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 2017 لعام السنوية الدورة

 2017 حزيران/يونيو 28و 27

 المؤقت األعمال جدول من 1 البند

 تنظيمية مسائل
 

 األولى العادية والدورة المكتب أعضأأأأا  انتخاب بشأأأأ   تقرير

 2017 شباط/فبراير 14و الثاني/يناير كانو  16 في المعقودة

 المكتب أعضا  انتخاب - أولا 

ناير كانون 16 في - 1  أعضاااااااا  التنفياي  المجلس انتخا  ،2017 الثااني/ي

 األمم )هيئة المرأة وتمكين الجنسااااااين بين للمسااااااااواة المتحدة األمم هيئة مكت 

 األمم لدى المتحدة العربية اإلمارات سااافيرة انتُخبت .2017 لعام للمرأة( المتحدة

  ول مجموعة )ممثلة نساااايبة زكي النا الساااايدة سااااعا ة الدائمة، والممثلة المتحدة

ا الها ئ(، المحيط ومنطقة آساااااايا  وانتُخ  .2017 لعام التنفيي  للمجلس رئيساااااا 

 اإلفريقياااة  المجموعاااة )أ( التاااالياااة  اإلقليمياااة المجموعاااات من الرئيس نواب

 فارنجالو؛ جيل المتحدة، األمم لدى ليبيريا لجمهورية الدائمة البعثة مساااااات ااااااارة

 للجبل الدائمة للبعثة الدائم الممثل ونائبة ساااافيرة ال اااارقية  أوروبا مجموعة )ب(

 الالتينية أمريكا  ول مجموعة )ج( باجيفك؛ إيفانا المتحدة، األمم لدى األسااااااو 

 األمم لاادى لغيااانااا الاادائمااة للبعثااة األولى السااااااكرتيرة الكاااريبي  البحر ومنطقااة

 أخرى  و ول الغربية أوروبا  ول مجموعة و) ( محمد؛ عريف شيراز المتحدة،

 ندين.را نيكوالز المتحدة، األمم لدى لسويسرا الدائمة البعثة مست ارة

 )تونس(، خير  خالد محمد الساااااايد سااااااعا ة واليته، المنتهية الرئيس هنأ - 2

ا التنفيي ، المجلس شاااكر كما القا م الرئيس  كانوا اليين األشاااخا  وخصاااو ااا 

منصبه. توليه فترة أثنا  للرئيس نواب ا
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 تنظيمية مسائل - ثانياا

لدورة انعقدت - 3 ية ا عا  عام األولى ال يي  للمجلس 2017 ل  األمم بمقر التنف

 فااااااااااااااااااااااااااااي الاااااااااااااااااااااااااااامااااااااااااااااااااااااااااتااااااااااااااااااااااااااااحاااااااااااااااااااااااااااادة

 .2017 شباط/فبراير 14

 العمل وخطة الم اااااارو  المؤقت األعمال جدول التنفيي  المجلس اعتمد - 4

 العمل خطة إلى باإلضاااااااافة (UNW/2017/L.1) 2017 لعام األولى العا ية للدورة

 الساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااويااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة

 وخطة المؤقت األعمال جدول على المجلس وافق (.UNW/2017/L.2) 2017 لعام

 من 28و 27 في تُعقاد أن المقرر من التي 2017 لعاام الساااااانوياة الادورة عمال

 الثانية العا ية  ورته تقرير اعتمد كما ،(I المرفق )انظر .2017 حزيران/يونيو

عام  (.UNW/2016/10) 2016 أيلول/ساااااابتمبر من 2و 1 في انعقدت التي 2016 ل

 األمم لهيئة االساااتراتيجية الخطة بتوضاااي  المعني 2017/1 قرار المجلس اعتمد

 (.II المرفق )انظر 2021-2018 للمرأة المتحدة

 الفتتاحية البيانات - ثالثاا

ئ  أعلن - 5 يي  المجلس رئيس نا تا  التنف لدورة افت مة وأعطى ا  ألمين الكل

 وأعرب التنفيي . المجلس رئيس عن نيابة رساااااااالة تال الي  التنفيي ، المجلس

عدم الرئيس أسااااااف عن ها ل لدورة حضااااااور من تمكن ية ا عا   للمجلس األولى ال

 زيارة هناك أن منها توقع ا المتحدة العربية اإلمارات إلى عو تها بسااااب  التنفيي 

 جيتيرز. أنتونيو السيد سعا ة العام، األمين من

 هي نالته التي ال اااار  على م ااااد ة اسااااتهاللي    ببيان الرئيس نائبة أ لت - 6

 المتحدة األمم لهيئة التنفيي  المجلس رئيس نائ  منصااااااا  توليها عند وبلدتها

ـق ضرور  والفتيات النسا  حقوق إعمال أن وأعلنت .2017 لعام للمرأة ـ  لتحقي

 التنمية تحقيق وضمان الدائم السالم وضمان اإلنسان لحقـوق العالميــة المراعــاة

 تحقيق ساااابيل في والنضااااال المدقع الفقر مكافحة أن على وشااااد ت المسااااتدامة.

  المرأة. لتمكين هامين أمرين كانا السلم وإرسا  التنمية

 المساواة لوضع فر ة أتاحت 2030 عام خطة أن الرئيس نائبة أشارت - 7

ية، التنمية خطة قل  في المرأة وتمكين الجنسااااااين بين لدول ا ذلك وكان ا  التزام 

 وأكدت العالم. أنحا  جميع في الخطة هيه لمساااندة التنفيي  المجلس من م ااترك ا

ا العمل أهمية على  االسااااااتراتيجية الخطة التنفيي  المجلس ساااااايعتمد حيث مع 

 مسااااااااهمة تمثل والتي للمرأة، المتحدة األمم لهيئة 2021-2018 للفترة الجديدة

 القا مة سااانوات األربع مدار على 2030 عام خطة في للمرأة المتحدة األمم هيئة

 الرئيس نائبة شااااااكرت كما التاليتين. الساااااانتين فترة لميزانية عمل كإطار وتعمل

http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/executive%20board/2017/first%20regular%20session%202017/unw-2017-l1-agenda%20for%20the%20first%20session-english.pdf?vs=4553
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/executive%20board/2017/first%20regular%20session%202017/unw-2017-l2-annual%20workplan-en.pdf?vs=4731
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/executive%20board/2017/first%20regular%20session%202017/unw-2016-l10-report%20of%20the%20second%20regular%20session-en.pdf?vs=4342
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 االسااتراتيجية بالخطة المعنية الرساامية غير العمل ورشااة حضااروا اليين هؤال 

 المناق ااة موا االة تتم أن المقرر من أنه إلى وأشااارت للدورة، السااابق اليوم في

 ال اااامل باالساااتعراض  اااالتها عرض بجان  اليوم االساااتراتيجية الخطة حول

 (.QCPR) سنوات أربع كل يُجر  الي  للسياسات

 إجرا  على التنفيي  المجلس بحث االفتتاحي البيان الرئيس نائبة اختتمت - 8

 الجماعية االلتزامات هيه وترجمة الجنساااين بين المسااااواة حول اليوم مناق اااات

 األمل تحقيق وفي بالمرأة النهوض في االسااتثمار طريق عن ملموسااة أعمال إلى

 للب رية. مستقبل بنا  أجل من

 في للمرأة المتحدة األمم لهيئة التنفييية العام/المديرة األمين وكيلة شاااكرت - 9

 بالرئيس رحبت كما واليتهم، المنتهية المكت  وأعضاااا  الرئيس االفتتاحي بيانها

 المنتخ  الرئيس على وأثنت الجد . المجلس وأعضا  المكت  وأعضا  المنتخ 

 األمم هيئة عمل وعن الجنسااااااين بين المسااااااااواة حقوق عن قو  كمدافع الجديد

 ألول الدورة حضااااااروا اليين اإلقليميين، المديرين فريق وقدمت للمرأة. المتحدة

 المعنية الرسمية غير العمل ورشة حضروا وقد التنفيي ، المجلس تاريخ في مرة

 في م اااركتهم على الجميع وشااكرت بيوم. الدورة عقد قبل االسااتراتيجية بالخطة

 بيوم. قبلها الرسمية غير العمل ورشة

لة شاااااااد ت - 10 مديرة األمين وكي عام/ال ية ال يي ية على التنف عدا  أهم  الخطة إ

 شاااااافافة تعاونية إجرا ات اتخاذ خالل من 2021-2018 للفترة االسااااااتراتيجية

 أربع كل يُجر  الي  للسااياسااات ال ااامل االسااتعراض  عوة مع تم ااي ا وعاجلة

 أعا ت الوكاالت. عبر والتعاون االتساااااااق من المزيد تحقيق أجل من ساااااانوات

 المتحدة، األمم منظومة في النظرا  مع العمل أولوية على تأكيدها الهيئة رئيساااااة

 للسااكان المتحدة األمم و ااندوق (UNDP) اإلنمائي المتحدة األمم برنامج وت اامل

(UNFPA) العااالمي األغااييااة وبرنااامج (WFP) للطفولااة المتحاادة األمم ومنظمااة 

(UNICEF)  أكدت كما البعض، بعضاااااهم مع االساااااتراتيجية الخطط على لالعتما 

 إلى وأشاااارت للمرأة. المتحدة األمم لهيئة بالنسااابة والتعاون التنسااايق أهمية على

 الخطة تتوا م أوال ، سااابقتها. عن الجديدة االسااتراتيجية الخطة تُميز جوان  ثالثة

 العقدين من المستفا ة الدروس على مبنية ألنها 2030 عام خطة مع بقوة الجديدة

 الخطة تحد  ثاني ا، الخطة. لتنفيي الهيئة مساااااااهمة عن تعلن أنها كما الماضاااااايين،

 عند االختال  توضاااا  كما للمرأة، المتحدة األمم لهيئة المضااااافة القيم بوضااااو 
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 عن التخلف لخطر المعرضااين هؤال  الساايما والفتيات، النسااا  حياة ب ااأن الهيئة

 وتنساااايق المعيار  لدعمل الثالثية الهيئة والية من الخطة وتسااااتفيد ثالث ا، الرك .

 التنفييية. واألن طة المتحدة األمم

 للمرأة المتحدة األمم هيئة أن التنفييية العام/المديرة األمين وكيلة أعلنت - 11

 إطار وضااااااع خالل من والموار  النتائج بين الصااااااالت تقوية على العزم عقدت

  ور على وشد ت الموار . لمستوى واقعية بتقديرات يرتبط للنتائج تبسيط ا أكثر

 تقدير لتحديد المناسااااا  الوقت في والمسااااااعدة الدعم تقديم في األعضاااااا  الدول

 التنبؤ. إمكانية من معقولة  رجة ضمان وبالتالي الموار ، لمستوى واقعي

يد كررت  - 12 تأك حاجة على ال عا ة إلى ال ئة وضااااااع تقييم إ حدة األمم هي  المت

 المتحدة األمم هيئة أن وذكرت المتحدة. األمم منظومة  اخل التمويل وبنية للمرأة

  عم منها وطلبت العمومية للجمعية التابعة الخامساااااة اللجنة إلى طلب ا قدمت للمرأة

 األمم هيئة تواجهها التي الحالية المالية القصاااااور أوجه معالجة في الدائمة البعثات

  والر مليون 7 سااوى حالي ا تتلقي ال الهيئة أن على الضااو  وألقت للمرأة. المتحدة

ا ب  نة في تقري  من بالمائة 2 إجمالي )أ  المتحدة لألمم العا ية الميزانية من الساااااا

ئة( تمويل إجمالي لة تتلقى اآلخر، الجان  على ولكن، الهي  باالهتمام جديرة وكا

 العا ية الميزانية من تمويلها من بالمائة 40 حوالي مماثلة م ااااااتركة والية ذات

 وأعربت للمرأة. المتحدة األمم هيئة تمويل ضعف 20 يساو  ما أ  المتحدة لألمم

 العالية الرئيسااااية مساااااهمتها مسااااتويات رفعت التي األعضااااا  للدول امتنانها عن

 وهوالندا المساااااااهمة(، مسااااااتوى )ضاااااااعفت ألمانيا ذلك في بما عليها، وحافظت

 بنساابة المساااهمة مسااتوى )رفعت واليابان تقريب ا(، المساااهمة مسااتوى )ضاااعفت

 ملحوظ(، ب ااااكل المساااااهمة مسااااتوى )رفعت المتحدة العربية واإلمارات %(25

 )رفعت األمريكية المتحدة والواليات المساااااااهمة(، مسااااااتوى )رفعت والدنمارك

 على )حافظت وسااويساارا مسااتواها(، على )حافظت وفنلندا المساااهمة(، مسااتوى

  ولتي أن إلى وأشاااااارت مساااااتواها(. على )حافظت المتحدة والمملكة مساااااتواها(

 الدول جميع وحثتا ساااااابقة رئيساااااية مسااااااهمات قدمتا قد والنرويج لوكسااااامبورج

 حيوها. تحيو أن على األعضا 

 لعام المؤقت الرئيسااااااى الدخل إجمالي أن من بالرغم أنه إلى وأشااااااارت - 13

 باااااااااااااااااااااامااااااااااااااااااااااقاااااااااااااااااااااادار ياااااااااااااااااااااازيااااااااااااااااااااااد 2016

 الصاااار ، أسااااعار في الخسااااائر األربا  عوضاااات حيث تقريب ا  والر مليون 4

 برامج إلى وأشااارت للموار . الجيد اسااتغاللها للمرأة المتحدة األمم هيئة توا اال

 فاااااااااي الاااااااااماااااااااوجاااااااااو ة اإلنسااااااااااااااااناااااااااياااااااااة الااااااااامسااااااااااااااااعااااااااادة

 والسااايما والعائالت، للمرأة المعي اااية الحياة بنا  إعا ة على للمسااااعدة  ولة 32

 الي  للسااياسااات ال ااامل االسااتعراض توقعات مع وتماشااي ا الضااعيفات. النسااا 

 أول أطلقت للمرأة المتحدة األمم هيئة أن إلى أشااااارت ساااانوات، أربع كل يجر 

 نهج ولوضع 2015 عام في المرأة ضد العنف لمنع المتحدة لألمم م ترك إطار



 
 

 

UNW/2017/1 

 

5/21  

 

 أ حاب من وغيرهم السياسات ولصانعي المتحدة األمم منظومة  اخل م ترك

ا أشاااارت كما المصااالحة.  جهو  في للمرأة المتحدة األمم هيئة  ااادارة إلى أيضااا 

 والمحيط آساااااايا منطقة في 9 أ اااااال من تجريبية بلدان 5 في المبيولة التنساااااايق

 من جيد مساااتوى تحقيق أجل من للمرأة المتحدة األمم هيئة مساااار لتعزيز الها ئ

 األ ا . وتوحيد الوكاالت تنسيق

 في المتمثل الجديد الهد  على التنفييية العام/المديرة األمين وكيلة أكدت - 14

 خالل من العماال ميااا ين في الجنس نوع على القااائم العماال  لياال على التركيز

 البرامج واتسااااق للجو ة (UNDAF) اإلنمائية للمسااااعدة المتحدة األمم إطار تقوية

 نطاق على الثانية المتحدة األمم عمل خطة تنفيي خالل ومن البلدان، مستوى على

 المنظومة.

 التنساايق من أفضاال مسااتوى على للحصااول فر ااة هناك أن إلى أشااارت - 15

 عن أعرب الي  الجديد العام األمين قيا ة تحت المتحدة األمم هيئة وضاااع وإعا ة

 األمين جهو  أن وذكرت المرأة. وتمكين الجنسااااين بين للمساااااواة ال ااااديد  عمه

 في التوظيف من العليا للرت  بالنساابة الجنسااين بين التكافؤ لتحقيق المبيولة العام

 "HeForShe" حركة تحت للمرأة المتحدة األمم ئةهي مبا رات تعكس المتحدة األمم

 هيئة لمركز العالية القيمة على الهيئة رئيسااااااة وأكدت المرأة(. نصااااااير )الرجل

 لدمج سااابيال   بو ااافه العام لألمين التابعة التنفييية اللجنة في للمرأة المتحدة األمم

نع مساااتويات أعلى في الجنسااااني المنظور  لألمم الثالث الركائز عبر القرار  اااُ

 المتحدة.

 المتحدة األمم هيئة به تضاااااطلع الي  التنسااااايقي الدور أهمية على شاااااد ت - 16

 أنحا  جميع في المكاساااااا  حماية إلى والحاجة المتنامي الزخم ضااااااو  في للمرأة

 الخيارات  ااحة على التأكيد يعدن البلدان من العديد في النسااا  أن وذكرت العالم.

 لخدمات ال ااااامل الو ااااول إلى يدعون   كما ،2030 عام خطة في وضااااعت التي

 وفع ال كامل ب اااكل والم ااااركة اإلنجابية؛ والحقوق واإلنجابية الجنساااية الصاااحة

 كل وإنها  والساااياساااة؛ العمل في المرأة ريا ة في متكافئة فر  على والحصاااول

 شجعت كما الجرائم. مرتكبي ومحاسبة المرأة؛ ضد العنف وإنها  التمييز؛ أشكال

 خالل من عالمي مجتمع لتوفير الم ااااااترك الهد  و عم الدعوات هيه تبني على

قات خالل ومن 2030 عام خطة فا ية االت عالم لة ذات األخرى ال ا الصاااااا  أيضااااااا 

 و"الخطة المناخ"، تغير ب اااااااأن باريس "اتفاق مثل الجنسااااااين، بين بالمسااااااااواة

 وكيلك والمهاجرين"، الالجئين أجل من نيويورك و"إعالن الجديدة"، الحضااااارية

 ".20+ بيجين "استعراض

 طل  بتوجيه االفتتاحي بيانها التنفييية العام/المديرة األمين وكيلة اختتمت - 17

 وتمكين الجنسين بين المساواة قضية  عم بموا لة التنفيي  المجلس أعضا  إلى

 لجنة وإعدا  لدولتهم، ممثلين بصاااااافتهم أخرى ألعمال اسااااااتكمالهم أثنا  المرأة

 "التمكين لموضااااااوع أولوية وضااااااع مع القا م لل ااااااهر (CSW) المرأة وضااااااع
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ا يعد والي  ."المتغير العمل عالم في للمرأة االقتصااااا    ولتحقيق لمسااااتقبلنا مهم 

 نعيش الي  عالمنا في الرك  عن أحد تخلف عدم ولضاااامان االقتصااااا ية العدالة

 فيه.

 

 

 التقييم - رابعاا

 للمرأة المتحأأدة األمم لهيئأأة اإلقليمي للهيكأأل المؤسأأأأأأأسأأأأأأأي التقييم - لفأ

 الصلة ذات اإلدارية والستجابة

 للهيكل المؤسااااسااااي التقييم عرض (IEO) المسااااتقل التقييم مكت  مدير قا  - 18

ئة اإلقليمي حدة األمم لهي لي  للمرأة، المت ية قي م ا كل تصااااااميم عمل  اإلقليمي الهي

 عام من األول الربع وخالل 2012 عام في إطالقه من بداية وتنفييه وتخطيطه

قل التقييم مكت  مدير وألقى .2016 تائج (10) على الضااااااو  المساااااات  (4و) ن

 للتقييم. تو يات

 التالية  الع رة النتائج على الضو  المستقل التقييم مكت  مدير ألقى - 19

 االسااااااتجابة على وقدرتها للمرأة المتحدة األمم هيئة أهمية زا ت (أ)

 جميع على كبيرة زيا ة اإلقليمي الهيكل إطار في المصاالحة أ ااحاب الحتياجات

 المكات ؛ أنواع مختلف قِبل من المفروضة القيو  بعض وجو  مع المستويات

 الهيكااال إطالق مناااي للمرأة المتحااادة األمم هيئاااة فعاااالياااة زا ت (ب)

ا وذلك اإلقليمي،  مدير أشاااااااار ذلك ومع التنفيي ؛ المجلس توجيهات لدليل وفق 

 ب اااكل المقر هيكل تعديل يتم لم (i) اساااتثنائين  وجو  إلى المساااتقل التقييم مكت 

 المعار  إ ارة منصاااااة تطوير يتم لم (iiو) والبلدان، األقاليم المناطق لدعم كا   

؛ ب كل   الداخلية االتصاالت ووظائف عليها المنصو  القوية  كا  

 عام ب ااكل للمرأة المتحدة األمم هيئة قدرة من اإلقليمي الهيكل زا  (ج)

 بتنفيي المتعلقة التحديات بعض وجو  مع الميدان في المتكاملة الوالية تنفيي على

ن  لدان واجهتها والتي للوالية والتنساااااايقي المعيار  الجا ها يتواجد التي الب  في

 البرنامج؛

 القائمة اإل ارة على تركيزها للمرأة المتحدة األمم هيئة وا اااااالت ( )

 الاااااااااااااااااااااااانااااااااااااااااااااااااتااااااااااااااااااااااااائااااااااااااااااااااااااج، عاااااااااااااااااااااااالااااااااااااااااااااااااى

 في عيوب وجو ل نتيجااة المعلومااات توفير في فجوات هناااك زال مااا ذلااك ومع

 واإلبالغ؛ الر د وإجرا ات المنظومة

 عام ب ااكل للمرأة المتحدة األمم هيئة قدرة من اإلقليمي الهيكل زا  (ه)

 وقدرتها اإلنسان بحقوق وااللتزام  قيق جنساني تحليل إجرا  على التركيز على

 بالو ول متعلقة تحديات ظهور إلى الوقت نفس في يؤ   مما ذلك، تطبيق على

 للمرأة؛ المتحدة األمم هيئة مسارات أمام و عمهم ضعف ا األكثر النسا  إلى
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 المسااااتويات و عمت عام، ب ااااكل بالفعالية اإلقليمي الهيكل اتساااام (و)

 القيو ، بعض وجو  ظل وفي جيد ا. البعض بعضها المختلفة

 أنواع أحاااد من االنتقاااال بحااااالت المتعلقاااة المروناااة زياااا ة أ ت (ز)

 التمويل؛ من معينة مستويات فعالية زيا ة إلى آخر نوع إلى المكات 

ئة أحرزت ( ) ا للمرأة المتحدة األمم هي قدم   اإل ارة أنظمة بعض في ت

 من ملحوظة حاالت هناك زالت ما ولكن الفعالية، حيث من اإل ارية واألنظمة

 للمرأة المتحدة األمم هيئة تدرسااااااها والتي األنظمة، من العديد في الفعالية عدم

 سريع؛ ب كل تطويرها على وتعمل

ئة تواجه (ط) يات للمرأة المتحدة األمم هي  الهيكل نظر وجهة من تحد

 بعد؛ تتحقق لم والتي الميزانية بتوفر الخا ة االفتراضات بسب  اإلقليمي

 بمواطن للمرأة المتحدة األمم هيئة موظفي وثقافة كفا ات وتتميز ( )

ساعد قد مهمة قوة  المتكاملة واليتها بتنفيي يتعلق فيما الهيئة وضع تحسين على ت

 .2030 عام بخطة وااللتزام

 أن أعاله، الوار ة النتائج إلى اساااااتنا  ا المساااااتقل، التقييم مكت  مدير ذكر - 20

 التالي  في تمثلت للمرأة المتحدة األمم لهيئة المقدمة األربعة التقييم تو ي ات

 اإلقليمي؛ الهيكل في المرونة من المزيد تضمين (أ)

 اإلقليمي؛ الهيكل عمل إطار في المقر تكامل وتعزيز (ب)

 اإلقليمي؛ الهيكل في مستوى كل على محد ة تعديالت وإ خال (ج)

 الفر  م ااااااااركة من للتمكن وتقويتهاا المعاار  إ ارة وتطوير ( )

 منها. والتعلم

 هيئة إ ارة أن على مجد  ا بالتأكيد كلمته المساااااتقل التقييم مكت  مدير اختتم - 21

ا ول ت للمرأة المتحدة األمم ا اهتمام   التقييم بأن يتوقع وأنه المؤسااااسااااي، للتقييم كبير 

 اإليجابي. للتغير عامال   سيكون

 عرض والبرامج للسياسات التنفيي  المدير المساعد/نائ  العام األمين قا  - 22

 وأعرب ."للمرأة المتحدة األمم لهيئة اإلقليمي الهيكل لتقييم اإل ارية "االسااااتجابة

 لهيئة اإلقليمي للهيكل والثاق  ال اااااااامل للتقييم تقديره عن التنفيي  المدير نائ 

 المجلس قرار بموج  التقييم هيا اسااااااتُكمل وباختصااااااار، للمرأة. المتحدة األمم

ا باعتباره 2012/4 التنفيي   للهيكل متعمق تقييم إلجرا  المجلس طل  من جز  

 الوقت في جا  التقييم بأن التنفيي  المدير نائ  وعل ق مبكرة. مرحلة في اإلقليمي

 2021-2018 للفترة الجديدة االسااااتراتيجية الخطة وضااااع عملية قبل المناساااا 

 جدول وضع وقبل سنوات أربع كل يُجر  الي  للسياسات ال امل واالستعراض

 الجديد. العام األمين مع المتحدة لألمم جديد أعمال

 التأكيد وأعا  به، لتفخر الكثير لديها الهيئة أن إلى يُ اااااير التقييم أن ورأى - 23

 الحتياجات االسااااااتجابة على الهيئة قدرة زيا ة على تنص التي التقييم نتيجة على

 و العالمية األ اااعدة كافة على 2012 عام مني كبيرة زيا ة المصااالحة أ اااحاب
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ية. اإلقليمية لدول يا اإل ارة وتؤيد وا ئة العل ا للمرأة المتحدة األمم لهي م  ما تائج ت  الن

 عليها وتوافق اإلقليمي الهيكل تقييم إطار في المقدمة األربع والتو يات الع رة

 التمويل قيو  و الهيكل إن ااااااا  ساااااارعة عن الناتجة الفعالية عدم حاالت لمعالجة

 المفروضة.

 عن الناتجة األربع للتو يات التالية االستجابات التنفيي  المدير نائ  قد م - 24

 التقييم 

 المعايير من مجموعة وضاااع على للمرأة المتحدة األمم هيئة تعمل (أ)

نع عملية في بها لالسااااترشااااا  الموضااااوعية  االعتبارات في وللنظر القرار  ااااُ

 القطر ؛ بالحضور المتعلقة

 والمكاااتاا  للمقر البرنااامجيااة المهااام موا مااة على الهيئااة وتعماال (ب)

 التحليال وتحاادياث ،2017 نيساااااااان/إبريال بحلول القطرياة والمكاااتا  اإلقليميااة

 ؛2017 عام من األخير الربع بحلول 2012 لعام الوظيفي

ئة وتعمل (ج) حدة األمم هي يد على للمرأة المت حد ية ت يد إيال  كيف  المز

 و للهيئة؛ الحالية الموار  مع متماشية لتظل الخدمات على التركيز من

 اسااااااتراتيجية خطة وضااااااع على للمرأة المتحدة األمم هيئة تعمل ( )

 المعار . إل ارة فاعلية أكثر منظمة لتصب 

 من ورقة أعدت قد للمرأة المتحدة األمم هيئة أن التنفيي  المدير نائ  أفا  - 25

 تحسااين السااتراتيجية العريضااة الخطوط ترساام نيسااان/إبريل في توزيعها المقرر

 التقييم مكت  ب اااااكر كلمته واختتم التقييم. لتو اااااي ات وفق ا الداخلية االتصااااااالت

 الجو ة. عالي تقييم تقديم على المستقل

ستجابة - 26  العديد هنأت التقييم، ب أن المقدمة والعروض االفتتاحية للبيانات ا

 للمرأة المتحدة األمم لهيئة التنفيي  المجلس مكت  وأعضااااااا  الرئيس الوفو  من

ا. المنتخبين  األمم لهيئااة التنفيااييااة العااام/المااديرة األمين وكيلااة وأشااااااااا ت حااديثاا 

 بعمل المسااااااتمر بلدانها زامالت على أكدت كما الهيئة، بإنجازات للمرأة-المتحدة

 قِبل من الُمدعمة الجنسااااااين بين المسااااااااواة بمبا رات الوفو  رحبت كما الهيئة.

 الجديد. العام األمين

 غير العمل لورشاااااااة تقديرهم عن األعضاااااااا  الدول من العديد أعرب  - 27

 قبل المنعقدة 2021-2018 للفترة االسااتراتيجية الخطة بتطوير المعنية الرساامية

 الاادول من عااد  وأعااا  واحااد. بيوم التنفيااي  للمجلس األولى العااا يااة الاادورة

 التابعة 2021-2018 للفترة االسااتراتيجية للخطة  عمهم على تأكيدهم األعضااا 

 عمل ومنهاج "إعالن تضاااااامين بإجرا  العديد أشااااااا  للمرأة. المتحدة األمم لهيئة

 الي  للساااياساااات ال اااامل و"االساااتعراض "،20+بيجين و"اساااتعراض بيجين"،

 التنمية لخطة (SDGs) المسااااااتدامة التنمية و"أهدا  ساااااانوات"، أربع كل يجر 

 المتحدثين أحد وحث االسااتراتيجية. الخطة م ااروع في "2030 لعام المسااتدامة

 لعام المدة منتصااف اسااتعراض تضاامين في النظر على للمرأة المتحدة األمم هيئة
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 جميع ربط إزا  قلقه عن آخر متحدث وأعرب االساااااتراتيجية. الخطة في 2016

 في الرئيسااة الوثيقة أن على تأكيده وكرر ،2030 عام عمل بخطة الهيئة أن ااطة

 هيئة من المندوب وطل  بيجين". عمل ومنهاج "إعالن هي الهيئة واليات تنفيي

 لعام المستدامة التنمية خطة تنفيي  عم على مساهمتها تركيز للمرأة المتحدة األمم

 إنجاااز على التركيز وليس الجنسااااااااانيااة، االعتبااارات يراعي نحو على 2030

 بأكملها. الخطة

 المتحدة األمم هيئة تمويل نقص ب اااأن قلقها عن األعضاااا  الدول أعربت - 28

 الهيئة. تمتلكها التي المحدو ة للموار  الفعال االساتخدام على شاجعت كما للمرأة،

 الحااالي، التموياال هيكاال في النظر إعااا ة على المناادوبين من العااديااد وشااااااجع

 مثل تقليدية غير مصااا ر من مساااهمات وطل  العا ية الميزانية زيا ة واقترحوا

 المعياااريااة الجواناا  على للتركيز النااا رة الموار  واسااااااتغالل الخااا  القطاااع

 الدول إحدى السااااااويد وكانت الت ااااااغيلية. الجوان  من بدأل   للهيئة والتنساااااايقية

 للهيئة. المقدم المالي  عمها زيا ة عن أعلنت التي األعضا 

 واالساااتجابة اإلقليمي للهيكل المؤساااساااي للتقييم العامة االساااتجابة اتسااامت - 29

 التقييم على المسااااتقل التقييم مكت  الوفو  من العديد وشااااكرت باإليجابية. اإل ارية

 وحثت للمرأة. المتحدة األمم لهيئة اإلقليمي الهيكل ب ااأن البنا ة والتعقيبات ال ااامل

 التو يات إلى استنا  ا وتطويره اإلقليمي الهيكل تقييم على الهيئة الوفو  من العديد

 الهيئة. هيكل في المرونة تضمين إلى إضافة المقدمة،

 واآلثار الضااااااعف أوجه إزا  قلقه عن األعضااااااا  الدول من عد  أعرب - 30

 البلاادان في والفتيااات النساااااااا  على الطبيعيااة والكوارث المناااخ لتغير المتباااينااة

 اإلحصاااااا ات توسااااايع على للمرأة المتحدة األمم هيئة ت اااااجيع وتم الصاااااغيرة.

 وذلك والساااان، الجنس نوع حساااا  مفصاااالة بيانات على والحصااااول الجنسااااانية

تدامة التنمية خطة تنفيي تقدم مدى لمراقبة  يراعي نحو على 2030 لعام المساااااا

 األمم هيئة لمتحدثينا أحد وحث   بحسااااام. وتحليله وتقييمه الجنساااااانية االعتبارات

 الدول في للهيئات الخدمات أفضااااااال تقديم كيفية في النظر على للمرأة المتحدة

 الكوارث تجاه للمرأة الكامن بالضاااعف المتعلقة االعتبارات وتضااامين األ اااغر

 االستراتيجية. الخطة في المناخ وتغير الطبيعية

 من للتمكن بدأب للمرأة المتحدة األمم هيئة تعمل أن المتحدثين أحد طل  - 31

 .2017 لعااام المتحاادة األمم منظومااة نطاااق على العماال خطااة بمواعيااد الوفااا 

 كما المستقل، التقييم مكت  تو يات في الجا  النظر على الهيئة المتحدث وشجع

 وجه على اإل ارية االساااااتجابة تنفيي على للمرأة المتحدة األمم هيئة إ ارة شاااااجع

 السرعة.

 الميداني، الرئيسااااي/تواجدها لمقرها الهيئة بتعزيز آخر متحدث أو ااااى  - 32

 مع ال ااااخصااااي والتبا ل السااااياسااااات توجيه لتعزيز الالزمة الجهو  بيل وطل 

 بينهما. فيما التنسيق من أفضل لمستوى الو ول لضمان الميداني التواجد
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 واالسااااااتجابة اإلقليمي الهيكل ب ااااااأن م ااااااترك ا بيان ا المندوبين أحد ألقى - 33

 و اااااادقت أخرى.  ولة 15 عن وكيلك وفده عن بالنيابة الصاااااالة ذات اإل ارية

 المتحدة األمم هيئة متابعة وطلبت للتقييم، األربع التو يات على األعضا  الدول

 طلبت ذلك، إلى وباإلضافة اإل ارية. االستجابة في المحد ة التدابير ب أن للمرأة

 بالتالي  بالقيام للمرأة المتحدة األمم هيئة تقوم أن تحديد ا المعنية األعضا  الدول

 وضااااع مع القطر  الصااااعيد على المتكاملة واليتها اسااااتعراض (أ)

 النسااابية والميزة الميزانية وتوفر بلد كل مطال  إلى اساااتنا  ا واضاااحة، أولويات

 الدولة؛ سياق  اخل القائم المالي والرفع وال راكات للمرأة المتحدة األمم لهيئة

 القدرات على التركيز لضمان القطر  تواجدها نطاق استعراض  (ب)

ية القدرات االعتبار بعين األخي مع لهما األمثل والتوزيع والدعم  وتغطية الحال

 المتحدة األمم شاااركا  من (GEWE) المرأة وتمكين الجنساااين بين المسااااواة والية

 اآلخرين؛

 المقر بين فيما الهرمية والتسااالساااالت الصااالة ذ  الدور توضاااي   (ج)

 والقطر ؛ اإلقليمي والمستويين الرئيسي

 المالي؛ والواقع المتاحة القدرات مع الهيئة مهام موا مة تحسين  ( )

 مجاالت في الداخلية القدرات وبنا  المعار  م اااااااركة تحسااااااين  (ه)

 األولوية؛ ذات العمل

لدول في  عم إلى تحتاج التي الوالية أجزا   راساااااااة  (و)  نهج ذات ا

 األمم هيئة "أن على تنص التي التقييم نتيجة إلى أكثر)اسااااااتنا  ا بدقة مسااااااتهد 

 الصاعيد على تنفييها يلزم والية بو افها المتكاملة الوالية تُفسار قد للمرأة المتحدة

 يساام  مما  ولة؛ كل في بانتظام تنفييها إلى حاجة هناك ليساات ذلك ومع العالمي،

 مختلفة"(؛  ول في الوالية من مختلفة جوان  على التركيز بمرونة

 عبر التقييم هيا نتائج لم ااااااااركة الهيئة عمل كيفية مالم  رساااااام (ز)

 مثل على التغل  بكيفية المتعلقة اآلرا  وم اااااااركة المتحدة األمم تنمية منظومة

 التحد ؛ هيا

 الخطة لتوضااااي  التوظيف، عملية يتضاااامن شااااامل و ااااف تقديم ( )

 المتكاملة؛ والميزانية التالية االستراتيجية

 يتواجد التي المكات  تواجهها التي القيو  مع التعامل كيفية معرفة (ط)

 القائم؛ المتحدة األمم وتواجد قدرات سياق في البرنامج بها

 المقر وعمااال اإلقليمي التواجاااد احتيااااجاااات بين التوازن تحقيق ( )

 مسااتوى برفع والخا  والتنساايقي المعيار  للمرأة المتحدة األمم لهيئة الرئيسااي

 المتحدة. األمم وكاالت جميع في المعايير

ا كلمتااه المتحاادث واختتم  إلى تطم  الاادول من المجموعااة هاايه أن إلى م ااااااير 

بارات هيه تضاااااامين ية االسااااااتراتيجية الخطة تكوين في االعت تال ية ال  والميزان

 المتكاملة.
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 14 عن نيابة االساااتراتيجية الخطة حول م اااترك ا بيان ا آخر مندوب وألقى - 34

 مثمرة عمل ورشاااة إجرا  على للمرأة المتحدة األمم هيئة المتحدث وشاااكر  ولة.

 السااابق اليوم في ُعقدت والتي االسااتراتيجية، خطة حول ومهمة لالهتمام ومثيرة

 التي التخطيط وثائق على الهيئة لعمل تقديره عن وأعرب األولى. العا ية للدورة

 والبرامج الصااانا يق تأثير لمراقبة العمل وأطر االساااتراتيجية األولويات ساااتحد 

 الدول طلبت ذلك، إلى وباإلضاااااااافة ها فة. بطريقة عنه تقرير وتقديم وتقييمه

 بالتالي  بالقيام للمرأة المتحدة األمم هيئة تقوم أن تحديد ا المعنية األعضا 

 تكوين ونتاج الم ترك العامل الفريق بعمل األعضا  الدول إعالم (أ)

 ) وبرامجها المتحدة األمم  اااانا يق األربعة. الهيئات أسااااسااااته الي  الفريق هيا

 (UNFPA) للسكان المتحدة األمم و ندوق (UNDP) اإلنمائي المتحدة األمم برنامج

 لضاااااامان للمرأة( المتحدة األمم وهيئة (UNICEF) للطفولة المتحدة األمم ومنظمة

 االساااااتراتيجية الخطط وتكامل والهيكل اإلجرا ات حيث من منساااااق نهج توفير

 األربعة؛

 للمنظمااات االسااااااتراتيجيااة الخطط مواعيااد وموا مااة مراجعااة  (ب)

 األربعة؛

عدا  االسااااااتراتيجية الخيارات عرض (ج)  للخطة مساااااابق موجز وإ

 األقل؛ على أيام ع ر بمدة االست ارات قبل االستراتيجية

 شاار  مع االسااتراتيجية، الخطط جميع في محد ة فصااول تضاامين ( )

 المسااااهمات وتوضاااي  (UNDG) اإلنمائية المتحدة األمم لمجموعة ال اااامل النهج

 المتحدة األمم لمجموعة اإلجمالية للمسااااااااهمة منظمة كل تقدمها التي المحد ة

 ؛2030 لعام العمل خطة تحقيق اتجاه اإلنمائية

 أطر هيكاال موا مااة من المزيااد لتحقيق الالزمااة الخطوات اتخاااذ (ه)

 النتائج؛

 البيانات وتقديم بجمع البرامج و والصاانا يق الهيئات تقوم أن طل  (و)

 نوع ذلك في بما ،2030 لعام العمل خطة في المبينة الفئات حساااااا  المصاااااانفة

ساني تحليل إجرا  وضمان واإلعاقة، الجنس  جميع عن معلومات يوفر سليم جن

 البرامج. وإجرا ات قرارات

 واليات (1) االساااتراتيجية  الخطة في التالية التو ااايات تضااامين (ز)

 بتقساايم المتعلقة ساانوات أربع كل يُجر  الي  للسااياسااات ال ااامل االسااتعراض

 الخطط إعااادا  وكااايلاااك اإلنماااائياااة، المتحااادة األمم مجموعاااة  اخااال العماااالاااة

 العااام األمين يعرض بااأن محااد  بطلاا  التقاادم (2و) ومحتواهااا االسااااااتراتيجيااة

ا ا المنظومة نطاق على ملخصاا   األ وار بوضااو  فيه يحد  لإل ارة شااامال   وتقرير 

 ؛2017 عام حزيران/يونيو بحلول المنظومة عبر للمسا لة تخضع التي

 ساانوية النصااف االسااتعراضااات من المسااتفا ة الدروس وتضاامين  ( )

 الجديدة. االستراتيجية الخطة في السابقة االستراتيجية للخطط
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 عام في إنجازاتها على للمرأة المتحدة األمم هيئة بتهنئة كلمته المتحدث واختتم

 القضايا هيه حول مثمرة مناق ات إجرا  إلى تطم  الوفو  هيه أن وذكر ،2016

 .2017 لعام التنفيي  المجلس  ورات أثنا  المهمة

 التكاليف استرداد سياسة تطبيق حول الشفهية المستجدات .ا ب

 العرض الميزانية قسااااام ورئيس والتنظيم اإل ارة شاااااؤون قسااااام مدير قا  - 35

 وأعا  ."التكاليف استر ا  سياسة تطبيق حول ال فهية "المستجدات ب أن المقدم

 المتحدة األمم لهيئة التكاليف استر ا  لمسألة المتزايدة األهمية على التأكيد المدير

ا وذلك للمرأة،  أن ورأى األساااااسااااية. غير الموار  من الهيئة حصااااة لزيا ة نظر 

ا األشااد التحد   اسااتر ا  سااياسااات تنفيي في تمثل التكاليف اسااتر ا  ب ااأن إلحاح 

 تضااامنت المباشااارة. التكاليف فرض مثل النفاذ، حيز و خولها وتطبيقها التكاليف

 الميزانية قساام رئيس قِبل من المقدمة الرئيسااية واالسااتنتاجات المالحظات بعض

 التالي 

 اسااااتر ا  المائة في 8 نساااابته البالغ التكاليف اسااااتر ا  معدل يكفي (أ)

 األساسية؛ وغير األساسية الموار  من بالتناس  التكاليف

 ال ااااملة االتفاقات المائة في 7 نسااابته البالغ الفعلي المعدل يراعي (ب)

 الزمن؛ بمضي تتضا ل التي القديمة االتفاقات وكيلك

 طلبااات عااد  لقلااة جوهر     غير لإلعفااا ات المااالي التااأثير يعااد (ج)

 وتضاؤلها؛ اإلعفا 

 توفيره موا ااااالة وساااااتتم المنتظمة، للساااااياساااااات توجيه توفير تم ( )

 إلى يؤ   مما تحدي ا؛ بمثابة المباشااااارة التكاليف فرض يظل ذلك، ومع للمكات .

 التناقلي. األسعار  عم

 مع سااااااتعمل للمرأة المتحدة األمم هيئة أن إلى باإلشاااااااارة عرضااااااها واختتمت

 المجلس مع م ااااركتها وساااتوا ااال طريق، خارطة لرسااام والبرامج الصااانا يق

 التنفيي .

 طل  التكاليف، اسااتر ا  سااياسااة تنفيي حول ال اافهية للمسااتجدات اسااتجابة - 36

 (1) حول توضااااااي  بتقااديم للمرأة المتحاادة األمم هيئااة تقوم أن المتحاادثين أحااد

 لل ركا  الهيئة استجابة (2و) المائة، في 8 نسبته البالغ االستر ا  معدل مال مة

 (3و) المائة، في 8 نساااااابته البالغ التكاليف اسااااااتر ا  معدل لقبول الراغبين غير

خاذ ية الخطوات ات تال يي . للمجلس ال بة التنف جا  قساااااام رئيس ذكر ليك، واساااااات

ا كان المائة في 8 نسااابته البالغ االساااتر ا  معدل أن الميزانية  هيا ألن فعال   مالئم 

 إجرا  إلى سااتحتاج التالية الخطوات وأن المسااتقل، التقييم إليه اسااتخلص المعدل

 نيسان/أبريل، في ستُعقد التي الرسمية غير االست ارات في المناق ات من المزيد

 حول المناق ااااات من المزيد إجرا  وساااايتم الفعلية األوقات فيها سااااتعرض حيث

 من كل وشااد  العمل. إطار وكيلك المائة في 8 نساابته البالغ المعدل مال مة مدى
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 هد  ووضااااااع منظمة بطريقة العمل أهمية على الميزانية قساااااام ورئيس المدير

 ال ركا . جميع مع الموا مة من المزيد لتحقيق

 اإلحاطة جلسات - خامساا

 لألمم التابع السأأأتئماني الصأأأندو  من رسأأأمية غير إحاطة جلسأأأة – أ

 المرأة ضد العنف إلنها  المتحدة

 من ممثلين مع بالتعاون للمرأة، المتحدة األمم هيئة برامج قسااااام مدير قدم - 37

 الصاااندوق لبرنامج االسااات اااارية اللجنة من وممثل وساااويسااارا المتحدة المملكة

ا شركا ، بصفتهم تجاربهم شاركوا اليين المتحدة، لألمم التابع االستئماني  عرض 

 المجتمع مبا رات في االسااااتراتيجي االسااااتثمار خالل من أ لة قاعدة "بنا  حول

 يلي  ما البارزة النقاط بعض وشملت ."والفتيات النسا  ضد العنف إلنها  المدني

 من وللتمكن الخدمات لتلقي أساااسااية جهات ال ااعبية المنظمات تعد (أ)

 المدني؛ للمجتمع الخدمات هيه توفير

 من والبد و ولية وطنية أولوية المرأة ضد العنف على القضا  يعد (ب)

 بجدية؛ األمر هيا في يُنظر أن

 الصااااحة برامج خالل من الجنساااااني العنف مواجهة تتم أن ينبغي (ج)

 االتصااااااال نقطة الصااااااحية الخدمات تكون ما غالب ا حيث والجنسااااااية، اإلنجابية

 النساااا  إلى للو اااول هامة ونقطة الجنساااي للعنف تعرضاااها بعد للمرأة األولى

 و والفتيات؛

 في الجنسااااني العنف لمواجهة األجل طويل تدخل إلى حاجة هناك ( )

 النزاع. بعد ما وأوضاع المسل  النزاع حاالت في السيما اإلنساني، السياق

 فريق الوفو  من العديد شكرت الرسمية، غير اإلحاطة جلسة إلى استجابة - 38

 المتحدة، األمم  اااانا يق بين التعاون أهمية على المتحدثين أحد وشااااد  العرض.

 إجرا  في ال ااااباب م اااااركة تضاااامين آخر متحدث واقتر  وهيئاتها. وبرامجها

 الجنساني. العنف حول التعليمية للمؤسسات أبحاث

 اإلنسانية المساعدة برامج بش   مستجدات - با 

ا البرامج شااعبة مدير ونائ  اإلنسااانية ال ااؤون منسااق قدم - 39  ب ااأن عرضاا 

 الضااو  المدير نائ  وساالط للمرأة. المتحدة األمم لهيئة التابعة اإلنسااانية البرامج

 أنه يبدو اإلنسااااااانية ال ااااااؤون مجال في للمرأة المتحدة األمم هيئة عمل أن على

 للهيئة. الثالثية الوالية مع يتماشااااااى أنه كما ،65/289 القائم القرار إلى يسااااااتند

 ال اااااؤون مجال في للمرأة المتحدة األمم هيئة لعمل األسااااااساااااي الساااااب  ويثعد

 حيث الُملحة. واحتياجاتهن والفتيات النسااا  حقوق انتهاك اسااتمرار هو اإلنسااانية

بدو ا أكثر المرأة أن ي  وأعا  المساااااال . النزاع وحاالت الطبيعية بالكوارث تأثر 

ا كان اإلنسااااانية بال ااااؤون المتعلقة للمخاو  الهيئة اسااااتجابة أن على التأكيد  أمر 
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 اسااتغالل يتم قد أنه التنفيي  المجلس وأخبر واليتها. من كجز  تنفييه عليها يج 

 التالية  الرئيسة القضايا مواجهة في للهيئة المضافة القيمة

 االساااتجابة وخطط اإلنساااانية ال اااؤون تقييم أ وات جو ة تحساااين (أ)

 مناس ؛ جنساني تحليل تضمين من للتمكن االستراتيجية

 والوزارات للجماااعااات المخصااااااص التموياال مسااااااتويااات زيااا ة (ب)

 النسائية؛

 في وتمكينها المرأة لقيا ة اإلتاحة محدو ة الها فة الفر  وتحسين (ج)

 األزمات. إ ارة

 لمرأة،ل المتحدة األمم لهيئة التابعة الرئيساااية البرامج المدير نائ  و اااف - 40

 قيا ة وبرنامج ،(GIRالمخاطر) في الجنساااين بين المسااااواة عدم برنامج وت ااامل

 بنا  إلى تهد  التي ،(LEAP) وحمايتها الخدمات إلى وو ااااولها وتمكينها المرأة

 والنزاع اإلنسااانية األزمات آثار مواجهة في الصاامو  على والفتيات النسااا  قدرة

 في للمرأة المتحدة األمم هيئة حققتها التي العديدة اإلنجازات ساااار  كما المساااال .

 وهايتي. واألر ن ونيبال وليبيريا ساااااايراليون مثل أزمات، تواجه مختلفة  ول

ا، سويد حكومتي شكر وأخير  سهاماتهم على واليابان ال  العمل بنمو سمحت التي إ

 .2016 عام وحتى 2013 عام من  ولة 32 في هائل ب كل اإلنساني

 من العديد شكر اإلنسانية، المساعدة برامج حول المقدم للعرض استجابة - 41

 تقديم وعلى اإلنساني القطاع في به قامت الي  العمل على الهيئة األعضا  الدول

 لبرنامج المالي  عمه زيا ة عن اليابان وفد وأعلن والفتيات. للنسااا  الحماية ساابل

يا ة ها المرأة ق ها وتمكين ها الخدمات إلى وو ااااااول  أحد وحث   (.LEAP) وحمايت

 هيئات مع للعمل الجهو  من المزيد بيل على للمرأة المتحدة األمم هيئة المتحدثين

 يكون بحيث اإلنسااااني، المجال في األخرى وبرامجها و ااانا يقها المتحدة األمم

 ما إزا  قلقه عن آخر متحدث وأعرب عملها. مضااااااااعفة من بدال   تكميلي ا عمال  

 اإلنساااااني المجال في العاملين لحماية للمرأة المتحدة األمم هيئة به تقوم أن يمكن

 والعنف. الجنسي التحرش من

 على اليابان   المدير نائ ُ  شااااااكر األعضاااااااا ، الدول لتعليقات اسااااااتجابة - 42

 مع الُمحسااااان بالتنسااااايق المتعلق التعليق على ووافق أقر كما المالية. مسااااااهمتها

 الدول  عوة إلى وأشااااااار األخرى. وبرامجها و اااااانا يقها المتحدة األمم هيئات

 ضااااد والعنف الجنسااااي التحرش لمواجهة الالزمة اإلجرا ات التخاذ األعضااااا 

 واستحسنها. اإلنساني المجال في العاملين

 2021-2018 للفترة الستراتيجية الخطة موا مة بش   مستجدات - جيم

 سنوات أربع كل يُجري الذي للسياسات الشامل الستعراض مع

بة قدمت  - 43 مدير نائ يي  ال ئة التنف ا للمرأة المتحدة األمم لهي ث   ب اااااااأن تحدي

 ال ااااااامل االسااااااتعراض مع 2021-2018 للفترة االسااااااتراتيجية الخطة موا مة

 في م ااااركتهم على الوفو  وشاااكرت سااانوات. أربع كل يجر  الي  للساااياساااات
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 العالي الحضااااور لمسااااتوى تقديرها عن وأعربت الرساااامية غير العمل ورشااااة

 وأعا ت .2021-2018 للفترة الجديدة االسااااااتراتيجية الخطة بتطوير واالهتمام

 والت ااااااركية، ال ااااااملة باإلجرا ات للمرأة المتحدة األمم هيئة التزام على التأكيد

 الرسمية. غير ومالحظاتهم وتعليقاتهم توجيههم على الوفو  وشكرت

 بتضمين للمرأة المتحدة األمم هيئة التزام على التنفيي  المدير نائبة أكدت  - 44

 لعام المدة منتصاااف اساااتعراض من المساااتفا ة والدروس التقييم مكت  تو ااايات

 االسااتراتيجية الخطة في األعضااا  الدول قدمتها التي األخرى والتقييمات 2016

 المعيارية العمل أُطر مع الجديدة الخطة تماشااااااي أهمية على أكدت كما الجديدة.

 ("CEDAW) المرأة ضاااد التمييز على بالقضاااا  لمعنيةا "اللجنة وت ااامل العالمية،

 التنمية لخطة التاريخي الجنساااين" بين المسااااواة و"اتفاق بيجين" عمل و"منهاج

 القطاعية. االتفاقات من وعد  2030 لعام المستدامة

بة ذكرت - 45 مدير نائ يي  ال ئة أن التنف  من ت ااااااجعت للمرأة المتحدة األمم هي

 و اانا يقها األخرى المتحدة األمم هيئات مع التنساايق لموا االة الوفو   عم خالل

 بين المساااااواة لقضااااية األولوية يعطي أن التنفيي  المجلس من وطلبت وبرامجها،

 المتحدة األمم لهيئات التنفييية المجالس مع تفاعالته في المرأة وتمكين الجنسااااااين

 العام لألمين طل  لتقديم األساااااس بمثابة ساااايكون ذلك أن إلى وأشااااارت األخرى.

 مع للتعامل تو اااايات وتقديم الحالية بالمهام المنظومة نطاق على ملخص بتطوير

 والتداخالت. الثغرات

 2030 لعام المسااااااتدامة التنمية خطة  ور التنفيي  المدير نائبة ناق اااااات - 46

 المسااتدامة، التنمية أهدا  من الخامس الهد  تحقيق أهمية على وأكدت بأكملها،

ا تنفيي مع ولكن  الجنسااااااانية. االعتبارات يراعي نحو على بالكامل الخطة أيضاااااا 

 سنوات أربع كل يُجر  الي  للسياسات ال امل االستعراض تأكيد على وشد ت

 جوهرية أ اة باعتبارهما المرأة وتمكين الجنسااااااين بين المساااااااواة مركزية على

 واالجتماعية )االقتصااا ية الثالثة أبعا ها في المسااتدامة التنمية لتحقيق وأساااسااية

 االساااااتعراض في إليه مدعو هو كما وأشاااااارت، الفقر. على والقضاااااا  والبيئية(

 المتحدة األمم هيئة أن إلى ساااانوات، أربع كل يجر  الي  للسااااياسااااات ال ااااامل

 واتساااااقها المتحدة األمم منظومة تنساااايق إلجرا ات تعزيزها سااااتوا اااال للمرأة

 المتحدة األمم منظومة نطاق على العمل خطة خالل من للمسااؤولية، وخضااوعها

 التي التعليقات مع وتماشاااي ا .2.0 المتحدة األمم منظومة نطاق على العمل وخطة

شارت سابق ا، الوفو  قدمتها ا أ ض  سات ال امل االستعراض أن إلى أي سيا  الي  لل

 العالمية 2030 عام خطة طبيعة أن على جديد من أكد ساااااانوات أربع كل يُجر 

ا تعد وال اااملة  بما الرك ، عن  ولة أ  أو أحد تخلف عدم لضاامان أساااسااي ا أمر 

 من تعاني التي األخرى والبلدان النامية والدول الصغيرة الجزرية الدول ذلك في

 لمواجهة التقاطعية أهمية على التنفيي  المدير نائبة وأكدت ه اااااااة. أوضااااااااع
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 عدم لضاامان والفقر والعرق األ االية ال ااعوب ونسااا  باإلعاقة المتعلقة القضااايا

 أوال . القمة إلي وللو ول الرك  عن أحد تخلف

 سااااتوسااااع للمرأة المتحدة األمم هيئة أن إلى التنفيي  المدير نائبة أشااااارت - 47

 مما جنساااااانية؛ إحصاااااا ات على للحصاااااول القدرات ببنا  المتعلق عملها نطاق

 مراعاة مع 2030 عام خطة تنفيي في المحرز التقدم مدى ر ااااااد من ساااااايُمكن

 االسااااتعراض عليه أكد ما تحقيق في المساااااهمة وكيلك الجنسااااانية، االعتبارات

 ال املين واإلبالغ الر د حول سنوات أربع كل يُجر  الي  للسياسات ال امل

ا  اارحت كما والفعالين.  ساايتضاامن بالنتائج الخا  الجديد العمل إطار أن أيضاا 

 للمرأة المتحدة األمم هيئة بعمل الصااالة ذات المساااتدامة التنمية أهدا  مؤشااارات

 هيئات مع بالتنسيق الجنسين بين المساواة قضية في المحرز التقدم مدى وبقياس

 وبرامجها. و نا يقها األخرى المتحدة األمم

 التنفيي  المجلس  عم إلى و عت التمويل، مسااألة بتناول كلمتها واختتمت - 48

ا ليكون  المستدام. التمويل لنُُهج منا ر 

 -2018 للفترة االسااتراتيجية الخطة موائمة حول المقدم للعرض اسااتجابة - 49

 شكرت سنوات، أربع كل يجر  الي  للسياسات ال امل االستعراض مع 2021

 أكدت كما ال اااااامل. لعرضاااااها التنفيي  المدير نائبة األعضاااااا  الدول من العديد

 المدير نائبة بها نا ت التي التقاطعية أولوية على األعضاااااااا  الدول من العديد

 أمله عن المتحدثين أحد وأعرب الرك . عن أحد تخلف عدم وضاااااامان التنفيي 

 عمل منهاج هي الرئيسااااااية وثيقتها أن على االسااااااتراتيجية الخطة تنص أن في

 الدول وطالبت لتقييمها. كأسااااااااس 2030 عام خطة تسااااااتخدم لن وأنها بيجين،

يد إلجرا  للمرأة المتحادة األمم هيئاة بموا اااااالاة األخرى األعضاااااااا   من المز

 االستراتيجية. الخطة لتحقيق الوطنية القدرات بنا   ور أهمية حول المناق ات

 المندوبين التنفيي  المدير نائبة شااااااكرت المندوبين، لتعليقات اسااااااتجابة - 50

 عليها الضااو  تسااليط تم التي واالقتراحات التعليقات أن على لهم التأكيد وأعا ت

 قسم مدير وأكد تضمينها. وسيتم االعتبار بعين ستؤخي األعضا  الدول بواسطة

 وتطويرها الداخلية القدرات بتعزيز للمرأة المتحدة األمم هيئة التزام على البرامج

 الماادير نااائبااة واختتماات الماادني. المجتمع وإشااااااراك تاادريبااات توفير خالل من

 لتوساايع جهد ا تدخر لم للمرأة المتحدة األمم هيئة أن إلى باإلشااارة كلمتها التنفيي 

 ولكن الجماعي، والتمويل الفر ية الجمهور عطا ات خالل من المانحين قاعدة

ا ساايتعين  حثت الصااد ، هيا وفي الحكومات. على االعتما  موا االة عليها أيضاا 

 ب دة. االعتبار هيا موازنة على األعضا  الدول التنفيي  المدير نائبة

 على للمرأة المتحدة األمم لهيئة التنفيذية السأأأأأتجابة بشأأأأأ   إحاطة - دال

 مولدوفا القطري: الصعيد
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 والممثاال للمرأة المتحاادة األمم لهيئااة التااابع القطر  المكتاا  رئيس قااا  - 51

 األمم لهيئة التنفييية "االسااااااتجابة حول المقدم العرض مولدوفا لدولة القطر 

 بتسااااااليط القطر  الممثل وقام ."مولدوفا القطر   الصااااااعيد على للمرأة المتحدة

ية األولويات على الضااااااو   زيا ة (1) يلي  فيما وتتمثل مولدوفا، في الرئيساااااا

 العنف منع (3و) االقتصا  ، التمكين تحقيق (2و) والسياسية، القيا ية الم اركة

 العنف. من للناجين األساااسااية الخدمات إلى الو ااول إمكانية وتوفير المرأة ضااد

 المائة في 40 بنسبة المرأة حصة اعتما  (1) يلي  ما مولدوفا إنجازات وتتضمن

 خطة وضااع (2و) مرة، ألول محليتين كاساات اااريتين روما من امرأتين وانتخاب

 والمعلومات التعليم إلى الو ااااااول من والفتيات النساااااااا  لتمكين اسااااااتراتيجية

 إلنها  الت اااااريعات على جديدة تعديالت إ خال (3و) االتصااااااالت، وتكنولوجيا

 هاايه من كاال في تحقيقهااا تم التي اإلنجااازات خالل ومن المرأة. ضااااااااد العنف

 األمم هيئة  ور في تطور حدوث إلى التنفيي  المدير نائبة أشااااااارت القطاعات،

 إلى الجنسااااااين" بين المساااااااااواة و المرأة أجاال من "العماال من للمرأة المتحاادة

 النُُهج في اإلبداعية األفكار وتبني التغيير"، في أساااسااي كعامل المرأة "م اااركة

 والمستمر، االستراتيجي  عمها على السويد شكرت كما القطر . المستوى على

 القا مة. الخمس السنوات مدار على الهيئة عمل بتمويل سيسم  والي 

 المبااا رات تقاادير عن إعرابااه مولاادوفااا لجمهوريااة الاادائم الممثاال كرر - 52

 أقر كما للمرأة. المتحدة األمم وهيئة الحكومة بين بالتعاون مولدوفا في المتقدمة

لي  المكثف بالعمل ورح  ئة به قامت ا  مولدوفا، في للمرأة المتحدة األمم هي

 إزا  قلقه عن وأعرب مبا راتها. في الخا  والقطاع المدني للمجتمع وإشااراكها

 المعايير ت ااااااكيل في اإلعالم و ور المهاجرون العمال يواجهها التي التحديات

 الحكومة رضااا على أكد عام، وب ااكل المرأة. في تؤثر التي واالجتماعية الثقافية

 القضايا ب أن الحقيقي وقلقهم للمرأة، المتحدة األمم هيئة برامج بجو ة والمانحين

 عن رضاااااه عن السااااويد مندوب وأعرب بالمرأة. المتعلقة والقضااااايا االجتماعية

 المتحدة األمم هيئة لمهمة  عمه عن أعرب كما المالي، الدعم اسااااااتخدام طريقة

 المحلية. الهيئات مع للعمل للمرأة

 الدورة اختتام - سادساا

 للدول امتنانها عن التنفييية العام/المديرة األمين وكيلة أعربت الختام، في - 53

 لهيئة المقدمة مساااااهماتها لزيا ة تعهداتها عن عالنية  اااارحت التي األعضااااا 

 ذلك في بما الحاضاااااارين، لجميع تقديرها عن أعربت كما للمرأة. المتحدة األمم

  ولة. 16 عن نيابة الم تركة البيانات

 وفدها تمثيل لضااامان الممكنة الجهو  جميع ببيل األعضاااا  الدول وذكَّرت - 54

 الحا ية الدورة في وال اااباب المدني المجتمع وإشاااراك ممكن، مساااتوى أعلى على

 المجلس إلى ال اااكر بتوجيه كلمتها واختتمت المرأة. وضاااع للجنة التالية والساااتين

 الجلسة. ُرفعت ثم المتوا ل، الوثيق تعاونه على التنفيي 
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 I المرفق

 السنوية للدورة العمل وخطة المقترح المؤقت األعمال جدول

 المؤقت األعمال جدول

 تنظيمية مسائل - 1

 التنفييية للمديرة السنو  التقرير - 2

 التقييم - 3

 الحسابات مراجعة مسائل - 4

 بالميزانية والمتعلقة واإل ارية المالية المسائل - 5

 أخرى مسائل - 6
 

 المؤقتة العمل خطة

 الموضوع البند الوقت اليوم

    

 الثالثا ،

 من 27

حزيران/يو

 2017 نيو

ا 10   باح 

- 1 .  مسا  

 

 الدورة افتتا  

 التنفييية العام/المديرة األمين ووكيلة التنفيي  المجلس رئيس بيانا •

 للمرأة المتحدة األمم لهيئة

 تنظيمية مسائل 1 

 للدورة العمل وخطة الم رو  المؤقت األعمال جدول اعتما  • 
 2017 لعام السنوية

 2017 لعام األولى العا ية الدورة تقرير اعتما  • 

 

 

 التنفييية للمديرة السنو  التقرير 2

 للمرأة المتحدة األمم لهيئة التنفييية العام/المديرة األمين وكيلة تقرير • 

 في المحرز التقدم ب أن المرأة وتمكين الجنسين بين والمساواة

 .2017-2014 عامي بين االستراتيجية الخطة

 للمرأة المتحدة األمم لهيئة االستراتيجية الخطة استكمال م روع • 

 2021-2018 عامي بين

 القرارات بم اريع المتعلقة الرسمية غير االست ارات   

 - مسا    3

6 .  مسا  

 التنفييية للمديرة السنو  التقرير 2

 القرارات بم اريع المتعلقة الرسمية غير االست ارات   

 األربعا ،

 من 28

ا 10   باح 

- 1 .  مسا  

 التقييم 3

 2016 لعام التقييم مهمة عن تقرير • 
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 الموضوع البند الوقت اليوم

حزيران/يو

 2017 نيو

 

 

 

 

 المتحدة األمم لهيئة التابعة االستراتيجية لل راكات المؤسسي التقييم • 

 واالستجابة المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة حول للمرأة

 الصلة ذات اإل ارية

 الحسابات مراجعة مسائل 4 

 في التحقيقات وأن طة للحسابات الداخلية المراجعة عن تقرير • 

 بين ما الفترة

 2016 لعام األول/ يسمبر كانون 31و الثاني/يناير كانون 1

 الحسابات لمراجعة االست ارية اللجنة تقرير • 

 اإل ارية االستجابات • 

 الم تركة المتكاملة الوحدة تقارير ب أن اإل ارية االستجابة • 

 بالميزانية والمتعلقة واإل ارية المالية المسائل 5  

 2019-2018 العامين فترة عن متكاملة ميزانية م روع • 

 القرارات بم اريع المتعلقة الرسمية غير االست ارات  

 - مسا    3

6 .  مسا  

 الصعيد على للمرأة المتحدة األمم لهيئة التنفييية االستجابة ب أن إحاطة 

 الصومال القطر  

 أخرى مسائل 6 

 القرارات م اريع اعتما   

 تنظيمية مسائل 1 

 العا ية للدورة العمل وخطة المقتر  المؤقت األعمال جدول إقرار • 

 2017 لعام الثانية

 الدورة اختتام  

 للمرأة المتحدة األمم لهيئة التنفييية العام/المديرة األمين وكيلة بيانا • 

 التنفيي  المجلس ورئيس
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 II المرفق

 2017 لعام األولي العادية الدورة في المعتمدة القرارات

 بين للمرأة المتحدة األمم لهيئة السأأتراتيجية الخطة توضأأي  - 2017/1 قرار

 2021-2018 عامي

 التنفيي ، المجلس

ا يحيط - 1  إنجازها تم التي التحضاااااايرية األعمال تقدير عن إعرابه مع علم 

 التنفيي  المجلس مع العمل وورش المتنوعة الرسااااامية غير اإلحاطة وجلساااااات

 بين للمرأة المتحدة األمم لهيئة االساااااتراتيجية الخطة توضاااااي  إجرا ات ب اااااأن

 ؛2021-2018 العامين

 برنامج مع البنا ة الم اركة موا لة للمرأة المتحدة األمم هيئة من يطل  - 2

حدة األمم مائي المت ندوق (UNDP) اإلن حدة األمم و اااااا كان المت  (UNFPA) للساااااا

 للخطط متسااااااق نهج اتباع لضاااااامان (UNICEF) للطفولة المتحدة األمم ومنظمة

 وهيئة واليونيسااايف الساااكان و اااندوق اإلنمائي )البرنامج األربع االساااتراتيجية

 للمرأة(؛ المتحدة األمم

ا، يطل  كما - 3  في 71/243 رقم العمومية الجمعية قرار مع تماشاااااي ا أيضااااا 

 للسياسات ال امل االستعراض بخصو  2016 لعام األول/ يسمبر كانون 21

 األمم منظومة لتنمية التنفييية باألن اااااطة الخا  سااااانوات أربع كل يُجر  الي 

 كيفية االسااااااتراتيجية خطتها في للمرأة المتحدة األمم هيئة تضااااااع أن المتحدة،

 التنمية خطة في إليه  ُعي كما ومتسق، متكامل  عم توفير في الم اركة تخطيط

 لهيئة المقدمة الطلبات من المزيد هناك الصااد ، هيا وفي .2030 لعام المسااتدامة

 (UNDP) اإلنمائي دةالمتح األمم برنامج مع بالتعاون بالعمل للمرأة المتحدة األمم

لة المتحادة األمم ومنظماة (UNFPA) للسااااااكاان المتحادة األمم و اااااانادوق  للطفو

(UNICEF) الخطوط ورسااام االساااتراتيجية الخطة في محد ة فصاااول تطوير على 

 ذات للواليات وفق ا 2030 عام خطة تنفيي في للمساهمة الم ترك للنهج العريضة

 الصلة؛

 المتحدة األمم برنامج مع التعاون على للمرأة المتحدة األمم هيئة ت ااااااجع - 4

ندوق (UNDP) اإلنمائي كان المتحدة األمم و اااااا  األمم ومنظمة (UNFPA) للساااااا

 نتااائج عن اإلبالغ مع نهجهااا موا مااة لموا اااااالااة (UNICEF) للطفولااة المتحاادة

 النتائج في مساااااااهماتها األمور، جملة في تحد ، قد التي االسااااااتراتيجية خططهم

 جماعية؛ بصورة تحققت التي
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 بمدة الصاالة ذات الوثائق جميع توفير للمرأة المتحدة األمم هيئة من يطل  - 5

 الخطااة بااإعاادا  متعلقااة رسااااااميااة غير اجتماااعااات أ  قباال أيااام 10 عن تقاال ال

 .2021-2018 عامين بين للهيئة االستراتيجية

 


