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 من جدول األعمال املؤقت 1البند 
 مسائل تنظيمية

 
 
 

كانون الثاين/يناير والدورة   12تقرير بشأن انتخاب أعضاء املكتب يف 
 2018شباط/فرباير  13العادية األوىل املعقودة يف 

 
 
 

 انتخاب أعضاء املكتب -أواًل  
 
 

، انتخب اجمللس التنفيذي أربعة من أصل أعضاء مكتب 2018كانون الثاين/يناير   12يف  .1
هيئة األمم املتحدة اخلمسة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة )هيئة األمم املتحدة للمرأة( لعام 

األمم املتحدة فخامة السيدة إيفاان . انُتخبت سفرية وانئبة املمثل الدائم للجبل األسود لدى 2018
. وانُتخب نواب الرئيس من اجملموعات اإلقليمية 2018ابجيفك رئيسة للمجلس التنفيذي لعام 

التالية: )أ( اجملموعة اإلفريقية: السيدة كريستني كاالموينا انئبة املمثل الدائم جلمهورية زامبيا لدى 
احمليط اهلادئ: السيد ساجنووك كانغ مستشار البعثة  األمم املتحدة؛ )ب( جمموعة دول آسيا ومنطقة

الدائمة جلمهورية كوراي؛ )ج( جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب: السيدة ديزيريه 
 سيدينيو ملحق البعثة الدائمة جلمهورية بنما لدى األمم املتحدة.
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إلمارات العربية املتحدة لدى األمم هنأ السيد سعود الشامسي انئب املمثل الدائم لدولة ا .2
املتحدة، الرئيسة املقبلة وشكر اجمللس التنفيذي نيابًة عن الرئيسة املنتهية واليتها فخامة السيدة الان 

 ذكي نسيبة )اإلمارات العربية املتحدة(
 
 

 مسائل تنظيمية - ااثنيً  
 
 

للمجلس التنفيذي هليئة األمم املتحدة للمساواة بني  2018ُعقدت الدورة العادية األوىل لعام  .3
من  13اجلنسني ومتكني املرأة )هيئة األمم املتحدة للمرأة( يف مقر األمم املتحدة بنيويورك يف 

 .2018شباط/فرباير عام 

انتخب اجمللس التنفيذي النائب اخلامس للرئيس، السيد يوركي تريفا، الوزير املستشار يف البعثة  .4
ة لفنلندا لدى األمم املتحدة، جملموعة أورواب الغربية ودول أخرى. وقد انُتخب السيد جوو إيل الدائم

 يل مستشار البعثة الدائمة جلمهورية كوراي لدى األمم املتحدة ليحل حمل السيد ساجنووك كانغ.

ىل واعتمد اجمللس التنفيذي جدول األعمال املؤقت املشروح وخطة العمل للدورة العادية األو  .5
 2017انية لعام ( كما اعتمد التقرير عن الدورة العادية الثUNW/2018/L.1) 2018لعام 

. أقر اجمللس (UNW/2017/11) 2017آب/أغسطس  30إىل  29اليت انعقدت يف 
 ، املقرر عقدها يف 2018التنفيذي جدول األعمال املؤقت وخطة العمل للدورة السنوية لعام 

 2018)انظر املرفق األول( واعتمد خطة العمل السنوية لعام  2018حزيران/يونيو عام  20و  19
 )انظر املرفق الثاين(.

طرحت إحدى الدول األعضاء سؤااًل على األمانة العامة عّما إذا كانت هناك فرصة ملواصلة   .6
احلوار حول تضمني مهمة مراجعة احلساابت وصلتها ابلتقييم املستقل داخل هيئة األمم املتحدة 

ر ، أو يف حالة إدراج معلومات تكميلية يف تقري2018للمرأة يف جدول أعمال الدورة السنوية لعام 
 مراجعة احلساابت هليئة األمم املتحدة للمرأة يف الدورة السنوية.

 ذكَّرت دولتان من الدول االعضاء، يف إشارة إىل التقرير عن اسرتداد التكاليف يف البند  .7
بشأن املسائل املالية واإلدارية واملتعلقة ابمليزانية يف جدول األعمال املؤقت وخطة العمل للدورة  3

الذي يطالب هيئة األمم  2017/2من القرار رقم  11، األمانة العامة ابلفقرة 2018السنوية لعام 

http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/executive%20board/2018/first%20regular%20session%202018/unw-2018-l1-annotated%20agenda-en.pdf?la=en&vs=3904
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/executive%20board/2017/second%20regular%20session%202017/report%20of%20the%20un-women%20executive%20board%20second%20regular%20session_en.pdf?la=en&vs=4157
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املتحدة للمرأة بتقدمي مقرتحات قائمة على األدلة لسياساهتا املنسقة السرتداد التكاليف لكي ينظر 
 .2018فيها اجمللس التنفيذي "يف اتريخ أقصاه" موعد انعقاد الدورة السنوية لعام 

نه ستكون هناك فرصة للمشاركة يف املزيد من املناقشات حول تضمني مهمة أكدت األمانة أ .8
 مراجعة احلساابت.

كما أكدت األمانة العامة للدول األعضاء أن هيئة األمم املتحدة للمرأة تعمل بشكل وثيق    .9
ير مع الوكاالت الشقيقة على تلبية طلبات اجمللس التنفيذي بتقدمي مقرتحات قائمة على األدلة يف تقر 

 .2018اسرتداد التكاليف املقدم يف الدورة السنوية لعام 
 
 

 البياانت االفتتاحية ا اثلثً  
 
 

أعربت رئيسة اجمللس التنفيذي السفرية إيفاان ابجيفك يف بياهنا االفتتاحي عن امتناهنا النتخاهبا،  .10
 هلا ولبلدها. كما هنأت الرئيسة نواب الرئيس على انتخاهبم. شرفًامشرية إىل أن الفرصة متثل 

م حقوق النساء والفتيات اجملتمعات تصبح أقوى عندما ُُترت وذّكرت الرئيسة الدول األعضاء أبن  .11
وعندما يتم متكينهن من تويل أدوار قيادية يف اجملتمعات. وأضافت أن املساواة بني اجلنسني ومتكني 
املرأة والفتيات أمر ال غىن عنه للقضاء على الفقر املدقع، وتعزيز التنمية املستدامة، وُتقيق النجاح 

 .2030يف خطة التنمية املستدامة لعام 

ئيسة أن زايدة املشاركة السياسية للمرأة، ومكافحة العنف ضد املرأة، والتمكني أكدت الر   .12
االقتصادي للمرأة يُعد حمور السياسة الوطنية حلكومة اجلبل األسود بشأن املساواة بني اجلنسني. 

، مما 2007وأضافت الرئيسة أن بالدها أحرزت تقدًما كبريًا يف جمال املساواة بني اجلنسني منذ عام 
 خلق إطارًا قانونًيا ومؤسسًيا قائًما على املعايري األوروبية.

واستشراقًا للمستقبل، أوضحت الرئيسة العديد من األحداث اليت ُتظى أبمهية للمجلس  .13
. وعلى مدار العام، ستقدم هيئة األمم املتحدة للمرأة أعماهلا على املستوى 2018التنفيذي يف عام 

عراق، مما سيتيح الفرصة للدول األعضاء لالستفسار عن االستجابة القطري يف هاييت وتنزانيا وال
التنفيذية للهيئة. كما أشادت الرئيسة ابلزايرة امليدانية املشرتكة املقبلة للمجالس التنفيذية، فضالً عن 
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الزايرة امليدانية هليئة األمم املتحدة للمرأة، حيث سلطت الضوء على جتربتها اإلجيابية خالل زايرات 
 يبال واهلند خالل العام املاضي.ن

ويف اخلتام، أكدت الرئيسة التزامها جبعل اجمللس التنفيذي هليئة األمم املتحدة للمرأة لعام   .14
أكثر مشاركة وتعاواًن وفعالية، وأكدت أهنا ستعمل يف تعاون وثيق مع جمالس الوكاالت  2018

 ملتحدة اإلمنائي.الشقيقة متاشًيا مع إصالحات األمني العام لنظام األمم ا

يف مالحظاهتا االفتتاحية، هنأت وكيلة األمني العام/املديرة التنفيذية هليئة األمم املتحدة للمرأة،  .15
فومزيل مالمبو نغوكا، الرئيسة ابجيفك على توليها منصبها اجلديد يف رائسة اجمللس التنفيذي هليئة 

ئبة للرئيس يف اجمللس التنفيذي يف عام األمم املتحدة للمرأة، مشددة على إسهامها اإلجيايب كنا
. وأكدت على أن رائسة السفرية ابجيفك تعكس التزام اجلبل األسود ابملساواة بني اجلنسني. 2017

كما هنأت نواب الرئيس على انتخاابهتم األخرية. وأخريًا، شكرت السفرية الان نسيبة على قيادهتا 
 .2017كرئيسة للمجلس التنفيذي يف عام 

شارة إىل إعادة وضع األمني العام لنظام األمم املتحدة اإلمنائي، سلطت رئيسة اهليئة وابإل .16
عضًوا  44الضوء على النجاح يف ُتقيق التكافؤ الكامل بني اجلنسني بني األعضاء البالغ عددهم 

ه يف فريق اإلدارة العليا لألمم املتحدة. ابلتشديد على ُتقيق هذا اإلجناز يف عام واحد، أكدت أن
 ميكن إجراء تغيري إجيايب يف إطار زمين ضيق عند اعتماد هنج تنازيل.

، 2021-2018ويف إطار الرتحيب ابلفصل املشرتك من اخلطة اإلسرتاتيجية للفرتة بني عامي  .17
أبلغت رئيسة اهليئة اجمللس التنفيذي أن هيئة األمم املتحدة للمرأة، ابلتعاون مع الوكاالت الشقيقة، 

ت الواردة يف الفصل بطريقتني: أوالً، من خالل وضع توجيهات واضحة ومرنة للمكاتب تنفذ االلتزاما
القطرية الستخدام اآلليات والعمليات واألنشطة الربانجمية القائمة لدفع التعاون مع جتنب االزدواجية؛ 

واالستفادة ، من خالل حبث سبل زايدة األثر اإلمنائي من خالل استفادة تعاونية أكرب، اواثنيً 
 القصوى من األثر الربانجمي اجلماعي القائم واخلربات واألصول التشغيلية والوالايت التكميلية.

-2018مث تناولت وكيلة األمني العام/املديرة التنفيذية موضوع تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية للفرتة  .18
ان توافق مجيع مكاتب . وأبلغت اجمللس التنفيذي أبن أنظمة التخطيط قد متت مواءمتها لضم2021

هيئة األمم املتحدة للمرأة مع اخلطة اإلسرتاتيجية، وأن اهليئة أجرت عملية ختطيط عمل سنوية لدراسة 
السنة األوىل من التنفيذ ابلتفصيل العملي. كما أشارت إىل أن هيئة األمم املتحدة للمرأة قد عملت 
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من خالل  2021و 2018للفرتة بني عامي  على ختطيط األداء وقياسه مقارنة ابخلطة اإلسرتاتيجية
إعداد سجل أداء عرب اإلنرتنت لتعزيز الشفافية وإبالغ النتائج والتحقق من صحة البياانت يف إطار 
النتائج وإنشاء آليات لضمان تركيز الربامج على عدم ختلف أحد عن الركب يف السياسة والعمل 

 الربانجمي.

ذي أن هيئة األمم املتحدة للمرأة قد نفذت قرار اجمللس أبلغت رئيسة اهليئة اجمللس التنفي  .19
نشاء مكتب رقابة هبدف دمج مهام املراجعة الداخلية إب 2017التنفيذي يف آب/أغسطس 

للحساابت والتقييم، وأكدت للدول األعضاء أن مهمة التقييم تستمر يف احلفاظ على طابعها 
 املستقل يف كل اجلوانب التنظيمية والوظيفية.

نت أن إمجايل إيرادات هيئة األمم املتحدة للمرأة، من املوارد األساسية وغري األساسية قد أعل .20
. وأشارت مع ذلك إىل أن هيئة األمم املتحدة للمرأة ال تزال 2017مليون دوالر يف عام  355بلغ 

يزانية مليون دوالر يف امل 470مليون دوالر مقابل املبلغ املتوقع وقدره  115تعاين من عجز قدره 
 املتكاملة.

شباط/فرباير  14أعلنت رئيسة اهليئة أن هيئة األمم املتحدة للمرأة ستنشر تقريرًا عاملًيا جديًدا يف  .21
" لتتبع التقدم حنو 2030بعنوان "املساواة بني اجلنسني يف خطة التنمية املستدامة لعام  2018عام 

 تنفيذ أهداف التنمية املستدامة.

لى السيدة الكشمي بوري، األمني العام املساعد السابق وانئبة املدير وأثنت رئيسة اهليئة ع  .22
. ويف 2017التنفيذي هليئة األمم املتحدة للمرأة اليت غادرت الوكالة يف كانون األول/ديسمرب عام 

 هذا الصدد، أضافت أن عملية تعيني منصب األمني العام املساعد اجلديد قيد التنفيذ.

، ألقت رئيسة اهليئة الضوء 2018عمال للدورة العادية األوىل لعام وابلتطرق إىل جدول األ  .23
على أمهية دور االبتكار يف النهوض ابملساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات. وأشارت إىل أن 
هيئة األمم املتحدة للمرأة تعمل على إثبات صحة املفاهيم ابستخدام تقنية سلسلة السجالت املغلقة 

رأة إبمكانية الوصول إىل التمويل واألسواق واالبتكار، فضاًل عن استخدام التكنولوجيا لتزويد امل
النقالة لتوفري إمكانية حصول النساء والفتيات على التعليم ووسائل للقضاء على العنف. وأضافت 

، نظمت هيئة األمم املتحدة للمرأة أول حدث مباشر حملاكاة سلسلة 2018أنه يف شباط/فرباير 
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جالت املغلقة، حيث استعرضت الدول األعضاء واألمم املتحدة واجملتمع املدين والشركاء من الس
 القطاع اخلاص سبعة حلول لسلسلة السجالت املغلقة للنساء يف السياقات اإلنسانية.

وسلطت رئيسة اهليئة الضوء على جهود هيئة األمم املتحدة للمرأة لتعزيز التعاون والشراكات   .24
الشقيقة والقطاع اخلاص واجملتمع املدين. ومشلت هذه اجلهود اجتماعات عامة مشرتكة  مع الوكاالت

وبياانت مشرتكة مع برانمج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة األمم 
ثل املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة، فضاًل عن ترؤس برامج مشرتكة لتحقيق الفعالية التعاونية، م

 الشراكة مع برانمج األمم املتحدة املشرتك لفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز.

رحبت ابملبادرات على نطاق املنطقة املعنية ابلقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، مثل   .25
مبادرة االُتاد األورويب "تسليط الضوء"، حيث ستستضيف هيئة األمم املتحدة للمرأة األمانة العامة 

برانمج مشرتًكا نيابة عنها. ابإلضافة إىل ذلك، أعلنت أن هيئة األمم املتحدة للمرأة ستبدأ يف تنفيذ 
مع منظمة العمل الدولية يف منطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا ملكافحة املتاجرة ابألشخاص، 
ألغراض تشمل االستغالل اجلنسي والعمل. شكرت دول اهلندوراس وجواتيماال والسلفادور 

 واألرجنتني واملكسيك على تعاوهنم يف مكافحة قتل النساء يف منطقة أمريكا الالتينية.

يف اخلتام، دعت رئيسة اهليئة كل من هيئة األمم املتحدة للمرأة واجمللس التنفيذي إىل التواصل   .26
مع حركيت "اتميز أب" و"مي تو" لتوفري التضامن وُتقيق املواءمة، إذ أن هياكل السلطة وعدم املساواة 

هيبهن واإلفالت من اللتا أاتحتا الفرصة للكثري من األشخاص للتحرش ابلنساء والفتيات جنسًيا وتر 
العقاب، يتعرضان لتحدايت عاملية. وأقرت أبن األمم املتحدة، شأهنا شأن غريها من املؤسسات 
ذات ديناميات السلطة القوية واهلياكل اهلرمية، عرضة حلاالت التحرش اجلنسي والعنف. وسلطت 

ول األعضاء وهيئة الضوء على خطة "عدم التسامح املطلق" اليت وضعها األمني العام، ودعت الد
ضي قُدًما يف احلسبان. وأخريًا، حثت الرجال يف منظومة األمم 

ُ
األمم املتحدة للمرأة أن يتخذوا امل

 املتحدة على املشاركة يف تغيري الثقافة التنظيمية اليت مُتكِّن من التحرش واإلفالت من العقاب.
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 جلسات اإلحاطة ارابعً  
األمم املتحدة للمرأة للتوصيات املقدمة من قبل جملس إحاطة بشأن متابعة هيئة  أ. 

 تنسيق برانمج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز
 
 

قدم مستشار هيئة األمم املتحدة للمرأة املعين ابلسياسات املتعلقة بفريوس نقص املناعة  .27
تحدة للمرأة للتوصيات املقدمة من قبل جملس تنسيق البشرية/اإليدز عرًضا بشأن متابعة هيئة األمم امل

الربانمج. وبعد عرض تقدميي قصري ابلفيديو، قدمت وكيلة األمني العام/املديرة التنفيذية مالحظات 
متهيدية تسلط الضوء على دور هيئة األمم املتحدة للمرأة يف مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية 

 واإليدز بني النساء والفتيات.

وشددت رئيسة اهليئة يف مالحظاهتا على أن القضاء على عدم املساواة بني اجلنسني ودعم   .28
متكني املرأة شرط أساسي حاسم للقضاء على وابء فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز. وكمثال على 

ليت ذلك، استشهدت بدراسة لربانمج األمم املتحدة املشرتك لفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز ا
سنة هو كبار  19و  15أظهرت أن أحد العوامل الرئيسية النتشار املرض يف الفتيات بني سن 

السن من الرجال الذين يصيبون أولئك الاليت يفتقرن إىل القدرة على التفاوض على ممارسة اجلنس 
من  %74بطريقة أكثر أمااًن أو يرفضون ممارسة اجلنس. وأضافت أنه نتيجة لذلك، متثل الشاابت 

من اإلصاابت اجلديدة يف جنوب إفريقيا. أشارت إىل  %91اإلصاابت اجلديدة يف شرق أفريقيا و 
أن مثل هذا االرتباط يُثبت أن مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز ترتبط ارتباطًا وثيًقا بعدم 

 املساواة بني اجلنسني.

ئة األمم املتحدة للمرأة وبرانمج األمم وشددت رئيسة اهليئة على اتريخ الشراكة القوي بني هي .29
املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز، مشرية إىل أن هيئة األمم املتحدة للمرأة 

. وأضافت معربة عن سرورها 2012قد انضمت للربانمج بصفتها منظمة مشاركة يف الرعاية يف عام 
ات التابعة لربانمج األمم املتحدة املشرتك لفريوس نقص املناعة برائسة جلنة املشاركة يف رعاية املؤسس

، وكوهنا عضوة يف فريق االستعراض العاملي الذي طالب برانمج األمم 2017البشرية/اإليدز يف عام 
املتحدة املشرتك ملكافحة اإليدز إبنشائه. وأخريًا، أعربت عن سرورها أن طُلب منها املشاركة يف 

املي حول القضاء على مجيع أشكال الوصم والتمييز مع املدير التنفيذي لربانمج قيادة وضع اتفاق ع
 األمم املتحدة املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز.
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سّلط مستشار هيئة األمم املتحدة للمرأة للسياسات املتعلقة بفريوس نقص املناعة  .30
ة املتعلقة ابألبعاد اجلنسانية لفريوس نقص البشرية/اإليدز الضوء على البياانت ذات األمهية البالغ

من املصابني بفريوس نقص املناعة البشري من النساء.  %52، كان 2016املناعة البشرية. يف عام 
قرابة نصف اإلصاابت اجلديدة بفريوس نقص  2016على الصعيد العاملي، شكلت النساء يف عام 

والشاابت يف إفريقيا جنوب الصحراء الكربى  املناعة البشرية. عالوة على ذلك، تشكل املراهقات
 من اإلصاابت اجلديدة. 67%

مث تناول العرض التقدميي الدور الذي تضطلع به هيئة األمم املتحدة للمرأة يف شراكتها مع   .31
برانمج األمم املتحدة املشرتك لفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز. تركز اهليئة يف املقام األول على 

 املساواة بني اجلنسني على اإلدارة يف مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية. ويف هذا ضمان أتثري
الصدد، دعمت هيئة األمم املتحدة للمرأة إدماج مسائل املساواة بني اجلنسني وإسرتاتيجيات مكافحة 

طنية بلًدا بنجاح، مبا يف ذلك تعزيز قدرات سلطات التنسيق الو  21فريوس نقص املناعة البشرية يف 
 املعنية بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز.

تعمل هيئة األمم املتحدة للمرأة على تعزيز قيادة ومشاركة النساء والفتيات يف أدوار صنع  .32
القرارات يف التصدي لفريوس نقص املناعة البشرية، وال سيما عن طريق بناء القدرات املؤسسية 

وس. وقد عزز ذلك سبل التصدي لفريوس نقص املناعة للشبكات اليت تضم النساء املصاابت ابلفري 
بلًدا. أجرت هيئة األمم املتحدة للمرأة استعراًضا شاماًل لكشف املعوقات  39البشرية يف أكثر من 

األساسية حلصول املرأة على عالج فريوس نقص املناعة البشرية. وقد أبرز هذا االستعراض العديد 
لبياانت احلالية حول جتارب النساء املتعلقة بعالج فريوس نقص من املسائل القائمة، مثل ندرة ا

 املناعة البشرية والعنف ضد املرأة الذي يشكل عائًقا رئيسًيا أمام النساء اللوايت يطلنب الرعاية والعالج.

كما قدم العرض التقدميي معلومات حُمدثة عن تنفيذ مقررات جملس تنسيق برانمج األمم  .33
وس نقص املناعة البشرية/اإليدز. نظرًا الخنفاض املوارد املخصصة للربانمج املتحدة املشرتك لفري 

املشرتك يف االجتماع التاسع والثالثني جمللس برانمج األمم املتحدة املشرتك لفريوس نقص املناعة 
البشرية/اإليدز، أنشأ الربانمج وجلنة املشاركة يف رعاية املؤسسات فريق استعراض عاملي ووضع خطة 

 مليون دوالر سنوايً  2قدمت منوذج ختصيص جديًدا، سيوفر هذا النموذج حًدا أدىن قدره  عمل
مليون دوالر ُتدد  22جلميع اجلهات املشاركة يف الرعاية على املستوى العاملي، مع ما تبقى من 

على املستوى القطري. يضمن هذا الغطاء املايل القطري أن دعم الربانمج قد ُصمم لتلبية احتياجات 
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فرادى البلدان. وقد تلقت هيئة األمم املتحدة أقل املخصصات، مما يعين أن على اهليئة أن تقلص 
للنساء املصاابت بفريوس  وجودها يف بعض البلدان، فضاًل عن احلد من عدد الشبكات املدعومة

 نقص املناعة البشرية.

وفيما يتعلق إبسهامات هيئة األمم املتحدة للمرأة يف تنفيذ القرارات، جنحت اهليئة يف الدعوة   .34
إىل استخدام املؤشرات اجلنسانية لتحديد املخصصات القطرية يف تناول الدوافع االجتماعية واهليكلية 

ية، مبا يف ذلك املعايري اجلنسانية. وتتضمن اخلطة اإلسرتاتيجية هليئة لوابء فريوس نقص املناعة البشر 
مؤشرات رئيسية تركز على املساواة بني  2021و 2018األمم املتحدة للمرأة للفرتة بني عامي 

 اجلنسني وخطط عمل وطنية لفريوس نقص املناعة البشرية.

الحظات االفتتاحية اليت أدلت هبا ُتدث عدد من الوفود رًدا على أثر اإلحاطة اإلعالمية وامل .35
وكيلة األمني العام/املديرة التنفيذية ورئيسة اجمللس التنفيذي. هنأ املتحدثون الرئيسة ونواهبا على 
انتخاهبم وأعربوا عن أتييدهم لعملهم على مدار العام. أعربت الدول األعضاء عن امتناهنا اللتزام 

ذية هليئة األمم املتحدة للمرأة، وتعهدت بدعمها هليئة األمم وعمل وكيلة األمني العام/املديرة التنفي
، وأكدت من جديد 2021-2018املتحدة للمرأة يف تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية اجلديدة لعامي 

أمهية التعاون الوثيق بني هيئة األمم املتحدة للمرأة واجمللس التنفيذي. وأعرب أحد الوفود عن تقديرهم 
اليت قدمتها مساعدة األمني العام/انئبة املدير التنفيذي الكشمي بوري خالل فرتة للمسامهة القوية 

 واليتها.

ُشجعت هيئة األمم املتحدة للمرأة على تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية بفعالية وُتقيق املساواة بني  .36
يع اجلنسني ومتكني النساء والفتيات، ال سيما على املستوى القطري. يتعني بذل اجلهود يف مج

القطاعات لالستفادة من الزخم يف ُتقيق األهداف الطموحة للخطة اإلسرتاتيجية. عالوة على 
ذلك، لوحظ أن األدوار املعيارية والتنسيقية اليت تضطلع هبا هيئة األمم املتحدة للمرأة، وفًقا لواليتها 

يف إحداث فارقًا.  اا حاسً ورً عايري والتشريعات التمييزية دالثالثية، حباجة إىل احلماية. يلعب تغيري امل
 أكد متحداثن على أمهية إشراك النساء والفتيات ذوات اإلعاقة يف األعمال.

، استندت الدول األعضاء إىل 2021و 2018يف سياق تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية لعامي   .37
"الفصل املشرتك" كأساس لتحديد أولوايت العمل اجلماعي وعدم ختلف أحد عن الركب. وأشار 

 أحد الوفود إىل أنه سيسعى إىل تقييم تنفيذ الفصل املشرتك.
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لكفالة ُتقق الفعالية يف اخلطة اإلسرتاتيجية، مت التنويه أن هيئة األمم املتحدة للمرأة ُتتاج إىل   .38
تدفق مستمر للتمويل املرن. تلقت هيئة األمم املتحدة للمرأة التهنئة عن جهودها يف سد فجوة 

اليت أنشأهتا اهليئة.  التمويل، وأشار أحد الوفود أن الزايدة يف التمويل كانت نتيجة للشراكات الفعالة
 تعهدت بعض الوفود بدعمها املايل املستمر وشجعت الوفود األخرى على االنضمام.

متحداًث ابسم سبعة وفود أخرى، شجع أحد الوفود هيئة األمم املتحدة للمرأة على أن تلتزم  .39
خطط ملراجعة  ابلشفافية مع اجمللس التنفيذي بشأن بدء تنفيذ عملية إدارة التغيري، مبا يف ذلك أي

 ابستقاللية االحتفاظ: اآليت حول ضماانت طلب التحديد، وجه وعلى السياسات ذات الصلة.
 ابلتقييم؛ املعين املتحدة األمم فريق وقواعد معايري مع التقييمات اتساق واستمرار التقييم؛
 .واملراقبة التحقيقات مكتب مع وثيق حنو على اجلديدة احلساابت مراجعة مهمة وتنسيق

رحبت العديد من الدول األعضاء ابلعرض التقدميي هليئة األمم املتحدة للمرأة حول فريوس   .40
نقص املناعة البشرية/اإليدز، وأثنت على هيئة األمم املتحدة للمرأة جلهودها املنسقة مع برانمج األمم 

الدول  املتحدة املشرتك لفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز يف التصدي للوابء. أقرت إحدى
األعضاء أبن العنف اجلنساين والعنف اجلنسي وانعدام فرص التعليم متثل عوائق رئيسية متنع النساء 
والفتيات من تلقي عالج فريوس نقص املناعة البشرية. كما ألقت إحدى الدول األعضاء األخرى 

 أن تعزيز الصحة الضوء على تقدمها احمللي يف تعزيز التثقيف اجلنسي الشامل ملواطنيها، مشرية إىل
  واحلقوق اجلنسية واإلجنابية أمر أساسي للقضاء على وابء فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز.

وإذ ترحب جبهود هيئة األمم املتحدة للمرأة لتضمني اعتبارات فريوس نقص املناعة  .41
حدى الدول األعضاء البشرية/اإليدز يف أعماهلا ابلنظر إىل التحدايت اليت تواجهها امليزانية، طلبت إ

توفري املزيد من املعلومات عن تنفيذ إسرتاتيجية برانمج األمم املتحدة املشرتك لفريوس نقص املناعة 
 .2017-2016البشرية/اإليدز للفرتة 

وطلبت إحدى الدول األعضاء، مسلمة أبمهية عمل هيئة األمم املتحدة للمرأة يف التصدي  .42
اإليدز، أال تعمل برامج هيئة األمم املتحدة للمرأة كبديل لربانمج لوابء فريوس نقص املناعة البشرية/

 األمم املتحدة املشرتك لفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز وبرانمج الصحة العاملية.

كما نوهت خمتلف الوفود بعملية إعادة وضع األمني العام لنظام األمم املتحدة اإلمنائي واعتربهتا    .43
ساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف منظومة األمم املتحدة. وأشري إىل أن هناك فرصة رئيسية لتعزيز امل
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حاجة إىل هنج أكثر إسرتاتيجية لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين، وأن تكون هيئة األمم املتحدة للمرأة 
يقي جزًءا ال يتجزأ من عملية اإلصالح، وأن تعمل مع الوكاالت الشقيقة وأن تستخدم دورها التنس

بشكل كامل. ابلتايل، تتطلع الدول األعضاء إىل إحراز املزيد من التقدم يف التنسيق عرب وكاالت 
األمم املتحدة. وحث أحد الوفود هيئة األمم املتحدة للمرأة على مواءمة ختطيطها اإلسرتاتيجي 

 ومنوذج أعماهلا مع نتائج اإلصالحات، مبجرد أن ُتظى مبوافقة الدول األعضاء

العديد من الوفود الضوء على إسرتاتيجية التكافؤ بني اجلنسني اليت وضعها األمني العام وسلط  .44
ابعتبارها خطوة أوىل إجيابية لتحقيق املساواة بني اجلنسني يف األمم املتحدة. شاركت الدول األعضاء 

املساواة  يف أتييد هذه املبادرة، على سبيل املثال، من خالل جمموعة األصدقاء اإلقليمية من أجل
بني اجلنسني. ومع ذلك، يتعني القيام ابملزيد لتحقيق التكافؤ بني اجلنسني. ويف هذا الشأن، ينبغي 
أن تعزز األمم املتحدة قدراهتا يف ُتليل القضااي اجلنسانية، مبا يف ذلك اإلحصاءات املصنفة حسب 

وأشار أحد الوفود إىل أنه على نوع اجلنس. تعد القيادة واملساءلة من القضااي الرئيسية يف العمل. 
الرغم من أمهية ُتقيق التكافؤ بني اجلنسني على مجيع املستوايت يف األمم املتحدة، ينبغي أيًضا 

 مراعاة التوزيع اجلغرايف العادل.

لقيت مالحظة وكيلة األمني العام/املديرة التنفيذية قبواًل واسًعا أبن هناك زمخًا اترخيًيا لتغيري   .45
رش اجلنسي ووضع حد لإلفالت من العقاب. ويف هذا الصدد، أثنت الدول األعضاء ثقافة التح

على خطة عمل عدم التسامح املطلق املكونة من مخس خطوات اليت أعلن عنها األمني العام. من 
املتوقع أن يكون لدى منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك هيئة األمم املتحدة للمرأة، نظم قوية 

ة ملنع التحرش اجلنسي واإلساءة وإجراء ُتقيق كامل يف الشكاوى، فضاًل عن توفري وعمليات قائم
 أفضل الطرق املمكنة لتوفري الدعم واحلماية للمتضررين.

وأكد العديد من املتحدثني على أمهية عمل هيئة األمم املتحدة للمرأة يف القضاء على العنف   .46
 ذلك قتل اإلانث. بينما ال يزال يتعني القيام ابلكثري ضد املرأة وعمليات القتل بدافع جنساين، مبا يف

يف مجيع املناطق، فقد ساهم العمل ابلفعل يف تغيري األفكار الراسخة. ابإلضافة إىل أتثريات العنف 
على النساء والفتيات، فقد أشري أيًضا إىل اخلسائر الفادحة لالقتصادات. وُشجعت هيئة األمم 

تعزيز جهودها واالستفادة من األدلة املستمدة من صندوق األمم املتحدة  املتحدة للمرأة على مواصلة
 االستئماين الختاذ إجراءات فعالة.



UNW/2018/1 
 

 

 12/20 
 

أبرزت وفود عدة جهودهم احمللية يف سد الفجوة يف األجور بني اجلنسني، مبا يف ذلك تعاوهنم  .47
املي لتحقيق مع القطاع اخلاص فيما خيص القضية. وسلط أحد الوفود الضوء على االئتالف الع

 املساواة يف األجور الذي يُعد جهًدا مشرتًكا لتحقيق املساواة يف األجور.

يف سياق اإلعصار املدمر الذي أصاب عدة بلدان، مبا فيها سان تومي وتونغا وفيجي وساموا،   .48
أكدت بعض الوفود أن النساء والفتيات يواجهن خماطر متزايدة يف حاالت الطوارئ اإلنسانية، 

لربامج املساعدة اإلنسانية أن تكون مراعية لالعتبارات اجلنسانية. رأى أحد الوفود أن هناك  وينبغي
حاجة متزايدة لعمل هيئة األمم املتحدة للمرأة يف جماالت السالم واألمن واجملاالت اإلنسانية. وقد 

ئة األمم املتحدة للمرأة استشهد بربانمج قيادة املرأة ومتكينها ووصوهلا إىل اخلدمات ومحايتها التابع هلي
ابعتباره منوذًجا جيًدا هلذا العمل. فيما يتعلق أبعمال السالم واألمن، لوحظ أنه ينبغي النظر إىل 
الناشطات يف جمال السالم وتشجيعهن كعناصر للتغيري وبناة السالم يف جمتمعاهتن. وأثىن أحد الوفود 

ى بناء وتدعيم شبكات النساء اللوايت يعبئن من على هيئة األمم املتحدة للمرأة لقدرته الفريدة عل
 أجل إحالل السالم.

ويف إشارة إىل اليوم الدويل للنساء والفتيات يف جمال العلوم، تطرقت بعض الوفود أيًضا إىل  .49
أمهية العمل يف جمال العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات. ُشجعت هيئة األمم املتحدة للمرأة 

 الدعوة العاملية لزايدة إبراز دور املرأة ووكالة شؤوهنا يف جمال العلوم والتكنولوجيا. على املشاركة يف

كما تطلعت بعض الوفود إىل اللجنة املعنية بوضع املرأة الذي يتناول موضوعها الرئيسي  .50
"التحدايت والفرص يف ُتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات الريفيات"، والتزمت 

 ابلعمل مع الدول األعضاء األخرى وهيئة األمم املتحدة للمرأة من أجل ُتقيق نتائج انجحة.

توىل مدير مكتب اتصال برانمج األمم املتحدة املشرتك لفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز   .51
سسات يف يف نيويورك املنصة لإلشادة برائسة هيئة األمم املتحدة للمرأة للجنة املشاركة يف رعاية املؤ 

اليت أدت إىل وضع خطة عمل لتنقيح النموذج التشغيلي للربانمج املشرتك. وشكر هيئة  2017عام 
األمم املتحدة للمرأة على احلفاظ على براجمها املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز ودعم 

-2016يدز للفرتة إسرتاتيجية برانمج األمم املتحدة املشرتك لفريوس نقص املناعة البشرية/اإل
على الرغم من القيود املفروضة على التمويل. كذلك أعرب عن ثقته يف أن تنفيذ خطة  2017

العمل سيزيد من تدعيم اجلهود التعاونية وسيعزز إىل حد كبري إدماج املساواة بني اجلنسني ومتكني 
قضاء على وابء اإليدز حبلول املرأة. وأخريًا، أشار املدير إىل أن ُتقيق أهداف التنمية املستدامة لل
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لن يتحقق دون القضاء على الوابء بني النساء والفتيات، ويثق أن النهج اإلسرتاتيجي  2030عام 
 الذي تتبعه هيئة األمم املتحدة للمرأة سيساعد يف متهيد الطريق لتحقيق هذا اهلدف.

بفريوس نقص املناعة  وشكر مستشار هيئة األمم املتحدة للمرأة املعين ابلسياسات املتعلقة  .52
البشرية/اإليدز الدول األعضاء على تعليقاهتا ودعمها يف مكافحة وابء فريوس نقص املناعة 
البشرية/اإليدز بني النساء والفتيات. رًدا على األسئلة املتعلقة مبشاركة هيئة األمم املتحدة للمرأة مع 

إىل أن اهليئة ساعدت يف وضع خارطة  االئتالف العاملي للوقاية، أشار مستشار املعين ابلسياسات
طريق، وعملت بشكل وثيق مع صندوق األمم املتحدة للسكان ملواجهة قضااي التعليم وزايدة الوعي 

. كما تنظر هيئة األمم املتحدة للمرأة يف ربط ممارسة اجلنس بطريقة أكثر أماانً  حول التفاوض بشأن
تابعة الالُتاد األورويب/األمم املتحدة للقضاء على العنف مبادراهتا الربانجمية مببادرة تسليط الضوء ال

 ضد املرأة يف منطقة شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي.

ورًدا على خماوف إحدى الدول األعضاء يف استخدام املصطلح "التدخالت التحويلية   .53
ة/اإليدز إىل أنه اجلنسانية"، أشار املستشار املعين ابلسياسات املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشري

بشأن فريوس نقص املناعة  2016على الرغم من أن املصطلح مل يظهر يف اإلعالن السياسي لعام 
البشرية واإليدز، فقد استخدم هذا املصطلح يف ورقة معلومات أساسية لتناول قضااي ُتويل املعايري 

 اجلنسانية التمييزية.

صرح األمني العام املساعد/انئب املدير التنفيذي، السيد اينيك غليمارك، مسهًبا يف وصف   .54
وإصالح نظام األمم املتحدة اإلمنائي،  2021و 2018العالقة بني اخلطة اإلسرتاتيجية بني عامي 

 أبن هيئة األمم املتحدة للمرأة تعمل على إدراج استعراض السياسات الشامل الذي جيري كل أربع
سنوات يف تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية. وعالوة على ذلك، أكد للدول األعضاء أن مجيع التوجيهات 

 الرئيسية من تقرير األمني العام ستنعكس يف تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية.

يف أثناء تناوله ألمهية الفصل املشرتك، أبلغ الدول األعضاء أبن هيئة األمم املتحدة للمرأة  .55
يقة جتتمع على أساس منتظم لتفعيل الفصل املشرتك. وكخطوة أوىل، نظرت صناديق ووكاالهتا الشق

وبرامج األمم املتحدة يف تنفيذ مبادرة "تسليط الضوء" للقضاء على العنف ضد املرأة على الصعيد 
 القطري من خالل الربامج املشرتكة، واستخدامها كمخطط للمبادرات املشرتكة املستقبلية.
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عام املساعد للدول األعضاء أن هيئة األمم املتحدة للمرأة قد عززت عملية أكد األمني ال  .56
التخطيط لديها، مع ضمان االتساق بني املكاتب واإلدارات القطرية بينما تُنفذ اخلطة اإلسرتاتيجية 

لتتجسد يف أفعال. مت تقسيم الوثيقة إىل أربع  2021و 2018اخلطة اإلسرتاتيجية للفرتة بني عامي 
 مت تقسيمها إىل خطط أداء فردية. ،أبهداف حمددة يف مجيع البلدان سنوات،

وأخريًا، أكد األمني العام املساعد للدول األعضاء أن هيئة األمم املتحدة للمرأة ملتزمة متاًما  .57
 ابحلفاظ على استقاللية مكتب التقييم وأهنا تواصل اتباع معايري جمموعة التقييم التابعة لألمم املتحدة.
 
 

إحاطة بشأن إسرتاتيجية االبتكار لتعجيل اجلهود الرامية إىل حتقيق املساواة بني  ب. 
 اجلنسني ومتكني املرأة

 
 

قاد األمني العام املساعد/انئب املدير التنفيذي العرض التقدميي عن االبتكارات الذي يُعد  .58
-2018أحد الدوافع الرئيسية للتغيري يف اخلطة اإلسرتاتيجية هليئة األمم املتحدة للمرأة بني عامي 

دد، يف الوقت احمل 2030. وابلقدرات واملعرفة احلالية، ال ميكن ُتقيق جدول أعمال عام 2021
ما مل تتغري االجتاهات. التغيري ليس مستحيالً وميكن ُتقيقه من خالل االبتكارات. ومع ذلك، فإن 
االبتكارات ال تفيد ابلضرورة الرجال والنساء على حد سواء. أوالً، قد ال يتحقق أبًدا إمكانية 

بل إىل االبتكارات. الوصول للنساء اللوايت يواجهن الكثري من التحيزات اجلنسانية املوجودة من ق
اثنًيا، حىت عندما ُتظى النساء إبمكانية الوصول إىل االبتكارات، ميكن لالبتكار أال يلتفت 

 العتبارات النوع االجتماعي. اثلثًا، ميكن لالبتكار أن يرسخ التحيز اجلنساين.

نولوجية تعمل هيئة األمم املتحدة للمرأة يف الوقت احلايل على توسيع نطاق االبتكارات التك .59
 واملالية. تتضمن إسرتاتيجية االبتكار أربعة أهداف رئيسية:

التوعية وُتويل السوق جلعل االبتكارات لعمل املرأة، وهي ليست فقط قضية للصاحل العام   (1
 ولكنها أيًضا أمرًا حتمًيا توجبه طبيعة األعمال؛

ع مراحل عملية االبتكار، العمل على تصميم االبتكارات لضمان مراعاة املنظور اجلنساين يف مجي (2
 من ُتديد االبتكارات إىل تصميمها وتنفيذها؛

زايدة مشاركة النساء املبتكرات يف التصدي ألحد أسباب استمرار عدم التفات االبتكارات  (3
 العتبارات النوع االجتماعي، وهو التمثيل الناقص للمرأة يف هذا اجملال؛
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 لية الربانمج وكفاءته.دمج االبتكارات يف مجيع الربامج لتعزيز فعا (4

وقدم مساعد األمني العام/انئب املدير التنفيذي مثااًل على استكشاف تقنيات تطبيقات  .60
للمزارعات وضع خرائط ملزارعهن، وحساب اإلنتاج، " اشرتِّ من النساء"اهلواتف اجلوالة. يتيح تطبيق 

لالجئات اللوايت يعشن يف ووضع العقود، وتسريع إنتاجهن، ومبيعاهتن. ومثال آخر هو بطاقة هوية 
خميمات تتيح للنساء إمكانية احلصول على مجيع خدمات األمم املتحدة بطريقة منسقة. وفيما يتعلق 
إبمكانية الوصول إىل هذه التقنية، أشار إىل أن مراكز األمم املتحدة متعددة األبعاد توفر إمكانية 

كن الوصول إليها أيًضا عن طريق البطاقات الوصول إىل الكهرابء واإلنرتنت، وأن بعض التقنيات مي
بداًل من اهلواتف احملمولة. وتستكشف هيئة األمم املتحدة للمرأة أيًضا تقنية سلسلة السجالت 

 املغلقة، ونظمت حلقة عمل بشأن هذه املسألة يف كانون الثاين/يناير.

رى يف إنشاء ودعم تواصل هيئة األمم املتحدة للمرأة العمل مع منظمات األمم املتحدة األخ .61
االبتكارات وُتديد اخليارات واحللول. وقد ُدعيت وكيلة األمني العام لألمم املتحدة/املديرة التنفيذية 
هليئة األمم املتحدة للمرأة للمشاركة يف جملس ُتالف التمويل الرقمي املستدام، الذي يسعى 

 تنمية املستدامة.الستكشاف كيفية مواءمة حلول التمويل الرقمي بشكل أفضل مع ال

ويف اخلتام، أشار األمني العام املساعد/انئب املدير التنفيذي إىل أن هيئة األمم املتحدة للمرأة  .62
تعمل حالًيا يف مرحلة وضع النماذج األولية، وستنتقل إىل املرحلة التجريبية حبلول هناية هذا العام، 

 قبل.مع إمكانية االنتقال إىل املرحلة التالية يف العام امل

ورًدا على ذلك، أشارت الوفود إىل أمهية هذا النقاش يف اجمللس التنفيذي، وأثنت على هيئة  .63
األمم املتحدة للمرأة العتبارها االبتكارات احملرك الرئيسي للتغيري يف اخلطة اإلسرتاتيجية بني عامي 

ولوضع إسرتاتيجية مبتكرة. وأبرزت الوفود أن هذه القضية تشكل أولوية يف بلداهنا  2018-2021
حيث ُتتاج املرأة إىل أن تكون أطرافًا فاعلة، وصانعات قرار، ومستفيدات من االبتكارات، كما 
يتعني كسر االجتاهات لتسريع التغيري. مثّة حاجة إىل االستثمار يف البحوث وأنظمة االبتكار اليت 

راعي االعتبارات اجلنسانية، وضمان أن تكون الفوائد متاحة ومتوفرة لكل من النساء والرجال. ت
وجيب ضمان تناول االبتكارات والتقنيات االحتياجات احلقيقية للمرأة وأن تكون سهلة االستخدام. 

يئة األمم وأعرب أحد الوفود عن أمله يف أن يتم توسيع التنفيذ ليشمل العديد من البلدان. ُسئلت ه
 املتحدة للمرأة عن كيفية التخطيط لتحسني قدرات االستثمار يف جمال االبتكار.
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أشار األمني العام املساعد/انئب املدير التنفيذي إىل أن إسرتاتيجية االبتكار احلالية تعد إطاًر   .64
األمم املتحدة شامالً لعمل هيئة األمم املتحدة للمرأة بشأن االبتكار. وإضافًة إىل ذلك، أعدت هيئة 

للمرأة ورقات أكثر تفصياًل عن كيفية تضمني االبتكارات يف براجمها. فعلى سبيل املثال، تتناول 
آاثر االبتكارات، وكيفية  2016إحاطة تقنية عن االبتكارات املقدمة إىل اجمللس التنفيذي يف عام 

ني اجلنسني، جيب أن تكون تقييم معدل عائدها. كما وافق على أنه إضافًة إىل تعزيز املساواة ب
االبتكارات سهلة االستخدام. تعمل هيئة األمم املتحدة للمرأة بشكل وثيق مع املستفيدين لتدريبهم، 

 وضمان متتعهم ابلسيطرة الكاملة على التكنولوجيا اليت يستخدموهنا.
 
 

 هاييتنفيذية على الصعيد الُقطري: إحاطة بشأن االستجابة الت ج. 
 
 

حدد املوظف املسؤول مبكتب األمم املتحدة للمرأة يف هاييت أعمال هيئة األمم املتحدة للمرأة،  .65
واألولوايت اليت تضطلع هبا، وسياق البلد. إذ طرأت تغيريات عديدة يف هاييت، مبا يف ذلك تغيري يف 

يت، وتكوين ، وكذلك مغادرة بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاي2017احلكومة يف عام 
بعثة األمم املتحدة لدعم نظام العدالة يف هاييت، وهي بعثة سياسية تعمل على إرساء سيادة القانون 

 والعدالة يف هاييت.

جتدد هيئة األمم املتحدة للمرأة حالًيا مذكراهتا اإلسرتاتيجية يف هاييت. وتشمل التحدايت   .66
رص املتاحة للمرأة ابإلضافة إىل أتنيث الفقر. القائمة إمكانية احلصول على اخلدمات واملوارد والف

( تعزيز األطر املؤسسية واملعيارية؛ 1تعمل هيئة األمم املتحدة للمرأة يف أربعة جماالت ُتظى ابألولوية: 
( إمكانية اللجوء إىل 3( مشاركة املرأة السياسية والقضاء على العنف ضد املرأة يف هذا السياق؛ 2

 ( متكني املرأة اقتصاداًي.4؛ و العدالة وسيادة القانون

كما حددت هيئة األمم املتحدة للمرأة ثالثة مصادر للنمو. أوالً، قدمت هيئة األمم املتحدة  .67
للمرأة الدعم والتعزيز املؤسسي لوزارة شؤون املرأة لضمان تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع 

للمرأة على سد الفجوة بني اجلنسني يف جمايل اإلنتاج تعمل هيئة األمم املتحدة  ،أحناء احلكومة. اثنًيا
الزراعي وتقدمي اخلدمات. اثلثًا، تعمل هيئة األمم املتحدة للمرأة مع الشركاء على تغيري النظم 
االجتماعية االقتصادية على حنو متكامل. وتتيح الشراكات التقدم يف املبادرات املشرتكة على املستوى 

 القطري.
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ثيو، اضطلعت هيئة األمم املتحدة للمرأة بدور مهم يف جمال اجلهود اإلنسانية، فبعد إعصار ما  .68
وأقامت شراكات لتمكني املرأة من ُتقيق املساواة، وكفلت مشول مجيع مستوايت االستجابة اإلنسانية 

 لكال اجلنسني.

واضطلعت هيئة األمم املتحدة للمرأة ابلتعاون مع حكومة هاييت أبداء دور رئيس يف ضمان  .69
ُتقيق زايدة طفيفة يف متثيل املرأة يف اجمللس األدىن )جملس النواب( وجملس الشيوخ، على الرغم من 

النساء  أن النسبة املئوية لتمثيل النساء املشرِّعات ال تزال منخفضة. وعلى صعيد البلدايت، ُتظى
من نسبة التمثيل، وهو العدد األكرب يف أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب.  %30اآلن أبكثر من 

وبناء على ذلك، ستتعاون هيئة األمم املتحدة للمرأة مع حكومة هاييت لضمان تكرار هذا النجاح 
 على مستوى الربملان.

املتحدة للمرأة برانجًما تدريبًيا معتمًدا  فيما يتعلق بتمكني املرأة اقتصاداًي، وضعت هيئة األمم  .70
للُمزارعات اللوايت يزرعن نبات الُشوع، وهو عمل مطلوب حالًيا على الصعيد الدويل. كما تشارك 

 هاييت يف املنصة املبتكرة ُتت عنوان "اشرتِّ من النساء".

كومة هاييت فيما يتعلق ابلقضاء على العنف ضد املرأة، دعمت هيئة األمم املتحدة للمرأة ح .71
يف وضع خطة وطنية للعمل على مدار عشر سنوات ملكافحة العنف اجلنساين، واليت مت االنتهاء من 

 .2017صياغتها يف عام 

وأعرب ممثل البعثة الدائمة هلاييت عن امتنانه هليئة األمم املتحدة للمرأة على العمل املنجز هباييت  .72
يف تنسيق برامج املساواة بني اجلنسني ودعم حكومة هاييت يف تعميم مراعاة املنظور اجلنساين وتسريع 

ية على مجيع األصعدة. وأشار اإلسرتاتيجيات الرامية إىل تعزيز مشاركة املرأة يف صنع القرارات السياس
املمثل إىل أن املساواة بني اجلنسني منصوص عليها يف دستور هاييت، وأن احلكومة قد حددت كذلك 

% يف مناصب صنع القرارات. ومع ذلك، ال يزال متثيل املرأة يف املناصب املنتخبة 30حصة قدرها 
ة والشراكة البناءة مع هيئة األمم منخفًضا ويتطلب تدابري متواصلة. رحبت حكومة هاييت ابجلود

املتحدة للمرأة، وأشادت ابلنتائج امللموسة اليت ُتققت على أرض الواقع، كما أعربت عن امتناهنا 
للبلدان الشريكة على تضامنها ودعمها املايل والتقين. وبينما مت إحراز تقدم كبري يف تعزيز املساواة 

ث إىل أنه ال يزال مثة عمل يتعني القيام به، وشجع هيئة بني اجلنسني ومتكني املرأة، أشار املتحد
  األمم املتحدة للمرأة على مواصلة دعم أولوايت حكومة هاييت على مجيع األصعدة.
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 اختتام الدورة  خامًسا 
 
 

شكرت وكيلة األمني العام لألمم املتحدة/املديرة التنفيذية الرئيسة على قيادهتا الفعالة طوال  .73
توجهت ابلشكر لنواب الرئيسة ملسامهاهتم قبل االجتماع وأثنائه. وشكرت الدول الدورة، كما 

األعضاء على بياانهتا، مبا يف ذلك األسئلة والقضااي اليت أاثرهتا طوال الدورة. وأمعنت رئيسة اهليئة 
نتهاك التفكري يف العديد من الشواغل اليت أاثرهتا الدول األعضاء، مبا يف ذلك مكافحة االستغالل واال

اجلنسيني داخل منظومة األمم املتحدة. كما شكرت الدول األعضاء على حسن استقباهلا لعرض 
هيئة األمم املتحدة للمرأة حول متابعة توصيات جملس تنسيق برانمج األمم املتحدة املشرتك املعين 

متكنت هيئة األمم  بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز، والحظت أنه على الرغم من املوارد احملدودة،
املتحدة للمرأة من الوصول إىل عدد كبري من النساء والفتيات املصاابت بفريوس نقص املناعة البشرية 

 واإليدز.

وشكرت الرئيسة وكيلة األمني العام لألمم املتحدة/املديرة التنفيذية على مالحظاهتا اخلتامية،   .74
دة للمرأة يف هاييت، فضاًل عن التجربة العملية وأعربت عن تقديرها العميق لعمل هيئة األمم املتح

اليت شارك هبا أعضاء الوفود يف ابتكارات هيئة األمم املتحدة للمرأة. وأعربت الرئيسة عن محاسها 
لرؤية اخلطوات األوىل هليئة األمم املتحدة للمرأة يف تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية اجلديدة للفرتة بني عامي 

نظام األمم املتحدة اإلمنائي، وأعربت عن تقديرها إلجراءات هيئة وسط إصالح  2018-2021
األمم املتحدة للمرأة يف تفعيل الفصل املشرتك مع الوكاالت الشقيقة. ويف اخلتام، شكرت الرئيسة 

 زمالءها أعضاء املكتب، وأمني اجمللس التنفيذي وفريقه على دعمهم الفّعال والراسخ.
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 1املرفق 
 
 

 خطة العمل املؤقتة
 
 

 املوضوع البند الوقت اليوم

 حزيران/يونيو 19الثالاثء، 

 

 مساًء. 1 -صباًحا  10

 

 افتتاح الدورة 

بياان رئيس اجمللس التنفيذي ووكيلة األمني العام/املديرة التنفيذية هليئة األمم  •
 املتحدة للمرأة

 مسائل تنظيمية 1 

اعتماد جدول األعمال املؤقت املشروح وخطة العمل للدورة السنوية لعام  •
2018 

 2018اعتماد تقرير الدورة العادية األوىل لعام  •

 

 

 التقرير السنوي للمديرة التنفيذية 2

تقرير وكيلة األمني العام/املديرة التنفيذية هليئة األمم املتحدة للمرأة واملساواة بني  •
اجلنسني ومتكني املرأة بشأن التقدم احملرز يف اخلطة االسرتاتيجية بني عامي 

2014-2017. 

 االستشارات غري الرسية املتعلقة مبشاريع القرارات  

 السنوي للمديرة التنفيذيةالتقرير  2 مساًء. 6 -مساًء  3

 االستشارات غري الرسية املتعلقة مبشاريع القرارات   

 حزيران/يونيو 20األربعاء، 

 

 

 

 

 3 مساًء. 1 -صباًحا  10

 

4 

 املسائل املالية واإلدارية واملتعلقة ابمليزانية

 تقرير عن اسرتداد التكاليف  •

 التقييم

 2017تقرير عن مهمة التقييم لعام  •

املؤسسي إلسهامات هيئة األمم املتحدة للمرأة يف املشاركة السياسية  التقييم •
 للمرأة ودورها القيادي

 االستجابة اإلدارية •

 االستشارات غري الرسية املتعلقة مبشاريع القرارات  
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 مسائل مراجعة احلساابت 5 مساًء. 6 -مساًء  3

 1تقرير عن املراجعة الداخلية للحساابت وأنشطة التحقيقات يف الفرتة ما بني  •
 2017كانون األول/ديسمرب لعام   31كانون الثاين/يناير و

 تقرير اللجنة االستشارية ملراجعة احلساابت •

 االستجاابت اإلدارية •

( الصادرة يف عام JIUتقارير عن رد اإلدارة على وحدة التفتيش املشرتكة ) •
2017 

 إحاطة بشأن إنشاء وظيفة املراجعة الداخلية للحساابت داخل املنظمة •

إحاطة بشأن االستجابة التنفيذية هليئة األمم املتحدة للمرأة على الصعيد القطري: 
 االُتادية

 مسائل أخرى 6 

 اعتماد مشاريع القرارات  

 مسائل تنظيمية 1 

 2018إقرار جدول األعمال املؤقت املقرتح وخطة العمل للدورة العادية الثانية لعام 

 اختتام الدورة  

البياانن املقدمان من وكيلة األمني العام لألمم املتحدة/املديرة التنفيذية هليئة األمم  •
 املتحدة للمرأة، ورئيسة اجمللس التنفيذي

 


