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  ٢٠١١ لعام الدورة العادية
  ٢٠١١ديسمرب  -  كانون األول٧-٥

  * من جدول األعمال املؤقت٢البند 
        الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة

تقديرات امليزانيـة املؤسـسية هليئـة األمـم املتحـدة للمـساواة بـني اجلنـسني                     
  ٢٠١٣-٢٠١٢ومتكني املرأة لفترة السنتني 

    
  تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية    

  
  مقدمة  -أوال   

نظرت اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية يف تقديرات امليزانية املؤسسية هليئـة              - ١
 ٢٠١٣-٢٠١٢األمــــم املتحــــدة للمــــساواة بــــني اجلنــــسني ومتكــــني املــــرأة لفتــــرة الــــسنتني  

)UNW/2011/11( ــر ــيت تقت ــغ      ، ال ــسنتني مببل ــرة ال ــة مؤســسية لفت ــة ميزاني ــا اهليئ ــه(ح فيه ) إمجالي
ــة مــع    .  مليــون دوالر١٤٠,٨ ــة املؤســسية املقترحــة اجتمعــت اللجن ــاء النظــر يف امليزاني ويف أثن
ــل األ ــساعد    وكي ــام امل ــني الع ــام واألم ــني الع ــد    م ــدوها مبزي ــثلني آخــرين أم ــات  ومم ــن املعلوم  م

  .واإليضاحات
: تشارية بأن هيئة األمم املتحدة للمرأة لديها مصدرين للتمويل مهـا         ذكّر اللجنة االس  وت  - ٢
امليزانية العادية وسوف جيري يف سـياقها تـوفري املـوارد الالزمـة خلدمـة العمليـات احلكوميـة                    )أ(

 وســوف ُيــستعان هبــا يف تــوفري املــوارد الالزمــة خلدمــة       التربعــات )ب(  و؛الدوليــة املعياريــة 
 وأوصــت اللجنـــة االستـــشارية،  .يــة التنفيذيـــة واألنــشطة التنفيذيـــة  العمليــات احلكوميـــة الدول 
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 ٢٠١٣-٢٠١٢ املقترحة لفتـرة الـسنتني        الربناجمية تقريرها األول عن امليزانية     من ١٧الباب   يف
)A/66/7 ( قــدره ٢٠١٣-٢٠١٢باملوافقــة علــى رصــد مبلــغ يف امليزانيــة العاديــة لفتــرة الــسنتني 

ــدير ال  (١٤ ٨٣٦ ٩٠٠ ــادة تقـ ــل إعـ ــاليفقبـ ــوارد  ) تكـ ــدي املـ ــت بنـ ــائف  حتـ ــة بالوظـ املتعلقـ
وُيتوقـع أن تبلــغ قيمــة التربعــات  . املتعلقــة بالوظــائف الالزمــة هليئـة األمــم املتحــدة للمــرأة  وغـري 
 مليـون دوالر،    ٩٠٠املبلغ الذي كان متوقعا من قبل وقـدره           مليون دوالر باخنفاض عن    ٧٠٠

  .دة على الصعيد العاملياألمر الذي يعزى إىل األحوال االقتصادية السائ
  

  امليزانية املؤسسية املقترحة  -ثانيا   
ذكر اللجنة االستشارية بأهنا نظرت يف امليزانيـة املؤسـسية هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة           ت  - ٣

ــام  ــة   ٢٠١١لعـ ــوارد يف الوثيقـ ــا الـ ــشأهنا تقريرهـ ــاط اجمللـــس . UNW/2011/4 وقـــدمت بـ وأحـ
 مليـون دوالر    ٥١,٥) إمجاليـه ( ووافـق علـى ختـصيص مبلـغ          بتقرير اللجنة لهيئة علما   لالتنفيذي  

ــام   ــسية لعـ ــة املؤسـ ــرر  (٢٠١١للميزانيـ ــن مث ). ٢٠١١/١املقـ ــة  ومـ ــديرات امليزانيـ ــشكل تقـ تـ
 أول مقترح ميزانية مؤسسية للهيئـة       ٢٠١٣-٢٠١٢املؤسسية هليئة األمم املتحدة للمرأة للفترة       

 هـي أول ميزانيـة      ٢٠١٣-٢٠١٢للفتـرة   املؤسسية  وملا كانت امليزانية    . يغطي فترة سنتني  
ــشارية األســاس       ــة االست ــرة ســنتني، فهــي ترســي يف تقــدير اللجن ــة تغطــي فت مقترحــة للهيئ

  .مليزانيات هيئة األمم املتحدة للمرأة التالية
ولقد أعدت هيئة األمم املتحـدة للمـرأة امليزانيـة املقترحـة وفقـا ملنهجيـة امليزنـة املنـسقة                      - ٤

ئج وتـصنيف التكـاليف، وهـي املنهجيـة املـستخدمة يف برنـامج األمـم املتحـدة                  القائمة على النتا  
واحــد اإلمنــائي ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان مــع فــارق  

يتصل بالوالية املـسندة حتديـدا إىل هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة أال وهـي قيـادة وتنـسيق وتعزيـز                        
 به منظومة األمم املتحدة من أعمال لتحقيق املـساواة بـني اجلنـسني           جهود املساءلة عما تضطلع   

وتالحظ اللجنـة االستـشارية أن املناصـب القياديـة يف امليـدان خصـصت بالتـايل،                 . ومتكني املرأة 
وأحيطـت اللجنـة علمـا،      . يف جانب منها، ملهمة التنسيق بدال من أن ختصص بالكامل لـإلدارة           

اليف موظفي شؤون العمليـات يف املراكـز اإلقليميـة واملكاتـب        ردا على استفسار منها، بأن تك     
بيـد أنـه نتيجـة للواليـة        . دون اإلقليمية واملكاتـب القطريـة ختـصص بالكامـل لألنـشطة اإلداريـة             

واملكاتـب دون   اإلقليميـة    يف املائـة مـن وقـت مـديري املراكـز             ٥٠احملددة آنفـة الـذكر خيـصص        
 يف املائة املتبقية للتنـسيق علـى صـعيد          ٥٠ختصص نسبة الـ    واملكاتب القطرية لإلدارة و   اإلقليمية  

األمم املتحدة، وتفيد هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة بـأن تطبيـق منهجيـة امليزنـة املنـسقة وتـصنيف                      
أن نظـرت اللجنـة يف      وولقـد سـبق     .  نظامهـا املـايل وقواعـدها املاليـة        التكاليف سيـستلزم تعـديل    

ــرا هبــذا الــشأن   النظــام املــايل والقواعــد املاليــة امل   ).UNW/2011/7(قترحــة للهيئــة وقــدمت تقري
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وُيذكر أنه سـتتم موافـاة اجمللـس التنفيـذي بالتعـديالت املقترحـة لينظـر فيهـا يف دورتـه الـسنوية                       
  . ٢٠١٢لعام 
وتالحـــظ اللجنـــة االستـــشارية أن هيئـــة األمـــم املتحـــدة للمـــرأة قيـــدت يف ميزانيتـــها     - ٥

ــرة   ــر٢٠١٣-٢٠١٢املؤســسية للفت ــغ  إي ــغ صــافيه   ٨,٤ادات مببل ــصل إىل مبل ــون دوالر لت  ملي
، UNW/2011/11انظــــر ( مليــــون دوالر ١٤٠,٨ مليــــون دوالر مــــن مبلــــغ إمجاليــــه ١٣٢,٣
 ردا علـى استفـسار منـها، بـأن اإليـرادات البـالغ قـدرها                ،وأحيطت اللجنة علما  ). املوارد خطة
صـصة ألغـراض معينـة يتوقـع        مليون دوالر متثل تكاليف الـدعم املـستمدة مـن تربعـات خم             ٨,٤
ــها إىل   أن ــصل قيمت ــون دوالر٣٥٠ت ــم      .  ملي ــة األم ــأن هيئ ــا كــذلك ب ــة علم وأحيطــت اللجن

 يف املائـة وهـو املعـدل نفـسه املعمـول بـه       ٧للمرأة تطبق معـدال لتكـاليف الـدعم نـسبته        املتحدة
ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  يف ــذكر املقــدر أن تكــ  . برن ون مببلــغ ويف ضــوء التربعــات آنفــة ال

 مليــون دوالر ميثــل إيــرادات ٢٢,٨دوالر ســتترجم تلــك النــسبة إىل مبلــغ قــدره  مليــون  ٣٥٠
وأحيطـت اللجنـة علمـا إنـه مل يقيـد يف امليزانيـة املؤسـسية املقترحـة                  . متأتية من تكـاليف الـدعم     

حيـث أن املـستوى الفعلـي للمـوارد اخلارجـة           للحيطـة واحلـذر      مليون دوالر توخيا     ٨,٤سوى  
  .يزانية يرهتن بالتربعات الواردة وأداء الربامج وإدارة املخاطرعن امل

إال أهنا تالحـظ    “ صاف”االستشارية ال تعترض على استخدام أي اعتماد        واللجنة    - ٦
ومــن رأي . يف الوقــت نفــسه أن معظــم اإليــرادات املتوقعــة مل تــستعمل يف معادلــة امليزانيــة 

مباشرة بتفسري آخر لسبب عدم رصد حصة أكـرب   اللجنة أنه يلزم موافاة اجمللس التنفيذي       
وتطلـب اللجنـة    . من اإليرادات اآلتية من خارج امليزانية لتغطية تكاليف امليزانية املؤسسية         

 أرصــدة اإليــرادات، بتفــسري للكيفيــة الــيت ســتوظف  ورودموافــاة اجمللــس أيــضا، يف حالــة 
ن كـــان لـــه دور،  تلـــك اإليـــرادات وللـــدور الـــذي ســـيؤديه اجمللـــس التنفيـــذي، إ       هبـــا
  .العملية تلك يف
أنه كـان مـن املفـروض أن حتـدد تكـاليف الـدعم             االستشارية، أيضا،    اللجنة وترى  - ٧

القادمـة مبزيـد   املقترحة، وتوصي بعـضها يف امليزانيـات        بأكملها على حنو واضح يف امليزانية       
  .الوضوح والشفافيةمن 
 يف املائـة    ١٩,١يـة املؤسـسية املقترحـة متثـل         وتفيد هيئة األمم املتحدة للمرأة بـأن امليزان         - ٨

ويف هـذا الـصدد     . من جمموع مواردها وأن األنشطة اإلمنائية حتظى بالنصيب األكرب من املوارد          
 يـوفر ضـمانات بـأن       ٢٠١١ للهيئة لعـام     ُتذكّر اللجنة االستشارية بأن مقترح امليزانية املؤسسية      

 يف املائـة مـن جممـوع املـوارد املـضمونة يف أي              ١٦ لن تتجاوز علـى اإلطـالق        امليزانية املؤسسية 
ــه   ــرة UNW/2011/3انظــر (وقــت بعين ــصنيف  ، ويؤكــد )٧، الفق ــة الت ــق منهجي ــة أن تطبي املتبع
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 يف املائـة مـن جممـوع    ١٠برنامج األمم املتحدة اإلمنائي كان من شأنه أن مينح اإلدارة نـسبة      يف
ذكّر اللجنـة، أيـضا، بأهنـا كانـت قـد           وت. )٣٥، الفقرة   UNW/2011/3انظر  (املوارد املستخدمة   

ــوافر املــوارد وذلــك      تــساءلت  ــة علــى مــدى ت عــن مــدى صــحة النــهج الــذي يؤســس للميزاني
انظـــر (باســـتخدام نـــسبة معينـــة بـــدال مـــن االســـتناد إىل احتياجـــات ميكـــن االســـتدالل عليهـــا 

UNW/2011/4 ى كفالـة  ومع ذلك، تشجع اللجنة هيئة األمم املتحدة للمـرأة علـ        ). ١١ ، الفقرة
  . يف املائة من جمموع املوارد١٦أال تتجاوز امليزانيات املؤسسية مستقبال نسبة 

  
  قوام املالك الوظيفي امليداين  -ثالثا   

، صــادق اجمللــس التنفيــذي هليئــة األمــم املتحــدة للمــرأة علــى ٢٠١١يونيــه /يف حزيــران  - ٩
ــادة ) أ: (ربناجميــة أال وهــي وأولوياهتــا ال٢٠١٣-٢٠١١اخلطــة االســتراتيجية للهيئــة للفتــرة   زي

ــة؛     ــأدوار قيادي ــرأة واضــطالعها ب ــشاركة امل ــتمكني     ) ب(م ــن ســبل ال ــرأة م ــتفادة امل ــادة اس زي
زيـادة اضـطالع    ) د(منع العنف ضـد النـساء والفتيـات؛         ) ج(االقتصادي والفرص االقتصادية؛    

تعزيــز إمكانيــات ) هــ (جمــاالت الــسالم واألمـن واالســتجابة اإلنــسانية؛  املـرأة بــأدوار قياديـة يف   
توفري الدعم الالزم لوضـع     ) و(وفاء اخلطط وامليزانيات مبقتضيات حتقيق املساواة بني اجلنسني؛         

ــة شــاملة مــن القواعــد والــسياسات واملعــايري العامليــة املتعلقــة باملــساواة بــني اجلنــسني           جمموع
  .املرأة ومتكني
 لقـوام املـالك الـوظيفي امليـداين وتنـاول      ٢٠١١على إثر تقييم أجري يف مستهل عـام         و  - ١٠

اخلــدمات املقدمــة علــى الــصعيد القطــري لكفالــة إحــراز نتــائج أفــضل، مت إعــداد هيكــل لقــوام  
ويتــألف اهليكــل املقتــرح مــن ممثــل دويل . املــالك الــوظيفي األساســي الــالزم للمكاتــب القطريــة

وموظف برامج واحد وموظف فين وطـين لـشؤون العمليـات،           ) ١- أو مد  ٥-برتبة ف (واحد  
وتنفيذا لألولويـات االسـتراتيجية ولنتـائج     . كاتبا واحدا /ومساعد إداري وطين وقد يضم سائقا     

 يف املائــة عــن امليزانيــة  ٣٠تقيــيم املــالك الــوظيفي امليــداين، تقتــرح اهليئــة أيــضا، زيــادة نــسبتها    
ا بنظــام الــسنتني، هبــدف تــدعيم املــشاركة يف األنــشطة    الــيت أخــذ فيهــ ٢٠١١املؤســسية لعــام 

املــضطلع هبــا علــى الــصعيد القطــري وتعزيــز فعاليــة وكفــاءة أداء الــربامج ووظــائف اإلدارة          
  :وتبعا لذلك، رصدت يف امليزانية املؤسسية املقترحة اعتمادات ملا يلي. والدعم

 ٢٠١٢ يف عـام  ١١ - بلـدا  ٢١القيام على مراحـل بإضـافة وجـود للهيئـة يف         )أ(  
   وذلك بقوام أويل قدره ثالث وظائف يف كل منها؛- ٢٠١٣ يف عام ١٠ و

   بلـــدا بقـــوام أساســـي يتـــراوح بـــني    ١٧تعزيـــز الوجـــود القـــائم حاليـــا يف      )ب(  
   وظائف أوصي هبا يف تقييم قوام املالك الوظيفي امليداين؛ ٥ و ٤
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  .إنشاء مركز إقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى  )ج(  
 بلـدا حبلـول     ٥٥قا للميزانية املقترحة سيصبح هليئة األمم املتحدة للمرأة وجـود يف            ووف  - ١١

 بلـدا  ٥٥وتالحظ اللجنـة االستـشارية أن وجـود اهليئـة يف     . ٢٠١٣-٢٠١٢هناية فترة السنتني  
ــشمل ــشاؤه يف   ) أ: (ي ــرح إن ــدا؛ ٢١الوجــود اإلضــايف املقت ــا  ) ب( بل املركــز اإلقليمــي ألوروب

ــا يف  الو) ج(ووســط آســيا؛  ــدا؛ ١٧جــود القــائم حالي ــا  ) د( بل ــة القائمــة حالي املراكــز اإلقليمي
وأحيطـت  .  مركـزا  ١١املراكز دون اإلقليميـة القائمـة حاليـا وعـددها           ) هـ( مراكز؛   ٥وعددها  

اللجنــة علمــا، ردا علــى استفــسار منــها، باملعــايري الــيت حتكــم إنــشاء وجــود للهيئــة يف أي بلــد    
  كومـــة الوطنيـــة وفريـــق األمـــم املتحـــدة القطـــري ذلـــك؛ أن تطلـــب احل) أ: (كمـــا يلـــي وهـــي

أن جيري حتليل للمسائل الرئيسية من قبيل حالة النساء والفتيـات ومـدى انعـدام املـساواة                 ) ب(
أال ينطـوي الوجـود   ) ج(وحالة األمن والتنمية يف البلد يؤيد احلاجة إىل إنـشاء وجـود قطـري؛             

وأحيطـت اللجنـة   . املبذولـة علـى أرض الواقـع   القطري على أي ازدواجية مع اجلهـود األخـرى       
علما أيضا بأنه ال يوجد منوذج موحـد يطبـق وأن تكـوين املكاتـب خيتلـف تبعـا لدرجـة تعقيـد                       

  .الربنامج احلالة أو
واســتنادا إىل تقيــيم قــوام املــالك الــوظيفي امليــداين، تعتــزم هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة      - ١٢

نظيميـة جيـري يف سـياقها اسـتعراض املـوارد البـشرية وجتميـع         إطالق مبـادرة لـضمان الفعاليـة الت       
ــة    ــوارد هبــدف حتــسني ســري العمــل والعمليــات التنفيذي ــة   . امل ــضا، اســتعراض البني وســيجري أي

اإلقليميــة الســتجالء أوجــه القــصور يف اخلــدمات املقدمــة علــى صــعيد املقــر وعلــى الــصعيدين   
نتائج هاتني املبـادرتني قـد ُيلمـس أثرهـا يف         وتالحظ اللجنة االستشارية أن     . القطري واإلقليمي 

وترجو اللجنة أن تـشهد نتـائج هـاتني املبـادرتني          . امليزانية املؤسسية هليئة األمم املتحدة للمرأة     
  .٢٠١٥-٢٠١٤وتلمس أثرها إن كان هلا أثر، يف ميزانية الفترة 

  
  املوارد املتعلقة بالوظائف  -رابعا   

 منـها يف امليـدان      ١٠٢:  وظيفة جديـدة   ١٣٩،  ٢٠١٣-٢٠١٢ُيقترح، بالنسبة للفترة      - ١٣
 وظيفـة   ١٩ وظيفـة    ١٠٢ومـن بـني الوظـائف امليدانيـة املقترحـة البـالغ عـددها               .  يف املقر  ٣٧و  

ويقترح إنـشاء وظيفـة     . متثل حتوال يف مصدر التمويل من امليزانية الربناجمية إىل امليزانية املؤسسية          
ز اإلقليمـي ألوروبـا ووسـط آسـيا علـى أن ُيعـاد يف        ليـشغلها رئـيس املركـ   ١-جديدة برتبـة مـد   

ــة ف   ــة مــد٥-الوقــت نفــسه تــصنيف وظيفــة برتب  لــريأس شــاغلها مكتــب احملــيط  ١- إىل الرتب
 وظيفــة، يقتــرح ٣٧ومــن الوظــائف املقترحــة للمقــر وعــددها . اهلــادئ الكــائن مقــره يف فيجــي

وسـوف  . قيـادة واحلوكمـة    لرئاسة القسم اجلديد املعـين بال      ١-ختصيص وظيفة جديدة برتبة مد    
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يركز القسم آنـف الـذكر علـى النـهوض بالقيـادات الـسياسية النـسائية ومبـشاركة املـرأة وعلـى                  
  .تعزيز احلقوق اجلنسانية بوصفها من حقوق اإلنسان

ولقد الحظت اللجنة االستشارية يف تقريرها السابق أن املقترحات املتعلقـة بالوظـائف               - ١٤
ؤسسية هليئة األمم املتحدة للمرأة ال تـستند مبـا فيـه الكفايـة إىل مؤشـرات                 املدرجة يف امليزانية امل   

، UNW/2011/4انظـر   (عبء العمل وطلبت تضمني مشاريع امليزانيات مستقبال مـربرات ذلـك            
وتالحـظ اللجنـة أن امليزانيـة املؤسـسية املقترحـة ال تتـضمن املـربرات الـيت تـسوغ                ). ١٩الفقرة  

وتكـرر اللجنـة تأكيـد مـا طلبتـه مـن أن تتـضمن               . دة املقترحـة  إنشاء أي مـن الوظـائف اجلديـ       
  .مشاريع امليزانيات مستقبال مربرات وافية للوظائف املطلوبة

وفيما يتعلق بالوظائف اليت كانت موجودة لدى الكيانـات األربعـة املنفـصلة الـسابقة،                 - ١٥
ان هلا حمـل لـديها وقـد مت          يف املائة من تلك الوظائف ك      ٩٣تفيد هيئة األمم املتحدة للمرأة بأن       

وأحيطت اللجنة االستشارية علما، بناء علـى استفـسار منـها، بـأن الوظـائف املتبقيـة                 . استيعاهبا
 يف املائة إما أعيد تصنيفها إىل رتبة أعلى أو مل جيـر اسـتيعاهبا ملغايرهتـا إىل حـد كـبري                  ٧ونسبتها  

  . االختيار على أساس املسابقاتومت إدراج تلك الوظائف يف عملية. للمهام املطلوب أداؤها
  

  املوارد غري املتعلقة بالوظائف  -خامسا  
، حتـت بنـد املـوارد غـري املتعلقـة      ٢٠١٣-٢٠١٢يقترح أيـضا، أن خيـصص، يف الفتـرة          - ١٦

 مليون دوالر يشمل تكاليف استئجار احليز املكـتيب وسـداد تكـاليف           ٣٦بالوظائف مبلغ قدره    
تحــدة اإلمنــائي، وحتــسني تكنولوجيــات املعلومــات والــسفر   خــدمات الــدعم لربنــامج األمــم امل 

وتعكـس امليزانيـة املقترحـة نقـصانا كـان          . واألمن وتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطـاع العـام        
  .متوقعا بسبب اخنفاض تكاليف وحدات احليز املكتيب وتقليص نفقات التشغيل العامة

  
  اخلالصة  -سادسا  

تشارية أنـه مل تـرد يف مـشروع مقـرر اجمللـس التنفيـذي هليئـة األمـم                   تالحظ اللجنة االس    - ١٧
 أي إشـارة إىل تقريـر       ٢٠١٣-٢٠١٢املتحدة للمرأة املتعلق بامليزانية املؤسسية املقترحة للفتـرة         

، مما يتناقض مع ممارسة اجمللس السابقة اليت يـستدل          )٧٨، الفقرة   UNW/2011/11انظر  (اللجنة  
) ٢٠١١/١املقـرر    (٢٠١١بامليزانيـة هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة لعـام             عليها من مقرره املتعلـق      

وتأمـل اللجنـة أن يأخـذ اجمللـس التنفيـذي هـذا التقريـر               . الذي أحاط فيه علما بتقرير اللجنة     
  .٢٠١٣-٢٠١٢امليزانية املؤسسية املقترحة للفترة االعتبار يف مداوالته بشأن  يف
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يئـة األمـم املتحـدة للمـرأة أعـدت مقترحـا ألول             وتسلم اللجنة االستـشارية بـأن ه        - ١٨
ميزانية مؤسـسية ختـصها وتغطـي فتـرة سـنتني، يفـوق يف واقعيتـه التوقعـات الـسابقة حيـث                      
ــستوى          ــن م ــال م ــذي ميكــن أن ين ــر ال ــصيبة واألث ــصادية الع ــه الظــروف االقت ــت في روعي

قترحــة هليئــة امليزانيــة املؤســسية املوتوصــي اللجنــة باملوافقــة علــى  . التربعــات مــن جرائهــا 
  .٢٠١٣-٢٠١٢املتحدة للمرأة لفترة السنتني  األمم
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	5 - وتلاحظ اللجنة الاستشارية أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة قيدت في ميزانيتها المؤسسية للفترة 2012-2013 إيرادات بمبلغ 8.4 مليون دولار لتصل إلى مبلغ صافيه 132.3 مليون دولار من مبلغ إجماليه 140.8 مليون دولار (انظر UNW/2011/11، خطة الموارد). وأحيطت اللجنة علما، ردا على استفسار منها، بأن الإيرادات البالغ قدرها 8.4 مليون دولار تمثل تكاليف الدعم المستمدة من تبرعات مخصصة لأغراض معينة يتوقع أن تصل قيمتها إلى 350 مليون دولار. وأحيطت اللجنة علما كذلك بأن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تطبق معدلا لتكاليف الدعم نسبته 7 في المائة وهو المعدل نفسه المعمول به في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وفي ضوء التبرعات آنفة الذكر المقدر أن تكون بمبلغ 350 مليون دولار ستترجم تلك النسبة إلى مبلغ قدره 22.8 مليون دولار يمثل إيرادات متأتية من تكاليف الدعم. وأحيطت اللجنة علما إنه لم يقيد في الميزانية المؤسسية المقترحة سوى 8.4 مليون دولار توخيا للحيطة والحذر حيث أن المستوى الفعلي للموارد الخارجة عن الميزانية يرتهن بالتبرعات الواردة وأداء البرامج وإدارة المخاطر.
	6 - واللجنة الاستشارية لا تعترض على استخدام أي اعتماد ”صاف“ إلا أنها تلاحظ في الوقت نفسه أن معظم الإيرادات المتوقعة لم تستعمل في معادلة الميزانية. ومن رأي اللجنة أنه يلزم موافاة المجلس التنفيذي مباشرة بتفسير آخر لسبب عدم رصد حصة أكبر من الإيرادات الآتية من خارج الميزانية لتغطية تكاليف الميزانية المؤسسية. وتطلب اللجنة موافاة المجلس أيضا، في حالة ورود أرصدة الإيرادات، بتفسير للكيفية التي ستوظف بها تلك الإيرادات وللدور الذي سيؤديه المجلس التنفيذي، إن كان له دور، في تلك العملية.
	7 - وترى اللجنة الاستشارية، أيضا، أنه كان من المفروض أن تحدد تكاليف الدعم بأكملها على نحو واضح في الميزانية المقترحة، وتوصي بعضها في الميزانيات القادمة بمزيد من الوضوح والشفافية.
	8 - وتفيد هيئة الأمم المتحدة للمرأة بأن الميزانية المؤسسية المقترحة تمثل 19.1 في المائة من مجموع مواردها وأن الأنشطة الإنمائية تحظى بالنصيب الأكبر من الموارد. وفي هذا الصدد تُذكّر اللجنة الاستشارية بأن مقترح الميزانية المؤسسية للهيئة لعام 2011 يوفر ضمانات بأن الميزانية المؤسسية لن تتجاوز على الإطلاق 16 في المائة من مجموع الموارد المضمونة في أي وقت بعينه (انظر UNW/2011/3، الفقرة 7)، ويؤكد أن تطبيق منهجية التصنيف المتبعة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كان من شأنه أن يمنح الإدارة نسبة 10 في المائة من مجموع الموارد المستخدمة (انظر UNW/2011/3، الفقرة 35). وتذكّر اللجنة، أيضا، بأنها كانت قد تساءلت عن مدى صحة النهج الذي يؤسس للميزانية على مدى توافر الموارد وذلك باستخدام نسبة معينة بدلا من الاستناد إلى احتياجات يمكن الاستدلال عليها (انظر UNW/2011/4، الفقرة 11). ومع ذلك، تشجع اللجنة هيئة الأمم المتحدة للمرأة على كفالة ألا تتجاوز الميزانيات المؤسسية مستقبلا نسبة 16 في المائة من مجموع الموارد.
	ثالثا - قوام الملاك الوظيفي الميداني
	9 - في حزيران/يونيه 2011، صادق المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة على الخطة الاستراتيجية للهيئة للفترة 2011-2013 وأولوياتها البرنامجية ألا وهي: (أ) زيادة مشاركة المرأة واضطلاعها بأدوار قيادية؛ (ب) زيادة استفادة المرأة من سبل التمكين الاقتصادي والفرص الاقتصادية؛ (ج) منع العنف ضد النساء والفتيات؛ (د) زيادة اضطلاع المرأة بأدوار قيادية في مجالات السلام والأمن والاستجابة الإنسانية؛ (هـ) تعزيز إمكانيات وفاء الخطط والميزانيات بمقتضيات تحقيق المساواة بين الجنسين؛ (و) توفير الدعم اللازم لوضع مجموعة شاملة من القواعد والسياسات والمعايير العالمية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
	10 - وعلى إثر تقييم أجري في مستهل عام 2011 لقوام الملاك الوظيفي الميداني وتناول الخدمات المقدمة على الصعيد القطري لكفالة إحراز نتائج أفضل، تم إعداد هيكل لقوام الملاك الوظيفي الأساسي اللازم للمكاتب القطرية. ويتألف الهيكل المقترح من ممثل دولي واحد (برتبة ف-5 أو مد-1) وموظف برامج واحد وموظف فني وطني لشؤون العمليات، ومساعد إداري وطني وقد يضم سائقا/كاتبا واحدا. وتنفيذا للأولويات الاستراتيجية ولنتائج تقييم الملاك الوظيفي الميداني، تقترح الهيئة أيضا، زيادة نسبتها 30 في المائة عن الميزانية المؤسسية لعام 2011 التي أخذ فيها بنظام السنتين، بهدف تدعيم المشاركة في الأنشطة المضطلع بها على الصعيد القطري وتعزيز فعالية وكفاءة أداء البرامج ووظائف الإدارة والدعم. وتبعا لذلك، رصدت في الميزانية المؤسسية المقترحة اعتمادات لما يلي:
	(أ) القيام على مراحل بإضافة وجود للهيئة في 21 بلدا - 11 في عام 2012 و 10 في عام 2013 - وذلك بقوام أولي قدره ثلاث وظائف في كل منها؛
	(ب) تعزيز الوجود القائم حاليا في 17 بلدا بقوام أساسي يتراوح بين4 و 5 وظائف أوصي بها في تقييم قوام الملاك الوظيفي الميداني؛ 
	(ج) إنشاء مركز إقليمي لأوروبا وآسيا الوسطى.
	11 - ووفقا للميزانية المقترحة سيصبح لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وجود في 55 بلدا بحلول نهاية فترة السنتين 2012-2013. وتلاحظ اللجنة الاستشارية أن وجود الهيئة في 55 بلدا يشمل: (أ) الوجود الإضافي المقترح إنشاؤه في 21 بلدا؛ (ب) المركز الإقليمي لأوروبا ووسط آسيا؛ (ج) الوجود القائم حاليا في 17 بلدا؛ (د) المراكز الإقليمية القائمة حاليا وعددها 5 مراكز؛ (هـ) المراكز دون الإقليمية القائمة حاليا وعددها 11 مركزا. وأحيطت اللجنة علما، ردا على استفسار منها، بالمعايير التي تحكم إنشاء وجود للهيئة في أي بلد وهي كما يلي: (أ) أن تطلب الحكومة الوطنية وفريق الأمم المتحدة القطري ذلك؛ (ب) أن يجري تحليل للمسائل الرئيسية من قبيل حالة النساء والفتيات ومدى انعدام المساواة وحالة الأمن والتنمية في البلد يؤيد الحاجة إلى إنشاء وجود قطري؛ (ج) ألا ينطوي الوجود القطري على أي ازدواجية مع الجهود الأخرى المبذولة على أرض الواقع. وأحيطت اللجنة علما أيضا بأنه لا يوجد نموذج موحد يطبق وأن تكوين المكاتب يختلف تبعا لدرجة تعقيد الحالة أو البرنامج.
	12 - واستنادا إلى تقييم قوام الملاك الوظيفي الميداني، تعتزم هيئة الأمم المتحدة للمرأة إطلاق مبادرة لضمان الفعالية التنظيمية يجري في سياقها استعراض الموارد البشرية وتجميع الموارد بهدف تحسين سير العمل والعمليات التنفيذية. وسيجري أيضا، استعراض البنية الإقليمية لاستجلاء أوجه القصور في الخدمات المقدمة على صعيد المقر وعلى الصعيدين القطري والإقليمي. وتلاحظ اللجنة الاستشارية أن نتائج هاتين المبادرتين قد يُلمس أثرها في الميزانية المؤسسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وترجو اللجنة أن تشهد نتائج هاتين المبادرتين وتلمس أثرها إن كان لها أثر، في ميزانية الفترة 2014-2015.
	رابعا - الموارد المتعلقة بالوظائف
	13 - يُقترح، بالنسبة للفترة 2012-2013، 139 وظيفة جديدة: 102 منها في الميدان و 37 في المقر. ومن بين الوظائف الميدانية المقترحة البالغ عددها 102 وظيفة 19 وظيفة تمثل تحولا في مصدر التمويل من الميزانية البرنامجية إلى الميزانية المؤسسية. ويقترح إنشاء وظيفة جديدة برتبة مد-1 ليشغلها رئيس المركز الإقليمي لأوروبا ووسط آسيا على أن يُعاد في الوقت نفسه تصنيف وظيفة برتبة ف-5 إلى الرتبة مد-1 ليرأس شاغلها مكتب المحيط الهادئ الكائن مقره في فيجي. ومن الوظائف المقترحة للمقر وعددها 37 وظيفة، يقترح تخصيص وظيفة جديدة برتبة مد-1 لرئاسة القسم الجديد المعني بالقيادة والحوكمة. وسوف يركز القسم آنف الذكر على النهوض بالقيادات السياسية النسائية وبمشاركة المرأة وعلى تعزيز الحقوق الجنسانية بوصفها من حقوق الإنسان.
	14 - ولقد لاحظت اللجنة الاستشارية في تقريرها السابق أن المقترحات المتعلقة بالوظائف المدرجة في الميزانية المؤسسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لا تستند بما فيه الكفاية إلى مؤشرات عبء العمل وطلبت تضمين مشاريع الميزانيات مستقبلا مبررات ذلك (انظر UNW/2011/4، الفقرة 19). وتلاحظ اللجنة أن الميزانية المؤسسية المقترحة لا تتضمن المبررات التي تسوغ إنشاء أي من الوظائف الجديدة المقترحة. وتكرر اللجنة تأكيد ما طلبته من أن تتضمن مشاريع الميزانيات مستقبلا مبررات وافية للوظائف المطلوبة.
	15 - وفيما يتعلق بالوظائف التي كانت موجودة لدى الكيانات الأربعة المنفصلة السابقة، تفيد هيئة الأمم المتحدة للمرأة بأن 93 في المائة من تلك الوظائف كان لها محل لديها وقد تم استيعابها. وأحيطت اللجنة الاستشارية علما، بناء على استفسار منها، بأن الوظائف المتبقية ونسبتها 7 في المائة إما أعيد تصنيفها إلى رتبة أعلى أو لم يجر استيعابها لمغايرتها إلى حد كبير للمهام المطلوب أداؤها. وتم إدراج تلك الوظائف في عملية الاختيار على أساس المسابقات.
	خامسا - الموارد غير المتعلقة بالوظائف
	16 - يقترح أيضا، أن يخصص، في الفترة 2012-2013، تحت بند الموارد غير المتعلقة بالوظائف مبلغ قدره 36 مليون دولار يشمل تكاليف استئجار الحيز المكتبي وسداد تكاليف خدمات الدعم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتحسين تكنولوجيات المعلومات والسفر والأمن وتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وتعكس الميزانية المقترحة نقصانا كان متوقعا بسبب انخفاض تكاليف وحدات الحيز المكتبي وتقليص نفقات التشغيل العامة.
	سادسا - الخلاصة
	17 - تلاحظ اللجنة الاستشارية أنه لم ترد في مشروع مقرر المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة المتعلق بالميزانية المؤسسية المقترحة للفترة 2012-2013 أي إشارة إلى تقرير اللجنة (انظر UNW/2011/11، الفقرة 78)، مما يتناقض مع ممارسة المجلس السابقة التي يستدل عليها من مقرره المتعلق بالميزانية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لعام 2011 (المقرر 2011/1) الذي أحاط فيه علما بتقرير اللجنة. وتأمل اللجنة أن يأخذ المجلس التنفيذي هذا التقرير في الاعتبار في مداولاته بشأن الميزانية المؤسسية المقترحة للفترة 2012-2013.
	18 - وتسلم اللجنة الاستشارية بأن هيئة الأمم المتحدة للمرأة أعدت مقترحا لأول ميزانية مؤسسية تخصها وتغطي فترة سنتين، يفوق في واقعيته التوقعات السابقة حيث روعيت فيه الظروف الاقتصادية العصيبة والأثر الذي يمكن أن ينال من مستوى التبرعات من جرائها. وتوصي اللجنة بالموافقة على الميزانية المؤسسية المقترحة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لفترة السنتين 2012-2013.

