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  ٢٠١٢الدورة العادية األوىل لعام 
        ٢٠١٢يناير / كانون الثاين٢٥  و٢٤

  األنشطة التنفيذية    
  

املــديرة التنفيذيــة هليئــة األمــم املتحــدة للمــساواة بــني /تقريــر وكيلــة األمــني العــام    
  اجلنسني ومتكني املرأة

    
  مقدمة  -أوالً   

، هيئــة ٦٤/٢٨٩وجــب قرارهــا أنــشأت اجلمعيــة العامــة، مب، ٢٠١٠يوليــه / متــوز٢يف   - ١
). مـــم املتحـــدة للمـــرأة  هيئـــة األ(األمـــم املتحـــدة للمـــساواة بـــني اجلنـــسني ومتكـــني املـــرأة       

يس هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة         ، طلبـت اجلمعيـة العامـة مـن رئـ          قرارهامن  ) د (٦٧ الفقرة ويف
يئــة، وأن يقــدم يقــدم تقريــرا ســنويا عــن األنــشطة التنفيذيــة لينظــر فيــه اجمللــس التنفيــذي لله   أن

تقريــراً عــن تلــك األنــشطة إىل اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي يف جزئــه الــسنوي املتعلــق           
وفقـاً للـهيكل    مـنظم   هـذا التقريـر     و.  وفقاً لذلك الطلب   وهذا التقرير مقدم  . باألنشطة التنفيذية 

 بــشأن االسـتعراض الــشامل الــذي جيـري كــل ثــالث   ٦٢/٢٠٨احملـدد يف قــرار اجلمعيـة العامــة   
. سنوات لسياسة األنـشطة التنفيذيـة الـيت تـضطلع هبـا منظومـة األمـم املتحـدة مـن أجـل التنميـة                    

 الـيت سـُتعقد   الـسنوية   تـه   وستقدم هيئة األمم املتحدة للمـرأة أيـضاً إىل جملـسها التنفيـذي يف دور              
، تقريـــراً مفـــصالً عـــن اخلطــــة    ٢٠١١/٣ ملقـــرر اجمللـــس  ، وفقـــاً  ٢٠١٢يونيـــه  /حزيـــران  يف

  .)١(٢٠١٣-٢٠١١ للهيئة للفترة االستراتيجية

__________ 
، ما مل ُيـذكر  ٢٠١٠ديسمرب /ويستند هذا التقرير إىل النتائج احملققة حىت كانون األول       . UNW/2011/9انظر     )١(  

 .واستخدمت أحدث البيانات املتاحة يف مجيع فروعه. خالف ذلك



UNW/2012/1
 

2 11-63380 
 

كان إنشاء هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة إيـذانا ببدايـة عهـد جديـد بالنـسبة إىل الـدعم                       و  - ٢
ممـثالً  الذي تقدمه األمم املتحدة من أجل حتقيق املـساواة بـني اجلنـسني وإعمـال حقـوق املـرأة،                    

ــذلك ــاق منظومــ       ب ــى نط ــساق عل ــق االت ــبيل حتقي ــسبوقة يف س ــري م ــوة غ ــم املتحــدة  ة  خط األم
ــق حــشد مــوارد وواليــات أربعــة أجــزاء مــن الن       عــن ظــام املوحــد كانــت قائمــة بــذاهتا     طري
شـــعبة النـــهوض بـــاملرأة ومكتـــب املستـــشارة اخلاصـــة للقـــضايا اجلنـــسانية : الـــسابق، وهـــي يف

والنهوض باملرأة واملعهد الدويل للبحث والتـدريب مـن أجـل النـهوض بـاملرأة وصـندوق األمـم            
ــرأة املتحــدة اإل ــائي للم ــم املتحــدة ل   . من ــة األم ــع أن هيئ ــرأة مل تعــف املنظمــات األخــرى    وم لم

يتـصل بتـشجيع املـساواة بـني اجلنـسني، فإهنـا تتـوىل قيـادة أعمـال منظومـة            مسؤولياهتا فيمـا   من
  .واة بني اجلنسني ومتكني املرأةلة بشأهنا يف جمايل املسااءاألمم املتحدة وتنسيقها وتعزيز املس

 عامـاً انتقاليـاً بالنـسبة إىل اهليئـة الـيت اختـذت خاللـه خطـوات لتعزيـز              ٢٠١١م  وكان عـا    - ٣
تلبيـة طلبـات الـدول األعـضاء ومنظومـة األمـم املتحـدة فيمـا يتعلـق بـدعم                    علـى   قدرهتا املؤسسية   

فخــالل عــام . تعزيــز األولويــات الوطنيــة مــن أجــل حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة   
 خطـة   أقـر اجمللـس التنفيـذي     واضـحة؛ وأُجـري تقيـيم للقـدرات امليدانيـة، و          ، ُرمست رؤيـة     ٢٠١١

ــذهااآلن وجيــري اســتراتيجية  ــة       . تنفي ــاده اخلط ــدى اعتم ــضاً، ل ــذي أي ــس التنفي ــب اجملل ــد طل وق
أن تواصــل إعــداد أُطــر ”، إىل هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة ٢٠١٣-٢٠١١االســتراتيجية للفتــرة 

ول األعـضاء بـشأن هـذه املـسألة،         لمـشاورات املنتظمـة مـع الـد       النتائج وأن تعرض جدوال زمنيا ل     
أجل املضي يف تطوير الروابط بـني النـواتج والنتـائج املرجـوة، مبـا يف ذلـك التحديـد الواضـح                       من

ومــن مث، ). ٢٠١١/٣قــرر امل (“للمؤشــرات وخطــوط األســاس واألهــداف يف أُطــر نتــائج اهليئــة 
 مراجعـة سـُتعرض نتائجهـا علـى اجمللـس التنفيـذي قبـل       استهلت هيئة األمم املتحدة للمرأة عمليـة      

كما أُنشئت يف املقر قاعدة موظفني قوية وجيري توسيع نطاق هـذه  . ٢٠١٣دورته السنوية لعام    
وباإلضافة إىل ذلك، وضعت اسـتراتيجية حلـشد املـوارد لكفالـة          . العملية لتشمل املكاتب امليدانية   

  .التطلعات الكبرية اليت يعلقها عليها أصحاب املصلحة قادرة متاماً على حتقيق اهليئةأن تكون 
  

  متويل األنشطة التنفيذية اليت يضطلع هبا جهاز األمم املتحدة اإلمنائي  - ثانياً  
بيئــة يف الوقــت الــراهن يف ظــل التنفيذيــة تــضطلع هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة بأعماهلــا   - ٤

يـد بـأن االسـتثمار يف املـساواة بـني اجلنـسني       ورغم أن هناك اعتـراف متزا    . مالية متباينة وخلفية  
ومتكني املرأة يكتسي أمهية حامسة لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية والنهوض بالتنميـة وإعمـال         
حقوق اإلنسان على جبهات متعددة، فإن العمل يف جمايل املساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة              

  .ل يعاين من نقص مزمن يف التمويلال يزا
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ــة  ا تــسودهفتــرةويــأيت إنــشاء هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف     - ٥  ضــغوط اقتــصادية ومالي
ويف ذات الوقت، ال تنفك بيئة العمل تتغري وتصبح أكثر تنافسية، وهو ما يـؤدي إىل                . مستمرة
  .ف الفاعلة وطرائق تقدمي املعونة عدد األطرازيادة
، ٢٠١٣-٢٠١٢ية لفتــرة الــسنتني وعلــى النحــو املــبني يف تقــديرات امليزانيــة املؤســس    - ٦

يف الـسنة األوىل لتـشغيل اهليئـة ضـعف تلـك      ) األساسية(غري املخصصة التربعات يتوقع أن تبلغ   
، يتوقـع   ٢٠١١ويف عـام    .  مليـون دوالر   ١٣٠احملّصلة خالل العام السابق، لتصل إىل أكثر من         

 يف املائـة مقارنــة  ٣٥  مليـون دوالر، أي مــا ميثـل زيـادة قــدرها   ٢٣٠أن تبلـغ مجيـع املــسامهات   
  .٢٠١٠املسامهات احملّصلة يف عام ب
ــسائد    و  - ٧ ــصادي ال ــاخ االقت ــع املن ــف م ــم   واآلخــذ يف التطــور،  للتكّي ــة األم وضــعت هيئ

تعميق قاعدة اجلهات املاحنـة وتوسـيعها بغـرض         لاملتحدة للمرأة استراتيجية شاملة حلشد املوارد       
 املــساواة بــني تعزيــزهــا املتمثــل يف دعــم البلــدان يف  بالتزاماملــوارد الالزمــة هلــا لكــي تفــيتــأمني 

  .اجلنسني ومتكني املرأة
ضـمان اسـتدامة وزيـادة املـسامهات        ) أ: ( ثالثة ُنهـج اسـتراتيجية، هـي       يف ذلك تبع  وسُت  - ٨

األساســية املقدمــة حاليــاً مــن اجلهــات املاحنــة احلكوميــة الــيت عــادة مــا تقــدم أكــرب مــسامهات،    
ية املاحنة اليت رمبا تكون قادرة علـى تقـدمي مـسامهات أكـرب وتعزيـز                واستهداف اجلهات احلكوم  

اجلهود املبذولة اللتماس املسامهات من اجلهات املاحنة الناشئة، وهو ما من شـأنه أن يـؤدي إىل                 
بالنـسبة  حتديد واغتنام املزيد من الفرص اجلديـدة        ) ب(تعميق قاعدة اجلهات املاحنة وتوسيعها؛      

مـا يتعلـق   يف والطرائق الكفيلة بتكملة قاعدة املوارد األساسية، مبا يف ذلك   تقاسم التكال ملوارد  
 صندوق املساواة بني اجلنـسني وصـندوق األمـم          ،الصندوقني االستئمانيني اللذين تديرمها اهليئة    ب

توسـيع   )ج(املتحدة االستئماين لدعم اإلجـراءات الراميـة إىل القـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة؛            
غــري التقليديــة للهيئــة وتعميقهــا، ال ســيما مــع القطــاع اخلــاص واملؤســسات  نطــاق الــشراكات 
  .واللجان الوطنية

ــرص املتاحــة أل        - ٩ ــرأة توســيع نطــاق الف ــم املتحــدة للم ــة األم ــزم هيئ ــشطة وتعت تقاســم ن
ويتوقــع أن تــؤدي مواقــع  . تكــاليف مبــوازاة توســيع نطــاق وجودهــا علــى املــستوى القطــري   ال

 ٢٠١٣-٢٠١٢يف تقديرات امليزانية املؤسسية للهيئـة لفتـرة الـسنتني           الوجود القطري املقترحة    
)UNW/2011/11 (        إىل ارتفاع يف مستويات املوارد األخرى املخصصة)  احملـّصلة  ) غري األساسـية

ونظــرا إىل أن املــشهد االقتــصادي واملــايل ال ينفــك يــتغري، فــإن اهليئــة  . علــى املــستوى القطــري
 اجلديدة والناشئة، مبـا يف ذلـك البلـدان املـستفيدة مـن براجمهـا،                توجه اهتمامها إىل االقتصادات   

  .أن تصبح من كبار املسامهني فيهااليت ميكن 
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غري أن من الواضح أن حتقيق تطلعـات الـدول األعـضاء وأصـحاب املـصلحة اآلخـرين                    - ١٠
قاعـدة   لـديها    تكـون  مـن اهليئـة أن       سـيتطلب  ،فيما يتعلق باملـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة           

 ستواصـل استكـشاف     اهليئـة ورغـم أن    .  علـى حنـو أفـضل      موارد أكرب حجمـاً وميكـن التنبـؤ هبـا         
كافة الفـرص املتاحـة لتنويـع قاعـدة مواردهـا، فـإن اسـتمرار الـدعم املقـدم مـن اجلهـات املاحنـة                         

  .جناز اهليئة ألعماهلا التنفيذيةالتقليدية ال يزال يكتسي أمهية حامسة لكفالة إ
  

سهام األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا األمـم املتحـدة يف تنميـة القـدرات              إ  - ثالثاً  
  الوطنية وحتقيق فعالية التنمية

  بناء القدرات والتنمية  - ألف  
ة أساسية تطبقها هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة لـدعم حتقيـق               يالقدرات استراتيج تنمية  عد  ت  - ١١

القـدرات  تنميـة    مـا مـضى، كـان التـشديد علـى            ويف. املساواة بني اجلنسني وإعمال حقوق املرأة     
.  اخلطـة االسـتراتيجية احلاليـة      فيهـا أُطر التخطيط االستراتيجي املؤسـسي، مبـا        يف   باستمرار   جلىيت

عية اخلمـسة، علـى النحـو املـبني         املواضـي العمـل   مـن خـالل جمـاالت       القـدرات   وتتجلى جهود بناء    
 مبواصـلة تنفيـذ نتـائج االسـتعراض         ة للمرأة ملتزمـة   وهيئة األمم املتحد   .)٢(الوردة أدناه الفروع   يف

الشامل الذي جيري كل ثالث سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية مـن أجـل التنميـة الـيت تـضطلع                   
، ٥٩/٢٥٠وقرار اجلمعية العامـة ذي الـصلة   ، ٢٠٠٧  و٢٠٠٥هبا منظومة األمم املتحدة لعامي    

ككــل لتقــدمي املــساعدة التقنيــة إىل البلــدان  الــذي حيــدد واليــة صــناديق األمــم املتحــدة وبراجمهــا   
وأهاب القـرار أيـضاً جبميـع مؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة أن تعمـل علـى تعمـيم                      . املستفيدة
 أدواهتـا ، وأن تسعى إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني يف براجمهـا القطريـة و             اجلنسايناملنظور  مراعاة  

ــا   ــة وبراجمه ــع القطاعــات التخطيطي ــستوى    ، وأن يف مجي ــى امل ــات حمــددة عل ــصوغ أهــدافاً وغاي ت
ــري يف هــذا امليــدان، وفقــاً لالســتراتيجيات اإلمنائيــة الوطنيــة       واســتناداً إىل توجيهــات  . )٣(القط

بشأن تنمية القـدرات، وضـعت هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة إطـاراً                اإلمنائية  جمموعة األمم املتحدة    
إدراج التزامـات املـساواة بـني    هبـدف   الـوطنيني  لتنمية القدرات لتوجيـه عملـها يف دعـم الـشركاء       

  .لصعد الوطين واإلقليمي والعاملياجلنسني يف قوانينهم وسياساهتم وتنفيذ تلك االلتزامات على ا
__________ 

؛ القيـادة واملـشاركة؛ إهنـاء العنـف ضـد املـرأة؛ الـتمكني االقتـصادي               وامليزنـة علـى الـصعيد الـوطين       التخطيط     )٢(  
 ).يف الفرع دال أدناهمبني  جمايل السالم واألمن العمل يف(

وهو ما يعـرف اآلن  ( أيضاً مبثابة األساس جلعل صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة ٥٩/٢٥٠كان القرار      )٣(  
: مـورداً تقنيـاً فيمـا يتعلـق باملـسائل اجلنـسانية يف منظومـة األمـم املتحـدة بأسـرها          ) هبيئة األمـم املتحـدة للمـرأة    

تـهيـب جبهاز األمم املتحدة اإلمنائي أن يـستفيد مـن اخلـربة التقنيـة لـصندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة                      ”
 .“فيما يتعلق باملسائل اجلنسانية
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ــدت   - ١٢ ــركائها والفئــات الــيت        اهليئــةواعتم ــدعم تنميــة قــدرات ش ــد مــن الــُنهج ل  العدي
تعـيني خـرباء    ) ج (، و املعرفية ونـشرها  تطوير املوارد   ) ب(و   ،التدريب) أ: (تشملتستهدفها،  

التبـادل بـني    ) د (، و أو استشاريني تقنيني يف جمال املساواة بني اجلنسني يف املؤسسات الرئيـسية           
  .تقدمي الدعم املايل والتقين) و (، ومجع الشبكات وتعبئتها) هـ (، وبلدان اجلنوب

  
   على الصعيد الوطينالتخطيط وامليزنة  - باء  

يئة األمم املتحدة للمرأة االستثمار يف جهود بناء القدرات لتعزيـز األولويـات            تواصل ه   - ١٣
، أسـهمت   ٢٠١١-٢٠١٠وخالل الفترة   . الوطنية يف جمايل متكني املرأة واملساواة بني اجلنسني       

ــوطن   ــشركاء الـ ــدرات الـ ــوير قـ ــة يف تطـ ــيم ني علـــى ياهليئـ ــساواة بـــني اجلنـــسني  تعمـ ــاة املـ مراعـ
ــق  ٢٧ يف ــتراتيجية تتعلـ ــدز    اسـ ــة اإليـ ــة ملكافحـ ــتراتيجيات الوطنيـ ــها االسـ ــيع شـــىت، منـ مبواضـ

 هـذا الـدعم زيـادة القـدرة علـى مجـع       يـشمل و. واستراتيجيات إعادة اإلعمار بعد انتهاء الـرتاع     
املـشاركة يف عمليـات التخطـيط مـن خـالل أنـشطة الـدعوة               مشوليـة   البيانات وحتليلها، وكفالـة     

  .اينوحتليل امليزنة املراعية للمنظور اجلنس
 وعـززت    وقـانون جديـد     سياسة جديـدة   ١٧٦، دعمت اهليئة وضع     ٢٠٠٨ومنذ عام     - ١٤
) مشلـــت تعـــديالت دســـتورية(نـــسني املـــساواة بـــني اجلالقائمـــة لتعزيـــز قـــوانني السياسات والـــ
ــداً ٥٠ يف ــاملي   ،بل ــصعيدين اإلقليمــي والع ــى ال ــضاً اإلصــالح   .  وكــذلك عل ــة أي ودعمــت اهليئ

ــادرة   ــة األساســية   الدســتوري، وهــي فرصــة ن لبلــد لتكــريس حقــوق املــرأة يف اهلياكــل القانوني
ة إىل دعـا  ٢٠١٠فعلى سـبيل املثـال، أسـهم الـدعم الطويـل األجـل املقـدم يف عـام               . البلدان من

  . يف تضمني الدستور أحكاماً هامة تراعي االعتبارات اجلنسانيةاملساواة بني اجلنسني يف كينيا
ظور اجلنساين اجلهود الراميـة إىل جعـل سياسـات وعمليـات            وتدعم امليزنة املراعية للمن     - ١٥

. حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسنيمتكــني املــرأة وإزاء امليزنــة تعكــس االلتزامــات الوطنيــة والدوليــة 
الــسنوات األخــرية، ازداد الــزخم الــذي حتظــى بــه ُنهــج امليزنــة هــذه زيــادة ملحوظــة، إىل     ويف

ــيت  إدراك جانــب  ــة ال ــى أوجــه   أن رســم سياســات امليزن ــضاء عل ــساواة   هتــدف إىل الق عــدم امل
ــة     يف( ــصحة واألمــن والعدال ــيم وال ــة فــرص احلــصول علــى التعل ــدريب والعمال ــد  ) والت ــا يزي إمن
وجـاء ازديـاد هـذا الـزخم مـصحوباً بتزايـد الطلـب مـن جانـب                  . فعالية الـسياسات اإلمنائيـة     من

تطبيــق امليزنــة ل القــدرات علــى بنــاء) اجلهــات الفاعلــة مــن الــدول ومــن غــري الــدول (الــشركاء 
  .تطبيقهااملراعية للمنظور اجلنساين أو دعم 
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املتعلـق  وقد وصل الدعم الذي تقدمه هيئة األمم املتحدة للمرأة يف شىت جماالت العمـل                 - ١٦
قيـام  ، مـع إجنـازات هامـة، منـها          )٤( بلـداً  ٤٤إىل مـا جمموعـه      بامليزنة املراعيـة للمنظـور اجلنـساين        

 وإنـشاء   )٥(مبادئ توجيهيـة يف جمـال امليزنـة املراعيـة للمنظـور اجلنـساين             صدار  بإوزارة مالية    ١٧
. ومتخض هذا الدعم عـن تغـيريات مؤسـسية هامـة ومـستمرة     .  بلدا١٣ًامليزانية يف لرصد آليات  

وزارات املاليــة،  وأضــحت القــدرات واإلجــراءات املراعيــة للمنظــور اجلنــساين مترســخة اآلن يف
  .ا أكثر مراعاة للمنظور اجلنساينات إعداد امليزانية جلعلهومشلت تغيريات يف عملي

ويف أمريكــا الالتينيــة علــى ســبيل املثــال، أســهم الــدعم املقــدم يف جمــال امليزنــة املراعيــة    - ١٧
قــوق املــرأة وحتقيــق املــساواة بــني  للنــهوض حب امليزانيــة خمصــصاتللمنظــور اجلنــساين يف زيــادة 

وزاريـو، األرجنـتني؛ وسـانتا روزا دي كوبـان، هنـدوراس؛        اجلنسني علـى املـستوى احمللـي يف ر        
ة بوليفيا املتعـددة القوميـات، ويف بلـديتني          بلدية يف دول   ٢٣، الربازيل؛ ويف    وحمافظة برينامبوكو 

ففي إكوادور، حيث يتراوح عـدد       .يف إكوادور؛ وعلى املستوى الوطين يف الربازيل وإكوادور       
،  يف املائـة   ٦٣و   يف املائة    ٢٢نف اجلنسي يف املدرسة بني      الفتيات الاليت يبلغن عن تعرضهن للع     

 يف املائـة مـن ميزانيتـها        ٦,٣وفقاً لتقديرات املنظمات غري احلكوميـة، خصـصت وزارة التعلـيم            
، ٢٠١١ويف عـام    . للجهود الرامية إىل القضاء علـى العنـف ضـد النـساء والفتيـات يف املـدارس                

اً يف املبـادئ التوجيهيـة للميزانيـة وخطـة الـسنوات      انعكست شواغل املساواة بني اجلنـسني أيـض     
  .٢٠١٤-٢٠١١األربع اليت ينتهجها البلد للفترة 

  
  القيادة واملشاركة  -جيم   

 ودعمـت جهـود     )٦(على الصعيد القطري، وفرت هيئة األمم املتحدة للمـرأة التـدريب            - ١٨
ة مـن أجـل شـغل املناصـب     الدعوة اليت تبذهلا املرشحات للقيام على حنو فعال حبمـالت انتخابيـ      

__________ 
 ، وبـابوا غينيـا اجلديـدة      ، وأوكرانيـا  ، وإندونيـسيا  ، وألبانيا ، وإكوادور ، واألرجنتني ،االحتاد الروسي، وإثيوبيا     )٤(  

 ،)املتعـددة القوميـات    -دولـة   ( وبوليفيا   ، والبوسنة واهلرسك  ، وبوروندي ،والربازيل ،كستان وبا ،وباراغواي
ــريو ــونس،وب ــشيت- وتيمــور ، وت ــر، لي ــسورية   ، واجلزائ ــة ال ــة العربي ــا املتحــدة، واجلمهوري ــة ترتاني  ، ومجهوري

 ، والــصني،وصــربيا ، والــسنغال، والــسلفادور، وزامبيــا،ومجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية الــسابقة، وروانــدا
ــا ــادا،  ،وغانـ ــتانغرينـ ــستان،وقريغيزسـ ــامريون، وكازاخـ ــا، والكـ ــايل، وكولومبيـ ــصر، ومـ ــرب، ومـ  ، واملغـ

 . وهندوراس، واهلند، وهاييت، ونيكاراغوا، ونيجرييا، ونيبال، وموزامبيق،واملكسيك
 ،)املتعـددة القوميـات    -لـة   دو(وبوليفيـا    ،والبوسـنة واهلرسـك    ،وباكـستان  ،وإندونيـسيا  ،وإكـوادور  ،إثيوبيا   )٥(  

 ،والنيجــر ،ونيبــال ،ومــصر ،ومــايل ،والكــامريون ،والــسنغال ،وزامبيــا ،ومجهوريــة ترتانيــا املتحــدة، وروانــدا
 .وهاييت ،ونيكاراغوا

 ، وتونغـا  ، وبورونـدي  ، وبليز ،)أتشيه(إندونيسيا   و ،وألبانيا،  وأفغانستان،  تلقت املرشحات الدعم يف األردن       )٦(  
ــور ــ- وتيمـ ــليمان  ليـ ــزر سـ ــوك ،شيت، وجـ ــزر كـ ــا، وجـ ــيفس  ، وزامبيـ ــتس ونـ ــانت كيـ ــسودان، وسـ  ، والـ

 . وهاييت، ومايل، وكولومبيا،وطاجيكستان
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 من تلـك البلـدان ارتفـع عـدد النـساء املوظفـات يف املؤسـسات                 ١٨ويف  . )٧( بلدا ٢٣العامة يف   
كة رالتمثيليــة احملليــة أو الوطنيــة، ويف أربعــة بلــدان حققــت املــرأة أو كــادت حتقــق نــسبة مــشا    

أو /املرشـحات و   كانت هذه اجلهود الرامية لدعم       ،ويف كثري من احلاالت   .  يف املائة  ٣٠قدرها  
بورونــدي (أو املــستقلة /الناخبــات تــرتبط بــشراكات مباشــرة مــع اللجــان االنتخابيــة الوطنيــة و

  ).وكينيا والسودان ونيجرييا
ــساء إىل     - ١٩ ــسبة الن ــسودان، وصــلت ن ــاخبني املــسجلني    يف امل٦٥ويف ال ــة مــن عــدد الن ائ
حني ملنـــصب رئاســـة ، وللمـــرة األوىل، كانـــت هنـــاك امـــرأة مـــن بـــني املرشـــ  ٢٠١٠عـــام  يف

وارتفعــت نــسبة متثيــل املــرأة يف الربملــان إىل . امــرأة ٣ ٦٠٠اجلمهوريــة وبلــغ عــدد املرشــحات 
 يف املائة يف اجلمعية التـشريعية       ٣٣,٥ يف املائة على الصعيد الوطين، وبلغت نسبة متثيلها          ٢٨,٥

تخابـات، وجلنـة    ودعمـت هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة املفوضـية القوميـة لالن              . جلنوب الـسودان  
انتخابات جنوب السودان، واللجان احلكومية العليـا لالنتخابـات مـن خـالل دعـم وضـع أدلـة                   
وقوائم مرجعية ومبادئ توجيهية تراعي املنظور اجلنساين ومن خـالل تـدريب املـراقبني احمللـيني                

فريقــي واهليئــة الــدوليني التابعــة لالحتــاد األلبعثــات الرصــد واملــراقبني وتــوفري التوجيــه للمــراقبني 
ووفـرت  . احلكومية الدولية املعنية بالتنمية، وجامعة الدول العربية، واليابان، واالحتـاد األورويب          

ر اجلنـساين  واهليئة أيـضا دروسـا مستفيـضة يف التربيـة املدنيـة وتثقيـف النـاخبني مبـا يراعـي املنظـ                    
ت احملليـة مشلـت     جملتمعـا على مستوى ا  حلقة عمل    ٢٠٠وفرت التدريب للمدربني ونظمت      إذ

ــى احلــصة ال      ــدعم للمرشــحات يف احلــصول عل ــدعوة وال ــوفري ال ــسبتها  ت ــة ن ــة٢٥بالغ .  يف املائ
 فقـد تعاونـت مـع أكادمييـة الـسودان لعلـوم االتـصال               ،بالنـسبة جلمعيـات وسـائط اإلعـالم        وأما

 مــن الـصحفيني واملـسؤولني احلكــوميني وأعـضاء يف املنظمـات املدنيــة     ٤٠٠علـى بنـاء قـدرات    
  .ن القضايا اجلنسانية خالل االنتخاباتبشأ
مليـون   ٥٧( يف املائة    ٥٦ة على النتائج،    وأنفقت اهليئة، استنادا إىل بياناهتا للميزنة القائم        - ٢٠

مج علـى دعـم تنميـة القــدرات    امـن األمـوال املتاحــة للـرب   ) دوالر، باسـتثناء الـصناديق االسـتئمانية   
أو الـدعوة   /لى رصد تنفيـذ االلتزامـات املتعلقـة بـاملرأة و          لتعزيز قدرة دعاة املساواة بني اجلنسني ع      

ومشــل هــذا الــدعم .  بلــدا٩٤ة يف ملــرأإىل اإىل تنفيــذها، وعلــى توســيع نطــاق اخلــدمات املقدمــة  
النــساء  تخبــات لــشغل مناصــب رمسيــة، فــضال عــن جهــازا وطنيــا معنيــا بــاملرأة، والنــساء املن  ٥٢

 حكوميـة نـسائية، تـشمل املنظمـات الـيت متثـل          منظمة غري  ١٠٠الساعيات لشغل مناصب، وحنو     

__________ 
 ، وروانـدا  ، ومجهوريـة مولـدوفا    ،مت تأييد إدماج املرأة يف األحزاب الـسياسية يف اجلمهوريـة العربيـة الـسورية                 )٧(  

 . وهاييت،نيجرييا و، والنيجر، ومصر، والسودان، وسانت لوسيا،وزامبيا
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، والنــساء الريفيــات واملــصابات بفــريوس نــساء الــشعوب األصــليةمــثال، (النــساء األكثــر هتميــشا 
  .)لقطاعات غري النظامية والشاباتنقص املناعة البشرية واملهاجرات والعامالت يف ا

 أمانـة الرئاسـة لـشؤون املـرأة،         ويف غواتيماال، دعمت هيئة األمم املتحـدة للمـرأة تعزيـز            - ٢١
يف وضــع مقترحــات إلدمــاج الــسياسة الوطنيــة للنــهوض الــشعوب األصــلية وأمــني مظــامل نــساء 

) ٢٠٢٣-٢٠٠٨(لفـــرص الـــيت وضـــعتها بـــاملرأة والتنميـــة التكامليـــة للمـــرأة، وخطـــة تكـــافؤ ا
برناجمــا ووضــعت اهليئــة وشــركاؤها . التخطــيط وامليزانيــات علــى الــصعيدين الــوطين واحمللــي  يف

للتــدريب علــى الــسياسات وعلــى االلتزامــات الدوليــة املعنيــة حبقــوق املــرأة يف مخــس وزارات،    
، بلغ عدد املديرين مـن فـئيت اإلدارة     ٢٠١٠ديسمرب  /ويف كانون األول  . فيها وزارة اخلارجية   مبا

ــدريب حنــو     ــذين تلقــوا الت ــا واملتوســطة ال مــوظفي  مــن ١٠٢مــدير باإلضــافة إىل   ٢ ٠٠٠العلي
  .كتبا منها يف سبع إدارات خمتارة م٧٧كاتب البلدية املعنية باملرأة، اليت يقع امل

تنفيـذ   ة بني اجلنسني من أجل التعجيل يف      وتتيح اهليئة أيضا التمويل املباشر لدعاة املساوا        - ٢٢
األولويات الوطنية من خالل صندوق املساواة بني اجلنسني وصـندوق األمـم املتحـدة االسـتئماين       

وحــىت اآلن، بلــغ جممــوع مــا صــرفه صــندوق   . ألنــشطة القــضاء علــى العنــف ضــد املــرأة  دعمــا 
ويؤكــد .  بلــدا٣٥ برناجمــا يف ٤٠ مليــون دوالر مشلــت ٣٧,٥املــساواة بــني اجلنــسني مــن مــنحٍ  

الطلب على هذه األموال احلاجة الشديدة إىل دعم املساواة بـني اجلنـسني يف مجيـع املنـاطق؛ فقـد                    
وسـُتدفع مـنح إضـافية بقيمـة     .  باليـني دوالر   ٣للحصول على منح بقيمة     تلقى الصندوق طلبات    

ويركــز الــصندوق بــشكل رئيــسي علــى تــوفري الــدعم لوضــع . ٢٠١٢ مليــون دوالر يف عــام ١٦
املـنح  تلقـت   قوانني وطنية للمساواة بني اجلنسني وتنفيذها، ورغـم أن املـشاريع الـيت              /خطط عمل 

ذ، فقــد بــدأت تظهــر نتــائج اجلهــود الــيت أمكــن ملنظمــات  ال تــزال يف مراحلــها األوىل مــن التنفيــ
ومن األمثلة علـى قـدرة الـصندوق علـى دعـم البلـدان       . حقوق املرأة تعزيزها بدعم من الصندوق     

  .٢٠١١مارس /يف السلفادور يف آذاريف حتقيق النتائج إقرار قانون املساواة بني اجلنسني 
  

  إهناء العنف ضد املرأة  - دال  
، قّدم صـندوق األمـم املتحـدة االسـتئماين، بوصـفه آليـة هامـة للتمويـل             ٢٠١٠يف عام     - ٢٣

 مليـون  ٢٠,٥وللتنسيق العاملي، يف إطار دعمـه ألنـشطة القـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة مبلـغ                 
مليــون  ١٧,١وقــّدم الــصندوق أيــضا مبلغــا إضــافيا قــدره .  بلــدا٣٣ مبــادرة يف ٢٦دوالر إىل 

ــام  ــادر٢٢ إىل ٢٠١١دوالر يف ع ــات يف     مب ــساء والفتي ــصدى للعنــف ضــد الن ــدا٣٤ة تت .  بل
ــامي        ــني ع ــة ب ــنح املوزع ــن امل ــستفيدين م ــدد امل ــديرات إىل أن ع ــشري التق  ٢٠١١ و ٢٠٠٩وت

 مليــون شــخص، يــأيت يف مقدمتــهم النــساء والفتيــات، وكــذلك الرجــال    ١١,٤٣سيــصل إىل 
وإضـافة إىل هـذه     . يـديون والفتيان، ومقدمو اخلدمات، وأعـضاء اجملتمـع املـدين، والزعمـاء التقل           
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الفعالــة احلاليــة  األمــم املتحــدة االســتئماين   ، تتــضمن حافظــة صــندوق   املقدمــة مــؤخرا املــنح 
  . مليون دوالر٦١,٥تها اإلمجالية  بلدا، تبلغ قيم٨٦منحة يف  ٩٦
قيـام تعـاون بـني جهـات فاعلـة متعـددة،       والتـصدي لـه   ويقتضي منع العنف ضد املـرأة        - ٢٤
وتــدعم هيئــة .  الفاعلــة يف قطاعــات القــانون والــصحة والقــضاء والعمالــة يف ذلــك اجلهــات مبــا

ــادة فــرص جلــوء املــرأة إىل القــضاء وحــصوهلا علــى       األمــم املتحــدة للمــرأة تنميــة القــدرات لزي
اخلدمات اليت تقدم للناجيات يف مجيع املناطق حيث تعمل اهليئة، ويتم ذلك يف معظم األحيـان                

يت تقـوم يف إطـار شـراكة مـع أطـراف متعـددة يف األمـم املتحـدة                   من خالل الربامج املشتركة الـ     
ويف كثري من البلدان، تساعد الربامج أيـضا يف أن تعمـل األجهـزة              . واحلكومات واجملتمع املدين  

الوطنية املعنية باملرأة مبثابة هيئـات تنـسيق مركزيـة لكفالـة قابليـة االسـتجابة واملـساءلة يف مجيـع                     
  .لصلةات احلكومية ذات االقطاع
ووزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتـضامن يف املغـرب هـي الـنظري الـوطين القيـادي                   - ٢٥

الذي ينسق الربنامج اجلنـساين املـشترك متعـدد القطاعـات لـصندوق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة                
، قـّدم الربنـامج     ٢٠٠٨ومنـذ عـام     .  أخـرى   وزارة ١٣من خالل جلنـة للـربامج اإلداريـة، تـضم           

ن العنــف مــن خــالل شــبكة متناميــة ناجيــة مــ ٤ ٠٠٠أكثــر مــن إىل تــه، بقيــادة الــوزارة، خدما
مزودي اخلدمات، وَدَعَم إنشاء خط أساس وطين بشأن انتشار العنف وإطالق محلـة تقـوم                من

ــدور   . هبــا وســائط اإلعــالم بــدعم مــن احلكومــة   ــادة ترشــيد ال ــامج يف زي ويرجــع الفــضل للربن
شكل مستمر يف ما يتعلق بتحسني قابلية االستجابة لـدى القطاعـات      القيادي للوزارة وتعزيزه ب   

  .احلكومية األخرى وامتالكها زمام األمور وخضوعها للمساءلة
ــة األمــم املتحــدة للمــرأة علــى دعــم حتــسني اســتجابات القطــاع األمــين         - ٢٦ وعملــت هيئ

ال إنفـاذ القـانون   للناجيات من العنف ضد املرأة من خالل بناء قـدرات اجلهـات الفاعلـة يف جمـ           
ويـشمل هـذا العمـل تـوفري الـدعم ملأسـسة       . وغريها من اجلهات الفاعلـة احلكوميـة ذات الـصلة         

مكاتــب الــشؤون اجلنــسانية، وخطــوط االتــصال املباشــر، ومجــع البيانــات، وتــدريب الــشرطة،  
  . مجيع املناطق حيث تعمل اهليئةواملراكز اجلامعة للخدمات، يف

 يف تعزيز االلتزامات وفرص اللجوء إىل القضاء من خـالل جهـود             وسامهت اهليئة أيضا    - ٢٧
بناء القدرات اليت بذلتها لتحسني مراعاة االعتبارات اجلنـسانية للـسياسات واإلجـراءات املتبعـة               
يف احملــاكم وزيــادة الــوعي بــالقوانني وصــكوك حقــوق اإلنــسان الواجبــة التطبيــق لــدى القــضاة 

ت القانونيـة الفاعلـة يف قطاعـات العدالـة الرمسيـة وغـري              ومتخذي القـرارات وغريهـم مـن اجلهـا        
  . بلدا٣٠الرمسية على حد سواء وزيادة فرص احلصول على اخلدمات القانونية يف أكثر من 
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ند، أدى الدعم الذي قدم من أجل تنمية قدرات حمكمة ثونبـوري اجلنائيـة إىل               لويف تاي   - ٢٨
ة للقــضاة واملــوظفني الــذين يعــاجلون حــاالت  اعتمــاد جمموعــة مــن املبــادئ التوجيهيــة اإللزاميــ  

ــيت تقــع ضــمن نطــاق اختــصاص احملكمــة     ــائلي ال ــاك وحــدة   . العنــف الع وإضــافة إىل ذلــك هن
 مــن نوعهمــا أنــشئتا بغيــة تقــدمي  يــاننفــسية يف احملكمــة مهــا األوللألمــراض الللوســاطة وعيــادة 

وقـد تلقـى الوسـطاء     . ىخدمات إضافية للناجيات من العنف العـائلي وملـرتكيب اجلـرائم األخـر            
واألخصائيون النفسيون املتطوعون التدريب لكفالـة متـتعهم بالقـدر الكـايف مـن املعرفـة والفهـم                  

 مـؤخرا خطـة إلنـشاء حمـاكم     ةالقـضائي الـسلطة   وأقـّر مكتـب     . يف جمال حقـوق اإلنـسان للمـرأة       
 ملـوظفي   وضـع مبـادئ توجيهيـة     ومنخفضة التكلفة وتتفادى املواجهات يف كافة أرجـاء البلـد،           

 ومواصــلة بنــاء قــدرات العــاملني فعــال قــانون العنــف العــائلي،حنــو احملــاكم لكــي يطبقــوا علــى 
وأقامت أيضا حمكمة بانكوك اجلنائية، الذي يشمل اختصاصها كافة أرجـاء البلـد،             . احملاكم يف

  .حمكمة منوذجية باعتبارها مكانا آمنا للناجيات من االنتهاك اجلنسي والعنف العائلي
  

  التمكني االقتصادي  -ء ها  
تلتزم هيئة األمم املتحـدة للمـرأة، يف عملـها بالـشراكة مـع الوكـاالت األخـرى التابعـة                      - ٢٩

لألمم املتحدة، بتعزيز توفري الدعم من أجـل حتـسني الـتمكني االقتـصادي للمـرأة، بطـرق منـها                    
لمــرأة لدي علــى وجــه اخلــصوص دعــم اجلهــود الوطنيــة املبذولــة لتوســيع نطــاق األمــن االقتــصا 

احلــصول علــى القــروض وتعزيــز احلمايــة االجتماعيــة ووضــع ضــمانات حبيــث يــشمل العاملــة، 
وقـد أدت مبـادرات بنـاء القـدرات إىل          . لكفالة حقوق املرأة العاملة املهاجرة يف خمتلف املناطق       

سياسات وأطر مؤسسية جنسانية حمـددة داخـل املؤسـسات احلكوميـة ذات الـصلة،               استحداث  
سياسة املـساواة بـني اجلنـسني يف مـصرف أمريكـا الوسـطى للتكامـل االقتـصادي؛              : كمبا يف ذل  

ــة        ــة االجتماعي ــه يف وزارة العمــل واحلماي وجملــس للمــساواة بــني اجلنــسني يعمــل بكامــل طاقت
ــسني يف وزارة العمــل        ــني اجلن ــة للمــساواة ب ــادئ توجيهي ــدوفا، ومب ــة مول واألســرة يف مجهوري

ميــات أســفر برنــامج مــشترك، بــدعم  دولــة بوليفيــا املتعــددة القوويف. والعمالــة يف قريغيزســتان
، عــن تعزيــز القــدرات يف وزارة تكــافؤ الفــرص، ومــن لأللفيــةصــندوق األهــداف اإلمنائيــة  مــن

امـرأة ريفيـة مـن زيـادة         ٢ ٤٥٢خالل توفري اخلدمات املالية والتدريب الـتقين، مكّـن الربنـامج            
  . بلدية١٧عاونية اليت أقامها يف شاريع االقتصادية الت يف املائة، من خالل امل٥٠دخلهن بنسبة 

  



UNW/2012/1  
 

11-63380 11 
 

  
  التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وتنمية القدرات الوطنية  - واو  

استراتيجية التنفيذ اليت تنتهجها هيئـة      يف  التعاون فيما بني بلدان اجلنوب عنصر رئيسي          - ٣٠
ربات لتعزيــز جهــود اإلصــالح يف جمــايل  وقــد دعمــت اهليئــة تبــادل اخلــ .  للمــرأة  املتحــدة     األمــم  

قليميـة  التشريع والسياسة العامة، ودعمت اهليئة يف بعض احلاالت الشراكات مـع املنظمـات اإل             
  .بغية تيسري هذا التعاون

القيـادات النـسائية املنتخبـة      بـني   تبـادل   عمليـات ال  : ومن األمثلة عن هذا الـدعم مـا يلـي           - ٣١
 الربملانيات يف املخروط اجلنويب من أمريكا الالتينية؛ وبذل اجلهـود           البلدان العربية، وفيما بني    يف

بيـة الـيت جتمـع ممـثالت حكوميـات          األقاليمية لـدعم العـامالت املهـاجرات يف آسـيا والـدول العر            
بلدان األصل واملقصد لكفالة محاية حقوق املرأة املهـاجرة ولبنـاء املعـارف والتوعيـة حبقـوق                  من

للعامالت املهاجرات؛ وتعزيز التعاون اإلقليمـي لرصـد االسـتراتيجيات          اإلنسان وإقامة شبكات    
وتبادهلا بغية تنفيذ االلتزامات الدولية، وخاصة مـن خـالل املـؤمترات الوزاريـة اإلقليميـة جلنـوب                

  .آسيا اليت تعقد سنويا بالشراكة مع رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي
وقـد  .  يف رواندا مع الشرطة الوطنية حيقـق النتـائج     وال يزال العمل التحفيزي الذي بدأ       - ٣٢

دعم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وصندوق األمم املتحدة للـسكان، ومنظمـة األمـم املتحـدة                
، وهيئة األمم املتحـدة للمـرأة اجلهـود الـيت تبـذهلا حكومـة روانـدا لوضـع                   )اليونيسيف(للطفولة  

للعنـف ضـد املـرأة، مـع إسـناد أدوار واضـحة          ومتعدد القطاعـات للتـصدي      شامل  هنج منوذجي   
ويف التقرير عن الزيارة امليدانيـة املـشتركة الـيت          . جدا للجهات الفاعلة األمنية يف تنفيذ النموذج      

صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان،     /قامت هبـا اجملـالس التنفيذيـة لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي        
، أقـّرت هـذه اجملـالس       ٢٠١٠مـارس   /وانـدا يف آذار   واليونيسيف وبرنامج األغذيـة العـاملي إىل ر       

الـيت  يف جمـال مكافحـة العنـف        خدمات التدريب اإلقليمية املراعيـة للمنظـور اجلنـساين          ”مبادرة  
وأشـارت  . “تقدمها قوات الشرطة الرواندية بوصفها مبادرة جديرة بالتكرار يف أماكن أخرى          

طـالع علـى هـذه املبـادرة وقالـت إهنـا تقـدم              يف تقريرها أيضا إىل أن البلـدان اجملـاورة حـسنة اال           
  . للتعاون فيما بني بلدان اجلنوبمثاال جيدا
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 )٨(املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة  -زاي   

من األولويات العليا هليئة األمم املتحدة للمرأة ضمان أن تكـون ألفرقـة األمـم املتحـدة                - ٣٣
 وخالل مجيع مراحـل     . تعزيز املساواة بني اجلنسني    القطرية ونظام املنسقني املقيمني القدرة على     

، أوضـح شـركاء األمـم املتحـدة         ٢٠١٠املشاورات اليت عقدت منذ بـدء أعمـال اهليئـة يف عـام              
اجملاالت الرئيسية اليت ينبغي أن توليها هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة األولويـة يف الـدعم الـذي               أن

ــايلتقدمــه إىل مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة هــي    ــدرة منظومــة األمــم   ) أ: ( كالت ــز ق تعزي
ــرادى حافظــات       ــسانية يف ف ــستويات علــى تعمــيم مراعــاة املنظــورات اجلن ــع امل املتحــدة يف مجي

دعـم حتـسني املعـارف املتعلقـة بوضـع املـرأة       ) ب(هيئات األمـم املتحـدة وبراجمهـا املـشتركة؛ و          
يـــة يف جمـــال حتـــسني املـــساءلة  قطرقيـــادة أفرقـــة األمـــم املتحـــدة ال ) ج(فـــرادى البلـــدان؛ و  يف
املساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلـك حتـسني تتبـع االسـتثمارات، ويف جمـال تنفيـذ الـسياسات                     عن

  .واملعايري واملقاييس العاملية
 باملـساواة بـني اجلنـسني       املعـين  العمـل    لفريـق  رئيـسة األمم املتحدة للمرأة    وباعتبار هيئة     - ٣٤

املقدمــة مــن أفرقــة األمــم التقــارير ، فإهنــا ال تــزال ترصــد اإلمنائيــةموعــة األمــم املتحــدة  جملالتــابع
مـا تقـوم بـه اهليئـة مـن اسـتعراض            مـن خـالل     املـسائل اجلنـسانية، وذلـك       بشأن  املتحدة القطرية   

إمجـاال صـوب   االستعراضـات اجتاهـا إجيابيـا     وُتظهر .للتقارير السنوية للمنسقني املقيمنيسنوي  
ملـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني         ا يف جمـايل  ة األمـم املتحـدة القطريـة        تعزيز الـدعم املقـدم مـن أفرقـ        

التقـارير  فـضال عـن عمـق       املبلـغ عنـها     لمبـادرات   العدد املتزايـد ل    أظهر ،٢٠١٠يف عام    و .املرأة
  . نقلة نوعية يف مستوى الدعم الذي تقدمه منظومة األمم املتحدةاملقدمة
الـدعم الـذي    عـن    عمليـة إعـداد التقـارير        أيضا بتحـسني  منظومة األمم املتحدة    وقامت    - ٣٥

وطنيــة تتنــاول وسياســات واســتراتيجيات قــوانني شــكل االلتزامــات الدوليــة يف تقدمــه لبلــورة 
 القـوانني والـسياسات واالسـتراتيجيات املكرسـة    ، فـضال عـن   بـشكل عـام  املساواة بني اجلنسني   

 املقدمـة الـدعم للخـدمات      ذلك زيادة يشمل   و .العنف ضد املرأة بأشكاله العديدة    للقضاء على   
ــف  ا إىل ــن العن ــات م ــة   و لناجي ــة القائم ــات الوطني ــذ االلتزام ــى    ،لتنفي ــك عل ــا يف ذل ــستوى مب م

__________ 
ويعـرض  . تتمثل الواليـة الرئيـسية هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة يف تعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة                    )٨(  

 التحليـل والتوجيـه علـى نطـاق منظومـة األمـم املتحـدة، وذلـك إىل                لتوفريالفرع زاي اجلهود اليت تبذهلا اهليئة       
عـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة،      جملموني اجلنـسني التـابع   باملـساواة بـ   املعينفريق العملحد كبري من خالل أعمال   

. يف ذلك خطة العمل على نطاق املنظومـة، مـن أجـل تفعيـل اسـتراتيجية تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين                        مبا
 دواســعة مــن آليــات التنــسيق علــى الــصع وتركــز الفــروع الالحقــة علــى املــشاركة املباشــرة للهيئــة يف طائفــة  

 .القطري واإلقليمي والعاملي
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الـدعم الـذي تقدمـه أفرقـة األمـم املتحـدة            عـن    اإلبـالغ  كمـا حتـسنت عمليـة        .اجملتمعات احملليـة  
ذه األعمـال   وتنطـوي هـ   . دراج املساواة بني اجلنـسني يف عمليـات التخطـيط الوطنيـة           القطرية إل 

ــاق    ــى توســيع نط ــع شــركاء        عل ــل م ــيت تتعام ــسانية ال ــسائل اجلن ــة بامل ــة املواضــيعية املعني األفرق
املنظــور مراعــاة تعمــيم واإلســهام باملعــارف يف عمليــة  ، اجملتمــع املــدينمــنوشــركاء حكــوميني 

  .طنيةمع اخلطط الووكفالة مواءمة ختطيط األمم املتحدة ، البالغة األمهيةاجلنساين يف األطر 
تعزيـز آليـات   التـرويج ملبـادرات جديـدة و    علـى   األمم املتحدة للمرأة أيضا     وتعمل هيئة     - ٣٦
مؤشــر املــساواة بــني اجلنــسني، مبــا يف ذلــك اعتمــاد فيمــا يتعلــق بملــساءلة علــى نطــاق املنظومــة ا

ني لمساواة بـ  املرصودة ل منظومة األمم املتحدة لتعقب املوارد      على نطاق   بني اجلنسني   للمساواة  
 لالعتبــارات الربجمــة القطريــة املــشتركة  مراعــاة ألداء لتقيــيم مــدى  لــومؤشــرات  )٩(اجلنــسني
مؤشـر املـساواة    تطبيـق   إىل  األمـم املتحـدة للمـرأة بنجـاح         دعت هيئة   يف فييت نام،     و .اجلنسانية

مــوال املخصــصات مــن األبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي لتتبــع    اعتمــدهبــني اجلنــسني الــذي  
 فيمـا يتعلـق  برجمـة وكـاالت األمـم املتحـدة برمتـها      زيـادة مـساءلة   ومـن مث    ،  “واحدةلاخطة  لل”
  .“اخلطة الواحدة”املمولة يف إطار املشاريع ب

ملـساواة بـني اجلنـسني      فريق األمـم املتحـدة القطـري فيمـا يتعلـق با           مؤشرات أداء   وتقيم    - ٣٧
مـا يقـوم بـه فريـق األمـم           فعاليـة    تقيـيم ل للمـساءلة    اإطـار ) “قياس اإلجناز سجل  ”(ومتكني املرأة   

ُنـسِّقت  وقـد   .املنظور اجلنساين يف الربجمـة القطريـة املـشتركة     مراعاة  تعميم  املتحدة القطري من    
املعـين   العمـل  فريـق عملية وضع سجل قياس اإلجناز فيما يتعلق باملساواة بني اجلنـسني مـن ِقبـل           

وعــــة األمــــم املتحــــدة اإلمنائيــــة  جمموأقرهــــا كبــــار املــــسؤولني يف ،باملــــساواة بــــني اجلنــــسني
بينما يقـوم   ،  بلدا سجل قياس اإلجناز    ٢٠استكمل   ،منذ ذلك احلني   و .٢٠٠٨أبريل  /نيسان يف
 أو يف مطلـع     ٢٠١١الستكماله يف أواخـر عـام       التخطيط  بأو   بلدا إضافيا باستكماله حاليا      ٢٠
سفر يـ توقـع أن    ، وي هلـسنوات الـثالث األوىل مـن تنفيـذ        ااسـتعراض    وجيري حاليـا     .٢٠١٢عام  

  .ذلك عن توصيات من أجل استخدامه يف املستقبل
املعــين  العمــل أجــراه فريــقاالستعراضــات مــن قبيــل االســتعراض الــذي  تبينمــا أكــدو  - ٣٨

ــسني    ــني اجلن ــساواة ب ــدماًأن بامل ــاًتق ــدى يف أحــرز   ملحوظ ــسني   اانعكــاس م ــني اجلن ــساواة ب مل
مثـة  العديـد مـن منظمـات األمـم املتحـدة،        يـادة   جتـري بق    مبتكـرةً  أن برجمةً ووثائق التخطيط،    يف

وإىل تعزيـز   األهـداف املعلنـة،     احملرز قياسا إىل    التقدم  مدى  نظم وأدوات قياس    حاجة إىل تعزيز    
الذي تقوم بـه هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة أمهيـة بالغـة                الدور التنسيقي    ويكتسي   .املساءلةمهام  

__________ 
املـشتركة بـني الوكـاالت باسـتحداث        بالفعل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واليونيسيف واللجنة الدائمة         قام     )٩(  

 .بينما يقوم صندوق األمم املتحدة للسكان حاليا بوضع مؤشر من هذا القبيل. مؤشر للمساواة بني اجلنسني
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علــى نطــاق مــيم املنظــور اجلنــساين علــى حنــو فعــال معاجلــة الثغــرات والتحــديات املتبقيــة لتع يف
استعراضـا  األمـم املتحـدة للمـرأة       ستجري هيئـة    اآلثار والنتائج،   إىل  تحويل التركيز    ول .املنظومة

وسـتدعم   ،املـساواة بـني اجلنـسني     للربجمـة املتعلقـة ب    منظومة األمم املتحدة    اليت جتريها   لتقييمات  ل
  .املساواة بني اجلنسنيعلقة باملتشتركة امللربامج تقييما مشتركا ل

عمليـة وضـع خطـة عمـل علـى نطـاق            تنـسيق   باألمم املتحـدة للمـرأة أيـضا        وتقوم هيئة     - ٣٩
مـن خـالل سلـسلة مـن املـشاورات       تعميم مراعاة املنظـور اجلنـساين       لتفعيل استراتيجية   املنظومة  

ــة األمــم املتحــدة    ــات منظوم ــع كيان ــع أن   .مــع مجي ــة تنظــر ومــن املتوق ــة الرباللجن ــة ناجمي الرفيع
جملـــس الرؤســـاء التنفيـــذيني وأن ينظـــر ، ٢٠١٢فربايـــر /يف إقـــرار اخلطـــة يف شـــباطاملـــستوى 

ومــن املتوقــع  .٢٠١٢أبريــل /يف إقرارهــا يف نيــسان منظومــة األمــم املتحــدة املعــين بالتنــسيق يف
 وتعمـيم   املساواة بني اجلنـسني   ملا تعنيه   فهم مشترك   منها إرساء    ،مجلة أمور تؤدي اخلطة إىل     أن

جمموعة مشتركة مـن معـايري      ووضع  املنظور اجلنساين ومتكني املرأة يف املمارسة العملية؛        مراعاة  
املـساواة بـني    أعمال كل كيان على حدة ورصدها واإلبالغ عنها فيما يتـصل ب           األداء لتخطيط   

احـة  ميكن لفـرادى الكيانـات أن تـستخدمه وأن تكّيفـه إلت           إطار  ووضع   ؛اجلنسني ومتكني املرأة  
 متـــشيا ااملـــساواة بـــني اجلنـــسني ومتكـــني املـــرأة يف أعماهلـــ حتقيـــق مـــستوى أمثـــل مـــن إدمـــاج 

الراميـة  األمـم املتحـدة     كيانـات   اخلطـة جهـود     تعـزز   باإلضافة إىل ذلك، يؤمل أن       و .والياهتا مع
املـساءلة والقيـادة،   أهم جمـاالت  تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة من خالل توضيح  إىل  

ــى  ــساعدهتا عل ــة    وم ــز فعالي ــى التحــديات وتعزي ــة    التغلــب عل ــة املتعلق ــساق أعمــال املنظوم وات
  .املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةب

  
  االنتقال من اإلغاثة إىل التنمية  -حاء   

فتـرة طويلـة شـريكا للمـرأة يف املنـاطق املتـضررة            لاألمم املتحدة للمـرأة     لقد ظلت هيئة      - ٤٠
ــرتاع، وذلــك   ــرارات جملــس األمــن    مــن ال ) ٢٠٠٨( ١٨٢٠ و) ٢٠٠٠( ١٣٢٥متــشيا مــع ق

ــام  و.)٢٠١٠ (١٩٦٠ و )٢٠٠٩( ١٨٨٩ و) ٢٠٠٩( ١٨٨٨ و ــدمت ،٢٠١٠يف عــــ  قــــ
 حلالــة املــرأة والــسالم واألمــن يف ســياق الــذكرى ا مستفيــضاألمــم املتحــدة للمــرأة حتلــيالهيئــة 

الدراســات تلــك  مــن وأدرجــت العديــد. )٢٠٠٠ (١٣٢٥قــرار جملــس األمــن الختــاذ الــسنوية 
 مكتـب دعـم بنـاء الـسالم       الذي أعـده    تقرير األمني العام عن مشاركة املرأة يف بناء السالم،           يف
  .)١٠(واسعة بني الوكاالتويف ظل مشاركة األمم املتحدة للمرأة هيئة دعم تقين من ب

__________ 
  .A/65/354-S/2010/466انظر    )١٠(  
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جلنــة الــسياسات قــد أقرتــه  و،لــى جملــس األمــن يف مناقــشة مفتوحــة عالتقريــر ُعــرض و  - ٤١
قـل  ت ال   نـسبة تخصيص  األمم املتحدة ب  مني العام مجيع منظمات     ف األ وكلَّ .لتابعة لألمني العام  ا

ضـمان  الرتاع للجهـود الراميـة إىل      لإلنعاش بعد انتهاء    املرصودة   يف املائة من امليزانيات      ١٥عن  
ــرأة  ــك،   و.مــشاركة امل ــا   إضــافة إىل ذل ــتعني أن خيــصص للمــرأة م ــة ٤٠ال يقــل عــن  ي  يف املائ

  .الرتاعبعد انتهاء فترة اإلنعاش ؤقتة يف املوظائف ال من
البلدان الـيت تـشهد حـاالت       من خالل وجودها يف     ومتكنت هيئة األمم املتحدة للمرأة،        - ٤٢

ذلـك مـن خـالل      مبـا يف    جهـود التنـسيق،     إىل  تقدمي الدعم   الرتاع واألزمات، من     وما بعد  الرتاع
كـوت ديفـوار    ويات تقييم االحتياجـات يف جورجيـا        يف عمل مراعاة االعتبارات اجلنسانية    زيادة  
للعنـف  يف الفريـق العامـل املخـصص       هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة         في هـاييت، شـاركت       ف .وهاييت

اجلنسي واجلنساين الذي أنشأه نائب املمثل اخلاص لألمني العـام لتحـسني تـصدي البعثـة لـذلك                  
ــة األ العنــف، وقــدمت إســهامات يف وضــع   املتحــدة لتحقيــق االســتقرار  مــم مــشروع خطــة بعث

مفوضية األمم املتحـدة لـشؤون      بالتعاون مع   وقامت  ملعاجلة العنف اجلنسي واجلنساين،      هاييت يف
بـــشأن العنـــف اجلنـــسي واجلنـــساين لفائـــدة األفـــراد  وحـــدات تدريبيـــة الالجـــئني باســـتحداث 

شردين داخليــا الــذين يــتعني إيفــادهم إىل خميمــات املــ شــرطة األمــم املتحــدة العــسكريني وأفــراد 
 شــرطة أفــراد/مــن األفــراد العــسكريني ١٥٠ يف تــدريب تنس، وشــاركابــر - أو - بــورت يف

يف رئاسـة الفريـق املواضـيعي       األمم املتحـدة للمـرأة      شاركت هيئة   الصومال،   ويف   .األمم املتحدة 
ا خيـص   املسائل اجلنـسانية فيمـ    ، وقامت بدور رائد يف التخطيط ملراجعة        املعين باملسائل اجلنسانية  

جنــسانية مــن قبــل هيئــة األمــم وضــع اســتراتيجية بالــذي أوصــى فريــق األمــم املتحــدة القطــري، 
ألغذيــة والزراعــة األمــم املتحــدة لمنظمــة املتحــدة للمــرأة وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان و  

مستــشار للــشؤون اجلنــسانية يف مكتــب وبتعــيني ، ومكتــب األمــم املتحــدة الــسياسي للــصومال 
منظومـة األمـم   وثيـق مـع    ودأبت هيئة األمم املتحدة للمرأة على التعامل على حنـو  .املنسق املقيم 

 . دعـم الـسلطات االنتقاليـة واجلماعـات النـسائية يف ليبيـا             املتحدة على نطاقهـا األوسـع يف جمـال        
بغـرض  يف ليبيا   للدعم  مم املتحدة   لبعثة األ أقدم للشؤون اجلنسانية     اأيضا مستشار اهليئة  أعارت  و

  .ولكفالة االضطالع هبما على حنو يراعي االعتبارات اجلنسانيةالبدء والتخطيط حليت مردعم 
ــامو  - ٤٣ ــارت ،٢٠١١ و ٢٠١٠ ييف ع ــة أع ــرأة   هيئ ــم املتحــدة للم خــرباء إىل جلــان   األم

أصوات النـساء   هبدف دعم    )فريق اخلرباء  (ليبياوكوت ديفوار   وغينيا  وسري النكا   التحقيق يف   
دارة الـشؤون الـسياسية ومكتـب       إلأيـضا خـرباء     اهليئـة   أعـارت    و .النتقاليـة  العدالـة ا   إجراءاتيف  

إدماج منظور جنساين يف أعماهلما البالغـة األمهيـة املتعلقـة بالـسالم     دعم هبدف  دعم بناء السالم    
 وقــد أفــضت الــشراكة املــشتركة الــيت أقيمــت بــني هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة وإدارة   .واألمــن

تـدريب نـشطاء سـالم    :  يتعلق باملـسائل اجلنـسانية والوسـاطة إىل مـا يلـي          الشؤون السياسية فيما  
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وجنـوب شـرق آسـيا ومجهوريـة مقـدونيا          وكوت ديفوار   غرب أفريقيا وآسيا الوسطى     أحناء   يف
 اخلـربة   تـوفري  و ؛الـسلمية بـالطرق   الرتاعـات   تـسوية   سالفية السابقة ومصر والصومال على      واليوغ

وسـطاء  الكبـار   يف قـوائم     وزيـادة نـسبة املرشـحات        دوحة للسالم؛ يف املسائل اجلنسانية لعملية ال    
الـشؤون اجلنـسانية    خـبري يف  وإضـافة  ؛)يف املائـة  ٣٥إىل (اليت تتعهـدها إدارة الـشؤون الـسياسية      

األمـم املتحـدة للمـرأة      وأقامـت هيئـة     . إىل فريق خرباء الوساطة االحتياطي التـابع لألمـم املتحـدة          
 .املراعـي لالعتبـارات اجلنـسانية     كة مشتركة يف جمال بنـاء الـسالم         ومكتب دعم بناء السالم شرا    

علـى  اللـذين يعمـالن      ،بـرامج قطريـة مـشتركة يف جنـوب الـسودان وغينيـا            أسفر ذلك عـن     وقد  
وجعــل الــربامج الــيت  يف اإلنعــاش وإعــادة اإلعمــار،  مــشاركة املنظمــات النــسائية الوطنيــة  دعــم 

 يف جمـال الـسالم واألمـن أكثـر مراعـاة الحتياجـات              تضعها األمم املتحدة على الـصعيد القطـري       
لوضـع  إدارة عمليـات حفـظ الـسالم        علـى التعـاون مـع       األمم املتحدة للمرأة     ودأبت هيئة    .املرأة

وتنفيذ برامج تدريبية قائمة على سيناريوهات لفائدة حفظة السالم العسكريني ملساعدهتم علـى             
وهـذا النـوع مـن التـدريب، الـذي          . تـصدي هلـا   منع أعمال العنف اجلنسي يف حاالت الرتاع وال       

املوحـد   يف التـدريب  دماجـه إ ، جـرى بقـوات املـسامهة   يف البلـدان الرئيـسية      بالفعـل   بـدأ   كان قـد    
  .السالم إدارة عمليات حفظ الذي تقدمه على محاية املدنينياجلديد 

  
  حتسني أداء جهاز األمم املتحدة اإلمنائي  -رابعا   

   واألمهية االتساق والفعالية  -ألف   
يعد دور هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة يف قيـادة وتنـسيق جهـود منظومـة األمـم املتحـدة                         - ٤٤

الراميــة إىل ضــمان حتــول االلتزامــات املتعلقــة باملــساواة بــني اجلنــسني وتعمــيم مراعــاة املنظــور    
يـوفر  و.  هـذه اهليئـة    مهمـة اجلنساين إىل تـدابري ملموسـة علـى الـصعيد القطـري دورا حموريـا يف                 

قرار إنشاء اهليئة، الذي أوكل إليها دورا تنسيقيا أكثر بـروزا، قـوة دافعـة متكـن مـن االسـتفادة                     
مــن اجلهــود الــسابقة، وتزيــد كــثريا قــدرة املنظمــة علــى تعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني يف ســياق 

وتعمـل  . اجلهود اجلاري بذهلا إلصالح األمم املتحدة على الصُّعد العـاملي واإلقليمـي والقطـري             
كفالـة  ، ومنـها جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة، علـى              )١١(اهليئة من خالل آليات تنـسيق عامليـة       

تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة على نطاق املنظومة بشأن السياسات املعنية باملـساواة بـني              
  .سيقاجلنسني ومتكني املرأة، وذلك على الصعيدين اإلقليمي والقُطري من خالل تعزيز التن

__________ 
 جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق وأعمدته الثالثـة، اللجنـة الرفيعـة املـستوى                 )١١(  

 .املعنية بالربامج واللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى وجمموعة األمم املتحدة اإلمنائية
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وتركز اهليئة على زيادة قدرة املوظفني احلاليني على االضطالع بوظيفـة تنـسيقية أكـرب                 - ٤٥
على املستوى القُطري لضمان اتساق الـسياسات يف مـا يتعلـق باملـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني                     

يم وال يوجـد تقيـ    . املرأة، وهو األمر الذي ميثل جمـال أولويـة بالنـسبة لتنميـة القـدرات الداخليـة                
شامل للقدرة اإلمجاليـة ألفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة علـى االسـتجابة لطلبـات الـدعم لتعزيـز                      

وقــد يثُبــت أن ذلــك جمــال ســتعمل اهليئــة علــى تطــويره   . املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة 
وســتعمل اهليئــة أيــضا مــن خــالل فريــق العمــل املعــين باملــساواة بــني اجلنــسني التــابع   . البقتمــس
ألفرقــة لــدى ا ةاجلنــساين املتــوفريف اجملــال  علــى حتديــد اخلــربة اإلمنائيــةموعــة األمــم املتحــدة جمل

هــذه األفرقــة يف مــا يتعلــق أداء القطريــة، علــى أســاس النتــائج املستخلــصة مــن تنفيــذ مؤشــرات 
، وغريهـا   املـسائل اجلنـسانية   مراجعـة   يف  باملساواة بني اجلنسني، ومنهجية منظمة العمل الدوليـة         

  . األدواتمن
، وكجزء من مهمتـها املتمثلـة يف كفالـة املـساءلة بـشأن املـساواة بـني                  ٢٠١٠ويف عام     - ٤٦

مراعـاة أطـر عمـل األمـم املتحـدة      اضـطلعت اهليئـة بتقيـيم ملـدى     اجلنسني على الـصعيد العـاملي،       
فريــق تــوىل إجــراؤه  ،٢٠٠٩-٢٠٠٦للمــساعدة اإلمنائيــة لالعتبــارات اجلنــسانية خــالل الفتــرة 

 وَخلُـص االسـتعراض   اإلمنائيـة، مل املعين باملساواة بني اجلنسني التابع جملموعة األمـم املتحـدة    الع
ــساواة بــني اجلنــسني وردت باعتبارهــا موضــوعا شــامال لعــدة     مــسألة إىل أن  وأن قطاعــات امل

ــا  ــر      حتــددت نتائجه ــصف أط ــن ن ــيال ع ــد قل ــا يزي ــضبط يف م ــل بال ــستعرضةالعم والحــظ . امل
ه يف حني يصعب حتديد املوارد املخصصة للمـساواة بـني اجلنـسني يف مجيـع                االستعراض أيضا أن  

 يف املائـــة ٤أنـــه، يف املتوســـط، مل خيـــصَّص إال حـــوايل  أويل ، فقـــد أظهـــر تقيـــيم  العمـــلأطـــر
  .املساواةحتقيق هذه املوارد ملبادرات حمددة يف جمال  من
ــة علــى املــستوى القطــري، فقــد ســ   إوبالنــسبة   - ٤٧  ٢٠١٠امهت يف عــام ىل مــشاركة اهليئ
 عمليــة مــن عمليــات أطــر عمــل األمــم املتحــدة للمــساعدة اإلمنائيــة، عاملــةً علــى تعزيــز  ٢٣ يف

وعلـى  . ورفع مـستوى املـساءلة بـشأهنا   املتعلقة باملساواة بني اجلنسني مراعاة األولويات الوطنية    
مبتكــرة لــضمان ســبيل املثــال، يف مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة، شــاركت اهليئــة يف وضــع ترتيبــات 

خطـة األمــم املتحـدة للمــساعدة   تـؤدي مراعـاة املــساواة بـني اجلنــسني إىل نتـائج مـن خــالل       أن
املـساواة  مـسألة   ففي هذه اخلطة، ال تعد      . )“اخلطة الواحدة ” (٢٠١٥-٢٠١١  للفترة اإلمنائية

ت فحسب، وإمنا هـي مبـدأ للربجمـة يقتـضي حتديـد االعتبـارا             قطاعات  بني اجلنسني شاملة لعدة     
ويتوقــف أيــضا عــشرون . رئيــسينييف كــل عمــل أو نــشاط قطاعــات ورصــدها الــشاملة لعــدة 

ــة مــن خمصــصات   يف ــد األداءصــندوق ”املائ ــسنوات ا“توحي ــق   ل لل ــى حتقي ــة كــذلك عل الحق
ــوق      ــسني وحق ــني اجلن ــساواة ب ــارات امل ــساناعتب ــدة  اإلن ــشاملة لع ــات ال ــى مشــول  قطاع ، وعل
ومـن أهـداف اخلطـة االسـتراتيجية        . ة بـني اجلنـسني    استعراض ضـمان اجلـودة ملؤشـرات املـساوا        
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املائــة مــن أطــر األمــم املتحــدة للمــساعدة اإلمنائيــة املعمــول هبــا يف الفتــرة    يف ٤٠للهيئــة حتقيــق 
 لنتائج مقررة على مستوى النواتج يف ما يتعلق باملساواة بني اجلنسني، مبـوارد              ٢٠١٣-٢٠١١

  .بوضوح إرشادية حمددة
منائيـة املـذكور أعـاله، لـوحظ تـرابط بـني            ألمـم املتحـدة للمـساعدة اإل      ويف تقييم أطـر ا      - ٤٨

األفرقة املواضيعية املعنية باملسائل اجلنسانية، اليت تتمتـع بـالقوة وبـدعم جيـد مـن اإلدارة العليـا،         
ورغــم أنــه ال ُيعــرف بالــضبط عــدد األفرقــة املواضــيعية املعنيــة باملــسائل  . وبــني التغــيري اإلجيــايب

 ٢٠١٠ يف التقارير السنوية للمنسقني املقـيمني يف عـام       املُبلَغ عنه    العامل، فإن العدد     اجلنسانية يف 
ــغ   ــد بل ــا، ١٠٦ق ــل   فريق ــا ميث ــدد   مم ــةً بع ــادةٌ مقارن ــام   ٣٧زي ــه يف ع ــغ عن ــا املُبل . ٢٠٠٤  فريق

ــ/ســجلت اهليئــة زيــادة يف مــشاركتها و  وقــد  آليــة ٦٢ آليــة تنــسيق، ومنــها  ١٠٤ ـأو قيادهتــا ل
  . أو تشارك يف قيادهتاتقودها اهليئة

 وقد أضحت الربجمة املشتركة طريقـة مفـضلة للربجمـة بالنـسبة للعديـد مـن أفرقـة األمـم                     - ٤٩
وقد شهدت هيئة األمم املتحدة للمرأة زيادة مطـردة يف مـسامهتها يف الـربامج        . املتحدة القطرية 

وضــع بــرامج ومــؤخرا جــدا، مت . )١٢( مــن هــذه الــربامج ١٠٤املــشتركة، إذ تــشارك حاليــا يف  
 للمــساعدة   املتحــدة     األمــم  مــشتركة، مبيزانيــات مهمــة، خمصــصة حتديــدا لتنفيــذ التزامــات أطــر   

اإلمنائيــة يف جمــال املــساواة بــني اجلنــسني، مبــشاركة اهليئــة، وذلــك يف أفريقيــا، مبــا فيهــا إثيوبيــا    
).  مليــون دوالر٣٣ يفــوق قــدرمها ني جمتمعــتنيميــزانيتبرناجمــان (وليربيــا ) مليــون دوالر ٢٢(

تنظر اهليئة يف مـسألة اجلنـسانية باعتبارهـا مـسألة           املشتركة،  الربجمة  ومن أجل تعميق فهم نتائج      
وقــد اســتكملت . شــاملة لعــدة قطاعــات يف الــربامج املــشتركة بغيــة توثيــق املمارســات الواعــدة

ربامج املـشتركة   وحدة التقيـيم التابعـة هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة أيـضا استعراضـا حلافظـات الـ                    
املعنية باملساواة بني اجلنسني، حتسبا إلجراء تقييم مشترك هلذه املـسألة باعتبارهـا مـسألة شـاملة                 

  .لعدة قطاعات
ومتثــل “ توحيــد الــداء”الــيت جيــري فيهــا جتربــة مبــادرة وحتــضر اهليئــة يف مجيــع البلــدان   - ٥٠

وقـد قـدمت مجيـع هـذه       . “ الذاتيـة  القادرة على االنطالق بقـدراهتا    ”بصورة متزايدة يف البلدان     
أن تــوفر اســتجابة ألمــم املتحــدة الطريقــة الــيت ميكــن هبــا لدروســاً مهمــة بــشأن الرائــدة البلــدان 

منــسقة للــدول األعــضاء يف مــا يتعلــق بــدعم إجنــاز األولويــات الوطنيــة يف جمــال املــساواة بــني     
لحة أجريـت لتقيـيم فعاليـة       ففي ألبانيا مثال، أثبتت دراسة استقصائية ألصـحاب املـص         . اجلنسني
املنظمـة يف جمـاالت   عمـل   مـستويات فعاليـة     اعتـربوا يف تقـديراهتم       أهنـم    “توحيد األداء ”مبادرة  

__________ 
وميـول الـصندوق   .  منظومـة األمـم املتحـدة    متثل هذه الربامج مبـادرات مـشتركة مـع أكثـر مـن شـريكني مـن             )١٢(  

 .اإلسباين لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية مثانية وعشرون من تلك الربامج
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أهنــا متوســطة تقــدمي املــشورة املتعلقــة بالــسياسات وبنــاء القــدرات وأنــشطة الــدعوة املــشتركة    
اعتربوا مستوى الفعاليـة فيـه      ، باستثناء جمال املساواة بني اجلنسني، الذي        بالنسبة ملعظم اجملاالت  

  .أعلى من اجملاالت األخرى
الوطنيـــة النــسائية  اهليئــة تــدعيم دور اآلليــات    الحظــت  ، “األداءتوحيــد  ”ويف ســياق    - ٥١
القطاعات فيمـا يتعلـق     املتعددة   ات الوطنية؛ وتنسيق االستجاب   اإلمنائيةالتأثري يف الربامج    : أجل من

يف األمـم املتحـدة والتـأثري    التخطـيط  املـشاركة يف عمليـات    من الوزارات احلكوميـة؛ و    كبري  بعدد  
والدعم يف سياق الربامج املـشتركة ويف آليـات         إبراز الصورة العامة    فيها، وذلك من خالل زيادة      

ويتلقــى أيــضا دعــاة املــساواة بــني اجلنــسني  . التنــسيق املــشتركة بــني األمــم املتحــدة واحلكومــات 
لتــرويج للقــوانني والــسياسات املراعيــة  للعديــد مــن البلــدان دعمــا  جملتمــع املــدين يف اإىل ااملنــتمني 

. املتحــدة  يف عمليــات التخطــيط الــيت تقــوم هبــا األمــم  فــضال عــن إدماجهــا اجلنــساين، للمنظــور 
لمــساواة بــني اجلنــسني ومراجعــة  األداء بالنــسبة لبفــضل ممارســات مــن قبيــل تطبيــق مؤشــرات  و

ذل اجلهـود الراميـة لتطبيـق مؤشـر املـساواة بـني اجلنـسني         اجلنسانية و، يف حاالت قليلة، ب     املسائل  
املطروحــة تحــديات بالزاد وعــي أفرقــة األمــم املتحــدة القطريــة  ،“توحيــد األداءصــندوق ”علــى 
خطـوات للتعامـل مـع تلـك التحـديات      وهم بـصدد اختـاذ      اجلنسانية الوطنية   معاجلة األولويات    يف

 وهـذه عالمـات   .بعض احلـاالت  يف كثر صرامة ُسبل مساءلة أ  مع اعتماد على أساس فهم أوضح     
يزداد تنسيقا، ممـا ينـتج عنـه زيـادة     الوطنية مهمة ُتظهر أن التعاون بني األمم املتحدة واحلكومات     

  .تويل البلدان لزمام األمور وتعزيز امتثاهلا لُنهج األمم املتحدة
ا يف مجيـع البلـدان الـيت      ويف حني أن هيئة األمم املتحدة للمرأة ال تستطيع التواجد فعليـ             - ٥٢

فعـال مـن حيـث التكلفـة     هنـج   اسـتخدام   ب،  االستـشاري الـدعم الـتقين و    يف جمال   تطلب خدماهتا   
. الـشركاء يف التنميـة  لتلبيـة الطلبـات الـواردة مـن        التقنيـة   تغطيتـها   توسـيع نطـاق     فإهنا ستواصـل    

ة مـن املمارسـني،     ومن خالل استثمارها يف بوابات اإلنترنت اليت تليب احتياجات مجاعات معين          
ــة وصــوال إىل املعرفــة املعتمــدة علــى    التــدريب أدوات التقيــيم والبحــث وعمليــات ســتتيح اهليئ

ــها     ــة شــركائها، ومن ــا مبعي ــوارد أخــرى تنتجه ــى م ــسانية، ) أ: (وعل ــسائل اجلن ــدم  امل  منظمــة تق
نظــور للمامليزنــة املراعيــة ) ب( و؛ اإلنــساناملــشورة يف مــا يتعلــق باملــسائل اجلنــسانية وحقــوق  

مركــز ) د( واإليــدز؛ /املــسائل اجلنــسانية ومتالزمــة نقــص املناعــة املكتــسب ) ج( واجلنــساين؛ 
شـبكة املعـارف الدوليـة للنـساء        ) هــ (و  العنف ضـد النـساء والفتيـات؛        إلهناء  املعرفة االفتراضي   

وقـع رصـد أحـوال    تعهـد وصـلة بينيـة مل   ) و( و؛ )iKnow Politics(العامالت يف ميدان السياسة 
مـن خـالل    العـام   مع اجلمهـور    ) http://www.un.org/womenwatch(نترنت  ملرأة على شبكة اإل   ا

 ٢٠١٠الــذي ســجل خــالل عــام  ) www.unwomen.org(الرئيــسي الــشبكي املؤســسي املوقــع 
  . يف املائة مقارنة بالسنة املاضية١٦,٥، مما ميثل زيادة مبعدل زيارة ٥٥٠ ٠٠٠
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  األبعاد اإلقليمية  -باء   

 أن اهليئـة    ٢٠١٣-٢٠١١حتدد اخلطة االستراتيجية هليئة األمـم املتحـدة للمـرأة للفتـرة               - ٥٣
اإلقليميـة يف خمتلـف مـستويات املنظمـة مـن أجـل       جملمـل بنيتـها ووظائفهـا    ستسرع بإجناز حتليل   

لـــدول األعـــضاء إىل االـــتمكن مـــن تقـــدمي دعـــم فعـــال ومؤقـــت توقيتـــا مناســـبا وذي جـــودة   
سـيويل  و. لـى حتـسني أهـدافهم وأولويـاهتم يف جمـال املـسائل اجلنـسانية              يتعلق مبساعدهتم ع   ما يف

 اخاصـ اهتمامـا   ،  ٢٠١١اإلقليمية، الـذي سُيـستكمل يف الربـع األول مـن عـام              البنية  استعراض  
  :وظائف هيئة األمم املتحدة للمرأة التاليةب

  لكفالة اتباع ممارسات عمل فعالة؛التنفيذي شراف الربناجمي واإل  )أ(  
اهليئــات نــاء القــدرات لتــدعيم االتــساق بــني التوجيــه املعيــاري الــذي تقدمــه   ب  )ب(  

  والدعم التشغيلي الذي يتيحه الشركاء الوطنيون على املستوى القطري؛الدولية احلكومية 
  .بناء القدرات لتعزيز التنسيق واالتساق داخل منظومة األمم املتحدة  )ج(  

 للبعــد اجلنــساين ةمالئمــمعاجلــة  علــى ضــمان وعلــى املــستوى اإلقليمــي، تعمــل اهليئــة   - ٥٤
مـع اللجـان اإلقليميـة      بالفعـل عـن كثـب        املتفق عليها، وهـي تعمـل        اتالسياسات والتوجيه  يف

وترأس اهليئة اجملموعـات املعنيـة باملـسائل    .  اهلدفذلكومن خالل آلية التنسيق اإلقليمية لبلوغ  
 اجلنـــسني التابعـــة هلـــذه اآلليـــة أو تـــشارك  اجلنـــسانية واألفرقـــة العاملـــة املعنيـــة باملـــساواة بـــني 

وإلعمـال  علـى الـصعيد اإلقليمـي،       البيانـات   رئاستها، وذلك لتـوفري التوجيـه والـدعم جلمـع            يف
أو تـشارك،   /وتـرأس اهليئـة أيـضا و      . بوضع النساء والفتيات يف املنطقة    املتصلة  البحث والتحليل   

ددة أو مبـادرات مـشتركة لـدعم هنـج          كجزء من أفرقـة املـديرين اإلقليمـيني، يف أفرقـة عمـل حمـ              
وحـددت اهليئـة يف إطـار نتـائج اإلدارة اخلـاص هبـا       . متسق للمساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة    

مجيـع أفرقـة املـديرين اإلقليمـيني اخلمـسة          قيـام    يتمثـل يف     ٢٠١٣عـام   حبلـول   حتقيقه  يتعني  هدفا  
تــضطلع هبــا اواة بــني اجلنــسني حمــسنة يف جمــال املــسورصــد إجــراءات دعم لــســتراتيجية بتنفيــذ ا

  .أفرقة األمم املتحدة القطرية
  

  تكاليف املعامالت وفعاليتها  -جيم   
االسـتفادة  إىل  هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة         تـسعى   امليـداين،   وجودهـا   من خالل تـدعيم       - ٥٥
طن مـوا القدرات احلالية املتوفرة يف إطار أفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة، أي االرتكـاز علـى                  من

وكجـزء مـن التقيـيم      . قوهتا وإجنازاهتا، عند االقتضاء، دون تكرار ما تقوم به األفرقة مـن عمـل             
الطريقـة الـيت   لقدرات امليدانية، ُسـئلت األفرقـة القطريـة عـن       ل ٢٠١١الذي أجرته اهليئة يف عام      
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تعزيــز وينــبين مقتــرح اهليئــة املتعلــق ب. قيمــة مــضافة لعمــل هــذه األفرقــة تقــدمي لهيئــة ميكــن هبــا ل
  .هذا الصدداحلصول عليها يف امليداين على األجوبة اليت مت وجودها 

منـائي  وستستمر اهليئة يف االعتماد علـى الـدعم الـذي يقدمـه برنـامج األمـم املتحـدة اإل                    - ٥٦
  .ميدانيا بالنسبة ملختلف اخلدمات التشغيلية من خالل اتفاقات مستوى اخلدمات

  
  دة اإلمنائي على الصعيد القطريقدرات جهاز األمم املتح  -خامسا  

تـصبح   قوة عمل متجانسة، وهي هتـدف إىل أن بإجياد هيئة األمم املتحدة للمرأة ملتزمة    - ٥٧
ــاً يف   التوظيــف جهــة  ــدون أن حيــدثوا فرق ــذين يري ــار األول هلــؤالء ال حتقيــق  الــيت تــشكل االختي

قـد مـضت شـأوا بعيـدا يف وضـع            الـصدد، ف   اوهبذ. املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة عرب العامل      
النظـامني   البـارامترات احملـددة يف  إطار شامل إلدارة املوارد البشرية يتمشى مع متطلباهتـا وحيتـرم      

ومن شأن هذا اإلطـار أن يـدعم مـا يتـصل بـاملوارد              . وظفني األمم املتحدة  اإلداري واألساسي مل  
عناصـر  وأن يـوفر  علُّـم،  دام وتوظيـف وت  قالبشرية من ختطيط وسياسـات وهيكـل تنظيمـي واسـت          

  .املوهبة واألداء وإدارة قوة العمل اليت حتتاجها هيئة األمم املتحدة للمرأة لتنفيذ واليتها
إسناد مهام وظيفيـة    ومع استكمال عملية مواءمة املوارد البشرية يف املقر، اليت شهدت             - ٥٨

نظيمـي اجلديـد، وتعـيني فريـق     يف إطـار اهليكـل الت  احلـاليني   يف املائة من املوظفني    ٩٣إىل حوايل   
كبار املوظفني اإلداريني، فإن االهتمام الكامـل ينـصب حاليـا علـى تعزيـز القـوة العاملـة للهيئـة                     

  .على الصعيد القطري وإعادة تنظيمها
املـوارد  تعزيـز   اخلاصـة ب  اهليئـة   ويتجسد تركيز اهليئة على العمـل امليـداين يف إطـار خطـة                - ٥٩

الـيت  ) UNW/2011/11 (٢٠١٣-٢٠١٢انيـة املؤسـسية لفتـرة الـسنتني         البشرية يف تقديرات امليز   
وسيـــضمن إنـــشاء هـــذه . يف امليـــدان ١٠٢ وظيفـــة جديـــدة، منـــها ١٣٩ُيقتـــرح فيهـــا إنـــشاء 

 بلـدا جديـدا،     ٢١يـشمل   مبـا    ،املطلـوب امليـداين   وجـود اهليئـة     نطـاق   الوظائف اجلديـدة توسـيع      
وهــذا . ظفني خــالل فتــرة الــسنتني املقبلــةاحلــدود الــدنيا لالحتياجــات مــن املــو أجــل تلبيــة  مــن
 بلــدا يتــوفر فيهــا للهيئــة احلــد األدىن  ٥٥شــأنه أن يعــزز الوجــود القطــري للهيئــة ليــشمل    مــن
  .املالك الوظيفي املمول من امليزانية املؤسسية من
وتشمل والية هيئة األمم املتحدة للمرأة أيضا اإلشـراف علـى وضـع املـرأة يف منظومـة                    - ٦٠

تحدة وتقدمي التقارير بشأنه، ومساعدة األمني العام علـى حتقيـق اهلـدف الـذي حددتـه                 األمم امل 
ــة العامــة،   ــق  واجلمعي ــل يف حتقي ــاملتمث ــرأة  يف ساواة امل ــل امل ــستويات  والرجــل متثي ــع امل ــى مجي عل

وهلــذا الغــرض، ستــساهم اهليئــة يف بنــاء القــدرات الداخليــة ملنظومــة األمــم    . الفئــات املهنيــة يف
اجلنــسني وحتــسني وضــع املــرأة، بوســائل منــها تقــدمي بــني تكــافؤ التــصدي لتحــديات املتحــدة لل
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جممــل األعمــال الــالزم إجنــازه  خمتلــف الكيانــات، واإلدارات واملكاتــب، يف ســياق  إىل الــدعم 
ــة القــدرات اســتجابة خلطــة العمــل علــى نطــاق املنظومــة املتعلقــة باملــساواة بــني        يف جمــال تنمي

  .اليت تضطلع هيئة األمم املتحدة للمرأة بتنسيقهااجلنسني ومتكني املرأة، 
  

  تقييم األنشطة التنفيذية من أجل التنمية  -سادسا  
يئة األمم املتحـدة للمـرأة القيـادة يف مـا يتعلـق بالوظيفـة التقييميـة        هبتقييم  اليوفر مكتب     - ٦١

مــا لــدعم ويــضطلع بإجنــاز عمليــات التقيــيم املؤســسي، ويــضع ُنظُُُ. علــى نطــاق املنظمــة برمتــها
وإنـــشاء الـــشراكات يف جمـــال التقيـــيم المركزيـــة، ويتـــوىل بنـــاء القـــدرات لعمليـــات التقيـــيم ا

شـــبكات التقيـــيم واملؤســـسات األكادمييـــة تعزيـــزا للـــسياسات العامـــة املراعيـــة للمـــسائل   مـــع
تقييم مراعاة املـسائل اجلنـسانية داخـل        عملية  مكتب التقييم   يتوىل  وفضال عن ذلك،    . اجلنسانية

املـساءلة واسـتخدام األدلـة التقييميـة يف مـا يتعلـق بنتـائج املـساواة                 يعزز  ظومة األمم املتحدة و   من
  .يف املنظمة من خالل العمل املشترك بني الوكاالتاحملققة بني اجلنسني 

عـدد عمليـات    يتـبني يف ازديـاد      وقد متكنـت اهليئـة مـن تعزيـز الوظيفـة التقييميـة، كمـا                  - ٦٢
تأثري هـذه الوظيفـة يف نطـاق        ومن  اة بني اجلنسني وجودهتا واستخدامها،      املساوالنهوض ب تقييم  

علـى  املراعيـة للمنظـور اجلنـساين    تقيـيم  عمليـات ال ملزيد مـن    بالنسبة لدعم إجراء ا   األمم املتحدة   
  :ما يليالرئيسية وتشمل النتائج . صعيد املنظومة

 تقييمــا لقابليــة علــى املــستوى املؤســسي، أكملــت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة  )أ(  
ــصندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة للفتــرة           ــيم يف مــا يتعلــق باخلطــة االســتراتيجية ل التقي

شــكلت أساســا لوضــع اخلطــة االســتراتيجية للهيئــة قّيمــة ، الــذي قــدم دروســا ٢٠١٣-٢٠٠٨
  ؛٢٠١٣-٢٠١١للفترة 

املتحــدة  مــماضــطلع فريــق التقيــيم التــابع للهيئــة باالســتعراض األول لربجمــة األ   )ب(  
املتحــدة  لــربامج األمــمهــام املــشتركة يف جمــال املــساواة بــني اجلنــسني، إعــدادا لتقيــيم مــشترك   

. ٢٠١٢-٢٠١١خـــالل الفتـــرة إجـــراؤه املـــشتركة املتعلقـــة باملـــساواة بـــني اجلنـــسني، ســـيتم  
وســيكون هــذا التقيــيم مهمــا بالنــسبة لتعزيــز الــدعم الــذي تقدمــه اهليئــة لتنــسيق جهــود األمــم   

  .سنوات  كل أربعياالستعراض الشامل للسياسات الذي جيرتطوير تحدة، فضال عن امل
  

  التوصية  -سابعا   
ــه إىل اجمللــس           - ٦٣ ــذا التقريــر وأن حييل ــا هب ــذي يف أن حيــيط علم ــد يرغــب اجمللــس التنفي ق

  .الوفوداليت تقدمت هبا توجيهات التعليقات والاالقتصادي واالجتماعي مصحوبا ب
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	8 - وستُتبع في ذلك ثلاثة نُهج استراتيجية، هي: (أ) ضمان استدامة وزيادة المساهمات الأساسية المقدمة حالياً من الجهات المانحة الحكومية التي عادة ما تقدم أكبر مساهمات، واستهداف الجهات الحكومية المانحة التي ربما تكون قادرة على تقديم مساهمات أكبر وتعزيز الجهود المبذولة لالتماس المساهمات من الجهات المانحة الناشئة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تعميق قاعدة الجهات المانحة وتوسيعها؛ (ب) تحديد واغتنام المزيد من الفرص الجديدة بالنسبة لموارد تقاسم التكاليف والطرائق الكفيلة بتكملة قاعدة الموارد الأساسية، بما في ذلك ما يتعلق بالصندوقين الاستئمانيين اللذين تديرهما الهيئة، صندوق المساواة بين الجنسين وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لدعم الإجراءات الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة؛ (ج) توسيع نطاق الشراكات غير التقليدية للهيئة وتعميقها، لا سيما مع القطاع الخاص والمؤسسات واللجان الوطنية.
	9 - وتعتزم هيئة الأمم المتحدة للمرأة توسيع نطاق الفرص المتاحة لأنشطة تقاسم التكاليف بموازاة توسيع نطاق وجودها على المستوى القطري. ويتوقع أن تؤدي مواقع الوجود القطري المقترحة في تقديرات الميزانية المؤسسية للهيئة لفترة السنتين 2012-2013 (UNW/2011/11) إلى ارتفاع في مستويات الموارد الأخرى المخصصة (غير الأساسية) المحصّلة على المستوى القطري. ونظرا إلى أن المشهد الاقتصادي والمالي لا ينفك يتغير، فإن الهيئة توجه اهتمامها إلى الاقتصادات الجديدة والناشئة، بما في ذلك البلدان المستفيدة من برامجها، التي يمكن أن تصبح من كبار المساهمين فيها.
	10 - غير أن من الواضح أن تحقيق تطلعات الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، سيتطلب من الهيئة أن تكون لديها قاعدة موارد أكبر حجماً ويمكن التنبؤ بها على نحو أفضل. ورغم أن الهيئة ستواصل استكشاف كافة الفرص المتاحة لتنويع قاعدة مواردها، فإن استمرار الدعم المقدم من الجهات المانحة التقليدية لا يزال يكتسي أهمية حاسمة لكفالة إنجاز الهيئة لأعمالها التنفيذية.
	ثالثاً - إسهام الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها الأمم المتحدة في تنمية القدرات الوطنية وتحقيق فعالية التنمية
	ألف - بناء القدرات والتنمية
	11 - تعد تنمية القدرات استراتيجية أساسية تطبقها هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدعم تحقيق المساواة بين الجنسين وإعمال حقوق المرأة. وفي ما مضى، كان التشديد على تنمية القدرات يتجلى باستمرار في أُطر التخطيط الاستراتيجي المؤسسي، بما فيها الخطة الاستراتيجية الحالية. وتتجلى جهود بناء القدرات من خلال مجالات العمل المواضيعية الخمسة، على النحو المبين في الفروع الوردة أدناه(). وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ملتزمة بمواصلة تنفيذ نتائج الاستعراض الشامل الذي يجري كل ثلاث سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة لعامي 2005 و 2007، وقرار الجمعية العامة ذي الصلة 59/250، الذي يحدد ولاية صناديق الأمم المتحدة وبرامجها ككل لتقديم المساعدة التقنية إلى البلدان المستفيدة. وأهاب القرار أيضاً بجميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة أن تعمل على تعميم مراعاة المنظور الجنساني، وأن تسعى إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في برامجها القطرية وأدواتها التخطيطية وبرامجها في جميع القطاعات، وأن تصوغ أهدافاً وغايات محددة على المستوى القطري في هذا الميدان، وفقاً للاستراتيجيات الإنمائية الوطنية(). واستناداً إلى توجيهات مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية بشأن تنمية القدرات، وضعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إطاراً لتنمية القدرات لتوجيه عملها في دعم الشركاء الوطنيين بهدف إدراج التزامات المساواة بين الجنسين في قوانينهم وسياساتهم وتنفيذ تلك الالتزامات على الصعد الوطني والإقليمي والعالمي.
	12 - واعتمدت الهيئة العديد من النُهج لدعم تنمية قدرات شركائها والفئات التي تستهدفها، تشمل: (أ) التدريب، و (ب) تطوير الموارد المعرفية ونشرها، و (ج) تعيين خبراء أو استشاريين تقنيين في مجال المساواة بين الجنسين في المؤسسات الرئيسية، و (د) التبادل بين بلدان الجنوب، و (هـ) جمع الشبكات وتعبئتها، و (و) تقديم الدعم المالي والتقني.
	باء - التخطيط والميزنة على الصعيد الوطني
	13 - تواصل هيئة الأمم المتحدة للمرأة الاستثمار في جهود بناء القدرات لتعزيز الأولويات الوطنية في مجالي تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين. وخلال الفترة 2010-2011، أسهمت الهيئة في تطوير قدرات الشركاء الوطنيين على تعميم مراعاة المساواة بين الجنسين في 27 استراتيجية تتعلق بمواضيع شتى، منها الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الإيدز واستراتيجيات إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع. ويشمل هذا الدعم زيادة القدرة على جمع البيانات وتحليلها، وكفالة شمولية المشاركة في عمليات التخطيط من خلال أنشطة الدعوة وتحليل الميزنة المراعية للمنظور الجنساني.
	14 - ومنذ عام 2008، دعمت الهيئة وضع 176 سياسة جديدة وقانون جديد وعززت السياسات والقوانين القائمة لتعزيز المساواة بين الجنسين (شملت تعديلات دستورية) في 50 بلداً، وكذلك على الصعيدين الإقليمي والعالمي. ودعمت الهيئة أيضاً الإصلاح الدستوري، وهي فرصة نادرة لتكريس حقوق المرأة في الهياكل القانونية الأساسية لبلد من البلدان. فعلى سبيل المثال، أسهم الدعم الطويل الأجل المقدم في عام 2010 إلى دعاة المساواة بين الجنسين في كينيا في تضمين الدستور أحكاماً هامة تراعي الاعتبارات الجنسانية.
	15 - وتدعم الميزنة المراعية للمنظور الجنساني الجهود الرامية إلى جعل سياسات وعمليات الميزنة تعكس الالتزامات الوطنية والدولية إزاء تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. وفي السنوات الأخيرة، ازداد الزخم الذي تحظى به نُهج الميزنة هذه زيادة ملحوظة، إلى جانب إدراك أن رسم سياسات الميزنة التي تهدف إلى القضاء على أوجه عدم المساواة (في فرص الحصول على التعليم والصحة والأمن والعدالة والتدريب والعمالة) إنما يزيد من فعالية السياسات الإنمائية. وجاء ازدياد هذا الزخم مصحوباً بتزايد الطلب من جانب الشركاء (الجهات الفاعلة من الدول ومن غير الدول) على بناء القدرات لتطبيق الميزنة المراعية للمنظور الجنساني أو دعم تطبيقها.
	16 - وقد وصل الدعم الذي تقدمه هيئة الأمم المتحدة للمرأة في شتى مجالات العمل المتعلق بالميزنة المراعية للمنظور الجنساني إلى ما مجموعه 44 بلداً()، مع إنجازات هامة، منها قيام 17 وزارة مالية بإصدار مبادئ توجيهية في مجال الميزنة المراعية للمنظور الجنساني() وإنشاء آليات لرصد الميزانية في 13 بلداً. وتمخض هذا الدعم عن تغييرات مؤسسية هامة ومستمرة. وأضحت القدرات والإجراءات المراعية للمنظور الجنساني مترسخة الآن في وزارات المالية، وشملت تغييرات في عمليات إعداد الميزانية لجعلها أكثر مراعاة للمنظور الجنساني.
	17 - وفي أمريكا اللاتينية على سبيل المثال، أسهم الدعم المقدم في مجال الميزنة المراعية للمنظور الجنساني في زيادة مخصصات الميزانية للنهوض بحقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين على المستوى المحلي في روزاريو، الأرجنتين؛ وسانتا روزا دي كوبان، هندوراس؛ ومحافظة بيرنامبوكو، البرازيل؛ وفي 23 بلدية في دولة بوليفيا المتعددة القوميات، وفي بلديتين في إكوادور؛ وعلى المستوى الوطني في البرازيل وإكوادور. ففي إكوادور، حيث يتراوح عدد الفتيات اللاتي يبلغن عن تعرضهن للعنف الجنسي في المدرسة بين 22 في المائة و 63 في المائة، وفقاً لتقديرات المنظمات غير الحكومية، خصصت وزارة التعليم 6.3 في المائة من ميزانيتها للجهود الرامية إلى القضاء على العنف ضد النساء والفتيات في المدارس. وفي عام 2011، انعكست شواغل المساواة بين الجنسين أيضاً في المبادئ التوجيهية للميزانية وخطة السنوات الأربع التي ينتهجها البلد للفترة 2011-2014.
	جيم - القيادة والمشاركة
	18 - على الصعيد القطري، وفرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة التدريب() ودعمت جهود الدعوة التي تبذلها المرشحات للقيام على نحو فعال بحملات انتخابية من أجل شغل المناصب العامة في 23 بلدا(). وفي 18 من تلك البلدان ارتفع عدد النساء الموظفات في المؤسسات التمثيلية المحلية أو الوطنية، وفي أربعة بلدان حققت المرأة أو كادت تحقق نسبة مشاركة قدرها 30 في المائة. وفي كثير من الحالات، كانت هذه الجهود الرامية لدعم المرشحات و/أو الناخبات ترتبط بشراكات مباشرة مع اللجان الانتخابية الوطنية و/أو المستقلة (بوروندي وكينيا والسودان ونيجيريا).
	19 - وفي السودان، وصلت نسبة النساء إلى 65 في المائة من عدد الناخبين المسجلين في عام 2010، وللمرة الأولى، كانت هناك امرأة من بين المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية وبلغ عدد المرشحات 600 3 امرأة. وارتفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 28.5 في المائة على الصعيد الوطني، وبلغت نسبة تمثيلها 33.5 في المائة في الجمعية التشريعية لجنوب السودان. ودعمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة المفوضية القومية للانتخابات، ولجنة انتخابات جنوب السودان، واللجان الحكومية العليا للانتخابات من خلال دعم وضع أدلة وقوائم مرجعية ومبادئ توجيهية تراعي المنظور الجنساني ومن خلال تدريب المراقبين المحليين وتوفير التوجيه للمراقبين لبعثات الرصد والمراقبين الدوليين التابعة للاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وجامعة الدول العربية، واليابان، والاتحاد الأوروبي. ووفرت الهيئة أيضا دروسا مستفيضة في التربية المدنية وتثقيف الناخبين بما يراعي المنظور الجنساني إذ وفرت التدريب للمدربين ونظمت 200 حلقة عمل على مستوى المجتمعات المحلية شملت توفير الدعوة والدعم للمرشحات في الحصول على الحصة البالغة نسبتها 25 في المائة. وأما بالنسبة لجمعيات وسائط الإعلام، فقد تعاونت مع أكاديمية السودان لعلوم الاتصال على بناء قدرات 400 من الصحفيين والمسؤولين الحكوميين وأعضاء في المنظمات المدنية بشأن القضايا الجنسانية خلال الانتخابات.
	20 - وأنفقت الهيئة، استنادا إلى بياناتها للميزنة القائمة على النتائج، 56 في المائة (57 مليون دولار، باستثناء الصناديق الاستئمانية) من الأموال المتاحة للبرامج على دعم تنمية القدرات لتعزيز قدرة دعاة المساواة بين الجنسين على رصد تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمرأة و/أو الدعوة إلى تنفيذها، وعلى توسيع نطاق الخدمات المقدمة إلى المرأة في 94 بلدا. وشمل هذا الدعم 52 جهازا وطنيا معنيا بالمرأة، والنساء المنتخبات لشغل مناصب رسمية، فضلا عن النساء الساعيات لشغل مناصب، ونحو 100 منظمة غير حكومية نسائية، تشمل المنظمات التي تمثل النساء الأكثر تهميشا (مثلا، نساء الشعوب الأصلية، والنساء الريفيات والمصابات بفيروس نقص المناعة البشرية والمهاجرات والعاملات في القطاعات غير النظامية والشابات).
	21 - وفي غواتيمالا، دعمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تعزيز أمانة الرئاسة لشؤون المرأة، وأمين مظالم نساء الشعوب الأصلية في وضع مقترحات لإدماج السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة والتنمية التكاملية للمرأة، وخطة تكافؤ الفرص التي وضعتها (2008-2023) في التخطيط والميزانيات على الصعيدين الوطني والمحلي. ووضعت الهيئة وشركاؤها برنامجا للتدريب على السياسات وعلى الالتزامات الدولية المعنية بحقوق المرأة في خمس وزارات، بما فيها وزارة الخارجية. وفي كانون الأول/ديسمبر 2010، بلغ عدد المديرين من فئتي الإدارة العليا والمتوسطة الذين تلقوا التدريب نحو 000 2 مدير بالإضافة إلى 102 من موظفي المكاتب البلدية المعنية بالمرأة، التي يقع 77 مكتبا منها في سبع إدارات مختارة.
	22 - وتتيح الهيئة أيضا التمويل المباشر لدعاة المساواة بين الجنسين من أجل التعجيل في تنفيذ الأولويات الوطنية من خلال صندوق المساواة بين الجنسين وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني دعما لأنشطة القضاء على العنف ضد المرأة. وحتى الآن، بلغ مجموع ما صرفه صندوق المساواة بين الجنسين من منحٍ 37.5 مليون دولار شملت 40 برنامجا في 35 بلدا. ويؤكد الطلب على هذه الأموال الحاجة الشديدة إلى دعم المساواة بين الجنسين في جميع المناطق؛ فقد تلقى الصندوق طلبات للحصول على منح بقيمة 3 بلايين دولار. وستُدفع منح إضافية بقيمة 16 مليون دولار في عام 2012. ويركز الصندوق بشكل رئيسي على توفير الدعم لوضع خطط عمل/قوانين وطنية للمساواة بين الجنسين وتنفيذها، ورغم أن المشاريع التي تلقت المنح لا تزال في مراحلها الأولى من التنفيذ، فقد بدأت تظهر نتائج الجهود التي أمكن لمنظمات حقوق المرأة تعزيزها بدعم من الصندوق. ومن الأمثلة على قدرة الصندوق على دعم البلدان في تحقيق النتائج إقرار قانون المساواة بين الجنسين في السلفادور في آذار/مارس 2011.
	دال - إنهاء العنف ضد المرأة
	23 - في عام 2010، قدّم صندوق الأمم المتحدة الاستئماني، بوصفه آلية هامة للتمويل وللتنسيق العالمي، في إطار دعمه لأنشطة القضاء على العنف ضد المرأة مبلغ 20.5 مليون دولار إلى 26 مبادرة في 33 بلدا. وقدّم الصندوق أيضا مبلغا إضافيا قدره 17.1 مليون دولار في عام 2011 إلى 22 مبادرة تتصدى للعنف ضد النساء والفتيات في 34 بلدا. وتشير التقديرات إلى أن عدد المستفيدين من المنح الموزعة بين عامي 2009 و 2011 سيصل إلى 11.43 مليون شخص، يأتي في مقدمتهم النساء والفتيات، وكذلك الرجال والفتيان، ومقدمو الخدمات، وأعضاء المجتمع المدني، والزعماء التقليديون. وإضافة إلى هذه المنح المقدمة مؤخرا، تتضمن حافظة صندوق الأمم المتحدة الاستئماني الفعالة الحالية 96 منحة في 86 بلدا، تبلغ قيمتها الإجمالية 61.5 مليون دولار.
	24 - ويقتضي منع العنف ضد المرأة والتصدي له قيام تعاون بين جهات فاعلة متعددة، بما في ذلك الجهات الفاعلة في قطاعات القانون والصحة والقضاء والعمالة. وتدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة تنمية القدرات لزيادة فرص لجوء المرأة إلى القضاء وحصولها على الخدمات التي تقدم للناجيات في جميع المناطق حيث تعمل الهيئة، ويتم ذلك في معظم الأحيان من خلال البرامج المشتركة التي تقوم في إطار شراكة مع أطراف متعددة في الأمم المتحدة والحكومات والمجتمع المدني. وفي كثير من البلدان، تساعد البرامج أيضا في أن تعمل الأجهزة الوطنية المعنية بالمرأة بمثابة هيئات تنسيق مركزية لكفالة قابلية الاستجابة والمساءلة في جميع القطاعات الحكومية ذات الصلة.
	25 - ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن في المغرب هي النظير الوطني القيادي الذي ينسق البرنامج الجنساني المشترك متعدد القطاعات لصندوق الأهداف الإنمائية للألفية من خلال لجنة للبرامج الإدارية، تضم 13 وزارة أخرى. ومنذ عام 2008، قدّم البرنامج خدماته، بقيادة الوزارة، إلى أكثر من 000 4 ناجية من العنف من خلال شبكة متنامية من مزودي الخدمات، ودَعَمَ إنشاء خط أساس وطني بشأن انتشار العنف وإطلاق حملة تقوم بها وسائط الإعلام بدعم من الحكومة. ويرجع الفضل للبرنامج في زيادة ترشيد الدور القيادي للوزارة وتعزيزه بشكل مستمر في ما يتعلق بتحسين قابلية الاستجابة لدى القطاعات الحكومية الأخرى وامتلاكها زمام الأمور وخضوعها للمساءلة.
	26 - وعملت هيئة الأمم المتحدة للمرأة على دعم تحسين استجابات القطاع الأمني للناجيات من العنف ضد المرأة من خلال بناء قدرات الجهات الفاعلة في مجال إنفاذ القانون وغيرها من الجهات الفاعلة الحكومية ذات الصلة. ويشمل هذا العمل توفير الدعم لمأسسة مكاتب الشؤون الجنسانية، وخطوط الاتصال المباشر، وجمع البيانات، وتدريب الشرطة، والمراكز الجامعة للخدمات، في جميع المناطق حيث تعمل الهيئة.
	27 - وساهمت الهيئة أيضا في تعزيز الالتزامات وفرص اللجوء إلى القضاء من خلال جهود بناء القدرات التي بذلتها لتحسين مراعاة الاعتبارات الجنسانية للسياسات والإجراءات المتبعة في المحاكم وزيادة الوعي بالقوانين وصكوك حقوق الإنسان الواجبة التطبيق لدى القضاة ومتخذي القرارات وغيرهم من الجهات القانونية الفاعلة في قطاعات العدالة الرسمية وغير الرسمية على حد سواء وزيادة فرص الحصول على الخدمات القانونية في أكثر من 30 بلدا.
	28 - وفي تايلند، أدى الدعم الذي قدم من أجل تنمية قدرات محكمة ثونبوري الجنائية إلى اعتماد مجموعة من المبادئ التوجيهية الإلزامية للقضاة والموظفين الذين يعالجون حالات العنف العائلي التي تقع ضمن نطاق اختصاص المحكمة. وإضافة إلى ذلك هناك وحدة للوساطة وعيادة للأمراض النفسية في المحكمة هما الأوليان من نوعهما أنشئتا بغية تقديم خدمات إضافية للناجيات من العنف العائلي ولمرتكبي الجرائم الأخرى. وقد تلقى الوسطاء والأخصائيون النفسيون المتطوعون التدريب لكفالة تمتعهم بالقدر الكافي من المعرفة والفهم في مجال حقوق الإنسان للمرأة. وأقرّ مكتب السلطة القضائية مؤخرا خطة لإنشاء محاكم منخفضة التكلفة وتتفادى المواجهات في كافة أرجاء البلد، ووضع مبادئ توجيهية لموظفي المحاكم لكي يطبقوا على نحو فعال قانون العنف العائلي، ومواصلة بناء قدرات العاملين في المحاكم. وأقامت أيضا محكمة بانكوك الجنائية، الذي يشمل اختصاصها كافة أرجاء البلد، محكمة نموذجية باعتبارها مكانا آمنا للناجيات من الانتهاك الجنسي والعنف العائلي.
	هاء - التمكين الاقتصادي
	29 - تلتزم هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في عملها بالشراكة مع الوكالات الأخرى التابعة للأمم المتحدة، بتعزيز توفير الدعم من أجل تحسين التمكين الاقتصادي للمرأة، بطرق منها على وجه الخصوص دعم الجهود الوطنية المبذولة لتوسيع نطاق الأمن الاقتصادي للمرأة العاملة، بحيث يشمل الحصول على القروض وتعزيز الحماية الاجتماعية ووضع ضمانات لكفالة حقوق المرأة العاملة المهاجرة في مختلف المناطق. وقد أدت مبادرات بناء القدرات إلى استحداث سياسات وأطر مؤسسية جنسانية محددة داخل المؤسسات الحكومية ذات الصلة، بما في ذلك: سياسة المساواة بين الجنسين في مصرف أمريكا الوسطى للتكامل الاقتصادي؛ ومجلس للمساواة بين الجنسين يعمل بكامل طاقته في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والأسرة في جمهورية مولدوفا، ومبادئ توجيهية للمساواة بين الجنسين في وزارة العمل والعمالة في قيرغيزستان. وفي دولة بوليفيا المتعددة القوميات أسفر برنامج مشترك، بدعم من صندوق الأهداف الإنمائية للألفية، عن تعزيز القدرات في وزارة تكافؤ الفرص، ومن خلال توفير الخدمات المالية والتدريب التقني، مكّن البرنامج 452 2 امرأة ريفية من زيادة دخلهن بنسبة 50 في المائة، من خلال المشاريع الاقتصادية التعاونية التي أقامها في 17 بلدية.
	واو - التعاون فيما بين بلدان الجنوب وتنمية القدرات الوطنية
	30 - التعاون فيما بين بلدان الجنوب عنصر رئيسي في استراتيجية التنفيذ التي تنتهجها هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وقد دعمت الهيئة تبادل الخبرات لتعزيز جهود الإصلاح في مجالي التشريع والسياسة العامة، ودعمت الهيئة في بعض الحالات الشراكات مع المنظمات الإقليمية بغية تيسير هذا التعاون.
	31 - ومن الأمثلة عن هذا الدعم ما يلي: عمليات التبادل بين القيادات النسائية المنتخبة في البلدان العربية، وفيما بين البرلمانيات في المخروط الجنوبي من أمريكا اللاتينية؛ وبذل الجهود الأقاليمية لدعم العاملات المهاجرات في آسيا والدول العربية التي تجمع ممثلات حكوميات من بلدان الأصل والمقصد لكفالة حماية حقوق المرأة المهاجرة ولبناء المعارف والتوعية بحقوق الإنسان وإقامة شبكات للعاملات المهاجرات؛ وتعزيز التعاون الإقليمي لرصد الاستراتيجيات وتبادلها بغية تنفيذ الالتزامات الدولية، وخاصة من خلال المؤتمرات الوزارية الإقليمية لجنوب آسيا التي تعقد سنويا بالشراكة مع رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي.
	32 - ولا يزال العمل التحفيزي الذي بدأ في رواندا مع الشرطة الوطنية يحقق النتائج. وقد دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة الجهود التي تبذلها حكومة رواندا لوضع نهج نموذجي شامل ومتعدد القطاعات للتصدي للعنف ضد المرأة، مع إسناد أدوار واضحة جدا للجهات الفاعلة الأمنية في تنفيذ النموذج. وفي التقرير عن الزيارة الميدانية المشتركة التي قامت بها المجالس التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/صندوق الأمم المتحدة للسكان، واليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي إلى رواندا في آذار/مارس 2010، أقرّت هذه المجالس مبادرة ”خدمات التدريب الإقليمية المراعية للمنظور الجنساني في مجال مكافحة العنف التي تقدمها قوات الشرطة الرواندية بوصفها مبادرة جديرة بالتكرار في أماكن أخرى“. وأشارت في تقريرها أيضا إلى أن البلدان المجاورة حسنة الاطلاع على هذه المبادرة وقالت إنها تقدم مثالا جيدا للتعاون فيما بين بلدان الجنوب.
	زاي - المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة()
	33 - من الأولويات العليا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ضمان أن تكون لأفرقة الأمم المتحدة القطرية ونظام المنسقين المقيمين القدرة على تعزيز المساواة بين الجنسين. وخلال جميع مراحل المشاورات التي عقدت منذ بدء أعمال الهيئة في عام 2010، أوضح شركاء الأمم المتحدة أن المجالات الرئيسية التي ينبغي أن توليها هيئة الأمم المتحدة للمرأة الأولوية في الدعم الذي تقدمه إلى مؤسسات منظومة الأمم المتحدة هي كالتالي: (أ) تعزيز قدرة منظومة الأمم المتحدة في جميع المستويات على تعميم مراعاة المنظورات الجنسانية في فرادى حافظات هيئات الأمم المتحدة وبرامجها المشتركة؛ و (ب) دعم تحسين المعارف المتعلقة بوضع المرأة في فرادى البلدان؛ و (ج) قيادة أفرقة الأمم المتحدة القطرية في مجال تحسين المساءلة عن المساواة بين الجنسين، بما في ذلك تحسين تتبع الاستثمارات، وفي مجال تنفيذ السياسات والمعايير والمقاييس العالمية.
	34 - وباعتبار هيئة الأمم المتحدة للمرأة رئيسة لفريق العمل المعني بالمساواة بين الجنسين التابع لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، فإنها لا تزال ترصد التقارير المقدمة من أفرقة الأمم المتحدة القطرية بشأن المسائل الجنسانية، وذلك من خلال ما تقوم به الهيئة من استعراض سنوي للتقارير السنوية للمنسقين المقيمين. وتُظهر الاستعراضات اتجاها إيجابيا إجمالا صوب تعزيز الدعم المقدم من أفرقة الأمم المتحدة القطرية في مجالي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وفي عام 2010، أظهر العدد المتزايد للمبادرات المبلغ عنها فضلا عن عمق التقارير المقدمة نقلة نوعية في مستوى الدعم الذي تقدمه منظومة الأمم المتحدة.
	35 - وقامت منظومة الأمم المتحدة أيضا بتحسين عملية إعداد التقارير عن الدعم الذي تقدمه لبلورة الالتزامات الدولية في شكل قوانين وسياسات واستراتيجيات وطنية تتناول المساواة بين الجنسين بشكل عام، فضلا عن القوانين والسياسات والاستراتيجيات المكرسة للقضاء على العنف ضد المرأة بأشكاله العديدة. ويشمل ذلك زيادة الدعم للخدمات المقدمة إلى الناجيات من العنف ولتنفيذ الالتزامات الوطنية القائمة، بما في ذلك على مستوى المجتمعات المحلية. كما تحسنت عملية الإبلاغ عن الدعم الذي تقدمه أفرقة الأمم المتحدة القطرية لإدراج المساواة بين الجنسين في عمليات التخطيط الوطنية. وتنطوي هذه الأعمال على توسيع نطاق الأفرقة المواضيعية المعنية بالمسائل الجنسانية التي تتعامل مع شركاء حكوميين وشركاء من المجتمع المدني، والإسهام بالمعارف في عملية تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الأطر البالغة الأهمية، وكفالة مواءمة تخطيط الأمم المتحدة مع الخطط الوطنية.
	36 - وتعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة أيضا على الترويج لمبادرات جديدة وتعزيز آليات المساءلة على نطاق المنظومة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، بما في ذلك اعتماد مؤشر للمساواة بين الجنسين على نطاق منظومة الأمم المتحدة لتعقب الموارد المرصودة للمساواة بين الجنسين() ومؤشرات للأداء لتقييم مدى مراعاة البرمجة القطرية المشتركة للاعتبارات الجنسانية. وفي فييت نام، دعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بنجاح إلى تطبيق مؤشر المساواة بين الجنسين الذي اعتمده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتتبع المخصصات من الأموال ”للخطة الواحدة“، ومن ثم زيادة مساءلة برمجة وكالات الأمم المتحدة برمتها فيما يتعلق بالمشاريع الممولة في إطار ”الخطة الواحدة“.
	37 - وتقيم مؤشرات أداء فريق الأمم المتحدة القطري فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (”سجل قياس الإنجاز“) إطارا للمساءلة لتقييم فعالية ما يقوم به فريق الأمم المتحدة القطري من تعميم مراعاة المنظور الجنساني في البرمجة القطرية المشتركة. وقد نُسِّقت عملية وضع سجل قياس الإنجاز فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين من قِبل فريق العمل المعني بالمساواة بين الجنسين، وأقرها كبار المسؤولين في مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية في نيسان/أبريل 2008. ومنذ ذلك الحين، استكمل 20 بلدا سجل قياس الإنجاز، بينما يقوم 20 بلدا إضافيا باستكماله حاليا أو بالتخطيط لاستكماله في أواخر عام 2011 أو في مطلع عام 2012. ويجري حاليا استعراض السنوات الثلاث الأولى من تنفيذه، ويتوقع أن يسفر ذلك عن توصيات من أجل استخدامه في المستقبل.
	38 - وبينما أكدت الاستعراضات من قبيل الاستعراض الذي أجراه فريق العمل المعني بالمساواة بين الجنسين أن تقدماً ملحوظاً أحرز في مدى انعكاس المساواة بين الجنسين في وثائق التخطيط، وأن برمجةً مبتكرةً تجري بقيادة العديد من منظمات الأمم المتحدة، ثمة حاجة إلى تعزيز نظم وأدوات قياس مدى التقدم المحرز قياسا إلى الأهداف المعلنة، وإلى تعزيز مهام المساءلة. ويكتسي الدور التنسيقي الذي تقوم به هيئة الأمم المتحدة للمرأة أهمية بالغة في معالجة الثغرات والتحديات المتبقية لتعميم المنظور الجنساني على نحو فعال على نطاق المنظومة. ولتحويل التركيز إلى الآثار والنتائج، ستجري هيئة الأمم المتحدة للمرأة استعراضا للتقييمات التي تجريها منظومة الأمم المتحدة للبرمجة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وستدعم تقييما مشتركا للبرامج المشتركة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.
	39 - وتقوم هيئة الأمم المتحدة للمرأة أيضا بتنسيق عملية وضع خطة عمل على نطاق المنظومة لتفعيل استراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني من خلال سلسلة من المشاورات مع جميع كيانات منظومة الأمم المتحدة. ومن المتوقع أن تنظر اللجنة البرنامجية الرفيعة المستوى في إقرار الخطة في شباط/فبراير 2012، وأن ينظر مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق في إقرارها في نيسان/أبريل 2012. ومن المتوقع أن تؤدي الخطة إلى جملة أمور، منها إرساء فهم مشترك لما تعنيه المساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني وتمكين المرأة في الممارسة العملية؛ ووضع مجموعة مشتركة من معايير الأداء لتخطيط أعمال كل كيان على حدة ورصدها والإبلاغ عنها فيما يتصل بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ ووضع إطار يمكن لفرادى الكيانات أن تستخدمه وأن تكيّفه لإتاحة تحقيق مستوى أمثل من إدماج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في أعمالها تمشيا مع ولاياتها. وبالإضافة إلى ذلك، يؤمل أن تعزز الخطة جهود كيانات الأمم المتحدة الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خلال توضيح أهم مجالات المساءلة والقيادة، ومساعدتها على التغلب على التحديات وتعزيز فعالية واتساق أعمال المنظومة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
	حاء - الانتقال من الإغاثة إلى التنمية
	40 - لقد ظلت هيئة الأمم المتحدة للمرأة لفترة طويلة شريكا للمرأة في المناطق المتضررة من النزاع، وذلك تمشيا مع قرارات مجلس الأمن 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1960 (2010). وفي عام 2010، قدمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تحليلا مستفيضا لحالة المرأة والسلام والأمن في سياق الذكرى السنوية لاتخاذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000). وأدرجت العديد من تلك الدراسات في تقرير الأمين العام عن مشاركة المرأة في بناء السلام، الذي أعده مكتب دعم بناء السلام بدعم تقني من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وفي ظل مشاركة واسعة بين الوكالات().
	41 - وعُرض التقرير على مجلس الأمن في مناقشة مفتوحة، وقد أقرته لجنة السياسات التابعة للأمين العام. وكلَّف الأمين العام جميع منظمات الأمم المتحدة بتخصيص نسبة لا تقل عن 15 في المائة من الميزانيات المرصودة للإنعاش بعد انتهاء النزاع للجهود الرامية إلى ضمان مشاركة المرأة. وإضافة إلى ذلك، يتعين أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 40 في المائة من الوظائف المؤقتة في فترة الإنعاش بعد انتهاء النزاع.
	42 - وتمكنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، من خلال وجودها في البلدان التي تشهد حالات النزاع وما بعد النزاع والأزمات، من تقديم الدعم إلى جهود التنسيق، بما في ذلك من خلال زيادة مراعاة الاعتبارات الجنسانية في عمليات تقييم الاحتياجات في جورجيا وكوت ديفوار وهايتي. ففي هايتي، شاركت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الفريق العامل المخصص للعنف الجنسي والجنساني الذي أنشأه نائب الممثل الخاص للأمين العام لتحسين تصدي البعثة لذلك العنف، وقدمت إسهامات في وضع مشروع خطة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي لمعالجة العنف الجنسي والجنساني، وقامت بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باستحداث وحدات تدريبية بشأن العنف الجنسي والجنساني لفائدة الأفراد العسكريين وأفراد شرطة الأمم المتحدة الذين يتعين إيفادهم إلى مخيمات المشردين داخليا في بورت - أو - برانس، وشاركت في تدريب 150 من الأفراد العسكريين/أفراد شرطة الأمم المتحدة. وفي الصومال، شاركت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في رئاسة الفريق المواضيعي المعني بالمسائل الجنسانية، وقامت بدور رائد في التخطيط لمراجعة المسائل الجنسانية فيما يخص فريق الأمم المتحدة القطري، الذي أوصى بوضع استراتيجية جنسانية من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال، وبتعيين مستشار للشؤون الجنسانية في مكتب المنسق المقيم. ودأبت هيئة الأمم المتحدة للمرأة على التعامل على نحو وثيق مع منظومة الأمم المتحدة على نطاقها الأوسع في مجال دعم السلطات الانتقالية والجماعات النسائية في ليبيا. وأعارت الهيئة أيضا مستشارا أقدم للشؤون الجنسانية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بغرض دعم مرحلتي البدء والتخطيط ولكفالة الاضطلاع بهما على نحو يراعي الاعتبارات الجنسانية.
	43 - وفي عامي 2010 و 2011، أعارت هيئة الأمم المتحدة للمرأة خبراء إلى لجان التحقيق في سري لانكا وغينيا وكوت ديفوار وليبيا (فريق الخبراء) بهدف دعم أصوات النساء في إجراءات العدالة الانتقالية. وأعارت الهيئة أيضا خبراء لإدارة الشؤون السياسية ومكتب دعم بناء السلام بهدف دعم إدماج منظور جنساني في أعمالهما البالغة الأهمية المتعلقة بالسلام والأمن. وقد أفضت الشراكة المشتركة التي أقيمت بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة وإدارة الشؤون السياسية فيما يتعلق بالمسائل الجنسانية والوساطة إلى ما يلي: تدريب نشطاء سلام في أنحاء غرب أفريقيا وآسيا الوسطى وكوت ديفوار وجنوب شرق آسيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة ومصر والصومال على تسوية النزاعات بالطرق السلمية؛ وتوفير الخبرة في المسائل الجنسانية لعملية الدوحة للسلام؛ وزيادة نسبة المرشحات في قوائم كبار الوسطاء التي تتعهدها إدارة الشؤون السياسية (إلى 35 في المائة)؛ وإضافة خبير في الشؤون الجنسانية إلى فريق خبراء الوساطة الاحتياطي التابع للأمم المتحدة. وأقامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب دعم بناء السلام شراكة مشتركة في مجال بناء السلام المراعي للاعتبارات الجنسانية. وقد أسفر ذلك عن برامج قطرية مشتركة في جنوب السودان وغينيا، اللذين يعملان على دعم مشاركة المنظمات النسائية الوطنية في الإنعاش وإعادة الإعمار، وجعل البرامج التي تضعها الأمم المتحدة على الصعيد القطري في مجال السلام والأمن أكثر مراعاة لاحتياجات المرأة. ودأبت هيئة الأمم المتحدة للمرأة على التعاون مع إدارة عمليات حفظ السلام لوضع وتنفيذ برامج تدريبية قائمة على سيناريوهات لفائدة حفظة السلام العسكريين لمساعدتهم على منع أعمال العنف الجنسي في حالات النزاع والتصدي لها. وهذا النوع من التدريب، الذي كان قد بدأ بالفعل في البلدان الرئيسية المساهمة بقوات، جرى إدماجه في التدريب الموحد الجديد على حماية المدنيين الذي تقدمه إدارة عمليات حفظ السلام.
	رابعا - تحسين أداء جهاز الأمم المتحدة الإنمائي
	ألف - الاتساق والفعالية والأهمية 
	44 - يعد دور هيئة الأمم المتحدة للمرأة في قيادة وتنسيق جهود منظومة الأمم المتحدة الرامية إلى ضمان تحول الالتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني إلى تدابير ملموسة على الصعيد القطري دورا محوريا في مهمة هذه الهيئة. ويوفر قرار إنشاء الهيئة، الذي أوكل إليها دورا تنسيقيا أكثر بروزا، قوة دافعة تمكن من الاستفادة من الجهود السابقة، وتزيد كثيرا قدرة المنظمة على تعزيز المساواة بين الجنسين في سياق الجهود الجاري بذلها لإصلاح الأمم المتحدة على الصُّعد العالمي والإقليمي والقطري. وتعمل الهيئة من خلال آليات تنسيق عالمية()، ومنها مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، على كفالة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة على نطاق المنظومة بشأن السياسات المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وذلك على الصعيدين الإقليمي والقُطري من خلال تعزيز التنسيق.
	45 - وتركز الهيئة على زيادة قدرة الموظفين الحاليين على الاضطلاع بوظيفة تنسيقية أكبر على المستوى القُطري لضمان اتساق السياسات في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وهو الأمر الذي يمثل مجال أولوية بالنسبة لتنمية القدرات الداخلية. ولا يوجد تقييم شامل للقدرة الإجمالية لأفرقة الأمم المتحدة القطرية على الاستجابة لطلبات الدعم لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وقد يثبُت أن ذلك مجال ستعمل الهيئة على تطويره مستقبلا. وستعمل الهيئة أيضا من خلال فريق العمل المعني بالمساواة بين الجنسين التابع لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية على تحديد الخبرة في المجال الجنساني المتوفرة لدى الأفرقة القطرية، على أساس النتائج المستخلصة من تنفيذ مؤشرات أداء هذه الأفرقة في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، ومنهجية منظمة العمل الدولية في مراجعة المسائل الجنسانية، وغيرها من الأدوات.
	46 - وفي عام 2010، وكجزء من مهمتها المتمثلة في كفالة المساءلة بشأن المساواة بين الجنسين على الصعيد العالمي، اضطلعت الهيئة بتقييم لمدى مراعاة أطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية للاعتبارات الجنسانية خلال الفترة 2006-2009، تولى إجراؤه فريق العمل المعني بالمساواة بين الجنسين التابع لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، وخَلُص الاستعراض إلى أن مسألة المساواة بين الجنسين وردت باعتبارها موضوعا شاملا لعدة قطاعات وأن نتائجها تحددت بالضبط في ما يزيد قليلا عن نصف أطر العمل المستعرضة. ولاحظ الاستعراض أيضا أنه في حين يصعب تحديد الموارد المخصصة للمساواة بين الجنسين في جميع أطر العمل، فقد أظهر تقييم أولي أنه، في المتوسط، لم يخصَّص إلا حوالي 4 في المائة من الموارد لمبادرات محددة في مجال تحقيق هذه المساواة.
	47 - وبالنسبة إلى مشاركة الهيئة على المستوى القطري، فقد ساهمت في عام 2010 في 23 عملية من عمليات أطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، عاملةً على تعزيز مراعاة الأولويات الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ورفع مستوى المساءلة بشأنها. وعلى سبيل المثال، في جمهورية تنزانيا المتحدة، شاركت الهيئة في وضع ترتيبات مبتكرة لضمان أن تؤدي مراعاة المساواة بين الجنسين إلى نتائج من خلال خطة الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية للفترة 2011-2015 (”الخطة الواحدة“). ففي هذه الخطة، لا تعد مسألة المساواة بين الجنسين شاملة لعدة قطاعات فحسب، وإنما هي مبدأ للبرمجة يقتضي تحديد الاعتبارات الشاملة لعدة قطاعات ورصدها في كل عمل أو نشاط رئيسيين. ويتوقف أيضا عشرون في المائة من مخصصات ”صندوق توحيد الأداء“ للسنوات اللاحقة كذلك على تحقيق اعتبارات المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان الشاملة لعدة قطاعات، وعلى شمول استعراض ضمان الجودة لمؤشرات المساواة بين الجنسين. ومن أهداف الخطة الاستراتيجية للهيئة تحقيق 40 في المائة من أطر الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية المعمول بها في الفترة 2011-2013 لنتائج مقررة على مستوى النواتج في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، بموارد إرشادية محددة بوضوح.
	48 - وفي تقييم أطر الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية المذكور أعلاه، لوحظ ترابط بين الأفرقة المواضيعية المعنية بالمسائل الجنسانية، التي تتمتع بالقوة وبدعم جيد من الإدارة العليا، وبين التغيير الإيجابي. ورغم أنه لا يُعرف بالضبط عدد الأفرقة المواضيعية المعنية بالمسائل الجنسانية في العالم، فإن العدد المُبلَغ عنه في التقارير السنوية للمنسقين المقيمين في عام 2010 قد بلغ 106 فريقا، مما يمثل زيادةٌ مقارنةً بعدد 37 فريقا المُبلغ عنه في عام 2004. وقد سجلت الهيئة زيادة في مشاركتها و/أو قيادتها لـ 104 آلية تنسيق، ومنها 62 آلية تقودها الهيئة أو تشارك في قيادتها.
	49 - وقد أضحت البرمجة المشتركة طريقة مفضلة للبرمجة بالنسبة للعديد من أفرقة الأمم المتحدة القطرية. وقد شهدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة زيادة مطردة في مساهمتها في البرامج المشتركة، إذ تشارك حاليا في 104 من هذه البرامج(). ومؤخرا جدا، تم وضع برامج مشتركة، بميزانيات مهمة، مخصصة تحديدا لتنفيذ التزامات أطر الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية في مجال المساواة بين الجنسين، بمشاركة الهيئة، وذلك في أفريقيا، بما فيها إثيوبيا (22 مليون دولار) وليبريا (برنامجان ميزانيتين مجتمعتين يفوق قدرهما 33 مليون دولار). ومن أجل تعميق فهم نتائج البرمجة المشتركة، تنظر الهيئة في مسألة الجنسانية باعتبارها مسألة شاملة لعدة قطاعات في البرامج المشتركة بغية توثيق الممارسات الواعدة. وقد استكملت وحدة التقييم التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة أيضا استعراضا لحافظات البرامج المشتركة المعنية بالمساواة بين الجنسين، تحسبا لإجراء تقييم مشترك لهذه المسألة باعتبارها مسألة شاملة لعدة قطاعات.
	50 - وتحضر الهيئة في جميع البلدان التي يجري فيها تجربة مبادرة ”توحيد الداء“ وتمثل بصورة متزايدة في البلدان ”القادرة على الانطلاق بقدراتها الذاتية“. وقد قدمت جميع هذه البلدان الرائدة دروساً مهمة بشأن الطريقة التي يمكن بها للأمم المتحدة أن توفر استجابة منسقة للدول الأعضاء في ما يتعلق بدعم إنجاز الأولويات الوطنية في مجال المساواة بين الجنسين. ففي ألبانيا مثلا، أثبتت دراسة استقصائية لأصحاب المصلحة أجريت لتقييم فعالية مبادرة ”توحيد الأداء“ أنهم اعتبروا في تقديراتهم مستويات فعالية عمل المنظمة في مجالات تقديم المشورة المتعلقة بالسياسات وبناء القدرات وأنشطة الدعوة المشتركة أنها متوسطة بالنسبة لمعظم المجالات، باستثناء مجال المساواة بين الجنسين، الذي اعتبروا مستوى الفعالية فيه أعلى من المجالات الأخرى.
	51 - وفي سياق ”توحيد الأداء“، لاحظت الهيئة تدعيم دور الآليات النسائية الوطنية من أجل: التأثير في البرامج الإنمائية الوطنية؛ وتنسيق الاستجابات المتعددة القطاعات فيما يتعلق بعدد كبير من الوزارات الحكومية؛ والمشاركة في عمليات التخطيط في الأمم المتحدة والتأثير فيها، وذلك من خلال زيادة إبراز الصورة العامة والدعم في سياق البرامج المشتركة وفي آليات التنسيق المشتركة بين الأمم المتحدة والحكومات. ويتلقى أيضا دعاة المساواة بين الجنسين المنتمين إلى المجتمع المدني في العديد من البلدان دعما للترويج للقوانين والسياسات المراعية للمنظور الجنساني، فضلا عن إدماجها في عمليات التخطيط التي تقوم بها الأمم المتحدة. وبفضل ممارسات من قبيل تطبيق مؤشرات الأداء بالنسبة للمساواة بين الجنسين ومراجعة المسائل الجنسانية و، في حالات قليلة، بذل الجهود الرامية لتطبيق مؤشر المساواة بين الجنسين على ”صندوق توحيد الأداء“، زاد وعي أفرقة الأمم المتحدة القطرية بالتحديات المطروحة في معالجة الأولويات الجنسانية الوطنية وهم بصدد اتخاذ خطوات للتعامل مع تلك التحديات على أساس فهم أوضح مع اعتماد سُبل مساءلة أكثر صرامة في بعض الحالات. وهذه علامات مهمة تُظهر أن التعاون بين الأمم المتحدة والحكومات الوطنية يزداد تنسيقا، مما ينتج عنه زيادة تولي البلدان لزمام الأمور وتعزيز امتثالها لنُهج الأمم المتحدة.
	52 - وفي حين أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة لا تستطيع التواجد فعليا في جميع البلدان التي تطلب خدماتها في مجال الدعم التقني والاستشاري، باستخدام نهج فعال من حيث التكلفة فإنها ستواصل توسيع نطاق تغطيتها التقنية لتلبية الطلبات الواردة من الشركاء في التنمية. ومن خلال استثمارها في بوابات الإنترنت التي تلبي احتياجات جماعات معينة من الممارسين، ستتيح الهيئة وصولا إلى المعرفة المعتمدة على عمليات التقييم والبحث وأدوات التدريب وعلى موارد أخرى تنتجها بمعية شركائها، ومنها: (أ) المسائل الجنسانية، منظمة تقدم المشورة في ما يتعلق بالمسائل الجنسانية وحقوق الإنسان؛ و (ب) الميزنة المراعية للمنظور الجنساني؛ و (ج) المسائل الجنسانية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب/الإيدز؛ و (د) مركز المعرفة الافتراضي لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات؛ و (هـ) شبكة المعارف الدولية للنساء العاملات في ميدان السياسة (iKnow Politics)؛ و (و) تعهد وصلة بينية لموقع رصد أحوال المرأة على شبكة الإنترنت (http://www.un.org/womenwatch) مع الجمهور العام من خلال الموقع الشبكي المؤسسي الرئيسي (www.unwomen.org) الذي سجل خلال عام 2010 000 550 زيارة، مما يمثل زيادة بمعدل 16.5 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
	باء - الأبعاد الإقليمية
	53 - تحدد الخطة الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة 2011-2013 أن الهيئة ستسرع بإنجاز تحليل لمجمل بنيتها ووظائفها الإقليمية في مختلف مستويات المنظمة من أجل التمكن من تقديم دعم فعال ومؤقت توقيتا مناسبا وذي جودة إلى الدول الأعضاء في ما يتعلق بمساعدتهم على تحسين أهدافهم وأولوياتهم في مجال المسائل الجنسانية. وسيولي استعراض البنية الإقليمية، الذي سيُستكمل في الربع الأول من عام 2011، اهتماما خاصا بوظائف هيئة الأمم المتحدة للمرأة التالية:
	(أ) الإشراف البرنامجي والتنفيذي لكفالة اتباع ممارسات عمل فعالة؛
	(ب) بناء القدرات لتدعيم الاتساق بين التوجيه المعياري الذي تقدمه الهيئات الحكومية الدولية والدعم التشغيلي الذي يتيحه الشركاء الوطنيون على المستوى القطري؛
	(ج) بناء القدرات لتعزيز التنسيق والاتساق داخل منظومة الأمم المتحدة.
	54 - وعلى المستوى الإقليمي، تعمل الهيئة على ضمان معالجة ملائمة للبعد الجنساني في السياسات والتوجيهات المتفق عليها، وهي تعمل بالفعل عن كثب مع اللجان الإقليمية ومن خلال آلية التنسيق الإقليمية لبلوغ ذلك الهدف. وترأس الهيئة المجموعات المعنية بالمسائل الجنسانية والأفرقة العاملة المعنية بالمساواة بين الجنسين التابعة لهذه الآلية أو تشارك في رئاستها، وذلك لتوفير التوجيه والدعم لجمع البيانات على الصعيد الإقليمي، ولإعمال البحث والتحليل المتصلة بوضع النساء والفتيات في المنطقة. وترأس الهيئة أيضا و/أو تشارك، كجزء من أفرقة المديرين الإقليميين، في أفرقة عمل محددة أو مبادرات مشتركة لدعم نهج متسق للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وحددت الهيئة في إطار نتائج الإدارة الخاص بها هدفا يتعين تحقيقه بحلول عام 2013 يتمثل في قيام جميع أفرقة المديرين الإقليميين الخمسة بتنفيذ استراتيجية لدعم ورصد إجراءات محسنة في مجال المساواة بين الجنسين تضطلع بها أفرقة الأمم المتحدة القطرية.
	جيم - تكاليف المعاملات وفعاليتها
	55 - من خلال تدعيم وجودها الميداني، تسعى هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى الاستفادة من القدرات الحالية المتوفرة في إطار أفرقة الأمم المتحدة القطرية، أي الارتكاز على مواطن قوتها وإنجازاتها، عند الاقتضاء، دون تكرار ما تقوم به الأفرقة من عمل. وكجزء من التقييم الذي أجرته الهيئة في عام 2011 للقدرات الميدانية، سُئلت الأفرقة القطرية عن الطريقة التي يمكن بها للهيئة تقديم قيمة مضافة لعمل هذه الأفرقة. وينبني مقترح الهيئة المتعلق بتعزيز وجودها الميداني على الأجوبة التي تم الحصول عليها في هذا الصدد.
	56 - وستستمر الهيئة في الاعتماد على الدعم الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ميدانيا بالنسبة لمختلف الخدمات التشغيلية من خلال اتفاقات مستوى الخدمات.
	خامسا - قدرات جهاز الأمم المتحدة الإنمائي على الصعيد القطري
	57 - هيئة الأمم المتحدة للمرأة ملتزمة بإيجاد قوة عمل متجانسة، وهي تهدف إلى أن تصبح جهة التوظيف التي تشكل الاختيار الأول لهؤلاء الذين يريدون أن يحدثوا فرقاً في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عبر العالم. وبهذا الصدد، فقد مضت شأوا بعيدا في وضع إطار شامل لإدارة الموارد البشرية يتمشى مع متطلباتها ويحترم البارامترات المحددة في النظامين الإداري والأساسي لموظفين الأمم المتحدة. ومن شأن هذا الإطار أن يدعم ما يتصل بالموارد البشرية من تخطيط وسياسات وهيكل تنظيمي واستقدام وتوظيف وتعلُّم، وأن يوفر عناصر الموهبة والأداء وإدارة قوة العمل التي تحتاجها هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتنفيذ ولايتها.
	58 - ومع استكمال عملية مواءمة الموارد البشرية في المقر، التي شهدت إسناد مهام وظيفية إلى حوالي 93 في المائة من الموظفين الحاليين في إطار الهيكل التنظيمي الجديد، وتعيين فريق كبار الموظفين الإداريين، فإن الاهتمام الكامل ينصب حاليا على تعزيز القوة العاملة للهيئة على الصعيد القطري وإعادة تنظيمها.
	59 - ويتجسد تركيز الهيئة على العمل الميداني في إطار خطة الهيئة الخاصة بتعزيز الموارد البشرية في تقديرات الميزانية المؤسسية لفترة السنتين 2012-2013 (UNW/2011/11) التي يُقترح فيها إنشاء 139 وظيفة جديدة، منها 102 في الميدان. وسيضمن إنشاء هذه الوظائف الجديدة توسيع نطاق وجود الهيئة الميداني المطلوب، بما يشمل 21 بلدا جديدا، من أجل تلبية الحدود الدنيا للاحتياجات من الموظفين خلال فترة السنتين المقبلة. وهذا من شأنه أن يعزز الوجود القطري للهيئة ليشمل 55 بلدا يتوفر فيها للهيئة الحد الأدنى من الملاك الوظيفي الممول من الميزانية المؤسسية.
	60 - وتشمل ولاية هيئة الأمم المتحدة للمرأة أيضا الإشراف على وضع المرأة في منظومة الأمم المتحدة وتقديم التقارير بشأنه، ومساعدة الأمين العام على تحقيق الهدف الذي حددته الجمعية العامة، والمتمثل في تحقيق المساواة في تمثيل المرأة والرجل على جميع المستويات في الفئات المهنية. ولهذا الغرض، ستساهم الهيئة في بناء القدرات الداخلية لمنظومة الأمم المتحدة للتصدي لتحديات التكافؤ بين الجنسين وتحسين وضع المرأة، بوسائل منها تقديم الدعم إلى مختلف الكيانات، والإدارات والمكاتب، في سياق مجمل الأعمال اللازم إنجازه في مجال تنمية القدرات استجابة لخطة العمل على نطاق المنظومة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، التي تضطلع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتنسيقها.
	سادسا - تقييم الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية
	61 - يوفر مكتب التقييم بهيئة الأمم المتحدة للمرأة القيادة في ما يتعلق بالوظيفة التقييمية على نطاق المنظمة برمتها. ويضطلع بإنجاز عمليات التقييم المؤسسي، ويضع نُظُُُما لدعم عمليات التقييم اللامركزية، ويتولى بناء القدرات في مجال التقييم وإنشاء الشراكات مع شبكات التقييم والمؤسسات الأكاديمية تعزيزا للسياسات العامة المراعية للمسائل الجنسانية. وفضلا عن ذلك، يتولى مكتب التقييم عملية تقييم مراعاة المسائل الجنسانية داخل منظومة الأمم المتحدة ويعزز المساءلة واستخدام الأدلة التقييمية في ما يتعلق بنتائج المساواة بين الجنسين المحققة في المنظمة من خلال العمل المشترك بين الوكالات.
	62 - وقد تمكنت الهيئة من تعزيز الوظيفة التقييمية، كما يتبين في ازدياد عدد عمليات تقييم النهوض بالمساواة بين الجنسين وجودتها واستخدامها، ومن تأثير هذه الوظيفة في نطاق الأمم المتحدة بالنسبة لدعم إجراء المزيد من عمليات التقييم المراعية للمنظور الجنساني على صعيد المنظومة. وتشمل النتائج الرئيسية ما يلي:
	(أ) على المستوى المؤسسي، أكملت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تقييما لقابلية التقييم في ما يتعلق بالخطة الاستراتيجية لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة للفترة 2008-2013، الذي قدم دروسا قيّمة شكلت أساسا لوضع الخطة الاستراتيجية للهيئة للفترة 2011-2013؛
	(ب) اضطلع فريق التقييم التابع للهيئة بالاستعراض الأول لبرمجة الأمم المتحدة المشتركة في مجال المساواة بين الجنسين، إعدادا لتقييم مشترك هام لبرامج الأمم المتحدة المشتركة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، سيتم إجراؤه خلال الفترة 2011-2012. وسيكون هذا التقييم مهما بالنسبة لتعزيز الدعم الذي تقدمه الهيئة لتنسيق جهود الأمم المتحدة، فضلا عن تطوير الاستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات.
	سابعا - التوصية
	63 - قد يرغب المجلس التنفيذي في أن يحيط علما بهذا التقرير وأن يحيله إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي مصحوبا بالتعليقات والتوجيهات التي تقدمت بها الوفود.

