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 2018 لعام األولى العادية الدورة

 2018 شباط/فبراير ٩

 المؤقت األعمال جدول من 1 البند

 تنظيمية مسائل
 

لدورة عن تقرير  ية ا عاد ية ال ثان عام ال  حتى 29 من ،2017 ل

 2017 عام آب/أغسطس 30

 تنظيمية مسائل - أولا  

لدورة ُعقدت - 1 ية ا عاد ية ال ثان عام ال يذي للمجلس 2017 ل ئة التنف  لهي

 المتحدة األمم )هيئة المرأة وتمكين الجنسااااااين بين للمساااااااواة المتحدة األمم

مرأة( ل متحااادة األمم مقر في ل ل يويورك ا ن  من 30و 29 يومي في ب

 .2017 عام آب/أغسطس

مد وقد - 2 يذي المجلس اعت  المشااااااارو  المؤقت األعمال جدول التنف

 التقرير اعتماد كماا (UNW/2017/L.4) الثاانياة العاادياة للادورة العما  وخطاة

 2017 حزيران/يونيو 28و 27 في انعقدت التي السااانوية  بدورته الخاص

(UNW/2017/5.) المؤقااات األعماااال جااادول التنفياااذي المجلس اعتماااد كماااا 

 المقرر من التي  2018 لعام األولى العادية للدورة العم  وخطة المقتر 

 خطة مشاااااارو  وناقش (1 المرفق )انظر شااااااباط/فبراير 13 في تنعقد أن

 األولى العادية الدورة في العتمادها تمهيدا    2018 لعام السااااااانوية العم 

 .2018 لعام
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 2017/5 القرار قرارات: خمسااااااااااة التنفياااذي المجلس اعتماااد - 3

 لهيئة 2021و 2018 عامي بين ما للفترة اإلسااتراتيجية الخطة بخصااوص

 2017/6 والقرار المرأة؛ وتمكين الجنسااااااين بين للمساااااااواة المتحدة األمم

 بين للمساااااواة المتحدة األمم لهيئة المتكاملة الميزانية تقديرات بخصااااوص

 والقرار ؛2019و 2018 السااااااانتين فترة عن المرأة وتمكين الجنساااااااين

 الخطة تموي  التموي : مسااا لة بشااا ن المنظم الحوار بخصاااوص 2017/7

 2018 عااامي بين مااا للفترة للمرأة المتحاادة األمم لهيئااة اإلساااااااتراتيجيااة

 التنفيااذي للمجلس المياادانيااة بااالزيااارة المتعلق 2017/8 والقرار ؛2021و

 األمم هيئة إدارة برد المتعلق 2017/9 والقرار للمرأة؛ المتحدة األمم لهيئة

 المرفق في الوارد الحساااااابات  مراجعي مجلس تقرير على للمرأة المتحدة

 التقرير. لهذا 2

ا    الفتتاحية البيانات - ثانيا

 التنفيذي  المجلس رئيسة نسيبة  النا السيدة رسميا   الدورة افتتحت - 4

 شااااددت المتحدة. األمم في المتحدة العربية اإلمارات لدولة الدائمة والممثلة

 تمكين بتعزيز بالدها التزام على الوطنية بصااااااافتها حديثها إبان نسااااااايبة

 وشااراكتها للمرأة المتحدة األمم لهيئة الراساا  دعمها إلى باإلضااافة المرأة 

 األمم لهيئة اتصااااااال مكتب افتتا  عن ذلك أثمر ولقد ت ساااااايسااااااها. منذ لها

 — اإلقليم في نوعااه من مكتااب أول وهو — أبوظبي في للمرأة المتحاادة

 الشااايخة سااامو المتحدة العربية اإلمارات لدولة األولى السااايدة رعاية تحت

 مبارك. بنت فاطمة

 نيبال  إلى التنفيذي للمجلس المشتركة الميدانية بالزيارة يتعلق فيما - 5

ية والزيارة ئة التنفيذي للمجلس الميدان  الهند  إلى للمرأة المتحدة األمم لهي

 المعياري للعم  المباشاااارة مالحظتها الضااااو  نساااايبة الساااايدة أبرزت فقد

لدولي الحكومي ئة ا حدة األمم لهي لذي نيويورك  في المت قه يجرى وا  تطبي

 تلك أُدمجت كيف أيضااااااا   الحظت ولقد الميدان. في تنفيذي مسااااااتوى على

 وتحساااين الساااياساااة  وصاااق  المعايير  وضااا  دورة في التنفيذية التجربة

 األمم لهيئة الداخلية الفكرية القيادة عملية خالل من التنفيذية االساااااااتجابة
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 الت ثير أظهرت قد الميدانية الزيارات تلك أن على وأكدت للمرأة. المتحدة

ثااه الااذي الضاااااااخم  – الواق  أرض على للمرأة المتحاادة األمم هيئااة تُحااده

 إلنما  الهيئة به اضاااااااطلعت الذي المتزايد العم  عب  إلى باإلضاااااااافة

سين بين المساواة  خطة ضو  في سيما ال العالم  حول المرأة وتمكين الجن

 هيئة عم  قوة تفاني من شااااااااهدته بما إعجابها عن وأعربت .2030 عام

 الميدانية الزيارات بتنظيم الهيئة وناشدت واحترافيتها  للمرأة المتحدة األمم

 مخصصة. بصفة ال سنوية بصفة إدارتها لمجلس

 للمرأة المتحدة األمم هيئة مسااااااؤوليات أن إلى الرئيسااااااة أشااااااارت - 6

 تقريبا   بالكام  اعتمدت قد وأنها الزمن  بمرور زادت قد تدخالتها ونطق

 اثنان نسااابة ت تي عملها. اساااتدامة سااابي  في تطوعية مالية مسااااهمات على

ئة ما ية من بال ئة ميزان ية من للمرأة المتحدة األمم هي ية الميزان عاد  لألمم ال

حدة  ما المت بة ت تي بين ئة 98 نسااااااا ما ها من بال  المسااااااااهمات من ميزانيت

 عشر ثالثة سوى يتبق   لم أنه بما — بالذكر الجدير من كان وقد التطوعية.

 بين المسااااااااواة لتحقيق الرامياة 2030 لخطاة النهاائي الموعاد على عااماا  

 األهمية بالغ حاسما   أمرا   كان أنه — والفتيات النسا  كافة وتمكين الجنسين

 معالجة من يمّكنها بما الكافية بالموارد تتمت  أن للمرأة المتحدة األمم لهيئة

 كما المساواة. تحقيق نحو التقدم وتعجي  الجنسين بين المساواة عدم مشكلة

 األمم هيئااة لخبرة العااالم حول كبير احتيااا  وجود على الرئيسااااااااة أكاادت

حدة ها للمرأة المت كد الضاااااااروري من بات لذا الكبيرة  وحنكت ت   أن من ال

 الموارد. نقص يعوقها ال التغيير إحداث على الهيئة قدرات

 لألمم العام األمين وكيلة نغكوكا–مالمبو فومزيلي الساااايدة توجهت - 7

 إلقااائهااا أثنااا  — للمرأة المتحاادة األمم لهيئااة التنفيااذيااة المااديرة/المتحاادة

 دعمها على التنفيذي المجلس رئيسة إلى بالشكر — االفتتاحية لمالحظاتها

 كما اآلن. حتى واحد عام   البالغة منصاااابها توليها أثنا  ونصااااائحها وتفانيها

 عملااه على إياا  شاااااااااكرة   التنفيااذي  المجلس لمكتااب امتنااانهااا عن أعربات

 االجتماعات  وترؤس القرارات  بتيساااااااير يختص فيما سااااااايما ال الكبير 

 وكذلك األعضاااااااا   والدول للمرأة المتحدة األمم هيئة بين الحوار وتعزيز
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 اغتنمت فقد ذلك  إلى وباإلضااافة األعضااا . الدول بين فيما الحوار تعزيز

 في الثانية واليتها لفترة مصاااادقته على التنفيذي المجلس لتشاااكر الفرصاااة

 منصبها.

 للمرأة المتحدة األمم لهيئة الجديدة اإلساااتراتيجية للخطة إشاااارة   في - 8

 الخطة أن الهيئة رئيسة أوضحت  2021و 2018 عامي بين ما الفترة عن

 األسااااباب معالجة إلى تهدف وتخطيطية إدارية وساااايلة هي اإلسااااتراتيجية

 مباشااااارة  معالجة   الجنس نو  على القائم والتمييز المسااااااواة لعدم الهيكلية

 القوالااب وإصاااااااال  التمييزيااة  القوانين وإلغااا  إبطااال طريق عن وذلااك

 بما ودعمها المؤساااساااات وتقوية التمييزية  االجتماعية واألعراف النمطية

ها تائجها إنجاز من يمّكن ك  المرجوة ن  من كان وقد والرج . المرأة من ل

 الهيكلية. الجوانب بتلك يتعلق فيما التنامي في أخذ التغيير زخم أن الواضح

 عالمات بعض على الضو  لتسلط للحظة لهيئةا رئيسة سعادة توقَّف ت ولقد

ز الذي التقدم  بقا  بعض في المرأة ضد التمييز على القضا  مجال في أُحره

عالم قائمة  التحديات وبرغم .2030 عام خطة اعتماد منذ ال  ما وبرغم ال

 ساااااتؤتي أنها إال لتتحقق  سااااانوات من اإليجابية التغييرات تلك اساااااتغرقته

 القادمة. األجيال تشهدها نتائج

 أفض  نحو   على — حددت قد اإلستراتيجية الخطة ب ن أفادت كما - 9

 المتحدة األمم والية تنفيذ بها يمكن التي الكيفية — مضاااااااى وقت أي من

 األمم وتنسااااااايق التنفيذية واألنشاااااااطة المعياري  الدعم من ك    على للمرأة

 التقاادم على األمثلااة بعض ذكرهااا وعنااد أكبر. أثرا   تحقق بحياا  المتحاادة 

 فرصة على األوروبي لالتحاد بالشكر توجهت المجاالت  تلك في المحرز

 العنف على للقضااااااا  المتحدة األمم منظومة وم  معهم شااااااراكة   في العم 

 المرأة ضد العنف كان إذا عما النظر بغض ب نه قولها وأعادت المرأة. ضد

 مضااااايقة في أو النزا   مناطق في والنسااااا  الفتيات اسااااتهداف في متمثال  

 المعدّل في أو العمومية  الوظائف لشااغ  الترشااح نحو الساااعيات الساايدات

 أحد اليوم يبقى فإنه العالم  مناطق بعض في النساااااااا  قت  لجريمة المرتف 

 واالقتصاااااااااديااة الساااااااياااسااااااايااة المرأة بحقوق الوفااا  أمااام العوائق أخطر
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 طبقات فيه تكمن بلد   ك  في النساااااااا  أمام عائقا   هذا كان لقد واالجتماعية.

 والفئااااة والعمر  العرقي  االنتماااا  على القاااائم التمييز من متراكماااة

 وكررت الجنس. ونو  اإلثني  واالنتما  والتعليم  واإلعاقة  االجتماعية 

 المرأة. ضد العنف استمر طالما تتحقق لن الحقيقية المساواة ب ن قولها

 في تنحصاار اإلسااتراتيجية الخطة نتائج أن الهيئة رئيسااة أوضااحت - 10

الت على ترّكز وأنها نطق  خمساااة  سااابي  على ومحددة. ملموساااة محصاااّ

ثال  ئة خططت الم حدة األمم هي لة للمرأة المت لدول جهود دعم لمواصااااااا  ا

 قدرة وضااااااامان وتنفيذها؛ العالمية والمعايير األعراف لتعزيز األعضاااااااا 

 االقتصاااادي؛ واالساااتقالل الالئق  والعم  الدخ   ت مين تحقيق على المرأة

 في المساااهمة على القادرات والفتيات الساايدات من للمزيد األمور وتيسااير

 اإلنساااني العم  ونشاااط الوقاية جهود من واالسااتفادة واألمن الساالم جوانب

 أطر في للمرأة المرصاود التموي  لزيادة الشاركا  م  العم  ذلك في بما –

 المتحدة األمم هيئة أن على أكدت كما اإلنساااانية. واالساااتجابة الساااالم بنا 

 سعيها مواصلة من — المجلس من المقدم الدعم بفض  — ستتمكن للمرأة

 مدى قياس على الكاملة القدرة لها يحقق بما النتائج  قياس تحساااااااين نحو

 اإلستراتيجية. الخطة هذ  بفع  المتحقق الت ثير

عام األمين مبادرة إلى وبالتطرق - 11  وضااااااا  إلعادة المتحدة لألمم ال

 بين للتكافؤ المتحدة األمم تحقيق ولضاامان اإلنمائية  المتحدة األمم منظومة

 المتحدة األمم هيئة التزام على جديد من الهيئة رئيسة شددت فقد الجنسين 

 المجال هي الجنسااااين بين المساااااواة أن إلى مشاااايرة   المبادرة  بدعم للمرأة

 هيئة خططت وقد المتحدة. لألمم المشاااتركة البرامج عليه تركز الذي األهم

 من مزيد   نحو تقود قد التدابير ماهية تحديد لمواصااااالة للمرأة المتحدة األمم

 القُطري. الصعيد على سيما ال المتحدة  األمم لمنظومة والت ثير الكفا ة

 تقتر  المتحدة األمم هيئة كانت المتكاملة  الميزانية بخصاااااااوص - 12

 لعااامي أمريكي دوالر مليون 880 قاادرهااا متوقعااة تطوعيااة مساااااااااهمااات

 ماليين 203,8 بقيمة المؤسسية للميزانية اعتمادا   وتطلب  2019و 2018

 على ساانتين مدتها تبلغ التي المتكاملة الميزانية تنساايق وتم أمريكي. دوالر
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 واسااتكمال ساانوات  أرب  مدتها البالغة اإلسااتراتيجية الخطة م  يتسااق نحو

 العادية الميزانية بموجب المحددة مقررةال االشاااتراكات طريق عن تمويلها

 على الهيئااة رئيسااااااااة علقتهااا التي األهميااة على وتاا كياادا   المتحاادة. لألمم

 ضااامنت قد المالية المساااا لة أن على الهيئة رئيساااة شاااددت فقد المساااا لة 

قديم ئة ت يات للمرأة المتحدة األمم هي بات مراجعة عمل فة حساااااااا  على نظي

 المهم فمن الممارساااااة  هذ  على الهيئة تحافظ لكي أنه وأوضاااااحت الدوام.

 مسااتوى على فاعلة هيئة بقائها ضاامان — الالمركزية تطبيق ظ  في —

من المنظومة  تعزيز إلى باإلضاااااافة المتحدة  لألمم التابعة الوكاالت وضاااااه

 رئيس منصااااااب بترقية الهيئة رئيسااااااة طالبت الصاااااادد  هذا وفي قدراتها.

 المدير(  نائب )منصاااب D1 المساااتوى إلى P5 المساااتوى من الحساااابات

 األمم في األقران لمستوى مناظرة درجة على يق  المستوى ذلك أن مؤكدة  

 تعميم إلى يدعو أن يمكنه والذي رقابيا   منصااابا   يتبوأ لمن بالنسااابة المتحدة

 المالية والشااؤون بالميزانية المعنية المحاف  في الجنساااني المنظور مراعاة

 المتحدة. األمم هيئة منظومة مستوى على

 األعضااااا  الدول من معظمهم — متبرعا   193 أن إلى التطرق تم - 13

ئة وفروا قد — حدة األمم لهي ية الموارد للمرأة المت مال   2016 عام في ال

عونها مسااااااهماتهم يجددون أغلبيتهم وأن  عام وفي .2017 عام في ويوساااااّ

 دعمها نطاق من األعضاااااااا  الدول من دولة 46 وساااااااعت وحد   2016

 من أكثر إلى التطوعية مسااااااااهماتها إجمالي دول 9 رفعت حي  المالي؛

 أكثر. أو الضعف إلى األساسية مساهماتها دولة 16 زادت بينما الضعف 

 الدعم. لهذا تقديرها عن الهيئة رئيسة أعربت وقد

شديدا   - 14  الملبّاة غير االحتياجات معالجة في اإلسرا  ضرورة على ت

 المجلس مصاااادقة ب ن الهيئة رئيساااة أفادت العالم  حول والفتيات للسااايدات

 المتحدة األمم لهيئة يتيح ساااوف الجديدة اإلساااتراتيجية الخطة على التنفيذي

 باااالعمااا  – الفور على 2030 عاااام خطاااة لتطبيق دعمهاااا تكثيف للمرأة

 حقيقية. مساواة تحقيق نحو األعضا  الدول م  المتضافر
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ا    بالميزانية والمتعلقة واإلدارية المالية المسائل - ثالثا

قديرات حول تقريرا   واإلدارة التنظيم قسااااااام مدير قدَّم - 15 ية ت  الميزان

 الذي الصااااااالة ذي والتقرير  2019و 2018 السااااااانتين فترة عن المتكاملة

 ورد (ACABQ) والميزانية اإلدارة لشااااؤون االسااااتشااااارية اللجنة أعدته

 للمنظمة تُتيح التي المالية الخطة هي والميزانية عليه. الصااااااالة ذي اإلدارة

 اإلستراتيجية  خطتها نتائج تحقيق على والمؤسسية المالية بالقدرة تتمت  أن

 والموارد التموي  ومصااااااادر التكاليف فئات جمي  تُغطي أنها عن فضااااااال  

 المتكاملة الميزانية وترتكز ُموحد. واحد مقتر  إطار في وغيرها األساسية

 المتكام  النتائج إطار م  وتتوافق النتائج على القائمة اإلدارة مبادئ على

 ساااوف المتكام   النتائج إطار م  لالتسااااق وساااعيا   اإلساااتراتيجية. لخطتها

 أج  من المشاركين من وغيرها األعضا  الدول م  التعاون الهيئة تواص 

 وذلك أنشااطة  من به تضااطل  لما األساااس وهو األساااسااية  الموارد زيادة

 ك  يُجرى الذي للسياسات الشام  االستعراض في عليه الت كيد تم لما وفقا  

 سنوات. أرب 

 2019و 2018 عامي بين الفترة عن المتوق  الموارد إجمالي كان - 16

 دوالر مليون 880 شااااااااامال   أمريكي  دوالر مليون 1158,7 بقيمااة يُقاادَّر

 المتوقعة  الموارد إجمالي أص  ومن متوقعة. تطوعية كمساهمات أمريكي

 إلى باإلضاااااااافة عادية  موارد دوالر مليون 460,5 العادية الموارد تبلغ

 المتكاملة  الميزانية هذ  وفي أخرى. موارد من دوالر مليون 698,2 مبلغ

 الفعالية )وتشااااااام  اإلنمائية لألنشاااااااطة بالمائة 83.8 تخصااااااايص سااااااايتم

 لألمم اإلنمائي للتنسااااااايق بالمائة 2.9و لإلدارة بالمائة 12.8و اإلنمائية( 

 نسبة فإن ثم  ومن الخاصة. األغراض ذات لألنشطة بالمائة 0.3و المتحدة

 بالمقارنة تتناقص 2019و 2018 عامي بين ما الفترة عن اإلدارة تكاليف

 .2017و 2016 السنتين فترة عن التقديرات م 

 المتحدة األمم هيئة ت ساااايس من ترتف  لم العادية الميزانية أن برغم - 17

 منذ ملحوظ بشاااااااك  توساااااااعت دولية حكومية واليات خدمت لكنها للمرأة 

 — جدا   صاااغيرة نسااابة   العادية الميزانية شاااّكلت وقد عملياتها. الهيئة بدأت
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 الساااانتين فترة عن للهيئة المتوقعة الموارد إجمالي من — فقط بالمائة 1.7

 بهدف الوظيفي التحلي  إعداد تم ساااااابق  ما ضااااااو  وفي .2019و 2018

 )المسااااااااهمات الميزانية عن الخارجة الموارد من الممولة الوظائف تحديد

 لقد للهيئة. الدولي الحكومي المعياري العم  في سااااااااهمت التي التطوعية(

 والوظائف التوظيف لجدول داخلي اساااااتعراض إجرا  إلى التحلي  اساااااتند

سام. جمي  في األموال ومصدر الوظيفي والوصف العم  وخطط  وقد األق

 حكومية معيارية مهام تؤدي مناصااااب بصاااافتها مناصااااب خمس تحديد تم

 اشااااااتملت فقد تحويلها  المقتر  الخمس المناصااااااب تموي  ولت مين دولية.

 على 2019و 2018 السااااااانتين فترة عن المتكااااملاااة الميزانياااة تقاااديرات

 لألمم العامة الجمعية قررت وإذا دوالر. مليون 2 بقيمة مخصاااااااصاااااااات

 الخمس الوظائف بتحوي  للمرأة المتحدة األمم هيئة مقتر  اعتماد المتحدة

 الموارد توجيه يُعاد فسوف العادية  الميزانية إلى التطوعية المساهمات من

  البرنامجية. األنشطة إلى الوظائف بتلك الخاصة الميزانية عن الخارجة

 والميزانية اإلدارة لشؤون االستشارية اللجنة قدمت الصدد  هذا في - 18

(ACABQ)   ضم على بالموافقة المتحدة لألمم العامة جمعيةال إلى توصية 

 السااااانتين فترة عن العادية الميزانية إلى ذكرها الساااااالف الخمس الوظائف

 الميزانية من المقابلة التكاليف التنفيذي المجلس حذف وقد  2019و 2018

 خفض إلى يؤدي مما  2019و 2018 عامي بين ما الفترة عن المؤسااسااية

 وطبقا   البرنامجية. األنشاااااااطة إلى الموجهة الموارد ويزيد االعتمادات من

 (ACABQ) والميزانية اإلدارة لشااااؤون االسااااتشااااارية اللجنة لتوصاااايات

 كذلك اللجنة أوصااااااات فقد تقريرها  من 17و 13 الفقرتين في المذكورة

 المتحدة األمم لهيئة المتكاملة الميزانية لتقديرات المؤسسي العنصر باعتماد

 المجلس بموافقة أوصاااااات كما  2019و 2018 الساااااانتين فترة عن للمرأة

 شامال   )إجمالي(  أمريكي دوالر ماليين 203,8 قدر  اعتماد   على التنفيذي

 أخرى. بموارد المتعلقة التكاليف السترداد دوالر مليون 31,4

 وكيلة تعيين بإعادة وأشااادت كلمتها  األعضااا  من العديد ألقت لقد - 19

 والية لفترة المتحدة األمم لهيئة التنفيذية المتحدة/المديرة لألمم العام األمين
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ية تد ثان عة تم ئة. كمديرة   أعوام ألرب لدول توجهت وقد للهي  األعضاااااااا  ا

 عن وعبرت الرئيسة  سعادة تترأسه الذي التنفيذي المجلس لمكتب بالشكر

 اإلسااتراتيجية الخطة وضاا  بخصااوص المكثفة المشاااورات لعملية تقديرها

 في للمرأة المتحدة األمم هيئة تبذلها التي للجهود أيضااااااا   وتقديرها الجديدة 

 والمخاوف النظر ووجهات األولويات مختلف بين التوازن تحقيق سااااااابي 

 على عامة بصاافة األعضااا  الدول أغلبية وافقت وقد األعضااا . الدول لدى

 شااا نه من المنهج هذا ب ن رؤيتها عن وعبرت اإلساااتراتيجية  الخطة منهج

 في العتماد  تطلعها عن وأعربت الصاااااااحيح  االتجا  نحو بالهيئة يدف  أن

 الدورة. هذ 

  



UNW/2017/11  

 

41/10  

 

 مسااتوى على تمت التي اإلنجازات على األضااوا  الوفود ساالطت  - 20

 للمرأة المتحدة األمم هيئة بتمساااك الساااياق ذلك في ورحبت منها  ك  بلدان

 المتعددة األشكال لمناهضة وبجهودها الركب"  عن أحد تخلف "عدم بمبدأ

 وقد اإلساااااتراتيجية. الخطة عم  إطار في المرأة  ضاااااد للتمييز والمتداخلة

 الدروس على تقوم ال اإلستراتيجية الخطة أن رأوا إذ المتحدثين بعض ُسرَّ 

 أكثر منهجا   تعتمد إنها ب  فحسااااب  األخيرة التقييم وتوصاااايات المسااااتفادة

 االجتماعات عقد في للمرأة المتحدة األمم هيئة دور تجا  وتنسااااااايقا   تركيزا  

 بعض أشااااارت فيما والفتيات. النسااااا  لصااااالح التغيير لتحفيز وشااااراكاتها

 في الفتيات حقوق ضااااامان إلى الرامي اإلساااااتراتيجي العم  أن إلى الوفود

 اإلنجابية الصااااااحة في وحوقها للمرأة اإلنجابية الحقوق وضاااااامان التعليم 

 الهيئة تلقت ولقد هذا. العم  إلطار ضاااروريا   عنصااارا   يشاااك  والجنساااية 

 دون تحول التي للعوائق التصااااااادي في قيادة من أبدته ما على إشاااااااادات

 برامجها. إطار في وذلك حقوقهن  على والفتيات النسا  حصول

 الثالثية للوالية الكام  دعمهم على المتحدثين من العديد شااااادد لقد  - 21

 الخطة اسااااترشاااااد من الحظوا ما أسااااعدهم كما للمرأة. المتحدة األمم لهيئة

 ذلك في بما الرئيسااية  الدولية الحكومية والمعايير باألعراف اإلسااتراتيجية

 عم  ومنها  وإعالن المرأة  ضد التمييز أشكال جمي  على القضا  اتفاقية

 إلى باإلضاااااااافة والتنمية  للساااااااكان الدولي المؤتمر عم  وبرنامج بيجين 

 السابقة. اإلستراتيجية الخطة ذتنفي من المستفادة الدروس مراجعة

 األمم هيئة لدور المتكام  بالطاب  الوفود من العديد إقرار وبرغم - 22

 األمم وتنسااااااايق التنفيذية واألنشاااااااطة المعياري  الدعم في للمرأة المتحدة

 المعيارية لألجزا  الكافية األولوية إعطا  وجوب ارت ت أنها إال المتحدة 

 الهائ . الطلب حجم لمواجهة للمرأة  المتحدة األمم هيئة لوالية والتنسااااايقية

 حقوق على القااائم المنهج لكون تقاادير  عن المتحاادثين أحااد أعرب وقااد

 تلقت ولقد اإلساااتراتيجية. الخطة في اساااترشاااادي كمبدأ تبلور قد اإلنساااان

 السااااايطرة احترام على الضاااااو  تساااااليطها على والثنا  اإلشاااااادات الهيئة

 التنمية أهداف جوهر أن على الوفود أحد وأكد واليتها. تطبيق عند الوطنية



 UNW/2017/11 

 

 11/41 

 

 بينما والفتيات. النساااااااا  فيهم بما كافة   الناس تمكين في يكمن المساااااااتدامة

 تعزيز ساااااااياق في والفتية الرجال إلى باإلشاااااااارة المتحدثين بعض رحب

 تمكينية عناصااار بصااافتهم الشاااباب إلى اإلشاااارة إلى باإلضاااافة المسااااواة 

 الجنسين. بين المساواة تسود  عالم   من مستفيدة وعناصر
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 والمتكاملة المؤساااساااية للميزانيات دعمهم عن البعض أعرب كما  - 23

ما المقترحة  ها بين ها آخر بعض وصاااااااف ع  ب ن فاؤل  على تب  وذّكروا الت

 بمواصلة الهيئة مناشدة وتمت التموي . مس لة بش ن المنظم الحوار ب همية

عاة يات مرا ية اإلدارة لشاااااااؤون االساااااااتشاااااااارية اللجنة توصااااااا  والميزان

(ACABQ) نشط. نحو على 

 من الجنسين بين المساواة مشكالت فهم أن على المتحدثين أحد أكد - 24

 الجنساااني المنظور مراعاة لتعميم ضااروريا   أمرا   يُعد النامية الدول منظور

 المتحدة األمم هيئة ضم أن إلى الوفد أشار كما التنموية. األنشطة سائر في

 المتحدة األمم منظومة مساااتوى على اإلنساااانية المسااااعدة جهود إلى للمرأة

 النسااااا  منها تعاني التي الساااالبية اآلثار تخفيف على يساااااعد أن شاااا نه من

 وأكدوا الطبيعية. والكوارث األزمات بفع  الناشااااااائة المواقف في والفتيات

سترشاد ضرورة على شام  باالستعراض اإلستراتيجية الخطة ا  الجديد ال

 الدول ألق  األولوية تُعطى وأن ساانوات  أرب  ك  يُجرى الذي للسااياسااات

 إلى وباإلضااافة إسااطنبول. عم  لمنها  تطبيقهم إطار في ساايما ال – نموا  

 لمعالجة تنظيمي نهج باتّبا  للمرأة المتحدة األمم هيئة مناشااااااادة تمت ذلك 

مالي  والشااااااامول والرج   المرأة بين الرقمية الفجوة قدرات وتعزيز ال  ال

 الهيئة. أهداف لتحقيق الوطنية

 تحساااااين إلى الرامية الهيئة بجهود األعضاااااا  الدول بعض رحبت - 25

 هناك يزال ال أنه إلى ذلك م  مشااااااايرة   والموارد  للنتائج المتكام  اإلطار

 إلى المتخذة اإلجرا ات من المنطقي التحول سب  تحديد في للتحسين مجال  

ا هذا تباراع تم ولقد المنتظرة. النتائج  هيئة تساااااااتطي  لكي األهمية بالغ أمر 

 وقد اإلطار. هذا مساااااااتويات جمي  عن التقارير تقديم للمرأة المتحدة األمم

 المتحدة األمم لهيئة التابعة والقُطرية اإلقليمية المكاتب الدول هذ  ناشااااااادت

 في واتجاهها اإلسااااااتراتيجية الخطة ألولويات تجساااااايدها بضاااااامان للمرأة

 الخاصة. أعمالها وخطط إستراتيجياتها

 والموارد للنتائج المتكام  اإلطار مؤشااااااارات أن الوفود أحد رأى - 26

 لمدى األفضااااااا  القياس إتاحة مجال في ذلك من أقوى تكون أن يمكن كان
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 أشكال مواجهة في والفتيات النسا  لحقوق للمرأة المتحدة األمم هيئة تعزيز

يات النساااااااا  حقوق وخاصاااااااة   التمييز  من ومتداخلة متعددة  ذوات والفت

 اإلعاقة.

 للمرأة المتحاادة األمم هيئااة إلى موجهااة محااددة دعوة هناااك كااان - 27

 بالفقرتين باسااتشااهاد مدعومة   الهادئ  المحيط منطقة في حضااورها لزيادة

 سانوات  أرب  ك  يُجرى الذي للبرنامج الشاام  االساتعراض من 11و 10

 الدول دعم "بمواصاالة نصااا : اإلنمائية المتحدة األمم منظومة يطالب والذي

 وذلك ضااعفا   الدول أشااد تواجه التي الخاصااة للتحديات والتصاادي النامية

 أن إلى اإلشااارة تمت وقد " .الموجودة والموارد القائمة الواليات حدود في

ت ثيرات عرضاااااااة   األكثر هي الهادئ المحيط منطقة  الطبيعية  الكوارث ل

يات النساااااااا  نزو  وأن ناتج — والفت  — المناخي التغير ت ثيرات عن ال

با    إيال  يبرر لدول إحدى قامت وقد المواقف. هذ  في للمرأة خاص انت  ا

 طلبها. على بنا    األعضا  للدول المساعدة توفير ب همية بالتذكير األعضا 

 البرنااامج لمبااادرة دعمهااا عن األعضااااااااا  الاادول إحاادى أعرباات - 28

 نتااائج وتحقيق التاا ثيرات وتقويااة الموارد زيااادة إلى الراميااة الرئيسااااااايااة

مة تدا ما الواق . أرض على مسااااااا كدت في ية على أخرى وفود   أ  تعبئاة أهم

 بمواصلة مناشدة   المتبرعين  قاعدة تنوي  إلى الحاجة ذلك في بما الموارد 

 بعض ناشاادت الشااركا . ثقة تعزيز شاا نها من التي األنشااطة في االسااتثمار

 داعية   الخاصااة  المال رأس مصااادر من باالسااتفادة الهيئة األعضااا  الدول

 العميق التقييم جانب إلى الموارد  تعبئة في الطمو  في اتزان إحداث إلى

 ترتيااااب على اإلساااااااتراتيجي والتركيز والميزانيااااات  المتوق  للااادخااا 

 نتائج بتحقيق للمرأة المتحدة األمم هيئة المتحدثين أحد ناشد وقد األولويات.

 آخرون أعرب بينما األساااسااي  التموي  باسااتخدام ووضااوحا   إيجابية أكثر

 المناخ أن على مؤكدين االبتكاري  الساااااااياق في الهيئة لعم  تقديرهم عن

 أال ضرورة على الوفود أحد وأكد ابتكارية. نهو    إلى يدعو المتغير المالي

 للدول المقدم المساااااااعدة مسااااااتوى على التطوعية المساااااااهمات مبلغ يؤثر

 المهتمة. األعضا 
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 األعضااااا  الدول إحدى رأت المتحدة  األمم إصااااال  خطة وحول - 29

 المال مقاب  القيمة تحقيق على قادرة قوية متحدة أمم منظمة تحقيق إمكانية

 القيادة  هي: رئيساااااية محاور أربعة على الت كيد طريق عن تامة بشااااافافية

 تلك اإلصااااال  أولويات أن إلى وأشااااارت واألدا   والمسااااا لة  والكفا ة 

  األخااااياااار الااااعااااام األمااااياااان تااااقاااارياااار فااااي مااااتاااا صاااااااااالااااة جااااا ت

 باإلصال . المتعلق

ا    التمويل مسألة بشأن المنظم الحوار - رابعا

 مديرة قدمت التموي : مسااااااا لة بشااااااا ن المنظم الحوار عن تقرير - 30

 األمم لهيئة اإلساااتراتيجية الخطة تموي  مشااارو  اإلساااتراتيجية الشاااراكات

 المنظم الحوار واتسم .2021و 2018 عامي بين الفترة عن للمرأة المتحدة

ية ية الوالية إلى بالنظر خاصاااااااة ب هم ئة الفريدة الثالث حدة األمم لهي  المت

 هيئة اساااااتغلت وقد مكوناته. من جز  لك  كافيا تمويال   تطلبت التي للمرأة 

 المعياري الدعم في المتمثلة الثالثة الوظيفية قدراتها للمرأة المتحدة األمم

 لتحقيق متكاملة بطريقة المتحدة  األمم منظومة وتنسيق التنفيذية واألنشطة

 يلي: ما خالل من الثالث الوظائف هذ  دعم ويجب للتحول. محدثة نتائج

 وجود (2) األدا ؛ وإدارة اإلساااااااتراتيجي والتخطيط المعرفاااة إدارة (1)

 المدني المجتم  م  اإلستراتيجية والشراكات والدعوة  قوي  معرفة مركز

 القطا  عن فضاااااااال   — والشااااااابابية النساااااااائية الجماعات ذلك في بما —

شغيلية بالموارد يتعلق فيما واإلدارة المسا لة (3و) الخاص؛ شرية. الت  والب

 لدعم للتموي  رئيسااية مصااادر ثالثة على للمرأة المتحدة األمم هيئة وتعتمد

 باسااااام أيضاااااا   المعروفة المقررة االشاااااتراكات (1) لواليتها: الكام  التنفيذ

 "الموارد باسم أيضا   تعرف التي العادية الموارد (2و) المقدرة"؛ "الموارد

 أيضا   تُعرف أخرى موارد (3و) المخصصة؛ غير التبرعات أو األساسية"

 المحددة. التبرعات أو األساسية" غير "الموارد باسم

 المتحاادة األمم هيئااة حققاات  2016و 2012 عااامي بين الفترة في - 31

 الفترة وفي إجماليا . ساااااانويا   بالمائة 9.5 نحو بلغ اإليرادات في نموا   للمرأة

 مطردا نموا   للمرأة المتحدة األمم هيئة شااااهدت  2014و 2012 عامي بين
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 في النمو است نفت ثم اإليرادات  انخفضت 2015 عام وفي نسبيا   ومرتفعا  

 النمو هذا من المنظمة اسااااتفادت وقد التوقعات. دون كان وإن  2016 عام

 المعياري بالدعم الوفا  (1) يلي: ما أج  من قدما   المضاااااااي زخم لتوليد

 التشااغيلية أنشااطتها مضاااعفة (2) المتحدة؛ األمم منظومة تنساايق ووظائف

 تلقي (4و) النتائج؛ على القائمة اإلدارة تحسين (3) ؛2011 عام منذ تقريبا

 عام. ك  واضحة مراجعة نتائج

 األمم هيئة واصلت وأسر   أكبر بشك  الموارد نطاق توسي  بغية - 32

حدة ئة إزا  نهجها تعزيز للمرأة المت قد الموارد. تعب ئة بدأت و ية الهي  عمل

ستعراض ش ن المستفادة والدروس االتجاهات ا  عام  بوجه الموارد تنمية ب

 اإليرادات تدفقات قطاعات لمختلف والفرص المخاطر بتحلي  واضااطلعت

 ونهوجها أولوياتها على تعديالت إجرا  في وشاارعت والمسااتقبلية  الحالية

 النمو توقعات وضاااااعت التي الجهود  هذ  التقرير هذا لّخص وقد ونظمها.

 بين الفترة عن األولية النمو وتقديرات 2019و 2018 السااااااانتين فترة عن

 .2021و 2020 عامي

 على للمرأة المتحدة األمم لهيئة اإلشاااااااادة األعضاااااااا  الدول قدمت - 33

ها ئة في عمل ية غير مانحة جهات وإشاااااااراك الموارد تعب يد  غير ومن تقل

 المضااااااطل  الجودة عالي وللتحلي  للتقرير تقديرها عن أعربت وقد الدول.

 خالل من تمويلها سيتم التي الوظائف توضيح إلى المتحدثين أحد ودعا به.

 الحوارات في األخرى  "المحايدة" التموي  ومصاااااادر الرئيساااااية الموارد

 العم  في الموارد تلك مث  اساااااتخدام أهمية إلى الوفد نوَّ  وقد المساااااتقبلية.

 والقُطري. العالمي المستويين على للمرأة المتحدة األمم لهيئة المعياري

 فقد المتحدة  األمم إصااال  حول العام األمين تقرير إلى باإلشااارة  - 34

 على التموي  مساا لة بشاا ن المنظم الحوار اشااتمال وجوب على التشااديد تم

 األمم هيئة مطالبة تمت وقد المنظومة. مساااااااتوى على النتائج تموي  كيفية

 ترتيب كيفية حول المقبلة الساانوية التقارير في باالسااتفاضااة للمرأة المتحدة

 القُطري  التواجد ومعايير اإلسااااااتراتيجية الخطة عم  إطار في األولويات

 األمم هيئة بجهود اإلشاااااااادة تمت ولقد الموارد. تعبئة أهداف تتحقق لم إذا
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 األسااااااساااااي  وغير األسااااااساااااي التموي  زيادة إلى الرامية للمرأة المتحدة

 عن أعلى مساااتوى إلى التموي  بشااا ن المنظم بالحوار بالوصاااول وطولبت

 م  إستراتيجية حوارات في االشتراك في استباقي بدور االضطال  طريق

 وقد الدول. غير من مانحة جهات م  وكذلك منفردة   األعضاااااااا  الدول

 تركيز لتحقيق جهود   بذل سااااااايتم أنه إلى األعضاااااااا  الدول إحدى نوهت

قد األدا ". و"توحيد متوازنة  حافظة وتحقيق أكبر  برنامجي  رحبت ول

 المشترك/الجماعي. التموي  تحسين تجا  العم  إلى الرامية الهيئة بخطة

لة للمرأة ةالمتحد األمم هيئة مطالبة تمت  - 35  نحو جهودها بمواصااااااا

 الدولة وحثت إنفاقها. وكيفية المالية بالموارد يتعلق فيما الشااااافافية ضااااامان

 األسااسااية الموارد في مسااهماتها زيادة على األعضاا  الدول باقي العضاو

 لها يتيح وض  في الهيئة وجود ضمان أج  من للمرأة  المتحدة األمم لهيئة

 األهمية. بالغة الثالثية واليتها إنجاز

ا    الحسابات مراجعة مسائل  خامسا

 الحسااااااااابااات ورئيس واإلدارة التنظيم قسااااااام ماادير من كاا    قاادم - 36

  لااااااااااااالااااااااااااابااااااااااااايااااااااااااااناااااااااااااات اساااااااااااااااااااتاااااااااااااعاااااااااااااراضاااااااااااااااااااا  

ية مال بات مراجعي مجلس تقرير على اإلدارة ورد المدققة ال  عن الحساااااااا

  فاااااااااااااااي الاااااااااااااااماااااااااااااااناااااااااااااااتاااااااااااااااهاااااااااااااااي الاااااااااااااااعاااااااااااااااام

 .2016 األول/ديسمبر كانون 31

 األدا  إدارة أنظمة تحساااااااين للمرأة المتحدة األمم هيئة واصااااااالت - 37

 الموارد وإدارة الحساااابات  ومراجعة المالية  والمساااا لة التقارير  وإعداد

 بوظيفة تضااطل  وهي التشااغيلية  التحتية والبنية المخاطر وإدارة البشاارية

 على خامساااااااا   تقريرا   الهيئة تلقت  2016 عام وفي قوية. مساااااااتقلة تقييم

 أن يؤكد مما بتحفظات  مشااااافو  غير الحساااااابات مراجعة بشااااا ن التوالي

 العام القطا  في الدولية المحاسااااابة معايير م  متفقة جا ت المالية البيانات

(IPSAS)  من كجز  والتدقيق للمراجعة خضااااااعت التي المعامالت وأن 

 — المهمة الجوانب جمي  من — مطابقة كانت الحساااابات مراجعة عملية



 UNW/2017/11 

 

 17/41 

 

 السااااااانة نهاية وفي للمرأة. المتحدة األمم هيئة لدى المالية والقواعد للوائح

 الهيئة أدا  كان للمرأة  المتحدة األمم لهيئة اإلسااااتراتيجية الخطة من الثالثة

 في مراجعتهااا تماات التي األهااداف ذلااك في بمااا – أهاادافهااا مقاااباا  في

 71 نسااابة تحققت الُمجم   وفي إيجابيا . أدا    – المدة منتصاااف اساااتعراض

 القيود وبرغم الصااااااحيح. المسااااااار على باتت أو التنمية أهداف من بالمائة

 والمخرجات النتائج مسااااااتويات على قويا   األدا  جا  بالموارد  المتصاااااالة

ئة  79 منها تحقق حي  ما ئة 76 وأصااااااابح بال ما  المساااااااار على منها بال

 الصحيح.

 توصااااااايات تنفيذ على بالقيام للمرأة المتحدة األمم هيئة إدارة تلتزم - 38

 الحساااابات. مراجعي مجلس عن الصاااادرة للحساااابات الخارجية المراجعة

   2015 الاااااااماااااااالاااااااي باااااااالاااااااعاااااااام ياااااااتاااااااعااااااالاااااااق وفاااااااياااااااماااااااا

 بينما المجلس  أصااادرها توصاااية 17 أصااا  من توصااايات أرب  تطبيق تم

 تطبيق تم  2014 المالي بالعام يتعلق وفيما التطبيق. قيد توصاااية 13 بقيت

  أصااااااااااااااااااا  مااااااااااااان تاااااااااااااوصاااااااااااااااااااياااااااااااااات أربااااااااااااا 

 التطبيق. قيد توصيات ثمان بقيت بينما المجلس  أصدرها توصية 12

 المتحدة األمم لهيئة شاااااكرها وفود عدة وجهت مشاااااترك  بيان   في - 39

 مراجعي لمجلس شاااااااكرها وكذلك السااااااانوي  المالي تقريرها على للمرأة

 أحرزته الذي الملحوظ بالتقدم رحبوا ولقد المقدمة. التقارير على الحسابات

 وتعزيز اإلسااااااتراتيجية  لألولويات تطبيقها إزا  للمرأة المتحدة األمم هيئة

 أن البيان وأفاد التنظيمية. والفاعلية الكفا ة وتحساااين والمساااا لة  الشااافافية

 مناسبا   استخداما   التمويالت استخدام جرى أنه لهم أكد قد التقارير هذ  تقديم

 هيئة أن تبيّن اإلطار  هذا وفي بها. المعترف المحاساااابية المعايير م  يتفق

 قواعد وضااا  في كبرى خطوات أخذ في اساااتمرت قد للمرأة المتحدة األمم

 بذلك لتزيد موظفيها  قدرات تنمية وفي قوية  ولوائح وإجرا ات وعمليات

 مراجعة تقرير فإن ذلك  إلى وباإلضاااااااافة وأعمالهم. عملياتهم فاعلية من

 إدارة تجري كانت أنه في ثقة   منحنا بتحفظات المشاااااافو  غير الحسااااااابات
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 آخذة   النطاق هذا في قدراتها أن وفي سليم  نحو   على للهيئة المالية الشؤون

 النمو. في

لدول أقرت - 40 نب من المبذولة بالجهود األعضاااااااا  ا ئة جا  األمم هي

 التقارير في إليها المشاااار والمساااائ  القضاااايا ح  سااابي  في للمرأة المتحدة

 بالمائة 17 أن إلى مشيرة   الحسابات  مراجعي مجلس عن الصادرة السابقة

 الهيئة وناشاااادت معلَّقة  تزال ال المنصاااارمة األعوام تقارير توصاااايات من

 لتناولها.

 يمكنه التي المجاالت إلى العام هذا تقرير أشار ذلك  إلى باإلضافة - 41

 المخاطر  وإدارة المال  مقاب  القيمة مث  أخرى  تحساااااااينات إجرا  فيها

 البرامج. وإدارة القُطري والتواجد

 مقاب  القيمة بتحقيق متعلقة مساااااااائ  عدة هناك أن إلى التنويه تم - 42

سفر  بإدارة يتعلق ففيما عليها. تحسينات إجرا  إلى حاجة في المال  حدد ال

 لدى السفر سياسة تطبيق حول المخاوف بعض الحسابات مراجعي مجلس

 لمتطلبات االمتثال تحسااااين ب ن توصااااياته وتفيد للمرأة  المتحدة األمم هيئة

 نوهت كما الهيئة. نفقات في ترشاايد إلى يؤدي أن شاا نه من الساافر سااياسااة

 األمم هيئة خدمات مقدمي إدارة بخصاااوص الصاااادرة بالتوصااايات الوفود

 المجال. هذا في قيمة أفض  تحسين على الهيئة وحثت للمرأة  المتحدة

 بخصاااااااوص الحسااااااااابااات مراجعي مجلس نتااائج إلى التطرق تم - 43

 باإلجرا ات التقرير أقر فبينما المخاطر. لتخفيف شاااملة خطط إلى االفتقار

 أشاااااااار ولكن المخاطر  تحديد في للمرأة المتحدة األمم هيئة تتخذها التي

 الوفود وأقرت األمث . النحو على موثقة ليست المخاطر إدارة أن إلى كذلك

 واإلرشاااااااادات التوجيه تحساااااااين على تعم  للمرأة المتحدة األمم هيئة ب ن

 مجلس توصاااايات م  يتسااااق بما بالمخاطر بالتصاااادي الخاصااااة واألدوات

 إدارة تعزيز مواصاااالة إلى الهيئة حاجة على وأكدت الحسااااابات  مراجعي

  كاااااااااااااااااامساااااااااااااااااااااااا لااااااااااااااااااة الاااااااااااااااااامااااااااااااااااااخاااااااااااااااااااطاااااااااااااااااار

 أولوية. ذات
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 إنشاااا  تنظم توجيهية ومالحظات ساااياساااة وجود عدم يخص وفيما - 44

 دراساااااااات إعداد إلى وبالحاجة القُطري  الصاااااااعيد على الميداني التواجد

 الهشة الدول في للعم  سياسات تطبيق إلى والحاجة القائمة للبرامج جدوى

 أج  من المبذولة بالجهود األعضاااااااا  الدول أقرت بالنزاعات  والمت ثرة

 هيئة األعضااااا  الدول وحثت القُطري. التواجد لتقييم أداة /وساااايلة   ت ساااايس

 مراجعي مجلس توصااايات لتناول خطوات اتخاذ على للمرأة المتحدة األمم

 المتوقعة. النتائج تحقيق أج  من المجال  هذا في الحسابات

 مجلس ألقى التي القصور أوجه إلى التنويه تم البرامج  إدارة وعن - 45

 الشااااااركا  اختيار عمليات تطبيق في عليها الضاااااو  الحساااااابات مراجعي

 الدعم تكاليف بتحديد الخاصاااااااة والمعايير التوجيهات وغياب وإدارتهم 

 والتقييم المراقبة خطط في الت خيرات على الضاااااااو  إلقا  تم كما وتعليله.

 مراجعي مجلس وجد حي  المانحة  الجهات تقارير تقديم وفي والبح  

 تحديد تم كما موعد . في قُدّم قد التقارير من فقط بالمائة 39 أن الحسااااابات

 اإلغالق وفي المنفذين  الشااركا  إلى المقدمة الساالف تصاافية في ت خيرات

 مشااااك  بمعالجة للمرأة المتحدة األمم هيئة ونوشااادت للمشاااروعات. المالي

 زيادة أج  من الحساااااااابات مراجعي مجلس إليها أشاااااااار التي الت خيرات

 البرامج. إلدارة اإلجمالية الفعالية

 زيادة بمواصلة للمرأة المتحدة األمم هيئة مناشدة تمت أعم  بصفة - 46

 مراجعي مجلس تقرير في المحاااددة التوصاااااااياااات تطبيق في جهودهاااا

 التي لألمور األولوية إعطا  على األعضااااا  الدول وأوصاااات الحسااااابات.

 مزيد بتقديم الهيئة األعضااا  الدول وطالبت ملموسااة. خطورة على تنطوي

 مراجعي مجلس لتوصاااايات اسااااتجابتها حول المسااااتقب  في التفاصااااي  من

 ومعالم األولوية  ومساااتويات المساااؤولة  المكاتب ذلك في بما الحساااابات 

 والتحسينات. التغييرات بتطبيق المتصلة واألهداف اإلنجاز

 الفعال االستخدام بضمان الهيئة اللتزام تقديرها عن الوفود أعربت - 47

 والفتيات للنسا  الممكنة النتائج أفض  لتحقيق لمواردها والمستدام والكف 

 على للمرأة المتحدة مماأل هيئة إدارة إلى بالشاااااااكر وتوجهت العالم  حول
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 إجرا  إلى وتطلعت الحساااااااابات  مراجعي مجلس بتقرير البالغ اهتمامها

 مستقبلية. تحسينات

 في الالمركزية من تحقق ما حول مالحظته الحسابات رئيس أبدى - 48

 تعززت. قد التقارير تلك مراقبة وأن المانحة  بالجهات الخاصااااااة التقارير

 آلية. بصورة يتم للمشاري  المالي اإلغالق أصبح كما

شار - 49 سة تطبق للمرأة المتحدة األمم هيئة أن إلى البرامج مدير أ  سيا

 قد المشااروعات إدارة قدرات فإن ذلك  إلى وباإلضااافة التكاليف. اسااترداد

 وإدارة المخاااطر  وهي: رئيسااااااايااة  فئااات أرب  تحاادياد خالل من تعززت

 وفيما والميزانيات. المسااااتفادة  والدروس المتعددين  المصااااالح أصااااحاب

 باساااااااتخدام االحتياجات تحلي  على الهيئة تعم  القُطري  التواجد يخص

 متنوعة. أدوات/وسائ 

 والرؤى اآلرا  جمي  أخذ يتم أنه واإلدارة التنظيم قسااااااام مدير أكد - 50

 وفيما الشاااديد. الجد محم  على األعضاااا  الدول من المقدمة واإلرشاااادات

 إلى واإلدارة التنظيم قسااام مدير أشاااار فقد وتخفيفها  المخاطر إدارة يخص

ئة أن حدة األمم هي ما   أحرزت للمرأة المت قد مة في جيدا   ت قا ظام   إ  لإلدارة ن

 100 هي المخاطر بتحديد المتعلقة االمتثال نسااااابة وأن للمخاطر المركزية

 المراجعة توصاااايات تنفيذ نساااابة ارتفعت فقد ذلك  إلى باإلضااااافة بالمائة.

 للحسابات. الخارجية

ا    التقييم - سادسا

 في للمرأة المتحدة األمم هيئة أجرته الذي للتقييمات التجميعي التحلي  أ. 

 2016 عام

 التحلياا  المساااااااتقلااة التقييمااات مكتااب باا عمااال القااائم الماادير قاادم - 51

 عماا  .2016 عااام المتحاادة األمم هيئااة أجرتااه الااذي للتقييمااات التجميعي

 تقييما   36 من المسااااتمدة المعلومات وتوليف تجمي  على التجميعي التحلي 

 التعزيز بهاادف إليهااا الوصاااااااول يمكن معلومااات إلى األدلااة هااذ  وترجم

 التقييم. ومهمة التنظيمية والفاعلية البرامج لوضااااااا  الممنهج المساااااااتقبلي
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 الخطااة تنفيااذ مادى على التعرف على أيضااااااااا   التحلياا  هاذا سااااااايساااااااااعاد

 2018 عامي بين ما للفترة للمرأة المتحدة األمم لهيئة الجديدة اإلستراتيجية

 المطروحة النظر وجهات االعتبار بعين التجميعي التحلي  وض  .2021و

 للجنة التابعة التنمية تقييم شاااااابكة عن الصااااااادرة المنهجية للتوجيهات وفقا  

 االقتصاااادي التعاون بمنظمة (DAC-EVALNET) اإلنمائية المسااااعدة

 األهميااة حياا  من التنميااة: فاااعليااة بتقييم المتعلقااة (OECD) والتنميااة

 في النظر ووجهات النتائج ثقافة وتوظيف واالساااااااتدامة والكفا ة والفاعلية

 المعارف؛ ومركز واإلحصا ات؛ والبيانات )األدلة للتغيير الدافعة العوام 

نا  فات وب كار التغيير؛ نحو والحركة التحال يات( واالبت  في المحددة والتقن

 بين ما الفترة عن للمرأة المتحدة األمم لهيئة اإلسااااتراتيجية الخطة مسااااودة

 األمم هيئة أحرزته الذي التقدم التحلي  عرض كما .2021و 2018 عامي

 لمنظمة التابعة اإلنمائية المسااااااااعدة لجنة معايير تطبيق في للمرأة المتحدة

 التجميعي التحلي  بتقارير مقارنة   الذكر ساالفة والتنمية االقتصاادي التعاون

 السابقة.

 للمرأة المتحدة األمم هيئة تدخالت أن في الشاااام  االساااتنتا  تمث  - 52

 األهميااة حياا  من جياادة أدا  مساااااااتويااات على الحفاااظ عن أسااااااافرت قااد

 أنظمة في جوهري تحسااان وجود على جديدة أدلة أيضاااا   وهناك والفاعلية.

 يمتازان ليةوالفاع االسااااااتدامة مجالي إن حي  النتائج  على القائمة اإلدارة

 المنفصااالة النتائج إيضاااا  تم المساااتمر. للتحسااان اإلمكانات من قدر ب كبر

 يلي: كما الخمسة

 المتحدة األمم هيئة تدخالت ت ثير إيجابية ازدادت – األهمية :1 النتيجة

 المؤخرة التحسينات من المزيد تحقيق م   2013 عام منذ إيجابية للمرأة

  العالقات تحسين في

 الشركا . م 

 في محوريا   دورا   الالمركزية القدرات بنا  لعب – الفاعلية :2 النتيجة

 بين المساواة مجال في القيادي للمرأة المتحدة األمم هيئة دور تعزيز

 القُطري المستوى على القيادي الدور هذا توسي  ويتطلب الجنسين.
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 الخاصة والتنسيق التشغي  برامج في أكبر بدرجة وثيق   تكام  تحقيق

 اإلستراتيجية. المذكرات ضمن المتحدة باألمم

 االستخدام للمرأة المتحدة األمم هيئة أنظمة تدعم – الكفا ة :3 النتيجة

 المحرزة المعدالت في تحسنا   هذا ويمث  لها. حاليا   المتاحة للموارد الكفؤ

 السنين. مدار على

 العمليات ملف مدى على االستدامة أن تبين – االستدامة :4 النتيجة

 حي  والتفاوت؛ االختالط يشوبها المرأة المتحدة األمم لهيئة التشغيلية

 عند الزيادة في تستمر أن المرجح من اإلنجازات أن على أدلة توجد

 أطول. برامجية دورات خالل من دعمها

 وجود عن التقييمات كشفت – النتائج على القائمة اإلدارة :5 النتيجة 

 المتحدة األمم هيئة لدى النتائج على القائمة اإلدارة أنظمة كفاية في تحسن

 الجهود فاعلية كبير حد إلى يثبت وهذا السابقة  باألعوام مقارنة   للمرأة

 المؤسسي واالهتمام المؤسسية النتائج إدارة نظام لتطبيق مؤخرا   المبذولة

 النتائج. على القائمة باإلدارة

 بالعوام  ارتباطها حي  من — الكمي التوليف نتائج إيضاااااااا  تم - 53

  الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادافااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة

 2018 عامي بين ما للفترة اإلسااااااتراتيجية الخطة مسااااااودة في — للتغيير

 إللقا  المستقب  آفاق يستشرف تطلعيا   نهجا   التحلي  هذا طبق وقد .2012و

 للمرأة المتحدة األمم هيئة تحول م  المؤسااسااات نظر وجهات على الضااو 

 األربعة النظر وجهات تحديد تم وقد الجديدة. اإلساااتراتيجية خطتها لتطبيق

 التالية:

 التدخالت تعد – واإلحصا ات والبيانات األدلة :1 رقم النظر وجهة

 إحدى من واستخدامها البيانات لتوليد وطنية قدرات بنا  حول المتبلورة

 المستوى على تظهر أخذت التي للمرأة المتحدة األمم لهيئة القوة نقاط

 بعد وجه أتم على وتوحيدها دمجها يتم لم الجهود هذ  أن ورغم القُطري.

 اإلستراتيجية الخطة أن إال المميزة  المؤسسية المقومات أحد لتشك 
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 الحاجة. هذ  تناول اقترحت 2021و 2018 عامي بين ما للفترة الجديدة

 ذلك في بما — وقوة عددا   أكثر ألدلة حاجة هناك تزال فما ذلك  وم 

 الشباب م  بالتعاون يتص  فيما — التقييم من المستخلصة األدلة

 الجنوب. بلدان بين فيما بالتعاون يتعلق وفيما والصبية والرجال

 للمرأة المتحدة األمم هيئة دور أخذ – المعرفة مركز :2 رقم النظر وجهة

 هو ليكون يبرز والعالمي والقُطري الدولي المستوى على معرفة كمركز

 الجنسين بين المساواة تعزيز في ومستقبال   حاليا   لفاعليتها األهم الجز 

 المرأة. وتمكين

 والحوار العالقات بنا  تسهي  يُعد – التحالفات بنا  :3 رقم النظر وجهة

 هيئة دور فاعلية لتحقيق مهما   أمرا   المختلفة المعنية األطراف بين الهادف

 هي الشراكات وتعد القُطرية. السياقات مختلف في للمرأة المتحدة األمم

 للمرأة  المتحدة األمم هيئة تدخالت ت ثير تعزيز على قدرة   األكثر المجال

 في مؤخرا   المحرز النجا  من لالستفادة يدفعها قوي مبرر إلى تستند إذ

 أقوى. فاعلية لتحقيق الشراكة عالقات تحسين

 أدلة بعد تتوفر لم أنه م  – والتقنيات االبتكارات :4 رقم النظر وجهة

 بهيئة الخاصة الرقمي االبتكار إستراتيجيات حول التقييمات من مستمدة

 إجرا ات ابتكار فاعلية بالفع  تبرز التقييمات أن إال للمرأة  المتحدة األمم

 والتماسك المشترك واإلبدا  المشاركة لتعزيز تقليدية وعمليات

 األدلة من مزيد   إلى الحاجة تبرز فهي ذلك  على وعالوة   االجتماعي.

 محددة فئات م  العم  تجا  المبتكرة المنهجيات حول التقييم من المستمدة

 والصبية. والرجال الشباب خاصة   الجمهور  من

 الصلة. ذي اإلدارة رد البرامج مدير قدم وقد - 54
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 2021و 2018 عامي بين الفترة فن المؤسسية التقييم خطة ب.

 عامي بين الفترة عن المؤسااااااسااااااية التقييم خطة عرض أيضااااااا   تم - 55

 الملخص في موضاااااااح هو كمااا — الخطااة هاادف كااان .2021و 2018

 أدلة توفير خالله من يمكن متناغم عم  إطار توفير هو — لها التنفيذي

 الخطة بموجب المبذولة الجهود فاعلية حول منهجية بطريقة مفيدة تقييمية

 2021و 2018 عااامي بين مااا للفترة المتحاادة األمم لهيئااة اإلساااااااتراتيجيااة

 التقييم خطااة إعااداد تم وقااد واساااااااتاادامتهااا. وتاا ثيرهااا وأهميتهااا وكفااا تهااا

 التقييمات الخطة هذ  وأوضحت السابقة  الخطة إلى استنادا   هذ  المؤسسية

 ما الفترة في المستقلة التقييمات مكتب إلدارة تخض  أن المقرر المؤسسية

 المتحدة األمم لهيئة اإلساااااااتراتيجية الخطة وفق 2021و 2018 عامي بين

 .2021و 2018 عامي بين ما للفترة للمرأة

 معااايير على بنااا    المقترحااة المؤساااااااسااااااايااة التقييمااات اختيااار تم - 56

 عن فضاااال   للمرأة  المتحدة األمم بهيئة الخاصاااة التقييم ساااياساااة ومتطلبات

 األمم لهيئة التابعة الموساااااااعة اإلدارة مجموعة م  مكثفة تشااااااااور عملية

 اإلقليميين  المااديرين وجمي  العليااا  اإلدارة تضااااااام )التي للمرأة المتحاادة

 التنفيااذي  المجلس وأعضااااااااا  المقر(  وأقسااااااااام وحاادات مااديري وجمي 

 من المصاااااالحة وأصااااااحاب بالتقييم المعني المتحدة األمم فريق وأعضااااااا 

 قيمة إجمالي ويُقدر المؤسسية. التقييم خطة تناسب لضمان المدني المجتم 

 بنحو أعوام 4 مدى على المؤسااسااية التقييم خطة لتنفيذ المطلوبة التمويالت

 التكاليف من وغيرها العمالة  تكاليف بخالف أمريكي  دوالر مليون 1.65

 منظومة في االتسااااااااق وتعزيز الالمركزي  التقييم مهمة بتعزيز المرتبطة

 التقرير وليتنا سااوف القُطري. الصااعيد على التقييم وقدرات المتحدة األمم

 — عام ك  التنفيذي المجلس إلى المقدم التقييم بمهمة الخاص السااااااانوي

 في المحرز التقدم — العليا اإلدارة وفريق العالمية التقييم لجنة إلى وكذلك

 في التقييم خطة تنفيذ تهدد التي الرئيساااااااية المخاطر وتتمث  الخطة. تنفيذ

 ب ي أعم وجه على ترتبط كما بالعمالة  واالحتفاظ الكافية الموارد حشاااااااد
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 المتحدة األمم لهيئة اإلساااااااتراتيجية الخطة تنفيذ على تؤثر كبرى قضاااااااايا

 للمرأة.

 الوثيقتين كلتا بشااا ن أعضاااا  دول عدة أصااادرته مشاااترك بيان   في - 57

 التجميعي التحلي  أن إلى اإلشاااااااارة جرت الخطة  بنود بموجب المقدمتين

لدور أظهر يادي ا ئة الق  بين المسااااااااواة تعزيز في للمرأة المتحدة األمم لهي

 في وفعال ثابت بشك  بها أسهم التي الكيفية وإلى المرأة  وتمكين الجنسين

 تعزيز بفضاااااا  المرأة واحتياجات الوطنية والسااااااياسااااااات اإلنمائية النتائج

 بشااااااا ن تقديرها عن األعضاااااااا  الدول أعربت كما الالمركزية. القدرات

 كفا ة تزال وال النتائج. على القائمة اإلدارة نظام على طرأ الذي التحساااااان

 التنفيذيين  الشااركا  بساابب تحديا   تشااك  البرامج تنفيذ صااعيد على األنظمة

 المتحدة األمم لهيئة يمكن التي الكيفية عن األعضااا  الدول اسااتفساارت وقد

 المستقب . في الشركا  واختيار البرامج إجرا ات تحسين خاللها من للمرأة

 الجهات ملكية تعزيز أهمية على أيضاااااااا   األعضاااااااا  الدول أكدت - 58

 وضااااا  بتحساااااين يتصااااا  فيما — المثال سااااابي  على — الوطنية الفاعلة

 البيااانااات أهميااة أبرزت كمااا الجنساااااااااني. للمنظور المراعيااة الميزانيااات

 شركائها م  التعاون على للمرأة المتحدة األمم هيئة وحثت واإلحصا ات 

 الصدد هذا في القدرات لتعزيز

 على األعضااا  الدول شااددت المؤسااسااية  التقييم خطة يخص فيما - 59

 إلجرا  التمويالت توافر عن واساااااتفسااااارت المؤساااااساااااية التقييمات أهمية

 المشتركة. التقييمات

 إليه المقدمة والتعليقات األساااائلة على ردا   — البرامج مدير أشااااار - 60

 خالل من تعزيزها جرى قد التنفيذيين الشاااااااركا  اختيار عملية أن إلى —

 من وكذلك الفضاالى والممارسااات المسااتفادة بالدروس الخاصااة التحليالت

 أج  من الجهات هذ  اختيار عملية في المصااالحة أصاااحاب إشاااراك خالل

 البلدان اختيار على الالمركزية التقييمات سااااااااعدت وقد الشااااااافافية. زيادة

 المحرزة. النتائج تحسين إلى أدى مما خبرة  األكثر
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 سااااوف أنه إلى المسااااتقلة التقييمات مكتب ب عمال القائم المدير نو  - 61

 منفصااا   بشاااك  المشاااتركة التقييمات إلجرا  الالزمة الموارد حشاااد يلزم

 العب  تقاساام بساابب التكاليف في توفيرات أيضااا   ذلك على ساايترتب ولكن

 عدة. وكاالت   بين فيما

 

ا    الميدانية الزيارات - سابعا

 الميدانية بالزيارة الخاص التقرير التنفيذي المجلس رئيسااااااة قدمت - 62

 نيسااااان/أبري  21 إلى 17 من الفترة في نيبال إلى أجريت التي المشااااتركة

 اإلنمااائي المتحاادة األمم لبرنااامج التنفيااذيااة المجااالس جااانااب من 2017

(UNDP) للساااااكان المتحدة األمم وصاااااندوق (UNFPA) األمم ومكتب 

 للطفولة المتحدة األمم ومنظمة (UNOPS) المشااااااااري  لخدمات المتحدة

  المرأة وتمكين الجنساااين بين للمسااااواة المتحدة األمم وهيئة )اليونيسااايف( 

(UN-Women ) العااالمي األغااذيااة وبرنااامج (WFP.) هااذا ترأس وقااد 

 ألفونسااو والتون الساايد المجالس أعضااا  من عضااوا   20 من المكون الوفد

 ورئيس المتحدة األمم في وباربودا أنتيغو لدولة الدائم الممث  ويبساااااااون 

 رئيسااة سااعادة أعربت وقد للطفولة. المتحدة األمم لمنظمة التنفيذي المجلس

 المجلس أجراها التي الميدانية الزيارة عن انطباعاتها عن أيضاااااااا   المجلس

 على تركيزها انصاااااااب والتي الهند إلى للمرأة المتحدة األمم لهيئة التنفيذي

  للمرأة. المتحدة األمم لهيئة التنفيذية االستجابة

 األعضا  الدول مساعدة هو المشتركة الزيارة هذ  من الهدف كان - 63

 في المنظمات بها تساااااااهم التي األسااااااااليب على التعرف على المجلس في

 المتحاادة  لألمم العااالميااة البرامج وأهااداف الوطنيااة التنميااة خطط إنجاااز

 توضاااااح أن المتوق  من كان ذلك. في إساااااهامها مدى على كذلك والتعرف

 منظومة تنساااايق ضاااامان في المقيمين المنسااااقين منظومة دور الزيارة هذ 

 فيما والتنساايق والتناغم األدا "؛ "توحيد لهدف وفقا   واتساااقها المتحدة األمم

 األمور لزمام الوطنية الجهات وتملك المتحدة؛ األمم وبرامج صاااناديق بين
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 وأهمية المتحدة؛ لألمم التابعة المنظمات تنفذها التي البرامج بخصاااااااوص

 بما أهدافها  أهمية عن فضااااال   البرامج  تلك تتناولها التي الفكرية القضااااايا

 المستدامة. التنمية أهداف ذلك في

 المتحدة األمم هيئة مكتب إلى بالشكر أيضا   المجلس رئيسة توجهت - 64

 برنامج نظمت التي للمرأة المتحدة األمم هيئة أمانة وإلى الهند في للمرأة

طة ها عن أعربت وقد ملهم. أنشااااااا نان لة خاص بوجه امت ئة لممث  األمم هي

 التي المضاااافة القيمة على برهنت ألنها — تافاريس ريبيكا للمرأة المتحدة

ساحة على للمرأة المتحدة األمم هيئة تواجد يحققها  اإلقليمية وللمديرة — ال

 على كاتو ميوا الهادئ والمحيط آساايا منطقة عن للمرأة المتحدة األمم لهيئة

 بخبراتها. والمشاركة للمسيرة انضمامها

 ضيافتهما كرم على والهند نيبال لحكومتي امتنانها عن أعربت كما - 65

 لهيئة الهائ  األثر بنفسها األعضا  الدول شهدت حي  للزيارة  وتسهيلهما

  الحكومتين. تلك م  بالشراكة دولتيهما في للمرأة المتحدة األمم

ما - 66 ية الزيارة يخص في يذي المجلس أجراها التي الميدان ئة التنف  لهي

 زيارة أن المجلس رئيساااااااة ساااااااعادة أكدت الهند  إلى للمرأة المتحدة األمم

 لبرنامج الهائ  األثر إلى بالنظر تنساااااااى  ال تجربة   كانت باألخص مدينة

 على للمرأة المتحاادة األمم لهيئااة التاااب  اآلمنااة العااامااة واألماااكن الماادن

 وتقييم وتنفيذ إعداد على يعم  البرنامج هذا أن إلى أشااارت وقد مسااتفيديه.

 من وغير  الجنسااي التحرش بمن  تتعلق شاااملة ونهو    وسااياسااات أدوات  

 واتخاذ البيئات مختلف في والسااايدات الفتيات ضاااد الجنساااي العنف أشاااكال

 وأرب  دلهي نيو في مرة ألول البرنامج هذا إطالق تم وقد حياله. الفع  رد

 الحكومة قررت البرنامج  هذا نجا  وبعد العالم. مساااتوى على كبرى مدن

ية ناجح النموذ  هذا تقتبس أن الهند ئة ال  وتكرر  للمرأة المتحدة األمم لهي

 التي الكيفية على رائعا   مثاال   — قولها حد على — هذا كان وقد بوبال. في

 هيئة ممارساااات أفضااا  ونق  واقتباس توساااي  خاللها من للحكومات يمكن

 إطالق على الضاااااااو  ألقاات وقااد البرامج. إعااداد في للمرأة المتحاادة األمم

 المساااااتدامة الطاقة على المرأة حصاااااول بخصاااااوص رائد عالمي برنامج
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 األمم هيئة لشاااراكة كنتيجة المساااتدامة  الطاقة مجال في لألعمال وريادتها

 هذا أدى وقد للبيئة. حدةالمت األمم وبرنامج الطاقة وزارة م  للمرأة المتحدة

 التي الجنس نو  أسااااااااس على القائمة الهيكلية العوائق تحديد إلى البرنامج

 السااايدات اساااتخدام تعزيز عن أثمر مما األعمال  رائدات السااايدات تواجه

 صناعة في القيادي ودورهن مشاركتهن وتعزيز المستدامة  للطاقة المثمر

 أول هذا كان وقد الجنسااااني. للمنظور مراعية الطاقة مجال في ساااياساااات

 برصااااااد مرة ألول الحكومة فيه قامت الهند في المتحدة األمم لهيئة برنامج

 الشااااااراكة هذ  من اسااااااتفادت ثم المتحدة  األمم لتمويالت مماثلة تمويالت

 الدولية التنمية وزارة من التمويالت من المزيد على للحصااول المؤسااسااية

 التي الكيفياة على رائ  مثاال   وهاذا البرناامج. هاذا لادعم المتحادة باالمملكاة

 مبادرات هياك  للمرأة المتحدة األمم لهيئة القُطرية المكاتب بها تساااااااتخدم

 األمور لزمام الوطنية الجهات تملك لضااااااامان الرائدة الرئيساااااااية البرامج

 للمرأة. المتحدة األمم هيئة شراكات ملف وتنوي 

 أوضاااحت الميدانية الزيارة هذ  أن المجلس رئيس ساااعادة رأت لقد - 67

 في: تتمث  والتي المتحدة األمم لهيئة والفعالة الفريدة الثالثية الوالية أيضااااا  

 القُطري المسااتويين على التنفيذية االسااتجابة وثانيا : بالمعايير  الوفا  أوال  

 بين بالمساااواة يتصاا  فيما المتحدة األمم منظومة تنساايق وثالثا : واإلقليمي 

سين. شارت الجن  هيئة بقدرة إيمانها عززت الميدانية الزيارة هذ  أن إلى وأ

 الرامية الجهود قيادة في كبير بدور االضاااااطال  على للمرأة المتحدة األمم

 العالم  مسااااااتوى على الجنسااااااين بين المساااااااواة وتعزيز المرأة تمكين إلى

  الاااااااهااااااايااااااائاااااااة اضاااااااااااااطاااااااال  بضااااااااااااارورة وإيااااااامااااااااناااااااهاااااااا

 الدور. بهذا

 لهيئة دعمه بمواصااالة التنفيذي المجلس الرئيساااة ساااعادة وناشااادت - 68

 المهمة. واليتها تنفيذ من العالمي فريقها لتمكين للمرأة المتحدة األمم

 بالكام  والفريق التنفيذي المجلس رئيسة إلى شكر  نيبال وفد وجه - 69

 لألمم العام األمين وكيلة إلى الشاااااااكر توجيه أيضاااااااا   تم كما جهود . على

مديرة ية المتحدة/ال يذ يادي دورها على التنف ئة القُطري الفريق وإلى الق  لهي
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 ذكر تم وقد نيبال. إلى المقدمة خدماته على نيبال في للمرأة المتحدة األمم

 المعنيين المجلس ألعضاااا  فقط تقدم لم المشاااتركة الميدانية الزيارة هذ  أن

 المتحدة لألمم التابعة الوكاالت تبذلها التي والجهود األعمال بشااااااا ن رؤية  

 للتفاع  فرصااة   الحكومية للساالطات أيضااا   وفرت ولكنها فحسااب  نيبال في

 األمم لكيانات التابعة للسااياسااات الصااانعة الجهات أعلى م  مباشاار بشااك 

 فيمااا التقرير في الواردة اإليجااابيااة بااالتعليقااات الوفااد رحااب وقااد المتحاادة.

 الجنسااين بين المساااواة في المتحدة لألمم القُطري الفريق بإسااهامات يتعلق

نه أقر كماا المرأة  وتمكين  يجااب التي الجهود من الكثير هنااك تزال ال ب 

 مشااااااركة تحقيق أج  من للموارد الفعال باالساااااتغالل يتعلق فيما بها القيام

 جرت وقد المساااااااتدامة. التنمية أهداف تحقيق مجال في الحكومة م  بنا ة

 مواطن تحديد يجب للموارد  الفعال االساااتخدام سااابي  في أنه إلى اإلشاااارة

 بين وفيماااا المتحااادة  لألمم القُطري الفريق م  والتاااداخااا  االزدواجياااة

 األكثر الفئات عن البح  المهم من يُعد كما التنفيذ  على القائمة الوكاالت

 باساااتمرار الموارد تخصااايص من بدال   البلد  في النائية المناطق في ضاااعفا  

 االعتماد نيبال حكومة واصاااالت وقد إليها. الوصااااول يسااااه  التي للمناطق

 شاااااااركا  وجمي  للمرأة المتحدة األمم هيئة م  المجدية الشاااااااراكات على

 دستورها. بتطبيق يتص  فيما المصلحة وأصحاب التنمية

 المتحاادة األمم هيئااة م  بااالعماا  الهنااد التزام الهنااد وفااد أبرز وقااد - 70

 على شاادد كما والدولي  الوطني المسااتويين كال على ت ساايسااها منذ للمرأة

 خطوات الهند اتخذت وقد للمرأة. المتحدة األمم هيئة تجا  المالية إسهاماتها

 من المرأة وتمكين الجنساااااين بين المسااااااواة لتحقيق األهمية بالغة حاسااااامة

 عن الهند وفد وأعرب القطاعات  متعددة النهو  من العديد تطبيق خالل

 حول أدلة على قائمة نظر وجهات قدمت قد الزيارة هذ  تكون ب ن أمله

عاون حجم قائم. الت فد ويتطل  ال يد إلى الو عاون من المز ئة م  الت  األمم هي

عه وعن للمرأة المتحدة ها في تتم ألن تطل ية مسااااااااعدات ما   الفن عاة دائ  مرا

 المختلفة. واالقتصادية السياسية السياقات
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ا     إحاطة - ثامنا

 وتمكين الجنسين بين للمساواة المتحدة األمم لهيئة التنفيذية االستجابة بش ن

 رواندا جمهورية القُطري: الصعيد على المرأة

 

 

 رواندا جمهورية في للمرأة المتحدة األمم هيئة ممثلة أوضاااااااحت - 71

بة ئة جهود باإلنا ندا في للمرأة المتحدة األمم هي قديمي عرض عقب روا  ت

 تعميمهما تم المرأة وتمكين الجنسااين بين المساااواة أن أبرزت وقد بالفيديو.

  2020 عام رؤية ذلك في بما الوطنية  التنمية عم  إطارات جمي  على

 وبرنامج (EDPRS II) الفقر من والحد االقتصااادية التنمية وإسااتراتيجية

 بمبادئ االساااترشااااد أيضاااا   تم وقد سااانوات. 7 لمدة يساااتمر الذي الحكومة

 التنمية وإسااتراتيجية 2050 عام رؤية صااياغة في الجنسااين بين المساااواة

 2018 عااامي بين مااا الفترة عن 3 رقم الفقر من والحااد االقتصاااااااااديااة

 وخطتها الوطنية الجنساااااااانية بالساااااااياساااااااة االساااااااترشااااااااد ويتم .2023و

 الدولة التزامات تنفيذ في 2020و 2016 عامي بين ما للفترة اإلستراتيجية

 الجنسين. بين بالمساواة يتعلق فيما

 — توقي  200,000 من أكثر جم  خالل من — رواناادا وتقود - 72

 تغيير على التشاااااااجي  تهااادف التي أجلهاااا(  من )هو Heforshe حملاااة

 رئيس تعهد وقد والفتيان. الرجال أوساااط في الفكرية واالتجاهات المواقف

ندا جمهورية  لحملة عالميين مناصااااااارين عشااااااارة أهم أحد وهو — روا

Heforshe تشاااااجي  في: تتمث  محددة التزامات ثالثة — أجلها( من )هو 

 الجنسااااين بين الرقمية الفجوة من والحد للشااااابات المهني والتعليم التدريب

 البيئة هذ  خضم وفي المرأة. ضد العنف على والقضا  2020 عام بحلول

عاون المرأة تمكين على تعم  التي ئة وبت حدة األمم هي ندا في المت  م  روا

 هيئة تقدم ( One UN) األدا  توحيد مبادرة وأسااااارة الوطنيين شاااااركائها
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 ملحوظااة إساااااااهااامااات تقااديم الحااالي الوقاات في رواناادا في المتحاادة األمم

 خاص بوجه التركيز م  المرأة  وتمكين الجنساااين بين بالمسااااواة للنهوض

 على والقضاااا  االقتصاااادي والتمكين الساااياساااية  والمشااااركة القيادة على

 اإلنسانية. االستجابة في الجنسين بين المساواة وإدما  المرأة ضد العنف

ا    الدورة اختتام - تاسعا

 اإلستراتيجية بالخطة المتعلق 2017/5 رقم القرار اعتماد بعد - 73

 بين للمساواة المتحدة األمم لهيئة 2021و 2018 عامي بين ما للفترة

 واليمن ومصر المتحدة الواليات دول ممثلو أدلى المرأة  وتمكين الجنسين

 ببياناتهم. االتحادية وروسيا والبرازي  والبحرين والكاميرون وتشيلي

 على بالدورة الخاص التسجي  خالل من البيانات هذ  على االطال  ويمكن

 التالي الرابط

http://webtv.un.org/search?term=un+women+executive

+board في أو Papersmart التالي: الرابط على 

http://papersmart.unmeetings.org/en/executive-

boards/un-women/. 

 بالشااااكر التنفيذية المتحدة/المديرة لألمم لعاما األمين وكيلة توجهت - 74

 تسااااهيلهم وعلى تفانيهم على ومكتبها التنفيذي المجلس رئيسااااة سااااعادة إلى

 كانت إرشااااداتهم أن مؤكدة   األعضاااا   الدول بين جرت التي للمشااااورات

ئة موظفي طاقم إلى بالشاااااااكر توجهت كما تقدير. مح   المتحدة األمم هي

 الخطة جوانب مختلف في إسااااااهاماتهم قدموا الذين المديرين وجمي  للمرأة

 المجلس رئيسااااااة سااااااعادة لتقرير تقديرها عن أعربت كما اإلسااااااتراتيجية.

 أعضاااااااا  إلى بالشاااااااكر وتوجهت الهند إلى الميدانية الزيارة عن التنفيذي

 عليها أضفى الذي العم  وطاقم الرحلة في شاركوا الذين اآلخرين المجلس

 عرضها تم التي النظر وجهات لجمي  امتنانها عن وأعربت الكبيرة. قيمتها

 التي البيانات وخاصة   نيبال  إلى المشتركة بالزيارة يتعلق فيما ومشاركتها

 األمم هيئة جهود أن على شاااددوا الذين والهند ونيبال رواند ممثلو بها أدلى

http://webtv.un.org/search?term=un+women+executive+board
http://webtv.un.org/search?term=un+women+executive+board
http://papersmart.unmeetings.org/en/executive-boards/un-women/
http://papersmart.unmeetings.org/en/executive-boards/un-women/
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 تعم  أنها وعلى الوطنية المصاااااااالح عن منفصااااااالة تكن لم للمرأة المتحدة

 األعضا . للدول كشريك

 تعاونهم على الرئيساااة لنواب امتنانها عن المجلس رئيساااة أعربت - 75

 على لفريقها امتنانها وعن المفاوضات لتسهي  واالستعداد اإلرادة وإبدائهم

 تعاونها على األعضاااااا  الدول إلى بالشاااااكر توجهت كما قدمه. الذي الدعم

 التنفيااذي سالمجل أمااانااة فريق لجهود امتنااانهااا عن وأعرباات ومرونتهااا

 االجتما  وانفض دعمه. على المتحدة األمم هيئة عم  طاقم أفراد وجمي 

 ذلك. بعد
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 1 المرفق

  األولى، العادية للدورة العمل وخطة المؤقت األعمال جدول  

 2018 شباط/فبراير 13
 

 تنظيمية مسائ  .1

 التقييم .2

 أخرى مسائ  .3

 

 العمل خطة
 

 الموضو  البند الوقت اليوم

 13 الثالثا   
 شباط/فبراير

 

ا 1 – صباحا   10  ظهر 

 

 الدورة افتتا  

 ووكيلاااة التنفياااذي المجلس رئيس بيااااناااا • 
 المتحدة األمم لهيئة التنفيذية العام/المديرة األمين
 للمرأة

 تنظيمية مسائ  1

 المشاااارو  المؤقت األعمال جدول اعتماد • 
 2018 لعام األولى العادية للدورة العم  وخطة

ماد •  لدورة تقرير اعت ية ا عاد ية ال ثان عام ال  ل
2017 

 التقييم 2

 األمم هيئة إلسااااهامات المؤسااااسااااي التقييم • 
 للمرأة السااااياسااااية المشاااااركة في للمرأة المتحدة
 القيادي ودورها

 الجهود لتعجي  االبتكار إستراتيجية بش ن إحاطة  مسا    6 – مسا    3
 وتمكين الجنسين بين المساواة تحقيق إلى الرامية
 المرأة

 الصعيد على التنفيذية االستجابة بش ن إحاطة
 هايتي القُطري:

 للمرأة المتحدة األمم هيئة متابعة بش ن إحاطة
 برنامج تنسيق مجلس قب  من المقدمة للتوصيات

 بفيروس المعني المشترك المتحدة األمم برنامج
  البشرية/اإليدز المناعة نقص

 أخرى مسائ  3  
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 تنظيمية مسائ  1  

 وخطة المؤقت األعمال جدول إقرار • 
 2018 لعام السنوية للدورة العم 

 2018 لعام السنوية العم  خطة اعتماد • 

 الدورة اختتام   

 العام األمين وكيلة من المقدمان البيانان • 
 المتحدة األمم لهيئة التنفيذية المتحدة/المديرة لألمم

 التنفيذي المجلس ورئيسة للمرأة 

 
 
 
 

 2 المرفق
 

 

 2018 عامي بين ما للفترة اإلستراتيجية الخطة بخصوص 2017/5 رقم القرار
 المرأة وتمكين الجنسين بين للمساواة المتحدة األمم لهيئة 2021و
 
 

 التنفيذي  المجلس
 
 
 وجلسات إنجازها تم التي التحضيرية لألعمال تقدير  عن معربا   ينو  .1

 التنفيذي المجلس م  المنعقدة العم  وورش المتنوعة الرسمية غير اإلحاطة
 الخطة توضيح إجرا ات بش ن اآلخرين المصلحة أصحاب من وغير 

 2018 عامي بين الفترة عن للمرأة المتحدة األمم لهيئة اإلستراتيجية
 بين الفترة عن للمرأة المتحدة األمم لهيئة اإلستراتيجية الخطة ويقر  2021و

 ؛2021و 2018 عامي

 إلعالن وفقا   اإلستراتيجية خطتها بتنفيذ للمرأة المتحدة األمم هيئة يطالب .2
 ووثائق والتنمية للسكان الدولي المؤتمر عم  وبرنامج بيجين عم  ومنها 

 التي السارية المتحدة األمم وقرارات ومعايير وصكوك مراجعاتهما  نتائج
 وتناول بها والنهوض المرأة وتمكين الجنسين بين المساوة دعم على تعم 
 لعام المستدامة التنمية خطة إلى باإلضافة فيها  واإلسهام المسائ  تلك

 باختالف المختلف الواق  مراعاة م  المضيفة الدولة وقبول بموافقة  2030
 م  الوطنية السياسة ساحة احترام وم  التنمية ومستويات وقدرات األوطان

 الصلة؛ ذات الدولية وااللتزامات القواعد م  التوافق في االستمرار

 بما — وأبعاد  أشكاله بجمي  الفقر على القضا  أن على مجددا   يشدد  .3
 عنه غنى ال شرط   وهو العالمية  التحديات أكبر هو — المدق  الفقر ذلك في

 وأن األولى األولوية في يوض  أن يجب ثم ومن المستدامة  التنمية لتحقيق
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 اإلنمائية المتحدة األمم لمنظومة التنفيذية لألنشطة األساسي الهدف هو يكون
 للمرأة؛ المتحدة األمم هيئة فيها بما –

 خطتها تنفيذ خالل تواص  ب ن للمرأة المتحدة األمم هيئة يناشد .4
 وتمكين الجنسين بين المساواة تعزيز في مركزي دور ت دية اإلستراتيجية

 في — طلبها على بنا    — األعضا  الدول دعم وفي والفتيات  السيدات
 الخاص والقطا  المدني المجتم  جهود وحشد المتحدة األمم منظومة تنسيق

 الشام  التنفيذ لدعم المستويات جمي  على اآلخرين المصلحة وأصحاب
 عام خطة تنفيذ عن فضال   بيجين  عم  ومنها  إلعالن والسري  والفعال
 الجنساني؛ المنظور يراعي نحو   على 2030

 إلى تقدم ب ن التنفيذية المتحدة/المديرة لألمم العام األمين وكيلة يطالب .5
 األخير المرحلي التقرير 2018 عام في السنوية دورته في التنفيذي المجلس

 ؛2017و 2014 عامي بين ما للفترة اإلستراتيجية الخطة تنفيذ بش ن

 إلى تقدم ب ن التنفيذية المتحدة/المديرة لألمم العام األمين وكيلة يطالب .6
 تقرير   — 2019 عام في السنوية دورته من ابتدا    — التنفيذي المجلس
 2018 عامي بين ما للفترة اإلستراتيجية الخطة تنفيذ بش ن سنوي مرحلي

 2020 أعوام في العادية المجلس دورات في المستجدات تقدم وأن 2021و
 ؛2022و 2021و

 استعراض إجرا  بتولي التنفيذية العام/المديرة األمين وكيلة يطالب .7
 بين ما للفترة للمرأة المتحدة األمم لهيئة اإلستراتيجية للخطة المدة بمنتصف

 من والفعالية المحرزة  النتائج تقييم ذلك ويشم  — 2021و 2018 عام
 الخطة رؤى تحقيق في المحرز والتقدم والتقييمات التكلفة  حي 

 األمين مقترحات بش ن األعضا  الدول قرارات مراعاة م  اإلستراتيجية 
 كما — 71/243 رقم العامة الجمعية قرار على ردا   المتحدة لألمم العام

 السنوي تقريرها في النتائج بتقديم التنفيذية العام/المديرة األمين وكيلة يطالب
 ؛2020 عام في التنفيذي المجلس إلى المقدم

 األمم لبرنامج اإلستراتيجية الخطط بين المشتركة بالفصول علما   يحيط .8
 المتحدة األمم وصندوق للطفولة  المتحدة األمم ومنظمة اإلنمائي  المتحدة
 للمرأة المتحدة األمم هيئة من ويستفسر للمرأة؛ المتحدة األمم وهيئة للسكان

 م  للتماشي المشتركة الفصول على تغييرات إجرا  يجري كان إذا عما
 األمم وصندوق للطفولة المتحدة األمم ومنظمة اإلنمائي المتحدة األمم برنامج
 كما الصلة  ذات التنفيذية المجالس جانب من إقرارها بعد للسكان  المتحدة
 األمم لهيئة التنفيذي المجلس جانب من عليها للتصديق تقديمها بإعادة يطالبها
 حول تفاصي  تقديم على للمرأة المتحدة األمم هيئة ويح  للمرأة؛ المتحدة
 االجتما  في — ينبغي وكما أمكن متى — السنوي تقريرها في تنفيذها

 اإلنمائي/صندوق المتحدة األمم برنامج من لك  التنفيذية للمجالس المشترك
 األمم ومنظمة المشاري  لخدمات المتحدة األمم للسكان/مكتب المتحدة األمم

 العالمي. األغذية وبرنامج للمرأة  المتحدة األمم وهيئة للطفولة المتحدة
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 المتحدة األمم لهيئة المتكاملة الميزانية تقديرات بخصوص 2017/6 رقم القرار
 2019و 2018 السنتين فترة عن المرأة وتمكين الجنسين بين للمساواة

 
 

 التنفيذي  المجلس
 
 
 عن للمرأة المتحدة األمم لهيئة المتكاملة الميزانية بتقديرات علما   يحيط .1

 وموارد التكاليف فئات جمي  تغطي التي 2019و 2018 السنتين فترة
 واحد مقتر    إطار في األخرى( والموارد المعتادة الموارد )سوا  التموي 

 ؛2021و 2018 عامي بين ما للفترة اإلستراتيجية الخطة تنفيذ لدعم موحد

 أمريكي دوالر مليون 203.8 بقيمة إجمالية موارد على بالموافقة يقر .2
 هذ  أن إلى وينو  التنظيمية والفعالية الكفا ة لدعم المؤسسية للميزانية

 موارد من التكاليف السترداد دوالر مليون 31.4 بقيمة مبلغا   تشم  التقديرات
 تطوعية(؛ كإسهامات رصدها/تخصيصها )تم أخرى

 بالمراجعة خاصة منفصلة ميزانية بنود لتضمين تقدير  عن يعرب .3
 التقييمات؛ ولمكتب للحسابات المستقلة الداخلية

 التقديرات من أعلى للتكاليف الفعلي االسترداد كان حال في أنه الى يشير .4
 لتنفيذ اإلضافي المبلغ استخدام يمكن فعندئذ المقترحة  الميزانية في المدرجة

 األنشطة تنفيذ في العادية الموارد من المزيد باستخدام للسما  اإلدارة أنشطة
 ب ن التنفيذية المديرة/المتحدة لألمم العام األمين وكيلة ويطالب البرنامجية 

 الميزانية سياق في استخداماته عن التنفيذي المجلس إلى تقريرا   تقدم
 من المزيد تبذل ب ن للمرأة المتحدة األمم هيئة ويطالب المقبلة  المقترحة

 إدارتها؛ تكاليف نسبة في عام تخفيض إلحداث الجهود

 لشؤون االستشارية اللجنة أعدته الذي الصلة ذي بالتقرير علما   يحيط  .5
 األمم هيئة من الصادر الصلة ذي والرد (UNW/2017/9) والميزانية اإلدارة
 والميزانية اإلدارة لشؤون االستشارية اللجنة تقرير على للمرأة المتحدة

(UNW/2017/CRP.11؛) 

 والميزانية اإلدارة لشؤون االستشارية اللجنة لتوصيات مراعاته م  .6
 خمسة بطر  يقر ( UNW/2017/9) تقريرها من 20 رقم الفقرة في الواردة
 العادية الميزانية في إلدراجها دولية حكومية معيارية وظائف تؤدي مناصب

 — أنه على ويوافق 2019و 2018 عامي بين ما للفترة المتحدة األمم ألمانة
 سيتم — المناصب هذ  على العامة للجمعية الخامسة اللجنة وافقت حال في

 2018 السنتين لفترة المؤسسية الميزانية من المقابلة التكاليف اقتطا 
 البرنامجية؛ األنشطة استخدامها المزم  الموارد زيادة تتم ثم ومن  2019و
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ر .7  بموجبه وافقت لذيا A/RES/64/289 العامة الجمعية بقرار يُذّكه
 العمليات لخدمة الالزمة الموارد تموي  يتم "أنه على األعضا  الدول

 الجمعية من اعتمادها ويتم العادية الميزانية من المعيارية الدولية الحكومية
 التشغيلية األنشة العمليات لخدمة الالزمة الموارد تموي  ويتم العامة؛

 التطوعية  اإلسهامات م؛ المستويات جمي  على الدولية الحكومية والعمليات
 التنفيذي"؛ المجلس جانب من اعتمادها ويتم

 والميزانية اإلدارة لشؤون االستشارية اللجنة لتوصيات مراعاته م   .8
 األمم هيئة يطالب ( UNW/2017/9) تقريرها من 17و 13 الفقرتين في الواردة
 رئيس منصب بترقية لمقترحاتها الدراسة من مزيد بإيال  للمرأة المتحدة

 وترقية  D-1 المالية لإلدارة المدير نائب منصب إلى (P-5) الحسابات
  مدير منصب لىإ D-1ت التقييما قسم مدير منصب

(D-2) الداخلية؛ والمراجعة للتقييمات الوظيفية الدرجة بهذ  مناصب لتوفير 

 التنظيمي الترتيب إلى الرجو  للمرأة المتحدة األمم هيئة أيضا   يطالب .9
 النحو على البشرية الموارد لقسم اإلداري بالتسلس  يتعلق فيما األصلي
 فترة في للمرأة المتحدة األمم لهيئة المتكاملة الميزانية تقديرات في الوارد

 في التغيير هذا إبراز/مراعاة يتم ب ن يطلب كما  2015و 2014 السنتين
 للفترة للمرأة المتحدة األمم لهيئة المتكاملة الميزانية تقديرات من 1 المرفق

 ؛2019و 2018 السنتين فترة عن

 التي الملموسة الخطوات عن باإلبالغ للمرأة المتحدة األمم هيئة يطالب  .10
 الداخلية والمراجعة التقييم عملية إجرا  مهمة ضمن اتخذتها قد ستكون

 الحسابات  مراجعة لعملية المال مة التغطية لضمان للحسابات الموحدة
 التدابير عن فضال   والتقييم  اإلشراف عمليتي استقاللية استمرار ولضمان
 وخدمات الحسابات مراجعة بين فعالة روابط ت سيس لضمان المتخذة

 من األق  على أسابي  أربعة قب  وذلك خارجية  لجهات المسندة التحقيقات
 ؛2018 عام في التنفيذي للمجلس األولى العادية الجلسة

 مرحلية خطة عن المعلومات تقدم ب ن للمرأة المتحدة األمم هيئة يطالب .11
 تتعلق السنوات متعددة وخطة المخاطر  على قائمة الحسابات لمراجعة

 والمراجعة بالتقييم خاص ميثاق عن فضال   الحسابات  مراجعة بمهمة
 على أسابي  أربعة قب  وذلك للمرأة  المتحدة األمم لهيئة للحسابات الداخلية

 .2018 عام في التنفيذي للمجلس األولى العادية الجلسة من األق 

 
 

 تموي  التموي : مس لة بش ن المنظم الحوار بخصوص 2017/7 رقم القرار
 2018 عامي بين ما للفترة للمرأة المتحدة األمم لهيئة اإلستراتيجية الخطة

 2021و
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 التنفيذي  المجلس
 
 
 الخطة تموي  التموي : مس لة بش ن المنظم بالحوار المعني بالتقرير ينو  .1

 2021و 2018 عامي بين ما للفترة للمرأة المتحدة األمم لهيئة اإلستراتيجية
 الحوار هذا في أكبر بشك  المشاركة على للمرأة المتحدة األمم هيئة ويح 
 تتلقاها التي التمويالت مستوى تعقب مراعاة م  األعضا   الدول م  المنظم
 والقدرة األساسية الموارد من التمويالت ذلك في بما ومتابعته  وتقييمه الهيئة
 الخطة تنفيذ سبي  في وموا متها مرونتها وتحقيق بالموارد التنبؤ على

 ؛2021و 2018 عامي بين ما للفترة اإلستراتيجية

 لهيئة اإلستراتيجية الخطة لتنفيذ كافية عادية موارد وجود ب همية يُقر  .2
 وفعال؛ كام  بشك  2021و 2018 عامي بين ما للفترة للمرأة المتحدة األمم

ن العادية الموارد أن إلى ويشير  التخطيط من للمرأة المتحدة األمم هيئة تُمّكه
 )التقييم اإلشرافية مهامها وتعزيز اإلستراتيجيات؛ ووض  واالستجابة مسبقا  

 اتساق تعزيز في واإلسهام والمسا لة؛ والتحقيقات( الحسابات ومراجعة
 للنهوض األخرى الموارد من واالستفادة المتحدة؛ األمم منظومة وتنسيق

 المرأة؛ وتمكين الجنسين بين بالمساواة

 كفا تها تحسين في باالستمرار للمرأة المتحدة األمم هيئة يطالب .3
 باالستمرار الش ن هذا في يطالبها كما لديها  والمسا لة وشفافيتها وفعاليتها

 المجلس إجرا ات إطار في البرنامجية أنشطتها عن معلومات توفير في
 التنفيذي؛

 المتحدة األمم هيئة في الكبير المساهمين لعدد تقدير  عن معربا   ينو   .4
 التطوعية مساهماتها زيادة على االستطاعة ذات الدول جمي  ويح  للمرأة 
 ويُفض  األساسية  مواردها خاصة   للمرأة  المتحدة األمم هيئة إلى المقدمة

 وعبر المناسب الوقت في و/أو العام من مبكر وقت في الموارد هذ  سداد
 ذلك؛ أمكن إن متعددة  سنوات تغطي تعهدات تقديم

 الوقت في أخرى موارد توفير على — االستطاعة ذات — الدول يح  .5
 اإلستراتيجية الخطة م  يتسق بما )مخصصة/مرصودة( وبمرونة المناسب

 ؛2021و 2018 عامي بين ما للفترة

 الجماعي التموي  آليات دعم على — االستطاعة ذات — الدول يح  .6
 من االستفادة على للمرأة المتحدة األمم هيئة ويح  المتحدة باألمم الخاصة

 ولتعزيز مانحة جهات من المحددة االتفاقيات عدد من للحد اآلليات هذ 
 المتحدة؛ األمم منظومة في والتنسيق االتساق

 به  التنبؤ يمكن نحو وعلى المناسب الوقت في الموارد بتوزي  يناشد .7
 بين للفترة اإلستراتيجية الخطة تنفيذ أج  من التخطيط كفا ة لضمان وذلك
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 لهيئة المتاحة الموارد م  يتماشى بما وجه  أتم على 2021و 2018 عامي
 للمرأة؛ المتحدة األمم

 االتفاقيات بش ن معلومات بتوفير للمرأة المتحدة األمم هيئة يطالب .8
 هيئة عم  وكفا ة المعامالت تكاليف وبش ن المانحة  الجهات من المحددة

 المتحدة األمم لهيئة القادم التقرير من كجز  وذلك للمرأة  المتحدة األمم
 التموي . مس لة بش ن المنظم الحوار حول المرأة
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 األمم لهيئة التنفيذي للمجلس الميدانية الزيارة بخصوص 2017/8 رقم القرار
 للمرأة المتحدة

 
 

 التنفيذي  المجلس
 
 
 بلد إلى سنوية ميدانية زيارة تنظيم على للمرأة المتحدة األمم هيئة يح  .1

 بها  للمرأة المتحدة األمم هيئة ومكتب المضيفة الدولة م  بالتشاور ُمحدد
 5 ويجريها التطوعية المساهمات من ممولة الزيارة هذ  تكون أن على

 األولية إعطا  م  إقليمية  مجموعة ك  يمثلون التنفيذي المجلس من أعضا 
 ;ة إقليمي مجموعة ك  داخ  التناوب مبدأ ومراعاة المكتب ألعضا 

 التدابير أفض  إيجاد على العم  على للمرأة المتحدة األمم هيئة يح   .2
 تكاليف تغطية م  اإلمكان  قدر الميدانية الزيارات هذ  تكاليف لخفض
 وذلك — أخرى ودول الغربية أوروبا دول مجموعة عدا — األربعة األقاليم

 على — االستطاعة ذات — المشاركة األعضا  الدول تشجي  خالل من
 الزيارات تلك تنسيق اقترا  عبر وكذلك منها  جز    أو تكاليفها جمي  تغطية

 المتحدة األمم لبرنامج التنفيذية المجالس تجريها مشتركة ميدانية زيارة م 
 لخدمات المتحدة األمم للسكان/مكتب المتحدة األمم اإلنمائي/صندوق

 للمرأة المتحدة األمم وهيئة للطفولة المتحدة األمم ومنظمة المشاري  
 جع  خالل ومن مجاورة بلدان في أو البلد نفس في العالمي األغذية وبرنامج

 دائما . معقولة الزيارات تلك مدد

 
 

 تقرير على للمرأة المتحدة األمم هيئة إدارة رد بخصوص 2017/9 رقم القرار
 الحسابات مراجعي مجلس

 
 
 التنفيذي  المجلس 
 
 
 المالية الفترة عن المتحدة األمم حسابات مراجي مجلس بتقرير ينو  .1

 حسابات مراجعي لمجلس السابقة وبالتقارير  2016 ديسمبر 31 في المنتهية
 المتحدة؛ األمم

 تقريرها للمرأة المتحدة األمم هيئة تلقت  2016 عام في ب نه ينو   .2
 من بتحفظات مشفو  غير الحسابات مراجعة بش ن التوالي على السادس
 المتحدة؛ األمم حسابات مراجعي مجلس
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 التوصيات لتطبيق أولوية إعطا  على للمرأة المتحدة األمم هيئة يح  .3
 مراجعي مجلس حددها التي الحسابات  بمراجعة الخاصة الرئيسية األربعة
 ؛2016 ديسمبر 31 في المنتهية السنة عن المتحدة األمم حسابات

 إدارة تعزيز مواصلة على للمرأة المتحدة األمم هيئة يح  كما  .4
 األصول  وإدارة والمشاري   البرامج وإدارة المالية  واإلدارة المخاطر 

 )تكنولوجيا واالتصاالت والمعلومات واألجور  البشرية الموارد وإدارة
 مجلس جانب من المحدد النحو على ((ICT) واالتصاالت المعلومات

 ؛2016 ديسمبر 31 في المنتهية السنة عن المتحدة األمم مراجعي

 التوصيات م  التجاوب على للمرأة المتحدة األمم هيئة يح  كما  .5
 المتحدة األمم حسابات مراجعي مجلس تقريري في الواردة المعلقة الخمسة
 وجه؛ أتم على 2015و 2014 لعامي

 اإلدارة رد التنفيذي للمجلس تقدم ب ن للمرأة المتحدة األمم هيئة يطالب .6
 المتحدة األمم حسابات مراجعي مجلس تقرير على أكثر بتفاصي  المشفو 

 مجلس توصيات تنفيذ حول العام األمين "تقرير في إسهامها بخصوص الُمعدّ 
 المتحدة األمم وبرامج لصناديق المالية بالبيانات المتعلقة الحسابات مراجعي

 ".2016 ديسمبر 31 في المنتهية المالية الفترة عن


