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 ٢٠١٥الدورة العادية األوىل لعام 
 ٢٠١٥شباط/فرباير  ٩

 من جدول األعمال املؤقت ١البند 
 املسائل التنظيمية
      

          أيلـــول/  ١٦و  ١٥تقريــــر الـــدورة العاديــــة الثانيــــة املعقـــودة يـــومي 

 ٢٠١٤  سبتمرب
  

 املسائل التنظيمية  - أوال   
لــس التنفيــذي هليئــة األمــم املتحــدة  للمج ٢٠١٤عقــدت الــدورة العاديــة الثانيــة لعــام    - ١

        للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة (هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة) يف مقـر األمـم املتحـدة يـومي
 .٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ١٦و  ١٥

واعتمد الس التنفيذي جدول األعمال املؤقت وخطـة العمـل للـدورة العاديـة الثانيـة        - ٢
)UNW/2014/L.4 قـدت يف الفتـرة مـن     ٢٠١٤)، وأقر تقرير دورته السنوية لعامإىل  ١٧اليت ع

). ووافق الس أيضا على جدول األعمـال املؤقـت   UNW/2014/5( ٢٠١٤حزيران/يونيه  ١٩
ــرحني للــ   ــام  وخطــة العمــل املقت ــة األوىل لع ــوم     ٢٠١٥دورة العادي ــد ي ــرر أن تعق ــن املق ــيت م ال

 ٢٠١٥(انظــر املرفــق)، ونــاقش مشــروع خطــة العمــل الســنوية لعــام     ٢٠١٥شــباط/فرباير  ٩
 .٢٠١٥استعدادا العتمادها يف الدورة العادية األوىل لعام 

اب أعضـاء  بشـأن انتخـ   ٢٠١٤/٥واعتمد الس التنفيذي مقـررين اثـنني مهـا: املقـرر       - ٣
بشـأن احلوار املهيكل حول التمويـل، وذلـك علـى     ٢٠١٤/٦مكتب الس التنفيذي؛ واملقرر 

 ).UNW/2014/6( ٢٠١٤حنو ما يرد يف جمموعة القرارات اليت اعتمدها الس يف عام 
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 البيان االفتتاحي للرئيس  - ثانيا   
رئيس الس التنفيذي يف كلمته االفتتاحيـة حملـة عامـة عـن بنـود جـدول األعمـال        قدم   - ٤

املعروضــة علــى الــس. وأشــار إىل أن الــس ســتكون لــه فرصــة االســتماع إىل إحاطــة بشــأن  
األعمال اليت تقوم ا اهليئة حتضريا الستعراض وتقييم تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني. وقـال  

تسي أمهية استراتيجية ألنّ اتمـع الـدويل يعمـل اآلن علـى تكثيـف جهـوده       إنّ هذه املرحلة تك
من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، والتوصـل يف الوقـت نفسـه إىل صـياغة خطـة التنميـة       

وبلوغ األهداف اإلمنائية املستدامة. وأوضح أنّ مثل هـذه الفرصـة ال تتـاح     ٢٠١٥ملا بعد عام 
ة يف كــل جيــل لكــي تعــزز مواقفهــا إزاء مســألة املســاواة بــني اجلنســني للــدول األعضــاء إال مــر

تدرج هذين اهلـدفني علـى رأس جـدول أعمـال اتمـع الـدويل وأيضـا يف        لكي ومتكني املرأة، و
صدارة اخلطط الوطنية اخلاصة ذه الدول. وأفاد بأنّ اعتبار مسـألة املسـاواة بـني اجلنسـني مـن      

التنمية املستدامة هو يف حد ذاته مكسب من املكاسـب. وحـث   املسائل اجلامعة ضمن أهداف 
الدول األعضاء علـى مواصـلة العمـل يف منتـديات األمـم املتحـدة الرفيعـة املسـتوى املقبلـة علـى           

 حتديد املزيد من األهداف اليت حتقق املساواة بني اجلنسني.

ــة هليئــة األمــم  ويف كلمتــها االفتتاحيــة، أشــارت وكيلــة األمــني العــام واملــديرة ا    - ٥ لتنفيذي
املتحدة للمرأة إىل العديد من املبادرات اليت اعتربـا عالمـات بـارزة خـالل سـنتها األوىل علـى       
ــة      رأس اهليئــة. ومــن بــني هــذه املبــادرات مــا يتعلــق بإضــفاء الطــابع املؤسســي علــى أفرقــة اهليئ

نعقــاد الــدورة الثامنــة فريقــا عــرب العــامل)؛ وبا ٣٧االستشــارية للمجتمــع املــدين (البــالغ عــددها  
واخلمسني للجنة وضع املرأة، اليت دعت فيها الدول األعضاء إىل تضمني خطـة التنميـة ملـا بعـد     

هـدفا قائمـا بذاتــه يف جمـال الشـؤون اجلنسـانية؛ وبالشــروع قريبـا ورمسيـا يف محلــة         ٢٠١٥عـام  
“الرجـــل للمـــرأة”

)١(
 HeForShe) يف  )، وهـــي عبـــارة عـــن منصـــة موجهـــة للرجـــال والشـــبان

اإلعراب عن تضامنهم مع املرأة ويف تعزيز املساواة بني اجلنسني؛ وبتدشني محلة التعبئـة العامليـة   
إلحياء ذكرى مرور عشرين عاما على اعتماد منهاج عمـل بـيجني وذلـك بتنظـيم فعاليـات يف      
كل األقاليم وبتسجيل املشاركة الفعالـة للمجتمـع املـدين والـدول األعضـاء. ويف هـذا الصـدد،        

لة األمني العام بالوفود أن حترص على أن تكون هناك مشـاركة لعـدد غـري مسـبوق     يأهابت وك
ــذي ســيعقد يف أيلول/ســبتمرب       ــزام زعمــاء العــامل، ال ــدى الت ــدول يف منت  ٢٠١٥مــن رؤســاء ال

   وسيكون مبثابة تتويج هلذه احلملة العاملية.

__________ 

 .http://www.heforshe.orgميكن االطالع على املزيد من املعلومات ذا الشأن يف املوقع:   )١(  
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ع البيانات مـن الـدول األعضـاء    وذكرت املديرة التنفيذية أن اهليئة تعمل حاليا على مج  - ٦
عن التقدم احملرز يف السنوات العشرين املاضية، وتوجهت يف هذا السياق بالشكر ملن قـدم مـن   
ــرب        ــارير يف أق ــى إعــداد هــذه التق ــت اآلخــرين عل ــاريره حــول هــذا املوضــوع وحث ــدول تق ال

 ممكن.  وقت

ــة للت    - ٧ ــة أنّ الــدالئل األولي ــة للهيئ قــارير تشــري إىل أن التقــدم  وأوضــحت املــديرة التنفيذي
ذكـرت املـديرة    احملرز يف حتقيق املساواة بـني اجلنسـني قـد يتعثـر سـريه بسـبب عوامـل خارجيـة        

طائفة منها. وأشـارت أيضـا وجـود أمثلـة مشـجعة مت اسـتقاؤها مـن التحلـيالت األوليـة لتنفيـذ           
لضـغط مـن أجـل    منهاج عمل بيجني، وسيتم إدراجها يف تقرير لألمـني العـام واسـتخدامها يف ا   

 .“كلّما توفّر لنا الدليل والتحليل استطعنا الضغط بقوة أكرب”إحداث التغيري. وقالت إنه 

ذكـرت املـديرة    وفيما يتعلق بالبند الرئيسي املدرج على جـدول أعمـال هـذه الـدورة،      - ٨
يمـات  مليـار دوالر يف إجـراء التقي   ١,٢مبلـغ   ٢٠١٣التنفيذية أنّ اهليئة قـد اسـتثمرت يف العـام    

خارج املركز. وقد أتاح استعراض حتليل التقييمات الذي عرض علـى الـس التنفيـذي قاعـدةً     
من األدلة االستراتيجية اليت من شأا أال تعزز اهليئة فحسب، بل أن جتعلـها أيضـا أكثـر فعاليـة     

 وتركيزا على حتقيق النتائج.

الـيت أسـفر عنـها اسـتعراض التحلـيالت      وأفادت املديرة التنفيذية بـأنّ النتيجـة الرئيسـية      - ٩
تتمثــل يف أمهيــة بــرامج اهليئــة بالنســبة لألولويــات الدوليــة والوطنيــة، ويف حتقيــق هــذه الــربامج    
للنتائج املرجوة منها وذلك بالرغم من قلـة التمـويالت ومـن تشـعب البيئـات. وقالـت إنّ هـذه        

ــرأي غــري املشــفوع بتحفظــات الصــادر عــن جملــس     مراجعــي احلســابات يف   النتيجــة، وكــذا ال
ــه  ــة  ٢٠١٤متوز/يوليـ ــر الوثيقـ ــة  A/69/5/Add.12(انظـ ــا لعمليـــات اهليئـ ــندا قويـ )، يشـــكّالن سـ

 ويؤكدان التزامها مببدأ املساءلة التامة.

تكلّمـة بـأنّ منظومـة األمـم     وفيما يتعلق بتنفيذ اهليئة ملهمتها يف جمال التنسيق، أقـرت امل   - ١٠
املتحــدة حباجــة إىل العمــل مبعــايري أرقــى بكــثري فيمــا يتعلــق بتمثيــل املــرأة، وإدارة املــوارد وفــق    

هـي السـنة الثانيـة ضـمن عمليـة       ٢٠١٤منظور جنساين، وتصنيف البيانات. وذكرت أنّ سـنة  
جلنسـني ومتكـني املـرأة    تقدمي التقارير عن تنفيذ خطة العمل على نطاق املنظومة للمساواة بـني ا 

 اليت تشارك فيها معظم كيانات األمم املتحدة.

وذكرت أنّ هناك تقدما ملحوظا فيما يتعلق بأربعة عشـر مؤشـرا مـن مؤشـرات األداء       - ١١
ــواردة يف خطــة العمــل. وقــد مشــل ذلــك إحــراز أوجــه تقــدم هامــة يف جمــال        اخلمســة عشــر ال

األداء، واســـتعراض الـــربامج، وتوليـــد املعلومـــات. املراجعـــات املراعيـــة لنـــوع اجلـــنس، وإدارة 
ــأنّ تســع  ــديها سياســات    ةوأفــادت املتكلّمــة ب ــات واإلدارات واملكاتــب ل وعشــرين مــن الكيان
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أخـرى ختطـط ألن    عشـر  ةجنسانية تعـد مبثابـة دافـع رئيسـي ملسـألة تعزيـز املسـاءلة، وبـأنّ ثالثـ         
 تـزال العديـد مـن املؤشـرات     . ومـع ذلـك، ال  ٢٠١٤تكون لديها مثل هذه السياسات يف عـام  

تظهر نتائج على قدر أقل من اإلجيابية، ومن هذه املؤشـرات مـا يتعلـق مبسـائل تعقّـب املـوارد،       
 وتقييم القدرات، وحتقيق االتساق.

وأكدت املديرة التنفيذية من جديد أن التمويـل ال يـزال أقـل بكـثري مـن ميزانيـة احلـد           - ١٢
ــغ   ــددة يف مبلـ ــلية احملـ ــام      ٥٠٠ األدىن األصـ ــني العـ ــر األمـ ــاء يف تقريـ ــا جـ ــون دوالر، كمـ مليـ

)A/64/588   ـر خبـري: فهـي تفيـد      ٢٠١٤)، وشددت على أنّ آخر التوقعات اخلاصـة بعـامال تبش
مليون دوالر ضمن بند االشـتراكات األساسـية، وبـدالئل أوليـة علـى تـوفّر        ١٥٤بوجود مبلغ 

مـن اجللـي أنّ التوقعـات    ”مليون دوالر من املسـامهات غـري األساسـية. وقالـت إنـه       ١٢٠بلغ م
وال ســيما إذا اعتربنــا أنّ هــدف املســاواة بــني اجلنســني   “قــد باتــت تتجــاوز االلتزامــات بكــثري 

ــة    منـــدرج ضـــمن العديـــد مـــن األهـــداف  ــة لتحقيـــق التنميـــة املســـتدامة (انظـــر الوثيقـ املقترحـ
A/68/970          واختتمت بـالقول إنّ األمـر يتطلـب الـتفكري يف حلـول جذريـة تضـع متويـل اهليئـة .(

 على مسار واقعي.

وبعد أنّ أكّدت أنّ املقترحات بشأن كيفية التوصل إىل قاعدة أوسع مـن املـاحنني هـي      - ١٣
ألعضـاء بالشـكر علـى الشـروع ضـمن أوسـاط       حملّ ترحاب، توجهت املديرة التنفيذية للدول ا

وكاالت األمـم املتحـدة ومنظماـا يف إجـراء حـوارات مهيكلـة بشـأن التمويـل، وأعربـت عـن           
 أملها يف أن تسفر احلوارات عن موارد قابلة أكثر للتنبؤ ومستدامة ومرنة.  

ويف ختــام كلمتـــها، اغتنمــت املـــديرة التنفيذيـــة الفرصــة لكـــي تعــرب عـــن شـــكرها       - ١٤
تقــديرها ملســامهة األمــني العــام املســاعد/نائب املــديرة التنفيذيــة لشــؤون السياســات والــربامج   و

آخـر هـو مـدير     الذي سيغادر العمل مع اهليئة قريبا. وأعربت أيضـا عـن تقـديرها ملوظـف سـامِ     
 السياسات الذي كان قد تقاعد يف وقت سابق من هذا العام.

  

 التقييم  - ثالثا   
التقييم يئة األمم املتحدة للمرأة اسـتعراض حتليـل التقييمـات الـذي      قدم رئيس مكتب  - ١٥

. وأوضـح أنّ التقييمـات الـيت تـتم خـارج املركـز تتنـاول مسـائل         ٢٠١٣قامت به اهليئة يف عام 
التقييم اليت تكتسي أمهية بالنسبة لصناع القرارات احملليني والـيت ميكـن اسـتغالهلا اسـتراتيجيا يف     

السياسات والربامج احمللية والوطنية. وأوضح أنّ هذه التقييمـات بإمكاـا أن    إنارة السبيل أمام
توفّر أيضا معلومـات ثريـة ميكـن االهتـداء ـا يف وضـع االسـتراتيجيات والسياسـات واآلليـات          
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التنظيميــة. وهلــذا الســبب، مت ألول مــرة إدراج اســتعراض كامــل لتحليــل النتــائج ضــمن خطــة   
 التقييم املؤسسية.  

وتعـــد هـــذه االستعراضـــات مـــن األدوات اهلامـــة ألنهـــا تـــوفّر مؤشـــرات هامـــة علـــى    - ١٦
اإلجنازات والتحديات الرئيسية. فهي جتمـع وتلخـص أهـم النتـائج واالسـتنتاجات والتوصـيات       
اليت جاءت يف التقارير الثالثة والعشرين اليت اسـتوفت شـروط جـودة التقيـيم. ولـئن كـان هـذا        

من جمموع عدد الربامج اليت تديرها اهليئة، فإنـه يعطـي مـع ذلـك فكـرة       العدد مبثابة عينة ضئيلة
. وجتـدر اإلشـارة إىل أنّ كيانـات    ٢٠١٣جيدة عن جودة التقييمات اليت أجرـا اهليئـة يف عـام    

ومنظمـة العمـل   اليونيسـيف  األمم املتحدة األخرى اليت لديها عدد أكرب من الـربامج، مـن قبيـل    
ت للتحاليل علـى ضـوء تقييمـات عـددها مماثـل لعـدد التقييمـات الـيت         الدولية، تقوم باستعراضا

 اعتمدا اهليئة.  

وذكر رئيس مكتب التقييم أن التحليـل قـد تنـاول معلومـات التقيـيم وفـق أطـر ثالثـة.           - ١٧
أوهلا إطار فريق األمم املتحدة املعين بـالتقييم الـذي يتضـمن معـايري خاصـة باجلـدوى والنجاعـة        

ثر واالستدامة واملساواة بـني اجلنسـني. وثانيهـا إطـار األولويـات التشـغيلية للهيئـة        والفعالية واأل
ــائج، والنجاعــة       ــة النت ــها االســتراتيجية وهــي كــاآليت: التنســيق والشــراكة، وثقاف حبســب خطت
التنظيمية. وثالثها ما يتعلق مببادئ اهليئة ونهجها املتمثلة يف تطوير القدرات، وامللكيـة الوطنيـة،   

 يز سياسة الشمول، والدعوة، وتوليد املعارف.وتعز

ــائج الرئيســية وللتوصــيات واــاالت الــيت تتطلــب التعزيــز، شــدد        - ١٨ ولــدى عرضــه للنت
 ٢٠١٢-٢٠١١املتكلّم على أنّ املبادرات اليت خضعت للتقييم قـد مت تنفيـذها خـالل السـنتني     

ــد لألركــان بالنســبة للهي      ــرة حتــول وتوطي ــة فت ــت مبثاب ــيت كان ــل   ال ــذا الســياق، يتمث ــة. ويف ه ئ
االستنتاج األكرب املستفاد من استعراض التحليالت يف كون اهليئـة قـد حققـت نتـائج كـبرية يف      
الوقت الذي كانت تقوم فيه بتطوير هياكلها اخلاصة. فقد كانت الـربامج، علـى حـد مـا جـاء      

الدوليــة والوطنيــة،  يف الكلمــة االفتتاحيــة للمــديرة التنفيذيــة، ذات جــدوى بالنســبة لألولويــات 
 وهي قد حققت نواجتها املقررة وذلك بالرغم من قلة التمويالت وتشعب البيئات.  

ويف اخلتــام، ذكــر رئــيس مكتــب التقيــيم أن اســتعراض التحلــيالت خلــص إىل أنّ أداء    - ١٩
 اهليئة كان جيدا فيما يتعلق بأولويات اخلطة االستراتيجية ومبادئها ونهجها.

ر العرض املقدم مـن رئـيس مكتـب التقيـيم، تـوىل األمـني العـام املسـاعد/نائب         وعلى إث  - ٢٠
املديرة التنفيذية لشؤون السياسات والـربامج تقـدمي موقـف اإلدارة مـن اسـتعراض التحلـيالت.       
وأفاد نائب املديرة التنفيذية بـإحراز تقـدم كـبري يف حتويـل اهليئـة إىل منظمـة تركّـز علـى العمـل          

الفعالية وحتقيق النتائج، مع توفرهـا علـى مكاتـب قطريـة هلـا العـدد الكـايف مـن         امليداين وتأخذ ب
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املوظفني؛ ولـديها ممـثلني معيّـنني دوليـا؛ وتفـويض للسـلطات؛ وجلـان مشـتركة بـني الوكـاالت           
لتقييم الربامج على املستوى اإلقليمي والقطري؛ وأفرقة استشارية للمجتمع املدين؛ ومـذكرات  

مل سنوية متسقة مع األولويات الوطنية ومـع دورات التخطـيط، وتعمـل    استراتيجية وخطط ع
 من خالل أطر األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية.

أما الوالية الفريدة من نوعها املسندة للهيئة، وحضورها املعزز على املسـتوى القطـري     - ٢١
فرقـة األمـم املتحـدة    واإلقليمي، فهما مـن األمـور الـيت تتـيح للهيئـة القـدرة علـى تنسـيق عمـل أ         

القطرية يف جمال املساواة بني اجلنسني. وأوضح املتكلّم أنّ اهليئة تقوم بدور الـدعم يف احلـاالت   
الـــيت لـــيس هلـــا فيهـــا حضـــور أو يف احلـــاالت الـــيت تتـــوىل فيهـــا وكـــاالت أخـــرى مهمـــة           

 بفعالية.  التنسيق

إىل تــوفّر قاعــدة مــوارد وســلّم نائــب املــديرة التنفيذيــة بأنــه رغــم وجــود حاجــة ماســة   - ٢٢
االســتقرار وقابليــة التنبــؤ حــىت تــتم تلبيــة تطلعــات التوافــق العــاملي القــوي يف مــن قوامهــا املزيــد 

اآلراء الذي بدأ بالظهور حول مسألة املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، فإنّ إدارة اهليئة علـى  
حدث عهدا من شـأنه أن يسـتفيد مـن    ثقة من أنّ إجراء التقييمات والتحليالت لربامج اهليئة األ

 التغيريات املؤسسية الكثرية ويقف على مدى أثرها على النتائج الربناجمية.

ويف ردها على ما جاء يف البيانين االفتتاحيني ويف العرض املقـدم عـن التقيـيم، أعـادت         - ٢٣
يرة التنفيذيـة لشـؤون   وفود كثرية التأكيد على التزامها باهليئة وأعربت عن تقـديرها لنائـب املـد   

السياسات والربامج املغادر على ما قدمه من مسامهات خالل فترة عمله مـع اهليئـة، ومتنـت لـه     
 التوفيق يف مساعيه اجلديدة.

وأثنـت الوفـود علــى مكتـب التقيـيم املســتقل ملـا أجـراه مــن تقييمـات مفيـدة وشــاملة،           - ٢٤
ن هـــذه التقييمــات يف الــتعلم ونشـــر   وأعربــت عــن أملــها يف أن تواصـــل اهليئــة االســتفادة مــ      

املعلومات بني املوظفني، وأيضا يف حتسني نظم العمـل وأسـاليبه. وأشـاد أحـد املـتكلمني باهليئـة       
عملية استعراض التحليالت ضـمن خطتـها يف جمـال التقيـيم املؤسسـي، وقـال إنّ        على إدراجها

ملركـز  ات الـيت جتـرى خـارج    هذه الطريقة مفيدة يف استعراض النتـائج املستخلصـة مـن التقييمـا    
 فيها من أوجه التطابق.ما ويف الوقوف على 

واسترعت الوفود االنتباه إىل ااالت اليت هـي حباجـة إىل التحسـني، مثـل تعزيـز نظـم         - ٢٥
إدارة املعرفة. وذكر أحدها أنّ توفري قدر كاف مـن االسـتثمار يف الرصـد والتقيـيم ويف غريمهـا      

من األمهية مبكان بالنسبة لنجـاح الـربامج يف املسـتقبل. لـذلك، يـتعني       من نظم إدارة املعرفة هو
تدارك مواطن الضعف املنهجية الـيت تكشـف عنـها عمليـات الرصـد والتقيـيم الـيت تضـطلع ـا          
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اهليئة. وذُكر أيضا أنّ اهليئة ينبغي هلا أن تستخدم باستمرار األطر القائمة علـى النتـائج والقابلـة    
 هداف والغايات الواقعية.للقياس يف تقييم األ

وأوضح أحد املتكلمني أنه ال بد من اإلشارة إىل أنّ التوصيات اليت وضـعت يف السـنة     - ٢٦
أو السنتني املاضيتني قد متت االستجابة لكثري منها بالفعل، وذلك من قبيـل التوصـيات املتعلقـة    

ــب      ــة للمكات ــائج وبتفــويض الســلطة الكامل ــى النت ــائم عل ــاإلبالغ الق ــالغ عــددها  ب ــة الب اإلقليمي
 مكتبا.  ٥٠

وشدد أحد املتكلمني على أن اسـتعراض التحلـيالت يؤكـد احلاجـة إىل تعزيـز قـدرات         - ٢٧
املوارد البشرية يف مجيع املستويات وعلـى نطـاق شـرحية واسـعة مـن اجلهـات صـاحبة املصـلحة         

 املواضيعية.  وذلك من أجل استحداث برامج للمساواة بني اجلنسني ضمن خمتلف ااالت 

وشددت الوفود علـى أمهيـة العمـل اجلمـاعي مـن أجـل حتقيـق املسـاواة بـني اجلنسـني،             - ٢٨
وعلــى ضــرورة مشــاركة مجيــع وكــاالت األمــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا يف هــذا العمــل.   
وأُعيد يف الوقـت نفسـه التأكيـد علـى أنّ التنسـيق علـى نطـاق منظومـة األمـم املتحـدة هـو مـن             

لفريدة املوكلة إىل اهليئة، وله أمهيته احلامسة ذا الشـأن. والحظـت الوفـود مـع ذلـك أنّ      املهام ا
اســتعراض التحلــيالت يعــين ضــمنيا أنّ طريقــة العمــل املشــتركة ليســت مفهومــة بالكامــل وأنّ   
ــايل يقتضــي مــن       ــر بالت ــائج. وذهبــت إىل أنّ األم ــة بالنت ــا باهظــة مقارن ــت أحيان التكــاليف كان

يذيـة للصـناديق والـربامج بـذل املزيـد مـن جهـود تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنسـاين.            االس التنف
واتفقت الوفود أيضا يف الرأي مع التوصية القائلـة بـأنّ اجلهـود الراميـة إىل حتقيـق املسـاواة بـني        
اجلنسـني تتطلـب املزيــد مـن إشــراك الرجـال، وال سـيما ضــمن مـا يتعلــق بـأدوارهم كــأفراد يف        

 ء حياة وكمربني وفق مبدأ الند للند.األسرة وكشركا

وأشار أحد الوفود إىل الوثيقة املعروضـة علـى الـس باعتبارهـا مثـاال يحتـذى بـه مـن           - ٢٩
جانــب الوكــاالت املنضــوية حتــت رايــة منظومــة األمــم املتحــدة. وقــد ضــم هــذا الوفــد صــوته    

ليـات الـيت تسـمح بنقـل     ألصوات وفود أخرى يف التشديد على أمهية نشـر النتـائج وتصـميم اآل   
الدروس املسـتفادة واملمارسـات اجليـدة وإدراجهـا بفعاليـة يف الـنظم. فهـذا األمـر مـن شـأنه أن           

 يكفل إحداث األثر اإلجيايب على الفعالية التنظيمية وعلى حتقيق أهداف اهليئة.

ندة وفيما يتعلق بنتائج استعراض التحلـيالت، شـددت الوفـود علـى أمهيـة الواليـة املسـ         - ٣٠
للهيئة وعلى إدراج املساواة بني اجلنسني والـدعوة هلـا يف اخلطـط العامليـة والوطنيـة. وقـد اعتـرب        
العمل الوثيق مع اتمع املدين ذا الشـأن ضـروريا لضـمان امللكيـة االجتماعيـة خلطـة املسـاواة        

 بني اجلنسني.
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ة األمـم املتحـدة للمـرأة    وجرى التأكيد على أنه من دون التمويل الكايف لن يتسىن هليئـ   - ٣١
الوفــاء مبتطلبــات الواليــة اهلامــة جــدا املوكلــة إليهــا. وشــدد بعــض املــتكلمني علــى أنّ التمويــل   
األساسي هو السبيل إىل تعزيز قدرة اهليئـة علـى العمـل علـى كـل املسـتويات بكفـاءة وفعاليـة،         

 وعلى إحراز نتائج قوية على أرض الواقع.

ــود إىل    - ٣٢ ــارت بعـــض الوفـ ــةُ األمـــني    وأشـ ــداا وكيلـ ــا إىل بلـ ــيت قامـــت ـ ــارات الـ الزيـ
العام/املديرة التنفيذيـة، وإىل مشـاركتها يف فعاليـات وطنيـة هامـة معنيـة بـتمكني املـرأة والفتـاة.          
ويف معرض احلديث عن تنفيذ منهاج عمل بيجني، تطرق عدة مـتكلمني إىل املبـادرات املنفَّـذة    

ديث عن التجـارب الناجحـة وكـذلك التحـديات، وأبـرز      على الصعيد الوطين، وأسهبوا يف احل
آخرون للعيـان أعمـال التحضـري لالحتفـال بالـذكرى السـنوية العشـرين العتمـاد منـهاج عمـل           
بيجني. وأثـىن أحـد الوفـود علـى اهليئـة إلجرائهـا دراسـة شـاملةً عـن التقـدم احملـرز والتحـديات             

سـتويات، وذلـك وفقـا للواليـة املسـندة      القائمة يف جمال تنفيذ منهاج عمل بيجني على مجيـع امل 
إىل اللجنة من الس االقتصادي واالجتماعي، وقـال إنـه يتطلّـع للحصـول علـى نتـائج التقيـيم        
اليت ليس من شأا أن تنري السبيل أمام الدورة التاسعة واخلمسني للجنـة وضـع املـرأة فحسـب،     

رأة ضـمن خطـة التنميـة ملـا بعـد      بل وأن تشـكّل أيضـا نقطـة مرجعيـة ملسـألة إعمـال حقـوق املـ        
 .٢٠١٥  عام

ويف ردها على تدخالت الدول األعضاء، قالت املديرة التنفيذيـة للهيئـة بأنهـا تتفـق يف       - ٣٣
الرأي مع من قال بأمهية نظرية التغيري كما جـاء بياـا، ومـع مـن أشـار إىل أمهيـة التركيـز علـى         

أنـه ال تـزال هنـاك فجـوة بـني       بيـد يـداين.  أن يكون للـربامج أثـر طويـل األجـل علـى الصـعيد امل      
   املمارسة والنظرية يف جمال التنفيذ، واهليئة ملتزمة بالعمل أيضا على سد هذه الفجوة.

وتطرقت املديرة التنفيذية للهيئـة إىل الزيـارات القطريـة الـيت قامـت ـا مـؤخرا، ومنـها           - ٣٤
ــا    ــد الياب ــان، وتوجهــت بالشــكر إىل وف ــة   زيارــا إىل الياب ــدوة الدولي ــه الن ــرز يف بيان ــذي أب ن ال

: صـوب جمتمـع يكـون للمـرأة     ٢٠١٤اجلمعيـة العامليـة للمـرأة! طوكيـو     ”املنظَّمة حتت عنـوان:  
 “املـرأة واالقتصـاد  ”. وقـد مت التركيـز يف هـذه النـدوة علـى مواضـيع مـن بينـها         “فيه دور المع

 ٢٠١٥االحتفــال يف عــام  وذلــك كجــزء مــن املبــادرات العامليــة الكــثرية املنظمــة ضــمن إطــار   
نهـا  إبذكرى مـرور عشـرين عامـا علـى اعتمـاد منـهاج عمـل بـيجني. وقالـت املـديرة التنفيذيـة            

معجبةٌ بوجه خـاص مبشـاركة رئـيس وزراء اليابـان النشـطة كأحـد رواد الفكـر ومبشـاركته يف         
زعمـاء   املناسبة ككل. وأوضحت أنّ مناطق عديدة من العامل سوف تشهد تقدما كبريا لـو أنّ 

العامل حذوا حذو رئيس وزراء اليابان. ودعـت يف هـذا الصـدد مـدارس األعمـال التجاريـة إىل       
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جهــا الدراســية يف جمــال االقتصــاد الكلــي لكــي تعكــس بدقــة الــدور الــذي   هإعــادة تصــميم منا
 تضطلع به املرأة يف االقتصاد.

مؤخرا إىل أستراليا، وأبـرزت  وتطرقت املديرة التنفيذية أيضا إىل الزيارة اليت قامت ا   - ٣٥
دور وزارة الدفاع يف النهوض باملسـاواة بـني اجلنسـني، والـدور النشـط الـذي تقـوم بـه اللجنـة          
الوطنية هليئة األمم املتحدة للمرأة، والتبادل لوجهات النظـر الـذي أجرتـه مـع القطـاع اخلـاص،       

الصـغرية الناميـة، يف سـاموا، الـذي      وكذا زيارا إىل املؤمتر الدويل الثالث املعين بالدول اجلزرية
أثبت بوضـوح أن دور املـرأة القـوي أساسـي يف التخفيـف مـن وطـأة تغـري املنـاخ ويف التكيـف           
معه. هذا، وال بد من اإلشارة أيضا إىل أنّ تبعات تغري املناخ يف إقليم احملـيط اهلـادئ قـد زادت    

أنّ هذه املسألة هـي مـن املسـائل     ةالتنفيذيمن احتماالت تعرض املرأة للعنف، واعتربت املديرة 
 اليت تتطلب مزيدا من االهتمام.

  

 جلسات اإلحاطة اإلعالمية  - رابعا   
استعراض وتقييم تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني وأنشـطة االحتفـال بالـذكرى      -ألف   

 السنوية العشرين النعقاد املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة

ينة العامة املساعدة/نائبة املديرة التنفيذيـة لشـؤون الـدعم الـدويل احلكـومي      أطلعت األم  - ٣٦
والشراكات االستراتيجية الس علـى آخـر املسـتجدات فيمـا يتعلـق باألعمـال واألنشـطة الـيت         
تقوم ا اهليئة يف إطـار التحضـري لالحتفـال بالـذكرى السـنوية العشـرين النعقـاد املـؤمتر العـاملي          

بـاملرأة والعتمـاد إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني. وأبـرزت األمينـة العامـة املسـاعدة            الرابع املعـين 
 األهداف األربعة لعملية االحتفال وذلك كما يلي:

جتديد إرادة الـدول األعضـاء السياسـية والتزامهـا، فضـال عـن اختـاذ إجـراءات           (أ)  
 ملموسة من أجل التعجيل بتنفيذ منهاج العمل؛

جتماعيــة وزيــادة الــوعي وتنشــيط النقاشــات العامــة يف كــل   تعزيــز التعبئــة اال  (ب)  
 قطاعات اتمع بشأن حتقيق املساواة بني اجلنسني وإعمال حقوق املرأة ومتكني املرأة؛

تعزيز قاعدة األدلة من أجل زيادة املعرفة وتعزيز فهم األسس اهليكلية للتمييـز    (ج)  
الفعالـة إلرسـاء جمتمـع قوامـه املزيـد مـن       وعدم املسـاواة بـني اجلنسـني، والوقـوف علـى احللـول       

 املساواة؛  

ختصيص املوارد الكافيـة واالسـتثمار يف بلـوغ املسـاواة بـني اجلنسـني وإعمـال          (د)  
 حقوق املرأة ومتكني املرأة.
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وأبـــرزت نائبـــة املـــديرة التنفيذيـــة األنشـــطة األساســـية الـــيت قامـــت ـــا اهليئـــة ومنـــها    - ٣٧
نيـــة واإلقليميـــة والعامليـــة، واألحـــداث الرفيعـــة املســـتوى،      االستعراضـــات والتقييمـــات الوط 

والفعاليات املواضيعية العاملية، ومحلة االتصاالت والتعبئة االجتماعية اهلادفة إىل تعبئـة اجلمـاهري   
اســتلهام روح مــؤمتر بــيجني مــن جديــد. وحثّــت املتكلّمــة الــدول األعضــاء علــى أن   مــن أجــل

 ستنفَّذ خالل االحتفال رمسيـا بالـذكرى السـنوية العشـرين،     تشرع يف التفكري يف املبادرات اليت
وقالــت إنّ هــذه املبــادرات ميكــن أن تتخــذ شــكل تعــديالت دســتورية، أو إصــالحات قانونيــة   

ــني اجلنســني        أو ــهوض باملســاواة ب ــرامج تســهم يف الن ــدابري خاصــة، أو ب ــدة، أو ت ــوانني جدي ق
 أو العاملية. ومتكني املرأة على الصعد الوطنية أو اإلقليمية

وأشارت نائبة املـديرة التنفيذيـة إىل أنّ هـذه العمليـة لـن تكـون عمليـة حكوميـة دوليـة            - ٣٨
ولن تصدر عنها وثيقة ختامية متفاوض عليها. غـري أنـه سـيتم إعـداد ونشـر تقريـر عـن أعمـال         

ــدول األعضــا      ــع املســتوى يلخــص العناصــر الرئيســية ملناقشــات والتزامــات ال ء االجتمــاع الرفي
 واجلهات الفاعلة األخرى.

  

 تنفيذ العمل اإلنساين  -باء   

أشار نائب املديرة التنفيذية لشؤون السياسات والربامج إىل أن االستراتيجية اإلنسـانية    - ٣٩
للهيئة قد صيغت بالتشاور مع الس التنفيذي وأصحاب املصلحة اآلخـرين، وهـي حتـدد دور    

املســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة ضــمن إطــار العمــل    اهليئــة التنســيقي والقيــادي يف تعزيــز 
. ٢٠١٧-٢٠١٤اإلنساين، فضـال عـن املسـامهة يف بلـوغ أهـداف اخلطـة االسـتراتيجية للفتـرة         

وعالوة على املبادرات املشتركة مع مكتب تنسيق الشـؤون اإلنسـانية، ذكـر املـتكلّم مبـادرات      
ملشـتركة بـني الوكـاالت، وأعطـى أمثلـة لـذلك       أخرى تتعلق جبوانب الدعم املعياريـة والفنيـة وا  

منـها األعمـال املنفَّــذة يف امليـدان كبنــاء قـدرات املنظمــات النسـائية لتمكينــها مـن املشــاركة يف       
تنســيق الشــؤون اإلنســانية وإجــراء التحلــيالت اجلنســانية الشــاملة، والعمــل بالتــايل علــى إنــارة   

حلــاالت اإلنســانية. وأكّــد نائــب املــديرة     ختطــيط االســتجابة االســتراتيجية يف ا   الســبيل أمــام 
التنفيذية على الطلب غري املسبوق يف هذا اال وما يقابله من موارد حمدودة، ودعا مـن مث إىل  
ضرورة التحلي بالواقعيـة فيمـا يتعلـق بالنتـائج الـيت ميكـن حتقيقهـا. وشـدد جمـددا علـى أنّ دور           

 اهليئة هو تكملة وتعزيز عمل الكيانات األخرى.

 وقد مت بيان اخلطوات التالية لعملية تنفيذ االستراتيجية كاآليت:  - ٤٠

الشــروع يف تنفيــذ املبــادرة املشــتركة بــني اهليئــة ومكتــب تنســيق الشــؤون            (أ)  
 اإلنسانية؛
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 تعبئة املوارد والشركاء من أجل تنفيذ استراتيجية العمل اإلنساين؛  (ب)  

 مـن أجـل ضـمان املسـاءلة عـن      مواصلة العمل ضمن منظومة العمـل اإلنسـاين    (ج)  
 االلتزامات السياساتية والتشغيلية املقطوعة من أجل املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة؛

ــدعم إىل منظمــات اتمــع املــدين وإىل اجلماعــات النســائية       (د)   مواصــلة تقــدمي ال
 واآلليات النسائية من أجل احلفاظ على زخم اجلهود اليت تبذهلا البلدان.

وأثنت الدول األعضاء على اهليئة ملا قامت بـه مـن عمـل جيـد، ورحبـت باسـتراتيجية         - ٤١
العمل اإلنساين وبالشراكة مع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية. وشدد العديد منها على أمهيـة  

الزيـادة الكـبرية يف األزمـات    إىل عمل اهليئة يف اال اإلنساين، فيما تطرقت دول أخرى كثرية 
واإلنسانية اليت يشهدها العامل، ومنها مثال وباء اإليبوال املنتشر حاليـا، وأكـدت علـى    السياسية 

أنّ املــرأة، الــيت عــادة مــا تتــوىل أعبــاء تقــدمي الرعايــة، هــي املتضــرر األكــرب مــن ذلــك. وأبــرزت  
 البيانات أنّ هناك اعترافا متزايدا بأنّ املرأة جـزء ال يتجـزأ مـن االسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ      

 وهلا دورها الكبري يف عملية إعادة البناء.

ولئن أشادت الوفود باهليئة على استراتيجيتها يف جمال العمـل اإلنسـاين، فإنهـا شـددت       - ٤٢
على أنه بإمكاا تقدمي إضافة للعمل اإلنساين بالتشجيع على العمل وفق ـج قـائم علـى مزيـد     

التخطـيط، وبالعمـل مـع األطـراف الفاعلـة       مراعاة الفوارق بني اجلنسني وذلك منذ مرحلـة من 
األخرى يف جماالت من قبيل التأهـب، واحلـد مـن خمـاطر الكـوارث، وتقيـيم االحتياجـات بعـد         
وقوع الكوارث، وحتقيق اإلنعاش املبكر. وشدد أحد املتكلّمني على أنّ اهليئة حباجـة إىل اتبـاع   

ى الـدعوة والوصـول إىل مسـتوى    ج أكثـر اسـتباقية ضـمن تلـك اـاالت، وإىل جتـاوز مسـتو       
اختاذ اإلجـراءات امللموسـة والعمليـة، وال سـيما لفائـدة املتضـررات مـن تغـري املنـاخ، مـن أجـل            

 التركيز بشكل ملموس أكثر على بناء القدرة على التحمل.  

وقــد كانــت هنــاك دعــوة إىل اختــاذ املزيــد مــن اإلجــراءات لفائــدة منطقــة جــزر احملــيط    - ٤٣
تواجــه ضــعفا كــبريا حيــال الكــوارث الطبيعيــة، وذلــك مــن أجــل مســاعدا علــى  اهلــادئ الــيت 

التخطيط واالستجابة، عرب الرصد املالئم ومجع البيانات، ملختلف احتياجـات النسـاء والرجـال    
 والبنني والبنات يف حاالت الكوارث.

 الـنهج  وذكرت بعض الوفود أن اهليئة ينبغي أن تستمر يف جهودها الراميـة إىل حتسـني    - ٤٤
االستراتيجية وحتديد أولويات جماالت التدخل. ورحبت الـدول األعضـاء بإقامـة شـراكة أوثـق      
بني اهليئة ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية من أجل تعزيز مسألة املساواة بـني اجلنسـني ضـمن    
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ن، بـرامج األعمـال اإلنسـانية، وأفــادت بأنهـا تتطلّـع إىل أن تصـبح اهليئــة، يف أقـرب وقـت ممكــ        
 حاضرة دائما يف أعمال اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت.

  

 االستجابة التنفيذية على الصعيد القطري  - يمج  

قدم ممثل اهليئة يف كولومبيا ونائب املديرة التنفيذية لشؤون السياسات والربامج حتلـيال    - ٤٥
تعزيــز املســاواة بــني اجلنســني، للســياق وأبــرزا النتــائج الرئيســية للربنــامج القطــري فيمــا يتعلــق ب

 وكذا التحديات والثغرات يف هذا الصدد.

خل، تشـهد حاليـا   وأوضح ممثل اهليئة أنّ كولومبيا، اليت هي مـن البلـدان املتوسـطة الـد      - ٤٦
ــادي  ــو اقتصـ ــدل منـ ــدره  معـ ــنويا قـ ــرع    ٤,١سـ ــن أسـ ــدة مـ ــذكورة كواحـ ــي مـ ــة، وهـ يف املائـ

يف املائـة مـن جممـوع السـكان      ٥١,٦شكل املرأة نسـبة  االقتصادات منوا يف أمريكا الالتينية. وت
يف املائــة تقريبــا يف احلواضــر. وأوضــح املــتكلّم أنّ معــدل  ٧٠مليونــا منــهم  ٤٨البــالغ عــددهم 

يف املائـة مـن    ٣٢,٧يف املائـة إىل   ٤٩,٧الفقر قد شهد يف السنوات العشر املاضية اخنفاضا مـن  
 يف املائة. ١٠,٤يف املائة إىل  ١٧,٧ض أيضا من جمموع السكان، وأنّ الفقر املدقع قد اخنف

أطــرا  ١٩٩١كولومبيــا مــا فتئــت علــى املســتوى املعيــاري تضــع منــذ ســنة    ورغــم أنّ  - ٤٧
قانونية وسياسات اجتماعية تقدمية، فإنّ هناك صعوبات يف هذا اال هلا صلة أساسـا بالتنفيـذ   

تمادها أو بدأ سـرياا. وأوضـح املـتكلّم أنّ    وتعود إىل حداثة عهد الكثري من القوانني اليت مت اع
الثغرات ما تزال قائمة يف جماالت مثل وجود املرأة يف املناصـب القياديـة ومشـاركتها يف احليـاة     
السياسية ويف منتديات صنع القرار؛ واالستفادة من فـرص العمالـة الرمسيـة؛ وإـاء العنـف ضـد       

م بأنّ اهليئة قد أبرمت، بعد أن طلبـت منـها حكومـة    املرأة؛ وتعزيز السالم واألمن. وأفاد املتكلّ
كولومبيا تعزيـز حضـورها يف البلـد، اتفاقـا ثنائيـا للبلـد املضـيف جيـري حاليـا تداولـه يف أروقـة            

 الربملان، وأنشأت أحد مكاتبها العشرة ملنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب يف كولومبيا.

صيل إىل العمل الذي تقوم به اهليئة يف كولومبيا ضـمن مـا   وتطرق ممثل اهليئة مبزيد التف  - ٤٨
 يتعلق بتنفيذ اخلطة االستراتيجية. وقال إنّ اهليئة هلا أهداف ثالثة ذا الشأن:

تعزيـــز حقـــوق املـــرأة وضـــمان مشـــاركتها يف القيـــادة ويف عمليـــات الســـالم   (أ)  
 اإلعمار؛    وإعادة

ــر     (ب)   ــتمكني السياســي واالقتصــادي للم ــز ال ــاء    تعزي ــف ضــد النس ــاء العن أة، وإ
 والفتيات وضمان وصوهلن إىل العدالة؛
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قيــادة وتنســيق العمــل الــذي تقــوم بــه كيانــات منظومــة األمــم املتحــدة يف            (ج)  
 كولومبيا من أجل إحداث أثر أكرب يف جمال تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة.

عـين بـدور املـرأة القيـادي ومبشـاركتها.      وقد صـيغت النتـائج الرئيسـية ضـمن اإلطـار امل       - ٤٩
وجرى التشديد على أن املساواة بني اجلنسني يف غايـة األمهيـة بالنسـبة لعمليـات حتقيـق التنميـة       
والسالم اليت تشكل الرؤية االستراتيجية إلطار عمـل األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة، وهـي       

هيئة يف هذا السـياق فهـي قيـادة فريـق األمـم      متسقة مع أولويات احلكومة. أما القيمة املضافة لل
املتحدة القطري يف جهوده من أجـل تنسـيق مسـائل املسـاواة بـني اجلنسـني؛ والعمـل كشـريك         
حمايد وذي مصداقية يف دعم مجلة من األمور من بينـها مـثال جهـود احلكومـة وتوطيـد قـدرات       

املتعلقـة باملسـاواة بـني اجلنسـني،     اتمع املدين على تنفيـذ القـوانني؛ وكوسـيط يف جمـال املعرفـة      
وذلك بوسائل منها توليد املعارف، ورصد حالة املرأة، وتشجيع التعلّم وضـمان تـوفّر األسـس    

 الالزمة إلحراز التقدم.

وتوجهت املمثلة الدائمة لكولومبيا لدى األمم املتحـدة للهيئـة بالشـكر علـى اختيارهـا        - ٥٠
ــذه يف    ــذي جيــري تنفي ــامج ال ــة     منــوذج الربن ــة الثاني ــه العادي ــس يف دورت ــا وعــرض ال  كولومبي

باعتباره مثاال لألعمال اليت تقوم ا اهليئة على أرض الواقع. وقدمت ممثلة كولومبيـا معلومـات   
إضافية عن عمل األمم املتحدة يف كولومبيا ضمن ما يتعلـق باألسـس اجلديـدة للخطـة الوطنيـة      

 هي: السالم والعدالة والتعليم. زثالث ركائاليت تعتمدها احلكومة واليت تقوم على 

وأشــاد متكلّمــون آخــرون أيضــا باهليئــة وحبكومــة كولومبيــا علــى مــا تقومــان بــه مــن      - ٥١
عمل، وشددوا على ضرورة مراعاة صوت املرأة يف عمليات السالم، مشـريين إىل أن املـرأة هلـا    

مــل يف أن تواصــل اهليئــة  دور أساســي يف ضــمان الســالم علــى املــدى البعيــد. وأعربــوا عــن األ  
 العمل مع بلدان أخرى من أجل تبادل اخلربات والدروس املستفادة.

    

 احلوار املهيكل حول التمويل  - خامسا   
أعطـــت نائبـــة املـــديرة التنفيذيـــة لشـــؤون الـــدعم الـــدويل احلكـــومي والشـــراكات           - ٥٢

زانيــة اهليئــة وســياقها  االســتراتيجية، يف تقــدميها للمناقشــات بشــأن التمويــل، حملــة عامــة عــن مي  
املايل. وشددت على أن قاعدة املوارد أقلّ بكثري مما كان متـوخى عنـد إنشـاء اهليئـة، وأشـارت      

مليـون دوالر. وأكـدت    ٥٠٠إىل أنّ األمني العام كان قـد حـدد مبلغـا أدىن ـذا الشـأن قـدره       
اء بالواليـة  من جديد علـى ضـرورة بلـوغ األهـداف املتفـق عليهـا بشـأن املـوارد مـن أجـل الوفـ           

ــن        ــدان املســتفيدة م ــتقين يف البل ــدعم ال ــدعوة السياســاتية وال ــوفري ال ــة؛ وت ــة املنوطــة باهليئ العاملي
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سـيما يف بيئـات التنسـيق املعقّـدة؛ ومـن       الربامج؛ واملشـاركة بالكامـل يف عمليـات التنسـيق وال    
 .٢٠١٥م ؛ واالستجابة ملتطلبات خطة التنمية ملا بعد عا“استفاء الغرض املطلوب”أجل 

وبعد أن سلّمت املتكلّمة حباجة اهليئة إىل اجتذاب رأس املال املتعـدد السـنوات القابـل      - ٥٣
أكثر صالبة، حىت يتسىن تـوفري الكتلـة احلرجـة الـدنيا      للمزيد من التنبؤ، مع وجود نواة أساسية

ة اآلنيـة وسـلطت   الالزمة لكي تنفذ اهليئة املهام احلامسة املوكلة إليها، أوضحت احتياجات اهليئ
 الضوء على حتديات التمويل اليت منها ما يلي:

احلفاظ على االجتاه والـزخم التصـاعديني مـن أجـل بلـوغ األهـداف التمويليـة          (أ)  
 السنوية املفضية إىل إحياء الذكرى السنوية العشرين إلعالن ومنهاج عمل بيجني؛

 حنة؛مواصلة تنويع وترسيخ قاعدة اهليئة من اجلهات املا  (ب)  

 زيادة املسامهات املقدمة من االقتصادات العاملية الكربى؛  (ج)  

 زيادة عدد املسامهات املقدمة من اجلهات املاحنة الناشئة؛  (د)  

ــية املرتبطـــــة مبجـــــاالت حمـــــددة مـــــن     )ـ(ه   التمـــــاس املســـــامهات غـــــري األساســـ
 االستراتيجية؛  اخلطة

ــنة ب    (و)   ــر السـ ــوارد آخـ ــة مـ ــال لتعبئـ ــام تعزيـــز جهـــود االتصـ ــبة للعـ  ٢٠١٤النسـ
 املقبلة.  ولألعوام

وأعربـت املتكلّمـة أيضـا عـن األمـل يف أن يظـل املسـامهون الرئيسـيون يف اهليئـة ضـمن             - ٥٤
تلــك الفئــة، وحثــت الــدول األعضــاء األخــرى علــى تقــدمي املســاعدة املاليــة لكــي حتقــق اهليئــة    

 أهدافها املالية.

اقشـات بشـأن التمويـل. وشـدد أحـد      ورحبت الدول األعضـاء بفرصـة الـدخول يف من     - ٥٥
املتكلمني على أنّ اهليئة ما تزال تواجه أوجه نقص مالية كبرية بـالرغم مـن أفضـل اجلهـود الـيت      
بذلتها لتعبئة املوارد. وجرى التأكيـد علـى أن املـوارد األساسـية جيـب أن تظـل عمـاد املنظمـة،         

عا أحد الوفود اجلهات املاحنـة  وعلى ضرورة مواصلة توسيع وترسيخ قاعدة اجلهات املاحنة. ود
 ٦٧/٢٢٦األخــرى علــى زيــادة مســامهاا املقدمــة إىل اهليئــة، وأشــار إىل قــرار اجلمعيــة العامــة   

بشــأن االســتعراض الشــامل الــذي جيــري كــل أربــع ســنوات لسياســة األنشــطة التنفيذيــة الــيت     
امـة باحلاجـة إىل   تضطلع ا منظومة األمم املتحدة من أجل التنميـة، حيـث سـلمت اجلمعيـة الع    

 تعزيز القدرة على التنبؤ بالتمويل وجعله مرنا ومتسقا مع اخلطط االستراتيجية.
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وجــرى التأكيــد علــى أمهيــة الشــفافية يف مســاعدة اجلهــات املاحنــة علــى اختــاذ قــرارات    - ٥٦
مســتنرية بشــأن التمويــل. ويف هــذا الصــدد، اعتــربت احلــوارات املهيكلــة بشــأن التمويــل مبثابــة   

يف االجتــاه الصــحيح. وشــدد احلاضــرون علــى ضــرورة أن يكــون الــس التنفيــذي يف     خطــوة
وضع يسمح لـه برصـد التمويـل عـن قـرب ويف الوقـت احلقيقـي، وحبـذا لـو يكـون ذلـك عـرب             
منصة قائمة على اإلنترنت تكون، كما يـرى أحـد املـتكلمني، مفيـدة للمجلـس. وأعـرب هـذا        

 مساعدة اهليئة على إنشاء هذه املنصة.الوفد عن استعداده للنظر يف إمكانية 

وأعرب أحد الوفود عن رأي مفاده أن إجراء حوارات منظمة بشأن التمويل أمـر مـن     - ٥٧
يتيح للهيئة الفرصة لكي ترشد الدول األعضـاء عـن أفضـل سـبل مشـاركتها يف عمـل       أن شأنه 

قد حثَّت اهليئة على تـوفري  اهليئة وعن كيفية ضمان توافر املزيد من التمويل وبالنوعية اجليدة. و
وثائق املعلومات األساسية من أجل التحضري هلذه احلوارات، وبصـورة أعـم مـن أجـل عرضـها      
على مجيع دورات الس التنفيذي، وذلـك قبـل فتـرة مـن انعقـاد هـذه الـدورات حـىت تـتمكن          

 الوفود من إبداء الرأي وتقدمي التعليقات املفيدة أكثر.

ــتك    - ٥٨ ــب أحــد امل ــوارد حبســب     وطل ــة امل ــة يف جمــال تعبئ لّمني أن تصــاغ اســتراتيجية اهليئ
قدرات األطراف ألنّ اجلهات املاحنة ليست كلها بالضرورة على قدم املسـاواة (إذا هنـاك مـثال    
اختالفات يف اجلداول الزمنية الضريبية وترتيبات التمويل). واقترح وفـد آخـر النظـر يف مسـألة     

 .وضع حوافز لتشجيع املاحنني

ومت، يف معرض الرد على األسئلة والتعليقات من احلضور، التأكيد علـى أن اهليئـة هـي      - ٥٩
مـن األعضـاء يف مبــادرة الشـفافية واملســاءلة، وهـي بصـدد تقــدمي البيانـات املاليــة عـن املشــاريع        
والربامج. غري أنها ليست بعد يف وضع ميكنها من تقدمي نفس القدر من البيانـات املفصـلة الـيت    

 تقدمها كيانات األمم املتحدة األخرى اليت شرعت يف هذه العملية قبل ذلك بكثري.

واتفق على أن تواصـل اهليئـة مـع الوفـود مناقشـة مسـألة متويلـها، وأن تراعـي يف ذلـك            - ٦٠
 األولويات املواضيعية اخلاصة بالدول األعضاء.

    

 اختتام الدورة  - سادسا   
واملديرة التنفيذية بالشـكر لـرئيس املكتـب وأعضـائه علـى       توجهت وكيلة األمني العام  - ٦١

ما قاموا به من عمل يف التحضري لعقد الدورة العادية الثانيـة، وأعربـت عـن تقـديرها للمجلـس      
التنفيذي على ما يقوم به مـن مهـام رقابيـة وإرشـادية. وأحاطـت علمـا مبجـاالت التركيـز الـيت          

 تيح للهيئة وضع وتنفيذ خطة إمنائية حتويلية.  شددت عليها الوفود، واليت من شأا أن ت
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وأكدت املديرة التنفيذية من جديد على أنّ اهليئة ختطـط ألن يكـون ملناسـبة االحتفـال       - ٦٢
بالذكرى السنوية العشرين العتماد منهاج عمل بيجني ظهور بارز للعيـان، وذلـك مـن خـالل     

 عملية حركية وتطلعية يف جمال الدعوة.  

علـق بعمـل اهليئـة يف جمـال اجلهـود اإلنسـانية، توجهـت املـديرة التنفيذيـة أيضـا           وفيما يت  - ٦٣
بالشكر للمجلس على مساندته القوية للهيئة يف احلصول علـى حضـور دائـم يف صـلب اللجنـة      
الدائمة املشتركة بني الوكـاالت وذلـك ضـمن مـا يتعلـق بعملـها يف جمـال املسـاعدة اإلنسـانية.          

يكتسي أمهيـة خاصـة نظـرا للزيـادة غـري املسـبوقة يف عـدد حـاالت          وأكدت على أنّ هذا اال
سـيما يف   الطوارئ عرب العامل. وأعربت عن بالغ قلقها إزاء اسـتمرار انتشـار وبـاء اإليبـوال، وال    

 سرياليون وغينيا وليربيا.

وقالت إنّ قـرار الـس الـدعوة إىل عقـد حـوار سـنوي مهيكـل بشـأن التمويـل (انظـر             - ٦٤
) هو مؤشر علـى االنتقـال حنـو األخـذ بعمليـة تتسـم       UNW/2014/6يف الوثيقة  ٢٠١٤/٦املقرر 
املتانـة واالنتظـام يف تعبئــة املـوارد، وهـو أمـر ســيظل مـن األولويـات بالنسـبة للهيئــة.         مـن  مبزيـد  

ال التمويــل غــري األساســي وســتقدم  وأفــادت بــأنّ اهليئــة ستضــع أيضــا تقييمــا لتجربتــها يف جمــ   
حتلــيالت ــذا الشــأن. وســتقوم اهليئــة أيضــا بعــرض براجمهــا الرائــدة الــيت مبقــدورها أن جتتــذب  
ــادة يف التربعــات       ــع إىل حــدوث زي ــة إــا تتطل املــوارد غــري األساســية. وقالــت املــديرة التنفيذي

لـة األجـل. مث اختتمـت كلمتـها     املتعددة السنوات، مبا من شأنه أن يسهل ختطيط الربامج الطوي
هذه هي اللحظة اليت حنتـاج فيهـا مـنكم إىل مطابقـة توقعـاتكم منـا مبـا يلـزم         ”بالتأكيد على أنّ 

 .“من املوارد لبلوغ املرام



UNW/2014/7 

 

14-62870 17/18 
 

 املرفق

ــامج العمـــل املقت       ــال املؤقـــت وبرنـ ــة األوىل  جـــدول األعمـ ــان للـــدورة العاديـ رحـ
 ٢٠١٥  لعام

 جدول األعمال املؤقت     

 سائل التنظيميةامل  - ١

 التقييم    - ٢

 الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة  - ٣

 املسائل املتعلقة مبراجعة احلسابات  - ٤

 مسائل أخرى  - ٥

  املوضوع  البند  الوقت  اليوم

  افتتاح الدورة    ١١:٠٠-١٠:٠٠  شباط/فرباير ٩االثنني         

      
ــة األ      •   ــن وكيل ــذي وم ــس التنفي ــيس ال ــن رئ ــان م ــني بيان م

  العام/املديرة التنفيذية

  املسائل التنظيمية  ١    

      
إقــرار جــدول األعمــال املؤقــت املشــروح للــدورة العاديــة     •  

  ٢٠١٥األوىل لعام 

      
ــام        •   ــة لعــ ــة الثانيــ ــدورة العاديــ ــر الــ ــاد تقريــ  ٢٠١٤اعتمــ

)UNW/2014/7(  

  التقييم  ٢  ١٢:٠٠-١١:٠٠  

  الوقوف على مدى أمهية وظيفة التقييم  •        

  

١٣:٠٠-١٢:٠٠  

  

جلســة إحاطــة حــول مســألة حتويــل العالقــات بــني اجلنســني: عمــل  
الرجــل ”هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة مــع الرجــال والفتيــان ومحلــة    

  )HeForShe( “للمرأة

  
١٤:٣٠-١٣:٣٠  

  
ة علـى الصـعيد   جلسة إحاطة حول مسألة االستجابة التنفيذيـة للهيئـ  

  القطري

  الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة  ٣  ١٦:٣٠-١٥:٠٠  

      
ــتراتيجية        •   ــة االس ــل اخلط ــألة متوي ــة حــول مس جلســة إحاط

٢٠١٧-٢٠١٤  

  املسائل املتعلقة مبراجعة احلسابات  ٤  ١٧:٣٠-١٦:٣٠  

      
ــس مراجعــي احلســابات         •   ــول تقريــر جمل ــة إحاطــة ح جلس

)A/69/5/Add.12(  

  مسائل أخرى  ٥  ١٨:٠٠-١٧:٣٠  
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  املوضوع  البند  الوقت  اليوم

  املسائل التنظيمية  ١            

      
ــنوية     •   ــال املؤقـــــت للـــــدورة الســـ ــرار جـــــدول األعمـــ إقـــ

  ٢٠١٥  لعام

  ٢٠١٥اعتماد مشروع خطة العمل السنوية لعام   •        

  اختتام الدورة      

      
ــس الت    •   ــيس ال ــن رئ ــان م ــني   بيان ــة األم ــن وكيل ــذي وم نفي

  العام/املديرة التنفيذية

  


