
*UNW/2015/6 األمــم املتحـدة

 

  األمــمالـس التنفيـذي هليئــة 
  املتحدة للمساواة بني اجلنسني

 ومتكني املرأة

Distr.: General 
6 May 2015 
Arabic 
Original: English 
 

 

 

240615    220615    15-07084 (A) 

*1507084*  

  ٢٠١٥الدورة السنوية لعام 

  ٢٠١٥متوز/يوليه  ٢ - حزيران/يونيه ٣٠

  *من جدول األعمال املؤقت* ٢البند 

  اخلطة االستراتيجية
  

التقـــدم الـــذي مت إحـــرازه يف اخلطـــة االســـتراتيجية هليئـــة األمـــم املتحـــدة     
، مبــا يف ٢٠١٧- ٢٠١٤للمســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة للفتــرة   

  ٢٠١٤ذلك األنشطة التنفيذية املضطلع ا يف عام 

  

  تقرير وكيلة األمني العام/املديرة التنفيذية    
  

  موجز  

يقـدم هـذا التقريـر املرحلـي لوكيلـة األمـني العام/املـديرة التنفيذيـة هليئـة األمـم املتحـدة              
للمســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة (هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة) عــن اخلطــة االســتراتيجية  

مـــن قـــراره  ٦إىل الـــس التنفيـــذي كـــي ينظـــر فيـــه، وفقـــا للفقـــرة   ٢٠١٧-٢٠١٤للفتـــرة 
، ٢٠١٤ن التقريـر معلومـات عـن األنشـطة التنفيذيـة املضـطلع ـا يف عـام         . ويتضم٢٠١٣/٥

  .٢٠١٤/١وفقا ملا طلبه الس يف قراره 

وقد يود الس التنفيذي أن يرحب بالتقرير وباإلجنازات اليت حتققت يف تنفيذ اخلطـة    
احلاجـة   االستراتيجية، مبا يف ذلك اإلبالغ عن النتـائج بشـكل أفضـل، وأن يشـدد علـى إحلـاح      

إىل زيـــادة التمويـــل املخصـــص هليئـــة األمـــم املتحـــدة للمـــرأة لتمكينـــها مـــن أن تنفـــذ اخلطـــة   
تنفيذا كامال وفعاال، وأن يقرر إحالـة التقريـر إىل الـس     ٢٠١٧-٢٠١٤االستراتيجية للفترة 

  االقتصادي واالجتماعي.

  
  

  .٢٠١٥حزيران/يونيه  ٢٢أعيد إصدارها ألسباب فنية يف   *  

  **  UNW/2015/L.3.  
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  مقدمة  - أوال   

ــدم احملــرز يف       - ١ ــن التق ــر ع ــو أول تقري ــر ه ــذا التقري ــة     ه ــتراتيجية هليئ ــة االس ــذ اخلط تنفي
ــم ــرة          األم ــرأة) للفت ــم املتحــدة للم ــة األم ــرأة (هيئ ــني اجلنســني ومتكــني امل ــاواة ب املتحــدة للمس

ــة     ٢٠١٧-٢٠١٤ ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــة لقـ ــتجابة اهليئـ ــر اسـ ــبني التقريـ ــأن  ٦٧/٢٢٦. ويـ بشـ
لـيت تضـطلع ـا    االستعراض الشامل الذي جيري كل أربع سنوات لسياسة األنشـطة التنفيذيـة ا  

منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية. وقد كررت اجلمعية العامة يف القرار تأكيد والية هيئـة  
األمم املتحدة للمرأة فيما يتصل بقيادة جهود منظومة األمم املتحدة اهلادفة إىل حتقيـق املسـاواة   

الصـدد. كمـا أعربـت عـن      بني اجلنسني ومتكني املرأة وبتعظيم االستفادة من إمكاناـا يف هـذا  
تأييدها للجهود اليت تبذهلا اهليئـة لزيـادة تعزيـز الصـالت بـني األدوار الـيت تقـوم ـا يف جمـاالت          

  التنفيذ ووضع القواعد والتنسيق.

وقد بات واجبا يف الوقت احلاضر حتقيق املساواة بـني اجلنسـني وإعمـال حقـوق املـرأة        - ٢
عامـا علـى عقـد     ٢٠اد األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة و   عامـا علـى اعتمـ    ١٥ومتكينها. فقـد مـرت   

املؤمتر العاملي املعين بـاملرأة يف بـيجني، ومـع ذلـك فـإن التقـدم مـا زال يعتريـه بـطء غـري مقبـول            
حيقق أي بلد املساواة بني اجلنسني. وقد كان هذا واقعا حامسا بالنسبة هليئة األمـم املتحـدة    ومل

ويف  ٢٠١٤الرامــي إىل حتقيــق املسـاواة بــني اجلنســني يف عــام  للمـرأة يف قيادــا للجهــد العـاملي   
حيـــث عملــت علــى حشـــد    ٢٠١٥أعماهلــا التحضــريية للمناســبات املقـــرر عقــدها يف عــام      

أيضـا تـويل    ٢٠١٤الشركاء واملناصرين والوصول إىل الفئات الـيت مل تقتنـع بعـد. وشـهد عـام      
ال الـدعوة، والـيت اشـتملت علـى القيـام      اهليئة بشكل كامـل دفـة اجلهـود العامليـة املبذولـة يف جمـ      

حبمالت استأثرت بانتباه العامل وال تزال تشكل عامال حفازا حلركة التضامن العاملية مـن أجـل   
املساواة بني اجلسني ومتكني املرأة، سعيا إىل حتقيق املساواة بـني اجلنسـني يف العـامل كلـه حبلـول      

  .٢٠٣٠عام 

مل حبجـم العمــل الــذي مل يتحقـق بعــد. فأمهيــة   العــا ٢٠١٤وقـد ذكَّــرت أحـداث عــام     - ٣
والية اهليئة وإحلاح احلاجة إىل تنفيذها كان يؤكـدمها باسـتمرار الواقـع امللمـوس علـى األرض،      
سواء يف الرتاعات اليت كانت تعرض كل حق آدمي للمـرأة والفتـاة للخطـر أو يف البلـدان الـيت      

ثـاره، أو يـربهن عليهمـا اسـتمرار الوبـاء      كانت نساؤها يف طليعة مكـافحي فـريوس اإليبـوال وآ   
العاملي للعنف ضد املـرأة والفتـاة. ورغـم وجـود التزامـات وسياسـات واسـتراتيجيات ملكافحـة         

  هذه املشاكل، فإا ال تنفذ بقدر كاف من الفعالية ومبا يلزم من استثمارات.

التنامي على حتقيـق   قدرا الدائبة ٢٠١٤وقد أثبتت هيئة األمم املتحدة للمرأة يف عام   - ٤
نتائج وباتت موضع ثقة متزايدة من جانب شركائها باعتبارها أهال للثقـة يف اسـتخدام املـوارد    
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وشريكا يف إحـداث التغـيري علـى الصـعيد العـاملي واإلقليمـي والقطـري يتسـم بالفعاليـة ويركـز           
ــائج الــيت حتققــت يف عــام    ــائج. ومشلــت النت ــة   ٢٠١٤علــى النت واخلمســني جنــاح الــدورة الثامن

وضع املرأة اليت ساعدت حمصلة أعماهلا يف يئة السياق لقيام هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة     للجنة
بدور حمـوري فيمـا يتعلـق بعمـل الفريـق العامـل املفتـوح بـاب العضـوية املعـين بأهـداف التنميـة             

كـني  املستدامة وتصديقه على وضـع هـدف قـائم بذاتـه خيـص حتقيـق املسـاواة بـني اجلنسـني ومت         
مجيع النساء والفتيات. ومن األحداث اهلامة األخـرى التقيـيم اإلجيـايب الـذي تلقتـه هيئـة األمـم        
املتحدة للمرأة من شبكة تقيـيم أداء املنظمـات املتعـددة األطـراف، والـذي أبـرز الواليـة القويـة         

ة حـىت اآلن يف  تتسم به براجمهـا مـن أمهيـة كـبرية لسـياقها احمللـي وجنـاح اهليئـ         املنوطة باهليئة وما
  كمنظمة.  بناء أركاا

وحققت هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة أيضـا بعـض النتـائج البـاهرة مـن خـالل وجودهـا             - ٥
مليـون دوالر مبعـدل تنفيـذ إمجـايل لألنشـطة       ١٢٤,٨التنفيذي إذ نفـذت بـرامج قطريـة بقيمـة     

تفــاع مســتوى األداء ، وهــو مــا يعكــس اســتمرار ار )١(يف املائــة ٨٢املدرجــة يف امليزانيــة قــدره  
 ٢٠١٣-٢٠١١التنفيــذي ونضــج املبــادرات الربناجميــة منــذ دورة اخلطــة االســتراتيجية للفتــرة   

أيضا الربط املتزايد الذي جتريه اهليئـة يف   ٢٠١٤وثقة الشركاء املتزايدة يف املنظمة. وشهد عام 
تنفيـذ والتنسـيق. ويف   املمارسة العملية بني األدوار الـيت تقـوم ـا يف جمـاالت وضـع القواعـد وال      

إطار األعمال التحضريية ذات النطاق غـري املسـبوق لالحتفـال بـذكرى إعـالن وبرنـامج عمـل        
بــيجني واســتعراض وتقيــيم تنفيــذمها والــدعم الــذي مل يســبق حلجمــه مثيــل املقــدم إىل الــدول    
األعضاء هلذا الغـرض، قامـت مكاتـب ميدانيـة عديـدة بـدور حاسـم يف مسـاعدة البلـدان علـى           

عداد التقـارير واملشـاركة يف االستعراضـات اإلقليميـة وتقيـيم التقـدم احملـرز حـىت اآلن. وعلـى          إ
الصعيد القطري، تستثمر املكاتب امليدانية حاليا ما أحرز من تقـدم يف وضـع اإلطـار التنظيمـي     
باعتباره أساسا للتعامل تنفيذيا مـع احلكومـات واتمـع املـدين والشـركاء اآلخـرين، وهـو أمـر         

دلل عليه حجم العمل التنفيذي الكبري املضطلع بـه يف متابعـة االسـتنتاجات املتفـق عليهـا الـيت       ي
  اعتمدا جلنة وضع املرأة يف دورا السابعة واخلمسني.

    

__________ 

، حيـث قُلـص اإلنفـاق العـام علـى الـربامج       ٢٠١٤طرأ تغري على األسـاس املسـتخدم يف حسـاب نفقـات عـام        )١(  
ماليني دوالر، وذلك نتيجة إللغـاء تكـاليف الـدعم. ومل تحـذف تكـاليف الـدعم        ٧,٨مبا قيمته  ٢٠١٤لعام 

ــة       ــه للســنة املالي ــغ عن ــربامج املبل ــى ال ــي عل ــغ اإلنفــاق الكل ــدره  ٢٠١٣مــن مبل ــون دوالر (انظــر  م ١٣٣وق لي
UNW/2014/2 ٤، الفقرة.(  
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  السياق العاملي والتنظيمي  - ثانيا   

توســعا الفتــا يف اإلطــار التنظيمــي العــاملي ملنظومــة األمــم املتحــدة.   ٢٠١٤شــهد عــام   - ٦
 هذا السياق، كان استثمار اهليئة للخربة الفنية وتوافر قاعدة معرفية معـززة ووجـود عمليـة    ويف

موسعة لبناء التحالفات والشراكات عناصر اسـتراتيجية أساسـية يف تيسـري إحـراز هـذا التقـدم.       
مـع  وقد زاوجت اهليئة خرباا التنفيذية امليدانية وقدراا يف جمال التنسيق على نطـاق املنظومـة   

عملها املتصل بوضع القواعد، وذلك إلحراز نتائج أقـوى لصـاحل النسـاء والفتيـات. ومارسـت      
اهليئة أيضـا مـا لـديها مـن صـالحيات يف عقـد االجتماعـات مـن أجـل العمـل مـع احلكومـات،             

فيهــا الربملانــات الوطنيــة والــوزارات املعنيــة باملســاواة بــني اجلنســني وغريهــا مــن الــوزارات     مبــا
ضــال عــن اتمــع املــدين، وصــوال إىل توافــق أقــوى يف اآلراء بشــأن املســاواة بــني          املعنيــة، ف

مـن جمـاالت تـأثري اخلطـة االسـتراتيجية       ٦اجلنسني. ويتضمن هذا الفـرع معلومـات عـن اـال     
٢٠١٧-٢٠١٦للفترة 

)٢(
.  

حالـة املـرأة   يف احلكـومي الـدويل الشـامل الوحيـد      النظـر وقد أجنزت جلنـة وضـع املـرأة      - ٧
والفتــاة فيمــا يتعلــق بكــل هــدف مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة واعتمــدت اســتنتاجات متفقــا  
ــاة       ــاملرأة والفت ــة املتعلقــة ب ــة لأللفي عليهــا بشــأن التحــديات الــيت تواجــه تنفيــذ األهــداف اإلمنائي

، الفصـــل األول). E/2014/27-E/CN.6/2014/15واإلجنـــازات الـــيت حتققـــت يف تنفيـــذها (انظـــر  
ــيم      ــة األمــم املتحــدة للمــرأة دور أساســي يف ضــمان التوصــل إىل اتفــاق بشــأن التقي وكــان هليئ

  واإلجراءات االستراتيجية اليت يتعني اختاذها للتغلب على أوجه القصور.

ــال وضــع القواعــد أساســا         - ٨ مكينــا إلجــراء   وأرســى الــدعم الــذي قدمتــه اهليئــة يف جم
مداوالت ومفاوضات ناجحة بشأن املساواة بني اجلنسني يف الدورة التاسعة والستني للجمعيـة  
العامة. وازداد نتيجةً لذلك تعزيز اإلطـار التنظيمـي فيمـا يتعلـق بوضـع حـد للعنـف ضـد املـرأة          

والفتيــات والفتــاة والقضــاء علــى تشــويه األعضــاء التناســلية لألنثــى والتصــدي لالجتــار بالنســاء  
ــام   ــني العـ ــارير األمـ ــر تقـ ــة   A/69/224و  A/69/211و  A/69/222(انظـ ــة العامـ ــرارات اجلمعيـ وقـ

ع قرار اجلمعية العامة بشأن متابعـة املـؤمتر العـاملي    . وشج٦٩/١٤٩و  ٦٩/١٤٨و  ٦٩/١٤٧
) على قيام اهليئة بأنشـطة دعمـا السـتعراض وتقيـيم تنفيـذ      ٦٩/١٥١الرابع املعين باملرأة (القرار 

التكليـف املتعلــق   ٦٩/٢٣٦إعـالن ومنـهاج عمـل بــيجني وجـددت اجلمعيـة العامــة يف قرارهـا       
  .أة يف التنميةبالدراسة االستقصائية العاملية عن دور املر

__________ 

ــأثري يف مســتخلص البيانــات املصــاحبة، الــذي سينشــر يف     ٦تــرد بيانــات عــن مؤشــرات اــال    )٢(   مــن جمــاالت الت
  ).www.unwomen.org/en/executive-boardالصفحة اإللكترونية للمجلس التنفيذي هليئة األمم املتحدة للمرأة (
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وواصــلت اهليئــة نشــاطها الفعــال يف ســياق اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن            - ٩
املنــاخ والــدورة العشــرين ملــؤمتر األطــراف يف االتفاقيــة اإلطاريــة وعرضــت حججــا قويــة    تغــري

تربهن على وجود ارتباط بني املسـاواة بـني اجلنسـني والعمـل املتصـل باملنـاخ. وجـرى التسـليم         
اجلنســانية يف ديباجــة املشــروع الــذي أعــده رؤســاء الــدورة لعناصــر اتفــاق جديــد   املنظوراتبــ

فــروع املشــروع املتعلقــة  وجتســيد هــذه املنظــورات يف عــدد مــن اخليــارات ضــمنبشــأن املنــاخ 
اهليئــة اعتمــاد برنــامج عمــل ليمــا بشــأن املســائل   وأيــدتبــالتكيف وبنــاء القــدرات والتمويــل. 

) الــذي حيــدد برنــامج عمــل ٢٠-/م أ١٨، املقــرر FCCC/CP/2014/10/Add.3اجلنســانية (انظــر 
ــني اجلنســني        ــوازن ب ــز الت ــق بتعزي ــة وأطرافهــا، فيمــا يتعل ــة اإلطاري ــة االتفاقي ــه ســنتان ألمان مدت
والتوصل إىل سياسـة مناخيـة تراعـي البعـد اجلنسـاين. وقـدمت اهليئـة الـدعم إىل احلكومـات يف          

ــث   ــدويل الثال ــة      التحضــري للمــؤمتر ال ــة. وحــددت الوثيق ــة الصــغرية النامي ــدول اجلزري املعــين بال
اخلتامية للمؤمتر اإلجراءات الرئيسية اليت يتعني اختاذهـا دعمـا للمسـاواة بـني اجلنسـني وأكـدت       
الــدور احلاســم الــذي تؤديــه املســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة يف التنميــة املســتدامة للــدول   

  ، املرفق).٦٩/١٥قرار اجلمعية العامة  اجلزرية الصغرية النامية (انظر

ـــ        - ١٠ ــارزة األخــرى التعــاون مــع جمموعــة ال ــامل الب والصــني يف تنظــيم   ٧٧وكــان مــن املع
اجتماعها الدويل األول بشأن حقـوق املـرأة، قبـل انعقـاد مـؤمتر قمـة رؤسـاء دول وحكومـات         

ة االحتفـال بالـذكرى   الذي انتـهى إىل إصـدار إعـالن مبناسـب     ٢٠١٤اموعة يف حزيران/يونيه 
، املرفـق). وشـاركت اهليئـة أيضـا يف املـؤمتر      A/68/948السنوية اخلمسني إلنشاء اموعة (انظر 

الـوزاري اخلـامس للـدول األعضــاء يف منظمـة التعـاون اإلسـالمي املعــين بـدور املـرأة يف التنميــة         
  ، والذي انتهى إىل إصدار إعالن.٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  املعقود يف باكو، يف

وقامت اهليئة جبهود يف جمـال الـدعوة لضـمان اسـتمرار احـتالل املسـاواة بـني اجلنسـني           - ١١
، وذلك بتأييـدها إدراج هـدف   ٢٠١٥ومتكني املرأة موقعا مركزيا يف خطة التنمية ملا بعد عام 

نسـاين يف أهـداف التنميـة املسـتدامة، وقامـت جبهـود       قائم بذاته ومسـتهدفات مراعيـة للبعـد اجل   
دعويـة مماثلـة فيمـا يتعلـق بالعمليـة احلكوميــة الدوليـة للتحضـري للمـؤمتر الـدويل الثالـث لتمويــل           
التنمية. ودعمت اهليئة مداوالت الدول األعضاء بوثائق معلومـات أساسـية وتوضـيحات تقنيـة     

  بشأن قضايا ومفاهيم أساسية.

راض تنفيــذ إعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني واالحتفــال بالــذكرى الســنوية   وكــان اســتع  - ١٢
. واسـتعانت اهليئـة   ٢٠١٥ويف أوائـل عـام    ٢٠١٤العشرين العتمادمها أولويـة رئيسـية يف عـام    

بربنامج شامل مـن األنشـطة يف سـعيها لتجديـد الـزخم السياسـي حـول املسـاواة بـني اجلنسـني           
دلـة وتـدعيم التعبئـة االجتماعيـة وحشـد املـوارد وبنـاء        ومتكني املرأة وتعزيز الـدعوة وقاعـدة األ  
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دولــة عضــوا تقــارير  ١٦٧حركــات اجتماعيــة وسياســية وتنشــيط اخنــراط اجلمهــور. وقــدمت 
ــرأة، يف دورــا التاســعة        ــة وضــع امل ــة عــن التقــدم احملــرز يف هــذا الصــدد. واعتمــدت جلن وطني

عهــدا باختــاذ مزيــد مــن    ، إعالنــا سياســيا يتضــمن ت  ٢٠١٥واخلمســني الــيت عقــدت يف عــام    
اإلجـــراءات احملـــددة للتنفيـــذ الكامـــل والفعـــال واملعجـــل إلعـــالن ومنـــهاج عمـــل بـــيجني          

). كمــا شــاركت اهليئــة يف تنظــيم أكثــر     ٥٩/١، القــرار E/2015/27-E/CN.6/2015/10 (انظــر
سية موضـع االهتمـام يف منـهاج العمـل بالتعـاون      مناسبة مواضيعية حول القضايا األسا ٤٠ من

مــع شــركاء أساســيني، منــهم الــدول األعضـــاء ومنظومــة األمــم املتحــدة والقطــاع اخلـــاص          
  ومنظمات اتمع املدين.

ودعمـت اهليئـة تنفيـذ الـدول التفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املــرأة،              - ١٣
املسـؤولني احلكـوميني ونشـطاء املسـاواة بـني اجلنسـني       بوسائل منها توفري الدعم لتنمية قدرات 

وغريهم من اجلهات صاحبة املصلحة فيما يتعلـق باالتفاقيـة وحقـوق اإلنسـان الواجبـة للمـرأة.       
وقـدمت اهليئـة الــدعم للـدول األطــراف يف إعـداد تقاريرهــا املقدمـة إىل اللجنــة املعنيـة بالقضــاء       

ر مع اللجنة ويف متابعـة املالحظـات اخلتاميـة. وقُـدم     على التمييز ضد املرأة ويف التحضري للحوا
الدعم أيضـا إلعـداد تقـارير الظِّـل املقدمـة مـن اتمـع املـدين والتقـارير املقدمـة إىل اللجنـة مـن             

  أفرقة األمم املتحدة القطرية. ودعمت اهليئة اللجنة يف وضع التوصيات العامة.

امل لـس حقـوق اإلنسـان، بوسـائل     وقدمت اهليئـة الـدعم لالسـتعراض الـدوري الشـ       - ١٤
ــهام يف تقـــارير األفرقـــة القطريـــة ودعـــم تنفيـــذ     منـــها إعـــداد تقـــارير الـــدول األعضـــاء واإلسـ
التوصيات. وتعاونت اهليئة مع اآلليات األخرى لس حقوق اإلنسان، مبا فيها الفريـق العامـل   

اخلـاص املعـين حبقـوق الشـعوب      املعين مبسألة التمييز ضد املـرأة يف القـانون واملمارسـة؛ واملقـرر    
األصلية؛ واملقـررة اخلاصـة املعنيـة بـالعنف ضـد املـرأة وأسـبابه وعواقبـه؛ واملقـرر اخلـاص املعـين            

. وواصـلت اهليئـة ضـمان    ١٩٦٧حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منـذ عـام   
ة يف املسـائل اجلنسـانية مـن    امتالك كـل جلـان التحـري التابعـة لألمـم املتحـدة للخـربات املطلوبـ        

، أوفدت اهليئة خـرباء إىل جلـان التحـري املنشـأة بتكليـف      ٢٠١٤أجل إجناز والياا. ففي عام 
من جملس حقوق اإلنسان بشأن اجلمهورية العربية السورية (انظر قرار جملس حقـوق اإلنسـان   

إريتريا (انظر القـرار  ) و٢٢/١٣) ومجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية (انظر القرار ١٧/١-دإ
) فضال عن جلنة للتحـري معنيـة جبمهوريـة    ٢١/١-) والصراع يف غزة (انظر القرار دإ٢٦/٢٤

)، وبعثـة تقصـي   ٢٠١٣( ٢١٢٧أفريقيا الوسطى (أنشئت بتكليف من جملس األمـن يف قـراره   
  .حقائق أوفدت إىل العراق
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 النتائج الربناجمية  - ثالثا   
 حملة عامة  - ألف  

ـدف األنشـطة الربناجميـة هليئـة األمـم املتحــدة للمـرأة إىل ضـمان ترمجـة التقـدم احملــرز            - ١٥
ــاة النســاء          ــى حي ــر إجيــايب عل ــا أث ــائج يكــون هل ــاملي إىل نت ــى مســتوى اإلطــار التنظيمــي الع عل

بلــــدا،  ٨٦دعمــــا برناجميــــا يف  ٢٠١٤والفتيــــات. وهلــــذا الغــــرض، قــــدمت اهليئــــة يف عــــام 
ناجتـا   ١ ٠٧٢نتيجة للربامج القطرية يدعمها  ٥١٣ية ما جمموعه تضمنت براجمها القطر حيث

)٣(نشاطا ٣ ٥٩٦ مقررا و
. 

أول ســنة تنفَّــذ فيهــا اخلطــة االســتراتيجية وقــد وضــعت مجيــع     ٢٠١٤وكانــت ســنة   - ١٦
، مــن أجــل تفعيــل اخلطــة اجلديــدة. واســتنادا  ٢٠١٤املكاتــب بــرامج جديــدة، بــدأت يف عــام  

الصـعيد القطـري، سـجلت اهليئـة تقـدما علـى مسـتوى مجيـع مؤشـرات           التقارير املعدة على إىل
. ويف بعـــض احلـــاالت، كشـــفت البيانـــات املتاحـــة  )٤(النتـــائج تقريبـــا يف اخلطـــة االســـتراتيجية

ــن ــتعراض         ع ــيجري اس ــائج وس ــرات النت ــبيل إدراك مؤش ــدم يف س ــن التق ــبري م ــدر ك ــراز ق إح
 دة للخطة االستراتيجية.مستهدفات هذه املؤشرات يف سياق استعراض منتصف امل

  

 القيادات النسائية واملشاركة النسائية  - باء  

ال يزال الرجال مهيمنني على هيئات اختاذ القرار يف احلكومـات والربملانـات واـالس      - ١٧
احملليــة. وعلــى الصــعيد العــاملي، متثــل النســاء مخــس نــواب الربملانــات الوطنيــة ويشــغلن منصــب 

بلـدا فقـط. ويف خمتلـف أحنـاء العـامل، ال يـزال صـناع         ١٩كومـة يف  رئيس الدولـة أو رئـيس احل  
القـــرار الـــذكور هـــم الـــذين يتفاوضـــون بشـــأن التشـــريعات والسياســـات يف معظـــم األحيـــان  
متجاهلني جتارب النساء واحتياجان واهتمامان. وتسـعى اهليئـة إىل تصـحيح هـذا االخـتالل      

اذ إجـراءات مراعيـة لالعتبـارات اجلنسـانية     بدعمها إدخال إصالحات تشريعية ودستورية واختـ 
ــدعم لنشــطاء       ــة وتشــجع املشــاركة النســائية، وبتقــدمي ال ــأدوار قيادي ــرأة ب تشــجع اضــطالع امل
املساواة بني اجلنسني من أجل التأثري على مسـار التغـيري. وتشـري التقـارير القطريـة إىل أن اهليئـة       

النتـــائج الـــواردة يف اخلطـــة تقـــدما علـــى مســـتوى مجيـــع مؤشـــرات  ٢٠١٤ســـجلت يف عـــام 
، وقد تراوحت نسب هـذا التقـدم   ٢٠١٧-٢٠١٤االستراتيجية فيما يتعلق مبستهدفات الفترة 

 يف املائة (انظر الشكل األول). ٦٠ يف املائة و ١١بني 
__________ 

علـى املعلومـات املفصـلة املتعلقـة خبصـائص الـربامج ونتائجهـا ونفقاـا يف مسـتخلص البيانـات           ميكن االطالع   )٣(  
 .٢٠١٤املصاحبة لسنة 

 .توجد تفاصيل إضافية بشأن املؤشرات، مبا يف ذلك مؤشرات النواتج، يف مستخلص البيانات املصاحبة  )٤(  
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 الشكل األول

 ١التقدم احملرز على مستوى مؤشرات النتائج بالنسبة ال التأثري     
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بلدا، عملت هيئة األمم املتحدة للمـرأة علـى إصـالح واعتمـاد دسـاتري وأطـر        ٤٦ويف   - ١٨
قانونية وسياسات مراعية لالعتبارات اجلنسانية عـن طريـق الـدعوة والتزويـد باملعـارف وتقـدمي       

التشـريعات وإىل هيئـات   الدعم التقين إىل اهليئات املكلفـة بصـياغة الدسـاتري وإىل جلـان صـياغة      
إدارة االنتخابات. وقامت اهليئة أيضا بدعم جمموعة مـن القياديـات املتطلعـات عـن طريـق بنـاء       
ــارات       ــة لالعتب ــة املراعي ــة وأنشــطة التوعي ــة اإلعالمي ــز التغطي ــة مهــارن، وبتعزي ــدران وتنمي ق

صـد يتوالهـا اتمــع   اجلنسـانية، وبـالترويج لتهيئـة بيئــات آمنـة باالعتمـاد علـى اســتراتيجيات ر      
 املدين من أجل زيادة مشاركة املرأة يف االنتخابات.

ويف مجهورية ترتانيا املتحـدة، تضـمن مشـروع الدسـتور املـنقّح مكاسـب علـى صـعيد           - ١٩
املسـاواة بـني اجلنســني بفضـل الـدعم الــذي قدمتـه هيئــة األمـم املتحـدة للمــرأة إلنشـاء ائــتالف         

نــاواكي نــا كاتيبــا) وعمليــة الــدعوة الناجحــة الــيت وجههــا   (وا “النســاء مــن أجــل الدســتور ”
االئتالف إىل كـل مـن القواعـد الشـعبية وإىل الربملـان. ويف ختـام عمليـة اسـتمرت سـنتني،           هذا

متت املوافقة على املشروع النهائي للدستور توطئة لالستفتاء عليه وهو يتضمن أحكامـا حمـددة   
رأة، من بينها حكـم يـنص علـى متثيـل النسـاء يف الربملـان       لتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني امل

يف املائة. ويف تونس، قامت اهليئـة جبهـود ناجحـة يف جمـال الـدعوة مـن أجـل إدراج         ٥٠بنسبة 
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ــد    ــني اجلنســني يف الدســتور اجلدي ــة      ،املســاواة ب ــدرات املنظمــات غــري احلكومي ــاء ق ــك ببن وذل
اقشات بني الربملـانيني وصـناع القـرار باالشـتراك     القيام حبمالت توعية وترويج وبقيادة املن على

ــد ســـنة         ــي الـــذي اعتمـ ــة. وأصـــبح الدســـتور التونسـ ــع اموعـــات الوطنيـ يعتـــرب  ٢٠١٤مـ
 أقوى الدساتري يف منطقة العامل العريب من حيث حقوق اإلنسان الواجبة للمرأة. بني  من

تبــارات اجلنســانية ــدف بلــدا، شــجعت اهليئــة علــى اختــاذ تــدابري مراعيــة لالع  ٤٢ويف   - ٢٠
تعزيــز اضــطالع املــرأة بــأدوار قياديــة يف احليــاة السياســية ومشــاركتها فيهــا عــن طريــق تشــجيع    
الربملانات على أن تكون أكثر مراعاةً لالعتبارات اجلنسانية وتعزيز قـدراا علـى سـن تشـريعات     

ونـوا قـادة فعـالني ومـدافعني     مراعية لالعتبارات اجلنسانية؛ وساعدت اهليئةُ الربملـانيني علـى أن يك  
عــن املســاواة بــني اجلنســني؛ وقامــت ببنــاء قــدرات األحــزاب السياســية علــى أن تكــون مراعيــة    
أكثر لالعتبارات اجلنسـانية بتشـجيع مشـاركة املـرأة. ويف مـالوي، يسـرت اهليئـة تنظـيم أنشـطة          

أفـراد) يف مجيـع    ٤٠٨( فـردا) واـالس احملليـة    ٢٥٦تدريبية جلميع املرشحات لعضوية الربملـان ( 
تركـــز علـــى املـــرأة وتقـــدم  “غرفـــة عمليـــات”نشـــئت أحنـــاء البلـــد. وألول مـــرة يف مـــالوي، أُ

معلومات منتظمـة وتسـتعني مبجموعـة مـن احملـامني الـذين يقـدمون خـدمام باـان دعمـا آلليـة            
ــة ــة     يف إحال ــا املتعــددة القوميــات، شــجعت هيئ ــز. ويف دولــة بوليفي األمــم  قضــايا العنــف والتميي

املتحدة للمرأة، بالتنسيق مـع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، األحـزاب السياسـية علـى االمتثـال          
للوائح اجلديدة املتعلقة بالتكافؤ بني اجلنسني اليت كانت تشترط تناوب مرشـحني ذكـور وإنـاث    

ــى ــة   علــ ــات الوطنيــ ــافس يف االنتخابــ ــة للتنــ ــوائم االنتخابيــ ــنة   القــ ــيت دارت يف ســ . ٢٠١٤الــ
يف املائـة) يف عـدد    ٥٠,٨االمتثـال إىل القـانون يف الدولـة إىل بلـوغ مسـتوى التكـافؤ (       أدى وقد

 .يف املائة يف املاضي ٣٠النساء املنتخبات يف جملس النواب، بينما كانت نسبة النائبات أقل من 

ذلـك يف إطـار    هيئة األمم املتحدة للمرأة أيضا مع االحتاد الربملاين الدويل، مبا يف وتعاونت  - ٢١
املشاركة الرفيعة املسـتوى للهيئـة يف اجلمعيـة احلاديـة والـثالثني بعـد املائـة لالحتـاد الربملـاين الـدويل،           

وإــاء العنــف حتقيــق املســاواة بــني اجلنســني،  ”أثنــاء املناقشــة العامــة الــيت دارت بشــأن موضــوع   
ى ضرورة وجـود تشـريعات شـاملة    . وتسلّط الوثيقة اخلتامية للمناقشة العامة الضوء عل“املرأة ضد

 .ختلو من التمييز وعلى أمهية التعليم لتغيري املواقف من أجل إاء العنف ضد املرأة

بلـدا يف جهـودهم الـيت     ٣٤وقدمت اهليئة الدعم إىل نشـطاء املسـاواة بـني اجلنسـني يف       - ٢٢
املـرأة. ففـي مجهوريـة    بذلوها للتأثري علـى الدسـاتري والسياسـات مبـا يـؤدي إىل زيـادة مشـاركة        

مؤسســة إعالميــة علــى التــزام علــين بتحقيــق التــوازن يف متثيــل اجلنســني    ٢٩مولــدوفا، وقّعــت 
احلياة العامة واحلياة السياسية، والتزمت بإبراز صـورة املـرأة بشـكل أكـرب أثنـاء االنتخابـات        يف

حصــاءات. وباســتخدام إحصــاءات مصــنفة حســب نــوع اجلــنس والتغطيــة اإلعالميــة هلــذه اإل   
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ــق   ويف ــا، أُطل ــة إىل التحــول   ’كيني ــادة الشــاملة واملؤدي يف إطــار شــراكة  ‘ املركــز األفريقــي للقي
جامعــــة كينياتــــا مــــن أجــــل تنميــــة قــــدرات القــــادة األفارقــــة احلــــاليني والصــــاعدين.    مــــع
ــدريب  ٢٠١٤ ســنة ويف ــام املركــز بت ــا،    ٣٣٧، ق ــأثري مــن مشــاركني مــن إثيوبي مشــاركا. وبت

ت مركـزا مشـتركا لتنميـة القـدرات القياديـة؛ ويف جنـوب السـودان، تقـوم         أنشأت أربـع وزارا 
نائبـة يف الربملـان    ٢٨احلكومة حاليا بإنشاء معهد وطـين للقيـادة املؤديـة إىل التحـول؛ وأنشـأت      

  االحتادي يف الصومال جتمعا برملانيا بعد هذا التدريب.
  

    صندوق املساواة بني اجلنسني

اجلنسـني هــو اآلليـة الــيت تسـتخدمها هيئــة األمـم املتحــدة     صـندوق املسـاواة بــني       
للمرأة لتقدمي املنح وهو صندوق متعدد املاحنني مكرس للتمكني االقتصـادي والسياسـي   
للمرأة. ويستخدم الصندوق يف اإلنفاق على قـدرات منظمـات اتمـع املـدين ودعمهـا      

العامــة إىل نتــائج ملموســة وتعزيزهــا مــن أجــل تنفيــذ بــرامج تتــرجم التزامــات السياســة 
بالنســبة للنســاء والفتيــات يف خمتلــف أحنــاء العــامل وال ســيما بالنســبة ألكثــرهن تعرضــا    

برناجمـا وبلـغ جممـوع املبـالغ املاليـة       ٦٦، مت تنفيـذ  ٢٠١٤لإلقصاء والتهميش. ويف سنة 
  .مليون دوالر ٤٣اليت مت التعهد بتقدميها 

ــا يف       ــائج الـــيت مت حتقيقهـ ــة   ومشلـــت النتـ ــام منظمـ ــية قيـ ــاركة السياسـ ــال املشـ جمـ
’Cotidiano Mujer ‘  ،(ــرأة ــة للمـ ــاة اليوميـ ــلة   (احليـ ــواي حاصـ ــة يف أوروغـ ــي منظمـ وهـ

منحة من الصندوق، بتنظيم محلة وطنية سـامهت يف زيـادة عـدد األعضـاء اإلنـاث       على
ـــ    ــاء ويف زي ــعة أعضـ ــوين إىل تسـ ــن عضـ ــيوخ مـ ــوزيرات يف جملـــس الشـ ــبة الـ ادة يف نسـ

يف املائة. ويف كينيا، بفضل حشد اتمع احمللي والـدعم الـذي    ٤٠ائة إىل يف امل ١٥ من
قدمته شبكة املنظمات الشـعبية العاملـة معـاً يف تـآخٍ، فـرع كينيـا، احلاصـلة علـى منحـة          
ــات والــاليت يشــغلن مناصــب يف ثــالث       مــن الصــندوق، تضــاعف عــدد النســاء املنتخب

 ٢٠١٣ة يف ســــنة امــــرأ ٣٢مــــن مقاطعــــات ســــت مــــرات حيــــث ارتفــــع عــــددهن 
ق دورتــــه الثالثــــة لتقــــدمي املــــنح . وأطلــــق الصــــندو٢٠١٤امــــرأة يف ســــنة  ١٩٢ إىل
، ودعا إىل تقدمي مقترحات لتعزيـز دور منظمـات اتمـع املـدين     ٢٠١٥آذار/مارس  يف

يف التعجيل بتنفيذ االلتزامات املتعلقـة باملسـاواة بـني اجلنسـني يف سـياق أهـداف التنميـة        
  .املستدامة اجلديدة
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 زيادة إمكانية حصول املرأة على فرص التمكني االقتصادي  -جيم   

إن النساء هن حلقة الوصل بـني النمـو والتنميـة: فاملـال الـذي يكـون بـني أيـدي املـرأة            - ٢٣
ينفَق على األسـرة، علـى أغـراض منـها مـثال صـحة األطفـال وتعلـيمهم، وهكـذا تكسـر حلقـة            

يف املائـة   ٩٥ولكـن يف الوقـت الـراهن، تعمـل نسـبة قـد تصـل إىل        توارث الفقر عرب األجيـال.  
النساء يف القطاع غري الرمسي، حيث يقمن بأعمال ال حتظى حبمايـة قـوانني العمـل وبـدون      من

أي محاية اجتماعية. ومن أجل سد الفجـوة بـني التفاوتـات االقتصـادية املتصـاعدة والتفاوتـات       
مع صـانعي السياسـات    ٢٠١٤م املتحدة للمرأة يف سنة االجتماعية املتجذرة، عملت هيئة األم

، خضـع عمـل   ٢٠١٤بلـدا. وخـالل سـنة     ٧٦واملؤسسات االقتصادية ومع النساء أنفسهن يف 
اهليئة يف جمال التمكني االقتصادي إىل تقييم مستقل مشـل اهليئـة بكاملـها سـيعرض علـى الـس       

التقـارير القطريـة إىل أن اهليئـة سـجلت     . وأشـارت  ٢٠١٥التنفيذي أثنـاء دورتـه السـنوية لعـام     
تقدما على مستوى مجيع مؤشرات النتائج الواردة يف اخلطة االسـتراتيجية فيمـا    ٢٠١٤عام  يف

؛ وقــد تراوحــت ٢٠١٧-٢٠١٤احملــددة للفتــرة  ٢يتعلــق باملســتهدفات املتصــلة مبجــال التــأثري 
 ).يف املائة (انظر الشكل الثاين ٤٦ يف املائة و ٦هذه النسب بني 

  

 الشكل الثاين

 ٢ التقدم احملرز على مستوى مؤشرات النتائج بالنسبة ال التأثري    
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، واصــلت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة إعطــاء األولويــة للقضــاء علــى ٢٠١٤ويف عــام   - ٢٤
الفقـــر مبـــا يتـــواءم مـــع االســـتعراض الشـــامل للسياســـات الـــذي جيـــري كـــل أربـــع ســـنوات.   

بلدا، دعمت اهليئة املساعي اهلادفـة إىل اعتمـاد وتنفيـذ خطـط وتشـريعات وسياسـات        ٤٧ ويف
واستراتيجيات وميزانيات وآليات عدالـة وطنيـة مـن أجـل تعزيـز الـتمكني االقتصـادي للمـرأة.         
واضطلعت اهليئة بدور هـام يف تقـدمي املشـورة والـدعم إىل حكومـة ألبانيـا مـن خـالل املسـامهة          

وطنيــة لرائـدات األعمــال. ويف باكسـتان، ســامهت اجلهـود الــيت قامــت    اعتمـاد خطــة عمـل    يف
ــه إىل اإلدارات احملليــة بشــأن االعتــراف      ــا ــتقين الــذي قدمت اهليئــة يف جمــال الــدعوة والــدعم ال

بـــاحلقوق االقتصـــادية للنســـاء الـــاليت يعملـــن مـــن بيـــون يف حتســـني إمكانيـــة حصـــول أكثـــر 
الرمسي على خدمات التسجيل وعلى األمـن الغـذائي   امرأة تعمل يف القطاع غري  ٢١ ٣٥٠ من

 وعلى الفرص املدرة للدخل.

بلدا، عملت هيئة األمم املتحدة للمرأة على النهوض بسبل العـيش املسـتدامة    ٥١ويف   - ٢٥
ــز        ــارات اجلنســانية وتعزي ــة لالعتب ــق تقــدمي تربعــات للخــدمات املراعي املتاحــة للمــرأة عــن طري

اإلنتاج واملوارد وتعزيز حتكم املرأة فيهـا. ويف إطـار جهـود اهليئـة     إمكانية حصوهلا على وسائل 
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املســتمرة إلدمــاج رائــدات األعمــال يف السالســل املولــدة للقيمــة املوجــودة ويف رفــع مســتوى   
إنتاجيتهن ودخلهن، دعمت اهليئة عـددا مـن اجلهـود املتنوعـة اهلادفـة لبنـاء القـدرات ويف جمـال         

رائــدة أعمــال  ٧ ٤٠٠فــي جنــوب أفريقيــا، شــاركت حــوايل  املشــتريات يف منــاطق خمتلفــة. ف
الشراكة الربناجمية املربمة بني هيئة األمم املتحدة للمرأة وشركة كوكا كـوال، حيـث تلقـت     يف

النســاء تــدريبا علــى مواضــيع مثــل إدارة املخــزون ومســك الســجالت، وحتديــد وإدارة فــرص    
 ت الدعم من النظراء.النمو املتاحة، وعالقات التوجيه واإلرشاد، وجمموعا

بلدا، دعمت هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة اجلهـود الـيت يبـذهلا نشـطاء املسـاواة          ٢٨ويف   - ٢٦
بـــني اجلنســـني مـــن أجـــل التـــأثري علـــى السياســـات االقتصـــادية وعلـــى اســـتراتيجيات القضـــاء 

 الفقر من أجل الترويج للـتمكني االقتصـادي للمـرأة. ففـي بـنغالديش، حتسـنت األوضـاع        على
ــاطق املتضــررة        ١ ٥٠٠االقتصــادية حلــوايل   ــاليت يعشــن يف املن ــريات ال ــن النســاء الفق ــرأة م ام

تغري املناخ ومن التـدهور البيئـي، ممـا أدى إىل ازديـاد حجـم أصـوهلن اإلنتاجيـة و/أو زيـادة          من
إنتاج مشاريعهن الصغرية بفضل التدريب على املهارات ودعم سبل العيش الـذي قدمتـه اهليئـة    

مـــن اجلهـــات. وجنـــت حــوايل نصـــف املســـتفيدات بفضـــل هــذا الـــدعم مـــا يكفـــي    وغريهــا 
األرباح لتوسيع نطاق أعماهلن وزيادة إنتاجهن وبنـاء أصـول وتنويـع سـبل عيشـهن بشـراء        من

 مواشٍ أو باستئجار أراضٍ.

وفيما خيص دور اهليئـة باعتبارهـا مركـزا معرفيـا عامليـا، فقـد أصـبحت بوابـة املعـارف            - ٢٧
ــن ـــ  مـ ــل ال ــع    أجـ ــى موقـ ــة علـ ــي متاحـ ــرأة (وهـ ــادي للمـ ) empowerwomen.orgتمكني االقتصـ
اية سنة  يف تضممؤسسـة شـريكة تشـمل منظمـات دوليـة وحكومـات        ٢٠أكثر من  ٢٠١٤

 ١٠٠ ٠٠٠ومنظمـات غـري حكوميــة وشـبكات نســائية. وقـد اسـتقطبت هــذه البوابـة حــوايل       
ــف و  ــر خمتل ــن     ٤ ٠٠٠ زائ ــر م ــن أكث ــدا. و ١٩٠عضــو مســجل م ــبكة   بل ــع ش باالشــتراك م

، وهو منرب تعليمي نقِّال متـاح حاليـا   iLearnفيسبوك، طورت هيئة األمم املتحدة للمرأة تطبيق 
وعلــــى اهلواتــــف اجلوالــــة العاديــــة، وميكــــن أن تســــتفيد   empowerwomen.orgعلــــى موقــــع 

 التطبيق املاليني من رائدات األعمال يف البلدان النامية.  هذا  من

وباتــت بــذلك ملتزمــة بانتــهاج  ‘ مبــادئ متكــني املــرأة’شــركة إضــافية  ١٥٥ووقّعــت   - ٢٨
ممارسات يف أعماهلا تعزز املساواة بـني اجلنسـني. وـذا بلـغ العـدد اإلمجـايل للشـركات املوقّعـة         

ــادئ   ــاع اخلـــاص    ٨٤٥علـــى هـــذه املبـ ــع القطـ ــراكة مـ ــامريون، مسحـــت شـ شـــركة. ويف الكـ
 تطبيق هذه املبادئ.باستحداث أداة ملساعدة القطاع اخلاص على 
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  والفتيات النساء ضد العنف إاء  - دال  

 مرحلـة  يف اجلنسـي  و/أو البـدين  العشـري  لعنـف  ضحية نساء ثالث كل من واحدة تقع  - ٢٩

 والفتيـات  النساء ضد العنف على القضاء على للمرأة املتحدة األمم هيئة وتعمل حياا. من ما

 تــوافر وحتســني ومواجهتــه، املــرأة ضــد العنــف منــع علــى الوطنيــة القــدرات تعزيــز خــالل مــن

 املتحـدة  األمـم  منظومـة  عمـل  وتعزيـز  العنـف  هلـذا  التصـدي  أجـل  من املقدمة اخلدمات ونوعية

 جهـود  مـن  تبذلـه  مـا  يف بلـدا  ٨٠ إىل الـدعم  ٢٠١٤ عـام  يف اهليئة وقدمت املسألة. هذه بشأن

 يف تقـدما  ٢٠١٤ عـام  يف سجلت اهليئة أن إىل الوطنية التقارير وتشري املرأة. ضد العنف إلاء
 مـن  تـتمكن  ومل ة،سـتراتيجي اال اخلطـة  يف املوضـوع  هـذا  عـن  الثالثـة  النتائج مؤشرات من اثنني

 وســوف الثالــث). الشـكل  (انظــر ٢٠١٤ عــام يف الثالـث  املؤشــر بشــأن موثوقـة  بيانــات توليـد 

 وكـذلك  املـدة،  منتصف استعراض سياق يف ألف) ٢-٣( الثالث املؤشر جدوى يف النظر يعاد

  باء. ١-٣ و ألف ١-٣ املستهدفان
  

  الثالث الشكل    

  التأثري جماالت من ٣ للمجال بالنسبة النتائج مؤشرات يف احملرز التقدم    

 

  

  

  

  
  
  ضد النساء والفتياتاء العنف إعدد البلدان اليت اعتمدت خطط عمل وطنية و/أو استراتيجيات بشأن  ألف: ١-٣

  

  

  

  

  

عدد البلدان اليت اعتمدت تشريعات أقوى تتناول مجيع أشكال العنف ضد النساء واسترشـد يف وضـعها بأصـوات      باء: ١-٣
  الالئي تعرضن له
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مكافحــة العنــف ضــد النســاء املتعــددة القطاعــات مــن جانــب النســاء الالئــي   مســتوى اســتخدام خــدمات دعــم   ألــف: ٢-٣
  للعنف  تعرضن

    

 أجــل مــن بلــدا ٥٦ يف جهــودا للمــرأة املتحــدة األمــم هيئــة بــذلت ،٢٠١٤ عــام ويف  - ٣٠

ــذ اعتمــاد ــوانني وتنفي ــق اتاســتراتيجيو وسياســات ق ــايري مــع تتواف ــة املع  يف ويسترشــد الدولي
 والفتيــات النســاء ضــد العنــف ملنــع وذلــك للعنــف، تعرضــن الالئــي النســاء بأصــوات وضــعها

 النسـاء  ضـد  العنـف  ملنـع  الثانيـة  الوطنيـة  العمل خطة كمبوديا وزراء رئيس أقر فقد ومواجهته.

 الشـعبية،  الدميقراطيـة  الو مجهوريـة  ويف اهليئـة.  من تقين بدعم وضعها يف استعني اليت والفتيات

ــة أقــرت ــة اجلمعي ــانون الوطني ــد الق ــع بشــأن اجلدي ــه. والطفــل املــرأة ضــد العنــف من  ومكافحت

 علنيـة  مشـاورات  جمموعـة  خـالل  مـن  املصـلحة  أصـحاب  مـن  مبسـامهات  اجلديـد  القانون وأعد

  اهليئة. دعمتها

 وكرييبـاس،  سـليمان  وجـزر  توفـالو  وهـي  اهلادئ، احمليط منطقة يف بلدان ثالثة وأقرت  - ٣١

 واليـات  آخـر،  بلـد  وأقـر  ،٢٠١٤ عـام  يف املـرأة  ضـد  للعنف للتصدي مهمة جديدة تشريعات

 وقــدمت فقــط. واحــدة ملقاطعــة اخلصــوص، هــذا يف جديــدة ةاســتراتيجي املوحــدة، ميكرونيزيـا 

 علـى  قائمـة  سياسـاتية  مشـورة  وتـوفري  السياسـية  اإلرادة السـتجماع  واملـايل  الـتقين  الـدعم  اهليئة

 الســـابعة الـــدورة يف املعتمـــدة عليهـــا املتفـــق االســـتنتاجات مـــن ذلـــك يف واســـتفادت األدلـــة،

 القـائم  تعزيـز  أو جديـدة  تشـريعات  وضع يف أيضا اهليئة وتساهم املرأة. وضع للجنة واخلمسني

 دولــة  ويف وجورجيــا. ســابقا اليوغوســالفية  مقــدونيا ومجهوريــة والربازيــل  املغــرب يف منــها

 وصـندوق  اجلرميـة و باملخـدرات  املعـين  املتحـدة  األمـم  مكتب مع شراكة اهليئة أقامت فلسطني،

 تعرضـن  الالئـي  النسـاء  ملسـاعدة  الـوطين  اإلحالـة  نظـام  حتسـني  أجل من للسكان املتحدة األمم

ــز للعنــف، ــة بروتوكــوالت وتعزي ــا القائمــة، اإلحال ــة ذلــك يف مب  قطــاع مؤسســات إىل اإلحال

  اخلصوص. هذا يف وطنية بيانات قاعدة من املثلى واالستفادة العدالة

 املـرأة  ضـد  للعنف التصدي خدمات نوعية حتسني أجل من بلدا ٤١ يف اهليئة وعملت  - ٣٢

 الـيت  األزمـات  ملواجهـة  املتكاملـة  املراكـز  عـدد  اهليئـة  رفعـت  روانـدا،  ففي وتنسيقها. وتكاملها

ــدم ــاملة خــدمات تق ــددة ش ــات متع ــاء القطاع ــاليت للنس ــف تعرضــن ال ــن للعن ــزين م  إىل مرك

 متعـدد  فريـق  بـه  قـام  القـدرات  بناء جمال يف لعمل نتيجة اخلدمات نوعية وحتسنت مركزا، ١١
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 علــى لعنــفل تعرضــن الالئـي  النســاء حصــول إمكانيـة  توســعت أفغانســتان، ويف التخصصـات. 

 تشـغيل  خـالل  مـن  اخلـدمات  مـن  وغريها الصحية والرعاية القانونية واملساعدة املناسبة احلماية

 هيئـة  مـن  تقـين  بـدعم  واليـة،  ١٤ يف األسـري  لإلرشاد مراكز ومخسة املرأة حلماية مركزا ١٢

  للمرأة. املتحدة األمم
  

ــى       ــة إىل القضــاء عل ــدعم اإلجــراءات الرامي ــم املتحــدة االســتئماين ل صــندوق األم

  العنف ضد املرأة

 إىل الراميــة اإلجــراءات لــدعم االســتئماين املتحــدة األمــم صــندوق إنشــاء منــذ  

ــاء ــى القضـ ــف علـ ــد العنـ ــام يف املـــرأة ضـ ــدم ،١٩٩٦ عـ ــندوق قـ ــا الصـ  جمموعـــه مـ

 قـدم  ،٢٠١٤ عـام  ويف وإقليمـا.  بلـدا  ١٣٦ يف برناجما، ٣٩٣ إىل دوالر ماليني ١٠٣

 سـينفذ  مشـروعا  ٢٥ إىل منح صورة يف دوالر ماليني ٨,٣ مبلغ االستئماين الصندوق

 ثــالث أو ســنتني فتــرات علــى املــنح، تصــل أن املتوقــع ومــن وإقليمــا. بلــدا ٢٣ يف

  .٢٠١٨ عام حبلول والفتيات النساء من ٧٣٠ ٠٠٠ من أكثر إىل سنوات،

ــام ويف   ــغ ،٢٠١٤ ع ــن املســتفيدون بل ــنح م ــر امل ــن أكث ــون م ــن ملي  النســاء م

ــات ــان، والرجــال والفتي ــا والفتي ــك يف مب ــن ٩٠ ٠٠٠ ذل ــات النســاء م ــي والفتي  الالئ

 نقـص  بفـريوس  املصـابات  والفتيـات  النسـاء  مـن  ٣٨ ٠٠٠ من وأكثر للعنف؛ تعرضن

 للمـرأة.  الواجبـة  اإلنسـان  حقوق عن املدافعات من ٤ ٣٨٥ و البشرية/اإليدز؛ املناعة

 واحلمـالت  التوعيـة  خـالل  من شخص مليون ٢٢ على يزيد ما أيضا املشاريع وبلغت

ــربامج االجتمــاعي التواصــل وســائل عــرب املنفــذة ــة وال ــة التلفزيوني  والعــروض واإلذاعي

  التثقيفي. الترفيه أشكال وسائر املسرحية
    

 واالســـتجابة واألمــن  الســالم  جمــاالت  يف قيــادي  بــدور  املــرأة  اضــطالع  زيــادة   - هاء  

  اإلنسانية

 احملليـة  اتمعـات  تعـايف  حركـة  ويـدرن  سالم حركات يقدن النساء أن من الرغم على  - ٣٣

 منتـديات  مـن  وغريها السالم مفاوضات عن تام شبه غيابا غائبات فهن الرتاع، بعد ما فترة يف

 حصـوهلن  مـن  حيـد  اإلعمار إعادة من واستبعادهن واألمن. السالم جمايل يف الرمسية القرار صنع

ــهاك حــاالت يف واالنتصــاف التعــايف فــرص علــى  تشــكيل يف واملشــاركة اإلنســان حقــوق انت

 أجــل مــن اهليئــة عملــت ،٢٠١٤ عــام ويف إصــالحها. املقــرر العامــة واملؤسســات القــوانني

 بلــدا، ٦٦ يف اإلنســانية واالســتجابة واألمــن الســالم جمــاالت يف قيــادي بــدور املــرأة اضــطالع

ــادة واضــطلعت  الصــعيد علــى والتنســيق املعــايري وضــع مســائل يف املتحــدة األمــم منظومــة بقي
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 يف اـال  ـذا  املتعلقة النتائج مؤشرات مجيع يف تقدما اهليئة سجلت ،٢٠١٤ عام ويف العاملي.
  الرابع). الشكل (انظر ةستراتيجياال اخلطة

  

  الرابع الشكل    

  التأثري جماالت من ٤ باال املتعلقة النتائج مؤشرات يف احملرز التقدم    

 

  

  

  

  

 

  

  

  
 املرأة والسالم واألمن أو أدوات ختطيط أخرى ذات صلةعدد البلدان اليت تنفذ خطط عمل وطنية بشأن  ألف: ١-٤

  
 النسبة املئوية التفاقات السالم اليت تدعمها األمم املتحدة وتشمل نصوصا حمددة لتحسني أمن ووضع املرأة والفتاة ألف: ٢-٤

  
الــيت تشــمل نصوصــا حمــددة لتعزيــز  النســبة املئويــة للوثــائق اخلتاميــة احلكوميــة الدوليــة بشــأن العمــل االنســاين     ألــف: ٣-٤

 اإلجراءات اليت تستهدف حتديدا املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف جمال العمل االنساين
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ــام ويف  - ٣٤ ــة عملــت ،٢٠١٤ ع ــم هيئ ــرأة املتحــدة األم ــدا ٢٣ يف للم ــن بل  دعــم أجــل م

 يف واملشـاركة  حـدا،  وختفيـف  املسـلحة  الرتاعـات  نشوب منع يف قيادي بدور املرأة اضطالع
 الـرتاع،  انتـهاء  بعـد  مـا  حاالت يف االقتصادي والتعايف السالم دعائم وتوطيد السالم، عمليات

 اعتمـاد  يف احلكومـات  ومسـاعدة  لـه،  تعرضـن  لالئـي  العدالة وحتقيق العنف، من النساء ومحاية

 اهليئــة قــدمت كمــا واألمــن. والســالم املــرأة بشــأن وطنيــة عمــل خطــط أو سياســات تنفيــذ أو

 واألمـن  والسـالم  بـاملرأة  املتعلقة املساءلة وأطر االلتزامات وتنفيذ اعتماد يف بلدا ٣٦ إىل الدعم

 احلكــومي الشـريك  مـع  باالشـتراك  أيضـا،  اهليئـة  وأوفــدت الـرتاع.  بعـد  ومـا  الـرتاع  حـاالت  يف

 اجلـرائم  يف التحقيـق  يف خـبريا  ٢٣ العـدل،  إقامـة  أجـل  مـن  السـريعة  االسـتجابة  مبادرة الدويل،

 يف مبـا  خمتلفـا،  بلـدا  ١٢ يف الدولية القضائية املالحقات أو التحقيقات لدعم وتوثيقها اجلنسانية
 بأنـه  علمـا  السـودان،  جنـوب  يف للتحـري  األفريقـي  االحتـاد  للجنـة  كامـل  حتقيقـات  فريـق  ذلك

 اجلنسـانية.  اجلرائم على للتركيز والية الفريق يف احملققني مجيع نصف من يقرب ما لدى يوجد

 مـرتكيب  ضـد  دعـاوى  إقامة إىل مباشرة أدت قد اخلرباء هؤالء مجعها اليت املعلومات أن ويذكر

  والفتيات. النساء ضد الفظائع

 اإلجنـازات.  مـن  عـددا  اجلاريـة  السـالم  حمادثـات  يف املرأة مشاركة بشأن العمل وحقق  - ٣٥

 تشـاور  عمليـة  إطـار  يف فصـيل  كـل  من مفاوضات نساء ثالث تعيني مت السودان، جنوب ففي

 اهليئـة  واصـلت  كولومبيـا،  ويف للسـالم.  وخطـة  للمـرأة  موحد منهاج اعتماد إىل أفضت وطنية

 وإمســاع املــرأة مشــاركة دعمــت حيــث الســالم، عمليــة يف اجلنســني بــني املســاواة إدمــاج دعــم

 ويسـرت  هافانـا،  يف عقـدت  اليت السالم، حمادثات عن واإلقليمية الوطنية املشاورات يف صوا

 النسـاء  نسـبة  تزيـد  بـأن  وتكفلـت  الضـحايا،  من وفود عدة ا يقوم اليت السالم حمادثات زيارة

  املائة. يف ٦٠ عن الوفود هذه يف

 السـالم  حفـظ  عمليـات  إدارة مـع  شـراكة  للمرأة املتحدة األمم هيئة أقامت اهلند، ويف  - ٣٦

 بالكامـل  املشـكلة  الشـرطة  وحـدة  ذلـك  يف مبا السالم، عمليات على الشرطة وحدات لتدريب

 العســكريني الســالم حفظــة تــدريب إىل األوىل للمــرة ودعيــت ليربيــا، يف املنتشــرة اإلنــاث مــن

 جـرى  بيسـاو،  - وغينيـا  وبورونـدي  نيجرييـا  ويف اجلنسي. للعنف التصدي على السريالنكيني

 واإلبـالغ  دميقراطيـة ال لالنتخابـات  السـلمي  السـري  لرصـد  وحشـدهن  النساء من املئات تدريب

 يف اقتصـادية  أنشـطة  تنفيـذ  يف الـدعم  علـى  ديفـوار  كـوت  يف النسـاء  من آالف وحصلت عنه.
 التماســك علــى واضــح تــأثري هلــذا كــان وقــد املســلح، الــرتاع مــن تضــررا األكثــر البلــد منــاطق

  تدرجييا. العائدين إدماج إعادة ذلك يف مبا االجتماعيني، والتعايف
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ــر  - ٣٧ ــس وأق ــذي ال ــتراتيجياال التنفي ــانية ةس ــة اإلنس ــم هليئ ــرأة املتحــدة األم ــام يف للم  ع

 يف املتمثـل  ةسـتراتيجي اال هـدف  حتقيـق  أجـل  مـن  بلـدا  ٢٠ من أكثر يف اهليئة وعملت ،٢٠١٤
 القواعـد  وتنفيـذ  وضع يف املرأة ومتكني اجلنسني بني باملساواة املتعلقة االعتبارات إدماج ضمان

 مستشـارون  أُوفـد  العـاملي،  الصـعيد  وعلـى  اإلنسـاين.  بالعمـل  املتعلقـة  واإلجراءات والسياسات

 أزمـات  مـن  متضررة بلدان ١٠ إىل عاجل بشكل للهيئة تابعون اجلنسانية الشؤون يف إضافيون

ــا ــة وقــدمت اإلنســاين. العمــل ملنظومــة املشــتركة للجهــود دعم  بلــدا ٤٠ يف مســامهات اهليئ

 مـن  احلـد  ذلـك  يف مبا اإلنساين، العمل جمال يف اجلنسني بني باملساواة التزامات وتنفيذ العتماد

  املبكر. والتعايف والتصدي والتأهب الكوارث خماطر
  

  مكافحة اإليبوال

ــوال      ــريوس اإليب ــذ اإلعــالن عــن تفشــي ف ــة    من ــا، بوصــفه حال يف غــرب أفريقي
طوارئ يف جمال الصحة العامة على الصعيد الدويل، تيسـر هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة      
جهود التعبئة ونشر املعلومـات الـيت تسـتهدف النسـاء، اللـوايت تضـررن علـى حنـو غـري          
 متناسب من املرض، وتقوم بتنسيق جهود األمم املتحدة الرامية إىل معاجلة املنظـورات 
اجلنسانية يف إطار التصدي للمرض، وتدعم مجع بيانات مصنفة حسب نـوع اجلـنس.   
واضطلعت اهليئة بدور ريادي يف وضع وتنفيذ اسـتراتيجيات األمـم املتحـدة للمسـاواة     
ــوطنيني علــى إجــراء تقييمــات لالحتياجــات       بــني اجلنســني، وعملــت مــع الشــركاء ال

زيادة االهتمام بالنساء والفتيـات املصـابات    اجلنسانية يف سرياليون وليربيا، مما أدى إىل
ذا املرض. وعلى الصعيد اإلقليمي، تعمل اهليئة مع الدول األعضاء يف احتاد ر مـانو  
(غينيا وليربيا وسرياليون وكوت ديفوار) من أجل االسـتفادة ممـا لـدى املـرأة مـن دور      

ــاء. وتشــ     ــواء الوب ــة يف احت ــة االجتماعي ــادي وإســهام يف التعبئ ــربامج  قي مل اجلهــود وال
احملددة يف ليربيا وسرياليون ما يلي: التوعية؛ وإنتاج مواد تعليميـة لتـدريب العـاملني يف    
جمال الرعاية الصحية؛ ودعم النـاجني مـن املـرض، ممـن يتعرضـون للوصـم، فضـال عـن         
ــم        ــرأة يف االســتجابة اإلنســانية لألم ــاة احتياجــات امل ــام؛ وضــمان مراع ــال األيت األطف

؛ وتقدمي منح اقتصادية للتجار عـرب احلـدود الـذين تضـرروا مـن املـرض بشـكل        املتحدة
ــيم حالــة التعــايف مــن اإليبــوال لطــرح آراء      جســيم. كمــا انضــمت اهليئــة إىل فريــق تقي
النسـاء والفتيــات علـى الطاولــة وضـمان مراعــاة احتياجـان ومصــاحلهن يف التخطــيط     

  جلهود اإلنعاش وتنفيذها.
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ــدمت غــزة، ويف  - ٣٨ ــة ق ــدعم للمــرأة املتحــدة األمــم هيئ ــراز لشــركائها ال  احتياجــات إلب

 عـام  يف انـدلعت  الـيت  لألزمـة  نتيجة شردوا الذين والفتيان والرجال والفتيات النساء وأولويات

 يف اجلنسـاين  املنظـور  تعمـيم  علـى  اإلنسـاين  اـال  يف العاملـة  اجلهـات  ساعدت حيث ،٢٠١٤
 املتحـدة  األمـم  ومنظومـة  الـدويل  والبنـك  األورويب االحتاد مع وعملت األزمة، آثار مع تعاملها

  األزمة. أعقاب يف واالحتياجات األضرار تقييم يف اجلنسانية القضايا إدراج أجل من

 الســـنغال، يف اإلقليمــي  مكتبــها  خــالل  مــن  للمــرأة،  املتحــدة  األمــم  هيئــة  ودعمــت   - ٣٩

 أفريقيـا  مجهوريـة  يف اجلـنس  نوع على القائم والعنف الوحشية لألعمال تعرضن امرأة ٢ ٠٠٠

 االجتماعيـة  - النفسـية  املسـاندة  وقـدمت  القطاعـات  متعدد جا ذلك يف واعتمدت الوسطى.

 القضــاء. إىل اللجــوء وإتاحــة االقتصــادي والــتمكني النفســي والــدعم الطبيــة بالرعايــة مقرونــةً

 بشــأن الشــباب الجتماعيــةوا الصــحية الرعايــة مقــدمي مــن ٦٠ بتــدريب أيضــا اهليئــة وقامــت

 االســتماع، مهـارات  وتطـوير  النفسـية  الصـحة  ودعــم والفتيـات،  النسـاء  ضـد  للعنـف  التصـدي 

 العنـف  صـدمة  آثـار  علـى  التغلـب  علـى  العنف ضحايا مساعدة ا ميكن اليت الكيفية عن فضال

 حيـث  إىل وإحالتـهم  انتحاريـة  وأفكـار  وصـم  مـن  بـه  يرتبط وما عنه النامجة النفسية والضغوط

  والسرية. االحترام من إطار يف القانوين، والدعم الطبية الرعاية على حيصلون
  

  اجلنسني بني للمساواة وامليزانيات اخلطط دعم تعزيز  - واو  

 مقترنــة غــري املــرأة ومتكــني اجلنســني بــني املســاواة بــدعم االلتزامــات تكــون مــا كــثريا  - ٤٠

 أوجـه  اجلنسـني  بـني  للمسـاواة  الوطنيـة  العمـل  خطـط  تكـاليف  تقدير ويبني الكايف. باالستثمار

 األمـم  هيئـة  وتعمـل  لاللتزامات. الكامل التنفيذ من حيد مما املائة، يف ٩٠ تبلغ التمويل يف عجز

 ودعــم واألدوات، باملعــارف القــدرات تطــوير طريــق عــن املســألة معاجلــة علــى للمــرأة املتحــدة

 عــام ويف الشــأن. ــذا الــوطين احلــوار ودعــم اجلنســاين، للمنظــور املراعيــة وامليزانيــات اخلطــط

ــدمت ،٢٠١٤ ــة ق ــدا ٧٣ إىل الــدعم اهليئ ــات ترســخ لكــي بل ــاواة املتعلقــة األولوي  بــني باملس

 علـى  املقدمـة  التقارير وتشري واحمللية. والقطاعية الوطنية اإلمنائية وميزانياا خططها يف اجلنسني

 يف ٧٤ و ٢٣ بــني يتــراوح ٢٠١٤ عــام يف تقــدما ســجلت قــد اهليئــة أن إىل القطــري الصــعيد
ــة ــع يف املائ ــائج مؤشــرات مجي ــة النت ــذا املتعلق  ــالالشــكل (انظــر ةســتراتيجياال اخلطــة يف ا 

 اخلامس).
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  الشكل اخلامس

  ٥التقدم احملرز بشأن املؤشرات املتعلقة مبجال التأثري     
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ــام   - ٤١ ــم        ٢٠١٤ويف ع ــة ونظ ــم احلوكم ــى دع ــرأة عل ــم املتحــدة للم ــة األم ــت هيئ ، عمل
بلـدا للتأكـد مـن أـا تعكـس متامـا املسـاءلة جتـاه االلتزامـات املتعلقـة            ٧٣التخطيط الوطنيـة يف  

بلـدا أـا أحـرزت تقـدما يف جمـال زيـادة خمصصـات امليزانيـة          ٣٠باملساواة بني اجلنسني. وأفاد 
 اجلنسني. ففي الفلبني مثال، ازدادت املوارد املخصصة للربامج واألنشـطة  من أجل املساواة بني

ــة مــن      ــات احلكومي ــل اهليئ ــة مــن قب ــون دوالر  ١,٣١١املتعلقــة بالشــؤون اجلنســانية والتنمي بلي
بليـون بيـزو فلبـيين)     ١٤٣,٧بليون دوالر ( ٣,٣٠إىل  ٢٠١٣بليون بيزو فلبيين) يف عام  ٥٧(

ســـبة املئويـــة للميزانيـــة املخصصـــة للشـــؤون اجلنســـانية والتنميـــة . وازدادت الن٢٠١٤يف عـــام 
 ٢٠١٣يف املائـــة يف عـــام  ٤,١٨كحصـــة مـــن جممـــوع املبـــالغ الـــيت خصصـــتها اهليئـــات مـــن  

. ويف األردن ازدادت خمصصات امليزانية مـن أجـل املسـاواة    ٢٠١٤يف املائة يف عام  ٨,٩٤ إىل
 ٢٠١٣دينـــار أردين) يف عــــام   بليـــون  ١,٣٧١بليــــون دوالر ( ١,٩٣٤بـــني اجلنســـني مـــن    

ــون دوالر ( ٢,١٥ إىل ــار أردين) يف عــام   ١,٥٢٢بلي ــون دين ٢٠١٤بلي
. وزادت املكســيك )٥(
ــة     ــاواة بــــني اجلنســــني إىل قرابــ ــة للمســ ــة املخصصــ ــة االحتاديــ ــون دوالر  ١,٦٧٩امليزانيــ بليــ

  .٢٠٠٨يف املائة منذ عام  ١٥٧، مما ميثل زيادة تربو عن ٢٠١٤  عام  يف

بلـداً مـن أجـل وضـع خطـط       ٢٠وواصلت هيئة األمم املتحدة للمرأة تقدمي الـدعم يف    - ٤٢
عمل جديدة تتعلق باملساواة بني اجلنسني وتنفيذ اخلطط القائمة مبا يتماشـى مـع اسـتراتيجيات    
التنمية الوطنية. ففي هاييت، قدمت اهليئة مساعدة تقنية لوضع خطة عمل مـدا سـت سـنوات    

). ٢٠٣٤-٢٠١٤الوطنية للمساواة بني اجلنسـني الـيت اعتمـدت مـؤخرا (     لدعم تنفيذ السياسة
ــة مقــدونيا اليوغوســالفية ســابقا لوضــع خطــة        ــة إىل مجهوري ــة مســاعدة تقني ــدمت اهليئ كمــا ق

لتنفيذ خطة العمـل الوطنيـة للمسـاواة بـني اجلنسـني الـيت وضـعت كجـزء          ٢٠١٤تشغيلية لعام 
). واســتمر تقــدمي الــدعم ٢٠٢٠-٢٠١٣نســني (مــن االســتراتيجية الوطنيــة للمســاواة بــني اجل 

بلــدان بإصــدار مبــادئ توجيهيــة للميزنــة املراعيــة   ٧الــتقين لــوزارات املاليــة، ممــا أدى إىل قيــام  
  للمنظور اجلنساين.

بلدا، دعمت اهليئة اآلليات الرامية إىل زيادة مساءلة احلكومات الوطنيـة فيمـا    ٥٣ويف   - ٤٣
ــني اجلنســني     ــق باملســاواة ب ــز       يتعل ــة، جــرى تعزي ــن اهليئ ــدعم م ــات. وب ــذ االلتزام ورصــد تنفي

ــم ــني اجلنســني يف       نظ ــاواة ب ــز املس ــة بتعزي ــع املخصصــات املتعلق ــدان. ويف جنــوب   ١٠لتتب بل
الســودان، وضــعت وزارة الشــؤون اجلنســانية وشــؤون الطفــل والرعايــة االجتماعيــة مصــفوفة    

ــوارد املخصصــة    ــع اإللزامــي لإلنفــاق العــام وامل ــة للتتب ــني اجلنســني.    وطني مــن أجــل املســاواة ب
كمبوديــا، وضــعت وزارة شــؤون املــرأة نظامــا يقــوم بصــورة غــري رمسيــة جبمــع املعلومــات   ويف

__________ 

 .دوالر ١,٤١دينار أردين =  ١دوالر و  ٠,٠٢٣بيزو فلبيين =  ١. ٢٠١٥آذار/مارس  ٩سعر الصرف يف   )٥(  
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خمصصات املساواة بني اجلنسني من الوزارات من خالل مراكز تنسيق للشـؤون اجلنسـانية    عن
  ووزارة االقتصاد واملالية.

املتحـدة للمـرأة العمـل مـع الشـراكة العامليـة        وعلى الصعيد العاملي، تواصل هيئـة األمـم    - ٤٤
من أجل تعاون إمنائي فعال، وتقدمي املساعدة التقنية والـدعوة يف جمـال السياسـات عـن املؤشـر      
العاملي بشأن املساواة بني اجلنسني الذي اعتمد يف سياق املنتدى الرابـع الرفيـع املسـتوى بشـأن     

  .٢٠١١كوريا، يف عام فعالية املعونة املنعقد يف بوسان، مجهورية 

تـزال هيئـة األمــم املتحـدة للمــرأة تسـهم يف برنــامج األمـم املتحــدة املشـترك املعــين        وال  - ٤٥
ــه،    بفـــريوس نقـــص املناعـــة البشـــرية/اإليدز، بصـــفتها إحـــدى الوكـــاالت املشـــاركة يف رعايتـ

نـامج  تعـزز إدمـاج أبعـاد املسـاواة بـني اجلنسـني يف عمليـة وضـع اسـتراتيجية جديـدة للرب           حيث
بلـدا العتمـاد وتنفيـذ اسـتراتيجيات وخطــط      ٢٠). ودعمـت اهليئـة   ٢٠٢١-٢٠١٦املشـترك ( 

وميزانيات وطنية مراعية للمنظور اجلنساين بشأن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليدز يف حنـو      
ــرية      ٣٠ ــة البشـ ــريوس نقـــص املناعـ ــابات بفـ ــاء املصـ ــثالت للنسـ ــاركة ممـ ــرت مشـ ــدا، ويسـ بلـ
الختاذ القرار، مبا فيها مـا يلـي: وضـع استعراضـات ملنتصـف مـدة اخلطـط        العمليات الوطنية  يف

االستراتيجية الوطنية بشـأن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية؛ وإعـداد مـذكرات مفاهيميـة تتعلـق          
بالصـــندوق العـــاملي ملكافحـــة اإليـــدز والســـل واملالريـــا، وتقـــدمي تقـــارير ظـــل ورصـــد تنفيـــذ  

  القضاء على التمييز ضد املرأة؛ ويف صياغة الدساتري.املالحظات اخلتامية للجنة املعنية ب
  

  التنسيق  - رابعا   

يسترشـــد عمـــل هيئـــة األمـــم املتحـــدة للمـــرأة يف جمـــال التنســـيق باملبـــدأ القائـــل بأنـــه    - ٤٦
ــاغم جلعــل       إذا ــة وصــوا املتن ــة الكامل ــها ميزــا التعاوني ســخرت منظومــة األمــم املتحــدة برمت

ني ومتكـني املـرأة مـن األولويـات، عنـدها ستسـهم املنظومـة بفعاليـة         التزامي املساواة بـني اجلنسـ  
أكرب يف إجراء تغيري ملموس للنهوض ذين االلتزامني على صعيد اتمع احمللي وعلـى الصـعيد   

ــام    ــاملي. ويف عـ ــي والعـ ــري واإلقليمـ ــتركة   ٢٠١٤القطـ ــبكات مشـ ــع شـ ــة مـ ــلت اهليئـ ، تواصـ
ت يف أعمــال جملــس الرؤســاء التنفيــذيني    الوكــاالت مــن أجــل تعزيــز االتســاق وســامه      بــني

ــم املتحــدة        يف ــثالث، وهــي جمموعــة األم ــم املتحــدة املعــين بالتنســيق وركــائزه ال ــة األم منظوم
اإلمنائية، واللجنة الرفيعـة املسـتوى املعنيـة بـالربامج، واللجنـة اإلداريـة الرفيعـة املسـتوى للتأكـد          

. ٢٠١٥جلنســني يف ســياق مــا بعــد عــام  أن األمــم املتحــدة مهيــأة لتحقيــق املســاواة بــني ا  مــن
وجرى كذلك حشـد الشـبكة املشـتركة بـني الوكـاالت املعنيـة بـاملرأة واملسـاواة بـني اجلنسـني           
واللجنة الرفيعة املستوى املعنية بالربامج لالحتفال بالـذكرى السـنوية العشـرين العتمـاد إعـالن      
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لرؤسـاء التنفيـذيني للـدورة    ومنهاج عمل بيجني مما أسفر عن إصدار بيان مشـترك عـن جملـس ا   
ــه مســؤويل األمــم املتحــدة بتعزيــز االســتثمار       ــزم في التاســعة واخلمســني للجنــة وضــع املــرأة، أل

، املرفـق). ودعمـت هيئــة   CEB/2014/6والنتـائج واملسـاءلة بشـأن املســاواة بـني اجلنسـني (انظــر      
أة أيضا عمل الدول األعضـاء يف الـس االقتصـادي واالجتمـاعي، وأعـدت      األمم املتحدة للمر

تقرير األمني العام عن تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع سياسات منظومة األمم املتحـدة  
  .٢٠١٤/٢) الذي استرشد به قرار الس E/2014/63وبراجمها (

وال تزال هيئة األمم املتحدة للمرأة تشجع على إحراز تقـدم مـن أجـل حتقيـق املسـاءلة        - ٤٧
، ٢٠١٤عن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة على نطاق منظومـة األمـم املتحـدة. ففـي عـام      

مــن أصــل  ١٤كيانــا وإدارة يف منظومــة األمــم املتحــدة تقــارير عــن التقــدم احملــرز يف   ٦٢قــدم 
اء يف خطة العمل على نطاق منظومة األمم املتحـدة بشـأن املسـاواة بـني اجلنسـني      مؤشر أد ١٥

ومتكـني املــرأة. باإلضــافة إىل ذلـك، وكمــا يتضــح مـن الشــكل الســادس، بلغـت النســبة املئويــة     
ملؤشــرات األداء يف إطــار خطــة العمــل علــى نطــاق املنظومــة الــيت قُــيم فيهــا األداء علــى نطــاق   

، وهـو حتسـن باملقارنـة    ٢٠١٤يف املائة يف عام  ٥١املستهدف أو يفوقه املنظومة على أنه يفي ب
  .٢٠١٢يف املائة يف عام  ٣١بـ 

  

  الشكل السادس

حتليل مقارن للتقديرات اإلمجالية ملؤشرات األداء ملنظومة األمم املتحدة بأكملها يف إطار     

  ٢٠١٤- ٢٠١٢خطة العمل على نطاق املنظومة، 
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ساهم االستثمار الذي قامت به هيئة األمم املتحدة للمـرأة علـى نطـاق منظومـة األمـم        - ٤٨
حلقــة عمــل مشــتركة بــني الوكــاالت    ١٣املتحــدة مــن خــالل تــوفري أدوات إرشــادية وعقــد   

زيادة فعالية خطة العمل علـى نطـاق املنظومـة. ورصـدت اهليئـة أيضـا االمتثـال علـى نطـاق           يف
ــه،          ــارير عن ــدمت تق ــني اجلنســني وق ــوازن ب ــة بشــأن الت ــة الدولي ــات احلكومي ــة للتكليف املنظوم

األمـم املتحـدة    ذلك مـن خـالل تقريـر األمـني العـام عـن حتسـني وضـع املـرأة يف منظومـة           يف مبا
)A/69/346         وبغية زيادة تعزيز آليـات املسـاءلة علـى الصـعيد القطـري، بـدأت جمموعـة األمـم .(

املتحدة اإلمنائيـة استعراضـا عامليـا العتمـاد األفرقـة القطريـة لألمـم املتحـدة سـجل أداء يف جمـال           
ف تسـتخدم النتـائج الـيت خيلـص إليهـا االسـتعراض لتحسـني آليـات         التوازن بني اجلنسني. وسو

  املساءلة وجعلها متوافقة على حنو أوثق مع خطة العمل على نطاق املنظومة.

وقـادت هيئـة األمــم املتحـدة للمــرأة جهـود إنشــاء قائمـة خــرباء يف الشـؤون اجلنســانية         - ٤٩
ريا مــن األمــم املتحــدة علــى دعــم  خــب ٣٣موعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة، حيــث مت تــدريب  

األفرقة القطرية يف تعمـيم املنظـور اجلنسـاين يف إطـار عمـل األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة.          
، سـيكون تقـدمي   ٢٠١٥بلدا تنفيذ أطر جديدة للمساعدة اإلمنائية يف عام  ٤٠ومع بدء حوايل 

رئيسيا من الدور التنسـيقي للهيئـة.    املشورة والدراية الفنية إىل األفرقة القطرية وشركائها جزءا
وقد تولت هيئة األمم املتحدة للمرأة أيضا زمام القيادة يف وضع كتاب مرجعي موعة األمـم  
املتحدة اإلمنائية بشأن تعميم مراعاة املنظور اجلنسـاين يف الربجمـة املشـتركة لألمـم املتحـدة علـى       

  الصعيد القطري.

ــم املتحــدة ل    - ٥٠ ــة األم ــدة      وعــززت هيئ ــم املتحــدة يف ع ــات األم ــع كيان ــاون م ــرأة التع لم
جماالت، ومت ذلك عرب وسائل منها على سبيل املثـال إقامـة شـراكة مـع منظمـة الصـحة العامليـة        
إلدماج االحتياجات اخلاصة باملرأة يف برنامج عمل الصحة العاملية. وأدى التعـاون مـع برنـامج    

التركيز على األبعاد اجلنسانية للتحضـر السـريع،    األمم املتحدة للمستوطنات البشرية إىل زيادة
مبا يف ذلك خالل املنتدى احلضري العاملي املعقود يف كولومبيا ويف إطار التحضري ملـؤمتر األمـم   
املتحــدة املعــين باإلســكان والتنميــة احلضــرية املســتدامة (املوئــل الثالــث) الــذي ســيعقد يف عــام   

للمـرأة مـع برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة يف املنتـدى         . ونتيجة لعمل هيئة األمم املتحـدة ٢٠١٦
الرفيــع املســتوى املعــين بالقضــايا اجلنســانية والبيئــة مبناســبة انعقــاد الــدورة األوىل جلمعيــة األمــم  
املتحدة للبيئة، قُدمت توصيات لتشجيع اعتماد سياسات بشأن البيئة تراعي املنظور اجلنسـاين.  

املشــترك بــني الوكــاالت املعــين باتفاقيــة حقــوق األشــخاص  وتواصــلت اهليئــة مــع فريــق الــدعم 
  اإلعاقة، بغية تعزيز إدماج املنظور اجلنساين يف احلوارات والسياسات املتعلقة باإلعاقة.  ذوي



UNW/2015/6 

 

15-07084 27/35 
 

وحــدثت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة اســتراتيجيتها املتعلقــة بتنفيــذ والياــا املشــتركة     - ٥١
عممتـها علـى مجيـع املـوظفني وسـوف تسـتخدم التقيـيم        الوكاالت وعلى نطاق املنظومـة و  بني

اجلاري لواليتها املتعلقة بالتنسيق لتعزيز التعلم على مستوى اهليئـة وصـقل الـنهج االسـتراتيجية     
اليت تستخدمها يف حشد جهود منظومة األمم املتحـدة مـن أجـل حتقيـق املسـاواة بـني اجلنسـني        

  ومتكني املرأة.
  

  وكفاءافعالية اهليئة   - خامسا   

  الشراكات واالتصال والدعوة والنهج الشاملة  - ألف  

عالمة مرجعية يف جمال التعبئة االجتماعية وبناء السمعة املميـزة هليئـة    ٢٠١٤متثل سنة   - ٥٢
ــة       ــاس يف كــل مكــان لالنضــمام إىل حركــة تضــامن عاملي األمــم املتحــدة للمــرأة، واســتنفار الن

املـرأة. ومـن خـالل محـالت الـدعوة الرئيسـية الـثالث         أجـل املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني      من
للهيئة، حققت التوعيـة والتغطيـة اإلعالميـة أرقامـا قياسـية جديـدة. فقـد جـرت تغطيـة الـدورة           

 بلــدا وبلــغ عــدد  ٥٥يف   الثامنــة واخلمســني للجنــة وضــع املــرأة يف وســائط اإلعــالم املطبوعــة   

مليـون   ٢٨ستخدمني املختلفني مقارنة بــ  مليون من امل ٤٧مجهور وسائل التواصل االجتماعي 
  خالل الدورة السابعة واخلمسني للجنة.

ومبشاركة سفرية النوايا احلسنة، إميا واتسون، أطلقت هيئة األمم املتحدة للمـرأة محلـة     - ٥٣
”HeForShe“           (هم هلن) كحركـة تضـامن عامليـة مـن أجـل املسـاواة بـني اجلنسـني، وحشـدت

ن ونشطاء من أجـل التغـيري، وأصـبح األمـني العـام أول مـن يوقـع علـى         رجاالً وفتياناً كمناصري
ــر مــن      ــك احلــني، تعهــد أكث ــذ ذل ــة. ومن ــدعم احلمل ــزام ب رجــل وفــىت باختــاذ   ٢٨٠ ٠٠٠االلت

إجــراءات لــدعم املســاواة بــني اجلنســني وأصــبح عــدة رؤســاء دول مــن مناصــري احلملــة.           
  ل التواصل االجتماعي.بليون شخص يف وسائ ١,٢وصلت احلملة إىل أكثر من   كما

الـيت تـديرها هيئـة     “فلنتحد إلـاء العنـف ضـد املـرأة    ”وظلت محلة األمني العام املعنونة   - ٥٤
ــدين          ــع امل ــات اتم ــم املتحــدة ومنظم ــات األم ــات وكيان ــرأة حتشــد احلكوم ــم املتحــدة للم األم

 “ايل إىل حـيكم أضـيفوا اللـون الربتقـ   ”واجلمهور على حد سواء. وأصدرت احلملة نداًء بعنـوان  
خالل الستة عشر يوما من النشاط ضد العنف القائم على نـوع اجلـنس. وأضـيئت معـامل مميـزة،      

ومــبىن األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة، كالمهــا يف نيويــورك، واألهــرام    Empire Stateمنــها مــبىن 
بلدا،  ٧٠كثر من اجليزة مبصر بضوء برتقايل جللب االنتباه إىل القضية. وأقيمت فعاليات يف أ يف

  .مليون شخص عن طريق وسائل التواصل االجتماعي ١٠٠ووصلت احلملة إىل أكثر من 
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ويف الفترة اليت سبقت الذكرى السنوية العشـرين للمـؤمتر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة،         - ٥٥
 “نتخيلـه متكني املـرأة هـو متكـني لإلنسـانية: فل    ”أطلقت هيئة األمم املتحدة للمرأة محلة بعنوان 

جمــاال مــن جمــاالت االهتمــام احلامســة ملنــهاج عمــل بــيجني. وكــان الغــرض     ١٢ركــزت علــى 
هذه احلملة هو إعادة إثـارة النقـاش حـول املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة، وال سـيما           من
صفوف اجلمهور األصـغر سـنا. ومـن أجـل زيـادة التغطيـة اإلعالميـة املتعلقـة بـتمكني املـرأة            يف

مع الفرع يـاء مـن منـهاج عمـل بـيجني املتعلـق بـاملرأة ووسـائط اإلعـالم، أبرمـت هيئـة             ومتشيا
ــع حــوايل          ــؤمتر م ــذكرى العشــرين للم ــاء ال ــا حــول إحي ــداً إعالمي ــرأة تعاه ــم املتحــدة للم األم

  املنافذ اإلعالمية الرئيسية يف مجيع أحناء العامل.  من  ٣٠

 ة شـراكات فعالـة مـع اتمـع املـدين علـى      وتركزت اجلهـود املتواصـلة الراميـة إىل إقامـ      - ٥٦

تعزيز اإلجراءات الرامية إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني يف البلـدان وتشـجيع احلكومـات علـى     
تنفيذ االلتزامات مبا يتماشى مـع املعـايري العامليـة. وبفضـل التمويـل التحفيـزي لعقـد مشـاورات         
مع املنظمات غري احلكومية وإجراء البحوث، اتسع كثريا نطاق املدخالت واألدلـة لالسترشـاد   

ــع      ــ ــاملي الراب ــذكرى الســنوية العشــرين للمــؤمتر الع ــة يف ســياق ال ا يف االستعراضــات اإلقليمي
وضــمنت املشــاركة القويــة للمجتمــع املــدين يف املناقشــات املتعلقــة بتعجيــل خطــى التقــدم حنــو  
حتقيق املساواة بني اجلنسني. وقامت اهليئة أيضا بدور بالغ األمهية يف كفالة مشـاركة الشـركاء   

، مبـا يف ذلـك يف الـدورة    ٢٠١٤تمع املدين يف مناسـبات حكوميـة دوليـة خمتلفـة يف عـام      من ا
الثامنــة واخلمســني للجنــة وضــع املــرأة. ويف إطــار محلــة االحتفــال بالــذكرى الســنوية العشــرين  
العتماد إعالن ومنهاج عمل بـيجني، شـاركت اهليئـة يف رعايـة النـدوة العامليـة الثانيـة إلشـراك         

الرجال والفتيـان يف نصـرة   ”، بشأن موضوع ٢٠١٤اليت عقدت يف عام  MenEngageالرجال 
  ، اليت ركزت على مسؤولية الذكور عن حتقيق املساواة بني اجلنسني.“العدل بني اجلنسني

  

  البيانات واإلحصاءات  - باء  

ــة       - ٥٧ واصــلت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، يف عملــها مــع الشــركاء، التشــديد علــى أمهي
صاءات اجلنسانية. وواصلت مبادرة األدلة والبيانات املتعلقة باملسـاواة بـني اجلنسـني، الـيت     اإلح

تنفــذها اهليئــة وشــعبة اإلحصــاءات وشــركاء آخــرون، جتميــع مؤشــرات جنســانية يف جمــاالت    
الصحة والتعليم والعمالة. وبالتعـاون مـع البنـك الـدويل ومكتـب أوغنـدا لإلحصـاءات، جـرى         

ة لقياس ملكية األصـول ومباشـرة األعمـال احلـرة مـن منظـور جنسـاين، مـن         اختبار أداة منهجي
أجل املسامهة يف وضع معايري مقبولة دوليا لتلك القياسات. ووضـعت القائمـة النهائيـة للبلـدان     

. وعملـت اهليئـة   ٢٠١٥، وسـتبدأ البلـدان مجـع البيانـات يف عـام      ٢٠١٤عـام   أواخر الرائدة يف
 الوكـــاالت املعـــين باإلحصـــاءات اجلنســـانية لتحســـني تـــوافر مـــع فريـــق اخلـــرباء املشـــترك بـــني
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اإلحصاءات اجلنسانية ومجعها على الصـعيد العـاملي، وشـاركت يف االجتمـاع السـنوي الثـامن       
لفريق اخلرباء ويف املنتدى العاملي اخلامس لإلحصاءات اجلنسـانية، وكالمهـا عقـدا يف املكسـيك     

  .٢٠١٤يف تشرين الثاين/نوفمرب 
  

  ناء القدرات والتعاون بني بلدان اجلنوبب  - جيم  

تقر هيئة األمم املتحدة للمرأة بأنّ تنمية القدرات وتويل اجلهات الوطنية لزمام األمـور    - ٥٨
فيما يتصل باستراتيجيات املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة هي من األمـور احلامسـة يف حتقيـق    

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

قــدر أكــرب مــن االســتدامة، واصــلت بــرامج اهليئــة إدمــاج أولويــات ونهــج تنميــة القــدرات يف    
واخلطــط الوطنيــة الفعالــة. وميثــل مركــز عملــها، مبــا يشــمل دعــم املؤسســات واالســتراتيجيات 

التــدريب التــابع هليئــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف اجلمهوريــة الدومينيكيــة عنصــراً مهمــاً يف عمــل 
حـرم هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة      ’’، أطلق املركز ٢٠١٤اهليئة املعين بتنمية القدرات. ويف عام 

كـن املشـاركة فيهـا مـن أي مكـان يف العـامل       ، الستضافة دورات تدريبيـة مي ‘‘للتعلم اإللكتروين
ولتعزيز املعرفة والفهم بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة. ويتضـمن احلـرم منـربا للتعلـيم     

مــرة منــذ  ٧ ٥٦٥مسـتخدم مســجل ومتــت زيارتــه   ٢ ٣٠٠اإللكتـروين شــارك فيــه أكثــر مــن  
ســية، مبــا يف ذلــك دورة حتمــل إنشــائه. وخــالل تلــك الفتــرة، بــدأ املركــز يف تقــدمي دورات درا

، دف إىل تقدمي الـدعم لكيانـات األمـم املتحـدة يف الوفـاء      ‘‘أنا أعلم القضايا اجلنسانية’’اسم 
  مبتطلبات خطة العمل على نطاق املنظومة.

مبادرة تشـجع التعـاون    ١٠٠، قدمت مكاتب اهليئة الدعم ألكثر من ٢٠١٤ويف عام   - ٥٩
مبتكــر يف نهــج  ١٠٠لثالثــي. ففــي أفريقيــا، اجتمــع أكثــر مــن  بــني بلــدان اجلنــوب والتعــاون ا

) Sharefair‘‘ (حصـة عادلـة  ’’الزراعة والتغذيـة املراعيـة لالعتبـارات اجلنسـانية يف إطـار مبـادرة       
بلداً أفريقياً بغية تعريف نطاق السياسـات اجلديـدة    ١٤لتكنولوجيات نساء الريف، جاءوا من 

ا أن توسع نطاق النهج الناجحة. وقامت جمموعة من القيادات السياسـية النسـائية   اليت من شأ
مـن زمبـابوي وممـثالت عــن جامعـة جوبـا، جنـوب الســودان، بزيـارة املركـز األفريقـي للقيــادة          
الشاملة واملؤدية إىل التحول، الذي أنشـئ كشـراكة بـني اهليئـة وجامعـة كينياتـا يف كينيـا. ويف        

تنمية بني بلدان اجلنوب ملنطقة الـدول العربيـة شـارك    منطقة الدول العربية، عقد أول معرض لل
فيه ممثلـون رفيعـو املسـتوى مـن خمتلـف املؤسسـات الثنائيـة واملتعـددة األطـراف. وقـادت اهليئـة            
إحدى منتديات احللول وقامت، بالتعاون مـع شـركاء، بعـرض اإلجـراءات الـيت ميكـن اختاذهـا        

آسـيا واحملـيط اهلـادئ، قامـت اهليئـة مـن        من أجل تطويع احللـول وتوسـيع نطاقهـا. ويف منطقـة    
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خالل تبادل إقليمي فيما بني بلـدان اجلنـوب بتقصـي املشـاكل الـيت تواجههـا املـرأة يف متكينـها         
السياسي وسلطت الضوء علـى التجـارب اإلجيابيـة الـيت عجلـت وتـرية متكـني املـرأة، مـن قبيـل           

للنسـاء يف العمليـة السياسـية يف نيبـال،     التجمع الربملاين النسائي يف باكستان، واألماكن املتاحة 
واإلجراءات اجلماعية النسائية حلقـوق املـرأة يف أفغانسـتان واهلنـد وغريمهـا مـن بلـدان املنطقـة.         
ــة الــدعم للــدول األعضــاء يف اجلماعــة      ويف األمــريكتني ومنطقــة البحــر الكــارييب، قــدمت اهليئ

ــات الن    ــة اآللي ــة يف استعراضــها اجلمــاعي لفعالي ــهاج عمــل    الكاريبي ــذ من ــة يف تنفي ســائية الوطني
  بيجني، يف سياق استعراض الذكرى السنوية العشرين للمنهاج.

  
  
  

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالبتكار

متثل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مـن أجـل التنميـة حافظـة متناميـة لعمـل هيئـة         
عامليـة ووطنيـة بشـأن املسـاواة بـني      األمم املتحدة للمـرأة، تشـمل سياسـات واسـتراتيجيات     

ــى       ــارا عل ــة آث ــب اهليئ ــات وتطبيقاــا يف خمتلــف مكات اجلنســني. وحتــدث هــذه التكنولوجي
، ٢٠١٤ااالت والقضايا املتعلقة مبشاركة املرأة وقيادا يف قطاع التكنولوجيـا. ويف عـام   

كات كـبرية وجهـود   تبوأت اهليئة مكانتها كهيئة قيادية يف جمال العمل هذا من خـالل شـرا  
رئيســية يف جمــال الــدعوة. فقــد قــادت اهليئــة الــدعوة الناجحــة لتحســني الصــياغات اللغويــة  

يتعلق باملنظورات اجلنسانية وبرصد االلتزامات ودور اهليئة فيما يتعلـق بااللتزامـات يف    فيما
ــة املســتوى الســت         ــة للمناســبة الرفيع ــة اخلتامي ــني اجلنســني يف الوثيق ــاواة ب ــال املس عراض جم

السنوات العشـر ملـؤمتر القمـة العـاملي بشـأن جمتمـع املعلومـات، الـذي تـوىل تنسـيقه االحتـاد            
. ٢٠١٤حزيران/يونيــــه  ١٣إىل  ١٠الــــدويل لالتصــــاالت، يف جنيــــف، يف الفتــــرة مــــن  

وواصلت اهليئـة أيضـا أعماهلـا يف جمـال الـدعوة بوصـفها رئيسـا مشـاركا يف الفريـق العامـل           
لعريض واملعين بالنطاق العـريض واملسـائل اجلنسـانية وبوصـفها عضـوا      التابع للجنة النطاق ا

جديدا يف الس االستشاري للتحالف من أجـل إنترنـت بأسـعار معقولـة، بتسـليط الضـوء       
على املسائل الرئيسية اليت ينبغي أن يعاجلها مقررو السياسـات وتبـادل املمارسـات اجليـدة.     

دويل لالتصـــاالت، بتخصــيص جـــوائز لتشـــجيع  وقامــت اهليئـــة، بالتعــاون مـــع االحتـــاد الــ   
التكنولوجيــا املعــززة للمســاواة بــني اجلنســني واملراعيــة لالعتبــارات اجلنســانية، وأعلــن عــن  
سبعة فائزين أمام مجهور من آالف من مقرري السياسـات يف جمـال تكنولوجيـا املعلومـات     

ــا يف جمــال املســاواة بــ    ني اجلنســني ومتكــني واالتصــاالت. وفيمــا يتعلــق بتطبيــق التكنولوجي
لالستفادة من البيانـات الكـبرية    Global Pulseو  Data 2xاملرأة، أقيمت شراكة مع مبادريت 

لتحقيق املسـاواة بـني اجلنسـني. وأقيمـت شـراكات رئيسـية أخـرى، علـى سـبيل املثـال مـع            
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األمـم  ، لتحسني حمو األمية الرقمية للمرأة يف ثالثة بلدان أفريقية، ومـع منظمـة   Intelشركة 
ــة والعلــم والثقافــة (اليونســكو   ــة.    )املتحــدة للتربي ــتعلم باســتخدام األجهــزة احملمول بشــأن ال
) وأسـفر عـن صـياغة شـراكات     Silicon Valleyوأجري تشاور مع شركات سليكون فايل (

باعتبارهـا الشـريك الرئيسـي املعـين باملضـمون       internet.orgمع فيسبوك ومشاركة اهليئـة يف  
  واة بني اجلنسني.املتعلق باملسا

      

  اإلدارة القائمة على النتائج واإلبالغ والتقييم  - دال  

تنفيـذ عشـر خطـوات لتعزيـز اإلدارة      ٢٠١٤بدأت هيئة األمم املتحدة للمـرأة يف عـام     - ٦٠
القائمــة علــى النتــائج. وحتــدد هــذه االســتراتيجية العناصــر احلامســة لتعزيــز قــدرات املــوظفني يف  
اإلدارة القائمة على النتائج وبناء ثقافة لإلدارة الربناجمية الفعالة، بالتركيز على استخدام معـايري  

إلدارة القائمة على النتائج ومن مث مواءمة الـنظم واملهـام واحلـوافز وراء هـذه املعـايري. وخـالل       ا
، اعتمــدت املعــايري وبـدأت اهليئــة يف اســتخدامها لتقيـيم جــودة اخلطــط والتقــارير.   ٢٠١٤عـام  

أيضاً، بـدأت اهليئـة يف تنفيـذ املرحلـة األوىل مـن نظـام جديـد لـإلدارة القائمـة           ٢٠١٤ويف عام 
لــى النتــائج، يتضــمن مجيــع النتــائج واملؤشــرات مــن الــربامج امليدانيــة. وستســتخدم البيانــات    ع

الناشئة لوضع مذكرات برناجمية من أجـل تعزيـز النتـائج وإدارة املعـارف. واسـتناداً إىل بيانـات       
املؤشرات اليت جرى مجعها من خالل النظام اجلديد، يبدو واضـحا أن هنـاك حاجـة إىل إعـادة     

 بعض املؤشرات الواردة يف اخلطة االستراتيجية، وسيضطلع بذلك يف إطـار اسـتعراض   النظر يف
  منتصف املدة.

  
  
  

  شبكة تقييم أداء املنظمات املتعددة األطراف

أبرز التقيـيم الـذي أجرتـه شـبكة تقيـيم أداء املنظمـات املتعـددة األطـراف هليئـة األمـم            
للهيئـة واسـتمرار أمهيتـها وجناحهـا حـىت اليـوم       الوالية القوية  ٢٠١٤املتحدة للمرأة يف عام 

يف بناء املنظمـة. وقـد نظـر التقيـيم يف الفعاليـة املؤسسـية ونتـائج التنميـة، مـع التركيـز علـى            
اإلدارة االستراتيجية، واإلدارة التنفيذيـة، وإدارة العالقـات، وإدارة املعـارف، ومـدى أمهيـة      

لى التقدم احملـرز صـوب حتقيـق النتـائج. وبوجـه      األنشطة الربناجمية للسياق احمللي، واألدلة ع
ــا إجيابيـــا، صـــنفت فيـــه معظـــم املؤشـــرات يف درجـــة    ‘‘ قويـــة’’عـــام، تلقـــت اهليئـــة تقييمـ

وهو تقيـيم إجيـايب بوجـه خـاص بـالنظر إىل أن املنظمـة جديـدة نسـبيا، وأـا          ‘‘. كافية’’ أو
تغري. وانتـهى التقيـيم إىل   أجنزت نتائج كبرية يف سياق عام اتسم مبحدودية املوارد وسرعة ال

أن الوالية الواضحة هليئة األمم املتحـدة للمـرأة فيمـا يتعلـق بتشـجيع املسـاواة بـني اجلنسـني         
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هي إحـدى مـواطن القـوة األساسـية لـدى املنظمـة، وأنـه ال تـزال للواليـة أمهيتـها، وأنـه يف            
لموسـا يف إنشـاء   حني ال يزال يتعني القيام بالكثري مـن العمـل، فقـد حققـت اهليئـة جناحـا م      

  بنيتها التحتية التشغيلية.
      

وإضــافةً إىل نظــام الرقابــة التقييمــي الشــامل املعمــول بــه داخــل املنظمــة والــذي يتتبــع      - ٦١
ــيم، أجريــت يف عــام    ــة   ٢٠١٤مؤشــرات األداء الرئيســية لوظيفــة التقي ــة تقييمــات خارجي ثالث

التقييم لدى اهليئـة، وقـد اضـطلع بـه فريـق      للهيئة، وهي: استعراض فين من قبل األقران لوظيفة 
األمــم املتحــدة املعــين بــالتقييم؛ وحتليــل قامــت بــه وحــدة التفتــيش املشــتركة لوظيفــة التقيــيم يف  
منظومـة األمـم املتحـدة؛ والتقيــيم الـذي أجرتـه شـبكة تقيــيم أداء املنظمـات املتعـددة األطــراف         

قييم الشــامل علمــاً بالنتــائج الــيت جــاءت  للهيئــة. وقــد أحاطــت اللجنــة االستشــارية املعنيــة بــالت 
متسقة مع مجيع التقييمات اخلارجية الثالثة، وبينت أن لدى اهليئة مكتب تقييم مركـزي قـوي   
يتسم أداؤه باجلودة يف ضوء معايري التقييم املتعلقـة باالسـتقالل واملصـداقية والفائـدة، ووافقـت      

  اللجنة على تلك النتائج.

مكتب التقييم املستقل للمجلس التنفيذي ثالثـة تقـارير للتقيـيم    ، قدم ٢٠١٤ويف عام   - ٦٢
املؤسسي، هي: تقرير عن التقييم املؤسسي للسالم واألمن، وتقرير عـن التقيـيم املشـترك الـذي     
اضطلعت به كـل مـن هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، ومنظمـة            

)، وصـندوق األمـم املتحـدة للسـكان، والصـندوق املشـترك       األمم املتحدة للطفولة (اليونيسـيف 
بني برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي وإسـبانيا مـن أجـل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة واملعـين          

. وبينـت  ٢٠١٣تقييما أدارا اهليئـة يف عـام    ٢٧بالربامج اجلنسانية املشتركة، فضال عن حتليل 
، وسـلطت الضـوء علـى جمـاالت التحسـني، وتضـمنت توصـيات،        التقارير الثالثة التقـدم احملـرز  

  أخذا اإلدارة العليا بعني االعتبار.
  

  تعبئة املوارد الكافية وتسخريها  - هاء  

. وبـذلت جهـود كـبرية    ٢٠١٤ظلت تعبئة املوارد أولوية رئيسية وحتديا كبريا يف عام   - ٦٣
جمموعة واسعة مـن الـدول األعضـاء     لتوسيع قاعدة الشراكة، من خالل زيادة الدعم املقدم من

والشركاء من القطاع اخلاص. وبلغت املوارد األساسـية وغـري األساسـية للهيئـة أعلـى مسـتوى       
ــذ إنشــائها (  ــون دوالر و  ١٦٤هلــا من ــراد    ١٥٨ملي ــوغ اإلي ــب)، مــع بل ــون دوالر، بالترتي ملي

يف املــوارد األساســية.   اًدولــة عضــو  ١٤٠مليــون دوالر. وســامهت أكثــر مــن     ٣٣٠الكلــي 
ماليــني دوالر، وهــي الــدامنرك والســويد  ١٠دول أعضــاء حاليــاً مببــالغ تتجــاوز  ةوتســاهم ســت

وسويسرا وفنلندا واململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية والنـرويج، مـع جتـاوز         
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مليـون دوالر. وسـامهت    ٢٠فنلندا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشـمالية مبلـغ   
جهـة ماحنـة مببـالغ     ٤٤جهة ماحنة للمرة األوىل مببالغ هليئة األمم املتحدة للمرأة، وسامهت  ٢٦

يف إطار تعهدات متعـددة السـنوات. ويبلـغ جممـوع التمويـل الـوارد مـن الشـركاء مـن القطـاع           
، ٢٠١٣ ماليـــني دوالر يف عـــام ٥,٦ماليــني دوالر، مقابـــل   ٦,٦اخلــاص اجلـــدد والقـــائمني  

وأنشــئ جملــس استشــاري معــين بقيــادات القطــاع اخلــاص ويقــوم حاليــا بــدعم اهليئــة يف مجــع     
  األموال.

    

  النتائج املالية: اإليرادات والنفقات    - سادسا   

أصدر جملس مراجعي احلسابات رأيـه الثـاين غـري املشـفوع بتحفظـات بشـأن البيانـات          - ٦٤
(انظــر  ٢٠١٣كــانون األول/ديســمرب  ٣١املاليـة هليئــة األمــم املتحــدة للمــرأة للســنة املنتهيــة يف  

A/69/5/Add.12  والعمليـات املاليـة تظهـر أن اهليئـة تتمتـع      )، وسلط فيه الضوء على أن البيانـات
بالسـالمة املاليــة وأن لــديها كميــة كــبرية مــن األصـول املاليــة املتداولــة تكفــي للوفــاء خبصــومها   
املستحقة يف األجـل القريـب. وأقـر الـس باإلجنـازات الرئيسـية، مبـا يف ذلـك بنـاء املؤسسـات           

ني، إال أنـه الحـظ أن اهليئـة قـد ختضـع لضـغوط       والتقدم احملرز بشأن الفعالية والكفاءة التنظيميت
  مالية إذا ما تراجعت مستويات التمويل الطوعي.

 ٢٠١٤كـانون األول/ديسـمرب    ٣١وقد أعدت اهليئة البيانات املاليـة للسـنة املنتهيـة يف      - ٦٥
مـن   ٦٨إىل  ٦٥وفقـا للمعـايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام. واألرقـام الـواردة يف الفقـرات          

 أيــار/ ٣١ذا التقريــر مل تراجــع وهــي عرضــة للتغــيري قبــل اســتكمال مراجعــة احلســابات يف    هــ

). ويعـزى  ١مليـون دوالر (انظـر اجلـدول     ٦٢,٤. وشـهدت السـنة فائضـا قـدره     ٢٠١٥ مايو
هذا الفائض بدرجة كـبرية إىل زيـادة اإليـرادات أثنـاء العـام، يف إطـار املـوارد األخـرى، مبقـدار          

وقد وردت هذه الزيادة أساساً يف الربع األخري مـن العـام، ممـا تـرك وقتـا       مليون دوالر. ٤٠,٧
  .٢٠١٥، ومت برجمة النفقات املقابلة لعام ٢٠١٤ضيقا لإلنفاق يف عام 

ــلية لعـــام    - ٦٦ ، املدرجـــة يف امليزانيـــة املتكاملـــة ٢٠١٤وبلغـــت اإليـــرادات املســـتهدفة األصـ

مليـون   ١٥٠ليون دوالر للموارد العادية و م ١٦٠، مبلغا قدره ٢٠١٥-٢٠١٤املعتمدة للفترة 

، مبــا يف ذلــك ٢٠١٤دوالر للمــوارد األخــرى. وبلغــت اإليــرادات النهائيــة مــن التربعــات لعــام   

مليـون دوالر   ١٥٩,٢مليون دوالر مـن املـوارد العاديـة و     ١٦٣,٧إيرادات الفوائد، مبلغا قدره 

رى تلقيهـا عـن املبـالغ املقـررة يف امليزانيـة      من املوارد األخرى، مما أسفر عن زيادة املوارد الـيت جـ  

مليون دوالر. وهـذا هـو العـام األول منـذ إنشـاء اهليئـة الـذي تتحقـق فيـه أهـداف            ١٢,٩مبقدار 

  امليزانية بالكامل.
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  ١اجلدول 

  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٣١اإليرادات والنفقات يف     

  (بآالف دوالرات الواليات املتحدة)
  
      ٢٠١٤      

(أ)املشطوبات  املوارد املقررة  املوارد األخرى  املوارد العادية  
  اموع  

            اإليرادات            

 ٤٧٦ ٣٣٠ –٦٥٢ ٧ ١٦٠ ٦٦٤١٥٩ ١٦٣  التربعات

 ٥٩٢ ١ ––٦٨٦٩٠٦  إيرادات االستثمار

 ٨١٥(٢٩٨ ١٠) –٩٥٢ ١٦١١٠  اإليرادات األخرى

 ٥––(٢٥)٣٠  اإليرادات التبادلية

 ٨٨٨ ٣٣٢ (٢٩٨ ١٠) ٦٥٢ ٧ ٩٩٣ ١٧٠ ٥٤١ ١٦٤   جمموع اإليرادات  

 ٥٣٨ ٢٧٠ (٢٩٨ ١٠) ٣١٠ ٧ ٩٤٦ ١٣٠ ٥٨٠ ١٤٢   جمموع النفقات  

 ٣٥٠ ٦٢ -٠٤٧٣٤٢ ٤٠ ٩٦١ ٢١   الفائض للسنة
  

املتحصــل عليهــا مــن املــاحنني  اهليئــة مــن أمــوال الــربامجيشــري عمــود املشــطوبات إىل التكــاليف غــري املباشــرة الــيت متوهلــا   (أ)  
يتصل بإدارة املوارد األخـرى. وقـد اعتـرف ـذه التكـاليف غـري املباشـرة حماسـبيا خـالل السـنة بوصـفها زيـادة يف              فيما

  ا.إيرادات تكاليف الدعم. ويف اية العام، تشطب هذه اإليرادات إلظهار اإليرادات الفعلية املعترف ا حماسبي

  
  

  أساس امليزانية    

مليــون دوالر لفتــرة  ١٥,٣يبلــغ جممــوع األنصــبة املقــررة املعتمــدة (امليزانيــة العاديــة)     - ٦٧
ــغ  ٢٠١٥-٢٠١٤الســنتني  ــها مبل ــام   ٧,٧، خصــص من ــني دوالر لع . وأدرجــت ٢٠١٤مالي

مليـون دوالر لفتـرة السـنتني     ٦٩٠التربعات (يف إطار املوارد العادية واملوارد األخـرى) البالغـة   
) ٢٠١٥مليـون دوالر يف عـام    ٣٨٠و  ٢٠١٤ دوالر يف عام ماليني ٣١٠( ٢٠١٥-٢٠١٤

ضمن امليزانية املتكاملة. وتغطـي املـوارد العاديـة نفقـات امليزانيـة املؤسسـية والـربامج الرئيسـية،         
  حيث جيري ختصيص األموال وفقا ملنهجية حمددة.  

يزانيـة املؤسسـية املعتمـدة يف    وتعدل النتائج املالية املبلغة (الفعلية) إلتاحة املقارنة بني امل  - ٦٨
األصل واألنصبة املقررة املعروضة على أساس نقدي معدل واالسـتخدام الفعلـي للمـوارد علـى     

). وتتعلـق االختالفـات الرئيسـية بـني النتـائج املاليـة املعـدة        ٢أساس االستحقاق (انظر اجلـدول  
 ة علــى أســاس امليزانيــة بــاختالف وفقــا للمعــايري احملاســبية الدوليــة للقطــاع العــام والنتــائج املعــد

  املعاجلة احملاسبية لتكاليف األصول وللسلف النقدية املدفوعة للشركاء واملوظفني.  
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  ٢اجلدول 

  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٣١مقارنة بني امليزانية واالستخدام الفعلي للموارد يف     

  (بآالف دوالرات الواليات املتحدة)
  

  امليزانية النهائية  امليزانية األصلية  

املبــــالغ الفعليــــة 
 القابلة للمقارنـة 

  (أعيد بياا)

الفرق بني امليزانيـة  
النهائيــــة واملبــــالغ   

  الفعلية

٨١٢ ٨٤٠ ٦ ٦٥٢ ٧  ٦٦٤ ٧  أنشطة امليزانية العادية          

   األنشطة اإلمنائية

٣١٦ ٣٠ ٤٥١ ١٨٢ ٧٦٧ ٢١٢  ٦٠٠ ٢٥٧   الربامج  

٣٣٠ ٤ ٣٢٣ ٢١ ٦٥٣ ٢٥  ٧٦٤ ٢٤   التنميةفعالية   

٧١٩ ٢ ٤٣٥ ١٠ ١٥٤ ١٣  ٣٤٠ ١٣   املتحدة  تنسيق األنشطة اإلمنائية لألمم

٨٤٧ ٧ ٢٣٠ ٤١ ٠٧٧ ٤٩  ٢٣٩ ٤٧   األنشطة اإلدارية

٩٢٧ ٢٧٣ ٢٠٠ ١  ٠٠٠ ١   إدارة التغيري

٩٥١ ٤٦ ٥٥٢ ٢٦٢ ٥٠٣ ٣٠٩  ٦٠٧ ٣٥١   اموع  

  

  


