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   ٢٠١١وىل املستأنفة لعام الدورة العادية األ
  ، نيويورك٢٠١١مارس /آذار ٢١

  * من جدول األعمال املؤقت٢البند 
      الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة

القواعد املاليـة املقترحـة هليئـة األمـم املتحـدة للمـساواة بـني               النظام املايل و      
  ملرأةاجلنسني ومتكني ا

  
    امليزانيةوتقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة     

  مقدمة  -أوال   
نظــرت اللجنــة االستــشارية لــشؤون اإلدارة وامليزانيــة يف تقريــر املــدير التنفيــذي هليئــة      - ١

بـشأن النظـام    ) هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة       (األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكـني املـرأة          
ويف أثنــاء نظرهــا يف النظــام ). Add.1 و UNW/2011/5(واعــد املاليــة املقترحــة للهيئــة املــايل والق

املايل والقواعد املالية هذه املقترحة، اجتمعـت اللجنـة االستـشارية مـع ممـثلني للمـدير التنفيـذي                   
  .قدموا معلومات وتوضيحات إضافية

  
  معلومات أساسية النظر يف التقرير  -ثانيا   

أن وهيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة،         قررت اجلمعية العامة، إنـشاء      ،  ٦٤/٢٨٩يف القرار   و  - ٢
 وقواعد مالية مماثلة لألنظمة والقواعد املعمـول هبـا يف صـناديق وبـرامج              نظماً مالياً كون للهيئة   ي

ويف .  األخـرى ومتـسقة مـع النظـام املـايل والقواعـد املاليـة لألمـم املتحـدة                  العاملـة األمم املتحدة   
إىل املـدير التنفيـذي أن يقـدم مقترحـا لنظـام مـايل               القـرار ذاتـه، طلبـت اجلمعيـة           من ٧٩الفقرة  

  .وُيصدر القواعد املاليةلينظر فيه اجمللس التنفيذي ويعتمده، 
 
  

  *  UNW/2011/L.1.  
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النظـام  ، مت تقـدمي     ٢٠١٠خريـف عـام     الـيت عقـدهتا اللجنـة االستـشارية يف          دورة  الويف    - ٣
غـري أن اللجنـة أُبلغـت يف ذلـك     . هلـا املتحـدة للمـرأة     القواعد املالية املقترحـة هليئـة األمـم         املايل و 

النظـام  يـزاال بـصدد اسـتعراض        الوقت أن مكتـب املراقـب املـايل ومكتـب الـشؤون القانونيـة ال              
القواعـد املاليـة    النظـام املـايل و    ولذلك أرجأت اللجنـة نظرهـا يف        . القواعد املالية املقترحة  املايل و 

وأُبلغــت اللجنــة يف وقــت الحــق أن املقترحــات . تعراضاملقترحــة إىل حــني إجنــاز عملــييت االســ
آراء مكتب املراقب املايل ومكتـب الـشؤون        روعيت فيها    قد   UNW/2011/5الواردة يف الوثيقة    

  .القانونية
ــة         - ٤ ــايل والقواعــد املالي ــذي، اســتخدم النظــام امل ــدير التنفي ــر امل وكمــا هــو مــبني يف تقري

ئيسي للنظام املايل والقواعد املالية املقترحة، وذلـك        لصندوق األمم املتحدة للسكان كمصدر ر     
ــق بالنطــاق         ــا يتعل ــم املتحــدة للمــرأة فيم ــة األم ــصندوق وهيئ ــني ال ــشابه ب ــالنظر إىل أوجــه الت ب

وفــضال عــن ذلــك أُخــذ يف .  الربنــامجاملــستفيدة مــنوالــشكل املتــوقعني لتواجــدمها يف البلــدان 
لصندوق األمم املتحدة للسكان قد مت تنقيحهـا        ملالية  ااالعتبار كذلك أن النظام املايل والقواعد       

 هبيـد أنـ   . ملواجهة التغيريات الضرورية لإلعداد لتنفيذ املعايري الدولية للمحاسبة يف القطاع العام          
إىل أنـه رأى  يـشري يف عـدد مـن اجملـاالت          ونظرا التساع نطاق والية هيئة األمم املتحدة للمـرأة          

ربنـامج  لبعض مـن النظـام املـايل والقواعـد املاليـة            الـ صوب اعتمـاد    أنـه مـن املستـ     املدير التنفيـذي    
  .األمم املتحدة اإلمنائي

 مقارنة بني النظامني املايل والقواعد املاليـة لكـل مـن صـندوق األمـم                من املقرر إجراء  و  - ٥
ــشفوعة       ــائي، م ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــسكان وبرن ــات   املتحــدة لل ــق باالختالف ــشروح تتعل ب

إضــافات تــنص علــى التمويــل اجلزئــي هليئــة األمــم املتحــدة ) أ: (ات الرئيــسيةالفــ االختتــشملو
ساب مـستوى   يتعلـق حبـ   ومقتـرح   ) ب(للمرأة من األنصبة املقـررة مـن خـالل امليزانيـة العاديـة؛              

القاعـــدة (االحتياطـــات التـــشغيلية وفقـــا للمبـــادئ التوجيهيـــة الـــصادرة عـــن املـــدير التنفيـــذي  
ــديالت و) ج(؛ )١٨٠١ ــدفتع ــان هب ــذي  ن أ بي ــدير التنفي ــن   امل ــبة ع  ســيظل خاضــعاً للمحاس

واالسـتعانة بالنظـام املـايل والقواعـد املاليـة          ) د(؛  )٢٠٢القاعدة  (املسؤوليات اليت يتم تفويضها     
ألن تعلــق بالبيانــات املاليــة، وذلــك امل ١-١٢لبنــد لــصياغة الربنــامج األغذيــة العــاملي كمــصدر 

 الذي نفذ املعايري الدولية للمحاسبة يف القطـاع العـام حـىت             الوحيداألغذية هو الربنامج    برنامج  
  .اآلن
، أُبلغت اللجنة أن املدير التنفيذي سيقدم النظـام املـايل والقواعـد املاليـة        الدورةوخالل    - ٦

اللجنــة أن مقترحــات أيــضا مــارس، وأُبلغــت /املقترحــة إىل اجمللــس التنفيــذي يف دورتــه يف آذار
ــشأن جــ   ــة  ســتقدم إىل اجمللــس ب ــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف   انبني مــن جوانــب اإلدارة املالي هليئ
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ــراح بــشأن مــستويات االحتياطــات  أوال، ســُي. ٢٠١١ عــام الالحقــة خــالل الــدورات قدم اقت
هـو مطلـوب مبوجـب      كمـا    بـشأهنا،    اًيونيـه ليتخـذ اجمللـس التنفيـذي قـرار         /التشغيلية يف حزيـران   

قدم مقترحــــات إىل اجمللــــس التنفيــــذي يف ســــُتوثانيــــا، .  مــــن النظــــام املقتــــرح٢-١٨البنــــد 
ــة    /أيلــول ــربامج واملــشاريع اإلقليمي ــة وســبتمرب تتعلــق مبــستوى ال ــة الــيت ميكــن  القطري واألقاليمي

جمللــس التنفيــذي، وذلــك وفقــا    يوافــق عليهــا املــدير التنفيــذي دون موافقــة مــسبقة مــن ا       أن
ــه ســيتم عندئــذ إصــد  .  املقتــرح٣-١٣ للبنــد ــة أن  قاعــدة وفقــا لقــرار اجمللــس  اروأُبلغــت اللجن
  .املسألة بشأن
وترى اللجنة االستـشارية عمومـا أن النظـام املـايل والقواعـد املاليـة املقترحـة تتـيح                     - ٧

وتـرى اللجنـة مـع      . إطارا مناسبا لتنظيم اإلدارة املالية لعمليات هيئة األمم املتحـدة للمـرأة           
والقواعـد املقترحـة مـن أجـل     البنود  عدد من علىذلك أن من الضروري إجراء تعديالت   

وبوجـه خـاص، تـرى اللجنـة أن املـواد املتعلقـة بإعـداد وتقـدمي الطلبـات            . زيادة توضـيحها  
ينبغـي تعديلـها    ) امليزانيـة العاديـة   (املتعلقة بالتمويل يف إطار امليزانية الربناجمية لفترة السنتني         

 إىل اجلمعية العامة مباشـرة  لتنص على أنه ينبغي تقدمي تلك الطلبات إىل األمني العام وليس 
زيـادة  ، تـرى اللجنـة أنـه بعـد     وفـضال عـن ذلـك   . كما ُيفهم ذلك من النص املقتـرح حاليـا        

توضيح أن الطلبـات املتعلقـة بالتمويـل يف إطـار امليزانيـة العاديـة سـتكون متمـشية والنظـام                     
يط الــربامج، املــايل والقواعــد املاليــة لألمــم املتحــدة ومــع النظــام والقواعــد الــيت حتكــم ختطــ

ميكـن حـذف بعـض       هفإنـ واجلوانب الربناجمية للميزانية، ورصد التنفيـذ وأسـاليب التقيـيم،           
ــه ينبغــي أأيــضا وتــرى اللجنــة . ١٥البنــود والقواعــد املقترحــة يف املــادة   ــار ن إيــالء االعتب

امليزانيـة  دراج نص يف النظام املايل والقواعد املالية املقترحة يتناول جمال اآلثار املترتبـة يف        إل
 مـن النظـام املـايل والقواعـد املاليـة لألمـم             ١١-٢ و   ١٠-٢الربناجمية، مع مراعاة البندين     

  .املتحدة واإلشارة إىل الظروف اخلاصة املتصلة بتمويل هيئة األمم املتحدة للمرأة
 الـتغريات الـيت أوصـت هبـا اللجنـة االستـشارية، واألسـاس        هـذه الوثيقـة   ويرد يف املرفق      - ٨

يف االعتبــار هــذه التغــيريات عنــد اللجنــة اجمللــس التنفيــذي أن يأخــذ وتوصــي . ي هلــااملنطقــ
  .النظر يف النظام املايل والقواعد املالية املقترحة هليئة األمم املتحدة للمرأة



UNW/2011/7
 

4 11-24957 
 

  املرفق
إدخاهلــا علــى النظــام املــايل والقواعــد املاليــة املقترحــة هليئــة األمــم  التغــيريات املوصــى ب    

  املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
    

UNW/2011/5النص املقترح يف 
   التغيري املوصى به  تغيريات عامة  )أ(

  : عامةتغيريات  
ينبغــي االستعاضــة عــن مجيــع اإلشــارات  

عبـارة  ب“ )اللجنة اخلامسة (اجلمعية  ”إىل  
  “اجلمعية العامة”

ينبغــي االستعاضــة عــن مجيــع اإلشــارات  
 بعبـارة   “جملس مراجعي احلسابات  ”إىل  
ــس مراجعــــي حــــسابات األمــــم    ” جملــ

  “املتحدة

  

  ٤-١البند 
ــة    ) أ( ــذي قواعــد مالي ــدير التنفي ــضع امل ي

ــشؤون   ــاءة إدارة الـ ــة وكفـ ــة فعاليـ لكفالـ
. املالية واستخدام املوارد بطريقـة رشـيدة      

ــد  ــة   ويعمــم امل ــد املالي ــذي القواع ير التنفي
ــم،     ــذي، للعل ــى أعــضاء اجمللــس التنفي عل

 يومـا مـن     ٣٠وذلك قبل ما ال يقل عـن        
  ؛دخوهلا حيز النفاذ

  
 ٤-١يؤكــد التغــيري املقتــرح علــى البنــد   

أولوية النظام املايل الذي يعتمـده اجمللـس        
  .التنفيذي

  ٤-١بند ال
ــة    ) أ( ــذي قواعــد مالي ــدير التنفي ــضع امل ي

ــايل الــذي    متفقــة مــع أ  ــام النظــام امل حك
ــة يعتمــده اجمللــس التنفيــذي هبــدف   كفال

فعاليــــة وكفــــاءة إدارة الــــشؤون املاليــــة 
ــيدة  ــة رشــ ــوارد بطريقــ ــتخدام املــ . واســ

ــة     ــد املالي ــذي القواع ــدير التنفي ويعمــم امل
أعــضاء اجمللــس للعلــم، وذلــك قبــل علــى 

 يوما من دخوهلا حيز     ٣٠ال يقل عن     ما
  ؛النفاذ

  ٢٠٢القاعدة 
توىل املدير التنفيذي مـسؤولية إدارة      ي) أ(

هـــذه القواعـــد مـــع خـــضوعه للمـــساءلة 
ــة ــذي أن  . التامــ ــدير التنفيــ ــوز للمــ وجيــ

   غري املنصوصاتهأي من مسؤوليفوض ي

  
ــدة   ي ــرح علـــى القاعـ ــيري املقتـ وضـــح التغـ

  اًـــــ أن املدير التنفيذي يظل خاضع٢٠٢
  

  ٢٠٢القاعدة 
يكون املـدير التنفيـذي مـسؤوال عـن         ) أ(

ــدير . ة هــــذه القواعــــدإدار وجيــــوز للمــ
مــع خــضوعه دائمــا للمــسألة  التنفيــذي، 

 ر ــن يفوض أي من مسؤولياته غيأ التامة

 
  

  .UNW/2011/5النص الوارد يف هذا العمود مأخوذ من نسخة مسبقة من الوثيقة   )أ(  
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UNW/2011/5النص املقترح يف 
   التغيري املوصى به  تغيريات عامة  )أ(

ــذه    ــراحة مبوجـــب هـ ــنادها صـ علـــى إسـ
القواعــد إىل نائــب املــدير التنفيــذي هليئــة 

أو مــدير شــعبة /األمــم املتحــدة للمــرأة و 
أو أي موظـف    /التنظيم واإلدارة باهليئة و   

  ؛يئةآخر من موظفي اهل

للمــساءلة حــىت بعــد تفــويض مــسؤولياته 
  .لغريه

املنصوص على إسنادها صراحة مبوجـب      
هــذه القواعــد إىل نائــب املــدير التنفيــذي 

ــرأة و   ــم املتحــدة للم ــة األم ــدير /هليئ أو م
أو أي /شــعبة التنظــيم واإلدارة باهليئــة، و
  ؛موظف آخر من موظفي اهليئة

  ٥-٣البند 
نيـة احملـصلة   تقيد األموال باملـسامهات العي  

ــم     ــة األم ــة هليئ ــوارد العادي يف حــساب امل
ــتراكات     ــتثناء االش ــرأة، باس املتحــدة للم

، حيــــث ١-٨املقــــررة مبوجــــب البنــــد 
هـو الـدعم    االشـتراك   يكون الغـرض مـن      

ــرف     ــرض الطـ ــة دون أن يفـ ــام للهيئـ العـ
  .املساهم أي قيود على استخدامها

  
، ألن يف   “املقـررة ” يقترح حذف كلمة  

مـــصدر إىل  بوضـــوح ُيـــشري ١-٨ البنـــد
  .التمويل

   ٥-٣البند 
تقيد األموال واملسامهات العينيـة الـواردة     
ــم     ــة األم ــة هليئ ــوارد العادي يف حــساب امل
ــتراكات     ــتثناء االش ــرأة، باس املتحــدة للم

 حيث يكون الغرض    ١-٨مبوجب البند   
ــن  ــتراك م ــة    االش ــام للهيئ ــدعم الع ــو ال ه

دون أن يفــــرض الطــــرف املــــساهم أي  
  .امهاقيود على استخد

ــررة ل  - ٨ ــتراكات املقــ ــوارد االشــ لمــ
   العادية مبوجب صيغة املنح

مـــن “ املقـــررة”يقتـــرح حـــذف كلمـــة 
  .٨عنوان الفرع 

ــة   - ٨ ــوارد العاديـ ــتراكات يف املـ االشـ
  مبوجب صيغة املنح

  ٢-٨البند 
يقدم املدير التنفيـذي تقريـرا إىل اجلمعيـة         
العامــــة عــــن اســــتخدام املنحــــة وتقــــدم 

 ذات الــصلة إىل جملــس احلــسابات املاليــة
مراجعــي حــسابات األمــم املتحــدة وفقــا 
لألشــــكال املوحــــدة وعمــــال بالقواعــــد 
ــة      ــى امليزاني ــق عل ــيت تنطب واإلجــراءات ال

  .العادية لألمم املتحدة

  
 لإلشـارة  ٢-٨ البنـد   نصيوصى بتعديل   
عــــن امليزانيــــة معلومــــات إىل أن تقــــدمي 

ــن     ــزءا ال يتجــزأ م ــة ســيكون ج الربناجمي
ي يعــده األمــني العــام بــشأن  تقريــر الــذال

امليزانيـــة الربناجميـــة، والـــذي يـــصدر أداء
مبوجب سلطته بوصفه املسؤول اإلداري     

  .األول يف املنظمة
ويوصــى حبــذف اإلشــارة إىل احلــسابات  

مراجعـي حـسابات   اليت تقـدم إىل جملـس       
األمم املتحدة نظرا ألنه سوف ال يكـون        
هنـــاك تقـــدمي منفـــصل هلـــذه احلـــسابات  

 فـإن   ،وبـدال مـن ذلـك     . اجعـة لغرض املر 
اإلبــالغ عــن اســتخدام املنحــة ســيندرج   
ــدة     ــم املتحـ ــة لألمـ ــات املاليـ ــت البيانـ حتـ
ــراءات جملــــس مراجعــــي   وخيــــضع إلجــ

ــابع  األمــم املتحــدة  حــسابات  ــة الت العادي
  .لألمم املتحدة

   ٢-٨البند 
عـن طريـق األمـني      يقدم املدير التنفيـذي     

ــام ــشأن   الع ــرا ب ــة تقري ــة العام  إىل اجلمعي
   .تخدام املنحةاس
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   ١-١١البند 
ألغراض االستفادة املقترحـة مـن املـوارد        
وألغـــــراض حتمـــــل وتعليـــــل النفقـــــات 

ــا ــدعم وامليزانيـــة     فيمـ ــق مبيزانيـــة الـ يتعلـ
العادية علـى حـد سـواء، وبالتـشاور مـع           
اجمللــس التنفيــذي بالنــسبة مليزانيــة الــدعم  

ــة العامــة   ــة اخلامــسة(ومــع اجلمعي ) اللجن
ــسبة للميزانيــ  ــرة  بالن ــة، حتــدد الفت ة العادي

املالية بسنة واحدة أو أكثر مـن سـنة مـع           
  . مواءمة امليزانيتني

  
تأخــذ الــتغريات املوصــى هبــا يف االعتبــار  
أن فترة امليزانية العاديـة سـوف ال تكـون        
 .موضـــوع تـــشاور مـــع اجلمعيـــة العامـــة

ويقتـــرح تغـــيري الـــصيغة لإلشـــارة إىل أن 
س  تكـــون علـــى أســـايـــةامليزانيـــة الربناجم

وإىل مواءمـة فتـريت ميزانيـة الـدعم       سنتني
  .وامليزانية الربناجمية

وفـــضال عـــن ذلـــك، فقـــد صـــيغ الـــنص  
ــد   ــوال البنـ ــرح علـــى منـ ــن ٢-١املقتـ  مـ

  .ألمم املتحدةلالنظام املايل 

  ١-١١البند 
ألغراض االستفادة املقترحـة مـن املـوارد        
وألغــراض حتمــل وتعليــل النفقــات فيمــا  

مـع  يزانية العاديـة  يتعلق مبيزانية الدعم وامل  
وحتــدد الفتــرة املاليــة للميــزانيتني  مواءمــة 

بسنتني تقومييتني متتاليتني، تكون أوالها     
  .ة زوجيةسن

إعداد امليزانية العاديـة وتقـدميها       - ١٥
  واعتمادها

علــى يقتــرح تعــديل عنــوان هــذا الفــرع   
  . النحو املشار إليه

وباإلضافة إىل ذلك، يرى أن العديد من        
ــ واردة يف هــذا الفــرع ســوف  العناصــر ال

ــرح إذا    ال تتطلــب تطــويرا إىل احلــد املقت
اتــضح أن املقترحــات املقدمــة فيمــا     مــا

يتعلــق بامليزانيــة الربناجميــة ستــسري علــى     
منوال النظام املايل والقواعد املالية لألمـم   
املتحــــدة واللــــوائح والقواعــــد الناظمــــة 
ــة    ــب الربناجمي ــربامج، واجلوان لتخطــيط ال

تنفيذ وطرائـق التقيـيم     الورصد  للميزانية،  
  ).ST/SGP/2000/8انظر (

إعــداد وتقــدمي واعتمــاد عنــصر   - ١٥
هيئة األمم املتحدة للمـرأة مـن امليزانيـة         

امليزانيــة العاديــة  .لألمــم املتحــدةالعاديــة 
  .وتقدميها واعتمادها

  ١-١٥البند 
يتـــوىل املـــدير التنفيـــذي إعـــداد امليزانيـــة  

ــن اإل   ــل مـ ــة، وذلـــك لكـ ــالعاديـ رادات يـ
ــتم ربطهــا باخلطــة    ــيت ي واملــصروفات وال

  .طيط احلاليةاالستراتيجية لفترة التخ

  
 لإلشارة  ١-١٥يقترح تعديل نص البند     

إىل تقــدمي امليزانيــة الربناجميــة إىل اجلمعيــة  
العامة عن طريق األمني العام، وليس إىل       

ــة مباشـــرة  ــة العامـ وفـــضال عـــن . اجلمعيـ
 مـن   ذلك، يربز النص األنشطة اليت متول     

امليزانية العادية، كما يشري إىل ذلك قرار       
  .٦٤/٢٨٩اجلمعية 

جيـــــب أن يـــــرتبط املقتـــــرح باإلطـــــار    
االستراتيجي الذي تعتمده جلنة الربنـامج      

  ١-١٥البند 
االحتياجات نفيذي إعداد   يتوىل املدير الت  

مــن املــوارد الالزمــة لتمويــل العمليــات     
احلكومية الدولية املعيارية اليت ينظر فيهـا       
يف سياق امليزانية الربناجمية لفترة الـسنتني       

، عــــدها األمــــني العــــامياملقترحــــة الــــيت 
 ويــتم ربــط هــذا .ويقــدمها لألمــني العــام

باخلطــة االســتراتيجية لفتــرة  ... املقتــرح 
  .ط ذات الصلةالتخطي
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وقــد يكــون . والتنــسيق واجلمعيــة العامــة
مـن الـضروري تقــدمي توضـيحات بــشأن    

  .ربط هذا اإلطار باخلطة االستراتيجية
ــدة  ــة  : ١٥٠١القاعـــ ــداد امليزانيـــ إعـــ

  :العادية
تــشمل مــصروفات امليزانيــة مرتبــات   )أ(

املــــــوظفني ومكافــــــآهتم األخــــــرى 
احملــسوبة، بــأغراض ميزانيــة الدولــة    
العادية املقترحة، على أساس صـاف      
مقابل، لكل رتبة، جـداول املرتبـات       
الـصافية الـيت وافقــت عليهـا اجلمعيــة    

ــوظفي ا  ــة مل ــن   العام ــم املتحــدة م ألم
  ؛نفس الرتبة

ما  جيــوز للمــدير التنفيــذي، حــسب   )ب(
يــؤذن لــه مبوجــب قــرار مــن اجمللــس  
التنفيــــذي أو مــــن اجلمعيــــة العامــــة 

لـــدى موافقتـــها ) اللجنـــة اخلامـــسة(
ــل    ــة، أن ينقــ ــة العاديــ ــى امليزانيــ علــ
االعتمــادات مــا بــني بنــود االعتمــاد  
ــاة      ــع مراع ــة العاديــة م ضــمن امليزاني

  ؛ون هبااحلدود املأذ
تتــضمن امليزانيــة العاديــة اعتمــادات  )ج(

ــيت     ــدخل ال ــالغ ضــريبة ال ــسديد مب لت
يــدفعها موظفــو هيئــة األمــم املتحــدة 

م املتأتيـــة مـــن للمـــرأة علـــى إيـــراداهت
  .العمل لدى اهليئة

  
  

ــد    ــرح علـــى البنـ ــديل املقتـ ــوء التعـ يف ضـ
ــاه  (٦-١٥ ــر أدنـ ــة  ) انظـ ــرا ألولويـ ونظـ

ــة     ــايل والقواعـــد املاليـ ــام املـ ــم النظـ لألمـ
ــة   ــداد امليزانيــ ــدة يف إعــ ــةاملتحــ  الربناجميــ

ليس ،  املقترحة هليئة األمم املتحدة للمرأة    
من الضروري تقـدمي التفاصـيل املبينـة يف         

 والبنود من   ١٥٠٢ و   ١٥٠١القاعدتني  
  .٥-١٥ إىل ٢-١٥

ــدة  ــة  : ١٥٠١القاعــــ ــداد امليزانيــــ إعــــ
  :العادية

تــشمل مــصروفات امليزانيــة مرتبــات   )أ(
فــــــآهتم األخــــــرى املــــــوظفني ومكا

احملــسوبة، بــأغراض ميزانيــة الدولــة    
العادية املقترحة، على أساس صـاف      
ــداول   ــة، جــ يف مقابــــل، لكــــل رتبــ
املرتبات الصافية الـيت وافقـت عليهـا        
اجلمعية العامة ملوظفي األمم املتحدة     

  ؛“من نفس الرتبة
جيوز للمدير التنفيذي، حـسب مـا       ) ب(

يــؤذن لــه مبوجــب قــرار مــن اجمللــس  
ذي أو مــــن اجلمعيــــة العامــــة التنفيــــ

لـــدى موافقتـــها ) اللجنـــة اخلامـــسة(
ــل    ــة، أن ينقــ ــة العاديــ ــى امليزانيــ علــ
االعتمــادات مــا بــني بنــود االعتمــاد  
ــاة      ــع مراع ــة العاديــة م ضــمن امليزاني

  ؛“احلدود املأذون هبا
تتــضمن امليزانيــة العاديــة اعتمــادات ) ج(

ــيت     ــدخل ال ــالغ ضــريبة ال ــسديد مب لت
ألمــم املتحــدة يــدفعها موظفــو هيئــة ا

للمـــرأة علـــى إيـــراداهتم املتأتيـــة مـــن 
  .“العمل لدى اهليئة

تغطــي امليزانيــة العاديــة   : ٢-١٥البنــد 
االلتزامــــــات واملــــــصروفات املقترحــــــة 
ــة   ــة بامليزانيـ ــة املرتبطـ ــرادات املتوقعـ واإليـ
ــات    ــدوالرات الواليـ ــدم بـ ــة، وتقـ العاديـ

  .املتحدة األمريكية
  يف يقوم املـدير التنفيـذي    : ٣-١٥البند  

كـــل دورة مـــن دورات اجلمعيـــة العامـــة 

تغطــي امليزانيــة العاديــة   : ٢-١٥البنــد   
االلتزامــــــات واملــــــصروفات املقترحــــــة 
ــة   ــة بامليزانيـ ــة املرتبطـ ــرادات املتوقعـ واإليـ
ــات    ــدوالرات الواليـ ــدم بـ ــة، وتقـ العاديـ

  .املتحدة األمريكية
يقوم املدير التنفيـذي ف     : ٣-١٥البند  

ــة    ــة العام يكــل دورة مــن دورات اجلمعي



UNW/2011/7
 

8 11-24957 
 

UNW/2011/5النص املقترح يف 
   التغيري املوصى به  تغيريات عامة  )أ(

الــيت تــسبق بــدء فتــرة ) اللجنــة اخلامــسة(
امليزانيــة بتقــدمي ميزانيتــه العاديــة املقترحــة 

وُتقـــدم امليزانيـــة . لفتـــرة امليزانيـــة املقبلـــة
العادية املقترحة إىل مجيع أعضاء اجلمعية      

يف غـضون سـتة     ) اللجنة اخلامسة (العامة  
  .ظر فيهاأسابيع على األقل من الن

حييـــل املـــدير التنفيـــذي  : ٤-١٥البنـــد 
أيضا امليزانية العادية املقترحـة إىل اللجنـة        
االستشارية لدراستها وتقدمي تقرير عنها     
قبل إحالتـها إىل اجلمعيـة العامـة مبوجـب          

  .أعاله ٣-١٥البند 
ــد  ــة  : ٥-١٥البنــ ــر اللجنــ ــال تقريــ حيــ

ــة العامــة   ــة (االستــشارية إىل اجلمعي اللجن
  .يتوفراملا ح) اخلامسة
يقدم املدير التنفيذي،   : ١٥٠٢القاعدة  

ــة   ــات التكميليـــ ــه املقترحـــ ــد تقدميـــ عنـــ
ــا     ــصلة يراهــ ــات مفــ ــة، معلومــ للميزانيــ
ضرورية لتوضيح مدى تأثر االعتمـادات      

 التــضخم أو مبعــدالتاإلضــافية املطلوبــة 
توقعاتــه، أو بالتذبــذبات غــري املتوقعــة يف 
ــن     ــك مـ ــري ذلـ ــالت، أو غـ ــعار العمـ أسـ

  .تكلفة غري املتوقعةعوامل ال

الــيت تــسبق بــدء فتــرة ) خلامــسةاللجنــة ا(
امليزانيــة بتقــدمي ميزانيتــه العاديــة املقترحــة 

وُتقـــدم امليزانيـــة . لفتـــرة امليزانيـــة املقبلـــة
العادية املقترحة إىل مجيع أعضاء اجلمعية      

يف غـضون سـتة     ) اللجنة اخلامسة (العامة  
  .أسابيع على األقل من النظر فيها

حييـــل املـــدير التنفيـــذي  : ٤-١٥البنـــد 
ا امليزانية العادية املقترحـة إىل اللجنـة        أيض

االستشارية لدراستها وتقدمي تقرير عنها     
قبل إحالتـها إىل اجلمعيـة العامـة مبوجـب          

  .أعاله ٣-١٥البند 
ــد  ــة  : ٥-١٥البنــ ــر اللجنــ ــال تقريــ حيــ

ــة العامــة   ــة (االستــشارية إىل اجلمعي اللجن
  .يتوفرحاملا ) اخلامسة

ي،يقــدم املــدير التنفيــذ: ١٥٠٢القاعــدة 
عند تقدميه املقترحات التكميلية للميزانيـة،
معلومات مفـصلة يراهـا ضـرورية لتوضـيح
مــدى تــأثر االعتمــادات اإلضــافية املطلوبــة

ــه، أومب ــضخم أو توقعاتـــــ ــدالت التـــــ عـــــ
ــعار ــة يف أســـ ــري املتوقعـــ ــذبات غـــ بالتذبـــ
العمالت، أو غري ذلك من عوامل التكلفـة

  .غري املتوقعة
ــد  ــداد امل : ٦-١٥البنــ ــتم إعــ ــة يــ يزانيــ

العاديــة طبقـــا للمبــادئ التوجيهيـــة الـــيت   
ــة    ــة العامـــ ــدها اجلمعيـــ ــة (تعتمـــ اللجنـــ

تكــون مــشفوعة مبرفقــات   و، )اخلامــسة
تتضمن املعلومات والبيانـات اإليـضاحية      
علـــى النحـــو الـــذي قـــد تطلبـــه اجلمعيـــة 

ــة  ــسة (العام ــة اخلام ــراه  ) اللجن ــا ي أو كم
  .املدير التنفيذي ضروريا ومفيدا

املقترحـــة بـــأن تقـــدمي  التغـــيرياتتؤكـــد 
امليزانيــة الربناجميــة ســيتقيد بالنظــام املــايل  
ــدة    ــم املتحــــ ــة لألمــــ ــد املاليــــ والقواعــــ
وإجراءاهتـــــــا، واملقـــــــررات واملبـــــــادئ 
التوجيهيـــة ذات الـــصلة الـــصادرة عـــن    

  .اجلمعية العامة

يتم إعداد امليزانية ١-١٥: ٦-١٥البند  
ــايل ــام املــ ــا للنظــ ــة املقترحــــة طبقــ العاديــ

لألمم املتحدة النظـام املـايلالية  والقواعد امل 
ــربامج، ــيط الـ ــم ختطـ ــيت حتكـ ــد الـ والقواعـ

 للميزانيـــة، ورصــــدالربناجميــــةواجلوانـــب  
طرائـــق التقيـــيم طبقـــا للقـــراراتوتنفيـــذ ال

واملبــــادئ التوجيهيــــة ذات الــــصلة الــــيت
ــة  اللجنــــــة (.تعتمــــــدها اجلمعيــــــة العامــــ

، وتكــــون مــــشفوعة مبرفقــــات)اخلامــــسة
ــات وال  ــضمن املعلوم ــضاحيةتت ــات اإلي بيان

على النحو الذي قد تطلبـه اجلمعيـة العامـة
ــسة ( ــة اخلامـ ــدير) اللجنـ ــراه املـ ــا يـ أو كمـ
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  .التنفيذي ضروريا ومفيدا
 جيـــوز للمـــدير :٣-١٥ ٧-١٥البنـــد 

ــذي أن يقــدم مقترحــات تكميليــة     التنفي
لتعـــديل امليزانيــــة العاديـــة كلمــــا كــــان   

  .ضروريا ذلك

ترحات تعكس التغيريات املقترحة أن املق    
املتعلقــــة بالتمويــــل التكميلــــي يف إطــــار 

 ســــتقدم إىل األمــــني الربناجميــــةامليزانيــــة 
العـام، الـذي يتخـذ قـرارا بـشأن تقــدميها      

  .إىل اجلمعية العامة

جيـوز للمـدير التنفيـذي أن: ٣-١٥البند  
يقــدم مقترحــات تكميليــة لتعــديل امليزانيــة
ــة، كلمــا كانــت ذلــك ضــروريا إىل العادي

  .األمني العام

يقـــوم املـــدير التنفيـــذي : ٨-١٥البنـــد 
ــديل    ــة لتعــ ــات تكميليــ ــداد مقترحــ بإعــ

 مــــع شــــكل يتفــــقامليزانيــــة العاديــــة يف 
امليزانيـــة العاديـــة املعتمـــدة ويقـــدم تلـــك  

ــة    ــة العام ــة (املقترحــات إىل اجلمعي اللجن
وتقدم تلك املقترحـات أيـضا      ). اخلامسة

إىل اللجنة االستشارية لدراسـتها وتقـدمي       
اللجنــة (إىل اجلمعيــة العامــة تقريــر عنــها 

  ).اخلامسة

ــد     ــق بالبن ــا يتعل ــوحظ فيم ــا ل ، ٢-٨كم
ــى ــد   ب ُيوصـ ــياغة البنـ ــديل صـ  ٨-١٥تعـ

ــدميإلشــارة إىل ل ــي إىل األمــني  تق  تكميل
العام بـصفته املـسؤول اإلداري األول يف        

  .املنظمة

ــد ــدير: ٤-١٥ ٨-١٥ البنـــ ــوم املـــ يقـــ
ــة ــات تكميليــ ــداد مقترحــ ــذي بإعــ التنفيــ

ــة بــشكل يتفــق مــعلتعــديل امليزان ــة العادي ي
ــك ــدم تلـ ــة، ويقـ ــة املقترحـ ــة العاديـ امليزانيـ

   .األمني العاماملقترحات إىل 

ــد  ــة  : ٥-١٦البنــ ــر اللجنــ ــال تقريــ حيــ
ــس    ــضاء اجمللـ ــع أعـ ــشارية إىل مجيـ االستـ

  .توفريالتنفيذي حاملا 

 ٥-١٦يوضح التغيري املقترح على البنـد       
ــي أن    ــشارية ينبغ ــة االست ــر اللجن أن تقري

مجلــس التنفيــذي عنــد نظــره يف  يتــاح لل
  .ميزانية الدعم املقترحة

حيــــــال تقريــــــر اللجنــــــة ٥-١٦البنــــــد 
ــس ــضاء اجمللــ ــع أعــ ــشارية إىل مجيــ االستــ

وُينظـر فيـه قبـل اختـاذ يتوفرالتنفيذي حاملا   
  .قرارات بشأن ميزانية الدعم املقترحة

  ٢٠٠٨القاعدة 
ــعبة التنظــــيم      )ب( ــدير شــ ــق مــ يوافــ

ــات امل  ــى الطلب ــة واإلدارة عل تعلق
باملوافقــــة علــــى مجيــــع مبــــالغ    

  .كرامياتاإل

  
“ يوافـق ”قد ُيفهم مـن اسـتخدام كلمـة         

ــة ــة إجباري وفــضال عــن  . أن هــذه املوافق
ــة    ــن هيئـ ــه مـ ــتنادا إىل توجيـ ذلـــك، واسـ

بـأن املـدير    القاضـي   األمم املتحدة للمرأة    
التنفيذي هو الذي يوافق على الطلبـات،      

  .يوصى بتوضيح ذلك يف القاعدة

  ٢٠٠٨القاعدة 
ــعبة     )ب( ــدير شــ ــة مــ ــشترط موافقــ يــ

التنظيم واإلدارة على مجيع مبـالغ      
قبــل موافقــة املــدير   اإلكراميــات 

  .التنفيذي

  


