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   2015الدورة السنوية لعام 

 2015متوز/يوليه  2حزيران/يونيه إىل  30
 من جدول األعمال املؤقت 1البند 

    املسائل التنظيمية
كـانون   7تقرير عن انتخاب أعضاء املكتب وعن الدورة العادية اآلوىل،   

 2015شباط/فرباير  9الثاين/يناير و
 
 انتخاب أعضاء املكتب -أواًل  

، انتخب اجمللس التنفيذي مكتب هيئـة األمـم املتحـدة    2015كانون الثاين/يناير  7يف  - 1
. فقـد انتخـب املمثـل الـدائم للـدادر  لـد        2015للمساواة بني اجلنسـني ومتكـني املـرأة لعـام     

ــة ودول أ ــر  ، رئيســًا          ــة دول أوروبــا الىربي ــل أموع ــب بيترثــون عةث ــم املتحــدة، إي األم
 ، وانتـُخب نواب الرئيس من اجملموعات اإلقليمية التالية:2015للمجلس التنفيذي لعام 

ــة الدائمــة      أ ع ــا ثــلم، منســوري، الســكرت ة الثالثــة يف البعث ــة: ست الــدول األفريقي
 للجزائر لد  األمم املتحدة؛

دول آثيا واحمليط اهلادي: بارون ديف ميترا، الوزيرة املفوضة يف البعثة الدائمـة    ب ع
 دة؛لبنىالديش لد  األمم املتح

دول أوروبــا القــرقية: درا انــا أنــديليتش، الــوزيرة املستقــارة يف البعثــة الدائمــة   ج ع
 للبوثنة واهلرثك لد  األمم املتحدة؛

ــوزيرة        د ع ــيال، ال ــا داف ــا بولين ــة البحــر الكــاريو: ماري ــة ومناق دول أمريكــا الالتيني
 املستقارة يف البعثة الدائمة لكولومبيا لد  األمم املتحدة.
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يس املنتهية واليته،  ونزالو كنوكي عأورو ـواي  الـذي لثـل دول أمريكـا     وشكر الرئ - 2
الالتينية ومناقة البحر الكـاريو، اجمللـس التنفيـذي، و سو ـًا األشـخاي الـذين كـانوا نوابـًا         
للرئيس أثناء فترة توليه منسبه، وهم قادرة أمحد حسن عجيبويت ، واليت متثل الـدول األفريقيـة؛   

ليمان ، الــيت متثــل دول آثــيا واحملــيط اهلــادف؛ وداريــا فولوثــويك       وهــيلني بيــك عجــزر ثــ   
عبولندا ، اليت متثل دول أوروبا القرقية؛ وإلي حداد عأثتراليا ، اليت متثـل دول أوروبـا الىربيـة    

 ودواًل أ ر .

 املسائل التنظيمية -ثانيًا  

األمـم املتحـدة   يف مقـر   2015للمجلـس التنفيـذي لعـام     األوىلعقدت الدورة العاديـة   - 3
 ..2015شباط/فرباير  9بتاريخ 

وأقــر اجمللــس التنفيــذي جــدول أعمالــه املؤقــت املقــروو و اــة عمــل الــدورة العاديــة  - 4
لعـام   ة ، ووافق عل، التقرير عـن دورتـه العاديـة الثانيـ    UNW/2015/L.1ع 2015لعام  األوىل
 2014أيلول/ثــــــــبتمرب  16و 15الــــــــيت كانــــــــت قــــــــد انعقــــــــدت يف يــــــــومي  2014

 . كما أقر اجمللس جدول األعمال املؤقت و اـة العمـل املقتـرحني للـدورة     UNW/2014/7ع
 2015متوز/يوليـــه  2حزيران/يونيــو إىل   30والــيت ثــتعقد يف الفتــرة     2015الســنوية لعــام   

ــام     ــنوية لعــــ ــة العمــــــل الســــ ــرو   اــــ ــر املرفــــــق األول ، واعتمــــــد  كقــــ  2015عأنظــــ
  .UNW/2015/L.2ع

عن تقرير اللجنة االثتقـارية للتقيـيم القـامل     2015/1فيذي القرار واختذ اجمللس التن - 5
سسوي التقديرات اخلارجية لوظيفة التقييم اليت تضالع هبا هيئة األمم املتحـدة للمسـاواة بـني    

 عأنظر املرفق الثاين . 1اجلنسني ومتكني املرأة.
 البيانات االفتتاحية -ثالثًا  

ــيس اجمللــس التنفيــذي يف    - 6 ــة لســنة    شــدد رئ ــة التار ي ــة علــ، األتي ــه االفتتاحي مالحظات
، وأبــرز األحــداع العامليــة الكــرب  والعمليــات اوكوميــة الدوليــة الرئيســية، مــن قبيــل    2015

، إىل جانـب املناققـات   2015املفاوضات عل، متويل التنمية وعل، إطـار التنميـة ملـا بعـد عـام      
تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني يف ثـيا   حول أهداف التنمية املستدامة؛ واثتعراض وتقييم 

الــذكر  الســنوية العقــرين العتمادتــا؛ واثــتعراض اخلمســة عقــر عامــًا لقــرار ألــس األمــن    

_________________ 

 .www.unwomen.org/en/executive-board/documents/first-regular-session-2015متاو عل، املوقع التايل:   (1 
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  عن املرأة والسالم واألمـن؛ واالجتمـا  اوـادي والعقـرين ملـؤمتر األطـراف       2000ع 1325
 يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بقأن تى  املناخ.

  
يتيح هليئة األمم املتحدة للمرأة والدول األعضاء وأ ـحاب   2015ار إىل أن عام وأش - 7

املســلحة اآل ــرين فر ــة لبــذل جهــود منســقة يــو ضــمان التىــي  التحــويلي يف حيــاة النســاء    
ــع       ــًا يف  ي ــة أن تــؤدي دورًا قوي والفتيــات يف لتلــف أيــاء العــاع، وشــدد علــ، أن علــ، اهليئ

فيذ النتائج. وأكد أتية اهليئة يف توثيع ناا  التعـاون بـني أ ـحاب    مراحل املفاوضات ويف تن
املسلحة، و سو ـًا مـع القاـا  اخلـاي و/أو قاـا  األعمـال، يف الوقـت الـذي تلـتمس فيـه           
أشــكااًل جديــدة مــن القــراكة، ال مــن منظــور تعبئــة املــوارد فحســب بــل كــذلك اناالقــا مــن   

 موقف متكيين يستند إىل اوقو .   

الرئيس إىل توف  دعم ثياثـي  ـاعي للهيئـة يف ثـعيها لتهيئـة نفسـها لفتـرة مـا         ودعا  - 8
ــام   ــادة كــب ة أيضــًا يف      2015بعــد ع ــدول األعضــاء زي ــل يف تـــــُحدع ال ، وأعــرب عــن األم

 مساتاهتا املالية اليت ثتقدمها للهيئة  الل العام.
املتحدة للمرأة، يف مالحظاهتـا   وقدمت وكيلة األمني العام/ املديرة التنفيذية هليئة األمم - 9

عل، اجمللس، وأبرزت هـي أيضـًا األحـداع واملبـادرات      ةاالفتتاحية، عرضًا عامًا للبنود املعروض
 ؛ واالحتفـال  HeforSheاملقبلة، واليت ذكرها الرئيس، ومنها محلة تضامن الرجـال مـع النسـاء     

بىيـة تقيـيم تنفيـذتا نقـديًا؛      بالذكر  السنوية العقـرين العتمـاد إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني      
ــس األمــن     ــتعراض قــرار أل ــت عــن شــكرها للــدول األعضــاء     2000ع 1325واث  . وأعرب

وللفاعلني يف اجملتمع املـدين الهتمامهمـا بعمليـة االثـتعراض ولـدورتا يف تنفيـذها، ابتـداء  مـن         
مسـني املقبلـة   توف  املوارد إىل اثتضافة دورات االثتعراض. وحتدثت عن الدورة التاثـعة واخل 

فيمــا يتعلــق  2010للجنــة وضــع املــرأة، فحثــت الــدول األعضــاء علــ، االلتــزام هبــدف العــام     
كموعـد حاثـم إلءـاء     2030بتحقيق تقدم قابل للقياس يف تنفيذ منهاج عمل بـيجني والعـام   

 الالمساواة بني اجلنسني.
، أن حتقيـق  2015وذكرت رئيسـة اهليئـة، يف ثـيا   اـة عمـل التنميـة ملـا بعـد عـام           - 10

املساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة وتفعيـل حقـو  اإلنسـان للمـرأة والفتـاة، يتالـب زيـادة يف         
االثــتثمارات ويديــدًا هلــا، والتزامــًا بتعزيــز  ــع البيانــات وإجــراء التحلــيالت، وأطــر مســاءلة  

 القيادات وحتديد مسؤوليات  يع أ حاب املسلحة.
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ألنظار إىل تقرير ألس مراجعـي اوسـابات عـن السـنة املنتهيـة      ووجهت رئيسة اهليئة ا - 11
، والـذي قـدم فيـه اجمللـس رأيـًا  ـ  مقـفو  بتحفظـات         2013كانون األول/ديسـمرب   31يف 

  .A/69/5/Add.12عن اهليئة وذلك للسنة الثانية عل، التوايل عأنظر 
ــة اآلوىل     - 12 ــدويل والنائب ــك ال ــديرة العامــة للبن ــذكر امل ــة  و ســت بال ــك املعني ــرئيس البن ل

بــالتقييم، بســفتها رئيســة للجنــة االثتقــارية للتقيــيم القــامل، وشــكرهتا علــ، دورهــا القيــادي  
 وأحملت إىل النتائج اإلجيابية يف تقدير وظيفة التقييم اليت تضالع هبا هيئة األمم املتحدة للمرأة.  

ت نقـ  التمويـل ال   وانتقلـت رئيسـة اهليئـة إىل موضـو  التمويـل، فـذكرت أن حتـديا        - 13
شـهد   2014تزال تقكل  ارًا وهـي حتتـل األولويـة العليـا لـديها. علـ، أءـا أكـدت أن عـام          

ــدول األعضــاء         ــن ال ــة، وشــكرت عــددًا م ــايني املســاتني يف اهليئ ــة امل ــع أموع ــادة يف تنوي زي
رة للزيادات الكـب ة يف مسـاتاهتا. ودعـت إىل إحـداع زيـادة كـب ة يف ختسـي  املـوارد املقـر         

للهيئة يف دورة ميزانية األمم املتحـدة الربناأيـة القادمـة، وحثـت علـ، زيـادة هـذا التخسـي ،         
مـــن ماليـــني  7.7يف املائـــة املتواضـــعة مـــن امليزانيـــة الربناأيـــة، لتســـل إىل   0.27مـــن نســـبة 

ــدوالرات عأي  ــؤدي       0،54ال ــل يف أن ت ــت عــن األم ــة ، وأعرب ــة الربناأي ــن امليزاني ــة م يف املائ
 وما بعده. 2015رات املنظمة اجلارية حول التمويل إىل بلوغ التمويل الكامل لعام اووا

 التقييم -رابعًا  
قدمت املديرة العامة للبنك الدويل والنائبـة اآلوىل لـرئيس البنـك املعنيـة بـالتقييم تقريـر        - 14

الـيت تضـالع   اللجنة االثتقارية للتقييم القامل سسـوي التقـديرات اخلارجيـة لوظيفـة التقيـيم      
هبا هيئة األمم املتحدة للمـرأة. وحتـدثت عـن النتـائج والتو ـيات الرئيسـية فأكـدت أن للتقيـيم         
أتية مركزية بالنسبة لتحقيق مهمة هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة  ولـدورها التحـويلي. فـالتقييم        

نقـاتها يف أـايل   يقدم األدلة واملعرفة لعمل اهليئة املعياري والتقىيلي والتنسيقي، وهو يكمـل أ 
 الدعوة والبحوع. وأبرزت بعض النتائج الرئيسية األ ر ، وهي كما يلي:

 وظيفة التقييم يف اهليئة ثليمة؛  أ ع

اثتقالل وظيفـة التقيـيم هيكليـًا ومؤثسـيًا علـ، النحـو الـراهن يعتـرب كافيـًا  ـ  أن مـن              ب ع
 املمكن تقويته؛

 ء األولوية لتعزيز  نوعية التقييمات؛وظيفة التقييم تتمتع باملسداقية،    أنه يتعني إعاا  ج ع

أنقأت اهليئة نظمًا هتدف إىل تيس  اثتخدام التقييم،    أن مـن املمكـن القيـام باملزيـد       د ع
 لتيس  تقاثم الدروس املستفادة ولتعزيز الفائدة من التقييمات؛
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ــة        ه ع ــة األمــم املتحــدة وتنمي ــادي يف التنســيق ضــمن منظوم ــة علــ، دورهــا القي دللــت اهليئ
رات الوطنية عل، التقييم. وعليها أن تعاي األولوية لعملها التنسيقي ضـمن املنظومـة وأن   القد

ــتجيب     تعمـــل مـــع املؤثســـات الوطنيـــة للمضـــي قـــدمًا اـــدول أعمـــال التقييمـــات الـــيت تسـ
 لالعتبارات اجلنسانية.

 وجر  عرض بعض التو يات الرئيسية عل، النحو التايل:   - 15
يم كجــزء أثاثــي مــن مهمــة اهليئــة: علــ، اهليئــة وألســها   اواجــة إىل االعتــراف بــالتقي  أ ع

التنفيـذي أن يىتنمــا الفر ــة لالعتــراف بــالتقييم كجــزء أثاثـي مــن مهمــة اهليئــة؛ ومــن شــأن   
 تقوية قاعدة األدلة املتعلقة بأدوارها املعيارية والتقىيلية والتنسيقية أن تعزز الفعالية؛

ه: ينبىي عل، اهليئـة أن حتمـي األداء القـوي    اواجة وماية مكتب التقييم املستقل وتقويت  ب ع
ملكتــب التقيــيم املســتقل وأن توا ــل تعزيــز فائــدة التقيــيم ومســداقيته واثــتقالله، مــع التركيــز 
بسورة  ا ة عل، الفائدة واالبتكار والقراكات ذات األثاس القاـري أل ـراض التقييمـات    

    الالمركزية؛

د إىل األدلــة: علــ، كــل عضــو يف فريــق القيــادة  اواجــة إىل تــوف  اوــوافز للعمــل املســتن  ج ع
العليا أن يؤكد أتيـة التقيـيم مـن  ـالل االثـتخدام املعلـن لنتـائج التقيـيم، بىيـة تـوف  اوـوافز            

 للعمل املعياري والتقىيلي والتنسيقي املستند إىل األدلة؛

 تقوية االثتقالل:  د ع

امليزانيـة التنظيميـة    ينبىي أن يوافق عل، لسسات امليزانية كبند منفسل يف إطـار   1ع
 3اليت يوافق عليها اجمللس التنفيذي، وذلك بىية بلوغ اهلدف املتمثل بتخسـي   

 يف املائة من امليزانية الربناأية للتقييم؛

 يتعني إجياد حل  وماية ثبات وظائف موظفي التقييم؛    2ع

اثــــتعراض ثياثــــة التقيــــيم: ينبىــــي إجــــراء اثــــتعراض دا لــــي، يســــتند إىل نتــــائج     ه ع
الوقـت   2016تعراضات اخلارجيـة، بىيـة إرشـاد أي تنقـيح لسياثـة التقيـيم. ويعتـرب عـام         االث

األفضل للبدء باثتعراض السياثة، حبيث لكـن تقـدس ثياثـة منقحـة إىل اجمللـس التنفيـذي يف       
 ؛2017أوائل عام 

تأ   إجراء املزيد من اثتعراضات النظراء: ال تو ي اللجنـة بترتيـب اثـتعراض نظـراء       و ع
ومسـتو    2014 السيا  الراهن، وذلك نظرًا  لكثرة االثتعراضات اليت أجريت عام آ ر يف
 مشوهلا.



 UNW/2015/3 

 

6/16 15-03450 

 

ويف ثيا  عرض رد اإلدارة عل، تقرير اللجنة االثتقـارية للتقيـيم القـامل وجكـه كـل        - 16
من رئيسة اهليئة ومدير مكتب التقييم املستقل القـكر للجنـة االثتقـارية للتقـدير الـذي قدمتـه        

بوهلما جلميع تو ياته. ويف حني أنه جر  تسليط الضوء عل، عدة أاالت مـن العمـل   وأكدا ق
اجلاري، فقد أعيد التأكيد عل، أن اهليئة ثتوا ل التركيز عل، ضمان قـوة وظيفـة التقيـيم مـن     
 الل عرض نتائجها والتدليل عل، املسـاءلة فيهـا، وباثـتخدام التقيـيم أل ـراض اختـاذ القـرار،        

م من التقييمات، لتحقيق التقـدم يف أـال املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة.        فضاًل عن التعل
وبا تسار، فإن اهليئة تعترب التقييم جانبًا شديد األتية يساعد عل، تقـكيل قـدرهتا علـ، تنفيـذ     

 واليتها. كما شكرت رئيسة اهليئة اجمللس التنفيذي ملا قدمه من توجيه ودعم.  
، البيانـات االفتتاحيــة والكلمـات املتعلقـة بــالتقييم، هنـأت عــدة     وعلـ، ثـبيل الــرد علـ    - 17

الوفود ثعادة السيد إيـب بيترثـون علـ، انتخابـه وأعربـت عـن دعمهـا لعمـل اهليئـة وتقـدمت           
 بالقكر لرئيستها ولفريقها املتفرغ لعملهما القا .

وشـدد بعضـهم    وهنأ عدة وفود اهليئة عل، النتـائج اإلجيابيـة الـيت  لـ  إليهـا التقيـيم.       - 18
الــذي أعلنتــه حركــة التقيــيم العامليــة  شــركاء   2015علــ، أتيــة ذلــك التقيــيم يف ثــيا  عــام  

ــيم  ع ــيم. EvalPartnersالتقي ــة للتقي ــرويج        ثــنة دولي ــة الت ــادرة هــذه بىي ــد  ــممت املب وق
ليــة. للسياثــة والتقيــيم املســتندين إىل األدلــة علــ، املســتويات الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة واحمل

وحثت بعض الوفود اهليئة عل، موا لة تعزيز وظيفتها التقييمية من  الل التقيـيم الالمركـزي   
ــة. وحتــدثت الوفــود عــن اواجــة إىل ربــط      ــيم الوطني ــة مــع هيئــات التقي والقــراكات االبتكاري
التقييمات الالمركزية بتنميـة القـدرات علـ، إجـراء تقييمـات علـ، املسـتو  الـوطين تسـتجيب          

ات اجلنســانية، بىيـــة تعزيــز التـــد الت اململوكــة واملدفوعــة وطنيـــًا. وأعــرب أحـــد      لالعتبــار 
املتكلمني عن تقديره للجهود املبذولة لتقوية اإلفقاء عن املعلومات وزيـادة القـفافية، يف حـني    
أن متكلمًا آ ـر رحـب باثـتراتيجية الـتعلم والتـدريب الـيت لكـن أن تسـاعد علـ، تعزيـز دور           

 لبلدان، و سو ًا فيما يتعلق بالتعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي.اهليئة يف لتلف ا
وثلط عدد من الدول األعضاء األضواء عل، أتية التمكني االقتسـادي للمـرأة وإءـاء     - 19

العنف ضدها. كما شـدد بعـض املـتكلمني علـ، أتيـة ضـمان إجـراء اثـتعراض فعـال،  ـالل           
 . ودعـا أحـد الوفـود  يـع الـدول األعضـاء       2000ع 1325، لقرار ألس األمن 2015عام 

 إىل املقاركة يف هذه العملية.
وفيما يتعلق مبسألة النق  املزمن يف متويل اهليئة، دعت الوفـود األمـني العـام إىل اختـاذ      - 20

التـداب  لتخســي  مزيـد مــن املـوارد للهيئــة مـن األنســبة املقـررة لكمــم املتحـدة؛ وكــذلك إىل       
   ا ة ملعاجلة هذا املوضو . وشددت الوفود عل، مركزية اهليئة يف  ـيا ة  اـة   اختاذ تداب 
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ــا بعــد عــام    ــة مل ــدول     2015التنمي ــة الحتياجــات ال ــها مــن االثــتجابة بســورة كامل ويف متكن
األعضاء، بناء عل، طلـب تلـك الـدول، يف أـاالت املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة. ويف          

التأكيد عل، أتيـة وإواحيـة ضـمان تـوف  التمويـل الكامـل للهيئـة         هذا السدد، أعادت الوفود
وفقًا للمقترو األ لي الذي قدمه األمني العام. وحثت الوفود اهليئة علـ، موا ـلة دعـم إدراج    
املســاواة بـــني اجلنســـني كهـــدف مســـتقل وإدمــاج املنظـــورات اجلنســـانية يف أهـــداف التنميـــة   

ناققــات حــول متويــل التنميــة وإرشــاد هــذه املناققــات.  املســتدامة، فضــاًل عــن املقــاركة يف امل
وذكــر أحــد املــتكلمني اواجــة إىل قيــام اهليئــة بتوثــيع ناــا  شــراكاهتا مــع املؤثســات املاليــة    

 الدولية والقاا  اخلاي واجملتمع املدين تفعياًل لواليتها.
 اإلحاطات - امسًا  

تحـدة للمـرأة مـع الرجـال والفتيـان      حتويل العالقات اجلنسانية: عمل هيئـة األمـم امل   –ألف 
  HeforSheومحلة تضامن الرجال مع النساء  

 2014أيلول/ثــبتمرب  25  يف HeforSheأطلقــت محلــة تضــامن الرجــال مــع النســاء    - 21
كحركة تضامن ودعت بليونًا من الرجـال والفتيـان إىل التسـدي ألوجـه الالمسـاواة املسـتمرة       

ذلـك هبـدف  لـق التضـامن بـني الرجـال والنسـاء، وإجيـاد  فـل          اليت تواجهها املـرأة والفتـاة، و  
مقتر ، وحقد القباب بسورة نقاة لدفع عجلة التقـدم يـو املسـاواة بـني اجلنسـني، وتعبئـة       

 األموال لدعم تنفيذ والية اهليئة يف ركائزها االثتراتيجية األربع.  

يســية تقــوم هبــا اهليئــة  وشــرحت رئيســة قســم اجملتمــع املــدين أن اوركــة متثــل محلــة رئ   - 22
ويري أعماهلا يف وقت واحـد يف اجملـاالت املعياريـة والدعويـة والربناأيـة حيـث يعتـرب تضـامن         

  اهليكل القامل. وقد  ممت اوملـة حبيـث تكـون هـي احملـر       HeforSheالرجال مع النساء  
اجلنسـني حبلـول عـام     لآلراء السياثية واملوارد واملناققة األكثر تعمقًا حول حتقيق املساواة بـني 

الكترونيـًا، يف   م. ودعت رئيسة اهليئة الدول األعضاء إىل حث  اه ها علـ، االنضـما  2030
حني أءا أكدت يف الوقـت نفسـه علـ، أن اوملـة ال تقتسـر علـ، الـذين يتوا ـلون معهـا عـرب           

 االنترنت، فاألنقاة اليت يري  ارج االنترنت حول تىي  السلو  هلا أتية كرب .

  وأثنـت  HeforSheوأعربت عدة وفود عن دعمها وملة تضامن الرجـال مـع النسـاء      - 23
علـ، اهليئـة الختاذهـا هـذه املبـادرة، وشــددت علـ، أءـا جـاءت يف الوقـت املناثـب وأن لــديها           
إمكانية قوية إلشرا  قااعات عريضة من الرجـال والفتيـان يف لتلـف أيـاء العـاع يف التـرويج       

جلنسني. وأشـار أحـد املـتكلمني إىل اوملـة باعتبارهـا حركـة تضـامن ابتكاريـة.         للمساواة بني ا
وذكر متكلم آ ر أن املساواة بني اجلنسني تعترب شا اًل لد  اجلميع وأن كث ًا مـن التحـديات   
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ذات السلة تتالب تى ًا هيكليًا يف العالقـات اجلنسـانية. ولـذا فـإن علـ، الرجـال أن يقـاركوا        
 املرأة ومقاركتها السياثية.يف حتسني متكني 

إحاطة    رمسية حول اثتجابة هيئة األمم املتحـدة للمـرأة تقـىيليًا علـ، املسـتو        –باء 
 القاري: االثتجابة ألزمة اإليبوال يف  رب أفريقيا

قدكم املسؤول بالوكالة عن مكتب هيئة األمم املتحدة للمرأة يف ليربيا وةثـل عـن اهليئـة     - 24
حاطة عن أثـر انتقـار مـرض اإليبـوال علـ، النسـاء، وعـن جهـود اإلنعـا  املبكـر           يف ث اليون إ

والدروس املستفادة. وتق  النتائج األولية يف كال البلدين إىل وجود  ـلة مباشـرة بـني انتقـار     
اإليبوال وحـدوع ارتفـا  يف معـدل حـوادع العنـف اجلنسـاين. ففـي ثـ اليون مـثاًل و جـد أن           

ن األثر اخلاضعة للعزل السـحي تتعـرض للعنـف اجلنسـاين، ولـذا فقـد       يف املائة م 70أكثر من 
أ ــبح هــذا الوضــع ألظــ، باألولويــة يف تنــاول اوكومــة لــه. وقــد بــدأت اهليئــة يف العمــل مــع    
القرطة يف التحقيق يف هذه اواالت. أما يف ث اليون، من جهـة أ ـر ، فقـد و جـد أن هنـا       

لتقويه األعضاء التناثـلية لكنثـ،، حيـث ع تاـرأ أيـة        لة إجيابية بني تفقي اإليبوال والتعرض
حالة تقـويه لكعضـاء التناثـلية لكنثـ، أثنـاء انتقـار املـرض. ويعـين ذلـك أن اجملتمعـات احملليـة            

. وتوا ـل اهليئـة العمـل علـ،     ةقبلت بدعوة هيئة األمم املتحدة للمرأة فيما يتعلق هبـذه املمارثـ  
ــذكور أي    ــاع وال ــن اإلن ــاجني م ــم الن ــرزت     دع ــة والنفســية. وأب ــوف  املقــورة االجتماعي ضــًا بت

املسؤولة بالوكالـة عـن مكتـب السياثـات والـربامج املسـاتات الـيت قدمتـها اليابـان وأملانيـا يف           
مــن ماليــني  2.6هــذه الفتــرة اورجــة. وال تــزال اهليئــة تواجــه فجــوة يف التمويــل، تزيــد علــ،  

دعـت الـدول األعضـاء إىل املسـاعدة علـ، ردم      الدوالرات، فيما يتعلق مبكافحة هذا املـرض. و 
 تلك الفجوة، كما شكرت حكوميت ليربيا وث اليون عل، القراكة الوثيقة معهما.

وأعرب عدد مـن الـدول األعضـاء، ومنـها ليربيـا، عـن التقـدير لعمـل اهليئـة واالعتمـاد            - 25
إليبـوال، فاليابـان تعتـرب    علي اثتمرار الدعم الذي تقدمه. وأعلن وفـد اليابـان التزامـه مبكافحـة ا    

إحد  اجلهـات املايـة األكـرب الثـتجابة اهليئـة يف هـذا املضـمار. وحـث أحـد املـتكلمني اهليئـة            
عل، القيام باملزيد، كما حث منظومة األمـم املتحـدة كلـها علـ، االثـتفادة مـن اخلـربات بىيـة         

االنتعـا  هـي يف   حتسني أعمال السياثـات واألعمـال املعياريـة، علـ، أنـه حـذر مـن أن عمليـة         
  اواهتا اآلوىل وال يزال هنا  الكث  ةا يتعني فعله.

 2017-2014متويل اخلاة االثتراتيجية للفترة  -جيم 
يف أعقاب املدا لة اليت قدمتها رئيسة هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة، رحبـت عـدة وفـود        - 26

مـثاًل أن اململكـة املتحـدة    باووار    الرمسي وكررت اإلعراب عـن تأييـدها للهيئـة. مـن ذلـك      
القمالية أشـادت باهليئـة لنتـائج تعبئـة املـوارد الـيت تقـوم هبـا وأعلنـت           وآيرلندالربياانيا العظم، 
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. كمـا أن  2016-2015مليـون جنيـه يف املـوارد العاديـة للسـنة املاليـة        12.5مساتتها مببلغ 
يا  إعـادة تأكيـد التزامهـا،    وفودًا أ ـر ، مـن قبيـل السـني واألمـارات العربيـة املتحـدة، يف ثـ        

أعلنت التزامها بالنظر بسورة جـادة يف زيـادة مسـاتاهتا يف اهليئـة. وأشـارت اليابـان إىل زيـادة        
مســاتتها بواقــع عقــرة أضــعاف باملقارنــة بالســنتني املاضــيتني علــ، الــر م مــن التحــديات          

ق حبالة التمويـل الراهنـة   االقتسادية وختفيض قيمة العملة لديها. عل، أن الوفد أثار شوا ل تتعل
وحث الدول األعضاء األ ر  عل، أن حتذو حذوها وأن تزيد مساتاهتا زيـادة كـب ة. وأثـ     
بعض املتكلمني عل، اهليئة خلاتـها القـاملة لتعبئـة املـوارد وجلهودهـا الراميـة إىل توثـيع قاعـدة         

نــوات املاليــة وضــمان املــايني وتعميقهــا. وكــرر أحــد الوفــود اإلعــراب اواجــة إىل توثــيع الق 
ختسي  املوارد للمجاالت املتسفة باألولوية. وطلب وفد آ ر إىل اهليئة مواءمة  اتـها لتعبئـة   

 املوارد، بسورة وثيقة، مع  اتها االثتراتيجية وإظهار الروابط بني االثنتني.
س وأكد أحد املتكلمني علة مـا قالتـه رئيسـة اهليئـة فقـال إن روو القـراكة هـي األثـا         - 27

وينبىي رعايتها ودعمها، وشدد علـ، أتيـة التمويـل املبتكـر مـن  ـالل االثـتفادة مـن املـوارد          
 الوطنية    املستىلة.

كمــا طـُـــلب إىل اهليئــة أن حتــدد أــاالت العمــل، وكــذلك املكاتــب القاريــة الفائضــة    - 28
ئة عل، تنفيذ  اتـها  التمويل والناقسة التمويل، باإلضافة إىل نتائج هذه العوامل عل، قدرة اهلي

االثتراتيجية. كما حثت الوفود اهليئة عل، إدراج معلومات يف موقعهـا القـبكي متكـن الـدول     
األعضاء من ر د النتائج وختسي  املوارد املتعلقة بأهـداف اخلاـة االثـتراتيجية وذلـك علـ،      

التمويـل، وهـو   املستو  اإلقليمي والعاملي. وأعربت الوفود عن تالعها إىل اووار املنظم حول 
 ما يرد يف جدول أعمال دورة اجمللس التنفيذي العادية الثانية.

 مراجعة اوسابات -ثادثًا  
رحبت عدة دول أعضاء بعرض تقرير ألـس مراجعـي اوسـابات ورد اإلدارة عليـه.       - 29

وطلبت الوفود أن يدرج هذا البند بسورة مستمرة عل، جدول أعمال دورة اجمللـس التنفيـذي   
ادية اآلوىل، حبيث يسـتايع اجمللـس اختـاذ القـرارات ذات السـلة. وأثنـت الوفـود علـ، اهليئـة          الع

الـواردة يف التقريـر عـن تنفيـذ التو ـيات.       تمراجعة اوسابات بدون حتفظات واملعلومالرأي 
وحثت الوفود اهليئة عل، اختاذ  اوات عاجلة لتنفيذ تو يات املراجعة تنفيذًا كـاماًل ومعاجلـة   

طر اليت مت حتديدها. وطـُـلب إىل اهليئـة إدراج التفا ـيل، يف تقاريرهـا املقبلـة، عـن التـداب        املخا
املتخذة لضمان اثـتمرار اوـري علـ، منـع وحتديـد املخالفـات يف املقـتريات و ـ  ذلـك مـن           
املمارثــات االحتياليــة، ولضــمان املتابعــة الفعالــة هلــذه اوــاالت. وحثــت الوفــود اهليئــة تعزيــز    
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ة علــ، حتســني الــنظم، والضــوابط الدا ليـة، وإدارة األ ــول، والثــيما علــ، املســتويات  القـدر 
 اإلقليمية واإلقليمية الفرعية والقارية.  

 ا تتام الدورة -ثابعًا  
رحبت وكيلة األمني العـام/ املـديرة التنفيذيـة هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة بتـبين الوفـود           - 30

ألمر الذي تبـد  طـوال مناققـات اليـوم، باإلضـافة إىل التىذيـة       بسورة مقتركة لوالية اهليئة، ا
االرياعية البناءة. وشددت عل، تقديرها العميق لالثـتثمارات يف اهليئـة وأعربـت عـن تالعهـا      

. وأشـــارت إىل أءـــا أحاطـــت علمـــًا  2030إىل موا ـــلة التعـــاون يـــو حتقيـــق أهـــداف عـــام  
يـة التقيـيم واواجـة إىل التقيـد بالتو ـيات املنبثقـة       بالتعليقات اهلامة من قبيـل تلـك املتعلقـة بأت   

عنه، وكذلك بالتقدير الذي أعربت عنه الوفود للجهود اليت بذلتها اهليئـة حـا اآلن. ورحبـت    
باإلشارة إىل أتية بناء القدرات الوطنية عل، تنفيذ الربامج القاريـة، والـيت هلـا أتيـة كـرب  يف      

 بالنســبة للمــرأة علــ، األرض. وثــلات األضــواء علــ، متكــني اهليئــة مــن إحــداع فــار  إجيــاي
املبادرات البارزة املقبلة، واليت حتـيط بالـدورة التاثـعة واخلمسـني للجنـة وضـع املـرأة يف ثـيا           
ــيت ثتســتمر حــا        ــيجني، وال ــهاج عمــل ب ــذكر  العقــرين العتمــاد إعــالن ومن االحتفــال بال

 ركة.   ، وحثت الدول األعضاء عل، املقا2015أيلول/ثبتمرب 
واثتعرض رئيس اجمللس التنفيذي يف مالحظاته اخلتامية مـداوالت اليـوم وأعـرب عـن      - 31

ــب        ــك املكت ــذي، مبــا يف ذل ــع أعضــاء اجمللــس التنفي ــها. وشــكر  ي ــدمًا إىل الســنة كل ــه ق تالع
 املنتخب حديثًا للدورة املثمرة البناءة، كما شكر أعضاء اجملتمع املدين ملساتتهم يف الدورة.
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 رفق األولامل
جدول األعمال املؤقت و اة العمل املؤقتة املقترحـان للـدورة السـنوية،      

 2015متوز/يوليه  2إىل حزيران/يونيه  30املقرر عقدها يف الفترة 
 

 جدول األعمال املؤقت  

 املسائل التنظيمية - 1

 اخلاة االثتراتيجية - 2

 التقييم - 3

 بامليزانية واإلدارةاملسائل املالية واملسائل املتعلقة  - 4

 مناثبة إعالن التربعات - 5

 املسائل املتعلقة مبراجعة اوسابات - 6

 امليدانية اتالزيار - 7

 مسائل أ ر  - 8
  

  اة العمل املؤقتة  
 

 املوضوع البند الوقت التاريخ
 30 ،الثالثاء    

 حزيران/يونيه
 افتتاو الدورة  10:00-11:30

ــيس اجمللــس الت  •  ــا رئ ــة األمــني  كلمت ــذي ووكيل نفي
 هليئة األمم املتحدة للمرأة العام/املديرة التنفيذية

 املسائل التنظيمية 1  
و اــة العمــل املقــروو  إقــرار جــدول األعمــال  • 

 2015 للدورة السنوية لعام
   2015اعتماد تقرير الدورة العادية األوىل لعام  • 



 UNW/2015/3 

 

12/16 15-03450 

 

 املوضوع البند الوقت التاريخ
 اخلاة االثتراتيجية 2 11:30-13:00     

 لة األمني العام/املديرة التنفيذية  تقرير وكي • 
 مشاورات غري رمسية حول مشاريع القرارات  13:20-14:30 
  تابعاخلاة االثتراتيجية ع 2 15:00-18:00 

 
 مشاورات غري رمسية حول مشاريع القرارات   
 حفل استقبال  19:00 

 التقييم 3 11:30-10:00 يوليه /متوز 1 ،األربعاء
لد  هيئة األمم  ظيفة التقييموعن التقرير  • 

 2014املتحدة للمرأة  الل عام 
عن مساتة هيئة األمم املتحدة التقييم املؤثسي  • 

 للمرأة يف متكني املرأة اقتساديًا
  املؤثسيرد اإلدارة املوحد عل، التقييم  • 
اثتعراض املنظومة املقتر  للسياثات اجلنسـانية   • 

 تحدةيف الكيانات التابعة لكمم امل
  شؤون املالية وامليزانية واإلدارة 4 11:30-13:00 

ــرة     • ــة للفتــ ــة املتكاملــ ــرو  امليزانيــ ــة مقــ مناققــ
2016-2017   

 مشاورات غري رمسية حول مشاريع القرارات  13:20-14:30 
 مناثبة إعالن التربعات 5 15:00-17:00 
 مشاورات غري رمسية بشأن مشاريع القرارات  17:00-18:00 
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 املوضوع البند الوقت التاريخ
 املسائل املتعلقة مبراجعة اوسابات 6 11:00-10:00 ليه/يومتوز 2 ،ميساخل    

ــة     •  ــة الدا ليــ ــاة املراجعــ ــق بأنقــ ــر املتعلــ التقريــ
ــرة  ــات للفتــ ــابات والتحقيقــ ــن  للحســ ــانون  1مــ كــ

 2014كانون األول/ديسمرب  31الثاين/يناير إىل 
 تقرير اللجنة االثتقارية ملراجعة اوسابات •

إحاطة  ا ة عن االثتجابة التقىيلية هليئة جلسة   11:00-12:00 
األمم املتحدة للمرأة عل، املستو  امليداين 

  عأفىانستان 
 ميدانية  اتزيار 7  

ــيت     •  ــة املقــتركة ال ــارة امليداني ــق بالزي ــر املتعل التقري
ــامج األمــم املتحــدة     ــة لربن قامــت هبــا اجملــالس التنفيذي

ب األمم اإلدائي/ ندو  األمم املتحدة للسكان/مكت
املتحــدة خلــدمات املقــاريع، ومنظمــة األمــم املتحــدة   
ــامج      ــرأة وبرنـ ــدة للمـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة، وهيئـ للافولـ

 نيسان/ 25الفترة من  يف األردنالعاملي، إىل األ ذية 
 2015أيار/مايو  2إىل  أبريل
املتعلـــق بالزيـــارة امليدانيـــة الـــيت قـــام هبـــا تقريـــر ال •

ــانون  12-7املكتــــب إىل فيــــت نــــام يف الفتــــرة   كــ
 2014األول/ديسمرب 

 مسائل أ ر  8  
 اعتماد مشاريع القرارات   
 مسائل تنظيمية 1  

إقرار جدول األعمال و اة العمل للدورة  • 
 2015 العادية الثانية لعام

 ا تتام الدورة   
ــة األمــني     •  ــذي ووكيل ــيس اجمللــس التنفي ــا رئ كلمت

 تحدة للمرأةالعام/املديرة التنفيذية هليئة األمم امل
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 املوضوع البند الوقت التاريخ
ــة       13:15-2:30      ــا قســم اجملتمــع املــدين يف هيئ ــة نظمه مناثــبة جانبي

 األمم املتحدة للمرأة
التمويل أل راض املساواة بـني اجلنسـني يف  اـة     • 

 التنمية اجلديدة
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 املرفق الثاين
   2015قرار اختذ يف الدورة العادية األوىل لعام   
  2015/1 
سسـوي التقـديرات اخلارجيـة لوظيفـة التقيـيم       تقييم القـامل لل تقرير اللجنة االثتقارية  

 ملرأةللمساواة بني اجلنسني ومتكني االيت تضالع هبا هيئة األمم املتحدة 
 إن اجمللس التنفيذي، 

سسـوي التقـديرات    تقيـيم القـامل  تقريـر اللجنـة االثتقـارية لل   ب حييط علماا    – 1
هيئـة األمـم املتحـدة للمسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني         التقيـيم الـيت تضـالع هبـا    اخلارجية لوظيفة 

 ؛املرأة

هيئة األمم املتحدة للمرأة إلقامتها بيئة متكينيـة قويـة للتقيـيم، ولقـوة      عل، يثين   – 2
أداء مكتب التقييم املستقل، عل، أثاس معـاي  االثـتقالل واملسـداقية والفائـدة، ولـدور اهليئـة       

اجلنسني ومتكني املرأة  والتقييم املستجيب من  ـالل جهـود    القيادي يف الترويج للمساواة بني
التنســيق ضــمن منظومــة األمــم املتحــدة ومــن  ــالل القــراكات، مبــا يف ذلــك علــ، املســتو      

 القاري، ولرعايتها للقراكات املبتكرة أل راض تنمية القدرة الوطنية عل، التقييم؛

مبزيـد مـن امللكيـة والقيـادة يف      عل، أنه ينبىي لبلدان الربنامج أن تأ ـذ  يشدد    - 3
ــة       ــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف تــدعيم تنمي ــدور هيئ ــع أشــكال املســاعدة، ويرحــب ب ــيم  ي تقي

 القدرات الوطنية عل، التقييم، ويكرر طلبه إىل اهليئة أن توا ل جهودها يف هذا اجملال؛

ريــر، والــيت عأ  مــن التق 18الــواردة يف الفقــرة  4بالتو ــية رقــم  حياايط علمااا     - 4
تدعو إىل إدراج بند منفسـل يف امليزانيـة ألنقـاة التقيـيم لينظـر فيـه اجمللـس التنفيـذي يف ثـيا           

يف  3بىيـة بلـوغ اهلـدف املتمثـل بتخسـي       ، وذلـك  2017-2016امليزانية املتكاملـة للفتـرة   
 املائة من امليزانية الربناأية للتقييم؛

ــة األمــم املتحــدة للمــر   يطلاا     - 5 ــيم   إىل هيئ ــة األداء القــوي ملكتــب التقي أة محاي
املستقل، وموا لة تعزيز الفائدة مـن التقيـيم ومسـداقيته واثـتقالله، إضـافة إىل موا ـلة تعزيـز        

 ذات األثاس القاري أل راض التقييمات    الالمركزية؛االبتكار والقراكات 
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يـة التقيـيم   إىل هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة أن توا ـل التـدليل علـ، أت       يطل     - 6
 وأن تعزز اثتخدام تو يات التقييم يف عملها؛

إىل هيئة األمم املتحدة للمرأة أن توا ل تعزيز القـدرات علـ، التقيـيم     يطل     - 7
وأن ختســ  مــا يكفــي مــن املــوارد البقــرية واملاليــة ملكتــب التقيــيم املســتقل ولوظيفــة التقيــيم   

 عمومًا؛

حدة للمرأة أن توا ل التـرويج لوضـع التقـارير    إىل هيئة األمم املت أيضا  يطل    - 8
اثتنادًا إىل مؤشر التقييم يف  اة عمل منظومة األمم املتحـدة للمسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني      

 املرأة، وأن يري حتليالت للتقارير اليت يتم إعدادها؛  

ــًا   إىل  يطلاا  لااذل     - 9 هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة أن يــري اثتعراضــًا دا لي
اثة التقييم اوالية، مبا فيها ما يتعلق باثتقالل وظيفـة التقيـيم، وأن تقـدم تقريـرًا عـن ذلـك       لسي

يف إطار التقرير السـنوي عـن وظيفـة التقيـيم، حبيـث ينظـر اجمللـس التنفيـذي يف االثـتعراض يف          
 .2016دورته السنوية لعام 

 
 
 


