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  ٢٠١٤الدورة العادية األوىل لعام 
  ٢٠١٤يناير / كانون الثاين٢١و  ٢٠

   من جدول األعمال املؤقت١البند 
        املسائل التنظيمية

 إىل  ١٦ املعقودة يف الفترة من      ٢٠١٣ة لعام   ـة الثاني ـر الدورة العادي  ـتقري    
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول١٨

    
  املسائل التنظيمية  -أوال   

 للمجلــس التنفيــذي هليئــة األمــم املتحــدة  ٢٠١٣ العاديــة الثانيــة لعــام  ُعقــدت الــدورة  - ١
يف مقــر األمــم املتحــدة يف ) هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة(للمــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة 

  .٢٠١٣سبتمرب / أيلول١٨ إىل ١٦الفترة من 
كتـب، متثـل    نائبـة لـرئيس امل    ) املكـسيك (وانتخب اجمللـس التنفيـذي إليـسا ديـاز غـراس              - ٢

ــسابق،       ــرئيس ال ــة ومنطقــة البحــر الكــارييب، لتحــل حمــل نائــب ال جمموعــة دول أمريكــا الالتيني
  .، عقب انتهاء فترة واليته يف نيويورك)املكسيك(روبرتو دي ليون هويرتا 

واعتمــد اجمللــس التنفيــذي جــدول األعمــال املؤقــت املــشروح وخطــة العمــل للــدورة       - ٣
 الـيت   ٢٠١٣، وأقـر تقريـر دورتـه الـسنوية لعـام            )UNW/2013/L.4 (٢٠١٣العادية الثانيـة لعـام      

ــن    ــرة م ــران٢٧ إىل ٢٥ُعقــدت يف الفت ــه / حزي ــس  ). UNW/2013/5 (٢٠١٣يوني ــق اجملل وواف
ألعمال املؤقت وخطة العمل املقترحني للدورة العادية األوىل لعـام        التنفيذي أيضا على جدول ا    

اليت ستحدد مواعيدها يف الوقت املناسب، وناقش مشروع خطـة العمـل          ) انظر املرفق  (٢٠١٤
ويف أعقـاب   . ٢٠١٤ استعدادا العتمادهـا يف الـدورة العاديـة األوىل لعـام             ٢٠١٤السنوية لعام   

  .يناير/ كانون الثاين٢١  و٢٠ يف ٢٠١٤دية األوىل لعام االجتماع، اقُترح عقد الدورة العا
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 بـشأن اخلطـة االسـتراتيجية للفتـرة       ٢٠١٣/٥: واعتمد اجمللس التنفيذي ثالثة مقـررات       - ٤
؛ ٢٠١٥-٢٠١٤رة الـسنتني    ـــ ة لفت ـــــ ة املتكامل ـــــ أن امليزاني ـ بش ٢٠١٣/٦ ؛ و ٢٠١٧-٢٠١٤

داخليـة للحـسابات والتحقيقـات للفتـرة مـن       أن التقرير عن أنشطة املراجعـة ال      ــ بش ٢٠١٣/٧ و
 وتقريـــر اللجنـــة االستـــشارية ٢٠١٢ديـــسمرب / كـــانون األول٣١ينـــاير إىل / كـــانون الثـــاين١

، ٢٠١٣مــايو / أيــار٣١ إىل ٢٠١٢أكتــوبر / تــشرين األول٢٥ملراجعــة احلــسابات للفتــرة مــن 
 ٢٠١٣يف عـــام علـــى النحـــو الـــوارد يف جمموعـــة القـــرارات الـــيت اعتمـــدها اجمللـــس التنفيـــذي 

)UNW/2013/11.(  
    

  البيان االفتتاحي للرئيس  - ثانيا  
املــديرة /، وكيلــة األمــني العــام)التفيــا(قــدم رئــيس اجمللــس التنفيــذي، نورمــانز بينكــي    - ٥

الـيت ُعينـت حـديثا ورحـب     نغوسـكا،   - التنفيذية هليئة األمم املتحدة للمـرأة، فـومزيلي مالمبـو        
وقال الـرئيس إهنـا جلبـت إىل اهليئـة خـربة غنيـة يف جمـال القيـادة اكتـسبتها مـن خـالل أداء                          . هبا

أدوارها السابقة كأول نائبة رئيس يف جنوب أفريقيا، وكـوزيرة، وكعـضو يف الربملـان وأعـرب                 
ة مـن النتـائج الـيت       عن ثقته بأن اهليئة، حتـت قيادهتـا، سـتكون يف وضـع جيـد ملواصـلة االسـتفاد                  

  .حتققت ومواجهة التحديات املقبلة
وأشاد الرئيس بالرئيسة السابقة للهيئة، ميشيل باشليه، على دورها القيـادي يف إرسـاء                 - ٦

وأشار إىل أن الكثري من النجاحات اليت حققتها اهليئـة حـىت اآلن مبينـة يف التقريـر                  . أسس اهليئة 
، )UNW/2013/3( ٢٠١٣-٢٠١١ســـتراتيجية للفتـــرة العــن التقـــدم احملــرز يف تنفيـــذ اخلطــة ا   

وذكـر الـرئيس أن هيئـة    . ٢٠١٣بالصيغة الـيت أقرهـا اجمللـس التنفيـذي يف دورتـه الـسنوية لعـام                 
األمم املتحـدة للمـرأة أضـحت يف غـضون أقـل مـن ثـالث سـنوات جهـة فاعلـة رئيـسية داخـل                          

ألمم املتحدة يف جمـال تعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة، حيـث أهنـا خطـت            منظومة ا 
  .خطوات كبرية يف ما يتعلق بأداء دورها املعياري والتنفيذي والتنسيقي

غري أن الرئيس أكد من جديد أن اهليئة ستتطلب دعما متواصال من الـدول األعـضاء،                  - ٧
ــا    ــد التزامه ــادة تأكي ــود إىل إع ــا الوف ــدم احملــرز حــىت اآلن    ودع ــويض التق ــسماح بتق ــدم ال   . وع

إذ لــن يكــون مــن املمكــن حتقيــق التنميــة املــستدامة دون حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني  
ضـمان أن تتـوفر هلـذه اهليئـة املـوارد الالزمـة لتنفيـذ         الدول األعـضاء أيـضا     وسيتعني على . املرأة

  .واليتها
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  املديرة التنفيذية/لة األمني العامالبيان االفتتاحي لوكي  - ثالثا  
املـديرة التنفيذيـة يف كلمتـها األوىل أمـام اجمللـس التنفيـذي              /أعربت وكيلة األمـني العـام       - ٨

عن االمتنان لسلفها، ميشيل باشـليه، نظـرا للـدور الـذي أدتـه يف بنـاء أسـاس مـتني هليئـة األمـم                     
فوع بتحفظـات الـصادر عـن جملـس         وقالت إن ما يشجعها هو الرأي غـري املـش         . املتحدة للمرأة 

ــدين          ــع اجملتمــع امل ــق م ــشكل وثي ــع إىل العمــل ب ــا تتطل ــم املتحــدة وإهن مراجعــي حــسابات األم
والقطاع اخلاص ومنظومة األمم املتحدة واجمللس التنفيذي والدول األعضاء وفريق هيئـة األمـم              

األمــم املتحــدة إنــه لبفــضل حكومــاتكم، أيهــا الــدول األعــضاء يف  ”وأعلنــت  .املتحــدة للمــرأة
وبفضل دعم ومناصرة اجملتمع املدين، مت إنشاء هيئة األمم املتحدة للمرأة لقيـادة اجلهـود العامليـة      

  .“الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
وأعربت رئيسة اهليئة جمددا عن إمياهنا الراسخ بالعمل بطريقة شاملة للجميع، يتم فيهـا                - ٩

:  أصحاب املصلحة الرئيسيني لتعزيـز حقـوق املـرأة وحقـوق اإلنـسان، مؤكـدة أن                إشراك مجيع 
رن احلـادي والعـشرين     ــــ ل الق ـــ ، جلع ٢٠١٥ام  ــــ د ع ــــ ل وبع ـــ ي اآلن، قب  ـــ اللحظة التارخيية ه  ”

  .“قرنا للمرأة
وذكــرت أن اخلطــة االســتراتيجية هــي مــسامهة هامــة يف مهمــة ســد الفجــوة اجلنــسانية   - ١٠

وستعمل هيئة األمم املتحدة، يف إطـار تنفيـذ اخلطـة           . روسة ومنهجية وحمددة اهلدف   بطريقة مد 
االستراتيجية، على تسخري قـوة االبتكـار والتكنولوجيـا؛ والتعلـيم؛ وإشـراك الـشباب والنـساء،                 
والرجال والفتيان؛ وتعميم مراعاة جـدول األعمـال اخلـاص بـاملرأة يف اجلهـود املبذولـة للقـضاء                   

  .على الفقر
ومن حيث املضي قدما، فهي تتوقع القيـام برحلـة حمفوفـة بالـصعاب وحافلـة بالتعـاون                    - ١١

ويف سـياق عـرض      .سـيما أكثـرهن ضـعفا      يكون هلا أثر إجيايب علـى حيـاة النـساء والفتيـات، ال            
 مـن أجـل قطـع أشـواط كـبرية       “تغيري قواعد اللعبة لصاحل النـساء والفتيـات       ” املتمثلة يف  رؤيتها

ــة علــى حــد     إىل األمــام، أشــ  ارت إىل أن هــذا األمــر يتطلــب وجــود إرادة سياســية وإرادة مالي
ودعت الدول األعضاء إىل جعل متويل هيئة األمم املتحدة للمرأة أولويـة مثلمـا أعطيـت                . سواء

حنن حباجة إىل كـسر الـنمط التـارخيي املتمثـل     ”: وأحلت قائلة . األولوية يف السابق إلنشاء اهليئة    
  .“ النساء والفتياتيف قلة االستثمار يف

 مليـون دوالر املتـوخى للميزانيـة املتكاملـة     ٦٩٠وشـددت رئيـسة اهليئـة علـى أن مبلـغ        - ١٢
ــة األمــم املتحــدة للمــرأة   . “هــدف متواضــع وحــد أدىن ” ٢٠١٥-٢٠١٤للفتــرة  غــري أن هيئ

 قــدر اإلمكــان هبــدف التــوفري يف “توحيــد األداء”ختطــط للمــضي يف التعــاون واألخــذ مبفهــوم 
  .ارد وجتنب التكراراملو
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وعالوة على ذلك، أكدت علـى أن تعبئـة املـوارد هـي واحـدة مـن أولوياهتـا القـصوى                       - ١٣
وتعهــدت بــضمان اســتخدام األمــوال بفعاليــة وكفــاءة لكفالــة القيمــة لقــاء املــال وإجنــاز نــواتج  

  .إجيابية لصاحل النساء والفتيات
املـديرة  /عـضاء بوكيلـة األمـني العـام       وردا على البيان االفتتاحي، رحبت كل الـدول األ          - ١٤

وأعرب الكـثري منـها عـن     .التنفيذية هليئة األمم املتحدة املعينة حديثا وأكدت هلا دعمها الكامل    
تقــديرها للرئيــسة الــسابقة هليئــة األمــم املتحــدة للمــرأة علــى الــدور القيــادي الــذي أدتــه ولنائبــة 

الـشراكات االسـتراتيجية، الكـشمي بـوري،     املديرة التنفيذية ملكتب الدعم احلكـومي الـدويل و   
وأكـدت الـدول مـن جديـد        . على ما أبانت عنه من اقتدار يف االضطالع بدور الرئيسة بالنيابة          

التزامها الكامل جتاه هيئة األمم املتحدة للمرأة وأثنت على اهليئة ملا قامت به مـن عمليـة شـاملة          
 ووضــع ٢٠١٧-٢٠١٤اتيجية للفتــرة وشــفافة وتــشاورية مت مــن خالهلــا إعــداد اخلطــة االســتر 

ورحـب عـدة مـتكلمني بـاجلهود الراميـة إىل االنتفـاع مـن الـدروس املـستفادة                   . صيغتها النهائية 
ـــات استعــــوإدراج توصي ـــل الــات الــشامـــراض الــسياسـ ـــري كــل أربـــــذي جيـ ع ســنوات يف ــ

  .اخلطة االستراتيجية
ة التقـدم يف تنفيـذ األهـداف اإلمنائيـة          وشددت بعض الوفود على ضـرورة تـسريع وتـري           - ١٥

ــة   ــى أمهي ــة وعل ــد األداء”لأللفي ــد إىل دعمهــم إلدراج    . “توحي ــصدد، أشــار العدي ويف هــذا ال
  .٢٠١٥منظور جنساين قوي يف خطة التنمية ملا بعد عام 

املـديرة التنفيذيـة، الـيت تـشدد علـى          /ورحب بعض املتكلمني برؤية وكيلة األمـني العـام          - ١٦
وبينمـا رأى أحـد املـتكلمني أن        . عليم وكذلك القضاء على الفقر والتمكني االقتصادي      أمهية الت 

احتياجات وخصائص البلدان املتوسطة الدخل ستؤخذ يف االعتبار، أعربـت وفـود أخـرى عـن                
تقــديرها لزيــادة التركيــز علــى املــساعدة اإلنــسانية، واحلــد مــن خمــاطر الكــوارث، واحتياجــات  

وجرى أيـضا التأكيـد علـى إهنـاء العنـف           . النامية يف اخلطة االستراتيجية   الدول اجلزرية الصغرية    
ضد النساء والفتيات وتعزيز الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية، باعتبارمها عنصرين أساسـيني            

  .لتحقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
 ما بني بلدان اجلنـوب      وأثنت الوفود على العمل الذي قامت به اهليئة دعما للتعاون يف            - ١٧

 الفعاليـة مـن حيـث التكلفـة لتعزيـز التنميـة            ةوالتعاون الثالثي، ألهنا ترى يف ذلك طريقة متزايـد        
وأشارت إىل اجلهود اليت تبذهلا هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة لتعزيـز مبـادرات الـشراكة                   . والتعلم

ائيـة األخـرى واملؤسـسات      وحثت اهليئة على مواصلة القيام بـذلك، خاصـة مـع الوكـاالت اإلمن             
  .املالية الدولية واجملتمع املدين والقطاع اخلاص
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هيئــة األمــم  وعمومــا، يــساور الــدول األعــضاء قلــق إزاء القيــود املاليــة املفروضــة علــى   - ١٨
العاليـة علـى املـوارد       صعوبة احلالة نظرا إىل درجة االعتمـاد       وشدد البعض على   .املتحدة للمرأة 
حد املتكلمني من احتمال أن تترتب عواقب سلبية كبرية على حتـول يف             وحذر أ  .من التربعات 

وأكــد العديــد علــى احلاجــة امللحــة إىل حتديــد مــصادر    .أولويــات جهــة ماحنــة رئيــسية واحــدة 
وحث املتكلمون هيئة األمم املتحـدة      . جديدة للتمويل، مبا يف ذلك تنويع قاعدة اجلهات املاحنة        

وثيـق مـع الـدول األعـضاء ومجيـع الـشركاء اآلخـرين ذوي             للمرأة على مواصلة العمـل بـشكل        
  . الصلة جلمع األموال من أجل اهليئة

مـن املـوارد املتـوفرة حاليـا يف جهـاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي                  واقـُترح أن تـستفيد اهليئـة       - ١٩
ات لتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، وحتديدا بالعمل مع الكيانات الـيت لـديها خمصـص               

شارت بعض الدول األعضاء علـى ضـرورة أن تتجنـب      أو .كبرية يف امليزانية للمسائل اجلنسانية    
  . التنافس مع الوكاالت األخرى من حيث تعبئة املوارد، والتركيز على التكامل اهليئة
مع القطاع اخلاص من أجل تعبئة املوارد وتعزيز املـسؤولية          ورحبت وفود بتعامل اهليئة     - ٢٠

ومع ذلـك، سـلط الـبعض الـضوء علـى ضـرورة أن تقـوم اهليئـة جبـذب                     .ية للشركات االجتماع
املزيد مـن الـدعم املـايل مـن خـالل حتقيـق النتـائج علـى أرض الواقـع، وسـرَّهم أن تكـون تعبئـة                         

  .املديرة التنفيذية/املوارد أولوية قصوى بالنسبة لوكيلة األمني العام
برئيــسة اهليئــة وشــكرهتا علــى ختــصيص وقــت ورحبــت ممثلــة التحــالف الــدويل للمــرأة   - ٢١

ورأت املمثلـة أن   . لالجتماع مع أعضاء اجملتمع املدين يف نيويورك بعد وقت قـصري مـن تعيينـها              
علـى   سـري األمـور   ”بصدور إعالن ومنهاج عمل بيجني ينبغي أن ختـرج عـن هنـج               االحتفاالت

مــع ذلــك، ينبغــي اســتخدام    و .ال تتطلــب قــدرا كــبريا مــن املــوارد املاليــة     أ و“املعتــاد النحــو
  . التكنولوجيا على نطاق عاملي حلفز محلة قوية من االلتزامات يف مجيع أحناء العامل

    
  الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة  - رابعا  

املــديرة التنفيذيــة ومــديرة شــعبة شــؤون اإلدارة   /قامــت كــل مــن وكيلــة األمــني العــام    - ٢٢
ـــوالتنظــيم ف ـــي هيئـ ــة األمـ ـــم املتحــ ـــدة للمــ ـــرأة بعــرض تقديــ ـــرات امليزانيـ ــرة ــ ة املتكاملــة للفت
ــا ٢٠١٥-٢٠١٤ ــالغ جمموعهــ ــة  ).UNW/2013/7( مليــــون دوالر ٦٩٠ البــ ومثلــــت امليزانيــ

ا كــامال وحتقيــق نتــائج املــستوى األدىن للمــوارد املطلوبــة لتنفيــذ اهليكــل اإلقليمــي للهيئــة تنفيــذ 
ــار احتياجــات املنظمــة علــى املــدى القــصري،    . اخلطــة االســتراتيجية ــة يف االعتب وأخــذت امليزاني

ولوحظ أن اللجنة االستشارية لـشؤون      . إضافة إىل حالة اإليرادات املتوقعة لفترة السنتني املقبلة       
  ).UNW/2013/8(ي بإقرارها اإلدارة وامليزانية قد حللت امليزانية بدقة وأوصت اجمللس التنفيذ

http://undocs.org/ar/UNW/2013/7�
http://undocs.org/ar/UNW/2013/8�
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وذِكر أن هيئة األمم املتحـدة للمـرأة تقـدم أوىل ميزانياهتـا املتكاملـة متامـا بالتنـسيق مـع                     - ٢٣
صندوق األمم املتحدة للسكان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة األمم املتحـدة للطفولـة              

يزانية قد أِعدت أيضا على أساس املنهجية املتسقة للميزنة القائمة على النتـائج وتـصنيف            وأن امل 
). ٢٠١٣/٢انظـر مقـرر اجمللـس التنفيـذي      (التكاليف املعتمدة من جانب كل تلـك الوكـاالت          

يف مــا بــني الوكــاالت وضــِمن اســتخدام   وهــذا مــا أتــاح قــدرا مــن القابليــة للمقارنــة والتفــاهم 
  .ف متسقة يف مجيع احلاالتمصطلحات وتعاري

الكفـاءة والفعاليـة عنـد هتيئـة     : واسُتخدمت املبادئ الثالثة التالية يف إعداد هذه امليزانيـة          - ٢٤
وتفعيـــل بنيـــة اهليكـــل اإلقليمـــي؛ وتـــوفري احلـــد األدىن مـــن القـــدرات الالزمـــة لتنفيـــذ اخلطـــة   

 ٢٠١١/١ي اجمللـس التنفيـذي      ررــــ ى مق ـــ اء عل ــــ ، والبن ٢٠١٧-٢٠١٤رة  ـــة للفت ــاالستراتيجي
  .٢٠١١/٥و 
واقترحــت هيئــة األمــم املتحــدة ميزانيــة متكاملــة لفتــرة ســنتني بــدال مــن أربــع ســنوات    - ٢٥
ور إذ مل تصبح قادرة على أداء مهامها إال منذ عامني فقـط،             ــن التط ــة م ــة ملرحلتها احلالي  ــنتيج

نـات عـن فتـرات سـابقة لـدعم توقعـات            مما أسـفر عـن حمدوديـة حتليلـها بـسبب افتقارهـا إىل بيا              
وعـالوة علـى ذلـك،      . ٢٠١٥للتكاليف ميكن االعتماد عليها يف امليزانية املتكاملة ملـا بعـد عـام              

ومبا أن هيئة األمم املتحـدة للمـرأة ممولـة أيـضا مـن األنـصبة املقـررة مـن خـالل امليزانيـة العاديـة                          
اضــر علــى االتــساق بــني هــاتني ، فمــن املناســب احلفــاظ يف الوقــت احل٢٠١٥-٢٠١٤للفتــرة 

ــزانيتني ــرة     . املي ــة للفت ــة متكامل ــة ميزاني ــدم اهليئ ــوخى أن تق ــذلك، يت ــدعم ٢٠١٧-٢٠١٦ول  ل
  .٢٠١٧-٢٠١٤النصف الثاين من اخلطة االستراتيجية للفترة 

ومت التشديد على أن هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة متـر مبرحلـة حموريـة وأهنـا تقـر باحلالـة                      - ٢٦
 وهذا ما يؤكده الـنقص الـذي تعـاين منـه اهليئـة            . بة اليت تواجهها بلدان ماحنة عديدة     املالية الصع 

ــة للفتــرة    وجــرى حــث الــدول األعــضاء علــى   . ٢٠١٣-٢٠١٢يف مــا يتعلــق بتوقعاهتــا األولي
إعطاء األولوية هليئة األمم املتحدة للمرأة يف مظـاريف التمويـل املتعـدد األطـراف، كمـا جـرى                   

ــستفيدة   ــدان امل ــا      حــث البل ــسانية يف خططه ــة للمــسائل اجلن ــى إعطــاء األولوي ــربامج عل ــن ال  م
  .وميزانياهتا الوطنية

وأعربت الـدول األعـضاء عـن موافقتـها علـى قـرار هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة إعـداد                         - ٢٧
ومـع ذلـك، كـان    . ميزانية لفترة سنتني وتفهمها لألساس املنطقي الذي يقوم عليه ذلـك القـرار      

وء املواءمــة املتواصــلة بــني امليزانيــات مــع صــناديق األمــم املتحــدة وبراجمهــا،  مفهومــا أنــه يف ضــ
  . فصاعدا٢٠١٨ستخطط هيئة األمم املتحدة للمرأة مليزانية مدهتا أربع سنوات ابتداء من عام 
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ــة        - ٢٨ ــة علــى أســاس املنهجي ــة املتكامل ــة األمــم املتحــدة للمــرأة للميزاني وأشــيد بتقــدمي هيئ
قائمة على النتـائج وتـصنيف التكـاليف، كمـا تطبقهـا صـناديق األمـم املتحـدة             املتسقة للميزنة ال  

  .وبراجمها األخرى، وباجلهود اليت تبذهلا للربط مع اخلطة االستراتيجية وإطار النتائج
والحظت الوفود الفجوة بني احتياجـات امليزانيـة هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة واملـوارد                    - ٢٩

وأعـرب  .  وأشادت باهليئة على ما اختذته من مبادرات لسد هذه الفجوة          املتاحة لتنفيذ واليتها،  
تـوازن سـليم بـني املـوارد العاديـة واملـوارد األخـرى        ” أحد املتكلمني عن رأي مفـاده أن حتقيـق       

، ودعــا اجلمعيــة “أمـر بــالغ األمهيــة مــن أجــل اســتدامة هيئـة األمــم املتحــدة للمــرأة يف املــستقبل  
وأعربـت عـدة دول      . املتـاح إىل اهليئـة علـى حنـو يتناسـب مـع واليتـها               العامة إىل زيادة التمويـل    

التبــاع هنــج  أعــضاء عــن تقــديرها العتــراف اهليئــة بالبيئــة املاليــة العامليــة وملــا تبذلــه مــن جهــود  
يف امليزانية، مبا يف ذلك اعتزام ضمان إعطاء األولوية للدعم الربنـاجمي يف البلـدان الناميـة،                  حذر

  .وارد اخنفاضا كبريا دون املستوى املستهدف لتعبئة املواردإذا ما اخنفضت امل
وشـددت  . على ختصيص موارد كافية جملايل مراجعـة احلـسابات والتقيـيم           وُحثت اهليئةُ   - ٣٠

الــدول األعــضاء علــى أمهيــة أن تــشمل امليزانيــة بنــدين واضــحني ومنفــصلني هلــاتني الــوظيفتني    
ىل ذلــك، قالــت إهنــا تتطلــع إىل احلــصول علــى مزيــد مــن وإضــافة إ .اهلــامتني املتعلقــتني بالرقابــة

اإليضاحات بشأن نتائج التحليل الوظيفي خالل الدورة العادية األوىل الـذي سـيعقدها اجمللـس               
  .٢٠١٤التنفيذي يف عام 

    
العنف ضد املـرأة وتوسـيع   ممارسة منع يف سامهة اهليئة  ملالتقييم املواضيعي     -امسا خ 

 مات اخلداالستفادة مننطاق 
يئة األمم املتحدة للمـرأة النتـائج والتوصـيات    هل  التقييم التابعة   وحدة ةنائبة رئيس قدمت    - ٣١

 كتـب الـسياسات والـربامج     مل ة التنفيذيـ  ة املـدير  ة نائبـ  وقـدمت لتقييم املواضيعي للهيئة،    لالرئيسية  
ــيمهــذا  ومل يكــن.  الــصلةي اإلدارة ذرد ــرة مــن عــام   الــذي يغطــي  التقي ام  إىل عــ٢٠٠٨الفت

إىل اجمللس التنفيـذي هليئـة   يقدم  تقييم مستقل   بل أول   ،   التقييم املؤسسي األول فحسب    ٢٠١٣
الـدروس املـستفادة مـن    و رئيسيةالنتائج  ال الوقوف على  وكان اهلدف منه  . األمم املتحدة للمرأة  

 اهليئـة   بلغتـه عمـال احلاليـة واملقبلـة وحتليـل املـدى الـذي             األ يف لالستفادة منها الكيانات السابقة   
  . تنفيذ واليتها يف جمال العنف ضد املرأةلمن الناحية االستراتيجية 

ربعــة األكيانــات ال االعتبــارد التقيــيم الــذي أخــذ يف يــتعقدرجــة اإلدارة إىل وأشــار رد   - ٣٢
 يف ظــل ىكمــا جــر. ختلفــةاملربــع األ اوالياهتــو) اهليئــة األمــر يف هنايــة تالــيت شــكل(نفــصلة امل

لكيانـات  ا فـإن األمـر مل يقتـصر علـى أن         : اهليئـة داخـل   اليت طـرأت     التغريات   منجمموعة  خلفية  
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خلطـــة ا كـــذلك مشلـــت إعـــدادعوامـــل أخـــرى بـــل كانـــت هنـــاك ،  مل تعـــد موجـــودةاألربعـــة
ــتراتيجية ــستكملةاالس ــة   و؛  امل ــار النتــائج اإلمنائي ــةحتــديث إط ــدورة الــسابعة    للهيئ ؛ واختتــام ال

 القــائم علــى دارةاإل حتــسني نظــام ســياقكــذلك يف ؛ و بنجــاحواخلمــسني للجنــة وضــع املــرأة 
  . عملية اإلبالغ يف اهليئةالنتائج و

االتفـاق  وعكـست حـاالت   .  التوصـيات غالبيـة  اهليئة علـى  إدارة  وافقت   عام،   وبشكل  - ٣٣
بالفعل من خـالل عمليـات التغـيري    تنفذ التوصيات ذات الصلة  بأناهليئة  إدارة  رأي  اجلزئي عن   
  .الداخلي

الـشديد   يف هذا اجملال   اهليئةوفود عن تأييدها للعمل الذي تقوم به        بعض ال أعربت   وقد  - ٣٤
علـى الطـابع العـاملي هلـذه        يف الوقت نفسه    التأكيد  مع  املتمثل يف إهناء العنف ضد املرأة،       األمهية  

ويتجـاوز مجيـع    االقتـصادية   و يؤثر على النـساء مـن مجيـع الفئـات االجتماعيـة              وهو أمر املسألة،  
  .جز الثقافية والدينيةوااحل
تنــسيق وتعزيــز املــساءلة يف جمــال منــع العنــف ضــد املــرأة، ليئــة اهلمــا يتعلــق بواليــة  ويف  - ٣٥

 صـورهتا، متـشيا مـع       هـا وتعزيـز إبـراز     تركيزتوضـيح    علـى مواصـلة   حثت الدول األعضاء اهليئـة      
زيــز عملــها  تعفقــد دعــت الــدول األعــضاء اهليئــة إىلعــالوة علــى ذلــك، . اخلطــة االســتراتيجية

العنف ضـد املـرأة مـن خـالل معاجلـة األسـباب اجلذريـة لعـدم املـساواة بـني                     ممارسة  املتعلق مبنع   
 والسعي بنشاط إىل إشراك الرجال والفتيـان وتغـيري          ؛ الوعي إرهافيشمل ذلك   قد  و. اجلنسني

 بـني منـع العنـف ضـد املـرأة         الـيت تـربط      الـصالت    ومعاجلـة  ؛األعراف واملواقف وأمناط الـسلوك    
  . وتعزيز الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابيةاً؛ملرأة اقتصادياومتكني 

العنـف ضـد املـرأة،      ممارسـة   إىل إهنـاء    هتـدف    الدول األعضاء وضع اسـتراتيجية       وأيدت  - ٣٦
ساعد قـد تـ  هـذه االسـتراتيجية   أن رئـي   وقـد   .  الداخلي واخلـارجي   ها على الصعيدين  الستخدام

.  يف امليـدان هـا هنجتوجيـه  ح واليتها ويتوضويئة يف هذا اجملال،     اهلعلى تركيز اجلهود اليت تبذهلا      
 الطريقة اليت يـرتبط هبـا  زيادة توضيح قد تفيد يف باإلضافة إىل ذلك، رئي أن هذه االستراتيجية     

والطريقـة الـيت    ،  “ إهنـاء العنـف ضـد املـرأة        متحـدون مـن أجـل     ”األمـني العـام     اهليئة حبملة    عمل
ألمـم املتحـدة االسـتئماين لـدعم اإلجـراءات الراميـة إىل القـضاء          صـندوق ا   مـع  يسهم هبا عملها  

  . والتصدي لهاجلهود الرامية إىل منع العنف ضد املرأةيف تعزيز على العنف ضد املرأة 
التقييمات أيـضا املؤشـرات العامليـة       ضرورة أن تربط    الدول األعضاء   واقترحت إحدى     - ٣٧

تـوفري  الـوطين، وذلـك هبـدف        أو   قليمـي والقطـري    اإل علـى الـصعد   النتـائج واألهـداف     /بالنواتج
يئـة علـى تطـوير أوجـه التـآزر مـع صـناديق              ُوشـجعت اهل  .  التقـدم احملـرز    تتبـع أساس جيـد ل   خط  

 وصندوق األمم املتحدة االستئماين لدعم اإلجراءات الرامية إىل القـضاء          هابراجم و األمم املتحدة 
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 باالشـتراك مـع     امليـدان جتـري   هبا يف   يضطلع  اليت  كثري من األنشطة    العلى العنف ضد املرأة ألن      
  .ألمم املتحدةأخرى تابعة لكيانات 

 عـن   واالتقيـيم املواضـيعي وأعربـ     لرد إدارة اهليئة علـى      ن عن ارتياحهم    وتكلموأعرب امل   - ٣٨
.  التوصيات الواردة يف تقرير التقيـيم      أن تتبعها اهليئة لتناول    قرر امل املفصلةعمل  ال خلطة   متقديره

الواقعيـة، ال سـيما يف      على إحساسا ب  ،  م، يف رأيه  ة اإلدار دل رد ملوارد املتاحة،   دودية ا نظرا حمل و
  .هذه املرحلة

 يف إطـار هـذا البنـد مـن جـدول            الـيت تكلمـت    غري احلكومية الوحيدة     ةاملنظموشددت    - ٣٩
 يف العمـل    شبكة التبادل اإلمنائي يف أفريقيـا، علـى أن متكـني املـرأة أمـر أساسـي                هي  األعمال، و 

. عامليـة مسألة  هي  على أن العنف ضد املرأة      املنظمة  وشدد ممثل   . ههناء العنف ضد املرأة ومنع    إل
ــة   ضــرورة أال وجــرى التــشديد أيــضا علــى   ــة لأللفي ــال حتقيــق األهــداف اإلمنائي  يغيــب عــن الب

وعلـى وجـه التحديـد، جيـب        . ٢٠١٥ املناقشات بـشأن خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام               تستمر فيما
  . ذاكيف جدول األعمال املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةالء أولوية أكرب ملسألة إي
    

  مراجعة احلسابات  - سادسا 
 املتحـدة اإلمنـائي   مدير مكتب مراجعة احلسابات والتحقيقات التابع لربنامج األممقدم   - ٤٠

 األمـم املتحـدة للمـرأة       يئـة التحقيقـات هل  لحـسابات و  ل  الداخليـة  راجعـة التقرير املتعلق بأنـشطة امل    
 ٢٠١٢ديـــــسمرب / كـــــانون األول٣١ينـــــاير إىل / كـــــانون الثـــــاين١للفتـــــرة املمتـــــدة مـــــن 

)UNW/2013/9(.اهليئـــة بتخطـــيط وإجـــراء عمليـــات  يفوحـــدة مراجعـــة احلـــسابات قامـــت  و
ــ ــب  حــسابات ةمراجع ــثالث مكات ــةل ــة تقيــ ، و قطري ــر يف يم خمــاطر عملي ــام يف املق . ٢٠١٢ع

ضطلع هبـا   يـ التنفيذيـة الـيت     و  الربناجميـة  األنـشطة  حـسابات لاملراجعـة الداخليـة ل    ومشلت عمليات   
وبلغ جمموع عمليـات    . وكينيا يف اهلند    ني دون اإلقليمي  ناتباملكواملكتب القطري يف أفغانستان     

مثـل   ممـا ،  اهليئـة ن جممـوع نفقـات       يف املائة م   ١١حوايل  )  مليون دوالر  ٢٩(مراجعة احلسابات   
ــضمان احــد ــن ال ــه . ات أدىن م ــات و  إال أن ــصغر حجــم العين ــشمول نظــرا ل ــة مب النطــاق امل راجع

 تلـك  اسـتناداً إىل   بالنسبة للهيئة من السابق ألوانه حتديد املسائل املتكررة        أن   لوحظ احلسابات،
  . التقارير الثالثة

أن الـضوابط الداخليـة      ٢٠١٢ريت يف عام    عمليات مراجعة احلسابات اليت أج    وبينت    - ٤١
ذكــر أن ُو. حباجــة إىل حتــسنيتــؤدي الغــرض منــها لكنــها وعمليــات احلوكمــة وإدارة املخــاطر 

 خــالل هــا ومتابعتــها  إعــادة النظــر في ه ســيتممجيــع التوصــيات املتبقيــة هــي قيــد التنفيــذ وأنــ      
  .يئةاهل يف  املؤسسيةوظيفة الشراءل ٢٠١٣عام الذي سيجري يف االستعراض 
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اللتـزام اهليئـة     ا بشأن اإلفصاح العلين ودعمـ     ٢٠١٢/١٠ مبقرر اجمللس التنفيذي     عمالًو  - ٤٢
.  علنـاً   تقـارير مراجعـة احلـسابات      إتاحـة  وحدة مراجعـة احلـسابات       ، كفلت شفافية التنظيمية بال
التحقيقــات حــىت اآلن أي تعليقــات إضــافية مــن الــدول ومراجعــة احلــسابات مل يتلــق مكتــب و

  . اليت مت الكشف عنها بشأن التقاريراألعضاء
تقرير اللجنة االستـشارية ملراجعـة        رئيس اللجنة االستشارية ملراجعة احلسابات     وعرض  - ٤٣

ــن    ــرة مــ ــسابات للفتــ ــوبر / تــــشرين األول٢٥احلــ ــار٣١ إىل ٢٠١٢أكتــ  ٢٠١٣مــــايو / أيــ
)UNW/2013/9/Add.1(. قـد أنـشأت    هليئة األمم املتحدة للمرأة      ة املؤسس ةأشري إىل أن الرئيس   و 

 األمـني   ةوكيللاستشاري خارجي ومستقل    كفريق  رمسيا اللجنة االستشارية ملراجعة احلسابات      
  .ة التنفيذيةاملدير/العام
ــار٣١ و يف  - ٤٤ ــايو / أيـ ــس، عرضـــت ٢٠١٣مـ ــة  ةالرئيـ ــشطة اللجنـ ــاز أنـ ــشورهتا  بإجيـ ومـ
الالمركزيــة، التنظيميــة والتحــديات ولــق مبجلــس مراجعــي حــسابات األمــم املتحــدة، يتع مــا يف

  . والبيانات املالية وتنفيذ اخلطة االستراتيجية، واملراجعة الداخلية للحسابات، التقييمووظيفة
وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،        اهليئـة   ما يتعلق بالعالقة بـني       باإلضافة إىل ذلك، ويف     - ٤٥

ربنامج اإلمنائي لالضطالع بـبعض املهـام اإلداريـة    المع   عدد من االتفاقاتيفيئة  ت اهل فقد دخل 
ــة .  األداء العــاممــسؤولة عــن يئــة وال تــزال اهل.  فيهــا، مــن قبيــل إدارة خــدمات اخلزانــة   للهيئ
تنفيــذ العمليــات بيئــة اهل  أن تقــومعلــى أمهيــة  اللجنــة االستــشارية ملراجعــة احلــساباتتوشــدد

 مبـــصادر خارجيـــة يتُ يـــستعان فيهـــا املهـــام الـــأداء أي مـــن لكفالـــة ات الـــصلةذواإلجـــراءات 
  .مالئما أداء
ــق   ويف  - ٤٦ ــا يتعل ــة للحــسابات، بم ــة الداخلي ــة   أوصــت املراجع ــشارية ملراجع ــة االست اللجن

 نتــائج مراجعــة  تكفــل صــياغةتــصاللالوضــع وتنفيــذ اســتراتيجية بيئــة تقــوم اهلاحلــسابات بــأن 
مفهــوم يتــسم بالــشفافية، بأســلوب اإلدارة الــيت تتخــذها واإلجــراءات توصــيات  والاحلــسابات

  . املتكررة يف تقارير املراجعة الداخلية للحسابات العامةسيما عندما جيري حتديد املسائل وال
ــاركت  - ٤٧ ــوشـ ــديرة نائبـ ــة املـ ــدير ملكتـــب  ة التنفيذيـ ــربامج ومـ ــسياسات والـ ــيم  ةالـ التنظـ

 ةوتقريـر اللجنـ    املراجعـة الداخليـة للحـسابات        على تقرير  ةداراإل رد يف تقدمي    يف اهليئة  واإلدارة
، UNW/2013/9/Add.1، املرفــــق، و UNW/2013/9انظــــر  ( احلــــساباتاالستــــشارية ملراجعــــة

 خطـة   وضـعت يئـة   اهل  أن  بالتوصيات املتبقيـة الـيت مل تنفـذ بعـد، أشـري إىل             يف ما يتعلق  و .)املرفق
ملكاتـب  ا مـن شـاهنا أن متكـن   ما يتعلق بتوصيات املراجعة الداخلية للحسابات،    يف خاصةعمل  

تخـذها تلـك    تممارسـة الرقابـة علـى خمتلـف اإلجـراءات الـيت             مـن   سـواء   حد  امليدانية واملقر على    
يف غــري املــشفوع بتحفظــات رأي مراجعــي احلــسابات ومت إبــراز .  التوصــياتتنــاولاملكاتــب ل

http://undocs.org/ar/UNW/2013/9/Add.1�
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 باسـتثمارات كـبرية   اإلدارة املالية،   باعتباره دليالً على أن اهليئة قامت، فيما يتعلق ب         ٢٠١٢ عام
بـل   ، الالزمـة  الـسياسات واإلجـراءات   وكفالـة لـيس فقـط وجـود         تـدريب املـوظفني     من حيـث    
  .ية الفعالةمهية اإلدارة املالأل ني املوظفأيضا فهم

 مراجعـة  ريـري رد اإلدارة علـى تق لـ  عـن االرتيـاح  الدول األعضاء  وبصورة عامة أبدت      - ٤٨
مـن  الـسنة الثانيـة فقـط    هـي   يف االعتبار أن الفترة قيـد النظـر        األخذومن الضروري   . احلسابات

ل ، مثـ  نظيميـة  العديـد مـن التحـديات الت       على ، إضافة إىل ذلك، ينطوي     السياق وأن اهليئة   إنشاء
 توفري املـوارد املناسـبة   لكن الدول أعربت عن القلق إزاء ضرورة. بناء املؤسسات وإدارة التغيري  

التمويــل الكــايف ويف تــوفري  معاجلــة مــسألة إىليئــة اهل إدارة تمراجعــة احلــسابات، ودعــلوظيفـة  
 قـدرة  ضـرورة تعزيـز  بعض الـدول األعـضاء   ورأت .  مراجعة احلساباتلوظيفةالوقت املناسب  

  .التحقيقات من أجل ضمان فعاليته واستقالليتهوب مراجعة احلسابات مكت
 املراجعــة الداخليــة للحــسابات يفتقــر إىل معلومــات مفــصلة عــن    تقريــروأشــري إىل أن  - ٤٩

. تلــك املتعلقــة باالحتيــال وســوء اســتعمال الــسلطةكالــشكاوى،  يئــةاهل الطريقــة الــيت تعــاجل هبــا
  .ملقبلة املزيد من املعلومات بشأن هذا اجملال اهلامالتقارير اتضمني ودعت الوفود إىل 

    
  جلسات اإلحاطة غري الرمسية  -سابعا   

  استعراض وتقييم إعالن ومنهاج عمل بيجني  - ألف  
 الـدعم احلكـومي الـدويل       كتـب  مل ة التنفيذيـ  ة املـدير  ةنائبـ /ة املساعد ة العام ةميناأل قدمت  - ٥٠

 وبغيــة. وتقيــيم إعــالن ومنــهاج عمــل بــيجنيوالــشراكات االســتراتيجية عرضــا عــن اســتعراض 
 مـن الـضروري   التصدي بفعالية للتحديات الـيت تواجههـا النـساء والفتيـات يف الوقـت الـراهن،                 

 أنـه  ة التنفيذيـ ة املـدير ة نائبـ  تذكـر و.  عامـا  ٢٠ قبل   تها بالتحديات اليت واجهنها    ومقارن هاحتليل
هـذا  بالتـايل، فـإن     و. ساواة بـني اجلنـسني     املـ  حقـق االدعاء بأنـه      بلد ميكنه  أييف العامل   ال يوجد   

ــيجني،    ــهاج عمــل ب ــذي مت وضــعه  يعــين أن من ــى النحــو ال ــل عل ــا، ال ٢٠ قب ــ عام ــسم زال ي يت
جلنـة وضـع املـرأة دورا        تـؤدي ، و متخلـف عـن الركـب     تنفيذ منـهاج العمـل      ال يزال   و. باألمهية

 التأسيــسي هار إطــتعميــق وتعمــل باســتمرار علــى حيــاًحامســا يف إبقــاء جــدول أعمــال بــيجني  
  .إليهوإضافة عناصر 

استعراض وتقييم منـهاج عمـل      فإن  ،  يتعني االحتفال هبا    اليت امةاهل وباعتباره من املعامل    - ٥١
 بـل يف كيفيـة تزامنـه       ،فحـسب  عـدد الـسنوات املنـصرمة       ينطوي على أمهية ال تكمن يف      بيجني

هـذه  تعتـرب  و. ة للتنميـة املـستدامة  مع معامل هامة أخرى يف عامل التنمية، مثل مؤمتر األمم املتحـد  
منـذ   نـهاج العمـل   ملأول استعراض وتقيـيم     إجراء   ألهنا ستمثل للهيئة  بالنسبة  اللحظة استراتيجية   
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 ة تنفيذيــةمــدير/ لألمــني العــامة جديــدةاألمــم املتحــدة للمــرأة ويف ظــل قيــادة وكيلــهيئــة إنــشاء 
  أن يــساعدهبــا ملنــهاج العمــلأخــرى يف الطريقــة الــيت ميكــن  مــسألة رئيــسية واتــصلت. جديــدة
ــة  ــه بــشأن حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني،    الهــدف للقبــول عــاملي ب أن حتظــىيف اهليئ قــائم بذات

  .وحقوق املرأة ومتكني املرأة
 ٢٠١٣/١٨ إىل قـرار اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي           ة التنفيذي ة املدير ة نائب توأشار  - ٥٢
 الـدول األعـضاء إىل إجـراء استعراضـات          ودعـا م  عمليـة االسـتعراض والتقيـي       أطلـق رمسيـا    ذيال

إدمــاج املنظــور اجلنــساين يف خطــة إىل  إىل املــشاركة النــشطة للمجتمــع املــدين؛ ودعــاوطنيــة؛ و
  تطلعيـة تتـسم  سعى إىل املـضي قـدما بطريقـة    تـ  اهليئـة وذكـرت أن    . ٢٠١٥التنمية ملـا بعـد عـام        

 تـسريع وزيـادة فعاليـة تنفيـذ منـهاج      اهلدف الرئيسي لالحتفال يتمثـل يف وذلك ألن الدينامية،  ب
  .عمل بيجني على مجيع املستويات

ألنـشطة   املخصـصة ل    يف املـوارد   احلاد االنتباه إىل النقص     ة التنفيذي ة املدير ة نائب ووجهت  - ٥٣
 حركـة إلطـالق  جيب أن يكون ” أن االحتفالب عن رأي مفاده تيئة، وأعرباهلاليت تضطلع هبا    
  .“جيل جديد متاماً

 باإلضـافة إىل   ،املـوارد البـشرية    ، أشـار أحـد املـتكلمني إىل أن         املقـدم   على العرض  رداًو  - ٥٤
إعطــاء األولويــة للتنفيــذ يف ضــرورة املنــدوب إىل نّبــه و.  أيــضاًشكل حتــدياًتــ قــداملــوارد املاليــة، 

  .االستبياناتبتفادي إثقال كاهل املوظفني لامليدان، وبالتايل، ينبغي بذل اجلهود 
 الـربط  كيفيـة  مبـا يف ذلـك     عـدد مـن املواضـيع،        حـول الدول األعضاء أسـئلة      وطرحت  - ٥٥

اســتيعاب  وكيفيــة اجلاريــة؛ ٢٠١٥مبــادرات مــا بعــد عــام  باالحتفــال و ألعمــال املتعلقــةابــني 
تـضطلع بـه اللجـان الوطنيـة هليئـة          قـد   منهاج عمل بيجني يف اخلطة االستراتيجية؛ والدور الذي         

  .اهليئةبوالية لوفاء لاألمم املتحدة للمرأة 
 بالتحـديات واملـسائل الـيت أثارهتـا الـدول           ة التنفيذيـ  ة املـدير  ة ونائبـ  ة اهليئـة   رئيـس  تأقرو  - ٥٦

االحتفال بـإعالن ومنـهاج عمـل بـيجني         يعزز   أن   من كفالة  الفائدة على   مع التشديد األعضاء،  
ه احـدمها    يـستبعد منـ     جمـال  نظـرا لعـدم وجـود     وتنفيذ اخلطة االسـتراتيجية، كـل منـهما اآلخـر،           

  .اآلخر
.  صـالت بـني األجيـال مبـشاركة الـشباب          فرصة إلقامـة   ترى   أهنا اهليئة   ة رئيس توذكر  - ٥٧
 الرئيــسية، مــن قبيــل الزعمــاء الــدينيني،  هــات املــستهدفةاجلتعبئــة إىل تــدعو اجــة قالــت إن احلو

  .واالستفادة من وحدة أسرة األمم املتحدة يف العمل حنو حتقيق املساواة بني اجلنسني
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  ٢٠١٣-٢٠١١الدروس املستفادة يف تنفيذ اخلطة االستراتيجية للفترة   -باء   
قدم كل من نائبة املديرة التنفيذية ملكتب الـسياسات والـربامج ونائبـة املـديرة التنفيذيـة             - ٥٨

ملكتب الدعم احلكـومي الـدويل والـشراكات االسـتراتيجية، عرضـا إىل اجمللـس بـشأن الـدروس           
وأبرزتــا بعــض اإلجنــازات   . ٢٠١٣-٢٠١١ اخلطــة االســتراتيجية للفتــرة   املــستفادة يف تنفيــذ 

الرئيسية كالتطور املؤسسي الذي شهدته اهليئة؛ وزيادة إبراز قضايا املساواة بني اجلنـسني علـى               
الصعيد العاملي؛ وإدراج املساواة بني اجلنسني يف خطة التنمية املستدامة؛ وزيادة تعمـيم مراعـاة               

  .  اجملاالت القطاعيةاملنظور اجلنساين يف
واستدركتا بـالقول إن بعـض أهـم التحـديات املطروحـة يتمثـل يف أن توقعـات الـدول                      - ٥٩

األعــضاء ومطالبــها تزيــد عــن القــدرات واملــوارد املتاحــة لالســتجابة هلــذه احلــاالت؛ وإن مــن     
ات يف  احملتمل فقدان الزخم الذي ولدته املكاسب اليت حتققت حىت اآلن؛ وبـطء تنفيـذ الـسياس               
  . ضوء عوامل كالصراعات الناشئة أو املتصاعدة واألزمات اإلنسانية والكوارث الطبيعية

ــشطة          - ٦٠ ــى األن ــدة عل ــة عدي ــن أمثل ــة م ــشأن كــل حال ــان ب ــا ســاقته النائبت ويف معــرض م
واملبادرات، أشارتا إىل الدروس املستفادة يف خمتلف جمـاالت العمليـات، مثـل الـدعم احلكـومي                

صاالت والـــدعوة؛ والـــشراكات االســـتراتيجية؛ والتنـــسيق واملـــساءلة يف األمـــم الـــدويل؛ واالتـــ
املتحــدة؛ ودور هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف العمــل مبثابــة مركــز للمعــارف؛ وتعبئــة املــوارد،  

وقالتــا إنــه اتــضح، علــى ســبيل . باإلضــافة إىل الــدروس املــستفادة يف خمتلــف اجملــاالت الربناجميــة
ومـن ناحيـة أخـرى،      . الربناجمي يقـود إىل خطـط أكـرب وحيـسن تقـدمي التقـارير             املثال، أن النهج    

. يتخلــف التنفيــذ عــن مواكبــة اإلصــالحات القانونيــة واإلصــالحات يف جمــال الــسياسة العامــة   
فالنهج الكلية املتعددة القطاعات تعطي نتائج ولكن مثة حاجـة إىل املزيـد مـن التنـسيق بينـها يف        

بـالرغم مـن املكاسـب اإلجيابيـة، إىل مـضاعفة        اهليئة ال تزال حباجـة،  وواضح أن . مجيع اجملاالت 
فهــي ال تــزال تــستفيد مــن الــدروس  . جهودهــا يف مجيــع اجملــاالت املتــصلة بالواليــة املنوطــة هبــا 

 املستخلصة وهي على حنو ما يرد يف التقريـر الـذي قـدم إىل اجمللـس بـشأن اخلطـة االسـتراتيجية                     
)UNW/2013/6( ٢٠١٧-٢٠١٤، استعانت هبذه الدروس إلثراء اخلطة االستراتيجية للفترة.  

وأكــدت الوفــود علــى الطلــب الــشديد ألصــحاب املــصلحة علــى الــدعم الــذي تيــسره   - ٦١
وإزاء ضـخامة الـصعوبات الـيت يكـتظ هبـا جـدول             . اهليئة باعتبار ذلـك جمـاال يـستحق االهتمـام         

عمال، تساءل أحد الوفود عمـا انتـهت إليـه اهليئـة بـشأن اجملـاالت الـيت رمبـا ميكنـها فيهـا أن                         األ
وأكـد وفـد آخـر علـى مـسألة مجـع البيانـات وعـرض أن                 . ختفف من أعباء العمل الواقعة عليها     

وطلب أحد الوفـود مزيـدا مـن املعلومـات     . يقوم باستكشاف سبل مساعدة اهليئة يف هذا اجملال  
  .رات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتعن أثر مباد
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  االستجابة التنفيذية هليئة األمم املتحدة للمرأة على الصعيد القطري  -جيم   
قُدم عـرض عـن املـرأة وتكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت اإللكترونيـة، اسـتعني فيـه                     - ٦٢

 املتحـدة للمـرأة يف      بوصلة إلكترونية تربط االجتماع الذي عقد يف نيويورك مبكتيب هيئـة األمـم            
الربازيل واهلند، اللذين قدم كل منهما أمثلة على املبادرات املـضطلع هبـا يف البلـد الـذي يوجـد                    

ُوعرضــت البوابــة املعرفيــة لــتمكني املــرأة اقتــصاديا بوصــفها منــصةُ جيــري فيهــا أصــحاب    . فيــه
تاحـة يف املوقـع   م(املصلحة من منظومة األمم املتحدة ومن خارجها حـوارا بـشأن هـذه املـسألة            

وتغطي املنصة طائفة واسعة من اجملـاالت ذات الـصلة          ). www.empowerwomen.org(الشبكي  
كالسياسات والبيانات والرصد والتقييم والعمالة وتسخري تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت            

  .ألغراض التنمية، ومجيعها مسائل ذات أمهية لتحقيق التمكني االقتصادي للمرأة
طلقــت هــذه املنــصة العامليــة يف أعقــاب عمليــة تــشاورية ومت تــشكيلها مبــا يتــسق مــع وأ  - ٦٣

فبإمكاهنـا أن تــربط بـني عـدة جهـات مــستهدفة كـأن متـد مـثال جــسور        . الواليـة العامليـة للهيئـة   
االتصال بني اجملتمع املدين والقطاع اخلـاص اللـذين مـا كانـا يـستطيعان بالـضرورة، لـوال ذلـك                     

تعتزم هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة مواصـلة العمـل مـن أجـل زيـادة الـوعي             و. االتصال ببعضهما 
هبذه املنصة واستكشاف السبل الكفيلة بفتح بـاب الوصـول إليهـا مـن خـالل طـرق منـها علـى              

  .سبيل املثال املكتبات، ومقاهي اإلنترنت واهلواتف اخللوية
. ناصر األساسـية هلـذه املنـصة      وُشدد على احلاجة إىل التعلم والنمو باعتبار ذلك من الع           - ٦٤

وسيتـسىن  . ‘‘الدرايـة ’’ومن مث يعتزم تقـدمي التـدريب لتزويـد املـرأة بـأدوات حمـددة الكتـساب                  
بــدأ ) ميكروســوفت (Microsoftلعــدة شــركات أن تتفاعــل يف إطــار املنــصة حيــث أن برنــامج  

  .يتيح منذ اآلن إمكانية متابعة دورات دراسية جمانية عن طريق اإلنترنت
وشــددت رئيــسة هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة علــى أن التكنولوجيــا أداة هامــة إلتاحــة     - ٦٥

ر يــسري مــن ذإمكانيــة االســتفادة مــن اخلــدمات احليويــة، وخباصــة يف أوســاط الفقــراء مقابــل نــ  
فقــد أصــبح املدرســون يف بعــض املنــاطق مــن العــامل يتحولــون علــى ســبيل املثــال إىل    . التكلفــة

ــنقلني حيـــث  ــداء اجلنـــسي    مستـــشارين متـ ــشابات الناجيـــات مـــن االعتـ ــشّدون أزر الـ  إهنـــم يـ
  .احملافظة على سرية هوياهتن مع
ويف معــرض الــرد علــى العــرض، هنــأت الــدول األعــضاء اهليئــة علــى تــسخري قــوة             - ٦٦

وشدد أحد الوفود على التحدي الذي يطرحـه        . التكنولوجيا لتعزيز التمكني االقتصادي للمرأة    
اسوب يف بعض املناطق النائية جدا حيـث تكـون فـرص االسـتفادة مـن                استعمال تكنولوجيا احل  

وطـرح يف هـذا الـصدد اقتـراح مـؤداه أنـه       . هذه التكنولوجيا هي أيضا من املسائل املثرية للقلـق      
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 ارمبــا يكــون مــن األجــدى االســتعانة باحملطــات اإلذاعيــة احملليــة وإنــه ينبغــي عــدم اســتبعاد هــذ    
  .البديل احلل

    
  حظات اخلتاميةاملال  -سابعا   

. أثىن املمثل الدائم لليابان على الرئيس لتحليه بـروح القيـادة املتـسمة بالتفـاين واملثـابرة                  - ٦٧
ووجه الشكر إليه على سفره من طوكيو إىل نيويـورك وقدومـه خصيـصا لتـرؤس هـذه الـدورة                    

  .نظرا لتعيينه منذ فترة قصرية سفريا لالتفيا يف اليابان
ألقاها الرئيس مبناسبة اختتام اجللسة، قـال إن الـدورة متثـل بـدء فـصل                ويف الكلمة اليت      - ٦٨

ويف إطار اهليكل اإلقليمي اجلديد، سيتعني علـى هيئـة   . جديد بالنسبة هليئة األمم املتحدة للمرأة 
األمم املتحدة للمرأة أن تعزز املعارف واخلـربات املوجـودة واختيـار أكثـر الـسبل فعاليـة لتعزيـز            

  . فضل النتائج للمرأة والفتاة يف مجيع أحناء العاملامسها وإحراز أ
وقال إنه يتطلع إىل استمرار مشاركة هيئة األمم املتحـدة للمـرأة يف املناقـشات اجلاريـة                   - ٦٩

لزيادة تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة باعتبار أن األمر يتعلق هنا بأولوية قائمـة بـذاهتا                 
وة علـى ذلـك، فـإن اسـتعراض وتقيـيم منـهاج عمـل بـيجني بعـد                   وعـال . وهتم مجيـع القطاعـات    

 عاما على إطالقه أمر من شأنه أن يشكل مرحلـة هامـة للغايـة بالنـسبة حلقـوق املـرأة       ٢٠مرور  
  .وهيئة األمم املتحدة للمرأة

ــق املــساواة بــني        - ٧٠ ــسياسي بتحقي ــد التزامهــا ال ــد تأكي ــدول األعــضاء إىل أن تعي ودعــا ال
ودعـا أيـضا اهليئـة إىل املـضي قـدما           . املرأة، وإىل أن تشفع دعمها بتربع للهيئـة       اجلنسني ومتكني   

  .يف استراتيجيتها لتعبئة املوارد من خالل توسيع قاعدة اجلهات املاحنة وتعميقها
ــة األمــني العــام    - ٧١ ــذي، وأعــضاء    /وشــكرت وكيل ــة مكتــب اجمللــس التنفي املــديرة التنفيذي

، وكذلك املنظمات غـري احلكوميـة ومنظمـات اجملتمـع املـدين         اجمللس التنفيذي والدول األعضاء   
 ةوأعربـت أيـضا عــن شـكرها للمجلـس التنفيـذي علـى تأييـد اخلطــ       . املـشاركة علـى مـسامهاهتا   

االستراتيجية وإقرار امليزانية املتكاملة، وشكرت الدول األعـضاء علـى تعليقاهتـا اإلجيابيـة بـشأن           
 أهنـا أحاطـت علمـا بتعليقاهتـا ومقترحاهتـا بـشأن       وأكـدت للوفـود   . تقريري مراجعـة احلـسابات    

ــة جناحــه            ــا لكفال ــى دعمه ــول عل ــا تع ــيجني، وأهن ــل ب ــهاج عم ــالن ومن ــيم إع ــتعراض وتقي اس
ــدوي ــدما حيــني األوان  امل ــانيهم     . عن ــى تف ــة عل ــوظفي اهليئ ــاإلعراب عــن شــكرها مل وختمــت ب

  .وعملهم اجلاد
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ان للــدورة العاديــة األوىل،  جــدول األعمــال املؤقــت وبرنــامج العمــل املقترحــ         

  ٢٠١٤يناير / كانون الثاين٢١ و ٢٠
  جدول األعمال املؤقت     

  املسائل التنظيمية  - ١
  األنشطة التنفيذية   - ٢
  التقييم  - ٣
  مسائل أخرى  - ٤

  
  خطة العمل املؤقتة    

  
  املوضوع  البند  الوقت  اليوم

  رةافتتاح الدو    ١١:٣٠-١٠:٠٠  يناير/ كانون الثاين٢٠االثنني 
املـــديرة /بيانــا رئـــيس اجمللــس التنفيـــذي ووكيلــة األمـــني العــام      •      

  التنفيذية
  املسائل التنظيمية  ١    
 وتـسليم   ٢٠١٤انتخاب أعضاء مكتب اجمللـس التنفيـذي لعـام            •      

  رئاسة اجمللس
إقرار جدول األعمـال املؤقـت املـشروح للـدورة العاديـة األوىل               •      

  ٢٠١٤لعام 
  ٢٠١٣ر الدورة العادية الثانية لعام اعتماد تقري  •      
  األنشطة التنفيذية  ٢  ١٣:٠٠-١١:٣٠  
املـــديرة التنفيذيـــة عـــن األنـــشطة  /تقريـــر وكيلـــة األمـــني العـــام   •      

  التنفيذية
  عرض مشاريع املقررات ومشاورات غري رمسية بشأن مشاريع املقررات    ١٤:٤٥-١٣:٤٥  
  )تابع(األنشطة التنفيذية   ٢  ١٧:٠٠-١٥:٠٠  
  مشاورات غري رمسية بشأن مشاريع املقررات    ١٨:٠٠-١٧:٠٠  

  التقييم  ٣  ١٢:٠٠-١٠:٠٠  يناير/ كانون الثاين٢١الثالثاء 
التقييم املشترك للربامج املشتركة املتعلقة باملساواة بني اجلنـسني           •      

  يف منظومة األمم املتحدة
  شتركرد إدارة هيئة األمم املتحدة للمرأة على التقييم امل  •      
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  املوضوع  البند  الوقت  اليوم
التقييم املواضيعي ملسامهة هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة يف تعزيـز                •      

ــن      ــسالم واألمــ ــشاركتها يف الــ ــرأة ومــ ــادي للمــ ــدور القيــ الــ
  واالستجابة اإلنسانية

  عييرد إدارة هيئة األمم املتحدة للمرأة على التقييم املواض  •      
هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة        جلسة إحاطة بشأن االستجابة التنفيذية          ١٣:٠٠-١٢:٠٠  

  على الصعيد القطري
جلسة إحاطة بشأن استراتيجية هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة يف جمـال                  ١٦:٠٠-١٥:٠٠  

  االستجابة اإلنسانية
  مسائل أخرى    ١٨:٠٠-١٦:٠٠  
  اعتماد مشاريع املقررات      
  املسائل التنظيمية  ١    
ــد      •       ــل لل ــة العم ــال وخط ــرار جــدول األعم ــام  إق ــسنوية لع ورة ال

٢٠١٤  
  ٢٠١٤اعتماد مشروع خطة العمل السنوية لعام   •      
  اختتام الدورة      
املـــديرة /بيانــا رئـــيس اجمللــس التنفيـــذي ووكيلــة األمـــني العــام      •      

  التنفيذية
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	16 - ورحب بعض المتكلمين برؤية وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية، التي تشدد على أهمية التعليم وكذلك القضاء على الفقر والتمكين الاقتصادي. وبينما رأى أحد المتكلمين أن احتياجات وخصائص البلدان المتوسطة الدخل ستؤخذ في الاعتبار، أعربت وفود أخرى عن تقديرها لزيادة التركيز على المساعدة الإنسانية، والحد من مخاطر الكوارث، واحتياجات الدول الجزرية الصغيرة النامية في الخطة الاستراتيجية. وجرى أيضا التأكيد على إنهاء العنف ضد النساء والفتيات وتعزيز الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
	17 - وأثنت الوفود على العمل الذي قامت به الهيئة دعما للتعاون في ما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، لأنها ترى في ذلك طريقة متزايدة الفعالية من حيث التكلفة لتعزيز التنمية والتعلم. وأشارت إلى الجهود التي تبذلها هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتعزيز مبادرات الشراكة وحثت الهيئة على مواصلة القيام بذلك، خاصة مع الوكالات الإنمائية الأخرى والمؤسسات المالية الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
	18 - وعموما، يساور الدول الأعضاء قلق إزاء القيود المالية المفروضة على هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وشدد البعض على صعوبة الحالة نظرا إلى درجة الاعتماد العالية على الموارد من التبرعات. وحذر أحد المتكلمين من احتمال أن تترتب عواقب سلبية كبيرة على تحول في أولويات جهة مانحة رئيسية واحدة. وأكد العديد على الحاجة الملحة إلى تحديد مصادر جديدة للتمويل، بما في ذلك تنويع قاعدة الجهات المانحة. وحث المتكلمون هيئة الأمم المتحدة للمرأة على مواصلة العمل بشكل وثيق مع الدول الأعضاء وجميع الشركاء الآخرين ذوي الصلة لجمع الأموال من أجل الهيئة. 
	19 - واقـتُرح أن تستفيد الهيئة من الموارد المتوفرة حاليا في جهاز الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتحديدا بالعمل مع الكيانات التي لديها مخصصات كبيرة في الميزانية للمسائل الجنسانية. وأشارت بعض الدول الأعضاء على ضرورة أن تتجنب الهيئة التنافس مع الوكالات الأخرى من حيث تعبئة الموارد، والتركيز على التكامل. 
	20 - ورحبت وفود بتعامل الهيئة مع القطاع الخاص من أجل تعبئة الموارد وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات. ومع ذلك، سلط البعض الضوء على ضرورة أن تقوم الهيئة بجذب المزيد من الدعم المالي من خلال تحقيق النتائج على أرض الواقع، وسرَّهم أن تكون تعبئة الموارد أولوية قصوى بالنسبة لوكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية.
	21 - ورحبت ممثلة التحالف الدولي للمرأة برئيسة الهيئة وشكرتها على تخصيص وقت للاجتماع مع أعضاء المجتمع المدني في نيويورك بعد وقت قصير من تعيينها. ورأت الممثلة أن الاحتفالات بصدور إعلان ومنهاج عمل بيجين ينبغي أن تخرج عن نهج ”سير الأمور على النحو المعتاد“ وألا تتطلب قدرا كبيرا من الموارد المالية. ومع ذلك، ينبغي استخدام التكنولوجيا على نطاق عالمي لحفز حملة قوية من الالتزامات في جميع أنحاء العالم. 
	رابعا - الشؤون المالية وشؤون الميزانية والإدارة
	22 - قامت كل من وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية ومديرة شعبة شؤون الإدارة والتنظيم فــي هيئــة الأمــم المتحـــدة للمـــرأة بعرض تقديــرات الميزانيـــة المتكاملة للفترة 2014-2015 البالغ مجموعها 690 مليون دولار (UNW/2013/7). ومثلت الميزانية المستوى الأدنى للموارد المطلوبة لتنفيذ الهيكل الإقليمي للهيئة تنفيذا كاملا وتحقيق نتائج الخطة الاستراتيجية. وأخذت الميزانية في الاعتبار احتياجات المنظمة على المدى القصير، إضافة إلى حالة الإيرادات المتوقعة لفترة السنتين المقبلة. ولوحظ أن اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية قد حللت الميزانية بدقة وأوصت المجلس التنفيذي بإقرارها (UNW/2013/8).
	23 - وذكِر أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تقدم أولى ميزانياتها المتكاملة تماما بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وأن الميزانية قد أعِدت أيضا على أساس المنهجية المتسقة للميزنة القائمة على النتائج وتصنيف التكاليف المعتمدة من جانب كل تلك الوكالات (انظر مقرر المجلس التنفيذي 2013/2). وهذا ما أتاح قدرا من القابلية للمقارنة والتفاهم في ما بين الوكالات وضمِن استخدام مصطلحات وتعاريف متسقة في جميع الحالات.
	24 - واستُخدمت المبادئ الثلاثة التالية في إعداد هذه الميزانية: الكفاءة والفعالية عند تهيئة وتفعيل بنية الهيكل الإقليمي؛ وتوفير الحد الأدنى من القدرات اللازمة لتنفيذ الخطة الاستراتيجيــة للفتـــرة 2014-2017، والبنـــاء علــى مقـــرري المجلس التنفيذي 2011/1 و 2011/5.
	25 - واقترحت هيئة الأمم المتحدة ميزانية متكاملة لفترة سنتين بدلا من أربع سنوات نتيجــة لمرحلتها الحاليــة مــن التطــور إذ لم تصبح قادرة على أداء مهامها إلا منذ عامين فقط، مما أسفر عن محدودية تحليلها بسبب افتقارها إلى بيانات عن فترات سابقة لدعم توقعات للتكاليف يمكن الاعتماد عليها في الميزانية المتكاملة لما بعد عام 2015. وعلاوة على ذلك، وبما أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ممولة أيضا من الأنصبة المقررة من خلال الميزانية العادية للفترة 2014-2015، فمن المناسب الحفاظ في الوقت الحاضر على الاتساق بين هاتين الميزانيتين. ولذلك، يتوخى أن تقدم الهيئة ميزانية متكاملة للفترة 2016-2017 لدعم النصف الثاني من الخطة الاستراتيجية للفترة 2014-2017.
	26 - وتم التشديد على أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تمر بمرحلة محورية وأنها تقر بالحالة المالية الصعبة التي تواجهها بلدان مانحة عديدة. وهذا ما يؤكده النقص الذي تعاني منه الهيئة في ما يتعلق بتوقعاتها الأولية للفترة 2012-2013. وجرى حث الدول الأعضاء على إعطاء الأولوية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مظاريف التمويل المتعدد الأطراف، كما جرى حث البلدان المستفيدة من البرامج على إعطاء الأولوية للمسائل الجنسانية في خططها وميزانياتها الوطنية.
	27 - وأعربت الدول الأعضاء عن موافقتها على قرار هيئة الأمم المتحدة للمرأة إعداد ميزانية لفترة سنتين وتفهمها للأساس المنطقي الذي يقوم عليه ذلك القرار. ومع ذلك، كان مفهوما أنه في ضوء المواءمة المتواصلة بين الميزانيات مع صناديق الأمم المتحدة وبرامجها، ستخطط هيئة الأمم المتحدة للمرأة لميزانية مدتها أربع سنوات ابتداء من عام 2018 فصاعدا.
	28 - وأشيد بتقديم هيئة الأمم المتحدة للمرأة للميزانية المتكاملة على أساس المنهجية المتسقة للميزنة القائمة على النتائج وتصنيف التكاليف، كما تطبقها صناديق الأمم المتحدة وبرامجها الأخرى، وبالجهود التي تبذلها للربط مع الخطة الاستراتيجية وإطار النتائج.
	29 - ولاحظت الوفود الفجوة بين احتياجات الميزانية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والموارد المتاحة لتنفيذ ولايتها، وأشادت بالهيئة على ما اتخذته من مبادرات لسد هذه الفجوة. وأعرب أحد المتكلمين عن رأي مفاده أن تحقيق ”توازن سليم بين الموارد العادية والموارد الأخرى أمر بالغ الأهمية من أجل استدامة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المستقبل“، ودعا الجمعية العامة إلى زيادة التمويل المتاح إلى الهيئة على نحو يتناسب مع ولايتها. وأعربت عدة دول أعضاء عن تقديرها لاعتراف الهيئة بالبيئة المالية العالمية ولما تبذله من جهود لاتباع نهج حذر في الميزانية، بما في ذلك اعتزام ضمان إعطاء الأولوية للدعم البرنامجي في البلدان النامية، إذا ما انخفضت الموارد انخفاضا كبيرا دون المستوى المستهدف لتعبئة الموارد.
	30 - وحُثت الهيئةُ على تخصيص موارد كافية لمجالي مراجعة الحسابات والتقييم. وشددت الدول الأعضاء على أهمية أن تشمل الميزانية بندين واضحين ومنفصلين لهاتين الوظيفتين الهامتين المتعلقتين بالرقابة. وإضافة إلى ذلك، قالت إنها تتطلع إلى الحصول على مزيد من الإيضاحات بشأن نتائج التحليل الوظيفي خلال الدورة العادية الأولى الذي سيعقدها المجلس التنفيذي في عام 2014.
	خامسا - التقييم المواضيعي لمساهمة الهيئة في منع ممارسة العنف ضد المرأة وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات
	31 - قدمت نائبة رئيسة وحدة التقييم التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة النتائج والتوصيات الرئيسية للتقييم المواضيعي للهيئة، وقدمت نائبة المديرة التنفيذية لمكتب السياسات والبرامج رد الإدارة ذي الصلة. ولم يكن هذا التقييم الذي يغطي الفترة من عام 2008 إلى عام 2013 التقييم المؤسسي الأول فحسب، بل أول تقييم مستقل يقدم إلى المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وكان الهدف منه الوقوف على النتائج الرئيسية والدروس المستفادة من الكيانات السابقة للاستفادة منها في الأعمال الحالية والمقبلة وتحليل المدى الذي بلغته الهيئة من الناحية الاستراتيجية لتنفيذ ولايتها في مجال العنف ضد المرأة. 
	32 - وأشار رد الإدارة إلى درجة تعقيد التقييم الذي أخذ في الاعتبار الكيانات الأربعة المنفصلة (التي شكلت في نهاية الأمر الهيئة) وولاياتها الأربع المختلفة. كما جرى في ظل خلفية مجموعة من التغيرات التي طرأت داخل الهيئة: فإن الأمر لم يقتصر على أن الكيانات الأربعة لم تعد موجودة، بل كانت هناك عوامل أخرى كذلك شملت إعداد الخطة الاستراتيجية المستكملة؛ وتحديث إطار النتائج الإنمائية للهيئة؛ واختتام الدورة السابعة والخمسين للجنة وضع المرأة بنجاح؛ وكذلك في سياق تحسين نظام الإدارة القائم على النتائج وعملية الإبلاغ في الهيئة. 
	33 - وبشكل عام، وافقت إدارة الهيئة على غالبية التوصيات. وعكست حالات الاتفاق الجزئي عن رأي إدارة الهيئة بأن التوصيات ذات الصلة تنفذ بالفعل من خلال عمليات التغيير الداخلي.
	34 - وقد أعربت بعض الوفود عن تأييدها للعمل الذي تقوم به الهيئة في هذا المجال الشديد الأهمية المتمثل في إنهاء العنف ضد المرأة، مع التأكيد في الوقت نفسه على الطابع العالمي لهذه المسألة، وهو أمر يؤثر على النساء من جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية ويتجاوز جميع الحواجز الثقافية والدينية.
	35 - وفي ما يتعلق بولاية الهيئة لتنسيق وتعزيز المساءلة في مجال منع العنف ضد المرأة، حثت الدول الأعضاء الهيئة على مواصلة توضيح تركيزها وتعزيز إبراز صورتها، تمشيا مع الخطة الاستراتيجية. علاوة على ذلك، فقد دعت الدول الأعضاء الهيئة إلى تعزيز عملها المتعلق بمنع ممارسة العنف ضد المرأة من خلال معالجة الأسباب الجذرية لعدم المساواة بين الجنسين. وقد يشمل ذلك إرهاف الوعي؛ والسعي بنشاط إلى إشراك الرجال والفتيان وتغيير الأعراف والمواقف وأنماط السلوك؛ ومعالجة الصلات التي تربط بين منع العنف ضد المرأة وتمكين المرأة اقتصادياً؛ وتعزيز الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية.
	36 - وأيدت الدول الأعضاء وضع استراتيجية تهدف إلى إنهاء ممارسة العنف ضد المرأة، لاستخدامها على الصعيدين الداخلي والخارجي. وقد رئي أن هذه الاستراتيجية قد تساعد على تركيز الجهود التي تبذلها الهيئة في هذا المجال، وتوضيح ولايتها وتوجيه نهجها في الميدان. بالإضافة إلى ذلك، رئي أن هذه الاستراتيجية قد تفيد في زيادة توضيح الطريقة التي يرتبط بها عمل الهيئة بحملة الأمين العام ”متحدون من أجل إنهاء العنف ضد المرأة“، والطريقة التي يسهم بها عملها مع صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لدعم الإجراءات الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة في تعزيز الجهود الرامية إلى منع العنف ضد المرأة والتصدي له.
	37 - واقترحت إحدى الدول الأعضاء ضرورة أن تربط التقييمات أيضا المؤشرات العالمية بالنواتج/النتائج والأهداف على الصعد الإقليمي والقطري أو الوطني، وذلك بهدف توفير خط أساس جيد لتتبع التقدم المحرز. وُشجعت الهيئة على تطوير أوجه التآزر مع صناديق الأمم المتحدة وبرامجها وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لدعم الإجراءات الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة لأن الكثير من الأنشطة التي يضطلع بها في الميدان تجري بالاشتراك مع كيانات أخرى تابعة للأمم المتحدة.
	38 - وأعرب المتكلمون عن ارتياحهم لرد إدارة الهيئة على التقييم المواضيعي وأعربوا عن تقديرهم لخطة العمل المفصلة المقرر أن تتبعها الهيئة لتناول التوصيات الواردة في تقرير التقييم. ونظرا لمحدودية الموارد المتاحة، دل رد الإدارة، في رأيهم، على إحساسا بالواقعية، لا سيما في هذه المرحلة.
	39 - وشددت المنظمة غير الحكومية الوحيدة التي تكلمت في إطار هذا البند من جدول الأعمال، وهي شبكة التبادل الإنمائي في أفريقيا، على أن تمكين المرأة أمر أساسي في العمل لإنهاء العنف ضد المرأة ومنعه. وشدد ممثل المنظمة على أن العنف ضد المرأة هي مسألة عالمية. وجرى التشديد أيضا على ضرورة ألا يغيب عن البال تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية فيما تستمر المناقشات بشأن خطة التنمية لما بعد عام 2015. وعلى وجه التحديد، يجب إيلاء أولوية أكبر لمسألة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جدول الأعمال ذاك.
	سادسا - مراجعة الحسابات
	40 - قدم مدير مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي التقرير المتعلق بأنشطة المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة الممتدة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2012 (UNW/2013/9). وقامت وحدة مراجعة الحسابات في الهيئة بتخطيط وإجراء عمليات مراجعة حسابات لثلاث مكاتب قطرية، وعملية تقييم مخاطر في المقر في عام 2012. وشملت عمليات المراجعة الداخلية للحسابات الأنشطة البرنامجية والتنفيذية التي يضطلع بها المكتب القطري في أفغانستان والمكتبان دون الإقليميين في الهند وكينيا. وبلغ مجموع عمليات مراجعة الحسابات (29 مليون دولار) حوالي 11 في المائة من مجموع نفقات الهيئة، مما مثل حدا أدنى من الضمانات. إلا أنه نظرا لصغر حجم العينات والنطاق المشمول بمراجعة الحسابات، لوحظ أن من السابق لأوانه تحديد المسائل المتكررة بالنسبة للهيئة استناداً إلى تلك التقارير الثلاثة. 
	41 - وبينت عمليات مراجعة الحسابات التي أجريت في عام 2012 أن الضوابط الداخلية وعمليات الحوكمة وإدارة المخاطر تؤدي الغرض منها لكنها بحاجة إلى تحسين. وُذكر أن جميع التوصيات المتبقية هي قيد التنفيذ وأنه سيتم إعادة النظر فيها ومتابعتها خلال الاستعراض الذي سيجري في عام 2013 لوظيفة الشراء المؤسسية في الهيئة.
	42 - وعملاً بمقرر المجلس التنفيذي 2012/10 بشأن الإفصاح العلني ودعما لالتزام الهيئة بالشفافية التنظيمية، كفلت وحدة مراجعة الحسابات إتاحة تقارير مراجعة الحسابات علناً. ولم يتلق مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات حتى الآن أي تعليقات إضافية من الدول الأعضاء بشأن التقارير التي تم الكشف عنها.
	43 - وعرض رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الحسابات تقرير اللجنة الاستشارية لمراجعة الحسابات للفترة من 25 تشرين الأول/أكتوبر 2012 إلى 31 أيار/مايو 2013 (UNW/2013/9/Add.1). وأشير إلى أن الرئيسة المؤسسة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة قد أنشأت رسميا اللجنة الاستشارية لمراجعة الحسابات كفريق استشاري خارجي ومستقل لوكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية.
	44 - و في 31 أيار/مايو 2013، عرضت الرئيسة بإيجاز أنشطة اللجنة ومشورتها في ما يتعلق بمجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة، والتحديات التنظيمية واللامركزية، ووظيفة التقييم، والمراجعة الداخلية للحسابات، والبيانات المالية وتنفيذ الخطة الاستراتيجية.
	45 - بالإضافة إلى ذلك، وفي ما يتعلق بالعلاقة بين الهيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فقد دخلت الهيئة في عدد من الاتفاقات مع البرنامج الإنمائي للاضطلاع ببعض المهام الإدارية للهيئة، من قبيل إدارة خدمات الخزانة فيها. ولا تزال الهيئة مسؤولة عن الأداء العام. وشددت اللجنة الاستشارية لمراجعة الحسابات على أهمية أن تقوم الهيئة بتنفيذ العمليات والإجراءات ذات الصلة لكفالة أداء أي من المهام التي ُيستعان فيها بمصادر خارجية أداء ملائما.
	46 - وفي ما يتعلق بالمراجعة الداخلية للحسابات، أوصت اللجنة الاستشارية لمراجعة الحسابات بأن تقوم الهيئة بوضع وتنفيذ استراتيجية للاتصال تكفل صياغة نتائج مراجعة الحسابات والتوصيات والإجراءات التي تتخذها الإدارة بأسلوب مفهوم يتسم بالشفافية، ولا سيما عندما يجري تحديد المسائل العامة المتكررة في تقارير المراجعة الداخلية للحسابات.
	47 - وشاركت نائبة المديرة التنفيذية لمكتب السياسات والبرامج ومديرة التنظيم والإدارة في الهيئة في تقديم رد الإدارة على تقرير المراجعة الداخلية للحسابات وتقرير اللجنة الاستشارية لمراجعة الحسابات (انظر UNW/2013/9، المرفق، و UNW/2013/9/Add.1، المرفق). وفي ما يتعلق بالتوصيات المتبقية التي لم تنفذ بعد، أشير إلى أن الهيئة وضعت خطة عمل خاصة في ما يتعلق بتوصيات المراجعة الداخلية للحسابات، من شانها أن تمكن المكاتب الميدانية والمقر على حد سواء من ممارسة الرقابة على مختلف الإجراءات التي تتخذها تلك المكاتب لتناول التوصيات. وتم إبراز رأي مراجعي الحسابات غير المشفوع بتحفظات في عام 2012 باعتباره دليلاً على أن الهيئة قامت، فيما يتعلق بالإدارة المالية، باستثمارات كبيرة من حيث تدريب الموظفين وكفالة ليس فقط وجود السياسات والإجراءات اللازمة، بل أيضا فهم الموظفين لأهمية الإدارة المالية الفعالة.
	48 - وبصورة عامة أبدت الدول الأعضاء عن الارتياح لرد الإدارة على تقريري مراجعة الحسابات. ومن الضروري الأخذ في الاعتبار أن الفترة قيد النظر هي السنة الثانية فقط من إنشاء الهيئة وأن السياق، إضافة إلى ذلك، ينطوي على العديد من التحديات التنظيمية، مثل بناء المؤسسات وإدارة التغيير. لكن الدول أعربت عن القلق إزاء ضرورة توفير الموارد المناسبة لوظيفة مراجعة الحسابات، ودعت إدارة الهيئة إلى معالجة مسألة توفير التمويل الكافي وفي الوقت المناسب لوظيفة مراجعة الحسابات. ورأت بعض الدول الأعضاء ضرورة تعزيز قدرة مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات من أجل ضمان فعاليته واستقلاليته.
	49 - وأشير إلى أن تقرير المراجعة الداخلية للحسابات يفتقر إلى معلومات مفصلة عن الطريقة التي تعالج بها الهيئة الشكاوى، كتلك المتعلقة بالاحتيال وسوء استعمال السلطة. ودعت الوفود إلى تضمين التقارير المقبلة المزيد من المعلومات بشأن هذا المجال الهام.
	سابعا - جلسات الإحاطة غير الرسمية
	ألف - استعراض وتقييم إعلان ومنهاج عمل بيجين
	50 - قدمت الأمينة العامة المساعدة/نائبة المديرة التنفيذية لمكتب الدعم الحكومي الدولي والشراكات الاستراتيجية عرضا عن استعراض وتقييم إعلان ومنهاج عمل بيجين. وبغية التصدي بفعالية للتحديات التي تواجهها النساء والفتيات في الوقت الراهن، من الضروري تحليلها ومقارنتها بالتحديات التي واجهنها قبل 20 عاما. وذكرت نائبة المديرة التنفيذية أنه لا يوجد في العالم أي بلد يمكنه الادعاء بأنه حقق المساواة بين الجنسين. وبالتالي، فإن هذا يعني أن منهاج عمل بيجين، على النحو الذي تم وضعه قبل 20 عاما، لا يزال يتسم بالأهمية. ولا يزال تنفيذ منهاج العمل متخلف عن الركب، وتؤدي لجنة وضع المرأة دورا حاسما في إبقاء جدول أعمال بيجين حياً وتعمل باستمرار على تعميق إطاره التأسيسي وإضافة عناصر إليه.
	51 - وباعتباره من المعالم الهامة التي يتعين الاحتفال بها، فإن استعراض وتقييم منهاج عمل بيجين ينطوي على أهمية لا تكمن في عدد السنوات المنصرمة فحسب، بل في كيفية تزامنه مع معالم هامة أخرى في عالم التنمية، مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وتعتبر هذه اللحظة استراتيجية بالنسبة للهيئة لأنها ستمثل إجراء أول استعراض وتقييم لمنهاج العمل منذ إنشاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة وفي ظل قيادة وكيلة جديدة للأمين العام/مديرة تنفيذية جديدة. واتصلت مسألة رئيسية أخرى في الطريقة التي يمكن بها لمنهاج العمل أن يساعد الهيئة في أن تحظى بقبول عالمي للهدف القائم بذاته بشأن تحقيق المساواة بين الجنسين، وحقوق المرأة وتمكين المرأة.
	52 - وأشارت نائبة المديرة التنفيذية إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2013/18 الذي أطلق رسميا عملية الاستعراض والتقييم ودعا الدول الأعضاء إلى إجراء استعراضات وطنية؛ ودعا إلى المشاركة النشطة للمجتمع المدني؛ وإلى إدماج المنظور الجنساني في خطة التنمية لما بعد عام 2015. وذكرت أن الهيئة تسعى إلى المضي قدما بطريقة تطلعية تتسم بالدينامية، وذلك لأن الهدف الرئيسي للاحتفال يتمثل في تسريع وزيادة فعالية تنفيذ منهاج عمل بيجين على جميع المستويات.
	53 - ووجهت نائبة المديرة التنفيذية الانتباه إلى النقص الحاد في الموارد المخصصة للأنشطة التي تضطلع بها الهيئة، وأعربت عن رأي مفاده بأن الاحتفال ”يجب أن يكون حركة لإطلاق جيل جديد تماماً“.
	54 - ورداً على العرض المقدم، أشار أحد المتكلمين إلى أن الموارد البشرية، بالإضافة إلى الموارد المالية، قد تشكل تحدياً أيضاً. ونبّه المندوب إلى ضرورة إعطاء الأولوية للتنفيذ في الميدان، وبالتالي، ينبغي بذل الجهود لتفادي إثقال كاهل الموظفين بالاستبيانات.
	55 - وطرحت الدول الأعضاء أسئلة حول عدد من المواضيع، بما في ذلك كيفية الربط بين الأعمال المتعلقة بالاحتفال ومبادرات ما بعد عام 2015 الجارية؛ وكيفية استيعاب منهاج عمل بيجين في الخطة الاستراتيجية؛ والدور الذي قد تضطلع به اللجان الوطنية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للوفاء بولاية الهيئة.
	56 - وأقرت رئيسة الهيئة ونائبة المديرة التنفيذية بالتحديات والمسائل التي أثارتها الدول الأعضاء، مع التشديد على الفائدة من كفالة أن يعزز الاحتفال بإعلان ومنهاج عمل بيجين وتنفيذ الخطة الاستراتيجية، كل منهما الآخر، نظرا لعدم وجود مجال يستبعد منه احدهما الآخر.
	57 - وذكرت رئيسة الهيئة أنها ترى فرصة لإقامة صلات بين الأجيال بمشاركة الشباب. وقالت إن الحاجة تدعو إلى تعبئة الجهات المستهدفة الرئيسية، من قبيل الزعماء الدينيين، والاستفادة من وحدة أسرة الأمم المتحدة في العمل نحو تحقيق المساواة بين الجنسين.
	باء - الدروس المستفادة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للفترة 2011-2013
	58 - قدم كل من نائبة المديرة التنفيذية لمكتب السياسات والبرامج ونائبة المديرة التنفيذية لمكتب الدعم الحكومي الدولي والشراكات الاستراتيجية، عرضا إلى المجلس بشأن الدروس المستفادة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للفترة 2011-2013. وأبرزتا بعض الإنجازات الرئيسية كالتطور المؤسسي الذي شهدته الهيئة؛ وزيادة إبراز قضايا المساواة بين الجنسين على الصعيد العالمي؛ وإدراج المساواة بين الجنسين في خطة التنمية المستدامة؛ وزيادة تعميم مراعاة المنظور الجنساني في المجالات القطاعية. 
	59 - واستدركتا بالقول إن بعض أهم التحديات المطروحة يتمثل في أن توقعات الدول الأعضاء ومطالبها تزيد عن القدرات والموارد المتاحة للاستجابة لهذه الحالات؛ وإن من المحتمل فقدان الزخم الذي ولدته المكاسب التي تحققت حتى الآن؛ وبطء تنفيذ السياسات في ضوء عوامل كالصراعات الناشئة أو المتصاعدة والأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية. 
	60 - وفي معرض ما ساقته النائبتان بشأن كل حالة من أمثلة عديدة على الأنشطة والمبادرات، أشارتا إلى الدروس المستفادة في مختلف مجالات العمليات، مثل الدعم الحكومي الدولي؛ والاتصالات والدعوة؛ والشراكات الاستراتيجية؛ والتنسيق والمساءلة في الأمم المتحدة؛ ودور هيئة الأمم المتحدة للمرأة في العمل بمثابة مركز للمعارف؛ وتعبئة الموارد، بالإضافة إلى الدروس المستفادة في مختلف المجالات البرنامجية. وقالتا إنه اتضح، على سبيل المثال، أن النهج البرنامجي يقود إلى خطط أكبر ويحسن تقديم التقارير. ومن ناحية أخرى، يتخلف التنفيذ عن مواكبة الإصلاحات القانونية والإصلاحات في مجال السياسة العامة. فالنهج الكلية المتعددة القطاعات تعطي نتائج ولكن ثمة حاجة إلى المزيد من التنسيق بينها في جميع المجالات. وواضح أن الهيئة لا تزال بحاجة، بالرغم من المكاسب الإيجابية، إلى مضاعفة جهودها في جميع المجالات المتصلة بالولاية المنوطة بها. فهي لا تزال تستفيد من الدروس المستخلصة وهي على نحو ما يرد في التقرير الذي قدم إلى المجلس بشأن الخطة الاستراتيجية (UNW/2013/6)، استعانت بهذه الدروس لإثراء الخطة الاستراتيجية للفترة 2014-2017.
	61 - وأكدت الوفود على الطلب الشديد لأصحاب المصلحة على الدعم الذي تيسره الهيئة باعتبار ذلك مجالا يستحق الاهتمام. وإزاء ضخامة الصعوبات التي يكتظ بها جدول الأعمال، تساءل أحد الوفود عما انتهت إليه الهيئة بشأن المجالات التي ربما يمكنها فيها أن تخفف من أعباء العمل الواقعة عليها. وأكد وفد آخر على مسألة جمع البيانات وعرض أن يقوم باستكشاف سبل مساعدة الهيئة في هذا المجال. وطلب أحد الوفود مزيدا من المعلومات عن أثر مبادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
	جيم - الاستجابة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة على الصعيد القطري
	62 - قُدم عرض عن المرأة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإلكترونية، استعين فيه بوصلة إلكترونية تربط الاجتماع الذي عقد في نيويورك بمكتبي هيئة الأمم المتحدة للمرأة في البرازيل والهند، اللذين قدم كل منهما أمثلة على المبادرات المضطلع بها في البلد الذي يوجد فيه. وُعرضت البوابة المعرفية لتمكين المرأة اقتصاديا بوصفها منصة ُيجري فيها أصحاب المصلحة من منظومة الأمم المتحدة ومن خارجها حوارا بشأن هذه المسألة (متاحة في الموقع الشبكي (www.empowerwomen.org). وتغطي المنصة طائفة واسعة من المجالات ذات الصلة كالسياسات والبيانات والرصد والتقييم والعمالة وتسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية، وجميعها مسائل ذات أهمية لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.
	63 - وأطلقت هذه المنصة العالمية في أعقاب عملية تشاورية وتم تشكيلها بما يتسق مع الولاية العالمية للهيئة. فبإمكانها أن تربط بين عدة جهات مستهدفة كأن تمد مثلا جسور الاتصال بين المجتمع المدني والقطاع الخاص اللذين ما كانا يستطيعان بالضرورة، لولا ذلك الاتصال ببعضهما. وتعتزم هيئة الأمم المتحدة للمرأة مواصلة العمل من أجل زيادة الوعي بهذه المنصة واستكشاف السبل الكفيلة بفتح باب الوصول إليها من خلال طرق منها على سبيل المثال المكتبات، ومقاهي الإنترنت والهواتف الخلوية.
	64 - وشُدد على الحاجة إلى التعلم والنمو باعتبار ذلك من العناصر الأساسية لهذه المنصة. ومن ثم يعتزم تقديم التدريب لتزويد المرأة بأدوات محددة لاكتساب ’’الدراية‘‘. وسيتسنى لعدة شركات أن تتفاعل في إطار المنصة حيث أن برنامج Microsoft (ميكروسوفت) بدأ يتيح منذ الآن إمكانية متابعة دورات دراسية مجانية عن طريق الإنترنت.
	65 - وشددت رئيسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة على أن التكنولوجيا أداة هامة لإتاحة إمكانية الاستفادة من الخدمات الحيوية، وبخاصة في أوساط الفقراء مقابل نذر يسير من التكلفة. فقد أصبح المدرسون في بعض المناطق من العالم يتحولون على سبيل المثال إلى مستشارين متنقلين حيث إنهم يشدّون أزر الشابات الناجيات من الاعتداء الجنسي مع المحافظة على سرية هوياتهن.
	66 - وفي معرض الرد على العرض، هنأت الدول الأعضاء الهيئة على تسخير قوة التكنولوجيا لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة. وشدد أحد الوفود على التحدي الذي يطرحه استعمال تكنولوجيا الحاسوب في بعض المناطق النائية جدا حيث تكون فرص الاستفادة من هذه التكنولوجيا هي أيضا من المسائل المثيرة للقلق. وطرح في هذا الصدد اقتراح مؤداه أنه ربما يكون من الأجدى الاستعانة بالمحطات الإذاعية المحلية وإنه ينبغي عدم استبعاد هذا الحل البديل.
	سابعا - الملاحظات الختامية
	67 - أثنى الممثل الدائم لليابان على الرئيس لتحليه بروح القيادة المتسمة بالتفاني والمثابرة. ووجه الشكر إليه على سفره من طوكيو إلى نيويورك وقدومه خصيصا لترؤس هذه الدورة نظرا لتعيينه منذ فترة قصيرة سفيرا للاتفيا في اليابان.
	68 - وفي الكلمة التي ألقاها الرئيس بمناسبة اختتام الجلسة، قال إن الدورة تمثل بدء فصل جديد بالنسبة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وفي إطار الهيكل الإقليمي الجديد، سيتعين على هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن تعزز المعارف والخبرات الموجودة واختيار أكثر السبل فعالية لتعزيز اسمها وإحراز أفضل النتائج للمرأة والفتاة في جميع أنحاء العالم. 
	69 - وقال إنه يتطلع إلى استمرار مشاركة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المناقشات الجارية لزيادة تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة باعتبار أن الأمر يتعلق هنا بأولوية قائمة بذاتها وتهم جميع القطاعات. وعلاوة على ذلك، فإن استعراض وتقييم منهاج عمل بيجين بعد مرور 20 عاما على إطلاقه أمر من شأنه أن يشكل مرحلة هامة للغاية بالنسبة لحقوق المرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
	70 - ودعا الدول الأعضاء إلى أن تعيد تأكيد التزامها السياسي بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وإلى أن تشفع دعمها بتبرع للهيئة. ودعا أيضا الهيئة إلى المضي قدما في استراتيجيتها لتعبئة الموارد من خلال توسيع قاعدة الجهات المانحة وتعميقها.
	71 - وشكرت وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية مكتب المجلس التنفيذي، وأعضاء المجلس التنفيذي والدول الأعضاء، وكذلك المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المشاركة على مساهماتها. وأعربت أيضا عن شكرها للمجلس التنفيذي على تأييد الخطة الاستراتيجية وإقرار الميزانية المتكاملة، وشكرت الدول الأعضاء على تعليقاتها الإيجابية بشأن تقريري مراجعة الحسابات. وأكدت للوفود أنها أحاطت علما بتعليقاتها ومقترحاتها بشأن استعراض وتقييم إعلان ومنهاج عمل بيجين، وأنها تعول على دعمها لكفالة نجاحه المدوي عندما يحين الأوان. وختمت بالإعراب عن شكرها لموظفي الهيئة على تفانيهم وعملهم الجاد.
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