
 

 1 

 الخامسق المرف
 2013إلى  2011للفترة من  ،األمم المتحدة للمرأة هيئةللخطة االستراتيجية ا

 
 )2013-2011( والتقييم والبحث رصدلعمل هيئة األمم المتحدة لإطار 

 
، والتقيــيم والبحــث رصــدللهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة اســتراتيجية  ه المصــفوفةهــذتســتعرض  -1

اســـتخدام بمـــا فـــي ذلـــك  والتقيـــيم، اإلبـــالغو  رصـــدللتخطـــيط وال هيئـــة نهجـــا متكـــامالالحيـــث تضـــع 
. قائمـة علـى أدلـةة، من أجل اتخـاذ قـرارات يلتحديد الفجوات المعرف الالزمة إلحصاءاتالبحوث وا

لمعلومـــات ذات جمـــع اإلـــى  ،عـــن طريـــق اإلطـــار المتكامـــل، تهـــدف هيئـــة األمـــم المتحـــدة للمـــرأةو 
فـي مـا تسـهم بـه في تنفيذ الخطة االسـتراتيجية، و  قدمالت لدعم وتقييم - على نحو منتظم - الصلة

 .المساواة بين الجنسين وتمكين المرأةالنهوض ب
 
، الـداخلي رصـدال وتتضـمنهيئـة األمـم المتحـدة للمـرأة،  بـرامجاإلطار متابعـة فعاليـة يتناول  -2

المعلومــات  يــة جمــعبغ هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة تــي تجريهــاواإلدارة بالنتــائج، والتقيــيم والبحــوث ال
، ونتائج اإلدارة، بمـا فـي ذلـك نتـائج التنسـيق والـدعم في التنميةحول األداء التنظيمي، والمساهمة 

لمنظومــة األمــم  هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة يــة دعــمكيفأيضــا يوضــح اإلطــار و . الحكــومي الــدولي
مــة األمــم المتحــدة التــي تضــطلع بهــا منظو لتزامــات الامتابعــة مســتوى تحســين  المتحــدة مــن أجــل

 .المساواة بين الجنسينتحقيق  بشأن

 
 :عناصر رئيسية 4من يتكون اإلطار و  -3

 .المستويات داخل هيئة األمم المتحدة للمرأةعلى مختلف المطلوبة المعلومات  •

 .المعلومات الالزمة الالزمة لجمع اإلبالغو  رصدأنشطة ال •

 .مطلوبةة بالمعلومات الالخاص األدلة ستصدارإجراؤها ال تي يجبالتقييمات ال •

 .الخطة اإلستراتيجية تنفيذ خالل مدة ية التي يجب توليدهامعلومات البحثال •
 
 
 
 

0Fالبحوث التقييم رصدالاالنتظام في  المطلوبة المعلومات

1 
                                                 

 .والحكومية الدوليةالسياسات والبرامج، وفريق الشراكة االستراتيجية المعنية برق فالأولويات البحوث تحددها  1
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  اإلبالغو 
 هيئة األمم المتحدة للمرأة برامجمتابعة فعالية 

مســــــــــــتويات البــــــــــــرامج 
/ اإلقليميـــــــــة/ العالميـــــــــة

 القطرية
 
جمـــع المعلومـــات بصـــورة تُ 

الخطـة  نفيذت حول ظمةتمن
 تصـــلمـــا يو االســـتراتيجية، 

ـــــــــدم بمـــــــــدى  المحـــــــــرز التق
األداء بــــتحقيــــق النتــــائج، و ل

 الكلي؛
 

الرئيســــــــــــــــــية  المجــــــــــــــــــاالت
 :للمعلومات

الخطـــــــــــــــــــــة  وضـــــــــــــــــــــع •
االســــــــــــــتراتيجية بمــــــــــــــا 
يتوافــــــــق مــــــــع األطــــــــر 

ة معياريـــــــــــالعالميـــــــــــة ال
اتفاقيـــة القضـــاء علـــى (

جميـــع أشـــكال التمييـــز 
ومنهـــــاج  ة،ضـــــد المـــــرأ

نتــــائج و ، عمــــل بيجــــين
GASS  23رقم. 

ٕاحــــــــــــراز المســــــــــــاهمة و  •
فـــــــــــي نتـــــــــــائج  قـــــــــــدمالت

 .الخطة االستراتيجية

األداء المؤسســـــــــــــــــــــــــــي  •
 .العالمي

فعاليـــة تنســـيق منظمـــة  •
األمم المتحـدة، والـدعم 

مــن ، الحكــومي الــدولي
المســــــــاواة بــــــــين  أجــــــــل

الجنسين على الصعيد 

بيانـــــــــــــــــــات الجمـــــــــــــــــــع  •
عــــن نتــــائج  يةاألساســــ

الخطــــــة االســــــتراتيجية 
ـــــــة، و  مؤشـــــــرات العالمي

هــــــــــــــــــــــــــداف األاألداء و 
لمؤشـــــــرات، المحـــــــددة ل

علـــــــــــــــــى مســـــــــــــــــتويات 
، العامـــــــــــــة فاهــــــــــــداأل
محصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت وال

والمخرجـــات؛ وســـتُبذل 
 النتهــــاء مــــنالجهــــود ل

بيانـــات الع غالبيـــة مـــج
ـــــةاألساســـــ ـــــي نهاي  ية ف
علــــــــــى  ،2011عــــــــــام 

المســــــــتويات القطريــــــــة 
 .واإلقليمية والعالمية

 الــــــــــــــــــدوري رصــــــــــــــــــدال •
لمخرجـــــــــــات الخطــــــــــــة 

العالميــة، االســتراتيجية 
الخــــروج وللتقــــدم تجــــاه 

 .المحصالتب

التقـــــــــــــــارير الســـــــــــــــنوية  •
ـــــة،  ـــــة، واإلقليمي العالمي

 .والقطرية

ــــــــــــــر ال • ــــــــــــــيتقري  المرحل
الســـــنوي عـــــن الخطـــــة 

الــــــــــذي  تراتيجيةاالســــــــــ
إلــــــــى المجلــــــــس  يقـــــــدَّم

المجلــــــــــس  /التنفيــــــــــذي
االقتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي 

كمـــــــــــا  ،واالجتمـــــــــــاعي
يحـــــــــــــــــدده المجلـــــــــــــــــس 

 مواضـيعية تقييمات 4 •
ألولويـــــــــــــات الخطـــــــــــــة 

العنــف : (االســتراتيجية
والســــالم  ضــــد المــــرأة،

والتمكـــــــــين  واألمـــــــــن، 
؛ االقتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي
 ؛)والمشاركة السياسية

 مراجعـــة واحـــدة للـــدعم •
ــــــــة  ــــــــذي تقدمــــــــه هيئ ال
 األمــــم المتحــــدة للمــــرأة

الحكـــومي لعمـــل إلـــى ا
 .الدولي

تقيــــــــيم واحــــــــد لــــــــألداء  •
ـــم يتحـــدد (المؤسســـي  ل

مثــل تقيــيم تنميــة  بعــد،
ــــــــــــــــــــــــدرات واإلدارة  ،الق

، القائمـــة علـــى النتـــائج
، التنســــيقوالبحــــوث، و 

 ).وغير ذلك

مــــن ن يتقييمــــ مراجعــــة •
ــــة األمــــم  اتتقييمــــ هيئ

المتحـــدة للمـــرأة؛ تقيـــيم 
 .واحد كل سنة

 خـــــــــارجياســـــــــتعراض  •
بخصــــــوص ، لألقــــــران

 .وظيفة التقييم

مراجعــــــــــــــــة الخطــــــــــــــــة  •
االســـــــــتراتيجية لهيئـــــــــة 
 األمــــم المتحــــدة للمــــرأة

، لتقـــــــــديم 2013فــــــــي 
 للقــــــائمينالمعلومــــــات 

علـــى مراجعـــة الخطـــة 

البحـــــــــــــــــــــــوث حـــــــــــــــــــــــول  •
ذات  العالميـة مجاالتال

البحــــــــــــــوث : األولويــــــــــــــة
 المواضــــيعية والبرامجيــــة
والمؤسســــــــــية، المبنيـــــــــــة 

فجـــــوات ال تحديـــــدعلـــــى 
ة الخاصـــــــــــــــة يـــــــــــــــالمعرف

بالمســاواة بــين الجنســين 
مثــــــــل البحــــــــوث عــــــــن (

اتجاهـــــــــــــــات الهجـــــــــــــــرة، 
والمســـــــــــــــــــــــاواة بـــــــــــــــــــــــين 

 ).الجنسين

حــول  يـةطولالدراسـات ال •
المواضــــيعية  المجــــاالت

 .الرئيسية
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 .العالمي

األداء علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  •
المســــتويات اإلقليميــــة، 

ـــــــــــــــــــــــــــــة، ود ون اإلقليمي
المخرجــــات : والقطريــــة

ـــــــــــي والمســـــــــــاهمات  الت
ـــــــى الخـــــــروج  تـــــــؤدي إل

 .محصالتالب

 .التنفيذي

علـــــــــــــــــــــــى  رصـــــــــــــــــــــــدال •
المســـــتويات القطريـــــة، 
ودون اإلقليميــــــــــــــــــــــــــــة، 

 .واإلقليمية

الخاصــــــــــــــــة بــــــــــــــــالفترة 
 المنتهيــــــــة فــــــــي عــــــــام

2017 . 

ت على المسـتويا(البرامج 
ــــــــة،  العالميــــــــة، واإلقليمي

 )وطنيةوال
 

التدخل تمثل البرامج وحدة 
بالعمـــــل معنيـــــة الرئيســـــية ال

التشـــــــــغيلي لهيئـــــــــة األمـــــــــم 
وهـــــــــذه . المتحـــــــــدة للمـــــــــرأة

خضـــع للمراقبـــة البـــرامج ست
مســـــــتوى  حديـــــــدلت والتقيـــــــيم

، ٕان أمكـــــــــــــــنالفعاليـــــــــــــــة، و 
األثر على المسـاواة تحديد 

بــــــــين الجنســــــــين وتمكــــــــين 
والمجـــــــــــــــــــاالت . المـــــــــــــــــــرأة

ئيســــية للمعلومــــات هــــي الر 
 :كاآلتي

مـــــع الخطـــــة  االتســـــاق •
 .االستراتيجية العالمية

إنجـــاز نتـــائج البـــرامج،  •
والمســــــاهمة فــــــي هــــــذه 

 .النتائج

الفعاليـــــــــــة المؤسســـــــــــية  •
إلدارة البرامج، لتحقيق 

 .نتائج البرامج

بيانـــــــــــــــــــات الجمـــــــــــــــــــع  •
عــــن نتــــائج  يةاألساســــ

البــــــــــــرامج الرئيســــــــــــية، 
 .ومؤشرات األداء

 الــــــــــــــــــدوري رصــــــــــــــــــدال •
ــــــــرامج، لمخرجــــــــات  الب

الخــــروج وللتقــــدم تجــــاه 
 .بالمحصالت

المراجعــــــات الخاصــــــة  •
بمنتصــــــــــــــف المــــــــــــــدة، 

 .السنويةالمراجعات و 

تقـــــــــــــــارير الســـــــــــــــنوية ال •
 .البرامج المرحلية عن

ــــــــة  • التقييمــــــــات اإللزامي
التــــــي لكــــــل البــــــرامج، 

مليـــــــــون دوالر تفـــــــــوق 
1Fأمريكي

2. 

البحـــــــــــــــــــوث حـــــــــــــــــــول  •
مجـــــــــــاالت البـــــــــــرامج، 

 الفجـــوات عـــالجالتـــي ت
فــي  المعرفيــة المحــددة

المســـــاواة بـــــين  مجـــــال
تقيــــــــــــيم الجنســــــــــــين، و 

ــــــــــــــدعم، و  الجهــــــــــــــود ال
 .البحثية األشمل

 مـــــــــل تقيـــــــــيم دعـــــــــم العدعــم الجمعيــة العامــة،  • الحكومي الدوليالدعم 
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تلتـــزم هيئـــة األمـــم المتحـــدة 

لـــــــــــدول ا زويـــــــــــدتللمـــــــــــرأة ب
لعمليــــــــــــــات ااألعضــــــــــــــاء و 

بالـــدعم ، الحكوميـــة الدوليـــة
لتقـــــــــــدم ا رصـــــــــــدالـــــــــــالزم ل

ــــــه و  ــــــ ه،وتقييمــــــمراجعت ي ف
تنفيــــــــذ االتفاقــــــــات مجــــــــال 

المســاواة الدوليــة الخاصــة ب
بــــــــين الجنســــــــين وتمكــــــــين 

المعلومــات وتشــمل . المــرأة
 :اآلتي المطلوبةالرئيسية 

ـــــــدم  • ـــــــي المحـــــــرز التق ف
منهـــــــاج عمـــــــل "تنفيـــــــذ 
 ".بيجين

فــــــي الوصــــــول التقــــــدم  •
المؤشــرات المتفــق إلــى 

عليهــا الخاصــة بقــراري 
 1325مجلــــس األمــــن 

 1820و) 2000(
)2008.( 

المجلـــس االقتصـــادي و 
، ولجنــــــة تمــــــاعيواالج

ــــــى وضــــــع المــــــرأة،  عل
 رصـــدلأســـاس ســـنوي، 

 مجــــــــــــــــاالتالتنفيــــــــــــــــذ 
 االثنـــا عشـــر  الحرجـــة
بمنهاج عمـل  ةالخاص

 والوثــــــــــــــائق، بيجــــــــــــــين
 GASS عــن منبثقــةال

 .23رقم 

 مجلـــس األمـــن،إبـــالغ  •
 ،فــــــــــــــي كــــــــــــــل عــــــــــــــام

المؤشــــــــــرات المتفــــــــــق ب
عليها الخاصـة بقـراري 

ـــس األمـــن   1325مجل
 1820و ) 2000(
)2008.( 

 

، بمـا الحكومي الـدولي
فــــــــــــي ذلــــــــــــك جــــــــــــودة 
ومالءمــــــــــــة التحليــــــــــــل 
ــــــــــــــات  المقــــــــــــــدم للعملي

 .الحكومية الدولية

 تنسيق األمم المتحدة
 

هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة 
ـــــــــادة وتنســـــــــيق ـــــــــة بقي  مكلَّف

ــــــــزوت ــــــــي  محاســــــــبةال عزي ف
 ،األمـــــم المتحـــــدة منظومـــــة

المعنـي  هـابعملفيما يتعلـق 
اواة بــــــين الجنســــــين المســــــب

ة؛ ممـــــــــــا وتمكـــــــــــين المـــــــــــرأ
إطـــــــــــار تفعيـــــــــــل  يتطلـــــــــــب

ــــــــى نطــــــــاق لا محاســــــــبة عل
 منظومـــــة األمـــــم المتحـــــدة،

المســــــــــــاواة بــــــــــــين  شــــــــــــأنب
 .الجنسين وتمكين المرأة

ــــــــــــــــــــس دعــــــــــــــــــــم  • المجل
االقتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي 

ــــــــــــــي  واالجتمــــــــــــــاعي ف
، اإلبـــــــــــــالغو  رصــــــــــــدال

علـــــــــــى  ألداءابشـــــــــــأن 
نطـــاق منظومـــة األمـــم 

الخــــــــــاص و ، المتحــــــــــدة
بالمســــــــــــــــــــاواة بــــــــــــــــــــين 
الجنســـــــــــــين وتمكـــــــــــــين 

 .المرأة

، غاإلبـــــــــــــالو  رصــــــــــــدال •
علـــى  ،المتثـــالبشـــأن ا

نطـــاق منظومـــة األمـــم 
، لاللتزامــــــات المتحــــــدة

لتقييمــــــــــات مراجعــــــــــة ا •
اواة لمســـــــــالخاصـــــــــة با

بــــــــين الجنســــــــين فــــــــي 
األمــــــــــــــــــم  منظومــــــــــــــــــة

 .المتحدة

التقييمــــــات المشــــــتركة  •
ألمـم المتحـدة البرمجة 

ـــــــــــةالمشـــــــــــتركة   المعني
ـــــــــــــــــــين ب المســـــــــــــــــــاواة ب

 .الجنسين

البحــوث حــول الممارســات 
الســـليمة المتعلقـــة بتحســـين 
وضع المرأة، بمـا فـي ذلـك 
التـــوازن بـــين الجنســـين فـــي 

 .المنظمات
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 الحكوميـــــــــــــة الدوليـــــــــــــة
التوازن بــــين بــــ المعنيــــة

الجنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين 
)A/64/588 
 ).A/64/289و

تخصـــــــــــيص ال رصـــــــــــد •
 المــــــــرتبطين واإلنفــــــــاق

 األمـم المتحـدة بميزانية
المســاواة بــين معنيــة بال

الجنســـــــــــــين وتمكـــــــــــــين 
 .المرأة
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