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  الموافقةبتوصیة 

بناء ، بعد المائةالخامسةدیالت المدخلة على محاضر جلسات دورتهالتعلس التنفیذي مدعو إلى الموافقة على المج

كما هي واردة في هذه الوثیقة، واعتماد المحاضر المجلس التنفیذي بعض ممثلي الدول األعضاء في على طلب 

  المنقحة.

التنفیذيبعد المائة للمجلسالخامسةمحاضر جلسات الدورة تعدیل 

  .ألغي مشطوباً ما وكل،یرد كل ما أدرج بحروف بارزةلتیسیر الرجوع إلى التعدیالت، 

محاضر جلسات الدورة الخامسة بعد المائة للمجلس تعدیل كل من ممثلي الدانمرك، وفنلندا، والنرویج، والسوید طلب 

ق بشأن المساواة بین الجنسین وتمكین سیاسة الصندو ، من جدول األعمال3، البند )EB/105التنفیذي (الوثیقة 

  على النحو الوارد أدناه. ،المرأة

  من جدول األعمال)3(البند سیاسة الصندوق بشأن المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة-باء

 EB(الوثیقة نظر المجلس التنفیذي في سیاسة الصندوق بشأن المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة-14

2012/105/R.2/Rev.1( مع تعلیقات مكتب التقییم المستقل علیها ،)EB 2012/105/R.2/Add.1/Rev.1(، كما

نظر أیضا في الموجز الشفهي الذي أدلى به رئیس لجنة التقییم حول رأي اللجنة في هذه السیاسة، ومن 

ثم وافق علیها.

جودة العالیة للوثیقة وعند النظر في هذه السیاسة، عبر المجلس عن اتفاق عریض في اآلراء على ال-15

المقدمة، وأثنى على العمل الذي قامت به دائرة إدارة البرامج. كما اعترف بالمدخل الهام الذي وفره مكتب 

التقییم المستقل في الصندوق في عملیة التقییم. وبهذا الصدد، طلب بعض ممثلي الدول األعضاء من 

وصیات التي یوفرها مكتب التقییم المستقل عند صیاغة إدارة الصندوق األخذ بعین االعتبار التعلیقات والت

وقد سلط الضوء على أهمیة توفیر الموارد الكافیة للسیاسة الجدیدة من االستراتیجیة ومراحل تنفیذها.

میزانیة الصندوق (اإلداریة)، مع تأكید العدید من أعضاء المجلس على أهمیة تخصیص الموارد 

تم طلب معلومات عن مثل هذه الموارد ألنها ،السیاسة. عالوة على ذلكالخ) لتنفیذ ،وأموال،(موظفین

تعكس كًال من التزام إدارة الصندوق بالسیاسة والجدیة في تنفیذها.

عالوة على ذلك، فقد أبدى الممثلون تقدیرهم للعملیة التشاوریة إلى حد كبیر التي اتبعت، بما في ذلك -16

وكاالت األمم المتحدة األخرى الموجودة في روما، ومع منظومة االنخراط القوي مع المجلس نفسه، ومع 

األمم المتحدة التي استنار بها إعداد هذه السیاسة.

كذلك فإن المجلس التنفیذي:-17

استذكر األداء اإلیجابي للصندوق بشأن المساواة بین الجنسین، والحظ أهمیة النظر في هذه )أ(

األمم المتحدة بأسرها. وقد أكد الممثلون على محوریة تنفیذ السیاسیة في إطار النهج الذي تتبعه منظومة 
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هذه السیاسة بصورة مشتركة مع شركاء الصندوق وأصحاب المصلحة المعنیین المحلیین والدولیین 

ومتعددي األطراف. وفیما یتعلق بالشراكات في روما، فقد أحاط المجلس علما بانخراط الصندوق في فریق 

كاالت الخاص بالنساء الریفیات، وعمل الصندوق مع الوكالتین الشقیقتین في روما المهام المشترك بین الو 

هیئة األمم المتحدة مم المتحدة للمساواة بین الجنسین وتمكین المرأة (األهیئة لتطویر برنامج مشترك مع 

؛)للمرأة

د الصندوق اعترف بالتركیز الذي یولیه الصندوق للتنوع بین الجنسین في قوة العمل لدیه، وناش)ب(

االنخراط مع شركائه الوطنیین والدولیین للترویج للمساواة بین الجنسین، وبخاصة في المناصب الرئیسیة 

التخاذ القرار؛

الحظ استعداد إدارة الصندوق للنظر في أفكار جدیدة للمؤشرات التي یمكن إثبات نجاعتها في تنفیذ )ج(

فقد تم اإلدالء بتوصیات عدیدة حول مؤشرات أكثر تحدیدا من قبل ممثلي الدول السیاسة. وبهذا الشأن 

األعضاء، وتضمنت هذه المؤشرات، من بین جملة أمور أخرى، إدراج مؤشر بالوكالة أكثر مالءمة 

لتمكین المرأة؛

، رحب بفكرة االستمرار في تعمیم المساواة بین الجنسین بشكل كامل في مشروعات وبرامج الصندوق)د(

كما رحب أیضا بالتأكید على بناء القدرات من خالل التدریب المخطط المستهدف لموظفي الصندوق، 

عالوة على حوار السیاسات االستراتیجي مع الحكومات؛

أحاط علما بأنه، وفي حین أن الصندوق ال یضع مخصصات موارد محددة لسیاسات إفرادیة، إال أنه 

الغ عن الموارد المالیة والبشریة المكرسة لألنشطة ذات العالقة بالتمایز بین یحترم التزاماته التي عقدها باإلب

  الجنسین، وأن المجلس سیبلغ حسب األصول باستخدام آلیات اإلبالغ المحددة في السیاسة نفسها؛

ال تقل أهمیة عنها التيرحب بالتزام رئیس الصندوق باإلبالغ المالئم عن الموارد البشریة والمالیة )ه(

رسة لتنفیذ السیاسة، مع األخذ بعین االعتبار معوقات تتبع بعض مخصصات الموارد المحددة المك

الي في الصندوق.اسات إفرادیة في نظام اإلبالغ الحالمكرسة لسی

رحب بإنشاء فریق عمل مؤسسي رفیع المستوى مخصص للتمایز بین الجنسین، الذي سیوفر التوجیه )و(

شجع المجلس الصندوق على تعیین أحد أعضاء فریق اإلدارة العلیا في هذا الصدد،ویضمن المساءلة. و 

لیترأس هذا الفریق؛

نظر قدما إلى تلقي تقاریر سنویة عن التقدم المحرز في تنفیذ هذه السیاسة، ورحب باستعراض )ز(

منتصف المدة المخطط له، بما في ذلك مراجعة التمایز بین الجنسین.

یذ السیاسة من حیث مراحلها، باإلضافة إلى ارتباطها المتأصل وعند تسلیطها الضوء على عملیة تنف-18

باألهداف االستراتیجیة األخرى للصندوق، أحاطت إدارة الصندوق علما بالشواغل التي أثیرت، وأكدت 

للمجلس بأن مدخالته سوف تؤخذ بعین االعتبار عند تنفیذ السیاسة، وتنعكس في استعراض منتصف 

ومن خالل الموافقة على السیاسة، فإن ،أنهلصندوق للمجلسوأكد رئیس ا.المدة وفي اإلبالغ السنوي

  إدارة الصندوق ستكون مسؤولة عن تنفیذها.
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الخاصة ببند اقتراحات المشروعات/البرامج المعروضة 39وبناء على طلب ممثلة السوید، تم تعدیل الفقرة 

  على المجلس التنفیذي للنظر فیها على النحو الوارد أدناه.

وقد حددت ممثلة الوالیات المتحدة األمریكیة على أنه، ونظرا للوالیة التشریعیة في بالدها والقاضیة   -39

بعدم توفیر أي معونة من الوالیات المتحدة إلى أو من خالل حكومة مدغشقر بسبب المخاوف من االتجار 

، وتطلب تسجیل هذا االعتراض بالبشر، فإن الوالیات المتحدة تعارض استخدام أموال الصندوق في مدغشقر

وعبرت ممثلة السوید عن معارضة بلدها لالقتراحات المعروضة من أجل مدغشقر في محاضر هذه الدورة.

نظرا للحالة السائدة في البلد.

  


