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 2015الدورة العادية الثانية لعام 
 2015أيلول/سبتمرب  16و  15
 *من جدول األعمال املؤقت 4البند 

    حوار منظم بشأن مسألة التمويل
 املواردمذكرة استراتيجية بشأن تعبئة   

 موجز 
الصـادر   2014/6لمقـرر  لتقدَّم هذه املذكرة االستراتيجية عن تعبئة املوارد اسـتجابة    

)هيئــة األمــم  هليئــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة اجمللــس التنفيــذيعــن 
لهيئـة للفتـرة   للتشكل جزءا من حواره املنظم بشأن متويل اخلطـة االسـتراتيجية   املتحدة للمرأة( 

، يف سـيا   2015يف الـدورة العاديـة الثانيـة لعـام      ء احلـوار املقرر إجـرا . ومن 2014-2017
بشــأن االســتعراش الشــامل الــذي رــري كــل أربــ  ســنوا      67/226قــرار اجلمعيــة العامــة  

 لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطل  هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية.
هذه املـذكرة علـا املـوارد الة مـة لتنفيـذ      األمم املتحدة للمرأة الضوء يف  هيئةوتسّلط  

اخلطـة االســتراتيجية بالكامــل ونقيــ  نتــا يف نويليــة يف حيــاة النســاء والفتيــا  يف  يــ  أ ــاء  
بعض املخاطر الـيت قـد تـنجم عـن عـدم بلـوو املسـتو  الكـايف للتمويـل،           وتعرش اهليئةالعامل. 

مـن الـةل تعبئـة املـوارد      ذلـ  املسـتو   ليت اختذهتا لةقتراب تدرريا من إىل جانب اخلطوا  ا
 .واملوارد األالر العادية 
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ومن االستراتيجيا  الر يسية املعروضة بالتفصيل يف املـذكرة االسـتراتيجية اهلاد ـة إىل     
املا ـة   وإدامة املسامهة باملوارد األساسية مـن اجلهـا  املا ـة احلكوميـة احلاليـة واجلهـا         يادة

الناشــئة والقطــاا اخلــاست واالســتراتيجية اهلاد ــة إىل تعزيــز وتنويــ  املصــادر احلاليــة للمــوارد    
ــر األساســية، اســتنادا إىل مبــادرا  الربئــة الر يســية الــيت تضــطل  هبــا اهليئــة وإىل  ليــا           غ

 املخصص. التمويل
وقد يود اجمللس التنفيذي أن حييط علما هبذه املذكرة املتعلقـة بتعبئـة املـوارد باعتبارهـا      

عنصرا يف احلوار املنظم الذي جتريه اهليئـة حاليـا بشـأن متويـل الطتـها االسـتراتيجية، وقـد يـود         
أيضا تشجي  استمرار احلوار م  الـدول األعضـاء مـن أجـل وضـ  حـط لتحليـل إمكانيـة التنبـؤ          

رد املقدمة من أجل تنفيذ اخلطة االستراتيجية ونليل مرونة هذه املوارد وتواؤمهـا، اـا يف   باملوا
مـن املـذكرة عنا ـر  كـن إدراجهـا       السـاب  التمويـل. وتـرد يف الفـرا     ثغرا ذل   يما خيّص 

 يف مقرر يتخذه اجمللس.
   

 املعلوما  األساسية والسيا  -أوال  
الشـامل الـذي رـري كـل أربـ        احلـوار املـنظم مـن االسـتعراش     ينب  التكليـ  بـرجراء    - 1

يف  ،اليت تضطل  هبا منظومة األمم املتحـدة مـن أجـل التنميـة     التنفيذية  سنوا  لسياسة األنشطة 
يف هــذا  مــن القــرار، طلبــت اجلمعيــة العامــة  46الفقــرة  ويف. 67/226قــرار اجلمعيــة العامــة  

الصدد من اجملالس التنفيذية للصنادي  والرباميف وئـالس إدارة الوكـاال  املتخصصـة أن تقـوم،     
بشـأن كيفيـة متويـل النتـا يف الـيت       2014حسب االقتضاء، برجراء حوارا  منظمة الةل عـام  

ة يتم االتفا  عليهـا يف ئـال التنميـة يف دورة التخطـيط االسـتراتيجي اجلديـدة للكيانـا  التابعـ        
لكل منها، هبدف  يادة إمكانيـة التنبـؤ بـاملوارد املخصصـة ألنشـطة وـددة واحلـد مـن تقييـدها          
وكفالة ختصيصها ألنشطة أعم، مما يوس  قاعدة اجلها  املا ة ويعـز  كفـاءة تـد قا  املـوارد     

 .وإمكانية التنبؤ هبا
لـذي رـري كـل    الشـامل ا   السياسـا   لتكلي  املنبثـ  عـن االسـتعراش   ذا اواستجابة هل - 2

هيئـة األمـم املتحـدة للمسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة )هيئـة األمـم           أرب  سنوا ، عقـد   
أول مشــاورا  غــر رميــة مــ  اجمللــس التنفيــذي هليئــة األمــم املتحــدة للمــرأة    املتحــدة للمــرأة(

نفيـذي  . وقـرر اجمللـس الت  2014أيلول/سبتمرب  15يف  2014الةل دورته العادية الثانية لعام 
أن ينظم، علا أساس سنوي الـةل الـدورة العاديـة الثانيـة للمجلـس التنفيـذي، حـوارا منظمـا         
بشأن مسألة التمويل م  الدول األعضاء لر د ومتابعة مستو  التمويل، وخبا ـة  يمـا يتعلـ     

الـر   باملوارد العادية،  ضة  عن عنا ر املرونة واملواءمة وقابليـة التنبـؤ  يمـا يتعلـ  بـاملوارد األ     
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، اـا يشـمل املعلومـا  عـن الثغـرا       2017-2014املقدمة لتنفيذ اخلطة االستراتيجية للفترة 
 (.  2014/6)املقرر  يف التمويل

ــدورة - 3 ــة األمــم املتحــدة للمــرأة أن    نفســها والــةل ال ، طلــب اجمللــس التنفيــذي إىل هيئ
يـا  ونوا ـذ التمويـل    توا ل، من الةل احلوار م  اجمللس التنفيذي، استكشـاف احلـوا ز وا ل  

توسي  قاعدة املا ني وتشجي  املا ني علا  يادة مسامهاهتم األساسـية، واالنتقـال إىل   الكفيلة ب
وطلــب إىل اهليئــة، نقيقــا هلــذه الغايــة، أن تقــدم إىل   تقــدمت متويــل غــر أساســي أقــل ختصيصــا، 

لعاديــة الثانيــة يف عــام اجمللــس مــوجزا عــن اســتراتيجية لتعبئــة املــوارد لينظــر  يــه الــةل دورتــه ا 
، أجــر  هيئــة 2015وقبــل انعقــاد الــدورة العاديــة الثانيــة لعــام    (.2014/6)املقــرر  2015

ــة الــةل الــدورة العا   ــة األوىل للمجلــس التنفيــذي يف  األمــم املتحــدة للمــرأة مشــاوراهتا الثاني دي
 .2015شباط/ رباير  9
 الكتلـة احلرجـة مـن املـوارد الـيت      ويهدف احلوار املنظم بشأن مسألة التمويل إىل تـأمني  - 4

نتاج إليها اهليئة لكي تنفذ الطتها االستراتيجية، اا يف ذل  ضبط النسـبة بـني املـوارد العاديـة     
ســت ف املــوارد العاديــة يف تعــويض الــنقص يف املــوارد األالــر .  واملــوارد األالــر  اليــ  ال ُت

لكـي نـدد، بالتشـاور مـ  شـركا ها       ويتيح احلوار املنظم بشأن مسـألة التمويـل الفر ـة للهيئـة    
املسـامهني، أكثـر الطــر   عاليـة ملعاجلـة الثغــرا  يف التمويـل. ويف إطـار التحضــر هلـذا احلــوار،        

 حملة عامة عن استراتيجية اهليئة لتعبئة املوارد، واليت تشمل: االستراتيجية تو ر هذه املذكرة
ــة   )أ(  ــوارد العاديــ ــني املــ ــة بــ ــة التكامليــ ــر   )األساالعةقــ ــوارد األالــ ــية( واملــ ســ

 األساسية( من أجل تنفيذ اخلطة االستراتيجية هليئة األمم املتحدة للمرأةت )غر
النـهيف الــذي تتبعــه هيئـة األمــم املتحــدة للمــرأة يف ئـال الربئــة لضــمان تعبئــة     )ب( 

 موارد أالر  )غر أساسية( عالية اجلودة علا أساس استرداد التكلفة الكاملةت
يجيا  الراميـة إىل تعزيـز  عاليـة وكفـاءة اجلهـود الـيت تبـذهلا اهليئـة يف         االسترات )ج( 

خمتلفـة واسـتحدا     حجمية ئال تعبئة املوارد، اا يف ذل  تطبي  الطرا   احلالية علا نطاقا 
 النهيف اجلديدة.

وتسّلط املذكرة الضوء أيضا علا املخـاطر الـيت قـد تـنجم عـن عـدم قـدرة اهليئـة علـا           
 الة مة لتنفيذ الطتها االستراتيجية. تأمني املوارد

ــا         - 5 ــب عليه ــة يغل ــوارد يف بيئ ــة امل ــا لتعبئ ــم املتحــدة للمــرأة بهوده ــة األم وتضــطل  هيئ
االهتمام املتنامي، اا يف ذل  علا  عيد الوثا   اخلتامية للعمليـا  احلكوميـة الدوليـة، بقضـية     

بأمهيـة هـذه القضـية ووجـوب تـو ر       املساواة بني اجلنسني ومتكـني املـرأة، ويسـودها االعتـراف    
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املــوارد الكا يــة ملعاجلتــها مــن أجــل نقيــ  التنميــة املســتدامة والســةم واألمــن وإعمــال حقــو  
اإلنســان.  علــا ســبيل املثــال، دعــت الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة    

ار وكامـل دورة الربئـة لـديها    اجلها  املا ة إىل أن تـدميف بشـكل كامـل يف عمليـة  ـن  القـر      
 (.244االلتزاما  واالعتبارا  املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة )الفقرة 

الوثيقـة اخلتاميـة املعتمـدة مـؤالرا يف املـؤمتر الـدو         مـن  6و  1الفقـرتني   وباملثل،  في - 6
، (69/313اجلمعيـة العامـة    )قرار الثال  لتمويل التنمية، املعرو ة باسم الطة عمل أديس أبابا

كــرر  الــدول األعضــاء التأكيــد علــا التزامهــا بكفالــة املســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة     
والفتاة، وكرر  التأكيد علـا ضـرورة تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنسـاا، بوسـا ل منـها القيـام          

ملاليـــة بــرجراءا  واســتثمارا  وــددة اهلــدف يف معـــرش  ــوو وتنفيــذ  يــ  السياســا  ا        
 واالقتصادية والبيئية واالجتماعية.

اإلعةن السياسي الصادر اناسبة الذكر  العشـرين النعقـاد املـؤمتر العـاملي الرابـ        ويف - 7
ــرأة،       ــة وضــ  امل ــدورة التاســعة واخلمســني للجن ــذي اعُتمــد يف ال ــة إىل  للمــرأة، ال دعــت اللجن

 املوارد، بوسا ل منـها تعبئـة املـوارد    إحدا   يادة كبرة يف االستثمار من أجل سد الثغرا  يف
املالية من  ي  املصادر، اا يف ذل  تعبئة وختصيص املـوارد احملليـة وإعطـاء مزيـد مـن األولويـة       

، E/2015/27انظــر لتحقيــ  املســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة يف املســاعدة اإلحا يــة الرميــة )
(. وقد ا داد بدرجة كـبرة حجـم التوقعـا  املتصـلة بالـدعم املقـّدم       الفصل األول، الفرا جيم

 من اهليئة والدور الذي تؤديه يف هذا املضمار يف سيا  هذه العمليا  احلكومية الدولية.
هــد ا مــن أهــداف  2015ومــن املتوقــ  أيضــا أن تتضــمن الطــة التنميــة ملــا بعــد عــام   - 8

املستدامة يتعل  باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، إىل جانب توقُّ  تضـمني األهـداف    التنمية
األالر  غايا  مراعية لةعتبارا  اجلنسـانية. وسـيكون مـن الضـروري أن يـو هر للهيئـة الكـّم        

 املة م من املوارد لكي تدعم الدول األعضاء يف تنفيذ هذه االلتزاما ، و قا لواليتها.
  
 هليئة األمم املتحدة للمرأة الة مةالكتلة احلرجة من املوارد  -ثانيا  

مـن  الكتلة احلرجة من املـوارد هـي احلـد األدن مـن املـوارد الـيت يتعـّين تو رهـا للهيئـة           - 9
، الـيت أقّرهـا اجمللـس التنفيـذي     2017-2014طتها االستراتيجية للفترة الكامل خللتنفيذ أجل ا

شــامل بشـأن اهليئــة اجلامعــة للمســاواة بــني اجلنســني  ه المقترحــ يفمــني العــام للهيئـة. ويرّكــز األ 
هليئـة األمـم املتحـدة     “االحتياجـا  التمويليـة ملرحلـة البـدء    ”ومتكني املرأة علا وجوب نديـد  

ــها للمــوارد     500للمــرأة عنــد مبلــ    ــة مــن حجــم تعبئت مليــون دوالر ســنويا. وقــد  اد  اهليئ
مليـون دوالر سـنويا، وذلـ  مـ       500مـن أجـل بلـوو هـدف الــ      ردة منذ إنشا ها بصورة مّط
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ــة وحجــم املســامها          ــا  الســاب  للهيئ ــاملي واألداء امل ــا  واالقتصــادي الع ــاة الســيا  امل مراع
 (.األولاملتوقعة )انظر الشكل 

 690، ُحسـب ئمـوا املـوارد املتوقعـة ابلـ       2015-2014وبالنسبة لفترة السنتني  - 10
 350مليـون دوالر ومـوارد أالـر  ابلـ       340ّسما بني مـوارد عاديـة ابلـ     مليون دوالر، مق

أول سنة تتخّطا  يها اهليئة أهدا ها، حيـ  بلغـت املـوارد     2014مليون دوالر. وكانت سنة 
مليـون دوالر( وبلغـت املـوارد     160مليون دوالر )مقابل مبل  مستهدف بقيمـة   164العادية 
مليـون دوالر اهلـدف(. وقـد     150مبل  مستهدف بقيمـة  مليون دوالر )مقابل  159األالر  

 118 مليـون دوالر و  157) 2013يف املا ة، عن سنة  17.5شكل هذا  يادة كبرة، بنسبة 
 مليون دوالر، علا التوا (.

ــرة       - 11 ــة حــوا كــبرا يف الفت ــ  اهليئ ــة لتحقي ــ  إدراض الضــرورة احلتمي -2016ومــن منطل
مليــون دوالر ســنويا،  500يتوالــاه األمــني العــام عنــد  ، وعلــا ضــوء املســتو  الــذي  2017

، وذلـ  بواقـ    2017-2016مليون دوالر هد ا هلا لفتـرة السـنتني    880حدد  اهليئة مبل  
مليـون دوالر مـن املـوارد األالـر . وقـد أ درج       500مليون دوالر من املوارد العادية و  380

اجمللـس التنفيـذي للموا قـة عليهـا يف دورتـه      هذان اهلد ان يف امليزانيـة املتكاملـة املعروضـة علـا     
 .2015العادية الثانية لعام 

 
 األول الشكل

   2017-2014لفترة املوارد العادية واملوارد األالر ، ا  
 )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(
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ويف ظل الصو ية هيكلة هيئة األمم املتحدة للمـرأة كهيئـة جامعـة، يتعـّين أن يراعـا       - 12
ــاري،        ــدعم املعي ــدا وظــا   ال ــا، وندي ــ  وظا فه ــة  ي ــة لتأدي ــوارد الكا ي ــو ر امل ــها ت يف متويل
ووظا   التنسي  داالل منظومة األمم املتحدة، واألنشطة التنفيذية. وبالتـا   ـرن اهليئـة تتلّقـا     

ــة  نســبة ضــئي  ــنلة مــن مواردهــا اإل الي ــة  م ــةامليزاني ــرة الســنتني  ةلألمــم املتحــد  العادي . ويف  ت
مليون دوالر، وهـو مبلـ  ضـئيل نسـبيا      15.3، بلغت هذه احلصة ما ئموعه 2016-2017

يف ظل ما ينبغي تغطيته من أنشطة شديدة التنوا تتعلـ  بتقـدمت اخلـدما  للعمليـا  احلكوميـة      
 جانب العمل السياسا  والتنسيقي. الدولية املعيارية، إىل

ويأ  القسم األكرب من موارد اهليئة من التربعا . ومتاشيا مـ  االسـتعراش السياسـا      - 13
الشامل، تركز اهليئة بشدة علا تعبئة املـوارد األساسـية. ومتثـل املـوارد األساسـية أعلـا قنـوا         

ة االسـتراتيجية بكامـل نطاقهـا. وهـي     التمويل جودة، وهي تدعم تنفيذ النتا يف احملددة يف اخلطـ 
ضـرورية أيضـا لضـمان أن يكـون لـد  اهليئـة مـا يلزمهـا مـن القـدرة املؤسسـية لتقـدمت الــرباميف             

أن يكـون لـديها اهليكـل املؤسسـي املة ـم الـذي       ضـمان  العالية األثر اليت نق  نتا يف نويلية، و
ا ر القــدر الكــايف مــن املــوارد   ّكنــها مــن اســتيعاب قــدر أكــرب مــن التمويــل. وبالتــا   ــرن تــو  

 األساسية أمر ضروري لضمان عدم املساس بأي جزء من أجزاء اخلطة االستراتيجية.
 وتستخدم اهليئة املوارد األساسية لغرضني ر يسيني، أال ومها: - 14
متويل األنشـطة التأسيسـية يف ئـاال  الـدعوة والتنسـي  واملشـورة ووضـ  السياسـا           • 

 .علا الصعد القطري واإلقليمي والعامليوتنفيذ العمليا  
 متكني اهليئة من تعبئة موارد أالر  لكفالة تنفيذ الطتها االستراتيجية بالكامل. • 
ويتمثل الغرش الر يسي من املوارد غر األساسية يف تكملة املوارد األساسية من أجـل   - 15

االستعراش السياسـا  الشـامل،   نقي  النتا يف الواردة يف اخلطة االستراتيجية. وو قا لتو يا  
ينبغي أن تكون هـذه املـوارد قابلـة للتنبـؤ هبـا ومنضـبطة  منيـا ومرنـة لتقليـل تكلفـة املعـامة             

 وخماطر احليد عن الوجهة االستراتيجية إىل أدن حد ممكن.
  

 الكتلة احلرجة من املوارد تأمنياملخاطر املتصلة بعدم  -ثالثا  
االعتـراف الواسـ  النطـا  بأمهيـة نقيـ  املسـاواة بـني اجلنسـني         علا الرغم مـن تنـامي    - 16

ومتكني املرأة،  رن االلتزام السياسي العا  املسـتو  جتـاه املسـاواة بـني اجلنسـني وجتـاه اهليئـة مل        
 يترجم إىل التزام ما  مكا ئ.
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احلفـا    ويتمثل اخلطر الر يسي من عدم تأمني املوارد الة مة يف عدم قدرة اهليئة علـا  - 17
إحـدا  التغـير التحـويلي يف حيـاة     عـدم متّكنـها مـن    علا سةمة اخلطـة االسـتراتيجية برّمتـها و   

النساء والفتيا  يف  ي  أ اء العامل. وعلا وجه اخلصوس، سيفضي الطر عدم تـأمني الكتلـة   
 احلرجة من املوارد إىل:

ملعيـاري للمنظمـة   احلد من قدرة هيئة األمم املتحدة للمرأة علـا دعـم العمـل ا    )أ( 
مــن الــةل وضــ  املعــاير واالضــطةا بأنشــطة الــدعوة القا مــة علــا األدلــة. وقــد أبــر  تقيــيم  
أجــراه مكتــب الــدما  الرقابــة الداالليــة مــؤالرا أن عــدم كفايــة املــوارد قــد جعــل مــن تنفيــذ   

 ت(E/AC.51/2015/9القواعد واملعاير أمرا  عبا )
احلد من قدرة هيئة األمم املتحدة للمرأة علا أن تتخذ من الرباهتا الربئيـة يف   )ب( 

خمتلـــ  الســـياقا  اإلحا يـــة أساســـا ترتكـــز عليـــه جهودهـــا يف ئـــا  وضـــ  املعـــاير وإعـــداد   
ــدور     ــام ب يف ئــال املســاواة بــني   ركــز املعــريفاملالسياســا ، واالنتقــاس مــن قــدرهتا علــا القي

 تنسني ومتكني املرأةاجل
االنتقاس من قدرة اهليئة علا التنفيذ الكامل لألنشـطة التشـغيلية واالسـتجابة     )ج( 

 تللطلب املتزايد علا الدعم من الدول األعضاء
ال الــدعم الــتقل والسياســا ، تقــويض العمــل الــذي تضــطل  بــه اهليئــة يف ئــ  )د( 

بالشـكل املتـوالا يف اهليكـل     ةالتقنيـة اإلقليميـ   سيما  يمـا يتعلـ  بتـو ر اخلـربة االستشـارية      وال
 تاإلقليمي والذي أقره اجمللس التنفيذي

احلد من قدرة اهليئة علا إقامة شراكا  استراتيجية وتو ر تنسي   ل للتغـير   )هـ( 
 وسـتبقا تمّكن اهليئة من تكملة األعمال التنفيذية اليت يضـطل  هبـا شـركاؤها،     لن تالتحويلي. 

مسألة املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة دون معاجلة يف املناط  احلرجـة، وال سـيما يف الـدول    
 تاهلشة

احلد من قدرة هيئة األمم املتحدة علـا القيـام بـدور  اعـل يف القضـايا العامليـة        )و( 
تعلـ   واالستجابة للتحديا  والفرس الناشئة من منظور املساواة بني اجلنسني، اا يف ذل  مـا ي 

 تبأهداف التنمية املستدامة، وتغر املناخ، واحلد من أالطار الكوار 
احلد من قدرة اهليئة علا تعميم مراعاة منظور املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني      ) ( 

املرأة بشكل كامل يف أعمال جها  األمم املتحدة اإلحا ي علـا  يـ  املسـتويا ، اـا يف ذلـ       
 قيمني وأ رقة األمم املتحدة القطرية.م  منسقي األمم املتحدة امل

http://undocs.org/ar/E/AC.51/2015/9
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وملعاجلة هذا اخلطر، يتمثل اهلدف العام الستراتيجية تعبئة املـوارد الـيت تتبعهـا اهليئـة يف      - 18
تــأمني مســتو  متــوا ن  كــن التنبــؤ بــه مــن كــل مــن املــوارد األساســية املطلوبــة واملــوارد غــر  

لتمويـل العامـة واخلا ـة مـن أجـل نقيـ        األساسية عالية اجلودة املطلوبة، وذلـ  مـن مصـادر ا   
الفعاليــة يف تنفيــذ اخلطــة االســتراتيجية للهيئــة. ويتماشــا هــدف اهليئــة مــ  تركيــز االســتعراش  
السياسا  الشامل علا ضرورة أن يكون كل من املوارد األساسية وغر األساسية قـابة للتنبـؤ   

ل مـن ختصيصـها ألغـراش وـددة وأن     به، وأن تكون املوارد غر األساسية مرنة وأن يتم التقليـ 
ُيحرس علا مواءمتها بصورة أ ضل م  أولويـا  البلـدان املسـتفيدة مـن الـرباميف ومـ  اخلطـط        

 االستراتيجية والواليا  اليت تعمل علا ضو ها كيانا  األمم املتحدة.
 ولتحقي  هذا اهلدف، ستركز اهليئة علا ثةثة هنيف تكاملية: - 19

 األساسية املقدمة من الدول األعضاء وتوسيعها وإدامتهاتتعمي  املسامها   )أ( 
 توسي  نطا  الشراكا  م  القطاا اخلاست )ب( 
تعزيز وتنوي  الطرا   احلالية للتمويل غر األساسـي مـن قبيـل مبـادرا  اهليئـة       )ج( 
 الر يسية املقبلة و لياهتا التمويلية املخصصة. الربئية

  
مـــن الـــدول األعضـــاء   للهيئـــة تعميـــ  املســـامها  األساســـية املقدمـــة     -رابعا  

 وإدامتها وتوسيعها
 تعمي  املسامها  األساسية  

من أجـل تعزيـز قاعـدة اجلهـا  املا ـة وتـأمني االلتزامـا  املتعـددة السـنوا ، بـذلت            - 20
 10ابلــ   هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة جهــودا حثيثــة لزيــادة عــدد اجلهــا  املا ــة الــيت تســاهم 

مـــا و املةيـــني العشـــرة ”مةيــني دوالر أو أكثـــر للمـــوارد األساســية، أو مـــن يطلـــ  علــيهم    
هـي رسـالة    “ما ي املةيني العشـرة  ـأكثر  ”. وقد ثبت أن الرسالة اليت حيملها مسّما “ أكثر

احلكوما ، وهي تو ر هـد ا بسـيطا    يفيسهل إيصاهلا عرب خمتل  مراحل عمليا   ن  القرار 
كن بلوغه للعديـد مـن اجلهـا  املا ـة الـيت تسـاهم بالفعـل بتمويـل مقـارب هلـذا املسـتو .            و 

مـن مـا ي املةيـني العشـرة  ـأكثر الـذين يسـامهون يف         16وهدف اهليئـة هـو أن يكـون لـديها     
 .(الثاامليون دوالر سنويا )انظر الشكل  15املتوسط ابل  
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 الشكل الثاا
 املوارد األساسية هليئة األمم املتحدة للمرأة التركيبة املستهد ة ملا ي
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

 مليون دوالر 80مليون دوالر =  20جها  ما ة *  4
 =  نلندا واململكة املتحدة( 2)نّق  من اهلدف: 

 مليون دوالر 90مليون دوالر =  15جها  ما ة *  6
 = سويسرا والنروييف( 2)نّق  من اهلدف: 

 مليون دوالر 60مةيني دوالر =  10جها  ما ة *  6
 = الداحرض والسويد( 2)نّق  من اهلدف: 

 مليون دوالر 20باقي اجلها  املا ة، اا يف ذل  القطاا اخلاس = 
 مليون دوالر 250اجملموا: 

  
سو  اثنني مـن مـا ي املةيـني العشـرة  ـأكثر       2010ويف حني مل يكن هناض يف عام  - 21
سامهني باملوارد األساسـية )إسـبانيا والنـروييف(، ا داد عـدد هـذه اجلهـا  املا ـة إىل أربـ  يف         امل

 ،و نلنـدا  ،وسويسـرا  ،والسـويد  ،)الـداحرض  2013، مث إىل سب  يف عام 2012-2011عامي 
ــدا ــة املتحــدة   ،وكن ــا و واململك ــا العظم ــدا الشــمالية،  ألربيطاني ــذه   يرلن ــد ه ــروييف(. وتعتم والن

االستراتيجية الطويلة األجل علا املناخ املـا  واالقتصـادي العـام، ولـذل  تراجـ  عـدد مـا ي        
ان مـن الـدول األعضـاء يف    تـ اثن  إىل سـتة، وإن اسـتمر   2014املةيني العشـرة  ـأكثر يف عـام    

مليـــون دوالر ) نلنـــدا واململكـــة  20املســـامهة بـــاملوارد األساســـية ابـــال  تفـــو  مســـتو  الــــ  
ويف هذا داللة علا ضرورة موا ـلة االسـتثمار يف اجلهـود الراميـة إىل تعميـ  قاعـدة        املتحدة(.

اجلها  املا ـة واحلفـا  علـا املسـتويا  احلاليـة منعـا لةعتمـاد املفـرط علـا عـدد  ـغر مـن             
مســامها  أكــرب قــدمت  الــيت ا ــةاملكوميــة احل ا هــباجل قا مــةاملــا ني. ويعــرش املر ــ  األول 

 .2014للهيئة يف عام 
ويتمثل التحدي الر يسي أمام جهود اهليئة لتعبئة املوارد األساسـية مـن اجلهـا  املا ـة      - 22

التقليدية يف كيفية عكس االجتاه التمـويلي السـا د الـذي هـو امتـداد إلر  املسـتو  املـنخفض        
طلـب  للمسامها  اليت كانت تقّدم إىل الكيانا  السـابقة هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة. وهـذا يت      

ئموعة من االستراتيجيا  املترابطة، اا يف ذل   ياغة الوالية املوسعة للهيئة بصـورة أ ضـل،   
يتطلـب أيضـا إعطـاء اهليئـة موقعـا      هـو  تلبية توقعا   ي  اجلها  املستهد ة بشكل أ ضـل. و و
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الوطنيـة مـن الـةل أنشـطة الـدعوة املسـتمرة. ومـن         أ ضل يف عمليا   ن  القـرار واملنتـديا   
ل النجاح اهلامة أيضا التعبر بوضوح عن األثر الذي  كن أن ندثـه اهليئـة يف حيـاة املـرأة     عوام

باهليئـة يف ئـال التنسـي  مـ       املنوطـة  والفتاة،  ضـة عـن نقيـ  االسـتفادة الكاملـة مـن الواليـة       
 منظومة األمم املتحدة.

التوا ـل املباشـر مـ     ومن هذا املنطل ، أنشأ  اهليئة مكاتب اتصـال لتـو ر إمكانـا      - 23
احلكوما  يف عوا م البلدان واملسـاعدة علـا إقامـة  ـة  وثيقـة مـ  املؤسسـا  احلكوميـة         

القرارا ، اا يف ذل  الربملانيون، علا خمتلـ  املسـتويا . وتتفاعـل      وغرها من جها   ن  
 مكاتــب االتصــال أيضــا مــ  اجلهــا  األالــر   ــاحبة املصــلحة، اــا يف ذلــ  اجملتمــ  املــدا     
والقطاا اخلاس واملؤسسا . وقد ساعد إنشاء مكاتب االتصال اهليئـة علـا الو ـول بكفـاءة     

 إىل جها  ما ة متعددة، م  تعزيز التعاون الفل علا أساس ثنا ي.
يف بروكســل وكوبنــهاغن ينصــّب تركيزمهــا علــا تعبئــة   ويوجــد حاليــا مكتبــا اتصــال - 24

رس تعبئــة املــوارد وغرهــا مــن  ــرس التعــاون مــ  املــوارد. ولتحقيــ  االســتفادة الكاملــة مــن  ــ
يف طوكيـو وأبـو ظـو. وقـد      2015اليابان وبلدان اخللـييف، سـُيفتتح مكتبـان إضـا يان يف عـام      

أحد  مكتـب االتصـال يف بروكسـل  يـادة يف التفاعـل الفـل مـ  االنـاد األورو  خبصـوس          
ل غــر األساســي املتعـــدد   اجملــاال  ذا  األولويــة املشــتركة، كمـــا أحــد   يــادة يف التمويـــ     

السنوا  املقّدم من املفوضية األوروبية. وباإلضا ة إىل ذل ، يّسر املكتـب إقامـة شـراكة هامـة     
بني اهليئة وأمانة ئموعة دول أ ريقيا والبحر الكـاريو واحملـيط اهلـادو. وباملثـل، حيقـ  مكتـب       

  اخلمسـة، حيـ  نققـت    االتصال يف كوبنهاغن جناحا يف التوا ل م  بلدان الشـمال األورو 
نتا يف إرابية علا  عيد  يادة التعـاون مـ  أ ـحاب املصـلحة الـوطنيني بشـأن اجملـاال  الفنيـة         
و يادة أنشطة الدعوة إىل تقـدمت املسـامها  األساسـية وغـر األساسـية إىل اهليئـة. ويعمـل كـة         

 املكتبني بنشاط يف ئال التوا ل م  القطاا اخلاس هبدف تعبئة املوارد.
 

 تنوي  قاعدة اجلها  املا ة  
من أجل توسي  قاعدة اجلها  املا ة مـن الـدول األعضـاء، تنفـذ هيئـة األمـم املتحـدة         - 25

مليـون دوالر مـن    250، واليت هتدف إىل تأمني ما ئموعـه  150/250للمرأة محلتها املسماة 
ــن   ــية مـ ــاملوارد األساسـ ــامها  بـ ــام  150املسـ ــدا. ويف عـ ــدد  2014بلـ ــوو العـ ــا بلـ ، مت تقريبـ

بلـدا. ويعتـرب    143احلكومية، حي  بلـ  عـددها رقمـا قياسـيا عنـد       املستهدف للجها  املا ة
توسي  قاعدة اجلهـا  املا ـة اسـتراتيجية مهمـة أيضـا مـن أجـل الربهنـة علـا الـدعم السياسـي            
الواس  النطا  الذي نظـا بـه اهليئـة وواليتـها العامليـة، وإلذكـاء الـوعي بواليـة اهليئـة وتعميـ            
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ا ح اجلمهـور العــريض املسـتهدف. ويــبني الشـكل الثالــ     اإلحسـاس الكيتـها عــرب خمتلـ  شــر   
 التو ي  العام للمسامها  باملوارد األساسية.

 
 الشكل الثال 

تو يــ  املســامها  األساســية املقّدمــة إىل هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة مــن احلكومــا  يف      
 2014 عام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وتركز هيئة األمم املتحدة للمرأة علا التفاعل م  اجلها  املا ة اليت لديها أكـرب قـدر    - 26
من اإلمكانا  ألن تصبح مـن اجلهـا  املسـامهة املهمـة للهيئـة. ومـ  تغّيـر املشـهد االقتصـادي          
واملا ، يتزايد حجم املساعدا  اإلحا ية املقّدمة مـن اجلهـا  املا ـة الناشـئة أو غـر التقليديـة.       
ويف إطار هذه االستراتيجية، تزيد هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة مـن حجـم تفاعلـها مـ  ئموعـة          

 العشرين اليت تضم جها  ما ة من كة الفئتني التقليدية والناشئة.
ــاتيف   85ادا  بلــدان ئموعــة العشــرين ئتمعــة بنحــو  وتســتأثر اقتصــ - 27 يف املا ــة مــن الن

يف املا ة من حجم التجـارة العامليـة، وثلثـي سـكان العـامل. ومـ  ذلـ ،         80العاملي اإل ا ، و 
متثل مسامها  هـذه اجملموعـة سـو  ثلـ  املـوارد األساسـية الـيت نصـل عليهـا اهليئـة )انظـر             ال
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إســهام بلــدان نســبة صــبح تمها  املقدمــة مــن اململكــة املتحــدة، الشــكل الرابــ (. وبــدون املســا
يف املا ــة  قــط مــن املــوارد األساســية، وهــي نســبة تــدل علــا أن هنــاض    25ئموعــة العشــرين 

جــدو  مــن بــذل جهــد إضــايف علــا  ــعيد تعبئــة املــوارد مــن هــذه اجملموعــة، وال ســيما مــن   
 املساعدة اإلحا ية الرمية بوجه عام. اجلها  املا ة اليت هي من كبار املسامهني علا  عيد

وقد تلقت اهليئة مسامها  كبرة من جها  ما ة ناشئة من بلـدان ئموعـة العشـرين     - 28
، ومنها إندونيسـيا والربا يـل وتركيـا والصـني واملكسـي  واهلنـد. وتعمـل هيئـة         2014يف عام 

مــارا  العربيــة املتحــدة األمــم املتحــدة للمــرأة أيضــا مــ  جهــا  ما ــة ناشــئة أالــر ، مثــل اإل 
ترتيبـا   ـتح مكتـب االتصـال يف     وغرها من بلدان اخللـييف، وقـد مت بلـوو مرحلـة متقدمـة يف      

 ظو. أبو
غر أنه من املهم إدراض أنه، كما هو احلال م  القطاا اخلـاس، سـتكون تعبئـة املـوارد      - 29

جـل القصـر إىل املتوسـط يف    من االقتصادا  الناشئة عملية تدررية، وأن اهليئـة ستسـتمر يف األ  
 االعتماد إىل حد كبر علا التربعا  املقدمة من اجلها  املا ة التقليدية.

 
 الشكل الراب 

من أعضـاء   2014النسبة املئوية للمسامها  املقّدمة إىل هيئة األمم املتحدة للمرأة يف عام 
 ئموعة العشرين
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 االحتفا  بقاعدة اجلها  املا ة  
ــن األنشــطة يف ئــاال       - 30 ــد م ــ  الشــراكة إىل إدراج مزي ــد أد  توســي  تعري ــة لق  إقام

ــ  النفــ         االتصــاال ــان وإتاحــة اجملــال للجهــا  املا ــة لتحقي ــة أوضــح للعي وجعــل دور اهليئ
للجمــاهر املشــمولة برعايتــها مــن اســتثماراهتا يف اهليئــة. وهــذا ال ينطبــ  علــا احلكومــا            

  حسب، بل وعلا اجلها  املا ة من القطاا اخلاس واأل راد.
 

 الشفا ية  
نقُّ  املساءلة والشفا ية، ولـذا تلتـزم اهليئـة بالشـفا ية     تتطلب اإلدارة املسؤولة للموارد  - 31

الكاملة  يما يتعل  باستخدام ما نصل عليه من تربعا . وهلذا العنصر دور هـام يف بنـاء الثقـة    
 م   ناا القرار الر يسيني، ان  يهم الربملانيون، وم  عموم  اهر البلدان املسامهة.

دة الكاملـة مـن عضـويتها يف املبـادرة الدوليـة للشـفا ية يف       وتعتزم اهليئـة نقيـ  االسـتفا    - 32
ر يـة عـن   املنيـة  ا بيانـا   الاملعونة لتسليط الضوء علـا املسـامها  وإقامـة نظـام للتتبـ  وتبـادل       

 التنفيذ عرب املوق  الشبكي واملنشورا ، وذل  و قا اللتزامها جتاه املبادرة.
تياجا  احملـددة للجهـا  املا ـة يف ئـال الر ـد      واهليئة علا استعداد أيضا لتلبية االح - 33

واالستعراضــا  الــيت تقودهــا اجلهــا    والتقيــيم، وبالتــا   رهنــا تشــارض بنشــاط يف التقييمــا   
املا ة، مثل شـبكة تقيـيم أداء املنظمـا  املتعـددة األطـراف، وإطـار اسـتعراش املعونـة املتعـددة          

قا م علـا الركـا ز اخلـاس باملفوضـية األوروبيـة.      األطراف اخلاس باململكة املتحدة، والتقييم ال
وقد حظيت اهليئة بتقييم إرا  يف  ي  هذه التقييما  مـن حيـ  قـدرهتا علـا تنفيـذ واليتـها       

 بفعالية وكفاءة.
ولإلبةو العا  اجلودة عن املوارد األساسية وغر األساسية دور هـام يف احلفـا  علـا     - 34

 اهليئــة إعــداد هــذه التقــارير وضــمان جودهتــا أحــد اجلوانــب  الشــراكا  وتعزيزهــا، ولــذا تعتــرب
اهلامــة إلدارة الشــراكا . ويســلهط الضــوء علــا مســامها  املــا ني أيضــا يف التقريــر الســنوي    
للهيئــة الــذي يقــدم إىل اجمللــس التنفيــذي، ويف نســخة التقريــر املعــّدة بصــورة مة مــة لوســا ط    

 س .اإلعةم واليت رري تو يعها علا نطا  وا
ــة املســتقلة       - 35 ــة الدااللي ــاا حــط الرقاب ــزم باتب ــة بالشــفا ية،  رهنــا تلت ــزام اهليئ ويف إطــار الت

واملوضوعية لتحسني  عالية وكفاءة عملياهتا. ويتـوىل مكتـب التحقيقـا  ومراجعـة احلسـابا       
إجراء مراجعا  احلسـابا  الداالليـة ومـا يتصـل بـذل  مـن اخلـدما  االستشـارية والـدما           

بينما يعمل مكتب التقييم علا نسني  عالية اهليئة من الـةل تعزيـز املسـاءلة والـتعلُّم      التحقي ،
 بواسطة أنشطة التقييم والشراكة.
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 تسليط الضوء علا املسامها  املقدمة من اجلها  املا ة  
تدرض هيئة األمم املتحدة للمرأة أن تسليط الضوء علا مسامها  اجلها  املا ة يـو ر   - 36

هاما لزيادة املسامها ، ولـذل   هـي تقـوم بانتظـام بـربرا  مسـامها  اجلهـا  املا ـة يف         حا زا 
 موقعها الشبكي. ورري ندي  بيانا  املسامها  األساسية بشكل شهري.

عـن   “مـا ي املةيـني العشـرة  ـأكثر    ”وباإلضا ة إىل ذل ، تسـلط اهليئـة الضـوء علـا      - 37
 راء علا املوق  الشبكي، حيـ  ينصـّب التركيـز علـا     طري  نشر سلسلة من املقابة  م  الو

اليت توليها احلكومة املا ة للمساواة بني اجلنسنيت ومد  مراعاة متكني املـرأة واملسـاواة    األمهية
بني اجلنسني يف سياسا  املعونة املتعددة األطراف اليت تتبعها اجلهة املا ةت ومد  أمهية الـدور  

اهليئـة يف توجيـه املسـاعدا  اإلحا يـة. وتعتـزم      واجلهـة املا ـة    بـني  القا مـة  شراكةال تؤديهالذي 
 هيئة األمم املتحدة تنظيم مقابة  مماثلة م  كبار املسامهني من البلدان املستفيدة من الرباميف.

ــة مــن الــةل       - 38 ــة الــيت تواجههــا اهليئ ــتم إطــةا اجلهــا  املا ــة علــا الثغــرة التمويلي وي
ش البصرية علا املوقـ  الشـبكي للهيئـة، ومنـها مـثة مـا يوضـح عـدد         تشكيلة منوعة من العرو

املــوارد األساســية املتعهــد هبــا. ورــري كــذل    احلكومــا  املســامهة واملبلــ  اإل ــا  لتربعــا 
تسليط الضوء علـا اجتاهـا  مسـامها  اجلهـا  املا ـة األكـرب بواسـطة رسـوم بيانيـة تفاعليـة           

املسامها  األساسـية. وستوا ـل هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة        ن سجل اجلهة املا ة يف تقدمتتبّي
نسني موقعها علـا شـبكة اإلنترنـت اليـ  يتوا ـ  مـ  أ ضـل املمارسـا ، ومنـها مـثة بوابـة            

 .(1)امليزانية الربنائية ملنظمة الصحة العاملية
لـذي  ـنح   وباإلضا ة إىل ذل ،  رن اهليئـة تعـد الكيـان الوحيـد التـاب  لألمـم املتحـدة ا        - 39

البلدان املتصدرة لقا مة البلدان املا ة مقاعد عضوية يف ئلسه التنفيذي )أربعة مقاعـد(. ويعـد   
البلـدان املسـامهة حـا زا للـدول األعضـاء علـا  يـادة مسـامهاهتا املاليـة          ”تصني  بلد ما يف  ئـة  

 لتكتسب ظهورا أقو  ودورا أكرب من الةل العضوية يف اجمللس التنفيذي.
  
 توسي  نطا  الشراكا  م  القطاا اخلاس -الامسا  

ــة       - 40 ــ  وتوســي  وإدام ــة إىل تعمي ــة األمــم املتحــدة للمــرأة اهلاد  ــة  الســتراتيجية هيئ تكمل
املسامها  األساسية املقدمة من الدول األعضاء، تـو  اهليئـة اهتمامـا متزايـدا لبنـاء الشـراكا        
االســتراتيجية مــ  القطــاعني اخلــاس والتطــوعي، اــا يف ذلــ  الشــركا  اخلا ــة واملؤسســا    

الــرغم مــن أن معظــم مســامها  القطــاا اخلــاس الــيت ورد  إىل ا ن كــان     واأل ــراد. وعلــا
__________ 

 . /https://extranet.who.int/programmebudget  كن االّطةا عليها علا العنوان الشبكي:  (1) 
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ــة إىل إحــدا  نــول لصــا  التمويــل األساســي       خمصصــا للمــوارد غــر األساســية، تســعا اهليئ
والتمويل املخصص بشروط ميسرة. وقد تبّين من جتربـة عـدد مـن الوكـاال  أنـه مـن املمكـن        

 رد األساسية.أن يصبح القطاا اخلاس مسامها مهما باملوا
 

 الشركا  اخلا ة واملؤسسا   
تسعا هيئة األمم املتحدة للمرأة إىل إقامـة عةقـة تعاونيـة طويلـة األجـل مـ  شـركا          - 41

القطاا اخلاس من أجل تعزيز املساواة بني اجلنسني يف ممارسا  مؤسسا  األعمـال وثقا اهتـا   
الغايـة، تتفاعـل اهليئـة مـ  شـركاء       وسةسل قيمتها ويف مكان العمل بوجه عـام. ونقيقـا هلـذه   

من القطاا اخلاس من الةل طرا   مبتكـرة، وذلـ  سـعيا لتحقيـ  هـدف طويـل األجـل هـو         
 تكوين ئموعة يعّول عليها من مقّدمي الدعم املا  للهيئة.

ــادا  القطــاا اخلــاس الــذي    2013وقــد مت يف عــام  - 42 إطــة  اجمللــس االستشــاري لقي
لكبـار الشـركا  العامليـة. ويلتـزم أعضـاء اجمللـس باإلسـراا بـوترة         رؤسـاء تنفيـذيني    10يضم 

التقدم االقتصادي واالجتماعي للمرأة والفتاة يف  ي  أ اء العامل من الـةل توظيـ  احلصـيلة    
التراكميــة خلــرباهتم ونفــوذهم ومــواردهم مــن أجــل نقيــ  نتــا يف أ ضــل. وتعتــزم اهليئــة توســي  

اجلغرايف لنفوذه، كما ستعمل م  هذه اجملموعة علـا وضـ    اجمللس من حي  عضويته والنطا  
 استراتيجيا  مركزة لضمان اإلسهام يف والية اهليئة برسهاما  قابلة للقياس.

، ضـمن محلـة تضـامن الرجـال مـ       “IMPACT 10x10x10”وباملثل،  في إطار مبـادرة   - 43
غــر مســبوقة جلعــل  رؤســاء تنفيــذيني علــا أنفســهم التزامــا   10(، قطــ  HeForSheالنســاء )

املساواة بني اجلنسني أولوية مؤسسـية ولـد   عجلـة التغـير داالـل شـركاهتم والارجهـا. ومـن         
 املتوق  أن يفضي هذا النوا من املشاركة إىل نسني الدعم املقدم إىل اهليئة يف األجل الطويل.

ــه     2014ويف عــام  - 44 ــا ئموع ــن القطــاا اخلــاس ا ــني  7.9، ورد  مســامها  م مةي
دوالر من ئموعة متنوعة مـن الشـركا ، ومـن بينـها كوكـاكوال وتـابروير برانـد  ويـونيليفر         

 وبرويا ملستحضرا  التجميل، ومن الةل شراكا  م  عدد من املؤسسا  اخلا ة.
واعترا ا من اهليئة بتنامي أمهية املؤسسا  اخلا ة، اّتبعـت هنجـا اسـتراتيجيا يف تطـوير      - 45

سسا ، ومنها مؤسسة روكفلر، ومؤسسـة وليـام و لـورا هيوليـت،     شراكا  م  عدد من املؤ
ــورد، ومؤسســة     UNHATEومؤسســة  ــاة، ومؤسســة   ، ومؤسســة شــريل ســابان للمــرأة والفت

 ونتا الدولية، ومؤسسة لوكسيتان، ومؤسسة أجنليكـا  ـوينتيس. وتتبـ  اهليئـة جتـاه املؤسسـا        
 هو يشمل التزام املؤسسا  الـدا م بـدعم   هنجا أمشل من ئرد    األموال باملفهوم التقليدي، 

تعميم مراعاة املنظـورا  اجلنسـانية يف اسـتراتيجياهتا وأولوياهتـا، ممـا يـؤثر بالتـا  علـا أهـداف          
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التمويل يف األجل الطويل. ورري حاليا العمل علا استغةل عدد مـن الفـرس القا مـة إلقامـة     
 الشراكا  م  املؤسسا .

بتطوير أنواا جديدة من الشراكا  لتوسي  نطـا  و ـوهلا إىل    وقد قامت اهليئة أيضا - 46
اجلها  الداعمة غر التقليدية. ومن أمثلة ذل  الشراكة اليت أ طلقت مؤالرا مـ  نـادي  النسـيا    
لكرة القدم.  من الةل هذه الشراكة، يلتـزم النـادي بتقـدمت حـد أدن مـن املسـامهة يف املـوارد        

ء علا اهليئة بني مشّجعيه الذين يعّدون بـاملةيني. وُيتوّقـ  أن   األساسية بانتظام، وبتسليط الضو
تكــون هــذه الشــراكة اثابــة تشــجي  لعمــوم اجلمهــور علــا تقــدمت املســامها  وعنصــرا داعمــا    

 للجهود الرامية إىل توعية عموم اجلمهور بقضايا املساواة بني اجلنسني.
 

 األ راد  
ئــة األمــم املتحــدة للمــرأة جتــاه القطــاا اخلــاس،   يف إطــار االســتراتيجية الــيت تتبعهــا هي  - 47

تستهدف اهليئة أيضا األ راد، ان  يهم األثرياء وموظفي الشركا  وعموم اجلمهـور. وتسـعا   
اهليئة إىل تكوين ئموعة من املا ني األ ـراد الـذين يسـامهون يف مواردهـا األساسـية ويـدعمون       

 واليتها من الةل تربعاهتم املنتظمة.
قا هلذه الغاية، ستستغل اهليئة النجاح الذي نق  يف العديد من احلمة ، اـا يف  ونقي - 48

ذل  محلة تضامن الرجال م  النساء، ومحلة متحدون من أجل إهناء العن  ضـد املـرأة، ومحلـة    
: لنح  اخلطا من أجل املساواة بني اجلنسـني. ومـن الـةل االسـتثمار     2030املساواة اللول 

ــا   ــ  ــل داعمــي احلمــة        يف أدوا  وتقني ــن أجــل نوي ــت جــدواها م ــيت أثبت ــوال ال   األم
ومنا ريها إىل أ راد ما ني، ستسـعا اهليئـة إىل تكـوين قاعـدة متينـة مـن مقـدمي الـدعم املـا           

 امللتزمني بتقدمت املسامها  املنتظمة.
وعلــا وجــه اخلصــوس، ستســتفيد اهليئــة مــن شــبكة جلاهنــا الوطنيــة، وهــي منظمــا      - 49

غر حكومية تعمل علا التوعية بوالية اهليئـة و ـ  األمـوال لصـاحلها. وتضـطل  هـذه        مستقلة
اللجان بالفعل بدور هام يف ممارسة النشاط الدعوي م  حكوماهتا وم  الربملانيني وغرهـم مـن   
 انعي القـرارا  حلملـهم علـا  يـادة حجـم الـدعم املـا  املقـّدم إىل اهليئـة. وقـد أثبتـت هـذه             

 قدرهتا علا تيسر إقامة الشراكا  م  الشركا  اخلا ة.اللجان أيضا 
ويف الوقت احلا ، يتراوح ئموا املسامها  السنوية املقدمة من اللجـان الوطنيـة بـني     - 50

مليون دوالر. غر أنه مما ال ش   يه أن اللجان الوطنيـة لـديها إمكانـا      1.5مليون دوالر و 
ــل. ويف الســنوا       ــة يف األجــل املتوســط إىل الطوي ــد متــوية كــبرا للهيئ ــها أن توّل كــبرة و كن

سـتعمل هيئـة األمـم املتحـدة عـن كثــب مـ  اللجـان الوطنيـة مـن أجـل تطـوير بــراميف             القادمـة، 
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لتشجي   راد  براميف    التربعا  من عمـوم اجلمهـور، مثـل مبـادرا  تقـدمت املسـامها  يف       
  ورة مبال  ُتد   شهريا.

، يسـلندا أو أال وهـي: أسـتراليا، وأملانيـا،    بلـدا،  14وهناض حاليا جلان وطنيـة تعمـل يف    - 51
و نلنــدا، واململكــة املتحــدة، والنــروييف، والنمســا،   وإيطاليــا، وســنغا ورة، والســويد، و رنســا، 

ونيو يلندا، والواليا  املتحدة األمريكية، واليابان. ويف حني أن مبـادرا   ـ  الترّبعـا  مـن     
اجلمهــور ســُتنّفذ يف عــدد وــدود مــن البلــدان يف األجــل القصــر،  ــرن عــدد البلــدان املســتهد ة 

 سيزداد يف املد  املتوسط.
وســتتطلب هــذه املبــادرا  اســتثمارا  يف التكنولوجيــا  الرقميــة ويف غــر ذلــ  مــن  - 52

قنوا  التسوي ،  ضة عن بناء قدرا  اللجان الوطنية اليت يشكل املتطوعـون أغلبيـة القـا مني    
الــدعم الــتقل يف ئــا  عليهــا، والــيت تتبــاين قــدراهتا املؤسســية ونتا جهــا. وتقــدم اهليئــة بالفعــل 

احلوكمة و   األموال من أجل تعزيز قـدرا  اللجـان الوطنيـة. وسـيجري تعزيـز هـذا الـدعم        
من أجل  يـادة حجـم املسـامها  املقدمـة مـن اجلمهـور واملسـاعدة علـا تكـوين شـبكا  مـن            

 األ راد األثرياء الذين يدعمون اهليئة ماليا.
لتمويـل مـن اجلهـا  املا ـة اخلا ـة، الـيت ختتلـ         ولتحقي  االستغةل األمثل لفـرس ا  - 53

ــوا ر ئموعــة الا ــة مــن       ــزم ت عــن احلكومــا  مــن حيــ  احتياجاهتــا وثقا اهتــا وتوّقعاهتــا، يل
املهارا  التقنية واألدوا ، كمـا يلـزم تـوا ر قـدر واف مـن القـدرا . وسـتقوم اهليئـة بانتظـام          

اس مـن حيـ   عاليـة الكلفـة، وبتصـحيح      بتقييم جهود تعبئة املوارد اليت تبذهلا م  القطاا اخلـ 
 حجم املوارد اليت ختصصها هلذا اجملال.

  
 تعزيز وتنوي  طرا   التمويل غر األساسي -سادسا  

يشــر األمــني العــام يف تقريــره عــن تنفيــذ االســتعراش الشــامل الــذي رــر  كــل أربــ   - 54
املتحـدة مـن أجـل التنميـة إىل      سنوا  لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطل  هبا منظومة األمـم 

أن متويل األنشطة التنفيذيـة الـيت تضـطل  هبـا األمـم املتحـدة مـن أجـل التنميـة يف شـكل مـوارد            
يف املا ـة مـن إ ـا      75خمصصة غر أساسية قـد شـهد  يـادة  كـبرة مـ  الـزمن، وشـكل  ـو         

النظـر إىل األنشـطة   . ولـد   1998يف املا ـة يف عـام    56، مقارنة بنسبة 2013املوارد يف عام 
املتصلة بالتنمية وحـدها، مسـتثناة  منـها أنشـطة املسـاعدة اإلنسـانية،  كـن مةحظـة أن املـوارد          

يف املا ـة   51، مقارنـة بــ   2013يف املا ة من إ ا  املـوارد يف عـام    69غر األساسية شكلت 
 (.15، الفقرة A/70/62-E/2015/4) 1998يف عام 

http://undocs.org/ar/A/70/62
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وعلا نفس املنوال، تعّد املوارد غـر األساسـية املصـدر األسـرا حـوا مـن بـني مصـادر          - 55
، 2014مليـون دوالر مـن املـوارد غـر األساسـية يف عـام        159متويل اهليئة.  قد  عت اهليئة 
يف واملفوضـية  . وتعـّد السـويد والنـروي   2013يف املا ـة عـن عـام     35وهو ما  ثـل  يـادة بنسـبة    

األوروبية وأستراليا وسويسرا أكرب اجلها  املا ة املسامهة باملوارد غـر األساسـية، حيـ  يبلـ      
مليون دوالر. وبل  ئموا التمويـل مـن الشـركاء مـن القطـاا اخلـاس،        66ئموا مسامهاهتا 

 5.6مةيـني دوالر، مقارنـة بــ     7.9مـا قـدره    2014اجلديد منـهم واملوجـود مـن قبـل، لعـام      
 .2013مةيني دوالر يف عام 

وباإلضــا ة إىل الــدول األعضــاء والقطــاا اخلــاس، ستســعا اهليئــة بشــكل متزايــد إىل    - 56
االستفادة من مصادر أالر  للتمويل غر األساسي، اـا يف ذلـ  املؤسسـا  املاليـة ومصـارف      

ــا  تقاســم التكــالي  مــ         ــدو ، ومــن ترتيب ــل البنــ  ال ــة مــن قبي ــة اإلقليمي احلكومــا  التنمي
 الشريكة، مثل الربا يل والكامرون واملكسي ، ومن مصادر مبتكرة من قبيل  نادي  املناخ.

وستستند استراتيجية اهليئة لتعزيـز وتنويـ  املصـادر احلاليـة للتمويـل غـر األساسـي إىل         - 57
لــا عــدد وــدود مــن مبــادرا  الربئــة الر يســية و ليــا  التمويــل املشــتركة القابلــة للتطبيــ  ع   

 نطاقا  حجمية خمتلفة.
 

 مبادرا  الربئة الر يسية  
تعمل اهليئـة حاليـا علـا تـدوين أنشـطتها التنفيذيـة يف اجملـاال  اخلمسـة ذا  األولويـة           - 58

املندرجة يف اخلطة االسـتراتيجية ودئهـا يف عـدد وـدود مـن مبـادرا  الربئـة الر يسـية العاليـة          
حجمية خمتلفة. ومن الةل استغةل و ـورا  احلجـم الـيت    األثر والقابلة للتطبي  علا نطاقا  

تعــّد مــن الســما  املة مــة لعمليــا  الربئــة، ستفضــي مبــادرا  الربئــة الر يســية إىل الفــض   
تكالي  املعامة  و يادة الكفاءة وضمان عدم است اف املوارد األساسية يف تعـويض الـنقص   

 يف التمويل غر األساسي.
ــادرا  ا  - 59 ــة     وســتكون مب ــب القطري ــة يف املكات ــة لألعمــال اجلاري لربئــة الر يســية مكّمل

للهيئة، وستبدأ من حي  انتهت هذه األعمال، وستكون متوا قة متاما م  اخلطة االسـتراتيجية  
. ومتاشـــيا مـــ  تو ـــيا  االســـتعراش السياســـا  الشـــامل خبصـــوس  2017-2014للفتـــرة 

ســية، ســيتاح للشــركاء يف التمويــل اليــار املــوارد غــر األساعلــا  احلــرس علــا إضــفاء املرونــة
را علــا املســتو  املواضــيعي مــن الــةل مبــادرا  الربئــة   ختصــيص مســامهاهتم ختصيصــا ميسـّـ 

الر يسية. وسيكون اليار التخصيص املواضيعي امليّسر هذا مكّمة خليـارا  التخصـيص امليّسـر    
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باشـرة  إىل املـذكرا    القا مة علا املسـتو  اإلقليمـي أو القطـري مـن الـةل توجيـه التمويـل م       
 االستراتيجية والطط العمل السنوية.

وتســتند كــل مبــادرة مــن مبــادرا  الربئــة الر يســية إىل واحــدة مــن نظريــا  التغــير    - 60
الشاملة اليت ندد العةقا  السببية واإلجراءا  املطلوبة من  ي  الشـركاء مـن أجـل إحـدا      

ا  األولويــة املندرجــة يف اخلطــة االســتراتيجية. التغــير التحــويلي يف كــل ئــال مــن اجملــاال  ذ 
وستحق  مبـادرا  الربئـة الر يسـية التوا ـ  بـني الواليـا  املرّكبـة املنوطـة باهليئـة يف اجملـاال            
املعياري والتنسيقي والتنفيذي لتلبية االحتياجـا  الفريـدة لكـل سـيا  إحـا ي بصـورة متسـقة.        

ل للنتـا يف مـن الـةل إتاحـة اجملـال للهيئـة لتحديـد        وهي سـتمّكن اهليئـة مـن تـو ر التنسـي  الفـ      
دورهــا بدقــة ونديــد ماهيــة الشــراكا  االســتراتيجية الة مــة يف كــل ســيا  مــن أجــل نقيــ  
التغير التحويلي. وسُتترجم الدروس واملمارسا  الف ضلا املستفادة من تنفيذ مبادرا  الربئـة  

تقريـر السياسـا  وجهـود الربئـة الـيت تضـطل        الر يسية إىل منتجا  معر ية تستنر هبا أعمـال  
 هبا اهليئة مستقبة.

وســُينّفذ معظــم مبــادرا  الربئــة الر يســية عــن طريــ  حا ظــة مــن املشــاري  القطريــة     - 61
املدعومــة ارا ــ  تقنيــة إقليميــة و/أو عامليــة حســب االقتضــاء. وبالتــا ، ســتتوىل مكاتــب اهليئــة 

يـل ملبـادرا  الربئـة الر يسـية، وذلـ  مـن منطلـ  إدراض أن        قيادة اجلهود املبذولـة حلشـد التمو  
عمليــا  اختــاذ قــرارا  ختصــيص األمــوال مــن جانــب اجلهــا  املا ــة متيــل بشــدة إىل املنحــا   
الةمركــزي الــذي يعطــي األ ضــلية للتحــّرض علــا املســتو  القطــري، كمــا أن هــذا يتســ  مــ   

 الشريكة قسما إضا يا من التكالي .احلكوما   رغبة اهليئة يف نقي  االستفادة من نّمل
 

  ليا  التمويل املشتركة  
اســتجابة  مــن اهليئــة لةســتعراش السياســا  الشــامل الــذي رــري كــل أربــ  ســنوا      - 62
(A/70/62-E/2015/4 رهنا ستوا ل تعزيز عمليـا  الربئـة املشـتركة    18، الفقرة  ،)   أينمـا كـان

هذا مة ما. وتستند  ليا  التمويل املشـتركة إىل أسـاس مواضـيعي، ويراعـا  يهـا التـواؤم مـ         
األهداف االسـتراتيجية للوكالـة املعنيـة. ومتاشـيا مـ  التركيـز علـا اتسـا  املنظومـة، أ ـبحت           

 15هــذه ا ليــا  حاضــرة بقــوة يف مشــهد التمويــل العــاملي األوســ  علــا مــد  الســنوا  الـــ  
 .2015اضية، ومن املرجح أن تكتسب مزيدا من األمهية يف دعم الطة التنمية ملا بعد عام امل

األمـم   مليـون دوالر مـن الـةل  ليـا      120وقد تلقت اهليئة منـذ إنشـا ها أكثـر مـن      - 63
توحيـد  ”املتحدة املشتركة للتمويل، اا يف ذلـ  الـرباميف املشـتركة والصـنادي  اخلا ـة ابـادرة       

http://undocs.org/ar/A/70/62
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وُيتوّقـ  أن تـؤدي    .(2)ي  األمم املتحدة العاملية، وال سـيما  ـندو  بنـاء السـةم    و ناد“ األداء
الصنادي  املواضيعية القطرية والعاملية دورا متزايد األمهيـة يف هيكـل متويـل هيئـة األمـم املتحـدة       
للمرأة مـ  تكثيـ  اهليئـة دعمهـا إلشـراض املـرأة يف العمـل اإلنسـاا ويف أنشـطة  ـون السـةم            

ــن و ــة الشــراكا         واألم ــا وجــه اخلصــوس، ستســتغل اهليئ ــاخ. وعل اإلجــراءا  املتصــلة باملن
االسـتراتيجية مــ  وكـاال  األمــم املتحــدة األالـر  للو ــول إىل الصـندو  املركــزي ملواجهــة     

 الطوارو و ندو  املناخ األالضر.
وعــةوة علــا ذلــ ، ستســتمر هيئــة األمــم املتحــدة يف تأديــة وظيفــة األمانــة لصــندو   - 64
مـم املتحـدة االسـتئماا إلهنـاء العنـ  ضـد املــرأة، وهـو الوحيـد بـني ا ليـا  املشـتركة بــني            األ

الوكاال  لتقدمت املنح املكّرس حصـرا إلهنـاء العنـ  ضـد املـرأة والفتـاة. وباإلضـا ة إىل  ليـا          
التمويل املشـتركة بـني الوكـاال  املتعـددة، تـدير اهليئـة أيضـا  ـندوقها اخلـاس للمسـاواة بـني            

مليـــون دوالر. ويركـــز  65نســـني، الـــذي أنشـــئ يف األ ـــل اســـامهة مـــن إســـبانيا ابلـــ    اجل
 الصندو ، الذي هو  لية لتقدمت املنح، علا متكني املرأة يف امليدانني السياسي واالقتصادي.

ومتّكن هذه ا ليا  اجلها  املا ة من متويل املـنح املباشـرة الـيت تقـّدم إىل املؤسسـا        - 65
ملنظمــا  غــر احلكوميــة بعــد إجــراء عمليــا  االتيــار  ــارمة وشــفا ة وتنا ســية.  احلكوميــة وا

وباإلضا ة إىل الفض تكالي  املعامة  الـيت تتكبـدها اجلهـا  املا ـة، تبّسـط هـذه الصـنادي         
املسامها  واإلبةو عنها. وقد قام كل من  ـندو  األمـم املتحـدة االسـتئماا      عمليا  إدارة

و ــندو  املســاواة بــني اجلنســني بتعبئــة املــوارد مــن الــدول األعضــاء  إلهنــاء العنــ  ضــد املــرأة
ـــ    ــاس. ويف عـ ــاا اخلــ ــة والقطــ ــة للهيئــ ــان الوطنيــ ــندو  األول  2014ام واللجــ ــ  الصــ ،  ــ

مليــون دوالر، إىل جانــب  1.9جهــة ما ــة، بينمــا  ــ  الثــاا   22مليــون دوالر مــن  14.8
 جهة ما ة. 11مةيني دوالر من  4التزاما  ابل  

وكذل   رن تدوين أنشطة برئـة اهليئـة ودئهـا يف عـدد وـدود مـن مبـادرا  الربئـة          - 66
الر يســية ســيتيح اجملــال للهيئــة لتحســني تقيــيم االحتياجــا  التمويليــة والثغــرا  حســب اجملــال  
املواضيعي. وبالنسبة إىل بعض مبادرا  الربئـة الر يسـية، ستنشـئ هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة        

يليــة خمصصــة ملعاجلــة الثغــرا  التمويليــة اهليكليــة. ويف شــراكة مــ  الــدول األعضــاء    مرا ــ  متو
أداة نفيزيـة   2015واجملتم  املدا واألمم املتحدة، ستطل  هيئة األمم املتحـدة للمـرأة يف عـام    

عاملية يف ئال املرأة والسةم واألمن والعمل اإلنساا، وستكون مهمتـها الر يسـية هـي معاجلـة     
التمويلية احلالية ونسـني االنضـباط الـزمل لعمليـا  االسـتثمار اهلاد ـة إىل إشـراض املـرأة          الثغرة

__________ 

  (. http://mptf.undp.org االستئمانية املتعددة الشركاء )املصدر: مكتب الصنادي   (2) 
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ــها يف ســياقا  التصــدي لأل مــا  والســةم واألمــن )الشــكل      ــة ومتكين وإعطا هــا أدوارا قيادي
اخلامس(. ومن منطل  إدراض الـدور احليـوي الـذي تقـوم بـه منظمـا  اجملتمـ  املـدا احملليـة يف          

سةم، ستسـتثمر هـذه ا ليـة يف تعزيـز املنظمـا  احملليـة، وال سـيما املنظمـا          الون إحةل و 
 النسا ية املنطلقة من القاعدة الشعبية، ويف نسني التنسي  واالتسا  السياسا .

 
 الشكل اخلامس

العامليــة املزمــ  إنشــاؤها يف ســّد الثغــرة التمويليــة   يــةداة التحفيزاألالــدور الــذي ســتؤديه   
 دة عند االنتقال من مرحلة األ مة إىل مرحلة بناء السةم واالنتعاشاملوجو

 

 
 
 
 
 
 
 
   

املا ة  قـط مـن املعونـا     يف  2، كان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي/جلنة املساعدة اإلحا يةو قا لدراسة  در  مؤالرا عن  * 
 يستهدف نقي  املساواة بني اجلنسني. 2013-2012املقدمة ألغراش إحةل السةم واألمن يف الفترة 

   
 2011املبادو التوجيهية املواضيعية يف ئال بناء السةم، الصادرة عن الوكالة اليابانية للتعاون الدو  يف عام  املصدر: 

  

 التوتر

 اندالا النـزاا

 اإلغاثة اإلنسانية الطار ة

 

املساعدة علا إعادة اإلعمار 
 انتهاء ال اابعد 

 ثغرة يف متويل أنشطة إحةل السةم واألمن املساعدة اإلحا ية

 املساعدة اإلحا ية
  )من  نشوب ال اا(

 عملية حفظ سةم
 تابعة لألمم املتحدة

 األداة التحفيزية العاملية

 بناء السةم واالنتعاش

 اتفا  السةم
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 اخلة ة -سابعا  
كمــا ُتبــّين هــذه املــذكرة، ّشــة حــو تشــهده قاعــدة اجلهــا  املا ــة هليئــة األمــم املتحــدة    - 67

للمرأة. وم  ذل ، ما  ال هناض تباين يف النمو بني الدول األعضـاء، ومـا  ال النمـو أبطـأ مـن      
 أن يلو متطلبا  التنفيذ الكامل للخطة االستراتيجية وإحدا  تغيرا  نويلية للمرأة والفتاة.

وقــد شــكلت األنشــطة املتعلقــة باســتعراش وتقيــيم الســنوا  العشــرين ملنــهاج عمــل     - 68
بيجني إسهاما يف  يادة برو  الثغرا  الر يسية ولفت مزيد من االنتباه إليها، اـا  يهـا الثغـرا     
التمويلية اليت مـا برحـت تعيـ  التنفيـذ الكامـل والفعـال واملعّجـل جلـدول أعمـال املسـاواة بـني            

متكني املـرأة. ويف إطـار جهودهـا لتعبئـة املـوارد، ستسـتمر اهليئـة يف ريـادة املبـادرا           اجلنسني و
ــ          ــني اجلنســني يف  ي ــة االســتثمار يف املســاواة ب ــوعي اســألة عــدم كفاي ــة إىل إذكــاء ال اهلاد 
السياقا ، ويف اهليئة بوجه الاس، وذل  هبدف  يادة حجم املسامها  لسـد ثغـرا  التمويـل    

 ة.والتنفيذ احلالي
ــدول األعضــاء يف ئلســها        - 69 ــب مــ  ال ــة للعمــل عــن كث ويف هــذا الســيا ، ختطــط اهليئ

التنفيذي وغرها من الدول األعضـاء لتعزيـز متويـل اهليئـة. ويـؤدي احلـوار املـنظم بشـأن متويـل          
ــرة      ــرأة للفت ــم املتحــدة للم ــة األم ــذا   2017-2014اخلطــة االســتراتيجية هليئ ــا يف ه دورا هام

عمليــة اســتعراش منتصــ  املــدة للخطــة االســتراتيجية، ســتق  اهليئــة علــا  الصــدد. ويف إطــار
مــد  التقــدم احملــر  وتتعــّرف علــا الفــرس املتاحــة للتمويــل. وســتعقد اهليئــة سلســلة مــن            
االجتماعا  غر الرمية لبحـ  مسـألة التمويـل،  ضـة عـن اسـتراتيجيا  تعبئـة املـوارد ذا          

 لس التنفيذي عن تقدير تكالي  اخلطة االستراتيجية.الصلة، هبدف تقدمت تقرير كامل إىل اجمل
 وقد يوّد اجمللس التنفيذي القيام اا يلي: - 70

ــة املــوارد كعنصــر مــن عنا ــر احلــوار      - 1  أن حيــيط علمــا باملــذكرة املتعلقــة بتعبئ
 املنظم اجلاري بشأن متويل اخلطة االستراتيجية هليئة األمم املتحدة للمـرأة، وأن يرحـب بالتقـدم   

 الذي أحر ته اهليئة يف هذا الصدد.
أن يشج  هيئة األمم املتحدة للمرأة علا الدالول يف حوارا  غر رمية مـ    - 2 

الدول األعضاء يف  ترا  ما بني دورا  اجمللس لضمان إحرا  تقدم مسـتمر خبصـوس املسـألة    
 احلرجة املتمثلة يف متويل اهليئة.

دة للمرأة الاجة إىل مزيد من املـوارد املاليـة   أن يشدد علا أن هيئة األمم املتح - 3 
من أجل تنفيذ الطتها االستراتيجية بالكامل، وأن يشج  يف هذا الصدد  ي  الدول األعضـاء  
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علا  يادة املسامها  األساسية واملسامها  غر األساسـية املرنـة الـيت تقـدمها إىل اهليئـة انـوال       
 دة سنوا  أينما أمكنتثابت وعلا  و  كن التنبؤ به، وعلا مد  ع

 مسـألة  أن يطلب إىل هيئة األمم املتحدة للمرأة، يف سيا  احلوار املنظم بشـأن  - 4 
يتضمن نلية ملد  اتسـام   2016التمويل، أن تقدم تقريرا يف دورة اجمللس العادية الثانية لعام 

ــة واملو     ــذ اخلطــة االســتراتيجية باملرون ــة ألغــراش تنفي ــوارد املقّدم ــة وامل ــا،   اءم ــؤ هب ــة للتنب القابلي
 .يشمل نليل الثغرا  التمويلية واا
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