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  ٢٠١١الدورة العادية الثانية لعام 

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٧-٥
  * من جدول األعمال املؤقت٢البند 

        املسائل املالية واإلدارية واملتعلقة بامليزانية
تقديرات امليزانيـة املؤسـسية هليئـة األمـم املتحـدة للمـساواة بـني اجلنـسني                     

  ٢٠١٣-٢٠١٢لسنتني ومتكني املرأة لفترة ا
  

  موجز  
هليئـة األمـم املتحـدة للمـساواة        األوىل  تتضمن هذه الوثيقـة امليزانيـة املؤسـسية املقترحـة             

ــرأة   ــرأة (بـــني اجلنـــسني ومتكـــني املـ ــدة للمـ ــة األمـــم املتحـ ــرة الـــسنتني و، )هيئـ   الـــيت تغطـــي فتـ
 ١٣٢,٣ه صــافي( مليــون دوالر ١٤٠,٨  قــدرهر امليزانيــة مببلــغ إمجــايلوتقــّد. ٢٠١٣-٢٠١٢

دت امليزانيـة املقترحـة وفقـا ملنهجيـة         أُعـ وعلـى حنـو مـا طلبـه اجمللـس التنفيـذي،             . )مليون دوالر 
الـيت يطّبقهـا كـل مـن برنـامج األمـم            ، و امليزنة املنسقة القائمة على النتـائج وتـصنيف التكـاليف         

عمــال و. املتحــدة اإلمنــائي ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان
ــة    ــة العام ــرار اجلمعي ــام  ٦٤/٢٨٩بأحكــام ق ــرح األمــني الع ــوفري ، يقت ــدعم  ت ــة ل ــوارد الالزم امل

العمليات املعيارية احلكومية الدولية يف سـياق امليزانيـة الربناجميـة املقترحـة لألمـم املتحـدة لفتـرة                   
  ).A/66/6 (Sect.17) (٢٠١٣-٢٠١٢السنتني 
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 لتنفيـذ اخلطـة االسـتراتيجية، الـيت أقرهـا           الزمـة  ال وتوفر هذه امليزانيـة املـوارد املؤسـسية         
ــران   ــذي يف حزي ــس التنفي ــه /اجملل ــسية   . ٢٠١١يوني ــة الرئي ــل األولوي ــواردةوتتمث ــة ال  يف امليزاني

 فيمـا تبذلـه مـن جهـود          يف تعزيز قدرة هيئة األمم املتحـدة للمـرأة علـى دعـم البلـدان               ،املقترحة
املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني        ما يتصل ب  يرها ف  أمو تتوىل جهات وطنية زمام    أولويات تحقيقل

تكـاليف اسـتحداث تـدرجيي لوجـود جديـد           امليزانية املقترحة    غطيوحتقيقا هلذه الغاية، ت   . املرأة
وجـود  أوجـه ذلـك ال    ، فـضال عـن تعزيـز قـدرات          ٢٠١٣-٢٠١٢فترة  بلدا يف ال   ٢١للهيئة يف   

ملهـام  او. ٢٠١١لعام  هلا   املؤسسية   زانية املي وافق اجمللس التنفيذي على توفري موارد     بلدا   ١٧ يف
 امليدانيـة  اتم القـدر مستمدة مـن تقيـي     ، دعمها والقدرة األساسية الالزمة    يت ُيتوخى األساسية ال 

 عزيـز حمـدود   وفري ت تـ ُيتـوخى مـن اقتـراح       ويف املقـر،    . ٢٠١١يئـة يف أوائـل عـام        اهلالذي أجرتـه    
هــام املؤســسية األساســية النــاجم  امليفالقــصور احلــاد   أوجــهالتغلــب علــىأن يــسهم يف ، للهيئــة
علـى أن هـذا التقريـر سيـسهم         . عدم كفاية االستثمارات اليت قامت هبا الكيانـات الـسابقة          عن
  .لخطة االستراتيجيةلدعم األولويات الربناجمية يف  ضاأي

 ثـل  مت فامليزانيـة . التربعـات  حذرة تتعلق بزيادة     وترتكز امليزانية املقترحة على افتراضات      
ــ ــ خــصصوسُت. االســتخدام املتــوخى للمــوارد  يف املائــة مــن ١٩,١سبة ن  يف املائــة ٨٦,٣سبة ن

ــن ــوارد م ــستخدمةامل ــستأثر     امل ــا ست ــة فيم ــشطة اإلمنائي ــل األن ــتكــاليف اإلدارال لتموي ــسبة ي ة بن
  .يف املائة ١٠,٨
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  املخطط التنظيمي
  
  

  
  
  
  
  
  
    
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

مكتب تنسيق 
منظومة األمم املتحدة

  امليزانية العادية
  ١  ٢-مد
  ١  ١-مد

  ٣ فئات فنية أخرى
  ٢  خ ع

  
  امليزانية املؤسسية
  ٣ فئات فنية أخرى

  ١  خ ع
 

االستراتيجية،الشراكات
والدعوة، واالتصاالت واجملتمع 

  املدين
 املواردشعبة االتصاالت وتعبئة 

  
  امليزانية العادية
  ٤  فئات فنية أخرى

  ١  خ ع
  امليزانية املؤسسية

  ١  ٢-مد
  ١  ١-مد

  ١٣  فئات فنية أخرى
 ٤  خ ع 

 شعبة السياسات
  

  امليزانية العادية
  ١  ١-مد

  ١٢  فئات فنية أخرى
  ٥  خ ع

  
  امليزانية املؤسسية

  ١  ٢-مد
  ٣  ١-مد

  ١٣  فئات فنية أخرى
 ١١  خ ع

 شعبة دعم الربامج
  

  امليزانية العادية
  ١  ٢-مد
  ١  ١-مد

  ٣  فئات فنية أخرى
  ١  خ ع

 مكتب املوارد البشرية
  

  امليزانية العادية
  ١ فئات فنية أخرى

  
  امليزانية املؤسسية

  ١  ١-مد
  ٥ فئات فنية أخرى

 ٥  خ ع

  اإلدارة التشغيلية
  
  انية العاديةامليز

  ١  فئات فنية أخرى
  ٢  خ ع

  
  امليزانية املؤسسية

  ١  ١-مد
  ١٥  فئات فنية أخرى

  ١٣  خ ع

 
)امليزانية العادية) (ج(و أ ع 

 التقييم
  

  امليزانية املؤسسية
  ٣  فئات فنية أخرى

 ٢  خ ع

  مكتب و أ ع
  امليزانية العادية

  ١  ٢-مد
  ١  فئات فنية أخرى

  ٢  خ غ 
  

  امليزانية املؤسسية
  ١  فئات فنية أخرى

 ٢  خ ع

لدويل، التخطيط االستراتيجيالدعم احلكومي ا
  امليزانية العادية

  ١   أ ع م
  ١  خ ع 

  امليزانية املؤسسية
 ١  فئات فنية أخرى

 مكتب السياسات والربامج
  

  امليزانية املؤسسية
  ١  أ ع م

  ١  فئات فنية أخرى
  ١  خ ع

 

  شعبة اإلدارة والتنظيم
  

  امليزانية املؤسسية
  ١  ٢-مد

  ١  خ ع
  
 

 أفريقيا
  

  امليزانية املؤسسية
  ٤  فئات فنية أخرى

  ٢  خ ع
  

  
  
  ٣  ١-مد

  ٢٨  فئات فنية أخرى
  ١٨  م ف و
 ٣٤  خ ع

 الدول العربية
  

  امليزانية املؤسسية
    
  ٢  فئات فنية أخرى

  ١   خ ع ١
  

  ١  ١-مد
  ١٠  فئات فنية أخرى

  ١٠  م ف و
 ١٢   خ ع 

  آسيا واحمليط اهلادئ
  

  امليزانية املؤسسية
  ٣  فئات فنية أخرى

  ٢  خ ع
  

  
  
  ٣  ١-مد

  ١٧  فئات فنية أخرى
  ٩  م ف و
 ٢٢  خ ع

رابطة البلدان /أوروبا
  املستقلة

  
  امليزانية املؤسسية
  ٣  فئات فنية أخرى

  ١  خ ع
  

  
  

  
  ١  ١-مد

  ٨  رىفئات فنية أخ
  ٩  م ف و
 ١١  خ ع 

ن ومنطقة ااألمريكت
  البحر الكارييب

  
  امليزانية املؤسسية
  ٣  فئات فنية أخرى

  ١  خ ع
  
  
  ١  ١-مد

  ١٣  فئات فنية أخرى
  ١٠  م ف و
 ٢٣  خ ع 

 

املنظمات احلكومية الدولية
  

  العاديةامليزانية 
  ١  ١-مد

  ٣ فئات فنية أخرى
  ٢  خ ع

  
  امليزانية املؤسسية

  ٢ فئات فنية أخرى
 

  عة احلساباتمراج
  

  امليزانية املؤسسية
 ١  فئات فنية أخرى

  خدمات األمن
  امليزانية املؤسسية
  ١ فئات فنية أخرى

  ١خ ع 

  اإلقليميةالُشعب

 :تصاراتاخ
  

   عام مساعدأمني= أ ع م 
  خدمات عامة= خ ع 

  موظف فين وطين= م ف و 
 وكيل أمني عام= و أ ع 
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  ١اجلدول 
  خطة املوارد    

  )اليني دوالرات الواليات املتحدةمب(
  

  ٢٠١٣‐ ٢٠١٢الفترة تقديرات   ٢٠١١التقديرات اإلرشادية لعام 

  

املـــوارد غـــري
  املخصصة

املـــــــــوارد
ــرى األخـــ
املخصصة 

املوارد غري  اجملموع
 املخصصة

املــــــــــــوارد
ــرى األخــــــ
 املخصصة 

ــسبة   اجملموع النــــ
املئويـــــــة 
ــن  مــــــــــ
  اجملموع

                املوارد املتاحة  ‐ ١
  -  ١٢٨,٥  ٩٩,٠  ٢٩,٥  ٢٢٥,٠  ٢١,٠  ١٥,٠  الرصيد االفتتاحي  
                اإليرادات  
  -  ٧٠٠,٠  ٣٥٠,٠  ٣٥٠,٠  ٢٣٠,٠  ١٠٠,٠  ١٣٠,٠  التربعات  
  -  ٢,٠  -  ٢,٠  ١,٠  -  ١,٠  موارد أخرى  
  -  ٨٣٠,٥  ٤٤٩,٠  ٣٨١,٥  ٤٥٦,٠  ٣١٠,٠  ١٤٦,٠  ١اجملموع الفرعي   
                استخدام املوارد  ‐ ٢

                طة اإلمنائيةاألنش -ألف 
  ٨٠,٩  ٥٩٧,٠  ٣٨٢,٠  ٢١٥,٠  ٢٧٦,٠  ٢٠٤,٠  ٧٢,٠  الربنامج  
  ٥,٤  ٣٩,٩  ٤,٠  ٣٥,٩  ٦,٠  ٦,٠    الفعالية اإلمنائية  
  ٨٦,٣  ٦٣٦,٠  ٣٨٦,٠  ٢٥٠,٩  ٢٨٢,٠  ٢١٠,٠  ٧٢,٠  اجملموع الفرعي ألف  
ــم    -باء  ــشطة األم ــسيق أن تن

  ٢,٨  ٢٠,٩  -  ٢٠,٩  ٦,٤  ١,٠  ٥,٤  املتحدة يف جمال التنمية
                األنشطة اإلدارية  -جيم 
  ١٠,٥  ٧٨,٠  ٤,٤  ٧٣,٦  ٢٥,١  -  ٢٥,١  األنشطة املتكررة  
  ٠,٣  ٢,٠  -  ٢,٠  ١٠,٠  -  ١٠,٠  األنشطة غري املتكررة  

  ١٠,٨  ٨٠,٠  ٤,٤  ٧٥,٦  ٣٥,١  -  ٣٥,١   الفرعي جيماجملموع  
األنـــــــــشطة ذات   -دال 

  -  -  -  -  ٤,٠  -  ٤,٠  األغراض اخلاصة
  ١٠٠,٠  ٧٣٧,٨  ٣٩٠,٤  ٣٤٧,٤  ٣٢٧,٥  ٢١١,٠  ١١٦,٥  ٢اجملموع الفرعي   
  -  ٠,٨  -  ٠,٨  -  -  -  إدارة التغيري  
  -  ٩١,٩  ٥٨,٦  ٣٣,٣  ١٢٨,٥  ٩٩,٠  ٢٩,٥  رصيد املوارد  ‐ ٣
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  ٢٠١٣- ٢٠١٢موجز امليزانية املؤسسية للفترة     
  

  
  املبلغ

 النسبة املئوية )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(

  ٢٨,٣٤  ٣٩,٩  يةائمنفعالية اإلال
  ١٤,٨٤  ٢٠,٩  التنميةتنسيق 

  ٥٦,٨٢  ٨٠,٠  ةينشطة اإلداراأل
  ١٠٠,٠٠  ١٤٠,٨  اجملموع  
  ١٩,١  امليزانية املؤسسية كنسبة مئوية من جمموع املوارد  

    
  حملة عامة  -أوال   

ســتنظر و.  مليــون دوالر١٤٠,٨تــوفري ميزانيــة مؤســسية قــدرها    يف قتــرح امل يتمثــل  - ١
 تـوفري املـوارد الالزمـة خلدمـة العمليـات احلكوميـة الدوليـة املعياريـة يف سـياق                    اجلمعية العامة يف  

امليزانيـة  تلـك   عـدت   أُوقـد   . ٢٠١٣-٢٠١٢نظرها يف امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني        
 يأخـــذ هبـــااســـتنادا ملنهجيـــة امليزنـــة املنـــسقة القائمـــة علـــى النتـــائج وتـــصنيف التكـــاليف الـــيت  

األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وصـندوق األمـم املتحـدة           برنامج   من كل
أنــشطة  القيــام بالتحليــل املطلــوب لتحديــد مــا إذا كانــت بعــض األنــشطة  ميكــنوال . للــسكان

 نتـائج  ردوسـت  .معيارية أو تنفيذية أو مزجيا منهما معا، إال يف سـياق خطـة اسـتراتيجية معتمـدة            
  .٢٠١٥-٢٠١٤قترحة للفترة يف امليزانية املذلك 

هيئـة األمـم    ( هيئة األمم املتحدة للمساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة              وقد استرشدت   - ٢
 بالـضرورة القـصوى املتمثلـة يف حتقيـق نتـائج            ،املقترحـات هلـذه    هاوضـع ، لـدى    )املتحدة للمرأة 

تحقيـق  ل جهودهـا بذل قـصارى    فهـي سـت   . إمنائية قابلة للقياس، وال سيما على الصعيد القطـري        
تربعـات  يف شـكل     مليون دوالر    ٩٠٠املتمثل يف تعبئة موارد قدرها      خلطة االستراتيجية   اهدف  

يزانيــة املخطــة  فــإن ،الظــروف االقتــصادية العامليـة  إال أنـه بــالنظر إىل  .علـى مــدى فتــرة الــسنتني 
  .يون دوالر مل٧٠٠مبلغ بتعبئة توقعات باتت تستند ل

 أُعطيـت األولويـة     وقـد . ٢٠١١ يف عـام     ةذتخـ دابري امل على التـ  املقترحات  ترتكز هذه   و  - ٣
لوضع منوذج أعمال ميكن هليئة األمم املتحدة للمرأة مـن خاللـه أن حتفّـز علـى إحـداث التغـيري                     

 تعزيــز الــربامج املوجهــة حنــو حتقيــق النتــائج، ترمــي إىلاملنــشود جبلــب خــربة ذات نوعيــة عاليــة 
ســتراتيجي، الاللوجــود إجــراء التحلــيالت الرائــدة، و قامــة الــشراكات األساســية، و تــروج إلو

أمـا مـن حيـث التنظـيم، فقـد اكتمـل توحيـد              . قياديـة الدوار  األ وتـويل    ،والقيام بأنشطة الـدعوة   
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ــا يف   ــات وإدماجه ــة كيان ــان الأربع ــد يف عــام  اجلكي ــيري  . ٢٠١١دي ــذي بتغ وأِذن اجمللــس التنفي
 وأذن بإنــشاء ، املؤســسية الــدعم ميزانيــة إىلة الربناجميــوارداملــوظيفــة مــن  ١١٧مــصدر متويــل 

تحويــل األنــشطة الربناجميــة مــن الــصعيد دون اإلقليمــي إىل ب وبــدأ ،مركــزين إقليمــيني جديــدين
  .ليال للقدرات امليدانية وأجنز حت،الصعيد القطري

 فتـرة    وخـالل  . يف جمال التطـوير التنظيمـي      يئة األمم املتحدة للمرأة   عمل ه  نته بعد ي ومل  - ٤
 ، القـصوى  أمـا األولويـة   . يئة إىل حتقيق أولويتني رئيسيتني    اهل، ستسعى   ٢٠١٣-٢٠١٢  السنتني

مـشاركتها  تتمثل يف تعزيـز عمـل اهليئـة يف امليـدان بالتـدرج يف توسـيع نطـاق تأثريهـا وتعميـق                       ف
  .على املستوى القطري

ــل  - ٥ ــة     وتتمث ــاءة وفعالي ــز كف ــة يف تعزي ــة الثاني ــي األولوي ــربامج، وا وظيفَت ــاز ال ــدعم  إجن ل
 العمليات التشغيلية، وحتـدد اجملـاالت        تدرس ةفعالية التنظيمي لل بدًءا مببادرة    ،التنظيمي واإلداري 

  . فيهااملوارد جتميعاليت ميكن 
 الـذي جيـري      اإلقليمي  اهليكلية  يف استعراض  يةالتنظيمالفعالية  وسيجري إدماج مبادرة      - ٦

استنتاجات وتوصـيات إىل    من  ذلك   عنهما سيتمخض   سيتم تقدمي تقرير ع   و  حاليا، العمل عليه 
 وستوصـــي املـــديرة ؛٢٠١٢يونيـــه / يف حزيـــرانقـــررةاجمللـــس التنفيـــذي يف دورتـــه الـــسنوية امل

 ة اإلقليميــ اهليكليــةعــن اســتعراضتنبثــق تعــديالت أخــرى علــى امليزانيــة  أي التنفيذيــة بإدخــال 
  .ميها تقريرا عن ذلك إىل اجمللس تقدلدىومبادرة الكفاءة والفعالية 

.  مليــون دوالر١٤٠,٨ قــدرها ميزانيــة مؤســسية وتقتــرح هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة  - ٧
ال يوجـد خـط أسـاس كـاف لفتـرة        من عمليات اهليئة، فإنه       السنة األوىل  ٢٠١١كان عام    وملّا

  .٢٠١٣-٢٠١٢حات امليزانية للفترة  مقتر يف مقارنةسنتني ميكن االستناد إليه
 بلـــدا ٢١ســـتحداث وجـــود جديـــد للهيئـــة يف  ال الـــالزميـــلاملقترحـــات التمووتـــوفر   - ٨
  . بلدا١٧يف  ها، وتعزيز قدرات وجود٢٠١٣-٢٠١٢الفترة  يف
 يف مهامهـا   الثغرات اخلطـرية   هيئة األمم املتحدة للمرأة أيضا يف معاجلة      كما يتعني على      - ٩

ضا تـوفري مـوارد     ويلـزم أيـ   .  وتعبئـة املـوارد    ،األساسية مـن قبيـل التنظـيم واإلدارة، واالتـصاالت         
 اخلطـــة الــواردة يف األولويــات املواضــيعية   ب  للـــدفع قــدما للقــدرات الفنيــة الــدنيا علــى األقــل     

يئـة ولعـدم    اهلدعم والَييت التنـسيق واملـساءلة، نظـرا ألمهيتـهما احملوريـة يف عمـل                لاالستراتيجية و 
  . الوالياتتلكالكيانات السابقة لالضطالع بأي من دى توافر مالك وظيفي ل

ومـن  . يف املقـر وظيفـة    ٣٧  و ية ميدان وظائف منها   ١٠٢ وظيفة،   ١٣٩وُيقترح إنشاء     - ١٠
ومـن الوظـائف   .  وظيفـة ٣٨٧مـم املتحـدة للمـرأة إىل    األشأن هذا أن يزيد عدد وظـائف هيئـة        
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وارد الربناجميـة إىل    املـ  من   هامصدر متويل   تغيريفئة الوظائف اليت جرى      وظيفة   ٢٥ل  اجلديدة، متثّ 
اعتمادا لتمويل املهام املـستمرة الـيت يـضطلع هبـا خـرباء             وظيفة   ١٣فيما متثل   املؤسسية،  امليزانية  

 التـدابري  واصـل هـذه  وت. اتفاقـات اخلدمـة اخلاصـة   استشاريون متفّرغون يعملون مبوجـب عقـود      
ثلــة يف إرســاء اهليئــة علــى أســاس      واملتم٢٠١١ينــاير /العمليــة الــيت بــدأت يف كــانون الثــاين    

  .سالمة املؤسسيةالشفافية وال من
ــة  ٨٦,٣وســيتم ختــصيص أكثــر مــن    - ١١ ــة مــن املــوارد لألنــشطة اإلمنائي ــة .  يف املائ فامليزاني

 يف املائـة مـن املـوارد املتـوخى اسـتخدامها، فيمـا يـستأثر نـصيب                  ١٩,١املؤسسية املقترحة متثل    
  . يف املائة١٠,٨األنشطة اإلدارية بنسبة 

  
 السياق االستراتيجي  - ثانيا  

 هيئة األمم املتحدة للمرأة كيانا جديـدا        ٦٤/٢٨٩وجد إنشاء اجلمعية العامة بقرارها      أ  - ١٢
ذا واليات فريدة يندرج يف نطاقها الدعم املعياري احلكومي الـدويل واملـشترك بـني الوكـاالت                 
والعمل السياسايت والتنفيذي واملشترك بني الوكاالت، وتـشمل بـرامج علـى كـل مـن الـصعيد                   

ــدعوة    القطــري واإلقليمــ  ــشطة ال ــشراكة االســتراتيجية واالضــطالع بأن ــة ال ــاملي، وإقام . ي والع
ويــشكل حتويــل مــا جمموعــه أربعــة مــن الكيانــات الــسابقة إىل كيــان ذي أداء رفيــع املــستوى،   
ويتسم بالتكامل وعاملية النطاق، ومـزود مبـا يلـزم حلفـز ودعـم الـربامج الـيت متـسك املؤسـسات                  

ــة   ــادة عمليـ ــا وقيـ ــة بزمامهـ ــساءلة  الوطنيـ ــادة املـ ــة، ولقيـ ــيري املعياريـ ــة التغـ ــا يف منظومـ وتعزيزهـ
املتحدة يف عملها يف جمال املساواة بني اجلنسني، وهو عمل متعدد األبعـاد يتجـاوز دورة                 األمم

 .امليزانية لفترة السنتني

وعقــب إنــشاء هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، تطلــب اخــتالل اتــساق خمتلــف اجلــداول      - ١٣
هليئــات احلكوميــة الدوليــة يف املــسائل املتعلقــة بــالربامج وامليزانيــة، أن تقــدم هيئــة  الزمنيــة لنظــر ا

لعــام ) الــيت تــسمى اآلن امليزانيــة املؤســسية (األمــم املتحــدة للمــرأة ميزانيــة الــدعم اخلاصــة هبــا   
وخيتلـف الـسياق الربنـاجمي حاليـا     .  قبل أن ينظر اجمللس التنفيذي يف اخلطة االستراتيجية  ٢٠١١
تعزيــز هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة وتطويرهــا اخلاصــة باملقترحــات احلاليــة ف: لنحــو التــايلعلــى ا

الــيت اعتمــدها ) UNW/2011/9(اخلطــة االســتراتيجية تــستند إىل  ٢٠١٣-٢٠١٢خــالل الفتــرة 
اليت أُعـدت   اإلمنائية  هداف  األوحددت اخلطة االستراتيجية    . ٢٠١١/٣ مبقرره   اجمللس التنفيذي 

وعلـى وجـه التحديـد، فقـد حـددت اخلطـة سـت أولويـات         . ؤسسية من أجل دعمها   امليزانية امل 
 :موضوعية تتمثل يف العمل على

 زيادة اضطالع املرأة بدور قيادي وزيادة مشاركتها؛  )أ(  
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 زيادة وصول املرأة إىل التمكني االقتصادي والفرص االقتصادية؛  )ب(  

 صول على اخلدمات؛منع العنف ضد النساء والفتيات وتوسيع فرص احل  )ج(  

 ؛زيادة اضطالع املرأة بدور قيادي يف جماالت السالم واألمن واالستجابة اإلنسانية  )د(  

تعزيز قدرة اخلطط وامليزانيات على االستجابة لتحقيـق املـساواة بـني اجلنـسني                )هـ(  
 على مجيع املستويات؛

ياسات جمموعــة شــاملة مــن القواعــد والــس    التكفــل بوجــود  املــساعدة علــى    )و(  
، علــى أن تكــون هــذه اجملموعــة واملعــايري العامليــة املتعلقــة باملــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة

ــا  تستجيب للقــضايا، والتحــديات والفــرص اجلديــدة والناشــئة و ديناميكيــة تــ رســي أساســا متين
 .للعمل الذي تقوم به احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين على مجيع املستويات

تقـدمي  : ب األولوية األخرية ملهمتني من مهام هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة ومهـا              وتستجي  - ١٤
الـــدعم الفـــين للعمليـــات احلكوميـــة الدوليـــة وتعزيـــز التنـــسيق بـــني التوجيـــه املعيـــاري املقـــدم   

ــن ــوطنيني     مـــ ــدم إىل الـــــشركاء الـــ ــشغيلي املقـــ ــدعم التـــ ــة والـــ ــة الدوليـــ اهليئـــــات احلكوميـــ
 .القطري الصعيد على
رد املقترحــة أمهيــة حامســة لقــدرة هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة علــى أداء مهامهــا وللمــوا  - ١٥

الــيت تأخــذ  اإلســهام بفعاليــة يف حتقيــق نتــائج بــرامج املــساواة بــني اجلنــسني   وعلــىاملكلفــة هبــا 
 .املؤسسات الوطنية بزمامها

  
  إعداد امليزانيةأساس    

ة املقترحـة بـضرورة حتقيـق نتـائج إمنائيـة           استرشدت هيئة األمم املتحدة يف إعداد امليزاني        - ١٦
 يف إدارة املـوارد وضـرورة       ذروكانـت تـدرك أيـضا مـسؤوليتها عـن التحلـي باحلـ             . قابلة للقياس 

وجودهـا مبــا يتـسق مـع القـدرة علـى حتقيــق أكـرب قـدر مـن االســتفادة         حتديـد وتـرية التوسـع يف    
مــرأة كفالـة أن يــتم النظــر يف  وتعتــزم هيئــة األمـم املتحــدة لل . تلــك املـوارد علــى حنــو فعـال   مـن 

مواصلة تطويرها التنظيمي والتخطيط له على حنـو يتـسم باحلكمـة ومـن خـالل املنظـور األويل                    
 .للحاجة إىل تنفيذ الربامج

ــة        - ١٧ ــات احلكومي ــدعم العملي ــة املؤســسية ل ــة احتياجــات امليزاني ــاول املقترحــات احلالي وتتن
دمت بالفعل مقترحات لـدعم العمليـة احلكوميـة الدوليـة           وقُ. الدولية التنفيذية واألنشطة التنفيذية   

 ،٢٠١٣-٢٠١٢املعيارية إىل اجلمعية العامة يف سـياق امليزانيـة الربناجميـة املقترحـة لفتـرة الـسنتني          
)Sect.17(A/66/6 متاشيا مع السياسات واإلجراءات الناظمة للميزانية الربناجمية لألمم املتحدة . 
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، فقد أعـدت امليزانيـة مبـا يتـسق          ٢٠١١/١لس التنفيذي يف مقرره     وبناء على طلب اجمل     - ١٨
 املعمـول هبـا يف كـل مـن برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                  نسقةمع منهجيات امليزانية والنتائج امل    

 مـن املقـرر نفـسه       ١٣وطلب اجمللـس يف الفقـرة       . واليونيسيف وصندوق األمم املتحدة للسكان    
ــة املؤســسية للف  ــرة أن تعكــس امليزاني ــذي أجــري عمــال بأحكــام    ٢٠١٣-٢٠١٢ت ــل ال  التحلي

 فيمــا يتعلــق مبــا إذا  ٦٥/٢٥٩ مــن اجلــزء الــسادس مــن قــرار اجلمعيــة العامــة   ٩  و٨الفقــرتني 
ــة األمــم املتحــدة للمــرأة،      ــشطة هيئ ــات  ســتقدم الــ كانــت بعــض أن دعم أو ســتعترب مــن العملي

 ،تنفيذيـة النـشطة  األليـة التنفيذيـة و  العمليـات احلكوميـة الدو   أو مـن    احلكومية الدوليـة املعياريـة،      
 .مزجيا منها أم

وتتيح هذه الطلبات فرصة هامة هليئة األمم املتحدة للمرأة لتعزيـز الـصلة بـني اجلوانـب                  - ١٩
ــها  ــة لعمل ــة والتنفيذي ــل ال ميكــن إجــراؤه إال اســتنادا إىل أســاس ســليم،     . املعياري ولكــن التحلي

، فإن الطـابع الفـين العميـق        من الناحية العملية   و .وموضوعي يف سياق خطة استراتيجية معتمدة     
هلـــذا النـــشاط يتطلـــب أيـــضا أن يقـــوده فريـــق اإلدارة العليـــا، الـــذي جـــرى تـــشكيله خـــالل    

 .٢٠١١ عام

 ٢٠١٥-٢٠١٤وســترد نتــائج هــذا التحليــل يف امليزانيــة الربناجميــة املقترحــة للفتــرة          - ٢٠
ــذلك يفو ــد    كـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة هليئـ ــة املتكاملـ ــرأةامليزانيـ ــة بة للمـ ــة  ، واخلاصـ ــشطة املمولـ األنـ

-٢٠١٢ الــيت ميكــن اختاذهــا يف الفتــرة  ىل األوة وتتمثــل اخلطــو.التربعــات للفتــرة نفــسها  مــن
اجملال اإلداري، حيث تربز على الفور احلاجـة إىل تـوفري التمويـل للميزانيـة ولغريهـا                   يف ٢٠١٣

. ؤون االقتـصادية واالجتماعيـة    من مهام الدعم اليت كانت متـول يف الـسابق مـن قبـل إدارة الـش                
 يف إطـار ميزانيـة األمـم املتحـدة الربناجميـة      ٣-ويف هذا الصدد، طُلـب متويـل وظيفـتني برتبـة ف        

 .٢٠١٣-٢٠١٢املقترحة لفترة السنتني 
  

 ٢٠١١التقدم احملرز يف عام     

حتققـت  جنـازات الـيت     تستند املقترحات احلالية لتعزيز تنفيـذ اخلطـة االسـتراتيجية إىل اإل             - ٢١
 ت اهليئـة  ركزفقد   التنفيذي،   هاوفيما يتعلق بدور  . يئة يف مجيع جماالت والية اهل     ٢٠١١يف عام   

ــع          ــل رفي ــسية، وإجــراء حتلي ــة شــراكات رئي ــائج، وإقام ــق النت ــة حنــو حتقي ــربامج املوجه ــى ال عل
وعلـى سـبيل    .  وأنشطة الدعوة والقيادة ذات املستوى الرفيـع       ،املستوى، والوجود االستراتيجي  

يف املغـرب علــى النـهوض حبقــوق املـرأة عـن طريــق تعمـيم املنظــور      اهليئـة   تعمـل شــراكة  ،ثـال امل
ويـشمل هـذا إعـداد تقريـر سـنوي لتقيـيم اإلنفـاق          . اجلنساين يف السياسات وامليزانيات الوطنيـة     

 الوطين واحمللـي وتقـدمي الـدعم لقـانون األسـرة اجلديـد        ينالعام من منظور جنساين على الصعيد     
وقــد جلبــت هيئــة األمــم املتحــدة  . ساعدة األســرة ألكثــر الفئــات النــسائية ضــعفا وصــندوق مــ
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للمــرأة إىل تــونس ومــصر خــربات وجتــارب مــن مجيــع أحنــاء العــامل إلدمــاج املمارســات اجليــدة  
تعزيز املساواة بني اجلنسني يف بناء املؤسـسات، مبـا يف ذلـك إصـالح النظـام االنتخـايب                   اخلاصة ب 

 من عملها يف جمال الدعوة، فقد ركزت هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة                وكجزء. وإعداد الدستور 
 علـى إمكانيـة اللجـوء إىل العدالـة، ممـا يتـيح قاعـدة              “تقدم املـرأة يف العـامل     ”يف تقريرها املعنون    

 .أدلة قوية للعمل العام بشأن حقوق املرأة

ة للمـرأة باالشـتراك   وفيما يتعلق مبهمة الدعم املعياري، فقد نظمت هيئـة األمـم املتحـد          - ٢٢
مع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وعـدد مـن الـدول األعـضاء مناسـبة جانبيـة رفيعـة املـستوى              

ومجعـت  . بشأن املـشاركة الـسياسية للمـرأة خـالل الـدورة الـسادسة والـستني للجمعيـة العامـة                  
. ملاملناسبة على صعيد واحـد رئيـسات الـدول واحلكومـات والـوزيرات مـن مجيـع منـاطق العـا                     

. وقد أهلم البيان املشترك مشروع قرار جديد يف اللجنة الثالثة بشأن املشاركة الـسياسية للمـرأة          
وستــستخدم هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة وشــركاؤها البيــان املــشترك لتعزيــز الــزخم بــشأن           

 .املسألة هذه

ــسياس       - ٢٣ ــة ســجال لل ــسيق، فقــد مجعــت اهليئ ــة يف جمــال التن ــدور اهليئ ات، وفيمــا يتعلــق ب
يــشمل فرعــا بــشأن أدوات هــو واالســتراتيجيات وخطــط العمــل يف منظومــة األمــم املتحــدة، و

نظـر املوقـع الـشبكي      ا(تنمية القدرات باستخدام اإلنترنت مـن أجـل تعمـيم املنظـور اجلنـساين،               
http://www.un.org/womenwatch/ianwge/repository .(  وقــد مجــع هــذا الــسجل علــى صــعيد

 صندوقا وبرناجما ووكالة متخصصة ومـن خمتلـف مكاتـب         ٢٤لومات من   واحد وألول مرة مع   
ويعمـل الـسجل مبثابـة مـصدر لـيس لألمـم املتحـدة              . وإدارات األمانة العامة واللجـان اإلقليميـة      

ونظمـت هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة، باالشـتراك مـع              . فحسب، بل جلميع الشركاء يف التنميـة      
لدويل للتنمية الزراعيـة وبرنـامج األغذيـة العـاملي اجتماعـا            والصندوق ا منظمة األغذية والزراعة    

ــشأن     ــرا ب ــن اخلــرباء يف أك ــق م ــة   لفري ــرأة الريفي ــصادي للم ــتمكني االقت ــل ال املؤســسات : تفعي
وقـد أسـفر االجتمـاع عـن وضـع جمموعـة مـن التوصـيات امللموسـة الـيت                    . الفرص واملـشاركة  و

 . للجنة وضع املرأةستدعم األعمال التحضريية للدورة السادسة واخلمسني

ــام    - ٢٤ ــزت يف عـ ــد أُجنـ ــة    ٢٠١١لقـ ــة يف هيئـ ــات األربعـ ــاج الكيانـ ــد وإدمـ ــة توحيـ  عمليـ
وأجري حتليـل لـألداء بغيـة توحيـد املهـام، ممـا أسـفر عـن تـصميم هيكـل                     . املتحدة للمرأة  األمم

ووضعت توصيفات جلميع الوظائف أو جـرى تنقيحهـا، كمـا أجريـت عمليـة               . تنظيمي جديد 
ومـن دواعـي سـرور هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة              . املوظفني مع متطلبات هذه الوظـائف     ملواءمة  

 يف املائــة ٩٣هــذه املواءمــة مــع التوصــيفات اجلديــدة للوظــائف ميكــن أن تتحقــق بالنــسبة لـــ  أن
  .شاغلي الوظائف من
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 وتشمل اخلطوات اإلدارية الرئيسية املتخذة نقـل نظـم تكنولوجيـا املعلومـات إىل نظـام                 - ٢٥
وحيد، وتنفيذ نظام واحد لتخطيط املوارد يف املؤسسة، وتوحيد املـوارد والـنظم املاليـة، ونـشر                 

. لعمليات، والتعاقد على حيز السـتيعاب هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة يف نيويـورك                جديد ل دليل  
مـبىن   ، سيجرى استيعاب معظم موظفي هيئة األمم املتحدة للمرأة يف         ٢٠١١وحبلول هناية عام    

 .املشتركةاملنظمة ، مما سيزيد من تيسري التعاون وتعزيز ثقافة دواح

املقـــرر  (٢٠١١قـــد وضـــعت موافقـــة اجمللـــس التنفيـــذي علـــى ميزانيـــة الـــدعم لعـــام و  - ٢٦
الصيغة النهائيـة هليكـل اإلدارة العليـا هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة وأتاحـت إمكانيـة                 ) ٢٠١١/١

سـبتمرب، أصـبح الفريـق اإلداري متـوافرا       /يف هنايـة أيلـول     و .بـالتوظيف  ءبـد الاستقدام املوظفني و  
وأذن اجمللس أيضا بتغيري مصدر التمويل من املوارد املتعلقة بالربامج إىل ميزانيـة الـدعم               . بكامله

البـدايات لبنـاء    ووفر  ذن بإنشاء مركزين إقليميني     أو.  وظيفة ١١٧ هاعددلوظائف  ) املؤسسية(
خطــوة حنــو انتقــال أنــشطة الــربامج     بلــدا، ممــا يــشكل    ١٧قــدرات ممولــة متــويال ســليما يف    

 .املستوى دون اإلقليمي إىل املستوى القطري من

يـتعني  وأجري تقييم للقدرات امليدانية للمساعدة على حتديد اخلـدمات األساسـية الـيت                - ٢٧
وعلـى   ،تقـدميها علـى الـصعيد القطـري       قـادرا علـى     هيئة األمم املتحدة للمـرأة      أن يكون وجود    

إىل إعـداد خطـة اسـتراتيجية وتقـدميها         أنه مت   واألكثر أمهية،   . القدرات األساسية املطلوبة  يد  حتد
ــز الــربامج واألولويــات   ، ممــا هلــاواعتمــاده اجمللــس التنفيــذي  . حــدد التوجــه الفــين بــشأن تركي

يتعلـق بـالتطور املؤسـسي للهيئـة، فقـد كـان إعـداد اخلطـة االسـتراتيجية نـشاطاً متكـامالً                   وفيما
  .د األمهية جيمع األبعاد املعيارية والسياساتية والتنفيذية يف عملية إعداد املقترحاتشدي
 مبـشاركة رئـيس جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة الطرائـق               ة التنفيذي ة املدير تقد نشر و  - ٢٨

ــيت  ــرأة    ســتأخذ ال ــم املتحــدة للم ــة األم ــا هيئ ــها هب ــة   يف عمل ــم املتحــدة القطري ــة األم ــع أفرق . م
ــا ــا يعلـــق باملهـــام اجلديـــدة هليئـــة األمـــم املتحـــدة للمـــرأة   يت وفيمـ تعلـــق باملـــساءلة، جـــرى  فيمـ

أبريل إعداد إطار وخطة عمل يف جمال املساواة بني اجلنسني كي يوافق عليهـا جملـس         /نيسان يف
وقــد أُحــرز تقــدم كــبري أيــضا  . الرؤســاء التنفيــذيني يف منظومــة األمــم املتحــدة املعــين بالتنــسيق 

  .داء املؤسسي فيما يتصل بالتزامات املساواة بني اجلنسني لقياس األتصميم أدوات يف
  

  أولويات التطوير التنظيمي    
 مــن قبيــل إنــشاء كيــان موّحــد  ،٢٠١١خــالل عــام مــع أنــه حتققــت إجنــازات كــثرية    - ٢٩

. وحتديد اجتاهه املوضوعي، فإن عملية التغيري والتحسينات التنظيمية املدَخلـة ال تـزال متواصـلة              
-٢٠١٢ى هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة أولويتـان ملواصـلة تطويرهـا التنظيمـي خـالل فتـرة                      ولد

  .، مها ترسيخ املشاركة على املستوى القطري وتعزيز الكفاءة والفعالية٢٠١٣
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  املشاركة على املستوى القطري    
ــدان عــن طريــق توســيع نطــاق       - ٣٠ تتمثــل أوىل األولويــات يف تعزيــز تنفيــذ الــربامج يف املي

ويتـضمن إجنـاز    . وتعميق مشاركة هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة علـى املـستوى القطـري تـدرجييا                 
مـن منظمـة مركزيـة بـشكل        االنتقـال   هذا احملور الرئيسي من حماور اخلطـة االسـتراتيجية حتقيـق            

ــة       ــة قطري كــبري إىل منظمــة تركِّــز علــى املــستوى امليــداين، وتعمــل علــى إقامــة ترتيبــات برناجمي
 األنشطة الربناجمية مع نتائج اخلطة االستراتيجية وتوسـيع نطـاق األنـشطة حبيـث جيـري        ومواءمة

. تفـادي بعثـرة املـوارد املتاحـة       متكـن مـن     العمل يف إطار برامج أكرب حجما ولكنها أقلُّ عددا و         
ونظرا ألن اهليئة مـسؤولة عـن قيـادة أعمـال منظومـة األمـم املتحـدة وتنـسيقها وتعزيـز املـساءلة             

يف جمال املساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة، سـتتعاون هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة مـع                       بشأهنا  
ميكــن أن و. األفرقــة القطريــة لتــضمن أن لــديها القــدرة علــى النــهوض باملــساواة بــني اجلنــسني   

دعــم حتــسني املعــارف والــربامج يــشمل ذلــك دعــم تعمــيم املنظــورات اجلنــسانية يف حافظــات  
القطريـة يف جمـال حتـسني املـساءلة،        توفري القيادة لألفرقة    أة يف خمتلف البلدان و    املتعلقة بوضع املر  

  .مبا يف ذلك حتسني تتبع االستثمارات
  

  الكفاءة والفعالية    
رئيـسيتني لتحـسني أسـاليب      ها عمليـتني    هيئة األمم املتحدة للمـرأة منـذ تأسيـس        أجرت    - ٣١

 امليدانية، بفحص العمليات علـى املـستوى        ي تقييم القدرات  وهاألوىل،  العملية  وقامت  . عملها
القطــري واختــذت قــرارات عــن الــسبل الــيت تتــيح للهيئــة حتقيــق نتــائج أفــضل يف البلــدان الــيت     

اسـتعراض اهلياكـل اإلقليميـة، فهـي        وهـي   اجلاريـة الثانيـة،     العمليـة   أمـا   . سيكون هلا وجود فيهـا    
 وكيفيـة اتـصاهلا بـاملقر، مبـا يف ذلـك      بصدد فحص اهلياكل اإلقليمية هليئة األمـم املتحـدة للمـرأة     

األنـشطة  كيفيـة مـسامهة     علـى املـستوى القطـري، و      الـيت تقـدمها اهليئـة       وظائف الدعم املعياريـة     
الثالثة مبادرة من أجل حتقيق الكفـاءة التنظيميـة جيـري يف            العملية  وستشكّل  . يف ذلك اإلقليمية  

شغيلية مـن أجـل زيـادة الفعاليـة وحتديـد           إطارها النظر يف التحـسينات املدَخلـة علـى العمليـة التـ            
  .جماالت أخرى لتحسني الكفاءة

ويهدف إنشاء هيئة األمم املتحـدة للمـرأة إىل تعزيـز منظومـة األمـم املتحـدة مـن أجـل                       - ٣٢
الكيانــات وقــد أدى دمــج . حتقيــق نتــائج أفــضل يف جمــايل املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة 

فعلى سبيل املثال، أدت متطلبـات      . ب الناجتة عن زيادة الكفاءة    إىل حتقيق بعض املكاس   السابقة  
 يف املائــة مــن التكــاليف املخصــصة لألمــاكن الــيت   ١٢نقــل حيــز املكاتــب إىل اخنفــاض بنــسبة   

أن الــدعم اإلداري املقــدَّم للكيــانني  مــع وعــالوة علــى ذلــك، و . تتطلبــها الوحــدة يف نيويــورك 
لشؤون االقتصادية واالجتماعية، ال يزال يقع علـى عـاتق          اللذين كانا يف السابق تابعني إلدارة ا      
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 وظيفــة املنقولــة مــن هــذين ٤٥األمانــة العامــة، فقــد جــرى اســتيعاب الوظــائف البــالغ عــددها  
  .الكيانني ضمن قدرات الدعم املتاحة

إال أن هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة تعتــرف بــأن هــذه املكاســب املتواضــعة ال تعكــس       - ٣٣
ويف إطار مبادرة الكفـاءة التنظيميـة، سـيجري    . ملة للقدرة على حتسني الكفاءة  اإلمكانات الكا 

فحص مجيع جوانب العمليات التشغيلية للكيان على مجيـع املـستويات، مبـا يف ذلـك العمليـات                
سبل ختفيف األعبـاء اإلداريـة وال سـيما يف امليـدان،            الستكشاف  املالية وتلك املتعلقة بامليزانية،     

ويف جمال املوارد البـشرية، سـيجري اقتـراح وسـائل مـن      . ات حيثما أمكن ذلك   تجميع القدر لو
موظفيهـا مـن أجـل    يف أفـضل  االسـتثمار بـصورة   شأهنا أن متكّن هيئة األمم املتحدة للمـرأة مـن        

وسـُتحدَّد اجملـاالت الـيت ميكـن دمـج          . تنمية القدرات الالزمة لتحقيق نتائج اخلطة االسـتراتيجية       
  .املوارد فيها

واستنادا إىل االستعراض، سيجري إدخال حتسينات هامة تشمل جمـاالت ذات أولويـة               - ٣٤
تقارير ومراجعة احلسابات، مبا يف ذلك إقامـة إطـار          المثل اإلدارة املالية وإدارة امليزانية؛ وإعداد       

معــايري الــشفافية واســتخدام املــوارد بطريقــة تعكــس أفــضل ألعلــى داخليــة وفقــا المــتني للرقابــة 
الداخليــة الــيت تعظّــم التــضافر؛ احلوكمــة ؛ وتعزيــز هياكـل  ه اجملــاالتسـات العامليــة يف هــذ املمار

كأساس للتواصل وتبادل املعـارف مـع        وأداخلية  الألغراض  سواء ل واالتصال وتبادل املعارف،    
والية اهليئـة، مبـا يف ذلـك    تنفيذ أطراف خارج هيئة األمم املتحدة للمرأة؛ وقدرة املوظفني على       

القدرة على التنـسيق داخـل منظومـة األمـم املتحـدة باعتبـار ذلـك مـن األولويـات واختـاذ              تعزيز  
  .اجلغرايفواملستوى تدابري لتحسني عملية تنقل املوظفني على املستوى الوظيفي ال

ــة       - ٣٥ ــة يف اســتعراض اهلياكــل اإلقليمي ــادرة املتعلقــة بالكفــاءة التنظيمي ــائج املب وســُتدَمج نت
ن الكفاءة يف اخلدمات املقدََّمة حاليـاً يف املقـر وعلـى الـصعيدين اإلقليمـي                اجلاري لتحديد مواط  

، مبـا يف ذلـك إنـشاء أقـسام جغرافيـة وقـدرات دعـم                توحيدهاوالقطري، اليت ميكن تعميمها أو      
  .عيةيضاتقنية ومو

وســتِعّد هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة تقريــرا عــن نتــائج وتوصــيات اســتعراض اهلياكــل      - ٣٦
ة ونتائج مبادرة الكفـاءة التنظيميـة تعرضـه علـى اجمللـس التنفيـذي أثنـاء دورتـه الـسنوية                     اإلقليمي

وال تتــضمن املقترحــات احلاليــة أحكامــا مــسبقة علــى  . ٢٠١٢يونيــه /الــيت ســُتعقد يف حزيــران
وستوصي املـديرة التنفيذيـة بـإجراء أي تعـديالت إضـافية ضـرورية علـى امليزانيـة تنبثـق              . النتائج

اهلياكل اإلقليمية واملبادرة املتعلقة بالكفاءة والفعالية عنـدما تعـرض علـى اجمللـس              عن استعراض   
  .التوصل هلامت االستنتاجات اليت 
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إال أنه نظرا إىل عملية التغـيري وجـدول األعمـال املتـوخى، تقتـرح هيئـة األمـم املتحـدة                  - ٣٧
 ماليـني   ٥خَدم البـالغ     دوالر مـن الرصـيد غـري املـست         ٨٠٠ ٠٠٠للمرأة أن ُيؤذَن بترحيل مبلـغ       

وسـيمكّن ذلـك   . ٢٠١٣-٢٠١٢ إىل الفتـرة  ٢٠١١دوالر الذي اعُتِمد إلدارة التغيري يف عـام         
ــيري      ــراءات إدارة التغ ــيط إلج ــن التخط ــة م ــتم   اهليئ ــا إىل أن ي ــدم هب ــشأن   والتق ــر ب عــرض التقري

ــتني       ــة التنظيمي ــاءة والفعالي ــة بالكف ــادرة املتعلق ــة واملب ــتعراض اهلياكــل اإلقليمي ــس  اس ــى اجملل  عل
  .التنفيذي

  
  أولويات امليزانية    

الــواردة يف األربــع رئيــسية الداريــة النتــائج اإلتــدعم امليزانيــة املؤســسية املقترحــة حتقيــق   - ٣٨
تعزيـز التنـسيق والـشراكات االسـتراتيجية علـى صـعيد منظومـة األمـم                ) أ: (اخلطة االستراتيجية 

ملعـارف بـشأن املـساواة بـني       لتبـادل ا   بـدور مركـز      املتحدة لتكون أكثر فعالية وكفـاءة، والقيـام       
ــرأة؛    ــسني ومتكــني امل ــائج،       ) ب(اجلن ــى النت ــة عل ــا اإلدارة القائم ــة قوامه ــم قوي ــة تعلُّ ــشر ثقاف ن

ــالغ ــارف،واإلب ــيم؛ ، وإدارة املع ــى     ) ج( والتقي ــدرات عل ــز الق ــة بتعزي ــة التنظيمي ــز الفعالي تعزي
قدر أكرب من املوارد وحتقيـق أقـصى فائـدة    بئة تع) د(املستويات القطري واإلقليمي واملؤسسي؛   

  . املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةمنها يف حتقيق 
: ومهـا تلـك النتـائج     خطان متشابكان جلّيـان يف طريقـة سـعي امليزانيـة لتحقيـق              هناك  و  - ٣٩

 الـيت   تعزيز القدرات يف اجملاالت اليت اكتمل فيها التحليل التنظيمي الداخلي، ومواصـلة العمليـة             
علـى أسـاس مؤسـسي صـلب        اهليئـة    والـيت هتـدف إلقامـة        ٢٠١١ينـاير   /بدأت يف كـانون الثـاين     

مــصدر متويــل الوظــائف والقــدرات حتويــل ولتحقيــق هــذه النقطــة األخــرية، ُيقتــرح  . وشــفاف
ــة وارد املــاألخــرى مــن  ــة املؤســسيةالربناجمي وســيؤدي ذلــك إىل إضــفاء املزيــد مــن   . إىل امليزاني

ـــ  ــشفافية والدق ــمن     الـ ــدرة ضـ ــذه القـ ــوارد، وإدراج هـ ــتخدام املـ ــي السـ ــنمط احلقيقـ ــى الـ ة علـ
من اسـتخدام صـكوك تعاقديـة قـادرة         ، والتمكني   اختصاصات اجمللس التنفيذي املتعلقة بامليزانية    

سـتوحي  ومـع أن هـذه التغـيريات        . أكثر من غريها على اجتـذاب أفـضل املـوظفني واسـتبقائهم           
دَرجـة ضـمن إطـار امليزانيـة املؤسـسية، فـإن تغـيري مـصادر                أن هناك زيادة يف عدد الوظـائف امل       ب

  .متويل الوظائف ال يؤثر عادة على حجم املوارد
ــل،     - ٤٠ ــة التحويـ ــل عمليـ ــن تكتمـ ــر ولـ ــزم األمـ ــرة إذا لـ ــرا . ٢٠١٣-٢٠١٢، يف فتـ ونظـ

الستعراض جوانب خمتلفة من التـصميم التنظيمـي وأسـاليب العمـل املـذكورة يف الفقـرات مـن                   
اله، متّ احلرص على عدم اقتراح إضفاء صبغة مؤسسية على القـدرات إذا كـان                أع ٣٧ إىل   ٣١

وحيـث تأكّـدت احلاجـة إىل قـدرات معينـة، تـضمنت امليزانيـة               . استمرار احلاجة هلا غري مؤكَّـد     
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بالفعل اقتراحا بإنشاء بعض الوظائف للمهام اجلارية اليت يقـوم هبـا خـرباء استـشاريون مبوجـب        
  .على أساس التفرغاتفاقات خدمات خاصة و

ومبا أن أحد املطالب الرئيسية املوجَّهة إىل هيئة األمم املتحدة للمرأة يتمثـل يف تكثيـف           - ٤١
-٢٠١٢مـشاركتها وجعلـها مــستدامة علـى املــستوى القطـري، فـإن امليزانيــة املؤسـسية لفتــرة       

م املوَصـى بـه يف       تركِّز أساًسا على زيادة عدد البلـدان الـيت ميكنـها أن تقـدِّم فيهـا الـدع                  ٢٠١٣
.  بلـدا  ٧٥يتمثـل يف تقـدمي الـدعم يف         هـدفا   اخلطة االستراتيجية   حتدد  و. تقييم القدرات امليدانية  

ــقُي، ٢٠١٣-٢٠١٢ويف فتــرة  ــة يف    ت رح اختــاذ خطــوة أخــرى عــن طريــق إضــافة وجــود للهيئ
 يف وقـت سـابق    قد وافق   كان اجمللس التنفيذي    و.  بلدا ١٧ وتعزيز وجودها يف     اجديدبلدا   ٢١

وبفـضل هـذه التـدابري سيـصبح هليئـة          .  مـن امليزانيـة املؤسـسية       ذلـك  على متويـل   ٢٠١١من عام   
ــة املؤســسية يف           ــن امليزاني ــوَّل م ــسنتني، وجــود مم ــرة ال ــة فت ــول هناي ــرأة، حبل ــم املتحــدة للم األم

 مراكــز إقليميــة، مــن بينــها مكتــب ٦  مكتبــا دون إقليمــي و١١مــع مراعــاة وجــود بلــدا،  ٥٥
  . وروبا وآسيا الوسطىجديد مقتَرح أل

ومن أجل حتقيق رؤية تركّز على اجلانب امليداين عند وضـع الـربامج وتنفيـذها، تعمـل                   - ٤٢
اهليئــة أيــضا علــى إنــشاء منــوذج عمــل جتــرييب المركــزي يف الــدول العربيــة لديــه قــدرات تقنيــة  

  .وتشغيلية يف املركز اإلقليمي يف القاهرة
 تتمثـل يف دعـم املـشاركة        ٢٠١٣-٢٠١٢الرئيـسة لفتـرة     ومع أن األولية االسـتثمارية        - ٤٣

يف امليــدان، جيــب علــى هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة أن تــضمن أهنــا جمهَّــَزة بالقــدر الكــايف لكــي 
أما يف الواقع امللموس فـإن اجملموعـة الواسـعة مـن     . تتمكن من تنفيذ مهامها املؤسسية األساسية     

ة واالتـصاالت وتعبئـة املـوارد، ال تتوافـق مـع األسـس              الوظائف املؤسسية، مثل التنظـيم واإلدار     
وجيـب أيـضا    . جديـد أوسـع نطاقـا     واحـد   لتلبية احتياجات كيان    خلفتها الكيانات السابقة    اليت  

ذات األولويـة احملـدَّدة يف     املواضـيعية   توفري اعتماد حلـد أدىن مـن القـدرات الفنيـة إلجنـاز احملـاور                
يف املركــزي ا واليتــا التنــسيق واملــساءلة، نظــرا لطابعهمــا اخلطــة االســتراتيجية الــيت تعتمــد عليهــ

الكيانـات الـسابقة موظفـون      لـدى أي مـن       متـوفرا    ومل يكـن  . عمل هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة        
  .لتنفيذ هاتني الواليتنيمؤهلون 

ويكتسي موقع اهليئة وبروزها على الساحة أمهية حامسة لضمان بقـاء واليتـها وعملـها                 - ٤٤
وهـذا أمـر مهـم بـشكل خـاص          . اول األعمال السياسية واإلمنائية واملالية الدوليـة      جديف صدارة   

وستستفيد هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة مـن اتـصاالهتا       . اهليئةخالل السنوات األوىل من تأسيس     
فئـات  إىل لتمرير خطاباهتا بشأن القـضايا ذات األولويـة   الدعوة االستراتيجية وحتالفاهتا يف جمال   

ويف . اجلمـاهري عـن طريـق قنـوات اتـصال ووسـائل إعـالم مـصمَّمة حـسب الغـرض                   حمددة مـن    
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 شــخص يف الــشهر ويتــابع أخبارهــا ٢٤٠ ٠٠٠الوقــت احلــايل، يــزور موقــع اهليئــة اإللكتــروين 
وسـتعمل هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة، عـن            .  شخص على تويتر وفيسبوك ويوتيوب     ٩٠ ٠٠٠

ــا وتوســيع    ــا ونتائجه ــر براجمه ــراز أث ــق إب ــدعوة  نطــاق شــراكاهتا يف جمــال محــالت   طري ــل ال مث
، علــى تعزيــز مــصداقيتها وموثوقيتــها  ‘‘ال، احتــدوا مــن أجــل إهنــاء العنــف ضــد املــرأة   قولــوا’’

بالتـايل مـن اسـتقطاب      ، لتـتمكن    بوصفها صوتا مسموعا وشـريكا مفـضال ملعاجلـة قـضايا املـرأة            
  .الدعم السياسي واملايل

  
  السياق املايل  -ثالثا   

مل اإلطار املايل العام هليئة األمم املتحدة للمرأة املنحةَ املقدَّمة من امليزانيـة الربناجميـة     يش  - ٤٥
لألمم املتحدة خلدمة العمليات احلكومية الدولية املعياريـة والتربعـات املقدَّمـة خلدمـة العمليـات                

ــشغيلية    ــشطة الت ــة واألن ــة التنفيذي ــة الدولي ــرح و. احلكومي ــسا  يقت ــام أن ت ــة األمــني الع هم امليزاني
، اثنني مـن الكيانـات الـسابقة     الربناجمية لألمم املتحدة، اليت كانت توفر يف السابق مصدر متويل           

للعمليـات احلكوميـة الدوليـة املعياريـة        ) قبل إعـادة تقـدير التكـاليف      ( مليون دوالر    ١٤,٨مببلغ  
وق األمـم   وُتضاف التربعات إىل املبلغ األصلي الذي تركـه صـند         . ٢٠١٣-٢٠١٢خالل فترة   

  . املتحدة اإلمنائي للمرأة
 أن املـساواة  امفادهـ رسـالة   وبتأسيس هيئة األمم املتحدة للمـرأة، وّجـه اجملتمـع الـدويل               - ٤٦

بني اجلنسني وحقوق املرأة تساوي من حيث األمهية الضرورات العاملية األخرى، مثـل القـضاء               
ألهداف يتوقـف علـى املـساواة بـني         على الفقر واجلوع ومكافحة تغري املناخ، وأن حتقيق هذه ا         

يئـة وتعـيني    اهلوقـد أثـار إنـشاء       . اجلنسني ومتكني املـرأة، ويـستوجب تكثيـف األنـشطة واملـوارد           
ــسا للمــسائل املتعلقــة        ــة، حتم ــديرة التنفيذي ــشغل منــصب امل ــام، وهــي ت ــة لألمــني الع أول وكيل

  .باملساواة بني اجلنسني يف مجيع أحناء العامل
 الكـبرية املعلَّقـة، فقـد بـرزت اهليئـة للوجـود يف ظـروف تـشهد اضـطرابا                    ورغم اآلمـال    - ٤٧

وهلـذا  . تربعـات الاقتصاديا وضغوطا مالية تؤثِّر سلبا على قدرة العديد من شركائها على تقدمي             
وإزاء هـذه اخللفيـة، هنـاك عالمـات مبـّشرة حيـث             . فإن سياق تعبئة املوارد يثري حتديات كـبرية       

، اهليئـة ، وهـي الـسنة األوىل لوجـود         ٢٠١١ات غـري املخّصـصة يف عـام         يرتقب أن تبلغ املـسامه    
وحــسب .  مليــون دوالر١٣٠ضــعف تلــك احملــصَّلة خــالل العــام الــسابق لتــصل إىل أكثــر مــن 

 مليــون دوالر، أي مــا ميثــل  ٢٣٠، ُيرتقــب أن تبلــغ مجيــع املــسامهات  ٢٠١١التوقعــات لعــام 
الــيت حــّصلها صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي  املــسامهات ب يف املائــة مقارنــة ٣٥زيــادة قــدرها 

  .٢٠١٠للمرأة خالل عام 
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مع املناخ االقتصادي، ستبذل هيئة األمم املتحدة للمـرأة جهـودا لتعبئـة املـوارد               تكيفا  و  - ٤٨
العمل مع اجلهات املاحنة التقليدية الكبرية اليت لـديها إمكانيـة           : يف الكثري من االجتاهات تتضمن    

املسامهات؛ والعمل مع اجلهات املاحنة الناشئة؛ وتوسـيع نطـاق الفـرص املتاحـة              تقدمي املزيد من    
ومـن  . لتقاسم تكاليف األنشطة النامجة عن توسيع نطاق وجـود اهليئـة علـى املـستوى القطـري                

املتوقّــع أن تــؤدي مواقــع الوجــود القطــري املقتَرحــة يف امليزانيــة إىل ارتفــاع يف مــستوى املــوارد 
 أن املـــشهد االقتـــصادي واملـــايل ال يـــزال متقلبـــا، تـــويل اهليئـــة اهتمامـــا   ونظـــرا إىل. األخـــرى

ويـربهن بـروز    . فيهـا باالقتصادات اجلديدة والناشـئة الـيت ميكـن أن تـصبح مـن كبـار املـسامهني                  
مصادر جديـدة للـدعم، يف آسـيا ويف صـفوف دول اخللـيج، علـى سـبيل املثـال، علـى أن هـذه                  

املـوارد ميكـن أن يـستفيد مـن     منـو   يئـة أن    اهلهـود، تعتقـد     وبفضل هذه اجل  . اجلهود كانت مثمرة  
كمـا سـيجري تعزيـز      .  بالتزامن مع إنـشاء اهليئـة      ٢٠١١  و ٢٠١٠الزخم الذي حتقق يف عامي      

  . اخلرييةالعالقات مع القطاع اخلاص واملؤسسات
  

  ١الشكل 
ــصة،          ــوارد املخصــ ــصة واملــ ــري املخصــ ــوارد غــ ــن املــ ــسامهات مــ ــشأن املــ ــات بــ   التوقعــ

٢٠١٣- ٢٠١١  
  )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

/  املسامهات املعلنة٢٠١١ ٢٠١٢٢٠١٠التوقعات التقديرية لـ ٢٠١٣التوقعات التقديرية لـ 
 املتوقعة واألهداف

 التوقعات
؛ املسامهات املعلنة مبا يف ذلك٢٠١٠الفعلي، 

 ٢٠١١توقعات 

 دوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة فقط لصن٢٠١٠
  للهيئة٢٠١٣- ٢٠١١

 مليون دوالر من املوارد٥٩: ٢٠١١سبتمرب /املسامهات احملصَّلة حىت أيلول
  مليون دوالر من املوارد غري األساسية٥٧األساسية و
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 إىل توقعـــات بتحـــصيل ٢٠١٣-٢٠١٢تـــستند امليزانيـــة املؤســـسية املقترحـــة للفتـــرة    - ٤٩
، ٢٠١٣ مليـــون دوالر يف عـــام ٤٠٠  و٢٠١٢ مليـــون دوالر عـــام ٣٠٠مـــسامهات قـــدرها 

ــصة      ــصة واملخصـ ــري املخصـ ــسامهات غـ ــى املـ ــساوي علـ ــة بالتـ ــشك (موزَّعـ ــر الـ   ).ل األولانظـ
وكما هو مبني يف خطـة املـوارد يف بدايـة هـذه الوثيقـة، سيـصل جممـوع املـوارد املتاحـة للفتـرة                         

  .  مليون دوالر٨٣٠,٥، حسب التوقعات، ٢٠١٣-٢٠١٢
ــدره            - ٥٠ ــسامهات ق ــوغ مــستوى م ــل بقــوة لبل ــة األمــم املتحــدة للمــرأة العم ــزم هيئ وتعت

. ٢٠١٣-٢٠١٢ســتراتيجية للفتــرة مليــون دوالر حــسب مــا هــو متــوخى يف اخلطــة اال  ٩٠٠
ــة      إال أنــه نظــرا للــشكوك احمليطــة بقــدرة بعــض الــدول األعــضاء علــى املــسامهة، تــستند امليزاني

ىل توقعـات أكثـر حتفظــا، وذلـك لـضمان أن يظـل التعزيــز التـدرجيي لقـدرات اهليئــة        إاملؤسـسية  
  .معتدال مقارنة مع تنفيذ الربنامج

  
  ٢٠١٣-٢٠١٢قترحة للفترة امليزانية املؤسسية امل  -رابعا   
  

  تصنيف التكاليف  -ألف   
-٢٠١٢، أعــدت امليزانيــة املؤســسية للفتــرة ١/٢٠١١عمــال مبقــرر اجمللــس التنفيــذي   - ٥١

 علـــى أســـاس التـــصنيف املنـــسق للتكـــاليف ومنـــهجيات النتـــائج الـــيت أقرهـــا برنـــامج   ٢٠١٣
ــة مــماملتحــدة للــسكان ومنظمــة األ  املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم  األمــم . املتحــدة للطفول

وفئـات  . املتحدة للمرأة إدخال حتسينات عليها يف ضـوء اخلـربة املكتـسبة            وستواصل هيئة األمم  
فعاليـة الـربامج والفعاليـة اإلمنائيـة        : األنشطة اإلمنائية، وتنقسم إىل الفروع التاليـة      : التكاليف هي 

  . اخلاصةوتنسيق اجلهود اإلمنائية لألمم املتحدة؛ واإلدارة؛ واألغراض
ــائي وصــندوق        - ٥٢ ــامج األمــم املتحــدة اإلمن ــا ملمارســات برن ــد صــنفت التكــاليف وفق وق

ــة املتحــدة للــسكان ومنظمــة األمــم  األمــم ويتعلــق الفــرق الرئيــسي امللحــوظ  . املتحــدة للطفول
املتحــدة للمــرأة الواليــة اخلاصــة املنوطــة هبــا بــأن تتــوىل القيــادة   بــضرورة أن جتــسد هيئــة األمــم

املتحدة من أعمـال يف جمـايل املـساواة          ق وتعزيز املساءلة بشأن ما تقوم به منظومة األمم        والتنسي
ــة األمــم  . بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة  ــا   وهلــذا الغــرض، فــإن هيئ املتحــدة للمــرأة تنــسب جزئي

الوظــائف القياديــة امليدانيــة إىل أنــشطة التنــسيق بــدال مــن أن تنــسبها بالكامــل إىل األنــشطة         
املتحـدة   غـري أن برنـامج األمـم   . وهـو مـا ميثـل املمارسـة الـيت تتبعهـا اهليئـات األخـرى         اإلدارية،  

. املتحـدة  اإلمنائي خيصص فعال نسبة من بعض التكاليف امليدانيـة إىل أنـشطة التنـسيق يف األمـم                
الوحــدات مجيعهــا /أمــا يف احلــاالت األخــرى، فقــد جــرى اتبــاع هنــج يــشمل الوظــائف مجيعهــا

  .ضألغراض تبسيط العر
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وســـيتطلب تطبيـــق منهجيـــة امليزانيـــة املنـــسقة وتـــصنيفات التكـــاليف تعـــديل اللـــوائح    - ٥٣
وستعرض على اجمللس التنفيـذي املقترحـات املتعلقـة         . املتحدة للمرأة  والقواعد املالية هليئة األمم   

  .٢٠١٢هبذا األمر لينظر فيها يف دورته السنوية لعام 
  

  إطار النتائج واملوارد  -باء   
. رد يف خطـة املـوارد ويف الـشكل الثـاين كـشف بأوجـه االسـتخدام املقتـرح للمـوارد                    ي  - ٥٤

ــة األمــم  ــزم هيئ ــذ      وتلت ــوارد لتنفي املتحــدة للمــرأة باالســتفادة إىل أقــصى حــد مــن اســتخدام امل
مليـون دوالر، ستخـصص      ٧٣٧,٨ومن جمموع املـوارد املتـوخى اسـتخدامها والبـالغ           . الربامج

وســتبلغ . املائــة يف ١١ومتثــل احتياجــات اإلدارة . املائــة يف ٨٦درها لألنــشطة اإلمنائيــة نــسبة قــ
  .املائة يف ١٩حصة امليزانية املؤسسية من جمموع املوارد املستعملة حنو 
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  ٢٠١٣-٢٠١٢الشكل الثاين استخدام املوارد، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      

 فئة من فئـات  ولكل. ٢٠١٣-٢٠١٢ إطار النتائج واملوارد للفترة      ١ويرد يف اجلدول      - ٥٥
تـــصنيف التكـــاليف، تنـــشأ روابـــط بـــني النـــواتج املؤســـسية ومؤشـــرات األداء والغايـــات،         

والنواتج ومؤشرات األداء وخطـوط     . واجملموعات الوظيفية، واالحتياجات املقترحة من املوارد     
يتعلـق   األساس والغايات املبينة يف ذلك اجلدول، مستمدة من اخلطـة االسـتراتيجية باسـتثناء مـا                

أحــدمها لتغطيــة القيــادة والتوجيــه التنفيــذيني، واآلخــر لتغطيــة أنــشطة  : بنــاجتني متــت إضــافتهما
ويف ســياق دورة اإلبــالغ عــن اخلطــة االســتراتيجية، ســتقدم يف الــدورة  . الــدعوة واالتــصاالت

ــام   ــسنوية لع ــرة      ٢٠١٤ال ــة للفت ــائج اإلداري ــق النت ــدم احملــرز يف حتقي ــارير عــن التق -٢٠١٢ تق
، ســيعرض علــى اجمللــس ٢٠١١/٣النحــو املطلــوب يف مقــرر اجمللــس التنفيــذي وعلــى . ٢٠١٣

إطار النتائج اإلمنائية املنقحة وإطار النتائج اإلدارية املنقحة قبل أن يعقد اجمللـس دورتـه الـسنوية                 
  . الوارد أدناه اجملاالت الرئيسية للتغيريات يف التكاليف واحلجم٢ويبني اجلدول . ٢٠١٣لعام 

  

  التنسيق اإلمنائي األنشطة اإلدارية

  الفعالية اإلمنائية

الربنامج
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  ٢٠١٣‐ ٢٠١٢املوارد اإلرشادية للفترة 

  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

  املؤشر الرئيسي لألداء  نواتج اخلطة االستراتيجية
ــات   خــط (أحــدث البيان

  اجملموع  املخصصة  غري املخصصة  اجملموعة الوظيفية  ٢٠١٣اهلدف لسنة   )األساس

                فعالية اإلمنائيةال
ــة     ١-٢ ــة يف هيئـــ ــات الربجمـــ ممارســـ

املتحــدة للمــرأة تعكــس التوجــه     األمــم
املنهجي حنو نتـائج حمـددة قابلـة للقيـاس          

  وميكن بلوغها وواقعية وحمددة بزمن

ــاس    ــوط أســ ــوافر خطــ تــ
وأهـــــــــــداف جلميـــــــــــع 
املؤشـــــــــــرات علـــــــــــى  
ــسية   ــستويات املؤســــ املــــ

  واإلقليمية والقطرية

تتـــوافر خطـــوط أســـاس     ٢٠١١حيدد يف هناية 
ــع   ــداف جلميــــــــ وأهــــــــ
ــة   ــرات اخلطــــــــ مؤشــــــــ
االســتراتيجية العامليــة ويف 
مجيـــــــع املكاتـــــــب دون 
ــب   ــة واملكاتـــــ اإلقليميـــــ

  القطرية الكبرية

ختطــــــيط الــــــربامج،  
ــدعم   ــه والـــ والتوجيـــ

  التقنيان للربامج

      

ــة     ــوافر إدارة إلكترونيـــ تـــ
ــب    ــام لتعقــ ــنح ونظــ للمــ
النتائج لـصندوق املـساواة     
 بـــني اجلنـــسني وصـــندوق

املتحـدة االسـتئماين     األمم
ــرأة    إلهنــاء العنــف ضــد امل
ــصناديق   ــائر الــــــــ وســــــــ
املواضـــــــيعية والقطريـــــــة 

  املتعددة املاحنني

ــإلدارة   ــام لــ ــد نظــ يوجــ
ــصندوق   ــة لــ اإللكترونيــ
ــني اجلنــسني؛    ــساواة ب امل

يوجـــــد حـــــىت اآلن  وال
ــائج   ــام لتعقــــب النتــ نظــ
علــى اإلنترنــت ألي مــن 

  تلك الصنادق

توفر نظام تعقـب النتـائج      
يع الـصناديق املتعـددة     جلم

ــة   املــــــــــــاحنني بنهايــــــــــ
  ٢٠١٣ عام

  ١٣ ٥٦٤  ٣ ٠٩٠  ١٠ ٤٧٤  

املتحـدة للمـرأة    قيام هيئة األمـم     ٢-٢
والشبكات امليدانية بتقدمي الـدعم لتـوفري       
معارف تسندها أدلة بشأن املساواة بـني       

  اجلنسني ومتكني املرأة

عـــدد حتلـــيالت احلـــاالت 
ــري   ــستوى القطـ ــى املـ علـ

ز بـــــشأن التقـــــدم احملـــــر  
صوب حتقيق املساواة بني    
اجلنــسني بــدعم مــن هيئــة  

  املتحدة للمرأة األمم

ــم    ٢٠١١حيدد يف  ــة األمـ ــدعم مـــن هيئـ بـ
ــيتم    ــرأة، سـ ــدة للمـ املتحـ

 إعداد  ٢٠١٣بنهاية عام   
 حتلــيال مــن حتلــيالت  ٣٠

احلــاالت علــى املــستوى   
ــشأن التقـــدم    ــري بـ القطـ
احملـــــرز صـــــوب حتقيـــــق 

  املساواة بني اجلنسني

أنــــــــشطة الــــــــدعوة 
ياساتية وإدارة الـــــــــس
  املعارف
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  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

  املؤشر الرئيسي لألداء  نواتج اخلطة االستراتيجية
ــات   خــط (أحــدث البيان

  اجملموع  املخصصة  غري املخصصة  اجملموعة الوظيفية  ٢٠١٣اهلدف لسنة   )األساس

عدد الـزوار املنفـردين إىل        
مداخل الـشبكة اخلارجيـة    
واملواقــــع الــــشبكية الــــيت  
تــــــــــــــديرها هيئــــــــــــــة  

  املتحدة للمرأة األمم

ــة   املوقــــع الــــشبكي هليئــ
متوســط : املتحــدة األمــم

عــدد الزائــرين املنفــردين  
 يبلـــــــــــــــــــغ ٢٠١١يف 

 زوار عــــدد ٢٥٩ ٦٠٦
ــة   ــاة اهليئــ مــــشاهدي قنــ
: علـــــــــــى يوتيـــــــــــوب

   شخصا١٤ ٧٢٣

املائـة    يف ٢٠زيادة بنسبة   
ــزوار املفــردين   يف عــدد ال
للموقـــع الــــشبكي هليئــــة  

ــم ــرأة،   األمـ ــدة للمـ املتحـ
ــسبة   ــادة بنــــــ  ٥٠وزيــــــ

ــة يف عــــــــــدد  يف املائــــــــ
ــائط   ــشاهدي وســــــ مــــــ

  اإلعالم االجتماعية

  ١١ ٩٥٣  ٩٩١  ١١ ٠٤٢  

املتحــــدة   قــــدرة هيئــــة األمــــم )ب(٤-٢
للمـــرأة علـــى أن تقـــدم علـــى املـــستوى  

واإلقليمـي، اسـتجابة للمطالـب      القطري  
ــسها    ــها وحبـــ ــسم بفعاليتـــ ــة تتـــ الوطنيـــ
االســتراتيجي، وقــدرة اهليئــة علــى قيــادة  

ــة األمــم   ــسيق اســتجابة أفرق املتحــدة  وتن
  القطرية للمساواة بني اجلنسني

ــوفر     ــيت تت ــدان ال ــدد البل ع
املتحــدة  فيهــا هليئــة األمــم 

ــديها   ــرأة مكاتــــب لــ للمــ
 ممـــول )ج(هيكـــل أساســـي

  املؤسسيةمن امليزانية 

 ٢٠١١ مكتبــــــا يف ٣٤
مكاتب قطرية وأخـرى    (

دون إقليميـــــــــــــــــــــــــة 
ــة أو ــل )إقليميـــ ؛ اهلياكـــ

: اإلقليميـــــــــة احلاليـــــــــة
ــة يف   ــشعب اجلغرافيـــ الـــ
ــوال   ــدت أمـ ــر؛ رصـ املقـ
لتزويـــد مخـــسة مراكـــز   
إقليمية مبـالك موظفيهـا؛     

مكتبــا مــن املكاتــب  ١٥
ــة  ــها (دون اإلقليميـــ منـــ

ــة   ــة مكاتـــب إقليميـ ثالثـ
 تتقاسم نفـس املبـاين مـع      

  )مكاتب دون إقليمية

ــشاء  ــا  ٢١إن ــا قطري  مكتب
جديدا؛ وإحـالل هياكـل     
ــول    ــدة حبلـ ــة جديـ إقليميـ

  ٢٠١٣عام 

الرقابة علـى املكاتـب     
القطريــــــة  /امليدانيــــــة

وإدارهتــــــــا ودعــــــــم 
  عملياهتا

      

املتحــدة  نــسبة أطــر األمــم  
للمساعدة اإلمنائية اليت هلا    
نتــائج ومــوارد أقــوى أثــرا 
ــني    ــساواة بــ ــال املــ يف جمــ

ني، والــيت وضــعت  اجلنــس
ــني    ــة بــ ــصيغتها النهائيــ بــ

  ٢٠١٣  و٢٠١١عامي 

املائـــــــة   يف١٠بلـــــــوغ 
ــا ــتم استعراضــه مــن    مم ي

ــم ــر األمـــ ــدة  أطـــ املتحـــ
ــة  للمـــــــساعدة اإلمنائيـــــ

ــة ( -٢٠٠٨جمموعــــــــــ
، النتائج املقررة   )٢٠٠٩

ــواتج   ــستوى النـ ــى مـ علـ
ــني    ــساواة بـ ــال املـ يف جمـ

  متكني املرأة/اجلنسني

ــام   ــة عــــ ، ٢٠١٣بنهايــــ
ئـــة مـــن املا  يف٤٠بلـــوغ 

املتحـــــدة  أطـــــر األمـــــم 
للمساعدة اإلمنائيـة نتـائج     
علــــى مــــستوى النــــواتج 
فيما يتعلق باملـساواة بـني      
اجلنسني، مبوارد إرشـادية    

  حمددة بوضوح

  ١٤ ٣٧٥  -  ١٤ ٣٧٥  

    ٣٩ ٨٩٢  ٤ ٠٠١  ٣٥ ٨٩١        اجملموع الفرعي، الفعالية اإلمنائية  
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  ٢٠١٣‐ ٢٠١٢املوارد اإلرشادية للفترة 

  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

  املؤشر الرئيسي لألداء  نواتج اخلطة االستراتيجية
ــات   خــط (أحــدث البيان

  اجملموع  املخصصة  غري املخصصة  اجملموعة الوظيفية  ٢٠١٣اهلدف لسنة   )األساس

                املتحدة للتنسيق اإلمنائي أنشطة األمم
املتحـدة للمـرأة    قيام هيئة األمـم     ١-١

علــى حنــو فعــال بقيــادة وتنــسيق وتعزيــز 
ــق     ــات حتقي ــذ التزام ــشأن تنفي ــساءلة ب امل
املساواة بني اجلنسني علـى نطـاق كامـل         

  املتحدة منظومة األمم

ــرارات / عـــــــــــدد القـــــــــ
ــسياسيات ــات /الـ التوجيهـ

على نطاق كامل منظومة    
املتحـدة ومـذكرات     األمم

ة التفــاهم املربمــة بــني هيئــ 
ــم ــرأة   األمــ ــدة للمــ املتحــ

املتحــدة  ووكـاالت األمــم 
األخــرى لتعزيــز مــا تقــوم  

ــم  ــه األم ــشأن   ب املتحــدة ب
املساواة بني اجلنـسني مـن      
ــة   ــساءلة نتيجــ عمــــل ومــ

  لدور اهليئة القيادي

املتحــدة  جمموعــة األمــم 
إدراج املـساواة   : اإلمنائية

ــدأ   بــــني اجلنــــسني كمبــ
برنـــاجمي أساســـي ألطـــر 

ــم  ــل األمــ ــدة  عمــ املتحــ
ساعدة اإلمنائيــــــة، للمــــــ

ــة   ــرات أداء أفرقــ وملؤشــ
املتحــدة القطريــة    األمــم

ــني    ــساواة بـ ــال املـ يف جمـ
  اجلنسني 

سياســـة جملـــس الرؤســـاء 
املعـــين بالتنـــسيق املتعلقـــة 
ــساواة    ــاد مؤشــر امل باعتم
بني اجلنـسني علـى نطـاق       

  املنظومة 
قيام جملس الرؤساء املعين     
ــة    ــاد خط ــسيق باعتم بالتن
عمل على نطاق املنظومة    

ــيم مراعــــاة  بــــش أن تعمــ
  املنظور اجلنساين
املتحــــدة  موقــــف األمــــم

ــة    ــق بفعاليـ ــد املتعلـ املوحـ
ــة واملــــساواة بــــني   املعونــ

  اجلنسني

االتــساق علــى نطــاق 
منظومــــــــــــــــــــــــــــة 

املتحـــــــــدة  األمـــــــــم
ــني   ــق بـــــــ والتناســـــــ

  اجملموعات

      

ــة  ١٤أمت      ــن أفرقــــــ  مــــــ
املتحــدة القطريــة    األمــم

اء تنفيــــذ مؤشــــرات األد
ــني    ــساواة بـ ــال املـ يف جمـ

  ني اجلنس
من املقرر أن يتم يف عام      

 إرســـــاء خـــــط   ٢٠١١
ــة يف   ــاس للمراجعــ األســ
جمـــــال املـــــساواة بـــــني   

  اجلنسني

املتحــــدة  موقــــف األمــــم
ــاق    ــى نطـــ ــد علـــ املوحـــ
املنظومة املتعلق مبجـاالت    
ــى   ــسية علــ ــل الرئيــ العمــ
النحــو الــوارد بالتفــصيل   

: يف إطار النتـائج اإلمنائيـة     
ــة   ــراءات اخلاصـــــ اإلجـــــ

طار املؤقتة لفائدة املرأة؛ إ   
ــشأن    ــد بــ ــل املوحــ العمــ
العنف ضد املرأة والفتاة،    

ــا ــبقت (إىل ذلـــك  ومـ سـ
اإلشــــارة إليــــه يف إطــــار 

  )النتائج اإلمنائية
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  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

  املؤشر الرئيسي لألداء  نواتج اخلطة االستراتيجية
ــات   خــط (أحــدث البيان

  اجملموع  املخصصة  غري املخصصة  اجملموعة الوظيفية  ٢٠١٣اهلدف لسنة   )األساس

 مـن أفرقـة     )د(املائة  يف ٥٠      
ــم ــة   األمـ ــدة القطريـ املتحـ

الــيت ســتعمم حبلــول عــام  
ــأطر ٢٠١٣  األخــــــذ بــــ

املتحـــــدة  عمـــــل األمـــــم
للمــــــــساعدة اإلمنائيــــــــة 
ــرات   ــتنفذ مؤشــــــ وســــــ

 بــــني اجلنــــسني املــــساواة
مراجعة النتائج احملـرزة     أو

  يف هذا اجملال

  ٢٠ ٨٩٧  -  ٢٠ ٨٩٧  

اجملمـــوع الفرعـــي، أنـــشطة األمـــم   
  املتحدة لتنسيق اجلهود اإلمنائية

    ٢٠ ٨٩٧  -  ٢٠ ٨٩٧      

                األنشطة اإلدارية
ــاالن   )هـ(١-٣ ــان الفعـ ــادة والتوجيهـ القيـ

للمــضي قــدما يف تنفيــذ واليــة ومهمــة     
   املتحدة للمرأةهيئة األمم

ــة   ــذ اخلطــــ مــــــدى تنفيــــ
  االستراتيجية

ــسبة ٧٠  ال يوجد خط أساس ــة نــــــ  يف املائــــــ
ينجز يف املتوسـط مـن       ما

األهــداف املبينــة يف إطــار 
ــار   ــة وإطـ ــائج اإلمنائيـ النتـ
ــول   ــة حبلـ ــائج اإلداريـ النتـ

  ٢٠١٣عام 

ــات   ــادة والتوجيه القي
  املؤسسية

٤ ٨٠٥  ٢٣٩  ٤ ٥٦٦  

م شراكات فعالة بني هيئـة األمـ        ٢-١
املتحـــدة للمــــرأة وأصـــحاب املــــصلحة   
الرئيــسيني، مبــا يف ذلــك اجملتمــع املــدين،  
والقطــاع اخلــاص، واملنظمــات اإلقليميــة 

  والدولية

أدلـــة علـــى وجـــود أفرقـــة 
ــع   ــن اجملتمــ ــشارية مــ استــ
ــستويات    ــى املـ ــدين علـ املـ
العامليـــــــــة واإلقليميـــــــــة  
ــدي   ــة تبـــــــــ والقطريـــــــــ
ــى    ــام عل ــا بانتظ مالحظاهت
ــم   ــة األمــ ــة يف هيئــ الربجمــ

  تحدة للمرأةامل

ــة     ــة أفرق ــد أي ــشأ بع مل تن
  استشارية رمسيا

توجـــد أفرقـــة استـــشارية  
علــى املــستويات العامليــة   
واإلقليميــــــة والقطريــــــة  
تبدي مالحظاهتـا بانتظـام     
علــــى الربجمــــة يف هيئــــة   

  األمم املتحدة للمرأة

العالقـــات اخلارجيـــة  
املؤســـــــــــــــــــــــــسية  
والـــــــــــــــــــشراكات 
واالتــصاالت وحــشد 

  املوارد

١ ١٠٠  -  ١ ١٠٠  
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  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

  املؤشر الرئيسي لألداء  نواتج اخلطة االستراتيجية
ــات   خــط (أحــدث البيان

  اجملموع  املخصصة  غري املخصصة  اجملموعة الوظيفية  ٢٠١٣اهلدف لسنة   )األساس

قاعــدة ألدلــة واضــحة مــستمدة   ٣-٢
من تقييمات رفيعة اجلـودة بـشأن تنفيـذ         
اخلطـــة االســـتراتيجية ألغـــراض الـــتعلم، 

  واختاذ القرارات، واملساءلة

عــــدد وجــــودة مــــا يــــتم 
ــرة  إ ــة فتـ ــازه حـــىت هنايـ جنـ

اخلطــة االســتراتيجية مــن   
ــسية   ــات مؤســــــ تقييمــــــ

  مركزية وال

  تقييمان مؤسسيان 
ــصول  ــة ٥٠حــ  يف املائــ

ــات   ــن التقييمــ ــى مــ علــ
أعلـى   أو“ جيـد ”تقدير  

ــك   ــن ذلــ - ٢٠١٠(مــ
  ) التقييمعملياتتقييم  

  تقييمان مؤسسيان
 يف املائة مـن     ٨٠حصول  

ــيت   ــات الــ ــع التقييمــ مجيــ
جتريهــــــا هيئــــــة األمــــــم 
املتحــــدة للمــــرأة ســــنويا 
علــــــى عالمــــــة تقــــــدير 

  أو عالمة أعلى “ جيد”

أنـــــــــشطة الرقابـــــــــة 
  والضمان يف املؤسسة

      

أربــــع شــــراكات تعــــىن     
  يمبالتقي

ــدرات    ــة القـ ــذ تنميـ تنفيـ
ــسنوي  ( ــيم ال ــر التقي تقري

  )٢٠١٠لعام 

 ٢٠١٢القيـــــام يف عـــــام 
ــشترك   ــيم املـ ــاز التقيـ بإجنـ
ــاق   للـــــربامج علـــــى نطـــ
املنظومــة؛ والقيــام حبلــول  

 باســـتعراض ٢٠١٣عـــام 
تقييمــي جلميــع تقييمــات  
النتـــائج احملـــرزة يف جمـــال 
املساواة اجلنسانية والقيام   

ــول ــامحبلـــــ  ٢٠١٣  عـــــ
ــة أربـــع   شـــراكات بإقامـ

لتعزيز القـدرات يف جمـال      
  التقييم

  ٢ ٠٣٢  ٦٨٢  ١ ٣٥٠  

إجناز يف الوقت املناسـب الـنظم         ٢-٣
األمــم املتحــدة للمــرأة،    الداخليــة هليئــة 

ــا ــيري    يف مبــ ــات إدارة التغــ ــك عمليــ ذلــ
  وترسيخه

تـــــــصميم عمليـــــــة إدارة 
ــا  ــيري، وتعميمهـــــــ التغـــــــ

  وتنفيذها تنفيذا كامال

ــسياسة   ــة علـــى الـ املوافقـ
دارة التغـــيري املتعلقـــة بـــإ 

ــشرية ( ــوارد البــــــ ) املــــــ
  وتعميمها

ــول   ــذها بالكامــل حبل تنفي
  ٢٠١٣عام 

إدارة املــوارد البــشرية 
  يف املؤسسة

      

ــيت      ــدة الــــ ــط املــــ متوســــ
يــــــــــستغرقها حتديــــــــــد  
ــؤهلني  ــحني املــــــ  املرشــــــ

واالنتـــــهاء مـــــن عمليـــــة 
  التعيني

يف غــضون مخــسة أشــهر 
  ٢٠١١يف عام 

يف غــضون أربعــة أشــهر   
  ٢٠١٣قبل انتهاء عام 

  ٥ ١٥٢  ١ ٠٤٢  ٤ ١١٠  
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  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

  املؤشر الرئيسي لألداء  نواتج اخلطة االستراتيجية
ــات   خــط (أحــدث البيان

  اجملموع  املخصصة  غري املخصصة  اجملموعة الوظيفية  ٢٠١٣اهلدف لسنة   )األساس

ــم    ٣-٣ ــة األمـ جتـــسيد عمليـــات هيئـ
ــا إدارة   ــرأة لثقافــــة قوامهــ املتحــــدة للمــ

  املخاطر، والرقابة، واملساءلة

ــايري   مـــدى االمتثـــال للمعـ
احملاســبية الدوليــة للقطــاع 

  العام

األخــذ باملعــايري احملاســبية 
  ملنظومة األمم املتحدة

ــال    ــذ واالمتث ــق التنفي حتقي
الكــــاملني بنهايــــة عــــام   

 للمعايري احملاسـبية    ٢٠١٢
  الدولية للقطاع العام

ــشؤون  إدارة الــــــــــــــ
اإلدارية واملالية ونظم   
املعلومــــــــــــــــــــــــات 
واالتــــــــــــصاالت يف  

  املؤسسة

      

نسبة مشاريع هيئـة األمـم        
املتحدة للمرأة الـيت تـربط      
املعلومـــات املاليـــة بنتـــائج 

  الربامج

ــة مـــــــــن ٨٠  يف املائـــــــ
املشاريع تربط امليزانيات   

  بالنتائج حاليا

ائــــــة يف املائــــــة مــــــن    م
املـــــشاريع بنهايـــــة عـــــام 

٢٠١٢  

  ٥ ٣١٦  ٢٣٠  ٥ ٠٨٦  

ــيات     ــذ توصــ ــسبة تنفيــ نــ
ــسابات   ــي احلـــــ مراجعـــــ
حبلــــول تــــواريخ اإلجنــــاز 

  املستهدفة

، تنفذ  ٢٠١٣حبلول عام     ٢٠١١حتدد بنهاية عام 
توصــــــــيات مراجعــــــــي 

 يف ٨٠احلــسابات بنــسبة 
  املائة

        

ــع     ــال مجيــــ مــــــدى امتثــــ
عمليـــــات هيئـــــة األمـــــم 

ــايري املتحــــد ــرأة ملعــ ة للمــ
  إدارة السالمة واألمن

االمتثـــال الكامـــل بنهايـــة   ٢٠١١حيدد بنهاية عام 
  ٢٠١٢عام 

تـــــــــــوفري األمـــــــــــن 
للمـــــوظفني واملبـــــاين 
  على املستوى العاملي

٢ ٧٠٠  -  ٢ ٧٠٠  

حتـــسني إدارة املـــوارد يف إطـــار   ١-٤
  هيئة األمم املتحدة

ــى   ــاق علـ ــدالت اإلنفـ معـ
  الربامج

ــذ ــسبة التنفيـــــــــــ  نـــــــــــ
  ائة يف امل٨٠

احلد األدىن لنسبة التنفيـذ     
 يف املائـــــــة قياســـــــا  ٨٠

  )و(باملعايري املرجعية

ــشؤون  إدارة الــــــــــــــ
اإلدارية واملالية ونظم   
املعلومــــــــــــــــــــــــات 
واالتــــــــــــصاالت يف  

  املؤسسة

      

اسـتيفاء معـايري اجلـودة يف      
تقارير املاحنني هليئة األمـم     

  املتحدة للمرأة

 يف املائـة مـن      ٨٠استيفاء    ال يوجد خط أساس
ير املاحنني هليئة األمم    تقار

املتحــــدة للمــــرأة ملعــــايري 
ــة   ــصيغتها املبينـ ــودة بـ اجلـ

  يف املبادئ التوجيهية

  ٤٩ ٢٦١  ٤٨٦  ٤٨ ٧٧٥  
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  ٢٠١٣‐ ٢٠١٢املوارد اإلرشادية للفترة 

  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

  املؤشر الرئيسي لألداء  نواتج اخلطة االستراتيجية
ــات   خــط (أحــدث البيان

  اجملموع  املخصصة  غري املخصصة  اجملموعة الوظيفية  ٢٠١٣اهلدف لسنة   )األساس

توسيع قاعـدة املـوارد وتنويعهـا         ٢-٤
لتلبية الطلـب علـى الـدعم الـتقين احلفـاز           
وتقـــدمي املـــنح علـــى حنـــو يتـــسم حبـــس   

  استراتيجي

النسبة املئوية ملـا أجنـز مـن        
بئـــــة املـــــوارد غايـــــات تع

  للخطة االستراتيجية

ــّدد خــط األســاس يف    حي
  ٢٠١١هناية 

ــي   ــشد الفعلــــــــــ احلــــــــــ
 الغايـــات  يلـــيب للمـــوارد

اخلطـة   السنوية احملـددة يف  
ــتراتيجية : ٢٠١٢( االســـ

 مليــــــــــون دوالر؛  ٤٠٠
مليـــــــون   ٥٠٠: ٢٠١٣
  )دوالر

العالقـــات اخلارجيـــة  
والـــــــــــــــــــشراكات 
املؤســـــــــــــــــــــــــسية  
واالتـــصاالت وتعبئـــة 

  املوارد

      

ل األعـضاء الـيت   عدد الدو   
ــوارد   ــساهم يف املـــــــ تـــــــ
ــم    ــة األمــ ــية هليئــ األساســ

  املتحدة للمرأة

ــام   ــة عـ ، ٢٠١٠يف هنائيـ
ــة   ــت للهيئـــ  ١٠٦تربعـــ

  دول أعضاء

ــن   ــل عــــــ ــا ال يقــــــ مــــــ
حكومــــــة ماحنــــــة  ١٥٠

ــى    ١٥أمنــت وأبقــت عل
يف املائـــة يف شـــكل ممتـــد 

  لعدة سنوات

        

النــــسبة املئويــــة للمــــوارد   
ــالل    ــن خــــ ــدة مــــ املولــــ

ني غـري   شراكات مع املاحن  
  التقليديني

، مت  ٢٠١٠يف هناية عـام     
ــة  ــد قرابــــــــــــ  توليــــــــــــ

 يف املائـــة مـــن إمجـــايل ١
املـــــوارد مـــــن خـــــالل   

  املاحنني غري التقليديني

 ولــــــــــد مــــــــــا بــــــــــنيت
املائـــــة مـــــن   يف١٠ و ٥

قاعدة املـوارد مـن خـالل       
املـــاحنني املتعـــددين غـــري   

  التقليديني

        

األموال املولدة سنويا مـن       
  اللجان الوطنية

، مجعــت ٢٠١٠يف عــام 
ــة   ــان الوطنيــــــــ اللجــــــــ

  دوالر ٧٧٩ ٠٠٠

 ٦ولدت اللجان الوطنية     
  ماليني دوالر سنويا

        

  الــــذي كميــــة التمويــــل   
ُصرف مـن خـالل أمـوال       
املسار السريع اليت قـدمها     
ــددون   ــاحنون املتعــــــ املــــــ
ــنح إىل   ــرة كمــــــ مباشــــــ
الــشركاء الــوطنيني لتنفيــذ 
ــة يف   ــات املقطوعـ االلتزامـ
ــني    ــساواة بــــ ــال املــــ جمــــ

  اجلنسني

ــدر   ــد املقـ الـــصرف اجلديـ
ما جمموعه  : ٢٠١١لسنة  
ــون دوالر  ٤٧ مليـــــــــــــــ

 مليــــون دوالر مــــن ٢٢(
صـــندوق األمـــم املتحـــدة 
االستئماين لوقـف العنـف     

 مليـون   ١٦ ضد املـرأة؛ و   
ــندوق   ــن صـــــ دوالر مـــــ
 املســـاواة بيـن اجلنســـني؛

ــوال   ــن أمـــ ــصرف مـــ الـــ
ــددين   ــاحنني املتعـــــــ املـــــــ

مليون دوالر يف عام     ٨٠
٢٠١٣  

  ٤ ٢١٤  ٥٨٢  ٣ ٦٣٢  
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  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

  املؤشر الرئيسي لألداء  نواتج اخلطة االستراتيجية
ــات   خــط (أحــدث البيان

  اجملموع  املخصصة  غري املخصصة  اجملموعة الوظيفية  ٢٠١٣اهلدف لسنة   )األساس

ماليـــني دوالر مـــن  ٩ و    
ــديرها    ــرى تـ ــوال أخـ أمـ

  )اهليئة

          

إبراز صورة هيئة األمم املتحدة       ٣-٤
ــادي    ــدور ري للمــرأة بوصــفها تــضطلع ب
ــسني    ــساواة بـــني اجلنـ ــدعوة إىل املـ يف الـ

  وزيادة متكني املرأة

درجة رضا الـشركاء عـن      
ة هيئـة األمـم املتحـدة       صف

للمــرأة باعتبارهــا تــضطلع 
ــاد  ــدور ري ــدعوة ب ي يف ال

إىل املساواة بـني اجلنـسني      
  ومتكني املرأة

ــام    ــة عـــ ــّدد يف هنايـــ حيـــ
 بعـــــــد إجـــــــراء ٢٠١٣

اســــــتبيان استقــــــصائي  
  للشركاء

إبـــداء مـــا ال يقـــل عـــن    
يف املائــــــــــة مــــــــــن  ٧٠

  الشركاء عن رضاهم

العالقـــات اخلارجيـــة  
والـــــــــــــــــــشراكات 
املؤســـــــــــــــــــــــــسية  
واالتـــصاالت وتعبئـــة 

  املوارد

٣ ٤٠٧  ١ ١٦٧  ٢ ٢٤٠  

  ٧٧ ٩٨٦  ٤ ٤٢٧  ٧٣ ٥٥٩          كررةاألنشطة املت
  ٢ ٠٠٠    ٢ ٠٠٠          األنشطة غري املتكررة

  ٧٩ ٩٨٦  ٤ ٤٢٧  ٧٥ ٥٥٩          جمموع األنشطة اإلدارية  
                أنشطة األغراض اخلاصة

  ١٤٠ ٧٧٥  ٨ ٤٢٨  ١٣٢ ٣٤٧          جمموع امليزانية الربناجمية  
  

  .www.unwomen.org، املرفق الثاين، على املوقع الشبكي ٢٠١٣-٢٠١١أة املتحدة للمر انظر اخلطة االستراتيجية هليئة األمم  )أ(  
  .١-٣ بعد أن كان ترقيمها من قبل ٤-٢أعيد ترقيمها يف إطار النتائج اإلدارية لتصبح   )ب(  
  .حسبما حيددها التقييم امليداين للقدرات  )ج(  
مكاتب /مكاتب دون إقليمية  /املتحدة للمرأة الدعم من خالل وجود فعلي يف البلد أو من خالل مراكز إقليمية              ألمماملتحدة القطرية اليت تقدم إليها هيئة ا       يشري إىل أفرقة األمم     )د(  

  .متعددة البلدان
  .ناتج جديد يوحد مع النواتج املنسقة لصناديق األمم املتحدة وبراجمها  )هـ(  
  .، ويعزى ذلك إىل تغري يف سياسة تقدمي السلف النقدية٢٠١٣-٢٠١٢ إىل ٢٠١١ يف املائة من عام ٨٠ظلت النسبة باستمرار   )و(  
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  ٢اجلدول 
  احلجموتكاليف للتغيريات يف الاجملاالت الرئيسية     

  )ماليني دوالرات الواليات املتحدة(

   ٢٠١١-٢٠١٠امليزانية املؤسسية   - أوالً
 ٠٠٠ ١٠٣  الطوعيةاملواردميزانية الدعم لفترة السنتني من متويل   

 ٠٠٠ ٥ تكاليف األمن  

 ٣٠٠ اعتماد املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  

 ٣٠٠ ١٠٨   الفرعي للبند األولاجملموع  

  النقصان بسبب التكاليف/الزيادة  - ثانياً

 ٩٠٧ ٤ كاليف التضخم والعملة واملوظفنيت  

 ٩٠٧ ٤ الفرعي للبند الثاينموع اجمل  

  النقصان بسبب التغيريات يف احلجم/الزيادة  - ثالثاً

   الزيادة  )أ(    

 ٣٧٢ ٢٤ تعزيز امليدان      

 ٩٨٧ ٢ تيجيةاتعزيز قدرة وضع السياسات من أجل تنفيذ اخلطة االستر      

 ٠٨٦ ٣ التصاالتالشراكات االستراتيجية وتعبئة املوارد واة على تكوين تعزيز القدر      

 ٧٨٩ ١ تعزيز دعم الربامج      

 ٠٥١ ٥ تعزيز دعم اإلدارة      

 ٣٣٥ ١  املستقلنيالرقابةتعزيز التقييم و      

 ٢١٩ ١ تعزيز التنسيق واملساءلة على صعيد األمم املتحدة      

 ٨٥٨ ج األمم املتحدة اإلمنائيمخدمات برنااملبالغ املُسددة لتغطية       

 ٠٤٨ ١ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتسينات يف إجراء حت      

 ٧٤٦ ٤١ )أ( الفرعي للبند الثالثموع اجمل  

  النقصان   )ب(    

 (٠٤٣ ١) تحديثاالنتقال وال واملكاتبإجيار       

 (٣٣٥ ١١) بالوظائفتكاليف أُخرى ال تتعلق       

 (٣٧٨ ١٢) )ب(الفرعي للبند الثالث موع اجمل  

 ٣٦٨ ٢٩ لبند الثالثالفرعي لموع اجمل  

   النقصان األخرى/ةالزيادحاالت   - رابعاً

 (٣٠٠ ٢) تكاليف األمن  

 ٥٠٠ اعتماد املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  

 (٨٠٠ ١) ابعبند الرالفرعي للموع اجمل  
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 ٤٧٥ ٣٢ تغيريصايف ال - خامساً

 ٧٧٥ ١٤٠ ٢٠١٣ - ٢٠١٢تقديرات امليزانية املؤسسية  - سادساً

 (٤٢٨ ٨) مليزانية املؤسسيةيف إطار ااإليرادات التقديرية   

 ٣٤٧ ١٣٢ جمموع صايف تقديرات امليزانية  
    

  مقترحات امليزانية   - جيم  
 مليـــون دوالر ١٤٠,٨تقتـــرح هيئـــة األمـــم املتحـــدة للمـــرأة ميزانيـــة مؤســـسية تبلـــغ    - ٥٦

،  لعمليات هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة          كان العام األول   ٢٠١١ن عام   أوحيث  ). إمجالية قيمة(
. ٢٠١٣-٢٠١٢ال ُيوجد خط أساس كاف لفترة سنتني ُتقـارن علـى أساسـه ُمقترحـات              فإنه  

 حسابيا إلجياد أساس للمقارنة بنظـام فتـرة الـسنتني ُتـوفر مقياسـا        ٢٠١١ومضاعفة ميزانية عام    
ــة وكــذلك      ــصلة يف امليزاني ــع العناصــر ذات ال ــضم مجي ــه ال ي ــصا ألن ــال ناق ــادات يف ي سمح بزي

هــذه أن ونظــرا لعــدم وجــود مقيــاس أفــضل، ُيمكــن اعتبــار       . التكــاليف مــن ســنة ُألخــرى   
ــات  ــضمن املقترحـ ــسبتها  تتـ ــادة نـ ــسية   ٣٠,٠زيـ ــة املؤسـ ــى امليزانيـ ــة علـ ــام  يف املائـ  ٢٠١١لعـ

 يف املائـة،    ٢٥,٥حنـو   الزيـادة احلقيقيـة     تبلـغ   ويف هـذا الـسياق،      . بنظام فترة السنتني  حسبت   إذا
  . يف املائة٤,٥تغطي نسبة التغيريات يف التكاليف أن  حني يف
ــة الــيت وافــق عليهــا اجمللــس التنفيــذي يف كــانون       - ٥٧ وُترحِّــل املقترحــات اخلطــوات األولي

 الوجــودربامج علــى املــستوى القطــري عــن طريــق توســيع  الــ لــدعم تنفيــذ ٢٠١١ينــاير /الثــاين
مــن الوظــائف يف امليــدان  ١٠٢ديــدة، مثــة  وظيفــة ج١٣٩ومــن بــني . القطــري للهيئــة تــدرجييا

وُتقـــدم االســـتثمارات األكثـــر حمدوديـــة يف املقـــر دعمـــا يف جمـــاالت   .  وظيفـــة يف املقـــر٣٧ و
السياسات والربامج والتنسيق لتنفيذ أولويات اخلطة االستراتيجية ومعاجلة ثغـرات يف الوظـائف         

ــة املهــذه وُتعــد . املؤســسية األساســية ال تلقــى دعمــا   ــسية يف  امليزاني ؤســسية األوىل خطــوة رئي
ــة األمــم املتحــدة للمــرأة  يالتطــو ــد مــن  ومــن املتوقــع أن تقــدم  . ر املؤســسي هليئ مقترحــات مبزي

هيئـة األمـم   جتريهـا  نتـائج التحلـيالت اجلاريـة الـيت     ومـع  االستثمارات متشيا مـع منـو املـسامهات       
  .دعم تنفيذ الربامج والعملياتلسبل الاملتحدة للمرأة بشأن أفضل 

   
  الزيادات يف التكاليف  -  ١  

 دوالر لتغطيــة الزيــادة يف التكــاليف القانونيــة وغــري  ماليــني ٤,٩ُرصــد اعتمــاد قــدره    - ٥٨
 يف املائة على مدى فتـرة امليزانيـة املؤسـسية املُعـدة بنظـام               ٤,٨، مبا ميثل متوسطا قدره      التقديرية

ــسنتني   ــرة ال ــا فت ــاد بياهن ــام واملع ــة حاجــة إىل إجــ  . ٢٠١١ لع ــادات يف  ومث ــديالت يف الزي راء تع
التكــاليف لتغطيــة تكلفــة التــضخم وتــسويات العملــة والتــسويات يف التكلفــة يف مــا يتــصل          
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ويظهـر بالفعـل بنـد      . بالوظائف، مبا فيها مستحقات املـوظفني ومـضاعفات تـسوية مقـر العمـل             
  .املبدئيةتكاليف املرتبات لتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة للموظفني باعتباره جزءا من ل

  
  التغيريات يف احلجم بسبب االستثمار يف هيئة األمم املتحدة للمرأة  -  ٢  

  حاالت الزيادة  )أ(  
  تعزيز امليدان    

 مليــون دوالر ٢٤,٤تقتــرح هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة اســتثمار مبلــغ إضــايف قــدره      - ٥٩
ــدان    ــدرهتا علــى املــشاركة املباشــرة يف املي ــز ق ار باالعتمــاد الكلــي  ويــصل هــذا االســتثم . لتعزي

  . يف املائة من امليزانية املؤسسية٥٥ مليون دوالر، أو ٧٦,٩للميدان إىل مبلغ قدره 
ســت إال ظهـرت إىل حيـز الوجـود    عنـدما  هيئـة األمـم املتحـدة للمــرأة    ومل يكـن لـدى     - ٦٠

الـصعيد  ويف خطوة أولية حنو دعم القدرة علـى    . وظائف يف امليدان ُتموَّل من امليزانية املؤسسية      
القطــري يف امليزانيــة بــشكل صــحيح ريثمــا تــتم املوافقــة علــى اخلطــة االســتراتيجية، فقــد وافــق  

ــذي، يف كــانون   ــايناجمللــس التنفي ــاير /الث ــة، علــى حتويــل وظيفــة واحــدة   ٢٠١١ين  ٥- فبرتب
 يف كل بلٍد من البلدان اخلمسة عـشر، مـن مـوارد الربنـامج إىل امليزانيـة                  ٦- ع  خ برتبةوأُخرى  
وقـد أُوِضـح   . على ست وظائف جديدة الثنني من البلدان املعقدة اجمللس  وافق  كما  . سيةاملؤس

ذ وأنـه سـيجري     ئـ أن هاتني الوظيفتني يف البلدان اخلمسة عشرة تعكسان الترتيبات القائمـة حين           
  .وضع ملف أوضاع الوجود القطري يف ضوء تقييم القدرات امليدانية

للقــدرات امليدانيــة اجملــاالت الوظيفيــة األربعــة التاليــة  وقــد حــدَّد التقيــيم الــذي أُجــري    - ٦١
  :لدعم هيئة األمم املتحدة للمرأة على الصعيد القطري

واخلطـــط وامليزانيـــات املـــستندة الـــسياسات ودعـــم تطـــوير وتنفيـــذ القـــوانني   )أ(  
  أدلة؛ إىل

دعم دعاة املساواة بني اجلنسني لتعزيـز دورهـم يف عمليـات صـنع القـرار الـيت                    )ب(  
مـن أنـشطة    هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة       مـا تقـوم بـه     شكل حياة املرأة، ويف الوقت ذاته إضافة        ُت

  إىل جهودهم؛الدعوى وما لديها من صوت يف هذا اجملال 
دعم تطوير وتعزيز املعارف واخلـربات يف جمـال املـساواة بـني اجلنـسني وحالـة                   )ج(  

  النساء والفتيات؛
ام املنسق املقيم، لتشجيع زيادة التماسك واملـساءلة         نظ يف إطار قيادة التنسيق،     )د(  

  .داخل األفرقة القطرية لألمم املتحدة
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الوظائف األربع، تتوخى هيئة األمم املتحدة للمـرأة وجـود القـدرات            وعلى ضوء هذه      - ٦٢
  :األساسية من املوظفني للمكاتب القطرية

تكـون هـذه الوظيفـة      غري أنـه مـن املناسـب أن         . ٥-ف برتبةممثل دويل، عادة      )أ(  
   متعددة؛ا يف جمموعة خمتارة من املكاتب القطرية املُعقدة أو اليت ُتغطي بلدان١-برتبة مد
  السياق؛رهنا ب موظف دويل أو وطينإما وهو ، للربامجموظف   )ب(  
موظــف عمليــات وطــين قــادر علــى تنفيــذ الــسياسات واإلجــراءات التــشغيلية    )ج(  

  يف حال عدم وجود مركز إقليمي للعمليات واإلدارة؛هليئة األمم املتحدة للمرأة، 
  مساعد إداري وطين؛  )د(  
  .داكاتب، يف حال عدم وجود خيارات أخرى أكثر اقتصا/سائق  )هـ(  

  :ا يلياملوارد ملامليزانية املقترحة وتوفر   - ٦٣
قـدرة أساسـية مكونـة مـن أربـع أو مخـس وظـائف موصـى هبـا يف إطـار                 بلوغ    )أ(  

 بلــدا، والــيت كــان اجمللــس  ألغــراض الوجــود القطــري يف ســبعة عــشر امليدانيــة تقيــيم القــدرات 
، علــى ختــصيص مــوارد هلــا مــن  ٢٠١١التنفيــذي قــد وافــق بالفعــل، يف وقــت ســابق مــن عــام  

  امليزانية املؤسسية؛
 بلـدا يف    ١١( بلـداً إضـافياً      ٢١وسيجري تطوير تدرجيي للوجـود القطـري يف           )ب(  

  ثالث وظائف؛ال تتجاوز ، بقدرة أولية )٢٠١٣ عام  بلدان أخرى يف١٠ و ٢٠١٢عام 
  .إنشاء مركز إقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى  )ج(  

ــائف ١٠٢وباجملمـــل، سُتـــضاف   - ٦٤ ــدةاجل مـــن الوظـ ــدانديـ ــها، متثـــل  .  يف امليـ ومـــن بينـ
 لقيـادة املركـز   ١- مـد برتبـة وسُتنشأ وظيفة واحـدة جديـدة   . وظيفة حتويال ملصدر التمويل   ١٩

 ٥-فمــن رتبــة ألوروبــا وآســيا الوســطى، يف حــني ســُيعاد تــصنيف وظيفــة أُخــرى  اإلقليمــي 
  .مقره يف فيجيو مكتب جنوب احمليط اهلادئ، لرئاسة ١-مدبرتبة لُتصبح 

وال ينبغي أن ُيساء فهم حتديد اجملاالت الوظيفية املشتركة للدعم علـى أهنـا هنـج واحـد          - ٦٥
االسـتراتيجية، يتبـاين الطريـق إىل التغـيري يف كـل            وعلى حنو ما تأكد يف اخلطـة        . يناسب اجلميع 

األولويــات الوطنيــة، وســتأخذ يف احلــسبان حبيــث تــتالءم الــدعم طــرق تقــدمي وستتــشكل . بلــد
وتقدر هيئة األمم املتحـدة للمـرأة متامـا         . القدرات اليت ميكن للفريق القطري ككل أن يتحملها       

مم املتحـدة باملُـشاركة يف دعـم املـساواة بـني            أنه يف بعض البلدان تقوم كيانات أُخرى تابعة لأل        
ويف هذه البلدان، ستكفل هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة أن يكـون عملـها                . اجلنسني ومتكني املرأة  
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م املتحــدة ال ُمتــداخال معهــا، يف قيــادة ودعــم الفريــق القطــري ُمعــززا جلهــود شــركائها يف األمــ
  . أعاله٣٠يف ذلك عن طريق املهام املبينة يف الفقرة  مبا
  

  تيجيةاتعزيز قدرة وضع السياسات من أجل تنفيذ اخلطة االستر    
 دوالر لتعزيز القدرة علـى قيـادة ودعـم          ماليني ٣,٠ُتخصص الزيادة املقترحة وقدرها       - ٦٦

اقتـصاديا   هازيـادة املـشاركة الـسياسية للمـرأة ومتكينـ         املتمثلـة يف     املعتمـدة    املواضيعيةاألولويات  
 الزيـادة تقريبـا مـن تغـيري         هوينبع نـصف هـذ    . اء حبوث البيانات وإدارة املعرفة    والقدرة على إجر  

ــة املؤســسية      ــربامج إىل امليزاني ــل ال ــن متوي ــل م ــصدر التموي ــز   . م ــوارد لتعزي ــسم وُتخــصص امل ق
 لرئاسـة  ١-مـد برتبـة   إنـشاء وظيفـة جديـدة       يـشمل   والقيادة واملشاركة السياسية، مبـا      احلوكمة  

لتــصدي الثــنني مــن اجملــاالت ذات األولويــة املوضــوعية يف اخلطــة  ، الــذي ســيقود االقــسمهــذا 
زيـــادة الـــدور القيـــادي للمـــرأة ومـــشاركتها وتعزيـــز مـــدى اســـتجابة اخلطـــط  : االســـتراتيجية
مـسؤول  القـسم   وهـذا   . هود حتقيق املـساواة بـني اجلنـسني علـى مجيـع املـستويات             جلوامليزانيات  

وسـيقدم املـشورة   . صـفها مـن حقـوق اإلنـسان    أيضا عـن العمـل يف جمـال احلقـوق اجلنـسانية بو            
ومثة طلب متزايد للحصول علـى      . الفنية والدعم إىل الربامج القطرية والعملية احلكومية الدولية       

املشورة والدعم يف هذا اجملال، كما يتضح من التحوالت األخرية اليت تشهدها املنطقـة العربيـة                
 يف اجملـاالت الثالثـة   يـتعني حتقيقهـا  ائج الـيت  ويتطلب نطاق هذه القـضايا وجمموعـة النتـ    . وغريها

 يف قويــةال املقــدرةشراكات علــى مــستوى رفيــع والــقــدرة علــى تكــوين ال واالــتفكري اســتراتيجي
ويــتم أيــضا تــوفري املــوارد الالزمــة لتعزيــز القــدرة علــى إجــراء البحــوث وحتليــل   . جمــال اإلدارة

 اإلحـصائيات وغريهـا مـن أنـشطة       ويهدف هذا االستثمار إىل دعـم البحـوث ووضـع         . البيانات
مجع املعارف اليت ستساعد على بنـاء القاعـدة التحليليـة والدالليـة القويـة الالزمـة إلثـراء عمليـة                  

  .وضع السياسات والربامج الفعالة
  

   واالتصاالت،الشراكات االستراتيجية، وتعبئة املواردة على تكوين القدرتعزيز     
ــة    - ٦٧ ــادة البالغ ــنيم ٣,١ُتعــزى الزي ــة الي ــة  .  دوالر إىل عوامــل خمتلف ــوظفي تعبئ ــز م فتعزي

املـوارد ُيمكـن هيئــة األمـم املتحــدة للمـرأة مــن خدمـة جمموعــة متزايـدة مــن الـربامج واملــشاريع        
ــن   ــة م ــةاملمول ــاحننيحافظ ــن  ، امل ــدان املاحنــة،       وم ــن البل ــدة أوســع م ــع قاع ــات م ــز العالق تعزي

 وُتظهــر .اخلرييــةؤســسات املولقطــاع اخلــاص اذلــك البلــدان غــري التقليديــة، ومنظمــات   يف مبــا
ترتيبــات امليزانيــة احلاليــة لالتــصاالت وجــود فجــوة كــبرية يف دعــم الوظــائف األساســية، مثــل   

فالـدعوة والتـأثري مهـا جـزء مـن األعمـال            . التحرير وأنشطة التوعية اإلعالمية املسموعة واملرئيـة      
ومـع  . د وظيفـة اتـصاالت مهنيـة وُمكرسـة        ألمم املتحدة للمرأة، ويتطلبان وجـو     ااألساسية هليئة   

 مت جتميعـه  نتاجهـا الكـبري يف املقـام األول بـدعم           إتحقيق  بذلك، تقوم هيئة األمم املتحدة للمرأة       
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وتتخــذ . باســتخدام استــشاريني ُمعيَّــنني بعقــود اتفاقــات اخلــدمات اخلاصــة بــدال مــن املــوظفني  
ــة لتــصحيح نقــص االســتثما    ــة املقترحــة خطــوات أولي وســتحل معظــم  . رات يف املاضــيامليزاني

حــاملو عقــود اخلــدمات اخلاصــة القــدرات اجلديــدة حمــل الوظــائف اجلاريــة الــيت كــان يــشغلها  
  .كامل بدوام

  
  تعزيز دعم الربامج    

 مليـون دوالر إىل تـوفري القـدرة علـى معاجلـة             ١,٨يهدف هذا االسـتثمار البـالغ قـدره           - ٦٨
 الدول العربية املنشأ حديثا، نظرا لنمـو الطلـب         قسميف   أنشطة الربناجمية زيادة الدعم املقدم إىل     

إنشاء حد أدىن من القدرة علـى تعزيـز القيـادة والتنـسيق             إىل  ونشوء فرص جديدة يف املنطقة، و     
وسـيؤدي هـذا    . بشأن املساواة بني اجلنسني وتعميم القضايا اجلنسانية يف جمال العمـل اإلنـساين            

ــضا إىل تيــس   ــساين   احلــد األدىن مــن القــدرة أي ري االســتمرارية يف ســد الفجــوات يف العمــل اإلن
وستعمل هيئة األمم املتحدة للمـرأة ضـمن مـا هـو قـائم مـن آليـات                  . املراعي للمنظور اجلنساين  

املــشروع املتعلــق بالقــدرة االحتياطيــة التنــسيق املــشتركة بــني الوكــاالت وبالتعــاون الوثيــق مــع  
 مدتـه،   وهـو مـشروع حمـدودة     نسيق الشؤون اإلنسانية،    كتب ت املعنية باملسائل اجلنسانية التابع مل    
وسـُتعزِّز هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة      .  والـدعم للعمـل اإلنـساين   على توفري وظـائف االستـشارة   

قدرة اجلهات الفاعلة اإلنسانية علـى املـدى الطويـل والتطبيـق العملـي املـستدام لربجمـة املـساواة                    
  .منها لطوارئ والتصدي هلا واالنتعاشت االتأهب حلاالبني اجلنسني يف جماالت 

  
  تعزيز دعم اإلدارة    

ــربز اســتثمار    - ٦٩ ــني ٥,١ُي ــم اإلدارة  مالي ــة دع ــة حتياجــات اال دوالر يف عملي ــن القائم م
سـيما   ومثة حاجة ملحة لزيادة القـدرة يف وظيفـة املـوارد البـشرية، وال             . الوظائفخمتلف أنواع   

فعدم كفاية القـدرة    . على الوظائف يف جماالت أخرى    فين  ، وإضفاء طابع    االستقدام والتوظيف 
شكل  يــيف الوظــائف اإلداريــة واملكتبيــة احلــساسة، مثــل إدارة املــشتريات وإدارة املرافــق،الفنيــة 

النــهج األخــذ باملعــامالت بــدال مــن يقــوم علــى تــسيري ساهم يف هنــج ة وُيــغــري ضــروريخمــاطرة 
املـسائل املختلفـة    انوين لتسهيل التعامـل مـع        ملوظف ق  اوتشمل املقترحات اعتماد  . االستراتيجي

موظــف مــسؤول عــن والتنــسيق مــع مكتــب الــشؤون القانونيــة يف األمانــة العامــة، فــضال عــن   
  .بالرقابةلدعم هيئة األمم املتحدة للمرأة يف متابعة التوصيات املتعلقة مراجعة احلسابات 

  
   املستقلنيوالرقابةالتقييم قدرات تعزيز     

يتطلـب  وهـو    ذات األولوية،    أوجه التأكيد عم الربامج القائمة على املعرفة أحد       ُيعترب د   - ٧٠
 خطـوة   ، مليون دوالر  ١,٣ وقدره   ،وُيعد االستثمار املقترح  . القدرة على التقييم املستقل   تعزيز  
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ــة   ــيم املطلوب ــوفري قــدرة التقي ــة    . حنــو ت ــدة املُدرجــة يف امليزاني ــيم الوحي وهــو ُيكمِّــل وظيفــة التقي
يـــة إىل وارد الربناجماملـــ بـــوظيفتني أُخـــريني عـــن طريـــق تغـــيري مـــصدر متويلـــهما مـــن  املؤســـسية
  .املؤسسية امليزانية

  
  األمم املتحدةعلى صعيد تعزيز التنسيق واملساءلة     

 مليــون دوالر دعمــا للواليــة اجلديــدة املمنوحــة  ١,٢ُيــشكل االعتمــاد اإلضــايف البــالغ   - ٧١
عزيـــز منظومـــة األمـــم املتحـــدة  لقيـــادة وتنـــسيق وت ٦٤/٢٨٩مبوجـــب قـــرار اجلمعيـــة العامـــة  

مل يكن لـدى أيٍّ مـن الكيانـات القائمـة مـن      و. يتعلق باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة   ما يف
الصعيدين العاملي والقطـري مـن     يشمل  ن على االضطالع هبذا الدور الذي       ون قادر وقبل موظف 

ن بــني األولويــات الــيت ســتتناوهلا هــذه القــدرة  ومــ. املعياريــةاألبعــاد خــالل األبعــاد التــشغيلية و
اإلضــافية كفالــة وضــع وتنفيــذ خطــة عمــل علــى نطــاق منظومــة األمــم املتحــدة إلرســاء إطــارٍ   

سـُتمكِّن  كمـا   . للمساءلة عن أعمال األمم املتحدة بـشأن املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة                
د الراميــة إىل تعمــيم مراعــاة املنظــور هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة مــن قيــادة اجلهــو هــذه القــدرة 

اجلنساين يف األنشطة التشغيلية يف منظومة األمـم املتحـدة وتعزيـز التـرابط بـني العمـل التنفيـذي                    
والعمل املعياري، وسُتوفر ما يلزم من توجيـه وأدوات لتعزيـز تنـسيق عمـل األفرقـة القطريـة يف                   

  .الشؤون اجلنسانية
  

  ت الدعم املُقدمة من برنامج األمم املتحدة اإلمنائياملبالغ املسددة لتغطية خدما    
 مليــون ٠,٩ســيزيد حجــم املبــالغ املدفوعــة إىل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي مبقــدار   - ٧٢

 حــسب نظــام الــسنتني، وذلــك أساســا بــسبب زيــادة عــدد   ٢٠١١دوالر فــوق مــستوى عــام  
ــدعم  .  دعمهــماجلــارياملــوظفني  ــسية خلــدمات ال ــا املعلومــات  واجملــاالت الرئي  هــي تكنولوجي

ــة للحــسابات والــسفر   ــة واملرتبــات واملراجعــة الداخلي واهلــدف مــن ذلــك هــو تعظــيم   . واخلزان
القـدرة التـشغيلية الواسـعة النطـاق والبنيـة األساسـية            االسـتفادة مـن     استخدام املوارد عن طريـق      

 الــصعيد القطــري برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي علــىممــا يتــوفر لــدى لتكنولوجيــا املعلومــات 
  .وعلى صعيد املقر

  
  إجراء حتسينات يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    

ــرة    - ٧٣ ــاء الفتـ ــات    ٢٠١٣-٢٠١٢أثنـ ــا املعلومـ ــال تكنولوجيـ ــادرات يف جمـ ــُتتخذ مبـ ، سـ
ل لتتبـع النتـائج،     وهـي تـشمل وضـع نظـام ُمعـدَّ         واالتصاالت حتكمها طبيعة العمـل ومتطلباتـه،        

 والوصـول بـشفافية    ،اجلهـات املاحنـة   تقدمي التقارير إىل     الربامج، وحتسني    وتوحيد قواعد بيانات  
إىل املعلومات، والتوظيـف اإللكتـروين، ومنـصة ُمحـسنة إلدارة الـسجالت والوثـائق، وتوحيـد                
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ــة األمــم املتحــدة للمــرأة     ــة هليئ ــة العام ــع اإللكتروني ــدة املواق ــصة جدي ــغ  . يف من ــد اعُتمــد مبل وق
  .ر يف امليزانية هلذه املبادرات قدره مليون دوالتقديري

  
  النقصانحاالت   )ب(  

  هوحتديثانتقاله تب واإجيار املك    
 اخنفاضــا يف احلجــم امليزانيــة املقترحــة  يفخــصص لإلجيــاراملُ االعتمــاد يظهــرباملُجمــل،   - ٧٤

ســتئمانية االصناديق  علــى أنــشطة الــتكــاليف اإلجيــار قــسمة حتــسن دوالر بــسبب مليــونقــدره 
 .جاريـة  مبـاين املكاتـب   عمليـة جتميـع     ال تـزال     يف املقـر الرئيـسي،     و .م التكـاليف  سـ قا ت وأنشطة

 نيويـورك  جيـار يف  إلبنـد ا  ل املؤسـسية  دوالر من امليزانيـة    نيي مال ٦,٠ويعكس اعتماد مبلغ قدره     
  .السابقة باملرافق قارنةًُم اجلديد املوقع يف املساحة حدة وتكلفة اخنفاض

  
  بالوظائفتصلة  اُألخرى غري املُالتكاليف    

 مليــون ٥١,٥دره قــ، علــى اعتمــاد مبلــغ ٢٠١١/١ قــراره يف التنفيــذي، اجمللــسوافــق   - ٧٥
 ١٦,١ مبلــغ قــدره مثــلُي، ٢٠١١ لعــام للمــرأة األمــم املتحــدة هليئــة املؤســسية لميزانيــة لدوالر

 امبلغـ  هـذا  سنتني، ميثلفترة العلى أساس  و.لة بالوظائفصالتكاليف غري املت  منها مليون دوالر 
ــدره ــون دوالر٣٢,٢ قـ ــوع فـــضخيو . مليـ ــاس جممـ ــدار   األسـ ــذا مبقـ ــون١١,٣هـ  دوالر  مليـ

 تكــاليفيف تخفــيض يــث يعكــس ال حب ٢٠١٣-٢٠١٢ للفتــرة املؤســسية مليزانيــةاتقــديرات ل
  .لهيئةالتشغيل العامة ل

 إنـشاء  األمم املتحدة للمـرأة  هيئة قترح وت.فائوظ ال نظرة عامة على   ٤اجلدول  وُيقدم    - ٧٦
 الربناجميـة  املـوارد  مـن  التمويل مصدر يف حتويالً وظيفة من بينها    ٢٥ متثل وظيفة جديدة،  ١٣٩

 عـدد  كـان ينفـذها  الـيت   اجلاريـة لمهام ل إضافية ما يلزم    وظيفة ١٣ وتوفر .املؤسسية مليزانية ا ىلإ
ــساوٍ ــنم ــشاريني   م ــ و.اخلــرباء االست ــس ــربامج القطريــ ي ديراء الوظــائف الثمــاين ملــ  شيتم إن ة ال

إعـــادة  قتـــرحُي إضـــافة إىل ذلـــك، و.٥-، وذلـــك برتبـــة فويلـــهاري حتجيـــ الـــيت ٤-ف رتبـــةب
 رئــيس مكتــبوظيفــة  ل١- إىل مــد٥- ف مــنهــامبــا في ، وظيفــة برفــع مــستواها ١١ تــصنيف

شـعبة   يف ١-ة برتبـة مـد    جديـد  وظيفـة    إنشاءجري  وسي .فيجي جنوب احمليط اهلادئ ومقره يف    
  .على القيادة واملشاركة السياسية عمليتوىل شاغلها إدارة الل السياسات
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  ٣ اجلدول
  املؤسسية حسب املوقع وظائف امليزانية

  
  ٢٠١٣‐ ٢٠١٢الوظائف املقترحة لعامي    التغيريات   ٢٠١١الوظائف املعتمدة لعام   

  
/ و أ ع
 ١‐ مد ٢‐ مد أ ع م

الوظائف 
الفنية 
 األخرى

مجيع 
الوظائف 
 اجملموع األخرى

النسبة 
املئوية إىل 
 اجملموع

/ و أ ع
 ١‐ مد ٢‐ مد أ ع م

الوظائف 
الفنية 
 األخرى

مجيع 
الوظائف 
 اجملموع األخرى

/ و أ ع
 ١‐ مد ٢‐ مد أ ع م

الوظائف 
الفنية 
 األخرى

مجيع 
الوظائف 
 اجملموع األخرى

النسبة 
املئوية إىل 
 اجملموع

 ٦٥ ٢٤٩ ١٠٢ ١٣٨ ٩  -  - ١٠٢ ٣٤ ٦٦ ٢  -  - ٥٩ ١٤٧ ٦٨ ٧٢ ٧  -  -  امليدان
 ٣٥ ١٣٨ ٥٠ ٧٧ ٦ ٤ ١ ٣٧ ٨ ٢٨ ١  -  - ٤١ ١٠١ ٤٢ ٤٩ ٥ ٤ ١  املقر 

 ١٠٠ ٣٨٧ ١٥٢ ٢١٥ ١٥ ٤ ١ ١٣٩ ٤٢ ٩٤  ٣  -  - ١٠٠ ٢٤٨ ١١٠ ١٢١ ١٢ ٤ ١  اجملموع  
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لالحتياجـات   ملخـصا  ٥اجلـدول  وُيقـدم   .٤اجلـدول   العليـا يف   للوظـائف  ويرد مـوجز    - ٧٧
  .من املوارد حسب فئة اإلنفاق املقترحة

  
  ٤ دولاجل
  لياظائف العجز الووم
  

  اجملموع  ١‐مد  ٢‐مد  أ ع م  

 واملمولـة مـن التربعـات     ٢٠١١الوظائف العليـا املُعتمـدة يف عـام         
          صصةخغري امل

  ٩  ٧  ٤  -  القطرية  
  ٨  ٥  -  ١  يف املقر  
  ١٧  ١٢  ٤  ١  اجملموع الفرعي  

          ٢٠١٣-٢٠١٢الزيادة املقترحة، 
  ٢  ٢  -  -  القطرية  
  ١  ١  -  -  قريف امل  
  ٣  ٣  -  -  صايف الزيادة  
  ٢٠  ١٥  ٤  ١  )أ(٢٠١٣-٢٠١٢جمموع الوظائف العليا،   

 واملمولــــة مــــن ٢٠١٣-٢٠١٢ يف قترحــــةالوظــــائف العليــــا املُ
          صصةخالتربعات غري امل

  ١٢  ٩  -  -  القطرية  
  ٨  ٦  ٤  ١  يف املقر  

  
ا وظيفـة   أعـاله، مـن بينـه     درجـة   م فهـي ليـست   لـذلك   و،  اديـة الع امليزانيـة  مـوارد  مـن ها  متويل عليا جيري    وظائف سبعمثة    )أ(  

  .١-وظائف برتبة مد ، وثالث٢-وظيفتان برتبة مدو األمني العام مساعدوظيفة العام و األمني وكيل
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  ٥ اجلدول
  )أ(جز لتقديرات امليزانية املُقترحة حسب فئة اإلنفاقوم    

  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
  

٢٠١٣‐ ٢٠١٢  
  التغيري يف احلجم

  الفئة

ــة  امليزانيـــــــــــــ
سوبة بنظام  احمل

الـــسنتني لعـــام 
٢٠١١   

  )أ(
ــغ  املبلـــــــــــــــ

  )ب(
 النــــــسبة املئويــــــة 

  )أ)/(ب)=(جـ(

ــيري يف  التغــــــــــــ
ــة  التكلفــــــــــــــــ

  )د(
ــديرات  التقـــــــــــــ

 )د)+(ب)+(أ)=(هـ(

 ٧٥٦ ١٠٤ ٣٦١ ٣ ٥٩٥٤٣,٢ ٨٠٠٣٠ ٧٠  الوظائف

  ٢٠٧ ٣   ١٠٧  ٣٩,٠ ٨٦٩  ٢٣١ ٢   تكاليف املوظفني األخرى

  ٦٢٠ ٢   ١٣٧  (١٣,٣)(٣٨١)  ٨٦٤ ٢   اخلرباء االستشاريون

  ٣٤٧ ٢   ١١٥  (٦,٤)(١٥٤)  ٣٨٦ ٢   السفر

  ٩٩١ ٢   ١٧٢  (٢١,٢)(٧٥٧)  ٥٧٦ ٣   املصاريف التشغيلية

  ٤٩٢ ١   ١٥١  (٥٧,٥)(٨١٣ ١)  ١٥٤ ٣   األثاث واملعدات

رنـــــامج األمـــــم املبـــــالغ املـــــسددة إىل ب
  ٧٧٥ ٨   ٣٦٣  ١١,٤ ٨٥٨  ٥٥٤ ٧   املتحدة اإلمنائي

  ٨٣٨   ٣٢  ٢٢,٢ ١٤٦  ٦٦٠   رسوم املراجعة اخلارجية للحسابات

  ٢٠١ ٩   ٤٦٩  (١٠,٧)(٠٤٣ ١)  ٧٧٥ ٩   اإلجيار

ــا   ــتثمار يف تكنولوجيـــ ــشاريع االســـ مـــ
  ٠٤٨ ١  - - ٠٤٨ ١ -  املعلومات واالتصاالت

  ٢٧٥ ١٣٧   ٩٠٧ ٤  ٢٨,٥ ٣٦٨ ٢٩  ٠٠٠ ١٠٣   اجملموع  
  ٧٠٠ ٢  - (٤٦,٠)(٣٠٠ ٢)  ٠٠٠ ٥   األمن

تنفيـــذ املعـــايري الدوليـــة للمحاســـبة يف    
  ٨٠٠  - ١٦٦,٧ ٥٠٠  ٣٠٠   القطاع العام

  ٥٠٠ ٣  - (٣٤,٠)(٨٠٠ ١)  ٣٠٠ ٥   اجملموع الفرعي  
  ٧٧٥ ١٤٠   ٩٠٧ ٤  ٢٥,٥ ٥٦٨ ٢٧  ٣٠٠ ١٠٨   اجملموع  

 (٤٢٨ ٨)         اإليرادات

 ٣٤٧ ١٣٢    اجملموع الصايف  
  

  .من التربعات  )أ(  
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  قرار المشروع  - خامسا 
  :التايل القرار اعتماد يف التنفيذي اجمللس يرغب قد  - ٧٨

  ،التنفيذي اجمللسإن   
 تقديرات صياغةيف  ستخدم   الذي يُ  النتائج علىة  القائم امليزنة نهج ب علما حيطُي  - ١  

 ذلـك  يف مبـا ،  ٢٠١٣-٢٠١٢ لفترة السنتني  للمرأة ألمم املتحدة يئة ا املؤسسية هل  امليزانية
  ؛٢٠١١/١ اجمللس التنفيذي قرار مع تكاليف، متشيا املُنسقة للالتصنيفات تطبيق

 لتعزيـز  اجلهـود  مـن  مزيـد  بـذل ة التنفيذيـة    ديرامل/إىل وكيلة األمني العام   يطلب    - ٢  
ــروابط ــني ال ــائج ب ــةامل النت ــة و  طلوب ــة اهليئ ــوارد  مبوجــب والي ــستخدمة امل  ســياق يف امل
  ؛٢٠١٥-٢٠١٤ السنتني لفترة متاما متكاملة ميزانية لتقدمي التحضري

 لتحـسني ة التنفيذيـة    ديراملـ /وكيلـة األمـني العـام       الـيت تتوخاهـا    التـدابري  ب رحبُي  - ٣  
  ؛يةفعالية التشغيلالو كفاءة الوحتسني اإلجرائية للعمل العمليات

 إىل تقريـر  ميقـد ة التنفيذيـة علـى ت     ديراملـ /وكيلـة األمـني العـام     بعـزم    علمـا  يطحي  - ٤  
ــه يف اإلقليمــييكلــي اهل االســتعراض اســتنتاجات عــن التنفيــذي اجمللــس ــسنوية دورت  ال
  ؛٢٠١٢ لعام

 جممـوع  ويالحـظ أن  ،  دوالر مليـون    ١٣٢,٣ مببلـغ  العاديـة  املوارد على يوافق  - ٥  
  دوالر؛ مليون ١٤٠,٨ ستبلغ ٢٠١٣-٢٠١٢ للفترة املؤسسية امليزانية

 الرصـيد  ٢٠١٣-٢٠١٢ بأن ُترّحل إىل الفترة للمرأة مم املتحدة األيأذن هليئة     - ٦  
 اانتظـار ،  ٢٠١١ لعـام    التغـيري  إدارة مـوارد  من دوالر   ٨٠٠ ٠٠٠غري املستخدم البالغ    

 التنظيميـة   يـة فعالالو الكفـاءة  اإلقليمي ومبـادرة  ي  اهليكل ستعراض اال بشأن تقرير تقدميل
  .التنفيذي إىل اجمللس
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  املرفق األول
  تفاصيل إطار النتائج واملوارد    

حبــسب تكلفــة الهــذا املرفــق معلومــات عــن نتــائج كــل فئــة مــن فئــات تــصنيف   يقــدم   - ١
  .على النحو املبني يف اخلطة االستراتيجيةالنواتج التنظيمية 

  
 ،األمـم املتحـدة للمـرأة     يـع أحنـاء هيئـة       ، يف مج  مؤسسي شامل ضفاء طابع    إ :اإلمنائيةفعالية  ال

  .اإلبالغ وإدارة املعرفةوالربجمة يف  على النتائج ة قائمثقافٍةعلى 
  

 ،حمــددةتتــسم بأهنــا األمــم املتحــدة للمــرأة  تتبعهــا هيئــة ربجمــة للممارســات   ١‐٢الناتج 
ــاس  ــة للقي ــمم و،وقابل ــق، ة الكن ــةوتحقي ــزمن،   وم،واقعي ــة ب ــا رتبط ــهجيا وتعكــس توجه  من

  .لنتائجا وحن
العمــل شمل يــوس. النتــائج أولويــة عاليــةالقائمــة علــى تعزيــز تنفيــذ هنــج اإلدارة ُيعتــرب   - ٢

احملتـوى  ولكترونيـة جديـدة إلدارة املعلومـات        إعزز لتتبـع النتـائج ونظـم        ُمنظام إلكتروين   وجود  
ذا لراعيـة هلـ  واجلهـة ا .  عليهـا  ختطيط الربامج واملوافقة  عمليات العمل وحتسني نوعية  تدفق  ألمتتة  
  . شعبة دعم الربامجيهالناتج 

  
امليـدان توليـد    يف  املقر و بـ األمم املتحدة للمرأة    يف هيئة    ةنظم القائم تدعم ال   ٢‐٢ الناتج

  .املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةبشأن املعرفة القائمة على أدلة 
ثابـة مركـز للمعرفـة      األمم املتحدة للمـرأة أن تكـون مب       يئة  الرئيسية هل ائف  الوظمن بني   و  - ٣

األمــم املتحــدة للمــرأة هيئــة صبح ُتــسو. واخلــربة يف جمــال املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة 
تـوفري املعرفـة واملمارسـات الـيت أثبتـت جناحهـا يف تعزيـز املـساواة بـني                   جهة ل مستودعا رئيسيا و  

مـن جتارهبـا الرباجميـة      لمعرفة املكتـسبة    لوستستخدم تقنيات متقدمة لدعم إدارة أقوى       . اجلنسني
الـدعوة والربجمـة يف   مـن أجـل    ةقـو أكثـر  ساهم يف إجيـاد قاعـدة أدلـة    كـي تُـ   ل ائهاشركخربات  و

  .ةاملعرفنواجتها يف جمال نشر وتتبع أمهية وصدى يف جمال السياسات، وكذلك 
ــة  و  - ٤ ــيأحبــاث حدإجــراء األمــم املتحــدة للمــرأة  ســتدعم هيئ ــة ث  أفــضل وســتحدد، احملي

التبــادل بــني بلــدان   كمــا ســتدعم ،هــاتقنيــة داخــل منظومــة األمــم املتحــدة وخارج  اخلــربات ال
عمـال اإلقليميـة والعامليـة    األجداول  ومؤسسات البحوث الوطنية    بني  ربط  قوم بال  وست ،اجلنوب
 هاأيــضا إنتــاج منــشوراصــل وتوس. املــساواة بــني اجلنــسني يف جمــال التقيــيموالبحوث بــاملتعلقــة 
  . شعبة السياساتيهالناتج ذا واجلهة الراعية هل . العاملتقدم املرأة يفالرائد، 
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ــة    ٤‐٢ الناتج ــدى هيئـ ــوفر لـ ــرأة تتـ ــدة للمـ ــم املتحـ ــري  ،األمـ ــصعيدين القطـ ــى الـ  علـ
مطالـب  ألي  اسـتجابة فعالـة واسـتراتيجية       مـن تقـدمي     لـتمكني   لواإلقليمي، القـدرة الالزمـة      

ــادة وتنــسيق االســتجابة  لوطنيــة و ــة لألمــم املتحــدة   الةفرقــألالــيت تقــدمها اقي ملــسألة قطري
  .ملساواة بني اجلنسنيا
 ةشاملالـ سـتجابة   االقيـادة وتنـسيق     يف  مم املتحدة للمرأة    يئة األ الدور احملوري هل  ويتمثل    - ٥

 ة الدوليـ  اتنفيذ التزاماهت لدعم  اللطلب البلدان على    تلبية   ةألمم املتحدة القطري  اليت ُتقدمها أفرقة ا   
قياسـي   منـوذج    ميتـوخى اخلطـة االسـتراتيجية تقـد       وت. اة بـني اجلنـسني    املساوحنو حتقيق   الوطنية  و
ضيف امليزانيـة املقترحـة   وُت.  بلدا٧٥، يف امليدانيةوضح يف تقييم القدرات ملاعلى النحو   لدعم،  ل

ـــ   ٢١وجــودا يف  ــدان ال ــداً إضــافة إىل البل ــ ١٧ بل ــة املؤســسية اعتمــادات   ال يت خصــصت امليزاني
أيــضا ختــصيص وفر وتــ. خطــوة أخــرى حنــو حتقيــق هــذا اهلــدف  للقــدرات فيهــا، باعتبــار ذلــك

ألمـم  هليئـة ا تـوفري وجـود قطـري    لـن يـتم   و. دم أوروبـا وآسـيا الوسـطى    خيركز إقليمي   اعتماد مل 
  شـعبة يهـ النـاتج  ذا واجلهـة الراعيـة هلـ   .  الوطنيـة اتحلكومـ ابناء علـى طلـب   للمرأة إال  املتحدة  

  .دعم الربامج
  
األمم املتحدة للمرأة يف زيـادة فعاليـة وكفـاءة    هيئة ساهم ُت :تحدةألمم امل سيق اإلمنائي ل  نالت
 على صـعيد    والشراكات االستراتيجية يف جمال املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة        سيق  نالت

  .منظومة األمم املتحدة
  

وتنسيق وتعزيز  بقيادة   ، على حنو فعال   ،األمم املتحدة للمرأة  تضطلع هيئة     ١‐١الناتج 
ــساءلة  ــذ االلتزامــات  امل ــساجلعــن تنفي ــة األمــم املتحــدة    يةنان ــع أحنــاء منظوم انظــر ( يف مجي
  ).٦٤/٢٨٩قرار اجلمعية العامة من  ٥٣ و ٥٢ نيالفقرت

األمــم املتحــدة مبوجبــه هيئــة  نـشئت  الــذي أُ،)٦٤/٢٨٩(قــرار اجلمعيــة العامــة  يكلـف   - ٦
 املـساواة   األمـم املتحـدة يف جمـايل      منظومـة   األنشطة اليت تضطلع هبـا      قيادة  ”والية  اهليئة ب  ،للمرأة

يتطلـب  و. “هـذين اجملـالني   وتعزيز املساءلة يف    تلك األنشطة   وتنسيق   بني اجلنسني ومتكني املرأة   
مـع منظومـة األمـم املتحـدة        العمـل   : أن تقـوم مبـا يلـي      لمـرأة   لمم املتحـدة    األاألمر من هيئة    هذا  

ز على املساواة بـني اجلنـسني ومتكـني         دوات التركي األ و اتالسياسات والتوجيه ُتعزز  أن  كفالة  ل
حـشد مزيـد مـن    و وتعبئة اخلربة التقنية الالزمـة ملواجهـة التحـديات املتعـددة القطاعـات؛           ؛املرأة

منظومة األمم املتحدة بشأن املـساواة بـني اجلنـسني         يف مجيع أحناء    املوارد والقدرات واألصوات    
  .هاوتوسيع نطاق ها وحتديد االبتكارات اليت أثبتت جدوا؛ومتكني املرأة
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 مـن نظـام     اجـزء باعتبارهـا    ،لمرأة علـى الـصعيد القطـري      لمم املتحدة   األهيئة  ستعمل  و  - ٧
 علــى نطــاق املنظومــة لألولويــات الوطنيــة يف جمــال ةتنــسيق اســتجابة فعالــعلــى  ،املنــسق املقــيم

ــة ا ودعــم ؛املــساواة بــني اجلنــسني  ــديرين اإلقليمــيني أفرق ــسيق اإلقليميــ  مل ــات التن ــى و ة؛وآلي عل
 جملــس :مثــل(يف هيئــات صــنع القــرار الرفيعــة املــستوى  الــصعيد العــاملي، اســتخدام مــشاركتها

ألمــني ات التابعــة للــسياساجلنــة واألمــم املتحــدة املعــين بالتنــسيق، ملنظومــة الرؤســاء التنفيــذيني 
ق سياسـات علـى نطـا     اعتمـاد   لـدعوة إىل    ، مـن أجـل ا     )العام، وجمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة        

ــأمني     ــسية، وكــذلك ت ــة الرئي ــة يف اجملــاالت القطاعي ــات  املنظوم ــززُمالتزام ســتراتيجيات باال ةع
النـاتج مـسؤولية    نتـائج هـذا     حتقيـق    عـن    وتعتـرب املـساءلة   . شاملة يف جمال املساواة بني اجلنسني     ال

 نيالقطـري  مـثلني املاألمـم املتحـدة، و  التنـسيق يف منظومـة   قع على عاتق مكتب    مشتركة، وهي ت  
لمــرأة يف املراكــز لمــم املتحـدة  األسيق التـابعني هليئــة  نــمــوظفي الت و،األمــم املتحــدة للمـرأة يئـة  هل

  . مكتب التنسيقيهالناتج ذا واجلهة الراعية هل. اإلقليمية
  

قـدرة قويــة  والرقابـة، وإجيـاد   مـع التركيـز علـى القيـادة     التنظيميـة   حتـسني الفعاليـة   :اإلدارة
  .ة واإلقليمية والقطريةيكفاءة على الصعد العاملذات و
  

األمـم املتحـدة    هيئة  والية  بقدم  من أجل الت   نيتوفري القيادة والتوجيه الفعال     ١‐٣الناتج 
  .حتقيق رسالتهاو للمرأة

 عـن قيـادة اجلهـود العامليـة الراميـة إىل            يةمم املتحـدة للمـرأة املـسؤول      األهيئة  قيادة  تتوىل    - ٨
الـدول األعـضاء يف تعزيـز اإلطـار         إىل  دعم  بتقـدمي الـ   رأة  حتقيق املساواة بني اجلنـسني ومتكـني املـ        
ألمم املتحـدة لـدعم الـدول       الذي تبذله منظومة ا   قوي  الاملعياري احلكومي الدويل وحفز اجلهد      

علــى أرض الواقــع لتعزيــز األولويــات  أقــصى قــدر مــن التــأثريب اإلطــار لــكاألعــضاء يف تنفيــذ ذ
علـى صـعيد   املـساءلة  عـن  حتـسني األداء املؤسـسي و     عـن  القيـادة أيـضا مـسؤولة     رب  توتع. الوطنية

 علـى عـاتق     النـاتج هـذا   حتقيـق   ة  ليوؤمـس وتقع  . بشكل مستمر لتحقيق أهداف التنمية    املؤسسة  
ذا واجلهـة الراعيـة هلـ     . واألميـنني العـامني املـساعدين     ة التنفيذيـة    ديرامل/وكيلة األمني العام  مكتب  
  .التنفيذيةة ديرامل/مكتب وكيلة األمني العام يهالناتج 

  
مـم املتحـدة للمـرأة واجملتمـع     األهيئـة  شراكات استراتيجية فعالة بـني   إجياد    ٢‐١ الناتج
  ).٥٥ و ٥٤املرجع نفسه، الفقرتان (املدين 

مــم املتحــدة ألاء هيئــة اكرشــبــشأن  ٢٠١١جريــت يف عــام أظهــرت املــشاورات الــيت أُ  - ٩
إقامـة حـوار رمسـي مـع آليـات          على  دين  الشركاء يف اجملتمع امل   جانب  للمرأة ارتفاع الطلب من     

ك مـع جمموعــات  ارتشــاالباألمـم املتحــدة للمـرأة   لــذلك، سـتقوم هيئــة  و. األمـم املتحــدة للمـرأة  
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دود يهـا ر  تلقللتأكـد مـن      ة والقطريـ  ة واإلقليميـ  ةاستشارية من اجملتمع املدين علـى الـصعد العامليـ         
 مـشاركة املنظمـات غـري       سرييـ تلو ،لـدعوة للتطوير مبـادرات مـشتركة      و،  ةمنهجيبصورة  فعل  ال

ــسية    ــة الرئيـ ــات الدوليـ ــة والتجمعـ ــة الدوليـ ــات احلكوميـ ــة يف العمليـ ــع   احلكوميـ ــل وضـ وحمافـ
 ،الـدعوة هيئـات    و ، الـشراكات االسـتراتيجية    ي شـعبة  هـ النـاتج   ذا  واجلهة الراعية هل  . السياسات

  .االتصاالت وتعبئة املواردو ،واجملتمع املدين
  

تنفيـذ  لعمليـة  نوعيـة عاليـة   ذي تقيـيم  نابعـة مـن   لـة واضـحة     قاعدة أد إجياد    ٣‐٢الناتج 
  .صنع القرار واملساءلةولتعلم  المن أجاخلطة االستراتيجية 

مـا إذا كـان   تقـرر   أنـواع التقيـيم و    حتـدد   لتقيـيم   لسياسة  بـ ستقل  املـ تقيـيم   الوظيفـة   م  تنظَّ  - ١٠
العمــل بل صنظمــة فيمــا يتــالتقييم داخــل املاملتعلقــة بــسؤوليات املــدوار واأل كمــا حتــدد، اإلزاميــ

ُمتماشية مع معـايري    تقييم  للاألمم املتحدة للمرأة    هيئة  استراتيجية  تكون  سو. التنفيذيواملعياري  
 يهـ النـاتج  ذا واجلهـة الراعيـة هلـ   . تقييموقواعد التقييم اليت وضعها فريق األمم املتحدة املعين بـال    

  .مكتب التقييم
  

 إدارة التغيري وعمليـات  هامم املتحدة للمرأة، مبا فياأل هليئة  الداخلية النظم  ٢‐٣ الناتج
  .ز يف الوقت احملدداجناإل، والتوحيد

صياغة اسـتراتيجية شـاملة إلدارة املـوارد البـشرية          بـ األمـم املتحـدة للمـرأة       تضطلع هيئة     - ١١
األمـم  هيئـة  دعم سـت و. يف املقر ويف امليدانعالية نوعية من ومكرسة موارد بشرية كفل وجود  ت
نتـائج هـذا    حتقيـق   يـتم تقاسـم مـسؤولية       و. تحدة للمرأة التعلم املستمر على مجيـع املـستويات        امل

ُيعـد  ي  ذيف املقـام األول مكتـب املـوارد البـشرية، الـ           وتشمل  بني شعبة التنظيم واإلدارة،     الناتج  
  .الناتجذا اجلهة املسؤولة الراعية هلأيضا 

  
مم املتحـدة للمـرأة ثقافـة إدارة املخـاطر          األيلية هليئة   غالتشعمليات  ُتظهر ال   ٣‐٣ الناتج

  .املساءلةوالرقابة و
يف إىل احلـد األمثـل      فعاليـة األداء واألثـر      عامـة يف الوصـول ب     الالرئيـسية   األهداف  تتمثل    - ١٢

احلفــاظ علــى ؤســسة مهمــة املتتوىل ســو. الرتاهــة املؤســسيةدعــم ، وإطــار اخلطــة االســتراتيجية 
إجــراء ) ب(، للحــساباتمنتظمــة ومراجعــات دوريــة اء إجــر) أ: (طريــقن عــوالرصــد الرقابــة 
 يف مـزاعم االحتيـال   اتحتقيقـ إجـراء  ) ج(الربنـامج،  يف مـا يتعلـق ب    إلدارة و لـ  مستقلة   اتمراجع

  .شعبة التنظيم واإلدارةهي  الناتجذا واجلهة الراعية هل. غري الئق تصرفأي  أو
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  .مم املتحدة للمرأةاألإدارة هيئة املوارد يف إطار توجيه حتسني   ١‐٤ الناتج
فعاليـة  ذات  برجمـة   مـن أجـل حتقيـق       لمـوارد املاليـة     لمثل  األخدام  االستيف  اهلدف  يتمثل    - ١٣

مي دقــبتاألمــم املتحــدة للمــرأة وتتعهــد هيئــة . مــم املتحــدة للمــرأةاألواليــة هيئــة وكفــاءة وفقــا ل
ــ لــةاكفة لؤســسيلكفــاءة والفعاليــة امللمبــادرة   إىل تيبــات اإلداريــةأداء الربنــامج والترالوصــول ب

الـشفافية يف   تتـسم ب  نظـم فعالـة مـن حيـث التكلفـة و          وجـود    على   حافظ اهليئة سُتو. األمثل احلد
علـى  القائمـة   ملـوارد   ا وسـتدعم ميزنـة      ؛اسـتخدام املـوارد واألصـول     عـن   اإلدارة املالية واملساءلة    

الوقــت  يف ريــةالــربامج وامليزانيــات اإلداميزانيــات ختــصيص وتوزيــع كفل  وســت؛أســاس النتــائج
شـعبة  هـي    النـاتج ذا  واجلهة الراعية هل  . املعامالت املالية اإلبالغ عن   دارة و تتوىل اإل  وس ؛املناسب

  .التنظيم واإلدارة
  
 لتحفيـزي توسيع وتنويع قاعدة املوارد من أجل تلبيـة الطلـب علـى الـدعم ا              : ٢‐٤اتج  الن

  .غراض استراتيجيةيئة األمم املتحدة للمرأة وعلى منحها املقدمة ألهلوالتقين 
ــشراكة اســتراتيجية         - ١٤ ــوارد ومجــع التربعــات ب ــة امل ــة إىل تعبئ ــشطة الرامي ــسترشد األن ست

واستراتيجية لتعبئة املوارد حتدد اجلهات املاحنة التقليدية وغـري التقليديـة؛ وحتـصل علـى األمـوال            
أجـل توسـيع    من اجلهات املاحنة على املستوى القطـري؛ وتـستخدم تكنولوجيـا املعلومـات مـن                

 تعبئة املوارد واالتصاالت مـن أجـل        جتمع بني جمال تواصلها؛ وتشمل املنتجات واحلمالت اليت       
تقـارير إىل  ال لتقـدمي  هبيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة؛ وتعطـي األوليـة       خلق توسـيم مؤسـسي خـاص      

ذا هلـ  ةهـي الراعيـ   وشـعبة تعبئـة املـوارد       .  املاحنة يف الوقت املناسب ومـع مراعـاة اجلـودة          اجلهات
وصـندوق   وسيقوم مديرو صندوق األمـم املتحـدة االسـتئماين إلهنـاء العنـف ضـد املـرأة                . الناتج

 بتعبئـة املـوارد مـن       ،املساواة بني اجلنسني، وصناديق أخرى تـديرها هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة              
  .أجل صناديقهم

  
 رائد للمساواة بني الزيادة يف بروز ومكانة هيئة األمم املتحدة للمرأة كداع :٣‐٤ناتج ال

  .اجلنسني ومتكني املرأة
ــ  - ١٥ ــرأة،   توفرس ــم املتحــدة للم ــة األم ــسترشدة هيئ ــصاالت،  م ــادة  باســتراتيجيتها لالت القي

سـتعمل علـى   نشطة الـدعوة مـن أجـل تعزيـز متكـني املـرأة واملـساواة بـني اجلنـسني، و                والدعم أل 
ز نتـائج   إبـرا زيـادة   علـى   ني اجلنسني، و  وأهداف املساواة ب  اجلنسانية  قضايا  التعزيز الوعي العام ب   

العمل فـرع الـدعوة واالتـصاالت، الـذي يـوفر التوجيـه             هذا  ويقود  . الربامج لدعم تعبئة املوارد   
االستراتيجي ويستخدم مجيع قنوات االتصال املتاحة، مبـا يف ذلـك اإلنترنـت ووسـائط اإلعـالم         
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تعـاون وثيـق مـع    بويعمـل الفـرع   . وناالجتماعية، ووسائط اإلعالم املطبوع، واإلذاعة والتلفزيـ  
  .مجيع الوحدات واملكاتب القطرية يف جهودها املبذولة يف جمال الدعوة
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  املرفق الثاين
  ٢٠١٣-٢٠١٢مقارنة االحتياجات من املوارد حسب اجملموعة الوظيفية،     

  

  
  املبلغ

  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
  التوزيع

  )النسبة املئوية(

      اإلمنائيةالفعالية 
  ٩,٦  ١٣ ٥٦٤  ختطيط الربامج وتوفري التوجيه والدعم التقنيني للربامج

  ٨,٥  ١١ ٩٥٣  الدعوة يف جمال السياسات وإدارة املعارف
  ١٠,٢  ١٤ ٣٧٥  القطرية والدعم اإلداري والعمليايت/الرقابة على املكاتب امليدانية

  ٢٨,٣  ٣٩ ٨٩٢  اجملموع الفرعي  
      ألمم املتحدةالتنسيق اإلمنائي يف ا

  ١٤,٨  ٢٠ ٨٩٧  التماسك يف األمم املتحدة وتنسيق اجملموعات فيها
  ١٤,٨  ٢٠ ٨٩٧  اجملموع الفرعي  

      اإلدارة
  ٣,٤  ٤ ٨٠٥  القيادة وتوجيه املؤسسة

  ١,٤  ٢ ٠٣٢  الرقابة والضمان يف املؤسسة
إدارة الشؤون املالية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والـشؤون        

  ٤٠,٢  ٥٦ ٥٧٧  ة للمؤسسةاإلداري
  ٣,٧  ٥ ١٥٢  إدارة املوارد البشرية يف املؤسسة

ــها     ــصاالهتا وتعبئتـ ــراكاهتا واتـ ــسة وشـ ــة للمؤسـ ــات اخلارجيـ العالقـ
  ٦,٢  ٨ ٧٢١  للموارد

  ١,٩  ٢ ٧٠٠  أمن املوظفني وأماكن العمل
  ٥٦,٨  ٧٩ ٩٨٦  اجملموع الفرعي  
  ١٠٠  ١٤٠ ٧٧٥  اجملموع  
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  املرفق الثالث 
  يةاملنهج    

أعّدت هيئة األمم املتحدة للمرأة ميزانيتها املؤسـسية وفقـا للنـهج القـائم علـى النتـائج،                    - ١
ــة املــدخالت أو إىل اهلــدف       ــائج املقــرر إجنازهــا، ال إىل فئ ــوارد إىل النت ــستند طلــب امل حيــث ي

وجـــرى يف البدايـــة وضـــع إطـــار للنتـــائج املؤســـسية يف ســـياق اخلطـــة  . االســـتراتيجي الواســـع
مث قُيِّمت القدرة التنظيمية على حتقيق النتـائج، ممـا أدى إىل حتديـد اجملـاالت ذات         . يجيةاالسترات

مث وضـعت امليزانيـة النامجـة عـن ذلـك يف            . األولوية اليت ستتطلب استثمارات إضافية أو جديدة      
 عوامل العملة والتـضخم باإلضـافة إىل التـسويات    تشمل، ٢٠١٣-٢٠١٢صيغة ميزانية للفترة   

  .املرتبات واالستحقاقاتاملتصلة ب
  

  حتديد النتائج املؤسسية    
ــواتج ومؤشــرات األداء وخطــوط األســاس        - ٢ ــائج والن ــة املؤســسية إىل النت ــستند امليزاني ت

ولــضمان املــساءلة عــن حتقيــق النتــائج املقــررة،   . واألهــداف املعروضــة يف اخلطــة االســتراتيجية 
سـسية كمـا هـو حمـدد يف املرفـق         لكـل نتيجـة مؤ    “ جهـات راعيـة مؤسـسية     ”ُسميت الوحدات   

 أي اختيـار مؤشـرات األداء      -واجلهات الراعية مسؤولة عن قيادة عملية حتديد النتـائج          . األول
قياســا علــى تلــك وتقييمــه  وكــذلك عــن رصــد األداء -ووضــع خطــوط األســاس واألهــداف 

ملعنية علـى كـل مـن       وتتحمل الوحدات التنفيذية ا   . تقارير عنه إىل اإلدارة العليا    الالنتائج وتقدمي   
  .مستوى املقــر واملكاتب القطرية املسؤولية عن حتقيق النتائج املخطط هلا

  
  تقييم القدرات التنظيمية وحتديد تغريات احلجم    

 تقيــيم القــدرات التنظيميــة علــى يفاخلطــوة الثانيــة يف وضــع امليزانيــة املؤســسية ومتثلــت   - ٣
ديــد اجملــاالت ذات األولويــة الــيت تتطلــب االســتثمار، حتقيــق النتــائج اإلداريــة، ممــا يــؤدي إىل حت

ومــن املهــم أن . وكــذلك اجملــاالت الــيت ميكــن أن تتحقــق فيهــا مكاســب مــن حيــث الكفــاءة    
فإنـه   الـسنة األوىل لعمليـات هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة،          ٢٠١١عـام   نالحظ أنـه نظـرا لكـون        

، ٢٠١٣-٢٠١٢مقترحـات  ليس هناك خط أساس مناسـب لفتـرة سـنتني ميكـن أن تقـارن بـه             
 من أجل إحداث أساس مقارنة لفتـرة سـنتني نقطـة            ٢٠١١وتوفر مضاعفة حسابية مليزانية عام      

مرجعيــة ناقــصة ألهنــا ال تــستوعب كــل عناصــر امليزانيــة ذات الــصلة كمــا أهنــا ال تأخــذ بعــني    
قــدرات غــري أنــه باالســتناد إىل تقيــيم ال . االعتبــار الزيــادات يف التكــاليف مــن ســنة إىل أخــرى  

، مت حــساب الزيــادات أو ٢٠١١امليدانيــة وباســتعمال خــط األســاس للميزانيــة املؤســسية لعــام  
ومتثل تغـريات احلجـم العناصـر الـيت         . االخنفاضات يف االحتياجات واعتربت من تغريات احلجم      
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مـن   ملا حتتاجه املنظمة     ة التنفيذي ة املدير بتقديرميكن التحكم فيها يف التقديرات، واليت هي رهن         
ــتغريات يف احلجــم هــذه  . مــوارد لتحقيــق النتــائج الــيت التزمــت هبــا    باســتخداموقــد ُحــِسبت ال

مــستويات األســعار ذاهتــا الــيت حــسبت هبــا االعتمــادات املوافــق عليهــا، بغيــة تيــسري مقارنتــها     
  .باألساس املوافق عليه حالياً

  
  التسويات املختلفة للتكلفة    

ليها والـتغريات يف احلجـم، الزيـادات أو االخنفاضـات     تضاف إىل االعتمادات املوافق ع    - ٤
يف التكلفة اليت تعزى إىل التغيريات يف األسعار أو الظـروف املرتبطـة بـشكل رئيـسي بتـسويات        

وهي تعكـس عـادة الـتغريات املعروفـة الـيت طـرأت             . التكاليف املتصلة باملرتبات واالستحقاقات   
وتـشمل عوامـل التكلفـة هـذه مـثال، مقـررات            . خالل السنتني منذ إعداد آخر ميزانية مؤسسية      

مثـل بـدل اإلعالـة،     (جلنة اخلدمة املدنية الدولية بشأن طائفة متنوعـة مـن اسـتحقاقات املـوظفني               
وقــد تــشمل هــذه . ، والــتغريات يف الدرجــة املتوســطة للوظــائف حــسب الرتبــة)ومنحــة التعلــيم

صل عليهـا املوظفـون داخـل الدرجـة          اليت حي   الدورية التسويات أيضا تقديرات لتغطية العالوات    
 تـسوية التكلفـة هـذه عـادة، ولـيس حـصرا، علـى تكـاليف             حسب االقتـضاء، وتطبـق     الواحدة،
ومن أمثلة هذا النوع من تسوية التكلفة بسبب مصروفات التـشغيل، الـتغري يف سـعر                . املوظفني

  . استئجار أماكن للمكاتبيفالقدم املربع 
  

  تسويات العملة    
 ذلـك تـسويات العملـة، حـسب الـسنة، علـى جممـوع االعتمـادات املوافـق               حتسب بعد   - ٥

ومتثل تسويات العملة هذه الفرق بـني       . عليها، وتعديالت احلجم، والتسويات املختلفة للتكلفة     
سعر الصرف املعمول به يف األمم املتحـدة خـالل فتـرة إعـداد امليزانيـة املؤسـسية احلاليـة وسـعر                

وهـذا العامـل ذو أمهيـة خاصـة بـسبب العـدد             . داد امليزانية املقترحـة   الصرف املعمول به أثناء إع    
الكبري من املكاتـب القطريـة هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة حيـث تتبـاين تكـاليف التـشغيل كـثريا                        

  .حسب قوة دوالر الواليات املتحدة أو ضعفه
  

  التسويات املتعلقة بالتضخم    
نهائي الحتياجات فتـرة الـسنتني القادمـة،        من أجل استكمال الصورة ووضع التقدير ال        - ٦

. جيب أن تقوم هيئة األمم املتحدة للمرأة بتسوية أو بتقدير التضخم على مـدى ثـالث سـنوات        
 بالنـسبة إىل جممـوع االعتمـادات املوافـق عليهـا وتعـديالت              لكـل سـنة   وحتسب تلك التسويات    

لبــات العملــة، وذلــك علــى  تقبعــد تــسويتها الســتيعاباحلجــم والتــسويات املختلفــة للتكلفــة، 
  :النحو التايل
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.  السنة األوىل من فتــرة الـسنتيــن املقترحـة        بالنسبة إىل لسنــة اجلارية   ألغراض ا   )أ(  
ومـن مث تـشمل تـسوية التـضخم         . جتسد التقـديرات احلاليـة بالفعـل تقـديرات التـضخم الـسابقة            

  :لفترة االنتقال هذه ما يلي
  لسابقة والتضخم الفعلي بالنسبة للسنة اجلارية؛الفرق بني تطبيق التقديرات ا  ‘١’  
  ؛معامل التضخم بالنسبة للسنة األوىل من فترة السنتني املقترحة  ‘٢’  
  : السنة الثانية من فترة السنتني املقترحةبالنسبة إىل السنة اجلارية ألغراض  )ب(  
  ؛أعاله) أ(كما يف   ‘١’  
  . فترة السنتني املقترحةلسنة الثانية مناملتوقع يف امعامل التضخم   ‘٢’  

عتمد لكـل مكـان عمـل أربعـة عوامـل تـضخم             وللتوصل إىل تقديرات التضخم هذه، تُ       - ٧
  :لكل سنة
  ؛احلركة املقدرة لتسوية مقر العمل ملوظفي الفئة الفنية الدوليني  )أ(  
ــة الــدوليني      )ب(   ــة الفني ــدويل والتكــاليف العامــة ملــوظفي الفئ ــه (الــسفر ال وهــو ذات
  ؛)ميع املواقعبالنسبة جل
ــوظفني احمللـــيني     )ج(   ــة للمـ ــاليف العامـ ــ(املرتبـــات والتكـ ــة وأي موظفـ ــة الفنيـ  الفئـ
، وهذه قد تتفاوت تفاوتـا كـبريا مـن          ) فئة اخلدمات العامة والفئات األخرى     ون وموظف والوطني

  ؛مكان عمل إىل آخر
  .مجيع التكاليف األخرى، مثل مصروفات التشغيل  )د(  

وتـستخدم  . طار العام، تعامل نيويورك مبعزل عـن املكاتـب امليدانيـة          ويف حدود هذا اإل     - ٨
هلذه األماكن نفـس املعـدالت الـيت تـستخدمها األمـم املتحـدة، مـا مل توجـد التزامـات تعاقديـة                       

  .حمددة خبالف ذلك
وباستثناء عدد حمدود من عناصر التكلفة كالسفر الدويل والتكاليف العامـة للمـوظفني             - ٩

وتقـــارن . أن تكـــون عوامـــل التـــضخم للمكاتـــب امليدانيـــة مرتبطـــة باملكـــان الـــدوليني، جيـــب 
أو باملعلومــات املتاحــة وتنــشر قبــل  /التقــديرات بالتجــارب الــسابقة واألمنــاط العامليــة الراهنــة و 

  .تطبيقها على تقديرات امليزانية
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  املرفق الرابع
  املصطلحات    

  )١(مصطلحات التصنيف املنسق للتكاليف
يـة الـيت تـسهم يف اإلجنـاز     اإلمنائفعاليـة  الالتكاليف املرتبطة بـالربامج وأنـشطة      : ئيةاألنشطة اإلمنا 

  : الفعال لنتائج التنمية، على النحو التايل
يـة  نفيذسياساتية وتقنيـة وت  -استشارية  أنشطة ذات طبيعة   - اإلمنائية الفعالية  )أ(  

هـذه املـدخالت أساسـية      . ظماتالزمة لتحقيق أهداف الربامج واملشاريع يف جماالت تركيز املن        
 يف وثـائق     حمـددة  مـشاريع  لتحقيق نتائج التنمية، وليست مدرجة يف عناصـر برناجميـة معينـة، أو            

  ؛الربامج القطرية أو اإلقليمية أو العاملية
 األنشطة والتكاليف املرتبطـة هبـا، الـيت تـرّد إىل عناصـر برناجميـة أو                 - الربامج  )ب(  
/ اإلقليميـة /ق النتـائج اإلمنائيـة الـواردة يف وثـائق الـربامج القطريـة             تـسهم يف حتقيـ    حمـددة   مشاريع  

  .العاملية، أو غريها من ترتيبات الربجمة األخرى
  

 أنــشطة وتكــاليف مرتبطــة هبــا تــدعم  - األمــم املتحــدة للتنميــةاألنــشطة اإلمنائيــة يف تنــسيق 
  .منظومة األمم املتحدةيف تنسيق األنشطة اإلمنائية 

 الوحدات التنفيذية هليئة األمـم املتحـدة للمـرأة املـسؤولة أساسـا عـن احملافظـة               أنشطة - اإلدارة
الوحدات الـيت تـضطلع     عادة  وتدخل ضمن ذلك    . على هـوية اهليئة وتـَـوجـُّـهـها وحسن أدائـها     

ــة، وا     ــات اخلارجيـ ـــم، والعالقـ ــة والتقيـيـ ــسياسة العامـ ــذي، والـ ــه التنفيـ ــام التوجيـ ــالممبهـ ، إلعـ
ــا يف ذلـــك األنـــشطة   والتخطـــيط وإدارة  ــة احلـــسابات، مبـ ــة واإلدارة، ومراجعـ ــوارد، واملاليـ املـ

  ).أي اليت حتدث مرة واحدة(والتكاليف املرتبطة هبا ذات الطبيعة املتكررة وغري املتكررة 
 األنشطة والتكاليف املرتبطة هبا اليت تتسم بطابع مشَتَرك بني عدة           - أنشطة األغراض اخلاصة  

ات الرأمساليــة أو اخلــدمات املقدَّمــة ملؤســسات أخــرى يف منظومــة   قطاعــات وتــضم االســتثمار 
ــا . األمــم املتحــدة، وال متثــل تكلفــة مرتبطــة باألنــشطة اإلداريــة هليئــة األمــم املتحــدة للمــرأة     أّم

االستثمارات الرأمسالية يف سياق تـصنيف أنـشطة األغـراض اخلاصـة فتـشري إىل املـشاريع املهمـة                
ة الطبيعــحتــسينات يف أصــول هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة ذات الــيت تنطــوي علــى مــشتريات أو 

  .املادية أو املعنوية
  

__________ 
 . اليت مت التوصل بشأهنا إىل اتفاق عام والتعاريف املقابلة هلااملصطلحات  )١(  
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  مصطلحات أخرى 
 لكـل مـن برنـامج األمـم       األنظمـة املاليـة   التعريف مماثل للتعاريف الـواردة يف       (بند االعتماد   

 فـرع  - )املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة األمم املتحـدة للطفولـة     
ــ ــه للمــدير      م ــق باالعتمــادات، وُيخــوَّل في ــرار املتعل ــغ حمــدد يف الق ــشأنه مبل ــرد ب  ةن االعتمــاد ي

  . نقل األموال داخله دون احلصول على موافقة مسبقةةالتنفيذي
 زيادة أو نقصان يف تكلفـة مـدخل مـن املـوارد يف فتـرة امليزانيـة                  ةأي - )نقصان/زيادة(التكلفة  

  .ينشأ عن تغريات يف التكاليف واألسعار وأسعار الصرفمما ، مقارنة بفترة امليزانية السابقة
 هو نظام للمعلومات اإلدارية جيمع وميكن ممارسات تسيري األعمـال    - ختطيط موارد املؤسسة  

املرتبطة بعمليات منظمـة مـا؛ أو براجميـات تطبيقيـة متعـددة الوحـدات تـساعد منظمـة مـا علـى            
  .ثننيدعم نظم من هذا القبيل، أو مزيج من اال

 واحدة أو أكثر من الوحدات التنظيمية القائمة بذاهتا ضمن جمال وظيفـي     - اجملموعة الوظيفية 
  . يدعم مباشرةً إدارة املنظمة

  .بغض النظر عن مصدر التمويليف امليزانية  جمموع االحتياجات املقدرة - امليزانية اإلمجالية
م الـيت تـدعم األنـشطة التنفيذيـة للمنظمـة       ميزانية تغطـي جمموعـة مـن املهـا     - امليزانية املؤسسية 

ــة        ــن اخلطـ ــستمدة مـ ــددة املـ ــائج احملـ ــن النتـ ــة مـ ــتنادا إىل جمموعـ ــنتني اسـ ــرة سـ ــدى فتـ ــى مـ علـ
  .)٢(االستراتيجية

  .ة اخلدمات العامةفئ وموظفو ونالوطنيالفنيون  ون املوظف- املوظفون احملليون
ادات املتوقعـة، وتقابـل كليـا أو جزئيـا          امليزانيـة الـيت تعكـس تقـديرات اإليـر          - امليزانية الصافية 

  .بتقديرات امليزانية اإلمجالية ذات الصلة
 هي موارد غري املـوارد العاديـة، تـرد لغـرض برنـامج حمـدد يتفـق                  - املخصصة/املوارد األخرى 

  .مع والية هيئة األمم املتحدة للمرأة ومن أجل توفري خدمات حمددة ألطراف ثالثة
ملبادئ واملعايري الالزمة لتوزيع املوارد العاديـة    امن  الذي يتض  القانوين    اإلطار - ترتيبات الربجمة 

  . اليت تدعم األنشطة اإلمنائية

__________ 
 هو استبدال تعريف ميزانية الدعم كما يف النظام املايل والقواعد املالية هليئة األمم املتحدة للمـرأة                 ااهلدف منه   )٢(  

وخـدمات اإلدارة هليئـة   دعـم الـربامج وإدارهتـا    الدعم امليزانية لـسنة أو أكثـر بالنـسبة لتكـاليف            تغطي ميزانية   (
 .تعريف امليزانية املؤسسية املذكور أعالهب) األمم املتحدة للمرأة
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هليئــة األمــم املتحــدة للمــرأة مــن املخصــصة  جــزء مــن االشــتراكات املقــررة - امليزانيــة العاديــة
وتعتمــدها اجلمعيــة يتــوىل األمــني العــام إعــدادها   الــيت خــالل امليزانيــة الربناجميــة لألمــم املتحــدة 

وستعد هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة مقترحـات امليزانيـة الربناجميـة للفتـرة املاليـة املقبلـة يف                   . العامة
املواعيد وبالتفاصيل اليت يقررها وكيل األمـني العـام لـشؤون اإلدارة ووفقـا لألنظمـة والقواعـد                  

 التنفيـــذ وأســـاليب التقيـــيم املنظمـــة لتخطـــيط الـــربامج واجلوانـــب الربناجميـــة للميزانيـــة ورصـــد
)ST/SGB/2008/8.(  

 خمتلطـة وغـري     وهـي  موارد منظمة متول من خالل التربعـات،         - غري املخصصة /املوارد العادية 
 التربعــات املعلنــة، واملــدفوعات األخــرى احلكوميــة أو احلكوميــة الدوليـــة،        وتــشمل مقيــدة، 

  .ات الصلة، واإليرادات املتنوعة الفوائد ذإيراداتواهلبات املقدمة من مصادر غري حكومية و
 إىل تغـريات    واليت تعزى  الزيادات واالخنفاضات يف التكاليف      - التسويات املختلفة للتكاليف  

  .يف األسعار أو الظـروف غري مرتبطـة بتسويات العملة أو تسويات التضخم السنوية
سبب تغـريات يف     أي زيادة أو نقصان يف االحتياجات مـن املـوارد بـ            - )نقصان/زيادة(احلجم  

مستوى أو طبيعة األنشطة اليت تضطلع هبـا منظمـة مـا خـالل فتـرة امليزانيـة اجلاريــة واألنـشطـة                      
 علـى ويعرب عن احلجم باسـتخدام نفـس عوامـل التكلفـة املطبقـة              . املقترحـة لفترة امليزانيـة املقبلة   

ستوى األنـشطة املوافـق     مبـ ت  العتمادات املوافق عليها بغية إتاحة املقارنة املباشرة لتلـك الـتغريا          ا
  .عليها لفترة امليزانية اجلارية

 املسامهات السنوية املقدمـة إىل هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة مـن حكومـات الـدول             - التربعات
الوكاالت املتخصصة، أو الوكالة الدولية للطاقة الذريـة، أو مـن            وأاألعضاء يف األمم املتحدة،     

  .، ومنظمات القطاع اخلاص، واألفـراد اخلرييةا املؤسساتاملصادر غري احلكومية، مبا فيه
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	(بملايين دولارات الولايات المتحدة)
	النسبة المئوية
	الفعالية الإنمائية
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	تنسيق التنمية
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	الأنشطة الإدارية
	80.0
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	المجموع
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	الميزانية المؤسسية كنسبة مئوية من مجموع الموارد
	19.1
	أولا - لمحة عامة
	1 - يتمثل المقترح في توفير ميزانية مؤسسية قدرها 140.8 مليون دولار. وستنظر الجمعية العامة في توفير الموارد اللازمة لخدمة العمليات الحكومية الدولية المعيارية في سياق نظرها في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2012-2013. وقد أُعدت تلك الميزانية استنادا لمنهجية الميزنة المنسقة القائمة على النتائج وتصنيف التكاليف التي يأخذ بها كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وصندوق الأمم المتحدة للسكان. ولا يمكن القيام بالتحليل المطلوب لتحديد ما إذا كانت بعض الأنشطة أنشطة معيارية أو تنفيذية أو مزيجا منهما معا، إلا في سياق خطة استراتيجية معتمدة. وسترد نتائج ذلك في الميزانية المقترحة للفترة 2014-2015.
	2 - وقد استرشدت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، لدى وضعها لهذه المقترحات، بالضرورة القصوى المتمثلة في تحقيق نتائج إنمائية قابلة للقياس، ولا سيما على الصعيد القطري. فهي ستبذل قصارى جهودها لتحقيق هدف الخطة الاستراتيجية المتمثل في تعبئة موارد قدرها 900 مليون دولار في شكل تبرعات على مدى فترة السنتين. إلا أنه بالنظر إلى الظروف الاقتصادية العالمية، فإن خطة الميزانية باتت تستند لتوقعات بتعبئة مبلغ 700 مليون دولار.
	3 - وترتكز هذه المقترحات على التدابير المتخذة في عام 2011. وقد أُعطيت الأولوية لوضع نموذج أعمال يمكن لهيئة الأمم المتحدة للمرأة من خلاله أن تحفّز على إحداث التغيير المنشود بجلب خبرة ذات نوعية عالية ترمي إلى تعزيز البرامج الموجهة نحو تحقيق النتائج، وتروج لإقامة الشراكات الأساسية، وإجراء التحليلات الرائدة، وللوجود الاستراتيجي، والقيام بأنشطة الدعوة، وتولي الأدوار القيادية. أما من حيث التنظيم، فقد اكتمل توحيد أربعة كيانات وإدماجها في الكيان الجديد في عام 2011. وأذِن المجلس التنفيذي بتغيير مصدر تمويل 117 وظيفة من الموارد البرنامجية إلى ميزانية الدعم المؤسسية، وأذن بإنشاء مركزين إقليميين جديدين، وبدأ بتحويل الأنشطة البرنامجية من الصعيد دون الإقليمي إلى الصعيد القطري، وأنجز تحليلا للقدرات الميدانية.
	4 - ولم ينته بعد عمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مجال التطوير التنظيمي. وخلال فترة السنتين 2012-2013، ستسعى الهيئة إلى تحقيق أولويتين رئيسيتين. أما الأولوية القصوى، فتتمثل في تعزيز عمل الهيئة في الميدان بالتدرج في توسيع نطاق تأثيرها وتعميق مشاركتها على المستوى القطري.
	5 - وتتمثل الأولوية الثانية في تعزيز كفاءة وفعالية وظيفتَي إنجاز البرامج، والدعم التنظيمي والإداري، بدءًا بمبادرة للفعالية التنظيمية تدرس العمليات التشغيلية، وتحدد المجالات التي يمكن تجميع الموارد فيها.
	6 - وسيجري إدماج مبادرة الفعالية التنظيمية في استعراض الهيكلية الإقليمي الذي يجري العمل عليه حاليا، وسيتم تقديم تقرير عما سيتمخض عنه ذلك من استنتاجات وتوصيات إلى المجلس التنفيذي في دورته السنوية المقررة في حزيران/يونيه 2012؛ وستوصي المديرة التنفيذية بإدخال أي تعديلات أخرى على الميزانية تنبثق عن استعراض الهيكلية الإقليمية ومبادرة الكفاءة والفعالية لدى تقديمها تقريرا عن ذلك إلى المجلس.
	7 - وتقترح هيئة الأمم المتحدة للمرأة ميزانية مؤسسية قدرها 140.8 مليون دولار. ولمّا كان عام 2011 السنة الأولى من عمليات الهيئة، فإنه لا يوجد خط أساس كاف لفترة سنتين يمكن الاستناد إليه في مقارنة مقترحات الميزانية للفترة 2012-2013.
	8 - وتوفر المقترحات التمويل اللازم لاستحداث وجود جديد للهيئة في 21 بلدا في الفترة 2012-2013، وتعزيز قدرات وجودها في 17 بلدا.
	9 - كما يتعين على هيئة الأمم المتحدة للمرأة أيضا في معالجة الثغرات الخطيرة في مهامها الأساسية من قبيل التنظيم والإدارة، والاتصالات، وتعبئة الموارد. ويلزم أيضا توفير موارد للقدرات الفنية الدنيا على الأقل للدفع قدما بالأولويات المواضيعية الواردة في الخطة الاستراتيجية ولدعم ولايَتي التنسيق والمساءلة، نظرا لأهميتهما المحورية في عمل الهيئة ولعدم توافر ملاك وظيفي لدى أي من الكيانات السابقة للاضطلاع بتلك الولايات.
	10 - ويُقترح إنشاء 139 وظيفة، 102 منها وظائف ميدانية و 37 وظيفة في المقر. ومن شأن هذا أن يزيد عدد وظائف هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى 387 وظيفة. ومن الوظائف الجديدة، تمثّل 25 وظيفة فئة الوظائف التي جرى تغيير مصدر تمويلها من الموارد البرنامجية إلى الميزانية المؤسسية، فيما تمثل 13 وظيفة اعتمادا لتمويل المهام المستمرة التي يضطلع بها خبراء استشاريون متفرّغون يعملون بموجب عقود اتفاقات الخدمة الخاصة. وتواصل هذه التدابير العملية التي بدأت في كانون الثاني/يناير 2011 والمتمثلة في إرساء الهيئة على أساس من الشفافية والسلامة المؤسسية.
	11 - وسيتم تخصيص أكثر من 86.3 في المائة من الموارد للأنشطة الإنمائية. فالميزانية المؤسسية المقترحة تمثل 19.1 في المائة من الموارد المتوخى استخدامها، فيما يستأثر نصيب الأنشطة الإدارية بنسبة 10.8 في المائة.
	ثانيا - السياق الاستراتيجي
	12 - أوجد إنشاء الجمعية العامة بقرارها 64/289 هيئة الأمم المتحدة للمرأة كيانا جديدا ذا ولايات فريدة يندرج في نطاقها الدعم المعياري الحكومي الدولي والمشترك بين الوكالات والعمل السياساتي والتنفيذي والمشترك بين الوكالات، وتشمل برامج على كل من الصعيد القطري والإقليمي والعالمي، وإقامة الشراكة الاستراتيجية والاضطلاع بأنشطة الدعوة. ويشكل تحويل ما مجموعه أربعة من الكيانات السابقة إلى كيان ذي أداء رفيع المستوى، ويتسم بالتكامل وعالمية النطاق، ومزود بما يلزم لحفز ودعم البرامج التي تمسك المؤسسات الوطنية بزمامها وقيادة عملية التغيير المعيارية، ولقيادة المساءلة وتعزيزها في منظومة الأمم المتحدة في عملها في مجال المساواة بين الجنسين، وهو عمل متعدد الأبعاد يتجاوز دورة الميزانية لفترة السنتين.
	13 - وعقب إنشاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تطلب اختلال اتساق مختلف الجداول الزمنية لنظر الهيئات الحكومية الدولية في المسائل المتعلقة بالبرامج والميزانية، أن تقدم هيئة الأمم المتحدة للمرأة ميزانية الدعم الخاصة بها (التي تسمى الآن الميزانية المؤسسية) لعام 2011 قبل أن ينظر المجلس التنفيذي في الخطة الاستراتيجية. ويختلف السياق البرنامجي حاليا على النحو التالي: فالمقترحات الحالية الخاصة بتعزيز هيئة الأمم المتحدة للمرأة وتطويرها خلال الفترة 2012-2013 تستند إلى الخطة الاستراتيجية (UNW/2011/9) التي اعتمدها المجلس التنفيذي بمقرره 2011/3. وحددت الخطة الاستراتيجية الأهداف الإنمائية التي أُعدت الميزانية المؤسسية من أجل دعمها. وعلى وجه التحديد، فقد حددت الخطة ست أولويات موضوعية تتمثل في العمل على:
	(أ) زيادة اضطلاع المرأة بدور قيادي وزيادة مشاركتها؛
	(ب) زيادة وصول المرأة إلى التمكين الاقتصادي والفرص الاقتصادية؛
	(ج) منع العنف ضد النساء والفتيات وتوسيع فرص الحصول على الخدمات؛
	(د) زيادة اضطلاع المرأة بدور قيادي في مجالات السلام والأمن والاستجابة الإنسانية؛
	(هـ) تعزيز قدرة الخطط والميزانيات على الاستجابة لتحقيق المساواة بين الجنسين على جميع المستويات؛
	(و) المساعدة على التكفل بوجود مجموعة شاملة من القواعد والسياسات والمعايير العالمية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، على أن تكون هذه المجموعة ديناميكية تستجيب للقضايا، والتحديات والفرص الجديدة والناشئة وترسي أساسا متينا للعمل الذي تقوم به الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين على جميع المستويات.
	14 - وتستجيب الأولوية الأخيرة لمهمتين من مهام هيئة الأمم المتحدة للمرأة وهما: تقديم الدعم الفني للعمليات الحكومية الدولية وتعزيز التنسيق بين التوجيه المعياري المقدم من الهيئات الحكومية الدولية والدعم التشغيلي المقدم إلى الشركاء الوطنيين على الصعيد القطري.15 - وللموارد المقترحة أهمية حاسمة لقدرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة على أداء مهامها المكلفة بها وعلى الإسهام بفعالية في تحقيق نتائج برامج المساواة بين الجنسين التي تأخذ المؤسسات الوطنية بزمامها.
	أساس إعداد الميزانية

	16 - استرشدت هيئة الأمم المتحدة في إعداد الميزانية المقترحة بضرورة تحقيق نتائج إنمائية قابلة للقياس. وكانت تدرك أيضا مسؤوليتها عن التحلي بالحذر في إدارة الموارد وضرورة تحديد وتيرة التوسع في وجودها بما يتسق مع القدرة على تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من تلك الموارد على نحو فعال. وتعتزم هيئة الأمم المتحدة للمرأة كفالة أن يتم النظر في مواصلة تطويرها التنظيمي والتخطيط له على نحو يتسم بالحكمة ومن خلال المنظور الأولي للحاجة إلى تنفيذ البرامج.
	17 - وتتناول المقترحات الحالية احتياجات الميزانية المؤسسية لدعم العمليات الحكومية الدولية التنفيذية والأنشطة التنفيذية. وقُدمت بالفعل مقترحات لدعم العملية الحكومية الدولية المعيارية إلى الجمعية العامة في سياق الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2012-2013، (Sect.17)A/66/6  تماشيا مع السياسات والإجراءات الناظمة للميزانية البرنامجية للأمم المتحدة.
	18 - وبناء على طلب المجلس التنفيذي في مقرره 2011/1، فقد أعدت الميزانية بما يتسق مع منهجيات الميزانية والنتائج المنسقة المعمول بها في كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان. وطلب المجلس في الفقرة 13 من المقرر نفسه أن تعكس الميزانية المؤسسية للفترة 2012-2013 التحليل الذي أجري عملا بأحكام الفقرتين 8 و 9 من الجزء السادس من قرار الجمعية العامة 65/259 فيما يتعلق بما إذا كانت بعض أنشطة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ستقدم الدعم أو ستعتبر من العمليات الحكومية الدولية المعيارية، أو من العمليات الحكومية الدولية التنفيذية والأنشطة التنفيذية، أم مزيجا منها.
	19 - وتتيح هذه الطلبات فرصة هامة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتعزيز الصلة بين الجوانب المعيارية والتنفيذية لعملها. ولكن التحليل لا يمكن إجراؤه إلا استنادا إلى أساس سليم، وموضوعي في سياق خطة استراتيجية معتمدة. ومن الناحية العملية، فإن الطابع الفني العميق لهذا النشاط يتطلب أيضا أن يقوده فريق الإدارة العليا، الذي جرى تشكيله خلال عام 2011.
	20 - وسترد نتائج هذا التحليل في الميزانية البرنامجية المقترحة للفترة 2014-2015 وكذلك في الميزانية المتكاملة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والخاصة بالأنشطة الممولة من التبرعات للفترة نفسها. وتتمثل الخطوة الأولى التي يمكن اتخاذها في الفترة 2012-2013 في المجال الإداري، حيث تبرز على الفور الحاجة إلى توفير التمويل للميزانية ولغيرها من مهام الدعم التي كانت تمول في السابق من قبل إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الصدد، طُلب تمويل وظيفتين برتبة ف-3 في إطار ميزانية الأمم المتحدة البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2012-2013.
	التقدم المحرز في عام 2011

	21 - تستند المقترحات الحالية لتعزيز تنفيذ الخطة الاستراتيجية إلى الإنجازات التي تحققت في عام 2011 في جميع مجالات ولاية الهيئة. وفيما يتعلق بدورها التنفيذي، فقد ركزت الهيئة على البرامج الموجهة نحو تحقيق النتائج، وإقامة شراكات رئيسية، وإجراء تحليل رفيع المستوى، والوجود الاستراتيجي، وأنشطة الدعوة والقيادة ذات المستوى الرفيع. وعلى سبيل المثال، تعمل شراكة الهيئة في المغرب على النهوض بحقوق المرأة عن طريق تعميم المنظور الجنساني في السياسات والميزانيات الوطنية. ويشمل هذا إعداد تقرير سنوي لتقييم الإنفاق العام من منظور جنساني على الصعيدين الوطني والمحلي وتقديم الدعم لقانون الأسرة الجديد وصندوق مساعدة الأسرة لأكثر الفئات النسائية ضعفا. وقد جلبت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى تونس ومصر خبرات وتجارب من جميع أنحاء العالم لإدماج الممارسات الجيدة الخاصة بتعزيز المساواة بين الجنسين في بناء المؤسسات، بما في ذلك إصلاح النظام الانتخابي وإعداد الدستور. وكجزء من عملها في مجال الدعوة، فقد ركزت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تقريرها المعنون ”تقدم المرأة في العالم“ على إمكانية اللجوء إلى العدالة، مما يتيح قاعدة أدلة قوية للعمل العام بشأن حقوق المرأة.
	22 - وفيما يتعلق بمهمة الدعم المعياري، فقد نظمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من الدول الأعضاء مناسبة جانبية رفيعة المستوى بشأن المشاركة السياسية للمرأة خلال الدورة السادسة والستين للجمعية العامة. وجمعت المناسبة على صعيد واحد رئيسات الدول والحكومات والوزيرات من جميع مناطق العالم. وقد ألهم البيان المشترك مشروع قرار جديد في اللجنة الثالثة بشأن المشاركة السياسية للمرأة. وستستخدم هيئة الأمم المتحدة للمرأة وشركاؤها البيان المشترك لتعزيز الزخم بشأن هذه المسألة.
	23 - وفيما يتعلق بدور الهيئة في مجال التنسيق، فقد جمعت الهيئة سجلا للسياسات، والاستراتيجيات وخطط العمل في منظومة الأمم المتحدة، وهو يشمل فرعا بشأن أدوات تنمية القدرات باستخدام الإنترنت من أجل تعميم المنظور الجنساني، (انظر الموقع الشبكي http://www.un.org/womenwatch/ianwge/repository). وقد جمع هذا السجل على صعيد واحد ولأول مرة معلومات من 24 صندوقا وبرنامجا ووكالة متخصصة ومن مختلف مكاتب وإدارات الأمانة العامة واللجان الإقليمية. ويعمل السجل بمثابة مصدر ليس للأمم المتحدة فحسب، بل لجميع الشركاء في التنمية. ونظمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالاشتراك مع منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي اجتماعا لفريق من الخبراء في أكرا بشأن تفعيل التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية: المؤسسات والفرص والمشاركة. وقد أسفر الاجتماع عن وضع مجموعة من التوصيات الملموسة التي ستدعم الأعمال التحضيرية للدورة السادسة والخمسين للجنة وضع المرأة.
	24 - لقد أُنجزت في عام 2011 عملية توحيد وإدماج الكيانات الأربعة في هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وأجري تحليل للأداء بغية توحيد المهام، مما أسفر عن تصميم هيكل تنظيمي جديد. ووضعت توصيفات لجميع الوظائف أو جرى تنقيحها، كما أجريت عملية لمواءمة الموظفين مع متطلبات هذه الوظائف. ومن دواعي سرور هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن هذه المواءمة مع التوصيفات الجديدة للوظائف يمكن أن تتحقق بالنسبة لـ 93 في المائة من شاغلي الوظائف.
	25 - وتشمل الخطوات الإدارية الرئيسية المتخذة نقل نظم تكنولوجيا المعلومات إلى نظام وحيد، وتنفيذ نظام واحد لتخطيط الموارد في المؤسسة، وتوحيد الموارد والنظم المالية، ونشر دليل جديد للعمليات، والتعاقد على حيز لاستيعاب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك. وبحلول نهاية عام 2011، سيجرى استيعاب معظم موظفي هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مبنى واحد، مما سيزيد من تيسير التعاون وتعزيز ثقافة المنظمة المشتركة.
	26 - وقد وضعت موافقة المجلس التنفيذي على ميزانية الدعم لعام 2011 (المقرر 2011/1) الصيغة النهائية لهيكل الإدارة العليا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وأتاحت إمكانية استقدام الموظفين والبدء بالتوظيف. وفي نهاية أيلول/سبتمبر، أصبح الفريق الإداري متوافرا بكامله. وأذن المجلس أيضا بتغيير مصدر التمويل من الموارد المتعلقة بالبرامج إلى ميزانية الدعم (المؤسسية) لوظائف عددها 117 وظيفة. وأذن بإنشاء مركزين إقليميين ووفر البدايات لبناء قدرات ممولة تمويلا سليما في 17 بلدا، مما يشكل خطوة نحو انتقال أنشطة البرامج من المستوى دون الإقليمي إلى المستوى القطري.
	27 - وأجري تقييم للقدرات الميدانية للمساعدة على تحديد الخدمات الأساسية التي يتعين أن يكون وجود هيئة الأمم المتحدة للمرأة قادرا على تقديمها على الصعيد القطري، وعلى تحديد القدرات الأساسية المطلوبة. والأكثر أهمية، أنه تم إعداد خطة استراتيجية وتقديمها إلى المجلس التنفيذي واعتماده لها، مما حدد التوجه الفني بشأن تركيز البرامج والأولويات. وفيما يتعلق بالتطور المؤسسي للهيئة، فقد كان إعداد الخطة الاستراتيجية نشاطاً متكاملاً شديد الأهمية يجمع الأبعاد المعيارية والسياساتية والتنفيذية في عملية إعداد المقترحات.
	28 - وقد نشرت المديرة التنفيذية بمشاركة رئيس مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية الطرائق التي ستأخذ بها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في عملها مع أفرقة الأمم المتحدة القطرية. وفيما يتعلق بالمهام الجديدة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة فيما يتعلق بالمساءلة، جرى في نيسان/أبريل إعداد إطار وخطة عمل في مجال المساواة بين الجنسين كي يوافق عليها مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق. وقد أُحرز تقدم كبير أيضا في تصميم أدوات لقياس الأداء المؤسسي فيما يتصل بالتزامات المساواة بين الجنسين.
	أولويات التطوير التنظيمي

	29 - مع أنه تحققت إنجازات كثيرة خلال عام 2011، من قبيل إنشاء كيان موحّد وتحديد اتجاهه الموضوعي، فإن عملية التغيير والتحسينات التنظيمية المدخَلة لا تزال متواصلة. ولدى هيئة الأمم المتحدة للمرأة أولويتان لمواصلة تطويرها التنظيمي خلال فترة 2012-2013، هما ترسيخ المشاركة على المستوى القطري وتعزيز الكفاءة والفعالية.
	المشاركة على المستوى القطري

	30 - تتمثل أولى الأولويات في تعزيز تنفيذ البرامج في الميدان عن طريق توسيع نطاق وتعميق مشاركة هيئة الأمم المتحدة للمرأة على المستوى القطري تدريجيًّا. ويتضمن إنجاز هذا المحور الرئيسي من محاور الخطة الاستراتيجية تحقيق الانتقال من منظمة مركزية بشكل كبير إلى منظمة تركِّز على المستوى الميداني، وتعمل على إقامة ترتيبات برنامجية قطرية ومواءمة الأنشطة البرنامجية مع نتائج الخطة الاستراتيجية وتوسيع نطاق الأنشطة بحيث يجري العمل في إطار برامج أكبر حجما ولكنها أقلُّ عددا وتمكن من تفادي بعثرة الموارد المتاحة. ونظرا لأن الهيئة مسؤولة عن قيادة أعمال منظومة الأمم المتحدة وتنسيقها وتعزيز المساءلة بشأنها في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ستتعاون هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع الأفرقة القطرية لتضمن أن لديها القدرة على النهوض بالمساواة بين الجنسين. ويمكن أن يشمل ذلك دعم تعميم المنظورات الجنسانية في حافظات البرامج ودعم تحسين المعارف المتعلقة بوضع المرأة في مختلف البلدان وتوفير القيادة للأفرقة القطرية في مجال تحسين المساءلة، بما في ذلك تحسين تتبع الاستثمارات.
	الكفاءة والفعالية

	31 - أجرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ تأسيسها عمليتين رئيسيتين لتحسين أساليب عملها. وقامت العملية الأولى، وهي تقييم القدرات الميدانية، بفحص العمليات على المستوى القطري واتخذت قرارات عن السبل التي تتيح للهيئة تحقيق نتائج أفضل في البلدان التي سيكون لها وجود فيها. أما العملية الجارية الثانية، وهي استعراض الهياكل الإقليمية، فهي بصدد فحص الهياكل الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وكيفية اتصالها بالمقر، بما في ذلك وظائف الدعم المعيارية التي تقدمها الهيئة على المستوى القطري، وكيفية مساهمة الأنشطة الإقليمية في ذلك. وستشكّل العملية الثالثة مبادرة من أجل تحقيق الكفاءة التنظيمية يجري في إطارها النظر في التحسينات المدخَلة على العملية التشغيلية من أجل زيادة الفعالية وتحديد مجالات أخرى لتحسين الكفاءة.
	32 - ويهدف إنشاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى تعزيز منظومة الأمم المتحدة من أجل تحقيق نتائج أفضل في مجالي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وقد أدى دمج الكيانات السابقة إلى تحقيق بعض المكاسب الناتجة عن زيادة الكفاءة. فعلى سبيل المثال، أدت متطلبات نقل حيز المكاتب إلى انخفاض بنسبة 12 في المائة من التكاليف المخصصة للأماكن التي تتطلبها الوحدة في نيويورك. وعلاوة على ذلك، ومع أن الدعم الإداري المقدَّم للكيانين اللذين كانا في السابق تابعين لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لا يزال يقع على عاتق الأمانة العامة، فقد جرى استيعاب الوظائف البالغ عددها 45 وظيفة المنقولة من هذين الكيانين ضمن قدرات الدعم المتاحة.
	33 - إلا أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تعترف بأن هذه المكاسب المتواضعة لا تعكس الإمكانات الكاملة للقدرة على تحسين الكفاءة. وفي إطار مبادرة الكفاءة التنظيمية، سيجري فحص جميع جوانب العمليات التشغيلية للكيان على جميع المستويات، بما في ذلك العمليات المالية وتلك المتعلقة بالميزانية، لاستكشاف سبل تخفيف الأعباء الإدارية ولا سيما في الميدان، ولتجميع القدرات حيثما أمكن ذلك. وفي مجال الموارد البشرية، سيجري اقتراح وسائل من شأنها أن تمكّن هيئة الأمم المتحدة للمرأة من الاستثمار بصورة أفضل في موظفيها من أجل تنمية القدرات اللازمة لتحقيق نتائج الخطة الاستراتيجية. وستُحدَّد المجالات التي يمكن دمج الموارد فيها.
	34 - واستنادا إلى الاستعراض، سيجري إدخال تحسينات هامة تشمل مجالات ذات أولوية مثل الإدارة المالية وإدارة الميزانية؛ وإعداد التقارير ومراجعة الحسابات، بما في ذلك إقامة إطار متين للرقابة الداخلية وفقا لأعلى معايير الشفافية واستخدام الموارد بطريقة تعكس أفضل الممارسات العالمية في هذه المجالات؛ وتعزيز هياكل الحوكمة الداخلية التي تعظّم التضافر؛ والاتصال وتبادل المعارف، سواء للأغراض الداخلية أو كأساس للتواصل وتبادل المعارف مع أطراف خارج هيئة الأمم المتحدة للمرأة؛ وقدرة الموظفين على تنفيذ ولاية الهيئة، بما في ذلك تعزيز القدرة على التنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة باعتبار ذلك من الأولويات واتخاذ التدابير لتحسين عملية تنقل الموظفين على المستوى الوظيفي والمستوى الجغرافي.
	35 - وستُدمَج نتائج المبادرة المتعلقة بالكفاءة التنظيمية في استعراض الهياكل الإقليمية الجاري لتحديد مواطن الكفاءة في الخدمات المقدَّمَة حالياً في المقر وعلى الصعيدين الإقليمي والقطري، التي يمكن تعميمها أو توحيدها، بما في ذلك إنشاء أقسام جغرافية وقدرات دعم تقنية ومواضيعية.
	36 - وستعِدّ هيئة الأمم المتحدة للمرأة تقريرا عن نتائج وتوصيات استعراض الهياكل الإقليمية ونتائج مبادرة الكفاءة التنظيمية تعرضه على المجلس التنفيذي أثناء دورته السنوية التي ستُعقد في حزيران/يونيه 2012. ولا تتضمن المقترحات الحالية أحكاما مسبقة على النتائج. وستوصي المديرة التنفيذية بإجراء أي تعديلات إضافية ضرورية على الميزانية تنبثق عن استعراض الهياكل الإقليمية والمبادرة المتعلقة بالكفاءة والفعالية عندما تعرض على المجلس الاستنتاجات التي تم التوصل لها.
	37 - إلا أنه نظرا إلى عملية التغيير وجدول الأعمال المتوخى، تقترح هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن يُؤذَن بترحيل مبلغ 000 800 دولار من الرصيد غير المستخدَم البالغ 5 ملايين دولار الذي اعتُمِد لإدارة التغيير في عام 2011 إلى الفترة 2012-2013. وسيمكّن ذلك الهيئة من التخطيط لإجراءات إدارة التغيير والتقدم بها إلى أن يتم عرض التقرير بشأن استعراض الهياكل الإقليمية والمبادرة المتعلقة بالكفاءة والفعالية التنظيميتين على المجلس التنفيذي.
	أولويات الميزانية

	38 - تدعم الميزانية المؤسسية المقترحة تحقيق النتائج الإدارية الرئيسية الأربع الواردة في الخطة الاستراتيجية: (أ) تعزيز التنسيق والشراكات الاستراتيجية على صعيد منظومة الأمم المتحدة لتكون أكثر فعالية وكفاءة، والقيام بدور مركز لتبادل المعارف بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ (ب) نشر ثقافة تعلُّم قوية قوامها الإدارة القائمة على النتائج، والإبلاغ، وإدارة المعارف، والتقييم؛ (ج) تعزيز الفعالية التنظيمية بتعزيز القدرات على المستويات القطري والإقليمي والمؤسسي؛ (د) تعبئة قدر أكبر من الموارد وتحقيق أقصى فائدة منها في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. 
	39 - وهناك خطان متشابكان جليّان في طريقة سعي الميزانية لتحقيق تلك النتائج وهما: تعزيز القدرات في المجالات التي اكتمل فيها التحليل التنظيمي الداخلي، ومواصلة العملية التي بدأت في كانون الثاني/يناير 2011 والتي تهدف لإقامة الهيئة على أساس مؤسسي صلب وشفاف. ولتحقيق هذه النقطة الأخيرة، يُقترح تحويل مصدر تمويل الوظائف والقدرات الأخرى من الموارد البرنامجية إلى الميزانية المؤسسية. وسيؤدي ذلك إلى إضفاء المزيد من الشفافية والدقة على النمط الحقيقي لاستخدام الموارد، وإدراج هذه القدرة ضمن اختصاصات المجلس التنفيذي المتعلقة بالميزانية، والتمكين من استخدام صكوك تعاقدية قادرة أكثر من غيرها على اجتذاب أفضل الموظفين واستبقائهم. ومع أن هذه التغييرات ستوحي بأن هناك زيادة في عدد الوظائف المدرَجة ضمن إطار الميزانية المؤسسية، فإن تغيير مصادر تمويل الوظائف لا يؤثر عادة على حجم الموارد.
	40 - ولن تكتمل عملية التحويل، إذا لزم الأمر، في فترة 2012-2013. ونظرا لاستعراض جوانب مختلفة من التصميم التنظيمي وأساليب العمل المذكورة في الفقرات من 31 إلى 37 أعلاه، تمّ الحرص على عدم اقتراح إضفاء صبغة مؤسسية على القدرات إذا كان استمرار الحاجة لها غير مؤكَّد. وحيث تأكّدت الحاجة إلى قدرات معينة، تضمنت الميزانية بالفعل اقتراحا بإنشاء بعض الوظائف للمهام الجارية التي يقوم بها خبراء استشاريون بموجب اتفاقات خدمات خاصة وعلى أساس التفرغ.
	41 - وبما أن أحد المطالب الرئيسية الموجَّهة إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة يتمثل في تكثيف مشاركتها وجعلها مستدامة على المستوى القطري، فإن الميزانية المؤسسية لفترة 2012-2013 تركِّز أساسًا على زيادة عدد البلدان التي يمكنها أن تقدِّم فيها الدعم الموصَى به في تقييم القدرات الميدانية. وتحدد الخطة الاستراتيجية هدفا يتمثل في تقديم الدعم في 75 بلدا. وفي فترة 2012-2013، يُقترح اتخاذ خطوة أخرى عن طريق إضافة وجود للهيئة في 21 بلدا جديدا وتعزيز وجودها في 17 بلدا. وكان المجلس التنفيذي قد وافق في وقت سابق من عام 2011 على تمويل ذلك من الميزانية المؤسسية. وبفضل هذه التدابير سيصبح لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بحلول نهاية فترة السنتين، وجود مموَّل من الميزانية المؤسسية في 55 بلدا، مع مراعاة وجود 11 مكتبا دون إقليمي و 6 مراكز إقليمية، من بينها مكتب جديد مقترَح لأوروبا وآسيا الوسطى. 
	42 - ومن أجل تحقيق رؤية تركّز على الجانب الميداني عند وضع البرامج وتنفيذها، تعمل الهيئة أيضا على إنشاء نموذج عمل تجريبي لامركزي في الدول العربية لديه قدرات تقنية وتشغيلية في المركز الإقليمي في القاهرة.
	43 - ومع أن الأولية الاستثمارية الرئيسة لفترة 2012-2013 تتمثل في دعم المشاركة في الميدان، يجب على هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن تضمن أنها مجهَّزَة بالقدر الكافي لكي تتمكن من تنفيذ مهامها المؤسسية الأساسية. أما في الواقع الملموس فإن المجموعة الواسعة من الوظائف المؤسسية، مثل التنظيم والإدارة والاتصالات وتعبئة الموارد، لا تتوافق مع الأسس التي خلفتها الكيانات السابقة لتلبية احتياجات كيان واحد جديد أوسع نطاقا. ويجب أيضا توفير اعتماد لحد أدنى من القدرات الفنية لإنجاز المحاور المواضيعية ذات الأولوية المحدَّدة في الخطة الاستراتيجية التي تعتمد عليها ولايتا التنسيق والمساءلة، نظرا لطابعهما المركزي في عمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة. ولم يكن متوفرا لدى أي من الكيانات السابقة موظفون مؤهلون لتنفيذ هاتين الولايتين.
	44 - ويكتسي موقع الهيئة وبروزها على الساحة أهمية حاسمة لضمان بقاء ولايتها وعملها في صدارة جداول الأعمال السياسية والإنمائية والمالية الدولية. وهذا أمر مهم بشكل خاص خلال السنوات الأولى من تأسيس الهيئة. وستستفيد هيئة الأمم المتحدة للمرأة من اتصالاتها الاستراتيجية وتحالفاتها في مجال الدعوة لتمرير خطاباتها بشأن القضايا ذات الأولوية إلى فئات محددة من الجماهير عن طريق قنوات اتصال ووسائل إعلام مصمَّمة حسب الغرض. وفي الوقت الحالي، يزور موقع الهيئة الإلكتروني 000 240 شخص في الشهر ويتابع أخبارها 000 90 شخص على تويتر وفيسبوك ويوتيوب. وستعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، عن طريق إبراز أثر برامجها ونتائجها وتوسيع نطاق شراكاتها في مجال حملات الدعوة مثل ’’قولوا لا، اتحدوا من أجل إنهاء العنف ضد المرأة‘‘، على تعزيز مصداقيتها وموثوقيتها بوصفها صوتا مسموعا وشريكا مفضلا لمعالجة قضايا المرأة، لتتمكن بالتالي من استقطاب الدعم السياسي والمالي.
	ثالثا - السياق المالي
	45 - يشمل الإطار المالي العام لهيئة الأمم المتحدة للمرأة المنحةَ المقدَّمة من الميزانية البرنامجية للأمم المتحدة لخدمة العمليات الحكومية الدولية المعيارية والتبرعات المقدَّمة لخدمة العمليات الحكومية الدولية التنفيذية والأنشطة التشغيلية. ويقترح الأمين العام أن تساهم الميزانية البرنامجية للأمم المتحدة، التي كانت توفر في السابق مصدر تمويل اثنين من الكيانات السابقة، بمبلغ 14.8 مليون دولار (قبل إعادة تقدير التكاليف) للعمليات الحكومية الدولية المعيارية خلال فترة 2012-2013. وتُضاف التبرعات إلى المبلغ الأصلي الذي تركه صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة. 
	46 - وبتأسيس هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وجّه المجتمع الدولي رسالة مفادها أن المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة تساوي من حيث الأهمية الضرورات العالمية الأخرى، مثل القضاء على الفقر والجوع ومكافحة تغير المناخ، وأن تحقيق هذه الأهداف يتوقف على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ويستوجب تكثيف الأنشطة والموارد. وقد أثار إنشاء الهيئة وتعيين أول وكيلة للأمين العام، وهي تشغل منصب المديرة التنفيذية، تحمًّسا للمسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم.
	47 - ورغم الآمال الكبيرة المعلَّقة، فقد برزت الهيئة للوجود في ظروف تشهد اضطرابا اقتصاديا وضغوطا مالية تؤثِّر سلبا على قدرة العديد من شركائها على تقديم التبرعات. ولهذا فإن سياق تعبئة الموارد يثير تحديات كبيرة. وإزاء هذه الخلفية، هناك علامات مبشّرة حيث يرتقب أن تبلغ المساهمات غير المخصّصة في عام 2011، وهي السنة الأولى لوجود الهيئة، ضعف تلك المحصَّلة خلال العام السابق لتصل إلى أكثر من 130 مليون دولار. وحسب التوقعات لعام 2011، يُرتقب أن تبلغ جميع المساهمات 230 مليون دولار، أي ما يمثل زيادة قدرها 35 في المائة مقارنة بالمساهمات التي حصّلها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة خلال عام 2010.
	48 - وتكيفا مع المناخ الاقتصادي، ستبذل هيئة الأمم المتحدة للمرأة جهودا لتعبئة الموارد في الكثير من الاتجاهات تتضمن: العمل مع الجهات المانحة التقليدية الكبيرة التي لديها إمكانية تقديم المزيد من المساهمات؛ والعمل مع الجهات المانحة الناشئة؛ وتوسيع نطاق الفرص المتاحة لتقاسم تكاليف الأنشطة الناجمة عن توسيع نطاق وجود الهيئة على المستوى القطري. ومن المتوقّع أن تؤدي مواقع الوجود القطري المقترَحة في الميزانية إلى ارتفاع في مستوى الموارد الأخرى. ونظرا إلى أن المشهد الاقتصادي والمالي لا يزال متقلبا، تولي الهيئة اهتماما بالاقتصادات الجديدة والناشئة التي يمكن أن تصبح من كبار المساهمين فيها. ويبرهن بروز مصادر جديدة للدعم، في آسيا وفي صفوف دول الخليج، على سبيل المثال، على أن هذه الجهود كانت مثمرة. وبفضل هذه الجهود، تعتقد الهيئة أن نمو الموارد يمكن أن يستفيد من الزخم الذي تحقق في عامي 2010 و 2011 بالتزامن مع إنشاء الهيئة. كما سيجري تعزيز العلاقات مع القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية.
	الشكل 1
	التوقعات بشأن المساهمات من الموارد غير المخصصة والموارد المخصصة،2011-2013

	(بملايين دولارات الولايات المتحدة)
	49 - تستند الميزانية المؤسسية المقترحة للفترة 2012-2013 إلى توقعات بتحصيل مساهمات قدرها 300 مليون دولار عام 2012 و 400 مليون دولار في عام 2013، موزَّعة بالتساوي على المساهمات غير المخصصة والمخصصة (انظر الشكل الأول).وكما هو مبين في خطة الموارد في بداية هذه الوثيقة، سيصل مجموع الموارد المتاحة للفترة 2012-2013، حسب التوقعات، 830.5 مليون دولار. 
	50 - وتعتزم هيئة الأمم المتحدة للمرأة العمل بقوة لبلوغ مستوى مساهمات قدره 900 مليون دولار حسب ما هو متوخى في الخطة الاستراتيجية للفترة 2012-2013. إلا أنه نظرا للشكوك المحيطة بقدرة بعض الدول الأعضاء على المساهمة، تستند الميزانية المؤسسية إلى توقعات أكثر تحفظا، وذلك لضمان أن يظل التعزيز التدريجي لقدرات الهيئة معتدلا مقارنة مع تنفيذ البرنامج.
	رابعا - الميزانية المؤسسية المقترحة للفترة 2012-2013
	ألف - تصنيف التكاليف
	51 - عملا بمقرر المجلس التنفيذي 1/2011، أعدت الميزانية المؤسسية للفترة 2012-2013 على أساس التصنيف المنسق للتكاليف ومنهجيات النتائج التي أقرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة. وستواصل هيئة الأمم المتحدة للمرأة إدخال تحسينات عليها في ضوء الخبرة المكتسبة. وفئات التكاليف هي: الأنشطة الإنمائية، وتنقسم إلى الفروع التالية: فعالية البرامج والفعالية الإنمائية وتنسيق الجهود الإنمائية للأمم المتحدة؛ والإدارة؛ والأغراض الخاصة.
	52 - وقد صنفت التكاليف وفقا لممارسات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة. ويتعلق الفرق الرئيسي الملحوظ بضرورة أن تجسد هيئة الأمم المتحدة للمرأة الولاية الخاصة المنوطة بها بأن تتولى القيادة والتنسيق وتعزيز المساءلة بشأن ما تقوم به منظومة الأمم المتحدة من أعمال في مجالي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ولهذا الغرض، فإن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تنسب جزئيا الوظائف القيادية الميدانية إلى أنشطة التنسيق بدلا من أن تنسبها بالكامل إلى الأنشطة الإدارية، وهو ما يمثل الممارسة التي تتبعها الهيئات الأخرى. غير أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يخصص فعلا نسبة من بعض التكاليف الميدانية إلى أنشطة التنسيق في الأمم المتحدة. أما في الحالات الأخرى، فقد جرى اتباع نهج يشمل الوظائف جميعها/الوحدات جميعها لأغراض تبسيط العرض.
	53 - وسيتطلب تطبيق منهجية الميزانية المنسقة وتصنيفات التكاليف تعديل اللوائح والقواعد المالية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وستعرض على المجلس التنفيذي المقترحات المتعلقة بهذا الأمر لينظر فيها في دورته السنوية لعام 2012.
	باء - إطار النتائج والموارد
	54 - يرد في خطة الموارد وفي الشكل الثاني كشف بأوجه الاستخدام المقترح للموارد. وتلتزم هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالاستفادة إلى أقصى حد من استخدام الموارد لتنفيذ البرامج. ومن مجموع الموارد المتوخى استخدامها والبالغ 737.8 مليون دولار، ستخصص للأنشطة الإنمائية نسبة قدرها 86 في المائة. وتمثل احتياجات الإدارة 11 في المائة. وستبلغ حصة الميزانية المؤسسية من مجموع الموارد المستعملة نحو 19 في المائة.
	الشكل الثاني استخدام الموارد، 2012-2013
	55 - ويرد في الجدول 1 إطار النتائج والموارد للفترة 2012-2013. ولكل فئة من فئات تصنيف التكاليف، تنشأ روابط بين النواتج المؤسسية ومؤشرات الأداء والغايات، والمجموعات الوظيفية، والاحتياجات المقترحة من الموارد. والنواتج ومؤشرات الأداء وخطوط الأساس والغايات المبينة في ذلك الجدول، مستمدة من الخطة الاستراتيجية باستثناء ما يتعلق بناتجين تمت إضافتهما: أحدهما لتغطية القيادة والتوجيه التنفيذيين، والآخر لتغطية أنشطة الدعوة والاتصالات. وفي سياق دورة الإبلاغ عن الخطة الاستراتيجية، ستقدم في الدورة السنوية لعام 2014 تقارير عن التقدم المحرز في تحقيق النتائج الإدارية للفترة 2012-2013. وعلى النحو المطلوب في مقرر المجلس التنفيذي 2011/3، سيعرض على المجلس إطار النتائج الإنمائية المنقحة وإطار النتائج الإدارية المنقحة قبل أن يعقد المجلس دورته السنوية لعام 2013. ويبين الجدول 2 الوارد أدناه المجالات الرئيسية للتغييرات في التكاليف والحجم.
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	تتوافر خطوط أساس وأهداف لجميع مؤشرات الخطة الاستراتيجية العالمية وفي جميع المكاتب دون الإقليمية والمكاتب القطرية الكبيرة
	تخطيط البرامج، والتوجيه والدعم التقنيان للبرامج
	توافر إدارة إلكترونية للمنح ونظام لتعقب النتائج لصندوق المساواة بين الجنسين وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لإنهاء العنف ضد المرأة وسائر الصناديق المواضيعية والقطرية المتعددة المانحين
	يوجد نظام للإدارة الإلكترونية لصندوق المساواة بين الجنسين؛ ولا يوجد حتى الآن نظام لتعقب النتائج على الإنترنت لأي من تلك الصنادق
	توفر نظام تعقب النتائج لجميع الصناديق المتعددة المانحين بنهاية عام 2013
	474 10
	090 3
	564 13
	2-2 قيام هيئة الأمم المتحدة للمرأة والشبكات الميدانية بتقديم الدعم لتوفير معارف تسندها أدلة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
	عدد تحليلات الحالات على المستوى القطري بشأن التقدم المحرز صوب تحقيق المساواة بين الجنسين بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة
	يحدد في 2011
	بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيتم بنهاية عام 2013 إعداد 30 تحليلا من تحليلات الحالات على المستوى القطري بشأن التقدم المحرز صوب تحقيق المساواة بين الجنسين
	أنشطة الدعوة السياساتية وإدارة المعارف
	عدد الزوار المنفردين إلى مداخل الشبكة الخارجية والمواقع الشبكية التي تديرها هيئة الأمم المتحدة للمرأة
	الموقع الشبكي لهيئة الأمم المتحدة: متوسط عدد الزائرين المنفردين في 2011 يبلغ 606 259 زوار عدد مشاهدي قناة الهيئة على يوتيوب: 723 14 شخصا
	زيادة بنسبة 20 في المائة في عدد الزوار المفردين للموقع الشبكي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وزيادة بنسبة 50 في المائة في عدد مشاهدي وسائط الإعلام الاجتماعية
	042 11
	991
	953 11
	2-4(ب)  قدرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة على أن تقدم على المستوى القطري والإقليمي، استجابة للمطالب الوطنية تتسم بفعاليتها وبحسها الاستراتيجي، وقدرة الهيئة على قيادة وتنسيق استجابة أفرقة الأمم المتحدة القطرية للمساواة بين الجنسين
	عدد البلدان التي تتوفر فيها لهيئة الأمم المتحدة للمرأة مكاتب لديها هيكل أساسي(ج) ممول من الميزانية المؤسسية
	34 مكتبا في 2011 (مكاتب قطرية وأخرى دون إقليمية أو إقليمية)؛ الهياكل الإقليمية الحالية: الشعب الجغرافية في المقر؛ رصدت أموال لتزويد خمسة مراكز إقليمية بملاك موظفيها؛ 15 مكتبا من المكاتب دون الإقليمية (منها ثلاثة مكاتب إقليمية تتقاسم نفس المباني مع مكاتب دون إقليمية)
	إنشاء 21 مكتبا قطريا جديدا؛ وإحلال هياكل إقليمية جديدة بحلول عام 2013
	الرقابة على المكاتب الميدانية/القطرية وإدارتها ودعم عملياتها
	نسبة أطر الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية التي لها نتائج وموارد أقوى أثرا في مجال المساواة بين الجنسين، والتي وضعت بصيغتها النهائية بين عامي 2011 و 2013
	بلوغ 10 في المائة مما يتم استعراضه من أطر الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (مجموعة 2008-2009)، النتائج المقررة على مستوى النواتج في مجال المساواة بين الجنسين/تمكين المرأة
	بنهاية عام 2013، بلوغ 40 في المائة من أطر الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية نتائج على مستوى النواتج فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، بموارد إرشادية محددة بوضوح
	375 14
	-
	375 14
	المجموع الفرعي، الفعالية الإنمائية
	891 35
	001 4
	892 39
	أنشطة الأمم المتحدة للتنسيق الإنمائي
	1-1 قيام هيئة الأمم المتحدة للمرأة على نحو فعال بقيادة وتنسيق وتعزيز المساءلة بشأن تنفيذ التزامات تحقيق المساواة بين الجنسين على نطاق كامل منظومة الأمم المتحدة
	عدد القرارات/ السياسيات/التوجيهات على نطاق كامل منظومة الأمم المتحدة ومذكرات التفاهم المبرمة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ووكالات الأمم المتحدة الأخرى لتعزيز ما تقوم به الأمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين من عمل ومساءلة نتيجة لدور الهيئة القيادي
	مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية: إدراج المساواة بين الجنسين كمبدأ برنامجي أساسي لأطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، ولمؤشرات أداء أفرقة الأمم المتحدة القطرية في مجال المساواة بين الجنسين 
	سياسة مجلس الرؤساء المعني بالتنسيق المتعلقة باعتماد مؤشر المساواة بين الجنسين على نطاق المنظومة 
	قيام مجلس الرؤساء المعني بالتنسيق باعتماد خطة عمل على نطاق المنظومة بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني
	موقف الأمم المتحدة الموحد المتعلق بفعالية المعونة والمساواة بين الجنسين
	الاتساق على نطاق منظومة الأمم المتحدة والتناسق بين المجموعات
	أتم 14 من أفرقة الأمم المتحدة القطرية تنفيذ مؤشرات الأداء في مجال المساواة بين الجنسين 
	من المقرر أن يتم في عام 2011 إرساء خط الأساس للمراجعة في مجال المساواة بين الجنسين
	موقف الأمم المتحدة الموحد على نطاق المنظومة المتعلق بمجالات العمل الرئيسية على النحو الوارد بالتفصيل في إطار النتائج الإنمائية: الإجراءات الخاصة المؤقتة لفائدة المرأة؛ إطار العمل الموحد بشأن العنف ضد المرأة والفتاة، وما إلى ذلك (سبقت الإشارة إليه في إطار النتائج الإنمائية)
	50 في المائة(د) من أفرقة الأمم المتحدة القطرية التي ستعمم بحلول عام 2013 الأخذ بأطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية وستنفذ مؤشرات المساواة بين الجنسين أو مراجعة النتائج المحرزة في هذا المجال
	897 20
	-
	897 20
	المجموع الفرعي، أنشطة الأمم المتحدة لتنسيق الجهود الإنمائية
	897 20
	-
	897 20
	الأنشطة الإدارية
	3-1(هـ) القيادة والتوجيهان الفعالان للمضي قدما في تنفيذ ولاية ومهمة هيئة الأمم المتحدة للمرأة
	مدى تنفيذ الخطة الاستراتيجية
	لا يوجد خط أساس
	70 في المائة نسبة ما ينجز في المتوسط من الأهداف المبينة في إطار النتائج الإنمائية وإطار النتائج الإدارية بحلول عام 2013
	القيادة والتوجيهات المؤسسية
	566 4
	239
	805 4
	1-2 شراكات فعالة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمنظمات الإقليمية والدولية
	أدلة على وجود أفرقة استشارية من المجتمع المدني على المستويات العالمية والإقليمية والقطرية تبدي ملاحظاتها بانتظام على البرمجة في هيئة الأمم المتحدة للمرأة
	لم تنشأ بعد أية أفرقة استشارية رسميا
	توجد أفرقة استشارية على المستويات العالمية والإقليمية والقطرية تبدي ملاحظاتها بانتظام على البرمجة في هيئة الأمم المتحدة للمرأة
	العلاقات الخارجية المؤسسية والشراكات والاتصالات وحشد الموارد
	100 1
	-
	100 1
	2-3 قاعدة لأدلة واضحة مستمدة من تقييمات رفيعة الجودة بشأن تنفيذ الخطة الاستراتيجية لأغراض التعلم، واتخاذ القرارات، والمساءلة
	عدد وجودة ما يتم إنجازه حتى نهاية فترة الخطة الاستراتيجية من تقييمات مؤسسية ولا مركزية
	تقييمان مؤسسيان 
	حصول 50 في المائة من التقييمات على تقدير ”جيد“ أو أعلى من ذلك (2010 - تقييم عمليات التقييم)
	تقييمان مؤسسيان
	حصول 80 في المائة من جميع التقييمات التي تجريها هيئة الأمم المتحدة للمرأة سنويا على علامة تقدير ”جيد“ أو علامة أعلى 
	أنشطة الرقابة والضمان في المؤسسة
	أربع شراكات تعنى بالتقييم
	تنفيذ تنمية القدرات (تقرير التقييم السنوي لعام 2010)
	القيام في عام 2012 بإنجاز التقييم المشترك للبرامج على نطاق المنظومة؛ والقيام بحلول عام 2013 باستعراض تقييمي لجميع تقييمات النتائج المحرزة في مجال المساواة الجنسانية والقيام بحلول عام 2013 بإقامة أربع شراكات لتعزيز القدرات في مجال التقييم
	350 1
	682
	032 2
	3-2 إنجاز في الوقت المناسب النظم الداخلية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بما في ذلك عمليات إدارة التغيير وترسيخه
	تصميم عملية إدارة التغيير، وتعميمها وتنفيذها تنفيذا كاملا
	الموافقة على السياسة المتعلقة بإدارة التغيير (الموارد البشرية) وتعميمها
	تنفيذها بالكامل بحلول عام 2013
	إدارة الموارد البشرية في المؤسسة
	متوسط المدة التي يستغرقها تحديد المرشحين المؤهلين والانتهاء من عملية التعيين
	في غضون خمسة أشهر في عام 2011
	في غضون أربعة أشهر قبل انتهاء عام 2013
	110 4
	042 1
	152 5
	3-3 تجسيد عمليات هيئة الأمم المتحدة للمرأة لثقافة قوامها إدارة المخاطر، والرقابة، والمساءلة
	مدى الامتثال للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
	الأخذ بالمعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة
	تحقيق التنفيذ والامتثال الكاملين بنهاية عام 2012 للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
	إدارة الشؤون الإدارية والمالية ونظم المعلومات والاتصالات في المؤسسة
	نسبة مشاريع هيئة الأمم المتحدة للمرأة التي تربط المعلومات المالية بنتائج البرامج
	80 في المائة من المشاريع تربط الميزانيات بالنتائج حاليا
	مائة في المائة من المشاريع بنهاية عام 2012
	086 5
	230
	316 5
	نسبة تنفيذ توصيات مراجعي الحسابات بحلول تواريخ الإنجاز المستهدفة
	تحدد بنهاية عام 2011
	بحلول عام 2013، تنفذ توصيات مراجعي الحسابات بنسبة 80 في المائة
	مدى امتثال جميع عمليات هيئة الأمم المتحدة للمرأة لمعايير إدارة السلامة والأمن
	يحدد بنهاية عام 2011
	الامتثال الكامل بنهاية عام 2012
	توفير الأمن للموظفين والمباني على المستوى العالمي
	700 2
	-
	700 2
	4-1 تحسين إدارة الموارد في إطار هيئة الأمم المتحدة
	معدلات الإنفاق على البرامج
	نسبة التنفيذ80 في المائة
	الحد الأدنى لنسبة التنفيذ 80 في المائة قياسا بالمعايير المرجعية(و)
	إدارة الشؤون الإدارية والمالية ونظم المعلومات والاتصالات في المؤسسة
	استيفاء معايير الجودة في تقارير المانحين لهيئة الأمم المتحدة للمرأة
	لا يوجد خط أساس
	استيفاء 80 في المائة من تقارير المانحين لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لمعايير الجودة بصيغتها المبينة في المبادئ التوجيهية
	775 48
	486
	261 49
	4-2 توسيع قاعدة الموارد وتنويعها لتلبية الطلب على الدعم التقني الحفاز وتقديم المنح على نحو يتسم بحس استراتيجي
	النسبة المئوية لما أنجز من غايات تعبئة الموارد للخطة الاستراتيجية
	يحدّد خط الأساس في نهاية 2011
	الحشد الفعلي للموارد يلبي الغايات السنوية المحددة في الخطة الاستراتيجية (2012: 400 مليون دولار؛ 2013: 500 مليون دولار)
	العلاقات الخارجية والشراكات المؤسسية والاتصالات وتعبئة الموارد
	عدد الدول الأعضاء التي تساهم في الموارد الأساسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة
	في نهائية عام 2010، تبرعت للهيئة 106 دول أعضاء
	ما لا يقل عن 150 حكومة مانحة أمنت وأبقت على 15 في المائة في شكل ممتد لعدة سنوات
	النسبة المئوية للموارد المولدة من خلال شراكات مع المانحين غير التقليديين
	في نهاية عام 2010، تم توليد قرابة1 في المائة من إجمالي الموارد من خلال المانحين غير التقليديين
	تولد ما بين5 و 10 في المائة من قاعدة الموارد من خلال المانحين المتعددين غير التقليديين
	الأموال المولدة سنويا من اللجان الوطنية
	في عام 2010، جمعت اللجان الوطنية 000 779 دولار
	ولدت اللجان الوطنية 6 ملايين دولار سنويا
	كمية التمويل الذي صُرف من خلال أموال المسار السريع التي قدمها المانحون المتعددون مباشرة كمنح إلى الشركاء الوطنيين لتنفيذ الالتزامات المقطوعة في مجال المساواة بين الجنسين
	الصرف الجديد المقدر لسنة 2011: ما مجموعه 47 مليون دولار (22 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لوقف العنف ضد المرأة؛ و 16 مليون دولار من صندوق المســـاواة بيـن الجنســـين؛
	الصرف من أموال المانحين المتعددين 80 مليون دولار في عام 2013
	632 3
	582
	214 4
	و 9 ملايين دولار من أموال أخرى تديرها الهيئة)
	4-3 إبراز صورة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بوصفها تضطلع بدور ريادي في الدعوة إلى المساواة بين الجنسين وزيادة تمكين المرأة
	درجة رضا الشركاء عن صفة هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها تضطلع بدور ريادي في الدعوة إلى المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
	يحدّد في نهاية عام 2013 بعد إجراء استبيان استقصائي للشركاء
	إبداء ما لا يقل عن 70 في المائة من الشركاء عن رضاهم
	العلاقات الخارجية والشراكات المؤسسية والاتصالات وتعبئة الموارد
	240 2
	167 1
	407 3
	الأنشطة المتكررة
	559 73
	427 4
	986 77
	الأنشطة غير المتكررة
	000 2
	000 2
	مجموع الأنشطة الإدارية
	559 75
	427 4
	986 79
	أنشطة الأغراض الخاصة
	مجموع الميزانية البرنامجية
	347 132
	428 8
	775 140
	(أ) انظر الخطة الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة 2011-2013، المرفق الثاني، على الموقع الشبكي www.unwomen.org.
	(ب) أعيد ترقيمها في إطار النتائج الإدارية لتصبح 2-4 بعد أن كان ترقيمها من قبل 3-1.
	(ج) حسبما يحددها التقييم الميداني للقدرات.
	(د) يشير إلى أفرقة الأمم المتحدة القطرية التي تقدم إليها هيئة الأمم المتحدة للمرأة الدعم من خلال وجود فعلي في البلد أو من خلال مراكز إقليمية/مكاتب دون إقليمية/مكاتب متعددة البلدان.
	(هـ) ناتج جديد يوحد مع النواتج المنسقة لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها.
	(و) ظلت النسبة باستمرار 80 في المائة من عام 2011 إلى 2012-2013، ويعزى ذلك إلى تغير في سياسة تقديم السلف النقدية.
	الجدول 2
	المجالات الرئيسية للتغييرات في التكاليف والحجم

	(ملايين دولارات الولايات المتحدة)
	أولاً - الميزانية المؤسسية 2010-2011
	تمويل ميزانية الدعم لفترة السنتين من الموارد الطوعية
	103 000 
	تكاليف الأمن
	5 000
	اعتماد المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام
	300 
	المجموع الفرعي للبند الأول
	108 300 
	ثانياً - الزيادة/النقصان بسبب التكاليف
	تكاليف التضخم والعملة والموظفين
	4 907 
	المجموع الفرعي للبند الثاني
	4 907 
	ثالثاً - الزيادة/النقصان بسبب التغييرات في الحجم
	(أ) الزيادة
	تعزيز الميدان
	24 372
	تعزيز قدرة وضع السياسات من أجل تنفيذ الخطة الاستراتيجية
	2 987
	تعزيز القدرة على تكوين الشراكات الاستراتيجية وتعبئة الموارد والاتصالات
	3 086 
	تعزيز دعم البرامج
	1 789 
	تعزيز دعم الإدارة
	5 051 
	تعزيز التقييم والرقابة المستقلين
	1 335 
	تعزيز التنسيق والمساءلة على صعيد الأمم المتحدة
	1 219 
	المبالغ المُسددة لتغطية خدمات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
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	جيم - مقترحات الميزانية 
	56 - تقترح هيئة الأمم المتحدة للمرأة ميزانية مؤسسية تبلغ 140.8 مليون دولار (قيمة إجمالية). وحيث أن عام 2011 كان العام الأول لعمليات هيئة الأمم المتحدة للمرأة، فإنه لا يُوجد خط أساس كاف لفترة سنتين تُقارن على أساسه مُقترحات 2012-2013. ومضاعفة ميزانية عام 2011 حسابيا لإيجاد أساس للمقارنة بنظام فترة السنتين تُوفر مقياسا ناقصا لأنه لا يضم جميع العناصر ذات الصلة في الميزانية وكذلك لا يسمح بزيادات في التكاليف من سنة لأُخرى. ونظرا لعدم وجود مقياس أفضل، يُمكن اعتبار أن هذه المقترحات تتضمن زيادة نسبتها 30.0 في المائة على الميزانية المؤسسية لعام 2011 إذا حسبت بنظام فترة السنتين. وفي هذا السياق، تبلغ الزيادة الحقيقية نحو 25.5 في المائة، في حين أن التغييرات في التكاليف تغطي نسبة 4.5 في المائة.
	57 - وتُرحِّل المقترحات الخطوات الأولية التي وافق عليها المجلس التنفيذي في كانون الثاني/يناير 2011 لدعم تنفيذ البرامج على المستوى القطري عن طريق توسيع الوجود القطري للهيئة تدريجيا. ومن بين 139 وظيفة جديدة، ثمة 102 من الوظائف في الميدان و 37 وظيفة في المقر. وتُقدم الاستثمارات الأكثر محدودية في المقر دعما في مجالات السياسات والبرامج والتنسيق لتنفيذ أولويات الخطة الاستراتيجية ومعالجة ثغرات في الوظائف المؤسسية الأساسية لا تلقى دعما. وتُعد هذه الميزانية المؤسسية الأولى خطوة رئيسية في التطوير المؤسسي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. ومن المتوقع أن تقدم مقترحات بمزيد من الاستثمارات تمشيا مع نمو المساهمات ومع نتائج التحليلات الجارية التي تجريها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشأن أفضل السبل لدعم تنفيذ البرامج والعمليات.
	1 - الزيادات في التكاليف

	58 - رُصد اعتماد قدره 4.9 ملايين دولار لتغطية الزيادة في التكاليف القانونية وغير التقديرية، بما يمثل متوسطا قدره 4.8 في المائة على مدى فترة الميزانية المؤسسية المُعدة بنظام فترة السنتين والمعاد بيانها لعام 2011. وثمة حاجة إلى إجراء تعديلات في الزيادات في التكاليف لتغطية تكلفة التضخم وتسويات العملة والتسويات في التكلفة في ما يتصل بالوظائف، بما فيها مستحقات الموظفين ومضاعفات تسوية مقر العمل. ويظهر بالفعل بند للتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة للموظفين باعتباره جزءا من تكاليف المرتبات المبدئية.
	2 - التغييرات في الحجم بسبب الاستثمار في هيئة الأمم المتحدة للمرأة
	(أ) حالات الزيادة
	تعزيز الميدان


	59 - تقترح هيئة الأمم المتحدة للمرأة استثمار مبلغ إضافي قدره 24.4 مليون دولار لتعزيز قدرتها على المشاركة المباشرة في الميدان. ويصل هذا الاستثمار بالاعتماد الكلي للميدان إلى مبلغ قدره 76.9 مليون دولار، أو 55 في المائة من الميزانية المؤسسية.
	60 - ولم يكن لدى هيئة الأمم المتحدة للمرأة عندما ظهرت إلى حيز الوجود إلا ست وظائف في الميدان تُموَّل من الميزانية المؤسسية. وفي خطوة أولية نحو دعم القدرة على الصعيد القطري في الميزانية بشكل صحيح ريثما تتم الموافقة على الخطة الاستراتيجية، فقد وافق المجلس التنفيذي، في كانون الثاني/يناير 2011، على تحويل وظيفة واحدة برتبة ف-5 وأُخرى برتبة خ ع-6 في كل بلدٍ من البلدان الخمسة عشر، من موارد البرنامج إلى الميزانية المؤسسية. كما وافق المجلس على ست وظائف جديدة لاثنين من البلدان المعقدة. وقد أُوضِح أن هاتين الوظيفتين في البلدان الخمسة عشرة تعكسان الترتيبات القائمة حينئذ وأنه سيجري وضع ملف أوضاع الوجود القطري في ضوء تقييم القدرات الميدانية.
	61 - وقد حدَّد التقييم الذي أُجري للقدرات الميدانية المجالات الوظيفية الأربعة التالية لدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة على الصعيد القطري:
	(أ) دعم تطوير وتنفيذ القوانين والسياسات والخطط والميزانيات المستندة إلى أدلة؛
	(ب) دعم دعاة المساواة بين الجنسين لتعزيز دورهم في عمليات صنع القرار التي تُشكل حياة المرأة، وفي الوقت ذاته إضافة ما تقوم به هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أنشطة الدعوى وما لديها من صوت في هذا المجال إلى جهودهم؛
	(ج) دعم تطوير وتعزيز المعارف والخبرات في مجال المساواة بين الجنسين وحالة النساء والفتيات؛
	(د) قيادة التنسيق، في إطار نظام المنسق المقيم، لتشجيع زيادة التماسك والمساءلة داخل الأفرقة القطرية للأمم المتحدة.
	62 - وعلى ضوء هذه الوظائف الأربع، تتوخى هيئة الأمم المتحدة للمرأة وجود القدرات الأساسية من الموظفين للمكاتب القطرية:
	(أ) ممثل دولي، عادة برتبة ف-5. غير أنه من المناسب أن تكون هذه الوظيفة برتبة مد-1 في مجموعة مختارة من المكاتب القطرية المُعقدة أو التي تُغطي بلدانا متعددة؛
	(ب) موظف للبرامج، وهو إما موظف دولي أو وطني رهنا بالسياق؛
	(ج) موظف عمليات وطني قادر على تنفيذ السياسات والإجراءات التشغيلية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، في حال عدم وجود مركز إقليمي للعمليات والإدارة؛
	(د) مساعد إداري وطني؛
	(هـ) سائق/كاتب، في حال عدم وجود خيارات أخرى أكثر اقتصادا.
	63 - وتوفر الميزانية المقترحة الموارد لما يلي:
	(أ) بلوغ قدرة أساسية مكونة من أربع أو خمس وظائف موصى بها في إطار تقييم القدرات الميدانية لأغراض الوجود القطري في سبعة عشر بلدا، والتي كان المجلس التنفيذي قد وافق بالفعل، في وقت سابق من عام 2011، على تخصيص موارد لها من الميزانية المؤسسية؛
	(ب) وسيجري تطوير تدريجي للوجود القطري في 21 بلداً إضافياً (11 بلدا في عام 2012 و 10 بلدان أخرى في عام 2013)، بقدرة أولية لا تتجاوز ثلاث وظائف؛
	(ج) إنشاء مركز إقليمي لأوروبا وآسيا الوسطى.
	64 - وبالمجمل، ستُضاف 102 من الوظائف الجديدة في الميدان. ومن بينها، تمثل 19 وظيفة تحويلا لمصدر التمويل. وستُنشأ وظيفة واحدة جديدة برتبة مد-1 لقيادة المركز الإقليمي لأوروبا وآسيا الوسطى، في حين سيُعاد تصنيف وظيفة أُخرى من رتبة ف-5 لتُصبح برتبة مد-1 لرئاسة مكتب جنوب المحيط الهادئ، ومقره في فيجي.
	65 - ولا ينبغي أن يُساء فهم تحديد المجالات الوظيفية المشتركة للدعم على أنها نهج واحد يناسب الجميع. وعلى نحو ما تأكد في الخطة الاستراتيجية، يتباين الطريق إلى التغيير في كل بلد. وستتشكل طرق تقديم الدعم بحيث تتلاءم الأولويات الوطنية، وستأخذ في الحسبان القدرات التي يمكن للفريق القطري ككل أن يتحملها. وتقدر هيئة الأمم المتحدة للمرأة تماما أنه في بعض البلدان تقوم كيانات أُخرى تابعة للأمم المتحدة بالمُشاركة في دعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وفي هذه البلدان، ستكفل هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن يكون عملها في قيادة ودعم الفريق القطري مُعززا لجهود شركائها في الأمم المتحدة لا مُتداخلا معها، بما في ذلك عن طريق المهام المبينة في الفقرة 30 أعلاه.
	تعزيز قدرة وضع السياسات من أجل تنفيذ الخطة الاستراتيجية

	66 - تُخصص الزيادة المقترحة وقدرها 3.0 ملايين دولار لتعزيز القدرة على قيادة ودعم الأولويات المواضيعية المعتمدة المتمثلة في زيادة المشاركة السياسية للمرأة وتمكينها اقتصاديا والقدرة على إجراء بحوث البيانات وإدارة المعرفة. وينبع نصف هذه الزيادة تقريبا من تغيير مصدر التمويل من تمويل البرامج إلى الميزانية المؤسسية. وتُخصص الموارد لتعزيز قسم الحوكمة والقيادة والمشاركة السياسية، بما يشمل إنشاء وظيفة جديدة برتبة مد-1 لرئاسة هذا القسم، الذي سيقود التصدي لاثنين من المجالات ذات الأولوية الموضوعية في الخطة الاستراتيجية: زيادة الدور القيادي للمرأة ومشاركتها وتعزيز مدى استجابة الخطط والميزانيات لجهود تحقيق المساواة بين الجنسين على جميع المستويات. وهذا القسم مسؤول أيضا عن العمل في مجال الحقوق الجنسانية بوصفها من حقوق الإنسان. وسيقدم المشورة الفنية والدعم إلى البرامج القطرية والعملية الحكومية الدولية. وثمة طلب متزايد للحصول على المشورة والدعم في هذا المجال، كما يتضح من التحولات الأخيرة التي تشهدها المنطقة العربية وغيرها. ويتطلب نطاق هذه القضايا ومجموعة النتائج التي يتعين تحقيقها في المجالات الثلاثة التفكير استراتيجيا والقدرة على تكوين الشراكات على مستوى رفيع والمقدرة القوية في مجال الإدارة. ويتم أيضا توفير الموارد اللازمة لتعزيز القدرة على إجراء البحوث وتحليل البيانات. ويهدف هذا الاستثمار إلى دعم البحوث ووضع الإحصائيات وغيرها من أنشطة جمع المعارف التي ستساعد على بناء القاعدة التحليلية والدلالية القوية اللازمة لإثراء عملية وضع السياسات والبرامج الفعالة.
	تعزيز القدرة على تكوين الشراكات الاستراتيجية، وتعبئة الموارد، والاتصالات

	67 - تُعزى الزيادة البالغة 3.1 ملايين دولار إلى عوامل مختلفة. فتعزيز موظفي تعبئة الموارد يُمكن هيئة الأمم المتحدة للمرأة من خدمة مجموعة متزايدة من البرامج والمشاريع الممولة من حافظة المانحين، ومن تعزيز العلاقات مع قاعدة أوسع من البلدان المانحة، بما في ذلك البلدان غير التقليدية، ومنظمات القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية. وتُظهر ترتيبات الميزانية الحالية للاتصالات وجود فجوة كبيرة في دعم الوظائف الأساسية، مثل التحرير وأنشطة التوعية الإعلامية المسموعة والمرئية. فالدعوة والتأثير هما جزء من الأعمال الأساسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ويتطلبان وجود وظيفة اتصالات مهنية ومُكرسة. ومع ذلك، تقوم هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتحقيق إنتاجها الكبير في المقام الأول بدعم تم تجميعه باستخدام استشاريين مُعيَّنين بعقود اتفاقات الخدمات الخاصة بدلا من الموظفين. وتتخذ الميزانية المقترحة خطوات أولية لتصحيح نقص الاستثمارات في الماضي. وستحل معظم القدرات الجديدة محل الوظائف الجارية التي كان يشغلها حاملو عقود الخدمات الخاصة بدوام كامل.
	تعزيز دعم البرامج

	68 - يهدف هذا الاستثمار البالغ قدره 1.8 مليون دولار إلى توفير القدرة على معالجة زيادة الدعم المقدم إلى أنشطة البرنامجية في قسم الدول العربية المنشأ حديثا، نظرا لنمو الطلب ونشوء فرص جديدة في المنطقة، وإلى إنشاء حد أدنى من القدرة على تعزيز القيادة والتنسيق بشأن المساواة بين الجنسين وتعميم القضايا الجنسانية في مجال العمل الإنساني. وسيؤدي هذا الحد الأدنى من القدرة أيضا إلى تيسير الاستمرارية في سد الفجوات في العمل الإنساني المراعي للمنظور الجنساني. وستعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة ضمن ما هو قائم من آليات التنسيق المشتركة بين الوكالات وبالتعاون الوثيق مع المشروع المتعلق بالقدرة الاحتياطية المعنية بالمسائل الجنسانية التابع لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وهو مشروع محدودة مدته، على توفير وظائف الاستشارة والدعم للعمل الإنساني. وستُعزِّز هيئة الأمم المتحدة للمرأة قدرة الجهات الفاعلة الإنسانية على المدى الطويل والتطبيق العملي المستدام لبرمجة المساواة بين الجنسين في مجالات التأهب لحالات الطوارئ والتصدي لها والانتعاش منها.
	تعزيز دعم الإدارة

	69 - يُبرز استثمار 5.1 ملايين دولار في عملية دعم الإدارة الاحتياجات القائمة من مختلف أنواع الوظائف. وثمة حاجة ملحة لزيادة القدرة في وظيفة الموارد البشرية، ولا سيما الاستقدام والتوظيف، وإضفاء طابع فني على الوظائف في مجالات أخرى. فعدم كفاية القدرة الفنية في الوظائف الإدارية والمكتبية الحساسة، مثل إدارة المشتريات وإدارة المرافق، يشكل مخاطرة غير ضرورية ويُساهم في نهج يقوم على تسيير المعاملات بدلا من الأخذ بالنهج الاستراتيجي. وتشمل المقترحات اعتمادا لموظف قانوني لتسهيل التعامل مع المسائل المختلفة والتنسيق مع مكتب الشؤون القانونية في الأمانة العامة، فضلا عن موظف مسؤول عن مراجعة الحسابات لدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة في متابعة التوصيات المتعلقة بالرقابة.
	تعزيز قدرات التقييم والرقابة المستقلين

	70 - يُعتبر دعم البرامج القائمة على المعرفة أحد أوجه التأكيد ذات الأولوية، وهو يتطلب تعزيز القدرة على التقييم المستقل. ويُعد الاستثمار المقترح، وقدره 1.3 مليون دولار، خطوة نحو توفير قدرة التقييم المطلوبة. وهو يُكمِّل وظيفة التقييم الوحيدة المُدرجة في الميزانية المؤسسية بوظيفتين أُخريين عن طريق تغيير مصدر تمويلهما من الموارد البرنامجية إلى الميزانية المؤسسية.
	تعزيز التنسيق والمساءلة على صعيد الأمم المتحدة

	71 - يُشكل الاعتماد الإضافي البالغ 1.2 مليون دولار دعما للولاية الجديدة الممنوحة بموجب قرار الجمعية العامة 64/289 لقيادة وتنسيق وتعزيز منظومة الأمم المتحدة في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ولم يكن لدى أيٍّ من الكيانات القائمة من قبل موظفون قادرون على الاضطلاع بهذا الدور الذي يشمل الصعيدين العالمي والقطري من خلال الأبعاد التشغيلية والأبعاد المعيارية. ومن بين الأولويات التي ستتناولها هذه القدرة الإضافية كفالة وضع وتنفيذ خطة عمل على نطاق منظومة الأمم المتحدة لإرساء إطارٍ للمساءلة عن أعمال الأمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. كما ستُمكِّن هذه القدرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة من قيادة الجهود الرامية إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الأنشطة التشغيلية في منظومة الأمم المتحدة وتعزيز الترابط بين العمل التنفيذي والعمل المعياري، وستُوفر ما يلزم من توجيه وأدوات لتعزيز تنسيق عمل الأفرقة القطرية في الشؤون الجنسانية.
	المبالغ المسددة لتغطية خدمات الدعم المُقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

	72 - سيزيد حجم المبالغ المدفوعة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمقدار 0.9 مليون دولار فوق مستوى عام 2011 حسب نظام السنتين، وذلك أساسا بسبب زيادة عدد الموظفين الجاري دعمهم. والمجالات الرئيسية لخدمات الدعم هي تكنولوجيا المعلومات والخزانة والمرتبات والمراجعة الداخلية للحسابات والسفر. والهدف من ذلك هو تعظيم استخدام الموارد عن طريق الاستفادة من القدرة التشغيلية الواسعة النطاق والبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات مما يتوفر لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الصعيد القطري وعلى صعيد المقر.
	إجراء تحسينات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

	73 - أثناء الفترة 2012-2013، ستُتخذ مبادرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحكمها طبيعة العمل ومتطلباته، وهي تشمل وضع نظام مُعدَّل لتتبع النتائج، وتوحيد قواعد بيانات البرامج، وتحسين تقديم التقارير إلى الجهات المانحة، والوصول بشفافية إلى المعلومات، والتوظيف الإلكتروني، ومنصة مُحسنة لإدارة السجلات والوثائق، وتوحيد المواقع الإلكترونية العامة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في منصة جديدة. وقد اعتُمد مبلغ تقديري قدره مليون دولار في الميزانية لهذه المبادرات.
	(ب) حالات النقصان
	إيجار المكاتب وانتقاله وتحديثه


	74 - بالمُجمل، يظهر الاعتماد المُخصص للإيجار في الميزانية المقترحة انخفاضا في الحجم قدره مليون دولار بسبب تحسن قسمة تكاليف الإيجار على أنشطة الصناديق الاستئمانية وأنشطة تقاسم التكاليف. وفي المقر الرئيسي، لا تزال عملية تجميع مباني المكاتب جارية. ويعكس اعتماد مبلغ قدره 6.0 ملايين دولار من الميزانية المؤسسية لبند الإيجار في نيويورك انخفاض تكلفة وحدة المساحة في الموقع الجديد مُقارنةً بالمرافق السابقة.
	التكاليف الأُخرى غير المُتصلة بالوظائف

	75 - وافق المجلس التنفيذي، في قراره 2011/1، على اعتماد مبلغ قدره 51.5 مليون دولار للميزانية المؤسسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لعام 2011، يُمثل مبلغ قدره 16.1 مليون دولار منها التكاليف غير المتصلة بالوظائف. وعلى أساس فترة السنتين، يمثل هذا مبلغا قدره 32.2 مليون دولار. ويخفض مجموع الأساس هذا بمقدار 11.3 مليون دولار لتقديرات الميزانية المؤسسية للفترة 2012-2013 بحيث يعكس التخفيض في تكاليف التشغيل العامة للهيئة.
	76 - ويُقدم الجدول 4 نظرة عامة على الوظائف. وتقترح هيئة الأمم المتحدة للمرأة إنشاء 139 وظيفة جديدة، تمثل 25 وظيفة من بينها تحويلاً في مصدر التمويل من الموارد البرنامجية إلى الميزانية المؤسسية. وتوفر 13 وظيفة إضافية ما يلزم للمهام الجارية التي كان ينفذها عدد مساوٍ من الخبراء الاستشاريين. وسيتم إنشاء الوظائف الثماني لمديري البرامج القطرية برتبة ف-4 التي يجري تحويلها، وذلك برتبة ف-5. وإضافة إلى ذلك، يُقترح إعادة تصنيف 11 وظيفة برفع مستواها، بما فيها من ف-5 إلى مد-1 لوظيفة رئيس مكتب جنوب المحيط الهادئ ومقره في فيجي. وسيجري إنشاء وظيفة جديدة برتبة مد-1 في شعبة السياسات ليتولى شاغلها إدارة العمل على القيادة والمشاركة السياسية.
	الجدول 3
	وظائف الميزانية المؤسسية حسب الموقع
	الوظائف المعتمدة لعام 2011
	التغييرات
	الوظائف المقترحة لعامي 2012-2013
	و أ ع/ أ ع م
	مد-2
	مد-1
	الوظائف الفنية الأخرى
	جميع الوظائف الأخرى
	المجموع
	النسبة المئوية إلى المجموع
	و أ ع/ أ ع م
	مد-2
	مد-1
	الوظائف الفنية الأخرى
	جميع الوظائف الأخرى
	المجموع
	و أ ع/ أ ع م
	مد-2
	مد-1
	الوظائف الفنية الأخرى
	جميع الوظائف الأخرى
	المجموع
	النسبة المئوية إلى المجموع
	الميدان
	-
	-
	7
	72
	68
	147
	59
	-
	-
	2
	66
	34
	102
	-
	-
	9
	138
	102
	249
	65
	المقر 
	1
	4
	5
	49
	42
	101
	41
	-
	-
	1
	28
	8
	37
	1
	4
	6
	77
	50
	138
	35
	المجموع
	1
	4
	12
	121
	110
	248
	100
	-
	-
	3
	94
	42
	139
	1
	4
	15
	215
	152
	387
	100
	77 - ويرد موجز للوظائف العليا في الجدول 4. ويُقدم الجدول 5 ملخصا للاحتياجات المقترحة من الموارد حسب فئة الإنفاق.
	الجدول 4
	موجز الوظائف العليا
	أ ع م
	مد-2
	مد-1
	المجموع
	الوظائف العليا المُعتمدة في عام 2011 والممولة من التبرعات غير المخصصة
	القطرية
	-
	4
	7
	9
	في المقر
	1
	-
	5
	8
	المجموع الفرعي
	1
	4
	12
	17
	الزيادة المقترحة، 2012-2013
	القطرية
	-
	-
	2
	2
	في المقر
	-
	-
	1
	1
	صافي الزيادة
	-
	-
	3
	3
	مجموع الوظائف العليا، 2012-2013(أ)
	1
	4
	15
	20
	الوظائف العليا المُقترحة في 2012-2013 والممولة من التبرعات غير المخصصة
	القطرية
	-
	-
	9
	12
	في المقر
	1
	4
	6
	8
	(أ) ثمة سبع وظائف عليا يجري تمويلها من موارد الميزانية العادية، ولذلك فهي ليست مدرجة أعلاه، من بينها وظيفة وكيل الأمين العام ووظيفة مساعد الأمين العام ووظيفتان برتبة مد-2، وثلاث وظائف برتبة مد-1.
	الجدول 5
	موجز لتقديرات الميزانية المُقترحة حسب فئة الإنفاق(أ)

	(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
	الفئة
	الميزانية المحسوبة بنظام السنتين لعام 2011 (أ)
	2012-2013
	التغيير في الحجم
	التغيير في التكلفة(د)
	التقديرات(هـ)=(أ)+(ب)+(د)
	المبلغ(ب)
	النسبة المئوية(جـ)=(ب)/(أ)
	الوظائف
	70 800
	30 595
	43,2
	3 361
	104 756
	تكاليف الموظفين الأخرى
	 2 231 
	 869 
	39,0
	 107 
	 3 207 
	الخبراء الاستشاريون
	 2 864 
	 (381)
	(13,3)
	 137 
	 2 620 
	السفر
	 2 386 
	 (154)
	(6,4)
	 115 
	 2 347 
	المصاريف التشغيلية
	 3 576 
	 (757)
	(21,2)
	 172 
	 2 991 
	الأثاث والمعدات
	 3 154 
	 (1 813)
	(57,5)
	 151 
	 1 492 
	المبالغ المسددة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	 7 554 
	 858 
	11,4
	 363 
	 8 775 
	رسوم المراجعة الخارجية للحسابات
	 660 
	 146 
	22,2
	 32 
	 838 
	الإيجار
	 9 775 
	 (1 043)
	(10,7)
	 469 
	 9 201 
	مشاريع الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
	-
	 1 048 
	-
	-
	 1 048 
	المجموع
	 103 000 
	 29 368 
	28,5
	 4 907 
	 137 275 
	الأمن
	 5 000 
	 (2 300)
	(46,0)
	-
	 2 700 
	تنفيذ المعايير الدولية للمحاسبة في القطاع العام
	 300 
	 500 
	166,7
	-
	 800 
	المجموع الفرعي
	 5 300 
	 (1 800)
	(34,0)
	-
	 3 500 
	المجموع
	 108 300 
	 27 568 
	25,5
	 4 907 
	 140 775 
	الإيرادات
	 (8 428)
	المجموع الصافي
	132 347
	(أ) من التبرعات.
	خامسا - مشروع القرار
	78 - قد يرغب المجلس التنفيذي في اعتماد القرار التالي:
	إن المجلس التنفيذي،
	1 - يُحيط علما بنهج الميزنة القائمة على النتائج الذي يُستخدم في صياغة تقديرات الميزانية المؤسسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لفترة السنتين 2012-2013، بما في ذلك تطبيق التصنيفات المُنسقة للتكاليف، تمشيا مع قرار المجلس التنفيذي 2011/1؛
	2 - يطلب إلى وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية بذل مزيد من الجهود لتعزيز الروابط بين النتائج المطلوبة  بموجب ولاية الهيئة والموارد المستخدمة في سياق التحضير لتقديم ميزانية متكاملة تماما لفترة السنتين 2014-2015؛
	3 - يُرحب بالتدابير التي تتوخاها وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية لتحسين العمليات الإجرائية للعمل وتحسين الكفاءة والفعالية التشغيلية؛
	4 - يحيط علما بعزم وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية على تقديم تقرير إلى المجلس التنفيذي عن استنتاجات الاستعراض الهيكلي الإقليمي في دورته السنوية لعام 2012؛
	5 - يوافق على الموارد العادية بمبلغ 132.3 مليون دولار، ويلاحظ أن مجموع الميزانية المؤسسية للفترة 2012-2013 ستبلغ 140.8 مليون دولار؛
	6 - يأذن لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بأن تُرحّل إلى الفترة 2012-2013 الرصيد غير المستخدم البالغ 000 800 دولار من موارد إدارة التغيير لعام 2011، انتظارا لتقديم تقرير بشأن الاستعراض الهيكلي الإقليمي ومبادرة الكفاءة والفعالية التنظيمية إلى المجلس التنفيذي.
	المرفق الأول
	تفاصيل إطار النتائج والموارد
	1 - يقدم هذا المرفق معلومات عن نتائج كل فئة من فئات تصنيف التكلفة بحسب النواتج التنظيمية على النحو المبين في الخطة الاستراتيجية.
	الفعالية الإنمائية: إضفاء طابع مؤسسي شامل، في جميع أنحاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة، على ثقافةٍ قائمة على النتائج في البرمجة والإبلاغ وإدارة المعرفة.
	الناتج 2-1 ممارسات للبرمجة تتبعها هيئة الأمم المتحدة للمرأة تتسم بأنها محددة، وقابلة للقياس، وممكنة التحقيق، وواقعية، ومرتبطة بزمن، وتعكس توجها منهجيا نحو النتائج.
	2 - يُعتبر تعزيز تنفيذ نهج الإدارة القائمة على النتائج أولوية عالية. وسيشمل العمل وجود نظام إلكتروني مُعزز لتتبع النتائج ونظم إلكترونية جديدة لإدارة المعلومات والمحتوى لأتمتة تدفق العمل وتحسين نوعية عمليات تخطيط البرامج والموافقة عليها. والجهة الراعية لهذا الناتج هي شعبة دعم البرامج.
	الناتج 2-2 تدعم النظم القائمة في هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمقر وفي الميدان توليد المعرفة القائمة على أدلة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
	3 - ومن بين الوظائف الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة أن تكون بمثابة مركز للمعرفة والخبرة في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وستُصبح هيئة الأمم المتحدة للمرأة مستودعا رئيسيا وجهة لتوفير المعرفة والممارسات التي أثبتت نجاحها في تعزيز المساواة بين الجنسين. وستستخدم تقنيات متقدمة لدعم إدارة أقوى للمعرفة المكتسبة من تجاربها البرامجية وخبرات شركائها لكي تُساهم في إيجاد قاعدة أدلة أكثر قوة من أجل الدعوة والبرمجة في مجال السياسات، وكذلك في نشر وتتبع أهمية وصدى نواتجها في مجال المعرفة.
	4 - وستدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة إجراء أبحاث حديثة محليا، وستحدد أفضل الخبرات التقنية داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها، كما ستدعم التبادل بين بلدان الجنوب، وستقوم بالربط بين مؤسسات البحوث الوطنية وجداول الأعمال الإقليمية والعالمية المتعلقة بالبحوث والتقييم في مجال المساواة بين الجنسين. وستواصل أيضا إنتاج منشورها الرائد، تقدم المرأة في العالم. والجهة الراعية لهذا الناتج هي شعبة السياسات.
	الناتج 2-4 تتوفر لدى هيئة الأمم المتحدة للمرأة، على الصعيدين القطري والإقليمي، القدرة اللازمة للتمكين من تقديم استجابة فعالة واستراتيجية لأي مطالب وطنية ولقيادة وتنسيق الاستجابة التي تقدمها الأفرقة القطرية للأمم المتحدة لمسألة المساواة بين الجنسين.
	5 - ويتمثل الدور المحوري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في قيادة وتنسيق الاستجابة الشاملة التي تُقدمها أفرقة الأمم المتحدة القطرية تلبية لطلب البلدان على الدعم لتنفيذ التزاماتها الدولية والوطنية نحو تحقيق المساواة بين الجنسين. وتتوخى الخطة الاستراتيجية تقديم نموذج قياسي للدعم، على النحو الموضح في تقييم القدرات الميدانية، في 75 بلدا. وتُضيف الميزانية المقترحة وجودا في 21 بلداً إضافة إلى البلدان الـ 17 التي خصصت الميزانية المؤسسية اعتمادات للقدرات فيها، باعتبار ذلك خطوة أخرى نحو تحقيق هذا الهدف. وتوفر أيضا تخصيص اعتماد لمركز إقليمي يخدم أوروبا وآسيا الوسطى. ولن يتم توفير وجود قطري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة إلا بناء على طلب الحكومات الوطنية. والجهة الراعية لهذا الناتج هي شعبة دعم البرامج.
	التنسيق الإنمائي للأمم المتحدة: تُساهم هيئة الأمم المتحدة للمرأة في زيادة فعالية وكفاءة التنسيق والشراكات الاستراتيجية في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على صعيد منظومة الأمم المتحدة.
	الناتج 1-1 تضطلع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، على نحو فعال، بقيادة وتنسيق وتعزيز المساءلة عن تنفيذ الالتزامات الجنسانية في جميع أنحاء منظومة الأمم المتحدة (انظر الفقرتين 52 و 53 من قرار الجمعية العامة 64/289).
	6 - يكلف قرار الجمعية العامة (64/289)، الذي أُنشئت بموجبه هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الهيئة بولاية ”قيادة الأنشطة التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة في مجالي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتنسيق تلك الأنشطة وتعزيز المساءلة في هذين المجالين“. ويتطلب هذا الأمر من هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن تقوم بما يلي: العمل مع منظومة الأمم المتحدة لكفالة أن تُعزز السياسات والتوجيهات والأدوات التركيز على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ وتعبئة الخبرة التقنية اللازمة لمواجهة التحديات المتعددة القطاعات؛ وحشد مزيد من الموارد والقدرات والأصوات في جميع أنحاء منظومة الأمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ وتحديد الابتكارات التي أثبتت جدواها وتوسيع نطاقها.
	7 - وستعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة على الصعيد القطري، باعتبارها جزءا من نظام المنسق المقيم، على تنسيق استجابة فعالة على نطاق المنظومة للأولويات الوطنية في مجال المساواة بين الجنسين؛ ودعم أفرقة المديرين الإقليميين وآليات التنسيق الإقليمية؛ وعلى الصعيد العالمي، استخدام مشاركتها في هيئات صنع القرار الرفيعة المستوى (مثل: مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، ولجنة السياسات التابعة للأمين العام، ومجموعة الأمم المتحدة الإنمائية)، من أجل الدعوة إلى اعتماد سياسات على نطاق المنظومة في المجالات القطاعية الرئيسية، وكذلك تأمين التزامات مُعززة بالاستراتيجيات الشاملة في مجال المساواة بين الجنسين. وتعتبر المساءلة عن تحقيق نتائج هذا الناتج مسؤولية مشتركة، وهي تقع على عاتق مكتب التنسيق في منظومة الأمم المتحدة، والممثلين القطريين لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وموظفي التنسيق التابعين لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في المراكز الإقليمية. والجهة الراعية لهذا الناتج هي مكتب التنسيق.
	الإدارة: تحسين الفعالية التنظيمية مع التركيز على القيادة والرقابة، وإيجاد قدرة قوية وذات كفاءة على الصعد العالمية والقطرية والإقليمية.
	الناتج 3-1 توفير القيادة والتوجيه الفعالين من أجل التقدم بولاية هيئة الأمم المتحدة للمرأة وتحقيق رسالتها.
	8 - تتولى قيادة هيئة الأمم المتحدة للمرأة المسؤولية عن قيادة الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بتقديم الدعم إلى الدول الأعضاء في تعزيز الإطار المعياري الحكومي الدولي وحفز الجهد القوي الذي تبذله منظومة الأمم المتحدة لدعم الدول الأعضاء في تنفيذ ذلك الإطار بأقصى قدر من التأثير على أرض الواقع لتعزيز الأولويات الوطنية. وتعتبر القيادة أيضا مسؤولة عن تحسين الأداء المؤسسي وعن المساءلة على صعيد المؤسسة بشكل مستمر لتحقيق أهداف التنمية. وتقع مسؤولية تحقيق هذا الناتج على عاتق مكتب وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية والأمينين العامين المساعدين. والجهة الراعية لهذا الناتج هي مكتب وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية.
	الناتج 1-2 إيجاد شراكات استراتيجية فعالة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمجتمع المدني (المرجع نفسه، الفقرتان 54 و 55).
	9 - أظهرت المشاورات التي أُجريت في عام 2011 بشأن شركاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة ارتفاع الطلب من جانب الشركاء في المجتمع المدني على إقامة حوار رسمي مع آليات الأمم المتحدة للمرأة. ولذلك، ستقوم هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالاشتراك مع مجموعات استشارية من المجتمع المدني على الصعد العالمية والإقليمية والقطرية للتأكد من تلقيها ردود الفعل بصورة منهجية، ولتطوير مبادرات مشتركة للدعوة، ولتيسير مشاركة المنظمات غير الحكومية في العمليات الحكومية الدولية والتجمعات الدولية الرئيسية  ومحافل وضع السياسات. والجهة الراعية لهذا الناتج هي شعبة الشراكات الاستراتيجية، وهيئات الدعوة، والمجتمع المدني، والاتصالات وتعبئة الموارد.
	الناتج 2-3 إيجاد قاعدة أدلة واضحة نابعة من تقييم ذي نوعية عالية لعملية تنفيذ الخطة الاستراتيجية من أجل التعلم وصنع القرار والمساءلة.
	10 - تنظَّم وظيفة التقييم المستقل بسياسة للتقييم تحدد أنواع التقييم وتقرر ما إذا كان إلزاميا، كما تحدد الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بالتقييم داخل المنظمة فيما يتصل بالعمل المعياري والتنفيذي. وستكون استراتيجية هيئة الأمم المتحدة للمرأة للتقييم مُتماشية مع معايير وقواعد التقييم التي وضعها فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم. والجهة الراعية لهذا الناتج هي مكتب التقييم.
	الناتج 3-2 النظم الداخلية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بما فيها إدارة التغيير وعمليات التوحيد، والإنجاز في الوقت المحدد.
	11 - تضطلع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بصياغة استراتيجية شاملة لإدارة الموارد البشرية تكفل وجود موارد بشرية مكرسة ومن نوعية عالية في المقر وفي الميدان. وستدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة التعلم المستمر على جميع المستويات. ويتم تقاسم مسؤولية تحقيق نتائج هذا الناتج بين شعبة التنظيم والإدارة، وتشمل في المقام الأول مكتب الموارد البشرية، الذي يُعد أيضا الجهة المسؤولة الراعية لهذا الناتج.
	الناتج 3-3 تُظهر العمليات التشغيلية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ثقافة إدارة المخاطر والرقابة والمساءلة.
	12 - تتمثل الأهداف الرئيسية العامة في الوصول بفعالية الأداء والأثر إلى الحد الأمثل في إطار الخطة الاستراتيجية، ودعم النزاهة المؤسسية. وستتولى المؤسسة مهمة الحفاظ على الرقابة والرصد عن طريق: (أ) إجراء مراجعات دورية ومنتظمة للحسابات، (ب) إجراء مراجعات مستقلة للإدارة وفي ما يتعلق بالبرنامج، (ج) إجراء تحقيقات في مزاعم الاحتيال أو أي تصرف غير لائق. والجهة الراعية لهذا الناتج هي شعبة التنظيم والإدارة.
	الناتج 4-1 تحسين توجيه الموارد في إطار إدارة هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
	13 - يتمثل الهدف في الاستخدام الأمثل للموارد المالية من أجل تحقيق برمجة ذات فعالية وكفاءة وفقا لولاية هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وتتعهد هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتقديم مبادرة للكفاءة والفعالية المؤسسية لكفالة الوصول بأداء البرنامج والترتيبات الإدارية إلى الحد الأمثل. وستُحافظ الهيئة على وجود نظم فعالة من حيث التكلفة وتتسم بالشفافية في الإدارة المالية والمساءلة عن استخدام الموارد والأصول؛ وستدعم ميزنة الموارد القائمة على أساس النتائج؛ وستكفل تخصيص وتوزيع ميزانيات البرامج والميزانيات الإدارية في الوقت المناسب؛ وستتولى الإدارة والإبلاغ عن المعاملات المالية. والجهة الراعية لهذا الناتج هي شعبة التنظيم والإدارة.
	الناتج 4-2: توسيع وتنويع قاعدة الموارد من أجل تلبية الطلب على الدعم التحفيزي والتقني لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وعلى منحها المقدمة لأغراض استراتيجية.
	14 - ستسترشد الأنشطة الرامية إلى تعبئة الموارد وجمع التبرعات بشراكة استراتيجية واستراتيجية لتعبئة الموارد تحدد الجهات المانحة التقليدية وغير التقليدية؛ وتحصل على الأموال من الجهات المانحة على المستوى القطري؛ وتستخدم تكنولوجيا المعلومات من أجل توسيع مجال تواصلها؛ وتشمل المنتجات والحملات التي تجمع بين تعبئة الموارد والاتصالات من أجل خلق توسيم مؤسسي خاص بهيئة الأمم المتحدة للمرأة؛ وتعطي الأولية لتقديم التقارير إلى الجهات المانحة في الوقت المناسب ومع مراعاة الجودة. وشعبة تعبئة الموارد هي الراعية لهذا الناتج. وسيقوم مديرو صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لإنهاء العنف ضد المرأة وصندوق المساواة بين الجنسين، وصناديق أخرى تديرها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بتعبئة الموارد من أجل صناديقهم.
	الناتج 4-3: الزيادة في بروز ومكانة هيئة الأمم المتحدة للمرأة كداع رائد للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
	15 - ستوفر هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مسترشدة باستراتيجيتها للاتصالات، القيادة والدعم لأنشطة الدعوة من أجل تعزيز تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وستعمل على تعزيز الوعي العام بالقضايا الجنسانية وأهداف المساواة بين الجنسين، وعلى زيادة إبراز نتائج البرامج لدعم تعبئة الموارد. ويقود هذا العمل فرع الدعوة والاتصالات، الذي يوفر التوجيه الاستراتيجي ويستخدم جميع قنوات الاتصال المتاحة، بما في ذلك الإنترنت ووسائط الإعلام الاجتماعية، ووسائط الإعلام المطبوع، والإذاعة والتلفزيون. ويعمل الفرع بتعاون وثيق مع جميع الوحدات والمكاتب القطرية في جهودها المبذولة في مجال الدعوة.
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	المرفق الثالث 
	المنهجية
	1 - أعدّت هيئة الأمم المتحدة للمرأة ميزانيتها المؤسسية وفقا للنهج القائم على النتائج، حيث يستند طلب الموارد إلى النتائج المقرر إنجازها، لا إلى فئة المدخلات أو إلى الهدف الاستراتيجي الواسع. وجرى في البداية وضع إطار للنتائج المؤسسية في سياق الخطة الاستراتيجية. ثم قُيِّمت القدرة التنظيمية على تحقيق النتائج، مما أدى إلى تحديد المجالات ذات الأولوية التي ستتطلب استثمارات إضافية أو جديدة. ثم وضعت الميزانية الناجمة عن ذلك في صيغة ميزانية للفترة 2012-2013، تشمل عوامل العملة والتضخم بالإضافة إلى التسويات المتصلة بالمرتبات والاستحقاقات.
	تحديد النتائج المؤسسية

	2 - تستند الميزانية المؤسسية إلى النتائج والنواتج ومؤشرات الأداء وخطوط الأساس والأهداف المعروضة في الخطة الاستراتيجية. ولضمان المساءلة عن تحقيق النتائج المقررة، سُميت الوحدات ”جهات راعية مؤسسية“ لكل نتيجة مؤسسية كما هو محدد في المرفق الأول. والجهات الراعية مسؤولة عن قيادة عملية تحديد النتائج - أي اختيار مؤشرات الأداء ووضع خطوط الأساس والأهداف - وكذلك عن رصد الأداء وتقييمه قياسا على تلك النتائج وتقديم التقارير عنه إلى الإدارة العليا. وتتحمل الوحدات التنفيذية المعنية على كل من مستوى المقــر والمكاتب القطرية المسؤولية عن تحقيق النتائج المخطط لها.
	تقييم القدرات التنظيمية وتحديد تغيرات الحجم

	3 - وتمثلت الخطوة الثانية في وضع الميزانية المؤسسية في تقييم القدرات التنظيمية على تحقيق النتائج الإدارية، مما يؤدي إلى تحديد المجالات ذات الأولوية التي تتطلب الاستثمار، وكذلك المجالات التي يمكن أن تتحقق فيها مكاسب من حيث الكفاءة. ومن المهم أن نلاحظ أنه نظرا لكون عام 2011 السنة الأولى لعمليات هيئة الأمم المتحدة للمرأة، فإنه ليس هناك خط أساس مناسب لفترة سنتين يمكن أن تقارن به مقترحات 2012-2013، وتوفر مضاعفة حسابية لميزانية عام 2011 من أجل إحداث أساس مقارنة لفترة سنتين نقطة مرجعية ناقصة لأنها لا تستوعب كل عناصر الميزانية ذات الصلة كما أنها لا تأخذ بعين الاعتبار الزيادات في التكاليف من سنة إلى أخرى. غير أنه بالاستناد إلى تقييم القدرات الميدانية وباستعمال خط الأساس للميزانية المؤسسية لعام 2011، تم حساب الزيادات أو الانخفاضات في الاحتياجات واعتبرت من تغيرات الحجم. وتمثل تغيرات الحجم العناصر التي يمكن التحكم فيها في التقديرات، والتي هي رهن بتقدير المديرة التنفيذية لما تحتاجه المنظمة من موارد لتحقيق النتائج التي التزمت بها. وقد حُسِبت التغيرات في الحجم هذه باستخدام مستويات الأسعار ذاتها التي حسبت بها الاعتمادات الموافق عليها، بغية تيسير مقارنتها بالأساس الموافق عليه حالياً.
	التسويات المختلفة للتكلفة

	4 - تضاف إلى الاعتمادات الموافق عليها والتغيرات في الحجم، الزيادات أو الانخفاضات في التكلفة التي تعزى إلى التغييرات في الأسعار أو الظروف المرتبطة بشكل رئيسي بتسويات التكاليف المتصلة بالمرتبات والاستحقاقات. وهي تعكس عادة التغيرات المعروفة التي طرأت خلال السنتين منذ إعداد آخر ميزانية مؤسسية. وتشمل عوامل التكلفة هذه مثلا، مقررات لجنة الخدمة المدنية الدولية بشأن طائفة متنوعة من استحقاقات الموظفين (مثل بدل الإعالة، ومنحة التعليم)، والتغيرات في الدرجة المتوسطة للوظائف حسب الرتبة. وقد تشمل هذه التسويات أيضا تقديرات لتغطية العلاوات الدورية التي يحصل عليها الموظفون داخل الدرجة الواحدة، حسب الاقتضاء، وتطبق تسوية التكلفة هذه عادة، وليس حصرا، على تكاليف الموظفين. ومن أمثلة هذا النوع من تسوية التكلفة بسبب مصروفات التشغيل، التغير في سعر القدم المربع في استئجار أماكن للمكاتب.
	تسويات العملة

	5 - تحسب بعد ذلك تسويات العملة، حسب السنة، على مجموع الاعتمادات الموافق عليها، وتعديلات الحجم، والتسويات المختلفة للتكلفة. وتمثل تسويات العملة هذه الفرق بين سعر الصرف المعمول به في الأمم المتحدة خلال فترة إعداد الميزانية المؤسسية الحالية وسعر الصرف المعمول به أثناء إعداد الميزانية المقترحة. وهذا العامل ذو أهمية خاصة بسبب العدد الكبير من المكاتب القطرية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة حيث تتباين تكاليف التشغيل كثيرا حسب قوة دولار الولايات المتحدة أو ضعفه.
	التسويات المتعلقة بالتضخم

	6 - من أجل استكمال الصورة ووضع التقدير النهائي لاحتياجات فترة السنتين القادمة، يجب أن تقوم هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتسوية أو بتقدير التضخم على مدى ثلاث سنوات. وتحسب تلك التسويات لكل سنة بالنسبة إلى مجموع الاعتمادات الموافق عليها وتعديلات الحجم والتسويات المختلفة للتكلفة، بعد تسويتها لاستيعاب تقلبات العملة، وذلك على النحو التالي:
	(أ) لأغراض السنــة الجارية بالنسبة إلى السنة الأولى من فتـرة السنتيــن المقترحة. تجسد التقديرات الحالية بالفعل تقديرات التضخم السابقة. ومن ثم تشمل تسوية التضخم لفترة الانتقال هذه ما يلي:
	’1‘ الفرق بين تطبيق التقديرات السابقة والتضخم الفعلي بالنسبة للسنة الجارية؛
	’2‘ معامل التضخم بالنسبة للسنة الأولى من فترة السنتين المقترحة؛
	(ب) لأغراض السنة الجارية بالنسبة إلى السنة الثانية من فترة السنتين المقترحة:
	’1‘ كما في (أ) أعلاه؛
	’2‘ معامل التضخم المتوقع في السنة الثانية من فترة السنتين المقترحة.
	7 - وللتوصل إلى تقديرات التضخم هذه، تُعتمد لكل مكان عمل أربعة عوامل تضخم لكل سنة:
	(أ) الحركة المقدرة لتسوية مقر العمل لموظفي الفئة الفنية الدوليين؛
	(ب) السفر الدولي والتكاليف العامة لموظفي الفئة الفنية الدوليين (وهو ذاته بالنسبة لجميع المواقع)؛
	(ج) المرتبات والتكاليف العامة للموظفين المحليين (أي موظفو الفئة الفنية الوطنيون وموظفو فئة الخدمات العامة والفئات الأخرى)، وهذه قد تتفاوت تفاوتا كبيرا من مكان عمل إلى آخر؛
	(د) جميع التكاليف الأخرى، مثل مصروفات التشغيل.
	8 - وفي حدود هذا الإطار العام، تعامل نيويورك بمعزل عن المكاتب الميدانية. وتستخدم لهذه الأماكن نفس المعدلات التي تستخدمها الأمم المتحدة، ما لم توجد التزامات تعاقدية محددة بخلاف ذلك.
	9 - وباستثناء عدد محدود من عناصر التكلفة كالسفر الدولي والتكاليف العامة للموظفين الدوليين، يجب أن تكون عوامل التضخم للمكاتب الميدانية مرتبطة بالمكان. وتقارن التقديرات بالتجارب السابقة والأنماط العالمية الراهنة و/أو بالمعلومات المتاحة وتنشر قبل تطبيقها على تقديرات الميزانية.
	المرفق الرابع
	المصطلحات
	مصطلحات التصنيف المنسق للتكاليف()
	الأنشطة الإنمائية: التكاليف المرتبطة بالبرامج وأنشطة الفعالية الإنمائية التي تسهم في الإنجاز الفعال لنتائج التنمية، على النحو التالي: 
	(أ) الفعالية الإنمائية - أنشطة ذات طبيعة استشارية - سياساتية وتقنية وتنفيذية لازمة لتحقيق أهداف البرامج والمشاريع في مجالات تركيز المنظمات. هذه المدخلات أساسية لتحقيق نتائج التنمية، وليست مدرجة في عناصر برنامجية معينة، أو مشاريع محددة في وثائق البرامج القطرية أو الإقليمية أو العالمية؛
	(ب) البرامج - الأنشطة والتكاليف المرتبطة بها، التي تردّ إلى عناصر برنامجية أو مشاريع محددة تسهم في تحقيق النتائج الإنمائية الواردة في وثائق البرامج القطرية/الإقليمية/ العالمية، أو غيرها من ترتيبات البرمجة الأخرى.
	تنسيق الأنشطة الإنمائية في الأمم المتحدة للتنمية - أنشطة وتكاليف مرتبطة بها تدعم تنسيق الأنشطة الإنمائية في منظومة الأمم المتحدة.
	الإدارة - أنشطة الوحدات التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة المسؤولة أساسا عن المحافظة على هـوية الهيئة وتـَـوجـُّـهـها وحسن أدائـها. وتدخل ضمن ذلك عادة الوحدات التي تضطلع بمهام التوجيه التنفيذي، والسياسة العامة والتقيـيـم، والعلاقات الخارجية، والإعلام، والتخطيط وإدارة الموارد، والمالية والإدارة، ومراجعة الحسابات، بما في ذلك الأنشطة والتكاليف المرتبطة بها ذات الطبيعة المتكررة وغير المتكررة (أي التي تحدث مرة واحدة).
	أنشطة الأغراض الخاصة - الأنشطة والتكاليف المرتبطة بها التي تتسم بطابع مشتَرَك بين عدة قطاعات وتضم الاستثمارات الرأسمالية أو الخدمات المقدَّمة لمؤسسات أخرى في منظومة الأمم المتحدة، ولا تمثل تكلفة مرتبطة بالأنشطة الإدارية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. أمّا الاستثمارات الرأسمالية في سياق تصنيف أنشطة الأغراض الخاصة فتشير إلى المشاريع المهمة التي تنطوي على مشتريات أو تحسينات في أصول هيئة الأمم المتحدة للمرأة ذات الطبيعة المادية أو المعنوية.
	مصطلحات أخرى 
	بند الاعتماد (التعريف مماثل للتعاريف الواردة في الأنظمة المالية لكل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة) - فرع من الاعتماد يرد بشأنه مبلغ محدد في القرار المتعلق بالاعتمادات، ويُخوَّل فيه للمديرة التنفيذية نقل الأموال داخله دون الحصول على موافقة مسبقة.
	التكلفة (زيادة/نقصان) - أية زيادة أو نقصان في تكلفة مدخل من الموارد في فترة الميزانية مقارنة بفترة الميزانية السابقة، مما ينشأ عن تغيرات في التكاليف والأسعار وأسعار الصرف.
	تخطيط موارد المؤسسة - هو نظام للمعلومات الإدارية يجمع ويمكن ممارسات تسيير الأعمال المرتبطة بعمليات منظمة ما؛ أو برامجيات تطبيقية متعددة الوحدات تساعد منظمة ما على دعم نظم من هذا القبيل، أو مزيج من الاثنين.
	المجموعة الوظيفية - واحدة أو أكثر من الوحدات التنظيمية القائمة بذاتها ضمن مجال وظيفي يدعم مباشرةً إدارة المنظمة. 
	الميزانية الإجمالية - مجموع الاحتياجات المقدرة في الميزانية بغض النظر عن مصدر التمويل.
	الميزانية المؤسسية - ميزانية تغطي مجموعة من المهام التي تدعم الأنشطة التنفيذية للمنظمة على مدى فترة سنتين استنادا إلى مجموعة من النتائج المحددة المستمدة من الخطة الاستراتيجية().
	الموظفون المحليون - الموظفون الفنيون الوطنيون وموظفو فئة الخدمات العامة.
	الميزانية الصافية - الميزانية التي تعكس تقديرات الإيرادات المتوقعة، وتقابل كليا أو جزئيا بتقديرات الميزانية الإجمالية ذات الصلة.
	الموارد الأخرى/المخصصة - هي موارد غير الموارد العادية، ترد لغرض برنامج محدد يتفق مع ولاية هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومن أجل توفير خدمات محددة لأطراف ثالثة.
	ترتيبات البرمجة - الإطار القانوني الذي يتضمن المبادئ والمعايير اللازمة لتوزيع الموارد العادية التي تدعم الأنشطة الإنمائية. 
	الميزانية العادية - جزء من الاشتراكات المقررة المخصصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة من خلال الميزانية البرنامجية للأمم المتحدة التي يتولى الأمين العام إعدادها وتعتمدها الجمعية العامة. وستعد هيئة الأمم المتحدة للمرأة مقترحات الميزانية البرنامجية للفترة المالية المقبلة في المواعيد وبالتفاصيل التي يقررها وكيل الأمين العام لشؤون الإدارة ووفقا للأنظمة والقواعد المنظمة لتخطيط البرامج والجوانب البرنامجية للميزانية ورصد التنفيذ وأساليب التقييم (ST/SGB/2008/8).
	الموارد العادية/غير المخصصة - موارد منظمة تمول من خلال التبرعات، وهي مختلطة وغير مقيدة، وتشمل التبرعات المعلنة، والمدفوعات الأخرى الحكومية أو الحكومية الدولية، والهبات المقدمة من مصادر غير حكومية وإيرادات الفوائد ذات الصلة، والإيرادات المتنوعة.
	التسويات المختلفة للتكاليف - الزيادات والانخفاضات في التكاليف والتي تعزى إلى تغيرات في الأسعار أو الظـروف غير مرتبطـة بتسويات العملة أو تسويات التضخم السنوية.
	الحجم (زيادة/نقصان) - أي زيادة أو نقصان في الاحتياجات من الموارد بسبب تغيرات في مستوى أو طبيعة الأنشطة التي تضطلع بها منظمة ما خلال فترة الميزانية الجاريـة والأنشطـة المقترحـة لفترة الميزانيـة المقبلة. ويعبر عن الحجم باستخدام نفس عوامل التكلفة المطبقة على الاعتمادات الموافق عليها بغية إتاحة المقارنة المباشرة لتلك التغيرات بمستوى الأنشطة الموافق عليها لفترة الميزانية الجارية.
	التبرعات - المساهمات السنوية المقدمة إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة من حكومات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أو الوكالات المتخصصة، أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو من المصادر غير الحكومية، بما فيها المؤسسات الخيرية، ومنظمات القطاع الخاص، والأفـراد.

