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اليت اختذها اجمللس التنفيذي هليئة األمـم املتحـدة للمسـاواة بـني      قرراتامل   
 ٢٠١٤عام يف اجلنسني ومتكني املرأة يف دوراته املعقودة 

    
  احملتويات

 
  الصفحة  عنوان املقرر  قرررقم امل

 ٢٠١٤كانون الثاين/يناير ٢٠الدورة العادية األوىل: 
  ٢ تقاريردورات تقدمي ال مواءمة ٢٠١٤/١

   ٢٠١٤حزيران/يونيه ١٩- ١٧الدورة السنوية:
  ،٢٠١٣- ٢٠١١للفترة تنفيذ اخلطة االستراتيجية حنوة عن التقدم احملرزتقرير وكيلة األمني العام/املديرة التنفيذي ٢٠١٤/٢

  ٢   ٢٠١٣مبا يف ذلك األنشطة التنفيذية املضطلع هبا يف عام
  ٣ ٢٠١٣،تقرير عن مهمة التقييم ٢٠١٤/٣
  كانون األول/ ٣١كانون الثاين/يناير إىل ١تقرير عن أنشطة املراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات للفترة من ٢٠١٤/٤

  ٤  ٢٠١٣ديسمرب 
   ٢٠١٤أيلول/سبتمرب ١٦- ١٥الدورة العادية الثانية: 

  ٦ انتخاب أعضاء مكتب اجمللس التنفيذي ٢٠١٤/٥
  ٦ تمويلحوار منظم بشأن مسألة ال ٢٠١٤/٦
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  املقررات      
٢٠١٤/١    
  دورات تقدمي التقارير مواءمة

  
  ، إن اجمللس التنفيذي  
 وكـذلك إىل قـرار اجمللـس    ٦٧/٢٢٦و  ٦٤/٢٨٩إىل قراري اجلمعيـة العامـة    إذ يشري  

لمســاواة بــني اجلنســني ، يطلــب إىل هيئــة األمــم املتحــدة ل ٢٠١٣/٥االقتصــادي واالجتمــاعي 
من التقريـر املتعلـق باألنشـطة التنفيذيـة      أن تدمج كالً(هيئة األمم املتحدة للمرأة) ملرأة ومتكني ا

 داء مـن والتقرير املتعلق بتنفيذ اخلطة االستراتيجية يف تقرير واحد يقـدم يف دورهتـا السـنوية، ابتـ    
  .٢٠١٤عام 

  ٢٠١٤كانون الثاين/يناير  ٢٠
    

٢٠١٤/٢    
تنفيـذ اخلطـة االسـتراتيجية     حنـو تقرير وكيلة األمني العام/املديرة التنفيذية عن التقدم احملرز 

  ٢٠١٣، مبا يف ذلك األنشطة التنفيذية املضطلع هبا يف عام ٢٠١٣-٢٠١١للفترة 
  

  ، إن اجمللس التنفيذي  
تقرير وكيلة األمني العام/املديرة التنفيذية عـن التقـدم   ب التقديرحييط علماً مع   - ١  

هليئـة األمـم املتحـدة للمسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة         تنفيذ اخلطة االسـتراتيجية   حنواحملرز 
 ؛)١(٢٠١٣، مبا يف ذلك األنشطة التنفيذية املضطلع هبا يف عام ٢٠١٣-٢٠١١للفترة 

هليئـة األمـم املتحـدة    خطة اسـتراتيجية  يف تنفيذ أول  باإلجنازات احملققة يرحب  - ٢  
 ، على النحو الوارد يف التقرير؛)٢(٢٠١٣- ٢٠١١ للمرأة للفترة

النتـائج يف التقريـر،    تعزيـز تركيزهـا علـى   لهيئة األمم املتحدة للمرأة  ُيثين على  - ٣  
هـا بشـأن   حتسني إبالغها عن النتـائج، مبـا يف ذلـك طـرح أفكار    مواصلة كذلك على  هاويشجع

-٢٠١٤الدروس املسـتفادة، يف التقريـر املرحلـي األول عـن تنفيـذ اخلطـة االسـتراتيجية للفتـرة         
 ؛٢٠١٥، الذي سيقدم يف الدورة السنوية لعام ٢٠١٧

__________ 
  )١(  UNW/2014/2. 
  )٢(  UNW/2011/9. 
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بــاجلهود الـيت تبــذهلا هيئــة األمـم املتحــدة للمــرأة إلدراج واليــات    حيـيط علمــاً   - ٤  
الـيت تضـطلع هبـا     التنفيذيـة   سياسـة األنشـطة   الشامل الذي جيري كل أربع سنوات ل االستعراض 

 يف عملها؛ )٣(ةمنظومة األمم املتحدة من أجل التنمي

هيئــة األمــم املتحـــدة للمــرأة أن تقــدم إىل اجمللــس التنفيـــذي، يف       إىليطلــب    - ٥  
، خمططا عامـا لشـكل التقريـر    ٢٠١٤اجتماع غري رمسي يعقد خالل الدورة العادية الثانية لعام 

 يلة األمني العام/املديرة التنفيذية وللمعلومات اليت ستقدم فيه؛السنوي لوك

باستمرار الفجوة يف التمويل، وحيث مجيـع البلـدان الـيت     حييط علما مع القلق  - ٦  
ميكنها زيادة تربعاهتا على أن تفعل ذلك، خصوصا للموارد األساسية، ويطلب إىل هيئـة األمـم   

والفعالية والشـفافية واملسـاءلة يف عملـها مـن أجـل ضـمان       حتسني الكفاءة زيادة املتحدة للمرأة 
 ؛)٤(٢٠١٧- ٢٠١٤التنفيذ الكامل للخطة االستراتيجية للفترة 

 .أن حييل التقرير إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعييقرر   - ٧  

  ٢٠١٤حزيران/يونيه  ١٩
    

٢٠١٤/٣    
   ٢٠١٣قرير عن مهمة التقييم، ت

  
  ، إن اجمللس التنفيذي  
بــالتقرير عـن مهمــة التقيــيم الـيت تضــطلع هبــا هيئـة األمــم املتحــدة     ط علمــاحيـي   - ١  

، وبرنـامج عمـل مكتـب التقيـيم املسـتقل      )٥(٢٠١٣للمساواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة لعـام      
  ؛)٦(٢٠١٤لعام 

ــز         يرحــب  - ٢   ــال التعزي ــرأة يف جم ــم املتحــدة للم ــة األم ــها هيئ ــيت بذلت ــاجلهود ال ب
  والتقدم احملرز فيه؛  املنهجي ملهمة التقييم 

بالتقدم الذي حترزه هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة يف قيـادة جهـود       أيضا يرحب  - ٣  
تقييم املسائل اجلنسانية على نطاق املنظومة، واملشاركة النشطة للهيئة يف التقييمـات املشـتركة،   

__________ 
 .٦٧/٢٢٦امة قرار اجلمعية الع  )٣(  
  )٤(  UNW/2013/6. 
  )٥(  UNW/2014/3. 
 املرجع نفسه، الفرع خامساً.  )٦(  
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ركة وردود اإلدارة ويطلب إىل هيئة األمم املتحدة للمرأة أن تواصل تقدمي تقـارير التقيـيم املشـت   
  على التقييمات املشتركة إىل اجمللس التنفيذي؛  

إىل هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة مواصـلة تعزيـز قـدرات التقيـيم اخلاصـة          يطلب  - ٤  
  هبا وتكريس املوارد البشرية واملالية الكافية ملكتب التقييم وملهمة التقييم عموما؛

ادة البلدان املستفيدة من الـربامج لتقيـيم   على أنه ينبغي تعزيز ملكية وقي يشدد  - ٥  
مجيع أشكال املساعدة، ويطلب إىل هيئة األمم املتحدة للمـرأة أن تواصـل، بالتعـاون مـع سـائر      
مؤسسات منظومة األمم املتحدة، بذل جهودها من أجـل تيسـري بنـاء قـدرات التقيـيم الوطنيـة،       

  حسب االقتضاء؛  
ة األمـم املتحـدة للمـرأة يف تعزيـز الشـراكات      على اجلهود اليت تبـذهلا هيئـ  يثين   - ٦  

  املبتكرة من أجل تنمية قدرات التقييم الوطنية؛  
إىل هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة أن تـدرج بنـدا مسـتقال يتعلـق بأنشـطة         يطلب   - ٧  

، لكي ينظر فيـه اجمللـس التنفيـذي يف    ٢٠١٧-٢٠١٦التقييم يف امليزانية املتكاملة لفترة السنتني 
    ؛٢٠١٥عادية الثانية لعام دورته ال
إىل هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة تكثيــف اســتخدام ردود اإلدارة  أيضــاً يطلــب  - ٨  

  على التقييمات والدروس املستفادة من التقييمات؛  
إىل مكتــب التقيــيم املســتقل أن يواصــل جهــود التقيــيم اجلنســاين علــى يطلــب   - ٩  

  ن خالل الشراكات املبتكرة.  مستوى منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك م
   ٢٠١٤حزيران/يونيه  ١٩              

    
٢٠١٤/٤    

كـانون   ١التقرير املتعلـق بأنشـطة املراجعـة الداخليـة للحسـابات والتحقيقـات للفتـرة مـن         
   ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ٣١الثاين/يناير إىل 

  
  ، إن اجمللس التنفيذي  
لداخليـة للحســابات والتحقيقــات  بــالتقرير عـن أنشــطة املراجعــة ا حيـيط علمــا    - ١  

  ؛)٧(٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ٣١كانون الثاين/يناير إىل  ١للفترة من 

__________ 
  )٧(  UNW/2014/4. 
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ــيت     يعــرب   - ٢   ــة احلســابات والتحقيقــات ال عــن دعمــه املســتمر لوظــائف مراجع
  ؛)٨(يضطلع هبا مكتب مراجعة احلسابات والتحقيقات

ســـــابات وردود بتقريـــــر اللجنـــــة االستشـــــارية ملراجعـــــة احلحيـــــيط علمـــــا   - ٣  
  ؛)٩(عليه  اإلدارة

اجلهـود الـيت تبـذهلا هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة مـن أجـل           مع التقدير يالحظ  - ٤  
تنفيذ التوصيات اليت مل ُيبّت فيها من تقارير سابقة، ويشـجع إدارة هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة      
على أن تنفذ يف حينه، وعلى أمت وأكمل وجه، وبصورة مطـردة مجيـع التوصـيات الـيت مل يبـت      

  اجعة احلسابات؛  فيها والتوصيات اجلديدة املتعلقة مبر
ــجع   - ٥   ــي      يشـ ــها اإلقليمـ ــتكمال هيكلـ ــى اسـ ــرأة علـ ــدة للمـ ــم املتحـ ــة األمـ هيئـ

والالمركزية التنظيميـة إىل جانـب ضـوابط فعالـة يف جمـال الرقابـة يف كامـل املنظمـة والتـدريب          
الشـــــامل الضـــــروري للوفـــــاء باملســـــؤوليات املتعلقـــــة بالرقابـــــة اإلداريـــــة وإدارة املخـــــاطر، 

  االقتضاء؛    حسب
إىل هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة أن تـدرج بنـدا مسـتقال يتعلـق بأنشـطة         يطلب   - ٦  

، لكـي ينظـر   ٢٠١٧-٢٠١٦املراجعة الداخلية والتحقيقات يف امليزانية املتكاملة لفترة السـنتني  
  ؛  ٢٠١٥فيه اجمللس التنفيذي يف دورته العادية الثانية لعام 

لمـرأة أن تقـدم إىل اجمللـس التنفيـذي، يف     إىل هيئة األمم املتحدة ل أيضاً يطلب  - ٧  
  ، التقرير السنوي جمللس مراجعي احلسابات؛  من كل عام دورته العادية الثانية

إىل هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة أن تــدرج يف التقــارير املقبلــة    كــذلك يطلــب  - ٨  
ــة احلســابات        ــا مكتــب مراجع ــوم هب ــيت يق ــائج التحقيقــات ال ــة ونت  معلومــات عــن عــدد وطبيع

  والتحقيقات.
  ٢٠١٤حزيران/يونيه  ١٩              

    

__________ 
 التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي.  )٨(  
  )٩(  UNW/2014/4/Add.1. 
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٢٠١٤/٥  
  انتخاب أعضاء مكتب اجمللس التنفيذي 

  
  ، إن اجمللس التنفيذي  
اجملموعــات اإلقليميــة علــى تســمية مرشــحني لعضــوية املكتــب حبلــول  يشــجع  - ١  

 هناية تشرين الثاين/نوفمرب من كل عام؛

ــرر  - ٢   ــانون الثاين  يقـ ــع كـ ــد يف مطلـ ــايأن يعقـ ــن    /ينـ ــدءاً مـ ــام، بـ ــل عـ ــن كـ ر مـ
ــام ــة األوىل   ٢٠١٥ ع ــه العادي ــد     ، أول جلســة لدورت ــيس جدي ــو انتخــاب رئ ــد ه ــرض وحي لغ

  .)١٠(من النظام الداخلي ٧وأعضاء آخرين يف املكتب، وفقاً للمادة 
 ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ١٦

    
٢٠١٤/٦   

  حوار منظم بشأن مسألة التمويل
  ، إن اجمللس التنفيذي  
، مبـا يف ذلـك   )٤(٢٠١٧-٢٠١٤ للفتـرة  للخطة االسـتراتيجية ه تأييد إىليشري   - ١  

 هيئـة  التزامـه بالعمـل مـع    ويكرر تأكيد ؤسسية،كفاءة املالفعالية والإطار النتائج اإلمنائية وإطار 
 ؛هااملوارد املطلوبة لتنفيذ مجيعتعبئة من أجل األمم املتحدة للمرأة 

حيـث  للمنظمـة   يةساسـ األ الركيـزة ل املوارد العادية، اليت تشك أمهية إىليشري   - ٢  
ــا ــيحت إهن ــة  ت ــرأة   هليئ ــم املتحــدة للم ــبقاً األم ــيط مس ــدرات ، التخط ــي بالق ــتراتيجي والتحل  ةاالس
تســاق والتنســيق وتعزيــز اال ،املســاءلة والشــفافية والرقابــة ســني، وحتبالقــدرة علــى االســتجابةو
  ساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة؛وتقدمي مساعدة ميكن التنبؤ هبا يف جمال امل ،األمم املتحدة  يف

ــي  الــدول األعضــاء   حيــث  - ٣   ــيت ه ــذلك    يف وضــع ميكِّال ــام ب ــن القي ــها م علــى ن
ــزم، أن ــت ممكــن،    تلت ــرب وق ــهام يفيف أق ــة   باإلس ــوارد العادي ــة امل ــرأة   هليئ ــم املتحــدة للم األم
  إذا أمكن من خالل تعهدات متعددة السنوات؛ووما بعده،  ٢٠١٤  لعام
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املـوارد   يفملسـامهات املقدمـة   كفالـة قابليـة التنبـؤ با   إىل  احلاجة املاسة إىليشري   - ٤  
اخلطــة االســتراتيجية، نظــرا ملــا تشــكله مــن تكملــة هامــة لقاعــدة         ومواءمتــها مــع    األخــرى
  ؛العادية  املوارد

، يهــاالراميــة إىل توســيع قاعــدة ماحن هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأةجبهــود  حيــيط  - ٥  
  ديدة مع طائفة واسعة من الشركاء؛جاكات استراتيجية شر بسبل منها إقامة

اعــدة بــدأت العمــل، عنــد إنشــائها، بق األمــم املتحــدة للمــرأة  هيئــة أن يــدرك  - ٦  
ا بــاملوازاة مــع منوهــا، وكفاءهتــ احتســني فعاليتــه أن تواصــل إىل اهليئــة طلــبي، ومتواضــعة متويــل

ــو      ــد مســتوى مقب ــى تكــاليف اإلدارة عن ــاء عل ــها اإلبق ــز الشــفافية    ل،بســبل من ومواصــلة تعزي
  واملساءلة لديها يف إطار اجلهد الرامي إىل حتسني النتائج اإلمنائية؛

هيئة األمـم املتحـدة    يشجعويف هذا الصدد، ، )١١(٢٠١٣/٢مقرره  إىليشري   - ٧  
، يف سياق االستعراض املقرر إجراؤه للمنهجية اجلديـدة السـترداد التكـاليف ومـا يتصـل      للمرأة

، علـى اقتـراح إدخـال تعـديالت، حسـب االقتضـاء، لكـي        ٢٠١٦عـدالت يف عـام   بذلك من م
، عـزز احلـوافز لتـوفري متويـل أساسـي أكثـر قابليـة للتنبـؤ بـه         ي ممـا قـد  ينظر فيهـا اجمللـس التنفيـذي    

   غري أساسي أكثر قابلية للتنبؤ به وأقل ختصيصا؛ومتويل 

مع اجمللـس   خالل احلوار منأن تواصل،  هيئة األمم املتحدة للمرأة إىليطلب   - ٨  
ــل      ــذ التموي ــات ونواف ــذي، استكشــاف احلــوافز واآللي وتشــجيع  احننيتوســيع قاعــدة املــ  لالتنفي

إىل تقدمي متويل غـري أساسـي أقـل ختصيصـا،      االنتقالاألساسية، و معلى زيادة مسامهاهت املاحنني
سـتراتيجية لتعبئـة املـوارد    ، أن تقدم إىل اجمللس موجزا عـن ا حتقيقا هلذه الغاية، إىل اهليئة ويطلب

  ؛٢٠١٥لينظر فيه خالل دورته العادية الثانية يف عام 
أن يــنظم، علــى أســاس ســنوي خــالل الــدورة العاديــة الثانيــة للمجلــس   يقــرر  - ٩  

مســتوى مــع الــدول األعضــاء لرصــد ومتابعــة بشــأن مســألة التمويــل التنفيــذي، حــوارا منظمــا 
واءمـة وقابليـة التنبـؤ    املرونـة و العادية، فضالً عن عناصـر امل التمويل، وخباصة فيما يتعلق باملوارد 

، ٢٠١٧-٢٠١٤تنفيــذ اخلطــة االســتراتيجية للفتــرة    لاملقدمــة  األخــرى املواردفيمــا يتعلــق بــ  
  .علومات عن الثغرات يف التمويليشمل امل  مبا

  ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ١٦
  

__________ 
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