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  ٢٠١٣الدورة العادية الثانية لعام 
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول١٨-١٦

   من جدول األعمال املؤقت١البند 
        املسائل التنظيمية

 إىل ٢٥ مـــن  املعقـــودة يف الفتـــرة٢٠١٣تقريـــر الـــدورة الـــسنوية لعـــام     
  ٢٠١٣يونيه /حزيران ٢٧

    
  مسائل تنظيمية  -أوال   

  
جلس التنفيذي هليئـة األمـم املتحـدة للمـساواة           للم ٢٠١٣عقدت الدورة السنوية لعام       - ١

يف مقـر األمـم املتحـدة يف نيويـورك يف     ) هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة    (بني اجلنسني ومتكني املرأة  
  .٢٠١٣يونيه / حزيران٢٧ إىل ٢٥الفترة من 

واعتمــد اجمللــس التنفيــذي جــدول األعمــال املؤقــت املــشروح وخطــة العمــل للــدورة       - ٢
، بالصيغة اليت قدمها أمني اجمللس، ووافق على التقريـر      )UNW/2013/L.3 (٢٠١٣السنوية لعام   

ــة األوىل الــيت عقــدت يف    ــه العادي ــاير / كــانون الثــاين٢٤  و٢٣بــشأن دورت ــة ٢٠١٣ين  ودورت
ووافـــق ). UNW/2013/2 (٢٠١٣فربايـــر / شـــباط٨العاديــة األوىل املـــستأنفة الـــيت عقـــدت يف  

األعمـال املؤقـت وخطـة العمـل املقتـرحني للـدورة العاديـة              اجمللس التنفيذي أيـضا علـى جـدول         
  .٢٠١٣سبتمرب / أيلول١٨ إىل ١٦ املقرر عقدها من ٢٠١٣الثانية لعام 

علـى النحـو   ) ٢٠١٣/٤، واملقـرر  ٢٠١٣/٣املقـرر  (واعتمد اجمللس التنفيذي مقـررين     - ٣
أعـرب أحـد الوفـود عـن        وبعد اعتماد هذين املقـررين،      . الوارد يف املرفق األول من هذا التقرير      

 مل تعكــس االقتــراح املقــدم  ٢٠١٧-٢٠١٤األســف ألن اخلطــة االســتراتيجية املنقحــة للفتــرة   
بشأن تأكيد امتالك البلدان لزمام األمور وتوليها القيادة، وأعرب عـن أملـه يف أن يتجلـى هـذا                   
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 الــيت تعقــد يف العنــصر يف املقــررات الــيت ســُتعتمد يف الــدورة العاديــة الثانيــة للمجلــس التنفيــذي
  .سبتمرب/أيلول

  
  البيانات االفتتاحية  -ثانيا   

، رئـيس اجمللـس التنفيـذي، يف مالحظاتـه االفتتاحيـة بأنـه           )التفيـا (أقر نورمانس بينكـي       - ٤
شهد خالل فترة واليته، التزاما قويا مـن جانـب الـدول األعـضاء وهيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة                      

 ومتكـني املـرأة جمـاال ال يتجـزأ مـن جمـاالت العمـل داخـل                  لضمان أن تظل املساواة بني اجلنسني     
وقال إن هذا كان متجليا بوضوح، واستـشهد بأمثلـة ملعـامل رئيـسية يف               . منظومة األمم املتحدة  

العمل احلكومي الدويل مؤخرا، مثل الوثيقة اخلتاميـة الـصادرة عـن الـدورة الـسابعة واخلمـسني                  
ع أشــكال العنــف ضــد النــساء والفتيــات ومنعهــا؛  للجنــة وضــع املــرأة بــشأن القــضاء علــى مجيــ 

 بـشأن  ٦٧/٢٢٦والوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة؛ وقـرار اجلمعيـة العامـة        
وذكر أنه يتعني إبداء املزيد مـن       . االستعراض الشامل للسياسات الذي جيري كل أربع سنوات       

وليـــة إىل إجـــراءات يف األمـــم املتحـــدة وعلـــى االلتـــزام لترمجـــة تلـــك االتفاقـــات احلكوميـــة الد
  .الصعيدين اإلقليمي والقطري

وذكر السيد بينكي أنـه خـالل الزيـارة امليدانيـة املـشتركة للمجـالس التنفيذيـة لربنـامج                     - ٥
مكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات    /صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان   /األمــم املتحــدة اإلمنــائي  

وهيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة وبرنـامج       ) اليونيـسيف (للطفولـة   املشاريع، ومنظمة األمم املتحـدة      
، أتيحـت لـه الفرصـة ملعرفـة املزيـد           ٢٠١٣مـارس   /األغذية العاملي إىل بانكوك وميامنـار يف آذار       

عن املسائل التنفيذية اليت تواجـه هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة والوكـاالت التنفيذيـة األخـرى يف                     
ويف . سات الـذي جيـري كـل أربـع سـنوات علـى أرض الواقـع               تنفيذ االستعراض الشامل للـسيا    

اخلتام، حث الدول األعـضاء علـى أن تـنظم التزاماهتـا الـسياسية مـن أجـل حتقيـق املـساواة بـني                         
  .جلنسني ومتكني املرأة مع الدعم املايل لتنفيذها

  
  اخلطة االستراتيجية    

األمم املتحـدة للمـرأة، يف      أبرزت السيدة الكشمي بوري، القائمة بأعمال رئيسة هيئة           - ٦
 ٢٠١٣-٢٠١١مالحظاهتــا االفتتاحيــة، التقــدم احملــرز يف تنفيــذ اخلطــة االســتراتيجية للفتــرة        

)UNW/2013/3.(  
وبعد تسليط الضوء على عدة أمثلة عن إجنـازات هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة يف مجيـع                      - ٧

أعمـال رئيـسة اهليئـة إىل أن اهليئـة          جماالهتا ذات األولوية خالل العام املاضـي، أشـارت القائمـة ب           
ملتزمة بالبناء على النتائج اليت حتققت وذلك عند القيام بتحديث مشروع اخلطـة االسـتراتيجية               
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وذكـرت أن هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة تـسترشد يف عمليـة                . ٢٠١٧-٢٠١٤من أجل الفترة    
ول، مبـا يف ذلـك دور    التحديث مببادئ تعزيـز القـدرات؛ واالسـتجابة للمطالـب؛ وتعزيـز الـشم             

الرجــال والــصبية؛ والتركيــز علــى أفقــر النــاس وأكثــرهم اســتبعادا؛ وتعزيــز التنميــة املــستدامة،    
ستراتيجية احملدثة ستتيح هليئـة األمـم       الوأوضحت أن اخلطة ا   . ضمن سياق الوالية العاملية للهيئة    

ومـن تعزيـز وجـود اهليئـة        املتحدة للمرأة االستفادة من التطورات اجلديدة على الـصعيد العـاملي            
  .على املستوى امليداين

وتناولـــت القائمـــة بأعمـــال رئيـــسة اهليئـــة املوضـــوع اهلـــام املتعلـــق بالـــدورة الـــسابعة     - ٨
ــرأة، مــشرية إىل أن نــص االســتنتاجات امل     ــة وضــع امل ــدميا   واخلمــسني للجن ــا يعــد تق تفــق عليه

ــا  ــر ا(وتطلعيــ ــشكر إىل ). E/2013/27-E/CN.6/2013/11نظــ ــت الــ ــضاء  ووجهــ ــدول األعــ  الــ
. وحكوماهتــا لوقوفهــا حبــزم وراء حقــوق املــرأة ولعملــها معــا مــن أجــل حتقيــق توافــق يف اآلراء 

وأوضحت أن هيئة األمم املتحدة للمـرأة أدت دورا رئيـسيا يف تنظـيم دورة جلنـة وضـع املـرأة،                   
وعملــت بــشكل اســتراتيجي ومنــهجي مــع جمموعــة واســعة مــن الــشركاء لــضمان التوصــل إىل 

وجلب هذا التعاون الوثيق استحسانا ملا تضيفة اهليئة من قيمة يف وضـع وتعزيـز              . جة ناجحة نتي
وأثبت أيضا الصلة القوية القائمة بني العمل املعياري والتنفيـذي هليئـة      . القواعد واملعايري الدولية  
  .األمم املتحدة للمرأة

هليئـة مـن مهـام الـدعم الـيت          وقدمت القائمة بأعمال رئيسة اهليئة أمثلة اسـتفادت فيهـا ا            - ٩
تضطلع هبا على املـستوى احلكـومي الـدويل، وكـذلك دورهـا يف جمـال الـدعوة، يف فـتح آفـاق                       
جديدة يف خمتلف القطاعات، مثل اإلجنازات اليت حتققـت يف املـؤمتر الثـامن عـشر لألطـراف يف                   

ــوازن          ــق ت ــشأن حتقي ــاخ ب ــتغري املن ــة ب ــة املتعلق ــم املتحــدة اإلطاري ــة األم ــسني يف  اتفاقي ــني اجلن ب
مفاوضــات تغــري املنــاخ؛ واختــاذ أول قــرار للجمعيــة العامــة بــشأن املــرأة ونــزع الــسالح ومنــع    

؛ واسـتخدام لغـة تتنـاول كـل جـنس مـن اجلنـسني               )٦٥/٦٩القـرار   (االنتشار وحتديد األسلحة    
  .ستدامةحتديدا يف القرارات بشأن التجارة والتنمية، والتنمية الزراعية، واهلجرة، والتنمية امل

 دورا أساسـيا أيـضا   ىملتحدة للمرأة يف هـذه احملافـل أد  وقالت إن مشاركة هيئة األمم ا       - ١٠
يف ضمان إيالء اهتمام كبري لتحقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف االستعراض الـشامل               
الــذي جيــري كــل أربــع ســنوات لــسياسة األنــشطة التنفيذيــة الــيت تــضطلع هبــا منظومــة األمــم     

وأشــارت القائمــة بأعمــال رئيــسة اهليئــة إىل أن الرئيــسة تناولــت قــرار اجلمعيــة العامــة . املتحــدة
ــة      ٦٧/٢٢٦ ــا للتنمي ــصرا حموري ــها عن ــه يــضع املــساواة بــني اجلنــسني يف موضــع جيعل ــة أن ، مبين

املستدامة؛ ويؤكد على الدور الذي تؤديه هيئة األمم املتحدة للمرأة على نطاق منظومـة األمـم                
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دة، ويطلب إىل منظومة األمم املتحدة تطبيـق آليـات حمـددة للمـساءلة، مثـل خطـة العمـل                    املتح
  .املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة على نطاق منظومة األمم املتحدة

، شــددت القائمــة  ٢٠١٥-٢٠١٤وفيمــا يتعلــق مبــشروع امليزانيــة املتكاملــة للفتــرة        - ١١
مليزانيــة تعكــس احلــد األدىن للكتلــة احلرجــة للتمويــل األساســي بأعمــال رئيــسة اهليئــة علــى أن ا

وذكرت أن تنفيذها سيتوقف إىل حد كبري على املـوارد الـيت تتلقاهـا           . الالزم لتنفيذ والية اهليئة   
ودعــت مجيــع الــدول األعــضاء إىل زيــادة التمويــل املقــدم تقــديرا لــألداء القــوي للهيئــة    . اهليئــة

. “ره عامـل قـوة ُمـضاِعف للمـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة        باعتبـا ”والنتائج اليت حتققـت    
وميكن للدول األعضاء أن تقدم متويال إىل هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة، لـيس اسـتنادا إىل املــُثل                      
ــيت حتققــت          ــائج ال ــتنادا إىل اإلجنــازات والنت ــضا اس ــة فحــسب ولكــن أي ــها اهليئ ــدافع عن ــيت ت ال

  .اآلن حىت
بأعمال رئيسة اهليئة أمهية التبكري بإعالن التربعـات، الـيت يليهـا سـداد              وأكدت القائمة     - ١٢

وقالــت إن الوقــت قــد حــان حلــشد التربعــات املقدمــة إىل هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة،  . مبكــر
وشــكرت مجيــع الــدول األعــضاء الــيت أعلنــت مبكــرا تربعاهتــا وســددهتا، بينمــا حثــت البلــدان    

  .األخرى على أن حتذوا حذوها
 على البيانني االفتتـاحيني، أعربـت الـدول األعـضاء عـن تقـديرها للـدور القيـادي                   ورداً  - ١٣

الذي قامت به ميشيل باشليه الرئيسة السابقة هليئة األمـم املتحـدة للمـرأة، والضـطالع الـسيدة                 
وأكـدت الـدول مـن جديـد التزامهـا الكامـل إزاء             . بوري باقتدار بدور القائمة بأعمال الرئيسة     

، ٢٠١٣-٢٠١١مم املتحـدة للمـرأة، وأثنـت، عنـد تنـاول اخلطـة االسـتراتيجية للفتـرة                  هيئة األ 
على اهليئة ملا أحرزته من تقدم يف تنفيذها، مشرية إىل النتائج املشجعة اليت حتققت خـالل فتـرة                  

وذكرت الدول األعضاء أن هيئة األمم املتحدة للمـرأة بـدأت تـربز كرائـد               . زمنية قصرية نسبيا  
 املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، مشريةً إىل دور اهليئـة يف جمـال الـدعوة، وتعزيـز               عاملي يقود 

وأشري إىل أن هيئة األمم املتحدة للمـرأة أضـحت          . القواعد واملعايري، والتنسيق، وبرنامج العمل    
  .قصة جناح ومنوذجا إلصالح األمم املتحدة

، وجهــت الوفــود ٢٠١٧-٢٠١٤رة وفيمــا يتعلــق مبــشروع اخلطــة االســتراتيجية للفتــ   - ١٤
الشكر إىل هيئة األمم املتحدة للمـرأة السـتجابتها لـدعوهتا إىل تقـدمي إحاطـات إضـافية حتـضريا                    

ــسنوية ــة اتــساق اخلطــة االســتراتيجية الــيت جــرى حتــديثها مــع     . للــدورة ال وشــددت علــى أمهي
ا لوضـع  االستعراض الشامل للسياسات الذي جيري كـل أربـع سـنوات، وأعربـت عـن تقـديره            
  .مؤشرات وأهداف بطريقة تعكس بالفعل التوصيات ذات الصلة املنبثقة عن االستعراض
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وأعرب املتكلمون عن تقديرهم للنهج املعزز القـائم علـى النتـائج الـذي يـرد يف اخلطـة           - ١٥
وشدد أحد الوفود على أن اإلدارة القائمة على النتائج ينبغـي           . االستراتيجية اليت جرى حتديثها   

كون املبدأ األساسي للخطـة االسـتراتيجية، مـشريا إىل أن االسـتعراض الـشامل للـسياسات              أن ت 
وأعرب متكلم آخر عـن تطلعـه   . الذي جيري كل أربع سنوات يعطي توجيهات يف هذا الشأن     

ملعرفة املزيد عن األساس املنطقي وراء األهداف املختارة، وشدد علـى ضـرورة حتقيـق التـوازن                 
  .ة والطموحالصحيح بني الواقعي

ودعت وفـود إىل زيـادة التركيـز علـى القـضاء علـى الفقـر وعلـى احلالـة اخلاصـة ألقـل                          - ١٦
ورحبت بعـض الوفـود أيـضا بزيـادة التركيـز علـى             . البلدان منوا والدول اجلزرية الصغرية النامية     

املساعدات اإلنسانية واحلـد مـن خمـاطر الكـوارث، وكـذلك علـى الـصلة بـني احلـد مـن خمـاطر                        
وارث والتكيف مـع تغـري املنـاخ والتخفيـف مـن آثـاره يف الربجمـة، باإلضـافة إىل تعزيـز هنـج                      الك

وطلبـت إحـدى الـدول األعـضاء حتديـد العمـل التعـاوين              . القدرة على اجملاهبة يف األجل الطويل     
مع هيئات األمم املتحدة األخرى بقدر أكـرب مـن الوضـوح يف اخلطـة االسـتراتيجية الـيت جـرى                  

وُحثـت اهليئـة علـى زيـادة        . رية إىل أنـه ينبغـي تكثيـف هـذا العمـل وتـسريع وتريتـه               حتديثها، مش 
  .إبراز دورها يف تعميم مراعاة املنظور اجلنساين على نطاق املنظومة

واقترح أحد الوفود تعزيز التركيز على منـع العنـف ضـد املـرأة يف اخلطـة االسـتراتيجية             - ١٧
بتغـيري القواعـد والـسلوكيات واملواقـف، وفيمـا يتـصل            اليت جرى حتديثها، ال سيما فيما يتعلـق         

ــشاركتها الـــسياسية، وصـــحتها اجلنـــسية     ــرأة، ومـ ــالتمكني االقتـــصادي للمـ ــلتها بـ ــة صـ مبعاجلـ
  .وحقوقها واإلجنابية

وأبرز عدد من املتكلمني الدور اهلـام الـذي تـضطلع بـه هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة يف                        - ١٨
، والــدعوة إىل حتقيــق اهلــدف ٢٠١٥إطــار التنميــة بعــد عــام دعــم إدمــاج املنظــور اجلنــساين يف 

القائم بذاته املتعلق باملـساواة بـني اجلنـسني وتعمـيم املـساواة بـني اجلنـسني يف صـميم األهـداف                      
ــد إجــراء        . األخــرى ــستدامة عن ــة امل ــاج أهــداف التنمي ــى إدم ــود كــذلك عل وحــث أحــد الوف

  .استعراض منتصف املدة للخطة االستراتيجية
أثنت الدول األعضاء على الدور القيادي هليئة األمم املتحدة للمـرأة يف دعـم وتعزيـز                 و  - ١٩

القواعد واملعايري الدولية بشأن قضايا املساواة بني اجلنـسني، مبـا يف ذلـك مكافحـة العنـف ضـد                    
ــتمكني        ــادة، وحــصوهلا علــى فــرص ال ــسياسية للمــرأة وتوليهــا القي ــز املــشاركة ال ــرأة، وتعزي امل

وأعربت معظـم الوفـود عـن تقـديرها للجهـود الـيت تبـذهلا اهليئـة للتحـضري للـدورة                     . االقتصادي
ــا       ــة يف نتائجه ــسامهات اهلام ــرأة وامل ــة وضــع امل ــسابعة واخلمــسني للجن ــك،  . ال وإضــافة إىل ذل
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اعترفت بعض الدول األعضاء باملكاسب اليت حتققت يف جمال املساواة بني اجلنسني الناجتة عـن               
  .تحدة للمرأة يف مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامةمشاركة هيئة األمم امل

وحثت الوفود هيئة األمم املتحدة للمرأة على زيادة توضـيح التحـديات الـيت تواجههـا                  - ٢٠
ويف هذا الصدد، اقترحت إحدى الـدول األعـضاء عقـد    . والدروس املستفادة يف التقارير املقبلة    

وباإلضـافة إىل ذلـك، ُوجـه طلـب بعقـد           .  املقبلـة  جلسة إحاطـة للمجلـس التنفيـذي يف األشـهر         
  .إحاطة غري رمسية بشأن استراتيجية الشؤون اإلنسانية هليئة األمم املتحدة للمرأة

وأثنــت كــثري مــن الوفــود علــى جهــود هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف إقامــة شــراكات    - ٢١
  .وتعزيز التعاون مع اجملتمع املدين

يــضا إىل زيــادة التعــاون والتنــسيق والــشراكات مــع شــركاء  ودعــت الــدول األعــضاء أ  - ٢٢
. منظومــة األمــم املتحــدة لتفــادي ازدواجيــة اجلهــود، ال ســيما يف ضــوء املــوارد احملــدودة للهيئــة

وأعرب كثريون عن تقديرهم للشراكات واملبادرات اليت أقامتـها واختـذهتا هيئـة األمـم املتحـدة                 
وأشــار أحــد املــتكلمني إىل أنــه يلــزم، مــن أجــل . ىللمــرأة مــع وكــاالت األمــم املتحــدة األخــر

التحديد الواضح لوضع هيئة األمم املتحدة للمرأة بني الـشركاء، زيـادة الوضـوح بـشأن كيفيـة                
ورحبـت الوفـود باعتمـاد خطـة للعمـل علـى            . بيان النتـائج الـيت تعـزى مباشـرة إىل عمـل اهليئـة             

لـى طريـق مـساءلة منظومـة األمـم املتحـدة             نطاق املنظومة باعتبارها خطوة رئيسية إىل األمـام ع        
وأعربـت عـن تطلعهـا إىل مواصـلة تعزيـز دور هيئـة       . نفسها عن تعميم مراعاة املنظور اجلنساين    

  .األمم املتحدة للمرأة يف هذا اجملال، وخاصة على املستويني القطري واإلقليمي
  

   واإلدارية واملتعلقة بامليزانيةاملسائل املالية  -ثالثا   
  يزانية املتكاملةامل    

قــدمت القائمــة بأعمــال رئيــسة اهليئــة، ومــدير شــعبة شــؤون اإلدارة والتنظــيم يف هيئــة    - ٢٣
. ٢٠١٥-٢٠١٤األمم املتحـدة للمـرأة عرضـا عامـا ملـشروع امليزانيـة املتكاملـة لفتـرة الـسنتني                  

 ٦٩٠ا وُســلط الــضوء علــى أن حمــور التركيــز الرئيــسي للميزانيــة املقترحــة، الــيت يبلــغ جمموعهــ 
مليــون دوالر، مــن شــأنه أن يتــيح هليئــة األمــم املتحــدة للمــرأة التركيــز علــى واليتــها يف مجيــع    
جماالت التنمية من خالل البنية الالزمة اليت يتيحها اهليكل اإلقليمي، اليت تعتمـد بوضـوح علـى                 

دىن للكتلـة  وأعيـد التأكيـد علـى أن امليزانيـة تعكـس احلـد األ         . مستوى املوارد اليت تتلقاها اهليئـة     
  .احلرجة الالزمة لتمكني اهليئة من إجناز واليتها

وجرى تذكري الدول األعضاء بأن املقترح الكامـل بـشأن امليزانيـة املتكاملـة سـيقدم يف                  - ٢٤
األيام املقبلة إىل اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانيـة، مث يعـرض علـى اجمللـس التنفيـذي                  
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وطلـب املتكلمـون مـن اهليئـة أن       . ٢٠١٣سـبتمرب   /ة الـيت تعقـد يف أيلـول       يف دورته العادية الثانيـ    
  .تتبادل مع اجمللس التنفيذي املعلومات عن استراتيجيتها اجلديدة لتعبئة املوارد

وطلب أحد الوفود مزيـدا مـن املعلومـات بـشأن األسـاس املنطقـي وراء توزيـع املـوارد                    - ٢٥
ول علـى مزيـد مـن التفاصـيل بـشأن االفتراضـات           وُوجه أيضا طلب للحص   . بني جماالت النتائج  

الكامنة وراء خفض اإلنفاق على الربامج وزيادة اإلنفاق على اإلدارة باملقارنة مع ميزانية فتـرة                
ــسنتني  ــة      ٢٠١٣- ٢٠١٢ال ــة لتلــك امليزاني ــشأن النفقــات الفعلي ــى توضــيح ب ، وللحــصول عل

  ).مقابل التقديرات يف(
 األعــضاء األخــرى، وخاصـة أعــضاء اجمللــس التنفيــذي،  وناشـد أحــد املــتكلمني الـدول    - ٢٦

دعم امليزانية اليت طرحتها هيئة األمم املتحدة للمـرأة وضـمان أن تكـون اهليئـة يف وضـع ميكنـها               
  .من أداء مهامها، وخاصة على الصعيد امليداين

يـه  ويف ردها، أشارت القائمة بأعمال رئيسة اهليئة إىل االلتزام القوي الـذي أكـدت عل                - ٢٧
مجيع الدول األعضاء جتاه واليـة هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة، حمتفيـةً بالنجاحـات الـيت حققتـها                      
اهليئة، وأكدت أن امليزانية املتكاملة ستتيح  هليئة األمم املتحدة للمرأة مواصلة البنـاء علـى هـذه                  

إىل تفعيــل وأكــدت أن الوفــود مل تكتــف باإلشــارة إىل إمكانيــة التنفيــذ، بــل أيــضا  . اإلجنــازات
هـــذه اإلمكانيـــة، الـــيت ســـتكون حـــافز املرحلـــة املقبلـــة مـــن اســـتراتيجية هيئـــة األمـــم املتحـــدة 

  .املوارد لتعبئة
  

  اجتماع إعالن التربعات    
أدلــت القائمــة بأعمــال رئيــسة اهليئــة، ومــدير شــعبة الــشراكات االســتراتيجية يف هيئــة    - ٢٨

  .األمم املتحدة للمرأة مبالحظات
. من الدول األعـضاء مـن جديـد دعمـه القـوي هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة         وأكد عدد    - ٢٩

وأعرب بعض املتكلمني عن قلقهم من أن متويل اهليئـة يقـل بكـثري عـن الكتلـة احلرجـة الالزمـة                      
لقيامها مبهامها األساسية وإجناز واليتها، ودعوا الدول األعضاء األخـرى إىل زيـادة املـسامهات        

واعترفوا باجلهود الراميـة إىل توسـيع قاعـدة اجلهـات املاحنـة، والتوسـع يف              . يف امليزانية األساسية  
  .الشراكات مبا يف ذلك مع القطاع اخلاص

وأعلن العشرات من املتكلمني التزامات بتقدمي متويل خـالل هـذا االجتمـاع ممـا أسـفر                   - ٣٠
املعلنـة إعالنـات مـن      ومشلت هـذه التربعـات      ). انظر املرفق الثاين  (عن عدد من التربعات املعلنة      

 مــن الــدول األعــضاء بزيــادة مــسامهاهتا يف امليزانيــة األساســية هليئــة األمــم املتحــدة للمــرأة،   ١٠
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ومن بني الوفـود الـيت أعلنـت تربعهـا هليئـة األمـم              .  وفدا تربعات لعدد من السنوات     ١٤وأعلن  
  .املتحدة للمرأة ألول مرة بوروندي، ورومانيا، ومايل، ومالوي، وموناكو

ــدا، الــيت تعهــدت مبــضاعفة       - ٣١ ومــن بــني الوفــود الــيت أعلنــت زيــادات يف مــسامهاهتا فنلن
، ممــا جيعلــها واحــدة مــن أعلــى ٢٠١٤ مليــون يــورو يف عــام ١٤ إىل ٧مــسامهتها احلاليــة، مــن 

إننـا نـود    ”وقال جارمو فينـانن املمثـل الـدائم لفنلنـدا           . اجلهات املاحنة هليئة األمم املتحدة للمرأة     
 أن نغتــنم هــذه الفرصــة يف هــذه اللحظــة احلامســة يف حيــاة هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة،  بالفعــل

علـى أمـل أن يـشجع هـذا         ... لإلشارة إىل اعتزامنا مضاعفة مسامهتنا إىل اهليئة يف العـام املقبـل             
سـري العمـل بالطريقـة      ”وأضـاف قـائال إن هـذا لـيس وقـت            . “اآلخرين على أن حيـذوا حـذونا      

د هذه إشارة هامة للغاية على األمهية اليت نوليها لقـضايا املـساواة بـني اجلنـسني،                 وتع. “املعتادة
  .ل الكبرية اليت نعلقها على عملهاوالدور احلاسم هليئة األمم املتحدة، واآلما

وفيما يتعلق بالتمويل غري األساسي، أعرب كثري مـن املـتكلمني عـن تأييـدهم املـستمر                   - ٣٢
وأعلـن أيـضا عـدد مـن الوفـود عـن مـسامهات حكومـاهتم           . دة للمـرأة  لربامج  هيئة األمـم املتحـ      

املقدمة إىل صـندوق املـساواة بـني اجلنـسني وصـندوق األمـم املتحـدة االسـتئماين إلهنـاء العنـف                    
وعـرض وفـد اليابـان اجلهـود التعاونيـة الـيت بذلتـها اليابـان مـع هيئـة األمـم املتحـدة                        . ضد املـرأة  

ق االستئماين لتوسيع قاعـدة املـاحنني، مبـا يف ذلـك املؤسـسات              للمرأة من أجل التوعية بالصندو    
  .واجلهات املاحنة من القطاع اخلاص

وأوصت إحدى الدول األعضاء بأن تنظر هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة يف تغـيري هنجهـا                     - ٣٣
وشددت الـدول األعـضاء علـى ضـرورة         . لتعبئة املوارد بطريقة تكون أكثر استراتيجية وتركيزا      

 إىل أن وأُشـري . ام اسـتراتيجيات حمـددة األهـداف وأسـس منطقيـة متنوعـة لتعبئـة املـوارد           استخد
صــورة اهليئــة لــن تعلــو بالــضرورة عــن طريــق تــصوير دورهــا يف تعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني     
ومتكــني املــرأة علــى أنــه دور بطــويل، ولكــن صــورهتا ســتعلو مــن خــالل تــصوير اهليئــة كمثــال   

 أيــضا أن تــسلط اهليئــة الــضوء علــى  واقُتــرح. اخــل األمــم املتحــدةلنمــوذج نــاجح لإلصــالح د
تقارير مؤسسات أخرى، مثل تقارير البنك الدويل واملنتدى االقتصادي العاملي ومنظمـة األمـم              

اقتـصادات  ”املتحدة لألغذية والزراعة، اليت تثبت أن االستثمار يف املساواة بني اجلنسني جيـسد          
  . وزارات املالية للحصول على دعم، وخاصة عند تواصلها مع“ذكية

  
  التقييم  -رابعا   

أدلت القائمة بأعمال الرئيسة مبالحظات تالها عـرض للتقريـر عـن مهمـة التقيـيم الـيت                    - ٣٤
قدمـه املوظـف املـسؤول    ) UNW/2013/4 (٢٠١٢تضطلع هبا هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة لعـام          
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 علــى دور التقيــيم داخــل هيئــة األمــم  وشــدد املوظــف املــسؤول. عــن مكتــب التقيــيم يف اهليئــة 
وجرى التشديد أيـضا علـى دور   . املتحدة للمرأة واخلطوات اليت اختذهتا اهليئة لتعزيز هذا الدور       

هيئة األمم املتحدة للمرأة يف تويل الريادة يف حتقيق االتساق يف تقارير التقييم مـن خـالل خطـة                   
  .عمل على نطاق املنظومة

ة األمـم املتحـدة للمـرأة علـى التقـدم املـبني تفـصيليا يف التقريـر ويف             وهنأ املتكلمون هيئ    - ٣٥
  .وأقر عدد من الوفود بالتحسن يف التقييمات الالمركزية. عمل مكتب التقييم

وصــدرت تعليقــات عــن كيفيــة االســتفادة مــن نتــائج التقيــيم يف اخلطــة االســتراتيجية،    - ٣٦
لمـون عـن االحتيـاج إىل إيـضاحات بـشأن           وأعـرب متك  . يف ذلك التخطـيط املـسبق للتقيـيم        مبا

وقــدمت عــدة اقتراحــات لتحــسني تقــارير التقيــيم يف املــستقبل، . معــدل إجنــاز عمليــات التقيــيم
على سبيل املثال، من خالل زيادة التركيز على الدروس املستفادة الشاملة، وتوفري بيانات عـن               

ــة عــن الــسنوات الــسابقة   ــادة شــيوع  ودعــت الوفــو. االجتاهــات وبيانــات مقارن د أيــضا إىل زي
التقييمات املشتركة، بالتعاون مـع اهليئـات األخـرى يف منظومـة األمـم املتحـدة، وضـرورة بنـاء                    

وباإلضــافة إىل ذلــك، دعــت الوفــود إىل  . قــدرات الــشركاء الــوطنيني لتنفيــذ عمليــات التقيــيم  
 واقترحــت ضــرورة الوفــاء يف الوقــت املناســب بكــل املواعيــد النهائيــة احملــددة يف ردود اإلدارة،

  .تقدمي عرض عام يف التقرير جلميع التقييمات املقررة خالل العام املقبل
  

  جلسات اإلحاطة غري الرمسية  -خامسا  
  جلسة إحاطة بشأن تنفيذ نتائج مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة  -ألف   

ــا    - ٣٧ ــون هويرت ــو دي لي ــسة اإلحاطــة ونا )املكــسيك(أدىل روبرت ــيس جل ــيس  ، رئ ئــب رئ
ــدم األعــضاء املــشاركني يف احللقــة     ــسيد خنيــل  : اجمللــس التنفيــذي مبالحظــات اســتهاللية، وق ال

سيث، مدير شـعبة التنميـة املـستدامة بـإدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة لألمـم املتحـدة،              
  .والقائمة بأعمال رئيسة هيئة األمم املتحدة للمرأة

وتكلمت القائمة بأعمال الرئيسة عن الدور الرئيـسي للمـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني                  - ٣٨
املرأة يف حتقيق التنمية املستدامة، وقدمت عرضا عاما عن مـشاركة هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة       

وتكلمـت  . يف مؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املـستدامة، واملكاسـب املدرجـة يف الوثيقـة اخلتاميـة              
لتفصيل عن عمل هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة يف عمليـات متابعـة املـؤمتر، مبـا يف ذلـك الفريـق                      با

العامل املفتوح العضوية املعين بأهداف التنمية املستدامة وعن غري ذلك مـن األعمـال املـشتركة                
مـم  اليت جيري االضطالع هبا يف هذا اجملال مبا يف ذلك يف سـياقات اجلمعيـة العامـة؛ واتفاقيـة األ                   

أو من التـصحر، وخباصـة      /املتحدة ملكافحة التصحر يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و          
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يف أفريقيا واتفاقيـة األمـم املتحـدة للتنـوع البيولـوجي واتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة املتعلقـة                      
جنــة وضــع ؛ والــدورتني الثامنــة واخلمــسني والتاســعة واخلمــسني لل)اتفاقــات ريــو(بــتغري املنــاخ 

  .املرأة؛ وعن النواحي الربناجمية، على املستويني القطري واإلقليمي
وقدم مدير شعبة التنمية املستدامة مزيدا من التفاصيل عن املؤمتر، وسـلط الـضوء علـى              - ٣٩

االلتــزام الــسياسي املتزايــد لتحقيــق التنميــة املــستدامة واالعتــراف بأمهيــة املــساواة بــني اجلنــسني  
بتأنيث الفقـر، ومـسائل احلقـوق املتعلقـة بتملـك األراضـي؛ والعمالـة               : ة فيما يتعلق  ومتكني املرأ 

. واملساواة بني اجلنسني يف األجـور؛ والتعلـيم؛ والـصحة واحلقـوق اجلنـسية واإلجنابيـة، وغريهـا                 
وأشار إىل أنه جرى اإلعراب، يف مناقشات الفريـق العامـل املفتـوح العـضوية، عـن دعـم اتبـاع               

زدوج  يدرج املساواة بني اجلنسني كهدف قـائم بذاتـه، ويـدرجها كـذلك يف       هنج ذي مسار م   
الغايات ومؤشرات األهداف األخرى، واحتلت املـساواة بـني اجلنـسني مكانـة بـارزة يف تقريـر                  
فريــق الشخــصيات البــارزة الرفيــع املــستوي التــابع لألمــني العــام بــشأن خطــة التنميــة بعــد عــام  

لقـضاء علـى الفقـر وحتويـل االقتـصادات عـن طريـق التنميـة                ا: شراكة عاملية جديـدة   ”،  ٢٠١٥
  .“خطة عمل لتحقيق التنمية املستدامة”، وتقرير شبكة حلول التنمية املستدامة، “املستدامة

وجتلــت أيــضا بوضــوح يف هــذه املناقــشات احلاجــة إىل زيــادة مجــع واســتخدام بيانــات    - ٤٠
وُتشَجع هيئة األمم املتحـدة للمـرأة       . نستراعي االعتبارت اجلنسانية أو مصنفة حسب نوع اجل       

على املشاركة يف العمليات اجلارية األخرى املتعلقة بالتنميـة املـستدامة، مثـل املنتـدى الـسياسي                 
الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة، واملؤمتر الدويل املعين بالدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة،               

ات بــــشأن التحــــول عــــن النــــاتج احمللــــي اإلمجــــايل ، واملناقــــش٢٠١٤الــــذي ُيعقــــد يف عــــام 
  .للتنمية كمقياس

وطرحــت بعــض الــدول األعــضاء أســئلة تتعلــق بتجنــب االزدواجيــة يف جهــود تعمــيم    - ٤١
مراعاة املنظور اجلنساين يف العمل يف جمال التنمية املستدامة، والدروس املـستفادة مـن مـشاركة                

م املتحدة للتنمية املـستدامة، وضـرورة ترمجـة املكاسـب           هيئة األمم املتحدة للمرأة يف مؤمتر األم      
  .اليت حتققت على املستوى املعياري إىل تطبيق صارم على أرض الواقع

وفيما يتعلق مبسألة ازدواجية اجلهود، ردت القائمة بأعمال رئيسة اهليئـة بتقـدمي شـرح                - ٤٢
ركيزهـا علـى اجملـاالت املواضـيعية        يبني أن امليزة النسبية هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة تكمـن يف ت               

الستة يف خطتها االستراتيجية، وأشارت إىل أن العمـل الـذي تقـوم بـه اهليئـة ال يعفـي أي هيئـة          
وفيما يتعلق بالدروس املـستفادة     . أخرى من مسؤولية حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة        

عـات جتمـع آراء اجملتمـع املـدين         من املـؤمتر، سـلطت الـضوء علـى قـدرة اهليئـة علـى عقـد اجتما                 
  .واجلماعات النسائية
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  جلسة إحاطة بشأن تنفيذ اهليكل اإلقليمي  -اء ـب  
ــي      - ٤٣ ــسنت هرليه ــاع فين ــتح االجتم ــدا(افت ــس    ) أيرلن ــيس اجملل ــب رئ ــسة ونائ ــيس اجلل رئ

  .التنفيذي، وقدم جون هيندرا، نائب املديرة التنفيذية هليئة األمم املتحدة للمرأة
ار نائب املديرة التنفيذية إىل أن هدف اهليكل اإلقليمي هـو تعزيـز القـدرة امليدانيـة                 وأش  - ٤٤

وانعكـست أيـضا إجنـازات اهليكـل     . هليئة األمم املتحدة للمرأة، مما يتيح حتسني وفائهـا بواليتـها    
اإلقليمي يف ثالث نتائج رئيسية، هي تشغيل املكاتب اإلقليمية؛ ووجود مكاتـب قطريـة أقـوى                

  .اوبا؛ وحتسني كفاءة هيئة األمم املتحدة للمرأة وفعاليتهاوأكثر جت
وكــرر املتكلمــون تعليقــاهتم اإلجيابيــة عــن اهليكــل اإلقليمــي وتفــويض الــسلطة وطلــب    - ٤٥

. بعــضهم إيــضاحات إضــافية عــن زيــادة تفــويض الــسلطة علــى الــصعيدين اإلقليمــي والقطــري 
ــها هيئــ      ــيت واجهت ــود عــن التحــديات ال ــذ   واستفــسر أحــد الوف ــم املتحــدة للمــرأة يف تنفي ة األم

  .اإلقليمي اهليكل
  

جلــسة إحاطــة بــشأن االســتجابة التنفيذيــة هليئــة األمــم املتحــدة للمــرأة علــى            -جيم   
  القطري الصعيد

بدأت اإلحاطة مبالحظات أدلت هبا القائمة بأعمال رئيسة اهليئة عن عمل هيئـة األمـم                 - ٤٦
ــصعيد القطــري يف      ــى ال ــرأة عل ــسيال     املتحــدة للم ــه بري ــرض قدمت ــا ع ــسودان، تاله ــوب ال جن

جوزيـــف كـــوتش، نائبـــة وزيـــر شـــؤون اجلنـــسني والطفـــل والرعايـــة االجتماعيـــة يف جنـــوب  
وذكرت نائبة الوزير أن النساء والرجال من جنوب السودان عملوا جنبـا إىل جنـب               . السودان

تـزال أساسـية يف صـون       أثناء الكفاح من أجل االستقالل، وأن مشاركة املرأة يف بناء األمـة مـا               
وتكلمـت بإسـهاب عـن الوجـود القـوي واملمـول متـويال              . السلم وبناء جمتمع دميقراطي مزدهـر     

 مــن واليــات جنــوب الــسودان العــشر، وأعربــت عــن  ٦جيــدا هليئــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف  
. بلـد تقديرها للدعم الذي تقدمه اهليئة من خالل ضمان أن تكون املرأة جـزءا مـن التنميـة يف ال        

ومشــل هــذا العمــل دعــم تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف الــصكوك القانونيــة وصــكوك          
ــة االجتماعيــة، ودعــم      ــز وزارة شــؤون اجلنــسني والطفــل والرعاي ــة، وتعزي الــسياسات احلكومي
التوعيــة باتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة باعتبارهــا اســتراتيجية تــؤدي     

بـني  ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥ووضع دراسة أساسية بـشأن تنفيـذ قـرار جملـس األمـن              للتصديق عليها،   
  .مجلة تدخالت أخرى

وبعد عرض فيلم قـصري عـن برنـامج هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة يف جنـوب الـسودان،             - ٤٧
ــة            ــة ملموس ــادهلم أمثل ــسة اإلحاطــة لتب ــضاء جل ــن شــكرها للهيئــة وأع ــدة وفــود ع ــت ع أعرب
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وعلق أحد املـتكلمني قـائال إن الفـيلم يظهـر أن املـساواة              . لواقعلإلجنازات والتقدم على أرض ا    
بني اجلنسني ومتكني املـرأة مهـا شـرطان مـسبقان لتحقيـق التنميـة، وكـذلك يوضـح قـدرة هيئـة                       

وذكـر  . األمم املتحـدة للمـرأة علـى ترمجـة املكاسـب املعياريـة إىل ممارسـات علـى أرض الواقـع                    
مج علـى أرض الواقـع وعلـى الـصعيد العـاملي أظهـرت       وفد آخر أن النجاحات اليت حققتها بـرا    

  .صالبة هيئة األمم املتحدة للمرأة واجمللس التنفيذي
وطلبت بعض الدول األعضاء إيضاحا حول كيفية ممارسة هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة             - ٤٨

لعملــها وتنــسيقها مــع وكــاالت األمــم املتحــدة األخــرى والــشركاء الــذين يعملــون يف جنــوب  
وســأل أحــد الوفــود عمــا إذا كــان جيــري أيــضا تعزيــز أصــوات املنظمــات النــسائية    . نالــسودا
وأوضحت بعـض الوفـود، فيمـا يتعلـق مبحـو أميـة الكبـار، أن النـساء غالبـا مـا يـصادفن             . احمللية

صعوبة يف اتباع هذه الربامج بسبب ضيق الوقت، وتساءلت عما إذا كان جيري نقل الـدروس                
  .املستفادة إىل الفتيات

وردا على هذه التعليقات، ذكـرت نائبـة الـوزير أن هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة تـدعم                        - ٤٩
ــة        ــإجراء مــسح للحال ــة، وكــذلك ب ــة احمللي ــة بإعــداد خريطــة للمنظمــات غــري احلكومي احلكوم

وقدمت معلومات عن الشراكة مع البنك الدويل لـدعم        . االقتصادية للمرأة يف جنوب السودان    
وفيمـا يتعلـق مبحـو األميـة، أكـدت أنـه ُوجـد              . احمللية يف أنشطتها االقتصادية   املنظمات النسائية   

أن حمــو األميــة شــكل علــى الــدوام أولويــة بالنــسبة للنــساء يف جنــوب الــسودان، وأن الربنــامج   
  .يهدف إىل تعزيز حمو األمية الوظيفي واإلملام باحلساب املرتبطني باملهارات

ــب اإلقليمــي     - ٥٠ ــة املكت ــسودان     وتكلمــت ممثل ــوب ال ــرأة يف جن ــم املتحــدة للم ــة األم  هليئ
بإسهاب عن مسألة التنـسيق وتبـادل املعلومـات عـن العمـل الـذي تقـوم بـه اهليئـة بالتعـاون مـع                

ــة والعلــم والثقافــة    وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  ) اليونــسكو(منظمــة األمــم املتحــدة للتربي
تحـدة املـشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة            وصندوق األمم املتحدة للسكان وبرنامج األمم امل      

البــشرية واإليــدز يف جمــاالت حمــو أميــة الكبــار، وســيادة القــانون، وإحــصائيات اجلرميــة حــسب 
اجلنسني، ومراكز التثقيف اجلنسي ومتكني املرأة، واجملتمعات اليت ترتفع فيها معدالت اإلصـابة             

 وقالـت وهـي تـتكلم مبزيـد مـن اإلسـهاب             .اإليـدز، علـى التـوايل     /بفريوس نقص املناعة البشرية   
عن برنامج حمو األمية إن هيئة األمم املتحدة للمرأة حتدد املدربني وتكفل إجـراء التـدريبات يف                 

وتكلمـت  .  يف املائـة   ٩٥الوقت الذي تطلبـه النـساء، ممـا يـؤدي إىل وصـول نـسبة احلـضور إىل                   
؛ وبنـاء قـدرات     )٢٠٠٠( ١٣٢٥ أيضا عن دعم إنشاء جلنة توجيهية معنية بقرار جملـس األمـن           

املنظمات غـري احلكوميـة الـصغرية واالستـشاريني احمللـيني؛ والتعبئـة النـسائية كجـزء مـن عمليـة                     
  .مجاعية لتضميد اجلراح، ووجهت الشكر إىل اجلهات املاحنة الثنائية على دعمها
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  الس التنفيذيةالتقرير املتعلق بالزيارة امليدانية املشتركة اليت قامت هبا اجمل  -سادسا  
عرض وفد أستراليا، باسم مجيع الوفـود املـشاركة، التقريـر عـن الزيـارة املـشتركة الـيت                     - ٥١

/ صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان    /قامت هبـا اجملـالس التنفيذيـة لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي        
ألمـم املتحـدة    مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، وهيئـة ا           

مــارس / آذار١٨ إىل ٧للمــرأة وبرنــامج األغذيــة العــاملي إىل بــانكوك وميامنــار، يف الفتــرة مــن   
٢٠١٣) DP/FPA/OPS-ICEF-UNW-WFP/2013/CRP.1/Rev.1 .(   ــتكلمني ــع املــ ــه مجيــ ووجــ

ـــ  وا بالنتــــائج الــــشكر إىل كريــــستوفر ســــتوكس، منــــدوب أســــتراليا لعرضــــه التقريــــر ورحبـ
  .الرئيسية والتوصيات

ورحب وفد ميامنـار باالهتمـام املتزايـد الـذي أبدتـه وكـاالت األمـم املتحـدة يف تقـدمي                       - ٥٢
وأعرب وفد تايلند عـن دعمـه       . املساعدة للبلد، وأعرب عن تطلعه إىل تعميق التعاون مع اهليئة         

جملــاالت التركيــز املتعلقــة بــاملرأة والــسالم واألمــن والعنــف ضــد املــرأة ومجــع البيانــات، وكلــها  
ديات هامــة يف املنطقــة، ورحــب بتنفيــذ اهليكــل اإلقليمــي اجلديــد، مــشريا اىل أن هــذا عــزز   حتــ

وأعـرب وفـد تايلنـد عـن سـروره ملـا الحظـه مـن                . املكاتب القطرية  هليئة األمم املتحدة للمـرأة       
  .التركيز على حيازة البيانات وبناء القدرات واملساعدة التقنية

ستـشار كـبري للـشؤون اجلنــسانية للمنـسق املقـيم لألمــم      وبينمـا أيـد املتكلمـون تعــيني م     - ٥٣
املتحــدة، جــرى تــسليط الــضوء علــى ضــرورة أن يكــون هنــاك وجــود قطــري قــوي أيــضا يف     

وذكـروا كـذلك أنـه جيـب        .  توصـية  ٢٤ميامنار، خصوصا يف معاجلة توصيات التقرير وعـددها         
وفود أيضا علـى أن امللكيـة     وشددت ال . إيالء اهتمام خاص لتنسيق أفرقة األمم املتحدة القطرية       

  .الوطنية لعملية التنمية أمر بالغ األمهية
وأيد نائب املدير التنفيذي مجيع التوصيات اليت مت تسليط الضوء عليها، مشريا إىل نيِّـة                 - ٥٤

وأقـر مبزايـا املكاتـب القطريـة باملقارنـة      . تعيني مستشار أقدم للـشؤون اجلنـسانية للمنـسق املقـيم      
من املكاتب اإلقليمية، وذكر أن حتقيق أهداف تعبئة املوارد حيتم أن تنظر هيئـة              بتقدمي مساعدة   

وأشـار إىل عمـل اهليئـة يف        . األمم املتحدة للمرأة يف االنتقال اىل الدعم علـى املـستوى القطـري            
تطوير إطار عمل األمـم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة، مبـا يف ذلـك عمليـات املراجعـة اجلنـسانية            

. ساواة بني اجلنسني، وذكر أن اهليئـة تؤكـد أمهيـة البيانـات املـصنفة لألفرقـة القطريـة                  ومؤشر امل 
، وأشـار إىل    “بتوحيـد األداء  ”وفيما يتعلق بالتنسيق، قال إن هيئة األمم املتحدة للمرأة ملتزمـة            

أن أفرقة األمم املتحدة القطرية تعمل بـشكل فعـال يف مواضـيع شـاملة لقطاعـات متعـددة مثـل                     
  .ة بني اجلنسني ومتكني املرأةاملساوا
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فوجهـت  . وأدلت القائمة بأعمال رئيسة هيئة األمم املتحدة للمرأة مبالحظات ختاميـة            - ٥٥
الشكر إىل الرئيس والدول األعضاء، وكذلك إىل البعثة الدائمة لإلمارات العربية املتحدة لـدى            

وأُشـري إىل أن الـدورة      . الـسنوية األمم املتحدة الستضافتها حفل استقبال مبناسبة انعقاد الـدورة          
السنوية مهدت الطريق لنجـاح الـدورة العاديـة الثانيـة، الـيت مـن املتوقـع أن يـتم خالهلـا اعتمـاد                     

ــرة   ــتراتيجية للفتـ ــة االسـ ــسنتني   ٢٠١٧-٢٠١٤اخلطـ ــرة الـ ــة لفتـ ــة املتكاملـ ــديرات امليزانيـ  وتقـ
األمــم املتحــدة وذكــرت أن هــذه الــدورة كانــت نقطــة حتــول بالنــسبة هليئــة   . ٢٠١٥-٢٠١٤

وأعربـت أيـضا عـن امتناهنـا للثنـاء الـذي       . للمرأة، وأشارت إىل جناح اجتماع إعـالن التربعـات    
أُسبغ على اهليئة، وأقرت باملشورة البنـاءة والتوصـيات الـيت ال تقـدر بـثمن مـع مـضي اهليئـة إىل               

علـى تعبئـة    وأكدت للـدول األعـضاء أن هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة ستواصـل التركيـز                   . األمام
املــوارد وتوســيع قاعــدة املــوارد وذلــك لالقتــراب مــن الكتلــة احلرجــة للتمويــل الــالزم، وجتــاوز  

  .األهداف املالية
وأدىل رئيس اجمللس التنفيذي مبالحظات إضافية، شاكرا أعضاء اجمللـس واألمانـة علـى                - ٥٦

عتبـار التعليقـات الـيت    وشجع هيئة األمم املتحدة للمرأة على أن تأخذ يف اال        . جناح هذه الدورة  
، وأيـد التوصـية     ٢٠١٧-٢٠١٤تقترحها الدول األعضاء لتحديث اخلطة االسـتراتيجية للفتـرة          

املتعلقــة بتقــدمي إحاطــة إعالميــة عــن الــدروس املــستفادة مــن تنفيــذ اخلطــة االســتراتيجية للفتــرة   
 وشــجع كــذلك هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة علــى البحــث عــن اســتراتيجية   . ٢٠١٣-٢٠١٢

وأعـرب عـن شـكره      . نشطة جدا لتعبئة املوارد وتطبيق هنج قائم على النتائج على أرض الواقـع            
وجونيتـشي  ) مـالوي (مليسريت مشروعي املقررين، نائبيت رئيس اجمللس التنفيذي، جانيت كرمي          

  .، وفريق اجمللس التنفيذي هليئة األمم املتحدة للمرأة)اليابان(سومي 
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  املرفق األول
  ٢٠١٣املعتمدان يف الدورة السنوية لعام املقرران     
    ٢٠١٣/٣  
املديرة التنفيذية عن التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة االسـتراتيجية          /تقرير وكيلة األمني العام       

  ٢٠١٣- ٢٠١١للفترة 
  ،إن اجمللس التنفيذي  
ــة لعــام  / بتقريــر وكيلــة األمــني العــام حيــيط علمــا  - ١    عــن ٢٠١٢املــديرة التنفيذي
رز يف تنفيذ اخلطة االسـتراتيجية هليئـة األمـم املتحـدة للمـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني                    التقدم احمل 

  ؛) أ(٢٠١٣-٢٠١١املرأة للفترة 
 بالتقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة االستراتيجية هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة             يرحب  - ٢  

  ، على النحو الوارد يف التقرير؛٢٠١٣-٢٠١١للفترة 
ألمم املتحدة للمرأة لقيامها بالتركيز علـى النتـائج يف التقريـر،             على هيئة ا   يثين  - ٣  

ويشجع كذلك هيئة األمم املتحدة للمرأة على حتسني إبالغها عـن النتـائج يف التقريـر املرحلـي                  
، الـذي سـيقدم يف الـدورة الـسنوية       ٢٠١٣-٢٠١١املقبل عن تنفيذ اخلطة االستراتيجية للفترة       

  ؛٢٠١٤ لعام
 ٢٠١٣-٢٠١١ اجلارية لتحديث اخلطة االسـتراتيجية للفتـرة        باجلهود يرحب  - ٤  

، يف تــشاور وثيــق مــع الــدول األعــضاء، باالعتمــاد علــى       ٢٠١٧-٢٠١٤مــن أجــل الفتــرة   
  الدروس املستفادة من تنفيذ اخلطة احلالية؛

 جبهـود هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة إلدراج الواليـات املوكولـة يف        حييط علمـا    - ٥  
الذي جيري كل أربع سنوات لـسياسة األنـشطة التنفيذيـة الـيت تـضطلع هبـا            االستعراض الشامل   

، يف اخلطـة االسـتراتيجية املقبلـة هليئـة األمـم املتحـدة              ) ب(منظومة األمم املتحدة من أجـل التنميـة       
، ويطلب إىل هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة أن تواصـل االسـهام يف          ٢٠١٧-٢٠١٤للمرأة للفترة   

ع صــناديق وبـرامج األمـم املتحـدة حنـو وضــع هنـج موحـد لتتبـع تنفيــذ        املناقـشات الـيت جتـرى مـ    
  .االستعراض الذي جيري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية

  
__________ 

  .UNW/2013/3  ) أ(  
  .٦٧/٢٢٦نظر قرار اجلمعية العامة ا  ) ب(  
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  ٢٠١٣/٤املقرر     
  ٢٠١٢التقرير عن مهمة التقييم لعام     

  ،إن اجمللس التنفيذي  
مـم املتحــدة   بــالتقرير عـن مهمــة التقيـيم الـيت تــضطلع هبـا هيئــة األ    حيـيط علمـا    - ١  

 الـذي اقترحـه     ٢٠١٣، وبرنـامج العمـل لعـام        ٢٠١٢للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة لعام       
  ؛) ج(مكتب التقييم

ــة األمــم املتحــدة للمــرأة والتقــدم احملــرز يف     يرحــب  - ٢   ــها هيئ ــاجلهود الــيت بذلت  ب
  النهوض مبهمة التقييم؛

ة للمـرأة لقيـادة جهـود التقيـيم      على اجلهود اليت تبذهلا هيئـة األمـم املتحـد         يثين  - ٣  
  اجلنساين على نطاق منظومة األمم املتحدة بأسرها مما يعزز التعلم واملساءلة؛

 إىل هيئة األمم املتحدة للمرأة مواصلة تعزيز قـدرات التقيـيم وتكـريس               يطلب  - ٤  
  املوارد البشرية واملالية املوصى هبا ملكتب التقييم، وملهمة التقييم عموما؛

 إىل هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة أن تكفـل اتـساق خطتـها للتقيـيم             لب أيضا يط  - ٥  
  ؛٢٠١٧-٢٠١٤ بشكل كامل مع أولويات اخلطة االستراتيجية املقبلة للفترة ٢٠١٤لعام 

 أن يتزايــد متلــك البلــدان املــستفيدة مــن الــربامج لزمــام   يؤكــد علــى ضــرورة   - ٦  
شـكال املـساعدة، ويطلـب إىل هيئـة األمـم املتحـدة             األمور ولتوليها مقاليد القيادة لتقييم مجيع أ      

للمرأة أن تواصل، بالتعاون مـع مؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة األخـرى، جهودهـا لتيـسري                    
  بناء قدرات وطنية يف جمال التقييم، حسب االقتضاء؛

 إىل هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة تنــاول القــضايا الــيت أثارهتــا التقييمــات يطلــب  - ٧  
 ومواصــلة حتــسني معــدل ردود اإلدارة علــى تقــارير التقيــيم، فــضال عــن معــدل تنفيــذ الــسابقة،

  إجراءات املتابعة، وتقدمي تقارير عن ذلك؛
 إىل هيئة األمم املتحدة للمرأة أن تعد رد اإلدارة وأن تدرج هـذا              يطلب أيضا   - ٨  

  ؛٢٠١٤الرد، حسب االقتضاء، يف تقاريرها إىل اجمللس يف عام 

__________ 
  .UNW/2013/4  ) ج(  
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، وإىل االسـتعراض    ٢٠١٤ىل استعراض األقـران الـذي جيـرى يف عـام             إ يتطلع  - ٩  
، علـى النحـو املوكـول يف األصـل          ٢٠١٥اخلارجي الشامل لسياسة التقييم الذي جيرى يف عام         

  ؛) د(يف سياسة تقييم هيئة األمم املتحدة للمرأة
ــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف إجــراء التقييمــات   يرحــب  - ١٠   ــة هليئ   باملــشاركة الفعال

املشتركة وكذلك بدورها القيادي يف تنسيق تنفيـذ خطـة العمـل علـى نطـاق املنظومـة بأسـرها                    
عن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، ويـدعو هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة إىل مواصـلة تعزيـز                     

  .اللجوء إىل إجراء تقييمات مشتركة للمساواة بني اجلنسني ولتمكني املرأة

__________ 
  .UNW/2012/12  ) د(  
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  املرفق الثاين
  ٢٠١٣لتربعات املعلنة يف الدورة السنوية لعام ا    

  

  العملة  الدول األعضاء
التربعـــات املعلنـــة  

  الفترة/السنة  )باآلالف(

  ٢٠١٣/٢٠١٤  ٥  دوالرات الواليات املتحدة  أرمينيا
  ٢٠١٣/٢٠١٦  ٤٨ ٥٠٠  دوالرات أسترالية  أستراليا
  ٢٠١٤  ٦٠  اليورو  إستونيا
  ٢٠١٣  ٢٥٠  دةدوالرات الواليات املتح  إسرائيل
  ٢٠١٣  ٢ ٧٠٠  دوالرات الواليات املتحدة  أملانيا
  ٢٠١٣  ٥١,٢  دوالرات الواليات املتحدة  أندورا
  ٢٠١٣  ١ ٩٠٠  دوالرات الواليات املتحدة  أيرلندا
  ٢٠١٣  ١ ٠٠٠  اليورو  إيطاليا
 ٢٠١٥-٢٠١٣  ١٠ ١٥٠  اليورو  بلجيكا
  ٢٠١٣  ١٥  دوالرات الواليات املتحدة  بنما

 ٢٠١٥-٢٠١٣  ٣  اليورو  بوركينا فاسو
 ٢٠١٥-٢٠١٣  ٤،٥  دوالرات الواليات املتحدة  بوروندي

  ٢٠١٣  ١ ٠٠٠  دوالرات الواليات املتحدة  تركيا
  ٢٠١٣  ١٥  اليورو   ليشيت-تيمور 

 ٢٠١٥-٢٠١٣  ٢,٤  دوالرات الواليات املتحدة  جزر سليمان
 ٢٠١٥-٢٠١٣  ١٥  دوالرات الواليات املتحدة  اجلمهورية الدومينيكية

  ٢٠١٣  ٣ ٠٠٠  دوالرات الواليات املتحدة  هورية كوريامج
  ٢٠١٣  ١  دوالرات الواليات املتحدة مجهورية الو الشعبية الدميقراطية

  ٢٠١٣  ٣٣  دوالرات الواليات املتحدة  شيلي
  ٢٠١٣  ٣٠٠  اليورو  فرنسا
 ٢٠١٤-٢٠١٣  ٢١ ٠٠٠  اليورو  فنلندا
  ٢٠١٣  ١٠ ٠٠٠  دوالرات كندية  كندا

 ٢٠١٥-٢٠١٣  ١٥٠  لواليات املتحدةدوالرات ا  الكويت
  ٢٠١٣  ١ ٠٠٠  اليورو  لكسمربغ
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  العملة  الدول األعضاء
التربعـــات املعلنـــة  

  الفترة/السنة  )باآلالف(

 ٢٠١٥-٢٠١٣  ٢١٠  فرنكات فرنسية  ليختنشتاين
  ٢٠١٣  ١  دوالرات الواليات املتحدة  مالوي
  ٢٠١٣  ١  دوالرات الواليات املتحدة  ملديف

  ٢٠١٢  ٢ ٠٠٠  دوالرات الواليات املتحدة  اململكة العربية السعودية
  ٢٠١٣  ١٥  اليورو  موناكو
  ٢٠١٣  ١٦ ٣٠٠  دوالرات الواليات املتحدة  النرويج
  ٢٠١٣  ٣٨٢,٢  دوالرات الواليات املتحدة  النمسا

  ٢٠١٣  ٢ ٥٠٠  دوالرات نيوزيلندا  نيوزيلندا
 ٢٠١٥-٢٠١٤  ٢ ٠٠٠  دوالرات الواليات املتحدة  اهلند

  ٢٠١٣  ٥ ٢٠٠  دوالرات الواليات املتحدة  هولندا
  ٢٠١٣  ٩٤٦,٨  حدةدوالرات الواليات املت  اليابان

 
باإلضافة إىل الدول األعضاء املدرجة أعاله، أعلنت أيضا رومانيا ومايل تعهدات بتقدمي تربعات إىل                  : مالحظة

  .املوارد األساسية، سيجري تأكيد تفاصيلها فيما بعد
    

  من أجل صندوق املساواة بني اجلنسنيالتربعات املعلنة     
 

  العملة  الدول األعضاء
علنـــة التربعـــات امل

  الفترة/السنة  )باآلالف(

 ٢٠١٥-٢٠١٤  ٥٠٠  دوالرات الواليات املتحدة  أملانيا
  ٢٠١٣  ٣٣٨,٩  دوالرات الواليات املتحدة  أيرلندا
  ٢٠١٣  ٢ ٠٠٠  فرنكات سويسرية  سويسرا
  ٢٠١٣  ١ ٠٠٠  اليورو  هولندا
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لعنف من أجل صندوق األمم املتحدة االستئماين إلهناء ا       التربعات املعلنة       
  ضد املرأة

 

  العملة  الدول األعضاء
التربعـــات املعلنـــة  

  الفترة/السنة  )باآلالف(

  ٢٠١٣  ١٥٠  اليورو  إيطاليا
  ٢٠١٣  ١٣٠,٩  دوالرات الواليات املتحدة  النمسا
  ٢٠١٣  ٢ ٠٠٠  اليورو  هولندا

 ٢٠١٥-٢٠١٣  ٣٠  فرنكات فرنسية  ليختنشتاين
  ٢٠١٣  ١ ٠٠٠  دوالرات الواليات املتحدة  اليابان
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	9 - وقدمت القائمة بأعمال رئيسة الهيئة أمثلة استفادت فيها الهيئة من مهام الدعم التي تضطلع بها على المستوى الحكومي الدولي، وكذلك دورها في مجال الدعوة، في فتح آفاق جديدة في مختلف القطاعات، مثل الإنجازات التي تحققت في المؤتمر الثامن عشر للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ بشأن تحقيق توازن بين الجنسين في مفاوضات تغير المناخ؛ واتخاذ أول قرار للجمعية العامة بشأن المرأة ونزع السلاح ومنع الانتشار وتحديد الأسلحة (القرار 65/69)؛ واستخدام لغة تتناول كل جنس من الجنسين تحديدا في القرارات بشأن التجارة والتنمية، والتنمية الزراعية، والهجرة، والتنمية المستدامة.
	10 - وقالت إن مشاركة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في هذه المحافل أدى دورا أساسيا أيضا في ضمان إيلاء اهتمام كبير لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في الاستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة. وأشارت القائمة بأعمال رئيسة الهيئة إلى أن الرئيسة تناولت قرار الجمعية العامة 67/226، مبينة أنه يضع المساواة بين الجنسين في موضع يجعلها عنصرا محوريا للتنمية المستدامة؛ ويؤكد على الدور الذي تؤديه هيئة الأمم المتحدة للمرأة على نطاق منظومة الأمم المتحدة، ويطلب إلى منظومة الأمم المتحدة تطبيق آليات محددة للمساءلة، مثل خطة العمل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على نطاق منظومة الأمم المتحدة.
	11 - وفيما يتعلق بمشروع الميزانية المتكاملة للفترة 2014-2015، شددت القائمة بأعمال رئيسة الهيئة على أن الميزانية تعكس الحد الأدنى للكتلة الحرجة للتمويل الأساسي اللازم لتنفيذ ولاية الهيئة. وذكرت أن تنفيذها سيتوقف إلى حد كبير على الموارد التي تتلقاها الهيئة. ودعت جميع الدول الأعضاء إلى زيادة التمويل المقدم تقديرا للأداء القوي للهيئة والنتائج التي تحققت ”باعتباره عامل قوة مُضاعِف للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة“. ويمكن للدول الأعضاء أن تقدم تمويلا إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ليس استنادا إلى المـُثل التي تدافع عنها الهيئة فحسب ولكن أيضا استنادا إلى الإنجازات والنتائج التي تحققت حتى الآن.
	12 - وأكدت القائمة بأعمال رئيسة الهيئة أهمية التبكير بإعلان التبرعات، التي يليها سداد مبكر. وقالت إن الوقت قد حان لحشد التبرعات المقدمة إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشكرت جميع الدول الأعضاء التي أعلنت مبكرا تبرعاتها وسددتها، بينما حثت البلدان الأخرى على أن تحذوا حذوها.
	13 - ورداً على البيانين الافتتاحيين، أعربت الدول الأعضاء عن تقديرها للدور القيادي الذي قامت به ميشيل باشليه الرئيسة السابقة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ولاضطلاع السيدة بوري باقتدار بدور القائمة بأعمال الرئيسة. وأكدت الدول من جديد التزامها الكامل إزاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وأثنت، عند تناول الخطة الاستراتيجية للفترة 2011-2013، على الهيئة لما أحرزته من تقدم في تنفيذها، مشيرة إلى النتائج المشجعة التي تحققت خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا. وذكرت الدول الأعضاء أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة بدأت تبرز كرائد عالمي يقود المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مشيرةً إلى دور الهيئة في مجال الدعوة، وتعزيز القواعد والمعايير، والتنسيق، وبرنامج العمل. وأشير إلى أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة أضحت قصة نجاح ونموذجا لإصلاح الأمم المتحدة.
	14 - وفيما يتعلق بمشروع الخطة الاستراتيجية للفترة 2014-2017، وجهت الوفود الشكر إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة لاستجابتها لدعوتها إلى تقديم إحاطات إضافية تحضيرا للدورة السنوية. وشددت على أهمية اتساق الخطة الاستراتيجية التي جرى تحديثها مع الاستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات، وأعربت عن تقديرها لوضع مؤشرات وأهداف بطريقة تعكس بالفعل التوصيات ذات الصلة المنبثقة عن الاستعراض.
	15 - وأعرب المتكلمون عن تقديرهم للنهج المعزز القائم على النتائج الذي يرد في الخطة الاستراتيجية التي جرى تحديثها. وشدد أحد الوفود على أن الإدارة القائمة على النتائج ينبغي أن تكون المبدأ الأساسي للخطة الاستراتيجية، مشيرا إلى أن الاستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات يعطي توجيهات في هذا الشأن. وأعرب متكلم آخر عن تطلعه لمعرفة المزيد عن الأساس المنطقي وراء الأهداف المختارة، وشدد على ضرورة تحقيق التوازن الصحيح بين الواقعية والطموح.
	16 - ودعت وفود إلى زيادة التركيز على القضاء على الفقر وعلى الحالة الخاصة لأقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية. ورحبت بعض الوفود أيضا بزيادة التركيز على المساعدات الإنسانية والحد من مخاطر الكوارث، وكذلك على الصلة بين الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره في البرمجة، بالإضافة إلى تعزيز نهج القدرة على المجابهة في الأجل الطويل. وطلبت إحدى الدول الأعضاء تحديد العمل التعاوني مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى بقدر أكبر من الوضوح في الخطة الاستراتيجية التي جرى تحديثها، مشيرة إلى أنه ينبغي تكثيف هذا العمل وتسريع وتيرته. وحُثت الهيئة على زيادة إبراز دورها في تعميم مراعاة المنظور الجنساني على نطاق المنظومة.
	17 - واقترح أحد الوفود تعزيز التركيز على منع العنف ضد المرأة في الخطة الاستراتيجية التي جرى تحديثها، لا سيما فيما يتعلق بتغيير القواعد والسلوكيات والمواقف، وفيما يتصل بمعالجة صلتها بالتمكين الاقتصادي للمرأة، ومشاركتها السياسية، وصحتها الجنسية والإنجابية وحقوقها.
	18 - وأبرز عدد من المتكلمين الدور الهام الذي تضطلع به هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دعم إدماج المنظور الجنساني في إطار التنمية بعد عام 2015، والدعوة إلى تحقيق الهدف القائم بذاته المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتعميم المساواة بين الجنسين في صميم الأهداف الأخرى. وحث أحد الوفود كذلك على إدماج أهداف التنمية المستدامة عند إجراء استعراض منتصف المدة للخطة الاستراتيجية.
	19 - وأثنت الدول الأعضاء على الدور القيادي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في دعم وتعزيز القواعد والمعايير الدولية بشأن قضايا المساواة بين الجنسين، بما في ذلك مكافحة العنف ضد المرأة، وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة وتوليها القيادة، وحصولها على فرص التمكين الاقتصادي. وأعربت معظم الوفود عن تقديرها للجهود التي تبذلها الهيئة للتحضير للدورة السابعة والخمسين للجنة وضع المرأة والمساهمات الهامة في نتائجها. وإضافة إلى ذلك، اعترفت بعض الدول الأعضاء بالمكاسب التي تحققت في مجال المساواة بين الجنسين الناتجة عن مشاركة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
	20 - وحثت الوفود هيئة الأمم المتحدة للمرأة على زيادة توضيح التحديات التي تواجهها والدروس المستفادة في التقارير المقبلة. وفي هذا الصدد، اقترحت إحدى الدول الأعضاء عقد جلسة إحاطة للمجلس التنفيذي في الأشهر المقبلة. وبالإضافة إلى ذلك، وُجه طلب بعقد إحاطة غير رسمية بشأن استراتيجية الشؤون الإنسانية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
	21 - وأثنت كثير من الوفود على جهود هيئة الأمم المتحدة للمرأة في إقامة شراكات وتعزيز التعاون مع المجتمع المدني.
	22 - ودعت الدول الأعضاء أيضا إلى زيادة التعاون والتنسيق والشراكات مع شركاء منظومة الأمم المتحدة لتفادي ازدواجية الجهود، لا سيما في ضوء الموارد المحدودة للهيئة. وأعرب كثيرون عن تقديرهم للشراكات والمبادرات التي أقامتها واتخذتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى. وأشار أحد المتكلمين إلى أنه يلزم، من أجل التحديد الواضح لوضع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بين الشركاء، زيادة الوضوح بشأن كيفية بيان النتائج التي تعزى مباشرة إلى عمل الهيئة. ورحبت الوفود باعتماد خطة للعمل على نطاق المنظومة باعتبارها خطوة رئيسية إلى الأمام على طريق مساءلة منظومة الأمم المتحدة  نفسها عن تعميم مراعاة المنظور الجنساني. وأعربت عن تطلعها إلى مواصلة تعزيز دور هيئة الأمم المتحدة للمرأة في هذا المجال، وخاصة على المستويين القطري والإقليمي.
	ثالثا - المسائل المالية والإدارية والمتعلقة بالميزانية
	الميزانية المتكاملة

	23 - قدمت القائمة بأعمال رئيسة الهيئة، ومدير شعبة شؤون الإدارة والتنظيم في هيئة الأمم المتحدة للمرأة عرضا عاما لمشروع الميزانية المتكاملة لفترة السنتين 2014-2015. وسُلط الضوء على أن محور التركيز الرئيسي للميزانية المقترحة، التي يبلغ مجموعها 690 مليون دولار، من شأنه أن يتيح لهيئة الأمم المتحدة للمرأة التركيز على ولايتها في جميع مجالات التنمية من خلال البنية اللازمة التي يتيحها الهيكل الإقليمي، التي تعتمد بوضوح على مستوى الموارد التي تتلقاها الهيئة. وأعيد التأكيد على أن الميزانية تعكس الحد الأدنى للكتلة الحرجة اللازمة لتمكين الهيئة من إنجاز ولايتها.
	24 - وجرى تذكير الدول الأعضاء بأن المقترح الكامل بشأن الميزانية المتكاملة سيقدم في الأيام المقبلة إلى اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، ثم يعرض على المجلس التنفيذي في دورته العادية الثانية التي تعقد في أيلول/سبتمبر 2013. وطلب المتكلمون من الهيئة أن تتبادل مع المجلس التنفيذي المعلومات عن استراتيجيتها الجديدة لتعبئة الموارد.
	25 - وطلب أحد الوفود مزيدا من المعلومات بشأن الأساس المنطقي وراء توزيع الموارد بين مجالات النتائج. ووُجه أيضا طلب للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن الافتراضات الكامنة وراء خفض الإنفاق على البرامج وزيادة الإنفاق على الإدارة بالمقارنة مع ميزانية فترة السنتين 2012 -2013، وللحصول على توضيح بشأن النفقات الفعلية لتلك الميزانية (في مقابل التقديرات).
	26 - وناشد أحد المتكلمين الدول الأعضاء الأخرى، وخاصة أعضاء المجلس التنفيذي، دعم الميزانية التي طرحتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة وضمان أن تكون الهيئة في وضع يمكنها من أداء مهامها، وخاصة على الصعيد الميداني.
	27 - وفي ردها، أشارت القائمة بأعمال رئيسة الهيئة إلى الالتزام القوي الذي أكدت عليه جميع الدول الأعضاء تجاه ولاية هيئة الأمم المتحدة للمرأة، محتفيةً بالنجاحات التي حققتها الهيئة، وأكدت أن الميزانية المتكاملة ستتيح  لهيئة الأمم المتحدة للمرأة مواصلة البناء على هذه الإنجازات. وأكدت أن الوفود لم تكتف بالإشارة إلى إمكانية التنفيذ، بل أيضا إلى تفعيل هذه الإمكانية، التي ستكون حافز المرحلة المقبلة من استراتيجية هيئة الأمم المتحدة لتعبئة الموارد.
	اجتماع إعلان التبرعات

	28 - أدلت القائمة بأعمال رئيسة الهيئة، ومدير شعبة الشراكات الاستراتيجية في هيئة الأمم المتحدة للمرأة بملاحظات.
	29 - وأكد عدد من الدول الأعضاء من جديد دعمه القوي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وأعرب بعض المتكلمين عن قلقهم من أن تمويل الهيئة يقل بكثير عن الكتلة الحرجة اللازمة لقيامها بمهامها الأساسية وإنجاز ولايتها، ودعوا الدول الأعضاء الأخرى إلى زيادة المساهمات في الميزانية الأساسية. واعترفوا بالجهود الرامية إلى توسيع قاعدة الجهات المانحة، والتوسع في الشراكات بما في ذلك مع القطاع الخاص.
	30 - وأعلن العشرات من المتكلمين التزامات بتقديم تمويل خلال هذا الاجتماع مما أسفر عن عدد من التبرعات المعلنة (انظر المرفق الثاني). وشملت هذه التبرعات المعلنة إعلانات من 10 من الدول الأعضاء بزيادة مساهماتها في الميزانية الأساسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وأعلن 14 وفدا تبرعات لعدد من السنوات. ومن بين الوفود التي أعلنت تبرعها لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لأول مرة بوروندي، ورومانيا، ومالي، وملاوي، وموناكو.
	31 - ومن بين الوفود التي أعلنت زيادات في مساهماتها فنلندا، التي تعهدت بمضاعفة مساهمتها الحالية، من 7 إلى 14 مليون يورو في عام 2014، مما يجعلها واحدة من أعلى الجهات المانحة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وقال جارمو فينانن الممثل الدائم لفنلندا ”إننا نود بالفعل أن نغتنم هذه الفرصة في هذه اللحظة الحاسمة في حياة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، للإشارة إلى اعتزامنا مضاعفة مساهمتنا إلى الهيئة في العام المقبل ... على أمل أن يشجع هذا الآخرين على أن يحذوا حذونا“. وأضاف قائلا إن هذا ليس وقت ”سير العمل بالطريقة المعتادة“. وتعد هذه إشارة هامة للغاية على الأهمية التي نوليها لقضايا المساواة بين الجنسين، والدور الحاسم لهيئة الأمم المتحدة، والآمال الكبيرة التي نعلقها على عملها.
	32 - وفيما يتعلق بالتمويل غير الأساسي، أعرب كثير من المتكلمين عن تأييدهم المستمر لبرامج  هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وأعلن أيضا عدد من الوفود عن مساهمات حكوماتهم المقدمة إلى صندوق المساواة بين الجنسين وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لإنهاء العنف ضد المرأة. وعرض وفد اليابان الجهود التعاونية التي بذلتها اليابان مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أجل التوعية بالصندوق الاستئماني لتوسيع قاعدة المانحين، بما في ذلك المؤسسات والجهات المانحة من القطاع الخاص.
	33 - وأوصت إحدى الدول الأعضاء بأن تنظر هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تغيير نهجها لتعبئة الموارد بطريقة تكون أكثر استراتيجية وتركيزا. وشددت الدول الأعضاء على ضرورة استخدام استراتيجيات محددة الأهداف وأسس منطقية متنوعة لتعبئة الموارد. وأُشير إلى أن صورة الهيئة لن تعلو بالضرورة عن طريق تصوير دورها في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على أنه دور بطولي، ولكن صورتها ستعلو من خلال تصوير الهيئة كمثال لنموذج ناجح للإصلاح داخل الأمم المتحدة. واقتُرح أيضا أن تسلط الهيئة الضوء على تقارير مؤسسات أخرى، مثل تقارير البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، التي تثبت أن الاستثمار في المساواة بين الجنسين يجسد ”اقتصادات ذكية“، وخاصة عند تواصلها مع وزارات المالية للحصول على دعم.
	رابعا - التقييم
	34 - أدلت القائمة بأعمال الرئيسة بملاحظات تلاها عرض للتقرير عن مهمة التقييم التي تضطلع بها هيئة الأمم المتحدة للمرأة لعام 2012 (UNW/2013/4) قدمه الموظف المسؤول عن مكتب التقييم في الهيئة. وشدد الموظف المسؤول على دور التقييم داخل هيئة الأمم المتحدة للمرأة والخطوات التي اتخذتها الهيئة لتعزيز هذا الدور. وجرى التشديد أيضا على دور هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تولي الريادة في تحقيق الاتساق في تقارير التقييم من خلال خطة عمل على نطاق المنظومة.
	35 - وهنأ المتكلمون هيئة الأمم المتحدة للمرأة على التقدم المبين تفصيليا في التقرير وفي عمل مكتب التقييم. وأقر عدد من الوفود بالتحسن في التقييمات اللامركزية.
	36 - وصدرت تعليقات عن كيفية الاستفادة من نتائج التقييم في الخطة الاستراتيجية، بما في ذلك التخطيط المسبق للتقييم. وأعرب متكلمون عن الاحتياج إلى إيضاحات بشأن معدل إنجاز عمليات التقييم. وقدمت عدة اقتراحات لتحسين تقارير التقييم في المستقبل، على سبيل المثال، من خلال زيادة التركيز على الدروس المستفادة الشاملة، وتوفير بيانات عن الاتجاهات وبيانات مقارنة عن السنوات السابقة. ودعت الوفود أيضا إلى زيادة شيوع التقييمات المشتركة، بالتعاون مع الهيئات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، وضرورة بناء قدرات الشركاء الوطنيين لتنفيذ عمليات التقييم. وبالإضافة إلى ذلك، دعت الوفود إلى الوفاء في الوقت المناسب بكل المواعيد النهائية المحددة في ردود الإدارة، واقترحت ضرورة تقديم عرض عام في التقرير لجميع التقييمات المقررة خلال العام المقبل.
	خامسا - جلسات الإحاطة غير الرسمية
	ألف - جلسة إحاطة بشأن تنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة
	37 - أدلى روبرتو دي ليون هويرتا (المكسيك)، رئيس جلسة الإحاطة ونائب رئيس المجلس التنفيذي بملاحظات استهلالية، وقدم الأعضاء المشاركين في الحلقة: السيد نخيل سيث، مدير شعبة التنمية المستدامة بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، والقائمة بأعمال رئيسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
	38 - وتكلمت القائمة بأعمال الرئيسة عن الدور الرئيسي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في تحقيق التنمية المستدامة، وقدمت عرضا عاما عن مشاركة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والمكاسب المدرجة في الوثيقة الختامية. وتكلمت بالتفصيل عن عمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في عمليات متابعة المؤتمر، بما في ذلك الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بأهداف التنمية المستدامة وعن غير ذلك من الأعمال المشتركة التي يجري الاضطلاع بها في هذا المجال بما في ذلك في سياقات الجمعية العامة؛ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا واتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ (اتفاقات ريو)؛ والدورتين الثامنة والخمسين والتاسعة والخمسين للجنة وضع المرأة؛ وعن النواحي البرنامجية، على المستويين القطري والإقليمي.
	39 - وقدم مدير شعبة التنمية المستدامة مزيدا من التفاصيل عن المؤتمر، وسلط الضوء على الالتزام السياسي المتزايد لتحقيق التنمية المستدامة والاعتراف بأهمية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فيما يتعلق: بتأنيث الفقر، ومسائل الحقوق المتعلقة بتملك الأراضي؛ والعمالة والمساواة بين الجنسين في الأجور؛ والتعليم؛ والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وغيرها. وأشار إلى أنه جرى الإعراب، في مناقشات الفريق العامل المفتوح العضوية، عن دعم اتباع نهج ذي مسار مزدوج  يدرج المساواة بين الجنسين كهدف قائم بذاته، ويدرجها كذلك في الغايات ومؤشرات الأهداف الأخرى، واحتلت المساواة بين الجنسين مكانة بارزة في تقرير فريق الشخصيات البارزة الرفيع المستوي التابع للأمين العام بشأن خطة التنمية بعد عام 2015، ”شراكة عالمية جديدة: القضاء على الفقر وتحويل الاقتصادات عن طريق التنمية المستدامة“، وتقرير شبكة حلول التنمية المستدامة، ”خطة عمل لتحقيق التنمية المستدامة“.
	40 - وتجلت أيضا بوضوح في هذه المناقشات الحاجة إلى زيادة جمع واستخدام بيانات تراعي الاعتبارت الجنسانية أو مصنفة حسب نوع الجنس. وتُشجَع هيئة الأمم المتحدة للمرأة على المشاركة في العمليات الجارية الأخرى المتعلقة بالتنمية المستدامة، مثل المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، والمؤتمر الدولي المعني بالدول الجزرية الصغيرة النامية، الذي يُعقد في عام 2014، والمناقشات بشأن التحول عن الناتج المحلي الإجمالي كمقياس للتنمية.
	41 - وطرحت بعض الدول الأعضاء أسئلة تتعلق بتجنب الازدواجية في جهود تعميم مراعاة المنظور الجنساني في العمل في مجال التنمية المستدامة، والدروس المستفادة من مشاركة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وضرورة ترجمة المكاسب التي تحققت على المستوى المعياري إلى تطبيق صارم على أرض الواقع.
	42 - وفيما يتعلق بمسألة ازدواجية الجهود، ردت القائمة بأعمال رئيسة الهيئة بتقديم شرح يبين أن الميزة النسبية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تكمن في تركيزها على المجالات المواضيعية الستة في خطتها الاستراتيجية، وأشارت إلى أن العمل الذي تقوم به الهيئة لا يعفي أي هيئة أخرى من مسؤولية تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وفيما يتعلق بالدروس المستفادة من المؤتمر، سلطت الضوء على قدرة الهيئة على عقد اجتماعات تجمع آراء المجتمع المدني والجماعات النسائية.
	بـاء - جلسة إحاطة بشأن تنفيذ الهيكل الإقليمي
	43 - افتتح الاجتماع فينسنت هرليهي (أيرلندا) رئيس الجلسة ونائب رئيس المجلس التنفيذي، وقدم جون هيندرا، نائب المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
	44 - وأشار نائب المديرة التنفيذية إلى أن هدف الهيكل الإقليمي هو تعزيز القدرة الميدانية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، مما يتيح تحسين وفائها بولايتها. وانعكست أيضا إنجازات الهيكل الإقليمي في ثلاث نتائج رئيسية، هي تشغيل المكاتب الإقليمية؛ ووجود مكاتب قطرية أقوى وأكثر تجاوبا؛ وتحسين كفاءة هيئة الأمم المتحدة للمرأة وفعاليتها.
	45 - وكرر المتكلمون تعليقاتهم الإيجابية عن الهيكل الإقليمي وتفويض السلطة وطلب بعضهم إيضاحات إضافية عن زيادة تفويض السلطة على الصعيدين الإقليمي والقطري. واستفسر أحد الوفود عن التحديات التي واجهتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تنفيذ الهيكل الإقليمي.
	جيم - جلسة إحاطة بشأن الاستجابة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة على الصعيد القطري
	46 - بدأت الإحاطة بملاحظات أدلت بها القائمة بأعمال رئيسة الهيئة عن عمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة على الصعيد القطري في جنوب السودان، تلاها عرض قدمته بريسيلا جوزيف كوتش، نائبة وزير شؤون الجنسين والطفل والرعاية الاجتماعية في جنوب السودان. وذكرت نائبة الوزير أن النساء والرجال من جنوب السودان عملوا جنبا إلى جنب أثناء الكفاح من أجل الاستقلال، وأن مشاركة المرأة في بناء الأمة ما تزال أساسية في صون السلم وبناء مجتمع ديمقراطي مزدهر. وتكلمت بإسهاب عن الوجود القوي والممول تمويلا جيدا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في 6 من ولايات جنوب السودان العشر، وأعربت عن تقديرها للدعم الذي تقدمه الهيئة من خلال ضمان أن تكون المرأة جزءا من التنمية في البلد. وشمل هذا العمل دعم تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الصكوك القانونية وصكوك السياسات الحكومية، وتعزيز وزارة شؤون الجنسين والطفل والرعاية الاجتماعية، ودعم التوعية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة باعتبارها استراتيجية تؤدي للتصديق عليها، ووضع دراسة أساسية بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بين جملة تدخلات أخرى.
	47 - وبعد عرض فيلم قصير عن برنامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة في جنوب السودان، أعربت عدة وفود عن شكرها للهيئة وأعضاء جلسة الإحاطة لتبادلهم أمثلة ملموسة للإنجازات والتقدم على أرض الواقع. وعلق أحد المتكلمين قائلا إن الفيلم يظهر أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هما شرطان مسبقان لتحقيق التنمية، وكذلك يوضح قدرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة على ترجمة المكاسب المعيارية إلى ممارسات على أرض الواقع. وذكر وفد آخر أن النجاحات التي حققتها برامج على أرض الواقع وعلى الصعيد العالمي أظهرت صلابة هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمجلس التنفيذي.
	48 - وطلبت بعض الدول الأعضاء إيضاحا حول كيفية ممارسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة لعملها وتنسيقها مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والشركاء الذين يعملون في جنوب السودان. وسأل أحد الوفود عما إذا كان يجري أيضا تعزيز أصوات المنظمات النسائية المحلية. وأوضحت بعض الوفود، فيما يتعلق بمحو أمية الكبار، أن النساء غالبا ما يصادفن صعوبة في اتباع هذه البرامج بسبب ضيق الوقت، وتساءلت عما إذا كان يجري نقل الدروس المستفادة إلى الفتيات.
	49 - وردا على هذه التعليقات، ذكرت نائبة الوزير أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تدعم الحكومة بإعداد خريطة للمنظمات غير الحكومية المحلية، وكذلك بإجراء مسح للحالة الاقتصادية للمرأة في جنوب السودان. وقدمت معلومات عن الشراكة مع البنك الدولي لدعم المنظمات النسائية المحلية في أنشطتها الاقتصادية. وفيما يتعلق بمحو الأمية، أكدت أنه وُجد أن محو الأمية شكل على الدوام أولوية بالنسبة للنساء في جنوب السودان، وأن البرنامج يهدف إلى تعزيز محو الأمية الوظيفي والإلمام بالحساب المرتبطين بالمهارات.
	50 - وتكلمت ممثلة المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في جنوب السودان بإسهاب عن مسألة التنسيق وتبادل المعلومات عن العمل الذي تقوم به الهيئة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز في مجالات محو أمية الكبار، وسيادة القانون، وإحصائيات الجريمة حسب الجنسين، ومراكز التثقيف الجنسي وتمكين المرأة، والمجتمعات التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، على التوالي. وقالت وهي تتكلم بمزيد من الإسهاب عن برنامج محو الأمية إن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تحدد المدربين وتكفل إجراء التدريبات في الوقت الذي تطلبه النساء، مما يؤدي إلى وصول نسبة الحضور إلى 95 في المائة. وتكلمت أيضا عن دعم إنشاء لجنة توجيهية معنية بقرار مجلس الأمن 1325 (2000)؛ وبناء قدرات المنظمات غير الحكومية الصغيرة والاستشاريين المحليين؛ والتعبئة النسائية كجزء من عملية جماعية لتضميد الجراح، ووجهت الشكر إلى الجهات المانحة الثنائية على دعمها.
	سادسا - التقرير المتعلق بالزيارة الميدانية المشتركة التي قامت بها المجالس التنفيذية
	51 - عرض وفد أستراليا، باسم جميع الوفود المشاركة، التقرير عن الزيارة المشتركة التي قامت بها المجالس التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/صندوق الأمم المتحدة للسكان/ مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأغذية العالمي إلى بانكوك وميانمار، في الفترة من 7 إلى 18 آذار/مارس 2013 (DP/FPA/OPS-ICEF-UNW-WFP/2013/CRP.1/Rev.1). ووجه جميع المتكلمين الشكر إلى كريستوفر ستوكس، مندوب أستراليا لعرضه التقرير ورحبوا بالنتائج والتوصيات الرئيسية.
	52 - ورحب وفد ميانمار بالاهتمام المتزايد الذي أبدته وكالات الأمم المتحدة في تقديم المساعدة للبلد، وأعرب عن تطلعه إلى تعميق التعاون مع الهيئة. وأعرب وفد تايلند عن دعمه لمجالات التركيز المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن والعنف ضد المرأة وجمع البيانات، وكلها تحديات هامة في المنطقة، ورحب بتنفيذ الهيكل الإقليمي الجديد، مشيرا الى أن هذا عزز المكاتب القطرية  لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وأعرب وفد تايلند عن سروره لما لاحظه من التركيز على حيازة البيانات وبناء القدرات والمساعدة التقنية.
	53 - وبينما أيد المتكلمون تعيين مستشار كبير للشؤون الجنسانية للمنسق المقيم للأمم المتحدة، جرى تسليط الضوء على ضرورة أن يكون هناك وجود قطري قوي أيضا في ميانمار، خصوصا في معالجة توصيات التقرير وعددها 24 توصية. وذكروا كذلك أنه يجب إيلاء اهتمام خاص لتنسيق أفرقة الأمم المتحدة القطرية. وشددت الوفود أيضا على أن الملكية الوطنية لعملية التنمية أمر بالغ الأهمية.
	54 - وأيد نائب المدير التنفيذي جميع التوصيات التي تم تسليط الضوء عليها، مشيرا إلى نيِّة تعيين مستشار أقدم للشؤون الجنسانية للمنسق المقيم. وأقر بمزايا المكاتب القطرية بالمقارنة بتقديم مساعدة من المكاتب الإقليمية، وذكر أن تحقيق أهداف تعبئة الموارد يحتم أن تنظر هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الانتقال الى الدعم على المستوى القطري. وأشار إلى عمل الهيئة في تطوير إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، بما في ذلك عمليات المراجعة الجنسانية ومؤشر المساواة بين الجنسين، وذكر أن الهيئة تؤكد أهمية البيانات المصنفة للأفرقة القطرية. وفيما يتعلق بالتنسيق، قال إن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ملتزمة ”بتوحيد الأداء“، وأشار إلى أن أفرقة الأمم المتحدة القطرية تعمل بشكل فعال في مواضيع شاملة لقطاعات متعددة مثل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
	55 - وأدلت القائمة بأعمال رئيسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بملاحظات ختامية. فوجهت الشكر إلى الرئيس والدول الأعضاء، وكذلك إلى البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة لاستضافتها حفل استقبال بمناسبة انعقاد الدورة السنوية. وأُشير إلى أن الدورة السنوية مهدت الطريق لنجاح الدورة العادية الثانية، التي من المتوقع أن يتم خلالها اعتماد الخطة الاستراتيجية للفترة 2014-2017 وتقديرات الميزانية المتكاملة لفترة السنتين 2014-2015. وذكرت أن هذه الدورة كانت نقطة تحول بالنسبة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وأشارت إلى نجاح اجتماع إعلان التبرعات. وأعربت أيضا عن امتنانها للثناء الذي أُسبغ على الهيئة، وأقرت بالمشورة البناءة والتوصيات التي لا تقدر بثمن مع مضي الهيئة إلى الأمام. وأكدت للدول الأعضاء أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ستواصل التركيز على تعبئة الموارد وتوسيع قاعدة الموارد وذلك للاقتراب من الكتلة الحرجة للتمويل اللازم، وتجاوز الأهداف المالية.
	56 - وأدلى رئيس المجلس التنفيذي بملاحظات إضافية، شاكرا أعضاء المجلس والأمانة على نجاح هذه الدورة. وشجع هيئة الأمم المتحدة للمرأة على أن تأخذ في الاعتبار التعليقات التي تقترحها الدول الأعضاء لتحديث الخطة الاستراتيجية للفترة 2014-2017، وأيد التوصية المتعلقة بتقديم إحاطة إعلامية عن الدروس المستفادة من تنفيذ الخطة الاستراتيجية للفترة 2012-2013. وشجع كذلك هيئة الأمم المتحدة للمرأة على البحث عن استراتيجية نشطة جدا لتعبئة الموارد وتطبيق نهج قائم على النتائج على أرض الواقع. وأعرب عن شكره لميسرتي مشروعي المقررين، نائبتي رئيس المجلس التنفيذي، جانيت كريم (ملاوي) وجونيتشي سومي (اليابان)، وفريق المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
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	تقرير وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية عن التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للفترة 2011-2013

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يحيط علما بتقرير وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية لعام 2012 عن التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة للفترة 2011-2013()؛
	2 - يرحب بالتقدم المحرز في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة 2011-2013، على النحو الوارد في التقرير؛
	3 - يثني على هيئة الأمم المتحدة للمرأة لقيامها بالتركيز على النتائج في التقرير، ويشجع كذلك هيئة الأمم المتحدة للمرأة على تحسين إبلاغها عن النتائج في التقرير المرحلي المقبل عن تنفيذ الخطة الاستراتيجية للفترة 2011-2013، الذي سيقدم في الدورة السنوية لعام 2014؛
	4 - يرحب بالجهود الجارية لتحديث الخطة الاستراتيجية للفترة 2011-2013 من أجل الفترة 2014-2017، في تشاور وثيق مع الدول الأعضاء، بالاعتماد على الدروس المستفادة من تنفيذ الخطة الحالية؛
	5 - يحيط علما بجهود هيئة الأمم المتحدة للمرأة لإدراج الولايات الموكولة في الاستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية()، في الخطة الاستراتيجية المقبلة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة 2014-2017، ويطلب إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن تواصل الاسهام في المناقشات التي تجرى مع صناديق وبرامج الأمم المتحدة نحو وضع نهج موحد لتتبع تنفيذ الاستعراض الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية.
	المقرر 2013/4
	التقرير عن مهمة التقييم لعام 2012

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يحيط علما بالتقرير عن مهمة التقييم التي تضطلع بها هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لعام 2012، وبرنامج العمل لعام 2013 الذي اقترحه مكتب التقييم()؛
	2 - يرحب بالجهود التي بذلتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة والتقدم المحرز في النهوض بمهمة التقييم؛
	3 - يثني على الجهود التي تبذلها هيئة الأمم المتحدة للمرأة لقيادة جهود التقييم الجنساني على نطاق منظومة الأمم المتحدة بأسرها مما يعزز التعلم والمساءلة؛
	4 - يطلب إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة مواصلة تعزيز قدرات التقييم وتكريس الموارد البشرية والمالية الموصى بها لمكتب التقييم، ولمهمة التقييم عموما؛
	5 - يطلب أيضا إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن تكفل اتساق خطتها للتقييم لعام 2014 بشكل كامل مع أولويات الخطة الاستراتيجية المقبلة للفترة 2014-2017؛
	6 - يؤكد على ضرورة أن يتزايد تملك البلدان المستفيدة من البرامج لزمام الأمور ولتوليها مقاليد القيادة لتقييم جميع أشكال المساعدة، ويطلب إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن تواصل، بالتعاون مع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة الأخرى، جهودها لتيسير بناء قدرات وطنية في مجال التقييم، حسب الاقتضاء؛
	7 - يطلب إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة تناول القضايا التي أثارتها التقييمات السابقة، ومواصلة تحسين معدل ردود الإدارة على تقارير التقييم، فضلا عن معدل تنفيذ إجراءات المتابعة، وتقديم تقارير عن ذلك؛
	8 - يطلب أيضا إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن تعد رد الإدارة وأن تدرج هذا الرد، حسب الاقتضاء، في تقاريرها إلى المجلس في عام 2014؛
	9 - يتطلع إلى استعراض الأقران الذي يجرى في عام 2014، وإلى الاستعراض الخارجي الشامل لسياسة التقييم الذي يجرى في عام 2015، على النحو الموكول في الأصل في سياسة تقييم هيئة الأمم المتحدة للمرأة()؛
	10 - يرحب بالمشاركة الفعالة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في إجراء التقييمات المشتركة وكذلك بدورها القيادي في تنسيق تنفيذ خطة العمل على نطاق المنظومة بأسرها عن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ويدعو هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى مواصلة تعزيز اللجوء إلى إجراء تقييمات مشتركة للمساواة بين الجنسين ولتمكين المرأة.
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	000 10
	2013
	الكويت
	دولارات الولايات المتحدة
	150
	2013-2015
	لكسمبرغ
	اليورو
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