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 2016يونيو/حزيران  28و 27، 2016تقرير الدورة السنوية لعام   
  

 .  المسائل التنظيمية أوًلا
 
 
للمجلس التنفيذي لهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة )هيئة  2016عقدت الجلسة السنوية لعام  .1

 .2016يونيو/حزيران  28و 27األمم المتحدة للمرأة( في المقر الرئيسي لألمم المتحدة، نيويورك، في يومي 

منصب نائب الرئيس لانتخب المجلس التنفيذي كيتي سويت )سورينام(، ممثلة لدول أمريكا الالتينية والكاريبي،  .2

 2016.1للفترة المتبقية من عام 

 2016اعتمد المجلس التنفيذي جدول األعمال المؤقت المشروح وخطة العمل للدورة السنوية لعام  .3

(UNW/2016/L.3 ووافق على تقرير انتخاب المكتب والجلسة السنوية األولى، والتي عقدت في )يناير/كانون  11

 المقترح المؤقت(. كما وافق المجلس التنفيذي على جدول األعمال UNW/2016/3) 2016فبراير/شباط  9الثاني و

 . 2016سبتمبر/أيلول  2و 1ي ، والتي سوف تعقد ف2016وخطة العمل للدورة العادية الثانية لعام 

 ( طبقًا لما يحتويه المرفق بالتقرير الحالي.2016/3و 2016/2و 2016/1اعتمد المجلس التنفيذي ثالثة قرارات ) .4

 
 

 الكلمات اًلفتتاحية ثانياا. 
 
 
الجلسة بالتأكيد على التزام بالده والتزامه  ،افتتح رئيس المجلس التنفيذي، محمد خالد خياري، المندوب الدائم لتونس .5

الشخصي بتقوية تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. وقد أكد على ضرورة اتخاذ جميع التدابير الالزمة للقضاء 

من خالل تكثيف الجهود وترجمة األقوال إلى أفعال ملموسة. وفي هذا  –العنف ضد النساء والفتيات أشكال على جميع 

لصدد، أكد على أهمية تنظيم زيارات ميدانية سنوية يقوم بها المجلس التنفيذي، معبًرا عن تثمينه للزيارة الميدانية ا

، حيث أتيحت ألعضاء المجلس 2016المشتركة التي قام بها المجلس التنفيذي إلى جمهورية قيرغيزستان في عام 

باشرة على المستوى القطري، ومشاهدة النجاحات وتقييم عمل هيئة األمم المتحدة للمرأة بصورة م رؤيةالفرصة ل

الفجوات والتحديات. وذكر أن هذه الزيارة قد جعلت منه ومن زمالئه من أعضاء المكتب سفراء للنوايا الحسنة لدى هيئة 

 األمم المتحدة للمرأة.

عن جهود بالده لتقوية تعزيز حقوق النساء والفتيات ودعا إلى العمل الفردي والجماعي  ث الرئيس أيًضاكما تحد   .6

 الوطنية واإلقليمية والدولية.  المستوياتللقضاء على انعدام المساواة بين الجنسين على 

كا، ومعها نواب المدير قامت وكيلة األمين العام/المديرة التنفيذية لهيئة األمم المتحدة للمرأة، فومزيل مالمبو نغو    .7

التنفيذي، بتقديم تقرير مرحلي بشأن الخطة االستراتيجية واستعراض منتصف المدة. وقد شكرت رئيسة الهيئة الرئيس 

                                                
 خلفت ميريام ماكينتوش )سورينام(.1
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على قيادته للمكتب وعلى مشاركته القوية في عمل المجلس، وشكرت أيًضا الدول األعضاء على توجيهاتها ودعمها. 

في استعراض منتصف المدة للخطة االستراتيجية، ذكرت أن الخطة االستراتيجية ألهمت  وفي أثناء إبرازها لنقاط القوة

ص لتنفيذ االبتكار وركزت بشكل خاص على النتائج. وقد تضمنت أمثلة الخصائص الجديدة وجود مرفق بالتقرير مخص  

ضافة إلى إصدار تفاعلي على االستعراض الشامل للسياسات الذي يُجرى كل أربع سنوات، بناًء على طلب المجلس، باإل

تضمين معلومات  فقد تم  ، 2015/2ستعراض منتصف المدة. واستجابةً لطلب المجلس في قراره الشبكة اإلنترنت 

قدمت هيئة األمم المتحدة للمرأة تحليالً أكثر عمقًا كما لنتائج. ل المتكامل طاراإلملخصة عن التقدم المحرز في مجال 

عيق األداء والنتائج. وقد ُذِكَر أن اإلنجازات كانت في الغالب نتيجة سنوات عديدة من المشاركة ق أو تللعوامل التي تحق  

 والدعوة، والتي لعبت فيها الهيئة دوًرا داعًما في التعاون مع الشركاء مثل الدول األعضاء والمجتمع المدني. 

ال تم   .8 تم والعامين الماضيين.  خاللإلى إحداث فرق إيجابي  التأكيد على أمثلة للمجاالت التي أدى فيها التعاون الفع 

في المائة من الحكومة المكسيكية، في حين ُذِكَرت بوليفيا  42توجيه الثناء إلى المكسيك نظًرا ألن البرلمانيات يمثلن 

لألمم المتحدة مؤخًرا كثاني بلٍد في العالم يصل إلى تكافؤ الجنسين في البرلمان. كما تم التنويه بإعالن نائب األمين العام 

في  40عن اعتزام األمم المتحدة زيادة النسبة المئوية من النساء على كافة المستويات وفي كافة مجاالت عملها بنسبة 

في المائة في القوى العاملة بحلول عام  50، والوصول إلى نسبة توازن بين الجنسين تبلغ 2020المائة بحلول عام 

2030. 

ون بلًدا حول العالم إطار سياسات يُراعي االعتبارات الجنسانية للتمكين االقتصادي للمرأة. اعتمد تسعة وعشر .9

على سبيل المثال، قدمت الشراكة بين هيئة األمم المتحدة للمرأة وشركة كوكا كوال في البرازيل ومصر وجنوب أفريقيا 

 وإدارتها من بدء أعمالهن التجارية مما مكنهن امرأة، 46,000المهارات الالزمة والمعدات وإتاحة االئتمان للحوالي 

 بنجاح.

ا، إال أن هناك تقدم محرز. وقد صعبً على الرغم من أن إنهاء العنف ضد النساء والفتيات يظل مجاالً  .10

دعًما عاًما متزايًدا.  2‘اتحدوا للقضاء على العنف ضد المرأة‘تلقت مبادرة األمين العام لألمم المتحدة بعنوان 

يوًما السنوية  16أثناء الـ‘ اصبغوا العالم باللون البرتقالي‘بلًدا في حملة  70، شارك ما يقرب من 2015ام في ع

 للنشاط ضد العنف القائم على نوع الجنس. 

هناك سبعة وستون في المائة من خطط العمل الوطنية اآلن لها مؤشرات لرصد التقدم المحرز بشأن  .11

ألقت وكيلة األمين العام/المديرة التنفيذية الضوء على اإلنجازات العالمية الهامة د وقالمرأة والسالم واألمن. 

امرأة سورية على فوارق سياسية هامة لكي يشكلن تحالفًا موحًدا  130أكثر من فقد تغل بت في هذا المجال. 

باإلضافة إلى ذلك، . 2016للسالم أثناء مؤتمر صانعات السالم السوريات الذي عقد في لبنان في مايو/أيار 

أدارت هيئة األمم المتحدة للمرأة األمانة التي دعمت إعداد الدراسة العالمية بشأن تنفيذ قرار مجلس األمن التابع 

 ، وقد بدأت الهيئة في تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه الدراسة. 1325لألمم المتحدة رقم 

 2014بلًدا في عام  12اركة في األنشطة اإلنسانية من زاد عدد مكاتب هيئة األمم المتحدة للمرأة المش .12

. على سبيل المثال، دعمت الهيئة نطاقًا واسًعا من التقييمات اإلنسانية تشمل تلك 2015بلًدا في عام  34إلى 

 التي أجريت في الكاميرون والعراق واألردن ورواندا وأوغندا وأوكرانيا. 

، أشارت رئيسة هيئة األمم المتحدة للمرأة إلى التقدم المنتظم، سيفي معرض حديثها عن األداء المؤس   .13

في طريقها إلى التحقيق. في السنوات الخمس هي في المائة من األهداف أو  66قت من خالله نسبة والذي تحق  

وإدارة األولى من عملها، قامت الهيئة ببناء أنظمة فعالة إلدارة األداء واإلبالغ، والمساءلة المالية، والرقابة 

 الموارد البشرية، وإدارة المخاطر، والبنية التحتية التشغيلية، ووظيفة تقييم قوية.

يات عديدة مثل القيود على الموارد، وفجوة التمويل إال أن هيئة األمم المتحدة للمرأة واجهت تحد   .14

ح بتقديم الخدمات في الوقت لى دعم البرامج بأنظمة تشغيلية فعالة، لالستمرار في السماإالجنسانية، والحاجة 

وجميعها عناصر ضرورية للتنفيذ الكامل والفعال للخطة االستراتيجية.  –المحدد وطبقًا للنطاق ووفقًا للموازنة 

وفي تأكيدها على مبدأ "ال نستثني أحًدا" أكدت وكيلة األمين العام/المديرة التنفيذية، على أن اإلجراءات 

التنفيذ الجماعية والمتسقة القائمة على النتائج والحلول المالية المبتكرة هما من األمور األساسية لضمان 

 . 2030المراعي لالعتبارات الجنسانية لجدول أعمال التنمية المستدامة لعام 

بشدة على هيئة األمم المتحدة للمرأة  ءثنالل ،م استجابة للبيانات االفتتاحيةوقد طلب العديد من الوفود الكال .15

خطة االستراتيجية واستعراض للنتائج الباهرة التي تحققت، وهو ما ظهر من خالل التقرير المرحلي بشأن ال

منتصف المدة لها. وفي هذا الصدد، ارتأى أحد الوفود أن هذه اإلنجازات كانت شهادة على أن إنشاء هيئة األمم 

                                                
2 http://www.un.org/en/women/endviolence/ 
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ح وفٌد آخر "أن هيئة األمم المتحدة للمرأة قد أظهرت قدرة فائقة  المتحدة للمرأة كان قراًرا صائبًا. في حين صر 

( تيسير مشاركة النساء وتأثيرهن في محادثات السالم 1: )كما في ودها ضروريًاعلى التواجد حيثما كان وج

( ضمان تواجد 3( دعم النساء للقيام بالوساطة بنجاح ومنع النزاعات المحلية في بوروندي؛ )2السورية؛ )

التصدي  ( مساعدة الدول األعضاء في4المنظور الجنساني في جدول أعمال القمة العالمية للعمل اإلنساني، )

( تمكين الحكومات من اعتماد قوانين وسياسات تستجيب لالعتبارات 5للعنف ضد النساء والفتيات؛ )

 الجنسانية." 

أثنت الوفود على هيئة األمم المتحدة للمرأة لدورها في دفع جدول األعمال العالمي للمساواة بين الجنسين  .16

اد اتفاق المساواة بين الجنسين التاريخي في جدول أعمال وتمكين المرأة، والذي انعكس بصورة قوية في اعتم

باريس لتغير المناخ واالستعراض الذي أجري بمناسبة مرور  واتفاق 20وبيجين+ 2030التنمية المستدامة لعام 

. وأقر الممثل الدائم للدنمارك لدى 1325عاًما على صدور قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم  15

بمساهمة هيئة األمم المتحدة للمرأة في تحسين  ،(2015والرئيس السابق للمجلس التنفيذي ) متحدة،األمم ال

"اعتمدت الدول األعضاء ثالثة  2015ح أنه في عام العمل المعياري في مجال المساواة بين الجنسين. وصر  

التركيز اآلن سوف ينحصر ورغم أن  .دت جميعها المساواة بين الجنسين وتمكين المرأةاتفاقات رئيسية جس  

 إلى حٍد كبير في التنفيذ، إال أننا نرغب في رؤية هيئة األمم المتحدة للمرأة تستمر في تقديم القيادة وتحديد جدول

إذا أردنا أن نحقق الهدف الخامس وأن نحقق فأعمال المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة في السنوات المقبلة. 

اإلطار المعياري مع أن نسعى إلى المزيد من تعزيز ينبغي حينئٍذ بأكمله،  2030بالفعل جدول أعمال عام 

 ."2030اقترابنا من عام 

وشارك متحدثون آخرون في التعبير عن تقديرهم لعمل الهيئة في مجال المرأة والسالم واألمن، وفي  .17

ح أحد الوفود أن الدول األعضاء ينبغي أن تدمج حقوق اإلنسان والقضايا  أزمات الالجئين والمهاجرين. وقد صر 

التنموية الخاصة بالنساء والفتيات المهاجرات على نحو أكثر فعالية ضمن السياسات الوطنية واإلقليمية 

والدولية. وعبر أحد المتحدثين اآلخرين عن الدعم القوي لعمل هيئة األمم المتحدة للمرأة في تنفيذ قرار مجلس 

بشأن  2015بشأن المرأة والسالم واألمن، مبينًا أن الدراسة العالمية لعام  1325قم األمن التابع لألمم المتحدة ر

 تنفيذ هذا القرار أظهرت قيمة إشراك النساء في جميع مجاالت العمل الخاصة بالسالم واألمن.

إلضافة أشار أحد الوفود إلى قضية التعامل مع األسباب الجذرية للتمييز المتعدد والمتعدد القطاعات، با .18

بدمج اإلعاقة ضمن جدول أعمال المساواة بين يوصي إلى انعدام المساواة الهيكلي، وتحديًدا فيما يتعلق بتعميم 

الجنسين. وأعرب الوفد عن سعادته نظًرا ألن هيئة األمم المتحدة للمرأة كانت من بين أوائل المؤيدين لميثاق 

ز تضمين األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل اإلنساني، و الذي تم إطالقه في القمة العالمية للعمل اإلنساني. ورك 

على أن حماية النساء والفتيات ذوات اإلعاقة من العنف واإلساءة هي قضية ينبغي تناولها عبر جميع األنشطة 

دة المتعلقة باألعمال اإلنسانية. ومع اإلشارة إلى العدد المتزايد من البلدان التي قامت فيها هيئة األمم المتح

، حث متحدث آخر الهيئة على ضمان اتساق هذا العمل والقيام به من 2015للمرأة بأنشطة إنسانية خالل عام 

خالل نهج متكامل، مع أخذ منظور التنمية على المدى الطويل في االعتبار. وقد ذكر أن عمل الهيئة في تضمين 

 عمالً هاًما وينبغي التوسع في إتمامه. التحليل الجنساني في النداءات واالستراتيجيات اإلنسانية يعد 

رت وفود عديدة عن اهتمامها بعمل هيئة األمم المتحدة للمرأة في وضع إطار عمل األمم المتحدة عب   .19

أ مكانة "المؤسسة الرائدة في مجال أحد المتحدثين الهيئة على أن تتبو   لبناء السالم والمساعدة اإلنمائية. وحث  

ف النساء والفتيات عن الوطنية على األرض. سوف يكون هذا أمًرا أساسيًا لضمان عدم تخل  استحداث الخطط 

 الركب..."

ثين إلى استعراض منتصف المدة الشامل رفيع المستوى الذي أجري مؤخًرا لبرنامج أشار أحد المتحد   .20

ز اإلعالن ال فقدعمل إسطنبول للبلدان األقل نمًوا، والذي عقد في تركيا.  سياسي الصادر عنه بشدة على رك 

تمكين النساء والمساواة بين الجنسين. وكان هناك شعور بأن هيئة األمم المتحدة للمرأة يمكن أن يكون لها دور 

رئيسي في الدعوة إلى التوصيات وتنفيذها. لذلك، من المهم توفير الموارد المناسبة للهيئة لتيسير المساهمة 

ة للبلدان األقل نمًوا في العالم. وسوف تحتاج هيئة األمم المتحدة للمرأة إلى أن الفعالة في هذا المجال بالنسب

 تتواجد على األرض لمساعدة البلدان األقل نمًوا في الجهود الوطنية والدولية لتحقيق تكافؤ الجنسين.

دة بصورة عب ر أحد الوفود عن تقديره لقرار هيئة األمم المتحدة للمرأة باستخدام مواردها المحدو .21

استراتيجية، من خالل دمج العديد من المشروعات محدودة النطاق وقصيرة األمد في عدد صغير من البرامج 

ل في التقرير المرحلي بشأن أصحاب مصلحة متعد   التي تضمالتحويلية األكبر حجًما و دين طبقًا لما هو مفص 

 الخطة االستراتيجية. 
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المعلومات واالتصاالت كأحد العناصر الرئيسية المطلوبة لتمكين وقد ذكرت بعض الوفود تكنولوجيا  .22

إنشاء فرص تعليمية ُمحسنة للشباب في  في ،ل الرقميالنساء والفتيات. فهي تساعد، جنبًا إلى جنب مع التحو  

وفد ر الالمناطق الريفية النائية وفي مناطق النزاعات، باإلضافة إلى دعم تمكينهم االقتصادي بصفة عامة. وعب  

عن دعمه القوي لجهود هيئة األمم المتحدة للمرأة في نشر المعرفة ولإلمكانيات التي توفرها تكنولوجيا 

 المعلومات واالتصاالت بالنسبة لتعزيز حقوق النساء والفتيات. 

ثين ورغم أن إحدى الدول األعضاء قد أثنت على الهيئة لزيادة حشد الموارد، إال أن العديد من المتحد   .23

دين على الحاجة لزيادة حجم الموارد دعوا إلى تركيز االهتمام على العوائق المالية التي تواجهها الهيئة، مؤك  

ر أحد الوفود لتنفيذ الخطة االستراتيجية. وحذ  زيادة كبيرة الذي يمكن التنبؤ به  ،والتمويل المرن، طويل األمد

ع مجال األنشطة يأن تضمن عدم توس الموارد المحدودة، كي تواجه هيئة األمم المتحدة للمرأة يتعي ن علىأنه 

ر أحد الوفود األخرى تأكيده على أن الدول على المستوى القطري بصورة ضئيلة تجعلها غير فعالة. وكر  

ص بصورة محددة أدى إلى األعضاء اتفقت على أن انخفاض حصة المساهمات األساسية لصالح الدعم المخص  

ل الموارد األساسية  تحدة، وحث  ت داخل األمم المتفت  ال هيئة األمم المتحدة للمرأة على ضمان وجود حوافز تفضِّ

 والموارد المرنة األخرى. وحث الوفد جميع الجهات المانحة على زيادة التمويل األساسي للهيئة.

رأى أحد المتحدثين إمكانيات محتملة في إشراك الجهات المانحة غير التقليدية، والقطاع الخاص بصفة  .24

دعت بعض الوفود هيئة األمم المتحدة للمرأة إلى تركيز المزيد من وخاصة، وتقوية دور اللجان الوطنية. 

دين ع المجتمع المدني، مؤك  ع وتعميق قاعدة شراكتها بصفة عامة، بما في ذلك الشراكة ميالجهود على توس

روا مجدًدا التعبير عن دعمهم الكامل على الحاجة لالستمرار في السعي إليجاد مصادر مبتكرة للتمويل. وكر  

 للهيئة في سعيها لتغيير حياة النساء والفتيات في شتى أنحاء العالم. 

بزيادة قدرها  أو زيادة الدعم الماليد باستمرار و/للتعه   ، مثل إيطاليا،انتهزت بعض الوفود هذه الفرصة .25

األساسية وغير األساسية لعام  تهازيادة مساهماليابان ب، و2016في المائة في مساهماتها األساسية في عام  50

ن دوالر ييمال 4األساسية من  هازيادة مساهماتهولندا بمليون دوالر أمريكي، و 30والتي تصل إلى  2016

. وأعرب أحد الوفود عن أمله في أن يلهم الحوار الهيكلي 2016اليين في عام م 7إلى  2015أمريكي في عام 

ع بشأن التمويل الذي أوصى به االستعراض الشامل للسياسات الذي يُجرى كل أربع سنوات، التدفق الموس  

 للموارد الالزمة لتنفيذ الخطة االستراتيجية.

مم المتحدة للمرأة في ازدياد، وأن الهيئة تبدو مرنة ثين أن الطلب على خدمات هيئة األذكر أحد المتحد   .26

ومستعدة لالستجابة لالحتياجات الجديدة التي قد تنشأ. ولكن هذا يمثل تذكيًرا بضرورة تركيز الجهود. كما أنه 

ل إحدى الدول أيًضا مؤشًرا على مدى أهمية والية التنسيق الخاصة بهيئة األمم المتحدة للمرأة. وذكر ممث   عد  يُ 

لتنسيق على مستوى المنظومة بأسرها وجهود المساءلة عن لاألعضاء أن قيادة هيئة األمم المتحدة للمرأة 

، مع الحاجة إلى إدخال بعض التحسينات، وبخاصة في استغالل الشراكات ةالمساواة بين الجنسين تبدو مشجعً 

 ذات الصلة على المستوى القطري أيًضا. 

َر التنسيق باعتباره عنصًرا ب العديد من الوفود بمرح   .27 كِ بادرات البرنامج الرئيسي وإطالقها الناجح. وذُ

ثين عن أمله في أن تسهم هذه اآللية المبتكرة ر أحد المتحد  هاًما في بدء تنفيذ مبادرات البرنامج الرئيسي. وعب  

ر أحد . وعب  2030ام في ضمان التنفيذ المستجيب لالعتبارات الجنسانية لجدول أعمال التنمية المستدامة لع

أن يساعد تنفيذ مبادرات البرنامج الرئيسي على تحسين التقدم المحرز في مجال في عه الوفود األخرى عن توق  

 التمكين االقتصادي للمرأة، والذي بدا أنه يتقدم بمعدل أبطأ من المجاالت األخرى.

لمرأة، ارتأى بعض المتحدثين أن صياغة فيما يتعلق بتتبع النتائج التي حققتها هيئة األمم المتحدة ل .28

مساهمات هيئة األمم المتحدة للمرأة، بما في ذلك الروابط مع النتائج المبلغ عنها، تحتاج إلى تحسين. وسوف 

 يتيح ذلك بدوره تقييم مدى فعالية عمل الهيئة من حيث التكلفة بسهولة أكثر.

 
 

 التقييم ثالثاا. 
 
 

المستقل بعرض التقرير المتعلق بوظيفة التقييم لهيئة األمم المتحدة للمساواة بين قام مدير مكتب التقييم  .29

عرض التقرير معلومات عن أداء مهمة التقييم على  .(UNW/2016/5) 2015الجنسين وتمكين المرأة، 

ة القدرات سي والالمركزي، وكذلك مساهمة هيئة األمم المتحدة للمرأة في أعمال التنسيق وتنميالمستويين المؤس  

وإضافةً إلى ذلك،  الوطنية على نطاق منظومة األمم المتحـدة ألجل التقييم الذي يراعي االعتبارات الجنسانية.

مكتب إلى  ريرم التققد   كما، شامالً الميزانية. 2016يعرض التقرير خطة عمل مكتـب التقيـيم المـستقل لـسنة 

 .2016 برنامج العمل والموازنة لعام التقييم المستقل
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وقد استرشدت مهمة التقييم التي تجريها هيئة األمم المتحدة للمرأة بجدول أعمال التنمية المستدامة لعام  .30

ن جدول ، وشملت تقديم الدعم لفريق األمم المتحدة المعني بالتقييم وتنمية قدرات التقييم الوطنية. تضم  2030

ستمد آليات المتابعة واالستعراض المعلومات من التقييمات الدعوة ألن ت 2030أعمال التنمية المستدامة لعام 

ن أيًضا مبادئ التقييمات المراعية تضم   وقدي قدرات التقييم الوطنية. التي تتم تحت القيادة القطرية، وأن تقو  

بارتنرز"  ت اإلشارة إلى أن كالً من فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم وفريق "إيفالتم  ولالعتبارات الجنسانية. 

(EvalPartners )2015هما هيئة األمم المتحدة للمرأة. ركزت استراتيجية الدعوة على إعالن عام س  ترأ  ت 

فعالية في شتى  92بتيسير  EvalPartnersكأول عام دولي على اإلطالق للتقييم. وفي هذا السياق، قام فريق 

ت المجتمع المدني والبرلمانات والجهات األكاديمية. ومنظما متها الحكومات والمنظمات الدوليةأنحاء العالم نظ  

وقد أنشأ هذا حركة من القاعدة إلى القمة لتطوير القدرات على طلب التقييم وتقديمه واستخدامه، بما في ذلك 

التقييمات المستجيبة لالعتبارات الجنسانية. باإلضافة إلى تقوية بيئة تمكينية للتقييم، فقد قام فريق 

EvalPartners من جمعيات التقييم اإلقليمية والوطنية من خالل مبادرات  96بتحسين القدرات المؤسسية لـ

 الدعم المتبادل بين األقران.

أن يقود مكتب التقييم المستقل ومكتب المدير التنفيذي  2015/1طلب المجلس التنفيذي في قراره رقم  .31

(. استند االستعراض الذي أُجري في UNW/2012/12)استعراًضا لسياسة تقييم هيئة األمم المتحدة للمرأة 

، على أساس: )أ( نتائج ثالثة تقييمات خارجية أُجريت في 2016آذار مارس/إلى  2015آذار مارس/ الفترة من

، )ب( تقرير اللجنة االستشارية المعنية بالتقييم الشامل إلى الدورة 2015وتقييمين أُجريا في عام  2014عام 

ومقرر المجلس ذي الصلة، )ج( المشاورات مع اإلدارة العليا  2015للمجلس التنفيذي لعام  السنوية األولى

ل كل ما سبق إلى تقييم إيجابي لمهمة التقييم لدى هيئة  لهيئة األمم المتحدة للمرأة والمجلس التنفيذي. وقد توص 

الة خ الل السنة الثالثة من تنفيذها، وأنها توفر األمم المتحدة للمرأة، مما أدى إلى استنتاج مفاده أنها مالئمة وفع 

 إطاراً معيارياً متيناً لمهمة تقييم قوية.

 وقد تضمنت نتائج استعراض سياسة تقييم هيئة األمم المتحدة للمرأة ما يلي: .32

 سق مع المعايير والنظم القياسية الدوليةوظيفة تقييم تت   أ(

 بالنظر إلى المرحلة الحالية من تطور المنظمةمستوى مناسب من االستقالل لوظيفة التقييم  (ب

 إطار واضح لوظيفة تقييم قوية (ج

تقوية دور التنسيق الذي تقوم به هيئة األمم المتحدة للمرأة في منظومة األمم المتحدة، فيما يخص التقييم  تم   (د

 المستجيب لالعتبارات الجنسانية

 العالمي الحالي.يعكس تضمين تطوير قدرات التقييم الوطنية سياق التنمية  (ه

رغم وجود بعض المجاالت التي كانت في حاجة إلى تحسين، إال أن الهيئة وجدت أنها تسهم بصورة  .33

استراتيجية في تقوية القدرات المستجيبة لالعتبارات الجنسانية داخل منظومة األمم المتحدة وعلى المستوى 

ً  الوطني بالنظر إلى و. 2030 عمال التنمية المستدامة لعامألالتحويلي جدول ال. وينبغي تكثيف ذلك داخل أيضا

المجلس في قراره أن يتم استعراض  فقد طلبالتقييم اإلجمالي اإليجابي لوظيفة تقييم هيئة األمم المتحدة للمرأة، 

 سياسة تقييم هيئة األمم المتحدة للمرأة في خالل ثالث سنوات.

سي اإليجابي فيما يتعلق بمعظم المؤشرات، على ء المؤس  ة أمثلة لألداعنيأظهرت استجابة اإلدارة الم .34

َر أنه على الرغم من أن استيعاب كميات كبيرة من  الرغم من الحافظة الكبيرة واآلخذة في التوسع. وقد ُذكِ

التقييمات كان يمثل تحديًا كبيًرا، إال أنه تم السعي الغتنام فرص التحسن في مجاالت مثل تخطيط وتنفيذ التقييم 

تطويرها  المركزي. وقد بدأت الهيئة في العديد من المبادرات، مثل مبادرات البرنامج الرئيسي، والتي تم  ال

باستخدام نظريات تغيير صريحة، ونظام إدارة النتائج الذي يتتبع النتائج المتوقعة من هيئة األمم المتحدة للمرأة 

لى التقييم، والنظام العالمي لفحص وتحليل تقارير نظام العالمي لإلشراف عالالستكمال األنظمة القائمة مثل 

التقييمات، والنظام العالمي للمساءلة وتتبع استخدام التقييمات. كما تعمل هيئة األمم المتحدة للمرأة أيًضا على 

تقوية وظيفة الرقابة باإلضافة إلى تحسين القدرات الوطنية. وتطلًعا إلى استعراض سياسة التقييم في إطار 

تسعى إلى: التحسين المستمر  فما تم االتفاق، فإن الهيئة سوحسبيتراوح ما بين ثالثة إلى خمسة أعوام زمني 

مؤشرات األداء الرئيسية، بما في ذلك التنفيذ والتغطية واستخدام التقييمات؛ والمزيد من االستثمار في ل

إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؛  المنظومات؛ والعمل نحو تحسين القدرات الداخلية للشركاء وتدريبهم على

سي؛ وضمان تقدير تكاليف خطط الرصد والتقييم واستخدام نتائج التقييم لتقوية التخطيط االستراتيجي المؤس  

 واألبحاث بالكامل، وزيادة التركيز على االمتثال.

اإلدارة المتعلقة بها،  واستجابة 2015استجابة للعروض التقديمية للتقرير بشأن وظيفة التقييم لعام  .35

رت الدول األعضاء عن تقديرها للجهود التي تبذلها هيئة األمم المتحدة للمرأة، ومكتب التقييم المستقل، عب  



 
 
 
 

UNW/2016/7 

12/6 

 

والمكاتب الوطنية. كما ألقوا الضوء على أهمية وظائف التقييم الفعال في تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة 

 .كافة مدمج في األهداف األخرىمنفصل أو  ف، سواء كهد2030لعام 

وقد تم التأكيد مجدًدا على الدعم القوي لمبادرات الشراكة بين هيئة األمم المتحدة للمرأة وبين الجهات  .36

إلنشاء قدرات إضافية لجمع  ،الفاعلة في مجال التنمية، والحكومات وأصحاب المصلحة على المستوى الوطني

رت الدول األعضاء عن تقديرها مع مراعاة االعتبارات الجنسانية. كما عب  البيانات عالية الجودة وتحليلها 

لتطوير اإلرشادات العملية لدعم المكاتب في إدارة تقييمات الحافظة القطرية بصورة تستجيب لالعتبارات 

بين  أظهرت اتساقًا قويًا التي أحد المتحدثين الضوء على التقييمات سل طالجنسانية ورعاية ضمان الجودة. و

برامج هيئة األمم المتحدة للمرأة واألولويات الوطنية وبين المستوى المرتفع للملكية الوطنية لبرامج هيئة األمم 

 المتحدة للمرأة.

التركيز على أنه بالرغم من أن االتجاهات اإلجمالية في مؤشرات األداء الرئيسية كانت إيجابية، إال  تم   .37

تمامها على المجاالت التي ال تزال بحاجة للتحسين، وبخاصة تغطية التقييم ومعدل ز اهأن اإلدارة ينبغي أن ترك  

دعت الدول األعضاء الهيئة إلى إجراء مزيد من التحليالت للوقوف على أسباب التأخير، وإليجاد والتنفيذ. 

مم المتحدة للمرأة طُلَِب من إدارة هيئة األكما تدابير وقائية وتقوية القدرات، وبخاصة على المستوى القطري. 

سي أو األثر على الحافظة إذا لم يتم التخطيط بصورة مناسبة للتقييمات أن تولي مزيًدا من االهتمام لألثر المؤس  

ة الرئيسية، أو لم يتم تنفيذها و/أو تم إلغاؤها. وأشارت الدول األعضاء إلى أن هيئة األمم المتحدة للمرأة زمعالم

في المائة من الموازنة  3ستثمار في التقييم وما إذا كان ينبغي تخصيص كانت تستعرض كيفية حساب اال

 رت عن اهتمامها بمعرفة وجهة نظر اإلدارة بشأن قدرات وظيفة التقييم واحتياجاتها من التمويل. للتقييم، وعب  

قييمات المستجيبة كما ذكرت الوفود أيًضا أن هيئة األمم المتحدة للمرأة لها دور هام تقوم به في تعزيز الت .38

باستعراض تقييمات المساواة بين الجنسين  تلالعتبارات الجنسانية وتعميم مراعاة المنظور الجنساني. ورحب

الهيئة بشدة على أن تقود حواًرا بشأن الدروس الجماعية  ت الوفودسية في منظومة األمم المتحدة وحث  المؤس  

 مراعاة المنظور الجنساني داخل منظومة األمم المتحدة.المستفادة، والفجوات والتحديات لتقوية تعميم 

 
 

 مراجعة الحسابات رابعاا. 
 
 

قام مدير مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتقديم تقرير بشأن  .39

ديسمبر/كانون األول  31إلى يناير/كانون الثاني  1أنشطة مراجعة الحسابات الداخلية والتحقيقات للفترة من 

2015 (UNW/2016/4  كما تضم .)  صل بالنتائج الرئيسية لعمليات مراجعة الحسابات ن التقرير معلومات تت

، وحالة جهود اإلدارة لتنفيذ التوصيات الواردة في تقارير مراجعة الحسابات 2015المضطلع بها خالل عام 

مة عن أنشطة التحقيقات، مثل عدد القضايا الجديدة للسنة الحالية والسنوات السابقة. وهناك أيض ا معلومات ُمقدَّ

 .2015والمستمرة، وطبيعة القضايا ونتائج التحقيقات المضطلع بها خالل عام 

للحسابات لكل من المكاتب والوحدات واألقسام )مع استبعاد عمليات  الشاملة مراجعةالعلى أساس نتائج  .40

الحــسابات، إما  التنفيذ المباشر(، تعطـي الوحدة تقــديرا عاما لمراجعــة مراجعة حسابات مشروعات نمط 

ً أو غير ُمرضٍ  أو ُمرضٍ  ُمرضٍ  ، مــن حيــث تقييمــها لعمليــات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة. جزئيا

ن المكاتب ، لم تحصل أي م2015من بين العمليات الست الشاملة لمراجعة الحسابات التي أُجريت في عام و

في المائـة( على تقدير  17أو الوحدات الخاضعة للمراجعة على تقدير غير ُمرض. وحصل مكتب واحد )

ً على تحقيق المكتب ‘جزئيا ُمرضٍ ’ ، وهو ما يعـني أنه تم تحديد مسألة واحدة أو أكثر من شأنها التأثير سلبا

إذ لم يتم العثور على ‘ ُمرضٍ ’في المائة( درجة  83ألهدافه. وأعطيـت المكاتـب أو الوحدات الخمس المتبقية )

 مسائل قد تؤثر تأثيرا بالغا على تحقيق المكاتب أو الوحدات ألهدافها.

كانون األول ديسمبر/ 31في المائة في  99بلغت النسبة اإلجمالية لتنفيذ توصيات مراجعة الحسابات  .41

في المائة. ويشير ذلك إلى  90الذي حددته الهيئة والبالغ في المائة عن هدف األداء  9، أي بزيادة قدرها 2015

استمرار األعمال التي تقوم بها اإلدارة حيال المسائل التي أُثيرت والتوصيات المقدمة. يستند هذا الحساب إلى 

تشرين نوفمبر/  30إلى  2013كانون الثاني  يناير/ 1تحليل كافة التقارير التي أصدرها المكتب اعتبارا من 

ُصنفت اثنتان منها  -شهرا  18ذ تنفيذا كامال لمدة تزيد عن . وكانت هناك خمس توصيات لم تنف  2015لثاني ا

علق تشهرا. وفيما ي 18، لم تكن هناك توصيات معلقة ألكثر من 2014بأنها ذات أولوية عالية. في عام 

ة للمرأة فقد طالبت التوصيتان اإلدارة قتين بمركز تدريب هيئة األمم المتحدبالتوصيتين رفيعتي المستوى المتعل  

بما يلي: )أ( إجراء تحليل لتحديد والية المركز ومهمته ودوره والموقع األمثل له، )ب( ضمان استدامته من 

خالل وضع استراتيجية لتعبئة الموارد وتنفيذها. وأشارت اإلدارة إلى أن تنفيذ هاتين التوصيتين يستلزم موارد 
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وصيات ذات األولوية المتوسطة والتي ظلت معلقة لفترة طويلة فهي إما تم االنتهاء من الت كافةكثيفة. أما 

. واستلزمت التوصيتان 2016. وقد تم تنفيذ إحداها خالل الربع األول من 2016تنفيذها أو قيد التنفيذ في 

م وإدارة اتفاقات الخدمة سية بشأن استخداالمتبقيتان ذواتا األولوية المتوسطة أن تقوم الهيئة بوضع سياسة مؤس  

 ومعالجة أوجه الضعف في نظام إدارة المنح الذي يستخدمه الصندوق. 

وفقا التفاق مستوى الخدمات، يقدم مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات خدمات تحقيق تشمل التحقيق  .42

لغش لفي االدعاءات بارتكاب موظفي هيئة األمم المتحدة للمرأة، وأفراد من غير موظفيها، ومتعاقدين معها، 

أو إساءة استعمال السلطة أو  في مكان العمل اتفساد أو غير ذلك من المخالفات، بما في ذلك المضايقالأو 

 االنتقام من المبل غين عن المخالفات.

حاالت بعد التقييم األولي  10حالة:  18، أغلق مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات 2015خالل عام  .43

( بسبب عدم وجود دالئل على وقوع االحتيال، مما يبين أن إجراء مزيد من 2014حالة في عام  15)مقابل 

(. ومن بين الثماني 2014ق ليس له ما يبرره، وأُغلقت ثمان حاالت بعد التحقيق )مقابل حالتين في عام التحقي

حاالت التي أُغلقت بعد التحقيق، أسفرت ست حاالت عن مذكرة إغالق، وحالة واحدة عن تقرير إغالق، فيما 

ة التنظيم واإلدارة بموجب اإلطار تم رفع تقرير تحقيق في شأن حالة واحدة، وقد أُحيلت هذه الحالة إلى شعب

 القانوني لهيئة األمم المتحدة المعني بالتصدي لعدم االمتثال لمعايير األخالق باألمم المتحدة.

أن العمليات المتعلقة بمالءمة وفعالية الحوكمة وإدارة  وفي رأي مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات .44

بناء على نطاق  كانت إجماال ُمرضية 2015جعة الحسابات في عام المخاطر والضوابط التي شملتها عملية مرا

ية لوظائفها. ولكن، لفت مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات ، أي أنها قائمة بالفعل ومؤد  العمل الذي أجراه

 في المائة من نفقات 20انتباه المجلس إلى ما يلي: )أ( أن هذا الرأي يستند إلى عملية مراجعة حسابات تغطي 

في المائة من توصيات مراجعة الحسابات كانت ذات طبيعة  31، )ب( 2014هيئة األمم المتحدة للمرأة لعام 

على  سي. ويشير ذلك إلى أن التركيز البد وأن ينصب  تتعلق بتوجيهات السياسات والدعم المؤس  وسية، مؤس  

 ر ذلك سلبا على الهيئة.سية كي ال يؤث  ضمان إدارة هذه المسائل المؤس  

 1قام رئيس اللجنة االستشارية لمراجعة الحسابات بتقديم التقرير السنوي للجنة عن الفترة من  .45

هيئة األمم ب المتعلق( UNW/2016/4/Add.1) 2015ديسمبر/كانون األول  31يناير/كانون الثاني إلى 

على أهمية رصد وتقييم  المتحدة للمرأة. وفيما يتعلق بالمراجعة الداخلية للحسابات، أكدت اللجنة مجدًدا

مستويات الموارد وقدراتها بانتظام، لضمان أن تكون مناسبة وكافية لتلبية احتياجات هيئة األمم المتحدة للمرأة 

 بوجه عام.

أوصت اللجنة مجدًدا بأن تقوم هيئة األمم المتحدة للمرأة بدراسة الخيارات المتاحة بشأن النموذج األنسب  .46

ابات، سواء من خالل االستعانة بعناصر خارجية أو بموظفي الهيئة. وكما ذكر تقرير إلجراء مراجعة الحس

م إلى المجلس التنفيذي 2014اللجنة السنوي لعام  ً وافيا بمقترح شامل للميزانية يقدَّ ، ينبغي أن يُدعم ذلك دعما

م المتحدة للمرأة قد أبلغت اللجنة أن وحدة مراجعة الحسابات التابعة لهيئة األم أدركتحين  فيو للنظر فيه. 

ً أن تنخرط الوحدة  مجلس مراجعي الحسابات بخطة العمل السنوية الخاصة بها، إال أنه كان من المهم أيضا

والمجلس في مزيد من االتصاالت والتعاون لضمان التكامل بين وظائف مراجعة الحسابات. وأدركت اللجنة 

ة مستقلة من الناحية التشغيلية عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. أيًضا أن وحدة مراجعة حسابات الهيئة تعد وحد

يساورها القلق من احتمال أن يكون هناك تضارب في المصالح، ألن البرنامج اإلنمائي ما تزال غير أنها 

يضطلع ببعض الوظائف اإلدارية لهيئة األمم المتحدة للمرأة بموجب اتفاقات أخرى لمستوى الخدمات، من مثل 

لك التي تتعلق بنظم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وإدارة المرتبات والمزايا والمستحقات. ولتوفير رقابة ت

بديلة، وكفالة تحقيق الشفافية والجودة األعلى بأفضل سعر، أكدت اللجنة مجدًدا على أهمية وجود جهة تنسيقية 

أنشطة مراجعة الحسابات الداخلية وتكفل إدماج تنظيمية مستقلة في هيئة األمم المتحدة للمرأة تشرف على 

 النتائج في هيكل اإلدارات العليا.

اختتمت اللجنة تقريرها باإلعراب عن تأييدها الستمرار تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر والضوابط  .47

الحالي للتمويل الداخلية والمساءلة في هيئة األمم المتحدة للمرأة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من أن الوضع 

بالهيئة قد يؤثر على قدرتها على توفير الموارد الكافية لوظائف المحاسبة األساسية وأنشطتها مثل مراجعة 

سية والرصد والمراقبة.  الحسابات الداخلية )بما في ذلك زيادة تغطية المراجعة(، وإدارة المخاطر المؤس 

ات، قام مدير التنسيق/القائم بأعمال مدير شعبة عقب العرض التقديمي بشأن مسائل مراجعة الحساب .48

 ة.عنيشؤون اإلدارة والتنظيم بإحاطة المجلس التنفيذي بشأن استجابات اإلدارة الم
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رحبت الوفود بالتقارير وباهتمام هيئة األمم المتحدة للمرأة بالحاجة إلى تنفيذ التوصيات التي طال أمدها.  .49

ية لحشد الموارد، وذكرت أن نقاط الضعف وجدت بصورة أساسية على رت الدعوة إليجاد أهداف واقعوكر  

المستوى الميداني، بما في ذلك مشروعات البرامج غير المناسبة أو عمليات الرقابة على إدارة النتائج، ونقاط 

َب من لمعلومات واالتصاالت. وقد طُلِ لتكنولوجيا االضعف في إدارة السفر وعدم االمتثال لمعايير الحد األدنى 

هيئة األمم المتحدة للمرأة تخصيص االهتمام الكافي لتوصيات مراجعة الحسابات المتكررة والتي طال بها 

 األمد.

واستجابة للتعليقات، أكدت هيئة األمم المتحدة للمرأة مجدًدا على التزامها بتناول جميع توصيات مراجعة  .50

ن باعتباره أداة يمكن أن الحسابات واالستمرار في اإلسراع بتنفيذ النتائج.  كما ُذكر نظام إدارة النتائج المحس 

 تضمن قدًرا أكبر من الشفافية.

 
 

 اإلحاطات خامساا. 
 
 

وجود هيئة األمم المتحدة للمرأة وعملها على المستويات القطرية واإلقليمية، واستجابتها  .أ

 التشغيلية على المستوى القطري )مالي(

 
 

قدم مدير البرامج إحاطة للمجلس بشأن وجود هيئة األمم المتحدة للمرأة والعمل على المستويات القطرية  .51

أحيطت الدول األعضاء علًما بالعديد من العناصر، بما في ذلك التصنيف الحالي للمكاتب وقد واإلقليمية. 

ة إلى مكاتب إقليمية ومتعددة األقطار ر في التواجد القطري )بما في ذلك تحويل المكاتب دون اإلقليميوالتغي  

ص للبرامج عبر المناطق ؛ وتكوين قوتها العاملة، وتوزيع التمويل األساسي المخص  2012وقطرية(، منذ عام 

 المختلفة، وتقديم البرامج، بما في ذلك اإلنفاق على مجاالت األثر، وبأبرز الخدمات المشتركة والشراكات.

ة حتى اآلن، فقد تمت إحاطة المجلس أيًضا باالستجابة التشغيلية لهيئة األمم طبقًا للممارسات المتبع .52

أعطى الممثل القطري لهيئة ومع التركيز على مالي في هذه المناسبة.  –المتحدة للمرأة على المستوى القطري 

ا في البالد. وقد األمم المتحدة للمرأة في مالي نظرة عامة على عمليات هيئة األمم المتحدة للمرأة وأولوياته

واآلثار المستمرة للنزاع على النساء  2015شرح بالتفصيل السياق الحالي، بما في ذلك تنفيذ اتفاق السالم لعام 

 ة من قبلمودعمالماليات. يركز برنامج هيئة األمم المتحدة للمرأة في مالي على ثالثة مجاالت لألثر، جميعها 

( التمكين االقتصادي للمرأة، والذي يهدف إلى تحسين القدرات 1دة للمرأة: الوالية المعيارية لهيئة األمم المتح

يات، وزيادة إتاحة فرص الشراء العامة للنساء وتطوير بنية تحتية اقتصادية وناعاإلنتاجية للمزارعات والت

هدف هيئة ( إنهاء العنف ضد النساء والفتيات، حيث ت2محلية لتحسين قدرة النساء على الوصول إلى األسواق؛ 

األمم المتحدة للمرأة إلى حشد النساء والفتيات والرجال والفتيان على مستوى المجتمع المحلي وعلى المستوى 

الفردي لصالح العالقات القائمة على االحترام والمساواة بين الجنسين، وتقوية قدرات المؤسسات على تنفيذ 

( المرأة والسالم واألمن، والذي يدعم التعافي 3التمييز،  أشكالالتشريعات إلنهاء العنف ضد النساء وغيره من 

االجتماعي االقتصادي والمشاركة السياسية للنساء والفتيات في مواقف ما بعد النزاع ويدعو إلى التخطيط 

 لالستجابة والبرامج اإلنسانية بأسلوب يشمل الجنسين ويستجيب لالعتبارات الجنسانية.

على هذه رت الوفود عن اهتمام بالغ بهذه اإلحاطات ووجهت الشكر لهيئة األمم المتحدة للمرأة عب   .53

 .اإلحاطات

 
 

ا.   اختتام الدورة سادسا
 
 

هت وكيلة األمين العام/المديرة التنفيذية بالشكر إلى الرئيس على قيادته وإلى نواب الرئيس نظير إرشاداتهم توج    .54

رت عن تقديرها ألن معظم وإلى أعضاء المجلس والمراقبين على مدخالتهم الهامة. كما عب   الداعمة على مدار الدورة

بت بإنجازات هيئة األمم المتحدة للمرأة في العامين األولين من الوفود وجدت استعراض منتصف المدة متوازنًا ورح  

لمرأة، رغم التحديات، "بدعم النساء والفتيات تنفيذ خطتها االستراتيجية. وأكدت مجدًدا على التزام هيئة األمم المتحدة ل

من أجل في شتى أنحاء العالم الستغالل إمكانياتهن، وتحقيق أحالمهن، وأن يصبحن قادرات على تغيير قواعد اللعبة 

 لسالم والتنمية واالزدهار."ا

تشاوري  على أساسمع المجلس التنفيذي  عمل قُُدماً عت وكيلة األمين العام/المديرة التنفيذية إلى التطل   .55

مع . و2021-2018كما كان الحال في الماضي، مع بدء الهيئة في صياغة خطتها االستراتيجية الجديدة  عالٍ 
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الستناد إلى الدروس المستفادة من استعراض منتصف المدة، سوف تجري هيئة األمم المتحدة با رستمرااال

 سي.ة أثرها وفعاليتها وأدائها المؤس  للمرأة المزيد من التحليالت لتقوي

كما توجهت بالشكر أيًضا إلى الدول األعضاء وبخاصة على مساهماتها في هيئة األمم المتحدة للمرأة، وأكدت  .56

مع ذكر الحاجة إلى طلب الدعم  -مليون دوالر أمريكي  170العجز الذي يبلغ  -مجدًدا على الحاجة لسد الفجوة الحالية 

. وذكرت، على سبيل المثال، مشاركة هيئة األمم المتحدة للمرأة في األخرى لقطاع الخاص والجهات المانحةأيًضا من ا

أحيط و، لمساعدة الهيئة في تحسين قدراتها على الوصول إلى أهدافها وسد فجوة التمويل. االستشاريبوسطن  فريق

، وفي سياق الحوار الهيكلي بشأن التمويل، سيتم 2016 المجلس علًما بأنه، في دورته العادية الثانية في سبتمبر/أيلول

عت رت عن أملها في عدم وجود فجوة في ذلك الوقت وتطل  تقديم تقييم لمستوى التمويل الحالي للهيئة إلى المجلس. وعب  

 .2016إلى مزيد من المشاركة مع المجلس التنفيذي في وقٍت الحق من عام 

لمجلس. ووجهت الشكر إلى للتعاون الذي أبداه اعن الرئيس عن تقديرها  ابةً نيبالتعبير قامت رئيسة الجلسة  .57

رت عن امتنانها بصفة خاصة ألمين المجلس التنفيذي وفريق عمله على جميع المعنيين على عروضهم التقديمية وعب  

 السنوية للمجلس التنفيذي.جهودهم الفعالة بال كلل لقيادة هذه الدورة نحو ختام مثمر، قبل أن تختتم هذه الدورة 
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 المرفق األول

 2016القرارات التي اعتمدت في الجلسة السنوية لعام 
 
 

2016/1  

تقرير وكيلة األمين العام/المديرة التنفيذية لهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين 
ذلك استعراض منتصف  ، بما في2017-2014المرأة بشأن التقدم المحرز في الخطة اًلستراتيجية 

 المدة للخطة اًلستراتيجية
 
 

 المجلس التنفيذي

بتقرير وكيلة األمين العام/المديرة التنفيذية لهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين يحيط علًما  .1

المدة للخطة بما في ذلك استعراض منتصف ، 2017-2014المرأة بشأن التقدم المحرز في الخطة االستراتيجية 

االستراتيجية؛ ويرحب بالتقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية؛ ويُثني على هيئة األمم المتحدة للمرأة نظًرا ألدائها 

 القوي حتى اآلن؛

بالكامل لتحقيق التنفيذ الكامل  2017-2014بالمساهمات التي يسهم بها تنفيذ الخطة االستراتيجية  يقر .2

بأسلوب يستجيب  2030إلعالن ومنهاج عمل بيجين وتنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة لعام والفعال والعاجل 

على  بالدور المحوري الذي تقوم به هيئة األمم المتحدة للمرأة في دعم الدول األعضاء، بناءً  لالعتبارات الجنسانية، ويقر  

 طلبها، في تنفيذهما؛

بة في مساعدة الدول األعضاء الستغاللها واليتها بفعالية كهيئة مرك   على هيئة األمم المتحدة للمرأة يُثني .3

بناًء على طلبها، وفي ضمان التناغم واالتساق والتنسيق بين الجوانب المعيارية والتشغيلية لعملها؛ ويدرك أن وظائف 

لهيئة األمم المتحدة للمرأة في قيادة  الدعم التي تقوم بها هيئة األمم المتحدة للمرأة قد زادت، ويؤكد مجدًدا على الدور الهام

التنسيق وتعزيز المساءلة في منظومة األمم المتحدة في عملها بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وفي تعميم 

 مراعاة المنظور الجنساني في شتى أرجاء منظومة األمم المتحدة؛

برامجي وتقوية تقديم البرامج والروابط من هيئة األمم المتحدة للمرأة تحسين تركيزها ال يطلب .4

التشغيلية من خالل الشراكات ذات أصحاب المصلحة المتعددين، وبخاصة داخل مبادرات البرنامج الرئيسي -المعيارية

ومن خالل التناغم مع صندوق المساواة بين الجنسين وصندوق األمم المتحدة االستئماني لدعم اإلجراءات الرامية إلى 

 العنف ضد المرأة؛ القضاء على

المرفق الثاني  وارد فينتائج التنمية وبإطار الفعالية والكفاءة التنظيمية الل المنق ح طاراإلب يحيط علًما .5

 ر عن تقديره لجهود هيئة األمم المتحدة للمرأة في هذا الصدد؛من التقرير، ويعب  

ويطلب من هيئة األمم المتحدة للمرأة يحيط علًما باستراتيجية التمويل التي يحتوي عليها التقرير  .6

االستمرار في تحسين نموذج تمويلها وهيكل موظفيها وعمليات إدارة أساليب العمل فيها طبقًا لهيكلها البنائي اإلقليمي، 

 لضمان الكفاءة التشغيلية للهيئة، وفعاليتها وشفافيتها وخضوعها للمساءلة؛

اتيجية التي يحتوي عليها التقرير، بما في ذلك مبادرات البرنامج اهتمام بالمبادرات االستربيحيط علًما  . 7

الرئيسي التي يحتوي عليها المرفق السابع من التقرير، ويطلب من هيئة األمم المتحدة للمرأة تقديم معلومات بشأن نتائج 

ع هيئة األمم  2018و 2017، في عامي 2017-2014تنفيذها في سياق اإلبالغ السنوي بشأن الخطة االستراتيجية  ويشجِّ

المتحدة للمرأة على الدخول في شراكات حسب االقتضاء مع هيئات األمم المتحدة ذات الصلة وغيرها من أصحاب 

 المصلحة لتنفيذها؛

بأهمية تقوية قدرات هيئة األمم المتحدة للمرأة، بما في ذلك من خالل التمويل المناسب، مع اإلحاطة  يقر   .8 

ع البلدان القادرة على زيادة مساهماتها الطوعية، وبخاصة الموارد المنتظمة، بفجوة التمويل في ا لموارد المنتظمة، ويشجِّ

 ؛ 2017-2014لضمان التنفيذ الكامل والفعال للخطة االستراتيجية 

بالمعلومات المتعلقة باستعادة التكلفة التي يحتوي عليها التقرير ويحث هيئة األمم المتحدة  يحيط علًما .9

، بما في ذلك 2013/2للمرأة والمساهمين على االلتزام الكامل بسياسة استعادة التكلفة بموجب قرار المجلس التنفيذي 

لة من موارد شأ من تنفيذ المشروعات والبرامج الممو  استعادة التكاليف غير المباشرة وتحميل التكاليف المباشرة التي تن

بشأن االستعراض المستقل الذي يقوم به صندوق األمم المتحدة  أخرى، ويطلب من هيئة األمم المتحدة للمرأة المتابعة
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أثناء الدورة  للسكان واليونيسيف وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وهيئة األمم المتحدة للمرأة لمنهجية استعادة التكلفة،

  ؛2013/2طبقًا لما تم االتفاق عليه في القرار  للمجلس التنفيذي،  2016العادية الثانية لعام 

يطلب من هيئة األمم المتحدة للمرأة، طبقًا لواليتها، أن تبدأ االستعدادات المبكرة للخطة االستراتيجية  . 10

تعميم مراعاة المنظور الجنساني في االعتبار في مختلف مجاالت  القادمة، بالتشاور الكامل مع المجلس التنفيذي، مع أخذ

، وغيره من النواتج المتفق عليها بين الحكومات، وناتج االستعراض الشامل 2030جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 

، 2016تحدة لعام للسياسات الذي يُجرى كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة األمم الم

ونتائج استعراض منتصف المدة والدروس المستفادة منه، ويطلب أيًضا من هيئة األمم المتحدة للمرأة تقديم خارطة 

 ة إلعداد الخطة االستراتيجية القادمة؛ زمعطريق للمشاورات الم

 تحويل التقرير إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي. ريقر   . 11

 
  

2016/2  

 تقرير عن مهمة التقييم التي تضطلع بها هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، 

2015 
 
 

 المجلس التنفيذي

بالتقرير الذي يتناول وظيفة التقييم لهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة،  يحيط علًما .1

 لمكتب التقييم المستقل. 2016عام وبرنامج العمل والموازنة ل 2015لعام 

ب بالجهود التي تبذلها هيئة األمم المتحدة للمرأة والتقدم المحرز في مجال التقوية المنهجية لوظيفة يرح   .2

 التقييم وفي ريادة جهود التقييم المستجيبة لالعتبارات الجنسانية على مستوى المنظومة بأكملها؛

قطريًا وينبغي ضمان الملكية القُطرية والقيادة للبرامج في تقييم جميع  يؤكد أن التقييم ينبغي أن يكون .3

منظومة األمم المتحدة، األخرى في منظمات الصور المساعدات، ويطلب من هيئة األمم المتحدة للمرأة، بالتعاون مع 

 االستمرار في جهودها لتيسير بناء قدرات التقييم الوطنية، حيثما ينطبق ذلك؛

ة، والموارد زمعيئة األمم المتحدة للمرأة تحسين تغطية التقييمات، ومعدل تنفيذ التقييمات الميطلب من ه .4

ع استخدام التقييمات ي وظيفة التقييم وتقديم استجابات اإلدارة إلى النظام العالمي للمساءلة وتتب  فالمالية المستثمرة 

 توصيات التقييم في عملها؛ واستخدام

من هيئة األمم المتحدة للمرأة االستمرار في إجراء تقييماتها المستجيبة لالعتبارات الجنسانية  يطلب. 5

 للبرامج القطرية حتى يمكن تحسين سبل إعداد البرامج على المستوى القطري؛

يطلب من هيئة األمم المتحدة للمرأة، وعلى وجه الخصوص مكتب التقييم المستقل، االستمرار في  .6

ود التقييم المستجيبة لالعتبارات الجنسانية في منظومة األمم المتحدة بأسرها ورعاية الشراكات المبتكرة لتطوير قيادة جه

 قدرات التقييم الوطنية؛

يطلب من هيئة األمم المتحدة للمرأة، وعلى وجه الخصوص مكتب التقييم المستقل، بذل المزيد من  .7

قييم ضمن خطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن المساواة بين ر أداء التبات مؤش  الجهود للوفاء بمتطل  

 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛فيما يتعل ق ب( UN-SWAPالجنسين وتمكين المرأة )

 من هيئة األمم المتحدة للمرأة تنفيذ استعراض لسياسة التقييم في غضون ثالث سنوات. يطلب .8
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 31كانون الثاني إلى يناير/ 1تقرير أنشطة المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات للفترة من 
 2015 كانون األول/ديسمبر
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 المجلس التنفيذي

يناير/كانون الثاني إلى  1يحيط علًما بتقرير أنشطة المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات للفترة من  .1

 2015 ديسمبر/كانون األول 31

، فقد تم تضمين 2015/4أ من القرار 3يحيط علًما بأنه، بناًء على طلب المجلس التنفيذي في الفقرة  .2

م فيها رأي مراجعة الحسابات بشأن المالءمة والفعالية إلطار هيئة األمم المتحدة للمرأة للحكم وإدارة المخاطر والتحك  

رضية بشكل عام في هذا ، ويعبر عن تقديره للتقييمات المُ تمكتب مراجعة الحسابات والتحقيقاضمن التقرير السنوي ل

 الصدد؛

ر عن دعمه المستمر لوظائف مراجعة الحسابات والتحقيقات داخل هيئة األمم المتحدة للمرأة يعب   .3

والتحقيقات ويطلب من هيئة األمم المتحدة للمرأة تضمين خطط توفير الموارد المناسبة لزيادة تغطية مراجعة الحسابات 

، لضمان أن تكون مناسبة وكافية 2019 -2018في الموازنة القادمة التي سيتم عرضها على المجلس التنفيذي، لعامي 

 والتحقيقات الداخلية؛ يتم تنفيذها بصورة فعالة لتحقيق التغطية المطلوبة من مراجعة الحسابات كي

رةيالحظ العديد من نقاط الضعف ال .4 ارتفاع عدد توصيات مراجعة الحسابات ذات  ، بما في ذلكمتكر 

ن المعلومات المقدمة من هيئة األمم المتحدة للمرأة بشأن جهود تناول هذه التوصيات، ويحث سي، ويثم  الطابع المؤس  

 هيئة األمم المتحدة للمرأة على االستمرار في تكثيف الجهود بهذا الصدد، وتوفير المعلومات بشأن أثر التدابير المتخذة؛

التحقيق فيها، بما في ذلك معلومات  يطلب من هيئة األمم المتحدة للمرأة تقديم قائمة بالقضايا التي تم   .5

بشأن القضايا ومتابعة هيئة األمم المتحدة للمرأة، كجزء من اإلبالغ السنوي التالي بشأن أنشطة مراجعة الحسابات 

 الداخلية والتحقيقات.

 31كانون الثاني إلى يناير/ 1الستشارية لمراجعة الحسابات للفترة من يحيط علًما بتقرير اللجنة ا .6

 .2015كانون األول ديسمبر/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


