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 تنفيذي موجز  
 نطةةو  علةة  املةةرةة امتكةةني اجلنسةةني بةةني ابملسةةوااة املتعلقةةة العمةةل خطةةة تنفيةةذ اسةةتعراض
 JIU/REP/2019/2 املتحدة األمم منظومة

 التفت    ي  وح       إىل ،67/226 قراره    ا يف ،املتح       لألم      العام      اجلمعي      تطلب     
 بش نن املنظوم  نطاق على العمل خط  لفعالي  املنظوم  نطاق على بتقيي  تضطلع أن املشرتك 

 واملساءل  األداء لرص  أدا  ابعتبارها وأثرها املضاف  ولقيمتها املرأ  ومتكني اجلنسني بني ملساوا ا
 هذا ويتناول .كامل  بشكل العمل خط  تنفيذ بع  العام  اجلمعي  إىل التقيي  هذا تق مي بغرض
 يف انطلقت اليت املرحل  وهي املنظوم ، نطاق على العمل خط  تنفيذ من األوىل املرحل  التقرير
 التقري ر م ن الرئيس ي  األه  ا  وتتمث ل .2017 األول/ديسمرب كانون  يف وانتهت 2012 عام
 واملس اءل  األداء لرص   إط ارا   ابعتباره ا العم ل خلط   بتقيي  العام  اجلمعي  موافا  )أ( يلي: فيما
 لتنفي  ذها املتَّخ  ذ  واإلج  راءا  هب  ا املض  طلع العملي  ا  اس  تعراض و)ب( املنظوم     نط  اق عل  ى
 وق    املس تفاد . وال  رو  اجلي    املمارس ا  تب ادل و)ج(  ح   املت األم   منظوم   نط اق عل ى
 عملي   وحظي ت .2019 وآذار/م ار  2018 متوز/يولي   ب ني م ا الف رت  يف التقي ي  ه ذا ُأجري
 )وه   و املش  رتك  التفت  ي  وح      يف املش  ارك  والعش  رين الثم  اي املنظم   ا  ب   ع  البي  ا   مج  ع
 ال  يت املنظوم   (، نط  اق عل  ى العم  ل خط    ع  ن تق  ارير ق   َّمت ال  يت الكي  ا   م  ن 55 ميث ِّ  ل م  ا

 استقص ائي  ودراس   ومق ابل  مؤسس ي  اس تبيا   خ لل م ن االستعراض يف بنشاط سامهت
 تركيز. وجمموع  إلكرتوني 

 املرةة؟ امتكني اجلنسني بني املسوااة بشأن املتحدة األمم منظومة نطو  عل  العمل خطة هي مو
 املتعلق     السياس     يف ال   وارد  االس   رتاتي ي  املنظوم     نط   اق عل   ى العم   ل خط     تفع ِّ   ل 
 جمل     أقره   ا ال   يت ،املتح      األم     منظوم     نط   اق عل   ى امل   رأ  ومتك   ني اجلنس   ني ب   ني ابملس   اوا 
 إط  ارا   لتش  ك ِّل ،2006 ع  ام يف ابلتنس  ي  املع  ي املتح     األم    منظوم    يف التنفي  ذيني الرؤس  اء

 يف العم ل خبط   واالجتم اعي االقتص ادي اجملل  رحَّب وق  املتح  . األم  منظوم  ملؤسسا 
 ورص   للمس اءل  إط ارا   تش ك ِّل أن املنظوم   نطاق على العمل خط  من ويُتوخى .2012 عام

 والتقي   بلوغها يراد مشرتك  معايري جمموع  إرساء صوب التق م وحفز ورص  قيا  يروم األداء
 واض طلعت املتح   . األم   منظوم   يف امل رأ  ومتك ني اجلنس ني ب ني املس اوا  حتقي   س بيل يف هبا

 مبوج ب (،للم رأ  املتح    األم   هيئ  ) امل رأ  ومتك ني اجلنس ني ب ني للمس اوا  املتح   األم  هيئ 
 وتنفيذها. وإع ادها العمل خط  تصمي  عملي  وتيسري تنسي  على اإلشرا  ب ور واليتها،
 س ت  يف تن تظ  أداء مؤش ر 15 عل ى املنظوم   نط اق عل ى العم ل خط  إطار ويشتمل 
 واملالي  ، البش ري  وامل وارد والرقاب  ، النت ائ،، عل ى القائم  واإلدار  املساءل ، )هي رئيسي  جماال 

 تق  ارير ق   َّمت ال  يت الكي  ا   ع   د وبل    واملعلوم  ا (. املع  ار  وإدار  واالتس  اق والق   را ،
 ومكاتبه ا املتح    األم   أمان  إدارا  من 32 نها)م كيا     66 جمموع  ما 2017 عام بنهاي 
 الفني     امل   ذكرا  يف ال   وارد  للش   روط وفق   ا   ألداءل    س   نوي  ا تقييم   ب أدل   ت (اإلقليمي     وجلاهن   ا
 للمرأ . املتح   األم  هيئ  عن الصادر 
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 املسوءلة إطور
 عل    ى ويناقش    ان، املس    اءل . م    ن ش    ى مس    تو   التقري    ر ه    ذا يف املفتش    ان يبح      
  عل ى خ ا  بوج   الرتكي ز م ع التنفي ذيني، الرؤس اء جمل   دور املتح   ، األم   منظوم   مستوى
 آلي    أيض  ا   املفتش  ان ودر  آنف  ا . امل  ذكور  للسياس    العم  ل خط    تفعي  ل   اجملل    متابع    كيفي   
 خلل من تعمل اليت اآللي  وهي العمل، خط  تنفيذ عن املنظوم  نطاق على الرئيسي  اإلبلغ
 دور التقري   ر حب     املبل ِّغ    ، الكي   ا   بف   رادى يتعل     وفيم   ا واالجتم   اعي. االقتص   ادي اجملل    
 العمليا  حب  كما  منها، كل  يف املعني  التنفيذي  واإلدار  القيادي  واملستو   اإلداري  اهليئا 
  العمل. خلط  واملوظفني التنفيذيني امل يرين تنفيذ لضمان املتَّخذ  واإلجراءا  هبا املضطلع
 الرئيسية ااالستنتوجوت النتوئج

 لرص     فع   اال   إط   ارا   أرس   ت العم   ل خط     أنَّ  التنفي   ذ م   ن األوىل املرحل     خ   لل ثب   ت 
 ق   ما   للمض  ي حمف  زا   وع  امل   مفي   ا   مرجعي   ا   مْعل م  ا   وش  كَّلت املنظوم    نط  اق عل  ى احمل  رز التق   م
 اس ُتثمر ما إىل وابلنظر املشارك . الكيا   معظ  يف اجلنساي املنظور مراعا  تعمي  درب على
 لل رب م،. املتح    األم   منظوم   مؤسس ا  تنفي ذ خ لل م ن كب ري  تق م ُأحرز فق  موارد، من

 تعم  ي  ص  وب تق   م إلح  راز ح  افزا   كان  ت  العم  ل خط    أنَّ  عل  ى ُُتم  ع املبل ِّغ    الكي  ا   وتك  اد
 املس  ائل عل  ى ق  و     تركي  زا   ابلفع  ل ترك ِّ  ز كان  ت  ال  يت الكي  ا   وأق  رَّ  اجلنس  اي. املنظ  ور مراع  ا 

 ترسيخ يف أسه  وأبن  القائم  املبادرا  يكم ِّل الرب م، أبنَّ  العمل خط  اعتماد قبل اجلنساني 
 ال   ع  وهيَّ  ن حتس  ني، إىل حتت  اج ال  يت اجمل  اال  ابق  ي حت ي    يف وس  اع  املؤسس  ي ، املمارس  ا 
 الرب م،، ب اي  يف ضعيفا   أداؤها كان  اليت الكيا   أما اجملاال . تلك ملعاجل  اللزم ال اخلي

  هبا. والوفاء دنيا معايري إرساء على يساع ها مرجعي ا   إطارا   هلا يوفر الرب م، أنَّ  رأ  فق 
 هيئ   ب   تض طلع الذي ال ور عن رضاها أب   املبل ِّغ  الكيا   أنَّ  املفتشان والحظ 

 جنح ت فق   تنفي ذها. وتيسري املنظوم  نطاق على العمل خط  تنسي  يف للمرأ  املتح   األم 
 امل رأ  ومتك ني اجلنسني بني املساوا  على املتح   األم  منظوم  مؤسسا  جهود تركيز يف اهليئ 

 الوك اال  ب ني املش رتك  الش بكا  م ن ق ائ  ه و مم ا اهليئ  واستفاد  مشرتك. إطار إىل استنادا  
 نط   اق عل   ى إجن   ازا   املس   عى ه   ذا يف املفتش   ان وي   رى وتنفي   ذ . اإلط   ار وض   ع مس   عى دع     يف

 جن   ا  لض   مان واس   عا   اخنراط   ا   اخنرط   ت ق     املبل ِّغ     الكي   ا   معظ     إنَّ  حي     م   ن املنظوم    ،
  التقرير. هذا يف بياهنا الوارد الت ابري خلل من مث وُتارب، مشاورا  إبجراء ب ءا   الرب م،،
 مُج ِّع    ت اإلط    ار، ه    ذا خ    لل م    ن حتقَّ     ال    ذي التحس    ن درج      تقي    ي  خي      وفيم   ا 
 األم  ني تقري  ر يف ي  رِّد املنظوم   ، نط  اق عل  ى احمل  رز للتق   م تقي  ي  يف األداء مؤش  را  تص  نيفا 

 املنظ  ور مراع  ا  تعم  ي  بش  نن واالجتم  اعي االقتص  ادي اجملل    إىل املق   َّم املتح     لألم    الع  ام
 م  ن األوىل املرحل    فخ  لل املتح    . األم    منظوم    يف وال  ربام، السياس  ا  مجي  ع يف اجلنس  اي
 ال يت للكي ا   اإلمجالي   املئوي   النس ب الض ع  م ن أبكثر زاد  (،2017-2012) التنفيذ

 ارتفع  ت إذ املرجعي   ، األرق  ام إىل قياس  ا   ُتاوزهت  ا، أو األداء مؤش  را  مجي  ع متطلب  ا  اس  توفت
ل املائ   . يف 65 إىل 31 م  ن  الرقاب   . جم  ال يف التص  نيفا  حتس  ن حي    م  ن أداء أعل  ى وُس    ِّ
لت إذ واملالي   ، البش  ري  امل  وارد جم  ال يف حم   ود تق   م س  وى ُُي  رز مل املقاب  ل، ويف  أض  ع  ُس    ِّ

 ب   ني والتك   افؤ اجلنس   اي ابهليك   ل املتعلق     املؤش   را  منه   ا وخاص     اجمل   ال، ه   ذا يف املؤش   را 
 الت زام ع ن تعب ري أبل   االس رتاتي ي اجمل ال ذاه  اعتب ار وميكن وتتب عها. املوارد وختصي  اجلنسني
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 ابلتزام  ا  مباش  را   ارتباط  ا   ي  رتب  إن    حي    م  ن اجلنس  اي، املنظ  ور مراع  ا  بتعم  ي  املبل ِّ    الكي  ان
  املوارد. بتخصي  املتعلق  الكيان

 كافي    دالل     ممارس ا  م ن يُ تَّب ع وم ا سياس ا  من ُوضع وما ت ابري من نُ ف ِّذ ما وي ل 
 ذل ك، وم ع املبل ِّغ  . الكي ا   معظ   يف اجل   حمم ل عل ى تؤخ ذ اجل ود  ضمان مسنل  أنَّ  على
 دالل    ال  ذاي واإلب  لغ ال  ذاي التقي  ي  إىل املنظوم    نط  اق عل  ى العم  ل خط    اس  تناد ملس  نل  ف   نَّ 
 أن جيب بل بريوقراطي ، عملي  جمرد اإلبلغ يكون أال وجيب املص اقي ، درج  حي  من هام 
 وق    للمنظوم   . احلقيق  ي الوض  ع وابلت  اي املبل ِّغ   ، الكي  ا   م  ن لك  ل احلقيق  ي الوض  ع جيس ِّ   
 املعم ول اجل ود  ضمان آلليا  دوري فح  إجراء بشنن توصي  التقرير هذا يف املفتشان أدرج
  .(1 )التوصية احلاج  عن  وحتسينها احلالي  مستو هتا على للحفاظ هبا

 تفعي  ل عل  ى املتح     األم    منظوم    ق   ر  تعزي  ز العم  ل خلط    الرئيس  ي  األه   ا  وم  ن 
 ب   ني املس   اوا  جم   ال يف عمله   ا ع   ن اتس   اقا   أكث   ر حن   و وعل   ى منه ي     بص   ور  الذاتي     املس   اءل 
 عل  ى الواق  ع، يف التنفي  ذيني، الرؤس  اء جمل    أعض  اء اختي  ار وق  ع وق    امل  رأ . ومتك  ني اجلنس  ني
 وأرس  ى .2006 ع ام لسياس    ال اعم   للس  رتاتي ي  الرئيس ي  اجمل  اال  أول ابعتباره ا املس اءل 

 املس تو   جان ب م ن ق و     التزام ا   عم ل خط   ابعتب ار  لإلط ار التنفي ذيني الرؤس اء جمل  إقرار
 اعتُ  رب اإلق  رار ه  ذا أنَّ  االس  تعراض ويُظهِّ  ر السياس   . ه  ذ  بتنفي  ذ املنظوم    نط  اق عل  ى القيادي   

 مت    د الت زام إبب  اء ويُنص   متابعت  . عل ى احل ر  وينبغ ي العم ل خط   جن ا  يف أساس ي ا   ركن ا  
  .(2 )التوصية (0-2) العمل خط  من الثاني  املرحل  خلل

 رص    بغي    األداء ملؤش  را  ض  ا    إلط  ار حق   ا   فري   ا   منوذج  ا   العم  ل خط    إط  ار وي  وف ِّر 
 ومتس   . منه  ي حن  و عل ى اجلنس  اي املنظ ور مراع  ا  تعم ي  يف املنظوم    نط اق عل  ى احمل رز التق  م
 تنظ ي  إع اد  طري   ع ن الش فافي  وز د  احلالي   اإلبلغ آلي  لتحسني جماال   مث  أنَّ  املفتشان ويرى
 م  ن اجلنس اي املنظ ور مراع ا  تعم ي  أج ل م ن املنظوم   نط اق عل ى املس اءل  بتعزي ز اخل ا  القس  
 ك ل  عرض املبل ِّغ  الكيا   لفرادى يتا  حبي  واالجتماعي االقتصادي اجملل  إىل املق َّم التقرير
  .(3 )التوصية حم َّد  حلاال  بتحليل االقتضاء عن  مشفوع  واملصنَّف ، اإلمجالي  األرقام من

 اهتمام ا   املتح    األم   منظوم   مؤسس ا  يف اإلداري   اهليئ ا  أعض اء بعض أب ى وق  
 يتعل   وفيم ا مؤسس  . ك ل  لوالي   تبع ا   يتف او  االهتم ام ه ذا ك ان  وإنْ  اجلنس اني ، ابملس ائل ابلغا  
 مث   ل ذلك، وتبع ا   اإلداري  . اهليئ ا  ب ني فيم ا بش نهنا املتَّخذ  الت ابري تباينت حت ي ا ، العمل خبط 
 العم  ل. خبط    يتعل    فيم  ا إجن  ازا  م  ن حتقَّ    عم  ا اإلداري    اهليئ  ا  إب  لغ كيفي     يف ش   ي  تب  اين

 واإليع  از العم  ل خلط    االمتث  ال اس  تعراض يف اإلداري    اهليئ  ا  دور تعزي  ز إىل 4 التوصةةية وهت    
  االقتضاء. عن  التصحيحي  اإلجراءا  ابختاذ التنفيذيني الرؤساء إىل

 يف املتمث   ل التح    ي واليته   ا، تنفي   ذ س   ياق يف للم   رأ ، املتح      األم     هيئ     وتواج     
 األم    منظوم    نط  اق عل  ى األفقي    واملس  اءل  املؤسس  ا  داخ  ل الرأس  ي  املس  اءل  ب  ني املزاوج   
 اجلنسني بني املساوا  بشنن ابلعمل يتعل  فيما اجلماع  إىل االنتماء شعور ترسيخ بغي  املتح  
 وتيس  ري  العم  ل خط    تنفي  ذ تنس  ي  مس  ؤولي  للم  رأ  املتح     األم    هيئ    وتت  وىل امل  رأ . ومتك  ني
 املنظوم    نط  اق عل ى احمل  رز التق  م ع  ن واإلب  لغ وتعليق ا  إبرش  ادا  املبل ِّغ   الكي  ا   بتزوي  

  املرأ . ومتكني اجلنسني بني املساوا  جمال يف
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 الكي   ا   هب   ا تق   وم دوري     عملي     يك   ون أن العم   ل خط     ع   ن اإلب   لغ م   ن ويُت   وخى 
 رص    ع  ن املس  ؤولني ع  ن فض  ل   املعني   ، الكي  ا   يف املعيَّن  ني املنس  قني وتش  مل س  نو     املش  ارك 
 خمتل     يف للم   رأ  املتح      األم     هيئ     م   ع والتفاع   ل التواص   ل عل   ى ويواظ    ب األداء. مؤش   را 
 املتح     األم    هليئ    التنفيذي    العام/امل   ير  األم  ني وكيل    بتوجي    ال   ور  وتكتم  ل ال   ور . مراح  ل

 املبل ِّغ   الكي ا   م ن لك ل التنفيذي   اإلدار  إىل س نوي  رس ال    امل رأ  ومتك ني اجلنسني بني للمساوا 
 حتس   ينا  م   ن يل   زم م   ا بش   نن ومقرتح   ا  الفئ   ا  ب   ني ومق   ار   احمل   رز للتق    م حتل   يل   تتض   من
 تت   ي  أهن   ا الس   نوي  للرس   ال  اهلام     امل   زا  وم   ن مؤش   ر. بك   ل يتعل     فيم   ا املتوقَّع     النت   ائ، لتحقي    
 ب ني ابملس اوا  املعني   التنس ي  وجه ا  يك لاهل وتعزي ز املس تو   أعلى على العمل خبط  التعري 
 بوض و    ت رب  أهن ا الرس ال  تتيحه ا ال يت التحفي ز عوام ل م ن أنَّ  كما  املبل ِّ . الكيان داخل اجلنسني

 أنَّ  املفتش ان يعتق   الص  د، ه ذا ويف املؤسس  . قي اد  وب ني العم ل خط   تنفي ذ ع ن املسؤولي  بني
 املس   اءل  ألغ   راض ُتس   تخ م وأن التنفي   ذ عملي     يف رمسي     أكث   ر بص   ور  تُ    ر ج أن ينبغ   ي الرس   ال 

 ملعاجل     الرس  ال  عل   ى ال  رد إىل التنفيذي    وإدارت     املع  ي الكي   ان قي  اد  دع  و  خ   لل م  ن والش  فافي 
  اإلداري . اهليئا  على الرسال  تعمي  على القياد  تش يع خلل من وكذا املطروح ، التح   
 األس  ا  أرس  ي املنظوم   ، نط  اق عل  ى العم  ل خط    تنفي  ذ م  ن األوىل املرحل    وخ  لل 
 خط     خض   عت فق     والنض  ،، التوطي     مرحل     اإلط   ار يبل    وإذ متحم س    . ش   بك  وُحش    

 تش   مل اجل ي     املؤش  را  م  ن ع    د إدراج طري    ع  ن للتح   ي  املنظوم     نط  اق عل  ى العم  ل
 متثي  ل )مه  ا اثن  ني إىل س  اب  مؤش  ر وتقس  ي  الس  ابق ، املؤش  را  بع  ض وتعزي  ز والقي  اد ، النت  ائ،
 م   ن الثاني     املرحل     تتض   من وس   و  اجلنس   اي(. واهليك   ل الرج   ل م   ع املس   اوا  ق    م عل   ى امل   رأ 

 القي اد  جان ب م ن ال  ع  وُت ي   اجل ود ، ض مان آليا  من مزي ا   األحوال، أمثل يف اإلطار،
 الكي ا   أحرزت   ال ذي للتق  م املس تقل  والتقييم ا  اإلداري   اهليئ ا  ورقاب  التنفيذي ، واإلدار 
 2018 ع   ام يف وأُطلق   ت .(5 )التوصةةةية اجلنس   اي املنظ   ور مراع   ا  تعم   ي  درب عل   ى املعني    
ث     ص   يغ   املتعل     األداء س    ل ع   ن فض   ل   (،0-2) املنظوم     نط   اق عل   ى العم   ل خلط     حم َّ

 للمس  اءل . متك  املني إط  ارين ابعتبارمه  ا الُقط  ري املتح     األم    لفري    اجلنس  ني ب  ني ابملس  اوا 
 عل   ى العم   ل خط     أه    ا  لبل   وغ وال   تحم   االلت   زام عل   ى احلف   اظ بض   رور  املفتش   ان ويعتق    
 ز د  بغي   س واء ح   عل ى املنظوم   نطاق وعلى املؤسسي املستوى على 0-2 املنظوم  نطاق
 املرأ . ومتكني اجلنسني بني ابملساوا  يتعل  فيما واملساءل  املرجعي  املعايري وضع مص اقي  تعزيز

 التوصيوت
 فةةةةراد  مسةةةةتو  اعلةةةة  املنظومةةةةة نطةةةةو  علةةةة  للمسةةةةوءلة إطةةةةور عنوصةةةةر توجةةةةد 

 مزيةد إدخةو  إىل ترمةي توصةيوت مخة  التقريةر هةذا ايتضةمن سواء. حد عل  املؤسسوت
 إىل موجَّهة اةخر  التنفيذيني، الرؤسوء جمل  ةعضوء إىل موجَّهة إحداهو التحسينوت، من

 امتكةةني اجلنسةةني بةةني للمسةةوااة املتحةةدة األمةةم هليئةةة التنفيذيةةة العوم/املةةديرة األمةةني اكيلةةة
 إىل اااحةةةدة املتحةةةدة، األمةةةم منظومةةةة ملؤسسةةةوت التنفيةةةذيني الرؤسةةةوء إىل ااثنتةةةون املةةةرةة،
 املؤسسوت. تلك يف ااإلدارية التشريعية اهليئوت
 التقرير هذا يف الواردة التوصيوت إقرار إىل مدعوة املتحدة لألمم العومة ااجلمعية 
 بةني املسةوااة بشةأن املنظومةة نطةو  علة  العمةل خطةة تنفيةذ فعوليةة لتعزيز سبيلا  ابعتبورهو
 املنظور بتعميم يتعلق فيمو املتحدة األمم منظومة يف املسوءلة اتعزيز املرةة امتكني اجلنسني
 املرةة. امتكني اجلنسني بني ااملسوااة اجلنسوين
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 ابنتظةةةوم   جيةةةراا ةن املتحةةةدة األمةةةم منظومةةةة ملؤسسةةةوت التنفيةةةذيني للرؤسةةةوء ينبغةةةي 
 التصةةنيفوت دقةةة لضةةمون مؤسسةةو م يف هبةةو املعمةةو  اجلةةودة ضةةمون آلليةةوت دقيقةةوا  تقييمةةوا 
 اجلنسةني بةني املسةوااة بشةأن املنظومةة نطةو  علة  العمةل خطةة إطةور يف املؤشرات حبسب
 بةةةني للمسةةةوااة املتحةةةدة األمةةةم هيئةةةة عةةةن الصةةةودرة الفنيةةةة للمةةةذكرات افقةةةوا  املةةةرةة امتكةةةني
  املنوسب. النحو عل  ابألدلة مدعومة التصنيفوت هذه تكون اةن املرةة، امتكني اجلنسني

 2 التوصية

 املعةةةةي املتحةةةةدة األمةةةةم منظومةةةةة يف التنفيةةةةذيني الرؤسةةةةوء جملةةةة  ألعضةةةةوء ينبغةةةةي 
 القوئمةةةة اجمللةةة  آليةةةوت داخةةةل التنسةةةيق يكفلةةةوا ةن ،2020 عةةةوم هنويةةةة قبةةةل ابلتنسةةةيق،
 العمةةل خطةةة مةةن األاىل املرحلةةة تنفيةةذ بعةةد حتقَّقةة  الةةي للنتةةوئج شةةومل اسةةتعراض إلجةةراء
 إلقةرار منتةد  يتيحةوا اةن املةرةة، امتكةني اجلنسني بني املسوااة بشأن املنظومة نطو  عل 

 .2018 عوم يف املنقَّحة بصيغته اإلطور

 3 التوصية

 هليئةةة التنفيذيةةة العوم/املةةديرة األمةةني لوكيلةةة ينبغةةي املقبلةةة، اإلبةةل  دارة مةةن اعتبةةوراا  
ع ةن املرةة امتكني اجلنسني بني للمسوااة املتحدة األمم  خطةة عةن التقريةر حمتةو  نطةو  توس ِّ
 ةن املزمةع مةن الةذ  املةرةة، امتكةني اجلنسةني بةني املسةوااة بشةأن املنظومةة نطو  عل  العمل
 التقةةدم تبةةني ِّ  اةن ااالجتمةةوعي، االقتصةةود  اجمللةة  إىل املتحةةدة لألمةةم العةةوم األمةةني يقد ِّمةةه
 الكيوانت. تواجههو الي االتحدايت النجوح اعوامل املبل ِّغة، الكيوانت فراد  حترزه الذ 

 4 التوصية

 تةدر  ةن املتحةدة األمةم منظومةة ملؤسسةوت ااإلداريةة التشةريعية للهيئةوت ينبغةي 
 تقةةدم مةةع التنفيذيةةة، اإلدارة إىل للمةةرةة املتحةةدة األمةةم هيئةةة مةةن املوجَّهةةة السةةنوية الرسةةولة
 لتحسةةني اختوذهةةو التنفيةةذيون الرؤسةةوء يتةةوخ  الةةي االتةةدابر االسةةرتاتيجيوت إىل إشةةورات
 يف املتوقةةع اإسةةهومهو املنظومةةة نطةةو  علةة  العمةةل خطةةة يف الةةواردة للمؤشةةرات االمتثةةو 
 املرةة. امتكني اجلنسني بني املسوااة حتقيق

 5 التوصية

 مةةن االنتهةةوء قبةةل املتحةةدة، األمةةم منظومةةة ملؤسسةةوت التنفيةةذيني للرؤسةةوء ينبغةةي 
 الفعلةةي للتقةدم مسةةتقل تقيةيم إجةراء يكفلةةوا ةن ،0-2 املنظومةة نطةو  علةة  العمةل خطةة
 امتكةني اجلنسةني بةني املسةوااة تعزيةز ةجةل من اجلنسوين املنظور مراعوة تعميم صوب احملرز
 االقتضوء. حسب مرجعي وا، َمْعَلموا  العمل خطة ابختوذ مؤسسو م، داخل املرةة
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 مقدمة -االا ة 

 أن املش  رتك  التفت ي  وح     إىل ،67/226 قراره ا يف املتح    ، لألم   العام    اجلمعي   تطلب  -1
 عل  ى (1)امل  رأ  ومتك  ني اجلنس  ني ب  ني للمس  اوا  العم  ل خط    لفعالي    املنظوم    نط  اق عل  ى بتقي  ي  تض  طلع
 التقي ي  ه ذا تق  مي بغ رض واملس اءل  األداء لرص   أدا  ابعتباره ا وأثره ا املض اف  ولقيمته ا املنظوم   نط اق
 يف االس  تعراض ه  ذا الوح     أدرج  ت وق    .كام  ل  بش  كل العم  ل خط    تنفي  ذ بع    العام    اجلمعي    إىل

 عل   ى العم   ل خط     تنفي   ذ م   ن األوىل املرحل     االس   تعراض ه   ذا ويتن   اول .2018 لع   ام عمله   ا ب   ر م،
 .2017 األول/ديسمرب كانون  يف وانتهت 2012 عام يف انطلقت اليت املرحل  وهي املنظوم ، نطاق

 ااملنهجية االنطو  األهداف -ةلف 
 لألم    العام    اجلمعي    مواف  ا  )أ( يل  ي: فيم  ا االس  تعراض ه  ذا م  ن الرئيس  ي  األه   ا  تتمث  ل -2

 الث اي )الفص لن املنظوم   نطاق على واملساءل  األداء لرص  إطارا   ابعتبارها العمل خلط  بتقيي  املتح  
 منظوم   نط اق عل ى لتنفي ذها املتَّخ ذ  واإلج راءا  هب ا املض طلع العملي ا  استعراض و)ب( والثال ( 

 دعم   ا   املس   تفاد  وال    رو  اجلي      املمارس   ا  تب   ادل و)ج( والراب   ع(  الث   اي )الفص   لن املتح      األم    
 األم     هيئ     م   ع مناقش   ا  عق   ب األه    ا  ه   ذ  ُح     ِّد  وق     العم   ل. خط     م   ن املقبل     للمراح   ل
  املعني . اجلها  من وغريها (للمرأ  املتح   األم  هيئ ) املرأ  ومتكني اجلنسني بني للمساوا  املتح  

 فق   املؤسس ي ، والعملي ا  الرتتيب ا  عل ى الب اي   يف ز ركَّ  ق  العمل خط  كانت  ول م ا -3
 أنَّ  كم    ا  االس    تعراض. ه    ذا نط    اق م    ن اجلنس    اني  ابلتنمي      اخلاص      الرب جمي      النت    ائ، اس    ُتبع  
 حتقي     ص   وب غ    بل ِّ امل كي   ا  ال م   ن كي   ان  ك   ل  أح   رز  ال   ذي للتق    م تقييم   ا   ي   ورد ال االس   تعراض

 الت   ابري م  ن ذل  ك وغ  ري عمله  ا وخط    سياس  اهتا خ  لل م  ن امل  رأ  ومتك  ني اجلنس  ني ب  ني املس  اوا 
 إط  ار وج  اء تنفي  ذها.و  العم  ل خط    يف املش  ارك  س  ياق يف إال إليه  ا  ش  ار اإل ت  رِّد ال ال  يت ال اخلي   

 يف التنفي  ذيني الرؤس  اء جمل     وأق  رَّ  املتح    ، األم    كي  ا    ب  ني فيم  ا مش  اورا  مث  ر    العم  ل خط   
 مث، وم   ن واالجتم   اعي. االقتص   ادي اجملل     ب     بورحَّ    ابلتنس   ي  املع   ي املتح      األم     منظوم    

  ب . اخلاص  األداء مؤشرا  وجاه  م ى أو لإلطار التقني  اجلوانب املفتشان يقي ِّ  ال
 تنفي  ذ م  ن األوىل املرحل   اختت  ام إث  ر عل ى املش  رتك  التفت  ي  وح    اس  تعراض أج  ري وق   -4

 اليت األخري  السن  على خا  بوج  كيزالرت  مع (،2017 عام إىل 2012 عام )من العمل خط 
 االس تعراض زيرك ِّ  املش رتك ، التفت ي  وح    لوالي   ووفق ا   املبل ِّغ  . الكي ا   م ن 66 خلهل ا شارك
 الكي ا   م ن 55 ميث ل م ا وه و) منظم   28 ع  دها الب ال  الوح   ، يف املش ارك  املنظما  على
 املتح   ، لألم   العام   ألمان  ل اتبع ا   كي ا     32 منه ا ،املنظوم  نطاق على العمل خط  عن املبل ِّغ 

 الث اي امل رفقني يف املب نيَّ  النح و على املتخصص ، الوكاال  من 13و والربام، الصنادي  من 10و
 فق    املش  رتك ، التفت  ي  وح     يف مش  ارك  ليس  ت غ   بل ِّ امل الكي  ا   م  ن 11 أنَّ  م  عو  والس  ابع(.

 الس اد  املرف   ويع رض العمل. خط  منسقي مجيع إىل جَّ املو  االستقصاء يف املشارك  إىل دعيت
  التقرير. هذا إع اد ل ى املتَّبع  التقيي  منه ي 

__________ 

يف اللغ  اإلنكليزي ، تُعر  خط   العم ل داخ ل منظوم   األم   املتح    ول  ى الش بكا  األخ رى املعني   ابلقض ا   (1)
 . UN-SWAPاجلنساني  ابمسها املختزل 



JIU/REP/2019/2 

GE.19-07469 2 

 اإلب  لغ م  ن الن  و  وه  ذا .ا  ذاتي    تقييم  ا   ألدائ    كي  ان  ك  ل  ي تقي   إىل العم  ل خط    وتس  تن  -5
 مص   ادر م   ن التثب   ت أس   لوب طري     ع   ن ختفيف     عل   ى الوح      عمل   ت م   ا وه   و ،بطبيعت     تحي   زم

 كم   ا  التقري  ر يعرض   ها ال  يت األداء مس   تو   وت  رِّد .املس   تطا  ق   ر البي   ا   مج  ع وكيفي     البي  ا  
 إىل للم    رأ  املتح       األم      هيئ      متهاق     َّ  كم    ا  أو واالجتم    اعي االقتص    ادي اجملل      إىل قُ      ِّمت

 حي    ،(2)العم  ل خط    ع  ن األول املرحل  ي التقري  ر يف امل  ذكور الس  ري  اتف  اق ض  وء ويف املفتش  نْي.
 م  ن أبي اخلاص    األداء مؤش  را  بي  ا   التقري  ر ه  ذا يكش    ال إمجالي   ، يغ بص   النت  ائ، تُع  ر ض
  الكيا  . فرادى

 تل  ك وُأخ  ذ  التقري  ر، مش  رو  عل  ى تعليقاهت  ا إب   اء املش  ارك  املنظم  ا  إىل طُل  ب وق    -6
 م   ن 11 امل   اد  م  ن 2 فق   ر لل ووفق  ا   .للتقري   ر النهائي     الص  يغ  وض   ع عن    احلس   بان يف التعليق  ا 

 مش اورا  املفتش ان أج رى أن بع   النهائي  صيغت  يف التقرير هذا ُوضع للوح  ، األساسي نظامال
 التوج    ميث  ل توص  يا  م  ن م   ق َّ  وم  ا اس  تنتاجا  م  ن إلي    خل    م  ا أنَّ  م  ن للتنك    بينهم  ا فيم  ا

 للوح  . العام الفكري

 الرؤس     اء جمل       أعض     اء إىل موجَّه       إح      اها توص     يا ، مخ       التقري     ر ه     ذا ويتض     من -7
 ب ني للمس اوا  املتح    األم   هليئ   التنفيذي   العام/امل  ير  األمني وكيل  إىل ه موجَّ  وأخرى التنفيذيني،
 إىل وواح    املتح   ، األم   منظوم  ملؤسسا  التنفيذيني الرؤساء إىل واثنتان املرأ ، ومتكني اجلنسني
 عملي   ورص   توص يات  وتنفيذ التقرير هذا تناول ولتسهيل املؤسسا . يف واإلداري  التشريعي  اهليئا 

 ب ني ِّ وي ح   ، عل ى مؤسس   بك ل الص ل  ذا  التوصيا  دُي  ِّ  ج وال   السابع املرف  يتضمن تنفيذ،ال
 وتراف    التنفي ذي. هارئيس   إىل أو للمؤسس   اإلداري    واهليئ   التش  ريعي  اهليئ   إىل ه   موجَّ  كان ت  إذا م ا

  التنفيذي . لإلدار  إضافي  اقرتاحا    متثل رمسي  غريُ  توصيا    الرمسي    التوصيا ِّ 
 س يما ال التقري ر، ه ذا إع  اد يف س اع مها م ن لك ل تق يرمها عن يُعراب أن املفتشان ويود   -8
 التفت  ي  وح     استقص  اء يف وش  اركوا االس  تبيا   ل  ىع ردودا   وق   َّموا املق  ابل  يف ش  اركوا م  ن

  فني  . ودراي   معرف   م ن ميلك ون م ا خ اطر طي ب ع ن معهم ا وتقامسوا الرتكيز جمموع  ويف املشرتك 
 والكي  ا   للم  رأ  املتح     األم    هيئ    أب   هتا ال  يت الش  فافي  ب  رو  التق   ير م  ع ه  انينو   أهنم  ا كم  ا
 .والكيا   اهليئ  مت ق َّ  الذي وابل ع  االستعراض، عملي  أثناء غ املبل ِّ 

 اخللفية -ابء 
 األم      ميث    اق اعتم    اد من    ذ املتح       األم      ق    ي  ص    مي  يف اجلنس    ني ب    ني املس    اوا  تق    ع -9

 العاملي    امل  ؤمترا  ع  ن الص  ادر  ال ولي    واإلع  ل   االتفاقي  ا  م  ن ع   د  ص  ر ق   و  .(3)املتح    
 اجلنس   ني ب   ني املس   اوا  قض   ي  ،املتح      لألم     العام     اجلمعي     ق   رارا  أي    هتا وال   يت ،ابمل   رأ  املعني    

 اعُتم    ال يت لأللفي   اإلمنائي   األه ا  وارتبطت .(4)العاملي األعمال ج ول يف ابملرأ  والنهوض
 اجلنس ني، ب ني املس اوا  تعزي ز إىل حت ي  ا   دع ا 3 فاهل    امل رأ   حبق وق ابلنهوض 2000 عام يف

__________ 

(2) E/2013/71. 

 ."نساءل والاالرج بني احلقوق يف "املساوا  مب أ املتح   األم  مليثاق األساسي  املبادئ من (3)
 (،1979(، واتفاقي    القض  اء عل  ى مجي  ع أش  كال التميي  ز ض    امل  رأ  )1948انظ  ر اإلع  لن الع  املي حلق  وق اإلنس  ان ) (4)

 ابمل رأ  املع ي الع املي امل ؤمتر ع ن الصادر  اإلعل   أيضا   انظر (.1993) املرأ  ض  العن  على القضاء وإعلن
  .1995 عام وبي ني 1985 عام ونريويب ،1980 عام وكوبنهاغن ،1975 عام يف مكسيكو يف ق عُ  الذي
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 املس   ت ام  التنمي     خط     ص   لب يف وُوض   ع النفاس   ي . الص   ح  بتحس   ني يتعل     5 اهل      وك   ان
 عن ختلفا   النا  أش  إىل أوال   و"الوصول الركب" خل  أح  أي ترك "ع م مفهوما 2030 لعام

 ك  ان  ول  ئن اجلنس  ني. ب  ني واملس  اوا  اإلنس  ان حق  وق مب  ادئ إىل يس  تن ان مفهوم  ان ومه  ا الرك  ب"،
 خط   ف  نَّ  امل رأ ، ومتك ني اجلنس ني ب ني املس اوا  على زيرك ِّ  املست ام  التنمي  أه ا  من 5 اهل  
  عام. بوج  املست ام  التنمي  أه ا  مجيع يف املفاهي  هذ  إدماج إىل هت   2030 عام

 اجملتم   ع وض   ع ،1995 ع   ام يف ام    تُ اع ل   ذينال بي    ني عم   ل ومنه   اج إع   لن إط   ار ويف -10
 واالجتم  اعي االقتص  ادي اجملل    أض  فى وق    اجلنس  اي. املنظ  ور مراع  ا  لتعم  ي  اس  رتاتي ي  ال   وي
 األم   منظوم   يف اجلنس اي املنظ ور مب ادئ يف توسَّ ع حبي   ،املفه وم ه ذا على التح ي  من مزي ا  

 املنظ  ور مراع  ا  تعم ي  ويوص    املنظوم   . نط اق عل  ى للمس  اءل  آلي   اس  تح ا  وطل  ب املتح   ،
 التش ريعا  ذل ك يف مب ا والرج ل، امل رأ  على اختاذ  زمعيُ  إجراء أي   آاثر تقيي  عملي  أبن  اجلنساي

 جلع    ل اس    رتاتي ي  وه    و املس   تو  . مجي    ع وعل    ى اجمل   اال  مجي    ع يف ال    ربام،، وأ السياس   ا  وأ
 ورص  ها وتنفي ذها وال ربام، السياس ا  تص مي  يف أص يل   بع  ا   وُتارهبم ا والرج ل املرأ  اهتماما 
 عل ى والرج ال النس اء تس تفي  حبي   واجملتمعي   واالقتص ادي  السياس ي  اجمل اال  مجي ع يف وتقييمها

  .(5)اجلنسني بني املساوا  حتقي  هي املتوخا  مسىاأل والغاي  التفاوات . تنتفيو  املساوا  ق م

 املتعلق   السياس  2006 عام يف التنفيذيني الرؤساء جمل  أقرَّ  اجملل ، لطلب واست اب  -11
 النت   ائ، عل   ى الرتكي   ز   :املتح    األم     منظوم     نط   اق عل   ى امل   رأ  ومتك   ني اجلنس   ني ب   ني ابملس   اوا 
 العناص   ر مجي   ع لتنفي   ذ اللزم     اإلج   راءا  دحت     ِّ  عم   ل خط     وض   ع ض   رور  عل   ى دوش    َّ  ،واآلاثر
  .(6)العام  السياس  بيان ابتبا  للسرتاتي ي  الست  الرئيسي 

 إليه    ا، املس    ن   التنس    يقي  للوالي      ووفق    ا   ،(7)للم    رأ  املتح       األم      هيئ      إنش    اء وبع      -12
 مشل ت جامع   تش اوري  عملي   خ لل من هذ  العمل خط  وضع يف قيادي ب ور اهليئ  اضطلعت

 إق  رار وبع    ُتريبي   . تنفي  ذ مرحل    وتلته  ا املتح     األم    منظوم    مؤسس  ا  م  ع ا ش  اور م إج  راء
 نط اق على العمل خلط  (8)املستوى الرفيع  اإلداري  والل ن  ابلربام، املعني  املستوى الرفيع  الل ن 

 يف اخلط    ه ذ  التنفي ذيني الرؤس  اء جمل   أق رَّ  ،مل  رأ ا ومتك ني اجلنس ني ب  ني املس اوا  بش نن املنظوم  
 األم   منظوم   تس تويف أن ينبغ ي ال ذي التاريخ ابعتبار  2017 عام وح َّد ،2012 نيسان/أبريل

 االقتص     ادي اجملل       بورحَّ      العم     ل. خط       يف ال     وارد  15 ال األداء مؤش     را  حبلول       املتح       
 أن املفروض من للمساءل  إطارا   بوصفها العمل خط  بوضع ،2012/24 قرار  يف واالجتماعي،

 تنفي   ذها يف الب    ء املتح      األم     مبنظوم     وأه   اب اتم، حن   و عل   ى املتح      األم     منظوم     تطب ِّق    
 العام    اجلمعي    ب  ترحَّ  م  اك  .(9)متعاقب    س  نوا  م   ى عل  ى ال   عو   ه  ذ اجملل    روك  رَّ  بنش  اط.
 أرب ع ك ل  جي ري ال ذي الش امل الس تعراضا بش نن 67/226 قرارها يف العمل خبط  املتح   لألم 

  .التنمي  أجل من املتح   األم  منظوم  هبا تضطلع اليت التنفيذي  األنشط  لسياس  سنوا 

__________ 

 عليها. ف املتَّ  االستنتاجا  :1997/2 واالجتماعي االقتصادي اجملل  قرار انظر (5)
 .1 واملرف  74 إىل 71 من الفقرا  ،Corr.1و CEB/2006/2 انظر (6)
 .64/289 املتح   لألم  العام  اجلمعي  قرار (7)
 .CEB/2012/4و CEB/2012/3 انظر (8)
 .2016/2و 2015/12و 2012/24 واالجتماعي االقتصادي اجملل  قرارا  انظر (9)
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 إلنش اء لص األ يف املتوخ ا  اآللي ا  إح  ى لمتث ِّ  العم ل خط   أنَّ  إىل اإلش ار  امله  ومن -13
 جمل     س   طَّرها ال   يت السياس     املتح      األم     منظوم     مؤسس   ا  لتنف ِّ   ذ للمس   اءل  ش   امل إط   ار

 العملي  ا  عل  ى التنفي  ذ، م  ن األوىل املرحل    خ  لل العم  ل،  خط   ز ركَّ   وق    التنفي  ذيني. الرؤس  اء
 اخلاص    األداء ومؤش  را  س   ل  ترك ِّ  ز ح  ني يف الكي  ا  ، ف  رادى داخ  ل املؤسس  ي  والرتتيب  ا 

 املشرتك  والرتتيبا  العمليا  على ،2008 عام يف اسُتح ثت اليت الُقْطري ، املتح   األم  أبفرق 
  الُقْطري . املتح   األم  أفرق  داخل

 واس ع  مش اورا  خ لل من (0-2) املنظوم  نطاق على العمل خط  من اثن   جيل وأُع َّ  -14
 نطاق   وُوس ِّ ع اإلط ار واس ُتكمل .2018 عام يف وأُطل  املتح  ، األم  منظوم  كيا    نطاق على
 خط    تنفي  ذ م  ن األوىل املرحل    كان  ت  ل  ئنو  .2030 لع  ام املس  ت ام  التنمي    خط    م  ع مواءمت    بغي   

 ،النت  ائ، عل  ى الثاني    املرحل    ترك ِّ  ز أن املت  وخى ف   نَّ  اجلنس  اي، املنظ  ور تعم  ي  عل  ى ركَّ  ز  ق    العم  ل
 اجلنس اني . ابالعتب ارا  الص ل  ذا  املس ت ام  التنمي  أبه ا  املتعلق  النتائ، لرص  أنشط    وتشمل

 مؤسس  ا  مس  امها  عل  ى ترك ِّ  ز أداء مؤش  را  0-2 املنظوم    نط  اق عل  ى العم  ل خط    تتض  منو 
 خط      ويُكم ِّ  ل واملعي  اري. الُقطْ  ري املس  تويني عل  ى اإلمنائي    النت  ائ، حتقي    يف املتح     األم    منظوم   
 ب   ني ابملس   اوا  املتعل     طري    القُ  املتح      األم     أفرق     أداء س    ل   0-2 املنظوم     نط   اق عل   ى العم   ل

 يف واالجتم  اعي االقتص  ادي اجملل    دع  ا وق    املنظوم   . نط  اق عل  ى العم  ل خط    إط  ار يف اجلنس  ني
 املتح    األم   منظوم   يف وفع ال كامل  حنو على اجلنساي املنظور مراعا  تعمي  إىل 2017/9 قرار 
 نط   اق عل   ى املس   تكمل  العم   ل خط     إبط   لق 2030 لع   ام املس   ت ام  التنمي     خط     م   ع يتف     مب   ا

  وتنفيذمها. ،الُقْطري املتح   األم  لفري  املستكمل األداء وس ل املنظوم 
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 املنظومة نطو  عل  العمل خطة إطور -اثنيوا  
  نظومةامل نطو  عل  اجلنسوين املنظور مراعوة تعميم سيوسة تفع ِّل العمل خطة -ةلف 

 يف التنفي ذيني الرؤس اء جمل   ه اأقرَّ  ال يت السياس   املنظوم  نطاق على العمل خط  تُفع ِّل -15
 ش  ك ِّلت أن امنه   ويُت  وخى املتح    . األم    منظوم    ملؤسس  ا  ش  امل   إط  ارا   لتش  ك ِّل 2006 ع  ام

 معايري جمموع  إرساء صوب التق م وحفز ورص  قيا  يروم املنظوم  نطاق على للمساءل  "إطارا  
 منظوم    يف "امل  رأ  ومتك  ني اجلنس  ني ب  ني املس  اوا  بل  وغ س  بيل يف هب  ا والتقي    بلوغه  ا ي  راد مش  رتك 
 س ت  يف نتظ ي اجلنساي املنظور مراعا  تعمي  إزاء ا  ي  كل  هن ا   العمل خط  وتتَّبع .(10)املتح   األم 

 وامل وارد ،والرقاب   ،النت ائ، عل ى القائم  واإلدار  ،املساءل  هي املذكور  السياس  يف رئيسي  جماال 
 وق    .)أ(( األول املرف    )انظ  ر علوم  ا وامل املع  ار  وإدار  واالتس  اق ،والق   را  ،واملالي    البش  ري 

 يتعل    فيم  ا احمل  رز التق   م وت  ري  طب  ع ال  ذي ال  ب ء إىل ابلنظ  ر ،ا  هام    تط  ورا   العم  ل خط     رب اعتُ  
 سياس   وض ع مس عى أنَّ  ابلذكر وحري   املتح  . األم  منظوم  يف اجلنساي املنظور مراعا  بتعمي 
 يف واالجتم      اعي االقتص      ادي اجملل        لطل      ب اس     ت اب  املنظوم        نط      اق عل      ى مس      اءل  وآلي      
 سنوا . ع   استغرق ق  1997 عام

 احمل   َّد  ال  وال   م  ن "ابل  رغ  أن    التنفي  ذيني الرؤس  اء جمل    ه  اأقرَّ  ال  يت السياس    وتب  ني ِّ  -16
 أس اليب واتس اق املشرتك  األه ا  عموما    مو نظامل زعز ِّ ت أن اللزم فمن املتح  ، األم  لكيا  
 ت وفري إىل العم ل خط   وهت    .(11)امل رأ " ومتكني اجلنسني بني ملساوا اب النهوض جمال يف العمل
 األداء مؤش  را  م  ن   موحَّ   جمموع    إىل اس  تنادا   املنظوم    نط  اق عل  ى األداء لرص    مش  رتك إط  ار

 املش  ارك  الكي  ا   عل  ى ويتع  ني التنفي  ذ. يف االتس  اق لض  مان تنفيذي    توجيهي    مبب  ادئ مش  فوع 
 خط   اعتب ار وميك ن املؤشرا . هذ  عن سنوي  تقارير تق  ِّم أن املتح   األم  منظوم  نطاق على

 وه  ي مش  رتك ،و  متس  ق  أه   ا  حتقي    عل  ى س  و     املنظوم    مؤسس  ا  لعم  ل جي   ا   مث  اال   العم  ل
 املتح    لألم   العام األمني بنيَّ  وكما .(12)املتح   األم  إلصل  احلاي السياق مع متاما   متوائم 

 تنفي   ذ ف   نَّ  (،A/72/684-E/2018/7) اإلمنائي    املتح      األم    منظوم    تنظ   ي  إع  اد  ع  ن تقري  ر  يف
 مش رتك  إج راءا  وإرس اء ،برم ته ا املنظوم  مبواءم  التع يل إىل احلاج  يستتبع 2030 عام خط 

 أبكملها". "املنظوم  خرب  من االستفاد و 

 تش ملها ال يت املبل ِّغ  الكيا   ع د املنظوم  نطاق على العمل خط  تغطي  على ويشه  -17
 تص   نيفا و  معلوم  ا  كي  ا     55 ق   َّم ال  رب م،، ه  ذا انط  لق اتري  خ ،2012 ع  ام فف  ي اخلط   .
 املتح    األم   أمان   إدارا  ومتث ل كي ا  .  66 إىل الع  د ه ذا ارتف ع ،2017 ع ام وحبلول .لألداء

 املبل ِّغ . لكيا  ا ع د نص  حنو اإلقليمي  وجلاهنا ومكاتُبها

__________ 

(10) UN-Women, “UN-SWAP: a plan to improve gender equality and the empowerment of women 

across the UN system”, 2014. 
 .CEB/2006/2 الوثيق  انظر (11)
 .A/72/124–E/2018/3 الوثيق  انظر (12)
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 املتحدة األمم منظومة مستو  عل  العمل خطة مؤشرات بشأن عنه املبلغ التقدم -ابء 

 واألنش   ط  السياس   ا  تنفي   ذ يف متباين     مراح   ل بلغ   ت ق     املبل ِّغ     الكي   ا   خمتل     كان   ت -18
 اهل     جان ب وإىل العم ل. خط   إىل انض  مت عن  ما اجلنس ني ب ني املس  اوا  بتحقي   املتعلق   وال ربام،
 هيئ   أش ار  ني  ،فال امل ذكرا  يف احمل  َّد النحو على األداء مؤشرا  مجيع ا تطلبم استيفاء يف املتمثل
 يف للن   ا  املش  رتك  الرؤي    أنَّ  إىل املش رتك  التفت  ي  وح     اس  تبيان عل ى رده  ا يف للم  رأ  املتح     األم  

 تعزي   ز )أ( يل  ي: فيم  ا متثل  ت املنظوم     نط  اق عل  ى املب  ادر  ه   ذ  يف املش  ارك  املتح     األم    مؤسس  ا 
 عم   ل ومنه   اج إع   لن إىل اس   تنادا   امل   رأ  ومتك   ني اجلنس   ني ب   ني ابملس   اوا  وضللنه    املف   اهيمي النم   وذج
  املتح  . األم  منظوم  نطاق على املسائل هذ  بشنن األداء ورص  املساءل  تعزيز و)ب( بي ني 

 كان  ت  املنظوم    نط  اق عل  ى العم  ل خط    أنَّ  عل  ى الكي  ا   ب  ني اإلمج  ا  ينعق    ويك  اد -19
 أوج   بش نن تتباين تقييماهتا أنَّ  إال اجلنساي. املنظور مراعا  تعمي  بشنن حلواراب ال فع يف مفي  
 يف  ض   عيف أداء مع    ال  حقَّق   ت ال   يت الكي   ا   اعت   رب  فق     تق    م.ال إح   راز يف اخلط     إس   هام
 ال    وي االحت   اد )مث   ل دني   ا مع   ايري أرس   ت إذ ،ا  مرجعي     إط   ارا   هل   ا ر وفَّ    اخلط     أنَّ  ال   رب م، ب اي    

 املع  ي املتح     األم    ومكت  ب )اليوني   و(، الص  ناعي  للتنمي    املتح     األم    ومنظم    للتص  اال ،
 ترك ِّ ز اهتاسياس  كان ت  ال يت الكي ا   أم ا .(الفكري   للملكي   العاملي   واملنظم  واجلرمي ، ابملخ را 

 يكم ِّ ل ال رب م، أبنَّ   أق رَّ  فق   العمل خط  اعتماد قبل اجلنساني  سائلامل على قو     تركيزا   ابلفعل
 حت ي    عل ى ال رب م، س اع  كم  ا  . املؤسس ي املمارس ا  ترس يخ يف س  اه  وأبن   القائم   املب ادرا 
 العم  ل منظم    )مث  ل اجمل  اال  تل  ك ملعاجل    داخلي   ا   دعم  ا   رووفَّ   تحس  نيال تس  ت عي ال  يت اجمل  اال 
 )اليونسكو(، والثقاف  والعل  للرتبي  املتح   األم  ومنظم  اإلمنائي، املتح   األم  وبر م، ال ولي 

  )اليونيسي ((. للطفول  املتح   األم  ومنظم  للسكان، املتح   األم  وصن وق
 الكي ا   أداء تق ي  مؤش را  ثلث  أو مؤشران اإلطار من اسرتاتي ي جمال كلَّ   وي ع  -20

 يف الوارد  املؤشرا  مجيع صم ِّمت وق  )أ((. األول املرف  )انظر حم َّد  عناصر إىل استنادا   املبل ِّغ 
 اجملل    أو املتح     لألم    العام    اجلمعي    هت  اأقرَّ  ال  يت القائم    ال  وال   إىل ابإلش  ار  العم  ل خط   

 مس  توى ويق  ا  بتنفي  ذها. االلت  زام ض  مان بغي    وذل  ك ،(13)قراراهتم  ا يف واالجتم  اعي االقتص  ادي
 خمتل        اس      تيفاء م       ى تق      ي ِّ  درج      ا  مخ        ابس      تخ ام مؤش      ر بك      ل يتعل        م      افي اإلجن      از

 أش ري وكم ا املع ي. الكيان ألداء األدىن املعيار املتطلبا " "يستويف املتطلب وُي  ِّد ،(14)املتطلبا 
  الذاي. تقييمها إىل استنادا   األداء تصنيفا  املبل ِّغ  الكيا   تق  ِّم آنفا ، ذلك إىل

 األم     منظوم     أداء يف احمل   رز التق    م ع   ن تقري   را   املتح      لألم     الع   ام األم   ني ق    َّم ق    و  -21
 م    ن أبكث    ر ارتفع    ت (،2017-2012) التنفي    ذ م    ن األوىل املرحل      خ    للف .برم ته    ا املتح      
 يتعل    فيم  ا املتطلب  ا "  ُت  اوز " أو "اس  توفت" ال  يت للكي  ا   اإلمجالي    املئوي    النس  ب  الض  ع 

 يف املائ         يف 31 م       ن ز د  بتس        يل رجعي        ،امل األرق       ام إىل قياس       ا   األداء مؤش       را  مي       عجب

__________ 

 UN-Women, “UN System-wide Action Plan for the Implementation of the CEB Policy on انظ ر (13)

Gender Equality and the Empowerment of Women Performance Indicators and Technical Notes”, 

December 2016. 
 املتطلب     ا "،ق    رتب م     ن اس     تيفاء و"ي املتطلب     ا "، يس     تويفو" املتطلب     ا "، يت     اوز" ه     ي امل     ذكور  املتطلب    ا  (14)

 ينطب ". و"ال "،يوج  الو"
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 ال    يت أد  ، ال   وارد  الس    ت  األش   كال وتب   ني ِّ  .(15)2017 ع    ام يف املائ     يف 65 إىل 2012 ع   ام
 ومُجعت االسرتاتي ي . اجملاال  من كل  يف األداء يف احملرز التق م شرتك ،امل التفتي  وح   هتاأع َّ 

 ي  ود اإلط  ار، ه  ذا ويف ح    . عل  ى جم  ال ك  ل  يف  واح    أداء درج    متث  ل لك  ي املقابل    املؤش  را 
 ألح  ها األولوي   ءإعط ا دون املس اوا ، ق  م عل ى تعام  ل املؤش را  مجي ع أنَّ  إىل اإلشار  املفتشان

 األداء مؤشرا  من مؤشر كل  إطار يف احملرز التق م )ب( األول املرف  ويعرض .ترجي  دون منو 
  احملقَّق . النتائ، عن أدقَّ  صور  لتق مي

   األول الشكل
 السيوسةةوت :1 األداء )مؤشةةر املسةةوءلة تعزيةةز :1 اجملةةو  يف األداء ملؤشةةرات اإلمجوليةةة التصةةنيفوت

  (اجلنسوين للمنظور املراعية األداء إدارة :2 األداء مؤشر االتخطيط؛ العومة
 املئوي ( )ابلنسب 
 ب   ني املس   اوا  سياس   ا  عل   ى املؤش   را  ه   ذ  ترك ِّ   ز

 السياسا  مع يتماشى مبا تنفيذها وخط  اجلنسني
 وق     املؤسس    . نط   اق عل   ى االس   رتاتي ي  والواثئ    
 سياسا  وضع أو املبل ِّغ  الكيا   معظ  استكمل
 م    ا غالب    ا   اجلنس    ني ب    ني لمس    اوا ل عم    ل وخط     
 املنظوم   نط اق على العمل خط  إىل إشار  تتضمن
 زوتُع   ز ِّ  امل   رأ . ومتك   ني اجلنس   ني ب   ني املس   اوا  بش   نن
 إدم     اج مس     عى اجلنس     اي للمنظ     ور املراعي       اإلدار 
 الق  ي  ص  لب يف امل  رأ  ومتك  ني اجلنس  ني ب  ني املس  اوا 

   للمؤسسا . األساسي  والكفاءا 

   الثاي الشكل
 )مؤشةر النتوئج عل  القوئمة اإلدارة تعزيز :2 اجملو  يف األداء ملؤشرات اإلمجولية التصنيفوت

  البيوانت( احتليل اإلبل  :4 األداء مؤشر االسرتاتيجي؛ التخطيط :3 األداء
  املئوي ( )ابلنسب 
 التحلي    ل إدم    اج مس    عى املؤش    را  ه    ذ  تع    ز ِّز

 املؤسس   ي ياالس   رتاتي  التخط   ي  يف اجلنس   اي
 ش  نن وم  ن الرئيس  ي . الُقْطري    ال  ربام، واثئ    يفو 

 عملي    ي   ع  أن للنت  ائ، إط  ار يف اإلدم  اج ه  ذا
 ابملس    اوا  املتعلق     االس   رتاتي ي  الق   رارا  ص   نع
 ال     ول م    ع للعم    ل هن    ، وإرس    اء اجلنس    ني ب    ني

 حتقي   أج ل م ن الُقطري الصعي  على األعضاء
 املبل ِّغ    الكي  ا   أابن  ت وق    املنش  ود . النت  ائ،
 عل   ى القائم     ل   إلدار  متين     ثقاف     أرس   ت ال   يت

  اجملال. هذا يف جي  أداء عن النتائ،
__________ 

 .11-10 الفقراتن ،E/2018/53 الوثيق  نظرا (15)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

ال ينطب 

ال يوج 

با يقرتب من استيفاء املتطل

يستويف املتطلبا 

يت اوز املتطلبا 

: ۲السيوسوت العومة االتخطيط؛ مؤشر األداء : ۱مؤشر األداء 
إدارة األداء املراعية للمنظور اجلنسوين

۲۰۱۲

۲۰۱۷

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

ال ينطب 

ال يوج 

با يقرتب من استيفاء املتطل

يستويف املتطلبا 

يت اوز املتطلبا 

اإلبل  :4التخطيط االسرتاتيجي؛ مؤشر األداء:۳مؤشر األداء
احتليل البيوانت

۲۰۱۲

۲۰۱۷
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   الثال  الشكل
 مؤشةةر التقيةيم؛ :5 األداء )مؤشةةر الرقوبةة إرسةةوء :3 اجملةو  يف األداء ملؤشةةرات اإلمجوليةة التصةنيفوت

  الربامج( استعراض :7 األداء مؤشر اجلنسوين؛ للمنظور املراعية احلسوابت مراجعة :6 األداء
 املئوي ( )ابلنسب 
 ومق      ايي  مع      ايري وض      ع املؤش      را  ه      ذ  تتتبَّ      ع
 ومراجع   والتقي ي  الرص   س ياق يف موحَّ    مرجعي 

 اخلارجي      ال    ربام، تقييم    ا  وتش    ك ِّل احلس   ااب .
 ب      ني املس      اوا  يف الت       قي  وعملي      ا  وال اخلي       
 األدوا  م ن بعض ا   األق ران واستعراض ا  اجلنسني
 ه  ذا يف حتقق ت ال يت التحس ينا  وتع زى املتوخ ا .
 املهني    الش  بكا  مش  ارك  إىل االس  رتاتي ي اجمل  ال

 مث  ل املنظوم    نط  اق عل  ى الوك  اال  ب  ني املش  رتك 
 دوائ   ر وممثل   ي ابلتقي   ي  املع   ي املتح      األم     فري    

 مؤسس        ا  يف للحس        ااب  ال اخلي          املراجع         
 الثال       املؤش     ر ويع     ز ِّز املتح       . األم       منظوم      
 ال   ربام، عل   ى املوافق     عملي     يف اجلنس   اي املنظ   ور
 اخل      ا  2 ابجمل      ال ص      ل  ل        تك      ون أن وميك      ن
 النتائ،. على القائم  ابإلدار 

 

   الرابع الشكل
 الكوفيةة ااملوليةة البشةرية املةوارد ختصةي  :4 اجملةو  يف األداء ملؤشةرات اإلمجولية التصنيفوت

 اهليكل :10 األداء مؤشر ؛املوارد ختصي  :9 األداء مؤشر املوارد؛ تتبع :8 األداء )مؤشر
  املؤسسية( الثقوفة :11 األداء مؤشر اجلنسني؛ بني االتكوفؤ اجلنسوين
 املئوي ( )ابلنسب 
 واملالي   البش ري  امل وارد تقي ي  املؤش را  هذ  تروم

 املنظ         ور مراع         ا  تعم         ي  لتنفي         ذ املخصَّص          
 ه     ذا يف الس    ائ  االُت    ا  ك     ان  ق     و  اجلنس    اي.

 أن املبل ِّغ   الكيا   يتوجب إذ .أداء أقل اجملال
 تع    ز م   ا وغالب   ا   ،متع    د  أول   و   ب   ني توف ِّ    
 ب     ني للمس     اوا  اللزم       امل     وارد ختص     ي  ع     ن

 املالي       القي     ود ر وأثَّ     امل     رأ . ومتك     ني اجلنس    ني
 اجلنس   اي اهليك   ل عل   ى س   لبا   العم   ل وأس   اليب
 األداء مؤش    ر ويتص    ل اجلنس    ني. ب    ني والتك    افؤ
 هتي ِّ   سياس ا  بتنفيذ املؤسسي  ابلثقاف  اخلا 

  اجلنسني. بني املساوا  لتحقي  مؤاتي  عمل بيئ 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

ال ينطب 

ال يوج 

با يقرتب من استيفاء املتطل

يستويف املتطلبا 

يت اوز املتطلبا 

مراجعة احلسوابت املراعية:6التقييم؛ مؤشر األداء:5مؤشر األداء
استعراض الربامج:۷للمنظور اجلنسوين؛ مؤشر األداء

۲۰۱۲

۲۰۱۷

0% 20% 40% 60%

ال ينطب 

ال يوج 

با يقرتب من استيفاء املتطل

يستويف املتطلبا 

يت اوز املتطلبا 

ختصي  املوارد؛ :۹تتبع املوارد؛ مؤشر األداء:۸مؤشر األداء
؛ مؤشر اهليكل اجلنسوين االتكوفؤ بني اجلنسني:۱۰مؤشر األداء

الثقوفة املؤسسية:۱۱األداء

۲۰۱۲

۲۰۱۷
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   اخلام  الشكل
 )مؤشةةةةةر اتعزيزهةةةةةو القةةةةةدرات تنميةةةةةة :5 اجملةةةةةو  يف األداء ملؤشةةةةةرات اإلمجوليةةةةةة التصةةةةةنيفوت

  القدرات( تنمية :13 األداء مؤشر القدرات؛ تقييم :12 األداء
 املئوي ( )ابلنسب 
 ق  را  تنمي   م  ى تقيي  إىل املؤشرا  هذ  ترمي

 العلي ا، الرت ب وموظف  ف يه  نمب  وتعزيزها، املوظفني
 ال   يت اجلنس   اي، التحلي   ل جم   ال يف الكف   اء  تقي   ي و 

 مقوم  ا  م  ن أساس  ي مق  وم أهن  ا عل  ى إليه  ا يُنظ  ر
 يف اجلنس      اي املنظ      ور مراع      ا  تعم      ي  يف الن      ا 

 الش    راكا  أس    همت وق      وال    ربام،. السياس    ا 
 منس       قي أو اجلنس       اني  الش       ؤون وح        ا  ب       ني

 بتنمي        املكلف      ني وامل      وظفني اجلنس      اني  الش      ؤون
 احمل       رز، التق        م يف وتعلمه         امل       وظفني ق        را 

  الت ريب. طري  عن سيما وال

   الساد  الشكل
 رفواملعةةةةةة اإدارة االتسةةةةةةو  كفولةةةةةةة  :6 اجملةةةةةةو  يف األداء ملؤشةةةةةةرات اإلمجوليةةةةةةة التصةةةةةةنيفوت
  االتسو ( :15 األداء مؤشر انقلهو؛ املعورف توليد :14 األداء )مؤشر ااملعلوموت

 املئوي ( )ابلنسب 
 تعزي    ز س    بل تن    اول إىل املؤش    را  ه    ذ  هت      

 املش      رتك  لأله       ا  املتح         األم        منظوم       
 النه     وض جم     ال يف املتس     ق  العم     ل وألس     اليب

 مراع ا  م ع امل رأ ، ومتك ني اجلنسني بني ملساوا اب
 املنظوم  . مؤسس ا  م ن لك ل احمل َّد  الوال  

 خط    رب    يف املؤش  را  ه  ذ  أمهي    ثبت  ت وق   
 أج ل م ن الُقْطري الصعي  على لرب م،اب العمل
 فري     م   ع التفاع   ل م   ن األعض   اء ال    ول متك   ني
  التناغ . رو  تسود  املتح   ألم ل اتبع

 م  ن ع   دا   املبل ِّغ    الكي  ا   ب  ني فيم  ا والنط  اق العم  ل من  اذجو  ال  وال   تن  و  أف  رز ق   لو  -22
 بع  ض ج   وى يف الكي  ا   م  ن الع ي    كش  كَّ  وهك  ذا العم  ل. خط    بتنفي  ذ املتص  ل  التح     
 اخلاص       املعلوم     ا  يف امللح     وظ االخنف     اض املفتش     ان ويفس ِّ     ر انطباقه     ا. م      ى يفو  املؤش     را 

 ق     املبل ِّغ     الكي   ا   أنَّ  عل   ى دلي   ل أبن     االس   رتاتي ي  اجمل   اال  مجي   ع يف "يوج     ال" تص   ني لاب
 يف املس     ل االخنف    اض أنَّ  كم    ا  لإلب    لغ. اللزم      البي    ا   جلم    ع داخلي      آلي    ا  اس    تح ثت

 ت  وي ز د  يف أس  ه  للم  رأ  املتح     األم    هيئ    م  ع ع  لالتفا أنَّ  عل  ى ي   ل ينطب   " "ال تص  ني ال
 وأش  ار وأمهيته  ا. املؤش  را  ض  من املن رج    املتطلب  ا  توض  ي  خ  لل م  ن األم  ور زم  ام الكي  ا  
 جه   ا  ش   بك  وداخ   ل  مؤسس   اهت داخ   ل اس   ُتهل ال   ذي احل   وار إىل أيض   ا   العم   ل خط     منس   قو
  اإلجيايب. االُتا  هذا لتوضي  املنظوم  نطاق على التنسي 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

ال ينطب 

ال يوج 

با يقرتب من استيفاء املتطل

يستويف املتطلبا 

يت اوز املتطلبا 

تنمية :۱۳تقييم القدرات؛ مؤشر األداء:۱۲مؤشر األداء
القدرات

۲۰۱۲

۲۰۱۷

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

ال ينطب 

ال يوج 

ا يقرتب من استيفاء املتطلب

يستويف املتطلبا 

يت اوز املتطلبا 

االتسو :۱5توليد املعورف انقلهو؛ مؤشر األداء:۱4مؤشر األداء

۲۰۱۲

۲۰۱۷
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 ال ذي امل رن ال نه، م ن أيض ا   املبل ِّغ   الكي ا   اس تفاد  القائم ، التح    على وللتغلب -23
 م  ن الع ي   تق  ير الق ى م ا وه و ومؤش رات ، اإلط  ار تنفي ذ بش نن للم رأ  املتح    األم   هيئ   اعتم ت  
 )الوكال     تقني     والي     إليه   ا س   ن  أُ  ال   يت الوك   اال  ُمنح   ت املث   ال، س   بيل فعل   ى التنس   ي . جه   ا 
 ال     وي االحت    اد ال ولي     ، البحري      املنظم      ال     وي، امل     ي الط    ريان منظم      الذري     ، للطاق      ال ولي     

 للملكي    العاملي    املنظم    الع  املي، الربي   ي االحت  اد العاملي   ، الس  ياح  منظم    اليوني   و، للتص  اال ،
 األه  ا  لتحقي   احمل  َّد النه ائي لموع  ل س نتنيب مت ي  ا   ،(اجلوي   لألرص اد العاملي   املنظم   الفكري ،
 وظ  ائ  تت  وىل ال  يت املتح     لألم    العام    األمان    إدارا  خبص  ائ  اع  رُت  كم  ا  (.2019) املتوقع   
 ت زال م ا املس ائل بعض أنَّ  بْي  احلاال . بعض يف اخلصائ  هذ  روعيتو  اإلداري، وال ع  اإلدار 
 املتح    األم   ب ني اجل اري احلوار شنن ومن املتح  . لألم  العام  ألمان ا بذلك أفاد  كما  عالق ،
  بك ل اخلاص   املؤش را و  املواض يعي  املؤش را  تن اول عل ى يس اع  أن املعني   املبل ِّغ   والكيا   للمرأ 
 لوال هتا. وفقا   اإلبلغ على الكيا   مجيع ق ر  وضمان ح   على كيان

 العمل خطة لتنفيذ التمكينية العوامل -جيم 

 التنفي ذيني امل  يرين مس ؤولي  أبنَّ  املتح    األم   منظوم   يف اجلنس اني  الش ؤون خ رباء يقر -24
 التنفي  ذ ض  مان يف ا  رئيس  ي   ع  امل   متث  ل مؤاتي    بيئ    وهتيئ    العم  ل خط    بش  نن إج  راءا  اخت  اذ ع  ن

 العمل خط  منسقو دش َّ  نفس ، السياق ويف املؤسسي . السياسا  يف اجلنساني  للعناصر الفعال
 م ن أنَّ  عل ى ئي االستقص ا ال راس   ه تومشل مقابل  معه  أجريت ممن اجلنساني  الشؤون وخرباء
 إلح   راز ومؤاتي     داعم     بيئ     هتيئ     املؤش   را ، يف جي      أداء مع    ال  حتقي     جان   ب إىل ،ال  لزم
 ا  متعمق   ا  تغي  ري  ا  تلقائي    يس  تتبع ال ال  وعي إنَّ  حي    م  ن اجلنس  اي، املنظ  ور مراع  ا  تعم  ي  يف تق   م

 يف املس امه  للعوام ل حتل يل   للم رأ  املتح    األم   هيئ  أع َّ  وق  املؤسسي . الثقاف  يف ا  ومست ام
 التمكيني   العوام ل أد   الس ابع الش كل ويعرض .(16)2016-2012 الفرت  يغطي التق م إحراز
 االس تعراض. ه ذا خ لل الكي ا   إليه ا وأش ار  يئ  اهل ادهتح  َّ  كم ا  العمل خلط  الفعال للتنفيذ
 إىل أفض  ت ال  يت اجلي     واملمارس  ا  مؤش  ر بك  ل اخلاص    التمكيني    العوام  ل الثال    املرف    وي  ورد
ع األداء. حتس  ني  املبل ِّغةةة كيوان ةةو  كونةة   إذا مةةو تقيةةيم علةة  التنفيذيةةة اإلدارة املفتشةةون ايشةةج ِّ
  اجليدة. املمورسوت استنسوخ سبل تقييما  تمكينيةال واملالع متلك
 يف اإلجن ازا  مجي ع املنظوم   نط اق عل ى العم ل خط   مؤشرا  تستوعب أال الوارد ومن -25

 أنَّ  إىل ابلنظ   ر املبل ِّغ    ، الكي   ا   داخ   ل اجلنس   ني ب   ني واملس   اوا  اجلنس   اي املنظ   ور مراع   ا  تعم   ي 
 تق    م م   ن أحرزت     م   ا الكفاي     في     مب   ا توث ِّ     مل اإلط   ار مؤش   را  أنَّ  إىل خل     الكي   ا   بع   ض
 إىل وابإلض   اف  جني   (. يف املتح      األم    ومكت   ب اليونيس  ي  )مث   ل مب  ادرا  م   ن ذت   اختَّ  وم  ا

 جنت    م  ا عل  ى أيض  ا   الض  وء االس  تعراض ه  ذا س  لَّ  ،األداء مؤش  را  تص  نيفا  يف احمل  رز التق   م
عي ال   و  ، أوَّهل   ا أنَّ يف خط     العم   ل تهافوائ     داخلي     أخ   رى ت   رتب  مبش   ارك م   ن املبل ِّغ     الكي   ا  

 نط  اق ليت   اوز اجلنس  اني  القض  ا  م  ع التعام  ل نط  اق عاتَّس  عموم  ا ، و ق    زاد ابملس  ائل اجلنس  اني  
 ليش مل (م ن ه ذا القبي ل وح   وج ود  تش مل ال يت احلاال  )يف الرئيسي  اجلنساني  الشؤون وح  

 . س   نوي تق   مي تق  ارير بش  نن م   خل  تق   مي إىل امل    عو  املعني   ال اخلي     اجله  ا  م  ن جمموع   
كان   رمبا اليت ،العمل احدات خمتلف عل  نطو  احلوار تعزيز عل  العمل خطة سوعدت اقد

__________ 

(16) UN-Women, “Drivers of UN-SWAP progress 2012–2016”. 
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هب ذا الش نن  العم ل خط  أح  منسقي وقال .املباشر للتواصل قنوا إىل  بعضها يف الساب  يفتقر
 مراع ا  تعم ي  تن اول عل ى الق  ر  زاد  اثني ا ، عملن ا". 'تقوق ع ت  اوزل' فرص   ش كل "الرب م، إنَّ 

 متفرغ   تنس ي  جه   تعي ني ع ن فض ل   أحي ا  ، كب ري   ز د  املؤسسا ، بعض يف اجلنساي املنظور
خ    را  ابمل املع   ي املتح      األم     مكت   ب ووض   عع   ن خط     العم   ل.  تق    مي تقري   ر عملي     لتنس   ي 

  تعي  ني وس اع  اجلنس  اني . ابلش ؤون مع  ي متف ان   فري   ب  ع  ُيظ  ى  ا  عاملي   ا  رمي   بر جم ا  جنس  اني  واجل
 يفأم ا  اإلب لغ. عملي   تنس ي  يف للتص اال  ال وي االحتاد يف اجلنساني  للشؤون موظفني كبري

 ابلش ؤون املعني   ال اخلي   األفرق   تعزي ز احل اال ، بع ض يف مت،فق    املتح  ، لألم  العام  األمان 
 حف    ظ عملي    ا  إدار  كم    ا ه    و احل    ال يف) التنفيذي      اإلدار  إىل الوص    ول هل    ا وأت    ي  اجلنس    اني 
 ض  ي ومفو  ،جني    يف املتح     األم    ومكت  ب وامل  ؤمترا ، العام    اجلمعي    ش  ؤون وإدار  الس  لم،
تنش  ي  الش  بكا  ال اخلي     املؤسس  ا  م  ن الع ي    يفكم  ا مت   اإلنس  ان(. حلق  وق املتح     األم   

التفت ي   وح    استقصاء على اجمليبون وأب ى اخلام (. )املرف  اجلنساني  الشؤون تنسي  ها جل
 اجلنس   ني ب   ني املس  اوا  إدراك حتس   ني يف العم  ل خط     مس  اع   م    ىبش  نن  ا  املش  رتك  رأ   إجيابي    

 تعم   ي  خلط     ال   رتوي، يف وك   ذا عموم   ا   وامل   وظفني العلي   ا اإلدار  م   وظفي ص   فو  يف امل   رأ  ومتك   ني
  اجلنساي. املنظور مراعا 

   السابع الشكل
 (2017-2012) املنظومة نطو  عل  العمل خطة لتنفيذ التمكينية العوامل
 له التوجيهية ااملبودئ اإلطور تصميم

  متغري  واحتياجا  تشاوري  عملي  مثر    اإلطار جاء

  ودعُمها املنظوم  نطاق على املهني  الشبكا  مشارك 

 االقيودة احلوكمة

 املاحن  واجلها  األعضاء وال ول اإلداري  اهليئا  جانب من والضغ  ال ع 

 التنفيذي  واإلدار  العليا القياد  جانب من ال ع 

 املؤسسية التدابر

  املؤسسا  نطاق على للنتائ، إطار يف العمل خط  ومؤشرا  أه ا  إدراج

 التنسي  جلها  ونظام اجلنساني  للشؤون وح   إنشاء

  اإلبلغ عملي  يف ومسؤولياهت  األداء مؤشرا  رص  عن املسؤولني أدوار على الرمسي الطابع إضفاء

 واضح  داخلي  إبلغ آليا  إرساء

  املنشود  األه ا  حتقي  إىل الرامي  لألنشط  كافي   موارد ختصي 

 املؤسسي  السياسا  يف اجلنساني  العناصر أو اجلنساني  السياسا  ملواكب  واضح  عمل خط 
 وم ن املؤسس ي االس تبيان عل ى ال ردود يف ال وارد  املعلوم ا  إىل اس تنادا   املش رتك  التفتي  وح   ت أع َّ  :املص ر

 املقابل . خلل

 العمل خطة لتنفيذ خذةاملتَّ  ااإلجراءات هبو املضطلع العمليوت -دا  

 إع   اد يف املبل ِّغ    الكي  ا   داخ  ل تَّبع   امل واإلج  راءا  والعملي  ا  املؤسس  ي  الرتتيب  ا  ت  رِّد -26
 إىل وتق  ميها منه ا والتحق   البي ا   مج ع يف املتَّبع   اخلط وا  يبني ِّ  الذي الثامن الشكل يف تقاريرها

 خط   نع اإلبلغ من ويُتوخى الغرض. هلذا خمصَّص  إلكرتوني  منص  عرب للمرأ  املتح   األم  هيئ 
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 كي   ا    تش  مل س  نوي  دور  تب  عيو  املش  ارك ، الكي  ا   ب    تض  طلع متك  ررا   إج  راء يك  ون أن العم  ل
 مج    ع ع    ن املس    ؤول  اإلداري      والوح     ا  األداء مؤش    را  رص      ع    ن املس    ؤولنيو  نين    املعيَّ  املنس    قني
 األم    هيئ    م  ع التفاع  ل م  ن أش  كال ومث    املواض  يعي . األداء مؤش  را  ع  ن تق  ارير تق   ميو  البي  ا  
 االختصاص  ا  نط  اق حت ي    ش  ريط  ترحي  ب، حم    وه  ي ال   ور ، مراح  ل خمتل    يف للم  رأ  املتح    
 األم ني وكيل   بتوجي   ال  ور  وتكتم ل وحتليله ا. البي ا   مج ع عملي   يف االستقللي  لضمان بوضو 

 إىل س   نوي  رس   ال    امل   رأ  ومتك   ني اجلنس   ني ب   ني للمس   اوا  املتح      األم     هليئ     التنفيذي     العام/امل    ير 
 لفئ ا ا ب ني مق ار   وإج راء احملرز للتق م حتليل   تتضمن بل ِّغ امل كيا  ال من لكل التنفيذي  اإلدار 
 مؤشر. بكل يتعل  فيما  نشودامل النتائ، لتحقي  اللزم  التحسينا  واقرتا 

   الثامن الشكل
 (2017-2012) املنظومة نطو  عل  العمل خلطة السنوية الدارة

 
ت  :املص ر  الصل . ذا  والواثئ  املق َّم  املعلوما  إىل استنادا   املشرتك  التفتي  وح   أع َّ

 حي     م   ن الكي   ا   ب   ني القائم     االختلف   ا  عل   ى الض   وء االس   تعراض ه   ذا وس   لَّ  -27
 معلوم  ا  اخل ام  املرف    عوجيم ِّ  العم  ل. خط   تنفي  ذ جه ود دع    يف ال اخلي   واخل  ربا  الق  را 

 املنش   ن  اجلنس   اني  الش   ؤون وح    ا  أش   كال وتتن   و  املبل ِّغ    . الكي   ا   يف اجلنس   اي اهليك   ل ع   ن
 .اهب     تض    طلع ال    يت عملي    ا وال املبل ِّغ      الكي    ا   والي      حس    ب التنظيم    ي اهليك    ل يف ومواقعه    ا
عةةة  الةةةي املعلومةةةوت تبةةةني ِّ  حتديةةةداا، العمةةةل خطةةةة بتنفيةةةذ يتعلةةةق افيمةةةو  هةةةذا إجةةةراء ةثنةةةوء مجم

 ةمكرَّسةةة تنسةةةيق جهةةةة تعيةةةني ةجةةةل مةةةن جهةةةوداا  بةةةذل  قةةةد الكيةةةوانت معظةةةم ةنَّ  االسةةةتعراض
 رصةةد عةةن املسةةؤالني إىل املسةةؤاليوت سةةنودإلا  عنهةةو، ااإلبةةل  العمةةل خطةةة تنفيةةذ لتنسةةيق
  اللزمة. املعلوموت توفر ةجل من األداء مؤشرات

ل ِّغة تقوم الكيوانت املب
ليلهوجبمع البيوانت احت

غة من تتحقق الكيوانت املبل ِّ 
م تصنيفوت األداء اتقد ِّ 
ئة األمم التقورير األالية إىل هي
املتحدة للمرةة

تقد ِّم هيئة األمم 
يقو واملتحدة للمرةة تعل

مل إىل منسقي خطة الع
عل  نطو  املنظومة يف

بل ِّغة توافق الكيوانت املةالكيوانت املبل ِّغ
بصورة هنوئية عل 

و إىل هيئة التقورير اتقد ِّمه
األمم املتحدة للمرةة

تقوم هيئة األمم 
حليل املتحدة للمرةة بت
  التقورير عل  نطو
و إىل املنظومة اتقد ِّمه

اجملل  االقتصود 
ااالجتموعي

ه هيئة األمم امل تحدة توج ِّ
ة إىل للمرةة الرسوئل السنوي
يوانت اإلدارة التنفيذية للك

املبل ِّغة

ل ِّغةتدر  الكيوانت املب
الرسوئل السنوية 
مم الصودرة عن هيئة األ
املتحدة للمرةة
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 بش   نن العم   ل خط     منس   قي آراء يف ورد م   ا وب   ني االختلف   ا  ه   ذ  ب   ني ت   راب  مث    و  -28
 عموم     ا ، ،املش     رتك  التفت     ي  وح        استقص     اء عل     ى اجمليب     ون اعت     رب فق       اإلب     لغ. عملي      

 الكي  ا   م  ن خصوص  ا   املائ   ، يف 15 اعت  رب ح  ني يف التنفي  ذ، ميس  ور  اإلب  لغ متطلب  ا  أنَّ 
 اجلنس   اني ، الش   ؤون جم   ال يف واس   ع  داخلي     وق    را  خب   ربا  تتمت   ع ال ال   يت ح م   ا   األص   غر

 وح         اس      تبيان عل      ى املؤسس      ا  ردود وكش      فت مرهق       ". "عملي        تش      كل املتطلب      ا  أنَّ 
 العم ل خط  بشنن اإلبلغ عملي  تصور يكون أن  املرجَّ  ومن مماثل ، تقييما   املشرتك  التفتي 
 املفتش ان والح ظ املعني  . الكيا   ل ى النتائ، على القائم  اإلدار  ثقاف  فعيلت مب ى مرتبطا  
 اس   ت ام  يف الثق     م   ن أك   رب ق    را   أب      أق   وى جنس   اني  آلي     ل    يها ال   يت الكي   ا   أنَّ  أيض   ا  
  الرب م،. نتائ،

 املصداقية لزايدة اجلودة ضمون تعزيز -هوء 

 ض  رور  عل  ى ،2017/9و 2016/2 قراري    يف واالجتم  اعي، االقتص  ادي اجملل    دش   َّ  -29
 القوي    املس  اءل  ونظ    الش  فافي  ترس  يخ عل  ى التش   يع أج  ل م  ن وص  حت  اإلب  لغ اتس  اق تعزي  ز
 ال  ذاي التقي  ي  إىل تس  تن  املنظوم    نط  اق عل  ى العم  ل خط    كان  ت  ول   م ا .مؤسس  ي إط  ار ض  من

 وح   استبيان على ردودها يف ،أب   املبل ِّغ  الكيا   أنَّ  املفتشان الحظ فق  الذاي، واإلبلغ
 وفق   ا   اإلب   لغ يف ال ق     تكف   ل هب   ا املعم   ول اجل   ود  ض   مان آلي   ا  أنَّ  يف ثق     املش   رتك ، التفت   ي 

 ه ذ  تكتس يو  للم رأ . املتح    األم   هيئ   ع ن الص ادر  الفني   امل ذكرا  ح  دهتا ال يت للمتطلبا 
 العم  ل خط    ع  ن اإلب  لغ يك  ون أال لض  مان املص   اقي  حي    م  ن ك  ربى  أمهي    الواق  ع يف س  نل امل

 احلقيق  ي الوض  ع وابلت  اي املبل ِّغ   ، للكي  ا   احلقيق  ي الوض  ع جيس ِّ    وإمن  ا بريوقراطي   ، ممارس    جم  رد
 آلي  ا  عت  ربت العم  ل خط    تنس  ي  جه  ا  ع   د نص    م  ن ق  لأ أنَّ  املفتش  ان الح  ظو  . م  و نظملل

 تث ري امللحظ   ه ذ و  اإلب لغ. يف ال ق   كفال    يف ا  ج     فعال  كيا هتا  داخل لقائم ا اجلود  ضمان
 وتق     مي البي    ا   مج    ع عملي      إىل يُنظ    ر املبل ِّغ     ، الكي    ا   م    ن الع ي      ف    يف الش    واغل. بع    ض

 تنط  وي أهن  ا عل  ى التقوميي    الس  ن  ب اي    يف أس  ابيع بض  ع  تت   اوز ال م     خ  لل األوىل البلغ  ا 
  اجلود . ضمان حي  من حمتمل خطر على

 بني فيما ش ي ا   اختلفا   االستعراض هذا عليها وق  اليت اجلود  ضمان آليا  وختتل  -30
 عل  ى ،األداء مؤش  را  رص    ع  ن املس  ؤولني م  ن والتحق    االس  تعراض ويكمَّ  ل املبل ِّغ   . الكي  ا  

 ا  جنس اني   ه يكل   أرس ت اليت بل ِّغ امل الكيا   وتتمتع  .عنيامل الوح ا  م يري مبوافق  تق ير، أقل
 رص    ع  ن املس  ؤولنيو  اجلنس  اني  الش  ؤون وح     ب  ني لوالتفاع   احل  وار ض  مان عل  ى ابلق   ر  حمك م  ا  

 ك  ذلك  وميك  ن التص  نيفا . ت   قي و  منه  ا والتحق    املعلوم  ا  توحي    أج  ل م  ن األداء مؤش  را 
 اجل  ود . ض  مان جوان  ب م  ن ا  إض  افي   ا  جانب   التنفيذي    اإلدار  مس  توى عل  ى النهائي    املوافق    اعتب  ار
 م    ن أك    رب ق     ر إىل ابلرقاب      الص    ل  ذا  األداء مؤش    را  ختض    ع املبل ِّغ     ، الكي    ا   بع    ض ويف

 املعةةي املتحةةدة األمةةم فريةةق دةب ةنْ  يةةدةاجل املمورسةةوت مةةن ةنَّ  املفتشةةون ايةةر  التمح  ي .
 5 األداء مؤشةر بشةأن املبل ِّغةة الكيةوانت مجيع من املقدَّمة املعلوموت استعراض عل  ابلتقييم
 هةذه نطةو  توسةيع اميكةن التصةنيف. عمليةة بشةأن قمنسَّة هنةج اتبةو  لكفولة ابلتقييم املتعلق
 االقتضوء. حسب ةخر  اشبكوت ةداء مؤشرات لتشمل املمورسة
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 للم  رأ  املتح     األم    هليئ    الت  ابع املس  اع   مكت  ب ي   ي األولي   ، البلغ  ا  تق   مي وبع    -31
 اس  تنادا   املؤش  را  م  ن مؤش  ر ك  ل  إىل املس  ن  التص  ني  ل  ىوع املس   َّل   املعلوم  ا ل  ىع بتعليق  ا 

 علي    ويتع  ني ، ي   ودحملاب املس  اع   مكت  ب ق   ر  وتتس    .(17)املبل ِّ    الكي  ان م  ن املق َّم    األدل    إىل
 اجملل    ل   ور  حتس  با   الرمسي    الواثئ    إلع   اد متاح    ض  يق  ُمه  ل ض  من املق َّم    املعلوم  ا  دراس   

 س  بيل عل  ى إال التعليق  ا  ه  ذ  تق   َّم وال حزيران/يوني   . يف ق   عتن ال  يت واالجتم  اعي االقتص  ادي
 الكي   ا   ذك    ر و  ال. وأ النه   ائي بلغه   ا يف ه   اإدراج تق   رر أن املبل ِّغ     وللكي   ا   ،س   تئنا اال

 ال يت التعليق ا  تؤخ ذ أن رجَّ امل من أنَّ  املشرتك ، لتفتي ا وح   استبيان على ردودها يف املبل ِّغ ،
 تق   ِّمها ال يت التقني   اإلرشادا  وت ع  النهائي . التقارير يف االعتبار يف املتح   األم  هيئ  تب يها
 بف  رادى يتعل    فيم  ا املتطلب  ا   توض ِّ   إذ اجل  ود ، ض  مان ه  ودج أيض  ا   للم  رأ  املتح     األم    هيئ   

 اختي      ار يف املبل ِّغ        الكي      ا  ِّ  وترش        ،اخلاص        ي       تنظيمال لس      ياقا ا مراع      ا  م      ع املؤش      را ،
 يف ،وس  عها يف ل  ي  للم رأ  املتح     األم    هيئ   أنَّ  إىل االس  تعراض ه  ذا خل   وق    .التص نيفا 

 املبل ِّغةة الكيةوانت تتةوىل ةن جيةبا  الص  د. ه ذا يف أك رب ب  ور تض طلع أن احلالي  ، ق راهتا ضوء
 سيوسةةو و يف اجلنسةةوين املنظةةور مراعةةوة تعمةةيم يف تقةةدم إحةةراز سةةبيل يف اجلةةودة ضةةمون زمةةوم

  التصنيفوت. عل  الرتكيز من بدالا  ابراجمهو،

 النح  و عل  ى األخ  رى، الكي  ا   م  ع األق  ران اس  تعراض ترتيب  ا  أنَّ  املفتش  ان والح  ظ -32
 ُُتْ  ر   فل    .اخلط    م  ن األوىل املرحل    خ  لل  حم   ود تظل   العم  ل، خط    إط  لق عن    املت  وخى

 إىل ذل   ك ويع   زى املبل ِّغ    ، الكي   ا   م   ن س   بع  مشل   ت ق   راناأل س   تعراضال عملي   ا  ث   ل  إال
 ب ني املق ار   تتي  ال وق  مناسبني. أقران حت ي  مسعى تكتن  اليت والصعواب  املالي  القيود

 إج  راء ه  اعمل وأس  اليب ه  اموظفي م  لكو  اوميزانياهت   اال هت  و  تتب  اين ال  يت املتح     األم    وك  اال 
 ذا  الوك اال  ب ني فيم ا العملي   ه ذ  إج راء ينبغ ي مث م نو  األق ران  جانب من بنَّاء استعراض
 اآللي  هذ  تعزَّز أن املتوقع من أنَّ  نْي املفتش عل  إىل بل و  املماثل . والوظائ  واهلياكل الوال  
 تك ون ق   األقران استعراضا  أنَّ  من الرغ  وعلى العمل. خط  من الثاني  املرحل  تنفيذ خلل
 هذه ةنَّ  إىل هونينب   املفتشنْي  ف نَّ  اجلي  ، املمارسا  وتبادل التعل  جمال يف ما ح  إىل مفي  
 تفتقر اقد مرهقة، عملية تكون اقد ااحليود، االستقللية حيث من ابلقصور تتسم العملية

 أج    ر  اخل    ام ، الفص    ل يب    ني ِّ  كم    ا  ذل    ك، م    ن وب     ال   املةةةةوارد. اسةةةةتخدام يف الفعوليةةةةة إىل
 ال ولي   العم ل ومنظم   الذري   للطاق   ال ولي   الوكال   )مث ل املتح    األم   مؤسس ا  م ن بضع

 عملي  ا  أو تقييم  ا  الع  املي( األغذي    وب  ر م، واليونيس  ي  اإلمن  ائي املتح     األم    وب  ر م،
 وتض منت عمله ا. خط   خ لل م ن تفعيلها م ى أو اجلنساني  سياستها لتنفيذ مستقل  ت قي 
 عل  ى العم  ل خط    لتنفي  ذ استعراض  ا   احل  اال ، بع  ض يف الت   قي ، عملي  ا  أو التقييم  ا  ه  ذ 
 املنظوم . نطاق
 الكيةوانت معظةم يف تدتوطَّة قد الداخلية املسوءلة ةنَّ  عل  املفتشون يتفق اعموموا، -33

 التنفيةةةذيني ااملةةةديرين العليةةةو اإلدارة مةةةو في اهتمةةةوم اجتةةةذب  حبيةةةث العمةةةل، خلطةةةة نتيجةةةة
 ت   ابري م  ن نُ ف ِّ  ذ م  ا ف   نَّ  وهك  ذا اإلبةةل . عمليةةة يف املشةةوركة األداء برصةةد املعنيةةة للوحةةدات

 اجل ود  ضمان إجراءا  أنَّ  الستنتاج يكفي مارسا امل من متَّبع هو وما سياسا  من ُوضع ماو 
 العتب ارا  مه   األم ر ه ذا ف  نَّ  آنف ا ، ك رذُ  وكما السنوي. أدائها لقيا  الكيا   معظ  يف وافي 

__________ 

  ابلتقيي . املتعل  5 األداء مبؤشر يتعل  فيما املساع   مكتب إدار  ابلتقيي  املعي املتح   األم  فري  يتوىل (17)
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 ويف اجل ود . ض مان آلي ا  فعالي   لض مان هتم اماال إيلء على املواظب  وينبغي ابملص اقي ، تتصل
 تقييم   ا   املبل ِّغ     ا  الكي    ُت   ري أبن املفتش   ان يوص   ي اجلي     ، املمارس   ا  م   ن ق   ائ  ه   و م   ا ض   وء

  تصحيحي . ت ابري من يلزم ما تتَّخذ وأن اجلود  لضمان ال اخلي  اآللياهت منتظما  

 الكي  ا   يف واملس  اءل  الش  فافي  تعزي  ز يف التالي    التوص  ي  تنفي  ذ يس  ه  أن عاملتوقَّ   وم  ن -34
  املؤسسي. ابلتعل  النهوض ويف املبل ِّغ 

 1 التوصية

 تقييمةوا  ابنتظةوم   جيةراا ةن املتحةدة األمةم منظومةة ملؤسسوت التنفيذيني للرؤسوء ينبغي 
 حبسةةةب التصةةةنيفوت دقةةةة لضةةةمون مؤسسةةةو م يف هبةةةو املعمةةةو  اجلةةةودة ضةةةمون آلليةةةوت دقيقةةوا 

 املرةة امتكني اجلنسني بني املسوااة بشأن املنظومة نطو  عل  العمل خطة إطور يف املؤشرات
 املرةة، امتكني اجلنسني بني للمسوااة املتحدة األمم هيئة عن الصودرة الفنية للمذكرات افقوا 
 املنوسب. النحو عل  ابألدلة مدعومة التصنيفوت هذه تكون اةن
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 ااملسوءلة األداء لرصد إطوراا  صفهوو ب املنظومة نطو  عل  العمل خطة -لثوا اث 

 تفعي   ل عل   ى املتح      األم     منظوم     ق    ر  "تعزي   ز العم   ل خلط     الرئيس   ي  األه    ا  م   ن -35
 ومتك    ني اجلنس    ني ب    ني للمس    اوا  دعم    ا   مش    وال   وأكث    ر موح       بص    ور  والعم    ل الذاتي      ملس    اءل ا

 مس  توى وعل ى املتح     األم   منظوم    ص عي  عل  ى املس اءل  بُع    العم ل خط    وتتن اول .(18)امل رأ "
 خمتل    الفص  ل ه  ذا وي   ر  متس   . هن  ، اتب  ا  ض  مان هب     س  واء ح    عل  ى الكي  ا   ف  رادى

 األداء رص    تعزي  ز يف ج   واها وم   ى اإلط  ار م  ن يت   زأ ال ج  زءا   تش  ك ِّل ال  يت املس  اءل  مس  تو  
 ق ام املتح   ، األم   منظوم   ص عي  فعل ى اجلنس اي. املنظور مراعا  بتعمي  املتعلق  القرارا  واختاذ

  عل ى خ ا  ج  بو  الرتكي ز م ع التنفيذيني، الرؤساء جمل  ب  يضطلع الذي ال ور بتحليل املفتشان
 الرئيسي  اآللي  املفتشان در  كما  .2006 عام لسياس  املفع ِّل  العمل خلط  اجملل   متابع كيفي 
 خ  لل م  ن تعم  ل ال  يت اآللي    وه  ي العم  ل، خط    تنفي  ذ ع  ن تق  ارير لتق   مي املنظوم    نط  اق عل  ى

 املفتش ان حب   فق   غ  ،املبل ِّ  الكي ا   ف رادى مس توى عل ى أم ا واالجتم اعي. االقتصادي اجملل 
 هب  ا املض  طلع العملي  ا  حب    ع  ن فض  ل   ،املعني    التنفيذي    واإلدار  والقي  اد  اإلداري    اهليئ  ا  دور

  .لالعم ط خل واملوظفني امل يرين سائر تنفيذ لضمان املتَّخذ  واإلجراءا 

 األم      هيئ      فش    كَّلت ان     جمت ال    يت األربع      الكي    ا   ومه    ام وال   إىل ض    اف ابإلو  -36
 قي  اد  دور اجل ي    الكي  ان إىل أيض  ا   املتح     لألم    العام    اجلمعي    أس  ن   ،(19)للم  رأ  املتح    
 ب   ني املس   اوا  بش   نن عمله   ا يف ه   اوتعزيز  هاوتنس   يق املتح      األم     منظوم     يف س   اءل امل جوان   ب
 ال وارد  التوص يا  وتنص ب   .بتفص يل ال  ور ه ذا الراب ع الفص ل ويس تعرض امل رأ . ومتكني اجلنسني

 املنظوم   نط اق عل ى ابملس اءل  النه وض أجل من تعزيزها ميكن اليت اجملاال  على الفصل هذا يف
  سواء. ح  على املبل ِّغ  الكيا   وداخل

 ابلتنسيق املعي املتحدة األمم منظومة يف التنفيذيني الرؤسوء جمل  -ةلف 

 اجمل    اال  أول بوص    فها ملس    اءل ا عل    ى التنفي    ذيني الرؤس    اء جمل      أعض    اء اري    اخت وق    ع -37
 إىل الس عي مبواص ل  والت زامه  "ع زمه  أب  وا فق   .(20)2006 ع ام  لسياس  ال اعم  االسرتاتي ي 

 األم   منظوم   داخ ل اجلم اعي الصعي ين على املرأ ، ومتكني اجلنسني بني املساوا  أه ا  حتقي 
 تنفي ذ يف والتنس ي  االتس اق حتقي   خ لل م ن مؤسس اهت ، داخ ل الفردي املستوى وعلى املتح  

 يف واالجتم   اعي االقتص   ادي اجملل     اعتم    ها ال   يت اجلنس   اي املنظ   ور مراع   ا  تعم   ي  اس   رتاتي ي 
  ".1997/2 عليها املتف  استنتاجات 

 من قواي ا  التزاموا  عمل خطة بوصفه لإلطور التنفيذيني الرؤسوء جمل  إقرار ةرس  اقد -38
 هةةذا ةنَّ  االسةةتعراض هةةذا ايبةةني ِّ  السيوسةةة. هةةذه بتنفيةةذ املنظومةةة نطةةو  علةة  القيةةودة جونةةب
 الرؤس   اء جمل     يق   وم وال العمةةةل. خطةةةة جنةةةوح يف ةسوسةةةي ركةةةن ةنةةةه علةةة  إليةةةه يمنظةةةر اإلقةةةرار
__________ 

 UN-SWAP: A plan to improve gender equality and the empowerment of“ للم رأ  املتح    األم   هيئ   (18)

women across the UN system”, 2014.  
 ومكت    ب ،ابمل   رأ  النه   وض أج   ل م   ن والت    ريب للبح     ال     وي واملعه     ،ابمل   رأ  النه   وض بش   عب  األم   ر يتعل     (19)

 للمرأ . اإلمنائي املتح   األم  وصن وق ،ابملرأ  والنهوض اجلنساني  للقضا  اخلاص  املستشار 
 .Corr.1تصويبها و  CEB/2006/2 انظر (20)
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 عليه   ا. املتف    اإلج  راءا  تنفي   ذ برص    الوك  اال ، ب   ني مش  رتك  تنس  ي  آلي     بوص  ف  التنفي  ذيني،
 القض  ا  عل  ى االهتم  ام تركي  ز هب  ا، اخلاص    العم  ل وخط    السياس    اعتم  اد بع    ل   ،اجمل اص  لو و 

 حم  َّد ، جوانب بشنن ل  التابع  الشبكا  داخل واضيعي م مناقشا  إجراء خلل من اجلنساني 
 ال يت اجله ود يف تق  م إحراز وتري  تسريع سبيل يف اجلنسني، بني تكافؤوال اجلنساني  املؤشرا  مثل
 اس تعراض أظه ر ذلك، ومع اجلنساي. املنظور مراعا  تعمي  جمال يف املتح   األم  منظوم  اهلتبذ

 ،الرئيس ي  جلان   أو ني،التنفي ذي الرؤس اء جمل   قِّب  ل م ن رمسي   رص   عملي   أي إج راء ع م الواثئ 
 النت  ائ، زم  ام يت  و  أنَّ  رمس  ي رص    إج  راء ع   م ويع  ي العم  ل. خط    إط  ار يف احمل  رز التق   م لتقي  ي 
 اإلق  رار أو االهتم  ام م  ن مزي   ا   تس  تلزم ال  يت اجمل  اال  حت ي    يف املنظوم    يس  اع  مل ا  ومجاعي    ف  رد    

  العمل. خط  فيها جنحت اليت ابجملاال 

 حتقَّ   امل  ش امل   استعراض ا   جي ري أن ذينيالتنفي  الرؤس اء جملل   ينبغ ي أن   املفتش ان ويرى -39
 م  ن حققت    م  ا لتقي  ي  املنظوم    نط  اق عل  ى العم  ل خط    م  ن األوىل املرحل    تنفي  ذ بع    نت  ائ، م  ن

 جان ب م ن متعم   بتحلي ل املناقش   ه ذ   ش تسرت  أن وينبغ ي حت   . من تواجه  وما جناحا 
 ق  رارا  اخت  اذ يتس  ى ك  ي  ،احملقَّق    والفردي    اجلماعي    النت  ائ، ض  وء يف للم  رأ ، املتح     األم    هيئ   
 يتعل  ما ذلك يف مبا مستمر، قل  مص ر لتشك ِّ  اليت املسائل معاجل  يف ُق ما   املضي سبل بشنن

 احمل َّث  الصيغ  إلقرار فرص  أيضا   ومث  االقتضاء. عن  اللزم  املالي ( أو )البشري  املوارد بتخصي 
 مواص ل  عل ى دل يل   اإلج راء هذا ابعتبار ا  رمسي   إقرارا   (0-2) املنظوم  اقنط على العمل خط  من
  املرأ . ومتكني اجلنسني بني املساوا  جهود دع و  الرب م، دع 

  املنظوم . نطاق على املساءل  تعزيز إىل التالي  التوصي  تنفيذ يفضي أن عاملتوقَّ  ومن -40
 2 التوصية

 ابلتنسةيق، املعةي املتحدة األمم منظومة يف التنفيذيني الرؤسوء جمل  ألعضوء ينبغي 
 اسةتعراض إلجةراء القوئمةة اجمللة  آليةوت داخةل التنسةيق يكفلوا ةن ،2020 عوم هنوية قبل

 املنظومةةة نطةةو  علةة  العمةةل خطةةة مةةن األاىل املرحلةةة تنفيةةذ بعةةد حتقَّقةة  الةةي للنتةةوئج شةةومل
 املنقَّحةة بصةيغته اإلطةور إلقةرار منتد  يتيحوا اةن املرةة، امتكني اجلنسني بني املسوااة بشأن
 .2018 عوم يف

 ااالجتموعي االقتصود  اجملل  -ابء 

 لألم    الع  ام األم  ني إىل ،2012/24 ق  رار  يف واالجتم  اعي، االقتص  ادي اجملل    طل  ب -41
 التق   م ع  ن وك  ذا اجلنس  اي املنظ  ور مراع  ا  تعم  ي  ع  ن املس  اءل  تعزي  ز ع  ن تقري  را   يق    ِّم أن املتح    
 فيم  ا األداء لرص    املنظوم    نط  اق عل  ى الرئيس  ي  اآللي    ه  ي وه  ذ  العم  ل. خط    تنفي  ذ يف احمل  رز
 املس امها  إىل اس تنادا   التقري ر ه ذا للمرأ  املتح   األم  هيئ  وتُعِّ    .(21)العمل خط  بتنفيذ يتعل 

 2018 ع  ام من  ذ الع  ام لألم  ني التنفي  ذي املكت  ب دأب وق    املبل ِّغ   ، الكي  ا   مجي  ع م  ن املق َّم   
 نط اق عل ى عام   حمل   تق   ِّم ال يت األخ رى التق ارير وتتض من علي  . واملوافق   التقري ر استعراض على

 وض ع نحتس   ع ن الع ام األم ني تقري ر مث ل ،اجلنس اني  املسائل معاجل  يف احملرز التق م عن املنظوم 
 املعني   الوك اال  ب ني املش رتك  الش بك  دورا  ع ن املع   َّ  والتق ارير املتح    األم  منظوم  يف املرأ 

__________ 

 .E/2018/53و Corr.1و E/2017/57و E/2016/57و E/2015/58و E/2014/63و E/2013/71و E/2012/61 انظر (21)
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 م ن ك ا   ق  ر عل ى تش تمل ال أهن ا بْي   العم ل، خط   إىل ا إشار  اجلنسني، بني واملساوا  أ ابملر 
  واإلبلغ. للمساءل  آلي  تشك ِّل حبي  تنفيذها عن املفصَّل  املعلوما 

 الع   ام األم   ني تقري   ر يف ال   وارد  املعلوم   ا  واالجتم   اعي االقتص   ادي اجملل     واس   تعرض -42
 ترس   يخ عل   ى التش    يع إىل دع   وا  اجلنس   اي املنظ   ور مراع   ا  تعم   ي  ع   ن الس   نوي  قرارات     وض   مَّن
 املنظ ور مراع ا  تعم ي  تقي ي  عل ى الرتكي ز م ع مؤسسي، إطار ضمن القوي  املساءل  ونظ  الشفافي 
 املس تفاد  ال رو  من ابالستفاد  ،الُقْطري  املتح   األم  أفرق  صعي  على ذلك يف مبا اجلنساي،

  وتنفيذها. العمل خط  تصمي  من

 تعم  ي  يف احمل  رز التق   م رص    فعالي    لتعزي  ز فرص    العم  ل خط    يف ال  وارد اإلط  ار ويت  ي  -43
 ق    ف املنظوم    . يف ا  حق     فري     من   وذج وه   ذا ومنسَّ    . منه    ي حن   و عل   ى اجلنس   اي املنظ   ور مراع   ا 
 اإلب   لغ دور  قب   ل الكي  ا   ف   رادى ص   نيفا ت س  ري  بص   ون للم   رأ  املتح     األم     هيئ     التزم  ت
 ص فو  يف األم ور زم ام ت وي درج   وز د  التص نيفا  تض خي  وُتنب الثق  بناء أجل من األوىل

 بك  ل يتعل    فيم  ا ق  تحتقَّ  ال  يت النت  ائ، عل  ى املتَّب  ع ال  نه، يرك ِّ  ز ل  ذلك، ونتي     املبل ِّغ   . الكي  ا  
 يف عنه  ا املبلَّ    املرجعي    واألرق  ام الس  ابق  الس  ن  تص  نيفا  إىل قياس  ا   األداء مؤش  را  م  ن مؤش  ر
 ال ذي النح و عل ى الكي ا  ، فئ ا  بع ض قته احقَّ  ال يت التصنيفا  العرض ملجيُ و  .2013 عام
 إمجالي   أبرق ام ع  اجملمَّ  التق ارير وتكمَّ ل .عمله ا ذجامن  إىل قياس ا   للم رأ  املتح   م األ هيئ   تدح َّ 
 ل يتا ،والس تون الس ت  غ  املبل ِّ  الكي ا   أحرزت   ال ذي التق  م قي ا  إىل هت   املنظوم  نطاق على

 العامل    والكي  ا   ،والتنفيذي    املعياري    والكي  ا   الكب  ري ، ا ؤسس  وامل الص  غري  املكات  ب تش مل
  حم ودين. وتصني  سياق ضمن املي ان، ويف املقر يف

 مبل ِّ   كي ان  ك ل  ملس اءل  أساس ا   ي وفر وال ،الناشز  احلاال  يعرض ال النه، هذا أنَّ  على -44
 إىل حتت  اج مث م  نو  قاص  ر  مأ إجيابي    النت  ائ، ه  ذ  كان  ت  س  واء نت  ائ،، م  ن ق   حقَّ  عم  ا ح     عل  ى

 أنَّ  اعتُ رب إذ ،ف مصنَّ  أرقام عن الكش  إزاء حتفظا  عن عربأُ  وق  االهتمام. من مزي ا   إيلئها
 أه    ا  مجل    تحقي   ل والش   فافي ، املس  اءل  ب  ني ت   وازن عل  ى احلف  اظ إىل حاج     يف العم  ل خط   
 التصنيفا . تضخ ِّ  أو سطحي   تغيريا  خلتُ  حبي  اجلنساني  األفرق  على الضغ  ُتنب أمهها

 ا  حالي املتَّبع  الطريق  يف املشرتك  التفتي  وح  ل املؤسسي ستبياناال على الردود بعض كتشكَّ و 
 استقص  اء عل  ى وال  ردود املعني    اجله  ا  م  ع املق  ابل  أفرزت    ال  ذي ذات    التقي  ي  وه  و اإلب  لغ، يف

 ع ن س يما وال الش فافي ، عزي زت إىل الرامي   االقرتاح ا  م ن الع ي   وقُ   ِّم املش رتك . التفت ي  وح  
 أنَّ  تع ي أبهن ا التعليق ا  ه ذ  املفتش ان ويفس ِّ ر املبل ِّ  . الكي ان جان ب من البيا   تصني  طري 

 تُعترب السري  كانت  منذ تغري  ق  األحوال وأنَّ  ن م املتوخى الغرض خي م يع  مل األصلي االتفاق
 ه  ذا عل  ى تعليقه  ا يف املتح    ، لألم    العام    األمان    وأب     والطمننين   . الثق    لبن  اء ا  هام    عنص  را  
 عنه ا املبلَّ   املعلوم ا  نش رب يتعل   فيم ا للمرأ  املتح   األم  هيئ  مع للتعاون استع ادها التقرير،
 تب   ادل عل   ى املتح     األم     كي  ا    يس   اع  أن ميك   ن املعلوم  ا  تل   ك ع  ن الكش     أنَّ  ابعتب  ار
 .اجلي   املمارسا و  اخلربا 

 خط     تنفي   ذ نع    املنظوم     نط   اق عل   ى واإلب   لغ  الرص    تعزي   ز ض   رور  املفتش   ان وي   رى -45
 ل  ز د  س  احن  الفرص    أنَّ  املفتش  ان ويعتق    اإلط  ار. يتيحه  ا ال  يت الف  ر  م  ن ابالس  تفاد  العم  ل،
 تعم  ي  ع  ن املنظوم    نط  اق عل  ى املس  اءل  لتعزي  ز املك  رَّ  القس    تنظ  ي  إع  اد  طري    ع  ن الش  فافي 
 يع   رض حبي     واالجتم   اعي االقتص   ادي اجملل     إىل املرف   و  التقري   ر م   ن اجلنس   اي املنظ   ور مراع   ا 



JIU/REP/2019/2 

19 GE.19-07469 

 حتلي ل على يشتمل ببيان قتضاءاال عن  مشفوع  املبل ِّغ ، الكيا   لفرادى ومفصَّل  إمجالي  أرقاما  
 ع  ن املنظوم    نط  اق عل  ى املس  اءل  تعزي  ز يف يس  ه  أن اإلج  راء ه  ذا ش  نن وم  ن خاص   . حل  اال 
 والكي   ا   ،وتت اوزه  ا املؤش   را  تس  تويف ال   يت املنظوم    كي  ا    ع   ن ش  امل  ص   ور  تق   مي طري   

 األم   هيئ   هتاأع  َّ  ال يت الوثيق   ومتث ِّ ل الص  د. ه ذا يف ختلفه ا وأس باب ذل ك، حتقي   عن القاصر 
 (2016-2012 الف رت  تغطي واليت) العمل خط  يف للتق م احملر ِّك  العوامل بشنن للمرأ  املتح  

 ال  فع بغي   اإلداري   اهليئ ا  إىل تق  ميها ينبغ ي أن   املفتش ان يرى اليت التحليل لضروب مثال خري
  املرأ . ومتكني اجلنسني بني املساوا  بشنن فعالي  أكثر إجراءا  اختاذ إىل ابملنظوم 

  املنظوم . نطاق على املساءل  تعزيز إىل التالي  التوصي  تنفيذ يفضي أن عاملتوقَّ  ومن -46

 3 التوصية

 هليئةةة التنفيذيةةة العوم/املةةديرة األمةةني لوكيلةةة ينبغةةي املقبلةةة، اإلبةةل  دارة مةةن اعتبةةوراا  
ةع ةن املةرةة امتكني اجلنسني بني للمسوااة املتحدة األمم  خطةة عةن التقريةر حمتةو  نطةو  توس ِّ
 ةن املزمةع مةن الةذ  املةرةة، امتكةني اجلنسةني بةني املسةوااة بشةأن املنظومةة نطةو  عل  العمل
 التقةةدم تبةةني ِّ  اةن ااالجتمةةوعي، االقتصةةود  اجمللةة  إىل املتحةةدة لألمةةم العةةوم األمةةني يقد ِّمةةه
 الكيوانت. تواجههو الي االتحدايت النجوح اعوامل املبل ِّغة، الكيوانت فراد  حترزه الذ 

 املبل ِّغة الكيوانت -جيم 

 السياس      يف ال    وارد  االس    رتاتي ي  ُتع    ل املنظوم     ، نط    اق عل    ى هن    ، اتب    ا  إىل ابإلض    اف  -47
 عل  ى املس  اءل  م  ن املتح     األم    منظوم    نط  اق عل  ى امل  رأ  ومتك  ني اجلنس  ني ب  ني ابملس  اوا  املتعلق   
 عل   ى ت   ن  امل   ذكور  فالسياس     تق    م. لتحقي     أساس   ي ا   عنص   را   املبل ِّغ     الكي   ا   ف   رادى مس   توى

 وس ع يف ف  نَّ  املنش ود، اهل    ه و املنظوم  نطاق على املساءل  يف االتساق حتقي  أنَّ  مع" يلي: ما
 ومراع   ا  املس   اءل  بش   نن داخلي    ا   بعه   اتتَّ  ال   يت ه،ال   ن   تعزي   ز أو إض   اف  املتح      األم     كي   ا    ف   رادى
 م   ن متع    د  مس   تو   املنظوم     نط   اق عل   ى العم   ل خط     وتتن   اول .(22)د "احمل    َّ  وأدواره   ا وال هت   ا

 التنفيذي     اإلدار  تش   مل ق     اخلط     ترص    ها ال   يت املؤش   را  ألنَّ  املبل ِّغ     الكي   ا   داخ   ل ملس   اءل ا
 ميك   ن إذ العم   ل، خلط     الرئيس   ي  الس   ما  م   ن وه   ذ  عموم   ا . امل   وظفني أو التنفي   ذيني امل    يرين أو

 مؤش  ر بك  ل املتعلق    ال  ردود إىل واس  تنادا   ملموس   . إج  راءا  ابخت  اذ فرق  ا   حُتْ     أن املبل ِّغ    للكي  ا  
 العم   ل خط     تنفي   ذ عل   ى تانكبَّ    ق     املبل ِّغ     الكي   ا   معظ     أنَّ  اس   تنتاج ميك   ن ،ح      عل   ى أداء

  وق راهتا. منها بكل اخلاص  السما  مراعا  مع تنفيذها، لتيسري ت ابري ذ واختَّ  إجيابي  بصور 

  اإلدارية اهليئوت دار تعزيز  

 ا  ابلغ   اهتمام  ا   املتح     األم    منظوم    مؤسس  ا  يف اإلداري    اهليئ  ا  أعض  اء بع  ض أب   ى -48
 خبط    يتعل    وفيم  ا املعني   . املؤسس    لوالي    وفق  ا   يتف  او  االهتم  ام ه  ذا أنَّ  غ  ري اجلنس  اني ، ابملس  ائل
 وق   بش نهنا. خمتلف   ت  ابري اإلداري   اهليئ ا  ذ اختَّ  التح ي  ، وج   عل ى املنظوم  نطاق على العمل
 م    ؤمتر وع    زأ املث   ال، س    بيل فعل   ى .رمسي     ا   العم   ل خط      فيه    ا أُق   رَّ  ح    اال  عل   ى املفتش    ان وق    

 املطلوب   التق ارير تق  مي واجبب لوفاءاب للحتاد العام األمني إىل للتصاال  ال وي للحتاد املفوضني
__________ 

(22) CEB/2006/2. 
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 طل ب إذ ،الص  د ه ذا يف إض افي  أمثل   ومث   األداء. ملؤشرا  االمتثال وحتسني العمل خط  مبوجب
 اجلنس اني  للش ؤون عمل   خط    ئواي  أن ال  وي العم ل مكت ب إىل ال ولي  العمل منظم  إدار  جمل 
 عل ى للمنظم  العام امل ير   لليوني و العام املؤمتر ش َّعو  الست ، العمل خط  جماال  مع وثيق  بصور 
 التنفي ذي اجملل   وأحاط العمل. خط  يف الوارد  الصل  ذا  األداء ملؤشرا  الكامل التنفيذ ضمان

 يف ق   ما   املض ي عل ى منظم   لل الع ام امل  ير   وش   َّع  مان األ ق  َّمتها ال  يت ابملعلوم ا  علم ا   لليونس كو
 العم ل خط   يف الوارد  املؤشرا  أُدجمت احلاال ، بعض ويف اخلط . تنفيذ أجل من املبذول  اجلهود

 اهليئ    ا  قِّب    ل م   ن  وأُق   رَّ  السياس   ا  ه   ذ  وقُ     ِّمت متفاوت    ، ب    رجا  اجلنس   اني  السياس   ا  يف
 إلغاث     املتح      األم     ووكال     اإلمن   ائي املتح      األم     ب   ر م، يف احل   ال ه   و كم   ا) املعني     اإلداري    
 ومنظم      الع    املي، األغذي      وب    ر م، ون    روا(،األ) األدىن الش    رق يف الفلس    طينيني اللجئ    ني وتش   غيل
 األم   هليئ   ووفق ا   الراب ع. املرف   يف مب نيَّ  ه و كم ا  اجلوي  (، لألرص اد العاملي  واملنظم  العاملي ، الصح 
 سياس   ال رب م،، م ن األوىل املرحل   اختتام عن  املبل ِّغ ، الكيا   ظ مع ل ى ابتت للمرأ ، املتح  
 اإلداري      اهليئ    ا  وتق    وم ،العم    ل خط      م    ع متوائم      امل    رأ  ومتك    ني اجلنس    ني ب    ني املس    اوا  بش    نن

 املساءل . من إضافي ا   مستوى يضي  ما نتظام،اب اابستعراضه
 خلط   املبل ِّغ   اكيا هت   تنفي ذ يف احملقَّق  النتائ، لىع اإلداري  اهليئا  إطل  طريق  وتتباين -49

 االحت اد بعهايتَّ  اليت املمارس  إىل االنتبا  إاثر  املفتشان ويود الرابع(. املرف  )انظر كبريا    تباينا   العمل
 ه  املوجَّ  الس نوي  الرسال  على االحتاد جمل  للحتاد العام األمني يُطلع حي  للتصاال ، ال وي
 املتح    ، لألم   العام    األمان   حال   ويف .إعلمي    وثيق   باره  اابعت للم رأ  املتح    األم    هيئ   م ن

 برمته  ا ابملنظوم    املتعل    للتقري  ر للم  رأ  املتح     األم    هيئ    ها   تُعِّ   ال  يت اجملمَّع    املعلوم  ا  تش  ك ِّل
 العم ل، خط   إط ار يف للتق ارير املق  ِّم   اإلقليمي   والل ان واملكاتب اإلدارا  عن مؤسسي  صور 

 ضر  ْع ت ُ  أيضا ، اجلوي  لألرصاد العاملي  واملنظم  واليونسكو ال ولي  الت ار  مركز يفو  .32 وع دها
 ع   ن بلَّ    ي احل   اال ، معظ     ويف اإلداري    . اهليئ   ا  أعض   اء ل   ىع العم   ل خبط     اخلاص     املعلوم   ا 
 اجلنساني  السياسا  تنفيذ بشنن أخرى إبلغ آلي  ضمن العمل خط  إطار يف  ققَّ احمل اإلجنازا 

 وب  ر م، واليوني   و، اإلمن  ائي، املتح     األم    وب  ر م، ال ولي   ، العم  ل منظم    يف احل  ال ه  و )كم  ا
 لوكال  ا يف ب   معم ول هو )كما البشري  املوارد إبدار  املتعل  التقرير معرض يف أو العاملي( األغذي 
 األم    وب  ر م، ال ولي   ، البحري    واملنظم    ال   وي، امل   ي الط  ريان ومنظم    الذري   ، للطاق    ال ولي   
 لش   ؤون املتح      األم     ومفوض   ي  البش   ري /اإلي ز، املناع     نق     بف   ريو  املع   ي املش   رتك املتح     

 ه  ذ  يتض  مَّنو  العاملي   (، الص  ح  ومنظم    العاملي   ، الس  ياح  ومنظم    األون  روا، ووكال    اللجئ  ني،
 قتحتقَّ  إجنازا  أهنا على ابلضرور  صنَّ ت ال املؤشرا  بعض عن جزئي  معلوما  أحيا    التقرير

 غ   املبل ِّ  الكي  ا   م  ن الع ي    أدم  ، فق    ،ذل  ك إىل اإلش  ار  س  لفت وكم  ا العم  ل. خط    إط  ار يف
 خط    نع   اإلب  لغ عملي    )الف  او(( تح    امل لألم    والزراع    األغذي    ومنظم    وال  ربام، )الص  نادي 

 ج  زءا   ابعتباره  ا الكي ا   ه  ذ  يف اإلداري    اهليئ   إىل اإلب  لغ ملتطلب  ا  األوس ع اإلط  ار يف العم ل
 جي  . ممارس  وهي املؤسسي ، لنتائ،اب اخلا  هاإطار  من
 املعتم     اإلع  ل   إىل يع  ود العم  ل خط    منش  ن أنَّ  اعتب  ار ميك  ن األوس  ع، الس  ياق ويف -50

 رص   أنَّ  املفتش ان وي رى ال ولي  . الص كوك س ائر ويف املرأ  بشنن املتعاقب  ال ولي  املؤمترا  خلل
 ب  ني املس  اوا  حتقي    بغي    املؤسس  ا ، خمتل    يف اجلنس  اي املنظ  ور مراع  ا  تعم  ي  يف احمل  رز التق   م

 املفتش  ان ويعتق    .أساس  ي  مس  ؤولي  لميث ِّ   املتح    ، األم    منظوم    يف امل  رأ  متك  ني وتعزي  ز اجلنس  ني
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 خ     ذهاتتَّ  ال     يت اإلج     راءا  عل     ى الرقاب       ممارس       يف دورا   ت     ؤدي أن ري      اإلدا يئ     ا اهل عل     ى أنَّ 
 ه      بل   وغ يف أمش   ل وبص   ور  العم   ل، خط     تنفي   ذ يف تتحق     ال   يت النت   ائ، عل   ىو  املؤسس   ا 
 بع    ض أجرهت    ا ال    يت التقييم    ا  م    ع ال    رأي ه    ذا نس      وي امل    رأ . ومتك    ني اجلنس    ني ب    ني املس    اوا 

 أج ل م ن اإلداري   اهليئ ا  إىل تق ارير تق  ميب أوص ت وال يت األخ ري ، اآلون   يف املنظوم  مؤسسا 
 الرؤس   اء ب   ني املس   اءل  توطي     يف ه   ذ  الش   فافي  رو  تس   ه  أن املتوق   ع وم   ن .(23)املس   اءل  تعزي   ز

 رفي ع مسؤول ذكر وكما اجلنساي. املنظور مراعا  تعمي  جمال يف العام ابألداء واالرتقاء التنفيذيني
 جم رد ال احلوكم   قض ا  م ن قض ي  العم ل خط   تنفي ذ أض حى املبل ِّغ  ، الكيا   أح  يف املستوى
 املتح     األم    هيئ    هه  اتوج ِّ  ال  يت الس  نوي  الرس  ال  أنَّ  املفتش  ان ويعتق    بريوقراطي   . إداري    عملي   

 ص ل  ذا  معلوم ا  رتوف ِّ  اخلام ، الفصل يف التفصيل من زي مب مضموهنا بيان يرِّد واليت لمرأ ،ل
 اس  رتاتي ي  إرش  ادا  وتق    ِّم العم  ل، خلط    االمتث  ال اس  تعراض حتس  ني م  ن اإلداري    اهليئ  ا  متك ِّ  ن
 إىل 4 التوص  ي  وت   عو االقتض  اء. عن    تص  حيحي  إج  راءا  ابخت  اذ التنفي  ذيني الرؤس  اء إىل وت  وعز
 يتع ني ال يت اإلج راءا  ىلإ إش ارا  جان ب إىل اإلداري  ، يئ ا اهل أعض اء عل ى الرسال  هذ  تعمي 

 إىل ابلنق  ا  االرتق اء ب  ل البريوقراطي  ، نم   آخ ر مس  توى إض اف  ذل  ك م ن القص    ل ي و  اختاذه ا.
 خط     يف املبيَّن     ابإلج   راءا  االس   تئنا  الغ   رض، هل   ذا وميك   ن، املؤسس   ا . يف مس   توى أعل   ى

 اإللك   رتوي اإلب   لغ عملي     يف إدراجه   ا غ    املبل ِّ  الكي   ا   عل   ى يتع   ني ال   يت التص   حيحي  الت    ابري
  الرابع(. املرف  )انظر املؤسسا  من  دع يف القائم  اإلبلغ وآبليا 

 املبل ِّغ . الكيا   يف واملساءل  الشفافي  تعزيز يف التالي  التوصي  تنفيذ يسه  أن عاملتوقَّ  ومن -51
 4 التوصية

 تةةةدر  ةن املتحةةةدة األمةةةم منظومةةةة ملؤسسةةةوت ااإلداريةةةة التشةةةريعية للهيئةةةوت ينبغةةةي 
 تقةةةدم مةةةع التنفيذيةةة، اإلدارة إىل للمةةةرةة املتحةةدة األمةةةم هيئةةة مةةةن املوجَّهةةة السةةةنوية الرسةةولة
 لتحسةةةني اختوذهةةةو التنفيةةةذيون الرؤسةةةوء يتةةةوخ  الةةةي االتةةةدابر االسةةةرتاتيجيوت إىل إشةةةورات
 حتقيةق يف املتوقةع اإسةهومهو املنظومةة نطةو  عل  العمل خطة يف الواردة للمؤشرات االمتثو 
 املرةة. امتكني اجلنسني بني املسوااة

 التنفيذية ااإلدارة القيودية املستوايت التزام  

 عل  ى امل  رأ  ومتك  ني اجلنس  ني ب  ني ابملس  اوا  املتعلق    السياس    يف التنفي  ذيون الرؤس  اء الت  زم -52
 تعم  ي  لكفال    مؤسس  اهت  داخ  ل وترس  يخها ي  اد الق ب  رو  ابلتحل  ي املتح     األم    منظوم    نط  اق
 األم     هيئ     اعت   رب  وق     وبراجمه   ا. وسياس   اهتا مؤسس   اهت  ممارس   ا  مجي   ع يف اجلنس   اي املنظ   ور
 املساوا  عن فضل   العمل، خبط  يتعل  فيما دع  من تق  ِّم  وما العليا القياد  التزام للمرأ  املتح  

 عل ى ال ردود مجي ع وأش ار  .(24)الن  ا  لتحقي   احلامس  العوامل أح  املرأ ، ومتكني اجلنسني بني
 مس توى على فعل   االلتزام وهذا ال ع  هذا توافر إىل املشرتك  التفتي  لوح   املؤسسي االستبيان
  العليا.  يالقياد املناصب

__________ 

 Evaluation of WFP’s 2009 Gender Policy: This الع املي األغذي   ب ر م، منش ور املث ال س بيل عل ى انظ ر (23)

Time Around?, January 2014. 
 ".Drivers of UN-SWAP progress 2012–2016" للمرأ  األم  هيئ  منشور انظر (24)
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 إب لغ، عملي  جمرد أهنا لىع إليها النظر ينبغي ال العمل خط  أنَّ  على املفتشان دويش  ِّ  -53
 عل ى وتق ع ملموس . إجراءا  ابختاذ املرأ  ومتكني اجلنسني بني املساوا  لتعزيز فرص  ابعتبارها بل

 وإح  راز العم  ل خط    لتنفي  ذ إج  راءا  اخت  اذ مس  ؤولي  املبل ِّغ    للكي  ا   التنفي  ذيني الرؤس  اء ع  ات 
 أنَّ  املش رتك  التفت ي  وح    استقصاء نتائ، من وُيستش  مؤاتي . بيئ  هتيئ  صوب ملمو  تق م
 .ال ع  أوج  من املزي  تق مي القيادي  املستو   وسع يف

 املس اوا  بقض ا  املتح    األم   منظوم   يف  ي القياد املس تو   اهتم ام عل ى األمثل   ومن -54
 املنظوم  . نط اق على اجلنسني بني املساوا  ونصريا  ألنصار ال ولي  الشبك  مبادر ُ  اجلنسني بني
 لت س  ي  التنفيذي    واإلدار  القي  اد  خ  ذهاتتَّ  ال  يت الق  رارا  م  ن تنبث    إمن  ا ي    اجل ؤش  را امل أنَّ  إال

 داخ  ل اجلنس  اي ابهليك  ل متص  ل  الق  رارا  ه  ذ  تك  ون أن وميك  ن ملموس   . إج  راءا  يف االلت  زام
 وإنش   اء اللزم     واردابمل    وتزوي    ها اجلنس   اني  الش   ؤون وح      وج   ود س   يما وال املبل ِّغ    ، الكي   ا  

 عناص    ر اخل    ام  املرف      ويتض    من .ا املؤسس     نط    اق عل    ى اجلنس    اني  لش    ؤونا ملنس    قي ش    بك 
 ه   ذا يف التنفيذي     اإلدار  ابهتم   ام يتعل     وفيم   ا الص    د. ه   ذا يف املبل ِّغ     الكي   ا   ب   ني للمقارن    
 العم  ل خط    إط  ار يف ق  تحتقَّ  ال  يت النت  ائ، إدراج ممارس    اجلي     املمارس  ا  م  ن اس  تبني ،الش  نن
 م  ع التص حيحي  واإلج  راءا  املؤسس ي  اإلجن  ازا  ملناقش   العلي  ا اإلدار  فري   أعم  ال ج  ول عل ى
 يف اجلنس اني ، الش ؤون وح   وتق  ِّم مراقبا . أو عضوا    بوصف أحيا    اجلنساني  الشؤون وح   ممثل
 عل ى العم ل خط   وبش نن اجلنس اني  املس ائل بشنن امل يرين بارك  إىل إحاطا  املؤسسا ، بعض
 تت   وىل اجلنس   اني  للش   ؤون خمصَّص     توجيهي     جلن     مؤسس   ا  بض   ع يف وتوج     اخلص   و . وج    

 إب   راز أيض   ا   ي     اجل س   ا مار امل وم   ن العم   ل. خط     إط   ار يف احملقَّق     النت   ائ، اس   تعراض  يمس   ؤول
 التنفيذي . اإلدار  مع املباشر تواصلال نم ساني اجلن الشؤون وح   ومتكني اجلنساني  القضا 

  اإلقليمي     والل    ان واملكات   ب اإلدارا  تُعت   رب املتح     ، لألم     العام     األمان     حال     ويف -55
 األمان    نط  اق عل  ى جنس  اني  سياس    غي  اب ويف العم  ل. خط    إط  ار يف مس  تقل  إب  لغ كي  ا  
ذ العام ،  وسياس ا  عم ل خط   خ لل م ن مب ادرا  واملكات ب اإلدارا  رؤس اء م ن الع ي   اختَّ
 أيض ا   جي ب امل ذكور  سياس ا الو  عم لال خط   أنَّ  بي   هل  ، املخوَّل   الس لط  ض من تن  رج حم َّد 

 والت ريب. ابلتوظي  يتعل  فيما ا املؤسس نطاق على املعتم   سياسا ال مرت حت أن

 الكي  ا   داخ  ل الش  امل  املس  اءل  ض  مان إىل املنظوم    نط  اق عل  ى العم  ل خط    وهت     -56
 األدوار عل ى الرمس ي الط ابع إضفاء يف تتمثل جي   ممارس  على الوقو  مت الص د، هذا ويف املبل ِّغ .

 يف األداء مؤش    را  رص      ع    ن املس    ؤولنيو  العم    ل خط      منس    قي م    ن بك    ل ط     ااملن واملس    ؤوليا 
 املن  ز ابلعمل االعرتا  مع اجلنساني ، املسائل يف للمساءل  حم َّد إطار يف أو اجلنساني  السياسا 
 األم     وب   ر م، للتص   اال ، ال    وي االحت   اد يف احل   ال ه   و )كم   ا امله   ام هل   ذ  املخصَّ     والوق   ت
  .جني  ( يف املتح    األم   ومكت ب واليوني  و (املتح    األم   )موئ ل البش ري  للمستوطنا  املتح  

 االس   رتاتي ي ابلتخط   ي  اخلاص     الواثئ     يف أه    افها أو العم   ل خط     مؤش   را  إدم   اج ي   وفر م   اك
 ال يت اإلجن ازا  ع ن اإلب لغ عملي   ب ني رابط ا   يق ي  حبي   واإلب لغ، للمس اءل  ق و     ح افزا   املؤسسي

 متَّب ع ه و )كم ا مؤسس ي  أه  ا  م ن  حتقَّ  عم ا اإلبلغ عملي  بنيو  العمل خط  إطار يف قتحتقَّ 
 للس    كان املتح       األم      وص    ن وق اإلمن    ائي املتح       األم      وب    ر م، والزراع      األغذي      منظم      يف

 ال   اخلي، األداء بتقي  ي  اخلاص    نُظمه  ا يف جنس  اني ا   منظ  ورا   كي  ا    ع     وأدرج  ت واليونيس  ي (.
 العام     اجلمعي     ش   ؤون إدار  الكي   ا   ه   ذ  )وتش   مل س   واء ح     عل   ى امل   وظفني لكاف    و  للم    يرين
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 اإلمن    ائي، املتح       األم      وب    ر م، ال ولي     ، الت     ار  ومرك    ز السياس    ي ، الش    ؤون وإدار  وامل    ؤمترا ،
 العاملي      الص    ح  ومنظم      واليونس    كو، اهل    ادئ، واحمل    ي  آلس    يا واالجتماعي      االقتص    ادي  والل ن     
 األحي  ان م  ن كث  ري  يف ترك ِّ  ز العناص  ر ه  ذ  أنَّ  إىل اإلش  ار  وُت   ر .اجلوي   ( لألرص  اد العاملي    واملنظم   

  اجلنساي. املنظور مراعا  تعمي  لنه، األوسع العناصر على ال اجلنسني بني التكافؤ على

 ردود م ن ويس تفاد ال اخلي . املعلوما  من واسع  طائف  العمل خط  يف املشارك  وتُفرز -57
 ذا  االس تنتاجا و  والنتائ، املعلوما  هذ  أنَّ  املشرتك  التفتي  وح   استبيان على املؤسسا 

 تعمَّ   وال ،اإلدار  جل ان م ن غريه ا أو العلي ا اإلدار  جان ب من منتظ  ستعراضال ختضع ال الصل 
 املتعلق    املعلوم  ا  اس  تخ ام إبمكاني   املفتش  ان ويعتق    التنفي  ذيني. امل  يرين عل  ى منه ي    بص ور 
 ثقاف    غ  ر  أج  ل م  ن املبل ِّغ    الكي  ا   داخ  ل أوس  ع نط  اق عل  ى العم  ل خط    إط  ار يف ابألداء
  املساءل . على قائم 

 وال  رو ُ  األداء مبؤش را  يتعل   فيم ا قَّق  احمل اإلجن ازا  ُتس تخ م ال نفس ، السياق ويف -58
 بتب ادل اخلاص   املب ادرا  يف العم ل، خط   نع  الس نوي اإلب لغ عملي  استكمال بع  ،املستفاد 
 الش     بكي  املواق     ع عل     ى املعلوم     ا  تل     ك نش     ر عملي       ت     زال وال .منتظم     ا   اس     تخ اما   املع     ار 

 ه   ذ  تكتس   يو   در . ممارس     التوعي     م   واد يف إدراجه   ا أو للمؤسس   ا  ال اخلي     الش   بكا  أو
 مزي   لتحقي   اال  جم  هن اك أنَّ  املفتش ان وي رى واملس اءل . ابلش فافي  يتعل   فيم ا كربى   يمهأ سنل امل
 ابس تخ ام يتعل   فيم ا اجلي    املمارس ا  وتشمل للعموم. املعلوما  هذ  ولكش  الشفافي  من
 األم     )مكت   ب التوعي     م   واد يف العم   ل خبط     املتعلق     املعلوم   ا  نش   ر   معلوم   ا  م   ن جُيم   ع م   ا

 ش    ؤون إدار  املث    ال س    بيل )عل    ى ال     اخلي التواص    ل منت     ا  يف أو م    ثل ( جني      يف املتح      
 استكشوف إىل مدعوة املبل ِّغة للكيوانت التنفيذية ااإلدارة القيودةا  واملؤمترا (. العام  اجلمعي 
 يف الكيةةوانت عمةةل سةةيو  يف عمةةل خبطةةة املتعلقةةة املعلومةةوت لنشةةر امبتكةةرة إضةةوفية قنةةوات
 ومتك ني اجلنس ني ب ني املس اوا  دراجإب ختام ا   وص ىوي املةرةة. امتكةني اجلنسةني بةني املسةوااة جمو 
  املؤسسي. التواصل اسرتاتي يا  يف املرأ 
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 للمرةة املتحدة األمم هيئة به تضطلع الذ  االتيسر التنسيق دار -رابعوا  

 املنظومة نطو  عل  التنسيق -ةلف 

 بقي  اد  للم رأ  املتح     األم   هيئ   املتح     لألم   العام    اجلمعي   ف تكلَّ   آنف  ا ، ذُك ر كم ا -59
 امل   رأ  ومتك   ني اجلنس   ني ب   ني املس   اوا  جم   اي يف املتح      األم     منظوم     هب   ا تض   طلع ال   يت األنش   ط 
 العم  ل خط    إط  ار وض  ع وين   رج .(25)اجمل  الني ه  ذين يف املس  اءل  وتعزي  ز األنش  ط  تل  ك وتنس  ي 
 اجملل    ك  رَّر  م  ا حن  و عل  ى الوالي    ه  ذ  نط  اق ض  من تنفي  ذ  وتيس  ري وتنس  ي  املنظوم    نط  اق عل  ى

 املنظ     ور مراع     ا  تعم     ي  بش     نن قرارات       يف 2012 ع     ام من     ذ أتكي        واالجتم     اعي االقتص     ادي
 املزاوج   حت  ي الوالي  ، ه ذ  تنفي ذ س ياق يف للم رأ ، املتح    األم   هيئ   واجه ت وق  اجلنساي.

 األم     منظوم     كي   ا    نط   اق عل   ى األفقي     واملس   اءل  املؤسس   ا  داخ   ل الرأس   ي  املس   اءل  ب   ني
 املس  اوا  جم  ال يف املن   ز  ابألنش  ط  يتعل    فيم  ا اجلماع    إىل االنتم  اء ش  عور يخس  تر  بغي    املتح    

 ها،تنفي   ذ وتيس   ري العم   ل خط     بتنس   ي  التح    ي ه   ذا ويتص   ل .(26)امل   رأ  ومتك   ني اجلنس   ني ب   ني
 املؤسس     ا  عل     ى "الش     رطي" ب      ور تق     وم ال أهن     ا إىل لم     رأ ل املتح        األم       هيئ       أش     ار  إذ
 العم   ل، خط     س   ياق ويف اجلنس   اني . سياس   اهتا بتنفي   ذ يتعل     فيم   ا أمامه   ا مس   ؤول    ه   ات عترب  وال

 العمةةل خطةةة تنسةةيق هبةةو تتةةوىل الةةي الكيفيةةة عةةن ةمسةةؤال للمةةرةة املتحةةدة األمةةم هيئةةة تمعتةةرب
 علةة  احملةةرز التقةةدم زاتعةةز ِّ  املبل ِّغةةة الكيةوانت إىل اتعليقةةوت إرشةةودات اتقةةد ِّم تنفيةةذهو، اتيسةر
  املرةة. امتكني اجلنسني بني املسوااة عن املسوءلة جمو  يف املنظومة نطو 

 األم   هيئ   تنس ي  بشنن املبل ِّغ  الكيا   جانب من إجيابي ا   تقييما   املفتشان الحظ وق  -60
 ركي  زت يف اهليئ    جنح  ت ق   ف تنفي  ذها. وتيس  ري نظوم   امل نط  اق عل  ى العم  ل خلط    للم  رأ  املتح    
 املتح       األم      منظوم      مؤسس    ا  داخ    ل امل    رأ  ومتك    ني اجلنس    ني ب    ني املس    اوا  عل    ى االهتم    ام
 اجملل   وق رارا  بي  ني عم ل ومنهاج إعلن أحكام يلتفع يف أسه  ما مشرتك، إطار ابستخ ام

 الرؤس   اء جمل     أعض   اء ورؤي     اجلنس   اي راملنظ   و  مراع   ا  تعم   ي  بش   نن واالجتم   اعي االقتص   ادي
 املش  رتك  التفت  ي  لوح     املؤسس  ي االس  تبيان عل  ى ال  ردود مجي  ع ال  رأي ه  ذا وأك     التنفي  ذيني.
 خ   لل م   ن أب    يت ال   يت واآلراءُ  املس   تو   خمتل     عل   ى املس   ؤولني م   ع أجري   ت ال   يت واملق   ابل ُ 

  املشرتك . التفتي  وح   قصاءاست

 القائم    الش  بكا  م  ن االس  تفاد  يف خ  ا  بوج    للم  رأ  املتح     األم    هيئ    وجنح  ت -61
 ب   ني واملس   اوا  ابمل   رأ   املعني    الوك   اال  ب   ني املش   رتك  الش   بك  ه   افي مب   ا الوك   اال ، ب   ني املش   رتك 
 اءالرؤس     جملل      التابع      وامليزاني      املالي      وش    بك  ابلتقي    ي  املع    ي املتح       األم      وفري      اجلنس    ني
 تش   يع ويف املتح    ، األم    مؤسس  ا  يف لحس  ااب ل ال اخلي    املراجع    دوائ  ر ووممثل   التنفي  ذيني

 مؤش  را  لتنفي  ذ امله  يو  التق  ي التوجي    تق   مي ع  ن املس  ؤولي  م  ن زي   امل ت  وي عل  ى الش  بكا  ه  ذ 
 اجملل     ق   رار م   ع متام   ا   يتس     وه   ذا املنظوم    . نط   اق عل   ى العم   ل خط     م   ن الص   ل  ذا  األداء

 املنظوم   نط اق عل ى القائم   األجهز  تعبئ  إىل دعا الذي ،2015/12 واالجتماعي االقتصادي
__________ 

 .64/289 املتح   لألم  العام  اجلمعي  قرار انظر (25)
 Coordinating for gender equality للم رأ  املتح    األم    هليئ   الت ابع املس تقل التقي  ي  مكت ب منش ور انظ ر (26)

results: corporate evaluation of UN-Women’s contribution to UN system coordination on gender 

equality and the empowerment of women, May 2016. 
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 هيئ   وتق وم الص ل . ذا  العم ل خط   أداء مؤش را  تنفي ذ عن املسؤولي  من املزي  توي أجل من
 اجلنس ني ب ني ابملس اوا  املتصل  للسياق املراعي  املبادرا  بسائر الشبك  برب  للمرأ  املتح   األم 

 م ن ابلتموي ل املعني   املس توى الرفيع   العمل وفرق  املتح   األم  إصل  جهود )مثل املرأ  ومتكني
 العمل. خط  وجاه  على حفاظا   املرأ ( ومتكني اجلنسني بني املساوا  أجل

 م  ن سلس  ل  خ  لل م  ن اإلداري    اهليئ  ا  م  ع للم  رأ  املتح     األم    هيئ    تواص  لت كم  ا -62
 مع احلوار على اجلنساني  الشؤون منسقي وش َّعت الرب م، بشنن الرمسي  غري اإلحاط  جلسا 
 اجتماع  ا  يف يئ   اهل م  ن وظفنيم   مش  ارك  األنش  ط  ه  ذ  ومشل  ت . مؤسس  اهت يف اإلدار  هيئ  ا 
 كب   ار  م   ع يئ    اهل تواص   لت كم   ا  هل   ا. ا  مق   ر   وفيين   ا جني     م   ن خ   ذتتَّ  مؤسس   ا  ع      إدار  جم   ال 
  هلا. والرتوي، املنظوم  نطاق على العمل خط  ملناصر  املبل ِّغ  الكيا   يف امل يرين

 للم  رأ ، املتح     األم    هيئ    داخ  ل ،تنفي  ذها وتيس  ري العم  ل خط    تنس  ي  مهم    وتن   رج -63
 هيئ  تق يرا  حسب للرب م،، املخصَّص  البشري  املوارد وتصل التنسي . شعب  اختصا  ضمن
 وق َّر  استشاري(. خبريو  نو )موظف وظيف  ونص  وظيفتني دليعا ما إىل للمرأ ، املتح   األم 
 بن     م   ن املائ     يف 5 م   ن أق   ل ميث   ل م   ا وه   و دوالرا ، 322 454 جمموع     مب   ا املالي     امل   وارد يئ    اهل

 لتنس ي  العادي   امليزاني   م ن إض افي  م وارد ختصَّ  ومل .(27)(2017-2016) الصل  ذي امليزاني 
 املتح    األم   هيئ   أبرم ت ،2014 ع ام ويف .تنفي ذها وتيس ري املنظوم   نط اق عل ى العمل خط 
 تنفي  ذ يف املس  اع   أج  ل م  ن التك  الي  لتقاس   اتفاق  ا   والتع  اون للتنمي    السويس  ري  والوكال    للم رأ 

 600 ق رها إمجالي  مبسامه  ،2017 عام حى مت ي ها مت سنوا ، ثل  من فرت  على الرب م،
 ل  ورها املؤسس ي التقي ي  عل ى رده ا يف ،للمرأ  املتح   األم  هيئ  إدار  أشار  وق  دوالر. أل 

  حن و عل ى االستفاد  على هتاق ر  على أثَّر  املوارد حم ودي  أنَّ  إىل املنظوم ، نطاق على التنسيقي
 األم وال ه ذ  إنَّ  وحي   الوكاال . مع املشرتك  ومهامها املنظوم  نطاق على وظائفها من كامل

 نط اق عل ى العم ل خط  تنفيذ إزاء شواغل عن يئ اهل أعربت فق  نف  ، ق  امليزاني  عن اخلارج 
  اجلنسني. بني ابملساوا  املتعل  الُقطري  املتح   األم  أفرق  أداء س ل إزاءو  0-2 املنظوم 

 منظوم   يف العم ل خط  يف املشارك  وتيسري الوعي إذكاء يف املوارد هذ  اهليئ  وتستخ م -64
 أول   و   للم  رأ  املتح     األم     هيئ     دح   َّ  الق   ائ ، امل  اي الس  ياق إىل وابلنظ   ر املتح    . األم   

 .الس  واء عل  ى الوك  اال  ب  ني املش  رتك املس  توى عل  ىو  الف  ردي س  توىامل عل  ى وموارده  ا، إجراءاهت  ا
 التحتي    الب  ى هتيئ    عل  ىو  ه  اوتكييف ه  اوُتريب العم  ل خط    تط  وير عل  ى األول املق  ام يف ركَّ  ز  فق  

  املنظوم    . نط   اق عل   ى التنس   ي  جه   ا  ش   بك  خ   لل م   ن س   يما وال ،هاتنفي   ذ لتيس   ري اللزم    
 األداء مؤشرا  تشر  تقني  توجيهي  مذكرا  إص ار املبل ِّغ  الكيا   إىل املق َّم ال ع  مشل كما

 مةوارد، مةن اسةتمثمر مةو إىل اابلنظةر املع ار . تب ادلل أنش ط  إجن از ع ن فض ل   االمتثال، لضمان
  .للربانمج تنفيذهو بفضل كبر  تقدم إحراز من املتحدة األمم منظومة مؤسسوت كَّن مت فقد

__________ 

إض  اف   ويتع ني العم  ل، خط   لتنفي ذ املبل ِّغ    الكي ا   م ن ك  ل  يف املخصَّص   امل وارد التق   يرا  ه ذ  يف حُتتس ب مل (27)
 املتح  . األم  منظوم  تتكب ها اليت اإلمجالي  التكلف  تق يرلهذ  املوارد 
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 العمل خطة تنفيذ تيسر -ءاب 

 اإعداده اإلطور تصميم  

 عل  ى للم  رأ  املتح     األم    هيئ    ب    علتض  ط يذال   التنس  ي  ل   ور املؤسس  ي التقي  ي  يش  ري -65
 وتش اور     ا  تش اركي   هن  ا   اتَّبع ت عن  ما   ا الن م ن ق  ر أكرب قتحقَّ  اهليئ  أنَّ  إىل املنظوم  نطاق

 أج    را  ذيال     املس    تن ي االس    تعراض  وأكَّ     .(28)املتح       األم      كي    ا    س    ائر م    ع التواص    ل يف
 عل ى والق ائ  الش امل ال نه، ه ذا أنَّ  واملق ابل  االس تبيا   يف عنها أُعرب يتال واآلراء املفتشان
 س  ياق يف ابلغ    أمهي    يكتس  ي ال  نه، ه  ذا أنَّ  وثب  ت االستحس  ان. والق  ى اال  فعَّ   ك  ان  ق    املش  ارك 

 م  ن قلي  ل ع   د إال يُ ْب      ومل متباين   ، كي  ا    إدم  اج إىل الرامي    املنظوم    اقنط   عل  ى املب  ادر  ه  ذ 
 الش   نن ه   ذا يف عليه   ا الوق   و  مت ال   يت اجلي      املمارس   ا  وم   ن الص    د. ه   ذا يف الس   لبي  اآلراء
 نط  اق عل  ى العم  ل خط    م  ن اللحق    الص  ي  إط  لق قب  ل كي  ا    بض  ع  ض  من ال  رب م، ُتري  ب

ع املنظوم .  تكييةفل االهتمةوم إيةلء مواصةلة علة  للمرةة املتحدة األمم هيئة املفتشون ايشج ِّ
ةع امةو املسةتفودة الةدرا  ضةوء يف الصةلة ذات التوجيهةوت اتقةدم اإلطور  إسةهوموت مةن مجم
 تغي   ريا  إدخ   ال إىل امل   رن ال   نه، ه   ذا أفض   ى وق     املبل ِّغةةةة. الكيةةةوانت يف املعنيةةةة اجلهةةةوت مةةةن
ث     النس   خ  يف  مؤش   را  تنق   ي  يف ل   تمتثَّ  (0-2) املنظوم     نط   اق عل   ى العم   ل خط     م   ن احمل َّ

ع املث     ال. س     بيل عل     ى لقي     اد اب املتعل      املؤش     ر منه     ا ج ي       ، مؤش    را  وإدراج األداء  ايشةةةةةج ِّ
 إىل املقةةةدَّم التقريةةةر يف خةةو  قسةةةم إدراج علةة  ةيضةةةوا  للمةةرةة املتحةةةدة األمةةم هيئةةةة املفتشةةون
 االتعةةديلت االتحسةةينوت التغيةةرات علةة  الضةةوء طسةةل ِّ ي ااالجتمةةوعي االقتصةةود  اجمللةة 
  اإلطور. عل  ةمدخل  الي

 املبل ِّغة الكيوانت إىل التقنيني االدعم التوجيه تقدم  

 نط    اق عل    ى العم    ل خط      إط    لق م    ع ابلت    وازي ،للم    رأ  املتح       م     األ هيئ      نفَّ    ذ  -66
 وص    الس  ياق، ه  ذا ويف اخلط   . تنفي  ذ عل  ى الكي  ا   ملس  اع   الت   ابري م  ن جمموع    املنظوم   ،
 ع  ن يت  واىن ال فري    أبن    للم  رأ  املتح     األم    هيئ    فري      االس  تعراض إط  ار يف اجمليب  ني م  ن الع ي   
 إرش ادي  واثئ   األولوي  ، س بيل عل ى ،يئ  اهل  أع  َّ  ق  و  العم لء. احتياج ا  ي  لبتو  ال  ع  تق مي
 العنص ر ه ذا اعتُ رب حي   العم ل، خط   م ع  وائممت اجلنسني بني للمساوا  سياسا  وضع بشنن
 ت وفري خ لل م ن س واء جنس اني ، سياس ا  وض ع جه ود   ودعم ت تق  م،ال إح راز يف األمهي  ابل 
 إىل املق َّم   املساع   ومشلت .(29)االستشاري  ابخل ما  املتعلق  التكالي  تقاس  أو الفني  اخلرب 
 التص نيفا  وحت ي   البي ا   وتفس ري املؤش را  إط ار يف ا تطلب امل توضي  أيضا   املبل ِّغ   الكيا 

 مش  ارك  يف ملموس    تغي  ريا  وأف  رز  قي ِّم    املس  امها  ه  ذ  وكان  ت املع  ار . وتب  ادل والت   ريب
  .22 الفقر  يف املبنيَّ  النحو على عنها،  ل ِّ تب اليت األداء تصنيفا  ويف املبل ِّغ  الكيا  

__________ 

 :Coordinating for gender equality results للم  رأ  املتح     األم    هليئ    الت  ابع املس  تقل التقي  ي  مكت  ب (28)

corporate evaluation of UN-Women’s contribution to UN system coordination on gender equality 

and the empowerment of women, May 2016. 
 Drivers of UN-SWAP progressللم رأ  "منش ور هيئ   األم   املتح    و  ،35 الفق ر  ،E/2017/57 الوثيق  انظر (29)

2012–2016".  
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 التفت  ي  لوح     املؤسس  ي االس  تبيان عل  ى ردوده  ا يف املبل ِّغ   ، الكي  ا   ثلث  ا أف  اد وق    -67
 ال  ع  ض روب التاس ع الش كل ويب ني ِّ  العم ل. خط   تنفي ذ يف تقني  مساع   تتلقَّ  هناأب املشرتك ،
 )انطب    اق األداء مؤش    را  بش    نن اإلرش    ادا  كان    تو  للم    رأ . املتح       األم      هيئ      م    ن املق َّم     

 بطلبا  متبوع  ،كثيفا    عليها الطلب كان  اليت ال ع  أوج  أبرز واختيارها( ومتطلباهتا التصنيفا 
 املق  َّم ال  ع  إىل أس ن   املبل ِّغ   الكي ا   أنَّ  املفتشان والحظ .اإللكرتوي اإلبلغ نظام تفسري
 وح     اس تبيان عل ى  املؤسس ي ال ردود يف س واء عالي  ، تقي  ي  درج   للم رأ  املتح    األم   هيئ   م ن

 التفت   ي  وح      قص   اءاست خ   لل م   ن التنس   ي  جه   ا  عم   ل منظ   ور م   ن أم املش   رتك  التفت   ي 
 خيتلف ان املطلوب   املس اع   ون و    ال  ع  إىل احلاج   أنَّ  أيض ا   االس تعراض من ستش ويُ  املشرتك .

 ميك  ن احمل   ود  وامل  وارد الق   را  ذا  الص  غرى الكي  ا   أنَّ  املفتش  ان وي  رى آخ  ر. إىل كي  ان  م  ن
  ال ع . هذا مثل إىل أكرب حاج  ويف ال ع  مع ُتاواب   أكثر تكون أن

   التاسع الشكل
 تنفيةذ ةجةل مةن للمةرةة املتحةدة األمم هليئة التوبع املسوعدة مكتب من املقدَّم الدعم ضراب
 للدعم املتلقية الكيوانت عدد حبسب (،2017-2012) املنظومة نطو  عل  العمل خطة

 
 .2018 لعام املشرتك  التفتي  وح   استبيان املص ر:

 اجلودة ضمون  

 ل     املتاح     امل   وارد ح    ود يف للم   رأ ، املتح      األم     هليئ     الت   ابع املس   اع   مكت   ب يق   وم -68
 يف ال وارد  طلب ا املت ض وء يف املبل ِّغ   الكي ا   م ن ك ل  يق   ِّمها ال يت املعلوما  ابستعراض ،حاليا  

 عل    ى ال اخلي      الق     ر  ف     ن آنف    ا ، ذُك    ر وكم    ا وال ق     . اجل    ود  مبراقب      املتعلق      ي     فنال امل    ذكرا 
 تنقيح  ا  املس  اع   مكت  ب يق  رت  أن وميك  ن .ال  راهن الوق  ت يف حم   ود  املهم    هب  ذ  االض  طل 

 االس  تعراض عملي    وُُت  رى .داعم    إض  افي  ومس  تن ا  إيض  احا  يطل  ب وأن التص  نيفا  عل  ى
 والتثب ت التحق   عل ى الق  ر  م ن ُي     م ا وه و أس ابيع(، )ثلث   قص ري  زمني  فرت  غضون يف هذ 

 األم     هيئ     م   ن املق َّم     التعليق   ا  أنَّ  إىل اإلش   ار  ُت    ر األح   وال، مجي   ع ويف متعمق    . بص   ور 
 إىل اس  تنادا   تغي  ريا  إدخ  ال ل  ي  ول  ذلك ،االس  تئنا  س  بيل عل  ى إال تُع  رض ال للم  رأ  املتح    

  .ا  إلزامي   أمرا   التعليقا  هذ 

0 5 10 15 20 25

تق مي املشور  بشنن مجع البيا  

التعل  على نطاق املؤسس 

تق مي املشور  بشنن وضع السياسا 

تق مي إرشادا  بشنن تصنيفا  املؤشرا 

تق مي إرشادا  بشنن مؤشرا  األداء

تق مي إرشادا  بشنن نظام اإلبلغ اإللكرتوي



JIU/REP/2019/2 

GE.19-07469 28 

 املعورف إدارة  

 جم  الني وتبادهل  ا املع  ار  إدار  ش  كَّلت العم  ل، خط    تنفي  ذ م  ن األوىل املرحل    خ  لل -69
 حم ودي    مراع  ا  م  ع للم  رأ ، املتح     األم    هيئ    ابهتم  ام حظي  ت ال  يت اجمل  اال  م  ن رئيس  يني
 اإلحاط  لضمان ا  أساسي   التوج  هذا كان  وق  املالي . واملوارد املوظفني وقت حي  من مواردها

 ومج  ع ال اخلي    املس  اءل  تعزي  ز ألغ  راض املس  تفاد  وال   رو  اجلي     املمارس  ا  م  ن اس  تبني امب  
 مس   عى دع     يف وال  تعل  املع   ار  تب  ادل وعملي   ا  التواص  ل ويس   ه  عنه  ا. واإلب   لغ البي  ا  
 كان  تو  .ومص   اقيت  العم  ل خط    تنفي  ذ ج  ود  متطلب  ا  م  ن األدىن للح    مش  رتك فه    إرس  اء
 إدار  تت  وىل ال  يت الرئيس  ي  اجله      التنفي  ذ، م  ن األوىل املرحل    خ  لل للم  رأ ، املتح     األم    هيئ   

 املعار . تبادل مبادرا 
 العم  ل خط    تنس  ي  جه  ا  ش  بك  توس  يع   ل  رب م،ا أفرزه  ا ال  يت الرئيس  ي  النت  ائ، ومشل  ت -70

 يف 67) ءاالستقص  ا عل  ى اجمليب  ني ثلث  ي م  ن أكث  ر اعت  رب ق   و  التنفي  ذ. م  ن األوىل املرحل    خ  لل
 أكث ر إىل 2012 ع ام يف 150 م ن أعض ائها ع  د ارتف ع ال يت التنسي ، جها  شبك  أنَّ  املائ (
 هيئ    وأق  رَّ   .هب    ناط  امل ابملس  ؤوليا  الوف  اء عل  ى ه تس  اع  ،2017 ع  ام هناي    يف 400 م  ن

 الفاعل    اجله  ا  مجي  ع تض    عم  ل حلق  ا  فيه  ا ت  نظَّ  س  نوي  اجتماع  ا  للم  رأ  املتح     األم   
 بش   نن الوض  و  كفال     تش  مل متع   د  أغ  راض حتقي     يف ه  ذ  العم  ل حلق  ا  وتس  ه  الرئيس  ي .
 ت  وفري خ  لل م  ن الش  بك  تعزي  ز يف أس  همت كم  ا  املؤش  را . وتفس  ري ابإلب  لغ املتعلق    التوقع  ا 
 ش    ؤونال خ    رباء م    ع والتواص    ل اجلي       املمارس   ا  وتب    ادل واخل    ربا ، املعلوم    ا  لتب    ادل منت    ى

 حلق  ا  إط ار يف اجلنس اني  لش  ؤونا خ رباء م ع التواص  ل ضومتخَّ  املنظوم  . نط  اق عل ى اجلنس اني 
 حق وق ومفوض ي  لله  ر  ال ولي   املنظم   إع  اد تشمل مشرتك  مبادرا  عن هذ  السنوي  العمل

 عل   ى العم  ل حبلق     املتعلق    األس   ئل  حص  لت وق    اللش   عوري. التحي  ز ع   ن في   يوها  اإلنس  ان
  املشرتك . التفتي  وح   استقصاء يف هبا أب  ال تقييما 

 أنَّ  املش   رتك  التفت  ي  وح     استقص   اء يف ال  وارد  والتعليق  ا  املق   ابل  م  ن ستش   ويُ  -71
 الص    د ه   ذا يف أث   ري  ال   يت الش   واغل وم   ن اجله   ود. م   ن املزي     ب   ذل يس   تلزم املع   ار  إدار  جم   ال

 أيض  ا     ِّمتوقُ   التقني   . موثوقيت    ودرج    اإللك  رتوي اإلب  لغ نظ  ام عل  ى االط  ل  س  هول  حتس  ني
 املنش   ور  الواثئ    نوعي    تحس  نيبو  منتظم     يثا حت    ج  راءإب تتعل    حتس  ينا  دخ  الإب اقرتاح  ا 

 والكف اءا  اخل ربا  حش   بز د  تتعل  اقرتاحا  ُق  ِّمت كما  .للمعار  اإللكرتوني  ملنص ا على
 أج  ل م  ن وذل  ك اجلنس  اني ، املؤش  را  مث  ل اجمل  اال ، بع  ض يف الكي  ا   هب  ا تتمت  ع ال  يت اخلاص   
ع كم ا  املنظوم  . نطاق على املعار  تقاس ل مبادرا  تنفيذ  الش بكا  مش ارك  تكثي   ع ل ُش   ِّ

  الوكاال . بني املشرتك 

 م وارد ختص ي  املفي   م ن يك ون ق   ال يت اجمل اال  أح  وتقامسها املعار  إدار  وتشك ِّل -72
 الت ريبي      ال    ور  مث   ل اإلنرتن   ت ع    رب الت ريبي     الوح    ا  حت    ي  تش    مل ألغ   راض هل   ا، إض   افي 

"I Know Gender"  املبل ِّغ   الكي ا   تس تخ مها أن ميك ن ال يت اجلنس اني ( للعتبارا  م رك )أ 
 (0-2) املنظوم    نط  اق عل  ى العم  ل خط    م  ن الثاني    املرحل    تنفي  ذ وس  يتطلب املنظوم   . نط  اق عل  ى
 املنس   قني إدم   اج ع   ن فض   ل   املي اني     املكات   ب م   ع وتبادهل   ا حم    َّد  أه    ا  وف     املع   ار  إدار 

 الرئيسيني. املصلح  أصحاب من بوصفه  املقيمني
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 مرحلته    ا يف العم    ل خط      لتنفي    ذ دعم    ا   املع    ار  إدار  مب    ادرا  حتس    ني ز د  وميك    ن -73
 نظ ام يف املعار  منص  إدماج مثل اجملال، هذا يف ابلفعل ت ابري ابختاذ املفتشان عل  وق  الثاني .
 تواصةةةل ةن للمةةةرةة املتحةةةدة األمةةم هليئةةةة اينبغةةةي .ا  إجيابي    تط   ورا   ميث  ل م   ا وه  و مس   ي،الر  اإلب  لغ
 اهليئةةة تةةدر  ةن اميكةةن املنظومةةة. نطةةو  علةة  املعةةورف لتبةةود  ممورسةةني شةةبكة إرسةةوء مسةةع 
 اجملةةو  هةةذا يف متيزهةةو تمثبةة  الةةي الكيةةوانت يف اجلنسةةونية اخلةةربات مةةن االسةةتفودة سةةبل ةيضةةوا 

 تبةةةود  اتعزيةةز اجلنسةةونية الشةةةبكة تعزيةةز مث امةةن املسةةوعدة، حتتةةةوج الةةي الكيةةوانت ملسةةوعدة
 خط    ب  ني الق  ائمنْي  والتكام  ل العلق    إب  راز ابلتواص  ل يتعل    فيم  ا اهلام    اجلوان  ب وم  ن املعةةورف.

 املتح   ، األم   منظوم   يف اجلنس اي للمنظ ور ز املع ز ِّ  املب ادرا  س ائرو  املنظوم   نطاق على العمل
 ونص ريا  ألنص ار ال ولي   والش بك  املنظوم   نط اق عل ى اجلنس ني تك افؤ اسرتاتي ي  مبادري مثل

 اجلنسني. بني املساوا 

 التنفيذية اإلدارة إىل للمرةة املتحدة األمم هيئة ههوتوج ِّ  الي السنوية الرسولة -جيم 

 األم  ني وكيل    م  ن رس  ال  بتوجي    املنظوم    نط  اق عل  ى العم  ل خلط    الس  نوي  ال   ور  خُتت  ت  -74
 التنفيذي   اإلدار  إىل  امل رأ ومتك ني اجلنس ني بني للمساوا  املتح   األم  هليئ  التنفيذي  العام/امل ير 

 املعلوم   ا  حتلي   ل يف واجله     الوق   ت م   ن كب   ريا    ق    را   يئ    اهل وتك   ر ِّ  املبل ِّغ    . الكي   ا   م   ن لك   ل
 ح    . عل  ى منه  ا ك  ل  س  ياق تراع  ي رس  ال  إع   اد بغي    66 ال املبل ِّغ    الكي  ا   مجي  ع م  ن املق َّم   
  وتس   ل ِّ  الس   نني م   ر عل   ى تطوره   ا وبي   ان األداء، مؤش   ر حبس   ب التص   نيفا  بتوزي   ع اهليئ     وتق   وم
 إحص  ائي . أبدل    مس  نود  حتس  ني، إىل حتت  اج ال  يت اجمل  اال  ع  ن فض  ل   احمل  رز، التق   م عل  ى الض  وء

 املماثل     الكي   ا   أداء س   ياق ض   من الكي   ا   ف   رادى أداء الرس   ال  تض   ع ذل   ك، إىل وابإلض   اف 
  تها.برم   واملنظوم 

 ال يت اجلي    املمارسا  وتشمل خمتلف . بطرق الرسال  هذ  املبل ِّغ  الكيا   وتستخ م -75
 مؤش را  رص   ع ن املس ؤولني عل ىو  امل  يرين كب ار  عل ى الرس ال  تعمي  الص د هذا يف ُح  ِّد 
 بوج   امل وظفني عل ى األحيان بعض ويف التنفيذيني وامل يرين اإلبلغ عملي  يف املشاركني األداء
 وتعتربها العمل  خط  يف املشارك  تعزيز يف كبري   أمهي  حافزا ، متثل اليت الرسال ، وتكتسي عام.

 مؤش  را  رص    ع  ن املس  ؤولني م  ع تفاعله  ا يف فعال    أدا  لتنس  ي ا جه  ا  م  ن العظم  ى الغالبي  
 الش     ؤون وح        إبس     هام املخصَّص      ، الرس     ال  يف ،للم     رأ  املتح        األم       هيئ       تق     ر  و  .األداء

 هلا ويتي  املعي، الكيان داخل وحضورها موقعها من عليي ما وهو التنسي ، جها و  اجلنساني 
 ت   وفر وب  ذلك اجل  ن . بن  و  املتص  ل  املس  ائل تتن  اول العلي  ا اإلدار  م  ع اجتماع  ا  عق    فرص   
 مع اجلنساني  الشؤون خلط  الرتوي، يف ،ُوج   حيثما اجلنساني ، لألفرق  إضافي ا   دعما   الرسال 
  التنفيذيني. امل يرين

 عل   ى العم   ل ط    خب التعري     ز د  الس   نوي  الرس   ال  حتمله   ا ال   يت اهلام     املس   امها  وم   ن -76
 املبل ِّ  . الكي ان داخ ل اجلنس ني ب ني ابملس اوا  املعني   التنس ي  جه ا و  اهليك ل وتعزيز رفيع مستوى
 اجلنس   اي املنظ   ور مراع   ا  وتعم   ي  العم   ل خط     تنفي   ذ ع   ن املس   ؤولي  ب   ني بوض   و    الرس   ال  وت   رب 

 يف لرس ال اب للم رأ  املتح   األم  هيئ  وتتوسل املؤسس . قياد  وبني عموما   اجلنسني بني واملساوا 
 تواج     ال  يت واجمل  اال  تق    م فيه  ا ُأح  رز ال   يت اجمل  اال  إىل التنفيذي    واإلدار  القي   اد  انتب  ا  توجي   

 .قه  احقَّ  ال  يت واإلجن  ازا  املع  ي الكي  ان ب    ق  ام ال  ذي اجلي    ابلعم  ل خلهل  ا م  ن وتش  ي  حت     ،
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 معاجلته  ا، عل ى يعك   أو الكي ان عليه ا زيرك ِّ  أن ينبغ ي ال يت اجمل اال  عل ى الض وء اهليئ    وتس ل ِّ 
 بل   فق   ذل ك، وم ع القادم  . اإلب لغ دور  خط   وض ع يف الرس ال  مض مون ُيستخ م أن عوتتوقَّ 
 للمسوءلة، اتعزيزاا  .حم  ود الرسال  على ا  رمسي   ترد   اليت املبل ِّغ  الكيا   ع د أنَّ  نْي املفتش عل  إىل

 السنوية الرسولة عل  رمسي رد تقدم عل  املبل ِّغة للكيوانت التنفيذية اإلدارة املفتشون عيشج ِّ 
 ةدائهةو علة  للحفةو  املتوخةوة التةدابر ببيون التنفيذية العوم/املديرة األمني اكيلة ههوتوج ِّ  الي
  العمل. خطة يف الواردة ابملؤشرات يتعلق فيمو حتسينه ةا

 حت      ال يت الت  ابري تنفي ذ م  ى ع ن معلوم  ا  جبم ع للم رأ  املتح    األم   هيئ   تق وم وال -77
 إط ار يف أخ رى إىل س ن  م ن الكي ا   مس توى عل ى احمل رز التق  م ويُرص    .حت ي  ا   الرس ال  عليها
 تعليق ا  وتق  مي التنفيذي   اإلدار  إلش راك  جع   آلي   الرسال  كانت  ول م ا املنتظ . اإلبلغ عملي 

 تش ك ِّل أن املمك ن فم ن عليه ا، الرتكيز يتعني اليت اجملاال  إبرازو  للمقارن  قابل  وبيا   خمصَّص 
 ت    م ، أبن املفتش   ان يوص   ي الص    د، ه   ذا ويف الش   فافي . عل   ى للتش    يع وس   يل  العناص   ر ه   ذ 

 ب عو  والشفافي  ملساءل ا يف ُتستخ م وأن العمل خط  تنفيذ ي عمل يف رمسي  أكثر بصور  الرسال 
 عل  ى تش   يعابلو  املطروح    التح      تتن  اول ردود تق   مي إىل التنفيذي    وإداراهت  ا الكي  ا   قي  اد 
 األمةةني لوكيلةةة ينبغةةي املقبلةةة، اإلبةةل  دارة مةةن تبةةوراا ااع اإلداري   . اهليئ  ا  م  ع الرس  ال  تقاس   

 ةيةةةالقيود املسةةةتوايت إىل املوجَّهةةةة السةةةنوية الرسةةةولة منةةةوذج تةةةنق   ةن التنفيذيةةةة العوم/املةةةديرة
 خططهةةةو عةةةن وا خطي ةةة اإلبةةةل  إىل دعةةةوة تتضةةةمن يةةةثحب املبل ِّغةةةة للكيةةةوانت التنفيذيةةةة ااإلدارة
 دااعةةي امعوجلةةة اآلن حةةى تقةةدم مةةن ةحرزتةةه مةةو إىل اسةةتنوداا  العمةةل خطةةة تنفيةةذ إىل الراميةةة
 .الرسولة يف نةبيَّ ملا القلق
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 خلصة -خومسوا  

 األوج     املتع    د  األبع   اد عل   ى الض   وء واالجتم   اعي االقتص   ادي اجملل     ق   رارا   تس   ل ِّ  -78
 بتعم  ي  مكلَّف    املتح     األم    كي  ا    أنَّ  م  ن ال  رغ  وعل  ى .(30)اجلنس  اي املنظ  ور مراع  ا  لتعم  ي 
 اإلج  راءا  حي    وم  ن االلت  زام مس  تو   حي    م  ن ا  تباين   هن  اك ف   نَّ  اجلنس  اي، املنظ  ور مراع  ا 

ذ  اليت امللموس   ارتباط ا   التق ي عمله ا جم ال ارتباط أوج  فه  حي  ومن املهم ، ذ هل تنفيذا   اخت 
  اجلنساني . التنمي  بنتائ، ينفص  ال

 تعم   ي  تعزي   ز يف نظوم    امل نط   اق عل   ى االتس   اق حتقي     يف العم   ل خط     أس   همت وق     -79
 يف هةو النجوح هذا ةنَّ  املفتشون دايؤك ِّ  .ترسيخ  يف احملرز التق م ورص  ياجلنسا املنظور مراعا 
 اضةع يف ةسةهم  قةد الكيةوانت معظةم إنَّ  حيث من املنظومة، نطو  عل  حتقَّق إجنوز الواقع
 خمتل   ض من واملالي ، البشري  املوارد ختصي  أنَّ   يؤك ِّ  االستعراض هذا أنَّ  كما  اتنفيذه. اإلطور
 ،العم ل خط   تنفي ذ ويب ني ِّ  التق  م. لتحقي   أساس ي عنص ر   اجلنس اي، املنظ ور مراعا  تعمي  أبعاد
 العم ل خط   تنفي ذ أنَّ  ذل ك املتح   . األم   ملنظوم   ش اغل   ميثل يزال ال اجلانب هذا نَّ أ ،عموما  
 .إجناح     س   بيل يف امل   وارد م   ن املزي     س   يتطلب املي اني     املكات   ب يف 0-2 املنظوم     نط   اق عل   ى

 حتقي     أج   ل م   ن التموي   ل بش   نن املس   توى الرفيع     العم   ل فرق     دواف   ع م   ع املس   عى ه   ذا ويتق   اطع
 تتب عو  امل اي التتب ع آبلي ا  معني ني ع املني ف ريقني أنش ن  اليت املرأ ، ومتكني اجلنسني بني املساوا 
 ه ذا يف ق  َّمتها ال يت التوص يا  وم ع امل رأ ، ومتك ني اجلنس ني بني للمساوا  املخصَّص  املالي  املوارد

 الع املني الف ريقني أبنَّ  النهائي  ، صيغت  يف التقرير هذا وضع مرحل  يف املفتشان، أُبل  وق  الشنن.
 عل  ى العم  ل فرق    إىل لتق   ميها إج  راءا  اخت  اذ يف اليه ا ُيس  تن  توص  يا  ص  وغ بص   د يك  و ن ق  

  املسؤولني. كبار  مستوى

 اجلنس  ني ب  ني تك  افؤالو  اجلنس  ني ب  ني املس  اوا  إىل يُنظ  ر لإلص  ل ، احل  اي الس  ياق ويف -80
 الس   تيفاء وىلاأل  ت  مرحل من  ذ وحتس  ين  العم  ل خط    إط  ار تنق  ي  وج  رى .انأولويت   أهنم  ا عل  ى
 إىل دع  ت ال يت املنظوم  ، نط اق عل ى 2006 ع ام سياس   هت اأقرَّ  ال يت املس اءل  مس تو   س ائر

 واملعي  اري. الُقطْ  ري املس  تويني عل  ى اإلمنائي    النت  ائ، حتقي    أج  ل م  ن للمس  اءل  آلي    اس  تح ا 
 )أ((. األول )املرف      ج ي       مؤش    را  وض    ع اخلص    و ، وج      عل    ى التنق    ي ، ه    ذا ويش    مل
 املتعل     املنفص   ل ملؤش   راب علم   ا   يط   انوُي القي   اد  بش   نن حم    َّد مؤش   ر إبدراج املفتش   ان بويرح ِّ    

  اجلنسني. بني ابلتكافؤ

 التك افؤ مس نل  عل ى الض وء تس لي  املتح    لألم   الع ام األم ني أع اد ،2017 عام ويف -81
 نط   اق عل   ى اجلنس   ني ب   ني ابلتك   افؤ املتعلق     االس   رتاتي ي  إط   لق ع   ن إلع   لناب اجلنس   ني ب   ني

 )وه   ي أداء جم   اال  أربع     رص     إىل وت    عو حتقيقه   ا ي   راد أه    ا  عل   ى تش   تمل ال   يت املنظوم    ،
 الرتكي  ز أنَّ  وم  ع .(31)مؤاتي   ( بيئ    وهتيئ    واالس  تبقاء،  والتوظي   العلي  ا، واإلدار  واملس  اءل ، القي  اد 
 بع   ض أاثر فق     النت   ائ،، بع   ض حتقي     وت   ري  تس   ريع م   ن مكَّ   ن ق     اجلنس   ني ب   ني التك   افؤ عل   ى

 اجلنس اي املنظ ور مراع ا  تعم ي  يس تتبع  عم ا االنتب ا    يص ر  وق   املنظوم   من أجزاء يف االلتبا 
 بشةأن الوضةوح مةن مزيةد إىل وجةةاحل إىل االستعراض هذا نتوئج اتشر اجلنسني. بني واملساوا 
__________ 

 .2017/9و 2016/2و 2015/12و 2014/2و 2013/16و 2012/24قرارا  اجملل  االقتصادي واالجتماعي  (30)
 .2017، املنظوم  نطاق على اجلنسني بني التكافؤ اسرتاتي ي  املتح  ، األم  (31)
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 اجلنسةني. بةني املسةوااةا  اجلنسةوين املنظةور مراعةوة اتعمةيم اجلنسةني بةني التكوفؤ بني لداخالت
 بني ابلتكوفؤ املتعلقة االسرتاتيجية مع 0-2 املنظومة نطو  عل  العمل خطة مواءمة اينبغي
 اتبسيطهو. اإلبل  متطلبوت تنسيق بغية املنظومة نطو  عل  اجلنسني

 وق   َّمت ،2018 ع  ام يف 0-2 املنظوم    نط  اق عل  ى العم  ل خط    تنفي  ذ اس  ُتهل وق    -82
 تس   ه  أن املتوق   ع وم   ن .2019 الثاي/ين   اير ك   انون  م   ن اعتب   ارا   تنفي   ذها ع   ن تق   ارير الكي   ا  
 ملنظوم    فائ ت    حي    م  ن س  واء العم  ل، خط    إط  ار تعزي  ز يف التقري  ر ه  ذا يف ال  وارد  التوص  يا 

 نظام ا   بوص ف  مص  اقيت  حي   م ن أو امل رأ  ومتك ني اجلنس ني بني املساوا  تنفيذ يف املتح   األم 
  املساءل . أدوا  من وأدا  األداء لرص 

 منظوم    مؤسس  ا  هب  ا عمل  ت ال  يت للكيفي    ومقياس  ا   ا  مرجعي    معي  ارا   العم  ل خط    روت  وف ِّ  -83
 وب  ذلك املؤسس  ي . س  ياقاهتا يف اجلنس ني ب  ني املس  اوا  اعتب  ارا  مراع ا  تعم  ي  عل  ى املتح     األم  
 خمتل    يف اجلنس  اي املنظ  ور مراع  ا  بتعم  ي  املؤسس  ا  الت  زام م   ى لقي  ا  أدا  العم  ل خط    متث  ل

 قي ا  أدوا  اس تخ ام إىل تس تن  منه ي   اتب ا  يب  و املتح  ، األم  منظوم  سياق ويف جوانب .
 موض  و  وه  و اجلنس  اي، املنظ  ور مراع  ا  تعم  ي  مث  ل النط  اق واس  ع  مواض  يع لرص    مناس  با   خي  ارا  
 عل   ى الض   وء تس   لي  يف تس   ه  أن املنه ي     ه   ذ  ش   نن م   ن احلال    ، ه   ذ  ويف اجلوان   ب. متع    د

 حتلي ل ءاإج ر  جان ب وإىل املرأ . ومتكني اجلنسني بني املساوا  لتعزيز اختاذها يتعنيَّ  اليت اإلجراءا 
 التش   يع ت روم ق رارا  الخت اذ أساس ا   املنه ي   ه  ذ  لتش ك ِّ  أن األح وال، أمث ل يف ينبغ ي، أوس ع،
 مس توى وعل ى  ح  على مبل ِّ  كيان  كل  داخل اهل   هذا لتحقي  ملموس  إجراءا  اختاذ على

 املنظ ور م تعمَّ  ال يت املؤسس ا  كان ت  إذا م ا اآلن ح ى املؤك   غ ري وم ن املتح   . األم  منظوم 
 نت   ائ،  حتق ِّ    العم   ل( خط     أداء مؤش   را  مجي   ع اس   توفت أهن   ا )أي اممارس   اهت مجي   ع يف اجلنس   اي
 مؤش ر ك ل  يف ا إجن از  حتقي  يستتبع وال اجلنساني . والتنمي  اجلنسني بني املساوا  جمال يف أفضل
 يف مس ت ام  نت ائ، حتقي  أو املبل ِّغ  الكيا   داخل السائ   الثقاف  يف تغيريا   ابلضرور  ح   على
  اجلنساي. املنظور مراعا  تعمي 

 م    رور م    ع ختتل      األداء  ؤش    رام تص    نيفا  ف     نَّ  الكي    ا  ، بع    ض يف ل    وحظ وكم    ا -84
 بغي    والتحق   الرقاب    م ن كافي  ا    ق  را   تتطل ب املنظوم    نط اق عل  ى العم ل خط    أنَّ  ذل ك الس نني.
 امل رأ . ومتكني اجلنسني بني املساوا  حتقي  حنو ما كيان  ُيرز  الذي التق م عن أمشل صور  تكوين
 من مستقل  دوري  وت قيقا  تقييما  إلجراء معيار     إطارا   توفر العمل خط  أنَّ  املفتشان ويعتق 
 ب ني املس اوا  حتقي   ص وب تق  ما   م ا كيان  إحراز مل ى مص اقي  أكثر تقيي  إجراء تتي  أن شنهنا

 أدا  بوص  فها العم  ل خط    تش  وب ال  يت القص  ور أوج   بع  ض أيض  ا   وتع  اج امل  رأ ، ومتك  ني اجلنس ني
 والوكال    والزراع   ، األغذي    )منظم    املتح     األم    كي  ا    م  ن الع ي    أج  رى وق    األداء. لرص   
 األغذي  وبر م، واليونيسي ، واليونسكو، اإلمنائي، املتح   األم  بر م،و  الذري ، للطاق  ال ولي 

 الص  ل  ذا  العم  ل وخط    اجلنس  اني  سياس  اهتا لتنفي  ذ استعراض  ا   األخ  ري ، الس  نوا  يف الع  املي(،
  براجمها. يف اجلنساي املنظور مراعا  تعمي  أو اجلنسني بني املساوا  تعزيز جمال يف عملها لتقيي 

 التحق    آبلي  ا  ك  ا   حن  و عل  ى االس  تعان  ع   م املفتش  ان مجعه  ا ال  يت املعلوم  ا  وتب  ني ِّ  -85
 ز د  يف تس   ه  أن ميك   ن املس   تقل  ال وري     ا ت    قيقالو  التقييم   ا  أنَّ  املفتش   ان وي   رى اخل   ارجي.
 العم ل. خط   مؤش را  خ لل م ن ت  دقَّ  وتعزيز املرأ  ومتكني اجلنسني بني املساوا  قيا  مص اقي 
 تقي   ي  إج  راء لكفال    ،الت   قي  أو التقي  ي  قبي  ل م  ن حماي   ، حتق    نظ  ام إبنش  اء يوص  يان ول  ذلك،
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 الكي   ان أح   رز  ال   ذي للتق    م وتقي   ي  وتص   نيفاهتا العم   ل خبط     اخلاص     لإلج   راءا  مس  تقل دوري
 خط   م ن احمل َّث   النس خ  أنَّ  املفتشان حظويل املرأ . ومتكني اجلنسني بني املساوا  حتقي  صوب
 متطلب  ا  ُت  اوز أج  ل م  ن مماثل    حتق    عملي    بل  ور  تت  وخى (0-2) املنظوم    نط  اق عل  ى العم  ل
 س تيفاءاب التع ي ل عل ى التنفي ذيني الرؤس اء ويش  عان ،(32)التقي ي  يش مل الذي ،4 األداء مؤشر
 .تطلبامل هذا

 الكي  ا   يف واملس  اءل  ي الش  فاف تعزي  ز إىل التالي    التوص  ي  تنفي  ذ يفض  ي أن عتوقَّ  امل م  نو  -86
  .اهتامؤسس داخل لتعل اب النهوض ويف غ املبل ِّ 

 5 التوصية

 خطةة مةن االنتهةوء قبةل املتحةدة، األمم منظومة ملؤسسوت التنفيذيني للرؤسوء ينبغي 
 احملةةرز الفعلةةي للتقةةدم مسةةتقل تقيةةيم إجةةراء يكفلةةوا ةن ،0-2 املنظومةةة نطةةو  علةة  العمةةل
 املةةرةة امتكةةني اجلنسةةني بةةني املسةةوااة تعزيةةز ةجةةل مةةن اجلنسةةوين املنظةةور مراعةةوة تعمةةيم صةةوب
 االقتضوء. حسب مرجعي وا، َمْعَلموا  العمل خطة ابختوذ مؤسسو م، داخل

 ختومية ةفكور  

 على متت  املنظوم  نطاق على مشاريع تنفيذ أثناء واملوظفني القياد  مستو   لتب    رغ  -87
 واحل   افز االلت   زام عل   ى احلف   اظ ينبغ   ي املنظوم    ، نط   اق عل   ى العم   ل خط     مث   ل ع ي     ، س   نوا 
 مواص  ل  بغي    ،املنظومةةة صةةعيد اعلةة  املؤسسةةي املسةةتو  علةة  العمةةل خطةةة فةهةةدا لتحقيةةق
 تتطل  ب ال  يت اجمل  اال  ع  ن للمس  اءل  املنظوم    وإخض  ا  ملم  و  تق   م إح  راز إىل الرامي    اجله  ود
  واجله . االلتزام من املزي 
 التوصةةيوت إقةةرار إىل مةدعوة املتحةةدة لألمةم العومةةة اجلمعيةة فةة نَّ  املنطلةق، هةةذا امةن -88

 املنظومةة نطةو  علة  العمةل خطةة تنفيذ فعولية لتعزيز اسيلة ابعتبورهو التقرير هذا يف الواردة
 املتحةةةدة األمةةةم منظومةةةة يف املسةةةوءلة اتوطيةةةد املةةةرةة امتكةةةني اجلنسةةةني بةةةني املسةةةوااة بشةةةأن
 املرةة. امتكني اجلنسني بني ااملسوااة اجلنسوين املنظور بتعميم يتعلق فيمو

__________ 

بش نن  4 األداء مؤش ر ُت اوز مع ايري تش مل ،0-2 املنظوم   نط اق عل ى العم ل ط  اخلاص   خب الفني   املذكرا  يف (32)
 اجلنس  اي املنظ  ور مراع  ا  تعم  ي  جم  ال يف املؤسس  ي األداء لقي  ا  األق ل عل  ى واح    تقي  ي  "إج  راء يل  ي: م  االتقي ي  

 سنوا ". 8 إىل 5 كل  يعادل  ما أو
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 )ة( األا  املرفق

 املنظومة نطو  عل  العمل خطة إطور  

 
 .املنظوم  نطاق على العمل خبط  اخلاص  ي فنال املذكرا  إىل استنادا   املشرتك  التفتي  وح   ت أع َّ  املص ر:

  املنظومة نطو  عل  العمل خطة

 اسرتاتيجية جموالت 6

 ةداء مؤشر 15

 2.0 املنظومة نطو  عل  العمل خطة

 العمل مستوايت من مستواين
 اسرتاتيجية جموالت 6

 مؤشر ةداء 17

 املسوءلة تعزيز
 والتخطي  العام  ا السياس-1

 اجلنساي للمنظور املراعي  األداء إدار -2
 النتوئج عل  القوئمة اإلدارة تعزيز

 االسرتاتي ي التخطي -3

 البيا   وحتليل اإلبلغ-4

  الرقوبة إرسوء

 التقيي -5

 اجلنساي للمنظور املراعي  احلسااب  مراجع -6

  الربام، استعراض-7

 الكوفية االبشرية املولية املوارد ختصي 

 املالي  املوارد تتبع-8

 املالي  املوارد ختصي -9

 اجلنسني بني والتكافؤ اجلنساي هليكلا-10

 املؤسسي  الثقاف -11

 اتعزيزهو املو فني قدرات تنمية

 الق را  تقيي -12

 الق را  تنمي -13

 ااملعلوموت املعورف اإدارة االتسو  ضمون

 ونقلها املعار  تولي -14

 االتساق-15

 املستدامة التنمية ةهداف ضمن اجلنسونية ابملسوئل املتصلة النتوئج

 النتوئج عل  القوئمة اإلدارة -ةلف

 التنمي   أه  ا  ض من اجلنس اني  ابملس ائل املتصل  النتائ،-1
 االسرتاتي ي التخطي  إطار يف املست ام 

 ض  من اجلنس  اني  ابملس  ائل املتص  ل  النت  ائ، ع  ن اإلب  لغ-2
  املست ام  التنمي  أه ا 

 ض     من اجلنس     اني  ابملس     ائل املتص     ل  الرب جمي       النت     ائ،-3
 يف مباش  ر  بص  ور  املبيَّن    غ  ري املس  ت ام  التنمي    أه   ا 
 االسرتاتي ي  اخلط 

 الرقوبة -ابء

 التقيي -4

 احلسااب  مراجع -5

 النتوئج حتقيق جلهود دعموا  املؤسسية القدرات تنمية

 املسوءلة -جيم

 العام  ا السياس-6

 القياد -7

 اجلنساي للمنظور املراعي  األداء إدار -8

 ااملولية البشرية املوارد -دا 

 املالي  املوارد تتبع-9

 املالي  املوارد ختصي -10

 اجلنساي اهليكل-11

 املرأ  متثيل يف املساوا -12

  املؤسسي  الثقاف -13

  القدرات -هوء

 الق را  تقيي -14

 الق را  تنمي -15

 ااالتسو  االتواصل املعورف -ااا

 والتواصل املعار -16

 االتساق-17
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 )ب( األا  املرفق

 املنظومةةةة نطةةةو  علةةة  العمةةةل خطةةةة يف الةةةواردة املؤشةةةرات يف احملةةةرز التقةةةدم  
 املئوية( )ابلنسبة املتحدة األمم منظومة مستو  عل  (2012-2017)

 االُتا  2017 2012 التصني  األداء ومؤشرا  االسرتاتي ي  اجملاال 

 املسوءلة تعزيز -1 اجملو 

  3 5 يوج  ال والتخطي  العام  السياسا  -1 األداء مؤشر

  0 5 ينطب  ال

  15 51 املتطلبا  استيفاء من يقرتب

  33 22 املتطلبا  يستويف

  48 16 املتطلبا  يت اوز

  3 5 يوج  ال اجلنساي للمنظور املراعي  األداء إدار  -2 األداء مؤشر

  0 2 ينطب  ال

  12 35 املتطلبا  استيفاء من يقرتب

  70 51 املتطلبا  يستويف

  15 7 املتطلبا  يت اوز

 النتوئج عل  القوئمة اإلدارة تعزيز -2 اجملو 

  2 15 يوج  ال االسرتاتي ي التخطي  -3 األداء مؤشر

  2 11 ينطب  ال

  23 38  املتطلبا  استيفاء من يقرتب

  30 24 املتطلبا  يستويف

  44 13 املتطلبا  يت اوز

  0 11 يوج  ال البيا   وحتليل اإلبلغ -4 األداء مؤشر

  2 11 ينطب  ال

  14 44  املتطلبا  استيفاء من يقرتب

  59 24 املتطلبا  يستويف

  26 11 املتطلبا  يت اوز

 الرقوبة إرسوء -3 اجملو 

  0 18 يوج  ال التقيي  -5 األداء مؤشر

  35 18 ينطب  ال

  18 35  املتطلبا  استيفاء من يقرتب

  30 24 املتطلبا  يستويف

  17 5 املتطلبا  يت اوز

  5 16 يوج  ال اجلنساي للمنظور املراعي  احلسااب  مراجع  -6 األداء مؤشر

  5 2 ينطب  ال

  3 69  املتطلبا  استيفاء من يقرتب

  77 11 املتطلبا  يستويف

  11 2 املتطلبا  يت اوز
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  6 18 يوج  ال الربام، استعراض -7 األداء مؤشر

  17 2 ينطب  ال

  14 36  املتطلبا  استيفاء من يقرتب

  41 20 املتطلبا  يستويف

  23 4 املتطلبا  يت اوز

 الكوفية ااملولية البشرية املوارد ختصي  -4 اجملو 

  14 33 يوج  ال املوارد تتبع -8 األداء مؤشر

  21 16 ينطب  ال

  23 33  املتطلبا  استيفاء من يقرتب

  33 11 املتطلبا  يستويف

  9 7 املتطلبا  يت اوز

  24 42 يوج  ال املوارد ختصي  -9 األداء مؤشر

  18 24 ينطب  ال

  38 29  املتطلبا  استيفاء من يقرتب

  15 4 املتطلبا  يستويف

  5 2 املتطلبا  يت اوز

  5 13 يوج  ال اجلنسني بني والتكافؤ اجلنساي اهليكل -10 األداء مؤشر

  0 2 ينطب  ال

  74 73  املتطلبا  استيفاء من يقرتب

  15 7 املتطلبا  يستويف

  6 5 املتطلبا  يت اوز

  0 2 يوج  ال املؤسسي  الثقاف  -11 األداء مؤشر

  0 2 ينطب  ال

  24 49  املتطلبا  استيفاء من يقرتب

  30 31 املتطلبا  يستويف

  45 16 املتطلبا  يت اوز

 اتعزيزهو املو فني قدرات تنمية -5 اجملو 

  17 45 يوج  ال الق را  تقيي  -12 األداء مؤشر

  2 4 ينطب  ال

  32 36  املتطلبا  استيفاء من يقرتب

  29 11 املتطلبا  يستويف

  21 4 املتطلبا  يت اوز

  5 29 يوج  ال الق را  تنمي  -13 األداء مؤشر

  0 5 ينطب  ال

  21 44  املتطلبا  استيفاء من يقرتب

  52 18 املتطلبا  يستويف

  23 4 املتطلبا  يت اوز
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 ااملعلوموت املعورف اإدارة االتسو  ضمون -6 اجملو 

  2 5 يوج  ال ونقلها املعار  تولي  -14 األداء مؤشر

  0 4 ينطب  ال

  17 58  املتطلبا  استيفاء من يقرتب

  35 22 املتطلبا  يستويف

  47 11 املتطلبا  يت اوز

  3 2 يوج  ال االتساق -15 األداء مؤشر

  0 4 ينطب  ال

  11 20  املتطلبا  استيفاء من يقرتب

  71 56 املتطلبا  يستويف

  15 18 املتطلبا  يت اوز

  .للمرأ  املتح   األم  هيئ  من املق َّم  املعلوما  إىل استنادا   املشرتك  التفتي  وح   ت أع َّ  :املص ر
 وه و مئوي  ، نق اط 10-5 ب )االخنف اض( ال ز د  إىل اُت ا  ح و  إىل يشري () الرمز :الشكل مفتا 

 األداء. مؤشر يف ابإلجناز يتعل  فيما حتسنا   ميثل ما
 ميث   ل م   ا وه   و مئوي    ، نقط     20-10 ب )االخنف   اض( ال   ز د  إىل اُت   ا  ح    و  إىل يش   ري ()

 األداء. مؤشر يف ابإلجناز يتعل  فيما حتسنا  
 ميث  ل م  ا وه  و مئوي   ، نقط    20 م  ن كث  رأب )االخنف  اض( ال  ز د  إىل اُت  ا  ح   و  إىل يش  ري ()

 األداء. مؤشر يف ابإلجناز يتعل  فيما حتسنا  
 تراجع ا   ميث ل م ا وه و مئوي ، نقاط 10-5 ب )االخنفاض( الز د  إىل اُتا  ح و  إىل يشري ()

 األداء. مؤشر يف اإلجناز يف
 ميث   ل م   ا وه   و مئوي    ، نقط     20-10 ب )االخنف   اض( ال   ز د  إىل اُت   ا  ح    و  إىل يش   ري ()

 األداء. مؤشر يف اإلجناز يف تراجعا  
 مئوي (. نقاط 5 من قلأب تغري) تطور ح و  ع م إىل يشري 
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 الثوين املرفق

 (2017) نظومةامل نطو  عل  العمل خطة عن تقورير قدَّم  الي الكيوانت  
  *األمونة العومة لألمم املتحدة

 حلقوق اإلنسان السامي  مفوضي  األم  املتح   إدار  شؤون اجلمعي  العام  واملؤمترا 

 مكتب دع  بناء السلم إدار  الشؤون االقتصادي  واالجتماعي 

 املتح  مكتب أمني املظامل وخ ما  الوساط  يف األم   إدار  ال ع  املي اي

 أمان  الل ن  االقتصادي  ألفريقيا إدار  الشؤون اإلداري 

 أمان  الل ن  االقتصادي  ألورواب إدار  عمليا  حفظ السلم

 أمان  الل ن  االقتصادي  ألمريكا اللتيني  ومنطق  البحر الكارييب إدار  الشؤون السياسي 

 واالجتماعي  آلسيا واحملي  اهلادئأمان  الل ن  االقتصادي   إدار  شؤون اإلعلم

 أمان  الل ن  االقتصادي  واالجتماعي  لغريب آسيا )اإلسكوا( إدار  شؤون السلم  واألمن

 أمان  مؤمتر األم  املتح   للت ار  والتنمي  )األونكتاد( مكتب شؤون نز  السل 

 أمان  بر م، األم  املتح   للبيئ  مكتب تنسي  الشؤون اإلنساني 

 بر م، األم  املتح   للمستوطنا  البشري  )موئل األم  املتح  ( مكتب إقام  الع ل

 االسرتاتي ي  ال ولي  للح  من الكوار  مكتب خ ما  الرقاب  ال اخلي 

 مكتب األم  املتح   يف جني  مكتب الشؤون القانوني 

 مكتب األم  املتح   يف نريويب الساحلي  وال ول اجلزري  الصغري  النامي مكتب املمثل السامي ألقل البل ان منوا  والبل ان النامي  غري 

 مكتب األم  املتح   يف فيينا مكتب املستشار اخلا  لشؤون أفريقيا

 مكتب األم  املتح   املعي ابملخ را  واجلرمي   ابألطفال والنزا  املسل  لألمني العام املعي اخلا  مكتب املمثل

 ومس  ائل اإلداري    والسياس  ا  االس  رتاتي يا  إدار  امسه  ا أص  ب  ال  يت اإلداري   ، الش  ؤون إدار  )أ( :2019 الثاي/ين  اير ك  انون  1 م  ن اعتب  ارا   بياهن  ا اآلي اإلدارا  أمس  اء  تغ  ريَّ  *
 السياس ي ، الش ؤون إدار  )د( العملي اي  ال  ع  إدار  امسه ا أص ب  املي  اي، ال  ع  إدار  )ج( السلم  عمليا  إدار  امسها أصب  السلم، حفظ عمليا  إدار  )ب( االمتثال 
 العاملي. التواصل إدار  امسها أصب  اإلعلم، شؤون إدار  )ه( السلم  وبناء السياسي  الشؤون إدار  امسها أصب 
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 الوكوالت املتخصصة االوكولة الدالية للطوقة الذرية الصنوديق االربامج امركز التجورة الدالية
 )الفاو( منظم  األغذي  والزراع  لألم  املتح   ال ولي  الت ار  مركز

 الوكال  ال ولي  للطاق  الذري  بر م، األم  املتح   املشرتك املعي بفريو  نق  املناع  البشري /اإلي ز
 منظم  الطريان امل ي ال وي مفوضي  األم  املتح   لشؤون اللجئني

 منظم  العمل ال ولي  للطفول  )اليونيسي (منظم  األم  املتح   
 املنظم  البحري  ال ولي  بر م، األم  املتح   اإلمنائي

 االحتاد ال وي للتصاال  هيئ  األم  املتح   للمساوا  بني اجلنسني ومتكني املرأ  )هيئ  األم  املتح   للمرأ (
 املتح   للرتبي  والعل  والثقاف  )اليونسكو(منظم  األم   مكتب األم  املتح   خل ما  املشاريع

 منظم  األم  املتح   للتنمي  الصناعي  )اليوني و( صن وق األم  املتح   للسكان
 االحتاد الربي ي العاملي وكال  األم  املتح   إلغاث  وتشغيل اللجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن )األونروا(

 الصح  العاملي منظم   بر م، األغذي  العاملي
 املنظم  العاملي  للملكي  الفكري  
 املنظم  العاملي  لألرصاد اجلوي  
 منظم  السياح  العاملي  

 للت   ريب ال  وي املرك  ز لله  ر   ال ولي    املنظم   الزراعي     للتنمي   ال   وي الص ن وق املش  رتك : التفت ي  وح     يف مش ارك  منظم  ا  ليس ت أمساؤه  ا اآلتي   املبل ِّغ    الكي ا    
 بش نن اإلطاري   املتح    األم   اتفاقي   اإلنتاجي    للمش اريع املتح    األم   ص ن وق النووي    للت  ارب الش امل احلظ ر معاه    ملنظم   التحض ريي  الل ن   ال ولي    العم ل ملنظم  التابع
 .املتح   األم  متطوعو املتح    األم  جامع  املتح    األم  منظوم  موظفي كلي   املتح    لألم  العاملي االتفاق والبح   للت ريب املتح   األم  معه  املناخ  تغري
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 الثولث املرفق

 األداء مؤشر سبحب اجليدة، ااملمورسوت املنظومة نطو  عل  العمل خطة تنفيذل التمكينية العوامل  
 اجلي   املمارسا  التمكيني  العوامل األداء مؤشرا 

 العام       السياس     ا  -1 األداء مؤش     ر
 والتخطي 

 املؤسس ا  نط اق على اجلنسني بني ابملساوا  املتعلق  العمل وخط  السياسا 
 . املنظوم نطاق على العمل خط  مع متوائم 

 الواثئ     م  ع متوائم    اجلنس   ني ب  ني ابملس  اوا  املتعلق     العم  ل وخط    السياس  ا 
 .املؤسسا  نطاق على االسرتاتي ي 

 املتعلق    العناص  ر أو اجلنس  اني  السياس  ا  ملواكب   واض  ح  عم  ل خط    ُوض عت
  .املؤسسي  السياسا  من اجلنساني  ابلشؤون

 اجلنس ني، ب ني للمس اوا  سياس ا  وضع جهود للمرأ  املتح   األم  هيئ  دعمت
 .االستش   اري  خل    ما ا تك   الي  تقاس     أو الفني     اخل   رب  ت   وفري خ   لل م   ن س   واء

 أرس    ت ق      املبل ِّغ      الكي    ا   معظ      كان    ت  التنفي    ذ، م    ن األوىل املرحل      بنهاي     و 
 إىلو  .املنظوم    نط  اق عل  ى العم  ل خط    م  ع ومتكامل    متس  ق  اعتُ  رب  سياس  ا 
 ب ني للمس اوا  سياس   أيَّ  منظمت ان تض ع مل املتح   ، لألم  العام  األمان  جانب

 .الرابع( املرف  )انظر سياستها صوغ على واح   م ظمن تعك  بينما اجلنسني،

 للمس   ؤوليا  مص   فوف  أو للمس   اءل  إط   ارا   اجلنس   ني ب   ني املس   اوا  سياس     تش   مل
 ع   ام بوج    اجلنس   اني  والت   ابري املنظوم     نط  اق عل   ى العم  ل خط     بتنفي  ذ املتعلق   
 واليوني و املتح  ، األم  وموئل السلم، حفظ عمليا  إدار  يف احلال هو )كما

 .جني ( يف املتح   األم  ومكتب

 بني املساوا  بشنن املتح   األم  منظوم  نطاق على العمل خط  مؤشرا  ت م ،
 خط    أو اجلنس اني  السياس   ص لب يف االقتض  اء، حس ب ،امل رأ  ومتك ني اجلنس ني
 يف )كم  ا اإلدار  جمل    طل  ب عل  ى بن  اء املع  ي الكي  ان ل   ى الص  ل  ذا  العم  ل
 .ال ولي ( العمل منظم 

 املراعي       األداء إدار  -2 األداء مؤش     ر
 اجلنساي للمنظور

 أو املنظوم      نط    اق عل    ى العم    ل خط      ش    ؤون إدار  العلي    ا اإلدار  فري      يت    وىل
 .اجلنساني  القضا 

 اجلنس   ني ب   ني املس   اوا  جم   ال يف امل    يرين وكب   ار التنفي   ذيني امل    يرين أداء خيض   ع
 .املؤسسي األداء تقيي  نظام يف واملكافن  للرص  رمسي  لعملي  املرأ  ومتكني

 واملس تو   الرت ب مجي ع يف امل رأ  ومتك ني اجلنس ني ب ني املساوا  عن املساءل  ترِّد
 .املؤسسي األداء تقيي  نظام خلل من

 .واحلوافز واملكافآ  األه ا  حت  ِّد مساءل  آليا  جمموع  أرسيت

 ومتابع  لرص  املرأ  ومتكني اجلنسني بني ابملساوا  معني  متخصص  جلن  أنشئت
 .للسياسا  االمتثال

 املس اوا  بش نن املتح    األم   منظوم  نطاق على العمل خبط  املتعلق  املعلوما  تق َّم
 .الرابع( املرف  )انظر العليا اإلدار  لفري  اجتما  يف املرأ  ومتكني اجلنسني بني

 اجلنس   ني، ب   ني والتك   افؤ اجلنس   اي اجلان   ب مبراع   ا  املتعلق     األداء مؤش   را  إدراج
 السلوك ضروب من أي    من وخالي  الوائم يسودها عمل بيئ  هتيئ  على والتش يع
 ويف العلي   ا اإلدار  يف األس   ري ، واحلي   ا  املهني     احلي   ا  ب   ني التوفي     وعل   ى احملظ   ور،
 ويف املقر يف اإلشرا  أو التوظي  مبسؤوليا  لعونطيض الذين املوظفني صفو 
 االقتص    ادي  الل ن      ويف السياس    ي ، الش    ؤون إدار  يف الش    نن ه    و )كم    ا املي     ان

 األم    ب  ر م، ويف ال ولي   ، الت   ار  مرك  ز ويف اهل  ادئ، واحمل  ي  آلس  يا واالجتماعي   
 العاملي   املنظم   ويف العاملي  ، الصح  منظم  ويف اليونسكو، ويف اإلمنائي، املتح  
 .اجلوي ( لألرصاد
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 اجلي   املمارسا  التمكيني  العوامل األداء مؤشرا 

 إىل إش  ار  2013 لع  ام املتح     لألم    العام    األمان    م   يري كب  ار  اتف  اق تض  مَّن
 ب   ني التك   افؤ اس   رتاتي ي  حمله   ا حل   ت ال   يت املنظوم    ، نط   اق عل   ى العم   ل خط    

  .املنظوم  نطاق على اجلنسني
 الش ؤون جم ال يف والتنفيذ ابلتوجي  املعني  اإلمنائي املتح   األم  بر م، جلن  تتوىل

     .املكاتب مجيع على واإلشرا  السياسا  وضع مسؤولي  اجلنساني 
 واإلب لغ اجلن  بنو  املتصل  النتائ، رس  على االسرتاتي ي التخطي  موظفي ق ر  االسرتاتي ي التخطي  -3 األداء مؤشر

 .اجلنساني  الشؤون تنسي  وجها  اجلنساني  الشؤون وح ا  من ب ع  عنها،

 التخط ي  واثئ   يف ال وارد  املنظوم   نطاق على العمل خبط  املتصل  املؤشرا  تعمي 
 عملي    حتس  ني س  بيل يف املي اني    املكات  ب عم  ل خط    عل  ى املؤسس  ي االس  رتاتي ي

 .منفصل  بصور  املؤشرا  عن اإلبلغ يتسى حبي  والبيا   الوقائع مجع

 تصمي  عميا  يف اجلنساي التحليل إدراج بغي  الربام، ملوظفي إرشادا  تق مي
 .عنها واإلبلغ ورص ها أنشطته 

 ،اجل   ن  ن   و  حس   ب األرق   ام تص   ني  م   ن متك ِّ   ن ال   يت املعلوم   ا  وأدوا  ظ    نُ 
 .املعلوما  هذ  حتليل على ال اخلي  والق ر 

 ابلقض  ا  املتعلق    العناص  ر أو اجلنس  اني  السياس  ا  ملواكب    واض  ح  عم  ل خط   
 .املؤسسي  السياسا  يف اجلنساني 

 االس رتاتي ي ابلتخط ي  املعني   املتح    األم   ملنظوم   الرمسي   غ ري الش بك  اخنراط
 الوفاء على املبل ِّغ  الكيا   ل ع  وتقي مهي منظور إرساء إىل الرامي  اجلهود يف

 .املؤشرا  مبتطلبا 

 البيا   وحتليل اإلبلغ -4 األداء مؤشر

 يف عمله     يف اجل  ن  بن   و  املتعلق    العناص  ر إدم   اج عل  ى التقي   ي  م  وظفي ق   ر  التقيي  -5 األداء مؤشر
 .اللمركزي  التقييما  ذلك يف مبا التقيي ، جمال

 . التقيي عملي  وإجراء االختصاصا  حت ي  أثناء ال ع  وتق مي اجلود  مراقب 

 .التقيي  أعمال يف اجلن  بنو  املتعلق  العناصر إدماج بشنن إرشادا  تق مي

 فري   ل الت ابع اإلنس ان وحق  وق اجلنس ني ب ني ملس اوا اب املع  ي العام ل الفري   اخن راط
 ل  ع  وتقي مهي منظور إرساء إىل الرامي  اجلهود يف ابلتقيي  املعي املتح   األم 

 .ني (فال املذكرا  )انظر الصل  ذي املؤشر تنفيذ يف املبل ِّغ  الكيا  

 املعلوما  ابستعراض ابلتقيي  املعي املتح   األم  فري ل التابع العامل الفري  يقوم
 .النهائي  صيغتها يف وضعها قبل املبل ِّغ  الكيا   من م  َّ املق والتصنيفا 

 ع  ن معلوم  ا  اإلداري    اهليئ  ا  إىل املق  َّم الرقاب    ملكت  ب الس  نوي التقري  ر يتض من
 األم     وص   ن وق اليونس   كو يف احل   ال ه   و )كم   ا ابلتقي   ي  املتعل     5 األداء مؤش   ر
 .للسكان( املتح  

 احلس    ااب  مراجع      مك    و ِّي   ب    ني األق    ران الس    تعراض داخلي      إج    راءا  أرس    يت
 .والزراع ( األغذي  منظم  يف )كما الرقاب  مكتب يف والتقيي 

 املب  ادئ يف أو التقي  ي  سياس    يف املنظوم    نط  اق عل  ى العم  ل خط    إىل إش  ار  ت  رد
 األم     وص   ن وق اإلنس   ان ق   وقح مفوض   ي  يف )كم   ا ابلتقي   ي  اخلاص     التوجيهي    
 .اإلمنائي( املتح   األم  وبر م، للسكان املتح  
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 اجلي   املمارسا  التمكيني  العوامل األداء مؤشرا 

 احلس    ااب  مراجع      -6 األداء مؤش    ر
 اجلنساي للمنظور املراعي 

  . ال ع وتق ميه  احلسااب  مراجع  خرباء مشارك 

 .املؤسسي  املخاطر تقيي  يف اجلنساني  القضا  يف النظر

 ال اخلي     املراجع     دوائ   ر ملمثل   ي الت   ابع اجلنس   اني  ابلقض   ا  املخ   ت  الفري     اخن   راط
 مه  ي منظ  ور إرس  اء إىل الرامي    اجله  ود يف املتح     األم    مؤسس  ا  يف لحس  ااب ل

 .التوجيهي ( الوثيق  )انظر الصل  ذي املؤشر تنفيذ يف املبل ِّغ  الكيا   ل ع  وتقي

 والتخط ي  املخ اطر تقي ي  يف حت ي  ا   اجلنس اني  القض ا  يف املبل ِّغ   الكي ا   تنظر
 .واليوني و( اليونيسي  يف ب  معمول هو )كما املخاطر مراعا  على القائ 

 املنظوم   نط اق عل ى العم ل خط   إط ار يف ال ذاي اإلب لغ ليا آل ت قي  عملي  رىُت
 .اليونسكو( يف مزمع هو وكما ال اخلي ، الرقاب  خ ما  مكتب يف احلال هو )كما

 إلدراج احلس  ااب  مراجع    مكات  ب م  ع مباحث  ا  اجلنس  اني  الش  ؤون وح     ُت  ري
 املؤسس  ي  املخ  اطر تقي  ي  يف امل  رأ  ومتك  ني اجلنس  ني ب  ني ابملس  اوا  املتعلق    القض  ا 
 خ ما  مكتب يف )كما املخاطر مراعا  على القائ  احلسااب  مراجع  وختطي 
 األغذي    وب  ر م، واليونس  كو، اإلمن  ائي، املتح     األم    وب  ر م، ال اخلي   ، الرقاب   

 .العاملي ( الصح  ومنظم  املي،الع

 إدار  جوان ب مجي ع يف اجلنساي املنظور مراعا  تعمي  على الربام، موظفي ق ر  الربام، استعراض -7 األداء مؤشر
 .واملشاريع الربام،

 .منه  ال ع  وتلق ي املبل ِّغ  الكيا   يف الربام، موظفي مع العمل

 .عمله  يف اجلنساي التحليل إلدراج واضح  توجيها ب الربام، ووظفم يزوَّد

 األرق ام استخل  من املبل ِّغ  الكيا   متك ِّن اليت املعلوما  إدار  وأدوا  نظ 
 .اجلن  بنو  الصل  ذا 

 املنظ    ور وال    ربام، املش    اريع مجي    ع ت    رِّج أن ال    ربام، عل    ى املوافق      عملي      تقتض   ي
 اإلنسان حقوق مفوضي  يف )كما اعتمادها قبل والتحليل امل اوال  يف اجلنساي
 .واألونروا( واليوني و

 .الربام، على املوافق  جلن  م اوال  يف اجلنساني  الشؤون وح   عن ممثل يشارك

 .اجلنساني  املؤشرا  لتنفيذ التفاصيل من يكفي ما املعلوما  إدار  وأدوا  نظ  تتي  املوارد تتبع -8 األداء مؤشر

 اجلنس   اني  املؤش   را  بش   نن ؤسس   ا امل نط   اق عل   ى توجيه   ا  أو سياس   ا  أرس   يت
 .بينها فيما أو الكيا   داخل سواء هاتطبيق يف االتساق ضمان أجل من القائم 

 املؤش را  من املستقا  املعلوما  حتليل على قادر  املعلوما  إدار  وأدوا  ظ نُ 
 ختص      ي  ذل      ك يف )مب      ا املرك      زي االس      رتاتي ي التخط      ي  لتوجي        اجلنس      اني 
 .الق را ( وتنمي  والتخطي  امليزاني  اعتمادا 

 الل ن     خ  لل م  ن اجلنس  اني  املؤش  را  بش  نن املنظوم    نط  اق عل  ى تنس  ي ال ي  ت 
 .الوكاال  بني املشرتك  ال ائم 

 تنظَّ و  املتح   األم  منظوم  مؤسسا  نطاق على وال ع  والتعاون التوجي  يق َّم
 .اجلنساني  املؤشرا  بشنن الوكاال  بني مشرتك  عمل حلقا 

  اجلنس اني املؤش را  دق  كفال   أجل من املشاريع إدار  جود  لضمان آلي  أرسيت
 .اإلمنائي( املتح   األم  بر م، يف احلال هو )كما

ر املوارد ختصي  -9 األداء مؤشر  .االجتماعي النو  لقضا  املالي  املعايري حت ي  اجلنساني  للمؤشرا  راسخ نظام وجود ييس ِّ

 القائم    اإلدار  ظ   نُ  يف اجل  ن  بن  و  املتص  ل  النت  ائ، إلدم  اج مالي    م  وارد توج   
 اجل ن  بنو  املتصل  األنشط  عن واإلبلغ الرص  عمليا  إلجراء النتائ، على

 .اجلنساني ( املؤشرا  منها )بسبل

  .اخلام ( املرف  )انظر اجلن  بنو  املتعلق  والربام، للمسائل خمصَّص  موارد الكيا   ل ى

 مراع   ا  وتعم   ي  اجلنس   ني ب   ني املس   اوا  ل    ع  حم    َّد  م   وارد اإلدار  جم   ال  ختص ِّ    
 مت   و ِّل أو للتص   اال ( ال    وي االحت   اد يف ب     معم   ول ه   و )كم   ا اجلنس   اي املنظ   ور

 املؤسس    ا  يف اجلنس    اني  ال    ربام، أو اجلنس    اي اهليك    ل املاحن      اجله    ا  مس    امها 
 .العاملي( األغذي  بر م،و  واجلرمي  ابملخ را  املعي املتح   األم  مكتب يف )كما
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 اجلي   املمارسا  التمكيني  العوامل األداء مؤشرا 

 اجلنس    اي اهليك    ل -10 األداء مؤش    ر
 اجلنسني بني والتكافؤ

 م ن وش بك  املؤسس   يف اجلنس اني  ابلش ؤون معني   وح    اجلنس اي اهليكل يض 
 اجلنس     اني  ابلقض     ا  عني     نيامل وظفنيامل      أو اجلنس     اني  الش     ؤون تنس     ي  جه     ا 
 يق  ل ال م  ا وتك  ري  الفني  ني( امل  وظفني مس  توى عل  ى ذل  ك يك  ون أن )ويفضَّ  ل

 .املهم   ذهب للضطل  املوظفني وقت من املائ  يف 20 عن

 األولوي     وتعطيه   ا اجلنس   ني ب   ني التك   افؤ حتقي     جه   ود األعض   اء ال    ول ت    ع 
 .(اجلنسني تكافؤ أجل من األص قاء )جمموع 
 .اجلنسني بني افؤكتلل حم َّد  اسرتاتي يا  املؤسسا  أرست

 ويف املقر )يف ا ساملؤس نطاق على اجلنساني  الشؤون تنسي  ها جل نظام أرسي
 .اخلام ( املرف  )انظر اومسؤولياهت هاأدوار  وحت ي  املي اني ( املكاتب

 اجلنس   اني  ابلش   ؤون املع   ي االختصاص   ا  املتع    د اإللك   رتوي العم   ل فري     ي    ع 
 البش  ري /اإلي ز املناع    نق    بف  ريو  املع  ي املش  رتك املتح     األم    ل  رب م، الت  ابع
 املساوا  بشنن املتح   األم  منظوم  نطاق على العمل خط  عن اإلبلغ أنشط 

 .(2018) املرأ  ومتكني اجلنسني بني

 أم ور، مجل   يف يتعل  ، )فيم ا املؤسس ا  نط اق عل ى للسياس ا  الفع ال التنفيذ املؤسسي  الثقاف  -11 األداء مؤشر
 يس ه  امم  ،التح ر ( ومكافح  األموم  وإجاز  املرن  العمل وترتيبا  ابلتوظي 

 .اجلنسني بني املساوا  لتحقي  مؤاتي  بيئ  هتيئ  تش يع يف

 اجلنس  ني ب  ني ابملس  اوا  يتعل    فيم  ا املؤسس  ي  الثقاف    وحتس  ني للتوعي    ت ريبي    ب  رام،
 وس طو  املعني    املؤسس  ووالي  اجلن  نو  بني والصل  اللواعي  التحيز يشمل )مبا

 .اجلنسني( بني والتكافؤ املساوا  لقضا  املناوئ  واملواق  الذكوري  العقلي 

 جم  اال  يف ب  وال   املكلَّف    املنظم  ا  يف الس  كاني  الرتكيب    لتغي  ري ف  ر  وج ود
 عاد    الذكور عليها يهيمن

 للعتب    ارا   ركم     أ " للم    رأ  املتح       األم      هليئ       الت ريبي     ابلوح       يس    تعان
يصا   " اجلنساني  اليوني  و يف ب   معم ول ه و )كم ا حم  َّد  احتياج ا  تلبي  يف خص ِّ
 .للسكان( املتح   األم  وصن وق

 ترس  يخ يف اجلنس  ني ب  ني املس  اوا  ونص  ريا  ألنص  ار ال ولي    الش  بك  قي  اد  تس  ه 
 .اجلنساني  للعتبارا  مراعي  ثقاف 

 يف أو اإللزام    ي الت     ريب ب    ر م، يف اجلنس    اني  ابلش    ؤون املتعل      الت     ريب إدراج
 والزراع  ، األغذي   منظم   يف ب   معم ول ه و )كم ا اإللكرتوني  الت ريبي  الوح ا 
 اإلنس    ان، ق    وقح ومفوض    ي  ال ولي     ، الت     ار  ومرك    ز ال ولي     ، العم    ل ومنظم     
 ،للس  كان املتح     األم    وص  ن وق واليونس  كو، اإلمن  ائي، املتح     األم    وب  ر م،
 .املتح  ( لألم  العام  واألمان  ،واجلرمي  ابملخ را  املعي املتح   األم  ومكتب

 الشؤون تنسي  جها  أو اجلنساني  الشؤون وح   بني وطي   شراكا  أرسيت الق را  تقيي  -12 األداء مؤشر
 .ه تعلمو  املوظفني ق را  تنمي  عن املسؤولني املوظفني وبني اجلنساني 

 .اجلنساني  املسائل يف للق را  تقييما  إلجراء كافي   ومالي  بشري  موارد توج 

 جم ال يف الق  را  لتقيي  للمرأ  املتح   األم  هيئ  أدا  املبل ِّغ  الكيا   تستخ م
 ال ولي     العم   ل منظم     يف )كم   ا احمل   َّد  احتياجاهت   ا لتلبي     اجلنس   ني ب   ني املس  اوا 
 .واجلرمي ( ابملخ را  املعي املتح   األم  ومكتب

 )كم  ا املؤسس ا  نط  اق عل ى الق   را  لتقي ي  أخ  رى عملي   يف جنس  اي بع   ي رِّد
 .للسكان( املتح   األم  صن وق يف

 ه   و )كم   ا للم   وظفني مؤسس   ي  استقص   ائي  دراس     يف اجلنس   اني  لق    را ا تقي   ي  ي   رِّد
 .اجلوي ( لألرصاد العاملي  واملنظم  واليونيسي ، الذري ، للطاق  ال ولي  الوكال  يف احلال

 الشؤون تنسي  جها  أو اجلنساني  الشؤون وح   بني وطي   شراكا  أرسيت الق را  تنمي  -13 األداء مؤشر
 .ه تعلمو  املوظفني ق را  تنمي  عن املسؤولني املوظفني وبني اجلنساني 

 .الرص  لعملي  االمتثال وخيضع ،اإللزامي الت ريب برام، يف اجلنساني  القضا  ت ر ج
 مص    مَّم  اجلنس    اني  املس    ائل بش    نن اإلنرتن    ت عل    ى متاح      ت ريبي      دور  هن    اك

يصا    .املنظوم  نطاق على ستخ امللو  املتاح  حم َّد  لوال   خص ِّ

 للعتب    ارا   ركم     أ " للم    رأ  املتح       األم      هليئ      الت     رييب ابلنم    وذج يس    تعان
يصا   " اجلنساني  اليوني  و يف ب   معم ول ه و )كم ا حم  َّد  احتياج ا  تلبي  يف خص ِّ
 .للسكان( املتح   األم  وصن وق

 يف أو اإللزام    ي الت     ريب ب    ر م، يف اجلنس    اني  ابلش    ؤون املتعل      الت     ريب إدراج
 والزراع  ، األغذي   منظم   يف ب   معم ول ه و )كم ا اإللكرتوني  الت ريبي  الوح ا 
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 اجلي   املمارسا  التمكيني  العوامل األداء مؤشرا 

 منظوم     نط   اق عل   ى العم   ل ط    خب اخلاص     العاملي     الس   نوي  االجتماع   ا  تُعق    
 ع   ن ممثل   ني وتض     ،امل   رأ  ومتك   ني اجلنس   ني ب   ني املس   اوا  بش   نن املتح      األم    

 .املستفاد  وال رو  اجلي   املمارسا  تبادل أجل من املتح   األم  مؤسسا 

 الق  و  تغ  ري مراع  ا  م  ع وحت   يثها، الت ريبي    الوح   ا  لوض  ع كافي     م  وارد توج   
 .املؤسس  نطاق على اخلربا  وتطور العامل 

 اإلمن  ائي، املتح     األم    وب  ر م، ال ولي  ، الت   ار  ومرك  ز ال ولي   ، العم  ل ومنظم  
 املع   ي املتح      األم     ومكت   ب ،للس   كان املتح      األم     وص   ن وق واليونس   كو،
 .املتح  ( لألم  العام  واألمان  ،واجلرمي  ابملخ را 

 يف احل   ال ه   و )كم   ا الت   وجيهي ال   رب م، يف م    ر ج اجلنس   ني ب   ني املس   اوا  مفه   وم
 .ال ولي ( العمل ومنظم  الذري ، للطاق  ال ولي  الوكال و  والزراع  األغذي  منظم 
 الط   ريان منظم    يف )كم  ا األخلقي  ا  جم   ال يف الت   ريب يف جنس  اي بع    إدراج
    .واليونسكو( ال وي امل ي

 خبط   خاص   معريف( )قطب وتبادهلا املعار  إلدار  إلكرتوني  منص  اسُتح ثت ونقلها املعار  تولي  -14 األداء مؤشر
 ومتك  ني اجلنس  ني ب  ني املس  اوا  بش  نن املتح     األم    منظوم    نط  اق عل  ى العم  ل
 اجلنساي املنظور مراعا  بتعمي  املتصل  للمستن ا  املنه ي التنظي  تكفل املرأ 

 واملمارس   ا  السياس  ا  يش   مل )مب  ا املنظوم     نط  اق عل   ى العم  ل خط     وتنفي  ذ
 .والعروض( والتقارير اإلرشادي  والواثئ  اجلي  

 منظوم     نط   اق عل   ى العم   ل خبط     اخلاص     العاملي     الس   نوي  االجتماع   ا  تض    
 األم    مؤسس ا  ممثل ي امل رأ  ومتك ني اجلنس  ني ب ني املس اوا  بش نن املتح    األم  

 .املستفاد  وال رو  اجلي   املمارسا  تبادل أجل من املتح  

 .التوعي  مواد يف اجلنساني  املسائل إلدماج االتصاال  موظفي مع التعاون جيري

 متاح  الناجح  والت ارب التوجيهي  واملذكرا  املنشورا  مثل املعرفي  املنت ا 
 .اجلنساي املنظور مراعا  تعمي  ل ع 

 .االسرتاتي ي  االتصاال  خط  يف اجلنساني  ابملسائل املتصل  العناصر إدماج

 بش نن املع ار  لنش ر اجلنس اني  الشؤون جمال يف لتصاال ل مؤسسي  خط  أُع َّ 
 .والزراع ( األغذي  منظم  يف احلال هو )كما املرأ  ومتكني اجلنسني بني املساوا 

 الوكال   يف ب   معم ول ه و )كم ا اجلنس اني  ابملس ائل للتوعي   مناس ب  ابنتظ ام   تنظَّ 
 .جني ( يف املتح   األم  ومكتب الذري  للطاق  ال ولي 

 بش نن املتح    األم  منظوم  نطاق على العمل خبط  املتعلق  املعلوما  ُتستخ م
 املتح   األم  مكتب يف )كما التوعي  مواد يف املرأ  ومتكني اجلنسني بني املساوا 

 شؤون إدار  يف ب  معمول هو )كما ال اخلي التواصل منت ا  يف أو جني ( يف
 .واملؤمترا ( العام  اجلمعي 

 يف )كم  ا ابنتظ  ام يع  امل الكي  ان داخ  ل اجلنس  اني  الش  ؤون تنس  ي  جه  ا  ُتتم  ع
 .والزراع ( األغذي  منظم 

 األم    منظوم   نط اق عل ى العم  ل خط   تنس ي  جه ا  م  ن مؤلف   ش بك  تعم ل االتساق -15 األداء مؤشر
 املعني       التنس     ي  جه     ا /املرأ  ومتك     ني اجلنس     ني ب     ني املس     اوا  بش     نن املتح       
 .ا ؤسسامل بني فيما املمارسا  أفضل لتبادل آلي  بوصفها اجلنساني  ابملسائل

 .اإلبلغ دور  خلل ال ع  للمرأ  املتح   األم  هليئ  التابع املساع   مكتب يق  ِّم

 املنظوم ، نطاق على العمل خط  لتنفيذ معبَّن  الوكاال  بني املشرتك  الشبكا 
 .واإلجراءا  التوقعا  لتوضي  مهني ا   نظورا  م رسيي امم

 .الوكاال  بني املشرتك  االجتماعا  يف املوظفني مشارك  أجل من وال ع  األموال تتا 

 منظوم    نط  اق عل  ى العم  ل خبط    اخلاص    العاملي    الس  نوي  االجتماع  ا  ُعق    
 م ن األوىل املرحل   خ لل امل رأ  ومتك ني اجلنس ني ب ني املس اوا  بش نن املتح   األم 
 .خمتلف  مواقع يف املنظوم  نطاق على العمل خط  تنفيذ

 املتح      األم     منظوم     نط   اق عل   ى العم   ل خط     نس   قيمل حملي     ش   بكا  توج    
 يف )كم  ا اجلنس  اني  الش  ؤون رباءخل   أو امل  رأ  ومتك  ني اجلنس  ني ب  ني املس  اوا  بش  نن
 .وفيينا( جني 

 ال اخلي       املراجع       دوائ     ر وممثل     ي ابلتقي     ي  املع     ي املتح        األم       فري       مش     ارك 
 .أعل ( )انظر املتح   األم  مؤسسا  يف لحسااب ل

ت  :املص ر  . مقابل من أجري وما املشرتك  التفتي  وح   استبيان على املق َّم  الردود إىل استنادا   املشرتك  التفتي  وح   أع َّ
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 الرابع املرفق

 التنفيذية ااإلدارة االقيودة اإلدارية ابهليئوت املتعلقة املعلوموت  
 اجلنساني  العمل خط  أو السياسا  التنفيذي  واإلدار  القياد  اإلداري  اهليئا  إىل املق َّم  املعلوما  املشارك  املنظما 

  

 الص    يغ  وض    ع يف املش    ارك 
 خط    ع  ن للتق  ارير النهائي   
 املنظوم  نطاق على العمل

 التق           ارير عل           ى املوافق            
 العم   ل خط     ع   ن النهائي    

 املنظوم  نطاق على

 العم  ل خط    نت  ائ، تن  اق  
 يف املنظوم        نط      اق عل      ى

  العليا اإلدار  فري  اجتما 

  االتنمية للتجورة املتحدة األمم امؤمتر اإلقليمية االلجون ااملكوتب اإلدارات من 28 مبل ِّغوا: كيوانا   32) املتحدة لألمم العومة األمونة
 ااجلرمية( ابملخدرات املعي املتحدة األمم امكتب املتحدة األمم اموئل للبيئة املتحدة األمم ابرانمج

 2012/24 واالجتم  اعي االقتص  ادي اجملل    ق  رار املتحدة األمم
ب  ويتض من .املنظوم   نط اق على العمل خبط  يرح ِّ
 مراع   ا  تعم   ي  ع   ن ل    اجمل إىل الع   ام األم   ني تقري   ر
 يف وال   ربام، السياس   ا  مجي   ع يف اجلنس   اي املنظ   ور
 عل ى العم ل خط   عن قسما   املتح   األم  منظوم 
 املنظوم  نطاق

 (15) بنشاط مشارك

 (5) ما ح  إىل مشارك

 (3) مشارك غري

 م   ن )أو التنفي   ذي ال   رئي 
 11 (:عن  ينوب

 9 امل يرين: فئ 

 3 إدار (: )رئي   الفني الفئ 

 9 نع :

 8 ال:

 6 معرو : غري

 املكات  ب أو اإلدارا  م  ن 17  اعتم   
 ه  ي أو جنس  اني  عم  ل خط    أو سياس   
 اعتمادها بص د

 املتح             األم            م          ؤمتر
 والتنمي  للت ار 

 م   ن )أو تنفي   ذيال رئي ال    بنشاط مشارك إبلغ يوج  ال
 (عن  ينوب

 اجلنس        ني ب        ني التك        افؤ اس        رتاتي ي  ال
(2018) 

 املتح           األم          ب        ر م،
 للبيئ 

 ب         ني املس        اوا  واس         رتاتي ي  سياس          ال إدار ( )رئي  الفني  الفئ  مشارك غري إبلغ يوج  ال
 (2017-2014) والبيئ  اجلنسني

 املتح           األم          ب        ر م،
 البش          ري  للمس          توطنا 

 (املتح   األم  موئل)

 اجلنس ني ب ني ابملس اوا  املتعلق   املعلوم ا  تق َّم
 اإلدار  جمل  إىل املرأ  ومتكني

 ابملس     ائل املتعلقت    ان واخلط      السياس      ال إدار ( )رئي  الفني  الفئ  مشارك غري
 اللت       ان (2019-2014) اجلنس       اني 

 عل ى العمل خط  مع انس اما   ُوضعتا
 املنظوم  نطاق

 املع   ي املتح     األم    مكت  ب
 واجلرمي  ابملخ را 

 ع    ن اإلدار  جم    ال  إىل منتظم      تق    ارير تق     مي
 خط       م     ن البش     ري  ابمل     وارد املتص     ل  اجلوان     ب
 نظوم امل نطاق على العمل

 م   ن )أو تنفي   ذيال رئي ال    ما ح  إىل مشارك
 (عن  ينوب

 املع    ي املتح       األم      مكت    ب سياس      نع 
 ب ني املس اوا  بش نن واجلرمي  ابملخ را 
 خط       م     ع متش     يا   (2017) اجلنس     ني
 املنظوم  نطاق على العمل
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 اجلنساني  العمل خط  أو السياسا  التنفيذي  واإلدار  القياد  اإلداري  اهليئا  إىل املق َّم  املعلوما  املشارك  املنظما 

  

 الص    يغ  وض    ع يف املش    ارك 
 خط    ع  ن للتق  ارير النهائي   
 املنظوم  نطاق على العمل

 التق           ارير عل           ى املوافق            
 العم   ل خط     ع   ن النهائي    

 املنظوم  نطاق على

 العم  ل خط    نت  ائ، تن  اق  
 يف املنظوم        نط      اق عل      ى

  العليا اإلدار  فري  اجتما 

 مبل ِّغة( كيوانت  10) الدالية التجورة مركز ا االربامج الصنوديق

 املتحةةةةةدة األمةةةةةم بةةةةةرانمج
 بفةةةةرا  املعةةةةي املشةةةةرت 
 البشةةةةةرية/ املنوعةةةةةة نقةةةةة 
 اإليدز

 عل     ى العم     ل خبط       املتعلق       املعلوم     ا  تق      َّم
 الرب م، تنسي  جمل  إىل سنو     املنظوم  نطاق

 مس      ائل ع      ن املس      تكمل  املعلوم      ا  إط      ار يف
 البشري  للموارد االسرتاتي ي  اإلدار 

 م   ن )أو تنفي   ذيال رئي ال    بنشاط مشارك
 (عن  ينوب

 (2013) اجلنس         اني  العم         ل خط           نع 
 العمل خط  مع املتسق 

 إطار يف احملقَّق  جنازا اإل عن رمسي تقرير يق َّم الدالية التجورة مركز
 الفري     إىل املنظوم     نط   اق عل   ى العم   ل خط    

 املشرتك االستشاري

 م   ن )أو تنفي   ذيال رئي ال    بنشاط مشارك
 (عن  ينوب

 وتقي       ي  اجلنس       ني ب       ني تك       افؤال سياس         نع 
 (2016) ال ولي  الت ار  مركز يف الق را 

 املتحةةةةةدة األمةةةةةم بةةةةةرانمج
 اإلمنوئي

 عل     ى العم     ل خبط       املتعلق       املعلوم     ا  ق      َّمت
 إط   ار يف التنفي   ذي اجملل     إىل املنظوم     نط   اق
 ب   ني املس   اوا  اس   رتاتي ي  بتنفي   ذ املتعل     التقري   ر
 اجلنسني

 املتح           األم          ب        ر م، اس        رتاتي ي  نع  إدار ( )رئي  الفني  الفئ  مشارك غري
 اجلنس          ني ب          ني للمس          اوا  اإلمن          ائي

 2017-2014و 2008-2013)
 ب   ر م، واس  رتاتي ي  ،(2021-2018و

 التن    و  بش    نن اإلمن    ائي املتح       األم     
 ب  ر م، واس  رتاتي ي  ،(2013) والش  مول
 التك  افؤ بش  نن اإلمن  ائي املتح     األم   
 2017-2014) اجلنس                 ني ب                 ني

 (2021-2018و

 املتحةةةةدة األمةةةةم صةةةةندا 
 للسكون

 املنظوم    نط  اق عل  ى العم  ل خط    ع  ن اإلب  لغ
 التنفي  ذي اجملل    إىل املرفوع    التق  ارير م  ن ج  زء
 (2021-2018) االسرتاتي ي  اخلط  عن

 معرو  غري نع  امل يرين فئ  ما ح  إىل مشارك

 املتحةةةةةدة األمةةةةةم مفوضةةةةية
 اللجئني لشؤان

 نط  اق عل  ى العم  ل خط    أداء ع  ن تقري  ر يق   َّم
 التقري   ر إط   ار يف التنفيذي     الل ن     إىل نظوم    امل

 ب    ني املس    اوا  حتقي      يف احمل    رز ابلتق     م املتعل     
 عمليا  من ب  ُيضطلع ما يف اجلنسني

 املف            وض  ئ            ب يق            وم امل يرين فئ  ما ح  إىل مشارك
 ابستعراضها السامي

 اجل  ن  ن  و و  لس  ناب املتعلق    سياس   ال
 خط     إىل ابإلش   ار  (2018) والتن   و 
 املنظوم  نطاق على العمل
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 اجلنساني  العمل خط  أو السياسا  التنفيذي  واإلدار  القياد  اإلداري  اهليئا  إىل املق َّم  املعلوما  املشارك  املنظما 

  

 الص    يغ  وض    ع يف املش    ارك 
 خط    ع  ن للتق  ارير النهائي   
 املنظوم  نطاق على العمل

 التق           ارير عل           ى املوافق            
 العم   ل خط     ع   ن النهائي    

 املنظوم  نطاق على

 العم  ل خط    نت  ائ، تن  اق  
 يف املنظوم        نط      اق عل      ى

  العليا اإلدار  فري  اجتما 

 املتحةةةةدة األمةةةةم منظمةةةةة
 )اليونيسيف( للطفولة

 ابملس    اوا  املتعلق      اليونيس    ي  سياس      نع  رئيسي مستشار ما ح  إىل مشارك معرو  غري
 والنس  اء الفتي  ا  ومتك  ني اجلنس  ني ب  ني
 اجلنس        اني  العم        ل وخط          (2010)
 (،2021-2018و 2014-2017)

 عل   ى العم   ل خط     مع   ايري ت    م، ال   يت
 املنظوم  نطاق

 املتحةةةةدة األمةةةةم مكتةةةةب
 املشوريع خلدموت

 اجلنس اي املنظ ور مراع ا  تعم ي  سياس  نع  امل يرين فئ  ما ح  إىل مشارك إبلغ يوج  ال
 ب      ني التك      افؤ واس      رتاتي ي  (2013)

 العم          ل وخط            (2018) اجلنس         ني
 هبا املتصل 

 إلغوثةة املتحدة األمم اكولة
 اللجئةةةةةةةةةةةةةةةةني اتشةةةةةةةةةةةةةةةةغيل
 الشةةةةةةةر  يف الفلسةةةةةةةطينيني

 )األانراا( األدىن

 (2007) اجلنس  ني ب  ني املس  اوا  سياس    نع  إدار ( )رئي  الفني  الفئ  مشارك غري معرو  غري
 املنظ           ور مراع           ا  تعم           ي  واس           رتاتي ي 

 اس   رتاتي ي  وتكف   ل .(2008) اجلنس   اي
 (2021-2016) اجلنس ني ب ني املساوا 
 املنظوم  نطاق على العمل خلط  االمتثال

 م   ن )أو تنفي   ذيال رئي ال    ما ح  إىل مشارك إبلغ يوج  ال لمرةةل املتحدة األمم هيئة
 (عن  ينوب

ع ال  عل ى للمرأ  املتح   األم  هيئ  تش  ِّ
 يف امل  رأ  ومتك  ني اجلنس  ني ب  ني املس  اوا 
 والسياسا  األعمال مجيع

 يف احمل  رز ابلتق   م علم  ا   التنفي  ذي اجملل    ُي  اط العوملي األغذية برانمج
 نط   اق عل   ى العم   ل خط     م   ع ال   ربام، مواءم    

 ب       ر م، سياس        تنفي      ذ طري         ع      ن املنظوم       
 عمل   وخط   اجلنس اني  للشؤون العاملي األغذي 
 اجلنساني  لشؤونل املؤسسي 

 م   ن )أو تنفي   ذيال رئي ال    ما ح  إىل مشارك
 (عن  ينوب

 امل رأ  ُت ا  الع املي األغذي  بر م، التزاما  ال
 احملسَّ            ن  والتزامات              (1996-2002)

 ( 2007-2003) النس               اء ُت              ا 
 (2020-2015) اجلنساني  السياس 
 ال  يت اجلنس  اني  للمس  ائل العم  ل وخط   
 عل     ى العم     ل خط       مؤش     را  ُتس ِّ      
 املنظوم  نطاق
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 اجلنساني  العمل خط  أو السياسا  التنفيذي  واإلدار  القياد  اإلداري  اهليئا  إىل املق َّم  املعلوما  املشارك  املنظما 

  

 الص    يغ  وض    ع يف املش    ارك 
 خط    ع  ن للتق  ارير النهائي   
 املنظوم  نطاق على العمل

 التق           ارير عل           ى املوافق            
 العم   ل خط     ع   ن النهائي    

 املنظوم  نطاق على

 العم  ل خط    نت  ائ، تن  اق  
 يف املنظوم        نط      اق عل      ى

  العليا اإلدار  فري  اجتما 

 مبل ِّغوا( كيوانا   13) الذرية للطوقة الدالية االوكولة املتخصصة الوكوالت

 االزراعةةةة األغذيةةةة منظمةةةة
 )الفوا( املتحدة لألمم

 نط  اق عل  ى العم  ل خط    أداء ع  ن اإلب  لغ ي  ت 
 ال     ربام، تنفي     ذ تقري     ر يف س     نتني ك     ل  املنظوم      
 وت ورد الت وليفي، امل    منتص  تقرير يف وسنو    
 ض   افي ، تفاص  يل املخصَّص    التقري  رين مرفق  ا 
 )اس تعراض اإلداري   اهليئا  إىل التقريران ويق َّم
 اخلط    يف ال  وارد  املؤش  را  بش  نن احمل  رز التق   م

 األجل( املتوسط 

 م   ن )أو تنفي   ذيال رئي ال    بنشاط مشارك
 (عن  ينوب

 للمس     ائل متعاقب       عم     ل خط       إرس     اء نع 
 2001-1996) والتنمي              اجلنس            اني 

 ( 2013-2008و 2007-2002و
 ب   ني ملس   اوا اب املتعلق     سياس    ال ت   وردو 

 ال           نيا املع          ايري (2012) اجلنس          ني
 عل  ى العم  ل خط    م  ع التواف    لتحقي  
 املنظوم  نطاق

 للطوقةةةة الداليةةةة الوكولةةةة
 الذرية

 العام املؤمتر إىل  ق َّمامل سنوي ال نص ال تقاريرال تورد
 عن معلوما  "العام  األمان  يف النساء "متثيل بشنن
  املنظوم  نطاق على العمل خط  أداء

 (2008) اجلنسني بني املساوا  سياس  ال إدار ( )رئي  الفني  الفئ  ما ح  إىل مشارك

 املةةةةدين الطةةةةران منظمةةةةة
 )اإليكوا( الدايل

 نط  اق عل  ى العم  ل خبط   املتعلق    املعلوم  ا  ت  ر ج
 الس      نوي املرحل      ي اجلنس      اي التقري      ر يف نظوم      امل

 اجملل  إىل أو العمومي  اجلمعي  إىل املق َّم

 م   ن )أو تنفي   ذيال رئي ال    بنشاط مشارك
 (عن  ينوب

 ال    وي امل    ي الط   ريان منظم     ب   ر م، معرو  غري
 (2017) اجلنس         ني ب         ني للمس         اوا 

 ب  املتصل  التنفيذ وخط 

 إط     ار يف احملقَّق       اإلجن     ازا  ع     ن تقري     ر يق      َّم الدالية العمل منظمة
 جمل      إىل املنظوم      نط    اق عل    ى العم    ل خط    
 عم  ل خط    تنفي  ذ نت  ائ، تلخ  ي  ل   ى اإلدار 
 اجلنسني بني للمساوا  ال ولي  العمل منظم 

 لمساوا ل ال ولي  العمل منظم  سياس  نع  إدار ( )رئي  الفني  الفئ  ما ح  إىل مشارك
 منظم        عم      ل وخط        اجلنس      ني ب      ني

 اجلنس  ني ب  ني للمس  اوا  ال ولي    العم  ل
 العم             ل وخط               ( 2018-2021)

 نت        ائ، جم        اال  م       ع متوائم          امل       ذكور 
 املنظوم  نطاق على العمل خط  مؤشرا 

 اجلنس      اني  ابملس      ائل املتص      ل  املعلوم      ا  تبلَّ       الدالية البحرية املنظمة
 اإلبلغ إطار يف ال  ،ياإلدار  اهليئا  إىل سنو    
 املنظوم  نطاق على العمل خط  عن

 م   ن )أو تنفي   ذيال رئي ال    مشارك غري
 (عن  ينوب

 ال ولي            البحري            املنظم            سياس            ال
 )مشرو ( اجلنسني بني لمساوا ل
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 اجلنساني  العمل خط  أو السياسا  التنفيذي  واإلدار  القياد  اإلداري  اهليئا  إىل املق َّم  املعلوما  املشارك  املنظما 

  

 الص    يغ  وض    ع يف املش    ارك 
 خط    ع  ن للتق  ارير النهائي   
 املنظوم  نطاق على العمل

 التق           ارير عل           ى املوافق            
 العم   ل خط     ع   ن النهائي    

 املنظوم  نطاق على

 العم  ل خط    نت  ائ، تن  اق  
 يف املنظوم        نط      اق عل      ى

  العليا اإلدار  فري  اجتما 

 عل      ى 2017و 2016 ع      امي يف اجملل        أُطل      ع للتصوالت الدايل االحتود
 املتح       األم      هيئ      م    ن املوجَّه      الس    نوي  الرس    ال 
 للتصاال  ال وي للحتاد العام األمني إىل للمرأ 

 للتص      اال  ال       وي االحت      اد سياس        ال امل يرين فئ  معلوما  أي   تق َّم مل
 مراع  ا  وتعم  ي  اجلنس  ني ب  ني للمس  اوا 
 ابإلش      ار  2013) اجلنس      اي املنظ      ور

 نط اق عل ى العمل خط  متطلبا  إىل
 الس         نوي  العم         ل وخط           املنظوم          (
 بش       نن للتص       اال  ال        وي للحت       اد
 مراع   ا  وتعم   ي  اجلنس   ني ب   ني املس   اوا 
 (2017) اجلنساي املنظور

 املتحةةةةدة األمةةةةم منظمةةةةة
 االثقوفةةةة االعلةةةم للرتبيةةةة

 )اليونسكو(

 إط     ار يف احملقَّق       اإلجن     ازا  ع     ن تقري     ر يق      َّم
 اجملل     إىل املنظوم     نط   اق عل   ى العم   ل خط    

 اإلداري  املسائل من بوصفها التنفيذي

 اجلنس ني ب ني املساوا  ألولوي  العمل خط  نع  امل يرين فئ  بنشاط مشارك
 ،2021-2014و) (2009-2013)

 املنظوم ( نطاق على العمل خط  إىل استنادا  

 املتحةةةةةةةةدة األمةةةةةةةةم منظمةةةةةةةةة
 )اليونيدا( الصنوعية للتنمية

 نطاق على العمل خبط  املتعلق  املعلوما  تبلَّ 
 الع   ام امل   ير تقري  ر يف الع  ام امل  ؤمتر إىل املنظوم   

 املرأ  ومتكني اجلنسني بني املساوا  عن

 اجلنسني بني لمساوا ل اليوني و سياس  نع  امل يرين فئ  ما ح  إىل مشارك
 واالس  رتاتي ي  (2015) امل  رأ  ومتك  ني
 اجلنس     ني ب     ني للمس     اوا  هب     ا املتص     ل 
 (،2019-2016) امل            رأ  ومتك            ني

 عل    ى العم    ل خط       و  تس     ي حن    و عل    ى
 املنظوم  نطاق

 نطاق على العمل خبط  املتعلق  املعلوما  تبلَّ  العوملية السيوحة منظمة
 ملنظم      الع    ام األم   ني تقري    ر يف جزئي     ا   املنظوم    
 اجملل    إىل البش  ري  امل  وارد ع  ن العاملي    الس  ياح 

 ب          ني الت          وازن إىل إش          ار  إبدراج التنفي          ذي،
 اجلنسني

 م   ن )أو تنفي   ذيال رئي ال    ما ح  إىل مشارك
 (عن  ينوب

 ال ال

 ال ال إدار ( )رئي  الفني  الفئ  مشارك غري إبلغ يوج  ال العوملي الربيد  االحتود
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 اجلنساني  العمل خط  أو السياسا  التنفيذي  واإلدار  القياد  اإلداري  اهليئا  إىل املق َّم  املعلوما  املشارك  املنظما 

  

 الص    يغ  وض    ع يف املش    ارك 
 خط    ع  ن للتق  ارير النهائي   
 املنظوم  نطاق على العمل

 التق           ارير عل           ى املوافق            
 العم   ل خط     ع   ن النهائي    

 املنظوم  نطاق على

 العم  ل خط    نت  ائ، تن  اق  
 يف املنظوم        نط      اق عل      ى

  العليا اإلدار  فري  اجتما 

 ب  ني الت  وازن برص    العاملي   الص  ح  منظم    تق وم العوملية الصحة منظمة
 البشري  املوارد عن سنوي تقرير إبع اد اجلنسني
 الق  و  يتن  اولو  العاملي    الص  ح  مجعي    إىل يق   َّم
 خط  عن اإلبلغ املزمع منو  .ابملنظم  العامل 
 2020 عام يف املنظوم  نطاق على العمل

 م   ن )أو تنفي   ذيال رئي ال    بنشاط مشارك
 (عن  ينوب

 العاملي             الص           ح  منظم             سياس             معرو  غري
 وحق   وق واملس   اوا  اجلنس   اني  للمس   ائل
 طري          وخريط          (2013) اإلنس        ان

 اجلنس اي املنظ ور مراع ا  لتعمي  عملها
 اجلنس     اني  السياس       ( 2014-2019)

 ابإلش  ار  (2017) التوظي    يف الش  امل 
 املنظوم       نط     اق عل     ى العم     ل خط       إىل

 املؤسسي  األه ا  من ابعتبارها

 للملكيةة العوملية املنظمة
 الفكرية

 نط    اق عل    ى العم    ل خط      نت    ائ، م    وجز يبلَّ     
 امل   وارد ع   ن الس   نوي التقري   ر س   ياق يف نظوم    امل

 ال  رب م، وجلن    التنس  ي  جلن    إىل املق   َّم البش ري 
 وامليزاني 

 للملكي            العاملي           املنظم            سياس           منتظم ( غري )بصور  نع  امل يرين فئ  بنشاط مشارك
 اجلنس          ني ب          ني لمس          اوا ل الفكري           

 العم    ل خط      إىل ابإلش    ار  (2014)
 املنظوم  نطاق على

 لألرصود العوملية املنظمة
 اجلوية

 نط     اق عل     ى العم     ل خط       ع     ن تقري     ر يق      َّم
 املع     ي االستش     اري اخل     رباء فري       إىل نظوم      امل

 الت         ابع اجلنس         اي، املنظ         ور مراع         ا  بتعم         ي 
 التقرير من مقتطفا  وترِّد .التنفيذي للم ل 

م    اجلنس  اني  ملس  ائلاب املتعلق    تق  اريرال يف  املق َّ
 التنفيذي اجملل  إىل

 م   ن )أو تنفي   ذيال رئي ال    بنشاط مشارك
 (عن  ينوب

 اجلوي   لألرص اد العاملي  املنظم  سياس  نع 
 ،2011) اجلنس         ني ب         ني لمس         اوا ل

 إلدراج 2015 ع                   ام يف ُع                     ِّلت
 العم  ل خط    م  ن األساس  ي  تطلب  ا امل

 املنظوم  نطاق على

 .مقابل  من أجري وما املشرتك  التفتي  وح   استبيان على املق َّم  الردود إىل استنادا   املشرتك  التفتي  وح   ت أع َّ  :املص ر
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 اخلوم  املرفق

 ااملولية البشرية ابملوارد املتعلقة املعلوموت

 املشارك  املنظما 
 ابملس      ائل معني        وح         ل       يها

 املنظم  نطاق على اجلنساني 

 تنس      ي  جله      ا  ش      بك  ل      يها
 جه      ا  أو اجلنس     اني  الش     ؤون
 عل ى امل رأ  بش ؤون معني   تنس ي 
 املنظم  نطاق

 للمس         ائل املخصَّص           امل         وارد تتتبَّ         ع
 اجلن  بنو  املتعلق  والربام،

 لم واردل مرجعي   مع ايري تضع
 وال ربام، للمسائل املخصَّص 
 اجلن  بنو  املتعلق 

 يف جنس        اني ا   منظ        ورا   تُ         رج
 االسرتاتي ي التخطي  واثئ 

 املتحدة األمم ابرانمج للبيئة املتحدة األمم ابرانمج االتنمية للتجورة املتحدة األمم امؤمتر اإلقليمية االلجون ااملكوتب اإلدارات من 28 مبل ِّغوا: كيوانا   32) املتحدة* لألمم العومة األمونة
 ااجلرمية( ابملخدرات املعي األمم امكتب البشرية للمستوطنوت

 مكاتب أو إدارا  ع   عملت املتحدة لألمم العومة األمونة
 اجلنس      اي اهليك      ل تعزي      ز عل      ى

 املث      ال، س      بيل عل      ى )تش      مل،
 يف اجلنس        اني  القض        ا  وح          
 - الس  لم حف  ظ عملي  ا  إدار 
 وقس           املي          اي، ال          ع  إدار 

 اجلنس اني  والش ؤون املرأ  حقوق
 املتح              األم             مفوض          ي  يف

 .اإلنسان( حلقوق

 األمان        نط      اق عل      ى تتب      ع نظ      ام ال، نع 
 النظر( )قي  أوموجا نظام ضمن العام 

 نظام            ا   الكي            ا   بع            ض جرَّب            ت
 الل ن      تش    مل اجلنس    اني ، للمؤش    را 
 واحمل  ي  آلس  يا واالجتماعي    االقتص  ادي 
 االقتص                     ادي  والل ن                      اهل                    ادئ

 مفوض       ي و  آس       يا لغ       ريب واالجتماعي        
 اإلنسان حلقوق املتح   األم 

 نع  ال

 للت       ار  املتح         األم        م      ؤمتر
 )األونكتاد( والتنمي 

 نع  ال ال نع  نع 

 نع  نع  نع  نع  نع  للبيئ  املتح   األم  بر م،

 املتح                 األم                ب              ر م،
 البشري  للمستوطنا 

 نع  ال نع  معرو  غري معرو  غري

 املع   ي املتح      األم     مكت   ب
 واجلرمي  ابملخ را 

 نع  ال ال نع  نع 
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 املشارك  املنظما 
 ابملس      ائل معني        وح         ل       يها

 املنظم  نطاق على اجلنساني 

 تنس      ي  جله      ا  ش      بك  ل      يها
 جه      ا  أو اجلنس     اني  الش     ؤون
 عل ى امل رأ  بش ؤون معني   تنس ي 
 املنظم  نطاق

 للمس         ائل املخصَّص           امل         وارد تتتبَّ         ع
 اجلن  بنو  املتعلق  والربام،

 لم واردل مرجعي   مع ايري تضع
 وال ربام، للمسائل املخصَّص 
 اجلن  بنو  املتعلق 

 يف جنس        اني ا   منظ        ورا   تُ         رج
 االسرتاتي ي التخطي  واثئ 

 مبل ِّغة( كيوانت  10) الدالية التجورة امركز االربامج الصنوديق

 املتحةةةةةةةةةةدة األمةةةةةةةةةةم بةةةةةةةةةةرانمج
 نقة  بفةرا  املعي املشرت 
 البشرية/اإليدز املنوعة

 نع  نع  نع  ال ال

 نع  نع  نع  نع  ال الدالية التجورة مركز

 نع  نع  نع  نع  نع  اإلمنوئي املتحدة األمم برانمج

 نع  نع  نع  ال نع  للسكون املتحدة األمم صندا 

 املتحةةةةةةةدة األمةةةةةةةم مفوضةةةةةةةية
 اللجئني لشؤان

 نع  ال ال نع  نع 

 املتحةةةةةةةةةدة األمةةةةةةةةةم منظمةةةةةةةةةة
 )اليونيسيف( للطفولة

 نع  ال نع  نع  نع 

 املتحةةةةةةةةةدة األمةةةةةةةةةم مكتةةةةةةةةةب
 املشوريع خلدموت

 نع  ينطب  ال ال نع  ال

 إلغوثةةةةة املتحةةةةدة األمةةةةم اكولةةةةة
 الفلسطينيني اللجئني اتشغيل

 )األانراا( األدىن الشر  يف

 نع  ال نع  نع  نع 

 للمسةوااة املتحةدة األمم هيئة
 املرةة امتكني اجلنسني بني

ع  اجلنس    ني ب    ني املس    اوا  عل    ى للم    رأ  املتح       األم      هيئ      تش      ِّ
 والسياسا  األعمال مجيع يف املرأ  ومتكني

 املرأ  ومتكني اجلنسني بني ابملساوا  النهوض يف للمرأ  املتح   األم  هيئ  أموال ُتستخ م

 نع  نع  نع  نع  نع  العوملي األغذية برانمج

 مبل ِّغوا( كيوانا   13) الذرية للطوقة الدالية االوكولة املتخصصة الوكوالت

 االزراعةةةةةةة األغذيةةةةةةة منظمةةةةةةة
 )الفوا( املتحدة لألمم

 نع  نع  نع  نع  نع 

 ال ال ال نع  ال الذرية للطوقة الدالية الوكولة
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 املشارك  املنظما 
 ابملس      ائل معني        وح         ل       يها

 املنظم  نطاق على اجلنساني 

 تنس      ي  جله      ا  ش      بك  ل      يها
 جه      ا  أو اجلنس     اني  الش     ؤون
 عل ى امل رأ  بش ؤون معني   تنس ي 
 املنظم  نطاق

 للمس         ائل املخصَّص           امل         وارد تتتبَّ         ع
 اجلن  بنو  املتعلق  والربام،

 لم واردل مرجعي   مع ايري تضع
 وال ربام، للمسائل املخصَّص 
 اجلن  بنو  املتعلق 

 يف جنس        اني ا   منظ        ورا   تُ         رج
 االسرتاتي ي التخطي  واثئ 

 معرو  غري ال ال نع  ال الدايل املدين الطران منظمة

 نع  ال اإلع اد قي  نع  نع  الدالية العمل منظمة

 نع  معرو  غري نع  نع  ال الدالية البحرية املنظمة

 نع  نع  نع  نع  ال للتصوالت الدايل االحتود

 للرتبية املتحدة األمم منظمة
 )اليونسكو( االثقوفة االعلم

 نع  نع  اإلع اد قي  نع  نع 

 للتنميةةة املتحةةدة األمةةم منظمةةة
 )اليونيدا( الصنوعية

 نع  نع  نع  نع  نع 

 نع  ال ال ال ال العوملية السيوحة منظمة

 معرو  غري معرو  غري معرو  غري ال ال العوملي الربيد  االحتود

 نع  نع  نع  نع  نع  العوملية الصحة منظمة

 نع  ال نع  نع  ال الفكرية للملكية العوملية املنظمة

 نع  نع  ال اجلوية لألرصود العوملية املنظمة
 (امليزاني  عن خارج  موارد)

 نع  ال

 .مقابل  من ُأجري وما املشرتك  التفتي  وح   استبيان على ردود من ُق  ِّم ما إىل استنادا   املشرتك  التفتي  وح   ت أع َّ  املص ر:
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 السود  املرفق

 االستعراض منهجية  

 ،2019 آذار/م     ار  إىل 2018 متوز/يولي       م     ن الف     رت  يف االس     تعراض ه     ذا ُأج     ري 
 يف ال  وارد النح  و عل  ى املش  رتك  التفت  ي  وح     يف املش  ارك  والعش  رين الثم  اي املنظم  ا  ويش  مل
  املنظوم (. نطاق على العمل خط  نع املبل ِّغ  الكيا   من 55 ثلمي ما )وهو السابع املرف 

 مزجي ا   املفتش ان اس تخ م ،(33)املش رتك  التفتي  لوح   ال اخلي  العمل وإجراءا  للمعايري ووفقا   
  وموثوقيتها: وصحتها التساقها ضما    خمتلف  مصادر من والكمي  النوعي  البيا   مجع أساليب من

 هليئ   الرمسي   للواثئ   مس تن ي استعراض أجري .الصل  ذا  للواثئ  مستن ي استعراض 
 املق َّم    الس  نوي  والتق  ارير  الفني    وامل  ذكرا  اإلرش  ادي  امل  ذكرا  س  يما وال للم  رأ ، املتح     األم   
 املنظ ور مراع ا  تعم ي  بش نن واالجتم اعي االقتص ادي اجملل   إىل املتح    لألم   الع ام ألم نيا م ن

 اجملل    اعتم  ها ال يت والق رارا  املتح    األم    منظوم   يف وال ربام، السياس ا  مجي ع يف اجلنس اي
 العم  ل  خط    بش  نن الس  نوي  العم  ل حلق  ا  ع  ن الص  ادر  والواثئ    ( 2018-2012) ا  الحق  

 مؤش را  تص نيفا  بش نن للم رأ  املتح    األم   هيئ   ق  َّمتها ال يت الص ل  ذا  والبيا   الواثئ و 
 للم رأ  املتح    األم   هيئ   م ن املوجَّه   الس نوي  والرسائل  66 ال املبل ِّغ  ابلكيا   اخلاص  األداء
 م ن اثنوي  مصادر دراس  جر  كما  (.2017-2012) املبل ِّغ  للكيا   التنفيذي  ا اإلدار  إىل
 العم ل خط   بش نن املبل ِّغ   الكي ا   تُعِّ   ها يتال التقييما  ضروب من وغريها الرقاب  تقارير قبيل
  عام. بوج  اجلنساني  املسائل بشنن أو التح ي  وج  على املنظوم  نطاق على

ه    ت .مؤسس    ي  اس    تبيا     وح       يف املش    ارك  املنظم    ا  إىل مؤسس    ي  اس    تبيا   ُوج ِّ
 داعم  . ومس تن ا  وكمي   نوعي   معلوم ا  تق   ِّم أن اه من طُلب حي  ،28 ال املشرتك  التفتي 
 الكي   ا   يف هب   ا املعم   ول واإلج   راءا  للعملي   ا  متعم     حتلي   ل إج   راء املق َّم     ال   ردود وأاتح   ت
 ق َّم وق  .اواجههي اليت والتح    الرب م، عليها ينطوي اليت املزا  على الضوء تسلي   و  املبل ِّغ ،

 لألم   العام   األمان   يف اإلقليمي   والل  ان واملكات ب اإلدارا  م ن 32 أصل من 25 جمموع  ما
  املتخصص . والوكاال  والربام، الصنادي  مجيع سامهت حني يف ،(34)مسامها  املتح  
__________ 

(33) A/51/34  و األول( )املرفA/68/34  (السابع )املرف. 
ردودا  عل ى اس تبيان وح    التفت ي  ، التالي   أمساؤه ا، يف األمان   العام   لألم   املتح    25الكيا   املبل ِّغ   ال  ق َّمت  (34)

املشرتك : مكتب املمثل اخلا  لألمني العام املعي ابألطفال والنزا  املسل ، وإدار  الشؤون االقتصادي  واالجتماعي ، 
ؤمترا ، وإدار  الش  ؤون اإلداري   ، وإدار  الش  ؤون السياس  ي ، وإدار  ش  ؤون اإلع  لم، وإدار  ش  ؤون اجلمعي    العام    وامل  

وإدار  عملي   ا  حف   ظ الس   لم/إدار  ال    ع  املي    اي، وإدار  ش   ؤون الس   لم  واألم   ن، والل ن     االقتص   ادي  ألفريقي   ا، 
والل ن     االقتص   ادي  ، ح   ر الك   ارييبالل ن     االقتص   ادي  ألمريك   ا اللتيني     ومنطق     البو والل ن     االقتص   ادي  ألورواب، 

واالجتماعي    آلس  يا واحمل  ي  اهل  ادئ، ومكت  ب إقام    الع   ل، ومكت  ب ش  ؤون ن  ز  الس  ل ، ومفوض  ي  األم    املتح     
حلق   وق اإلنس   ان، ومكت   ب خ    ما  الرقاب     ال اخلي    ، ومكت   ب الش   ؤون القانوني    ، وم   ؤمتر األم     املتح      للت    ار  

ح     للبيئ   ، وب  ر م، األم    املتح     للمس  توطنا  البش  ري ، واس  رتاتي ي  األم    املتح     والتنمي   ، وب  ر م، األم    املت
مكتب األم     املتح      يف فيين   ا، مكت   ب األم     املتح      املع   ي ابملخ    را  واجلرمي    /ال ولي     للح     م   ن الك   وار ، و 

ل   ى اس   تبيان وح      التفت   ي  ومكت   ب األم     املتح      يف جني    . وفيم   ا يل   ي أمس   اء الكي   ا   الس   بع  ال   يت مل ت   ردَّ ع
الل ن    االقتص  ادي  واالجتماعي    لغ  ريب آس  يا، ومكت  ب تنس  ي  الش  ؤون اإلنس  اني ، ومكت  ب أم  ني املظ  امل،  :املش  رتك 

ومكت  ب املمث  ل الس  امي ألق  ل البل   ان من  وا  والبل   ان النامي    غ  ري الس  احلي  وال   ول اجلزري    الص  غري  النامي   ، ومكت  ب 
 ريقيا، ومكتب دع  بناء السلم، ومكتب األم  املتح   يف نريويب.املستشار اخلا  لشؤون أف
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 عل ى الرتكي ز م ع للم رأ ، املتح    األم   هيئ  إىل تقنيان استبيا ن ُوج ِّ  .تقنيان استبيا ن 
 التنفي ذيني الرؤس اء جمل   أمان  إىلو  املنظوم ، نطاق على ب  تضطلع الذي والتيسري التنسي  دور
  املنظوم . نطاق على العمل خط  بشنن املتَّخذ  اإلجراءا  وسائر ابلقرارا  يتعل  فيما

 عليه  ا وق  ع ال  يت املبل ِّغ    الكي  ا   م  وظفي م  ع مقابل    94 جمموع    م  ا أج  ري .مق  ابل  
 وأجري  ت وح مه  ا. وموقعه  ا ه  اعمل ومن  اذج وال هت  ا مراع  ا  م  ع الت  وازن، حتقي    هب     االختي  ار
 وم   ير التنفيذي   ، العام/امل   ير  األم  ني وكيل    م  ن ك  ل  م  ع للم  رأ  املتح     األم    هيئ    يف املق  ابل 

 19 املق  ابل  ومشل  ت أخ  رى. إدارا  م  ن وم  وظفني العم  ل خط    فري    وأعض  اء التنس  ي ، ش  عب 
 ومخ   وال ربام، الص نادي  م ن ومخس   املتح   ، لألم   العام   لألمان   التابع   املبل ِّغ  الكيا   من

 وأعض اء العم ل خط   منس قي املعني  الكيا   من كل  يف املقابل  ومشلت متخصص . وكاال 
 امل رأ ، شؤون تنسي  اجلنساني /جها  ابملسائل املعني  التنسي  وجها  اجلنساني ، القضا  وح  
 مؤش را  ع ن واإلب لغ البي ا   مج ع ع ن املس ؤولني التنظيمي   والوح ا  التنفيذي  اإلدار  وممثلي
 امل  وارد ا إدار  م  ن أعض  اء األخ  ري  الفئ    وض  مت (.األداء مؤش  را  رص    ع  ن املس  ؤولون) األداء
  الربام،. وُشعب الرقاب  ومكاتب املالي  ا واإلدار  البشري 

 ومنس  قي العم  ل خط    ملنس  قي استقص  ائي  دراس    تتوخَّ   .إلكرتوني    استقص  ائي  دراس    
 العم  ل خط    وفعالي    كف  اء   م   ى بش  نن التص  ورا  مج  ع امل  رأ  ش  ؤون منس  قينساني /اجل الش  ؤون

 حتقي   إىل الرامي   اجله ود بش نن أخرى مصادر من اآلراء من مُجع ما ومقارن  املنظوم  نطاق على
 م   ن حم    َّد  قائم     إىل االستقص   ائي  ال راس     أُرس   لت وق     امل   رأ . ومتك   ني اجلنس   ني ب   ني املس   اوا 
 م ن أخ رى ُح   ِّد  بينم ا ،منه ا بع ض أمس اء للم رأ  املتح    األم   هيئ   ق  َّمت التنس ي ، جها 
 منس  قي م  ن 49) اجمليب  ني م  ن 158 جمموع    م  ا ص  ائي االستق ال راس    وعبَّ  ن املق  ابل . خ  لل
 وج رى (.66 ال املبل ِّغ   الكيا   من 51 من اجلنساني  الشؤون منسقي من 109و العمل خط 
 وظ ائ ال وحس ب الرئيس ي  املبل ِّغ   الكي ا   فئ ا  حس ب وتصنيفها إمجالي  بصور  الردود حتليل
 املواض يع ملختل   قي ا  أدوا  إلرس اء االستقصائي  ال راس  نتائ، ومُج ِّعت .وناجمليب يشغلها اليت
 الرب م،. وأثر اإلبلغ وآليا  القياد  دع  مثل

 خ   لل انعق      مش   اركا ، 45 حن   و م   ن تت   نل  تركي   ز جمموع     مجع   ت .تركي   ز جمموع     
 يف 2018 األول/أكت    وبر تش    رين لش    هر الس    نوي اجلنس    اني  الش    ؤون تنس    ي  جه    ا  اجتم    ا 
 نط اق عل ى العم ل خط   إط ار )أ( الثلث  : الرئيس ي  الس تعراضا جم اال  بشنن تعليقا  جني ،
 للمس  اءل  آلي    بوص  فها العم  ل خط    و)ب( هب  ا  اخلاص    األداء مؤش  را  ذل  ك يف مب  ا املنظوم   ،

 واخل    ارجي ال     اخلي التنس   ي  و)ج( س    واء  ح      عل   ى املنظم    ا  وداخ    ل املنظوم     نط    اق عل   ى
  اإلبلغ. ألغراض
 اح   رتام ب   أمل وفق  ا   ال  وارد  واآلراء املعلوم  ا  م  ن الكامل     اجملموع    م  ع التعام  ل ج  رى وق    

 يفو  اجملمَّع  ، ال ردود األول املق ام يف التقرير وجيس ِّ  املشرتك . التفتي  وح   علي  دأبت الذي السري 
 قص . عن أب ا   املصادر أو املص ر يُذكر ال التوضي ، ألغراض اقتباسا  فيها ترِّد اليت احلاال 
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تقرير
                               إجراء الختوذ 

                               للعلم

 ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت  ة 1 التوصية

 ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت  ت ت ت  ة 2 التوصية

               ت               ة 3 التوصية

                                                    ة 4 التوصية

 ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت  ة 5 التوصية

 بشنهنا. إجراء التنفيذي الرئي  خذيتَّ  توصي  :ت بشنهنا. قرارا   اإلدار  جمل  أو التشريعي اجلهاز خذيتَّ  توصي  :  اجلدا : مفتوح
 بشنهنا. إجراء املؤسس  هذ  خذتتَّ  أن تتطلب ال توصي  : 
 الفعالي    تعزي ز :ا واالمتث ال  املراقب   تعزي ز :ه واملواءم    االتس اق تعزي ز :د والتع اون  التنس ي  تعزيز :ج اجلي  /الفضلى  املمارسا  نشر :ب واملساءل   الشفافي  تعزيز :ة التأثر املتوخ :

  ذلك. غري :ط الكفاء ، تعزيز :ح كبري    مالي  وفورا  :ز
 ./2015/3ST/SGB الوثيق  يف م ر ج هو ما حنو على *

    

 


