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  جلنة وضع املرأة
  الدورة السادسة واخلمسون

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

متابعة املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة والدورة االسـتثنائية         
ــة  ــة العامـ ــة والعـــشرين للجمعيـ ــة  الثالثـ ــام ”املعنونـ ــرأة عـ املـ

نميـة والـسالم يف القـرن       املساواة بني اجلنسني والت   : ٢٠٠٠
تنفيــــذ األهــــداف االســــتراتيجية   : “احلــــادي والعــــشرين 

واإلجراءات الواجب اختاذهـا يف جمـاالت االهتمـام احلامسـة           
ــادرات   ــراءات واملبــ ــد مــــن اإلجــ ــاذ مزيــ موضــــوع  :واختــ

        متويل املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة: االستعراض
 املتفـــق عليهـــا بـــشأن متويـــل تنفيـــذ االســـتنتاجاتيف التجـــارب الوطنيـــة     

  املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
    

  موجز مدير النقاش    
، أجرت جلنة وضع املرأة جلسة حتاور ملناقشة جتـارب تنفيـذ            ٢٠١٢مارس  / آذار ١يف    - ١

االستنتاجات املتفق عليها بشأن متويل املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة الـيت اعتمـدهتا اللجنـة                
ونظمــت جلــسة التحــاور يف شــكل حلقــيت نقــاش، . ٢٠٠٨هتــا الثانيــة واخلمــسني لعــام يف دور
املتفـق عليهـا الـيت يركـز عليهـا          ت أوالمها علـى التجـارب الوطنيـة يف تنفيـذ االسـتنتاجات              انصب
ــراهــذ ــة والــشركاء اإلمنــائيني     .  التقري ــة جتــارب املنظمــات الدولي وعاجلــت حلقــة النقــاش الثاني
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ــونزاليس       - ٢ ــيا غ ــسيد كــارلوس غارس ــاش ال ــة النق ــسلفادور(وأدار حلق وشــارك يف ). ال
، والـسيد حممـد     )النمـسا (احللقة السيد غريهـارد سـتيغر، املـدير العـام للميزانيـة يف وزارة املاليـة                 

، والــسيدة )املغــرب( يف وزارة االقتــصاد واملاليــة اليــةاملالــشفيقي، مــدير الدراســات والتوقعــات 
، والـسيدة إينـغ كانتـا بـايف، وزيـرة شـؤون             )إكـوادور ( املاليـة    ارة وز  الـوزير،  ماريا أمليـدا، نائبـة    

  ).كمبوديا(املرأة 
علــى اآلخــرين ، حثــت اللجنــة الــدول األعــضاء وأصــحاب املــصلحة ٢٠٠٨ويف عــام   - ٣

املوارد الوطنيـة واملـساعدة     بـ  باالسـتعانة بني اجلنـسني ومتكـني املـرأة        زيادة االستثمار يف املساواة     
تعميم مراعاة املنظـورات اجلنـسانية يف الـسياسات االقتـصادية واإلدارة املاليـة        واإلمنائية الرمسية؛   

العامة؛ وحتديد تكلفة اخلطط الوطنية للمساواة بـني اجلنـسني وتـوفري املـوارد الكافيـة لتنفيـذها؛                  
طر املؤسسية وآليات املساءلة وبناء القدرات بغيـة إدمـاج املنظـورات اجلنـسانية علـى               وتعزيز األ 

حنو منهجي يف الـسياسات والعمليـات املتعلقـة بامليزانيـة علـى مجيـع املـستويات؛ وتعزيـز متويـل                     
. املساواة بني اجلنسني يف عدد من اجملاالت القطاعيـة االسـتراتيجية غـري القطاعـات االجتماعيـة                

، ويـشري إىل التحـديات الـيت ال تـزال ماثلـة،             ايل أوجـه التقـدم األساسـية احملـرز        ملـوجز التـ   ويربز ا 
ـــيويعــرض توصــيات     علـــى ٢٠٠٨تفــق عليهـــا لعــام   تنفيـــذ االســتنتاجات امل تــسريع   إىل ترم

  .الوطين املستوى
  

  التقدم احملرز يف التنفيذ    
ــرزت  - ٤ ــشة أف ــه   املناق ــى أن ــدا عل ــتنتاجات ا  تأكي ــاد االس ــذ اعتم ــام    من ــا يف ع ــق عليه ملتف

 من أجل تعمـيم مراعـاة املنظـورات اجلنـسانية يف             جهودا ، يبذل عدد متزايد من البلدان     ٢٠٠٨
 يف االســـتثمارات يف اتوطـــرأت أيـــضا بعـــض الزيـــاد .  الوطنيـــةامليزنـــةوعمليـــات التخطـــيط 

ــصادي    ــا مباشــرا ل  القطــاعني االجتمــاعي واالقت ــان نفع ــذين حيقق ــوارد املا الل ــرأة، ويف امل ــة لم لي
املخصصة لتحقيـق أهـداف املـساواة بـني اجلنـسني وتنفيـذ خطـط العمـل املتعلقـة باملـساواة بـني             

ن أولويات احلكومات تنعكس يف ميزانياهتـا الوطنيـة، فقـد أكـد املـشاركون               إوحيث  . اجلنسني
ومتثل أحد أوجه التقـدم     . على أمهية كفالة ربط أهداف املساواة بني اجلنسني بوضوح بامليزانية         

 بـأن الـسياسة املاليـة ليـست حمايـدة           أكثـر فــأكثر   رئيسية اليت أبرزها املـشاركون يف االعتـراف         ال
جنــسانيا وأهنــا تــستلزم بالتــايل اختــاذ تــدابري مناســبة ملعاجلــة أوجــه عــدم املــساواة بــني اجلنــسني    

كلفـة  ومثة أيضا تزايد يف االعتراف بـأن ت       . وكفالة متكني املرأة وحتقيق نتائج على صعيد التنمية       
  .ساواة بني اجلنسني تكلفة عاليةمعاجلة عدم املاجلمود جتاه 

ــني           - ٥ ــساواة ب ــل امل ــة لتموي ــة مواتي ــة سياســة عام ــة بيئ ــن أجــل هتيئ واختــذت خطــوات م
. اعتماد أحكام دستورية من أجل ضمان حقـوق النـساء         مثال  اجلنسني، عن طريق وسائل منها      
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رصـا ملعاجلـة مـسألة املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني         ويتيح إصالح القطاع العام وامليزانية أيضا ف      
وميكـن أن   . املرأة باعتبارها أولوية مـن األولويـات، وحتقيـق نتـائج تعزيـز التكـافؤ بـني اجلنـسني                  

لمــوارد لة القائمــة علــى األداء أو النتــائج يف حتديــد ســبل حــشد احلكومــات  نــساعد هنــج امليزتــ
 ذات صــلةصــرحية شمل أهــدافا تــ وميكــن أن ،جملتمــعواســتخدامها مــن أجــل تلبيــة احتياجــات ا

وبناء على ذلـك، أدجمـت املنظـورات اجلنـسانية يف نظـم         . بالنتائج املتعلقة باملساواة بني اجلنسني    
  العامـة  عمليـات إصـالح نظـم اإلدارة املاليـة        باعتبـار ذلـك جـزءا مـن         التخطيط وامليزنة الوطنيـة     

  . والالمركزية والقطاع العام وإدارة املعونة
 االقتـصادية  تـان والحظ املشاركون أنه على الـرغم مـن التحـديات الـيت تطرحهـا األزم              - ٦

ــة منــذ اعتمــاد االســتنتاجات املتفــق عليهــا يف عــام     ، وضــعت بعــض احلكومــات  ٢٠٠٨واملالي
  فعليـة  نتـائج إمنائيـة  بلـوغ سياسات ترتب املساواة بـني اجلنـسني يف عـداد األولويـات مـن أجـل           

يزانيـات املخصـصة للـصحة والتعلـيم،     املوقام عدد من البلدان بزيادة      . النمو االقتصادي حتقيق  و
ــيص امليزانيــ       ــأثري تقل ــة عــدم ت ــن أجــل كفال ــدابري م ــضا ت ــوارد املخصــصة  اتواختــذت أي  يف امل

وتعطى األولية أيضا إىل املساواة بني اجلنـسني علـى         . للخدمات األساسية والضمان االجتماعي   
وفـضال عـن    . ستهدف بعـضها النـساء بالتحديـد      يـ العمـل الـيت     حنو متزايد يف برامج هتيئة فـرص        

ذلك، متت االسـتعانة بآليـات التنـسيق الـيت تـضم الـشركاء الـوطنيني واجلهـات املاحنـة واجملتمـع               
املدين، باعتبارها أدوات فعالة لتحسني متويل املساواة بني اجلنسني عـن طريـق التعـاون اإلمنـائي                 

  .ما خيص املساواة بني اجلنسنياملتوائم مع األولويات الوطنية في
وتعززت أيضا إىل حد كبري املساعي الرامية إىل تعميم مراعاة املنظورات اجلنـسانية يف                - ٧

استراتيجيات التنمية الوطنية من أجل كفالة متويل أولويات املساواة بني اجلنـسني متـويال كافيـا                
 احليـوي ملختلـف العناصـر الفاعلـة يف          وأبـرز املـشاركون الـدور     . يف امليزانيات القطاعية واحملليـة    

ويف عــدد مــن . إدمــاج منظــور جنــساين يف نظــم التخطــيط وامليزنــة، وال ســيما وزارات املاليــة  
املتخذة أساسـا إلعـداد     والتعليمات واملبادئ التوجيهية املتعلقة بامليزانية      يف   اآلن   يطلبالبلدان،  

ــات    ــة ملقترحــات امليزاني ــوزارات القطاعي ــضمنال ــسني    أهــدأن ت ــساواة بــني اجلن ــائج امل اف ونت
واسـتجابة لـذلك،    .  أهـداف ومؤشـرات حمـددة لرصـد األداء         باإلضـافة إىل  بشكل واضح فيها،    

تضطلع الوزارات القطاعية علـى حنـو أكثـر منهجيـة بتحليـل جنـساين مـن أجـل الوقـوف علـى                       
تحـسني نوعيـة   لني واالحتياجات الربناجمية واملالية لسد الثغرات اليت تعتري املـساواة بـني اجلنـس         

ويتبع أحيانـا   . استفادة النساء والفتيات من اخلدمات املقدمة يف تلك القطاعات        تعزيز  الربامج و 
  .وق يف عمليات التخطيط وامليزنةأيضا هنج قائم على احلق

 التــدابري  وتزايــدا يفني اإلرادة وااللتــزام الــسياسيترســخا يفوالحــظ املــشاركون أيــضا   - ٨
ــة إىل تعزيـــ  ــدرالراميـ ــيني  ةز قـ ــوظفني التقنـ ــوظفني واملـ ــار املـ ــى  كبـ ــهجيات   علـ ــتخدام املنـ اسـ
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وميكــن أن تــساعد األدوات الــيت يــسهل اســتخدامها ومنــهجيات تتبــع امليزانيــات  . الــصلة ذات
ــة    ــة واحلكومــات احمللي ــوزارات القطاعي ــساواة بــني    يفال ــة بامل ــائج املتعلق ــد األهــداف والنت  حتدي

ــوفرييــضا سهم أيــو. اجلنــسني يف ميزانياهتــا  يف حتــسني هما املــساعدة والــدعم التقنــيني وتقــدمي ت
وتبـذل جهـود مطـردة مـن أجـل بنـاء            . عمليات التخطيط وامليزنة املراعية لالعتبارات اجلنسانية     

 باعتبـار   ،وتعزيز قـدرة املـوظفني احلكـوميني علـى كـل مـن الـصعيد الـوطين واحمللـي والقطـاعي                    
ع املؤسسي على امليزنة والتخطيط املـراعيني للمنظـور   ذلك عامال رئيسيا يف ضمان إضفاء الطاب      

ــساين ــسهم . اجلن ــات اآلوت ــا ؤســسية امللي ــيت تقوده ــى   ال ــدرات عل ــز الق ــة يف تعزي  وزارات املالي
شكل التعـاون   يـ و. مستوى احلكومات ككل ويف توسـيع نطـاق اإلنـصاف علـى الـصعيد املـايل               

فة بـشأن املمارسـات اجليـدة فيمـا يتعلـق           فيما بني بلدان اجلنوب أيضا سبيال ناجحا لتعزيز املعر        
  .بالتخطيط وامليزنة املراعيني لالعتبارات اجلنسانية

ــم      - ٩ ــوات لتعزيــز دع ــارات اجلنــسانية     اواختــذت خط ــة املــراعيني لالعتب لتخطــيط وامليزن
ــق اســتدامتهما   ــدم يف وضــع    . وتتبعهمــا وتقييمهمــا، ولتحقي ــشاركون إىل إحــراز تق وأشــار امل

وتوضـع أحيانـا    .  تتبع التمويل واألداء فيمـا يتعلـق باملـساواة بـني اجلنـسني             واستخدام منهجيات 
املعلومات اجملمعة عن طريق نظم تتبع امليزانيات يف متناول اجلمهور مـن أجـل توعيـة املـواطنني                  

وميكــن أن يــسهم تعمــيم هــذه . بــسياسات وإجــراءات احلكومــات وكفالــة املــساءلة والــشفافية
ويف .  وحتسن مستمرين يف نطاق ونوعية متويل املساواة بـني اجلنـسني          املعلومات يف إحراز تقدم   

 تعمم علـى اجلمهـور املعلومـات املتعلقـة بامليزانيـات            لكيبعض احلاالت، تستخدم هنج مبتكرة      
. السبل اليت ينتفـع منـها كـل مـن املـرأة والرجـل، تـشمل الرسـوم اهلزليـة والرسـوم املتحركـة                       بو

 من حيث تنشيط احلـوار العـام وتـشجيع املـساءلة فيمـا خيـص             ويضطلع اإلعالم أيضا بدور هام    
  .استخدام املوارد العامة

ولئن أكدت املناقشات احلاجة إىل املضي يف توفري البيانات املبوبة حبسب نـوع اجلـنس        - ١٠
واإلحصاءات اجلنـسانية مـن أجـل تيـسري قيـاس النتـائج وتقيـيم التقـدم، أشـري إىل أن مجـع مثـل                         

د تزايدا يف وتريته من خالل استحداث الطلب عليـه، مـثال عـن طريـق وضـع       تلك البيانات شه  
  . نقاط مرجعية يف قياسات األداء يف اخلطط القطاعية

 لآلليــات الوطنيــة للمــساواة بــني اجلنــسني يف الرئيــسيوشــدد املــشاركون علــى الــدور   - ١١
 يف أعلــى موقعهــا وتلــك اآلليــات باعتبــار  . الــدعوة إىل زيــادة متويــل املــساواة بــني اجلنــسني     

 من دعم مراكز االتصال والوحدات املعنيـة بالقـضايا اجلنـسانية    استفادهتااملستويات احلكومية و 
 القيادة على صـعيد تعزيـز مراعـاة تعمـيم املنظـور             توفريف خمتلف الوزارات والدوائر احلكومية،      

 الوطين والعـاملي،    ينياملستواجلنساين يف مجيع القطاعات احلكومية ودعم تنفيذ االلتزامات على          
مثــل االلتزامــات الــواردة يف اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ويف منــهاج 

أحـرز بعـض التقـدم علـى صـعيد زيـادة متويـل اآلليـات الوطنيـة والوحـدات                    قـد   و. عمل بيجني 
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ات الوطنيـة مـن      االتصال املعنيـة بالقـضايا اجلنـسانية يف الـوزارات القطاعيـة مـن امليزانيـ                مراكزو
  . فيهأجل ضمان استمرار عملها وإمكانية التنبؤ

ــم املتحــدة          - ١٢ ــة األم ــك هيئ ــا يف ذل ــم املتحــدة، مب ــة األم ــة ملنظوم ــات التابع ــدم الكيان وتق
ــصادية        ــة االقت ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي واللجن ــرأة وبرن للمــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني امل

تعزيـز القـدرة الوطنيـة علـى      املساعدة التقنية من أجل ،لكارييبألمريكا الالتينية ومنطقة البحر ا    
وقد وضـعت كتيبـات وأدلـة مـن أجـل      .  املراعية لالعتبارات اجلنسانية   ات اخلطط وامليزاني  وضع

  .دعم تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف التخطيط وامليزنة
  

  الثغرات والتحديات اليت تعترض التنفيذ    
ــل    رغــم التقــدم احملــر   - ١٣ ــة يف جمــال متوي ــة املبذول ز، أوضــح املــشاركون أن اجلهــود الوطني

وأسـفرت يف بعـض     . قتـها األزمـة املاليـة واالقتـصادية       ااملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة قـد أع       
احلاالت القيود املالية اليت أدى إليها تآكل الدخل العام إىل تقلـيص النفقـات العامـة، وال سـيما            

 آثـار    جماالت من قبيل التعلـيم والـصحة، مـع مـا يترتـب علـى ذلـك مـن                   اإلنفاق االجتماعي يف  
  .سلبية على املرأة والفتاة

ويظــل أيــضا االفتقــار ألطــر الرصــد اخلاصــة بتقيــيم أثــر أهــداف املــساواة بــني اجلنــسني   - ١٤
. حتـديا هامـا يعتـرض سـبيل التقـدم الـسريع           يـشكل   ونتائجها احملققة باالسـتعانة بـاملوارد العامـة         

 لتيــسري تقيــيم أداء القطــاع العــام، تــشمل مؤشــرات رصــد النتــائج ةكمــحمة حاجــة إىل أطــر ومثــ
مـدى مـا يـؤدي إليـه        وتظل أيضا أدوات تقييم     . تحسني األداء لواالستثمارات، ونقاط مرجعية    

لمـرأة بكفـاءة وإنـصاف     املؤكـد ل سـتهداف االالتمويل من تعميم ملراعاة املنظورات اجلنـسانية و       
وينبغـي إدمـاج بيانـات امليزانيـات الوطنيـة          . أولويـات املـرأة أدوات غـري كافيـة        من أجل معاجلة    

  .واملساعدة اإلمنائية الرمسية يف أطر الرصد تلك حىت يتسىن رصد متويل املساواة بني اجلنسني
 جتــاربنبغــي االضــطالع باملزيــد مــن العمــل مــن أجــل حتــسني ســبل االســتفادة مــن  يو  - ١٥

 بــني اجلنــسني يف تعزيــز وبنــاء القــدرة علــى تعمــيم مراعــاة املنظــور   اآلليــات الوطنيــة للمــساواة
 املراعيـة لالعتبــارات  اجلنـساين واالســتفادة منـها يف أعمــال التخطـيط وامليزنــة والربجمـة والتقيــيم    

  .اجلنسانية
ومثة أيضا حاجة إىل تعزيز التفاعل فيمـا بـني دعـاة املـساواة بـني اجلنـسني والوكـاالت                      - ١٦

احملليــة ومنظمـات اجملتمــع املــدين فيمــا يتعلـق جبميــع اجلوانــب ذات الــصلة    واعيــةاحلكوميـة القط 
 البيانـات    نوعيـة  وفضال عن ذلك، ينبغـي للمـستعملني أن يطـالبوا بتحـسني           . بالتخطيط وامليزنة 

حىت يتسىن حتفيز إنتاج البيانات املبوبة حبسب نوع اجلنس واإلحـصاءات اجلنـسانية واملـساعدة               
  .وتوسيع نطاقها وحتليلهايف إتاحتها أكثر 
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  توصيات من أجل تسريع التنفيذ    
ة واملمارسات اجليدة، أوصـى املـشاركون باختـاذ اإلجـراءات           ب املكتس التجربةبناء على     - ١٧

  :التالية من أجل تسريع تنفيذ االستنتاجات املتفق عليها
لـشاملة   ا  التنميـة  السياسات بشأن منـاذج   اجلارية على مستوى    حتفيز النقاشات     )أ(  

جلنـسني وحقـوق    للجميع واملركزة علـى النـاس واملتخـذة مـن حقـوق اإلنـسان واملـساواة بـني ا                  
  ،املرأة مرتكزا هلا

ــسياس    )ب(   ــارات الـ ــدابري وخيـ ــد التـ ــن األزمـــ   اتحتديـ ــايف مـ ــل التعـ ــيت تكفـ  تني الـ
  ،ارات اجلنسانية يف جمال التنميةاالقتصادية واملالية وتفضي إىل نتائج مراعية لالعتب

تعميم مراعـاة منظـورات املـساواة       لمواصلة تعزيز القدرات الفردية واملؤسسية        )ج(  
رات الـوطنيني، وال سـيما يف وزارات املاليـة والـوزا    يزنـة  بني اجلنسني على صـعيد التخطـيط وامل    

  ،القطاعية واحلكومات احمللية
ة نـ اعتماد تـدابري مـن أجـل تعزيـز مـشاركة املـرأة يف عمليـات التخطـيط وامليز                    )د(  

  ،على املستويني الوطين واحمللي
تعزيز قدرة اآلليات الوطنية على النهوض باملرأة لكـي تـؤدي دورا رئيـسيا يف                  ) هـ(  

تعبئـة الــدعم لتنفيـذ اســتراتيجيات وخطـط املــساواة بــني اجلنـسني ومتكــني املـرأة ودعــم مراعــاة      
 عوة إىل التخطـيط وامليزنـة  تعميم املنظورات اجلنسانية يف اخلطط وامليزانيات القطاعيـة، ويف الـد      

  ،املراعيني لالعتبارات اجلنسانية
وضع أطر للرصد تضم أهدافا ومؤشرات قابلة للقياس من أجل تقيـيم التقـدم                )و(  

  ،جلنسنياحملرز يف تعميم مراعاة املنظور اجلنساين ومدى كفاية متويل املساواة بني ا
ة لالعتبـارات اجلنـسانية بالتمويـل    كفالة ربط اجلهود الراميـة إىل امليزنـة املراعيـ       )ز(  

  ،عية قابلة للقياس خمصصة للنتائجوبنقاط مرج
زيــادة إتاحــة البيانــات املبوبــة حبــسب نــوع اجلــنس واإلحــصاءات اجلنــسانية،     )ح(  

  .ألسر املعيشيةلبسبل منها الدراسات االستقصائية 
  


	لجنة وضع المرأة
	الدورة السادسة والخمسون

	27 شباط/فبراير - 9 آذار/مارس 2012
	البند 3 (أ) ’2‘ من جدول الأعمال
	متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام ٢٠٠٠: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“: تنفيذ الأهداف الاستراتيجية والإجراءات الواجب اتخاذها في مجالات الاهتمام الحاسمة واتخاذ مزيد من الإجراءات والمبادرات: موضوع الاستعراض: تمويل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
	التجارب الوطنية في تنفيذ الاستنتاجات المتفق عليها بشأن تمويل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
	موجز مدير النقاش
	1 - في 1 آذار/مارس 2012، أجرت لجنة وضع المرأة جلسة تحاور لمناقشة تجارب تنفيذ الاستنتاجات المتفق عليها بشأن تمويل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثانية والخمسين لعام 2008. ونظمت جلسة التحاور في شكل حلقتي نقاش، انصبت أولاهما على التجارب الوطنية في تنفيذ الاستنتاجات المتفق عليها التي يركز عليها هذا التقرير. وعالجت حلقة النقاش الثانية تجارب المنظمات الدولية والشركاء الإنمائيين المتعددي الأطراف في تنفيذ الاستنتاجات المتفق عليها (انظر E/CN.6/2012/CRP.6).
	2 - وأدار حلقة النقاش السيد كارلوس غارسيا غونزاليس (السلفادور). وشارك في الحلقة السيد غيرهارد ستيغر، المدير العام للميزانية في وزارة المالية (النمسا)، والسيد محمد الشفيقي، مدير الدراسات والتوقعات المالية في وزارة الاقتصاد والمالية (المغرب)، والسيدة ماريا ألميدا، نائبة الوزير، وزارة المالية (إكوادور)، والسيدة إينغ كانتا بافي، وزيرة شؤون المرأة (كمبوديا).
	3 - وفي عام 2008، حثت اللجنة الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين على زيادة الاستثمار في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالاستعانة بالموارد الوطنية والمساعدة الإنمائية الرسمية؛ وتعميم مراعاة المنظورات الجنسانية في السياسات الاقتصادية والإدارة المالية العامة؛ وتحديد تكلفة الخطط الوطنية للمساواة بين الجنسين وتوفير الموارد الكافية لتنفيذها؛ وتعزيز الأطر المؤسسية وآليات المساءلة وبناء القدرات بغية إدماج المنظورات الجنسانية على نحو منهجي في السياسات والعمليات المتعلقة بالميزانية على جميع المستويات؛ وتعزيز تمويل المساواة بين الجنسين في عدد من المجالات القطاعية الاستراتيجية غير القطاعات الاجتماعية. ويبرز الموجز التالي أوجه التقدم الأساسية المحرز، ويشير إلى التحديات التي لا تزال ماثلة، ويعرض توصيات ترمي إلى تسريع تنفيذ الاستنتاجات المتفق عليها لعام 2008 على المستوى الوطني.
	التقدم المحرز في التنفيذ

	4 - أفرزت المناقشة تأكيدا على أنه منذ اعتماد الاستنتاجات المتفق عليها في عام 2008، يبذل عدد متزايد من البلدان جهودا من أجل تعميم مراعاة المنظورات الجنسانية في عمليات التخطيط والميزنة الوطنية. وطرأت أيضا بعض الزيادات في الاستثمارات في القطاعين الاجتماعي والاقتصادي اللذين يحققان نفعا مباشرا للمرأة، وفي الموارد المالية المخصصة لتحقيق أهداف المساواة بين الجنسين وتنفيذ خطط العمل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. وحيث إن أولويات الحكومات تنعكس في ميزانياتها الوطنية، فقد أكد المشاركون على أهمية كفالة ربط أهداف المساواة بين الجنسين بوضوح بالميزانية. وتمثل أحد أوجه التقدم الرئيسية التي أبرزها المشاركون في الاعتراف أكثر فـأكثر بأن السياسة المالية ليست محايدة جنسانيا وأنها تستلزم بالتالي اتخاذ تدابير مناسبة لمعالجة أوجه عدم المساواة بين الجنسين وكفالة تمكين المرأة وتحقيق نتائج على صعيد التنمية. وثمة أيضا تزايد في الاعتراف بأن تكلفة الجمود تجاه معالجة عدم المساواة بين الجنسين تكلفة عالية.
	5 - واتخذت خطوات من أجل تهيئة بيئة سياسة عامة مواتية لتمويل المساواة بين الجنسين، عن طريق وسائل منها مثلا اعتماد أحكام دستورية من أجل ضمان حقوق النساء. ويتيح إصلاح القطاع العام والميزانية أيضا فرصا لمعالجة مسألة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة باعتبارها أولوية من الأولويات، وتحقيق نتائج تعزيز التكافؤ بين الجنسين. ويمكن أن تساعد نهج الميزنة القائمة على الأداء أو النتائج في تحديد سبل حشد الحكومات للموارد واستخدامها من أجل تلبية احتياجات المجتمع، ويمكن أن تشمل أهدافا صريحة ذات صلة بالنتائج المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. وبناء على ذلك، أدمجت المنظورات الجنسانية في نظم التخطيط والميزنة الوطنية باعتبار ذلك جزءا من عمليات إصلاح نظم الإدارة المالية العامة واللامركزية والقطاع العام وإدارة المعونة. 
	6 - ولاحظ المشاركون أنه على الرغم من التحديات التي تطرحها الأزمتان الاقتصادية والمالية منذ اعتماد الاستنتاجات المتفق عليها في عام 2008، وضعت بعض الحكومات سياسات ترتب المساواة بين الجنسين في عداد الأولويات من أجل بلوغ نتائج إنمائية فعلية وتحقيق النمو الاقتصادي. وقام عدد من البلدان بزيادة الميزانيات المخصصة للصحة والتعليم، واتخذت أيضا تدابير من أجل كفالة عدم تأثير تقليص الميزانيات في الموارد المخصصة للخدمات الأساسية والضمان الاجتماعي. وتعطى الأولية أيضا إلى المساواة بين الجنسين على نحو متزايد في برامج تهيئة فرص العمل التي يستهدف بعضها النساء بالتحديد. وفضلا عن ذلك، تمت الاستعانة بآليات التنسيق التي تضم الشركاء الوطنيين والجهات المانحة والمجتمع المدني، باعتبارها أدوات فعالة لتحسين تمويل المساواة بين الجنسين عن طريق التعاون الإنمائي المتوائم مع الأولويات الوطنية فيما يخص المساواة بين الجنسين.
	7 - وتعززت أيضا إلى حد كبير المساعي الرامية إلى تعميم مراعاة المنظورات الجنسانية في استراتيجيات التنمية الوطنية من أجل كفالة تمويل أولويات المساواة بين الجنسين تمويلا كافيا في الميزانيات القطاعية والمحلية. وأبرز المشاركون الدور الحيوي لمختلف العناصر الفاعلة في إدماج منظور جنساني في نظم التخطيط والميزنة، ولا سيما وزارات المالية. وفي عدد من البلدان، يطلب الآن في التعليمات والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالميزانية والمتخذة أساسا لإعداد الوزارات القطاعية لمقترحات الميزانيات أن تضمن أهداف ونتائج المساواة بين الجنسين بشكل واضح فيها، بالإضافة إلى أهداف ومؤشرات محددة لرصد الأداء. واستجابة لذلك، تضطلع الوزارات القطاعية على نحو أكثر منهجية بتحليل جنساني من أجل الوقوف على الاحتياجات البرنامجية والمالية لسد الثغرات التي تعتري المساواة بين الجنسين ولتحسين نوعية البرامج وتعزيز استفادة النساء والفتيات من الخدمات المقدمة في تلك القطاعات. ويتبع أحيانا أيضا نهج قائم على الحقوق في عمليات التخطيط والميزنة.
	8 - ولاحظ المشاركون أيضا ترسخا في الإرادة والالتزام السياسيين وتزايدا في التدابير الرامية إلى تعزيز قدرة كبار الموظفين والموظفين التقنيين على استخدام المنهجيات ذات الصلة. ويمكن أن تساعد الأدوات التي يسهل استخدامها ومنهجيات تتبع الميزانيات الوزارات القطاعية والحكومات المحلية في تحديد الأهداف والنتائج المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في ميزانياتها. ويسهم أيضا توفير المساعدة والدعم التقنيين وتقديمهما في تحسين عمليات التخطيط والميزنة المراعية للاعتبارات الجنسانية. وتبذل جهود مطردة من أجل بناء وتعزيز قدرة الموظفين الحكوميين على كل من الصعيد الوطني والمحلي والقطاعي، باعتبار ذلك عاملا رئيسيا في ضمان إضفاء الطابع المؤسسي على الميزنة والتخطيط المراعيين للمنظور الجنساني. وتسهم الآليات المؤسسية التي تقودها وزارات المالية في تعزيز القدرات على مستوى الحكومات ككل وفي توسيع نطاق الإنصاف على الصعيد المالي. ويشكل التعاون فيما بين بلدان الجنوب أيضا سبيلا ناجحا لتعزيز المعرفة بشأن الممارسات الجيدة فيما يتعلق بالتخطيط والميزنة المراعيين للاعتبارات الجنسانية.
	9 - واتخذت خطوات لتعزيز دعم التخطيط والميزنة المراعيين للاعتبارات الجنسانية وتتبعهما وتقييمهما، ولتحقيق استدامتهما. وأشار المشاركون إلى إحراز تقدم في وضع واستخدام منهجيات تتبع التمويل والأداء فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين. وتوضع أحيانا المعلومات المجمعة عن طريق نظم تتبع الميزانيات في متناول الجمهور من أجل توعية المواطنين بسياسات وإجراءات الحكومات وكفالة المساءلة والشفافية. ويمكن أن يسهم تعميم هذه المعلومات في إحراز تقدم وتحسن مستمرين في نطاق ونوعية تمويل المساواة بين الجنسين. وفي بعض الحالات، تستخدم نهج مبتكرة لكي تعمم على الجمهور المعلومات المتعلقة بالميزانيات وبالسبل التي ينتفع منها كل من المرأة والرجل، تشمل الرسوم الهزلية والرسوم المتحركة. ويضطلع الإعلام أيضا بدور هام من حيث تنشيط الحوار العام وتشجيع المساءلة فيما يخص استخدام الموارد العامة.
	10 - ولئن أكدت المناقشات الحاجة إلى المضي في توفير البيانات المبوبة بحسب نوع الجنس والإحصاءات الجنسانية من أجل تيسير قياس النتائج وتقييم التقدم، أشير إلى أن جمع مثل تلك البيانات شهد تزايدا في وتيرته من خلال استحداث الطلب عليه، مثلا عن طريق وضع نقاط مرجعية في قياسات الأداء في الخطط القطاعية. 
	11 - وشدد المشاركون على الدور الرئيسي للآليات الوطنية للمساواة بين الجنسين في الدعوة إلى زيادة تمويل المساواة بين الجنسين. وتلك الآليات باعتبار موقعها في أعلى المستويات الحكومية واستفادتها من دعم مراكز الاتصال والوحدات المعنية بالقضايا الجنسانية في مختلف الوزارات والدوائر الحكومية، توفر القيادة على صعيد تعزيز مراعاة تعميم المنظور الجنساني في جميع القطاعات الحكومية ودعم تنفيذ الالتزامات على المستويين الوطني والعالمي، مثل الالتزامات الواردة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفي منهاج عمل بيجين. وقد أحرز بعض التقدم على صعيد زيادة تمويل الآليات الوطنية والوحدات ومراكز الاتصال المعنية بالقضايا الجنسانية في الوزارات القطاعية من الميزانيات الوطنية من أجل ضمان استمرار عملها وإمكانية التنبؤ فيه.
	12 - وتقدم الكيانات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، المساعدة التقنية من أجل تعزيز القدرة الوطنية على وضع الخطط والميزانيات المراعية للاعتبارات الجنسانية. وقد وضعت كتيبات وأدلة من أجل دعم تعميم مراعاة المنظور الجنساني في التخطيط والميزنة.
	الثغرات والتحديات التي تعترض التنفيذ

	13 - رغم التقدم المحرز، أوضح المشاركون أن الجهود الوطنية المبذولة في مجال تمويل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة قد أعاقتها الأزمة المالية والاقتصادية. وأسفرت في بعض الحالات القيود المالية التي أدى إليها تآكل الدخل العام إلى تقليص النفقات العامة، ولا سيما الإنفاق الاجتماعي في مجالات من قبيل التعليم والصحة، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على المرأة والفتاة.
	14 - ويظل أيضا الافتقار لأطر الرصد الخاصة بتقييم أثر أهداف المساواة بين الجنسين ونتائجها المحققة بالاستعانة بالموارد العامة يشكل تحديا هاما يعترض سبيل التقدم السريع. وثمة حاجة إلى أطر محكمة لتيسير تقييم أداء القطاع العام، تشمل مؤشرات رصد النتائج والاستثمارات، ونقاط مرجعية لتحسين الأداء. وتظل أيضا أدوات تقييم مدى ما يؤدي إليه التمويل من تعميم لمراعاة المنظورات الجنسانية والاستهداف المؤكد للمرأة بكفاءة وإنصاف من أجل معالجة أولويات المرأة أدوات غير كافية. وينبغي إدماج بيانات الميزانيات الوطنية والمساعدة الإنمائية الرسمية في أطر الرصد تلك حتى يتسنى رصد تمويل المساواة بين الجنسين.
	15 - وينبغي الاضطلاع بالمزيد من العمل من أجل تحسين سبل الاستفادة من تجارب الآليات الوطنية للمساواة بين الجنسين في تعزيز وبناء القدرة على تعميم مراعاة المنظور الجنساني والاستفادة منها في أعمال التخطيط والميزنة والبرمجة والتقييم المراعية للاعتبارات الجنسانية.
	16 - وثمة أيضا حاجة إلى تعزيز التفاعل فيما بين دعاة المساواة بين الجنسين والوكالات الحكومية القطاعية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بجميع الجوانب ذات الصلة بالتخطيط والميزنة. وفضلا عن ذلك، ينبغي للمستعملين أن يطالبوا بتحسين نوعية البيانات حتى يتسنى تحفيز إنتاج البيانات المبوبة بحسب نوع الجنس والإحصاءات الجنسانية والمساعدة في إتاحتها أكثر وتوسيع نطاقها وتحليلها.
	توصيات من أجل تسريع التنفيذ

	17 - بناء على التجربة المكتسبة والممارسات الجيدة، أوصى المشاركون باتخاذ الإجراءات التالية من أجل تسريع تنفيذ الاستنتاجات المتفق عليها:
	(أ) تحفيز النقاشات الجارية على مستوى السياسات بشأن نماذج التنمية الشاملة للجميع والمركزة على الناس والمتخذة من حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة مرتكزا لها،
	(ب) تحديد التدابير وخيارات السياسات التي تكفل التعافي من الأزمتين الاقتصادية والمالية وتفضي إلى نتائج مراعية للاعتبارات الجنسانية في مجال التنمية،
	(ج) مواصلة تعزيز القدرات الفردية والمؤسسية لتعميم مراعاة منظورات المساواة بين الجنسين على صعيد التخطيط والميزنة الوطنيين، ولا سيما في وزارات المالية والوزارات القطاعية والحكومات المحلية،
	(د) اعتماد تدابير من أجل تعزيز مشاركة المرأة في عمليات التخطيط والميزنة على المستويين الوطني والمحلي،
	(هـ)  تعزيز قدرة الآليات الوطنية على النهوض بالمرأة لكي تؤدي دورا رئيسيا في تعبئة الدعم لتنفيذ استراتيجيات وخطط المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ودعم مراعاة تعميم المنظورات الجنسانية في الخطط والميزانيات القطاعية، وفي الدعوة إلى التخطيط والميزنة المراعيين للاعتبارات الجنسانية،
	(و) وضع أطر للرصد تضم أهدافا ومؤشرات قابلة للقياس من أجل تقييم التقدم المحرز في تعميم مراعاة المنظور الجنساني ومدى كفاية تمويل المساواة بين الجنسين،
	(ز) كفالة ربط الجهود الرامية إلى الميزنة المراعية للاعتبارات الجنسانية بالتمويل وبنقاط مرجعية قابلة للقياس مخصصة للنتائج،
	(ح) زيادة إتاحة البيانات المبوبة بحسب نوع الجنس والإحصاءات الجنسانية، بسبل منها الدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية.

