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

 من جدول األعمال املؤقت 2البند 
 احلوار املنظم بشأن مسألة التمويل

   

بني اجلنسني احلوار املنظم بشأن مسألة التمويل: االستثمار يف املساواة   
ومتكني املرأة من خالل متويل اخلطة االسرتاتيجية هليئة األمم املتحدة 

 2021و 2018للمرأة للفرتة ما بني عامي 
 

 امللخص
الصادرة عن اجمللس  2017/7و 2016/4و 2015/5و 2014/6مبوجب القرارات 

)هيئة األمم املتحدة للمرأة(، التنفيذي هليئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 
حواًرا منظًما مستمًرا يعمل على إشراك اجمللس التنفيذي يف متويل هيئة األمم  يدعم هذا التقرير

 2018املتحدة للمرأة بغرض التنفيذ الناجح خلطتها االسرتاتيجية للفرتة ما بني عامي 
ملنظور اجلنساين يف الدول وحتقيق النتائج املستهدفة، وذلك دعًما لتحقيق مراعاة ا 2021و

للتنمية املستدامة. ُتعد القدرة على التنبؤ واملرونة واملواءمة  2030األعضاء ضمن خطة عام 
بني املنظمات وأهدافها هي االعتبارات الرئيسية اليت يناقشها هذا التقرير لدعم حوار منظم 

يكل متويل مثايل شامل ومتعمق بشأن مسألة التمويل. إن االتفاق على طريقة حتقيق ه
الحتياجات التمويل املتكررة هليئة األمم املتحدة للمرأة ولتوفري استقرارها ومرونتها املاليني هي 
أهداف احلوار، وخاصة يف سياق التأكيدات على املساعدة الرمسية يف التنمية وإصالح األمم 

 املتحدة.
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عن احلوار املنظم بشأن  2018قد يرغب اجمللس التنفيذي يف اآليت: أ( وضع تقرير عام 
: االستثمار يف املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة من خالل متويل يف االعتبارمسألة التمويل 

، وتشجيع 2021و 2018اخلطة االسرتاتيجية هليئة األمم املتحدة للمرأة عن الفرتة بني عامي 
ف التتبع والتقييم واملتابعة اهليئة على مواصلة االخنراط يف حوار منظم مع الدول األعضاء هبد

ملستوى التمويل الذي تتلقاه اهليئة، إىل جانب القدرة على التنبؤ واملرونة ومواءمة املوارد املالية 
إجنازات  تقدير؛ و)ب( 2021و 2018املتوفرة لتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للفرتة بني عامي 

املنتظمة تقدم القدرة املؤسسية للتخطيط هيئة األمم املتحدة للمرأة وأن كتلة حرجة من املوارد 
للمستقبل، وتعزيز الرقابة واملساءلة، واالخنراط يف إدارة تتسم ابلكفاءة والفعالية، وزايدة 

( GEWEاالتساق والتنسيق يف منظومة األمم املتحدة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة )
املوارد األخرى لتقدمي متويل قابل للتنبؤ  ابلتوازي مع إصالحات األمم املتحدة، واستغالل
الدول األعضاء اليت لديها القدرة على حثلصاحل املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة؛ و)ج( 

 2018االلتزام مبسامهات أكرب يف املوارد املنتظمة هليئة األمم املتحدة للمرأة يف الفرتة بني عامي 
بتقدير النظر قدمي تعهدات لعدة سنوات؛ و)د( يف أسرع وقت ممكن، مبا يف ذلك ت 2021و

 للعدد املتزايد من املسامهني يف هيئة األمم املتحدة للمرأة.
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 أوالً: مقدمة

تعترب قيادة الدول األعضاء يف دعم هيئة األمم املتحدة للمرأة واخنراطهم العميق وزايدة  .1
، إبرشاد من اجمللس التنفيذي، أمًرا (GEWEاستثمارهم يف املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة )

 2018ضروراًي للتنفيذ الناجح للخطة االسرتاتيجية هليئة األمم املتحدة للمرأة للفرتة بني عامي 
. سيكون هلذا آاثر كبرية على حتقيق الدول األعضاء ألهداف التنمية املستدامة 2021و
(SDGsابلنظر إىل الدور احملوري واألثر التحفيزي للمسا ) واة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف كل

 .2030أبعاد خطة عام 
إن حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة من أهداف التنمية املستدامة يف حد  .2

ذاته، ويتمتع بقيمة ذاتية واضحة تتوافق مع مبادئ األمم املتحدة حلقوق اإلنسان والعدالة 
. توضح األحباث 1تزايد حول املساواة بني اجلنسنياالجتماعية وتنعكس على اخلطاب الدويل امل

أن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة أمر جوهري لتحقيق أهداف التنمية األخرى وأن 
"اخلسائر االقتصادية واالجتماعية الناجتة عن عدم التقدم يف حتقيق املساواة بني 

ادر عن البنك الدويل يف عام ، بينما مت نشر حتليل ص(E.FFDF/2017/L.1كبرية" )…اجلنسني
توصل إىل أن العوائق أمام مشاركة املرأة يف القوى العاملة تؤدي إىل "خسارة يف ثروة  2018

 2تريليون دوالر." 160.2تُقدر مببلغ …رأس املال البشري بسبب عدم املساواة بني اجلنسني
كبرية يف   يعمل[ على حتقيق زايدة"…]اجملتمع الدويل أبن  2030ألزمت خطة عام  .3

االستثمارات لسد الفجوة بني اجلنسني وتعزيز دعم ]املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة[ على 
(. إن تعزيز العمل اجلماعي من الدولة A/RES/70/1املستوايت الدولية واإلقليمية والقطرية" )

 املرأة، مبا ( وشريك التنمية لتحقيق املساواة بني اجلنسني ومتكنيUNالعضو واألمم املتحدة )
يف ذلك زايدة االستثمارات املالية، أمر ضروري هليئة األمم املتحدة للمرأة لكي تكون "مالئمة 

 لغرض" االضطالع بدورها املتفرد واحملوري والتزامها الثالثي.

__________________ 

 1 Forwarding Gender Equality and Women’s Empowerment: Reflections on -Fast 2014. Pittman, Alexandra.

Measuring Change for UNDP’s Thematic Evaluation on Gender Mainstreaming and Gender Equality 

2008-2013. UNDP . :انظرhttp://web.undp.org/evaluation/documents/articles-

papers/occasional_papers/Occasional%20Paper_Gender_Pittman%20.pdf 
 2 Unrealized Potential: The High Cost of Gender  2018.Wodon, Quentin T.; de la Brière, Bénédicte. 

Washington, DC: World Bank Notes Series. The Cost of Gender Inequality .Inequality in Earnings . 

 https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29865انظر: 
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نشأت هيئة األمم املتحدة للمرأة كنتيجة لإلصالح اهليكلي يف األمم املتحدة بشأن  .4
بقرار اجلمعية املساواة بني اجلنسني هبدف حتقيق اتساق وتنسيق وأثر، وقد أتسست اهليئة 

 ، والذي ركز على االتساق على مستوى املنظومة.(A/64/289العامة رقم )
هي املنظمة الوحيدة التابعة لألمم املتحدة املكرسة  ابعتبار هيئة األمم املتحدة للمرأة .5

حصًرا لتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف أحناء العامل، فإن اهليئة يف وضع جيد لتساعد 
على تسريع جدول أعمال األمني العام إلصالح األمم املتحدة مبساندة الدول األعضاء اليت 

القادرة بشكل أفضل على التعامل " للقرن احلادي والعشرينتسعى إىل إنشاء "األمم املتحدة 
مع التحدايت القائمة من خالل إصالح إدارة )أمانة( األمم املتحدة، ومنظومة التنمية، وبنية 
السالم واألمن يف األمم املتحدة ابستخدام اسرتاتيجية على مستوى املنظومة تتعلق ابسرتاتيجية 

أحد العالمات البارزة يف رحلة الوصول إىل منظمة أمم متحدة التكافؤ بني اجلنسني ابعتباره 
 أكثر فعالية.

-2011أوضحت فرتة اخلطة االسرتاتيجية األوىل هليئة األمم املتحدة للمرأة ) .6
( أنه من خالل اإلصالح اهليكلي لألمم املتحدة، متكنت الدول األعضاء من السعي 2013

حتقيقه فيما يتعلق ابملساواة بني اجلنسني.  إىل اتساق أكرب على مستوى املنظومة وضمان
( على إنشاء بنية إقليمية وعلى 2017-2014ركزت فرتة اخلطة االسرتاتيجية الثانية )

مستوى الدولة تتيح هليئة األمم املتحدة للمرأة إمكانية دعم الطموحات القطرية للدول 
ألمم املتحدة للمرأة ، جنحت هيئة ا2017و 2014األعضاء. على مدار الفرتة بني عامي 

يف تقدمي الدعم للدول األعضاء لتوفر مزااي مهمة يف املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة مما 
حقق أتثريًا إجيابًيا على مليارات النساء والفتيات يف أحناء العامل من خالل شراكة مع وكاالت 

قيق قيمة مقابل املال، شهدت يف دليل على حت األمم املتحدة واجملتمع املدين والقطاع اخلاص.
من النتائج املخطط  %80اخلطة االسرتاتيجية الثانية حتقيق هيئة األمم املتحدة للمرأة لنسبة 

 من التمويل الضروري، والذي كان يف معظمه غري متوقع. %80هلا بعد أن تلقت 
 2018مي تُعد اخلطة االسرتاتيجية احلالية هليئة األمم املتحدة للمرأة للفرتة بني عا .7
مرتبطة بقوة أكرب برؤية دعم الدول األعضاء على املدى الطويل لتسريع تنفيذ خطة  2021و

من خالل وضع الربامج الرئيسية املشرتكة اليت تستفيد ملراعاة املنظور اجلنساين  2030عام 
من منظومة األمم املتحدة والشراكات متعددة األطراف وتؤدي إىل إدخال تغيري على احلياة 
والدول. تتلقى اخلطة الدعم من واثئق مثل اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد املرأة 

احلقوقية، وإعالن ومنهاج عمل بيجني اللذين برتكيزها الصريح على احلد من االنتهاكات 



 UNW/2018/6  

 

5/39 

 

يؤطران املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ابعتبارمها مشكلة حقوق إنسان ويوضحان شروط 
تضع اخلطة االسرتاتيجية أهداًفا طموحة  املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة الضرورية للتنمية.

اء على حتقيق نتائج كبرية حبلول عام وتستخدم منهجيات مبتكرة ملساعدة الدول األعض
، أي بعد أقل من ِعقد من املوعد النهائي لتحقيق أهداف التنمية املستدامة على 2021

 مستوى العامل.
مع خطط برانمج األمم  2021و 2018تتوافق اخلطة االسرتاتيجية للفرتة بني عامي  .8

( ومنظمة األمم املتحدة UNFPA( وصندوق األمم املتحدة للسكان )UNDPاملتحدة اإلمنائي )
(. تلتزم هذه الوكاالت األربع بتوحيد ميزاهتا التعاونية لكي تقلل من UNICEFللطفولة )

التداخل واالزدواجية يف األعمال، وتبادل اخلربات، وحتقيق قدر أكرب من التناسق واالبتكار 
مل بطرق تؤدي إىل تعظيم والكفاءة يف منظمات األمم املتحدة وبراجمها وعملياهتا يف أحناء العا

 النتائج ابلنسبة للدول األعضاء ومواطنيها.
 

 ؟(SDFسبب احلاجة إىل احلوار املنظم بشأن مسألة التمويل )
 2016/4و 2015/5و 2014/6ابلتوازي مع مقررات اجمللس التنفيذي للهيئة  .9

االستعراض الشامل للسياسات كل بشأن  71/243و 67/226وقراري اجلمعية العامة 
( لألنشطة التنفيذية من أجل التنمية اليت تضطلع هبا منظومة األمم QCPRأربع سنوات )

املتحدة، تلتزم هيئة األمم املتحدة للمرأة مبواصلة احلوار بشأن املواءمة املرنة اليت ميكن التنبؤ 
 هبا للموارد املالية املتاحة للهيئة بغرض تنفيذ خطة اسرتاتيجية مدهتا أربع سنوات.

احلوار املنظم بشأن مسألة التمويل إىل دعم تدفق أكثر قابلية للتنبؤ للموارد  يهدف .10
( الدعم 1عالية اجلودة املطلوبة هليئة األمم املتحدة للمرأة لتحقيق كامل التزامها الثالثي: )

( النشاطات التشغيلية، وذلك أبسلوب 3( تنسيق منظومة األمم املتحدة؛ و)2املعياري؛ و)
نتائج يف املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة لتؤدي إىل إجراء حتوالت على  متكامل لتحقيق

مستوى العامل. يقدم احلوار املنظم بشأن مسألة التمويل فرصة هليئة األمم املتحدة للمرأة، 
ابلتشاور مع مسامهيها الرئيسيني، لتحديد كيفية حتسني الشفافية واملواءمة والقابلية للتنبؤ 

 لية، مع وضع هيكل متويل مثايل يف االعتبار.ابألمور املا
يتمثل اهلدف النهائي من احلوار املنظم يف توفري التمويل الكامل للميزانيتني املتكاملتني  .11

(IB هليئة األمم املتحدة للمرأة لكل عامني عن الفرتتني )2020و 2019-2018-
. 2021و 2018عامي دعًما للتنفيذ الشامل للخطة االسرتاتيجية عن الفرتة بني  2021
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أن عجز التمويل ميكن أن  2017و 2014أوضحت اخلطة االسرتاتيجية للفرتة بني عامي 
هذا إىل  2018حيد من النتائج. ويستند تقرير احلوار املنظم بشأن مسألة التمويل لعام 

 .2017استنتاجات وتوصيات انبعة من عملية احلوار املنظم بشأن مسألة التمويل لعام 
مليون دوالر  500 تصل هيئة األمم املتحدة بعد للتمويل املستهدف مببلغ بينما مل .12

والذي حدده ابألساس األمني العام ابعتباره مثالًيا لتمكني اهليئة من تنفيذ التزامها املركب 
(A/65/531) منًوا كلًيا يف اإليرادات جديًرا  2017و 2011، إال أهنا شهدت بني عامي

إىل  2011مليون دوالر يف عام  234زايدة إمجالية يف املوارد من ، ب%57.6ابلثناء بنسبة 
 )انظر الشكل األول(. 2017مليون دوالر يف عام  369
، وصلت هيئة األمم املتحدة للمرأة إىل أعلى إيراداهتا اإلمجالية منذ 2017عام يف  .13

 األعضاء.( من الدول %53) 112متربًعا إمجااًل، منهم  211أتسيسها إبسهامات من 
ماليني دوالر  109على الرغم من الزايدة يف التمويل التطوعي، كان اإليراد ال يزال أقل مببلغ 

مليون دوالر  200مليون دوالر ) 470اليت تبلغ  2017عن تقديرات امليزانية املتكاملة لعام 
وارد مليون دوالر كم 270[ وُيشار إليها أيًضا ابعتبارها جوهرية، وRRكموارد منتظمة ]

زاد التمويل من ، وُيشار إليها أيًضا ابعتبارها غري جوهرية(. ابإلضافة إىل ذلك، [ORأخرى ]
 املوارد األخرى عن املوارد املنتظمة يف املقدار مع الوقت.
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 الشكل األول.
 2017و 2011اإليراد من اإلسهامات اإلمجالية هليئة األمم املتحدة للمرأة للفرتة بني عامي 
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 االستجابة لعامل متغري اثنيًا. 
تتجادل األمم املتحدة يف مسألة املالءمة يف عامل متغري، واليت هلا آاثر مالية على  .14

منظومة األمم املتحدة ابلكامل يف مناخ سياسي عاملي أصبح أقل دعًما للتعددية. فمثاًل 
لوية الرئيسية لدى صوتت الدول األعضاء الثماين والعشرون يف االحتاد األورويب لتكون األو 

هي تعزيز التعددية ودعم األمم  73األمم املتحدة واجتماع اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 
 .3املتحدة يف عامل متقلب وغري متوقع

ظهر لدى التحركات السياسية يف أحناء العامل اإلحباط من "عدم املساواة املتزايدة  .15
". إن املساحات املتناقصة 4ياسية األقل جتاواًب مع الناسواألثر املتزايد لتغري املناخ والنظم الس

لنشاطات حقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني يف بعض السياقات واجلدال حول عدد من 
مشاكل املساواة بني اجلنسني قد تؤدي إىل أتثري سليب على كفاءة إطار العمل العاملي املعياري 

 لذي يدعم التزام هيئة األمم املتحدة للمرأة وعملها.للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ا
إال أن األمم املتحدة تظل قوة معززة للدول، حيث تتعامل مع التحدايت العاملية اليت  .16

. وعلى الرغم من أن 5ال تستطيع دولة منفردة أن تواجهها بسبب تعقيدها وتكلفتها
امليزانيات القطرية وحتقق آاثًرا مضاعفة اإلسهامات لصاحل األمم املتحدة متثل حصة صغرية من 

من حكومات دول الربانمج أن نشاطات األمم املتحدة تتوافق "عن كثب" أو  %85)تذكر 
(، إال أن متويل األمم املتحدة كان حمل صراع 6"عن كثب شديد" مع احتياجاهتا التنموية

الشفافية والفعالية يف سياسي دائم؛ وخاصة عندما يرتبط ابملشاركة يف التكلفة والكفاءة و 
 .7التكلفة

مليار دوالر كإيرادات عام  49تلقت منظومة األمم املتحدة هبيئاهتا وبراجمها املتعددة  .17
 %78. كانت احلصة األكرب من احلكومات )8على شكل إسهامات مقررة وطوعية 2016

 (.9وربيةمليار دوالر من املفوضية األ 2.6أو  %9من احلكومات مباشرة ورقم قياسي يبلغ 
__________________ 

  united-the-at-priorities-releases/2018/06/25/eu-http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-انظر: 3 

nations-and-the-73rd-un-general-assembly-adopted/, and https://www.aa.com.tr/en/analysis-news/the-

united-nations-in-a-changing-world-order/915600 
 order/5598514-world-in-changing-dynamics-https://www.globalresearch.ca/powerانظر:  4 
 agencies-un-have-contributions-us-do-impact-what-nations-united-https://www.cfr.org/article/funding-انظر: 5 

and-programs, and https://betterworldcampaign.org/us-un-partnership/importance-of-funding-the-un/ 
 6 E/2018/8—A/73/63.  :انظرEN.pdf-https://digitallibrary.un.org/record/1473566/files/A_73_63%26E_2018_8 
 finance.html-https://www.globalpolicy.org/unانظر:  7 
 K00-http://www.unsystem.org/content/FS-02انظر:  8 
 9 E/2018/8—A/73/63.  :انظرEN.pdf-https://digitallibrary.un.org/record/1473566/files/A_73_63%26E_2018_8 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/25/eu-priorities-at-the-united-nations-and-the-73rd-un-general-assembly-adopted/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/25/eu-priorities-at-the-united-nations-and-the-73rd-un-general-assembly-adopted/
https://betterworldcampaign.org/us-un-partnership/importance-of-funding-the-un/
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ترتاجع اإلسهامات من املوارد املنتظمة يف الكثري من هيئات األمم املتحدة وبراجمها  .18
، وعلى مستوى 2016و 2002كما حيدث مع هيئة األمم املتحدة للمرأة. بني عامي 

 %37منظومة التنمية يف األمم املتحدة، اخنفضت حصة املوارد املنتظمة يف إمجايل التمويل من 
. %28إىل  %41وهبطت حصة املوارد املنتظمة للنشاطات املرتبطة ابلتنمية من  %22إىل 

مسامهني من احلكومات، قدمت السويد وهولندا فقط متوياًل من املوارد  10من بني أهم 
 املنتظمة أكثر من املوارد األخرى.

، تتلقى هيئة األمم املتحدة للمرأة أقل حصة من اإلسهامات املقررة لألمم املتحدة .19
من إمجايل املوارد املوزعة على اهليئات املتلقية يف األمم املتحدة يف عام  %0.05وتعادل 
. كما تتلقى هيئة األمم املتحدة للمرأة حصة أصغر من اإلسهامات الطوعية اليت 2016

تقدمها الدول األعضاء إىل األمم املتحدة مع تركيز التمويل "يف عدد صغري نسبًيا من كياانت 
املتحدة[، حيث أهم مثانية )برانمج األغذية العاملي وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي ]األمم 

ومنظمة األمم املتحدة للطفولة ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ومنظمة الصحة 
 84العاملية واألونروا ومنظمة األغذية والزراعة وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي( حيصلون على 

 2017." أحد تقارير دالبريغ الصادر يف يونيو 102016ة من كل اإلسهامات يف عام يف املائ
يف  5والذي وضع تقييًما للنفقات واألفراد حسب أهداف التنمية املستدامة يضع اهلدف 
 628النصف السفلي عندما يتعلق األمر بتمويل أهداف التنمية املستدامة، حيث تلقى 

مليار دوالر لنفقات األمم املتحدة على أهداف التنمية  31مليون دوالر من إمجايل يقارب 
 .11املستدامة

تعكس أمناط التمويل هذه نظاًما عاملًيا أبواًي. بينما تغريت أشياء كثرية، ال زالت  .20
وجيب أن تتغري هي أيًضا إلنشاء نظام جديد "مالئم للغرض" يف عامل  -األبوية عنيدة نسبًيا 

وًرا مكافًئا وأكثر نشاًطا يف وضع األساسيات األخالقية واملالية متغري. جيب أن تلعب املرأة د
 وتعريف الرفاهية واملسؤولية واملساءلة يف نظام عاملي مستدام.

ليست األخبار كلها سيئة يف العامل املتغري. يف مقابل اإلسهامات املرتاجعة من املوارد  .21
طات التشغيلية التنموية لألمم للنشا 2016و 2002املنتظمة، زاد التمويل الكلي بني عامي 

املتحدة ألكثر من الضعف بسبب النمو يف اإلسهامات من املوارد األخرى 
__________________ 

 10 Implementation of Gender Assembly United Nations, General Assembly Economic and Social Council, 

resolution 71/243 on the quadrennial comprehensive policy review of operational activities for 

development of the United Nations system, 2018, A/73/63—E/2018/8 (19 January 2018). 

 11 , wide Outline of the functions and Capacities of the UN Development System-SystemDalberg, 

Consultant’s Report (June 2017) 
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(A/73/63/E/2018/8 كما أنه بعد ِعقد اتسم بعدة أزمات اقتصادية، "من املقدر أن النمو .)
النمو يف املائة، وهو تسارع كبري ابملقارنة مع  3.0وصل إىل  2017االقتصادي العاملي لعام 

، وهو كذلك أعلى معدل للنمو العاملي مت 2016يف املائة فقط يف عام  2.4الذي بلغ 
" لقد زاد الوعي أبمهية املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ابلنسبة 2011.12تسجيله منذ عام 

إىل النمو االستيعايب. يف ظل اقتصاد عاملي أقوى، هناك إمكانية أكرب للحكومات لتتعامل 
 ية مع حتدايت التنمية املستدامة اليوم.بفعال

 
 إصالح األمم املتحدة

جيري تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية هليئة األمم املتحدة للمرأة يف سياق اإلصالحات  .22
املستمرة يف األمم املتحدة واليت ستؤدي إىل تغيريات يف القيادة واملساءلة واآلليات واإلمكانيات 

تقدمي دعم أفضل للدول لتحقق أهداف التنمية املستدامة  يف منظومة األمم املتحدة من أجل
وحتقق التزامات ابريس جتاه التغري املناخي. تقدم نتائج املداوالت حول جدول أعمال إصالح 
األمم املتحدة إمكانيات لالستفادة بشكل أفضل من منظومة األمم املتحدة ابلكامل يف حتقيق 

لتوفري دمج أفضل للخربات املتميزة لدى هيئة األمم  نتائج للمواطنني يف أحناء العامل وفرص
املتحدة للمرأة وتركيزها احلصري على املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ضمن اجلهود العاملية 

 .2030لتنفيذ أعمال خطة عام 
إىل جانب الفرص والتحدايت اليت ينطوي عليها عامل متغري واإلصالح اجلاري يف  .23

ت حركات شعبية تركز على العمل وتعمل على تغيري السلوك مثل األمم املتحدة، برز 
#HeForShe و#MeToo و#Time’sUp -  حيث تعتمد على املكاسب اليت حتققت بصعوبة

وهي جتذب  -للحركات النسائية عرب الزمن وتتلقى الدعم من هيئة األمم املتحدة للمرأة 
ني املهم للمرأة ومشاكل حقوق اإلنسان. اهتماًما واسًعا وتعمل على توسيع احلوار بشأن التمك

تقدم هذه احلوارات اليت يقودها الداعون للمساواة بني اجلنسني فرًصا جديدة للمطالبة 
 ابإلصالح وجتذب انتباًها متجدًدا إىل أولوايت املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة.

حركة "حان الوقت" يظل التمويل من أولوايت املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة.  .24
من األمني  2018لتمويل هيئة األمم املتحدة للمرأة لتحقق هدفها. إن القرار الصادر يف 

العام إبنشاء جمموعة عمل عالية املستوى معنية بتمويل املساواة بني اجلنسني ابقرتاح من هيئة 
حدة لزايدة األمم املتحدة للمرأة ـ وذلك هبدف دفع العمل على مستوى منظومة األمم املت

__________________ 

 12 United Nations..World Economic Situation and Prospects 2018  
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االستثمارات وتوجيهها إىل املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة وتعقب املوارد يف هذا الشأن 
بدقة ـ يُعترب خطوة إجيابية حنو ضمان التمويل الكايف من كل جمموعات أصحاب املصلحة 

 من أجل حتقيق أولوايت املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف أحناء العامل.
  

 هيئة انضجة لألمم املتحدة للمرأة لثًا.اث  
استعرض القسم السابق العوامل واسعة النطاق اليت تؤثر على بيئة متويل هيئة األمم  .25

املتحدة للمرأة. يركز هذا القسم على التطور املؤسسي هليئة األمم املتحدة للمرأة وآاثر إصالح 
 األمم املتحدة على متويل اهليئة.

املتحدة للمرأة يف خطتها االسرتاتيجية للفرتة بني عامي يظهر نضج هيئة األمم  .26
، واليت مت وضع مسودهتا بناء على االستعراض الشامل للسياسات كل أربع 2021و 2018

سنوات وتقرير األمني العام املعين بتغيري األوضاع يف منظومة تطوير األمم املتحدة لتحقيق 
والعمل التعاوين، بدًءا من التخطيط  . تؤكد اخلطة على تعزيز االتساق2030خطة عام 

ووضع الربامج بشكل مشرتك إىل الشراكات متعددة األطراف بني أصحاب املصلحة اليت متتد 
إىل خارج منظومة األمم املتحدة. وتقرتح هنًجا مجاعًيا للتخطيط االسرتاتيجي والتمويل من 

ت واالستثمار يف النشاطات خالل منظومة للرتويج والتسريع ودعم السياسات لتحديد األولواي
إىل جانب الربانمج اإلمنائي لألمم املتحدة وصندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة األمم 

  .13املتحدة للطفولة
كما يظهر يف تقريري احلوار املنظم بشأن مسألة التمويل الصادرين عن اجمللس  .27

د املبالغ إىل التمويل ، فإن منوذج النضج ابالنتقال من رص2017و 2016التنفيذي لعامي 
 هليئة األمم املتحدة للمرأة ميثل املسار إىل االستدامة املالية على ثالث مراحل )انظر 

  (.2الشكل 
 

 

__________________ 

 13  E/2018/8.—A/73/63انظر-https://digitallibrary.un.org/record/1473566/files/A_73_63%26E_2018_8: 

EN.pdf 
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 .الثاينالشكل 
 منوذج النضج املايل هليئة األمم املتحدة للمرأة

 

 

 

-2014يف هذا النموذج يف فرتة التخطيط االسرتاتيجي  2انتقلت اهليئة إىل املرحلة  .28
عن طريق االستثمار يف وضع الربامج وتعزيزها إىل جانب املراقبة ووضع التقارير من  2017

أجل حتقيق تكامل أفضل اللتزامها املركب بتحقيق نتائج تنموية. مع دخول اهليئة اآلن إىل 
من النموذج، حيث تنتقل من هنج  3، تتحرك حنو املرحلة 2019-2018ميزانية عامي 
مجع األموال السنوي( إىل التمويل )تعبئة متويل متوقع ومرن لالحتياجات رصد املبالغ )

املؤسسية واخلاصة بوضع الربامج(. يتماشى هذا التطور مع توجيه جمموعة تنمية األمم املتحدة 
(UNDG.بشأن مسار االنتقال من رصد املبالغ إىل التمويل ) 

ردة إىل متويل تغيري حتويلي كبري إن االنتقال من رصد املبالغ للمشاريع الصغرية املنف .29
من خالل وضع الربامج االسرتاتيجية واملشرتكة يتطلب مزجًيا متوازاًن من املوارد املؤسسية 
واخلاصة بوضع الربامج. ابلتوازي مع توجيه جمموعة تنمية األمم املتحدة، يتطلب هنج التمويل 

تقييًما لفجوهتا التمويلية لعدة سنوات أن ختطط هيئة األمم املتحدة للمرأة املشهد املايل وتضع 
وتبتكر اسرتاتيجية لتعبئة املوارد تتعامل مع االحتياجات التمويلية املتكررة بطرق متنع الفجوات 

 14أثناء دورة ختطيط اسرتاتيجية.

__________________ 

 14  guidance/-companion-undaf-financing-to-https://undg.org/document/funding  
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اليت تعكس التمويل املبتكر يعتمد مسار تنفيذ اسرتاتيجية مالية جيدة على مبادرات  .30
على املصادر التقليدية واملهَددة لرصد األموال. تستطيع مبادرات التمويل اعتماًدا حصراًي أقل 

… املبتكرة أن جتمع األموال املرصودة وجتمع "كل من االجتاهني العام واخلاص لرصد األموال
]وُتدرج[ جمموعة من شركاء املوارد )احلكومات ومؤسسات التمويل الدولية واملنظمات 

تعبئة موارد كافية ومستدامة ومرنة ومتوقعة لدعم تنفيذ أهداف …والشركات واألفراد( من أجل
 15التنمية املستدامة."

تسعى هيئة األمم املتحدة للمرأة ابلفعل إىل تنفيذ مبادرات متويل مبتكرة على مستوى  .31
جماالت موحدة لوضع الربامج، مثل األعمال اإلنسانية واجلنسانية واإلحصاءات عرب منوذج 

مليون يورو للقضاء  500( ويف إطار "املبادرة الكاشفة" ملبلغ FPIsلرئيسية )مبادرات الربامج ا
على العنف ضد النساء والفتيات اليت مت متويلها ابستخدام آلية "كل األمم املتحدة" املشرتكة 
يف وضع الربامج. تقدم هيئة األمم املتحدة للمرأة الدعم جلهود األمم املتحدة للرتويج للمساواة 

سني ومتكني املرأة على مستوى صندوق أهداف التنمية املستدامة واتفاق رصد األموال بني اجلن
 اخلاص ابألمني العام.

جيري التعرف على أساليب التمويل املختلط ابلتشارك مع شركاء التمويل من القطاع  .32
 اخلاص والعام يف سياق الربامج املشرتكة حيث مشكلة وصول املرأة إىل التمويل أساسية، مثل

 دعم املرأة يف الزراعة احلساسة للمناخ أو متكني رائدات األعمال.
سيؤدي هنج التمويل بداًل من رصد األموال إىل وصول هيئة األمم املتحدة للمرأة إىل  .33

موارد أكثر توقًعا لعدة سنوات تضع يف اعتبارها االحتياجات املؤسسية اخلاصة بوضع الربامج 
رصد األموال إىل جانب املرونة يف اإليرادات يف مشهد مايل والتنفيذ بفعالية وهيكل مثايل ل

 متغري.
يتمثل أعلى مستوى للطموح بشأن هنج التمويل يف أن تساهم هيئة األمم املتحدة  .34

للمرأة يف جهود األمم املتحدة لتوجيه تدفقات موارد عامة وخاصة أكرب تعمل على تيسري 
. يشمل 2030هدًفا يف خطة عام  17ى استثمارات مراعاة املنظور اجلنساين على مستو 

االستفادة[ من تدفقات مالية "…]هذا املصادر الداخلية حيث ستتمكن األمم املتحدة من 
أكرب عن طريق مساعدة احلكومات على توسيع القاعدة الضريبية والوصول إىل التمويل الدويل 

__________________ 

انظر:  15 
https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/oas/the%20statement%20on%20funding

%20and%20finacing%20startegies.pdf 
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حتفز االستثمار عن طريق العام وإنشاء أسواق رأمسال داخلية وإقامة بيئات لسياسات مالئمة 
سيمثل وضع ميزانية مراعاة املنظور اجلنساين أداة مهمة يف هذا  16احلد من املخاطر."

اخلصوص. توجد عالقة متبادلة التعزيز بني املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة من انحية ومتويل 
املساواة بني اجلنسني  التنمية من انحية. ميكن للموارد املالية الكافية أن تعاجل جوانب عدم

والعكس ابلعكس )فمثاًل، عند تقدير القيمة الكاملة لعمل املرأة أبجر وبدون أجر ووضعه يف 
االعتبار، يؤدي هذا إىل زايدة الدخول مما يرفع بدوره من القواعد الضريبية، وهو ما ميكن 

 (.17استثماره يف التنمية
 

 الدروس املستفادة وامليزات املقارنة
توصلت نتائج املراجعة النصفية من هيئة األمم املتحدة خلطتها االسرتاتيجية الثانية   .35

والتقييمات املستقلة إىل الدروس الرئيسية املستفادة وامليزات املقارنة اليت كانت أساًسا لوضع 
ومتويلها. من بني الدروس احملددة،  2021و 2018اخلطة االسرتاتيجية للفرتة بني عامي 

إىل مواءمة أفضل ألولوايت هيئة األمم املتحدة للمرأة وتدخلها عن طريق تقدمي الدعم احلاجة 
الذي حتتاج إليه الدول األعضاء لتطبيق اتفاقات معيارية خاصة ابملساواة بني اجلنسني ومتكني 

 .املرأة. من املعتقد أن املواءمة مع أولوايت التنمية يف الدول األعضاء سيحفز االهتمام ابلتمويل
نقاط القوة املؤسسية الرئيسية املقارنة األربع اليت تقدمها هيئة األمم املتحدة للمرأة  .36

إىل منظومة األمم املتحدة يف دعمها ألولوايت الدول األعضاء هي: القدرة على الربط بني 
 وضع السياسات العاملية واحمللية للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة؛ والوصول إىل أكرب وأعمق

جمموعة من خربات املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف العامل؛ والعالقات الطويلة القوية مع 
منظمات املرأة واجملتمع املدين أبساليب ال ُتقصي أحًدا؛ واإلسهامات اإللزامية املتكاملة على 

 ملستدامة.السالم واألمن، وحقوق اإلنسان، والتنمية ا -مستوى أعمدة األمم املتحدة الثالثة 
 

 مراجعة اهليكل اإلقليمي
، وضعت هيئة األمم املتحدة للمرأة تقييًما مستقاًل للهيكل اإلقليمي 2016يف عام  .37

ليمثل أساًسا للخطط املستقبلية لتعزيز االستعداد  2012من أجل تقييم التنفيذ منذ عام 
ارية للهيكل اإلقليمي هليئة املؤسسي. نظر التقييم يف املالءمة والفعالية املؤسسية والكفاءة اإلد

__________________ 

 16 8, pg. UNDAF Companion Guidance: Funding to Financing 2017. United Nations Development Group. .
 /https://undg.org/document/funding-to-financing-undaf-companion-guidanceانظر: 

 17 2018. Femnet Policy Brief. Fight Corruption: Finance Gender Equality Dr. Awino Okech. . 

 /http://femnet.org/2018/06/21/policy-brief-fight-corruption-finance-gender-equalityانظر: 
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األمم املتحدة للمرأة، مبا يف ذلك قدرته املؤسسية على أن حيقق للهيئة االلتزام املعياري يف 
 التشغيل والتنسيق على املستوايت العاملية واإلقليمية وداخل البلد.

زايدة  توصل التقييم إىل أن احلضور امليداين املعزز هليئة األمم املتحدة للمرأة أدى إىل .38
كبرية يف النتائج، لكنه تطلب تصميًما وتركيًزا برجمًيا أقوى. تتناول هيئة األمم املتحدة للمرأة 
التوصيات من خالل عدة مبادرات تطوير مؤسسية تشمل إدارة التغيري وسياسته إىل جانب 

على  اإلرشاد الفين الذي يركز على جمموعات مهمشة معينة. تعمل هيئة األمم املتحدة للمرأة
وستجّرب  لالستجابة لطلبات الدول األعضاء للدعمابتكار طبوغرافيا تفصيلية ملكتب البلد 

مفهوم املوقع املشرتك ملكتب البلد يف السياقات اليت ال تضمن إنشاء مكتب كامل اإلمكانيات 
انية للبلد. ستتيح سيناريوهات طبوغرافيا مكتب البلد والتجارب هليئة األمم املتحدة للمرأة إمك

 تعديل هيكلها اإلقليمي حسب تكوين فريق األمم املتحدة القطري أبسلوب مثايل.
ميكن تطبيق هذه اجلهود لتحقيق أفضل أثر بدعم من الدول األعضاء، مبا يف ذلك  .39

اتفاقات الشراكة القياسية لعدة سنوات وتوفري متويل أكرب من موارد منتظمة وموارد أخرى 
 مرنة عالية اجلودة.

 االلتزام ابلتنسيق
استناًدا إىل دعمها املعياري وأدوار التنسيق اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة،  .40

فإن برامج هيئة األمم املتحدة للمرأة تعزز الشراكات على نطاق األمم املتحدة لالستجابة 
ىل تغيري لطلبات الدول األعضاء للحصول على الدعم يف حتويل القواعد واملعايري العاملية إ

حتويلي للنساء والفتيات عن طريق تنسيق اجلهود اجلماعية. إن سجل أعمال هيئة األمم 
املتحدة للمرأة يف وضع الربامج املشرتكة جيعلها يف املكانة املناسبة لتحسني التنسيق على 

مم مستوى النظام والتعاون ووضع الربامج املشرتكة اليت تستند إىل نقاط القوة النسبية لدى األ
 املتحدة واملنظمات اخلارجية.

إن الدور التنسيقي هليئة األمم املتحدة للمرأة وجناحها البارز يف وضع الربامج املشرتكة  .41
تظهر املساواة بني  ميثالن ميزة مقارنة متفردة تسري على التحدايت األكثر إحلاًحا يف العامل.

حيث احلصة األكرب  -ة لألمم املتحدة اجلنسني يف مكانة ابرزة ابلفعل يف وضع الربامج املشرتك
يف عام تنفذها الفرق القطرية التابعة لألمم املتحدة ( من الربامج املشرتكة 371من  109)

182016. 

__________________ 

 content/uploads/2017/10/UNDG_ResultsReport2016_web_final.pdf-http://undg.org/wp: 5انظر الشكل  18 
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عمل رواد هيئة األمم املتحدة للمرأة على حتسني املساءلة يف منظومة األمم املتحدة  .42
وتنفيذ خطة العمل على نطاق  بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة من خالل تطوير

منظومة األمم املتحدة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة وبطاقة التقييم اجلنسانية للفرق 
، أطلقت هيئة 2018القطرية التابعة لألمم املتحدة ضمن منظومة األمم املتحدة. يف عام 

حدة بشأن املساواة بني اجلنسني األمم املتحدة للمرأة خطة العمل على نطاق منظومة األمم املت
بناء على الدروس املستفادة من خطة العمل األوىل على نطاق منظومة  2.0ومتكني املرأة 

األمم املتحدة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة واليت كانت هتدف إىل تعزيز األداء 
 اجلماعي يف جمال املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة.

يئة األمم املتحدة للمرأة مبنظورات جنسانية لتطوير أطر عمل األمم املتحدة تضطلع ه .43
للمساعدة اإلمنائية وغريها من املستندات اإلرشادية، مثل التقييمات اإلنسانية وخطط 
االستجابة. ابالعتماد على أطر عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية املشرتكة، تستخدم 

أة مواردها احملدودة للتنفيذ االسرتاتيجي للتمويل األويل لتعبئة املوارد هيئة األمم املتحدة للمر 
اجلماعية للفرق القطرية التابعة لألمم املتحدة لتحقيق نتائج أكرب على املستوى القطري يف 

 جمال املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة.
ابة لألوضاع اإلنسانية ابلنظر إىل املطالبة أبساليب تراعي املنظور اجلنساين يف االستج .44

وبناء السالم، ُتعترب هيئة األمم املتحدة للمرأة يف وضع ميّكنها من تعزيز املزيد من التعاون 
والتكامل بني التنمية واحلد من خماطر الكوارث والعمل اإلنساين واستدامة السالم، وتعزيز 

الم، على النحو املطلوب يف التنسيق بني العمل اإلمنائي واملساعدة اإلنسانية وجهود بناء الس
 االستعراض الشامل للسياسات كل أربع سنوات.
 هيئة األمم املتحدة للمرأة واجملتمع املدين

إن االخنراط القوي هليئة األمم املتحدة للمرأة وشراكاهتا مع اجملتمع املدين ومنظمات  .45
املرأة تعزز عملها املعياري وتنسيقها من خالل احلكومات ومنظومة األمم املتحدة. إن عالقة 
هيئة األمم املتحدة للمرأة مع احلركات النسائية العاملية والقواعد املهمشة األخرى )الشباب، 

ركات السكان األصليني، واالحتادات العمالية، ومثليو ومثليات اجلنس ومزدوجو التوجه وح
اجلنسي واملتحولون جنسًيا واملتحريون بشأن هويتهم اجلنسية، والقواعد الريفية ومن عامة 
الناس، واملهاجرون، والالجئون( تقدم فرًصا الستخدام األصوات واإلمكانيات واإلسهامات 

جهود الدول األعضاء يف جمال املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ومساعدة  لرعاية وتعزيز
منظومة األمم املتحدة على دمج املرأة وليس التخلي عنها. جمموعات هيئة األمم املتحدة 
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تقوم بدور منتدايت للحوار واالخنراط املستدام من األمم  االستشارية من اجملتمع املدين للمرأة
 املتحدة واجملتمع املدين.

يقدم رصد األموال من املوارد املنتظمة الدعم للكثري من عمليات اخنراط هيئة األمم  .46
املوارد املنتظمة  املتحدة للمرأة يف اجملتمع املدين وتؤدي حمدودية مستوايت رصد األموال من

إىل تقييد مدى مشاركة اهليئة وقيامها بدور مورد لألمم املتحدة والدول األعضاء واجملتمع 
 املدين يف السعي حنو عدم التخلي عن أحد.

يف إطار سعي هيئة األمم املتحدة للمرأة إىل االستفادة من مرونتها النسبية ودروسها  .47
تواصل اهليئة اتباع خيارات وتعديالت اسرتاتيجية لتحسني  املستفادة وتقييمها مليزاهتا النسبية،

تنفيذ التزامها الثالثي. وصلت هيئة األمم املتحدة للمرأة اآلن بعد سبع سنوات إىل النضج 
الكايف لتتوىل الرايدة والرتويج والتنسيق بفعالية وكفاءة يف منظومة األمم املتحدة بشأن املساواة 

يف عامل متغري، لكنها ال زالت حباجة إىل التمويل الكايف لذلك  بني اجلنسني ومتكني املرأة
 الغرض.

  

 من رصد األموال إىل التمويل رابعًا. 

أوضح القسم الثالث التطور املؤسسي والربجمي هليئة األمم املتحدة للمرأة وميزاهتا  .48
حدة للمرأة إىل النسبية اليت تتطلب متوياًل. يبني هذا القسم األساس النتقال هيئة األمم املت

 املرحلة الثالثة من منوذجها للتمويل املستدام.
 

 2017متابعة احلوار املنظم بشأن مسألة التمويل لعام 
والذي يتبناه اجمللس  2017طالب قرار احلوار املنظم بشأن مسألة التمويل لعام  .49

حتسني كفاءهتا ( أبن تعمل هيئة األمم املتحدة للمرأة على "مواصلة UNW/2017/7التنفيذي )
مواصلة تقدمي املعلومات املتعلقة بنشاطات وضع …وفعاليتها وشفافيتها ومساءلتها إىل جانب

 إىل اجمللس التنفيذي."…الربامج لديها
إىل أن فجوة رصد األموال  2017أشار تقرير احلوار املنظم بشأن مسألة التمويل لعام  .50

 285مليون دوالر وليس  111.84أة بلغت من املوارد األخرى لدى هيئة األمم املتحدة للمر 
. 2016مليون دوالر كما هو متوقع يف تقديرات تقرير احلوار املنظم بشأن مسألة التمويل لعام 

حتقق هذا بفضل جهود املبادرة إىل إعادة حتديد األولوايت من املكاتب اإلقليمية والقطرية 

http://www.unwomen.org/en/partnerships/civil-society/civil-society-advisory-groups
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ودة القابلة للتنظيم يف زايدة تعبئة رصد إىل جانب االستخدام التحفيزي للموارد املنتظمة احملد
 األموال.

عملت هيئة األمم املتحدة للمرأة على تعميق جهودها إلعادة حتديد األولوايت وتعبئة  .51
. أدى ذلك 2018والنصف األول من عام  2017رصد األموال يف النصف الثاين من عام 

مليون دوالر حبلول  58.1رى إىل إىل اخنفاض الفجوة يف رصد األموال املؤقتة من املوارد األخ
أن  2014واستطاعت هيئة األمم املتحدة للمرأة ألول مرة منذ عام  2018مايو  31يوم 

. لألسف مل تقل الفجوة 2018حتقق املستهدف لديها من املوارد األخرى حبلول هناية عام 
دة امللحوظة يف املوارد يف رصد األموال القابلة للتخطيط من املوارد املنتظمة كثريًا. تعين الزاي

األخرى مقابل الركود يف املوارد املنتظمة القابلة للتخطيط أن معدل االستفادة من املوارد 
)انظر  2018يف عام  4:1املنتظمة القابلة للتخطيط إىل املوارد األخرى ميكن أن يتجاوز 

طيط إىل املوارد األخرى . ال يوصى مبعدل استفادة من املوارد املنتظمة القابلة للتخ 19(1امللحق 
ابلنسبة إىل هيئة األمم املتحدة للمرأة ابعتبارها مؤسسة متعددة األطراف  4:1أعلى من 

جديدة نسبًيا وذات تركيز معياري قوي. تؤدي معدالت االستفادة املرتفعة بشكل غري مستدام 
إلزامي عاملي  إىل احلد من قدرة هيئة األمم املتحدة للمرأة على االخنراط يف عمل معياري

وإقليمي يفرض املزيد من املطالبات اخلاصة بوضع الربامج ومن قدرهتا على االستثمار يف 
صياغة املشاريع والتمويل املشرتك وإجراءات التكيف وإدارة املعرفة. وهبذا فإن تعبئة موارد 

 يق آاثر التنمية.منتظمة أكرب ميثل شرًطا سابًقا لتعبئة املوارد األخرى املستدامة اليت متول حتق
بفضل اجلهود املتواصلة لتعزيز الرتكيز على وضع الربامج، حافظت هيئة األمم املتحدة  .52

للمرأة على االجتاه التنازيل الصحي يف النطاق الكلي لنتائج وخمرجات وضع الربامج. يف عام 
يف  522)نزواًل من  438، كان العدد اإلمجايل للنتائج على مستوى الربانمج 2018
 1,563( بينما اخنفضت املخرجات على مستوى الربانمج إىل 2016يف  761و 2017

(. وعلى املنوال نفسه، ارتفاع 2016يف عام  2,208و 2017يف عام  1,826)من 
دوالر يف  582,000متوسط امليزانية لكل نتيجة إىل مستوى يؤدي إىل تغيري أكرب ويبلغ 

دوالر يف عام  367,000و 2017عام دوالر يف  490,000)ارتفاًعا من  2018عام 
(. يؤدي هذا الرتكيز املتزايد يف وضع الربامج إىل حتسني الكفاءة والفعالية يف هيئة 2016

__________________ 

حلساب املتطلبات من املوارد املنتظمة القابلة للتخطيط بناء على املتطلبات من املوارد األخرى كما حددهتا خطط العمل السنوية يف  4إىل  1مت استخدام معدل استفادة من  19 
 ة للمرأة.هيئة األمم املتحد
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األمم املتحدة للمرأة، ويقلل من خطر التداخالت، وييسر الشراكة مع وكاالت التنمية األخرى 
 (.3)انظر الشكل 

 

 .الثالثالشكل 
 مستوى الربانمجالنتائج واملخرجات على 

 

 

 

 

إن دعم وضع الربامج بتمويل املوارد املنتظمة لصاحل املكاتب اإلقليمية والقطرية التابعة  .53
هليئة األمم املتحدة للمرأة إىل جانب توحيد أساليب وضع برامج اهليئة قد مسحا اببتكار مسار 

يف حافظة وضع  %60متماسك للتمويل من املوارد األخرى. انعكس هذا على النمو بنسبة 
(. 4برامج هيئة األمم املتحدة للمرأة إىل جانب كل األهداف االسرتاتيجية )انظر الشكل 
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الحظ أنه مت دمج وضع امليزانية والتخطيط املراعيني للمنظور اجلنساين يف هيئة األمم املتحدة 
 أكرب كذلك.مما أدى إىل زايدة  2018للمرأة مع اهلدف االسرتاتيجي للقيادة واحلوكمة لعام 

 
 .الرابعالشكل 

 20منو حافظة هيئة األمم املتحدة للمرأة حسب جمال النتائج
 

 

 

تستفيد هيئة األمم املتحدة للمرأة من املوارد األخرى عالية اجلودة املخصصة من  .54
لقد تولت هيئة األمم املتحدة للمرأة حىت اليوم تنسيق أربعة  خالل مبادرات الربامج الرئيسية.

مائدة مستديرة للمتربعني يف مبادرات الربامج الرئيسية متعددة األطراف )حصول اجتماعات 
، 2016، والزراعة املتكيفة مع تقلبات املناخ يف أكتوبر 2017املرأة على العدالة يف يوليو 

، وعدم إغفال أي امرأة وفتاة يف 2016وإشراك املرأة يف عمليات السالم واألمن يف أكتوبر 
مليون دوالر تقريًبا لوضع برامج لعدة  120جذب تعهدات مؤكدة تبلغ ( مما 2016مايو 

سنوات. ختطط هيئة األمم املتحدة للمرأة لعقد اجتماعي مائدة مستديرة آخرين يف عام 
. تشري التقديرات املعدلة إىل أن مبادرات الربامج الرئيسية متثل نسبة تزيد كثريًا على 2018

. مت تقدمي الدعم لرتكيز الربانمج 2020ملنظمة حبلول عام من حافظة وضع الربامج يف ا 70%
 ومنوه ابستثمارات من املوارد املنتظمة على الرغم من حمدوديتها.

__________________ 

، يف حني تستند السنوات السابقة إىل النفقات الفعلية. يف اخلطة االسرتاتيجية احلالية 2018إىل خطط العمل السنوية لعام  2018ويف هذا الرقم، تستند بياانت  20 
 "املنطقة املواضيعية "القيادة واملشاركة السياسية".، مت دمج املنطقة املواضيعية "التخطيط ووضع امليزانية القطراين" مع 2021و 2018للفرتة بني عامي 
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 اجتاهات إيرادات هيئة األمم املتحدة للمرأة
يؤثر نوع التمويل الذي تتلقاه هيئة األمم املتحدة للمرأة على كفاءهتا وفعاليتها. حيدد  .55

اإلسهامات املقررة واملوارد املنتظمة )األساسية(  -يف مصادر التمويل  واجلودةالكمية كل من 
التطوير املؤسسي للهيئة، واخلطة التشغيلية واخلاصة بوضع  -واملوارد األخرى )غري األساسية( 

 .الربامج، وقدرهتا على التنفيذ الكفء والفعال اللتزامها الثالثي
، أثرت عوامل مهمة على قدرة 2017-2014وخالل اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  .56

 اهليئة على حتقيق أهدافها التمويلية. ومشلت االجتاهات اإلجيابية ما يلي:
i.   ،اإلرادة السياسية اليت ظهرت لدى الدول األعضاء لتعزيز خطة املساواة بني اجلنسني

ن إسهاًما واليت ترتكز إىل إدراك أن حتقيق تلك املساواة ومتكني النساء والفتيات سيمثال
 حامسًا يف التقدم يف حتقيق كل أهداف التنمية املستدامة؛

ii.  زايدة االعرتاف ابلقدرة الثابتة لدى هيئة األمم املتحدة للمرأة لالستفادة من اتساع منظومة
 األمم املتحدة لتحقيق النتائج املرجوة؛

iii. املعيارية العاملية  التقدم يف حتقيق نتائج التخطيط القابلة للقياس ابلتوازي مع األولوايت
 من خالل مبادرات الربامج الرئيسية

iv.  وزايدة الوعي واحلركات العاملية حلقوق املرأة يف املساواة والسالمة والعدالة واالخنراط األكرب
مع الالعبني غري التقليديني ومن جانبهم، مثل الرجال والقادة احملليني والزعماء الدينيني 

 والقطاع اخلاص.
  

االجتاهات اإلجيابية سلًبا نوًعا ما ابلقيود يف أولوايت والتزامات املساعدة  أتثرت هذه  .57
التنموية الرمسية يف الدول األعضاء، مبا يف ذلك الضغط املتصاعد الناتج عن أزمة اهلجرة 
والتقلب يف قيمة العملة، وخاصة فيما يتعلق ابلتمويل من املوارد املنتظمة، مبا أثر على إيرادات 

  مم املتحدة للمرأة.هيئة األ
مليون دوالر من إيرادات املوارد املنتظمة  146.4تلقت هيئة األمم املتحدة للمرأة  .58

 مليون دوالر من اإلسهامات. 369من إمجايل يبلغ  %38.7، وهو ما ميثل 2017يف عام 
، مل تصل إىل 2017إىل  2016من عام  %3.3بينما زادت إيرادات املوارد املنتظمة بنسبة 

مليون  200وى كاٍف للبناء املؤسسي ملنظمة جديدة أو امليزانية املتكاملة اليت تبلغ مست
، مل حتقق إسهامات املوارد املنتظمة يف اهليئة تقديرات امليزانية 2014دوالر. ابستثناء عام 

 املتكاملة اليت مت تقدميها للمجلس التنفيذي.
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املنتظمة واملوارد األخرى(  ، كانت اإلسهامات الطوعية )من املوارد2017يف عام  .59
من إمجايل إيرادات هيئة األمم املتحدة للمرأة، مما  %80من الدول األعضاء متثل أكثر من 

يوضح دورها احليوي يف حتديد بيئة إيرادات هيئة األمم املتحدة للمرأة. مت تلقي احلصة األكرب 
من إيرادات الدول األعضاء يف هيئة األمم املتحدة للمرأة على شكل موارد  %56.6أو نسبة 

من إمجايل اإليرادات. دفع  %2.2(. كانت اإلسهامات املقررة متثل 5أخرى )انظر الشكل 
هذا اهليئة إىل اتباع خطة مؤسسية أقصر يف املدى للتطوير والتشغيل ووضع الربامج، مما أثر 

 الكفء والفعال اللتزامها الثالثي.على قدرهتا على التنفيذ 
 

 .اخلامسالشكل 
 2017إمجايل اإليرادات حسب املصدر، 

 

 

 

 وترد يف الفقرات التالية تفاصيل اجتاهات اإليرادات حسب مصدر األموال. .60

اإلسهامات من الموارد 

%38.71المنتظمة 

اإلسهامات من الموارد 
األخرى
56.64%

اإلسهامات من 
الموارد التقديرية

2.20%

دخل االستثمار 

1.76%

إيرادات أخرى  

0.54% إيرادات معامالت 

%0.16التبادل 
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 اإلسهامات املقررة
يتم ختصيص اإلسهامات املقررة هليئة األمم املتحدة للمرأة من امليزانية املنتظمة لألمم  .61

املتحدة كما اعتمدهتا اجلمعية العامة ويتم إنشاؤها من خمصصات من الدول األعضاء. يف 
، تلقت هيئة األمم املتحدة للمرأة أقل حصة نسبية من املوارد املقررة لألمم املتحدة، 2016

مليار دوالر من اإلسهامات املقررة  14.5من مبلغ يزيد على  %0.05واليت كانت متثل 
اليت مت توزيعها على الوكاالت املتلقية. هناك وكاالت أخرى عليها التزامات لألمم املتحدة 

مركبة تتمتع بدعم أكرب بكثري. فمثاًل، كانت حصة برانمج األمم املتحدة للبيئة من النفقات 
 .2016يف  %40اليت تغطيها اإلسهامات املقررة 

من  %2.2ر )أو مليون دوال 8.3، تلقت هيئة األمم املتحدة للمرأة 2017يف عام  .62
إمجايل مواردها( من اإلسهامات املقررة لتدعم العمليات املعيارية بني احلكومات وأعمال 

، زاد مقدار 2017و 2011اجملتمع املدين وتنسيق منظومة األمم املتحدة. بني عامي 
 ماليني دوالر يف 7اإلسهامات املقررة اليت مت تلقيها بقدر حمدود من نقطة البدء اليت بلغت 

 .2011عام 
الحظت اجلمعية العامة أنه يتعني على هيئة األمم  A/RES/70/133يف قرارها رقم  .63

املتحدة للمرأة أن تعتمد على اإلسهامات الطوعية لتمكينها من تنفيذ التزامها ابلكامل. على 
زايدة بسيطة يف اإلسهامات املقررة  2018هذ األساس، طلبت هيئة األمم املتحدة للمرأة يف 

 .2018ى شكل مخسة وتلقتها على شكل مخس حصص يف عام عل
 

 قيمة املوارد املنتظمة
 2016بينما تلقت هيئة األمم املتحدة للمرأة زايدة بسيطة يف املوارد املنتظمة من  .64
، تظل املوارد املنتظمة غري كافية. كان إمجايل التمويل من إسهامات املوارد املنتظمة 2017إىل 

 )انظر الشكل السادس(. 2015األخرى يف عام أقل من منو املوارد 
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 الشكل السادس:
 2017-2011إسهامات هيئة األمم املتحدة للمرأة حسب نوع املتربع 

 

 

 
 

 

تشكل املوارد املنتظمة أساس الوجود املؤسسي واألثر التنموي هليئة األمم املتحدة  .65
خمصصة وميكن إنفاقها مبرونة لدعم . املوارد املنتظمة عبارة عن متويالت طوعية ليست 21للمرأة

امليزانية املؤسسية هليئة األمم املتحدة للمرأة، ووظيفيت اإلشراف واملساءلة إىل جانب اسرتاتيجية 
 الربجمة والصياغة اليت تعتمد على التمويل من املوارد األخرى لتحقيق نتائج تنموية.

ملوارد املنتظمة؛ حيث تكاد الدول األعضاء تكون هي املصدر الوحيد للهيئة من ا .66
مليون دوالر  146.4مليون دوالر من اإلمجايل البالغ  143أو  %97دولة  107قدمت 

املتبقية من املوارد  %3. توفرت نسبة 2017من املوارد املنتظمة اليت تلقتها اهليئة يف عام 
ة من مليون دوالر من املوارد املنتظم 143املنتظمة من إسهامات القطاع اخلاص. من بني 

مليون دوالر من دول منظمة التعاون  132.4أو  %90الدول األعضاء، توفرت نسبة 
(. مثلت اإلسهامات من OECD-DACجلنة املساعدة اإلمنائية ) -االقتصادي والتنمية 

 .2017فقط من إمجايل املوارد املنتظمة يف عام  %10املتربعني من الدول األعضاء األخرى 

__________________ 

مليون دوالر(.  يتم توزيع املوارد املنتظمة املتبقية كأساس  203.8يبلغ  2019-2018جيري استخدام جزء من املوارد املنتظمة يف متويل امليزانية املؤسسية )تقدير الفرتة  21 
% للمقر الرئيسي. وهذا االعتماد خمصص وفقا لقرار اللجنة االستشارية 20كموارد لوضع الربامج وختصيص   % للعمل امليداين80قابل للتخطيط مع ختصيص نسبة 

ة . ويعتمد اجلزء املخصص للموارد املنتظمة القابلة للتخطيط على إمجايل امليزانية املتكامل2004لصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة يف دورهتا الرابعة واألربعني يف مارس 
 واملوارد املنتظمة املتاحة.
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كرب داعم مايل يف هيئة األمم املتحدة للمرأة وشريك تُعد حكومة السويد هي أ .67
بينما كانت الدول األوروبية اترخيًيا من بني أكرب املسامهني ابملوارد املنتظمة  اسرتاتيجي مهم.

يف هيئة األمم املتحدة للمرأة، هناك مستوايت متنوعة من التفاعل. ابإلضافة إىل السويد، أتيت 
ندا ضمن أقوى الداعمني ابملوارد املنتظمة، بينما تشارك فرنسا اململكة املتحدة وسويسرا وفنل

وأملانيا وهولندا حبصة أقل من املوارد املنتظمة يف هيئة األمم املتحدة للمرأة ابملقارنة مع ما 
يفعلونه مع الوكاالت األخرى، وقد كانت فرنسا حىت اليوم تساهم مبوارد منتظمة هليئة الوالايت 

من الصني. ارتفعت اإلسهامات من غري دول منظمة التعاون االقتصادي  املتحدة للمرأة أقل
مليون  14.2إىل  2013مليون دوالر يف عام  8.4جلنة املساعدة اإلمنائية من  -والتنمية 

 .2017دوالر يف 
تتيح املوارد املنتظمة إمكانية حتقيق النمو واملساءلة املؤسسيني ويف وضع الربامج بناء  .68

تقوم املوارد املنتظمة بدور املال األويل لتعبئة املوارد األخرى اليت يتم توجيهها  على الطلب. كما
أيًضا إىل التنفيذ الشامل للربانمج الذي يساعد الدول األعضاء يف حتويل املعيار العاملي إىل 
سياسات ونتائج تؤدي إىل إدخال حتول يف حياة الناس وتسريع نتائج التنمية. تعمل املوارد 

ظمة على دعم االستثمارات يف االبتكار وتقدم هليئة األمم املتحدة للمرأة املرونة الالزمة املنت
إلدارة النشاطات اسرتاتيجًيا والتدخل واالستجابة لألزمات بسرعة أكرب وإبجراء مجاعي من 
األمم املتحدة. تغذي املوارد املنتظمة دور هيئة األمم املتحدة للمرأة كمؤيد وحمفز ومنسق 

ي قوي للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة وتتيح إمكانية خفض التكاليف اإلدارية عن عامل
 طريق توفري بيئة متويل جديرة ابلثقة.

مليون دوالر من املوارد  142، أنفقت هيئة األمم املتحدة للمرأة 2017يف عام  .69
العظمى من النفقات  للتأييد والرايدة واإلدارة، حيث اجتهت األغلبية %37املنتظمة كالتايل: 

لإلدارة املؤسسية، مبا يف ذلك املوارد البشرية  %29إىل املستوايت اإلقليمية والقطرية؛ و
والتمويل ووضع امليزانية وإدارة املخاطر واإلدارة القانونية والتوريد وتكنولوجيا املعلومات 

ع والتجريب والدعم لصياغة املشاري %17واالتصاالت واألمن والرقابة والتقييم والتدقيق؛ و
إىل التنسيق بني األمم  %4للشراكات واالتصاالت وتعبئة املوارد؛ واجتهت نسبة  %7الفين؛ و

على قيادة السياسات واملعرفة وإدارة  %4املتحدة واحلكومات واجملتمع املدين؛ ومت إنفاق 
 إىل فئة "أخرى". %2النتائج؛ ومت توجيه 

( يف اجمللس التنفيذي لعام UNW/2017/7التمويل ) أقر قرار احلوار املنظم بشأن مسألة .70
"أبن وجود موارد منتظمة كافية مهم لتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية هليئة األمم املتحدة  2017
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بشكل كامل وفعال؛ ويشري إىل أن املوارد  2021و 2018للمرأة للفرتة ما بني عامي 
يط مسبقًا واالستجابة ووضع املنتظمة مُتكِّن هيئة األمم املتحدة للمرأة من التخط

االسرتاتيجيات؛ وتعزيز مهام اإلشراف )التقييم ومراجعة احلساابت والتحقيقات( واملساءلة؛ 
واإلسهام يف تعزيز اتساق وتنسيق منظومة األمم املتحدة؛ واالستفادة من املوارد األخرى 

 للنهوض ابملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة."
ف هيئة األمم املتحدة للمرأة من أن املوارد املنتظمة مهمة لضمان موقيدعم هذا القرار  .71

قدرة كافية لتنفيذ التزامها الثالثي ومتعدد األطراف وتقدمي رايدة وابتكار اثبتني مستمرين فيما 
 خيص األهداف احملددة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة.

، تتيح املوارد املنتظمة أيًضا إمكانية ابلتوازي مع اجلهود اجلارية إلصالح األمم املتحدة .72
مشاركة هيئة األمم املتحدة للمرأة يف الرتويج املتعلقة ابجلنسانية وتنسيق اجلهود بني الوكاالت. 
تتيح املوارد املنتظمة هليئة األمم املتحدة للمرأة إمكانية تعزيز املساءلة، مبا يف ذلك املراقبة 

األمم املتحدة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة. املنتظمة للتقدم على مستوى منظومة 
من املتوقع أن تزيد هذه احلاجة يف سياق إصالحات األمم املتحدة. يُعد التمويل الكايف من 

 املوارد املنتظمة ابلتوازي مع األهداف ضروراًي )انظر الشكل السابع(.
 

 الشكل السابع
 2017-2011امليزانيات املتكاملة، املوارد املنتظمة يف مقابل تقديرات 
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 املوارد األخرى
بدأت اإلسهامات من املوارد األخرى الطوعية للشركاء التقليديني وغري التقليديني يف  .73

. 2015التفوق على مستوى اإلسهامات من املوارد املنتظمة هليئة األمم املتحدة للمرأة يف عام 
 ترفع التمويل من املوارد األخرى.ميثل هذا خطًرا ألن املوارد املنتظمة 

وقد زاد  2017مليون دوالر يف عام  214.2بلغ إمجايل إسهامات املوارد األخرى  .74
مليون دوالر  36.1أو  %20وبنسبة  2017و 2011كل عام بني عامي   %18مبتوسط 

شريك متويل يف إيرادات هيئة األمم املتحدة  131. ساهم حوايل 2017و 2016بني عامي 
. يُعد هذا النمو نتيجة مباشرة الستثمار املوارد 2017من املوارد األخرى يف عام  للمرأة

 املنتظمة يف تصميم عملية وضع الربامج والتجريب وتطوير األعمال ومراقبة املنظومات.
لقد أاتح منو املوارد األخرى هليئة األمم املتحدة للمرأة إمكانية حتويل االستثمارات  .75

أكرب بكثري ابلنسبة للنساء والفتيات على األرض دعًما خلطط التنمية املؤسسية إىل أتثري 
 القطرية يف الدول األعضاء اليت تدعمها:

القدرة القيادية يف وضع الربامج بدعم من املوارد املنتظمة لدى هيئة األمم املتحدة للمرأة  •
مع الوكاالت  فيما خيص التصميم واإلشراف على الربامج كبرية النطاق اليت جيري تنفيذها

 األخرى.
استثمار املوارد املنتظمة يف النظم الربانجمية واإلشرافية هليئة األمم املتحدة للمرأة من أجل  •

حتسني نوعية املقرتحات وتسريع وترية بدء الربانمج وتقدمي تقارير عالية اجلودة ويف الوقت 
ق غري املؤهل يف املناسب ومنع الغش وحتسني القيمة مقابل املال ودعم آراء التدقي

 الكشوف املالية هليئة األمم املتحدة للمرأة.
[ ووكاالت EUمتثل قطاعات املتربعني الثالثة مًعا )الدول األعضاء واالحتاد األورويب ] .76

من إمجايل إيرادات املوارد األخرى يف هيئة األمم املتحدة للمرأة يف عام  %90األمم املتحدة( 
. لقد كان اجتاه منو املوارد األخرى يف هيئة األمم املتحدة للمرأة يستند يف األساس 2017

مليون دوالر من  154أو  %71إىل الدول األعضاء واالحتاد األورويب، الذي ساهم بنسبة 
وكالة اتبعة لألمم  24. سامهت الشراكة مع 2017األخرى يف عام إمجايل إيرادات املوارد 

 41.8أخرى أو  %19.5املتحدة من خالل وضع الربامج املشرتكة والتمويل اجلماعي بنسبة 
. من املتوقع أن تزيد شراكات 2017مليون دوالر من إمجايل إيرادات املوارد األخرى يف عام 
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ل إصالح منظومة األمم املتحدة الذي سيقدم املزيد وضع الربامج املشرتكة بشكل كبري يف ظ
 من الفرص هليئة األمم املتحدة للمرأة الستغالل خرباهتا املتخصصة.

، حدث منو يف اإلسهامات من املوارد األخرى على مستوى كل 2017يف عام  .77
عن مستوايت عام  %10.8قطاعات املتربعني مع منو اإلسهامات من الدول األعضاء بنسبة 

 2016عن مستوايت عام  %40.7ومنو التمويل من وكاالت األمم املتحدة بنسبة  2016
. توضح هذه 2016عن مستوايت عام  %92ومنو اإلسهامات من القطاع اخلاص بنسبة 

من منوذج استدامتها املالية  2االجتاهات أن استثمارات هيئة األمم املتحدة للمرأة يف املرحلة 
 تؤيت مثارها.

أن اجتاه النمو اإلمجايل يف املوارد األخرى إجيايب، مل حتقق إسهامات  على الرغم من .78
املوارد األخرى يف اهليئة تقديرات امليزانيات املتكاملة منذ أتسيس اهليئة أيًضا ابستثناء عام 

)انظر الشكل الثامن(. كما أن النمو يف املوارد األخرى يعتمد على القدرة على  2014
تنموية وهو ما يعتمد بدوره على القدرة املؤسسية املمولة من املوارد  حتويل املال إىل نتائج

 املنتظمة.
 

 الشكل الثامن. 
 2017-2011املوارد األخرى يف مقابل تقديرات امليزانيات املتكاملة، 
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 املوارد املنتظمة واملوارد األخرى من القطاع اخلاص
متربًعا من  70، ساهم 2017لقد زاد متويل القطاع اخلاص بشكل حاد. يف عام  .79

مليون دوالر من اإليرادات اجملمعة من املوارد  21.6القطاع اخلاص والفئة "األخرى" إبمجايل 
ابملقارنة مع  %57املنتظمة واملوارد األخرى هليئة األمم املتحدة للمرأة، وهي زايدة بنسبة 

مليون دوالر مت تلقيها  7.4ابملقارنة مع  %191و 2016مليون دوالر مت تلقيها عام  13.7
. تتلقى هيئة األمم املتحدة للمرأة إسهامات من عدة قطاعات متربعني من 2015يف عام 

القطاع اخلاص مبا يف ذلك شركات ومؤسسات جتارية ومؤسسات كبرية وجلان قطرية هليئة 
ة األمم املتحدة للمرأة وجهات ماحنة خريية، مثل األفراد أصحاب الثروات الصافية الكبري 

 .22( واملنح من اجلمهور إىل جانب مصادر أخرىHNWIIsوأصحاب التأثري )
ابلنظر إىل هذا االجتاه يف النمو، تنوي هيئة األمم املتحدة للمرأة أن تعمل على تعميق  .80

املشاركة مع قطاعات املتربعني من القطاع اخلاص اسرتاتيجًيا، وخاصة من خالل مبادرات 
بقدر أكرب يف املنح العامة، وذلك بشكل أساسي من خالل جلاهنا  الربامج الرئيسية واالستثمار

القطرية، هبدف احلد من اعتمادها شبه احلصري على الدول األعضاء يف التمويل من املوارد 
املنتظمة. تنص اسرتاتيجية هيئة األمم املتحدة للمرأة املعنية بتعبئة املوارد والشراكة للفرتة بني 

 نهجية اسرتاتيجية تفصيلية للمؤسسة يف هذا الشأن.على م 2021و 2018عامي 
بينما مل يكن القطاع اخلاص مصدًرا مهًما إليرادات املوارد املنتظمة إىل اهليئة إمجااًل،  .81

، كانت 2014إىل  2011إال أنه كانت هناك زايدة مع الوقت. يف كل عام مايل من 
ن دوالر مع منو إمجايل يف اإلسهامات إسهامات املوارد املنتظمة من القطاع اخلاص أقل من مليو 

مع  2016مليون دوالر يف عام  3.4وإىل  2015مليون دوالر يف عام  1.4لتصل إىل 
من إمجايل املوارد املنتظمة  %3)ميثل  2017يف عام  23مليون دوالر 3.2اخنفاض بسيط إىل 

  يف ذلك العام(.
ميثل املسامهون من القطاع اخلاص يف املوارد األخرى هليئة األمم املتحدة للمرأة املصدر  .82

شريًكا آخر  27جلنة قطرية و 12متربًعا ) 39األكرب للنمو يف هذا القطاع. ساهم حوايل 
مليون دوالر يف إيرادات املوارد األخرى هليئة األمم املتحدة  14.4من القطاع اخلاص( مببلغ 

ماليني  4و 2016مليون دوالر وردت يف عام  7.5؛ ابملقارنة مع 2017يف عام للمرأة 

__________________ 

 4.6، قّدم هذا القطاع من املتربعني 2017يشمل املتربعون اآلخرون حكومات حملية وأندية رايضية وعدة معاهد ومنظمات إىل جانب متربعني متنوعني آخرين.  يف عام  22 
 مليون دوالر إمجااًل هليئة األمم املتحدة للمرأة.

 دوالر من إيرادات املوارد املنتظمة من متربعني متنوعني. 284,600مم املتحدة للمرأة مبلًغا إضافًيا بقيمة ، تلقت هيئة األ2017يف عام  23 
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 2017مليون دوالر يف عام  14.4. مت تلقي احلصة األكرب من مبلغ 2015دوالر وردت يف 
مليون  3.9مليون دوالر، وتليها الشركات اليت قدمت  6.8من املؤسسات، واليت قدمت 

 مليون دوالر. 3.7دوالر واللجان القطرية اليت قدمت 
تتعامل هيئة األمم املتحدة للمرأة بشكل متزايد مع املؤسسات الكربى إبسهامات  .83

ماليني دوالر تشمل مبادراهتا للربامج  10دوالر و 400,000لعدة سنوات ترتاوح بني 
من إيرادات املوارد األخرى من القطاع اخلاص هليئة األمم  %20لنظر إىل أن اب الرئيسية.
لمرأة توفرت من شركات، تنوي املنظمة أن ترعى اجلهود اليت أدت حىت اليوم إىل املتحدة ل

رئيس جملس إدارة من أحناء العامل على مبادئ متكني املرأة إىل جانب  1,800توقيع أكثر من 
مشاركات اسرتاتيجية أخرى تستند إىل حتالفات، مثل حتالف القضاء على األفكار النمطية 

 تكار من أجل التغيري.واحللف العاملي لالب
، قدمت اللجان القطرية إيرادات مجاعية من املوارد املنتظمة واملوارد 2017يف عام  .84

مليون دوالر مجعوها  1.8مليون دوالر، وهي زايدة كبرية ابملقارنة مع  6.3األخرى إبمجايل 
. 2016مليون دوالر مجعوها يف عام  4.6ومنو آخر من  2015قبل عامني فقط يف عام 

ابلنظر إىل زايدة إمكانيات هيئة األمم املتحدة للمرأة، فقد أكملت إجراء تقييم ملشهد مجع 
التربعات حيث تعمل جلاهنا القطرية. مت تقييم قدرة اللجان القطرية على زايدة التربعات من 

وتبني  2021و 2018األفراد والشركات على مدار فرتة اخلطة االسرتاتيجية للفرتة بني عامي 
ا واعدة بشدة. ستعمل هيئة األمم املتحدة للمرأة على تعزيز التربعات الفردية من خالل أهن

جلاهنا القطرية وزايدة التربعات اخلريية )األفراد أصحاب الثروات الصافية الكبرية وأصحاب 
 التأثري(.
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 الشكل التاسع.
 2017-2011 إمجايل اإلسهامات من الشركات واملؤسسات هليئة األمم املتحدة للمرأة،

 

 

 

 فجوات التمويل وآاثرها
، بلغ إمجايل فجوة التمويل من املوارد املنتظمة واملوارد األخرى هليئة 2017يف عام  .85

على  2017و 2016مليون دوالر على مدار ميزانية عامي  199األمم املتحدة للمرأة 
هيئة األمم املتحدة الرغم من زايدة الطلب على دعم اهليئة. تؤثر فجوات التمويل على منو 

للمرأة وفعاليتها وكفاءهتا وجهود املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف منظومة األمم املتحدة 
والدول األعضاء، إىل جانب الفاعلني اآلخرين الذين يعتمدون على خربات اهليئة ودعمها 

 )انظر الشكل العاشر(.
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 الشكل العاشر.
املنتظمة واملوارد األخرى بناء على تقديرات امليزانيات املتكاملة بني فجوات التمويل من املوارد 

 2017و 2011عامي 
 

 

، وضع اجمللس التنفيذي هليئة األمم املتحدة للمرأة يف اعتباره 2017/6يف القرار رقم  .86
لإلسهامات الطوعية املتوقعة مببلغ  2019و 2018تقديرات امليزانيات املتكاملة لعامي 

مليون دوالر من املوارد  400تتألف من  2019و 2018دوالر لعامي مليون  880
مليون دوالر من املوارد األخرى وهو ما حيافظ على توقعات الدخل عند  480املنتظمة و

 .2017و 2016مستوايت مشاهبة مليزانية عامي 
 %83.8، سيتم ختصيص نسبة 2019و 2018مبوجب امليزانية املتكاملة لعامي  .87

للتنسيق  %2.9لإلدارة و %12.8ألنشطة اإلمنائية )وتشمل الفعالية اإلمنائية( ومن املوارد ل
 لألنشطة ذات األغراض اخلاصة. %0.3اإلمنائي لألمم املتحدة و

مليون دوالر يف امليزانية املتكاملة لعامي  400يستند تقدير املوارد املنتظمة مببلغ  .88
ماليني دوالر من متويل املوارد  203مببلغ  إىل ميزانية املوارد املنتظمة لعامني 2019و 2018

املنتظمة لدعم سعي هيئة األمم املتحدة للمرأة لتحقيق الفعالية اإلمنائية ونشاطات التنسيق 
واإلدارة يف األمم املتحدة ابلتوازي مع الفعالية املؤسسية وخمرجات الكفاءة يف اخلطة 

 االسرتاتيجية.



 UNW/2018/6  

 

33/39 

 

ألخرى كما تظهر يف خطة عمل وضع الربامج تستند متطلبات التمويل من املوارد ا .89
 2018يف املؤسسة أيًضا إىل تقدير املوارد األخرى يف امليزانية املتكاملة لعامي  2018لعام 

سيكون  2018(. من املتوقع أن عام 2مليون دوالر )انظر امللحق  480بقيمة  2019و
تمد على سد فجوة التمويل العام الذي تنتهي فيه فجوة متويل وضع الربامج. إال أن هذا يع

مليون دوالر، وهو ما لن يكون ممكًنا بدوره  22من املوارد املنتظمة القابلة للتخطيط بقيمة 
 مليون دوالر. 200إال إذا حتقق هدف اإليرادات السنوية من املوارد املنتظمة بقيمة 

املالية الفعلية اليت مت إن الفجوة بني تقديرات تكلفة تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية واملوارد  .90
 تلقيها متثل الفرص الضائعة لتحسني حياة مليارات النساء والفتيات حول العامل.

تُعترب هيئة األمم املتحدة للمرأة وكالة هشة مرنة تركز على الناس اتبعة لألمم املتحدة  .91
نسني ومتكني وتدعم منظومة األمم املتحدة لتعزيز التماسك والتنسيق يف جمال املساواة بني اجل

، سامهت هيئة األمم املتحدة للمرأة يف 2017املرأة والوصول إىل من مت إقصاؤهن. يف عام 
 164بلًدا لتعزيز حقوق املرأة، مع احتمال استفادة  17قانواًن يف  27تعديل أو إصالح 

 بلًدا يعاين من أزمات، ووفرت التمكني 31مليون امرأة وفتاة، وساعدت النساء والفتيات يف 
االقتصادي وخدمات سبل املعيشة يف األوضاع اليت حتتاج إىل مساعدات إنسانية إىل 

، تعيش حوايل ملياري امرأة وفتاة يف بلدان حيث 2014امرأة وفتاة. منذ عام  35,000
 1.5مت تعزيز أطر العمل السياسي من أجل التمكني االقتصادي للمرأة، وتلقت أكثر من 

أفضل من العنف من خالل األطر القانونية األقوى وتستفيد أكثر من مليار امرأة وفتاة محاية 
مليار امرأة وفتاة من الزايدة يف خمصصات امليزانية للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة  1.48

 نتيجة الدعم الذي تقدمه هيئة األمم املتحدة للمرأة للدول األعضاء.
خال حتوالت يف حياة الناس ابستخدام مع استمرار هيئة األمم املتحدة للمرأة يف إد .92

املوارد اليت مت ائتماهنا عليها، تتعرض استدامتها املؤسسية للتهديد من فجوات متويلية كبرية 
ومستمرة يف املوارد املنتظمة. إذا كان على هيئة األمم املتحدة للمرأة أن تكون "مالئمة للغرض" 

 كافية يف املوارد املنتظمة.ومستدمية مالًيا، فهذا يتطلب استثمارات مالية  
مليون دوالر يف اإلسهامات من املوارد املنتظمة من  60إن الزايدة السنوية بقيمة  .93

الدول األعضاء ستنقل هيئة األمم املتحدة للمرأة إىل املرحلة الثالثة من االستدامة املالية. متثل 
جمالس الرؤساء تقريًبا من كل إسهامات الدول األعضاء يف وكاالت  %0.28الزايدة 

التنفيذيني. وهلذا فهو هدف قابل للتحقيق نسبًيا. تقرتح هيئة األمم املتحدة للمرأة اتفاق 
الذي يسري إىل جانب اتفاق رصد األموال  2020املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة لعام 
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اجلنسني إىل  اخلاص ابألمني العام ملنظومة التنمية، كما هو احلال مع اسرتاتيجية التكافؤ بني
مليون دوالر إضايف من املوارد املنتظمة  60حد كبري، من أجل دفع اجلهود حنو متويل مببلغ 

يف السنة لصاحل اهليئة لكي حتقق اهلدف السنوي من املوارد املنتظمة يف امليزانية املتكاملة لعامي 
قع يف اإليرادات مليون دوالر، وهو ما سريفع بدوره النمو املتو  200والبالغ  2019و 2018

من املوارد األخرى. ميكن أن يتوىل إدارة هذا اجلهد لتعبئة الدول األعضاء رواد التربعات 
ابملوارد املنتظمة يف هيئة األمم املتحدة للمرأة والذين ميكنهم اختبار قيمة االستثمارات يف 

 املوارد املنتظمة.
أة أبن تقدم استثمارات مؤسسية ستسمح هذه الزايدة الصغرية هليئة األمم املتحدة للمر  .94

مهمة تؤدي إىل االستدامة املالية وحتقيق آاثر املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة املتوقعة يف 
 :2021و 2018اخلطة االسرتاتيجية للفرتة بني عامي 

استثمارات أكرب يف تنسيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة من أجل مضاعفة األثر  •
 يئة األمم املتحدة للمرأة يف إصالحات األمم املتحدةالتحفيزي هل

املزيد من االستثمارات للتحضري ملراجعات عاملية لربانمج املساواة بني اجلنسني ومتكني  •
والعديد من فعاليات إحياء الذكرى. االستثمار مطلوب ملساعدة العامل  2020املرأة لعام 

نقطة  2020. ميثل عام 2030ام على النظر إىل اخللف والتخطيط لألمام خلطة ع
عاًما من  20عاًما من االتفاق على منهاج عمل بيجني وبعد  25مراجعة التقدم بعد 

املتعلقة ابملرأة والسالم واألمن. إنه العام األخري يف ِعقد املرأة يف  1325تبين القرار 
تحدة مبرور ثالثة أفريقيا، وعام إكمال هيئة األمم املتحدة للمرأة لعقد واحتفال األمم امل

 أرابع قرن على أتسيسها.
املزيد من االستثمارات يف املنظومات لتحسني املساءلة وشفافية البياانت وأتثري التسويق  •

 املباشر يف اجلمهور كمصدر مستقبلي مهم للتمويل من املوارد املنتظمة
ة األمم املتحدة استثمارات أكرب يف االبتكار وإدارة املعرفة من أجل حتقيق وضع أفضل هليئ •

واحتياجات تنسيق املساواة بني اجلنسني ومتكني  21للمرأة للتعامل مع حتدايت القرن 
 املرأة يف األمم املتحدة

تُعد هيئة األمم املتحدة للمرأة أصاًل كبري القيمة يف جهود منظومة األمم املتحدة لدعم  .95
 وسالًما ورخاء واستدامة حيث الدول األعضاء من أجل تسريع التقدم حنو عامل أكثر احتضاانً 
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النساء والفتيات وكذلك الرجال والفتيان يتمتعون حبقوقهم اإلنسانية الكاملة كأفراد فاعلني 
 .2030ومستفيدين من خطة عام 

الذي يتكامل مع جهود  2020إن اتفاق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة لعام  .96
األمني العام واملوجه إىل االستثمار يف هيئة األمم  اإلصالح والتكافؤ بني اجلنسني اليت يبذهلا

 200املتحدة للمرأة سيؤدي إىل متكني اهليئة من حتقيق متويل سنوي من املوارد املنتظمة يبلغ 
مليون دوالر تقريًبا. ابلنظر إىل إصالح األمم املتحدة، والسياق العاملي متزايد الصعوبة، 

ت للنساء والفتيات، فقد حان الوقت لاللتزام بنموذج وخاصة الرتاجع يف املكاسب اليت حتقق
متويل يضمن متكن هيئة األمم املتحدة للمرأة من التنفيذ بفعالية وكفاءة أكرب اللتزامها الثالثي 

 بطرق تؤدي إىل حتسني حياة مليارات النساء والفتيات يف أحناء العامل.
 

 آاثر االتفاقات اخلاصة ابملتربعني على التمويل
، طالب القرار الصادر عن احلوار املنظم بشأن مسألة التمويل 2017عام يف  .97

( أبن تقوم هيئة األمم املتحدة للمرأة UNW/2017/7) 2017للمجلس التنفيذي يف عام 
"بتوفري معلومات بشأن االتفاقيات احملددة من اجلهات املاحنة، وبشأن تكاليف املعامالت 

رأة، وذلك كجزء من التقرير القادم هليئة األمم املتحدة وكفاءة عمل هيئة األمم املتحدة للم
 املرأة حول احلوار املنظم بشأن مسألة التمويل".

تقريًبا من كل اتفاقات املتربعني غري قياسية. لقد  %35، كانت نسبة 2017يف عام  .98
سية نفذت هيئة األمم املتحدة للمرأة عدًدا من اإلجراءات لتصبح معاجلة االتفاقات غري القيا

( نظام اعتماد عرب 1على درجة عالية من الكفاءة والفعالية قدر اإلمكان، مبا يف ذلك: )
( حظر عام على التفاوض على اتفاقات غري قياسية 2اإلنرتنت مليكنة العملية وتيسريها و)

 دوالر إال إذا حتققت معايري استثنائية. 150,000بقيمة تقل عن 
طة ابالتفاقات غري القياسية، ألنه جيب استشارة ومع ذلك، هناك تكاليف كبرية مرتب .99

خرباء معنيني من فرق قانونية ومالية أثناء عملية االعتماد، وقد متتد املشاورات إىل التدقيق 
والتقييم وامليزانية واالتصاالت وجماالت أخرى حسب احلاجة. كما أهنا تتضمن نفقات إدارية 

اوض. تتطلب االتفاقات غري القياسية ما بني شهر إضافية كبرية لتيسري عملية التشاور والتف
 وستة أشهر تقريًبا من التفاوض.

يؤدي الوقت املستغرق يف التفاوض على االتفاقات غري القياسية إىل أتخري تنفيذ  .100
الربانمج ويؤدي إىل زايدة العبء على خدمات الدعم )كلًيا أو جزئًيا( هلذا الغرض، وهو أمر 
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اقات غري القياسية من هيئة األمم املتحدة للمرأة أن تنفذ إجراءات له تكلفته. تتطلب االتف
استثنائية أو متتثل اللتزامات غري معتادة خبالف سياساهتا وممارساهتا القياسية، وهو ما يتضمن 

 أيًضا نفقات إضافية وتكاليف إدارية.
" 24طارية"اتفاقات إ 10يسر هيئة األمم املتحدة للمرأة أهنا متكنت من التفاوض على  .101

تنص على شروط وأحكام حمددة ملتربعني معينني، إال أن كل اتفاق إطاري خيتلف، وهو ما 
يفرض عبًئا كبريًا على اهليئة لالمتثال للنظم القانونية واملالية املختلفة. كما ُيالحظ أنه بغض 

لى النظر عن هذه االتفاقات اإلطارية، ما زال يسعى هؤالء املتربعون أنفسهم للتفاوض ع
 شروط خمتلفة على مستوى القطر أو حملًيا.

 

 خامًسا. اخلامتة

إن الفوائد الناجتة عن التمويل األكثر توقًعا ومرونة على مدار عدة سنوات للخطط  .102
االسرتاتيجية مرتفعة ابلنسبة إىل األمم املتحدة والدول األعضاء. سيؤدي التمويل املرن واملتوقع 

املتحدة للمرأة من تقدمي دعم أفضل جلهود الدول األعضاء من والكايف إىل متكني هيئة األمم 
أجل إدخال تغيري يف حياة النساء والفتيات وحتقيق أهداف التنمية املستدامة، مبا يف ذلك 
تنسيق منظومة األمم املتحدة فيما خيص املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة بطرق تؤدي إىل 

 حتقق اخلطط القطرية.حتويل معايري العاملية إىل مزااي 
ستسمح املوارد املنتظمة املتوقعة هليئة األمم املتحدة للمرأة أبن تواصل تكوين العالقات  .103

واحلفاظ عليها مع جمموعة واسعة من اجلهات املعنية اليت تدعم الدول األعضاء. تعتمد هيئة 
ية من أجل التعامل مع األمم املتحدة للمرأة ابلفعل على املوارد املنتظمة لتجميع اجلهات املعن

 حقوق اإلنسان وحتدايت التنمية يف مجيع أحناء العامل.
تضمن املوارد املنتظمة قدرة هيئة األمم املتحدة للمرأة على التصميم والتجريب  .104

واالستنساخ والتوسع يف الربامج الناجحة وابتكار املنتجات املعرفية لتستخدمها عدة جهات 
وجود للهيئة فيها. مع منو الطلب على األساليب املراعية للمنظور  معنية، حىت يف الدول اليت ال

اجلنساين يف األعمال اإلنسانية، مت استثمار املوارد املنتظمة يف جهود الرتويج للمساواة بني 
اجلنسني ومتكني املرأة يف األعمال اإلنسانية واالستجابة لألزمات، وهو أمر مهم حلياة األسر 

 ل اجلنسي وإساءة املعاملة واالعتداء يف ذلك القطاع.والقضاء على االستغال

__________________ 

واالحتاد السويدية للتنمية الدولية  لقد مت التفاوض على اتفاقات إطارية مع مصرف التنمية األفريقي وإدارة التنمية الدولية ومصرف التنمية الكارييب ومؤسسة فورد والوكالة 24 
 األورويب، إىل جانب حكومات أسرتاليا وأيسلندا والنرويج وسويسرا.
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كما أن املوارد املنتظمة تدعم العمل املعياري والتنسيقي احلرج يف هيئة األمم املتحدة  .105
للمرأة من خالل القيادة والتأييد داخل منظومة األمم املتحدة؛ وتعزيز مساءلة األمم املتحدة 

جلنسني ومتكني املرأة؛ واملشاركة يف املنتدايت واجلهود على عن التزاماهتا يف جمال املساواة بني ا
مستوى املنظومة وبني الوكاالت للرتويج والتقدم يف املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة على 

  كل املستوايت ويف كل البلدان.
عاًما  20عاًما على مؤمتر بيجني ومرور  25، ومرور 2020مع اقرتابنا من عام  .106

والذكرى السنوية العاشرة لتأسيس هيئة األمم املتحدة للمرأة، هذه هي  1325على القرار 
اللحظة املناسبة لكي تضمن الدول األعضاء حصول اهليئة على املوارد الكافية لتحقيق املطالب 
املتزايدة وضمان أهنا يف الوضع املالئم للتكيف مع التغيريات املطلوبة يف إطار إصالح األمم 

 املتحدة.
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 املرفق األول

نظرة تفصيلية على متطلبات التمويل من املوارد املنتظمة واملوارد األخرى 
 25لوضع برامج هيئة األمم املتحدة للمرأة وفجوة التمويل

 

 

 
  

__________________ 

يتم حتديد متطلبات التمويل من منظومة  "فجوة التمويل" السنوية هي مقدار األموال الالزمة اليت ال تغطيها امليزانية املتاحة على شكل تعهدات أو منح موقعة يف بداية السنة.  25 
 ة األمم املتحدة للمرأة.إدارة النتائج يف هيئ
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 املرفق الثاين

 2018الفجوة يف متويل خطة العمل السنوية حىت يونيو 
 

 

 
 


