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مجمس  من أجل تنفيذ سياسة األمم المتحدة نتائج خطة العمل عمى نطاق منظومة
 بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأةالرؤساء التنفيذيين 

 
المساواة بيف الجنسيف على سياسة المعن: بالتنسيؽ ، صادؽ مجلس الرؤساء التنفيذييف 3112ف: عاـ  -1

وتمتيف المرأة على مستوى منظومة األمـ المتحدة، وذلؾ بيدؼ تسريع تعميـ مراعاة المنظور الجنسان: ف: 
جميع السياسات والبرامج ف: منظومة األمـ المتحدة )االستنتاجات المتفؽ علييا للمجلس االقتصادي 

مؿ على نطاؽ منظومة األمـ المتحدة بشأف (. وتبعا لذلؾ، تـ إعداد خطة الع7111/3 –واالجتماع: 
المساواة بيف الجنسيف وتمتيف المرأة لتيسير وتعميؽ مساءلة الدوؿ األعضاء بشأف العمؿ الذي تقـو بو 

المفاىيم: التدرج  االمساواة بيف الجنسيف وتمتيف المرأة. ويتضمف نموذجي فيما يخصمنظومة األمـ المتحدة 
 المختلفة المساءلة عف عمؿ التياناتتتحوؿ ى نيج بطاقات الدرجات بحيث مف نيج القائمة المرجعية إل

 بشأف المساواة بيف الجنسيف مف عمٍؿ تفعيل: إلى عمٍؿ تفاعل:. 

الجولة األولى مف اإلبالغ عف خطة العمؿ المتعلقة بالمساواة بيف الجنسيف وتمتيف المرأة على  استتملت -2
لمجلس االقتصادي ل الدورة الموضوعيةة، وعرضت على نطاؽ منظومة األمـ المتحدة بصورة ناجح

تيانا مف تيانات  71ف الصندوؽ مف بيف فإ. وبناء على التقرير، 3172يوليو/تموز  32واالجتماع: بتاريخ 
بصدد تطوير سياسات واستراتيجيات وخطط خاصة بالتمايز بيف الجنسيف  اأو أني تطور  الت:األمـ المتحدة 

تتسؽ مع خطة العمؿ على نطاؽ منظومة األمـ المتحدة. وقد برز الصندوؽ تقائد ف: مجاالت عديدة تتعلؽ 
الصندوؽ ف: إعداد  جيودبالمساواة بيف الجنسيف وتمتيف المرأة. وقد تمت اإلشارة بشتؿ خاص إلى 

 صرؼ األمواؿ وأدوات تنمية القدرات ف: ىذا المجاؿ.ل التم:يز بيف الجنسيف للتحديد مؤشرات للتما
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 طبؽ األصؿنسخة 

 ىيئة األمـ المتحدة للمرأة
 3172يوليو/تموز  1

 عزيزي السيد نوانزي،

تنفيذ سياسة مجلس الرؤساء  مف أجؿمنظومة األمـ المتحدة أتتب إليؾ بشأف خطة العمؿ على نطاؽ 
 32المؤرخة ف:  Bachelet(. منذ رسالة السيدة CEB/2006/2)المساواة بيف الجنسيف وتمتيف المرأة  بشأفالتنفيذييف 

تنفيذ سياسة بالجولة األولى مف اإلبالغ عف خطة العمؿ الخاصة  استتملت وبنجاح، 3173ديسمبر/تانوف األوؿ 
 وأمامجلس الرؤساء التنفيذييف بشأف التمايز بيف الجنسيف وتمتيف المرأة على مستوى منظومة األمـ المتحدة. 

منظومة ف: التقرير المرفؽ بيذه الرسالة لألميف العاـ العلى مستوى  والملخصةخط األساس الت: تشتؿ  ،نتائجيا
عرض على الجزء العاـ ستف ،(E/2013/71منظومة األمـ المتحدة ) لألمـ المتحدة حوؿ تعميـ المنظور الجنسان: ف:

 3172يوليو/تموز  32الموضوع: للمجلس االقتصادي واالجتماع: المقرر عقده ف: جنيؼ بتاريخ  مف االجتماع
بالمائة مف التيانات ف: منظومة األمـ المتحدة ودوائرىا ومتاتبيا  18لنظر فييا. وباإلجماؿ، قاـ حوال: بغية ا

 باإلبالغ، وتاف الصندوؽ واحدا مف ىذه التيانات.

جيود ال، وعلى على مستوى المنظومةالعمؿ  ةأوال، أود أف أشتر الصندوؽ على التقرير الشامؿ حوؿ خط
 Ambra، وClare Bishop Sambrookدد، وىما بيذا الص الصندوؽاف مف تيا موظفتالمتثفة والمخلصة الت: بذل

Gallina :ىاتاف  أبدتيا. وتعتبر ىيئة األمـ المتحدة للمرأة نفسيا ملزمة باالعتراؼ بتقدير عميؽ بالجيود المترسة الت
توفير المدخالت الدقيقة والمعتبرة على تقرير الصندوؽ واليدؼ األعرض الموظفتاف، والتزاميما المستمر بضماف 

والمساواة بيف الجنسيف ف: العمؿ ذي الصلة بمياـ الصندوؽ. وبالفعؿ،  الجنسان:ؿ بتعميـ اعتبارات المنظور المتمث
 ، وىيئة األمـ المتحدة للمرأة شديدة االمتناف ليما.بو فإف مساىمتيما والمدخالت الت: وفرتاىا تعد بحؽ مثاال يحتذى

ياستو بشأف المساواة بيف الجنسيف وما يرافقيا مف ثانيا، أود أف أىنئ الصندوؽ مرة أخرى على مواءمة س
عمؿ على نطاؽ الخطط للتنفيذ الت: تحدد نطاؽ مساءلة موظف: الصندوؽ على مختلؼ المستويات مع خطة 

أو أنيـ قيد إعداد سياسات واستراتيجيات  اتيانا ممف أعدو  71. ويعد الصندوؽ واحدا مف بيف األمـ المتحدة منظومة
وخطط عمؿ تتعلؽ بالمساواة بيف الجنسيف، متوائمة ومتسقة مع خطة العمؿ على نطاؽ األمـ المتحدة. وقد أتد 

بالفعؿ على أف سياسات التمايز بيف الجنسيف ى: بحؽ  3172عاـ لتحليؿ اإلبالغ على مستوى خط األساس 
المساواة بيف الجنسيف قد حققت أو  سياسةف التيانات الت: أوفت أو تعدت متطلبات وأ :المحفز على تغيير إيجاب:

بالمائة بالنسبة للتيانات  33بالمائة مف جميع الحاالت، مقارنة بحوال:  87تعدت جميع مؤشرات األداء األخرى ف: 
 الت: لـ تؼ بعد بيذه المتطلبات.

 

 السيد تانايو نوانزي
 ية الزراعيةرئيس الصندوؽ الدول: للتنم

  روما، إيطاليا
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 نتائج وتحميل إبالغ الصندوق عن خطة العمل عمى نطاق منظومة األمم المتحدةال
 3102لعام  المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بشأن

 

تما تمت مناقشتو ف: مجلس الرؤساء التنفيذييف، توفر خطة العمؿ المتعلقة بالمساواة بيف الجنسيف وتمتيف 
المرأة ف: منظومة األمـ المتحدة، المرأة على نطاؽ المنظومة استعراضا للترويج للمساواة بيف الجنسيف وتمتيف 

المشترتة ضمف المنظومة الت: تشتؿ  ة عشرالخمسوستسمح أيضا بتتبع التقدـ المحرز ف: تحقيؽ مؤشرات األداء 
فإف الملحؽ المرفؽ بيذه الرسالة يعرض أداء الصندوؽ مقارنة جوىر إطار المساءلة ف: ىذه الخطة. وبيذا الصدد، 

باألمانة العامة لألمـ المتحدة ومنظومة األمـ المتحدة تتؿ. وسيسمح ذلؾ للصندوؽ بدراسة مواطف القوة والضعؼ 
بحيث يؤسس للقدرات والموارد المطلوبة للتقدـ ف: وأف يخرج بخطة عمؿ عالجية  ،نظور قابؿ للمقارنةلديو مف م

المجاالت األضعؼ، ويف: أو يفوؽ جميع مؤشرات األداء المنصوص علييا ف: خطة العمؿ المتعلقة بالمساواة بيف 
 .3171 عاـ ساء التنفيذييف، أال وىوالجنسيف وتمتيف المرأة بحلوؿ الموعد األقصى المتفؽ عليو ف: مجلس الرؤ 

وبصورة موجزة، وتما ىو معروض ف: الملحؽ المرفؽ بيذه الرسالة، فقد تجاوز الصندوؽ متطلبات مؤشرات 
بالمائة مف جميع  31)بالمائة مف إجمال: المؤشرات( ولبى متطلبات ثالثة مف مؤشرات األداء  22) ةاألداء الخمس

 إجمال: المؤشرات( ف: حيف لـ يلب بالمائة مف 21طلبات ستة مؤشرات أخرى )المؤشرات( وتاد أف يصؿ إلى مت
بالمائة مف جميع المؤشرات(. وبصورة نسبية، قد يرغب الصندوؽ ف:  1متطلبات مؤشر واحد مف مؤشرات األداء )

ألداء. ف: بالمائة مف جميع درجات مؤشرات ا 1اإلحاطة علما بأف منظومة األمـ المتحدة تتؿ قد فاقت متطلبات 
 مابالمائة، في 72متطلبات  بالمائة، ولـ تلب 22، وقاربت على تلبية متطلبات منيا بالمائة 33حيف لبت متطلبات 

نطبؽ. تذلؾ فقد تاف أداء الصندوؽ اإلجمال: أفضؿ بقليؿ مف األداء اإلجمال: لوتاالت يبالمائة منيا ال  1 تاف
 21وبرامج حيث تجاوزت الصناديؽ والبرامج أو أوفت بمتطلبات األمـ المتحدة الت: تـ تجميعيا تحت صناديؽ 

 .منيا بالمائة 82بالمائة مف مؤشرات األداء، ف: حيف أوفى الصندوؽ أو تجاوز متطلبات 

ويعتبر إبالغ الصندوؽ عف نتائج العاـ األوؿ مف خطة العمؿ المتعلقة بالمساواة بيف الجنسيف وتمتيف المرأة 
على نطاؽ المنظومة مثيرا لإلعجاب للغاية، ويؤتد على أنو قائد ف: مجاالت عديدة ذات صلة بالمساواة بيف 

اسات المساواة بيف الجنسيف وتمتيف المرأة؛ إدارة الجنسيف وتمتيف المرأة، وبخاصة فيما يل:: استعراض البرامج؛ سي
وتشجع ىيئة األمـ المتحدة للمرأة الصندوؽ على البناء على ىذه األداء؛ الرصد واإلبالغ؛ والثقافة التنظيمية. 

اإلنجازات، وعلى السع: لتلبية متطلبات المجاالت الت: يقترب منيا حاليا، وتجاوز المجاالت الت: قاـ بالفعؿ 
 فاء بجميع متطلباتيا.باإلي

لتحديد لعلى أف الصندوؽ يعمؿ نحو تطوير مؤشر للمنظور الجنسان:  االطالعف: ىذا الصدد يسعدن: 
صرؼ األمواؿ والترويج للمساواة بيف الجنسيف وتمتيف المرأة. وقد تـ تحديد تتبع الموارد المالية الخاصة لالتم: 

نسيف وتمتيف المرأة على أنو مجاؿ مف مجاالت الضعؼ ف: منظومة باألمواؿ المرصودة للترويج للمساواة بيف الج
بالمائة مف التيانات، أو تتجاوز متطلبات ىذا المؤشر مف مؤشرات  71إال  تؼاألمـ المتحدة بأسرىا، حيث لـ 

األداء. ولتونو تذلؾ، ىنالؾ حاجة ماسة للتعرؼ إلى الممارسات الجيدة ف: ىذا المجاؿ لتترارىا ف: المنظمة 
أف الصندوؽ قيد تطوير عدد مف أدوات تنمية  ةبأسرىا. وبصورة مشابية، فإف ىيئة األمـ المتحدة للمرأة سعيدة لمعرف

القدرات، بما ف: ذلؾ نموذج إجباري للتعلـ اإللتترون: بشأف التمايز بيف الجنسيف ودورة تدريبية عف التنوع بشأف 
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تنمية القدرات مف مواطف  يعتبربالنسبة لتتبع الموارد المالية، . وتما ى: الحاؿ التجارة والمساواة بيف الجنسيف
بالمائة مف جميع التيانات أو تتجاوز متطلبات مؤشر األداء  33إال  ف: المنظومة بأسرىا، حيث لـ تلب الضعؼ

 ىذا.

 وتحديد األفراد والمتاتب المسوغات واألسباب المفصلة للدرجات،وتتضمف خطة العمؿ العالجية للصندوؽ 
ية بة. وتشير خطة العمؿ العالجية القو والموارد المطلو  طر زمنية معقولة وواقعية للتحسيفالمسؤولة عف المتابعة وأ

للصندوؽ إلى أنو على المسار الصحيح لإليفاء أو تجاوز متطلبات مؤشرات األداء ف: خطة العمؿ المتعلقة 
 .3171بحلوؿ المدة القصوى المحددة ليا عاـ بالمساواة بيف الجنسيف وتمتيف المرأة على نطاؽ المنظومة 

 الخطوات التالية

للجولة األولى مف اإلبالغ عف خطة العمؿ المتعلقة بالمساواة بيف الجنسيف وتمتيف المرأة على  تمتابعة 
رادية نطاؽ المنظومة، تتطلع ىيئة األمـ المتحدة للمرأة قدما إلى استمرار التعاوف واالنخراط مع جميع التيانات اإلف

مف بيف جملة أمور أخرى، تنظيـ حلقة عمؿ ف:  ،، يتوقع3172فيما يتعلؽ بخطط عمليا العالجية. وبالنسبة لعاـ 
شير أتتوبر/تشريف األوؿ حوؿ التقدـ المحرز ف: تنفيذ خطط العمؿ العالجية والحوار الخاص بمؤشرات األداء 

تحديث وتعزيز و  3172تأولوية قصوى استعدادا للتحضير لإلبالغ عف خطة عمؿ لعاـ  اإلفرادية لخطة العمؿ
المذترات الفنية ونظاـ اإلبالغ المستند إلى شبتة اإلنترنت الخاص بخطة العمؿ المتعلقة بالمساواة بيف الجنسيف 

 وتمتيف المرأة على نطاؽ المنظومة.

ف: التبادؿ والتفاعؿ مع الشرتاء ذوي الصلة، بما ف: ذلؾ تذلؾ فإف ىيئة األمـ المتحدة للمرأة سوؼ تستمر  
بالتقييـ،  فريؽ األمـ المتحدة المعن:و ، خدمات المراجعة الداخليةممثل: األمـ المتحدة ل ،دوف أف يقتصر األمر على

 ة.، وشبتة التخطيط االستراتيج: ف: األمـ المتحدفريؽ األمـ المتحدة لالتصاالتو ، وحدة التفتيش المشترتةو 

بأفضؿ صورة ممتنة عملية استعراض األقراف لخطة العمؿ ىذه الت:  للمرأة وسوؼ تدعـ ىيئة األمـ المتحدة 
وافؽ الصندوؽ على المشارتة فييا مع التيانات األخرى لألمـ المتحدة الت: تتخذ مف روما مقرا ليا. وتتطلع الييئة 

 ندوؽ ف: أجزاء أخرى مف المنظومة.قدما لتطبيؽ الدروس المستفادة مف الجيود الطليعية للص

المساواة  بشأفوف: الختاـ، فإنن: أتطلع قدما لتعزيز الشراتة الممتازة الت: طورناىا فيما يتعلؽ بخطة العمؿ  
بيف الجنسيف وتمتيف المرأة على نطاؽ المنظومة. وف: حاؿ رغبتتـ ف: الحصوؿ على مزيد مف اإليضاحات أو 

وى:  (Aparna.mehrotra@unwomen.orgعلى ) Aparna Mehrotraدوا ف: االتصاؿ بػ التساؤالت، أرجوتـ أال تترد
 وينسؽ العمؿ الخاص بيذه الخطة. يقودمف 

 

 

 ،مع خالص التقدير
Lakshmi Puri 

 رئيسة ىيئة األمـ المتحدة للمرأة بالنيابة
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   ٢٠١٣الدورة املوضوعية لعام 
   ٢٠١٣يوليه / متوز٢٦-١جنيف، 

  *من جدول األعمال املؤقت) ج( ٧البند 
 تعميم :أخرى ومسائل والربنامج التنسيقمسائل 

اجلنساين يف مجيع سياسات منظومة  مراعاة املنظور
      األمم املتحدة وبراجمها

ــساين       ــور اجلنـ ــاة املنظـ ــيم مراعـ ــم   تعمـ ــة األمـ ــات منظومـ ــع سياسـ  يف مجيـ
  وبراجمها املتحدة

  
  تقرير األمني العام    

    

  موجز  
، الــذي ٢٠١٢/٢٤قــدَّم هــذا التقريــر عمــال بقــرار اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي ُي  

داخـل منظومـة األمـم       تعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني           جمـال  يقضي بإجراء تقييم للتقدم احملـرز يف      
لوب يف ذلـك القـرار، يركـز التقريـر تركيـزا خاصـا علـى عنـصر املـساءلة                    ووفقا للمط . ةاملتحد

 بشأن األعمال املضطلع هبا على نطاق املنظومة يف جمايل حتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني                  
خطـة العمـل املتعلقـة باملـساواة        تنفيـذ    املرأة على الصعيدين العاملي والقطري، مبـا يف ذلـك بـدء           

  .نظومةاملرأة على نطاق بني اجلنسني ومتكني امل

 
  

  *  E/2013/100.  
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وللمرة األوىل، يعتمد تقرير األمني العام بـشأن تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين علـى                    
ويـستفيد التقريـر أيـضا    .  من كيانات األمم املتحدة طبقـا خلطـة العمـل      ٥٥التقارير املقدمة من    

. ٢٠١٢ عـن عـام    منـسقا مقيمـا  ١٢٣باملعلومات املستمدة مـن التقـارير الـسنوية املقدمـة مـن           
  .وقد أتاح هذا عرض املعلومات واألدلة املتعلقة باملنظومة على حنو أكثر مشوال من ذي قبل

  .وُيختتم التقرير بتوصياٍت ُيرجى أن ينظر فيها اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
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  مقدمة  -أوال   
، الــذي ٢٠١٢/٢٤أُعــّد هــذا التقريــر عمــال بقــرار اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي      - ١

 التقـدم  يف ذلـك  إىل األمـني العـام أن يقـدم تقريـرا عـن تنفيـذ هـذا القـرار، مبـا                 فيه اجمللـس   طلب
احملرز يف تنفيذ خطة العمـل املتعلقـة باملـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة علـى نطـاق منظومـة                    

 الـيت تـضطلع هبـا       ، اليت هي اإلطار اجلديد الذي يعـزز املـساءلة بـشأن األعمـال             )١(األمم املتحدة 
وتـوفر النتـائج اجململـة      . األمم املتحدة فيما يتـصل بتحقيـق املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة                

 خـط األسـاس األول ألداء منظومـة األمـم املتحـدة بـشأن               ٢٠١٣أدناه لعملية اإلبـالغ يف عـام        
 عليـه مـا ُيحـرز     تعميم مراعاة املنظور اجلنساين على املستوى املؤسسي، الذي ُيمكـن أن ُيقـاس            

  .من تقدم مستقبال
فََيلي هذه املقدمة الفرع الثـاين الـذي يقـدم حملـة عامـة           . والتقرير مرّتب يف مخسة فروع      - ٢

عن التقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل؛ ويتضمن الفرع الثالث تقييما للتقـدم احملـرز فيمـا تبذلـه                   
 اجلنـساين يف مجيـع اآلليـات التنفيذيـة؛        األمم املتحدة من جهود للنهوض بتعميم مراعاة املنظـور        

ــا     ــع حملــة عامــة عمَّ مــن ثغــرات وحتــديات؛ ويــشمل الفــرع اخلــامس    تبقّــى ويقــدم الفــرع الراب
  .توصيات هتدف إىل تعجيل ُخطى العمل، ُيرجى أن ينظر فيها اجمللس

 ٥٥ويستمد التقريـر مادتـه مـن املعلومـات والبيانـات الـواردة يف التقـارير املقدمـة مـن                       - ٣
 تقريرا من التقارير الـسنوية للمنـسقني املقـيمني عـن            ١٢٣كيانا من كيانات األمم املتحدة ويف       

  .، ومن مصادر أخرى٢٠١٢عام 
  

تعزيــز مــساءلة األمــم املتحــدة علــى نطــاق املنظومــة عــن أعماهلــا املتعلقــة     - ثانيا  
 باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

ساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة علــى نطــاق منظومــة أدت خطــة العمــل املتعلقــة باملــ  - ٤
 إىل تعزيز املساءلة فيمـا يتعلـق بأعمـال منظومـة األمـم املتحـدة بـشأن املـساواة                    )١(األمم املتحدة 

واعتمـاد هـذه اخلطـة وتطبيقهـا علـى نطـاق منظومـة األمـم املتحـدة          . بني اجلنسني ومتكني املرأة 
جلنـساين علـى اجملموعـة الواسـعة النطـاق مـن الواليـات             يؤكدان من جديد قيمة تطبيق املنظور ا      

الــيت تــضطلع هبــا األمــم املتحــدة يف ميــادين الــسالم واألمــن، وحقــوق اإلنــسان، والتنميــة،           
 .واملساعدة اإلنسانية

__________ 
-http://www.unwomen.org/2012/04/un-women-welcomes-a-landmark-action-plan-to-measureانظـــــــر   )١(  

gender-equality-across-the-un-system/.  
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ــد أَ  - ٥ ــا      وق ــة فيه ــَست خطــة العمــل، مبجموعــة مؤشــرات األداء اخلمــسة عــشر املطبق سَّ
، منوذجا جديدا للمساءلة، يتـيح      )٢(االت وظيفية عامة وموحدة   واملتفق عليها واملرتَّبة يف ستة جم     

. استخالص صورة إمجالية حلالة األعمال الرامية إىل تعزيز املساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة                
وفضال عن أهنا حتدد معايري موحدة وتوفر إطـارا للرصـد، ُيَتوقّـع أيـضا أن تكـون عـامال حـافزا                  

 .ستثمارات الالزمة الستيفاء تلك املعايريعلى النهوض باإلجراءات واال

أحدثت خطة العمـل عـدة حتـوالت مهمـة ومباشـرة يف كيفيـة تنـاول منظومـة األمـم                      و  - ٦
املتحــدة ألعماهلــا املتعلقــة بتحقيــق املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة، علــى النحــو املــبني يف  

 :اجلدول الوارد أدناه
    

  بعد خطة العمل  قبل خطة العمل
ــة حمــدودة وتوجيهــات إرشــادات ــم ملنظوم  األم
 اجلنـــسني بـــني املـــساواة حتقيـــق بـــشأن املتحـــدة
  املرأة ومتكني

 نطاق على ورصدها عليها متفق معايري تطبيق
  املتحدة األمم منظومة

 لوضــع األعــضاء الــدول مــن متكــررة طلبــات
  الطلبات هذه إجناز وعدم للمساءلة إطار

 قـراره  يف مـاعي واالجت االقتصادي اجمللس إعراب
 قرارهـــــــا يف العامـــــــة واجلمعيـــــــة ٢٠١٢/٢٤

 موحــد إطــار بتطبيــق الترحيــب عــن ٦٧/٢٢٦
  املنظومة نطاق على للمساءلة

 املـساواة ب املتعلقة األعمال عن املسؤولية احنصار
ــسني بــــني ــرأة ومتكــــني اجلنــ ــدات يف املــ  الوحــ

  اجلنسانية بالشؤون املعنية التنسيق ومراكز
 األعمـــال عـــن مـــسؤوليةلل الالمركـــزي التوزيـــع
 املـــرأة ومتكـــني اجلنـــسني بـــني باملـــساواة املتعلقـــة
 األمـم  منظومـة  نطاق على األعمال هذه وتنشيط
  املتحدة

ــاُين ــت تبــ ــات وتفتُّــ ــارير البيانــ ــة والتقــ  املقدمــ
 اجلنــسني بــني باملــساواة املتعلقــة األعمــال بــشأن
  املرأة ومتكني

 لـى ع وتناسـقها  والتقـارير  البيانـات  اتساق ازدياد
 علــى الــضعف ومــواطن القــوة مــواطن حيــدد حنــو
  املتحدة األمم منظومة نطاق

    
ــاًء  - ٧  الــذي األســاس خــط ســيتحدَّد العمــل، خلطــة األوىل الــسنة تقــارير نتــائج علــى وبن

 املتحــدة األمــم منظومــة لكيانــات املتاحــة املهلــة ومتتــد. املقبلــة األداء نتــائج مجيــع عليــه ســُتقاس
 .)٣(٢٠١٧ عام حىت أدناه اجململة املعايري تستويف يك ومكاتبها وإداراهتا

  
__________ 

 جملس ٢٠٠٦العناصر الستة لسياسة حتقيق املساواة بني اجلنسني اليت اعتمدها يف عام  تناظر هذه اجملاالت الستة    )٢(  
النتـائج؛  املـساءلة؛ واإلدارة القائمـة علـى    : الرؤساء التنفيـذيني يف منظومـة األمـم املتحـدة املعـين بالتنـسيق، وهـي             

والرقابة عن طريق الرصد والتقييم واإلبالغ؛ واملوارد البشرية واملالية؛ وقـدرات املـوظفني؛ واالتـساق والتنـسيق                 
  .وإدارة املعارف

 األداء معـايري  تـستويف  كـي  موظـف  ٥٠٠ عـن  موظفيهـا  عـدد  يقل اليت والكيانات الفنية للكيانات املتاحة املهلة  )٣(  
  .٢٠١٩ عام حىت ممتدة
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 األساس خط تقارير  - ألف  
 للتقـدير  متـدرج  نظـام  علـى  احملـرز  والتقدم باألداء اإلحاطة يف العمل خطة إطار يعتمد  - ٨

 وموافـق  للمتطلبـات؛  وُمقـارب  ؛)٤(ال يوجـد  و منطبـق؛  غـري : هي درجات، مخس يشمل الذايت
 أن جيـب  الـيت  الـدنيا  الدرجـة  هي “للمتطلبات موافق” ودرجة. باتللمتطل وفائق للمتطلبات؛

 خطـط  عـن  تقـارير  وتقـدمي . الدولية احلكومية الواليات على بناًء املتحدة، األمم منظومة تبلغها
 حالــة يف إلزامــي أمــر واملــسؤوليات، وامليزانيــات الزمنيــة اُألطُــر تــشمل الــيت العالجيــة، التــدابري

 ُيتوقـع  اليت التدابري العالجية ططاخل وتبيِّن. “للمتطلبات موافق” جةدر عن تقل اليت الدرجات
 التقـدم  إحـراز  كفالـة  يف حموريـة  أمهيـة  اخلطـط  هلـذه  وستكون. التقدم من مزيد إحراز تيسر أن

 .املنظومة نطاق على العمل خطة إطار يف واملساءلة

 جممـوع  مـن  املائة يف ٨٢ بنسبة أي كيانا، ٥٥ تقارير قدمت اليت الكيانات عدد وبلغ  - ٩
 املـرأة  ومتكـني  اجلنـسني  بـني  للمـساواة  املتحـدة  األمـم  هيئـة  وقامـت . )٥(بذلك املطالَبة الكيانات

__________ 
 لديـه  لـيس  املثـال،  سـبيل  علـى  (املعـين  الكيان إىل بالنسبة موضوع ذي غري املؤشر أن تعين “منطبق غري” عبارة  )٤(  

  .املؤشر يغطيه الذي اجملال يف أعمال بأي يضطلع مل الكيان أن تعين ”يوجد ال“ وعبارة). للتقييم مكتب
: َبـة داخـل الفئـات الـيت أُجـري يف إطارهـا التحليـل              فيما يلي بيـان الكيانـات الـيت قـدمت التقـارير املطلوبـة، ُمرتَّ                )٥(  

إدارة ،  زاع املـسلح  ـمكتـب املمثـل اخلـاص لألمـني العـام املعـين باألطفـال والنـ               : األمانة العامـة لألمـم املتحـدة       )أ(
  إدارة، إدارة الـشؤون الـسياسية  ،إدارة الـشؤون اإلداريـة  ، إدارة الدعم امليداين ،  الشؤون االقتصادية واالجتماعية  

اللجنـة  ،  اللجنة االقتصادية ألوروبا  ،  إدارة شؤون السالمة واألمن   ،  إدارة عمليات حفظ السالم   ،  شؤون اإلعالم 
 ، اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ            ،االقتصادية ألمريكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب         

 مكتـب   ، مكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية        ،ة العـدل   مكتـب إقامـ    ،اللجنة االقتصادية واالجتماعيـة لغـريب آسـيا       
مكتب ممثل األمـم املتحـدة الـسامي ألقـل البلـدان      ،  مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان     ،شؤون نزع السالح  

مكتـب  ،  مكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة       ،  منواً والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة           
برنـامج األمـم    ،  )األونكتـاد  (مؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة        ،  مكتب دعم بناء السالم   ،  يةالشؤون القانون 
برنــامج األمــم املتحــدة للمــستوطنات ، اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بــشأن تغّيــر املنــاخ، أمانــة املتحــدة للبيئــة

مكتــب األمــم املتحــدة يف ، ات واجلرميــةمكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدر، )موئــل األمــم املتحــدة(البــشرية 
املنظمـة  ،  الـصندوق الـدويل للتنميـة الزراعيـة       : الصناديق والربامج ) ب(؛  مكتب األمم املتحدة يف نريويب    ،  جنيف

برنـامج األمـم املتحـدة املـشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية                  ،  مركـز التجـارة الدوليـة     ،  الدولية للهجرة 
صـندوق األمـم املتحـدة      ،  برنـامج األمـم املتحـدة االمنـائي       ،   املتحدة للمـشاريع اإلنتاجيـة     صندوق األمم ،  واإليدز
مكتـب األمـم   ، )اليونيـسيف (منظمة األمم املتحـدة للطفولـة   ،  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني    ،  للسكان

ــشاريع  ــسطينيني    ، املتحــدة خلــدمات امل ــشغيل الالجــئني الفل ــة وت ــم املتحــدة الغاث ــة األم ــشرق األدىن وكال  يف ال
هيئة األمم املتحـدة    (هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة         ،  متطوعو األمم املتحدة  ،  )ونروااأل(

منظمـة  ، منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة      : الكيانـات املتخصـصة   ) ج(؛  برنامج األغذية العاملي  ،  )للمرأة
منظمة األمم املتحدة للتربيـة والعلـم والثقافـة       ويل التابع ملنظمة العمل الدولية،      ، مركز التدريب الد   العمل الدولية 

اللجنـة التحـضريية ملنظمـة    : الكيانـات املتخصـصة ذات التركيـز الفـين     ) د(؛  منظمة الـصحة العامليـة    ،  )اليونسكو(
االحتـاد الـدويل   ، رية الدوليةاملنظمة البح،  الوكالة الدولية للطاقة الذرية   ،  معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية    

املنظمـة العامليـة للملكيـة      ،  االحتاد الربيدي العاملي  ،  )اليونيدو(منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية      ،  لالتصاالت
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ــة( ــم هيئ ــرأة املتحــدة األم ــر كــل باســتعراض) للم ــن تقري ــذه م ــارير ه ــد. التق  أجــرت أن وبع
 اســتمرار حــاالت نــسبة تتجــاوز مل املنقحــة، التقــارير وقــدمت الالزمــة التنقيحــات الكيانــات
 مـن  املائـة  يف ٣ الـدرجات  تقـدير  دقـة  حيـث  من للمرأة املتحدة األمم وهيئة الكيان بني التباين
 مـن  تقـارير  تـرد  ومل. )٦(واضحة مقاييس ُتشكل األداء مؤشرات أن ُيثبت مما احلاالت، جمموع
 بعـث ي أمـر  وهـو  ،)التـدريب  أو للبحـث  املتحدة األمم معاهد من منها املائة يف ٥٠ (كيانا ١٢
 .القلق على

 ،))٥ (واحلاشية األول الشكل انظر (فئات أربع يف الكيانات ُرتِّبت التحليل، وألغراض  - ١٠
ــى ــاس علــ ــع أســ ــي التوزيــ ــاد التنظيمــ ــم املعتــ ــدة لألمــ ــسرياً ،)٧(املتحــ ــل تيــ ــات لتحليــ  البيانــ
 نظــرا (األداء مؤشــرات وحــسب هلــا، املُكوِّنــة لألجــزاء وبالنــسبة بكاملــها، للمنظومــة بالنــسبة
 ).الثاين الشكل

__________ 
أما الكيانات اإلثنا عـشر الـيت مل تقـدم تقـارير     . املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، منظمة السياحة العاملية  ،  الفكرية
 فبياهنـا كمـا      العمل املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ومتكـني املـرأة علـى نطـاق منظومـة األمـم املتحـدة                   خطةبشأن  
معهد األمم املتحدة   ،  معهد األمم املتحدة األقاليمي لبحوث اجلرمية والعدالة      : معاهد التدريب والبحث  ) أ: (يلي

معهد األمـم املتحـدة لبحـوث التنميـة         ،  )تاراليوني(معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث      ،  لبحوث نزع السالح  
: األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة       ) ب(؛  جامعـة األمـم املتحـدة     ،  كلية موظفي منظومة األمـم املتحـدة      ،  االجتماعية

، مكتـب املستـشار اخلـاص لـشؤون أفريقيـا     ، اللجنة االقتـصادية ألفريقيـا  ، إدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات    
الكيانات املتخصصة ذات   ) ج(؛  مكتب األمم املتحدة يف فيينا    ،   الكوارث  خماطر دة للحد من  مكتب األمم املتح  

، منظمة التجارة العامليـة   وأما البنك الدويل وصندوق النقد الدويل و      . منظمة الطريان املدين الدويل   : التركيز الفين 
بشأهنا بالنظر إىل وضع كلٍّ منـها       فقد شاركت يف إعداد خطة العمل وبدء تنفيذها، ولكنها مل تقدم أي تقارير              

  .بالنسبة إىل منظومة األمم املتحدة
 منظومـة  نطـاق  علـى  املـرأة  ومتكـني  اجلنـسني  بـني  باملـساواة  املتعلقـة  العمل خبطة امللحقة الفنية املذكرات تتضمن  )٦(  

 تـوافر  مانضـ  مثّ ومـن  للمعـدالت،  موحـد  فهـم  تـوافر  لكفالـة  املؤشـرات  مـن  مؤشـر  لكـل  تعريفـا  املتحدة األمم
  .للمقارنة القابلية

 املتحــدة األمــم اتفاقيــةأمانــة و والــربامج، الــصناديق فئــة إىل للــهجرة الدوليــة املنظمــة أضــيفت للتحليــل، تيــسريا  )٧(  
 النوويـة  للتجـارب  الـشامل  احلظـر  معاهـدة  ومنظمة العامة، األمانة ختص اليت الفئة إىل املناخ تغري بشأن اإلطارية
 أقـرب  هـي  هـذه  أن إىل نظـرا  الفـين،  التركيـز  ذات املتخصـصة  الكيانـات  فئـة  إىل الذرية للطاقة الدولية والوكالة
 كانـت  فإهنـا  املتحـدة،  األمم كيانات من ليست للهجرة الدولية املنظمة أن من الرغم وعلى. هلا املناسبة الفئات
 وهـي . تنفيـذها  وبـدء  صـوغها  يف وثيقـة  مـشاركة  وشـاركت  العمـل  خطـة  إىل بالنـسبة  الرائـدة  الكيانـات  ضمن
 كــثري يف القطريــة املتحــدة األمــم أفرقــة يف شــريك أهنــا كمــا املتخصــصة، الكيانــات مــع وثيــق حنــو علــى تعمــل
  .البلدان من
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 ٢٠١٣ لعام اإلمجالية النتائج  - باء  
 األول الشكل

 حـسب  ُمـَصنَّفة  عـشر،  اخلمـسة  األداء ملؤشرات طبقا املتحدة األمم منظومة أداء معدالت
 الكيانات أنواع

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

 فيمـــا ْتهـــافاقَ أو باملتطلبـــات أوفـــت املتحـــدة األمـــم منظومـــة أن األول الـــشكل ُيبـــيِّن  - ١١
 الوفـاء  نقطـة  وقاربـت  ،)٨(األداء مؤشرات حسب املقيسة املعدالت من املائة يف ٣١ يتجاوز ال
 مــن أغلبيــةٌ تبــذل أن إىل األمــر وحيتــاج. املائــة يف ٤٣ نــسبته املعــدالت مــن آخــر عــدد يف هبــا

ــات ــم كيان ــسقا كــبريا جهــدا املتحــدة األم ــايري تفــي لكــي وحامســا ومت ــول األداء مبع  عــام حبل
 تــضع أن الكيانــات مــن يتطلــب اإلطــار أن إىل نظــرا أنــه ذلــك علــى عــالوة وُيالحــظ. ٢٠١٧
 فإنـه  بعـد،  معـايريه  ُتـسَتوف  مل األداء مؤشـرات  مـن  مؤشـر  كـل  بـشأن  العالجيـة  للتـدابري  خطة
 زيـادة  طريـق  عـن  ،٢٠١٧ لعام احملدد اهلدف بلوغ من املتحدة األمم منظومة تتمكن أن ُيتوقَّع
 مـن  أغلبيـةً  أن أمهيـة  مـن  التـهوين  ينبغـي  وال. الغـرض  هلـذا  املكرسة واملوارد اتوالقدر التركيز

 األمـم  منظومـة  أن مـؤداه  هـذا  أن إذ: “للمتطلبـات  قـارب ُم” اةاملـسمَّ  الدرجة بلغت الكيانات
__________ 

 املعـدالت  وهي املعدالت، فرادى من ٨٢٥ أساس على ككل املتحدة األمم مبنظومة املتعلقة احلسابات أُجريت  )٨(  
  .لألداء مؤشرا ١٥ بشأن ريرتقا قدمت كيانا ٥٥ أن عن الناجتة

Percentage

9

12

0

1

13

17

16

11

4

39

43

45

42

47

36

22

21

29

37

10

9

6

18

11

2

 Overall United Nations
system 

Secretariat 

Funds and programmes 

Specialized entities

Specialized/technical
focus

Not applicable Missing Approaches requirements

Meets requirements Exceeds requirements

 بالنسبة املئوية

 الفين/التخصصي ذات التركيــــــــــــــز الكيانــــــــــــــات

 الكيانات املتخصصة

  
  الصناديق والربامج

  
  
  

  ةاألمانة العام
  
  
  

 إمجايل منظومة األمم املتحدة

  ال يوجــــــــــــدُمقارب للمتطلبات
 فائق للمتطلبـــــــــــــات

غري منطبق
موافق للمتطلبات
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 الـيت  الدولية احلكومية الواليات إجناز من تتمكن أن فإما فارقة، حلظة عند حاليا توجد املتحدة
 يف قاصــرا أداًء أدت أهنــا ُيعتــرب أن وإمــا العمــل، خطــة يف احملــددة األداء مؤشــرات عليهــا تقــوم
  .املرأة ومتكني اجلنسني بني املساواة تعزيز ينشد الذي األمهية البالغ املسعى

    
 الثاين الشكل

  األداء مؤشرات حسب الكيانات، أداء معدالت توزيع
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 معـدالت  مـن  املائـة  يف ٤٨ أن يف املتمثـل  املتخصـصة،  للكيانـات  اإلمجايل األداء ويدل  - ١٢
 هـي  الفئـة  هـذه  أن علـى  فاقتـها،  أو املتطلبـات  اسـتوفت  األداء مؤشـرات  حـسب  املقيسة أدائها
 سـياق  يف خـاص  اهتمام إيالء وينبغي. العمل خطة يف احملددة األهداف بلوغ إىل الفئات أقرب

 
Percentage

4

4

5

4

2

2

24

16

22

2

18

11

11

2

4

2

5

29

45

2

13

42

33

18

16

18

11

14

5

5

20

58

44

36

49

73

29

33

36

69

35

44

38

35

51

74

33

22

15

47

12

5

18

24

13

29

34

37

58

40

Coherence

Knowledge generation

Capacity development

Capacity assessment

Organizational culture

Gender architecture/parity

Resource allocation

Resource tracking

Programme review

Audit

Evaluation

Monitoring/reporting

Strategic planning

Performance assessment

Gender policy 

Not applicable Missing

Approaches requirements Meets/exceeds requirements

  السياسة اجلنسانية
  تقدير األداء

  التخطيط االستراتيجي
  اإلبالغ/الرصد
  التقييم

  املراجعة اجلنسانية
  استعراض الربامج

  ردتتبُّع املوا
  ختصيص املوارد

  التكافؤ اجلنساين/اهليكل
  الثقافة التنظيمية
  تقييم القدرات
  تنمية القدرات
  اإلنتاج املعريف

 االتساق

 بالنسبة املئوية

  غري منطبق
 مقارب للمتطلبات

 ال يوجد
 موافق أو فائق للمتطلبات
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) فاقتـها  أو باملتطلبـات  املعـدالت أوفـت    مـن  املائـة  يف ٢٩ (دةاملتحـ  لألمـم  العامة لألمانة املتابعة
 أو باملتطلبــات أوفــت املعــدالت مــن املائــة يف ١٢ (الفــين التركيــز ذات املتخصــصة والكيانــات

 املائــة يف ٩ يف الــدنيا املتطلبــات جتــاوزت إمجــاال املتحــدة األمــم منظومــة أن وُيالحــظ). فاقتــها
 التحـسني  مـن  كـبري  قـدر  إىل حباجـة  يـزال  ال األمـر  أن على يدل مما املعدالت، فرادى من فقط
 .العمل جبهات معظم على

  
 القوة مواطن

 مـن  أكثـر  أو املائـة  يف ٤٠ فيهـا  يكـون  الـيت  اجملـاالت  إىل “القـوة  مواطن” عبارة تشري  - ١٣
 حتققـت  الـيت  األداء جماالت وكانت. )٩(بعينه مؤشر ألي فاقها أو باملتطلبات أوىف قد املعدالت

ــاف ــساق: هــــي املعــــدالت أقــــوى يهــ ــة يف ٧٧ (االتــ ــدير ،)املائــ ــة يف ٥٩ (األداء وتقــ  ،)املائــ
 االسـتراتيجي  والتخطيط ،)املائة يف ٤١ (اجلنسانية والسياسة ،)املائة يف ٤٨ (التنظيمية والثقافة

 ).املائة يف ٤١(

 ليـات آ يف منهجيـة  مـشاركة  تـشارك  أن يلـزم  االتـساق،  مبتطلبـات  الكيانـات  تفي ولكي  - ١٤
 يلـزم  املتطلبـات،  هـذه  تفوق ولكي. اجلنسني بني املساواة بشأن الوكاالت بني املشتركة التنسيق

 املتبـادلني  واملـساءلة  للـتعلم  عمليـات  تصميمها حبكم هي اليت األقران، استعراضات يف تشارك أن
 استعراضات يف باملشاركة اآلن حىت الكيانات من املائة يف ٢٢ التزم وقد. آخر وكيان كيان بني

 .املعارف وتبادل االتساق حتقيق يف العمل خلطة اإلجيابية املسامهة ُيبيِّن مما األقران،

 تقـديرا  أدرج قـد  الكيـان  يكـون  أن باملتطلبـات  للوفـاء  يلزم األداء، بتقدير يتعلق وفيما  - ١٥
 التركيـز  عمـ  املـوظفني،  جلميـع  األساسـية  الكفـاءات  أو/و مَيالقِـ  يف اجلنـسني  بـني  املساواة بشأن
 الكيـان  يفـوق  لكـي  ويلـزم . تعلوهـا  اليت والرتب يكافئها ما أو ٤-ف الرتبة على خاصة بصفة
 تعـزز  الـيت  املمتازة باألعمال عترافلال نظاما التطبيق موضع وضع قد يكون أن املتطلبات هذه

 حـدات و مـن  املائـة  يف ٨٢ قـدرها  نـسبة  فاقتها أو باملتطلبات أوفت وقد. اجلنسني بني املساواة
 املائـة  يف ٥٠و املتخصـصة،  الكيانـات  مـن  املائة يف ٦٠ مقابل تقارير، قدمت اليت العامة األمانة
 إىل ويـضاف . الفـين  التركيـز  ذات املتخصـصة  الكيانـات  مـن  أحـد  وال والـربامج،  الصناديق من

ــك ــه ذل ــرغم أن ــا ب ــوىل م ــسألة االهتمــام مــن ي ــأة مل ــى املكاف ــد األداء عل ــارير يف اجلي  األمــني تق
__________ 

 أن أسـاس  علـى  ،”منطبـق  غـري “ املعنونـة  احلـاالت  الـضعف  ومـواطن  القـوة  مبـواطن  املتعلـق  التحليل من ُحذفت  )٩(  
 بفــئيت تتعلــق األرقــام ومجيـع . ضــعيفة أو قويــة اعتبارهـا  ميكــن ال منطبقــة غــري الكيانـات  اعتربهتــا الــيت املؤشـرات 
 الكلـي  العـدد  قُـِسمَ  املئويـة،  النِّـسب  وحلـساب . جمتمعتني ”للمتطلبات ائقف“ و ”للمتطلبات موافق“ املعدالت
 مؤشـر  لكـل  للمعـدالت  الكلـي  العـدد  علـى  املؤشرات من مؤشر لكل ”فائق“ و ”موافق“ فئيت من للمعدالت
  .”منطبق غري“ املعنونة املعدالت عدد منه مطروحا
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ــام ــشأن العـ ــساءلة بـ ــى (املـ ــبيل علـ ــال سـ ــإن ،)A/64/640 املثـ ــدد فـ ــات عـ ــيت الكيانـ ــديها الـ  لـ
 املـرأة  ومتكـني  اجلنـسني  بـني  املـساواة  تعـزز  الـيت  املمتـازة  األعمـال  لتـشجيع  التطبيـق  قيـد  حوافز

 .اثنني يتجاوز ال

 ذلـك  يف امبـ  متطلبـات،  سبعة الكيانات تستويف أن يلزم التنظيمية، بالثقافة يتعلق وفيما  - ١٦
 والـسياسات  اخلاصـة؛  واحليـاة  العمـل  بـني  والتـوازن  األخالقـي  بالـسلوك  املتعلقـة  األنظمـة  إنفاذ

 ملنظومــة اإلمجاليــة النتــائج أن حــني ويف. والتحــرش التمييــز ومنــع اإلجــازات؛ بــشأن التيــسريية
 ،)تفوقهـا  أو اتباملتطلبـ  تفـي  املائـة  يف ٤٧ (املؤشـر  هبـذا  يتعلق فيما نسبيا إجيابية املتحدة األمم
ــه ــزال ال فإن  تفــسري عــن ناجتــا األداء ملعــدالت املــستوى هــذا كــان إن مــا الواضــح غــري مــن ي

 الكيانــات تفــوق ولكــي. الفعليــة األحــوال تــربره ممــا تفــاؤال أكثــر حنــو علــى للواقــع الكيانــات
ــات، ــزم املتطلب ــادة تتــضح أن يل ــار جانــب مــن الري ــديرين كب ــشأن امل ــل ب ــرأة متثي ــى امل  حنــو عل
 .احلاالت من املائة يف ١٥ يف سوى ذلك يتحقق ومل. متكافئ

 تكـون  أن باملتطلبـات  تفـي  كي للكيانات يلزم اجلنسني، بني املساواة سياسة جمال ويف  - ١٧
. للتنفيـذ  خطـة  ذلـك  يف مبـا  اجلنـسني،  بـني  املساواة لتحقيق مستكملة سياسة التطبيق قيد لديها
 الرتـب  ملـساءلة  حمـددة  آليـة  التنفيـذ  قيـد  لديها تكون أن يلزم املتطلبات، الكيانات تفوق ولكي
 عـام  يف قامـت  الـيت  الكيانـات  نـسبة  بلغـت  تقـارير،  قـدمت  الـيت  الكيانـات  جممـوع  ومن. العليا

ــصوغ ٢٠١٢ ــات بـ ــط أو سياسـ ــسقة خطـ ــع متـ ــة مـ ــل خطـ ــة، يف ١٣ العمـ ــع املائـ  أن وُيتوقـ
 املائـة  يف ٨٦ لـدى  توجـد و. )١٠(٢٠١٣ عـام  يف املائـة  يف ٢٠ قـدرها  أخـرى  نـسبة  بذلك تقوم
 تطبيـق  علـى  وتعمـل بقيِّتـها حاليـا      اجلنـسني،  بـني  املـساواة  بـشأن  سياسة والربامج الصناديق من

 للمــرأة املتحــدة األمــم هيئــة أعــدت االجتــاه، هــذا يف للــدفع وتعزيــزا. القبيــل هــذا مــن سياســة
. العمــل خطــة مــع باالتــساق تتميــز اجلنــسني بــني للمــساواة سياســات صــوغ بــشأن إرشــادات
 القبيـل  هـذا  مـن  سياسـات  وضـع  قـد  املتحـدة  األمـم  منظومـة  كيانـات  معظـم  يكـون  أن وُيتوقع
 اإللزامــي االمتثــال إدراج مت قــد أنــه خاصــة بــصفة بالتنويــه اجلــدير ومــن. ٢٠١٧ عــام حبلــول

 األمانـة  يف املديرين كبار مع املربمة العام األمني اتفاقات يف العمل خلطة طبقا اإلبالغ ملتطلبات
 .باملساءلة االلتزام وجود ُيثبت مما ،٢٠١٣ عام يف العامة

ــالتخطيط املتعلقــة باملتطلبــات الكيانــات تفــي ولكــي  - ١٨ ــزم االســتراتيجي، ب ــدرج أن يل  ت
ــها يف ــالتخطيط اخلاصــة وثيقت ــدر املركــزي االســتراتيجي ب ــن الكــايف الق ــل م ــساين التحلي  اجلن

 بــني املــساواة بــشأن واحــد حمــدد ومؤشــر دواحــ متوقــع إجنــاز أو حمــدد نــاتج عــن يقــل ال ومــا
__________ 

 بالـسرية،  مـشمولة  بالكيانـات  املتعلقة اإلبالغ بيانات ونتك أن على اتُّفق العمل، خطة تنفيذ بدء مرحلة خالل  )١٠(  
  .إمجالية بصيغة معروضة النتائج فإن مثّ ومن
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 يف ٤١ (نـسبيا  إجيابيـة  كانت املؤشر هبذا املتعلقة املعدالت أن حني ويف. املرأة ومتكني اجلنسني
 منظومـة  كيانـات  ألغلبيـة  االسـتراتيجي  التخطـيط  وثائق فإن ،)فاقتها أو باملتطلبات أوفت املائة
 الــيت الكيانــات نــسبة أن كمــا اجلنــساين، حليــلالت مــن الكــايف القــدر إىل تفتقــر املتحــدة األمــم

 االسـتراتيجي  التخطـيط  وثـائق  يف اجلنـسني  بـني  املـساواة  بـشأن  واحد مؤشر من أكثر أدرجت
 هـو  الـسياق  هـذا  يف إجيابيـة  األكثر اجلانب أن بيد. املائة يف ١٤ تتجاوز مل هبا اخلاصة املركزي

 بإعـداد  سـتقوم  هبـا  الوفـاء  مـن  تقتـرب  أو لبـات باملتط َتـفِ  مل اليت الكيانات من املائة يف ٤٣ أن
 نظـور امل إلدراج ةالفرصـ  سيوفر مما يليه، وما ٢٠١٤ لعام االستراتيجي للتخطيط جديدة وثائق
 .املقبلة االستراتيجي التخطيط وثائق يف قوة أكثر حنو على نسايناجل
  

 الضعف مواطن

 مـن  أقـل  أو املائـة  يف ٢٥ هافي يكون اليت اجملاالت على “الضعف مواطن” عبارة تدل  - ١٩
 ذات األداء جمـاالت  وكانـت . بعينـه  مؤشـر  ألي فاقهـا  أو باملتطلبات أوىف قد املعدالت جمموع

 ١٣ (اجلنـسانيان  والتكـافؤ  واهليكل ،)املائة يف ٧ (املوارد ختصيص: هي ضعفا األشد املعدالت
 املـوارد  وَتَتبُّـع  ،)املائـة  يف ١٥ (القـدرات  وتقيـيم  ،)املائة يف ١٣ (اجلنسانية واملراجعة ،)املائة يف
 جبميـع  العاجـل  االهتمـام  إىل ماسـة  واحلاجـة ). املائـة  يف ٢٣ (القـدرات  وتنميـة  ،)املائة يف ٢٢(

 .بأسرها املتحدة األمم منظومة نطاق على اجملاالت هذه

 تكــون أن يلــزم وختصيــصها، املــوارد بتتبُّــع املتعلقــة باملتطلبــات الكيانــات تفــي ولكــي  - ٢٠
 مـن  للمنـصرف  الكَمِّـي  التـسجيل  أجـل  من) مثال جنساين مؤشر (املالية املوارد لتتبُّع آلية يهالد

 يلـزم  املـوارد،  ختـصيص  مبؤشـر  يتعلـق  وفيمـا  اجلنـسني؛  بني املساواة تعزز اليت املالية االعتمادات
 املــرأة ومتكــني اجلنــسني بــني املــساواة أجــل مــن املــوارد لتخــصيص مــايل مرجعــي معيــار حتديــد

 لـدى  سـوى  املـوارد  لتتبُّع آلية التطبيق قيد توجد ال أنه التقارير من بيَّنوَت. املعيار هذا واستيفاء
 تتبُّـع  جمـال  يف ملمـوس  تقـدم  إحـراز  شـهدت  األخرية اآلونة أن بيد. الكيانات من املائة يف ٢٢

 بـني  املـساواة  مؤشر بشأن اإلمنائية املتحدة األمم جملموعة اإلرشادية املذكرة ذلك يف مبا املوارد،
 اجلنـسني،  بني املساواة بتحقيق املتعلقة املوارد حبصر املعين الفرعي الفريق أصدرها اليت اجلنسني
 للطفولــة املتحــدة األمــم ومنظمــة اإلمنــائي املتحــدة األمــم برنــامج قيادتــه يف يتــشارك الــذي

 األمـم  جملموعـة  والتـابع  اجلنـسني  بـني  باملساواة املعين العمل فريق إشراف ظل يف ،)اليونيسيف(
 عـام  يف الوكاالت بني املشتركة الدائمة اللجنة أنشأته الذي اجلنساين واملؤشر اإلمنائية؛ املتحدة
 العمـل  خطـة  إطار يف إليها املتوصل والنتيجة اإلنسانية؛ املساعدة جمال يف ُيستعمل كي ٢٠٠٩
ــيت ــا وال ــة يف ١٣ أن مؤداه ــن املائ ــات م ــا يف الكيان ــا طريقه ــق إىل حالي ــساين مؤشــر تطبي . جن

 أن العامـة،  األمانـة  كيانـات  مـن  تـسعة  منـها  الكيانـات،  من املائة يف ١٦ قدرها نسبة واعتربت
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 منـها  املائـة،  يف ٢٤ قـدرها  نـسبة  اعتـربت  بينمـا  منطبـق،  غري املوارد بتخصيص املتعلق املَُتطَلَّب
 يــوحي ممــا منطبــق، غــري املــوارد تبُّــعبت املتعلــق املَُتطَلَّــب أن العامــة، األمانــة كيانــات مــن مثانيــة

 .اجلنسانية باملؤشرات األخذ بشأن األوساط بعض يف متضاربة ميول وجود باحتمال

: متطلبــات ثالثــة الكيانــات تــستويف أن يلــزم يني،اناجلنــس والتكــافؤ اهليكــل جمــال ويف  - ٢١
ــسيق عناصــر تعــيني ــشؤون تن ــسانية لل ــة مــن املــوظفني مــن اجلن ــا ٤-ف الرتب  ذات هــا،فوق وم

 للمهـام  العناصـر  هـذه  وقـت  مـن  األقل على املائة يف ٢٠ وختصيص خطّيا، مدوَّنة اختصاصات
 فئـة  مبـوظفي  يتعلـق  فيمـا  للمـرأة  املتكـافئ  والتمثيل املرأة؛ ومتكني اجلنسني بني باملساواة املتصلة

 أو ارةلـإلد  الالزمـة  املوارد كامل وختصيص فوقها؛ وما ٤-ف الرتبة وموظفي العامة اخلدمات
 األول، باملتطلَّـب  يتعلـق  وفيمـا . املـرأة  ومتكـني  اجلنـسني  بـني  املـساواة  بـشؤون  املختصة الوحدة
ــة لــدي توجــد ــساحقة األغلبي ــة يف ٨٩ (الكيانــات مــن ال ــسيق عناصــر) املائ ــا أو تن  يكافئهــا م
 سيقالتنـ  عناصـر  افتقـار  ُيـضعفها  اجلنساين اهليكل من اجلزء هذا قوة أن بيد. اجلنسانية للشؤون

 مـن  لـديها  التنـسيق  عناصـر  أغلبيـة  بـأن  الكيانـات  من فقط املائة يف ٥٤ أفاد (األقدمية إىل تلك
 تلـك  هبـا  تـضطلع  الـيت  املهام على الرمسية الصفة إضفاء وعدم) فوقها وما ٤-ف الرتبة موظفي
 املائــة يف ٣٣ و خطّيــا، مدوَّنــة اختــصاصات لــديها الكيانــات مــن فقــط املائــة يف ٥٢ (العناصــر
 عناصــر ملهــام الــصلة ذوي املــوظفني وقــت مــن األقــل علــى املائــة يف ٢٠ ختــصص فقــط منــها

 العامـة،  اجلمعيـة  مـن  عديـدة  قـرارات  صـدور  إىل بـالنظر  الـشواغل،  بعـض  يثري وهذا). التنسيق
 أن يكفـل  أن إىل العـام  األمـني  اجلمعيـة  فيها َدَعت ،٦٥/١٩١ و ٦٤/١٤١ القراران مثال منها
 التواصـل مـع    إمكانيـة   متامـا  هلـا  تتوافر وأن الكايف بالقدر العالية الرتب من نسيقالت عناصر ُتعيَّن

ــا اإلدارة ــة يف ٧٨ حتقـــق ومل. العليـ ــافؤ الكيانـــات مـــن املائـ ــة مـــستويات يف التكـ  ٤-ف الرتبـ
 تـرد  ومل. العامـة  اخلـدمات  فئـة  يف اجلنـساين  التوازن منها املائة يف ٥٣ حققت بينما فوقها، وما

 اجلنـسني  بـني  املـساواة  بـشؤون  املختـصة  الوحـدات  أو لـإلدارات  املخصصة واردامل عن إفادات
 .الكيانات من فقط املائة يف ٥ من إال املرأة ومتكني

 بــني الكيانــات داخــل التــشاور ممارســة يــستلزم اجلنــسانية املراجعــة متطلبــات واســتيفاء  - ٢٢
 املخـاطر  بـشأن  اجلنـسانية  ؤونالـش  تنـسيق  جهـة  أو وعنـصر  اجلنـسانية  باملراجعة املختصة اجلهة
 ملراجعـة  الـسنوية  التخطـيط  دورة مـن  جـزءا  ذلـك  بوصف اجلنسني، بني املساواةسألة  مب املتصلة

 نـسبيا،  سـيئا  كـان  باملراجعـة  املتعلـق  األداء معـدل  أن حني ويف. املخاطر أساس على احلسابات
 املختــصة ســاطاألو بــني منــهجي تفاعــل أول يــشكل العمــل خطــة أوجدتــه الــذي احلــوار فــإن

 وقــد. املتحــدة األمـم  منظومــة يف اجلنـسني  بــني باملـساواة  املعنيــة واألوسـاط  احلــسابات مبراجعـة 
 املاليـة  واملؤسـسات  املتحـدة  األمـم  مؤسـسات  يف للحسابات الداخلية املراجعة دوائر ممثلو توىل

 مـن  فقـط  قلة أن حني ويف. املراجعة جمال يف األداء مؤشر صوغ عملية قيادة األطراف املتعددة
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 منــها املائــة يف ١١ فــإن الــصلة، اذ املتطلَّــب حاليــا الــيت اســتوفت هــي املتحــدة األمــم كيانــات
 .املقبلة السنة خالل استيفاءه تعتزم بأهنا أفادت

 منـها  كـل  ُيجـري  أن يلـزم  القـدرات،  يـيم بتق املتعلـق  املتطلَّـب  الكيانات تستويف ولكي  - ٢٣
 والقطـري  اإلقليمـي  واملـستويني  املقـر  مـستوى  على ملوظفنيا لقدرات الكيان نطاق على ييماتق
 يـستكملها أن  و القـدرات  لتنميـة  خطـة  يـضع  وأن املـرأة،  ومتكـني  اجلنسني بني املساواة جمال يف

 املــستمر اإللزامــي التــدريب فيــستلزم القــدرات بتنميــة املتعلــق املؤشــر أمــا. ســنوات مخــس كــل
 ذكــر وقــد. والقطريــة اإلقليميــة واملكاتــب قــرامل مكاتــب يف الرتــب مجيــع مــن الكيــان ملــوظفي
 أن) E/2007/64 (اجلنــساين املنظــور مراعــاة تعمــيم بــشأن ٢٠٠٧ لعــام تقريــره يف العــام األمــني

ــاء”  املتحــدة األمــم كيانــات معظــم يف اجلنــساين املنظــور مراعــاة تعمــيم جمــال يف القــدرات بن
 أي املــوظفني لــدى دتوجــ ال” وأنــه ،“طــوعي أســاس وعلــى خمــصص بــشكل جيــري زال مــا

 التمويــل يف الكــبري الــنقص” وأن ،)١٢ الفقــرة (“التــدريب يف املــشاركة إىل تــدفعهم حــوافز
ــة املخــصص ــا اجلنــساين املنظــور مراعــاة تعمــيم جمــال يف القــدرات لتنمي ــرح م  أحــد يــشكل ب
 العمـل  خطـة  ووجدت). ٦٤ الفقرة (“املتحدة األمم منظومة تواجهها اليت الكربى التحديات

 تـوفر  الـيت  املتحـدة  األمـم  كيانات نسبة أن حيث ،حمدودا  ال يزال ٢٠٠٧ عام منذ تحسن ال أن
 كيانـات،  مخـسة  كـل  مـن  واحـد  كيـان  عن قليال تزيد املوظفني جلميع اإللزامي التدريب حاليا

 التـدريب  يـوفران  فقـط  اثـنني  وأن املتخصـصة،  والكيانات والربامج الصناديق فئيت يف ومعظمها
 املـديرين  معظـم  أن مـؤداه  وهـذا  التوجيهي، التدريب سياق يف املديرين لكبار خصيصا املصمم

 الـيت  العامـة،  التدريبيـة  الـدورة  وسـتوفر . املنـشودة  القـدرات   مـا يكفـي مـن      لـديهم  توافري ال قد
 بـني  املـشتركة  الـشبكة  مـع  بالتشاور إعدادها إمتام على حاليا للمرأة املتحدة األمم هيئة تعكف

 جلميــع اإللزامــي للتــدريب إضــافية خيــارات اجلنــسني، بــني واملــساواة بــاملرأة يــةاملعن الوكــاالت
 أيـضا  املنظومـة  ستـستفيد  تعليقـات،  مـن  تقاريرهـا  يف الكيانـات  أوردته ما على وبناء. املوظفني

 .القدرات ييملتق عامة أداة صوغ من
  

 النوعية وتقاريرها العالجية للتدابري الكيانات خطط  - جيم  
ــيت االتاحلــ يف  - ٢٤ ــات فيهــا تكــون ال ال ــد املؤشــرات متطلب ــستلزم اســُتوفيت، ق ــدابري ت  ت

ــالغ ــار يف اإلب ــة إط ــدمي العمــل خط ــة، خطــط تق ــسارات تتــضمن عالجي ــة امل  واملــوارد الزمني
 احلـوار  عناصـر  من حموريا عنصرا اخلطط هذه وتشكل. املتابعة بإجراءات املتعلقة واملسؤوليات

ــداخلي ــوفر. للتحــديات والتــصدي الثغــرات معاجلــة إىل يرمــي الــذي واخلــارجي ال  خطــط وت
 بيانـات  تـوفر  فهـي  املتحـدة؛  األمم منظومة نطاق على للتحسني متعددة فرصا العالجية التدابري
 جتاوزهـا  أو املتطلبـات  اسـتيفاء  مـن  املتحـدة  األمـم  ومنظومة الكيانات فرادى اقتراب مدى عن
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ــ توجــه مثّ ومــن املؤشــرات، مــن مؤشــر لكــل ــيت اجملــاالت إىل اهاالنتب ــزم ال ــا تركــز أن يل  عليه
 .املنظومة فيها تستثمر أن يلزم واليت اهتمامها الكيانات

 مـن  أن العالجيـة  للخطـط  للمـرأة  املتحـدة  األمـم  هيئة أجرهتا اليت التحليالت وأظهرت  - ٢٥
 ،ةجيـد  منـها  املائـة  يف ٣٤ أن ُوجـد  فقـد : اخلطـط  هـذه  جـودة  مـستوى  تعزيز إمجاال، املمكن،

 نـصف  مـن  يقـرب  مـا  أن يعـين  مبـا  ،وافيـة  غـري  منـها  املائـة  يف ٤٤ و ،وافية منها املائة يف ٢٢ و
 وميكـن . )١١(القـصور  جوانـب  بـشأن  للمتابعـة   الـالزم  ساساأل يوفر ال أنه اعُتبِر قد اخلطط هذه
 علـى  اإلبـالغ  مـوظفي  تركيـز  العالجيـة  اخلطـط  يف للقـصور  األساسـية  األسـباب  مـن  يكون أن

 ومتطلباتــه، اإلبــالغ بــأدوات اإلملــام علــى تركيــزهم مــن نــسبيا أكــرب بقــدر االلتــزام إىل الــدعوة
 العليـا  اإلدارة موافقـة  علـى  واحلـصول  اآلراء يف توافـق  إىل للتوصـل  املتـاح  الوقـت  كفايـة  وعدم
 حاليـا  املـوظفني  لـدى  يـصبح  أن وُيتوقَّـع . واملـسؤوليات  الالزمـة  واملوارد الزمنية املسارات على
 ُيـذلَّل  وأن اإلبـالغ،  لعمليـة  األسـاس  خـط  جولـة  عقـب  اإلبالغ، ملتطلبات الفهم من أكرب قدر

 .٢٠١٤ لعام التالية، اإلبالغ جولة يف العوامل هذه معظم بالتايل

 مـن  اكتنفهـا  وفيمـا  العمـل  خلطـة  طبقـا  املقدمـة  التقـارير  يف اتـضح  الذي العنصر وكان  - ٢٦
 الالزمــة اإلضــافية املــوارد عــن اإللزامــي غاإلبــال هــو صــعوبة، األشــد العنــصر أنــه مــشاورات
 ستوفتَـ  مل اليت احلاالت من املائة يف ٥٢ ففي. املؤشرات من مؤشر كل بشأن األداء لتحسني

 عمليـة  يف ويلـزم . للعـالج  الالزمة املوارد أيضا الكيانات هذه تبني مل املتطلبات، الكيانات فيها
 املؤشـرات،  بعـض  بـشأن  للمتابعـة  الالزمة واردامل ملاهية التحديد من مزيد ٢٠١٤ لعام اإلبالغ

 ُتـستوف  مل الـيت  اجملـاالت  يف سـُتتخذ  الـيت  املتابعة إجراءات ملاهية التفصيل من مزيد جانب إىل
 .املتطلبات فيها

 ضطلعتـ سالـيت    األنشطة فرادى من ١٢٧ بأن الكيانات أفادت ذلك، من الرغم وعلى  - ٢٧
 املـساواة  سياسـات  صـوغ  هـي  هـذه األنـشطة    جمـاالت  وأبـرز . العمل خطة ناجتة أساسا عن   هبا
 .وختصيصها املالية املوارد وتتبُّع وتنميتها، القدرات وتقييم وتنفيذها، اجلنسني بني

ــيهم أُســندت الــذين املــوظفني أن للنظــر الالفــت ومــن  - ٢٨  اخلطــط يف املتابعــة مــسؤولية إل
ــة ــم العالجي ــة يف ٨٥ يف ه ــن املائ ــن احلــاالت م ــري م ــسيق وحــدات وأ عناصــر غ ــشؤون تن  ال
ــسانية ــدل وهــذا. اجلن ــى ي ــد، النمــوذج أن عل ــذي اجلدي ــضمن ال ــزَّزة شــبكة يت  للمــسؤولية مع
__________ 

 عناصر مجيع :“وافية”. متوافرة احملرز للتقدم الكاملة والتفاصيل مغطاة العالجية اخلطة عناصر مجيع: “جيدة”  )١١(  
 غــري ” .احلــاالت أغلبيــة يف متــوافرة احملــرز للتقــدم الكاملــة والتفاصــيل مغطــاة معظمهــا أو العالجيــة اخلطــة
 متـوافرة  غـري  احملرز التقدم تفاصيل أو/و العالجية اخلطة عناصر من اثنني أو واحد على مقتصرة التغطية :“وافية
  .احلاالت أغلبية يف
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 ازديـاد  باملثـل  املهـم  ومـن . خيترسَّـ  بـدأ  املنظمـات،  أحنـاء  يف أوسـع  نطاق على موزَّعة واملساءلة
 .العمل خطة عملية طيلة املنشود النحو على املديرين، كبار جانب من املشاركة

 التمويـل  جممـوع  بلـغ  الالزمـة،  املـوارد  عـن  بالفعـل  أبلغـت  الـيت  بالكيانات يتعلق وفيما  - ٢٩
. دوالر مليـون  ٢٨ حـوايل  املبلِّغـة،  الكيانات مجيع يف األداء، مؤشرات مجيع الستيفاء املطلوب
 بـالغ اإل دورة يف املقـدار  هذا يف الدقة توافر لكفالة االهتمام من مزيد إيالء املهم من وسيكون
 موزَّعـة  املـوارد،  مـن  إضـافية  احتياجـات  تلزمهـا  أنه ُوجِد اليت الرئيسية اجملاالت ومشلت. املقبلة

 ماليــني ٧،٧ (وتنفيــذها الــسياسات صــوغ املبلِّغــة، الكيانــات جلميــع األداء، مؤشــرات حــسب
ــة ،)دوالر ماليــني٥،٧ (ينياناجلنــس والتكــافؤ واهليكــل ،)دوالر  ماليــني٤،٦ (القــدرات وتنمي
 تنظيميـة  تغـيريات  إجـراء  إىل سـتؤدي  رئيسية بعوامل التمويلية األولويات هذه وترتبط). دوالر
 العمـل،  خطـة  جمـاالت  ببعض يتعلق وفيما. املرأة ومتكني اجلنسني بني املساواة تدعيم شأهنا من
 .األموال من كبرية مقادير استثمار إىل وليس التنظيمية املمارسات حتسني إىل حباجة أهنا بدا

ــت  - ٣٠ ــل ومشل ــيت العوام ــات يف ورد ال ــة التعليق ــة النوعي ــن املقدم ــا ٣٩ م ــا كيان ــا ُمبلِّغ  أهن
 :يلي ما التقدم، لتحقيق للغاية ضرورية

 ؛)املائة يف ٥١ (العليا اإلدارة جانب من االلتزام  •  

 ؛)املائة يف ١٥ (اجلنسني بني املساواة بشأن سياسٍة إقرار  •  

 ١٣ (اجلنـسني  بـني  املـساواة  لتعزيـز  والقـدرات  واملوارد فنياملوظ من يكفي ما تكريس  •  
 ؛)املائة يف

 اجلنــسني بــني باملــساواة املتعلقــة املنظمــة أعمــال بــصدد واملــساءلة املــسؤولية وضــوح  •  
 ).املائة يف ١٣ (املرأة ومتكني

 التقـدم  إعاقـة  يف أعـاله  املـذكورة  اجملـاالت  شـابت  الـيت  الـضعف  جوانـب  تـسببت  وقد  - ٣١
 توصـلت  مـا  املنظومـة،  نطاق على تؤكد، اإلبالغ عملية من املستخلصة والنتائج. جسيم بقدر
 .الكيانات فرادى داخل عديدة استعراضات إليه

  
 التنفيذية اآلليات مجيع يف اجلنساين املنظور مراعاة تعميم  - ثالثا  

ــب  - ٣٢ ــس طل ــصادي اجملل ــاعي، االقت ــراره يف واالجتم ــة إىل ،٢٠١٢/٢٤ ق ــم منظوم  األم
 علـى  الوطنيـة  األولويـات  مـع  اجلنـسني  بـني  املـساواة  بـرامج  مواءمة على العمل مواصلة املتحدة
ــضل حنــو ــاج هبــدف أف ــاة إدم ــساين املنظــور مراع ــسياسات يف اجلن ــشريعات ال ــربامج والت . وال

 كـل  جيـري  الـذي  الـشامل  االسـتعراض ” املعنون ٦٧/٢٢٦ قرارها يف العامة، اجلمعية وأكدت
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 أجــل مــن املتحــدة األمــم منظومــة هبــا تــضطلع الــيت التنفيذيــة األنــشطة ةلــسياس ســنوات أربــع
 األنـشطة  إىل بالنـسبة  بالغـة  أمهيـة  مـن  املـرأة  ومتكـني  اجلنسني بني املساواة به تتسم ما ،“التنمية

 األمـم  منظومـة  إىل اجلمعيـة  وطلبـت . التنميـة  أجـل  مـن  املتحـدة  األمـم  هبا تضطلع اليت التنفيذية
 عليهــا، التركيــز وزيــادة اجلنــسني بــني باملــساواة املتعلقــة األعمــال يف ســتثماراال زيــادة املتحــدة

) اجلنـساين  السجل (اجلنسني بني املساواة جمال يف األداء مؤشرات مثل أدوات، عدة واستخدام
 املـساءلة  تعزيـز  يف اإلمنائيـة،  املتحـدة  األمـم  جمموعـة  حـددهتا  اليت اجلنسني بني املساواة ومؤشرات

 بــني املــساواة مبــدأ املتحــدة األمــم منظومــة اعتمــدت ذلــك، إىل وإضــافة. األعمــال تلــك بــشأن
 عمـل  رطُـ أُ طريـق  عـن  التنفيذيـة  أنـشطتها  ختطـيط  يف اخلمسة الربجمة مبادئ أحد بوصفه اجلنسني
 اجلنـسني  بـني  باملـساواة  االعتـراف  كفالة يف اهلدف ويتمثل. )١٢(اإلمنائية للمساعدة املتحدة األمم
 .عناصرها جبميع املوضوعية الربجمة سياق يف هبما واالهتمام أةاملر ومتكني

 املنظـور  مراعـاة  تعمـيم  يف احملـرز  التقـدم  تقيـيم  علـى  خاصـا  تركيـزا  الفـرع  هـذا  ويركز  - ٣٣
ــصعيد علــى اجلنــساين ــة القطــري، ال ــها وســائل جبمل ــر من  للمــساعدة املتحــدة األمــم عمــل أُطُ
 لعــام املقــيمني للمنــسقني الــسنوية التقــارير يف ورد مــا علــى التقيــيم هــذا يف وُيعتمــد. اإلمنائيــة
 .أخرى مصادر جانب إىل تقريرا، ١٢٣ عددها البالغ ،٢٠١٢

  
 الوطنية األولويات مع اجلنسني بني املساواة برامج مواءمة  - ألف  

 متوائمـة  املتحـدة  األمـم  أنـشطة  أن علـى  موافقـة  احلكومـات  مـن  املائة يف ٨٠ أن ُوجِد  - ٣٤
 أن مـن  الـرغم  وعلـى . )١٣(الوطنيـة  اإلمنائيـة  واألولويـات  االحتياجـات  مـع  وثيقـا  مـا تواؤ عموما
ــسنوية التقــارير ــة ألعمــال شــامال حــصرا متثــل ال املقــيمني للمنــسقني ال ــة األفرق  لألمــم القطري
 االجتهـات  حتديـد  يف املفيدة للمعلومات قيِّم ومصدر املساءلة لتعزيز مهمة أدوات فإهنا املتحدة،
 أن ٢٠١٢ لعــام املقــيمني للمنــسقني الــسنوية التقــارير بيَّنــت وقــد. الربجمــة أعمــال يف الــسائدة
 يف مبـا  اجلنـسني،  بـني  باملـساواة  املتعلقـة  الوطنيـة  األولويات لتعزيز الدعم قدمت القطرية األفرقة
ــك ــضاء جمــاالت يف ذل ــى الق ــف عل ــرأة ضــد العن ــرا ١١٤ (امل ــصحة ،)تقري ــة وال  ٧٩ (اإلجنابي
 احليــاة يف املــرأة ومــشاركة ،)تقريــرا ٧٩ (اإليــدز/البــشرية املناعــة نقــص سوفــريو ،)تقريــرا

 جهـود  مـن  ُيبـذل  مـا  إىل أيـضا  تقريرا ٦٢ ونوَّه). تقريرا ٥٢ (والتعليم ،)تقريرا ٥١ (السياسية

__________ 
 Angela Bester, Results-Based Management in the United Nations Development System: Progress and انظر  )١٢(  

Challenges، ــامي التقريــر ــة االقتــصادية الــشؤون إلدارة إعــداده مت الــذي اخلت  اســتعراض أجــل مــن واالجتماعي
  ).٢٠١٢ يوليه/متوز (سنوات أربع كل جيري الذي الشامل السياسات

  )١٣(  A/67/93-E/2012/79، ١١٠ الفقرة.  
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 فيهـــا مبـــا الوطنيـــة، االســـتراتيجيات وثـــائق يف تامـــا إدماجـــا اجلنـــسني بـــني املـــساواة إلدمـــاج
 .٢٠٠٤ عام يف تقريرا ١٧ مقابل الفقر، من احلد واستراتيجيات لوطنيةا التنمية استراتيجيات

 ذلـك و بلـدا،  ٧٣ يف بـاملرأة  املعنيـة  الوطنيـة  األجهـزة  إىل الـدعم  املتحدة األمم وقدمت  - ٣٥
. اجلنـسني  بـني  باملـساواة  املتعلقـة  الوطنيـة  العمـل  وخطط السياسات تنفيذ  مجلة جماالت منها   يف

 لـشؤون  الوطنيـة  اهليئـة  إىل الـدعم  لبنـان  يف القطـري  املتحدة األمم فريق قدم املثال، سبيل فعلى
 كولومبيــا، ويف. املــرأة لــشؤون الوطنيــة لالســتراتيجية التنفيذيــة اخلطــة صــوغ يف اللبنانيــة املــرأة
 األمــم هيئــة مــع بالتنــسيق للمــرأة، املــساواة حتقيــق لــشؤون الرئاســي االستــشاري املكتــب قــام

 األمــم وبرنــامج) للمــرأة املتحــدة األمــم هيئــة (املــرأة ومتكــني اجلنــسني بــني للمــساواة املتحــدة
 للــسكان املتحــدة األمــم وصـندوق  اإلنــسان حلقــوق املتحــدة األمـم  ومفوضــية اإلمنــائي املتحـدة 
 بـشأن  اإلطـالق  علـى  حكوميـة  سياسة أول بتصميم الالجئني، لشؤون املتحدة األمم ومفوضية

 .اجلنس نوع
  

 القطري املستوى على قالتنسي آليات  - باء  
ــؤدي  - ٣٦ ــسيق ي ــساواة وضــع مبــدأ  يف رئيــسيا دورا التن ــني امل ــ يف اجلنــسني ب  الربجمــة بِّلُ

 التــسعينات، منتــصف ومنــذ. امليــدان علــى صــعيد الفعاليــة تعزيــزيف و املتحــدة لألمــم املــشتركة
 األمـم  ةجمموعـ  إنـشاء  طريـق  عـن  الربنـاجمي  التنـسيق  تعزيـز  علـى  املتحـدة  األمـم  منظومة عملت
 وبـدء  القطريـة،  املتحـدة  األمـم  أفرقـة  ذلـك  يف مبـا  املقـيم،  املنـسق  نظام وتعزيز اإلمنائية، املتحدة
 .)١٤(اإلمنائية للمساعدة املتحدة األمم عمل وإطار املشترك القطري التقييم تطبيق

ــة وهتــدف  - ٣٧ ــم جمموع ــة املتحــدة األم ــة إىل اإلمنائي ــدم أن كفال ــاز يق ــم جه  املتحــدة األم
 عليهـا  املتفـق  األهداف بلوغ إىل تسعى اليت البلدان إىل اجلودة من عال مبستوى الدعم منائياإل

 وبرنـامج  ،٦٧/٢٢٦ العامـة  اجلمعيـة  لقـرار  واستجابة. لأللفية اإلمنائية األهداف فيها مبا دوليا،
ــني اخلمــسي العمــل ــام، لألم ــة الع ــورة والبيئ ــة املتط ــاون للتنمي ــدوليني، والتع ــ أصــدر ال  قالفري

 للفتــرة  املــشتركة  االســتراتيجية  أولوياتــه   بيــان اإلمنائيــة  املتحــدة  األمــم  جملموعــة  االستــشاري
ــ ،٢٠١٦-٢٠١٣ ــدعوة مشــلذي ال ــادة إىل ال ــائج يف االســتثمار زي ــصلة النت  بــني باملــساواة املت
 اإلمنائيـة  األهـداف  لبلوغ أساسني شرطني بوصفهما النتائج، هذه على التركيز وزيادة اجلنسني

 .دوليا عليها املتفق اإلمنائية واألهداف فيةلألل

 بوصـفها  املتحـدة  لألمـم  قطريـا  فريقـا  ١٣٠ مـن  أكثـر  قيـادة  املقيمون املنسقون ويتوىل  - ٣٨
 مـن  هبـا  املضطلع التنفيذية األنشطة جمال يف املنظومة نطاق على االتساق لتحقيق رئيسية آليات

__________ 
  )١٤(  A/67/93-E/2012/79، ٧٧ الفقرة.  
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ــة أجــل ــرار ويؤكــد. )١٥(التنمي ــة ق ــة اجلمعي ــى ٦٧/٢٢٦ العام ــة عل ــوفري أمهي ــساق ت ــى االت  عل
 االتـساق  تـوافر  أن جديـد  مـن  ويؤكـد  معا، والتنفيذي الربناجمي الصعيدين على املنظومة نطاق
 املــرأة ومتكــني اجلنــسني بــني باملــساواة االهتمــام مــضاعفة علــى يــساعد املنظومــة نطــاق علــى
 الربجمــة جمــاالت يف طينالــو الــصعيد علــى املتحــدة األمــم منظومــة هبــا تــضطلع الــيت األعمــال يف

 .والسياسات والدعوة

 تنـسيقا  منـسقة  تكـون  عنـدما  املـشتركة،  الـربامج  أن علـى  والتقارير التقييمات وُتجمع  - ٣٩
ــدا، ــادة و القطاعــات املتعــددة املــشاركة نطــاق توســيع يف تــسهم جي ــوعيزي ــة ال  مــسائل بأمهي
 املقـيمني  للمنـسقني  الـسنوية  التقـارير  دوتفيـ . )١٦(اإلمنائيـة  النتائج حتقيق يف اجلنسني بني املساواة
 بــشأن مــشتركة مبــادرات اختــذت القطريــة املتحــدة األمــم أفرقــة مــن ١١٥ بــأن ٢٠١٢ لعــام

 ؛٢٠٠٤ عــام يف ٤٣ و ٢٠١٠ عــام يف ١٠٥ مقابــل ،٢٠١٢ عــام يف اجلنــسني بــني املــساواة
 ٤٩ مقابـل  ،عملـها  خطط يف رئيسيا عنصرا اجلنسني بني املساواة جعلت قطريا فريقا ٩٩ وأن

ــا ــام يف فريق ــود وأن ؛٢٠٠٤ ع ــى ركــزت اجله ــة عناصــر صــوغ عل ــشأن قوي ــساواة ب ــني امل  ب
 .بلدا ٥٧ يف اإلمنائية للمساعدة املتحدة األمم عمل إطار ِضمن اجلنسني

ــة مــن واضــطالعاً  - ٤٠ ــم هيئ ــرأة املتحــدة األم ــها للم ــة بواليت ــسيق املتعلق ــى بالتن  نطــاق عل
 حيـث  ،“األداء توحيـد ” ملبـادرة  الثمانيـة  الرائـدة  البلدان مجيع يف للهيئة وجود هناك املنظومة،
 بـشأن  “موحـد  بـصوت ” االسـتراتيجية  واالتـصاالت  الـدعوة  وجهـود  املساءلة تعزيز يف تسهم
 تقـدمي  “األداء توحيـد ” مبـادرة  وتـشمل . القطرية األفرقة إطار يف اجلنسني بني املساواة مسائل
 لعـدة  الـشاملة  املـسائل  بـشأن  ذلك يف مبا اإلمنائية، العملياتو البلدان إىل أفضل مبستوى الدعم

 الـوعي  زيـادة  يف القطاعـات  املتعـدد  النـهج  وُيفيـد . اجلنـسني  بـني  املـساواة  مـسألة  مثل قطاعات
 حتـــسني ويف املختلفــة  القطاعـــات يف التنميــة  لفعاليـــة بالنــسبة  اجلنـــسانية املــسائل  أمهيـــة مبــدى 

 للــدروس املــستقل التقيــيم أن بيــد. منــسقة معاجلــة اجلنــسني بــني الالمــساواة ملعاجلــة التخطــيط
 ومتكـني  اجلنـسني  بـني  املـساواة  تعزيـز  أن إىل َخلُـصَ  )١٧(“األداء توحيـد ” مبـادرة  من املستفادة
 احلــوافز وتــوفري اإلدارة جانــب مــن االلتــزام  اكتمــاليتطلــب مــازال الفعــال الوجــه علــى املــرأة
 .النتائج ورصد للموظفني املناسبة

__________ 
  .٨٤ فقرةال نفسه، املرجع  )١٥(  
  .UNW/2013/1انظر   )١٦(  
؛ Independent Evaluation of Delivering As One: Main Report (New York, 2012) األمـم املتحـدة،   انظـر   )١٧(  

  .www.un.org/en/ga/deliveringasone/pdf/mainreport.pdf :التايل املوقع يف متوافر
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 بالـــشؤون املعنيـــة املواضـــيعية األفرقـــة مـــن ١١٣ حاليـــا العـــامل نطـــاق علـــى ويوجـــد  - ٤١
 عجمَـ وَت. قيادهتـا  يف تـشارك  أو للمرأة املتحدة األمم هيئة تقودها فريقا ٦٢ منها ،)١٨(اجلنسانية
 الناشــطة املتحــدة األمــم لكيانــات ممــثلني بــني مــا اجلنــسانية بالــشؤون املعنيــة املواضــيعية األفرقــة
 بـني  فيمـا  التنـسيق  مـن  مزيـدا  بـذلك  وحتقـق  القطري، الصعيد على اجلنسني بني املساواة بشأن

 املتحـدة  األمـم  خطـة  إطـار  يف اجلنـسني  بـني  املساواة ملسائل الظهور من مزيدا وتتيح الوكاالت
 .القطري الصعيد على للتنمية العامة

 املـساواة  مبـدأ  إدمـاج  تعمـيم  إىل اجلنـسانية  بالـشؤون  املعنيـة  املواضيعية األفرقة وهتدف  - ٤٢
 إنـصافا،  أكثـر  والـسياساتية  القانونيـة  البيئـات  جعـل  إىل والـدعوة  التنميـة،  خطة يف اجلنسني بني

 أيـضا  تـسهم  وهي. التنفيذ هذا ورصد اجلنسني بني باملساواة املتعلقة الوطنية األولويات وتنفيذ
 تنفيـذ  وحتـسني  املـرأة  ضـد  التمييـز  على بالقضاء املعنية باللجنة املتعلقة اإلبالغ عملية حتسني يف

 املواضـيعي  الفريـق  ينـهض  املثـال،  سـبيل  علـى  بـيالروس  ففي. اللجنة لتلك اخلتامية املالحظات
 مـع  الربجمـة،  أعمـال  يف اجلنـساين  املنظـور  إدمـاج  تعمـيم  إىل بالـدعوة  اجلنـسانية  بالـشؤون  املعين
 ألنــشطة ٢٠١٢ عــام يف الــدعم موقــدَّ اللجنــة، توصــيات لتنفيــذ خاصــة بــصفة االهتمــام إيــالء
 إيـران  مجهوريـة  ويف. الوطنيـة  اإلمنائيـة  اخلطـط  يف اجلنـساين  املنظـور  إدمـاج  تعميم وتقييم رصد

ــم اإلســالمية، ــق نظَّ ــين املواضــيعي الفري ــشؤون املع ــسانية بال ــسلة اجلن ــن سل ــات م  العمــل حلق
 املناســبة املــداخل حتديــد هبــدف ٢٠١٢ عــام يف املنفــردة االجتماعــات مــن وعــددا التــشاركية

 للفتـرة  اإلمنائيـة  للمـساعدة  املتحـدة  األمـم  عمـل  إطـار  يف اجلنـساين  املنظور إدماج تعميم لتدابري
 واإلقليمـيني  الـوطنيني  االستـشاريني  بـشأن  بيانـات  قاعـدة  أيـضا  الفريق وأعدَّ. ٢٠١٦-٢٠١٢

 اإلســالمية، قاتالــسيا يف ســيما وال اجلــنس، بنــوع املتــصلة املــسائل يف املتخصــصني والــدوليني
 وكـاالت  مـشاريع  يف اجلنـساين  املنظـور  إدمـاج  تعمـيم  لتدابري املناسبة للمداخل مرجعية وقائمة
 .املتحدة األمم

  
 اجلنسني بني املساواة حتقيق لربامج املخصصة املالية املوارد  - جيم  

 مـم األ منظومـة  إىل اجمللـس  طلـب  ،٢٠١٢/٢٤ واالجتمـاعي  االقتـصادي  اجمللس قرار يف  - ٤٣
 والفعاليـة  والدقـة  االتـساق  من مزيدا  توفر القائمة املختلفة املساءلة آليات جعل تكفل أن املتحدة

 بنــوع املتــصلة للمــسائل املخصــصة املــوارد بتتبُّــع املتعلقــة واإلبــالغ والتقيــيم الرصــد عمليــات يف
 .انيةاجلنس اتؤشرامل الستخدام الترويج منها بوسائل اجملال، هذا يف املتكبدة والنفقات اجلنس

__________ 
ــة مواضــيعية أفرقــة ١٠٦ بوجــود املقيمــون املنــسقون أفــاد ٢٠١٠ عــام يف  )١٨(    عــام ويف اجلنــسانية، بالــشؤون معني

  .فقط ٣٧ األفرقة هذه عدد كان ٢٠٠٤
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 ايناجلنــس ؤشــرامل بــشأن اإلمنائيــة املتحــدة األمــم جملموعــة اإلرشــادية للمــذكرة ودعمــاً  - ٤٤
 األمـم  هيئـة  ُتـسخِّر  ،)أعاله ٢٠ الفقرة انظر (اجلنسني بني باملساواة املعين العمل فريق بإشراف
ــر املــساعدة تقــدمي يف خربهتــا للمــرأة املتحــدة ــدا ٦٥ مــن ألكث ــاد طريــق عــن بل ــة راتمب  امليزن

 العامـة  املاليـة  إدارة نظـم  يف اجلنـساين  املنظـور  إدمـاج  ة مـن أجـل    اجلنساني املستجيبة لالعتبارات 
  .البلدان لتلك
وعلــى الــصعيد القطــري، ُيــسهم األخــذ بتطبيــق املؤشــر اجلنــساين أو غــريه مــن أدوات    - ٤٥

قيق املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني     التتبُّع املايل يف حتسني فعالية املساعدة اإلمنائية املوجهة إىل حت        
للـسالم يف نيبـال بتحقيـق هـدف خطـة عمـل             األمـم املتحـدة     ففي نيبال، يلتـزم صـندوق       . املرأة

ذات النقاط السبع بشأن مشاركة املرأة يف بنـاء الـسالم يف أوضـاع مـا بعـد انتـهاء                 األمني العام   
لبنــاء األمــم املتحــدة تكرســه  يف املائــة مــن كُــلِّ التمويــل الــذي ١٥النـــزاعات، وهــو ختــصيص 

  .السالم، ملبادرات بناء السالم املستجيبة لالعتبارات اجلنسانية
ومتثل الشراكات واملوارد عنصرا بالغ األمهيـة لتعزيـز ودعـم األعمـال الـيت تـضطلع هبـا                     - ٤٦

. مــن أجــل املــساواة بــني اجلنــسني، مبــا يف ذلــك علــى الــصعيد القطــرياألمــم املتحــدة منظومــة 
 اجلهــود الراميــة إىل تعبئــة األمــوال ٢٠١٢ التقــارير الــسنوية للمنــسقني املقــيمني لعــام  وأبــرزت

ــشتركة   ــربامج امل ــة لل ــق   . الالزم ــد شــرع فري ــم املتحــدة  فق ــا يف صــوغ   األم القطــري يف إريتري
ويف إثيوبيـا،   . للمساعدة اإلمنائيـة  األمم املتحدة   استراتيجية مشتركة لتعبئة املوارد يف إطار عمل        

ــدرمها      وقّعــت ح ــسامهتني ق ــدمي م ــاقني لتق ــرويج اتف ــسويد والن ــا ال ــون دوالر و ١،٥كومت  ملي
 ماليــني دوالر، علــى التــوايل، للربنــامج املــشترك للمــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة  ٣،١٧

ــة . لفتــرة الــسنوات الــثالث التاليــة  األمــم للمــرأة مــع صــندوق  األمــم املتحــدة وتــشاركت هيئ
اجيــة بــشأن برنــامج للتنميــة املنــصفة للجنــسني يف مجهوريــة تنـــزانيا        للمــشاريع اإلنتاملتحــدة 

  .االحتادية ورواندا وسرياليون وموزامبيق
  

  املوارد البشرية  -دال   
اإلمنائيـة  األمـم املتحـدة     اضطلع فريق العمل املعين باملساواة بني اجلنسني التابع جملموعـة             - ٤٧

 من أجل احلصر البياين لألفراد العاملني بـشأن املـساواة           للمرأةاألمم املتحدة   بعملية َيسَّرهتا هيئة    
بأسرها يف املقار ويف امليـدان، مبـن فـيهم موظفـو عناصـر              األمم املتحدة   بني اجلنسني على نطاق     
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وهتـدف عمليـة احلـصر البيـاين إىل     . )٢٠( وأخصائيو أو مستـشارو الـشؤون اجلنـسانية     )١٩(التنسيق
  .واستثماراهتا يف جمال املساواة بني اجلنسنيحدة األمم املتحتسني دعم أنشطة منظومة 

ين طُلبـت فيهمــا البيانــات  ءمـة للحــصر عــن طريـق استقــصا  زومت جتميـع املعلومــات الال   - ٤٨
وأُرسـلت استقـصاءات املـستوى القطـري إىل         . ٢٠١٢املتعلقة باملوارد البشرية واملؤسسية لعام      

اصة بكل بلد، بينمـا أُرسـلت استقـصاءات          مكتبا للمنسقني املقيمني لتجميع البيانات اخل      ١٣٨
طُلبـت  واملقار إىل أعضاء الشبكة املشتركة بني الوكاالت بشأن املرأة واملـساواة بـني اجلنـسني،                

األمـم املتحـدة   فيها البيانـات املتعلقـة بكـل مقـر ومكتـب إقليمـي ومكتـب اتـصال مـن مقـرات                      
  .)٢١(ومكاتبها السبعة واخلمسني

 فريقـا مـن أفرقـة       ١٢٥ية املستخلصة بناء علـى الـردود الـواردة مـن             النتائج األول  دوتفي  - ٤٩
األمــم  فريقــا ومــن األغلبيــة الــساحقة مــن كيانــات ١٣٨القطريــة البــالغ عــددها األمــم املتحــدة 

األمـم املتحـدة   على صعيد املقـار، أن العـدد التقـديري ملـوظفي الفئـة الفنيـة يف منظومـة             املتحدة  
ــذين يــضطلعون مبهــام ذات صــلة   ــسانية بوصــف ذلــك جــزءا مــن مــسؤوليات    ال باملــسائل اجلن

القطريـة  األمـم املتحـدة    وُيستقرأ من الـردود الـواردة مـن أفرقـة           .  موظفا ٢ ٩٢٣وظائفهم يبلغ   
بأســرها  األمــم املتحــدة   مــن مــوظفي الفئــة الفنيــة علــى نطــاق منظومــة       ٣ ١٠٢أن حــوايل 

 يف املائــة منــهم يف األفرقــة ٧٠ ، يوجــد زهــاء)٢٢(يــضطلعون بأعمــال تتعلــق باملــسائل اجلنــسانية
  . يف املائة يف املقار ومكاتب االتصال أو املكاتب اإلقليمية٣٠القطرية بينما يوجد 

ــاول عملــهم مــسائل املــساواة بــني        - ٥٠ ــذين يتن ــرة عــدد املــوظفني ال ــرغم مــن كث وعلــى ال
ن مـوظفي    يف املائـة مـ     ٧،٩فإن جمموعهم ال يـشكل سـوى         ،األمم املتحدة اجلنسني يف منظومة    

. واألفــراد العــاملني يف جمــال الربجمــة اإلمنائيــة ) مــن الفئــة الفنيــة والرتــب العليــا (األمــم املتحــدة 

__________ 
املوظفــون أو األفــراد الــذين ال تــرد يف توصــيف وظــائفهم أو صــالحياهتم إشــارة حمــددة إىل مهــام ذات صــلة    )١٩(  

  . من وقتهم يف املائة٥٠باملسائل اجلنسانية، وينفقون يف معاجلة املسائل اجلنسانية أقل من 
ــام ذات صــلة          )٢٠(   ــرد يف توصــيف وظــائفهم أو صــالحياهتم إشــارة حمــددة إىل مه ــذين ت ــراد ال ــون أو األف املوظف

  . يف املائة أو أكثر من وقتهم٥٠باملسائل اجلنسانية، وينفقون يف معاجلة املسائل اجلنسانية 
ملقـر باملـسائل اجلنـسانية والتنميـة تقـدمي          فقـد طُلـب مـن وحدتـه املختـصة يف ا           . اسُتثين من ذلك البنك الـدويل       )٢١(  

القطريـة  األمـم املتحـدة     بيانات املوظفني على كل مـن مـستوى املقـر واملـستوى القطـري، نظـرا إىل أن أفرقـة                     
  .تستبعد بيانات البنك الدويل

  .القطرية تشكل فئة متجانسةاألمم املتحدة بافتراض أن أفرقة   )٢٢(  
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 يف ٧،٤، حيـث كانـت ُتقـدَّر بنحـو     ٢٠٠٣ويعكس هـذا حمدوديـة منـو هـذه النـسبة منـذ عـام           
  .)٢٣(املائة من موظفي الفئة الفنية والرتب العليا

 فــإن األغلبيــة العظمــى مــن عناصــر تنــسيق الــشؤون  أمــا فيمــا يتعلــق برتــب املــوظفني،   - ٥١
املكافئـة  ( جـيم  -اجلنسانية يف أفرقة األمم املتحدة القطرية هي من رتبـة املوظـف الفـين الـوطين      

. ٣-والرتبـة ف ) ٢ -املكافئـة للرتبـة ف   (باء  -، ورتبة املوظف الفين الوطين  )٣ -للرتبة ف   
ــصال أو املكاتـــ    ــب االتـ ــار ومكاتـ ــب املقـ ــوظفني    ويف مكاتـ ــة املـ ــسب أغلبيـ ــة، تنتـ ب اإلقليميـ

 بـاء ورتبـة املوظـف الفـين         -األخصائيني يف الشؤون اجلنـسانية إىل رتبـة املوظـف الفـين الـوطين               
ــوطين  ــة ف -ال ــيم والرتب ــدد أخــصائيي أو مستــشاري      . ٤- ج ــة أن ع ــن اجلــدير باملالحظ وم

ريـب نـصف عـدد عناصـر        الشؤون اجلنسانية املوجودين يف األفرقة القطرية يبلغ علـى وجـه التق           
  ).، على التوايل١ ٢٨٧ و ٦٩٣(تنسيق الشؤون اجلنسانية 

وبغية حتسني دعم أنشطة منظومة األمم املتحدة بشأن املساواة بني اجلنـسني، فـإن فريـق                   - ٥٢
اإلمنائية يعكف أيـضا يف الوقـت       األمم املتحدة   العمل املعين باملساواة بني اجلنسني والتابع جملموعة        

 سـيكون   نالـذي األمـم املتحـدة     ى إعداد قائمة خلرباء الشؤون اجلنـسانية داخـل منظومـة            الراهن عل 
القطرية يف جمـال إدمـاج مبـدأ املـساواة بـني            األمم املتحدة   مبقدورهم تقدمي خدمات الدعم ألفرقة      

وســتكون هــذه القائمــة اجلديــدة جــزءا مــن قاعــدة قــوائم خــرباء    . اجلنــسني يف الربجمــة املــشتركة 
  .اإلمنائية وستلّبي االحتياجات الالزمة للمبادرات املشتركة بني الوكاالتمم املتحدة األجمموعة 

  
  الرصد والتقييم واملساءلة بصدد أعمال الربجمة املتعلقة باملساواة بني اجلنسني  -هاء   

مـن  األمـم املتحـدة   استفادت أعمال الربجمة املتعلقة باملساواة بني اجلنـسني علـى صـعيد            - ٥٣
هتمـام بعنـصر املـساءلة يف سـياق الـسياسات وخطـط العمـل وآليـات الرصـد والتقيـيم                    تعزيز اال 

وأخـذ تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين يـصبح       . والرقابة الداخلية يف جمال املساواة بني اجلنسني     
بصورة متزايدة استراتيجية شاملة جلميع القطاعات تستهدف جعل االعتبارات اجلنـسانية بعـدا             

د أعمـال الربجمـة يف مجيـع اجملـاالت ذات األولويـة املـشمولة يف أُطُـر عمـل األمـم                      أصيال من أبعا  
__________ 

 جمموع موظفي الفئة الفنية والرتب العليا يف الكيانات اليت قدمت تقـارير،  مت حساب هذه النسبة على أساس      )٢٣(  
 يف  ١٣ ٣٣٨ (٢٠١١/٢٠١٢ موظفا يف الفتـرة      ٣٥ ٩٧٧العاملني بعقود مدهتا سنة أو أكثر، البالغ تقديره         

إىل بيانــات جملــس األمــم املتحــدة  لكيانــات منظومــة ٢٠١١/٢٠١٢وتــستند بيانــات الفتــرة ). ٢٠٠٣عــام 
ــذيني يف الرؤســاء  ألــف ١، اجلــدوالن CEB/2012/HLCM/HR.16 (٢٠١١ديــسمرب /كــانون األول ٣١ التنفي

 بـاء، يف    - ١، املرفـق، اجلـدول      A/67/329؛ والبيانات املتعلقة بإدارات األمانة العامة مـستمدة مـن           ) جيم ١ و
ة ذاهتا، وكـذلك يف فئـة       وتضم الفئة الفنية مجيع املوظفني املشمولني يف الفئة الفني        . ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٣٠

ــا     ــديرين ويف وظــائف الرتــب العلي ــسيني وامل ــل   (املــوظفني الرئي ــام املــساعد ووكي ــام  األمــني الع أو األمــني الع
  ).مياثلهما والرئيس التنفيذي ما
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ــة  ــة    . املتحــدة للمــساعدة اإلمنائي ــائج والنــواتج املتــصلة باملــسائل اجلنــسانية مقترن وأصــبحت النت
مبؤشــرات لــألداء مــن أجــل توجيــه أنــشطة تــصميم الــربامج وتيــسري الرصــد والتقيــيم بعــد إمتــام  

األمـم املتحـدة     أن عدد أُطُر     ٢٠١٢نت التقارير السنوية للمنسقني املقيمني لعام       وقد بيَّ . التنفيذ
للمساعدة اإلمنائية اليت تضمنت إشارات إىل املـساواة بـني اجلنـسني يف بيـان واحـد علـى األقـل                    

 يف عـام    ٤١ و   ٢٠١٠ يف عـام     ٤٨، مقابـل    ٢٠١٢ يف عـام     ٥٧من بيانات النتائج قـد زاد إىل        
 تنـزانيا املتحـدة، أجـرى الفريـق املعـين بالـشؤون اجلنـسانية املـشترك بـني                  ويف مجهورية . ٢٠٠٤

الوكاالت حتليال جنسانيا ملـصفوفة نتـائج خطـة املـساعدة اإلمنائيـة املقدمـة مـن األمـم املتحـدة،                     
ومت تــوفري مــا يلــزم مــن  . يــربز األولويــات املتعلقــة باملــساواة بــني اجلنــسني عــرب عناصــر الربجمــة  

  .ه لكفالة األخذ على حنو شامل بالتوصيات النامجة عن ذلكالتدريب والتوجي
وتتعزز املساءلة بصدد املساواة بني اجلنـسني باسـتخدام أدوات مـن قبيـل سـجل األداء                   - ٥٤

اإلمنائية، ومراجعة احلالة اجلنسانية، واملؤشر اجلنـساين،       األمم املتحدة   اجلنساين يف إطار جمموعة     
ويف . ة يف حتقيـق النتـائج املنـشودة يف جمـال املـساواة بـني اجلنـسني       هبدف تتبُّع املـوارد املـستخدم   

للمرأة يف جعـل مجيـع البلـدان    األمم املتحدة   ، أسهم وجود هيئة     “األداء املوحد ”سياق مبادرة   
أو تدابري مراجعـة احلالـة اجلنـسانية، أو يف إقـرار شـكل              /الرائدة الثمانية تطبق مؤشرات األداء و     

ويف زامبيـا، قـام فريـق األمـم املتحـدة           . جلنساين لتقييم األداء واالسـتثمار    ما من أشكال املؤشر ا    
 بتقدمي الدعم لعمليات مراجعة احلالة اجلنسانية يف الوزارات التنفيذيـة،           ٢٠١٢القطري يف عام    

  .رات اجلنسانيةووكذلك لالضطالع بالدراسة االستقصائية الوطنية للتص
رير املنـسقني املقـيمني الـسنوية تـسليط الـضوء           ، تضمنت عشرة مـن تقـا      ٢٠١٢ويف عام     - ٥٥

 املـساواة  على استخدام سجل األداء اجلنساين يف تتبُّع مسامهة الربجمة القطرية املـشتركة يف حتقيـق           
القطريــة يف األمــم املتحــدة ويهــدف ســجل األداء اجلنــساين إىل مــساعدة أفرقــة  . بــني اجلنــسني

وف املعايري الدنيا لتعميم مراعاة املنظـور اجلنـساين؛         حتديد اجملاالت اليت استوفت فيها أو مل تست       
ــاة املنظــور         ــة لتعمــيم مراع ــة الراهن ــشأن احلال ــة ب ــة القطري ــاء يف إطــار األفرق ــز احلــوار البّن وحف
اجلنساين؛ وحتديد اإلجراءات العالجيـة يف اجملـاالت الـيت ال جيـري فيهـا اسـتيفاء املعـايري الـدنيا؛          

بأمهيـة سـجل األداء اجلنـساين    اجلمعيـة العامـة   وقد أقرت . يدةودعم التشارك يف املمارسات اجل    
اإلمنـائي تعزيـز اسـتخدام هـذا     األمـم املتحـدة     ، الذي طلبت فيه إىل جهـاز        ٦٧/٢٢٦يف قرارها   

السجل كـأداة للتخطـيط واإلبـالغ فيمـا يتـصل بتقيـيم فعاليـة تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين                       
  .للمساعدة اإلمنائيةاألمم املتحدة ق إطار عمل لكي تستخدمه األفرقة القطرية يف سيا

ــام    - ٥٦ ــذ عـ ــتكمل  ٢٠٠٨ومنـ ــىت اآلن، اسـ ــجل األداء    ٣١ وحـ ــق سـ ــة تطبيـ ــدا عمليـ  بلـ
اجلنــساين، ممــا يــبني أن باإلمكــان أن يــتم بفعاليــة حتديــد معــايري لعمليــة تعمــيم مراعــاة املنظــور   
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جـري اسـتعراض لألفرقـة العـشرين        وقـد أُ  . اجلنساين، بناء على الواليات القائمة لألمـم املتحـدة        
القطريـة الـيت اسـتكملت تطبيـق سـجل األداء اجلنـساين خـالل               األمـم املتحـدة     األوىل من أفرقـة     

ــثالث األوىل  ــايري يف جمــال الرصــد      )٢٤(ســنواته ال ــها فقــط اســتوفت املع ــة من ــه أن ثالث ــيَّن من ، تب
حتقيق النتـائج املنـشودة   والتقييم؛ وأن ستة استوفت شرط أن يكون قياس التقدم احملرز، صوب            

للمــساعدة األمــم املتحــدة يف جمــال املــساواة بــني اجلنــسني يف عمليــة رصــد وتقيــيم إطــار عمــل  
اإلمنائية، على مستويي النتائج والنواتج؛ وأن فريقا قطريا واحدا فقـط أجـرى تقييمـا أو تـدقيقا                  

عراض إىل أن سـجل      وعلى الرغم مـن ذلـك، خلُـص االسـت          .مكّرسا حلالة املساواة بني اجلنسني    
األداء قد وفَّر لكبار املديرين على املستوى القطري أداة عملية لتقييم مـا إن كـانوا يف طـريقهم            

ومكَّـن مـن حتديـد خـط أسـاس ميكـن ألي فريـق قطـري أن                   ،األمـم املتحـدة   إىل إجناز واليـات     
لـى ضـوئه علـى    اإلمنائيـة أن تتعـرف ع     األمـم املتحـدة     يقيس عليه التقـدم احملـرز وميكـن جملموعـة           

  .األمم املتحدةمواطن القوة واجملاالت اليت حتتاج إىل حتسني على نظاق منظومة 
ــات    - ٥٧ أيــضا جبهــود ترمــي إىل تعزيــز مــساءلة املــوظفني      األمــم املتحــدة  وتــضطلع كيان

واملديرين عن طريق إضفاء الطابع املؤسسي على خطـط العمـل وتقييمـات األداء الـيت تتـضمن                  
برنــامج األمــم فقــد أنــشأ . بأعمــال الربجمــة املتعلقــة باملــساواة بــني اجلنــسني  أهــدافا ذات صــلة 
، وهــي “خــامت األداء اجليــد يف جمــال املــساواة بــني اجلنــسني”العمليــة املــسماة املتحــدة اإلمنــائي 

عملية تصديق على جـودة األداء بالنـسبة ملكاتـب الربنـامج اإلمنـائي ووحداتـه الـيت تعمـل علـى                      
وتـشمل النـواتج الرئيـسية      . ثـة للتحـول يف جمـال حتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني              إجناز نتـائج ُمحدِ   

املتوخاة لسياسة املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، اليت بدأ الصندوق الدويل للتنميـة الزراعيـة               
، ناجتــا رئيــسيا للــربامج واملــشاريع القطريــة هــو زيــادة قــدرة إدارة   )٢٥(٢٠١٢تطبيقهــا يف عــام 

ظفيه يف املقر ويف امليدان على معاجلة مسائل املساواة بني اجلنسني ومتكـني املـرأة               الصندوق ومو 
  .من أجل حتسني األداء املشاريعي واحلوار السياسايت على املستوى القطري

  
  تنمية القدرات  -واو   

تبذل اجلهود من أجل تعزيز القـدرات الداخليـة ذات          األمم املتحدة   ما برحت منظومة      - ٥٨
وتـشمل الـدورات الدراسـية املتاحـة ملنظومـة          . سائل املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة     الصلة مب 

أنـت واملـساواة بـني      ”عرب اإلنترنت يف السياق اإلمنائي الدورة املـشتركة املعنونـة           األمم املتحدة   
ــسني وا ــساقاجلن ــم املتحــدة  يف الت ــشاركت يف إعــدادها منظمــة    ،“األم ــيت ت ــم املتحــدة  ال األم
__________ 

قامت هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة بتيـسري إجـراء هـذا االسـتعراض يف إطـار فريـق العمـل املعـين باملـساواة بـني                        )٢٤(  
  .سني التابع جملموعة األمم املتحدة اإلمنائيةاجلن

  .pdf.e_gender/policy/gender/org.ifad.www: متاحة لالطالع يف املوقع التايل  )٢٥(  
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للـسكان وهيئـة    األمـم املتحـدة     وصندوق  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي     و) اليونيسيف (للطفولة
للمـرأة، وهتــدف إىل تعزيـز املعـارف واملهـارات الــالزم توافرهـا يف جمـال الربجمــة       األمـم املتحـدة   

ويف سـياق األنـشطة اإلنـسانية،        .األمم املتحـدة  املتصلة بالشؤون اجلنسانية لدى موظفي برامج       
 الدورة الدراسية اإللكترونية، اليت أعّدهتا اللجنـة الدائمـة املـشتركة بـني الوكـاالت بعنـوان                  تبيِّن

زيادة فعالية التدابري اإلنسانية من أجـل النـساء والفتيـات           :  فرص متكافئة  -احتياجات خمتلفة   ”
، اخلطـوات األساسـية الـيت يـتعني أن يتخـذها مـن يعمـل يف جمـال األنـشطة                “والفتيان والرجـال  

وتـشمل الكيانـات امللتزمـة      . إلنسانية كي يكفل توافر املساواة بني اجلنسني على صعيد الربجمة         ا
لألغذيــة والزراعــة األمــم املتحــدة بتــوفري هــذه الــدورة مــن دورات الــتعلُّم اإللكتــروين منظمــة   

حلقـوق  األمـم املتحـدة     واملنظمة الدولية للهجرة ومكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية ومفوضـية              
ــندوق اإلنـــس ــية األمـــم املتحـــدة ان وصـ لـــشؤون الالجـــئني األمـــم املتحـــدة للـــسكان ومفوضـ

  .واليونيسيف وبرنامج األغذية العاملي ومنظمة الصحة العاملية
القطريـة الـيت تـستثمر يف تنميـة قـدراهتا الذاتيـة       األمـم املتحـدة     وقد تضاعف عدد أفرقة       - ٥٩

 يف  ٢٤ اجلنسني؛ فبعد أن كان هـذا العـدد          على دعم اإلجنازات احملققة على طريق املساواة بني       
ــام  ــام ٥٨ زاد إىل ٢٠٠٤عــــ ــام ٦٤ مثّ إىل ٢٠١٠ يف عــــ ــة . ٢٠١٢ يف عــــ ويف اجلمهوريــــ

 إجــراء ثالثــة حتلــيالت للقــدرات الداخليــة ٢٠١٢الدومينيكيــة، علــى ســبيل املثــال، مت يف عــام 
سانية لـدى مجيـع   واالضطالع بربنامج لتنمية القـدرات، مبـشاركة عناصـر تنـسيق الـشؤون اجلنـ           

للمــرأة واليونيــسيف أيــضا سلــسلة مــن  األمــم املتحــدة ونفــذت هيئــة . األمــم املتحــدةكيانــات 
احللقــات التدريبيــة بــشأن املفــاهيم اجلديــدة للرجولــة وبــشأن التمييــز والعنــف مــن أجــل مجيــع   

مات موظفي الشرطة الوطنية العاملني يف األماكن التابعة لألمم املتحدة، وكذلك ملـوظفي اخلـد             
ويف مجهوريـة إيـران     . والسائقني، هبدف زيـادة الـوعي باملـسائل املتعلقـة بنـوع اجلـنس والتنـوع               

اإلسالمية، نظم الفريق العامل املعين بالشؤون اجلنسانية سلسلة مـن حلقـات العمـل التـشاركية                
 مـــن أجـــل حتديـــد املـــداخل املـــشتركة والفرديـــة  ٢٠١٢وعـــدة اجتماعـــات منفـــردة يف عـــام  

فيمـا يتعلـق بتعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين يف إطـار               األمم املتحـدة    خل منظومة   للوكاالت دا 
ويف سـورينام، جـرى تـدريب       . ٢٠١٦-٢٠١٢للمساعدة اإلمنائيـة للفتـرة      األمم املتحدة   عمل  

علــى تعمــيم األمــم املتحــدة عناصــر تنــسيق الــشؤون اجلنــسانية واملــوظفني اآلخــرين يف منظومــة 
األمــم املتحــدة  يف مبــادرات األمــم املتحــدة، وخباصــة يف إطــار عمــل  مراعــاة املنظــور اجلنــساين
بـشأن  األمـم املتحـدة     وجرت أيضا توعيـة مـوظفي       . ٢٠١٦-٢٠١٢للمساعدة اإلمنائية للفترة    

وتلقّى أعضاء أفرقة التنسيق الربناجمي إلطـار عمـل         . ةية والقياد يوالصحاجلنسانية  املسائل  بعض  
يــة يف ســورينام تــدريبا علــى تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين    للمــساعدة اإلمنائاألمــم املتحــدة 

  .واإلدارة القائمة على النتائج
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  البيانات القابلة للمقارنة واملصنَّفة حسب نوع اجلنس والسّن  -زاي   
السياسات املُعَتِمد على األدلة أحـد اجملـاالت ذات األولويـة للـدعم الـذي      رسم ل  يشكِّ  - ٦٠

وبنـاء قواعـد البيانـات والتحلـيالت علـى          . القطريـة للـدول األعـضاء     حدة  األمم املت تقدمه أفرقة   
تصنيف البيانات حسب نوع اجلـنس والـسن هـو وسـيلة مـن وسـائل       عن طريق مستوى أفضل  

توجيــه اســتثمارات الربجمــة القطريــة، ودعــم أُطُــر الربجمــة واُألطُــر القائمــة علــى النتــائج، وقيــاس 
  .ا يف ذلك ما يلزم لرصد مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفيةالتقدم احملرز والتأثري احملقق، مب

 مــن أفرقــة األمــم  ٤٦ أن ٢٠١٢ويتبــيَّن مــن تقــارير املنــسقني املقــيمني الــسنوية لعــام     - ٦١
املتحــدة القطريــة قــدمت الــدعم للــدول األعــضاء يف تعزيــز قــدرات التحليــل والربجمــة يف جمــال   

 هلــا ســبل احلــصول علــى املعلومــات اجليــدة املــصّنفة الــشؤون اجلنــسانية، الــيت يتحــتم أن تتــوافر
وعلــى ســبيل املثــال، بــذلت الــربامج املــشتركة جهــودا واضــحة  . حــسب نــوع اجلــنس والــسن

لتحسني درجة توافر البيانات املصنَّفة حسب نوع اجلنس بـدرجات أكـرب مـن التفـصيل وتلبيـة                  
ــوع اجلــنس      ــصلة بن ــات اإلحــصائية املت ــساوق املعلوم ــستمدة مــن القطاعــات   احلاجــة إىل ت وامل

ففــي كينيــا، ورد يف الفــرع املتعلــق بالــشؤون اجلنــسانية والــشامل  . املختلفــة ألغــراض التحليــل
 أن ٢٠١٣-٢٠٠٩للمــساعدة اإلمنائيــة للفتــرة  األمــم املتحــدة لعــدة قطاعــات يف إطــار عمــل  

 علـى   للمـساعدة اإلمنائيـة سُتؤسَّـس     األمـم املتحـدة     مجيع معلومـات خـط األسـاس إلطـار عمـل            
 من البيانات املـصّنفة حـسب نـوع اجلـنس والـسن، وأن مؤشـرات النـواتج                  هيتم مجعه وحتليل   ما

 ٢٠١٢ويف األردن، أكـد تقيـيم سـجل األداء يف عـام     . مصوغة علـى حنـو يراعـي نـوع اجلـنس         
القطــري لبيانــات مــصنفة حــسب نــوع اجلــنس يف األمــم املتحــدة علــى مــسألة اســتخدام فريــق 

وهـذا يبـّين فهـم    . ٢٠١٧-٢٠١٣للمـساعدة اإلمنائيـة للفتـرة    املتحـدة  األمـم  صوغ إطار عمل    
الفريق القطري لآلثار املترتبة على تعميم مراعاة املنظـور اجلنـساين يف الربجمـة املـشتركة، ويـدل                  

  .على أن لديه اإلطار املناسب للرصد والتقييم
األمــم ءات يف للمــرأة وشــعبة اإلحــصااألمــم املتحــدة ، أطلقــت هيئــة ٢٠١٢ويف عــام   - ٦٢

والبنك الدويل ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي مبـادرة األدلـة والبيانـات              املتحدة  
املتعلقة باملساواة بني اجلنـسني الـيت ُيقـصد هبـا إنتـاج مؤشـرات قابلـة للمقارنـة وحمـددة حـسب                       

  . األصولنوع اجلنس بشأن الصحة والتعليم والعمالة ومباشرة األعمال احلرة وحيازة
  

  الثغرات والتحديات املتبقية  -رابعا   
بأن املـساواة بـني   األمم املتحدة هناك إقرار متزايد لدى الدول األعضاء ولدى منظومة       - ٦٣

ــة       ــق النمــو االقتــصادي وللقــضاء علــى الفقــر وللتنمي ــرأة ضــروريان لتحقي اجلنــسني ومتكــني امل
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بيـد أنـه   . صـوب هـدف املـساواة بـني اجلنـسني     املستدامة، وبأن قدرا كبريا من التقدم قد أُحرز  
  .ما زالت توجد يف هذا الصدد بعض الثغرات والتحديات

وعلى املستوى املؤسـسي، تقـضي خطـة العمـل املتعلقـة باملـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني                      - ٦٤
بتصميم خطط عالجية خصيصا لكـل كيـان علـى حـدة،        األمم املتحدة   املرأة على نطاق منظومة     

 وضع تقديرات املوارد املالية الالزمة، وحتديد املسارات الزمنية، وتعيني املسؤولية عن            مبا يف ذلك  
وميكن أن توضح هـذه اخلطـط مـن ِقَبـل الكيانـات وأن              . املتابعة، لكل مؤشر من مؤشرات األداء     

تكون مبثابة التزامات بالعمل على الوفاء مبتطلبات خطة العمل أو مبا يفوقها، وهـي أيـضا وسـيلة                  
ومتثل عملية متابعة    .األمم املتحدة حوار واملساءلة داخل الكيانات وكذلك على نطاق منطومة         لل

اخلطط العالجية وتنفيذها أحد التحـديات الكـربى، وسـيجري استعراضـها كـل سـتة أشـهر مـن                    
للمرأة عن طريق حلقات العمل املعقودة يف إطار اإلبالغ وعـن طريـق             األمم املتحدة   جانب هيئة   

، ينبغـي إيـالء اهتمـام       ٢٠١٧ولكي يتم بلـوغ اهلـدف احملـدد لعـام           . ع فرادى الكيانات  التفاعل م 
  .خاص للكيانات ذات الواليات املتعددة أو العالية التقنية

ومتثل فعاليـة التـدابري املتخـذة للمـساواة بـني اجلنـسني عنـصرا بـالغ األمهيـة بالنـسبة إىل                        - ٦٥
وينبغـي إيـالء اهتمـام خـاص يف هـذا الـصدد       . م املتحـدة تعزيز الفعالية واملـساءلة يف منظومـة األمـ     

لصوغ سياسات املساواة بني اجلنسني على حنو جيعلها متسقة مع خطـة العمـل، وتعزيـز التحليـل                  
اجلنــساين املتــضمن يف وثــائق التخطــيط االســتراتيجي، وصــوغ واســتخدام آليــات مــشتركة لتتبُّــع 

ملـرأة، وممارسـة    ان املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني          املوارد، وحـوافز لـألداء املمتـاز للمـوظفني بـشأ          
ة ـــ سـيما يف الرتب    القيادة يف جمـال حتقيـق التمثيـل املتكـافئ للمـرأة يف منظومـة األمـم املتحـدة، وال                   

  . وما فوقها، وتعيني عناصر لتنسيق الشؤون اجلنسانية من الرتب العليا٤-ف
املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة ومــن الــسبل الرئيــسية األخــرى املؤديــة إىل تعزيــز   - ٦٦

ــرأة يف ســياق         ــصلة باملــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني امل ــار للمخــاطر املت ــد مــن االعتب ــالء مزي إي
ويتمثل أحـد   . الدورات السنوية لتخطيط مراجعة احلسابات، وزيادة تقييم القدرات والتدريب        

اخلطـط العالجيـة يف إطـار خطـة     التحديات الرئيسية عمومـا يف إحـراز تقـدم ُيعتـد بـه يف تنفيـذ               
العمل، وهو ما يستلزم القيام بالرصد وإيالء الدعم بصفة مطـردة ودائمـة، عـن طريـق حلقـات           
العمـــل املتـــصلة بـــاإلبالغ والتفاعـــل مـــع فـــرادى الكيانـــات والوفـــاء باحلـــد األدىن الـــضروري 

كيز وتتـوافر  وخالصة القول هي أن صوغ وتنفيذ خطط عالجية تتـسم بـالتر    . الستثمار املوارد 
هلا املوارد الالزمـة بـصفة تدرجييـة مهـا اللـذان سـيحددان مـا إن كانـت منظومـة األمـم املتحـدة                         

  .٢٠١٧تسري قدما باملعدل الكايف لبلوغ اهلدف احملدد له عام 
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القطريــة، يتــبني مــن التقــارير الــسنوية للمنــسقني  األمــم املتحــدة وعلــى مــستوى أفرقــة   - ٦٧
عف القــدرات املؤســسية، وعــدم كفايــة املــوارد البــشرية واملاليــة،   أن ضــ٢٠١٢املقــيمني لعــام 

واالفتقار إىل اإلرادة السياسية، ال تزال حتول دون فعاليـة أعمـال الربجمـة املتعلقـة باملـساواة بـني             
ومتثّــل ضــآلة عــدد األخــصائيني يف الــشؤون اجلنــسانية علــى مجيــع املــستويات وعــدم  . اجلنــسني

ة وذوي خـربة بـشأن املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة أحـد                  توافر موظفني ذوي رتب عالي    
ــساين        ــاة املنظــور اجلن ــيم مراع ــة إىل تعم ــال الرامي ــيت تواجــه األعم ــا برحــت  . التحــديات ال وم

التقييمــات تنتــهي إىل أنــه، رغمــا عــن اجلهــود املبذولــة لتحــسني الوضــع، فــإن عناصــر تنــسيق     
أو خربة حمدودة فيما يتعلق بالشؤون اجلنـسانية،        الشؤون اجلنسانية كثريا ما تكون ذات خلفية        

ومعظمها يؤدي هذا الدور باإلضافة إىل الواجبات األخـرى املكلَّـف هبـا علـى أسـاس التفـرغ،                   
وتعمل يف كثري من احلاالت يف إطار معزول، بدون ميزانية تناسـب األعمـال اإلضـافية املتعلقـة                  

  . باملساواة بني اجلنسني
ــسنوية لعــام   وأوضــحت تقــارير ا   - ٦٨ ــل  ٢٠١٢ملنــسقني املقــيمني ال  أن االفتقــار إىل التموي

الكايف املطرد الذي ميكن التنبؤ بـه ال يـزال يـشكل أحـد التحـديات الـيت تواجـه أعمـال الربجمـة           
ويضاف إىل ذلك أن القدرة علـى رصـد وتتبُّـع تـدابري ختـصيص              . املتعلقة باملساواة بني اجلنسني   
  .ة أو منعدمة عموما خصوصا يف حالة التدخالت املتكاملةاملوارد املالية وصرفها ضعيف

اإلمنائي قد حتسَّنت، فـإن املـساءلة   األمم املتحدة ويف حني أن درجة االتساق يف جهاز         - ٦٩
ال يــزال يعوقهــا أحيانــا ضــعف عمليــة رصــد النتــائج، وحمدوديــة قــدرات املــوظفني، وحمدوديــة  

وتوجـد أيـضا قيـود حتـّد مـن تطبيـق هنـج اإلدارة               . املعارف املتوافرة، وعدم تطور نظـم اإلبـالغ       
القائمة على النتائج يف إطـار منظومـة األمـم املتحـدة وصـعوبات يف حتديـد النـواتج واملؤشـرات                     

بيد أنه يبدو أن الربامج اليت ينـصّب        . املتصلة بالشأن اجلنساين يف سياق الربجمة املتكاملة املعقدة       
تستخدم األسـاليب الـسليمة لـإلدارة القائمـة علـى النتـائج             تركيزها على املرأة حتديدا يغلب أن       

وأن تتفوق قياسا إىل معايري األداء على الربامج اليت يشكل فيها الـشأن اجلنـساين جـزءا واحـدا                    
  .)٢٦(من مبادرة أوسع نطاقا

ويف حني أن سجل األداء اجلنساين حيظى بالقبول عموما، فإن الواقع الـذي مـؤداه أنـه          - ٧٠
القطريـة ال ُتـدرج دومـاً بيـان املـسارات الزمنيـة واملـوارد        األمـم املتحـدة   ا وأن أفرقـة   ليس إلزامي 

ــه احملتملــة    ــة  . واملــسؤوليات يف مــصفوفة املتابعــة قــد قلَّــص فعاليت وهنــاك حاجــة ماّســة إىل تنمي
القــدرات يف جمــال األســاليب األساســية لــإلدارة القائمــة علــى النتــائج، وبــشأن األمهيــة احملوريــة 

. رة الربناجمية السليمة بالنسبة إىل النواتج والنتائج املتعلقة بتعميم مراعـاة املنظـور اجلنـساين              لإلدا
__________ 

  )٢٦(  A/67/93-E/2012/79 ١٩٩، الفقرة.  
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وقد توصلت التقييمات إىل وجود احتياجات إىل تنمية القدرات يف جماالت الدعوة والتواصـل              
ة وال تزال االسـتراتيجيات املـشترك     . الشبكي والتعامل مع احلكومة على املستوى االستراتيجي      

اليت تستهدف الفئات واملسائل ذات األولويـة متثـل االسـتثناء، مـع سـعي أغلبيـة الـربامج إىل أن                     
  .تضم معاً جمموعة من األنشطة القائمة حتت مظلة واحدة

ومــا بــرح املنــسقون املقيمــون يؤكــدون أنــه نظــرا إىل حمدوديــة إمكانيــة احلــصول علــى   - ٧١
سر املعيشية بشأن الفقر والعمالـة، فـإن مـن    بيانات مصنفة حسب نوع اجلنس على مستوى األ   

الصعب تقييم تأثري النمو االقتصادي من حيث احلد مـن الفقـر بـني النـساء ومعاجلـة التفاوتـات            
ذات األساس اجلنساين على صـعيد التنميـة اإلقليميـة بغـرض الوقـوف علـى الثغـرات الـيت يلـزم                      

وال تـزال حمدوديـة   . القطـري  املتحـدة  األمـم معاجلتها عن طريـق الربجمـة الـيت يـضطلع هبـا فريـق           
تــشكل عقبــة  ،األمــم املتحــدةالبيانــات الوطنيــة املــصّنفة حــسب نــوع اجلــنس، املتاحــة ملنظومــة 

  .كربى فيما يتعلق بتصميم سياسات التدخل ورصد تنفيذها
  

  االستنتاجات والتوصيات  -خامسا  
ة باملــساواة بــني اجلنــسني تــوافرت ملنظومــة األمــم املتحــدة، بفــضل خطــة العمــل املتعلقــ  - ٧٢

ومتكني املرأة على نطاق منظومة األمم املتحـدة، رؤيـة ملـا ميكـن إجنـازه إذا مـا تـوافر التخطـيط                       
وعقــب إقــرار . الــدينامي وحتققــت مــساءلة اإلدارة العليــا وأتيحــت املــوارد والقــدرات الكافيــة  

دة املعـين بالتنــسيق  خطـة العمـل مــن جانـب جملـس الرؤســاء التنفيـذيني يف منظومـة األمــم املتحـ       
 أيــدت الــدول األعــضاء تأييــدا قويــا  ،للمــساءلة فيمــا بــني الوكــاالت مــشتركا بوصــفها إطــارا 

اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي      إصدار هذه اخلطة وتنفيذها، على حنـو مـا ورد مـثال يف قـرار                
، يف  ٦٧/٢٢٦وعالوة على ذلك، أسـهمت اجلمعيـة العامـة، عـن طريـق قرارهـا                . ٢٠١٢/٢٤

يز املقصد والفهم والزخم املشترك ملنظومة األمم املتحدة فيما يتعلق بإجناز النتـائج املنـشودة               تعز
وقد ساعد هـذا علـى تنـشيط العمـل يف هـذا اجملـال،               . بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة     

على حنو ما يتضح من اطراد املشاركة وااللتزام من جانـب كبـار املـديرين وارتفـاع مـستويات         
يتمتعـون حاليـا برؤيـة أكثــر    األمـم املتحـدة   وأصـبح موظفـو   . اإلبـالغ فيمـا يتعلـق خبطـة العمـل     

وضوحا ملسؤولياهتم عن أعمـال منظمـاهتم بـشأن املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة، وصـار            
كبار املديرين قيد املساءلة على حنو متزايـد، عـن طريـق مجلـة آليـات منـها مـثال اتفاقـات كبـار                    

وتنطـوي خطـة العمـل علـى        . يف األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة        األمـني العـام     ن املربمة مع    املديري
لكـي تفـي    األمـم املتحـدة     إمكانية تيسري التخطيط االستراتيجي األطول أجالً الذي حتتـاج إليـه            

  .بوالياهتا بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة على املستوى املؤسسي
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وطين، يتـضح مـن اسـتعراض تقـارير املنـسقني املقـيمني الـسنوية لعـام            وعلى املستوى الـ     - ٧٣
 ازدياد اجلهود الرامية إىل إدماج املنظور اجلنـساين إدماجـا شـامال يف دورة الربجمـة الـيت                    ٢٠١٢

وصـيغت أيـضا آليـات ملـساءلة كبـار          . تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة على الـصعيد القطـري         
ــوظفني لك  ــساءلة امل ــديرين وم ــني      امل ــساواة ب ــة بامل ــة املتعلق ــائج اإلمنائي ــق النت ــزام بتحقي ــة االلت فال

ع يف استخدام أُطُر اإلدارة القائمة على النتـائج مبـا تـشمله مـن حتديـد                 ّسويتواصل التو . اجلنسني
وأفــادت . لألهــداف والنتــائج والنــواتج، بوصــفها وســيلة لتحــسني التنفيــذ والرصــد واإلبــالغ   

ذات الــصلة واســتخدام البيانــات املــصّنفة حــسب نــوع اجلــنس  التقــارير بــأن صــوغ املؤشــرات 
القطريـة  األمم املتحـدة  والسن يتَّسمان بأمهية استراتيجية بالنسبة لألعمال اليت تضطلع هبا أفرقة  

  .األمم املتحدةولربامج تنمية قدرات موظفي 
زيـد مـن    وعلى الرغم من أنه قد حتقق قـدر مهـم مـن التقـدم، فـإن مـن الـالزم إجنـاز امل                        - ٧٤

ــاله       اجمللــس االقتــصادي  وقــد يرغــب  . أجــل معاجلــة الثغــرات والتحــديات املُجمــل بياهنــا أع
يف أن يهيـب مبنظومـة األمـم املتحـدة، مبـا فيهـا الوكـاالت املتخصـصة والـصناديق                    واالجتماعي  

  :والربامج، أن تقوم مبا يلي
 احملـرز يف  مواصلة عملية الشروع يف تطبيق خطة العمـل واإلبـالغ عـن التقـدم              )أ(  

تنفيذها، مبا يف ذلك اإلفادة عن خطط العمل العالجية اخلاصة بكل كيان على حـدة، بوصـف         
ذلــك آليــة للمــساءلة علــى نطــاق املنظومــة عــن النتــائج احملققــة يف جمــال املــساواة بــني اجلنــسني   

  ومتكني املرأة؛
بـالغ  االستثمار يف رأب ما يتم الوقوف عليه من ثغرات عن طريـق عمليـة اإل                )ب(  

  املرتبطة خبطة العمل، هبدف دعم التقدم صوب الوفاء باملعايري احملددة؛
ــدا مــن       )ج(   ــوفر آليــات املــساءلة املختلفــة ملنظومــة األمــم املتحــدة مزي ــة أن ت كفال

ــائج املــساواة بــني      ــيم واإلبــالغ بــشأن نت ــة يف عمليــات الرصــد والتقي االتــساق والدقــة والفعالي
 وإنفـاق املـوارد املتـصلة بالـشأن اجلنـساين، وذلـك جبملـة طـرق                 اجلنسني وبشأن تتبُّـع ختـصيص     

  منها التشجيع على استخدام املؤشرات اجلنسانية؛
الربجمــة املتعلقــة باملــساواة بــني اجلنــسني مــع      واؤم مواصــلة حتــسني درجــة تــ     )د(  

ــع       ــساين يف مجي ــة يف خمتلــف القطاعــات، هبــدف تعمــيم إدمــاج املنظــور اجلن ــات الوطني األولوي
  يعات والسياسات والربامج؛التشر

تعزيــز تنــسيق األنــشطة التنفيذيــة املــستجيبة لالعتبــارات اجلنــسانية عــن طريــق    )هـ(  
   القطري ويف إطار الشراكة مع اجلهات الوطنية املعنية؛ىآليات التنسيق القائمة على املستو
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ــد مــن املــساءلة يف   األمــم املتحــدة اإلمنــائي  تــشجيع جهــاز    )و(   علــى تأســيس مزي
  تقييمات اليت ُتجريها األفرقة القطرية، عن طريق إدراج املنظور اجلنساين يف تلك التقييمات؛ال

األمـم املتحـدة    زيادة وتعزيـز اسـتخدام مؤشـرات األداء الـيت حـددهتا جمموعـة                 )ز(  
بوصـفها أداة للتخطـيط واإلبـالغ    ) سـجل األداء اجلنـساين  (اإلمنائية بشأن املساواة بني اجلنسني   

ق بتقييم مـدى الفعاليـة يف تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين، مـن أجـل أن تـستخدمها                      فيما يتعل 
  للمساعدة اإلمنائية؛األمم املتحدة األفرقة القطرية يف سياق إطار عمل 

حتقيق زيادة كبرية يف االستثمار ودرجة التركيز فيما يتعلـق بالنتـائج والنـواتج                )ح(  
للمــساعدة األمــم املتحــدة  املــرأة يف بــرامج إطــار عمــل املتــصلة باملــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني

اإلمنائيــة، وذلــك جبملــة طــرق منــها تعزيــز إمكانيــة التنبــؤ بالتمويــل، وتوســيع قاعــدة اجلهــات     
  املاحنة، وزيادة مرونة املوارد غري األساسية؛

اإلمنــائي علــى أن تكــون لديــه اخلــربات الفنيــة   األمــم املتحــدة تــشجيع جهــاز   )ط(  
يما يتعلق بتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف ختطيط الربامج وتنفيذها من أجـل كفالـة               الكافية ف 

املعاجلة املنهجيـة لألبعـاد اجلنـسانية، واالسـتفادة يف هـذا الـصدد مـن اخلـربات الفنيـة املتاحـة يف                       
ألمـم  امنظومة األمم املتحدة يف جمال املساواة بني اجلنسني، مبا فيها اخلربات املتاحـة لـدى هيئـة           

للمـساعدة اإلمنائيـة وغريهـا مـن        األمـم املتحـدة     للمرأة، للمساعدة يف إعداد أُطُـر عمـل         املتحدة  
  أُطُر الربجمة ذات الصلة؛

فها يالتشجيع علـى أن يكـون مجـع البيانـات وحتليلـها ونـشرها مـشفوعا بتـصن                   )ي(  
طريـة،  حسب نوع اجلـنس والـسن، علـى حنـو منـتظم ومنـهجي، لكـي تـسترشد هبـا الربجمـة الق                      

، مثــل اُألطُــر االســتراتيجية يودعــم إعــداد الوثــائق الــشاملة للمنظومــة ووثــائق املــستوى القطــر
والربناجميــة والقائمــة علــى النتــائج، ومواصــلة صــقل أدواهتــا املــستخدمة يف قيــاس التقــدم احملــرز  

  .واألثر احملقّق
ء مـن أجـل تعزيــز   وهنـاك أيـضا مـسامهة بالغـة األمهيـة يلــزم أن تقـدمها الـدول األعـضا          - ٧٥

تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين علـى نطـاق منظومـة األمـم املتحدةبأسـرها، مبـا يف ذلـك بـذل             
التشجيع والدعم لكي يستمر على الوجه الفعال تنفيذ املنظومة خلطـة العمـل املتعلقـة باملـساواة                 

 يف هيئـات    بني اجلنسني ومتكني املرأة على نطاق منظومة األمـم املتحـدة عـن طريـق مـشاركتها                
  .األمم املتحدةإدارة كيانات 
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	٥ - وقد أَسَّسَت خطة العمل، بمجموعة مؤشرات الأداء الخمسة عشر المطبقة فيها والمتفق عليها والمرتَّبة في ستة مجالات وظيفية عامة وموحدة()، نموذجا جديدا للمساءلة، يتيح استخلاص صورة إجمالية لحالة الأعمال الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وفضلا عن أنها تحدد معايير موحدة وتوفر إطارا للرصد، يُتَوقّع أيضا أن تكون عاملا حافزا على النهوض بالإجراءات والاستثمارات اللازمة لاستيفاء تلك المعايير.
	٦ - وأحدثت خطة العمل عدة تحولات مهمة ومباشرة في كيفية تناول منظومة الأمم المتحدة لأعمالها المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، على النحو المبين في الجدول الوارد أدناه:
	قبل خطة العمل
	بعد خطة العمل
	إرشادات وتوجيهات محدودة لمنظومة الأمم المتحدة بشأن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
	تطبيق معايير متفق عليها ورصدها على نطاق منظومة الأمم المتحدة
	طلبات متكررة من الدول الأعضاء لوضع إطار للمساءلة وعدم إنجاز هذه الطلبات
	إعراب المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 2012/24 والجمعية العامة في قرارها 67/226 عن الترحيب بتطبيق إطار موحد للمساءلة على نطاق المنظومة
	انحصار المسؤولية عن الأعمال المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في الوحدات ومراكز التنسيق المعنية بالشؤون الجنسانية
	التوزيع اللامركزي للمسؤولية عن الأعمال المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتنشيط هذه الأعمال على نطاق منظومة الأمم المتحدة
	تبايُن وتفتُّت البيانات والتقارير المقدمة بشأن الأعمال المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
	ازدياد اتساق البيانات والتقارير وتناسقها على نحو يحدد مواطن القوة ومواطن الضعف على نطاق منظومة الأمم المتحدة
	7 - وبناءً على نتائج تقارير السنة الأولى لخطة العمل، سيتحدَّد خط الأساس الذي ستُقاس عليه جميع نتائج الأداء المقبلة. وتمتد المهلة المتاحة لكيانات منظومة الأمم المتحدة وإداراتها ومكاتبها كي تستوفي المعايير المجملة أدناه حتى عام 2017().
	ألف - تقارير خط الأساس
	٨ - يعتمد إطار خطة العمل في الإحاطة بالأداء والتقدم المحرز على نظام متدرج للتقدير الذاتي يشمل خمس درجات، هي: غير منطبق؛ ولا يوجد()؛ ومُقارب للمتطلبات؛ وموافق للمتطلبات؛ وفائق للمتطلبات. ودرجة ”موافق للمتطلبات“ هي الدرجة الدنيا التي يجب أن تبلغها منظومة الأمم المتحدة، بناءً على الولايات الحكومية الدولية. وتقديم تقارير عن خطط التدابير العلاجية، التي تشمل الأُطُر الزمنية والميزانيات والمسؤوليات، أمر إلزامي في حالة الدرجات التي تقل عن درجة ”موافق للمتطلبات“. وتبيِّن الخطط العلاجية التدابير التي يُتوقع أن تيسر إحراز مزيد من التقدم. وستكون لهذه الخطط أهمية محورية في كفالة إحراز التقدم والمساءلة في إطار خطة العمل على نطاق المنظومة.
	٩ - وبلغ عدد الكيانات التي قدمت تقارير ٥٥ كيانا، أي بنسبة ٨٢ في المائة من مجموع الكيانات المطالَبة بذلك(). وقامت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) باستعراض كل تقرير من هذه التقارير. وبعد أن أجرت الكيانات التنقيحات اللازمة وقدمت التقارير المنقحة، لم تتجاوز نسبة حالات استمرار التباين بين الكيان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة من حيث دقة تقدير الدرجات ٣ في المائة من مجموع الحالات، مما يُثبت أن مؤشرات الأداء تُشكل مقاييس واضحة(). ولم ترد تقارير من ١٢ كيانا (٥٠ في المائة منها من معاهد الأمم المتحدة للبحث أو التدريب)، وهو أمر يبعث على القلق.
	١٠ - ولأغراض التحليل، رُتِّبت الكيانات في أربع فئات (انظر الشكل الأول والحاشية (٥))، على أساس التوزيع التنظيمي المعتاد للأمم المتحدة()، تيسيراً لتحليل البيانات بالنسبة للمنظومة بكاملها، وبالنسبة للأجزاء المُكوِّنة لها، وحسب مؤشرات الأداء (انظر الشكل الثاني).
	باء - النتائج الإجمالية لعام ٢٠١٣
	الشكل الأول
	معدلات أداء منظومة الأمم المتحدة طبقا لمؤشرات الأداء الخمسة عشر، مُصَنَّفة حسب أنواع الكيانات
	11 - يُبيِّن الشكل الأول أن منظومة الأمم المتحدة أوفت بالمتطلبات أو فاقَتْها فيما لا يتجاوز ٣١ في المائة من المعدلات المقيسة حسب مؤشرات الأداء()، وقاربت نقطة الوفاء بها في عدد آخر من المعدلات نسبته ٤٣ في المائة. ويحتاج الأمر إلى أن تبذل أغلبيةٌ من كيانات الأمم المتحدة جهدا كبيرا ومتسقا وحاسما لكي تفي بمعايير الأداء بحلول عام ٢٠١٧. ويُلاحظ علاوة على ذلك أنه نظرا إلى أن الإطار يتطلب من الكيانات أن تضع خطة للتدابير العلاجية بشأن كل مؤشر من مؤشرات الأداء لم تُستَوف معاييره بعد، فإنه يُتوقَّع أن تتمكن منظومة الأمم المتحدة من بلوغ الهدف المحدد لعام ٢٠١٧، عن طريق زيادة التركيز والقدرات والموارد المكرسة لهذا الغرض. ولا ينبغي التهوين من أهمية أن أغلبيةً من الكيانات بلغت الدرجة المسمَّاة ”مُقارب للمتطلبات“: إذ أن هذا مؤداه أن منظومة الأمم المتحدة توجد حاليا عند لحظة فارقة، فإما أن تتمكن من إنجاز الولايات الحكومية الدولية التي تقوم عليها مؤشرات الأداء المحددة في خطة العمل، وإما أن يُعتبر أنها أدت أداءً قاصرا في المسعى البالغ الأهمية الذي ينشد تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
	الشكل الثاني
	توزيع معدلات أداء الكيانات، حسب مؤشرات الأداء
	12 - ويدل الأداء الإجمالي للكيانات المتخصصة، المتمثل في أن ٤٨ في المائة من معدلات أدائها المقيسة حسب مؤشرات الأداء استوفت المتطلبات أو فاقتها، على أن هذه الفئة هي أقرب الفئات إلى بلوغ الأهداف المحددة في خطة العمل. وينبغي إيلاء اهتمام خاص في سياق المتابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة (٢٩ في المائة من المعدلات أوفت بالمتطلبات أو فاقتها) والكيانات المتخصصة ذات التركيز الفني (١٢ في المائة من المعدلات أوفت بالمتطلبات أو فاقتها). ويُلاحظ أن منظومة الأمم المتحدة إجمالا تجاوزت المتطلبات الدنيا في ٩ في المائة فقط من فرادى المعدلات، مما يدل على أن الأمر لا يزال بحاجة إلى قدر كبير من التحسين على معظم جبهات العمل.
	مواطن القوة
	١٣ - تشير عبارة ”مواطن القوة“ إلى المجالات التي يكون فيها ٤٠ في المائة أو أكثر من المعدلات قد أوفى بالمتطلبات أو فاقها لأي مؤشر بعينه(). وكانت مجالات الأداء التي تحققت فيها أقوى المعدلات هي: الاتساق (٧٧ في المائة)، وتقدير الأداء (٥٩ في المائة)، والثقافة التنظيمية (٤٨ في المائة)، والسياسة الجنسانية (٤١ في المائة)، والتخطيط الاستراتيجي (٤١ في المائة).
	١٤ - ولكي تفي الكيانات بمتطلبات الاتساق، يلزم أن تشارك مشاركة منهجية في آليات التنسيق المشتركة بين الوكالات بشأن المساواة بين الجنسين. ولكي تفوق هذه المتطلبات، يلزم أن تشارك في استعراضات الأقران، التي هي بحكم تصميمها عمليات للتعلم والمساءلة المتبادلين بين كيان وكيان آخر. وقد التزم ٢٢ في المائة من الكيانات حتى الآن بالمشاركة في استعراضات الأقران، مما يُبيِّن المساهمة الإيجابية لخطة العمل في تحقيق الاتساق وتبادل المعارف.
	١٥ - وفيما يتعلق بتقدير الأداء، يلزم للوفاء بالمتطلبات أن يكون الكيان قد أدرج تقديرا بشأن المساواة بين الجنسين في القِيَم و/أو الكفاءات الأساسية لجميع الموظفين، مع التركيز بصفة خاصة على الرتبة ف-٤ أو ما يكافئها والرتب التي تعلوها. ويلزم لكي يفوق الكيان هذه المتطلبات أن يكون قد وضع موضع التطبيق نظاما للاعتراف بالأعمال الممتازة التي تعزز المساواة بين الجنسين. وقد أوفت بالمتطلبات أو فاقتها نسبة قدرها ٨٢ في المائة من وحدات الأمانة العامة التي قدمت تقارير، مقابل ٦٠ في المائة من الكيانات المتخصصة، و٥٠ في المائة من الصناديق والبرامج، ولا أحد من الكيانات المتخصصة ذات التركيز الفني. ويضاف إلى ذلك أنه برغم ما يولى من الاهتمام لمسألة المكافأة على الأداء الجيد في تقارير الأمين العام بشأن المساءلة (على سبيل المثال A/64/640)، فإن عدد الكيانات التي لديها حوافز قيد التطبيق لتشجيع الأعمال الممتازة التي تعزز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لا يتجاوز اثنين.
	١٦ - وفيما يتعلق بالثقافة التنظيمية، يلزم أن تستوفي الكيانات سبعة متطلبات، بما في ذلك إنفاذ الأنظمة المتعلقة بالسلوك الأخلاقي والتوازن بين العمل والحياة الخاصة؛ والسياسات التيسيرية بشأن الإجازات؛ ومنع التمييز والتحرش. وفي حين أن النتائج الإجمالية لمنظومة الأمم المتحدة إيجابية نسبيا فيما يتعلق بهذا المؤشر (٤٧ في المائة تفي بالمتطلبات أو تفوقها)، فإنه لا يزال من غير الواضح ما إن كان هذا المستوى لمعدلات الأداء ناتجا عن تفسير الكيانات للواقع على نحو أكثر تفاؤلا مما تبرره الأحوال الفعلية. ولكي تفوق الكيانات المتطلبات، يلزم أن تتضح الريادة من جانب كبار المديرين بشأن تمثيل المرأة على نحو متكافئ. ولم يتحقق ذلك سوى في ١٥ في المائة من الحالات.
	١٧ - وفي مجال سياسة المساواة بين الجنسين، يلزم للكيانات كي تفي بالمتطلبات أن تكون لديها قيد التطبيق سياسة مستكملة لتحقيق المساواة بين الجنسين، بما في ذلك خطة للتنفيذ. ولكي تفوق الكيانات المتطلبات، يلزم أن تكون لديها قيد التنفيذ آلية محددة لمساءلة الرتب العليا. ومن مجموع الكيانات التي قدمت تقارير، بلغت نسبة الكيانات التي قامت في عام ٢٠١٢ بصوغ سياسات أو خطط متسقة مع خطة العمل ١٣ في المائة، ويُتوقع أن تقوم بذلك نسبة أخرى قدرها ٢٠ في المائة في عام ٢٠١٣(). وتوجد لدى ٨٦ في المائة من الصناديق والبرامج سياسة بشأن المساواة بين الجنسين، وتعمل بقيِّتها حاليا على تطبيق سياسة من هذا القبيل. وتعزيزا للدفع في هذا الاتجاه، أعدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إرشادات بشأن صوغ سياسات للمساواة بين الجنسين تتميز بالاتساق مع خطة العمل. ويُتوقع أن يكون معظم كيانات منظومة الأمم المتحدة قد وضع سياسات من هذا القبيل بحلول عام ٢٠١٧. ومن الجدير بالتنويه بصفة خاصة أنه قد تم إدراج الامتثال الإلزامي لمتطلبات الإبلاغ طبقا لخطة العمل في اتفاقات الأمين العام المبرمة مع كبار المديرين في الأمانة العامة في عام ٢٠١٣، مما يُثبت وجود الالتزام بالمساءلة.
	١٨ - ولكي تفي الكيانات بالمتطلبات المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي، يلزم أن تدرج في وثيقتها الخاصة بالتخطيط الاستراتيجي المركزي القدر الكافي من التحليل الجنساني وما لا يقل عن ناتج محدد أو إنجاز متوقع واحد ومؤشر محدد واحد بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وفي حين أن المعدلات المتعلقة بهذا المؤشر كانت إيجابية نسبيا (٤١ في المائة أوفت بالمتطلبات أو فاقتها)، فإن وثائق التخطيط الاستراتيجي لأغلبية كيانات منظومة الأمم المتحدة تفتقر إلى القدر الكافي من التحليل الجنساني، كما أن نسبة الكيانات التي أدرجت أكثر من مؤشر واحد بشأن المساواة بين الجنسين في وثائق التخطيط الاستراتيجي المركزي الخاصة بها لم تتجاوز ١٤ في المائة. بيد أن الجانب الأكثر إيجابية في هذا السياق هو أن ٤٣ في المائة من الكيانات التي لم تَفِ بالمتطلبات أو تقترب من الوفاء بها ستقوم بإعداد وثائق جديدة للتخطيط الاستراتيجي لعام ٢٠١٤ وما يليه، مما سيوفر الفرصة لإدراج المنظور الجنساني على نحو أكثر قوة في وثائق التخطيط الاستراتيجي المقبلة.
	مواطن الضعف
	١٩ - تدل عبارة ”مواطن الضعف“ على المجالات التي يكون فيها ٢٥ في المائة أو أقل من مجموع المعدلات قد أوفى بالمتطلبات أو فاقها لأي مؤشر بعينه. وكانت مجالات الأداء ذات المعدلات الأشد ضعفا هي: تخصيص الموارد (٧ في المائة)، والهيكل والتكافؤ الجنسانيان (١٣ في المائة)، والمراجعة الجنسانية (١٣ في المائة)، وتقييم القدرات (١٥ في المائة)، وتَتَبُّع الموارد (٢٢ في المائة)، وتنمية القدرات (٢٣ في المائة). والحاجة ماسة إلى الاهتمام العاجل بجميع هذه المجالات على نطاق منظومة الأمم المتحدة بأسرها.
	٢٠ - ولكي تفي الكيانات بالمتطلبات المتعلقة بتتبُّع الموارد وتخصيصها، يلزم أن تكون لديها آلية لتتبُّع الموارد المالية (مؤشر جنساني مثلا) من أجل التسجيل الكَمِّي للمنصرف من الاعتمادات المالية التي تعزز المساواة بين الجنسين؛ وفيما يتعلق بمؤشر تخصيص الموارد، يلزم تحديد معيار مرجعي مالي لتخصيص الموارد من أجل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة واستيفاء هذا المعيار. وتَبيَّن من التقارير أنه لا توجد قيد التطبيق آلية لتتبُّع الموارد سوى لدى ٢٢ في المائة من الكيانات. بيد أن الآونة الأخيرة شهدت إحراز تقدم ملموس في مجال تتبُّع الموارد، بما في ذلك المذكرة الإرشادية لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية بشأن مؤشر المساواة بين الجنسين التي أصدرها الفريق الفرعي المعني بحصر الموارد المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين، الذي يتشارك في قيادته برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، في ظل إشراف فريق العمل المعني بالمساواة بين الجنسين والتابع لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية؛ والمؤشر الجنساني الذي أنشأته اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات في عام ٢٠٠٩ كي يُستعمل في مجال المساعدة الإنسانية؛ والنتيجة المتوصل إليها في إطار خطة العمل والتي مؤداها أن ١٣ في المائة من الكيانات في طريقها حاليا إلى تطبيق مؤشر جنساني. واعتبرت نسبة قدرها ١٦ في المائة من الكيانات، منها تسعة من كيانات الأمانة العامة، أن المُتَطَلَّب المتعلق بتخصيص الموارد غير منطبق، بينما اعتبرت نسبة قدرها ٢٤ في المائة، منها ثمانية من كيانات الأمانة العامة، أن المُتَطَلَّب المتعلق بتتبُّع الموارد غير منطبق، مما يوحي باحتمال وجود ميول متضاربة في بعض الأوساط بشأن الأخذ بالمؤشرات الجنسانية.
	٢١ - وفي مجال الهيكل والتكافؤ الجنسانيين، يلزم أن تستوفي الكيانات ثلاثة متطلبات: تعيين عناصر تنسيق للشؤون الجنسانية من الموظفين من الرتبة ف-٤ وما فوقها، ذات اختصاصات مدوَّنة خطّيا، وتخصيص ٢٠ في المائة على الأقل من وقت هذه العناصر للمهام المتصلة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ والتمثيل المتكافئ للمرأة فيما يتعلق بموظفي فئة الخدمات العامة وموظفي الرتبة ف-٤ وما فوقها؛ وتخصيص كامل الموارد اللازمة للإدارة أو الوحدة المختصة بشؤون المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وفيما يتعلق بالمتطلَّب الأول، توجد لدي الأغلبية الساحقة من الكيانات (٨٩ في المائة) عناصر تنسيق أو ما يكافئها للشؤون الجنسانية. بيد أن قوة هذا الجزء من الهيكل الجنساني يُضعفها افتقار عناصر التنسيق تلك إلى الأقدمية (أفاد ٥٤ في المائة فقط من الكيانات بأن أغلبية عناصر التنسيق لديها من موظفي الرتبة ف-٤ وما فوقها) وعدم إضفاء الصفة الرسمية على المهام التي تضطلع بها تلك العناصر (٥٢ في المائة فقط من الكيانات لديها اختصاصات مدوَّنة خطّيا، و ٣٣ في المائة منها فقط تخصص ٢٠ في المائة على الأقل من وقت الموظفين ذوي الصلة لمهام عناصر التنسيق). وهذا يثير بعض الشواغل، بالنظر إلى صدور قرارات عديدة من الجمعية العامة، منها مثلا القراران 64/141 و 65/191، دَعَت فيها الجمعية الأمين العام إلى أن يكفل أن تُعيَّن عناصر التنسيق من الرتب العالية بالقدر الكافي وأن تتوافر لها تماما إمكانية التواصل مع الإدارة العليا. ولم تحقق ٧٨ في المائة من الكيانات التكافؤ في مستويات الرتبة ف-٤ وما فوقها، بينما حققت ٥٣ في المائة منها التوازن الجنساني في فئة الخدمات العامة. ولم ترد إفادات عن الموارد المخصصة للإدارات أو الوحدات المختصة بشؤون المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة إلا من ٥ في المائة فقط من الكيانات.
	٢٢ - واستيفاء متطلبات المراجعة الجنسانية يستلزم ممارسة التشاور داخل الكيانات بين الجهة المختصة بالمراجعة الجنسانية وعنصر أو جهة تنسيق الشؤون الجنسانية بشأن المخاطر المتصلة بمسألة المساواة بين الجنسين، بوصف ذلك جزءا من دورة التخطيط السنوية لمراجعة الحسابات على أساس المخاطر. وفي حين أن معدل الأداء المتعلق بالمراجعة كان سيئا نسبيا، فإن الحوار الذي أوجدته خطة العمل يشكل أول تفاعل منهجي بين الأوساط المختصة بمراجعة الحسابات والأوساط المعنية بالمساواة بين الجنسين في منظومة الأمم المتحدة. وقد تولى ممثلو دوائر المراجعة الداخلية للحسابات في مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف قيادة عملية صوغ مؤشر الأداء في مجال المراجعة. وفي حين أن قلة فقط من كيانات الأمم المتحدة هي التي استوفت حاليا المتطلَّب ذا الصلة، فإن ١١ في المائة منها أفادت بأنها تعتزم استيفاءه خلال السنة المقبلة.
	٢٣ - ولكي تستوفي الكيانات المتطلَّب المتعلق بتقييم القدرات، يلزم أن يُجري كل منها تقييما على نطاق الكيان لقدرات الموظفين على مستوى المقر والمستويين الإقليمي والقطري في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وأن يضع خطة لتنمية القدرات وأن يستكملها كل خمس سنوات. أما المؤشر المتعلق بتنمية القدرات فيستلزم التدريب الإلزامي المستمر لموظفي الكيان من جميع الرتب في مكاتب المقر والمكاتب الإقليمية والقطرية. وقد ذكر الأمين العام في تقريره لعام ٢٠٠٧ بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني (E/2007/64) أن ”بناء القدرات في مجال تعميم مراعاة المنظور الجنساني في معظم كيانات الأمم المتحدة ما زال يجري بشكل مخصص وعلى أساس طوعي“، وأنه ”لا توجد لدى الموظفين أي حوافز تدفعهم إلى المشاركة في التدريب“ (الفقرة ١٢)، وأن ”النقص الكبير في التمويل المخصص لتنمية القدرات في مجال تعميم مراعاة المنظور الجنساني ما برح يشكل أحد التحديات الكبرى التي تواجهها منظومة الأمم المتحدة“ (الفقرة ٦٤). ووجدت خطة العمل أن التحسن منذ عام ٢٠٠٧ لا يزال محدودا، حيث أن نسبة كيانات الأمم المتحدة التي توفر حاليا التدريب الإلزامي لجميع الموظفين تزيد قليلا عن كيان واحد من كل خمسة كيانات، ومعظمها في فئتي الصناديق والبرامج والكيانات المتخصصة، وأن اثنين فقط يوفران التدريب المصمم خصيصا لكبار المديرين في سياق التدريب التوجيهي، وهذا مؤداه أن معظم المديرين قد لا يتوافر لديهم ما يكفي من القدرات المنشودة. وستوفر الدورة التدريبية العامة، التي تعكف هيئة الأمم المتحدة للمرأة حاليا على إتمام إعدادها بالتشاور مع الشبكة المشتركة بين الوكالات المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين، خيارات إضافية للتدريب الإلزامي لجميع الموظفين. وبناء على ما أوردته الكيانات في تقاريرها من تعليقات، ستستفيد المنظومة أيضا من صوغ أداة عامة لتقييم القدرات.
	جيم - خطط الكيانات للتدابير العلاجية وتقاريرها النوعية
	٢٤ - في الحالات التي لا تكون فيها متطلبات المؤشرات قد استُوفيت، تستلزم تدابير الإبلاغ في إطار خطة العمل تقديم خطط علاجية، تتضمن المسارات الزمنية والموارد والمسؤوليات المتعلقة بإجراءات المتابعة. وتشكل هذه الخطط عنصرا محوريا من عناصر الحوار الداخلي والخارجي الذي يرمي إلى معالجة الثغرات والتصدي للتحديات. وتوفر خطط التدابير العلاجية فرصا متعددة للتحسين على نطاق منظومة الأمم المتحدة؛ فهي توفر بيانات عن مدى اقتراب فرادى الكيانات ومنظومة الأمم المتحدة من استيفاء المتطلبات أو تجاوزها لكل مؤشر من المؤشرات، ومن ثمّ توجه الانتباه إلى المجالات التي يلزم أن تركز عليها الكيانات اهتمامها والتي يلزم أن تستثمر فيها المنظومة.
	٢٥ - وأظهرت التحليلات التي أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة للخطط العلاجية أن من الممكن، إجمالا، تعزيز مستوى جودة هذه الخطط: فقد وُجد أن ٣٤ في المائة منها جيدة، و ٢٢ في المائة منها وافية، و ٤٤ في المائة منها غير وافية، بما يعني أن ما يقرب من نصف هذه الخطط قد اعتُبِر أنه لا يوفر الأساس اللازم للمتابعة بشأن جوانب القصور(). ويمكن أن يكون من الأسباب الأساسية للقصور في الخطط العلاجية تركيز موظفي الإبلاغ على الدعوة إلى الالتزام بقدر أكبر نسبيا من تركيزهم على الإلمام بأدوات الإبلاغ ومتطلباته، وعدم كفاية الوقت المتاح للتوصل إلى توافق في الآراء والحصول على موافقة الإدارة العليا على المسارات الزمنية والموارد اللازمة والمسؤوليات. ويُتوقَّع أن يصبح لدى الموظفين حاليا قدر أكبر من الفهم لمتطلبات الإبلاغ، عقب جولة خط الأساس لعملية الإبلاغ، وأن يُذلَّل بالتالي معظم هذه العوامل في جولة الإبلاغ التالية، لعام ٢٠١٤.
	٢٦ - وكان العنصر الذي اتضح في التقارير المقدمة طبقا لخطة العمل وفيما اكتنفها من مشاورات أنه العنصر الأشد صعوبة، هو الإبلاغ الإلزامي عن الموارد الإضافية اللازمة لتحسين الأداء بشأن كل مؤشر من المؤشرات. ففي ٥٢ في المائة من الحالات التي لم تَستوف فيها الكيانات المتطلبات، لم تبين هذه الكيانات أيضا الموارد اللازمة للعلاج. ويلزم في عملية الإبلاغ لعام ٢٠١٤ مزيد من التحديد لماهية الموارد اللازمة للمتابعة بشأن بعض المؤشرات، إلى جانب مزيد من التفصيل لماهية إجراءات المتابعة التي ستُتخذ في المجالات التي لم تُستوف فيها المتطلبات.
	٢٧ - وعلى الرغم من ذلك، أفادت الكيانات بأن ١٢٧ من فرادى الأنشطة التي ستضطلع بها ناتجة أساسا عن خطة العمل. وأبرز مجالات هذه الأنشطة هي صوغ سياسات المساواة بين الجنسين وتنفيذها، وتقييم القدرات وتنميتها، وتتبُّع الموارد المالية وتخصيصها.
	٢٨ - ومن اللافت للنظر أن الموظفين الذين أُسندت إليهم مسؤولية المتابعة في الخطط العلاجية هم في ٨٥ في المائة من الحالات من غير عناصر أو وحدات تنسيق الشؤون الجنسانية. وهذا يدل على أن النموذج الجديد، الذي يتضمن شبكة معزَّزة للمسؤولية والمساءلة موزَّعة على نطاق أوسع في أنحاء المنظمات، بدأ يترسَّخ. ومن المهم بالمثل ازدياد المشاركة من جانب كبار المديرين، على النحو المنشود طيلة عملية خطة العمل.
	٢٩ - وفيما يتعلق بالكيانات التي أبلغت بالفعل عن الموارد اللازمة، بلغ مجموع التمويل المطلوب لاستيفاء جميع مؤشرات الأداء، في جميع الكيانات المبلِّغة، حوالي ٢٨ مليون دولار. وسيكون من المهم إيلاء مزيد من الاهتمام لكفالة توافر الدقة في هذا المقدار في دورة الإبلاغ المقبلة. وشملت المجالات الرئيسية التي وُجِد أنه تلزمها احتياجات إضافية من الموارد، موزَّعة حسب مؤشرات الأداء، لجميع الكيانات المبلِّغة، صوغ السياسات وتنفيذها (٧,٧ ملايين دولار)، والهيكل والتكافؤ الجنسانيين (٥,٧ملايين دولار)، وتنمية القدرات (٤,٦ملايين دولار). وترتبط هذه الأولويات التمويلية بعوامل رئيسية ستؤدي إلى إجراء تغييرات تنظيمية من شأنها تدعيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وفيما يتعلق ببعض مجالات خطة العمل، بدا أنها بحاجة إلى تحسين الممارسات التنظيمية وليس إلى استثمار مقادير كبيرة من الأموال.
	٣٠ - وشملت العوامل التي ورد في التعليقات النوعية المقدمة من ٣٩ كيانا مُبلِّغا أنها ضرورية للغاية لتحقيق التقدم، ما يلي:
	• الالتزام من جانب الإدارة العليا (٥١ في المائة)؛
	• إقرار سياسةٍ بشأن المساواة بين الجنسين (١٥ في المائة)؛
	• تكريس ما يكفي من الموظفين والموارد والقدرات لتعزيز المساواة بين الجنسين (١٣ في المائة)؛
	• وضوح المسؤولية والمساءلة بصدد أعمال المنظمة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (١٣ في المائة).
	٣١ - وقد تسببت جوانب الضعف التي شابت المجالات المذكورة أعلاه في إعاقة التقدم بقدر جسيم. والنتائج المستخلصة من عملية الإبلاغ تؤكد، على نطاق المنظومة، ما توصلت إليه استعراضات عديدة داخل فرادى الكيانات.
	ثالثا - تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الآليات التنفيذية
	٣٢ - طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في قراره 2012/24، إلى منظومة الأمم المتحدة مواصلة العمل على مواءمة برامج المساواة بين الجنسين مع الأولويات الوطنية على نحو أفضل بهدف إدماج مراعاة المنظور الجنساني في السياسات والتشريعات والبرامج. وأكدت الجمعية العامة، في قرارها 67/226 المعنون ”الاستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية“، ما تتسم به المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من أهمية بالغة بالنسبة إلى الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها الأمم المتحدة من أجل التنمية. وطلبت الجمعية إلى منظومة الأمم المتحدة زيادة الاستثمار في الأعمال المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وزيادة التركيز عليها، واستخدام عدة أدوات، مثل مؤشرات الأداء في مجال المساواة بين الجنسين (السجل الجنساني) ومؤشرات المساواة بين الجنسين التي حددتها مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، في تعزيز المساءلة بشأن تلك الأعمال. وإضافة إلى ذلك، اعتمدت منظومة الأمم المتحدة مبدأ المساواة بين الجنسين بوصفه أحد مبادئ البرمجة الخمسة في تخطيط أنشطتها التنفيذية عن طريق أُطُر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية(). ويتمثل الهدف في كفالة الاعتراف بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والاهتمام بهما في سياق البرمجة الموضوعية بجميع عناصرها.
	٣٣ - ويركز هذا الفرع تركيزا خاصا على تقييم التقدم المحرز في تعميم مراعاة المنظور الجنساني على الصعيد القطري، بجملة وسائل منها أُطُر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية. ويُعتمد في هذا التقييم على ما ورد في التقارير السنوية للمنسقين المقيمين لعام ٢٠١٢، البالغ عددها ١٢٣ تقريرا، إلى جانب مصادر أخرى.
	ألف - مواءمة برامج المساواة بين الجنسين مع الأولويات الوطنية
	٣٤ - وُجِد أن ٨٠ في المائة من الحكومات موافقة على أن أنشطة الأمم المتحدة متوائمة عموما تواؤما وثيقا مع الاحتياجات والأولويات الإنمائية الوطنية(). وعلى الرغم من أن التقارير السنوية للمنسقين المقيمين لا تمثل حصرا شاملا لأعمال الأفرقة القطرية للأمم المتحدة، فإنها أدوات مهمة لتعزيز المساءلة ومصدر قيِّم للمعلومات المفيدة في تحديد الاتجهات السائدة في أعمال البرمجة. وقد بيَّنت التقارير السنوية للمنسقين المقيمين لعام ٢٠١٢ أن الأفرقة القطرية قدمت الدعم لتعزيز الأولويات الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، بما في ذلك في مجالات القضاء على العنف ضد المرأة (١١٤ تقريرا)، والصحة الإنجابية (٧٩ تقريرا)، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (٧٩ تقريرا)، ومشاركة المرأة في الحياة السياسية (٥١ تقريرا)، والتعليم (٥٢ تقريرا). ونوَّه ٦٢ تقريرا أيضا إلى ما يُبذل من جهود لإدماج المساواة بين الجنسين إدماجا تاما في وثائق الاستراتيجيات الوطنية، بما فيها استراتيجيات التنمية الوطنية واستراتيجيات الحد من الفقر، مقابل ١٧ تقريرا في عام ٢٠٠٤.
	٣٥ - وقدمت الأمم المتحدة الدعم إلى الأجهزة الوطنية المعنية بالمرأة في ٧٣ بلدا، وذلك في جملة مجالات منها تنفيذ السياسات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. فعلى سبيل المثال، قدم فريق الأمم المتحدة القطري في لبنان الدعم إلى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في صوغ الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة. وفي كولومبيا، قام المكتب الاستشاري الرئاسي لشؤون تحقيق المساواة للمرأة، بالتنسيق مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بتصميم أول سياسة حكومية على الإطلاق بشأن نوع الجنس.
	باء - آليات التنسيق على المستوى القطري
	٣٦ - يؤدي التنسيق دورا رئيسيا في وضع مبدأ المساواة بين الجنسين في لُبِّ البرمجة المشتركة للأمم المتحدة وفي تعزيز الفعالية على صعيد الميدان. ومنذ منتصف التسعينات، عملت منظومة الأمم المتحدة على تعزيز التنسيق البرنامجي عن طريق إنشاء مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، وتعزيز نظام المنسق المقيم، بما في ذلك أفرقة الأمم المتحدة القطرية، وبدء تطبيق التقييم القطري المشترك وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية().
	٣٧ - وتهدف مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية إلى كفالة أن يقدم جهاز الأمم المتحدة الإنمائي الدعم بمستوى عال من الجودة إلى البلدان التي تسعى إلى بلوغ الأهداف المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية. واستجابة لقرار الجمعية العامة 67/226، وبرنامج العمل الخمسي للأمين العام، والبيئة المتطورة للتنمية والتعاون الدوليين، أصدر الفريق الاستشاري لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية بيان أولوياته الاستراتيجية المشتركة للفترة ٢٠١٣-٢٠١٦، الذي شمل الدعوة إلى زيادة الاستثمار في النتائج المتصلة بالمساواة بين الجنسين وزيادة التركيز على هذه النتائج، بوصفهما شرطين أساسين لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية والأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا.
	٣٨ - ويتولى المنسقون المقيمون قيادة أكثر من ١٣٠ فريقا قطريا للأمم المتحدة بوصفها آليات رئيسية لتحقيق الاتساق على نطاق المنظومة في مجال الأنشطة التنفيذية المضطلع بها من أجل التنمية(). ويؤكد قرار الجمعية العامة 67/226 على أهمية توفير الاتساق على نطاق المنظومة على الصعيدين البرنامجي والتنفيذي معا، ويؤكد من جديد أن توافر الاتساق على نطاق المنظومة يساعد على مضاعفة الاهتمام بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في الأعمال التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة على الصعيد الوطني في مجالات البرمجة والدعوة والسياسات.
	٣٩ - وتُجمع التقييمات والتقارير على أن البرامج المشتركة، عندما تكون منسقة تنسيقا جيدا، تسهم في توسيع نطاق المشاركة المتعددة القطاعات وزيادة الوعي بأهمية مسائل المساواة بين الجنسين في تحقيق النتائج الإنمائية(). وتفيد التقارير السنوية للمنسقين المقيمين لعام ٢٠١٢ بأن ١١٥ من أفرقة الأمم المتحدة القطرية اتخذت مبادرات مشتركة بشأن المساواة بين الجنسين في عام ٢٠١٢، مقابل ١٠٥ في عام ٢٠١٠ و ٤٣ في عام ٢٠٠٤؛ وأن ٩٩ فريقا قطريا جعلت المساواة بين الجنسين عنصرا رئيسيا في خطط عملها، مقابل ٤٩ فريقا في عام ٢٠٠٤؛ وأن الجهود ركزت على صوغ عناصر قوية بشأن المساواة بين الجنسين ضِمن إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية في ٥٧ بلدا.
	٤٠ - واضطلاعاً من هيئة الأمم المتحدة للمرأة بولايتها المتعلقة بالتنسيق على نطاق المنظومة، هناك وجود للهيئة في جميع البلدان الرائدة الثمانية لمبادرة ”توحيد الأداء“، حيث تسهم في تعزيز المساءلة وجهود الدعوة والاتصالات الاستراتيجية ”بصوت موحد“ بشأن مسائل المساواة بين الجنسين في إطار الأفرقة القطرية. وتشمل مبادرة ”توحيد الأداء“ تقديم الدعم بمستوى أفضل إلى البلدان والعمليات الإنمائية، بما في ذلك بشأن المسائل الشاملة لعدة قطاعات مثل مسألة المساواة بين الجنسين. ويُفيد النهج المتعدد القطاعات في زيادة الوعي بمدى أهمية المسائل الجنسانية بالنسبة لفعالية التنمية في القطاعات المختلفة وفي تحسين التخطيط لمعالجة اللامساواة بين الجنسين معالجة منسقة. بيد أن التقييم المستقل للدروس المستفادة من مبادرة ”توحيد الأداء“() خَلُصَ إلى أن تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على الوجه الفعال مازال يتطلب اكتمال الالتزام من جانب الإدارة وتوفير الحوافز المناسبة للموظفين ورصد النتائج.
	٤١ - ويوجد على نطاق العالم حاليا ١١٣ من الأفرقة المواضيعية المعنية بالشؤون الجنسانية()، منها ٦٢ فريقا تقودها هيئة الأمم المتحدة للمرأة أو تشارك في قيادتها. وتَجمَع الأفرقة المواضيعية المعنية بالشؤون الجنسانية ما بين ممثلين لكيانات الأمم المتحدة الناشطة بشأن المساواة بين الجنسين على الصعيد القطري، وتحقق بذلك مزيدا من التنسيق فيما بين الوكالات وتتيح مزيدا من الظهور لمسائل المساواة بين الجنسين في إطار خطة الأمم المتحدة العامة للتنمية على الصعيد القطري.
	٤٢ - وتهدف الأفرقة المواضيعية المعنية بالشؤون الجنسانية إلى تعميم إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في خطة التنمية، والدعوة إلى جعل البيئات القانونية والسياساتية أكثر إنصافا، وتنفيذ الأولويات الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ورصد هذا التنفيذ. وهي تسهم أيضا في تحسين عملية الإبلاغ المتعلقة باللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتحسين تنفيذ الملاحظات الختامية لتلك اللجنة. ففي بيلاروس على سبيل المثال، ينهض الفريق المواضيعي المعني بالشؤون الجنسانية بالدعوة إلى تعميم إدماج المنظور الجنساني في أعمال البرمجة، مع إيلاء الاهتمام بصفة خاصة لتنفيذ توصيات اللجنة، وقدَّم الدعم في عام ٢٠١٢ لأنشطة رصد وتقييم تعميم إدماج المنظور الجنساني في الخطط الإنمائية الوطنية. وفي جمهورية إيران الإسلامية، نظَّم الفريق المواضيعي المعني بالشؤون الجنسانية سلسلة من حلقات العمل التشاركية وعددا من الاجتماعات المنفردة في عام ٢٠١٢ بهدف تحديد المداخل المناسبة لتدابير تعميم إدماج المنظور الجنساني في إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية للفترة ٢٠١٢-٢٠١٦. وأعدَّ الفريق أيضا قاعدة بيانات بشأن الاستشاريين الوطنيين والإقليميين والدوليين المتخصصين في المسائل المتصلة بنوع الجنس، ولا سيما في السياقات الإسلامية، وقائمة مرجعية للمداخل المناسبة لتدابير تعميم إدماج المنظور الجنساني في مشاريع وكالات الأمم المتحدة.
	جيم - الموارد المالية المخصصة لبرامج تحقيق المساواة بين الجنسين
	٤٣ - في قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2012/24، طلب المجلس إلى منظومة الأمم المتحدة أن تكفل جعل آليات المساءلة المختلفة القائمة توفر مزيدا من الاتساق والدقة والفعالية في عمليات الرصد والتقييم والإبلاغ المتعلقة بتتبُّع الموارد المخصصة للمسائل المتصلة بنوع الجنس والنفقات المتكبدة في هذا المجال، بوسائل منها الترويج لاستخدام المؤشرات الجنسانية.
	٤٤ - ودعماً للمذكرة الإرشادية لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية بشأن المؤشر الجنساني بإشراف فريق العمل المعني بالمساواة بين الجنسين (انظر الفقرة ٢٠ أعلاه)، تُسخِّر هيئة الأمم المتحدة للمرأة خبرتها في تقديم المساعدة لأكثر من ٦٥ بلدا عن طريق مبادرات الميزنة المستجيبة للاعتبارات الجنسانية من أجل إدماج المنظور الجنساني في نظم إدارة المالية العامة لتلك البلدان.
	45 - وعلى الصعيد القطري، يُسهم الأخذ بتطبيق المؤشر الجنساني أو غيره من أدوات التتبُّع المالي في تحسين فعالية المساعدة الإنمائية الموجهة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ففي نيبال، يلتزم صندوق الأمم المتحدة للسلام في نيبال بتحقيق هدف خطة عمل الأمين العام ذات النقاط السبع بشأن مشاركة المرأة في بناء السلام في أوضاع ما بعد انتهاء النـزاعات، وهو تخصيص 15 في المائة من كُلِّ التمويل الذي تكرسه الأمم المتحدة لبناء السلام، لمبادرات بناء السلام المستجيبة للاعتبارات الجنسانية.
	46 - وتمثل الشراكات والموارد عنصرا بالغ الأهمية لتعزيز ودعم الأعمال التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل المساواة بين الجنسين، بما في ذلك على الصعيد القطري. وأبرزت التقارير السنوية للمنسقين المقيمين لعام 2012 الجهود الرامية إلى تعبئة الأموال اللازمة للبرامج المشتركة. فقد شرع فريق الأمم المتحدة القطري في إريتريا في صوغ استراتيجية مشتركة لتعبئة الموارد في إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية. وفي إثيوبيا، وقّعت حكومتا السويد والنرويج اتفاقين لتقديم مساهمتين قدرهما 1,5 مليون دولار و 3,17 ملايين دولار، على التوالي، للبرنامج المشترك للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لفترة السنوات الثلاث التالية. وتشاركت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية بشأن برنامج للتنمية المنصفة للجنسين في جمهورية تنـزانيا الاتحادية ورواندا وسيراليون وموزامبيق.
	دال - الموارد البشرية
	47 - اضطلع فريق العمل المعني بالمساواة بين الجنسين التابع لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية بعملية يَسَّرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أجل الحصر البياني للأفراد العاملين بشأن المساواة بين الجنسين على نطاق الأمم المتحدة بأسرها في المقار وفي الميدان، بمن فيهم موظفو عناصر التنسيق() وأخصائيو أو مستشارو الشؤون الجنسانية(). وتهدف عملية الحصر البياني إلى تحسين دعم أنشطة منظومة الأمم المتحدة واستثماراتها في مجال المساواة بين الجنسين.
	48 - وتم تجميع المعلومات اللازمة للحصر عن طريق استقصاءين طُلبت فيهما البيانات المتعلقة بالموارد البشرية والمؤسسية لعام 2012. وأُرسلت استقصاءات المستوى القطري إلى 138 مكتبا للمنسقين المقيمين لتجميع البيانات الخاصة بكل بلد، بينما أُرسلت استقصاءات المقار إلى أعضاء الشبكة المشتركة بين الوكالات بشأن المرأة والمساواة بين الجنسين، وطُلبت فيها البيانات المتعلقة بكل مقر ومكتب إقليمي ومكتب اتصال من مقرات الأمم المتحدة ومكاتبها السبعة والخمسين().
	49 - وتفيد النتائج الأولية المستخلصة بناء على الردود الواردة من 125 فريقا من أفرقة الأمم المتحدة القطرية البالغ عددها 138 فريقا ومن الأغلبية الساحقة من كيانات الأمم المتحدة على صعيد المقار، أن العدد التقديري لموظفي الفئة الفنية في منظومة الأمم المتحدة الذين يضطلعون بمهام ذات صلة بالمسائل الجنسانية بوصف ذلك جزءا من مسؤوليات وظائفهم يبلغ 923 2 موظفا. ويُستقرأ من الردود الواردة من أفرقة الأمم المتحدة القطرية أن حوالي 102 3 من موظفي الفئة الفنية على نطاق منظومة الأمم المتحدة بأسرها يضطلعون بأعمال تتعلق بالمسائل الجنسانية()، يوجد زهاء 70 في المائة منهم في الأفرقة القطرية بينما يوجد 30 في المائة في المقار ومكاتب الاتصال أو المكاتب الإقليمية.
	50 - وعلى الرغم من كثرة عدد الموظفين الذين يتناول عملهم مسائل المساواة بين الجنسين في منظومة الأمم المتحدة، فإن مجموعهم لا يشكل سوى 7,9 في المائة من موظفي الأمم المتحدة (من الفئة الفنية والرتب العليا) والأفراد العاملين في مجال البرمجة الإنمائية. ويعكس هذا محدودية نمو هذه النسبة منذ عام 2003، حيث كانت تُقدَّر بنحو 7,4 في المائة من موظفي الفئة الفنية والرتب العليا().
	51 - أما فيما يتعلق برتب الموظفين، فإن الأغلبية العظمى من عناصر تنسيق الشؤون الجنسانية في أفرقة الأمم المتحدة القطرية هي من رتبة الموظف الفني الوطني - جيم (المكافئة للرتبة ف - 3)، ورتبة الموظف الفني الوطني - باء (المكافئة للرتبة ف - 2) والرتبة ف-3. وفي مكاتب المقار ومكاتب الاتصال أو المكاتب الإقليمية، تنتسب أغلبية الموظفين الأخصائيين في الشؤون الجنسانية إلى رتبة الموظف الفني الوطني - باء ورتبة الموظف الفني الوطني - جيم والرتبة ف-4. ومن الجدير بالملاحظة أن عدد أخصائيي أو مستشاري الشؤون الجنسانية الموجودين في الأفرقة القطرية يبلغ على وجه التقريب نصف عدد عناصر تنسيق الشؤون الجنسانية (693 و 287 1، على التوالي).
	52 - وبغية تحسين دعم أنشطة منظومة الأمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين، فإن فريق العمل المعني بالمساواة بين الجنسين والتابع لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية يعكف أيضا في الوقت الراهن على إعداد قائمة لخبراء الشؤون الجنسانية داخل منظومة الأمم المتحدة الذين سيكون بمقدورهم تقديم خدمات الدعم لأفرقة الأمم المتحدة القطرية في مجال إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في البرمجة المشتركة. وستكون هذه القائمة الجديدة جزءا من قاعدة قوائم خبراء مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية وستلبّي الاحتياجات اللازمة للمبادرات المشتركة بين الوكالات.
	هاء - الرصد والتقييم والمساءلة بصدد أعمال البرمجة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين
	53 - استفادت أعمال البرمجة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين على صعيد الأمم المتحدة من تعزيز الاهتمام بعنصر المساءلة في سياق السياسات وخطط العمل وآليات الرصد والتقييم والرقابة الداخلية في مجال المساواة بين الجنسين. وأخذ تعميم مراعاة المنظور الجنساني يصبح بصورة متزايدة استراتيجية شاملة لجميع القطاعات تستهدف جعل الاعتبارات الجنسانية بعدا أصيلا من أبعاد أعمال البرمجة في جميع المجالات ذات الأولوية المشمولة في أُطُر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية. وأصبحت النتائج والنواتج المتصلة بالمسائل الجنسانية مقترنة بمؤشرات للأداء من أجل توجيه أنشطة تصميم البرامج وتيسير الرصد والتقييم بعد إتمام التنفيذ. وقد بيَّنت التقارير السنوية للمنسقين المقيمين لعام 2012 أن عدد أُطُر الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية التي تضمنت إشارات إلى المساواة بين الجنسين في بيان واحد على الأقل من بيانات النتائج قد زاد إلى 57 في عام 2012، مقابل 48 في عام 2010 و 41 في عام 2004. وفي جمهورية تنـزانيا المتحدة، أجرى الفريق المعني بالشؤون الجنسانية المشترك بين الوكالات تحليلا جنسانيا لمصفوفة نتائج خطة المساعدة الإنمائية المقدمة من الأمم المتحدة، يبرز الأولويات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين عبر عناصر البرمجة. وتم توفير ما يلزم من التدريب والتوجيه لكفالة الأخذ على نحو شامل بالتوصيات الناجمة عن ذلك.
	54 - وتتعزز المساءلة بصدد المساواة بين الجنسين باستخدام أدوات من قبيل سجل الأداء الجنساني في إطار مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، ومراجعة الحالة الجنسانية، والمؤشر الجنساني، بهدف تتبُّع الموارد المستخدمة في تحقيق النتائج المنشودة في مجال المساواة بين الجنسين. وفي سياق مبادرة ”الأداء الموحد“، أسهم وجود هيئة الأمم المتحدة للمرأة في جعل جميع البلدان الرائدة الثمانية تطبق مؤشرات الأداء و/أو تدابير مراجعة الحالة الجنسانية، أو في إقرار شكل ما من أشكال المؤشر الجنساني لتقييم الأداء والاستثمار. وفي زامبيا، قام فريق الأمم المتحدة القطري في عام 2012 بتقديم الدعم لعمليات مراجعة الحالة الجنسانية في الوزارات التنفيذية، وكذلك للاضطلاع بالدراسة الاستقصائية الوطنية للتصورات الجنسانية.
	55 - وفي عام 2012، تضمنت عشرة من تقارير المنسقين المقيمين السنوية تسليط الضوء على استخدام سجل الأداء الجنساني في تتبُّع مساهمة البرمجة القطرية المشتركة في تحقيق المساواة بين الجنسين. ويهدف سجل الأداء الجنساني إلى مساعدة أفرقة الأمم المتحدة القطرية في تحديد المجالات التي استوفت فيها أو لم تستوف المعايير الدنيا لتعميم مراعاة المنظور الجنساني؛ وحفز الحوار البنّاء في إطار الأفرقة القطرية بشأن الحالة الراهنة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني؛ وتحديد الإجراءات العلاجية في المجالات التي لا يجري فيها استيفاء المعايير الدنيا؛ ودعم التشارك في الممارسات الجيدة. وقد أقرت الجمعية العامة بأهمية سجل الأداء الجنساني في قرارها 67/226، الذي طلبت فيه إلى جهاز الأمم المتحدة الإنمائي تعزيز استخدام هذا السجل كأداة للتخطيط والإبلاغ فيما يتصل بتقييم فعالية تعميم مراعاة المنظور الجنساني لكي تستخدمه الأفرقة القطرية في سياق إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية.
	56 - ومنذ عام 2008 وحتى الآن، استكمل 31 بلدا عملية تطبيق سجل الأداء الجنساني، مما يبين أن بالإمكان أن يتم بفعالية تحديد معايير لعملية تعميم مراعاة المنظور الجنساني، بناء على الولايات القائمة للأمم المتحدة. وقد أُجري استعراض للأفرقة العشرين الأولى من أفرقة الأمم المتحدة القطرية التي استكملت تطبيق سجل الأداء الجنساني خلال سنواته الثلاث الأولى()، تبيَّن منه أن ثلاثة منها فقط استوفت المعايير في مجال الرصد والتقييم؛ وأن ستة استوفت شرط أن يكون قياس التقدم المحرز، صوب تحقيق النتائج المنشودة في مجال المساواة بين الجنسين في عملية رصد وتقييم إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، على مستويي النتائج والنواتج؛ وأن فريقا قطريا واحدا فقط أجرى تقييما أو تدقيقا مكرّسا لحالة المساواة بين الجنسين. وعلى الرغم من ذلك، خلُص الاستعراض إلى أن سجل الأداء قد وفَّر لكبار المديرين على المستوى القطري أداة عملية لتقييم ما إن كانوا في طريقهم إلى إنجاز ولايات الأمم المتحدة، ومكَّن من تحديد خط أساس يمكن لأي فريق قطري أن يقيس عليه التقدم المحرز ويمكن لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية أن تتعرف على ضوئه على مواطن القوة والمجالات التي تحتاج إلى تحسين على نظاق منظومة الأمم المتحدة.
	57 - وتضطلع كيانات الأمم المتحدة أيضا بجهود ترمي إلى تعزيز مساءلة الموظفين والمديرين عن طريق إضفاء الطابع المؤسسي على خطط العمل وتقييمات الأداء التي تتضمن أهدافا ذات صلة بأعمال البرمجة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. فقد أنشأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العملية المسماة ”خاتم الأداء الجيد في مجال المساواة بين الجنسين“، وهي عملية تصديق على جودة الأداء بالنسبة لمكاتب البرنامج الإنمائي ووحداته التي تعمل على إنجاز نتائج مُحدِثة للتحول في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين. وتشمل النواتج الرئيسية المتوخاة لسياسة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، التي بدأ الصندوق الدولي للتنمية الزراعية تطبيقها في عام 2012()، ناتجا رئيسيا للبرامج والمشاريع القطرية هو زيادة قدرة إدارة الصندوق وموظفيه في المقر وفي الميدان على معالجة مسائل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من أجل تحسين الأداء المشاريعي والحوار السياساتي على المستوى القطري.
	واو - تنمية القدرات
	58 - ما برحت منظومة الأمم المتحدة تبذل الجهود من أجل تعزيز القدرات الداخلية ذات الصلة بمسائل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وتشمل الدورات الدراسية المتاحة لمنظومة الأمم المتحدة عبر الإنترنت في السياق الإنمائي الدورة المشتركة المعنونة ”أنت والمساواة بين الجنسين والاتساق في الأمم المتحدة“، التي تشاركت في إعدادها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتهدف إلى تعزيز المعارف والمهارات اللازم توافرها في مجال البرمجة المتصلة بالشؤون الجنسانية لدى موظفي برامج الأمم المتحدة. وفي سياق الأنشطة الإنسانية، تبيِّن الدورة الدراسية الإلكترونية، التي أعدّتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بعنوان ”احتياجات مختلفة - فرص متكافئة: زيادة فعالية التدابير الإنسانية من أجل النساء والفتيات والفتيان والرجال“، الخطوات الأساسية التي يتعين أن يتخذها من يعمل في مجال الأنشطة الإنسانية كي يكفل توافر المساواة بين الجنسين على صعيد البرمجة. وتشمل الكيانات الملتزمة بتوفير هذه الدورة من دورات التعلُّم الإلكتروني منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والمنظمة الدولية للهجرة ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية.
	59 - وقد تضاعف عدد أفرقة الأمم المتحدة القطرية التي تستثمر في تنمية قدراتها الذاتية على دعم الإنجازات المحققة على طريق المساواة بين الجنسين؛ فبعد أن كان هذا العدد 24 في عام 2004 زاد إلى 58 في عام 2010 ثمّ إلى 64 في عام 2012. وفي الجمهورية الدومينيكية، على سبيل المثال، تم في عام 2012 إجراء ثلاثة تحليلات للقدرات الداخلية والاضطلاع ببرنامج لتنمية القدرات، بمشاركة عناصر تنسيق الشؤون الجنسانية لدى جميع كيانات الأمم المتحدة. ونفذت هيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونيسيف أيضا سلسلة من الحلقات التدريبية بشأن المفاهيم الجديدة للرجولة وبشأن التمييز والعنف من أجل جميع موظفي الشرطة الوطنية العاملين في الأماكن التابعة للأمم المتحدة، وكذلك لموظفي الخدمات والسائقين، بهدف زيادة الوعي بالمسائل المتعلقة بنوع الجنس والتنوع. وفي جمهورية إيران الإسلامية، نظم الفريق العامل المعني بالشؤون الجنسانية سلسلة من حلقات العمل التشاركية وعدة اجتماعات منفردة في عام 2012 من أجل تحديد المداخل المشتركة والفردية للوكالات داخل منظومة الأمم المتحدة فيما يتعلق بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية للفترة 2012-2016. وفي سورينام، جرى تدريب عناصر تنسيق الشؤون الجنسانية والموظفين الآخرين في منظومة الأمم المتحدة على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في مبادرات الأمم المتحدة، وبخاصة في إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية للفترة 2012-2016. وجرت أيضا توعية موظفي الأمم المتحدة بشأن بعض المسائل الجنسانية والصحية والقيادية. وتلقّى أعضاء أفرقة التنسيق البرنامجي لإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية في سورينام تدريبا على تعميم مراعاة المنظور الجنساني والإدارة القائمة على النتائج.
	زاي - البيانات القابلة للمقارنة والمصنَّفة حسب نوع الجنس والسنّ
	60 - يشكِّل رسم السياسات المُعتَمِد على الأدلة أحد المجالات ذات الأولوية للدعم الذي تقدمه أفرقة الأمم المتحدة القطرية للدول الأعضاء. وبناء قواعد البيانات والتحليلات على مستوى أفضل عن طريق تصنيف البيانات حسب نوع الجنس والسن هو وسيلة من وسائل توجيه استثمارات البرمجة القطرية، ودعم أُطُر البرمجة والأُطُر القائمة على النتائج، وقياس التقدم المحرز والتأثير المحقق، بما في ذلك ما يلزم لرصد مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية.
	61 - ويتبيَّن من تقارير المنسقين المقيمين السنوية لعام 2012 أن 46 من أفرقة الأمم المتحدة القطرية قدمت الدعم للدول الأعضاء في تعزيز قدرات التحليل والبرمجة في مجال الشؤون الجنسانية، التي يتحتم أن تتوافر لها سبل الحصول على المعلومات الجيدة المصنّفة حسب نوع الجنس والسن. وعلى سبيل المثال، بذلت البرامج المشتركة جهودا واضحة لتحسين درجة توافر البيانات المصنَّفة حسب نوع الجنس بدرجات أكبر من التفصيل وتلبية الحاجة إلى تساوق المعلومات الإحصائية المتصلة بنوع الجنس والمستمدة من القطاعات المختلفة لأغراض التحليل. ففي كينيا، ورد في الفرع المتعلق بالشؤون الجنسانية والشامل لعدة قطاعات في إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية للفترة 2009-2013 أن جميع معلومات خط الأساس لإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية ستُؤسَّس على ما يتم جمعه وتحليله من البيانات المصنّفة حسب نوع الجنس والسن، وأن مؤشرات النواتج مصوغة على نحو يراعي نوع الجنس. وفي الأردن، أكد تقييم سجل الأداء في عام 2012 على مسألة استخدام فريق الأمم المتحدة القطري لبيانات مصنفة حسب نوع الجنس في صوغ إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية للفترة 2013-2017. وهذا يبيّن فهم الفريق القطري للآثار المترتبة على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في البرمجة المشتركة، ويدل على أن لديه الإطار المناسب للرصد والتقييم.
	62 - وفي عام 2012، أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة وشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي مبادرة الأدلة والبيانات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين التي يُقصد بها إنتاج مؤشرات قابلة للمقارنة ومحددة حسب نوع الجنس بشأن الصحة والتعليم والعمالة ومباشرة الأعمال الحرة وحيازة الأصول.
	رابعا - الثغرات والتحديات المتبقية
	63 - هناك إقرار متزايد لدى الدول الأعضاء ولدى منظومة الأمم المتحدة بأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ضروريان لتحقيق النمو الاقتصادي وللقضاء على الفقر وللتنمية المستدامة، وبأن قدرا كبيرا من التقدم قد أُحرز صوب هدف المساواة بين الجنسين. بيد أنه ما زالت توجد في هذا الصدد بعض الثغرات والتحديات.
	64 - وعلى المستوى المؤسسي، تقضي خطة العمل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على نطاق منظومة الأمم المتحدة بتصميم خطط علاجية خصيصا لكل كيان على حدة، بما في ذلك وضع تقديرات الموارد المالية اللازمة، وتحديد المسارات الزمنية، وتعيين المسؤولية عن المتابعة، لكل مؤشر من مؤشرات الأداء. ويمكن أن توضح هذه الخطط من قِبَل الكيانات وأن تكون بمثابة التزامات بالعمل على الوفاء بمتطلبات خطة العمل أو بما يفوقها، وهي أيضا وسيلة للحوار والمساءلة داخل الكيانات وكذلك على نطاق منطومة الأمم المتحدة. وتمثل عملية متابعة الخطط العلاجية وتنفيذها أحد التحديات الكبرى، وسيجري استعراضها كل ستة أشهر من جانب هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن طريق حلقات العمل المعقودة في إطار الإبلاغ وعن طريق التفاعل مع فرادى الكيانات. ولكي يتم بلوغ الهدف المحدد لعام 2017، ينبغي إيلاء اهتمام خاص للكيانات ذات الولايات المتعددة أو العالية التقنية.
	65 - وتمثل فعالية التدابير المتخذة للمساواة بين الجنسين عنصرا بالغ الأهمية بالنسبة إلى تعزيز الفعالية والمساءلة في منظومة الأمم المتحدة. وينبغي إيلاء اهتمام خاص في هذا الصدد لصوغ سياسات المساواة بين الجنسين على نحو يجعلها متسقة مع خطة العمل، وتعزيز التحليل الجنساني المتضمن في وثائق التخطيط الاستراتيجي، وصوغ واستخدام آليات مشتركة لتتبُّع الموارد، وحوافز للأداء الممتاز للموظفين بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وممارسة القيادة في مجال تحقيق التمثيل المتكافئ للمرأة في منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما في الرتبــة ف-4 وما فوقها، وتعيين عناصر لتنسيق الشؤون الجنسانية من الرتب العليا.
	66 - ومن السبل الرئيسية الأخرى المؤدية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة إيلاء مزيد من الاعتبار للمخاطر المتصلة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في سياق الدورات السنوية لتخطيط مراجعة الحسابات، وزيادة تقييم القدرات والتدريب. ويتمثل أحد التحديات الرئيسية عموما في إحراز تقدم يُعتد به في تنفيذ الخطط العلاجية في إطار خطة العمل، وهو ما يستلزم القيام بالرصد وإيلاء الدعم بصفة مطردة ودائمة، عن طريق حلقات العمل المتصلة بالإبلاغ والتفاعل مع فرادى الكيانات والوفاء بالحد الأدنى الضروري لاستثمار الموارد. وخلاصة القول هي أن صوغ وتنفيذ خطط علاجية تتسم بالتركيز وتتوافر لها الموارد اللازمة بصفة تدريجية هما اللذان سيحددان ما إن كانت منظومة الأمم المتحدة تسير قدما بالمعدل الكافي لبلوغ الهدف المحدد له عام 2017.
	67 - وعلى مستوى أفرقة الأمم المتحدة القطرية، يتبين من التقارير السنوية للمنسقين المقيمين لعام 2012 أن ضعف القدرات المؤسسية، وعدم كفاية الموارد البشرية والمالية، والافتقار إلى الإرادة السياسية، لا تزال تحول دون فعالية أعمال البرمجة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. وتمثّل ضآلة عدد الأخصائيين في الشؤون الجنسانية على جميع المستويات وعدم توافر موظفين ذوي رتب عالية وذوي خبرة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة أحد التحديات التي تواجه الأعمال الرامية إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني. وما برحت التقييمات تنتهي إلى أنه، رغما عن الجهود المبذولة لتحسين الوضع، فإن عناصر تنسيق الشؤون الجنسانية كثيرا ما تكون ذات خلفية أو خبرة محدودة فيما يتعلق بالشؤون الجنسانية، ومعظمها يؤدي هذا الدور بالإضافة إلى الواجبات الأخرى المكلَّف بها على أساس التفرغ، وتعمل في كثير من الحالات في إطار معزول، بدون ميزانية تناسب الأعمال الإضافية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. 
	68 - وأوضحت تقارير المنسقين المقيمين السنوية لعام 2012 أن الافتقار إلى التمويل الكافي المطرد الذي يمكن التنبؤ به لا يزال يشكل أحد التحديات التي تواجه أعمال البرمجة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. ويضاف إلى ذلك أن القدرة على رصد وتتبُّع تدابير تخصيص الموارد المالية وصرفها ضعيفة أو منعدمة عموما خصوصا في حالة التدخلات المتكاملة.
	69 - وفي حين أن درجة الاتساق في جهاز الأمم المتحدة الإنمائي قد تحسَّنت، فإن المساءلة لا يزال يعوقها أحيانا ضعف عملية رصد النتائج، ومحدودية قدرات الموظفين، ومحدودية المعارف المتوافرة، وعدم تطور نظم الإبلاغ. وتوجد أيضا قيود تحدّ من تطبيق نهج الإدارة القائمة على النتائج في إطار منظومة الأمم المتحدة وصعوبات في تحديد النواتج والمؤشرات المتصلة بالشأن الجنساني في سياق البرمجة المتكاملة المعقدة. بيد أنه يبدو أن البرامج التي ينصبّ تركيزها على المرأة تحديدا يغلب أن تستخدم الأساليب السليمة للإدارة القائمة على النتائج وأن تتفوق قياسا إلى معايير الأداء على البرامج التي يشكل فيها الشأن الجنساني جزءا واحدا من مبادرة أوسع نطاقا().
	70 - وفي حين أن سجل الأداء الجنساني يحظى بالقبول عموما، فإن الواقع الذي مؤداه أنه ليس إلزاميا وأن أفرقة الأمم المتحدة القطرية لا تُدرج دوماً بيان المسارات الزمنية والموارد والمسؤوليات في مصفوفة المتابعة قد قلَّص فعاليته المحتملة. وهناك حاجة ماسّة إلى تنمية القدرات في مجال الأساليب الأساسية للإدارة القائمة على النتائج، وبشأن الأهمية المحورية للإدارة البرنامجية السليمة بالنسبة إلى النواتج والنتائج المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني. وقد توصلت التقييمات إلى وجود احتياجات إلى تنمية القدرات في مجالات الدعوة والتواصل الشبكي والتعامل مع الحكومة على المستوى الاستراتيجي. ولا تزال الاستراتيجيات المشتركة التي تستهدف الفئات والمسائل ذات الأولوية تمثل الاستثناء، مع سعي أغلبية البرامج إلى أن تضم معاً مجموعة من الأنشطة القائمة تحت مظلة واحدة.
	71 - وما برح المنسقون المقيمون يؤكدون أنه نظرا إلى محدودية إمكانية الحصول على بيانات مصنفة حسب نوع الجنس على مستوى الأسر المعيشية بشأن الفقر والعمالة، فإن من الصعب تقييم تأثير النمو الاقتصادي من حيث الحد من الفقر بين النساء ومعالجة التفاوتات ذات الأساس الجنساني على صعيد التنمية الإقليمية بغرض الوقوف على الثغرات التي يلزم معالجتها عن طريق البرمجة التي يضطلع بها فريق الأمم المتحدة القطري. ولا تزال محدودية البيانات الوطنية المصنّفة حسب نوع الجنس، المتاحة لمنظومة الأمم المتحدة، تشكل عقبة كبرى فيما يتعلق بتصميم سياسات التدخل ورصد تنفيذها.
	خامسا - الاستنتاجات والتوصيات
	72 - توافرت لمنظومة الأمم المتحدة، بفضل خطة العمل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على نطاق منظومة الأمم المتحدة، رؤية لما يمكن إنجازه إذا ما توافر التخطيط الدينامي وتحققت مساءلة الإدارة العليا وأتيحت الموارد والقدرات الكافية. وعقب إقرار خطة العمل من جانب مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق بوصفها إطارا مشتركا للمساءلة فيما بين الوكالات، أيدت الدول الأعضاء تأييدا قويا إصدار هذه الخطة وتنفيذها، على نحو ما ورد مثلا في قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2012/24. وعلاوة على ذلك، أسهمت الجمعية العامة، عن طريق قرارها 67/226، في تعزيز المقصد والفهم والزخم المشترك لمنظومة الأمم المتحدة فيما يتعلق بإنجاز النتائج المنشودة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وقد ساعد هذا على تنشيط العمل في هذا المجال، على نحو ما يتضح من اطراد المشاركة والالتزام من جانب كبار المديرين وارتفاع مستويات الإبلاغ فيما يتعلق بخطة العمل. وأصبح موظفو الأمم المتحدة يتمتعون حاليا برؤية أكثر وضوحا لمسؤولياتهم عن أعمال منظماتهم بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وصار كبار المديرين قيد المساءلة على نحو متزايد، عن طريق جملة آليات منها مثلا اتفاقات كبار المديرين المبرمة مع الأمين العام في الأمانة العامة للأمم المتحدة. وتنطوي خطة العمل على إمكانية تيسير التخطيط الاستراتيجي الأطول أجلاً الذي تحتاج إليه الأمم المتحدة لكي تفي بولاياتها بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على المستوى المؤسسي.
	73 - وعلى المستوى الوطني، يتضح من استعراض تقارير المنسقين المقيمين السنوية لعام 2012 ازدياد الجهود الرامية إلى إدماج المنظور الجنساني إدماجا شاملا في دورة البرمجة التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة على الصعيد القطري. وصيغت أيضا آليات لمساءلة كبار المديرين ومساءلة الموظفين لكفالة الالتزام بتحقيق النتائج الإنمائية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. ويتواصل التوسّع في استخدام أُطُر الإدارة القائمة على النتائج بما تشمله من تحديد للأهداف والنتائج والنواتج، بوصفها وسيلة لتحسين التنفيذ والرصد والإبلاغ. وأفادت التقارير بأن صوغ المؤشرات ذات الصلة واستخدام البيانات المصنّفة حسب نوع الجنس والسن يتَّسمان بأهمية استراتيجية بالنسبة للأعمال التي تضطلع بها أفرقة الأمم المتحدة القطرية ولبرامج تنمية قدرات موظفي الأمم المتحدة.
	74 - وعلى الرغم من أنه قد تحقق قدر مهم من التقدم، فإن من اللازم إنجاز المزيد من أجل معالجة الثغرات والتحديات المُجمل بيانها أعلاه. وقد يرغب المجلس الاقتصادي والاجتماعي في أن يهيب بمنظومة الأمم المتحدة، بما فيها الوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج، أن تقوم بما يلي:
	(أ) مواصلة عملية الشروع في تطبيق خطة العمل والإبلاغ عن التقدم المحرز في تنفيذها، بما في ذلك الإفادة عن خطط العمل العلاجية الخاصة بكل كيان على حدة، بوصف ذلك آلية للمساءلة على نطاق المنظومة عن النتائج المحققة في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛
	(ب) الاستثمار في رأب ما يتم الوقوف عليه من ثغرات عن طريق عملية الإبلاغ المرتبطة بخطة العمل، بهدف دعم التقدم صوب الوفاء بالمعايير المحددة؛
	(ج) كفالة أن توفر آليات المساءلة المختلفة لمنظومة الأمم المتحدة مزيدا من الاتساق والدقة والفعالية في عمليات الرصد والتقييم والإبلاغ بشأن نتائج المساواة بين الجنسين وبشأن تتبُّع تخصيص وإنفاق الموارد المتصلة بالشأن الجنساني، وذلك بجملة طرق منها التشجيع على استخدام المؤشرات الجنسانية؛
	(د) مواصلة تحسين درجة تواؤم البرمجة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين مع الأولويات الوطنية في مختلف القطاعات، بهدف تعميم إدماج المنظور الجنساني في جميع التشريعات والسياسات والبرامج؛
	(هـ) تعزيز تنسيق الأنشطة التنفيذية المستجيبة للاعتبارات الجنسانية عن طريق آليات التنسيق القائمة على المستوى القطري وفي إطار الشراكة مع الجهات الوطنية المعنية؛
	(و) تشجيع جهاز الأمم المتحدة الإنمائي على تأسيس مزيد من المساءلة في التقييمات التي تُجريها الأفرقة القطرية، عن طريق إدراج المنظور الجنساني في تلك التقييمات؛
	(ز) زيادة وتعزيز استخدام مؤشرات الأداء التي حددتها مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية بشأن المساواة بين الجنسين (سجل الأداء الجنساني) بوصفها أداة للتخطيط والإبلاغ فيما يتعلق بتقييم مدى الفعالية في تعميم مراعاة المنظور الجنساني، من أجل أن تستخدمها الأفرقة القطرية في سياق إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية؛
	(ح) تحقيق زيادة كبيرة في الاستثمار ودرجة التركيز فيما يتعلق بالنتائج والنواتج المتصلة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في برامج إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، وذلك بجملة طرق منها تعزيز إمكانية التنبؤ بالتمويل، وتوسيع قاعدة الجهات المانحة، وزيادة مرونة الموارد غير الأساسية؛
	(ط) تشجيع جهاز الأمم المتحدة الإنمائي على أن تكون لديه الخبرات الفنية الكافية فيما يتعلق بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في تخطيط البرامج وتنفيذها من أجل كفالة المعالجة المنهجية للأبعاد الجنسانية، والاستفادة في هذا الصدد من الخبرات الفنية المتاحة في منظومة الأمم المتحدة في مجال المساواة بين الجنسين، بما فيها الخبرات المتاحة لدى هيئة الأمم المتحدة للمرأة، للمساعدة في إعداد أُطُر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية وغيرها من أُطُر البرمجة ذات الصلة؛
	(ي) التشجيع على أن يكون جمع البيانات وتحليلها ونشرها مشفوعا بتصنيفها حسب نوع الجنس والسن، على نحو منتظم ومنهجي، لكي تسترشد بها البرمجة القطرية، ودعم إعداد الوثائق الشاملة للمنظومة ووثائق المستوى القطري، مثل الأُطُر الاستراتيجية والبرنامجية والقائمة على النتائج، ومواصلة صقل أدواتها المستخدمة في قياس التقدم المحرز والأثر المحقّق.
	75 - وهناك أيضا مساهمة بالغة الأهمية يلزم أن تقدمها الدول الأعضاء من أجل تعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني على نطاق منظومة الأمم المتحدةبأسرها، بما في ذلك بذل التشجيع والدعم لكي يستمر على الوجه الفعال تنفيذ المنظومة لخطة العمل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على نطاق منظومة الأمم المتحدة عن طريق مشاركتها في هيئات إدارة كيانات الأمم المتحدة.

