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 2015لدورة العادية الثانية لعام ا
 2015أيلول/سبتمرب  16و  15
 من جدول األعمال املؤقت 1البند 

    املسائل التنظيمية
، املعقـــــودة ت الفتـــــرة 2015عـــــام تقريـــــر عـــــن الـــــدورة الســـــنوية ل  

 2015 متوز/يوليه 2حزيران/يونيه إىل  30 من
  

 املسائل التنظيمية -أوال  
للمجلس التنفيذي هليئـة األمـم املتحـدة للمسـاواة      2015الدورة السنوية لعام ُعقدت  - 1

مقــر األمــم املتحــدة بنيويــور ،   بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة مميئــة األمــم املتحــدة للمــرأة  ت   
 .2015متوز/يوليه  2حزيران/يونيه إىل  30الفترة من  ت
أمســــالمن للفتــــرة املتبقيـــــة   وانتخــــل اجمللــــس التنفيــــذي نــــائب  الـــــرئيس التاليــــة       - 2

ــوزو يتل مالبوســنة واهلرســ  ،   2015 عــام مــن ــا الةــرقية،  ، ســييد دورب ــل دول أوروب ومتث
 لدتينية ومنطقة البحر الكارييب.بيبيانا برييز مكولومبيا ، ومتثل أمريكا ا وأملا
وأقــر اجمللــس التنفيــذي جــدول أعمالــه املؤقــت املةــرود وةطــة عملــه للــدورة الســنوية   - 3
 شــباف/ رباير 9  ووا ــع علــر تقريــرو عــن دورتــه العاديــة األوىل، املعقــودة ت  UNW/2015/L.3م

 . ووا ــع اجمللــس التنفيــذي أي ــا علــر جــدول األعمــال املؤقــت وةطــة UNW/2015/3م 2015
 .أيلول/سبتمرب 16 و 15، املقرر عقدما ت 2015 العمل املقترحني لدورته العادية الثانية لعام

  2015/٤ ، و2015/3 ، و2015/2واعتمـــد اجمللـــس التنفيـــذي اداـــة قـــرارات م  - ٤
  علر النحو الوارد ت مر ع مذا التقرير.

http://undocs.org/ar/UNW/2015/L.3
http://undocs.org/ar/UNW/2015/3
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 الكلمات اال تتاحية -اانيا  
ــس     - 5 ــل بيترســون رئــيس اجملل ــه    رحــل إي ــداكر  ، ت كلمت ــدائم لل ــل ال ــذي، ماملمث التنفي

 .مؤةرا االستهدلية، باألمني العام املساعد/نائل املدير التنفيذي للسياسات والربامج، الذي عني
بأنـــه  2015بأهنـــا مثمـــرة، وعـــام ووصـــال واليتـــه كـــرئيس للمجلـــس، حـــ  ا ن،  - 6
 الذكرى السنوية العةرين إلعـدن مام، يةهد احتفاالت ومنتديات مامة، مثل االحتفال ب عام

ومنهاج عمل بيجني. وأعـر  عـن بـالق تقـديرو للعمـل الـدلو  الـذي قامـت بـه ميئـة األمـم            
املتحدة للمرأة ت هتيئة الدول األع اء للـدورة التاسـعة واسمسـني للجنـة وملـأ املـرأة، وأي ـا        

لتمويـل التنميـة، الـذي    ، مثـل املـؤمتر الـدول الثالـ      2015للعديد من األحداث اهلامة ت عام 
ــة األمــم املتحــدة       ــة والعةــرين ملــؤمتر األ ــرا  ت اتفاقي ــدورة الادي ــا، وال عقــد ت أديــس أباب

 اإل ارية بةأن تغري املناخ، املقرر عقدما ت باريس.
ــة      - ٧ ــة املةــتركة للمجــالس التنفيذي ــارة امليداني وأشــار رئــيس اجمللــس إىل مةــاركته ت الزي

دة اإلكــائو وصــندوم األمــم املتحــدة للســكان ومكتــل األمــم املتحــدة        لربنــامج األمــم املتحــ  
سدمات املةاريأ ومنظمة األمم املتحدة للطفولـة ماليونيسـيال  وبرنـامج األةذيـة العـاملو وميئـة       

ا كانــت بثابــة تأكيــد للحاجــة ، الــ  قــال إهنــ2015األمــم املتحــدة للمــرأة، إىل األردن ت عــام 
لمرأة، ليس  قط علر اجلبهة التنفيذية ولكن أي ـا علـر اجلبهـة املعياريـة     ميئة األمم املتحدة ل إىل

وعلر جبهة الدعوة. وأشار إىل العمـل الرائـأ الـذي تقـوم بـه اهليئـةى وأعطـر أمثلـة لقـوة التنفيـذ           
ر اجمللــس ت الســبل الــ   كــن مــن ةــدل األداء املوحــد. وســلط ال ــوء علــر ملــرورة أن يتفكــ 

ميئـة   واقـأ، وحـ  الو ـود علـر التعـاون مـأ      ليحدث أارا أكرب علر أرض التعزيز عمل اهليئة  هبا
األمم املتحدة للمرأة بصورة تفاعلية بغية اكتسا  أ كار من إدارة اهليئـة، وتقـدا املةـورة إليهـا     
ت املقابل. وقدم حملة عامـة عـن التقـارير الـ  سـُينظهر  يهـا ةـدل الـدورة الاليـة، ومنـها تقـارير            

 .هنا تظهر قدرا عاليا من املهنيةداةلية للحسابات والتقييمات، ال  قال إاملراجعة ال
م واملــديرة التنفيذيــة للهيئــة، نغوكـا، وكيلــة األمــني العـا   - وشـكرت  ــومزيلو مدمبــو  - ٨
كلمتــها اال تتاحيــة الــدول األع ــاء علــر مســا تها اهلامــة ت عمليــة اســتعراض وتقيــيم           ت

ــذ إعــد   ــيجني  الســنوات العةــرين لتنفي ــل ب ــهاج عم ــتفاد   ن ومن . وككــرت أن االســتعراض اس
مـر  بلـدا، وكـذل  مـن اللجـان اإلقليميـة واجملتمـأ املـد ، األ        16٨املـدةدت املقدمـة مـن     من

 الذي أتاد منربا آمنا لألدلة.
وت معرض عرملها لتقريرما عن التقدم احملرز ت تنفيذ اسطـة االسـتراتيجية هليئـة األمـم      - 9

ــرة   املتحــدة للمســاو ، بــا ت كلــ  األنةــطة  201٧-201٤اة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة للفت
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 ، قامــت وكيلــة األمــني العام/املــديرة التنفيذيــة بــ بد  UNW/2015/6م 201٤التنفيذيــة ت عــام 
مليـون   12٤.٨قيمتها  201٤ عاماجمللس بأن ميئة األمم املتحدة للمرأة نفذت برامج قطرية ت 
ت املائة، ومو ما جياوز املعدل  ٨2دوالر، بعدل تنفيذ إمجال لألنةطة املدرجة ت امليزانية قدرو 

اهليكـل اإلقليمـو اجلديـد     أن طة االسـتراتيجية. وأشـارت إىل  ت املائة ت اس ٧5 املستهد  البالق
املســتوى التنفيــذي. وأســفر كلــ      علــرأدى إىل تعزيــز ح ــور ميئــة األمــم املتحــدة للمــرأة      

حتسني اتسام الربامج القطريـة مـأ األولويـات الو نيـة وعـن حتسـني وملـأ األداء. وأوردت         عن
أمثلة لنتائج ملموسة حتققت ةدل العام املاملو، وأكدت أن اهليئة عملت بالتعاون مأ الةركاء 

، وكـذل  مـأ القطـاخل اسـا .     الو نيني الرئيسيني ووكاالت األمم املتحدة واملؤسسـات العامـة  
إنةـاء جلــان معنيـة باملســاواة    ة العمــل الـذي قامــت بـه اهليئـة  ــو   ومشلـت بعـا األمثلــة املـذكور   

اجلنســني ت الربملانــاتى وتعزيــز اجلهــود الراميــة إىل إدراج مراعــاة نــوخل اجلــنس ت اسطــط     بــني
قة بوملأ حد للعنال ملد النساء الو نية من ةدل أ ر ختطيطية ُمَعَزَزةى وتعزيز التةريعات املتعل

 .نية بةأن املرأة والسدم واألمنوالفتياتى ووملأ ةطط و 
وت معرض إشارهتا إىل موملوخل املوارد، وجهت وكيلة األمـني العام/املـديرة التنفيذيـة     - 10

االنتباو إىل أحد األسـبا  الرئيسـية لعـدم إحـراز تقـدم ت كـثري مـن البلـدان علـر النحـو الـذي            
ــه الت ــة ةــدل اســتعراض الســنوات العةــر   بينت ــارير الو ني ــهاج    ق ــذ من ــر تنفي ــ  مــرت عل ين ال
بيجني، ومو عدم كفاية التمويل املو ر لوزارات شؤون املـرأة وبـرامج النسـاء والفتيـات.      عمل

وقــد أعــام نقــث االســتثمار كــثريا إعمــال حقــوم النســاء والفتيــات ت العديــد مــن البلــدان.     
ار التنميـة املسـتدامة اجلديـد    ت التمويـل وحتقيـع مـد  إ ـ     وشددت علر أن سد تل  الفجـوة 

 ، سيقت و متويد ةري مسبوم يتناسل مأ حجم التغيري املنةود.2015 بعد عام ملا
وحثت الدول األع اء علر ختصيث استثمارات لتنفيذ االلتزامـات املتعلقـة باملسـاواة     - 11

مـل حـ  ا ن ت املفاوملـات املتعلقـة     بني اجلنسني، وأعربت عن شكرما هلا ملا قامت به من ع
املتصـلة   وسـائر األمـدا    5بأمدا  التنمية املستدامة، وعلر اجلهود ال  تبـذهلا لـدعم اهلـد     

 باملساواة بني اجلنسني.
وأكدت وكيلة األمني العام/املديرة التنفيذية من جديد أن تعبئـة املـوارد ال يـزال يةـكل      - 12

أنه مت تسجيل اداة أرقام قياسـية جديـدةف  قـد حققـت ميئـة األمـم       حتديا كبريا. ةري أهنا أعلنت 
ــوارد األساســية وةــري األ    ــق  املتحــدة للمــرأة أمــدا  ختفــيا امل ــون دوالر  330ساســية، ببل ملي

ــراداتى وأســهم   ت ــوخل اإلي ــل     1٤3 جمم ــا  ث ــو م ــية، وم ــوارد األساس ــدا ت امل ــة  ٧٤ بل ت املائ
ت إىل أن التنويـأ يةـكل عنصـرا أساسـيا ت اسـتراتيجية      ع وية األمم املتحدة. وبينمـا أشـار   من

 .بتكرة، مستةهدة  بأمثلة تختلفةاهليئة لتعبئة املوارد، شددت علر أ ية الةراكات امل

http://undocs.org/ar/UNW/2015/6
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واةتتمت عرملها بالتأكيد علر أ ية تعاون اجمللـس بةـكل وايـع مـأ اهليئـة وت ـامن        - 13
اجتمـاخل قـادة العــا    ”الـدول ت   عهـا إىل مةــاركة رلسـاء  الـدول األع ـاء، وأعربـت عـن تطل    

، املقــــرر عقــــدو “ ومتكــــني املــــرأةف التــــزام بالعمــــل املقبــــل بةــــأن املســــاواة بــــني اجلنســــني 
ــان كــو   2015أيلول/ســبتمرب  2٧ ت ــذي يةــار  ت است ــا ته األمــني العــام ب مــون  - ، وال

 ينق.ورئيس الصني، شو جينب
الاملـرون عـن إشـادهتم املدويـة بالنتـائج      وردا علر مذو الكلمات اال تتاحيـة، أعـر     - 1٤

، وأاـ  العديـد مـن الو ـود علـر اهليئـة       201٤ال  حققتها ميئة األمـم املتحـدة للمـرأة ت عـام     
لتنفيذما واليتها بةكل  عال، األمر الذي يعد برمانا علر ما ت يفه مـن قيمـة، رةـم ددوديـة     

ور اهلـام الــذي تقـوم بــه اهليئــة   مني بالــداملـوارد، إىل منظومــة األمـم املتحــدة. وأقـر بعــا املـتكل    
تزايد االعترا  علر الصعيد العاملو حبقـوم املـرأة بصـفتها عنصـرا رئيسـيا ت حتقيـع التنميـة         ت

املستدامة. وجتلـر كلـ  ت اهلـد  القـائم بذاتـه املتعلـع بتحقيـع املسـاواة بـني اجلنسـني، الـذي            
ــر الفريــع العامــل   تكملــه ةايــات شــاملة ت إ ــار أمــدا  أةــرى، علــر النحــو    املــبني ت تقري

 . Corr.1و  A/68/970املفتود الع وية التابأ للجمعية العامة املعين بأمدا  التنميـة املسـتدامة م  
تغـري  وأشيد أي ا بدور اهليئة ت تعزيز املنظور اجلنسا  ت اتفاقية األمم املتحدة اإل ارية بةأن 

لــع باســـتعراض مـــا حتقــع بعـــد م ـــو   املنــاخ، وت مفاوملـــات متويــل التنميـــة، وبالعمـــل املتع  
  بةــأن املــرأة والســدم  2000م 1325عةــرة ســنة علــر اعتمــاد قــرار جملــس األمــن     مخــس

واألمن. ومنأ بعا املتكلمني ميئة األمـم املتحـدة للمـرأة علـر مـا قامـت بـه مـن عمـل موسـأ           
ى العةـرين إلعـدن ومنـهاج عمـل بـيجني، وعلـر وجـه اسصـو ،         ومهين  يما يتعلع بالذكر

 مسني من دورات جلنة وملأ املرأة.ت الدورتني الثامنة واسمسني والتاسعة واس
ســتراتيجية، وأشــارت ومــو تتطلــأ وتناولــت الو ــود التقــدم احملــرز ت تنفيــذ اسطــة اال - 15
ـــ   إىل ــالنظر إىل أن ميئ ــازات، بـ ــة اإل ـ ــتقبل إىل أ يـ ــم ااملسـ ــد  ة األمـ ــرأة   تتواجـ ــدة للمـ ملتحـ
مخس سنوات  قط. وباتت اهليئة بالفعل موملأ اقة وال  كن االستغناء عنها وشـريكا   منذ إال

تختارا  عاال. وشدد العديد من املـتكلمني علـر أن دور ميئـة األمـم املتحـدة للمـرأة يعـد عـامد         
  .اجلنسني ت مجيأ أ اء العا حامسا ت حتقيع املساواة بني

ودعا أحد الو ود اهليئة إىل أن تواصل تعزيز شراكاهتا االسـتراتيجية مـأ اجملتمـأ املـد       - 16
تزويــــد مــــؤالء الةــــركاء بــــدعم والكيانــــات الو نيــــة ت أنةــــطتها التنفيذيــــة، وأن تقــــوم ب 

جمــال بنــاء القــدرات. وهبــذو الطريقــة،  كــن هليئــة األمــم املتحــدة للمــرأة أن تكــون      ت كــا 
مدربني، ومستةارة للمستةارين، وداعية للداعني لتحقيع املزيد من النتـائج الفعالـة   مدربة لل”

 ،“www.empowerwomen.org”. وُككرت البوابة املعر ية لـتمكني املـرأة اقتصـاديا    “واملستدامة

http://undocs.org/ar/A/68/970
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كمثال ممتاز ملنرب إلكتـرو   كـن أن تتقاسـم  يـه  ائفـة واسـعة مـن أصـحا  املصـلحة أ  ـل           
ر الذي يتـي  مواصـلة حتسـني األنةـطة التنفيذيـة الـ  ت ـطلأ هبـا ميئـة األمـم           املمارسات، األم

املتحدة للمرأة، من ةـدل الكمـة اجلماعيـة والتجـار  املباشـرة. وأشـاد كـثري مـن املـتكلمني          
، وبدور الدعوة املعزز الذي تقـوم بـه اهليئـة. ومنـأت إحـدى الـدول       ‘الرجل نصري املرأة’حبملة 

املتحدة للمرأة علر ما تبذله من جهود دـددة الغـرض ومتواصـلة ت جمـال     األع اء ميئة األمم 
الدعوة تعزيزا  ودعما  للدور القيادي للمرأة ت السدم واألمن واالستجابة اإلنسـانية، وأعربـت   

 ستمرار التركيز علر مذا اجملال.عن ارتياحها ال
قــوم بــه ميئــة األمــم وأعــر  كــثري مــن املــتكلمني أي ــا عــن تقــديرمم للعمــل الــذي ت   - 1٧

املتحــدة للمــرأة ت تعمــيم مراعــاة املســاواة بــني اجلنســني علــر نطــام منظومــة األمــم املتحــدة.   
وأشار أحد الو ود إىل أن ةطة العمل املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة علـر نطـام    

اجلنسـني داةـل   منظومة األمم املتحدة تةـكل مسـا ة مامـة  ـو حتقيـع أمـدا  املسـاواة بـني         
منظومة األمم املتحدة. وأقر املتكلمون جبهود ميئة األمم املتحدة للمرأة ت تنفيذ ةطة العمـل،  
با ت كل  تقدا الدعم التقين إىل مجيأ الكيانات املةاركة. وارتأت الدول األع ـاء أن تنفيـذ   

 ز إدمــاج بــل يةـكل أي ـا مصــدرا لـوا    ،ةطـة العمـل لــن يـؤدي  حسـل إىل تعزيــز املسـاءلة     
 ت عمليات ميئات األمم املتحدة. املساواة بني اجلنسني

وجرى التةديد، مأ كل ، علر أن ةطة العمل يـتعني أن تكـون شـفا ة متامـا، وعلـر       - 1٨
ملــرورة تبــادل اإل ــازات الفرديــة لكــل كيــان مــن الكيانــات املةــاركة. وُحثــت ميئــة األمــم    

ــادل أ   ــدعوة لتب ــدول األع ــاء     ــل املاملتحــدة للمــرأة علــر مواصــلة ال مارســات. وأعربــت ال
ــل داةــ     عــن ــن التموي ــد م ــرى ختصــيث مزي ــها ت أن ت ــذ ةطــة العمــل،   رةبت ــة لتنفي ل املنظوم
أجل تعزيز عملية ملمان اجلودة. وباإلملا ة إىل كل ،  لبـت اتبـاخل مؤشـرات أقـوى  يمـا       من

 ةطة العمل.  املرحلة املقبلة منيتعلع باإلبد  عن نتائج املساواة بني اجلنسني، ت
الراميـة إىل تعزيـز املسـاواة     وسلط عـدد مـن املـتكلمني ال ـوء علـر املبـادرات الو نيـة        - 19
اجلنسني ومتكني املرأة، مةريين إىل العديد من اإل ازات ت مـذا الصـدد. والحـل الـبعا      بني

فتيــات مـأ التقــدير االمتمــام الـذي توليــه اهليئــة لنسـاء و تيــات الةــعو  األصـلية، وللنســاء وال    
كوات اإلعاقــة، وزيــادة تركيزمــا علــر العمــل اإلنســا . وشــدد أحــد املــتكلمني علــر أن إهنــاء 
العنال ملد املرأة ينبغو أن يكون أولوية و نية، وأا  علر ميئة األمم املتحـدة للمـرأة ملـا تقـوم     

 عمل بةأن مذو املسألة ت منطقته.به من 
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كات مـأ اللجـان الو نيـة، مؤكـدا     إقامـة شـرا  وح  أحد الو ـود اهليئـة علـر مواصـلة      - 20
تل  اللجان لديها إمكانية أن تكون أداة قّيمة جلمـأ األمـوال وإقامـة الصـدت مـأ القطـاخل        أن

 اسا  واجملتمأ املد .
 

 التقييم -االثا  
عــرض مــدير مكتــل التقيــيم التقريــر عــن مهمــة التقيــيم الــ  ت ــطلأ هبــا ميئــة األمــم     - 21

ــر  UNW/2015/5م 201٤بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة لعــام    املتحــدة للمســاواة  ــر التقري  . وو 
معلومــات عــن أداء مهمــة التقيــيم وعــن مســا ة ميئــة األمــم املتحــدة للمــرأة ت تنســيع التقيــيم 

ــة األمــم املتحــدة،      ــر نطــام منظوم ــارات اجلنســانية عل ــدرات  املســتجيل لدعتب ــة الق وت تنمي
 .2015مكتل التقييم املستقل لعام الو نية ت جمال التقييم. وحيدد أي ا برنامج عمل 

وإقرارا بأ ية تعزيز مهمة الرقابة والتقيـيم، أنةـأ مكتـل التقيـيم املسـتقل نظامـا عامليـا         - 22
لتقيــيم  ةــفا ية عــن أداء مهمــة ا  للرقابــة علــر التقيــيم، مــن أجــل تــو ري معلومــات تتســم بال       

املسـتويني املؤسسـو والدمركـزي. ويسـتند النظـام العـاملو للرقابـة علـر التقيـيم إىل  انيـة            علر
، استمر تقـدا اسـتعراض لـألداء اسـتنادا إىل مؤشـرات      201٤مؤشرات أداء رئيسية. وت عام 

واملسـائل الـ     األداء الرئيسية إىل اإلدارة العليا ت املقر واملكاتل امليدانية، إلبراز مـوا ن القـوة  
 تمام اإلدارة العليا بالتقييمات.تتطلل امتماما مباشرا من اإلدارة. وأسهم كل  ت تعزيز ام

وتبني أن مهمة التقييم ال  تقوم هبا ميئة األمم املتحدة للمـرأة قويـة، حسـل مـا جتلـر       - 23
. وباإلملـا ة  من مؤشرات األداء الرئيسية. ومأ كل ، يلزم إدةال حتسـينات ت جمـاالت معينـة   

إىل كل ، أسهمت ميئة األمـم املتحـدة للمـرأة بصـورة اسـتراتيجية ت تعزيـز القـدرات املراعيـة         
ــو ين. وأوصــو         ــر الصــعيد ال ــم املتحــدة أو عل ــة األم للمنظــور اجلنســا  ســواء داةــل منظوم

 .2015ويلية للتنمية ملا بعد عام بتكثيال كل  ت إ ار اسطة التح
ريــر عــن مهمــة التقيــيم، ُقــدم تقيــيم مؤسســو ملســا ة ميئــة األمــم    وباإلملــا ة إىل التق - 2٤

ــرأة م   ــادي للمـ ــتمكني االقتصـ ــرأة ت الـ ــتعراض UNW/2015/CRP.7املتحـــدة للمـ ــرى اسـ  ى وجـ
ــا      ــور اجلنســ ــة للمنظــ ــيم املراعيــ ــم التقيــ ــز نظــ ــة إىل تعزيــ ــات الراميــ ــات واملمارســ   السياســ

 كو الصلة ت كل حالة من الاالت. ، وُقدم رد اإلدارة UNW/2015/CRP.6م
و يمــا يتعلــع بالنــهج املقتــرد واسطــوات الــ  ينبغــو اختاكمــا مــن أجــل زيــادة معــدل     - 25

ملسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني     االمتثال سطة عمل األمـم املتحـدة علـر نطـام املنظومـة بةـأن ا      
املرأة، أعربت الو ود عن دعمها للجهود ال  تبذهلا ميئة األمـم املتحـدة للمـرأة ملواصـلة العمـل      
علر حتسني معدالت التنفيذ. وُككر أن قيـام مـدير مكتـل التقيـيم املسـتقل بتـول أي ـا رئاسـة         

http://undocs.org/ar/UNW/2015/5
http://undocs.org/ar/UNW/2015/CRP.7
http://undocs.org/ar/UNW/2015/CRP.6
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ملراعيــة نــهوض ةطــة التقيــيم ا ، يتــي  جمــاال كــبريا لل 2015 ريــع األمــم املتحــدة للتقيــيم لعــام  
 للمنظور اجلنسا .

وأشارت الـدول األع ـاء إىل أن نطـام التغطيـة بـالتقييم ومعـدالت إ ـازو مـو أمـور           - 26
تسـتوجل امتمامـاى ةــري أن مـذو املسـائل حظيــت بـاالعترا  وجيـري اختــاك إجـراءات ملعاجلــة        

زيـد مـن ميئـة األمـم املتحـدة      موا ن ال عال. وأعربت الدول األع اء عن امتمامهـا بعر ـة امل  
 واجلداول الزمنية ت مذا الصدد. للمرأة بةأن اسطط

وشددت الو ود علر أ ية إجراء تقيـيم مؤسسـو ملسـا ة ميئـة األمـم املتحـدة للمـرأة         - 2٧
ت الــتمكني االقتصــادي للمــرأة، وهلــذا اجملــال مــن جمــاالت العمــل. واعتــربت الو ــود التوصــية    

الريــادة الفكريــة ت جمــال العمــل القــائم علــر القــوم واملراعــو للمنظــور   بزيــادة التركيــز علــر
اجلنسا  ت سياسات االقتصاد الكلو مفيـدة بةـكل ةـا ، نظـرا ألهنـا  كـن أن تعـزز قـدرة         

 األ رقة القطرية لألمم املتحدة. وأار و عالية
بيـل جمموعـة   وحثت الو ود اهليئة علـر مواصـلة التعـاون مـأ الةـركاء ا ةـرين، مـن ق        - 2٨

البن  الدول، عند إعداد العمليات التةخيصية للـتمكني االقتصـادي للمـرأة. ورحبـت الو ـود      
باالستنتاج الذي يفيد بـأن امليـزة النسـبية الاليـة للهيئـة تكمـن ت سياسـتها وعملـها املعيـاري،          

. وأيـدت  اللذين يو ران ت رأيها، منظورا قائما علر القـوم وهنجـا للحـوار الكـومو الـدول     
أن تزيـد تعزيـز دورمـا القيـادي      الو ود التوصـية القائلـة بأنـه ينبغـو هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة        

التنسيع والربجمة املةـتركة مـن أجـل النـهوض بـالتمكني االقتصـادي للمـرأة داةـل منظومـة           ت
التنسـيع  األمم املتحدة، وأيدت التحليل الذي يفيد بأنه ينبغو للهيئـة أن تسـتفيد مـن منتـديات     

 املوجودة ت املقر وعلر الصعيد القطري، هبد  جتنل إملا ة  بقات أةرى.
وأعــر  و ــدان مــن الو ــود عــن تأييــد ا القــوي للتوصــية املطالبــة ب ــرورة أن تطبــع   - 29

اهليئـة ت عملـها دـور تركيــز اسـتراتيجو واملـ  ونظريـة جليــة للتغـيري ت مـا يتصـل بــالتمكني          
 شيوخل توجيه مؤسسو مةتر  علر نطام اهليئة بأسرما. االقتصادي للمرأة، ل مان

و يما يتعلـع بـرد اإلدارة علـر مـذا البنـد، رحبـت الـدول األع ـاء باملمارسـة املتعلقـة            - 30
تت ـمن التقـارير املقبلـة مزيـدا     باختاك إجراءات علـر املـديني القصـري واملتوسـط، وأوصـت بـأن       

 ة.املسؤولني عن إجراءات املتابع التفاصيل عن من
و يما يتعلع باستعراض السياسات واملمارسات الرامية إىل تعزيـز نظـم التقيـيم املراعيـة      - 31

ــة        ــاء هليئ ــادة اجلــديرة بالثن ــاال للقي ــدول األع ــاء أهنــا كانــت مث ــأت ال للمنظــور اجلنســا ، إرت
ومـــو األوىل  -املتحـــدة للمـــرأة علـــر نطـــام املنظومـــة. وكانـــت عمليـــة االســـتعراض  األمـــم
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ــا مــن ــة التقيــ     - نوعه ــة أساســية عــن حال ــة دراســة مرجعي يم املراعــو للمنظــور اجلنســا   بثاب
 نطام منظومة األمم املتحدة. علر
ــدور ا      - 32 ــود ت الترحيــل بال ــدان مــن الو  ــار  و  ــيم املســتقل    وش ــادي ملكتــل التقي لقي
ن املســتفيدين مــن بنــاء القــدرات  تعزيــز  ــرم ابتكاريــة تختلفــة للوصــول إىل عــدد أكــرب مــ    ت
التقييمـــات املراعيـــة للمنظـــور اجلنســـا . وحثـــت الو ـــود اإلدارة علـــر تكييـــال عمليـــات   ت

 ورحبت بالتعديدت ال  أجريـت عقـل  التخطيط األةرى با يتناسل مأ الدروس املستفادة، 
عيدين القطــري واإلقليمــو،   ــد  التقييمــات املؤسســية املتعلقــة بالفعاليــة التنظيميــة علــر الصــ  

 تراتيجية، لدمتداء هبا ت استعراض منتصال املدة للخطة االستراتيجية.الةراكات االس عن
 

 201٧-2016تقديرات مةروخل امليزانية املتكاملة لفترة السنتني  - رابعا 
قدم مدير التنسيع، بصفته أي ا مدير التنظيم واإلدارة بالنيابة، عرملا أوليـا إىل اجمللـس    - 33

  بةـأن تقـديرات   2015جمللس ت الـدورة العاديـة الثانيـة لعـام     التنفيذي مقبل تقد ه رمسيا إىل 
 .201٧-2016مةروخل امليزانية املتكاملة للهيئة لفترة السنتني 

وامليزانية املتكاملة مو اسطة املالية ال  تتـي  للهيئـة أن تتمتـأ بالقـدرة املاليـة واملؤسسـية        - 3٤
، وتغطو 201٧-201٤ستراتيجية املعتمدة للفترة ال  ختّوهلا حتقيع النتائج احملددة ت ةطتها اال

كا ة  ئات التكاليال واملـوارد العاديـة واملـوارد األةـرى ت إ ـار مقتـرد موّحـد واحـد. وتةـري          
ــرة الســنتني     ــة لفت ــة املتكامل ــة إىل أن امليزاني ــات الالي ــق   التوقع ــون دوالر  ٨٨0ستت ــمن مبل ملي

 .مليون دوالر ممبلق إمجال  196.٤ شكل تربعات، وقد ُ لل ختصيث اعتماد قدرو ت
 و يما يلو عرض للسيام املالف - 35

مليون دوالر من التربعـات   690مبلق  2015-201٤ملمت ميزانية الفترة  مأ  
 مليون دوالر للموارد األةرى ى 350مليون دوالر للموارد العاديةى و  3٤0م

األمـم املتحـدة للمـرأة    مو السنة األوىل ال  حتقع  يهـا ميئـة    201٤كان عام  م   
 الغايات املتصلة باملوارد العادية واملوارد األةرىى

حـــــدة للمـــــرأة مقســـــما بنســـــبة قريبـــــة ال يـــــزال متويـــــل ميئـــــة األمـــــم املت مج  
 املوارد األساسية وةري األساسية. بني 50ف50 من
املـوارد املـو رة   وو قا ملا ورد ت مةروخل التقرير،   ن اجلمعية العامة ستواصل النظـر ت   - 36

ــة    ــات الكومي ــة الدزمــة سدمــة العملي ــة العادي ــة، واألعمــال ت  مــن امليزاني ــة املعياري جمــال  الدولي
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 السياســــات والتنســــيع ت ســــيام استعراملــــها للميزانيــــة الربناجميــــة املقترحــــة لفتــــرة الســــنتني 
 .مقررة اكاتمليون دوالر، والواردة كاشتر 15.3، ال  تبلق ت جمموعها للهيئة 2016-201٧
ــنة    - 3٧ ــم      201٤وجتــدر اإلشــارة إىل أن س ــة األم ــت ميئ ــ  حقق ــت الســنة األوىل ال كان

ــة         ــوارد العادي ــال، بالنســبة للم ــا بةــكل  في ــرأة املســا ات املســتهد ة، وجتاوزهت املتحــدة للم
واملــوارد األةــرى. واســتنادا إىل مــذا االجتــاو اإلجيــاا وإىل اســتطدعات مــأ اجلهــات املا ــة،     

ت ميئة األمم املتحـدة للمـرأة أن مـن الـواقعو اقتـراد كـو مـادي ت التربعـات املقدمـة هلـا.           ارتأ
وتعتقد اهليئة أي ا أنه يتعني عليها أن ت ـطلأ بـدور اسـتباقو  يمـا وـث كومـا واالحتياجـات        

 كات الصلة من أجل تنفيذ واليتها.
إكا   تتحقـع توقعـات   و لل أحد املتكلمني مزيـدا مـن املعلومـات عـن ةطـط اهليئـة        - 3٨

التمويل وأصب  لزاما علر اهليئـة إعـادة ترتيـل أولويـات عملـها. و لـل و ـد آةـر معلومـات          
عن الربامج الرئيسـية الـ  تقـوم اهليئـة ب عـدادما حاليـاى وإي ـاحات بةـأن البلـدان املسـتهد ةى           

 وأنواخل الربامجى ومدى ارتباف مذو املبادرة بتوقعات اهليئة بةأن التمويل.
وشددت إحدى الدول األع اء علر ال رورة امللحـة الستكةـا  إمكانيـة ختصـيث      - 39

مزيد من اشتراكات األمم املتحدة املقررة إىل ميئة األمم املتحدة للمـرأة، وتنـاول مـذو املسـألة     
 ت اللجنة اسامسة.

ملـــدير وردا علــر التعليقـــات الـــ  مت اإلدالء هبـــا، أبـــرز األمـــني العـــام املســـاعد/نائل ا  - ٤0
التنفيذي للسياسات والربامج، ومدير التنسيع/مدير التنظيم واإلدارة بالنيابة أن التوقعات تتفـع  
مــأ االجتــاو التصــاعدي منــذ إنةــاء اهليئــة علــر جبهــة املــوارد ةــري األساســية. وأكــدا مــأ كلــ  

ــة عــدم اســتيفاء ا    ــود وجــود ةطــط للطــوار  ت حال ــة. وأوملــحا كــذل    للو  لتوقعــات املالي
ربامج الرئيسـية تةــري إىل عـدد دــدود مـن املبـادرات العاليــة األاـر إلقامــة روابـط معياريــة       الـ  أن

يســـتمر إ ـــدخل اجمللـــس التنفيـــذي وتنفيذيـــة، ولتيســـري االســـتفادة مـــن و ـــورات الجـــم. وس
 مذو املبادرة ت الوقت املناسل. علر
 

 اجتماخل إعدن التربعات - ةامسا 
التنفيذيــــة ملكتــــل الــــدعم الكــــومو الــــدول والةــــراكات أعربــــت نائبــــة املــــديرة  - ٤1

ــات عـــ   ــاد اجتمـــاخل إعـــدن التربعـ ــتراتيجية ت ا تتـ ــاء  االسـ ــأ الـــدول األع ـ ن شـــكرما جلميـ
البيانــات املختلفــة الــ  أدلــت دعمهــا املســتمر هليئــة األمــم املتحــدة للمــرأة. وأشــارت إىل  علــر
ة بةــكل  كــن التنبــؤ بــه ومســتدام الو ــود والــ  شــددت علــر ملــرورة أن يــتم متويـل اهليئــ  هبـا 

وبقــدر كــا ن لتنفيــذ واليتــها تنفيــذا تامــا و عــاال. والحظــت أن العديــد مــن الــدول األع ــاء   
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أبـرزت الـدور الاسـم للهيئـة ت إ ـاز الواليـات األساسـية مثلمـا مـو الـال ت سـيام حقـوم             
ةـرما. وإك شـددت   ون 2015اإلنسان والسدم واألمن، وت تنفيذ ةطـة التنميـة ملـا بعـد عـام      

علر أ ية املوارد األساسية والتربعـات املعلنـة املتعـددة السـنوات، ككـرت أن التمويـل ال يـزال        
للمـرأة. وبعـد م ـو مخـس سـنوات،        ثل أكـرب التحـديات الـ  تواجههـا ميئـة األمـم املتحـدة       

مليـون دوالر   500تال ميئة األمم املتحدة للمرأة بعد باملعيار املرجعو اهلام للتمويـل البـالق     
 ــأ جهــات ما ــة رئيســية للحصــول     احملــدد منــذ إنةــائها. وال تــزال اهليئــة تعتمــد علــر ب      

أةلبية مواردما. وت ملوء كل ، حثت الـدول األع ـاء علـر أن تقـرن دعمهـا السياسـو        علر
نفـس املنـوال، وأن  كـن اهليئـة     القوي بتمويل حتـّول مـن شـأنه أن يلـهم جهـات أةـرى علـر        

 إىل مستوى توقعات الدول األع اء علر املستويات الو نية واإلقليمية والدولية. أن ترقر من
وأوملــ  رئــيس تعبئــة املــوارد، ت العــرض الــذي قدمــه، اجتامــات التمويــل حــ  ا ن،   - ٤2

ــة. وصــنال املســتويات امل     ــة الرامن ــة عــن الال ــدم حملــة عام ــة للجهــات املا ــة، وشــدد   وق ختلف
ســية واملاليـة حــ  مـن االقتصــادات األصـغر حجمــا. وأبـرز املعــا      أ يــة املسـا ات السيا  علـر 

علر النحو التالف مأ  حقع الكيان أعلـر مسـتوى إليراداتـهف     201٤الرئيسية ال  شهدما عام 
مليـــون دوالر الـــوارد   2٧5مبلـــق  ت املائـــة عـــن  1٧مليـــون دوالر مبزيـــادة قـــدرما    330
مليـــون دوالر للمـــوارد األساســـية العاديـــة   16٤ . وبلـــق جممـــوخل التربعـــات 2013 عـــام ت
ــرى    159 ، و 2013مليـــون دوالر ت  15٧م ــية األةـ ــري األساسـ ــوارد ةـ ــون دوالر للمـ مليـ
ة األمـــم املتحـــدة للمـــرأة أكـــرب م   ســـجلت ميئـــ  ى و2013مليـــون دوالر ت عـــام  119م

س واليتـها   ، األمـر الـذي يعكـ   1٤3من اجلهات املا ة األساسية الكومية منذ إنةائها م عدد
مج  بلق جمموخل املسـا ات مـن القطـاخل اسـا ، بـا ت كلـ  األمـوال الـ  مجعتـها           العامليةى و

 مديني دوالر. ٧.9 اللجان الو نية
وكرر كـثري مـن املـتكلمني تأييـدمم القـوي هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة. وأقـر املتكلمـون             - ٤3

هوض باملساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة ت مجيـأ   بالعمل االستثنائو الذي مت االملطدخل به ت الن
أ اء العا ى وأانوا علر اإل ازات امللحوظة ال  حققتها اهليئة ت تلبية الغايات املتعلقـة بـاإليرادات   
للموارد العادية واملوارد األةـرى علـر حـد سـواءى وأعربـوا عـن تطلعهـم إىل الـوار املـنظم املقبـل           

 .2015 م املتحدة للمرأة ت الدورة العادية الثانية للمجلس ت عامبةأن متويل ميئة األم
بني ت مر ـــع مـــذا التقريـــر، وأعلـــن كـــثري مـــن املـــتكلمني تربعـــاهتم علـــر النحـــو املـــ   - ٤٤
ــداهنم،        حــني ت ــة ت بل ــر دعمهــم السياســو املســتمر وتقــديرمم لعمــل اهليئ أكــد آةــرون عل

يــل اهليئــة تكلمني عــن قلقهــم مــن أن متومســلطني ال ــوء علــر أمثلــة مامــة. وأعــر  بعــا املــ 
بكثري عن الكتلة الرجة الدزمة لقيامها بهامها األساسـية وإ ـاز واليتـها، ودعـوا الـدول       يقل
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األع اء األةرى إىل زيادة املسا ات ت امليزانية األساسية علـر وجـه اسصـو . وبينمـا أاـ       
علـر الـرةم مـن القيـود املاليـة الـ  تواجههـا،        أحد املتكلمني علر اإل ازات ال  حققتها اهليئة 

ح  ا ةرين علر زيادة املسا ات ال  يقدموهنا إىل اهليئة، إىل مستوى يتناسل مأ التـزامهم  
 السياسو والوالية الطموحة ال  عهدوا هبا مجيعا إىل ميئة األمم املتحدة للمرأة.

و توســيأ قاعــدة اجلهــات املا ــة  وأقــرت بعــا الو ــود بــاجلهود الــ  تبــذهلا اهليئــة  ــ    - ٤5
 والتوسأ ت الةراكات، با ت كل  مأ القطاخل اسا .

 
جلسة إحا ة ةاصةف االستجابة التنفيذيـة هليئـة األمـم املتحـدة للمسـاواة       -سادسا  

 بني اجلنسني ومتكني املرأة علر الصعيد القطري
عــن عمــل اهليئــة ت البلــد، قــدم ممثــل ميئــة األمــم املتحــدة للمــرأة ت أ غانســتان عرملــا  - ٤6

ــة حــ  ا ن   ــائج اإلكائي ــدم مــوجزا للنت ــع باجملــا  . 1موق ــدعم، أشــري  و يمــا يتعل الت الرئيســية لل
مجيــأ بــرامج ميئــة األمــم املتحــدة للمــرأة موجهــة إىل تعزيــز ا ليــات الو نيــة النســائية،    أن إىل

ــتق      ــال وال ــدعم امل ــة، مــن ةــدل تقــدا ال ــها وةــري الكومي ــة من ــة  الكومي ين،   ــد عــن إقام
شراكات و نية للقيام بالربجمة. وتقدم ميئـة األمـم املتحـدة للمـرأة األمـوال عـن  ريـع اجملتمـأ         
املـــد  الـــو ين وتـــدعم أي ـــا تختلـــال الـــوزارات ت جهودمـــا الراميـــة إىل تعمـــيم السياســـات  

يئـة األمـم   والتخطيط املراعيني للفروم بـني اجلنسـني وت عملياهتـا املؤسسـية. ويقـوم برنـامج م      
املتحـدة للمــرأة ت أ غانسـتان علــر اـدث ركــائز مواملــيعيةف الق ـاء علــر العنـال ملــد املــرأة،      

 والتمكني السياسو واالقتصادي، والتنسيع والدعوة.
و ــت  املمثــل الــدائم أل غانســتان لــدى األمــم املتحــدة البــا  لتوجيــه الةــكر إىل ميئــة    - ٤٧

انستان. وتبعته و ـود أةـرى ت اإلعـرا  عـن تقـديرما      األمم املتحدة للمرأة علر عملها ت أ غ
 للعمل الذي تقوم به اهليئة.

 
 مراجعة السابات -سابعا  

ــم         - ٤٨ ــامج األم ــابأ لربن ــات الت ــة الســابات والتحقيق ــل مراجع ــدير مكت ــل م عــرض نائ
ــة الداةليـــ   ــن أنةـــطة املراجعـ ــائو التقريـــر عـ ــرة  املتحـــدة اإلكـ ــابات والتحقيقـــات للفتـ ة للحسـ

ــانون الثا /ينـــاير إىل  1 مـــن ــانون األول/ديســـمرب  31كـ ــاء   .UNW/2015/4م 201٤كـ وبنـ

__________ 

 http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/executive%20board/2015انظـــــــــــــر   1م 

/as%2015/un%20women%20afghanistan%20programme-pdf. 

http://undocs.org/ar/UNW/2015/4
http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/executive%20board/2015
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ــادرة حــــ  ا ن واملر   علــــر ــابات الصــ ــة الســ ــارير مراجعــ ــة إىل اجمللــــس التنفيــــذي  تقــ وعــ
 ، تتصل أعلر ادث نتائج تكرارا با يلوف2012 عام منذ

واردف تــأةريات ت وملــأ، وت الةــروخل، ت اســتراتيجيات لةــد     تعبئــة املــ  مأ  
األموال، ومو ما يتجلر ت نقث أو ةيا  استراتيجية لتعبئة املـواردى واألمـدا  ةـري الواقعيـة     
وال  يتعذر حتقيقها للتمويل ةـري األساسـوى وعـدم  عاليـة التواصـل مـأ اجلهـات املا ـة وعـدم          

 تعبئة املواردىكفاية القدرة علر القيام بوظيفة 
ــة أنةــطة الرصــد       م    ــة عليهــاف عــدم اتســام وعــدم كفاي رصــد املةــاريأ والرقاب

 وقصور إدارة الُسلهال املقدمة إىل الةركاء املنفذينى
ــيط املةــتريات وعــ    مج   ــدم ختط ــدم    املةــترياتف ع ــا، وع ــتراتيجية هل دم وملــأ اس

 البائعني العناية الواجبة والقصور ت إدارة العقود. بذل
 وجاءت توصيات مراجعة السابات الرئيسية كات األولوية العليا علر النحو التالف - ٤9

ــة ورصــد       مأ   ــل اإلقليمي ــدعم الكــات للمكات ــنقث ال ــة ب ــة ممتعلق توصــيات عام
املكاتل القطرية ت ةيـا  إدارة عليـا ت البلـد، وعـدم امتثـال املقـر لـدليل الـربامج والعمليـات          

 املوظفني ت سيام حاالت الزناخل/وما بعد انتهاء الزناخل ى يما يتعلع بتو ري مزيد من 
ر إىل الوملــود بةــأن االحتياجــات توصــيات متعلقــة بوحــدات املقــر ماال تقــا م   

املواردى والواليـةى ومسـؤوليات الرصـد/الرقابةى وتقـدا التقـارير والتـدريلى وعـدم كفايـة          من
 نظم الدعم واجلهود املتصلة ب دارة النتائج ى

وصيات متعلقة باملكاتل امليدانية مإدارة املخا ر معدم كفاية تقيـيم املخـا ر   ت مج  
وإدارهتا ى وإدارة الـربامج واملةـاريأ مأوجـه قصـور ت تصـميم املةـاريأ وختطيطهـا وتنفيـذما،         
وأوجه قصور ت إدارة سلال الةركاء، وعدم كفاية الرقابـة  يمـا يتعلـع باألنةـطة الربناجميـة ى      

 املوارد متأةريات ت وملأ استراتيجيات للتمويل وتعبئة األموال . والةراكة وتعبئة
ت املائــة. ويعتــرب  ٧5لتنفيــذ بلــق معــدل ا ،201٤ كــانون األول/ديســمرب 31وحــ   - 50
الـذي بلغـت نسـبته     2013كانون األول/ديسمرب  31 جيدا باملقارنة مأ معدل التنفيذ ت مذا
، كانـت منـا  اـدث توصـيات بـدون      201٤مرب كانون األول/ديسـ  31ت املائة. وح   6٧

 .2015شهرا. وُنفذت اانتان ت الربأ األول من عام  1٨تنفيذ ألكثر من 
وتةـــري االســـتنتاجات الرئيســـية للمراجعـــة الداةليـــة للحســـابات إىل أن ال ـــوابط        - 51

الداةليــة، وعمليــات الوكمــة وإدارة املخــا ر تــؤدي وظيفتــها بةــكل عــام. واختــذت اإلدارة  



UNW/2015/7 
 

 

15-12201 13/22 

 

ةطوات لتنفيذ توصيات مراجعة السابات، ومو أمر سيعزز قدرة ميئة األمـم املتحـدة للمـرأة    
علر االملطدخل بواليتها بةكل  عـال ويتسـم بالكفـاءة. و  ُيَةـر إىل اكتةـا  ةسـائر ماليـة        

 .201٤ يها وال  ُأقفلت ت عام  ت الاالت ال  ُحقع
التقريــر السـنوي للجنــة للفتــرة   السـابات وعـرض رئــيس اللجنـة االستةــارية ملراجعــة    - 52
ــن ــاير إىل   1 مـ ــانون الثا /ينـ ــمرب   31كـ ــانون األول/ديسـ   UNW/2015/4/Add.1م 201٤كـ

جعــة الداةليــة للحســابات، أوصــو    املتعلــع هبيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة. و يمــا يتعلــع باملرا      
ــة      بــأن ــارات املتاحــة بةــأن أنســل كــوكج ملهمــة املراجعــة الداةلي ــة ت تقيــيم اسي تســتمر اهليئ

للحسابات، وبالتحديد ما إكا كانـت ستواصـل تعهيـد املهمـة إىل مصـادر ةارجيـة مـن ةـدل         
اتفام مستوى اسدمة القائم مأ برنامج األمم املتحدة اإلكائو، أم ستنةئ جهة ت ـطلأ بهمـة   

يـة للحسـابات داةـل ميئـة األمـم املتحـدة للمـرأة، ل ـمان حتقيـع أعلـر جـودة            املراجعة الداةل
 رد.بأقل تكلفة وبلو  املستوى املناسل لتأكيدات مراجعة السابات واملوا

ــة       - 53 ــز ةــدمات املراجع ــة الســابات مواصــلة تعزي ــة االستةــارية ملراجع ودعمــت اللجن
كفايـة نطـام التغطيـة براجعـة السـابات       الداةلية لسابات ميئة األمم املتحدة للمرأة ل مان

ت ةطتــها الســنوية. وأكــدت اللجنــة االستةــارية ملراجعــة الســابات مــن جديــد أ يــة القيــام  
بانتظــام برصــد وتقيــيم مســتويات املــوارد وقــدراهتا، ل ــمان أن تكــون مناســبة وكا يــة لتلبيــة    

 احتياجات ميئة األمم املتحدة للمرأة بوجه عام.
ــأن تســتمر وحــدة مراجعــة     وأوصــت ال - 5٤ ــة االستةــارية ملراجعــة الســابات أي ــا ب لجن

الســابات ت ميئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، الــ  يســتعان ألدائهــا بصــدر ةــارجو مــو برنــامج  
األمــم املتحــدة اإلكــائو، إىل أن حيــني الوقــت الــذي ُيســَتكَمل  يــه ميكــل اإلدارة العليــا القــائم   

للمــرأة، ويكــون اجمللــس التنفيــذي قــد حــدد التكــاليال والفوائــد   الكامــل هليئــة األمــم املتحــدة  
ا. النامجــــة عــــن أي انتقــــال الحــــع لوظيفــــة املراجعــــة الداةليــــة للحســــابات ووا ــــع عليهــــ 

ــذا وت ـــ    مـ ــارية ملراجع ــة االستةـ ــررت اللجنـ ــدد، كـ ــود   الصـ ــة وجـ ــد أ يـ ــابات تأكيـ ة السـ
تةــر  علــر أنةــطة مراجعــة  تنســيقية تنظيميــة مســتقلة ت ميئــة األمــم املتحــدة للمــرأة    جهــة

 ميكل اإلدارة العليا. السابات الداةلية وتكفل إدماج النتائج ت
وت أعقـــا  املـــداةدت الـــ  ُقـــدمت بةـــأن مســـائل مراجعـــة الســـابات، قـــدم مـــدير   - 55

 .الصلة جمللس التنفيذي بةأن ردود اإلدارة كاتاالتنسيع/مدير التنظيم واإلدارة بالنيابة إحا ة إىل 
وأعربت الدول األع ـاء، الـ  تكلمـت، عـن استحسـاهنا للتقـارير، ورحبـت بالتقـدم          - 56

ــة تنفيــذ مجيــأ      ــة للحســابات. وأكــدت علــر أ ي احملــرز ت معاجلــة توصــيات املراجعــة الداةلي
 التوصيات علر سبيل األولوية، وحثت اهليئة علر تقدا إ ار زمين تقديري ت مذا الصدد.

http://undocs.org/ar/UNW/2015/4/Add.1
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تفاصيل إملـا ية مـن مكتـل التحقيقـات ومراجعـة السـابات       و لبت الدول األع اء  - 5٧
بةأن التوصـيات املتصـلة بالةـراء، مـن أجـل تيسـري اكتسـا   هـم أ  ـل لألسـبا  اجلذريـة،            
وللتأكد مما إكا كانت اجلهود ال  تبذهلا اهليئة للتصدي للتحديات كا ية. و لبت أي ـا بلـوةرة   

راجعـة السـابات، باملقارنـة باملخـا ر املصـاد ة      املخا ر البسـيطة الـ  يسـهل حلـها ت تقريـر م     
ــر األمــدا  اال       ســتراتيجية. واقترحــت تلــ  الــدول    بةــكل منــهجو، الــ  تــؤار بالتــال عل

يفـة مراجعـة السـابات بـاملوارد     تت من التقـارير املقبلـة معلومـات عمـا إكا كـان تزويـد وظ       أن
 ن املكتل من أن ينفذ أنةطته بفعالية، حسل االقت اء.مّك قد
واتفقت الو ود مأ اللجنة االستةارية ملراجعـة السـابات ت رأيهـا القائـل بأنـه ينبغـو        - 5٨

إنةـاء جهـة تنسـيع تنظيميـة ت ميئــة األمـم املتحـدة للمـرأة لتــو ري الرقابـة  يمـا يتعلـع بأنةــطة           
قدمـة  املراجعة الداةلية للحسابات، وينبغو حتديد النتائج، واإلحا ة علما بالتكلفة التقديرية امل

التقـدم احملـرز ت مـذا الصـدد،     من اإلدارة. وأوصت ب بقاء اجمللس التنفيـذي علـر إ ـدخل علـر     
ــر اســتعراض       بــا ــرة الســابقة عل ــة ت التكــاليال، ت الفت ــة املترتب ــار الكامل ــ  عــرض ا ا ت كل

 منتصال املدة للخطة االستراتيجية.
عتبـارات املتعلقـة بـأن يكـون     ن زيـادة التوسـأ، واال  أوردا علر تعليقات الاملرين بةـ  - 59

ليـة للحسـابات، أشـارت اإلدارة    هليئة األمم املتحـدة للمـرأة وحـدة ةاصـة هبـا للمراجعـة الداة      
املوارد الدزمة، و مأنت الدول األع اء، ت الوقت نفسه، علر أن اهليئة ستواصـل، و قـا    إىل

نهجيـة هليكلـها ملراجعـة    لواليتها، الوار مأ الدول األع ـاء للتأكـد مـن اتبـاخل أ  ـل صـيغة م      
السابات. وأكدت ميئة األمم املتحـدة للمـرأة مـن جديـد ة ـوعها للمسـاءلة بقـوة ت مجيـأ         

 املسائل املتعلقة براجعة السابات والتحقيع.
 

تقرير عـن الزيـارة امليدانيـة ملكتـل اجمللـس التنفيـذي هليئـة األمـم املتحـدة           -اامنا  
 للمرأة إىل  ييت نام

، ومـو املمثـل الـدائم ألوروةـواي لـدى األمـم       201٤رئيس اجمللس التنفيذي لعام قام  - 60
الزيـــارة امليدانيــة الـــ    املتحــدة، بصــفته رئـــيس  ريــع الزيـــارة امليدانيــة، بعــرض التقريـــر عــن      

 ييـــــت نـــــام ت الفتـــــرة  اجمللـــــس التنفيـــــذي هليئـــــة األمـــــم املتحـــــدة للمـــــرأة إىل  هبـــــا قـــــام
  .UNW/2015/CRP.9م 201٤ كانون األول/ديسمرب 12 إىل ٧ من
وكان اهلد  من الزيارة امليدانية مو اال دخل بةـكل مباشـر علـر العمـل الـذي تقـوم        - 61

نـام. وباإلملـا ة    به ميئة األمم املتحدة للمرأة علر الصعيد القطري بالتعاون مأ حكومـة  ييـت  
إىل كلــ ،  ــ ن املكتــل يهــد  إىل مجــأ معلومــات عــن مــدى و ريقــة التعــاون بــني الةــركاء  

http://undocs.org/ar/UNW/2015/CRP.9
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ذا التفاعـل  يمـا بـني الوكـاالت     التنمية بالتعاون مأ ميئة األمـم املتحـدة للمـرأة. ويةـمل مـ      ت
 إ ار مبادرة توحيد األداء والتعاون مأ منظمات اجملتمأ املد . ت
يات املقدمة إىل ميئة األمم املتحدة للمـرأة علـر النحـو املـبني ت التقريـر      وتةمل التوص - 62

 ما يلوف
ينبغــو للــدعم املقــدم مــن ميئــة األمــم املتحــدة للمــرأة ت جمــال تعمــيم مراعــاة   مأ  

املنظور اجلنسا  أن يستهد ، علـر وجـه التحديـد، املواقـال التقليديـة جتـاو النسـاء والفتيـات         
 يأ اإلكائية نتائج أكثر استدامةىل مان أن حتقع املةار

يــتعني علــر ميئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، مــن أجــل تلبيــة الطلــل علــر تعزيــز   م   
السياســات الــ  وملــعتها حكومــة  ييــت نــام وتعزيــز القــدرة علــر تنفيــذما، أن تواصــل تقــدا  

اجلنسـني  املةورة ت جمال السياسـات العليـا مـن أجـل ملـمان اإلدمـاج املسـتدام للمسـاواة بـني          
 ومتكني املرأة والفتاة ت مجيأ جوانل التخطيط الو ين ت املستقبلى

ــة االحتياجــات      مج   ــة األمــم املتحــدة للمــرأة أن تقــدم دعمــا لتلبي ــر ميئ ــتعني عل ي
التدريبيــة الــ  حــددهتا حكومــة  ييــت نــام وأن تقــدم ةــدمات بنــاء القــدرات لكــل مــن مــذو    

ــاعدة أن    ــذو املسـ ــو هلـ ــات. وينبغـ ـــ االحتياجـ ــمل مجل ــتمر   تةـ ــم مسـ ــدا دعـ ــها تقـ ــور منـ ة أمـ
الــوزارات التنفيذيــة ت إعــداد األدوات واملبــاد  التوجيهيــة للتخطــيط والرصــد وإعـــداد         إىل

 التقارير من أجل دعم تلبية االحتياجات احملددة للنساء والفتياتى
ينبغــو هليئــة األمــم املتحــدة للمــرأة أن تواصــل توســيأ شــراكاهتا، بــا ت كلــ    مد  

ظـر ميئـة األمـم املتحـدة للمـرأة      كاهتا مأ القطاخل اسا . وعـدوة علـر كلـ ، ينبغـو أن تن    شرا
الدروس املستفادة من دعمها لكومة  ييت نام ت مـذو املرحلـة االنتقاليـة احملـددة، وكيـال       ت

تسـتعد  يـه بلـدان أةـرى للوصـول       كن هلـذو الـدروس أن تقـدم معلومـات، ت الوقـت الـذي       
 متوسطة الدةل ت اسمس إىل العةر سنوات املقبلةى مركز البلدان إىل

 مجيـأ املسـاعو املتعلقـة بالـد مـن      ينبغو هليئة األمم املتحدة للمرأة أن تكفـل، ت   ـمم 
 ىةطر الكوارث وتغري املناخ، مراعاة ا اار احملددة املتصلة بنوخل اجلنس من منظور  ويل األجل

ــدور امليســر للحــوار         مو   ــام ب ــرأة أن تواصــل القي ــم املتحــدة للم ــة األم ــو هليئ ينبغ
د ، والـــدعوة إىل إقامـــة مزيـــد املوملـــوعو بـــني حكومـــة  ييـــت نـــام ومنظمـــات اجملتمـــأ املـــ  

الةراكات ال  تدمج إجراء مةاورات مـأ مـذو املنظمـات ت عمليـات التخطـيط الدوريـة        من
 للسياسات والقوانني الو نيةى
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بغو أن ينظر مكتـل اجمللـس التنفيـذي هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة ت القيـام         ين مز  
 زيارات امليدانية، عند االقت اء.بزيد من ال

وأعر  الو د عن اقته بأن التعاون بني حكومة  ييت نام وميئة األمـم املتحـدة للمـرأة     - 63
ة واحملليـة ت حتقيـع املسـاواة    سيستمر من أجل تعزيز قدرة الكومة علر تنفيذ التزاماهتـا الدوليـ  

 بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات، با ت كل  أشد الفئات ملعفا.
ــت      - 6٤ ــة  يي ــذي الةــكر إىل حكوم ــس التنفي ــيس اجملل ــه رئ ــن الو ــد     ووج ــة ع ــام بالنياب ن
ــر ــرأة          عل ــني اجلنســني ومتكــني امل ــها الفرصــة ملناقةــة املســاواة ب ــر إتاحت كــرم ملــيا تها، وعل

ــات  ــر الصــعيدين ا    والفتي ــثلني عل ــار املم ــوزراء وكب ــأ ال ــر  الو ــد    م ــو. وأع ــو ين واإلقليم ل
امتنانه ملكتل ميئة األمم املتحدة للمـرأة ت  ييـت نـام علـر االسـتقبال الـار و ريـع أمانـة          عن

اجمللس التنفيذي هليئة األمم املتحدة للمرأة علر جودة إعدادو جلدول األعمال والتنفيذ النـاج   
 ميدانية علر اإل دم يقوم هبا مكتل اجمللس التنفيذي هليئة األمم املتحدة للمرأة.ألول زيارة 

ووجهــت املمثلــة الدائمــة لفييــت نــام لــدى األمــم املتحــدة الةــكر إىل رئــيس اجمللــس     - 65
ــرمم      ــر تقري ــدما وعل ــارهتم لبل ــر زي ــدو عل ــذي وو  ــديرما   التنفي ــت عــن تق كي الصــلة. وأعرب

قـــوي بالتصـــدي لتعزيـــز املســـاواة  لتـــزام حكومـــة  ييـــت نـــام ال التقريـــر أبـــدى تقـــديرو ال ألن
اجلنسني ومتكني املـرأة، وأبـرز إ ازاهتـا اهلامـة، الـ  أكـدت إهنـا مـا كانـت لتتحقـع بـدون             بني

الدعم القيم من ميئة األمم املتحدة للمرأة و ريع األمـم املتحـدة القطـري. وأعربـت عـن تأييـد       
ت التقريـر، ورحبـت علـر وجـه اسصـو  بـاالعترا        حكومتها للتوصيات علر النحو املـبني  

يـــة ت عمـــل األمـــم املتحـــدة بـــدور هنـــج األداء املوحـــد، مةـــرية  إىل تعزيـــزو لدتســـام والفعال 
ــت ت ــام، حثــ     يي ــة. وت است ــة ت مــذو العملي ــام، ودور اهليئ ــم املتحــدة للمــرأة   ن ــة األم ت ميئ

 نام والبلدان النامية األةرى. أن تأةذ كل  ت االعتبار من أجل حتسني دعم  ييت علر
 

 ةةامت -تاسعا  
ــه، وإىل     - 66 وجهــت وكيلــة األمــني العام/املــديرة التنفيذيــة الةــكر إىل الــرئيس علــر قيادت
ــر توجيهاهتمـــا الداعمـــة أانـــاء الـــدورة و      نـــائب إىل أع ـــاء اجمللـــس واملـــراقبني    الـــرئيس علـ
الــرئيس املنتخبــتني حــديثا ملكتــل مةــاركتهم النةــطة. واةتنمــت الفرصــة لتهنئــة نــائب    علــر

وكـذل  لكـوم     ،201٤اجمللس التنفيذي، وأعربت عن تقديرما للرئيس وللمكتل ت عام 
أ غانستان و ييت نام. وأانت، ت مذا الصدد، علر ممثلو ميئـة األمـم املتحـدة للمـرأة واأل رقـة      

 القطرية للهيئة علر عملهم املمتاز.
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وكيلـة األمـني العام/املـديرة التنفيذيـة الةـكر إىل الـدول        وباإلملا ة إىل كل ، وجهـت  - 6٧
ومـا بعـدو، وإىل تلـ  الـ  ككـرت أهنـا ست ـاعال         2015األع اء ال  أعلنـت تربعاهتـا لعـام    

مســا اهتا، أو تقــدم زيــادات كــبرية أةــرى. واستةــهدت بالبيــان الــذي أدىل بــه نائــل املــدير   
ــهف  ات االالتنفيـــذي ملكتـــل الـــدعم الكـــومو الـــدول والةـــراك   ــاء  يـ ــتراتيجية والـــذي جـ سـ

جيـل أال نكـون قـادرين  حسـل علـر الو ـاء بـالغرض، بـل جيـل أن يتـوا ر لـدينا أي ـا              إننا”
وكــررت دعوهتــا املوجهــة إىل اجلهــات املا ــة والبلــدان  ‘‘. التمويــل الــدزم لتلبيــة مــذا الغــرض

رأة لسـد الفجـوة ت املـوارد،    النامية علر السواء لتقدا متويل أقوى إىل ميئة األمـم املتحـدة للمـ   
مأ إعطاء األولوية للموارد األساسية وحتسني جودة متويل املـوارد ةـري األساسـية، بـا ت كلـ       
دعــم الصــناديع االســتئمانية. وأكــدت وكيلــة األمــني العام/املــديرة التنفيذيــة التــزام ميئــة األمــم  

جديــدو. واةتتمــت كلمتــها مــوارد املتحــدة للمــرأة بواصــلة التنويــأ والتمــاس شــركاء جــدد و 
حثت اجمللس علر أن يواصل تعزيز التزامه، سعيا ألن حتتـل املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني       بأن

، مأ حتويل الكوكـل  2015املرأة مكانة رئيسية ت اسطط العاملية، وةطة التنمية ملا بعد عام 
 .2030حبلول عام  50إىل  50إىل كوكل قائم علر نسبة 

رئــيس اجمللــس عــن تقــديرو لنــائب  الــرئيس علــر تعاوهنمــا، وللــدول األع ــاء وأعــر   - 6٨
ــدموما،        ــ  ق ــر العــروض ال ــيني عل ــأ املعن ــر التزامهــا القــوي. ووجــه الةــكر أي ــا إىل مجي عل
وةاصة  يما يتعلـع براجعـة السـابات والتقيـيم، وأعـر  عـن تطلعـه إىل إجـراء حـوار مـنظم           

ثانيـة املقبلـة. وت استـام، حـ  الـدول األع ـاء علـر تقـدا         بةأن التمويل ت الدورة العادية ال
ــائب           ــن ةــدل ن ــات، م ــن األوق ــت م ــد ها ت أي وق ــود تق ــد ت ــات ق أي مةــورة و/أو تعليق

 الرئيس. ور عت اجللسة بعد كل .
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 املر ع األول
 2015 القرارات املتخذة ت الدورة السنوية لعام  
  2015/2 

تقرير مرحلـو لوكيلـة األمـني العام/املـديرة التنفيذيـة هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة          
 201٧-201٤عن اسطة االستراتيجية للفترة 

 ،إن اجمللس التنفيذي 
بتقرير وكيلة األمني العام/املديرة التنفيذية عـن التقـدم    حييط علمًا مع التقدير - 1 

هليئـة األمـم املتحـدة للمسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة         احملرز  و تنفيذ اسطة االستراتيجية 
ــرة  ــام    201٧-201٤للفتـ ــا ت عـ ــطلأ هبـ ــة امل ـ ــطة التنفيذيـ ــ  األنةـ ــا ت كلـ ،   أم201٤، بـ

 ويرحل باإل ازات املتحققة ت تنفيذما، علر النحو الوارد ت التقريرى
يـأ البلـدان الـ     باستمرار الفجوة ت التمويل، وحي  مجحييط علما مع القلق  - 2 

 كنها زيادة تربعاهتا علر أن تفعل كل ، ةصوصا للمـوارد العاديـة، مـن أجـل ملـمان التنفيـذ       
 ى201٧-201٤الكامل والفعال للخطة االستراتيجية للفترة 

إىل ميئــة األمــم املتحــدة للمــرأة أن تواصــل حتســني كفاءهتــا و عاليتــها  يطلبب   - 3 
 وشفا يتها وة وعها للمساءلةى

بالتقــدم احملــرز ت اإلبــد  عــن نتــائج تنفيــذ اسطــة االســتراتيجية  حيببيط علمببا  - ٤ 
ــرة  ــد     201٧-201٤للفتـ ــراء مزيـ ــة إجـ ــديرة التنفيذيـ ــني العام/املـ ــة األمـ ــل إىل وكيلـ ، ويطلـ

التحسينات ت تقدا التقـارير السـنوية عـن اسطـة االسـتراتيجية بـ دراج معلومـات مـوجزة          نم
تائج املتكامل، وإجراء مزيد من التحليـل بةـأن مـا َيـد هأ أو يعـوم      عن التقدم احملرز ت إ ار الن

 أداء ميئة األمم املتحدة للمرأة، من أجل زيادة  عاليتها، حسل االقت اءى
ــرأة   يطلببب  - 5  ــدة للمـ ــم املتحـ ــة األمـ ــيل،    إىل ميئـ ــن التفصـ ــد مـ ــاول بزيـ ان تتنـ

ــذي جيــري كــل       ت ــذ االســتعراض الةــامل ال ــا الســنوية، تنفي ــأ ســنوات لسياســة   تقاريرم أرب
 ال  ت طلأ هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنميةى التنفيذية  األنةطة 
 أن حييل التقرير إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعو. يقرر - 6 

  
__________ 

 .UNW/2015/6   أم 
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  2015/3 
ميئـــة األمـــم املتحـــدة للمســـاواة التقريـــر عـــن مهمـــة التقيـــيم الـــ  ت ـــطلأ هبـــا 

 201٤ ماجلنسني ومتكني املرأة لعا بني
 إن اجمللس التنفيذي، 
بـالتقرير عـن مهمـة التقيــيم الـ  ت ـطلأ هبـا ميئـة األمـم املتحــدة         حيبيط علمبا    - 1 

ج عمــل مكتــل التقيــيم املســتقل  ، وبرنــام201٤للمســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة لعــام   
 ى   م2015 لعام

ــرأة ت جمــ       يرحبب  - 2  ــم املتحــدة للم ــة األم ــها ميئ ــ  بذلت ــاجلهود ال ــز ب ال التعزي
 املنهجو ملهمة التقييم والتقدم احملرز  يهاى

بالتقدم الذي حترزو ميئة األمـم املتحـدة للمـرأة ت قيـادة جهـود       يرح  أيضا - 3 
 تقييم املسائل اجلنسانية علر نطام املنظومةى

إىل ميئة األمم املتحدة للمرأة مواصلة تعزيـز قـدراهتا للتقيـيم وتكـريس      يطل  - ٤ 
 املوارد البةرية واملالية الكا ية ملهمة التقييمى

أن التقيــيم ينبغــو أن يكــون قطــري املنحـر، وأنــه يــتعني زيــادة امــتد    يؤكبد  - 5 
 مجيأ أشكال املساعدةىالبلدان املستفيدة من الربامج لزمام األمور والقيادة  يما يتعلع بتقييم 

إىل ميئــة األمــم املتحــدة للمــرأة تعزيــز نطــام التغطيــة بالتقييمــات،         يطلبب  - 6 
 ومعدل تنفيذ التقييمات املزمعة، وتقدا ردود اإلدارة، وتطبيع توصيات التقييم ت عملهاى

إىل ميئة األمم املتحدة للمرأة مواصلة بذل جهود لتقييم املسـائل   يطل  أيضا - ٧ 
سانية علر نطام منظومة األمـم املتحـدة، وتعزيـز إقامـة شـراكات مبتكـرة مـن أجـل تنميـة          اجلن

 قدرات التقييم الو نية، ويثين علر اجلهود ال  تبذهلا األمم املتحدة للمرأة ت مذا الصدد.
  

__________ 
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  2015/٤ 
ــابات والتحقيقــــات للفتــــرة  التقريــــر عــــن أنةــــطة املراجعــــة الداةليــــ  ة للحســ

 201٤ كانون األول/ ديسمرب 31 ناير إىلكانون الثا /ي 1 من
 إن اجمللس التنفيذي، 
بـالتقرير عـن أنةـطة املراجعـة الداةليـة للحسـابات والتحقيقـات        حيبيط علمبا    - 1 
 ى  جم201٤ كانون األول/ديسمرب 31ر إىل كانون الثا /يناي 1 للفترة من
ميئـة األمـم    عن دعمه املستمر ملهام مراجعة السابات والتحقيقات تيعرب  - 2 

 املتحدة للمرأةى
للحســـابات والتحقيقـــات أن يـــدرج إىل مكتـــل املراجعـــة الداةليـــة يطلببب   - 3 

 السنويةف التقارير ت
رأيا يستند إىل نطام العمل امل طلأ بـه ةصـو  مـدى كفايـة و عاليـة إ ـار        مأ  

 الوكمة وإدارة املخا ر والرقابة ت اهليئةى
 ملعايري ال  تدعم الرأي املقدمىموجزا مقت با لألعمال وا م   
 بيان االمتثال ملعايري املراجعة الداةلية للحسابات ال  تتقيد هبا اهليئةى مج  
تقييما ملا إكا كانت املوارد املتاحة هلذو املهمة مناسبة وكا ية وموزعة بصـورة   مد  

 لتحقيقاتى عالة لتحقيع التغطية املتوةاة ت جمال املراجعة الداةلية للحسابات وا
كـانون   1بتقرير اللجنة االستةارية ملراجعة السابات للفترة مـن  حييط علما  - ٤ 

 .  دم201٤ كانون األول/ديسمرب 31 الثا /يناير إىل
  

__________ 
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 املر ع الثا 
 2015 التربعات املعلنة الواردة ت الدورة السنوية لعام  

 
 العملة الدولة العضو

التربعبببببببار للمببببببببوار   
 السنة/الفترة )باآلالف( األساسية

 2015 ٨00 ٧ دوالر أسترال أستراليا    

 2015 250 يورو النمسا

 2015 000 ٤ يورو بلجيكا

 2015 15 املتحدة الواليات بدوالرات بلغاريا

 2015 100 بدوالرات الواليات املتحدة شيلو

 2015 1 املتحدة الواليات بدوالرات كولومبيا

 2015 10 املتحدة الواليات بدوالرات كوستاريكا

 201٨-2015 20 املتحدة الواليات بدوالرات الدومينيكية اجلمهورية

 2015 16٧ 15 املتحدة الواليات بدوالرات  نلندا

 2015 5, املتحدة الواليات بدوالرات ةامبيا

 2015 500 1 يورو يرلنداأ

 2016-2015 500 املتحدة الواليات بدوالرات إسرائيل

 2015 200 1 يورو إيطاليا

 2015 000 5 املتحدة الواليات بدوالرات اليابان

 201٨-2015 100 املتحدة الواليات بدوالرات كينيا

 201٨-2015 200 املتحدة الواليات بدوالرات الكويت

 2015 1 املتحدة الواليات بدوالرات مجهورية الو الد قرا ية الةعبية

 2015 1 املتحدة الواليات بدوالرات ملديال

 201٨-2015 20 املتحدة الواليات بدوالرات موزامبيع

 2015 535 ٤ املتحدة الواليات بدوالرات مولندا

 2015 000 95 الكرونة النروجيية النرويج

 201٨-2015 30 املتحدة الواليات بدوالرات بنما

 2015 500 1 يورو إسبانيا

 201٤-201٤ 21٨ ٧ املتحدة الواليات بدوالرات اإلمارات العربية املتحدة

 2016-2015 000 25 جنية استرليين اململكة املتحدة لربيطانيا العظمر وأيرلندا الةمالية
 

ف باإلملــا ة إىل الــدول األع ــاء املــذكورة أعــدو، أعلنــت أي ــا إســتونيا وأملانيــا وأوروةــواي ومجهوريــة إيــران اإلســدمية  مالحظببة
وبوتـان ومجهوريـة كوريـا وةرينـادا وةينيـا االسـتوائية والسـلفادور والسـويد وسويسـرا ومـدوي           وأيسلندا وبـنغدديل  

 واهلند تربعات للموارد األساسية، سيتم تأكيد تفاصيلها الحقا.
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 التربعات املعلنة للموارد ةري األساسية  
 

 السنة/الفترة التربعار )باآلالف( العملة الدولة العضو
 2015 500 6 أسترالدوالر  أستراليا    

 2015 000 ٤ بدوالرات الواليات املتحدة  نلندا

 2015 500 1 يورو أملانيا

 2015 000 15 بدوالرات الواليات املتحدة اليابان

2015-201٤ ٧٨1 2 املتحدة الواليات بدوالرات اإلمارات العربية املتحدة  

 
أعدو، أعلنت إستونيا والنرويج والنمسا تربعـات للمـوارد ةـري األساسـية، سـيتم      باإلملا ة إىل الدول األع اء املذكورة  فمالحظة 

 تأكيد تفاصيلها الحقا.
  

التربعات املعلنـة لصـندوم األمـم املتحـدة االسـتئما  لـدعم اإلجـراءات الراميـة           
 إىل الق اء علر العنال ملد املرأة

األمـم املتحـدة االسـتئما      يرلندا واململكة املتحدة والنمسا تربعات إىل صندومأقدمت  
 .لدعم اإلجراءات الرامية إىل الق اء علر العنال ملد املرأة، سيتم تأكيد تفاصيلها الحقا

 


