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التقرير السنوي لوكيل األمني العام / املدير التنفيذي حول اخلطة   

 2017-2014االسرتاتيجية بني عامي 
 

 امللخص
يف أثناء العام اخلتامي من تنفيذ اخلطة  2017يقدم هذا التقرير نظرة عامة ملا ُحقق من نتائج يف عام 

، ابإلضافة إىل الدراسة الفاحصة ملا حتقق 2017-2014االسرتاتيجية هليئة األمم املتحدة للمرأة للفرتة 
حرز يف تنفيذ قرار اجلمعية  من تقدم خالل الدورة ذات األربعة أعوام كلها. كما

ُ
يتناول التقرير التقدم امل

خبصوص االستعراض الشامل للسياسات الذي ُُيرى كل أربع سنوات، واخلاص  71/243العامة رقم 
 (.QCPRابألنشطة التنفيذية اليت هتدف إىل تنمية منظومة األمم املتحدة )
 أُطر نتائجها وذلك استناًدا إىل حتليل ولقد حققت هيئة األمم املتحدة للمرأة غالبية األهداف يف

كل من نتائج التطوير على حدة، والفعالية التنظيمية، وخمرجات الكفاءة. لقد قدمت الرؤى والدروس 
-2018املستفادة من األربع سنوات املاضية املعلومات الالزمة لتطوير اخلطة االسرتاتيجية للفرتة 

2021. 
 يف القسم اخلامس.مت إدراج أحد املشروعات املقررة 
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 .  مقدمة أوالا
اهتماًما عاملًيا غري مسبوق ابملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة  2017لقد شهد عام  .1

والفتاة، مع حتقيق تقدم هائل يف جماالت عدة. لقد أماطت حركة "#مي تو" اللثام عن عدد 
والعنف، واإلساءة بني غري مسبوق من النساء الاليت أفصحن عن حوادث التحرش اجلنسي، 

أروقة وسائل اإلعالم، واألوساط السياسية، وأماكن العمل، واجملتمعات. ولقد استمرت 
مارس ضد املرأة واملمارسات الضارة. لقد 

ُ
البلدان يف تعزيز القوانني للقضاء على العنف امل

تفق عليها يف الدورة احلادية والستني للجنة املعنية بوضع
ُ
املرأة التزامات  أرست التوصيات امل

عيقة لتمكني املرأة يف عامل األعمال.
ُ
 رائدة للقضاء على احلواجز امل

وعلى الرغم من إجراءات التطوير سالفة الذكر، فمازالت املرأة ال تتمتع ابلتمثيل الكايف  .2
يف مناصب القيادة وصنع القرار يف مجيع اجملاالت؛ كذلك ظلت الفجوة كبرية بني اجلنسني 

االقتصاد؛ ومازال العنف ضد املرأة قائًما مبا يدعو للقلق. إذ يتعثر دور املنظمات يف جمال 
النسائية يف تعزيز املساواة بني اجلنسني نتيجة ختفيضات التمويل، ونقص البيئة اآلمنة واملواتية 
حرز حنو املساواة بني 

ُ
لذلك، واستهداف املدافعني عن حقوق املرأة. كذلك يتعرض التقدم امل

نسني ومتكني املرأة لبعض املخاطر بسبب تزايد انعدام األمن، والنزوح، واآلاثر الضارة اجل
الناجتة عن تغري املناخ. كذلك تزيد حدة التحدايت بوجه خاص أمام الاليت يواجهن أشكااًل 

 متعددة من التفرقة، وهن أكثر من يتعرضن لإلمهال.

النمو هليئة األمم املتحدة للمرأة. هو عام التوطيد و  2017ويف هذا السياق، كان عام  .3
ما ُحقق من نتائج  2017-2014يصف التقرير املرحلي النهائي للخطة االسرتاتيجية للفرتة 

، األمر الذي يعكس القدرة املتزايدة هليئة األمم املتحدة للمرأة على 2014مهمة منذ عام 
عدهتا القائمة على األدلة لتقدمي استغالل واليتها الثالثية، وخربهتا اجلوهرية، وشراكاهتا، وقا

خدماهتا للنساء والفتيات. تضع تلك القدرة هيئة األمم املتحدة للمرأة يف مكانة اسرتاتيجية 
يف سياق املناقشات السارية إلعادة وضع نظام األمم املتحدة اإلمنائي لدعم نتائج أفضل على 

 مستوى املنظومة للنساء والفتيات.
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املتحدة للمرأة بشكل كبري يف تعزيز القواعد واملعايري العاملية  ولقد سامهت هيئة األمم .4
وترمجتها إىل أفعال على أرض الواقع على الصعيد الُقطري. وأدت مبادرات الربامج الرئيسية 

(FPIs إىل زايدة الرتكيز الربانجمي هليئة األمم املتحدة للمرأة، ووضعت إطاًرا مشرتكا للتعاون )
ودعمت جهود تعبئة املوارد. لقد أصبحت خطة العمل على نطاق على الصعيد الوطين؛ 

منظومة األمم املتحدة أداة معيارية منوذجية، حبيث ُتعزز من املساءلة املتعلقة ابلتزامات املساواة 
بني اجلنسني وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين عرب منظومة األمم املتحدة. كذلك دعم التزام 

رأة تلك اجملهودات كافة للوصول إىل النساء والفتيات الاليت قد يتعرضن هيئة األمم املتحدة للم
 لإلمهال أكثر من غريهن.

يف السنوات األربعة املاضية، كشفت هيئة األمم املتحدة للمرأة عن قدرهتا على تقدمي  .5
برامج للتحول ذات فعالية وأثر ابلغ. وأسست هيئة األمم املتحدة للمرأة الكثري من عمليات 

ني األعمال مبا يف ذلك جمموعة من نظم معلومات إدارة الربامج وذلك لتحسني التنبؤ، حتس
، حققت هيئة األمم املتحدة للمرأة أقصى 2017والتخطيط، واملراقبة، واإلبالغ. يف عام 

 إمجايل دخل هلا منذ أتسيسها.

لالزمة كذلك قدمت النتائج والدروس املستفادة وعملية التشاور املكثفة املعلومات ا .6
واليت اعتمدها اجمللس التنفيذي  2021-2018لتطوير اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة للفرتة 

. أما عن اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة اليت تواصل دعم تنفيذ منهاج عمل 2017يف عام 
، ولديها مسارات نتائج واضحة 2030بيجني فهي تتوافق مع خطة التنمية املستدامة لعام 

ظرايت التغيري، وتستغل الدور املتغرد هليئة األمم املتحدة للمرأة يف عملية التحفيز، تستفيد من ن
وجتميع الشركاء، والتعبئة يف سبيل التغيري ومناصرته، وتعبئة املوارد الداعمة للمساوة بني 

، (UNDP)اجلنسني ومتكني املرأة. ويقدم القاسم املشرتك بني برانمج األمم املتحدة اإلمنائي 
، وصندوق األمم املتحدة للسكان (UNICEF)ظمة األمم املتحدة للطفولة ومن

(UNFPA.ركيزة مهمة لتعزيز العمل املتسق واملشرتك ) 
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 نظرة سريعة
 ، سامهت هيئة األمم املتحدة للمرأة، ابلتعاون مع بعض الشركاء، للقيام مبا يلي:2014منذ عام 

 عملية إصالح دستوري 17دعم   •
جمموع عدد سكاهنا من اإلانث أكثر من ملياري نسمة، أُلطر سياسة متكني بلد  41اعتماد •

 املرأة اقتصادايً 
مليار نسمة، التشريعات اليت  1.5بلد جمموع عدد سكاهنا من اإلانث أكثر من  52تعزيز   •

 تتصدى للعنف ضد النساء والفتيات
سمة، ملخصصات مليار ن 1.48دولة جمموع عدد سكاهنا من اإلانث أكثر من  43زايدة   •

 امليزانية احملددة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
 (WEPsشركة على برانمج املرأة والبيئة ) 1012توقيع  •
مليون ممارس إىل املعرفة املتخصصة من خالل املوقع اإللكرتوين  7.5وصول أكثر من   •

endVAWnow.org 
دعومة من هيئة األمم املتحدة ضابطة يف اجليش دورات تدريب م 300إكمال ما يزيد عن   •

 للمرأة قبل االنتشار يف عمليات السالم
جراة حول العنف اجلنسي واجلنساين مبا يف ذلك نشرهم بني  71نشر •

ُ
خبريًا لدعم التحقيقات امل

 السلطات الوطنية واحملكمة اجلنائية الدولية
ن فريوس نقص املناعة زايدة موظفي اخلدمة املدنية العاملني يف هيئات التنسيق الوطنية بشأ •

بلًدا من قدراهتم على تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مكافحة فريوس  55البشرية/اإليدز يف 
 نقص املناعة البشرية

 زايدة نشر اخلربة اجلنسانية مخس مرات ضعف ما كانت عليه بني األزمات اإلنسانية •
فرد من ممثلي اجملتمع  3700 مسؤول وما يزيد عن 2500حتقيق متوسط مشاركة سنوية لعدد   •

 املدين يف جلنة وضع املرأة
 إىل  2014يف  640,000زايدة عدد املتابعني على وسائل التواصل االجتماعي من   •

 2017مليون متابع يف عام  6.5
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فرد لدورة "أان أعرف املنظور  24545فرد، وإمتام  114018قيام مركز التدريب بتدريب   •
 اجلنساين"

 

 مبفرده: 2017النتائج التالية يف عام كما حتققت 
بلًدا، يبلغ عدد سكانه من  17قانواًن أو أُعيدت صياغته يف  27مت تعديل  •

 مليون نسمة 164اإلانث ما يقرب من 
قيادة نسائية، ومرشحة طموحة، وموظفة  7000تعزيز إمكاانت ما يقرب من   •

 بلًدا. 32حكومية منتخبة يف 
 31مرأة وفتاة تضررن من بعض األزمات يف ا 121000تقدمي العون لعدد   •

 بلًدا
امرأة وفتاة يف مواقف إنسانية اقتصاداًي ابإلضافة  35000متكني ما يربو عن  •

 إىل توفري سبل العيش هلن
 مركزًا متعدد األغراض يف الربامج اإلنسانية 67مكااًن آمًنا و 59إدارة   •
 اعدة اإلمنائيةيف املائة من أطر عمل األمم املتحدة للمس 70حتقيق  •

 
 تقييم نتائج التنمية اثنياا. 

 132، قدمت هيئة األمم املتحدة للمرأة برامج يف إمجايل 2017و 2014ما بني عامي  .7
بلًدا. ويف هناية فرتة اخلطة االسرتاتيجية، كان أداء هيئة األمم املتحدة للمرأة لتحقيق أهدافها 

 (.1من إمجايل األهداف )الشكل رقم  يف املائة 80إُيابًيا حيث مت حتقيق حنو نسبة 
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 .1الشكل 
 إجناز أهداف اخلطة االسرتاتيجية

 
من املالحظ أن هذا األداء يتوافق بشكل كبري مع مستوايت التمويل، إذ وصلت الفجوة  .8

 يف املائة مقارنة أبهداف امليزانية املتكاملة للفرتة  20التمويلية إىل 
2014-2017. 

يف املائة، ما يشري إىل التفوق يف األداء  60مع وجود ثالثة أهداف فقط أدىن من  .9
كذلك فثمة تقدم ملحوظ ُُمرز على مستوى املخرجات يف الفرتة خاصة على مستوى النتائج.  

، حيث مت حتقيق تسعة أهداف إضافية ابلكامل أو مت إجناز نسبة 2017-2014ما بني 
 مبفرده. 2017يف املائة منها على األقل يف عام  60

يف املائة أنه ال يوجد تفسري فردي ولكن جمموعة  60أظهر حتليل املؤشرات األدىن من  .10
جرايت، منها حتديد هدف مفرط الطموح، وقيود التمويل، 

ُ
من العوامل أتثريها ملحوظ على امل

وصياغة مؤشر غري دقيق سعى للمساومة بني كيفية اإلبالغ والفجوات البيانية ونقص حتديد 

27

15

6

48

13

2

2

17

9

3

5

17

0% 20% 40% 60% 80% 100%

املخرجات

النتيجة

التأثري

اإلمجايل

%100< تقدم بنسبة  %99-60تقدم بنسبة  %60> تقدم بنسبة 

59% 21% 21% 

46% 15% 38% 

75% 10% 15% 

55% 27% 18% 



UNW/2018/2 
 

 

7/45 

 

األولوية لنتائج ُمددة من ِقبل مكاتب ميدانية. ومع ذلك، مل يتحول األداء السيئ على 
ات دائًما إىل فجوات على مستوايت النتائج واألثر؛ فهو يعكس وجود فجوات مستوى املخرج

 متفرقة أكثر من كوهنا مشكالت نظامية يف هيكل نتائج هيئة األمم املتحدة للمرأة.

واستناًدا إىل هذا التحليل، عززت هيئة األمم املتحدة للمرأة أيًضا من سلسلة النتائج يف  .11
، كما أهنا طورت نظرايت 2021-2018ملني اجلديدين للفرتة نتائجها وإطار مواردها املتكا

لتغيري كل خمرج، وقدمت مستوى أكرب من الدقة على مستوى أتصيل النتائج. سيمثل استمرار 
هيئة األمم املتحدة للمرأة يف عملها عاماًل جوهراًي يف حتديد النتائج، مبا يف ذلك النتائج 

 دة على مدار اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة.املشرتكة مع ابقي منظومة األمم املتح

معززة أبمثلة ُمددة من  2017-2014ويقدم حتليل جماالت التأثري أدانه نتائج للفرتة  .12
 .2017عام 

: قيادة املرأة لعملية ُصنع القرار على مجيع املستوايت األولجمال التأثري  أ. 
 ومشاركتها فيها

 ثري املذكور:، يف جمال التأ2017و 2014الفرتة ما بني 

 
، أحرزت هيئة األمم املتحدة للمرأة تقدًما 2017-2014خالل اخلطة االسرتاتيجية  .13

كبريًا يف زايدة دور املرأة القيادي ومشاركتها السياسية من خالل املسامهة يف التشريعات 
دة املراعية للمنظور اجلنساين واإلصالحات الدستورية، ودعم مشاركة املرأة يف السياسة، وزاي

متثيل املرأة يف الربملاانت الوطنية واحلكومات احمللية، ودعم املؤسسات السياسية املراعية 
 .1(2للجنسانية )الشكل رقم 

 
                                                           
ي .انظر الملحق 4  ل 1  

ي الثان  ي هذا ومجال التأثي  ي مجال التأثي   
 
 يسهم صندوق األمم المتحدة للمرأة من أجل المساواة بي  ي الجنسي  ي ف
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 .2الشكل 

 
بني عملية إصالح دستوري يف الفرتة  17إمجااًل، سامهت هيئة األمم املتحدة للمرأة يف  .14

، عملت هيئة األمم املتحدة للمرأة يف نيبال على التنفيذ 2017. يف عام 2017و 2014
الفعال لألحكام الدستورية املتعلقة مبشاركة املرأة السياسية، األمر الذي أدى إىل انتخاب 

امرأة على املستوى احمللي. يف جورجيا، دعمت هيئة األمم املتحدة للمرأة  14000
رية لتقدمي ضماانت للمساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلك املعايري اخلاصة اإلصالحات الدستو 

املتعلقة بتمثيل املرأة. أجرت البلدان السلفادور، واهلندوراس، وجواتيماال، وترينيداد وتوابجو 
 بدعم من هيئة األمم املتحدة للمرأة. 2017إصالحات قانونية إليقاف زواج األطفال يف عام 

املتحدة للمرأة عن كثب مع الربملاانت حول العامل لتأسيس جلان عملت هيئة األمم  .15
بلًدا. ووافق أربعة ومثانون برملانًيا على تشريع مراعي للجنسانية  83للمساواة بني اجلنسني يف 

بدعم من هيئة األمم املتحدة للمرأة. يف هايييت، دعمت هيئة األمم املتحدة للمرأة الربملان يف 
ر إسرتاتيجية ما للمساواة بني اجلنسني مع التعهد ابلتزام رمسي ملنع بغرض تطوي 2017عام 

 121العنف ضد املرأة يف االنتخاابت. ويف النيجر، تضمن دعم هيئة األمم املتحدة للمرأة 
امرأة حول العنف اجلنساين  100000برملانًيا ما دفعهم إىل القيام بتوعية ما يقرب من 

 نسانية.وأتسيس وحدة برملانية خاصة ابجل

أحكاماا دستورية تعزز بصفة خاصة من  أ: عدد البلدان اليت متتلك 1.1
 مشاركة املرأة يف صنع القرار

أ: عدد البلدان اليت تتسم بوجود توازن بني اجلنسني )أي أن <  1.2 
 % من النساء( يف جمالس اجلهات اإلدارية االنتخابية40

 ب: عدد البلدان اليت توجد يف برملاهنا جلان للمساواة بني اجلنسني 1.2

عدد البلدان اليت تتأثر فيها السياسات واحلوارات الوطنية بدعوات  أ: 1.3
 مناصري املساواة بني اجلنسني

 68النتيجة 
 70اهلدف 

 
 18النتيجة 
 30اهلدف 

 
 83النتيجة 
 80اهلدف 

 
 58النتيجة 
 50اهلدف 

 خط األساس

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

0% 20% 40% 60% 80%    100% 

أ 1.1  

أ .21  

ب .21  

أ 1.3  
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، ابلتنسيق مع 2017نتيجة للدعم املقدم من ِقبل هيئة األمم املتحدة للمرأة يف عام  .16
ابملائة من  40هيئة إدارة انتخاابت وطنية إىل  18شركاء األمم املتحدة، وصلت جمالس 

يف املائة من البلدان اليت تتلقى مساعدات  50النساء أو أكثر. واعتمدت ما يزيد عن 
قبل األمم املتحدة بعض اإلصالحات لتعزيز املشاركة السياسية للمرأة.  أدى انتخابية من 

دعم هيئة األمم املتحدة للمرأة إىل أن طبقت احملكمة االنتخابية البوليفية سياسة جنسانية، 
ما جعلها تلتزم بعمليات انتخابية مراعية للجنسانية لزايدة مشاركة النساء كمصواتت، 

خاابت. يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، دعمت هيئة األمم ومرشحات، ومسؤوالت انت
املتحدة للمرأة اللجنة االنتخابية لزايدة عدد املصواتت املسجالت، األمر الذي أدى إىل 

 يف املائة. 46تسجيل مصواتت بنسبة ُتقدر بـ 

مرأة من ابلتنسيق مع الربانمج الرائد لتمكني املرأة سياسًيا، عززت هيئة األمم املتحدة لل .17
. ويف اجلزائر، أسهم 2017قيادة نسائية طموحة ومنتخبة يف عام  7000قدرة ما يقارب من 

احمللية يف زايدة متثيل املرأة يف اجلمعيات احمللية  2017تعزيز قدرة املرشحات يف انتخاابت عام 
بت امرأة أخرى على مستوى احملافظات. ويف كينيا، در  600واحملافظات، إىل جانب انتخاب 

مرشحة معلن عن  149مرشحة طموحة و 400هيئة األمم املتحدة للمرأة ما يزيد عن 
أمسائهن، ما ساهم يف انتخاب ثالث سيدات يشغلن منصب ُمافظ وثالثة أخرايت كعضوات 

 يف جملس الشيوخ ألول مرة.

، بفضل دعم من هيئة األمم املتحدة للمرأة، أثر مناصروا 2017و 2014ما بني عامي  .18
بلًدا. ويف الكامريون،  58املساواة بني اجلنسني على احلوارات والسياسات الوطنية يف مبدأ 

؛ األمر 2018شكلت هيئة األمم املتحدة للمرأة ائتالًفا لتعزيز متثيل املرأة يف انتخاابت عام 
الذي أدى إىل أتسيس تسجيل الناخبني مراعًيا اجلنسانية. يف جزر سليمان، دعمت هيئة 

حدة للمرأة ائتالًفا من املنظمات النسائية لتأمني الدعم السياسي لسياسات املساواة األمم املت
 بني اجلنسني واملقاعد احملجوزة يف املقاطعات.

وقد عملت هيئة األمم املتحدة للمرأة عن كثب مع شركاء األمم املتحدة يف هذا اجملال،  .19
نسيق فيما بني الوكاالت حول بشكل أساسي مع إدارة الشؤون السياسية، كجزء من آلية الت

املساعدة االنتخابية. ويستمر برانمج األمم املتحدة اإلمنائي يف لعب دور الشريك األساسي 
مع العديد من املشروعات واملبادرات املشرتكة ابإلضافة إىل املنتجات املعرفية املشرتكة، مبا يف 
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ة الدولية للدميقراطية ، الذي ُطور ابلشراكة مع املؤسسiKNOW Politicsذلك بوابة 
 ( واالحتاد الربملاين الدويل.IDEAواالنتخاابت )

إن حتقيق التوازن بني اجلنسني يف عامل السياسة هو عملية طويلة املدى تتطلب بذل  .20
جهود ملنع االرتداد إىل الوضع السابق. وتعد اأُلطر القانونية غري املناسبة والعنف املتزايد ضد 

ة عوائق منيعة راعتها هيئة األمم املتحدة للمرأة يف خطتها االسرتاتيجية املرأة يف عامل السياس
اجلديدة، واليت تدرك أيًضا عالقة التعزيز املتبادلة بني مشاركة املرأة السياسية والقيادة؛ وبني 
قدرة النساء على الوصول إىل العدالة والتخطيط املراعي للفروق اجلنسية وإعداد امليزانية عرب 

  هبم مجيًعا حتت مظلة نتائج واحدة. اإلتيان

 حصول املرأة على العدالة

بينما مل تكن القدرة على الوصول إىل حتقيق العدالة متضمًنا بوضوح يف اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  
، إال أن أمهية جمال العمل املذكور للقضاء على التفرقة اجلنسانية قد رفعت من 2014-2017

. نتيجة لذلك، تتضمن اخلطة 2014مكانته يف عمل هيئة األمم املتحدة للمرأة منذ عام 
 سرتاتيجية اجلديدة نتيجة خمصصة لعالج املشكلة كما أُطلقت مبادرة الربامج الرئيسية.اال

، عملت هيئة األمم املتحدة للمرأة على دعم بوليفيا للبدء يف تطوير قوانني جديدة 2017يف عام  
مرأة ا 1000للعقوابت اجلنائية، وقوانني األسرة، والقوانني املدنية؛ كما أهنا ساعدت ما يزيد عن 

على تلقي املساعدة القانونية يف أوغندا؛ ابإلضافة إىل دعم حكومة فيتنام لتنفيذ الدراسة االستقصائية 
للتصورات املتعلقة ابلنظام القضائي بني النساء. أطلقت هيئة األمم املتحدة للمرأة "جمموعة أدوات 

املتحدة اإلمنائي، ومكتب األمم املمارسني بشأن وصول املرأة إىل برامج العدالة" مع براانمج األمم 
املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية، ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف دعم اهلدف 

 السادس عشر من أهداف التنمية املستدامة.

 
 

: متكني املرأة، وال سيما األكثرهن فقراا واستبعاداا، اقتصادايا الثاينجمال التأثري  ب. 
 دة من التنميةواالستفا
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 ، يف جمال التأثري املذكور:2017و 2014الفرتة ما بني 

 
، قدمت هيئة األمم املتحدة للمرأة إسهامات 2017-2014خالل الفرتة  .21

جوهرية بشأن متكني املرأة اقتصاداًي متخطية كافة األهداف على مستوى النتائج 
وطنية لتمكني املرأة اقتصاداًي، (. تتضمن اإلجنازات الرئيسية تبين ُأطر 3)الشكل 

وتعزيزات لسبل العيش للمرأة، ودعم املدافعني عن املساواة بني اجلنسني للتأثري على 
 االسرتاتيجيات والسياسات الوطنية.

  

ي                                                   

ي                                                   ي                                                   
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 .3الشكل 

 
 
 

كان دعم هيئة األمم املتحدة للمرأة ضروراًي العتماد أو تنفيذ اخلطط، والسياسات،  .22
 55والتشريعات الوطنية وذلك من أجل تعزيز متكني املرأة اقتصاداًي يف واالسرتاتيجيات، 

، وبدعم من هيئة األمم املتحدة للمرأة، كّون اجلهاز املركزي لإلحصاء 2017بلًدا. ويف عام 
يف السودان بياانت ُمصنفة جنسانًيا لالسرتاتيجية الوطنية للحد من الفقر. وأسهمت هيئة 

لشراكة مع بنك التنمية األفريقي، يف تبين لوائح تعزيز حقوق العمالة األمم املتحدة للمرأة، اب
 املنزلية يف كابو فريدي )مجهورية الرأس األخضر(.

قدمة للنساء يف  .23
ُ
 57أسهمت هيئة األمم املتحدة للمرأة يف توسيع نطاق اخلدمات امل

هارات والفرص يف بلًدا مبا يف ذلك املساعدة االجتماعية وخدمات التوظيف، ودعم تنمية امل
مبفرده. وابلتوافق مع  2017بلًدا وذلك يف عام  36جمال مباشرة األعمال احلرة للنساء يف 

االلتزام بعدم التخلي عن أحد، عملت هيئة األمم املتحدة للمرأة مع شركاء يف جواتيماال 
ك لتحسني امرأة أصلية ريفية حول الزراعة، واألمن الغذائي، والرايدة وذل 1650لزايدة وعي 

االنتاج الزراعي والقدرة على الوصول إىل األسواق. ويف جورجيا، قدمت هيئة األمم املتحدة 
امرأة تضررن  2500للمرأة منح لدعم سبل العيش ولتطوير القدرة على الرايدة ملا يقرب من 

 من النزاعات أو تعرضن إىل النزوح الداخلي.

ز قدرة املدافعني عن املساواة بني اجلنسني وعملت هيئة األمم املتحدة للمرأة على تعزي .24
بلًدا على مدار  41للتأثري على السياسات االقتصادية واسرتاتيجيات القضاء على الفقر يف 

تطبق أ: عدد البلدان اليت تدعمها هيئة األمم املتحدة للمرأة، واليت  2.1
إطار عمل للسياسات املراعية للمنظور اجلنساين )مبا يف ذلك التشريعات 
والسياسات واملوازانت( يف واثئق التخطيط الوطنية أو احمللية أو اخلاصة 

 ابلقطاعات
أ: عدد البلدان اليت تعهدت برفع مستوى اخلدمات املراعية للمنظور  2.2

 اجلنساين

ا سياسات اقتصادية واسرتاتيجيات للقضاء أ: عدد البلدان اليت لديه 2.3
 على الفقر وتراعي دعوات مناصري املساواة بني اجلنسني

 55النتيجة 
 50اهلدف 

 
 57النتيجة 
 55اهلدف 

 
 41النتيجة 
 35اهلدف 

 خط األساس

أ12.  

أ 2.2   

أ 2.3  
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، كانت جهود الدعوة اليت قادها االحتاد الوطين للعمالة 2017اخلطة االسرتاتيجية. ويف عام 
يل عاماًل حامًسا للتصديق على ميثاق منظمة املنزلية مع هيئة األمم املتحدة للمرأة يف الرباز 

اخلاص ابلعمالة املنزلية، وتوسيع نطاق حقوق العمال الكاملة لتشمل  189العمل الدولية رقم 
ماليني عامل منزيل يف الربازيل، أغلبهم من النساء. يف تيمور الشرقية، أسهمت جهود  7

اجملتمع املدين يف تبين قانون جديد يعزز  الدعوة هليئة األمم املتحدة للمرأة جنًبا إىل جنب مع
 من حقوق املرأة يف امتالك األراضي واملمتلكات.

وقد دعمت وكاالت أخرى اتبعة لألمم املتحدة يف سياق إسرتاتيجية األمم املتحدة  .25
هنج هيئة األمم املتحدة للمرأة إزاء الزراعة املتكيفة مع  2022-2018املتكاملة للساحل 

(. كذلك فإن املساواة بني اجلنسني، FPIلذي طوِّر يف مبادرة الربامج الرئيسية )تقلبات املناخ ا
 ومتكني املرأة، والعمل املناخي من األمور ذات األولوية من حيث تنفيذ االسرتاتيجية.

وأصبحت بعض الوكاالت يف روما، ومنظمة األغذية والزراعة )الفاو(، والصندوق الدويل  .26
وبرانمج األغذية العاملي شركاء أساسيني هليئة األمم املتحدة للمرأة يف جمال للتنمية الزراعية، 

التأثري املذكور. كما عززت هيئة األمم املتحدة للمرأة من شراكتها مع بعض املؤسسات املالية 
العاملية خاصة البنك الدويل وبنوك التنمية على الصعيد اإلقليمي. كذلك كان التعاون الوثيق 

متخصصة مثل منظمة العمل الدولية مثمًرا خاصة فيما يتعلق بدعم خطة عمل مع وكاالت 
 معيارية وتنفيذها للحصول على العمل الالئق واحلماية االجتماعية.

، وابلتوافق مع تقييم جمال التأثري سالف الذكر، أعادت هيئة األمم 2014منذ عام  .27
نطاق األصغر جتاه أنشطة الدعوة املتحدة للمرأة تركيز عملها بعيًدا عن التدخالت على ال

األكثر منهجية، واإلصالحات، وتنفيذ السياسة، األمر الذي سارع من إحراز التقدم على 
مستوى النتائج. وتركز اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة على ثالثة جماالت للمزااي النسبية اليت 

طبقة عل
ُ
ى العمل الالئق واحلماية تتمتع هبا هيئة األمم املتحدة للمرأة وهي: السياسات امل

 االجتماعية؛ تعزيز رايدة املرأة؛ واخنراط املرأة يف الزراعة املتكيفة مع تقلبات املناخ.
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 : إهناء العنف ضد النساء والفتياتالثالثجمال التأثري  ج. 
 
 

 ، يف جمال التأثري املذكور:2017و 2014الفرتة ما بني 

 
مجيع أهدافها على صعيد النتائج املتعلقة إبهناء أشكال حققت هيئة األمم املتحدة للمرأة  .28

العنف كافة ضد النساء والفتيات وذلك من خالل تعزيز التشريع والسياسات، وحتسني جودة 
اخلدمات املقدمة للناجيات، والدفع إلجراء حتوالت يف السياسة تعكس أمهية مواجهة املعايري 

 .2(4ة يف اخلفاء ويف العلن بشكل أفضل )الشكل االجتماعية، ومنع العنف املمارس ضد املرأ

 
 .4الشكل 

 
                                                           
ي .انظ  2 ي هذا المجال من مجاالتي التأثي   

 
ي التابع لألمم المتحدة لدعم اإلجراءات الرامية إىل القضاء عىل العنف ضد المرأة ف  

 يسهم الصندوق االستئمان 
4 الملحق  . 

أ: عدد البلدان اليت اعتمدت اسرتاتيجيات/خطط عمل وطنية إلهناء  3.1
 العنف ضد النساء والفتيات

ب: عدد البلدان اليت اعتمدت تشريعات تعاجل كل أشكال العنف  3.1
 عززت تلك التشريعات، مسرتشدةا آبراء النساءضد املرأة، أو 

أ: عدد البلدان اليت تشهد تطوير أطر عمل الرصد واإلبالغ وتنفيذها  3.2
لتقييم مستوى استخدام خدمات الدعم متعددة القطاعات حلاالت العنف 

 ضد املرأة

 55النتيجة  
 50اهلدف 

 
 59النتيجة 
 50اهلدف 

 
 32النتيجة 
 29اهلدف 

 

 خط األساس

أ13.  

ب 3.1  

أ 2.3  
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بلًدا بدعم من هيئة األمم املتحدة للمرأة على تعزيز التشريع  21، عملت 2017يف عام  .29

بلًدا خطط عمل واسرتاتيجيات  12الوطين ملنع العنف ضد املرأة والتصدي له، بينما اعتمدت 
وطنية. ويف تونس، دعمت هيئة األمم املتحدة للمرأة أنشطة الدعوة اليت يضطلع هبا اجملتمع 

كذلك دعمت هيئة   أدى إىل اعتماد قانون شامل يضع حاًل للعنف ضد املرأة. املدين، ما
األمم املتحدة للمرأة تونس، واألردن، ولبنان يف إلغاء قوانني االغتصاب اليت تعفي مرتكيب 

 .اجلرائم من املقاضاة ونيل العقاب إذا تزوجوا من ضحاايهم

احلكومة، واملنظمات غري احلكومية، حصلت هيئة األمم املتحدة للمرأة على التزامات من  .30
يف مجهورية فيجي،  واملتربعني لزايدة املالجئ املتاحة يف أثيوبيا مبا يف ذلك يف اجملتمعات النائية.

 2000شاركت هيئة األمم املتحدة للمرأة مع احتاد أوقيانوسيا للرجيب لتقدمي فرص ملا يزيد عن 
. ودعمت هيئة والفتيات من خالل الرايضة العنف ضد النساءفتاة وولد لتعلم كيفية منع 

قسم اخلدمات للنساء  -ابلتوافق مع االلتزام بعدم التخلي عن أي أحد-األمم املتحدة للمرأة 
والفتيات الاليت عانني من التعرض للعنف، مع تركيز خمصص حنو النساء من ذوات 

 االحتياجات اخلاصة.

" حول املساواة بني اجلنسني، عززت يف "االجتماع العاملي األول لرؤساء البلدايت .31
مدينة من التزامها مبواجهة التحرش اجلنسي يف األماكن العامة كجزء من  12حكومات 

ويف الفلبني، متت مشاركة املمارسات اجليدة لربانمج كويزون للمدن اآلمنة  مبادرة املدن اآلمنة.
 مدينة أخرى يف مرتو مانيال لدعم توسيع نطاق املبادرة. 16مع 

وشّكل العمل ابلشراكة مع وكاالت أخرى اتبعة لألمم املتحدة لتعزيز اخلربة واملوارد،  .32
ُمور العمل على إهناء العنف ضد املرأة. بدأت هيئة األمم املتحدة للمرأة ابلشراكة مع صندوق 
األمم املتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العاملية، وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي، ومكتب 

املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية بتقدمي إرشادات لقطاعات الصحة، والعدل، والشرطة،  األمم
واخلدمات االجتماعية من خالل "الربانمج العاملي املشرتك للخدمات األساسية" املوجه للنساء 

 والفتيات املعرضات للعنف، .
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هيئة األمم املتحدة  وبناًء على "مبادرات الربامج الرئيسية الرائدة" املوجودة، أصبحت .33
للمرأة شريًكا مؤسًسا "ملبادرة تسليط الضوء"؛ وهي شراكة بني األمم املتحدة واالحتاد 
األورويب، واليت ستوفر بدورها استثمارات واسعة النطاق لدمج هنج شامل إلهناء العنف ضد 

نمية املرأة والفتيات مع الرتكيز على عدم جتاهل أي فرد. كتمويل منوذجي لـ"هدف الت
املستدامة"، تعكس املبادرة اليت أتيت مبنظمة الصحة العاملية وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي، 

 وهيئة األمم املتحدة للمرأة مًعا، هنًجا ابتكاراًي لتحفيز استجابة معززة من األمم املتحدة.

ومثَّة حاجة للرتكيز أكثر ليس فقط على توسعة نطاق العمل من أجل تعزيز إاتحة  .34
اخلدمات للناجيات، وإمنا ملنع العنف ضد النساء والفتيات أيًضا قبل حدوثه يف اخلفاء ويف 
العلن أيًضا، وابألخص من خالل حتويل املعايري االجتماعية العنصرية. تعكس اخلطة 

 تلك الدروس. 2021-2018االسرتاتيجية للفرتة 

 
 سالم واألمن والعمل اإلنساين: قيادة املرأة ومشاركتها يف الالرابعجمال التأثري  د. 

 
 ، يف جمال التأثري املذكور:2017و 2014الفرتة ما بني 

 
أحرزت هيئة األمم املتحدة للمرأة تقدًما ملحوًظا لضمان مشاركة املرأة وقيادهتا يف جمال  .35

السالم واألمن والعمل اإلنساين ما جعلها حتقق هدفني على صعيد النتائج )بل وحققت 
(. دعمت هيئة األمم املتحدة للمرأة زايدة مشاركة 5الثالث( يف هذا اجملال )الشكل اهلدف 

املرأة يف جمهودات الوساطة ومنع نشوب الصراعات، ويف تعزيز مراعاة املنظور اجلنساين يف 
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إصالح قطاعي القانون واألمن، وسعت لضمان مراعاة املنظور اجلنساين ضمن اجلهود اجملاهبة 
واإلرهاب، كذلك عززت من آليات التنسيق اإلنساين وقدمت الدعم للنساء  للتطرف العنيف

 والفتيات املوجودات يف خضم النزاعات.

 .5الشكل 

 
 

بلًدا خطط عمل وطنية متعلقة ابملرأة، والسالم، واألمن، مع  66كذلك اعتمد إمجايل  .36
، دعمت هيئة األمم املتحدة 2017يف املائة منهم أُبطر مراقبة وتقييم. ويف عام  72متتع 

للمرأة تطوير خطط العمل يف األردن، ونيبال، وجامعة الدول العربية. وارتفع عدد الدول 
واليت تعد هيئة -مراكز التنسيق املعنية ابملرأة والسالم واألمن عرب األقاليم  املشاركة يف شبكة

 دولة. 80دولة وصواًل إىل ما يقرب من  45من  -األمم املتحدة للمرأة أمانتها العامة 

، شاركت تسع 2017واصلت هيئة األمم املتحدة للمرأة مشاركتها مع جملس األمن. يف  .37
ملدين يف جلسات إحاطة جمللس األمن بدعم من هيئة األمم املتحدة قيادات نسائية من اجملتمع ا

للمرأة. وزادت شراكة هيئة األمم املتحدة للمرأة مع مكتب دعم بناء السالم من متويل األنشطة 
 36إىل  2016% يف عام  20اليت تعزز املساواة بني اجلنسني من صندوق بناء السالم من 

 .2017% يف عام 

دعمت هيئة األمم املتحدة للمرأة الناجني من قضية سيبور زاركو سعًيا ويف غواتيماال،  .38
إىل كشف احلقيقة وحتقيق العدالة والتعويض، مما أدى إىل حتقيق أول إدانة للعنف اجلنسي 

ويف ليرباي، عملت هيئة األمم املتحدة للمرأة بنجاح  املرتبط ابلنزاعات يف إحدى احملاكم احمللية.

عنية ابلنساء والسالم أ: عدد البلدان اليت تبنت خطة عمل وطنية م 4.1
 واألمن

السالم اليت تدعمها األمم املتحدة، واليت أ: النسبة املئوية التفاقيات  4.2
 تتضمن أحكاماا حمددة لتحسني وضع النساء والفتيات وأمنهم

أ: النسبة املئوية لواثئق النتائج اليت جيري تبادهلا بني احلكومات بشأن  4.3
العمل اإلنساين، واليت تتضمن أحكاماا حمددة هتدف إىل تعزيز العمل 

ة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف قطاع العمل املستهَدف من أجل املساوا
 اإلنساين

 66النتيجة  
 60اهلدف 

 
 %50النتيجة 
 %50اهلدف 

 
 %48النتيجة 
 %50اهلدف 

 خط األساس

أ14.  

أ 2.4  

أ 34.  
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للرتكيز على الشمولية ومشاركة املرأة وقيادهتا يف اخلطة مع احلكومة والشركاء يف األمم املتحدة 
 االنتقالية يف ليبرياي.

، قدمت هيئة األمم املتحدة للمرأة اخلربة اجلنسانية ودعمت مشاركة 2014ومنذ عام  .39
يف عمليات السالم يف كولومبيا وسوراي واليمن. ويف اليمن، دعمت املنظمات املرأة الفّعالة 

النسائية اليت تدعمها هيئة األمم املتحدة للمرأة توصيات ُمددة وزادت من أتثريها يف عملية 
 السالم.

زايدة دعم الربامج املشرتكة يف جمال سيادة القانون يف مجهورية إفريقيا  2017شهد عام  .40
ودولة فلسطني والصومال. ويف دولة فلسطني، أسفرت أنشطة دعوة هيئة األمم  الوسطى ومايل

املتحدة للمرأة إىل زايدة متثيل املرأة يف مؤسسات العدالة واألمن وزايدة مشاركة املنظمات 
 النسائية يف املؤسسات القضائية بشكل أكرب.

ب املدعوم امرأة تشغل منصب ضابط التدري 300، أكملت أكثر من 2014ومنذ عام  .41
، 2017من قبل هيئة األمم املتحدة للمرأة من أجل توزيعهن يف عمليات السالم. ويف عام 

 23وزعت هيئة األمم املتحدة للمرأة ابلشراكة مع مبادرة االستجابة السريعة يف جمال العدالة، 
م ُمقًقا يف جمال العنف اجلنسي واجلنساين ومستشارين وخرباء يف الشؤون اجلنسانية لدع

بلًدا، مبا يف ذلك جلان تقصي احلقائق يف مايل، حيث  11التحقيقات وعمليات العدالة يف 
، 2014% من وظائف موظفي اللجنة األساسيني. وإمجاالً منذ عام  20يشغل النساء اآلن 

خبريًا لدعم التحقيقات وعمليات املساءلة، متضمنة  71وزعت هيئة األمم املتحدة للمرأة 
 ة واحملكمة اجلنائية الدولية.السلطات الوطني

ولضمان مراعاة املنظور اجلنساين ملنع ومكافحة التطرف واإلرهاب العنيفني أولوية متنامية  .42
لدى هيئة األمم املتحدة للمرأة خالل دورة اخلطة اإلسرتاتيجية املذكورة ابلتعاون الوثيق مع 

مم املتحدة ملكافحة ( ومكتب األCTEDاملديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب )
، بدأت هيئة األمم املتحدة للمرأة أحد أكرب 2017(. يف عام UNOCTاإلرهاب )

امرأة يف بعض جمتمعات إندونيسيا وبنغالدش خللق التالحم  3200براجمها مبشاركة أكثر من 
عرًضا  226شخص  90000االجتماعي ومنع التطرف. ويف بنغالديش، حضر أكثر من 

 ا تركز على االنسجام اجملتمعي.مسرحًيا اجتماعيً 
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يُعد العمل على حنو متسق مع الكياانت األخرى لألمم املتحدة أمًرا أساسًيا لتحقيق  .43
التقدم يف جدول أعمال املرأة والسالم واألمن. يف هذا اجملال، تعمل هيئة األمم املتحدة للمرأة 

حفظ السالم ( وإدارة عمليات DPAعلى حنو وثيق مع إدارة الشؤون السياسية )
(DPKO( ومكتب املمثل اخلاص لألمني العام )SRSG املعين ابلعنف اجلنسي والنزاع )

( ومنظمة UNDP( وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي )PBSOومكتب دعم بناء السالم )
، دعمت  2017، من بني جهات أخرى. يف عام (UNICEF)األمم املتحدة للطفولة 

( OHCHRمفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان )هيئة األمم املتحدة للمرأة و 
حتقيقات األمم املتحدة. ابإلضافة إىل املكتب التنفيذي لألمني العام ومفوضية األمم املتحدة 
السامية حلقوق اإلنسان واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ومكتب األمم 

عد هيئة األمم املتحدة للمرأة عضًوا أساسًيا يف جهة املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية، تُ 
 التنسيق العاملية يف جماالت الشرطة والعدالة والسجون. 

، استمر تزايد الطلب على هيئة األمم املتحدة 2017و 2014خالل الفرتة ما بني  .44
لموسة للمرأة يف السياقات األمنية الدينامية. تظل ترمجة االلتزامات العاملية إىل إجراءات م
 تشكل حتداًي، هذا وتركز اخلطة اإلسرتاتيجية اجلديدة على هذا اجلانب بشكل خاص.
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 العمل اإلنساين
تطورت مشاركة هيئة األمم املتحدة للمرأة يف العمل اإلنساين بشكل كبري خالل فرتة  .45

ووسعت اخلطة اإلسرتاتيجية هذه. وعززت هيئة األمم املتحدة للمرأة إسرتاتيجيتها اإلنسانية 
 نطاق أنشطتها يف هذا اجملال.

 16، دعمت هيئة األمم املتحدة للمرأة آليات تنسيق لألنشطة اإلنسانية يف 2017يف  .46
امرأة وفتاة تضررن من األزمات.  ويف  121000بلًدا، ووفرت خدمات إنسانية مباشرة لـ 

دي وسبل املعيشة بلًدا، قدمت هيئة األمم املتحدة للمرأة خدمات التمكني االقتصا 31نطاق 
فتاة يف أوضاع إنسانية. ووزعت هيئة األمم  3700امرأة وفتاة وفرص تعليم لـ  35000إىل 

املتحدة للمرأة خرباء تقنيني للعمل على تسع أزمات إنسانية، بزايدة قدرها مخسة أضعاف 
 .2014مقارنة ابألعداد الوافدة عام 

 والعمل مع صندوق األمم املتحدة واستجابة إلعصار إيرما يف منطقة البحر الكارييب .47
امرأة وفتاة يف  500للسكان، وزعت هيئة األمم املتحدة للمرأة إمدادات أساسية ألكثر من 

أنتيغوا وابربودا وجزر فرجن الربيطانية.  ويف تنزانيا، وفرت هيئة األمم املتحدة للمرأة التدريب 
نف اجلنساين للالجئات على املهارات وفرص كسب الرزق واإلحالة إىل خدمات الع

ويف الكامريون، قدمت هيئة األمم املتحدة للمرأة خدمات متكاملة لكسب البوروندايت.  
من الالجئني واملشردين داخلًيا والرهائن السابقات يف مجاعة  5400الدخل واحلماية إىل 

ة األمم ويف بنغالديش، تفاوضت هيئ بوكو حرام والنساء املستضعفات من اجملتمعات املضيفة.
املتحدة للمرأة على إمكانية وصول القابالت والعاملني يف جمال الصحة إىل خميمات الالجئني 
الروهينغيا ، مما ميكن أن ينقذ أرواح املئات من النساء الالجئات احلوامل وغريهن من النساء 

 الاليت حيتاجن إىل رعاية طبية طارئة.

شاركت هيئة األمم املتحدة للمرأة يف رائسة مسألة اجلنسانية يف الفريق املرجعي للجنة  .48
، وقدمت دعًما تقنًيا لتفعيل (IASC)الدائمة املشرتكة بني الوكاالت املعنية ابلعمل اإلنساين 

، قادت هيئة األمم املتحدة 2017التزامها ابملساواة بني اجلنسني يف العمل اإلنساين. ويف 
رأة تطوير سياسة املساواة اجلديدة بني اجلنسني ومتكني املرأة والفتاة يف العمل اإلنساين يف للم

اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت التابعة للفريق املرجعي املذكور، وحدثت التزامات 
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 املنظومة اإلنسانية العاملية ابملساواة بني اجلنسني وإنشاء إطار رمسي للمساءلة لرصد مدى
 تنفيذه.

وتعاونت هيئة األمم املتحدة للمرأة يف جمال العمل اإلنساين مع جمموعة كبرية من  .49
الوكاالت، مبا يف ذلك مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وصندوق األمم املتحدة للسكان 
واليونيسيف ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ومكتب األمم املتحدة للحد من خماطر 

حتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر وبرانمج األغذية العاملي، الكوارث واال
 وذلك لتنفيذ برامج ُمددة مبا فيها براجمها اإلنسانية الرائدة.

وضعت هيئة األمم املتحدة للمرأة مناهج مبتكرة مثل تقنية قاعدة البياانت التسلسلية  .50
التحويلي للنساء والفتيات املتضررات من والتدخالت القائمة على النقد لتمكني التغيري 

األزمات.  وجتسدت هذه التطورات يف اخلطة اإلسرتاتيجية اجلديدة، حيث ركزت على دور 
هيئة األمم املتحدة للمرأة يف رصد وتنفيذ النظام اإلنساين فيما يتعلق اباللتزامات املتعلقة 

 يف هذا اجملال. ابملساواة بني اجلنسني وتنفيذ مبادرات الربانمج الرائد

 
ا كامالا اخلامسجمال التأثري  هـ.  : جتسد احلوكمة والتخطيط الوطين جتسيدا

 للمساءلة عن التزامات وأولوايت املساواة بني اجلنسني.
 

 ، يف جمال التأثري املذكور:2017و 2014الفرتة ما بني 
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ودعمت هيئة األمم املتحدة للمرأة التقدم امللحوظ الذي مت إحرازه يف دمج املساواة بني   .51
اجلنسني يف اخلطط وامليزانيات الوطنية والقطاعية واحمللية وحتقيق و/أو جتاوز هدفني من أهدافها 

، سامهت هيئة األمم املتحدة 2014(. ومنذ عام 6الثالثة على مستوى النتائج )الشكل 
ة يف زايدة املواءمة بني خطط العمل الوطنية للمساواة بني اجلنسني واالسرتاتيجيات للمرأ

اإلمنائية الوطنية، وإنشاء أنظمة لتتبع خمصصات املساواة بني اجلنسني، وقدرات أقوى 
للحكومات واملدافعني عن املساواة بني اجلنسني واملنظمات النسائية لدمج املنظور اجلنساين 

 يط ووضع امليزانية.يف دورات التخط

 .6الشكل 

 
 
 

بلًدا أنظمة لتتبع خمصصات امليزانية  46، وضع إمجايل 2017إىل  2014يف الفرتة من  .52
للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة وإاتحة البياانت للجمهور. ومن خالل دعم هيئة األمم 

سني، مما املتحدة للمرأة، أنشأت مجهورية الدومينيك نظاًما لتتبع خمصصات املساواة بني اجلن
. ويف صربيا أدى دعم هيئة 2015يوضح حدوث زايدة متسقة يف املخصصات منذ عام 

األمم املتحدة للمرأة لوضع امليزانية املراعية للمنظور اجلنساين إىل تضمني فكرة املساواة بني 
 مؤسسة حكومية. 47اجلنسني يف أهداف امليزانية وبراجمها اليت تعتمدها 

بلًدا عن زايدة خمصصات امليزانية للمساواة بني اجلنسني  43، أبلغت 2014ومنذ عام  .53
ومتكني املرأة. ويف املكسيك، من خالل دعم هيئة األمم املتحدة للمرأة، زادت خمصصات 

أ: عدد البلدان حيث جيري تطوير خطط عمل وطنية معنية ابملساواة  5.1
 بني اجلنسني وتنفيذها مبا يتماشى مع االسرتاتيجيات اإلمنائية الوطنية

املساواة أ: عدد البلدان اليت تستخدم أنظمة لتتبع وحتديد خمصصات  5.2
 بني اجلنسني ومتكني املرأة، واإلعالن عنها

أ: عدد البلدان اليت تتضمن خططها االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة  5.3 
فريوس نقص املناعة البشرية / اإليدز إجراءات مراعية للمنظور اجلنساين 

 مبيزانيات للتنفيذ

 57النتيجة  
 48اهلدف 

 
 46النتيجة 
 40اهلدف 

 
 54النتيجة 
 60اهلدف 

 

 خط األساس

أ15.  

أ 2.5  

أ 35.  
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. وفًقا 2012% منذ عام 37امليزانية املتعلقة ابلعمل من أجل املساواة بني اجلنسني بنسبة 
الرائدة بشأن التمويل ذي الطابع التحويلي، ستعزز الشراكة اجلديدة مع  للربامج الرئيسية

صندوق النقد الدويل من قدرات احلكومات على تنفيذ وضع امليزانية املراعية للمنظور 
 اجلنساين.

، وضعت أربعة وعشرون بلًدا خطط عمل وطنية ونفذهتا للمساواة بني 2017يف  .54
 اسرتاتيجياهتا اإلمنائية الوطنية. ومن خالل دعم هيئة اجلنسني وتعميم املنظور اجلنساين يف

األمم املتحدة للمرأة، جنحت كابو فريدي )مجهورية الرأس األخضر( يف دمج املساواة بني 
اجلنسني يف خطة التنمية اإلسرتاتيجية الوطنية اجلديدة كجزء من توطني أهداف التنمية 

عن الركب، تدعم هيئة األمم املتحدة للمرأة  املستدامة. وكجزء من التزامها بعدم ختلف أحد
مشاركة الفئات الضعيفة من النساء يف مولدوفا لوضع اإلسرتاتيجية الوطنية الثانية للمساواة 

 بني اجلنسني مع احلكومة.

، أدى دعم هيئة األمم املتحدة للمرأة إىل دمج 2017إىل  2014وخالل الفرتة من  .55
امليزانيات يف االسرتاتيجيات الوطنية ملكافحة فريوس نقص  إجراءات املساواة بني اجلنسني مع

بلًدا. ويف زمبابوي، قدمت هيئة األمم املتحدة للمرأة الدعم ملنظمات  54املناعة البشرية يف 
النساء املصاابت بفريوس نقص املناعة البشرية للدعوة بنجاح إىل دمج إجراءات ُمددة لدعم 

 8بشرية ورعاية املراهقات والنساء مبيزانية معتمدة تبلغ الوقاية من فريوس نقص املناعة ال
، عززت هيئة األمم املتحدة للمرأة قدرة سلطة فيتنام على مكافحة 2017ماليني دوالر. ويف 

فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز لتتبع األبعاد اجلنسانية الستجاابت فريوس نقص املناعة 
 البشرية.

عمل عرب دورة التخطيط ووضع امليزانية وعرب السياسات وحتققت النتائج من خالل ال .56
والتشريعات املالية. إضافة إىل ذلك، وجد تقييم هنج هيئة األمم املتحدة للمرأة يف دعم املساواة 
بني اجلنسني يف سياق فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز أن التأكيد على تعزيز قدرات 

بة ابإليدز وإشراك النساء املصاابت بفريوس نقص اهليئات الوطنية لتنسيق مكافحة اإلصا
املناعة البشرية ميثل قيمة مضافة كبرية. وقدمت الدروس املستفادة من جمال التأثري املذكور 

، اليت تقدم إطاًرا 2021-2018املعلومات الالزمة لدعم وضع اخلطة اإلسرتاتيجية لألعوام 
 اجلنساين.شاماًل للحوكمة واملشاركة املراعيني للمنظور 
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 االستجابة لتحدايت بياانت رصد أهداف التنمية املستدامة للنساء والفتيات

استجابة للفجوات الكبرية يف جمال رصد أهداف التنمية املستدامة املراعية للمنظور اجلنساين، عملت 
هيئة األمم املتحدة للمرأة مع شركائها لقيادة عملية وضع املعايري واملنهجيات يف عدة جماالت، مبا 

لتمييز على أساس )األطر القانونية لتعزيز وإنفاذ ورصد املساواة وعدم ا 1-1-5يف ذلك املؤشر 
)النظم لتتبع وتوفري املخصصات  c.1.5)نسبة النساء يف احلكومة احمللية( و 5.5.1bاجلنس(، 

 العامة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة(.

إعادة التصنيف من قبل فريق اخلرباء املشرتك بني  2017ومن اإلجنازات الرئيسية هلذا العمل يف 
 5.5.1bوأهداف التنمية املستدامة للمؤشرين -األهداف اإلمنائية لأللفية الوكاالت املعين مبؤشرات 

كمستوى اثٍن واالعرتاف بتطوير املنهجية واملقاييس املقبولة دولًيا بنجاح. كما أعدت هيئة   c.1.5و
 .1-1-5األمم املتحدة للمرأة وشركاؤها منهجية للمؤشر 

سياق رصد أهداف التنمية املستدامة، ازداد عمل  وللتصدي ملزيد من الفجوات البيانية، ال سيما يف
هيئة األمم املتحدة للمرأة بشأن اإلحصاءات اجلنسانية بشكل كبري يف برانمج "عدم إغفال أي امرأة 
وفتاة"، وهو برانمج رائد يهدف إىل إحداث حتول جذري يف كيفية إنشاء اإلحصاءات اجلنسانية 

األمم املتحدة للمرأة نواتج حول البياانت الواردة يف اخلطة واستخدامها. ونتيجة لذلك، أدرجت هيئة 
 .2021-2018اإلسرتاتيجية 

 
 

: جمموعة شاملة وديناميكية للقواعد والسياسات السادسجمال التأثري  و. 
 واملعايري العاملية حول املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة.

 
 

 املذكور:، يف جمال التأثري 2017و 2014الفرتة ما بني 
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بنجاحات كبرية مبسامهة هيئة األمم املتحدة  2017إىل  2014اتسمت الفرتة من  .57

للمرأة يف وضع قواعد وسياسات ومعايري عاملية بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 
 (.7)الشكل 

 .7الشكل 

 
بوجه خاص، دعم التحليل املوضوعي هليئة األمم املتحدة للمرأة ومشاركة اجلهات املعنية  .58

وأنشطة الدعوة جتسيد املساواة بني اجلنسني كهدف قائم بذاته وأولوية شاملة يف خطة التنمية 
، فضاًل عن االلتزام الصارم ابملساواة بني اجلنسني يف جدول أعمال 2030املستدامة لعام 

اب. واستناًدا إىل هذه الدروس املستخلصة، دعمت هيئة األمم املتحدة للمرأة إجراءات أديس أاب
، قدمت اهليئة مسامهات كبرية 2017مراقبة عملية التنفيذ املراعية للمنظور اجلنساين. ويف 

إىل املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين ابلتنمية املستدامة، والذي تضمن مراجعة اهلدف 
من أهداف التنمية املستدامة، مبا يف ذلك املشاركة يف حتليل قضااي املساواة بني  اخلامس

املساواة بني  2015اإلمنائي ملا بعد عام أ: يضع جدول األعمال  6.1
اجلنسني على رأس أولوايت مواضيعه، بينما يدجمها كنقطة أساسية يف 

 املواضيع األخرى

أ: النسبة املئوية للقرارات اليت تبناها اجمللس االقتصادي واالجتماعي،  6.2
 واليت تنطوي على أكثر من منظور جنساين

تساهم مبدخالت يف إعداد تقارير قائمة على أ: عدد البلدان اليت  6.3
 األدلة بشأن موضوع املراجعة الذي طرحته جلنة وضع املرأة

ب: النسبة املئوية من االستعراضات الطوعية الوطنية إىل املنتدى  6.1
السياسي الرفيع املستوى بشأن التنمية املستدامة اليت تدمج املنظورات 

 اجلنسانية

 النتيجة نعم
 ف نعماهلد

 
 %88النتيجة 
 %50اهلدف 

 
 %43النتيجة 
 %50اهلدف 

 
 114النتيجة 
 80اهلدف 

 خط األساس

أ16.  

ب 16.  

أ 2.6  

أ 36.  
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اجلنسني وتقدمي اخلربة بشأن الروابط بني اهلدف اخلامس من أهداف التنمية املستدامة والتنفيذ 
 ، اليت تساهم يف اإلعالن الوزاري.2030املراعي للمنظور اجلنساين خلطة عام 

و كبري وزايدة املشاركات يف اللجنة املعنية بوضع املرأة. ، حدث من2014ومنذ عام  .59
قدمت اللجنة املعنية بوضع املرأة العديد من النتائج اجلوهرية ، مبا يف ذلك اإلعالن السياسي 
الذي يصادف الذكرى السنوية العشرين إلعالن ومنهاج عمل بيجني واالستنتاجات املتفق 

إلضافة إىل خارطة الطريق للتنفيذ املراعي للمنظور اجلنساين عليها املعتمدة يف الدورة الستني اب
 .2030خلطة عام 

من منظمات اجملتمع املدين يف  3900مسؤواًل وأكثر من  2130، شارك 2017يف  .60
 61اللجنة املعنية بوضع املرأة. ودعمت هيئة األمم املتحدة للمرأة األعمال التحضريية للدورة 

عمل الدولية بشأن األعمال التحضريية املوضوعية، وعن طريق ابلتعاون الوثيق مع منظمة ال
تنظيم االجتماعات واملشاورات التحضريية اإلقليمية وعقد منتدى للجهات املعنية املتعددة 
وتقدمي الدعم الفين للمشاورات غري الرمسية. خلقت هيئة األمم املتحدة للمرأة فرص للحوار 

 يمات النسوايت من الشباب.بني األجيال من خالل دعم أصوات الزع

ركزت هيئة األمم املتحدة للمرأة على دمج املنظور اجلنساين يف العمليات املعيارية األخرى  .61
مثل تغري املناخ وفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز واملدن واملستوطنات البشرية املستدامة 

ين الذي قدمته هيئة األمم املتحدة واهلجرة وأوضاع البلدان األقل منًوا. وساهم الدعم التقين والف
للمرأة خالل مشاركتها يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغرير املناخ على مدار السنوات 

 .2017اخلمس املاضية يف اعتماد أول خطة عمل جنسانية يف مؤمتر األطراف يف 

دي واالجتماعي كذلك قدمت هيئة األمم املتحدة للمرأة الدعم الفين للمجلس االقتصا .62
(ECOSOC بشأن تعميم مراعاة املنظور اجلنساين ومنتدى متويل التنمية، مما أدى إىل )

إقرار االستثمارات املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني ابعتبارها أساسية للتنمية املستدامة. قدمت 
اجلنائية، مما أدى  هيئة األمم املتحدة للمرأة اخلربة الفنية ملفاوضات جلنة منع اجلرمية والعدالة

 إىل صدور قرارها الذي يعكس االلتزام بتعميم مراعاة املنظور اجلنساين.

حكومة  64، دعمت هيئة األمم املتحدة للمرأة 2017إىل  2014خالل الفرتة من  .63
من احلكومات اليت تقدم تقارير مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
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(CEDAWأو االستع ) راض الدويل الشامل جمللس حقوق اإلنسان ابلتعاون مع مفوضية
، دعمت 2017األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وفرق األمم املتحدة القطرية. ويف 

هيئة األمم املتحدة للمرأة كولومبيا لرفع تقرير إىل جلنة اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
لتعاون بني بلدان اجلنوب. يف نيبال، مكَّن ، من خالل ا(CEDAW)التمييز ضد املرأة 

دعم هيئة األمم املتحدة للمرأة اللجنة الوطنية للمرأة من الدعوة إىل إجراء إصالحات سياسية 
وقانونية ملعاجلة املالحظات اخلتامية التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

(CEDAW.) 

عاون وثيق مع اإلجراءات اخلاصة مبجلس حقوق وعملت هيئة األمم املتحدة للمرأة بت .64
اإلنسان وال سيما عمل املقرر اخلاص املعين ابلعنف ضد املرأة وأسبابه ونتائجه، من خالل 
مبادرة هيئة األمم املتحدة للمرأة/االحتاد األورويب إلهناء العنف ضد املرأة والفتيات يف غرب 

 نتقالية.البلقان وتركيا ودراسة عاملية حول العدالة اال

يستمر تعزيز القواعد والسياسات واملعايري العاملية املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني ومتكني  .65
املرأة يف كونه أساس األنشطة العملياتية اليت تضطلع هبا هيئة األمم املتحدة للمرأة. وانعكس 

 ما سبق ألبعد من ذلك يف هيكل النتائج للخطة اإلسرتاتيجية اجلديدة.

 فقات الربانجمية ونوع املسامهةالن ز. 
مليون دوالر  915.3مبلغ  2017و 2014بلغ إمجايل النفقات الربانجمية بني عامي  .66

. وازدادت النفقات يف 2017مليون دوالر أمريكي يف  249أمريكي، وتنفيذ إنفاق مبلغ 
املشرتكة يف املائة خالل فرتة األربع سنوات، األمر الذي يوضح الثقة  34ذلك اجملال بنسبة 

املتزايدة والنجاح يف تعبئة املوارد. لقد حتقق هذا النمو جنًبا إىل جنب مع عمليات تدقيق 
ُمرضية للشركات، األمر الذي يعكس قدرة هيئة األمم املتحدة للمرأة على التنفيذ مدعومة 

 بتبسيط العمليات املهنية.

مستوى لنفقات الربانمج  ومن الناحية اجلغرافية، احتلت إفريقيا جنويب الصحراء أعلى .67
(. ومن الناحية املوضوعية، تكلف إهناء 8تعقبها دول آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ )الشكل 

مليون دوالر أمريكي(، يعقبه يف ذلك  258العنف ضد النساء والفتيات أعلى النفقات )
 ي(.مليون دوالر أمريك 212العمل يف جمال املرأة والسالم واألمن والعمل اإلنساين )
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كما تلقت هذه التوجهات دعًما من خالل زايدة الرتكيز الرباجمي، وذلك يف ظل حتقيق  .68
يف املائة يف إمجايل عدد النتائج اليت تسعى كافة  56هيئة األمم املتحدة للمرأة ختفيًضا بنسبة 

 املكاتب إىل حتقيقها، ويدفعها يف ذلك بشكل جزئي اعتماد مبادرات الربامج الرئيسية.

 .8الشكل 

 
 

 

 

 

 

، استمرت تنمية القدرات يف احتالل األولوية من بني أعمال هيئة األمم 2017ويف عام  .69
(. ويف اخلطة 9يف املائة من التمويل هلذه الفئة )الشكل  57املتحدة للمرأة، مع ختصيص 

، أوضحت هيئة األمم املتحدة للمرأة أنواع الدعم الذي 2021-2018اإلسرتاتيجية للفرتة 
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تقدمه وذلك لتنسيقها بشكل أفضل مع ميزاهتا التنافسية ومع استعراض السياسات الشاملة 
 كل أربع سنوات.

 .9الشكل 

 
 مبادرات الربامج الرئيسية ح. 

هي ُمور التنمية  2017و  2014كانت تنمية مبادرات الربامج الرئيسية يف الفرتة بني  .70
، خضعت للتنسيق 2017الرئيس لتعزيز الربجمة اخلاصة هبيئة األمم املتحدة للمرأة. ويف عام 

مكتًبا قطراًي مع نظرايت مبادرات  49يف املائة من نتائج التنمية املأخوذة من  57نسبة 
( إىل زايدة الرتكيز الربانجمي، 8الربامج الرئيسية للتغيري. يشري معدل االعتماد املرتفع )الشكل 

كذلك فهو يقدِّم إطاًرا مشرتًكا للتعاون على الصعيد الوطين، ابإلضافة إىل تعزيز جهود تعبئة 
رئيسية حول "منع العنف ضد املرأة واحلصول على املوارد. جتدر اإلشارة إىل مبادرات الربامج ال

 مكتًبا قطراًي. 30اخلدمات اجلوهرية" واليت اعتمدها 
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 .10الشكل 

 
بقيمة مبادرات الربامج الرئيسية كأداة للدفع ابلتغيري التحويلي وذلك وانطالًقا من اإلقرار  .71

من خالل الشراكات، أصبحت تلك املبادرات طريقة الربانمج الرئيسية املتَّبعة يف اخلطة 
اإلسرتاتيجية اجلديدة مع كل خمرج فضاًل عن ارتباط نظرية التغيري املتطابقة للخطة مببادرات 

النقيض من مشروعات هيئة األمم املتحدة للمرأة املستقلة، ُيب إجراء  الربامج الرئيسية. وعلى
مبادرات الربامج الرئيسية داخل اإلطار الرباجمي على مستوى األمم املتحدة )مبادرات األمم 
املتحدة الرئيسية، ومنطقة العمل املشرتكة إلطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية 

 املتوقع تنفيذ معظمها كربانمج مشرتك.املشرتكة، إخل( كذلك من 

، فقد أسرعت هيئة األمم املتحدة للمرأة من خطواهتا 11وفًقا ملا هو موضح يف الشكل  .72
حنو متويل مبادرات الربامج الرئيسية أبسلوب متوازن. ويتمثل أحد التحدايت الرئيسية يف متويل 

 مني املقبلني.كل من مبادرات الربامج الرئيسية أبسلوب متوازن خالل العا
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 .11الشكل 

 
 تقييم الفعالية والكفاءة التنظيمية اثلثاا. 

، حققت هيئة األمم 2017-2014ويف فرتة اخلطة اإلسرتاتيجية على مدار األعوام  .73
هدًفا. واستمر  39هدًفا من بني  26املتحدة للمرأة تقدًما كبريًا يف األداء التنظيمي مع حتقيق 

تنسيق األمم املتحدة، وشراكاهتا، ودعمها، واتصاالهتا، ووظائف مركز املعرفة، ووظائف التقييم 
، استمرت هيئة األمم املتحدة للمرأة يف تنفيذ 2017يف دعم النتائج التنموية. ويف عام 

ة اإلسرتاتيجية لزايدة حتسني املبادرات اإلسرتاتيجية بدًءا من استعراض منتصف املدة للخط
 الفعالية التشغيلية يف جماالت األنظمة، واملساءلة، واملوارد البشرية.

 -
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 تنسيق األمم املتحدة أ. 
، اكتسب عمل هيئة األمم املتحدة للمرأة يف قيادة عملية املساءلة 2014ومنذ عام  .74

ا، كما أنه أسهم يف إجناز النتائج املتعلقة بنظام األمم املتحدة، وتنسيقها، وتعزيزها قبواًل متزايدً 
 بشأن النساء والفتيات.

وتطورت خطة العمل على نطاق املنظومة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة إىل  .75
إطار فريد حتذو حذوه األولوايت األخرى داخل األمم املتحدة بل واحلكومات أيًضا. ويف 

ئة من مجيع كياانت األمم املتحدة تقاريرها يف املا 94، قدم ما يزيد عن 2017هناية عام 
عن خطة العمل على نطاق املنظومة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة لست سنوات 

يف املائة.  79قد وصلت إىل  2012متعاقبة، ما يعين زايدة نسبتها بعد أن كانت يف عام 
جتاوزت الضعف يف نسبة  كذلك ُأحرز تقدم ملحوظ ابلنسبة جلميع املؤشرات، مع زايدة

التصنيفات اليت تستويف املتطلبات أو تتخطاها منذ العام األول من رفع التقارير )الشكل 
12.) 

 .12الشكل 
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قدم من ِقبل هيئة األمم املتحدة  .76
ُ
ونتيجة لزايدة التنسيق فيما بني الوكاالت، والتدريب امل

يف جمال تتبع مسار املوارد لتحقيق  للمرأة، تضاعف عدد الكياانت اليت تستويف املتطلبات
 كيااًن.  28، حبيث وصل إىل 2012املساواة بني اجلنسني منذ عام 

وقد أدى جناح خطة العمل على نطاق املنظومة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة  .77
، مع مؤشرات أداء جديدة 2018إىل تطوير إطار معزز من اجليل الثاين أتسس يف عام 

مع أهداف التنمية املستدامة. ويف سياق جمموعة تنمية األمم املتحدة، عملت هيئة  متوافقة
األمم املتحدة للمرأة أيًضا مع برانمج األمم املتحدة اإلمنائي لوضع الصياغة النهائية وتوجيه 

خطة العمل على نطاق املنظومة بشأن  -السجل احملدَّث ألداء فريق األمم املتحدة القطري
ني اجلنسني ومتكني املرأة، بني ستة فرق قطرية لألمم املتحدة، ُمعزًزا بذلك من التوافق املساواة ب

 على الصعيدين القطري واملؤسسي.

وعززت مشاركة هيئة األمم املتحدة للمرأة بشكل كامل يف جملس الرؤساء التنفيذيني  .78
الوكاالت". وابملثل، فإن وهيئاته الفرعية من زايدة دمج املنظورات اجلنسانية يف عمل "رؤساء 

مشاركة املدير التنفيذي يف اللجنة التنفيذية التابعة لألمني العام كانت مواتية لدمج املنظورات 
 اجلنسانية يف العمل عرب ركائز األمم املتحدة الثالثة.

، ترأست هيئة األمم املتحدة للمرأة للجنة املنظمات الشريكة يف رعاية 2017يف عام  .79
زايدة تسليط الضوء  املتحدة املشرتك بشأن األيدز وفريوسه واليت مكَّنت من  برانمج األمم

على املساواة بني اجلنسني داخل الربانمج املشرتك يف ظل خضوعه لتحسينات على أسلوب 
( التابعة لألمم املتحدة، فقد سلطت H6كعضو يف شراكة املنظمات الصحية الستة )  تشغيله.

الضوء على مواجهة األسباب الكامنة وراء سوء الصحة بني النساء،  هيئة األمم املتحدة للمرأة
واألطفال، واملراهقني. وأسهم ذلك يف حتسني إمكانية حصول النساء والفتيات على خدمات 

كما وقع االختيار على هيئة األمم املتحدة للمرأة يف عام   الرعاية الصحية واإلملام حبقوقهن.
 شرتك بني الوكاالت مليثاق حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.كرئيس جملموعة الدعم امل  2018

، عززت هيئة األمم املتحدة للمرأة من 2017-2014وعلى مدار الفرتة املمتدة بني  .80
إبطالق إسرتاتيجية  2017التكافؤ بني اجلنسني يف نظام األمم املتحدة، واليت ُتوجت يف عام 



UNW/2018/2 
 

 

34/45 

 

حقيق التكافؤ بني اجلنسني، واليت من على مستوى املنظمة أبسرها وضعها األمني العام لت
 أجل حتقيقها لعبت هيئة األمم املتحدة للمرأة دوًرا قياداًي ملحوًظا فضاًل عن الدعم الفين هلا.

أمهية دور هيئة األمم املتحدة للمرأة يف جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية منذ  -وازدادت .81
تحدة للمرأة منهجية مؤشر املساواة ويف العام املاضي، أطلقت هيئة األمم امل .2014عام 

بني اجلنسني واختربته ميدانًيا من أجل فرق األمم املتحدة الُقطرية. كذلك تزعمت هيئة األمم 
املتحدة للمرأة عملية حتديث كتاب موارد جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية لتعميم مراعاة املنظور 

املستوى الُقطري، ودليل موارد جمموعة األمم  اجلنساين يف برامج األمم املتحدة املشرتكة على
 املتحدة اإلمنائية اجلديد من أجل فرق املواضيع اجلنسانية.

واستمرت هيئة األمم املتحدة للمرأة يف تسليط الضوء على عملية التنفيذ املراعية  .82
على املستوى اإلقليمي والُقطري، حيث أصدرت مذكرات  2030للجنسانية خلطة عام 

قليمية خمصصة حول توطني أهداف التنمية املستدامة واإلسهام يف تطوير خطط إرشادية إ
اللجنة -الطريق اإلقليمية. وترأست هيئة األمم املتحدة للمرأة يًدا بيٍد مع األمم املتحدة

االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، االستعراض اإلقليمي للهدف اخلامس من 
 ة يف منتدى دول آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ للتنمية املستدامة.أهداف التنمية املستدام

يف املائة من نتائج عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية  70ويف اجململ حتققت نسبة  .83
. وجرى إعداد التقارير بشأن مجيع الربامج املشرتكة اليت 2017املعنية ابجلنسانية يف عام 

يف املائة  56داف التنمية املستدامة، حيث سلطت نسبة تتناول حتقيق اهلدف اخلامس من أه
عندما  2016الضوء بصورة جليِّة على املساواة بني اجلنسني، ما مُيثل زايدة ملحوظة عن عام 

 يف املائة فقط من الربامج املشرتكة. 29كانت النسبة 

ضعية ، قدمت هيئة األمم املتحدة للمرأة مدخالت لعملية تغيري و 2017على مدار عام  .84
منظومة األمم املتحدة اإلمنائية، وذلك من خالل اإلسهام يف املناقشات والتقارير. وقد 

مبا يف ذلك -استندت اهليئة إىل الدروس املستفادة من جهودها التنسيقية يف األمم املتحدة 
يف توجيه  -2016تلك اجلهود اليت أشار إليها تقييم مهمة التنسيق يف األمم املتحدة لعام 

اليت تؤكد على أمهية االتساق على مستوى  2021-2018طة اإلسرتاتيجية اجلديدة اخل
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املنظومة أبسرها وتعزيز أوجه التآزر بني اهليئات؛ بغية اإلعالء ابملساواة بني اجلنسني بصفتها 
 إسرتاتيجية جوهرية هليئة األمم املتحدة للمرأة.

 الشراكات ب. 
عت هيئة األمم املتحدة للمرأة زايدة عدد ، استطا2017-2014يف الفرتة بني عامي  .85

الشراكات اإلسرتاتيجية واالرتقاء جبودهتا، مع الرتكيز على استقطاب الدعم ملسألة املساواة 
بني اجلنسني ومتكني املرأة، ودعم تضمني اجملموعات املتنوعة، وكذلك إشراك نطاق واسع من 

 اجلهات الفاعلة لتصبح كياانت حليفة.

ر احملوري الذي تلعبه منظمات املرأة، واصلت هيئة األمم املتحدة للمرأة وتقديًرا للدو  .86
دعمها للحركة النسائية. وذلك من خالل توسيع نطاق الفرق االستشارية للمجتمع املدين 
ابنتظام على املستوايت العاملية واإلقليمية واحمللية، وتوفري منرب تتعاىل منه أصوات اجملموعات 

فريًقا من الفرق االستشارية  14وحده إقامة  2017دة كافة. شهد عام النسائية على األصع
للمجتمع املدين أو جتديدها. وقامت هيئة األمم املتحدة كذلك، متاشًيا مع التزامها العاملي، 
بتعزيز شراكاهتا مع كياانت اجملتمع املدين يف كندا والدمنارك والوالايت املتحدة، وغريها من 

 توسيع نطاق فرص تعاون كياانت اجملتمع املدين بني بلدان اجلنوب.الدول، عالوًة على 

وسَّعت هيئة األمم املتحدة للمرأة نطاق الدعم بني الفرق الرئيسية عن طريق دعم التنوع  .87
واحلث على العمل املشرتك من خالل إدماج الرجال واألوالد، والنشطاء يف جمال حقوق 

ن السكان األصليني، وقادة االحتادات التجارية، وغريهم املعاقني والشباب والعقيدة، والقادة م
من العناصر األساسية املكوِّنة للفرق االستشارية للمجتمع املدين وألنشطة التوعية األوسع 

للجنة وضع املرأة، عقدت هيئة األمم  61نطاًقا اخلاصة هبيئة األمم املتحدة للمرأة. يف الدورة 
ات الفاعلة الدينية، والرجال والصبيان، بشأن تغيري األعراف املتحدة للمرأة حوارات بني اجله

 التمييزية واألمناط اجلنسانية.

وقد كانت تلك التحالفات الداعمة واسعة النطاق عنصًرا أساسًيا يف الدعوة اليت أطلقتها  .88
هيئة األمم املتحدة للمرأة. أمثرت منصة مناصري املساواة يف األجور، والتحالف الدويل 

، عن زايدة يف االلتزامات احلكومية 2017اة يف األجور، اللذان مت إطالقهما عام للمساو 
بضمان املساواة يف أجور األعمال ذات القيمة املتكافئة. أدت شراكة هيئة األمم املتحدة 
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للمرأة مع الرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية إىل زايدة الرتكيز على املشاركة اهلادفة للمرأة 
 ملية السالم.يف ع

مليون رجل  1,3، استقطبت احلملة 2014منذ إطالق محلة الرجل نصري املرأة عام  .89
قوة املبادرة  IMPACT 10x10x10وصيب تعهدوا ابملساواة بني اجلنسني. عززت محلة 

للحصول على التزامات فعلية من رؤساء الدول واملديرين التنفيذيني للشركات ورؤساء 
يف القطاع  IMPACTاجلامعات إبحداث اختالف يف قطاعاهتم. كما وافق مناصرو محلة 

اخلاص على نشر بياانت التكافو بني اجلنسني يف شركاهتم سنواًي، وهي خطوة مهمة يف زايدة 
وحتقيق التغيري. انضمت شرطة ساسكس وشركة دانون لرئيس وزراء كندا ابعتبارمها  الشفافية

اجلهات األساسية املناصرة حلملة الرجل نصري املرأة؛ وذلك هبدف دعم التحرك يف تلك 
 القطاعات احملددة.

وسَّعت هيئة األمم املتحدة للمرأة كذلك نطاق شراكتها مع القطاع اخلاص منذ عام  .90
. تعزز اهليئة شراكاهتا الرامية إىل الدعوة 38إىل  12تفع عدد الشراكات من ؛ إذ ار 2014

إطالق  2017وقد دعمت اهليئة عام مؤثرة يف حياة النساء والفتيات. املشرتكة وحتقيق نتائج 
شركة  26، وهو حتالف يضم (Unstereotype Alliance)التحالف املضاد للتنميط 

يف التخلص من القوالب النمطية والرتويج لرسم صور غري عاملية التزمت ابستخدام الدعاية 
متحيزة للنساء والرجال. وأُقيم كذلك التحالف العاملي لالبتكار من أجل التغيري، حيث ضم 

 شريًكا من خمتلف القطاعات، للرتكيز على االبتكار والتكنولوجيا ورايدة األعمال. 22

توفري التدريب على مهارات العمل ومن خالل شراكة أُقيمت مع شركة كوكاكوال، مت  .91
امرأة يف جنوب أفريقيا ومصر  9000والقيادة، ومتت إاتحة الوصول إىل األصول املالية أمام 

والربازيل. تعمل هيئة األمم املتحدة للمرأة ابلتعاون مع شركة يونيليفر على زايدة األمان للنساء 
 30000طاق يشمل ما يصل إىل الاليت يعملن يف خمتلف قطاعات سلسلة اإلمداد، وهو ن

امرأة. مت تعزيز تعاون اهليئة مع اللجنة األوليمبية الدولية مع الرتكيز على زايدة عدد الدول اليت 
 متكِّن الفتيات املتضررات من خالل الرايضات.
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 الدعوة واالتصاالت ج. 
اف احملددة األهد 2014جتاوزت النتائج اليت حققتها هيئة األمم املتحدة للمرأة منذ عام  .92

مبراحل؛ إذ أسهمت يف الوعي العام املتنامي بقضااي املساواة بني اجلنسني وسلطت الضوء 
هيئة األمم املتحدة  2017تقرير إعالمي صدر عام  23500على دور اهليئة.  وقت تناول 

للمرأة. ويف إطار "االتفاق اإلعالمي: لنستحث اخلطى من أجل املساواة بني اجلنسني"، التزم 
منربًا إعالمًيا بتعزيز متثيل املرأة يف قسم األخبار وُمتوى األخبار، وكان من بينها  60كثر من أ

 وهافينجتون بوست وديوتش ويل. 24تومسون رويرتز وفرانس 

، 2017ماليني شخص عام  6,5بلغ عدد املتابعني على وسائل التواصل االجتماعي  .93
. فتحت هيئة األمم 2014 تسجيله عام الذي مت 640000وهي زايدة كبرية مقارنًة بعدد 

( لغة على مواقع التواصل االجتماعي يف شىت 14حسااًب أبربع عشرة ) 88املتحدة للمرأة 
أحناء العامل، ومنها فيسبوك وتويرت وإنستغرام وويبو وجوجل بلس ولنكد إن وسنابشات 

ع تويرت يف املركز األول وبننرتست. وقد جاء حساب اهليئة العاملي ابللغة اإلجنليزية على موق
ألفضل تفاعل يف دراسة عاملية ملشاركات الدبلوماسيني على تويرت )تويبلوماسي(. وأحتل 
املدير التنفيذي للهيئة املرتبة الثانية بصفته القائد العاملي صاحب أكرب عدد من املتابعني على 

 لينكد إن.

للجنة وضع املرأة،  61أة، والدورة بلغت التغطية اإلعالمية، يف أثناء اليوم العاملي للمر  .94
يوًما من أنشطة إهناء العنف  16تقرير إعالمي. يف أثناء محلة " 4000بلًدا ومشلت  90

بلًدا. وحققت أومسة )هاشتاغ( هيئة األمم  97تقريًرا إعالمًيا يف  4615ضد املرأة"، مت مجع 
للجنة  61ة )الدور  CSW61)يوم املرأة( و# WomensDayاملتحدة للمرأة، مثل #

)إشارة تنبيه برتقالية للعامل( انتشاًرا حُيتَمل أنه تراوح  orangetheworldوضع املرأة( و#
مليار مستخدم. بلغ إمجايل املنشورات على صفحات فيسبوك العاملية  1,2مليون و 167بني 

 مليون مستخدم فريد. 8,2

 مبلغ على أتمني WPP، ساعدت الشراكة اليت أُقيمت مع شركة 2017عام  .95
دوالر أمريكي من اإلعالانت اخلريية هليئة األمم املتحدة للمرأة على مواقع شهرية  500000
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مثل أمازون وسبوتيفاي. وأمثرت شراكة هيئة األمم املتحدة للمرأة مع شركة فيسبوك عن 
 دوالر أمريكي. 50000اعتمادات دعاية إعالنية جمانية بقيمة 

حدة للمرأة جبائزة احملتوى القصري )شوريت( تقديًرا ، فازت هيئة األمم املت2017عام  .96
)أوقفوا السرقة( وجائزة وييب عن أفضل مواقع النشطاء  StopTheRobberyحلملتها #

)بصمات  Women’s Footprint in Historyعلى اإلنرتنت تقديًرا لصفحتها 
معرض صور  تركتها النساء يف التاريخ(. وأطلقت هيئة األمم املتحدة للمرأة كذلك أول

 Vulnerable to Risk, Vital toفوتوغرايف هلا معين ابلقضااي اإلنسانية بعنوان 
Recovery  .أضعف من أن خناطر به، ُموري من أجل اإلنقاذ( يف مقر األمم املتحدة(

طرحت اهليئة كذلك اثين أفالم الواقع االفرتاضي اخلاصة هبا، والذي يستعرض قصة الالجئني 
 نان.السوريني يف لب

ستواصل هيئة األمم املتحدة للمرأة توسيع نطاق جهودها وقنوات تواصلها؛ من أجل  .97
تعزيز دعوهتا العامة وانتشارها، مبا يف ذلك وصوهلا إىل مجاهري جديدة. مع استمرار تطور 
مالمح وسائل التواصل االجتماعي، ستعمل اهليئة على تكييف جهودها، واحلث على تقدمي 

 ة هبدف دعم اجلهود اليت تؤثر إُيااًب يف حياة النساء والفتيات.احملتوى واملشارك

 حمور املعرفة والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب د. 
، دعمت وحدة ُمور املعرفة التابعة هليئة األمم 2017-2014يف الفرتة بني عامي  .98

اليت حتققت إصدار املتحدة للمرأة النتائج اإلمنائية دعًما مؤثًرا. وتشمل اإلجنازات الرئيسية 
العديد من التقارير الرئيسية، ومنو برامج اإلحصائيات اجلنسانية، وزايدة املشاركة يف التدريب 

 على املساواة بني اجلنسني، وزايدة االلتزامات نتيجًة للتعاون بني بلدان اجلنوب.

تقرير ، صدر أول 2015عقب جناح التقرير الصادر بعنوان "تقدم نساء العامل" عام  .99
، ليثبت ابلدليل التمكني 2017يف أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب عام  إقليمي مصاحب

، استمرت اإلعدادات لإلصدار الالحق 2017االقتصادي للنساء يف هذه املنطقة. وعام 
من تقرير "التقدم" من خالل إعداد أوراق املعلومات األساسية والتحليالت اإلحصائية اليت 

ُأجري على هذا التقرير األساسي عن أن التقرير ُمستخَدم  تركز على السياسات. كشف تقييم
ب هيئة األمم املتحدة للمرأة رائًدا عاملًيا يف جمال  على نطاق واسع، ويُعد عايل اجلودة، ويُنصِّ

http://lac.unwomen.org/en/digiteca/publicaciones/2016/12/el-progreso-de-las-mujeres-america-latina-y-el-caribe-2017
http://lac.unwomen.org/en/digiteca/publicaciones/2016/12/el-progreso-de-las-mujeres-america-latina-y-el-caribe-2017
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املعرفة املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة. سرتكز اهليئة يف التقرير على توسيع نطاق 
قبال أصحاب املصلحة الرئيسيني، والتأثري يف عمليات صياغة السياسات؛ التوعية، وزايدة إ

 وذلك هبدف توسيع بقعة أتثريها.

مت االنتهاء من تقرير رصد عاملي جديد بعنوان حتويل الوعود إىل أفعال: املساواة  .100
متهيًدا إلصداره يف مستهل عام  2030اجلنسانية يف جدول أعمال التنمية املستدامة لعام 

من منظور جنساين. كما مت  2030، ليقدم أول تقييم شامل جلدول أعمال عام 2018
توسيع نطاق األعمال املعرفية مثل سلسلة ملخصات السياسات، حيث مت نشر ست أوراق 

 .سلسلة أوراق املناقشاتمناقشات جديدة يف 

دورة تعليمية، وجذب  51بتطوير  2017قامت هيئة األمم املتحدة للمرأة عام  .101
بلًدا خمتلفني على موقعها التعليمي اإللكرتوين  194مستخدًما من  52441

eLearning Campus شخص دورة  24000. أمت أكثر منI Know Gender 
. مثة جمتمع للممارسة يف جمال 2015عي( منذ إطالقها عام )التثقيف املتعلق ابلنوع االجتما

ممارس ملشاركة هُنج التدريب الفعالة  1900التدريب من أجل املساواة بني اجلنسني يضم قرابة 
 فيما يتعلق بتحقيق املساواة بني اجلنسني.

استمرت هيئة األمم املتحدة للمرأة يف تنمية التعاون الثالثي بني بلدان اجلنوب،  .102
بلًدا. وينصب الرتكيز بصفة خاصة على قطاعات وضع امليزانية املراعية  62تدعم بذلك ل

للمنظور اجلنساين، واإلحصاءات اجلنسانية، وزايدة التعاون على إهناء العنف ضد املرأة. مت 
التوصل إىل أن التعاون الثالثي والتعاون بني بلدان اجلنوب هو الباعث على التغيري يف اخلطة 

. تطور هيئة األمم املتحدة للمرأة إسرتاتيجية خمصصة 2021-2018اتيجية ألعوام اإلسرت 
 لتوسيع نطاق العمل يف هذا اجملال وتنظيمه.

 
 

  

http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/7/discussion-papers-series
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 اإلدارة القائمة على النتائج والشفافية والنظم واملساءلة هـ. 
 
 

، خطت هيئة األمم املتحدة للمرأة خطوات واسعة على طريق 2014منذ عام  .103
نتائجها، مع تعزيز معايري اإلدارة القائمة على النتائج وقدرات املوظفني. كشف  تعزيز ثقافة

تقييم منتظم ومستقل للجودة عن توجه إُيايب يف جودة التخطيط وإعداد التقارير؛ حيث 
ابملائة من إمجايل املذكرات اإلسرتاتيجية لتصنيف إما "ممتاز" وإما "جيد"، كما  80أتهل 

 التقارير السنوية.كشف عن حتسن يف جودة 

لعب نظام إدارة النتائج دوًرا رئيسًيا يف تعزيز إدارة األداء يف أثناء دورة اخلطة  .104
اإلسرتاتيجية هذه. وقد يسَّر نظام إدارة النتائج عملية التخطيط والرصد واإلبالغ، ورَفع 

ملتحدة للمرأة مستوى الكفاءة واملساءلة والشفافية. كما مسح نظام إدارة النتائج هليئة األمم ا
بربط النتائج ابملوارد؛ بغية حتسني عملية صنع القرارات املتعلقة مبخصصات املوارد يف هيئة 

وحدة مشروع متسقة مع  2017األمم املتحدة للمرأة. طوَّرت هيئة األمم املتحدة للمرأة عام 
 أحدث معايري املبادرة الدولية للشفافية يف املساعدات.

تحدة للمرأة كذلك تعزيز العمليات التجارية وتيسريها عام وواصلت هيئة األمم امل .105
، حيث أدارت نظم املعلومات لديها وبنيتها التحتية نظري تكلفة منخفضة جًدا، من 2017

 99خالل االستفادة من التقنيات السحابية مع التحقيق الكامل هلدف إاتحة النظم بنسبة 
 ابملائة.

، بصفتها 2017ومة إدارة اتفاقية املاحنني عام أشاد تقييم العمارة اإلقليمية مبنظ .106
 900أداة الكفاءة األساسية اليت تزود املوظفني ابملعلومات ذات الصلة بشأن أكثر من 

اتفاقية ماحنني ُموقَّعة. كما أنشأت هيئة األمم املتحدة للمرأة مركز خدمات عاملًيا افرتاضًيا 
إبعداد تقارير املاحنني املاليني. ويتيح هذا،  يقدم خدمات ال مركزية على نطاق املنظمة تتعلق

إىل جانب التقارير اآللية القائمة على النتائج بشأن املاحنني املاليني، هليئة األمم املتحدة للمرأة 
 تقرير سنواًي بشأن املاحنني. 2000تقدمي أكثر من 
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 وتشمل خمرجات التشغيل اآليل األخرى لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف .107
تقدمي تقارير ابإليرادات، وبُسلف الشركاء املعلقة، وتقارير  2014جمال اإلدارة املالية منذ عام 

إجناز املشاريع. أاتحت هذه النظم اإلمكانية لدمج ختطيط الربامج واإلدارة املالية بشكل أفضل 
 .2021-2018يف اخلطة اإلسرتاتيجية ألعوام 

التدقيقي السادس على التوايل الذي يصدر  تلقت هيئة األمم املتحدة للمرأة الرأي .108
وارتفع معدل تنفيذ توصيات  احلساابت التابع لألمم املتحدة. بدون حتفظات من جملس مراجعة

وعلى املنوال نفسه، حدثت زايدة  ابملائة. 83ا ملحوًظا ليصل إىل املراجعة اخلارجية ارتفاعً 
 ابملائة. 99يف معدل تنفيذ هيئة األمم املتحدة للمرأة لتوصيات املراجعة الداخلية، بلغت 

، أحرزت هيئة األمم املتحدة للمرأة تقدًما 2017و 2014يف الفرتة بني عامي  .109
سية، وتعزيز عمليات كبريًا يف إدماج إطار عمل إدارة املخاطر لديها يف العمليات التجارية الرئي

الرصد. وقد مسح سجل املخاطر املؤسسية التابع هليئة األمم املتحدة للمرأة ابستجالء املخاطر 
املرتبطة بتنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية واالستباق مبعاجلتها، كما مت االسرتشاد ابلسجل يف وضع 

 اخلطة اجلديدة.

 املوارد البشرية و. 
املوارد البشرية بصفة عامة؛ إذ واصلت هيئة األمم مت حتقيق أهداف مؤشرات  .110

املتحدة للمرأة دعم املشاركة اإلسرتاتيجية ونشر قوة عاملة مرنة ومتحمسة وعلى درجة عالية 
، كانت القوة العاملة العاملية هبيئة 2017من املهارة، وتطوير هذه القوة. وحبلول هناية عام 

ابملائة على مدى  15ا، مما يعكس منًوا بنسبة شخصً  2250األمم املتحدة للمرأة قد بلغت 
ابملائة من هؤالء األفراد يف مواقع ميدانية. تتألف القوة العاملة هبيئة  76سنوات، ويعمل  3

جنسية خمتلفة وتتسم ابرتفاع نسبة النساء الاليت يشغلن  147األمم املتحدة للمرأة من 
 ابملائة(. 80مناصب قيادية )

تطوير تصميم وظائف  2014ئيسية اليت حتققت منذ عام تشمل اإلجنازات الر  .111
وأنظمة توظيف جديدة هبدف اختزال وقت التوظيف؛ وتنفيذ إسرتاتيجيات تعزز احلراك 
دجَمة لتخطيط القوى العاملة ومراجعتها، مبا يف ذلك الدراسات 

ُ
الداخلي؛ والنظم امل

 االستقصائية املعتادة اليت جُترى عل القوى العاملة.
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 التقييم ز. 

 
على املستوى املؤسسي، كفل مكتب التقييم املستقل تغطية جوانب التأثري الرئيسية  .112

من خالل تقدمي تقييم شامل للدعم املعياري،  2017-2014يف اخلطة اإلسرتاتيجية ألعوام 
والتنسيق مع منظومة األمم املتحدة، والعمل التشغيلي داخل هيئة األمم املتحدة للمرأة. ومشل 

متام سبعة تقييمات مؤسسية، وأربعة حتليالت جتميعية، ومراجعتني مشرتكتني ذلك إ
 تقييًما ال مركزاًي. 116للمؤسسات بشأن السياسات واملمارسات اجلنسانية؛ و

رضية واألكثر من مرضية عند 2017عام  .113
ُ
 100، استقر مستوى تقارير التقييم امل

 ابملائة. 86التقييمية إىل ابملائة، يف حني وصل اإلبالغ عن استخدام األدلة 

 
 تعبئة املوارد ح. 

 
 حققت هيئة األمم املتحدة للمرأة منًوا مذهاًل على مدى السنوات األربعة املاضية. .114

مليون دوالر أمريكي،  369، حققت هيئة األمم املتحدة للمرأة إيرادات بلغت 2017يف عام 
 لتسجل بذلك أعلى إيرادات إمجالية حتققها منذ أتسيسها.

مليون دوالر  214,2وقد شهدت املوارد األخرى منًوا قواًي بصفة خاصة بلغ  .115
ابملائة  10ومنًوا سنواًي بنسبة  2016ابملائة منذ عام  20أمريكي؛ أي أن هناك زايدة بنسبة 

مليون دوالر أمريكي مباشرًة إىل مبادرات الربامج  28,3. مت توجيه مبلغ 2014منذ عام 
 موارد خمصصة هليئة األمم املتحدة للمرأة.الرئيسية، لتتوفر بذلك 

ورغم زايدة املوارد، فإهنا ال تزال دون أهداف املوازنة املتكاملة. وتواصل هيئة األمم  .116
املتحدة للمرأة العمل مع كل اجلهات املاحنة على إعطاء األولوية لتمويل املوارد املنتظمة، مبا 

 إىل تنمية منظومة األمم املتحدة.يتفق مع توجيهات األنشطة التنفيذية اليت هتدف 

ابملائة من متويل هيئة األمم املتحدة  80وال تزال الدول األعضاء تقدم أكثر من  .117
حكومة. تضاعفت مسامهات القطاع اخلاص اليت تقدمها  112للمرأة مبسامهات من 
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مليون دوالر أمريكي عام  12,3، لتبلغ 2014الشركات واملؤسسات تقريًبا منذ عام 
2017. 

وجَّهت هيئة األمم املتحدة للمرأة الصناديق االستثمارية حنو مخس جلان وطنية عام  .118
مليون  1,1من أجل برامج منح فردية. وقد ساهم هذا الدعم يف زايدة مسامهاهتا من  2017

 .2017مليون دوالر أمريكي يف عام  6,3إىل  2014دوالر أمريكي يف عام 

األمم املتحدة للمرأة ال يرقى لطموحات ذلك  ورغم التحسينات، ما زال متويل هيئة .119
الكيان. سيعطي وضع إسرتاتيجية جديدة لتعبئة املوارد أولوية أكرب للتمويل الشامل املتنوع، 
الذي يقدمه القطاعان العام واخلاص، مبا يف ذلك االستفادة من مصادر التمويل املبتكرة؛ 

عات اجلماهري، واالشرتاك مع األفراد مثل التمويل اجلماعي ومجع التربعات الرقمية، وترب 
 األرصدة املالية الضخمة.

 
 االستنتاجات رابعاا. 

 
دعمت هيئة األمم املتحدة للمرأة حتقيق نتائج بعيدة املدى تكفل حتويل حياة  .120

. ويعيش اآلن مليارا امرأة وفتاة يف بلدان 2017و 2014النساء والفتيات بني عامي 
مليار امرأة وفتاة حبماية  1,5املرأة اقتصاداًي، كما حتظى اعتمدت سياسات أفضل لتمكني 

أفضل من العنف بفضل أطر قانونية أكثر صالبة. غري أن التعجيل ابلتغيري واستدامته ما زال 
 يشكل حتداًي. ال يزال خلق بيئة متكينية لتحقيق مساواة فعلية ميثل إسرتاتيجية ابلغة األمهية.

رأة منذ إنشائها جهوًدا كبرية لبناء شراكات قوية كرست هيئة األمم املتحدة للم .121
مع منظومة األمم املتحدة واملنظمات النسائية واجلهات الفاعلة الرئيسية األخرى لدعم واليتها. 
قَدم للدوائر 

ُ
سواء أكان ذلك من خالل مبادرات الربامج الرئيسية، أم توسيع نطاق الدعم امل

ه  اجلديدة، أم تعزيز التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي، فقد أصبح هذا التعاون املوجَّ
. وهو يتفق 2021-2018حنو التأثري حجر الزاوية يف اخلطة اإلسرتاتيجية اجلديدة ألعوام 

 مع مطالبات الدول األعضاء بتغيري وضعية منظومة األمم املتحدة اإلمنائية.
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قيق املساواة بني اجلنسني جتري جهود هيئة األمم املتحدة للمرأة الرامية إىل حت .122
ومتكني املرأة يف ظل بيئة معقدة. تُعد احلاجة لتسليط الضوء على قضية املساواة بني اجلنسني 
وحقوق املرأة لرياها العامل بوضوح أقوى اآلن من أي وقت مضى، لكن هذا ال ميثل سوى 

اهلياكل اليت تقوم خطوة واحدة يف الطريق حنو التغيري الباعث على التحول. ويتطلب حتويل 
عليها عدم املساواة بني اجلنسني إرادة سياسية، وسياسات مناسبة، وختصيص الوقت واملوارد، 

 واملشاركة املنظَّمة.

الذي ينادي بعدم التخلي عن أي - 2030االستجابة لنداء جدول أعمال عام  .123
ددة ومتداخلة تنطبق بشكل خاص على النساء والفتيات اللوايت يتعرضن ألشكال متع -إنسان

من التمييز. وتعمل هيئة األمم املتحدة للمرأة على قياس نتائجها مبزيد من الدقة لتضمن أن 
 يستفيد من براجمها من هم يف أشد احلاجة إليها.

املراعي للمنظور اجلنساين فرصة ال ميكن  2030ميثل تنفيذ جدول أعمال عام  .124
الفتيات. ويف سبيل دعم الدول األعضاء تفويتها إلحداث تغيري يؤدي إىل حتويل للنساء و 

والشركاء الرئيسيني يف عملية التنفيذ، ستعتمد هيئة األمم املتحدة للمرأة على األصول اليت 
طورهتا على مدى السنوات األربعة األخرية. إن التكامل األكرب وأوجه التآزر اليت رسختها 

ري وتنسيق األمم املتحدة وأنشطتها التنفيذية هيئة األمم املتحدة للمرأة تدرُيًيا بني دعمها املعيا
أصبحت اآلن مسة قياسية يف إعداد برامج هيئة األمم املتحدة للمرأة. ويتَوج هذا ابلرايدة 
املعرفية هليئة األمم املتحدة للمرأة، بصفتها الكيان صاحب أكرب بوتقة معرفة بشأن املساواة 

سرتاتيجية اجلديدة بشكل صريح إىل هذه املزااي بني اجلنسني ومتكني املرأة. تستند اخلطة اإل
 وغريها من املزااي النسبية دعًما للنتائج.

وبينما شهدت هيئة األمم املتحدة للمرأة منًوا كبريًا يف املوارد والتأثري على مدى  .125
السنوات األربعة املاضية، فثمة حاجة إىل استثمارات إضافية لكي يرتقي الكيان إىل 

انت الدافع وراء إنشائه. ويشمل ذلك ضمان وجود ُقطري هادف هليئة الطموحات اليت ك
األمم املتحدة للمرأة ابعتبارها جزًءا من الفرق القطرية التابعة لألمم املتحدة، فضاًل عن توفر 
وسائل دعم بقية منظومة األمم املتحدة؛ بغية تكثيف جهودها الرامية إىل حتقيق املساواة بني 

 رأة على حنو متسق.اجلنسني ومتكني امل
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وحتقيًقا هلذه الغاية، تتطلع هيئة األمم املتحدة للمرأة إىل مواصلة تعاوهنا الوثيق مع  .126
الدول األعضاء واجمللس التنفيذي من أجل التنفيذ الكامل خلطتها اإلسرتاتيجية وحتقيق نتائج 

 .2021جديدة حتوِّل حياة النساء والفتيات حبلول عام 

 
 القرارعناصر  خامساا. 

 
 قد يرغب اجمللس التنفيذي يف اآليت:

a.  االطالع على التقرير السنوي لوكيل األمني العام/املدير التنفيذي بشأن تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية
 .2017-2014ألعوام 

b.  واإلجنازات كما جاءت يف التقرير.2014الرتحيب ابلتقدم الذي ُأحرِز منذ عام ، 

c.  مم املتحدة للمرأة حىت اآلن.الثناء على كفاءة أداء هيئة األ 

d.  تشجيع هيئة األمم املتحدة للمرأة على مواصلة استخدام الدروس املستفادة من اخلطة
 .2021-2018يف تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية ألعوام  2017-2014اإلسرتاتيجية ألعوام 


