخطـــيط الـــوطين يف    - ٦٨
واعتمـدت إندونيـسيا اسـتراتيجية وطنيـة متعلقـة بامليزنـة        . باملساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة        

اللتزامـات  املراعية لالعتبارات اجلنسانية ُتقدم التوجيـه للحكومـات الوطنيـة واإلقليميـة وحتـدد ا              
ــات       ــسانية يف امليزاني ــارات اجلن ــة لالعتب ــة املراعي املنوطــة هبــذه احلكومــات يف جمــال إدراج امليزن

ألول مرة املـساواة    ) ٢٠١٨-٢٠١٣(ويف املكسيك، تضمنت اخلطة اإلمنائية الوطنية       . السنوية
طـة عمـل    ويف قريغيزستان، أسهمت اهليئة يف إعداد خ      . بني اجلنسني باعتبارها موضوعا رئيسيا    

دعمــاً لتنفيــذ ) ٢٠١٧-٢٠١٣(وطنيــة بــشأن التنميــة املــستدامة مراعيــة لالعتبــارات اجلنــسانية 
  .٢٠١٧-٢٠١٣االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة للفترة 

  
__________ 

 ليـشيت، وجامايكـا، ومجهوريـة       -إكوادور، وإندونيسيا، وأوغندا، وأوكرانيا، وبنغالديش، وبوتان، وتيمـور           )١٣(  
اً، ومولدوفا، وجنوب السودان، ورواندا، والسنغال، وسـرياليون، وطاجيكـستان،          مقدونيا اليوغسالفية سابق  

  .والفلبني، وفييت نام، وقريغيزستان، ومايل، واملغرب، واملكسيك، ومالوي، وموزامبيق، ونيكاراغوا
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  الشكل السابع
   من اجملاالت ذات األولوية٥التقّدم احملرز يف مؤشرات اجملال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  :املفتاح

النسبة املئوية للبلدان اليت تدعمها هيئة األمم املتحدة للمرأة واليت تتضمن وثائق التخطـيط الـوطين اخلاصـة  •   املنشودةوتريةبالالتقدم   
  هبا أولويات وميزانيات ختص جمال املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

  بني اجلنسني ومتكني املرأةعدد البلدان اليت توجد لديها نظم لتخصيص وتتبع املخصصات العامة للمساواة   •
عدد البلـدان الـيت تتلقـى الـدعم مـن هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة وشـراكاهتا التعاونيـة والـيت ُتعـّد حتلـيالت  •

عمليـات تتبـع اإلنفـاق العـام/للميزانيات من املنظور اجلنساين من قبيل عمليات استعراض النفقات العامـة          
 وتقييمـات املـستفيدين مـن قبيـل بطاقـات تقيـيم األداء الـيت يـستمداليت تركز على املساواة بني اجلنـسني،      

  حمتواها من املواطنني واالستعراضات املشتركة للربامج املشتركة 
النسبة املئوية للبلدان اليت تتلقى الدعم من هيئة األمم املتحدة للمرأة والـيت تـشارك فيهـا النـساء املـصابات  •

ــشرية يف ا   ــاتبفــريوس نقــص املناعــة الب ــشرية وآلي لتخطــيط الرمســي للتــصدي لفــريوس نقــص املناعــة الب
  )وميتلكن القدرة على التأثري يف عملييت التخطيط واالستعراض(استعراضه 

 النسبة املئوية للبلدان اليت تدعمها هيئة األمم املتحدة للمرأة واليت تتضمن وثائق التخطيط الوطين اخلاصة هبا أولويات وميزانيات ختص جمال املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

حىت 
رز 
 احمل
قدم
الت

٢٠
١٣

: 
٤٦ 

ف 
هد

٢٠
١٣

: 
٢٥ 

ف 
هد

٢٠
١٥

: 
٥٠ 

ف 
هد

٢٠
١٧

: 
٧٥ 

 عدد البلدان اليت توجد لديها نظم لتخصيص وتتبع املخصصات العامة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 
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الت

٢٠
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عمليـات تتبـع/يت ُتعّد حتليالت للميزانيات من املنظور اجلنساين من قبيل عمليات استعراض النفقات العامـة      عدد البلدان اليت تتلقى الدعم من هيئة األمم املتحدة للمرأة وشراكاهتا التعاونية وال
 ج املشتركةاإلنفاق العام اليت تركز على املساواة بني اجلنسني، وتقييمات املستفيدين من قبيل بطاقات تقييم األداء اليت يستمد حمتواها من املواطنني واالستعراضات املشتركة للربام

النسبة املئوية للبلدان اليت تتلقى الدعم من هيئة األمم املتحدة للمرأة واليت تشارك فيها النساء املصابات بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية يف التخطـيط الرمسـي للتـصدي لفـريوس نقـص
 )االستعراضوميتلكن القدرة على التأثري يف عملييت التخطيط و(املناعة البشرية وآليات استعراضه 

 وجود أدلة على بذل اجلهود لتعزيز نوعية البيانات بشأن التمويل املخصص ألغراض املساواة بني اجلنسني يف وكاالت األمم املتحدة ولتعزيز قابلية هذه البيانات للمقارنة
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وجــود أدلــة علــى بــذل اجلهــود لتعزيــز نوعيــة البيانــات بــشأن التمويــل املخــصص ألغــراض املــساواة بــني  •
      ة هذه البيانات للمقارنةاجلنسني يف وكاالت األمم املتحدة ولتعزيز قابلي

  ٥ يف إطار اجملال ذي األولوية ٢٠١٣النفقات الربناجمية لعام   ٥األولوية  عدد البلدان اليت تتلقى الدعم يف إطار اجملال ذي

   مليون دوالر٢١  ٦٥
    

ــع          - ٦٩ ــز نظــم وأدوات لتخــصيص وتتب ــرأة، مت تعزي ــم املتحــدة للم ــة األم ــن هيئ ــدعم م وب
ففــي إكــوادور، . )١٤( بلــدا١٩ة للمــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة يف   املخصــصات العامــ

 ميزانيـة إضـافية مـن امليزانيـات املؤسـسية احلكوميـة رصـد مـوارد للمـساواة بـني           ١٢٥سـّجلت  
وبـذلك ارتفـع عـدد هـذه امليزانيـات      (اجلنسني عرب نظام لتصنيف امليزانيات أنشأته وزارة املالية         

أمــا يف مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة، فقــد  ). ٢٠١٤ يف عــام ٧٨٤ إىل ٢٠١٢ يف عــام ٦٥٩مــن 
قدمت اهليئة، من خالل احلوار مـع الـشركاء يف التنميـة، الـدعم إلعـداد حتليـل سـريع للميزانيـة           

، واسُترشـد هبـذه البيانـات يف ختطـيط     ٢٠١٣/٢٠١٤من املنظور اجلنساين تعلق مبيزانيـة الفتـرة       
  .٢٠١٤/٢٠١٥ميزانية الفترة 

اصلت البلدان أيضا العمل يف جمال التخطيط وامليزنة على الصعيد احمللـي بـدعم مـن      وو  - ٧٠
ففي مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً، رصدت مدينـة سـكويب    . هيئة األمم املتحدة للمرأة   

ألول مرة موارد من امليزانية اإلدارية ألغراض تعزيز قـدرة املـسؤولني املنتخـبني حـديثاً يف جمـال        
أما يف إثيوبيا، فتضطلع املرأة حاليـا يف الوحـدات اإلداريـة            . ة املراعية لالعتبارات اجلنسانية   امليزن

الــيت نفــذت امليزنــة املراعيــة لالعتبــارات اجلنــسانية بــدور فعــال يف التخطــيط وامليزنــة، وُتــسهم   
  . بذلك يف تقدمي اخلدمات املراعية للمنظور اجلنساين

 اهليئة بـذل اجلهـود الراميـة إىل تعزيـز قـدرات الـشركاء             وعلى الصعيد العاملي، واصلت     - ٧١
ــشركاء           ــؤالء ال ــز خــضوع ه ــسني وتعزي ــساواة بــني اجلن ــراض امل ــوفري التمويــل ألغ ــال ت يف جم
للمساءلة، حيث قـدمت الـدعم الـتقين يف تـصميم وتنفيـذ مؤشـر املـساواة بـني اجلنـسني إلطـار                       

  . ائي الفعالالرصد اخلاص بالشراكة العاملية من أجل التعاون اإلمن
وعملــت اهليئــة أيــضا علــى تعزيــز االلتــزام الــسياسي باملــساواة بــني اجلنــسني يف ســياق     - ٧٢

مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز، وجتلى هـذا العمـل يف إعـالن رئـيس الـوزراء يف                   
 هبـدف  وُعـّززت قـدرات هيئـات التنـسيق الوطنيـة ملكافحـة اإليـدز       . جامايكا التزاماً هبذا الشأن 

__________ 
ــة ترت        )١٤(   ــا، ومجهوري ــنغالديش، والبوســنة واهلرســك، وبوليفي ــا، وب ــدا، وأوكراني ــا، وأوغن ــا إكــوادور، وألباني اني

قريغيزسـتان، وكمبوديـا، وكولومبيـا، وموزامبيـق،        واملتحدة، وجورجيا، والسلفادور، والعراق، وفييت نام،       
  .ونيبال، وهاييت، واهلند
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ــساء        ــدعم لرابطــات الن ــة ال ــدمت اهليئ ــسانية، وق ــارات اجلن إعــداد وإدارة خطــط تراعــي االعتب
 لالضـطالع بـدور قيـادي يف حتديـد          )١٥( بلـدان  ١٠املصابات بفريوس نقص املناعـة البـشرية يف         

سياسات وبرامج مكافحة فـريوس نقـص املناعـة البـشرية واملـوارد املرصـودة لـذلك مـن خـالل                     
 .نتديات وضع السياساتمشاركتها يف م

    
 حتقيق النتائج  -رابعا   

 البيانات واإلحصاءات   -ألف   
واصــلت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة التأكيــد علــى أمهيــة البيانــات واإلحــصاءات الــيت    - ٧٣

وواصلت مبادرة األدلة والبيانات املتعلقة باملساواة بـني اجلنـسني،          . تراعي االعتبارات اجلنسانية  
 هيئة األمم املتحدة للمرأة، وشـعبة اإلحـصاءات بـاألمم املتحـدة وشـركاء آخـرون،        اليت تنفذها 

إنتاج مؤشرات جنسانية قابلة للمقارنة يف جماالت الصحة والتعليم والعمالة ومباشـرة األعمـال              
، وضـــعت هيئـــة األمـــم املتحـــدة للمـــرأة وشـــعبة   ٢٠١٣ويف عـــام . احلـــرة وملكيـــة األصـــول

 بالتعاون مع البنك الدويل، خططا الختبار أسـاليب خمتلفـة لقيـاس     اإلحصاءات باألمم املتحدة،  
وستجرى أول جتربة من هـذا القبيـل يف         . ملكية األصول يف استقصاءات األسر املعيشية العادية      

وباإلضافة إىل ذلـك، بـدأ      . ، بالتعاون مع مكتب اإلحصاءات األوغندي     ٢٠١٤أوغندا يف عام    
وعملت اهليئة مع فريـق اخلـرباء       . ٢٠١٣عمال احلرة يف عام     العمل املنهجي يف جمال مباشرة األ     

املــشترك بــني الوكــاالت املعــين باإلحــصاءات اجلنــسانية لتحــسني إنتــاج اإلحــصاءات املتعلقــة     
باملــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة، واستــضافت االجتمــاع الــسنوي الــسابع للفريــق يف          

ــول يانــات تتعهــدها شــعبة اإلحــصاءات   وجيــري كــذلك إطــالق قاعــدة ب  . ٢٠١٣ســبتمرب /أيل
 الـيت تـشكل اجملموعـة الـدنيا الـيت اسـتقر عليهـا رأي اللجنـة               ٥٢وتغطي املؤشرات اجلنسانية الـ     

ــام     ــني، يف عـــ ــة واألربعـــ ــا الرابعـــ ــصائية يف دورهتـــ ــر  (٢٠١٣اإلحـــ ، E/CN.3/2013/33انظـــ
 ). ٤٤/١٠٦ املقرر

  
 إضفاء الصبغة املؤسسية على ثقافة اإلدارة القائمة على النتائج واإلبالغ والتقييم   -باء   

 إقـــرار خطـــة اســـتراتيجية جديـــدة تتـــضمن إطـــارا معـــززا للنتـــائج  ٢٠١٣مت يف عـــام   - ٧٤
وطــوال الــسنة، ســعت املنظمــة أيــضا إىل ضــمان   ). ٢٠١٣/٥، املقــرر UNW/2013/11 انظــر(

إدخال حتسينات يف منطق النتائج الذي حيكم التخطيط على الصعيد القطـري مبـا يتناسـب مـع                   
__________ 

إندونيسيا، وأوزبكستان، وأوكرانيا، وبابوا غينيا اجلديدة، وجامايكا، ورواندا، وطاجيكـستان، وكمبوديـا،               )١٥(  
  .وكينيا، واملغرب

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2013/33�
http://undocs.org/ar/A/RES/ 44/106�
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وواصلت هيئة األمم املتحدة للمرأة تعزيـز ضـمان جـودة           . التحسن املنجز على صعيد املؤسسة    
 يف املنظمـة ويف مجيــع الـربامج، حيــث قـدم كـل برنــامج مـن بــرامج اهليئـة يف عــام       إدارة النتـائج 

 مــذكرة اســتراتيجية متعــددة الــسنوات استعرضــها فريــق مــن أفرقــة اســتعراض األقــران   ٢٠١٣
وشـهدت املنظمـة حتـسنا كـبريا يف     . مؤلف من املديرين أو من ينـوب عنـهم مـن مجيـع الـشعب              

وعمـال بقـرار اجلمعيـة العامـة        . مقارنـة بالـسنوات الـسابقة     جودة إدارة النتـائج يف هـذه اخلطـط          
، تواصل إدماج التخطـيط الـذي تـضطلع بـه املكاتـب القطريـة يف التخطـيط الـوطين                    ٦٧/٢٢٦

يــضا وجــرى أ. منائيــةعــن طريــق املواءمــة الكاملــة مــع إطــار عمــل األمــم املتحــدة للمــساعدة اإل
الـشامل الـذي جيـري كـل         تعزيز اإلبالغ على الصعيد القطري وتعديله ليتواءم مع االسـتعراض           

الــيت تــضطلع هبــا منظومــة األمــم املتحــدة مــن أجــل    التنفيذيــة  أربــع ســنوات لــسياسة األنــشطة  
ــة لالســتعراض       ــة احملوري ــة، وهــو مــا تطلــب اإلبــالغ عــن املــسائل املواضــيعية ذات األمهي التنمي

 . للسياسات، من قبيل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وتنمية القدراتالشامل 

، ووضع نظـام لرصـد      ٢٠١٣يناير  /ودخلت سياسة التقييم حيز النفاذ يف كانون الثاين         - ٧٥
، بلـغ   ٢٠١٣ويف عـام    . تنفيذها ينطوي على إبالغ اجمللس التنفيـذي مبؤشـرات األداء الرئيـسية           

ــررة     ــات املق ــذ التقييم ــدل تنفي ــة ٨٢مع ــز و   ٥٥( يف املائ ــها أجن ــة من ــد  ٢٧ يف املائ ــة قي  يف املائ
 يف املائــة مــن التقــارير املنجــزة وإتاحتــها للجمهــور مــن خــالل  ١٠٠وجــرى حتميــل ). التنفيــذ

 ٨٥وأعطى تقييم خارجي مستقل للجـودة       . النظام العاملي للمساءلة وتتبع استخدام التقييمات     
وجـرى حتميـل ردود اإلدارة وإتاحتـها        . أو أفـضل  ‘‘ رضمُـ ’’يف املائة من تقارير التقييم درجـة        

 .  يف املائة من التقييمات املنجزة٧٨للجمهور يف النظام العاملي فيما يتعلق بـ 

ــالتقييم، مؤلفــة مــن       - ٧٦ ــة استــشارية معنيــة ب وملواصــلة تعزيــز وظيفــة التقيــيم، أنــشئت جلن
يـات املؤسـسية، وكبـار خـرباء التقيـيم          مقّيمني مستقلني ميثلـون خمتلـف املنـاطق اجلغرافيـة واخللف          

ــم املتحــدة        ــة األم ــا هليئ ــون وودز، واإلدارة العلي ــم املتحــدة ومؤســسات بريت ــات األم مــن كيان
واستعرضت اللجنة التقدم احملـرز يف تنفيـذ سياسـة التقيـيم وأثنـت علـى مكتـب التقيـيم                  . للمرأة

 . لعمله يف جمال التخطيط االستراتيجي
  

  الكافية وتسخريهاتعبئة املوارد  -جيم   
املـستوى الـالزم    ”ظلت املوارد تشكل حتديا، ووجهـت املناقـشات الـيت جـرت بـشأن                 - ٧٧

، االنتبــاه مــرارا ٦٧/٢٢٦، متــشيا مــع توجيهــات قــرار اجلمعيــة العامــة ٢٠١٣يف عــام “ تــوفره
 املــوارد كــي تكــون هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة علــى قــدر  وتكــرارا إىل احلاجــة إىل املزيــد مــن

ومـع  . ٢٠١٧-٢٠١٤توقعات اجلهات املعنية وتـتمكن مـن إجنـاز اخلطـة االسـتراتيجية للفتـرة                
ذلك، كان مثة بعض التعزيز للشراكة وقاعـدة مـوارد املنظمـة علـى مـدار الـسنة، ال سـيما بعـد             

http://undocs.org/ar/A/RES/67/226�
http://undocs.org/ar/A/RES/67/226�
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ــى حنــو إجيــايب لكــل مــن احمل     ــشركاء عل ــوى املوضــوعي للخطــة االســتراتيجية   أن اســتجاب ال ت
 . والعملية التشاورية الشاملة للجميع اليت مت يف إطارها إعداد اخلطة

وعلــى الــرغم مــن احلاجــة إىل املزيــد مــن املــوارد لتنفيــذ اخلطــة االســتراتيجية اجلديــدة      - ٧٨
ع  علــى توســي٢٠١٣بالكامــل، ركــزت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة جهودهــا املبذولــة يف عــام  

وتقـوم هـذه االسـتراتيجية علـى فرضـية أنـه عنـدما تظهـر هيئـة األمـم                    . وتعميق قاعدة شراكاهتا  
املتحدة للمرأة الفعالية والقيمة على مدى الشهور والسنوات املقبلة، وعندما تفـصح عـن ذلـك         
بشفافية ومصداقية إىل القاعدة العريضة مـن شـركائها، فـستتبع ذلـك زيـادة املـوارد، ذلـك أنـه                     

ــا        ســُينظ ــّيم معه ــاون ق ــة تع ــوارد وميكــن إقام ــا إلدارة امل ــوق فيه ــة كجهــة ميكــن الوث ر إىل اهليئ
ويف حــني مل تــتمكن اهليئــة مــن الوفــاء بأهــدافها  . يتعلــق باملــصاحل االســتراتيجية املــشتركة فيمــا

املتعلقة بتعبئة املوارد على حنو تام، حققـت هـذه االسـتراتيجية أعلـى مـستوى حلجـم التربعـات         
 ماليــني ٢٠٧,٨مقارنــة بـــ ( مليــون دوالر ٢٧٥,٤تلقّيهــا يف تــاريخ اهليئــة، حيــث بلــغ الـيت مت  

. ٢٠١٢ يف املائــة عــن املــوارد املعبــأة يف عــام  ٣٢,٥، يف زيــادة بنــسبة )٢٠١٢دوالر يف عــام 
 مليــــون دوالر للمــــوارد العاديــــة ١٥٦,٩ مبلــــغ ٢٠١٣وتــــضمن جممــــوع التربعــــات لعــــام 

، وهـي املـوارد الـيت تعتربهـا اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا                )٢٠١٢مليون دوالر يف عام      ١١٤,١(
ــغ   ٦٧/٢٢٦ ــة، ومبلـ ــشطة التنفيذيـ ــية لألنـ ــزة األساسـ ــوارد  ١١٨,٥ الركيـ ــون دوالر للمـ  مليـ

 مليـون دوالر لـصندوق      ١تـضمن مبلغـا قـدره       ) ٢٠١٢مليون دوالر يف عام      ٩٣,٧(األخرى  
 ماليـني دوالر لـصندوق األمـم املتحـدة االسـتئماين            ١٠,٩ملساواة بني اجلنسني، ومبلغـا قـدره        ا

 . لدعم اإلجراءات الرامية إىل القضاء على العنف ضد املرأة

، وهو مـا ميثـل زيـادة        ٢٠١٣ مليون دوالر يف عام      ١٥٦,٩ومجعت موارد عادية تبلغ       - ٧٩
 إىل  ٢٠١٣ عـدد احلكومـات املتربعـة يف عـام           وازداد. ٢٠١٢ يف املائة عـن عـام        ٣٧,٥قدرها  
 حكومـة   ١٨وزادت  . ٢٠١٢ يف املائة عن عـام       ١١ حكومة، وهو ما ميثل زيادة قدرها        ١٢٩

 حكومـة مـن احلكومـات املاحنـة للهيئـة للمـرة األوىل،          ١٢، وأصـبحت    ٢٠١٣تربعاهتا يف عـام     
 ٢٠١١رد يف عـام      حكومة إىل عداد اجلهات املاحنة بعد أن كانت قد قدمت مـوا            ١٣وعادت  

وكانـت  .  حكومة تعهدات بـالتربع لـسنوات عديـدة   ١٩، وقدمت ٢٠١٢ولكن ليس يف عام     
يرلنـدا الـشمالية هـي      أالدامنرك والسويد وسويسرا وفنلندا واململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى و          
غـت  حيـث بل  (٢٠١٣اجلهات املاحنة اليت زادت تربعاهتا للمـوارد العاديـة زيـادة كـبرية يف عـام       

وبلغـت تربعـات   ).  يف املائة من جمموع املـوارد العاديـة   ٥٠,٧ مليون دوالر أي     ٧٨,٧تربعاهتا  
 ماليـني دوالر    ١٠ مـا مقـداره      ٢٠١٣هناية العام املقّدمة من الدامنرك والسويد وفنلنـدا يف عـام            

 ماليـني دوالر للمـوارد العاديـة        ١٠وتربعت سبع جهات ماحنة بـأكثر مـن         . أو أكثر ألول مرة   
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وستــشكل زيــادة هــذا العــدد جــزءا رئيــسيا مــن   . ٢٠١٣يئــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف عــام  هل
 . استراتيجية اهليئة لتعبئة املوارد يف املرحلة املقبلة

ــة واملــوارد األخــرى املقدمــة مــن القطــاع اخلــاص يف        - ٨٠ ــوارد العادي وبلغــت تقــديرات امل
 مليـون دوالر مـن اللجـان        ١,٣ك مبلـغ     ماليني دوالر، مبا يف ذلـ      ٥,٦ مبلغا قدره    ٢٠١٣ عام

ــة    ــصة بالتعامــل مــع اهليئ ــة املخت ــسيني اآلخــرين شــركة     . الوطني ــشركاء الرئي وكــان مــن بــني ال
 . كوال، وشركة مايكروسوفت، ومؤسسة هيوليت، ومنظمة زونتا الدولية كوكا

 بلـدان  وواصلت اللجـان الوطنيـة املختـصة بالتعامـل مـع اهليئـة التوعيـة بواليـة اهليئـة يف                     - ٨١
وأنـشئت جلنـة وطنيـة    . كل منها من خالل عملـها، وقامـت أيـضا جبمـع األمـوال لـربامج اهليئـة        

وأقامــت اللجــان الوطنيــة أيــضا شــراكات مــع شــركات  . جديــدة يف فرنــسا للتعامــل مــع اهليئــة
 . القطاع اخلاص، سواء فيما يتعلق جبمع األموال أو الترويج ملبادئ متكني املرأة

  
 لية التنظيمية وبناء املؤسسات الفعا  -خامسا  

، اهليكـل اإلقليمـي الـذي حيـدد        ٢٠١٢نـوفمرب   /أقر اجمللس التنفيـذي، يف تـشرين الثـاين          - ٨٢
وخـالل  . شكل هيكلة املنظمـة علـى مـستوى العـامل ومـا يتـصل بـذلك مـن احتياجـات متويليـة                     

 دعـوة اجلمعيـة   ، تولّدت عن تنفيذ اهليكل اإلقليمي طريقة جديدة لعمل اهليئـة تلـيب     ٢٠١٣ عام
 يف  “تقدمي خـدمات دعـم عاليـة اجلـودة وأكثـر فعاليـة وكفـاءة مـن حيـث التكلفـة                    ”العامة إىل   

ــة بــشكل   ). ٦٧/٢٢٦القــرار (البلــدان املــستفيدة مــن الــربامج   وجــرى تعزيــز املكاتــب القطري
م احلكومات الوطنيـة ومنظومـة األمـم املتحـدة مبزيـد            كبري، حيث أصبحت أكثر قدرة على دع      

 . من املوظفني واملوارد والتدريب وتفويض السلطة

وُعــّين مــديرون إقليميــون رفيعــو املــستوى وذوو خــربة لكــل مكتــب مــن املكاتــب           - ٨٣
. اإلقليميــة، وهــم يتمتعــون بــسلطة ختــصيص املــوارد لالســتجابة لألولويــات الوطنيــة واإلقليميــة

نتقلت اإلدارة اليومية للربامج والعمليات إىل املكاتب اإلقليمية، ركز القـادة واملـديرون             وبينما ا 
يف املقـــر بـــشكل متزايـــد علـــى االســـتراتيجيات والـــسياسات العامـــة للـــربامج، وعلـــى الرصـــد 

وجــرى علــى نطــاق املنظمــة تبــسيط طــرق أداء العمــل احليويــة الــيت تتمحــور حــول    . واإلدارة
وأنشئت سـتة مكاتـب متعـددة األقطـار، وحولـت املكاتـب        . امج واإلدارة العمليات وتنفيذ الرب  

وحبلـول  . دون اإلقليمية اخلمسة عشر القائمة إىل مكاتب إقليمية أو قطريـة أو متعـددة األقطـار      
، كان لدى هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة سـتة مكاتـب إقليميـة، وسـتة مكاتـب         ٢٠١٣هناية عام   

 مكتبـا مـن هـذه املكاتـب قـد تلقـى تفويـضا               ٣٨وكـان   . طريـا  مكتبـا ق   ٤٨متعددة األقطار، و    
 . كامال بالسلطة يف وقت كتابة هذا التقرير
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دمـج املـوارد   : ٢٠١٣وأصبحت ثالث فوائد رئيـسية للـهيكل اإلقليمـي جليـة يف عـام         - ٨٤
وحتقيق وفـورات احلجـم؛ وتعزيـز سـلطة اختـاذ القـرارات يف امليـدان وحتـسني الكفـاءة؛ وتعزيـز                      

وزاد أيضا التقدم احملرز فيما يتعلق باهليكل اإلقليمي مـن قـدرة املنظمـة علـى                .  القطرية املكاتب
االضطالع بدور مركزي يف جهود التنسيق بـني الوكـاالت املبذولـة علـى الـصعيدين اإلقليمـي                  

وتضطلع املكاتب القطرية للهيئة بدور يف جتريب تنفيـذ اسـتراتيجية عمليـات تـسيري               . والقطري
شارك اهليئة يف إنشاء مرفـق للعمليـات املـشتركة يف الربازيـل خلدمـة عـدة كيانـات                   األعمال، وت 

 . تابعة لألمم املتحدة

، وهـو مـا ميثـل       ٢٠١٣ موظفـا يف هنايـة عـام         ٦٥٧وبلغ حجم القـوة العاملـة يف اهليئـة            - ٨٥
وازدادت النــسبة املئويــة  . ٢٠١٢عــن عــام  )  يف املائــة١٨,٨( مــوظفني ١٠٤زيــادة قــدرها  

، يف حـني  ) وظيفـة  ٤١٣( يف املائـة     ٦٢إىل  )  وظيفـة  ٢٩٨( يف املائـة     ٥٤ف امليدانية مـن     للوظائ
).  وظيفـة  ٢٤٤( يف املائـة     ٣٨إىل  )  وظيفة ٢٥٦( يف املائة    ٤٦تناقصت نسبة وظائف املقر من      

 يف املائــة مــن ٢٥ موظفــا، وهــو مــا ميثــل  ١٦٦ إىل ١٢٥وازداد عــدد املــوظفني الــذكور مــن  
 يف املائـة منـها   ٥٩ جنسيات يف القوة العاملة للهيئـة الـيت جـاء         ١١٠ر من   وُيمثل أكث . املوظفني

 . من بلدان اجلنوب

، ٢٠١٣وجنحت اهليئة يف تنفيذ املعايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام، وخـالل عـام                    - ٨٦
أصدر جملس مراجعي احلسابات رأيـا غـري مـشفوع بتحفظـات ملراجعـي احلـسابات وأشـار إىل                   

وأبرز أيـضا جملـس مراجعـي احلـسابات أن          . ئة للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام     امتثال اهلي 
هيئة األمم املتحدة للمرأة تواجه قيودا على صـعيد املـوارد تعـزى إىل عـدم كفايـة القـدرة علـى                      

وقامت وحدة مكرسـة للـدعم امليـداين ببنـاء القـدرات باملـستوى الـالزم يف جمـال                   . تعبئة املوارد 
 املالية يف عدد خمتـار مـن املكاتـب اإلقليميـة والقطريـة، وكـذلك علـى نطـاق اهليئـة عـن                        اإلدارة

 . طريق حلقات دراسية شبكية فعالة من حيث التكلفة

ــة       - ٨٧ ــة العام ــرار اجلمعي ــواردة يف ق ــه   ٦٧/٢٥٤وعمــال بالتوصــيات ال ــذي وافقــت في ، ال
ية على اختـاذ نظـام إدارة املرونـة يف املنظمـة إطـارا إلدارة حـاالت الطـوارئ، استعرضـت                     اجلمع

ــة النــهج املتبعــة إزاء إدارة حــاالت الطــوارئ واملخــاطر التــشغيلية ووضــعت خطــة عمــل     . اهليئ
واعتمد املقر أيضا إطارا مشتركا إلدارة املخاطر من أجـل تعزيـز الوقايـة والتخفيـف مـن حـدة                    

لية اليت ميكن أن تعطل العمليات يف نيويورك، وهـو مـا شـكّل إسـهاما يف جممـل                   املخاطر التشغي 
 . نظام األمم املتحدة إلدارة املرونة يف نيويورك

ــام      - ٨٨ ــات واالتـــصاالت يف عـ ــا املعلومـ ــتراتيجية تكنولوجيـ ــذ اسـ ، ٢٠١٣وتواصـــل تنفيـ
هور إلطالق املوقـع    واستخدمت منّصة مؤسسية للمواقع والبوابات الشبكية املتاحة لعموم اجلم        
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، وبوابـة جديـدة للتقيـيم اجلنـساين، وبوابـة      “مـدخل املعـارف  ”الشبكي اجلديد للهيئـة، وبوابـة       
. قاعــدة البيانــات الدســتورية، ممــا أتــاح اجملــال لتحقيــق أوجــه كفــاءة ووفــورات يف التكــاليف    

ُعـّزز  واسُتكمل نظام أطلـس للتخطـيط املركـزي للمـوارد لـيعكس اهليكـل اإلقليمـي اجلديـد، و                  
وتواصـل  . بوحدة جديـدة خمصـصة لتقيـيم أداء املـوظفني وبوابـة إلكترونيـة السـتقدام املـوظفني                 

تعزيز عمليات مكتب املساعدة املعين بتكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت مـن خـالل تزويـده                 
 متاحـة   “سـحابية ”بأدوات إدارة آلية من أجل مواصلة زيادة الكفاءة، ومتت االسـتعانة خبدمـة              

ــائع االجتماعــات بــشكل مباشــر إىل      جتار ــة مــن حيــث التكلفــة لبــث وق ــا وفعال  مجهــورا ٥٩ي
 . وخارجيا داخليا

وتعمــل هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة بفعاليــة يف أنــشطة الــشراء املــشتركة مــع كيانــات     - ٨٩
ويتيح ذلك زيادة االستفادة مـن احلجـم وزيـادة القيمـة مقابـل              . منظومة األمم املتحدة األخرى   

وقد يسر ذلك اسـتعانة اهليئـة مبـصادر خمتلفـة واسـتفادهتا             . ل على كامل نطاق األمم املتحدة     املا
ــها وكــاالت األمــم املتحــدة         ــيت أبرمت ــة األجــل ال ــات الطويل ــر مــن ثالثــني مــن االتفاق مــن أكث

ومتشيا مع التركيز العام على األخذ بالالمركزية، تتـوىل املكاتـب اإلقليميـة والقطريـة               . األخرى
وتـوفر سياسـات    . لية عن شراء البضائع واألشغال املدنيـة واخلـدمات، حـسب االقتـضاء            املسؤو

وإجــراءات الــشراء إطــارا شــامال لــسلطة الــشراء، حيــث ال ختــضع االتفاقــات الطويلــة األجــل    
وختـضع  . لوكاالت األمم املتحدة األخرى للتدقيق أو االستعراض من جلنة العقود التابعة للهيئة           

ئة يف جمال املشتريات للتنقيح من أجل مواصلة تعزيز قدرة املكاتب القطريـة             حاليا سياسات اهلي  
 . فيما يتعلق مببادرات الشراء املشتركة على الصعيد القطري

  
 اإليرادات والنفقات   -سادسا  

 كـــانون ٣١أعـــدت هيئـــة األمـــم املتحـــدة للمـــرأة البيانـــات املاليـــة للـــسنة املنتهيـــة يف   - ٩٠
واألرقـام الـواردة يف هـذا    . قا للمعايري احملاسبية الدوليـة للقطـاع العـام     وف ٢٠١٣ديسمرب  /األول

 /نيـسان  ٣٠الفرع مل تراجع وهي عرضة للتغيري قبل تقدميها إىل جملس مراجعـي احلـسابات يف      
 ). ١ انظر اجلدول( مليون دوالر ٢٤,٤وشهدت السنة فائضا قدره . ٢٠١٤أبريل 

، املدرجــة يف امليزانيــة املتكاملــة   ٢٠١٣ية لعــام وبلغــت اإليــرادات املــستهدفة األصــل     - ٩١
ــرة   ــدره  ٢٠١٣-٢٠١٢املعتمــدة للفت ــا ق ــة   ٢٠٠، مبلغ ــوارد العادي ــون دوالر لكــل مــن امل  ملي
وعــدلت التنبــؤات الــيت جــرت يف وقــت الحــق هــذه األهــداف نــزوال إىل    . واملــوارد األخــرى

غـت اإليـرادات النهائيـة مـن      وبل. مليون دوالر لكل من املوارد العاديـة واملـوارد األخـرى           ١٥٠
 مليـون  ١١٨,٥ مليون دوالر من املـوارد العاديـة و         ١٥٦,٩ مبلغا قدره    ٢٠١٣التربعات لعام   
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ــدره          ــسنة قـ ــرادات للـ ــا يف اإليـ ــصا عامـ ــس نقـ ــا يعكـ ــو مـ ــرى، وهـ ــوارد األخـ ــن املـ دوالر مـ
ره عن اهلدف األصلي الـوارد يف امليزانيـة، ونقـصا قـد           ) ٢انظر اجلدول   (مليون دوالر    ١٢٤,٦
 . مليون دوالر عن اهلدف بعد تعديل التنبؤات ٥٦,٩

  
  ١اجلدول     

  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٣١اإليرادات والنفقات يف     

 ) بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

  ٢٠١٣  
  اجملموع  )أ(املشطوبات  املوارد املقررة  املوارد األخرى  املوارد العادية  

            اإليرادات
٤٢٨ ٢٨٣-٠٠٤ ٤٦٥٨ ٩٥٩١١٨ ١٥٦  تالتربعا

٨٨١ ١--٣٣٨٥٤٣ ١  إيرادات االستثمار
١٩٦ ٣(٠٤٤ ٨) -٥١٤ ٧٢٦٩ ١  اإليرادات األخرى

٥٠٥ ٢٨٨(٠٤٤ ٨) ٠٠٤ ٥٢٢٨ ٠٢٣١٢٨ ١٦٠  جمموع اإليرادات  
٦١٨ ٢٦١(٠٤٤ ٨) ٢١٣ ٤٠٠٨ ٠٤٩١٢٣ ١٣٨  جمموع النفقات  
٨٨٧ ٢٦-(٢٠٩) ١٢٢ ٩٧٤٥ ٢١  للسنة) العجز/(ئضالفا  

  
يشري عمود املشطوبات إىل التكاليف غري املباشرة اليت متوهلا اهليئة من أموال الربامج املتحصل عليهـا                  )أ(  

وقـد اعتـرف هبـذه التكـاليف غـري املباشـرة حماسـبيا              . من املاحنني فيما يتـصل بـإدارة املـوارد األخـرى          
ويف هنايـة العـام، تـشطب هـذه اإليـرادات           . فها زيـادة يف إيـرادات تكـاليف الـدعم         خالل السنة بوص  

 . إلظهار اإليرادات الفعلية املعترف هبا حماسبيا
    

  ٢اجلدول     
  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٣١التربعات حسب مصدرها يف     

  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
  ٢٠١٣  
  اجملموع  املوارد املقررة  املوارد األخرى  ملوارد العاديةا  

ــانون٣١  كــــــــــــــ
ــسمرب /األول ديــــــ
٢٠١٢  

٥١٣ ٨٦١١٨١ ٢٣٨-٤١٧ ٤٤٤٨٢ ١٥٦  احلكومات
٨٦٨ ٨٤٨٢٦ ٠٠٤٣٨ ٧٩٦٨ ٤٨٣٠ وكاالت منظومة األمم املتحدة

١١٩ ٣٣٥١ ١-١٦٤ ١٧١١  اللجان الوطنية
٢٧٤ ٣٨٤٥ ٤-٠٨٨ ٢٩٦٤  اجلهات املاحنة األخرى

٧٧٤ ٤٢٨٢١٤ ٠٠٤٢٨٣ ٤٦٥٨ ٩٥٩١١٨ ١٥٦  اجملموع  
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 أساس امليزانية    

ويبلـغ  . ُتموَّل هيئة األمم املتحدة للمـرأة مـن األنـصبة املقـررة والتربعـات علـى الـسواء                   - ٩٢
، ٢٠١٣-٢٠١٢ مليون دوالر لفتـرة الـسنتني        ١٥,٢) امليزانية العادية (جمموع األنصبة املقررة    

وكــان مــن املتوقــع أصــال أن يبلــغ جممــوع . ٢٠١٣ ماليــني دوالر لعــام ٨ها مبلــغ خــصص منــ
ــات  ــرى  (التربعـــ ــوارد األخـــ ــة واملـــ ــوارد العاديـــ ــسنتني  ٧٠٠) املـــ ــرة الـــ ــون دوالر لفتـــ    مليـــ

، )٢٠١٣ مليون دوالر يف عـام       ٤٠٠ و   ٢٠١٢ مليون دوالر يف عام      ٣٠٠ (٢٠١٣-٢٠١٢
وتغطــي املــوارد العاديــة . ات بدرجــة كــبريةغــري أن إعــادة التنبــؤ أدت إىل خفــض هــذه التوقعــ 

ــة       ــة املؤســسية والــربامج الرئيــسية، حيــث جيــري ختــصيص األمــوال وفقــا ملنهجي نفقــات امليزاني
وتغطــي املــوارد األخــرى النفقــات الربناجميــة الــيت تعــزى بــصورة مباشــرة إىل مــشاريع    . حمــددة
 ). ٣انظر اجلدول (حمددة 

  
  ٣اجلدول     

 كانون ٣١ق اجلغرافية وإدارات مقر هيئة األمم املتحدة للمرأة يف النفقات حسب املناط    
  ٢٠١٣ديسمرب /األول

 ) بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
  

  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٣١  املناطق

٧٣٥ ٦٣  أفريقيا
٨١١ ٢٤  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

٠٥١ ١٦  الدول العربية
١٦٦ ٤٥  اهلادئآسيا واحمليط 

٧٣٧ ١٤  أوروبا وآسيا الوسطى
٥٠٠ ١٦٤  جمموع نفقات املناطق اجلغرافية  

٨٣٠ ٤٧  مكتب السياسات والربامج
املديرية، مكتب الشؤون اإلدارية، مكتب الشراكات االستراتيجية، شـؤون         

٢٨٨ ٤٩  الدعم احلكومي الدويل
٦١٨ ٢٦١  جمموع النفقات  

    
املفـصح عنـها يف البيانـات إلتاحـة املقارنـة بـني امليزانيـة               ) الفعليـة (ائج املاليـة    وتعّدل النت   - ٩٣

وجيــري إعــداد ). ٤انظــر اجلــدول (بالطريقــة الــيت ُعرضــت هبــا واالســتخدام الفعلــي للمــوارد   
املقارنــة بــني امليزانيــة واالســتخدام الفعلــي للمــوارد بــنفس الــشكل املتبــع يف امليزانيــة املؤســسية   
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وتتعلق االختالفات الرئيسية بـني النتـائج   . األصل، إضافة إىل إدراج األنصبة املقررة     املعتمدة يف   
املالية املعّدة وفقا للمعـايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام والنتـائج املعـّدة علـى أسـاس امليزانيـة                

 . فنيباختالف املعاجلة احملاسبية لتكاليف األصول وللسلف النقدية املدفوعة للشركاء واملوظ
  

  ٤اجلدول     
  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٣١مقارنة بني امليزانية واالستخدام الفعلي للموارد يف     

  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
  ٢٠١٣  

  
امليزانيـــــــــــــة

  األصلية
يف (امليزانيــــــــة النهائيــــــــة 

  )نوفمرب/تشرين الثاين ٣٠
املبـــــــالغ الفعليـــــــة 
  القابلة للمقارنة

يــــة الفــــرق بــــني امليزان
 النهائية واملبالغ الفعلية

٩٧١١٤٨ ١٢٠٧ ٤٤٢٨ ٧  أنشطة امليزانية العادية
     األنشطة اإلمنائية

٢٤٦ ٩٥٠٤٣ ١٩٥١٨١ ٥٠٠٢٢٥ ٢٩٨  الربامج  
٤١٢ ٣٣١٢ ٧٤٣١٤ ٩٤٢١٦ ٢٠  فعالية التنمية  

تنـــسيق األنـــشطة اإلمنائيــــة   
٠٤٥ ٩٢٩٢ ٩٧٤٧ ٦٢٩٩ ١١  املتحدة لألمم

٦٩١ ٧٧٤٥ ٤٦٥٤٦ ٣٠٧٥٢ ٤٤  األنشطة اإلدارية
(٧٠٩) ٧٠٩--  إدارة التغيري

٨٣٤ ٦٦٣٥٢ ٤٩٧٢٥٩ ٨٢٠٣١٢ ٣٨٢  اجملموع  
    

 اخلالصة  -سابعا   
حتتل هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة موقعـا فريـدا يف جهـاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي حبكـم                         - ٩٤

. ائها وتفرُّد واليتها، وهو مـا يتـيح هلـا إيـصال القيمـة إىل الـشركاء مبـوارد متواضـعة            حداثة إنش 
، وهو العام الثالث من عمر اهليئة، بات من اجللي أن تلك الوالية تتـيح اجملـال                 ٢٠١٣ويف عام   

لتحقيق النتائج يف وضع معايري على صعيد اهليئات احلكوميـة الدوليـة، مـن خـالل التنـسيق ويف          
املعيـاري  (، وأن هناك أوجه تآزر بني هذه النتائج، حيث حتقق اجلوانـب الثالثـة للواليـة                 امليدان

وحتققـت مكاسـب    . جمتمعـة أكثـر ممـا ميكـن أن حيقـق كـل منـها مبفـرده                ) والتنسيقي والتنفيذي 
هائلة يف جمال تعزيز جدول األعمال املعيـاري للمـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة، ال سـيما                     

وانتقلت منظومة األمم املتحدة حنـو حتقيـق قـدر ال سـابق لـه           . مال جلنة وضع املرأة   يف سياق أع  
من االتساق يف السياسات، حيث حقق الدور التنسيقي الذي تـضطلع بـه هيئـة األمـم املتحـدة                   
للمرأة قدرا أكرب من املكاسب من خالل اجلهود االبتكارية من قبيل خطـة العمـل علـى نطـاق                   
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ويف امليــدان، تتمتــع اهليئــة اآلن حبــضور  . اة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة املنظومــة بــشأن املــساو 
عاملي، حيث تسّخر دوريها املعياري والتنـسيقي وتعمـل مـن أجـل النـساء والفتيـات يف بيئـات                    

 . تتنوع بني خميمات الالجئني وأحياء املدن الفقرية واملناطق الريفية والربملانات الوطنية

، هبيكلــها اجلديــد املناســب لغرضــها، أهنــا ٢٠١٣اهليئــة يف عــام وبوجـه عــام، أظهــرت    - ٩٥
قادرة على حتقيق إجنازات أكرب إذا ُوفّـر هلـا قـدر أكـرب مـن املـوارد، وأهنـا مـا زالـت حباجـة إىل                           

 . موارد تقدمها الدول األعضاء باملستوى املكافئ حلجم ما تتوقعه منها

م األســاس الــذي بنتــه خــالل ســنواهتا   وإذ تتطلــع اهليئــة إىل املــستقبل، فهــي ستــستخد    - ٩٦
الثالث األوىل ملواصلة االستثمار يف األولويات االستراتيجية من قبيـل جهـود الـدعوة والتعبئـة،                
والــشراكة، واالبتكــار، وإدارة النتــائج واملعــارف، والــتعلم الربنــاجمي مــن أجــل ضــمان تأديتــها  

، وتوليــدها للقيمــة لفائــدة اجلهــات  عمــال مــستوفيا ألعلــى املعــايري، وإدارهتــا للمــوارد حبــصافة  
ويــأيت ذلــك يف وقــت ســتطغى فيــه علــى النقــاش اإلمنــائي يف األجلــني   . صــاحبة املــصلحة فيهــا

 واسـتعراض وتقيـيم تنفيـذ إعـالن     ٢٠١٥القصري واملتوسـط مناقـشة خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام              
يئــة يف إثبــات وأدى جنــاح اهل. ومنــهاج عمــل بــيجني يف الــذكرى الــسنوية العــشرين العتمــاده  

وجودها على حنو سريع، سواء من الناحية اهليكلية أو مع الشركاء، إىل إعطائها موقعـا جيـدا،                 
ليس فقط للمساعدة يف وضع خطة عمل للمستقبل فيما يتعلق بأهداف التنميـة واملـساواة بـني                 

. بـها اجلنسني املرهون بعضها ببعض، ولكن أيضا لضمان املضي قدما هبذه اخلطة والعمـل مبوج             
وجيب أن تكـون خطـة العمـل طموحـة وأن تعكـس رؤيـة واضـحة لعـامل تـسوده املـساواة بـني                         

ويبعث تسارع وترية التقـدم احملـرز حنـو حتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني علـى التـشجيع                     . اجلنسني
 وقــد رّســخت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة  ٢٠١٣وانتــهى عــام . ويــشكل حتــديا يف آن واحــد

  .ثبتت نفسها كشريك أساسي يف مواجهة هذا التحديمكانتها كمنظمة وأ
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	٣ - وهذا هو التقرير النهائي عن تنفيذ الخطة الاستراتيجية للفترة 2011-2013. وهو يتضمن معلومات عن كيفية استجابة هيئة الأمم المتحدة للمرأة للتوصيات التي قدمتها الجمعية العامة في قرارها 67/226 بشأن الاستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية. وأكدت الجمعية في ذلك القرار مجددا ولاية هيئة الأمم المتحدة للمرأة المتصلة بالاضطلاع بدور القيادة داخل منظومة الأمم المتحدة في مجال المساواة بين الجنسين، واستغلال إمكانات تلك المنظومة ككل. وأعربت الجمعية أيضا عن دعمها للجهود التي تبذلها هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أجل مواصلة توثيق الروابط القائمة بين أدوارها التنفيذي والمعياري والتنسيقي، وهي الأدوار التي تشكل ركيزة محورية للولاية الفريدة من نوعها الموكَلة إلى الهيئة.
	٤ - وقد أنفقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مبلغا يناهز 133 مليون دولار على البرامج القطرية في عام 2013، وهكذا بلغ المعدل الإجمالي لتنفيذ الأنشطة المدرجة في الميزانية حوالي 88 في المائة، وتعكس هذه النسبة أعلى نسبة تنفيذ للبرامج منذ إنشاء الهيئة. وقد أمكن تحقيق هذه النسبة بفضل التحسينات الكبيرة التي أُدخلت على أساليب تسيير أعمالها، مما وفر أساسا لما تحقَّق بصورة متزايدة على امتداد سنة 2013 من تحويل لوجهة تركيز جهود التحسين التي تقوم بها المنظمة من مساعي تحسين الكفاءة الداخلية إلى العمل على تحقيق النتائج المعيارية والتنسيقية والتنفيذية. وشملت هذه النتائج جميع جوانب ولاية الهيئة، ومن بينها تيسير عقد الدورة السابعة والخمسين للجنة وضع المرأة بنجاح، والإشراف على دورة الإبلاغ الأولى عن خطة العمل على نطاق المنظومة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والنتائج التي تحققت على الصعيد القطري، حيث ساعدت الهيئة 24 بلدا على إدراج الأولويات والميزانيات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في صكوك التخطيط الوطنية وساعدت 19 بلدا على اعتماد تشريعات أكثر صرامة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات، وظهور جيل جديد من الوساطة المراعية للاعتبارات الجنسانية، حيث باتت أعداد أكبر من النساء اللاتي تجلسن إلى طاولات التفاوض في سياقات بناء السلام واللاتي تقمن بدور الوسيطات باسم الأمم المتحدة. ودخلت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أيضا مجال نشاط جديد، فكانت لها تفاعلات مع المنظمات الإنسانية من قبيل تعاونها مع اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات المعنية بالاستجابات الإنسانية ومشاركتها في التدخلات الميدانية، مثل تقديمها المساعدة للنساء والفتيات السوريات اللاجئات في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن. 
	٥ - وقد ساهمت الهياكل وأساليب العمل الجديدة التي أنشئت في عامي 2012 و 2013، بما في ذلك تكريس اللامركزية إلى حد كبير وزيادة القدرات في الميدان، في تحقيق نتائج ملموسة في مختلف المناطق التي تنفذ فيها هيئة الأمم المتحدة للمرأة برامجها. وفي الدول العربية، دعت هيئة الأمم المتحدة إلى تنفيذ استنتاجات الدورة السابعة والخمسين للجنة وضع المرأة، ودعمت الجهود الوطنية الهادفة لإنهاء العنف ضد المرأة في فلسطين ومصر بواسطة حلول مبتكرة مثل برنامج المدن الآمنة، أو بالتعاون مع قوات الشرطة الوطنية. وفي أفريقيا، دعمت الهيئة زيادة تمثيل المرأة في البرلمانات في بلدان شتى من بينها زمبابوي والكاميرون وكينيا، وكانت شريكا أساسيا في دعم عملية سن قانون المساواة بين الجنسين في ملاوي الذي يجعل الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سارية المفعول في المحاكم المحلية. وساعدت الهيئة على إدماج عناصر متصلة بالمسائل الجنسانية لأول مرة في استقصاء الأسر المعيشية في السودان، واضطلعت بدور رئيسي في إنشاء نظام يخصص للمرأة حصة 35 في المائة من المجندين في قوة الشرطة الوطنية في بوروندي، وكانت هذه الخطوة تهدف، في جملة أمور، إلى تحسين الخدمات المقدّمة إلى نساء بوروندي، ولا سيما الخدمات المتصلة بالتصدي للعنف الجنساني. وفي السنغال، ساعدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة الحكومة على إعداد قانون جنسية جديد يمنح نفس حقوق المواطنة إلى النساء والرجال، ويرفع أشكال الضيم التي كان القانون السابق يكرسها ضد المرأة. 
	٦ - وفي الأمريكتين ومنطقة البحر الكاريبي، ساهمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في إحداث تغييرات هامة في مجال السياسة العامة، حيث ساعدت 6.2 ملايين من العمال المنزليين في البرازيل على التمتع بنفس القوانين المطبّقة في مجال حقوق العمل للمرة الأولى من خلال إجراء تعديل دستوري، وساعدت 000 7 امرأة من نساء الشعوب الأصلية في غواتيمالا على الحصول على بطاقات هوية تمكّنهن من التصويت. وتعاونت الهيئة مع الشركاء من أجل ضمان حصول حوالي 000 400 امرأة من ضحايا العنف على خدمات في السلفادور، وتم تدريب 000 22 شخص من العاملين في سلك القضاء على مكافحة العنف ضد المرأة في الأرجنتين. وفي أوروبا ومنطقة آسيا الوسطى، دعمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة التغييرات التشريعية من قبيل تصديق البوسنة والهرسك على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي، وقامت كذلك بدعم التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال اعتماد وزيادة الموارد الوطنية المتاحة لنموذج المركز الموحّد لتقديم الخدمات في جمهورية مولدوفا من أجل توفير خدمات ومعلومات للنساء والفتيات في المناطق الريفية. 
	٧ - وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، قدمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة المساعدة إلى لجنة رابطة أمم جنوب شرق آسيا المعنية بتعزيز وحماية حقوق المرأة والطفل من أجل تنفيذ الأولويات الإقليمية المتعلقة بإنهاء العنف ضد النساء والأطفال. وبشكل خاص، ساندت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إجراء حوارات شاملة لجميع أصحاب المصلحة وقدمت الدعم التقني من أجل صياغة إعلان القضاء على العنف ضد المرأة والقضاء على العنف ضد الأطفال في رابطة أمم جنوب شرق آسيا، وهو الإعلان الذي اعتمده القادة في مؤتمر قمة الرابطة في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2013. وفي أفغانستان، ساعدت جهود الدعوة التي قامت بها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالاشتراك مع حركة المساواة بين الجنسين، على منع إدخال تعديل على قانون الإجراءات الجنائية كان سيؤدي إلى منع أفراد أسرة المتهم من الإدلاء بشهاداتهم في القضايا، بما في ذلك قضايا العنف العائلي، مما يقوِّض الحماية القانونية للمرأة لأن أفراد الأسرة غالبا ما يكونون من الشهود على أعمال العنف ضد المرأة أو من المشاركين فيها. 
	٨ - وفي عام 2013، أثبتت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في جميع المناطق ومن خلال جميع جوانب ولايتها أنها، رغم افتقارها إلى الموارد الكافية لتلبية الطلب على ما تقدّمه من دعم على الصعيد القطري إلى منظومة الأمم المتحدة وإلى العمليات المعيارية الحكومية الدولية، تستطيع عندما تتاح لها الموارد اللازمة أن تساهم في الجهود التي تبذلها الحكومات وجميع الشركاء بشكل واضح وذي أثر وفائدة.
	ثانيا - الأعمال والشراكات في المجالات المعياري والتنسيقي والدعوي 
	ألف - الدور المعياري
	٩ - حظيت المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحقوق الإنسان الخاصة بالنساء والفتيات باهتمام متزايد في العمليات الحكومية الدولية في عام 2013، وقد تعزّز هذا الاهتمام بتوسيع نطاق الدعم الذي تقدمه هيئة الأمم المتحدة للمرأة، فأدى بدوره إلى حدوث تحسن كبير في الإطار المعياري العالمي. واكتست الدورة السابعة والخمسون للجنة وضع المرأة أهمية خاصة نظرا إلى أنها حققت مزيدا من تعزيز الالتزامات المتعلقة بمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة والقضاء عليها (انظر E/2013/27-E/CN.6/2013/11، الفصل الأول، الفرع ألف). وكان للأعمال الموضوعية التي اضطلعت بها الهيئة على سبيل التحضير للدورة، بما في ذلك أنشطة التعبئة وبناء التحالفات والدعم التقني، وبما في ذلك ما تم في إطار المنتديات الإقليمية، دور محوري في الخروج من الدورة بهذه النتيجة، وهي توفر الآن أساسا متينا لمتابعة الاستنتاجات من خلال جهود منظومة الأمم المتحدة البرنامجية في مجالي التنسيق وإقامة الشراكات. وتتضمن المعلومات الواردة في هذا الفرع الإبلاغ عن المجال ذي الأولوية 6 من الخطة الاستراتيجية للفترة 2011-2013.
	١٠ - وكذلك أسهمت الجهود التحضيرية التي اضطلعت بها الهيئة في توفير المناخ الملائم لعقد الدورة الثامنة والخمسين للّجنة في عام 2014، حيث قدمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مساهمات فنية، من خلال أنشطة الدعوة وتقديم المشورة التقنية، وبالاستعانة بالأدلة التي استمدتها من أنشطتها التنفيذية، مما سمح بالتوصل إلى وثيقة ختامية هي بمثابة خارطة طريق للتعجيل بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية لصالح النساء والفتيات، وتشكل ركيزة قوية لخطة التنمية لما بعد عام 2015. 
	١١ - وأعطت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أيضا دفعة للأعمال التحضيرية لاستعراض وتقييم تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، ولأنشطة الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لانعقاد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة. وشملت أعمال الهيئة، التي ارتكزت على قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة، دعمَ الأعمال التحضيرية الوطنية؛ والتعاون مع اللجان الإقليمية؛ وإعداد استراتيجية شاملة تغطي المجال السياسي ومجال التعبئة الاجتماعية على الصعيد العالمي. وأكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة باستمرار أن مناسبة إحياء الذكرى العشرين لمؤتمر بيجين يجب أن تفضي إلى إعلان قوي عن تجديد الالتزام السياسي وإلى الإسراع من جديد بتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين على جميع المستويات. وقد استغلت الهيئة بصورة فعّالة الأعمال التحضيرية لعملية الاستعراض لتحديد الثغرات التي ينبغي تداركها بتخصيص هدف قائم بذاته بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في خطة التنمية لما بعد عام 2015، إلى جانب إدماج المنظور الجنساني والغايات والمؤشرات المتعلقة به في جميع الأهداف. 
	١٢ - ولهذا الغرض، ساهمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مداولات الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بأهداف التنمية المستدامة. وفي إطار فريق الدعم التقني التابع لمنظومة الأمم المتحدة، عرضت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بفعالية مسألة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كغاية في حد ذاتها وباعتبارها عنصرا ضروريا لتحقيق التنمية المستدامة، مستفيدة من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (قرار الجمعية العامة 66/288، المرفق) حيث اضطلعت الهيئة بدور معترَف به تمام الاعتراف في مجال الدعوة. وكان التحليل القائم على الأدلة() الذي أجرته الهيئة، والذي تناول مسألة بلورة هدف شامل وكفيل بإحداث تغييرات هيكلية ليخلف الهدف 3 من الأهداف الإنمائية للألفية، من الوثائق التي استرشدت بها الدول الأعضاء عند نظرها في هذا الهدف. وأدت هذه الجهود إلى الزيادة التدريجية في تأييد هذا الهدف من قبل الجمعية العامة، ولجنة وضع المرأة، والفريق العامل المفتوح باب العضوية نفسه.
	١٣ - وواصلت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مساعدة الدول الأعضاء، من خلال تقارير الأمين العام وبتقديم الخبرة والدعم الفنيين، على صياغة القرارات خلال الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة. وقد ساعد ذلك على تحقيق تقدم هام وعلى مواصلة تعزيز الأطر المعيارية المتعلقة بمسائل من قبيل: دور المرأة في التنمية (قرار الجمعية العامة 68/227)؛ والعنف ضد العاملات المهاجرات (القرار 68/137)؛ وتحسين حالة المرأة في المناطق الريفية (القرار 68/139)؛ ومتابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (القرار 68/140). وقدمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أيضا الدعم التقني بشأن المسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وبشأن استخدام صياغات تخاطب النوع الجنساني بشكل محدد في العديد من القرارات، مما أدى إلى ارتفاع عدد القرارات المراعية للمنظور الجنساني. 
	١٤ - وعززت المنظمة الدعم المقدَّم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني، بما في ذلك تقريرها عن هذا الموضوع (E/2013/71). كما أَثْرَت المساهماتُ الفنية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة الإعلانَ الوزاري للمجلس عن ”تسخير العلم والتكنولوجيا والابتكار والإمكانيات الثقافية في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية“. 
	١٥ - وعملت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مستفيدةً من المقرر المتعلق بالتوازن الجنساني الذي اتخذه الاجتماع الثامن عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (انظر FCCC/CP/2012/8/Add.3، المقرر CP.18/23)، على إعطاء دفعة للمنظور الجنساني أثناء الاجتماع التاسع عشر لمؤتمر الأطراف، حيث تعاونت مع شركاء من بينهم مؤسسة ’ماري روبنسون للعدل المناخي‘ من أجل المساعدة على تنفيذ الاتفاقية. واضطلعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أيضا بدور المدافع العالمي عن حقوق المرأة في اجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى المعني بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وسائر الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة: سبل المضي قدما، جدول أعمال يشمل ذوي الإعاقة لعام 2015 وما بعده، وهو الاجتماع الذي اعترفت وثيقته الختامية بأهمية مراعاة المنظور الجنساني (قرار الجمعية العامة 68/3)؛ وفي مؤتمر طوكيو الدولي الخامس المعني بالتنمية في أفريقيا، الذي عُقد في حزيران/يونيه 2013، حيث تم تسليط الضوء على المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة الكاملة في العمل في مجال تنمية أفريقيا ومن أجله. 
	١٦ - وقد أُحرز تقدم هام أيضا في جدول الأعمال المعيارية المتعلقة بالدور القيادي للمرأة ومشاركتها في عمليات السلام والأمن. واضطلعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بدور رئيسي في عمل مجلس الأمن. واستنادا إلى التقرير الذي أُعدَّ عن مسألة المرأة والسلام والأمن (S/2013/525)، دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات أقوى لإشراك المرأة في عمليات السلام، وعزز التزامه بالإجراءات المتصلة بالمرأة والسلام والأمن كما ورد في قراره 2122 (2013). وقد أعاد هذا القرار تأكيد أن تمكين النساء والفتيات وتحقيق المساواة بين الجنسين ’’أمران لهما أهمية بالغة بالنسبة لجهود صون السلام والأمن الدوليين‘‘، فاستخدم بذلك لغة أقوى من تلك المستخدمة في القرار 1325 (2000) وواصل ما بدأته قرارات مجلس الأمن الأخرى. 
	١٧ - وستستنير متابعة هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع الدول الأعضاء وردودها عليها في مجال المرأة والسلام والأمن أيضا بالتوصية العامة رقم 30 الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن دور المرأة في منع النـزاعات وفي حالات النزاع وما بعد النـزاع. وتشمل الإنجازات المعيارية الأخرى الإعلان الصادر عن لجنة بناء السلام الذي يعترف بالأهمية المحورية للتمكين الاقتصادي للمرأة من أجل بناء السلام بفعالية (PBC/7/OC/3). أما معاهدة تجارة الأسلحة، التي اعتمدتها الجمعية العامة في عام 2013 (انظر قرار الجمعية العامة 678/234 باء)، والتي تنظم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية، فقد اعترفت بدور الأسلحة في أعمال العنف الجنساني وأعمال العنف ضد النساء والأطفال. وهذا يدعم الأعمال التي تقوم بها هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع الدول الأعضاء بشأن دور المرأة في عمليات السلام، ويعزز الإبلاغ عن الجهود الرامية إلى إشراك المرأة في منع نشوب النزاعات وتسويتها والتعافي منها.
	باء - الدور التنسيقي
	١٨ - تكتسي زيادة الاتساق والمساءلة في أعمال منظومة الأمم المتحدة في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة أهمية محورية لولاية هيئة الأمم المتحدة للمرأة. ففي عام 2013، أعطت الهيئة الأولوية لمواءمة خطتها الاستراتيجية الجديدة للفترة 2014-2017 مع أحكام قرار الجمعية العامة 67/226 وأقامت شراكات جديدة مع كيانات تابعة للأمم المتحدة. ويتسم الاستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية بأهمية محورية للنهج الذي تتبعه الهيئة إزاء تنسيق وتعزيز تحقيق المنجزات على نطاق المنظومة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وخلال عام 2013، أسهمت الهيئة في متابعة ذلك القرار في الوقت المناسب من خلال مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية وآلياتها المختلفة. وشمل ذلك المساهمةَ في وضع خطة عمل لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية لتنفيذ قرار الجمعية العامة 67/226، والمشاركةَ في الفريق المشترك بين الوكالات الذي وضع إطارا للرصد بهدف مساعدة الدول الأعضاء على تقييم التقدم المحرز في تنفيذ استعراض السياسات الشامل. واستفادت الهيئة أيضا من الشبكة المشتركة بين الوكالات المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين بهدف تيسير أنشطة الدعوة المشتركة واتباع نهج منسق في الفترة التي مهّدت لعملية ومفاوضات حكومية دولية حاسمة، بما في ذلك ما يتعلق بخطة التنمية لما بعد عام 2015 واستعراض إعلان ومنهاج عمل بيجين. 
	١٩ - ويظل تعزيز تنسيق الأنشطة التشغيلية المراعية للمنظور الجنساني على الصعيد القطري إحدى الأولويات. وعند القيام بذلك، استفادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة من الصلات القائمة بين التنسيق والأبعاد الأخرى لولاية الهيئة، واستخدمت أدوات تقييم الأداء المعمول بها لدى أفرقة الأمم المتحدة القطرية، مثل سجل الأداء الجنساني المستخدم في تنفيذ خطة العمل الموضوعة على نطاق المنظومة. ففي كينيا مثلاً، حرصت الهيئة على أن تُثري التوصيات المنبثقة من سجل الأداء الجنساني إطارَ عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية للفترة 2014-2018، وأن تُنشر الخبرات المتعلقة بالمسائل الجنسانية لإعداد مصفوفة نتائجها، مما يفضي إلى مؤشرات قوية في مجال المساواة بين الجنسين على كامل نطاق إطار العمل.
	٢٠ - وأعطت هيئة الأمم المتحدة للمرأة الأولوية لكفالة توافر الخبرة التقنية الخاصة بإدارة البرامج المراعية للمنظور الجنساني. ففي فنزويلا مثلاً، قدّمت الهيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تدريبا لموظفي الأمم المتحدة في مجال إدماج المساواة بين الجنسين في إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية باعتبار ذلك مبدأً أساسياً من مبادئ البرمجة. وبالاستفادة من هذه التجربة، عملت هيئة الأمم المتحدة للمرأة ضمن فريق العمل المعني بالمساواة بين الجنسين التابع لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية على وضع قائمة بأسماء خبراء الشؤون الجنسانية بالأمم المتحدة لتكون متاحة لأفرقة الأمم المتحدة القطرية بهدف كفالة مراعاة الأنشطة التشغيلية للمنظور الجنساني، وتحسين تعميم مراعاة المنظور الجنساني في أطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية. ووفقا لما ورد في التقارير السنوية للمنسقين المقيمين لعام 2013، فقد تضّمن 59 إطارا من أُطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية ناتجا بشأن المساواة بين الجنسين، وهناك 94 من المبادرات المشتركة (بما فيها البرامج الجنسانية المشتركة) التي يتركز الاهتمام فيها على المساواة بين الجنسين يضطلع بتنفيذها كيانان أو أكثر. 
	٢١ - واستخدمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أيضا ممارسات مبتكرة في مجال التنسيق. فعلى سبيل المثال، اضطلعت الهيئة، في إطار نهج ”توحيد الأداء“ الذي يتبعه فريق الأمم المتحدة القطري في ليبريا، بدور ريادي في وضع ”إطار جنساني واحد“ يجسّد الكيفية التي تدعم بها برامج الأمم المتحدة وتدخلاتها التغيير الاجتماعي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ودعمت الهيئة الجيل الثاني من مبادرة ”توحيد الأداء“ بطرق شتى من بينها جهود مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية المبذولة للانتهاء من وضع التوجيهات لأفرقة الأمم المتحدة القطرية، التي ستبدأ تطبيق إجراءات التشغيل الموحدة الخاصة بالمبادرة. وأسهمت الهيئة أيضا في خطة عمل مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية التي تتضمن 55 إجراءً من الإجراءات المعمول بها على مستوى المقر من أجل التعجيل بإحراز التقدم في تحقيق الاتساق في الأمم المتحدة ودعم الجيل الثاني من توحيد الأداء. 
	٢٢ - ويكتسي تعزيز نظام المنسقين المقيمين والتعاون معه أهمية أساسية لجهود هيئة الأمم المتحدة للمرأة المبذولة لتنسيق الأنشطة التنفيذية المراعية للمنظور الجنساني على الصعيد القطري. فهناك حاليا 91 فريقا من أفرقة الأمم المتحدة المواضيعية المعنية بالمسائل الجنسانية تدعم أعمال المنسقين المقيمين وأفرقة الأمم المتحدة القطرية، وتضطلع الهيئة بقيادة تلك الأفرقة المواضيعية أو تشارك في قيادتها حيثما كان للهيئة وُجود، وتوفر لها الدعم بانتظام من خلال المكاتب الإقليمية حيثما لا يكون لها وجود. وتؤيد هيئة الأمم المتحدة للمرأة بقوة نموذج تقاسم التكاليف الذي تتبعه مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية في تشغيل نظام المنسقين المقيمين، وهي قد كانت من بين أول مَن قاموا بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتحويل الأموال عملاً بها. وعيّنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أيضا كبار المستشارين للشؤون الجنسانية ضمن مكاتب المنسقين المقيمين في بعض البلدان كإجراء بديل عن وجود قطري كامل، وهو نموذج حقق المرتجى منه بشكل جيد وحظي بتقدير المنسقين المقيمين وشركاء الأمم المتحدة. وتعزّز الهيئة أيضا مشاركتها في البرامج المشتركة مع الوكالات الشريكة على الصعيد القطري وتشارك في البرامج في مجالات تشمل إنهاء العنف ضد المرأة، وتعزيز المنظورات الجنسانية في التخطيط الوطني، والنهوض بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز جهود منع نشوب النـزاعات وتحقيق الوئام الاجتماعي. 
	٢٣ - وقادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة عملية إعداد التقارير ودعمت تنفيذ كيانات الأمم المتحدة لخطة العمل على نطاق منظومة الأمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بهدف التعجيل بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في منظومة الأمم المتحدة، بطرق شتى من بينها تنظيم حلقات عمل مكرسة لذلك الغرض. وقد قدمت 55 من كيانات الأمم المتحدة وإداراتها ومكاتبها تقاريرها الأولى في عام 2013، وهي التقارير التي استحدثت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بناءً عليها خط الأساس الأول لعمل منظومة الأمم المتحدة المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (انظر الشكل الأول). وأعدّت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أيضا توجيهات عن وضع السياسات والاستراتيجيات في مجال المساواة بين الجنسين بحيث تكون متوائمة مع خطة العمل الموضوعة على نطاق المنظومة، وهي تتوقع أن تكون معظم كيانات الأمم المتحدة قد واءمت سياساتها على هذا النحو بحلول عام 2017. وقادت الهيئة أيضا وضع تدابير تحظى بتأييد الأمين العام لاستقدام مزيد من النساء واستبقائهن وإتاحة فرص ترقّيهن من أجل التوصل إلى تكافؤ الجنسين على جميع المستويات داخل منظومة الأمم المتحدة. 
	الشكل الأول
	خط الأساس لمؤشرات خطة العمل على نطاق منظومة الأمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

	٢٤ - وحصلت هيئة الأمم المتحدة للمرأة على تأييد مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية للمذكرة التوجيهية المتعلقة بمؤشر المساواة بين الجنسين، ودعمت تعميم مراعاة المنظور الجنساني على نطاق المنظومة عن طريق عقد اجتماع لفريق خبراء أسفر عن إعداد موجز القضايا المتصلة بتوثيق الصلات بين الجوانب المعيارية والتنفيذية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني. وأسهمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أيضاً في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا المجال بأن قدمت إسهامات في تقرير الأمين العام عن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع سياسات منظومة الأمم المتحدة وبرامجها (E/2013/71). 
	٢٥ - واستجابةً لدعوة قرار الجمعية العامة 67/226 إلى جمع بيانات قابلة للمقارنة مصنفة حسب نوع الجنس والسن وتحليلها ونشرها بصورة منتظمة ومنهجية، عملت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع فريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بالإحصاءات الجنسانية لوضع مجموعة المؤشرات الجنسانية الدنيا البالغ عددها 52 مؤشرا بوصفها دليلا لإنتاج الإحصاءات الجنسانية وتجميعها. وقد أيّدت اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة تلك المؤشرات ووضعت شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة قاعدة بيانات متاحة للعموم، بالتعاون مع وكالات من بينها هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وبالإضافة إلى ذلك، وعقب موافقة اللجنة الإحصائية على المؤشرات الأساسية التسعة المتعلقة بالعنف ضد المرأة في عام 2013، أعدّت شعبة الإحصاءات مبادئ توجيهية بشأن سُبل قياس العنف ضد المرأة وبدأت الهيئة العمل مع الشعبة والبنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة للسكان على وضع برنامج عمل جديد يرمي إلى ضمان وجود خطوط أساس واضحة بشأن إنهاء العنف ضد المرأة وقت تنفيذ إطار التنمية لما بعد عام 2015. 
	٢٦ - وتمشيا مع توصيات الجمعية العامة في قرارها 67/226 فيما يتعلق بإدماج الأبعاد الإقليمية، عملت هيئة الأمم المتحدة للمرأة طوال عام 2013 على تعزيز الجهود المبذولة على الصعيد الإقليمي في مجالَي التنسيق والتعاون، بما في ذلك مع اللجان الإقليمية، وتعزيز الجهود المبذولة على الصعيد القطري عن طريق إسداء المشورة التقنية والمشاركة في الأفرقة الإقليمية المشتركة بين الوكالات وتوفير الدعم التقني لتطبيق الأدوات الخاصة بالمسائل الجنسانية داخل البلد، بما في ذلك سجل الأداء الجنساني. وقدمت الهيئة أيضاً خدمات ضمان الجودة لإدماج مسألة المساواة بين الجنسين في عمليات البرمجة القطرية الموحدة للأمم المتحدة من خلال فريق دعم الأقران التابع لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية. 
	٢٧ - وقامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بإدارة حملة الأمين العام المعنونة ”متحدون من أجل إنهاء العنف ضد المرأة“. وحفزت الحملة أعمال منظومة الأمم المتحدة وأقامت شراكات أساسية لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات. وأشركت الحملة أيضا الرجال والفتيان واستعانت بقادة ذكور ذوي نفوذ لتقوية تأثير رسائل الحملة. وقد دعت الحملة إلى تطبيق الفكرة التي طرحتها وتولت ريادتها شبكة الشباب العالمية التابعة لها، والداعية إلى إعلان اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ”اليوم البرتقالي“، بحيث تعمل مكاتب الأمم المتحدة القطرية ومنظمات المجتمع المدني على إبراز مساعي إنهاء العنف ضد النساء والفتيات، ليس فقط يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر (اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة)، بل في كل شهر. 
	٢٨ - وحظيت مساهمة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تنفيذ الإطار الموحد للميزانية والنتائج والمساءلة لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز بموافقة المجلس التنسيقي للبرنامج المشترك، وعملت الهيئة على إدراج المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة في الاستجابة المشتركة. وقامت الهيئة، بصفتها وكالة مشاركة في رعاية البرنامج المشترك المعني بالإيدز، بدعم الإطار الاستراتيجي للبرنامج والعمل على ضمان أن تستجيب الخطط والسياسات والميزانيات والمؤسسات المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية لأولويات المساواة بين الجنسين. 
	جيم - الشراكات والاتصالات وأنشطة الدعوة والنهج الشاملة لعدة قطاعات
	٢٩ - تكتسي الشراكات أهمية محورية لولاية ونهج هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتحقيق النتائج. فخلال عام 2013، وسّعت الهيئة نطاق شراكاتها في عدد من المجالات الجديدة. وأبرمت كتب اتفاق مع ثلاثة شركاء في منظومة الأمم المتحدة (صندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأغذية العالمي ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان). وقد أكدّت تلك الاتفاقات على أهمية العمل سوياً في العمليات الحكومية الدولية والمتعددة الأطراف، مثل عمليتي استعراض إعلان ومنهاج عمل بيجين ووضع خطة التنمية لما بعد عام 2015، وفي البلدان المستفيدة من البرامج. 
	٣٠ - وأبرمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أيضا اتفاقين تطوُّعيَّين مع شركتين رائدتين في مجال العلاقات العامة. فقد ركّزت شركة ”Ogilvy PR“ اهتمامها على تطوير الشكل الذي تقدم به الهيئة نفسها، وعلى تطوير أسلوب تواصلها مع القيادات. وأعدّت شركة ”Publicis Dallas“ حملة مبتكرة نُفّذت على الإنترنت في الفترة التي مهّدت لعملية استعراض إعلان ومنهاج عمل بيجين تحت عنوان ”الرجل نصير المرأة“ (HeforShe)، وينصب الاهتمام فيها على إشراك الرجال في الحركة من أجل المساواة بين الجنسين (ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات على العنوان الشبكي: http://heforshe.org). 
	٣١ - وواصلت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تعزيز دورها كشريك استراتيجي مؤتَمن للمجتمع المدني في عام 2013. وقد تجلّى ذلك في الدور الذي قام به المجتمع المدني أثناء الدورة السابعة والخمسين للجنة وضع المرأة دعماً لجهود الدعوة التي تبذلها الهيئة بالتعاون مع الحكومات، وفي الدعم الذي قدمه المجتمع المدني للدعوة إلى إدراج هدف مستقل بذاته في مجال المساواة بين الجنسين في خطة التنمية لما بعد عام 2015 ومساهمته في تلك الدعوة. وعزّزت الهيئة بروز صورة المنظمات غير الحكومية النسائية أمام الأعين وزادت من حجم مشاركتها في العمليات الحكومية الدولية في عام 2013، بما في ذلك في المناقشات التي دارت بشأن خطة التنمية لما بعد عام 2015. وقد تحقق إشراك أصحاب المصلحة المتعددين بنجاح من خلال منتديات التشاور والحوار بين الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية النسائية ومنظمات المجتمع المدني، خاصة خلال الدورة السابعة والخمسين للجنة وضع المرأة، والدورة الثامنة والستين للجمعية العامة، والدورة الثامنة والخمسين للجنة وضع المرأة. وبات هناك اعتراف واسع النطاق بين الدول الأعضاء والمجتمع المدني بأن هذا المسعى يضيف قيمة إلى العمليات الحكومية الدولية في مجال السياسات. 
	٣٢ - وتواصَل إنشاء أفرقة استشارية لشؤون المجتمع المدني تابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في عام 2013، وتنامى دور هذه الأفرقة حتى أصبحت تضطلع بدور الشريك في أنشطة الدعوة وزيادة أوجه التآزر بين الأعمال المعيارية والتنفيذية والتنسيقية. وحتى الآن، أُنشئ 33 فريقاً استشارياً من تلك الأفرقة (فريق عالمي واحد، و 3 أفرقة إقليمية، و 3 أفرقة متعددة البلدان، و 26 فريقا وطنيا) وهناك 7 أفرقة أخرى قيد الإنشاء. وأسهم ذلك أيضا في مواءمة أعمال الهيئة مع التوجيهات الواردة في قرار الجمعية العامة 67/226 بشأن دعم الصلات بين الحكومات الوطنية والأمم المتحدة والمجتمع المدني. 
	٣٣ - ولا تزال للاتصالات وأنشطة الدعوة أهمية في وضع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مواقع بارزة وتعزيز الأهداف المحددة في خطتها الاستراتيجية ودعم جهودها المبذولة لتعزيز الأخذ بنهج تعاوني وإقامة تحالفات تُعنى بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في شتى أنحاء العالم. وكان من الأمثلة المبتكرة في عام 2013 مبادرة ”الالتزام بإنهاء العنف ضد النساء والفتيات“، وهي دعوة إلى الدول الأعضاء لاتخاذ خطوات ملموسة تفضي إلى إنهاء العنف ضد المرأة. وقد أُعلن عن انطلاق المبادرة قبل انعقاد الدورة السابعة والخمسين للجنة وضع المرأة رغبةً في إعطاء زخم لمداولات اللجنة، مع إعلان أكثر من 60 بلدا والاتحاد الأوروبي عن سياسات وبرامج جديدة، بادرت مكاتب الهيئة إلى دعم العديد منها. 
	٣٤ - وأدّت الاتصالات أيضا دورا في إعلام جمهور عالمي بالنطاق الكامل للأعمال التي تضطلع بها هيئة الأمم المتحدة للمرأة. فقد أفضت أنشطة الاتصال أثناء الدورة السابعة والخمسين للجنة وضع المرأة إلى قيام منافذ إعلامية رئيسية ببثّ رسائل الهيئة بشكل مباشر في ما لا يقل عن 50 بلدا، وبلغت تلك الرسائل 28 مليون مستخدم منفرد من مرتادِي وسائل التواصل الاجتماعي. واستندت الجهود التي بذلتها الهيئة في مجال الاتصالات إلى وجود جمهور على الإنترنت بأعداد ازدادت من 000 320 مُتابع لوسائل التواصل الاجتماعي إلى 000 880 مُتابع، كما استندت إلى قاعدة بيانات عالمية للمنافذ الإعلامية شهدت زيادة من 600 1 إلى أكثر من 100 3 جهة اتصال اجتازت الفرز على الصعيد العالمي. وأعلنت الهيئة انطلاق موقعها الشبكي الذي يتضمن محتوى بالإنكليزية والفرنسية والإسبانية (www.unwomen.org)، والذي يجتذب أكثر من 000 200 زائر منفرد شهرياً. وتمشيا مع ولاية التنسيق المنوطة بالهيئة، اجتذب الموقع الشبكي ”UN-WomenWatch“، الخاص بتجميع الأنباء المتصلة بالمسائل الجنسانية من جميع أنحاء منظومة الأمم المتحدة (www.un.org/womenwatch)، 000 175 زائر منفرد ونما جمهوره على موقع ”تويتر“ من 000 23 مُتابع إلى 000 46 مُتابع. 
	٣٥ - وشارك أكثر من 25 فنانا دوليا، بدعم من شركة مايكروسوفت، في تسجيل أغنية ”One Woman“ (”امرأة واحدة“)، التي أُطلقت بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للمرأة وبلغت جمهورا عالميا على الإنترنت بأعداد بلغت 30 مليون شخص وأذاعتها منافذ إعلامية دولية رئيسية. وأسهمت الحملة الإعلامية الحائزة على عدة جوائز، وعنوانها ”الحقيقة المكمَلة تلقائيا“ (”Auto-complete Truth“)، والتي تطوّعت بتصميمها شركة Memac Ogilvy في دبي، الإمارات العربية المتحدة، في المناقشة العالمية المتعلقة بحقوق المرأة، مما أفضى إلى إعداد أكثر من 500 تقرير إعلامي تداولته وسائط إعلام مرئية ومطبوعة وإلكترونية رائدة على الصعيد العالمي، مع ظهور هذه المواد على شاشات الوسائط الإعلامية الشبكية 550 مليون مرة وبلوغها ما قُدّر بنحو 70 مليون مستخدم في موقع ”تويتر“ وحده. وحظيت حملة ”اجعل عالمك برتقالي اللون في 16 يوما“ التي نُظّمت في الفترة الممتدة من اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة (25 تشرين الثاني/نوفمبر) إلى يوم حقوق الإنسان (16 كانون الأول/ديسمبر) بالتغطية في 500 1 مقالة إخبارية وبلغت ما لا يقل عن 54 مليون مستخدم على وسائل التواصل الاجتماعي.
	دال - دعم الأطر المعيارية
	36 - ظلت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تسترشد بنهج قائم على حقوق الإنسان يركّز على معالجة أوجه التفاوت ويعزز المشاركة ويدعم آليات المساءلة. ودعمت الهيئة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما يشمل دعم تنمية قدرات المسؤولين الحكوميين ودعاة المساواة بين الجنسين وغيرهم من أصحاب المصلحة فيما يتعلق بهذه الاتفاقية وبحقوق الإنسان للمرأة. وقُدم الدعم للدول الأطراف لرفع التقارير إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (لدول منها إكوادور وتيمور - ليشتي وليبريا)، وفيما يتعلق بالتحضير لإجراء حوار بنّاء مع اللجنة (لدول منها أفغانستان وطاجيكستان وكمبوديا)، ولتنفيذ الملاحظات الختامية للجنة (بما في ذلك إندونيسيا وساموا والمكسيك). وقُدم الدعم أيضا فيما يتصل بإعداد تقارير ”الظل“ الخاصة بالمجتمع المدني (بما في ذلك في صربيا وطاجيكستان وكمبوديا)، وتقارير أفرقة الأمم المتحدة القُطرية المقدمة إلى اللجنة (فيما يتصل بأفغانستان وكمبوديا وطاجيكستان). وقدمت الهيئة الدعم أيضا لأنشطة تشجيع التصديق على الاتفاقية في جنوب السودان. وقدمت الهيئة الدعم التقني وغيره من أشكال الدعم إلى اللجنة في عملها المتعلق بوضع التوصيات العامة.
	37 - وتعاونت هيئة الأمم المتحدة للمرأة خلال عام 2013 مع آليات مجلس حقوق الإنسان، بما فيها الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار. وشارك رئيس الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة في اجتماع لفريق خبراء نظمته الهيئة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وأسفر عن إصدار منشور مشترك معنون ”إعمال حق المرأة في حيازة الأراضي وغيرها من الموارد الإنتاجية“. وشاركت الهيئة في المشاورات التي عقدها المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار مع بعض النساء في منطقة أفريقيا لكفالة الاطلاع على احتياجاتهن ومنظوراتهن بشأن العدالة الانتقالية، كما قدمت الهيئة الدعم لاجتماع فريق خبراء دعت لانعقاده المقررة الخاصة المعنية بالفقر المدقع وحقوق الإنسان للإسهام في تقريرها عن أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر وحقوق الإنسان للمرأة الذي قُدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين (A/68/293). وقدمت الهيئة أيضا الدعم لإعداد تقرير المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه عن مسؤولية الدولة عن القضاء على العنف ضد المرأة (A/HRC/23/49)، ولعقد جلستي مشاورات أجرتهما المقررة الخاصة في أوروبا الوسطى وجنوب شرق أوروبا، وفي منطقة جزر المحيط الهادئ.
	هاء - تبادل المعارف والتعاون فيما بين بلدان الجنوب
	38 - واصلت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في عام 2013، عن طريق أدوارها التنفيذية والمعيارية والتنسيقية، تحسين عملها كوسيط وكمركز لتبادل المعارف بشأن المساواة بين الجنسين. فعلى المستوى التنفيذي، وعلاوة على المبادرات العالمية من قبيل البوابة المعرفية لتمكين المرأة اقتصاديا التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أعدت الهيئة في عام 2013 منتجات معرفية في ما يزيد عن 44 بلدا مشمولا بالبرامج(). وشملت النتائج المحققة إدخال تحسينات في مجال صنع القرارات والبرمجة القائمة على الأدلة، وتعزيز جهود الدعوة، وتقوية القدرات الوطنية. وعززت الممارسات المعرفية الداخلية، عبر سبل منها إجراء عمليات الحوار بشأن السياسات، وإدماج استراتيجيات إدارة المعارف في إطار البرمجة سعيا لتحسين التعلّم وتوثيق النتائج والدروس المستفادة.
	39 - ووفقا لأحكام قرار الجمعية العامة 67/226، واعترافا بتزايد أهمية التعاون فيما بين بلدان الجنوب، واصلت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تعزيز ما تبذله من جهود لدعم التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي. فقد أبلغت مكاتب الهيئة في عام 2013 عن تنفيذ 100 مبادرة من هذا القبيل ومنها عمليات التبادل الثنائي والزيارات الثنائية، والجهود المبذولة على صعيد المناطق، والأنشطة المنفذة فيما بين المناطق وعلى كامل نطاق مجالات التركيز. وشملت النتائج ذات الصلة تكرار المبادرات الناجحة، وتكوين مواقف وأدوات مشتركة، وصياغة مبادئ توجيهية، وبناء القدرات، ودعم تنفيذ المنهجيات وتطبيقها، من قبيل تبادل تونس والمغرب والجزائر للدروس المستفادة فيما يتصل بمنهجيات إجراء استقصاءات استخدام الوقت. ووفقا للقرار 67/226، واصلت الهيئة دعم ”تعزيز التكنولوجيات الجديدة والمستجدة ونقلها إلى البلدان المستفيدة من البرامج“، ولا سيما للمرأة والفتاة، وذلك بالمشاركة الفعالة في الفريق العامل المعني بالمسائل الجنسانية التابع للجنة النطاق العريض، وفي عملية التحضير للمناسبة التي أقيمت في شباط/فبراير 2013 لاستعراض نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد مضي عشر سنوات، وعن طريق البرمجة القطرية.
	واو - تنمية القدرات
	40 - تقر هيئة الأمم المتحدة للمرأة بأنّ تنمية القدرات وتَولي الجهات الوطنية لزمام الأمور فيما يتصل باستراتيجيات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هي من الأمور الحاسمة في تحقيق النتائج المتفق عليها والوفاء بالالتزامات واحترام المعايير. ولهذا الغرض، وعملا بما يتضمنه قرار الجمعية العامة 67/226 من توجيهات بشأن تعزيز الروابط التنفيذية والمعيارية لتحقيق قدر أكبر من الاستدامة، واصلت برامج الهيئة إدماج أولويات ونُهج تنمية القدرات في عملها، بما يشمل دعم المؤسسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية الفعالة. فعلى سبيل المثال، عملت الهيئة في كمبوديا على تنمية القدرات الحكومية في مجال تصميم وقيادة العمليات التشاركية لتقرير السياسات، مع التركيز بشكل خاص على تنمية قدرات الرصد والتقييم. ونتيجة لذلك، تم لأول مرة إدراج إطار منطقي في خطة العمل الوطنية المعنية بالعنف ضد المرأة. واقتنعت الهيئة بضرورة تحسين قدراتها الخاصة من أجل تلبية الطلبات المقدمة للحصول على الدعم في مجال تنمية القدرات، وهي تعمل حاليا على إيجاد طرائق تمكنها من فعل ذلك، بوسائل تشمل مركز التدريب التابع لها في سان دومنغو.
	ثالثا - النتائج البرنامجية
	ألف - لمحة عامة عن بيانات المؤشرات
	41 - تتقدم هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالوتيرة المنشودة فيما يتعلق بـإنجاز 26 من أصل 32 مؤشرا من مؤشرات الأداء الواردة في خطتها الاستراتيجية، وتتقدم بالوتيرة المنشودة تقريبا في إنجاز مؤشرين في حين تتخلف عن وتيرة التقدم المنشودة في إنجاز 4 مؤشرات. وقد قدمت الهيئة الدعم البرنامجي المباشر في 96 بلدا في عام 2013. وازداد الدعم الإجمالي الذي قدمته في جميع المجالات ذات الأولوية مقارنة بعام 2012، استنادا إلى النتائج المبلغ عنها على مستوى النواتج، حيث انصبّ جلّ تركيز الدعم المقدم على مجالات إنهاء العنف ضد المرأة، والتخطيط والميزنة على المستوى الوطني، والتمكين الاقتصادي (انظر الشكل الثاني).
	الشكل الثاني
	المنجزات على مستوى النواتج حسب البلدان والمجالات

	ملاحظة: يمكن الاطّلاع على معلومات مفصلة عن النتائج والنفقات في دليل بيانات الهيئة لعام 2013، المتاح على الرابط التالي: http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/Attachments/Sections/Executive%20Board/2014/DataCompanionFinal2013%20pdf.pdf.
	باء - قيادة المرأة ومشاركتها
	42 - في عام 2013، دعمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مشاركة المرأة وشغلها لمناصب قيادية في 71 بلدا. وهي تتقدم بالوتيرة المنشودة في جميع الأهداف ما عدا ’’عدد البلدان التي تُنشئ آليات لضمان تزويد النساء المهمّشات بوسائل تمكنّهن من الإدلاء بأصواتهن‘‘ حيث لم تحقق هذا الهدف سوى 8 بلدان. ومع ذلك، فخمسة بلدان أخرى هي في مرحلة متقدمة من إنجاز هذا الهدف (انظر الشكل الثالث).
	43 - وفي مجال تعزيز الإصلاحات الدستورية والأطر القانونية المراعية للمنظور الجنساني، قدمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة الدعم لبدء تنفيذ تدابير وإصلاحات بغية زيادة مشاركة المرأة في الانتخابات والعمل السياسي، ودعم تحسين قدرة البرلمانات والبرلمانيين على تحقيق إنجازات فيما يتعلق بعمليات تشريعية مراعية للمنظور الجنساني في 26 بلدا(). كما بدأت العمل بقاعدة بيانات دستورية جديدة، وهي أول قاعدة بيانات قابلة للبحث تنظر إلى الدساتير من وجهة نظر جنسانية خاصة. وفي المكسيك، شاركت الهيئة في جهود لأصحاب المصلحة المتعددين ترمي إلى تنفيذ الأحكام الدستورية المعتمدة في الآونة الأخيرة والتي تنص على تكافؤ الجنسين في التمثيل السياسي على الصعيدين الاتحادي والمحلي. وفي زمبابوي، ساهمت الهيئة وبعض الشركاء في إدماج مطالب النساء في الدستور الجديد، وشمل ذلك أحكاما تتعلق بقانون الأسرة، وعدم التمييز، والجنسية والتمثيل في البرلمان. أما في المغرب، فقد أُنشئ التجمع البرلماني النسائي بدعم وخبرات تقنية قدمتها الهيئة. وأسفر هذا الأمر عن سنّ تشريعات أكثر مراعاة للمنظور الجنساني، ومنها القانون الأساسي للميزانية.
	الشكل الثالث
	التقدم المحرز في مؤشرات المجال 1 من المجالات ذات الأولوية
	عدد البلدان التي تدمج تدابير خاصة مؤقتة
	ملاحظة: يمثل التظليل الثقيل بلون ما التقدم المحرز في عام 2013، بينما يمثل التظليل الخفيف باللون نفسه الفجوة بين التقدم المحرز والهدف الذي لا يزال يتعين تحقيقه.
	المفتاح:
	تخلف عن وتيرة التقدم المنشودة
	• عدد البلدان التي تنشئ آليات (مثل بطاقات الهوية) لضمان تزويد النساء المهمّشات بوسائل تمكنّهن من الإدلاء بأصواتهن
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	44 - تحققت نتائج مهمة في 12 بلدا() عملت فيها هيئة الأمم المتحدة للمرأة على تعزيز المساواة بين الجنسين في العمليات الانتخابية الوطنية. وشملت مشاركة الهيئة في تقديم الدعم لإدارة الانتخابات على نحو مراع للمنظور الجنساني؛ وتنمية قدرات المرشحات و/أو الناخبات؛ وتعزيز تسجيل الناخبين والتواصل معهم بما يراعي المنظور الجنساني. ففي الكاميرون، دعمت الهيئة الجهود التي يبذلها أصحاب المصلحة المتعددون لإدماج منظور المساواة بين الجنسين في إدارة الانتخابات، وعززت قدرات النساء المتطلعات لترشيح أنفسهن، مما أفضى إلى تنفيذ عمليات انتخابية أكثر مراعاة للمنظور الجنساني. وشهد هذا البلد زيادة غير مسبوقة في عدد النساء في الوظائف التي تُشغل بالانتخاب حيث فزن بـ 31 في المائة من المقاعد في الجمعية الوطنية. أما في باكستان، فقد قدمت الهيئة، بالتعاون مع بعض الشركاء، الدعم للجنة الانتخابات الباكستانية والهيئة الوطنية المعنية بقواعد البيانات والتسجيل من أجل اعتماد استراتيجيات لإدماج المنظور الجنساني، بما يشمل وضع أطر عمل لإدماج مراعاة المنظور الجنساني في إدارة الانتخابات، وتقديم التوجيه وصياغة أحكام لجمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والإبلاغ عنها. وأفضى ذلك الدعم إلى نتيجة مباشرة تمثلت في زيادة عدد الناخبات المسجلات بنسبة 38 في المائة، ومن ثم زيادة إدلاء النساء بأصواتهن في الانتخابات العامة لعام 2013.
	صندوق المساواة بين الجنسين
	يقدم صندوق المساواة بين الجنسين دعما مباشرا لمنظمات المجتمع المدني التي تقودها نساء وللوكالات الحكومية العاملة في مجال البرامج التي تمكن النساء والفتيات سياسيا واقتصاديا. وتُقِيم هيئة الأمم المتحدة للمرأة، عن طريق المنح التي يقدمها الصندوق على أساس تنافسي، علاقة مباشرة مع دعاة المساواة بين الجنسين وتدعم التنفيذ الميداني لبرامج عالية الجودة وملائمة ومستدامة. وخلال السنوات الأربع الماضية، قدم الصندوق 56.4 مليون دولار إلى 96 برنامجا مستفيدا من المنح في 72 بلدا. ونتيجة لذلك، حققت نساء عديدات تحسنا في ظروف عيشهن وعملهن واكتسبن مهارات مهنية واستفدن من فرص اقتصادية وأصبحن قائدات منتخَبات.
	وفي عام 2013، حققت الجهات المستفيدة من منح الصندوق نتائج كبيرة. فعلى سبيل المثال، كان الاتحاد النسائي لعموم الصين وراء اعتماد تعديلات على بروتوكولات الانتخابات المحلية في مقاطعة هونان تنص على وجوب أن تكون هناك مرشحات من النساء في انتخابات القرى وعلى وجوب مشاركة النساء في لجان القرى، وهو ما استفادت منه 500 27 امرأة. وفي الهند، تعاونت منظمة المساعدة المهنية في مجال العمل الإنمائي ومنظمة جاغوري على دعم مشاركة 804 33 نساء من المجتمعات المحلية المهمشة في أماكن الاجتماع المحلية، وترشيح 137 عضوا من مجموعات المساعدة الذاتية في مقاطعة كارانجيا في إقليم إوريسا لـ 127 مقعدا خاليا، ففازت النساء بـ 88 مقعدا منها (69 في المائة). أما في وادي زامبيزي في زمبابوي، فقد اكتسب ما يزيد عن 650 امرأة من محافظة بينغا معارف ومهارات في تصنيع منتجات الحرف التقليدية ومنتجات أشجار الحُميرة ودخول سوق سمك سردين المياه العذبة (كابينتا) عن طريق صندوق بازيلويزي الاستئماني. وتستفيد حاليا أولئك القرويات ونساء الأقليات من المبادرات السابقة وتشكلن فيما بينهن مجموعات المساعدة الذاتية بالقروض والادخار، مما يعزز فرص حصولهن على الموارد المالية بشكل مستدام ومنصف.
	45 - قامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتطوير قدرات دعاة المرأة والمساواة بين الجنسين على تنظيم أنفسهم كقوة سياسية من خلال توليد المعارف والتدريب وتنظيم محافل للحوار في 34 بلدا() ففي كمبوديا، على سبيل المثال، قامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في إطار التحضير لانتخابات الجمعية الوطنية في عام 2013، بتقديم الدعم لإنشاء شبكة السياسيات الشابات المشتركة بين الأحزاب السياسية، التي تجمع القيادات النسائية الشبابية للتواصل وتنفيذ أنشطة الدعوة المشتركة لزيادة مشاركة الشابات في السياسة.
	جيم - زيادة إمكانية حصول المرأة على فرص التمكين الاقتصادي
	46 - في عام 2013 قدمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة الدعم لتمكين المرأة اقتصاديا في 67 بلدا. وواصلت جهودها الرامية إلى حماية أضعف فئات النساء اقتصاديا من خلال تقديم الدعم للشركاء في تعزيز السياسات وتنفيذ الاستراتيجيات في 17 بلدا() (انظر الشكل الرابع).
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	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 العامة، والمياه، والطاقة الشمسية، وما إلى ذلك)
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	47 - وفي عام 2013، عملت هيئة الأمم المتحدة للمرأة على إعطاء الأولوية للقضاء على الفقر تمشيا مع رؤيتها الاستراتيجية في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، والاستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسات الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها الأمم المتحدة من أجل التنمية. وقد لبت المنظمة جميع الأهداف في هذا المجال من المجالات ذات الأولوية باستثناء هدف اعتماد مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق لاستراتيجية هيئة الأمم المتحدة للمرأة ولخطة عملها من أجل تمكين المرأة اقتصاديا، الذي لم يتحقق في عام 2013، رغم التقدم الكبير المحرز. وهذا الأمر حاليا قيد التفاوض مع وكالات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة العاملة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل تجنب الازدواجية في الإبلاغ عن تنفيذ خطة العمل على نطاق المنظومة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
	48 - وإدراكا من هيئة الأمم المتحدة للمرأة لما للاستثمار في النساء والفتيات من تأثير مضاعف على الإنتاجية والكفاءة والنمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع، فقد قدمت الدعم للبلدان من أجل تعميم مراعاة المنظور الجنساني في استراتيجيات التنمية الوطنية، وتطوير القدرات الوطنية في هذا الصدد. فعلى سبيل المثال، اضطلعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالشراكة مع مصرف التنمية الأفريقي()، بتدريب في المجال الإحصائي من أجل بناء المهارات لدى الجهاز المركزي للإحصاء في السودان من أجل إدراج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في استبيان الدراسة الاستقصائية الوطنية للأسر المعيشية المتوقع أن تسترشد بها ورقة استراتيجية الحد من الفقر المقبلة(7). وقدمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالاشتراك مع جهات أخرى، الدعم إلى حكومة كوت ديفوار في صياغة خطة عمل وطنية بشأن المسائل الجنسانية، حيث تم الاسترشاد بالمشاورات الإقليمية التي تولت قيادتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي شملت المجتمع المدني والمسؤولين الحكوميين ودعاة المساواة بين الجنسين.
	49 - وقد أسهمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مستفيدة من أدوارها التنفيذية والحكومية الدولية، في إعداد تقرير الأمين العام إلى الجمعية العامة عن المرأة والتنمية (A/66/271) الذي قُدّمت فيه توصيات للدول الأعضاء بشأن التصدي للأسباب الهيكلية لاستبعاد المرأة والفقر المستمر الذي تعاني منه، وذلك عن طريق تحسين إمكانية الحصول على العمل اللائق والحماية الاجتماعية، ومعالجة مسألة أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر. وقد تردّد صدى هذه التوصيات في قرار الجمعية العامة 68/227. 
	50 - وقدمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة الدعم التقني إلى الفريق العالمي المعني بالهجرة فيما يتصل بالحوار السياساتي المتعلق بالهجرة والتنمية، مما ساعد على اعتماد الإعلان الصادر عن الحوار الرفيع المستوى المتعلق بالهجرة الدولية والتنمية (قرار الجمعية العامة 68/4). وقد تضمّن الإعلان توصيات بشأن التصدي لوضع العاملات المهاجرات. وقامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أيضا بالإسهام في إعداد تقرير الأمين العام عن العنف ضد العاملات المهاجرات المقدم إلى الجمعية العامة عملا بالقرار 66/128، والذي قدم توصيات محددة إلى الدول الأعضاء بشأن كيفية القضاء على العنف ضد العاملات المهاجرات (A/68/178). وجرى تناول هذه التوصيات في قرار الجمعية العامة 68/137. 
	51 - واستمرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أيضا في دعم تعميم مراعاة المنظور الجنساني في السياسات الوطنية بشأن الهجرة. ففي باراغواي على سبيل المثال، قامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتعزيز قدرات منظمات العمال المنـزليين لتمكينها من المشاركة في صياغة مشروع قانون العمل المنزلي الجديد الذي قُدم إلى المجلس النيابي في عام 2013. وفي كمبوديا، قدمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة الدعم للحكومة من أجل تعزيز قدرات السلطات المحلية بشأن المسائل الجنسانية والهجرة. 
	52 - وعملت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أيضا مع الحكومات ودعاة المساواة بين الجنسين في 14 بلدا() من أجل تشجيع حصول المرأة على الأراضي والموارد الإنتاجية الأخرى وتحكمها فيها، والتدريب على تنظيم المشاريع. وفي الأردن، ساهمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة من خلال مبادرتها للدعوة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وجهات أخرى، في تعديل قانون العمل لعام 2010، وضمان المساواة في الأجر للمرأة وتوفير بيئة عمل لائقة من أجل تحسين المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مكان العمل.
	53 - وفي جمهورية تنزانيا المتحدة، عملت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في شراكة مع وزارة الصناعة والتجارة على دعم تنمية قدرات موظفي الخدمة المدنية بشأن المسائل الجنسانية لتمكينهم من تحديد التدخلات الرامية إلى معالجة الفجوات بين الجنسين في السياسات والخطط والميزانيات القطاعية. وأدى ذلك إلى إجراء استعراض للسياسات الوطنية ولإمكانية حصول المرأة على التمويل بهدف تعزيز الفرص الاقتصادية والحماية الاجتماعية للمرأة، ولا سيما في القطاع غير الرسمي. وعملت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أيضا في شراكة مع القطاع الخاص في 6 بلدان() من أجل كفالة التزام الشركات الخاصة بمبادئ تمكين المرأة، مما أسفر عن قيام 280 شركة من شركات القطاع الخاص باعتماد مبادئ تمكين المرأة أو النظر في اعتمادها.
	54 - وقد أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بوابة المعارف من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة (www.empowerwomen.org) لمساعدة الجهات صاحبة المصلحة على التواصل وتبادل الخبرات والدراية الفنية. ويدعم المنبر جميع الجهات صاحبة المصلحة كي تجتمع معا كمجتمع عالمي للتواصل الشبكي والتعاون من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة. وقد زار المنبر منذ إنشائه ما يربو على 000 40 زائر من أكثر من 180 بلدا، ولديه ما يزيد على 800 1 عضو مسجل، وقد اعتُرف بدوره على نطاق واسع باعتباره موردا جديدا هاما ومبتكرا للمساواة بين الجنسين ولأعمال دعاة حقوق المرأة. وقدمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أيضا الدعم على مستوى القاعدة الشعبية للنساء والرجال من خلال مجموعة من ”رواد المجتمع العالمي“ من مختلف البلدان والخلفيات، مع التركيز على تبادل الخبرات والتعلم والدعوة من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة. 
	دال - إنهاء العنف ضد النساء والفتيات
	55 - قدّمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في عام 2013 الدعم إلى 85 بلدا في ما تبذله من جهود لإنهاء العنف ضد المرأة (انظر الشكل الخامس). 
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	56 - وبفضل النجاح الذي حققته الدورة السابعة والخمسون للجنة وضع المرأة، كان عام 2013 عاما قويا آخر فيما يتعلق بالنهوض بالالتزامات الدولية بشأن القضاء على العنف ضد النساء والفتيات. وأكد المجتمع العالمي من جديد على أهمية التصدي لهذا الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان عن طريق الموافقة على ما يلي: تعزيز الأطر القانونية وأطر السياسات؛ واتخاذ إجراءات صريحة لمنع العنف؛ واستحداث خدمات تقدّم للناجيات وتعزيز القائم منها؛ وتحسين قاعدة الأدلة من أجل زيادة فعالية التدخلات ورصد التقدم المحرز على مر الزمن. وإزاء هذه الخلفية المتمثلة في تجدد الالتزام العالمي، تواصل هيئة الأمم المتحدة للمرأة العمل على الصعيد العالمي والإقليمي والقطري مع الدول الأعضاء، ومع أسرة الأمم المتحدة، والجماعات النسائية، والقطاع الخاص، من أجل القضاء على وباء العنف ضد النساء والفتيات. 
	57 - وفي عام 2013، اعتمد 19 بلدا()، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، قوانين وسياسات وخططا توفر أساسا للإجراءات التي يتعين اتخاذها لمنع ومواجهة العنف ضد النساء والفتيات. ففي دولة بوليفيا المتعددة القوميات على سبيل المثال، جرى بعد 10 سنوات من الدعوة التي اضطلعت بها الحركة النسائية، وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، سن القانون الشامل الذي يضمن للمرأة حياة خالية من العنف، والذي يعترف بـ 16 شكلا من أشكال إساءة المعاملة، وينشئ جرائم جنائية جديدة، وينص على تدابير شاملة للمنع والتصدي.
	58 - وفي 38 بلدا()، ساهمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في إضفاء الطابع المؤسسي على تدابير إنهاء العنف ضد المرأة وبناء القدرات وتحسين التنسيق من أجل توسيع نطاق الحصول على الرعاية الصحية، والوصول إلى العدالة، والشرطة، وخدمات توفير المأوى، وضمان وجود إجراءات أساسية للتعامل مع حالات العنف من أجل محاسبة المرتكبين وتحقيق نتائج أفضل بالنسبة للناجيات من العنف. فعلى سبيل المثال، ساهمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دولة فلسطين في إنشاء عشرة وحدات لحماية الأسرة تعمل بكامل طاقتها في جميع أنحاء الضفة الغربية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في عدد النساء اللائي أبلغن عن إساءة المعاملة في عام 2013 عن عددهن في السنوات السابقة.
	59 - ولم تحقق هيئة الأمم المتحدة للمرأة الهدف المحدد بالنسبة لعدد البلدان التي تعتمد خطط عمل وطنية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات. فهناك 51 خطة من خطط العمل الوطنية لم يؤخذ في الحسبان بشكل تام عند وضع أهدافها حقيقة أن خطط العمل الوطنية القائمة ذات الإطار الزمني المحدد سوف تنتهي خلال تلك الفترة، مما يجعلها مفرطة في الطموح. ولا يتم دائما وضع خطط الجيل الثاني أو الخطط المتعاقبة وبدء العمل بها دون المرور بعمليات مطولة للتحليل والتقييم ومشاركة أصحاب المصلحة، مما يسفر عن وجود فجوات بين نهاية الخطط وبدء الخطط الجديدة. وتعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة أيضا على معالجة الفجوات في المعارف لفائدة أعمال البرمجة الشاملة القائمة على الأدلة التي قد تكون فعالة في تحقيق النتائج مع مرور الوقت، حيث تعمل في كثير من الأحيان مع وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة في مجال القضاء على العنف ضد المرأة، وهو مجال تكثر فيه بشدة البرامج المشتركة. فعلى سبيل المثال، بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومات، وما يزيد على 50 من الشركاء الدوليين والمحليين، قامت مبادرة ”المدن الآمنة“ التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي تضم 17 مدينة، بوضع نهج نموذجية تهدف إلى منع ومواجهة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في الأماكن العامة من أجل تكييف هذه النهج وتوسيع نطاقها. ومن أهم المنجزات في عام 2013 ما يلي: إنشاء خط هاتفي مجاني في كيغالي من أجل زيادة الإبلاغ عن العنف والتحرش الجنسيين في الأماكن العامة؛ وإنشاء جمعيات للبائعين في أسواق غوردونز وجيريهو في بورت موريسبي، حيث تمثل النساء 50 في المائة من المناصب التنفيذية؛ والانتهاء من 100 دراسة تدقيقية لأوضاع أمان المرأة تغطي 25 منطقة في نيودلهي والتواصل مع أكثر من 000 7 فرد من أفراد المجتمع المحلي من أجل زيادة الوعي بشأن هذه المسألة؛ وإقامة شراكة جديدة مع شركة مايكروسوفت لرسم خارطة ”انتشار الهواتف المحمولة واستخدامها من أجل منع العنف الجنسي ضد النساء والفتيات وتوثيقه والتصدي له“، في مراكش (المغرب)، ونيودلهي (الهند)، وريو دي جانيرو (البرازيل). وانضمت كل من ساكاي (اليابان) ووينيبيغ (كندا) إلى المبادرة في عام 2013.
	صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لدعم الإجراءات الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة
	تتولى هيئة الأمم المتحدة للمرأة إدارة صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لدعم الإجراءات الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة. ويقدم الصندوق الاستئماني الدعم إلى النُهج المبتكرة الرامية إلى منع العنف ضد النساء والفتيات والتصدي له. ومنذ أن أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة الصندوق الاستئماني للأمم المتحدة في عام 1996، قدم الصندوق الدعم إلى 368 مبادرة في 132 بلدا وإقليما. ويقدم الصندوق الدعم حاليا إلى 78 مبادرة في 71 بلدا وإقليما بتقديم منح يبلغ مجموعها 56.8 مليون دولار. ومنح الصندوق، في دورته السابعة عشر لتقديم المنح، مبلغ 8 ملايين دولار موزعة على 17 منحة شملت 18 بلدا وإقليما. 
	ففي ملاوي، على سبيل المثال، يقوم تحالف النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بالتصدي لهذه الآفة وللعنف الجنساني على مستوى المجتمعات المحلية. وشارك في المشروع، من خلال منهجية ”المرتكزات“ القائمة على المشاركة، أكثر من 000 40 من النساء والرجال في 144 مجتمعا محليا، وأفضى ذلك إلى إرساء ثقافة للمساواة والحماية والاحترام بين النساء والرجال. وذكر زعيم قرية شارك في المشروع أنه: ”لم تعد تُرفع حالات ضرب أزواج لزوجاتهم إلى محكمتي لأن الناس يعرفون [من خلال تدخل تحالف النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز] أنه لا مبرر لهذا السلوك وأنه يندرج في إطار العنف العائلي الذي يعتبر جريمة. وأصبح الأزواج [الآن] متقبّلين لبعضهم البعض“. وتُبين هذه المبادرة أن بإمكان الأنشطة المتواصلة، إذا ما تولت المجتمعات المحلية زمامها واضطلعت بإنجازها، أن تقلل من درجة القبول الاجتماعي للعنف ضد المرأة وللتمييز ضد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
	60 - وحسبما أكد التقييم المواضيعي المؤسسي الأول بشأن العنف ضد المرأة الذي أُنجز في عام 2013، فإن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تحتل موقعا فريدا من خلال ولايتها المعيارية والتنفيذية والتنسيقية. ووفق ما أوصى به التقييم، تعمل الهيئة حاليا على تحقيق أكبر قدر ممكن من النتائج عن طريق ضبط أولوياتها الاستراتيجية؛ وتعزيز ممارسات الرصد والتقييم والممارسات المعرفية؛ والاستفادة من الشراكات، في إطار تنفيذها لخطتها الاستراتيجية الجديدة للفترة 2014-2017. 
	هاء - زيادة اضطلاع المرأة بدور قيادي في مجالات السلام والأمن والاستجابة الإنسانية
	61 - في عام 2013، عملت الهيئة على تحقيق اضطلاع المرأة بدور قيادي في مجالات السلام والأمن والاستجابة الإنسانية في 37 بلدا، واضطلعت بقيادة منظومة الأمم المتحدة في مسائل وضع المعايير والتنسيق على الصعيد العالمي. وخلُص تقييم موسّع للأعمال التي اضطلعت بها الهيئة خلال الفترة من عام 2008 إلى عام 2012 إلى أنها أسهمت إسهاما بالغ الأهمية في تشكيل السياسة العالمية بشأن المرأة والسلام والأمن، وبلورة ممارسات سليمة ومبتكرة في الميدان (ولمزيد من المعلومات، انظر الشكل السادس).
	الشكل السادس
	التقدّم المحرز في مؤشرات المجال 4 من المجالات ذات الأولوية
	المفتاح:
	التقدّم بالوتيرة المنشودة تقريبا
	• وجود وتطبيق أنشطة مشتركة على نطاق منظومة الأمم المتحدة لجمع البيانات بشأن المؤشرات المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن
	التقدم بالوتيرة المنشودة
	• النسبة المئوية لاتفاقات السلام التي تتضمن أحكاما محددة ترمي إلى تحسين أمن النساء والفتيات ووضعهن* 
	• النسبة المئوية لمفاوضات السلام الرسمية التي تشارك فيها النساء بوصفهن من الوسطاء والمفاوضين والخبراء التقنيين*
	• النسبة المئوية لعمليات العدالة الانتقالية التي تتلقى الدعم من الأمم المتحدة والتي تندرج فيها أحكام لتناول حقوق النساء والفتيات ومشاركتهن* 
	• عدد البلدان التي تدمج مطالب دعاة المساواة بين الجنسين في محادثات السلام وعمليات التخطيط المتعلقة بالإنعاش/بناء السلام وعمليات العدالة الانتقالية 
	• عدد وأنواع تدابير كشف العنف الجنسي في حالات النزاع ومنعه
	* بيانات مستقاة من تقرير الأمين العام (S/2013/525).
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	62 - وعلى سبيل المثال، وُفّر في كل شهر لما يقرب من 800 من النساء والفتيات السوريات في مقر واحة المرأة والفتاة في مخيم الزعتري للاجئين بالأردن مكان آمن وقُدّم الدعم إليهن للمشاركة بنشاط في حياة المخيم والتخطيط لمستقبلهن. وقدمت مراكز للمساعدة القانونية في جورجيا المشورة والحماية بالمجان لما يزيد على 400 3 من الأشخاص الذين تشردوا بسبب النزاع. وكفلت هذه المراكز، بتيسيرها للتواصل المنتظم فيما بين النساء المتضررات من النزاع والمسؤولين الحكوميين، خفض نسبة ما رفضته المحكمة من الدعاوى المرفوعة من قِبل النساء إلى 4 في المائة، وإيجاد تسوية فعلية لصالح المدعيات في أغلب هذه القضايا. 
	٦3 - وكان عام 2013 هو أول عام توفّر فيه هيئة الأمم المتحدة للمرأة خبرات رفيعة المستوى في مجال القضايا الجنسانية لمنظومة الأمم المتحدة في معظم العمليات المتعلقة بالسلام والأمن. فقد قُدّم هذا الدعم إلى أفرقة و/أو لجان الوساطة والمبعوثين الخاصين، وإلى أفرقة الأمم المتحدة القطرية التي تتولّى تنفيذ خطة عمل الأمين العام ذات النقاط السبع بشأن بناء السلام المراعي للمنظور الجنساني (انظر A/65/354-S/2010/466)، وإلى لجان التحقيق وغيرها من هيئات المساءلة. وعلى سبيل المثال، تضمنت النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية ولجنة التحقيق بشأن حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية معلومات مفصلة وشاملة عن الجرائم الجنسية والجنسانية وعن خصوصية تأثّر النساء والفتيات بجميع الانتهاكات. وحظيت هذه النتائج، التي توصل إليها محققون متخصصون أوفدتهم هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع آلية الاستجابة السريعة في مجال العدالة()، بتغطية مستفيضة وأُبلغ مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بها. وأدى النجاح الذي عرفته هذه التكليفات إلى زيادة الطلب على هذا النوع من الدعم من جهات منها المحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الوطنية لجرائم الحرب، وبعثات الأمم المتحدة لتقصي الحقائق. ومن الأمثلة الأخرى على أهمية هذا الدعم المقدم إلى منظومة الأمم المتحدة الزيادة الكبيرة لاستثمارات صندوق بناء السلام في مجال المرأة والمساواة بين الجنسين، حيث ارتفعت الحصة التي تتلقاها هيئة الأمم المتحدة للمرأة من نحو 000 500 دولار في عام 2010 إلى ما يزيد على 8 ملايين دولار في عام 2013.
	64 - ورغم المكاسب الفعلية التي أُحرزت في مجال تعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام والأمن، فما زالت مشاركة المرأة في عمليات السلام الرسمية غير كافية. غير أنه في كولومبيا، زادت الحكومة من تمثيل المرأة في محادثات السلام في هافانا، حيث كان من بين مفاوضيها الخمسة امرأتان. وشملت الجهود التي تبذلها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في سبيل تحقيق هذا الهدف عقد جلسات إحاطة تقنية لـمُيسّري محادثات السلام بشأن البعد الجنساني في كل جانب من جوانب جدول أعمال المحادثات، وتقديم الدعم المباشر لمشاركة المرأة وإسماع وجهة نظرها في المشاورات الإقليمية مع المجتمع المدني على مستوى عموم البلد، وتجميع وتحليل أولويات المرأة المعرب عنها في هذه المشاورات، وتنظيم مؤتمر قمة وطني بشأن المرأة ضم ما يقرب من 500 امرأة من جميع القطاعات والمناطق في كولومبيا. وأُبرمت اتفاقات فيما بعد بشأن إدراج منظور جنساني في جميع الجوانب المتصلة بالمشاركة السياسية في مناقشات اتفاق السلام، وتعيين مفاوضات من النساء. 
	٦٦ - وشهد عام 2013 أيضا مشاركة أعمق في الأعمال الإنسانية، تنوعت من العمل في مجال الاستجابة لحالات الطوارئ إلى الحد من مخاطر الكوارث والعمل في السياقات الانتقالية. وزادت المساهمات التي تلقتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة من صناديق الطوارئ بنسبة 66 في المائة مقارنة بعام 2012، واستضافت الهيئة مستشارين في مجال الشؤون الجنسانية في إطار القدرة الاحتياطية المعنية بالمسائل الجنسانية في الأردن وباكستان والفلبين وكينيا، حيث عمل هؤلاء المستشارون على بناء قدرات الفريق القطري للعمل الإنساني، وكفلوا الإدراج المتسق للمساواة بين الجنسين في استراتيجيات وبرامج الاستجابة. وفي تونس، شاركت الهيئة في عملية وضع الدستور خلال الفترة الانتقالية، مما أسهم في وضع أحد أكثر الدساتير تقدما في المنطقة فيما يتعلق بحقوق المرأة. 
	67 - ووطّدت الهيئة موقعها في نظام تقديم المساعدة الإنسانية ككل بمشاركتها في رئاسة الفريق العامل الفرعي المعني بالمسائل الجنسانية في العمل الإنساني التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات. وستواصل الهيئة توسيع نطاق عملياتها في هذا المجال بطرق منها تعزيز قدراتها على التدخل السريع سواء في الحالات المتعلقة بالسلام والأمن أو في حالات الطوارئ. 
	واو - تعزيز استجابة الخطط والميزانيات لقضايا المساواة بين الجنسين
	٦٨ - في عام 2013، قدمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة الدعم إلى 65 بلدا لكي ترسخ الأولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في خططها وميزانياتها الإنمائية الوطنية والقطاعية والمحلية (انظر الشكل السابع). وزادت نيبال، على سبيل المثال، بصورة مباشرة ما ترصده من مخصصات في الميزانية مراعاةً للمنظور الجنساني من مبلغ 0.877 مليون دولار في عام 2012 إلى 1.13 مليون دولار في عام 2013، ويمثل هذا المبلغ نسبة 21.75 في المائة من مجموع الميزانية. وعلاوة على ذلك، زادت المخصصات المرصودة للمساواة بين الجنسين في نيبال من حيث نسبتها في مجموع الميزانية بمعدل تراوح بين 15 و 16 في المائة سنويا في السنوات الأخيرة. 
	68 - وتضمنت وثائق التخطيط الوطني في 24 بلدا() أولويات وميزانيات متعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. واعتمدت إندونيسيا استراتيجية وطنية متعلقة بالميزنة المراعية للاعتبارات الجنسانية تُقدم التوجيه للحكومات الوطنية والإقليمية وتحدد الالتزامات المنوطة بهذه الحكومات في مجال إدراج الميزنة المراعية للاعتبارات الجنسانية في الميزانيات السنوية. وفي المكسيك، تضمنت الخطة الإنمائية الوطنية (2013-2018) لأول مرة المساواة بين الجنسين باعتبارها موضوعا رئيسيا. وفي قيرغيزستان، أسهمت الهيئة في إعداد خطة عمل وطنية بشأن التنمية المستدامة مراعية للاعتبارات الجنسانية (2013-2017) دعماً لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة للفترة 2013-2017.
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	69 - وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تم تعزيز نظم وأدوات لتخصيص وتتبع المخصصات العامة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في 19 بلدا(). ففي إكوادور، سجّلت 125 ميزانية إضافية من الميزانيات المؤسسية الحكومية رصد موارد للمساواة بين الجنسين عبر نظام لتصنيف الميزانيات أنشأته وزارة المالية (وبذلك ارتفع عدد هذه الميزانيات من 659 في عام 2012 إلى 784 في عام 2014). أما في جمهورية تنزانيا المتحدة، فقد قدمت الهيئة، من خلال الحوار مع الشركاء في التنمية، الدعم لإعداد تحليل سريع للميزانية من المنظور الجنساني تعلق بميزانية الفترة 2013/2014، واستُرشد بهذه البيانات في تخطيط ميزانية الفترة 2014/2015.
	70 - وواصلت البلدان أيضا العمل في مجال التخطيط والميزنة على الصعيد المحلي بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة. ففي جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً، رصدت مدينة سكوبي لأول مرة موارد من الميزانية الإدارية لأغراض تعزيز قدرة المسؤولين المنتخبين حديثاً في مجال الميزنة المراعية للاعتبارات الجنسانية. أما في إثيوبيا، فتضطلع المرأة حاليا في الوحدات الإدارية التي نفذت الميزنة المراعية للاعتبارات الجنسانية بدور فعال في التخطيط والميزنة، وتُسهم بذلك في تقديم الخدمات المراعية للمنظور الجنساني. 
	71 - وعلى الصعيد العالمي، واصلت الهيئة بذل الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات الشركاء في مجال توفير التمويل لأغراض المساواة بين الجنسين وتعزيز خضوع هؤلاء الشركاء للمساءلة، حيث قدمت الدعم التقني في تصميم وتنفيذ مؤشر المساواة بين الجنسين لإطار الرصد الخاص بالشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال. 
	72 - وعملت الهيئة أيضا على تعزيز الالتزام السياسي بالمساواة بين الجنسين في سياق مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، وتجلى هذا العمل في إعلان رئيس الوزراء في جامايكا التزاماً بهذا الشأن. وعُزّزت قدرات هيئات التنسيق الوطنية لمكافحة الإيدز بهدف إعداد وإدارة خطط تراعي الاعتبارات الجنسانية، وقدمت الهيئة الدعم لرابطات النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية في 10 بلدان() للاضطلاع بدور قيادي في تحديد سياسات وبرامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والموارد المرصودة لذلك من خلال مشاركتها في منتديات وضع السياسات.
	رابعا - تحقيق النتائج
	ألف - البيانات والإحصاءات 
	73 - واصلت هيئة الأمم المتحدة للمرأة التأكيد على أهمية البيانات والإحصاءات التي تراعي الاعتبارات الجنسانية. وواصلت مبادرة الأدلة والبيانات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، التي تنفذها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشعبة الإحصاءات بالأمم المتحدة وشركاء آخرون، إنتاج مؤشرات جنسانية قابلة للمقارنة في مجالات الصحة والتعليم والعمالة ومباشرة الأعمال الحرة وملكية الأصول. وفي عام 2013، وضعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة وشعبة الإحصاءات بالأمم المتحدة، بالتعاون مع البنك الدولي، خططا لاختبار أساليب مختلفة لقياس ملكية الأصول في استقصاءات الأسر المعيشية العادية. وستجرى أول تجربة من هذا القبيل في أوغندا في عام 2014، بالتعاون مع مكتب الإحصاءات الأوغندي. وبالإضافة إلى ذلك، بدأ العمل المنهجي في مجال مباشرة الأعمال الحرة في عام 2013. وعملت الهيئة مع فريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بالإحصاءات الجنسانية لتحسين إنتاج الإحصاءات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، واستضافت الاجتماع السنوي السابع للفريق في أيلول/سبتمبر 2013. ويجري كذلك إطلاق قاعدة بيانات تتعهدها شعبة الإحصاءات وتغطي المؤشرات الجنسانية الـ 52 التي تشكل المجموعة الدنيا التي استقر عليها رأي اللجنة الإحصائية في دورتها الرابعة والأربعين، في عام 2013 (انظر E/CN.3/2013/33، المقرر 44/106). 
	باء - إضفاء الصبغة المؤسسية على ثقافة الإدارة القائمة على النتائج والإبلاغ والتقييم 
	74 - تم في عام 2013 إقرار خطة استراتيجية جديدة تتضمن إطارا معززا للنتائج (انظر UNW/2013/11، المقرر 2013/5). وطوال السنة، سعت المنظمة أيضا إلى ضمان إدخال تحسينات في منطق النتائج الذي يحكم التخطيط على الصعيد القطري بما يتناسب مع التحسن المنجز على صعيد المؤسسة. وواصلت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تعزيز ضمان جودة إدارة النتائج في المنظمة وفي جميع البرامج، حيث قدم كل برنامج من برامج الهيئة في عام 2013 مذكرة استراتيجية متعددة السنوات استعرضها فريق من أفرقة استعراض الأقران مؤلف من المديرين أو من ينوب عنهم من جميع الشعب. وشهدت المنظمة تحسنا كبيرا في جودة إدارة النتائج في هذه الخطط مقارنة بالسنوات السابقة. وعملا بقرار الجمعية العامة 67/226، تواصل إدماج التخطيط الذي تضطلع به المكاتب القطرية في التخطيط الوطني عن طريق المواءمة الكاملة مع إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية. وجرى أيضا تعزيز الإبلاغ على الصعيد القطري وتعديله ليتواءم مع الاستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية، وهو ما تطلب الإبلاغ عن المسائل المواضيعية ذات الأهمية المحورية للاستعراض الشامل للسياسات، من قبيل التعاون فيما بين بلدان الجنوب وتنمية القدرات. 
	75 - ودخلت سياسة التقييم حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير 2013، ووضع نظام لرصد تنفيذها ينطوي على إبلاغ المجلس التنفيذي بمؤشرات الأداء الرئيسية. وفي عام 2013، بلغ معدل تنفيذ التقييمات المقررة 82 في المائة (55 في المائة منها أنجز و 27 في المائة قيد التنفيذ). وجرى تحميل 100 في المائة من التقارير المنجزة وإتاحتها للجمهور من خلال النظام العالمي للمساءلة وتتبع استخدام التقييمات. وأعطى تقييم خارجي مستقل للجودة 85 في المائة من تقارير التقييم درجة ’’مُرض‘‘ أو أفضل. وجرى تحميل ردود الإدارة وإتاحتها للجمهور في النظام العالمي فيما يتعلق بـ 78 في المائة من التقييمات المنجزة. 
	76 - ولمواصلة تعزيز وظيفة التقييم، أنشئت لجنة استشارية معنية بالتقييم، مؤلفة من مقيّمين مستقلين يمثلون مختلف المناطق الجغرافية والخلفيات المؤسسية، وكبار خبراء التقييم من كيانات الأمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز، والإدارة العليا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. واستعرضت اللجنة التقدم المحرز في تنفيذ سياسة التقييم وأثنت على مكتب التقييم لعمله في مجال التخطيط الاستراتيجي. 
	جيم - تعبئة الموارد الكافية وتسخيرها
	77 - ظلت الموارد تشكل تحديا، ووجهت المناقشات التي جرت بشأن ”المستوى اللازم توفره“ في عام 2013، تمشيا مع توجيهات قرار الجمعية العامة 67/226، الانتباه مرارا وتكرارا إلى الحاجة إلى المزيد من الموارد كي تكون هيئة الأمم المتحدة للمرأة على قدر توقعات الجهات المعنية وتتمكن من إنجاز الخطة الاستراتيجية للفترة 2014-2017. ومع ذلك، كان ثمة بعض التعزيز للشراكة وقاعدة موارد المنظمة على مدار السنة، لا سيما بعد أن استجاب الشركاء على نحو إيجابي لكل من المحتوى الموضوعي للخطة الاستراتيجية والعملية التشاورية الشاملة للجميع التي تم في إطارها إعداد الخطة. 
	78 - وعلى الرغم من الحاجة إلى المزيد من الموارد لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الجديدة بالكامل، ركزت هيئة الأمم المتحدة للمرأة جهودها المبذولة في عام 2013 على توسيع وتعميق قاعدة شراكاتها. وتقوم هذه الاستراتيجية على فرضية أنه عندما تظهر هيئة الأمم المتحدة للمرأة الفعالية والقيمة على مدى الشهور والسنوات المقبلة، وعندما تفصح عن ذلك بشفافية ومصداقية إلى القاعدة العريضة من شركائها، فستتبع ذلك زيادة الموارد، ذلك أنه سيُنظر إلى الهيئة كجهة يمكن الوثوق فيها لإدارة الموارد ويمكن إقامة تعاون قيّم معها فيما يتعلق بالمصالح الاستراتيجية المشتركة. وفي حين لم تتمكن الهيئة من الوفاء بأهدافها المتعلقة بتعبئة الموارد على نحو تام، حققت هذه الاستراتيجية أعلى مستوى لحجم التبرعات التي تم تلقّيها في تاريخ الهيئة، حيث بلغ 275.4 مليون دولار (مقارنة بـ 207.8 ملايين دولار في عام 2012)، في زيادة بنسبة 32.5 في المائة عن الموارد المعبأة في عام 2012. وتضمن مجموع التبرعات لعام 2013 مبلغ 156.9 مليون دولار للموارد العادية (114.1 مليون دولار في عام 2012)، وهي الموارد التي تعتبرها الجمعية العامة في قرارها 67/226 الركيزة الأساسية للأنشطة التنفيذية، ومبلغ 118.5 مليون دولار للموارد الأخرى (93.7 مليون دولار في عام 2012) تضمن مبلغا قدره 1 مليون دولار لصندوق المساواة بين الجنسين، ومبلغا قدره 10.9 ملايين دولار لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لدعم الإجراءات الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة. 
	79 - وجمعت موارد عادية تبلغ 156.9 مليون دولار في عام 2013، وهو ما يمثل زيادة قدرها 37.5 في المائة عن عام 2012. وازداد عدد الحكومات المتبرعة في عام 2013 إلى 129 حكومة، وهو ما يمثل زيادة قدرها 11 في المائة عن عام 2012. وزادت 18 حكومة تبرعاتها في عام 2013، وأصبحت 12 حكومة من الحكومات المانحة للهيئة للمرة الأولى، وعادت 13 حكومة إلى عداد الجهات المانحة بعد أن كانت قد قدمت موارد في عام 2011 ولكن ليس في عام 2012، وقدمت 19 حكومة تعهدات بالتبرع لسنوات عديدة. وكانت الدانمرك والسويد وسويسرا وفنلندا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية هي الجهات المانحة التي زادت تبرعاتها للموارد العادية زيادة كبيرة في عام 2013 (حيث بلغت تبرعاتها 78.7 مليون دولار أي 50.7 في المائة من مجموع الموارد العادية). وبلغت تبرعات نهاية العام المقدّمة من الدانمرك والسويد وفنلندا في عام 2013 ما مقداره 10 ملايين دولار أو أكثر لأول مرة. وتبرعت سبع جهات مانحة بأكثر من 10 ملايين دولار للموارد العادية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في عام 2013. وستشكل زيادة هذا العدد جزءا رئيسيا من استراتيجية الهيئة لتعبئة الموارد في المرحلة المقبلة. 
	80 - وبلغت تقديرات الموارد العادية والموارد الأخرى المقدمة من القطاع الخاص في عام 2013 مبلغا قدره 5.6 ملايين دولار، بما في ذلك مبلغ 1.3 مليون دولار من اللجان الوطنية المختصة بالتعامل مع الهيئة. وكان من بين الشركاء الرئيسيين الآخرين شركة كوكا كولا، وشركة مايكروسوفت، ومؤسسة هيوليت، ومنظمة زونتا الدولية. 
	81 - وواصلت اللجان الوطنية المختصة بالتعامل مع الهيئة التوعية بولاية الهيئة في بلدان كل منها من خلال عملها، وقامت أيضا بجمع الأموال لبرامج الهيئة. وأنشئت لجنة وطنية جديدة في فرنسا للتعامل مع الهيئة. وأقامت اللجان الوطنية أيضا شراكات مع شركات القطاع الخاص، سواء فيما يتعلق بجمع الأموال أو الترويج لمبادئ تمكين المرأة. 
	خامسا - الفعالية التنظيمية وبناء المؤسسات 
	82 - أقر المجلس التنفيذي، في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، الهيكل الإقليمي الذي يحدد شكل هيكلة المنظمة على مستوى العالم وما يتصل بذلك من احتياجات تمويلية. وخلال عام 2013، تولّدت عن تنفيذ الهيكل الإقليمي طريقة جديدة لعمل الهيئة تلبي دعوة الجمعية العامة إلى ”تقديم خدمات دعم عالية الجودة وأكثر فعالية وكفاءة من حيث التكلفة“ في البلدان المستفيدة من البرامج (القرار 67/226). وجرى تعزيز المكاتب القطرية بشكل كبير، حيث أصبحت أكثر قدرة على دعم الحكومات الوطنية ومنظومة الأمم المتحدة بمزيد من الموظفين والموارد والتدريب وتفويض السلطة. 
	83 - وعُيّن مديرون إقليميون رفيعو المستوى وذوو خبرة لكل مكتب من المكاتب الإقليمية، وهم يتمتعون بسلطة تخصيص الموارد للاستجابة للأولويات الوطنية والإقليمية. وبينما انتقلت الإدارة اليومية للبرامج والعمليات إلى المكاتب الإقليمية، ركز القادة والمديرون في المقر بشكل متزايد على الاستراتيجيات والسياسات العامة للبرامج، وعلى الرصد والإدارة. وجرى على نطاق المنظمة تبسيط طرق أداء العمل الحيوية التي تتمحور حول العمليات وتنفيذ البرامج والإدارة. وأنشئت ستة مكاتب متعددة الأقطار، وحولت المكاتب دون الإقليمية الخمسة عشر القائمة إلى مكاتب إقليمية أو قطرية أو متعددة الأقطار. وبحلول نهاية عام 2013، كان لدى هيئة الأمم المتحدة للمرأة ستة مكاتب إقليمية، وستة مكاتب متعددة الأقطار، و 48 مكتبا قطريا. وكان 38 مكتبا من هذه المكاتب قد تلقى تفويضا كاملا بالسلطة في وقت كتابة هذا التقرير. 
	84 - وأصبحت ثلاث فوائد رئيسية للهيكل الإقليمي جلية في عام 2013: دمج الموارد وتحقيق وفورات الحجم؛ وتعزيز سلطة اتخاذ القرارات في الميدان وتحسين الكفاءة؛ وتعزيز المكاتب القطرية. وزاد أيضا التقدم المحرز فيما يتعلق بالهيكل الإقليمي من قدرة المنظمة على الاضطلاع بدور مركزي في جهود التنسيق بين الوكالات المبذولة على الصعيدين الإقليمي والقطري. وتضطلع المكاتب القطرية للهيئة بدور في تجريب تنفيذ استراتيجية عمليات تسيير الأعمال، وتشارك الهيئة في إنشاء مرفق للعمليات المشتركة في البرازيل لخدمة عدة كيانات تابعة للأمم المتحدة. 
	85 - وبلغ حجم القوة العاملة في الهيئة 657 موظفا في نهاية عام 2013، وهو ما يمثل زيادة قدرها 104 موظفين (18.8 في المائة) عن عام 2012. وازدادت النسبة المئوية للوظائف الميدانية من 54 في المائة (298 وظيفة) إلى 62 في المائة (413 وظيفة)، في حين تناقصت نسبة وظائف المقر من 46 في المائة (256 وظيفة) إلى 38 في المائة (244 وظيفة). وازداد عدد الموظفين الذكور من 125 إلى 166 موظفا، وهو ما يمثل 25 في المائة من الموظفين. ويُمثل أكثر من 110 جنسيات في القوة العاملة للهيئة التي جاء 59 في المائة منها من بلدان الجنوب. 
	86 - ونجحت الهيئة في تنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وخلال عام 2013، أصدر مجلس مراجعي الحسابات رأيا غير مشفوع بتحفظات لمراجعي الحسابات وأشار إلى امتثال الهيئة للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وأبرز أيضا مجلس مراجعي الحسابات أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تواجه قيودا على صعيد الموارد تعزى إلى عدم كفاية القدرة على تعبئة الموارد. وقامت وحدة مكرسة للدعم الميداني ببناء القدرات بالمستوى اللازم في مجال الإدارة المالية في عدد مختار من المكاتب الإقليمية والقطرية، وكذلك على نطاق الهيئة عن طريق حلقات دراسية شبكية فعالة من حيث التكلفة. 
	87 - وعملا بالتوصيات الواردة في قرار الجمعية العامة 67/254، الذي وافقت فيه الجمعية على اتخاذ نظام إدارة المرونة في المنظمة إطارا لإدارة حالات الطوارئ، استعرضت الهيئة النهج المتبعة إزاء إدارة حالات الطوارئ والمخاطر التشغيلية ووضعت خطة عمل. واعتمد المقر أيضا إطارا مشتركا لإدارة المخاطر من أجل تعزيز الوقاية والتخفيف من حدة المخاطر التشغيلية التي يمكن أن تعطل العمليات في نيويورك، وهو ما شكّل إسهاما في مجمل نظام الأمم المتحدة لإدارة المرونة في نيويورك. 
	88 - وتواصل تنفيذ استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عام 2013، واستخدمت منصّة مؤسسية للمواقع والبوابات الشبكية المتاحة لعموم الجمهور لإطلاق الموقع الشبكي الجديد للهيئة، وبوابة ”مدخل المعارف“، وبوابة جديدة للتقييم الجنساني، وبوابة قاعدة البيانات الدستورية، مما أتاح المجال لتحقيق أوجه كفاءة ووفورات في التكاليف. واستُكمل نظام أطلس للتخطيط المركزي للموارد ليعكس الهيكل الإقليمي الجديد، وعُزّز بوحدة جديدة مخصصة لتقييم أداء الموظفين وبوابة إلكترونية لاستقدام الموظفين. وتواصل تعزيز عمليات مكتب المساعدة المعني بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تزويده بأدوات إدارة آلية من أجل مواصلة زيادة الكفاءة، وتمت الاستعانة بخدمة ”سحابية“ متاحة تجاريا وفعالة من حيث التكلفة لبث وقائع الاجتماعات بشكل مباشر إلى 59 جمهورا داخليا وخارجيا. 
	89 - وتعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة بفعالية في أنشطة الشراء المشتركة مع كيانات منظومة الأمم المتحدة الأخرى. ويتيح ذلك زيادة الاستفادة من الحجم وزيادة القيمة مقابل المال على كامل نطاق الأمم المتحدة. وقد يسر ذلك استعانة الهيئة بمصادر مختلفة واستفادتها من أكثر من ثلاثين من الاتفاقات الطويلة الأجل التي أبرمتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى. وتمشيا مع التركيز العام على الأخذ باللامركزية، تتولى المكاتب الإقليمية والقطرية المسؤولية عن شراء البضائع والأشغال المدنية والخدمات، حسب الاقتضاء. وتوفر سياسات وإجراءات الشراء إطارا شاملا لسلطة الشراء، حيث لا تخضع الاتفاقات الطويلة الأجل لوكالات الأمم المتحدة الأخرى للتدقيق أو الاستعراض من لجنة العقود التابعة للهيئة. وتخضع حاليا سياسات الهيئة في مجال المشتريات للتنقيح من أجل مواصلة تعزيز قدرة المكاتب القطرية فيما يتعلق بمبادرات الشراء المشتركة على الصعيد القطري. 
	سادسا - الإيرادات والنفقات 
	90 - أعدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2013 وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. والأرقام الواردة في هذا الفرع لم تراجع وهي عرضة للتغيير قبل تقديمها إلى مجلس مراجعي الحسابات في 30 نيسان/ أبريل 2014. وشهدت السنة فائضا قدره 24.4 مليون دولار (انظر الجدول 1). 
	91 - وبلغت الإيرادات المستهدفة الأصلية لعام 2013، المدرجة في الميزانية المتكاملة المعتمدة للفترة 2012-2013، مبلغا قدره 200 مليون دولار لكل من الموارد العادية والموارد الأخرى. وعدلت التنبؤات التي جرت في وقت لاحق هذه الأهداف نزولا إلى 150 مليون دولار لكل من الموارد العادية والموارد الأخرى. وبلغت الإيرادات النهائية من التبرعات لعام 2013 مبلغا قدره 156.9 مليون دولار من الموارد العادية و 118.5 مليون دولار من الموارد الأخرى، وهو ما يعكس نقصا عاما في الإيرادات للسنة قدره 124.6 مليون دولار (انظر الجدول 2) عن الهدف الأصلي الوارد في الميزانية، ونقصا قدره 56.9 مليون دولار عن الهدف بعد تعديل التنبؤات. 
	الجدول 1 
	الإيرادات والنفقات في 31 كانون الأول/ديسمبر 2013 

	(بآلاف دولارات الولايات المتحدة) 
	2013
	الموارد العادية
	الموارد الأخرى
	الموارد المقررة
	المشطوبات(أ)
	المجموع
	الإيرادات
	التبرعات
	156 959 
	118 465 
	8 004 
	-
	283 428 
	إيرادات الاستثمار
	1 338 
	543 
	-
	-
	1 881 
	الإيرادات الأخرى
	1 726 
	9 514 
	-
	 (8 044)
	3 196 
	مجموع الإيرادات
	160 023 
	128 522 
	8 004 
	 (8 044)
	288 505 
	مجموع النفقات
	138 049 
	123 400 
	8 213 
	 (8 044)
	261 618 
	الفائض/(العجز) للسنة
	21 974 
	5 122 
	 (209)
	-
	26 887 
	(أ) يشير عمود المشطوبات إلى التكاليف غير المباشرة التي تمولها الهيئة من أموال البرامج المتحصل عليها من المانحين فيما يتصل بإدارة الموارد الأخرى. وقد اعترف بهذه التكاليف غير المباشرة محاسبيا خلال السنة بوصفها زيادة في إيرادات تكاليف الدعم. وفي نهاية العام، تشطب هذه الإيرادات لإظهار الإيرادات الفعلية المعترف بها محاسبيا. 
	الجدول 2 
	التبرعات حسب مصدرها في 31 كانون الأول/ديسمبر 2013 

	(بآلاف دولارات الولايات المتحدة) 
	2013
	31 كانون الأول/ ديسمبر 2012
	الموارد العادية
	الموارد الأخرى
	الموارد المقررة
	المجموع
	الحكومات
	156 444 
	82 417 
	-
	238 861 
	181 513 
	وكالات منظومة الأمم المتحدة
	48
	30 796 
	8 004 
	38 848 
	26 868 
	اللجان الوطنية
	171
	1 164 
	-
	1 335 
	1 119 
	الجهات المانحة الأخرى
	296
	4 088 
	-
	4 384 
	5 274 
	المجموع
	156 959 
	118 465 
	8 004 
	283 428 
	214 774 
	أساس الميزانية

	92 - تُموَّل هيئة الأمم المتحدة للمرأة من الأنصبة المقررة والتبرعات على السواء. ويبلغ مجموع الأنصبة المقررة (الميزانية العادية) 15.2 مليون دولار لفترة السنتين 2012-2013، خصص منها مبلغ 8 ملايين دولار لعام 2013. وكان من المتوقع أصلا أن يبلغ مجموع التبرعات (الموارد العادية والموارد الأخرى) 700 مليون دولار لفترة السنتين 2012-2013 (300 مليون دولار في عام 2012 و 400 مليون دولار في عام 2013)، غير أن إعادة التنبؤ أدت إلى خفض هذه التوقعات بدرجة كبيرة. وتغطي الموارد العادية نفقات الميزانية المؤسسية والبرامج الرئيسية، حيث يجري تخصيص الأموال وفقا لمنهجية محددة. وتغطي الموارد الأخرى النفقات البرنامجية التي تعزى بصورة مباشرة إلى مشاريع محددة (انظر الجدول 3). 
	الجدول 3 
	النفقات حسب المناطق الجغرافية وإدارات مقر هيئة الأمم المتحدة للمرأة في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣ 

	(بآلاف دولارات الولايات المتحدة) 
	المناطق
	31 كانون الأول/ديسمبر 2013
	أفريقيا
	63 735 
	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	24 811 
	الدول العربية
	16 051 
	آسيا والمحيط الهادئ
	45 166 
	أوروبا وآسيا الوسطى
	14 737 
	مجموع نفقات المناطق الجغرافية
	164 500 
	مكتب السياسات والبرامج
	47 830 
	المديرية، مكتب الشؤون الإدارية، مكتب الشراكات الاستراتيجية، شؤون الدعم الحكومي الدولي
	49 288 
	مجموع النفقات
	261 618 
	93 - وتعدّل النتائج المالية (الفعلية) المفصح عنها في البيانات لإتاحة المقارنة بين الميزانية بالطريقة التي عُرضت بها والاستخدام الفعلي للموارد (انظر الجدول 4). ويجري إعداد المقارنة بين الميزانية والاستخدام الفعلي للموارد بنفس الشكل المتبع في الميزانية المؤسسية المعتمدة في الأصل، إضافة إلى إدراج الأنصبة المقررة. وتتعلق الاختلافات الرئيسية بين النتائج المالية المعدّة وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام والنتائج المعدّة على أساس الميزانية باختلاف المعالجة المحاسبية لتكاليف الأصول وللسلف النقدية المدفوعة للشركاء والموظفين. 
	الجدول 4 
	مقارنة بين الميزانية والاستخدام الفعلي للموارد في 31 كانون الأول/ديسمبر 2013 

	(بآلاف دولارات الولايات المتحدة) 
	2013
	الميزانية الأصلية
	الميزانية النهائية (في 30 تشرين الثاني/نوفمبر)
	المبالغ الفعلية القابلة للمقارنة
	الفرق بين الميزانية النهائية والمبالغ الفعلية
	أنشطة الميزانية العادية
	7 442 
	8 120 
	7 971 
	148 
	الأنشطة الإنمائية
	 
	 
	 
	 
	البرامج
	298 500 
	225 195 
	181 950 
	43 246 
	فعالية التنمية
	20 942 
	16 743 
	14 331 
	2 412 
	تنسيق الأنشطة الإنمائية للأمم المتحدة
	11 629 
	9 974 
	7 929 
	2 045 
	الأنشطة الإدارية
	44 307 
	52 465 
	46 774 
	5 691 
	إدارة التغيير
	-
	-
	709 
	 (709)
	المجموع
	382 820 
	312 497 
	259 663 
	52 834 
	سابعا - الخلاصة
	94 - تحتل هيئة الأمم المتحدة للمرأة موقعا فريدا في جهاز الأمم المتحدة الإنمائي بحكم حداثة إنشائها وتفرُّد ولايتها، وهو ما يتيح لها إيصال القيمة إلى الشركاء بموارد متواضعة. وفي عام 2013، وهو العام الثالث من عمر الهيئة، بات من الجلي أن تلك الولاية تتيح المجال لتحقيق النتائج في وضع معايير على صعيد الهيئات الحكومية الدولية، من خلال التنسيق وفي الميدان، وأن هناك أوجه تآزر بين هذه النتائج، حيث تحقق الجوانب الثلاثة للولاية (المعياري والتنسيقي والتنفيذي) مجتمعة أكثر مما يمكن أن يحقق كل منها بمفرده. وتحققت مكاسب هائلة في مجال تعزيز جدول الأعمال المعياري للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لا سيما في سياق أعمال لجنة وضع المرأة. وانتقلت منظومة الأمم المتحدة نحو تحقيق قدر لا سابق له من الاتساق في السياسات، حيث حقق الدور التنسيقي الذي تضطلع به هيئة الأمم المتحدة للمرأة قدرا أكبر من المكاسب من خلال الجهود الابتكارية من قبيل خطة العمل على نطاق المنظومة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وفي الميدان، تتمتع الهيئة الآن بحضور عالمي، حيث تسخّر دوريها المعياري والتنسيقي وتعمل من أجل النساء والفتيات في بيئات تتنوع بين مخيمات اللاجئين وأحياء المدن الفقيرة والمناطق الريفية والبرلمانات الوطنية. 
	95 - وبوجه عام، أظهرت الهيئة في عام 2013، بهيكلها الجديد المناسب لغرضها، أنها قادرة على تحقيق إنجازات أكبر إذا وُفّر لها قدر أكبر من الموارد، وأنها ما زالت بحاجة إلى موارد تقدمها الدول الأعضاء بالمستوى المكافئ لحجم ما تتوقعه منها. 
	96 - وإذ تتطلع الهيئة إلى المستقبل، فهي ستستخدم الأساس الذي بنته خلال سنواتها الثلاث الأولى لمواصلة الاستثمار في الأولويات الاستراتيجية من قبيل جهود الدعوة والتعبئة، والشراكة، والابتكار، وإدارة النتائج والمعارف، والتعلم البرنامجي من أجل ضمان تأديتها عملا مستوفيا لأعلى المعايير، وإدارتها للموارد بحصافة، وتوليدها للقيمة لفائدة الجهات صاحبة المصلحة فيها. ويأتي ذلك في وقت ستطغى فيه على النقاش الإنمائي في الأجلين القصير والمتوسط مناقشة خطة التنمية لما بعد عام 2015 واستعراض وتقييم تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين في الذكرى السنوية العشرين لاعتماده. وأدى نجاح الهيئة في إثبات وجودها على نحو سريع، سواء من الناحية الهيكلية أو مع الشركاء، إلى إعطائها موقعا جيدا، ليس فقط للمساعدة في وضع خطة عمل للمستقبل فيما يتعلق بأهداف التنمية والمساواة بين الجنسين المرهون بعضها ببعض، ولكن أيضا لضمان المضي قدما بهذه الخطة والعمل بموجبها. ويجب أن تكون خطة العمل طموحة وأن تعكس رؤية واضحة لعالم تسوده المساواة بين الجنسين. ويبعث تسارع وتيرة التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة بين الجنسين على التشجيع ويشكل تحديا في آن واحد. وانتهى عام 2013 وقد رسّخت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مكانتها كمنظمة وأثبتت نفسها كشريك أساسي في مواجهة هذا التحدي.

