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  ٢٠١١لعام  العادية األوىل الدورة
  ٢٠١١يناير / كانون الثاين٢٦-٢٤

  * من جدول األعمال املؤقت٢البند 
        اإلدارةامليزانية والشؤون املالية وشؤون 

املقترحات املتعلقـة باسـتخدام مـوارد التربعـات مـن أجـل ميزانيـة الـدعم                     
  ٢٠١١-٢٠١٠لفترة السنتني 

    
  ر اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانيةتقري    

  
  مقدمة  -أوال   

نظرت اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية يف مقترحات املـدير التنفيـذي هليئـة           - ١
فيمـا يتعلـق   ) هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة    (األمم املتحـدة للمـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة              

  .٢٠١١-٢٠١٠ من أجل ميزانية الدعم لفترة السنتني باستخدام موارد التربعات
واجتمعت اللجنة االستـشارية، أثنـاء نظرهـا يف هـذه املقترحـات، مـع املـدير التنفيـذي                     - ٢

  .وكذلك مع ممثلني آخرين قدموا معلومات وإيضاحات إضافية
  

  معلومات أساسية واعتبارات عامة  -ثانيا   
، وهـي تنـشئ هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة،       ٦٤/٢٨٩قررت اجلمعية العامة، يف القرار        - ٣

 وأن تكـون واليتـها ومهامهـا    ٢٠١١ينـاير  / كانون الثـاين ١ حبلولمزاولة مهامها  اهليئة  تبدأ  أن  
مكتـب املستـشارة اخلاصـة للقـضايا     كـل مـن   الواليات واملهام احلالية لهي حصيلة نقل وإدماج     
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 وصـندوق األمـم املتحـدة    ،أة يف األمانـة العامـة   وشعبة النهوض بـاملر   ،اجلنسانية والنهوض باملرأة  
باإلضـافة إىل   و . مـن أجـل النـهوض بـاملرأة        للبحـث والتـدريب   املعهـد الـدويل      و ،اإلمنائي للمـرأة  

 الـيت تـضطلع هبـا منظومـة     األعمـال  قيـادة  ، ستتوىل اهليئة القيام بالـدور اإلضـايف املتمثـل يف    ذلك
 وتنسيق هـذه األعمـال وحتقيـق املـساءلة      متكني املرأة  املساواة بني اجلنسني و    بشأناألمم املتحدة   

ــة فتقــدم الــدعم إىل العمليــات    . بــشأهنا ــة األمــم املتحــدة للمــرأة كأمان ــة  وســتعمل هيئ احلكومي
 املتعلقـة باألنـشطة     ، وستـضطلع أيـضاً بـالربامج      الدولية يف جمـال الـسياسة العامـة ووضـع املعـايري           

  .على الصعيد القطريالتنفيذية 
لعمليـات  دمـة ا  ل املوارد الالزمـة خل    متوَّيتعلق بالتمويل، قررت اجلمعية العامة أن       وفيما    - ٤

ــة العاديــة احلكوميــة الدوليــة ــة مــن امليزاني لعمليــات دمــة ال املــوارد الالزمــة خل، وأن متــوَّ املعياري
ويف هـذا   . احلكومية الدولية التنفيذية واألنـشطة التنفيذيـة علـى مجيـع املـستويات مـن التربعـات                

ــرة  الـــ ــة، يف الفقـ ــة العامـ ــرار ٧٧صدد طلبـــت اجلمعيـ إىل وكيـــل األمـــني ، ٦٤/٢٨٩ مـــن القـ
املقترحــات تقريــر إىل اجمللــس التنفيــذي يــشمل تقــدمي  هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأةرئــيس /العــام

ــدعم   ــة الـ ــة مبيزانيـ ــرة الـــسنتني املتعلقـ ــة   ٢٠١١-٢٠١٠لفتـ ــنقح خلطـ إىل جانـــب مـــشروع مـ
اجمللــس  معيــة العامــة كــذلك أن ُيقــدَّم إىلوطلبــت اجل. تنظيمــيوخريطــة للــهيكل الاســتراتيجية 

تــسري علــى األنــشطة التنفيذيــة الــيت تــضطلع هبــا هيئــة األمــم    بأنظمــة ماليــة مقتــرحالتنفيــذي 
  .املتحدة للمرأة

 مقترحـــاً منقحـــاً يتعلـــق A/65/531ويف وقـــت الحـــق، قـــدم األمـــني العـــام يف تقريـــره   - ٥
 ٢٠١١-٢٠١٠للمرأة لتمويل من امليزانية العادية لفتـرة الـسنتني      باستخدام هيئة األمم املتحدة     

وهــذه املقترحــات، الــيت بلــغ املبلــغ احملــدد فيهــا   . خلدمــة العمليــات احلكوميــة الدوليــة املعياريــة 
 القائمة املمولـة مـن امليزانيـة العاديـة          ٤٢  دوالر، قد مشلت استمرار الوظائف الـ      ٦ ٩٨٣ ٥٠٠

، وشـعبة النـهوض بـاملرأة،    اخلاصة للقضايا اجلنسانية والنهوض بـاملرأة كتب املستشارة   والتابعة مل 
املعهد الدويل للبحث والتدريب مـن أجـل النـهوض بـاملرأة، كمـا مشلـت طلبـاً للموافقـة علـى                      و

وقـد أوصـت    .  وفئـة اخلـدمات العامـة      ٢-ثالث وظـائف جديـدة برتـب وكيـل أمـني عـام ومـد              
قترحـات، بـأن توافـق اجلمعيـة العامـة علـى املـوارد              اللجنة االستشارية، عقب نظرها يف هـذه امل       

  ).A/65/593(وترد توصيات اللجنة ومالحظاهتا يف تقريرها املتصل باملوضوع . املطلوبة
أن قيام اجلمعية العامـة بإنـشاء هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة       وتالحظ اللجنة االستشارية     - ٦

ــه /يف متــوز ــشأنه    كــان تتوجيــاً لعــدة ســنوات مــن ال  ٢٠١٠يولي نظــر يف املوضــوع والتفــاوض ب
بيـد أنـه قـد لـزم القيـام بقـدر كـبري              . انطوت على جهود جمموعة واسعة من أصحاب املـصلحة        

من العمـل منـذ ذلـك التـاريخ مـن أجـل تنفيـذ عمليـة دمـج الكيانـات املؤسِّـسة األربعـة ولكـي                           
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 املوسَّـعة عنـدما     تكون هيئة األمم املتحدة للمرأة يف وضع تتمكن معه مـن االضـطالع بواليتـها              
وتدرك اللجنة االستشارية اإلطار الـزمين القـصري     . ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١تبدأ أعماهلا يف    

املتاح أثناء الفترة االنتقالية املؤديـة إىل التـاريخ الفعلـي لبـدء عمليـات اهليئـة اجلديـدة وهـي تـثين                    
  . شاركت يف إنشاء اهليئةعلى اجلهود اليت بذلتها حىت اآلن مجيع األطراف املعنية اليت

وكمــا الحــظ املــدير التنفيــذي، فــإن تقــدمي التقــديرات املنقحــة مليزانيــة الــدعم للفتــرة      - ٧
ــدمي ٢٠١١-٢٠١٠ ــد  وتق ــن عناصــر      القواع ــصرين م ــشكالن عن ــة املقترحــة ي ــة املالي واألنظم

املتحـدة  عمليات التخطيط وامليزنة اجلارية مها ضروريان لوضـع األسـاس التـشغيلي هليئـة األمـم                 
ويتمثل عنصران رئيسيان من عناصـر هـذه العمليـة يف وضـع اخلطـة االسـتراتيجية هليئـة                    . للمرأة

األربعـة، يف املقـر      األمم املتحدة للمرأة وإجراء حتليل وتقييم للطاقـة احلاليـة للكيانـات املؤسِّـسة             
ــسواء  ــدان علـــى الـ ــأن اخلطـــ   . وامليـ ــشارية بـ ــة االستـ ــرى إبـــالغ اللجنـ ــذا الـــصدد، جـ ة ويف هـ

 جيري وضعها حالياً وأهنا سـُتقدم إىل اجمللـس التنفيـذي يف             ٢٠١٣-٢٠١٢االستراتيجية للفترة   
 /كـانون األول   وأُبلغت اللجنة أيضاً بأنه سيبدأ يف     . من أجل املوافقة عليها    ٢٠١١أواسط عام   

  إجــراء تقيــيم ميــداين للقــدرات ســيحدد القــدرات القائمــة لــدى هيئــة األمــم   ٢٠١٠ديــسمرب 
ــدة  ــباط     املتحـ ــيم يف شـ ــذا التقيـ ــن هـ ــهاء مـ ــيجري االنتـ ــري وسـ ــصعيد القطـ ــى الـ ــرأة علـ  /للمـ

  .٢٠١١ فرباير
وتالحظ اللجنة االستشارية أن حتديد االحتياجات مـن املـوارد، وهـو ضـروري لـدعم                  - ٨

أنــشطة هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، ســيأيت، يف املــسار املعتــاد لألحــداث، عقــب إعــداد خطــة   
عليها، وسُتؤخذ أيضاً يف احلـسبان فيـه نتـائج اسـتعراض القـدرات القائمـة                استراتيجية واملوافقة   

وإذ تالحـظ اللجنـة االستـشارية أن اجلمعيـة العامـة قـد طلبـت، يف                 . الذي جيري القيام به حالياً    
، أن ُيقدَّم إىل اجمللس التنفيذي مقَترح فيما يتعلـق باسـتخدام مـوارد التربعـات            ٦٤/٢٨٩القرار  

ــة ا   ــن أجــل ميزاني ــدعم م ــسنتني  ل ــرة ال ــ إىل جانــب ٢٠١١-٢٠١٠لفت ــشروع امل نقح خلطــة امل
، فإهنا ترى أن ميزانية الدعم ينبغي أن تـستند إىل اخلطـة االسـتراتيجية اجلديـدة وإىل                  استراتيجية

ومــن رأي اللجنــة أنــه بينمــا جيــب تزويــد هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة  . تقــيم القــدرات امليدانيــة
، فـإن املقـررات   ٢٠١١يناير / كانون الثاين١الع بواليتها اعتباراً من باملوارد الضرورية لالضط 

وتوصــيات . املتعلقــة باالحتياجــات الكاملــة ينبغــي اختاذهــا يف ســياق عمليــات التخطــيط هــذه   
  .اللجنة الواردة يف هذا التقرير تعكس هذا النهج
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  األنظمة والقواعد املالية املقترحة  - ثالثاً  
 األنظمـة والقواعـد املاليـة املقترحـة هليئـة األمـم املتحــدة       نـة االستـشارية  قُُُـدمت إىل اللج   - ٩

وقــد أُبلغــت اللجنـة بــأن هــذه  . للمـرأة مــن أجـل النظــر فيهــا قبـل تقــدميها إىل اجمللــس التنفيـذي    
مماثلة لألنظمة والقواعد املعمول هبا يف صناديق وبـرامج األمـم املتحـدة             األنظمة والقواعد املالية    

، علـى النحـو الـذي    والقواعـد املاليـة لألمـم املتحـدة      النظـام املـايل     خرى ومتسقة مع    التنفيذية األ 
بيـد أن اللجنـة قـد أُبلغـت، وقـت       . ٦٤/٢٨٩ مـن قرارهـا      ٧٩طلبته اجلمعيـة العامـة يف الفقـرة         

نظرها يف املوضوع، بأن األنظمة والقواعد املالية املقترحة ما زالت قيد االستعراض من جانـب               
ــب   ــب املراق ــة   مكت ــشؤون القانوني ــب ال ــايل ومكت ــي أن ُتؤخــذ    . امل ــه ينبغ ــة أن ــن رأي اللجن وم

االعتبار يف معرض نظرها يف األنظمة والقواعد املالية املقترحة املالحظات املبداة من جانـب               يف
مكتب املراقـب املـايل ومكتـب الـشؤون القانونيـة ولـذلك تأجـل النظـر فيهـا إىل حـني االنتـهاء                        

  .استعراضها من
  
املقترحات املتعلقـة باسـتخدام مـوارد التربعـات مـن أجـل ميزانيـة الـدعم                   -ا ابعر  

  ٢٠١١-٢٠١٠لفترة السنتني 
  املعروضـــــة يف تقريـــــر املـــــدير التنفيـــــذي٢٠١١ميزانيـــــة الـــــدعم املقترحـــــة لعـــــام   - ١٠

)UNW/2011/3(                 تتوخى تعزيز هيئة األمم املتحدة للمرأة يف املقر ويف امليدان علـى الـسواء عـرب 
ويوضح التقرير أنه جيري إيـالء أولويـة عليـا لتعزيـز القـدرات يف امليـدان                 . مراحل متتابعة ثالث  

وإلجياد فريق اإلدارة العليا لقيادة عملية النمو هـذه وكـذلك إلعـداد اخلطـة االسـتراتيجية هليئـة                   
ة الـدعم   ويوضح املدير التنفيذي أن أحد املبادئ األساسية املوجِّهة مليزانيـ         . األمم املتحدة للمرأة  

ويــذكر التقريــر يف هــذا . املقترحــة هــو احلاجــة إىل زيــادة نــصيب الــصناديق املخصــصة للــربامج
ــدعم لــن تتجــاوز يف أي مرحلــة نــسبة     ــة ال ــة مــن جممــوع املــوارد  ١٦الــصدد أن ميزاني  يف املائ

  يف املائـة وإن كـان ذلـك قريبـاً مـن            ١٦ ومل ُيشرح األساس الذي تـستند إليـه نـسبة الــ           . املدبَّرة
مث ُتطبَّق هـذه النـسبة      . صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة    اخلربة املكتسبة يف املاضي يف إطار       

يف امليزانية باعتبارها األساس الذي يقوم عليه اقتراح مستوى املوارد الـيت سـيجري اسـتخدامها                
  .من أجل أنشطة الدعم

موال املخصصة ألنـشطة الـربامج      وتدعم اللجنة االستشارية اهلدف املتمثل يف زيادة األ         - ١١
ــه          ــواالة النظــر في ــي توضــيحه وم ــة ينبغ ــرح امليزاني ــهج احملــدد يف مقَت ــا أن الن ــن رأيه . ولكــن م

وكقاعدة عامة، تعتقد اللجنة أن امليزانيات ينبغي أن تقوم على احتياجات مربهن عليها ولـيس               
  .على املتاح من املوارد عن طريق تطبيق نسبة معينة
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ن ذلك، فـإن النظـر يف وضـع عتبـة حمـددة، إذا اعُتـرب أن املرغـوب فيـه وضـع                       وفضالً ع   - ١٢
. “الــدعم”عتبــة، ينبغــي أن يرتكــز علــى حتديــد واضــح ألنــواع التكــاليف املــشمولة مبــصطلح   

 مبعـىن  “أنـشطة اإلدارة ”  و“الـدعم ”وتالحظ اللجنة أن امليزانية املقترحة تستخدم مـصطلحي        
 الـدعم املقترحـة ترصـد اعتمـاداً لتغطيـة املهـام األساسـية الـيت                 واحد تقريباً، حىت مع أن ميزانيـة      

وال يتفـق هـذا النـهج مـع فئـات تـصنيف التكـاليف وتعاريفهـا                 . ًتصّنف عادةً على أهنـا إدارة      ال
ــة       ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفول ــسيف(الــيت وضــعها برن ) اليوني

 ٣٥مـح هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة إىل ذلـك يف الفقـرة                 وتل. وصندوق األمم املتحدة للسكان   
مــن امليزانيــة املقترحــة عنــدما تــذكر أنــه لــو طُبِّقــت تــصنيفات برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي     

  .٢٠١١ يف املائة يف عام ١٠لكانت نسبة اإلدارة إىل الربنامج هي 

للجنــة بــأن يطلــب اجمللــس  وتيــسرياً إلعــداد امليزانيــات القادمــة والنظــر فيهــا، توصــي ا    - ١٣
التنفيــذي هليئــة األمــم املتحــدة للمــرأة إىل املــدير التنفيــذي إعــداد مقتــَرح تفــصيلي بــشأن فئــات 
تصنيف التكاليف اليت ينبغي تطبيقها علـى اهليئـة، وتعريـف هـذه الفئـات، واملـدى الـذي ميكـن                 

برنـامج األمـم املتحـدة     وينبغي يف حدوده املواءمة بني هذه الفئات والنهج املنسَّق الـذي وضـعه              
ومـن شـأن الوضـوح يف هـذه اجملـاالت           . اإلمنائي واليونيسيف وصندوق األمم املتحدة للـسكان      

  .أن يدعم شفافية مشاريع امليزانية
بعـد   وقد أُبلغت اللجنة بأنه لن جيري التعيني يف الوظائف املموَّلة من ميزانية الدعم إالّ               - ١٤

للجنـة علـى هـذا املوقـف وتـرى، بـالنظر إىل االعتمـاد علـى                 وتوافـق ا  . تدبري التمويل الضروري  
تلقي التمويل اخلارج عن امليزانية بغية متويل الوظائف املرتبطة مبيزانية الدعم، أنـه ينبغـي األخـذ        

  .بنهج حذر لكي يكون مالك املوظفني متسقاً مع املتاح من املوارد
  

  تعبئة املوارد    
 حتقيــق ٢٠١١ىل افتــراض أنــه ســيجري خــالل عــام  تــستند تقــديرات ميزانيــة الــدعم إ  - ١٥

وُيـستبعد مـن هـذا الـرقم التمويـل          .  مليـون دوالر   ٤٧٩اهلدف املتوخى للموارد السنوية البـالغ       
 ماليني دوالر املطلوب يف إطـار امليزانيـة العاديـة واألمـوال غـري املخصـصة املرحلـة مـن            ٧البالغ  

 مــن تقريــر املــدير ٤انظــر اجلــدول (يــون دوالر  مل٨٥,٧الكيانــات األربعــة والــيت ُتقــدَّر مببلــغ  
 ١٥,٤ مليـون دوالر ميثـل       ٧٥,٦ مببلـغ    ٢٠١١وُتقدَّر ميزانية الدعم املقترحة لعـام       ). التنفيذي

  .٢٠١١يف املائة من جمموع املوارد املشار إليها فيما يتعلق باألنشطة املضطلع هبا خالل عام 
 يف ١٨٠ليــون دوالر ميثــل زيــادةً بنــسبة   م٤٧٩ويف حــني أن اهلــدف املتــوخى البــالغ    - ١٦

ــة يف عــام      ــات األربع ــواردة إىل الكيان ــوارد ال ــة عــن جممــوع امل ــدير  ٢٠٠٩املائ ــر امل ــإن تقري ، ف
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باء، عدداً من العوامل اليت هتيئ، كما جـاء يف التقريـر، بيئـة         - التنفيذي يعرض، يف الفرع ثالثا    
وهـذه  . ادة تعبئـة املـوارد لـديها زيـادة ُيعتـد هبـا            متكينية هليئة األمم املتحدة للمرأة متكنها مـن زيـ         

العوامــل تــشمل الــوعي املتزايــد بفوائــد االســتثمار يف حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني، والطلــب     
املتنامي على الدعم املقدم من منظومـة األمـم املتحـدة يف جمـاالت حتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني                

 احلــصول علــى األمــوال مــن املــاحنني حمليــاً،   وسياســة وبــرامج الــتمكني للمــرأة، وزيــادة فــرص  
واجتاهات التمويل احلديثة، والتأثري احملتمل الستخدام تكنولوجيـا املعلومـات ووسـائط اإلعـالم              

وقُـدمت إىل اللجنـة معلومـات، بنـاء علـى      . االجتماعية علـى مجـع األمـوال بطـرق غـري تقليديـة       
، وهـو مـا يبلـغ       ٢٠١١ن امليزانيـة لعـام      استفسارها، عن التقـديرات احلاليـة للتمويـل اخلـارج عـ           

وقد أُبلغت اللجنة بأن هذا الرقم هو تقدير متحفظ يـستند إىل            .  مليون دوالر  ١٨٩,٩جمموعه  
ــداً علــى املــستوى نفــسه الــذي كــان موجــوداً يف        مواصــلة التمويــل مــن املــاحنني املــواظبني جي

اآلن هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة         وإىل زيادة التربعات من املاحنني الذين أبلغوا حىت          ٢٠١٠ عام
  .هبذه الزيادات

  
  مراحل التنفيذ    

 باهلـدف املتـوخى لتعبئـة    ٢٠١١بناء على افتراض مفاده أن سيجري الوفاء خالل عام       - ١٧
 مليون دوالر، فـإن املقترحـات املتعلقـة مبيزانيـة الـدعم تتـوخى التوّسـع علـى                   ٤٧٩املوارد وهو   

  :أساس هنج مرحلي، كما يلي
ســُتموَّل املرحلــة األوىل مــن التــدفقات الــواردة مــن املــوارد الــيت تــصل إىل            )أ(  
مليون دوالر وهي تشمل إجياد فريق اإلدارة العليا اجلديد وإضـافة قـدرات إىل املكاتـب                 ٣٠٠

ومـن املتـوخى اكتمـال هـذه        . امليدانية العشرة اليت لـديها أكـرب بـرامج أو أكثـر الـربامج تعقيـداً               
  ؛٢٠١١سط عام املرحلة حبلول أوا

ستبدأ املرحلة الثانية مبجرد أن تتجاوز التدفقات الواردة مـن مـوارد التربعـات            )ب(  
 مكتبـاً مـن     ٢٠وسـيجري تعزيـز     .  مليون دوالر وسـتتداخل مـع اكتمـال املرحلـة األوىل           ٣٠٠

ــر           ــن املق ــدم م ــدعم املق ــدرات اإلضــافية لل ــع إضــافة بعــض الق ــة األخــرى، م ــب امليداني املكات
  ملوارد كافية؛كانت ا إذا

وخـالل  .  مليـون دوالر   ٥٠٠تعتمد املرحلة الثالثة على النجاح يف تعبئة مبلـغ            )ج(  
علـى األقـل، كمـا سـيجري القيـام           هذه املرحلة، سيجري تعزيز عشرة مكاتب ميدانية إضافية       

  .جبولة هنائية من عملية تعزيز قدرات الدعم باملقر
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ــدع    - ١٨ ــة ال ــوارد ميزاني ــة أن م ــام  وتالحــظ اللجن ــذ  ٢٠١١م املقترحــة لع ــستند إىل التنفي  ت
ومــن رأي اللجنــة أن التنفيــذ املتــوخى  . الكامــل جلميــع املراحــل الــثالث للتوســع املبينــة أعــاله  

إذ تـرى اللجنـة أن العـام األول         . جلميع املراحل الثالث يف عـام واحـد يتـسم بـالطموح املفـرط             
 سـتكون أثنـاءه املطالـب املتعلقـة بـدمج      من عمل هيئة األمم املتحدة للمرأة سيظل سـنة انتقاليـة         

الكيانات األربعة يف منظمة واحدة وتنفيذ جـدول أعماهلـا حباجـة إىل تركيـز كـبري مـن جانـب                     
  .هيئة األمم املتحدة للمرأةوتشجع اللجنة اتباع هنج حذر يف معرض إدارة عملية منو . اإلدارة

  
  طلبات الوظائف    

ــرح أن    - ١٩ ــثالث، ُيقت ــدعم   خــالل املراحــل ال ــة ال ــول ميزاني ــر ويف  ٣٥٢ مت ــة يف املق  وظيف
أما توزيـع هـذه الوظـائف فهـو معـروض يف املخطـط التنظيمـي الـوارد يف تقريـر املـدير                       . امليدان

ويــشري املخطــط التنظيمــي إىل أن هــذه الوظــائف ). انظــر املرفــق األول هلــذا التقريــر(التنفيــذي 
ومـن رأي   .  وظـائف  ١٠٣مج عـددها    ، بوظـائف ممولـة مـن الـربا        ٢٠١١سُتكمَّل، خـالل عـام      

اللجنة أن املقترحـات املتعلقـة بالوظـائف ال تـستند مبـا فيـه الكفايـة إىل مؤشـرات بـشأن حجـم                      
وتطلــب اللجنــة أن . العمــل أو إىل مــربرات أخــرى تــسّوغ مــستوى وعــدد الوظــائف املقترحــة 

ن رأي اللجنـة أيـضاً      ومـ . تشتمل مشاريع ميزانية الدعم اليت ُتقدَّم مستقبالً علـى هـذه املـربرات            
أن املقترحات املقدمة ستتحسن إذا أُدرجت فيها معلومات عـن الـسياق الربنـاجمي الـذي ترمـي          

  .املقترحات املقدمة إىل دعمه
وتتألف الوظائف املشمولة مبيزانية الدعم من مـزيج مـن الوظـائف القائمـة املموَّلـة مـن                    - ٢٠

هـد الـدويل للبحـث والتـدريب مـن أجـل النـهوض              للمعميزانييت الدعم احلـاليتني لفتـرة الـسنتني         
، ومـن نقـل الوظـائف       ٢٠١١-٢٠١٠ للفتـرة    صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة         و باملرأة

 املعـروض   ١ويـرد يف اجلـدول      . اليت هي حالياً وظائف مموَّلة من الربامج ومـن وظـائف جديـدة            
  :أدناه البيان التفصيلي لكل فئة من هذه الفئات

  ١اجلدول 
  ٢٠١١ لعام املقترحة يف ميزانية الدعمالوظائف     

  
  اجملموع  امليدان  املقر  

  ٩٧  ٦  ٩١  الوظائف القائمة املشمولة مبيزانية الدعم لفترة السنتني
  ١٦٠  ١٢٤  ٣٦  نقل الوظائف املموَّلة من الربامج

  ٩٥  ٥٢  ٤٣  الوظائف اجلديدة املقترحة
  ٣٥٢  ١٨٢  ١٧٠  اجملموع  
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ألكــرب للزيــادة يف الوظــائف، كمــا ُســلط الــضوء علــى ذلــك أعــاله،   ويتــصل املكــوِّن ا  - ٢١
.  وظيفـة إىل ميزانيـة الـدعم       ١٦٠بالنقل املقترح للوظائف القائمة املموَّلة مـن الـربامج وعـددها            

وقد جاء يف تقرير املدير التنفيذي أن هذا النقل ضروري إلنشاء قـدرة أساسـية مـستدامة تقـدم       
ويــذكر التقريــر كــذلك أن هــذه اخلطــوة  . لــصعيد القطــريجمموعــة دنيــا مــن اخلــدمات علــى ا 

الرامية إىل دعـم متويـل امليزانيـة مـن شـأهنا الـسماح بالتعاقـد ألجـل أطـول علـى اخلـربات الفنيـة                         
وأُبلغت اللجنة، بناء على استفـسارها، بـأن املعيـار األساسـي املـستخدم لتحديـد مـا إذا                   . املعنية

الدعم هو ما إذا كانت مسؤوليات الوظيفة ُتعترب أساسـية          كان ينبغي متويل الوظيفة من ميزانية       
ومن الناحية األخرى، فإن الوظائف املربوطة بتنفيذ مشروع أو برنـامج           . وذات طبيعة مستمرة  

وأُبلغـت اللجنـة كـذلك بـأن     . متخصص سيجري مواصلة متويلها من التمويل اخلـاص بـالربامج    
ة الـدعم مـن شـأنه املـساعدة علـى حتـسني قـدرة        الزيادة يف اسـتخدام الوظـائف املـشمولة مبيزانيـ         

هيئة األمم املتحدة للمرأة على االحتفاظ باملوظفني املؤهلني وعلى إجياد احلـافز لـديهم، وذلـك                
وتتــوخى اهليئــة يف هــذه املرحلــة اســتحداث قــدرة . بــسبب إمكانيــة التنبــؤ األكــرب هبــذا التمويــل

وتسلم اللجنة باحلاجة إىل إجيـاد قـدرة        . ثالثال  بلداً على مدى فترة هنج املراحل      ٤٠معززة يف   
. مستمرة أكيدة لدى هيئة األمم املتحدة للمرأة يف امليدان بغيـة دعـم الواليـات الـيت تنـهض هبـا                    

وبينما ال يوجد لدى اللجنة اعتراض من حيث املبدأ على نقل وظائف من ميزانيـة الـربامج إىل                  
 على أساسـها ُيحـدد أن املكاتـب حتتـاج إىل وجـود        ميزانية الدعم، فإهنا تعتقد أن املقررات اليت      

حقيقــي مطــرد وإىل تعزيــز، وُيحــدد مقــدار القــدرات اإلضــافية الــيت يــتعني توفريهــا، ينبغــي أن   
 بـشأن ختـصيص مـوارد       هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة      ُتؤخذ يف احلسبان فيها املعايري اليت ستطبقها        

تنتاجات املتوصــل إليهــا يف تقيــيم القــدرات  الــربامج، وخطــة اســتراتيجية موافــق عليهــا، واالســ 
  .امليدانية الذي جيري القيام به حالياً

وتالحـظ  .  أدناه توزيع للوظائف املطلوبة حسب مستوى الرتبة       ٢وُيعرض يف اجلدول      - ٢٢
ــة أن الوظـــائف الــــ   ــيت هـــي إمـــا وظـــائف        ١٦١ اللجنـ ــة الفنيـــة أو مـــا فوقهـــا، الـ  مـــن الفئـ

 يف املائـة،    ١٧ وظيفـة، أو     ٢٧ويـل اخلـاص بـالربامج، تـشمل         مقتـرح نقلـها مـن التم       أو جديدة
وبالنظر إىل أن املقترحات احلالية املتعلقة مبيزانية الـدعم قـد أُعـدت دون              .  أو أعلى  ١-برتبة مد 

االستفادة من خطة استراتيجية موافق عليهـا، تـرى اللجنـة أن املخطـط التنظيمـي املقتـرح هـو،               
ان األمر كذلك فـإن اللجنـة، مـع تـسليمها باحلاجـة إىل وجـود                وملا ك . يف هذه املرحلة، انتقايل   

قدرة كافية من حيث اإلدارة، يف املقر وعلى الصعيد القطـري علـى الـسواء، بغيـة متكـني هيئـة                     
األمم املتحدة للمرأة من أن تنفذ على حنو فعال واليتها املوسَّـعة، تتوقـع أنـه سـيجري مواصـلة                     

. ءة واجملـاالت الـيت ميكـن فيهـا ترشـيد هيكـل الوظـائف         بذل كل جهد بغية حتديد أوجـه الكفـا        
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وخــالل هــذه العمليــة، تــرى اللجنــة أنــه ينبغــي إيــالء اهتمــام خــاص لــضمان أال يكــون اهليكــل 
  .التنظيمي النهائي مثقالً بالوظائف العليا

  
  ٢اجلدول 

  ٢٠١١توزيع الوظائف املقترحة يف ميزانية الدعم لعام     
  
  

ــمــــــنيأ  ام عــــ
  ١‐مد  ٢‐مد  ساعدم

وظائف أخرى 
 من الفئة الفنية

مجيع الوظـائف   
  اجملموع  األخرى

              املقر
ــة يف    ــة املدرجـــ ــائف القائمـــ الوظـــ

  ٩١  ٤١  ٤٥  ٣  ٢    ميزانية الدعم لفترة السنتني
  ٧٩  ٢٠  ٤٧  ٤  ٧  ١  الزيادة املقترحة

  ١٧٠  ٦١  ٩٢  ٧  ٩  ١  اجملموع الفرعي للمقر  
              امليدان

ــة يف    ــة املدرجـــ ــائف القائمـــ الوظـــ
  ٦    ٣  ٣      زانية الدعم لفترة السنتنيمي

  ١٧٦  ٧٤  ٨٧  ١٥      الزيادة املقترحة
  ١٨٢  ٧٤  ٩٠  ١٨      اجملموع الفرعي للميدان  
  ٣٥٢  ١٣٥  ١٨٢  ٢٥  ٩  ١  اجملموع  

    
 القائمـة واملموَّلـة   ٩١ وفيما يتعلق باملقر، ُيقترح يف ميزانية الـدعم تكملـة الوظـائف الــ            - ٢٣

ــرة   ــدعم لفت ــة ال ــسنتني بـــ يف إطــار ميزاني ــة إضــافية ٧٩  ال ــألف هــذه الوظــائف مــن   .  وظيف وتت
ومـن حيـث املناصـب    .  وظيفة قائمة متـوَّل حاليـاً مـن الـربامج       ٣٦وظيفة جديدة ومن نقل      ٤٣

 ٢-العليا، تشمل الوظائف اجلديدة وظيفة واحدة ألمني عام مساعد وسـبع وظـائف برتبـة مـد                
قطــاع الــربامج ’عد فهــي مطلوبــة لرئاســة  أمــا وظيفــة األمــني العــام املــسا .١-وأربــع برتبــة مــد

وســتكون باإلضــافة إىل وظيفــة األمــني العــام املــساعد القائمــة، املموَّلــة يف إطــار   ‘ والــسياسات
ــة    ــة، الـــيت ستخـــصص لرئاسـ ــة العاديـ ــشراكات   ’امليزانيـ ــدويل والـ ــومي الـ ــدعم احلكـ قطـــاع الـ

ة الـشَُّعب اإلقليميــة   لقيـاد ٢-وسـتكون الوظـائف الـسبع اجلديـدة مـن رتبـة مـد       . ‘االسـتراتيجية 
شـــعبة الـــشراكات االســـتراتيجية والـــدعوة واالتـــصاالت ’اخلمـــس وشـــعبة التنظـــيم واإلدارة و

 املمولتني حالياً من ميزانيـة      ٢-وهذه الوظائف ستكمِّل الوظيفتني من رتبة مد      . ‘واجملتمع املدين 
وفيما يتعلـق   . زانية العادية  املموَّلتني يف إطار املي    ٢-الدعم لفترة السنتني والوظيفتني من رتبة مد      

بالشَُّعب اإلقليمية، تالحظ اللجنة أن هذه الشعب ُيشار إليهـا حاليـاً علـى أهنـا توجـد حاليـاً يف        
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اختـاذ قـرار حـىت اآلن بـشأن مـا إذا كانـت سُتنـَشأ يف املقـر أو يف املراكـز               املقر بـالنظر إىل عـدم     
  .اإلقليمية التابعة لألمم املتحدة

 من تقرير املدير التنفيـذي      ٥٣ إىل   ٥٠فني امليدانيني، جاء يف الفقرات      وخبصوص املوظ   - ٢٤
أن هيئة األمم املتحدة للمرأة قـد ورثـت قـدرات يف ثالثـة مراكـز إقليميـة تابعـة لألمـم املتحـدة                        

.  مكتبـاً قطريـاً  ٥١ مكتباً دون إقليمـي ويف    ١٥، ويف مكاتب    )بانكوك وداكار وجوهانسربغ  (
ولويـة العليـا يف الفتـرة القادمـة هـي تعزيـز قـدرات هيئـة األمـم املتحـدة                  ويشري التقرير إىل أن األ    

دون إقليميـة   /للمرأة على الصعيد الوطين ولذلك ُيقترح أن جيـري تعزيـز مثانيـة مكاتـب إقليميـة                
  .٢٠١١حبلول هناية عام   مكتباً قطريا٣٢ً و

ُيقتـرح أن    ترة السنتني، وخبصوص الوظائف امليدانية الست املموَّلة من ميزانية الدعم لف          - ٢٥
.  وظيفــة جديــدة٥٢ وظيفــة متــوَّل حاليــاً مــن الــربامج وبإنــشاء ١٢٤ تكمَّــل هــذه الوظــائف بـــ

وعلى الصعيد اإلقليمي، تسعى املقترحـات إىل إنـشاء قـدرات يف مركـزين آخـرين مـن املراكـز                    
 ووظيفـة برتبـة     ١-مداإلقليمية التابعة لألمم املتحدة، يف القاهرة وبنما، تتألف من وظيفة برتبة            

ــوقعني  ٥-ف ــن امل ــع م ــدى     .  يف كــل موق ــرح أن يكــون ل ــصعيد دون اإلقليمــي، ُيقت ــى ال وعل
 ١-مكتــب هيكــل أساســي قوامــه مخــس وظــائف بقيــادة مــدير برنــامج إقليمــي برتبــة مــد  كــل
 وظيفــة قائمــة مــن الوظــائف  ٤٢ولتزويــد هــذا اهليكــل مبــوظفني، ســيجري حتويــل  . ٥-ف أو

 وظيفـة جديـدة برتبـة    ١٢املموَّلة مـن الـربامج إىل ميزانيـة الـدعم بينمـا جيـري الـسعي إىل إجيـاد                 
وعلى الصعيد القطري، يـذكر التقريـر أن اهليكـل األساسـي يف الوقـت احلاضـر يتـألف             . ١-مد

وتعزيــزاً هلــذه املكاتــب .  ومــن فئــة اخلــدمات العامــة٥-تني، برتبــة فبــصورة منطيــة مــن وظيفــ
ــل    ــرح نق ــة، ُيقت ــشاء     ١١٦القطري ــربامج وإن ــن ال ــاً م ــة حالي ــة مموَّل ــدة ١٢ وظيف ــة جدي .  وظيف

أُبلغت اللجنة، بناء على استفسارها، بأنه مل ُتتخذ حىت اآلن قرارات بشأن حتديـد البلـدان                 وقد
وأُبلغت اللجنة كذلك بـأن املناقـشات جاريـة أيـضاً           . األولويةاليت سيجري تعزيزها على سبيل      

  . خبصوص مدى احلاجة إىل املكاتب اإلقليمية ودون اإلقليمية وخبصوص مهام هذه املكاتب
  

  االحتياجات من غري الوظائف    
ــون دوالر، ُترصــد يف  ٥٨,٨باإلضــافة إىل التكــاليف املتــصلة بالوظــائف وقــدرها     - ٢٦  ملي

وهـذه  .  مليـون دوالر   ١٦,٨ اعتمادات للتكاليف غري املتعلقة بالوظائف وقدرها        ميزانية الدعم 
 ماليــني دوالر ٤,٨مبــالغ تــسديد التكــاليف لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وقــدرها   تــشمل 

 يف جمــاالت مثــل اخلزانــة، وكــشوف ٢٠١١لتغطيــة خــدمات الــدعم الــيت ســتقدَّم خــالل عــام  
للحــسابات، واخلـدمات املــشتركة املتعلقـة بتكنولوجيــا املعلومــات   املرتبـات، واملراقبــة الداخليـة   

 وُرصـد   .ومـع ذلـك، ذُكـر أنـه ميكـن النظـر يف ترتيبـات بديلـة لفتـرة الـسنتني القادمـة                      . والسفر
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)  ماليـني دوالر   ٤,٩( يف امليـدان ويف املقـر علـى الـسواء            مرافـق مكتبيـة   اعتماد أيضاً السـتئجار     
 مـن تقريـر املـدير التنفيـذي     ٢وُيقدَّم يف اجلـدول  ). يون دوالر مل١,٨(ولتكنولوجيا املعلومات   

انظــر املرفــق الثــاين هلــذا (مــوجز للبيانــات التفــصيلية للتقــديرات املقترحــة حــسب فئــة اإلنفــاق  
 مليـون دوالر    ١٦,٨وتالحظ اللجنة أن االحتياجات غري املتعلقة بالوظـائف والبالغـة           ). التقرير

ــدار     يف ميــزانييت الــدعم  ٢٠١١ دوالر عمــا ووفــق عليــه لعــام     مليــون١٢,٦متثــل زيــادة مبق
احلــاليتني لفتــرة الــسنتني لــصندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة واملعهــد الــدويل للبحــث           

ومـن رأي اللجنـة أن مـشاريع امليزانيـة يف املـستقبل ينبغـي               . والتدريب من أجل النهوض بـاملرأة     
 بـشأن العناصــر الـيت ترتكــز عليهـا مقترحــات    أن تقـدم مــستوى أكـرب مــن التفاصـيل واملــربرات   

وينبغي أن تشمل هذه املعلومـات تفـصيالً لالسـتراتيجية املتعلقـة            . املوارد غري املتعلقة بالوظائف   
بتكنولوجيا املعلومات واليت سـيجري اسـتخدامها لتيـسري عمليـات هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة                   

  .على نطاق العامل
حـاالت حمتملـة    اليني دوالر لتكاليف غري متكررة تتألف مـن          م ٨وُيقترح متويل قدره      - ٢٧

وتكـاليف جتميـع مـوظفي      )  ماليـني دوالر   ٥(النتهاء خدمة موظفني قـد حتـدث نتيجـةً للـدمج            
وباإلضافة إىل ذلـك،    ).  ماليني دوالر  ٣(الكيانات األربعة املؤسِّسة يف مبىن واحد يف نيويورك         

، والتـأمني الـصحي ملـا بعـد انتـهاء           )يـون دوالر   مل ٢,٥(ُترصد أربعة خمصـصات أخـرى لألمـن         
املعـايري احملاسـبية الدوليـة      ، واالحتياجـات املتـصلة بتنفيـذ متطلبـات          ) مليون دوالر  ٠,١(اخلدمة  

  ). مليون دوالر٠,٢ (للقطاع العام
  

  املكاسب الناجتة عن زيادة الكفاءة    
الكيانـات األربعـة الـسابقة     منـه، أن دمـج   ٧١يوضح تقرير املدير التنفيذي، يف الفقـرة      - ٢٨

ســيحقِّق مكاســب يف الفعاليــة وبعــض الوفــورات يف التكــاليف بفعــل وفــورات احلجــم، وعلــى 
سبيل املثـال وفـورات يف اإلجيـارات ناجتـة عـن جتميـع الكيانـات يف مكـان عمـل واحـد وإجيـاد                         

 الوفـورات   بيد أن التقريـر يـذكر أن هـذه        . جمموعة واحدة من املواقع الشبكية وقواعد البيانات      
عنــد اكتمــال عمليــة إدارة التغــيري ولــذلك ســيجري تناوهلــا يف مــشروع ميزانيــة   لــن ُتعــرف إالّ
ــرة   ــدعم للفت ــم املتحــدة     . ٢٠١٣-٢٠١٢ال ــة األم ــشارية أن هيئ ــة االست ــا تالحــظ اللجن وبينم

للمرأة سـتحتاج إىل توسـيع نطـاق أنـشطة كياناهتـا املؤسِّـسة األربعـة مـن أجـل التنفيـذ الكامـل                      
يتها، فإهنا تعتقد أن إنشاء اهليئة سيؤدي إىل حتقيق أوجه كفـاءة ووفـورات حجـم أكـرب يف                   لوال

ــرة     . جمــاالت معينــة ــدعم للفت ــة ال ــة إىل أن ُتعــرض أوجــه الكفــاءة هــذه يف ميزاني وتتطلــع اللجن
٢٠١٣-٢٠١٢.  
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  مليزنة القائمة على النتائجا    
منه، االسـتخدام املقتـرح ملـوارد ميزانيـة         ‘ ثالثا’يعرض تقرير املدير التنفيذي، يف الفرع         - ٢٩

وترتكـز املنهجيـة املـستخدمة علـى النظـام          .  بشكل يقوم على النتـائج     ٢٠١١الدعم خالل عام    
املنسَّق الذي يستخدمه صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمـرأة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                 

ــسيفوصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان و   ــه  اليوني ــوزَّع تكــاليف اإلدارة فيمــا بــني    ووفقــاً ل ُت
وباإلضــافة إىل ذلــك، أُضــيفت مهمتــان أخريــان ومهــا تقــدمي الــدعم إىل الــسياسة    . مهمــة ١٦

وتنــسيق أنــشطة منظومــة األمــم  ) ١٧املهمــة (احلكوميــة الدوليــة املعياريــة والعمليــات املعياريــة  
  ).١٨املهمة (املتحدة يف جمال املساواة بني اجلنسني وحتقيق املساءلة بشأهنا 

 ٢٠١١ مـــن التقريـــر توزيـــع تقـــديرات ميزانيـــة الـــدعم لعـــام ٨وُيعـــرض يف اجلـــدول   - ٣٠
واملهمـة الـيت ُتوجَّـه    .  مليـون دوالر ٧٥,٦بني املهام الثماين عشرة وهي التقديرات البالغـة    فيما

  يف املائـة مـن جممـوع التقـديرات،         ٢٣ مليـون دوالر أو      ١٧,٢إليها معظـم املـوارد، ومقـدراها        
تنسيق أنشطة منظومة األمم املتحدة يف جمال املـساواة بـني اجلنـسني وحتقيـق املـساءلة             هي مهمة   

 اليت تعكس الوالية اإلضافية املمنوحـة هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة مبوجـب                 )١٨املهمة  (بشأهنا  
 يف املائـة مـن جممـوع        ١٦ مليـون دوالر أي      ١٢,٢ويوجد مبلغ آخـر قـدره       . ٦٤/٢٨٩القرار  

الـيت تتـصل    ) ٤املهمـة   (‘ توجيه الربامج وإدارهتا والرقابة عليهـا     ’ملهمة  َترح اإلمجايل خمصص    املق
بوضع وإقـرار وتنفيـذ الـربامج املدعومـة مـن هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة علـى الـصُُّعد القطـري                         

امليزنـة  وتسلم اللجنة باجلهود املبذولة لكي ُيطبَّق على ميزانية الـدعم إطـار             . واإلقليمي والعاملي 
وسيـستفيد اإلطـار   . بيد أن اللجنة تـرى أنـه ميكـن إجـراء حتـسينات أخـرى         . القائم على النتائج  

بوجه خاص من حتقيق نتائج ُتعرَّف بدرجة أكـرب مـن التحديـد وتـرتبط ارتباطـاً أوضـح بآحـاد                     
ــائج        ــذه النت ــق ه ــضرورية لتحقي ــاملوارد ال ــرتبط ب ــايل ت ــشطة وبالت ــرامج العمــل واألن ــر . ب وينتظ

يـــؤدي ذلـــك إىل تيـــسري تقيـــيم درجـــة حتقيـــق النتـــائج املرغوبـــة وفعاليـــة التكـــاليف يف           أن
  .املوارد استخدام

  
  اخلالصة    

كمـــا لـــوحظ ســـابقاً، ُتقـــدَّم التقـــديرات املنقحـــة مليزانيـــة الـــدعم قبـــل إعـــداد اخلطـــة    - ٣١
بــه يف الوقــت االســتراتيجية األوىل هليئــة األمــم املتحــدة للمــرأة وإمتــام التحليــل اجلــاري القيــام    

وقــد ُزودت اللجنــة، بنــاء علــى استفــسارها، بتقيــيم . احلاضــر للقــدرات امليدانيــة احلاليــة للهيئــة
للعناصر األساسية الـيت ُتعتـرب ضـرورية الضـطالع اهليئـة مبهامهـا علـى حنـو فعـال إىل حـني قيـام                   

 اللجنـة أنـه     وأُبلغـت . ٢٠١١يونيـه   /اجمللس التنفيذي باستعراض اخلطة االستراتيجية يف حزيران      
باإلضافة إىل استمرار الوظائف القائمة املموَّلة يف إطار ميزانية الدعم لكـل مـن صـندوق األمـم                  
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ــاملرأة     ، فــإن املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة واملعهــد الــدويل للبحــث والتــدريب مــن أجــل النــهوض ب
لضروري يف املقـر    ا فريق اإلدارة العليا     الوظائف املقترحة يف إطار املرحلة األوىل مطلوبة إلنشاء       
وباإلضـافة إىل ذلـك فـإذا حـدث أن          . ولتعزيز القدرات يف عـشرة مكاتـب ميدانيـة علـى األقـل            

مرت فتـرة طويلـة بـني املرحلـة األوىل واملراحـل الالحقـة، فـسيلزم أيـضاً قـدر إضـايف آخـر مـن                          
ــة  ــدرات اإلداري ــادات املقترحــة يف إطــ     . الق ــان الزي ــوجزان يبين ــة جــدوالن م ــدم إىل اللجن ار وقُ

وتالحـظ  ). بوصفها املـرفقني الثالـث والرابـع مـن هـذا التقريـر      (املرحلة األوىل ومها مرفقان هنا     
اللجنــة أنــه ُتقتــرح ثــالث وظــائف جديــدة أثنــاء هــذه املرحلــة األوىل مــن أجــل املقــر، واحــدة    

، أما يف امليدان فُيقتـرح نقـل الوظـائف القائمـة      ٢-ملنصب أمني عام مساعد ووظيفتان برتبة مد      
 وظـائف برتبـة     ٣ وظيفة جديدة تتألف مـن       ١٧ وظيفة إىل ميزانية الدعم وُتطلب       ٥٩عددها  و
  . وظيفة من فئة اخلدمات العامة١٤  و١-مد
 أعاله، ترى اللجنـة االستـشارية أن البـت يف اسـتخدام مـوارد            ٨وكما ذُكر يف الفقرة       - ٣٢

نبغــي أن يعتمــد علــى اخلطــة  التربعــات مــن أجــل ميزانيــة الــدعم هليئــة األمــم املتحــدة للمــرأة ي   
وعلى ذلك توصـي اللجنـة      . االستراتيجية ونتائج تقييم القدرات امليدانية اجلاري القيام به حالياً        

بأن جيري، عقب االنتهاء منهما، تقدمي تقديرات منقحة مليزانية الدعم كمـا ينظـر فيهـا اجمللـس                  
ومـن رأي اللجنـة أن األولويـة يف         .  وفقاً لإلجراءات املعتـادة    ٢٠١١يونيه  /التنفيذي يف حزيران  

الفترة املؤقتة هي ضمان تزويد هيئة األمم املتحـدة للمـرأة بـاملوارد الـضرورية لتلبيـة احتياجاهتـا                   
وُتعــرض بالتفــصيل أدنــاه عناصــر . التــشغيلية وإلمتــام عمليــات التخطــيط واالســتعراض اجلاريــة 

  .ا يف هذا الوقتميزانية الدعم املقترحة اليت توصي اللجنة باملوافقة عليه
 القائمــة املموَّلــة ٩٧  علــى الوظــائف الـــ٢٠١١توصــي اللجنــة باملوافقــة لعــام   )أ(  

املعهـد  صندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة و    حالياً من ميزانية الدعم لفترة السنتني لكل من       
  ؛الدويل للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة

القيـادة العليـا، توصـي اللجنـة         عند مـستوى  ة  من أجل ضمان إجياد قدرة كافي       )ب(  
وبينمـا  . ‘قطـاع الـربامج والـسياسات   ’باملوافقة علـى وظيفـة األمـني العـام املـساعد لكـي يـرأس              

 للمقـر يف  ٢-تعترض اللجنة على املهام اليت ُتقترح من أجلها الوظيفتان اجلديدتان برتبـة مـد         ال
تنظيمـي يعكـس ثـالث وظـائف موافقـاً عليهـا            إطار املرحلة األوىل، فإهنا تالحـظ أن املخطـط ال         

أيــضاً يف إطــار امليزانيــة الربناجميــة  ُتقتــرح و. حاليــاً منــها اثنتــان يف مكتــب الــسياسات والــربامج 
ومـن رأي اللجنـة أنـه ينبغـي النظـر يف إمكانيـة       .  ملهـام مـدير املكتـب   ٢-وظيفة رابعة برتبـة مـد   

  ويل املهام اجلديدة املقترحة؛ لت٢-استخدام إحدى الوظيفتني القائمتني برتبة مد
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فيما يتعلق بالقدرة امليدانية، ال توصي اللجنة باملوافقة على الوظـائف اجلديـدة        )ج(  
إذ تالحــظ اللجنــة أن أغلبيــة الوظــائف  . أو بنقــل وظــائف إىل ميزانيــة الــدعم يف هــذه املرحلــة  

وبينمـا تـرى   . وَّلة من الـربامج امليدانية املقترحة يف إطار املرحلة األوىل متثل نقل وظائف قائمة مم  
اللجنة أن نقل الوظائف القائمة املموَّلة من الربامج ينبغي أن ينتظر إمتام عمليـة تقيـيم القـدرات                  
واملوافقة على اخلطة االستراتيجية، فإهنا تشري إىل أن هذه الوظائف امليدانية القائمة ستتيح هليئـة               

  ا يف الفترة املؤقتة؛األمم املتحدة للمرأة القدرة على أداء عمله
وتوصي اللجنة باملوافقـة علـى مبلـغ الثمانيـة ماليـني دوالر املقتـرح للتكـاليف                   )د(  

وتـسلّم اللجنـة كـذلك بأنـه قـد تلـزم قـدرات إضـافية             . غري املتكررة املتصلة بعملية إدارة التغيري     
فيـذ العمليـات   لضمان االنتهاء يف الوقت املناسب مـن أنـشطة التخطـيط اجلـاري القيـام هبـا ولتن                

وتوصـي  . اجلارية املتعلقـة بـإدارة التغـيري والـيت ينطـوي عليهـا دمـج الكيانـات املؤسِّـسة األربعـة                    
اللجنة، فيما خيص املوظفني اإلضافيني الذين يعتربهم املدير التنفيذي ضروريني من أجل القيـام               

ا االعتمـاد البـالغ     هبذه املهام، أن ُيؤذن هبم على أساس مؤقـت وأن جيـري متويلـهم يف إطـار هـذ                  
  ماليني دوالر؛ ٨

وخبصوص املوارد غري املتعلقة بالوظائف، توصـي اللجنـة باملوافقـة علـى املبلـغ                 )هـ(  
 والـواردة   املوارد غري املتعلقـة بالوظـائف      دوالر، الذي يتألف من      ٦ ١٨٩ ٠٠٠املرصود البالغ   

 مــن أجــل حــث والتــدريبللبلمعهــد الــدويل  ل٢٠١١يف ميــزانييت الــدعم املوافــق عليهمــا لعــام 
ــاملرأة  ــهوض ب ــائي للمــرأة   والن ــادات يف   صــندوق األمــم املتحــدة اإلمن ــه ملراعــاة الزي ، بعــد تعديل

التكاليف، إىل جانب مبلـغ إضـايف قـدره مليونـا دوالر لتلبيـة االحتياجـات ذات األولويـة أثنـاء                     
  ؛٢٠١١فترة الستة أشهر األوىل من عام 

ملخصـصات املقترحـة لألمـن، والتـأمني الـصحي      توصي اللجنة باملوافقـة علـى ا      )و(  
املعـــايري احملاســـبية الدوليـــة واالحتياجـــات املتـــصلة بتنفيـــذ متطلبـــات بعـــد انتـــهاء اخلدمـــة،  ملـــا

  .العام للقطاع
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  املرفق األول
  خمطط تنظيمي هليئة األمم املتحدة للمرأة    

  
  
  
  
  
  
    
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  

   الُشعب اإلقليمية٣ -باء              

  

  :اختصارات
  جديدة= ج

  وكيل أمني عام= و أ ع
  .أمني عام مساعد= أ ع م 

 املنظمات-١ألف
  احلكومية الدولية

  امليزانية العادية
  ١ -  مد١
  ٥ - ف ١
  ٤ - ف ٣
  ٥ - خ ع ٢

مــوارد خارجــة عــن   
  امليزانية

  )ج (٥ - ف ١
 

تنسيق  - ٢لف أ
منظومة األمم 

  املتحدة
  امليزانية العادية

  ٢ -  مد١
  ١ - مد ١
  ٤ - ف ١
  ٢ - ف ١
  ٦ - خ ع ١
  ٤ - خ ع ١

مــوارد خارجــة عــن   
  امليزانية

  )ج (٥ - ف ١
 

الشراكات-٣لف 
االستراتيجية، والدعوة، 
واالتصاالت واجملتمع 

  املدين
  امليزانية العادية

  ٥ -ف  ١
  ٤ - ف ١
  ٢ - ف ٢

مــوارد خارجــة عــن   
  امليزانية

  )ج (٢- مد ١
  )ج (١ - مد ١
   ١ - مد ١
  ٥ - ف ١
  ٤ - ف ١
  )ج (٣ - ف ١
  ٣ -ف  ٣
  ٦ - خ ع ١
 ٤ - خ ع ١

 شعبة-١باء
  السياسات
  امليزانية العادية

  ١ - مد ١
  ٥ - ف ٣
  ٤ - ف ٢
  ٣ - ف ٥
  ٢ - ف ٢
  ٦ - خ ع ٣
  ٥ - خ ع ٢
  ٣ - خ ع ١

  موارد خارجة عن امليزانية
  ٢ - مد ١
  )ج (١ - مد ٢
  )ج (٥ - ف ٤
  ٥ - ف ٥
  )ج (٤ - ف ٦
  ٤ - ف ١
  )ج (٣ - ف ١
  ٣ - ف ٢
  ٢-ف  ٢
  ٧ - خ ع ١
  ٦ - خ ع ٧
  ٥ - خ ع ١
  )ج (٤ - خ ع ١
 ٣ - خ ع ١

 شعبة دعم٢-باء
  الربامج

مــوارد خارجــة عــن   
  امليزانية

  ٢ - مد ١
  ١ - مد ١
  )ج (٥ - ف ١
  ٥ - ف ١
  )ج (٤ - ف ٥
  ٦ - خ ع ٢
  
 

  املوارد البشرية
مــوارد خارجــة عــن   

  امليزانية
  )ج (١ - مد ١
  )ج (٥ - ف ٢
  ٥ - ف ١
  )ج (٤ - ف ١
  ٤ - ف ١
  ٣ - ف ١
  )ج (٢ - ف ١
  )ج (٧ - خ ع ١
  ٧ - خ ع ١
  )ج (٦ - خ ع ٣
 ٦ - خ ع ١

الشؤون املالية 
  واإلدارية

مــوارد خارجــة عــن   
  امليزانية

  ١ - مد ١
  )ج (٥ - ف ٤
  ٥ - ف ٢
  )ج (٤ - ف ٢
  ٤ - ف ٢
  )ج (٣ - ف ٤
  ٣ - ف ٢
  )ج (٢ - ف ١
  )ج (٧ - خ ع ٣
  ٧ - خ ع ٩
  )ج (٦ - خ ع ٥
  ٦ - خ ع ١
  ٥ - خ ع ١
  )ج (٤ - خ ع ١
 ٤ - خ ع ١

نظام املعلومات 
  واالتصاالت

مــوارد خارجــة عــن   
  امليزانية

  )ج (٥ - ف ١
  )ج (٤ - ف ١
  ٤ - ف ١
  )ج (٣ - ف ١
  ٣ - ف ١
  )ج (٧ - خ ع ١
   ٧ - ع  خ١
  )ج (٦ - خ ع ١
  )ج (٥ - خ ع ٢
 

مراجعة احلسابات 
  والرقابة

مــوارد خارجــة عــن   
  امليزانية

  )ج (٥ - ف ١
  )ج (٤ - ف ١
  )ج (٦ - خ ع ١
  
 

 
من امليزانية ) (ج( أ ع و

 )العادية
 التقييم

  
  موارد خارجة عن امليزانية

  ٥ -ا ف 
  )ج (٤ -ا ف 
  )ج (٣ - ف ١
  ٦ - خ ع ١

  مكتب و أ ع
  امليزانية العادية

  )ج (٢ - مد ١
  ٥ -ا ف 

  )ج (٦ -ا خ غ 
  ٥ - خ ع ١

  موارد خارجة عن امليزانية
  ٤ - ف ١
  )ج (٣ - ف ١

  ٧ -ا خ ع 

 الدعم احلكومي الدويل، -ألف
  التخطيط االستراتيجي

  امليزانية العادية
   أ ع م١
  ٦ - خ ع ١
  ٣ - خ ع ١

  موارد خارجة عن امليزانية
 ٤- ف١

  مكتب السياسات والربامج-باء
  امليزانية العادية

  ٧ - خ ع ١
  موارد خارجة عن امليزانية

  )ج( أ ع م ١
  )ج (٥ - ف ١
  ٤ - ف ١
 ٦- خ ع١

   اإلدارة والتنظيم - جيم 
  موارد خارجة عن امليزانية

  )ج (٢ - مد ١
  ٦ - خ ع ١
  
 

 املستشار القانوين
ــن    ــوارد خارجــة ع م

  امليزانية
  )ج (٥ - ف ١
 )ج (٧ - خ ع ١

املكاتب اإلقليمية
  والقطرية يف أفريقيا

ــن   ــة عــ ــوارد خارجــ مــ
  امليزانية

  )ج (٢ - مد ١
   ٥ - ف ١
  ٤ - ف ٢
  ٣ - ف ١
  ٦ - خ ع ٢
  )ج (١ - مد ٢
  ١ - مد ٣

  )ج (٥ - ف ٢١
  ٥ - ف ٢
  )ج(م و /٤ - ف ٤

 )ج (٦ - خ ع ٢٣

املكاتب اإلقليمية
والقطرية يف الدول 

  العربية
ــن   ــة عــ ــوارد خارجــ مــ

  امليزانية
  )ج (٢ - مد ١
  )ج (٥ - ف ١
  )ج( ٣ - ف ١
  ٦ - خ ع ١
  )ج (١ - مد ٣
  )ج (٥ - ف ٦
  )ج(م و / ٤ - ف ٢
 )ج (٦ - خ ع ٨

املكاتب اإلقليمية 
والقطرية يف آسيا 
  واحمليط اهلادئ

ــن   ــة عــ ــوارد خارجــ مــ
  امليزانية

  )ج (٢ - مد ١
  ٥ - ف ١
  ٤ - ف ٢ 
  ٣ - ف ١
  ٦ - خ ع ٢
  )ج (١ - مد ٣
  ١ - مد ١

  )ج (٥ - ف ١٦
  )ج(م و /٤ - ف ٤

 )ج(٦- خ ع١٧

املكاتب اإلقليمية 
/ والقطرية يف أوروبا
 قلةرابطة البلدان املست

ــن   ــة عــ ــوارد خارجــ مــ
  امليزانية

  )ج (٢ - مد ١
  ٥ - ف ١
  ٤ - ف ١
  ٢ - ف ١
  ٦ - خ ع ١
  ٤ - خ ع ١
  )ج (١ - مد ٢

  )ج (٥ - ف ١١
  )ج(م و /٤ - ف ٢

 )ج (٦ - خ ع ١١

املكاتب اإلقليمية 
والقطرية يف األمريكتني 
 ومنطقة البحر الكارييب

ــن   ــة عــ ــوارد خارجــ مــ
  امليزانية

  )ج (٢ - مد ١
  ٥ - ف ١
  ٤ - ف ١
  ٢ - ف ١
  ٦ - خ ع ١
  )ج (١ - مد ٥

  )ج (٥ - ف ١٥
  )ج(م و /٤ - ف ٤

 )ج (٦ - خ ع ١٥
 

 ١٠٣:الوظائف املموَّلة من الربامج
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  املرفق الثاين
  التقديرات املقترحة مليزانية الدعم حسب فئة اإلنفاق :٢اجلدول املوجز     

  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

 )أ(٢٠١١التوزيع،  فئة اإلنفاق
غيري يف احلجم، الت

٢٠١١ 
التغيري يف التكلفة، 

٢٠١١ 
التقديرات املنقحة، 

٢٠١١ 
          تكاليف الوظائف
  ٥٨ ٧٨٩  ٢ ٠٥٩  ٤٠ ١٢٩  ١٦ ٦٠١ تكاليف املوظفني

         التكاليف غري املتعلقة بالوظائف
  ١ ١١٥  ٩  ٧٤٦  ٣٦١ التكاليف األخرى للموظفني

  ١ ٤٣٢  ١٠  ٩٩١  ٤٣١  اخلرباء االستشاريون
  ١ ١٩٣  ٥  ٩٨١  ٢٠٧  السفر

  ١ ٧٨٨  ١١  ١ ٣٢٠  ٤٥٧  )تكنولوجيا املعلومات(مصروفات التشغيل 
  ١ ٥٧٧  ٤  ١ ٤١٢  ١٦١ األثاث واملعدات

مبالغ تسديد التكاليف لربنامج األمم 
  ٤ ٧٦٨  ٢٨  ٣ ٥٦٤  ١ ١٧٦ املتحدة اإلمنائي

  ٤ ٨٨٧  ٣١  ٣ ٥٥٨  ١ ٢٩٨  اإلجيارات
 اجملمــــوع الفرعــــي للتكــــاليف غــــري     

  ١٦ ٧٦٠  ٩٨  ١٢ ٥٧٢  ٤ ٠٩١ الوظائفاملتعلقة ب
  ٧٥ ٥٤٩  ٢ ١٥٧  ٥٢ ٧٠١  ٢٠ ٦٩٢ اجملموع  

  ٨ ٩٠٠ -  ٨٦ -  ٥ ٢٣٩ -  ٣ ٥٧٥ -  )ب(اإليرادات التقديرية مليزانية الدعم
  ٦٦ ٦٥٠  ٢ ٠٧١  ٤٧ ٤٦٢  ١٧ ١١٧ جمموع املوارد الصافية  
  

 صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمـرأة     ونهوض باملرأة   الدويل للبحث والتدريب من أجل ال     ميزانية الدعم اجملمَّعة للمعهد       )أ(  
  .٢٠١١، املموَّلة من التربعات، مقسومة على اثنني لتحديد مبالغ التوزيع لعام ٢٠١١-٢٠١٠للفترة 

بـشأن املـشاريع والـربامج غـري األساسـية          ) اخلارجـة عـن امليزانيـة     (هذا ميثل اإليـرادات املتحـصلة مـن اسـترداد التكـاليف               )ب(  
  .وَّلة من التربعات اليت تقوم هيئة األمم املتحدة للمرأة بتنفيذها بالنيابة عن املاحنني ومنظومة األمم املتحدةاملم
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  املرفق الثالث
ــا علـــى         ــة للمرحلـــة األوىل وآثارهـ جـــدول مـــوجز يـــبني تفاصـــيل الوظـــائف املقترحـ

  الدعم ميزانية
الثالثة من ميزانية الدعم اخلاصـة هبيئـة األمـم          /لثانيةتشكيلة الوظائف وتكاليفها خالل املراحل األوىل وا          

  ٢٠١١املتحدة للمرأة، لعام 
  
  عدد الوظائف  

  ١ ‐ مد   ٢ ‐ مد   أ ع م   الوظائف‐ ثانياً 
وظائف أخرى  
  من الفئة الفنية

جممــــــــوع 
ــائف  وظــــ
 الفئة الفنية

  جمموع وظائف
  اخلدمات العامة

جمموع عـدد   
 ‐الوظـــائف 

ــر  املقــــــــــــــــ
  وامليدان

ــار  اإلطــــــــــــ
  الزمين

ميزانيــة الــدعم القائمــة مــن قبــل   -ألف 
لصندوق األمم املتحـدة اإلمنـائي      
للمــرأة واملعهــد الــدويل للبحــث  
والتـــدريب مـــن أجـــل النـــهوض 

  )باملرأة

                

    ٩١  ٤١  ٥٠  ٤٥  ٣  ٢     املقر- الوظائف املوافق عليها   
    ٦    ٦  ٣  ٣       امليدان-    

اجملمــوع الفرعــي للوظــائف املوافــق   
  امليدان+ ر عليها للمق

  ٩٧  ٤١  ٥٦  ٤٨  ٦  ٢    

ــة األوىل   - باء ــادات يف -املرحلـ  الزيـ
  الوظائف

                

/ كانون الثاين  ٣    ٣      ٢  ١   املقر- فريق اإلدارة العليا - ١  
/  شباط-يناير 

  ٢٠١١فرباير 
                   املكاتب امليدانية- ٢  
/ كانون الثاين  ٥٩  ٣٢  ٢٧  ٢٧         وظائف حموَّلة-    

 /باط ش-يناير 
  ٢٠١١فرباير 

    ١٧  ١٤  ٣  -  ٣       وظائف جديدة-    
للوظــائف ) ٢(اجملمــوع الفرعــي   

  :يف امليدان
    ٧٦  ٤٦  ٣٠  ٢٧  ٣    

ــي     ــوع الفرعــــــ ) ٢+١(اجملمــــــ
للزيــادات يف الوظــائف يف إطــار  

  املرحلة األوىل

٧٩  ٤٦  ٣٣  ٢٧  ٣  ٢  ١    

 املرحلتـــــان الثانيـــــة والثالثـــــة؛ -جـــــيم 
ــدعم  ــة ال  التطبيــق الكامــل مليزاني

  املقترحة

                

    ٧٦  ٢٠  ٥٦  ٤٧  ٤  )أ(٥  -   وظائف املقر- ١  
    ١٠٠  ٢٨  ٧٢  ٦٠  ١٢  -  -   الوظائف يف امليدان- ٢  
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  عدد الوظائف  

  ١ ‐ مد   ٢ ‐ مد   أ ع م   الوظائف‐ ثانياً 
وظائف أخرى  
  من الفئة الفنية

جممــــــــوع 
ــائف  وظــــ
 الفئة الفنية

  جمموع وظائف
  اخلدمات العامة

جمموع عـدد   
 ‐الوظـــائف 

ــر  املقــــــــــــــــ
  وامليدان

ــار  اإلطــــــــــــ
  الزمين

ــائف     ــي للوظـــ ــوع الفرعـــ اجملمـــ
 ٢٠١١املقترحـــــــــــة لعـــــــــــام   

ــار ) امليـــــــدان+املقـــــــر( يف إطـــــ
  املرحلتني الثانية والثالثة

-  ١٧٦  ٤٨  ١٢٨  ١٠٧  ١٦  ٥    

ــائف املقترحـــــة      ــوع الوظـــ جممـــ
ــة  ــام  مليزانيــ ــدعم لعــ  ٢٠١١الــ

  )جيم+ باء+ ألف (

٣٥٢  ١٣٥  ٢١٧  ١٨٢  ٢٥  ٩  ١    

 تكــاليف املراحــل األوىل والثانيــة -ثالثــاً 
مباليـــــــني دوالرات (والثالثـــــــة 

  )الواليات املتحدة

املرحلة   
  األوىل

املرحلتان 
األوىل 
 )ج(والثانية

جمموع 
مجيع 
  املراحل

        

جممــــوع ميزانيــــة الــــدعم لعــــام   
  )ب(٢٠١٠

  ٢٠,٧  ٢٠,٧  ٢٠,٧          

          ٢,٢  ٢,٢  ٢,٢    الزيادة يف التكاليف  
          ٥٢,٧  ٣٥,٧  ١٧    الزيادة يف احلجم  
ــاليف     ــادة يف التكــ جممــــوع الزيــ

وغـــــري + املتعلقـــــة بالوظـــــائف 
  املتعلقة بالوظائف

  ٥٤,٩  ٣٧,٩  ١٩,٢          

          ٧٥,٦  ٥٨,٦  ٣٩,٩    اجملموع اإلمجايل املقترح  
مطروحــاً منــه اإليــرادات املتحققــة   

  من تكاليف الدعم
   -٨,٩-   ٦,٩-   ٤,٩          

جمموع امليزانية املقترحة الصافية      
  ٢٠١٢لعام 

  ٦٦,٧  ٥١,٧  ٣٥          

  
  .بينما تظهر هذه الوظائف حتت العنوان اخلاص باملقر، فما زال يتعني البت يف نقلها احملتمل إىل املناطق  )أ(  

 صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمـرأة     وتدريب من أجل النهوض باملرأة      الدويل للبحث وال  ميزانية الدعم اجملمَّعة للمعهد       )ب(  
  .٢٠١١، املموَّلة من التربعات، مقسومة على اثنني لتحديد مبالغ التوزيع لعام ٢٠١١-٢٠١٠للفترة 

  .تقديرات، سيجري إعداد التفاصيل  )ج(  
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  املرفق الرابع
مـن ميزانيـة الـدعم املقترحـة لعـام          التقـديرات املتعلقـة باملرحلـة األوىل        : جدول مـوجز      

  نفاقإل، حسب فئة ا٢٠١١
  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
  

 )أ(٢٠١١التوزيع،  فئة اإلنفاق
ــيري يف  التغــــــــــــــ

 ٢٠١١احلجم، 
التغيري يف التكلفة،   

٢٠١١ 
التقـــــــــــــــــديرات  

 ٢٠١١املنقحة، 
         التكاليف املتعلقة بالوظائف
  ٢٩ ٩٥٢  ٢ ٠٥٩  ١١ ٢٩٢  ١٦ ٦٠١ التكاليف املتعلقة باملوظفني

         التكاليف غري املتعلقة بالوظائف
  ٦٦٣  ٩  ٢٩٤  ٣٦١ تكاليف املوظفني األخرى

  ٨٥١  ١٠  ٤١٠  ٤٣١ اخلرباء االستشاريون
  ٧٠٩  ٥  ٤٩٧  ٢٠٧ السفر

  ١ ٠٦٣  ١١  ٥٩٥  ٤٥٧ )تكنولوجيا املعلومات(مصروفات التشغيل 
  ٩٣٧  ٤  ٧٧٣  ١٦١ األثاث واملعدات

ليف لربنـــامج األمـــم املتحـــدة مبـــالغ تـــسديد التكـــا
  ٢ ٨٣٤  ٢٨  ١ ٦٣١  ١ ١٧٦ اإلمنائي

  ٢ ٩٠٥  ٣١  ١ ٥٧٦  ١ ٢٩٨ اإلجيارات
اجملمـــــوع الفرعـــــي للتكـــــاليف غـــــري املتعلقـــــة   

  ٩ ٩٦٢  ٩٨  ٥ ٧٧٦  ٤ ٠٩١ بالوظائف
  ٣٩ ٩١٤  ٢ ١٥٧  ١٧ ٠٦٧  ٢٠ ٦٩٢  اجملموع  

  ٤ ٩٠٠-   ٨٦-   ١ ٢٣٩-   ٣ ٥٧٥ -  )ب(اإليرادات التقديرية مليزانية الدعم
  ٣٥ ٠١٥  ٢ ٠٧١  ١٥ ٨٢٨  ١٧ ١١٧ جمموع املوارد الصافية  

   
 صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمـرأة     والدويل للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة        ميزانية الدعم اجملمَّعة للمعهد       )أ(  

  .٢٠١١م ، املموَّلة من التربعات، مقسومة على اثنني لتحديد مبالغ التوزيع لعا٢٠١١-٢٠١٠للفترة 
بـشأن املـشاريع والـربامج غـري األساسـية          ) اخلارجـة عـن امليزانيـة     (هذا ميثل اإليـرادات املتحـصلة مـن اسـترداد التكـاليف               )ب(  

  .املموَّلة من التربعات اليت تقوم هيئة األمم املتحدة للمرأة بتنفيذها بالنيابة عن املاحنني ومنظومة األمم املتحدة
  


