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  جلنة وضع املرأة
  الدورة السادسة واخلمسون

  ٢٠١٢مارس / آذار٩ -فرباير / شباط٢٧
  من جدول األعمال ‘ ٢’) أ (٣البند 

متابعـة أعمـال املـؤمتر العـاملي الرابـع املعـين بــاملرأة       
والــدورة االســتثنائية الثالثــة والعــشرين للجمعيــة  

املساواة بـني   : ٢٠٠٠املرأة عام   ’’العامة املعنونة   
ــ ــســـالم يف القــرن احلــادي    اجلن سني والتنميــة وال

متويـــــل : موضـــــوع االســـــتعراض :“والعـــــشرين
        املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

التقــدم احملــرز يف متويــل املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة مــن منظــور      
  املنظمات الدولية والشركاء اإلمنائيني املتعددي األطراف 

    
  موجز املنسق    

، عقــدت جلنــة وضــع املــرأة جلــسة حتــاور ملناقــشة اخلــربات   ٢٠١٢مــارس / آذار١يف   - ١
احملصلة يف جمـال تنفيـذ االسـتنتاجات املتفـق عليهـا بـشأن متويـل املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني                        

 ٢٠٠٨املــرأة، وهــي االســتنتاجات الــيت اعتمــدهتا اللجنــة يف دورهتــا الثانيــة واخلمــسني يف عــام  
)E/2008/27-E/CN.6/2008/11  وُنظمــت جلــسة التحــاور يف   ). ، الفــصل األول، الفــرع ألــف

وقد ركزت حلقـة النقـاش األوىل علـى اخلـربات الوطنيـة احملـصلة يف جمـال             : شكل حلقيت نقاش  
أمـا حلقـة النقـاش الثانيـة، وهـي حمـور اهتمـام هـذا التقريـر،                  . تنفيذ االسـتنتاجات املتفـق عليهـا      

ة والـشركاء اإلمنـائيني املتعـددي األطـراف يف جمـال تنفيـذ        تناولت خربات املنظمات الدوليـ     فقد
  . االستنتاجات املتفق عليها
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ــ  - ٢ ــشكو    توتول ــا فيليت ــسيدة إيرين ــاش ال ــة النق ــيالروس( إدارة حلق ــني   ). ب ــن ب وكــان م
املشاركني يف حلقة النقاش السيدة ليـديا ألبيـزار دوران، املـديرة التنفيذيـة لرابطـة حقـوق املـرأة                   

والــسيدة جــيين كلوغمــان، مــديرة الــشؤون اجلنــسانية والتنميــة يف البنــك الــدويل؛   يف التنميــة؛ 
والــسيدة ساراســواثي مينــون، مــديرة شــعبة الــسياسات يف هيئــة األمــم املتحــدة للمــساواة بــني   
اجلنــسني ومتكــني املــرأة؛ والــسيدة ليــان شــاالتيك، املــديرة املعاونــة يف مؤســسة هــاينريش بــول   

يدة بـايت أونيـل، منـسقة الـشبكة املعنيـة باملـساواة بـني اجلنـسني التابعـة                   بأمريكا الشمالية؛ والـس   
  .للجنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

وأفضت الدعوة إىل زيادة االستثمارات يف املساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة، علـى                   - ٣
 بــشأن متويــل املــساواة بــني اجلنــسني ٢٠٠٨املتفــق عليهــا لعــام النحــو الــوارد يف االســتنتاجات 

ومتكني املرأة، إىل طائفة من الـردود مـن املنظمـات الدوليـة واملتعـددة األطـراف لتوسـيع نطـاق                     
املوارد املرصودة للمساواة بني اجلنسني، وزيادة القدرة على تتبع هـذه املـوارد وتعزيـز أثـر هـذا          

الـسياسات والـدعوة، والـشراكات القائمـة يف صـفوف طائفـة             التمويل، وكذلك لتعزيز نطـاق      
ويـربز املـوجز التـايل أوجـه التقـدم الرئيـسية، كمـا يـشري إىل التحـديات                . من أصحاب املصلحة  

ــام       ــا لع ــذ االســتنتاجات املتفــق عليه ــل بتنفي ــورد توصــيات للتعجي ــة وي ــل  ٢٠٠٨املتبقي  مــن قب
  . األطرافاملنظمات الدولية والشركاء اإلمنائيني املتعددي

  
  التقدم احملرز يف جمال التنفيذ    

جرى خالل املناقشة االعتراف بالتقدم الذي أحرزته املؤسسات املتعددة األطـراف يف              - ٤
اآلونة األخرية فيما يتعلق باعتبار املـساواة بـني اجلنـسني أولويـة مؤسـسية وزيـادة االسـتثمار يف                

 البنـك الـدويل مـثال تقـدما ملحوظـا منـذ انعقـاد               فقد أحرز . املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة    
املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، وذلـك يف جمـال تنفيـذ الـسياسات والتـدابري املؤسـسية واملاليـة                    

  . املطلوبة ملعاجلة أوجه عدم املساواة البنيوية بني اجلنسني
 اجلنـسني ويف جمـال      وأحرز تقـدم كـبري يف جمـال تتبـع املـوارد املخصـصة للمـساواة بـني                   - ٥

وأدى اســتحداث منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان  . تــوافر املعلومــات عــن تــدفقات املعونــة 
ــسني يف عــام     ــساواة بــني اجلن ــصادي ملؤشــر امل ــة   ١٩٩١االقت ــة الثنائي ــغ املعون ــادة يف مبل  إىل زي

ــيت ــسبة        ال ــذلك إىل ن ــسني، فوصــل ب ــني اجلن ــساواة ب ــى امل ــن  ٣١تركــز عل ــة م ــة  يف املائ املعون
وتنطوي اجلهود اجلارية لتطوير مؤشـر للمـساواة بـني اجلنـسني           . ٢٠١١قطاعيا يف عام     املوزعة

ــة لعــدد مــن صــناديق األمــم         ــى اخلــربات احلالي ــة األمــم املتحــدة يعتمــد عل علــى نطــاق منظوم
وبراجمها علـى إمكانيـة تعزيـز االلتـزام واملـساءلة املؤسـسيني فيمـا خيـص متويـل املـساواة                      املتحدة

  .اجلنسني بني
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ومثة كم متزايد من اخلـربات يف جمـال وضـع آليـات وعمليـات لتحـسني نوعيـة املعونـة                       - ٦
الراميــة إىل تعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني، مثــل إدمــاج التــدابري واملعــايري اخلاصــة باملــساواة بــني   

  . اجلنسني يف سياسات ونظم إدارة املعونة
 توسـيع نطـاق الـدعم املقـدم مـن عـدة كيانـات               وقد أحرز أيـضا الكـثري مـن التقـدم يف            - ٧

تابعــة لألمــم املتحــدة، ال ســيما هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي،    
وجيـري  . لعمليات التخطيط وامليزنة املراعية للمنظور اجلنـساين والتتبـع علـى املـستوى القطـري              

ري زيــادة متويــل املــساواة بــني اجلنــسني،  اإلقــرار عمومــا هبــذه اجلهــود علــى أهنــا مــن ســبل تيــس  
ولتحقيــق النتــائج يف هنايــة املطــاف لفائــدة النــساء والفتيــات، مبــا يف ذلــك حتويــل أوجــه عــدم     

  . املساواة البنيوية والراسخة
وأدت اجلهــود الــيت يبــذهلا دعــاة املــساواة بــني اجلنــسني إىل اإلقــرار علــى نطــاق واســع    - ٨

ــار النامجــة   ــضرورة التــصدي لآلث ــة للمنظــور     ب ــدابري مراعي  عــن اخــتالف اجلــنس مــن خــالل ت
وقد أُحدثت نقـاط دخـول حتـسبا الحتمـال اإلدمـاج            . اجلنساين يف جمال التمويل املتعلق باملناخ     

ــة ومؤشــرات األداء آلليــات التمويــل املتعلــق      ــادئ التوجيهي املنــهجي للمنظــور اجلنــساين يف املب
وقــد يــصبح هــذا الــصندوق منوذجــا يف . اجلديــدباملنــاخ، ال ســيما يف صــندوق املنــاخ األخــضر 

  . املستقبل عن طريق إدماج منظور جنساين يف اختصاصاته وإجراءاته التشغيلية منذ البداية
وتــسهم اجلهــود املتــضافرة الــيت تبــذهلا اجلهــات املاحنــة الثنائيــة واملتعــددة األطــراف            - ٩

ــة املقدمــة للمــنح واملؤســسا    ــة الدولي ــرأة  واملنظمــات غــري احلكومي ــشركات وصــناديق امل ت وال
وتعـود  . وفرادى احملسنني يف زيادة مصادر التمويل املتاحة للمساواة بني اجلنسني ومتكـني املـرأة         

وأقيمـت شـراكات مبتكـرة      . هذه املوارد بالفائدة على احلكومات كما على املنظمات النسائية        
يـدة، وال سـيما القطـاع       بني احلكومات واملنظـات النـسائية غـري احلكوميـة وأطـراف فاعلـة جد              

  .وتعد هذه الشراكات بفتح آفاق جديدة ملصادر التمويل. اخلاص
وقد حتسنت عملية وضع واستخدام نظم تتبع متويل املـساواة بـني اجلنـسني، وسـامهت          - ١٠

ــوافر البيانـــات املفـــصلة حـــسب نـــوع اجلـــنس واملعلومـــات اجلنـــسانية    وهـــذه البيانـــات . يف تـ
ــز  ــية لتعزيـ ــات أساسـ ــسني،     واملعلومـ ــني اجلنـ ــساواة بـ ــل املـ ــال متويـ ــساءلة يف جمـ ــشفافية واملـ  الـ

ــائج احملققــة      وســد ــر اإلجــراءات املتخــذة، والنت ــة بــشأن احللــول الناجعــة، وأث . الثغــرات املعرفي
فالبيانــات املــستمدة عــن طريــق نظــم التتبــع والرصــد تتــيح، بــشكل مطــرد، األدلــة الــيت توجــه    

املـستوى االسـتراتيجي ومـستوى الـسياسات، وتـؤدي        عمليات اختاذ القرار وتؤثر عليها، علـى        
  . إىل تشكيل الربامج واملشاريع
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وكــان املنتــدى الرفيــع املــستوى الرابــع املعــين بفعاليــة املعونــة، الــذي عقــد يف بوســان       - ١١
، ومـا ترتـب عليـه مـن شـراكة بوسـان للتعـاون اإلمنـائي الفعـال،               ٢٠١١جبمهورية كوريا عـام     

ميثل خطوة مهمة للمضي قدما حنو تعزيز االلتزامات بالعمل لتسريع وترية حتقيـق املـساواة بـني                 
ويتوقـع أن تـؤدي وثيقـة بوسـان اخلتاميـة إىل            . اجلنسني ومتكني املرأة مـن خـالل بـرامج التنميـة          

صلة حــسب نــوع اجلــنس ونــشرها ومواءمتــها واســتخدامها،   تعزيــز عمليــة مجــع البيانــات املفــ 
ويـــشكل تـــاريخ   . بغـــرض إرشـــاد القـــرارات املتعلقـــة بالـــسياسات وتوجيـــه االســـتثمارات       

الوثيقــة ب، وهــو املوعــد النــهائي احملــدد لوضــع ترتيبــات الرصــد اخلاصــة   ٢٠١٢حزيــران /يونيــه
ا تلــك بالنــسبة ملختلــف اخلتاميــة، فرصــة مهمــة لزيــادة تنظــيم أســاليب مجــع البيانــات ورصــده 

  .اجلهات املاحنة
  

  الثغرات والتحديات يف جمال التنفيذ    
، فقد كـشفت    ٢٠٠٨رغم ما حتقق من تقدم يف تنفيذ االستنتاجات املتفق عليها لعام              - ١٢

ــشواغل   ــة، ونقــص اإلرادة   . جلــسة التحــاورعن عــدد مــن ال ــأثري األزمــتني االقتــصادية واملالي فت
ولويــة يف بــرامج ملــساواة بــني اجلنــسني ال حتظــى مبــا يكفــي مــن األ الــسياسية، وكــون أهــداف ا

ــة   ــة العمــل اإلمنائي ــساير       والعاملي ــيت ال ت ــا، ال ــوافرة فعلي ــوارد املت ــن خــالل امل ــضح م ــة، يت الوطني
ويــشار إىل هــذا الــنقص يف التمويــل أيــضا يف االستقــصاءات األخــرية، مــن قبيــل . االحتياجــات

فعلــى ســبيل املثــال، وخــالل . رأة يف التنميــة، ويف املمارســةتلــك الــيت أجنزهتــا رابطــة حقــوق املــ
السنوات األربع األخرية، ظل حصول املنظمات النـسائية علـى التمويـل مـن الـشركاء الثنـائيني                  

وما يـزال متويـل هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة دون اهلـدف املُـسطَّر                  . واملتعددي األطراف حمدودا  
  .  على إنشائهاإىل حد كبري، بعد مضي حوايل سنتني

وال ُتمكِّن بعُد املؤشرات احلالية لتتبـع متويـل املـساواة بـني اجلنـسني والتمويـل املراعـي                     - ١٣
ــار         ــسني أو آث ــني اجلن ــساواة ب ــائج امل ــاس نت ــدهتا الكــبرية، مــن قي ــساين، رغــم فائ للمنظــور اجلن

ــربامج ــر  إذ ُتعــوز األدواُت الــيت متكِّــن مــن القيــاس ال  . واملــشاريع ونتائجهــا  ال فعلــي جلــودة وأث
ونـادرا مـا تتـضمن األطـر        . املساعدة اإلمنائيـة، ومنـها عمليـات التقيـيم واملراجعـة واالسـتعراض            

وال تـستطيع، أيـضا،     . املوضوعة لرصد األداء مؤشـرات مراعيـة لالعتبـارات اجلنـسانية           واملعايري
ــم بأبعــاد املــساواة بــني اجل    ــة للمــساواة بــني اجلنــسني أن ُتِل نــسني يف املــساعدة املؤشــرات احلالي

اإلمنائية الرمسية اليت ُتصرف كدعم مباشر للميزانية، وال يف املساعدة اإلنـسانية أو املـساعدة يف                
  .حاالت الطوارئ
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وفـضال عـن ذلـك، تظـل نظـم اإلبــالغ والرصـد والتتبـع الـيت تعتمـدها اجلهـات املاحنــة             - ١٤
ة إىل حـد كـبري عـن الـنظم الوطنيـة،            الثنائية واملتعددة األطراف وكيانات األمـم املتحـدة معزولـ         

  . يزيد من عبء اإلبالغ امللقى على عاتق اجلهات املتلقية مما
ولــيس للعديــد مــن املنظمــات النــسائية، وخباصــة املنظمــات الــشعبية واجلهــات املــوفرة     - ١٥

للخــدمات، قــدرة تقنيــة علــى االمتثــال للمتطلبــات املعقــدة الالزمــة للحــصول علــى املــنح الــيت   
وحيــث أن الكــثري مــن .  خمتلــف اجلهــات املاحنــة، والــيت غالبــا مــا تكــون مبالغهــا كــبريةتقــدمها

املنظمــات النــسائية، وخباصــة يف البلــدان الناميــة، مــا تــزال ُتــشغَّل مبيزانيــات صــغرية جــدا، فــإن  
توافر املنح الصغرى أو األموال املخصصة للنساء، أو قلتـها، حيـدان مـن إمكانيـة حـصوهلا                   عدم

  . ردعلى املوا
ويف حــني أنــه قــد أحــرز تقــدم يف جمــال إدمــاج دعــاة املــساواة بــني اجلنــسني يف اختــاذ      - ١٦

القــرارات التمويليــة، مــا زال هنــاك الكــثري ممـــا ينبغــي إجنــازه لتنفيــذ التوصــيات الـــواردة يف          
  . االستنتاجات املتفق عليها يف ما يتعلق مبشاركة النساء يف عملية اختاذ القرار املتصل بالتمويل

  
  توصيات لتسريع التنفيذ    

ارتكازا على اخلربات واملمارسـات اجليـدة، أوصـى املـشاركون مبجموعـة مـن التـدابري                   - ١٧
  :لتسريع تنفيذ االستنتاجات املتفق عليها

إجـــراء فحـــص دقيـــق ألطـــر وسياســـات االقتـــصاد الكلـــي احلاليـــة واعتمـــاد     )أ(  
  ف للمساواة بني اجلنسني؛السياسات اليت توسع احليز املايل لضمان متويل كا

حبث ُنُهج خالَّقة لتمويل املساواة بني اجلنسني، من قبيل فـرض ضـرائب علـى                 )ب(  
املعامالت املالية أو إقامة الشراكات بني القطـاعني العـام واخلـاص، تكـون متوازنـة ومتمحـورة                  

  حول أهداف املساواة بني اجلنسني؛
سني وتوســـيع نطـــاق الـــدعم املقـــدم زيـــادة االســـتثمار يف املـــساواة بـــني اجلنـــ  )ج(  

  نتاجي؛خارج دائرة القطاعات االجتماعية، مبا يشمل القطاعني االقتصادي واإل هلا
العمـــل علـــى مواءمـــة نظـــم التتبـــع احلاليـــة الـــيت تعتمـــدها املنظمـــات الدوليـــة   )د(  

عـاتق  واجلهات املاحنة الثنائية واملتعددة األطراف، لتخفيف عبء الرصد واإلبالغ امللقـى علـى              
  احلكومات املتلقية ومنظمات اجملتمع املدين؛
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ــع        )هـ(   ــل واســتخدام البيانــات املــستمدة مــن خــالل نظــم التتب ــة حتلي ــز وكفال تعزي
والرصد، وحتسني الوصـول إليهـا لتوجيـه القـرارات علـى الـصعيد االسـتراتيجي وصـعيد وضـع                    

  لي؛السياسات، والتأثري عليها، وتشكيل الربامج واملشاريع على حنو عم
ــشترك        )و(   ــسيق امل ــات التن ــة وآلي ــات إدارة املعون ــة أن تكــون أدوات وعملي كفال

  للمعونة تعكس أولويات املساواة بني اجلنسني، بشكل مالئم، وتعاجلها؛
تعزيز الـدعم الـذي تقدمـه منظومـة األمـم املتحـدة واجلهـات الفاعلـة املتعـددة                     )ز(  

اميـة إىل تنفيـذ ُنُهـج لوضـع امليزانيـاِت تراعـي             األطراف وغريها من اجلهات للجهود الوطنية الر      
  املنظور اجلنساين، وخباصة يف سياق إصالح القطاع العام؛

وضع أهداف قابلـة للقيـاس تتعلـق بتمويـل املـساواة بـني اجلنـسني كجـزء مـن                      )ح(  
  املساعدة اإلمنائية الرمسية؛

اجلنـــسني االســـتثمار يف وضـــع واســـتخدام أدوات لتقيـــيم أثـــر املـــساواة بـــني    )ط(  
  ونتائجها احملققة من خالل الدعم الذي تقدمه برامج األمم املتحدة والدعم املتعدد األطراف؛

  كفالة التمويل هليئة األمم املتحدة للمرأة لتمكينها من تنفيذ واليتها بفعالية؛  )ي(  
تسريع اجلهـود الراميـة إىل اعتمـاد مؤشـر علـى نطـاق منظومـة األمـم املتحـدة                      )ك(  
  خصصات واملصروفات من امليزانية لتعزيز املساواة بني اجلنسني؛لتتبع امل

تعزيز وتوسيع الدعم املقدم للمنظمات النـسائية، وخباصـة مـن خـالل االلتـزام                 )ل(  
  باستدامة التمويل؛

وضع أحكام خاصة لكفالة حصول املنظمات الشعبية واملنظمـات الـيت تعمـل               )م(  
فـرض   د، مـن قبيـل آليـات فـرص املـنح الـصغرى، أو             مع جمموعات النساء املهمـشة علـى املـوار        

  .“إعادة املَنح”احلصص، أو 
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	الثغرات والتحديات في مجال التنفيذ
	12 - رغم ما تحقق من تقدم في تنفيذ الاستنتاجات المتفق عليها لعام 2008، فقد كشفت جلسة التحاورعن عدد من الشواغل. فتأثير الأزمتين الاقتصادية والمالية، ونقص الإرادة السياسية، وكون أهداف المساواة بين الجنسين لا تحظى بما يكفي من الأولوية في برامج العمل الإنمائية العالمية والوطنية، يتضح من خلال الموارد المتوافرة فعليا، التي لا تساير الاحتياجات. ويشار إلى هذا النقص في التمويل أيضا في الاستقصاءات الأخيرة، من قبيل تلك التي أنجزتها رابطة حقوق المرأة في التنمية، وفي الممارسة. فعلى سبيل المثال، وخلال السنوات الأربع الأخيرة، ظل حصول المنظمات النسائية على التمويل من الشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف محدودا. وما يزال تمويل هيئة الأمم المتحدة للمرأة دون الهدف المُسطَّر إلى حد كبير، بعد مضي حوالي سنتين على إنشائها. 
	13 - ولا تُمكِّن بعدُ المؤشرات الحالية لتتبع تمويل المساواة بين الجنسين والتمويل المراعي للمنظور الجنساني، رغم فائدتها الكبيرة، من قياس نتائج المساواة بين الجنسين أو آثار البرامج والمشاريع ونتائجها. إذ تُعوز الأدواتُ التي تمكِّن من القياس الفعلي لجودة وأثر المساعدة الإنمائية، ومنها عمليات التقييم والمراجعة والاستعراض. ونادرا ما تتضمن الأطر والمعايير الموضوعة لرصد الأداء مؤشرات مراعية للاعتبارات الجنسانية. ولا تستطيع، أيضا، المؤشرات الحالية للمساواة بين الجنسين أن تُلِم بأبعاد المساواة بين الجنسين في المساعدة الإنمائية الرسمية التي تُصرف كدعم مباشر للميزانية، ولا في المساعدة الإنسانية أو المساعدة في حالات الطوارئ.
	14 - وفضلا عن ذلك، تظل نظم الإبلاغ والرصد والتتبع التي تعتمدها الجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف وكيانات الأمم المتحدة معزولة إلى حد كبير عن النظم الوطنية، مما يزيد من عبء الإبلاغ الملقى على عاتق الجهات المتلقية. 
	15 - وليس للعديد من المنظمات النسائية، وبخاصة المنظمات الشعبية والجهات الموفرة للخدمات، قدرة تقنية على الامتثال للمتطلبات المعقدة اللازمة للحصول على المنح التي تقدمها مختلف الجهات المانحة، والتي غالبا ما تكون مبالغها كبيرة. وحيث أن الكثير من المنظمات النسائية، وبخاصة في البلدان النامية، ما تزال تُشغَّل بميزانيات صغيرة جدا، فإن عدم توافر المنح الصغرى أو الأموال المخصصة للنساء، أو قلتها، يحدان من إمكانية حصولها على الموارد. 
	16 - وفي حين أنه قد أحرز تقدم في مجال إدماج دعاة المساواة بين الجنسين في اتخاذ القرارات التمويلية، ما زال هناك الكثير مما ينبغي إنجازه لتنفيذ التوصيات الواردة في الاستنتاجات المتفق عليها في ما يتعلق بمشاركة النساء في عملية اتخاذ القرار المتصل بالتمويل. 
	توصيات لتسريع التنفيذ
	17 - ارتكازا على الخبرات والممارسات الجيدة، أوصى المشاركون بمجموعة من التدابير لتسريع تنفيذ الاستنتاجات المتفق عليها:
	(أ) إجراء فحص دقيق لأطر وسياسات الاقتصاد الكلي الحالية واعتماد السياسات التي توسع الحيز المالي لضمان تمويل كاف للمساواة بين الجنسين؛
	(ب) بحث نُهُج خلاَّقة لتمويل المساواة بين الجنسين، من قبيل فرض ضرائب على المعاملات المالية أو إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تكون متوازنة ومتمحورة حول أهداف المساواة بين الجنسين؛
	(ج) زيادة الاستثمار في المساواة بين الجنسين وتوسيع نطاق الدعم المقدم لها خارج دائرة القطاعات الاجتماعية، بما يشمل القطاعين الاقتصادي والإنتاجي؛
	(د) العمل على مواءمة نظم التتبع الحالية التي تعتمدها المنظمات الدولية والجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف، لتخفيف عبء الرصد والإبلاغ الملقى على عاتق الحكومات المتلقية ومنظمات المجتمع المدني؛
	(هـ) تعزيز وكفالة تحليل واستخدام البيانات المستمدة من خلال نظم التتبع والرصد، وتحسين الوصول إليها لتوجيه القرارات على الصعيد الاستراتيجي وصعيد وضع السياسات، والتأثير عليها، وتشكيل البرامج والمشاريع على نحو عملي؛
	(و) كفالة أن تكون أدوات وعمليات إدارة المعونة وآليات التنسيق المشترك للمعونة تعكس أولويات المساواة بين الجنسين، بشكل ملائم، وتعالجها؛
	(ز) تعزيز الدعم الذي تقدمه منظومة الأمم المتحدة والجهات الفاعلة المتعددة الأطراف وغيرها من الجهات للجهود الوطنية الرامية إلى تنفيذ نُهُج لوضع الميزانياتِ تراعي المنظور الجنساني، وبخاصة في سياق إصلاح القطاع العام؛
	(ح) وضع أهداف قابلة للقياس تتعلق بتمويل المساواة بين الجنسين كجزء من المساعدة الإنمائية الرسمية؛
	(ط) الاستثمار في وضع واستخدام أدوات لتقييم أثر المساواة بين الجنسين ونتائجها المحققة من خلال الدعم الذي تقدمه برامج الأمم المتحدة والدعم المتعدد الأطراف؛
	(ي) كفالة التمويل لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتمكينها من تنفيذ ولايتها بفعالية؛
	(ك) تسريع الجهود الرامية إلى اعتماد مؤشر على نطاق منظومة الأمم المتحدة لتتبع المخصصات والمصروفات من الميزانية لتعزيز المساواة بين الجنسين؛
	(ل) تعزيز وتوسيع الدعم المقدم للمنظمات النسائية، وبخاصة من خلال الالتزام باستدامة التمويل؛
	(م) وضع أحكام خاصة لكفالة حصول المنظمات الشعبية والمنظمات التي تعمل مع مجموعات النساء المهمشة على الموارد، من قبيل آليات فرص المنح الصغرى، أو فرض الحصص، أو ”إعادة المَنح“.

