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  ٢٠١١الدورة العادية الثانية لعام 
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٧-٥

   من جدول األعمال٢البند 
        الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة

رد اإلدارة علـــى تقريـــر اللجنـــة االستـــشارية لـــشؤون اإلدارة وامليزانيـــة     
ــة األمــم املتحــدة للمــساواة      ــة املؤســسية هليئ بــني بــشأن تقــديرات امليزاني

  ٢٠١٣-٢٠١٢اجلنسني ومتكني املرأة لفترة السنتني 
    
هيئـة األمـم املتحـدة      (تعرب هيئة األمم املتحـدة للمـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة                  - ١

ن تقديرها لرئيس وأعضاء اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية إزاء تعليقـاهتم            ع) للمرأة
ــديرات امل    ــشأن تقــــ ــة بــــ ــشورهتم القيمــــ ــرة   ومــــ ــسية للفتــــ ــة املؤســــ  ٢٠١٣-٢٠١٢يزانيــــ

)UNW/2011/11 .(             وال غرو يف أن تعليقـات اللجنـة االستـشارية وتوصـياهتا)UNW/2011/12 (
وتــود هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة أن تعــرض يف . تلقــى حــسن القبــول وتوضــع موضــع التقــدير

وتوصـياهتا، حيثمـا يوجـد      الفقرات التالية رد اإلدارة على خنبة من تعليقات اللجنة االستـشارية            
  .داع لذلك

وتعرب هيئة األمم املتحدة للمرأة عن تقديرها ألن اللجنة االستشارية ال بوجـد لـديها        - ٢
يف عمليـة املوافقـة علـى امليزانيـة املؤسـسية، علـى             “ صـاف ”اعتراض على استخدام أي اعتماد      

ذا ال ينبغي املـسامهة بقـدر أكـرب         وفيما يتعلق مبسألة ملا   .  من تقريرها  ٦النحو املذكور يف الفقرة     
مــن اإليــرادات اخلارجــة عــن امليزانيــة يف تغطيــة تكــاليف امليزانيــة املؤســسية، تــشري هيئــة األمــم   

  :املتحدة للمرأة إىل أهنا أدرجت هذا املبلغ اجلزئي لألسباب التالية
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مــن املهــم التنويــه إىل أن عــرض اإليــرادات اخلارجــة عــن امليزانيــة متطــابق مــع    )أ(  
  ممارسات الصناديق والربامج األخرى، وعلى وجه التحديد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛

تنحو هيئة األمم املتحدة للمرأة، لكوهنا كيانا جديدا، إىل األخذ بنـهج احلـذر       )ب(  
. واحملافظة إزاء إدماج اإليرادات اخلارجة عن امليزانية يف أول ميزانية مؤسسية هلـا مبعـىن الكلمـة          

ا للمبني يف امليزانية املؤسـسية، تتمثـل إحـدى األولويـات التنظيميـة وامليزانويـة هليئـة األمـم                    ووفق
 يف كفالة التمويل املـستدام ملـالك املـوظفني األساسـي     ٢٠١٣-٢٠١٢املتحدة للمرأة يف الفترة   

  هلذا الكيان؛
يزانيـة  املستوى الفعلي لتمويل امليزانية املؤسسية اآليت من موارد خارجة عن امل            )ج(  

ــي    اإلجنــاز  ‘ ٢’مقــدار املــسامهات املتلقــاة فعــال خــالل الفتــرة؛ و      ‘ ١’: يتوقــف علــى مــا يل
إدارة املخــاطر املرتبطــة ‘ ٣’الربنــاجمي، الــذي يتوقــف بــدوره علــى معــدل تنفيــذ املــشاريع؛ و    

وهذا النهج املتسم باحلذر واحلرص هو الذي تتبعـه هيئـة         . بتوقيت استالم املسامهات املخصصة   
مــم املتحــدة للمــرأة يف إدارة اإليــرادات اآلتيــة مــن اســترداد التكــاليف يف إطــار أول ميزانيــة   األ

وأي إيــرادات متبقيــة غــري مــستخدمة تــشكل جــزءا مــن الرصــيد  . مؤســسية هلــا لفتــرة الــسنتني
  اخلتامي يف إطار بند املسامهات املخصصة وتصبح متاحة لدورة التخطيط املقبلة؛

إىل أن استخدام اإليرادات اخلارجـة عـن امليزانيـة معـروض يف       من املهم التنويه      )د(  
املــوارد ” يف إطــار ١يف خطــة املــوارد ويف اجلــدول ) UNW/2011/11(وثيقـة امليزانيــة املؤســسية  

  .لنواتج حمددة من النواتج املشمولة يف اخلطة االستراتيجية“ املخصصة
مـن تقريرهـا، تعتـزم هيئـة األمـم       ٧ووفقا ملا أوصت بـه اللجنـة االستـشارية يف الفقـرة           - ٣

املتحــدة للمــرأة عــرض اإليــرادات اخلارجــة عــن امليزانيــة بكامــل نطــاق هــذه اإليــرادات يف           
امليزانيات املقبلة، بنـاء علـى التجربـة الذاتيـة للهيئـة نفـسها يف سـياق ميزانيتـها املؤسـسية األوىل                      

ائي وصــندوق األمــم املتحــدة لفتــرة الــسنتني ومــع مراعــاة جتــارب برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــ  
للــسكان ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة يف جمــال احملاســبة املتعلقــة بــاإليرادات اخلارجــة عــن    

تمكن مــن حتليــل وتقــدير وفهــم تــوهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة حباجــة إىل وقــت كــي . امليزانيــة
 مبــادرات حتقيــق كامــل اآلثــار املترتبــة علــى أي خيــارات متاحــة هلــا يف ســياق واليتــها وعلــى   

  .التواؤم بني صناديق األمم املتحدة وبراجمها
 مــن تقريــر اللجنــة االستــشارية بــشأن جعــل الــرقم ٨وفيمــا يتعلــق مبــا ذُكــر يف الفقــرة   - ٤

 يف املائـة، كانـت هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة، يف رد إدارهتـا                  ١٦املستخدم ألغراض التخطـيط     
لـى تقريـر اللجنـة بـشأن املقترحـات املتعلقـة باسـتخدام        ، ع٢٠١١يناير / كانون الثاين  ٥املؤرخ  

، قـد   )UNW/2011/4 (٢٠١١-٢٠١٠موارد التربعات من أجل ميزانية الـدعم لفتـرة الـسنتني            
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: ٢٠١١ يف املائـــة يف ميزانيتـــها لعـــام ١٦أوضــحت مـــا تعتزمـــه بـــشأن احلـــد األقـــصى البـــالغ  
تعتزم هيئة األمم املتحدة للمـرأة إبقـاء عنـصر الـدعم املتعلـق بـالتنظيم واإلدارة عنـد احلـد                      أوال،

. األدىن الضروري، وثانيا، ينبغي أال تتجاوز وترية النمو يف أنشطة الدعم معدل وضـع الـربامج               
غ ويضاف إىل ذلك أن املعـدل البـال       . وال ينبغي اعتبار احلد األقصى عقبة مقترحة مليزانية الدعم        

) أ: (لألسـباب التاليـة   يف املائة لن يكون مقياسا جيدا يف سياق هيئة األمم املتحدة للمـرأة،           ١٦
فإنــه ال يوجــد  هــي الــسنة األوىل لعمــل هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، ٢٠١١نظــرا إىل أن ســنة 

ــرة     خـــط ــة الفتـ ــه عتبـ ــارن بـ ــنتني يـــصلح ألن ُتقـ ــرة سـ ؛ ٢٠١٣-٢٠١٢أســـاس مناســـب لفتـ
ــة تــص  )ب( و ــام     منهجي ــة لع ــدعم االنتقالي ــة ال ــة يف صــوغ ميزاني  ٢٠١١نيف التكــاليف املطبق

ليــست هــي املنهجيــة املنــسقة لتــصنيف التكــاليف وإعــداد امليزانيــة الــيت اســتخدمت يف إعــداد     
متثــل االحتياجــات املتعلقــة بــاإلدارة جــزءا   ) ج(؛ و ٢٠١٣-٢٠١٢امليزانيــة املؤســسية للفتــرة  

ــدره  ــة مــن احلــصة ال ١٠,٨ق ــرة     يف املائ ــوارد املــستخدمة للفت ــة املؤســسية مــن امل ــة للميزاني كلي
ــدرها ٢٠١٣-٢٠١٢ ــة ١٩,١، وق ــسيق األنــشطة      ( يف املائ ــشاط اإلمنــائي وتن الــيت تغطــي الن

 ٢٠١١ومــن مث فــإن ميزانيــة الــدعم املؤقتــة لعــام   . اإلمنائيــة لألمــم املتحــدة واألنــشطة اإلداريــة 
ــرة    ال ــة املؤســسية لفت ــها بامليزاني ــسنتني ميكــن مقارنت وعــالوة علــى ذلــك،  . ٢٠١٣-٢٠١٢ال

يشكل اإلجنـاز الربنـاجمي علـى املـستوى القطـري منـاط التركيـز األساسـي هليئـة األمـم املتحـدة                       
ــد عــن   . للمــرأة ــسبة تزي ــرة     ٨٦,٣وســتكرس ن ــة للفت ــستخدمة املتوقع ــوارد امل ــن امل ــة م  يف املائ
ق األنـشطة اإلمنائيـة لألمـم        يف املائة لتنسي   ٢,٩ للنشاط اإلمنائي، ونسبة قدرها      ٢٩١٣-٢٠١٢

  . يف املائة١٠,٨املتحدة، بينما ستكرس لألنشطة اإلدارية نسبة قدرها 
وهيئة األمم املتحدة للمـرأة ملتزمـة بإبقـاء التكـاليف التـشغيلية عنـد مـستوى متناسـب                     - ٥

مـة بنياهنـا   مع إجنازها الربناجمي وُمساير لتدابري حتقيق الكفاءة والفعالية الـيت سـُتنفذ يف سـياق إقا          
  .اإلقليمي والتعزيز التدرجيي لوجودها امليداين

 مـن تقريرهـا أن تتـضمن    ١٤وفيما يتعلق بطلب اللجنـة االستـشارية الـوارد يف الفقـرة            - ٦
بيانات امليزانيات املقبلة هليئة األمم املتحدة للمرأة مربرات وافية للوظائف املطلوبة، تعتقد هيئـة              

 مـن  ٦٥ إىل  ٥٩د قُـدِّمت مـربرات تفـصيلية لـذلك يف الفقـرات مـن               األمم املتحدة للمرأة أنه ق    
وتوفر تلـك الفقـرات تفـسريا شـامال لزيـادة احلجـم       ). UNW/2011/11(وثيقة امليزانية املؤسسية  

فيما يتعلق بكل جمال حمدد مـن جمـاالت االسـتثمار، إىل جانـب إيـضاح األسـاس املنطقـي هلـذه                      
يتبعــه برنــامج األمــم الــذي  البيــان متــوائم مــع الــنمط  وهــذا الــنمط يف. الزيــادة والغــرض منــها

وإضـافة إىل ذلـك، ستواصـل    . املتحدة اإلمنائي وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان واليونيـسيف          
هيئة األمم املتحدة للمرأة مواءمة منهجية إعداد ميزانياهتا، مبـا يف ذلـك يف سـياق األعمـال الـيت            
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، وفقـا ملقـرر   ٢٠١٤يف عـام  “ ميزانيـة متكاملـة  ”تضطلع هبا تلك املنظمات وصوال إىل صـوغ    
  .٢٠١١/١اجمللس التنفيذي 

ــشارية ســلّمت يف        - ٧ ــة االست ــالغ التقــدير أن اللجن ــة األمــم املتحــدة ب وختامــا، تقــدر هيئ
 من تقريرها بأن هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة صـاغت ميزانيـة مؤسـسية أكثـر واقعيـة            ١٨ الفقرة

ــرة  ــا أوصـــت  ٢٠١٣-٢٠١٢للفتـ ــة    ، وأهنـ ــسية هليئـ ــة املؤسـ ــديرات امليزانيـ ــى تقـ ــة علـ باملوافقـ
  .٢٠١٣-٢٠١٢املتحدة للمرأة للفترة  األمم
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	(ب) تنحو هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لكونها كيانا جديدا، إلى الأخذ بنهج الحذر والمحافظة إزاء إدماج الإيرادات الخارجة عن الميزانية في أول ميزانية مؤسسية لها بمعنى الكلمة. ووفقا للمبين في الميزانية المؤسسية، تتمثل إحدى الأولويات التنظيمية والميزانوية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الفترة 2012-2013 في كفالة التمويل المستدام لملاك الموظفين الأساسي لهذا الكيان؛
	(ج) المستوى الفعلي لتمويل الميزانية المؤسسية الآتي من موارد خارجة عن الميزانية يتوقف على ما يلي: ’1‘ مقدار المساهمات المتلقاة فعلا خلال الفترة؛ و ’2‘ الإنجاز البرنامجي، الذي يتوقف بدوره على معدل تنفيذ المشاريع؛ و ’3‘ إدارة المخاطر المرتبطة بتوقيت استلام المساهمات المخصصة. وهذا النهج المتسم بالحذر والحرص هو الذي تتبعه هيئة الأمم المتحدة للمرأة في إدارة الإيرادات الآتية من استرداد التكاليف في إطار أول ميزانية مؤسسية لها لفترة السنتين. وأي إيرادات متبقية غير مستخدمة تشكل جزءا من الرصيد الختامي في إطار بند المساهمات المخصصة وتصبح متاحة لدورة التخطيط المقبلة؛
	(د) من المهم التنويه إلى أن استخدام الإيرادات الخارجة عن الميزانية معروض في وثيقة الميزانية المؤسسية (UNW/2011/11) في خطة الموارد وفي الجدول 1 في إطار ”الموارد المخصصة“ لنواتج محددة من النواتج المشمولة في الخطة الاستراتيجية.
	3 - ووفقا لما أوصت به اللجنة الاستشارية في الفقرة 7 من تقريرها، تعتزم هيئة الأمم المتحدة للمرأة عرض الإيرادات الخارجة عن الميزانية بكامل نطاق هذه الإيرادات في الميزانيات المقبلة، بناء على التجربة الذاتية للهيئة نفسها في سياق ميزانيتها المؤسسية الأولى لفترة السنتين ومع مراعاة تجارب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة في مجال المحاسبة المتعلقة بالإيرادات الخارجة عن الميزانية. وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بحاجة إلى وقت كي تتمكن من تحليل وتقدير وفهم كامل الآثار المترتبة على أي خيارات متاحة لها في سياق ولايتها وعلى مبادرات تحقيق التواؤم بين صناديق الأمم المتحدة وبرامجها.
	4 - وفيما يتعلق بما ذُكر في الفقرة 8 من تقرير اللجنة الاستشارية بشأن جعل الرقم المستخدم لأغراض التخطيط 16 في المائة، كانت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في رد إدارتها المؤرخ 5 كانون الثاني/يناير 2011، على تقرير اللجنة بشأن المقترحات المتعلقة باستخدام موارد التبرعات من أجل ميزانية الدعم لفترة السنتين 2010-2011 (UNW/2011/4)، قد أوضحت ما تعتزمه بشأن الحد الأقصى البالغ 16 في المائة في ميزانيتها لعام 2011: أولا، تعتزم هيئة الأمم المتحدة للمرأة إبقاء عنصر الدعم المتعلق بالتنظيم والإدارة عند الحد الأدنى الضروري، وثانيا، ينبغي ألا تتجاوز وتيرة النمو في أنشطة الدعم معدل وضع البرامج. ولا ينبغي اعتبار الحد الأقصى عقبة مقترحة لميزانية الدعم. ويضاف إلى ذلك أن المعدل البالغ 16 في المائة لن يكون مقياسا جيدا في سياق هيئة الأمم المتحدة للمرأة، للأسباب التالية: (أ) نظرا إلى أن سنة 2011 هي السنة الأولى لعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، فإنه لا يوجد خط أساس مناسب لفترة سنتين يصلح لأن تُقارن به عتبة الفترة 2012-2013؛ و (ب) منهجية تصنيف التكاليف المطبقة في صوغ ميزانية الدعم الانتقالية لعام 2011 ليست هي المنهجية المنسقة لتصنيف التكاليف وإعداد الميزانية التي استخدمت في إعداد الميزانية المؤسسية للفترة 2012-2013؛ و (ج) تمثل الاحتياجات المتعلقة بالإدارة جزءا قدره 10.8 في المائة من الحصة الكلية للميزانية المؤسسية من الموارد المستخدمة للفترة 2012-2013، وقدرها 19.1 في المائة (التي تغطي النشاط الإنمائي وتنسيق الأنشطة الإنمائية للأمم المتحدة والأنشطة الإدارية. ومن ثم فإن ميزانية الدعم المؤقتة لعام 2011 لا يمكن مقارنتها بالميزانية المؤسسية لفترة السنتين 2012-2013. وعلاوة على ذلك، يشكل الإنجاز البرنامجي على المستوى القطري مناط التركيز الأساسي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وستكرس نسبة تزيد عن 86.3 في المائة من الموارد المستخدمة المتوقعة للفترة 2012-2913 للنشاط الإنمائي، ونسبة قدرها 2.9 في المائة لتنسيق الأنشطة الإنمائية للأمم المتحدة، بينما ستكرس للأنشطة الإدارية نسبة قدرها 10.8 في المائة.
	5 - وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ملتزمة بإبقاء التكاليف التشغيلية عند مستوى متناسب مع إنجازها البرنامجي ومُساير لتدابير تحقيق الكفاءة والفعالية التي ستُنفذ في سياق إقامة بنيانها الإقليمي والتعزيز التدريجي لوجودها الميداني.
	6 - وفيما يتعلق بطلب اللجنة الاستشارية الوارد في الفقرة 14 من تقريرها أن تتضمن بيانات الميزانيات المقبلة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة مبررات وافية للوظائف المطلوبة، تعتقد هيئة الأمم المتحدة للمرأة أنه قد قُدِّمت مبررات تفصيلية لذلك في الفقرات من 59 إلى 65 من وثيقة الميزانية المؤسسية (UNW/2011/11). وتوفر تلك الفقرات تفسيرا شاملا لزيادة الحجم فيما يتعلق بكل مجال محدد من مجالات الاستثمار، إلى جانب إيضاح الأساس المنطقي لهذه الزيادة والغرض منها. وهذا النمط في البيان متوائم مع النمط الذي يتبعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف. وإضافة إلى ذلك، ستواصل هيئة الأمم المتحدة للمرأة مواءمة منهجية إعداد ميزانياتها، بما في ذلك في سياق الأعمال التي تضطلع بها تلك المنظمات وصولا إلى صوغ ”ميزانية متكاملة“ في عام 2014، وفقا لمقرر المجلس التنفيذي 2011/1.
	7 - وختاما، تقدر هيئة الأمم المتحدة بالغ التقدير أن اللجنة الاستشارية سلّمت في الفقرة 18 من تقريرها بأن هيئة الأمم المتحدة للمرأة صاغت ميزانية مؤسسية أكثر واقعية للفترة 2012-2013، وأنها أوصت بالموافقة على تقديرات الميزانية المؤسسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة 2012-2013.

