
 UNW/2014/5  األمــم املتحـدة 

  

 

 اجمللـس التنفيـذي هليئــة األمــم
 املتحدة للمساواة بني اجلنسني

 ومتكني املرأة

 
Distr.: General 

18 July 2014 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

140814    140814    14-57867 (A) 

*1457867*  

   4102الدورة العادية الثانية لعام 

   4102أيلول/سبتمرب  01و  01

 من جدول األعمال املؤقت 0البند 

    املسائل التنظيمية
إىل  01، املعقـودة   الفتـرة مـن    4102تقرير عن الدورة السنوية لعـام    

   4102حزيران/يونيه  01
  

 املسائل التنظيمية - أوال 

للمجلس التنفيذي هليئة األمـم املتحـدة للمسـاواة بـني اجلنسـني       ُعقدت الدورة السنوية - 0
  مقر األمـم املتحـدة بنيويـور    الفتـرة مـن       4102ومتكني املرأة )هيئة األمم املتحدة( لعام 

 .  4102حزيران/يونيه  01إىل  01

وانتخب اجمللس التنفيذي قادرة أمحـد حسـن )جيبـويف(   مننـب نائبـة للـرئيس متثـل         - 4
 ول األفريقية.  الد

وأقر اجمللس التنفيـذي جـدول أعمالـه املؤقـت امل ـروة وملـة عملـه للـدورة السـنوية           - ٣
(UNW/2014/L.3        كمــا أقــر التقريــر عــن دورتــه العاديــة األوىل لعــام ،)املعقـــودة   4102 ،

(. ووافـ  اجمللـس التنفيـذي أيعـا علـل جـدول       UNW/2014/1) 4102كانون الثاين/ينـاير   41
، املقــرر عقــدها 4102األعمــال املؤقــت وملــة العمــل املقتــرحني لدورتــه العاديــة الثانيــة لعــام 

 أيلول/سبتمرب.   01و  01يومي 

ــررات )   - 2 ــة مق ــس  م  ــل النحــو  4102/2و  4102/٣و  4102/4واعتمــد اجملل ( عل
 الوارد   املرف  األول هلذا التقرير.  
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 الكلمات االفتتاحية -  انيا 

قدم غونسالو كونكي رئيس اجمللس التنفيذي )أوروغواي(   ملابـه االسـتيلمحمل  ـة     - 1
عامة عن بنود جدول األعمال املعروضة علل اجمللس. وذكر أن عدم املساواة بني اجلنسني هـو  

ال التمييـز   ييـا البلـدان والثقافـات واجملتمعـات، وكـجا الـدول األععـا          أحد أملـر أكـك  
. ونــوب بــ ن 4102علــل دعــم هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة لكفالــة ملقيــ  أهــدافيلا املاليــة لعــام  

الدورة السنوية تنعقد أ نا  محلة عاملية الستعراض منيلاج العمل املنبث  عن املؤمتر العـاملي الرابـا   
رأة )منـيلاج عمـل بـيجني( واالسـتعداد لمحتفـال بالـذكرو السـنوية الع ـرين لوضـا          املعين بامل

 املنيلاج، ودعا الدول األععا  إىل امل اركة م اركة تامة   تلك العملية.  

أما فومزيلي مممبو نغوكا، وكيلة األمني العام واملديرة التنفيذية لليليئـة، فقـد أكـارت     - 1
هليئة جميلـزة هيليـزا جيـدا ومسـتعدة للعمـل مـا ييـا القلاعـات،           كلمتيلا االفتتاحية إىل أن ا

بلدا. وأكارت إىل ملـديات تتلفـة مـن     11بلدا والدعم الذي تقدمه لـ  91نظرا حلعورها   
قبيل عدم التمثيل الكا  للنسا    مراتب القيادة وصـنا القـرار، وارتفـاس نسـبيلن   صـفو       

ف ضد املرأة   ييا أحنا  العـا.. وأكـدت أن اهليئـة تغتـنم     األميني والفقرا ، وانت ار وبا  العن
حنو ملقي  األهـدا  امناائيـة لفلفيـة، ووضـا النـيغة النيلائيـة        4101فرصة العد التنازحمل لعام 
، وعملية االسـتعراض والتقيـيم املتعلقـة بتنفيـذ إعـمن ومنـيلاج       4101خللة التنمية ملا بعد عام 

والفتـاة   صـميم جـدول األعمـال العـاملي. وسـللت العـو          عمل بيجني، لوضا قعـية املـرأة  
علـــل االســـتعدادات لفحـــدا  الوانيـــة والعامليـــة املقبلـــة املتعلقـــة باســـتعراض املـــؤمتر العـــاملي   

املعين باملرأة واالحتفال بـذكراب السـنوية الع ـرين، ودعـت أععـا  اجمللـس التنفيـذي إىل         الرابا
 مواصلة التعاون.  

الدورة الثامنة واخلمسـني للجنـة، كـكرت رئيسـة اهليئـة الـدول األععـا         وفيما يتعل  ب - 1
وكيانات منظومة األمم املتحدة ومنظمات اجملتما املدين واألمينة العامـة املسـاعدة نائبـة املـديرة     
التنفيذية للـدعم الـدوحمل احلكـومي وال ـراكات االسـتراتيجية وفريقيلـا علـل السـاعات اللويلـة          

 اليت مرجت بنتائج ناجحة.   املكرسة لتلك العملية

ــام       - 9 ــة مــمل ع ــل امناــازات ا قق ــة عل ــبني     410٣وضــربت أمثل ــل النحــو امل ، عل
، مبـا   ذلـك   410٣-4100تقريرها عن التقدم ا رز حنـو تنفيـذ اخللـة االسـتراتيجية للفتـرة      

ت مثـل تنسـي    ، م رية إىل التقدم ا ـرز   جمـاال  410٣األن لة التنفيذية املعللا هبا   عام 
أن لة منظومة األمم املتحدة والدور القيادي للمـرأة وم ـاركتيلا   السـمم واألمـن،   إاـار      

، وبــد  إصــدار 410٣املتخــذ   ت ــرين األول/أكتــوبر  (410٣) 4044قــرار جملــس األمــن 
عن العنـف اجلنسـي املـرتبا بالااعـات. وأعلنـت اسـتيلمل       مذكرة توجييلية ب  ن التعويعات 
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اهليئـة مــؤمرا أعمـال جملســيلا االست ـاري املعــين بقيــادات القلـاس اخلــاا، الـذي تعتــزم اهليئــة      
الدمول   كراكة معه خبنوا برامج توفري فرا العمل، والتخفيف من حدة الفقـر، وإاـا    

 العنف ضد املرأة، ويا األموال.  

ــت     وب ــ ن مو - 1 ــيم أكــارت إىل جمــاالت تتللــب بعــ  التحســينات، وأعلن ضــوس التقي
التزاميلا كخنيا بكفالة متويل مكتب التقييم املسـتقل بالكامـل. وأعربـت عـن تقـديرها للعمـل       
الذي يقوم به كل من مكتـب التقيـيم املسـتقل، واللجنـة االست ـارية للتقيـيم، وأععـا  اجمللـس         

 ما اهليئة.   التنفيذي، وملا أبدوب من تعاون بنا 

لقد حـان الوقـت مناـا     ”وأكدت أن تعبئة املوارد ال تزال ت كل ملديا رئيسيا، قائلة  - 01
. وأضـافت أن تعبئـة املـوارد أنعلنـت أولويـة      “حالة الـنق  التـار ي   االسـتثمار لنـار املـرأة     

مؤسسية، وكددت علل كواا مسؤولية م تركة جلميا الـدول األععـا . وتوجيلـت بال ـكر     
إىل عدد من الدول األععا  علل دعميلا املتواصل وزيادة متويمهتا، وأعربـت عـن األمـل   أن    
ينعم املزيد من البلدان إىل جمموعة من املاحنني، وأن تزيد اجليلـات املاحنـة مـن القلـاس اخلـاا      

   مسامهاهتا   اهليئة زيادة كبرية، وأن تنبح قاعدة التمويل أكثر استقرارا وقابلية للتنبؤ.

م القويـة  هتوردا علل هذب الكلمات االفتتاحية، أعـر  احلاضـرون بامنيـاس عـن إكـاد      - 00
أعلـل معـدل مناـاز الـربامج منـذ       410٣للنتائج ا رزة، م ريين إىل أن اهليئة حققـت   عـام   

إن ائيلا. وأ ىن العديد من املتكلمني منينا علل امناازات اليت حققتـيلا اهليئـة   االضـلمس    
ا   وضــا املعــايري والتنســي  والعمليــات. وهنــ ت الــدول األععــا  رئيســة اهليئــة علــل    بــدوره

قيادهتا والعاملني معيلا علل تفانييلم. وأعر  الـبع  عـن تقـديرهم للجيلـود املبذولـة مـن أجـل        
تبسيا عملية امنبمغ عن تنفيذ اخللة االستراتيجية من ممل التقريـر عـن األن ـلة التنفيذيـة،     

ــة علــل اجلــودة   410٣/1لــس االقتنــادي واالجتمــاعي  وفقــا لقــرار اجمل . وهنــ ت الوفــود اهليئ
 العالية لذلك التقرير، وكجعتيلا علل مواصلة تلوير عملية امنبمغ علل هذا املنوال.  

وتناولت عدة وفود التقدم ا رز   تنفيذ اخللة االسـتراتيجية، وتللعـت إىل املسـتقبل     - 04
ة وضا املـرأة  وبـاجليلود الـيت تبـذهلا مـن أجـل زيـادة التركيـز علـل          مرحبة مبسامهة اهليئة   جلن

املســاواة بــني اجلنســني   املنتــديات احلكوميــة الدوليــة األمــرو  وبتعاواــا مــا جملــس حقــو    
ــاري ب ــ ن املــرأة والســمم واألمــن        امننســان وجملــس األمــن، ال ســيما   وضــا امناــار املعي

منــيلاج عمــل بــيجني و  األعمــال التحعــريية منحيــا   ومســامهتيلا   اســتعراض وتقيــيم تنفيــذ 
 الذكرو السنوية الع رين لوضعه.  

وأ ــىن أحــد الوفــود علــل اهليئــة ملــا بذلتــه مــن جيلــود   دعــم اعتمــاد اجلمعيــة العامــة      - 0٣
بـا ( الـيت تعتـر  صـراحة بـ ن االهـار        11/4٣2ملعاهدة هارة األسلحة )قرار اجلمعية العامـة  
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غري امل روس باألسلحة ميكن أن يؤدي إىل العنف اجلنسـاين أو العنـف ضـد النسـا  واألافـال.      
ودعا وفد آمر   كلمته اهليئة إىل مواصلة جيلودها الرامية إىل كفالـة امل ـاركة اجملديـة للمـرأة     

  عمليات السـمم الرييـة، مبـا   ذلـك       إصمة النظم األمنية، وإكرا  التنظيمات النسائية 
 تنميم امل اريا وتنفيذها ملنا ن و  الااعات وحليلا.  

وأ ىن بع  الوفود علـل اهليئـة لعملـيلا علـل تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنسـاين   ملـة           - 02
، وكــذلك علــل دورهــا   جمــال الــدعوة، و  تــ مني توافــ  ا را  4101التنميـة ملــا بعــد عــام  

ا  واسا لـدعم وضـا هـد  قـائم بذاتـه فيمـا يتعلـ  باملسـاواة بـني اجلنسـني، ولكنـيلا            علل نل
نبيلت إىل ضرورة استمرار اجليلـود املتعـافرة لكفالـة تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنسـاين فعليـا           

 ييا جوانب امناار.  

ر  وأعر  أحد الوفـود عـن رأي مفـادب أن تـوافر البيانـات واملؤكـرات املراعيـة للفـوا         - 01
بني اجلنسني أمر ال غىن عنه لرصد التقدم ا رز   تعزيز املساواة بني اجلنسني وحقـو  املـرأة.   
وبامنضــافة إىل ذلــك أكــار الوفــد إىل أمهيــة النظــر   جمموعــة املؤكــرات املتفــ  علييلــا بنــورة   
ل مناسبة ممل املناق ات ب  ن األهدا  واملؤكرات املراعية للفـوار  بـني اجلنسـني، مـن أجـ     

وضا إاار إاائي جديد. ورحـب احلاضـرون بـاجليلود املسـتمرة لليليئـة مـن أجـل يـا وملليـل          
ون ر بيانات تراعي الفوار  بني اجلنسني. وتعيلد أحد الوفود مبساعدة اهليئة علـل وضـا ُنيلـج    

  لتجربة جمموعة املؤكرات اجلنسانية وتلبيقيلا علل النعيد القلري.  

اجمي لليليئة، نوهت الوفود ما التقدير بالنتائج ا ققة   ييـا  وفيما يتعل  بالدور الربن - 01
 جماالت التركيز اخلمسة، م رية إىل أن معظم األهدا  مت إاازها أو هاوزها.  

وكدد بع  املـتكلمني علـل احلاجـة إىل مواصـلة التركيـز علـل أضـعف الفئـات، مثـل           - 01
ه اهليئـة مـن أمهيـة متزايـدة للتعـاون بـني       نسا  ال عو  األصلية. واعترفت وفود أمرو مبـا توليـ  

 بلدان اجلنو  وللتعاون الثم ي، مبا   ذلك حماكاة أفعل املمارسات واملبادرات الناجحة.  

وكــددت وفــود أمــرو علــل أمهيــة التعلــيم بالنســبة لــتمكني الفتيــات. وأعــر  أحــد      - 09
صـيل متعلقـة مبجـال التعلـيم       الوفود عن موافقته علل اج اهليئة املتمثل   عدم التنـريح بتفا 

إاار اخللة االستراتيجية، وذلك سعيا لتجنب االزدواجيـة   اجليلـود مـا الكيانـات األمـرو.      
ــز االســتقمل االقتنــادي للمــرأة       ــيم أقــوو أداة لتعزي غــري أن احلاضــرين كــددوا علــل أن التعل

 جمـال التعلـيم،   والنيلوض هبا. وأوصل متكلم آمر ب ن تتعاون اهليئة مـا كـركا  متخننـني     
مثل منظمة األمم املتحدة لللفولة )اليونيسيف(، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة   
ــة        ــد آمــر أمهي ــيم. وأكــد وف ــة مــن أجــل التعل ــدوحمل، وال ــراكة العاملي )اليونســكو(، والبنــك ال

نفسـيلن، مـن بـني    التندي للقوالب النملية اجلنسانية، وتعزيز محمت توعية النسا  والفتيات أ
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أن لة أمرو. وكرر أحد املتكلمني ت كيد ضرورة تركيز اهليئة علـل تعزيـز م ـاركة املـرأة       
جيلود التنمية االقتنادية والقعـا  علـل الفقـر   البلـدان الناميـة. وُكـجعت املكاتـب القلريـة         

يتم ـل مـا    لليليئة علل الت اور ب كل و ي  ما البلدان املعيفة من أجل ملديد األولويات مبـا 
 ملا التنمية الوانية.  

ــة األمــم       - 01 ــة   جمــال تنســي  أن ــلة منظوم ــدة لليليئ ــة الفري ــود إىل الوالي وأكــارت الوف
املتحدة، وإىل النتائج امللموسة ا ققة بالنسبة جلميا مؤكرات ملة العمل علل نلا  املنظومـة  

احلاجة إىل معـاعفة الوكـاالت    ب  ن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة تقريبا، وكددت علل
هتا   جمال تعزيز املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة.      اوالننادي  والربامج جيلودها واستثمار

وحثت بع  الوفود اهليئة علل كفالـة إعلـا  لثلييلـا امنقليمـيني والقلـريني مركـزا ومكانـة          
ية وميكناام مـن العمـل بفعاليـة    املنظمة  والن هلم سللة الدمول   حوار ما السللات الوان

 وعلل قدم املساواة دامل منظومة األمم املتحدة.  

حققته من إاـازات علـل الـرغم مـن ضـائقتيلا       وفيما أكادت الدول األععا  باهليئة ملا - 41
املالية، فقد دعتيلا إىل توسـيا قاعـدة ماحنييلـا، ال سـيما بـالنظر إىل اعتمادهـا علـل عـدد حمـدود          

وحث بع  الوفود البع  ا مـر علـل املسـامهة   اهليئـة علـل مسـتوو يتناسـب        من املاحنني. 
 ما التزاميلا السياسي والوالية اللموحة اليت أسندهتا لليليئة بنورة ياعية.  

وحث أحد الوفود اهليئة علل مواصلة إقامـة كـراكات مـا اللجـان الوانيـة املخننـة        - 40
ل إمكانات لمضـلمس بـدور أداة قيمـة جلمـا     هلذا الغرض، مؤكدة أن تلك اللجان تنلوي عل

 األموال وإقامة النمت ما القلاس اخلاا واجملتما املدين.  

وتوجــه كــل مــن رئيســة هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة ونــائ/ املــديرة التنفيذيــة/األمينني    - 44
أسـدته   العامني املساعدين بال كر إىل الدول األععا  علل ما أدلت به من تعليقـات بنـا ة ومـا   

من م ورة وما هلجت به من عبارات الـدعم. وفيمـا يتعلـ  باالسـتجابة التنفيذيـة، أكـار فريـ         
امندارة إىل التعليقات ب  ن احلاجة إىل تعزيز التركيز علل فئـات النسـا  األضـعف. وتـردد مـن      
ممل األجوبة صدو أمهية التعليم، وتناول املتكلمون تو يـ  التعـاون مـا اليونسـكو مـن أجـل       
معاجلــة القوالــب النمليــة اجلنســانية وغريهــا مــن املســائل   الــنظم التعليميــة، وأنبــرزت فائــدة     
تكنولوجيــا املعلومــات واالتنــاالت   دعــم حقــو  املــرأة. واتفــ  أععــا  الفريــ  علــل أمهيــة  
التعاون ما جملس األمن، وكددوا علل الدور احلاسم لتعبئـة املـوارد   معاجلـة مـا تعانيـه اهليئـة       

ــز       مــن ــل االنعــمام إىل مســاعي تعزي ــدول األععــا  عل ــا ال ــل، وكــجعوا يي نقــ    التموي
 املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة.  
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 التقييم   -  الثا 

عــرض رئــيس مكتــب التقيــيم   اهليئــة التقيــيم امل ــتر  للــربامج امل ــتركة املتعلقــة          - 4٣
علـن أن التقيـيم أتـاة الفرصـة للمـرة األوىل      باملساواة بني اجلنسني   منظومة األمم املتحدة. وأ

للجما بني مكاتب التقييم لليليئة وبرنامج األمم املتحدة امناائي واليونيسيف وصـندو  األمـم   
املتحــدة للســكان، وفريــ  التقيــيم التــابا لنــندو  األهــدا  امناائيــة لفلفيــة،   كــراكة مــا    

ــربامج ا    ــيم ال ــرويج، مــن أجــل تقي جلنســانية امل ــتركة   منظومــة األمــم   حكــوميت إســبانيا والن
املتحــدة علــل النــعيد القلــري. وللمــرة األوىل أيعــا ضــمت إدارات الكيانــات األربــا لفمــم   
املتحــدة قواهــا مــن أجــل صــوغ اســتجابة إداريــة م ــتركة وااللتــزام بتنفيــذها. وكــذلك عمــل   

ل اجتمـــاس مـــديرو مكاتـــب التقيـــيم املعنيـــة معـــا لعـــرض النتـــائج والتوصـــيات الرئيســـية مـــم 
غــري ريــي للمجــالس التنفيذيــة ذات النــلة ُعقــد قبــل الــدورة الســنوية للمجلــس           م ــتر 
 .  (0)لليليئة التنفيذي

عــرض رئــيس مكتــب التقيــيم بعــ  النتــائج واالســتنتاجات الرئيســية. وأنوصــي بــ ن   و - 42
. وانـرة  تكون الربامج اجلنسانية امل تركة ميارا استراتيجيا بـدال مـن أن تكـون ميـارا ملوايـا     

سؤال أساسي يتعل  مبـا إذا كانـت اريقـة الربنـامج اجلنسـاين امل ـتر  هـي األنسـب   سـيا           
حمدد، أو إذا كانت مثة ارائ  وأككال أمرو للتعاون أكثر مم مة   أحوال وأوقـات معينـة،   

تتسم بلابا تعاوين أقل. ومن ضـمن االعتبـارات األمـرو النظـر فيمـا إذا كـان ملسـني         وقد ال
ــربامج اجلنســانية      القا ــد جــدوو ال ــيلا مــن كــ نه أن يزي ــة التنــميم وموليت ــة لعملي عــدة التحليلي

امل ـتركة. وبامنضـافة إىل ذلـك تـدعو احلاجـة إىل إن ــا  آليـات لمتسـا  ورفـا احلـواجز أمــام          
ــدعو احلاجــة   نفــس الوقــت إىل تعزيــز          ــا ة )وأغلبيتــيلا ذات اــابا مؤسســي(، كمــا ت الكف

 السيلرة واملسا لة.  

وقــد أســفر التقيــيم عــن أربــا توصــيات كــاملة. التوصــية األوىل تــدعو كيانــات األمــم   - 41
املتحدة إىل كفالة وجود أسـا  منلقـي اسـتراتيجي واضـح للـربامج اجلنسـانية امل ـتركة، وإىل        
وضـــا تنـــاميم ذات جـــذور قلريـــة   جمـــال فعاليـــة التنميـــة  وُوجيلـــت التوصـــية الثانيـــة إىل 

تــيلا إىل كفالــة الســيلرة التامــة علــل الــربامج اجلنســانية امل ــتركة        احلكومــات املعــيفة، ودع 
واملسا لة عنيلا  وُوجيلت توصية  الثة إىل البلدان املاحنة تدعوها إىل أن ُترفـ  ملالـب النـرامة    
وملقي  النتائج بتوجييلات داعمة واـج يركـز علـل ال ـراكة  أمـا التوصـية الرابعـة فللبـت إىل         

__________ 

ُعممت الو يقتان املعروضتان لغرض املناق ة ب  ن التقييم وب  ن الزيارة امليدانية امل ـتركة، بوصـفيلما ورقـيت     (0) 
ــبكي      ــوان ال ـــ ــا   العنـــ ــمس علييلمـــ ــن االاـــ ــاس، وميكـــ ــة اجتمـــ -www.unwomen.org/lo/executiveغرفـــ

board/documents/annual-session-2014. 
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اائية تقدمي توجييلات أكثر ملديدا ب  ن الربامج اجلنسـانية امل ـتركة،   جمموعة األمم املتحدة امن
 ما الدعوة   نفس الوقت إىل إجرا  تغيريات كاملة.  

وبعـد العـرض الــذي قدمـه رئـيس مكتــب التقيـيم، عـرض األمــني العـام املســاعد/نائب         - 41
التقييم امل ـتر  للـربامج    املديرة التنفيذية ل ؤون السياسات والربامج الرد امل تر  لإلدارة علل

 امل تركة للمساواة بني اجلنسني   منظومة األمم املتحدة.  

وأكادت الدول األععا  بالتقييم امل تر  ملا اتنف بـه مـن موليـة وكـفافية. وأقـرت       - 41
بــ ن إدارة اهليئــة وإدارات الكيانــات األمــرو قــدمت   ردودهــا تفاصــيل عــن امنجــرا ات         

تابعـة توصـيات التقيـيم، واعتـربت التوصـيات مفيـدة لكفالـة ملسـني النوعيـة          امللموسة املتخذة مل
وال ــمولية   مرحلــة التنــميم، و  وضــا اــج م ــتر  منيعــاة أدوار تتلــف الكيانــات         
امل ـــاركة. غـــري أن الوفـــود نبـــيلت إىل أن هـــذب األدوار قـــد وتلـــف أيعـــا حســـب الظـــرو  

هذا القبيل قـد تكـون النـيلج املمئـم   ييـا       السائدة. وأكارت إىل أن العمليات امل تركة من
 السياقات، ولذا ينبغي تلبيقيلا علل هذا األسا .  

وأكد أحد الوفود أمهية أن يسعل مكتب التقييم لتوسـيا ومعـاعفة تـ  ريب عـن اريـ        - 49
ــذي        ــدور املركــزي ال ــل نلــا  املنظومــة، نظــرا لل ــيم عل ــيم امل ــتر  وتنســي  جيلــود التقي التقي

يئـة   تعزيـز املسـا لة علـل نلـا  املنظومـة ب ـ ن املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني            به اهل تعللا
املــرأة. ورحــب املـــتكلم مبســاعي املكتــب لبنـــا  قــدرات الرصــد والتقيـــيم بنــورة متواصـــلة        

 ومنيلجية، ال سيما علل املستوو الممركزي.  

لـربامج امل ـتركة   وكدد املتكلمون علل احلاجة إىل املعـي قـدما   موا مـة إجـرا ات ا     - 41
بلريقة ال تعو  كفا هتا. وذكـر أحـد الوفـود أن هـذا التقيـيم يـوفر أساسـا لتـازا للتخلـيا            
املستقبل، واقترة استخدام نتائجه منعداد مذكرة توجييلية، ال لوضا الـربامج امل ـتركة ب ـ ن    

 املساواة بني اجلنسني فحسب، بل وكذلك لوضا الربامج امل تركة عموما.  

(، UNW/2014/3عــرض رئــيس مكتــب التقيــيم التقريــر عــن ميلمــة التقيــيم   اهليئــة )  و - ٣1
. وأوضــح أنــه علــل الــرغم مــن حســن إدارة  4101-4102وملــة التقيــيم املؤسســي للفتــرة  

 410٣األول/ديسـمرب  ميلمة التقييم   اهليئة، فقـد أن ـئت جلنـة است ـارية للتقيـيم   كـانون       
ملواصلة تعزيـز اسـتقمل هـذب امليلمـة ومنـداقيتيلا وجـدواها. وأضـا  أن أععـا  اللجنـة قـادة           
ــات       ــة وملفي ــاا  جغرافي ــون من ــالتقييم، وميثل ــة ب ــة املعني ــاالحترام   األوســامل العاملي حيظــون ب

ن، وأ نــت مؤسســية تتلفــة. وقــال إن اللجنــة قيسمــت   جلســتيلا األوىل التقــدم ا ــرز حــ  ا  
علل مكتب التقييم ملا قام به من أعمال وليا استراتيجية. وبامنضـافة إىل ذلـك أجـرت أيعـا     

http://undocs.org/ar/UNW/2014/3
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 ، وملــــة التقيــــيم املؤسســــي للفتــــرة 4101-4102تقييمــــا للخلــــة االســــتراتيجية للفتــــرة 
 ، وأوصت باملوافقة علل اخللتني.4102-4101

هيئـة   لبية العظمل من عمليات التقييم  وأفاد ب ن املكاتب الممركزية تتوىل إدارة الغا - ٣0
األمم املتحدة للمرأة، لا يعكس اللابا الممركزي للكيـان. وذكـر أنـه رغـم فائـدة هـذا األمـر        
ــرجح أن يســتخدميلا واضــعو         ــن امل ــواين، لــا جيعــل م ــة للســيا  ال ــر مم م ــة أكث   إجيــاد أدل

ديا فيمــا يتعلــ  بوفــا  تلــك السياســات علــل النــعيدين ا لــي والــواين، فينــه يلــرة أيعــا ملــ  
التقييمات بالقواعد واملعايري املتف  علييلا دوليا. وأعلـن أن مكتـب التقيـيم،   حماولـة للتنـدي      

ي الـذي تسـتند   نظمـا وآليـات لتعزيـز األسـا  الممركـز      410٣هلذا التحدي، أرسـل   عـام   
 إليه ميلمة التقييم.

االت معينة، ارتئي أن وييفة التقيـيم  ورغم امنكارة إىل ضرورة إدمال ملسينات   جم - ٣4
لدو هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة قويـة، حسـب مـا ت ـيلد بـه مؤكـرات األدا  الرئيسـية. وأفـاد            
رئــيس مكتــب التقيــيم بــ ن املكتــب قــد ســاهم بنــورة اســتراتيجية   تعزيــز القــدرات املراعيــة 

عيد الـواين. وأوضـح أنـه،    سوا  دامل منظومة األمم املتحـدة، أو علـل النـ    للمنظور اجلنساين
، 4102 عـام   اخلاصـة هبيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة، سـيجري       بامنضافة إىل إن ا  جلنة التقييم 

جيريه فري  األمم املتحـدة   استعراض لفقران تنظيميئة اهلسعيا إىل زيادة تعزيز وييفة التقييم   
مــدمات الرقابــة الدامليــة  ، كمــا ســتجري وحــدة التفتــية امل ــتركة ومكتــب  املعــين بــالتقييم

 .  4101تقييمات مارجية، وستقدم تقارير عن النتائج   عام 
وأعربت الدول األععا  عن ترحيبيلا بالنتائج امنجيابيـة املتعلقـة مبيلمـة التقيـيم، وأ نـت       - ٣٣

علل مكتب التقيـيم للنـيلج الـذي يتبعـه إزا  تقـدمي التقـارير والـذي يتسـم باالنتظـام والنـراحة           
. ورأت بعـ  الوفـود أن امندارة قـد ال ملتـاج بنـفة ماصـة   الوقـت الـراهن إىل أن         واملرونة

تقدم ردا   هذا الندد، وإن كـان سـيفيد أن تقـدم كـيئا مـن التعليقـات   السـنوات املقبلـة.         
ــاملة     ــز علـــل الـــدرو  ال ـ ــارير املقبلـــة فرعـــا اســـتيلمليا يركـ واقُتـــرة أيعـــا أن تتعـــمن التقـ

ــون إىل أن بوابــة تقيــيم الــدرو  املســتفادة       والتحــديات الــيت تواجــه    الكيــان. وأكــار املتكلم
واملمارسات اجليـدة   جمـال املسـاواة بـني اجلنسـني مـن كـ اا أن تكـون مفيـدة وأن تزيـد مـن            
تعزيـز دور هيئـة األمـم املتحــدة للمـرأة. وأكـد رئـيس مكتــب التقيـيم أن بنـد جـدول األعمــال          

ــس ال  ــالتقييم   دورة اجملل ــ  ب ــام   املتعل ــة لع ــة الثاني ــذي العادي ــل   4102تنفي ســو  ت ــتمل عل
 استعراض للتحاليل اخلاصة جبميا التقييمات.
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 اجتماس إعمن التربعات   - رابعا 
ذكــرت وكيلــة األمــني العام/املــديرة التنفيذيــة،   افتتــاة اجتمــاس إعــمن التربعــات،   - ٣2
ــد تلقــت، بالنســبة للســنة      أن ــة األمــم املتحــدة للمــرأة ق ــة هيئ ، تربعــات جمموعيلــا  410٣املالي

  املائـة. ودعـت الـدول     44نسـبتيلا   4104مليون دوالر، وهو ما ميثل زيادة عن عـام   411
األععــا  إىل االســتفادة مــن هــذا الــزمم ومواصــلة اوــاذ ملــوات واســعة حنــو تــوفري التمويــل   

مـن التحسـينات   الكا  ووضا قاعدة موارد مناسبة، وذلك كي تتمكن اهليئة من إجرا  املزيـد  
 امللموسة   حياة النسا  علل أرض الواقا، حيثما يكون لذلك أكرب األ ر.

دولة من الدول األععـا  مببلـإ إيـاحمل     22وممل اجتماس إعمن التربعات، تعيلدت  - ٣1
مليون دوالر مـن املـوارد األساسـية وغـري األساسـية. وملـت التربعـات املعلنـة          441قدرب حنو 

ات املتعددة السنوات هاب املوارد األساسـية وغـري األساسـية لليليئـة، وزيـادة        من االلتزام ٣1
تسعة من االلتزامات القائمة من سنوات سابقة )من أستراليا وإسـتونيا، والـداار ، وسـورينام،    
وسويسرا، وكيلي، وفنلندا، وفييت نـام، واليابـان(، و م ـة إعمنـات مـن دول تتعيلـد بـالتربس        

ــرة األوىل  ــنة       للم ــ  بس ــا يتعل ــا(. وفيم ــدة، وكرواتي ــا اجلدي ــابوا غيني ــن األردن، وب ، 4102)م
مليون دوالر حلسا  املوارد األساسية، ومبلـإ قـدرب    0٣1تعيلدت الدول األععا  مببلإ قدرب 

مليون دوالر حلسا  املوارد غري األساسية. ويرد   املرف  الثـاين هلـذا التقريـر عـرض عـام       1٣
 أعلن عنيلا   هذب الدورة.جلميا التربعات اليت 

وأكـارت الـدول األععــا  إىل هيئـة األمـم املتحــدة للمـرأة بوصـفيلا كــريكا مو وقـا بــه،         - ٣1
وأ نت علل التقدم الرائا الذي أحرزب الكيان وامناازات اهلامة اليت حققيلا ممل العام املاضـي.  

املاحنة والبلدان املستفيدة من الربامج، علل حـد سـوا ، عـن التزاميلـا      وأعربت من جديد اجليلات
الراسخ بتعزيز ما تقدمـه مـن دعـم إىل اهليئـة، كمـا أعلنـت عـن التزامـات إضـافية توجـب علييلـا            

 السعي حنو زيادة التمويل من أجل ضمان التمويل الكا  واملستدام لليليئة   السنوات املقبلة.
  

 ماصة: االستجابة التنفيذية علل النعيد القلري   جلسة إحااة - مامسا 
قدمت لثلة هيئة األمم املتحدة للمـرأة   بـابوا غينيـا اجلديـدة، ومـديرة كـعبة الـربامج         - ٣1

  بورت مورس/، الـذي متولـه إسـبانيا وأسـتراليا     “ املدن ا منة”باهليئة،  ة عامة عن برنامج 
توافر له متويل أساسي من اهليئة ومـن مؤسسـة ماصـة تقـدم     وبابوا غينيا اجلديدة ونيوزيلندا، وي

قـدرا كـبريا مـن الـدعم جمانـا. وت ـمل بعـ  أهـدا  الـربامج املقـررة   إاـار املبـادرة العامليــة             
، وهــي مبــادرة رائــدة هــدفيلا الرئيســي النــيلوض بنوعيــة حيــاة النســا   “املــدن ا منــة”املســماة 

ألمـان  وزيــادة متكينـيلن مــن الوجيلـة االقتنــادية     والفتيـات، زيـادة كــعور النسـا  والفتيــات با   
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ــة التنقــل املتاحــة هلــن واســتخداميلن لفمــاكن العامــة  وملســني مســتوو النــحة       ــادة حري وزي
 العامة  ومف  معدل حاالت امنصابة بفريو  نق  املناعة الب رية.  

قـاموا بتوجيـه    وكان املمثل الدائم لبابوا غينيا اجلديدة لدو األمم املتحدة   اليعة من - ٣9
أمـرو حـذوب   امنعـرا  عـن      ال كر لليليئة علل العمل الذي تؤديه   بلـدب. وحـذت وفـود   

 تقديرها للعمل الذي يعللا به الكيان.  
  

 مراجعة احلسابات -سادسا  
عــرض مــدير مكتــب مراجعــة احلســابات والتحقيقــات التــابا لربنــامج األمــم املتحــدة     - ٣1

حســابات هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة املتعلــ  ب ن ــلة املراجعــة  امناـائي تقريــر وحــدة مراجعــة 
ــن    ــرة مــ ــات للفتــ ــابات والتحقيقــ ــة للحســ ــاير إىل   0الدامليــ ــانون الثاين/ينــ ــانون  ٣0كــ كــ

 (.  UNW/2014/4) 410٣األول/ديسمرب 
بســبعة مــن املكاتــب امليدانيــة علــل      واكــتملت تقــارير مراجعــة احلســابات اخلاصــة      - 21

توصية. وأكار املدير إىل أن امندارة ينبغي أن تواصـل التركيـز علـل     11توصيات بلإ جمموعيلا 
معاجلــة اجملــاالت الــيت تقــرر   إاــار تقــارير مراجعــة احلســابات أاــا جمــاالت عاليــة املخــاار.     

 ي:  وكانت التوصيات الرئيسية ذات األولوية العالية تتعل  مبا يل
التوصيات العامـة: االفتقـار إىل سياسـات وإجـرا ات إدارة املخـاار، واالفتقـار        )أ( 

 املعيف  إىل سياسات وإجرا ات لتوزيا األن لة علل تتلف املكاتب، وغيا  اتفاقات البلد
إدارة الـــربامج: أوجـــه القنـــور   تنـــميم امل ـــاريا ووليليلـــا وتنفيـــذها،    ) ( 

 اويلة، وعدم كفاية الرقابة علل األن لة الربناجمية   والسلف املستحقة منذ فترة 
ــل       )ج(  ــ مري   وضــا اســتراتيجيات للتموي ــوارد: حــاالت الت ــة امل ال ــراكة وتعبئ

 وتعبئة األموال   
ــدم وجــود        )د(  ــا وع ــة علييل ــة رصــد امل ــاريا والرقاب ــدم كفاي إدارة امل ــاريا: ع

 إاار/ملة للرصد   
عمليـات امندارة املاليـة، وعـدم سـممة إجـرا ات      ال ؤون املالية: عـدم كفايـة    )هـ( 

 وني  املنروفات، وعدم تقدمي مستندات داعمة كافية   
 امل تريات: أوجه الععف   عمليات ال را  وإدارة العقود    )و( 
 إدارة األصول: عدم كفاية الرقابة علل األصول وإدارهتا.   )ز( 
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ــاير   - 20 ــرأة    امناــا 410٣وأنصــدر   كــانون الثاين/ين ــم املتحــدة للم ــة األم ــانوين هليئ ر الق
ملعاجلة عدم االمتثال ملعايري سلو  األمم املتحدة، وأرسيت مبوجبه عمليات لإلبـمغ والتحقيـ    

إىل  4104دامـل اهليئــة. وازداد عـدد احلــاالت الــيت جـرو امنبــمغ عنــيلا مـن حــالتني   عــام     
مــن بينــيلا ادعــا ات بيســا ة  ، وكانــت تلــك احلــاالت تتعلــ  بــ مور  410٣حالــة   عــام  09

 استعمال السللة وإسا ة استخدام موارد اهليئة وغة   امل تريات.  
وت ري النتائج اليت است فت من عمليات مراجعة احلسابات إىل أن العوابا الدامليـة   - 24

وعمليات احلوكمة وإدارة املخاار اليت مععت للمراجعة كانت مستقرة وتعمل ب كل جيـد  
وم غري أاا ملتاج إىل ملسني. وكان العمل جاريا علل تنفيـذ التوصـيات املقدمـة    علل وجه العم

إىل امندارة، األمـر الــذي مــن كــ نه أن يزيـد مــن تعزيــز قــدرة هيئـة األمــم املتحــدة للمــرأة علــل    
 االضلمس بواليتيلا.

األمـم  وعرض التقرير السنوي الثاين للجنة االست ارية ملراجعة احلسابات املتعل  هبيئـة   - 2٣
(. وأعربـت اللجنـة عـن ت ييـدها ملواصـلة تعزيـز عمليـات        UNW/2014/4/Add.1املتحدة للمرأة )

الرقابة واملسا لة الداملية   اهليئة. و  أعقا  املداممت الـيت قـدمت ب ـ ن مسـائل مراجعـة      
رئـيس العمليـات   كـعبة التنظـيم وامندارة، إحااـة للمجلـس       احلسابات، قدم نائـب املـدير، و  

 التنفيذي ب  ن إجرا ات االستجابة اليت اوذهتا امندارة   هذا الندد.  
وأعربت الدول األععا  اليت أمذت الكلمة عن استحسـااا للتقـارير، وكـددت علـل      - 22

لريقة املنيلجية الـيت اتبعـت   وضوة تلك التقارير وسيلولة االامس علييلا. وأ نت الوفود علل ال
  التلر  للمسائل ومعاجلتـيلا. والـب أحـد الوفـود عـرض التقـارير السـنوية جمللـس مراجعـي          
احلسابات علل اجمللس التنفيذي هليئة األمم املتحدة للمرأة. ورأو متكلمون آمـرون أنـه ينبغـي    

رج برنـامج األمـم   للكيان أن يلـتمس ميـارات بديلـة لـدائرة املراجعـة الدامليـة للحسـابات مـا        
املتحــدة امناــائي. وأكــري إىل أن اســتعراض منتنــف املــدة للخلــة االســتراتيجية ي ــكل إاــارا   
مناسبا للنظر   هـذا اخليـار. وأبـدو أحـد الوفـود اهتمامـا بـ ن تتعـمن التقـارير املقبلـة مللـيم            

 ب  ن كيفية تنفيذ الكيان ألعماله   اجملاالت املختلفة لواليته العامة.
يتعلـ    وردا علل التعليقات اليت أدىل هبا احلعور ب  ن زيادة البحث واملناق ـات فيمـا   - 21

بيحــدا  وحــدة دامليــة ملراجعــة احلســابات ماصــة هبيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، أكــار فريــ     
امندارة إىل املوارد المزمة وام ن الدول األععا  إىل أن هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة ستواصـل      

ا الدول األععا  للتيقن من أفعل صياغة منيلجيـة هليكـل مراجعـة احلسـابات الـذي      حوارها م
تعتمدب. وأكدت هيئة األمم املتحدة للمرأة جمددا معوعيلا للمسا لة القوية عن ييـا املسـائل   

 املتعلقة مبراجعة احلسابات والتحقيقات.

http://undocs.org/ar/UNW/2014/4/Add.1
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 جملالس التنفيذيةالتقرير عن الزيارة امليدانية امل تركة اليت قامت هبا ا -سابعا  
إىل بنمـا   4102قدم رئيس اجمللس التنفيذي تقريرا عن الزيارة امليدانية امل ـتركة لعـام    - 21

والســلفادور، الــيت اضــللا ممهلــا بــدور رئــيس الفريــ  الــذي ضــم اجملــالس التنفيذيــة لربنــامج   
خلــدمات  املتحــدة امناــائي، وصــندو  األمــم املتحــدة للســكان، ومكتــب األمــم املتحــدة األمــم

امل ــاريا، ومنظمــة األمــم املتحــدة لللفولــة، وهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، وبرنــامج األغذيــة     
. وكانــت هــذب   4102نيســان/أبريل   0آذار/مــار  إىل   4٣العــاملي، وذلــك   الفتــرة مــن     

 الزيارة أول زيارة من نوعيلا إىل أمريكا المتينية   فترة تزيد عن ع ر سنوات.  
و املبني   التقرير عن الزيارة امليدانية امل تركة، متثل الغرض منيلا   تعزيـز  وعلل النح - 21

فيلم أععا  اجملالس التنفيذية لدور جيلاز األمـم املتحـدة امناـائي بوجـه عـام ودور كـل منظمـة        
مــن املنظمــات املعنيــة   املنلقــة. وقنــدمت إحااــة إىل الوفــد ب ــ ن ميلــام فريــ  األمــم املتحــدة  

ذي يتخـذ مـن بنمـا مقـرا لـه،   دعـم أفرقـة األمـم املتحـدة القلريـة واحلكومـات            امنقليمي، الـ 
ــيلج         ــذ منــ ــة ينفــ ــد   املنلقــ ــاين بلــ ــي  ــ ــلفادور هــ ــوحو أن الســ ــة. ولــ ــة   املنلقــ الوانيــ

 .“األدا  توحيد”
و  سيا  عرض التقريـر عـن الزيـارة، أعـر  رئـيس الفريـ  عـن امتنـان الوفـد ألمانـة            - 29

، وللفريـ  القلـري   4102لمرأة علل تنسي  الزيارة امليدانية امل تركة لعام هيئة األمم املتحدة ل
للسلفادور والفري  امنقليمي   بنما، ولففرقة امنقليمية التابعـة ملنظمـة األمـم املتحـدة لللفولـة      
وجمموعة األمم املتحدة امناائية علل تنظيم الزيارة بلريقة ميلنية وفعالة جـدا، وعلـل الترحيـب    

مة اليت قدمتيلا عن عمليلا. وأعر  الوفـد عـن   لذي أبدته هذب اجليلات وامنيعاحات القّياحلار ا
امتنانه جلميا اجليلات املعنية علل مستوو اجملتمعات ا لية اليت استثمرت جيلـدا ووقتـا كـبريين    

 الستعافة الوفد وإااة الزيارة ب كل باهر.  
  الســلفادور أحــد امل ــاريا الــيت وقــدمت فانــدا بغنــاتو، وزيــرة امندمــاج االجتمــاعي  - 21

(. وييلـد  هـذا النمـوذج إىل تقـدمي     Ciudad Mujer) “مدينـة املـرأة  ”زارها الوفد، وهو مراكز 
مدمات متعددة إىل املرأة   نفس املوقا، اعتمادا علل اخلدمات القائمة، واحلد مـن التكـاليف   

نت ـر عـادة علـل مسـاحة كـبرية      اليت تتكبدها املستفيدات عند استخدام اخلدمات العامـة الـيت ت  
وتكون بعيدة بععيلا عن بع    كثري من األحيان. ويتيح هذا النيلج املتكامـل ملراكـز مدينـة    
املرأة توفري اائفة مـن اخلـدمات الـيت ميكـن تكييفيلـا لتناسـب النسـا  املسـتفيدات مـن املراكـز.           

قتنــادي  والتعلــيم وت ــمل جمــاالت التركيــز التنــدي للعنــف اجلنســاين  وتعزيــز الــتمكني اال  
والتدريب  وتقدمي امل ـورة القانونيـة  ومسـاعدة النسـا    مسـائل النـحة اجلنسـية وامناابيـة         

 ورعاية األافال.  
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وككرت الوفود الفري  علل اجليلود الـيت بـذهلا   إعـداد التقريـر عـن الزيـارة امليدانيـة         - 11
علــل إ ــرا  األعمــال املقبلــة امل ــتركة، الــذي تعــمن توصــيات واســتنتاجات ميكــن أن تســاعد 

 للكيانات امل اركة.  
وعموة علل ذلك، أعربت الوفـود عـن تقـديرها حلعـور وزيـرة امندمـاج االجتمـاعي         - 10
الســلفادور االجتمــاس، وقالــت إاــا ت مــل   أن جيــري تقاســم أفعــل املمارســات وهــار      

لا  اجمللـس التنفيـذي هليئـة    مارج ن“ مدينة املرأة”النجاة النموذجية املستخلنة من م روس 
 املتحدة للمرأة وتكرارها   العديد من البلدان   ييا أحنا  العا..   األمم
 

 مسائل أمرو   - امنا  
 أساليب العمل  

ــل       - 14 ــذي، عل ــود مقترحــات هبــد  ملســني أســاليب عمــل اجمللــس التنفي ــدم أحــد الوف ق
 التاحمل: النحو

ال أمــام م ــاركة الــدول األععــا  ينبغــي ونــي  وقــت كــا  منفســاة اجملــ  )أ( 
 ب كل كامل   املفاوضات املتعلقة مب اريا القرارات قبل اعتمادها رييا   

ينبغــي أن تتــاة للــدول األععــا  نســخ مســتكملة مــن م ــاريا القــرارات       ) ( 
 ال كلني امنلكتروين والورقي اوال عملية املفاوضات   

ــة االجتماعــات    )ج(  ــاة   غرف ــة،    ينبغــي أن تت ــائ  الريي ــن الو  ــة حمــدودة م كمي
ــة لفمــم املتحــدة، رغــم أن         ــا اللغــات الريي ــوس، لمســتعانة هبــا كمراجــا جبمي كــكل ملب

 دورات اجمللس التنفيذي تعتمد نظام اخلدمات املوفِّرة للور .  
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 املرف  األول
 4102املقررات املتخذة   الدورة السنوية لعام   

 
  402/4 
مني العام/املديرة التنفيذية عـن التقـدم ا ـرز   تنفيـذ اخللـة االسـتراتيجية       تقرير وكيلة األ  

ــرة  ــيت جــرو االضــلمس هبــا       410٣-4100للفت ــة ال ، مبــا   ذلــك األن ــلة التنفيذي
 410٣ عام
 

 ،إن اجمللس التنفيذي 
بتقرير وكيلة األمني العام/املديرة التنفيذية عـن التقـدم    حييط علما مع التقدير - 0 

ا رز   تنفيـذ اخللـة االسـتراتيجية هليئـة األمـم املتحـدة للمسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة            
ــرة  ــا        410٣-4104للفتـ ــلمس هبـ ــرو االضـ ــيت جـ ــة الـ ــلة التنفيذيـ ــك األن ـ ــا   ذلـ ، مبـ

  (0)410٣ عام
بامناازات ا ققة   تنفيذ أول ملة اسـتراتيجية هليئـة األمـم املتحـدة      يرحب - 4 

 ، علل النحو الوارد   التقرير   410٣-4100أة للفترة للمر
ــائج         يثث ي - ٣  ــوو إىل النت ــز أق ــه تركي ــم املتحــدة للمــرأة لتوجي ــة األم ــل هيئ عل

التقرير، وي جا كـذلك هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة علـل ملسـني إبمغيلـا عـن النتـائج، مبـا              
املرحلــي األول عــن تنفيــذ اخللــة   ذلــك اــرة أفكارهــا ب ــ ن الــدرو  املســتفادة،   التقريــر  

    4101، الذي سيقدم   الدورة السنوية لعام 4101-4102االستراتيجية للفترة 
بــاجليلود الــيت تبــذهلا هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة مندراج واليــات حيثثيط علمثثا   - 2 

ا هبـا  الـيت تعـلل   التنفيذيـة   ال امل الذي جيري كل أربا سنوات لسياسـة األن ـلة    االستعراض 
   عمليلا  (4)منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية

إىل هيئـــة األمـــم املتحـــدة للمـــرأة أن تقـــدم إىل اجمللـــس التنفيـــذي،    يطلثثثب - 1 
، تللا عامـا ل ـكل التقريـر    4102ريي يعقد ممل الدورة العادية الثانية لعام  اجتماس غري

 وللمعلومات اليت ستقدم فيه   السنوي لوكيلة األمني العام/املديرة التنفيذية 

__________ 

 (0) UNW/2014/2. 

 .11/441قرار اجلمعية العامة  (4) 
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باستمرار الفجوة   التمويل، وحيث ييـا البلـدان الـيت    حييط علما مع القلق  - 1 
ميكنيلا زيادة تربعاهتا علل أن تفعل ذلك، منوصا للموارد األساسية، ويللب إىل هيئـة األمـم   

مـن أجـل ضـمان التنفيـذ     املتحدة للمرأة ملسني الكفا ة والفعالية وال فافية واملسا لة   عمليلا 
  (٣)4101-4102الكامل للخلة االستراتيجية للفترة 

 أن حييل التقرير إىل اجمللس االقتنادي واالجتماعي.يقرر  - 1 
 

  4102/٣ 
 410٣التقرير عن ميلمة التقييم لعام   

 
 ،إن اجمللس التنفيذي 
مــم املتحــدة بـالتقرير عــن ميلمـة التقيــيم الــيت تعـللا هبــا هيئـة األ     حيثيط علمثثا  - 0 

، وبرنـامج عمـل مكتـب التقيـيم املسـتقل      (2)410٣للمساواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة لعـام      
  (1)4102لعام 

ــال التعزيــز         يرحثثب - 4  ــة األمــم املتحــدة للمــرأة   جم ــيت بذلتــيلا هيئ بــاجليلود ال
 املنيلجي مليلمة التقييم والتقدم ا رز فيه   

هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة   قيـادة جيلـود        أيعا بالتقدم الذي ملرزب يرحب - ٣ 
تقييم املسائل اجلنسانية علل نلا  املنظومة، وامل اركة الن لة لليليئة   التقييمات امل ـتركة،  
ويللب إىل هيئة األمم املتحدة للمرأة أن تواصل تقدمي تقـارير التقيـيم امل ـتركة وردود امندارة    

 تنفيذي   علل التقييمات امل تركة إىل اجمللس ال
إىل هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة مواصـلة تعزيـز قـدرات التقيـيم اخلاصـة          يطلب - 2 

 هبا وتكريس املوارد الب رية واملالية الكافية ملكتب التقييم ومليلمة التقييم عموما 

__________ 

 (٣) UNW/2013/6. 

 (2) UNW/2014/3. 

 املرجا نفسه، الفرس مامسا. (1) 
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علل أنه ينبغي تعزيز ملكية وقيادة البلدان املستفيدة من الـربامج لتقيـيم    يشدد - 1 
ساعدة، ويللب إىل هيئة األمم املتحدة للمـرأة أن تواصـل، بالتعـاون مـا سـائر      ييا أككال امل

مؤسسات منظومة األمم املتحدة، بذل جيلودها من أجل تيسـري بنـا  قـدرات التقيـيم الوانيـة،      
 حسب االقتعا    

علل اجليلود اليت تبـذهلا هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة   تعزيـز ال ـراكات        ي ي  - 1 
 أجل تنمية قدرات التقييم الوانية   املبتكرة من 
إىل هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة أن تـدرج بنـدا مسـتقم يتعلـ  ب ن ـلة         يطلب  - 1 

، لكي ينظر فيـه اجمللـس التنفيـذي      4101-4101التقييم   امليزانية املتكاملة لفترة السنتني 
 .  4101دورته العادية الثانية لعام 

مــم املتحــدة للمــرأة تكثيــف اســتخدام ردود امندارة إىل هيئــة األيطلثثب ضي ثثا  - 9 
 علل التقييمات والدرو  املستفادة من التقييمات   

إىل مكتــب التقيــيم املســتقل أن يواصــل جيلــود التقيــيم اجلنســاين علــل يطلثثب  - 1 
 مستوو منظومة األمم املتحدة، مبا   ذلك من ممل ال راكات املبتكرة.  

 
  4102/2 
كـانون   0ب ن لة املراجعة الدامليـة للحسـابات والتحقيقـات للفتـرة مـن       التقرير املتعل   

   410٣كانون األول/ديسمرب  ٣0الثاين/يناير إىل 
 

 ،إن اجمللس التنفيذي 
بـالتقرير عــن أن ـلة املراجعــة الدامليـة للحســابات والتحقيقــات    حيثيط علمثثا   - 0 

  (1)410٣رب كانون األول/ديسم ٣0كانون الثاين/يناير إىل  0للفترة من 
ــيت      يعثثر   - 4  ــات ال ــة احلســابات والتحقيق عــن دعمــه املســتمر لويــائف مراجع

  (1)يعللا هبا مكتب مراجعة احلسابات والتحقيقات
بتقريـــــر اللجنـــــة االست ـــــارية ملراجعـــــة احلســـــابات وردود حيثثثثثيط علمثثثثثا  - ٣ 
  (9)عليه امندارة

__________ 

 (1) UNW/2014/4. 
 تقرير برنامج األمم املتحدة امناائي. (1) 
 (9) UNW/2014/4/Add.1. 
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املتحدة للمرأة مـن أجـل تنفيـذ    ما التقدير باجليلود اليت تبذهلا هيئة األمم ينّوه  - 2 
التوصيات اليت . ُيبّت فييلا من تقارير سابقة، وي ـجا إدارة هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة علـل       
أن تنفذ   حينه، وعلل أمت وأكمل وجه، وبنورة ملردة ييـا التوصـيات الـيت . يبـت فييلـا      

 والتوصيات اجلديدة املتعلقة مبراجعة احلسابات   
ــةيشثثث ع  - 1  ــي       هيئـ ــيلا امنقليمـ ــتكمال هيكلـ ــل اسـ ــرأة علـ ــدة للمـ ــم املتحـ األمـ

والممركزية التنظيميـة إىل جانـب ضـوابا فعالـة   جمـال الرقابـة   كامـل املنظمـة والتـدريب          
ال ـــــامل العـــــروري للوفـــــا  باملســـــؤوليات املتعلقـــــة بالرقابـــــة امنداريـــــة وإدارة املخـــــاار،  

 االقتعا     حسب
دة للمـرأة أن تـدرج بنـدا مسـتقم يتعلـ  ب ن ـلة       إىل هيئة األمـم املتحـ  يطلب  - 1 

، لكـي ينظـر   4101-4101املراجعة الداملية والتحقيقات   امليزانية املتكاملة لفترة السـنتني  
    4101فيه اجمللس التنفيذي   دورته العادية الثانية لعام 

ذي،   إىل هيئة األمم املتحدة للمـرأة أن تقـدم إىل اجمللـس التنفيـ    يطلب ضي ا  - 1 
 دورته العادية الثانية، التقرير السنوي جمللس مراجعي احلسابات   

إىل هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة أن تــدرج   التقــارير املقبلــة   يطلثثب لثثذل   - 9 
ــة احلســابات         ــب مراجع ــوم هبــا مكت ــيت يق ــات ال ــائج التحقيق ــة ونت معلومــات عــن عــدد وابيع

 والتحقيقات.
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 املرف  الثاين

 4102علنة الواردة   الدورة السنوية لعام التربعات امل  
 

 السنة/الفترة التربعات للموارد األساسية )باآلالف(   العملة الدولة الع و  
 4102   11 يورو أندورا    

 4101-4102   01 بدوالرات الواليات املتحدة   أرمينيا
 4101-4102 01 411 دوالر أستراحمل أستراليا
 4102   411 يورو النمسا

 4101-4102   01 بدوالرات الواليات املتحدة جزر البيلاما
 4102   0101 بدوالرات الواليات املتحدة بنغمدية
 4101-4102 01 011 يورو بلجيكا

 4101-4102   4 بدوالرات الواليات املتحدة بوركينا فاسو
 سنويا   011 بدوالرات الواليات املتحدة كيلي

 4102   01 ملتحدةبدوالرات الواليات ا كوستاريكا  
 4102 01 111 بدوالرات الواليات املتحدة الداار 

 4101-4102 01 بدوالرات الواليات املتحدة اجلميلورية الدومينيكية
 4102 0 بدوالرات الواليات املتحدة السلفادور  

 4101-4102 041 يورو إستونيا
 4102 01 دوالر فيجي   فيجي
 4102   41 411 دةبدوالرات الواليات املتح فنلندا
 4102 211 يورو فرنسا

 4102   01 بدوالرات الواليات املتحدة جورجيا
 4102   0 بدوالرات الواليات املتحدة غرينادا

 4102   190 بدوالرات الواليات املتحدة يسلنداأ
 4101-4102 4 111 بدوالرات الواليات املتحدة اهلند
 4102   0 111 يورو يرلنداأ

 4102 0 111 يورو إيلاليا
 4102 2 ٣٣1 بدوالرات الواليات املتحدة اليابان

   4101-4102   411 بدوالرات الواليات املتحدة الكويت
 4102   0 بدوالرات الواليات املتحدة ييلورية الو الدميقرااية ال عبية

 4102   19 بدوالرات الواليات املتحدة ليختن تاين
 4102 0 ٣11 يورو لكسمربغ
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 السنة/الفترة التربعات للموارد األساسية )باآلالف(   العملة الدولة الع و  
 4101-4102   2 بدوالرات الواليات املتحدة ديفجزر املل    

 4102 1 411 بدوالرات الواليات املتحدة هولندا
 4102 01 111 بدوالرات الواليات املتحدة النرويج

 4102   1 بدوالرات الواليات املتحدة بابوا غينيا اجلديدة
 4102   2 111 بدوالرات الواليات املتحدة ييلورية كوريا

 4102   01 رات الواليات املتحدةبدوال رومانيا
 4102   1 بدوالرات الواليات املتحدة سورينام
 4102 00 111 بدوالرات الواليات املتحدة السويد
 4102 01 111 بدوالرات الواليات املتحدة سويسرا

اململكــة املتحــدة لربيلانيــا العظمــل 
 4101-4102   41 111 سترليينإجنيه  وأيرلندا ال مالية

 4101-4102   1 111 بدوالرات الواليات املتحدة رات العربية املتحدةامنما
 4102   ٣ بدوالرات الواليات املتحدة أوروغواي
 4101-4102   40 بدوالرات الواليات املتحدة فييت نام  

 
وجنـو  أفريقيـا،   بامنضافة إىل الدول األععا  املـذكورة أعـمب، قـدمت أيعـا كـل مـن بـاراغواي، وبولنـدا، وروانـدا،           :مالحظة 

 والسنغال، تعيلدات للموارد األساسية، سيتم ت كيد تفاصيليلا الحقا.
   

 التربعات املعلنة للموارد غري األساسية  
 السنة/الفترة  ع )باآلالف(الترب العملة الدولة الع و  

 4101-4102 ٣ 111 يورو بلجيكا      
 4101 ٣1 يورو إستونيا  
 4102   01 111 املتحدة بدوالرات الواليات الداار 
 4102 1 911 بدوالرات الواليات املتحدة اليابان  

 4101-410٣ 491 بدوالرات الواليات املتحدة لكسمربغ
 4102 211 بدوالرات الواليات املتحدة هولندا  
 4102 40 بدوالرات الواليات املتحدة السويد  
 4101-4102 111 بدوالرات الواليات املتحدة سويسرا  
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 التربعات املعلنة لنندو  املساواة بني اجلنسني  
 السنة/الفترة  ع )باآلالف(الترب العملة الدولة الع و  

 4102 0 111 بدوالرات الواليات املتحدة اليابان      
 4102 00 بدوالرات الواليات املتحدة ليختن تاين  

 4144-4102   1 111 بدوالرات الواليات املتحدة سويسرا
  

تربعات املعلنة لنندو  األمم املتحـدة االسـتئماين لـدعم امنجـرا ات الراميـة إىل القعـا  علـل العنـف         ال  
 املرأة ضد
 

 السنة/الفترة  ع )باآلالف(الترب العملة الدولة الع و  
 4102 4 111 بدوالرات الواليات املتحدة   هولندا    

 4101-4101 0 111 بدوالرات الواليات املتحدة سويسرا
 4102 2 411 سترليينإجنيه  ململكة املتحدة لربيلانيا العظملا

 

 


