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 الثالثق المرف
 2013إلى  2011، للفترة من األمم المتحدة للمرأة هيئةللخطة االستراتيجية ا

 
 األمم المتحدة للمرأة هيئةلإطار الموارد المتكاملة 

 
 2013إلى  2011لفترة من ، لـاألمم المتحدة للمرأة هيئةلالالزمة متطلبات الموارد  - أ
 

، تقـدر 2013إلـى  2011للفتـرة مـن  ،دول المرفـقفـي الجـ موضـحةخطة المـوارد ال هتعكسوفقا لما 
 مبلغة، بــــطوعيـــمـــن المســـاهمات ال المتوقعـــة Uالمـــوارد المتاحـــةUإجمـــالي  األمـــم المتحـــدة للمـــرأة هيئـــة

) أساســية(ة طوعيــمــن مــوارد تــأتي مليــون دوالر أمريكــي  618دوالر أمريكــي، منهــا  مليــار 1.428
وهــذه . مخصصــة) غيــر أساســية(أخــرى مليــون دوالر أمريكــي مــن مــوارد  810، وغيــر مخصصــة

مليــــون دوالر أمريكــــي،  21 مبلغمــــة بـــــالغ المــــوارد مــــن المســــاهمات المقيَّ مبــــ بمــــا فيهــــاالتقــــديرات، 
 الثـاني والثالـث قسمينمليون دوالر أمريكي، كلها يتم استعراضها في ال 90واحتياطي تشغيلي قدره 

 .من خطة الموارد
 

مليــون دوالر أمريكــي،  600، البالغــة المخصصــةغيــر ) ســيةاألسا( Uمســاهماتبال Uالتوقعــات  وتزيــد
؛ 2010إلـى  2008خـالل الفتـرة مـن  ذي تـم الحصـول عليـهالـعلى المبلـغ الفعلـي  ،%219 بنسبة

مليـــون دوالر  600، البالغـــة المخصصـــة) غيـــر األساســـية( UمســـاهماتبالU التوقعـــات فـــي حـــين أن
% 71 نســبةب تزيــدهــي ف) تكــاليف الــدعمخاصــة بمليــون دوالر أمريكــي  42 بمــا فــي ذلــك(أمريكــي، 

 .2010إلى  2008خالل الفترة من  ة لهاالمقابلقيمة ال على
 
ـــق بو  ـــغ إجمـــالي، قـــدره سيخصـــص اســـتخدام المـــوارد، فيمـــا يتعل ـــار 1.101مبل دوالر أمريكـــي،  ملي
 .الجنسانيمتحدة تنسيق عمل األمم الب المعنيةاإلنمائية ألنشطة ل
 

 مم المتحدة للمرأةاأل هيئةلالموارد المتوقعة  - ب

 
 ،المخصصــةغيــر ) األساســية(ة طوعيــ، زادت المســاهمات الاألمــم المتحــدة للمــرأة هيئــةقبــل إنشــاء 

فـــي % 19قـــدره ، بمعـــدل ســـنوي "اليـــونيفيم" صـــندوق األمـــم المتحـــدة اإلنمـــائي للمـــرأة المقدمـــة إلـــى
) األساسـية( ةطوعيـال لمسـاهماتل ت القيمة اإلجماليةبلغو .  2010إلى  2008للفترة من ط سو المت

تــم  ، والتــياألمــم المتحــدة للمــرأة هيئــةإنشــاء ، المقدمــة إلــى الكيانــات القائمــة قبــل المخصصــةغيــر 
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 تلــك المســاهمات-2010إلــى  2008مــن  خــالل تلــك الفتــرة األمــم المتحــدة للمــرأة هيئــةفــي  دمجهــا
غيــــر (مات المســــاه إجمــــالي فــــي حــــين أن ،مليــــون دوالر أمريكــــي 188 ت قيمتهــــا اإلجماليــــةبلغــــ

لمسـاهمات، مـن كـال اإجمـالي يجعـل ا الر أمريكـي؛ ممـمليـون دو  352 بلغ ،المخصصة) األساسية
 .دوالر أمريكي مليار 0.5يزيد قليال على المصدرين، 

 
األمــم  هيئــة إلــىالتــي تقــدَّم ، )ساســيةوغيــر األ ساســيةاأل(ة طوعيــإجمــالي المســاهمات الالتوقعــات بو 

0Fدوالر أمريكـي مليار 1.200بلغ ، ت2013إلى  2011للفترة من  المتحدة للمرأة

ع أن ومـن المتوقـ. 1
مليــون دوالر  400، و2011 عــام مليــون دوالر أمريكــي فــي 300 تزيــد المســاهمات الســنوية لتبلــغ

هــــــذه تحققــــــت وٕاذا . 2013 عــــــام مليــــــون دوالر أمريكــــــي فــــــي 500، و2012 عــــــام أمريكــــــي فــــــي
األمـــم المتاحـــة لهيكـــل المـــوارد نقـــص  معالجـــة ســـيكون ذلـــك إيـــذانا للبـــدء فـــيعندئـــذ المســـاهمات، 

. األمـم المتحـدة للمـرأة هيئـة، حيـث كـان هـذا الـنقص هـو الـدافع الرئيسـي إلنشـاء الجنساني المتحدة
المعنــي بخصــوص الكيــان المركــب لألمــين العــام  الشــامل المقتــرح"األرقــام المتوقعــة مــع تتماشــى و 
للوفـاء بــ  ،لذي أكد علـى أن الجـدول الزمنـيا المقترحوهو  ،1F2"المساواة بين الجنسين وتمكين المرأةب
تقـــدَّر التـــي ، األمـــم المتحـــدة للمـــرأة هيئـــةتفعيـــل دور ل" مرحلـــة البـــدءب الخاصـــةاحتياجـــات التمويـــل "

 ".سيتوقف على استجابة الدول األعضاء"مليون دوالر أمريكي سنويا،  500بحوالي 
 
الرغبــة ، باإلجمــاع، تأكيــدا علــى 64/289ة رقــم الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــد قــرار جــاء اعتمــادو 

، والتــي ألمــم المتحــدةالهيكــل الجنســاني لفــي  أوجــه القصــورلمواجهــة والضــرورة الملحــة  ةالسياســي
هــذا أوجــه مــن بــين أهــم الماليــة  نقــص المــوارد وكــان. األمــم المتحــدة للمــرأة هيئــةأدت إلــى إنشــاء 

 . القصور
 
مليـــون دوالر  600 المخصصـــةغيـــر ) األساســـية(المـــوارد المســـاهمات فـــي مـــن المتوقـــع أن تبلـــغ و 

مليون  200، و2011 عام مليون دوالر أمريكي في 150: أمريكي خالل مدة الخطة االستراتيجية
وهـــذه التوقعـــات . 2013 عـــام مليـــون دوالر أمريكـــي فـــي 250، و 2012 عـــام دوالر أمريكـــي فـــي

 هـادمجتـم ، التـي انيةكيانات الجنسـلدَّمة إلى االمقلمساهمات السابقة لتجاهات تحليل اال قائمة على
مــــن و  ؛2011بالفعــــل فــــي  وكــــذلك مــــن االلتزامــــات التــــي تمــــت ؛األمــــم المتحــــدة للمــــرأة هيئــــةفــــي 

                                                 
مليـــار دوالر أمريكـــي الخـــاص بالمســـاهمات  1,200مليـــار دوالر أمريكـــي الخـــاص بـــالموارد المتاحـــة، ومبلـــغ  1,428الفـــرق بـــين مبلـــغ  1

فقـا لمـا مليـون دوالر أمريكـي، و  3مليون دوالر أمريكي، ودخل آخـر قـدره  225عزى إلى وجود رصيد افتتاحي قيمته الطوعية المتوقعة، يُ 
 .1يوضحه الجدول 
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التــي  وكــذلك مــن تقــديرات زيــادة المــوارد ؛االلتزامــات المتوقعــة بنــاء علــى إشــارات شــفهية وتحريريــة
تعكــس و . الجــاري صــياغتها حاليــا "المــوارد بئــةتعاســتراتيجية "نتيجــة لتطبيــق  ةفعليــتصــبح مبــالغ س

 ساسـيةبـين المـوارد األإيجـابي التزاما بتحقيق توازن  المخصصةغير ) األساسية(الموارد التوقعات ب
 ،المخصصـةغيـر ) األساسـية(بـأن المـوارد  الحكـومي الـدولي قـراراإل، علـى أسـاس ساسيةوغير األ

هـذه قيـام األسـاس المـالي المتـين ل تمثـل، هـاوبرامج هاوصـناديق األمم المتحـدة منظماتالمقدَّمة إلى 
 .الدعم لألنشطة التشغيليةكفاءة المالي و  طلتخطيفعالية ال ضرورية كما أنهاالكيانات، 

 
مليــون دوالر  600 المخصصــة) غيــر األساســية(المســاهمات فــي المــوارد مــن المتوقــع أن تصــل و 

 عــــام مليــــون دوالر أمريكــــي فــــي 200، و2011 عــــام مليــــون دوالر أمريكــــي فــــي 150: أمريكــــي
المســــاهمات غيــــر ب تضــــمن التوقعــــاتتو  . 2013 عــــام مليـــون دوالر أمريكــــي فــــي 250، و2012

، تنظيمهمـا وٕادارتهمـااألمـم المتحـدة للمـرأة  هيئـةئمان اللـذين تتـولى ستتمويل صندوقي اال ساسيةاأل
إلنهـــاء العنـــف ضـــد اني االســـتئموهمـــا صـــندوق المســـاواة بـــين الجنســـين، وصـــندوق األمـــم المتحـــدة 

 .المرأة



(بماليين الدوالرات األمريكية)
أوال: الموارد من المساهمات الطوعية

نسبة اإلجمالي إجمالي الموارد
% إجمالي 

الموارد المتاحة
موارد أخرى 

مخصصة إجمالي الموارد المتاحة
  الموارد المخصصة 

(2011-2013) 1. الموارد المتاحة:

16                  225                     210             15                              
الرصيد االفتتاحي - أ/

الدخل

81 المساهمات                            600             558                  1,158

3 الدخل من خدمات الدعم               42                       42

0 بنود أخرى                                3                         3

100 إجمالي الموارد المتاحة                            618             810                  1,428

2. استخدام الموارد

أ) أنشطة إنمائية

أ-1) البرنامج                            340                       55             685                85                  1,025               71.8

أ-2) الفعالية اإلنمائية                              26                         4                 1                  0                       27                 1.9

74 إجمالي التنمية (أ-1 + أ-2)                            366             686                  1,052

ب) اإلدارة

ب-1) مجموعات الوظائف المنسَّقة                            130                       21               36                  4                     165               11.6

ج) تنسيق األمم المتحدة للتنمية الجنسانية                              44                         7                 5                  1                       49                 3.4

د) أنشطة األغراض الخاصة                                4                         4                 0.3

إجمالي استخدام الموارد (2-أ + ب + ج + د)                            544             727                  1,271                  89

11                  158                     83               b/ 3. رصيد الموارد (1 - 2)                              74

ثانيا: الموارد من االحتياطي التشغيلي
21 21 الرصيد االفتتاحي

69 69 زيادة ب/

90 90 الرصيد الختامي

الموارد من المساهمات المقيَّمة ثالثا: 
- - الرصيد االقتتاحي

21 21 مساهمات
استخدام الموارد

21 21 الحكومية الدولية وغيرها 

- - رصيد الموارد

مالحظات:
أ/    هذه هي المبالغ الفعلية في كانون األول/ديسمبر 2010

ب/  هذه هي الزيادة القائمة على المساهمات المتلقاة في فترة من الفترات ويجب خصمها من رصيد الموارد الطوعية غير المخصصة

موجز بخطة الموارد للفترة من 2011 إلى 2013
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