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  ٢٠١١ الدورة السنوية لعام 
  *، نيويورك٢٠١١يونيه / حزيران٣٠-٢٧

  ت من جدول األعمال املؤق٣البند 
        ٢٠١٣- ٢٠١١اخلطة االستراتيجية للفترة 

اخلطــة االســتراتيجية هليئــة األمــم املتحــدة للمــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة       
  **٢٠١٣-٢٠١١للفترة 

  
  موجز  

هيئـة األمـم املتحـدة      (ساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة          األمم املتحدة للم  ت هيئة   أنشئ  
 املتعلـق بتحقيـق     ٢٠١٠يوليـه   / متـوز  ٢ املـؤرخ    ٦٤/٢٨٩ اجلمعيـة العامـة      قـرار مبوجب  ) للمرأة

نيطــت هبــا مهمــة مــساعدة الــدول األعــضاء ومنظومــة األمــم وأُ. االتــساق علــى نطــاق املنظومــة
فــاءة حنــو بلــوغ هــدف حتقيــق املــساواة بــني  املتحــدة مــن أجــل التقــدم مبزيــد مــن الفعاليــة والك 

  .اجلنسني ومتكني املرأة
ــتراتيجية األوىل،     ــة االسـ ــها  ٢٠١٣-٢٠١١وحتـــدد هـــذه اخلطـ ــة املنظمـــة ومهمتـ ، رؤيـ

واخلطـة تقودهـا رؤيـة طويلـة األجـل          . وأولوياهتا يف دعم الدول األعضاء ومنظومة األمم املتحـدة        
 ومتشيا مـع أطـر نتـائج      . ٢٠١٣استعراضها يف عام    ، وسيتم   ٢٠١٧وأهداف ونتائج متتد إىل عام      

 ةـــ  األمم املتحدة، يتضمن اإلطار املوحد لنتائج هيئة األمم املتحدة للمرأة ثالث           ائر مؤسسات ـــس
  .إطار لنتائج اإلمنائية، وإطار لنتائج اإلدارة، وإطار متكامل للموارد: عناصر مترابطة، هي

 
  

  *  UNW/2011/L.2.  
، فإهنـا تقودهـا رؤيـة وأهـداف         ٢٠١٣-٢٠١١ هـذه اخلطـة االسـتراتيجية األوىل تغطـي الفتـرة مـن               رغم أن   **  

متـها مـع دورات التخطـيط       ء ملوا ٢٠١٣عرض وتـنقح يف عـام       ت ستس ٢٠١٧ونتائج أطول أجال متتد إىل عام       
 .لوكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها األخرى
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تة أهداف رئيسية، وتسند بكل هـدف منـها نـواتج           ويتألف إطار النتائج اإلمنائية من س       
ويتمثــل العامــل احملــوري يف حتقيــق هــذه األهــداف يف الــدور الــذي . ونتــائج ومؤشــرات حمــددة

. تؤديه هيئة األمم املتحدة للمرأة يف جمايل التنسيق وتقدمي الدعم داخـل منظومـة األمـم املتحـدة                 
املـرأة بـدور قيـادي ومـشاركتها يف مجيـع      زيـادة اضـطالع   ) أ: (وتتمثل هذه األهداف فيما يلي    
زيـادة وصـول النـساء وخباصـة أكثـرهن تعرضـا لالسـتبعاد،              ) ب(اجملاالت اليت تؤثر يف حياهتـا؛       

منــع العنــف ضــد املــرأة والفتــاة، وتوســيع  ) ج(إىل الــتمكني االقتــصادي والفــرص االقتــصادية، 
ــات،    ــادة اضــطال) د(فــرص احلــصول علــى اخلــدمات املقدمــة للناجي ــادي  زي ــدور قي ع املــرأة ب

تعزيــز قــدرة اخلطــط   ) هـــ(ومــشاركتها يف جمــاالت الــسالم واألمــن واالســتجابة اإلنــسانية؛      
وينطــوي . وامليزانيــات علــى االســتجابة لتحقيــق املــساواة بــني اجلنــسني علــى مجيــع املــستويات  

تعلقــة اهلــدف الــسادس علــى مــّد جمموعــة شــاملة مــن القواعــد والــسياسات واملعــايري العامليــة امل   
باملـساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة بـدعم يــستجيب للقــضايا والتحــديات والفــرص اجلديــدة   
والناشئة، ويرسي أساسا متينا للعمل الـذي تقـوم بـه احلكومـات وأصـحاب املـصلحة اآلخـرين                   

  .على مجيع املستويات
ىن عنـها   ويتضمن إطار نتائج اإلدارة أربع جمموعات نواتج على مستوى املنظومة ال غـ              

هيئة األمم املتحدة للمـرأة إىل النتـائج اإلمنائيـة، وتتمثـل هـذه اجملموعـات           يف الدعم الذي تقدمه   
زيــادة فعاليــة وكفــاءة التنــسيق وإقامــة الــشراكات االســتراتيجية بــني مؤســسات ) أ: (فيمــا يلــي

بـالغ، وإدارة   تأسيس ثقافة قوية قوامها اإلدارة القائمـة علـى النتـائج، واإل           ) ب(األمم املتحدة؛   
تعزيز الفعالية التنظيمية مبا يركز على اكتساب قـدرات رادعـة وكفـاءة             ) ج(املعارف والتقييم؛   

تعبئــة مــوارد كافيــة وتــسخريها لــتمكني هيئــة األمــم  ) د(علــى الــصعيدين القطــري واإلقليمــي؛ 
 وراء املتحــدة للمــرأة مــن تعزيــز قــدراهتا املؤســسية مبــا يتماشــى مــع الطمــوح والرؤيــة الكــامنني 

أما اإلطـار املتكامـل للمـوارد، فهـو يـبني إمجـايل املـوارد املتوقعـة للخطـة االسـتراتيجية                   . إنشائها
  .، ويبني كيفية تقسيم هذه األموال٢٠١٣-٢٠١١هليئة األمم املتحدة للمرأة للفترة 

ــاول هــذه الوثيقــة طرائــق إطــالق اخلطــة االســتراتيجية علــى املــستويات القطــري         وتتن
 والعاملي، وتشدد على ضرورة تكييف اهليكـل التنظيمـي هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة                  واإلقليمي

  .مبا يعزز فعالية التنفيذ وكفاءته
  

  عناصر مقرر
تتطلع هيئة األمم املتحدة للمرأة إىل ما سيقدمه جملسها التنفيذي من توجيهـات بـشأن                 

  .خلطة، وإىل إقرار اجمللس هلذه ا٢٠١٣-٢٠١١خطتها االستراتيجية، 
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  احملتويات
 الصفحة      

  ٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة     -أوال   
  ٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السياق     -ثانيا   

  ٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفرص والتحديات         -ألف     
  ١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   املستخلصة      والدروس     املشاورات     -اء ــب    

  ١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   االستراتيجية        االجتاهات       -ثالثا   
  ١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   األولويات     -ألف     
  ١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   املبادئ     -اء ــب    

  ١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    األمم املتحدة للمرأة        أطر النتائج يف هيئة             -رابعا   
  ٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   املسامهة يف حتقيق النتائج اإلمنائية                  -ألف     
  ٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   إطار نتائج اإلدارة           -اء ــب    

  ٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   اإلطار املتكامل للموارد           -خامسا   
  ٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   تنفيذ اخلطة االستراتيجية وإدارهتا                  -سادسا   

  ٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   املستويات القطرية واإلقليمية والعاملية                -ألف     
  ٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الرصد واإلبالغ والتقييم           -اء ــب    

    *املرفقات
    إطار هيئة األمم املتحدة للمرأة للنتائج اإلمجالية  -األول   
    إطار هيئة األمم املتحدة للمرأة لنتائج اإلدارة  -الثاين   
    إطار هيئة األمم املتحدة للمرأة املتكامل للموارد  - الثالث  
    اين لألمم املتحدة للمرأةتقرير الوجود امليد  -الرابع   
    )٢٠١٣-٢٠١١(إطار هيئة األمم املتحدة للمرأة للرصد والتقييم واألحباث   -اخلامس   
    طرائق عمل هيئة األمم املتحدة للمرأة على املستوى القطري  -السادس   
    استخدام املوارد حسب النتائج  -السابع   

 
  

  .www.unwomen.org/aboutus/governance/executive-board ية على املوقعميكن االطالع عليها يف النسخة اإلنكليز  *  

http://www.unwomen.org/aboutus/governance/executive-board�
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  مقدمة  - أوال  
هيئـة األمـم املتحـدة      (أنشئت هيئة األمم املتحدة للمساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة                - ١

 املتعلـق بتحقيـق     ٢٠١٠يوليـه   / متـوز  ٢ املـؤرخ    ٦٤/٢٨٩ار اجلمعيـة العامـة      مبوجب قر ) للمرأة
االتـساق علـى نطــاق املنظومـة، وأنيطـت هبــا مهمـة مـساعدة الــدول األعـضاء ومنظومـة األمــم         
املتحــدة مــن أجــل التقــدم مبزيــد مــن الفعاليــة والكفــاءة حنــو بلــوغ هــدف حتقيــق املــساواة بــني   

ــساندة حق   ــرأة وم ــسني ومتكــني امل ــااجلن ــيت وضــعت عمــال    . وقه وهــذه اخلطــة االســتراتيجية ال
.  هي أول خطة من نوعها تضعها هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة             ٦٤/٢٨٩ من القرار    ٧٧ بالفقرة

 لتحقيـق هـذه األهـداف، وسـتقيم اخلطـة يف            ٢٠١٧ وحتدد اخلطـة أولويـات املنظمـة حـىت عـام          
ورات التخطيط لوكـاالت األمـم       تلك األولويات وتنقحها مبا حيقق مواءمتها مع د        ٢٠١٣ عام

  .املتحدة األخرى
وتتمثل رؤية هيئة األمم املتحـدة للمـرأة يف قيـام عـامل ختلـو فيـه اجملتمعـات مـن التمييـز                         - ٢

القــائم علــى أســاس اجلــنس، وتتكافــأ فيــه الفــرص املتاحــة للرجــل واملــرأة، وتكفــل فيــه التنميــة   
 وهـو مـا يـؤدي إىل إحـداث التغـيري املنـشود،              االقتصادية واالجتماعية الـشاملة للمـرأة والفتـاة،       

فيه حقوق املرأة يف مجيـع اجلهـود         وعامل تتحقق فيه املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، وتدعم        
  .املبذولة من أجل حتقيق املزيد من التنمية، وحقوق اإلنسان والسالم واألمن

ألربع للهيئات اليت كانت قائمـة      وجتمع والية هيئة األمم املتحدة للمرأة بني الواليات ا          - ٣
 حيث إهنا تدعو إىل تكون اهليئة احلالية ذات تغطيـة شـاملة، ووجـود اسـتراتيجي،           )١(يف السابق 

وأن تكفل توثيق الـروابط بـني العمـل املتعلـق بوضـع املعـايري الـذي تقـوم بـه اهليئـات احلكوميـة                       
، )٢(لواليـة مبنـهاج عمـل بـيجني       وقـد استرشـد يف وضـع هـذه ا         . الدولية وبني العمليات امليدانية   

ــرأة      ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ــى مجي ــضاء عل ــة الق ــة )٣(واتفاقي ــصكوك )٤(، وإعــالن األلفي ، وال
ــة العامــة، واجمللــس االقتــصادي       ــصلة املنبثقــة عــن كــل مــن اجلمعي واملعــايري والقــرارات ذات ال

. ات الواجبـة التطبيـق  واالجتماعي، وجلنة وضع املرأة، وبغريها من الصكوك واملعايري والتـشريع        
ويتمثــل العامــل احملــوري يف حتقيــق هــذه األهــداف يف الــدور الــذي تؤديــه هيئــة األمــم املتحــدة  
للمرأة داخل منظومة األمم املتحدة، ويف دورها يف قيادة وتنسيق ما تبذلـه مؤسـسات منظومـة                 

_________________ 
هوض مكتب األمم املتحدة للمستشارة اخلاصة للمسائل اجلنسانية والنهوض باملرأة، وشعبة األمم املتحدة للنـ               )١(  

  . واملعهد الدويل للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأةق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة،باملرأة، وصندو
منـشورات األمـم املتحـدة،       (١٩٩٥سـبتمرب   / أيلـول  ١٥+٤بـيجني،   . تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعـين بـاملرأة         )٢(  

  .املرفق الثاين، ١الفصل األول، القرار ). A.96.IV.13(رقم املبيع 
  .٢٠٣٧٨، العدد ١٢٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٣(  
  .٥٥/٢انظر القرار   )٤(  
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نــسني وبتعمــيم األمــم املتحــدة مــن جهــود لكفالــة ترمجــة االلتزامــات املتعلقــة باملــساواة بــني اجل 
  .وس على الصعيد القطريممراعاة املنظور اجلنساين إىل عمل مل

 :وكــان بيــان مهمــة هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة الــوارد يف تقريــر األمــني العــام املعنــون  - ٤
اســتنادا إىل الرؤيــة املتعلقــة ’’: قــد صــيغ علــى النحــو التــايل ‘‘ اقتــراح شــامل للهيئــة اجلديــدة ’’

سدها ميثاق األمم املتحدة، ستعمل اهليئة اجلامعة من أجل القضاء على التمييـز             باملساواة اليت جي  
التنميـة،  يف  ضد النساء والفتيات؛ ومتكني املرأة؛ وحتقيق املساواة بني النساء والرجال كشركاء            

ــسالم واألمــن    ــساين، وال ــسان، والعمــل اإلن ــستفيدين منــ  وحقــوق اإلن ــة  . هاوم وســتجعل اهليئ
رأة حمور مجيع األنشطة اليت يضطلع هبا، وستتوىل قيـادة وتنـسيق اجلهـود الـيت                اجلامعة حقوق امل  

يكفل ترمجة االلتزامات املتعلقة باملساواة بـني اجلنـسني وتعمـيم            تبذهلا منظومة األمم املتحدة مبا    
وسـتوفر اهليئـة اجلامعـة قيـادة        . مراعاة املنظـور اجلنـساين إىل عمـل فعلـي يف خمتلـف أحنـاء العـامل                

ومتماسكة لدعم أولويات الدول األعضاء وجهودهـا، وبنـاء شـراكات فعالـة مـع اجملتمـع                 قوية  
  . )٥، الفقرة A/64/588 (املدين واجلهات الفاعلة األخرى ذات الصلة

  :واخلطة االستراتيجية األوىل هليئة األمم املتحدة للمرأة  - ٥
ــضمن العناصــر االســت   )أ(   ــام  تت ــل األمــني الع ــة وكي ــ/راتيجية لرؤي ــة امل ديرة التنفيذي

ــوم    ’’ ــة ي ــدة مائ ــة وخطــة العمــل املمت ــة األوىل   ‘‘رؤي ــدورة العادي ــيت عرضــت يف ال  ٢٠١١، ال
  ؛)٢٠١١يناير / كانون الثاين٢٦-٢٤(للمجلس التنفيذي 

تشكل إطار التوجيه والدعم اللـذين تقـدمهما هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة إىل                   )ب(  
ــدول األعــضاء  ــيت تقي )٥(ال ــشراكات ال ــسائية،     وإىل ال ــشبكات الن ــة مــع املنظمــات وال ــا اهليئ مه

وغريها من منظمات اجملتمع املدين واألوساط األكادمييـة واخلـرباء، ووسـائط اإلعـالم والقطـاع               
اخلــاص، وإىل اجلهــود الــيت تبــذهلا اهليئــة مــن أجــل بنــاء قــدراهتا املؤســسية لالضــطالع باملهــام      

ار باالسـتجابة علـى حنـو مـرن لألولويـات           ويسمح هذا اإلط  . املنصوص عليها يف قرار تأسيسها    
  واالحتياجات الوطنية، وفقا لطلبات الدول األعضاء ومنظومة األمم املتحدة؛

تعرب عن التزام اهليئة بأن تضطلع بـدور ريـادي يف أعمـال التنـسيق لتحـسني                   )ج(  
ن يف جمـال    االتساق واملساءلة داخل منظومة األمم املتحدة بشأن تقدمي الدعم الفعـال إىل البلـدا             

تعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة؛ مبــا يف ذلــك مــن خــالل صــناديق خمصــصة لــدعم    

_________________ 
، ستعمل هيئة األمم املتحدة للمرأة بالتـشاور مـع اآلليـات الوطنيـة     ٩د٠ ٥١، الفقرة ٦٤/٢٨٩عمال بالقرار     )٥(  

  .أو جهات االتصال املعينة/ة وأذات الصلة املعنية باملر
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األولويات الرئيسية، كصندوق املساواة اجلنسانية، وصـندوق األمـم املتحـدة االسـتئماين لـدعم               
  ت القضاء على العنف ضد املرأة؛إجراءا

من قياس األداء واملـسامهات  تركز على نتائج ومؤشرات وأهداف متكن اهليئة         )د(  
جتمــع بــني مكــامن قــوة اهليئــات   وبــذلك، فهــي. علــى املــستويات الوطنيــة واإلقليميــة والعامليــة 

كانــت قائمــة يف الــسابق، وتكفــل أوجــه التــآزر إلحــداث تغــيري كــبري يف طريقــة اســتجابة  الــيت
  املتحدة؛ األمم

ويــستفاد يف هــذا . مــةتنبثــق عــن حتليــل لتوقعــات الــشركاء يف الــسنوات القاد   )هـ(  
 مــشاورة ١٢٠التحليــل مــن تقيــيم للقــدرات امليدانيــة علــى املــستوى القطــري، تليــه أكثــر مــن  

   بلدا، واستقصاء آلراء الشركاء على الصعيد العاملي؛٧١ يف
لربنـامج   تتسق من حيث طابعها الـدوري وهيكلـها مـع اخلطـط االسـتراتيجية               )و(  

.  املتحـدة للطفولـة، وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان            األمم املتحدة للـسكان، ومنظمـة األمـم       
، ويـتم استعراضـها     ٢٠١٧واخلطة تقودها رؤية وأهداف ونتائج طويلة األجـل متتـد حـىت عـام               

وهــذا مــا ســيكفل مواءمتــها مــع دورات التخطــيط االســتراتيجي ملؤســسات    . ٢٠١٣يف عــام 
متــها مــع  واءة، وكــذلك ماألمــم املتحــدة األخــرى وحتقيــق االنــسجام بــني اجملــالس التنفيذيــ       

  سياسات الذي جيري كل أربع سنوات؛االستعراض الشامل لل
ــة       )ز(   ــثالثني لــصدور اتفاقي ــزخم الناشــئ عــن الــذكرى الــسنوية ال تــستفيد مــن ال

القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة، والـذكرى الـسنوية اخلامـسة عـشرة ملنـهاج عمـل                 
املتعلـق بـاملرأة     )٢٠٠٠ (١٣٢٥اذ قـرار جملـس األمـن        بيجني، والذكرى السنوية العاشـرة الختـ      

والسالم واألمن وإعالن األلفية، والصكوك واملعـايري والقـرارات ذات الـصلة للجمعيـة العامـة،                
ــرأة      ــة وضــع امل ــصادي واالجتمــاعي، وجلن ــس االقت ــاح ذلــك  . واجملل ــدول األعــضاء   وقــد أت لل
وات بـني املعـايري العامليـة وااللتزامـات     واجلهات املعنية األخرى فرصا لتحديد مـا تبقـى مـن فجـ        

وهكـذا، فـإن اخلطـة االسـتراتيجية     . املقطوعة يف جمال السياسات واحلقـائق اليوميـة لواقـع املـرأة     
ــة،         ــات الوطني ــذه الفجــوات يف ســياق األولوي ــسد ه ــدعم ي ــدول األعــضاء ب ــّد ال ــستهدف م ت

  .وشراكة مع أصحاب املصلحة اآلخرين
  

  السياق  - ثانيا  
  لفرص والتحدياتا  - ألف  

 تنفك احلكومات تسلم على حنو مطّرد بأهنـا لـن تـستطيع حتقيـق التنميـة واالزدهـار                   ال  - ٦
فأينما فتح باب وصول املرأة إىل التعليم اجليـد وفـرص         . دون املشاركة الكاملة لنصف السكان    
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ــزز النمــو واالســتقرار      ــن األصــول، تع ــا م ــضا   . العمــل، واألراضــي وغريه ــاك أي ــنخفض هن وت
 احتمـاالت الت وفيات األمهات، وتتحسن تغذية األطفـال، ويـزداد األمـن الغـذائي وتقـل                معد

ويـــرى تقريـــر املنتـــدى . التعـــرض لإلصـــابة بفـــريوس نقـــص املناعـــة البـــشرية ومـــرض اإليـــدز  
 بلــدا تتــوفر بــشأهنا بيانــات ١٣٤االقتــصادي العــاملي بــشأن الفجــوة بــني اجلنــسني أن هنــاك يف 

نسني عموما ما تكون مرتبطـة بـشكل إجيـايب بارتفـاع الـدخل الـوطين             زيادة يف املساواة بني اجل    
ــا إىل جنــب مــع       . )٦(اإلمجــايل ــي يأخــذن مكــاهنن جنب ــساء الالئ ــد عــدد الن ــشهد العــامل تزاي وي

بالتكنولوجيات اجلديدة بطرق ابتكارية، سواء كان ذلـك لتـسويق منتجـاهتن     الرجال، ويستعن 
  .تحول الدميقراطيعلى الصعيد العاملي، أو لدعم حركات ال

فتحقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة تعوقـه         . غري أن العديد من التحديات ال تزال قائمة         - ٧
يـرهتن  ) ١اهلـدف   (فاحلد من الفقر    . عدم كفاية االستثمار يف األبعاد اجلنسانية ألهداف األلفية       

ــشباب، وب        ــساء وال ــسبة للن ــيما بالن ــق، وال س ــل الئ ــى عم ــرص احلــصول عل ــأمني بتحــسني ف ت
ويـرهتن باحلـد مـن اجلـوع بوصـول الرجـل واملـرأة يف               . الوصول إىل األصول، مبا فيها األراضـي      

وتالحــظ منظمــة . املنــاطق الريفيــة إىل املــوارد اإلنتاجيــة علــى حنــو فعلــي وعلــى قــدم املــساواة   
ال أن االسـتثمار يف املـرأة املزارعـة وسـد الفجـوة القائمـة بـني اجلنـسني يف جمـ                     األغذية والزراعة 

األشـخاص الـذين      يف املائـة نـسبة عـدد       ١٧ إىل   ١٢اإلنتاجية الزراعية من شأنه أن خيفـض مـن          
وهذا ما يعىن على املستوى امللموس ختفـيض عـدد الـذين يعيـشون يف         . يعانون من سوء التغذية   

ورغـم دور املـرأة املعتـرف بـه يف جمـال      .  مليـون نـسمة  ١٥٠ و  ١٠٠بـني     مبـا يتـراوح    )٧(جوع
دام األمن الغذائي والفقـر، وأمهيـة وصـوهلا إىل مـصادر الطاقـة املـستدامة، وامليـاه،                التصدي النع 

ة للبلــد، فــإن قنــوات التمويــل ومرافــق الــصرف الــصحي، والتعلــيم، والــصحة، والتنميــة الــشامل
ويتضح من إحصاءات منظمة التعـاون االقتـصادي        . ترتق إىل مستوى االلتزامات السياساتية     مل

 بليـون دوالر مـن دوالرات الواليـات املتحـدة الـيت             ١٨,٤ادي أن مـن أصـل       يف امليدان االقتـص   
، ذكـــر ٢٠٠٨ و ٢٠٠٢أنفقــت علــى املــساعدات الزراعيــة يف الفتــرة الفاصــلة بــني عــامي         

  .)٨( يف املائة فقط من ذلك املبلغ مشل جمال التركيز على املسائل اجلنسانية٥,٦املاحنون أن 

_________________ 
املنتـدى   (٢٠١٠تقرير الفجوة اجلنسانية يف العامل لعـام       تايسون، سعدية زهيدي،    . ريكاردو هاومان، لورا د     )٦(  

  ).٢٠١٠االقتصادي العاملي، جنيف، 
: ، املرأة يف الزراعة   ١١‐٢٠١١حالة األغذية والزراعة للفترة     لألمم املتحدة،   منظمة األغذية والزراعة التابعة       )٧(  

  .٢٠١١، روما، ئمة يف جمال التنميةسد الفجوة القا
تعتمــد حــسابات هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة علــى قاعــدة بيانــات نظــام منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان     )٨(  

ــدائنني     ــن ال ــصادي لإلبــالغ ع ــن  ;http://stas.oecd.orgاالقت ــق  : العدالــة اجلنــسانية ’’ مقتطــف م ــدخل حتقي م
  .٩، الصفحة ٢٠١٠سبتمرب /يئة األمم املتحدة للمرأة، أيلول، ه‘‘األهداف اإلمنائية لأللفية
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ــيم والـــصحة  ولـــن يتـــسىن بلـــوغ غايـــات األهـــداف   - ٨ ــة يف جمـــايل التعلـ  اإلمنائيـــة لأللفيـ
مــا مل تــوفر جلميــع البنــات الفرصــة للــذهاب إىل املدرســة،   )٦ و ٥ و ٤ و ٣ و ٢ األهــداف(

 فــرغم التقــديرات املــشرية إىل أن. تعــاجل مــسألة الــصحة اجلنــسية والــصحة اإلجنابيــة للمــرأة ومل
ل تـدابري معروفـة جيـدا، مل يـنخفض     يف املائة من وفيات األمهـات ميكـن تفاديهـا مـن خـال       ٧٠

 يف املائـة، وهـو مـا يقـل     ٢,٣  عدد هـذه الوفيـات سـوى بنـسبة سـنوية قـدرها        ١٩٩٠منذ عام   
. ٢٠١٥ يف املائــة الالزمــة لتحقيــق الغايــات العامليــة حبلــول عــام ٥,٥ كــثريا عــن النــسبة البالغــة

ب التعلـيم والـصحة يف      وكان التقدم صوب حتقيق املساواة بني اجلنـسني إجيابيـا يف بعـض جوانـ              
 عـدد البنـات املـسجالت يف املـدارس االبتدائيـة            ٢٠٠٨العديد من املناطق حيث ارتفع يف عـام         

وحتجــب املتوســطات الوطنيــة . ١٩٩٩ يف عــام ٩١صــيب مقابــل  ١٠٠ بنتــا عــن كــل ٩٦إىل 
أبنـاء األقليـات   فالفتاة الريفية و. التفاوتات اليت ال تزال قائمة فيما بني النساء وفيما بني األقاليم          

اإلثنيــة ومجاعــات الــشعوب األصــلية هــم الفئــات احملرومــة بوجــه خــاص يف مجيــع أحنــاء العــامل، 
  .حيث تكون مستويات حمو األمية والتعليم يف صفوفهم هي األدىن

، فـإن   )٩(ولئن ظهرت على االقتصاد العاملي بوادر التعايف من األزمة االقتصادية واملالية            - ٩
فالعمالـة تـراوح مكاهنـا يف       .  إشـراقا فيمـا يتعلـق بالوظـائف ومـصادر الـرزق            الصورة تبـدو أقـل    

معظم دول العامل املتقدمة النمو والزيادة املـستجدة يف فـرص العمـل يف أمـاكن أخـرى تنحـصر                    
يف معظمها يف القطاع غري الرمسي الـذي يفتقـر إىل األمـن أو االسـتحقاقات، وغالبـا مـا تكـون                 

ال يــزال يقــل يف املتوســط بنــسبة فــأجر املــرأة . ما بالنــسبة للمــرأةفيــه األجــور ضــعيفة، وال ســي
وعلــى الــصعيد العــاملي، يعمــل  . ءيف املائــة عــن أجــر الرجــل، وثلثــا األمــيني يف العــامل نــسا   ١٧
 يف املائـة يف جنـوب       ٨٠يف املائة من النساء يف مواطن عمل هـشة تـصل فيهـا نـسبتهن إىل                  ٥٣

 ٢١٥ ومـن أصـل املهـاجرين الـدوليني البـالغ عـددهم           . ىآسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكـرب     
، نـــصفهم نـــساء، يتركـــز اجلـــزء األكـــرب يف الـــصناعات  ٢٠١٠ مليـــون مهـــاجر دويل يف عـــام

ويف حالــة النــساء، يتبــدى أثــر  . )١٠(التحويليــة غــري احملميــة وغــري الرمسيــة ويف قطــاع اخلــدمات  
ألساسية، ويقـدر البنـك الـدويل أنـه ترتـب           األزمة أيضا يف ارتفاع أسعار املواد الغذائية واملواد ا        

ــى ــران     عل ــة منــذ حزي ــاع أســعار األغذي ــه /ارتف ــون شــخص  ٤٤ إمــالق ٢٠١٠يوني . )١١(ملي
يزيد من تفاقم هذا الوضع، األثر الناشئ عن تغري املنـاخ الـذي تعـاين منـه املـرأة يف واقعهـا               ومما

  .اليومي، وخباصة يف املناطق الريفية
_________________ 

  .٢٠١١يناير / كانون الثاين٢٦، تقرير احلالة االقتصادية يف العاملصندوق النقد الدويل،   )٩(  
  .٢٠١٠ تقرير اهلجرة يف العامل لعاماملنظمة الدولية للهجرة،   )١٠(  
، ميكـــن االطـــالع علـــى املوقـــع الـــشبكي     ٢٠١١فربايـــر  /، شـــباط فـــود بـــرايس واتـــش  البنـــك الـــدويل،    )١١(  

http://www.worldbank.org/foodcrisis/food_price_watch_report_feb2011.html.  
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 على اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة                   دولة ١٨٦ورغم تصديق     - ١٠
ــدعم       ــة ل ــوطين يف إصــالح الدســاتري واألنظمــة القانوني ــل احملــرز علــى املــستوى ال والتقــدم اهلائ
املــساواة بــني اجلنــسني، هنــاك العديــد مــن القــوانني الــيت جتيــز ممارســات متييزيــة كاملمارســات     

ويظــل املــسار الــصعب للوصــول إىل  . قات العمــلاملتعلقــة بــاألرض وحقــوق امللكيــة واســتحقا 
تعرقـل اجلهـود املبذولـة للقـضاء         العدالة، وال سيما بالنسبة ألفقر النساء والفتيات، يشكل عقبة        

ورغم جناح املـدافعني عـن حقـوق املـرأة يف وضـع العنـف       . على التمييز القائم على نوع اجلنس     
ن الـسياسة العامـة واخلطـط األمنيـة العامليـة،      ضد املرأة والفتاة، مبا يف ذلك العنف اجلنسي، ضم       

يف  واألماكن العامـة كـثريا مـا تبلـغ           فإن معدالت العنف الذي تواجهه النساء والبنات يف املرتل        
  .عندما يتحول هذا العنف إىل سالح يستخدم يف اخلطط احلربية انتشارها أبعادا وبائية

 ومتثيلها مسارات هامـة حنـو متكينـها         ويشكل إبالغ صوت املرأة، وتقلدها دورا رياديا        - ١١
وكـان  . وإعمال حقوقها، واالستعانة بصور شخصيات نسائية كأمثلة عليا يقتدي هبا الـشباب           

ــاك يف كــانون الثــاين  ــاير /هن ــدان الــيت حققــت    ٢٦ ، مــا جمموعــه ٢٠١١ين ــدا فقــط مــن البل  بل
 املائـة، وهنـاك مـن بـني          يف ٣٠جتاوزت نسبة الكتلة احلرجة لتمثيل املرأة يف الربملان وقدرها           أو

وعلـى الـصعيد العـاملي، تبلـغ        .  بلدا تستخدم نظام احلصص لبلوغ هذه النـسبة        ٢٣هذه البلدان   
ــة فقــط، ومعظمهــن يف مناصــب يف القطــاع االجتمــاعي،   ١٧نــسبة النــساء الــوزيرات    يف املائ

يـا أصـعب منـاال    بـل إن املناصـب العل  . خالفا ملا عليه احلال يف قطاعات التجارة واملالية واألمـن      
وعلـى الـصعيد   . حكومـة   يف منـصيب رئيـسة دولـة أو      امـرأة  ١٩حيث إنه ال يوجد حاليا سوى       

ناقـصة يف مجيـع منـاطق العـامل، كمـا إن       احمللـي، فـإن نـسبة النـساء املنتخبـات ملنـصب مستـشار       
ومـن األمهيـة مبكـان أن تكـون املـرأة ممثلـة يف       . نسبة متثيلها يف منـصب عمـدة أنقـص مـن ذلـك            

ــات املزارعــات وصــوال إىل جملــالس       امل ــدء بتعاوني ــرارات ب ــة وأجهــزة صــنع الق نظمــات اجملتمعي
  .الوطنية ملكافحة اإليدز كيما تكتسب مهارات قيادية على املدى الطويل

وقلما تؤخذ األبعاد اجلنـسانية يف االعتبـار يف حـاالت الـرتاع ومـا بعـد الـرتاع، إضـافة                    - ١٢
 نـسبة متثيـل   ١٩٩٢فقـد ظلـت منـذ عـام     . والكـوارث الطبيعيـة  إىل حاالت الطوارئ اإلنـسانية     

 يف املائة، ومل يطـرأ عليهـا سـوى          ١٠يف الوفود املفاوضة يف على اتفاقات السالم أقل من           املرأة
ويتــضح مــن أطــر التحليــل  ). ٢٠٠٠ (١٣٢٥حتــسن طفيــف منــذ صــدور قــرار جملــس األمــن  

 املتحدة للمساعدة اإلمنائية، وتقييمـات       بدءا من إطار األمم    -والتخطيط، ومن آليات التمويل     
االحتياجات لفترات ما بعـد انتـهاء الـرتاع، وورقـات اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر، والـصناديق                     

 يف املائـة مـن   ٦االئتمانية للماحنني املتعددين يف اثنيت عشرة دولـة، أن مـا يقـل يف املتوسـط عـن                
باإلضـافة إىل ذلـك، فـإن معاجلـة      . أة والفتـاة  اعتمادات امليزانيات خيصص ملعاجلة احتياجات املر     

مع مراعاة االحتياجات واحلاالت املختلفة للشبان والشابات متثـل         ‘‘ طفرة الشباب ’’ما يسمى   
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ــا يف حتقيـــق الـــسالم واألمـــن واالنتعـــاش االقتـــصا   ــة املـــستدامة علـــى  عـــامال حامسـ دي والتنميـ
  .الطويل املدى
لكــثرية، كــان إنــشاء برنــامج األمــم املتحــدة  ويف معــرض االســتجابة هلــذه التحــديات ا  - ١٣

ــى          ــم املتحــدة عل ــة األم ــدرة منظوم ــري ق ــيت تعت ــرات الكــبرية ال ــشكلة الثغ للمــرأة هــو احلــل مل
وتتمثـل  . االستجابة للطلب على الدعم من أجل تعزيز املساواة بني اجلنسني املقدم مـن البلـدان          

ساق بــسبب ضــعف الــروابط بــني عــدم كفايــة التنــسيق واالتــ) أ: (هــذه الثغــرات فيمــا مــا يلــي
هــذه االتفاقــات علــى امليــدان؛  قــات الــيت تعقــدها اهليئــات احلكوميــة الدوليــة وبــني تنفيــذ ااالتف

انعــدام املــساءلة بــشأن قيــادة وصــوت املــساواة بــني اجلنــسني يف منظومــة األمــم املتحــدة؛   )ب(
نظومـة األمـم املتحـدة       هبم يف م   ةعدم كفاية السلطات املخولة للمؤسسات واألفراد املنوط       )ج(

  .)١٢(عدم كفاية املوارد) د( مهمة دعم املساواة بني اجلنسني، و
ويــدعو القــرار التأسيــسي هليئــة األمــم املتحــدة للمــرأة اهليئــة إىل قيــادة وتنــسيق أعمــال    - ١٤

منظومة األمم املتحدة يف جمال املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة وتعزيـز املـساءلة عـن تلـك                       
 ويتطلب هذا األمر العمل يف عدد من املستويات على نطـاق منظومـة األمـم املتحـدة                . لاألعما

مــن خــالل آليــات مثــل جملــس الرؤســاء التنفيــذيني املعــين بالتنــسيق، واللجــان الرفيعــة املــستوى  
. املعنية بالربجمة والتنظيم، والشبكة املشتركة بني الوكاالت املعنية باملرأة واملساواة بني اجلنـسني            

علـى الـصعيد اإلقليمـي، مـن خـالل       ) ١: (هذا ما يتطلب أيضا ربـط العمـل املـذكور مبـا يلـي             و
علــى صــعيد املنظمــة، يف ) ٢(وآليــات التنــسيق اإلقليميــة؛  مبــادرات تتخــذها اللجــان اإلقليميــة

شراكة مع جمموعات صغرية من األفراد أو مؤسسات األمم املتحدة بشأن مواضيع أو شـواغل               
على الصعيد القطري، من خالل جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة وأفرقـة               ) ٣(مشتركة حمددة؛   

  .املديرين اإلقليميني، ومباشرة مع أفرقة األمم املتحدة القطرية
ــام   - ١٥ ــم      ٢٠٠٦ويف دورة ع ــة األم ــذيني يف منظوم ــاء التنفي ــس الرؤس ــة جملل ــة الثاني  العادي

هداف القائمة علـى نطـاق املنظومـة يف جمـال     املتحدة، التزم أعضاء اجمللس بالسعي إىل حتقيق األ 
سياسة املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، ويف استراتيجية تعميم مراعاة املساواة بـني اجلنـسني              

، كوسـيلة   ١٩٩٧٢/٢اليت اعتمدها اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف استنتاجاته املتفق عليها          
ودعـا إىل وضـع     . ظومة األمـم املتحـدة وبراجمهـا      لتسريع تعميم املنظور اجلنساين يف سياسات من      

_________________ 
هذه ما سلم به يف مناقشات اجلمعية العامة اليت أجريت للرد على مذكرة نائبـة األمـني العـام املتعلقـة بالـدعم                )١٢(  

عضاء يف جمال املساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة، الـيت قـدمت             ألاملقدم من منظومة األمم املتحدة إىل الدول        
  . يف الفترة اليت سبقت مباشرة إنشاء هيئة األمم املتحدة للمرأة٢٠٠٨يونيه / حزيران٥يف 
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ــع املــسؤوليات،        ــة، وتوزي ــشمل مؤشــرات وجــداول زمني ــة ت ــى نطــاق املنظوم خطــة عمــل عل
  ).CEB/2006/2انظر (وآليات املساءلة واملوارد الالزمة لوضع االستراتيجية موضع التنفيذ 

ومــة يف جمــال وكــان هنــاك حــرص علــى تقــسيم العمــل املــضطلع بــه علــى نطــاق املنظ    - ١٦
ذلك أنه بغية االستجابة لألولويات الوطنية، يعمل شـركاء         . املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة    

أفــضل دعــم ممكــن اعتمــادا علــى امليــزة النــسبية   منظومــة األمــم املتحــدة ســويا مــن أجــل تقــدمي 
جيات علـى   وتتركز اجلهود احلالية على بنـاء اسـتراتي       . للوكاالت القائمة على املستوى القطري    

العنـف ضــد النـساء والبنــات،    نطـاق املنظومــة وعلـى املــساءلة املتـصلة بالــسالم واألمـن، وإهنــاء    
وســيتحقق كــذلك . واألبعـاد اجلنــسانية واالســتجابات لفــريوس نقــص املناعـة البــشرية واإليــدز  

ــم املتحــدة         ــة األم ــساق يف اســتجابة منظوم ــضمان االت ــدم يف جمــاالت األهــداف األخــرى ل تق
وتــضطلع هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة بــدور حاســم يف جمــال  . ات الــشركاء الــوطنينيالحتياجــ

الدعوة إىل إدراج قضايا املساواة بني اجلنسني يف مجيع القطاعات يف إطار شـراكة مـع منظومـة             
مث إن اهليئة تـضطلع بـدور أساسـي يف دعـم رصـد التقـدم احملـرز يف                 . األمم املتحدة وبدعم منها   

  .ت املنوطة مبؤسسات منظومة األمم املتحدةتنفيذ االلتزاما
ومتابعة لقرارات جملس األمن املتعاقبة الرامية إىل تعزيز االستجابة على الصعيد العـاملي               - ١٧

وعلى نطاق منظومة األمم املتحدة بأسرها يف جمال دعم دور املـرأة يف حـل الرتاعـات ومنعهـا،                 
تقـدم ملؤسـسات    فاهليئـة . تعلقـة بأعمـال التنـسيق   كلّفت اهليئة بعـدد مـن األولويـات الرئيـسية امل         

منظومة األمم املتحـدة خارطـة طريـق حتـدد االلتزامـات املنوطـة هبـا مـن أجـل دعـم تنفيـذ قـرار                     
ويف شراكة مع مكتـب دعـم بنـاء الـسالم، وسـتقدم اهليئـة الـدعم لتنفيـذ                   . ١٣٢٥جملس األمن   

 بــني اجلنــسني تنطــوي علــى خطــة عمــل مــن ســبع نقــاط بــشأن بنــاء الــسالم املراعــي للفــوارق  
تغيريات واقعية وحمددة يف مجيع أجهزة األمـم املتحـدة تـشمل الوسـاطة، والتخطـيط يف مرحلـة                 
ما بعد الـرتاع، ومتويـل االنتعـاش، واالنتخابـات واحلوكمـة، ونـشر األفـراد املـدنيني، وإصـالح                    

  .قطاع العدالة واألمن، واملسائل املتعلقة باالنتعاش االقتصادي
لعنـف  ستجابة لقـرارات اجلمعيـة العامـة املتعاقبـة بـشأن القـضاء علـى مجيـع أشـكال ا            وا  - ١٨

، تضطلع هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة بـدور حاسـم يف               ٢٠١٠-٢٠٠٦ضد املرأة خالل الفترة     
وسـتقدم اهليئـة   . التوفيق بني مؤسسات املنظومة من أجل تقـدمي اسـتجابة أكثـر متاسـكا وفعاليـة      

هنـاء العنـف ضـد      احتـدوا إل  ’’ تكثيف احلملة العاملية لألمني العـام     ) ١: (اليةالدعم يف اجملاالت الت   
-٢٠١٠استراتيجية لـصندوق األمـم املتحـدة االسـتئماين         تنفيذ) ٢(،  ‘‘٢٠١٥-٢٠٠٨املرأة  
االتفـاق علـى سياسـة علـى نطـاق املنظومـة إلهنـاء              ) ٣( دعما إلهناء العنف ضـد املـرأة؛         ٢٠١٥

سيق املستمر مع املمثـل اخلـاص لألمـني املعـين بـالعنف اجلنـسي يف          التن) ٤( العنف ضد املرأة؛ و   
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حاالت الرتاع، ومع املقرر اخلاص املعين بالعنف ضد املـرأة وأسـبابه ونتائجـه، واملمثـل اخلـاص                  
  .املعين باألطفال والصراع املسلح

ــالتمكني           - ١٩ ــق ب ــا يتعل ــة فيم ــى نطــاق املنظوم ــسيق عل ــة للتن ــادرة مماثل ــة مب وســتدعم اهليئ
ــم املتحــدة          ــامج األم ــدءا بربن ــراف ب ــددة األط ــات متع ــع منظم ــاون م ــرأة بالتع ــصادي للم االقت
ــة         ــارة والتنميـ ــدة للتجـ ــم املتحـ ــؤمتر األمـ ــوال إىل مـ ــة، وصـ ــل الدوليـ ــة العمـ ــائي، ومنظمـ اإلمنـ

ويف الوقــت نفــسه، هنــاك جمــاالت . ، والبنــك الــدويل ومــصارف التنميــة اإلقليميــة)األونكتــاد(
لدور الريادي هيئات أخرى لألمم املتحدة ستقدم هلا هيئة األمـم املتحـدة   أخرى تضطلع فيها با 

 للمــرأة مزيــدا مــن الــدعم إىل أعمــال التنــسيق الــيت تقــوم هبــا األمــم املتحــدة ملراعــاة اعتبــارات    
املساواة بني اجلنـسني يف األنـشطة املتعلقـة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية ومـرض اإليـدز، مـن                  

اإليـدز، ويف جمـال     /تحـدة املـشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية             خالل برنامج األمـم امل    
االستجابة اإلنسانية، من خالل اللجنة الدائمة املشتركة بـني الوكـاالت، ويف جمـال البيئـة، مـن                   

. خالل فريق اهلجرة العاملية، ويف جمال دعم الفئات العمرية األصـغر سـنا، مبـن فـيهم املراهقـون                  
دورا رياديا يف الدفاع عن متكني املرأة والفتاة داخل مؤسـسات منظومـة األمـم              وإذ تتوىل اهليئة    

املتحدة، فإهنا تكون بذلك جهة داعية إىل دعم هيئـات األمـم املتحـدة يف تعزيـز فـرص وصـول                
املرأة والفتاة إىل التعليم والصحة، كشرط مسبق لتمكني النساء والفتيات وحتقيق املـساواة بـني               

  .من مصادر تقدمي الدعم لتلك اهليئاتاجلنسني، ومصدرا 
 األمــم فرقــة أن تكــون ألضــمان، للمــرأة املتحــدة األمــم يئــةمــن األولويــات العليــا هل و  - ٢٠

 إىل وبـالنظر . اجلنـسني  بـني  املـساواة  تعزيز على لقدرة املنسقني املقيمني ا   ونظام القطرية املتحدة
 ومـن  آخـر  إىل بلـد  مـن  ختتلـف  ريـة القط األفرقـة  مـن  فريـق  وكـل  البلـدان  مـن  بلد كل حالة أن

 الـسنوية  االستعراضـات  أظهرت وقد. ومرنة متعددة استراتيجيات وضع سيلزم آخر، إىل فريق
 التقـارير  عـدد  يف كـبرية  زيـادة  املقيمـون  املنسقون ٢٠٠٤ جيريها منذ عام     اليت السنوية للتقارير
 علـى فقـد ورد    . اجلنـسني  نيبـ  لمـساواة  ل مبـادرات  اليت تتحدث عن     القطرية األفرقة من املقدمة
 عنـصر  املـرأة  متكـني  أو اجلنـسني  بـني  املساواة من تلك التقارير أن      املائة يف ٩٨ يف   املثال، سبيل

 يف املائـــة يف ٤٩ مقابـــل ،٢٠٠٩ عـــام تلـــك األفرقـــة ل عمـــل خطـــط مـــن عناصـــر  رئيـــسي
ــة يف ٩٤ حتــدث ذلــك، علــى وعــالوة. ٢٠٠٤ عــام ــة مــن املائ ــة األفرق ــادرات عــن القطري  مب

 مــن عــددواختــذ . ٢٠٠٤ عــام يف املائــة يف ٤٣ مقابــل اجلنــسني، بــني املــساواة بــشأن مــشتركة
 وصـندوق  لأللفيـة  اإلمنائيـة  األهـداف  لتحقيـق  اإلسباين الصندوق مثل - احملددة التمويل آليات
 الــربامج دعــم مــن املــرأة العنــف ضــد علــى لقــضاء اإجــراءات لــدعم االســتئماين املتحــدة األمــم

 النتـائج  بعـض  حتقيـق  عـن  أسـفر  وهـو مـا      ، مـن أولوياتـه    أولوية اجلنسني بني ساواةللم املشتركة
 .الباهرة األولية
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 فريـق  أولويـات  حتدد اليت التخطيطية األداة اإلمنائية للمساعدة املتحدة األمم أطر ومتثل  - ٢١
 ائيـة اإلمن املتحـدة  األمـم  جمموعـة  تقييمـات يتضح يف ضوء    و .واستثماراته القطري املتحدة األمم
 األطـر أصـبحت هـذه      الـيت  طريقـة ال يفأن هنـاك حتـسنا       اإلمنائية، للمساعدة املتحدة األمم ألطر

 حلالـة  توثِّـق  اجلـنس  نـوع  حـسب  مـصنفة أخـرى   و الـوطين  املـستوى  علـى    بيانات يف ،تدرج هبا 
 موضـوع  بأهنـا    اجلنـسني  بـني  املـساواة تعـّرف    الـيت  األطر عدد يف   وزيادة،  جماالت عدة يف املرأة
 املستخلـصة  الـسابقة  الـدروس  مـن  للمـرأة  املتحـدة  األمـم  هيئـة تـستفيد   و .قطاعـات  لعدة املش

 جمــال يف الوطنيــة األولويــات تلــيب اإلمنائيــة للمــساعدة أطــر وضــع يف القطريــة األفرقــة ملــساندة
  .اجلنسني بني املساواة

 نــزاعات  مـن  اخلارجـة  البلـدان  طلبـات  زيـادة  أن توضـع أيـضا يف احلـسبان      مـن  بد وال  - ٢٢
 مـن اسـتجابة سـريعة       احلـاالت  هـذه  يفال بـد    و. إنـسانية  طـوارئ  حـاالت  تواجـه  الـيت  والبلدان

 ألغـراض   اجلنـساين  اجملـال  يف خمتـصة    استـشارية  قـدرة  القيـام فـورا بتـوفري        خالل من مثال،تقدم  
 يف اجلنـساين  املنظـور  مراعـاة    تعمـيم  خـالل  مـن  أو األزمـة  بعـد  مـا  مرحلـة  احتياجـات تقييمات  

إعمــال   فرصــة تفويــت  جيــوز وال. االنتخابيــة العمليــات  ويف حــديثاالــيت وضــعت   ســاتريالد
 مــن اخلارجــة البلــدان تعمــريالــيت تتيحهــا أعمــال إعــادة  املــرأة ومتكــني اجلنــسني بــني للمــساواة
 بـني   تنـسيق  أو ال  سـوء  مؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة          قـدرة نقص   بسبب ونـزاعات أزمات
ــدراهت ــى .اق ــصعيد وعل ــة ســتقدم قطــري،ال ال ــرأة هيئ ــدعم امل ــأمني ال ــوارد لت ــذ لامل ــربامج تنفي  ال

يف جمـال    بلـدان  إىل ال  القطـري  املتحدة األمم فريق املقدم من    دعم ال وتنسيق ورصدها، املشتركة
 املالحظــات وتنفيــذ املــرأة ضــد التمييــز أشــكال مجيــع علــى القــضاء اتفاقيــة عــن التقــارير تقــدمي
 الربنـامج ( املتحـدة  ألمممؤسسات تابعة ل   أنمبا  و .املرأة ضد لتمييزا على القضاء للجنة اخلتامية
يكـون    حيثمـا ال   املـسؤوليات  تتـوىل    مـا  غالبا هي اليت    )واليونيسيف السكان وصندوق اإلمنائي

فـإن   ، على تـويل تلـك املـسؤوليات       القدرة لديهاال تكون    أو ،هليئة األمم املتحدة للمرأة وجود    
 بأسـرها،  املنظومـة  نطـاق  علـى  املضطلع هبا    والرصد القدرات تنمية توجيه ستدعم أعمال    اهليئة

 املــساواةاخلــربات املكتــسبة يف جمــال    مــن القطريــة األفرقــة مــن فريــق كــللكفالــة اســتفادة  
  .اجلنسني بني
  

   املستخلصة والدروس املشاورات  - باء  
   والقطري واإلقليمي العاملي الصعد على املشاورات    

 شـريك   ٥ ٠٠٠ مـن  يقـرب  ما مع مشاورات عقدت االستراتيجية، طةاخل صياغة قبل  - ٢٣
، ومنظمـات مـن اجملتمـع املـدين     ) يف املائـة   ٢٦(، مـن بينـهم حكومـات        )بني مؤسسات وأفـراد   (

ــة  ، ) يف املائــة٢٢(، ومؤســسات مــن منظومــة األمــم املتحــدة   ) يف املائــة٤٧(وأوســاط أكادميي
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وأكدت املـشاورات اجملـاالت املواضـيعية الرئيـسية     ).  يف املائة  ٤,٧(وشركاء دوليون يف التنمية     
اليت أوضحتها رؤية وكيـل األمـني العـام وخطـة العمـل املمتـدة ملائـة يـوم الـيت وضـعتها املـديرة                         

  :وخالل كامل مراحل تلك املشاورات، أكد الشركاء ما يلي. التنفيذية
ــالء ضـــرورة  )أ(   ــرأة صـــوت إعـ ــها املـ ــياق يف وأمنـ ـــزاع سـ ــا النـ ــد ومـ ــهبعـ اء  انتـ
 هذه الـسياقات    يف القيادي ودورها املرأة مشاركة وتعزيز اإلنسانية، الطوارئ وحاالت النـزاع

  العنف؛ من الناجيات والفتيات والنساء ،املشردات داخلياو لالجئات بالنسبة ذلك يف مبا
 القـــرار، صـــنع يف املـــرأة ودور للمـــرأة، االقتـــصادي الـــتمكني دعـــم ضـــرورة  )ب(  
 القيـادي  الـدور  بـني  رأى الـشركاء أن مثـة صـلة قويـة            : والفتـاة  املـرأة ضـد    العنف   على والقضاء
 املـساواة إعمـال االلتزامـات املقطوعـة يف جمـال          و والفتـاة،  املـرأة العنـف ضـد      ومكافحـة  للمرأة،

   ؛التصرف فيهاو االقتصادية والفرص املوارد الوصول إىل من املرأة بتمكني اجلنسني بني
 بـني  الوسـيط  دور أداء للمـرأة  املتحـدة  األمـم  هيئـة واصل مثة أمل كبري يف أن ت      )ج(  

 اجلنـسني  بـني  املـساواة  دعـاة  أصـوات  لـدعم  املتحـدة  األمم ومنظومة املدين واجملتمع احلكومات
  النسائية؛ الفئات خمتلف املدافعة عن احملافل ذلك يف مبا احملافل، خمتلف يف

 مــع ،اس األدلــةعلــى أســ والتخطــيط دعوة علــى الــكــبريهنــاك حــرص  كــان  )د(  
 بـني  فيمـا  ذلـك  يف مبـا ( والعـاملي  اإلقليمـي و القطـري  الـصعد  علـى  البحـوث  دعـم  علـى  التركيز
 وحتليلـه،  الـسياسات  أثـر  رصـد ذلـك مـن أجـل       و والـربامج،  الـسياسات إلثـراء    )اجلنـوب  بلدان

  وحتليلها؛ البيانات مجع حتسنيمن أجل و
مج توعيــة طويلــة املــدى   أن تكــون هنــاك علــى املــستوى الــوطين بــرا  ضــرورة  )هـ(  

  ؛وأكثر مشوال
 والـشباب  الرجـال  إشـراك  املهـم  مـن  سيكون املشاورات،خالل مجيع مراحل      )و(  
  اجلنساين؛ لتمييز التصدي ليفني التقليدي غريالشركاء و الدينية والقيادات
 بــشأن التقــارير يف صــياغة دعم الــللمــرأة املتحــدة األمــم هيئــةأن تقــدم  أمهيــة  )ز(  
   االتفاقية؛ تنفيذيف و املرأة ضد التمييز أشكال مجيع على قضاءال اتفاقية

 أشـكال  مجيـع  علـى  القـضاء  واتفاقيـة  بـيجني  عمل نهاجضرورة القيام عمال مب     )ح(  
للنـساء   دعمبتقـدمي الـ    األخـرى،  الدوليـة  احلكوميـة الوثائق اخلتامية للـهيئات     و املرأة ضد التمييز
  .نحياهت يف املؤثرة تنميةال عمليات من يستبعدن ما كثرياالاليت 

  



UNW/2011/9  
 

11-34165 15 
 

   املؤسساتوتعزيز التنسيق أولويات املستخلصة بشأن دروسال    
 للمـرأة،  املتحـدة  األمـم  هيئـة  إطـالق  منـذ  عقـدت  الـيت  املشاوراتخالل مجيع مراحل      - ٢٤

 لمـرأة ل األمـم املتحـدة      هيئـة  أن توليهـا     ينبغي اليت الرئيسية اجملاالت املتحدة ألمموّضح شركاء ا  
 : وهـي كمـا يلـي      املتحـدة  األمـم  منظومـة  الـذي تقدمـه اهليئـة إىل مؤسـسات           الدعم يف يةولواأل
 مراعــاة تعمــيم علــى املــستويات مجيــع يف املتحــدة األمــم منظومــة مؤســسات قــدرة تعزيــز )أ(

 تقــدمي )ب( ؛ وبراجمهــا املــشتركةاملتحــدة األمــم هيئــاتفــرادى حافظــات  يف اجلنــساين املنظــور
 األمـم  أفرقـة  قيـادة  )ج( البلدان؛ خمتلف يف املرأة وضع املتعلقة ب  عارفاملألغراض حتسني    دعمال

ــة املتحــدة ــساءلة حتــسني يف القطري ــن امل ــساواة ع ــني امل ــسني، ب ــا اجلن ــك يف مب ــع حتــسني ذل  تتب
  .العاملية واملقاييس واملعايري السياساتتنفيذ و االستثمارات،

ئـم توقعـات الـشركاء الـسالف         حتقـق علـى النحـو املال       مؤسـسية  قدرة إحالل   ولضمان  - ٢٥
 متكــني )أ( يف النتــائج ذهسيــستعان هبــو .امليدانيــة للقــدرات تقييمــا املــرأة هيئــة أطلقــت ،ذكرهــا
 املنــوط هبــا دوريــشمل الــ األعــضاء، الــدول إىل الــدعم لتقــدمي موحــد منــوذج اقتــراح مــن اهليئــة

 علــى الالزمــة قــدراتال مــن األدىن احلــدتقــدمي حملــة عــن  )ب( املتحــدة؛ األمــم منظومــةداخــل 
 حتقيـق  ملـستلزمات  األساس خط ووضع حتليل إجراء )ج( الدعم؛ هذا لتقدمي القطري املستوى
 تقيــيم عنــها متّخــض الــيت التوصــيات تفاصــيل علــى لالطّــالع و،القــدرة هــذه مــن األدىن احلــد

 ملرفـق ا انظـر  للـدعم املوحـد،      املقتـرح  النمـوذج  مواصـفات    بيـان  ذلـك  يف مبا امليدانية، القدرات
  .“للمرأة املتحدة األمم يئةالوجود امليداين هل تعزيز” املعنون الرابع
 بـني  املـساواة  بـشأن  القطريـة  املتحـدة  األمـم  أفرقـة  عمـل ميثل القيـام بـدور ريـادي يف         و  - ٢٦

 الـصعيد  على يئة الذي تقوم به اهل    عمل ال من رئيسي جزء هي   مهمة العمل ذلك ودعم اجلنسني
 مل يركـز  امليدانيـة  القـدرات  تقيـيم ، فـإن   املهمـة ة اليت تنطوي عليهـا هـذه         لألمهي ونظرا .القطري
املوجـودة   القـدرات  علـى اإلملـام ب  أيـضا  بـل ركـز   فحـسب،  املتحدة ألممشركاء ا  توقعات على

 وباإلضـافة . نفـسها  يئـة  بل وعلـى القـدرات املوجـودة لـدى اهل         املتحدة األمم نظومةاآلن لدى م  
ــة اجملــاالت إىل ــةاأل ذات الثالث ــا  ولوي ــسالف ذكره ــيت ال ــا  ال ــوىل فيه ــم تت ــال املتحــدة األم  أعم

 للمــرأة هليئــة االســتراتيجية األولويــات علــى تــؤثر الــيت الرئيــسيةتتمثــل االســتنتاجات  ،التنــسيق
  :يلي فيما

 األمـم  هليئـة  التقنيـة  القـدرة  أثارها الشركاء فيما يتعلق بكـل مـن          اليت الشواغل  )أ(  
 حمـددة  قطاعـات  علـى  اجلنـسني  بـني  املـساواة  جمال   يفا  خربهت طبيقت يف وخاصة للمرأة، املتحدة
ــسيقية مهمــة أداء علــى احلــاليني املــوظفني وقــدرة املتحــدة، األمــم عمــل مــن ــصعيد علــى تن  ال

  الداخلية؛ القدرات لتنمية األولوية ذات اجملاالت من جماال ميثلهو ما و القطري؛
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 األمــم أفرقــةضطلع بــه يف إطــار يــ اإلمجاليــة للقــدرات شــامل تقيــيم يوجــد ال  )ب(  
 املـرأة؛  ومتكـني  اجلنـسني  بـني  املـساواة  لتعزيـز  الـدعم  لالستجابة لطلبات تقـدمي      القطرية املتحدة

بلورهتـا يف املـستقبل بالتأسـيس علـى          يئـة يـصبح مـن اجملـاالت الـيت سـتتوىل اهل           اجملـال  ذلكلعل  و
 راجعـة  منظمـة العمـل الدوليـة مل       يةومنهج اجلنسني، بني للمساواة القطرية األفرقة أداء مؤشرات

  األدوات؛ من وغريها، اجلنسني بني املساواة جمال يفالنتائج احملرزة 
ــم  )ج(   ــدم رغ ــدان يف احملــرز التق ــدة البل ــق يف الرائ ــادرة تطبي ــد” مب  ،“األداء توحي

 تلـك  وتشمل. اجلنسني بني املساواةيف جمال    أقوى إجراءات اختاذ تعوق   حتديات هناك   تزال ال
 اإلمنائيـة األولويـات القائمـة يف جمـال          الوطنية ستراتيجيات كفالة أن تعاجل اال    ضرورة تحدياتال

 يف واحمللـي  الـوطين  املـستويني  علـى  اجلنـسني  بـني  املـساواة  دعـاة  وإشـراك  اجلنسني، بني املساواة
 داخــل األفرقــة لعمــلا علــى املــوظفني قــدرات وتعزيــز القطريــة، لألفرقــة االستــشارية العمليــات

  .اجملال لقطرية بشأن مسائل املساواة بني اجلنسني، وحتسني رصد أداء هذه األفرقة يف هذاا
  

  االستراتيجية االجتاهات  - ثالثا  
  األولويات  - ألف  

على حنو ما يالحظ يف رؤية وكيل األمـني العـام وخطـة عمـل املـديرة التنفيذيـة املمتـدة           - ٢٧
إىل مهمة اهليئة يف جمال الدعم املعياري، الـيت         يوم، هناك مخس أولويات موضوعية إضافة        ١٠٠

وتــسترشد اهليئــة أيــضا مبجموعــة مـــن     . تقــود إطــار النتــائج اإلمنائيــة يف اخلطــة االســتراتيجية      
وعلى الرغم مـن أن     . األولويات املؤسسية الداخلية تضمن امتالكها للقدرة على الوفاء بواليتها        

، فـإن األولويـات الربناجميـة متتـد         ٢٠١٣ إىل   ٢٠١١اإلطار الزمين للخطة االستراتيجية ميتد مـن        
، وعلى األرجح أن يستمر إدراجها يف فتـرة الربجمـة القادمـة             ٢٠١٣لفترة طويلة إىل ما بعد عام       

ألهنا أولويات حددهتا البلدان، والوثـائق اخلتاميـة للـهيئات احلكوميـة الدوليـة والقواعـد واملعـايري               
ركز األولويات الداخليـة مـن املـستوى املؤسـسي علـى اإلطـار       وت. املتعلقة باملساواة بني اجلنسني 

  .الثاين ، وهي تشغل حيزا كبريا يف إطار نتائج اإلدارة الوارد يف املرفق٢٠١٣-٢٠١١الزمين 
وعلى مستوى الـربامج، فـإن األولويـات املواضـيعية اخلمـس لرؤيـة خطـة العمـل املمتـدة                      - ٢٨
، UNW/2011/8انظــر  ( يف إطــار النتــائج اإلمنائيــةيــوم، هــي الــيت حتــدد األهــداف املندرجــة  ١٠٠

وكهدف سادس، فإن النتائج اليت تنشأ عن دعـم عـايل اجلـودة إىل أعمـال التنـسيق                  . )١٩الفقرة  
فأعمال التنسيق هذه . بني اهليئات احلكومية الدولية واألمم املتحدة إمنا هي أولويات يف حد ذاهتا

ــات    ــؤدي دورا أساســيا يف حتقيــق األولوي ــائج  ت ــة وتعميمهــا يف إطــار النت ــل تلــك  . الربناجمي وتتمث
األوليات يف دور املرأة القيادي ومشاركتها، مبا يف ذلك حاالت إحالل السلم واألمـن وحـاالت    



UNW/2011/9  
 

11-34165 17 
 

الطوارئ اإلنسانية، والتمكني االقتصادي للمرأة؛ والتصدي للعنـف ضـد املـرأة والفتـاة؛ وتعمـيم                 
يط وامليزنـة؛ وتقـدمي الـدعم لعمليـات اهليئـات احلكوميـة       مراعاة املنظور اجلنـساين يف جمـال التخطـ        

  .املتحدة الدولية لألمم
.  املقــدم مــن اهليئــة إىل زيــادة تعزيــزالــدعمحيتــاج  الــداخلي، املؤســسي الــصعيد وعلــى  - ٢٩

  : التالية األربع األولويات بالتفصيل اإلدارة نتائج إطار ويتناول
لتكـون   األمـم املتحـدة   ية على صعيد منظومةتعزيز التنسيق والشراكات االستراتيج    )أ(  

  املرأة؛ ومتكني بشأن املساواة بني اجلنسني مركز للمعارف والقيام بدور أكثر فعالية وكفاءة،
 وإدارة واإلبــالغ النتــائج، القائمــة علــى اإلدارةقوامهــا  قويــة تعلــم ثقافــة نــشر  )ب(  
  والتقييم؛ املعارف
 ز القـدرات علـى املـستويات القطـري واإلقليمـي          تعزيز الفعالية التنظيمية بتعزيـ      )ج(  

  واملؤسسي؛
 اجلنـسني  بـني  املساواة لتحقيق إىل حد بعيد وتسخريها      أكرب بقدر   موارد تعبئة  )د(  
  .املرأة ومتكني
 تحقـق ت الطويلـة األجـل الـيت رمبـا لـن            اهلامـة  اإلجراءات بعض  هناك بأن يئة اهل وتعترف  - ٣٠

ــرة هــذه خــالل ــة اخلطــوات وســتتخذ. الفت ــدي  التالي ــام بالعمــل التمهي  :اإلجــراءات هلــذه للقي
 البيانـــات واســـتخدام مجـــع يف احلرجـــة الفجـــوات ســـد أجـــل مـــن للبلـــدان الـــدعم حـــشد )أ(

ــة واإلحــصاءات  ؛)١٣(احلامســة اجملــاالت يف اجلنــسني بــني باملــساواة املتعلقــة والتحلــيالت واألدل
 والزعمــاء الدينيــة، واملنظمــات احملليــة، اجملتمعــات قــادة مــع الــشراكاتوتعبئــة  تعزيــز )ب(

ممـا ال يقـل أمهيـة       و .املتأصـلة  اجلنـسانية  النمطيـة  لقوالـب للتصدي ل  والفتيان، والرجال الدينيني،
 جمـال  يفالـشركاء   و واالجتماعية التقليدية اإلعالم وسائل تقدم أن ضمان،  املهمة هذهيف إجناز   

 اجلنـسني؛  بـني  املـساواة  عـدم ي   تنـه  وسـلوكيات  مواقـف  لتـشكيل  استراتيجيا دعما االتصاالت
 امليـداين وجودها  و فعاليتها وتعزيز تشكيل هياكلها    إعادة القيام على سبيل األولوية العليا ب      )ج(

 يف كـبرية  خطـوات  سـتخطو  املـرأة  هيئة أن من الرغم وعلى. والوطين اإلقليمي الصعيدين على
 القيـام   أيـضا  ذلـك  وسيـشمل . سـنتني  انقضاء بعد حىت املزيدعليها بذل    سيتعني اجملاالت، تلك

_________________ 
 املهـم  مـن  ،٢٠١٧ عـام  حبلـول  اإلجـراء    هـذا  لتحقيـق  سـتتحرك  مـرأة لل املتحـدة  األمـم هيئـة    أنعلى الرغم مـن       )١٣(  

. العامل بلدان يف اجلنسني بني باملساواة املتعلقة واإلحصاءات البيانات يف قائمة   تزال ال كبرية تثغرا أن اإلدراك
 يكون هلـا فيهـا   أن ميكناملواضع اليت   متقّيا س فإهن ،اواليته من رئيسيا جزءا  ذلك عتربت اهليئة أن الرغم من    علىو

 طموحـا  أكثـر  عمـل  برنـامج  للنـهوض بأعبـاء    الالزمـة  القـدرات بنـاء   و القادمـة  الـسنوات  مـدى  علـى  أكرب األثـر  
  .املقبلة اخلطة يف رفااملع بإدارة يتعلق فيما
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 القطريـة  املتحـدة  األمـم  فرق خمتلف لقدرات أكثر حمدد على حنو أدق    تقييم إجراءبعمل يكفل   
  .واحتياجاهتا اإلقليمية اهليئات وخمتلف

  
  املبادئ  - باء  

مستمدة مـن مـزيج مـن مبـادئ جهـاز األمـم             يئة األمم املتحدة للمرأة     احملركة هل املبادئ    - ٣١
  :للهيئةومن املبادئ التأسيسية منائي املتحدة اإل
تعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني  العمــل كــأداة قويــة مــن أجــل  : الــدعوة  )أ(  

يكون قويـا مبـا ميكنـهن مـن مواصـلة حتديـد شـكل        صوت للنساء والفتيات إجياد املرأة، وكفالة  
  حياهتن؛جماالت القرارات اليت تؤثر يف مجيع 

اخلــربات، يف جمــال تبــادل املعــارف و ســيط عــاملي ل كوالعمــ: املعــارفتــوفري   )ب(  
  لتوجيه املعياري؛لاملمارسة إخضاع و

مللكيــة البالغــة الــيت تنطــوي عليهــا ا التأكيــد جمــددا علــى األمهيــة  : امللكيــة الوطنيــة  )ج(  
 “ احلــاالتمناســب جلميــع”هنــج واحــد الوطنيــة والقيــادة الوطنيــة، والتــشديد علــى عــدم وجــود   

  الوطنية؛اإلمنائية واالستراتيجيات متشيا يف ذلك مع اخلطط ، املساعدة اإلمنائيةمية ويتعلق بالتن فيما
الـدور احلاسـم الـذي يـضطلع بـه الرجـال والفتيـان بوصـفهم                إبـراز   : الشمولية  )د(  

فاعلني وشركاء يف جمال تعزيز حقوق املرأة واملساواة بـني اجلنـسني، وعنـد االقتـضاء، تكـريس                  
املـرأة  ، مبـن فـيهن      املستبعداتيئة األمم املتحدة للمرأة من أجل أفقر النساء         اجلهود اليت تبذهلا ه   

، النـساء ذوات اإلعاقـة    والعرقيـة، و  اإلثنيـة   ، ونساء الـشعوب األصـلية، ونـساء األقليـات           الريفية
  املهمشة؛الفئات واملصابات بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز، وغريهن من 

تعزيـز امللكيـة الوطنيـة      :  نطاق منظومة األمم املتحـدة     االتساق والتماسك على    )هـ(  
أن حيقـق وفقـا لقياسـات       املزايـا النـسبية األساسـية، وكفالـة         باالسـتعانة ب  واملسامهة فيها، وذلـك     

  ؛لية واملساءلة والشفافية واألداءأقصى قدر من الفعاالنواتج النتائج و
  التأكيد على العدالة واملساواة؛  )و(  
قـــات علـــى املـــستويات الفـــردي واألســـري واجملتمعـــي والـــوطين حتويـــل العال  )ز(  
  حنو حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة؛مبا يتجه هبا والعاملي 
هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة  مــن األمهيــة مبكــان أن يكــون هنــاك تكامــل بــني     )ح(  

منظومــة جهــزة يــرتع مــن أي جهــاز مــن أ يئــة ال اهل فإنــشاء .وهيئــات األمــم املتحــدة األخــرى 
  املتحدة مسؤولية اإلسهام يف تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة؛ األمم
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الدور احليوي للمرأة يف التنمية جبميع أبعادها، مبا يف ذلك األبعـاد            : االستدامة  )ط(  
  .ة والبيئية واالجتماعيةاالقتصادي

حــدة، ســتطبق هيئــة األمــم  ومتــشيا مــع الفهــم املــشترك علــى نطــاق منظومــة األمــم املت    - ٣٢
احلــق يف  إلعمــال )١٤(للتنميــةالتخطــيط يف املتحــدة للمــرأة هنجــا يقــوم علــى حقــوق اإلنــسان   

ــة ــسياسات        . التنمي ــربامج وال ــع ال ــى ضــرورة أن تواصــل مجي ــشترك عل ــم امل ــذا الفه ــشدد ه وُي
ــسان علــى النحــو           ــال حقــوق اإلن ــائي تعزيــز إعم ــال التعــاون اإلمن ــساعدات التقنيــة يف جم وامل

قــوق   حلصكوك الدوليــة األخــرى الــ املنــصوص عليــه يف اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــسان و     
 “باملهـام القـائمني   ”أن التعـاون اإلمنـائي ُيـسهم يف بنـاء قـدرات             يـرد يف هـذا الفهـم        و. اإلنسان
  .ملطالبة حبقوقهمعلى ا “أصحاب احلقوق”أو بناء قدرات /لوفاء بالتزاماهتم وعلى ا
إضـافة إىل  ، ٦٤/٢٨٩مم املتحدة للمرأة مبـادئ التمويـل عمـال بـالقرار            هيئة األ تطبق  و  - ٣٣

للتكاليف، وتقاسم التكاليف، واملشتريات، ومراجعـة      املنسق  املبادئ اإلدارية املرتبطة بالتصنيف     
احلــسابات والتقيــيم، علــى النحــو املنــصوص عليــه يف النظــام املــايل والقواعــد املاليــة هليئــة األمــم   

انظـر  ( ٢٠١١اجمللس التنفيذي يف دورته العادية األوىل املـستأنفة لعـام           أقرها  اليت  املتحدة للمرأة   
UNW/2011/S/Rev.1 و UNW/2011/5/Add.1 ( اجمللس التنفيذي املستقبليةمقررات ويف.  

  
  أطر النتائج يف هيئة األمم املتحدة للمرأة  - رابعا  

يتـضمن إطـار اهليئـة املوحـد     خـرى،  متشيا مع أطر النتائج يف منظمات األمم املتحدة األ   - ٣٤
النتـائج اإلمنائيـة الـيت    يـشمل  إطار النتائج اإلمنائية الذي    ) أ(: النتائج ثالثة عناصر مترابطة، وهي    

الـيت  تنـسيق   أعمـال ال  احلكوميـة الدوليـة و    ذات الـصلة للـهيئات      متلكها البلدان والنتائج املعياريـة      
ــائج اإل) ب(األمــم املتحــدة؛ تقــوم هبــا  وجيــري . اإلطــار املتكامــل للمــوارد ) ج(دارة؛ إطــار نت

هذه اخلطة فيما بني الشركاء يف التنميـة        نتائج  تقاسم املسؤولية عن املسامهة يف حتقيق أهداف و       
يئــة مــسؤولة مــسؤولية  اهلذلك، تكــون بــو. املعنــيني وفقــا ملبــادئ اإلدارة القائمــة علــى النتــائج  

تنفيــذ مجيــع نتــائج  ) ب (؛ النتــائج اإلمنائيــةإطــارتنفيــذ نــواتج ) أ: (مباشــرة وكاملــة عمــا يلــي 
الرصـــد واإلبــالغ عــن اإلجنـــازات   ) د (املــسندة إليهــا؛  اإلشــراف علــى املـــوارد   ) ج(؛ اإلدارة

تتضمن الفروع التالية استعراضا عاما سـرديا لكـل إطـار ينبغـي قراءتـه بـاالقتران          و. والتحديات
  .ألول والثاين والثالثالنتائج األكثر تفصيال الواردة يف املرفقات امع أطر 

_________________ 
بيان األمم املتحدة بشأن الفهم املشترك لنهج يقوم على حقوق اإلنسان فيما يتعلق بأنـشطة التعـاون اإلمنـائي               )١٤(  

 لعمليـات الربجمـة املـشتركة       ٢٠٠٣ووضع الربامج اإلمنائية، اعتمدته جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة يف عـام                
على املستويني العاملي واإلقليمي، وخباصة على املستوى القطري بالنسبة للتقييمـات القطريـة املـشتركة وأطـر                 

  .األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية
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  املسامهة يف حتقيق النتائج اإلمنائية  - ألف  
النتـائج والنـواتج الـيت    علـى األهـداف املوضـوعية، و   األضواء إطار النتائج اإلمنائية   يلقي    - ٣٥

فهـمٍ  إىل  هـذا اإلطـار     يـستند   و. إليهـا الـدعم   برامج وخدمات هيئة األمم املتحدة للمرأة       ستقدم  
هنـج واحـد    وأنـه لـيس هنـاك       بالنسبة لفرادى البلـدان والـسياقات       ري خيتلف   تغيالمفاده أن طريق    

يتطلبــان وجــود أســاس املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة لــئن كانــت و. هلــا مجيعــامناســب 
لــدجمهما يف املعــايري وجــود تأييــد علــى الــصعيدين العــاملي واإلقليمــي، وقــانوين ومعيــاري قــوي 

تنفيــذمها الحقــا، فقــد أظهــرت العقــود املاضــية أن القــوانني  مث والقــوانني والــسياسات الوطنيــة 
ومما سيكون لـه دور حاسـم يف حتقيـق التقـدم يف املـستقبل،               . والسياسات وحدها ليست كافية   

بـدءا  التمييز القائم علـى نـوع اجلـنس،         تؤيد  بناء اإلرادة السياسية وتغيري املواقف املتمترسة اليت        
إبـراز األدوار الـيت تـضطلع هبـا         مـن أجـل     إشـراك الـشباب     نتـهاء ب  ااستخدام الثقافـة الـشعبية      من  

  .الرجال يف الدفاع عن حقوق املرأةجمموعات 
على املدى الطويل حتقيق املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة، وتأييـد          األثر  وسيكون    - ٣٦

 األعـضاء يف  تنفيـذ التزامـات الـدول   ينطبق هذا القول علـى      و. حقوق املرأة يف مجيع أحناء العامل     
منهاج عمل بيجني، وإعالن األلفيـة، واتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة،                      

جلمعية العامة، واجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي، وجلنـة         اليت انتهت إليها ا   ذات الصلة   النتائج  و
عــن األمــم صادرة الــالواجبــة التطبيــق  وغريهــا مــن الــصكوك واملعــايري والقــرارات وضــع املــرأة،

  .عدد من االتفاقات اإلقليميةإضافة إىل ، املتحدة والقابلة
. وتتــرابط األهــداف الــستة للخطــة االســتراتيجية املبينــة أدنــاه وتتعاضــد فيمــا بينــها          - ٣٧

فاألهــداف األربعــة األوىل تركــز علــى زيــادة وصــول النــساء والفتيــات إىل املــوارد واخلــدمات   
  قيادهتن ومتثيلهن، مبا يؤدي إىل زيادة قوهتن االقتـصادية،         وحصوهلن على الدعم من أجل تعزيز     
ويتعلق اهلدفان املتبقيان بتعزيز املـسؤولية املؤسـسية        . دهنوالقضاء على مجيع أشكال العنف ض     

ويف حـني سـُتويل هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة اهتمامـا خاصـا لـدعم          . عن املساواة بني اجلنـسني   
دعمــا متماســكا يف جمــاالت هــذه األهــداف الــستة، فإهنــا   منظومــة األمــم املتحــدة لكــي تقــدم  

األمـم املتحـدة يف جمـاالت       سائر مؤسسات   ستستخدم أيضا هنجا مشوليا، بالعمل يف شراكة مع         
وبالسعي حنـو   . ألهداف أخرى بالغة األمهية بالنسبة لتحقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة          

 الدعم إلجياد فـرص التـدريب والتعلـيم املهـين للنـساء             يئة بتقدمي اهلحتقيق هذه األهداف، ستقوم     
  .التغيري من أجل مواصلة االضطالع بأدوار قيادية والعمل من أجل
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  اضطالع املرأة بدور قيادي ومشاركتهازيادة  إطار النتائج اإلمنائيةضمن   :١اهلدف   
ارات الــيت مواءمــة هــذا اهلــدف مــع كــل مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، والقــر  تتــسم   - ٣٨

ويـتم يف  . انبثقت عن العمليات احلكومية الدولية ذات الصلة اليت حتث على زيادة متثيل النـساء            
متثيل النـساء ومـشاركتهن يف األحـزاب الـسياسية ويف عمليـة صـنع         إطار هذا اهلدف تتبع نسبة      

، هنمتثيلـ إضـافة عـن نـسبة       إىل املستوى احمللـي،     وصوال  املستوى الوطين   بدءا ب القرار السياسي،   
خـصوصية كـل    مع مراعاة   و. األخرى ملشاركة املدنية اودورهن القيادي، ونفوذهن يف جماالت      

 زيـادة الفـرص املتاحـة أمـام النـساء لالضـطالع بـأدوار القيـادة يف                اتبلد، ُيحدد اهلـدف أولويـ     
 مـسؤولية األمـم املتحـدة عـن الوفـاء      أخريا، يـربز هـذا اهلـدف        و. اخلط األمامي لتقدمي اخلدمات   

  .زيادة عدد النساء يف املناصب القياديةبالتزامها ب
دعـم اعتمـاد وتنفيـذ إصـالحات دسـتورية          : ما يلي النواتج  وتشمل النتائج على مستوى       - ٣٩

تــدابري خاصــة مؤقتــة؛ واإلدارة االنتخابيــة  تــشمل واختــاذ تــدابري أخــرى يف القــوانني والــسياسات
ري مؤسـسي جلــذب مزيــد مــن النــساء إىل املناصــب  اجلنــسانية؛ وأحــداث تغــيلالعتبــارات املُراعيـة  

اجملـالس الوطنيـة    وصـوال إىل    هـات إنفـاذ القـانون       بـدءا جب  القيادية يف مؤسسات تقـدمي اخلـدمات،        
احملـررة يف جمـال التنـسيق علـى         احلكوميـة الدوليـة والنتـائج       اهليئـات   وتركـز نتـائج     . املعنية باإليـدز  

، النتائج املشتركة بني الوكـاالت أما . النساء يف القيادةوالرصد املستمرين لزيادة مشاركة  التعزيز  
حتقيق مزيد من التماسك يف املشورة املتعلقة بالسياسات اليت تقدمها األمـم املتحـدة            فهي يراد هبا    

إىل احلكومات هبدف خلق احلـوافز واختـاذ التـدابري الراميـة إىل توسـيع الـدور القيـادي للنـساء يف                      
ــسياسية وغريهــ  ــذي تقدمــه  . ااجملــاالت ال ــدعم ال ــة مــن أجــل توســيع وحتــسني املــشاركة    اهلفال يئ

ــتقين إىل احلكومــات       ــدعم ال ــساء مــن خــالل شــراكات بــني الوكــاالت، وتقــدمي ال ــسياسية للن ال
واجملتمع املدين، واملنح املقدمة من خالل صندوق حتقيق املساواة بني اجلنسني ستصب مجيعهـا يف           

يف جمــال لهيئــة لشركاء الرئيــسيني الــقائمــة اك مــن بــني هنــو. إحــراز تقــدم يف جمــال هــذا اهلــدف 
  .املشاركة السياسية للنساء برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وإدارة الشؤون السياسية

  
ــصادي         :٢اهلدف    ــتمكني االقتــ ــساء إىل الــ ــول النــ ــادة وصــ ــة زيــ ــائج اإلمنائيــ ــار النتــ ــمن إطــ ضــ

  االقتصادية  والفرص
أة علـى سـبل العـيش املـستدامة والعمـل الالئـق وتكـوين               مثة أبعاد متعـددة حلـصول املـر         - ٤٠

 مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،         ٣ و   ١وتنبثق املؤشرات من اهلدفني     . الثروة تدعم هذا اهلدف   
ويأخـذ العمـل يف هـذا اجملـال الفـرص االقتـصادية        . اللذين سـُيمكنان مـن حتـسني مجـع البيانـات          

تركيـــز الـــشديد علـــى النـــساء اللـــوايت غالبـــا  للمـــرأة يف االعتبـــار علـــى مجيـــع الـــصعد، مـــع ال 
اعتمــاد وتنفيــذ النــواتج وتــشمل النتــائج علــى مــستوى . املــرأة الريفيــةستبعدن، مبــن فــيهن يــ مــا
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 االقتـصادية واألمـن للنـساء، بـدءا مـن القـوانني             األصـول القوانني والسياسات اليت توسع نطاق      
ي واملمتلكـات وصـوال إىل دعـم        والسياسات مرورا بضمان املـساواة يف احلـصول علـى األراضـ           

. يف وضع االتفاقات الثنائية الـيت تعـزز احلمايـة للنـساء مـن املهـاجرات واحملليـات            النامية  البلدان  
ويركــز جمــال هــذه النتيجــة أيــضا علــى مــا يــستجيب لالحتياجــات اجلنــسانية مــن بنيــة أساســية  

ى النــساء وتعــزز ووسـائل نقــل وطاقــة وغريهــا مـن اخلــدمات الــيت تقلــل مــن عـبء الوقــت لــد   
ويتتبــع أيــضا التغــيريات الــيت ميكــن لــشركات القطــاع اخلــاص أن ُتحــدثها لتمهيــد  . إنتاجيتــهن

ــوم      ــع أن تقـ ــدورهن، وُيتوقـ ــساء بـ ــضطلع النـ ــي يـ ــدان كـ ــاد  ٥٠٠امليـ ــافية باعتمـ ــركة إضـ  شـ
 “خـتم املـساواة بـني اجلنـسني       ”األعمـال أو    الوسائل  املساواة  : استنساخ مبادئ متكني املرأة    أو
تقدمي الدعم ألقل البلـدان منـوا البلـدان، حبـسب طلبـها، يف وضـع مقترحـات لتعزيـز املـساواة            ول

  .لمؤسسة الدولية للتنميةلبني اجلنسني يف إطار التجديد السادس عشر 
مـم املتحـدة للمـرأة املعـين باملـساواة بـني       ويقدم الصندوق املتعدد املاحنني التابع هليئـة األ       - ٤١

 مواصلة حتسني حصول املرأة على املـوارد االقتـصادية والرقابـة عليهـا،     اجلنسني منحا تستهدف 
ويعزز استنساخ الربامج املوجودة اليت ُموِّلت مـن قبـل، مثـل اخلـدمات املتعـددة األغـراض الـيت                    

  .يف األسواق لزيادة إنتاجية النساء ورفاههنقدم ت
، الفرصـة  ٢٠١٢ عـام  لجنة وضع املرأة، يف دورهتـا الـسادسة واخلمـسني يف          ستسنح ل و  - ٤٢

للمتطلبات اجلنسانية من متويـل ومـن       لالستجابة  لتعميق االتفاقات املعيارية دعما للمرأة الريفية       
وتتوخى اخلطـة أيـضا التوصـل إىل اتفـاق يف جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني وحتقيـق         . خدمات مالية 

. دية للمــرأة وحلقوقهــااالقتـصا لزيــادة الفــرص التنـسيق يف تنفيــذه عـرب النظــام املتعــدد األطـراف    
وتتضمن هـذه املبـادرة إشـراك األمـم املتحـدة واملؤسـسات املاليـة الدوليـة واملـصارف اإلقليميـة                     

شــراكات قويــة مــع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، ومنظمــة العمــل إضــافة إىل إقامــة للتنميـة،  
لـصندوق الـدويل للتنميـة      الدولية، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمـة األغذيـة والزراعـة، وا           

وسُتوسع هيئة األمم املتحدة للمرأة أيضا الدعم ليشمل املنتدى العاملي بـشأن اهلجـرة              . الزراعية
  .لهجرةلوالتنمية واجملموعة العاملية 

  
وتوســيع فــرص احلــصول منــع العنــف ضــد املــرأة والفتــاة : إطــار النتــائج اإلمنائيــةضــمن   :٣اهلدف   

  اخلدمات  على
على االتفاقات احلكومية الدولية لتعزيز اجلهود الراميـة إىل القـضاء علـى مجيـع             تأسيسا    - ٤٣

أشكال العنـف ضـد النـساء والفتيـات، فـضال عـن الوفـاء بااللتزامـات الـواردة يف محلـة األمـني                        
هـذا اهلـدف الـضوء علـى        يـسلط   ،  “من أجـل إهنـاء العنـف ضـد املـرأة          ُمتحدون  ”العام املُعنونة   

توسيع نطاق اخلدمات لتشمل الناجيات مـن العنـف        وكذلك على    الوقائية،   أمهية تعزيز التدابري  
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النهائيـة  النتـائج   وتـشمل النتـائج علـى مـستوى         . ومعاجلة قضايا العدالـة واإلفـالت مـن العقـاب         
اعتماد وتعزيز وتنفيذ القوانني والسياسات واالستراتيجيات الالزمة لوضع حد جلميـع أشـكال             

وسـوف تتتبـع هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة املـسامهة الـيت تقـدمها                  . العنف ضد النساء والفتيـات    
منظومة األمم املتحدة لدعم البلدان، بناء على طلبها، يف استحداث تـشريعات وطنيـة، ووضـع      

، اجملمعـة معـا   اخلـدمات   ودائـرة نـشاط     خطط عمل وطنيـة متعـددة القطاعـات، وتوسـيع نطـاق             
. د األدىن من معايري اجلودة يف جمال تقـدمي اخلـدمات          وزيادة استجابة نظام العدالة، واعتماد احل     

التــصدي وســيؤدي دعــم هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة إىل حتــسني اخنــراط الرجــال والفتيــان يف    
عــدم ”لعنــف ضــد النــساء والفتيــات ومواصــلة التعبئــة االجتماعيــة مــن أجــل اعتمــاد سياســة    ل

  . إزاء العنف ضد النساء والفتيات“التسامح إطالقا
للمعـارف املتعلقـة بنـهج      وستكون هيئة األمم املتحدة للمـرأة مبثابـة مركـز عـاملي رائـد                 - ٤٤

. كفالـة مراعـاة معـايري اجلـودة يف تقـدمي اخلـدمات            قائمة على أدلة وأخرى فعالـة تنطـوي علـى           
يف مجيــع يئــة مــع الــشركاء اهلولتعزيــز مــا ُيبــذل مــن جهــود مــشتركة بــني الوكــاالت، ســتعمل  

إطار عمل مشترك وشـامل مـن أجـل الـسعي للقـضاء علـى العنـف ضـد                  تعزيز  أجهزة املنظومة ل  
املرأة، واحلث علـى زيـادة الربجمـة املـشتركة بـشأن القـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة علـى أرض                         

ــع اليونيـــسيف و   ــود مـ ــز اجلهـ ــع، وتعزيـ ــشرية   الواقـ ــستوطنات البـ ــدة للمـ ــم املتحـ ــامج األمـ برنـ
 منوذجــا مــن ٣٥لــدعم استنــساخ مــا ال يقــل عــن  والــشبكات النــسائية )األمــم املتحــدة موئــل(

أيــضا توســيع املــسامهة املــشتركة  اهليئــة ، وستواصــل “املــدن اآلمنــة للنــساء واألطفــال ”منــاذج 
صــندوق األمــم املمولــة مــن بــني الوكــاالت يف تعزيــز التــأثري واملــوارد املخصــصة للــربامج   فيمــا

  .اء على العنف ضد املرأة وذلك دعما لإلجراءات املتخذة للقض،املتحدة االستئماين
زيادة اضطالع املرأة بدور قيادي يف جماالت السالم واألمن : ضمن إطار النتائج اإلمنائية  :٤اهلدف   

  واالستجابة اإلنسانية 
ــات        - ٤٥ ــذ االلتزامـ ــرأة يف تنفيـ ــدة للمـ ــم املتحـ ــة األمـ ــسامهات هيئـ ــدف مـ ــذا اهلـ ــشمل هـ يـ

ترتبـة علـى منـهاج عمـل بـيجني وقـرارات جملـس        الدولية ذات الـصلة، مبـا فيهـا تلـك امل        احلكومية
 ،)٢٠٠٩ (١٨٨٩ و ،)٢٠٠٩ (١٨٨٨ و ،)٢٠٠٨ (١٨٢٠ و ،)٢٠٠٠( ١٣٢٥ األمــــــــــن

وسـيجري  . بشأن املرأة والسالم واألمن، وااللتزامات اإلقليمية ذات الـصلة        ) ٢٠١٠ (١٩٦٠ و
املـستفيدات مـن بـرامج      تتبع التقدم احملرز حنو حتقيق هذا اهلدف على أساس النسبة املئوية للنـساء              

ــة للــصناديق االســتئمانية املتعــددة       التوظيــف املؤقــت الــيت تقودهــا األمــم املتحــدة، والنــسبة املئوي
املــاحنني املخصــصة لــتمكني املــرأة، وأمنــاط العنــف اجلنــسي يف البلــدان الــيت تعــيش حــاالت نــزاع  

ل إىل العمـل الكـبري الـذي        وتـستند النتـائج املتوخـاة يف هـذا اجملـا          . تلك اخلارجة مـن الرتاعـات      أو
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سبق إجنازه مـن أجـل تعزيـز التنـسيق علـى نطـاق منظومـة األمـم املتحـدة، بوسـائل منـها مبـادرة                          
األمم املتحـدة ملكافحـة العنـف اجلنـسي يف حـاالت الـصراع، وهـي خطـة عمـل مـن سـبع نقـاط                         

 قـرار   وضعت باالشتراك مع مكتب دعم بنـاء الـسالم، ومـشروع خريطـة الطريـق املتعلـق بتنفيـذ                  
وستركز اهليئة أيضا علـى الـدعم املقـدم آلليـات التنـسيق احلاليـة               ). ٢٠٠٠ (١٣٢٥جملس األمن   

املتحـدة لتلبيـة االحتياجـات       هبدف تعزيز فعاليـة االسـتجابة اإلنـسانية علـى نطـاق منظومـة األمـم               
 احملددة للنساء والفتيـات، وذلـك بالتعـاون مـع الوكـاالت الـشريكة، مبـا يف ذلـك مكتـب تنـسيق                      

وعلى مـستوى النتـائج، فـإن    . الشؤون اإلنسانية، وأعضاء اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت  
ــز إدمــاج االلتزامــات املتعلقــة باملــساواة بــني اجلنــسني يف عمليــات       ــشمل تعزي ــائج املتوخــاة ت النت

 وزيـادة   االستجابة أثناء الرتاع ويف مرحلة ما بعد الرتاع، مبـا يف ذلـك يف إطـار اتفاقـات الـسالم؛                   
نسبة متثيـل املـرأة ضـمن الوسـطاء واملفاوضـني؛ ومراعـاة االعتبـارات اجلنـسانية عنـد إنـشاء جلـان               

وستكون للمنظمات النسائية قدرات وفرص أكرب للتـأثري يف عمليـات           . تقصي احلقائق واملصاحلة  
ات ومـن مؤشـرات النجـاح األساسـية إدراج تـدابري حلمايـة النـساء والفتيـات يف توجيهـ                   . السالم

ــستهَدف إدراج هــذه        ــات، حيــث ُي ــاد للبعث ــددة األبع ــات املتع ــاهيم العملي ــوات ويف مف ــادة الق ق
  .٢٠١٥  يف املائة من التوجيهات حبلول عام١٠٠التدابري يف نسبة 

  
تعزيـز قـدرة اخلطـط وامليزانيـات علـى االسـتجابة لتحقيـق              : ضمن إطـار النتـائج اإلمنائيـة        :٥اهلدف   

  ى مجيع املستويات املساواة بني اجلنسني عل
يف منـهاج عمــل بـيجني، دعــت الـدول األعــضاء إىل إدمـاج منظــور جنـساين يف مجيــع        - ٤٦

وجيب إضفاء طابع مؤسسي على اجلهود املنهجية لتنمية القـدرات وعلـى     . السياسات والربامج 
ــق        ــة لتحقي ــة الالزم ــة وقاعــدة األدل ــات واخلطــط الوطني ــة أن تكــون امليزاني نظــم الرصــد لكفال

ــ ــسياسات      امل ــوانني وال ــى مــستوى الق ــشرافية عل ــذ أطــر است ــسني مالئمــة لتنفي . ساواة بــني اجلن
وستستفيد اهليئة مما بذله الشركاء مـن جهـود ومـا أحـرزوه مـن تقـدم كـبري لتتبـع جمموعـة مـن                         

وســيكون بوســع الــدول األعــضاء أن تعتمــد علــى اهليئــة وعلــى . )١٥( معــايري التخطــيط وامليزنــة
 القطرية لدعم جهود تنمية القـدرات فيمـا يتعلـق بـاإلبالغ مبوجـب اتفاقيـة                 أفرقة األمم املتحدة  

  .القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وتنفيذ االتفاقية
 ومتشيا مع املبـادئ املنـصوص عليهـا يف إعـالن بـاريس بـشأن                -وعلى مستوى النتائج      - ٤٧

 تــشمل النتــائج املتوخــاة وضــع  -) ، املرفــقA/63/539(فعاليــة املعونــة ويف برنــامج عمــل أكــرا  
_________________ 

ك املعـين  سيشمل هذا اهلدف أيضا عنصرا من عناصر الدعم الذي تتوقع اهليئة تقدميه لشراكة الربنـامج املـشتر                )١٥(  
اإليــدز هبــدف كفالــة املراعــاة الكاملــة حلقــوق املــرأة واملــساواة بــني اجلنــسني  /بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية

  .اإليدز/تبذله األمم املتحدة من جهود للتصدي لوباء فريوس نقص املناعة البشرية فيما
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استراتيجيات إمنائية وطنية أكثر مراعاة لالعتبارات اجلنـسانية، وتعزيـز قـدرة خمتلـف الـسلطات           
ــاملرأة وتعزيــز وضــعها     ــة ب ــادة املــوارد املتاحــة لألجهــزة الوطنيــة املعني وتــشمل . احلكوميــة، وزي

ــدعم       ــدمي الـ ــدويل تقـ ــومي الـ ــستوى احلكـ ــى املـ ــاة علـ ــائج املتوخـ ــشريعية  النتـ ــات التـ  إىل اهليئـ
وتـشمل النتـائج املقترحـة      . املتحدة لتعزيـز أطـر سياسـاهتا املتعلقـة باملـساواة بـني اجلنـسني               لألمم

على مستوى التنسيق أطر عمل األمم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة، وتنفيـذ اسـتراتيجية منـسقة                  
وحتـسني نتـائج التنـسيق يف       لتعميم مراعاة املنظـور اجلنـساين يف منظومـة األمـم املتحـدة ككـل،                

  .اإليدز/إطار الربنامج املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية
  
وضــع جمموعــة شــاملة مــن القواعــد والــسياسات واملعــايري : ضــمن إطــار النتــائج اإلمنائيــة  :٦اهلدف   

يب العاملية املتعلقة باملساواة بني اجلنـسني ومتكـني املـرأة، حبيـث تتـسم بالديناميـة وتـستج                 
للقضايا والتحديات والفرص اجلديدة والناشئة، وترسي أساسا متينا للعمـل الـذي تقـوم              

  به احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين على مجيع املستويات
تستجيب النتائج املتوخاة على املستوى احلكومي الـدويل لـوظيفتني مـن وظـائف هيئـة                  - ٤٨

وتعزيـز  ) ب(و   ؛الفين للعمليات احلكوميـة الدوليـة     تقدمي الدعم   ) أ: (األمم املتحدة للمرأة، مها   
االتــساق بــني التوجيهــات املعياريــة الــصادرة عــن اهليئــات احلكوميــة الدوليــة والــدعم التــشغيلي 

وسـيدعم هـذا اهلـدف العمليـات احلكوميـة          . املقدم للـشركاء الـوطنيني علـى املـستوى القطـري          
ن املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة،           الدولية يف وضع قواعد وسياسات ومعـايري عامليـة بـشأ          

ــدة والناشــئة    مبــا ــق بالقــضايا اجلدي ــا يتعل ــة   . يف ذلــك م ــراء املناقــشات احلكومي ــسهم يف إث وسي
ــذ        ــة للتنفيـ ــات العامـ ــز االجتاهـ ــستفادة، وتعزيـ ــدروس املـ ــدة، والـ ــات اجليـ ــة، واملمارسـ الدوليـ

  .املستوى الوطين على
تقـــدمي الـــدعم للعمليـــات ) أ: ( جمـــاالت، هـــيوتنـــدرج هـــذه النتـــائج يف إطـــار ثالثـــة  - ٤٩

احلكومية الدولية فيما يتعلق حتديدا بتعزيز أطر السياسات واملعـايري العامليـة بـشأن املـساواة بـني                  
واالخنـراط يف   ) ب(اجلنسني ومتكني املرأة، مبـا يف ذلـك مـا يتعلـق بالقـضايا اجلديـدة والناشـئة؛                   

 ؛)١٦(طاعيـــة املعنيـــة مبراعـــاة املنظـــور اجلنـــساينجمموعـــة مـــن العمليـــات احلكوميـــة الدوليـــة الق
وكفالــة أن تــنعكس باســتمرار التوجيهــات املعياريــة يف عمــل هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة   )ج(

_________________ 
ات ومناسـبات مثـل العمليـة املتعلقـة       تمثل الفرص األساسـية املتاحـة خـالل الـسنوات القليلـة املقبلـة يف عمليـ                ت  )١٦(  

، والـدورة الرابعـة للمنتـدى الرفيـع املـستوى املعـين             )٢٠١٢ (٢٠ +باألهداف اإلمنائية لأللفيـة، ومـؤمتر ريـو         
، واحملادثـات   )٢٠١٢(، والدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األمم املتحـدة للتجـارة والتنميـة             )٢٠١١(بفعالية املعونة   

جــرى كــل أربــع ســنوات للــسياسات املتعلقــة باألنــشطة واالســتعراض الــشامل الــذي ُياملتعلقــة بــتغري املنــاخ، 
التنفيذية الـيت تـضطلع هبـا منظومـة األمـم املتحـدة مـن أجـل التنميـة، واحملفـل العـاملي بـشأن اهلجـرة والتنميـة،                          

  ).٢٠١٣(واجلولة الثانية للحوار الرفيع املستوى املعين باهلجرة والتنمية 
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على الصعيدين اإلقليمي والوطين، وأن توظـف اخلـربة واملعرفـة املتولـدة عـن األعمـال التنفيذيـة            
  . للهيئة يف عملها املتصل بالدعم املعياري

وإضافة إىل ذلك، فـإن النتـائج املترتبـة علـى تعزيـز الـدور التنـسيقي للهيئـة تعمَّـم علـى                        - ٥٠
وتعطي هذه النتائج األولوية إلحـداث تغـيريات يف اجملـاالت           . مجيع عناصر إطار النتائج اإلمنائية    

ني تنفيـذ التزامـات األمـم املتحـدة ومـساءلتها بـشأن الـسياسات املتعلقـة باملـساواة بـ                   ) أ: (التالية
مثـل األفرقـة املواضـيعية املعنيـة بالـشؤون اجلنـسانية يف             (وفعالية آليـات التنـسيق      ) ب(اجلنسني؛  

إطار أفرقة األمم املتحدة القطرية، وأفرقة املديرين اإلقليميني وآليات التنسيق اإلقليمية، وخطـة             
بــني عمــل األمــم املتحــدة ملكافحــة العنــف اجلنــسي يف حــاالت الــصراع، والــشبكة املــشتركة     

وتــوافر املــوارد ) ج(؛ )الوكــاالت املعنيــة بــاملرأة واملــساواة بــني اجلنــسني، وغريهــا مــن اآلليــات 
  .التقنية الالزمة لدعم اختاذ األمم املتحدة إلجراءات أقوى بشأن املساواة بني اجلنسني

  
  إطار نتائج اإلدارة   -باء   

توى املنظومـة ال غـىن عنـها    يتضمن إطار نتائج اإلدارة أربع جمموعات نواتج علـى مـس          - ٥١
: لــتمكني هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة مــن دعــم وتنفيــذ إطــار النتــائج اإلمنائيــة، وهــي كالتــايل    

تعزيز فعالية وكفاءة التنسيق والشراكات االستراتيجية على نطاق منظومـة األمـم املتحـدة؛               )أ(
بـالغ، وإدارة املعـارف،   وترسيخ ثقافة مؤسـسية قويـة لـإلدارة القائمـة علـى النتـائج، واإل            ) ب(

مع التركيز على اكتساب قدرات رادعة وكفـاءة علـى          وتعزيز الفعالية التنظيمية    ) ج(والتقييم؛  
وتعبئـة مـوارد كافيـة وتـسخريها لـتمكني اهليئـة مـن تعزيـز                ) د(الصعيدين القطـري واإلقليمـي؛      

ويتماشـى هيكـل    . اقدراهتا املؤسـسية مبـا يتماشـى مـع الطمـوح والرؤيـة الكـامنني وراء إنـشائه                 
إطــار نتــائج اإلدارة مــع األطــر املتوقــع أن تــشملها اخلطــط املقبلــة للربنــامج اإلمنــائي وصــندوق   

ويرد أدناه وصف مـوجز لكـل جمموعـة علـى حـدة، مـع تـسليط الـضوء         . السكان واليونيسيف 
  .وترد التفاصيل يف املرفق الثاين. على النواتج الرئيسية

  
زيــادة فعاليــة وكفــاءة التنــسيق والــشراكات : ر نتــائج اإلدارة ضــمن إطــا١جمموعــة النــواتج     

  االستراتيجية على نطاق منظومة األمم املتحدة فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 
  

تولّد قدرة هيئة األمم املتحدة للمرأة على القيادة والتنسيق وتعزيز املـساءلة يف              ١‐ ١الناتج      
ة مزيــدا مــن االتــساق والفعاليــة علــى نطــاق األمــم املتحــدة يف تنفيــذ  منظومــة األمــم املتحــد

انظـــر قـــرار اجلمعيـــة العامـــة (االلتزامـــات املتعلقـــة باملـــساواة بـــني اجلنـــسني ومتكـــني املـــرأة 
  )٥٣ و ٥٢  ، الفقرتان٦٤/٢٨٩
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يركز هذا النـاتج علـى كيفيـة قيـام هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة بقيـادة وتوسـيع ودعـم                          - ٥٢
ــصعيد      اجلهــود ــة واملــساءلة يف منظومــة األمــم املتحــدة ككــل علــى ال ــز الفعالي ــة إىل تعزي  الرامي

  : القطري واإلقليمي والعاملي، وذلك على النحو التايل
ســتعمل اهليئــة، باعتبارهــا جــزءا مــن نظــام املنــسقني   : علــى الــصعيد القطــري   )أ(  

ولويـات الوطنيـة مـن خـالل        املقيمني، من أجل تنـسيق اسـتجابة فعالـة علـى نطـاق املنظومـة لأل               
ــسية         ــسني يف اجملــاالت الرئي ــني اجلن ــساواة ب ــاة امل ــيم مراع ــن خــالل تعم ــشتركة، وم ــربامج امل ال

ــة   ذات ــة بــدعم تنــسيق عمــل أخــصائيي   . األولويــة ألفرقــة األمــم املتحــدة القطري وســتقوم اهليئ
ومة األمـم املتحـدة،     الشؤون اجلنسانية يف هيئات األمم املتحدة لتعزيز استجابة أكثر اتساقا ملنظ          

ــائج املتعلقــة باملــساواة بــني اجلنــسني ضــمن أطــر عمــل األمــم املتحــدة للمــساعدة        وحتقيــق النت
  اإلمنائية، وتشجيع مشاركة دعاة املساواة بني اجلنسني بصورة أكثر انتظاما؛ 

ستقوم اهليئة بدعم أفرقة املديرين اإلقليمـيني واآلليـات         : على الصعيد اإلقليمي    )ب(  
يقية اإلقليمية التابعة للجان اإلقليميـة للمـشاركة بـصورة أكثـر انتظامـا يف حـشد اخلـربات                   التنس

التقنية الالزمة ألفرقة األمم املتحدة القطرية لتقييم الثغـرات املوجـودة علـى مـستوى القـدرات،               
وحــشد الــدعم للــشركاء الــوطنيني مــن أجــل حتــسني قاعــدة املعــارف واألدلــة بــشأن املــساواة    

   .نياجلنس بني
ستقوم اهليئة باستخدام عضويتها يف هيئـات صـنع القـرار الرفيعـة             : على الصعيد العاملي    - ٥٣

املــستوى للــدعوة إىل وضــع سياســات علــى نطــاق املنظومــة يف اجملــاالت القطاعيــة األساســية،    
  . ولتأمني التزامات معززة جتاه االستراتيجيات الشاملة املتعلقة باملساواة بني اجلنسني

ستواصــل الــشراكات االســتراتيجية الفعالــة بــني هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة          ٢‐ ١تج النــا    
  ومنظمات اجملتمع املدين، وال سيما املنظمات واالئتالفات النسائية، االضطالع بدور حاسم

ســتعمل هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة علــى كفالــة إجــراء مــشاورات أكثــر انتظامــا مــع     - ٥٤
ع املستويات، وذلك بوسائل منها إنشاء فريق استشاري لشؤون اجملتمـع           اجملتمع املدين على مجي   

وبالتنـسيق مـع    . املدين على الصعيد العاملي، وعند االقتضاء، على الصعيدين الـوطين واإلقليمـي           
شركاء األمم املتحدة، سـتقوم اهليئـة بإعـداد مبـادرات دعويـة مـشتركة مـع املنظمـات النـسائية                     

ين، مبـا يف ذلـك الـشبكات املعنيـة حبقـوق املـرأة، والزعمـاء الـدينيون                  وشركائها من اجملتمع املـد    
والتقليــديون، والرجــال والفتيــان، وجمموعــات الــشباب، واملنظمــات الــشعبية، واملنظمــات غــري 

وســـتقوم اهليئـــة ومنظومـــة األمـــم املتحـــدة، مـــن خـــالل صـــندوق األمـــم املتحـــدة  . احلكوميـــة
 القضاء على العنف ضـد املـرأة وصـندوق املـساواة بـني              االستئماين لدعم اإلجراءات الرامية إىل    
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اجلنــسني، مبواصــلة تقــدمي املــنح مباشــرة إىل منظمــات اجملتمــع املــدين لــدعم األنــشطة الدعويــة،   
  .ومكافحة العنف والفوارق االقتصادية، والنهوض بالدور القيادي للمرأة يف احلياة العامة

  
تأسيس ثقافة قويـة قوامهـا اإلدارة القائمـة         : ة ضمن إطار نتائج اإلدار    ٢جمموعة النواتج       

  على النتائج، واإلبالغ، وإدارة املعارف، والتقييم
  

جعل التركيـز علـى النتـائج جـزءا ال يتجـزأ مـن ممارسـات هيئـة األمـم املتحـدة                 ١‐ ٢الناتج      
  للمرأة يف جمال الربجمة وامليزنة

حـدى أولويـات هيئـة األمـم املتحـدة          يشكل تعزيز تنفيذ هنج إدارة قائمة على النتـائج إ           - ٥٥
وسيــستفاد يف العمــل يف هــذا اإلطــار مــن اجلهــود الــيت بذلتــها فيمــا مــضى الكيانــات    . للمــرأة

السابقة، مبا يف ذلك حتـديث نظـام إلكتـروين لتتبـع النتـائج، وربـط النتـائج بامليزانيـات يف نظـام                       
وظفني يف املكاتب امليدانيـة علـى       أطلس، واالستجابة لنتائج التقييمات السابقة، وتعزيز قدرة امل       

وسيكون اهلدف املنشود هو ترسيخ ثقافـة إدارة متكاملـة          . الرصد واإلدارة القائمة على النتائج    
قائمة على النتائج ونظام دعم لتنفيذ الواليـات املوكلـة هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة، مـع كفالـة            

  . االتساق والتآزر بني خمتلف املستويات
  

وضع نظم داخلية متكن هيئة األمم املتحـدة للمـرأة مـن العمـل كوسـيط عـاملي          ٢‐ ٢الناتج      
  للمعرفة املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

من الوظائف األساسية هليئة األمـم املتحـدة للمـرأة أن تكـون مركـزا لتجميـع املعـارف             - ٥٦
ة بني اجلنسني ومتكني املـرأة، وأن تـدعم         واخلربات من مجيع أحناء األمم املتحدة يف جمال املساوا        

الشركاء الـوطنيني يف إنتـاج حتلـيالت للحالـة علـى املـستوى القطـري بـشأن التقـدم احملـرز حنـو                        
وسـتقوم اهليئـة بـدعم األنـشطة الرائـدة يف جمـال البحـث والتقيـيم           . حتقيق املساواة بـني اجلنـسني     

ــة امل    ــد أفــضل اخلــربات التقني ــي، وحتدي تاحــة داخــل منظومــة األمــم املتحــدة   علــى الــصعيد احملل
  . وخارجها، ودعم تبادل اخلربات بني بلدان اجلنوب

وجود وظيفة وثقافة تقييم توفر أدلـة عـن تنفيـذ اخلطـة االسـتراتيجية ألغـراض                  ٣‐ ٢الناتج      
  التعلم، وصنع القرار، واملساءلة يف مجيع جماالت عمل هيئة األمم املتحدة للمرأة

 بــاء أدنــاه، فــإن وظيفــة التقيــيم ستخــضع لــسياسة - الفــرع سادســا كمــا هــو مــبني يف  - ٥٧
وســتدعم مجيــع . واســتراتيجية تقيــيم تتماشــى مــع معــايري وسياســات التقيــيم يف األمــم املتحــدة 

التقييمات اجلهود املبذولة لتحديد اجملاالت اليت حتتاج إىل مزيد مـن البحـث، وسـتدرج النتـائج      
  . يف نظم إدارة املعارف

  



UNW/2011/9  
 

11-34165 29 
 

 ، مع التركيز علـى    التنظيميةفعالية  التعزيز  :  ضمن إطار نتائج اإلدارة    ٣ة النواتج   جمموع    
  على الصعيدين القطري واإلقليميرادعة وكفاءة  قدرات اكتساب

  
  جعل اهليئة منظمة فعالة تركز على العمل امليداين ١‐ ٣الناتج     

ألمم املتحدة للمـرأة يف     سيجري تكريس الطابع املؤسسي للوجود امليداين احلايل هليئة ا          - ٥٨
. ، مع التفاوت يف أشكال هذا الوجود من حيث احلجم والنطاق ودرجـة التعقيـد              )١٧( بلدا ٧٥

ومن مث، فإنـه مـن األساسـي االلتـزام بتـوفري مـوارد لـدعم العمليـات القطريـة مـن خـالل تـأمني                       
دان املـستفيدة مـن     التمويل الالزم من ميزانية الدعم لتغطية تكاليف املوظفني األساسيني يف البلـ           

وقد بدأ العمل يف هذا االجتاه مع ميزانيـة الـدعم           . الربامج، حيث ستكون للهيئة مكاتب قطرية     
ــام  ــرة    ٢٠١١لع ــدعم املقترحــة للفت ــة ال ــابع املؤســسي  ٢٠١٣-٢٠١٢، وســتكرس ميزاني  الط

  . للوجود امليداين للهيئة يف ضوء التوصيات املنبثقة عن تقييم القدرات امليدانية
واستنادا إىل نتائج تقييم القدرات امليدانية، تتوقع هيئة األمم املتحدة للمـرأة أنـه بنهايـة                  - ٥٩
منـوذج  ”، ستكون قد قطعت أشواطا طويلة يف جمال بناء القدرات الداخلية لتقدمي             ٢٠١٣عام  

ــدول األعــضاء “دعــم موحــد  ــام،    .  لل ــه األمــني الع ــذي قدم ــشامل ال ــرح ال وكمــا ورد يف املقت
... لتركيز على احلفـاظ علـى احلـد األدىن األساسـي للوجـود يف البلـدان الثمـانني                   ميكن ا  ...”

ومــع مــرور الوقــت، ُيتوقــع أن تتمتــع اهليئــة اجلديــدة بالقــدرات الالزمــة فــــي كــل بلــــد مـــــن    
ـــم  ـــدان الــيت تطلــب الدعــ ـــق ذلــك اهلــدف يتوقــف علــى تــوافر املــوارد   . البلـ ـــر أن حتقيــ  “غيــ

)A/64/588 وأقرتـه الدراسـة     ٦٤/٢٨٩والنمـوذج املقتـرح مـستمد مـن القـرار           ). ١٥رة  ، الفق ،
االستقــصائية العامليــة للــشركاء والزيــارات امليدانيــة، كمــا أقرتــه احلكومــات ومنظمــات اجملتمــع 

وسُيستَند يف اجلهود املبذولة لبنـاء منظمـة ميدانيـة فعالـة إىل اسـتراتيجية ملموسـة قائمـة                    . املدين
ويتــضمن املرفــق . ي، مــع ربطــه حبجــم الطلــب مــن البلــدان وبتــوافر املــواردعلــى النمــو التــدرجي

الرابع العناصر األساسـية هلـذا املكـّون البـالغ األمهيـة مـن مكونـات اخلطـة االسـتراتيجية، الـذي                      
  .بد منه لنجاح اهليئة ال

  
ــاتج      ــة األمــم املتحــدة للمــرأة بــصياغة اســتراتيجية شــاملة إلدارة املــو     ٢‐ ٣الن ارد تقــوم هيئ

  متنوعة وجيدةموارد بشرية إجياد البشرية ستكفل 
وستـشمل  . ٢٠١١ستنجز استراتيجية إدارة املوارد البشرية وتـصدر حبلـول هنايـة عـام                - ٦٠

مـا تقـوم بـه      مع النظامني اإلداري واألساسي ملـوظفي األمـم املتحـدة           املتسقة  هذه االستراتيجية   
_________________ 

 مكتبا قطريـا يرأسـه موظـف    ٣٤ مكتبا دون إقليمي يرأسه موظف دويل من الفئة املهنية؛ و           ١٥شمل ذلك   ي  )١٧(  
  . مكتبا قطريا يقوده موظف وطين من الفئة الفنية٢٦دويل من الفئة الفنية وتدعمه الصناديق الربناجمية؛ و 
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ــشرية   ــوارد الب ــن أعمــال يف جمــاالت ا  إدارة امل ــسياسات،  م ــصميم التنظيمــي،  لتخطــيط وال والت
واســتقدام املــوظفني وتــوظيفهم، والــتعلم وإدارة املواهــب، وإدارة أداء القــوى العاملــة، وإدارة   

مـوارد مـن مـوظفني أكفـاء،        إحـالل   وستكفل هذه التدابري    . االستحقاقات، وآليات االنتصاف  
إمكانـات وخـربات    تعظـيم  يئـة اهلوسـتكفل  . حتقيق نتائج متفق عليهـا  دربوا وحفزوا من أجل     و

سيتم تكليف مـوظفي القـوام احلـايل        و. املوجودةاألربع  اهليئات  من  مجعوا  مجيع املوظفني الذين    
يف مبناصبهم وإدارهتم على حنـو يتـسم حبـس اسـتراتيجي لكفالـة حتقيـق التوقعـات العاليـة املبينـة                      

  .القرار التأسيسي
يف الوقــت املناســب الوظــائف    أن متــأل  رية اســتراتيجية إدارة املــوارد البــش   كمل وســت   - ٦١

ــشاغرة ــك ال ــسية   ، وذل ــة تناف ــق عملي ــوظفني  طري ــة  . شــفافة الســتقدام امل إىل وســتعطى األولوي
 وتوسيع فرص التعلم املنهجي، والتطـور       ،الربامجاملشمولة ب لوجود يف البلدان    التوظيف لتغطية ا  
سياسـة  اتبـاع   عزز  يوسـ . كـل حفـاز    هلي وستكون إدارة األداء عنصرا رئيـسيا     . الوظيفي، والتنقل 

  .املهنيةإثراء اخلربة من املهارات وإجياد وصفة حامسة قائمة على التناوب 
  

املــساءلة ومراجعــة الــيت تــدعم تفــويض الــسلطات يف جمــاالت تعزيــز القــدرات  ٣‐ ٣النــاتج     
  والرقابة  احلسابات

ــة األمــم امل       - ٦٢ ــم، ســتعزز هيئ ــل واألثــر األعظ ــق األداء األمث ــرأة الرقابــة   لتحقي تحــدة للم
، وشـفافية اإلبـالغ،      للحـسابات  والرصد عن طريـق تطبيـق إدارة املخـاطر، واملراجعـة الداخليـة            

. نظم برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي لرصــد تنفيــذ توصــيات مراجعــي احلــساباتاالســتعانة بــو
يئـــة منظومـــة األمـــم املتحـــدة، ســـتجري اهلأجهـــزة ولكفالـــة مواصـــلة حتـــسني األداء يف مجيـــع 

ــة مراجعــات للحــسابات اللحــسابات، ولدوريــة مراجعــات  ــة داخلي ــالربامج الداخلي ، املتــصلة ب
، أو اإلسـاءات األخـرى    /الغـش وسـوء الـسلوك والتحـرش واالعتـداء و          يف ادعـاءات    وحتقيقات  

  .تضطلع هبا جهة إدارية مستقلة
امج قطـري   نـ لربوستكفل هيئة األمم املتحدة للمرأة املساءلة من خـالل اعتمـاد منـوذج                - ٦٣

ويف البلـدان الـيت سـتنفذ فيهـا هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة                 . ينطوي على إطار للمراقبة الداخلية    
إنـشاء  للتعجيـل ب اسـتثمارات كـبرية   علـى مـستوى املؤسـسة       النموذج املوحد للدعم، سـتوظف      

 بلـدا   ١٨  أن هناك يف الوقـت احلاضـر       تقييم القدرات امليدانية  يتضح من   و. داخليةالرقابة  الأطر  
ويف تلـك البلـدان الـيت يكـون         . مـن إطـار الرقابـة الداخليـة       كبرية  جوانب  من البلدان اليت لديها     

عض بوجود هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة فيهـا أضـيق نطاقـا، ميكـن أن يـضطلع مركـز إقليمـي بـ                         
ءلة ظل السلطة واملـسا   تسيف هذه احلاالت    الرقابة الداخلية، ولكن    املندرجة ضمن إطار    دوار  األ

لرقابـة الداخليـة يتجـاوز العمليـات ويـشمل ضـوابط       اونظـرا إىل أن إطـار      . املكتب القطري بيد  
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برناجمـا  قطـري   الربنامج  أن يكون ال  وموازين برناجمية على الصعيدين القطري واإلقليمي لكفالة        
سبة املكتـ ستـستعرض اخلـربة   يئـة  فـإن اهل  للتقيـيم،   يف استغالل املـوارد وقـابال   ا ورشيد ااستراتيجي

من تقريـر الـسجل املتكامـل لقيـاس اإلنتـاج لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، بغيـة اعتمـاد أداة                        
  .اهليئةداخل مشاهبة 

  
  حشد املوارد وإدارهتا: ر نتائج اإلدارةاطإ :٤جمموعة النواتج     

  
  حتسني إدارة املوارد  ١‐ ٤الناتج     

وكلــة إليهــا وفقــاً للنظــام املــايل والقواعــد ســتدير هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة املــوارد امل  - ٦٤
: وســيتحقق ذلــك مــن خــالل. ٢٠١١أبريــل /اللــذين أقرمهــا اجمللــس التنفيــذي يف نيــسان املاليــة

دعـم ميزنـة املـوارد      ) ب(املالية فعالة من حيث التكلفة وشـفافة،        نظم لإلدارة   وتعهد  تعزيز   )أ(
ــائج؛    ــى النتـ ــة علـ ــادات  ) ج(القائمـ ــد اعتمـ ــات رصـ ــب؛   امليزانيـ ــت املناسـ ــا يف الوقـ وتوزيعهـ

مــن تخفيــف اليئــة قــدرهتا علــى اهلوســتعزز . تقــدمي تقــارير بــشأهنااملعــامالت املاليــة و إدارة )د(
ومجــع البيانــات هبــا عــن طريــق التنبــؤ إجــراء املــساءالت املتــصلة هبــا، وذلــك  وكفالــة املخــاطر 
  .والرقابة والتحليل

  
احلفـاز املقـدم مـن       الطلب علـى الـدعم الـتقين         توسيع وتنويع قاعدة موارد تليب     ٢‐ ٤الناتج      

  وعلى منحها املقدمة ألغراض استراتيجيةهيئة األمم املتحدة للمرأة 
ستسترشد أنشطة تعبئة املوارد ومجع التربعات بشراكة استراتيجية واسـتراتيجية لتعبئـة              - ٦٥

قليديــة وغــري التقليديــة، اإلفــادة مــن اجلهــات املاحنــة الت) أ(املــوارد تقــوم يف مجلــة أمــور مبــا يلــي 
بنـاء الـشراكات والوصـول إىل صـناديق         ) ب(فيها القطـاع اخلـاص واملؤسـسات واألفـراد؛           مبن

اسـتخدام تكنولوجيـا املعلومـات لتوسـيع        ) ج(البلـدان املـشمولة بـربامج؛       املاحنني على مـستوى     
للتعريــف ل وسـتجمع االسـتراتيجية بــني تعبئـة املـوارد وأنــشطة االتـصا     . نطـاق توعيـة اجلمهــور  

وتــشجع االســتراتيجية التنــوع يف مــصادر  .  العــاملبلــدانمجيــع األمــم املتحــدة للمــرأة يف  هبيئــة 
، مبــا يف ذلــك القطــاع اخلــاص، والتربعــات الفرديــة، والــصندوق االســتئماين  طرائقــهالتمويــل و

 لدعم اإلجراءات املتخذة للقضاء علـى العنـف ضـد املـرأة، والـصناديق املواضـيعية، والـصندوق                 
الـيت تقـدم إىل املـاحنني    لتقـارير   ليئـة األولويـة     اهلوستعطي  . املتعدد املاحنني للمساواة بني اجلنسني    
الـيت تتفـق   ملـاحنني واهليئـة، و  من زاوييت نظر كل من ااجلودة يف حينها واجليدة واملستوفية ملعايري      

  .وقواعدها املاليةللهيئة لنظام املايل مع ا
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  لموارداإلطار املتكامل ل  -خامسا  
  .يرجى االطالع على املرفق الثالث  - ٦٦
  

  تنفيذ اخلطة االستراتيجية وإدارهتا  -سادسا  
  املستويات القطرية واإلقليمية والعاملية  -ألف   

جمموعـة واسـعة   مـن خـالل    ستنفذ اخلطة على املـستويات القطريـة واإلقليميـة والعامليـة              - ٦٧
األمـم املتحـدة للمـرأة علـى املـستوى القطـري            ومـن الـشركاء الرئيـسيني هليئـة         . من الـشراكات  

، واللجــان االنتخابيــة، واجملــالس التــشريعية، الفنيــةاألجهــزة الوطنيــة املعنيــة بــاملرأة، والــوزارات 
يئـة أيـضا عـن كثـب مـع وسـائط اإلعـالم،              اهلوستعمل  . ونظم إنفاذ القانون، والسلطات احمللية    

ــسات األكادمي    يـــة، والقـــادة الـــروحيني والزعمـــاء    والقطـــاع اخلـــاص، واملؤســـسات، واملؤسـ
احليـاة  حتديـد   التقليديني، والرجال والفتيان الذين تشكل مواقفهم وتصرفاهتم عامال أساسـيا يف            

  .اليت تعيشها النساء والفتيات
وعلــى النحــو املــبني يف املرفــق الرابــع، تقتــرح هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة االنتقــال إىل    - ٦٨

ويتيح هـذا النـهج املقتـرح       . وكاالت األمم املتحدة األخرى   ل فيه مع    يتماثمنوذج برامج قطرية    
وسـتحدد اهليئـة األهـداف املتوسـطة      . وضع إطـار اسـتراتيجي بالتـشاور مـع الـشركاء الـوطنيني            

أثـــر اســـتدامة زيـــادة األجـــل الـــصرحية والنتـــائج االســـتراتيجية، مـــع جتنـــب التـــشتت وكفالـــة  
وهو ما يوفر األساس املستند إليـه       ولويات الوطنية   وستستجيب الربامج القطرية لأل   . لتدخالتا

املساواة بني اجلنسني ومتكـني املـرأة       يف جمال   منظومة األمم املتحدة على نطاق أوسع       فيما تبذله   
. ملــساعدة اإلمنائيــةيف جمــال ااألمــم املتحــدة الــذي تقــوم بــه عمــل الإطــار مــن جهــود تنــدرج يف 

األمـم املتحـدة    رائـق اآلخـذة يف التطـور الـيت تنتجهـا يف             مبا يتسق مـع الط    الربامج  ستتم مواءمة   و
الـربامج، سـتظل إجـراءات الربجمـة        هلـذه   وإىل حني اعتماد منـاذج      . قطرية مشتركة لوضع برامج   
  .هليئة قائمةاليت تنتجها ا

ــع          - ٦٩ ــى وضـ ــة علـ ــشعب اإلقليميـ ــشرف الـ ــي، ستـ ــاملي واإلقليمـ ــصعيدين العـ ــى الـ وعلـ
. دعم تنفيذ اخلطة االسـتراتيجية العامليـة      توات لإلدارة الداخلية    استراتيجيات إقليمية بوصفها أد   

األولويـات الوطنيـة الـيت سـيطلب        يف  هـذه االسـتراتيجيات     ستتمثل األسس اليت ستقوم عليهـا       و
فستتـضمن  اعتمـاد اخلطـة االسـتراتيجية،       بو. إىل هيئة األمم املتحدة للمـرأة أن تقـدم هلـا الـدعم            

  : ما يليمساءلة حتددللأطر االستراتيجيات اإلقليمية على 
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  ؛  يف البلدانوجود للهيئةأوجه طبيعة الدعم التقين واملؤسسي الذي ستوفره   )أ(  
يئــة لــدعم التنــسيق واالتــساق علــى نطــاق منظومــة       املنوطــة باهللتزامــات اال  )ب(  
أطـــر عمـــل األمـــم املتحـــدة تطـــوير الـــدعم االســـتراتيجي لإضـــافة إىل تقـــدمي املتحـــدة،  األمـــم

  اإلمنائية؛ ةللمساعد
  احلكومية الدولية؛ات ئالعاملية للهيلعمليات ادعم ليئة املنوطة باهللتزامات اال  )ج(  
  .السلس إىل مراكز إقليمية ومكاتب قطريةمبا يكفل حتوهلا تعزيز املؤسسات   )د(  

وسـيكون  وستستمر الربامج العاملية واإلقليميـة يف جمـاالت العمـل املواضـيعية اخلمـسة،                 - ٧٠
  .اجملاالت على الصعيد الوطينلتلك الربامج، تعزيز تلك رئيسي ال دفاهل
  

  الرصد واإلبالغ والتقييم  -باء   
سيجري رصد تنفيذ اخلطة االستراتيجية يف ما يتعلق بالتقدم احملـرز حنـو حتقيـق النتـائج                   - ٧١

رصـد  اإلمنائية، ويشمل ذلك اجملـالني املعيـاري والتنفيـذي علـى صـعيدي النتـائج واألهـداف، و                 
وتـستند هيئـة   . النواتج، وال سـيما تلـك املتـصلة بـاألداء التنظيمـي املبينـة يف إطـار نتـائج اإلدارة         

األمــم املتحــدة للمــرأة إىل الــدروس املــستفادة مــن التقييمــات الــسابقة لتعزيــز نظمهــا الداخليــة   
ــن طريــق    ــيم ع ــي للرصــد والتقي ــا يل ــع املــستويات؛      ) أ: ( م ــى مجي ــة عل ــاء القــدرات الداخلي بن

ــة للبيانــات واملعلومــات؛  ةوضــع نظــم موثوقــ  )ب( ــة للرصــد  ) ج( ومتين وضــع خطــط متكامل
وســيجري تعزيــز اإلبــالغ املنــهجي بــشأن النتــائج واألداء بواســطة أدوات . والتقيــيم واألحبــاث

وســتتوىل املكاتــب . لــربامج وتقــارير سـنوية ونظــام أطلـس  عـن ا داخليـة تــشمل تقـارير مرحليــة   
ملي واإلقليمــي والقطــري إعــداد خطــط متكاملــة للرصــد والتقيــيم       املعنيــة علــى الــصعد العــا   

  .واألحباث، مع التركيز على تعزيز الرصد والتقييم على الصعيد القطري
 والتقيــيم، ســتجمع هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة البيانــات       غولــدعم الرصــد واإلبــال    - ٧٢

والقطـري الـيت تعتـزم املنظمـة        األساسية بشأن النتـائج الرئيـسية علـى الـصعد العـاملي واإلقليمـي               
جمللــس التنفيـــذي واجمللـــس  تقدمـــه إىل ايئـــة إعـــداد تقريــر ســـنوي  اهلوســتتوىل  . املــسامهة فيهـــا 

  .)١٨(االقتصادي واالجتماعي
إجراء بـ وستعزز هيئة األمم املتحدة للمرأة التنسيق واملساءلة يف منظومة األمـم املتحـدة      - ٧٣

تعزيز عمليات التقيـيم املـشتركة بـشأن املـساواة بـني            ) أ: (، وهي تقييم يف جماالت رئيسية ثالثة    
مـستودع للتقييمـات يف منظومـة األمـم املتحـدة بـشأن املـساواة بـني          تعمل مبثابـة    اجلنسني واليت   

_________________ 
  ).د (٦٧، الفقرة ٦٤/٢٨٩انظر أيضا القرار . رهنا مبقرر اجمللس التنفيذي بشأن اخلطة االستراتيجية  )١٨(  
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االسـتفادة مـن الفـرص الـيت تتيحهـا عمليـات التقيـيم علـى نطـاق            ) ب(اجلنسني ومتكني املـرأة؛     
ــة األمــم املتحــدة   ــد ا” أي إطــار(منظوم  وإطــار عمــل األمــم املتحــدة للمــساعدة   “ألداءتوحي

لتوليد معلومات تقييمية بشأن مسامهة منظومة األمـم املتحـدة يف حتقيـق املـساواة بـني                 ) اإلمنائية
املسامهة على حنـو فعـال يف عمـل فريـق األمـم املتحـدة املعـين بـالتقييم مـن أجـل                       ) ج(اجلنسني؛  

قييم اليت جتريها األمم املتحـدة، عـن طريـق وضـع       مراعاة املنظور اجلنساين يف عمليات الت     تعميم  
  .املبادئ التوجيهية وأطر املساءلة

 ، لـسياسة تقييميـة  وظيفة التقييم اليت تضطلع هبا هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة            ستخضع  و  - ٧٤
القائمـة  ) مبا يف ذلك ضمان اجلودة  (سؤوليات  املدوار و األحتدد أنواع التقييم وطابعه اإللزامي و     

أمـا مكتـب التقيـيم      . التنفيـذي يف جمـال التقيـيم املتعلـق بعملـها املعيـاري وعملـها              نظمة  املداخل  
 العـام واملـدير التنفيـذي، ويـضطلع بـدور القـيم          األمنياملستقل فهو مسؤول مباشرة أمام وكيل       

  .على وظيفة التقييم مبا يتسق مع معايري األمم املتحدة وقواعدها
ــز املــ     - ٧٥ ــشفافية وتعزي ــضمان ال ــصبح ساءلة، ول ــيم وردود اإلدارة  ست ــارير التقي ــة تق متاح

املـــضطلع هبـــا علـــى صـــعيد لتقييمـــات تتـــابع كـــل مـــن اردود اإلدارة وتـــصدر وس. للجمهـــور
املركزيــة / وستــستخدم عمليــات التقيــيم املؤســسية .أو التقييمــات الالمركزيــةاملركــز /املؤســسة

وســتدعم مجيــع . يئــةاهليات كمــسامهات رئيــسية يف عمليــة اختــاذ القــرارات علــى أعلــى مــستو  
  . نظم إدارة املعارفوستصب يفعمليات التقييم حتديد اجملاالت ملواصلة إجراء األحباث 

. وستعزز هيئة األمم املتحدة للمـرأة قـدرات التقيـيم داخليـاً ولـدى الـشركاء الـوطنيني                   - ٧٦
تقيـــيم وســـيجري تعزيـــز القـــدرات الداخليـــة مـــن خـــالل حتـــسني تقـــدمي الـــدعم إىل وظيفـــة ال 

الالمركزيـة عــن طريـق وجــود خــرباء قطـريني للرصــد والتقيــيم، وأخـصائيني إقليمــيني للرصــد،     
  ).انظر املرفق اخلامس لالطالع على إطار الرصد والتقييم. (ومكتب تقييم معزز
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	ويتضمن إطار نتائج الإدارة أربع مجموعات نواتج على مستوى المنظومة لا غنى عنها في الدعم الذي تقدمه هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى النتائج الإنمائية، وتتمثل هذه المجموعات فيما يلي: (أ) زيادة فعالية وكفاءة التنسيق وإقامة الشراكات الاستراتيجية بين مؤسسات الأمم المتحدة؛ (ب) تأسيس ثقافة قوية قوامها الإدارة القائمة على النتائج، والإبلاغ، وإدارة المعارف والتقييم؛ (ج) تعزيز الفعالية التنظيمية بما يركز على اكتساب قدرات رادعة وكفاءة على الصعيدين القطري والإقليمي؛ (د) تعبئة موارد كافية وتسخيرها لتمكين هيئة الأمم المتحدة للمرأة من تعزيز قدراتها المؤسسية بما يتماشى مع الطموح والرؤية الكامنين وراء إنشائها. أما الإطار المتكامل للموارد، فهو يبين إجمالي الموارد المتوقعة للخطة الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة 2011-2013، ويبين كيفية تقسيم هذه الأموال.
	وتتناول هذه الوثيقة طرائق إطلاق الخطة الاستراتيجية على المستويات القطري والإقليمي والعالمي، وتشدد على ضرورة تكييف الهيكل التنظيمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بما يعزز فعالية التنفيذ وكفاءته.
	عناصر مقرر
	تتطلع هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى ما سيقدمه مجلسها التنفيذي من توجيهات بشأن خطتها الاستراتيجية، 2011-2013، وإلى إقرار المجلس لهذه الخطة.
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	أولا - مقدمة
	1 - أنشئت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) بموجب قرار الجمعية العامة 64/289 المؤرخ 2 تموز/يوليه 2010 المتعلق بتحقيق الاتساق على نطاق المنظومة، وأنيطت بها مهمة مساعدة الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة من أجل التقدم بمزيد من الفعالية والكفاءة نحو بلوغ هدف تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومساندة حقوقها. وهذه الخطة الاستراتيجية التي وضعت عملا بالفقرة 77 من القرار 64/289 هي أول خطة من نوعها تضعها هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وتحدد الخطة أولويات المنظمة حتى عام 2017 لتحقيق هذه الأهداف، وستقيم الخطة في عام 2013 تلك الأولويات وتنقحها بما يحقق مواءمتها مع دورات التخطيط لوكالات الأمم المتحدة الأخرى.
	2 - وتتمثل رؤية هيئة الأمم المتحدة للمرأة في قيام عالم تخلو فيه المجتمعات من التمييز القائم على أساس الجنس، وتتكافأ فيه الفرص المتاحة للرجل والمرأة، وتكفل فيه التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للمرأة والفتاة، وهو ما يؤدي إلى إحداث التغيير المنشود، وعالم تتحقق فيه المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتدعم فيه حقوق المرأة في جميع الجهود المبذولة من أجل تحقيق المزيد من التنمية، وحقوق الإنسان والسلام والأمن.
	3 - وتجمع ولاية هيئة الأمم المتحدة للمرأة بين الولايات الأربع للهيئات التي كانت قائمة في السابق() حيث إنها تدعو إلى تكون الهيئة الحالية ذات تغطية شاملة، ووجود استراتيجي، وأن تكفل توثيق الروابط بين العمل المتعلق بوضع المعايير الذي تقوم به الهيئات الحكومية الدولية وبين العمليات الميدانية. وقد استرشد في وضع هذه الولاية بمنهاج عمل بيجين()، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة()، وإعلان الألفية()، والصكوك والمعايير والقرارات ذات الصلة المنبثقة عن كل من الجمعية العامة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولجنة وضع المرأة، وبغيرها من الصكوك والمعايير والتشريعات الواجبة التطبيق. ويتمثل العامل المحوري في تحقيق هذه الأهداف في الدور الذي تؤديه هيئة الأمم المتحدة للمرأة داخل منظومة الأمم المتحدة، وفي دورها في قيادة وتنسيق ما تبذله مؤسسات منظومة الأمم المتحدة من جهود لكفالة ترجمة الالتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وبتعميم مراعاة المنظور الجنساني إلى عمل ملموس على الصعيد القطري.
	4 - وكان بيان مهمة هيئة الأمم المتحدة للمرأة الوارد في تقرير الأمين العام المعنون: ’’اقتراح شامل للهيئة الجديدة‘‘ قد صيغ على النحو التالي: ’’استنادا إلى الرؤية المتعلقة بالمساواة التي يجسدها ميثاق الأمم المتحدة، ستعمل الهيئة الجامعة من أجل القضاء على التمييز ضد النساء والفتيات؛ وتمكين المرأة؛ وتحقيق المساواة بين النساء والرجال كشركاء في التنمية، وحقوق الإنسان، والعمل الإنساني، والسلام والأمن ومستفيدين منها. وستجعل الهيئة الجامعة حقوق المرأة محور جميع الأنشطة التي يضطلع بها، وستتولى قيادة وتنسيق الجهود التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة بما يكفل ترجمة الالتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني إلى عمل فعلي في مختلف أنحاء العالم. وستوفر الهيئة الجامعة قيادة قوية ومتماسكة لدعم أولويات الدول الأعضاء وجهودها، وبناء شراكات فعالة مع المجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة (A/64/588، الفقرة 5). 
	5 - والخطة الاستراتيجية الأولى لهيئة الأمم المتحدة للمرأة:
	(أ) تتضمن العناصر الاستراتيجية لرؤية وكيل الأمين العام/المديرة التنفيذية ’’رؤية وخطة العمل الممتدة مائة يوم‘‘، التي عرضت في الدورة العادية الأولى 2011 للمجلس التنفيذي (24-26 كانون الثاني/يناير 2011)؛
	(ب) تشكل إطار التوجيه والدعم اللذين تقدمهما هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى الدول الأعضاء() وإلى الشراكات التي تقيمها الهيئة مع المنظمات والشبكات النسائية، وغيرها من منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والخبراء، ووسائط الإعلام والقطاع الخاص، وإلى الجهود التي تبذلها الهيئة من أجل بناء قدراتها المؤسسية للاضطلاع بالمهام المنصوص عليها في قرار تأسيسها. ويسمح هذا الإطار بالاستجابة على نحو مرن للأولويات والاحتياجات الوطنية، وفقا لطلبات الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة؛
	(ج) تعرب عن التزام الهيئة بأن تضطلع بدور ريادي في أعمال التنسيق لتحسين الاتساق والمساءلة داخل منظومة الأمم المتحدة بشأن تقديم الدعم الفعال إلى البلدان في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ بما في ذلك من خلال صناديق مخصصة لدعم الأولويات الرئيسية، كصندوق المساواة الجنسانية، وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لدعم إجراءات القضاء على العنف ضد المرأة؛
	(د) تركز على نتائج ومؤشرات وأهداف تمكن الهيئة من قياس الأداء والمساهمات على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. وبذلك، فهي تجمع بين مكامن قوة الهيئات التي كانت قائمة في السابق، وتكفل أوجه التآزر لإحداث تغيير كبير في طريقة استجابة الأمم المتحدة؛
	(هـ) تنبثق عن تحليل لتوقعات الشركاء في السنوات القادمة. ويستفاد في هذا التحليل من تقييم للقدرات الميدانية على المستوى القطري، تليه أكثر من 120 مشاورة في 71 بلدا، واستقصاء لآراء الشركاء على الصعيد العالمي؛
	(و) تتسق من حيث طابعها الدوري وهيكلها مع الخطط الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان. والخطة تقودها رؤية وأهداف ونتائج طويلة الأجل تمتد حتى عام 2017، ويتم استعراضها في عام 2013. وهذا ما سيكفل مواءمتها مع دورات التخطيط الاستراتيجي لمؤسسات الأمم المتحدة الأخرى وتحقيق الانسجام بين المجالس التنفيذية، وكذلك مواءمتها مع الاستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات؛
	(ز) تستفيد من الزخم الناشئ عن الذكرى السنوية الثلاثين لصدور اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والذكرى السنوية الخامسة عشرة لمنهاج عمل بيجين، والذكرى السنوية العاشرة لاتخاذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) المتعلق بالمرأة والسلام والأمن وإعلان الألفية، والصكوك والمعايير والقرارات ذات الصلة للجمعية العامة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولجنة وضع المرأة. وقد أتاح ذلك للدول الأعضاء والجهات المعنية الأخرى فرصا لتحديد ما تبقى من فجوات بين المعايير العالمية والالتزامات المقطوعة في مجال السياسات والحقائق اليومية لواقع المرأة. وهكذا، فإن الخطة الاستراتيجية تستهدف مدّ الدول الأعضاء بدعم يسد هذه الفجوات في سياق الأولويات الوطنية، وشراكة مع أصحاب المصلحة الآخرين.
	ثانيا - السياق
	ألف - الفرص والتحديات
	6 - لا تنفك الحكومات تسلم على نحو مطرّد بأنها لن تستطيع تحقيق التنمية والازدهار دون المشاركة الكاملة لنصف السكان. فأينما فتح باب وصول المرأة إلى التعليم الجيد وفرص العمل، والأراضي وغيرها من الأصول، تعزز النمو والاستقرار. وتنخفض هناك أيضا معدلات وفيات الأمهات، وتتحسن تغذية الأطفال، ويزداد الأمن الغذائي وتقل احتمالات التعرض للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ومرض الإيدز. ويرى تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن الفجوة بين الجنسين أن هناك في 134 بلدا تتوفر بشأنها بيانات زيادة في المساواة بين الجنسين عموما ما تكون مرتبطة بشكل إيجابي بارتفاع الدخل الوطني الإجمالي(). ويشهد العالم تزايد عدد النساء اللائي يأخذن مكانهن جنبا إلى جنب مع الرجال، ويستعن بالتكنولوجيات الجديدة بطرق ابتكارية، سواء كان ذلك لتسويق منتجاتهن على الصعيد العالمي، أو لدعم حركات التحول الديمقراطي.
	7 - غير أن العديد من التحديات لا تزال قائمة. فتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية تعوقه عدم كفاية الاستثمار في الأبعاد الجنسانية لأهداف الألفية. فالحد من الفقر (الهدف 1) يرتهن بتحسين فرص الحصول على عمل لائق، ولا سيما بالنسبة للنساء والشباب، وبتأمين الوصول إلى الأصول، بما فيها الأراضي. ويرتهن بالحد من الجوع بوصول الرجل والمرأة في المناطق الريفية إلى الموارد الإنتاجية على نحو فعلي وعلى قدم المساواة. وتلاحظ منظمة الأغذية والزراعة أن الاستثمار في المرأة المزارعة وسد الفجوة القائمة بين الجنسين في مجال الإنتاجية الزراعية من شأنه أن يخفض من 12 إلى 17 في المائة نسبة عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية. وهذا ما يعنى على المستوى الملموس تخفيض عدد الذين يعيشون في جوع() بما يتراوح بين 100 و 150 مليون نسمة. ورغم دور المرأة المعترف به في مجال التصدي لانعدام الأمن الغذائي والفقر، وأهمية وصولها إلى مصادر الطاقة المستدامة، والمياه، ومرافق الصرف الصحي، والتعليم، والصحة، والتنمية الشاملة للبلد، فإن قنوات التمويل لم ترتق إلى مستوى الالتزامات السياساتية. ويتضح من إحصاءات منظمة التعاون الاقتصادي في الميدان الاقتصادي أن من أصل 18.4 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة التي أنفقت على المساعدات الزراعية في الفترة الفاصلة بين عامي 2002 و 2008، ذكر المانحون أن 5.6 في المائة فقط من ذلك المبلغ شمل مجال التركيز على المسائل الجنسانية().
	8 - ولن يتسنى بلوغ غايات الأهداف الإنمائية للألفية في مجالي التعليم والصحة (الأهداف 2 و 3 و 4 و 5 و 6) ما لم توفر لجميع البنات الفرصة للذهاب إلى المدرسة، ولم تعالج مسألة الصحة الجنسية والصحة الإنجابية للمرأة. فرغم التقديرات المشيرة إلى أن 70 في المائة من وفيات الأمهات يمكن تفاديها من خلال تدابير معروفة جيدا، لم ينخفض منذ عام 1990 عدد هذه الوفيات سوى بنسبة سنوية قدرها 2.3 في المائة، وهو ما يقل كثيرا عن النسبة البالغة 5.5 في المائة اللازمة لتحقيق الغايات العالمية بحلول عام 2015. وكان التقدم صوب تحقيق المساواة بين الجنسين إيجابيا في بعض جوانب التعليم والصحة في العديد من المناطق حيث ارتفع في عام 2008 عدد البنات المسجلات في المدارس الابتدائية إلى 96 بنتا عن كل 100 صبي مقابل 91 في عام 1999. وتحجب المتوسطات الوطنية التفاوتات التي لا تزال قائمة فيما بين النساء وفيما بين الأقاليم. فالفتاة الريفية وأبناء الأقليات الإثنية وجماعات الشعوب الأصلية هم الفئات المحرومة بوجه خاص في جميع أنحاء العالم، حيث تكون مستويات محو الأمية والتعليم في صفوفهم هي الأدنى.
	9 - ولئن ظهرت على الاقتصاد العالمي بوادر التعافي من الأزمة الاقتصادية والمالية()، فإن الصورة تبدو أقل إشراقا فيما يتعلق بالوظائف ومصادر الرزق. فالعمالة تراوح مكانها في معظم دول العالم المتقدمة النمو والزيادة المستجدة في فرص العمل في أماكن أخرى تنحصر في معظمها في القطاع غير الرسمي الذي يفتقر إلى الأمن أو الاستحقاقات، وغالبا ما تكون فيه الأجور ضعيفة، ولا سيما بالنسبة للمرأة. فأجر المرأة لا يزال يقل في المتوسط بنسبة 17 في المائة عن أجر الرجل، وثلثا الأميين في العالم نساء. وعلى الصعيد العالمي، يعمل 53 في المائة من النساء في مواطن عمل هشة تصل فيها نسبتهن إلى 80 في المائة في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ومن أصل المهاجرين الدوليين البالغ عددهم 215 مليون مهاجر دولي في عام 2010، نصفهم نساء، يتركز الجزء الأكبر في الصناعات التحويلية غير المحمية وغير الرسمية وفي قطاع الخدمات(). وفي حالة النساء، يتبدى أثر الأزمة أيضا في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد الأساسية، ويقدر البنك الدولي أنه ترتب على ارتفاع أسعار الأغذية منذ حزيران/يونيه 2010 إملاق 44 مليون شخص(). ومما يزيد من تفاقم هذا الوضع، الأثر الناشئ عن تغير المناخ الذي تعاني منه المرأة في واقعها اليومي، وبخاصة في المناطق الريفية.
	10 - ورغم تصديق 186 دولة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتقدم الهائل المحرز على المستوى الوطني في إصلاح الدساتير والأنظمة القانونية لدعم المساواة بين الجنسين، هناك العديد من القوانين التي تجيز ممارسات تمييزية كالممارسات المتعلقة بالأرض وحقوق الملكية واستحقاقات العمل. ويظل المسار الصعب للوصول إلى العدالة، ولا سيما بالنسبة لأفقر النساء والفتيات، يشكل عقبة تعرقل الجهود المبذولة للقضاء على التمييز القائم على نوع الجنس. ورغم نجاح المدافعين عن حقوق المرأة في وضع العنف ضد المرأة والفتاة، بما في ذلك العنف الجنسي، ضمن السياسة العامة والخطط الأمنية العالمية، فإن معدلات العنف الذي تواجهه النساء والبنات في المنزل والأماكن العامة كثيرا ما تبلغ في انتشارها أبعادا وبائية عندما يتحول هذا العنف إلى سلاح يستخدم في الخطط الحربية.
	11 - ويشكل إبلاغ صوت المرأة، وتقلدها دورا رياديا وتمثيلها مسارات هامة نحو تمكينها وإعمال حقوقها، والاستعانة بصور شخصيات نسائية كأمثلة عليا يقتدي بها الشباب. وكان هناك في كانون الثاني/يناير 2011، ما مجموعه 26 بلدا فقط من البلدان التي حققت أو تجاوزت نسبة الكتلة الحرجة لتمثيل المرأة في البرلمان وقدرها 30 في المائة، وهناك من بين هذه البلدان 23 بلدا تستخدم نظام الحصص لبلوغ هذه النسبة. وعلى الصعيد العالمي، تبلغ نسبة النساء الوزيرات 17 في المائة فقط، ومعظمهن في مناصب في القطاع الاجتماعي، خلافا لما عليه الحال في قطاعات التجارة والمالية والأمن. بل إن المناصب العليا أصعب منالا حيث إنه لا يوجد حاليا سوى 19 امرأة في منصبي رئيسة دولة أو حكومة. وعلى الصعيد المحلي، فإن نسبة النساء المنتخبات لمنصب مستشار ناقصة في جميع مناطق العالم، كما إن نسبة تمثيلها في منصب عمدة أنقص من ذلك. ومن الأهمية بمكان أن تكون المرأة ممثلة في المنظمات المجتمعية وأجهزة صنع القرارات بدء بتعاونيات المزارعات وصولا إلى لمجالس الوطنية لمكافحة الإيدز كيما تكتسب مهارات قيادية على المدى الطويل.
	12 - وقلما تؤخذ الأبعاد الجنسانية في الاعتبار في حالات النزاع وما بعد النزاع، إضافة إلى حالات الطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية. فقد ظلت منذ عام 1992 نسبة تمثيل المرأة في الوفود المفاوضة في على اتفاقات السلام أقل من 10 في المائة، ولم يطرأ عليها سوى تحسن طفيف منذ صدور قرار مجلس الأمن 1325 (2000). ويتضح من أطر التحليل والتخطيط، ومن آليات التمويل - بدءا من إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، وتقييمات الاحتياجات لفترات ما بعد انتهاء النزاع، وورقات استراتيجية الحد من الفقر، والصناديق الائتمانية للمانحين المتعددين في اثنتي عشرة دولة، أن ما يقل في المتوسط عن 6 في المائة من اعتمادات الميزانيات يخصص لمعالجة احتياجات المرأة والفتاة. بالإضافة إلى ذلك، فإن معالجة ما يسمى ’’طفرة الشباب‘‘ مع مراعاة الاحتياجات والحالات المختلفة للشبان والشابات تمثل عاملا حاسما في تحقيق السلام والأمن والانتعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة على المدى الطويل.
	13 - وفي معرض الاستجابة لهذه التحديات الكثيرة، كان إنشاء برنامج الأمم المتحدة للمرأة هو الحل لمشكلة الثغرات الكبيرة التي تعتري قدرة منظومة الأمم المتحدة على الاستجابة للطلب على الدعم من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين المقدم من البلدان. وتتمثل هذه الثغرات فيما ما يلي: (أ) عدم كفاية التنسيق والاتساق بسبب ضعف الروابط بين الاتفاقات التي تعقدها الهيئات الحكومية الدولية وبين تنفيذ هذه الاتفاقات على الميدان؛ (ب) انعدام المساءلة بشأن قيادة وصوت المساواة بين الجنسين في منظومة الأمم المتحدة؛ (ج) عدم كفاية السلطات المخولة للمؤسسات والأفراد المنوطة بهم في منظومة الأمم المتحدة مهمة دعم المساواة بين الجنسين، و (د) عدم كفاية الموارد().
	14 - ويدعو القرار التأسيسي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة الهيئة إلى قيادة وتنسيق أعمال منظومة الأمم المتحدة في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتعزيز المساءلة عن تلك الأعمال. ويتطلب هذا الأمر العمل في عدد من المستويات على نطاق منظومة الأمم المتحدة من خلال آليات مثل مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق، واللجان الرفيعة المستوى المعنية بالبرمجة والتنظيم، والشبكة المشتركة بين الوكالات المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين. وهذا ما يتطلب أيضا ربط العمل المذكور بما يلي: (1) على الصعيد الإقليمي، من خلال مبادرات تتخذها اللجان الإقليمية وآليات التنسيق الإقليمية؛ (2) على صعيد المنظمة، في شراكة مع مجموعات صغيرة من الأفراد أو مؤسسات الأمم المتحدة بشأن مواضيع أو شواغل مشتركة محددة؛ (3) على الصعيد القطري، من خلال مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية وأفرقة المديرين الإقليميين، ومباشرة مع أفرقة الأمم المتحدة القطرية.
	15 - وفي دورة عام 2006 العادية الثانية لمجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة، التزم أعضاء المجلس بالسعي إلى تحقيق الأهداف القائمة على نطاق المنظومة في مجال سياسة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وفي استراتيجية تعميم مراعاة المساواة بين الجنسين التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في استنتاجاته المتفق عليها 19972/2، كوسيلة لتسريع تعميم المنظور الجنساني في سياسات منظومة الأمم المتحدة وبرامجها. ودعا إلى وضع خطة عمل على نطاق المنظومة تشمل مؤشرات وجداول زمنية، وتوزيع المسؤوليات، وآليات المساءلة والموارد اللازمة لوضع الاستراتيجية موضع التنفيذ (انظر CEB/2006/2).
	16 - وكان هناك حرص على تقسيم العمل المضطلع به على نطاق المنظومة في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ذلك أنه بغية الاستجابة للأولويات الوطنية، يعمل شركاء منظومة الأمم المتحدة سويا من أجل تقديم أفضل دعم ممكن اعتمادا على الميزة النسبية للوكالات القائمة على المستوى القطري. وتتركز الجهود الحالية على بناء استراتيجيات على نطاق المنظومة وعلى المساءلة المتصلة بالسلام والأمن، وإنهاء العنف ضد النساء والبنات، والأبعاد الجنسانية والاستجابات لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز. وسيتحقق كذلك تقدم في مجالات الأهداف الأخرى لضمان الاتساق في استجابة منظومة الأمم المتحدة لاحتياجات الشركاء الوطنيين. وتضطلع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بدور حاسم في مجال الدعوة إلى إدراج قضايا المساواة بين الجنسين في جميع القطاعات في إطار شراكة مع منظومة الأمم المتحدة وبدعم منها. ثم إن الهيئة تضطلع بدور أساسي في دعم رصد التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات المنوطة بمؤسسات منظومة الأمم المتحدة.
	17 - ومتابعة لقرارات مجلس الأمن المتعاقبة الرامية إلى تعزيز الاستجابة على الصعيد العالمي وعلى نطاق منظومة الأمم المتحدة بأسرها في مجال دعم دور المرأة في حل النزاعات ومنعها، كلّفت الهيئة بعدد من الأولويات الرئيسية المتعلقة بأعمال التنسيق. فالهيئة تقدم لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة خارطة طريق تحدد الالتزامات المنوطة بها من أجل دعم تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325. وفي شراكة مع مكتب دعم بناء السلام، وستقدم الهيئة الدعم لتنفيذ خطة عمل من سبع نقاط بشأن بناء السلام المراعي للفوارق بين الجنسين تنطوي على تغييرات واقعية ومحددة في جميع أجهزة الأمم المتحدة تشمل الوساطة، والتخطيط في مرحلة ما بعد النزاع، وتمويل الانتعاش، والانتخابات والحوكمة، ونشر الأفراد المدنيين، وإصلاح قطاع العدالة والأمن، والمسائل المتعلقة بالانتعاش الاقتصادي.
	18 - واستجابة لقرارات الجمعية العامة المتعاقبة بشأن القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة خلال الفترة 2006-2010، تضطلع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بدور حاسم في التوفيق بين مؤسسات المنظومة من أجل تقديم استجابة أكثر تماسكا وفعالية. وستقدم الهيئة الدعم في المجالات التالية: (1) تكثيف الحملة العالمية للأمين العام ’’اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة 2008-2015‘‘، (2) تنفيذ استراتيجية لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني 2010-2015 دعما لإنهاء العنف ضد المرأة؛ (3) الاتفاق على سياسة على نطاق المنظومة لإنهاء العنف ضد المرأة؛ و (4) التنسيق المستمر مع الممثل الخاص للأمين المعني بالعنف الجنسي في حالات النزاع، ومع المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه، والممثل الخاص المعني بالأطفال والصراع المسلح.
	19 - وستدعم الهيئة مبادرة مماثلة للتنسيق على نطاق المنظومة فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة بالتعاون مع منظمات متعددة الأطراف بدءا ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة العمل الدولية، وصولا إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والبنك الدولي ومصارف التنمية الإقليمية. وفي الوقت نفسه، هناك مجالات أخرى تضطلع فيها بالدور الريادي هيئات أخرى للأمم المتحدة ستقدم لها هيئة الأمم المتحدة للمرأة مزيدا من الدعم إلى أعمال التنسيق التي تقوم بها الأمم المتحدة لمراعاة اعتبارات المساواة بين الجنسين في الأنشطة المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية ومرض الإيدز، من خلال برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وفي مجال الاستجابة الإنسانية، من خلال اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، وفي مجال البيئة، من خلال فريق الهجرة العالمية، وفي مجال دعم الفئات العمرية الأصغر سنا، بمن فيهم المراهقون. وإذ تتولى الهيئة دورا رياديا في الدفاع عن تمكين المرأة والفتاة داخل مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، فإنها تكون بذلك جهة داعية إلى دعم هيئات الأمم المتحدة في تعزيز فرص وصول المرأة والفتاة إلى التعليم والصحة، كشرط مسبق لتمكين النساء والفتيات وتحقيق المساواة بين الجنسين، ومصدرا من مصادر تقديم الدعم لتلك الهيئات.
	20 - ومن الأولويات العليا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ضمان أن تكون لأفرقة الأمم المتحدة القطرية ونظام المنسقين المقيمين القدرة على تعزيز المساواة بين الجنسين. وبالنظر إلى أن حالة كل بلد من البلدان وكل فريق من الأفرقة القطرية تختلف من بلد إلى آخر ومن فريق إلى آخر، سيلزم وضع استراتيجيات متعددة ومرنة. وقد أظهرت الاستعراضات السنوية للتقارير السنوية التي يجريها منذ عام 2004 المنسقون المقيمون زيادة كبيرة في عدد التقارير المقدمة من الأفرقة القطرية التي تتحدث عن مبادرات للمساواة بين الجنسين. فقد ورد على سبيل المثال، في 98 في المائة من تلك التقارير أن المساواة بين الجنسين أو تمكين المرأة عنصر رئيسي من عناصر خطط عمل تلك الأفرقة لعام 2009، مقابل 49 في المائة في عام 2004. وعلاوة على ذلك، تحدث 94 في المائة من الأفرقة القطرية عن مبادرات مشتركة بشأن المساواة بين الجنسين، مقابل 43 في المائة في عام 2004. واتخذ عدد من آليات التمويل المحددة - مثل الصندوق الإسباني لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لدعم إجراءات القضاء على العنف ضد المرأة من دعم البرامج المشتركة للمساواة بين الجنسين أولوية من أولوياته، وهو ما أسفر عن تحقيق بعض النتائج الأولية الباهرة.
	21 - وتمثل أطر الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية الأداة التخطيطية التي تحدد أولويات فريق الأمم المتحدة القطري واستثماراته. ويتضح في ضوء تقييمات مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية لأطر الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، أن هناك تحسنا في الطريقة التي أصبحت هذه الأطر تدرج بها، في بيانات على المستوى الوطني وأخرى مصنفة حسب نوع الجنس توثِّق لحالة المرأة في عدة مجالات، وزيادة في عدد الأطر التي تعرّف المساواة بين الجنسين بأنها موضوع شامل لعدة قطاعات. وتستفيد هيئة الأمم المتحدة للمرأة من الدروس السابقة المستخلصة لمساندة الأفرقة القطرية في وضع أطر للمساعدة الإنمائية تلبي الأولويات الوطنية في مجال المساواة بين الجنسين.
	22 - ولا بد من أن توضع أيضا في الحسبان زيادة طلبات البلدان الخارجة من نـزاعات والبلدان التي تواجه حالات طوارئ إنسانية. ولا بد في هذه الحالات من استجابة سريعة تقدم مثلا، من خلال القيام فورا بتوفير قدرة استشارية مختصة في المجال الجنساني لأغراض تقييمات احتياجات مرحلة ما بعد الأزمة أو من خلال تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الدساتير التي وضعت حديثا وفي العمليات الانتخابية. ولا يجوز تفويت فرصة إعمال للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة التي تتيحها أعمال إعادة تعمير البلدان الخارجة من أزمات ونـزاعات بسبب نقص قدرة مؤسسات منظومة الأمم المتحدة سوء أو التنسيق بين قدراتها. وعلى الصعيد القطري، ستقدم هيئة المرأة الدعم لتأمين الموارد لتنفيذ البرامج المشتركة ورصدها، وتنسيق الدعم المقدم من فريق الأمم المتحدة القطري إلى البلدان في مجال تقديم التقارير عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتنفيذ الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة. وبما أن مؤسسات تابعة للأمم المتحدة (البرنامج الإنمائي وصندوق السكان واليونيسيف) هي التي غالبا ما تتولى المسؤوليات حيثما لا يكون لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وجود، أو لا تكون لديها القدرة على تولي تلك المسؤوليات، فإن الهيئة ستدعم أعمال توجيه تنمية القدرات والرصد المضطلع بها على نطاق المنظومة بأسرها، لكفالة استفادة كل فريق من الأفرقة القطرية من الخبرات المكتسبة في مجال المساواة بين الجنسين.
	باء - المشاورات والدروس المستخلصة 
	المشاورات على الصعد العالمي والإقليمي والقطري 

	23 - قبل صياغة الخطة الاستراتيجية، عقدت مشاورات مع ما يقرب من 000 5 شريك (بين مؤسسات وأفراد)، من بينهم حكومات (26 في المائة)، ومنظمات من المجتمع المدني وأوساط أكاديمية (47 في المائة)، ومؤسسات من منظومة الأمم المتحدة (22 في المائة)، وشركاء دوليون في التنمية (4.7 في المائة). وأكدت المشاورات المجالات المواضيعية الرئيسية التي أوضحتها رؤية وكيل الأمين العام وخطة العمل الممتدة لمائة يوم التي وضعتها المديرة التنفيذية. وخلال كامل مراحل تلك المشاورات، أكد الشركاء ما يلي:
	(أ) ضرورة إعلاء صوت المرأة وأمنها في سياق النـزاع وما بعد انتهاء النـزاع وحالات الطوارئ الإنسانية، وتعزيز مشاركة المرأة ودورها القيادي في هذه السياقات بما في ذلك بالنسبة للاجئات والمشردات داخليا، والنساء والفتيات الناجيات من العنف؛
	(ب) ضرورة دعم التمكين الاقتصادي للمرأة، ودور المرأة في صنع القرار، والقضاء على العنف ضد المرأة والفتاة: رأى الشركاء أن ثمة صلة قوية بين الدور القيادي للمرأة، ومكافحة العنف ضد المرأة والفتاة، وإعمال الالتزامات المقطوعة في مجال المساواة بين الجنسين بتمكين المرأة من الوصول إلى الموارد والفرص الاقتصادية والتصرف فيها؛ 
	(ج) ثمة أمل كبير في أن تواصل هيئة الأمم المتحدة للمرأة أداء دور الوسيط بين الحكومات والمجتمع المدني ومنظومة الأمم المتحدة لدعم أصوات دعاة المساواة بين الجنسين في مختلف المحافل، بما في ذلك المحافل المدافعة عن مختلف الفئات النسائية؛
	(د) كان هناك حرص كبير على الدعوة والتخطيط على أساس الأدلة، مع التركيز على دعم البحوث على الصعد القطري والإقليمي والعالمي (بما في ذلك فيما بين بلدان الجنوب) لإثراء السياسات والبرامج، وذلك من أجل رصد أثر السياسات وتحليله، ومن أجل تحسين جمع البيانات وتحليلها؛
	(هـ) ضرورة أن تكون هناك على المستوى الوطني برامج توعية طويلة المدى وأكثر شمولا؛
	(و) خلال جميع مراحل المشاورات، سيكون من المهم إشراك الرجال والشباب والقيادات الدينية والشركاء غير التقليديين في التصدي للتمييز الجنساني؛
	(ز) أهمية أن تقدم هيئة الأمم المتحدة للمرأة الدعم في صياغة التقارير بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفي تنفيذ الاتفاقية؛ 
	(ح) ضرورة القيام عملا بمنهاج عمل بيجين واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والوثائق الختامية للهيئات الحكومية الدولية الأخرى، بتقديم الدعم للنساء اللاتي كثيرا ما يستبعدن من عمليات التنمية المؤثرة في حياتهن.
	الدروس المستخلصة بشأن أولويات التنسيق وتعزيز المؤسسات

	24 - خلال جميع مراحل المشاورات التي عقدت منذ إطلاق هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وضّح شركاء الأمم المتحدة المجالات الرئيسية التي ينبغي أن توليها هيئة الأمم المتحدة للمرأة الأولوية في الدعم الذي تقدمه الهيئة إلى مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وهي كما يلي: (أ) تعزيز قدرة مؤسسات منظومة الأمم المتحدة في جميع المستويات على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في فرادى حافظات هيئات الأمم المتحدة وبرامجها المشتركة؛ (ب) تقديم الدعم لأغراض تحسين المعارف المتعلقة بوضع المرأة في مختلف البلدان؛ (ج) قيادة أفرقة الأمم المتحدة القطرية في تحسين المساءلة عن المساواة بين الجنسين، بما في ذلك تحسين تتبع الاستثمارات، وتنفيذ السياسات والمعايير والمقاييس العالمية.
	25 - ولضمان إحلال قدرة مؤسسية تحقق على النحو الملائم توقعات الشركاء السالف ذكرها، أطلقت هيئة المرأة تقييما للقدرات الميدانية. وسيستعان بهذه النتائج في (أ) تمكين الهيئة من اقتراح نموذج موحد لتقديم الدعم إلى الدول الأعضاء، يشمل الدور المنوط بها داخل منظومة الأمم المتحدة؛ (ب) تقديم لمحة عن الحد الأدنى من القدرات اللازمة على المستوى القطري لتقديم هذا الدعم؛ (ج) إجراء تحليل ووضع خط الأساس لمستلزمات تحقيق الحد الأدنى من هذه القدرة، وللاطّلاع على تفاصيل التوصيات التي تمخّض عنها تقييم القدرات الميدانية، بما في ذلك بيان مواصفات النموذج المقترح للدعم الموحد، انظر المرفق الرابع المعنون ”تعزيز الوجود الميداني لهيئة الأمم المتحدة للمرأة“.
	26 - ويمثل القيام بدور ريادي في عمل أفرقة الأمم المتحدة القطرية بشأن المساواة بين الجنسين ودعم ذلك العمل مهمة هي جزء رئيسي من العمل الذي تقوم به الهيئة على الصعيد القطري. ونظرا للأهمية التي تنطوي عليها هذه المهمة، فإن تقييم القدرات الميدانية لم يركز على توقعات شركاء الأمم المتحدة فحسب، بل ركز أيضا على الإلمام بالقدرات الموجودة الآن لدى منظومة الأمم المتحدة بل وعلى القدرات الموجودة لدى الهيئة نفسها. وبالإضافة إلى المجالات الثلاثة ذات الأولوية السالف ذكرها التي تتولى فيها الأمم المتحدة أعمال التنسيق، تتمثل الاستنتاجات الرئيسية التي تؤثر على الأولويات الاستراتيجية لهيئة للمرأة فيما يلي:
	(أ) الشواغل التي أثارها الشركاء فيما يتعلق بكل من القدرة التقنية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وخاصة في تطبيق خبرتها في مجال المساواة بين الجنسين على قطاعات محددة من عمل الأمم المتحدة، وقدرة الموظفين الحاليين على أداء مهمة تنسيقية على الصعيد القطري؛ وهو ما يمثل مجالا من المجالات ذات الأولوية لتنمية القدرات الداخلية؛
	(ب) لا يوجد تقييم شامل للقدرات الإجمالية يضطلع به في إطار أفرقة الأمم المتحدة القطرية للاستجابة لطلبات تقديم الدعم لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ ولعل ذلك المجال يصبح من المجالات التي ستتولى الهيئة بلورتها في المستقبل بالتأسيس على مؤشرات أداء الأفرقة القطرية للمساواة بين الجنسين، ومنهجية منظمة العمل الدولية لمراجعة النتائج المحرزة في مجال المساواة بين الجنسين، وغيرها من الأدوات؛
	(ج) رغم التقدم المحرز في البلدان الرائدة في تطبيق مبادرة ”توحيد الأداء“، لا تزال هناك تحديات تعوق اتخاذ إجراءات أقوى في مجال المساواة بين الجنسين. وتشمل تلك التحديات ضرورة كفالة أن تعالج الاستراتيجيات الوطنية الإنمائية الأولويات القائمة في مجال المساواة بين الجنسين، وإشراك دعاة المساواة بين الجنسين على المستويين الوطني والمحلي في العمليات الاستشارية للأفرقة القطرية، وتعزيز قدرات الموظفين على العمل داخل الأفرقة القطرية بشأن مسائل المساواة بين الجنسين، وتحسين رصد أداء هذه الأفرقة في هذا المجال.
	ثالثا - الاتجاهات الاستراتيجية
	ألف - الأولويات
	27 - على نحو ما يلاحظ في رؤية وكيل الأمين العام وخطة عمل المديرة التنفيذية الممتدة 100 يوم، هناك خمس أولويات موضوعية إضافة إلى مهمة الهيئة في مجال الدعم المعياري، التي تقود إطار النتائج الإنمائية في الخطة الاستراتيجية. وتسترشد الهيئة أيضا بمجموعة من الأولويات المؤسسية الداخلية تضمن امتلاكها للقدرة على الوفاء بولايتها. وعلى الرغم من أن الإطار الزمني للخطة الاستراتيجية يمتد من 2011 إلى 2013، فإن الأولويات البرنامجية تمتد لفترة طويلة إلى ما بعد عام 2013، وعلى الأرجح أن يستمر إدراجها في فترة البرمجة القادمة لأنها أولويات حددتها البلدان، والوثائق الختامية للهيئات الحكومية الدولية والقواعد والمعايير المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. وتركز الأولويات الداخلية من المستوى المؤسسي على الإطار الزمني 2011-2013، وهي تشغل حيزا كبيرا في إطار نتائج الإدارة الوارد في المرفق الثاني.
	28 - وعلى مستوى البرامج، فإن الأولويات المواضيعية الخمس لرؤية خطة العمل الممتدة 100 يوم، هي التي تحدد الأهداف المندرجة في إطار النتائج الإنمائية (انظر UNW/2011/8، الفقرة 19). وكهدف سادس، فإن النتائج التي تنشأ عن دعم عالي الجودة إلى أعمال التنسيق بين الهيئات الحكومية الدولية والأمم المتحدة إنما هي أولويات في حد ذاتها. فأعمال التنسيق هذه تؤدي دورا أساسيا في تحقيق الأولويات البرنامجية وتعميمها في إطار النتائج. وتتمثل تلك الأوليات في دور المرأة القيادي ومشاركتها، بما في ذلك حالات إحلال السلم والأمن وحالات الطوارئ الإنسانية، والتمكين الاقتصادي للمرأة؛ والتصدي للعنف ضد المرأة والفتاة؛ وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في مجال التخطيط والميزنة؛ وتقديم الدعم لعمليات الهيئات الحكومية الدولية للأمم المتحدة.
	29 - وعلى الصعيد المؤسسي الداخلي، يحتاج الدعم المقدم من الهيئة إلى زيادة تعزيز. ويتناول إطار نتائج الإدارة بالتفصيل الأولويات الأربع التالية :
	(أ) تعزيز التنسيق والشراكات الاستراتيجية على صعيد منظومة الأمم المتحدة لتكون أكثر فعالية وكفاءة، والقيام بدور مركز للمعارف بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛
	(ب) نشر ثقافة تعلم قوية قوامها الإدارة القائمة على النتائج، والإبلاغ وإدارة المعارف والتقييم؛
	(ج) تعزيز الفعالية التنظيمية بتعزيز القدرات على المستويات القطري والإقليمي والمؤسسي؛
	(د) تعبئة موارد بقدر أكبر إلى حد بعيد وتسخيرها لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
	30 - وتعترف الهيئة بأن هناك بعض الإجراءات الهامة الطويلة الأجل التي ربما لن تتحقق خلال هذه الفترة. وستتخذ الخطوات التالية للقيام بالعمل التمهيدي لهذه الإجراءات: (أ) حشد الدعم للبلدان من أجل سد الفجوات الحرجة في جمع واستخدام البيانات والإحصاءات والأدلة والتحليلات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في المجالات الحاسمة()؛ (ب) تعزيز وتعبئة الشراكات مع قادة المجتمعات المحلية، والمنظمات الدينية، والزعماء الدينيين، والرجال والفتيان، للتصدي للقوالب النمطية الجنسانية المتأصلة. ومما لا يقل أهمية في إنجاز هذه المهمة، ضمان أن تقدم وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية والشركاء في مجال الاتصالات دعما استراتيجيا لتشكيل مواقف وسلوكيات تنهي عدم المساواة بين الجنسين؛ (ج) القيام على سبيل الأولوية العليا بإعادة تشكيل هياكلها وتعزيز فعاليتها ووجودها الميداني على الصعيدين الإقليمي والوطني. وعلى الرغم من أن هيئة المرأة ستخطو خطوات كبيرة في تلك المجالات، سيتعين عليها بذل المزيد حتى بعد انقضاء سنتين. وسيشمل ذلك أيضا القيام بعمل يكفل إجراء تقييم أكثر محدد على نحو أدق لقدرات مختلف فرق الأمم المتحدة القطرية ومختلف الهيئات الإقليمية واحتياجاتها.
	باء - المبادئ
	31 - المبادئ المحركة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة مستمدة من مزيج من مبادئ جهاز الأمم المتحدة الإنمائي ومن المبادئ التأسيسية للهيئة:
	(أ) الدعوة: العمل كأداة قوية من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وكفالة إيجاد صوت للنساء والفتيات يكون قويا بما يمكنهن من مواصلة تحديد شكل القرارات التي تؤثر في جميع مجالات حياتهن؛
	(ب) توفير المعارف: العمل كوسيط عالمي في مجال تبادل المعارف والخبرات، وإخضاع الممارسة للتوجيه المعياري؛
	(ج) الملكية الوطنية: التأكيد مجددا على الأهمية البالغة التي تنطوي عليها الملكية الوطنية والقيادة الوطنية، والتشديد على عدم وجود نهج واحد ”مناسب لجميع الحالات“ فيما يتعلق بالتنمية والمساعدة الإنمائية، تمشيا في ذلك مع الخطط والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية؛
	(د) الشمولية: إبراز الدور الحاسم الذي يضطلع به الرجال والفتيان بوصفهم فاعلين وشركاء في مجال تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وعند الاقتضاء، تكريس الجهود التي تبذلها هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أجل أفقر النساء المستبعدات، بمن فيهن المرأة الريفية، ونساء الشعوب الأصلية، ونساء الأقليات الإثنية والعرقية، والنساء ذوات الإعاقة، والمصابات بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، وغيرهن من الفئات المهمشة؛
	(هـ) الاتساق والتماسك على نطاق منظومة الأمم المتحدة: تعزيز الملكية الوطنية والمساهمة فيها، وذلك بالاستعانة بالمزايا النسبية الأساسية، وكفالة أن يحقق وفقا لقياسات النتائج والنواتج أقصى قدر من الفعالية والمساءلة والشفافية والأداء؛
	(و) التأكيد على العدالة والمساواة؛
	(ز) تحويل العلاقات على المستويات الفردي والأسري والمجتمعي والوطني والعالمي بما يتجه بها نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛
	(ح) من الأهمية بمكان أن يكون هناك تكامل بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة وهيئات الأمم المتحدة الأخرى. فإنشاء الهيئة لا ينزع من أي جهاز من أجهزة منظومة الأمم المتحدة مسؤولية الإسهام في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛
	(ط) الاستدامة: الدور الحيوي للمرأة في التنمية بجميع أبعادها، بما في ذلك الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
	32 - وتمشيا مع الفهم المشترك على نطاق منظومة الأمم المتحدة، ستطبق هيئة الأمم المتحدة للمرأة نهجا يقوم على حقوق الإنسان في التخطيط للتنمية() لإعمال الحق في التنمية. ويُشدد هذا الفهم المشترك على ضرورة أن تواصل جميع البرامج والسياسات والمساعدات التقنية في مجال التعاون الإنمائي تعزيز إعمال حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان. ويرد في هذا الفهم أن التعاون الإنمائي يُسهم في بناء قدرات ”القائمين بالمهام“ على الوفاء بالتزاماتهم و/أو بناء قدرات ”أصحاب الحقوق“ على المطالبة بحقوقهم.
	33 - وتطبق هيئة الأمم المتحدة للمرأة مبادئ التمويل عملا بالقرار 64/289، إضافة إلى المبادئ الإدارية المرتبطة بالتصنيف المنسق للتكاليف، وتقاسم التكاليف، والمشتريات، ومراجعة الحسابات والتقييم، على النحو المنصوص عليه في النظام المالي والقواعد المالية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة التي أقرها المجلس التنفيذي في دورته العادية الأولى المستأنفة لعام 2011 (انظر UNW/2011/S/Rev.1 و UNW/2011/5/Add.1) وفي مقررات المجلس التنفيذي المستقبلية.
	رابعا - أطر النتائج في هيئة الأمم المتحدة للمرأة
	34 - تمشيا مع أطر النتائج في منظمات الأمم المتحدة الأخرى، يتضمن إطار الهيئة الموحد النتائج ثلاثة عناصر مترابطة، وهي: (أ) إطار النتائج الإنمائية الذي يشمل النتائج الإنمائية التي تملكها البلدان والنتائج المعيارية ذات الصلة للهيئات الحكومية الدولية وأعمال التنسيق التي تقوم بها الأمم المتحدة؛ (ب) إطار نتائج الإدارة؛ (ج) الإطار المتكامل للموارد. ويجري تقاسم المسؤولية عن المساهمة في تحقيق أهداف ونتائج هذه الخطة فيما بين الشركاء في التنمية المعنيين وفقا لمبادئ الإدارة القائمة على النتائج. وبذلك، تكون الهيئة مسؤولة مسؤولية مباشرة وكاملة عما يلي: (أ) تنفيذ نواتج إطار النتائج الإنمائية؛ (ب) تنفيذ جميع نتائج الإدارة؛ (ج) الإشراف على الموارد المسندة إليها؛ (د) الرصد والإبلاغ عن الإنجازات والتحديات. وتتضمن الفروع التالية استعراضا عاما سرديا لكل إطار ينبغي قراءته بالاقتران مع أطر النتائج الأكثر تفصيلا الواردة في المرفقات الأول والثاني والثالث.
	ألف - المساهمة في تحقيق النتائج الإنمائية
	35 - يلقي إطار النتائج الإنمائية الأضواء على الأهداف الموضوعية، والنتائج والنواتج التي ستقدم برامج وخدمات هيئة الأمم المتحدة للمرأة إليها الدعم. ويستند هذا الإطار إلى فهمٍ مفاده أن طريق التغيير يختلف بالنسبة لفرادى البلدان والسياقات وأنه ليس هناك نهج واحد مناسب لها جميعا. ولئن كانت المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يتطلبان وجود أساس قانوني ومعياري قوي على الصعيدين العالمي والإقليمي، ووجود تأييد لدمجهما في المعايير والقوانين والسياسات الوطنية ثم تنفيذهما لاحقا، فقد أظهرت العقود الماضية أن القوانين والسياسات وحدها ليست كافية. ومما سيكون له دور حاسم في تحقيق التقدم في المستقبل، بناء الإرادة السياسية وتغيير المواقف المتمترسة التي تؤيد التمييز القائم على نوع الجنس، بدءا من استخدام الثقافة الشعبية انتهاء بإشراك الشباب من أجل إبراز الأدوار التي تضطلع بها مجموعات الرجال في الدفاع عن حقوق المرأة.
	36 - وسيكون الأثر على المدى الطويل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتأييد حقوق المرأة في جميع أنحاء العالم. وينطبق هذا القول على تنفيذ التزامات الدول الأعضاء في منهاج عمل بيجين، وإعلان الألفية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والنتائج ذات الصلة التي انتهت إليها الجمعية العامة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولجنة وضع المرأة، وغيرها من الصكوك والمعايير والقرارات الواجبة التطبيق الصادرة عن الأمم المتحدة والقابلة، إضافة إلى عدد من الاتفاقات الإقليمية.
	37 - وتترابط الأهداف الستة للخطة الاستراتيجية المبينة أدناه وتتعاضد فيما بينها. فالأهداف الأربعة الأولى تركز على زيادة وصول النساء والفتيات إلى الموارد والخدمات وحصولهن على الدعم من أجل تعزيز قيادتهن وتمثيلهن، بما يؤدي إلى زيادة قوتهن الاقتصادية، والقضاء على جميع أشكال العنف ضدهن. ويتعلق الهدفان المتبقيان بتعزيز المسؤولية المؤسسية عن المساواة بين الجنسين. وفي حين ستُولي هيئة الأمم المتحدة للمرأة اهتماما خاصا لدعم منظومة الأمم المتحدة لكي تقدم دعما متماسكا في مجالات هذه الأهداف الستة، فإنها ستستخدم أيضا نهجا شموليا، بالعمل في شراكة مع سائر مؤسسات الأمم المتحدة في مجالات لأهداف أخرى بالغة الأهمية بالنسبة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وبالسعي نحو تحقيق هذه الأهداف، ستقوم الهيئة بتقديم الدعم لإيجاد فرص التدريب والتعليم المهني للنساء من أجل مواصلة الاضطلاع بأدوار قيادية والعمل من أجل التغيير.
	الهدف 1: ضمن إطار النتائج الإنمائية زيادة اضطلاع المرأة بدور قيادي ومشاركتها

	38 - تتسم مواءمة هذا الهدف مع كل من الأهداف الإنمائية للألفية، والقرارات التي انبثقت عن العمليات الحكومية الدولية ذات الصلة التي تحث على زيادة تمثيل النساء. ويتم في إطار هذا الهدف تتبع نسبة تمثيل النساء ومشاركتهن في الأحزاب السياسية وفي عملية صنع القرار السياسي، بدءا بالمستوى الوطني وصولا إلى المستوى المحلي، إضافة عن نسبة تمثيلهن، ودورهن القيادي، ونفوذهن في مجالات المشاركة المدنية الأخرى. ومع مراعاة خصوصية كل بلد، يُحدد الهدف أولويات زيادة الفرص المتاحة أمام النساء للاضطلاع بأدوار القيادة في الخط الأمامي لتقديم الخدمات. وأخيرا، يبرز هذا الهدف مسؤولية الأمم المتحدة عن الوفاء بالتزامها بزيادة عدد النساء في المناصب القيادية.
	39 - وتشمل النتائج على مستوى النواتج ما يلي: دعم اعتماد وتنفيذ إصلاحات دستورية واتخاذ تدابير أخرى في القوانين والسياسات تشمل تدابير خاصة مؤقتة؛ والإدارة الانتخابية المُراعية للاعتبارات الجنسانية؛ وأحداث تغيير مؤسسي لجذب مزيد من النساء إلى المناصب القيادية في مؤسسات تقديم الخدمات، بدءا بجهات إنفاذ القانون وصولا إلى المجالس الوطنية المعنية بالإيدز. وتركز نتائج الهيئات الحكومية الدولية والنتائج المحررة في مجال التنسيق على التعزيز والرصد المستمرين لزيادة مشاركة النساء في القيادة. أما النتائج المشتركة بين الوكالات، فهي يراد بها تحقيق مزيد من التماسك في المشورة المتعلقة بالسياسات التي تقدمها الأمم المتحدة إلى الحكومات بهدف خلق الحوافز واتخاذ التدابير الرامية إلى توسيع الدور القيادي للنساء في المجالات السياسية وغيرها. فالدعم الذي تقدمه الهيئة من أجل توسيع وتحسين المشاركة السياسية للنساء من خلال شراكات بين الوكالات، وتقديم الدعم التقني إلى الحكومات والمجتمع المدني، والمنح المقدمة من خلال صندوق تحقيق المساواة بين الجنسين ستصب جميعها في إحراز تقدم في مجال هذا الهدف. وهناك من بين قائمة الشركاء الرئيسيين للهيئة في مجال المشاركة السياسية للنساء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة الشؤون السياسية.
	الهدف 2: ضمن إطار النتائج الإنمائية زيادة وصول النساء إلى التمكين الاقتصادي والفرص الاقتصادية

	40 - ثمة أبعاد متعددة لحصول المرأة على سبل العيش المستدامة والعمل اللائق وتكوين الثروة تدعم هذا الهدف. وتنبثق المؤشرات من الهدفين 1 و 3 من الأهداف الإنمائية للألفية، اللذين سيُمكنان من تحسين جمع البيانات. ويأخذ العمل في هذا المجال الفرص الاقتصادية للمرأة في الاعتبار على جميع الصعد، مع التركيز الشديد على النساء اللواتي غالبا ما يستبعدن، بمن فيهن المرأة الريفية. وتشمل النتائج على مستوى النواتج اعتماد وتنفيذ القوانين والسياسات التي توسع نطاق الأصول الاقتصادية والأمن للنساء، بدءا من القوانين والسياسات مرورا بضمان المساواة في الحصول على الأراضي والممتلكات وصولا إلى دعم البلدان النامية في وضع الاتفاقات الثنائية التي تعزز الحماية للنساء من المهاجرات والمحليات. ويركز مجال هذه النتيجة أيضا على ما يستجيب للاحتياجات الجنسانية من بنية أساسية ووسائل نقل وطاقة وغيرها من الخدمات التي تقلل من عبء الوقت لدى النساء وتعزز إنتاجيتهن. ويتتبع أيضا التغييرات التي يمكن لشركات القطاع الخاص أن تُحدثها لتمهيد الميدان كي يضطلع النساء بدورهن، ويُتوقع أن تقوم 500 شركة إضافية باعتماد أو استنساخ مبادئ تمكين المرأة: المساواة الوسائل الأعمال أو ”ختم المساواة بين الجنسين“ ولتقديم الدعم لأقل البلدان نموا البلدان، بحسب طلبها، في وضع مقترحات لتعزيز المساواة بين الجنسين في إطار التجديد السادس عشر للمؤسسة الدولية للتنمية.
	41 - ويقدم الصندوق المتعدد المانحين التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة المعني بالمساواة بين الجنسين منحا تستهدف مواصلة تحسين حصول المرأة على الموارد الاقتصادية والرقابة عليها، ويعزز استنساخ البرامج الموجودة التي مُوِّلت من قبل، مثل الخدمات المتعددة الأغراض التي تقدم في الأسواق لزيادة إنتاجية النساء ورفاههن.
	42 - وستسنح للجنة وضع المرأة، في دورتها السادسة والخمسين في عام 2012، الفرصة لتعميق الاتفاقات المعيارية دعما للمرأة الريفية للاستجابة للمتطلبات الجنسانية من تمويل ومن خدمات مالية. وتتوخى الخطة أيضا التوصل إلى اتفاق في مجلس الرؤساء التنفيذيين وتحقيق التنسيق في تنفيذه عبر النظام المتعدد الأطراف لزيادة الفرص الاقتصادية للمرأة ولحقوقها. وتتضمن هذه المبادرة إشراك الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والمصارف الإقليمية للتنمية، إضافة إلى إقامة شراكات قوية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية. وستُوسع هيئة الأمم المتحدة للمرأة أيضا الدعم ليشمل المنتدى العالمي بشأن الهجرة والتنمية والمجموعة العالمية للهجرة.
	الهدف 3: ضمن إطار النتائج الإنمائية: منع العنف ضد المرأة والفتاة وتوسيع فرص الحصول على الخدمات

	43 - تأسيسا على الاتفاقات الحكومية الدولية لتعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، فضلا عن الوفاء بالالتزامات الواردة في حملة الأمين العام المُعنونة ”مُتحدون من أجل إنهاء العنف ضد المرأة“، يسلط هذا الهدف الضوء على أهمية تعزيز التدابير الوقائية، وكذلك على توسيع نطاق الخدمات لتشمل الناجيات من العنف ومعالجة قضايا العدالة والإفلات من العقاب. وتشمل النتائج على مستوى النتائج النهائية اعتماد وتعزيز وتنفيذ القوانين والسياسات والاستراتيجيات اللازمة لوضع حد لجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات. وسوف تتتبع هيئة الأمم المتحدة للمرأة المساهمة التي تقدمها منظومة الأمم المتحدة لدعم البلدان، بناء على طلبها، في استحداث تشريعات وطنية، ووضع خطط عمل وطنية متعددة القطاعات، وتوسيع نطاق ودائرة نشاط الخدمات المجمعة معا، وزيادة استجابة نظام العدالة، واعتماد الحد الأدنى من معايير الجودة في مجال تقديم الخدمات. وسيؤدي دعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى تحسين انخراط الرجال والفتيان في التصدي للعنف ضد النساء والفتيات ومواصلة التعبئة الاجتماعية من أجل اعتماد سياسة ”عدم التسامح إطلاقا“ إزاء العنف ضد النساء والفتيات.
	44 - وستكون هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمثابة مركز عالمي رائد للمعارف المتعلقة بنهج قائمة على أدلة وأخرى فعالة تنطوي على كفالة مراعاة معايير الجودة في تقديم الخدمات. ولتعزيز ما يُبذل من جهود مشتركة بين الوكالات، ستعمل الهيئة مع الشركاء في جميع أجهزة المنظومة لتعزيز إطار عمل مشترك وشامل من أجل السعي للقضاء على العنف ضد المرأة، والحث على زيادة البرمجة المشتركة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة على أرض الواقع، وتعزيز الجهود مع اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) والشبكات النسائية لدعم استنساخ ما لا يقل عن 35 نموذجا من نماذج ”المدن الآمنة للنساء والأطفال“، وستواصل الهيئة أيضا توسيع المساهمة المشتركة فيما بين الوكالات في تعزيز التأثير والموارد المخصصة للبرامج الممولة من صندوق الأمم المتحدة الاستئماني، وذلك دعما للإجراءات المتخذة للقضاء على العنف ضد المرأة.
	الهدف 4: ضمن إطار النتائج الإنمائية: زيادة اضطلاع المرأة بدور قيادي في مجالات السلام والأمن والاستجابة الإنسانية 

	45 - يشمل هذا الهدف مساهمات هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تنفيذ الالتزامات الحكومية الدولية ذات الصلة، بما فيها تلك المترتبة على منهاج عمل بيجين وقرارات مجلس الأمن 1325 (2000)، و 1820 (2008)، و 1888 (2009)، و 1889 (2009)، و 1960 (2010) بشأن المرأة والسلام والأمن، والالتزامات الإقليمية ذات الصلة. وسيجري تتبع التقدم المحرز نحو تحقيق هذا الهدف على أساس النسبة المئوية للنساء المستفيدات من برامج التوظيف المؤقت التي تقودها الأمم المتحدة، والنسبة المئوية للصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين المخصصة لتمكين المرأة، وأنماط العنف الجنسي في البلدان التي تعيش حالات نزاع أو تلك الخارجة من النزاعات. وتستند النتائج المتوخاة في هذا المجال إلى العمل الكبير الذي سبق إنجازه من أجل تعزيز التنسيق على نطاق منظومة الأمم المتحدة، بوسائل منها مبادرة الأمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي في حالات الصراع، وهي خطة عمل من سبع نقاط وضعت بالاشتراك مع مكتب دعم بناء السلام، ومشروع خريطة الطريق المتعلق بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000). وستركز الهيئة أيضا على الدعم المقدم لآليات التنسيق الحالية بهدف تعزيز فعالية الاستجابة الإنسانية على نطاق منظومة الأمم المتحدة لتلبية الاحتياجات المحددة للنساء والفتيات، وذلك بالتعاون مع الوكالات الشريكة، بما في ذلك مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وأعضاء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات. وعلى مستوى النتائج، فإن النتائج المتوخاة تشمل تعزيز إدماج الالتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في عمليات الاستجابة أثناء النزاع وفي مرحلة ما بعد النزاع، بما في ذلك في إطار اتفاقات السلام؛ وزيادة نسبة تمثيل المرأة ضمن الوسطاء والمفاوضين؛ ومراعاة الاعتبارات الجنسانية عند إنشاء لجان تقصي الحقائق والمصالحة. وستكون للمنظمات النسائية قدرات وفرص أكبر للتأثير في عمليات السلام. ومن مؤشرات النجاح الأساسية إدراج تدابير لحماية النساء والفتيات في توجيهات قادة القوات وفي مفاهيم العمليات المتعددة الأبعاد للبعثات، حيث يُستهدَف إدراج هذه التدابير في نسبة 100 في المائة من التوجيهات بحلول عام 2015.
	الهدف 5: ضمن إطار النتائج الإنمائية: تعزيز قدرة الخطط والميزانيات على الاستجابة لتحقيق المساواة بين الجنسين على جميع المستويات 

	46 - في منهاج عمل بيجين، دعت الدول الأعضاء إلى إدماج منظور جنساني في جميع السياسات والبرامج. ويجب إضفاء طابع مؤسسي على الجهود المنهجية لتنمية القدرات وعلى نظم الرصد لكفالة أن تكون الميزانيات والخطط الوطنية وقاعدة الأدلة اللازمة لتحقيق المساواة بين الجنسين ملائمة لتنفيذ أطر استشرافية على مستوى القوانين والسياسات. وستستفيد الهيئة مما بذله الشركاء من جهود وما أحرزوه من تقدم كبير لتتبع مجموعة من معايير التخطيط والميزنة (). وسيكون بوسع الدول الأعضاء أن تعتمد على الهيئة وعلى أفرقة الأمم المتحدة القطرية لدعم جهود تنمية القدرات فيما يتعلق بالإبلاغ بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتنفيذ الاتفاقية.
	47 - وعلى مستوى النتائج - وتمشيا مع المبادئ المنصوص عليها في إعلان باريس بشأن فعالية المعونة وفي برنامج عمل أكرا (A/63/539، المرفق) - تشمل النتائج المتوخاة وضع استراتيجيات إنمائية وطنية أكثر مراعاة للاعتبارات الجنسانية، وتعزيز قدرة مختلف السلطات الحكومية، وزيادة الموارد المتاحة للأجهزة الوطنية المعنية بالمرأة وتعزيز وضعها. وتشمل النتائج المتوخاة على المستوى الحكومي الدولي تقديم الدعم إلى الهيئات التشريعية للأمم المتحدة لتعزيز أطر سياساتها المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. وتشمل النتائج المقترحة على مستوى التنسيق أطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، وتنفيذ استراتيجية منسقة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في منظومة الأمم المتحدة ككل، وتحسين نتائج التنسيق في إطار البرنامج المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
	الهدف 6: ضمن إطار النتائج الإنمائية: وضع مجموعة شاملة من القواعد والسياسات والمعايير العالمية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بحيث تتسم بالدينامية وتستجيب للقضايا والتحديات والفرص الجديدة والناشئة، وترسي أساسا متينا للعمل الذي تقوم به الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين على جميع المستويات

	48 - تستجيب النتائج المتوخاة على المستوى الحكومي الدولي لوظيفتين من وظائف هيئة الأمم المتحدة للمرأة، هما: (أ) تقديم الدعم الفني للعمليات الحكومية الدولية؛ و (ب) وتعزيز الاتساق بين التوجيهات المعيارية الصادرة عن الهيئات الحكومية الدولية والدعم التشغيلي المقدم للشركاء الوطنيين على المستوى القطري. وسيدعم هذا الهدف العمليات الحكومية الدولية في وضع قواعد وسياسات ومعايير عالمية بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بما في ذلك ما يتعلق بالقضايا الجديدة والناشئة. وسيسهم في إثراء المناقشات الحكومية الدولية، والممارسات الجيدة، والدروس المستفادة، وتعزيز الاتجاهات العامة للتنفيذ على المستوى الوطني.
	49 - وتندرج هذه النتائج في إطار ثلاثة مجالات، هي: (أ) تقديم الدعم للعمليات الحكومية الدولية فيما يتعلق تحديدا بتعزيز أطر السياسات والمعايير العالمية بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بما في ذلك ما يتعلق بالقضايا الجديدة والناشئة؛ (ب) والانخراط في مجموعة من العمليات الحكومية الدولية القطاعية المعنية بمراعاة المنظور الجنساني()؛ (ج) وكفالة أن تنعكس باستمرار التوجيهات المعيارية في عمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة على الصعيدين الإقليمي والوطني، وأن توظف الخبرة والمعرفة المتولدة عن الأعمال التنفيذية للهيئة في عملها المتصل بالدعم المعياري. 
	50 - وإضافة إلى ذلك، فإن النتائج المترتبة على تعزيز الدور التنسيقي للهيئة تعمَّم على جميع عناصر إطار النتائج الإنمائية. وتعطي هذه النتائج الأولوية لإحداث تغييرات في المجالات التالية: (أ) تنفيذ التزامات الأمم المتحدة ومساءلتها بشأن السياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين؛ (ب) وفعالية آليات التنسيق (مثل الأفرقة المواضيعية المعنية بالشؤون الجنسانية في إطار أفرقة الأمم المتحدة القطرية، وأفرقة المديرين الإقليميين وآليات التنسيق الإقليمية، وخطة عمل الأمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي في حالات الصراع، والشبكة المشتركة بين الوكالات المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين، وغيرها من الآليات)؛ (ج) وتوافر الموارد التقنية اللازمة لدعم اتخاذ الأمم المتحدة لإجراءات أقوى بشأن المساواة بين الجنسين.
	باء - إطار نتائج الإدارة 
	51 - يتضمن إطار نتائج الإدارة أربع مجموعات نواتج على مستوى المنظومة لا غنى عنها لتمكين هيئة الأمم المتحدة للمرأة من دعم وتنفيذ إطار النتائج الإنمائية، وهي كالتالي: (أ) تعزيز فعالية وكفاءة التنسيق والشراكات الاستراتيجية على نطاق منظومة الأمم المتحدة؛ (ب) وترسيخ ثقافة مؤسسية قوية للإدارة القائمة على النتائج، والإبلاغ، وإدارة المعارف، والتقييم؛ (ج) وتعزيز الفعالية التنظيمية مع التركيز على اكتساب قدرات رادعة وكفاءة على الصعيدين القطري والإقليمي؛ (د) وتعبئة موارد كافية وتسخيرها لتمكين الهيئة من تعزيز قدراتها المؤسسية بما يتماشى مع الطموح والرؤية الكامنين وراء إنشائها. ويتماشى هيكل إطار نتائج الإدارة مع الأطر المتوقع أن تشملها الخطط المقبلة للبرنامج الإنمائي وصندوق السكان واليونيسيف. ويرد أدناه وصف موجز لكل مجموعة على حدة، مع تسليط الضوء على النواتج الرئيسية. وترد التفاصيل في المرفق الثاني.
	مجموعة النواتج 1 ضمن إطار نتائج الإدارة: زيادة فعالية وكفاءة التنسيق والشراكات الاستراتيجية على نطاق منظومة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 
	الناتج 1-1 تولّد قدرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة على القيادة والتنسيق وتعزيز المساءلة في منظومة الأمم المتحدة مزيدا من الاتساق والفعالية على نطاق الأمم المتحدة في تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (انظر قرار الجمعية العامة 64/289، الفقرتان 52 و 53)


	52 - يركز هذا الناتج على كيفية قيام هيئة الأمم المتحدة للمرأة بقيادة وتوسيع ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الفعالية والمساءلة في منظومة الأمم المتحدة ككل على الصعيد القطري والإقليمي والعالمي، وذلك على النحو التالي: 
	(أ) على الصعيد القطري: ستعمل الهيئة، باعتبارها جزءا من نظام المنسقين المقيمين، من أجل تنسيق استجابة فعالة على نطاق المنظومة للأولويات الوطنية من خلال البرامج المشتركة، ومن خلال تعميم مراعاة المساواة بين الجنسين في المجالات الرئيسية ذات الأولوية لأفرقة الأمم المتحدة القطرية. وستقوم الهيئة بدعم تنسيق عمل أخصائيي الشؤون الجنسانية في هيئات الأمم المتحدة لتعزيز استجابة أكثر اتساقا لمنظومة الأمم المتحدة، وتحقيق النتائج المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ضمن أطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، وتشجيع مشاركة دعاة المساواة بين الجنسين بصورة أكثر انتظاما؛ 
	(ب) على الصعيد الإقليمي: ستقوم الهيئة بدعم أفرقة المديرين الإقليميين والآليات التنسيقية الإقليمية التابعة للجان الإقليمية للمشاركة بصورة أكثر انتظاما في حشد الخبرات التقنية اللازمة لأفرقة الأمم المتحدة القطرية لتقييم الثغرات الموجودة على مستوى القدرات، وحشد الدعم للشركاء الوطنيين من أجل تحسين قاعدة المعارف والأدلة بشأن المساواة بين الجنسين. 
	53 - على الصعيد العالمي: ستقوم الهيئة باستخدام عضويتها في هيئات صنع القرار الرفيعة المستوى للدعوة إلى وضع سياسات على نطاق المنظومة في المجالات القطاعية الأساسية، ولتأمين التزامات معززة تجاه الاستراتيجيات الشاملة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. 
	الناتج 1-2 ستواصل الشراكات الاستراتيجية الفعالة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات والائتلافات النسائية، الاضطلاع بدور حاسم

	54 - ستعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة على كفالة إجراء مشاورات أكثر انتظاما مع المجتمع المدني على جميع المستويات، وذلك بوسائل منها إنشاء فريق استشاري لشؤون المجتمع المدني على الصعيد العالمي، وعند الاقتضاء، على الصعيدين الوطني والإقليمي. وبالتنسيق مع شركاء الأمم المتحدة، ستقوم الهيئة بإعداد مبادرات دعوية مشتركة مع المنظمات النسائية وشركائها من المجتمع المدني، بما في ذلك الشبكات المعنية بحقوق المرأة، والزعماء الدينيون والتقليديون، والرجال والفتيان، ومجموعات الشباب، والمنظمات الشعبية، والمنظمات غير الحكومية. وستقوم الهيئة ومنظومة الأمم المتحدة، من خلال صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لدعم الإجراءات الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة وصندوق المساواة بين الجنسين، بمواصلة تقديم المنح مباشرة إلى منظمات المجتمع المدني لدعم الأنشطة الدعوية، ومكافحة العنف والفوارق الاقتصادية، والنهوض بالدور القيادي للمرأة في الحياة العامة.
	مجموعة النواتج 2 ضمن إطار نتائج الإدارة: تأسيس ثقافة قوية قوامها الإدارة القائمة على النتائج، والإبلاغ، وإدارة المعارف، والتقييم
	الناتج 2-1 جعل التركيز على النتائج جزءا لا يتجزأ من ممارسات هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مجال البرمجة والميزنة


	55 - يشكل تعزيز تنفيذ نهج إدارة قائمة على النتائج إحدى أولويات هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وسيستفاد في العمل في هذا الإطار من الجهود التي بذلتها فيما مضى الكيانات السابقة، بما في ذلك تحديث نظام إلكتروني لتتبع النتائج، وربط النتائج بالميزانيات في نظام أطلس، والاستجابة لنتائج التقييمات السابقة، وتعزيز قدرة الموظفين في المكاتب الميدانية على الرصد والإدارة القائمة على النتائج. وسيكون الهدف المنشود هو ترسيخ ثقافة إدارة متكاملة قائمة على النتائج ونظام دعم لتنفيذ الولايات الموكلة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، مع كفالة الاتساق والتآزر بين مختلف المستويات. 
	الناتج 2-2 وضع نظم داخلية تمكن هيئة الأمم المتحدة للمرأة من العمل كوسيط عالمي للمعرفة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

	56 - من الوظائف الأساسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة أن تكون مركزا لتجميع المعارف والخبرات من جميع أنحاء الأمم المتحدة في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وأن تدعم الشركاء الوطنيين في إنتاج تحليلات للحالة على المستوى القطري بشأن التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة بين الجنسين. وستقوم الهيئة بدعم الأنشطة الرائدة في مجال البحث والتقييم على الصعيد المحلي، وتحديد أفضل الخبرات التقنية المتاحة داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها، ودعم تبادل الخبرات بين بلدان الجنوب. 
	الناتج 2-3 وجود وظيفة وثقافة تقييم توفر أدلة عن تنفيذ الخطة الاستراتيجية لأغراض التعلم، وصنع القرار، والمساءلة في جميع مجالات عمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة

	57 - كما هو مبين في الفرع سادسا - باء أدناه، فإن وظيفة التقييم ستخضع لسياسة واستراتيجية تقييم تتماشى مع معايير وسياسات التقييم في الأمم المتحدة. وستدعم جميع التقييمات الجهود المبذولة لتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من البحث، وستدرج النتائج في نظم إدارة المعارف. 
	مجموعة النواتج 3 ضمن إطار نتائج الإدارة: تعزيز الفعالية التنظيمية، مع التركيز على اكتساب قدرات رادعة وكفاءة على الصعيدين القطري والإقليمي
	الناتج 3-1 جعل الهيئة منظمة فعالة تركز على العمل الميداني


	58 - سيجري تكريس الطابع المؤسسي للوجود الميداني الحالي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في 75 بلدا()، مع التفاوت في أشكال هذا الوجود من حيث الحجم والنطاق ودرجة التعقيد. ومن ثم، فإنه من الأساسي الالتزام بتوفير موارد لدعم العمليات القطرية من خلال تأمين التمويل اللازم من ميزانية الدعم لتغطية تكاليف الموظفين الأساسيين في البلدان المستفيدة من البرامج، حيث ستكون للهيئة مكاتب قطرية. وقد بدأ العمل في هذا الاتجاه مع ميزانية الدعم لعام 2011، وستكرس ميزانية الدعم المقترحة للفترة 2012-2013 الطابع المؤسسي للوجود الميداني للهيئة في ضوء التوصيات المنبثقة عن تقييم القدرات الميدانية. 
	59 - واستنادا إلى نتائج تقييم القدرات الميدانية، تتوقع هيئة الأمم المتحدة للمرأة أنه بنهاية عام 2013، ستكون قد قطعت أشواطا طويلة في مجال بناء القدرات الداخلية لتقديم ”نموذج دعم موحد“ للدول الأعضاء. وكما ورد في المقترح الشامل الذي قدمه الأمين العام، ”... يمكن التركيز على الحفاظ على الحد الأدنى الأساسي للوجود في البلدان الثمانين ... ومع مرور الوقت، يُتوقع أن تتمتع الهيئة الجديدة بالقدرات اللازمة فــي كل بلــد مـــن البلــدان التي تطلب الدعـــم. غيـــر أن تحقيـــق ذلك الهدف يتوقف على توافر الموارد“ (A/64/588، الفقرة 15). والنموذج المقترح مستمد من القرار 64/289، وأقرته الدراسة الاستقصائية العالمية للشركاء والزيارات الميدانية، كما أقرته الحكومات ومنظمات المجتمع المدني. وسيُستنَد في الجهود المبذولة لبناء منظمة ميدانية فعالة إلى استراتيجية ملموسة قائمة على النمو التدريجي، مع ربطه بحجم الطلب من البلدان وبتوافر الموارد. ويتضمن المرفق الرابع العناصر الأساسية لهذا المكوّن البالغ الأهمية من مكونات الخطة الاستراتيجية، الذي لا بد منه لنجاح الهيئة.
	الناتج 3-2 تقوم هيئة الأمم المتحدة للمرأة بصياغة استراتيجية شاملة لإدارة الموارد البشرية ستكفل إيجاد موارد بشرية متنوعة وجيدة

	60 - ستنجز استراتيجية إدارة الموارد البشرية وتصدر بحلول نهاية عام 2011. وستشمل هذه الاستراتيجية المتسقة مع النظامين الإداري والأساسي لموظفي الأمم المتحدة ما تقوم به إدارة الموارد البشرية من أعمال في مجالات التخطيط والسياسات، والتصميم التنظيمي، واستقدام الموظفين وتوظيفهم، والتعلم وإدارة المواهب، وإدارة أداء القوى العاملة، وإدارة الاستحقاقات، وآليات الانتصاف. وستكفل هذه التدابير إحلال موارد من موظفين أكفاء، ودربوا وحفزوا من أجل تحقيق نتائج متفق عليها. وستكفل الهيئة تعظيم إمكانات وخبرات جميع الموظفين الذين جمعوا من الهيئات الأربع الموجودة. وسيتم تكليف موظفي القوام الحالي بمناصبهم وإدارتهم على نحو يتسم بحس استراتيجي لكفالة تحقيق التوقعات العالية المبينة في القرار التأسيسي.
	61 - وستكمل استراتيجية إدارة الموارد البشرية أن تملأ في الوقت المناسب الوظائف الشاغرة، وذلك طريق عملية تنافسية شفافة لاستقدام الموظفين. وستعطى الأولوية إلى التوظيف لتغطية الوجود في البلدان المشمولة بالبرامج، وتوسيع فرص التعلم المنهجي، والتطور الوظيفي، والتنقل. وستكون إدارة الأداء عنصرا رئيسيا لهيكل حفاز. وسيعزز اتباع سياسة قائمة على التناوب إيجاد وصفة حاسمة من المهارات وإثراء الخبرة المهنية.
	الناتج 3-3 تعزيز القدرات التي تدعم تفويض السلطات في مجالات المساءلة ومراجعة الحسابات والرقابة

	62 - لتحقيق الأداء الأمثل والأثر الأعظم، ستعزز هيئة الأمم المتحدة للمرأة الرقابة والرصد عن طريق تطبيق إدارة المخاطر، والمراجعة الداخلية للحسابات، وشفافية الإبلاغ، والاستعانة بنظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لرصد تنفيذ توصيات مراجعي الحسابات. ولكفالة مواصلة تحسين الأداء في جميع أجهزة منظومة الأمم المتحدة، ستجري الهيئة مراجعات دورية للحسابات، ومراجعات للحسابات الداخلية المتصلة بالبرامج الداخلية، وتحقيقات في ادعاءات الغش وسوء السلوك والتحرش والاعتداء و/أو الإساءات الأخرى، تضطلع بها جهة إدارية مستقلة.
	63 - وستكفل هيئة الأمم المتحدة للمرأة المساءلة من خلال اعتماد نموذج لبرنامج قطري ينطوي على إطار للمراقبة الداخلية. وفي البلدان التي ستنفذ فيها هيئة الأمم المتحدة للمرأة النموذج الموحد للدعم، ستوظف على مستوى المؤسسة استثمارات كبيرة للتعجيل بإنشاء أطر الرقابة الداخلية. ويتضح من تقييم القدرات الميدانية أن هناك في الوقت الحاضر 18 بلدا من البلدان التي لديها جوانب كبيرة من إطار الرقابة الداخلية. وفي تلك البلدان التي يكون وجود هيئة الأمم المتحدة للمرأة فيها أضيق نطاقا، يمكن أن يضطلع مركز إقليمي ببعض الأدوار المندرجة ضمن إطار الرقابة الداخلية، ولكن في هذه الحالات ستظل السلطة والمساءلة بيد المكتب القطري. ونظرا إلى أن إطار الرقابة الداخلية يتجاوز العمليات ويشمل ضوابط وموازين برنامجية على الصعيدين القطري والإقليمي لكفالة أن يكون البرنامج القطري برنامجا استراتيجيا ورشيدا في استغلال الموارد وقابلا للتقييم، فإن الهيئة ستستعرض الخبرة المكتسبة من تقرير السجل المتكامل لقياس الإنتاج لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بغية اعتماد أداة مشابهة داخل الهيئة.
	مجموعة النواتج 4: إطار نتائج الإدارة: حشد الموارد وإدارتها
	الناتج 4-1 تحسين إدارة الموارد 


	64 - ستدير هيئة الأمم المتحدة للمرأة الموارد الموكلة إليها وفقاً للنظام المالي والقواعد المالية اللذين أقرهما المجلس التنفيذي في نيسان/أبريل 2011. وسيتحقق ذلك من خلال: (أ) تعزيز وتعهد نظم للإدارة المالية فعالة من حيث التكلفة وشفافة، (ب) دعم ميزنة الموارد القائمة على النتائج؛ (ج) رصد اعتمادات الميزانيات وتوزيعها في الوقت المناسب؛ (د) إدارة المعاملات المالية وتقديم تقارير بشأنها. وستعزز الهيئة قدرتها على التخفيف من المخاطر وكفالة إجراء المساءلات المتصلة بها، وذلك عن طريق التنبؤ بها وجمع البيانات والتحليل والرقابة.
	الناتج 4-2 توسيع وتنويع قاعدة موارد تلبي الطلب على الدعم التقني الحفاز المقدم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وعلى منحها المقدمة لأغراض استراتيجية

	65 - ستسترشد أنشطة تعبئة الموارد وجمع التبرعات بشراكة استراتيجية واستراتيجية لتعبئة الموارد تقوم في جملة أمور بما يلي (أ) الإفادة من الجهات المانحة التقليدية وغير التقليدية، بمن فيها القطاع الخاص والمؤسسات والأفراد؛ (ب) بناء الشراكات والوصول إلى صناديق المانحين على مستوى البلدان المشمولة ببرامج؛ (ج) استخدام تكنولوجيا المعلومات لتوسيع نطاق توعية الجمهور. وستجمع الاستراتيجية بين تعبئة الموارد وأنشطة الاتصال للتعريف بهيئة الأمم المتحدة للمرأة في جميع بلدان العالم. وتشجع الاستراتيجية التنوع في مصادر التمويل وطرائقه، بما في ذلك القطاع الخاص، والتبرعات الفردية، والصندوق الاستئماني لدعم الإجراءات المتخذة للقضاء على العنف ضد المرأة، والصناديق المواضيعية، والصندوق المتعدد المانحين للمساواة بين الجنسين. وستعطي الهيئة الأولوية للتقارير التي تقدم إلى المانحين في حينها والجيدة والمستوفية لمعايير الجودة من زاويتي نظر كل من المانحين والهيئة، والتي تتفق مع النظام المالي للهيئة وقواعدها المالية.
	خامسا - الإطار المتكامل للموارد
	66 - يرجى الاطلاع على المرفق الثالث.
	سادسا - تنفيذ الخطة الاستراتيجية وإدارتها
	ألف - المستويات القطرية والإقليمية والعالمية
	67 - ستنفذ الخطة على المستويات القطرية والإقليمية والعالمية من خلال مجموعة واسعة من الشراكات. ومن الشركاء الرئيسيين لهيئة الأمم المتحدة للمرأة على المستوى القطري الأجهزة الوطنية المعنية بالمرأة، والوزارات الفنية، واللجان الانتخابية، والمجالس التشريعية، ونظم إنفاذ القانون، والسلطات المحلية. وستعمل الهيئة أيضا عن كثب مع وسائط الإعلام، والقطاع الخاص، والمؤسسات، والمؤسسات الأكاديمية، والقادة الروحيين والزعماء التقليديين، والرجال والفتيان الذين تشكل مواقفهم وتصرفاتهم عاملا أساسيا في تحديد الحياة التي تعيشها النساء والفتيات.
	68 - وعلى النحو المبين في المرفق الرابع، تقترح هيئة الأمم المتحدة للمرأة الانتقال إلى نموذج برامج قطرية يتماثل فيه مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى. ويتيح هذا النهج المقترح وضع إطار استراتيجي بالتشاور مع الشركاء الوطنيين. وستحدد الهيئة الأهداف المتوسطة الأجل الصريحة والنتائج الاستراتيجية، مع تجنب التشتت وكفالة زيادة استدامة أثر التدخلات. وستستجيب البرامج القطرية للأولويات الوطنية وهو ما يوفر الأساس المستند إليه فيما تبذله منظومة الأمم المتحدة على نطاق أوسع في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من جهود تندرج في إطار العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة في مجال المساعدة الإنمائية. وستتم مواءمة البرامج بما يتسق مع الطرائق الآخذة في التطور التي تنتجها في الأمم المتحدة لوضع برامج قطرية مشتركة. وإلى حين اعتماد نماذج لهذه البرامج، ستظل إجراءات البرمجة التي تنتجها الهيئة قائمة.
	69 - وعلى الصعيدين العالمي والإقليمي، ستشرف الشعب الإقليمية على وضع استراتيجيات إقليمية بوصفها أدوات للإدارة الداخلية تدعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية العالمية. وستتمثل الأسس التي ستقوم عليها هذه الاستراتيجيات في الأولويات الوطنية التي سيطلب إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن تقدم لها الدعم. وباعتماد الخطة الاستراتيجية، فستتضمن الاستراتيجيات الإقليمية على أطر للمساءلة تحدد ما يلي:
	(أ) طبيعة الدعم التقني والمؤسسي الذي ستوفره أوجه وجود للهيئة في البلدان؛ 
	(ب) الالتزامات المنوطة بالهيئة لدعم التنسيق والاتساق على نطاق منظومة الأمم المتحدة، إضافة إلى تقديم الدعم الاستراتيجي لتطوير أطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية؛
	(ج) الالتزامات المنوطة بالهيئة لدعم العمليات العالمية للهيئات الحكومية الدولية؛
	(د) تعزيز المؤسسات بما يكفل تحولها السلس إلى مراكز إقليمية ومكاتب قطرية.
	70 - وستستمر البرامج العالمية والإقليمية في مجالات العمل المواضيعية الخمسة، وسيكون الهدف الرئيسي لتلك البرامج، تعزيز تلك المجالات على الصعيد الوطني.
	باء - الرصد والإبلاغ والتقييم
	71 - سيجري رصد تنفيذ الخطة الاستراتيجية في ما يتعلق بالتقدم المحرز نحو تحقيق النتائج الإنمائية، ويشمل ذلك المجالين المعياري والتنفيذي على صعيدي النتائج والأهداف، ورصد النواتج، ولا سيما تلك المتصلة بالأداء التنظيمي المبينة في إطار نتائج الإدارة. وتستند هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى الدروس المستفادة من التقييمات السابقة لتعزيز نظمها الداخلية للرصد والتقييم عن طريق ما يلي: (أ) بناء القدرات الداخلية على جميع المستويات؛ (ب) وضع نظم موثوقة ومتينة للبيانات والمعلومات؛ (ج) وضع خطط متكاملة للرصد والتقييم والأبحاث. وسيجري تعزيز الإبلاغ المنهجي بشأن النتائج والأداء بواسطة أدوات داخلية تشمل تقارير مرحلية عن البرامج وتقارير سنوية ونظام أطلس. وستتولى المكاتب المعنية على الصعد العالمي والإقليمي والقطري إعداد خطط متكاملة للرصد والتقييم والأبحاث، مع التركيز على تعزيز الرصد والتقييم على الصعيد القطري.
	72 - ولدعم الرصد والإبلاغ والتقييم، ستجمع هيئة الأمم المتحدة للمرأة البيانات الأساسية بشأن النتائج الرئيسية على الصعد العالمي والإقليمي والقطري التي تعتزم المنظمة المساهمة فيها. وستتولى الهيئة إعداد تقرير سنوي تقدمه إلى المجلس التنفيذي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي().
	73 - وستعزز هيئة الأمم المتحدة للمرأة التنسيق والمساءلة في منظومة الأمم المتحدة بإجراء تقييم في مجالات رئيسية ثلاثة، وهي: (أ) تعزيز عمليات التقييم المشتركة بشأن المساواة بين الجنسين والتي تعمل بمثابة مستودع للتقييمات في منظومة الأمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ (ب) الاستفادة من الفرص التي تتيحها عمليات التقييم على نطاق منظومة الأمم المتحدة (أي إطار ”توحيد الأداء“ وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية) لتوليد معلومات تقييمية بشأن مساهمة منظومة الأمم المتحدة في تحقيق المساواة بين الجنسين؛ (ج) المساهمة على نحو فعال في عمل فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم من أجل تعميم مراعاة المنظور الجنساني في عمليات التقييم التي تجريها الأمم المتحدة، عن طريق وضع المبادئ التوجيهية وأطر المساءلة.
	74 - وستخضع وظيفة التقييم التي تضطلع بها هيئة الأمم المتحدة للمرأة لسياسة تقييمية، تحدد أنواع التقييم وطابعه الإلزامي والأدوار والمسؤوليات (بما في ذلك ضمان الجودة) القائمة داخل المنظمة في مجال التقييم المتعلق بعملها المعياري وعملها التنفيذي. أما مكتب التقييم المستقل فهو مسؤول مباشرة أمام وكيل الأمين العام والمدير التنفيذي، ويضطلع بدور القيم على وظيفة التقييم بما يتسق مع معايير الأمم المتحدة وقواعدها.
	75 - ولضمان الشفافية وتعزيز المساءلة، ستصبح تقارير التقييم وردود الإدارة متاحة للجمهور. وستصدر ردود الإدارة وتتابع كل من التقييمات المضطلع بها على صعيد المؤسسة/المركز أو التقييمات اللامركزية. وستستخدم عمليات التقييم المؤسسية/المركزية كمساهمات رئيسية في عملية اتخاذ القرارات على أعلى مستويات الهيئة. وستدعم جميع عمليات التقييم تحديد المجالات لمواصلة إجراء الأبحاث وستصب في نظم إدارة المعارف.
	76 - وستعزز هيئة الأمم المتحدة للمرأة قدرات التقييم داخلياً ولدى الشركاء الوطنيين. وسيجري تعزيز القدرات الداخلية من خلال تحسين تقديم الدعم إلى وظيفة التقييم اللامركزية عن طريق وجود خبراء قطريين للرصد والتقييم، وأخصائيين إقليميين للرصد، ومكتب تقييم معزز. (انظر المرفق الخامس للاطلاع على إطار الرصد والتقييم).

