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  ٢٠١٣الدورة العادية األوىل لعام 
  ٢٠١٣يناير / كانون الثاين٢٤ و ٢٣

  * من جدول األعمال املؤقت١البند 
  املسائل التنظيمية
      

ــام        إىل ٢٨ املعقـــودة يف الفتـــرة مـــن  ٢٠١٢تقريـــر الـــدورة العاديـــة الثانيـــة لعـ
  ٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين ٣٠

    
  مقدمة  -أوال   

 للمجلــس التنفيــذي هليئــة األمــم املتحــدة  ٢٠١٢عقــدت الــدورة العاديــة الثانيــة لعــام    - ١
يف مقـر األمـم املتحـدة، يف        ) هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة       (للمساواة بني اجلنـسني ومتكـني املـرأة         

  .٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ إىل ٢٨الفترة من 
وأثـىن  . ، الـدورة )مجهوريـة كوريـا  (وافتتح رئيس اجمللس التنفيذي، الـسيد كـيم سـوك            - ٢

على اإلجنازات اليت حققتها هيئة األمم املتحدة للمرأة منذ أن بدأت عملها قبل عـامني، وعلـى                
، وال سـيما لـدورها   يئـة اهلاملـديرة التنفيذيـة ملـا تبديـه مـن التـزام وتفـان جتـاه         /وكيلة األمني العام  

وأشـار الـرئيس   . ‘‘ واستراتيجيات واضحة  منظمة قوية ودينامية ذات أهداف    ’’القيادي يف بناء    
إذكـاء الـوعي بأمهيـة       قـد سـاهم يف       ٢٠١٢يونيـه   / املعقـود يف حزيـران     ٢٠+ مؤمتر ريو   أن  إىل  

  .تعميم املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف اخلطة الدولية للتنمية املستدامة
ذه الدورة تعـد أول دورة      إىل أن ه  الرئيس  وفيما يتعلق بتعزيز الفعالية والكفاءة، أشار         - ٣

موفرة للورق يعقدها اجمللس التنفيـذي هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة وأعـرب عـن تقـديره للهيئـة                       
العتمادها طريقة العمل املبتكرة هذه، وفقـا للتوجيـه العـام لألمـني العـام املتعلـق بزيـادة مراعـاة                     
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فيديو لعمل هيئـة األمـم املتحـدة        بال  وعرض واختتم الرئيس بتقدمي  . منظومة األمم املتحدة للبيئة   
اء واألسر يف مجيـع      والتأثري الذي يترتب يف حياة النس      القائمةللمرأة، أبرز أمثلة عن الشراكات      

  .أحناء العامل
 كلمتــها االفتتاحيــة، حيــث أثنــت علــى ةاملــديرة التنفيذيــ/مث ألقــت وكيلــة األمــني العــام  - ٤

ألمـم املتحـدة، ومـن    لـدعم الـوارد مـن داخـل ا        با نّوهـت موظفي هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة، و         
وشـكرت القـائمني علـى    . ، وأعضاء اجمللس التنفيذي هليئة األمم املتحدة للمـرأة  الدول األعضاء 

 املعمـول بـه يف األمانـة     اسـتخدام الـورق،  لترشـيد النظـام املتكامـل للخـدمات املـستدامة      تشغيل  
وعنـد عـرض    . مـم املتحـدة للمـرأة     العامة على العمـل عـن كثـب وعلـى حنـو فعـال مـع هيئـة األ                  

يف الـــيت أُجنـــزت الوثـــائق الرئيـــسية علـــى اجمللـــس، ركـــزت علـــى بعـــض النتـــائج االســـتراتيجية 
  .ضمن جماالت األولوية الرئيسية هليئة األمم املتحدة للمرأةوتندرج أساسا  ٢٠١٢ عام
النتـائج  وأشارت إىل أن اجلهود ال تبذل من أجل ضمان إضفاء الطابع املؤسسي علـى                 - ٥

ــضا مــن أ      ــل أي ــستويات املنظمــة فحــسب، ب ــع م ــى مجي ــوى    عل ــساءلة مؤســسية أق ــاء م جــل بن
 هيئـة   تتخـذ وشـددت علـى ضـرورة أن        . يتعلق باملساواة بني اجلنسني على الصعيد العـاملي        فيما

ــها مــن     هــاألمــم املتحــدة للمــرأة موقع  ــداين قــوي ميكن ــسيق حفــز”ا مــن خــالل وجــود مي  التن
قافـة مؤســسية قويــة  ة علـى نطــاق منظومــة األمـم املتحــدة؛ وترســيخ ث  والـشراكات االســتراتيجي 

؛ وتعزيـز القـدرة      داخل املنظمـة   ؛ وتعزيز الفعالية واملساءلة    على النتائج  نيلإلدارة والتقييم القائم  
  .“اإلجناز املؤسسية على

ــر      - ٦ ــة أن التقري ــسة اهليئ ــقوذكــرت رئي ــة    مب املتعل ــة واملتعلق ــة واملالي ــار اإلداري ــل اآلث  جم
ــة ــذه       بامليزاني ــك خطــة تنفي ــا يف ذل ــد )UNW/2012/10(الناشــئة عــن اهليكــل اإلقليمــي، مب ، أع

بالتــشاور مــع اجمللــس التنفيــذي، يف أعقــاب العــرض األويل للــهيكل اإلقليمــي علــى اجمللــس يف   
وقـد وضـع هـذا      . ٢٠١٢/٤، واسـتجابة ملقـرره      )UNW/2012/5 (٢٠١٢دورته الـسنوية لعـام      

، بالتعــاون الوثيــق مــع  احلاليــةالــصادرة يف الــدورةاألخــرى يــع التقــارير  علــى غــرار مج،التقريــر
املــديرة التنفيذيــة املالمــح الرئيــسية للــهيكل اإلقليمــي   / وكيلــة األمــني العــام أوجــزتو. اجمللــس

 أن هدفه الرئيسي يتمثل يف تعزيز عمل هيئة األمم املتحـدة للمـرأة يف امليـدان           وذكرتاملقترح،  
املـساواة بـني    حتقيق  متكني املرأة و  زمام اجلهود الرامية إىل     الوطنية  لطات  تويل الس من أجل دعم    

ســيتيح، يف جــوهره، هليئــة األمــم املتحــدة للمــرأة   وأشــارت إىل أن اهليكــل اإلقليمــي. اجلنــسني
إجراء التغيريات الالزمـة لتجـاوز العمليـات املوروثـة ذات الـصلة باهليكـل وأسـاليب العمـل إىل               

  .يئة وخطتها االستراتيجيةالعاملية املوكولة إىل اهلة لواليلهيكل يستجيب 
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املـديرة التنفيذيــة إىل اجمللـس مقترحــات لكـي ينظــر فيهــا    /وقـدمت وكيلــة األمـني العــام    - ٧
بشأن املبادئ واملعايري واإلجراءات اليت ينبغي االسترشاد هبا يف استخدام اإليرادات املتأتيـة مـن               

ــسي    ــاة ال ــع مراع ــيت    اســترداد التكــاليف، م ــة الســترداد التكــاليف ال ــهجيات املتوائم اسات واملن
تستخدمها منظمة األمم املتحـدة للطفولـة، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، وصـندوق األمـم                   

ــهاملتحــدة للــسكان، علــى حنــو   ــر . ٢٠١١/٥يف مقــرره  اجمللــس التنفيــذي مــا طلب وقــدم التقري
)UNW/2012/13 (   حرزتــه هيئـة األمــم املتحـدة للمــرأة   معلومـات مــستكملة عـن التقــدم الـذي أ

. املـشار إليهـا حنـو حتقيـق سياسـة منـسقة السـترداد التكـاليف              هـا وبراجموصناديق األمم املتحدة    
، تـشارك   بـشأن هـذا املوضـوع     وتنظم حاليا حلقات عمل ومناقشات مشتركة بـني الوكـاالت           

ترداد التكـاليف خـالل   فيها هيئة األمم املتحدة للمرأة، ويتوقع تقدمي مقتـرح مـشترك بـشأن اسـ      
  .٢٠١٣الدورة األوىل للمجلس التنفيذي هليئة األمم املتحدة للمرأة يف عام 

ــافت   - ٨ ـــ وأضـ ــة ب ــسة اهليئـ ــررئيـ ــة اأن تقريـ ــة  يتـــضمن منهجيـ ــاطي مقترحـ حلـــساب االحتيـ
علـى اجمللـس ليـستعرضه وفقـا         أيـضا    معـروض هليئة األمم املتحدة للمرأة واحملافظـة عليـه،          التشغيلي

.  للهيئة، باإلضافة إىل تقرير عن اهليكل اإلقليمـي        القواعد املالية والنظام املايل   من  ) أ( ٢-١٩للبند  
، معروضة مجيعها   )UNW/2012/14 ؛ و UNW/2012/13؛ و   UNW/2012/10(الثالثة  وهذه التقارير   

 للجنـة االستـشارية لـشؤون     ذي الـصلة    تقريـر   العلى اجمللس التنفيذي لكي ينظر فيها باالقتران مـع          
  .عليه ، ورد إدارة هيئة األمم املتحدة للمرأة)UNW/2012/11(اإلدارة وامليزانية 

سياســة عليـه  ، طلـب اجمللـس التنفيــذي أن تعـرض    ٢٠١٢/٥ مـن املقــرر  ٢الفقـرة  يف و  - ٩
لكي ينظـر فيهـا يف دورتـه العاديـة الثانيـة لعـام              التقييم اليت ستنتهجها    هيئة األمم املتحدة للمرأة     

يئـة األمـم    التقيـيم املتوخـاة هل    املـديرة التنفيذيـة أن سياسـة        /كيلة األمني العـام   وأكدت و . ٢٠١٢
املتحــدة للمــرأة تــدعم النوعيــة العامــة لــربامج اهليئــة باإلضــافة إىل موثوقيتــها، كوهنــا ذات أمهيــة 

ووضـعت هـذه الـسياسة، الـيت تتوافـق مـع املعـايري              . حمورية للمـساءلة والـتعلم وصـنع القـرارات        
قييم واليت جـرى تكييفهـا مـع خـصائص هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة وواليتـها، بعـد                      الدولية للت 

مـــن   يف منظومـــة األمـــم املتحـــدة، وباالســـتفادة املتبعـــةإجـــراء اســـتعراض لـــسياسات التقيـــيم  
 يف هيئـة    الـسائدة مشاورات واسعة النطاق، واستعراضات األقران لوظيفة التقييم وثقافة التقييم          

ــيم، مثــل     . ةاألمــم املتحــدة للمــرأ  ــايري الــيت توجــه ممارســة التقي ــادئ واملع ــويل وهــي حتــدد املب ت
 أيـضا   رئيـسة اهليئـة   وأشارت  .  واملوثوقية يةوالشفافية واالستقالل زمام العملية   الوطنية  السلطات  

ــة ا     ــه هيئ ــدور التنــسيقي الــذي تــضطلع ب ــسياسة تــشمل ال ألمــم املتحــدة للمــرأة  إىل أن هــذه ال
 املساواة بني اجلنـسني     ليت جتري على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن       بالتقييمات ا يتعلق   فيما
التنـــسيق ألعمـــال والتنفيـــذي والتـــشغيلي لـــدعم االتقيـــيم املؤســـسي والالمركـــزي ألعمـــال  و

  .يئةاهلتضطلع هبا  اليت
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وفيما يتعلق بالتقرير عن أنشطة املراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقـات للفتـرة مـن                - ١٠
ــوز١ ــه يو/ متـ ــانون األول٣١ إىل ٢٠١٠ليـ ــسمرب / كـ ــرت )UNW/2012/15 (٢٠١١ديـ ، ذكـ

املــديرة التنفيذيــة أن اهليئــة أنــشأت جلنــة استــشارية مــستقلة للمراجعــة        /وكيلــة األمــني العــام  
مخــسة خــرباء مــن هــذه اللجنــة  وتــضم .أكتــوبر/ تــشرين األول٢٥اجتمعــت للمــرة األوىل يف 

وذكـرت أن اهليئـة ستواصـل تعزيـز تـدابري           . تمـع املـدين   األوساط األكادميية واألمم املتحدة واجمل    
املساءلة والشفافية من خالل الكشف العلين املقبـل عـن تقـارير املراجعـة الداخليـة للحـسابات،              
بالتنسيق مع برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان ومنظمـة األمـم                     

  . دمات املشاريعاملتحدة للطفولة ومكتب األمم املتحدة خل
ويف اخلتام ذكّرت اجمللس بأن هيئة األمم املتحدة للمرأة تنخرط حاليا بشكل وثيـق يف                 - ١١

ــمناقــشة  ــع    :بــشأنهامــة مواضــيع  ةثالث ــشامل الــذي جيــري كــل أرب ــسياسات ال  اســتعراض ال
، ٢٠١٣مــارس /ســنوات، والــدورة الــسابعة واخلمــسون املقبلــة للجنــة وضــع املــرأة يف آذار       

. ٢٠١٥ بشأن أهداف التنمية املـستدامة وخطـة التنميـة ملـا بعـد عـام                 ٢٠ + مؤمتر ريو    ومتابعة
 املـساواة بـني     مناصـرة ”، وأيـضا إىل      دعم هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة        ودعت أعضاء اجمللس إىل   

  .“اجلنسني ومتكني املرأة
    

  املسائل التنظيمية  -ثانيا   
، هــي الــسيدة بيلــي كــسلر    همكتبــ س لــرئي انتخــب اجمللــس التنفيــذي نائبــة جديــدة       - ١٢

  .، وهي متثل جمموعة دول أوروبا الشرقية)إستونيا(
املقترحــة واعتمــد اجمللــس التنفيــذي جــدول األعمــال املؤقــت املــشروح وخطــة العمــل    - ١٣

؛ ووافــق علــى خطــة العمــل للــدورة يف )UNW/2012/L.4 (٢٠١٢للــدورة العاديــة الثانيــة لعــام 
، الـيت   ٢٠١٢دورته السنوية لعام    املتعلق ب اجمللس؛ وأقر التقرير    تب  مكصيغتها املقدمة من أمني     

  ).UNW/2012/9(يونيه / حزيران١مايو إىل / أيار٢٩عقدت يف الفترة من 
؛ ٢٠١٢/٧؛ و ٢٠١٢/٦:  اجمللـــــس التنفيـــــذي مخـــــسة مقـــــررات، هــــــي    اختـــــذ و  - ١٤
  .)UNW/2012/16انظر ( ٢٠١٢/١٠ و ؛٢٠١٢/٩؛ و ٢٠١٢/٨ و

املقترحـة  التنفيـذي أيـضا جـدول األعمـال املؤقـت املقتـرح وخطـة العمـل             وأقر اجمللـس      - ١٥
، ٢٠١٣ينـاير  / كـانون الثـاين  ٢٤ و ٢٣، املقـرر عقـدها يف    ٢٠١٣للدورة العادية األوىل لعـام      

 ٢٠١٣ يف مرفــق هــذا التقريــر، ونــاقش مــشروع خطــة العمــل الــسنوية لعــام   ة الــواردبالــصيغة
  .٢٠١٣ة األوىل لعام استعدادا العتمادها يف الدورة العادي
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وأبلغ اجمللس التنفيذي بـأن جلـسة اإلحاطـة غـري رمسيـة بـشأن التقريـر املـايل والبيانـات                 - ١٦
 وتقريــر جملــس مراجعــي  ٢٠١١ديــسمرب / كــانون األول٣١املاليــة املراجعــة للــسنة املنتهيــة يف  

 A/67/5/Add.13(هيئـــة األمـــم املتحـــدة للمـــساواة بـــني اجلنـــسني ومتكـــني املـــرأة   : احلـــسابات
  . قد أجلت إىل إشعار آخر) Corr.1 و
    

  اهليكل اإلقليمي  -ثالثا   
 املتعلـق نائب املدير التنفيـذي للـسياسات والـربامج التقريـر           /عرض األمني العام املساعد     - ١٧
أشار إىل اهليكل اإلقليمي اجلديد بوصفه عـامال أساسـيا          و .)UNW/2012/10(اهليكل اإلقليمي   ب

وأشـار  . د من النتائج الفعالة فيما يتعلق بالنساء والفتيات يف مجيـع أحنـاء العـامل   املزيإجناز  لتعزيز  
مــع اجمللــس وعــدد مــن  مشلــت مــشاورات مكثفــة  العمليــة الــيت اســتغرقت عامــا كــامال  أن إىل 

  .أصحاب املصلحة واملوظفني
 عـن  الكثريون   أعربو. وأعرب معظم املتكلمني عن تأييدهم للهيكل اإلقليمي اجلديد         - ١٨

لهيكل الالمركزي، الذي سيتيح هليئة األمم املتحدة للمرأة تعزيـز وجودهـا امليـداين،              تقديرهم ل 
وبناء القدرات احمللية، وتقدمي اخلدمات على حنو أكثر كفاءة، والعمل مبزيد من الفعالية داخـل               

ى حنـو  منظومة األمم املتحدة ومع الشركاء، مبا يف ذلك اجملتمع املدين، من أجـل االسـتجابة علـ            
ووجهـت الوفـود االنتبـاه     . أفضل الحتياجات النساء والفتيات والنهوض باملساواة بني اجلنسني       

ورحـب بعـض الوفـود خبطـة       . “توحيـد األداء  ”يف مبـادرة    للمـرأة   إىل دور هيئة األمـم املتحـدة        
 ةحتـت قيـاد   هبـا لتحقيق املساواة بني اجلنسني، املضطلع على نطاق املنظومة األمم املتحدة   عمل  

 مجيــع ت إىل تنفيــذها بأكملــها علــى وجــه الــسرعة، وحثــتهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، ودعــ
وشـدد أحـد املـتكلمني      . نظومة األمم املتحدة على استخدام هذه اخلطة بفعالية       مل اهليئات التابعة 

على أمهية ضمان متثيل املرأة بشكل كامل يف اسـتعراض الـسياسات الـشامل الـذي جيـري كـل                    
  .أربع سنوات

والحظ املتكلمون أن اهليكل اإلقليمي اجلديد سيتيح هليئة األمـم املتحـدة للمـرأة لـيس                  - ١٩
تعزيـز فهـم أعمـق    أيـضا  فقط االستجابة لألولويات الوطنية يف الوقت املناسب، وإمنا سيتيح هلا  

مـم  وكـاالت األ  و  تعزيز التعاون بني اهليئة    وسييسر أيضا .  واألعراف االجتماعية   احمللية للعادات
وحــث أحــد املــتكلمني هيئــة األمــم املتحــدة   .  يف امليــداناملتحــدة واألطــراف الفاعلــة األخــرى 

  .للمرأة على تعزيز التعاون مع البنك الدويل ومصارف التنمية اإلقليمية األخرى



UNW/2012/17
 

6 12-66921 
 

وشددت بعض الوفـود علـى أن عمليـة تنفيـذ اهليكـل اإلقليمـي ينبغـي أن حتـدث بأقـل                        - ٢٠
، ال سيما على الصعيد القطري، وعلى ضـرورة جتنـب    اجلاريةلعملياتقدر ممكن من التعطيل ل  

ــشكل ســليب ريأثت ــة      هــا ب ــة يف التعامــل مــع املخــاطر غــري املتوقع ــة املرون  علــى املــوظفني، وكفال
  اإلقليميـة  صائصوإضـافة إىل ذلـك، ُشـدد علـى أنـه ال ينبغـي التغاضـي عـن اخلـ                   . نـشأت  ما إذا
وأشار املتكلمون إىل أمهية كفالة وجـود آليـات سـليمة           .  توسع دور املكاتب ونطاقها    سياق يف

والحـظ الـبعض    .  تنفيذ اهليكل اإلقليمـي     عملية لإلشراف واملساءلة قبل تنفيذ الالمركزية، أثناء     
ضرورة حتقيق تـوازن معقـول بـني مكاتـب املقـر واملكاتـب األخـرى ومراعـاة املالحظـات الـيت                      

مليزانية، مبا يف ذلـك املالحظـات املتعلقـة بالتكـاليف           أبدهتا اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وا     
  .٢٠١٥-٢٠١٤وبالتحضري للميزانية املؤسسية التالية للفترة 

وقــدم وفــد مــالوي الــشكر هليئــة األمــم املتحــدة للمــرأة لوفائهــا بوعــدها بفــتح مكتــب      - ٢١
وقــدم . ٢٠١٢قطــري يف مــالوي بنــاء علــى طلبــه يف الــدورة الــسنوية للمجلــس التنفيــذي لعــام  

 وأعـــرب عـــن يقينـــه ، لعملـــها مـــع منطقـــة احملـــيط اهلـــادئ اهليئـــةةرئيـــسمـــتكلم آخـــر الـــشكر ل
  .املكتب املتعدد األقطار يف سوفا سيعزز وجود هيئة األمم املتحدة للمرأة يف تلك املنطقة أن من
والحــظ عــدد كــبري مــن املــتكلمني أيــضا العمــل النــاجح الــذي قامــت بــه هيئــة األمــم     - ٢٢

  .مرأة مع اجملتمع املدين، مبا يف ذلك األفرقة االستشارية للمجتمع املديناملتحدة لل
ــة األمــني العــام  ٢٠١٢/٦ اجمللــس التنفيــذي القــرار  ذواختــ  - ٢٣ ــر وكيل ــشأن تقري املــديرة / ب

  .اآلثار اإلدارية واملالية واملتعلقة بامليزانية، وخطة التنفيذ: التنفيذية عن اهليكل اإلقليمي
    

  ئل املالية واملسائل املتعلقة بامليزانية واإلدارةاملسا  - رابعا  
عرض مدير شعبة شؤون اإلدارة والتنظيم النهج املقترح حلساب االحتيـاطي التـشغيلي           - ٢٤

تقرير اهليئة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانيـة       و) UNW/2012/14(املتحدة للمرأة    هليئة األمم   
وطُلـب إىل  ). UNW/2012/11(التكـاليف    السـترداد  التقدم احملـرز يف وضـع سياسـة منـسقة        عن  

ة واملناقـشات الـيت جيريهـا       وحـ رطهيئة األمم املتحدة للمـرأة أن تأخـذ يف االعتبـار املقترحـات امل             
حاليا برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان ومنظمـة األمـم املتحـدة                   

كــاالت مــن إعــداد ورقــة مــشتركة الجتماعــات  وقــد انتــهت هــذه الو). اليونيــسيف(للطفولــة 
، اقترحـت فيهـا إدخـال بعـض الـتغريات      ٢٠١٢سـبتمرب  /اجملالس التنفيذيـة لكـل منـها يف أيلـول         

اجلوهرية على طرق احلساب واملنهجيات القائمـة، إال أهنـا اقترحـت يف الوقـت نفـسه مواصـلة                   
  .املناقشات نظرا لعدم التوصل بعد إىل أي نتيجة
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ت هيئة األمم املتحدة للمرأة بصورة كاملة يف املناقشات اليت أجريت علـى             وقد شارك   - ٢٥
  بالتـايل  اهليئـة كنـت متو. مستوى كل من الفريق العامل واملراقب املايل بشأن استرداد التكـاليف        

عـرض آرائهـا    القيـام أيـضا ب     مـع    ،لمقترحات املقدمة مـن الوكـاالت األخـرى       ل ها فهم من تعزيز 
 الوقت نفسه، تقـوم اهليئـة، إىل جانـب هـذه الوكـاالت، بتحليـل آثـار                  ويف. ومدخالهتا اخلاصة 

  . اتباع ُنُهج موحدةأي مقترحات على معدالت استرداد التكاليف اخلاصة هبا لضمان
وأبلغ مدير شـعبة شـؤون اإلدارة والتنظـيم اجمللـس التنفيـذي أنـه يف سـبيل التوصـل إىل                    - ٢٦

مفـصلة   أعدت هيئة األمم املتحدة للمرأة حتليالت        منهجية مقترحة بشأن االحتياطي التشغيلي،    
وكــان . ج املختلفــة، روعيــت فيهــا املنــهجيات الــيت تتبعهــا الوكــاالت األخــرى ُهلعــدد مــن الــُن

الواضح بعد ذلك العمل أنه ال يوجـد هنـج موحـد يف الوقـت احلـايل، نظـرا ألن الوكـاالت                       من
علـى أسـاس صـيغ خمتلفـة، ويف بعـض      كلها حتتفظ مبـستويات خمتلفـة مـن االحتيـاطي والـسيولة          

وال توجـد يف هـذه املرحلـة مناقـشات جاريـة       . األحيان ال حتتفظ بأي احتيـاطي علـى اإلطـالق         
  .بشأن تنسيق املنهجيات املتعلقة باالحتياطي

حاليـا  وبناء على ذلك، ركزت هيئة األمم املتحدة للمرأة على تقييم النهج الذي تتبعه                - ٢٧
حتفــاظ ال ا قــدرهتا علــى خمــاطر حــدوث عجــز يف النقديــة مــع كفالــة إلدارة الــسيولة وتقلــيص

ويوجـد  . بالوظائف التشغيلية احلاليـة وتوجيـه أكـرب قـدر ممكـن مـن املـوارد لألنـشطة الربناجميـة                   
لدى اهليئـة بالفعـل عـدد كـبري مـن الـضوابط وإجـراءات التـشغيل الـيت تكفـل حتديـد أي عجـز                          

  .التايل تقليص املخاطر إىل أقل درجة ممكنة وب،ناسباملوقت الحمتمل يف النقدية يف 
وأعرب املتكلمون عن تأييدهم للـسياسة املنـسقة السـترداد التكـاليف والنـهج املقتـرح                  - ٢٨

 جبهــود اهليئــة الراميــة إىل تعزيــز املــساءلة والتعــاون      وارحبــوحلــساب االحتيــاطي التــشغيلي،   
  .ة للسكان واليونيسيفبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحد مع
ــة        - ٢٩ ــز بــني التكــاليف الثابت ووافقــت الوفــود علــى النــهج الرامــي إىل القــضاء علــى التميي

ــترداد          ــايزة الس ــدالت متم ــضمن مع ــام يت ــى وضــع نظ ــتغرية، وعل ــري املباشــرة امل والتكــاليف غ
 والحــظ أحــد املــتكلمني أن سياســة اســترداد التكــاليف . التكــاليف ملختلــف أنــواع املــسامهات

ــية      ــية إىل األنـــشطة غـــري األساسـ ــاقلي مـــن األنـــشطة األساسـ ينبغـــي أن تتجنـــب التمويـــل التنـ
 هيئة األمم املتحدة للمرأة علـى        بعض املتكلمني  وحث. تسمح باسترداد التكاليف الكاملة    وأن

  .تكثيف اجلهود لتعظيم كفاءة التكاليف
يــاطي التــشغيلي، اقُتــرَح ويف معــرض التعــبري عــن التأييــد للنــهج املقتــرح حلــساب االحت  - ٣٠
  .تعيد اهليئة النظر يف املنهجية بعد فترة سنتني أن
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 بشأن التقريـر املرحلـي لوضـع سياسـة منـسقة            ٢٠١٢/٧ اجمللس التنفيذي القرار     ذواخت  - ٣١
 بشأن النهج املقترح حلساب االحتيـاطي التـشغيلي هليئـة           ٢٠١٢/٨السترداد التكاليف والقرار    

  . بني اجلنسني ومتكني املرأةاألمم املتحدة للمساواة
    

  مسائل التقييم ومراجعة احلسابات  - خامسا 
عرضت رئيسة مكتب التقييم على اجمللس التنفيذي التقريـر املتعلـق بـسياسة التقيـيم الـيت                  - ٣٢
ــتن ــرأة    تس ــم املتحــدة للم ــة األم ــذها يف   ) UNW/2012/12(هجها هيئ ــيبدأ تنفي ــيت س ــانون ١وال  ك
وأوضحت املالمح العامـة خلطـة تنفيـذ       . ا يف ذلك خلفية السياسة وحمتواها     ، مب ٢٠١٣يناير  /الثاين

حتـديث ووضـع إرشـادات وبروتوكـوالت لـإلدارة وتـدابري ضـمان النوعيـة،                عمليات  السياسة، و 
واختتمـت  . ومنصات إدارة املعارف، وتعزيز وظيفة التقييم الالمركزية، وحتسني إمكانيـة التقيـيم        

  .٢٠١٣-٢٠١٢ت املؤسسية املعتزم إجراؤها خالل الفترة عرضها باحلديث عن التقييما
وأعرب املتكلمون عن تأييدهم القـوي لـسياسة التقيـيم اجلديـدة، وأثنـوا علـى جودهتـا                    - ٣٣

وحثـت الوفـود هيئـة األمـم     . العالية وطموحها الكبري وتركيزها على زيـادة الـشفافية واملـساءلة          
اســتخدام سياســة : وإبقائــه علــى علــم مبــا يلــي املتحــدة للمــرأة علــى إشــراك اجمللــس التنفيــذي   

التقييم؛ وخطط التقييم ونتائجه؛ والتقدم احملـرز يف مواءمـة سياسـة التقيـيم مـع قـرار اسـتعراض                    
  .لسياسات الشامل الذي جيرى كل أربع سنواتا

وأشاد املتكلمون بالدور التنسيقي الذي تضطلع به هيئة األمم املتحدة للمرأة يف إطـار                - ٣٤
.  النـوع اجلنـساين    يف جمـال قـضايا      على نطاق املنظومة    التقييم جُهة األمم املتحدة لوضع نُ    منظوم

وأُعرب عن التقدير أيضا لـدور اهليئـة يف فريـق األمـم املتحـدة املعـين بـالتقييم واجلهـود املبذولـة                       
وفـود  وطلـب أحـد ال  . ملواءمة سياسة التقييم مع القواعد واملعايري اليت يعتمـدها الفريـق املـذكور        

 بـرامج   وضـع  للهيئة واقترحيمزيدا من املعلومات عن اآلليات املستخدمة لتعزيز الدور التنسيق      
  .مشتركة يف هذا الصدد

امليزانيـة الربناجميـة    / يف املائة من جمموع ميزانية اخلطة      ٣ووافق املتكلمون على ختصيص       - ٣٥
والحظـت  . نية الربناجميـة للرصـد     يف املائة من امليزا    ١٠ و ٣  نسبة تتراوح بني   للتقييم وختصيص 

وطلـب أحـد الوفـود      . تقيـيم للالوفود أيضا أمهية كفالة كفايـة األمـوال إلنـشاء مكتـب مـستقل               
مزيدا من املعلومـات عـن الطريقـة الـيت سـتكفل هبـا هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة حيـاد املقـيِّمني                          

دم هبـا املـاحنون نظـام املـساءلة         ثريت أسئلة أيضا عن الطريقة اليت ميكن أن يستخ        وأُ. واستقالهلم
الطريقة اليت ستوضـح هبـا اهليئـة تفاصـيل اسـتعراض      عن  و،وتتبع التقييمات على الصعيد العاملي  

  . مشاركة مكتب خدمات الرقابة الداخلية ووحدة التفتيش املشتركةىدعن ماألقران، و
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بـدمج الرصـد   آخـر  وفـد  وشدد أحد الوفود على أمهية الرصـد والتقيـيم؛ بينمـا رحـب              - ٣٦
  .عملية التخطيط وامليزنة يف
وأعرب أحد املتكلمني عن االلتزام بالتعاون مع هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة المتالكهـا               - ٣٧
 وأكد آخر على أن سياسـة التقيـيم ينبغـي أن تـشرك البلـد املـستفيد        ، يف البلد  ا وثابت ا قوي ابرناجم

 اهليئـة علـى    بعـض املـتكلمني  وحـث . د القطـري من الربنامج يف تنفيذ وظيفة التقييم على الصعي 
  .اوتبادهل  على أمهية نقل املعارف والقدرات آخرونتقدمي مساعدة تقنية يف البلد، بينما شدد

 مكتب التقييم أن اهليئة ستـستخدم خطـة عمـل األمـم املتحـدة علـى            ةت رئيس حضأوو  - ٣٨
قـد شـراكات مـع كيانـات أخـرى      نطاق املنظومة بشأن املساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة لع            

وقالت إن امتالك السلطات الوطنية لزمام األمـور وتوليهـا          .  تقييمات مشتركة   إلجراء والدعوة
 جيـري اختـاذ تــدابري   وإضــافة إىل ذلـك، . مقاليـد القيـادة مبـدآن جوهريــان ستوضـع هلمـا آليـات      

ــة  ــس ترمــي إىل كفال ــدرة التناف ــيم وضــمان اســتقاللي  خلــ ية الق ــك وشــفافيتهم،  وتهمرباء التقي ذل
ــها وضــع    ــائل من ــصاحل،       بوس ــضارب امل ــدم ت ــان ع ــسلوك، وبي ــد ال ــة، وقواع ــد واألنظم القواع

وستقوم هيئة األمم املتحدة أيضا بإعداد قائمة عاملية خلرباء التقيـيم           . وتقييمات األقران املختارة  
ييم وضــع آليــة وقــد تــوىل فريــق األمــم املتحــدة املعــين بــالتق . ممــن هلــم درايــة باملــسألة اجلنــسانية 

 املــشاركة للمــرأة املتحــدة األمــم وستواصــل هيئــة.  منهجيــة قويــة الــيت تتبــعاســتعراض األقــران
  .حوار مع اجمللس التنفيذي يف
 بــشأن سياســة التقيــيم الــيت ســتنتهجها هيئــة ٢٠١٢/٩قــرر  اجمللــس التنفيــذي املذواختــ  - ٣٩

  .األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
وعــرض مــدير مكتــب مراجعــة احلــسابات والتحقيقــات التــابع لربنــامج األمــم املتحــدة   - ٤٠

ــر   ــائي التقريــ ــق باإلمنــ ــرة    املتعلــ ــات للفتــ ــسابات والتحقيقــ ــة للحــ ــة الداخليــ ــشطة املراجعــ أنــ
وذكــر ). UNW/2012/15 (٢٠١١ديــسمرب / كــانون األول٣١ إىل ٢٠١٠يوليــه /متــوز ١ مــن
جلنة استشارية ملراجعة احلسابات معنيـة بـشؤون املراجعـة          هيئة األمم املتحدة للمرأة أنشأت       أن

والحـظ أيـضا    .  وقال إنه يتطلع إىل العمل بصورة وثيقـة معهـا          ،الداخلية واخلارجية للحسابات  
 بلــغ معــدل ي احلــسابات، حيــثحــدوث حتــسن مــن جانــب اهليئــة يف متابعــة توصــيات مراجعــ

 عــن تقــارير املراجعــة عمــوم اهليئــة للفكــشوإضــافة إىل ذلــك، ست.  يف املائــة٨٠ عــامالتنفيــذ ال
  .يةؤسسالداخلية للحسابات مع توفري الضمانات املناسبة لتعزيز الشفافية امل

.  وظيفة التحقيقات يف هيئة األمم املتحـدة للمـرأة         ا تشكيل حاليأفاد املدير بأنه جيري     و  - ٤١
ــا  ــا التف ــابع     ووفق ــة احلــسابات والتحقيقــات الت ق مــستوى اخلــدمات، ســيكون مكتــب مراجع

وقــد تعاونــت كــل مــن اهليئــة . مجيــع التظلمــاتتقــدمي للربنــامج اإلمنــائي مبثابــة نافــذة موحــدة ل
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 تطـوير    علـى زيـادة     اهليئـة  عملواملكتب على إنشاء خط اتصال مباشر ملكافحة االحتيـال، وسـت          
 وأشــار. ووضــع إطــار قــانوين ملعاجلــة قــضايا عــدم االمتثــالسياسـاهتا بــشأن مكافحــة االحتيــال  

وإضـافة إىل ذلـك،     .  إىل أنه ينبغي أن تنظر اهليئـة يف نـشر تقريـر عـن اإلجـراءات التأديبيـة                  أيضا
 ومــن مث طلــب إىل اجمللــس   ،ذكــر أن وظيفــة مراجعــة احلــسابات يف اهليئــة حباجــة إىل تقويــة      

  .اء قدرات كافيةشنالتنفيذي توفري الدعم إل
ودعــا أحــد املــتكلمني إىل تــوفري مــوارد كافيــة لعمليــات مراجعــة احلــسابات، ورحــب    - ٤٢

وأهاب أحـد الوفـود باهليئـة أن تكفـل     . آخر بقرار اهليئة نشر تقارير املراجعة الداخلية حلساباهتا   
وجـرى التـشديد أيـضا علـى        . وضع الضمانات املطلوبة، مبـا يف ذلـك حتريـر املعلومـات الـسرية             

 .بعة التحقيقات متابعة سليمةأمهية متا

ن مـسألة اإلفـصاح   باإلشارة إىل أواختتم مدير مكتب مراجعة احلسابات والتحقيقات        - ٤٣
ن أنوقشت باستفاضة يف اجملالس التنفيذيـة للـهيئات األخـرى و          قد  عن تقارير املراجعة الداخلية     

يتسق مع االجتاه الذي سـلكته       اموقفأن يتخذ   يئة األمم املتحدة للمرأة ينبغي       التنفيذي هل  اجمللس
 .الوكاالت األخرى

أنـشطة املراجعـة الداخليـة       بـشأن تقريـر      ٢٠١٢/١٠وقد اختذ اجمللـس التنفيـذي املقـرر           - ٤٤
ــرة مـــــن  ــه/ متـــــوز١ للحـــــسابات والتحقيقـــــات للفتـــ ــانون األول٣١ إىل ٢٠١٠ يوليـــ  / كـــ

 .٢٠١١ ديسمرب
    

  جلسات إحاطة خاصة  -سادسا  
نظمــة العمــل الدوليــة وهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة بــشأن    إحاطــة مقدمــة مــن م   -ألف   

  الجتاهات العاملية لعمالة املرأةا
نائبـة املـدير التنفيـذي لـشؤون الـدعم احلكـومي الـدويل              /قدمت األمينة العامة املساعدة     - ٤٥

والشراكات االستراتيجية مـشروع تقريـر االجتاهـات العامليـة لعمالـة املـرأة، الـذي أُجنـز وصـدر                    
علــى مــع منظمــة العمــل الدوليــة وقــد كــان التعــاون . ٢٠١٢ديــسمرب /ا يف كــانون األولرمسيــ

حيـث تبـادل املزايـا النامجـة عمـا يتمتعـان بـه              إعداد هذا التقرير مفيدا لكل من اهليئة واملنظمـة،          
ويعكـس التقريـر الواليـة العامليـة للهيئـة          .  علـى الـصعيد العـاملي      قوي وخـربة واسـعة    حضور  من  
ا مع الوكاالت األخرى والوسـائل الـيت تعمـق مـن خالهلـا نطـاق قاعـدة معارفهـا                 تعاوهنأوجه  و

ــسياساتوحتليالهتــا العلميــة  ــر خطــوة حنــو  . يةال ــشكل التقري ــة،   وي ــات اهليئ ــق إحــدى أولوي  حتقي
وهــي الــتمكني االقتــصادي للمــرأة إدراكــا حلقيقــة عــدم تكــافؤ مــشاركة املــرأة والرجــل يف   أال

 .سوق العمل
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التابعــة ملنظمــة العمــل  وســوق العمــل ةاالقتــصاديالــشؤون  إدارة حتليــل وعــرض مــدير  - ٤٦
وأعرب عن تقديره ملشاركة هيئة األمم املتحدة للمـرأة يف إعـداد التقريـر        . نتائج التقرير الدولية  

 .مدى تضرر املرأة مقارنة بالرجل: نهبأ “الفجوة اجلنسانية”ومضى يشرح مفهوم 

مخس فجوات جنـسانية علـى مـدى عـشر سـنوات،            وجود  وأشار التقرير إىل استمرار       - ٤٧
البطالة؛ نسبة العمالة إىل عـدد الـسكان؛ مـشاركة    : ، يف اجملاالت التالية  ٢٠١٢ إىل   ٢٠٠٢من  

وقـد اتـسعت الفجـوة اجلنـسانية يف جمـال           . ؛ العزل القطاعي واملهين   قابلية التضرر القوة العاملة؛   
، وخباصــة يف جنــوب ٢٠٠٨-٢٠٠٧ة يف الفتــرة األزمــة االقتــصادية العامليــأعقــاب البطالــة يف 

ــا   ــة آخــذة يف    . آســيا وجنــوب شــرق آســيا وأفريقي ــسانية يف جمــال العمال وكانــت الفجــوة اجلن
وكانت الفجوة اجلنـسانية يف جمـال مـشاركة القـوة           . التقلص قبل األزمة ولكنها اتسعت بعدها     

ا خـالل العقـد األول مـن      العاملة آخذة يف التقلص يف تسعينات القرن املاضي وظلت على حاهل          
تـرك النـساء والفتيـات      ميكـن أن يكـون أحـدها هـو          القرن احلادي والعـشرين، وذلـك ألسـباب         

والعـزل  قابلية التضرر   وهناك فجوة جنسانية كبرية من حيث       . سوق العمل لاللتحاق باملدرسة   
 وأة التجزئـة    الوظائف الكتابية ووظائف قطـاع جتـار      يف   فعلى سبيل املثال، تغلب النساء       ؛املهين

 .صناعة اخلدمات

نائبة املدير التنفيذي أن األزمة االقتصادية العاملية متثـل       /وذكرت األمينة العامة املساعدة     - ٤٨
الـشاملني  فرصة إلعادة بناء النسيج االجتماعي بـشكل أفـضل مـن أجـل حتقيـق التنميـة والنمـو                    

حـدة للمـرأة مـن عمـل يف تلبيـة           وسلطت الضوء على مـا تقـوم بـه هيئـة األمـم املت             . املستدامنيو
احلاجــة إىل تنفيــذ مــزيج مــن سياســات االقتــصاد الكلــي وســوق العمــل واحلمايــة االجتماعيــة؛  
وكفالــة حــصول النــساء علــى اخلــدمات االجتماعيــة واحلمايــة االجتماعيــة؛ وإشــراك املــرأة يف   

جلنـــساين؛ ووضـــع  الـــيت تـــدعمها امليزنــة املراعيـــة للمنظـــور ا ةاالســتراتيجيات اإلمنائيـــة الوطنيـــ 
فز الطلب على اليد العاملة وتشمل زيادة يف اإلنفاق العام علـى اهلياكـل األساسـية                حتسياسات  

 .تعمل على تقليص العبء امللقى على عاتق العاملني بدون أجرووضع سياسات 

األسـباب احملتملـة    وإمكانية احلصول علـى البيانـات املقدمـة؛         : بشأنواستفسرت وفود     - ٤٩
واتباع هنج متمـايز يف الـسياسات العامـة املطبقـة يف املنـاطق احلـضرية                جوة اجلنسانية؛   لنشوء الف 
هيئة األمم املتحدة للمرأة قياس النتائج واإلبالغ عن اآلثار؛ وهـل هنـاك             تعتزم  كيف  والريفية و 

أنشطة يف جمال تثقيف الفتيات بشأن األدوار اليت ميكن أن يؤدينها يف سوق العمل؛ واجتاهـات                
 .ة املرأة يف أمريكا الالتينيةعمال
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يف املوقــع الــشبكي ملنظمــة متاحــة وأوضــح أعــضاء فريــق املناقــشة أن البيانــات املقدمــة   - ٥٠
 أن تفـسر الفجـوات      وهنـاك عـدة عوامـل ميكـن       .  التقريـر  أيـضا يف  سـتدرج   العمل الدولية وأهنـا     

نمطيـة التقليديـة لـألدوار      القوالـب ال  الفقـر و  اجلنسانية املذكورة أعاله، منها علـى سـبيل املثـال،           
، املتدنيـة املهنية، وأشكال السلوك االجتماعي، وقواعد األقدميـة، ومـستويات املهـارة والتعلـيم              

وللعوامـل الدوريـة،    .  ضمن أمـور أخـرى     إىل اهلياكل األساسية واملوارد   وانعدام فرص الوصول    
م هـذا  سـ أيـضا يف ر من قبيل شيخوخة النـساء وتقاعـدهن، وعـودة الفتيـات إىل املـدارس، دور              

وحدوث حتسن يف الفجوة اجلنـسانية ال يعـد دومـا تطـورا إجيابيـا، ألنـه رمبـا                   . االجتاه يف النتائج  
للـتخلص مـن    يف حماولـة  ،يكون نتيجة لدخول الفتيات سوق العمل بدال من البقاء يف املدرسـة         

 .الفقر املستدميبراثن 

؛ فعلــى ســبيل متمــايزرية اّتبــاع هنــج ويتطلــب اخــتالف البيئــة الريفيــة عــن البيئــة احلــض   - ٥١
 إىل معاجلـة يف بيئـة عمالـة حـضرية، يف حـني أن               “احلاجز غري املرئي  ”املثال، رمبا حتتاج مسألة     

 .زيادة حجم احليازات الزراعية اليت متلكها النساء قد تشكل هنجا جيدا يف بيئة ريفية

عى بشكل كامـل يف مـا ُيتخـذ مـن           ويف اخلتام، ذُكر أن نتائج هذا التقرير ينبغي أن ُترا           - ٥٢
ولتحقيـق هـذه الغايـة، سـتبذل هيئـة          . علـى الـصعيد العـاملي      قرارات وما ُيعتمد من أطر معيارية     
قاعــدة البحــوث واملعــارف  واجلوانــب التــشغيلية بــني لــربط لاألمــم املتحــدة قــصارى جهــدها  

 جلنـة وضـع املـرأة       اآلخذة يف االتساع، والعمليـات احلكوميـة الدوليـة الـيت تنفـذها هيئـات مثـل                
 .واجمللس االقتصادي واالجتماعي واجلمعية العامة

  
 أنشطة صندوق املساواة بني اجلنسني  -باء   

املـديرة التنفيذيـة هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة إحاطـة خاصـة           /وكيلة األمني العام  قدمت    - ٥٣
ف لالسـتثمار   وسـلطت الـضوء علـى التـأثري املـضاع         . عن أنشطة صندوق املساواة بني اجلنـسني      

ورحبـت بانـضمام مـاحنني      . يف املرأة، وذكرت أن الصندوق يعد جزءا ال غىن عنه لعمـل اهليئـة             
ين إىل الــصندوق، ومهــا أملانيــا وسويــسرا، وأعلنــت عــن ختــصيص حافظــة مــنح جديــدة   جديــَد
وأعطـت أمثلـة علـى      .  بلدا يف أربعة منـاطق مـن العـامل         ٣٩ملا عدده    مليون دوالر    ١٢,٥بقيمة  
وُعرض فـيلم فيـديو عـن    . ال اليت دعمها الصندوق والنتائج اليت حققها على أرض الواقع     األعم

 ).املتعددة القوميات - دولة(األعمال اليت موهلا الصندوق يف كل من لبنان وبوليفيا 

: وعللـت دعمهـا لـه مبـا يلـي         . وأعلنت سويسرا عن دعمها للـصندوق ومـسامهتها فيـه           - ٥٤
ر يف املــرأة؛ ومتييــز الــصندوق بــني الــربامج صــغرية احلجــم والــربامج  التــأثري املــضاعف لالســتثما

البتكار؛ والطـابع التنافـسي الـذي تتـسم بـه املـنح الـيت يقـدمها                  اجملال ل  يفسحكبرية احلجم، مما    
 .الصندوق؛ وتركيزه على تعاون احلكومات مع اجملتمع املدين
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ونّوهـت بتقـدمي الـصندوق      . دوالرماليـني    ٣,٧وأعلنت أملانيا أهنا ستساهم مبـا ينـاهز           - ٥٥
املـوارد الالزمــة للنــهوض بـسبل متكــني املــرأة سياسـيا واقتــصاديا، وأشــادت بـالتزام هيئــة األمــم     

 .املتحدة للمرأة بتقدمي املساعدة التقنية إىل البلدان الشريكة

ــد   - ٥٦ ــدمي وبع ــشاركة       تق ــسأليت امل ــى م ــصندوق عل ــز ال ــبانيا بتركي ــروض، أشــادت إس الع
ــسياسية والتوزيــع اجلغــرايف االقتــصادي علــى املــسامهة يف أيــضا وحثــت املــاحنني اآلخــرين  . ة وال
 يف املائـة مـن   ٣٠تزيـد عـن   وأعلنت املكسيك أن النساء حصلن مؤخرا علـى نـسبة           . الصندوق

املقاعد يف غرفيت كـونغرس االحتـاد وأن الفـضل يف ذلـك يرجـع إىل أحـد املـشاريع الـيت نفـذها                        
ــ. الــصندوق ــه الــصندوق واملــسامهات    وأعربــت إندوني سيا عــن تقــديرها للعمــل الــذي يقــوم ب

 . املقدمة من املاحنني اجلدد وأشارت إىل أمهية استمرار الربامج احمللية

أن مـن املـنح     املـستفيدة   هـات   يشترط على اجل  وشددت رئيسة اهليئة على أن الصندوق         - ٥٧
وأنه يدعم املبـادرات اإلقليميـة   منذ مرحلة تصميمها استدامة مشاريعها   استراتيجية تكفل   تقدم  

وقالــت إن الــصندوق يتعــاون أيــضا مــع الــشركاء علــى الــصعيد القطــري والفريــق    . والقطريــة
واصــل حتقيــق النتــائج املتوقعــة  ، وأنــه سياالستــشاري للمجتمــع املــدين، مكمــالً بــذلك عملــهم 

 .اهليئة من
    

  يذياإلحاطة غري الرمسية اليت قدمها رئيس اجمللس التنف  -سابعا   
نظمت هيئة األمم املتحدة باالشتراك مع البعثـة الدائمـة جلمهوريـة كوريـا لـدى األمـم              - ٥٨

زيـارة رئـيس اجمللـس التنفيـذي امليدانيـة إىل غواتيمـاال وهـاييت يف        بـشأن   ا جانبي ااملتحدة اجتماع 
 وكيلـة األمـني  وبعد مالحظات استهاللية أدلت هبـا  . ٢٠١٢يوليه / متوز٢١ إىل   ١٦الفترة من   

االسـتطالعية  عـن زيارتـه    النطباعاتـه   املديرة التنفيذية، قدم رئيس اجمللـس التنفيـذي حتلـيال           /العام
ــان     . غواتيمــاال وهــاييت إىل  ــديو، املكتب ــداول بالفي ــضا، عــن طريــق الت وشــارك يف االجتمــاع أي

منطقــة وأدىل املــدير اإلقليمــي لألمــريكتني و. البلــديناإلقليميــان هليئــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف 
 .البحر الكارييب ببعض املالحظات على التحديات اليت تواجه املنطقة

وقال رئيس اجمللس التنفيذي إنه قد التقى بالعديد من النساء اللوايت يعـشن يف ظـروف            - ٥٩
جتعلهن معرضات للخطر، مبا يف ذلـك نـساء الـشعوب األصـلية، وأشـار إىل الـدور اهلـام الـذي                   

 يف هـاييت إليـواء ضـحايا        “منـازل آمنـة   ”رأة والـذي يـشمل إدارة        للمـ  تؤديه هيئة األمم املتحدة   
وأشــار إىل أن نــساء الــشعوب األصــلية يف غواتيمــاال يــشكلن الفئــة الــسكانية . العنــف اجلنــسي

ــة    ــا واألشــد تعرضــا للعنــف وســوء املعامل ــة املرتفعــة يف   . األشــد حرمان ورغــم مــستويات األمي
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ألمــم املتحــدة تعمــل يف امليــدان مــن أجــل تعزيــز صــفوف نــساء الــشعوب األصــلية، فــإن هيئــة ا
 .قدرهتن على التنمية الذاتية واالعتماد على النفس

وكانت هذه أول زيارة جيريها رئيس اجمللس التنفيـذي هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة إىل                    - ٦٠
وقــد أعــرب الــرئيس عــن رأي مفــاده أنــه ينبغــي إضــفاء طــابع   . بلــدان مــستفيدة مــن الربنــامج 

ألمهية االطالع عن كثب على العمـل الـذي تقـوم بـه             ليس فقط    على هذه الزيارات،     مؤسسي
واجهها تلـك البلـدان علـى       فهم التحديات اليت ت   من أجل   اهليئة ومنظومة األمم املتحدة بأسرها      

  .أيضا إلبداء الدعم والتشجيع من جانب اجملتمع الدويلو، بل حنو أفضل
    

ارة امليدانية املشتركة اليت قامت هبا اجملالس التنفيذية        التقارير املتعلقة بالزي    -ثامنا   
  ٢٠١٢يف عام 

يرلنـدا وجنـوب أفريقيـا، باسـم مجيـع الوفـود املـشاركة، التقـارير املتعلقـة                  أعرض وفدا     - ٦١
ــة املــشتركة الــيت قامــت هبــا اجملــالس التنفيذيــة لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي       بالزيــارة امليداني

ومنظمــة األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع  تحــدة للــسكان ومكتــب األمــموصــندوق األمــم امل
يف (وهيئة األمم املتحدة للمرأة وصندوق األغذية العـاملي إىل جيبـويت وإثيوبيـا              املتحدة للطفولة   

  ).٢٠١٢مارس / آذار٣١ إىل ١٨الفترة من 
وأتاحـت هـذه    . يبـويت قدم وفد أيرلندا تقرير الزيارة امليدانية املشتركة إىل مجهورية ج         و  - ٦٢

الزيــارة فرصــة املعاينــة املباشــرة للكيفيــة الــيت تعمــل هبــا منظومــة األمــم املتحــدة مــع شــركائها،   
اجمللــس التنفيــذي إىل الوكــاالت وأفرقــة األمــم املتحــدة  الــذي يقدمــه وكيفيــة حتــسني التوجيــه 

لقطــري، واسترشــدت البعثــة باالجتماعــات الــيت عقــدت مــع فريــق األمــم املتحــدة ا   . القطريــة
الزيــارات الــيت أجريــت إىل بورئــيس الــوزراء وممثلــي احلكومــات والــشركاء احمللــيني، وكــذلك 

  . مواقع املشاريع اإلنسانية واإلمنائية
والحظت البعثة احلاجة إىل تعزيز القـدرات واملؤسـسات يف العديـد مـن اجملـاالت مثـل              - ٦٣

ــة  ومشلــت املواضــيع املتكــررة يف املناقــشا . التعلــيم والــصحة ت الــيت دارت مــع اجملتمعــات احمللي
وطـرح أيـضا التحـدي      . واملسؤولني احلكوميني احلاجة إىل حتديد فـرص العمـل وتوليـد الـدخل            

وهنـاك حاجـة    . من الالجئني وإجيـاد حلـول علـى املـدى الطويـل            املتمثل يف استضافة عدد كبري    
مـن الـشركاء اإلمنـائيني    إىل حتسني التنسيق، وأعرب عن الترحيب بأداء األمـم املتحـدة وغريهـا        

  .دورا رياديا يف دعم هذه العملية
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أعلنـت احلكومـة أهنـا    (ومثة حتسينات جلية يف جمال املساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة              - ٦٤
وجيبـويت مـن    . األهداف يتطلب بـذل جهـود طويلـة األمـد         حتقيق  ، بيد أن ضمان     )ذات أولوية 

يــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، وجيــري التخطــيط الــدول املوقعــة علــى اتفاقيــة القــضاء علــى مج
إلنشاء مركز لتنـسيق الـشؤون اجلنـسانية يف كـل وزارة بغـرض تعزيـز تعمـيم سياسـة للـشؤون                      

وأوصـت البعثـة بـأن تنظـر مجيـع اجملـالس التنفيذيـة املعنيـة يف القيـام بتحليـل جـدوى                       . اجلنسانية
  .إنشاء وجود هليئة األمم املتحدة للمرأة يف جيبويت

ومشل الغرض مـن    . وقدم وفد جنوب أفريقيا تقرير الزيارة امليدانية املشتركة إىل إثيوبيا           - ٦٥
األمـم  هبـا   دعم  الـيت تـ   كيفية  الالزيارة مراقبة الكيفية اليت يعمل هبا فريق األمم املتحدة القطري و          

ل بــني املتحــدة أولويــات احلكومــة يف معاجلــة التحــديات اإلمنائيــة واإلنــسانية، وكــذلك التفاعــ  
وزارت البعثــة مواقـع املــشاريع، واجتمعــت مــع عــدد مــن  . األمـم املتحــدة والــشركاء اإلمنــائيني 

الــضوء علــى أن إثيوبيــا قــد أظهــرت تقــدما كــبريا يف حتقيــق هــدف   الوفــد وســلط . املــسؤولني
اإلمــساك بقــوة بزمــام  عــن طريــق ٢٠٢٥البلــدان املتوســطة الــدخل حبلــول عــام  االنــضمام إىل 
وقـد حقـق    . عملية التنسيق بني وكاالت األمم املتحـدة يف البلـد         م بدور قيادي يف     األمور والقيا 

ــادرة          ــشأن مب ــدما كــبريا ب ــهرة، وأحــرز تق ــائج مب ــا نت ــم املتحــدة القطــري يف إثيوبي ــق األم فري
وشــجع فريــق األمــم املتحــدة القطــري علــى حتــسني االتــصال مــع الــشركاء  . “األداء توحيــد”

وأُشــري إىل إعــراب . النتــائج الــيت حتتــاج إىل حتــسني ئج اإلجيابيــة أواإلمنــائيني، ســواء بــشأن النتــا
احلكومة عن تقديرها ملسامهة األمم املتحدة، الـيت ينظـر إليهـا بوصـفها شـريكا هامـا يف التنميـة                     

 وشـدد   ،وشـجع الوفـد األمـم املتحـدة علـى مواصـلة دعـم بنـاء القـدرات                 . واملساعدة اإلنسانية 
  .مل األمم املتحدة يف إثيوبيا على نطاق أوسععلى ضرورة التعريف بنتائج ع

علـى  منـدوب جيبـويت   وافـق  و. مقعـديهما جيبـويت وإثيوبيـا تعليقـات مـن     مندوبا  وقدم    - ٦٦
وجود هليئة األمم املتحدة للمـرأة يف البلـد، وأشـار إىل أمهيـة التعـاون بـني بلـدان                    إنشاء  ضرورة  

عـن تطلـع    جيبـويت   منـدوب   وأعـرب   . لاجلنوب باعتباره مكمال للـشراكة التقليديـة مـع الـشما          
ــه يف عــام      بلــده،  ــة األمــم املتحــدة للمــرأة واملــسامهة في إىل االنــضمام إىل اجمللــس التنفيــذي هليئ
وأشــار منــدوب إثيوبيــا إىل أن الزيــارة امليدانيــة املــشتركة كانــت بنــاءة وأن احلكومــة   . ٢٠١٣

دخلـت  وأُ. لبلـدان املاحنـة الثنائيـة     اإلثيوبية تعمل بشكل وثيق مع فريق األمم املتحدة القطري وا         
املواءمـة بـني دورات    عمليـة   حتسينات على عملية االتصال مع فريـق األمـم املتحـدة القطـري، و             

إثيوبيـا وذكـر أن التقريـر       لزيارهتـا   لمجالس التنفيذية   بلده ل ندوب عن تقدير    املوأعرب  . امليزانية
ارتيـاح  وكـرر تأكيـد     . قيـق بـشكل د  البعثـة   عمـل   الذي قدمـه منـدوب جنـوب أفريقيـا يعكـس            

مـع  و  معهـا التعـاون الوثيـق واحلـوار   أوجـه  حكومتـه لعمـل األمـم املتحـدة، وأعطـى أمثلـة علـى        
النتـائج، كـشف عـن ترحيـب بـالده مببـادرة            عـن   اإلبالغ  فيمـا يتعلـق بـ     و. البلدان املاحنة الثنائيـة   

 حتـت   التفريق األمـم املتحـدة القطـري بـشأن وضـع خطـة جديـدة لوسـائط اإلعـالم واالتـصا                    
  .“توسيم إثيوبيا”شعار 
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يئــة هلوجـود  إنـشاء  املـديرة التنفيذيـة أنـه بـالرغم مـن أن      /وذكـرت وكيلـة األمـني العـام      - ٦٧
ــراهن األمــم املتحــدة للمــرأة يف جيبــويت   ــا يف الوقــت ال ــان وســائل  يتعــذر عملي ، ســيبحث الكي

وف تواصــل هيئــة وباملثــل، ســ. اهليكــل اإلقليمــي اجلديــدمــن خــالل لــضرورة هلــذه ااالســتجابة 
  . األمم املتحدة للمرأة يف إثيوبيا العمل على دعم الشركاء الوطنيني عن طريق املكتب القطري

    
  املالحظات اخلتامية  -تاسعا   

تقديرها لألسلوب الذي مت به التخطـيط للـدورة العاديـة الثانيـة             عن  عدة وفود   أعربت    - ٦٨
املتحـدة للمـرأة بـسبب عمليـة املـشاورات      وأشادت على وجه اخلـصوص هبيئـة األمـم     . وإمتامها

املـشاورات غـري الرمسيـة      عقـد   عـن طريـق     والـيت جتـري     املوسعة اخلاصة بإعـداد التقـارير الرمسيـة         
وأعربت الوفود عن تقديرها إلدراج جلـسات إحاطـة         . وجلسات اإلحاطة مع الدول األعضاء    

ة العمـل الدوليـة وهيئـة       خاصة يف جدول األعمال من قبيل جلسة اإلحاطة املشتركة بني منظمـ           
املعقـودة  األمم املتحدة للمرأة بشأن االجتاهات العاملية للعمالة بالنسبة للمرأة، وجلسة اإلحاطة            

د مـن هـذه املبـادرات    بشأن صندوق املساواة بني اجلنسني، وأعربت عـن رغبتـها يف رؤيـة املزيـ          
  .يف املستقبل

 القيـادي يف مبـادرة ترشـيد اسـتخدام      علـى دورهـا   رئيـسة اهليئـة     وهنأت أغلبيـة الوفـود        - ٦٩
ــة        ــستندات ورقي ــع م ــرة دون توزي ــت ألول م ــيت أجري ــدورة ال ــورق وجنــاح ال ــوحظ أن . ال ول

ــدورات  ــن        ال ــل إىل أدىن حــد م ــورق ســتؤدي إىل التقلي ــا ترشــيد اســتخدام ال ــيت يراعــى فيه ال
وأشـيد  . وقـت ذاتـه   مـع تعزيـز املمارسـات املراعيـة للبيئـة يف ال           بإعداد الوثائق   التكاليف املرتبطة   

كمـا أعربـت عـن التقـدير لقـرار      وحـدها  الـدورة  هـذه   يف  دوالر   ١٠٠ ٠٠٠ ـبتوفري ما يقدر ب   
وأعربـت الوفـود عـن شـكرها إلدارة شـؤون          . النساء والفتيات  لفائدةإعادة توجيه هذه املوارد     

اللوجـسيت  اجلمعية العامة واملؤمترات على تعاوهنا القـيم يف هـذا املـسعى، وعلـى تقـدميها الـدعم        
وباإلضافة إىل ذلك، لوحظ أن هذه املبادرة تتيح املشاركة من مجيع العواصم يف شـىت               . والتقين

  .أحناء العامل بالزمن احلقيقي
وشــكرت رئيــسة اهليئــة اجمللــس التنفيــذي علــى دعمــه يف تــشكيل مــستقبل هيئــة األمــم   - ٧٠

از هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة     وأشارت إىل أن قـرارات اجمللـس ستـسهم يف إجنـ           . املتحدة للمرأة 
يتـسم مبزيـد مـن الكفـاءة،      إىل كيان من كيانات األمـم املتحـدة         يف سياق حتوهلا    واليتها بفعالية   

وأعربت عن شـكرها للمـاحنني علـى تربعـاهتم هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة                  . والنضجملساءلة،  او
وأكـدت  . بـذهلا لتعبئـة املـوارد     وشجعت اجمللس التنفيذي على مـساعدة اهليئـة يف اجلهـود الـيت ت             

العنـف القـائم علـى      ينتـهي   عنـدما   ”أنـه   على النحو الوارد يف مالحظاهتا االستهاللية        من جديد 
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نوع اجلنس، وتتمتع النساء والفتيات بنفس الفـرص املتاحـة للرجـال والفتيـان، ويـسود الـسالم          
  .“نكون قد صنعنا املستقبل الذي ننشدهآنذاك والعدالة واملساواة، 

 وهنأ الرئيس اجمللس التنفيذي وهيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة علـى جنـاح الـدورة، وأبـرز                 - ٧١
بشأن اهليكل اإلقليمي مشريا إىل أمهيته احلامسة يف تعزيز كفاءة األنشطة اليت تـضطلع هبـا          القرار

أن يكــون داعمــا ينبغــي أن الــزخم الــذي حتقــق  وذكــر.  وفعاليتــهاهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة
. للمبــادرات الراميــة إىل حتقيــق نتــائج أفــضل فيمــا يتعلــق باملــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة 

إىل إحـراز تقـدم فعلـي يف        ”وشدد الرئيس على احلاجة إىل كفالـة أن تـؤدي مناقـشات اجمللـس               
ــى األرض     ــرأة عل ــسني ومتكــني امل ــني اجلن ــساواة ب ــى حــضورها    . “امل ــة عل ــسة اهليئ وشــكر رئي

ي، وتوجه بالشكر إىل أمانة هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة، ونـواب رئـيس اجمللـس                   القياد ودورها
 وودع أعضاء اجمللس التنفيذي الذين انتهت فترة واليتهم هـذا العـام،             .على ما قدموه من دعم    

  .وهنأ أولئك املنتخبني لوالية أخرى، وأعرب عن تطلعه إىل استمرار مسامهاهتم البناءة
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  املرفق
ل املؤقــت املقتــرح وخطــة العمــل للــدورة العاديــة األوىل   جــدول األعمــا    

  ٢٠١٣يناير / كانون الثاين٢٤-٢٣
  

  جدول األعمال املؤقت    
  املسائل التنظيمية  - ١
  األنشطة التنفيذية  - ٢
  مسائل أخرى  - ٣
  

  خطة العمل األولية    
  املوضوع  البند  الوقت  التاريخ

  افتتاح الدورة    ٠٠/١١ إىل ٠٠/١٠من  يناير/ كانون الثاين٢٣ األربعاء،
  بيان رئيس اجمللس التنفيذي  •
  املديرة التنفيذية/بيان وكيلة األمني العام  •

  املسائل التنظيمية  ١  ٣٠/١١ إىل ٠٠/١١من   
ــام      • ــذي لعـ ــس التنفيـ ــب اجمللـ ــاب مكتـ  ٢٠١٣انتخـ

  وتسليم رئاسة اجمللس
ــدورة العاديــة األوىل لعــام        • ــال ال ــرار جــدول أعم إق

  عملها وخطة ٢٠١٣
  ٢٠١٢اعتماد تقرير الدورة العادية الثانية لعام   •

  األنشطة التنفيذية  ٢  ٠٠/١٣ إىل ٣٠/١١من   
ــة األمــم املتحــدة      • ــة هليئ ــر عــن األنــشطة التنفيذي تقري

  املديرة التنفيذية/تقرير وكيلة األمني العام: للمرأة
ــي حــساب         ٣٠/١٤ إىل ٣٠/١٣من    ــس مراجع ــدمها جمل ــة يق ات إحاطــة غــري رمسي

  األمم املتحدة
  )تابع(األنشطة التنفيذية   ٢  ٠٠/١٧ إىل ٠٠/١٥من   
  مشاورات غري رمسية بشأن مشاريع املقررات    ٠٠/١٨ إىل ٠٠/١٧من   

   استرداد التكاليف تنسيقإحاطة بشأن    ٠٠/١١ إىل ٠٠/١٠من  يناير/ كانون الثاين٢٤ اخلميس
 هليئــة األمــم املتحــدة  نفيذيــةالتاالســتجابة بــشأن إحاطــة     ٠٠/١٢ إىل ٠٠/١١من   

  على الصعيد القطري للمرأة
  مشاورات غري رمسية بشأن مشاريع املقررات    ٠٠/١٣ إىل ٠٠/١٢من   
  مسائل أخرى  ٣  ٠٠/١٦ إىل ٠٠/١٥من   
  اختاذ املقررات    ٠٠/١٧ إىل ٠٠/١٦من   
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  املوضوع  البند  الوقت  التاريخ

  املسائل التنظيمية  ١    
 جدول األعمال املؤقت وخطة العمـل للـدورة         إقرار  •

  ٢٠١٣نوية لعام الس
  ٢٠١٣اعتماد خطة العمل السنوية لعام   •

  بيانات ختامية    ٠٠/١٨ إىل ٠٠/١٧من   
  بيان رئيس اجمللس التنفيذي  •
  املديرة التنفيذية/بيان وكيلة األمني العام  •
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	5 - وأشارت إلى أن الجهود لا تبذل من أجل ضمان إضفاء الطابع المؤسسي على النتائج على جميع مستويات المنظمة فحسب، بل أيضا من أجل بناء مساءلة مؤسسية أقوى فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين على الصعيد العالمي. وشددت على ضرورة أن تتخذ هيئة الأمم المتحدة للمرأة موقعها من خلال وجود ميداني قوي يمكنها من ”حفز التنسيق والشراكات الاستراتيجية على نطاق منظومة الأمم المتحدة؛ وترسيخ ثقافة مؤسسية قوية للإدارة والتقييم القائمين على النتائج؛ وتعزيز الفعالية والمساءلة داخل المنظمة؛ وتعزيز القدرة المؤسسية على الإنجاز“.
	6 - وذكرت رئيسة الهيئة أن التقرير المتعلق بمجمل الآثار الإدارية والمالية والمتعلقة بالميزانية الناشئة عن الهيكل الإقليمي، بما في ذلك خطة تنفيذه (UNW/2012/10)، أعد بالتشاور مع المجلس التنفيذي، في أعقاب العرض الأولي للهيكل الإقليمي على المجلس في دورته السنوية لعام 2012 (UNW/2012/5)، واستجابة لمقرره 2012/4. وقد وضع هذا التقرير، على غرار جميع التقارير الأخرى الصادرة في الدورة الحالية، بالتعاون الوثيق مع المجلس. وأوجزت وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية الملامح الرئيسية للهيكل الإقليمي المقترح، وذكرت أن هدفه الرئيسي يتمثل في تعزيز عمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الميدان من أجل دعم تولي السلطات الوطنية زمام الجهود الرامية إلى تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. وأشارت إلى أن الهيكل الإقليمي سيتيح، في جوهره، لهيئة الأمم المتحدة للمرأة إجراء التغييرات اللازمة لتجاوز العمليات الموروثة ذات الصلة بالهيكل وأساليب العمل إلى هيكل يستجيب للولاية العالمية الموكولة إلى الهيئة وخطتها الاستراتيجية.
	7 - وقدمت وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية إلى المجلس مقترحات لكي ينظر فيها بشأن المبادئ والمعايير والإجراءات التي ينبغي الاسترشاد بها في استخدام الإيرادات المتأتية من استرداد التكاليف، مع مراعاة السياسات والمنهجيات المتوائمة لاسترداد التكاليف التي تستخدمها منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، على نحو ما طلبه المجلس التنفيذي في مقرره 2011/5. وقدم التقرير (UNW/2012/13) معلومات مستكملة عن التقدم الذي أحرزته هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها المشار إليها نحو تحقيق سياسة منسقة لاسترداد التكاليف. وتنظم حاليا حلقات عمل ومناقشات مشتركة بين الوكالات بشأن هذا الموضوع، تشارك فيها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ويتوقع تقديم مقترح مشترك بشأن استرداد التكاليف خلال الدورة الأولى للمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في عام 2013.
	8 - وأضافت رئيسة الهيئة بأن تقريرا يتضمن منهجية مقترحة لحساب الاحتياطي التشغيلي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والمحافظة عليه، معروض أيضا على المجلس ليستعرضه وفقا للبند 19-2 (أ) من النظام المالي والقواعد المالية للهيئة، بالإضافة إلى تقرير عن الهيكل الإقليمي. وهذه التقارير الثلاثة (UNW/2012/10؛ و UNW/2012/13؛ و UNW/2012/14)، معروضة جميعها على المجلس التنفيذي لكي ينظر فيها بالاقتران مع التقرير ذي الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية (UNW/2012/11)، ورد إدارة هيئة الأمم المتحدة للمرأة عليه.
	9 - وفي الفقرة 2 من المقرر 2012/5، طلب المجلس التنفيذي أن تعرض عليه سياسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة التقييم التي ستنتهجها لكي ينظر فيها في دورته العادية الثانية لعام 2012. وأكدت وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية أن سياسة التقييم المتوخاة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تدعم النوعية العامة لبرامج الهيئة بالإضافة إلى موثوقيتها، كونها ذات أهمية محورية للمساءلة والتعلم وصنع القرارات. ووضعت هذه السياسة، التي تتوافق مع المعايير الدولية للتقييم والتي جرى تكييفها مع خصائص هيئة الأمم المتحدة للمرأة وولايتها، بعد إجراء استعراض لسياسات التقييم المتبعة في منظومة الأمم المتحدة، وبالاستفادة من مشاورات واسعة النطاق، واستعراضات الأقران لوظيفة التقييم وثقافة التقييم السائدة في هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وهي تحدد المبادئ والمعايير التي توجه ممارسة التقييم، مثل تولي السلطات الوطنية زمام العملية والشفافية والاستقلالية والموثوقية. وأشارت رئيسة الهيئة أيضا إلى أن هذه السياسة تشمل الدور التنسيقي الذي تضطلع به هيئة الأمم المتحدة للمرأة فيما يتعلق بالتقييمات التي تجري على نطاق منظومة الأمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين والتقييم المؤسسي واللامركزي لأعمال الدعم التنفيذي والتشغيلي ولأعمال التنسيق التي تضطلع بها الهيئة.
	10 - وفيما يتعلق بالتقرير عن أنشطة المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات للفترة من 1 تموز/يوليه 2010 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011 (UNW/2012/15)، ذكرت وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية أن الهيئة أنشأت لجنة استشارية مستقلة للمراجعة اجتمعت للمرة الأولى في 25 تشرين الأول/أكتوبر. وتضم هذه اللجنة خمسة خبراء من الأوساط الأكاديمية والأمم المتحدة والمجتمع المدني. وذكرت أن الهيئة ستواصل تعزيز تدابير المساءلة والشفافية من خلال الكشف العلني المقبل عن تقارير المراجعة الداخلية للحسابات، بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع. 
	11 - وفي الختام ذكّرت المجلس بأن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تنخرط حاليا بشكل وثيق في مناقشة ثلاثة مواضيع هامة بشأن: استعراض السياسات الشامل الذي يجري كل أربع سنوات، والدورة السابعة والخمسون المقبلة للجنة وضع المرأة في آذار/مارس 2013، ومتابعة مؤتمر ريو + 20 بشأن أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية لما بعد عام 2015. ودعت أعضاء المجلس إلى دعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وأيضا إلى ”مناصرة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة“.
	ثانيا - المسائل التنظيمية
	12 - انتخب المجلس التنفيذي نائبة جديدة لرئيس مكتبه، هي السيدة بيلي كسلر (إستونيا)، وهي تمثل مجموعة دول أوروبا الشرقية.
	13 - واعتمد المجلس التنفيذي جدول الأعمال المؤقت المشروح وخطة العمل المقترحة للدورة العادية الثانية لعام 2012 (UNW/2012/L.4)؛ ووافق على خطة العمل للدورة في صيغتها المقدمة من أمين مكتب المجلس؛ وأقر التقرير المتعلق بدورته السنوية لعام 2012، التي عقدت في الفترة من 29 أيار/مايو إلى 1 حزيران/يونيه (UNW/2012/9).
	14 - واتخذ المجلس التنفيذي خمسة مقررات، هي: 2012/6؛ و 2012/7؛ و 2012/8؛ و 2012/9؛ و 2012/10 (انظر UNW/2012/16).
	15 - وأقر المجلس التنفيذي أيضا جدول الأعمال المؤقت المقترح وخطة العمل المقترحة للدورة العادية الأولى لعام 2013، المقرر عقدها في 23 و 24 كانون الثاني/يناير 2013، بالصيغة الواردة في مرفق هذا التقرير، وناقش مشروع خطة العمل السنوية لعام 2013 استعدادا لاعتمادها في الدورة العادية الأولى لعام 2013.
	16 - وأبلغ المجلس التنفيذي بأن جلسة الإحاطة غير رسمية بشأن التقرير المالي والبيانات المالية المراجعة للسنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011 وتقرير مجلس مراجعي الحسابات: هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (A/67/5/Add.13 و Corr.1) قد أجلت إلى إشعار آخر. 
	ثالثا - الهيكل الإقليمي
	17 - عرض الأمين العام المساعد/نائب المدير التنفيذي للسياسات والبرامج التقرير المتعلق بالهيكل الإقليمي (UNW/2012/10). وأشار إلى الهيكل الإقليمي الجديد بوصفه عاملا أساسيا لتعزيز إنجاز المزيد من النتائج الفعالة فيما يتعلق بالنساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. وأشار إلى أن العملية التي استغرقت عاما كاملا شملت مشاورات مكثفة مع المجلس وعدد من أصحاب المصلحة والموظفين.
	18 - وأعرب معظم المتكلمين عن تأييدهم للهيكل الإقليمي الجديد. وأعرب الكثيرون عن تقديرهم للهيكل اللامركزي، الذي سيتيح لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تعزيز وجودها الميداني، وبناء القدرات المحلية، وتقديم الخدمات على نحو أكثر كفاءة، والعمل بمزيد من الفعالية داخل منظومة الأمم المتحدة ومع الشركاء، بما في ذلك المجتمع المدني، من أجل الاستجابة على نحو أفضل لاحتياجات النساء والفتيات والنهوض بالمساواة بين الجنسين. ووجهت الوفود الانتباه إلى دور هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مبادرة ”توحيد الأداء“. ورحب بعض الوفود بخطة عمل الأمم المتحدة على نطاق المنظومة لتحقيق المساواة بين الجنسين، المضطلع بها تحت قيادة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ودعت إلى تنفيذها بأكملها على وجه السرعة، وحثت جميع الهيئات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة على استخدام هذه الخطة بفعالية. وشدد أحد المتكلمين على أهمية ضمان تمثيل المرأة بشكل كامل في استعراض السياسات الشامل الذي يجري كل أربع سنوات.
	19 - ولاحظ المتكلمون أن الهيكل الإقليمي الجديد سيتيح لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ليس فقط الاستجابة للأولويات الوطنية في الوقت المناسب، وإنما سيتيح لها أيضا تعزيز فهم أعمق للعادات المحلية والأعراف الاجتماعية. وسييسر أيضا تعزيز التعاون بين الهيئة ووكالات الأمم المتحدة والأطراف الفاعلة الأخرى في الميدان. وحث أحد المتكلمين هيئة الأمم المتحدة للمرأة على تعزيز التعاون مع البنك الدولي ومصارف التنمية الإقليمية الأخرى.
	20 - وشددت بعض الوفود على أن عملية تنفيذ الهيكل الإقليمي ينبغي أن تحدث بأقل قدر ممكن من التعطيل للعمليات الجارية، لا سيما على الصعيد القطري، وعلى ضرورة تجنب تأثيرها بشكل سلبي على الموظفين، وكفالة المرونة في التعامل مع المخاطر غير المتوقعة إذا ما نشأت. وإضافة إلى ذلك، شُدد على أنه لا ينبغي التغاضي عن الخصائص الإقليمية في سياق توسع دور المكاتب ونطاقها. وأشار المتكلمون إلى أهمية كفالة وجود آليات سليمة للإشراف والمساءلة قبل تنفيذ اللامركزية، أثناء عملية تنفيذ الهيكل الإقليمي. ولاحظ البعض ضرورة تحقيق توازن معقول بين مكاتب المقر والمكاتب الأخرى ومراعاة الملاحظات التي أبدتها اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، بما في ذلك الملاحظات المتعلقة بالتكاليف وبالتحضير للميزانية المؤسسية التالية للفترة 2014-2015.
	21 - وقدم وفد ملاوي الشكر لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لوفائها بوعدها بفتح مكتب قطري في ملاوي بناء على طلبه في الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعام 2012. وقدم متكلم آخر الشكر لرئيسة الهيئة لعملها مع منطقة المحيط الهادئ، وأعرب عن يقينه من أن المكتب المتعدد الأقطار في سوفا سيعزز وجود هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تلك المنطقة.
	22 - ولاحظ عدد كبير من المتكلمين أيضا العمل الناجح الذي قامت به هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع المجتمع المدني، بما في ذلك الأفرقة الاستشارية للمجتمع المدني.
	23 - واتخذ المجلس التنفيذي القرار 2012/6 بشأن تقرير وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية عن الهيكل الإقليمي: الآثار الإدارية والمالية والمتعلقة بالميزانية، وخطة التنفيذ.
	رابعا - المسائل المالية والمسائل المتعلقة بالميزانية والإدارة
	24 - عرض مدير شعبة شؤون الإدارة والتنظيم النهج المقترح لحساب الاحتياطي التشغيلي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UNW/2012/14) وتقرير الهيئة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية عن التقدم المحرز في وضع سياسة منسقة لاسترداد التكاليف (UNW/2012/11). وطُلب إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن تأخذ في الاعتبار المقترحات المطروحة والمناقشات التي يجريها حاليا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف). وقد انتهت هذه الوكالات من إعداد ورقة مشتركة لاجتماعات المجالس التنفيذية لكل منها في أيلول/سبتمبر 2012، اقترحت فيها إدخال بعض التغيرات الجوهرية على طرق الحساب والمنهجيات القائمة، إلا أنها اقترحت في الوقت نفسه مواصلة المناقشات نظرا لعدم التوصل بعد إلى أي نتيجة.
	25 - وقد شاركت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بصورة كاملة في المناقشات التي أجريت على مستوى كل من الفريق العامل والمراقب المالي بشأن استرداد التكاليف. وتمكنت الهيئة بالتالي من تعزيز فهمها للمقترحات المقدمة من الوكالات الأخرى، مع القيام أيضا بعرض آرائها ومدخلاتها الخاصة. وفي الوقت نفسه، تقوم الهيئة، إلى جانب هذه الوكالات، بتحليل آثار أي مقترحات على معدلات استرداد التكاليف الخاصة بها لضمان اتباع نُهُج موحدة.
	26 - وأبلغ مدير شعبة شؤون الإدارة والتنظيم المجلس التنفيذي أنه في سبيل التوصل إلى منهجية مقترحة بشأن الاحتياطي التشغيلي، أعدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تحليلات مفصلة لعدد من النُهُج المختلفة، روعيت فيها المنهجيات التي تتبعها الوكالات الأخرى. وكان من الواضح بعد ذلك العمل أنه لا يوجد نهج موحد في الوقت الحالي، نظرا لأن الوكالات كلها تحتفظ بمستويات مختلفة من الاحتياطي والسيولة على أساس صيغ مختلفة، وفي بعض الأحيان لا تحتفظ بأي احتياطي على الإطلاق. ولا توجد في هذه المرحلة مناقشات جارية بشأن تنسيق المنهجيات المتعلقة بالاحتياطي.
	27 - وبناء على ذلك، ركزت هيئة الأمم المتحدة للمرأة على تقييم النهج الذي تتبعه حاليا لإدارة السيولة وتقليص مخاطر حدوث عجز في النقدية مع كفالة قدرتها على الاحتفاظ بالوظائف التشغيلية الحالية وتوجيه أكبر قدر ممكن من الموارد للأنشطة البرنامجية. ويوجد لدى الهيئة بالفعل عدد كبير من الضوابط وإجراءات التشغيل التي تكفل تحديد أي عجز محتمل في النقدية في الوقت المناسب، وبالتالي تقليص المخاطر إلى أقل درجة ممكنة.
	28 - وأعرب المتكلمون عن تأييدهم للسياسة المنسقة لاسترداد التكاليف والنهج المقترح لحساب الاحتياطي التشغيلي، ورحبوا بجهود الهيئة الرامية إلى تعزيز المساءلة والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف.
	29 - ووافقت الوفود على النهج الرامي إلى القضاء على التمييز بين التكاليف الثابتة والتكاليف غير المباشرة المتغيرة، وعلى وضع نظام يتضمن معدلات متمايزة لاسترداد التكاليف لمختلف أنواع المساهمات. ولاحظ أحد المتكلمين أن سياسة استرداد التكاليف ينبغي أن تتجنب التمويل التناقلي من الأنشطة الأساسية إلى الأنشطة غير الأساسية وأن تسمح باسترداد التكاليف الكاملة. وحث بعض المتكلمين هيئة الأمم المتحدة للمرأة على تكثيف الجهود لتعظيم كفاءة التكاليف.
	30 - وفي معرض التعبير عن التأييد للنهج المقترح لحساب الاحتياطي التشغيلي، اقتُرحَ أن تعيد الهيئة النظر في المنهجية بعد فترة سنتين.
	31 - واتخذ المجلس التنفيذي القرار 2012/7 بشأن التقرير المرحلي لوضع سياسة منسقة لاسترداد التكاليف والقرار 2012/8 بشأن النهج المقترح لحساب الاحتياطي التشغيلي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
	خامسا - مسائل التقييم ومراجعة الحسابات
	32 - عرضت رئيسة مكتب التقييم على المجلس التنفيذي التقرير المتعلق بسياسة التقييم التي ستنتهجها هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UNW/2012/12) والتي سيبدأ تنفيذها في 1 كانون الثاني/يناير 2013، بما في ذلك خلفية السياسة ومحتواها. وأوضحت الملامح العامة لخطة تنفيذ السياسة، وعمليات تحديث ووضع إرشادات وبروتوكولات للإدارة وتدابير ضمان النوعية، ومنصات إدارة المعارف، وتعزيز وظيفة التقييم اللامركزية، وتحسين إمكانية التقييم. واختتمت عرضها بالحديث عن التقييمات المؤسسية المعتزم إجراؤها خلال الفترة 2012-2013.
	33 - وأعرب المتكلمون عن تأييدهم القوي لسياسة التقييم الجديدة، وأثنوا على جودتها العالية وطموحها الكبير وتركيزها على زيادة الشفافية والمساءلة. وحثت الوفود هيئة الأمم المتحدة للمرأة على إشراك المجلس التنفيذي وإبقائه على علم بما يلي: استخدام سياسة التقييم؛ وخطط التقييم ونتائجه؛ والتقدم المحرز في مواءمة سياسة التقييم مع قرار استعراض السياسات الشامل الذي يجرى كل أربع سنوات.
	34 - وأشاد المتكلمون بالدور التنسيقي الذي تضطلع به هيئة الأمم المتحدة للمرأة في إطار منظومة الأمم المتحدة لوضع نُهُج التقييم على نطاق المنظومة في مجال قضايا النوع الجنساني. وأُعرب عن التقدير أيضا لدور الهيئة في فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم والجهود المبذولة لمواءمة سياسة التقييم مع القواعد والمعايير التي يعتمدها الفريق المذكور. وطلب أحد الوفود مزيدا من المعلومات عن الآليات المستخدمة لتعزيز الدور التنسيقي للهيئة واقترح وضع برامج مشتركة في هذا الصدد.
	35 - ووافق المتكلمون على تخصيص 3 في المائة من مجموع ميزانية الخطة/الميزانية البرنامجية للتقييم وتخصيص نسبة تتراوح بين 3 و 10 في المائة من الميزانية البرنامجية للرصد. ولاحظت الوفود أيضا أهمية كفالة كفاية الأموال لإنشاء مكتب مستقل للتقييم. وطلب أحد الوفود مزيدا من المعلومات عن الطريقة التي ستكفل بها هيئة الأمم المتحدة للمرأة حياد المقيِّمين واستقلالهم. وأُثيرت أسئلة أيضا عن الطريقة التي يمكن أن يستخدم بها المانحون نظام المساءلة وتتبع التقييمات على الصعيد العالمي، وعن الطريقة التي ستوضح بها الهيئة تفاصيل استعراض الأقران، وعن مدى مشاركة مكتب خدمات الرقابة الداخلية ووحدة التفتيش المشتركة.
	36 - وشدد أحد الوفود على أهمية الرصد والتقييم؛ بينما رحب وفد آخر بدمج الرصد في عملية التخطيط والميزنة.
	37 - وأعرب أحد المتكلمين عن الالتزام بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لامتلاكها برنامجا قويا وثابتا في البلد، وأكد آخر على أن سياسة التقييم ينبغي أن تشرك البلد المستفيد من البرنامج في تنفيذ وظيفة التقييم على الصعيد القطري. وحث بعض المتكلمين الهيئة على تقديم مساعدة تقنية في البلد، بينما شدد آخرون على أهمية نقل المعارف والقدرات وتبادلها.
	38 - وأوضحت رئيسة مكتب التقييم أن الهيئة ستستخدم خطة عمل الأمم المتحدة على نطاق المنظومة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لعقد شراكات مع كيانات أخرى والدعوة لإجراء تقييمات مشتركة. وقالت إن امتلاك السلطات الوطنية لزمام الأمور وتوليها مقاليد القيادة مبدآن جوهريان ستوضع لهما آليات. وإضافة إلى ذلك، يجري اتخاذ تدابير ترمي إلى كفالة القدرة التنافسية لخبراء التقييم وضمان استقلاليتهم وشفافيتهم، وذلك بوسائل منها وضع القواعد والأنظمة، وقواعد السلوك، وبيان عدم تضارب المصالح، وتقييمات الأقران المختارة. وستقوم هيئة الأمم المتحدة أيضا بإعداد قائمة عالمية لخبراء التقييم ممن لهم دراية بالمسألة الجنسانية. وقد تولى فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم وضع آلية استعراض الأقران التي تتبع منهجية قوية. وستواصل هيئة الأمم المتحدة للمرأة المشاركة في حوار مع المجلس التنفيذي.
	39 - واتخذ المجلس التنفيذي المقرر 2012/9 بشأن سياسة التقييم التي ستنتهجها هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
	40 - وعرض مدير مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي التقرير المتعلق بأنشطة المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات للفترة من 1 تموز/يوليه 2010 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011 (UNW/2012/15). وذكر أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة أنشأت لجنة استشارية لمراجعة الحسابات معنية بشؤون المراجعة الداخلية والخارجية للحسابات، وقال إنه يتطلع إلى العمل بصورة وثيقة معها. ولاحظ أيضا حدوث تحسن من جانب الهيئة في متابعة توصيات مراجعي الحسابات، حيث بلغ معدل التنفيذ العام 80 في المائة. وإضافة إلى ذلك، ستكشف الهيئة للعموم عن تقارير المراجعة الداخلية للحسابات مع توفير الضمانات المناسبة لتعزيز الشفافية المؤسسية.
	41 - وأفاد المدير بأنه يجري حاليا تشكيل وظيفة التحقيقات في هيئة الأمم المتحدة للمرأة. ووفقا لاتفاق مستوى الخدمات، سيكون مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات التابع للبرنامج الإنمائي بمثابة نافذة موحدة لتقديم جميع التظلمات. وقد تعاونت كل من الهيئة والمكتب على إنشاء خط اتصال مباشر لمكافحة الاحتيال، وستعمل الهيئة على زيادة تطوير سياساتها بشأن مكافحة الاحتيال ووضع إطار قانوني لمعالجة قضايا عدم الامتثال. وأشار أيضا إلى أنه ينبغي أن تنظر الهيئة في نشر تقرير عن الإجراءات التأديبية. وإضافة إلى ذلك، ذكر أن وظيفة مراجعة الحسابات في الهيئة بحاجة إلى تقوية، ومن ثم طلب إلى المجلس التنفيذي توفير الدعم لإنشاء قدرات كافية.
	42 - ودعا أحد المتكلمين إلى توفير موارد كافية لعمليات مراجعة الحسابات، ورحب آخر بقرار الهيئة نشر تقارير المراجعة الداخلية لحساباتها. وأهاب أحد الوفود بالهيئة أن تكفل وضع الضمانات المطلوبة، بما في ذلك تحرير المعلومات السرية. وجرى التشديد أيضا على أهمية متابعة التحقيقات متابعة سليمة.
	43 - واختتم مدير مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات بالإشارة إلى أن مسألة الإفصاح عن تقارير المراجعة الداخلية قد نوقشت باستفاضة في المجالس التنفيذية للهيئات الأخرى وأن المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ينبغي أن يتخذ موقفا يتسق مع الاتجاه الذي سلكته الوكالات الأخرى.
	44 - وقد اتخذ المجلس التنفيذي المقرر 2012/10 بشأن تقرير أنشطة المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات للفترة من 1 تموز/يوليه 2010 إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2011.
	سادسا - جلسات إحاطة خاصة
	ألف - إحاطة مقدمة من منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بشأن الاتجاهات العالمية لعمالة المرأة
	45 - قدمت الأمينة العامة المساعدة/نائبة المدير التنفيذي لشؤون الدعم الحكومي الدولي والشراكات الاستراتيجية مشروع تقرير الاتجاهات العالمية لعمالة المرأة، الذي أُنجز وصدر رسميا في كانون الأول/ديسمبر 2012. وقد كان التعاون مع منظمة العمل الدولية على إعداد هذا التقرير مفيدا لكل من الهيئة والمنظمة، حيث تبادل المزايا الناجمة عما يتمتعان به من حضور قوي وخبرة واسعة على الصعيد العالمي. ويعكس التقرير الولاية العالمية للهيئة وأوجه تعاونها مع الوكالات الأخرى والوسائل التي تعمق من خلالها نطاق قاعدة معارفها العلمية وتحليلاتها السياساتية. ويشكل التقرير خطوة نحو تحقيق إحدى أولويات الهيئة، ألا وهي التمكين الاقتصادي للمرأة إدراكا لحقيقة عدم تكافؤ مشاركة المرأة والرجل في سوق العمل.
	46 - وعرض مدير إدارة تحليل الشؤون الاقتصادية وسوق العمل التابعة لمنظمة العمل الدولية نتائج التقرير. وأعرب عن تقديره لمشاركة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في إعداد التقرير ومضى يشرح مفهوم ”الفجوة الجنسانية“ بأنه: مدى تضرر المرأة مقارنة بالرجل.
	47 - وأشار التقرير إلى استمرار وجود خمس فجوات جنسانية على مدى عشر سنوات، من 2002 إلى 2012، في المجالات التالية: البطالة؛ نسبة العمالة إلى عدد السكان؛ مشاركة القوة العاملة؛ قابلية التضرر؛ العزل القطاعي والمهني. وقد اتسعت الفجوة الجنسانية في مجال البطالة في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية في الفترة 2007-2008، وبخاصة في جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا. وكانت الفجوة الجنسانية في مجال العمالة آخذة في التقلص قبل الأزمة ولكنها اتسعت بعدها. وكانت الفجوة الجنسانية في مجال مشاركة القوة العاملة آخذة في التقلص في تسعينات القرن الماضي وظلت على حالها خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وذلك لأسباب يمكن أن يكون أحدها هو ترك النساء والفتيات سوق العمل للالتحاق بالمدرسة. وهناك فجوة جنسانية كبيرة من حيث قابلية التضرر والعزل المهني؛ فعلى سبيل المثال، تغلب النساء في الوظائف الكتابية ووظائف قطاع تجارة التجزئة أو صناعة الخدمات.
	48 - وذكرت الأمينة العامة المساعدة/نائبة المدير التنفيذي أن الأزمة الاقتصادية العالمية تمثل فرصة لإعادة بناء النسيج الاجتماعي بشكل أفضل من أجل تحقيق التنمية والنمو الشاملين والمستدامين. وسلطت الضوء على ما تقوم به هيئة الأمم المتحدة للمرأة من عمل في تلبية الحاجة إلى تنفيذ مزيج من سياسات الاقتصاد الكلي وسوق العمل والحماية الاجتماعية؛ وكفالة حصول النساء على الخدمات الاجتماعية والحماية الاجتماعية؛ وإشراك المرأة في الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية التي تدعمها الميزنة المراعية للمنظور الجنساني؛ ووضع سياسات تحفز الطلب على اليد العاملة وتشمل زيادة في الإنفاق العام على الهياكل الأساسية ووضع سياسات تعمل على تقليص العبء الملقى على عاتق العاملين بدون أجر.
	49 - واستفسرت وفود بشأن: إمكانية الحصول على البيانات المقدمة؛ والأسباب المحتملة لنشوء الفجوة الجنسانية؛ واتباع نهج متمايز في السياسات العامة المطبقة في المناطق الحضرية والريفية وكيف تعتزم هيئة الأمم المتحدة للمرأة قياس النتائج والإبلاغ عن الآثار؛ وهل هناك أنشطة في مجال تثقيف الفتيات بشأن الأدوار التي يمكن أن يؤدينها في سوق العمل؛ واتجاهات عمالة المرأة في أمريكا اللاتينية.
	50 - وأوضح أعضاء فريق المناقشة أن البيانات المقدمة متاحة في الموقع الشبكي لمنظمة العمل الدولية وأنها ستدرج أيضا في التقرير. وهناك عدة عوامل يمكن أن تفسر الفجوات الجنسانية المذكورة أعلاه، منها على سبيل المثال، الفقر والقوالب النمطية التقليدية للأدوار المهنية، وأشكال السلوك الاجتماعي، وقواعد الأقدمية، ومستويات المهارة والتعليم المتدنية، وانعدام فرص الوصول إلى الهياكل الأساسية والموارد ضمن أمور أخرى. وللعوامل الدورية، من قبيل شيخوخة النساء وتقاعدهن، وعودة الفتيات إلى المدارس، دور أيضا في رسم هذا الاتجاه في النتائج. وحدوث تحسن في الفجوة الجنسانية لا يعد دوما تطورا إيجابيا، لأنه ربما يكون نتيجة لدخول الفتيات سوق العمل بدلا من البقاء في المدرسة، في محاولة للتخلص من براثن الفقر المستديم.
	51 - ويتطلب اختلاف البيئة الريفية عن البيئة الحضرية اتّباع نهج متمايز؛ فعلى سبيل المثال، ربما تحتاج مسألة ”الحاجز غير المرئي“ إلى معالجة في بيئة عمالة حضرية، في حين أن زيادة حجم الحيازات الزراعية التي تملكها النساء قد تشكل نهجا جيدا في بيئة ريفية.
	52 - وفي الختام، ذُكر أن نتائج هذا التقرير ينبغي أن تُراعى بشكل كامل في ما يُتخذ من قرارات وما يُعتمد من أطر معيارية على الصعيد العالمي. ولتحقيق هذه الغاية، ستبذل هيئة الأمم المتحدة قصارى جهدها للربط بين الجوانب التشغيلية وقاعدة البحوث والمعارف الآخذة في الاتساع، والعمليات الحكومية الدولية التي تنفذها هيئات مثل لجنة وضع المرأة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة.
	باء - أنشطة صندوق المساواة بين الجنسين
	53 - قدمت وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة إحاطة خاصة عن أنشطة صندوق المساواة بين الجنسين. وسلطت الضوء على التأثير المضاعف للاستثمار في المرأة، وذكرت أن الصندوق يعد جزءا لا غنى عنه لعمل الهيئة. ورحبت بانضمام مانحين جديدَين إلى الصندوق، وهما ألمانيا وسويسرا، وأعلنت عن تخصيص حافظة منح جديدة بقيمة 12.5 مليون دولار لما عدده 39 بلدا في أربعة مناطق من العالم. وأعطت أمثلة على الأعمال التي دعمها الصندوق والنتائج التي حققها على أرض الواقع. وعُرض فيلم فيديو عن الأعمال التي مولها الصندوق في كل من لبنان وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات).
	54 - وأعلنت سويسرا عن دعمها للصندوق ومساهمتها فيه. وعللت دعمها له بما يلي: التأثير المضاعف للاستثمار في المرأة؛ وتمييز الصندوق بين البرامج صغيرة الحجم والبرامج كبيرة الحجم، مما يفسح المجال للابتكار؛ والطابع التنافسي الذي تتسم به المنح التي يقدمها الصندوق؛ وتركيزه على تعاون الحكومات مع المجتمع المدني.
	55 - وأعلنت ألمانيا أنها ستساهم بما يناهز 3.7 ملايين دولار. ونوّهت بتقديم الصندوق الموارد اللازمة للنهوض بسبل تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا، وأشادت بالتزام هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتقديم المساعدة التقنية إلى البلدان الشريكة.
	56 - وبعد تقديم العروض، أشادت إسبانيا بتركيز الصندوق على مسألتي المشاركة الاقتصادية والسياسية والتوزيع الجغرافي. وحثت المانحين الآخرين أيضا على المساهمة في الصندوق. وأعلنت المكسيك أن النساء حصلن مؤخرا على نسبة تزيد عن 30 في المائة من المقاعد في غرفتي كونغرس الاتحاد وأن الفضل في ذلك يرجع إلى أحد المشاريع التي نفذها الصندوق. وأعربت إندونيسيا عن تقديرها للعمل الذي يقوم به الصندوق والمساهمات المقدمة من المانحين الجدد وأشارت إلى أهمية استمرار البرامج المحلية. 
	57 - وشددت رئيسة الهيئة على أن الصندوق يشترط على الجهات المستفيدة من المنح أن تقدم استراتيجية تكفل استدامة مشاريعها منذ مرحلة تصميمها وأنه يدعم المبادرات الإقليمية والقطرية. وقالت إن الصندوق يتعاون أيضا مع الشركاء على الصعيد القطري والفريق الاستشاري للمجتمع المدني، مكملاً بذلك عملهم، وأنه سيواصل تحقيق النتائج المتوقعة من الهيئة.
	سابعا - الإحاطة غير الرسمية التي قدمها رئيس المجلس التنفيذي
	58 - نظمت هيئة الأمم المتحدة بالاشتراك مع البعثة الدائمة لجمهورية كوريا لدى الأمم المتحدة اجتماعا جانبيا بشأن زيارة رئيس المجلس التنفيذي الميدانية إلى غواتيمالا وهايتي في الفترة من 16 إلى 21 تموز/يوليه 2012. وبعد ملاحظات استهلالية أدلت بها وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية، قدم رئيس المجلس التنفيذي تحليلا لانطباعاته عن زيارته الاستطلاعية إلى غواتيمالا وهايتي. وشارك في الاجتماع أيضا، عن طريق التداول بالفيديو، المكتبان الإقليميان لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في البلدين. وأدلى المدير الإقليمي للأمريكتين ومنطقة البحر الكاريبي ببعض الملاحظات على التحديات التي تواجه المنطقة.
	59 - وقال رئيس المجلس التنفيذي إنه قد التقى بالعديد من النساء اللواتي يعشن في ظروف تجعلهن معرضات للخطر، بما في ذلك نساء الشعوب الأصلية، وأشار إلى الدور الهام الذي تؤديه هيئة الأمم المتحدة للمرأة والذي يشمل إدارة ”منازل آمنة“ في هايتي لإيواء ضحايا العنف الجنسي. وأشار إلى أن نساء الشعوب الأصلية في غواتيمالا يشكلن الفئة السكانية الأشد حرمانا والأشد تعرضا للعنف وسوء المعاملة. ورغم مستويات الأمية المرتفعة في صفوف نساء الشعوب الأصلية، فإن هيئة الأمم المتحدة تعمل في الميدان من أجل تعزيز قدرتهن على التنمية الذاتية والاعتماد على النفس.
	60 - وكانت هذه أول زيارة يجريها رئيس المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى بلدان مستفيدة من البرنامج. وقد أعرب الرئيس عن رأي مفاده أنه ينبغي إضفاء طابع مؤسسي على هذه الزيارات، ليس فقط لأهمية الاطلاع عن كثب على العمل الذي تقوم به الهيئة ومنظومة الأمم المتحدة بأسرها من أجل فهم التحديات التي تواجهها تلك البلدان على نحو أفضل، بل وأيضا لإبداء الدعم والتشجيع من جانب المجتمع الدولي.
	ثامنا - التقارير المتعلقة بالزيارة الميدانية المشتركة التي قامت بها المجالس التنفيذية في عام 2012
	61 - عرض وفدا أيرلندا وجنوب أفريقيا، باسم جميع الوفود المشاركة، التقارير المتعلقة بالزيارة الميدانية المشتركة التي قامت بها المجالس التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأغذية العالمي إلى جيبوتي وإثيوبيا (في الفترة من 18 إلى 31 آذار/مارس 2012).
	62 - وقدم وفد أيرلندا تقرير الزيارة الميدانية المشتركة إلى جمهورية جيبوتي. وأتاحت هذه الزيارة فرصة المعاينة المباشرة للكيفية التي تعمل بها منظومة الأمم المتحدة مع شركائها، وكيفية تحسين التوجيه الذي يقدمه المجلس التنفيذي إلى الوكالات وأفرقة الأمم المتحدة القطرية. واسترشدت البعثة بالاجتماعات التي عقدت مع فريق الأمم المتحدة القطري، ورئيس الوزراء وممثلي الحكومات والشركاء المحليين، وكذلك بالزيارات التي أجريت إلى مواقع المشاريع الإنسانية والإنمائية. 
	63 - ولاحظت البعثة الحاجة إلى تعزيز القدرات والمؤسسات في العديد من المجالات مثل التعليم والصحة. وشملت المواضيع المتكررة في المناقشات التي دارت مع المجتمعات المحلية والمسؤولين الحكوميين الحاجة إلى تحديد فرص العمل وتوليد الدخل. وطرح أيضا التحدي المتمثل في استضافة عدد كبير من اللاجئين وإيجاد حلول على المدى الطويل. وهناك حاجة إلى تحسين التنسيق، وأعرب عن الترحيب بأداء الأمم المتحدة وغيرها من الشركاء الإنمائيين دورا رياديا في دعم هذه العملية.
	64 - وثمة تحسينات جلية في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (أعلنت الحكومة أنها ذات أولوية)، بيد أن ضمان تحقيق الأهداف يتطلب بذل جهود طويلة الأمد. وجيبوتي من الدول الموقعة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ويجري التخطيط لإنشاء مركز لتنسيق الشؤون الجنسانية في كل وزارة بغرض تعزيز تعميم سياسة للشؤون الجنسانية. وأوصت البعثة بأن تنظر جميع المجالس التنفيذية المعنية في القيام بتحليل جدوى إنشاء وجود لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في جيبوتي.
	65 - وقدم وفد جنوب أفريقيا تقرير الزيارة الميدانية المشتركة إلى إثيوبيا. وشمل الغرض من الزيارة مراقبة الكيفية التي يعمل بها فريق الأمم المتحدة القطري والكيفية التي تدعم بها الأمم المتحدة أولويات الحكومة في معالجة التحديات الإنمائية والإنسانية، وكذلك التفاعل بين الأمم المتحدة والشركاء الإنمائيين. وزارت البعثة مواقع المشاريع، واجتمعت مع عدد من المسؤولين. وسلط الوفد الضوء على أن إثيوبيا قد أظهرت تقدما كبيرا في تحقيق هدف الانضمام إلى البلدان المتوسطة الدخل بحلول عام 2025 عن طريق الإمساك بقوة بزمام الأمور والقيام بدور قيادي في عملية التنسيق بين وكالات الأمم المتحدة في البلد. وقد حقق فريق الأمم المتحدة القطري في إثيوبيا نتائج مبهرة، وأحرز تقدما كبيرا بشأن مبادرة ”توحيد الأداء“. وشجع فريق الأمم المتحدة القطري على تحسين الاتصال مع الشركاء الإنمائيين، سواء بشأن النتائج الإيجابية أو النتائج التي تحتاج إلى تحسين. وأُشير إلى إعراب الحكومة عن تقديرها لمساهمة الأمم المتحدة، التي ينظر إليها بوصفها شريكا هاما في التنمية والمساعدة الإنسانية. وشجع الوفد الأمم المتحدة على مواصلة دعم بناء القدرات، وشدد على ضرورة التعريف بنتائج عمل الأمم المتحدة في إثيوبيا على نطاق أوسع.
	66 - وقدم مندوبا جيبوتي وإثيوبيا تعليقات من مقعديهما. ووافق مندوب جيبوتي على ضرورة إنشاء وجود لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في البلد، وأشار إلى أهمية التعاون بين بلدان الجنوب باعتباره مكملا للشراكة التقليدية مع الشمال. وأعرب مندوب جيبوتي عن تطلع بلده، إلى الانضمام إلى المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والمساهمة فيه في عام 2013. وأشار مندوب إثيوبيا إلى أن الزيارة الميدانية المشتركة كانت بناءة وأن الحكومة الإثيوبية تعمل بشكل وثيق مع فريق الأمم المتحدة القطري والبلدان المانحة الثنائية. وأُدخلت تحسينات على عملية الاتصال مع فريق الأمم المتحدة القطري، وعملية المواءمة بين دورات الميزانية. وأعرب المندوب عن تقدير بلده للمجالس التنفيذية لزيارتها إثيوبيا وذكر أن التقرير الذي قدمه مندوب جنوب أفريقيا يعكس عمل البعثة بشكل دقيق. وكرر تأكيد ارتياح حكومته لعمل الأمم المتحدة، وأعطى أمثلة على أوجه التعاون الوثيق والحوار معها ومع البلدان المانحة الثنائية. وفيما يتعلق بالإبلاغ عن النتائج، كشف عن ترحيب بلاده بمبادرة فريق الأمم المتحدة القطري بشأن وضع خطة جديدة لوسائط الإعلام والاتصالات تحت شعار ”توسيم إثيوبيا“.
	67 - وذكرت وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية أنه بالرغم من أن إنشاء وجود لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في جيبوتي يتعذر عمليا في الوقت الراهن، سيبحث الكيان وسائل الاستجابة لهذه الضرورة من خلال الهيكل الإقليمي الجديد. وبالمثل، سوف تواصل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في إثيوبيا العمل على دعم الشركاء الوطنيين عن طريق المكتب القطري. 
	تاسعا - الملاحظات الختامية
	68 - أعربت عدة وفود عن تقديرها للأسلوب الذي تم به التخطيط للدورة العادية الثانية وإتمامها. وأشادت على وجه الخصوص بهيئة الأمم المتحدة للمرأة بسبب عملية المشاورات الموسعة الخاصة بإعداد التقارير الرسمية والتي تجري عن طريق عقد المشاورات غير الرسمية وجلسات الإحاطة مع الدول الأعضاء. وأعربت الوفود عن تقديرها لإدراج جلسات إحاطة خاصة في جدول الأعمال من قبيل جلسة الإحاطة المشتركة بين منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بشأن الاتجاهات العالمية للعمالة بالنسبة للمرأة، وجلسة الإحاطة المعقودة بشأن صندوق المساواة بين الجنسين، وأعربت عن رغبتها في رؤية المزيد من هذه المبادرات في المستقبل.
	69 - وهنأت أغلبية الوفود رئيسة الهيئة على دورها القيادي في مبادرة ترشيد استخدام الورق ونجاح الدورة التي أجريت لأول مرة دون توزيع مستندات ورقية. ولوحظ أن الدورات التي يراعى فيها ترشيد استخدام الورق ستؤدي إلى التقليل إلى أدنى حد من التكاليف المرتبطة بإعداد الوثائق مع تعزيز الممارسات المراعية للبيئة في الوقت ذاته. وأشيد بتوفير ما يقدر بـ 000 100 دولار في هذه الدورة وحدها كما أعربت عن التقدير لقرار إعادة توجيه هذه الموارد لفائدة النساء والفتيات. وأعربت الوفود عن شكرها لإدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات على تعاونها القيم في هذا المسعى، وعلى تقديمها الدعم اللوجستي والتقني. وبالإضافة إلى ذلك، لوحظ أن هذه المبادرة تتيح المشاركة من جميع العواصم في شتى أنحاء العالم بالزمن الحقيقي.
	70 - وشكرت رئيسة الهيئة المجلس التنفيذي على دعمه في تشكيل مستقبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وأشارت إلى أن قرارات المجلس ستسهم في إنجاز هيئة الأمم المتحدة للمرأة ولايتها بفعالية في سياق تحولها إلى كيان من كيانات الأمم المتحدة يتسم بمزيد من الكفاءة، والمساءلة، والنضج. وأعربت عن شكرها للمانحين على تبرعاتهم لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وشجعت المجلس التنفيذي على مساعدة الهيئة في الجهود التي تبذلها لتعبئة الموارد. وأكدت من جديد على النحو الوارد في ملاحظاتها الاستهلالية أنه ”عندما ينتهي العنف القائم على نوع الجنس، وتتمتع النساء والفتيات بنفس الفرص المتاحة للرجال والفتيان، ويسود السلام والعدالة والمساواة، آنذاك نكون قد صنعنا المستقبل الذي ننشده“.
	71 - وهنأ الرئيس المجلس التنفيذي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على نجاح الدورة، وأبرز القرار بشأن الهيكل الإقليمي مشيرا إلى أهميته الحاسمة في تعزيز كفاءة الأنشطة التي تضطلع بها هيئة الأمم المتحدة للمرأة وفعاليتها. وذكر أن الزخم الذي تحقق ينبغي أن يكون داعما للمبادرات الرامية إلى تحقيق نتائج أفضل فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وشدد الرئيس على الحاجة إلى كفالة أن تؤدي مناقشات المجلس ”إلى إحراز تقدم فعلي في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على الأرض“. وشكر رئيسة الهيئة على حضورها ودورها القيادي، وتوجه بالشكر إلى أمانة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ونواب رئيس المجلس على ما قدموه من دعم. وودع أعضاء المجلس التنفيذي الذين انتهت فترة ولايتهم هذا العام، وهنأ أولئك المنتخبين لولاية أخرى، وأعرب عن تطلعه إلى استمرار مساهماتهم البناءة.
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