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 2015الدورة العادية الثانية لعام 
 2015أيلول/سبتمرب  16و  15
 من جدول األعمال املؤقت 2البند 

    الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة
تقــديراا امليزانيــة املتكاملــة هليئــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــني اجلنســني    

 2017-2016ومتكني املرأة عن فترة السنتني 
 

 تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية  
 

 مقدمة - أوال 
نظرا اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية يف نسخة مسبقة من تقريـر املـديرة    - 1

التنفيذيـة عـن تقـديراا امليزانيــة املتكاملـة هليئـة األمـم املتحــدة للمسـاواة بـني اجلنسـني ومتكــني          
ت. UNW/2015/9ئ 2017-2016ملتحـــدة للمـــرأةت عـــن فتـــرة الســـنتني  املـــرأة ئةيئـــة األمـــم ا

واجتمعــت اللجنــة االستشــاريةن رــ ل نظرةــا يف التقريــرن مــي املــديرة التنفيذيــة الــ  قــدمت     
 معلوماا وإيضاحاا إضافية.

 
 امليزانية املتكاملة - ثانيا 
 عن املواردحملة عامة  - ألف 

مليــون دوالر لفتــرة الســنتني  880تتوقــي املــديرة التنفيذيــة أن تبلــي امليزانيــة املتكاملــة   - 2
يف املائةن مقارنـة باألرقـام    27مليون دوالرن أي  188ن مما ميثل زيادة قدرةا 2016-2017

ــنتني     ــرة الس ــوارد لفت ــة امل ــديرة   2015-2014املســتفدفة لتعبئ ــر امل ــذا الدــددن تال  . ويف ة
ــ      ــذي املوافقــة علــمج اعتمــاد إ الي ــة إا اجمللــس التنفي ــة   196.4التنفيذي ــون دوالر للميزاني ملي
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يف املائـةن مقارنـة بالبـفا     11.1مليـون دوالرن أي   19.5املؤسسية للفيئةن ميثل زيـادة قـدرةا   
مـن تقريـر    1. ويبني اجلـدول  2015-2014مليون دوالر للفترة  176.9اعتماد مبلي قدره 

 .2017-2016ية راة املوارد املتكاملة للفترة امليزان
ــرة       - ٣ ــرأة للفت ــم املتحــدة للم ــة األم ــة ةيئ ــزال ميزاني ــة مــي   2017-2016وال ت متوائم

املنفجية املتسقة للميزنة القائمة علمج النتائج وتدـنيف التكـاليف الـ  يابقفـا نـل مـن برنـامج        
وصـندو  األمـم املتحـدة للسـكان. ويف     األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة األمم املتحـدة للافولـة   

إطار تدنيف التكاليف جيري توزيي التكاليف وفقا ملا يلـي  ئأت األنشـاة اإلمنائيـة ئتنقسـم إا     
األنشاة املتدلة بالربامج وبالفعالية اإلمنائيةت؛ ئبت أنشاة التنسيق اإلمنائي ال  تقوم هبـا األمـم   

ن UNW/2013/7ة ذاا األغـرا  اااصـة ئانظـر    املتحـدة؛ ئ(ت األنشـاة اإلداريـة؛ ئدت األنشـا    
ت. غري أن  يشار أيضا إا أن ةيئة األمم املتحدة للمرأة ال تزال تأرذ بـدورة ميزانيـة   40الفقرة 

. مدهتا سنتانن علمج ر ف الونـاالا األرـر ن الـ  تبلـي مـدة دورة ميزانياهتـا أربـي سـنواا        
ــة بشــكل          ــا التنظيمي ــا واحتياجاهت ــام برصــد ةيكــل مواردة ــة القي ــض تفضــيل اهليئ ويعكــس ذل

 تواترا. أنثر
 مـــن التقريـــرن أعـــدا امليزانيـــة املقترحـــة للفتـــرة   40وعلـــمج النحـــو املـــبني يف الفقـــرة  - 4

ئانظـــــر  2017-2014وفقـــــا ألولويـــــاا اااـــــة االســـــتراتيجية للفتـــــرة  2016-2017
UNW/2013/6من التقريـرن حيـت ُتـذنر     11السيا  االستراتيجي للميزانية يف الفقرة  ت. وُيبيَّن

عملياا حكومية دولية نرب  من قبيل منفا( عمل بيجنين واإلع ن السياسـي الـذي اعتمـد    
ن 2015يف الدورة االسـتثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيـة العامـةن وراـة التنميـة ملـا بعـد عـام           

ا يف ذلــض ةــدف مقتــرب قــائم بذاتــ  يتســم بالشــمول والاــابي  وأةــداف التنميــة املســتدامةن  ــ
التحويلي للنفو  باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةن واالستعرا  العاملي لتنفيذ قرار جملـس  

ت والتوصــياا الــواردة فيــ ن واملــؤمتر الــدوت الثالــت لتمويــل التنميــة        2000ئ 1٣25األمــن 
يفــا علــمج التمويــل ذي الاــابي التحــويلي فيمــا يتعلــق  ووثيقتــ  ااتاميــةن الــ  جــر  التشــديد ف 

بااللتزاماا ذاا الدلة باملساواة بني اجلنسنين واالتفا  املتعلـق بـت ري املنـاان الـذي يتوقـي أن      
 ُتدمَج يف إطاره املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف  يي جوانر اتفا  ملزم قانونا.

 
 تعبئة املوارد -باء  

تقرير إا أن تعبئة املوارد ال تزال تشكل أولويـة هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة      يشار يف ال - 5
يف ســيا  ســعيفا إا نفالــة القــدرة الكافيــة علــمج إوــاز واليتــفا. ووفقــا للمعلومــاا املقدمــةن   

للمـرة األوا تربعاهتـا املسـتفدفة وزاوزهتـا      2014حققت ةيئة األمـم املتحـدة للمـرأة يف عـام     
مليـون   880وة علـمج ذلـضن يقتـرب املبلـي املتوقـي مـن التربعـاا وقـدره         بشكل طفيف. وعـ  
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مليــون دوالر رــ ل  900دوالر مـن ةــدف تعبئــة املـوارد يف إطــار اااــة االسـتراتيجية وةــو    
ــنتني   ــرة السـ ــة     2017-2016فتـ ــ  اللجنـ ــةن ت حـ ــر امليزانيـ ــكل األول يف تقريـ ــن الشـ . ومـ

إا فتـرة السـنتني    2011وقعة منذ إنشاء اهليئة يف عـام  االستشارية الزيادة املاردة يف املوارد املت
2016-2017. 

ــوطيفي لوحــدة القاــا         - 6 ــ ح ال ــة االستشــارية أن امل ــت اللجن ــد االستفســارن أتبل  وعن
اااص يف الشعبة املعنية بالشراناا االستراتيجية والدعوة واجملتمي املـد  واالتدـاالا وتعبئـة    

يف ميزانيـة الفتـرة    ٣-واقترحـت وطيفـة إضـافية برتبـة ف      املوارد يضم حاليـا ثـ و وطـائف.   
من أجل متكني الفريق من ختديص القدراا وتوسيي ناا  عملـ  مـي العـدد     2016-2017

املتزايــد مــن الشــرناء مــن القاــا  ااــاص. ومــن شــأن ةــذه الوطيفــة أن تــوفر إدارة متفرغــة     
مـا لشـبكة ةيئـة األمـم املتحـدة      للع قة مـي العمـ ء الرئيسـيني اجلـدد مـن القاـا  ااـاص ودع       

مـن اجلفـاا املا ـة املتوقعـة مـن القاـا  ااـاصن  ـا يف          ٣0للمرأة برمتفا. وبوجود أنثر من 
ذلض شرناا ومؤسساا وأفراد من أصحاب الثرواان حتتا( اهليئة إا زيادة القـدرة ملوانبـة   

. علمج الوطيفـة املقترحـة   وتوصي اللجنة باملوافقةالفرص املتزايدة املقدمة من القاا  اااص. 
 أدناه. 24إا  19وترد التعليقاا وامل حظاا األرر  للجنة بشأن الوطائف يف الفقراا 

وتــثا اللجنــة االستشــارية علــمج ةيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة جلفودةــا الراميــة إا     - 7
توسيي قاعدة مواردةا وتعميقفـان  ـا يف ذلـض مـن رـ ل العمـل مـي القاـا  ااـاصن مـن           

 أجل ضمان التربعاا الكافية لتمويل األنشاة ال  تضالي هبا.
 

مواءمــة متويــل املفــام املعياريــة والتشــ يلية هليئــة األمــم املتحــدة للمــرأة مــي قــرار     - جيم 
 65/259اجلمعية العامة 

ــامن يف     - 8 ــة طلبــــت إا األمــــني العــ ــة العامــ ــارية إا أن اجلمعيــ ــة االستشــ تشــــري اللجنــ
يــبني  زيــد مـن التفدــيلن يف امليزانيــة الربناجميـة املقترحــة لفتــرة الســنتني   ن أن 65/259 قرارةـا 
ن العملياا احلكومية الدولية ال  تقوم هبا ةيئة األمـم املتحـدة للمـرأة يف جمـال     2012-201٣

وضي املعايري من أجل تنفيـذ واليتـفان لكـي حتـدد مـا إذا نانـت أنشـاة اهليئـةن  ـا فيفـا املفـام            
اإلدارة والتقييم والتنسيق والبحوو والتحليـلن سـتدعم العمليـاا احلكوميـة      املتدلة بسياساا

ــة واألنشــاة التشــ يلية          ــة الدوليــة التنفيذي ــة بشــأن وضــي املعــايرين والعمليــاا احلكومي الدولي
مزجيا منفان أم سيجري اعتبارةا عملياا وأنشاة من ةـذا القبيـل. وطلبـت اجلمعيـة العامـة       أو

 201٣-2012أن يــبني يف امليزانيــة الربناجميــة املقترحــة لفتــرة الســنتني   أيضــا إا األمــني العــام
استنادا إا تلض املعلوماا خمدداا امليزانية الـ  سـيلزم رصـدةا هبـدف نفالـة تـوفري مدـدر        
متويل مناسر للموارد املالية املالوبةن  ا يف ذلض متويـل وطـائف الرتـر العليـا. وتشـري اللجنـة       



 UNW/2015/8 

 

4/11 15-12203 

 

ــذي طلــر يف الفقــرة   أيضــا إا أن اجمللــس ا  أن تبــي ن امليزانيــة   2011/1مــن قــراره   1٣لتنفي
 .65/259التحلي ا ال  أجريت عم  بالقرار  201٣-2012املتكاملة املؤسسية للفترة 

ــ  يــرد مــوجز هلــا يف      - 9 ــة االستشــارية إا أن نتيجــة التحليــل املالــوبن ال وتشــري اللجن
 .A/68/6 (Sectئ 2015-2014مـم املتحـدة للمـرأة للفتـرة     امليزانية الربناجمية املقترحـة هليئـة األ  

ــوو    17 ــيق والبحـ ــيم والتنسـ ــلة بسياســـاا اإلدارة والتقيـ ــام املتدـ ــي املفـ تتن تتمثـــل يف أن  يـ
والتحليل تسـفمن يف أغلـر احلـاالان يف القيـام  ـزيج مـن العمليـاا احلكوميـة الدوليـة بشـأن           

نفيذية واألنشاة التش يلية. والحظـت اللجنـة يف   وضي املعايرين والعملياا احلكومية الدولية الت
أن التحليل ال يشـكل اسـتجابة    2015-2014سيا  نظرةا يف امليزانية املقترحة للفيئة للفترة 

نافية لالر اجلمعية العامة. وأوصت اللجنةن بالتاتن بأن تالـر اجلمعيـة إا األمـني العـام أن     
ــرار     ــوب يف القـ ــل املالـ ــداد التحليـ ــل إعـ ــن     65/259يواصـ ــ  مـ ــل إليـ ــا يتوصـ ــدم مـ وأن يقـ

ن الفقـرة  A/68/7 ئانظـر  2017-2016إطار امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني  يف نتائج
ت. وأوصت اللجنة أيضا بأن يالر اجمللس التنفيذي إا ةيئة األمم املتحدة للمـرأة  140-رابعا

ئج إا اجمللـس يف دورتـ  القادمـة    أن تواصل تاـوير التحليـل وأن تقـدم مـا تتوصـل إليـ  مـن نتـا        
 ت.8ن الفقرة UNW/2013/8ئ

 2017-2016وأتبل ت اللجنة االستشارية ر ل نظرةا يف امليزانيـة املقترحـة للفتـرة     - 10
بأن  علمج الرغم من حدوو زيادة نبرية يف املفام املعيارية ال  تضالي هبـا ةيئـة األمـم املتحـدة     

يئة لش ى العملياا احلكومية الدوليةن فـ ن مـوارد ميزانيتـفا    للمرأة بسبر الدعم الذي تقدم  اهل
العادية مل تزدد. ويف ةذا الدددن أبل ت اللجنة بأن عدد الوطائف املمولـة مـن امليزانيـة العاديـة     

وطيفـة ممولـة    2٣وطيفة وأن شـاغلي   79وطيفة من أصل  17يف شعبة السياساا مل يتجاوز 
يف املائة مـن   50نانوا يقومون  فام معيارية يف ما ال يقل عن من املوارد ااارجة عن امليزانية 

الوقت يف اجملاالا املتعلقة بتوت املرأة للقيادة واإلدارة؛ واملرأة والس م واألمـن؛ وإاـاء العنـف    
ــة      ــة املراعي ــاا؛ وفــريوع نقــص املناعــة البشــرية/اإليدز؛ وامليزاني ضــد املــرأة؛ والبحــوو والبيان

واإلحداءاا والرصد. وباملثلن أبل ت اللجنة بـأن شـاغلي ثـ و وطـائف      للمنظور اجلنسا ؛
ممولة من املوارد ااارجة عن امليزانية يف شعبة تنسيق أنشاة منظومة األمـم املتحـدة مسـؤولون    

 عن االضا    فام معيارية.
 وت حــ  اللجنــة االستشــارية أن امليزانيــة املتكاملــة املقترحــة ال تتضــمن أي حتليــل   - 11

وأنـ  ال يـزال    2015-2014آرر غـري التحليـل الـذي قتـد م يف امليزانيـة املقترحـة للفتـرة        
ةناح قدر من عدم الوضوب فيما يتعلق بنموذ( متويل اهليئة. وتر  اللجنـة أنـ  ميكـن بـذل     
املزيد من اجلفـد لتقيـيم األنشـاة الـ  تضـالي هبـا ةيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة وأنـ  ينب ـي             
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مــن قــرار  9و  8جير علــمج  ــو أفضــل للالبــاا الــواردة يف الفقــرتني وضــي منــوذ( يســت
. ويف ذلـض  2011/1مـن قـرار اجمللـس التنفيـذي      1٣والفقـرة   65/259اجلمعية العامة 

الدددن تكرر اللجنة توصيتفا بأن يالر اجمللس التنفيذي إا املديرة التنفيذيـة أن تواصـل   
ــائج الــ  تتوصــل إليفــا إا   وأ 65/259 تاــوير التحليــل املالــوب يف القــرار  ن تقــد م النت
علمج أبعد تقدير. وع وة علـمج ذلـضن    2019-2018اجمللس يف امليزانية املقترحة للفترة 

تــر  اللجنــة أن التحليــل ينب ــي أن يتضــمن استعراضــا هليكــل املــ ح الــوطيفي هليئــة األمــم  
ياريــة والتشــ يلية املتحــدة للمــرأة مــن أجــل حتســني مواءمــة التمويــل املخدــص للمفــام املع  

 .65/259للفيئة مي القرار 
 

 التقدم احملرز يف حتقيق الكفاءة والفعالية - دال 
ُيسـلط  الضــوء يف الفــر  الثالــت مــن التقريــر علــمج تنفيــذ خمتلــف املبــادراا الراميــة إا   - 12

وتشـمل   حتسني املساءلة والشفافية والكفاءة والفعالية يف إدارة مـوارد اهليئـة وتقـدخل ااـدماا.    
ةذه التدابري وضي نظام مبس  ملعلوماا املوارد البشرية من أجل تعزيز تقدخل رـدماا املـوارد   
البشريةن وتعزيز عمليـاا أمـن املعلومـاا واسـتمرارية تدـريف األعمـالن ونشـر حـل سـحا           
متكامل جديد للربيـد اإللكتـرو  واالتدـاالا والتعـاون وإدارة احملتـو . ويشـار أيضـا إا أن        

مشـروعا بشـأن نفـاءة األعمـالن ميثـل جفـدا        2014ة األمم املتحدة للمرأة بدأا يف عـام  ةيئ
مرنــزا علــمج جمموعــة مــن مســاراا العمــل يتوقــي أن يفضــي إا حتســني نظــم تكنولوجيــا           
ــة املســتقاة مــن النظــام       ــز املعلومــاا اإلداري املعلومــاا واالتدــاالا وطــر  أداء العمــل وتعزي

ــة األمــم املتحــدة للمــرأة    املرنــزي األساســي لتخاــي  مــوا  ــة. ويشــار أيضــا إا أن ةيئ رد اهليئ
ستســحر مــن املــوارد املتاحــة ولــن تالــر مــن اجمللــس التنفيــذي أي متويــل إضــايف لــدعم            

 التحسيناا. ةذه
أما فيما يتعلق بتنفيذ توصياا مراجعـي احلسـاباان فيشـري التقريـر إا أن ةيئـة األمـم        - 1٣

ال  أصدرةا جملس مراجعي حسـاباا األمـم    17توصية من التوصياا الـ  16املتحدة نفذا 
ن وأن 201٣الــ  أصــدرةا لعــام  12توصــياا مــن التوصــياا الـــ  9و  2012املتحــدة لعــام 

 2014فا إا التنفيــذ. ويشــار أيضــا إا أنــ  جــر  ابتــداء مــن عــام التوصــياا املتبقيــة يف ســبيل
اعتمــاد اــج منســق إلجــراء مراجعــة ســنوية حلســاباا منظمــاا غــري حكوميــة وحكوميــة          
وحكومية دولية خمتارة تنفذ مشـاريي ةيئـة األمـم املتحـدة للمـرأةن وذلـض فيمـا يتعلـق  شـاريي          

وصندو  األمم املتحدة االستئما  إلااء العنـف   املنح ال  ميوهلا صندو  املساواة بني اجلنسني
ضد املرأةن وأنـ  جـرا االسـتعانة اـدماا شـرنة دوليـة ملراجعـة احلسـاباا مـن رـ ل عقـد            



 UNW/2015/8 

 

6/11 15-12203 

 

اتفا  طويل األجل ل ضا    راجعة حساباا جمموعـة خمتـارة مـن الـربامج ومشـاريي املـنح       
 امل.التابعة هليئة األمم املتحدة للمرأة يف خمتلف أ اء الع

وتــثا اللجنــة االستشــارية علــمج ةيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة جلفودةــا الراميــة إا     - 14
حتســني الكفــاءة والفعاليــة التشــ يليتني. وتتالــي اللجنــة إا تلقــي معلومــاا نوعيــة ونميــة  

 أنثر حتديدا عن تأثري ةذه التدابري يف التقارير املقبلة ال  تقدم إا اجمللس التنفيذي.
 

 اهليكل اإلقليمي - ةاء 
يشار يف التقرير إا أن ةيئة األمم املتحدة للمرأة أنملت اآلن تنفيذ ةيكلفا اإلقليمـي   - 15

ــره اجمللــس التنفيــذي يف قــراره    ــد مــن حيــت    2012/6بالشــكل الــذي أق ــدأا جــا الفوائ وب
ــمن      ــي يتضـ ــل اإلقليمـ ــذلض إا أن اهليكـ ــر نـ ــري التقريـ ــتني. ويشـ ــاءة التنظيميـ ــة والكفـ  الفعاليـ

مكاتـر متعـددة    6ومدـرت و   نونينيـا  نوالسـن ال  نوترنيـا  نوتايلند نمكاتر إقليمية ئبنما 6
مـوطفني يف   507بلدان مـي مـا جمموعـ      ٣0مكتبا قاريان ووجودا برناجميا يف  47األقاارن و 
. ويشـار  2012موطفـا يف أيار/مـايو    252مقابل  2014تشرين الثا /نوفمرب  20امليدان يف 

مـن أجـل    2016و  2015تقييما مسـتق  للـفيكل اإلقليمـي سـيجر  يف عـامي      أيضا إا أن 
 واملرفق الثا ت. 44و  12حتديد التحسيناا ال  ستدرل يف املستقبل ئانظر الفقرتني 

وت ح  اللجنـة االستشـارية مـن تقريـر امليزانيـة أن الالـر علـمج الـدعم الـذي تقدمـ             - 16
ذي تضالي ب  آرذ يف االزديادن وأن الالباا املقدمـة مـن   ةيئة األمم املتحدة للمرأة والعمل ال

الدول األعضاء إلنشاء مكاتر قارية جديدة ازدادا أيضا. وعند االستفسارن أبل ـت اللجنـة   
بــأن اهليكــل اإلقليمــي يتــيح اســتخدام جمموعــة واســعة الناــا  مــن منــاذ( الــدعمن تتــراوب مــن  

ا عن بعد. وع وة علمج ذلضن أوضح أن  جيـري  املكاتر القارية الكاملة إا تقدخل الدعم التق
تقييم أي طلباا ُتقـد م إلنشـاء مكاتـر جديـدة وفقـا للمعـايري املعمـول هبـا الـ  مل حتـدد ةيئـة            
األمم املتحدة للمرأة باالستناد إليفا سو  حالتنين مها إندونيسـيا والدـومالن حيـت ميكـن أن     

يف حـاالا أرـر ن أتبل ـت اللجنـة     يشكل فتح مكتر جديد أنثر مساراا العمـل حدـافة. و  
بأن ةيئة األمم املتحدة اقترحت األرذ بنماذ( دعم بديلةن مثل األنشاة الربناجمية ال  يـديرةا  
موطفو املشـاريي يف احلـاالا الـ  ال يوجـد فيفـا ممثـل مقـيم دارـل البلـدن أو يف احلـاالا الـ             

 ا عن بعد.توفر فيفا ةيئة األمم املتحدة للمرأة سو  الدعم التق ال
 

 امليزانية املؤسسية - واو 
مليــون  196.4أعــ هن يقتــرب رصــد اعتمــاد إ اليــ   2علــمج النحــو املــبني يف الفقــرة  - 17

يف املائـة عـن اعتمـاد     11ن ميثل زيـادة قـدرةا   2017-2016دوالر للميزانية املؤسسية للفترة 
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ـــ تعــز  يف املقــام األول إا اإلضــافة املقترحــ  2015-2014الفتــرة  وطيفــة. وتشــمل  ٣1ة ل
يف املائــة يف مرتبــاا املــوطفنين ونقدــان  2العوامـل األرــر  معــدل التضــخمن وزيــادة قــدرةا  

يف املائة يف معـدالا الشـ ور. وتقـدم يف املرفـق تفاصـيل امليزانيـة املقترحـة حسـر          1.6بنسبة 
 فئاا اإلنفا  الرئيسية.

 
 تكاليف املوطفني  

مليـون دوالرن مـن مبلـي قـدره      1٣.9يف املـوطفني  قـدار   من املتوقـي أن تـزداد تكـال    - 18
إا مبلــي قــدره  2015-2014مليــون دوالر يف امليزانيــة املؤسســية املعتمــدة للفتــرة   125.8
ن وتشــمل ةــذه الزيــادة عوامــل التكلفــة غــري 2017-2016مليــون دوالر يف الفتــرة  1٣9.7

قديريـة ئالوطـائف اجلديـدة والـت رياا يف     املرتباة بسلاة تقديرية ئاملرتباات واملرتباة بسلاة ت
 معدالا الش ورت.

 
 الوطائف اجلديدة  

وطـائف   5وطيفة دولية و  20وطيفة ئ ٣1تقترب الوطائف اجلديدة ال  يبلي عددةا  - 19
ــة علــمج الدــعيد       6وطنيــة و  وطــائف مــن فئــة ااــدماا العامــةت مــن أجــل تعزيــز وجــود اهليئ

القاري وأيضا مـن أجـل تعزيـز القـدراا املؤسسـية املتعلقـة بالتنسـيق وتعمـيم مراعـاة املنظـور           
راتيجية وتعبئـة املـواردن واجملتمـي املـد ن والـدعم القـانو  ودعـم        اجلنسا ن والشـراناا االسـت  

من التقرير وتربيـر    49إا  46املشترياا. وُيقدَّم موجز لتوزيي الوطائف اجلديدة يف الفقراا 
تقتـرب لـدعم    ٣1وطيفة من الوطائف الـ  19. ويشار إا أن 78إا  76للالر يف الفقراا 
ر ميدانيــةن ةــي مكاتــر بورونــدي والســودان وســرياليونن الــ    مكاتــ 9اهليانــل امليدانيــة لـــ 

تزال ح ى اآلن من دون وطائف ممولة من امليزانية املؤسسـيةن ومكتبـا إندونيسـيا والدـومال      ال
ومدـرت ال توجـد فيفـا     نومـات  نونينيـا  ناملزمي إنشاؤمهان وأربعة مكاتـر ميدانيـة ئبـن  دي    

املتبقيـة   12وطـائف مـن الوطـائف الــ      6إا أن  وطيفة لنائر رئـيس املكتـر. ويشـار نـذلض    
وطـائف ُتالـر    6و  ُتالر لتلبية احتياجاا يف املقر لتعزيز الدعم املقدم إا املكاتـر امليدانيـة  

 لتوفري حد أدىن من القدراا ال زمة ل ضا    فمة التقييم.
ستنشــأ  ٣1 مـن الوطــائف الــ   18وعنـد االستفسـارن أبل ــت اللجنـة االستشــارية بـأن      - 20

منــفا موجــودة بالفعــل. ووفقــا للميزانيــة املقترحــةن فــ ن متويــل ةــذه          1٣للمــرة األوا وأن 
القائمـة سـينقل مـن املـوارد األساسـية املتاحـة للـربامج إا امليزانيـة املؤسسـية.           1٣الوطائف الــ  

 املقترحة. ٣1وزودا اللجنة بناء علمج طلبفا بتوصيفاا الوطائف الـ 
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يف إطـار امليزانيـة    ٣1نة باملوافقة علمج الوطـائف املقترحـة اجلديـدة الــ     وتوصي اللج - 21
 .2017-2016املؤسسية للفترة 

 
 رفع رتب الوظائف  

ن علـمج النحـو   1-إا الرتبة مـد  5-يقترب أيضا رفي رتر ث و وطائف من الرتبة ف - 22
 التات 

يشــار إا أنــ  نتيجــة الزيــادة املاــردة يف  - رئــيس قســم االتدــاالا والــدعوة ئأت 
أعمال الدعوة والتوعيةن ف ن وطيفـة االتدـاالا تنمـو بسـرعة وتكتسـر أمهيـة االسـتراتيجيةن        

سيما من حيت ضمان إبراز اهليئة والتـرويج املناسـر هلـا ووضـعفا يف موقـي اسـتراتيجي يف        ال
لـمج مسـتو  رفيـي مـي خمتلـف      خمتلف أنوا  وسائ  اإلع من فض  عـن التواصـل واملشـارنة ع   

 فئاا اجلمفور؛
يشار إا أنـ  نتيجـة ارتفـا  مكانـة ةيئـة       - ئيس قسم اجملتمي املد  والقيادةر ئبت 

األمم املتحدة للمرأةن ف ن شاغل الوطيفة ال يتحمل املسؤولية الرئيسية عـن العمـل مـي شـرناء     
اقاا األرـر  فحسـرن بـل ةـو     اهليئة من اجملتمي املد  فيمـا يتدـل بلجنـة وضـي املـرأة والسـي      

أيضا منسق آلياا الفريق االستشاري العاملي للمجتمي املد  التابي هليئة األمـم املتحـدة للمـرأة    
علــمج الدــعد العــاملي واإلقليمــي والــوطا وةــو مســؤول عــن تعزيــز عمــل ةيئــة األمــم املتحــدة   

ة بأن الوطيفـة الـ  يقتـرب    للمرأة مي اجملتمي املد . وعند االستفسارن أبل ت اللجنة االستشاري
رفي رتبتفا قـد حـددا بوصـففا تناـوي علـمج االضـا    فـام تتعلـق بوضـي املعـايرين ينب ـي            

 متويلفا من امليزانية العاديةن إضافة إا املفام ااارجة عن امليزانية املنوطة هبا؛
يشار يف التقريـر إا أن شـاغل    - قسم السياساا والبحوو والبياناا رئيس ئ(ت 

الوطيفة يتوا مسؤولية واسعة الناا  عن توفري البياناا ال  تشـكل أسـاع عمـل ةيئـة األمـم      
املتحــدة للمــرأة يف جمــات الــدعوة والسياســاان  ــا يف ذلــض إجــراء البحــوو ال زمــة إلعــداد     

الدراسـة االستقدـائية   ’’و “ ملتقدم املرأة يف العـا ”التقريرين الرئيسيني للفيئة وإنتاجفمان ومها 
؛ والتكليــف بــ جراء أحــدو البحــوو املتعلقــة بالسياســاا ‘‘العامليــة عــن دور املــرأة يف التنميــة

ونشرةا؛ وقيـادة العمـل املتعلـق باإلحدـاءاا اجلنسـانية. وباإلضـافة إا ذلـضن أبل ـت اللجنـة          
املواءمـة الـ  تدـبح     االستشاريةن عند استفسارةان بأن من شأن رفـي الرتـر أن يكمـل عمليـة    

 .1- وجبفا  يي وطائف رؤساء األقسام من الرتبة مد
وعند االستفسـار بشـأن مـا إذا نانـت الوطـائف املقتـرب أن ترفـي رتبـفا قـد صـنفتن            - 2٣

أبل ت اللجنـة االستشـارية بـأن وطـائف ةيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة صـنفت وفقـا ملعـايري جلنـة             
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أن اللجنة أبل ت يف وقت الحق بأن الوطـائف لـن تدـنف إال بعـد     اادمة املدنية الدولية. غري 
 أن يوافق عليفا اجمللس التنفيذي.

أعــ ه  22وت حــ  اللجنــة االستشــارية أن املقترحــاا املشــار إليفــا يف الفقــرة        - 24
قتدمت دون أي تفاصيل نمية داعمة ميكن أن تيسر إجراء تقيـيم موضـوعي للزيـادة املبلـي     

ومسـتوياا املسـؤولية املنوطـة بالوطـائف املعنيـة. وعـ وة علـمج ذلـضن تـر           عنفا يف املفام 
اللجنة أنـ  ينب ـي تدـنيف الوطـائف اجلديـدة وحتديـد مسـتوياا املفـام املنوطـة هبـا قبـل أن            
تقدم إا اجمللس التنفيذي للموافقة عليفا. وتر  اللجنة أيضا أنـ  ينب ـي عـدم النظـر يف أي     

العليـا إال مـي مراعـاة االسـتعرا  املنتظـر هليكـل مـ ح        مقتـرب برفـي رتـر ةـذه الوطـائف      
املوطفني هليئة األمم املتحدة للمرأة من أجل حتسني مواءمة متويل املفام املعياريـة والتشـ يلية   

ــة      ــة العام ــرار اجلمعي ــي أحكــام ق ــة م ــل املناســر    65/259للفيئ ــدعو إا التموي ــذي ي ن ال
. وبالتــاتن فــ ن اللجنــة علــمج ثقــة مــن أن  أعــ هت 11ئانظــر الفقــرة لوطــائف الرتــر العليــا 

املديرة التنفيذية ستقدم املعلوماا الواردة أع ه إا اجمللس التنفيذي عند نظره يف امليزانيـة  
 .2017-2016املتكاملة للفترة 

 
 معدالت الشغور  

يف املائـة قـد طتبـق علـمج      5من التقريـر إا أن معـدل شـ ور قـدره      69يشار يف الفقرة  - 25
يف املائـة   7يف املوطفني يف امليزانية املؤسسيةن مما ميثـل اففاضـا عـن املعـدل املعتمـد البـالي       تكال

ن بناء علمج افترا  ارتفـا  معـدل شـ ل الوطـائف عنـد انتمـال تاـور        2015-2014للفترة 
اهليئة. ويشار أيضا إا أن ةذا النقدان يف معدل الش ور أد  إا زيادة يف تقـديراا تكـاليف   

مليون دوالر. وعند االستفسارن أبل ت اللجنة االستشـارية بـأن متوسـ      2.8قدرةا  املوطفني
يف املائــة للفتــرة  14.6و  201٣-2012يف املائــة لفتــرة الســنتني  20.1معــدل الشــ ور بلــي 

ــبار/فرباير  2014-2015 ــ ى شـ ــأن  2015حـ ــا بـ ــة أيضـ ــن  61. وأبل ـــت اللجنـ ــة مـ وطيفـ
ــة املتكام  ــة مــن امليزاني ــة نانــت شــاغرة يف   الوطــائف املمول آذار/مــارع  ٣1لــة وامليزانيــة العادي

ــي     2015 ــدل الشــ ور يبل ــا أن مع ــا يع ــو م ــة.  12.8ن وة ــي   يف املائ وبأرــذ املتوســ  الفعل
ملعدالا الش ور ر ل فتريت السنتني املاضيتني يف احلسبانن تـر  اللجنـة أن املعـدل البـالي     

لــيس واقعيــا وتوصــين بالتــاتن     2017-2016يف املائــة املــدر( يف امليزانيــة للفتــرة     5
 يف املائة علمج تقديراا تكاليف املوطفني. 10بتابيق معدل ش ور أعلمج قدره 
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 التكاليف غري املتدلة باملوطفني  
يشري التقرير إا أن الرقابة الدارمة تواصلت يف فئة التكاليف غـري املتدـلة بـاملوطفنين     - 26

لزيادة املتعلقة بالعناصـر غـري املتدـلة بـاملوطفني املرتباـة      دون اقتراب أي زيادة إ الية باستثناء ا
مليـــون دوالرن وبالتضـــخم. وتشـــمل  2.8ب نشـــاء مكاتـــر جديـــدةن بقيمـــة إ اليـــة قـــدرةا 

مليون دوالر للتكاليف غري املتدلة باملوطفني املتعلقـة بالوطـائف    1.٣االحتياجاا مبل ا قدره 
مليـون   1.5أعـ هت ومبل ـا قـدره     19ئانظر الفقرة  اجلديدة املالوبة للمكاتر امليدانية اامس

وتوصي اللجنة باملوافقة علـمج املـوارد غـري املتدـلة بالوطـائف املقترحـة       دوالر ملفمة التقييم. 
 .2017-2016للفترة 

 
 ااامتة - ثالثا 

ــرة       - 27 ــواردة يف الفقـ ــياهتا الـ ــا بتوصـ ــاريةن رةنـ ــة االستشـ ــي اللجنـ ــ هن  25توصـ أعـ
تقــديراا امليزانيــة املتكاملــة هليئــة األمــم املتحــدة للمــرأة عــن فتــرة الســنتني   علــمج  باملوافقــة
وتوصــي أيضــا بــأن يوافــق اجمللــس التنفيــذي علــمج اعتمــاد  بلــي إ اليــ      2016-2017
مليــون دوالر صدــص الســترداد التكــاليف   27مليــون دوالرن يشــمل مبل ــا قــدره   189

ذلض بـأن يـأذن اجمللـس التنفيـذي للمـديرة      فيما يتعلق باملوارد األرر . وتوصـي اللجنـة نـ   
 التنفيذية يف ختديص فائض اإليراداا ااارجة عن امليزانية لدعم أنشاة اإلدارة.
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 املرفق
ــرة     ــة للفتـ ــة املقترحـ ــة املتكاملـ ــاا  2017-2016امليزانيـ ــر فئـ ن حسـ

 اإلنفا  الرئيسية
 )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(

 املئوية النسبة املبلغ فئة اإلنفاق
1٣9 التكاليف املتدلة بالوطائف    ,7  71  

    التكاليف غري املتدلة بالوطائف

املبالي املسددة لألمم املتحدة ئ ا يشـمل املنسـقني املقـيمني وإدارة شـؤون     
 2 ٣,4 اجلمعية العامة واملؤمتراات

 ٣ 6,٣ املبالي املسددة لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 1 2,4 املسددة لألمم املتحدة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي املبالي األرر 

 4 7,1 اإلجيار ئنيويورحت

 1 2,6 نظام أطلس املرنزي لتخاي  املوارد  

 1 1,5 تكاليف التقييم

 9 17,٣ تكاليف تش يل املكاتر امليدانية

دعم تكنولوجيـا املعلومـاا ئ ـا يف ذلـض  يـي التكـاليف والـبي التحتيـة         
 ٣ 6,8 والتراريصت

 4 6,9 تكاليف تش يل املقر

 1 2,4 األمن ئامتثال معايري العمل األمنية الدنيات

56 اجملمو  الفرعين التكاليف غري املتدلة بالوطائف ,7  29  

196 جممو  امليزانية املتكاملة ,4  100  

 


