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 2018الدورة العادية الثانية لعام 
 2018أيلول/سبتمرب  11و 10

 من جدول األعمال املؤقت 1البند 
 مسائل تنظيمية

   

  20حىت  19، من 2018تقرير عن الدورة السنوية لعام  

 2018حزيران/يونيه عام 
 

 مسائل تنظيمية -أوالً  

للمجلس التنفيذي هليئة األمم املتحدة للمساواة  2018ُعقدت الدورة السنوية لعام  .1
املتحدة بنيويورك يف يومي بني اجلنسني ومتكني املرأة )هيئة األمم املتحدة للمرأة( يف مقر األمم 

 .2018من حزيران/يونيه عام  20و 19
واعتمد اجمللس التنفيذي جدول األعمال املؤقت املشروح وخطة العمل للدورة السنوية  .2
(UNW/2018/L.3/Rev.1 ووافق على التقرير حول دورته العادية األوىل املنعقدة يف ،)13 

، 2018( وخطة العمل للدورة العادية الثانية لعام UNW/2018/1) 2018شباط/فرباير عام 
 أيلول/سبتمرب. 11و 10اليت من املقرر أن تُعقد يومي 

 2018/3و 2018/2و 2018/1التنفيذي أربعة قرارات )واعتمد اجمللس  .3
 ( على النحو الوارد يف مرفق هذا التقرير.2018/4و
أتجيل النظر يف تقرير اسرتداد  -بناءً على طلب بعض الوفود -وقد قرر اجمللس التنفيذي  .4

 .2018التكاليف حلني انعقاد دورته العادية الثانية لعام 
  

http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/executive%20board/2018/annual%20session%202018/aa%20unw2018l3agenda%20for%20the%20annual%20sessionen%20rev1.pdf?la=en&vs=4140
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/executive%20board/2018/annual%20session%202018/unw-2018-1-report%20of%20the%20first%20session-en.pdf?la=en&vs=2633
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 يةالبياانت االفتتاح اثنًيا. 

افتتحت رئيسة اجمللس التنفيذي، سعادة السفرية السيدة إيفاان ابجيفك )اجلبل األسود(،  .5
الدورة ابإلقرار حبضور انئبة املدير التنفيذي اجلديدة آسا رجينري، كما أعربت عن سعادهتا 

 ابلعمل معها يف سبيل تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة.
كانت هي دورة اجمللس التنفيذي   2018ورة السنوية لعام ويف إشارة منها إىل أن الد .6

األوىل منذ اعتماد قرار اجلمعية العامة التارخيي بشأن تغيري وضعية منظومة األمم املتحدة 
، أكدت الرئيسة على أن هيئة األمم املتحدة للمرأة يف وضع ُُيّكنها RES/A/72/279اإلمنائية 

عملية التنفيذ. وقد أكدت للدول األعضاء استعدادها من تعميم املنظور اجلنساين من خالل 
لقيادة اجمللس التنفيذي يف حتديد التغيريات الالزمة املتعلقة أبساليب عمله وجعلها مالئمة 
للغرض. وقد أكدت الرئيسة على أن اجمللس التنفيذي سيتعاون بشكل أوثق مع جمالس 

 اهليئات الشقيقة لتنسيق العمل املشرتك.
ئيسة إىل الزايرة امليدانية املشرتكة اليت أجراها اجمللس التنفيذي إىل أوغندا وتطرقت الر  .7

ابإلضافة لزايرة هيئة األمم املتحدة للمرأة إىل مالوي. وأعربت عن امتناهنا هليئة األمم املتحدة 
للمرأة لتعزيزها ملهامها وتعاوهنا مع ابقي وكاالت األمم املتحدة وشركائها وأصحاب املصلحة 

ختلفني يف تعزيز حقوق اإلنسان حىت يف أكثر البيئات تعقيًدا. كما سلطت الضوء على امل
تفاعالت اجمللس التنفيذي املثمرة مع الزعماء الثقافيني يف مالوي ممن تعاونوا مع هيئة األمم 

 املتحدة للمرأة يف سبيل إنقاذ الفتيات من زواج األطفال وإعادهتم مرة أخرى إىل املدارس.
تام، أكدت الرئيسة على أمهية عدم التسامح املطلق يف مكافحة االستغالل ويف اخل  .8

( والتحرش اجلنسي داخل منظومة األمم املتحدة، ُمصرحًة أبن مثل SEAواالنتهاك اجلنسيني )
هذه القضااي ليس هلا مكان يف منظومة األمم املتحدة كما أهنا ُتشكل هتديًدا ملصداقية األمم 

الرئيسة للدول األعضاء مشاركتها ومشاركة حكومتها يف حتقيق املساواة بني املتحدة. وأكدت 
 اجلنسني ومتكني املرأة.

نغكوكا وكيلة األمني العام لألمم املتحدة/املديرة -توجهت السيدة فومزيلي مالمبو .9
الدول ابلشكر إىل  -أثناء إلقائها لكلمتها االفتتاحية  -التنفيذية هليئة األمم املتحدة للمرأة 

األعضاء على اعتمادهم لقرار تغيري وضعية منظومة األمم املتحدة اإلمنائية. وذكرت أن تنفيذه 
سُيحدث تغيريات جذرية يف عمل هيئة األمم املتحدة للمرأة، وأشارت إىل أن هذا اإلصالح 
سُيعزز منظومة املنسقني املقيمني لضمان حتسني تعاوهنا مع األمم املتحدة وسيطور جياًل 

( والذي من شأنه حتسني االستجابة UNCTsجديًدا من الفرق القطرية التابعة لألمم املتحدة )
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الحتياجات الدول. ورحّبت رئيسة اهليئة ابالهتمام املوّجه إىل إطار عمل األمم املتحدة 
( ابعتباره األداة التنفيذية الرئيسية لفريق األمم املتحدة القطري UNDAFللمساعدة اإلمنائية )

(UNCT حنو املضي قدًما، مشريًة إىل مشاركة هيئة األمم املتحدة للمرأة يف قيادة عملية تنمية )
( األخري وأهنا ستواصل مشاركتها يف UNDAFإطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية )

نفيذ عملية حتديثه. وأعلنت وكيلة األمني العام لألمم املتحدة/املديرة التنفيذية، فيما يتعلق بت
مبادرة جديدة، ابلتعاون مع  14الفصل املشرتك، أن هيئة األمم املتحدة للمرأة قد بدأت 

وكاالت األمم املتحدة الشقيقة يف واحدة على األقل من جماالهتا املواضيعية الستة على كل 
من املستويني اإلقليمي والقطري. وأشارت إىل أن الوكاالت ستطور اتفاقات التمويل لتوسيع 

ق األعمال املشرتكة، استناًدا إىل جتربة مبادرة تسليط الضوء التابعة لالحتاد األورويب/األمم نطا
 املتحدة.

وصّرحت رئيسة اهليئة أبن هيئة األمم املتحدة للمرأة على أمت استعداد للتغيريات اليت    .10
ه اإلصالحات دعا إليها قرار اجلمعية العامة، خاصةً وأن هيئة األمم املتحدة قد توقعت مثل هذ

. وعلى وجه اخلصوص، 2021-2018أثناء إعدادها خلطتها اإلسرتاتيجية للفرتة بني عامي 
اختذت هيئة األمم املتحدة للمرأة خطوات حامسة حنو التنفيذ الكامل لرد اإلدارة على تقييم 

هيئة األمم  اهليكل اإلقليمي. وأشارت وكيلة األمني العام لألمم املتحدة/املديرة التنفيذية إىل أن
املتحدة للمرأة ستزود الدول األعضاء قريًبا خبطة ملموسة ملواجهة تبعات هذا القرار التارخيي 

 .2018املتعلق هبيئة األمم املتحدة للمرأة، حبلول الدورة العادية الثانية يف أيلول/سبتمرب 
 مية وأعربت رئيسة اهليئة عن سرورها ملالحظة إجراء هذه التغيريات يف مسار تن  .11

هيئة األمم املتحدة للمرأة وإحداث تطورات إجيابية فيها. وألقت الضوء على أن هيئة األمم 
 مليون  369أعلى نسبة إيرادات منذ أتسيسها ) 2017املتحدة للمرأة حققت يف عام 

 دوالر أمريكي(، وأن هذه الفرتة شهدت منًوا قواًي يف املوارد غري األساسية بصفة خاصة 

(. وشكرت السويد على 2016منذ  %20ن دوالر أمريكي، مبعدل زايدة مليو  214.2)
مليون دوالر أمريكي على مدى أربع  62توقيعها التفاق متعدد السنوات، متعهدًة مببلغ 

 سنوات.
وقد سلطت رئيسة اهليئة الضوء على بعض األرقام اإلجيابية من التقرير السنوي هليئة   .12

من األهداف الواردة يف اخلطة اإلسرتاتيجية  %80 حتقيق األمم املتحدة للمرأة، مشريًة إىل
ابلكامل أو جزء كبري منها. عالوة على ذلك، شهد عام  2017-2014للفرتة بني عامي 

بلًدا أو  17قانواًن يف  27وحده مسامهة هيئة األمم املتحدة للمرأة يف تعديل  2017
دد النساء والفتيات ، زاد ع2014إصالحهم لتعزيز حقوق املرأة. كما الحظت أنه منذ عام 
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مليار  2الاليت يعشن يف بلدان تعززت فيها األطر السياسية لتمكني املرأة اقتصاداًي مبعدل 
مليار امرأة وفتاة حبماية أفضل من العنف بفضل أطر  1.5امرأة وفتاة، كما حتظى أكثر من 

خمصصات  مليار امرأة وفتاة من زايدة 1.48قانونية أكثر صالبة، كما تستفيد أكثر من 
 امليزانية احملددة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة.

ووّجهت وكيلة األمني العام لألمم املتحدة/املديرة التنفيذية االنتباه إىل دور هيئة األمم    .13
، تعاونت هيئة األمم 2017املتحدة للمرأة يف دعم تعزيز املعايري العاملية وتنفيذها. ويف عام 

الدول األعضاء لتسليط املزيد من الضوء على املساواة بني اجلنسني يف املتحدة للمرأة مع 
اإلعالن الوزاري الصادر عن املنتدى السياسي رفيع املستوى. واشرتكت اهليئة يف اتفاقية األمم 
املتحدة اإلطارية بشأن تغرّي املناخ، مع اعتماد مؤمتر األطراف خلطة عمل متعلقة ابلشؤون 

يئة األمم املتحدة للمرأة، ابلتعاون مع الشركاء من القطاع اخلاص، حتالًفا اجلنسانية. وأنشأت ه
مضاد للتنميط، والذي من شأنه التعامل مع القوالب النمطية اليت أدامها التسويق واإلعالن. 

، وّقعت هيئة األمم 2018حزيران/يونيه  19وأبلغت رئيسة اهليئة الدول األعضاء أبنه يف يوم 
مليون دوالر أمريكي مع مؤسسة مناء لالرتقاء ابملرأة التابعة  6.5اتفاًقا بقيمة املتحدة للمرأة 

قدمة لرائدات األعمال. ومنذ عام 
ُ
لدولة اإلمارات العربية املتحدة لدعم أحد الربامج الرائدة امل

مسؤول وما  2500، دّعمت هيئة األمم املتحدة للمرأة متوسط مشاركة سنوية لعدد 2014
 ممثل للمجتمع املدين يف اللجنة املعنية بوضع املرأة. 3700يزيد عن 

كما ألقت وكيلة األمني العام لألمم املتحدة/املديرة التنفيذية الضوء على التقدم   .14
امللحوظ الذي أحرزته هيئة األمم املتحدة للمرأة يف سبيل حتسني أدائها املؤسسي. وأشارت 

ي التابعة هليئة األمم املتحدة للمرأة من إىل زايدة عدد متابعي وسائل التواصل االجتماع
. وقد طورت اهليئة 2017مليون متابع يف عام  6.5إىل  2014متابع يف عام  640,000

 UNجيالً اثنًيا من خطة العمل على نطاق املنظومة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة )

SWAPدة للمرأة وتعاوهنا مع الوكاالت (. وأكدت رئيسة اهليئة على مشاركة هيئة األمم املتح
األخرى لتنفيذ إسرتاتيجية األمني العام على مستوى املنظومة أبسرها لتحقيق التكافؤ بني 
اجلنسني وحتقيق هدفها املتمثل يف الوصول إىل التكافؤ داخل منظومة األمم املتحدة حبلول 

 .2028عام 
مرأة لالستغالل واالنتهاك اجلنسيني ويف أثناء تناوهلا الستجابة هيئة األمم املتحدة لل  .15

(SEA والتحرش اجلنسي، طلبت وكيلة األمني العام لألمم املتحدة/املديرة التنفيذية من مديرة )
السياسات، بوران سني، العمل كمنسق تنفيذي ومتحدث رمسي فيما خيص التصّدي للتحرش 

مراكز التنسيق املعنية اجلنسي وكافة أشكال التمييز األخرى. كما أسست اهليئة شبكة من 
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( يف املقر الرئيسي واملكاتب اإلقليمية لتوجيه SEAمبواجهة االستغالل واالنتهاك اجلنسيني )
املوظفني فيما يتعلق ابإلبالغ عن االدعاءات. وقد اضطلعت هيئة األمم املتحدة للمرأة بدور 

( يف بعض الدول مثل SEA) الرايدة يف اجلهود املبذولة ملكافحة االستغالل واالنتهاك اجلنسيني
هاييت والسودان وسرياليون، إذ تُقدم تدريبات ملراكز التنسيق املعنية ابلشؤون اجلنسانية فضاًل 

(. تشارك هيئة األمم املتحدة UNCTsعن ابقي أعضاء الفرق القطرية التابعة لألمم املتحدة )
 التابع لألمني العام فيما يتعلق للمرأة، ابعتبارها جزًءا من فريق عمل جملس الرؤساء التنفيذيني

مبواجهة التحرش اجلنسي، يف رائسة العمل لتطوير سياسة منوذجية لتعزيز سياسات وممارسات 
منظومة األمم املتحدة يف التصّدي للتحرش اجلنسي. أكدت رئيسة اهليئة، يف تذكري منها 

سياسة عدم التسامح املطلق للدول األعضاء مبوقفها، على التزام هيئة األمم املتحدة للمرأة ب
 ( والتحرش اجلنسي.SEAفيما يتعلق ابالستغالل واالنتهاك اجلنسيني )

وأفادت رئيسة اهليئة أبن هيئة األمم املتحدة للمرأة تلقت مراجعة نظيفة للسنة   .16
السادسة على التوايل. ويف سياق أتسيس وحدهتا الرقابية الداخلية املوحدة، أبلغت وكيلة 

م لألمم املتحدة/املديرة التنفيذية الدول األعضاء أبهنا سُتعني قريًبا مديًرا خلدمات األمني العا
التقييم ومراجعة احلساابت املستقلة. وأشارت إىل أهنا قد عّينت ابلفعل رئيًسا خلدمة مراجعة 

، واليت 2018احلساابت الداخلية. كما وافقت على خطة عمل قائمة على املخاطر لعام 
قارير مراجعة حساابت للمكاتب القطرية وتقرير مراجعة واحد حلساابت املقار تشمل تسعة ت

دولة خمتلفة. وشكرت املدير  15تقرير ملراجعة حساابت مشاريع التنفيذ املباشر يف  20مع 
املؤقت حلرصه على عدم وجود أي ثغرات يف تقرير مراجعة احلساابت الداخلية أثناء إعداد 

 جلديد.تقرير مراجعة احلساابت ا
وخبصوص التقييم، فقد عّينت رئيسة هيئة األمم املتحدة للمرأة رئيًسا خلدمة التقييم   .17

املستقل. وأشارت إىل أن تقرير وظيفة التقييم يُبني تقدًما ملحوًظا يف مجيع مؤشرات األداء، 
 .وأن هيئة األمم املتحدة للمرأة توافق على التوصيات وستتخذ إجراءات يف إطار رد اإلدارة

وأتكيًدا منها على قدرة هيئة األمم املتحدة للمرأة على إعالء أصوات النساء من   .18
املستوايت الشعبية، لفتت وكيلة األمني العام لألمم املتحدة/املديرة التنفيذية االنتباه إىل أايم 

أشارت التنمية األوروبية يف بروكسل، واليت ركزت على املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، كما 
إىل مبادرة تسليط الضوء التابعة لالحتاد األورويب/األمم املتحدة. كما أشارت إىل مشاركتها يف 
اجمللس االستشاري الكندي للمساواة بني اجلنسني لرائسة جمموعة السبعة وشجعت الدول 

من إمجايل  %20األعضاء على قراءة تقرير اجمللس الكامل، والذي دعا إىل ختصيص 
للربامج اليت تعمل لصاحل حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة والفتيات. املساعدات 



UNW/2018/5 
 

 

626/ 
 

وأكدت أن قادة جمموعة السبعة انقشوا املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ملدة ساعتني كاملتني 
وأن املنظور اجلنساين قد مت تعميمه بشكل منهجي يف مواضيع جمموعة السبعة األخرى. 

مليار دوالر أمريكي لصاحل تعليم الفتيات والتزام  3اباللتزام مبا يقرب من وأبدت ترحيبها 
مليار دوالر أمريكي حبلول عام  3مؤسسات التمويل اإلمنائي التابعة جملموعة السبعة بتعبئة 

 لصاحل متكني املرأة. 2020
نفيذي ويف اخلتام، أخربت رئيسة اهليئة الدول األعضاء ابلتزامها هي ونواب املدير الت  .19

وفريق اإلدارة العليا وفريق هيئة األمم املتحدة للمرأة ابلكامل بتحقيق أقصى استفادة من 
 الفرص اليت ستتوفر بتغيري وضعية منظومة األمم املتحدة اإلمنائية.

امرأة. بصفة عامة، رحبت الدول  16ألقى ثالثون من املتحدثني كلمتهم، من بينهم   .20
تقرير السنوي وأعربت عن دعمها لإلطار املعياري هليئة األمم األعضاء ابلتقدم الوارد يف ال

املتحدة للمرأة وإجنازاهتا العملية على الصعيد القطري. أكدت وفود عديدة على الدور احليوي 
ودعت هيئة األمم املتحدة  2030للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف تنفيذ جدول أعمال 

م بصفتها اخلاصة. وطلبت الوفود من هيئة األمم املتحدة للمرأة للمرأة إىل مواصلة إحراز التقد
تعزيز مهمتها التنسيقية لتبسيط املنظورات اجلنسانية يف عمل الوكاالت الشقيقة، مبا يف ذلك 
تعزيز التكافؤ بني اجلنسني داخل منظومة األمم املتحدة. وشجعت عدة وفود هيئة األمم 

اٍف ملهام التنسيق واإلشراف، وتطلعت إىل معرفة املزيد عن املتحدة للمرأة على توفري متويل ك
 إسرتاتيجيتها لتعبئة املوارد، كما دعت الدول األعضاء لزايدة مسامهاهتا الرئيسية.

من الدول األعضاء وردده  50وأدان أحد الوفود، يف بيانه الذي ألقاه نيابًة عن   .21
( والتحرش اجلنسي بشدة، SEAجلنسيني )العديد من األعضاء اآلخرين، االستغالل واالنتهاك ا

مصرًحا أبنه ينبغي عدم التسامح يف مثل هذه املمارسات اليت تقوض عمل األمم املتحدة 
ومصداقيتها حتت أي ظروف. ودعا الوفد هيئة األمم املتحدة للمرأة إىل زايدة التزامها مبكافحة 

 بّلغني عن املخالفات.هذه األشكال من االنتهاك وتوفري شبكة داعمة للضحااي وامل
من الدول األعضاء، مشريًا فيه إىل القرار الذي  22وألقى أحد الوفود بيااًن نيابًة عن   .22

مت اعتماده مؤخًرا بشأن تغيري وضعية منظومة األمم املتحدة اإلمنائية، لدعوة هيئة األمم املتحدة 
د هيئة األمم املتحدة للمرأة للمرأة لدعم األمني العام يف تنفيذ اإلصالحات كاملًة. وحث الوف

على أال يقتصر دورها على الرتكيز على أنشطتها اخلاصة اليت تتمتع مبيزة نسبية، بل عليها 
أيًضا تعزيز مهمتها التنسيقية لزايدة تعميم املنظور اجلنساين على حنو أوسع على صعيد مجيع 

 أعمال منظومة األمم املتحدة اإلمنائية.
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عضاء هيئة األمم املتحدة للمرأة لتقدمي املزيد من الدعم إىل ودعت إحدى الدول األ  .23
 البلدان النامية والرتكيز على تعليم املرأة وتوظيفها وصحتها والقضاء على فقرها.

وحث أحد الوفود هيئة األمم املتحدة للمرأة على مراعاة السياقات الثقافية والدينية   .24
األخرى، طلبت الدولة العضو من هيئة األمم املتحدة يف أعماهلا. ورًدا على مالحظات الوفود 

 للمرأة ضمان مواصلة القيام أبنشطتها التنفيذية مبوافقة البلد املضيف وتوجيهاته.
ورًدا على ذلك، توجهت األمانة العامة ابلشكر إىل الدول األعضاء على مالحظاهتم   .25

منها بدور الدول األعضاء ابلغ األمهية  الرتحيبية لدعم مهمة هيئة األمم املتحدة للمرأة. وإقراًرا
يف دعم جداول األعمال املعيارية واحلكومية الدولية، أشارت األمانة العامة إىل احلاجة إىل 
إجناز املزيد من العمل يف سبيل ترمجة القواعد املعيارية يف نيويورك إىل سياسات عملية على 

 الصعيد القطري.
ول األعضاء فيما خيص قضااي االستغالل واالنتهاك ورددت األمانة العامة مشاعر الد  .26

( والتحرش وأكدت هلم أن هيئة األمم املتحدة للمرأة تعمل ابستمرار إلحداث SEAاجلنسيني )
تغيري داخل منظومة األمم املتحدة وما ورائها. ويف تطلعها إىل جلسة اإلحاطة غري الرمسية 

ئة األمم املتحدة للمرأة قد صاغت ابلفعل حول مأدبة الغداء، أكدت األمانة العامة أن هي
 استجابة تتفق مع توقعات الدول األعضاء.

وفيما يتعلق إبصالح األمم املتحدة، عملت هيئة األمم املتحدة للمرأة لتوقع تبعات   .27
عتمد حديًثا يف إعداد خطتها اإلسرتاتيجية للفرتة بني عامي 

ُ
. 2021-2018القرار امل

دول األعضاء أن هيئة األمم املتحدة للمرأة ظلت ملتزمة ابلتقيد وأكدت األمانة العامة لل
ابإلصالح والتعاون بشكل وثيق مع الوكاالت الشقيقة. كما أشارت األمانة العامة أيًضا إىل 
أن هيئة األمم املتحدة للمرأة كانت هي الوكالة األوىل اليت تعهدت أبنه لن يظل هناك مشروع 

، بل ستشارك 2021حدة للمرأة منفرًدا وقائًما بذاته حبلول عام من مشروعات هيئة األمم املت
 مجيع املشروعات ضمن منهج الربجمة املشرتكة التابع لألمم املتحدة.

  

 املسائل املالية واإلدارية واملتعلقة ابمليزانية: إحاطة حول  اثلثًا. 

 اسرتداد التكاليف

حرز يف عملية اسرتداد قّدم مدير قسم التنظيم واإلدارة إحاطة خمتصرة   .28
ُ
حول التقدم امل

التكاليف. سُيقَدم بند رمسي بشأن اسرتداد التكاليف يف جدول أعمال الدورة العادية الثانية 
 ، ليتم تناوله يف التقرير املشرتك بشأن اسرتداد التكاليف.2018يف أيلول/سبتمرب 
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السرتداد التكاليف. سيقدم التقرير اقرتاحني يستندان إىل أدلة لسياسات منسقة   .29
يستند هذان االقرتاحان إىل مبادئ أساسية من القرارات السابقة اليت أصدرهتا اجملالس التنفيذية 
التابعة للهيئات املعنية. تشمل هذه املبادئ: حتقيق املواءمة بني اهليئات األربعة، وزايدة 

األسعار التناقلي بني املوارد ختصيص املوارد األساسية من أجل األنشطة الربانجمية، وتقليل دعم 
األساسية وغري األساسية، ومواصلة تقدمي تكلفة معقولة وتنافسية داخل نظام التعاون اإلمنائي 

 بوجه عام.
  

 التقييم رابًعا. 

(، اإلجنازات اليت UNW/2018/4) 2017وقد أورد التقرير املتعلق بوظيفة التقييم لعام   .30
، وأقر املدير املؤقت بتطور اإلسرتاتيجيات الرئيسية مثل إسرتاتيجية 2017ُحققت يف عام 

، مبا يف ذلك 2021-2018، وخطة التقييم املؤسسي 2021-2018قييم العاملي الت
. كما أكد على 2021-2018التقييم املشرتك للفصل املشرتك من اخلطة اإلسرتاتيجية 

اشرتاك وظيفيت التقييم املستقل ومراجعة احلساابت الداخلية يف مكان واحد وحتت مظلة رقابية 
 (.IEASقل ومراجعة احلساابت الداخلية )واحدة وهي خدمة التقييم املست

، أجرى مكتب التقييم سبعة تقييمات 2017وحىت عام  2014يف الفرتة من عام   .31
مؤسسية، وأربعة حتليالت جتميعية، ومراجعتني مشرتكتني بشأن السياسات واملمارسات 

النتهاء من اجلنسانية يف منظومة األمم املتحدة وما ورائها. على املستوى الال مركزي، مت ا
. وأشارت النتائج إىل أن هيئة األمم املتحدة للمرأة 2017حىت  2014تقييًما من  116

(. مع KPIsقد حققت أو أحرزت تقدًما جيًدا على كافة مؤشرات األداء التسع الرئيسية )
ستثمرة يف التقييم من 

ُ
 يف %2.9ذلك، أشار املدير املؤقت بقلق إىل اخنفاض املوارد املالية امل

 2017وكالمها مل يصل إىل النسبة املستهدفة لعام  2017يف عام  %2.7إىل  2016عام 
 . %3وهي 
، فقد أعرب 2017وفيما خيص املنظور اإلداري للتقرير املتعلق بوظيفة التقييم لعام   .32

انئب املدير التنفيذي للربامج عن تقديره لتعليقات الدول األعضاء اإلجيابية بشأن تقارير 
اليت تصدرها هيئة األمم املتحدة للمرأة. ويف هذا السياق، أشار إىل أن وظيفة التقييم التقييم 

. 2030كانت تعمل على إعداد مذكرة إسرتاتيجية جديدة تتوافق مع جدول أعمال عام 
وأكد على أن األهداف التنظيمية اإلسرتاتيجية هليئة األمم املتحدة للمرأة وأولوايهتا تتواءم 

اتيجيات التقييم الواردة يف التقرير. وعلى الرغم من رؤية التوجهات اإلجيابية عرب جيًدا مع إسرت 
( للتقييم، فقد أقر انئب املدير التنفيذي بوجود مؤشري أداء KPIsمؤشرات األداء الرئيسية )

http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/executive%20board/2018/annual%20session%202018/unw-2018-4-report%20on%20the%20evaluation%20function-en.pdf?la=en&vs=5929
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رئيسيني حباجة إىل التقدم. وُيثل مؤشر األداء الرئيسي األول، الذي يشري إىل اخنفاض يف 
ستثمرة يف التقييم، اخنفاًضا يف ترتيب تقاسم التكاليف مع األطراف الثالثة اليت املوارد امل

ُ
الية امل

أعدهتا هيئة األمم املتحدة للمرأة لتطوير قدرات هيئات التقييم الوطنية. وُيثل مؤشر األداء 
الرئيسي الثاين، الذي يشري إىل اخنفاض يف معدل تنفيذ توصيات التقييم ابلرغم من زايدة 

 هود التنفيذ املبذولة، أتخًرا يف إعداد التقارير.ج
( التقييم املؤسسي إلسهام هيئة األمم املتحدة IESقدم رئيس خدمة التقييم املستقل )  .33

وأثناء  (.UNW/2018/CRP.2للمرأة يف جمال مشاركة املرأة يف النواحي السياسية والقيادية )
متت زايرة ستة بلدان  عملية التقييم، وتطبيًقا ملنظور املساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان،

نتيجة، وستة استنتاجات  20من أصحاب املصلحة. تضمن تقرير التقييم  397واستشارة 
( أن IESوست توصيات. ومن بني االستنتاجات، وجد رئيس خدمة التقييم املستقل )

جمهودات إصالح األمم املتحدة سُتتيح فرًصا جديدة ابإلضافة للمزيد من التحدايت من أجل 
املهمة التنسيقية هليئة األمم املتحدة للمرأة يف جمال مشاركة املرأة السياسية، وخاصًة على تنفيذ 

الصعيد القطري. فضاًل عن ذلك، فإن هيئة األمم املتحدة للمرأة حباجة إلعطاء األولوية 
ملواجهة التهميش يف إطار أعمال مشاركة املرأة السياسية وبذل املزيد من اجلهود يف هذا 

( هيئة األمم املتحدة IESومن بني التوصيات، شجع رئيس خدمة التقييم املستقل ) الشأن.
للمرأة على تعزيز قدرهتا على حتديد األولوايت على الصعيد القطري، وأتسيس قسم واضح 
للعمل مع وكاالت األمم املتحدة األخرى حول املهام اليت حيتمل أن تكون متداخلة، 

تعبئة املوارد يعاجل األولوايت اإلقليمية، واالستثمار يف الربامج واالستثمار يف هنج مواضيعي ل
 اجلديدة املتعلقة بتغيري األعراف االجتماعية.

ويف تقدُيه لرد اإلدارة على التقييم املؤسسي ملسامهة هيئة األمم املتحدة للمرأة يف جمال   .34
لتنفيذي نقاط العمل الرئيسية مشاركة املرأة يف النواحي السياسية والقيادية، أوضح انئب املدير ا

اليت ستتخذها هيئة األمم املتحدة للمرأة من أجل تنفيذ توصيات التقييم املؤسسي الستة. 
ويشمل ذلك وضع إرشادات تنفيذية لتوضيح تنفيذ املهمة التنسيقية للهيئة يف سبيل أتسيس 

ز قدرة املوظفني قسم واضح للعمل مع وكاالت األمم املتحدة األخرى، واالستثمار يف تعزي
لتحسني قدرة هيئة األمم املتحدة للمرأة على حتقيق النتائج واالستجابة لطلبات أصحاب 
املصلحة، ابإلضافة إىل حتسني الربامج القطرية التابعة هليئة األمم املتحدة للمرأة عن طريق 

جلها( )هو من أ HeForSheإجراء حوار جمتمعي وبناء قدرات وسائط اإلعالم وتعزيز محلة 
 من أجل تشجيع املزيد من القادة السياسيني على الرتويج علًنا للقيادة النسائية.

http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/executive%20board/2018/annual%20session%202018/unw-2018-crp2-corporate%20evaluation%20on%20political%20participation%20and%20leadership-en.pdf?la=en&vs=0
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وبشكل عام، أعربت الدول األعضاء عن سرورها ابلتقارير الواردة من مكاتب التقييم.   .35
كما أبدوا ترحيبهم مبستوى التنفيذ العايل للتوصيات واإلجراءات املتخذة لتحسني منهجيات 

وأكدت إحدى الدول األعضاء على احلاجة إىل ختصيص موارد كافية لوظيفة  مجع البياانت.
التقييم. وأشارت أخرى إىل أن بعض القضااي اليت أثريت يف التقرير، وخصوًصا املتعلقة بتحديد 
أولوايت األنشطة ودورها التنسيقي، ليست جديدة. وقد سأل أحد الوفود اهليئة، مشريًا إىل 

ة للمرأة لديها مستشارين معنيني ابلسياسات يف مكتبني إقليميني فقط، أن هيئة األمم املتحد
عن سبب إعطائها األولوية هلذين اإلقليمني دون سوامها. كما طلب وفد آخر من هيئة األمم 
املتحدة للمرأة تقدمي توضيح واٍف حول جمهوداهتا لتعزيز الشراكات داخل منظومة األمم 

 يش.املتحدة وخارجها ملواجهة التهم
ويف رده على أسئلة الدول األعضاء، صرّح انئب املدير التنفيذي السيد اينيك غليمارك   .36

أبن هيئة األمم املتحدة للمرأة ال ُيكن أن يكون لديها أكثر من اثنني من خمتصي السياسة 
اإلقليمية، نظًرا لضيق املوارد. ومع ذلك ، أشار إىل أن اهليئة ستقوم قريبا بتوظيف متخصصني 

السياسة اجلديدة يف أمريكا الالتينية وآسيا. وفيما يتعلق ابلشراكات، أكد انئب املدير  يف
التنفيذي على كيفية إقامة شراكة بني هيئة األمم املتحدة للمرأة ووسائل اإلعالم، وخاصًة 

 احملطات اإلذاعية، واليت ستصل إىل ماليني من املهمشني.
  

 مسائل مراجعة احلساابت خامًسا 

( التابع لربانمج األمم املتحدة OAIمدير مكتب مراجعة احلساابت والتحقيقات ) قدم  .37
كانون   1( تقرير املراجعة الداخلية للحساابت وأنشطة التحقيقات للفرتة من UNDPاإلمنائي )

ُُيثل هذا التقرير السنة (. UNW/2018/3) 2017كانون األول/ديسمرب   31الثاين/يناير حىت 
السابعة واألخرية اليت أسندت فيها هيئة األمم املتحدة للمرأة وظائف مراجعة حساابهتا إىل 

 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي.
( استخدام OAI، واصل مكتب مراجعة احلساابت والتحقيقات )2017ويف عام   .38

ت، مع الرتكيز على املكاتب والوظائف هنج قائم على املخاطر جلميع خطط مراجعة احلسااب
صنفة أبهنا عالية أو متوسطة املخاطر. أصدر مكتب مراجعة احلساابت والتحقيقات )

ُ
( OAIامل

تقريًرا منفصاًل حول مراجعة  20سبعة تقارير حول مراجعة حساابت املكاتب امليدانية و
، بينما مت إصدار 2017حساابت املشروعات اليت مت تنفيذها بشكل مباشر قبل هناية عام 

. وقد أبلغ مكتب مراجعة احلساابت 2018تقريري مراجعة احلساابت الباقيني يف عام 
( أبنه مل حيصل أي مكتب ميداين على تصنيف عام غري مرٍض يف عام OAIوالتحقيقات )

https://undocs.org/UNW/2018/3
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. ومن بني التقارير التسعة، حصل ثالثة على تقييم مرٍض جزئًيا مع احلاجة إىل إجراء 2017
ينات كربى، واثنان على تقييم مرٍض جزئًيا مع احلاجة إىل بعض التحسينات، وحصل حتس

مكتبان على تقييم مرٍض، واثنان مل حيصال على أي تقييم حيث إهنما تقريرّي متابعة ألنشطة 
 مراجعة احلساابت.

 %1، بزايدة نسبتها %99، بلغ معدل التنفيذ 2017كانون األول/ديسمرب   31ويف   .39
ليتوافق متاًما مع املقياس املرجعي إلدارة هيئة األمم املتحدة للمرأة والذي  2016مقارنًة بعام 

، مل تكن هناك 2017كانون األول/ديسمرب لعام   31. عالوة على ذلك، ويف %90يبلغ 
 شهًرا. 18توصيات قائمة ملدة تزيد عن 

الة حتقيق جديدة ح 17، فتح مكتب مراجعة احلساابت والتحقيقات 2017يف عام   .40
حالة. كما أرجأ  41والبالغ  2016هليئة األمم املتحدة للمرأة مقارنة بعدد احلاالت يف عام 

. مت إصدار سبعة تقارير عن التحقيقات يف عام 2016حالة منذ عام  26املكتب أكثر من 
2017. 

مم ( التابعة هليئة األAACقدمت رئيسة اللجنة االستشارية ملراجعة احلساابت )   .41
كانون الثاين/يناير حىت   1املتحدة للمرأة تقرير اللجنة االستشارية ملراجعة احلساابت للفرتة من 

وأشارت إىل أن اهليكل اإلقليمي  (.UNW/2018/3/Add.1) 2017كانون األول/ديسمرب   31
األمم املتحدة للمرأة، وعلى سبيل االستجابة لتقييم  كان أحد األولوايت التنظيمية هليئة

، فقد عملت اهليئة على حتسني 2016اهليكل اإلقليمي املستقل الذي مت استكماله يف عام 
تصنيف الوجود القطري لدعم تعديالت هيكلية مناسبة تتماشى مع اخلطة اإلسرتاتيجية 

2018-2021. 
( مالحظة التحدايت املستمرة AACت )واصلت اللجنة االستشارية ملراجعة احلسااب  .42

اليت تواجه هيئة األمم املتحدة للمرأة فيما يتصل بتعبئة املوارد، إدراًكا منها أهنا ستظل أعلى 
املخاطر التنظيمية اليت تواجه اهليئة. ورًدا على ذلك، أجريت مراجعة أداء تعبئة املوارد يف عام 

ختطط اهليئة لتناوهلا يف إسرتاتيجيتها لتعبئة  وأوصت ببعض التحسينات الرئيسية واليت 2017
 .2021-2018املوارد للفرتة من 

( توصيات AAC، دعمت اللجنة االستشارية ملراجعة احلساابت )2017ويف عام   .43
واليت ستضم  2018هيئة األمم املتحدة للمرأة لتأسيس وحدة تنظيمية واحدة تبدأ من عام 

احلساابت الداخلية والتقييم. وأثنت اللجنة االستشارية وظائف الضمان املستقل ملراجعة 
( على هيئة األمم املتحدة للمرأة فيما يتعلق بعملية النقل ولكنها AACملراجعة احلساابت )

https://undocs.org/UNW/2018/3/Add.1


UNW/2018/5 
 

 

1226/ 
 

أشارت بقلق إىل املستوى احلايل للنطاق املشمول مبراجعة احلساابت إذ اليزال يتسم ابحملدودية. 
( اخنفاًضا يف حاالت التحقيق AACاجعة احلساابت )كما الحظت اللجنة االستشارية ملر 

وأكدت على مواصلة هيئة األمم املتحدة للمرأة الرتكيز على توفري  2017اجلديدة يف عام 
وعي أكرب ابلتزامات اإلبالغ والقنوات الالزمة للقيام بذلك. وال تزال اللجنة تشعر ابلقلق من 

لتقييم قد تكون عالية ابلنظر إىل حجم هيئة األمم أن امليزانية املتوقعة املستقبلية لوظيفة ا
 املتحدة للمرأة وحتدايت املوارد اليت تواجهها.

عن أنشطة املراجعة الداخلية  2017ويف رد اإلدارة على التقرير السنوي لعام   .44
للحساابت وأنشطة التحقيقات، أشار مدير قسم التنظيم واإلدارة يف هيئة األمم املتحدة للمرأة 

. وأبلغ %99ن اهليئة حصلت على رأي ُمرٍض وكان معدل تنفيذ توصيات املراجعة إىل أ
الوفود عن التزام هيئة األمم املتحدة للمرأة بتوسيع نطاق تغطية ضمان املراجعة. استجابة 

، أكدت هيئة األمم املتحدة للمرأة على تنفيذ كافة توصيات 2017/4لقرار اجمللس التنفيذي 
، مما أدى إىل نتائج إجيابية مثل زايدة متويل 2016املتكررة منذ عام  املؤسسات والتوصيات

إدارة الربامج العاملية وتبسيطها. وفيما خيص التحقيقات، التزمت هيئة األمم املتحدة للمرأة 
ابلتنفيذ الكامل لسياسة عدم التسامح املطلق يف مجيع حاالت االستغالل واالنتهاك اجلنسيني 

(SEAوالتحرش اجلن ) سي املشفوعة ابألدلة، كما اسرتدت ابلكامل اخلسائر املالية اليت تكبدهتا
 .2016عام 
، 2017( الصادرة يف عام JIUويف رد اإلدارة على تقارير وحدة التفتيش املشرتكة )  .45

من التوصيات املوكلة إىل هيئة األمم املتحدة للمرأة للعمل هبا،  40صرّح املدير أبنه من بني 
منهم قيد النظر. وأشار إىل أن تنفيذ  16وصية، ومخسة منهم قيد التنفيذ، وت 19مت تنفيذ 

بعض التوصيات مرهون إىل حد كبري ابملوارد املتوفرة، أو القدرة الداخلية، أو يتطلب التشاور 
 مع الدول األعضاء.

ويف رد اإلدارة على تقرير اللجنة االستشارية ملراجعة احلساابت، أكد املدير على    .46
حرص هيئة األمم املتحدة للمرأة على العمل لتنفيذ توصيات اللجنة االستشارية ملراجعة مدى 

(. وعلى وجه التحديد، قامت هيئة األمم املتحدة للمرأة بتحسني تصنيف AACاحلساابت )
مكاتبها القطرية مع مراعاة نتائج إعادة تنظيم نظام األمم املتحدة اإلمنائي. قامت اهليئة بدمج 

رة النتائج لديها مع نظام ختطيط موارد املؤسسات لتمكني تتبع امليزانيات والنفقات نظام إدا
مقابل النتائج. وطّورت هيئة األمم املتحدة للمرأة إسرتاتيجية جديدة للشراكة وتعبئة املوارد 

 تتضمن أهداًفا وجداول زمنية وأدوار ومسؤوليات واضحة. 2021-2018املؤسسية للفرتة 
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األعضاء بصفة عامة عن رضاها عن النتائج الواردة يف التقارير. وطلب  وأعربت الدول  .47
. 2017وفدان من هيئة األمم املتحدة للمرأة تفسري اخنفاض عدد حاالت التحقيق يف عام 

أشارت إحدى الدول األعضاء بقلق إىل عدم وجود استجابة كافية للتغطية احملدودة ملراجعة 
ة احلساابت الداخلية والتحقيقات، كما طلبت من هيئة احلساابت اليت أعدها مكتب مراجع

األمم املتحدة للمرأة تقييم وتنفيذ اهلياكل املناسبة لدعم خط الدفاع الثاين التابع للهيئة. 
وطلبت إحدى الدول األعضاء املزيد من التفاصيل حول نسبة حاالت التحرش اجلنسي اليت 

خرى. وأخريًا، طلب وفد آخر من هيئة األمم مت اإلبالغ عنها مقارنًة حباالت التحرش األ
 املتحدة للمرأة تقدمي معلومات حمّدثة بشأن إسرتاتيجية تعبئة املوارد اجلديدة اليت وضعتها.

ورًدا على الدول األعضاء، أشارت األمانة العامة إىل أهنا ال ُيكنها تفسري اخنفاض   .48
بشأن قضااي سوء السلوك والغش عدد حاالت التحقيق، ومع ذلك فقد واصلت زايدة الوعي 

ونشرت على نطاق واسع توفر آليات اإلبالغ. وافقت هيئة األمم املتحدة للمرأة على اتباع 
( خلط الدفاع الثاين للهيئة. وأبلغت AACتوصيات اللجنة االستشارية ملراجعة احلساابت )

نها حالًيا الفصل بني األمانة العامة الدول األعضاء أبن هيئة األمم املتحدة للمرأة ال ُيك
حاالت التحرش اجلنسي وحاالت التحرش األخرى، ولكنها تؤكد أهنا ستتمكن من القيام 
بذلك بدًءا من شهر آب/أغسطس مع نظام إدارة احلاالت اجلديد. وأخريًا، أشارت األمانة 

ملتحدة للمرأة، العامة، توضيًحا منها إلسرتاتيجية تعبئة املوارد اجلديدة اليت وضعتها هيئة األمم ا
إىل توجيه املزيد من الرتكيز حنو منح األولوية آلفاق التمويل اليت متتاز أبكرب قدر من 
اإلمكاانت. ويف هذا الصدد، دعت األمانة العامة الدول األعضاء للتقدم بطلب إحاطة ملعرفة 

 املزيد من التفاصيل.
ساابت الداخلية التابعة هليئة قّدم املدير املؤقت خلدمات التقييم املستقل ومراجعة احل  .49

األمم املتحدة للمرأة حتديًثا موجًزا للدول األعضاء بشأن أتسيس خدمة مراجعة حساابت 
داخلية ابهليئة جنًبا إىل جنب مع خدمة التقييم املستقل. وأثناء تنفيذ خطة العمل املرحلية 

شراك ستة من كبار ، مت إ2018املعتمدة ملراجعة احلساابت القائمة على املخاطر لعام 
أخصائيي مراجعة احلساابت يف إجراء مخس مراجعات حساابت للمكاتب القطرية ومراجعة 
واحدة للمقر الرئيسي، ومت التعاقد مع ثالث شركات دولية ملراجعة احلساابت إلجراء مراجعة 

خلية مكتًبا قطراًي. تتم خدمة مراجعة احلساابت الدا 14من مشاريع التنفيذ املباشر يف  17
وفًقا ملعايري إطار املمارسات املهنية الدولية، مبا يف ذلك قواعد السلوك املهنية من معهد 
احلساابت الداخلية. ستستفيد كل من وظيفيت التقييم املشرتك ومراجعة احلساابت الداخلية 
 من مستويني من االستقاللية: على املستوى التنظيمي، مع خط إبالغ مباشر إىل وكيلة األمني
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العام لألمم املتحدة/املديرة التنفيذية واجمللس التنفيذي، وعلى املستوى الوظيفي، مع توضيح 
أدوار ومسؤوليات كل وظيفة. ويف سبيل تعزيز أوجه التآزر بني كال الوظيفتني، يُعد ختطيط 

 العمل التعاوين أمًرا حموراًي لزايدة التغطية إىل أقصى حد وجتنب التداخل.
دول األعضاء هيئة األمم املتحدة للمرأة على املعلومات احملّدثة وشكرت إحدى ال  .50

وشجعت اهليئة على مواصلة تقدمي التحديثات للدول األعضاء فيما خيص العملية االنتقالية. 
وطلبت إحدى الدول األعضاء من هيئة األمم املتحدة للمرأة تقدمي توضيح حول كيفية شغل 

 (.IEASمراجعة احلساابت الداخلية )منصب مدير خدمة التقييم املستقل و 
ورًدا على الوفود، أوضحت األمانة العامة أنه ابلرغم من عدم شغل منصب مدير   .51

( بعد، فقد مت حتديد العديد من IEASخدمة التقييم املستقل ومراجعة احلساابت الداخلية )
 املرشحني الذين يتمتعون ابخلربة.

  

 التنفيذية هليئة األمم املتحدة للمرأة يف تنزانياإحاطة خاصة: االستجابة  سادًسا. 

أدلت مديرة برانمج هيئة األمم املتحدة للمرأة مبالحظات افتتاحية حول العمل   .52
التنفيذي للهيئة يف تنزانيا. وأكدت أن هيئة األمم املتحدة للمرأة قد ساعدت على دمج عدة 

ضد املرأة. كما أشارت إىل أن اهليئة  قوانني لدعم تشريع مراٍع للجنسانية والقضاء على العنف
تعمل مبا يتماشى مع إصالحات األمم املتحدة وتتعاون مع وكاالت األمم املتحدة األخرى 

 بشكل وثيق .
قّدم ممثل هيئة األمم املتحدة للمرأة يف منطقة شرق وجنوب أفريقيا إحاطة مفّصلة   .53

تنزانيا، واملوّجه بشكل أساسي وفًقا للدول األعضاء حول عمل هيئة األمم املتحدة للمرأة يف 
. وتركزت II (UNDAP)للخطة الوطنية اإلمنائية للبلد وبرانمج األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية 

االستجابة على جماالت النتائج املواضيعية الرئيسية: احلكم الدُيقراطي، وحقوق اإلنسان، 
الشامل، والبيئة والقدرة على التأقلم مع  واملساواة بني اجلنسني، والنمو االقتصادي والتعليم

تغري املناخ، والوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز، وعالجه ودعمه. وقد أبلغ املكتب 
اإلقليمي عن العديد من النتائج اإلجيابية، وخاصةً فيما يتعلق بقيادة املرأة ومشاركتها السياسية 

 عدد النساء املنتخبات ضمن أعضاء الربملان يف %47زايدة نسبتها  2015حيث شهد عام 
من رائدات األعمال  8628، ويف جمال متكني املرأة اقتصاداًي حيث مت متكني 2005منذ عام 

من ممارسة أعمال جتارية مرحبة، وفيما خيص القضاء على العنف ضد املرأة، دعمت هيئة األمم 
(. كما أقر NPAونية وخطة العمل الوطنية )املتحدة للمرأة تنزانيا لطرح قانون املساعدة القان

املمثل ابلتحدايت اليت تواجهه يف التصدي لزواج األطفال وتغيري األفكار الراسخة. يتوىل 
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املكتب اإلقليمي حالًيا دعم احلكومة التنزانية يف وضع سياسة جنسانية شاملة للتأكد من 
 عدم ختلف أحد عن الركب.

املمثل الدائم جلمهورية تنزانيا على هيئة األمم املتحدة ورًدا على ذلك، أثىن السفري و   .54
للمرأة على التقرير الذي قدمته فضاًل عن عملها يف البلد. وشدد السفري على مبادئ البلد 
واالتفاقيات الواردة يف منهاج عمل بيجني ملنح األولوية لتمكني املرأة. ويف هذا الصدد، ألقى 

ا حىت اآلن، مبا فيها وصول نسبة التمثيل النسائي إىل الضوء على عدة إجنازات مت حتقيقه
يف الربملان، وتطوير برامج متّكن املرأة من تنظيم املشاريع اقتصاداًي من خالل قروض  36%

 البنوك، وأتسيس سياسات حظر التمييز بني اجلنسني أو التحرش يف مكان العمل.
ألمم املتحدة للمرأة. كما أثنت إحدى الدول األعضاء األخرى على عمل هيئة ا  .55

طلب أحد الوفود من األمانة العامة توضيح كيفية وفاء هيئة األمم املتحدة للمرأة مبهمتها 
التنسيقية يف سياق عملية اإلصالح اليت جُتريها األمم املتحدة. كما سأل متحدث آخر عن 

 كيفية مواجهة هيئة األمم املتحدة للمرأة للقضااي الثقافية يف تنزانيا.
فيما خيص تناول قضية التنسيق، فقد أوضح ممثل هيئة األمم املتحدة للمرأة عن و   .56

منطقة شرق وجنوب أفريقيا أن اهليئة جُتري اجتماعات متواترة مع الوكاالت الشقيقة ملتابعة 
عمليات إعداد التقارير املشرتكة. كما ركزت اهليئة على إنشاء سجل أداء جديد للمساواة بني 

نطقة لضمان تطبيق مجيع الوكاالت ملبدأ املساواة بني اجلنسني بفعالية. وفيما اجلنسني يف امل
يتعلق ابلتحدايت الثقافية، تعمل هيئة األمم املتحدة للمرأة على إقامة شراكات مع الزعماء 
الدينيني احملليني للدعوة إىل مشاركة املرأة يف خمتلف األداين، ابإلضافة لعملها مع منظمات 

 ( على األصعدة الشعبية لتنظيم محالت زايدة التوعية.CSOsدين )اجملتمع امل
  

إحاطة غري رمسية حول إجراءات هيئة األمم املتحدة للمرأة يف سبيل  سابًعا. 
تعزيز محاية السكان من التعرض لالستغالل واالنتهاك اجلنسيني من ِقبل 

 موظفيهم والتعرض للتحرش اجلنسي يف مكان العمل

، عقد اجمللس 2018حزيران/يونيه  20املنعقدة يف وقت الغداء يف يوم  وأثناء الدورة  .57
التنفيذي جلسة إحاطة غري رمسية حول إجراءات هيئة األمم املتحدة للمرأة يف سبيل تعزيز 

( من ِقبل موظفيهم والتصدي SEAمحاية السكان من التعرض لالستغالل واالنتهاك اجلنسيني )
 حبضور وكيلة األمني العام لألمم املتحدة/املديرة التنفيذية. للتحرش اجلنسي يف مكان العمل،



UNW/2018/5 
 

 

1626/ 
 

ويف مالحظاهتا االفتتاحية، أشارت وكيلة األمني العام لألمم املتحدة/املديرة التنفيذية   .58
( والتحرش اجلنسي كان أحد أكثر SEAإىل أن التصدي لالستغالل واالنتهاك اجلنسيني )

املتحدة للمرأة حيث إهنا ختص مجيع نساء وفتيات العامل. املواضيع أمهية ابلنسبة هليئة األمم 
وتشجيًعا منها على رفع الوعي بشأن هذه القضية وبكم انتشار احلاالت اليت كشفتها، أشارت 
رئيسة اهليئة إىل أن هيئة األمم املتحدة للمرأة حتظى بوضع فريد ُيّكنها من التصدي للمشكلة 

ما ورائها. وأشارت إىل تعيني منسق تنفيذي هليئة األمم  سواء داخل منظومة األمم املتحدة أو
املتحدة للمرأة ليتوىل دور جهة التنسيق يف مواجهة التحرش اجلنسي وأشكال التمييز األخرى، 
وأكدت على القيمة املهمة لتعيني شخص مسؤول عن هذه القضية، مشريًة إىل أن الوكاالت 

يئة على أن هيئة األمم املتحدة للمرأة ستعتمد األخرى تتبع هذا النموذج. وأكدت رئيسة اهل
يف هذه القضية هنًجا يركز على الضحااي لضمان عدم خوف املرأة من تقدمي إبالغ عن سوء 
السلوك وضمان محايتهم أثناء سري العملية. يتسم هذا النهج أبمهية خاصة حيث يعد التحرش 

ب النساء والرجال األصغر سًنا اجلنسي بصفة أساسية مشكلة متصلة ابلقوة حيث يقع أغل
 والذين يشغلون الوظائف األدىن ضحااي ملثل هذه األشكال من االنتهاك.

قّدم مدير املوارد البشرية هليئة األمم املتحدة للمرأة التدابري اليت ستتخذها اهليئة   .59
لتعاون (. تواصل هيئة األمم املتحدة للمرأة، ابSEAملكافحة االستغالل واالنتهاك اجلنسيني )

مع الوكاالت األخرى، تنفيذ سياسة عدم التسامح املطلق يف مواجهة التمييز والعنف اجلنسي 
واجلنساين. وقد استند إطار السياسة إىل إطار قائم ملكافحة االستغالل واالنتهاك اجلنسيني 

(SEA)ة ، مثل نشرة األمانة العامة، وسياسات هيئة األمم املتحدة للمرأة اخلاصة يف مواجه
التحرش واالنتقام اجلنسيني، ابلعمل عن كثب مع مكتب أخالقيات األمم املتحدة املستقل. 
وقدمت توضيًحا بشأن عملية اإلبالغ عن شكاوى التحرش اجلنسي وأوردت القنوات الرمسية 
وغري الرمسية اليت ُيكن للضحااي استخدامها ملعاجلة املشكلة: تشمل األوىل تقريًرا رمسًيا ُمقّدًما 

، وتشمل األخرى تدخل أمني مظامل مستقل. (OIOSإىل مكتـب خدمات الرقابة الداخلية )
( مت اإلبالغ عنها SEAوأشار املدير إىل أن إحدى حاالت االستغالل واالنتهاك اجلنسيني )

، مع استمرار التحقيقات. مل يتم اإلبالغ عن أي حالة للتحرش اجلنسي. 2017يف عام 
تلقي مجيع املوظفني لدورات تدريبية إلزامية عرب اإلنرتنت، ابإلضافة  وأكد املدير على ضرورة

للسياسات واإلجراءات املتعلقة ابالستغالل واالنتهاك  2018لتسليمهم دليل حزيران/يونيه 
( والتحرش اجلنسي. إضافة إىل ذلك، سامهت هيئة األمم املتحدة للمرأة SEAاجلنسيني )

الرؤساء التنفيذيني فيما يتعلق مبواجهة التحرش اجلنسي  مبشاركة فعالة يف فريق عمل جملس
 والفريق العامل ملواجهة االستغالل واالنتهاك اجلنسيني.
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أكدت املنسقة التنفيذية واملتحدثة الرمسية فيما خيص االعتداء اجلنسي وأشكال التمييز   .60
ات قوية على األخرى على أن زايدة الوعي ابنتشار العنف اجلنسي والتحرش اجلنسي له تبع

عمل هيئة األمم املتحدة للمرأة ومنظومة األمم املتحدة فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية 
املستدامة. وقد أوضحت أن التحرش اجلنسي يتألف من جمموعة من السلوكيات أغلبها قائمة 

ة على عدم املساواة بني اجلنسني من حيث القوة. ويف هذا الصدد، ترّكز عمل األمم املتحد
على مكافحة كافة أشكال التمييز والعنف اجلنسيني داخل املنظومة. وجيري حالًيا استعراض 
عمل األمم املتحدة يف سبعة جماالت: السياسة )حيث تشارك هيئة األمم املتحدة للمرأة يف 
رائسة الفريق العامل(، واملبادئ التوجيهية للمديرين، والتحرش اجلنسي يف فعاليات األمم 

، وخطوط املساعدة واخلطوط الساخنة، والتحقيقات وإعداد التقارير، والتدريب املتحدة
واالتصاالت )حيث تشارك هيئة األمم املتحدة للمرأة يف رائسة الفريق العامل(، وصحف 
الوقائع واملعلومات املنسقة. تعمل هيئة األمم املتحدة للمرأة، ضمن الفريق العامل املعين 

ار عمل للتصدي للتحرش اجلنسي يف منظومة األمم املتحدة. وأكد ابلسياسة، على تطوير إط
املنسق التنفيذي على أمهية عدم التسامح املطلق وتناول املعايري الثقافية بشكل مباشر، كما 
أكد للدول األعضاء أن هيئة األمم املتحدة للمرأة سرتاجع ممارساهتا لتتماشى بشكل أفضل 

 مع أطر العمل اجلديدة.
دول األعضاء تقديرها بصفة عامة لنهج عدم التسامح املطلق الذي تتبعه أبدت ال  .61

( والتحرش SEAهيئة األمم املتحدة للمرأة يف مكافحة االستغالل واالنتهاك اجلنسيني )
اجلنسي، وتوجه بعضهم ابلشكر إىل وكيلة األمني العام لألمم املتحدة /املديرة التنفيذية لتعيني 

القضااي مباشرًة. وصرحت إحدى الدول األعضاء، يف إشارة منها  متحدث رمسي ليتناول هذه
إىل ضرورة زايدة الكفاءة وتاليف التكرار يف عمل هيئة األمم املتحدة للمرأة، أبن تقدمي إحاطة 
حول هذا املوضوع سيكون موضع ترحيب أثناء اجتماع اجملالس املشرتك حيث ستتمكن كل 

قضااي املشرتكة. وعلى اجلانب اآلخر، أشارت دول اهليئات ذات الصلة من تناول هذه ال
أعضاء أخرى إىل ضرورة إشراك املوضوع على مستوى املنظمة وعلى مستوى كل هيئة على 
حدة نتيجة الختالفات نظام احلكم وألن اجتماع اجملالس املشرتك ليس لديه أي سلطة لصناعة 

وضيًحا حول التحدايت اليت القرار. وطلبت إحدى الدول األعضاء من األمانة العامة ت
( SEAتواجهها هيئة األمم املتحدة للمرأة أثناء مكافحة االستغالل واالنتهاك اجلنسيني )

والتحرش اجلنسي. وتقدم وفدان بطلب املزيد من التفاصيل حول كيفية تناول هيئة األمم 
عدد احلاالت املتحدة للمرأة لقضااي نقص اإلبالغ. وأبدى أحد املتحدثني رغبته يف معرفة 

الواردة يف تتبع البالغات الرمسي وغري الرمسي. وأبدت إحدى الدول األعضاء األخرى رغبتها 
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يف معرفة كيفية عمل هيئة األمم املتحدة للمرأة على محاية املوظفني ال سيما من يشغلون 
 الوظائف األدىن مثل املتدربني أو املستشارين.

بينما يعد تغيري إجراءات التصدي لالستغالل واالنتهاك أشارت األمانة العامة إىل أنه   .62
( والتحرش اجلنسي أمًرا صعًبا، إال أن تغيري ثقافة مكان العمل يُعد أكثر SEAاجلنسيني )

قدمة 
ُ
صعوبة. سيشمل ذلك بشكل أساسي تغيري األفكار الراسخة عن معاملة البالغات امل

لغت األمانة العامة الدول األعضاء أبن قضية عن سوء السلوك على أهنا مريبة بطبيعتها. مث أب
قدمة إىل مكتـب خدمات الرقابة 

ُ
نقص اإلبالغ ال يتم تناوهلا سوى يف التقارير الرمسية امل

، وأن مجيع التقارير تقريًبا مت إعدادها عرب القنوات غري الرمسية. مع ذلك، (OIOSالداخلية )
مشكلة وابلتايل سيتطلب تدريب املزيد من أقرت األمانة العامة أبن نقص اإلبالغ قد يظل 

قدمة سيتم التعامل معها بسرية كما 
ُ
املوظفني لطمأنة املوظفني إىل أن بالغات سوء السلوك امل

سيتم دعم الضحااي. ستعمل هيئة األمم املتحدة للمرأة مع األمم املتحدة إلنشاء قاعدة بياانت 
جود أي من مرتكيب اجلرائم داخل منظومة النتقاء املوظفني اجلدد احملتملني وضمان عدم و 

تبعة يف العملية 
ُ
األمم املتحدة. مل تتمكن األمانة العامة من تقدمي رقم حمدد بشأن احلاالت امل

غري الرمسية منذ أن استخدمت هذه القناة مسارات خمتلفة، ولكنها أكدت على الدول 
وإدراًكا منها للتبعات األساسية  األعضاء أبهنا ستعمل على تدوين هذه األرقام يف املستقبل.

للعالقات غري متكافئة القوة، عملت هيئة األمم املتحدة للمرأة عن كثب مع املتدربني 
الداخليني واملتدربني واملوظفني الفنيني املبتدئني أثناء اجتماع عام للشباب وانقشت كيفية 

 تقدمي اهليئة للدعم وخلق بيئة عمل آمنة.
العام لألمم املتحدة /املديرة التنفيذية على تناول هذه القضية وشددت وكيلة األمني   .63

وأكدت على أن اجمللس التنفيذي هليئة األمم املتحدة يتمتع بوضع أفضل يسمح له بتغيري 
هذه االجتاهات التمييزية أكثر من ذي قبل، وأن على األمم املتحدة بذل املزيد من اجلهد 

يري لباقي العامل. وأقرت رئيسة اهليئة ابنعدام ثقة موظفي لتصبح هي اهليئة املعنية بوضع املعا
األمم املتحدة يف اإلدارة العليا فيما خيص معاجلة هذه القضااي، حيث تعاين منظومة األمم 
املتحدة من قضااي تتعلق ابملصداقية كما أن تغيري األفكار الراسخة ال يتم ابلسرعة الكافية. 

اء لدعم مبادرة األمني العام ملواجهة االستغالل واالنتهاك ويف هذا الصدد، دعت الدول األعض
 ( والتحرش اجلنسي وأن تشارك على نطاق أوسع يف بالدها.SEAاجلنسيني )

ويف اخلتام، أكدت انئبة املدير التنفيذي حاالت االختالل الضارة الناجتة عن العالقات   .64
ر ابهلروب من املساءلة عن أفعاهلم غري متكافئة القوة واليت تسمح ملرتكيب اجلرائم من الذكو 

وأشارت إىل أمهية تغيري األفكار الراسخة. كما أكدت أمهية االستعانة بدعم من املستوى 
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القيادي حلماية الضحااي ممن يشغلون املناصب ذات املستوى األدىن. وأخريًا، أكدت على 
تغيري مؤثر يف منظومة  ضرورة أن تضطلع هيئة األمم املتحدة للمرأة بدور الرايدة يف إحداث

 األمم املتحدة.
  

 اختتام الدورة اثمًنا. 

أعرب انئب املدير التنفيذي يف بيانه اخلتامي، عن شكره لرئيسة اجمللس التنفيذي   .65
لدعمها االستثنائي وعملها على مواءمة أساليب عمل اجملالس. كما توّجه ابلشكر للدول 

جيه الذي قدمته. ويف التطلع إىل الدورة السنوية لعام األعضاء على القرارات اليت اختذهتا والتو 
 ، ذّكر الدول األعضاء أبن التقرير سيتناول العام األول من تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية 2019

، واليت ستقدم حتلياًل أكثر تعمًقا للمؤشرات اليت مل تتحقق ومعدالت 2018-2021
قدم ملبادرات الربانمج الرائد، التناقص مقارنًة ابلتقارير السابقة. وترحيًبا م

ُ
نه للدعم القوي امل

أعرب انئب املدير التنفيذي عن شكره جلميع الدول األعضاء اليت دعمت هيئة األمم املتحدة 
للمرأة يف تنظيم موائد مستديرة للشركاء، وأشار إىل أن مثل هذه الربامج حُتدث فرًقا كبريًا 

ما يتعلق بتغيري وضعية منظومة األمم املتحدة اإلمنائية، عندما تتوىل الدول األعضاء تبنيها. وفي
أكد على أن هيئة األمم املتحدة للمرأة ستظل ملتزمة ابلتنفيذ العاجل لقرار اجلمعية العامة 
املعتمد حديًثا ابعتباره حمفًزا ذكًيا لتحقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة. كما شدد على 

( والتحرش اجلنسي، وأكد على أن هذه SEAاالنتهاك اجلنسيني )أمهية مكافحة االستغالل و 
القضااي تشكل هتديًدا أساسًيا لقدرة األمم املتحدة على العمل. وفيما يتعلق ابلتقييم ومراجعة 
احلساابت، ستظل هيئة األمم املتحدة للمرأة ملتزمة ابحلفاظ على استقاللية الوظائف. وأخريًا، 

ذي، متطرًقا إىل مشكلة املوارد، إىل أن ركود مستوى خماطر التمويل أشار انئب املدير التنفي
األساسية يؤثر سلًبا على جودة عمل هيئة األمم املتحدة للمرأة وكفاءته وفعاليته وشفافيته، 

 فضاًل عن أثره على فعالية املهام اإلشرافية.
األعضاء على ويف هناية الدورة، أعربت رئيسة اجمللس التنفيذي عن شكرها للدول   .66

عملهم وإرشاداهتم. ويف أتمالهتا ملناقشات الدورة، أعربت عن تقديرها ملراعاة هيئة األمم 
 املتحدة للمرأة إلصالح منظومة األمم املتحدة اإلمنائية.
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 املرفق األول

 2018القرارات اليت مت اعتمادها يف الدورة السنوية لعام 

 

2018/1  

األمني العام لألمم املتحدة/املديرة التنفيذية حول اخلطة التقرير السنوي لوكيلة 
 2017-2014اإلسرتاتيجية بني عامي 

 اجمللس التنفيذي:
على التقرير السنوي لوكيل األمني العام/املدير التنفيذي بشأن اخلطة  االطالع .1

 .2017-2014اإلسرتاتيجية ألعوام 
على كفاءة أداء هيئة األمم املتحدة للمرأة حىت اآلن، ويعرب عن تقديره لوصول  يُثين .2

 2014هيئة األمم املتحدة للمرأة لغالبية أهداف اخلطة اإلسرتاتيجية للفرتة بني عامي 
حرز يف نظام اإلدارة القائمة على النتائج ويطلب من هيئة 2017و

ُ
، كما أنه ينوه ابلتقدم امل

 مرأة مواصلة حتسني كفاءهتا وفعاليتها وشفافيتها ومساءلتها.األمم املتحدة لل
بتزايد عدد الشراكات لتحقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات  نوّهكما  .3

 وشجع هيئة األمم املتحدة للمرأة على مواصلة جهودها يف هذا الصدد.
من تنفيذ اخلطة  هيئة األمم املتحدة للمرأة على أخذ الدروس املستفادة شّجعو .4

بعني االعتبار، لدعم تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية ألعوام  2017-2014اإلسرتاتيجية ألعوام 
2018-2021. 

ابجلهود املبذولة بني الوكاالت يف سبيل تعزيز الفصل املشرتك من خططهم  يُقرو .5
وبرامج  اإلسرتاتيجية ويطلب من هيئة األمم املتحدة للمرأة مواصلة مشاوراهتا مع صناديق

األمم املتحدة بشأن توحيد منوذج تقارير الفصل املشرتك، كما يطلب من هيئة األمم املتحدة 
للمرأة تقدمي تقارير بشأن حالة تنفيذ الفصل املشرتك والذي بدأ منذ التقرير السنوي لعام 

 يف االجتماع املشرتك للمجالس التنفيذية ودورته السنوية. 2018
ملتحدة للمرأة الستغالهلا لواليتها على حنو فعال بصفتها هيئة على هيئة األمم ا يثين .6

مركبة يف سبيل مساعدة الدول األعضاء، عند طلبها للمساعدة، وضمان االتساق والتناسق 
والتنسيق بني اجلوانب املعيارية والتنفيذية ألعماهلا؛ ويعيد التشديد على الدور املهم الذي 
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اءلة منظومة األمم املتحدة يف عملها املعين بتحقيق املساواة تلعبه يف قيادة وتنسيق وتعزيز مس
 بني اجلنسني ومتكني املرأة وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين على نطاق منظومة األمم املتحدة.

من هيئة األمم املتحدة للمرأة مواصلة مشاركة األمني العام وهيئات منظومة األمم  يطلب .7
( والدول األعضاء بغية دعم التنفيذ الكامل لقرارات اجلمعية UNDSاملتحدة اإلمنائية األخرى )

، مبا يف ذلك مسامهتها يف االنتقال السلس واستمرارية أعمال 72/279و 71/243العامة 
 منظومة املنسقني املقيمني.

من هيئة األمم املتحدة للمرأة، ابعتبارها إحدى هيئات منظومة األمم املتحدة  ويطلب .8
، مشاركة األمني العام والدول األعضاء يف دعم االستعداد خلطة التنفيذ (UNDSاإلمنائية )

املدروسة بعناية من أجل إنشاء منظومة منسقني مقيمني نشطة، مبا يف ذلك تنفيذ ترتيبات 
 متويلها ليتم تقدُيها إىل اجلمعية العامة.

ية والتبعات األخرى هيئة األمم املتحدة للمرأة بتقدمي حتليل أويل للتبعات املال كما يطالب .9
بشأن هيئة األمم املتحدة للمرأة إىل اجمللس التنفيذي يف دورته العادية الثانية  72/279لقرار 
 .2018لعام 
، تقدمي مسامهاهتا 72/279من هيئة األمم املتحدة للمرأة، وفًقا للقرار  كما يطلب  .10

شى مع خطة التنفيذ املقبلة لتمويل كاٍف واثبت ومستدام ملنظومة املنسقني املقيمني مبا يتما
إلنشاء منظومة منسقني مقيمني نشطة ليتم تقدُيها إىل اجلمعية العامة على أساس سنوي 

 .2019كانون الثاين/يناير   1بدًءا من 
ويشجع يف  72/279و 71/243ابلتزام املدير التنفيذي بتنفيذ القرارات  ويُرحب  .11

تابع هليئة األمم املتحدة للمرأة على التعاون هذا الصدد األمانة العامة للمجلس التنفيذي ال
مع األماانت العامة للمجالس التنفيذية التابعة لكل من برانمج األمم املتحدة اإلمنائي 
وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع ومنظمة األمم 

تجابة مشرتكة لالجتماع املشرتك املتحدة للطفولة وبرانمج األغذية العاملي للتوصل إىل اس
بشأن أساليب العمل يف موعد أقصاه أربعة أسابيع قبل بدء  2018للمجالس التنفيذية لعام 

، ما يسمح إبجراء املشاورات بني الدول األعضاء قبل 2018الدورة العادية الثانية لعام 
 انعقاد هذه الدورة.

من هيئة األمم املتحدة للمرأة تقدمي حملة عامة عن فجوة التمويل فيما يتعلق  ويطلب  .12
قبل انعقاد الدورة العادية الثانية  2021-2018بتنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية للفرتة بني عامي 

، مع األخذ ابالعتبار كل من املوارد العادية واملوارد األخرى، كما يشجع البلدان 2018لعام 
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زايدة إسهاماهتا وخاصًة يف املوارد العادية لضمان تنفيذ كامل وفعال للخطة  القادرة على
، ويطلب من هيئة األمم املتحدة للمرأة أن تتسم 2021-2018اإلسرتاتيجية للفرتة 

 ابلشفافية يف استخدام املوارد لتحقيق نتائج الربانمج.
 .إرسال التقرير إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي ويتوىل قرار  .13

 

2018/2 
حول مهمة تقييم هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني  2017تقرير عام 

 ومتكني املرأة
 اجمللس التنفيذي:

ابلتقرير حول مهمة تقييم هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني حُييط علمًا  .1
 خبدمة التقييمات املستقلة.اخلاصة  2018، وإىل برانمج عمل وميزانية عام 2017املرأة لعام 

ابخلطوات اليت تتخذها هيئة األمم املتحدة للمرأة لرتسيخ مصداقية وفائدة وظيفة  يُرحب  .2
التقييم ومسامهتها يف جهود التقييم املراعية للمنظور اجلنساين على نطاق املنظومة، ويؤكد على 

ا من قبل الدول اليت يغطيها أمهية أن تكون التقييمات قطرية، وضرورة ضمان امتالكها وقيادهت
الربانمج يف تقييم مجيع أشكال املساعدة، كما طالب هيئة األمم املتحدة للمرأة يف إطار 
تعاوهنا مع مؤسسات منظومة األمم املتحدة األخرى مبواصلة جهودها لتسهيل بناء قدرات 

 وطنية على إجراء التقييمات، مىت أمكن.
من هيئة األمم املتحدة للمرأة ضمان حتقيق التكامل الوظيفي الكامل واستقاللية  يطلب .3

وظيفة التقييم داخل خدمات التقييم املستقل ومراجعة احلساابت وتقدمي تقارير حول كيفية 
 إجراء ذلك يف تقريرها التايل.

صي عن دعمه لتعزيز وظيفة التقييم املستقل، مبا يف ذلك بناء قدرات متخص يُعرب .4
التقييم يف هيئة األمم املتحدة للمرأة، ويطلب من هيئة األمم املتحدة للمرأة مواصلة زايدة 
معدل تنفيذ التقييمات وتغطيتها واستخدامها ومواجهة اخنفاض معدل تنفيذ ردود اإلدارة يف 

 هذا الصدد.
نساين التابع هيئة األمم املتحدة للمرأة مبواصلة إجراء التقييم املراعي للمنظور اجل يُطالب .5

 للربامج القطرية لتحسني إعداد الربامج على املستوى القطري.
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أبمهية مهمة تقييمات هيئة األمم املتحدة للمرأة يف توفري تقييمات عالية اجلودة يُقر  .6
ومستقلة موضوعية وطالب هيئة األمم املتحدة للمرأة أبن تضع ابالعتبار نتائج تقييماهتا يف 

 .2021-2018تيجية للفرتة تنفيذ اخلطة اإلسرتا
خدمة التقييم املستقل ابلسعي لدى جهات التقييم املعنية التابعة لصناديق وبرامج  يطالب .7

ووكاالت األمم املتحدة خللق فرص إلجراء تقييمات مشرتكة لألنشطة على مستوى املنظومة 
دمة ، ويدعو خ2021-2018ابإلضافة لتقييم الفصل املشرتك من اخلطة اإلسرتاتيجية 

التقييم املستقل وهيئة األمم املتحدة للمرأة لتقدمي إحاطة للمجلس التنفيذي حول الدورة 
حرز يف هذه املسائل، مبا يف ذلك إسهاماهتم  2018العادية الثانية لعام 

ُ
فيما خيص التقدم امل

 يف تدابري وظيفة التقييم املستقل على نطاق املنظومة.
حرز يف وحُييط علمًا .8

ُ
الذي يطالب هيئة األمم املتحدة  2016/2تنفيذ القرار  ابلتقدم امل

ستثمرة يف 
ُ
للمرأة بتحسني تغطية التقييمات ومعدل تنفيذ التقييمات املقررة واملوارد املالية امل

وظيفة التقييم وتقدمي ردود إدارية إىل نظام املساءلة وتعقب التقييمات العاملي، واستخدام 
هيئة األمم املتحدة للمرأة إبحراز تقّدم يف تنفيذ توصيات  البةمط توصيات التقييم يف عملها، و

( وتقدمي معلومات حمدثة إىل اجمللس GEACاللجنة االستشارية املعنية ابلتقييم الشامل )
 .2019التنفيذي حول الدورة السنوية لعام 

لة هيئة األمم املتحدة للمرأة على العمل مع خدمة التقييم املستقل ملواص يُشجع بشدة .9
اجلهود لتعزيز جودة وإجراءات التقييمات املؤسسية والالمركزية، ومعدل تنفيذ وتغطية 
التقييمات الالمركزية، واستخدام التقييمات كوسائل تعلم إدارية معرفية لتحسني الربامج 

 املستقبلية وضمان االستفادة من املوارد املناسبة للتقييمات املركزية والالمركزية.
خنفاض إمجايل اإلنفاق على التقييمات ويشجع بشدة هيئة األمم املتحدة إىل ا ويشري   .10

من إمجايل ميزانية برانمج هيئة األمم املتحدة للمرأة  %3للمرأة للوصول إىل هدف ختصيص 
 .2021و 2018لوظيفة التقييم قبل هناية فرتة اخلطة اإلسرتاتيجية للفرتة بني عامي 

ة بتقدمي مستجدات شفاهية إىل اجمللس التنفيذي هيئة األمم املتحدة للمرأ ويطالب  .11
يف الدورة العادية األوىل لعام  2021-2018حول إسرتاتيجية التقييم الشامل اجلديدة 

2019. 
بعمل هيئة األمم املتحدة للمرأة فيما خيص تقييم مسامهاهتا يف مشاركة  وحُييط علمًا  .12

دة للمرأة على أخذ الدروس املستفادة يف املرأة السياسية والقيادة، ويشجع هيئة األمم املتح
 عملها بعني االعتبار.
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2018/3 
 تقرير عن املراجعة الداخلية للحساابت وأنشطة التحقيقات يف الفرتة من 

 2017كانون األول/ديسمرب   31كانون الثاين/يناير حىت   1
 اجمللس التنفيذي،

 بتقرير املراجعة الداخلية للحساابت وأنشطة التحقيقات يف الفرتة من حُييط علمًا  .1

 .2017كانون األول/ديسمرب   31كانون الثاين/يناير حىت   1
إىل زايدة معدل تنفيذ توصيات مراجعة احلساابت وعدد تقارير مراجعة احلساابت  يشري .2

ساابت ملواجهة نقص ، وُيشجع خدمات التقييم املستقل ومراجعة احل2017الصادرة يف عام 
 مراجعات احلساابت املكتملة على مستوى املقرات.

( التابع OAIلتخصيص مكتب مراجعة احلساابت والتحقيقات ) ويُعرب عن تقديره .3
، ويطالب 2017( للموارد املناسبة والكافية يف عام UNDPلربانمج األمم املتحدة اإلمنائي )

موارد كافية لضمان حتقيق رقم ُمرٍض من مراجعات هيئة األمم املتحدة للمرأة مبواصلة ختصيص 
احلساابت الداخلية والتحقيقات كل عام وضمان استقاللية هذه الوظائف داخل خدمات 

 التقييم املستقل ومراجعة احلساابت.
عن دعمه املستمر لتعزيز احلوكمة وإدارة املخاطر والرقابة الداخلية واملساءلة يف  ويُعرب .4

للمرأة وُيطالب هيئة األمم املتحدة للمرأة بتعزيز حتليلها لسري هذه العمليات  هيئة األمم املتحدة
 الرئيسية يف تقاريرها املستقبلية ملساعدة اجمللس التنفيذي على الفهم.

عن دعمه املستمر لوظائف مراجعة احلساابت والتقييم يف هيئة األمم املتحدة  يُعربكما  .5
تحدة للمرأة على مواصلة تعزيز سبل التضافر بني وظيفيت للمرأة، وحُيث إدارة هيئة األمم امل

هيئة  يُطالبالتقييم ومراجعة احلساابت داخل خدمات التقييم املستقل ومراجعة احلساابت، و
األمم املتحدة للمرأة بتقدمي معلومات حول التدابري املتخذة لضمان أتسيس روابط فعالة بني 

 سندة جلهات خارجية.مراجعة احلساابت وخدمات التحقيقات امل
إىل أن تعبئة املوارد هلا خماطر تنظيمية عالية واليت قد تؤثر على قدرة هيئة األمم  ويُشري .6

املتحدة للمرأة على توفري املوارد الكافية لوظائف وأنشطة املساءلة الرئيسية، ويف هذا الصدد، 
ة املوارد واملساءلة يف يُقر أبمهية وضع أهداف واقعية وحتديد املسؤوليات ذات الصلة بتعبئ

 شأهنا بوضوح لكل من املوارد األساسية وغري األساسية.
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الذي أشار فيه اجمللس التنفيذي إىل عدة مواطن ضعف  2016/3ابلقرار  ويُذّكر  .7
متكررة مبا يف ذلك ارتفاع عدد توصيات املراجعة ذات الطبيعة املؤسسية، وشدد على أمهية 

 املضي قدًما يف تنفيذ التوصيات املتكررة ذات األولوية العليا.
هيئة األمم املتحدة للمرأة على خماوفه بشأن النطاق املشمول ابملراجعة وحيث  ويُكرر  .8

( واللجنة االستشارية ملراجعة OAIاتباع نصيحة مكتب مراجعة احلساابت والتحقيقات )
احلساابت بشأن تكثيف جمهوداهتا ملواجهة توصيات مراجعة احلساابت املتكررة واليت ُتشكل 

خاطر واالمتثال خطًرا ملموًسا، وفحص أطر العمل املناسبة وتنفيذها لدعم وظائف إدارة امل
 ( يف املقرات وامليادين."خط الدفاع الثاين"التابعة هليئة األمم املتحدة للمرأة )

سياسة "عدم التسامح املطلق" اليت تتبعها رئيسة هيئة األمم املتحدة للمرأة  ويدعم  .9
ة جتاه التحرش اجلنسي، ويُعرب عن تقديره لإلجراءات اليت اختذهتا هيئة األمم املتحدة للمرأ

حىت اآلن ملنع التحرش اجلنسي ومواجهته، وإجراء املزيد من التغيريات املؤسسية والثقافية، 
 وضمان االنضمام لنهج متسق على نطاق املنظومة.

إدارة هيئة األمم املتحدة للمرأة، على النحو الذي أورده األمني العام يف  ويطالب  .10
تقريره حول التدابري اخلاصة للحماية من االستغالل واالنتهاك اجلنسيني، بتقدمي شهادهتا 
السنوية إىل اجمللس التنفيذي يف كل دورة سنوية لتغطية االستغالل واالنتهاك اجلنسيني 

املناسب، يف سبيل تكملة وتعزيز بالغاهتا القائمة، وتقدمي حتديثات  والتحرش اجلنسي ابلشكل
حرز يف هذا الصدد، مبا يف ذلك العمل مع مكتب األمم املتحدة للدفاع عن 

ُ
حول التقدم امل

حقوق الضحااي، وحيث هيئة األمم املتحدة للمرأة على النظر يف مسألة تنسيق صيغة وحمتوى 
 سب االقتضاء.إعداد التقارير مع الوكاالت،ح

إدارة هيئة األمم املتحدة للمرأة على إجراء استعراض مستقل يركز على  ويُشجع  .11
الضحية توضح فيه السياسات والعمليات اليت تتبعها يف التعامل مع االستغالل واالنتهاك 

-2018اجلنسيني والتحرش اجلنسي، ابستخدام املوارد القائمة حسب امليزانية املتكاملة للفرتة 
، لتوضيح ممارسات هيئة األمم املتحدة للمرأة احلالية وتقدمي توصيات حول كلتا 2021

القضيتني، وطالبت هيئة األمم املتحدة للمرأة بتقدمي االستعراض والردود اإلدارية ذات الصلة 
 .2019إىل اجمللس التنفيذي يف دورته السنوية لعام 

املزيد من التفاصيل يف استجاابهتا  هيئة األمم املتحدة للمرأة على تقدمي يُشجعكما   .12
املستقبلية لكل من توصيات مراجعة احلساابت القائمة واجلديدة، مبا يف ذلك معامل اإلجناز 

 واألهداف املتصلة بتطبيق التغيريات والتحسينات.
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وظائف مراجعة احلساابت والتحقيقات بتضمني حتليل عن القنوات، اليت  ويُطالب  .13
بالغات عن حاالت الغش أو سوء السلوك األخرى وتقدمي قرارات يتم من خالهلا كشف اإل

بشأهنا إىل وظيفة التحقيق، يف تقاريرها السنوية املستقبلية وتقدمي حتليل أكثر تفصياًل عن 
حاالت التحرش يف مكان العمل، مبا يف ذلك التحرش اجلنسي، وتغطية اخنفاض عدد احلاالت 

قدم إىل اجمللس  2019تخذة، يف تقريرها السنوي لعام وابلتايل التحقيقات واإلجراءات امل
ُ
امل

 التنفيذي.
كانون   1بتقرير اللجنة االستشارية ملراجعة احلساابت عن الفرتة من حييط علمًا   .14

 .2017كانون األول/ديسمرب   31الثاين/يناير حىت 
عة هيئة األمم املتحدة للمرأة على دراسة توصيات اللجنة االستشارية ملراج يُشجع  .15

 احلساابت.
 

2018/4 
 اسرتداد التكاليف

 اجمللس التنفيذي:
الذي متت فيه مطالبة هيئة األمم  2017/2والقرار الالحق  2013/2ابلقرار  يُذّكر .1

( وصندوق األمم املتحدة UNDPاملتحدة للمرأة ابلتعاون مع برانمج األمم املتحدة اإلمنائي )
( مبواصلة إجراء املشاورات مع UNICEFللطفولة )( ومنظمة األمم املتحدة UNFPAللسكان )

الدول األعضاء بشأن سياسة اسرتداد التكاليف وتقدمي مقرتحات قائمة على األدلة لسياسات 
( وصندوق األمم UNDPاسرتداد تكاليف موائمة لكل من برانمج األمم املتحدة اإلمنائي )

( ومنظمة األمم املتحدة UN-Women( وهيئة األمم املتحدة للمرأة )UNFPAاملتحدة للسكان )
( مع إجراء تعديالت إذا لزم األمر تدرسها اجملالس التنفيذية املعنية عند UNICEFللطفولة )

 حبد أقصى. 2018انعقاد دورهتا السنوية لعام 
 إىل مطالبة بعض أعضاء اجمللس التنفيذي بتأجيل تقدمي املقرتح. ويُشري .2
بتقدمي تقرير مبقرتح اسرتداد التكاليف املشرتك، الذي  هيئة األمم املتحدة للمرأة ويطالب .3

( وصندوق األمم املتحدة للسكان UNDPأعده كل من برانمج األمم املتحدة اإلمنائي )
(UNFPA( ومنظمة األمم املتحدة للطفولة )UNICEF وهيئة األمم املتحدة للمرأة ) 

(UN-Women)2018ية لعام ، إىل اجمللس التنفيذي يف دورته العادية الثان. 


