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 2015الدورة السنوية لعام 
 2015متوز/يوليه  2-حزيران/يونيه 30
 **من جدول األعمال املؤقت 4البند 
       املالية وامليزانية واإلدارة شؤون

املتحــدة للمســاواة بــني اجلنســني  تقــديراا امليزانيــة املتكاملــة هليئــة األمــم  
 2017-2016ومتكني املرأة لفترة السنتني 

 

 موجز 
 2010متوز/يوليـــه  2املــؤر    64/289قرارهــا   مبوجــ  اجلمعيــة العامــة     أنشــ ا  

بش ن االتساق على نطاق املنظومة  هيئة األمم املتحـدة للمسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة       
مسـاعدة البلـدان ومنظومـة األمـم املتحـدة علـى       مهمة  اأناطت هبللمرأة( وهيئة األمم املتحدة )

املساواة بني اجلنسني ومتكـني   املتمثلة يف هدا األالتقدم مبزيد من الفعالية والكفاءة حنو حتقيق 
 هيكـ  ذاا  فريـدة  جامعةهيئة هيئة األمم املتحدة للمرأة فومن مث  ها.حقوق والدفاع عناملرأة 

 .متوي  مزدوج
 تبلــق قيمــةمتكاملــة ميزانيــة هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة تقتــر  لتنفيــذ هــذو الواليــة  و 
أن ختصــهل هلــا طلــ  تو 2017-2016للفتــرة مليــون دوالر  880 املتوقعــة فيهــاالتربعــاا 
 .إمجايل(مبلق مليون دوالر ) 196.4 اقدره اااعتماد

 
 

 .2015آب/أغسطس  19أعيد إصدارها ألسباب فنية يف  * 
 ** UNW/2015/L.4. 
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ــة  و  ــة املتكامل ــة  هــ  امليزاني ــة املالي ــياخلط ــيل للمت ال ــة أن ت ــ نظم ــة  ب تتمت ــدرة املالي الق
ــاحملد ا ــددة يف  ط  الــي ختوهلــا واملؤسســية  ــق النت ــهاحتقي ــق عليهــا  االســتراتيةية ت ــرة  املواف للفت

 وأوارد العاديـة  سـواء املـ    وتشـم  مجيـ  فئـاا التكـاليص ومصـادر التمويـ  )      2014-2017
 .واحد داملوارد األ رى( يف إطار اقترا  موحَّ

للوفــاء  الكافيــة ااالقــدرإىل أن تكــون لــديها  هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة     وحتتــاج 
هذو امليزانية املتكاملة على مواصـلة بنـاء هـذو     ساعدوسو  ت .على حنو كام  وفعال بوالياهتا

الــدعم جمــاالا وحنــو التنفيــذ الكامــ  هليكــ  املكاتــ  امليدانيــة   حــر القــدراا مــن  ــ ل الت
يف  نسـبياً  ًةمتواضـع زيـادة حقيقيـة   الوثيقة هذو  تتضمنالغاية   لتلك قيقًاوحت .  املعتمدةالربناجم
 للميدان. معظمها خصهلسي  امليزانية
ــرة  و  ــة لفت ــة املتكامل ــرة الســنواا مــ  اخلطــة االســتراتيةية  ةمــحملتواالســنتني مامليزاني  لفت

 من األنصبة املقررة يف امليزانية العادية.املت يت لتموي  ل ةكملمورب  األ
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 2017-2016اهليك  التنظيم  املقتر  هليئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة وتوزي  الوظاحملص لفترة السنتني   
 

 
 

 

 

 

 

 

 
  
 

 
  
 

 

 

 

 

 
 

 

شــعبة تنســيق منظومــة  
 األمم املتحدة
 امليزانية العادية

 1 2-مد
 1 1-مد

 4 فئاا فنية أ رى
 2   ع
 

 امليزانية املؤسسية
 ج(1)4 فئاا فنية أ رى

 1   ع
 

االستراتيةية  والدعوة  الشراكاا 
 واالتصاالا واجملتم  املدين
 شعبة االتصاالا وتعبئة املوارد

 
 امليزانية العادية
 3 فئاا فنية أ رى

 1   ع
 امليزانية املؤسسية

 1 2-مد
 ج(2)3 1-مد

 ج(2ر()2)16فئاا فنية أ رى
 4   ع  

 شعبة السياساا
 

 امليزانية العادية
 1 1-مد

 11 فنية أ رىفئاا 
 5   ع

 
 امليزانية املؤسسية

 1 2-مد
 ر(1)4 1-مد

 ر(1)12 فئاا فنية أ رى
 11   ع

 شعبة الربامد
 

 امليزانية العادية
 1 2-مد
 1 1-مد

 17 فئاا فنية أ رى
 8   ع

 مكت  املوارد البشرية
 

 امليزانية العادية
 1 فئاا فنية أ رى

 
 امليزانية املؤسسية

 1 1-مد
 4 فئاا فنية أ رى

 6   ع

 اإلدارة التشغيلية
 

 امليزانية العادية
 1 فئاا فنية أ رى

 1   ع
 

 امليزانية املؤسسية
 1 1-مد

 ج(1)18 فئاا فنية أ رى
 ج(1)15   ع

 
 العادية()امليزانية 

 وكيلة األمني العام/املديرة التنفيذية

 التقييم
 

 امليزانية املؤسسية
 1 1-مد

 ج(6) 8 فئاا فنية أ رى
 2   ع

 مكت  و أ ع
 امليزانية العادية

 1 2-مد
 1 فئاا فنية أ رى

 1   غ  
 

 امليزانية املؤسسية
 1 فئاا فنية أ رى

 2   ع

والتنسيق  الدعم احلكوم  الدويلمكت  
 ةاالستراتيةيوالشراكاا 

 امليزانية العادية
 1 أ ع م  

 1   ع  
 امليزانية املؤسسية
 ج(1) 2 فئاا فنية أ رى

 مكت  السياساا والربامد
 

 امليزانية املؤسسية
 1 أ ع م

 1 فئاا فنية أ رى
 1   ع

 

 الدعم الربناجم 
 والتنظيمشعبة اإلدارة 

 
 امليزانية املؤسسية

 1 2-مد
 1   ع
 
 

 أفريقيا
 

 امليزانية املؤسسية
 
 5 1-مد

 ج(6)39 فئاا فنية أ رى
 ج(4)20 م   و
 ج(4)39   ع

 الدول العربية
 

 امليزانية املؤسسية
  

 1 1-مد
 ج(1)12 فئاا فنية أ رى

 12 م   و
 13   ع    

 آسيا وا يط اهلادئ
 

 امليزانية املؤسسية
 
 2 1-مد

ــرى   ــة أ ــــــ ــاا فنيــــــ   فئــــــ
 ج(2)23

 ج(1)17م   و  
 ج(1) 26  ع   

أوروبا/رابطة البلدان 
 املستقلة

 
 امليزانية املؤسسية

 
 1 1-مد

 12 فئاا فنية أ رى
 10 م   و
 13   ع  

ن ومنطقة ااألمريكت
 البحر الكارييب

 
 امليزانية املؤسسية

 
 1 1-مد

 15 فئاا فنية أ رى
 19 م   و
 25   ع  

 

 احلكــــوم شــــعبة الــــدعم  
 الدويل
 

 العاديةامليزانية 
 1 1-مد

 4 فئاا فنية أ رى
 2   ع
 

 امليزانية املؤسسية
 4 فئاا فنية أ رى

 

 مراجعة احلساباا
 

 امليزانية املؤسسية
 1 فئاا فنية أ رى

 
  دماا األمن
 امليزانية املؤسسية
 1 فئاا فنية أ رى

 1  ع 

 املناطق

 :اختصارات
 

 أمني عام مساعدأ ع م = 
   ع =  دماا عامة

 م   و = موظص فين وطين
 و أ ع = وكي  أمني عام

 ج = وظيفة جديدة
 ر = رف  رتبة الوظيفة
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  ة عامـــــــة - أوال 
بشـ ن   2010متوز/يوليه  2املؤر   64/289قرارها  مبوج اجلمعية العامة   أنش ا - 1

االتساق على نطاق املنظومة  هيئة األمم املتحـدة للمسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة )هيئـة        
ة األمـم املتحـدة علـى    نظومـ مللبلـدان و ل سـاعدة تقدمي املا والية هبت أناطاألمم املتحدة للمرأة( و

املساواة بـني اجلنسـني ومتكـني     املتمثلة يف هدا األ بلوغالتقدم مبزيد من الفعالية والكفاءة حنو 
 .هاحقوق فاع عندالاملرأة و

املتكاملة هليئة األمم املتحـدة للمـرأة بنـاء     امليزانية ُأِعداذو الوالية  هب ول ضط ع - 2
املتطور للمـوارد   درا اإلو  مليزانية اهليئة السنتني األوليني على اخلربة املكتسبة   ل فتريت

يئـة إىل  الـذي تقدمـه اهل  دعم الـ امليزانيـة علـى تعزيـز    وتركز  ا.واليته لتنفيذاحليوية املطلوبة 
 .هابراجم الي حتققها من   لالنتاحملد  حتسنيالدول األعضاء من   ل 

ــة وحتــدد  - 3 ــاحملد املاملــوارد ال زمــ املتكاملــةامليزاني ــاحملد بينــة لتحقيــق النت ة يف إطــار النت
بـاالقتران مـ  اخلطـة االسـتراتيةية      ااألمم املتحدة للمـرأة وينبغـ  النظـر فيهـ    هليئة املتكام  
منها فضً  عـن امليزانيـة املتكاملـة      الي ه  جزء ال يتةزأ 2017-2014للفترة املعتمدة 

ــرة  املوافــق عليهــا ــة إىل أن املالتوقعــاا وتشــري . 2015-2014للفت ــرة امليزاني ــة لفت تكامل
وُطِلـ  ختصـيهل اعتمـاد قـدرو     مليون دوالر مـن التربعـاا     880 ستتضمن مبلقالسنتني 
   .إمجايل(مبلق مليون دوالر ) 196.4

ــة وس - 4 ــة املــوارد  النظــر يف العامــةتواصــ  اجلمعي ــة  املطلوب ــة العادي ــوفري مــن امليزاني لت
التنســيق يف ســياق أعمــال السياســاا وواملعياريــة  لعمليــاا احلكوميــة الدوليــة ل اخلــدماا

ألمـم املتحــدة  يئـة ا هل 2017-2016نظرهـا يف امليزانيـة الربناجميـة املقترحـة لفتــرة السـنتني      
 .مقررة أنصبة الواردة يف شك مليون دوالر   15.3 اجمموعهيف بلق وتللمرأة   

فيه هيئـة األمـم املتحـدة     كان أول عام حصلت 2014وجتدر اإلشارة إىل أن عام  - 5
. ا بقلي ملوارد العادية واملوارد األ رى وجتاوزهتك  من ال على مسامهاهتا املستهدفةللمرأة 

يئـة  تـرى اهل اجلهـاا املاحنـة    واملؤشراا الي مت تلقيها من هذا االجتاو اإلجيايب واستنادًا إىل 
أن مـن   أيضـاً يئـة   وتـرى اهل . اهـا الـي تتلق  التربعـاا  يف تقتر  منـوًا ملموسـاُ  من الواقع  أن 

حتياجـاا إذا كـان   يتعلق به من ا اماستباق  فيما خيهل النمو و هلا األ ذ بنهد الضروري
 هلا أن تنفذ واليتها.

القاحملمـة   لميزنـة املتسـقة ل نهةيـة  املمة م  حملواتاملتحدة للمرأة م األممهيئة  وما زالت - 6
على النتاحملد وتصنيص التكاليص الي يطبقها برنامد األمم املتحدة اإلمناحمل   ومنظمة األمـم  
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ختتلـص   فهـ  وم  ذلك   .وصندوق األمم املتحدة للسكان  املتحدة للطفولة )اليونيسيص(
 ن.اسنت مدهتا ميزانية ميقدت أهنا مستمرة يفيف الث ث  عن هذو اهليئاا

وتفضيلها رصد هيك  مواردها واحتياجاهتا التنظيمية يئة اهل هدعوقد أدا حداثة  - 7
ربـ  الـي   األسـنواا  المـن   لميزانيـة بـدالً  لعلى فترة السنتني  إبقاحملهاإىل  ًاتواتر بشك  أكثر
ذا النـهد  هبـ  2017-2016يزانيـة املتكاملـة للفتـرة    امل تف حتـ و .األ ـرى  اهليئاااعتمدهتا 

يئـة  اهلظ  عم  يأن  أو لضمان حتياجاا  لتواتر املستعرا  هذا االواصلة ملالعام  سواء 
 امليزانية العادية.إعداد وعملية  2017-2014االستراتيةية للفترة  تهام   ط ًامحملواتم
اجـة املاسـة إىل حتقيـق    احلب ةسترشـد م املقترحاا احلالية إعدادهايف وال تزال اهليئة  - 8

 هـذا اجلانـ   ركـز علـى   ه  تعلى الصعيد القطري  ونتاحملد إمناحملية قابلة للقياس  وال سيما 
بة يمليون دوالر قر 880 ةالبالغ ةاملتوقع اتربعاهتومن مث ف. بسعيها للنمواأل ري فيما يتعلق 

فتـرة  لمليـون دوالر   900اخلطـة االسـتراتيةية وهـو    يف د  املتو ى لتعبئـة املـوارد   اهلمن 
 .2017-2016السنتني 

إعـداد اقتـرا  امليزانيـة املتكاملـة للفتـرة       يفالرحمليسـية التاليـة   بـادئ  باملد رشِـ اسُتوقد  - 9
2016-2017: 
الكفاءة والشفافية واملساءلة مـن  ـ ل حتسـني هنـد اإلدارة القاحملمـة       عزيزت )أ( 

 املنظمة. على نطاق هجادمإعلى النتاحملد و
يف  لنمو م  التركيز على األنشطة التنفيذيـة والربناجميـة  ل استراتيةيةاعتماد  )ب( 
ــواويامليــدان.  ــذي    علــى حنــو هــذا النمــو   ءمت ــر ومباشــر مــ  اهليكــ  التنظيمــ  ال اجمللــس  أق

كــ  مكتــ  دى لــ األساســيةالقــدراا مــن حــد أد   الــذي يقــوم علــى تــوفري التنفيــذي و
الكامــ  بــالنظر إىل القيــود األساســ  ب بعــد تنفيــذ هــذا اهليكــ  غــري أنــه ال ُيعتــزم ميــداين. 

    املنظمة.املفروضة على املوارد دا
دا   وغريها من األنشطة دارة اإلأنشطة التناس  بني التركيز على إدارة  )ج( 
الوظاحملص واملهام ذاا الصلة ومصادر التموي  بني مباشر بشك  واءمة املومواصلة  ةاملنظم

 النهد املنسق لتصنيص التكاليص. على النحو املعتمد يف
االعتمـاد علـى   مـن  ـ ل    هتـا للمرأة وكفاءدعم فعالية هيئة األمم املتحدة  )د( 
ر اجمللــس التنفيــذي اتقيــيم قويــة ومســتقلة وذاا مصــداقية. ويتماشــى هــذا مــ  قــر   عمليــة

ختصـيهل املـوارد البشـرية واملاليـة      يشـم  يئة  مبـا  اهلتعزيز قدراا التقييم يف  باالستمرار يف
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ــة   ــيم ومصــداقي  والكافي ــز جــدوى التقي ــذي  انظــر مقــر )  هواســتق ل تهتعزي ــس التنفي ر اجملل
2015/1). 
ــدرة    )هـ(  ــز ق ــة تعزي ــرا  ب مهي ــم املتحــدة يف امل االعت ــة األم ــوفري  هيئ ــى ت ــر عل ق

ــه ال ــةالسياســة يف جمــال توجي ــايري  و  العام ــق بال ووضــ  املع ــه املتعل ــدعوة  التوجي تنســيق وال
االسـتفادة مـن أوجـه التـ زر      فضـً  عـن    نظومة األمـم املتحـدة  ملالشراكاا االستراتيةية و

دارة وتعبئــة املــوارد والرقابــة وتقــدمي يف دعــم اإل علــى الصــعيد الــوطين واإلقليمــ  والعــامل 
 لميدان.لاملشورة التقنية 

يقـدم نتـاحملد لصـال النسـاء      الـذي األولوية للعم  الربنـاجم    إعطاءيئة اهلواص  وست - 10
يـة )مبـا يف ذلـك    احملمناإلنشطة لألة من املوارد يف املاحمل 84نسبة كرس ستوالفتياا. وبالتايل  
ألمــم علــى صــعيد التنســيق اإلمنــاحمل  ليف املاحملــة  3ويف املاحملــة لــةدارة  13فعاليــة التنميــة(  و

تراج  نسبة تكاليص اإلدارة تبني املرفق األول هلذا التقرير  من املتوق  أن وكما ياملتحدة. 
 .2015-2014املتوقعة احلالية للفترة مقارنة بالتقديراا  2017-2016للفترة 

 
 واملايل االستراتية السياق  -ًا ثاني 

 
 االستراتية  السياق -ألص  

 :االعتباراا التاليةبعداد امليزانية احلالية إلالسياق االستراتية   يتحدد - 11
عملياا احلكوميـة الدوليـة العامليـة الرحمليسـية مبـا يف      ال االرتباط التارخي  بني )أ( 
 عامـًا علـى صـدورمها     20يف ذكرى مرور  (1)بيةنيمنهاج عم  ستعرا  إع ن وذلك ا

 قتـر  هـد  م وأهدا  التنميـة املسـتدامة  مبـا يف ذلـك      2015و طة التنمية ملا بعد عام 
لنــهو  باملسـاواة بــني اجلنســني ومتكــني  يتســم بالشـمول والطــاب  التحــويل  ل   قـاحملم بذاتــه 

 ومــن األنشــطة اهلامــة األ ــرى ه.دعمــأن تاملــرأة  يتوقــ  مــن هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة  
والتوصـياا الـواردة فيـه     ( 2000) 1325عامل  لتنفيـذ قـرار جملـس األمـن     ال ستعرا اال
رى التشـديد فيهـا   أن جيـ  ُيتوقـ  الـي  وثيقته اخلتاميـة  تموي  التنمية ول الدويل الثالث ؤمتراملو

علــى التمويــ  ذي الطــاب  التحــويل  فيمــا يتعلــق بااللتزامــاا ذاا الصــلة باملســاواة بــني     
والـدورة احلاديـة والعشـرون ملـؤمتر األطـرا  يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة          اجلنسني  
رأة يف مجيـ   املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـ      منها أن تـدمد توق  ُيالي   تغري املنا بش ن 

__________ 

)منشـور األمـم املتحـدة  رقـم      1995أيلول/سـبتمرب   15-4تقرير املؤمتر العامل  الراب  املعين بـاملرأة  بـيةني     (1) 
   املرفقان األول والثاين.1(  الفص  األول  القرار E.96.IV.13املبي  
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ــاً   ــزم قانون ــاق مل ــ  اتف ــذو فستواصــ  . 2015يف كــانون األول/ديســمرب  ُيعتمــد  جوان ه
 نـادرة  ةواليـاا قويـة إضـافية وفرصـ    بتزويد هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة      الع ماا الفارقة

ــة       ل ــة الدولي ــرأة يف صــل  اخلطــة اإلمناحملي ــني اجلنســني ومتكــني امل ــووضــ  املســاواة ب  هامتويل
الوثيقة الصادرة عن مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة )قرار اجلمعية تؤكد ووتنفيذها. 

هيئة األمم املتحدة للمرأة يف إدمـاج  الدور الرحمليس  الذي تؤديه    املرفق(66/288العامة 
املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف مجيـ  أبعـاد التنميـة املسـتدامة. وعـ وة علـى ذلـك         

الذي اعتمدته جلنة وضـ  املـرأة مبناسـبة الـذكرى السـنوية العشـرين       السياس  فإن اإلع ن 
الفصـ  األول  الفـرع جـيم  القـرار     ، E/2015/27للمؤمتر العامل  الرااب  املعين باملرأة )انظـر  

 التنفيـذ التـام والفعـال والعاجـ     ىل دعـم  إاألمم املتحـدة للمـرأة   هيئة يدعو    املرفق(59/1
وحتتاج اهليئـة  إلع ن ومنهاج عم  بيةني يف مجي  اجملاالا وم  مجي  أصحاب املصلحة. 

 االحتياجــاا والطلبــاا واليــاا املوســعة وتلــيبهبــذو ال إىل مــوارد أكــرب كــثريًا لكــ  تفــ  
  2030ل عـام  دعم الدول األعضاء يف حتقيق املسـاواة بـني اجلنسـني  لـو    تلو  املرتبطة هبا
 ؛السالص الذكرع ن السياس  اإله الدول األعضاء يف تالذي أيدعلى النحو 
تنفيـذ قـرار اجلمعيـة العامـة     بااللتزام الثابـت مـن جانـ  الـدول األعضـاء      و )ب( 

متابعـة   ال حقـة بشـ ن  قـراراا  وال  (64/289القـرار  ) إنشاء هيئة األمم املتحـدة للمـرأة  ب
جلنــة وضــ  املــرأة  اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ولقــراراا املواضــيعية نتــاحملد والبــيةني  
يئـة  اهلعزز واليـة  بش ن تعميم املنظور اجلنساين  تاجمللس االقتصادي واالجتماع  وقراراا 

 الـي اتسـم هبـا أداء    جيابيـة اإل حظيـت  وقدالتنسيق والتنفيذ. واملتعلقة باملعيارية يف جوانبها 
  لهيئةلالتموي  الكايف  توفري وتستدع اجمللس التنفيذي  ها باعترا  ريث وإجنازها وتيئة اهل

لمســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة لالــدعوة  يفالعامليــة  تــهاالت كيــد علــى والي ومواصــلة
هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة  يف      اجمللـس التنفيـذي   وقـد بـدأ  يف مجي  أحناء العامل.  هماودعم

 الدول األعضاء بش ن التموي  عمـ ً م   ًامنظم ًاحوار   2014لعام  دورته العادية الثانية
بالتوصياا الواردة يف االستعرا  الشام  الذي جيري ك  أرب  سنواا لسياسة األنشطة 

هذو احلواراا ومن ش ن التنفيذية الي تضطل  هبا منظومة األمم املتحدة من أج  التنمية. 
 تـها كميو وغـري األساسـية  ملـوارد األساسـية   عمليـة ا  تعزيـز نوعيـة   علـى أن تساعد  املستمرة
مليـون   500 الـي تبلـق  يئـة إىل الكتلـة احلرجـة مـن املـوارد      اهلصـ   ت لكـ  املوارد  هاوتوزيع

 .دوالر سنويًا
ــتقلة     )ج(  ــتعرا  املسـ ــاا االسـ ــن عمليـ ــة مـ ــرا  يف جمموعـ ــ  االعتـ ــن قبيـ مـ
ــيم أداء املنظمــاا املتعــددة األطــرا   و   اســتعرا  ــيم  تشــبكة تقي ــر التقي ــقري ي صــدر ذال

http://undocs.org/ar/E/2015/27
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ق نتـاحملد  قـ  ن هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة حت    بعن مكت   دماا الرقابة الدا لية   مؤ رًا
ذلك بطريقة تتسم بالكفـاءة  اـا ققـق أفضـ  مـردود لألمـوال         وتفع يف مجي  اجملاالا  

قـ  اـا كـان    املوارد أأن م مونة وموثوقة ملوارد اجلهاا املاحنة  على الرغم من أهنا راعية و
و اليـة مـن    ناصـعة تقـارير مراجعـة   يئـة باسـتمرار حـنآ ا ن    وقـد تلقـت اهل  . متو ى أصً 

 .ساباااحلتحفظاا من جملس مراجع  ال
 2017-2014للفتـرة   االسـتراتيةية التنفيذي علـى اخلطـة    اجمللسموافقة  )د( 

الواليـة املسـندة إىل املنظمـة عميـ  عناصـرها       تتةلـى فيهـا   ييئة األمم املتحدة للمرأة  الـ هل
يعم  على الصعد القطري واإلقليم  والعامل  من  ًاكيانبوصفها التنفيذي  وتوضل دورها

أج  تلبية طلباا الدول األعضاء يف جمال احلصول على الدعم يف ترمجة القواعد واملعـايري  
دورهــا يف جمــال وإىل واقــ  عملــ ؛  الدوليــة املتعلقــة باملســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة

التنسـيق دا ـ  منظومـة    ب اخلـا  تقدمي الدعم املعياري والدعم احلكوم  الدويل؛ ودورهـا  
 األمم املتحدة وعلى صعيد األفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة.

 اهليئـة  مـن لـدول األعضـاء   البـاا  زيـادة ط الناتد عـن   املتزايد العم  حةم )هـ( 
تنفيــذ هلــا يف اضـط عها ب  يف جمــال السياسـاا والــدعم الـتقين  تقــدمي الـدعم  ب ومطالبتـها هلـا  
 باملساواة بني اجلنسني على الصعيد القطري. الدولية االلتزاماا
ة  مــن  ــ ل املاحنــ الـذي أعربــت عنــه اجلهـاا  هتمــام اال مســتوىارتفـاع   )و( 

تعزيـز املسـاواة بـني    دة زيـا االسـتثمار يف  ب احلوار املنظم بش ن التموي  وغريو من القنواا 
 ؛يئةاهلبتعزيز موارد و املفضلة يف هذا الصدد  تهاهليئة شريكا وب ن جتع اجلنسني 
يف التنـام .   ًاآ ـذ و مرتفعـاً  تهايئـة ومشـارك  اهللطلـ  علـى دعـم    اال يزال  )ز( 
األمم املتحدة للمرأة إنشـاء مكاتـ  قطريـة     إىل هيئة دول أعضاء 10طلبت أكثر من فقد 
تفش  فـريوس  يف حاالا األزماا مث  وتعزيز وجودها.  ى ربلدان أ ت  وطلباهنايف بلد
االســتةابة اإلنســانية   جمــال  يف  لنفســها مكانــاً يئــة  اهل أوجــدايبــوال أو زلــزال نيبــال   اإل
تزايـدا  القيمـة الـي تضـيفها     وكلمـا برهنـت علـى   يؤدي إىل مزيد من الطلـ  عليهـا.    اا

 .منهاتوقعاا الشركاء 
املتو ـاة  التنفيـذ العامـة   طراحملـق   2017-2014للفترة  االستراتيةيةطة اخلوتصص  - 12

ىل إلتحقيق النتاحملد. وتشم  هذو الطراحملق اهليكـ  التنظيمـ  للهيئـة  حيـث تسـعى املنظمـة       
صـعيد   بـني حتقيق مجي  جوان  واليتها عن طريق االستفادة مـن القـدراا وأوجـه التـ زر     
هيئـاا  مجيـ   املقر والصـعيدين اإلقليمـ  والقطـري  مـ  اسـتغ ل القـدراا القاحملمـة لـدى         

والبنـاء عليهـا.    ومتكـني املـرأة   املسـاواة بـني اجلنسـني   تعزيـز  األمم املتحدة األ رى يف جمال 
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هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة تنفيــذ اهلياكــ  اإلقليميــة الــي اعتمــدها اجمللــس     أكملــتقــد و
ــذي  ــهد حتســـــيناا ت  و2012/6قـــــررو ميف التنفيـــ ــة  شـــ يف الفعاليـــــة بـــــذلك مرتبطـــ
 التنظيمية. والكفاءة

برنامد األمم املتحدة اإلمنـاحمل    إىل جان للمرأة   املتحدةهيئة األمم  ااعتمدوقد  - 13
التصنيص املنسق للتكـاليص وامليزنـة   إطاري صندوق األمم املتحدة للسكان واليونيسيص  و

 النتاحملد.على أساس القاحملمة 
يف سياق إطار النتاحملد واملوارد للهيئة  ةسنتني الثانيال فترةميزانية  وهذو امليزانية ه  - 14

ــرة    ــة للخطــة االســتراتيةية للفت ــة امل يفكمــا جــاء  . و2017-2014املتكامل ــةيزاني  املقدم
لألمـم   م  النظام املـايل والقواعـد املاليـة   هذا   يتماشى هند السنتني 2015-2014لفترة ل

ــم   واملتحــدة ــة لل هــو م حمل ــة اإلنشــاء هيئ ــدر    ألهنــا حديث ــديها ق علومــاا املحمــدود مــن  ول
ملواءمـة  با يسـمل أيضـاً   وموثوق فيها. وه على  اخلروج بتوقعاا الي تستعني هباالتارخيية 

 هــاحصــة مــن موارد منــهايئــة اهل  الــي تتلقــى 2017-2016 للفتــرة مــ  امليزانيــة العاديــة
 اإلمجالية عن طريق األنصبة املقررة.

 
 املايل السياق - باء 

تسـعى إىل  إذ هليئة األمـم املتحـدة للمـرأة     نسبة لبا أولويةمتث  ال تزال تعبئة املوارد    - 15
ـــ    ــاحملد ال ــدمي النتـ ــى تقـ ــة علـ ــدرة الكافيـ ــة القـ ــهاة يف  طواردكفالـ ــتراتيةية تـ ــرة االسـ  للفتـ

مببلـق   2015-2014تـرة السـنتني   لف ةاملتوقعـ موع املـوارد  وقد حدد جم. 2014-2017
مليون دوالر واملـوارد األ ـرى    340 مببلقوارد العادية اململيون دوالر  موزعة بني  690
  هايئة يف حتقيـق أهـداف  اهل فيه نةلت أول عام 2014عام وكان مليون دوالر.  350مببلق 

مليون دوالر. وميث  هذا  159مليون دوالر واملوارد األ رى  164املوارد العادية فبلغت 
 مليــــون دوالر  114  و مليــــون دوالر 153) 2013عــــام بزيــــادة كــــبرية باملقارنــــة   

 .التوايل( على
ر  عتُـ ا سـنوي ذي الالـ  أق  كـثريًا مـن املسـتوى   يئة اهلتربعاا  زالتوم  ذلك  ال  - 16

قـدرو  وعنـد إنشـاحملها    الكتلة احلرجـة هلـا  الزم لت مني احلد األد  من  ه نبعلى نطاق واس  
 (.  A/64/588انظر مليون دوالر ) 500
 ـ ل الفتـرة    ًاكـبري  منـواً هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة     تنمـو  من األمهيـة مبكـان أن   و - 17

االسـتراتيةية   د يف اخلطـة  وارنتـاحملد الـ  التمكني املنظمـة مـن تقـدمي إطـار     ل 2016-2017
. على  ـدماهتا  طل بالالوفاء و الدول األعضاءجان  االحتياجاا ذاا الصلة من تلبية و

http://undocs.org/ar/A/64/588
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االســتفادة مــن الــز م العــامل  والتوافــق يف ا راء لصــال      بة هيئــالنمــو الزم للســما  لل و
ملا جاء يف اإلع ن السياس  الذي اعتمدته جلنـة   وفقًابيةني   التعةي  بتنفيذ منهاج عم 

املساواة بني الذي حتتله ركزي املكان امل   وضمانالتاسعة واخلمسني هتادوريف  وض  املرأة
 .2015اجلنسني يف تنفيذ  طة ما بعد عام 

هيئة األمم املتحـدة للمـرأة جمموعـة مـن األهـدا  الطموحـة        حدداذا هل وإدراكًا - 18
ــرة واقعـــ  ل بقـــدر ــدره 2017-2016لفتـ ــة   380 اقـ ــوارد العاديـ مليـــون دوالر مـــن املـ

ــة مليــون دوالر مــن املــوارد األ ــرى.   500و ــة احلرجــة   مــن وســيقترب ذلــك باهليئ الكتل
ــة  ــة؛  لال زم ــها العاملي ــاء بواليت ــوفري لوف ــدعوة وت ــتقين يف   يف جمــالال ــدعم ال السياســاا وال

املشـتر   وملة يف التنسيق احلكـوم  الـدويل    البلدان املستفيدة من الربامد؛ واملشاركة الكا
ــااالو  بــني الوكــاالا أصــحاب املصــلحة   الــي تشــار  فيهــا جهــاا متعــددة مــن   عملي

حــددهتا  طــة التنميــة ملــا بعــد      واجهــة التحــدياا الــي  مل مســتعدة بوجــه عــام  تكــونول
 .2015 عام
ــيم   لــهلوقــد  - 19 ــذي أجــراو التقي ــة هل ال ــة الدا لي األمــم  يئــةمكتــ   ــدماا الرقاب

واستعرا  التحلـي ا    (42و 41 و 20، الفقراا  E/AC.51/2015/9)انظر املتحدة للمرأة 
 املوارد جتعـ  مـن الصـع    ستق  إىل أن الفةوة يف مستوياا املتقييم المكت  الذي أجراو 

ــى ــرأة     عل ــم املتحــدة للم ــة األم ــدربهيئ ــةق ــدمي هتا القاحملم ــى    تق ــة وعل ــاحملد بفعالي  أفضــ  النت
 .(2)مستدام حنو
اجـة إىل تـ مني     اهيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة أهنـ     تـدر     اهلـد  وبغية حتقيق هذا  -20

تةـاوز معـدل منـو املـوارد     وي. علـى حـد سـواء    املزيد من املـوارد العاديـة واملـوارد األ ـرى    
يئـة األولويـة للمـوارد العاديـة ولكنـها      وتويل اهلاملوارد العادية.  معدل زيادة األ رى حاليًا

ينـتد عـن ذلـك    ن النمو يف املـوارد األ ـرى  و  ععادية ال يف املوارد أكثر تواضعًامنوًا تتوق  
لمـوارد األ ـرى لفتـرة    ليف املاحملـة   57لعادية إىل ليف املاحملة  43املتوقعة بنسبة  ملوارداتوزي  
 .2017-2016السنتني 

ــد ارتكــز   - 21 ــ الالنمــو وق ــذ عــام    راحمل ــوارد األ ــرى من ــة   2013يف امل ــد ثق ــى تزاي عل
  هـا جماالتنسـيق وبر ويف جمـال  اجلهاا املاحنة يف أعمال هيئة األمم املتحـدة للمـرأة املعياريـة    

تنفيــذ املتزايــدة بيئــة مــن هــذو الثقــة وســو  تســتفيذ اهلوال ســيما علــى الصــعيد القطــري. 

__________ 

 (2) UNW/2014/CRP.2    ــ ــن املوقـ ــة مـ ــ  متاحـ -www.unwomen.org/en/executive-board/documents/second  وهـ

regular-session-2014. 

http://undocs.org/ar/E/AC.51/2015/9
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 تتـيل قابلة للقياس يف اجملاالا الرحمليسية للمساواة بـني اجلنسـني   الت ثري وقوية برامد رحمليسية 
سـار احلـايل للنمـو يف املـوارد     وامل.  ـ ل سـنتني  املـوارد األ ـرى    مـن يئـة  اهل مضاعفة د  

من  مليون دوالر سنويًا 300مستوى  بلوغإىل  الصحيل طريقعلى اليئة يض  اهلاأل رى 
والشـركاء  فضـ     نيمـ  املـاحن  والتنسـيق  شـاركة  املار اسـتمر  وسيقتض  ذلكاملوارد. هذو 

 هم.تزام من جانباللعن استمرار ا
فهــو للنمـو السـري .    حموريــةربامد الرحمليســية للتنميـة اسـتراتيةية   وسـيمث  وضـ  الـ    - 22
د يسـتف يالتنفيـذ و والتنسـيق والسياسـاا   املعيارية وأعمال يف جمـاالا  األعمال بني  محملواسي
. تقـدمي التقـارير عنـها   ولتحـول  ا دثة لحتقيق النتاحملد  يف للهيئة عامليةالوفريدة الوالية المن 

هيئة وتوليد أوجه الكفـاءة  للربامد القطرية ال على نطاقعزز االتساق ي أن أيضًا ومن ش نه
 من   ل وفوراا احلةم وتبادل اخلرباا.

احلصــول علــى التمويــ  بوارد األ ــرى د لــها مــن املــ زيــادة يئــة أيضــًاوتتــو ى اهل - 23
)ز(   11)انظـر الفقـرة    املساعدة اإلنسـانية  تقدمياملتعلق مبةاالا العم  الناشئة  و اصة 

القضـايا املتعلقـة بـتغري املنـا       و ؛جدول األعمـال احلضـري اجلديـد    ديدعملية حتو  أع و(
لسياســاا يف الرفيعــة املســتوى لستعراضــاا االو ؛دور املــرأة يف جمــال الطاقــة املســتدامةكــ

بناء الس م وحف  السـ م والبعثـاا   ب وال سيما فيما يتعلق  جمال الس م واألمن الدوليني
 ها املتعلقـة جماالا عملـ  على نطاقالت زر  أوجه هيئة تعزيزللالسياسية. وسو  يتيل ذلك 

 املساعدة اإلنسانية والس م واألمن والتنمية واملنا .ب
عم  مـ   فست. ادة للمرأة توسي  وتعميق قاعدة مواردهاملتح األممستواص  هيئة و - 24

مليـون دوالر.   20 نع تهازيد مسامهت الياملاحنني احلاليني على زيادة عدد اجلهاا املاحنة 
سامهاا من طاحملفة أوسـ  مـن   املقوي يف ت مني ال هامبواصلة البناء على سةل قوم أيضًاتوس
 كياناا األمم املتحدة األ رى. ويف الوقتمن معظم بقدر أكرب ة يهاا املاحنة احلكوماجل
بشــك   ا زاديمـن القطــاع اخلـا   الـ    الـي حتصــ  عليهـا  املـوارد   زيــادة ستواصـ    ذاتـه 

 .صغريةذلك إىل قاعدة  اعتمادها يف  رغم 2015-2014ملحوظ   ل فترة السنتني 
األمـم املتحـدة    تغيري يف املـوارد املاليـة منـذ إنشـاء هيئـة     ال الشك  األول أدناو ويبني  -25

 .2017-2016للمرأة واملستوياا املتوقعة من املوارد لفترة السنتني 
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 األوللشك  ا  
 2017-2011املوارد العادية واملوارد األ رى   

 )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(

 
 
 
 
 
 
 
 
   

عتمــد علــى مــدفوعاا الــدول األعضــاء املبكــرة مــن املــوارد العاديــة    تيئــة اهلزال تــال و - 26
وتنفيـذها  ووضـ  ميزانيتـها   عمليـاا  ال  ل النصص األول من السنة املالية  يث ميكن ختطيط 

مــ   فعاليــة. أمــا بالنســبة للمــوارد األ ــرى  فــإن تســديد املــدفوعاا يف الوقــت ا ــدد متاشــياً  ب
 فيذ املشاري  على النحو املقرر.اتفاقاا التموي  سيكف  مباشرة تن

تلقيهـا حـنآ    سيةرياملوارد الي من توقعاا اليئة بانتظام تقييم اهل تواص سو  و - 27
عةز وضمان اختاذ اإلجـراءاا املناسـبة يف الوقـت    ال خماطريتسىن هلا بصورة استباقية إدارة 

 املناس .
 

ــة ال  - ثالثًا  ــاءةفعاليـ ــعيد   والكفـ ــى الصـ ــرة   علـ ــرز يف الفتـ ــدم ا ـ ــ : التقـ املؤسسـ
 وما بعدها 2014-2015

ة األمــم املتحــدة تقييمــه األ ــري هليئــعتــر  مكتــ   ــدماا الرقابــة الدا ليــة يف  ا - 28
 ب نه:للمرأة 
رغــم أن مســتوياا املــوارد كانــت أد  اــا هــو متــو ى  فقــد زادا هيئــة األمــم    

وقـد عـز زا    اجلنسـني ومتكـني املـرأة.   املتحدة للمرأة إبراز االهتمـام باملسـاواة بـني    
اهليئــة الفــر  املتاحــة إلدمــاج املســاحمل  ذاا الصــلة يف مــداوالا الــدول األعضــاء  
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وعلـى   والنتاحملد املعيارية ذاا الصلة  وكـذلك يف أعمـال منظومـة األمـم املتحـدة.     
الصعيدين اإلقليم  والقطري  فقد أسهم عمـ  اهليئـة يف جمـال الـدعم املعيـاري يف      

بتلك املساحمل  يف بـرامد األمـم املتحـدة وأنشـطتها علـى الصـعيد القطـري        النهو  
 (  املوجزE/AC.51/2015/9) وتعزيز احلوار م  احلكوماا والشركاء يف التنمية.

 مبا يل :التقييم  يعتر  وكذلك   -29
للمـرأة نتـاحملد إجيابيـة يف تعزيـز اإلطـار املعيــاري      كمـا حققـت هيئـة األمـم املتحـدة       

وقد دعمت اعتمـاد القواعـد واملعـايري     املتعلق باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة.
اجلنسانية وتعزيز إدماج املوضوع يف الربامد العاملية والقطاعية. وقد كانـت فعالـة   

ها يف الـدورتني السـابعة   على حنو  ا  يف العم  على حتقيق النتاحملد الي اتُّفق علي
واخلمسني والثامنة واخلمسني للةنة وض  املـرأة وإدراج هـد  قـاحملم بذاتـه بشـ ن      

. 2015املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف اخلطة املقترحـة لفتـرة مـا بعـد عـام      
كما عز زا اهليئة مشاركتها م  جملـس األمـن  ودعمـت توسـي  اإلطـار املعيـاري       

ذي تضـطل  بـه املـرأة يف مجيـ  مراحـ  منـ  نشـوب ال اعـاا         فيما خيهل الدور الـ 
وتســـويتها والتعـــايف منـــها. وأســـهمت اهليئـــة يف تعزيـــز التشـــريعاا والسياســـاا  
الوطنية  وال سيما يف جمـاالا إهنـاء العنـص ضـد املـرأة  وامليزنـة املراعيـة للمنظـور         

 فسه()املرج  ناجلنساين  وقيادة املرأة يف السياساا واختاذ القراراا.
  E/2014/2واالجتماع  مـ  التقـدير أيضـًا  يف قـرارو      االقتصاديوالح  اجمللس   -30

يئة مـن أجـ  تعمـيم مراعـاة املسـاواة بـني       العم  اهلام والواس  النطاق الذي تضطل  به  اهل
وأمهيـة دورهـا يف قيـادة      واتسـاقاً  اجلنسني على نطـاق األمـم املتحـدة بشـك  أكثـر فعاليـة      

األنشطة الي تضطل  هبا منظومة األمم املتحدة يف جمايل املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 
اجمللـس  نـوو  كمـا     يف هذين اجملـالني دا   املنظومة وتنسيق تلك األنشطة وتعزيز املساءلة 

 .طلبهاساعدة الدول األعضاء بناء على تقدمي املبدورها يف 
)أ(   11)انظـر الفقـرة   السياس  الذي اعتمدته جلنة وض  املـرأة   اإلع ن واعتر  - 31

يئـة يف تعزيـز املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني       اهلدور املهم الذي تضـطل  بـه   بال أع و( أيضًا
ومنظومــة األمــم   اجملتمــ  املــدينودول  الــؤديــه يف حشــد تاملــرأة والــدور املركــزي الــذي  

دعم لــوالقطــاع اخلــا  وغريهــا مــن أصــحاب املصــلحة علــى مجيــ  املســتوياا     املتحــدة
 تلـك واصـ   ت أنيئـة  اهلاستعرا  وتقيـيم تنفيـذ إعـ ن ومنـهاج عمـ  بـيةني  وطلـ  إىل        

سـتراتيةياا  االدعم بـ  تكـون مطالببـة  يئـة سـو    ولـذلك فـإن اهل  سـتعرا .  االاجلهود بعـد  
القــوانني تنفيــذ لتنفيــذ التــام والفعــال والعاجــ  ملنــهاج عمــ  بــيةني  وهــ  تعزيــز  لالســت 

http://undocs.org/ar/E/AC.51/2015/9
http://undocs.org/ar/E/2014/2
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وتوطيـد وزيـادة الـدعم املقـدم لتليـاا       واالستراتيةياا واألنشطة الربناجمية؛ والسياساا
املؤسسية للمساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة والفتـاة؛ وتغـيري املعـايري التمييزيـة والقوالـ        

ية والتــرويد للمعــايري واملمارســاا االجتماعيــة الــي تعتــر  بــدور املــرأة   النمطيــة اجلنســان
ــادة بقــدر كــبري يف       ــاة؛ والزي ــز ضــد املــرأة والفت ــى التميي وإســهامها اإلجيــابيني وتقضــ  عل
ــذ االلتزامــاا           ــن تنفي ــز املســاءلة ع ــوارد؛ وتعزي ــراا يف امل ــن أجــ  ســد الثغ ــتثمار م االس

  .  البياناا  والرصد والتقييماملعقودة؛ والنهو  ببناء القدراا  ومج
القدرة والوساحمل  الكفيلة بتحقيق نتاحملد تعزز املسـاواة بـني   ب املوظفني متت  ولضمان - 32

ــة      هعملياتــ خمططــاااملــوارد البشــرية قســم  وضــ اجلنســني ومتكــني املــرأة بكفــاءة وفعالي
ــاا أعــدو الرحمليســية ــة املتعمعلومــاا لل ســاس لنظــام حــديث  كتســتخدم  ةبســطم عملي لق

 تعزز اهليئـة   عامل على الصعيد ال مبسطة آلية من   ل تطوير عمليااواملوارد البشرية. ب
تعزيز إدارة األداء وإدارة املواه  والتخطيط الوظيف   وضـ   ول. حملهاتقدمي اخلدماا لعم 
ك  مـن املشـرفني واملـوظفني     يساءل مبوجبهإلدارة األداء   كليًا ًاإطارقسم املوارد البشرية 

األداء علـى  املكاف ة فرصة للمشرفني ويتيل تحديد التقصري يف األداء ويسمل ب  حملهمأدا عن
 و.املمتاز وتقدير

للسنة  ةتوصي 17 مراجع  حساباا األمم املتحدة جملس  أصدر 2013ويف عام  - 33
 ةوالوحيـد توصية منه  16يئة وقد نفذا اهل. 2012كانون األول/ديسمرب  31املنتهية يف 

توصـية   12سـاباا  احل  أصـدر جملـس مراجعـ     2014يف عـام  و قيـد التنفيـذ.    ه ةاملتبقي
يف  ث ث املتبقيـة ها والمن تس  مت تنفيذ 2013كانون األول/ديسمرب  31للسنة املنتهية يف 

ألمني العام عن تنفيـذ توصـياا   اللةداول الزمنية ا ددة يف تقرير  اإلجناز وفقًا إىلسبيلها 
يئـة تقـارير مراجعـة  ارجيـة     اهلتلقـت  وقد  .(A/69/353/Add.1احلساباا )جملس مراجع  

 .2011منذ عام   الية من امل حظاا للحساباا
بعـ   حلسـاباا   مراجعـة السـنوية  منسـق لل هنـد  اعُتمـد    2014من عـام   اعتبارًاو - 34

  يئـة اهلاحلكومية واحلكومية الدوليـة املختـارة الـي تنفـذ مشـاري       وغري احلكومية  املنظماا
ملساواة بني اجلنسني وصـندوق األمـم   اشاري  املنل املمولة من صندوق مب وذلك فيما يتعلق

وجـرى حتـديث   إهنـاء العنـص ضـد املـرأة.     دعم اإلجـراءاا الراميـة إىل   املتحدة االستئماين ل
جعة حساباا هذو املشاري  من أج  جتسيد املواءمة املبادئ التوجيهية واال تصاصاا ملرا

علــى مت التعاقـد  و املختــارة. نلواملـ ربامد الــملراجعـة حســاباا مشـاري     بـني النـهد املختــار  
ــ ةشــرك  ــدماا اتفــاق طويــ  األجــ  ل ضــط ع   راجعــة احلســاباا مــن  ــ ل مل ةدولي

 عامل.يئة على نطاق المشاري  برامد ومنل اهلمبراجعة جمموعة خمتارة من 

http://undocs.org/ar/A/69/353/Add.1
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إمكانيـة  وحتسـني    األمـن  تبسـيط عمليـاا  لبـادراا  املمـن   ًايئة عـدد وقد نفذا اهل - 35
منظـور   إضـفاء   مـ    بوجـه عـام   األمـن العتبـاراا  متثـال  تعزيـز اال و  الوصول إىل العم ء

وتشــم  هــذو “. ال أمــن بــدون مــوارد ’’و ‘‘أمــن غــريال بــرامد ب”علــى املبــدأينجنســاين 
علـى شـبكة     ربنـاجم ال   وأدواا للـدعم استمرارية األعمال إلدارةًا جديدشكً  املبادراا 
 تـدمد يئة  الـي  احلامسة يف اهلاألمن اعتباراا وض  وتنفيذ عملية تعميم مراعاة واإلنترنت 

سـياق  يف و .االعتباراا األمنية بشك  واضل وفعال يف مجيـ  جوانـ  األنشـطة التنظيميـة    
يف عـام    متثـال األمـين  املتعلقـة ب عمـال اال  ليـة   العمليـة ا إطـ ق  أسـفر  دعم هـذو العمليـة    

يشـري للمـرة األوىل إىل    وهو تقييم دقيقيف املاحملة   99 قطرية نسبتها عن استةابة  2014
نهةيـة اسـتباقية   كـذلك األ ـذ مب  عمليـة  هـذو ال سـر  وتي. مستوى االمتثال األمين يف املنظمـة 

إلسـراع يف  ى الـ  عيـدانيني املم ء ملسـاعدة الـز  للمراجعة حمـددة اهلـد  ومتسـمة بالشـفافية     
 قنـواا إىل يف الوقـت ذاتـه   الوصـول  مـ    وا افظـة عليـه    العتباراا األمن متثالاالحتسني 
 .االمتثالاا حتسين لتفعي  املناسبةالتموي  

تكنولوجيـا املعلومـاا مـن     على جبهـة هامة  طفرةيئة اهل حققت  2014يف عام و - 36
جديـد يقـوم علـى    نظمـة تنفيـذ حـ  متكامـ      بـدأا امل ف  ل اعتمـاد احلوسـبة السـحابية.    

 وحتققــتربيــد اإللكتــروين  واالتصــاالا  والتعــاون وإدارة ا تــوى. احلوســبة الســحابية لل
وأتــا  اســتراتيةية تكنولوجيــا املعلومـاا واالتصــاالا.  األهــدا  اخلاصـة ب ا ن بالكامـ   

يف املاحملـة يف تكـاليص  ـدماا الربيـد اإللكتـروين واالتصـاالا         50 وفـرًا قـدرو    هذا احلـ 
ل للمــوظفني يف أي ســمومتكاملــة تموحــدة بيئــة  تــوفريفضــ  عــن فواحملــد كــبرية يف شــك  

 واسي  الشخصية واألجهزة ا مولـة. احل عن طريق التعاون بس سةبمكان ويف أي وقت 
جديـد   نظـام   منـها  اجلديـدة احلوسـبة السـحابية   نفيـذ  وضعت عدة مكونـاا لتيسـري ت  وقد 
هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة      مـن  إدارة حسـاباا املسـتعملني   مـن أجـ    دارة اهلويـة  إل متامًا

يئة من املض  قـدما  كذلك اهلهذو اللبناا ومكنت . ةمتكامل جديدة فض  عن آلية توثيق
دارة النتـاحملد  إلث د ا ـ نظـام  اللـك  مبـا يف ذ   دعم العمليـاا التةاريـة  لـ يف تنفيذ نظم أقوى 

ققـق  اهلياكـ  األساسـية     وفيمـا يتعلـق عانـ    . 2014ي بدأ العمـ  بـه يف هنايـة عـام     ذال
نـة مرافـق   ومرفضـً  عـن أن   تكلفـة واملنـاف  التةاريـة    الكفـاءة   مزيـدًا مـن   التنفيذ السحايب

مـ   لسـرعة و وجـه ا و فضها علـى  القدراا تكثيص يئة القدرة على اهل االستضافة تكس 
ــق  ــة   حتقي ــة التكــاليص دون اســتثماراا باهظ ــة يف فعالي ــدرااالتكلف ــد عــن احلاجــة    ق تزي

 .املعداا يف
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مـن أجـ  حتسـني     2014األعمـال التةاريـة يف عـام     كفـاءة يئة مشروع اهل ابدأو - 37
 نظم تكنولوجيا املعلوماا واالتصاالا باملنظمة وأسالي  العم  يف أربعة جماالا رحمليسـية 

عـن   لتركيـز علـى إدارة الـربامد واملشـاري  فضـ ً     لحتسني اسـتخدام نظـام أطلـس     ه : )أ(
ــ غ وأدواا  ــن أجــ   املاإلب ــة  م ــهو تابع ــى  ب الن ــدا ل   كــ  الشــفافية عل الصــعيدين ال

إدارة الوثـاحملق  وحتسـني قـدراا    وأمتتة العمليـاا   وتبسيط تدفق العم    ؛ )ب(واخلارج 
ــتعزيــز  )ج(الشــبكة الدا ليــة )اإلنترانــت(؛   البوابــاا علــى دعم االســتراتية  والرقابــة ال

اخلطـة االسـتراتيةية    تعزيز تنفيذ )د(اإلنترنت؛  اجلمهور على واملواق  الشبكية الي تواجه
 دارة النتاحملد.إلمن   ل وض  نظام  عنها واإلب غ هاورصد
 لرســالتها هاالتقييم لــدعم تنفيــذبــ هــا املتعلقــةونظم اقــدراهت تعزيــزيئــة وواصــلت اهل - 38

أجريـت يف عـام    ث ثـة تقييمـاا  لدراسة ومناقشـة   إىل وواليتها من   ل التقييم. واستنادًا
وتوصـياهتا إىل   العـام لتقييم الشـام  تقييمهـا   املعنية با  قدمت اللةنة االستشارية (3)2014

يئــة تضــطل  اهلو لصــت اللةنــة إىل أن  .2015هيئــة يف شــباط/فرباير لاجمللــس التنفيــذي ل
ــة       ــه التقيــيم يف تــوفري األدل ــة قويــة وأكــدا الــدور احليــوي الــذي يؤدي ــيم حموري مبهمــة تقي

ألعمال املعيارية والتشغيلية والتنسيقية الي تقوم هبا هيئة األمم املتحدة للمـرأة.  لواملعار  
ــام    ــنوي لعــ ــر الســ ــا ورد يف التقريــ ــن  2014وكمــ ــيم عــ ــة التقيــ   UNW/2015/5) وظيفــ

بنســبة  2015-2014لتقييمــاا املؤسســية يف الفتــرة لمعــدل التنفيــذ كــان  ( 26 الفقــرة
م  ـارج  مسـتق  يف إطـار    أصدر تقييم نوعية التقييماا الذي نفذو مقي و .يف املاحملة 100

لتقييمــاا الــي لللةــودة العامــة  النظــام العــامل  لفحــهل وحتليــ  تقــارير التقييمــاا تقــديراً 
يف املاحملــة مــن تقــارير التقيــيم  43قــد ر التقيــيم  :ايلعلــى النحــو التــ 2014أجنــزا يف عــام 

يف املاحملـــة  28.5و “ جيـــد”يف املاحملـــة منـــها مبســـتوى  28.5  و “جيـــد جـــدا”مبســـتوى 
 .“مرٍ ”مبستوى 

بذل جهود جادة مـن أجـ     تواص  يئةالناجحة أن اهل املبادرااتوضل مجي  هذو و - 39
طلـ   تال وفـاءة  والقيمـة مقابـ  املـال.     تفعي  مبادئ املساءلة والشـفافية  والفعاليـة  والك  

ذلـك  مـن   بـدالً و ؛سـتمرة املتحسـيناا  اللـدعم   إضـايف متوي  أي اجمللس التنفيذي من يئة اهل
 ملوارد املالية املتاحة.اد من حافظة يستفسو  ت

 
__________ 

استعرا  األقران املهـين الـذي أجـراو فريـق األمـم املتحـدة املعـين بـالتقييم؛ وحتليـ  وظيفـة التقيـيم يف منظومـة              (3) 
هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة الصـادر عـن شـبكة         األمم املتحدة الصادر عن وحـدة التفتـيا املشـتركة ؛ وتقيـيم    

 تقييم أداء املنظماا املتعددة األطرا .
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 2017-2016للفترة  املقترحةامليزانية املتكاملة  -رابعًا  
 

 امليزانية إعدادأساس  -ألص  
 

 السابقة مليزانيااا يف واألولوياا تركيزال حمور – 1 
ــةتسترشــد  - 40 ــة االســتراتيةية     امليزاني ــاا ا ــددة يف اخلط ــدة املقترحــة باألولوي املعتم

 امليزانية املتكاملةبش ن  2013/2جمللس التنفيذي امقرر  ب حكامو 2017-2014للفترة 
ي اختذته منذ ذحتقيق النمو الإزاء ذر احلنهد الباأل ذ اهليئة  وتواص استرداد التكاليص. و

 هيئة.للامليزانياا السابقة لتركيز لمعلوماا األساسية  يرد أدناو موجز ل وتوفريًاإنشاحملها. 
ــة  ُأقــرايف حــني  - 41 ــة  للهيئ ــة مؤقت ــ 51.5 قــدرهاميزاني   2011لعــام ن دوالر وملي

يها بوصفها إل ميكن النظره  أول ميزانية  2013-2012امليزانية املؤسسية للفترة كانت 
مليـون دوالر )إمجـايل(    140.8قـدرو   اجمللـس التنفيـذي مبلغـاً   فاعتمـد   للهيئة.  ط أساس

مواصلة القيام على حنو تدرجي  بتعزيز وجود اهليئة )أ(  ما يل : على أن يتم التركيز على 
انية  نشـر حـد   م  تقييم القدراا امليد   متشيًاوذلك بطرق منهايف امليدان وتوسي  نطاقه  

ــول      ــوظفني ا ــة وممســة م ــني ث ث ــا ب ــدراا )م ــن الق ــة املؤسســية( يف   اأدى م ــن امليزاني ني م
 إط ق اهليك  اإلقليم .و)ب(  ؛ إضافيًا قطريًا مكتبًا 17وتعزيز  بلدًا 21
يئـة   مـن أجـ  تنفيـذ اهليكـ  اإلقليمـ   إجـراء        اهل  ل فترة السنتني  اقترحـت  و - 42

وظيفــة جديــدة   39 وإضــافةن دوالر )إمجــايل(  ومليــ 147.9 إىليزانيــة زيــادة املل تنقــيل
ــى الصــعيدين القطــري واإلقليمــ .    خباصــةو ــذ   عل ــد اكتمــ  ا ن تنفي ــر   وق اهليكــ  املقت
ر  اقطــســتة مكاتــ  إقليميــة  وســتة مكاتــ  متعــددة األ الــذي يشــم    لــهيك  اإلقليمــ ل
 .بلدًا 30يف للربامد  ًاووجود ًاقطري ًامكتب 47و

ن ومليـ  176.9البـالق قـدرها    2015-2014يزانيـة املتكاملـة للفتـرة    وأضافت امل - 43
ألن   اهليكـ  اإلقليمـ    دا ـ   الـذي سـبق إقـرارو    اجملموع إىل جديدةوظاحملص  ممسدوالر 
ــهيك  اإلقليمــ  مــ  اســتهدا  بعــ  اجملــاالا      هــا انصــ  تركيز ــى التنفيــذ الكامــ  لل عل

  احلكوميــة الدوليــة والتشــغيلية العمليــاا املعياريــة  واالســتراتيةية مثــ  حشــد املــوارد     
 واملساءلة والفعالية.

 امليزانية احلالية - 2 
ــر   - 44 ــةاملتقت ــرة   يزاني ــة للفت ــ اعتمــادًا 2017-2016املتكامل ــق مب ًاإمجالي  196.4بل

  عـن  يف املاحملـة  11.1أو   مليـون دوالر  19.5 زيـادة قـدرها  مليون دوالر  وهـو مـا ميثـ     
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إىل األسـباب  هذو الزيـادة  تعزى و أدناو(. 3)انظر اجلدول  2015-2014الفترة ميزانية 
يف  2) املـوظفني  وتكـاليص عدل التضخم مب ترتبطزياداا غري تقديرية  )أ( الرحمليسية التالية:

ــة ــني دوالر 3.4 أو  املاحملـــ ــواغر   )ب( (؛م يـــ ــدل الشـــ ــا  معـــ ــة 1.6) اخنفـــ   يف املاحملـــ
املتاحـة للـربامد إىل    األساسيةاملوارد يف التموي  من حتوالا  )ج((؛ ن دوالروملي 2.8 أو

ــة 3.9)   مبــــا يف ذلــــك تكــــاليص مكتــــ  التقيــــيم مــــوارد امليزانيــــة املؤسســــية   يف املاحملــ
 (.م يني دوالر 6.4   أويف املاحملة 3.6) االستثمار يف املنظمة )د((؛ م يني دوالر 6.9 أو
يف احلةـم  فـإن    ةالزيـادة املقترحـ   سـاهم يف تأن مجي  الفئاا املذكورة أع و  وم  - 45

ألنشـطة الـي تنـدرج يف إطـار     يتمثـ  أساسـًا يف ا  التربعـاا   يف مقاب النمو احلقيق  الفعل  
ــة )د( ــ  الفئ ــة  وه ــتثمار يف املنظم ــبة أي  االس ــة  3.6 نس ــا ال يتةــاوز يف املاحمل ــه  مب جمموع

هيئـة  ال يتعني علـى   األنشطة املضطل  هبا يف إطار هذو الفئة ه  اليو .دوالرم يني  6.4
 الوفاء بواليتها.النةا  يف من أج   القيام هبا حاليًااألمم املتحدة للمرأة 

امليزانية املؤسسية مطلوبة وظيفة جديدة إضافية يف  31 الزيادة إىل جمموعترجم وي - 46
 هااألد  علـى األقـ  يف معظـم مكاتبـ    احلـد  يكـ   هب متض  قـدماً أن  علىيئة اهل قدرةلضمان 

هذو  من أص والوظاحملص م  فئاا تصنيص التكاليص.  متاش  هذوامليدانية املوافق عليها  و
ــة  اال وظيفـــة تـــدف  إليهـــا  19وظيفـــة   31 الوظـــاحملص البـــالق عـــددها  حتياجـــاا امليدانيـ

مـن  القـدراا التنظيميـة احلامسـة     لـدعم املقر الرحمليس  وظاحملص تدف  إليها احتياجاا  وست
طلـ  اجمللـس تـوفري     وظـاحملص يـدف  إليهـا    سـت   وهوالتنسيق معميدان للتعزيز الدعم أج  

أدنـاو املـربراا ا ـددة     هـاء  -رابعـاً  يف الفـرع وتـرد  همـة التقيـيم.   ملحد أد  من القـدراا  
 .لزياداا يف الوظاحملصل

اهلياكـ  امليدانيـة لتسـعة     ةفيوظ 19 بالق عددهاكات  امليدانية الامل وظاحملصوتدعم  - 47
يف الصـومال وإندونيسـيا    انجديد انميداني انيل: )أ( مكتبالتا النحو علىمكات  امليدانية 

مـن  بوروندي وسرياليون( تعمـ  بـدون أيـة مـوارد     وث ثة مكات  ميدانية )السودان  )ب(
ناحملـ  )بـنغ ديا ومصـر     ليست فيها وظيفـة امليزانية املؤسسية )ج( أربعة مكات  ميدانية 

ــة مــن وظــاحملصاليتمثــ  يف زيــادة عــدد   أن املقتــر  الشــام  رغــمو .وكينيــا ومــايل(  املمول
مـن املـوارد   بالفعـ  حاليـًا   املقترحـة اولـة    19الـ من الوظاحملص ًاسبعفإن امليزانية املؤسسية  

صـحيل  المتوي  هذو الوظاحملص إىل مصدر التموي   حتولاقترا  األساسية املتاحة للربامد  و
الربناجميـة  أن يـوفر املـوارد    التحـول هـذا  ومـن شـ ن   تماشى م  فئاا تصـنيص التكـاليص.   ي

 ال زمة لتموي  األنشطة الربناجمية.األساسية 



 UNW/2015/9 

 

20/52 15-12327 

 

املـوارد   يف الوقت الـراهن مـن   أيضًاالست  التقييم متول وظاحملص  غرار ذلكعلى و - 48
قرر  اا  إىل امليزانية املؤسسيةالوظاحملص متوي  هذو  نق  قتر  أيضًا. وُيالربناجمية األساسية

 .للربامد إضافيةأساسية موارد 
ميدانية  7) وظيفة 13ومن الوجهة الفعلية  بالنظر إىل أن االقترا  يتمث  يف نق   - 49
فـ  يتةـاوز عـدد    املؤسسـية    موارد امليزانية األساسية إىل موارد امليزانيـة من للتقييم(  6و 

 .وظيفة 18الوظاحملص الي تعترب جديدة يف املنظمة 
  علـى صـعيد التشـغي     وفعاليتـها  هتـا يف اعتبارها أمهيـة حتسـني كفاء   يئةاهلوإذ تض   - 50
احلـد األد  الـ زم    خبـ   املوظفني بـ  غري املتصلةقتر  أي منو كبري يف التكاليص تال فه  

فـإن مـا نسـبته     دعم مهمـة التقيـيم. وعـ وة علـى ذلـك      لـ لتشغي  هيك  ميداين أساسـ  و 
 امليزانيـة موارد  حاالا نق  من متث  أيضًااملوظفني ب املتصلة يف املاحملة من الزياداا غري 75

 التفاصي .أدناو ل ط ع على  3األساسية. انظر اجلدول 
يئـة  اهلاجمللس التنفيذي  من املتوق  أن ختفـ    هاطلب اليهذو الزياداا   م وحنآ  - 51

 .يف املاحملة 13إىل  فيها اإلدارةنسبة 
 

 واسترداد التكاليص التكاليصتصنيص  - 3 
الربنــامد اإلمنــاحمل   و عتمــديلتصــنيص التكــاليص    مشــتركًايئــة هــيك ً تســتخدم اهل - 52

ا يلــ : األمـوال ملــ  اهليكــ واليونيسـيص وصــندوق األمـم املتحــدة للســكان. وخيصـهل هــذا    
مم (؛ )ب( أنشطة األالتنميةالربامد وفعالية  بني فعالية ةقسموه  ماألنشطة اإلمناحملية ) )أ(

؛ )ج( أنشطة اإلدارة؛ )د( األنشطة ذاا األغرا  اخلاصة. وتتسق ةنميتتنسيق الاملتحدة ل
امليزانيــة املتكاملــة مــ  هــذا التصــنيص وتقــوم اهليئــة باســتمرار باســتعرا  فئــاا التكــاليص  

  ـ ل فتـرة   هـذا االسـتعرا    وقـد أتـا    لضمان ختصيهل املصـروفاا للمةـال الصـحيل.    
القاحملمـة إىل   ونقـ  الوظـاحملص  بشك  صحيل  ي  الوظاحملص اجلديدةمج مواءمةالسنتني احلالية 

 عند االقتضاء. الصحيل تصنيصال
ــة 8بنســبة  اســترداد التكــاليص  معــدلويظــ   - 53 ــة   يف املاحمل املــدرج يف مشــروع امليزاني

ــرة   ــة للفت ــ   2017-2016املتكامل ــذي   متمشــيًا م ــس التنفي ــرر اجملل بشــ ن  2013/2مق
مــ   ًاقاتســوا. 2014كــانون الثاين/ينــاير  1منـذ   هــذا املعــدلويطبــق اسـترداد التكــاليص.  

املبـالق  ب جان  احلر  فيمـا يتعلـق  هيئة األمم املتحدة للمرأة  تلزمالسنتني السابقة   اافتر
 وسـتقدم توقـ .  املالتـام   االسـترداد يف املاحملة من  75حنو  وه املدرجة يف امليزانية املتكاملة  
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ي حتقق   ل اسـتعرا  منتصـص املـدة يف    ذليص الفعل  المعدل استرداد التكا عن ًاتقرير
 .2016عام 
 

 امليزانية العادية - 4 
(  متول املوارد ال زمة للعمليـاا  75)الفقرة  64/289قرار اجلمعية العامة ل وفقًا - 54

احلكومية الدولية املعيارية من امليزانية العادية مبوافقة اجلمعية العامة؛ ومتول املوارد ال زمة 
ــى مجيــ  املســتوياا مــن          ــة عل ــة واألنشــطة التنفيذي ــة الدوليــة التنفيذي ــاا احلكومي للعملي

  اقتـر   2017-2016قة اجمللـس التنفيـذي. وفيمـا يتعلـق بفتـرة السـنتني       التربعاا  مبواف
مليون دوالر هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة )انظـر       15.3األمني العام ميزانية برناجمية قدرها 

(A/68/6 (Sect.17  ) فترة السنتني السابقة. كما يف – وظيفة 45ما جمموعه شاملة 
  أن تعكـس امليزانيـة   2011/1من مقـررو   13اجمللس التنفيذي  يف الفقرة  وطل  - 55

مـن اجلـزء    9و  8بـالفقرتني   التحلي  الذي أجري عمـ ً  2013-2012املؤسسية للفترة 
 .65/259السادس من قرار اجلمعية العامة 

ة للمـرأة   األمم املتحدهيئة منذ إنشاء  ةاديزطرأ عليها أن امليزانية العادية مل ي وم  - 56
. اوالياا حكومية دولية اتس  نطاقها إىل حد كبري منذ بدأا اهليئة عملياهتب فه  تضطل 

يف املاحملـة مـن جممـوع     1.7 ال تزيـد نسـبته علـى     للغايـة  صـغرياً  امليزانية العادية جزءًاومتث  
 .2017-2016لفترة لاملوارد املتوقعة للمنظمة 

 
 لألنشطة الربناجمية العادية املواردختصيهل  - 5 

ستخدم امليزانيـة  أن تبعد ب كمله العادية  هاموارداملتبق  من  رصيداليئة اهلختصهل  - 57
 خصـيهل هـذا الت ويسـتند  ألنشـطة الربناجميـة.   ااملؤسسية ما حتتاجه من موارد لةنفاق علـى  

 األمم املتحدة اإلمناحمل  للمرأة.صندوق  ستخدمهان ياكإىل املنهةية الي 
لتوزي  اإلقليم  واملواضـيع  إىل  لاملنهةية احلالية لتخصيهل املوارد العادية  وتستند - 58

 التوزي  يف إطـار الفئـة   وُيبىنأساس نقطة مئوية واضحة  حتدد لك  فئة من فئاا الربامد. 
تواصــ  هيئــة األمــم وبعــد ذلــك علــى أســاس االحتياجــاا واألولويــاا الربناجميــة.   املعنيــة

 .من حيث م ءمتها للواق  نهةيةامليم هذو املتحدة للمرأة تقي
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 املوارد املتكاملة  طة -باء  
ــبني - 59 ــرة     1اجلــدول  وي ــة للفت ــوارد املتكامل ــة امل ــاا  جل 2017-2016 ط ــ  فئ مي

املرفـق األول مقارنـة بـني    يتضـمن  التكاليص  مبا يف ذلك املوارد العادية واملوارد األ ـرى ) 
-2014قـدرة للفتـرة   واملواألرقـام الفعليـة    2017-2016 طة املوارد املتكاملة للفتـرة  

2015). 
 

 1اجلدول   
 اإلطار املايل  

 )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(
 2015-2014ميزانية الفترة  

 
 2017-2016تقديرات الفترة 

   األخرىاملوارد      املوارد األخرى   

 
املوارد 
 العادية

النسبة 
 الربنامج املئوية

استرداد 
 اجملموع التكاليف

النسبة 
 املئوية

املوارد 
 العادية

النسبة 
 الربنامج املئوية

استرداد 
 اجملموع التكاليف

النسبة 
 املئوية

             املوارد املتاحة - 1             
 31.0 396.6 19.1 265.3 22.8 112.3 25.5 235.6 29.3 153.8 13.0 52.5 الرصيد االفتتاح 

             اإليراداا
 68.8 880.0 36.8 463.2 77.0 380.0 74.5 690.0 25.9 324.1 87.0 340.0 التربعاا 
اإليـــــــــراداا األ ـــــــــرى  

 0.2 3.0  2.0 0.2 1.0 صفر -   صفر  والتكاليص املستردة

 100.0 1 279.6 55.9 730.5 100.0 493.3 100.0 925.6 55.2 477.9 100.0 392.5 اجملموع الفرع  

م املوارد - 2              استخدا

اإلمناحملية -ألص               األنشطة 

  683.6  473.0  210.6  515.1  130.0  185.1 الربنامد 1-ألص 

  54.4 4.4   50.0  50.8 5.3   45.5 فعالية التنمية 2-ألص 

)األنشطة اجملموع الفرع   
 83.9 737.9 4.4 473.0 69.0 260.6 81.8 565.9 5.3 230.0 68.0 230.6 اإلمناحملية(

التنسيق اإلمناحمل   -باء  أنشطة 
 3.1 27.6   7.0 27.6 3.9 27.3   8.0 27.3 لألمم املتحدة

اإلدارية -جيم               األنشطة 

  108.0 22.6  22.5 85.3  98.8 14.7   82.1 األنشطة املتكررة 1-جيم  

األنشــــــطة غــــــري    2-جــــــيم   
  -      2.0     املتكررة

  6.4   1.7 6.4       التقييم 3-جيم 
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 2015-2014ميزانية الفترة  
 

 2017-2016تقديرات الفترة 
   األخرىاملوارد      املوارد األخرى   

 
املوارد 
 العادية

النسبة 
 الربنامج املئوية

استرداد 
 اجملموع التكاليف

النسبة 
 املئوية

املوارد 
 العادية

النسبة 
 الربنامج املئوية

استرداد 
 اجملموع التكاليف

النسبة 
 املئوية

اجملموع الفرع  )األنشطة               
 13.0 114.4 22.6 - 24.2 91.8 14.3 98.8 14.7 - 24.0 82.1 اإلدارية(

ــطة ذاا األغـــــرا    -دال  األنشـــ
             اخلاصة

ــتثماراا  1-دال  االســـــــــــــــــ
             الرأمسالية

             األنشطة األ رى 2-دال 

اجملموع الفرع  )األنشطة  
اخلاصة( األغرا    صفر - - - صفر - صفر - - - صفر - ذاا 

 جمموع امليزانية املؤسسية 
 22.3 196.4 27.0 - 100.0 169.4 25.6 176.9 20.0 - 46.0 154.9 +باء+جيم+دال(2-)ألص 

 املوارد املستخدمةجمموع  
 100.0 880.0 27.0 473.0 100.0 380.0 100.0 692.0 20.0 330.0 100.0 340.0 )ألص+باء+جيم+دال( 

  399.6 28.9 257.5  113.3  233.6 35.2 147.9  52.5 (2-1رصيد املوارد ) 
  

ــة      - 60 ــة واألنشــطة اإلداري ــاين نســبة املــوارد املخصصــة لألنشــطة اإلمناحملي ويــبني الشــك  الث
ــزال      ــم املتحــدة. وال ت ــاحمل  لألم ــى أنشــطتها    اهلوأنشــطة التنســيق اإلمن ــالتركيز عل ــة ب ــة ملتزم يئ

اإلمناحملية  وه  تضمن يف الوقت نفسـه أن يتـوافر لـديها الـدعم التنفيـذي الـ زم ل سـتفادة إىل        
يف املاحملـة مـن    82 فقـد زادا إنفاقهـا املتوقـ  علـى التنميـة مـن       .عملها الربناجم أقصى حد من 

يف املاحملــة إىل  14فــ  نصــي  األنشــطة اإلداريــة مــن ختتوقــ  أن وُي يف املاحملــة  84ىل إمواردهــا 
 .يف املاحملة 13
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 الشك  الثاين  
 2017-2016استخدام املوارد للفترة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 املتكام  للنتاحملد واملوارداإلطار  -جيم  
. وتــدعم 2017-2016لنتـاحملد واملـوارد للفتـرة    لطـار املتكامـ    اإل 2ويقـدم اجلـدول    - 61

ــة الســت و    ــاحملد اإلمناحملي ــق النت ــة املقترحــة حتقي ــة املتكامل ــاحملد امليزاني ــ   نت ــواتد األرب جمموعــاا الن
 2017-2014للفتـرة   للفعالية والكفاءة التنظيميتني الـواردة يف مشـروع اخلطـة االسـتراتيةية    

: )أ( تعزيز التنسيق والشراكاا االستراتيةية على صـعيد منظومـة األمـم املتحـدة لتكـون      وه 
أكثر فعالية وكفاءة  والقيام بدور مركز لتبادل املعـار  بشـ ن املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني       

اإلبـ غ وإدارة املعـار    املرأة؛ )ب( نشر ثقافة تعلُّم قوية قوامها اإلدارة القاحملمة على النتـاحملد و 
والتقييم؛ )ج( تعزيز الفعالية التنظيمية عـن طريـق بنـاء قـدراا قويـة علـى املسـتوياا القطـري         
واإلقليمــ  واملؤسســ ؛ )د( تعبئــة قــدر أكــرب مــن املــوارد وحتقيــق أقصــى فاحملــدة منــها يف حتقيــق  

يزانيـة املتكاملـة   مـ  عـر  امل   قًامتسـ هـذا الشـك    ظـ   وي املساواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة.    
فــ  إطــار كــ  فئــة مــن فئــاا تصــنيص التكــاليص   ــة روابــط بــني    ف .2015-2014للفتــرة 

النواتد املؤسسية ومؤشـراا األداء والغايـاا  واجملموعـاا الوظيفيـة  واالحتياجـاا املقترحـة       
اجلــدول  هــذامــن املــوارد. والنــواتد ومؤشــراا األداء و طــوط األســاس والغايــاا املبينــة يف   

 .2017-2014تمدة من اخلطة االستراتيةية للفترة مس
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 2اجلدول  
 2017-2016املتكام   للفترة إطار النتاحملد واملوارد  
  (مب يني دوالراا الوالياا املتحدة) 

إطةةةةةار نتةةةةةا ج   -النتيجةةةةةةتالناتج 
 املؤشر الر يسي لألداء  التنمية

أحةةةدل البيانةةةات )خةةة   
 اجملموعة الوظيفية (2)2017اهلدف لعام  (1)األساس(

املةةةةةةةةةةةةةوارد 
 العادية

املةةةةةةةةةةةةةوارد 
 األخرى

اسةةةةةةةةةةةةةةترداد  
 اجملموع التكاليف

ــادي يف             ــدور قيـ ــرأة بـ ــط ع املـ اضـ
عمليــاا صــن  القــرار ومشــاركتها 
ــ     ــى مجيــ ــاا علــ ــذو العمليــ يف هــ

 150.4  104.1 46.3 - - - - املستوياا
ســيما  متكــني النســاء اقتصــاديا  وال

أشـــــــدهن اســـــــتبعادا  وكفالـــــــة   
 150.4  104.1 46.3 - - - - استفادهتن من التنمية

تـــوفري حيـــاة  اليـــة مـــن العنــــص     
 157.2  108.8 48.4 - - - - والفتيااللنساء 

ــادي يف    ــدور قيـ ــرأة بـ ــط ع املـ اضـ
ــ    ــن والعمـ ــ م واألمـ ــاالا السـ جمـ
اإلنســـاين ومشـــاركتها فيهـــا علـــى  

 116.2  80.4 35.8 - - - - قدم املساواة م  الرج 
ــاا   ــ ن التزامـ ــاءلة بشـ ــيد املسـ جتسـ
وأولويــاا املســاواة بــني اجلنســني    
جتســــــــــــيدا كــــــــــــام  يف اإلدارة 

 88.9  61.5 27.4 - - - - والتخطيط الوطين
وض  جمموعة شـاملة مـن األعـرا     
والسياســــاا واملعــــايري العامليــــة يف 
جمايل املساواة بني اجلنسـني ومتكـني   
املــرأة تتســم بالديناميــة وتســتةي   
ــايا والتحـــــدياا والفـــــر   للقضـــ
اجلديدة والناشئة وُتطبق من   ل 
اإلجراءاا الي تتخذها احلكوماا 
وأصــحاب املصــلحة ا  ــرين علــى 

 20.5  14.2 6.3 - - - - مجي  املستوياا

 683.6  473.0 210.6 - - - - اجملموع 
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إطةةةةةار نتةةةةةا ج   -النتيجةةةةةةتالناتج 
 املؤشر الر يسي لألداء  التنمية

أحةةةدل البيانةةةات )خةةة   
 اجملموعة الوظيفية (2)2017اهلدف لعام  (1)األساس(

املةةةةةةةةةةةةةوارد 
 العادية

املةةةةةةةةةةةةةوارد 
 األخرى

اسةةةةةةةةةةةةةةترداد  
 اجملموع التكاليف

التنسيق والشراكاا االستراتيةية يف منظومة األمم املتحدة من أج  حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة - 1              زيادة فعالية وكفاءة 
هيئة األمم املتحـدة  اضط ع  1-1

للمـــرأة  علـــى حنـــو فعـــال  بقيـــادة 
وتنسيق وتعزيز املساءلة عـن تنفيـذ   
ــاواة    ــق املس ــاا بشــ ن حتقي االلتزام
بــني اجلنســني علــى صــعيد منظومــة  

 األمم املتحدة

ــة الـــي     ــط الع جيـ ــة للخطـ ــبة املئويـ النسـ
تقــدمها كيانــاا األمــم املتحــدة يف إطــار  
ــى نطــاق منظومــة األمــم     طــة العمــ  عل
ــني اجلنســـني     ــ ن املســـاواة بـ ــدة بشـ املتحـ
ومتكـني املـرأة والـي ُتسـتعر  باالشــترا      

 م  هيئة األمم املتحدة للمرأة

االتســـاق علـــى نطـــاق  يف املاحملة 100 يف املاحملة 100
األمــــــــــم املتحــــــــــدة  
ــني  ــق بـــــــــ والتناســـــــــ

 اجملموعاا  

- - - - 

عــدد الوكـــاالا الـــي تتــاب  وتبلـــق عـــن    
املخصصـــــــاا والنفقـــــــاا باســـــــتخدام 
املؤشــراا اجلنســانية الــي تثبــت ســ متها 
مــن  ــ ل عمليــة ضــمان اجلــودة )الــي     
تقيسها  طة العم  علـى نطـاق املنظومـة    
املتعلقــة باملســاواة بــني اجلنســني ومتكــني     

ــرأة(  االســتعرا  الشــام  للسياســاا  امل
 سنوااالذي جيرى ك  أرب  

َعــــد   مــــن وكــــاالا    3ُت
ــا   ــدة حاليـــ ــم املتحـــ األمـــ
تقاريرهـــــــا باســـــــتخدام  

 املؤشر اجلنساين

مـن وكـاالا األمـم     15
ــام  املتحـــــدة  لـــــول عـــ

2017 

- - - - - 

ــي      ــة ال ــم املتحــدة القطري ــة األم عــدد أفرق
تنفـــذ مؤشـــراا األداء يف جمـــال املســـاواة 
ــاا األداء   بـــني اجلنســـني )بطاقـــاا ع مـ

مياثلها من أدواا املساءلة  مااجلنساين أو 
ملتابعة تنفيذ االلتزاماا وأداء إطـار عمـ    
األمم املتحدة للمسـاعدة اإلمناحمليـة أو أطـر    
 األمم املتحدة االستراتيةية يف البلدان(.

فريقا من أفرقة األمم  25
 املتحدة القطرية

47 - 2.9 - - 2.9 

النســبة املئويــة ألطــر عمــ  األمــم املتحــدة  
للمســـاعدة اإلمناحمليــــة والــــربامد القطريــــة  
ــاحملد قابلــة    نةــز وحتقــق نت املشــتركة الــي ُت
للقياس وتستخدم موارد مكرسة لتحقيـق  

االســــتعرا   املســــاواة بــــني اجلنســــني   
الشام  للسياساا الذي جيرى ك  أربـ   

 سنواا

يف  40متخــ  مــا نســبته  
األمـم   املاحملة من أطر عم 

املتحــــــــدة للمســــــــاعدة  
اإلمناحملية املنةزة بني عام  

ــن  2012و  2011 عــــــ
ــاواة   ــال املسـ ــاحملد يف جمـ نتـ

 بني اجلنسني

يف املاحملـة   60إقرار نسـبة  
ــم    ــ  األمـ ــر عمـ ــن أطـ مـ
ــاعدة   ــدة للمســـــ املتحـــــ
ــربامد  ــة والـــــــ اإلمناحمليـــــــ

 القطرية املشتركة

 3.5 - - 3.5 
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إطةةةةةار نتةةةةةا ج   -النتيجةةةةةةتالناتج 
 املؤشر الر يسي لألداء  التنمية

أحةةةدل البيانةةةات )خةةة   
 اجملموعة الوظيفية (2)2017اهلدف لعام  (1)األساس(

املةةةةةةةةةةةةةوارد 
 العادية

املةةةةةةةةةةةةةوارد 
 األخرى

اسةةةةةةةةةةةةةةترداد  
 اجملموع التكاليف

إقامـــة شـــراكاا فعالـــة بـــني  1-2         
للمــــــرأة هيئـــــة األمــــــم املتحـــــدة   

وأصـحاب املصـلحة الرحمليسـيني  مبـا     
ــاع   ــ  املـــدين والقطـ يف ذلـــك اجملتمـ
ــة   ــاا اإلقليميــــ اخلــــــا  واملنظمــــ

 والدولية

عدد األفرقة االستشارية من اجملتم  املدين 
 الي أنشئت

فريقـــــــــا  30تشـــــــــكي  
ــ     ــن اجملتمــ ــاريا مــ استشــ

 املدين 

فريقا  51إنشاء وتفعي  
استشـــاريا مـــن اجملتمـــ    

 املدين

ــاا ا ــة الع قـــ خلارجيـــ
 للمؤسسة وشراكاهتا

21.1 
 

  21.1 
3.4 

 
 

 اجملموع

ــ  القطــاع     ــام م ق ــي ُت عــدد الشــراكاا ال
 اخلا 

 
 

ــة  ــ   12إقامــ ــراكة مــ شــ
القطـــــاع اخلـــــا  علـــــى 
ــاا يف   ــتوى املؤسســ مســ

2014 
 

ــة  ــ    12إقامـ ــراكة مـ شـ
ــى   ــا  علــ ــاع اخلــ القطــ

 مستوى املؤسساا
 
 

 3 4 
 
 

31.0 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

3 4 
 
 

31 0 

     
النتاحملد واإلب غ وإدارة املعار  والتقييم - 2      إجياد ثقافة مؤسسية قوية قوامها اإلدارة القاحملمة على 
ــة األمــم املتحــدة    2-1 اارســة هيئ

 للمرأة لةدارة القاحملمة على النتاحملد
النســبة املئويــة للــربامد القطرية/املتعـــددة    
ــن     ــي تظهــر سلســلة واضــحة م ــدان ال البل

مــن إطــار عمــ  األمــم     النتــاحملد املســتقاة 
املتحــــدة للمســـــاعدة اإلمناحمليـــــة وتظهـــــر  
اســـتخدامها للمبـــادئ املشـــتركة لـــةدارة 
القاحملمة على النتاحملد الي وضعتها جمموعـة  

االســـتعرا   األمـــم املتحـــدة اإلمناحمليـــة.   
الشام  للسياساا الذي جيرى ك  أربـ   

 سنواا

ــربامد    يف املاحملة 100 يف املاحملة 100 ــيط الــــــ ختطــــــ
الـــــــدعم والتوجيـــــــه و
 التقنيان للربامد

11.2 - 4.4 15.5 

تـــوافر  طـــوط أســـاس وأهـــدا  جلميـــ   
املؤشراا الواردة يف اخلطـة االسـتراتيةية   
علـــى املســـتوياا املؤسســـية واإلقليميـــة    

االســــــــتعرا  الشــــــــام   والقطريــــــــة 
ــ      ــ  أربــ ــرى كــ ــذي جيــ ــاا الــ للسياســ

 سنواا

يف املاحملــة تقريبــا  95لـدى  
ــة   ــراا اخلطـــ ــن مؤشـــ مـــ

ــتراتيةية ــار  االســـــ وإطـــــ
النتـــاحملد اإلمناحمليـــة وإطـــار   
ــة  طــوط    ــاحملد اإلداري النت
ــرة   ــدا  للفتـ ــاس وأهـ أسـ

2014-2017 

يف املاحملـــــة  لـــــول  100
 2017هناية عام 

الرقابـة واإلدارة ودعــم  
العمليــاا يف املكاتــ   

 امليدانية/القطرية  

16.8 - - 16.8 

النسبة املئوية من أمـوال الـربامد املكرسـة     
ــة   ــدراا الوطنيـ ــز القـ ــتعرا  لتعزيـ االسـ

الشام  للسياساا الذي جيرى ك  أربـ   
 سنواا

 - - - - - يف املاحملة 40 يف املاحملة 39
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إطةةةةةار نتةةةةةا ج   -النتيجةةةةةةتالناتج 
 املؤشر الر يسي لألداء  التنمية

أحةةةدل البيانةةةات )خةةة   
 اجملموعة الوظيفية (2)2017اهلدف لعام  (1)األساس(

املةةةةةةةةةةةةةوارد 
 العادية

املةةةةةةةةةةةةةوارد 
 األخرى

اسةةةةةةةةةةةةةةترداد  
 اجملموع التكاليف

ــم    2-2          ــة األمــــ ــرا  هبيئــــ االعتــــ
ــزا    ــفها مركـ ــرأة بوصـ ــدة للمـ املتحـ
للمعرفـــة يف جمـــال حتقيـــق املســـاواة 

املـرأة يف مجيـ    بني اجلنسني ومتكني 
 أحناء العامل

عـدد احلــاالا الـي يــذكر فيهـا املنتةــاا    
ــامل    ــاء العــ ــدم نســ ــة )تقــ ــية للهيئــ الرحمليســ
ــن دور    ــة ع والدراســة االستقصــاحملية العاملي

 املرأة يف التنمية(

 ط األساس: تقدم نساء 
ــامل:  ــة 468العــ ؛ الدراســ

ــة:  ــاحملية العامليــــ االستقصــــ
373 

تقدم نساء العامل: زيـادة  
يف املاحملـــة؛  23.8بنســـبة 

الدراســـة االستقصـــاحملية:  
ــبة  يف  9.5زيـــــادة بنســـ

 املاحملة

أنشــــــــــطة الــــــــــدعوة 
السياســـــــــــاتية وإدارة 

 املعار 

15.5 - - 15.5 

ــابر    عــدد املســتخدمني الــذين يــزورون املن
   (3)االفتراضية

ــاس:   ـــــــــــــط األســـــــــــ
000 290  1 

000 495  1 - - - - - 

عــــدد وكــــاالا األمــــم املتحــــدة الــــي      
التدريبية الي تستحدثها تستخدم الربامد 

 هيئة األمم املتحدة للمرأة

48 53 - - - - - 

عدد البلـدان الـي تتلقـى دعمـا مـن اهليئـة        
للمشاركة يف تبادل املعار  )بسب  منـها  
التعـــاون فيمـــا بـــني بلـــدان اجلنـــوب أو     

االســـتعرا  الشـــام  التعـــاون الث ثـــ ( 
ــ      ــ  أربــ ــرى كــ ــذي جيــ ــاا الــ للسياســ

 سنواا

58 78 - - - - - 

وضــ  قاعــدة أدلــة واضــحة     2-3
مستمدة من تقييماا رفيعة اجلودة 
لتنفيذ اخلطة االستراتيةية ألغرا  

 التعلم واختاذ القراراا واملساءلة

معــــدل اســــتةاباا اإلدارة للتوصــــياا   
 املتفق عليها

بلــــــق معــــــدل اإلجنــــــاز   
يتعلــق باســتةاباا    فيمــا

يف املاحملــــــة يف   86اإلدارة 
 2012عام 

ــول  ــة يف  100حصـ املاحملـ
مــن التقييمـــاا املنةـــزة  
علــــــى اســــــتةابة مــــــن 
ــتة  ــون سـ اإلدارة يف غضـ

 أسابي 

الرقابـــــــة والضـــــــمان  
 املؤسسيان

5.8 - 0.7 6.4 

النســــبة املئويــــة مــــن امليزانيــــة الربناجميــــة  
 املخصصة للتقييم

 - - - - - يف املاحملة 3 (2014يف املاحملة ) 2.2

ــ  عــام مــن تقييمــاا        ــدد مــا ينةــز ك ع
 المركزية يف إطار اخلطة االستراتيةية  

ــاز  (2014) 21 ــا  30إجنـــــــ تقييمـــــــ
 المركزيا سنويا

- - - - - 

عــدد مــا ينةــز كــ  عــام مــن التقييمــاا    
 املؤسسية يف إطار اخلطة االستراتيةية

ــاز (2014) 1 ــيمني  (2) إجنـــــ تقيـــــ
 مؤسسيني سنويا

- - - - - 

 54.3 5.0 - 49.3     اجملموع 
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إطةةةةةار نتةةةةةا ج   -النتيجةةةةةةتالناتج 
 املؤشر الر يسي لألداء  التنمية

أحةةةدل البيانةةةات )خةةة   
 اجملموعة الوظيفية (2)2017اهلدف لعام  (1)األساس(

املةةةةةةةةةةةةةوارد 
 العادية

املةةةةةةةةةةةةةوارد 
 األخرى

اسةةةةةةةةةةةةةةترداد  
 اجملموع التكاليف

التنظيمية  م  التركيز على توفري قدراا قوية ذاا كفاءة على الصعيدين القطري واإلقليم  - 3               حتسني الفعالية 
ــه   3-1 ــادة والتوجيـــ ــوفري القيـــ تـــ

الفعـالني مـن أجــ  النـهو  بواليــة    
هيئة األمم املتحـدة للمـرأة وحتقيـق    

 مهمتها

ــاحملد اخلطــة     ــواتد ونت ــن ن ــة م النســبة املئوي
ــذها   ــتراتيةية الــــــي جيــــــري تنفيــــ االســــ

    االســتعرا  الشــام  للسياســاا الــذي
 جيرى ك  أرب  سنواا

يف املاحملـة   79كانت نسبة 
من مؤشراا نواتد إطـار  
النتـــاحملد اإلمناحمليـــة للفتـــرة   

قيـــــــــــد  2012-2013
ــة  ــذ يف هنايــــــــــ التنفيــــــــــ

 2012 عام

يهــــاا القيـــادة والتوج  يف املاحملة 80
 املؤسسية

5.0 - 1.3   6.4 

يف املاحملـة   58كانت نسبة   
مـــــن مؤشــــــراا إطــــــار  
ــد   ــة قيـــ ــاحملد اإلداريـــ النتـــ
ــام   ــة عـــ ــذ يف هنايـــ التنفيـــ

2012 

      

ــة األمــم   3-2 امــت   مــوظف  هيئ
ــدراا الكافيــة     ــرأة للق املتحــدة للم
ــاحملد يف جمــايل املســاواة    ــق النت لتحقي
بــــــني اجلنســــــني ومتكــــــني املــــــرأة 

 للمساءلة بش ن ذلكو ضوعهم 

معــدالا النفقـــاا الربناجميـــة )األساســـية  
 وغري األساسية(

يف املاحملة من النفقـاا   85
 األساسية  

يف املاحملة من النفقـاا   86
 غري األساسية

 75تنفيذ ما ال يق  عن 
ــاس   ــ  أسـ ــة مقابـ يف املاحملـ

ــاس  ــاس )القيــ ــى أســ علــ
باسـتثناء  واالستحقاقاا 

 املبالق املدفوعة مقدما(

ــرية  إدارة  ــوارد البشـ املـ
 يف املؤسسة

6.2  1.3 7.5 

قيـــام اهليئـــة بتـــرويد ثقافـــة     3-3
إدارة املخــاطر واملســـاءلة ومواءمـــة  
ــفافية يف   ــال والشـ ــاا األعمـ اارسـ

 عملياهتا

النسبة املئوية ملكات  اهليئة الي ُتقيم على 
أهنــا معرضــة خلطــر شــديد والــي ختضــ       

 (4)ملراجعة دا لية أو  ارجية حلساباهتا

إدارة الشؤون اإلداريـة   يف املاحملة 100 يف املاحملة 100
واملاليـــــــــــة ونظـــــــــــم 
املعلومــــــــــــــــــــــــــــاا 
واالتصــــــــــــــــاالا يف 

 املؤسسة

10.9 - 0.5 11.4 

ــة      ــياا املراجعـ ــن توصـ ــة مـ ــبة املئويـ النسـ
نفـــذ  لـــول  الدا ليـــة للحســـاباا الـــي ُت

 تواريخ اإلجناز املستهدفة

ــاين  يف املاحملة  90 يف املاحملة 75 ــوظفني واملب ــن امل  أم
 على املستوى العامل 

- - - - 

ــة      ــياا املراجعـ ــن توصـ ــة مـ ــبة املئويـ النسـ
نفــذ  لــول      اخلارجيــة للحســاباا الــي ُت

 تواريخ اإلجناز املستهدفة

 - - - - - يف املاحملة 100 يف املاحملة  75

النسبة املئوية من مجي  عملياا اهليئة الي  
ــم    ــة يف األمــ ــام اإلدارة األمنيــ ــ  لنظــ متتثــ

 (5)املتحدة

ــدرها   ــال ق  90نســبة امتث
 2015يف املاحملة يف عام 

نســــبة امتثـــــال قـــــدرها  
يف املاحملــــة يف عــــام  100
2017 

- - - - - 
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إطةةةةةار نتةةةةةا ج   -النتيجةةةةةةتالناتج 
 املؤشر الر يسي لألداء  التنمية

أحةةةدل البيانةةةات )خةةة   
 اجملموعة الوظيفية (2)2017اهلدف لعام  (1)األساس(

املةةةةةةةةةةةةةوارد 
 العادية

املةةةةةةةةةةةةةوارد 
 األخرى

اسةةةةةةةةةةةةةةترداد  
 اجملموع التكاليف

قيام اهليئة بنشر بياناا براجمها باستخدام           
ــادرة الدوليــــــة لشــــــفافية املعونــــــة     املبــــ

    االســتعرا  الشــام  للسياســاا الــذي
 جيرى ك  أرب  سنواا

املراحـــــ   إجنـــــاز مجيـــــ  3و 2إجناز املرحلتني 
ــا   ــاحنني روتيني ــ غ امل وإب
باملعلومـــــــاا املتعلقـــــــة 
بـــــالربامد مـــــن  ـــــ ل 
املبادرة الدوليـة لشـفافية   

 املعونة

- - - - - 

ــة املبســطة      ــة الدا لي ــة الربجم ــاد عملي اعتم
واملنســــقة يف املكاتــــ  القطريــــة التابعــــة 

ــة  االســتعرا  الشــام  للسياســاا  للهيئ
 الذي جيرى ك  أرب  سنواا

نظـــام املـــذكراا اعتمـــاد 
االســــــتراتيةية و طــــــط 
العمــ  الســـنوية كـــإجراء  

إكمـــــال . و مؤقـــــت
تنقيحـــاا دليـــ  الـــربامد 
والعمليـــــــاا واملرحلـــــــة 

ــن  ــام األوىل مـــ إدارة نظـــ
  النتاحملد

تبسيط مجي  االنتهاء من 
ــة و  ــاا الربجم نظــام عملي

 لول هناية  النتاحملدإدارة 
 2016عام 

- - - - - 

النسبة املئوية من املكات  اإلقليمية للهيئة  
الي تعتمـد  ـدماا مشـتركة يف جمـاالا     
الشـــراء واملـــوارد البشـــرية وتكنولوجيـــا    

االســــــــتعرا  الشــــــــام  املعلومــــــــاا 
ــ      ــ  أربــ ــرى كــ ــذي جيــ ــاا الــ للسياســ

 سنواا

 - - - - - يف املاحملة 100 يف املاحملة 100

 25.2 3.1 - 22.1     اجملموع 
         
         تعبئة املوارد وإدارهتا - 4
حتســــني إدارة املــــوارد مــــن    4-1

ــؤون    ــة والشــ ــ ل إدارة امليزانيــ  ــ
املالية واملوارد البشرية وتكنولوجيا 

 املعلوماا

النسـبة املئويـة مـن تقـارير اجلهـاا املاحنـة       
 للهيئة الي تستويف معايري اجلودة

إدارة العمليـــــــــــــــــاا  يف املاحملة 80 (2014يف املاحملة ) 84
واملكاتــــ  اإلقليميــــة  
ــك إدارة  ــا يف ذلـــــ مبـــــ
الشـــــــؤون اإلداريـــــــة  
واملاليـــــــــــة ونظـــــــــــم 
املعلومــــــــــــــــــــــــــــاا 
واالتصــــــــــــــــاالا يف 

 املؤسسة

61.1 - 13.7 74.8 

متوســــط املــــدة الــــي يســــتغرقها حتديــــد   
املرشحني املؤهلني واالنتهاء مـن عمليـاا   

 التعيني 

 - - - - - أسبوعا 15 أسبوعا 15
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إطةةةةةار نتةةةةةا ج   -النتيجةةةةةةتالناتج 
 املؤشر الر يسي لألداء  التنمية

أحةةةدل البيانةةةات )خةةة   
 اجملموعة الوظيفية (2)2017اهلدف لعام  (1)األساس(

املةةةةةةةةةةةةةوارد 
 العادية

املةةةةةةةةةةةةةوارد 
 األخرى

اسةةةةةةةةةةةةةةترداد  
 اجملموع التكاليف

ــم             ــوافر نظـ ــة لتـ ــبة املئويـ ــا النسـ تكنولوجيـ
ــة   ــاالا يف املؤسســـ ــاا واالتصـــ املعلومـــ

 وأوقاا تشغيلها

 - - - - - يف املاحملة 99 يف املاحملة 99

ــاا     ــوع النفقــ ــن جممــ ــة مــ ــبة املئويــ النســ
األساسـية املوجهــة إىل األنشــطة الربناجميــة  
ــية    ــري األساســـــ ــاا غـــــ ــ  النفقـــــ مقابـــــ

    االســتعرا  الشــام  للسياســاا الــذي
 جيرى ك  أرب  سنواا

ــة ويف  35 يف  55املاحملــــــــ
 املاحملة  على التوايل

الرقابـة واإلدارة ودعــم   يؤكد فيما بعد
العمليــاا يف املكاتــ   

 امليدانية

- - - - 

ــي  قاعــــــدة املــــــوارد    4-2 توســــ
وتنويعهــا لتلبيــة الطلــ  علــى مـــا     
تقدمه اهليئة من دعـم حفاـاز وتقـين    
 وتقدمي املنل ألغرا  استراتيةية

تـــتم  قيمـــة جممـــوع املـــوارد العاديـــة الـــي
 تعبئتها

ــون دوالر  163.6 مليــــــ
 2014يف عام 

ــون دوالر  200 مليــــــــــ
(2017) 

ــة   ــاا اخلارجيـــ الع قـــ
للمؤسســة وشــراكاهتا  
ــاالا وتعبئــــة   واالتصــ

 املوارد  

3.3 - 3.0 6.3 

ــون دوالر  159.1 قيمة املوارد األ رى الي تتم تعبئتها  مليــــــ
 2014يف عام 

ــون دوالر  250 مليــــــــــ
 (2017)لفترة السنتني 

- - - - - 

ــاهم يف      ــي تسـ ــاء الـ ــدول األعضـ ــدد الـ عـ
 املوارد األساسية للهيئة

  2014يف هنايـــــة عـــــام  
دولة  143تربعت للهيئة 

 عضوا

ــن   ــ  عـ ــا ال يقـ ــ مني مـ تـ
حكومـــــة ماحنـــــة   120

يف  20واســـــــــــتبقاحملها   
 املاحملة منها لعدة سنواا 

- - - - - 

توفري قدراا اهليئـة ونظمهـا    4-3
 يف جمال االتصاالا أساسا للـدعوة 
الفعالـــــة لتحقيـــــق املســـــاواة بـــــني 

 اجلنسني ومتكني املرأة

ــة     ــة اإلع مي ــادة التغطي ــة لزي ــبة املئوي النس
 العاملية للهيئة وأولوياهتا وعملها الربناجم 

تقرير إ بـاري   14 000
جديد يف وسـاحمل  اإلعـ م   

 2014الراحملدة يف عام 

ــبة  ــادة بنســــ يف  15زيــــ
 املاحملة

ــة   ــاا اخلارجيـــ الع قـــ
ا  للمؤسســة وشــراكاهت

واالتصـــاالا وحشـــد  
 املوارد  

2.7 - 2.1 4.8 

النسـبة املئويــة لزيـادة عــدد األفـراد الــذين     
ــ      ــة واملوق ــ  الشــبك  للهيئ ــزورون املوق ي

 الشبك  للمرصد التاب  للهيئة

ــبة  2014م يني يف عام  3 ــادة بنســــ يف  10زيــــ
 املاحملة

- - - - - 

النسبة املئوية لزيادة عدد متابع  شبكاا  
ــة   التواصــ   ــديرها اهليئ ــي ت ــاع  ال االجتم

والي تتناول مس لة املساواة بـني اجلنسـني   
 ومتكني املرأة

مليون متاب  يف عام  1.9
2014 

ــبة  ــادة بنســــ يف  75زيــــ
 املاحملة

- - - - - 

 86.0 18.8 - 67.1     اجملموع 
ــاءة     ــبة للكفــ ــوع بالنســ اجملمــ

التنظيميتني  والفعالية 
    169.5 - 27.0 196.4 
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إطةةةةةار نتةةةةةا ج   -النتيجةةةةةةتالناتج 
 املؤشر الر يسي لألداء  التنمية

أحةةةدل البيانةةةات )خةةة   
 اجملموعة الوظيفية (2)2017اهلدف لعام  (1)األساس(

املةةةةةةةةةةةةةوارد 
 العادية

املةةةةةةةةةةةةةوارد 
 األخرى

اسةةةةةةةةةةةةةةترداد  
 اجملموع التكاليف

 880.0 27.0 473.0 380.1     اجملموع الكل           
  

 ما مل يذكر     ذلك. 2014 طوط األساس كما كانت عليه يف هناية عام  (1)   من املليون. 0.1مجي  األرقام مقربة إىل أقرب 
 .2017-2016للفترة سُتستعر  األهدا  و طوط األساس ويتم حتديثها   ل استعرا  منتصص املدة للخطة االستراتيةية  (2) 
ة املمارسني املعنية بالتدري  يف جمال املساواة بني اجلنسني  وقاحملمة تشم  املنابر االفتراضية التابعة للهيئة بوابة املعار  من أج  التمكني االقتصادي للمرأة  واحلرم اجلامع  االفتراض  العامل   ومجاع (3) 

 (iknowpolitics.orgة الشبكية للمساواة بني اجلنسني وفريوس نقهل املناعة البشرية/اإليدز  واملوق  الشبك  للميزنة املراعية للمنظور اجلنساين )اخلرباء واملدربني التابعني للهيئة  والبواب
ي ك  من املراجعة الدا لية واخلارجية مراجعة على أساس اخلطورة. يف املاحملة من مكات  اهليئة ب هنا معرضة خلطر شديد وكلها عرضة ملراجعة دا لية أو  ارجية للحساباا. وجتر 12.50ُقي مت نسبة  (4) 

مواق  )منها املقر( من بني مواق  هيئة األمم املتحدة  7وق  اال تيار لك  من املراجعة الدا لية واخلارجية على  2014ويتوقص ا تيار املوق  الذي جترى له املراجعة على تقييم للمخاطر. ويف عام 
 موقعًا. 56ددها للمرأة البالق ع

 ة. ونتيةة لذلك  ق ا عدد املكات  املمتثلة للمعايري اجلديدة.رفعت هيئة األمم املتحدة للمرأة مستوى املعايري وتدرج ا ن مزيدًا من العوام  يف قياس االمتثال لنظام إدارة األمن يف األمم املتحد (5) 
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 اإلمناحمليةختصيهل املوارد للنتاحملد  -.1 
يف املاحملـة   15ما يل : )أ( إنفاق مـا نسـبته    2014استعرا  النفقاا يف عام  يتبني من - 62

قياديـة؛ )ب( إنفــاق   أدوارًا هــاتوليإمسـاع صــوا املـرأة ومشـاركتها و   علـى   مـن أمـوال الــربامد   
ــا ــتمكني ا    20نســبته  م ــى ال ــامد عل ــوال الربن ــن أم ــة م ــاق  القتصــادي للمــرأة؛  يف املاحمل  )ج( إنف
يف املاحملـة مـن أمـوال الـربامد علـى إهنـاء العنـص ضـد املـرأة؛ )د( إنفـاق مـا نسـبته              25نسـبته   ما
ــة مــن  16 ــاملرأ   يف املاحمل ــق ب ــامد علــى العمــ  املتعل ة والســ م واألمــن؛ )هـــ( إنفــاق  أمــوال الربن
مـاا  اإلدارة والتخطيط الـوطين فيمـا يتعلـق بالتزا    يف املاحملة من أموال الربامد على  10نسبته  ما

أموال الربنـامد علـى تعزيـز     من  (4)يف املاحملة 5وأولوياا املساواة بني اجلنسني؛ )و( إنفاق نسبة 
والسياسـاا واملعـايري العامليـة يف جمـايل املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة. )ُصـنفت            قواعدال
ىن أهنا وزعـت علـى     مبع“شاملة لعدة مواضي ”من أموال الربامد ب هنا  يف املاحملة تقريبًا 9نسبة  

  .األولوية( عدد من اجملاالا ذاا 
النفقاا مستوى تلبية اهليئة للطلـ  الـوطين يف حـدود املـوارد املتاحـة.       هذوومتث   - 63

أن نفــذا اهليئــة اهليكــ   بعــداملتاحــة ويــرجل أن يرتفــ   ويتةــاوز الطلــ  الــوطين املــوارد 
االعتمـاد السـابق يـوفر القاعـدة      االعتبـار  فـإن   . وم  أ ـذ ذلـك يف   كامً تنفيذًا اإلقليم  

األساسية الي ستستند إليها اهليئة يف توزي  املخصصاا اإلرشادية بني اجملاالا ذاا األثر 
 الواردة يف إطار النتاحملد اإلمناحملية للخطة االستراتيةية. 

 على النحو التايل: خصصاااملب وُيحتف  - 64
يف عملياا صـن  القـرار ومشـاركتها يف هـذو     بدور قيادي  املرأةاضط ع  )أ(   

 يف املاحملة؛  22 -العملياا على مجي  املستوياا 
  واستفادهتن مـن  واستبعادًا   وال سيما أشدهن فقرًااقتصاديًا النساءمتكني  )ب( 
  يف املاحملة؛ 22 -التنمية 
 يف املاحملة؛ 23 -توفري حياة  الية من العنص للنساء والفتياا  )ج( 
بـدور قيـادي يف جمـاالا السـ م واألمـن والعمـ  اإلنسـاين         املرأةاضط ع  )د( 

  يف املاحملة؛ 17 -ومشاركتها فيها 

__________ 

ال تلـم هـذو النســبة متامـًا بالعمــ  علـى الصــعيد امليـداين الــذي يـدعم التنفيــذ الـوطين للقواعــد واملعـايري العامليــة          (4) 
 ويسهم فيه.
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ــني اجلنســني جتســيداً      )هـ(  ــاا املســاواة ب ــاا وأولوي  جتســيد املســاءلة بشــ ن التزام
 يف املاحملة. 13   -يف اإلدارة والتخطيط الوطين  كامً 
 

 تنيوالفعالية التنظيميلكفاءة لختصيهل املوارد  - 2 
مـ  املنهةيـة    فيما يتعلق بنواتد الكفاءة والفعاليـة التنظيميـتني  ُتخصـهل املـوارد متشـياً      - 65

  فــإن األمــوال ختصـهل ملــا يلــ :  التنفيـذي. وبنــاء علــى ذلـك   املتسـقة الــي وافـق عليهــا اجمللــس   
مناحمليـة؛ )ب( التنسـيق اإلمنــاحمل    اإل األنشـطة اإلمناحمليـة  مقسـمة بـني الفعاليـة اإلمناحمليـة والـربامد         )أ(

االعتمـاد   لألمم املتحـدة؛ )ج( اإلدارة؛ )د( األنشـطة ذاا األغـرا  اخلاصـة. ويتصـ  جممـوع       
 لتكاليص.لتصنيفاا الذو هبمليون دوالر  196.4اإلمجايل املطلوب البالق 

يـة   ويـتم حتديـد تكـاليص الفعاليـة والكفـاءة التنظيميـتني مـن  ـ ل اجملموعـاا الوظيف          - 66
ة. للنــواتد املنشــود التنظيميــة الــي تضــطل  باألنشــطة حتقيقــًا وهــ  جمموعــاا تضــم الوحــداا 

الـي حتقـق نـواتد بعينـها  فإهنـا       من الوحداا التنظيمية  أن اجملموعاا الوظيفية جتم  عددًا ومبا
ميزنــة للقــرو اجمللــس التنفيــذي أي ذطـار الــ اإلتشـك  الصــلة املفاهيميــة بــني النتــاحملد واملــوارد يف  

  القاحملمة على النتاحملد. 
تحسـني اإلدارة القاحملمـة علـى    لبوضـ  منـوذج    هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة حاليـاً     وتقوم  - 67

املترتبـة علـى   عـن تتبـ  النتـاحملد       فضـ ً ةنشـط األمسـتوى   علىأفض  يتيل امليزنة بشك  النتاحملد 
 دقة.ال مبزيد من هذو األنشطة

 
 والنقصان يف امليزانية املتكاملةالزيادة حاالا موجز  - دال 

)امليزانيـة   تنيالكفاءة والفعالية التنظيميفرع توزي  الزيادة املقترحة يف  3ويبني اجلدول  - 68
لتنفيـذ   نتيةـة زيـاداا الرحمليسـية   وتـ يت ال املؤسسية( من امليزانيـة املتكاملـة بـني فئـاا التكـاليص.      

ميزانيـة   الـي مل تـتل هلـا   ملنظمة يف بعـ  املكاتـ    دا   ا املعتمد سابقًا اهلياك احلد األد  من 
التكـاليص   لتصـنيص  ةفئـة الصـحيح  والتكـاليص  ال املواءمـة بـني  مـن مث  على اإلط ق  ومؤسسية 

 ومصدر التموي .
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  3جلدول   
 موجز حاالا الزيادة والنقصان  
 )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(  

 اجملموع 
  الزيادةت)النقصان(

 املئوية بالنسبة

    2015-2014امليزانية املؤسسية للفترة  -أوال    
 - 176.9 املوارد من التربعاا يف امليزانية املؤسسية 

 - 176.9 اجملموع 
   اخلاضعة للسلطة التقديرية حاالا الزيادة والنقصان الي تعزى إىل التكاليص غري  -ثانيا 

 2.0 3.4  )التكاليص املتصلة وغري املتصلة باملوظفني(تكاليص التضخم واملوظفني  - 1  
املبالق املسددة لنظام منسق  األمم املتحدة املقيمني/وحدة التفتيا  - 2  

 0.2 0.3  )التكاليص غري املتصلة باملوظفني(  املشتركة 
 دماا استرداد املبالق يف برنامد األمم املتحدة اإلمناحمل  )التكاليص غري  - 3  

 0.5 0.9  باملوظفني( املتصلة 
 0.2 0.3  باملوظفني( املتصلة  حاالا الزيادة يف اإلجياراا )التكاليص غري – 4  
املتصلة  مراجعة احلساباا )التكاليص غري  –التكاليص املباشرة للمشاري   – 5  

 (0.5) (0.9)  باملوظفني(
 (0.3) (0.6)  املتصلة باملوظفني( غري  األمن )التكاليص –التكاليص املباشرة للمشاري   – 6  
اخلاضعة للسلطة  صايف جمموع الزياداا النامجة عن التكاليص والتكاليص غري 

 2.0 3.4 التقديرية
    االستثمار يف املنظمة )الزياداا يف احلةم( -ثالثا 

 تعزيــز الفعاليــة والكفــاءة التشــغيليتني يف تقــدمي الــدعم املتعلــق باملشــترياا    - 1  
 0.3 0.6  والدعم القانوين )تكاليص ملوظفني(

تعزيــز القــدراا ال زمــة للــدعم الــدويل احلكــوم  وتعبئــة املــوارد واجملتمــ    - 2  
 0.8 1.4  )تكاليص املوظفني(  املدين 

تعزيــز تعمــيم املنظــور اجلنســاين يف التنســيق يف األمــم املتحــدة )تكــاليص         - 3  
 0.3 0.6  املوظفني(

ــدة يف اهليكــ  اإلقليمــ : الصــومال  وإندونيســيا    – 4   )تكــاليص   املكاتــ  اجلدي
 0.8 1.4  املوظفني(

اهليكـــ  اإلقليمـــ : بورونـــدي  والســـودان  ومـــايل  وبـــنغ ديا  ومصـــر   – 5  
 1.0 1.7  )تكاليص املوظفني(

ــار     - 6   ــة يف إطــــــ ــ  امليدانيــــــ ــية للمكاتــــــ ــغيلية األساســــــ ــة التشــــــ  امليزانيــــــ
 0.4 0.7  )التكاليص غري املتصلة باملوظفني(  أع و  5و 4البندين 

 3.6 6.4 جمموع الزياداا الي تعزى إىل احلةم 
األساســـية إىل امليزانيـــة  امليزانيـــة الربناجميـــةحـــاالا حتويـــ  التمويـــ  مـــن   -رابعًا 

   املؤسسية
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 اجملموع 
  الزيادةت)النقصان(

 املئوية بالنسبة

ــا )تكــاليص      – 1      ــدي  وســرياليون  وكيني اهليكــ  اإلقليمــ : الســودان  وبورون
 1.3 2.3  ملوظفني(

)التكــاليص   اهليكــ  اإلقليمــ : الســودان  وبورونــدي  وســرياليون  وكينيــا   – 2  
 0.3 0.6  غري املتصلة باملوظفني(

 1.4 2.6  تعزيز وظيفة التقييم )تكاليص املوظفني( - 3  
 0.8 1.5  )التكاليص غري املتصلة باملوظفني(  تعزيز وظيفة التقييم  – 4  
 3.9 6.9 الزياداا الي تعزى إىل حاالا حتوي  التموي جمموع  
 9.5 16.8 اجملموع الكل  للزياداا  
   ضوابط امليزانية - امسًا 
 1.6 2.8  معدل الشغور )تكاليص املوظفني( 
 1.6 2.8 جمموع حاالا االخنفا  األ رى 
 11.1 19.5 )النقصان(  صايف الزيادة –سادسًا 
  196.4  2017-2016امليزانية املؤسسية للفترة تقديراا  -سابعًا 
  (27.0)  الد   املقدر يف إطار امليزانية املؤسسية -ثامنًا 
  169.4  2017-2016صايف تقديراا ميزانية الفترة  -تاسعًا 
  

 تكاليص املوظفني - 1 
 125.8مليون دوالر  من مبلـق   13.9ا جمموعه الصايف مبتكاليص املوظفني ارتفعت  - 69

ــية    ــة املؤسسـ ــون دوالر يف امليزانيـ ــا مليـ ــق عليهـ ــبل 2015-2014للفترة املوافـ  139.7 لتصـ
 .دوالر مليون
 

 تقديريةال التكاليف غري اخلاضعة للسلطة
تتماشى مرتباا املوظفني م  املعدالا اخلاصة باملوق  والرتبة الي أقرهتا جلنـة   )أ( 

 اا يفزيــادالللمرونــة يف ختفــي  أثــر  حمــدودًا يعــين أن هنــا  جمــااًل الدوليــة  اــا اخلدمــة املدنيــة 
  أدا الزيـادة الفعليـة    2017  -2016إىل  2015-2014املرتباا. ويف الفتـرة املمتـدة مـن    

يف  ة  إىل زيـادة إمجاليـة   يئـ يف املاحملـة علـى نطـاق اهل    2الي صاحبها ارتفاع تضـخم  عـام نسـبته    
  ؛وظيفة 462 بالق عددهاالـ املقترحة  دوالر بالنسبة للوظاحملصنييم  3.4التكاليص قدرها 

 تقديريةالتكاليص اخلاضعة للسلطة ال
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 دوالر زيـادة حقيقيـة يف املرتبـاا    نييـ م  10.5ميث  الرصـيد املتبقـ  البـالق    و )ب( 
علــــى النحــــو املفصــــ  يف   وظيفــــة 31 املطلوبــــة يف الوظــــاحملص وقــــدرها زيــــادةمدفوعــــة بال

 أع و؛ 3 لاجلدو
يف  7معــدل الشــغور املســتخدم يف امليزانيــة مــن   علــىاخنفــا  طفيــص  وطــرأ )ج( 
اخنفـ   فقـد  مـن النضـد.    أكثـر هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة     بينمـا تقتـرب   يف املاحملـة   5املاحملة إىل 

تعمـ   كمة افترا  أن املنظمـة سـو    من احلمعدل الشواغر   ل فترة السنتني احلالية ويعترب 
تكـاليص   املبلـق املـدرج يف بنـد    هـذا  رفـ  ارتفاع نسيب يف معـدل شـغ  الوظـاحملص. وقـد      يف ظ 

 .ن دوالروملي 2.8 مبقداراملوظفني 
 
 تصلة باملوظفنياملتكاليف غري ال

 2.8 جمموعـه  يف مبلـق  تتمث  الزيادة الوحيدة يف فئة التكـاليص غـري املتصـلة بـاملوظفني     - 70
كاتـ  امليدانيـة   اململيون دوالر ب 1.3يتعلق   بلقهذا اململيون دوالر ومعدالا التضخم. ومن 
 الــ مبهمـة التقيـيم. ومـن أصـ       مليـون دوالر  1.5 يتعلـق اخلمسة املقترحة املشار إليها أعـ و  و 

من املـوارد األساسـية    حتواًل  يف املاحملة 75 ومليون دوالر  أ 2.1 ميث  مبلق  ن دوالروملي 2.8
 يزانية املؤسسية.موارد املإىل مد اللرب املتاحة
 املوظفني يف املقــــر يف نفــــس مســــتوى الفتــــرة املتصــــلة بــــتكــــاليص غــــري وأبقيــــت ال - 71

ــذي  2014-2015 ــر الـــ ــبة  ي األمـــ ــني نســـ ــهم يف حتســـ ــرة  داراإلســـ ــ  فتـــ ــة مـــ ة باملقارنـــ
 السابقة. السنتني
مليــون دوالر علــى مــدى فتــرة  0.3قــدرو  إضــافيًا يئــة مبلغــًااهلمــن املتوقــ  أن تــدف  و - 72

ة وعـ و السنتني فيما يتعلق مبنسـق األمـم املتحـدة املقـيم وتكـاليص وحـدة التفتـيا املشـتركة.         
مليون دوالر علـى مـدى فتـرة السـنتني      0.9مبلق إضايف قدرو ُيتوق  أن يعاد طل    لى ذلكع

ــاحمل .  با لرســوم متصــلة  ــامد اإلمن ــ  بصــفة رحمليســية يف  لربن ــز ب املرتبطــةرســوم ال وهــ  تتمث تةهي
 عدد املوظفني دا   املنظمة. تتوقص علىكشو  املرتباا الي 

ــًاوتتوقــــ  اهل - 73 ــة أيضــ ــأن  يئــ ــادة تــ ــارايف اإلدف  زيــ مليــــون دوالر  0.3قــــدرها  اجيــ
 السنتني. لفترة
   بصــفة  اصــة  تحميــ  املباشــر ال اقابلــهيزيــاداا املــذكورة يف الفقــراا أعــ و    وال - 74
مـ    التحميـ  هذا ويتماشى ملشاري . على ا  ليص مراجعة احلساباا ا ليةتكاواألمن  تكاليصل

األمـم املتحـدة للمـرأة     سياسـة هيئـة  املنسق املشتر  بني الوكاالا السترداد التكـاليص و اإلطار 
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مجيـ  مصـادر    بـني تكاليص بشك  صـحيل  إسناد الويكف    استرداد التكاليص املتوقعةب املتعلقة
 .ذلك التموي   سواء كانت عادية أو غري

 
 موجز التغيرياا يف الوظاحملص - هاء 

الرحمليسـ  وراء النمـو احلقيقـ  يف امليزانيـة.      السـب  جديـدة   وظيفة 31 ميث  استحداث - 75
 املنطق : هوأساس وترد أدناو مربراا طل  هذو الوظاحملص

 
 املكات  امليدانية - 1 

األمـــم املتحـــدة للمـــرأة علـــى    املقترحـــاا التاليـــة إىل تعزيـــز وجـــود هيئـــة     هتـــد   - 76
 :القطري الصعيد
ــدي وســرياليون والســودان:    )أ(  ــن وظــاحملص     بورون ــ ث م ــة إنشــاء ث ــر  اهليئ تقت

يف كـ  مـن   ( 6-  وواحدة ملوظص فين وطين  وواحدة   ع5-واحدة  امليزانية املؤسسية )
مبوج  امليزانيـة املؤسسـية حاليـًا. ويتماشـى هـذا مـ        هذو املكات   لعدم وجود وظاحملص اولة 

ــة إىل ممســة       ــ ن يكــون احلــد األد  للقــدرة مــن ث ث ــذي يوصــ  ب ــة ال ــيم القــدراا امليداني تقي
موظفني اـولني مـن امليزانيـة املؤسسـية. ومـن هـذو الوظـاحملص التسـ   سـت اولـة مـن األمـوال             

   إىل امليزانية املؤسسية؛ األساسية املتاحة للربامد ويقض  االقترا  بتحويلها
املمولـــة مـــن امليزانيـــة  وظـــاحملصمـــن الثـــ ث ُيقتـــر  إندونيســـيا والصـــومال:  )ب( 
هلــذين املكتــبني  (6-وواحــدة ملوظــص فــين وطــين  وواحــدة   ع  5-  واحــدة ) املؤسســية

 املعتمدين حديثًا؛
أربعــة مكاتــ   يف  4-الرتبــة   مــن يئــة إنشــاء وظــاحملص نــواب    تقتــر  اهل )ج( 

 . واسـتناداً 2015-2014لفتـرة  إطـار امليزانيـة املؤسسـية ل   املعتمـدة يف   الوظـاحملص ضافة إىل باإل
االحتياجـاا والطلبـاا   مـ  مراعـاة     والنواب حاليـاً  اخلالية منإىل استعرا  أجري للمكات  

 :إنشاء وظاحملص نواب للمكات  التاليةيئة اهلتقتر    وإمكاناا النمو
املسـاعدة اإلمناحمليـة الرمسيـة     كبـار املسـتفيدين مـن    هذو الدولة من  بنغ ديا:  ‘1’ 

املســـاواة  للعمـــ  بشـــ ناجلهـــاا املاحنـــة وفيهـــا دعـــم قـــوي مـــن احلكومـــة و
 ؛اجلنسني بني

 ه يصـاد    ولكنـ مكات  اهليئـة منـوًا علـى نطـاق العـامل     مصر: هذا هو أسرع  ‘2’ 
كتــ  املمنــو تعــر   للضــرر  بوجــه عــامواإلدارة  يف اإلجنــازكــبرية  صــعوباا
 .على حد سواء ة م  الشركاء الرحمليسينيومكانة اهليئ
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ــد    ‘3’  ــذا البل ــا: ه ــههيئــة للكيني ــن      في ــوارد  ولك ــ  يف تعبئــة امل لديــه ســة  حاف
مـ    الكـبرية واصلة النمو  مبا يف ذلك من   ل الشـراكاا  مل إمكاناا كبرية
هـذو  ومتـو ل  وطين ودون اإلقليمـ  واإلقليمـ .   الـ  علـى الصـعد   القطاع اخلا 

ــاً الوظ ــة حالي ــية    يف ــوارد األساس ــن امل ــةم ــرب املتاح ــر  حتومد وُيالل ــيقت  إىل هال
 امليزانية املؤسسية.

افظـة هيئـة األمـم    حل‘‘مكتـ  راحملـد  ’’ مبثابـة  إمكانيـة العمـ    هلذا املكتـ  مايل:  ‘4’ 
 العنص.املقترن بكافحة التطر  مب فيما يتعلقاملتحدة للمرأة الناشئة 

 
 املقـــر - 2 

ــة      - 77 ــز القــدراا املؤسســية يف اجملــاالا احلامســة األمهي ــة إىل تعزي هتــد  املقترحــاا التالي
تعبئـة املـوارد    والتنسيق وتعميم مراعـاة املنظـور اجلنسـاين  والشـراكاا االسـتراتيةية      املتعلقة ب

 واجملتم  املدين  والدعم القانوين ودعم املشترياا:
 :)وظيفة جديدة( 3-   –اخلا  تعبئة املوارد: القطاع أ صاحمل  لشؤون  )أ( 
القطـاع   التمويـ  املقـدم مـن    ت مني مصادر متوي  ابتكارية  مبا يف ذلكيشك   ‘1’ 

 أمـرًا أساسـيًا بالنسـبة    املـوارد  املوارد العادية وغريها من من تموي  والاخلا  
لتعبئـة   ة املعـززة سـتراتيةي االيئة األمم املتحـدة للمـرأة. وهـو أيضـا جـزء مـن       هل

   وضعها؛إىل   2013/6  يف مقررو هليئةااجمللس التنفيذي  دعا  الي املوارد
تعبئـة املـوارد    ب املتعلقـة  اااحلد األد  من القـدر سوى  يئة حاليًاليس لدى اهل ‘2’ 

ــ  العلـــى كمـــا ال توجـــد لـــديها يف هـــذا اجملـــال أي قـــدراا تركزهـــا    تمويـ
ــه   ــذي يقدم ــة   و.  القطــاع اخلــا  املخصــهل ال ــذو الوظيف ــن ه ــر  م ــو الغ ه

 هاوحتقيــق أهــدافاخلاصــة باهليئــة  ملســامهة يف تنفيــذ اســتراتيةية تعبئــة املــوارد ا
 ؛املتعلقة باملوارد غري األساسية

عـــن طريـــق إدارة ل اهليئـــة أيضـــا يف أعمـــا ســـو  يســـاهم ذلـــك اإل صـــاحمل  ‘3’ 
ــاع اخلــا      ــة مــ  القط ــى       الشــراكاا القاحملم ــه  ــا  عل ــز بوج ــ  التركي م

اجمللـــس أعضـــاء  الشـــراكاا مـــ  اا املتزايـــدة الـــي تنطـــوي عليهـــاانيـــمكاإل
 القطاع اخلا . عين بقياداااملاالستشاري 

 :)وظيفة جديدة( 5-   –السياساا وشراكاا المستشار لشؤون  )ب( 
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مواصلة تعزيـز عمـ  هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة        هوالغر  من هذو الوظيفة  ‘1’ 
الــدعم لشــؤون  ةالتنفيذيــ ةاملــدير ةإىل ناحملبــ مــن  ــ ل تقــدمي املشــورة والــدعم

والنتـــاحملد  عمليـــااال بشـــ ناحلكـــوم  الـــدويل والشـــراكاا االســـتراتيةية    
 اخلارجية. وأالدا لية سواء االستراتيةية الرحمليسية   

أجـراو  تقيـيم   يف أحـدث ما أوصى به مكت   دماا الرقابة الدا لية حس   ‘2’ 
ستشـار يف تعزيـز   سـو  يسـاهم امل  لعم  املعياري هليئة األمم املتحدة للمرأة  ل

وجوانـ  ذلـك العمـ     هليئـة  ا ة لعمـ  املعياريـ اجلوان  بني  ا الي تربطالص 
 إىل امليـدان دعم تقـدمي الـ   يشـم  السياساا والعملياا والتنسيق  مبـا  ب املتعلقة

صـحاب املصـلحة   ألة املستشـار الـدعم واملشـور   وسو  يقدم يف هذا الصدد. 
الرحمليسيني  مبا يف ذلك احلكومـاا ومنظومـة األمـم املتحـدة والقطـاع اخلـا        

تعبئـة  ب واملتصـلة  املعياريـة  بـاملنظوراا فيما يتعلـق    واجملتم  املدين واملؤسساا
 فيما خيهل تلك األمور؛ والدعوة  ويقوم باالتصال بتلك اجلهاااملوارد 

ســتعرا  املتعلقــة  االاملتابعــة وأعمــال يف  أيضــًاستشــار ينتظــر أن يســاهم امل  ‘3’ 
  2015  مثــ   طــة التنميــة ملــا بعــد عــام الفنيــةعمليــاا الباألفرقــة العاملــة و

جلنـة وضـ  املـرأة  ومتابعـة اسـتعرا  وتقيـيم       ووتغـري املنـا       متوي  التنميةو
 على اعتمادو؛ سنة 20بعد مرور  منهاج عم  بيةني

ــال ستشــار ســيقوم امل ‘  4’  ــم     ب عم ــة ووكــاالا األم ــاا الداحملم ــ  البعث االتصــال م
ــدة و ــن  املتحـ ــركاء مـ ــا    الشـ ــاع اخلـ ــدين والقطـ ــ  املـ ــة  اجملتمـ ــا لفعاليـ حتقيقـ
 ؛واالتساق املشاركة

 :جديدة( )وظيفة 5-   –مستشار للتنسيق: تعميم مراعاة املنظور اجلنساين  )ج( 
ــى الــ  ‘  1’  ــن رغم عل ــور اجلنســاين    م ــاة املنظ ــيم مراع ــ  أحــد   يشــك أن تعم بالفع

مواصـلة تعميـق وتعزيـز قـدرة اهليئـة         فإنه يلـزم يئةاهل لعم ساسية األ اجلوان 
القـدراا واملسـاءلة   تنسـيق وتعزيـز   ال على تـويل زمـام القيـادة والقيـام ب عمـال     

املستشــار املســؤولية الرحمليســية عــن  وســيتوىل األمــم املتحــدة.  دا ــ  منظومــة
اجلنسـاين يف مجيـ  السياسـاا والـربامد      تعمـيم مراعـاة املنظـور    التشةي  على

نظومـة  الـذي تقدمـه امل  فضـ  عـن تعزيـز الـدعم       منظومة األمم املتحدة دا  
تعزيز تنفيذ االلتزاماا املتعلقـة باملسـاواة بـني    ب ما يتص إىل الدول األعضاء في
 ؛اجلنسني ومتكني املرأة
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للشــعبة الــدعم واملستشــار املشــورة االســتراتيةية  ســيقدمعــ وة علــى ذلــك   ‘2’ 
مـن أجـ    الوكـاالا علـى نطـاق املنظومـة     مـ    ةمشتركفيما تبذله من جهود 

وال سـيما عـن     تعزيز األعمـال املتعلقـة باملسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة       
 ؛طريق تعميم مراعاة املنظور اجلنساين

بعـد   عرا  وتقيـيم منـهاج عمـ  بـيةني    متابعة اسـت إطار يف   املستشارسيقوم  ‘  3’ 
ــا بعــد عــام    علــى اعتمــادو ســنة 20مــرور  ــة مل بتقــدمي   2015و طــة التنمي

ــين   ــدعم الف ــق مبشــاركة   ال ــا يتعل ــاا    فيم ــرأة يف ا لي ــم املتحــدة للم ــة األم هيئ
منظـور املسـاواة   أن قتـ   املشتركة بـني الوكـاالا مـن أجـ  ضـمان      الرحمليسية 

 ًا؛بارز ابني اجلنسني مكان
يئـــة يف األفرقـــة العاملـــة املشـــتركة بـــني اهلتمثيـــ  باملستشـــار كـــذلك ســـيقوم  ‘  4’ 

ــدرج ضــمان أن وسيشــار  يف أعماهلــا مــن أجــ    الوكــاالا  ــني  ت املســاواة ب
يف بنـاء القـدراا يف جمـال تعمـيم      وسيسـاهم اجلنسني يف املناقشاا والنتـاحملد؛  
عــن هــا  ارجاألمــم املتحــدة للمــرأة و هيئــة مراعــاة املنظــور اجلنســاين دا ــ   

املنتةاا املعرفية؛ وحتديـد املسـاحمل  الرحمليسـية والفـر  واخلـرباا       عدادطريق إ
 اجلنســــني وتعمــــيم مراعــــاة   لنــــهو  باملســــاواة بــــني  املتعلقــــة باالعمليــــة 
 ؛اجلنساين املنظور

 :)وظيفة جديدة( 4-  -أ صاحمل  برامد: اجملتم  املدين )د( 
اجملتمـــ  املـــدين منظمـــاا اإلضـــافية مطلوبـــة مـــن أجـــ  دعـــم هـــذو الوظيفـــة  ‘  1’ 

 ؛هيئة يف هذا الصددللاملكات  امليدانية وواملنظماا النساحملية يف امليدان  
الشـركاء وأصـحاب املصـلحة    الشراكاا مـ   سيقوم األ صاحمل  بتنمية وإقامة  ‘2’ 

شــارية اجملتمــ  املـدين االست  دعم أفرقـة بــو  اجملتمــ  املـدين احلـاليني واجلــدد مـن   
 ؛امليدان يف

اسـتراتيةياا الـدعوة مـ      لوضـ   اإلضـايف الـ زم  هذو الوظيفة الـدعم  ستتيل  ‘  3’ 
   ؛اجملتم  املدينة يف اجلهاا املستهدفة اجلديد

للةنة وض  املـرأة   املقدم هذو الوظيفة تعزيز الدعم ستتيل   ع وة على ذلك ‘  4’ 
تعزيـز مسـامهة   ل مـن جهـود  فيمـا تبذلـه   احلكومية الدوليـة األ ـرى    والكياناا

 والنتاحملد الي تتمخ  عنها؛اجملتم  املدين يف عملياا وض  املعايري 
 :)وظيفة جديدة( 3 -   -قانوين  أ صاحمل  )هـ( 
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 مـن  صـاحمل  قـانوين   ة ألوظيفـة واحـد   هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة حاليـاً     لدى  ‘  1’ 
لـدعم اسـتمرارية    3-  مـن الرتبـة    طلوب وظيفة إضـافية . وم4-الرتبة   
 القانونية؛ للقدرة ال زمةاألعمال 

ــانوين ســيقدم األ صــاحمل    ‘  2’  ــن الق ــد م ــدعم ال املزي ــانوين للال ــ   ق ــدان واملكات مي
مؤسسـ   إطـار  وتقـدمي الـدعم لوضـ     التوعية والتدري ؛ يشم  اإلقليمية  مبا 

ووضــ  سياســاا  هيئــااإنشــاء   مبــا يف ذلــك وتوطيــد ذلــك اإلطــار يإدارو
 األساسـ  علـى  دعـم التركيـز   و؛ لـةدارة جديـدة  مؤسسـية  مناذج جراءاا ووإ

دعم وتقـدمي الـ  القطاع اخلـا ؛   التواص  م  يشم التعةي  بتعبئة املوارد  مبا 
 حكوماا البلدان املضيفة؛ويئة بني اهلتنظيم الع قة أج  من 

جمــال  يفالزيــادة يف املســاحمل  القانونيــة الناشــئة  ســيتعام  ذلــك األ صــاحمل  مــ  ‘  3’ 
ــك    ــا يف ذلـ ــرية  مبـ ــوارد البشـ ـــ املـ ــة ب ــاحمل  املتعلقـ ــلو   إدارة األداءاملسـ   والسـ

ــةاإلجــراءاا و ــام  واملضــايقة  الت ديبي ــام  واالنتق ــدعاوى أم ــ  ال حمكمــة   ورف
 األمم املتحدة للمنازعاا؛

الزيـادة يف أنشـطة التحقيـق     سيتعام  ذلك األ صاحمل  مـ  باإلضافة إىل ذلك   ‘  4’ 
ــي يضــطل  هبــ   ــاا     اال ــاباا والتحقيق ــة احلس ــ  مراجع ــامد  مكت ــاب  للربن الت

 للبـت فيهـا  اإلدارة  الا الي تبلق هبـا ااحليف عن ذلك زيادة النامجة الواإلمناحمل  
 ؛يئة األمم املتحدة للمرأةهلاإلطار القانوين  ضمن

 (:7-موظص مشترياا معاون )  ع  (و) 
احلســاباا  ومراجعــداها امل حظــة الــي أبــ رد مباشــر علــى هــو هــذا الطلــ   ‘  1’ 

 وظيفــة الشــراء  ب تتعلــق أوجــه قصــور رحمليســية    ون خبصــو  وجــود  الــدا لي
عـدم كفايـة إجـراءاا الرصـد واملراقبـة      و  ةيـ اإلدار هوترتيبات هوقدرات ههياكلو

 ؛ال مركزيةفيما يتص  بعملياا الشراء يئة الي تعم  هبا اهل
  اإلشـــرا  علـــى املشـــترياا  ـــدمااشـــترياا املعـــاون ســـيوفر موظـــص امل ‘2’ 

تحقـق مـن معـام ا    وال  املؤسسيةسيما فيما يتعلق برصد أنشطة الشراء  وال
 ؛االستعرا تقدمي الوثاحملق للةان العتباا الي تتطل  ب والتقيد الشراء  

إدارة املخـاطر   التعامـ  مـ  مهـام   ضـافية علـى   اإلساعد أيضـا هـذو الوظيفـة    ست ‘3’ 
األنشـطة   ومراقبـة رصـد   طريق االنتظام يف أعمالن ع  املتعلقة بوظيفة الشراء
 ؛كات  امليدانيةامليف  وأيف املقر    سواء  مركزيةالالي تقوم هبا الوحداا 
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األهـدا    حتقيـق هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة علـى       قـدرة  الوظيفـة هذو ستعزز  ‘  4’ 
 الربناجمية واالضط ع بواليتها.

 تقييمال   - 3 
بـ ن تقـوم هيئـة األمـم      2015/1   الـوارد يف مقـررو   اجمللس التنفيـذي استةابة لطل   - 78

إدراج بنـد منفصـ  يف امليزانيـة ألنشـطة التقيـيم لينظـر فيـه اجمللـس التنفيـذي يف          ب املتحدة للمرأة
 ختصـيهل يف   وذلك بغية بلـوغ اهلـد  املتمثـ     2017-2016سياق امليزانية املتكاملة للفترة 

ــة مــن امليز 3 نســبة ــة الربناجميــةيف املاحمل ــة تــدرجييًاتعمــ  اهل   اني ــ   يئ ــ علــى حتوي  مصــدر التموي
ــيم مــن املــوارد األساســية   املخصــهل ــة املؤسســية. املتاحــة للــربامد للتقي ــرة  فإىل امليزاني فــ  الفت
 إضــــافية تقيـــيم  ســـت وظـــاحملص   يقتـــر  أن تـــدرج يف امليزانيـــة املؤسســـية      2016-2017

عـن     فضـ ً املتاحة للـربامد وارد األساسية ( كانت متول سابقا من امل4-   3و  3-   3)
 ص برنامد مكت  التقييم املستق .يلايف املاحملة من تك 50

 رف  رت  الوظاحملص - 4 
إىل  5-   الرتبـة  من رف  رت  ث ث وظاحملص أيضًاهيئة األمم املتحدة للمرأة تقتر   - 79

 :  على النحو التايل1-الرتبة مد 
 (5-رتبة   ال)رف  من  1-مد - والدعوةاالتصاالا قسم رحمليس  )أ(   
الـدعوة  أعمـال  بسـب  الزيـادة اهلاحمللـة يف     منـوًا سـريعاً  االتصـاالا  منت وظيفـة   ‘1’ 

 وال غىن عـن هـذو الوظيفـة فيمـا يتعلـق     أمهية استراتيةية.  واكتسبتوالتوعية 
اسـتراتية    إبراز دور اهليئة والتـرويد املناسـ  هلـا ووضـعها يف موقـ       بكفالة
ــويف  ــ م اإلوســاحملط اع أن ــة  فضــلً املع ــى    ختلف ــن التواصــ  واملشــاركة عل ا ع

مـ  الـدول األعضـاء واجلهـاا املاحنـة والقطـاع اخلـا  وعامـة          ى رفيـ  مستو
 ؛السمعةب املتعلقة باإلضرار  وإدارة املخاطر اجلمهور

الـي   عامليـة الراحملـدة   اهليئـة ال أصبحت هيئة األمم املتحدة للمـرأة منـذ ت سيسـها     ‘2’ 
يف هـذا  الـدعوة  تضـطل  ب نشـطة   املساواة بني اجلنسـني ومتكـني املـرأة و   ر تناص
 وهــ  تتواصــ  مــ  فئــاا مســتهدفة   بدرجــة كــبرية منــت اهليئــةقــد و. اجملــال

علـى مسـتوياا   هـود الـدعوة   ع القيـام ومجاهري جديدة  وال سيما مـن  ـ ل   
الرجـال  محلـة تضـامن    مثـ   احلم ا اإلع مية الواسعة النطـاق   شن و بارزة

 -نســـانية ةمتكـــني ل هـــو متكـــني املـــرأةومتكـــني املـــرأة  ومحلـــة ؛ مـــ  النســـاء
: لنحـث اخلطـى مـن أجـ  املسـاواة      2030املسـاواة  لـول   ومحلة  ؛!فلنتخيله
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املعقـود  احلوار إىل جان   ؛احتدوا إلهناء العنص ضد املرأةومحلة بني اجلنسني؛ 
 للةنة وض  املرأة؛الدورة التاسعة واخلمسني بني األجيال يف سياق 

بـني   هـا وزيـادة تعزيز الـي تضـطل  هبـا اهليئـة     لنةا  يف قيادة جهود الـدعوة  ول ‘3’ 
وظيفـة  ال رفـ  هـذو  قتـر   عد العامل  واإلقليم  والقطـري  يُ الشركاء على الُص

كيانــــاا أ ــــرى يف منظومــــة المــــ  متاشــــيًا  امل حملمــــة  1-الرتبــــة مــــد إىل 
 املتحدة. األمم

 (5-رتبة   ال)رف  من  1-مد - تم  املدين والقيادةاجملقسم رحمليس  )ب(   
يئـة يف إشـرا  اجملتمـ  املـدين     اهل الذي تضطل  به اسمواحلالدور الفريد لقد منا  ‘1’ 

وبناء الشراكاا م  املنظماا النساحملية  من أج  حتقيق املساواة بني اجلنسـني  
رحمليس ومل تــنط بــ ــ ل الســنواا األربــ  املاضــية.   منــوًا هــاحملً ومتكــني املــرأة 
هيئة األمم املتحدة للمرأة املسـؤولية الرحمليسـية عـن العمـ  مـ        يفاجملتم  املدين 

جلنـــة وضـــ  املـــرأة  وغـــريو مـــن  ســـياقاجملتمـــ  املـــدين يف  يفيئـــة اهل ءشـــركا
االستشـاري   لفريـق لركزيـة  املتنسـيق  الجهـة   ب  هو أيضـاً فحس   السياقاا 

لصــعد العــامل  واإلقليمــ  والــوطين  علــى اولتليــاا العــامل  للمةتمــ  املــدين 
مجيــ  يئــة مــ  اجملتمــ  املــدين علــى تواصــ  اهلتعزيــز عــن ســؤولية املويضــطل  ب

ــعداأل ــة إىل   ةصـ ــود الراميـ ــك اجلهـ ــا يف ذلـ ــانية    مبـ ــايا اجلنسـ ــدي للقضـ  التصـ
التنميــة والبيئــة ب املعنيــة منظمــاا اجملتمــ  املــدين األوســ  نطاقــًاباالشــترا  مــ  

 ؛م واألمنوتغري املنا  والس 
تنـوع  األمـر   لد وايـ عقومتسـم بالت  ين كفئة مستهدفة كـبري احلةـم  تم  املدواجمل ‘2’ 

ــة واأل اخلربةبــ أن يتحلــى اجملتمــ  املــدين قســمرحملــيس مــن الــذي يتطلــ   قدمي
املســتوياا   رفـ  نظمـاا  علــى أ امل للعمـ  بشــك  جمـد  مــ    والسـلطة ال زمــة 

 يـة املعرف الشـراكاا  املتنوعـة مـن  ـ ل    ةالداحملر لدى هذويئة اهل  والية يتمثلو
 الدعوة. يف جمالوالربناجمية و

 (5-رتبة   ال)رف  من  1-مد - السياساا والبحوث والبياناا قسم رحمليس )ج( 
 األمهيـة سـد ثغـرة بالغـة    ل يؤهلـها  موقعًا  اصـاً هيئة األمم املتحدة للمرأة حتت   ‘1’ 

 فيمـا يتعلــق يـة اهليئـة العامليـة    تـوفري البحـوث والبيانـاا الضـرورية للوفـاء بوال     ب
السياسـاا والبحـوث والبيانـاا     قسـم  رحمليسوتنـاط بـ  املساواة بني اجلنسني. ب

 تقـوم األساس الـذي   تشك البياناا الي  عن توفريمسؤولياا واسعة النطاق 
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هذو املسـؤولياا إجـراء    ومنالدعوة والسياساا. أعمال اهليئة يف جمايل ليه ع
تقـدم  ”البحوث ال زمة إلعداد التقريرين الرحمليسيني للهيئـة وإنتاجهمـا  ومهـا    

؛ ‘‘الدراسة االستقصاحملية العاملية عن دور املرأة يف التنميـة ’’و “ املرأة يف العامل
 والتكليص بإجراء أحدث البحوث املتعلقة بالسياساا ونشرها؛ وقيادة عمـ  

 ؛حصاءاا اجلنسانيةاملتعلق باإل اهليئة
ــة وال ‘2’  ــة يف أن تكــون اهل رؤي ــة املتمثل ــة اليئ ــامل   مبثاب بشــ ن املنتةــاا  وســيط الع

 مسـتوى عاليـاً  فيـه  املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة تتطل  ب املتعلقة يةملعرفا
وكــاالا األمــم املتحــدة  مــ الشــراكاا  يــبينرحمليس فــالمــن اخلــربة والتفــاين. 

يف جمـال املسـاواة بـني اجلنسـني      املشـهود هلـم  من البـاحثني  شبكة عاملية ويقيم 
 .البارزين قيادة واخلربةبال يقتض  اتسامه األمر الذيوحقوق املرأة  

تـوفري  يف يضـمن االتسـاق علـى نطـاق الشـعبة       ومن ش ن رفـ  هـذو الرتبـة أن    ‘3’ 
ع الي ال غىن عنـها الضـط   املستوى  ةالعامة الرفيع اااخلربة يف جمال السياس

 .اهليئة بواليتها
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 4اجلدول   
 الوظاحملص املمولة من امليزانية املؤسسية  حس  املوق   

 2017-2016الوظا ف املقترحة للفترة  صايف التغيريات 2015 - 2014الوظا ف املعتمدة للفترة  

  
وأعتأع 

 م 
-مد
2 

-مد
1 

الوظةةةةا ف  
الفنيةةةةةةةةةةةةة  

 األخرى

مجيةةةةةةةةةةةةةة  
الوظةةةةا ف 

 اجملموع األخرى

النسةةةةةةبة 
املئويةةةةةةة  

إىل 
 اجملموع

وأعتأع 
 م

-مد
2 

-مد
1 

الوظةةةةا ف  
الفنيةةةةةةةةةةةةة  

 األخرى

مجيةةةةةةةةةةةةةة  
الوظةةةةا ف 

 اجملموع األخرى
 وأعت
 أع م

-مد
2 

-مد
1 

الوظةةةةا ف  
الفنيةةةةةةةةةةةةة  

 األخرى

مجيةةةةةةةةةةةةةة  
الوظةةةةا ف 

 اجملموع األخرى

النسةةةةةةةةبة 
املئويةةةةةةةةةة 

إىل 
 اجملموع

 67 305 116 179 10 صفر صفر 19 5 14    66 286 111 165 10 صفر صفر امليدان
 33 157 52 89 11 4 1 12 1 8 3   34 145 51 81 8 4 1 املقر

   100 462 168 268 21 4 1 31 6 22 3   100 426 162 241 18 4 1 اجملموع
 : و أ ع: وكي  األمني العام؛ أ ع م: أمني عام مساعدتاملختصرا
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 عناصر قرار -واو  
 :يف أن اجمللس التنفيذي يرغ قد  - 80

 2017-2016يرح  بامليزانية املتكاملة هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة للفتـرة       )أ( 
الي تقدم ميزانية واحدة متكاملة تضم مجي  فئـاا امليزنـة  لتكمـ  اخلطـة االسـتراتيةية للفتـرة       

 ؛2014-2017
عم الكفـاءة  مليـون دوالر لـد   196.4يوافق على رصد موارد إمجاليـة قـدرها    )ب( 

مليـون دوالر سينشـ  عـن     27والفعالية التنظيميتني وي حـ  أن هـذو التقـديراا تشـم  مبلـق      
 استرداد التكاليص فيما يتعلق باملوارد األ رى؛

اخلارجة عـن امليزانيـة سـو  تسـتخدم     من املوارد ي ح  أن زيادة اإليراداا  )ج( 
 ؛يف دعم أنشطة اإلدارة
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 األول املرفق  

امليزانيــة و 2015-2014بــني األرقــام املقــدرة املتوقعــة للفتــرة   مقارنــة  
 2017-2016املقترحة للفترة 

 
ــة و 2015-2014مقارنــة بــني األرقــام املقــدرة املتوقعــة للفتــرة   تــرد يف اجلــدول أدنــاو   امليزاني

 .  2017-2016املقترحة للفترة 
 إلطار املايلا
  (مب يني دوالراا الوالياا املتحدة)
 2015تقديرات  -2014فعلية  املايلإلطار ا

 

 2017-2016ميزانية الفترة 
)مب يــــــــــــــــــــني دوالراا 

   املوارد األخرى     املوارد األخرى   الوالياا املتحدة(

 
املةةةوارد 
 العادية

النسةةةبة 
 الربنامج املئوية

اسةةةترداد  
 اجملموع التكاليف

النسةةةبة 
 املئوية

املةةةوارد 
 العادية

النسةةةبة 
 الربنامج املئوية

اسةةةترداد  
 اجملموع التكاليف

النسةةةبة 
 املئوية

             املوارد املتاحة - 1             

 31.0 396.6 19.1 265.3 22.8 112.3 29.5 298.7 13.2 202.3 19.5 83.2 الرصيد االفتتاح 

             اإليراداا

 68.8 880.0 36.8 463.2 77.0 380.0 70.5 713.9 22.1 348.2 80.5 243.7 التربعاا 

اإليـــــراداا األ ـــــرى   
 0.2 3.0  2.0  1.0 0.0 - - - 0.0 - والتكاليص املستردة

  1 279.6 55.9 730.5  493.3 100.0 1 012.4 35.3 550.5 100.0 426.9 اجملموع املتا  

             استخدام املوارد - 2

             األنشطة اإلمناحملية -ألص 

  683.6  473.0  210.6  433.2 - 285.2  148.0 الربنامد 1-ألص 

  54.4 4.4   50.0  49.2 1.9 -  47.3 فعالية التنمية 2-ألص 

ــ     ــوع الفرعــــــ اجملمــــــ
 83.9 737.9 4.4 473.0 68.6 260.6 78.3 482.5 1.9 285.2 62.1 195.3 )األنشطة اإلمناحملية(

ــيق  -بـــــاء  التنســـ أنشـــــطة 
 3.1 27.6   7.3 27.6 4.0 24.4 - - 7.8 24.4 اإلمناحمل  لألمم املتحدة

             األنشطة اإلدارية -جيم 

األنشــــــطة  1-جــــــيم  
  108.0 22.6   85.3  109.1 14.3 -  49.8 املتكررة

األنشـطة غـري    2-جـيم   
  -      - - -  - املتكررة

  6.4    6.4   - -  - التقييم 3جيم       
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 2015تقديرات  -2014فعلية  املايلإلطار ا

 

 2017-2016ميزانية الفترة 
)مب يــــــــــــــــــــني دوالراا 

   املوارد األخرى     املوارد األخرى   الوالياا املتحدة(

 
املةةةوارد 
 العادية

النسةةةبة 
 الربنامج املئوية

اسةةةترداد  
 اجملموع التكاليف

النسةةةبة 
 املئوية

املةةةوارد 
 العادية

النسةةةبة 
 الربنامج املئوية

اسةةةترداد  
 اجملموع التكاليف

النسةةةبة 
 املئوية

ــ                  ــوع الفرعــــــ اجملمــــــ
 13.0 114.4 22.6 - 24.2 91.8 17.7 109.1 14.3 - 30.1 94.8 اإلدارية()األنشطة 

ــطة ذاا  -دال  األنشـــــــــــــ
             األغرا  اخلاصة

ــتثماراا  1-دال  االســ
         - -  - الرأمسالية

األنشــــــــــــــطة  2-دال 
        - - -   األ رى

اجملمــــــــوع الفرعــــــــ   
ــطة ذاا  )األنشـــــــــــــــ

 0.0 - - - 0.0 - 0.0 - - - 0.0 - األغرا  اخلاصة(

 جمموع امليزانية املؤسسية 
ــص  -)ألــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 22.3 196.4 27.0 - 44.6 169.4 29.7 182.8 16.2 - 53.0 166.6 +باء+جيم+دال(2

 جمموع املوارد املستخدمة 
 100.0 880.0 27.0 473.0 100.0 380.0 100.0 616.0 16.2 285.2 100.0 314.6 )ألص+باء+جيم+دال( 

  235.6 28.9 257.5  113.3 129.7 396.6 19.1 265.3  112.3 (2-1)رصيد املوارد  
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 املرفق الثاين  
 ة عن التقدم ا رز يف تنفيذ اهليك  اإلقليم كملمعلوماا مست  

 
اجمللـس التنفيـذي   عليهـا    طِلالي ُأللمؤشراا  تنفيذ اهليك  اإلقليم   وفقًالقد اكتم   - 1

تعمـــ  يف بنمـــا   وهـــ   مجيـــ  املكاتـــ  اإلقليميـــةفقـــد مت إنشـــاء . 2013يف حزيران/يونيـــه 
وسـتة مكاتـ  متعـددة     ًاقطريـ  ًامكتب 47 ويوجد والسنغال  وكينيا  وتركيا  ومصر  وتايلند.

املــوظفني  إال يف احلــاالا الــي  هــا مــنم ك واكتمــ   التشــغي  الكامــ د لــت حيــز األقطــار 
ــار الــوظيف  ل   العاديــةا تــنق الملعاجلــة  االســتقدام جيــري فيهــا  لمــوظفني. ويف املتعلقــة باملس

مبــا ميثــ    مــوظفني 507جممــوع املــوظفني يف امليــدان  بلــق  2014تشــرين الثــاين/نوفمرب  20
 .2012يف أيار/مايو موظفًا  252 زيادة عن

ــت   2015ويف شــباط/فرباير  - 2 ــم املتحــدة للمــرأة   كان ــة األم ــد فو ضــت هيئ الســلطة  ق
سـهم  أتبسـيط أسـالي  العمـ  إىل حـد كـبري و     وأدى ذلك ل مكتبًا. 55 دهاعد ميدانية ملكات 

مليـون   130مببلـق   هيئة األمم املتحدة للمرأة برامد قطرية فقدمتيف حتسني معدالا اإلجناز. 
  أي مبعـدل تنفيـذ   2014مليـون دوالر يف عـام    150  ومـا يقـرب مـن    2013دوالر يف عام 

 عام. بوجهيف املاحملة  86 يقارب
ــُيةرى - 3 ــرة    وسـ ــهيك  اإلقليمـــ  يف الفتـ ــتق  للـ ــيم مسـ ــو  2016-2015تقيـ   وسـ

هيئـة األمـم   وتـرى  اإلقليمـ  يف املسـتقب .    اهليكـ  د هُـ وُن لتكـوين أي حتسـيناا  يف  ُيسترشد به
زيــاداا اليف دعـم   ًارحمليســيكانـت عـامً    املتحـدة للمـرأة يف هــذو املرحلـة أن اهلياكـ  اإلقليميــة     

معــدل إجنــاز وارتفــاع علــى الصــعيد امليــداين    الــي ُجمعــتد األ ــرى يف املــوار امللفتــة للنظــر
   وتعزيز حتقيق النتاحملد.باستمرار ربامد امليدانيةال
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 املرفق الثالث  

 التعاريص  
مبلــق حمــدد يوافـق عليــه اجمللــس التنفيـذي للفتــرة ذاا الصــلة فيمـا يتعلــق بعنصــر      - االعتمـاد 

 للميزانية املتكاملة املمول من املوارد العادية.الكفاءة والفعالية التنظيميتني 
املـوارد يف فتـرة   ُمـد  ا  أي زيادة أو نقصان يف تكلفة مد   من   - التكلفة زيادة/نقصان

ــابقة     ــة الســ ــرة امليزانيــ ــة بفتــ ــة مقارنــ ــن امليزانيــ ــ  عــ ــري تنشــ ــعار  تغــ ــاليص واألســ اا يف التكــ
 الصر . وأسعار

تكلفة مد   من مد  ا املوارد  أو أي زيـادة    - التكلفة غري اخلاضعة للسلطة التقديرية
ــرار        ــص مبوجــ  ق ــا تكلي ــة يصــدر هب ــرة امليزاني ــا  ــ ل فت ــة    هل ــة العام ــن اجلمعي اا صــادرة ع

 اجمللس التنفيذي. و/أو
ــة  ــة الــي تعــد أساســية      -األنشــطة اإلمناحملي األنشــطة املرتبطــة بــالربامد وب نشــطة فعاليــة التنمي

 لتحقيق النتاحملد اإلمناحملية.
جمــال السياســاا  األنشــطة ذاا الطبيعــة املتصــلة باالستشــاراا يف     - أنشطة فعالية التنمية

ــربامد واملشــاري  يف جمــاالا       أو ــق أهــدا  ال ــة لتحقي ــة ال زم ــة أو التنفيذي ــة التقني ذاا الطبيع
ولــئن كانــت هــذو األنشــطة أساســية لتحقيــق النتــاحملد    تركيــز برنــامد األمــم املتحــدة اإلمنــاحمل . 

فإهنا ليست مدرجة ضمن عناصر برناجمية أو مشاري  حمـددة واردة يف وثـاحملق الـربامد     اإلمناحملية 
 القطرية أو اإلقليمية أو العاملية.

جمــال القاحملمــة بــذاهتا ضــمن  واحــدة أو أكثــر مــن الوحــداا التنظيميــة    - اجملموعــة الوظيفيــة
 وظيف  يدعم مباشرة إدارة املنظمة.

سســ  )الكفــاءة والفعاليــة التنظيميتــان( للميزانيــة املتكاملــة  العنصــر املؤ  -امليزانيــة املؤسســية 
إىل جمموعـة مـن النتـاحملد ا ـددة املسـتمدة مـن        الذي يغطـ  أنشـطة  ـ ل فتـرة حمـددة اسـتناداً      

 اخلطة االستراتيةية.
ــة  ــها         - األنشــطة اإلداري ــة ووجهت ــة املنظم ــز هوي ــية يف تعزي ــها الرحمليس ــ  وظيفت أنشــطة تتمث

ــه التنفيــذي وســ متها. وهــ  تشــم   ــ   التوجي ــة  والتمثي   والشــراكاا  والع قــاا اخلارجي
القانونية  والرقابة  ومراجعة احلساباا  والتقييم املؤسسـ    الشؤون و  واالتصاالا املؤسسية

 واملوارد البشرية.  واألمن  املالية  واإلدارةالشؤون وتكنولوجيا املعلوماا  و
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مـن التربعـاا الـي تـرد لتمويـ  غـر  برنـاجم  حمـدد         موارد منظمة متـول    - املوارد األ رى
ــددة ألطــرا  ثالثــة       ‘‘لة بــالربامدصــاملــوارد األ ــرى املت ’’) ( ومــن أجــ  تــوفري  ــدماا حم
 .(‘‘املوارد األ رى املتصلة برد التكاليص)”

جزء من األنصبة املقررة املخصصة هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة مـن  ـ ل         - امليزانية العادية
 اجلمعية العامة. تعتمدهاوإعدادها األمني العام  يتوىلامليزانية الربناجمية لألمم املتحدة  الي 

موارد منظمة متول من التربعاا الـي تكـون خمتلطـة وغـري مقيـدة. وتشـم          - عاديةالوارد امل
مـن مصـادر    املقدمـة  دفوعاا األ رى احلكوميـة أو احلكوميـة الدوليـة  واهلبـاا    وامل  التربعاا

 واإليراداا املتنوعة.  وإيراداا الفواحملد ذاا الصلة  غري حكومية
أنشـطة االسـتثماراا الرأمساليـة والتكـاليص املرتبطـة هبـا          - األنشطة ذاا األغرا  اخلاصة

 اإلمناحمل  الي يتوىل الربنامد اإلمناحمل  إدارهتا. والعملياا غري التابعة لربنامد األمم املتحدة
األنشــطة الداعمــة لتنســيق األنشــطة اإلمناحمليــة الــي  -أنشــطة التنســيق اإلمنــاحمل  لألمــم املتحــدة 

 تضطل  هبا منظومة األمم املتحدة وما يرتبط هبا من تكاليص.
سـب  تغـرياا   أي زيـادة أو نقصـان يف االحتياجـاا مـن املـوارد ب       - حةم الزيادة/النقصـان 

 األنشـطة يف مستوى أو طبيعة األنشطة الي تضطل  هبا منظمة ما   ل فترة امليزانيـة احلاليـة  و  
. ويعرب عـن احلةـم باسـتخدام نفـس عوامـ  التكلفـة املطبقـة علـى         التاليةاملقترحة لفترة امليزانية 

 باشرة.املقارنة امل إلتاحةاالعتماداا املوافق عليها  
 

 
 


