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    ٢٠١٣دورة السنوية لعام ال
  ٢٠١٣يونيه / حزيران٢٧-٢٥

     من جدول األعمال املؤقت١البند   
      املسائل التنظيمية

 / كــانون الثــاين٢٤ و ٢٣تقريــر الــدورة العاديــة األوىل املعقــودة يــومي      
 /شـباط  ٨املعقـودة يـوم     والدورة العاديـة األوىل املـستأنفة،        ٢٠١٣يناير  

  ٢٠١٣فرباير 
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    افتتاح الدورة    - والأ  
 للمجلــس التنفيــذي هليئــة األمــم املتحــدة  ٢٠١٣ُعقــدت الــدورة العاديــة األوىل لعــام    - ١

ــرأة    ــة األمــم املتحــدة للمــرأة  (للمــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني امل ــر األمــم املتحــدة  ) هيئ يف مق
  .٢٠١٣ناير ي/ كانون الثاين٢٤  و٢٣بنيويورك، يومي 

ــيس    - ٢ ــدورة رئ ــتح ال ــه، كــيم ســوك      وافت ــهت واليت ــذي انت ــذي ال ــب اجمللــس التنفي  مكت
ودعا أمني اجمللس التنفيذي إىل تقدمي إحاطـة عـن جـدول األعمـال املؤقـت                ). مجهورية كوريا (

  .للدورة وموجز للتعديالت اإلجرائية اليت مت إدخاهلا
  

  املسائل التنظيمية  - اثاني  
ــد     - ٣ ــة، أعــضاء   مــن جــدول األعمــا ١انتخــب اجمللــس يف إطــار البن ــسائل التنظيمي ل، امل

، ممثـل دول أوروبـا الـشرقية، ملنـصب          )التفيـا (وانُتخب نورمانس بينكي    . ٢٠١٣املكتب لعام   
 :وانُتخب نواب الـرئيس مـن اجملموعـات اإلقليميـة التاليـة           . ٢٠١٣رئيس اجمللس التنفيذي لعام     

ممثلـة دول آسـيا     ) اناليابـ (جونيتـشي سـومي     و ، ممثلـة الـدول األفريقيـة؛      )مالوي(جانيت كرمي   
، ممثــل دول أمريكــا الالتينيــة  )املكــسيك(روبرتــو دي ليــون هويرتــا  و ومنطقــة احملــيط اهلــادئ؛ 
  .، ممثل دول أوروبا الغربية ودول أخرى)أيرلندا(فنسنت هرليهي وومنطقة البحر الكارييب؛ 

 الــرئيس ســيما نــواب ووجــه الــرئيس املنتهيــة واليتــه الــشكر إىل اجمللــس التنفيــذي، وال  - ٤
املـديرة التنفيذيـة هليئـة      /املنتهية واليتهم الذين عملوا خالل فترة واليته، وإىل وكيلة األمني العام          

وأشار إىل تأييد اجمللس للهيكل اإلقليمي اجلديـد   . األمم املتحدة للمرأة، وأمانة اجمللس التنفيذي     
 ما جرى حتت رئاسـته مـن     ، وإىل )٢٠١٢/٦مقرر اجمللس التنفيذي    (هليئة األمم املتحدة للمرأة     

  ).PaperSmart(تنفيذ مبادرة النظام املوفر للورق 
وأشار إىل الزيارة امليدانية اليت قام هبا إىل هـاييت وغواتيمـاال بوصـفها إحـدى الـسمات                    - ٥

وقال إنـه يقـدر بوجـه خـاص الفرصـة املتاحـة لـه ملخاطبـة النـساء ضـحايا                     . البارزة لفترة واليته  
رة، والوقوف على التحديات والفـرص الـيت تواجههـا هيئـة األمـم املتحـدة                العنف اجلنسي مباش  

وأثــىن علــى عمــل هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، وحــث اهليئــة علــى   . للمــرأة علــى أرض الواقــع
أنــشطتها يف جمــال تعزيــز اجلهــود الراميــة إىل إهنــاء العنــف ضــد املــرأة وكفالــة   إرســـاء مواصــلة 

جديد التـزام مجهوريـة كوريـا بقـضية املـساواة بـني اجلنـسني               وأكد من   . مساءلة مرتكيب العنف  
ومتكــني املــرأة يف مجيــع أحنــاء العــامل، واختــتم بيانــه بالتــشديد علــى احلاجــة إىل اســتمرار الــدعم 

  .ايل هليئة األمم املتحدة للمرأةالسياسي والدبلوماسي وامل
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 إىل الـرئيس املنتهيـة       الشكر ٢٠١٣ووجه رئيس اجمللس التنفيذي اجلديد املنتخب لعام          - ٦
ــر بإســهاماته يف أعمــال اجمللــس التنفيــذي خــالل        ــسة، وأق ــة انتقــال سل ــدء عملي ــه علــى ب واليت

وأعلــن أن هيئــة األمــم املتحــدة  . كمــا هنــأ نــواب الــرئيس اجلــدد علــى انتخــاهبم . ٢٠١٢ عــام
ومتكـني  قوة رائدة يف حتقيق املـساواة بـني اجلنـسني            للمرأة أصبحت على مدى العامني املاضيني     

وقـال إنـه يتطلـع إىل العمـل مـع           . املرأة ضمن منظومة األمم املتحدة، وفاقت توقعات الكـثريين        
اجمللس التنفيذي خالل العام املقبل، وأوضح توقعاته خبصوص أحـداث هامـة تقـرر تنظيمهـا يف                 

 ، مثـل الـدورة الـسابعة واخلمـسني للجنـة وضـع املـرأة، والزيـارة امليدانيـة املـشتركة                    ٢٠١٣عام  
صـندوق األمـم املتحـدة      /واالجتماع املشترك للمجالس التنفيذية لربنامج األمم املتحدة اإلمنـائي        

ــسكان مكتـــب األمـــم املتحـــدة خلـــدمات املـــشاريع، ومنظمـــة األمـــم املتحـــدة للطفولـــة        /للـ
، وهيئة األمم املتحدة للمرأة، وبرنـامج األغذيـة العـاملي، وأضـاف أن هيئـة األمـم                  )اليونيسيف(

  .٢٠١٤ واالجتماع املشترك يف عام مرأة ستتوىل تنسيق الزيارة امليدانية املشتركةاملتحدة لل
ــ  - ٧ املــديرة التنفيذيــة هليئــة األمــم املتحــدة للمــرأة املكتــب   / األمــني العــامةوشــكرت وكيل

وأشارت إىل حـاالت العنـف ضـد املـرأة الـيت      . املنتهية واليته ورحبت باملكتب اجلديد املنتخب     
وحثـت  . حناء العامل وأُعلن عنها علـى نطـاق واسـع، فـدعت إىل إدانـة اجلنـاة      وقعت مؤخرا يف أ   

احلكومات على املـشاركة يف مبـادرة االلتـزام بإهنـاء العنـف ضـد النـساء والفتيـات الـيت اختـذهتا                     
، ودعـت مجيـع     )يف تـاريخ انعقـاد الـدورة      ( حكومـة قـدمت تعهـدات        ١٦اهليئة، مـشرية إىل أن      

وأبــرزت بعــض جوانــب التقــدم اهلــام احملــرز يف أحنــاء العــامل . ااحلكومــات إىل أن حتــذو حــذوه
 من أجل املساواة بني اجلنسني، مبـا يف ذلـك االحتفـال بـاليوم الـدويل األول                 ٢٠١٢خالل عام   

ديـسمرب أول قـرار     /أكتوبر، واعتماد الدول األعـضاء يف كـانون األول        /للطفلة يف تشرين األول   
مليــة للقــضاء علــى تــشويه األعــضاء التناســلية لإلنــاث علــى اإلطــالق بــشأن تكثيــف اجلهــود العا

  ).٦٧/١٤٦قرار اجلمعية العامة (
واعتمــد اجمللــس التنفيــذي جــدول األعمــال املؤقــت املــشروح وخطــة العمــل للــدورة       - ٨

  ).UNW/2012/17 (٢٠١٢ والتقرير عن الدورة العادية الثانية لعام ٢٠١٣العادية األوىل لعام 
فيـذي أيـضا علـى جـدول األعمـال املؤقـت وخطـة العمـل املقتـرحني                  ووافق اجمللس التن    - ٩

 ٢٠١٣يونيـه   / حزيـران  ٢٧ إىل   ٢٥، املقرر عقـدها يف الفتـرة مـن          ٢٠١٣للدورة السنوية لعام    
قحــة ، بــصيغته املن٢٠١٣، واعتمــد مــشروع خطــة العمــل الــسنوية لعــام  )انظــر املرفــق األول(

  ).انظر املرفق الثاين(شفويا 
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 بــشأن التقريــر عــن األنــشطة  ٢٠١٣/١املقــرر : لــس التنفيــذي مقــررين مهــا واختــذ اجمل  - ١٠
ــرر   ــة، واملقــ ــة    ٢٠١٣/٢التنفيذيــ ــة متكاملــ ــع ميزانيــ ــق لوضــ ــة الطريــ ــشأن خريطــ ــر ( بــ انظــ

  ).الثالث املرفق
  

  األنشطة التنفيذية  - اثالث  
وأبــرزت ). UNW/2013/1(عرضــت رئيــسة اهليئــة تقريرهــا عــن األنــشطة التنفيذيــة         - ١١
ألنـشطة التنفيذيـة    اللمواءمة بني   يئة  وليها اهل تج الرئيسية احملققة، وشددت على األمهية اليت        النتائ

وأعربت عن ارتياحها ملالحظة أن القـرار الـذي اختذتـه اجلمعيـة     . وعملها يف جمال وضع املعايري 
العامــة مــؤخرا بــشأن االســتعراض الــشامل الــذي جيــرى كــل أربــع ســنوات لــسياسة األنــشطة    

يعكـس  ) ٦٧/٢٢٦القـرار  (ة اليت تضطلع هبـا منظومـة األمـم املتحـدة مـن أجـل التنميـة              التنفيذي
: وقدمت حملة عامة عن اجملاالت الستة املـشمولة يف التقريـر، وهـي      . هذا اجلانب من والية اهليئة    

ــم املتحــدة       ــاز األم ــدرات؛ وحتــسني أداء جه ــة الق ــشراكات االســتراتيجية؛ وتنمي ــل؛ وال التموي
  .ييم؛ ومتابعة املؤمترات الدوليةقاإلمنائي؛ والت

وأعرب عدة متكلمني عن تقديرهم للعمل الذي قام به الرئيس املنتهية واليته، وهنـأوا             - ١٢
املــديرة /وأثنــوا أيــضا علــى وكيلــة األمــني العــام . الــرئيس اجلديــد املنتخــب للمجلــس التنفيــذي 

ــا حققــوه مــن إجنــازات، علــى النحــ      ــة مل ــة وعلــى مــوظفي اهليئ ــر عــن  التنفيذي و املــبني يف التقري
  .التنفيذية األنشطة

ودعت الوفود إىل أن تركز التقارير يف املستقبل بقـدر أكـرب علـى النتـائج احملققـة، بـأن            - ١٣
على وجه التحديد معلومات عن الكيفية اليت أسهمت هبا أنشطة اهليئة يف التقليـل مـن                تضمـن  ت

لـى وجـه اخلـصوص، حثـت الوفـود اهليئـة            وع. التفاوت بني اجلنسني ومن أوجـه عـدم املـساواة         
علـى تعزيـز مبادراهتـا ودعـت إىل مزيـد مــن املـشاركة املنهجيـة واإلبـالغ يف جمـاالت مـن قبيــل           
االستجابة اإلنسانية؛ والتقليل من خمـاطر الكـوارث؛ وتغـري املنـاخ؛ والتعلـيم؛ وإسـهام املـرأة يف                   

. دان املــساواة بــني اجلنـــسني  الــسالم واألمــن؛ وبنــاء قــدرات مــوظفي األمـــم املتحــدة يف ميــ       
التأكيد أيضا على احلاجة إىل تنفيـذ اسـتراتيجية موريـشيوس ملواصـلة تنفيـذ برنـامج العمـل                    ومت

ســيما يف ضــوء املــؤمتر الــدويل  مــن أجــل التنميــة املــستدامة للــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة، ال
  .٢٠١٤نامية، املقرر عقده يف عام الثالث للدول اجلزرية الصغرية ال

واعترفت بعض الوفـود بالتحـديات الـيت تواجههـا اهليئـة فيمـا يتعلـق بالتمويـل، حيـث                      - ١٤
-٢٠١١يقل جمموع املسامهات عن األهداف السنوية املتوخاة يف اخلطـة االسـتراتيجية للفتـرة               

٢٠١٣) UNW/2011/9(  وحثــت الــدول األعــضاء علــى النظــر يف زيــادة مــسامهاهتا األساســية ،
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والحظـت بعـض   . ٢٠١٥ يف سياق املناقشات املتعلقة خبطة التنمية ملا بعد عام        للهيئة، ال سيما  
حققـه الكـثري     الوفود أن التوازن احلايل بني التمويل األساسي وغـري األساسـي أفـضل بكـثري ممـا                

وأثنـت علـى اسـتراتيجية اهليئـة لتعبئـة املـوارد واجلهـود الـيت                . من هيئات األمم املتحدة األخرى    
يف  مبـا (ث وسعت نطاق جهود التوعية لتـشمل اجملتمـع املـدين          يقاعدة املاحنني، ح  تبذهلا لتوسيع   

 مبادرهتــاكمــا أثنـــت علــى  ، )تــشاري العــاملي للمجتمــع املــدين ذلــك بــدء أعمــال الفريــق االس 
  .النشطة لكفالة إقامة شراكات مع القطاع اخلاص

تحـدة للمـرأة، عـن      وأعرب املتكلمـون عـن تقـديرهم للـدعم املقـدم مـن هيئـة األمـم امل                   - ١٥
طريـق صـندوق املــساواة بـني اجلنــسني وصـندوق األمــم املتحـدة االســتئماين لـدعم اإلجــراءات       
الرامية إىل القضاء على العنف ضـد املـرأة وهنـأ منـدوب إسـبانيا اهليئـة علـى إجنـازات صـندوق                       

ُصـمم  املساواة بني اجلنسني، وأثىن على إشراك جهات ماحنة جديـدة، مـشريا إىل أن الـصندوق     
  .يف األصل بوصفه صندوقا متعدد املاحنني

وأقرت الوفود باجلهود اليت تبذهلا اهليئة يف جمال تنـسيق وتعزيـز املواءمـة واملـساءلة عـن                    - ١٦
املساواة بني اجلنسني على نطاق منظومـة األمـم املتحـدة، وخباصـة وضـع خطـة العمـل الـشاملة                  

وحـث أحـد الوفـود اهليئـة علـى زيـادة            . املـرأة للمنظومة من أجل املساواة بني اجلنسني ومتكـني         
التــآزر والتواصــل بــني عملــها وبــني املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة األخــرى، مثــل رابطــة أمــم     
جنوب شرق آسـيا، ومنتـدى التعـاون االقتـصادي لـدول آسـيا واحملـيط اهلـادئ، وحركـة عـدم                      

  .االحنياز، ومنظمة التعاون اإلسالمي
ببدء مبادرة األدلة والبيانـات املتعلقـة باملـساواة بـني اجلنـسني،             ورحب بعض املتكلمني      - ١٧

. وهــي برنــامج مــشترك بــني هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة وشــعبة اإلحــصاءات بــاألمم املتحــدة   
مت بعض الوفود بأمهية التقييم الالمركزي للربامج، داعية اهليئة إىل زيـادة عـدد تقييمـات                ـوسلَّ

وتطلعت وفود أخـرى إىل تقـدمي تقييمـات يف الـدورة            . د القطري األنشطة التنفيذية على الصعي   
السنوية، وأعربت عن أملها يف أن تـسهم التقييمـات يف تعزيـز اإلبـالغ علـى أسـاس النتـائج يف                    

  .وكذلك ذُكرت احلاجة إىل كفالة أخذ التوصيات النامجة عن التقييمات بعني االعتبار. اهليئة
 العنـف ضـد املـرأة يـشكل جمـاال ذا أولويـة للهيئـة،           وشددت عـدة وفـود علـى أن إهنـاء           - ١٨

مشرية إىل أمهية مبادرة االلتزام بإهناء العنف ضد النساء والفتيات، وإىل املوضوع ذي األولويـة               
القـضاء علـى مجيـع أشـكال العنـف ضـد       ”للدورة السابعة واخلمسني للجنة وضع املرأة املعنون  

ــا  ــع وقوعهـ ــات ومنـ ــساء والفتيـ ــ“النـ ـــ وسلَّـ ــامج   ط بعـ ــى برنـ ــضوء علـ ــضا الـ ــتكلمني أيـ ض املـ
.  باعتبـــاره مثـــاال جيـــدا علـــى عمـــل اهليئـــة يف هـــذا اجملـــال“ة للنـــساء واألطفـــالـآمنـــ دنـمـــ”

ــدة     وحثــت ــات مواضــيعية جدي ــى مواصــلة صــياغة أولوي ــة عل ــود اهليئ وأشــار كــثري مــن  . الوف
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ــار        ــن آث ــه م ــا تعاني ــرأة نظــرا مل ــصادي للم ــتمكني االقت ــة ال ــتكلمني إىل أمهي ــات  امل ســلبية لألزم
  .االقتصادية

، ٢٠١٥وحث املتكلمون اهليئة على املسامهة يف خطـة التنميـة املـستدامة ملـا بعـد عـام                     - ١٩
مــن خــالل تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين، وتنفيــذ برنــامج العمــل ألقــل البلــدان منــوا للعقــد   

ة يف وشــــدد الــــبعض علــــى إدراج املــــساواة بــــني اجلنــــسني ومتكــــني املــــرأ . ٢٠٢٠-٢٠١١
مـساعدة   االستعراض الشامل للسياسات الذي جيري كل أربع سنوات، وأقروا بـدور اهليئـة يف             

الوكــاالت الــشريكة علــى تنفيــذ الواليــات املتعلقــة بتعزيــز فعاليتــها يف النــهوض باملــساواة بــني   
 بــشأن االســتعراض الــشامل  ٦٧/٢٢٦اجلنــسني، علــى النحــو الــوارد يف قــرار اجلمعيــة العامــة   

وشـدد أحـد الوفـود علـى أن اهليئـة ينبغـي أن تقـوم                .  الذي جيرى كل أربع سـنوات      للسياسات
اويــة يف مجيــع بــدور قيــادي يف اســتمرار جعــل املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة حجــر الز   

  .األنشطة اإلمنائية
ــها        - ٢٠ ــائج يف خطت ــة علــى احلفــاظ علــى اإلدارة القائمــة علــى النت وحــث املتكلمــون اهليئ

وطلـب  . ، وتطلعـوا إىل رؤيـة إطـار النتـائج املـنقح        ٢٠١٧-٢٠١٤يجية املنقحة للفتـرة     االسترات
ــرة       ــق للخطــة االســتراتيجية للفت ــبعض احلــصول علــى معلومــات واضــحة عــن خريطــة الطري ال

، وعقـــد جلـــسات إحاطـــة ومـــشاورات غـــري رمسيـــة بـــشأن هـــذا املوضـــوع،  ٢٠١٧-٢٠١٤
. ٢٠١٣ة الـسنوية للمجلـس التنفيـذي يف عـام      تقييمات، قبل انعقاد الـدور    إجراء  باإلضافة إىل   

 ٢٠١٧-٢٠١٤وأعــرب أحــد الوفــود عــن األمــل يف أن تتــوخى اخلطــة االســتراتيجية للفتــرة     
حتــسني املتابعــة واإلبــالغ، فــضال عــن تعميــق التــداؤب مــع كيانــات األمــم املتحــدة األخــرى      

  .نطاقه وتوسيع
واقتـرح ممثـل     .ببنيتـه الالمركزيـة   وفيما يتعلق باهليكل اإلقليمي، رحبـت بعـض الوفـود             - ٢١

جزر سليمان أن تنشئ اهليئـة مكاتـب يف مواقـع داخـل الـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة مبنطقـة                       
وجددت جيبويت دعوهتا إىل إنشاء مكتـب قطـري للهيئـة، وهـو اقتـراح قُـدم يف                  . احمليط اهلادئ 

س التنفيذيـة لربنـامج األمـم املتحـدة         البداية خالل الزيارة امليدانية املشتركة اليت قامـت هبـا اجملـال           
مكتـب خـدمات املـشاريع واليونيـسيف وهيئـة األمـم            /صندوق األمم املتحـدة للـسكان     /اإلمنائي

وشـددت الوفـود علـى أمهيـة        . ٢٠١٢املتحدة للمرأة وبرنامج األغذية العـاملي جليبـويت يف عـام            
، وأكـدت توقعهـا بـأن يـصبح     الشفافية والتمثيل اجلغرايف العـادل يف تعـيني املـوظفني وتـوزيعهم         

ورحبـت تركيـا بإنـشاء      . ٢٠١٣اهليكل اإلقليمي اجلديد جاهزا متامـا للعمـل حبلـول هنايـة عـام               
. مكتـب إقليمـي يف إســطنبول، وأشـارت مـالوي إىل بــدء عمـل املكتـب اإلقليمــي للهيئـة فيهــا       

 اهليكـل   وأعلنت بعض الوفود رغبتها يف االطالع علـى نتـائج حتليـل وظيفـي يـبني كيفيـة عمـل                   
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ــذين تتو      ــدعوة الل ــد، مبــا يف ذلــك يف ســياق كــل مــن دوري التنــسيق وال المهــا اإلقليمــي اجلدي
  .املكاتب املتعددة األقطار

ــة        - ٢٢ ــشأن كيفي ــة علــى أســئلة األعــضاء اجلــدد يف اجمللــس التنفيــذي ب ــسة اهليئ وردت رئي
اإلقليمـي، مـشرية إىل     التوصل إىل القـرارات املتعلقـة مبؤشـرات املـساواة بـني اجلنـسني واهليكـل                 

ها ـبعـ ـتتـاحلاجة إىل تزويـد األعـضاء اجلـدد مبعلومـات مـستكملة عـن اإلجـراءات واملعـايري الـيت                
وفيما خيتص باحلضور القطـري للهيئـة أشـارت إىل أن القـرار الـذي أنـشئت                 . اهليئة هبذا الصدد  

ــة   ــه اهليئ ــة   (مبوجب ــة العام ــرار اجلمعي ــة العا  )٦٤/٢٨٩ق ــرار اجلمعي ــة ، وكــذلك ق ، ٦٧/٢٢٦م
ينصان على عدم ضرورة احلضور املادي للهيئة يف كل بلد، وعوضا عن ذلك ينبغـي أن تعمـل                  

ــة وحتــرز تقــدما يف إطــار منظومــة األمــم املتحــدة القائمــة    وذكــرت أن الغــرض الرئيــسي  . اهليئ
لتحديد املكاتب املتعددة األقطار هو تعزيز القدرات حيثما كانت القدرات متدنيـة، وأضـافت              

قـرر صـدوره يف   معلومات إضافية عن تنفيذ اهليكـل اإلقليمـي سـتقدم يف التقريـر الـسنوي امل     أن  
  .٢٠١٣يونيه /حزيران

ــية          - ٢٣ ــوارد األساسـ ــني املـ ــوازن بـ ــشأن التـ ــضاء بـ ــدول األعـ ــات الـ ــق بتعليقـ ــا يتعلـ وفيمـ
 علـى   تـزال  املـديرة التنفيذيـة للهيئـة أن املـوارد ال         /األساسية، الحظت وكيلة األمـني العـام       وغري

  . الرغم من حتقيق شيء من التوازنالعموم منخفضة جدا، على
وأشـارت  . وأقرت بأمهية تعزيز قدرات اهليئة يف جمـال إسـهام املـرأة يف الـسالم واألمـن                - ٢٤

على سـبيل املثـال إىل تعـاون اهليئـة مـع إدارة الـشؤون الـسياسية مـن أجـل وضـع قائمـة حبـوايل                           
صوص مـسألة دور اهليئـة يف الـشؤون اإلنـسانية، ذُكـر أهنـا               وخب. زاعـمائيت وسيطة يف مناطق الن    

بصدد تنمية القدرات يف هذا اجملـال عـن طريـق العمـل مـع مكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية،                        
واملشاركة يف الفريـق العامـل الفرعـي املعـين باملـسائل اجلنـسانية والعمـل اإلنـساين التـابع للجنـة                

  .الدائمة املشتركة بني الوكاالت
وخبــصوص التنــسيق، أشــارت رئيــسة اهليئــة إىل أن اهليئــة عملــت علــى تعمــيم مراعــاة      - ٢٥

ســيما جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة،   املنظــور اجلنــساين داخــل منظومــة األمــم املتحــدة، وال 
وتناولت أيضا الدور القيادي للهيئـة ضـمن الـشبكة          . باستخدام مؤشرات املساواة بني اجلنسني    

كاالت املعنية باملرأة واملساواة بني اجلنسني، الـيت تتعـاون اهليئـة يف إطارهـا مـع                 املشتركة بني الو  
  .لجان اإلقليمية على سبيل املثالال

وردا علــى طلــب احلــصول علــى معلومــات عــن خريطــة الطريــق للخطــة االســتراتيجية   - ٢٦
ــرة  ــام  ٢٠١٧-٢٠١٤للفت ــة األمــني الع ــادئ  /، حــددت وكيل ــة مب ــة ثالث ــديرة التنفيذي ــامل : ـي ه

احلاجـة إىل حتـديث اخلطـة، مـع مراعـاة األحـداث الرئيـسية                )ب(األمهية املستمرة للخطـة؛      )أ(
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ــيت  ــة عــشر املاضــية؛    وقعــت ال ــائج   )ج(خــالل األشــهر الثماني ــار النت ــسيط إط . احلاجــة إىل تب
وتوقعت عقد مناقشات منتظمة مع اجمللس التنفيذي بشأن اخلطة االستراتيجية ابتداء مـن شـهر             

وقالـت إن اهليئـة سـتقدم إىل اجمللـس التنفيـذي ورقـة اجتمـاع بـشأن هـذه             . ٢٠١٣رس  ما/آذار
وأكــدت أهنــا لــن تكــون خطــة جديــدة، إمنــا نــسخة منقحــة للخطــة . يونيــه/املــسألة يف حزيــران

  .، اليت سبق أن وافق عليها اجمللس٢٠١٣-٢٠١١االستراتيجية للفترة 
لـيت تـضطلع هبـا اهليئـة علـى وجـه التحديـد،        وفيما يتعلق بتقدمي التقارير عـن األنـشطة ا       - ٢٧

توجـد يف الوقـت الـراهن مؤشـرات لقيـاس            املـديرة التنفيذيـة أنـه ال      /أكدت وكيلة األمـني العـام     
نوعية التفاوت بـني اجلنـسني أو مـا يطـرأ عليـه مـن تغـريات، وأضـافت أن مـن الـصعب تطـوير                   

ــة     ــة الواقعي ــن الناحي ــك املؤشــرات م ــه جيــري وضــع خطــوط ق    . تل ــري أن ــوادور  غ ــة يف إك اعدي
  .واملكسيك، وميكن تبادل تلك املمارسات الرشيدة

وفيمــا خيــتص ببنــاء قــدرات مــوظفي األمــم املتحــدة يف جمــال املــساواة بــني اجلنــسني،       - ٢٨
ــانتو          ــا يف س ــابع هل ــدريب الت ــة يف مركــز الت ــا اهليئ ــيت جتريه ــوفرة وال ــدريبات امل أشــارت إىل الت

س مكتب الـسياسات والـربامج بـأن بوسـع اهليئـة أن تتقاسـم               وأفاد نائب املديرة ورئي   . دومينغو
ــني          ــساواة ب ــدرات يف جمــال امل ــاء الق ــيت جنحــت يف بن ــة ال ــة القطري ــضلى لألفرق املمارســات الف

الـــدويل والـــشراكات احلكـــومي وأكـــدت نائبـــة املـــديرة ورئيـــسة مكتـــب الـــدعم   . اجلنـــسني
فر الــدعم ألقــل البلــدان منــوا وللــدول االســتراتيجية أن الــربامج القطريــة واإلقليميــة للهيئــة ســتو 

  .و الذي طلبته بعض الدول األعضاءاجلزرية الصغرية النامية، على النح
املـديرة التنفيذيـة عـن      /واختذ اجمللـس التنفيـذي مقـررا بـشأن تقريـر وكيلـة األمـني العـام                  - ٢٩

  ).UNW/2013/1(األنشطة التنفيذية 
  

  جلسات اإلحاطة غري الرمسية  - ارابع  
  س مراجعي احلساباتجمل    

قدم مدير املراجعـة اخلارجيـة للحـسابات يف جملـس مراجعـي حـسابات األمـم املتحـدة                     - ٣٠
إحاطة إىل اجمللس التنفيذي عن تنفيذ توصيات جملس مراجعـي احلـسابات، علـى النحـو الـوارد                  

ــة يف       ــة املنتهي ــرة املالي ــم املتحــدة للفت ــرامج األم ــره عــن صــناديق وب  /ول كــانون األ٣١يف تقري
  .)A/67/319/Add.1 (٢٠١١ديسمرب 
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  مواءمة استرداد التكاليف    
استمع اجمللس التنفيذي إىل إحاطة قدمها مدير التنظيم واإلدارة، ورئيس قسم امليزانيـة               - ٣١

يف شعبة التنظيم واإلدارة، بشأن سياسة مواءمة استرداد التكاليف واملعـدالت املقترحـة لـذلك،        
دئ األساسـية الـيت تـستند إليهـا مقترحـات اسـترداد التكـاليف، وفئـات              سيما اخللفيـة واملبـا     وال

  .التكاليف، واإلطار املفاهيمي املنسق، واملنهجية واحلسابات واخلطوات التالية
وأبلغ اجمللس التنفيذي مبا تقرر من عقد دورة مشتركة غري رمسية خالل األيـام املقبلـة،       - ٣٢

ىل اجملــالس التنفيذيــة لربنــامج األمــم املتحــدة     وبوضــع مــشروع مقــرر منــسق ســيتم تقدميــه إ     
مكتـب خـدمات املـشاريع واليونيـسيف وهيئـة األمـم            /صندوق األمم املتحـدة للـسكان     /اإلمنائي

وستشرع اهليئـة بعدئـذ يف إعـداد امليزانيـة املتكاملـة            . املتحدة للمرأة، من خالل التيسري املشترك     
  .املقبلة، متشيا مع املقرر

  
  يذية على الصعيد القطريابة التنفاالستج    

ــة     أعــضاء شــاهد   - ٣٣ ــة للهيئ ــادرة العاملي ــديو قــصريا يتعلــق باملب اجمللــس التنفيــذي شــريط في
، ويـصور مـساعي املـدن يف مجيـع أحنـاء العـامل لتعزيـز                “ة للنـساء واألطفـال    ـدن آمنـ  ـم”املعنونة  

ذيـة النتـائج الـيت حتققـت        املـديرة التنفي  /وأبرزت وكيلة األمني العـام    . السالمة يف األماكن العامة   
أصوات النـساء والرجـال والـشبان يتـردد صـداها يف مجيـع أحنـاء العـامل          ”حىت اآلن، وقالت إن     

ة نداء على النطاق العاملي من أجل اختـاذ إجـراء إلهنـاء        ـمث”، وأضافت أن    “بأن الكيل قد طفح   
وأشـار  . “والتمييـز اإلفالت من العقاب ومحايـة حـق املـرأة والفتـاة يف حيـاة خاليـة مـن العنـف                     

موئـل  (أعضاء الفريق، ومنهم كبار املسؤولني يف برنامج األمـم املتحـدة للمـستوطنات البـشرية            
 “املدن اآلمنة واملـستدامة ”واليونيسيف، إىل الربنامج املشترك مع اهليئة يف جمال        ) األمم املتحدة 

ا، ودوشــانيب، وريــو بــريوت الكــربى، وتيغوســيغالب: اجلــاري تنفيــذه حاليــا يف مثــاين مــدن، هــي
. ، ونــريويب، ومــانيال وضــواحيها)املغــرب(، وســان خوســيه، ومــراكش )الربازيــل(جــانريو  دي

وتواصل هيئة األمم املتحدة للمرأة، بوصـفها شـريكة رئيـسية ورائـدة إلحـداث التغـيري، العمـل            
لتنفيذيـة عـن    املـديرة ا  /وأعربت وكيلة األمني العـام    . مدينة يف مجيع أحناء العامل     ٢٠يف أكثر من    

، وهـو عـدد يتجـاوز إىل        ٢٠١٣ مدينـة يف عـام       ٣٥الوصـول إىل     رأي مفاده أن بإمكـان اهليئـة      
 ، وهـو بلـوغ هـذا   ٢٠١٣-٢٠١١حد كبري اهلدف احملدد يف اخلطة االستراتيجية للهيئة للفتـرة      

  .٢٠١٧العدد حبلول عام 
وا الكيانـات علـى     وشكر ممثلو الدول األعضاء الفريق على العرض الـذي قدمـه، وهنـأ              - ٣٤

وشددوا على أمهية زيادة الوعي بني السكان احملليني بشأن مسألة العنـف            . عملها يف هذا اجملال   



UNW/2013/2
 

10 13-24458 
 

ســيما باعتبــار مــا هلــا مــن صــلة بالــدورة املقبلــة للجنــة         ضــد املــرأة، ورحبــوا باإلحاطــة، ال   
  .املرأة وضع

  
  مالحظات ختامية  - خامسا 

ــام    - ٣٥ ــة األمــني الع ــ/شــكرت وكيل ــه    امل ــى قيام ــذي عل ــيس اجمللــس التنفي ــة رئ ديرة التنفيذي
بتوجيهه اجمللس خالل دورته العادية األوىل الناجحة، وهنأت اجمللـس علـى املقـرر الـذي اختـذه                   

  .بشأن التقرير عن األنشطة التنفيذية
وطلبت رئيسة اهليئة من الدول األعضاء أن تعمل معا مجيعا جلعل اهليئة منظمة أقـوى،               - ٣٦

عن دعمها جلميع اإلجنازات احملققة يف جمال املساواة بـني اجلنـسني، الـيت تـشترك فيهـا                  وأعربت  
وأشارت إىل طلب زيادة حضور اهليئة مؤكدة أن اهليئـة سـتعمل مـع منظومـة                . الدول األعضاء 

  .ها اإلقليمية واملتعددة األقطاراألمم املتحدة من خالل مكاتب
 اهليئـة وتعهـدت بتقـدمي الـدعم املـايل هلـا،             وشكرت مجيع احلكومات الـيت أسـهمت يف         - ٣٧

وأشـارت إىل جنـاح     . تواصـل اهليئـة توسـيع وتعميـق قاعـدة ماحنيهـا           بـيــنما   وطلبت دعم اجمللس    
مبادرة النظام املـوفر للـورق، وإىل قبـول أعـضاء اجمللـس اجلـدد هلـا، قائلـة إن الوفـورات احملققـة                       

  .رة ستوجه إىل النساء يف امليدانبفضل املباد
املـــديرة التنفيذيـــة بـــأن يــتم تنظـــيم جلـــسات إحاطـــة  /ووعــدت وكيلـــة األمـــني العــام    - ٣٨
طلبتـه الـدول    سيما لصاحل األعـضاء اجلـدد، بـشأن خمتلـف القـضايا علـى حنـو مـا          رمسية، ال  غري

ــضاء ــشتركة     . األعـ ــة املـ ــارة امليدانيـ ــداد للزيـ ــة اإلعـ ــم اجمللـــس لعمليـ ــة إىل دعـ ــرزت احلاجـ وأبـ
صـندوق األمـم املتحـدة      /لس التنفيذية لربنامج األمم املتحدة اإلمنـائي      واالجتماع املشترك للمجا  

مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع ومنظمة األمـم املتحـدة للطفولـة وهيئـة األمـم                /للسكان
ــا يف عــام       ــرر تنظيمهم ــاملي، املق ــة الع ــامج األغذي ــرأة وبرن ــة ٢٠١٤املتحــدة للم ــسيق اهليئ .  بتن

باألعـــضاء اجلـــدد للمجلـــس، وتطلعـــت إىل اســـتمرار     واختتمـــت بالترحيـــب مـــرة أخـــرى    
  .الوثيق التعاون
وأعرب رئـيس اجمللـس التنفيـذي عـن تقـديره جلميـع التعليقـات الـيت أدلـت هبـا الـدول                         - ٣٩

وقـال إنـه يتطلـع إىل     . ة اقتراحات إضـافية أخـرى     ـاألعضاء طوال الدورة، مث دعاها إىل تقدمي أي       
ــها اهل    ــادين من ــدة مي ــدم يف ع ــتراتيجية     إحــراز التق ــة االس ــائج واخلط ــار النت يكــل اإلقليمــي وإط

ودعـا إىل جتديـد الـدعم السـتراتيجية تعبئـة املـوارد وجهـود               . ٢٠١٧-٢٠١٤املبسطان للفتـرة    
  .٢٠١٣قا مع أعضاء اجمللس يف عام اهليئة، واختتم بالتطلع إىل التعاون تعاونا وثي
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 :لطريـق لوضـع ميزانيـة متكاملـة    خريطة ا”وخبصوص املداوالت املشتركة املقبلة حول     - ٤٠
االســـتعراض املـــشترك لألثـــر املترّتـــب علـــى تعـــاريف وتـــصنيفات تكـــاليف األنـــشطة املتعلقـــة  

انظـــر أيـــضا ) (DP/FPA/2013/1-E/ICEF/2013/8 (“باملعـــدالت املنـــسقة الســـترداد التكـــاليف
شـتراك يف تيـسري     ، من اليابـان واملكـسيك لال      ـهار اثنني من نواب   ـيتـ، أعلن الرئيس اخ   )٤٢ الفقرة

املقرر بالنيابة عـن اجمللـس التنفيـذي، إىل جانـب امليـسرين مـن اجمللـس التنفيـذي لربنـامج األمـم                       
مكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع، /صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان/املتحــدة اإلمنــائي

  .واجمللس التنفيذي لليونيسيف
  .٢٠١٣لدورة العادية األوىل لعام وبذلك أرجئت ا  - ٤١
وُعقدت دورة عادية أوىل مستأنفة للمجلـس التنفيـذي هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة يف                    - ٤٢

  . ملناقشة خريطة الطريق لوضع ميزانية متكاملة٢٠١٣فرباير / شباط٨مقر األمم املتحدة يف 
وأشــار إىل التعــاون بــني اليونيــسيف . وتــرأس االجتمــاع نائــب الــرئيس مــن املكــسيك   - ٤٣

 املتحــدة للمــرأة علــى تنظــيم الــدورة العاديــة األوىل املــستأنفة للمجلــس التنفيــذي  وهيئــة األمــم
فربايـر، أتيحـت    /شباط ٨ونتيجة النتهاء اجتماع اجمللس التنفيذي لليونيسيف مبكرا يف         . للهيئة

وأشــاد نائــب الــرئيس مــن  .د دورهتــا العاديــة األوىل املــستأنفة دون تكلفــةـقــعـالفرصــة للهيئــة ل
  . اليونيسيف على هذا العرض السخيه املبادرة وشكراملكسيك هبذ

وأشار نائب الرئيس إىل الطبيعة املشتركة للمقرر املتعلـق باملعـدالت املنـسقة السـترداد                 - ٤٤
صـندوق األمـم املتحـدة      /التكاليف، وأفاد بأن اجمللسني التنفيذيني لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي        

يع واليونيـــسيف اختـــذا بالفعـــل مقـــررين ممـــاثلني يف مكتـــب األمـــم املتحـــدة للمـــشار/للـــسكان
  ).٢٠١٣/٢انظر املرفق الثالث، املقرر (دورتيهما العاديتني األوليني 

. وبعد ذلك عرض أمني اجمللس التنفيذي عمل اجمللس للـدورة العاديـة األوىل املـستأنفة                - ٤٥
الطريق لوضـع ميزانيـة   خريطة ”وأشار إىل أن اجمللس التنفيذي سينظر يف مشروع مقرر بعنوان    

  .“، ومعلومات مستجدة بشأن استرداد التكاليف٢٠١٤متكاملة ابتداء من عام 
 بــشأن خريطــة الطريــق لوضــع ميزانيــة     ٢٠١١/٢واعتمــد اجمللــس التنفيــذي املقــرر      - ٤٦

  .، ومعلومات مستجدة بشأن استرداد التكاليف٢٠١٤متكاملة ابتداء من عام 
ت الوفــود علــى برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق وعقــب اعتمــاد املقــرر، أثنــ  - ٤٧

األمــم املتحــدة للــسكان واليونيــسيف وهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة ملــا حققتــه مــن تعــاون بــني   
  .على مواصلة التعاون يف املستقبلالوكاالت، وشجعت 
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ىل املـستأنفة    الدورة العاديـة األو    هاوأثنت الوفود على هيئة األمم املتحدة للمرأة لتنظيم         - ٤٨
ــسيف  ــع اليوني ــاون م ــني      . بالتع ــاون ب ــشكل مــن التع ــذا ال ــدول األعــضاء إىل أن ه وأشــارت ال

  . منظومة األمم املتحدةه يف مجيع أحناءــالكيانات ينبغي أن حيتذى ب
  .٢٠١٣وبذلك اخُتتمت الدورة العادية األوىل املستأنفة لعام   - ٤٩
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  ملرفق األولا
 للـدورة الـسنوية، املقـرر عقـدها     انة العمل املقترح  جدول األعمال املؤقت وخط       

  ٢٠١٣يونيه / حزيران٢٧ إىل ٢٥يف الفترة من 
    

    جدول األعمال املؤقت      
  

  املسائل التنظيمية  - ١  
  اخلطة االستراتيجية  - ٢  
  التقييم  - ٣  
  مسائل أخرى  - ٤  

  
  خطة العمل املؤقتة
  

  املوضوع  البند  الوقت  التاريخ

  افتتاح الدورة    ٣٠/١١-٠٠/١٠الساعة 
املـــديرة/بيانـــا رئـــيس اجمللـــس التنفيـــذي ووكيلـــة األمـــني العـــام  •

  التنفيذية
  املسائل التنظيمية  ١  

إقـــرار جـــدول األعمـــال وخطـــة العمـــل للـــدورة الـــسنوية         •
  ٢٠١٣ لعام

 ٢٠١٣اعتماد التقرير عن الدورة العادية األوىل لعام   •

  طة االستراتيجيةاخل  ٢  
ــرة      • ــتراتيجية للفتـــ ــة االســـ ــذ اخلطـــ ــرز يف تنفيـــ ــدم احملـــ  التقـــ

  املديرة التنفيذية/تقرير وكيلة األمني العام: ٢٠١٣-٢٠١١
  )تابع(اخلطة االستراتيجية   ٢  ٣٠/١٧-٠٠/١٥الساعة 

يونيه/ حزيران٢٥الثالثاء 

   املقرراتعرض مشاريع    ٠٠/١٨-٠٠/١٧الساعة 
  التقيـيم  ٣ ٠٠/١٣- ٠٠/١٠الساعة يونيه/ حزيران٢٨األربعاء 

التقريــر عــن املهمــة التقيـــيمة هليئــة األمــم املتحــدة للمــرأة لعــام    •
٢٠١٢  

جلسة إحاطة غري رمسيـة بـشأن تنفيـذ نتـائج مـؤمتر األمـم املتحـدة                     ٤٥/١٤- ٣٠/١٣الساعة   
  للتنمية املستدامة

جلـــسة إحاطـــة خاصـــة بـــشأن االســـتجابة التنفيذيـــة هليئـــة األمـــم     ٠٠/١٨- ٠٠/١٥الساعة   
  تحدة للمرأة على الصعيد القطريامل

  املقرراتمشاورات غري رمسية بشأن مشاريع 
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  املوضوع  البند  الوقت  التاريخ

  اجتماع إعالن التربعات   ٠٠/١١- ٠٠/١٠الساعة  يونيه/ حزيران٢٧اخلميس 
  املقرراتمشاورات غري رمسية بشأن مشاريع    ٠٠/١٣- ٠٠/١١الساعة   
  مسائل أخرى  ٤ ٠٠/١٨- ٠٠/١٥الساعة   
  اعتماد مشاريع املقررات      
  املسائل التنظيمية  ١    

إقــرار جــدول األعمــال وخطــة العمــل للــدورة العاديــة الثانيــة     •
  ٢٠١٣لعام 

  اختتام الدورة      
ــام      • ــة األمــني الع ــذي ووكيل ــيس اجمللــس التنفي ــا رئ ــديرة /بيان امل

  التنفيذية
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  املرفق الثاين
ة للمـساواة   مشروع خطة العمل السنوية للمجلس التنفيـذي هليئـة األمـم املتحـد                

  ٢٠١٣بني اجلنسني ومتكني املرأة لعام 
  

، والـدورة العاديـة األوىل   ٢٠١٣ينـاير  / كانون الثـاين  ٢٤   و ٢٣: الدورة العادية األوىل      
  ٢٠١٣فرباير / شباط٨: املستأنفة

  
  افتتاح الدورة

  بيان من رئيس اجمللس التنفيذي  •  
يئة األمم املتحدة للمساواة بـني اجلنـسني   املديرة التنفيذية هل  /بيان من وكيلة األمني العام      •  

  )هيئة األمم املتحدة للمرأة(ومتكني املرأة 
  
  املسائل التنظيمية  - ١

  ٢٠١٣انتخاب أعضاء مكتب اجمللس التنفيذي لعام   •  
  ٢٠١٣إقرار جدول األعمال وخطة العمل للدورة العادية األوىل لعام   •  
  )UNW/2012/17 (٢٠١٢عام اعتماد تقرير الدورة العادية الثانية ل  •  
  ٢٠١٣اعتماد مشروع خطة العمل السنوية لعام   •  
  ٢٠١٣إقرار جدول األعمال املؤقت وخطة العمل للدورة السنوية لعام   •  

  
  األنشطة التنفيذية  - ٢

  )UNW/2013/1(املديرة التنفيذية عن األنشطة التنفيذية /تقرير وكيلة األمني العام  •  
  
  مسائل أخرى  - ٣

  د مشاريع املقرراتاعتما
  

  بيانات ختامية
  بيان من رئيس اجمللس التنفيذي  •  
  املديرة التنفيذية/بيان من وكيلة األمني العام  •  
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  ٢٠١٣يونيه /حزيران ٢٧- ٢٥: الدورة السنوية    
  

  افتتاح الدورة
  بيان من رئيس اجمللس التنفيذي  •  
   األمم املتحدة للمرأة املديرة التنفيذية هليئة/بيان من وكيلة األمني العام  •  

  
  املسائل التنظيمية  - ١

  ٢٠١٣إقرار جدول األعمال وخطة العمل للدورة السنوية لعام   •  
  )UNW/2013/2 (٢٠١٣اعتماد تقرير الدورة العادية األوىل لعام   •  
  ٢٠١٣إقرار جدول األعمال وخطة العمل للدورة العادية الثانية لعام   •  

  
  ٢٠١٣-٢٠١١ اخلطة االستراتيجية للفترة يذالتقدم احملرز يف تنف  - ٢

  ٢٠١٣-٢٠١١تقرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة االستراتيجية للفترة   •  
  
  التقييم  - ٣

  ٢٠١٢تقرير عن مهمة التقييم اليت تضطلع هبا هيئة األمم املتحدة للمرأة،   •  
  
  مسائل أخرى  - ٤

  اعتماد مشاريع املقررات
  

  بيانات ختامية
   من رئيس اجمللس التنفيذيبيان  •  
  املديرة التنفيذية/بيان من وكيلة األمني العام  •  

  
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول١٨- ١٦: الدورة العادية الثانية    

  افتتاح الدورة
  بيان من رئيس اجمللس التنفيذي  •  
  املديرة التنفيذية هليئة األمم املتحدة للمرأة/بيان من وكيلة األمني العام  •  
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  ئل التنظيميةاملسا    -   ١
  ٢٠١٣إقرار جدول األعمال وخطة العمل للدورة العادية الثانية لعام   •  
  ٢٠١٣اعتماد تقرير الدورة السنوية لعام   •  
  ٢٠١٤إقرار جدول األعمال وخطة العمل للدورة العادية األوىل لعام   •  
  ٢٠١٤مناقشة مشروع خطة العمل السنوية لعام   •  

  
  ٢٠١٧-٢٠١٤ترة اخلطة االستراتيجية للف  - ٢

  ٢٠١٧-٢٠١٤للفترة رأة اخلطة االستراتيجية هليئة األمم املتحدة للم  •  
  
  الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة  - ٣

  ٢٠١٥-٢٠١٤تقديرات امليزانية املتكاملة هليئة األمم املتحدة للمرأة للفترة   •  
  
  املسائل املتعلقة مبراجعة احلسابات  - ٤

   عن املراجعة الداخلية للحساباتالتقرير السنوي  •  
  
  الزيارات امليدانية املشتركة  - ٥

ــم املتحــدة          •   ــامج األم ــذي لربن ــني اجمللــس التنفي ــشتركة ب ــة امل ــارة امليداني ــر عــن الزي تقري
مكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع، /صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان/اإلمنــائي

لطفولة، وهيئة األمم املتحدة للمرأة، وبرنـامج       واجمللس التنفيذي ملنظمة األمم املتحدة ل     
  األغذية العاملي إىل ميامنار

ــم املتحــدة          •   ــامج األم ــذي لربن ــني اجمللــس التنفي ــشتركة ب ــة امل ــارة امليداني ــر عــن الزي تقري
مكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع، /صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان/اإلمنــائي

ملتحدة للطفولة، وهيئة األمم املتحدة للمرأة، وبرنـامج        واجمللس التنفيذي ملنظمة األمم ا    
  األغذية العاملي إىل تايلند

  
  مسائل أخرى  - ٦

  اعتماد مشاريع املقررات
  بيانات ختامية

  بيان من رئيس اجمللس التنفيذي  •  
  املديرة التنفيذية/بيان من وكيلة األمني العام  •  
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  املرفق الثالث
العاديـــــة األوىل والـــــدورة العاديـــــة    املقـــــررات املتخـــــذة يف الـــــدورة        

   ٢٠١٣املستأنفة لعام  األوىل
  

    ٢٠١٣/١  
  التقرير عن األنشطة التنفيذية    

  ،إن اجمللس التنفيذي  
ــا   - ١   ــام   حيــيط علم ــة األمــني الع ــر وكيل ــدير بتقري ــة عــن  / مــع التق ــديرة التنفيذي امل

  ؛) أ(ةكني املرأاألنشطة التنفيذية هليئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومت
  . أن حييل التقرير إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعييقرر  - ٢  

  ٢٠١٣يناير /كانون الثاين ٢٤
  

    ٢٠١٣/٢  
، ومعلومـات مـستكملة     ٢٠١٤خريطة الطريق لوضع ميزانيـة متكاملـة ابتـداء مـن عـام                  

  بشأن استرداد التكاليف
  

  ،إن اجمللس التنفيذي  
 للمجلـــس التنفيـــذي لربنـــامج األمـــم املتحـــدة  ٢٠١٢/٢٧ إىل املقـــرر يـــشري  - ١  

 للمجلـس التنفيـذي ملنظمـة       ٢٠١٢/٢٠اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان، وإىل املقـرر         
 للمجلس التنفيذي هليئة األمـم املتحـدة   ٢٠١٢/٧، واملقرر )اليونيسيف(األمم املتحدة للطفولة  

الـيت طلبـت مواصـلة تطـوير        ) تحـدة للمـرأة   هيئـة األمـم امل    (للمساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة       
ــضا إىل       ــة حــساب معــدالت اســترداد التكــاليف، ويــشري أي ــسق ومنهجي اإلطــار املفــاهيمي املن

 بشأن االستعراض الشامل الـذي جيـري كـل أربـع     ٦٧/٢٢٦ضرورة تنفيذ قرار اجلمعية العامة    
دة مـن أجـل التنميـة،    سنوات لسياسة األنـشطة التنفيذيـة الـيت تـضطلع هبـا منظومـة األمـم املتحـ                 

ثاين، بـشأن ضـمان اسـترداد التكـاليف بالكامـل، مبعـدل             السيما منه الفرع دال من الفصل        وال
تناسيب من مصادر متويـل األنـشطة األساسـية ومـصادر متويـل األنـشطة غـري األساسـية، وتـوفري                     

  احلوافز من أجل زيادة التمويل األساسي؛
__________ 

 .UNW/2013/1  ) أ(  



UNW/2013/2  
 

13-24458 19 
 

امـل تناسـبيا مـن املـوارد األساسـية واملـوارد             بأن استرداد التكـاليف بالك     يسلّم  - ٢  
األساســية مــن شــأنه أن يفــضي إىل خفــض حجــم املــوارد املــستمدة مــن املــوارد األساســية  غــري

ــوارد        ــة للمــسامهات غــري األساســية، وختــصيص حــصة أكــرب مــن امل ــل التكــاليف اإلداري لتموي
  مهات األساسية؛األساسية لألنشطة الربناجمية، مبا يوفر حوافز فيما يتعلق باملسا

 علـى املنهجيـة املنـسقة حلـساب معـدالت اسـترداد التكـاليف املعروضـة               يوافق  - ٣  
DP-FPA/2012/1-E/ICEF/2012/AB/L.6يف الوثيقة   

واليت جـرى تطويرهـا بـصورة إضـافية          ،) ب(
، ويرحــب بزيــادة الــشفافية والتناســبية يف اإلطــار DP-FPA/2013/1-E/ICEF/2013/8يف الوثيقــة 

  ملنسق؛ا اجلديد
 يف املائــة للمــسامهات ٨ معــدال منــسقا عامــا الســترداد التكــاليف قــدره  رـقـــُي  - ٤  

يكــن متـسقا مــع   ، مـع إمكانيــة زيادتـه إن مل  ٢٠١٦ يف عــام ـهاألساسـية، جيــري استعراضـ   غـري 
مبدأ استرداد التكاليف بالكامل تناسبيا مع مصادر التمويل األساسي والتمويل غـري األساسـي،     

ملقــرر يف االســتعراض الــشامل الــذي جيــري كــل أربــع ســنوات لــسياسة األنــشطة  علــى النحــو ا
التنفيذيـة الــيت تــضطلع هبــا منظومــة األمــم املتحـدة مــن أجــل التنميــة، ويقــرر أن يــتم اســتعراض   

ــاه ١٧  و١٥معــدل اســترداد التكــاليف بعــد حتليــل تقــارير التقيــيم املــذكورة يف الفقــرتني      أدن
  وتقييمها بصورة مستقلة؛

ــسري أيــضا علــى معــدالت اســترداد       يؤكــد  - ٥     أن مبــدأ املعــدالت املنــسقة سي
التكاليف املتمايزة، هبدف تعزيز التعاون فيمـا بـني منظمـات األمـم املتحـدة وتـاليف املنافـسة يف                    

  :ر كذلك اهليكل التايل ملعدالت استرداد التكاليف املتمايزةـقـحشد املوارد، وُي
يف املائة يف املسامهات املواضيعية علـى كـل مـن          ١إجراء ختفيض منسق بنسبة       )أ(   

الصعيد العاملي واإلقليمي والقطري يف برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة                 
، مــع ) يف املائــة٧= يف املائــة  ١يف املائــة ناقــصا  ٨(للــسكان ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة 

   يف املائة كإجراء مؤقت؛٨سبة إبقاء هيئة األمم املتحدة للمرأة على ن
اإلبقــاء علــى املعــدالت التفــضيلية احلاليــة فيمــا خيــص مــسامهة احلكومــات يف     )ب(   

  تقاسم التكاليف، واملسامهات املقدمة فيما بني بلدان اجلنوب، ومسامهات القطاع اخلاص؛
د معـدالت اسـتردا  تطبيـق   أن يتم الوفـاء باالتفاقـات القائمـة عـن طريـق         ررـقـُي  - ٦  

  التكاليف السابقة وأن ُيتقيَّد هبذا القرار يف االتفاقات اجلديدة أو اليت جيري جتديدها؛
__________ 

االســتعراض املــشترك بــني برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان ومنظمــة األمــم    ) ب(  
ات تكـاليف األنـشطة املتعلقـة باملعـدالت املنـسقة           املتحدة للطفولة بشأن األثر املترّتب علـى تعـاريف وتـصنيف          

 .التكاليف السترداد
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يئـة األمـم     هل ة التنفيذيـ  ةاملـدير /وكيلـة األمـني العـام     نظر  تــ جواز أن    أيضا ررـقـُي  - ٧  
ــازل عــن     املتحــدة للمــرأة،   ــة التن ــة، يف إمكاني ــضيه الظــروف الطارئ ــا تقت اســتثنائيا واســتجابة مل

 يف ذلـك األولويـات      ىت استرداد التكاليف على أساس كل حالة حبـدهتا، علـى أن يراعـ             معدال
احملــددة، والطرائــق الــيت تتــيح خفــض التكــاليف اإلداريــة، وأهــداف املواءمــة، وأن يــتم إخطــار   

  اجمللس التنفيذي حباالت التنازل يف التقارير املالية السنوية؛
يتـصل   اسـترداد التكـاليف اجلديـدة ومـا       أن يبدأ سريان منهجية      كذلكرر  ـقـُي  - ٨  

  ؛٢٠١٤يناير /كانون الثاين ١هبا من معدالت اعتبارا من 
املـذكرة املـشتركة     )أ (: باملبادئ التوجيهية للميزانية املتكاملة الـواردة يف       حييط  - ٩  

للربنامج اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان واليونيسيف بشأن اخلطوات املتخذة صـوب            
لــدورة العاديــة الثانيــة لعــام  زانيــة متكاملــة ومنــوذج امليزانيــة املتكاملــة، الــذي قــدم يف ا وضــع مي
منــوذج اخلطــة املتكاملــة للمــوارد مــع عــرض منــسق ملبلــغ التكــاليف املــستردة،      )ب (؛٢٠١٢

االســتعراض املــشترك بــني برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق  مــن ٦الــوارد يف اجلــدول 
  ؛) ج(فسكان واليونيسياألمم املتحدة لل

 احلاجة إىل إجراء مشاورات منتظمة مـع اجمللـس التنفيـذي بـشأن      يكرر تأكيد   - ١٠  
أن يئـــة ، ويطلــب مــن اهل٢٠١٧-٢٠١٤للفتــرة املتكاملــة هليئــة األمــم املتحــدة للمــرأة  يزانيــة امل

اسـية واملـوارد   تقدم املشروع غري الرمسي للميزانية املتكاملة للنظر فيه، مبـا يف ذلـك املـوارد األس              
، أثنـاء   ٢٠١٧-٢٠١٤األساسـية، يف إطـار مناقـشة مـشروع خطتـها االسـتراتيجية للفتـرة                 غري

  ؛٢٠١٣الدورة السنوية لعام 
ـــة  مـــن اهليطلـــب  - ١١   أن تقـــدم مقترحـــات للتكـــاليف تتـــسم بتمـــام الـــشفافية  يئـ

ـــَّدة مباشــرة يف حــس واالتــساق ومتكّــن اجلهــات املــسامهة مــن فهــم التكــاليف امل   الــربامج اب قي
  واملشاريع، وكذلك معدل استرداد التكاليف املطبق؛

 على ضرورة زيادة كفاءة وشـفافية املـوارد املتأتيـة مـن عمليـة اسـترداد                 يشدد  - ١٢  
يف تقاريرهـا املاليـة الـسنوية إىل اجمللـس التنفيـذي، املبـالغَ              يئـة أن تبيـن    التكاليف، ويطلب من اهل   

  كاليف وأوجه استخدامها؛املستمدة من عملية استرداد الت
أن تواصــل ســعيها إىل حتقيــق الكفــاءة والفعاليــة مــن حيــث يئـــة  مــن اهليطلــب  - ١٣  

التكلفة هبـدف خفـض التكـاليف اإلداريـة، وذلـك يف إطـار اجلهـود الراميـة إىل تقلـيص املعـدل                       
الــضروري الســترداد التكــاليف، علــى النحــو املقــرر يف االســتعراض الــشامل الــذي جيــري كــل 

__________ 
 .DP-FPA/2013/1-E/ICEF/2013/8  ) ج(  
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ــ ع ســنوات لــسياسة األنــشطة التنفيذيــة الــيت تــضطلع هبــا منظومــة األمــم املتحــدة مــن أجــل    أرب
التنميــة، وأن تــدرج ضــمن اســتعراض منتــصف املــدة مليزانيتــها املتكاملــة معلومــاٍت وحتلــيالت   

  الشأن؛ هبذا
أن تعــد مقترحــا للميزانيــة املتكاملــة، اســتنادا إىل      يئـــة   مــن اهل ب أيــضا يطلــ   - ١٤  

ــتردا  ــدالت اســ ــاهيمي      معــ ــار املفــ ــافة إىل اإلطــ ــاله إضــ ــذكورة أعــ ــررة املــ ــاليف املقــ د التكــ
  املتكاملة؛ للميزانية

أن تقــوم، بالتعــاون مــع الربنــامج اإلمنــائي وصــندوق األمــم يئـــة  مــن اهليطلــب  - ١٥   
بتضمني اسـتعراض منتـصف املـدة مليزانيتـها املتكاملـة معلومـاٍت             اليونيسيف،  املتحدة للسكان و  
ت املقــررة الســترداد التكــاليف، مبــا يف ذلــك منهجيــة احلــساب املقــررة الــيت  عــن تنفيــذ املعــدال

تـضمينه كـل فئـة مـن فئـات التكـاليف، واملعـدالت الفعليـة السـترداد التكـاليف                   ويستند إليهـا،    
خــالل الــسنتني املــاليتني الــسابقتني، وبيــان مــدى االمتثــال ملبــدأ اســترداد التكــاليف بالكامــل،     

وارد األساسية واملوارد غري األساسية، على النحو املنـصوص عليـه يف قـرار    املمولة تناسبيا من امل 
  ؛٦٧/٢٢٦اجلمعية العامة 

القيــام، يف ســياق اســتعراض منتــصف املــدة مليزانيتــها يئـــة  مــن اهل أيــضايطلــب  - ١٦   
ــسكان و       ــم املتحــدة لل ــائي وصــندوق األم ــامج اإلمن ــع الربن ــاون م ــة وبالتع ــسيفاملتكامل ، اليوني

بإدخــال تعــديالت علــى معــدالت اســترداد التكــاليف املقــررة، حــسب االقتــضاء،     توصــي  أن
  ؛٢٠١٦أجل عرضها على دورة اجمللس التنفيذي السنوية لعام  من

اتـساق منهجيـة    ملــدى    ٢٠١٦ إجـراء تقيـيم خـارجي مـستقل يف عـام             يطلب  - ١٧   
  .٦٧/٢٢٦استرداد التكاليف اجلديدة وانسجامها مع أحكام قرار اجلمعية العامة 

  ٢٠١٣فرباير / شباط٨
  

شــارك فيهــا كــل مــن هينكــي ناوتــا، ممثلــة اجمللــس    (نتيجــة لعمليــة تيــسري مــشتركة  : مالحظــة
مكتـب األمـم املتحـدة     /صندوق األمم املتحدة للـسكان    /التنفيذي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي    

شي ســومي خلــدمات املــشاريع، وجــون موســويت، ممثــل اجمللــس التنفيــذي لليونيــسيف، وجونيــ  
ــم املتحــدة للمــرأة       ــة األم ــذي هليئ ــا، ممــثال اجمللــس التنفي ــون هويرت ــو دي لي ـــخذت ) وروربرت اتُّ

صندوق األمـم املتحـدة     /ل اجمللس التنفيذي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي      ـَبـمقررات مماثلة من قِ   
فربايـر  /شـباط  ١، املـؤرخ    ٢٠١٣/٩املقـرر   (مكتب األمم املتحـدة خلـدمات املـشاريع         /للسكان
  ).٢٠١٣فرباير / شباط٨، املؤرخ ٢٠١٣/٥املقرر (، و اجمللس التنفيذي لليونيسيف )٢٠١٣
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	12 - وأعرب عدة متكلمين عن تقديرهم للعمل الذي قام به الرئيس المنتهية ولايته، وهنأوا الرئيس الجديد المنتخب للمجلس التنفيذي. وأثنوا أيضا على وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية وعلى موظفي الهيئة لما حققوه من إنجازات، على النحو المبين في التقرير عن الأنشطة التنفيذية.
	13 - ودعت الوفود إلى أن تركز التقارير في المستقبل بقدر أكبر على النتائج المحققة، بأن تتضمـن على وجه التحديد معلومات عن الكيفية التي أسهمت بها أنشطة الهيئة في التقليل من التفاوت بين الجنسين ومن أوجه عدم المساواة. وعلى وجه الخصوص، حثت الوفود الهيئة على تعزيز مبادراتها ودعت إلى مزيد من المشاركة المنهجية والإبلاغ في مجالات من قبيل الاستجابة الإنسانية؛ والتقليل من مخاطر الكوارث؛ وتغير المناخ؛ والتعليم؛ وإسهام المرأة في السلام والأمن؛ وبناء قدرات موظفي الأمم المتحدة في ميدان المساواة بين الجنسين. وتم التأكيد أيضا على الحاجة إلى تنفيذ استراتيجية موريشيوس لمواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية، لا سيما في ضوء المؤتمر الدولي الثالث للدول الجزرية الصغيرة النامية، المقرر عقده في عام 2014.
	14 - واعترفت بعض الوفود بالتحديات التي تواجهها الهيئة فيما يتعلق بالتمويل، حيث يقل مجموع المساهمات عن الأهداف السنوية المتوخاة في الخطة الاستراتيجية للفترة 2011-2013 (UNW/2011/9)، وحثت الدول الأعضاء على النظر في زيادة مساهماتها الأساسية للهيئة، لا سيما في سياق المناقشات المتعلقة بخطة التنمية لما بعد عام 2015. ولاحظت بعض الوفود أن التوازن الحالي بين التمويل الأساسي وغير الأساسي أفضل بكثير مما حققه الكثير من هيئات الأمم المتحدة الأخرى. وأثنت على استراتيجية الهيئة لتعبئة الموارد والجهود التي تبذلها لتوسيع قاعدة المانحين، حيث وسعت نطاق جهود التوعية لتشمل المجتمع المدني (بما في ذلك بدء أعمال الفريق الاستشاري العالمي للمجتمع المدني)، كما أثنـت على مبادرتها النشطة لكفالة إقامة شراكات مع القطاع الخاص.
	15 - وأعرب المتكلمون عن تقديرهم للدعم المقدم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، عن طريق صندوق المساواة بين الجنسين وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لدعم الإجراءات الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة وهنأ مندوب إسبانيا الهيئة على إنجازات صندوق المساواة بين الجنسين، وأثنى على إشراك جهات مانحة جديدة، مشيرا إلى أن الصندوق صُمم في الأصل بوصفه صندوقا متعدد المانحين.
	16 - وأقرت الوفود بالجهود التي تبذلها الهيئة في مجال تنسيق وتعزيز المواءمة والمساءلة عن المساواة بين الجنسين على نطاق منظومة الأمم المتحدة، وبخاصة وضع خطة العمل الشاملة للمنظومة من أجل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وحث أحد الوفود الهيئة على زيادة التآزر والتواصل بين عملها وبين المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، مثل رابطة أمم جنوب شرق آسيا، ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، وحركة عدم الانحياز، ومنظمة التعاون الإسلامي.
	17 - ورحب بعض المتكلمين ببدء مبادرة الأدلة والبيانات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وهي برنامج مشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة وشعبة الإحصاءات بالأمم المتحدة. وسلَّـمت بعض الوفود بأهمية التقييم اللامركزي للبرامج، داعية الهيئة إلى زيادة عدد تقييمات الأنشطة التنفيذية على الصعيد القطري. وتطلعت وفود أخرى إلى تقديم تقييمات في الدورة السنوية، وأعربت عن أملها في أن تسهم التقييمات في تعزيز الإبلاغ على أساس النتائج في الهيئة. وكذلك ذُكرت الحاجة إلى كفالة أخذ التوصيات الناجمة عن التقييمات بعين الاعتبار.
	18 - وشددت عدة وفود على أن إنهاء العنف ضد المرأة يشكل مجالا ذا أولوية للهيئة، مشيرة إلى أهمية مبادرة الالتزام بإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، وإلى الموضوع ذي الأولوية للدورة السابعة والخمسين للجنة وضع المرأة المعنون ”القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومنع وقوعها“ وسلَّـط بعض المتكلمين أيضا الضوء على برنامج ”مـدن آمنـة للنساء والأطفال“ باعتباره مثالا جيدا على عمل الهيئة في هذا المجال. وحثت الوفود الهيئة على مواصلة صياغة أولويات مواضيعية جديدة. وأشار كثير من المتكلمين إلى أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة نظرا لما تعانيه من آثار سلبية للأزمات الاقتصادية.
	19 - وحث المتكلمون الهيئة على المساهمة في خطة التنمية المستدامة لما بعد عام 2015، من خلال تعميم مراعاة المنظور الجنساني، وتنفيذ برنامج العمل لأقل البلدان نموا للعقد 2011-2020. وشدد البعض على إدراج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في الاستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات، وأقروا بدور الهيئة في مساعدة الوكالات الشريكة على تنفيذ الولايات المتعلقة بتعزيز فعاليتها في النهوض بالمساواة بين الجنسين، على النحو الوارد في قرار الجمعية العامة 67/226 بشأن الاستعراض الشامل للسياسات الذي يجرى كل أربع سنوات. وشدد أحد الوفود على أن الهيئة ينبغي أن تقوم بدور قيادي في استمرار جعل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة حجر الزاوية في جميع الأنشطة الإنمائية.
	20 - وحث المتكلمون الهيئة على الحفاظ على الإدارة القائمة على النتائج في خطتها الاستراتيجية المنقحة للفترة 2014-2017، وتطلعوا إلى رؤية إطار النتائج المنقح. وطلب البعض الحصول على معلومات واضحة عن خريطة الطريق للخطة الاستراتيجية للفترة 2014-2017، وعقد جلسات إحاطة ومشاورات غير رسمية بشأن هذا الموضوع، بالإضافة إلى إجراء تقييمات، قبل انعقاد الدورة السنوية للمجلس التنفيذي في عام 2013. وأعرب أحد الوفود عن الأمل في أن تتوخى الخطة الاستراتيجية للفترة 2014-2017 تحسين المتابعة والإبلاغ، فضلا عن تعميق التداؤب مع كيانات الأمم المتحدة الأخرى وتوسيع نطاقه.
	21 - وفيما يتعلق بالهيكل الإقليمي، رحبت بعض الوفود ببنيته اللامركزية. واقترح ممثل جزر سليمان أن تنشئ الهيئة مكاتب في مواقع داخل الدول الجزرية الصغيرة النامية بمنطقة المحيط الهادئ. وجددت جيبوتي دعوتها إلى إنشاء مكتب قطري للهيئة، وهو اقتراح قُدم في البداية خلال الزيارة الميدانية المشتركة التي قامت بها المجالس التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/صندوق الأمم المتحدة للسكان/مكتب خدمات المشاريع واليونيسيف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأغذية العالمي لجيبوتي في عام 2012. وشددت الوفود على أهمية الشفافية والتمثيل الجغرافي العادل في تعيين الموظفين وتوزيعهم، وأكدت توقعها بأن يصبح الهيكل الإقليمي الجديد جاهزا تماما للعمل بحلول نهاية عام 2013. ورحبت تركيا بإنشاء مكتب إقليمي في إسطنبول، وأشارت ملاوي إلى بدء عمل المكتب الإقليمي للهيئة فيها. وأعلنت بعض الوفود رغبتها في الاطلاع على نتائج تحليل وظيفي يبين كيفية عمل الهيكل الإقليمي الجديد، بما في ذلك في سياق كل من دوري التنسيق والدعوة اللذين تتولاهما المكاتب المتعددة الأقطار.
	22 - وردت رئيسة الهيئة على أسئلة الأعضاء الجدد في المجلس التنفيذي بشأن كيفية التوصل إلى القرارات المتعلقة بمؤشرات المساواة بين الجنسين والهيكل الإقليمي، مشيرة إلى الحاجة إلى تزويد الأعضاء الجدد بمعلومات مستكملة عن الإجراءات والمعايير التي تـتـبعـها الهيئة بهذا الصدد. وفيما يختص بالحضور القطري للهيئة أشارت إلى أن القرار الذي أنشئت بموجبه الهيئة (قرار الجمعية العامة 64/289)، وكذلك قرار الجمعية العامة 67/226، ينصان على عدم ضرورة الحضور المادي للهيئة في كل بلد، وعوضا عن ذلك ينبغي أن تعمل الهيئة وتحرز تقدما في إطار منظومة الأمم المتحدة القائمة. وذكرت أن الغرض الرئيسي لتحديد المكاتب المتعددة الأقطار هو تعزيز القدرات حيثما كانت القدرات متدنية، وأضافت أن معلومات إضافية عن تنفيذ الهيكل الإقليمي ستقدم في التقرير السنوي المقرر صدوره في حزيران/يونيه 2013.
	23 - وفيما يتعلق بتعليقات الدول الأعضاء بشأن التوازن بين الموارد الأساسية وغير الأساسية، لاحظت وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية للهيئة أن الموارد لا تزال على العموم منخفضة جدا، على الرغم من تحقيق شيء من التوازن.
	24 - وأقرت بأهمية تعزيز قدرات الهيئة في مجال إسهام المرأة في السلام والأمن. وأشارت على سبيل المثال إلى تعاون الهيئة مع إدارة الشؤون السياسية من أجل وضع قائمة بحوالي مائتي وسيطة في مناطق النـزاع. وبخصوص مسألة دور الهيئة في الشؤون الإنسانية، ذُكر أنها بصدد تنمية القدرات في هذا المجال عن طريق العمل مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، والمشاركة في الفريق العامل الفرعي المعني بالمسائل الجنسانية والعمل الإنساني التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات.
	25 - وبخصوص التنسيق، أشارت رئيسة الهيئة إلى أن الهيئة عملت على تعميم مراعاة المنظور الجنساني داخل منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، باستخدام مؤشرات المساواة بين الجنسين. وتناولت أيضا الدور القيادي للهيئة ضمن الشبكة المشتركة بين الوكالات المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين، التي تتعاون الهيئة في إطارها مع اللجان الإقليمية على سبيل المثال.
	26 - وردا على طلب الحصول على معلومات عن خريطة الطريق للخطة الاستراتيجية للفترة 2014-2017، حددت وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية ثلاثة مبادئ هـي: (أ) الأهمية المستمرة للخطة؛ (ب) الحاجة إلى تحديث الخطة، مع مراعاة الأحداث الرئيسية التي وقعت خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية؛ (ج) الحاجة إلى تبسيط إطار النتائج. وتوقعت عقد مناقشات منتظمة مع المجلس التنفيذي بشأن الخطة الاستراتيجية ابتداء من شهر آذار/مارس 2013. وقالت إن الهيئة ستقدم إلى المجلس التنفيذي ورقة اجتماع بشأن هذه المسألة في حزيران/يونيه. وأكدت أنها لن تكون خطة جديدة، إنما نسخة منقحة للخطة الاستراتيجية للفترة 2011-2013، التي سبق أن وافق عليها المجلس.
	27 - وفيما يتعلق بتقديم التقارير عن الأنشطة التي تضطلع بها الهيئة على وجه التحديد، أكدت وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية أنه لا توجد في الوقت الراهن مؤشرات لقياس نوعية التفاوت بين الجنسين أو ما يطرأ عليه من تغيرات، وأضافت أن من الصعب تطوير تلك المؤشرات من الناحية الواقعية. غير أنه يجري وضع خطوط قاعدية في إكوادور والمكسيك، ويمكن تبادل تلك الممارسات الرشيدة.
	28 - وفيما يختص ببناء قدرات موظفي الأمم المتحدة في مجال المساواة بين الجنسين، أشارت إلى التدريبات الموفرة والتي تجريها الهيئة في مركز التدريب التابع لها في سانتو دومينغو. وأفاد نائب المديرة ورئيس مكتب السياسات والبرامج بأن بوسع الهيئة أن تتقاسم الممارسات الفضلى للأفرقة القطرية التي نجحت في بناء القدرات في مجال المساواة بين الجنسين. وأكدت نائبة المديرة ورئيسة مكتب الدعم الحكومي الدولي والشراكات الاستراتيجية أن البرامج القطرية والإقليمية للهيئة ستوفر الدعم لأقل البلدان نموا وللدول الجزرية الصغيرة النامية، على النحو الذي طلبته بعض الدول الأعضاء.
	29 - واتخذ المجلس التنفيذي مقررا بشأن تقرير وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية عن الأنشطة التنفيذية (UNW/2013/1).
	رابعا - جلسات الإحاطة غير الرسمية
	مجلس مراجعي الحسابات
	30 - قدم مدير المراجعة الخارجية للحسابات في مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة إحاطة إلى المجلس التنفيذي عن تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات، على النحو الوارد في تقريره عن صناديق وبرامج الأمم المتحدة للفترة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2011 (A/67/319/Add.1).
	مواءمة استرداد التكاليف
	31 - استمع المجلس التنفيذي إلى إحاطة قدمها مدير التنظيم والإدارة، ورئيس قسم الميزانية في شعبة التنظيم والإدارة، بشأن سياسة مواءمة استرداد التكاليف والمعدلات المقترحة لذلك، ولا سيما الخلفية والمبادئ الأساسية التي تستند إليها مقترحات استرداد التكاليف، وفئات التكاليف، والإطار المفاهيمي المنسق، والمنهجية والحسابات والخطوات التالية.
	32 - وأبلغ المجلس التنفيذي بما تقرر من عقد دورة مشتركة غير رسمية خلال الأيام المقبلة، وبوضع مشروع مقرر منسق سيتم تقديمه إلى المجالس التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/صندوق الأمم المتحدة للسكان/مكتب خدمات المشاريع واليونيسيف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، من خلال التيسير المشترك. وستشرع الهيئة بعدئذ في إعداد الميزانية المتكاملة المقبلة، تمشيا مع المقرر.
	الاستجابة التنفيذية على الصعيد القطري
	33 - شاهد أعضاء المجلس التنفيذي شريط فيديو قصيرا يتعلق بالمبادرة العالمية للهيئة المعنونة ”مـدن آمنـة للنساء والأطفال“، ويصور مساعي المدن في جميع أنحاء العالم لتعزيز السلامة في الأماكن العامة. وأبرزت وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية النتائج التي تحققت حتى الآن، وقالت إن ”أصوات النساء والرجال والشبان يتردد صداها في جميع أنحاء العالم بأن الكيل قد طفح“، وأضافت أن ”ثمـة نداء على النطاق العالمي من أجل اتخاذ إجراء لإنهاء الإفلات من العقاب وحماية حق المرأة والفتاة في حياة خالية من العنف والتمييز“. وأشار أعضاء الفريق، ومنهم كبار المسؤولين في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) واليونيسيف، إلى البرنامج المشترك مع الهيئة في مجال ”المدن الآمنة والمستدامة“ الجاري تنفيذه حاليا في ثماني مدن، هي: بيروت الكبرى، وتيغوسيغالبا، ودوشانبي، وريو دي جانيرو (البرازيل)، وسان خوسيه، ومراكش (المغرب)، ونيروبي، ومانيلا وضواحيها. وتواصل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بوصفها شريكة رئيسية ورائدة لإحداث التغيير، العمل في أكثر من 20 مدينة في جميع أنحاء العالم. وأعربت وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية عن رأي مفاده أن بإمكان الهيئة الوصول إلى 35 مدينة في عام 2013، وهو عدد يتجاوز إلى حد كبير الهدف المحدد في الخطة الاستراتيجية للهيئة للفترة 2011-2013، وهو بلوغ هذا العدد بحلول عام 2017.
	34 - وشكر ممثلو الدول الأعضاء الفريق على العرض الذي قدمه، وهنأوا الكيانات على عملها في هذا المجال. وشددوا على أهمية زيادة الوعي بين السكان المحليين بشأن مسألة العنف ضد المرأة، ورحبوا بالإحاطة، لا سيما باعتبار ما لها من صلة بالدورة المقبلة للجنة وضع المرأة.
	خامسا - ملاحظات ختامية
	35 - شكرت وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية رئيس المجلس التنفيذي على قيامه بتوجيهه المجلس خلال دورته العادية الأولى الناجحة، وهنأت المجلس على المقرر الذي اتخذه بشأن التقرير عن الأنشطة التنفيذية.
	36 - وطلبت رئيسة الهيئة من الدول الأعضاء أن تعمل معا جميعا لجعل الهيئة منظمة أقوى، وأعربت عن دعمها لجميع الإنجازات المحققة في مجال المساواة بين الجنسين، التي تشترك فيها الدول الأعضاء. وأشارت إلى طلب زيادة حضور الهيئة مؤكدة أن الهيئة ستعمل مع منظومة الأمم المتحدة من خلال مكاتبها الإقليمية والمتعددة الأقطار.
	37 - وشكرت جميع الحكومات التي أسهمت في الهيئة وتعهدت بتقديم الدعم المالي لها، وطلبت دعم المجلس بـيـنما تواصل الهيئة توسيع وتعميق قاعدة مانحيها. وأشارت إلى نجاح مبادرة النظام الموفر للورق، وإلى قبول أعضاء المجلس الجدد لها، قائلة إن الوفورات المحققة بفضل المبادرة ستوجه إلى النساء في الميدان.
	38 - ووعدت وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية بأن يتم تنظيم جلسات إحاطة غير رسمية، لا سيما لصالح الأعضاء الجدد، بشأن مختلف القضايا على نحو ما طلبته الدول الأعضاء. وأبرزت الحاجة إلى دعم المجلس لعملية الإعداد للزيارة الميدانية المشتركة والاجتماع المشترك للمجالس 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، المقرر تنظيمهما في عام 2014 بتنسيق الهيئة. واختتمت بالترحيب مرة أخرى بالأعضاء الجدد للمجلس، وتطلعت إلى استمرار التعاون الوثيق.
	39 - وأعرب رئيس المجلس التنفيذي عن تقديره لجميع التعليقات التي أدلت بها الدول الأعضاء طوال الدورة، ثم دعاها إلى تقديم أيـة اقتراحات إضافية أخرى. وقال إنه يتطلع إلى إحراز التقدم في عدة ميادين منها الهيكل الإقليمي وإطار النتائج والخطة الاستراتيجية المبسطان للفترة 2014-2017. ودعا إلى تجديد الدعم لاستراتيجية تعبئة الموارد وجهود الهيئة، واختتم بالتطلع إلى التعاون تعاونا وثيقا مع أعضاء المجلس في عام 2013.
	40 - وبخصوص المداولات المشتركة المقبلة حول ”خريطة الطريق لوضع ميزانية متكاملة: الاستعراض المشترك للأثر المترتّب على تعاريف وتصنيفات تكاليف الأنشطة المتعلقة بالمعدلات المنسقة لاسترداد التكاليف“ (DP/FPA/2013/1-E/ICEF/2013/8) (انظر أيضا الفقرة 42)، أعلن الرئيس اختـيـار اثنين من نوابـه، من اليابان والمكسيك للاشتراك في تيسير المقرر بالنيابة عن المجلس التنفيذي، إلى جانب الميسرين من المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/صندوق الأمم المتحدة للسكان/مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، والمجلس التنفيذي لليونيسيف.
	41 - وبذلك أرجئت الدورة العادية الأولى لعام 2013.
	42 - وعُقدت دورة عادية أولى مستأنفة للمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مقر الأمم المتحدة في 8 شباط/فبراير 2013 لمناقشة خريطة الطريق لوضع ميزانية متكاملة.
	43 - وترأس الاجتماع نائب الرئيس من المكسيك. وأشار إلى التعاون بين اليونيسيف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على تنظيم الدورة العادية الأولى المستأنفة للمجلس التنفيذي للهيئة. ونتيجة لانتهاء اجتماع المجلس التنفيذي لليونيسيف مبكرا في 8 شباط/فبراير، أتيحت الفرصة للهيئة لعـقـد دورتها العادية الأولى المستأنفة دون تكلفة. وأشاد نائب الرئيس من المكسيك بهذه المبادرة وشكر اليونيسيف على هذا العرض السخي.
	44 - وأشار نائب الرئيس إلى الطبيعة المشتركة للمقرر المتعلق بالمعدلات المنسقة لاسترداد التكاليف، وأفاد بأن المجلسين التنفيذيين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/صندوق الأمم المتحدة للسكان/مكتب الأمم المتحدة للمشاريع واليونيسيف اتخذا بالفعل مقررين مماثلين في دورتيهما العاديتين الأوليين (انظر المرفق الثالث، المقرر 2013/2).
	45 - وبعد ذلك عرض أمين المجلس التنفيذي عمل المجلس للدورة العادية الأولى المستأنفة. وأشار إلى أن المجلس التنفيذي سينظر في مشروع مقرر بعنوان ”خريطة الطريق لوضع ميزانية متكاملة ابتداء من عام 2014، ومعلومات مستجدة بشأن استرداد التكاليف“.
	46 - واعتمد المجلس التنفيذي المقرر 2011/2 بشأن خريطة الطريق لوضع ميزانية متكاملة ابتداء من عام 2014، ومعلومات مستجدة بشأن استرداد التكاليف.
	47 - وعقب اعتماد المقرر، أثنت الوفود على برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لما حققته من تعاون بين الوكالات، وشجعت على مواصلة التعاون في المستقبل.
	48 - وأثنت الوفود على هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتنظيمها الدورة العادية الأولى المستأنفة بالتعاون مع اليونيسيف. وأشارت الدول الأعضاء إلى أن هذا الشكل من التعاون بين الكيانات ينبغي أن يحتذى بــه في جميع أنحاء منظومة الأمم المتحدة.
	49 - وبذلك اختُتمت الدورة العادية الأولى المستأنفة لعام 2013.
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	2013/1
	التقرير عن الأنشطة التنفيذية

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يحيط علما مع التقدير بتقرير وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية عن الأنشطة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة()؛
	2 - يقرر أن يحيل التقرير إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
	24 كانون الثاني/يناير 2013
	2013/2
	خريطة الطريق لوضع ميزانية متكاملة ابتداء من عام 2014، ومعلومات مستكملة بشأن استرداد التكاليف

	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يشير إلى المقرر 2012/27 للمجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وإلى المقرر 2012/20 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، والمقرر 2012/7 للمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) التي طلبت مواصلة تطوير الإطار المفاهيمي المنسق ومنهجية حساب معدلات استرداد التكاليف، ويشير أيضا إلى ضرورة تنفيذ قرار الجمعية العامة 67/226 بشأن الاستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية، ولا سيما منه الفرع دال من الفصل الثاني، بشأن ضمان استرداد التكاليف بالكامل، بمعدل تناسبي من مصادر تمويل الأنشطة الأساسية ومصادر تمويل الأنشطة غير الأساسية، وتوفير الحوافز من أجل زيادة التمويل الأساسي؛
	2 - يسلّم بأن استرداد التكاليف بالكامل تناسبيا من الموارد الأساسية والموارد غير الأساسية من شأنه أن يفضي إلى خفض حجم الموارد المستمدة من الموارد الأساسية لتمويل التكاليف الإدارية للمساهمات غير الأساسية، وتخصيص حصة أكبر من الموارد الأساسية للأنشطة البرنامجية، بما يوفر حوافز فيما يتعلق بالمساهمات الأساسية؛
	3 - يوافق على المنهجية المنسقة لحساب معدلات استرداد التكاليف المعروضة في الوثيقة DP-FPA/2012/1-E/ICEF/2012/AB/L.6()، والتي جرى تطويرها بصورة إضافية في الوثيقة DP-FPA/2013/1-E/ICEF/2013/8، ويرحب بزيادة الشفافية والتناسبية في الإطار الجديد المنسق؛
	4 - يُـقـر معدلا منسقا عاما لاسترداد التكاليف قدره 8 في المائة للمساهمات غير الأساسية، يجري استعراضـه في عام 2016، مع إمكانية زيادته إن لم يكن متسقا مع مبدأ استرداد التكاليف بالكامل تناسبيا مع مصادر التمويل الأساسي والتمويل غير الأساسي، على النحو المقرر في الاستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية، ويقرر أن يتم استعراض معدل استرداد التكاليف بعد تحليل تقارير التقييم المذكورة في الفقرتين 15 و 17 أدناه وتقييمها بصورة مستقلة؛
	5 - يؤكد أن مبدأ المعدلات المنسقة سيسري أيضا على معدلات استرداد التكاليف المتمايزة، بهدف تعزيز التعاون فيما بين منظمات الأمم المتحدة وتلافي المنافسة في حشد الموارد، ويُـقـر كذلك الهيكل التالي لمعدلات استرداد التكاليف المتمايزة:
	(أ) إجراء تخفيض منسق بنسبة 1 في المائة في المساهمات المواضيعية على كل من الصعيد العالمي والإقليمي والقطري في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (8 في المائة ناقصا 1 في المائة = 7 في المائة)، مع إبقاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة على نسبة 8 في المائة كإجراء مؤقت؛
	(ب) الإبقاء على المعدلات التفضيلية الحالية فيما يخص مساهمة الحكومات في تقاسم التكاليف، والمساهمات المقدمة فيما بين بلدان الجنوب، ومساهمات القطاع الخاص؛
	6 - يُـقـرر أن يتم الوفاء بالاتفاقات القائمة عن طريق تطبيق معدلات استرداد التكاليف السابقة وأن يُتقيَّد بهذا القرار في الاتفاقات الجديدة أو التي يجري تجديدها؛
	7 - يُـقـرر أيضا جواز أن تـنظر وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، استثنائيا واستجابة لما تقتضيه الظروف الطارئة، في إمكانية التنازل عن معدلات استرداد التكاليف على أساس كل حالة بحدتها، على أن يراعى في ذلك الأولويات المحددة، والطرائق التي تتيح خفض التكاليف الإدارية، وأهداف المواءمة، وأن يتم إخطار المجلس التنفيذي بحالات التنازل في التقارير المالية السنوية؛
	8 - يُـقـرر كذلك أن يبدأ سريان منهجية استرداد التكاليف الجديدة وما يتصل بها من معدلات اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2014؛
	9 - يحيط بالمبادئ التوجيهية للميزانية المتكاملة الواردة في: (أ) المذكرة المشتركة للبرنامج الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف بشأن الخطوات المتخذة صوب وضع ميزانية متكاملة ونموذج الميزانية المتكاملة، الذي قدم في الدورة العادية الثانية لعام 2012؛ (ب) نموذج الخطة المتكاملة للموارد مع عرض منسق لمبلغ التكاليف المستردة، الوارد في الجدول 6 من الاستعراض المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف()؛
	10 - يكرر تأكيد الحاجة إلى إجراء مشاورات منتظمة مع المجلس التنفيذي بشأن الميزانية المتكاملة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة 2014-2017، ويطلب من الهيئـة أن تقدم المشروع غير الرسمي للميزانية المتكاملة للنظر فيه، بما في ذلك الموارد الأساسية والموارد غير الأساسية، في إطار مناقشة مشروع خطتها الاستراتيجية للفترة 2014-2017، أثناء الدورة السنوية لعام 2013؛
	11 - يطلب من الهيئـة أن تقدم مقترحات للتكاليف تتسم بتمام الشفافية والاتساق وتمكّن الجهات المساهمة من فهم التكاليف المقيـَّدة مباشرة في حساب البرامج والمشاريع، وكذلك معدل استرداد التكاليف المطبق؛
	12 - يشدد على ضرورة زيادة كفاءة وشفافية الموارد المتأتية من عملية استرداد التكاليف، ويطلب من الهيئـة أن تبيـن في تقاريرها المالية السنوية إلى المجلس التنفيذي، المبالغَ المستمدة من عملية استرداد التكاليف وأوجه استخدامها؛
	13 - يطلب من الهيئـة أن تواصل سعيها إلى تحقيق الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة بهدف خفض التكاليف الإدارية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تقليص المعدل الضروري لاسترداد التكاليف، على النحو المقرر في الاستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية، وأن تدرج ضمن استعراض منتصف المدة لميزانيتها المتكاملة معلوماتٍ وتحليلات بهذا الشأن؛
	14 - يطلب أيضا من الهيئـة أن تعد مقترحا للميزانية المتكاملة، استنادا إلى معدلات استرداد التكاليف المقررة المذكورة أعلاه إضافة إلى الإطار المفاهيمي للميزانية المتكاملة؛
	15 - يطلب من الهيئـة أن تقوم، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف، بتضمين استعراض منتصف المدة لميزانيتها المتكاملة معلوماتٍ عن تنفيذ المعدلات المقررة لاسترداد التكاليف، بما في ذلك منهجية الحساب المقررة التي يستند إليها، وتضمينه كل فئة من فئات التكاليف، والمعدلات الفعلية لاسترداد التكاليف خلال السنتين الماليتين السابقتين، وبيان مدى الامتثال لمبدأ استرداد التكاليف بالكامل، الممولة تناسبيا من الموارد الأساسية والموارد غير الأساسية، على النحو المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة 67/226؛
	16 - يطلب أيضا من الهيئـة القيام، في سياق استعراض منتصف المدة لميزانيتها المتكاملة وبالتعاون مع البرنامج الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف، أن توصي بإدخال تعديلات على معدلات استرداد التكاليف المقررة، حسب الاقتضاء، من أجل عرضها على دورة المجلس التنفيذي السنوية لعام 2016؛
	17 - يطلب إجراء تقييم خارجي مستقل في عام 2016 لمـدى اتساق منهجية استرداد التكاليف الجديدة وانسجامها مع أحكام قرار الجمعية العامة 67/226.
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	ملاحظة: نتيجة لعملية تيسير مشتركة (شارك فيها كل من هينكي ناوتا، ممثلة المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/صندوق الأمم المتحدة للسكان/مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وجون موسوتي، ممثل المجلس التنفيذي لليونيسيف، وجونيشي سومي وروربرتو دي ليون هويرتا، ممثلا المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة) اتُّـخذت مقررات مماثلة من قِـبَـل المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/صندوق الأمم المتحدة للسكان/مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (المقرر 2013/9، المؤرخ 1 شباط/فبراير 2013)، و المجلس التنفيذي لليونيسيف (المقرر 2013/5، المؤرخ 8 شباط/فبراير 2013).

