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 2016الدورة العادية األوىل لعام 
 2016شباط/فرباير  ٩

 من جدول األعمال املؤقت 1البند 
    مسائل تنظيمية
 16و  15املعقـددة     2015الـدورة العاديــة الناـيــة لعـام     عـن  تقريـر   

 2015أيلدل/سبتمرب 
 

 مسائل تنظيمية -أواًل  
العاديــة الناـيــة للمالــس التنفيــذي هليئــة األمــم املتحــدة         2015عــام   ُعقــدد دورة  - 1

للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة )هيئة األمم املتحـدة للمـرأةيف   مقـر األمـم املتحـدة يـدم        
 .2015أيلدل/سبتمرب  16و  15
واعتمــد اجمللــس التنفيــذي جــدول األعمــال املؤقــت املعــرول ورةــة العمــل للــدورة      - 2

ــ ــام العاديـــ ــة لعـــ ــندية  UNW/2015/L.4/Rev.1) 2015ة الناـيـــ ــ  الســـ ــر دورتـــ ــر تقريـــ يف، وأقـــ
(UNW/2015/7  أقـر  . و2015متدز/يدليـ    2حزيران/يدـيـ  ىلىل   30يف اليت ُعقدد   الفترة مـن
أيضا جدول األعمال املؤقـت ورةـة العمـل املقتـرحني للـدورة العاديـة األوىل       التنفيذي  لساجمل

ــام  ــدم     2016لع ــد ي ــرر أن ُتعق ــن املق ــيت م ــاق    2016شــباط/فرباير  ٩ال ــويف، وـ )اـظــر املرف
ــام    ــندية لعـ ــل السـ ــة العمـ ــدا ال 2016معـــروط رةـ ــمتهيـ ــة األوىل عتمادهـ ــدورة العاديـ ا   الـ

 .2016 لعام
، املتعلو حبـدار مـنظم بعـمن مسـملة     2015/5اجمللس التنفيذي قرارين: القرار واعتمد  - 3

، اللـذان  2017-2016، املتعلو بامليزاـية املتكاملة لفتـرة السـنتني   2015/6التمديل، والقرار 
 .يفUNW/2015/11) 2015يردان   جممدعة القراراد اليت اختذها اجمللس التنفيذي   عام 

http://undocs.org/ar/UNW/2015/L.4/Rev.1
http://undocs.org/ar/UNW/2015/7
http://undocs.org/ar/UNW/2015/11
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 فتتاحيةاالبياـاد ال -ثاـيا  
عــام يكتســ   2015أشــار رئــيس اجمللــس التنفيــذي،   بياـــ  االفتتــاح ، ىلىل أن عــام  - ٤

ةة اجلديـدة  حمدر تركيز اخلهليئة األمم املتحدة للمرأة، ىلذ وضعت اهليئة   أمهية راصة بالنسبة 
، 2030لعـام   املقبلـة. وباضضـافة ىلىل رةـة التنميـة املسـتدامة     للتنمية للسـنداد اخلمـس ععـرة    

اسـتعرا  ىلعـ ن ومنـهام عمـل بـياني         2015عـام   اليت من املقرر اعتمادها قريبـا، عـر   
عامــًا علــو صــدورمهاق واـعقــاد املــؤمتر الــدوو النالــي لتمديــل التنميــةق          20ذكــرم مــرور  

لـدورة  عمـا هـد  د قريبـا، أي عقـد ا    ـاهيك يفق 2000) 1325واستعرا  قرار جملس األمن 
ملؤمتر األطرا    اتفاقية األمم املتحـدة اضطاريـة بعـمن تاـن املنـاش. وأشـار       احلادية والععرين 

ملسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني     فيمـا يتعلـو با  ىلىل أن هذه العملياد هلـا ـتـائج جدهريـة ولديليـة     
 املرأة، وحقدق املرأة ومعاركتها   اجملتمع.

مـن  بـ   ا ومدظفيهـا ملـا قامـ   األمـم املتحـدة للمـرأة    ثىن رئيس اجمللـس علـو ىلدارة هيئـة    وأ - 5
كفالــة االعتــرا  حبقــدق املــرأة   ســبيل هــذه العمليــاد، ورحــت مســامهتهما  ع  مجيــعمــل 

 لتحقيو التنمية املستدامة. نيأساسيا واملساواة بني اجلنسني باعتبارمه
تنفيــذ االلتزامــاد الــيت تعهــد  ــا ر ســا  الــدول   وأفــاد أن األمــم املتحــدة ستعــرط   - 6

   املعقـددة  اجللسـة االفتتاحيـة ملـؤمتر قمـة األمـم املتحـدة للتنميـة املسـتدامة        ر ل واحلكدماد 
املساواة بني اجلنسـني ومتكـني   بعمن . وأشار ىلىل اجتماط قادة العامل 2015أيلدل/سبتمرب  25

ــذي مــن املقــرر أن يعقــد      ــة   أيل 27املــرأة، ال دل/ســبتمرب، وأن تعــترا   استضــافت  حكدم
مناسـبة هليئـة   دفر سيهذا االجتماط  الصني وحكدماد الدامنرا وكينيا واملكسيك، مدضحا أن
   املستقبل.نتظر منها األمم املتحدة للمرأة ل حتفال باضجنازاد وىلبراز العمل امل

تدقـع الكـنن مـن هيئـة األمـم      وتكلم الرئيس بصفت  الدطنية فمفاد أن حكدمة الدامنرا ت - 7
واليتها، سـتكدن مندذجـا ذتـذم بـ    تنفيـذ أهـدا  التنميـة        بتنفيذها املتحدة للمرأة. فاهليئة، 

 “.تدحيد األدا ”  هنج  ةسامه  املاملستدامة و
ــد جــدول      - ٨ ــة بعــمن بن ــدورة احلالي ــة   ال ــرئيس أن املناقعــاد اجلاري عمــال األورأم ال

با  أن تسعو ىلىل تدضيح اضجنازاد اليت ميكن للهيئة لقيقها مقابل التكلفـة  املتعلو بالتمديل ين
احلقيقية لعدم بلـد  أهـدا  التمديـل املةلـدح. وحـي الـدول األعضـا  وهيئـة األمـم املتحـدة           

 للمرأة علو ىلقامة حدار تفاعل  وتعارك  شفا  بعمن متديل اخلةة االستراتياية للهيئة.
مبـادراد  عرط   تنفيذ ئة لتعزيزها تركيزها االستراتيا  ىلذ ستعلو اهليالرئيس وأثىن  - ٩

مـع  ااـسـة  رئيسية تسعو ىلىل جعـل اهليئـة أوب بـالار . وسـتكدن الـربامج الرئيسـية مت      برامج 
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. وقــال الــرئيس ىلـــ  يتةلــع ىلىل 2030لعــام  اخلةــة االســتراتياية ومــع رةــة التنميــة املســتدامة 
 لدوراد ال حقة للمالس التنفيذي.معرفة املزيد عن مبادرة الربجمة   ا

وشــكرد وكيلــة األمــني العــام واملــديرة التنفيذيــة هليئــة األمــم املتحــدة للمــرأة الــرئيس   - 10
واملكتت علو التزامهما املستمر. وأعربـت عـن تقـديرها للنـهج االبتكاريـة الـيت اتبعهـا الـرئيس         

بـني هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة      طدال السنة، ما أسـهم   زيـادة احلـدار التفـاعل  واملناقعـاد      
 واجمللس التنفيذي.

ا سـتكدن  وأشارد ىلىل األزمة احلاليـة للمهـاجرين وال جـئني   أوروبـا ف حظـت أهنـ       - 11
لهيئـة. وللنظـر   األـعةة املقبلـة ل علو  ثار كبنة ومزمنة ومد عداقت طديلة األهلا علو األرجح 

ىلىل تـدفن املسـاعدة   البلدان ىلىل األزمة من منظدر صحيح، أفادد أن األمم املتحدة تدعد حاليا 
لبيــة ورجـل وطفـل. وأشـادد باحلكدمـاد امل     ةمليـدن امـرأ   ٨0اضـسـاـية واحلمايـة ألكنـر مـن     

تلقــ   املراهقــاد، ذــتان ىلىلال ســيما أن النســا ، ىلىل جمــددا شــارد لنــدا  طــالل اللاــد ، وأ 
 مساعدة دولية.

، شكرد الدول األعضـا  علـو   2030عام و  معر  تناوهلا خلةة التنمية املستدامة ل - 12
عملها   خمتلف العملياد، بد ا جبهدد الفريـو العامـل املفتـدل بـاح العضـدية التـابع للامعيـة        

نهائيـة. وأعربـت   العامة املعين بمهدا  التنمية املستدامة واـتـها  بدضـع األهـدا    صـياتها ال    
 2030عن شكرها ملنظماد اجملتمع املدين علو معاركتها ومسامهاهتا، مؤكـدة أن رةـة عـام    

 أن تكدن هيئة األمم املتحدة للمرأة علو كامل االستعداد ل ضة ط بداليتها.قتض  ت
ذكـرم  وجلان ىلقليميـة مناسـبة   دولة عضدا  167وخبصدص االستعراضاد اليت أجرهتا  - 13

املتكلمـة   اجملتمع املـدين، أكـدد   ادمنهام عمل بياني، وتعليقمرور ععرين سنة علو اعتماد 
اضجنــازاد الــيت لققــت واجملــاالد الــيت كــان التقــدم فيهــا بةيئــا   أن هــذه االستعراضــاد تــبني 

ــ ا ومفادهـا  مت التدصـل ىلليهـ  النتياـة الـيت   واجملاالد اليت مت فيها التراجع. وتدعم    ال ميكـن أن  أ
ــاا يكــ ــ تقــدم دائــمدن هن صــعيد الدون لقيــو املســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة. وعلــو   ب
علـو ـةـاق    اسـبيل املضـ  قـدما واسترشـد  ـ     ت هذه النتياـة الـيت يسـتدل  ـا     ماع ، شكلاجل

 .للتنمية ةة اجلديدةاخلواسع   
، الـذي  مـن أهـدا  التنميـة املسـتدامة     5علو أمهية معروط اهلد  املتكلمة وشددد  - 1٤
األساسية اليت لدل دون لقيو املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة، وذكـرد       ناول العدائو يت

 ضط ق مبادراد لديلية. ًاأـ  يدفر ىلطار
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ــا  - 15 ــة ةرئيســأم ــم املتحــدة للمــرأة فحــذرد    هيئ ــني  مــن األم ــدام التةــابو ب مســتدم اـع
 اليــةاملدارد مــن جهــة واملــ ملعــرح عنــ اخلةــاح الــداع  ىلىل املســاواة بــني اجلنســني والةمــدل ا 

وشـكرد الـدول األعضـا  علـو دعمهـا وحنتـها علـو االسـتنمار            املتاحة مـن جهـة أرـرم.   
ال يـزال ريـن مـر ،     للهيئـة او الدضـع املـ  أن السبل اليت من شمهنا أن تان العامل. وأشارد ىلىل 

 األمم املتحدة.عمل   حمدر حقدق املرأة ومتكني املرأة وضع معددة علو ضرورة 
ــام - 16 ــها و  رت ــني      كلمت ــارس  بعــمن املســاواة ب ــامل الت ــادة الع ، أشــارد ىلىل اجتمــاط ق

أيلدل/ســبتمرب، ودعــت ر ســا  احلكدمــاد ىلىل   27اجلنســني ومتكــني املــرأة، املقــرر عقــده    
 املسـاواة حبلـدل  ’’مبـادرة    أهـدا   ما حدد من تمكن من بلد  سالتعهد بالتزاماد ملمدسة 

 ‘‘.: لنحي اخلةو من أجل املساواة بني اجلنسني2030 عام
  

تقــديراد امليزاـيــة املتكاملــة هليئــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــني اجلنســني   -ثالنًا  
 2017-2016ومتكني املرأة عن فترة السنتني 

ورد اضدارة علــو  2017-2016دمت تقــديراد امليزاـيــة املتكاملــة لفتــرة الســنتني ق ــ - 17
 للانة االستعارية لعؤون اضدارة وامليزاـية ىلىل اجمللس التنفيذي.تقرير ا
ــرأة       عرضــت و - 1٨ ــم املتحــدة للم ــة األم ــة هليئ ــاد ال زم ــدط التربع ــة جمم ــة املتكامل امليزاـي

فيهـا بـاالقتران مـع اخلةـة     أن ُينظـر  اليت ينباـ    ،لتحقيو النتائج احملددة   ىلطار النتائج املتكامل
. وتعـــمل التدقعـــاد احلاليـــة املتعلقـــة ميزاـيـــة 2017-201٤دة للفتـــرة االســـتراتياية املعتمـــ

 1٩6.٤ىلمجاليــ  ا بلاــممليــدن دوالر   شــكل تربعــاد، و ٨٨0متكاملـة لفتــرة الســنتني مبلــ   
  ميزاـيــة فتــرة أساســا للميزاـيــة املؤسســية. وينصــت التركيــز  يةلــت ختصيصــ  مليــدن دوالر 

أن هلـا  األساسـ  للمكاتـت امليداـيـة الـيت مل يسـبو      علو تعزيز اهليكل  2015-201٤السنتني 
 من امليزاـية املؤسسية. تلقت متدي 

عر  امليزاـية املتكاملة، أعربت عـدة وفـدد عـن    علو وردا علو البياـاد االفتتاحية و  - 1٩
ا   ىلدارة اجمللس التنفيـذي طـدال السـنة.    مشكرها للرئيس علو الفعالية والكفا ة اليت أبان عنه

رئيسـة هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة علـو البيـان العـامل الـذي أدلـت بـ             هذه الدفـدد  د وشكر
ــة      ــا باهليئ ــد التزامه ــادد تمكي ــة، وأع ــا القدي ــو قيادهت ــة  ،وعل ــا   معرب ــل ىلدارهت ــديرها لعم ــن تق ع

 ومدظفيها.
وأكـدوا علـو اجملـاالد الـيت تكتسـ       بلـداهنم  وسلط املتكلمدن الضـد  علـو مبـادراد     - 20

ىلهنـا   مـا   ذلـك الـتمكني االقتصـادي للمـرأةق واملـرأة والسـ م واألمـنق و        لـديها،   ليـا أولدية ع
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تعدي  وبتر األعضا  التناسلية لإلـاثق وىلهنا  العنـف ضـد   ما يعمل اـتهاكاد حقدق اضـسان 
  املائـة مـن بليـدن     ٨0النسا  ذواد اضعاقة. وذكر أحد الدفـدد أن حـداو   االهتمام باملرأةق و

شــ م مــن ذوي اضعاقــة يعيعــدن   البلــدان الناميــة وهــم أكنــر عرضــة للمعاـــاة مــن الفقــر    
. ولـذلك،    الاالـت  أشكال التمييز املتعددة اليت يتعرضـدن هلـا  من جرا  املدقع، وذلك أساسا 

لتنفيذ العـامل ضعـ ن ومنـهام عمـل بـياني        سبيل ام اخلاصة تلبية احتياجاهتمن الضروري 
. و  هـذا الصـدد، طلـت الدفـد مـن هيئـة       2015ولقيو أهدا  التنمية املستدامة ملا بعد عام 

حمـددة اهلـد  لصـا     األمم املتحدة للمرأة ىلي   مزيد من االهتمام هلذه املسـملة ووضـع بـرامج    
 النسا  ذواد اضعاقة.

أحد الدفدد علو هيئة األمم املتحدة للمـرأة ملـا تبذلـ  مـن جهـدد مـن أجـل ىلهنـا          وأثىن  - 21
ضـد ـسـا  وفتيـاد    املدجـ   سـملة العنـف   التصـدي لديـدا مل  العنف اجلنساين، وشدد علو أمهيـة  

ضــد أشــ اص بســبت ميلــهم اجلنســ  وهديتــهم   العنــف املدجــ  العــعدح األصــلية، وكــذلك
اهليئـة   الـذي تقـدم بـ     لعمـل لعـن دعمـ  القـدي    الدفـد   اجلنساـية. وباضضـافة ىلىل ذلـك، أعـرح   

السياسـية، والعمـل اضـسـاين، والصـحة واحلقـدق اجلنسـية        املـرأة   احليـاة   عاركةيتعلو م فيما
 واضجنابية.

جنـال  مـدم  يتدقف علو سأحد الدفدد أن مستدم النهد  بالنسا  واملراهقاد رأم و - 22
وتـدفن فـرص    ،جماالد املساواة بـني اجلنسـني، والتعلـيم      2030رةة التنمية املستدامة لعام 

الدفد اهليئـة علـو أن   هذا والكرامة اضـساـية. وحي  ،العدالة االجتماعيةلقيو و ،العمل ال ئو
ــدور   ــادي تضــةلع ب ــدم مناســبة اـعقــاد   2030  االســتعرا  املداضــيع  خلةــة عــام   ري املنت

 تدامة.السياس  الرفيع املستدم بعمن التنمية املس
مـؤررا   طدكيـد،   الـيت عقـدد   ولدث وفد اليابان عن اجلمعية العاملية الناـية للمرأة  - 23

ر ىلىل حفـل افتتـال مكتـت    ا. وأشـ تها فيهـا يئـة ومسـامه  اهلوأعرح عـن تقـديره ملعـاركة رئيسـة     
ــة   ــم املتحــدة للمــرأة    ااالتصــال هليئ ــدألم ــيم     طدكي ــذي أق . 2015 ح/أريســةس  30ال
 ىلىل استمرار التعـاون الدثيـو  ، متةلعا يئة علو حضدرهااهلملبادرة، وشكر رئيسة ورحت بتلك ا

 .مع اهليئة
وأعلن وفد اململكة املتحدة لربيةاـيا العظمو وأيرلندا العمالية أن وزير الدولة للتنميـة   - 2٤

هليئة األمم املتحـدة للمـرأة، مناسـبة يـدم      ةالتنفيذي ةاملديرمع الدولية   بلده سد  يستضيف، 
أيلدل/ســبتمرب بعــمن الــتمكني االقتصــادي للمــرأة، علــو هــام  املناقعــة العامــة للامعيــة   25

ــة. وســ  ــدعو احلكدمــاد ومنظمــاد اجملتمــع املــدين والقةــاط اخلــاص ىلىل التحــرا     د  العام ت
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ــرص اقتصــادية      ــة ف ــو كفال ــن طري ــل االقتصــاداد ع ــاد والأفضــل  لتحدي ــع  للفتي نســا    مجي
 العامل. أحنا 
وأقر أحد الدفدد بمن امليزاـية املتكاملة تعكل اخلةة املاليـة هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة       - 25

وبمهنا ستتيح للهيئة أن تتمتع بالقدراد املالية واملؤسسية اليت متكنها مـن لقيـو النتـائج احملـددة     
تنفيـذ امليزاـيـة   املتدقـع أن يتـيح   . ومـن  2017-201٤للفتـرة  عتمدة   رةتها االستراتياية امل

تعزيـز الكفـا ة والعـفافية واملسـا لة عـن طريـو تـبين هنـج اضدارة القائمـة علـو            لهيئـة ل املتكاملة
تركـز  تظـل  بارتيال أن امليزاـيـة  الدفد   الدثيقة. والحظ املتدرو النتائج ولسين ، علو النحد 

 ـية.علو تعزيز اهليكل األساس  للمكاتت امليدا
ــة    - 26 ــدد اهليئ ــ  أحــد الدف ــ  وـب ــادم ات ىلىل أـ ــا أن تتف ــ  هل ــاط هنــج واحــد  ينبا يناســت ”ب

 تنفيذ الربامج القةرية.تدو البلدان زمام ، وأن تداصل االلتزام مبدأ “اجلميع
وأكدد ىلحدم الدول األعضا  أمهية ضمان جتهيز مكاتت املـدارد البعـرية بـاألدواد     - 27

تكـدن قـادرة علـو أن جتسـدها        أنكفالـة  يذ اخلةة االستراتياية بفعاليـة و املهنية ال زمة لتنف
تحقيو املساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة   ىلطـار رةـة التنميـة املسـتدامة      لىلجرا اد ملمدسة 

تزايـد  عـن تقـديره السـتمرار    باسـم هـذه الدولـة العضـد     . وأعرح املـتكلم  2030اجلديدة لعام 
ذاا متنــل حينــكاـــت ، الــيت ةالقةريــاملنفــذة   ىلطــار الــربامج لألـعــةة  ختصــيم املــدارد املاليــة

   املائة من امليزاـية. ٨٤
زيــادة التركيــز علــو مداصــلة وحــي بعــو الدفــدد هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة علــو    - 2٨

 كـام  ا تنفيـذ اليت ستضـمن هلـا أن تنفـذ    زيادة املدارد من أجل تدسيع وتعميو قاعدة شراكاهتا 
 .2017-201٤االستراتياية للفترة  خلةةا

ــة       - 2٩ ــة عــن تقــديرها حلكدم ــدول األعضــا  علــو بياـاهتــا معرب ــة ال وشــكرد رئيســة اهليئ
التربعـاد    املائـة   مسـامهتها      25سديسرا ضع هنـا عـن زيـادة متعـددة السـنداد قـدرها       

ــة    مــدارد لل ــدعم لعمــل اهليئ ــدها ال ــة وللمملكــة املتحــدة لتادي ــة للهيئ ــتمكني   العادي   جمــال ال
مجيــع املــتكلمني علــو االعتــرا  الرئيســة االقتصــادي للمــرأة. وعلــو وجــ  التحديــد، شــكرد 

تقـدم  الفرصـة ل هـذه  رئيسـة  ال. واريتنمـت  بدرجة كـبنة  باحلاجة ىلىل زيادة التمديل املقدم للهيئة
 السياساد. ةالربامج ومدير ةمديرللحاضرين 
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 تقييمال -ابعا ر 
أجرتــ  هيئــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــني  ذي التاميعــ  للتقييمــاد الــالتحليــل  - ألف 

 201٤اجلنسني ومتكني املرأة   عام 
جيريـ   قدم مدير مكتت التقييم املستقل   اهليئة حملة عامة عن التحليل التاميع  الذي  - 30

تقييمـاد  الالتقييمـاد املؤسسـية و  الـيت تسـتقو مـن    األدلة كافة لضمان جتميع كل سنة املكتت 
ــو       ــتراتياياد عل ــا   وضــع السياســاد واالس ــاد   ــة واالسترش ــن  ال مركزي ــل م الصــعيد ك

 املؤسس  وال مركزي.
منــذ اعتمــاد اخلةــة االســتراتياية   جيــرم و رــر لليــل جتميعــ  كــان هــد ثــاين لليــل   - 31

ــة. و ــال احلالي ــا  ب ــيم، أ  ســعيا ىلىل الدف ــة ال ار  املــزدوم للتقي ــي د التاميعي ســندية عــدد التحل
علـو الـتعلم،    2015بالتركيز تارة علو املسا لة وتـارة علـو الـتعلم. واـصـت التركيـز   عـام       

 علو املسا لة. 201٤  عام مت التركيز بينما 
ــة اســتقيت  راعــو و - 32 ــل أدل تقييمــا أجريــت   عــام   21 اجممدعهــمــن تقييمــاد  التحلي

ــة ىلضــافية مــن   201٤ ــت   عــام  23. واســتقيت أدل ــع  2013 تقييمــا أجري . واســتدفت مجي
 فريو األمم املتحدة املعين بالتقييم.اليت حددها  التقارير املدرجة   التحليل معاين اجلددة

مجيـع  يراعـ    يكمن   ىلجرا  لليـل مـنظم   اواقعي ياجتميعا هناالذي اتبع وكان النهج  - 33
 17التحليـل التاميعـ    كعـف  ، من األدلـة املعـفرة   1135القائمة. واستنادا ىلىل اهلامة األدلة 

 أساسية.م حظة 
 االقتصـاد  وأظهر التحليل التاميع  أن األـعةة علو املسـتدم املعيـاري وعلـو صـعيد     - 3٤

الكل  مهمة بدج  راص لكن ىلقامة الروابط بني كل من املستدم اجلزئـ  واملسـتدم املتدسـط    
التحليـل أن عمـل   ظهـر  أ. وع وة علـو ذلـك،   دوملزيادة اجلمر ال ريىن عن  واملستدم الكل  أ

النةـاق االسـتراتيا    علـو  كـز  يرفعـاال بدجـ  رـاص عنـدما     يكـدن   هيئة األمم املتحدة للمـرأة 
 فهم شامل للسياق.ويقرن ذلك بللتدر د 

وفيما يتعلو بالفعالية، أظهر التحليل التاميع  أن لقيو املساواة بني اجلنسني يتةلـت   - 35
أن األـعةة القصنة األجل تكدن أقل فعاليـة،  تبني جمة. واستنمارا طديل األجل ومروـة   الرب

التنفيـذ.  و  التمرن   صر  التمديل تتعلو بعملية ذاد طبيعة لدياد أهنا تداج  ىلضافة ىلىل 
وع وة علو ذلك، لـدحظ أن بـرامج املسـاواة بـني اجلنسـني تكـدن أكنـر فعاليـة عنـدما تكـدن           

تعــتمل علــو اســتراتياياد واضــحة ضشــراا ينمــا حونعــددة أقــدر علــو جتنــت النتــائج ريــن امل
 مدافعني عن متكني املرأة.بدصفهم  الرجال
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 أربعة استنتاجاد:ىلىل التحليل التاميع  رلم ، 17الـ  حظاد واستنادا ىلىل امل - 36
قــدرهتا علــو ىلىل يســتد اســتمرار أمهيــة هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة   - األمهيــة )أيف 

االقتصــاد تــدو اهتمامــا راصــا ملســتدم  ة الت صصــاد، اتبــاط هنــج متكاملــة ومتعــدد 
 اجلزئ  واملتدسط والكل قكل من املستدم روابط بني وجدد كفالة مع  الكل 

مروـة هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة ميـزة ـسـبية فيمـا يتعلـو         شكلت  - الفعالية يفح) 
اجلنسـني، بدسـائل   بالتدر د االستراتياية الةديلة األجل. وكان لقيو املساواة بني 

تكــدن النقافيــة، هــدفا طديــل األجــل. وو منــها ىلحــداث لــدل   املداقــف االجتماعيــة
ــادراد احتمــاالد جنــال   ــع  أكــرب املب ــدما تتب ــة األجــل     الربجمــة عن تتســم هنــج طديل
 بالداقعية واملروـة.

الربجمـة وىلدارة املعـار    عمليـاد  اسـتنماراد كـبنة     ضـ    ريس ـ  - الكفا ة )ميف 
معــتركة عامـة  ر يــة ل أصــحاح املصـلحة تكـدين  احلـدود املداضــيعية  سـمد علــو  ت الـيت 

 .التنفيذأفضت ىلىل الفعالية   
ألصـــحاح املنمـــرة تعزيـــز املعـــاركة الفعالـــة واســـتمرار كـــان  - ســـتدامةاال )ديف 

 فرص االستدامة للهيئة.أمرا حامسا لتدعيم املصلحة   التدر د 
 

هـذه   وارتبـاط يئـة   جمـال دعـم ىلرسـا  املعـاين       ا اهل ضةلعتعمال اليت األتقييم  - با  
 باألـعةة التنفيذية  األعمال 

مثــرة تعــاون فعــال بــني مكتــت يئــة   جمــال دعــم ىلرســا  املعــاين كــان تقيــيم أعمــال اهل - 37
التقييم املسـتقل   اهليئـة ومكتـت رـدماد الرقابـة الدارليـة   األماــة العامـة لألمـم املتحـدة.           

جلنة الربـامج والتنسيو التابعـة للامعيـة العامـة هيئـة األمـم املتحـدة       ارتارد  ،201٤و  عام 
مكتـت رـدماد الرقابـة     قـرر   دورهتـا اخلامسـة واخلمسـني. و   تكدن مدضدط دراسـة  للمرأة ل
   ،يئـة اهلمدضدعا للتقيـيم الـذي ست ضـع لـ      أن يكدن العمل   جمال ىلرسا  املعاين الدارلية 
   هذا اجملال.تقييما للعمل بالفعل لهيئة تضمنت لرةة التقييم املؤسس   حني أن
حبيـي يتـدىل    ،تعـاوين   ىلطار وبدال من ىلجرا  تقييمني، اختذ قرار بإجرا  تقييم واحد  - 3٨

ويتـدىل مكتـت التقيـيم املسـتقل         حـد ذاتـ    مكتت ردماد الرقابة الدارلية ىلجرا  التقيـيم  
ــم املتحــدة   ــة األم ــدش املعــدرة االســتراتياية وتيســن اال   هيئ ــرأة تق ــع أصــحاح  تصــاالد للم م

مـع  يئـة  الـيت تتحملـها اهل  ذلك ىلىل زيـادة الكفـا ة خبفـو تكـاليف املعـام د      فضو املصلحة. وأ
زيـــادة تـــمثن التقيـــيم وـةـــاق اســـت دام . وقـــدم التقيـــيم ىلىل جلنـــة الربــــامج والتنســـيو            

 هذا العام.الحقا قره اجلمعية العامة لألمم املتحدة أن تمن املتدقع ، و2015حزيران/يدـي  
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التقييم أن حام التربعاد اليت تلقتها اهليئـة، والـيت تعتمـد عليهـا بعـدة   تنفيـذ       بني و - 3٩
اهليئـة زادد مـن    ، وهذا علو الـرريم مـن أن  واليتها، اخنفو عن التقديراد األصلية بقدر كبن

  مـداوالد الـدول األعضـا  و       فـرص ىلدماجـ  د زادىلبراز مدضدط املساواة بني اجلنسـني و 
 أعمال منظدمة األمم املتحدة.

تعزيــز اضطــار املعيــاري  بأن هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة حققــت ـتــائج ىلجيابيــة   تــبني و - ٤0
ــو ب ــاين      املتعل ــو دعــم اعتمــاد قداعــد ومع ــني اجلنســني عــن طري ــاراد  املســاواة ب تراعــ  االعتب

ــاـية وت ــايع اجلنسـ ــدط رام مىلدعـ ــة    دضـ ــال العامليـ ــداول األعمـ ــني   جـ ــني اجلنسـ ــاواة بـ املسـ
يئة مسامهة كـبنة   ىلدرام هـد  قـائم بذاتـ  بعـمن      اهلوالقةاعية. فعلو سبيل املنال، سامهت 

ــني         ــاة املســاواة ب ــيم مراع ــة املســتدامة املقترحــة وتعم ــني اجلنســني   أهــدا  التنمي املســاواة ب
 ألمم املتحدة للتنمية املستدامة.اجلنسني   الدثيقة اخلتامية ملؤمتر ا

  اهليئــة ىلىل تــوعلــو الصــعيد الــدطين، عــل الــدعم االستعــاري املعيــاري الــذي قدم        - ٤1
احلكدماد )أيف ضمان ىليراد االلتزاماد الدولية، منل اتفاقية القضا  علـو مجيـع أشـكال التمييـز     

الدطنيـةق  التنميـة    رةـط   جلنة وضع املرأةعن ضد املرأة واالستنتاجاد املتفو عليها الصادرة 
ــاد      و  ــم احلكدمـ ــادق و )ميف دعـ ــذه االلتزامـ ــع هـ ــة مـ ــة املتدائمـ ــر القاـدـيـ ــز األطـ )حيف تعزيـ

 الرصد والتنفيذ.كفالة ومنظماد اجملتمع املدين   
   ،2011  عـام   تقف هيئة األمم املتحدة للمرأة، بعد أربع سنداد مـن ىلـعـائها،  و - ٤2

، أشـداطا  ذلـك التـاري    منذ، . فقد قةعتنسا   حياة العمو أتمثن ضحداث حاسم منعةف 
   النهد  جبدول األعمال املعياري العامل  حلقدق املرأة. كبنة
ىلرسـا  املعـاين   وينبا  هليئة األمم املتحدة للمرأة أن تستفيد مـن التقـدم احملـرز   دعـم      - ٤3

قـدما، مـن املهـم االعتـرا       علـو أر  الداقـع. وللمضـ     بدرجـة أكـرب  ـتائج ملمدسة لتحقيو 
يئـة  اهلبالتحدياد اليت تداجهها، ما   ذلـك املـدارد احملـدودة والةلبـاد املتنافسـة. وىلذا أرادد      

الـيت ميكـن أن يكـدن هلـا     امسـة  ، فينبا  هلا أن تركـز اسـتراتيايا علـو القضـايا احل    أثراأن لدث 
 أعماهلا املعيارية والتنفيذية. وتسعو ىلىل االستفادة من زيادة أوج  التآزر بني عميو تمثن
 

 استعرا  التقييماد املؤسسية للمساواة بني اجلنسني   منظدمة األمم املتحدة   - جيم 
كان استعرا  التقييماد املؤسسية للمساواة بـني اجلنسـني   منظدمـة األمـم املتحـدة       - ٤٤

كـان  ة بـني اجلنسـني. و    الناين واألرن من هـذا النـدط بعـمن تعمـيم مراعـاة املسـاوا      ااالستعر
واة بــني اجلنســني   منظدمــة    الــدروا املســتفادة   تعمــيم مراعــاة املســا     يهــد  ىلىل تقيــيم   

 املتحدة. األمم
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جمــال كياـــاد األمــم املتحــدة   الــذي أحرزتــ  تقــدم الاالســتعرا  بممهيــة هــذا وأقــر  - ٤5
و ـةـاق منظدمـة األمـم    اعتماد رةة العمل علال سيما بفضل تعميم مراعاة املنظدر اجلنساين، 

قــد و يعــر ىلليهــا   امل حظــاد.الــيت مل ة، املتحــدة بعــمن املســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأ 
  ىلطـار رةـة العمـل    املندرجـة   وفرد املذكراد الفنية والتقارير السـندية ورينهـا مـن الدثـائو    

ــ  الـذي مت ىلحـرازه   تقـدم بينت القدر الكبن مـن ال كننا من األمنلة اجليدة و   مل يـتم بعـد   . ريـن أ
 تقييماد رارجية ومستقلة.ىلقرارها   ىلطار 

وتعلقت ـتائج االستعرا  باملسا لة واضدارة القائمة علـو النتـائج، والرقابـة، واملـدارد      - ٤6
البعرية واملالية، وتنمية القدراد، ولقيو االتساق، وىلدارة املعـار  واملعلدمـاد. ولـدحظ أــ      

ج خمتلفة ملداجهة التحدياد احملددة الـيت تعتـر  جهـدد تعمـيم مراعـاة      أساليت وهنىلجياد ينبا  
املنظدر اجلنساين   السياقاد اضـساـية. وكعف االستعرا  عن اخنفا  ىلمجـاو   األدا     

يعـزم جزئيـا ىلىل تسـارط    ذلـك  جمال تعميم مراعاة املنظدر اجلنسـاين   السـياقاد اضـسـاـية. و   
  شــك أن االهتمــام بقضــايا املسـاواة بــني اجلنســني   العمليــاد  وتـنة العمــل. ومــع ذلــك، فـ  

بـاألمن واحلمايـة   تتصـل  مسـائل ىلضـافية   ما تنةدي عليـ  مـن   اضـساـية أمر ضروري بالنظر ىلىل 
 والتمييز.

علو الرريم من أن االسـتعرا  اسـتند ىلىل تقييمـاد سـبقت الفتـرة      ر صة القدل أـ  و - ٤7
ت الفهــم احلــاو ملراعــاة تعمــيم املســاواة بــني اجلنســني أو ولــد  املعــمدلة خبةــة العمــل، فإـــ  ثب ــ

تكدن مفيـدة ملنظدمـة األمـم املتحـدة ككـل وللكياــاد املقدمـة للتقـارير         وم حظاد سأفكارا 
 .املعين بالتقييم بعمن رةة العمل وهيئة األمم املتحدة للمرأة وفريو األمم املتحدة

  جمـال تعمـيم مراعـاة املنظـدر     اجليـدة  ارسـاد  أدلـة علـو املم  مجـع  االستعرا  أتال و - ٤٨
وضـع  و ،املناقعـاد ال حقـة  ىلجـرا    ـا    لكـ  يسترشـد   اجلنساين وعلو التحـدياد املصـادفة   
فـز املزيـد مـن اضجـرا اد لتحسـني تعمـيم مراعـاة        كـذلك حل التدجيهاد واألدواد اجلديدة، و

قرد ىلىل حد كـبن مؤشـراد األدا    أهذه األدلة  املنظدر اجلنساين علو ـةاق املنظدمة. كما أن
تعمـيم مراعـاة   الـيت تعتـري جهـدد    لناراد الرئيسية أتاحت التصدي بناال لخلةة العمل، اليت 
 .وللتحدياد الرئيسية املصادفة   هذا اجملال املنظدر اجلنساين

عـن رةـة العمـل بينـت ىلحـراز مزيـد مـن التقـدم           مـؤررا  وما أن التقـارير الصـادرة    - ٤٩
رفـع سـقف مبـدأ     من اجملاالد، فينبا  احلفاظ علو هذا الزرم، بل وزيادتـ ، مـن أجـل    العديد

رد  ةالتنفيذيـ  ةاملـدير ائبـا  قـدم ـ قـد  تعميم مراعاة املنظدر اجلنساين   منظدمـة األمـم املتحـدة. و   
 .علو حدة اضدارة علو كل تقييم
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ــاد امل    - 50 ــتعرا  السياسـ ــا  باسـ ــدة دول أعضـ ــادد عـ ــترا، أشـ ــان معـ ــية و  بيـ ؤسسـ
رـط أسـاا لتعمـيم    وضـعت  للمساواة بني اجلنسني   منظدمـة األمـم املتحـدة، وأفـادد بمهنـا      

عمـيم  علـو احلاجـة ىلىل ت  هـذه الـدول   مراعاة املنظدر اجلنساين قبل تنفيـذ رةـة العمـل. وشـددد     
 معها.مناقعتها وعلو  مجيع كياـاد األمم املتحدةامل حظاد واالستنتاجاد اليت تضمنها علو 

  أكنـر  األررم أن سياساد املساواة بني اجلنسني ينبا  أن ترسـ    حظاد ومن امل - 51
كـل مـن   علـو  ولدد   سياقها  والياد ووثائو الت ةيط االستراتيا  لكياـاد األمم املتحدة

 .هاوفعالية تنفيذاها زيادة جدو  سبيل الصعيد املؤسس  والقةري 
املنظدر اجلنساين لـدياد حمـددة   السـياقاد     تعميم مراعاةمن جهة أررم، يةرل و - 52

 األمن واحلماية والتمييز.علو مستدم نسا  والفتياد الكبن لل ضعفالاضـساـية، بالنظر ىلىل 
وأرنا، وباية تعزيز مسا لة املدظفني عن ىلدمـام املنظـدر اجلنسـاين   عملـهم، ينباـ        - 53

بني اجلنسـني علـو   ساواة با  زيادة تعزيز امل. ويناأن تتضمن استعراضاد األدا  مؤشرا جنساـي
 جلها بالفعل. اليت حددليل العدائو ذتمجيع املستدياد من ر ل 

الدفــدد قلقهــا ىلزا  امل ــاطر املرتبةــة باـتعــار أدواد جديــدة وأوصــت بــمن    كــدد وأ - 5٤
 التنفيذ.جاـت ينصت التركيز   هذا الصدد علو 

بعــو قــد أدرم كــدن يأن مــن املتدقــع وفيمــا يتعلــو بالتحليــل التاميعــ  للتقييمــاد،  - 55
تـدو البلـدان زمـام    املستفادة   تصميم املعاريع وتنفيذها، ما   ذلك ما يتعلـو منـها ب    دروس

 .القدراد ، وتقييم القدراد، وتنميةةالقةري دالتحلي ىلجرا  ، واملعاريع
وشــددد الـــدول األعضــا  علـــو أربعــة دروا رئيســـية مســتفادة ينباـــ  أرـــذها        - 56

 األعمال اجلارية، فيما يل  بياهنا:االعتبار   
نـــر أمهيـــة وفعاليـــة عنـــد تركيـــز أثبتـــت هيئـــة األمـــم املتحـــدة للمـــرأة أهنـــا أك )أيف 
 براجمهاق ـةاق

  سـبيل  ا درومـا اسـت لم مـن    يتعني وضع الـربامج املعـتركة اسـتنادا ىلىل     )حيف 
 ، واضدارة، وهيكل التمديلقةالزمنياألطر من حيي تلبية التةلعاد 

ــادراد    )ميف  ــددين للمبـ ــلحة املتعـ ــدياد أصـــحاح املصـ ــد منتـ ــاحملتعـ ــرورية  ةليـ ضـ
 ل ستدامةق
يتةلت الدصدل ىلىل املستبعدين اتبـاط هنـج تنةلـو مـن القاعـدة، وراصـة مـن         )ديف 

ــيت    ــنح الصــانة ال ــاد امل ــها ا ت رــ ل اســت دام  لي ــو   ســتفيد من ــادرة عل ــة الق ملنظمــاد اجملتمعي
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ىلشـراا النسـا  والفتيـاد املهمعـاد مـن      تدر  الدصدل ىلىل النسا  املهمعاد. ويتعني كذلك 
 لهيئة.لر ل صندوق املساواة بني اجلنسني التابع 

، وطلبـت ىلىل  هاوسلةت الدفدد الضد  علو مسملة ىلدارة األمدال واملدافقـة علـو صـرف    - 57
ــني الت فيــف مــن حــدة امل ــاطر       ىلدارة ه ــا مناســبا ب ــة األمــم املتحــدة للمــرأة أن لقــو تدازـ يئ

 اضجرا اد املالية للعركا  املنفذين.تدافر االئتماـية و
ورحبت بتقرير مكتت ردماد الرقابة الدارلية الذي تناول أمهية هيئة األمـم املتحـدة    - 5٨

ىلرسـا  املعــاين  دعـم    جمـال   هاط بـني عملــ للمـرأة وفعاليتـها   تنفيـذ واليتـها مــن رـ ل الـرب      
بــني مداصــلة ىلجيــاد روابــط يئــة علــو اهلالتنفيذيــة. وشــاعت الــدول األعضــا  بقــدة   تهاوأـعــة

واحلـدار بعـمن   منها من جهـة  العملياد علو الصعيدين اضقليم  والقةري والدروا املستفادة 
 .من جهة أررم السياساد علو الصعيد العامل 

ــذ وال - 5٩ ــام املدظفــدن ىلىل تلقــ  تدضــيح   ولتنفي ــها، ســد  ذت ــو ب يت ــذ تاد فيمــا يتعل نفي
بعـمن املسـاواة   األمـم املتحـدة   تعد رةة العمل علو ـةاق منظدمـة   ،. ولذلكيةالتنسيقمهامها 

بني اجلنسني ومتكني املرأة أداة أساسية. وتتمنل ىلحدم االسـتنتاجاد الرئيسـية الـيت ذكـرد       
أن هيئة األمم املتحدة للمرأة زادد ىلبراز مدضدط املساواة بني اجلنسـني ومتكـني املـرأة وزادد    

 يد العامل .، وال سيما علو الصع  جمال ىلرسا  املعاينمن االهتمام ب  من ر ل عملها 
  

 التمديلمسملة نظم بعمن املدار احل -رامسًا  
تدقعـاد  حملـة عـن ال  هلذا البند مـن جـدول األعمـال     ةالتنفيذي ةاملدير ةتضمن عر  ـائب - 60
مـا طـرل مـن    رد فيمـا يلـ  بعـو    يتعبئة املدارد. و  جمال ناصر استراتياية اهليئة عن عالية وامل

 .  هذا الباحـقاط 
ــها رريم مــن الصــعدباد املاليــة واالقتصــادية الــيت   علــو الــ - 61 العديــد مــن الــدول  يعــاين من

ــام    ــال عـ ــا ، سـ ــة ا   201٤األعضـ ــيا   تعبئـ ــا قياسـ ــ     رقمـ ــا جممدعـ ــد مـ ــدارد، ىلذ مت حعـ ملـ
مـــن مليـــدن دوالر  15٩مليـــدن دوالر مـــن املـــدارد األساســـية و  16٤مليـــدن دوالر ) 330

أتـال  االمتنـان للـدول األعضـا  ملـا قدمتـ  مـن دعـم        يئـة نتنـة ريايـة    اهلاملدارد ريـن األساسـيةيف. و  
، 201٤لهيئــة   عــام لبلــدا   املــدارد األساســية  1٤3 تدســيع قاعــدة مداردهــا. وقــد ســاهم

ــدة     26وكــان  ــاد ماحنــة جدي ــها جه ــدا من ــا بل ــن أبينم ــدا  3٩عل ــن بل ــددة  ع مســامهاد متع
 السنداد.
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ــن          - 62 ــة م ــز املســامهاد املقدم ــو تعزي ــل عل ــرأة العم ــم املتحــدة للم ــة األم وستداصــل هيئ
يف وتدسـيع ـةـاق املسـامهاد    20االقتصاداد الكـربم   العـامل )جممدعـة السـبعة وجممدعـة الــ       

جلنـة املسـاعدة   مـن أعضـا     نياملاحنني التقليديبالنظر أبعد من املقدمة من اجلهاد املاحنة الناشئة 
 تابعة ملنظمة التعاون والتنمية   امليدان االقتصادي.اضمنائية ال

املعام تيــة مــع اجلهــاد املاحنــة ذاد الةبيعــة وتبتعــد اهليئــة أكنــر فــمكنر عــن الع قــاد  - 63
طائفة واسـعة مـن العـركا    التدجيـ      فيها تساهم ة أكنر لتتا  حند ىلقامة شراكاد استراتياي

ني قـدراد مــدظف تعزيـز  ذلـك مـن رــ ل   تمتو . وسـي االسـتراتيا  العـام والسياسـاد والــربامج   
 بزيادة تةدير العراكاد القائمة وىلقامة شراكاد جديدة.أكفا  مت صصني يكلفدن 

ستعرط هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة قريبـا   تنفيـذ مبـادراد برجمـة        من هذا املنةلو، و - 6٤
نـر فعاليـة وتركيـزا. وسـتكدن     ولقيو النتائج بةريقة أك هاتمكنها من تعزيز أثر براجمسرئيسية 

وفـدراد احلاـم   باالسـتفادة مـن   عالية األثـر وقابلـة للتدسـع. و   برامج مبادراد الربجمة الرئيسية 
الربجمـة دون زيـادة عـت     كنيـف  وتدطيـد  ت، ستسـعو هـذه املبـادراد ىلىل      األـعةة التنفيذيـة 

 .اوستكملهربجمة احلالية عمل املدظفني. وستستند علو ال
ــادر - 65 ــدةالربجمــة ة ومب ــة هــذه أتاحــت   اجلدي ــادة مســامهاهتا،   فرصــة هام للحكدمــاد لزي
  املائــة مــن  2٨ســيما   ضــد  حقيقــة أن جممدعــة البلــدان الســبعة مل تســاهم ىلال بنســبة   وال

ــة.  63،   حــني ســامهت جممدعــة الععــرين بنســبة   201٤املــدارد األساســية   عــام     املائ
مـع  بتقدش مسامهاد تتناسـت  بقدة   العامل  الكربم قتصادادااللتزم البلدان ذاد ويتعني أن ت
 ومع األمهية اليت تدليها للمساواة بني اجلنسني. ااقتصاداهت

رين األساسـية. وقـد   املدارد ومن املهم اضشارة ىلىل ع قة التآزر بني املدارد األساسية و - 66
ريـن األساسـ  ىلذ حافظـت    مديل التبني التمديل األساس  وجيد تدازن علو لقيو يئة دأبت اهل
املـدارد ريـن األساسـية    مسـتدم    املائـة وعلـو    55بنسبة تناهز املدارد األساسية مستدم علو 

ــة. و ٤5اهز بنســبة تنــ  ــو املناصــفة  اســتمرد   ســعيها ىل   املائ ــدارد األساســية  ىل لقي ــني امل ب
األساسية بفعالية دون وجـدد    ميكن تنفيذ الربامج ريندراكا منها أـ  الىلواملدارد رين األساسية 
 قاعدة أساسية قدية.

بـرامج أكنـر   تيح تنفيـذ  االلتزاماد املتعددة السنداد لظو بالترحيت ألهنا ت تزالما و - 67
مجيع املسائل اهلامة املعروضة علـو    استقرارا واستدامة وقابلية للتنبؤ. وسعيا ىلىل لقيو ـتائج 

ويتـيح هلـا فرصـة     تـها مـع والي نسـام  ميكـن التنبـؤ بـ  وي    ىلىل متديـل اهليئـة  لتـام  د  اجمللس، س
 لتركيز اجملاالد ذاد امليزة النسبية ومداصلة تعزيزها.
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بعـمن اسـتراتياية تعبئـة املـدارد      ةاملقدمـ ذكرة وأعربت الدفدد عـن تقـديرها جلـددة املـ     - 6٨
د مـن تنــاول  ذهــت أبعـ ومبـادرة الربجمـة الرئيســية املقترحـة. وأشـار أحــد الدفـدد ىلىل أن احلـدار       

الربجمة وأكد القيمة املضافة للهيئة من ر ل مـا تتمتـع بـ  مـن رـربة وقـدرة علـو التـمثن ومـن          
منظدمـة األمـم املتحـدة ككـل واحلكدمـاد واجملتمـع       جعـل  ر ل دعمها وجهددها الرامية ىلىل 

ة   دفـا  بااللتزامـاد الدوليـ   النـهد  باملسـاواة بـني اجلنسـني وال    تتحمـل املسـؤولية عـن    املدين 
 الصدد. هذا
وتنفيـذ  وذكرد الدفدد أهنا تتةلـع ىلىل مسـاط املزيـد عـن الكيفيـة الـيت سـيتم  ـا وضـع           - 6٩

ــرامج رئيســية  ــادة        .ب ــة وزي ــة ضدام ــادة اهليئ ــيت اختــذهتا قي ــديرها لل ةــداد ال ــن تق ــت ع وأعرب
اخلـاصق  األساسية من اجلهـاد املاحنـة احلكدميـة واجلهـاد املاحنـة الناشـئة والقةـاط        اد املسامه

وتعزيز وتنديع املصـادر احلاليـة للمـدارد ريـن األساسـية، اسـتنادا ىلىل مبـادراد الربجمـة الرئيسـية          
 و لياد التمديل امل صم. وشددد علو ضرورة أن تظل تعبئة املدارد مسملة ذاد أولدية.

عـمن  ب دار املـنظم احلـ املدارد   سياق تعبئة علو أـ  ينبا  االستمرار   مناقعة ُشدد و - 70
األمـم املتحـدة    تمديـل هليئـة  المـن عناصـر اسـتراتياية    امسـا  عنصرا حذي يعد التمديل، المسملة 
تعزيـز القـدرة علـو      سبيل نت اهليئة علو مداصلة هذا احلدار مع الدول األعضا  . وُحللمرأة

 مدا متها.مدم التنبؤ باملدارد املقدمة لتنفيذ اخلةة االستراتياية وقدر املروـة فيها و
وتدســيع زيــز و  حــني أثنــت الدفــدد علــو هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة لســعيها ىلىل تع   - 71

مصادر متديلها، وحنتها علو مداصلة القيام بذلك، أشار أحـد الدفـدد ىلىل أن ريالبيـة مسـامهاهتا     
 املالية ينبا  أن تظل تميت من احلكدماد.

الــيت تضــةلع  ــا اهليئــة     وأكــد وفــد  رــر أمهيــة ىلعــ م دافعــ  الضــرائت باألعمــال   - 72
اهليئـة  هـذا الدفـد   حـي  مـن هـذا املنةلـو،    ىلىل زيادة املسامهاد املالية. واالستدالل علو احلاجة 

يئـة أن تـبين   اهل. وطلـت ىلىل  الـيت تضـةلع  ـا    لمعـاريع لعلو تعزيـز املسـا لة والعـفافية بالنسـبة     
مها اجلهـاد املاحنـة علـو الدجـ      مـدال الـيت تقـد   ألقدراهتا   جمال الرصد باية كفالة اسـت دام ا 

 األمنل.
علـو  ز حضـدرها  اهتـا   سـبيل تعزيـ   صـم جناح قودعيت اهليئة ىلىل زيادة تدثيو وـعر  - 73

النقـة وع قـاد   بنـا  جسـدر   الةيبـة ل ة سـمع أن تسـتعني بال لهيئة أيضا لالساحة الدولية. وينبا  
 التعاون مع العركا .

ن املفيــد   الــدوراد املقبلــة أن تقــدم اهليئــة أن مــم وفــد ىلحــدم الــدول األعضــا  ورأ - 7٤
أن التمديــل، وأن تدضــح مــا ميكــن   للــي  أكنــر تفصــي  للماــاالد الــيت تعــاين مــن ـقــم  
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ىلجياد  لياد متديـل بديلـة.     سبيل  ق ها اخلمزيد من التمديل، وأن تداصل تفكنتستزيد في  
اركة اجملتمـع املـدين والقةـاط اخلـاص     أيضا اهليئة علو تعايع معـ وفد هذا البلد العضد  وحي

 التمديل.مسملة   احلدار املنظم بعمن 
  

 مراجعة احلساباد -سادسا  
قــدم مــدير التنظــيم واضدارة بالنيابــة رد اضدارة علــو تقريــر جملــس مراجعــ  حســاباد  - 75

 .املةروحة نقاطال. وترد فيما يل  بعو 201٤األمم املتحدة لعام 
ســامهاد األساســية األمــم املتحــدة للمــرأة العمــل علــو احملافظــة علــو امل هيئــة صــلت وا - 76

مـاحنني جـدد   تعزيزها وتدسيع ـةاقها واسـتقةاح  والية املقدمة من اجلهاد املاحنة احلكدمية احل
ذلــك مســامهاد  املـاحنني ريــن التقليــديني، مـا    علـو تعزيــز وتدســيع املسـامهاد املقدمــة مــن   و

العــركاد واملؤسســاد اخلنيــةيف، وفــرادم املــاحنني، واللاــان  الــذي يعــمل القةــاط اخلــاص )
ــرأة،    ــدة للمـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة هليئـ ــعيا ىلىل الدطنيـ ــهائ  سـ ــد  النـ ــد  اهلـ ــل    بلـ ــممني املتمنـ تـ

 مليدن دوالر سنديا. 500
ــة    - 77 ــز الرقاب ــو واتُّ ــذد ىلجــرا اد لتعزي ــو     عل ــة عل ــرة طديل ــذ فت الســلف املســتحقة من

لتسـت دمها املكاتـت امليداـيـة     يـة وضع جممدعـة مـداد تدريب  ا اد هذه اضجرالعركا . وتعمل 
 واضبـ   عـن   اضجـرا اد املتعلقـة بـإدارة املـدارد ورصـده     علـو ا تدريت العركا  املنفـذين    

 است دامها.
ارتيـال  ن املعاركني بعـد تقـدش هـذا البنـد مـن جـدول األعمـال عـ        أباـت مدار د و - 7٨

باد رأيا ريـن معـفدط بـتحفظ بعـمن البياــاد املاليـة هليئـة        جملس مراجع  احلساصدار عارم ض
 .201٤األمم املتحدة للمرأة لعام 

أن هيئة األمم املتحدة للمـرأة   ،لس مراجع  احلسابادأكد املتكلمدن، استنادا ىلىل جمو - 7٩
مليــدن دوالر    332.٩مليــدن دوالر مــن جممــدط اضيــراداد البالاــة   270.5أـفقــت مبلــ  

ــنة املن ــة   الس ــاـدن األول/ديســمرب   31تهي ــدد مراجعــد    201٤ك ــك، مل ذ . وىلضــافة ىلىل ذل
البياـاد املالية للهيئة. ىلال أـ  حدد عـدد مـن     احلساباد أوج  قصدر جدهرية تؤثر   رأيهم 

ــاد        ــة عملي ــز فعالي ــن أجــل تعزي ــا اضدارة م ــيت تســتلزم أن تنظــر فيه ــاهلاملســائل ال . وجيــدر ةيئ
مراجعــد احلســاباد تتمنــل  : عــدم لقيــو  كــدها أ ائج الرئيســية الــيتباضشــارة أن بعــو النتــ 
ق واالجتـاه حنـد   ُسـلف معـاريع ريـن مسـددة منـذ فتـرة طديلـة       ووجـدد  أهدا  التمديل احملددةق 

وحنـت   .الضمح ل قيمة السـلف املقدمـة ىلىل العـركا  املنفـذين     ةامل صص اداالعتمادزيادة 
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الناـراد،   مجيـع سـد  اختـاذ اخلةـداد املناسـبة مـن أجـل       الدفدد هيئة األمم املتحدة للمرأة علـو 
الداردة   التقرير، ولكنها أعربـت عـن تقـديرها للتقـدم امللمـدا       ةلتدصيعلو حند ما ذكر   ا

 احملرز حىت اآلن.
منـاال علـو ىلمكاـيـة    عةـ   ي 201٤ولدحظ أن اعتماد اهليئة احلدسبة السحابية   عام  - ٨0

 . وأتاحـت احلدسـبة السـحابية   أيضا ـدعية الناتجمع لسني عرب االبتكار فقط دفدراد اللقيو 
املكان والزمن مـن رـ ل أجهـزهتم احملمدلـة وحداسـيبهم      عزل عن للمدظفني التعاون السلس م

نت اهليئة علو مداصلة االسـتفادة مـن االبتكـار   السـع  ىلىل لقيـو األهـدا        الع صية. وُح
   أوج  عدم املساواة بني اجلنسني.تمكني املرأة وىلهنالاملعتركة 

  
 ع ميةاضحاطاد اض - سابعا 
 استراتياية العباح   - ألف 

ة التنفيذيــ ةاملــدير ةعــر  اســتراتياية العــباح هليئــة األمــم املتحــدة للمــرأة ـائبــ لــت تد - ٨1
مكتــت الــدعم احلكــدم  الــدوو والعــراكاد االســتراتياية. وتــرد أدـــاه   املســؤولة عــن ىلدارة 
 مت ىلبرازها   هذا العر .النقاط الرئيسية اليت 

هليئـة  بالنسـبة   جمـاال ذا أولديـة  ، ال سيما العـاباد، يعـد   متكني العباحأكد العر  أن  - ٨2
ــز رع متاشــيا مــ األمــم املتحــدة للمــرأة،   ــام   تركي ــة املســتدامة لع ــو متكــني   2030ةــة التنمي عل

أمـر  شـركا    املسـاواة بـني اجلنسـني     ليكدــدا  متكـني العـاباد والعـبان    أوضح أن . والعباح
 ضجياد عامل تسدده املساواة بني اجلنسني.أساس  

عمـال الـيت اضـةلعت  ـا     لليـل متعمـو لأل  ىلجـرا   االسـتراتياية  ىلعـداد  وعلت عمليـة   - ٨3
العـباح  شـكال اجلديـدة ملعـاركة    أتال فهمـا أعمـو لأل  اهليئة علو الصعيدين الدطين واضقليم  

ــاواة بـــني اجلنســـني      جهـــدد  ــز املسـ ــادين اتعزيـ ــادية.  امليـ ــية واالقتصـ الجتماعيـــة والسياسـ
معنيــة فرقــة عمــل أـعــئت العــباح   مجيــع أحنــا  العــامل،  را  واســعة مــن ســتا   طائفــة وال
منسـقد هـذه العـؤون    و ةواضقليميـ  ةالقةريـ ت فيها جهاد تنسيو شؤون العباح لعباح منلبا
 املقر.  
اتفاقيـة القضـا  علـو    مـن  العباح والعؤون اجلنساـية قد استدحيت فكرة الربط بني و - ٨٤

مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واضع ـاد السياسية امل تلفة الصادرة عن جلنـة وضـع املـرأة،    
ســنة، والــذكرم الســندية   20 مــرور وىلعــ ن ومنــهام عمــل بــياني واســتعرا  تنفيــذه بعــد  

 الععرين لربـامج العمل العامل  للعباح، وأهدا  التنمية املستدامة.
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ــة   - ٨5 ــدد مكنفـ ــذلت جهـ ــداـيني وضوبـ ــربا  امليـ ــن  درام  را  اخلـ ــد مـ ــد مزيـ ــد حعـ التمييـ
سلسلة مـن املعـاوراد مـع    ىلجرا  الستراتياية اهليئة للعباح واملساواة بني اجلنسني من ر ل 

العـباح واملنظمــاد الــيت  منظمــاد مـن العــركا  مـن اجملتمــع املــدين، وال سـيما     طائفـة واســعة 
 يقددها العباح ومنظماد القةاط اخلاص املعنية بقضايا العباح ومؤسساد القةاط العام.

الــدول األعضــا  ىلىل أن تقــدم ىلىل هيئــة األمــم املتحــدة   ةالتنفيذيــ ةودعــت ـائبــة املــدير - ٨6
أن املعـروط  أفـادد  . و1٩3فيذ االسـتراتياية   مجيـع البلـدان الــ     للمرأة م حظاهتا وتدعم تن

شبكة النهد  بالعـباح املعـتركة   عن طريو املنقح سيعمم علو مجهدر األمم املتحدة األوسع 
بني وكـاالد األمـم املتحـدة. ومـن املتدقـع أن تدضـع االسـتراتياية   صـياتها النهائيـة حبلـدل           

 .2016دارد قبل ىلصدارها رمسيا   أوائل عام ملا، وأن تتم تعبئة 2015هناية عام 
يئـة  هلديدة للعـباح  اجلستراتياية باال ننلد الدول األعضا  الذين تناولدا الكلمةشاد وأ - ٨7

األمم املتحدة للمرأة وأعربدا عن تمييدهم هلا، مربزين أمهيتها، ال سيما   سـياق رةـة التنميـة    
علـو  وـظام للرصـد والتقيـيم   وجدد علو أمهية كلمدن هؤال  املت . وشدد2030املستدامة لعام 

 احلاجة ىلىل ىلشراا العبان.
وشدد بعو الدفدد علو أن أحـد التحـدياد الرئيسـية بالنسـبة للعـاباد هـد االفتقـار         - ٨٨

هيئــة األمــم تســا لت كيــف تعتــزم الصــحة واحلقــدق اجلنســية واضجنابيــة و   جمــال ىلىل الــدعم 
هــذا من. وردا علــو ذا العــصــندوق األمــم املتحــدة للســكان  ــ املتحــدة للمــرأة أن تتعــاون مــع

يعـمل مجيـع اجملـاالد    أــ   أن هـذا اجملـال أساسـ    االسـتراتياية و    ت اهليئـة  أوضـح التسا ل، 
ــة  ــتمكني االقتصــادي، والعمــل   املتعلق ــادة، وال ــو بالقي ــن رــ ل    عل ــرأة م ــف ضــد امل ىلهنــا  العن

بعكل مباشـر أكنـر علـو     عملالفإن الصندوق سيداصل  ،العراكاد. ولذلكىلقامة املعاركة و
 الصحة اجلنسية واضجنابية.لسني 

 
 االستاابة التنفيذية علو الصعيد القةري   ـيبال -با   

االستاابة التنفيذيـة هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة   ـيبـال       علو  ل األعضا أ طلعت الدو - ٨٩
اضحاطـة اضع ميـة،   هـذه  الـربامج. ورـ ل    ةمـدير قدمتـهما  عـر   و فيـديد من رـ ل شـريط   

تصـدي    احلد مـن أرةـار الكـدارث وال   جديد  بمهنا طر  فاعل يئةالربامج اهل ةمديروصفت 
 .للهيئة املزايا النسبيةأشارد ىلىل العمل اضـساين و  وهلا 
ــدائم لنيبــال لــدم األمــم املتحــدة الكلمــة     - ٩0 عــكر هيئــة األمــم  فوتنــاول ـائــت املمنــل ال
ضـامن مـع   مـا أبـدوه مـن ت   ملتحدة للمرأة وجهاز األمم املتحـدة اضمنـائ  واجملتمـع الـدوو علـو      ا

 وعلو دأ م علو مساعدهتا.ـيبال 
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الدفدد االـتبـاه ىلىل احتياجـاد أشـد الفئـاد ضـعفا، ال سـيما النسـا  ذواد        واسترعت  - ٩1
مـم املتحـدة للمـرأة      األهيئـة  اهتمامها بتلق  مزيد من املعلدمـاد عـن عمـل    بدد اضعاقة، وأ

وشـددد   ،ملـا قامـت بـ  مـن عمـل     دعمها لنيبال، وأثنـت علـو اهليئـة    هذا اجملال. وأعربت عن 
 ني الدكاالد.بتسليم بممهية التنسيو الاضـساـية مع تها علو أمهية والي

  
 ارتتام الدورة - ثامنا 

ة املسـؤولة  التنفيذيـ  ةاملـدير شكرد ـائبـة  بالنيابة عن رئيسة هيئة األمم املتحدة للمرأة،  - ٩2
ـــداح رئــيس رئــيس و الــدعم احلكــدم  الــدوو والعــراكاد االســتراتياية  عــن ىلدارة مكتــت
هم تيسـن بكاملـها وعـن    الدورة احلاليةعن قيادهتم وتدجيههم لألعمال ر ل اجمللس التنفيذي 

 مع اجمللس.لآلرا  تبادل منمر ل
وعلـو   املاضـ  مهـام منصـب  رـ ل العـام     علـو تـدو    ئيس اجمللس التنفيذيشكرد رو - ٩3
عـن التزامـ  منـذ أمـد طديـل      قديـة و ية ابتكارأبداه   عمل  من محاا وما لل  ب  من رول  ما

هــذه ثنــا  تها النعــةة ألــو معــاركعالــدول األعضــا  كمــا شــكرد باملســاواة بــني اجلنســني.  
 .والدعم عباراد التعايعما أوردت    بياـاهتا من تدجيهاد ومن الدورة وعلو 

أقــل مــن  ريضــدن    ســياتمعدن، قــادة العــامل   أن ةالتنفيذيــ ةاملــدير  ةـائبــد وذكــر - ٩٤
الـيت سـتتةلت اجلهـدد اجلماعيـة      2030لعـام  التنمية املستدامة ليعتمدوا رمسيا رةة أسبدعني، 

، وضعت رةة التنميـة املسـتدامة عـن حـو مدضـدط      الدورةهذه أثنا  ه تمكيدومنلما مت  للكل.
هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة ىلىل  ولــذلك، ســتحتام  حمــدر تركيزهــا. بــني اجلنســني   املســاواة
 .ااالضة ط بداليتهلك  تتمكن من التمديل تزويدها ب

مـن  كـنن  شدد ىلذ متاما أثنا  دورة اجمللس،  ةاملقبل واضحالجتماط أمهية هذا اكاـت و - ٩5
الـدور  وعلـو   2030عـام  مية املسـتدامة ل رةة التن لعنصر اجلنساين  اأمهية تعاظم الدفدد علو 

  جتسـيد  الدول األعضا    مساعدة هيئة األمم املتحدة للمرأة يتعني أن تؤدي  الرئيس  الذي 
أكــدد علــو الصــعيدين القةــري واضقليمــ . و ملمدســة ىلجــرا اد املتعهــد  ــا   االلتزامــاد 

أكنـر قابليـة للتنبـؤ ويتســم    يــل متداحلصـدل علـو   الدفـدد حاجـة هيئـة األمـم املتحــدة للمـرأة ىلىل      
 لقيو أهدا  التنمية املستدامة املقترحة.باملروـة ليتسىن هلا 

علو مـا أبدتـ  مـن اهتمـام أثنـا  ىلجـرا         لدول األعضا ة االتنفيذي ةاملدير ةـائبوشكرد  - ٩6
الـيت يعـدد    كدمة السـديد بدج  راص حلتقديرها بعمن مسملة التمديل معربة عن احلدار املنظم 

  ىلىل تدافـو    جمللس علو تدصـل هنمد  ذه املناسبة اوة. املفيدا الفضل   طرل هذه العملية هل
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التمديـل وامليزاـيـة املتكاملـة لفتـرة السـنتني      مسملة احلدار املنظم بعمن بعمن مسملتني مها آلرا  ا
 امليسرين علو ما قامدا ب  من عمل.وشكرد  2016-2017
ملـا أبـدوه   عـن تقـديره ألعضـا  املكتـت     ،   م حظات  اخلتامية، وأعرح رئيس اجمللس - ٩7

هـدد املبذولـة   لتـزام قـدي. وشـدد علـو أمهيـة اجل     ملا أباـت عن  من اوللدول األعضا  من تعاون 
الضـاط علـو   لـئن مت  . وللتنميـة  ةة اجلديـدة اخلاملساواة بني اجلنسني   لكفالة ىلدمام مدضدط 

أن  لـدول األعضـا   لينباـ   فإــ   عاـز مـاو،   حـدوث    حـال   هـا براجميئة لترتيـت أولديـاد   اهل
  مجيــع جمــاالد لــدم مداطنيهــا املســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة  تداصــل تــدعيم رســالة 

ملـح  وأوذلك بالتمكيد علو األرم علـو ارتفـاط عدائـد االسـتنماراد   هـذا اجملـال.        ،التنمية
وســاق ، مــن املنظــدر التنفيــذي ال اجمللــسجــدول أعمــأمهيــة االطــ ط علــو ىلىل رئــيس اجمللــس 

  الزيــارة امليداـيــة املعــتركة للماــالس التنفيذيــة ىلىل األردن    ت  معــارككمنــال علــو ذلــك 
األمـم املتحـدة     دا  األتدحيـد  ، حيـي وقـف جبـ   علـو ماهيـة      2015وقت سابو من عـام  

 تفاين مدظف  اهليئة.علو و
ــام الــ  - ٩٨ ــة األمــم املتحــدة للمــرأة علــو    شــكر اجمللــس ال  ،دورةو  رت ــذي وىلدارة هيئ تنفي

. وشـدد  سـنة من دعـم طـدال ال  اه أمني اجمللس التنفيذي وفريق  علو ما قدمشكر و تهمامعارك
علـو   عداصـم الحـي وفـدد   و، اجمللـس علو احلاجـة ىلىل احلفـاظ علـو معـاركة قديـة   دوراد      

 حضدر هذه الدوراد.
بعــمن اجتمــاط قــادة العــامل صــدص قصــنة خبعقــدد جلســة ىلحاطــة ريــن رمسيــة  قــد و - ٩٩

 .ارتتام الدورةاملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة عقت 
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 املرفو  
جدول األعمال املؤقـت ورةـة العمـل املقترحـان للـدورة العاديـة األوىل         

   2016لعام 
 

 جدول األعمال املؤقت    
 
 مسائل تنظيمية. - 1
 .التمديلمسملة حدار منظم بعمن  - 2
 .يئة األمم املتحدة للمرأةبعمن تنفيذ والية التنسيو هلىلحاطة  - 3
 .االستاابة التنفيذية علو الصعيد القةريبعمن ىلحاطة  - ٤
 زيارة ميداـية. - 5
 يف.2000) 1325طة بعمن االستعرا  الرفيع املستدم لتنفيذ قرار جملس األمن اىلح - 6
 مسائل أررم. - 7
 

 املوضوع   البند الوقت اليوم
/ شـــباط ٩الن ثـــا      

 2016فرباير 
 افتتال الدورة  10:00-13:00

 املديرة التنفيذية  /بياـا رئيس اجمللس التنفيذي ووكيلة األمني العام • 
 مسائل تنظيمية 1  

 2016 املعرول ورةة العمل للدورة العادية األوىل لعام ىلقرار جدول األعمال املؤقت • 
 يف UNW/2015/2) 2015 العادية الناـية لعاماعتماد تقرير الدورة  • 

 التمديلمسملة حدار منظم بعمن  2  
 هـا ىلحاطـة بعـمن متديـل اخلةـة االسـتراتياية هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة، مـا   ذلـك براجم            • 

 الرئيسية
 هليئة األمم املتحدة للمرأةىلحاطة بعمن تنفيذ والية التنسيو  3  
 ىلحاطة بعمن االستاابة التنفيذية علو الصعيد القةري ٤ 00:15:00-1٨ 
 زيارة ميداـية 5  

تقرير عـن الزيـارة امليداـيـة املعـتركة الـيت أجراهـا اجمللـس التنفيـذي لربــامج األمـم املتحـدة             • 
ــائ ــم املتحــدة للســكان     واضمن ــم املتحــدة خلــدماد املعــاريع    و صــندوق األم ــت األم مكت

هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة وبرـــامج  وواجملــالس التنفيذيــة ملنظمــة األمــم املتحــدة للةفدلــة  
 2015ار/مايد أي 2 أبريل ىلىل/ـيسان 2٤ األريذية العامل  ىلىل األردن   الفترة من

 يف2000) 1325 األمنىلحاطة بعمن االستعرا  الرفيع املستدم لتنفيذ قرار جملس  6  

http://undocs.org/ar/UNW/2015/2
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 املوضوع   البند الوقت اليوم
 مسائل أررم 7      

  •  قراراداعتماد معاريع 
 مسائل تنظيمية     1  

 2016 مىلقرار جدول األعمال املؤقت ورةة العمل للدورة السندية لعا • 
  • 2016 ماعتماد معروط رةة العمل السندية لعا 

 ارتتام الدورة   
 املديرة التنفيذية/بياـا رئيس اجمللس التنفيذي ووكيلة األمني العام • 

 


