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  املسائل التنظيمية  -أوال   
 للمجلــس التنفيــذي هليئــة األمــم املتحــدة  ٢٠١١ لعــام الثانيــةقــدت الــدورة العاديــة  ُع  - ١

ــرأة للمــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني    ــة األمــم املتحــدة للمــرأة  (امل ــرة  ) هيئ ــورك، يف الفت يف نيوي
  .٢٠١١ ديسمرب/األول كانون ٧إىل  ٥ من
 ،)نيجرييـا (جوي أوغوو   . أ،  للمرأةجمللس التنفيذي هليئة األمم املتحدة      ا رئيسة   وقامت  - ٢

  .واستعرضت أمينة اجمللس خطة العمل املتعلقة بالدورة . الدورةبافتتاح
وخطـة  ) UNW/2011/L.3 (الثانيـة لس التنفيذي جـدول أعمـال دورتـه العاديـة           اجمل رقأو  - ٣

 . املنقحةها، بصيغتهاعمل

ــد  - ٤ ــرال اجمللـــــس التنفيـــــذي واعتمـــ ــق بتقريـــ ــدورة  املتعلـــ ــسنويةالـــ ــن  (الـــ  إىل ٢٧مـــ
 .UNW/2011/10بصيغته الواردة يف الوثيقة ) ٢٠١١ يونيه/حزيران ٣٠

ــأو  - ٥ ــل ا  رقـ ــة العمـ ــذي خطـ ــدورة   اجمللـــس التنفيـ ــة للـ ــة األوىلملؤقتـ ــامالعاديـ  ٢٠١٢  لعـ
 وردا على استفسار بشأن موعـد       .)UNW/2012/L.1 ()٢٠١٢ يناير/كانون الثاين  ٢٥ و ٢٤(

 ،٢٠١٢ ينـاير /كانون الثاين  ٢٧ و   ٢٦: الدورة، أوضحت أمينة اجمللس أن املوعد املقرر أصال       
 .قد تغري

قترحــــة للمجلــــس التنفيــــذي املخطــــة العمــــل الــــسنوية  واعتمــــد اجمللــــس التنفيــــذي  - ٦
وذكـرت أمينـة    .  املعدلـة شـفوياً    ا، بصيغته UNW/2012/CRP.1الواردة يف الوثيقة     ،٢٠١٢ لعام

اجمللـــس أن املقترحـــات املتعلقـــة باملبـــادئ واملعـــايري واإلجـــراءات املـــسترشد هبـــا يف اســـتخدام   
ديــة الثانيــة اإليــرادات اآلتيــة مــن اســترداد التكــاليف ستــضاف إىل جــدول أعمــال الــدورة العا   

ــام ــرة  ٢٠١٢ لعـ ــا للفقـ ــرار  ١٢، وفقـ ــن القـ ــتقدم يف   . ٢٠١١/١٥ مـ ــك، سـ ــافة إىل ذلـ وإضـ
 معلومات مستكملة عن التقـدم احملـرز يف التحليـل املـؤدي إىل حتديـد أي األنـشطة                  ٢٠١٢ عام

 مـن  ٧٥جيب اعتبارها معيارية أو تنفيذيـة أو متـصفة مبـزيج مـن هـاتني الـصفتني، وفقـا للفقـرة                     
  .٢٠١١/٥ من القرار ١٦، على النحو املطلوب يف الفقرة ٦٤/٢٨٩ية العامة قرار اجلمع

 
 الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة  -ثانيا   

  ة التنفيذيةاملدير/ األمني العامةبيان وكيل    

تقـديرات امليزانيـة املؤسـسية هليئـة األمـم          املـديرة التنفيذيـة     / األمـني العـام    ة وكيل عرضت  - ٧
وتقريـر اللجنـة االستـشارية      ،  )UNW/2011/11 (٢٠١٣-٢٠١٢لمرأة لفتـرة الـسنتني      املتحدة ل 

، ورد إدارة هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة علـى تقريـر              )UNW/2011/12(لشؤون اإلدارة وامليزانية    
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 ونوهت إىل أن هـذه امليزانيـة، باعتبارهـا امليزانيـة            .)UNW/2011/12/Add.1(اللجنة االستشارية   
 هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة، وأهنـا           “امليزانيـة التأسيـسية احلقـة     ”ىل للمنظمة، هي    املؤسسية األو 

أداة استراتيجية يتجلى فيها املقصد االستراتيجي لوالية هيئة األمم املتحدة للمرأة، علـى النحـو               
 .٢٠١٣-٢٠١١املبني يف قرار التأسيس واخلطة االستراتيجية للفترة 

املديرة التنفيذية إىل أنه مع أن هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة             /موأشارت وكيلة األمني العا     - ٨
 بــدأت تظهــر بالفعــل، وخباصــة يف املنطقــة العربيــة، حيــث   عملــهافــإن نتــائج منظمــة جديــدة،

أسهمت يف إنارة الطريق يف تونس ومـصر إىل املمارسـات اجليـدة يف جمـال تعزيـز املـساواة بـني                      
ومـن  .  ذلـك اإلصـالح االنتخـايب وصـياغة الدسـتور          اجلنسني يف حقـل بنـاء املؤسـسات، مبـا يف          

ــور          ــاره يف أوســاط اجلمه ــذي أث ــام ال ــسنة، االهتم ــيت حتققــت خــالل ال املنجــزات األخــرى ال
مــسألة إمكانيــة  الــذي ركــز علــى “تقــدم املــرأة يف العــامل”ووســائط اإلعــالم التقريــر املعنــون  

 بـاق علـى قوتـه وإن         للمـرأة  م املتحـدة  وقالت إن الدور املعياري هليئة األم     .  العدالة الوصول إىل 
املتعلقـة بالـسياسات    األعمال  املنظمة تعمل على اجلمع بني املهمة املعيارية واألعمال التنفيذية و         

 يتـضح فيهـا هـذا النـهج األعمـال الـيت             الـىت ومـن األمثلـة     . كي يتحقق هلا ما تتوخاه مـن التـأثري        
ائي وبعـض الـدول األعـضاء لتنظـيم حـدث           اضطلعت هبا اهليئة مـع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـ            

ضـم سـويا     جانيب رفيع املستوى بشأن املشاركة السياسية للمرأة خالل انعقاد اجلمعيـة العامـة،            
وكان البيان الـصادر عـن هـذا    . العامل رئيسات الدول واحلكومات والوزيرات من مجيع مناطق      

التنفيذية، دافعا ملهما لقـرار جديـد       املديرة  /احلدث، الذي وقعت عليه أيضاً وكيلة األمني العام       
 إىل اختـاذ إجـراءات أكثـر قـوة بـشأن املـشاركة             فيـه  دعوتـ اختذته اللجنة الثالثة للجمعية العامة و     

 مـسأليت املـساواة بـني اجلنـسني         جعـل واختذت اهليئة أيضاً خطـوات ترمـي إىل         . السياسية للمرأة 
الوكـاالت يف جمـال األمـن الغـذائي، مـع            األعمـال املـشتركة بـني        ا من حمـاور   ومتكني املرأة حمور  

  .ربط ذلك على وجه اخلصوص بالتمكني االقتصادي للمرأة الريفية
، ٢٠١٢ أبريـل /وفيما يتعلق بالتنسيق، ستقدم إىل جملس الرؤساء التنفيـذيني يف نيـسان             - ٩

 خطة عمل على نطاق املنظومة توفر أساسا أشد قوة للعمل على تعميم مراعاة البعـد اجلنـساين                
ــدة بـــشأنه املـــساءلة و ــة األمـــم املتحـ ــديو، يف  . يف منظومـ وقـــد مت يف اجتمـــاع عقـــد يف مونتفيـ

األداء املوحـد   ”، عـرض قـوي لقـضية العمـل علـى التـرويج لنـهج                ٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين
، عن طريـق إيـالء أولويـة لـتمكني املـرأة واملـساواة بـني اجلنـسني يف أطـر عمـل               “من أجل املرأة  
ومت التركيـز علـى   .  القطريـة لألمـم املتحـدة      من جانب األفرقـة   للمساعدة اإلمنائية   األمم املتحدة   

مسأليت املساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة يف االتفـاق املتوصـل إليـه يف املنتـدي الرابـع الرفيـع              
 -نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢٩بوســـان، مجهوريـــة كوريـــا، (املـــستوى املعـــين بفعاليـــة املعونـــة 

  ).٢٠١١ديسمرب /لاألو كانون ١
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 هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة بوصــفها منظمــة تتوخاهــاوتــستجيب امليزانيــة للرؤيــة الــيت   - ١٠
وبناء على تقيـيم املـوارد الالزمـة لتحقيـق النتـائج املبينـة يف اخلطـة االسـتراتيجية                   . دينامية وفعالة 

رها  قـــد ٢٠١٣-٢٠١٢، تقتـــرح اهليئـــة ميزانيـــة مؤســـسية للفتـــرة     ٢٠١٣-٢٠١١للفتـــرة 
  مـــن جممـــوع املـــوارد املائـــة يف ٨٦,٣قتـــرح يف امليزانيـــة تكـــريس  وُي. دوالر مليـــون ١٤٠,٨

، الـيت اعتمـدها     ٢٠١١وتعكس امليزانية زيـادة باملقارنـة مبيزانيـة الـدعم لعـام             . لألنشطة اإلمنائية 
  .٢٠١١ اجمللس التنفيذي يف الدورة العادية األوىل لعام

وتعكس نسبة الثلـث تقريبـا مـن      .  وظيفة إضافية  ١٣٩يل  والزيادة ناشئة أساسا من متو      - ١١
 ى تكاليفهـا إمـا مـن   غطَّـ  هبا بالفعل، عـن طريـق وظـائف تُ         جيري االضطالع هذه الوظائف مهام    
ــة  ــة الربناجمي ــة أربــاع الوظــائف  .  اتفاقــات اخلــدمات اخلاصــة وإمــا يف إطــارامليزاني وتوجــد ثالث

وهــذه الوظــائف . ليهــا يف اخلطــة االســتراتيجيةاجلديــدة يف امليــدان، وفقــا لألولويــة املنــصوص ع
 احلــد األدىن ، علــى أســاسستــصل بعــدد عناصــر الوجــود القطــري هليئــة األمــم املتحــدة للمــرأة 

وقــد انبثــق مفهــوم . ٢٠١٣  حبلــول هنايــة عــام٥٥ إىل ،للقــدرة املمولــة مــن امليزانيــة املؤســسية 
 أنـه لكـي تنجـز هيئـة األمـم املتحـدة       القدرة الدنيا من تقيـيم القـدرة امليدانيـة، الـذي خلـص إىل          

للمرأة واليتها يف أي بلد من البلدان، يلزم وجود قدرة حـدها األدىن ثالثـة مـوظفني مـن الفئـة                
 مبهمة املمثل علـى مـستوى مماثـل لعـضوية الفريـق القطـري             القيامالفنية، يكون بإمكان أحدهم     

يكون يف مقر اهليئة، يف مجلـة جمـاالت        أما الربع املتبقي من الوظائف اجلديدة فس      . لألمم املتحدة 
 . املوارد، والتمويل وامليزانية، واملوارد البشرية، والسياساتتعبئةمنها 

ــام   - ١٢ ــة األمــــني العــ ــاه  /وذكــــرت وكيلــ ــة نقحــــت يف اجتــ ــة أن املنظمــ املــــديرة التنفيذيــ
 مليـــون دوالر إىل ٩٠٠، مـــن ٢٠١٣-٢٠١٢تقـــديرات إيراداهتـــا لفتـــرة الـــسنتني  التخفـــيض

دوالر، آخذة يف االعتبار تأثري املناخ االقتصادي الراهن علـى هيئـة األمـم املتحـدة           مليون ٧٠٠
فاملوارد املالية للهيئة تفـوق     :  تعبئة املوارد  بشأنورغما عن ذلك، هناك ما يربر التفاؤل        . للمرأة

 االتـساع، وقاعدة اجلهات املاحنة آخذة يف      . حاليا ميزانيات الكيانات األربع السالفة هلا جمتمعة      
. حيث تأيت حصة ضخمة من متويل اهليئة من جهات ماحنة عديدة، ولـيس مـن قلـة قليلـة فقـط             

وأوشــكت عــدة بلــدان    ماليــني دوالر١٠وهنــاك مخــسة بلــدان جــاوزت مــسامهة كــل منــها   
 حاليا جهات ماحنـة عديـدة، منـها اإلمـارات العربيـة             وتستجد. أخرى على بلوغ هذا املستوى    

وأضــافت قائلــة إهنــا تــشجع .  ومجهوريــة كوريــا وغــابون ونيجرييــا واهلنــداملتحــدة وإندونيــسيا
الدول األعضاء بقوة على أن تترجم التزامها باملساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة إىل زيـادات                   

  . وما يليه٢٠١٢فيما تقدمه من مسامهات إىل اهليئة من أجل عام 
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ــة األمــني العــام    - ١٣ ــادرتني املؤســس املــديرة التنفيذ/ونوهــت وكيل ــة إىل املب ــسيي تني يتني الرئي
تقيـيم القـدرة امليدانيـة     : الراميتني إىل حتسني أساليب العمل يف هيئة األمم املتحدة للمـرأة، ومهـا            

وأشــارت إىل مبــادرة ثالثــة مقبلــة هــي مبــادرة الفعاليــة  . ة اإلقليميــللبنيــةواالســتعراض اجلــاري 
ي أولويــة يهــدف إىل تبــسيط الــنظم والــسياسات  والكفــاءة التنظيميــة، الــيت تتمثــل يف جهــد ذ 

وتنطوي تلك املبادرة على تفحص عمليـات الـشؤون املاليـة           .  وتعزيزها ومواءمتهاواإلجراءات  
إىل ســيما يف امليــدان، و وامليزانيــة، واســتطالع الــسبل املؤديــة إىل ختفيــف األعبــاء اإلداريــة، وال 

ــشاركي للقــدرات، حيثمــا ميكــن ذلــك    ــادرة أيــضا عمليــات   و. االســتخدام الت ستــستعرض املب
ــة    األمــم املتحــدة للمــرأة أن حتــسن نتيجــة    املــوارد البــشرية وتقتــرح الــسبل الــيت ميكــن هبــا هليئ

اســـــتثماراهتا يف موظفيهـــــا بغيـــــة تنميـــــة القـــــدرات الالزمـــــة إلجنـــــاز النتـــــائج املتوخـــــاة يف 
  .االستراتيجية اخلطة
ة الفعالية والكفاءة التنظيمية هبـدف النظـر         مع مبادر  ة اإلقليمي استعراض البنية دمج  وسُي  - ١٤

إىل املهام املوزعة حاليا بني املقر واملستوى اإلقليمي واملستوى القطـري للوقـوف علـى الكيفيـة                 
وســتبلغ نتــائج هــذه العمليــة إىل اجمللــس . الــيت ميكــن هبــا إمــا تبــسيط هــذه املهــام وإمــا إدماجهــا

ــذي ــام    التنفي ــسنوية لع ــدورة ال ــا. ٢٠١٢يف ال ــدرة     وهن ــب الق ــال تقري ــة يف جم ــوة فوري ك خط
  .اإلقليمية إىل امليدان، هي نقل املهام اإلقليمية املتعلقة بالدول العربية إىل مصر

 بالــــشكر إىل الرئيــــسة وســــائر التنفيذيــــةاملــــديرة /وتوجهــــت وكيلــــة األمــــني العــــام  - ١٥
دعـم هيئـة األمـم      املكتب وأعضاء اجمللس التنفيذي ملا يـضطلعون بـه مـن أدوار يف جمـال                 أعضاء

  .املتحدة للمرأة 
  

  املناقشة    
وضـمت قائمـة    . املـديرة التنفيذيـة   /وكيلـة األمـني العـام       وفدا بردود على بيان    ٢٤أدىل    - ١٦

املــتكلمني وزيــرة شــؤون املــرأة والتنميــة االجتماعيــة يف نيجرييــا، والــسفرية املتجولــة للــشؤون    
دائمني للـــدول األعـــضاء، وممثلـــة حلملـــة اخلارجيـــة يف كازاخـــستان، ومثانيـــة مـــن املمـــثلني الـــ 

  . بنية حتقيق املساواة بني اجلنسنياستعراض
ــة األمــم         - ١٧ ــشاء هيئ ــا إن إن ــة يف نيجريي ــة االجتماعي ــرأة والتنمي ــرة شــؤون امل وقالــت وزي

وأشـادت بـسعي   . املتحدة للمرأة مل يكـن ليحـدث يف وقـت أفـضل ممـا حتقـق فيـه هـذا احلـدث                 
ة إىل االســتفادة مــن خــربة غريهــا مــن الوكــاالت املتخصــصة لألمــم  هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأ

املتحدة ومن معارفهـا وجتارهبـا ومـن الـشراكة معهـا، ومـن مث اإلسـهام يف بلـوغ هـدف حتقيـق                        
وأردفـت قائلـة إن     . هبـا   إجناز الوالية الـيت تـضطلع       يف سياق  التنسيق واالتساق يف األمم املتحدة    

بــصيغتها   متطابقــة مــع اجملــاالت ذات األولويــة لــدى نيجرييــا اجملــاالت الــيت تركــز عليهــا اهليئــة 
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حتقـق مـن     ونوهـت الـوزيرة إىل مـا      . املتضمنة يف السياسة الوطنية لتحقيق املساواة بني اجلنـسني        
 نـسبة  ارتفـاع التقدم يف جمال زيادة مشاركة املرأة يف احليـاة الـسياسية يف نيجرييـا، مبـا يف ذلـك                   

. ٢٠١٠  يف املائـة يف عـام  ١١ يف املائـة بعـد أن كانـت    ٣٣اء إىل املرأة حاليا يف مناصب الـوزر    
دوالر برهـان علـى    ٥٠٠ ٠٠٠إقدام نيجرييـا علـى التـربع للهيئـة مببلـغ قـدره       أشارت إىل أن  و

ملــرأة، علــى الــصعيدين الــوطين ا ومتكــني  بــني اجلنــسنيالتزامهــا املخلــص هبــدف حتقيــق املــساواة
 برئيسة اجمللس ألسلوهبا القدير الذي أدارت بـه شـؤون           وأشادت الوزيرة . والدويل على السواء  

  .اجمللس على مدار السنة املاضية
ى بــه حتلَّــ علــى مــا التنفيذيــةاملــديرة /وتقــدمت الوفــود بالتهنئــة إىل وكيلــة األمــني العــام  - ١٨

، وإىل هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة علـى مـا أحرزتـه مـن تقـدم خـالل                      أسلوهبا القيادي مـن قـوة     
وشــدد . ألوىل لعملــها، وأعربــت عــن تأييــدها للمنظمــة ومليزانيتــها املؤســسية األوىل      الــسنة ا

املتكلمون على وجوب إيالء مكانة حمورية للنساء والفتيـات يف صـميم اجلهـود اإلمنائيـة، نظـرا                  
إىل أن الفوائد اليت جتلبها التنميـة ميكـن أن حتـدث حتـوال يف حيـاهتن وكـذلك يف حيـاة أسـرهن                        

فـتمكني النـساء   . لية ويف جمتمعاهتن األوسع نطاقا ويف اقتصادات تلك اجملتمعـات  وجمتمعاهتن احمل 
 األهـداف اإلمنائيـة      مجيـع  ن مـن إجنـاز    والفتيات له تأثري متضاعف ميكن أن حيقق النمو وأن ميكِّـ          

ونوهت الوفود إىل دور هيئة األمم املتحدة للمرأة يف ميدان الـدعوة العامليـة إىل حتقيـق                 . لأللفية
ويتوقـع  . ساواة بني اجلنسني، خصوصا يف املنتدى الرابع الرفيع املستوى املعين بفعاليـة املعونـة     امل

، املقـرر عقـده     )٢٠+ريـو (أن يكون للهيئة دور مماثل يف مؤمتر األمم املتحدة للتنميـة املـستدامة              
 وحث أحد املـتكلمني علـى التعـاون بـني اجمللـس        . ٢٠١٢يونيه  /يف ريو دي جانريو يف حزيران     

  .التنفيذي وجلنة وضع املرأة
 املـساواة بـني   يف ميـدان حتقيـق  وأشار املتكلمون إىل ما حتقـق يف بلـداهنم مـن منجـزات         - ١٩

 - اجلنــسني ومتكــني املــرأة، مبــا يف ذلــك يف جمــاالت الــتمكني الــسياسي، والتقــدم االجتمــاعي    
وأشـري أيـضا   . اجلنـسانية السياسي، وسن القوانني املتعلقة بالعنف ضد املرأة وغـريه مـن اجلـرائم           

  . الوفيات النفاسيةومكافحة حتقق من تقدم يف جماالت الصحة والتعليم اإىل م
ويف سياق التشديد على أمهية إجناز برامج عالية اجلودة ذات نتائج إمنائية قابلة للقيـاس                 - ٢٠

 للمـرأة يف    على الصعيد القطري، نـوه املتكلمـون أيـضا إىل الـدور القيـادي هليئـة األمـم املتحـدة                   
تعزيز ما تضطلع به األفرقة القطرية لألمم املتحدة من أعمـال مـن أجـل النـساء والفتيـات، ويف                    

وأعرب عـن الترحيـب بتحـول اهليئـة مـن منظمـة شـديدة        . تاليف االزدواج على الصعيد امليداين  
، وبالتوســع يف األنــشطة عــن طريــق تكــبري  ينــصب تركيزهــا علــى امليــدان املركزيــة إىل منظمــة 

 يف املائـة مـن الوظـائف اجلديـدة يتمثـل            ٢٥ومـن األمـور املـشجعة أن        . الربامج وتقليـل عـددها    
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وشددت عدة وفـود علـى      . فيها تغيري ملصدر التمويل من املوارد الربناجمية إىل امليزانية املؤسسية         
ائمـة  ضرورة احترام امللكية الوطنية واألولويات احملددة قطريا، حبيث تكون الربامج واملشاريع ق           

وطالب أحد الوفود بأن تـستخدم هيئـة األمـم املتحـدة            . على الطلبات الصادرة عن احلكومات    
  .للمرأة، عند اإلمكان، موظفني حمليني وأن تستعمل املشتريات الوطنية

وأشــار املتكلمــون إىل وجــوب أن يوضــع يف االعتبــار يف حالــة أي بلــد بعينــه مــستوى   - ٢١
ئة األمم املتحدة للمرأة ينبغـي أن توجـد حيثمـا تكـون احلاجـة               التنمية فيه، مؤكدين على أن هي     

لة هشة والبلدان اليت جتتاز مرحلـة       ا ح اليت توجد يف  إليها أشد ما تكون، مبا يف ذلك يف البلدان          
وحث املتكلمون اهليئة علـى إدامـة وجودهـا يف البلـدان املتوسـطة الـدخل، مثـل بلـدان           . انتقالية

هود الراميـة إىل مكافحـة اإلقـصاء االجتمـاعي وتأسـيس هنـج امليزنـة                أمريكا الالتينية، دعما للج   
وشـجعت اهليئـة علـى أن تـصبح عنـصرا حفـازا للتعـاون بـني                 . املستجيبة لالعتبـارات اجلنـسانية    

ــدان اجلنــوب  ــادرة     . بل ــة العمــل يف إطــار مب ــضا إىل أمهي ــود أي  “األداء املوحــد”وأشــارت الوف
  .والتعاون مع اجملتمع املدين

شــار أحــد الوفــود إىل النتــائج الــيت خلــص إليهــا مــن استعراضــه للمعونــات املتعــددة   وأ  - ٢٢
 فقال إهنا أظهـرت املنظمـات الـيت تتمتـع بـسجل جيـد علـى صـعيد اإلجنـاز والنتـائج                       ،األطراف

 ٢٠١٣-٢٠١١ وذكــر يف هــذا الــصدد أن اخلطــة االســتراتيجية للهيئــة للفتــرة  .التــأثريمــدى و
كفـل  بيـد أن مـن الـضروري رؤيـة املزيـد مـن التقـدم كـي يُ                 . تـائج توفر إطارا قويا من حيث الن     

إدراج مجيــع املعلومــات املتعلقــة خبطــوط األســاس واملعــامل املرجعيــة يف إطــار النتــائج املــنقح يف   
  .٢٠١٣ عام
أجل إيـالء األولويـة لزيـادة        ورحب املتكلمون مبواصلة األعمال اليت تقوم هبا اهليئة من          - ٢٣

ســيما عــن طريــق تعزيــز الوجــود القطــري الــراهن وإنــشاء   امليــدان، الالقــدرات علــى مــستوى 
وأكد أحد املـتكلمني علـى أن مبـدأ امللكيـة الوطنيـة ينطبـق أيـضا علـى                   . مكاتب قطرية جديدة  

وقــال املتكلمــون إهنــم يتطلعــون إىل تلقــي نتــائج اســتعراض البنيــة اإلقليميــة،    . إنــشاء املكاتــب
  .٢٠١٢ ية لعاماملنتظر تقدميها إىل الدورة السنو

 يف إنـشاؤها  املزمـع  الوظـائف  طبيعـة  عـن  تفـصيال  أكثـر  معلومـات  وفـود  عـدة  وطلبت  - ٢٤
 لــشؤون االستــشارية اللجنــة تعليقــات مراعــاة إىل احلاجــة إىل وأشــارت املقترحــة امليزانيــة إطــار
ــة اإلدارة ــ أن ضــرورة علــى املتكلمــون وشــدد .املــسألة هــذه بــشأن وامليزاني ــةد تتقي  األمــم هيئ
 .املعونـة  لـشفافية  الدوليـة  املبادرة مبادئ تنفيذ ذلك يف مبا الشفافية، معايري بأرفع للمرأة املتحدة
 بـأن  الترحيـب  عن عربأُو. عملها جوانب مجيع بشأن  لإلفصاح واضحة سياسة انتهاج ويلزم
 .العام للقطاع الدولية احملاسبية ملعايري أصبحت تطبق ااهليئة
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 للفتـرة  املـوارد  تعبئـة  دفهلـ   يف اجتـاه التخفـيض     تنقـيح  مـن  مت مـا  إىل املتكلمـون  وأشار  - ٢٥
 املتحـدة  األمـم  هيئة على وفود عدة وأثنت .ةالعاملي االقتصادية احلالة إىل نظرا ٢٠١٣-٢٠١٢
 التنظيميـة  الكفـاءة  مبـادرة  طريـق  عـن  التكلفـة  حيـث  مـن  الكفـاءة  هنـج اتبـاع    ب اللتزامها للمرأة

 أخـرى  وفـود  وشـددت  .اجلهود هذه تستمر أن يف أملها عن توأعرب،  التكلفة ختفيضتدابري  و
 بقـدر  النـساء  علـى  يـؤثر  أن ميكن هذا وأن سيما ال تتناقص، املسامهات ترك عدم ضرورة على
 نطــاق توســيع علــى اهليئــة املتكلمــون وشــجع .الــسائدة االقتــصادية البيئــة صــعوبة ظــل يف أشــد

 .املوارد تعبئة جمال يف اخلاصة واملؤسسات اخلاص القطاع مع شراكاهتا

 املمولـة  األنـشطة  تتلقـى  أال لكفالـة  فعليـة  تـدابري  اختـاذ  أمهية إىل املتكلمني بعض وأشار  - ٢٦
 يتقيـد  أن علـى  املـتكلمني  أحـد  وحـث  .األساسـية  املـوارد  مـن  دعمـا  الغرض خمصصة مبسامهات

 مـن  ٧٥ الفقـرة  يف داحملـد  بالنـهج  التربعات،من  و العادية امليزانية من تمويلال ختصيص يف النظر
 للمهــام حــصريا ختصيــصا التربعــات ختــصص أن كفالــة بغيــة ،٦٤/٢٨٩ العامــة اجلمعيــة قــرار

 .التنفيذية باألنشطة املتصلة

أو قدمته فعـال مـن مـسامهات إىل هيئـة           /ونوهت وفود عديدة إىل ما تعهدت بتقدميه و         - ٢٧
 مليـون يـورو يف مـسامهة        ٢درها  فقد أعلنت حكومة هولندا عن زيادة ق      . األمم املتحدة للمرأة  

، وعـن  ٢٠١٠أساسية مقدمة منها إىل اهليئة، لتبلغ هذه املسامهة ثالثـة أمثـال مـستواها يف عـام               
تقــدمي الــدعم إىل أنــشطة صــندوق املــساواة بــني اجلنــسني يف الــشرق األوســط ومشــال أفريقيــا،   

لنـسائية واملـشاركة الـسياسية    ومتويل أنشطة هيئة األمم املتحدة للمرأة يف جمال تشجيع القيـادة ا        
ونوهــت حكومــة اململكــة املتحــدة إىل أهنــا ســامهت مببلــغ قــدره    . النــسائية يف مــصر واملغــرب 

 ،أمـا حكومـة اهلنـد   . ٢٠١٢ و ٢٠١١سترليين يف التمويل األساسـي لعـامي       إماليني جنيه    ١٠
ــون دوالر      ــدمت ملي ــالتربع خبمــسة ماليــني دوالر للمــوارد األساســية، ق ــها فقــد تعهــدت ب  من

ــسان يف ــل /نيـ ــانون األول  ٢٠١١أبريـ ــون دوالر يف كـ ــدمي مليـ ــزم تقـ ــسمرب / وتعتـ . ٢٠١١ديـ
. ٢٠١١دوالر يف عـــام  ١٠٠ ٠٠٠وأعلنـــت حكومـــة كازاخـــستان مـــضاعفة مـــسامهتها إىل 

 ٥٠ ٠٠٠دوالر إىل    ١٠ ٠٠٠وأعادت حكومة ماليزيا تأكيـد تعهـدها بزيـادة مـسامهتها مـن              
 ٨٠٠ ٠٠٠ دوالر و ١٥٠ ٠٠٠ مــسامهتها مبــا قــدره ونوهــت حكومــة املكــسيك إىل. دوالر

ــندوق املـــساواة بـــني اجلنـــسني  ــنغالديش باملـــسامهة مببلـــغ  . دوالر يف صـ ــة بـ وتعهـــدت حكومـ
  .٢٠١١دوالر لعام  ١٠ ٥٠٠
وتعهدت ممثلة محلة استعراض بنية حتقيق املـساواة بـني اجلنـسني مبواصـلة تقـدمي الـدعم                    - ٢٨

ودعـت إىل مـشاركة اجملتمـع املـدين مـشاركة جمديـة يف أعمـال                إىل هيئة األمم املتحـدة للمـرأة،        
وأوضحت املمثلة أنه يف حني أن احلملـة تؤيـد          . اهليئة وإىل متويل هذا الكيان اجلديد متويال قويا       
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امليزانية، فإنه يقلقها قلقا بالغـا أن اهليئـة لـن تقـف علـى قـدم املـساواة مـع غريهـا مـن وكـاالت                          
وحثت اجلهـات املاحنـة علـى مـضاعفة         .  وجه السرعة زيادة امليزانية    األمم املتحدة مامل جير على    

مسامهاهتا، بالنظر إىل أن زيادة الـدعم املـايل زيـادة كـبرية أمـر بـالغ األمهيـة لكفالـة جنـاح اهليئـة                
بناء أساس قوي وإحداث أثر ملموس يف حيـاة ماليـني الفتيـات والنـساء ويف حيـاة أسـرهن                     يف

وشــددت ممثلــة احلملــة علــى أنــه لكــي تنجــز اهليئــة   .  أرجــاء العــاملوجمتمعــاهتن احملليــة يف شــىت 
واليتها، جيب أن يكون تأثريها أكرب من جمرد حصيلة جممـوع أجزائهـا، وذلـك بتوسـيع نطـاق                   
وجودهــا القطــري، وتعزيــز االتــساق علــى نطــاق املنظومــة، وقيــادة اجلهــود الراميــة إىل تعمــيم   

يــب احلملــة بإضــفاء الطــابع الرمســي علــى أنــشطة    وأعربــت عــن ترح. مراعــاة البعــد اجلنــساين 
التفاعــل مــع األفرقــة االستــشارية للمجتمــع املــدين علــى الــصعيد العــاملي واإلقليمــي والقطــري    
ــساءلة أمــام            ــها خاضــعة للم ــة لواليتــها وجعل ــاز اهليئ ــة إلجن ــر بــالغ األمهي ــك أم ــار أن ذل باعتب

 مــن إنـــشاء فريـــق استـــشاري  عتـــزموأعربـــت عــن الترحيـــب مبـــا يُ . املــستفيدين مـــن خـــدماهتا 
ــة وغــري رمسيــة للتفاعــل       ــة علــى صــوغ أســاليب رمسي ــة، وحثــت اهليئ للمنظمــات غــري احلكومي

  .اجملتمع املدين يف مجيع جماالت األعمال املواضيعية واملضطلع هبا على الصعيد القطري مع
أسـهموا   املـديرة التنفيذيـة الـشكر إىل املـتكلمني علـى مـا            /وقدمت وكيلـة األمـني العـام        - ٢٩
وأشارت إىل أن املنظمة تستخدم تقييم القدرات امليدانيـة بوصـفه أداة، وإىل             . من مداخالت  به

أنه سيجري إطالع اجمللس على نتائج استعراض البنيـة اإلقليميـة واسـتعراض الكفـاءة والفعاليـة                 
درك وأضـافت قائلـة إن هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة تـ              . التنظيمية وعلى التوصـيات ذات الـصلة      

أمهيـــة عناصـــر امللكيـــة الوطنيـــة، وجعـــل األنـــشطة قائمـــة علـــى الطلـــب، واالســـتدامة، وفقـــا   
  .٢٠١٣-٢٠١١للمنصوص عليه يف مبادئ اخلطة االستراتيجية للفترة 

وردا على الوفود اليت طلبـت مزيـدا مـن التفاصـيل عـن الوظـائف املـشمولة يف مقتـرح                       - ٣٠
يرة التنفيذيــة أن هــذه الوظــائف مقترحــة مــن أجــل  املــد/امليزانيــة، ذكــرت وكيلــة األمــني العــام 

اجملاالت اليت تنطوي على بعض التحديات أو اليت تعاين نقصا يف املوظفني، مثـل جمـاالت تعبئـة           
ــسياسات الــــيت تتعلــــق          ــن جمــــاالت الــ ــوارد البــــشرية، فــــضال عــ ــوارد، وامليزانيــــة، واملــ املــ

بتوصــيات اللجنــة االستــشارية وقالــت إهنــا ترحــب . البحــوث واملــشاركة الــسياسية/بالبيانــات
  .لشؤون اإلدارة وامليزانية وبتعليقات اجمللس بشأن الوظائف، وإهنا ستوضع موضع االهتمام

املـديرة  /وفيما يتعلـق بالبلـدان الـيت جتتـاز مرحلـة انتقاليـة، ركـزت وكيلـة األمـني العـام                      - ٣١
ت بالتعـاون مـع شـركاء    تقدمـه هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة مـن دعـم للقـدرا            التنفيذية علـى مـا    

األمم املتحدة يف وقت تتعاظم فيه القـوة الـسياسية للمـرأة، علـى سـبيل املثـال يف مـصر، حيـث                       
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ــتمكني        أُ ــة ل ــة للهوي ــات وطني ــصر ومت إصــدار بطاق ــساء م ــاد ن ــشئ احت ــن   ٦٠ ٠٠٠ن ــرأة م ام
  .التصويت

ذيـة أن هيئـة     املـديرة التنفي  /وردا على التعليقـات األخـرى، أكـدت وكيلـة األمـني العـام               - ٣٢
األمم املتحدة للمرأة ستتقيد بأرفع مستويات الشفافية، اليت تشكل جزءا جوهريـا مـن الفعاليـة                

وأشارت إىل أنه مت حتقيق وفورات يف التكلفة عن طريق دمج بعـض املكاتـب، وأنـه                 . التنظيمية
ــشأن إىل اجمللــس خــالل عــام     ــر واف هبــذا ال ــة . ٢٠١٢ســيجري تقــدمي تقري وذكــرت أن اهليئ

ســتعزز مــا تــضطلع بــه مــن أعمــال مــع اجملتمــع املــدين عــن طريــق اللجنــة االستــشارية والعمــل    
  .املتواصل على الصعيد القطري

  :وعقب إجراء مشاورات غري رمسية، اعتمد اجمللس التنفيذي القرار التايل  - ٣٣
  

  ٢٠١٣- ٢٠١٢ امليزانية املؤسسية هليئة األمم املتحدة للمرأة لفترة السنتني ٢٠١١/٥    
  

  ،إن اجمللس التنفيذي  
 أمهيــة متكــني هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة مــن تعزيــز مــساندهتا للبلــدان   يؤكــد  - ١  

تبذلــه مــن دعــم لتحقيــق املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة، وذلــك وفقــا للخطــة            فيمــا
 ، ويؤكــد٢٠١١/٣اجمللــس التنفيــذي يف قــراره   االســتراتيجية ومرفقاهتــا، بالــصيغة الــيت أقرهــا  

  املديرة التنفيذية يف تعبئة املوارد الطوعية؛/عزمه على مساندة وكيلة األمني العام
املـديرة التنفيذيـة عـن اسـتخدام املـوارد      / بتقرير وكيلة األمـني العـام    حييط علما   - ٢  

وتقريـر اللجنـة    ) UNW/2011/11 (٢٠١٣ -٢٠١٢الطوعية للميزانية املؤسسية لفتـرة الـسنتني        
ــشؤون ا  ــشارية ل ــة االست ــة املؤســسية    ) UNW/2011/12(إلدارة وامليزاني ــديرات امليزاني ــشأن تق ب

  ؛٢٠١٣-٢٠١٢املقترحة هليئة األمم املتحدة للمرأة لفترة السنتني 
 بـــرد اإلدارة علـــى تقريـــر اللجنـــة االستـــشارية لـــشؤون اإلدارة  حيـــيط علمـــا  - ٣  
ديرة التنفيذيـة أن تأخـذ      املـ /ويطلب إىل وكيلـة األمـني العـام       ) UNW/2011/12/Add.1(وامليزانية  

يف احلـــسبان متامـــا مالحظـــات اللجنـــة االستـــشارية وتوصـــياهتا يف إعـــداد مقترحـــات امليزانيـــة  
  املؤسسية مستقبال؛

 بالنـشاط اجلـاري مـن أجـل تعزيـز وجـود هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة                     يرحب  - ٤  
ة فقـــرات منـــها ، يف مجلـــ٢٠١١/٣علـــى الـــصعيد امليـــداين، وفقـــا للمبـــادئ املبينـــة يف قـــراره  

، ويتطلـــع إىل ٢٠١٣-٢٠١١، ويف املرفـــق الرابـــع للخطـــة االســـتراتيجية للفتـــرة     ٣ الفقـــرة
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ــام    أن ــة األمــني الع ــشأن،     /يتلقــى مــن وكيل ــصفة منتظمــة معلومــات هبــذا ال ــة ب ــديرة التنفيذي امل
  ذلك عن مالك املوظفني ومهام الوظائف يف املكاتب امليدانية؛ يف مبا

ــة يرحــب  - ٥   ــاعتزام هيئ ــيم واإلدارة      ب ــصر التنظ ــاء عن ــرأة إبق ــم املتحــدة للم  األم
امليزانية املؤسسية عند احلد األدىن الضروري حبيث ال يتجاوز معدل النمو يف أنشطة الـدعم                يف

  معدل أنشطة تطوير الربامج؛
 باستخدام هيئة األمم املتحدة للمرأة لنـهج امليزنـة علـى أسـاس النتـائج                يرحب  - ٦  

، مبـا يف ذلـك تطبيـق التـصنيفات          ٢٠١٣-٢٠١٢مليزانيـة املؤسـسية للفتـرة       يف إعداد تقديرات ا   
  ؛٢٠١١/١ من قرار اجمللس التنفيذي ١٢املنسقة للتكاليف، وفقا للفقرة 

 مببــــادرة الكفــــاءة والفعاليــــة التنظيميــــة، ويــــشجع وكيلــــة األمــــني يرحــــب  - ٧  
جل كفالة إتاحـة أكـرب قـدر       املديرة التنفيذية على مواصلة السعي إىل حتقيق وفورات من أ         /العام

املــديرة التنفيذيــة إىل إبــالغ /ممكــن مــن األمــوال للــربامج اإلمنائيــة، ويــدعو وكيلــة األمــني العــام 
اجمللس التنفيـذي بنتـائج التـدابري الراميـة إىل حتـسني إجـراءات العمـل وتعزيـز الكفـاءة والفعاليـة                      

  ؛٢٠١٢التنظيمية، يف دورته السنوية لعام 
، يف تقرير مـن وكيلـة األمـني    ٢٠١٢لنظر، يف دورته السنوية لعام   إىل ا  يتطلع  - ٨  

املديرة التنفيذية إىل اجمللس التنفيذي بشأن االستنتاجات اليت خيلص إليها اسـتعراض البنيـة              /العام
اإلقليميــة، مبــا يف ذلــك إمكــان إعــادة تــشكيل عناصــر الوجــود علــى الــصعيد اإلقليمــي ودون    

  ملترتبة يف امليزانية على ذلك التقرير؛اإلقليمي والقطري، واآلثار ا
املديرة التنفيذية أن تكفل حتميـل مجيـع مـصادر          / إىل وكيلة األمني العام    يطلب  - ٩  

التمويل حصتها العادلة من التكاليف اإلدارية، وأن تتفادى دعم املوارد الطوعية غري األساسـية              
  بأي موارد طوعية أساسية؛

 مليــون دوالر للميزانيــة املؤســسية للفتــرة  ١٤٠,٨  اعتمــادا إمجاليــا قــدرهيقــر  - ١٠  
  ؛٢٠١٣-٢٠١٢

 مليـون  ١٣٢,٣ أن التمويل املقدر من املوارد الطوعية األساسـية يبلـغ           يالحظ  - ١١  
 ماليــني ٨,٥دوالر، و أن التمويــل املقــدر مــن املــوارد األخــرى والــصناديق االســتئمانية يبلــغ    

  يزانية ستستخدم ألغراض امليزانية املؤسسية؛دوالر، ويدرك أن إيرادات إضافية خارجة عن امل
املديرة التنفيذية أن تقدم لنظر اجمللـس التنفيـذي         / إىل وكيلة األمني العام    يطلب  - ١٢  

ــة لعــام   ــة الثاني ــه العادي  مقترحــات للمبــادئ واملعــايري واإلجــراءات الــيت ينبغــي   ٢٠١٢يف دورت
داد التكــاليف، مــع مراعــاة الــسياسات االسترشــاد هبــا يف اســتخدام اإليــرادات اآلتيــة مــن اســتر 
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ــة       ــدة للطفولـ ــم املتحـ ــة األمـ ــا منظمـ ــيت تطبقهـ ــاليف، الـ ــترداد التكـ ــسقة السـ ــهجيات املنـ واملنـ
  وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان؛) اليونيسيف(

 ٢٠١٣-٢٠١٢ل إىل الفتـــرة  هليئـــة األمـــم املتحـــدة للمـــرأة بـــأن ترّحـــيـــأذن  - ١٣  
 مليون دوالر من املوارد الـيت وافـق عليهـا اجمللـس التنفيـذي مـن                 ٢يد غري املستخدم البالغ     الرص

، بصفته دعما إضـافيا لعمليـة إدارة التغـيري،          ٢٠١١/١ من قراره    ٩أجل إدارة التغيري يف الفقرة      
لـة  ذلك استعراض البنية اإلقليمية ومبـادرة الكفـاءة والفعاليـة التنظيميـة، ويطلـب إىل وكي        يف مبا

 ٢٠١٢املديرة التنفيذيـة أن تـوايف اجمللـس التنفيـذي يف الـدورة العاديـة الثانيـة لعـام                /األمني العام 
  بتقرير عن استخدام هذه املوارد؛

املديرة التنفيذيـة بـذل مزيـد مـن اجلهـود لتعزيـز       / إىل وكيلة األمني العام    يطلب  - ١٤  
ــصيغتها احملــددة يف اخلطــة االســتر     ــائج، ب ــروابط بــني النت ــم املتحــدة للمــرأة،   ال ــة األم اتيجية هليئ

واملوارد املستخدمة، يف سياق تقدمي ميزانية متكاملة للدعم الربناجمي واملؤسـسي لفتـرة الـسنتني              
  ؛٢٠١٥-٢٠١٤

ــب  - ١٥   ــام  يطل ــني الع ــة األم ــة     / إىل وكيل ــز درج ــة أن تواصــل تعزي ــديرة التنفيذي امل
  الوضوح والشفافية يف امليزانيات املؤسسية املقبلة؛

، ٢٠١١/١ مـن قـراره      ١٣ والفقـرة    ٦٥/٢٥٩ إىل قرار اجلمعيـة العامـة        يشري  - ١٦  
، ٢٠١٥-٢٠١٤ويتطلـــع إىل النظـــر، يف ســـياق امليزانيـــة املؤســـسية املقترحـــة لفتـــرة الـــسنتني  

نتــائج التحليــل املــؤدي إىل حتديــد أي األنــشطة يعتــرب نــشاطا معياريــا أو تنفيــذيا أو متــصفا     يف
، ويـدعو وكيلـة   ٦٤/٢٨٩ من قرار اجلمعيـة العامـة    ٧٥، وفقا للفقرة    مبزيج من هاتني الصفتني   

املـديرة التنفيذيـة إىل أن تـداوم علـى تزويـد اجمللـس التنفيـذي مبعلومـات مـستكملة                    /األمني العام 
  .عن التقدم احملرز يف هذا الصدد

، قـدمت الرئيـسة الـشكر إىل نائـب الرئيـسة مـاغنوس              ٢٠١١/٥وعقب اعتماد القرار      - ٣٤
، الضطالعه بدور امليسر، الذي بذل فيه لفائدة املكتب واجمللـس واألمانـة             )السويد(ارتسون  لين

ــه    ــادة والــصرب والتوجي ــراقبني   . جهــودا جتلــت فيهــا القي ــع األعــضاء وامل ــسة مجي وشــكرت الرئي
  .أبدوه من االلتزام واالستعداد للعمل والتحلي بروح التوافق ملا
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  مسائل أخرى  - ثالثا  
  تاميةمالحظات خ    

ــام     - ٣٥ ــني الع ــة األم ــت وكيل ــة     /قال ــإقراره للميزاني ــذي ب ــس التنفي ــة إن اجملل ــديرة التنفيذي امل
وأعربـت عـن ترحيبـها      . املؤسسية األوىل للمنظمة قدم دعما حيويا هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة             

ادت وأشـ . بالتعليقات واالقتراحات اإلجيابية الداعية إىل إجراء مزيـد مـن التحـسينات مـستقبال             
برئيسة اجمللس، الـسفرية أوغـوو، مـن حيـث أهنـا ظلـت طيلـة الـسنة مـن أقـرب األصـدقاء هليئـة               

علـى  ) الـسويد (وتوجهـت بالـشكر أيـضا إىل نائـب الرئيـسة لينارتـسون              . األمم املتحدة للمـرأة   
بذله من جهد شاق يف اضطالعه بدور امليسر خالل اختاذ ثالثة قـرارات مـن جانـب اجمللـس       ما

وقدمت الشكر إىل اجمللس على اعتماده للقـرار املتعلـق بامليزانيـة املؤسـسية              . ٢٠١٢خالل عام   
. وأعربت عن التقدير للدول األعضاء اليت تعهدت بتقـدمي تربعـات هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة               

. ٢٠١١وأعلنت أن املنظمة ستواصل تعزيز عملياهتا وهي فخـورة حبـق مبـا أجنزتـه خـالل عـام                    
واصــل الــسري علــى طريــق زيــادة الــشفافية وحتقيــق االتــساق بــني اإلجــراءات    بيــد أن اهليئــة ست

. سياق عملها على حتقيـق النتـائج املتوخـاة مـن أجـل النـساء والفتيـات يف شـىت أحنـاء العـامل                        يف
ــه          ويف ــا مدخالت ــن خالهل ــدم م ــع اجمللــس يق ــة مفتوحــة م ــاك عالق ــك، ســتكون هن غــضون ذل

  . إىل متكني النساء والفتياتاالستراتيجية يف أعمال اهليئة الرامية
املديرة التنفيذيـة وإىل  /وأخذ أحد املمثلني الكلمة ليتقدم بالتهنئة إىل وكيلة األمني العام       - ٣٦

فريق مساعديها على األعمال الرائعة اليت اضطلعوا هبـا مـن أجـل حتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني                     
ــة املؤســسية األوىل     ــرار امليزاني ــى إق ــرأة وعل ــة   .ومتكــني امل ــدور هيئ ــة اخلاصــة ل ــوه إىل األمهي   ون

ســيما يف الــدول العربيــة    املتحــدة للمــرأة يف البلــدان الــيت جتتــاز مرحلــة انتقاليــة، وال       األمــم
وعلى غرار املـبني يف امليزانيـة، مـن املهـم أن يظـل تطـوير املكاتـب اإلقليميـة           . غرب أفريقيا  ويف

يلزم بذل جهد خاص يف البلـدان الناطقـة         و. والقطرية متطابقا مع االحتياجات القطرية اخلاصة     
ــة  . بالفرنـــسية ــة مـــن فرنـــسا إىل اهليئـ ــتكلم إىل املـــسامهات املقدمـ ــوه املـ ــورو٥: ونـ    ماليـــني يـ

من أجـل مكافحـة الوفيـات النفاسـية، وهـي جهـد مـشترك بـني الوكـاالت                   ) ٢٠١٥-٢٠١١(
ة واليونيـسيف؛   تتعاون فيـه اهليئـة مـع صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان ومنظمـة الـصحة العامليـ                    

ملكافحـة العنـف    ) ٢٠١٣-٢٠١١( مليون يورو من أجل برنامج مدته ثـالث سـنوات            ١,٢ و
يـورو ملـدة    ٥٠٠ ٠٠٠ضد املرأة يف أفريقيـا جنـوب الـصحراء الكـربى ويف الـدول العربيـة؛ و            

يــورو  ٢٠٠ ٠٠٠ســنتني، مــن أجــل تعزيــز إمكانيــة وصــول النــساء األفغانيــات إىل العدالــة؛ و 
  .٢٠١٢اإلدارية هليئة األمم املتحدة للمرأة لعام للميزانية 
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وقال متكلم آخر إنه يتطلـع إىل التوسـع يف إنـشاء مكاتـب قطريـة هليئـة األمـم املتحـدة             - ٣٧
ومـن العوامـل املهمـة مراعـاة التوزيـع         . للمرأة، مع إيالء األولوية يف هذا الصدد للبلـدان الناميـة          

 وذكر املـتكلم أن بلـده، ليـسوتو، قطـع أشـواطا كـبرية               .اجلغرايف العادل يف مالك موظفي اهليئة     
  .يف جمال العمل على القضاء على العنف ضد املرأة

ويف معرض التنويه إىل انتهاء الـسنة األوىل لعمـل هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة، ذكـرت                   - ٣٨
ل وأردفــت قائلــة إهنــا قبــ. رئيــسة اجمللــس أن مــن الــضروري التأمــل يف منجــزات الــسنة املاضــية

ت بانتخاهبـا أول رئيـسة للمجلـس التنفيـذي هليئـة األمـم املتحـدة                فَُريزيد قليال عن السنة، شَ     ما
ــاد اخلطـــة االســـتراتيجية األوىل للمنظمـــة للفتـــرة       . للمـــرأة   وتـــشمل املنجـــزات املهمـــة اعتمـ
ــرة الــسنتني، والنظــام املــايل    ٢٠١١خيــص عــام  ، ومــا٢٠١٣-٢٠١١ ــدعم لفت ــة ال  مــن ميزاني

وقـد أرسـت هـذه العناصـر     . ٢٠١٣-٢٠١٢لية، وامليزانية املؤسسية األوىل للفترة     والقواعد املا 
  .مجيعها أساسا قويا لنجاح هيئة األمم املتحدة للمرأة يف املستقبل

وأكـدت الرئيـسة    . وستظل هيئة األمم املتحدة للمرأة رمزا لألمل يف نصرة قضية املرأة            - ٣٩
. قبني، وخباصة أعضاء املكتب، وكـذلك ألمانـة اجمللـس         امتناهنا للمندوبني، األعضاء منهم واملرا    

وأعربــت عــن التقــدير بــصفة خاصــة للرجــال العــاملني يف اجمللــس التنفيــذي، بــالنظر إىل الــدور  
ونوهــت يف هــذا الــصدد إىل املــسامهة املهمــة الــيت بــذهلا جــون غانــا . اخلــاص الــذي أداه هــؤالء

  .يف أعمال اجمللس) نيجرييا(
املــديرة التنفيذيــة هليئــة /قــدمت الرئيــسة بالــشكر إىل وكيلــة األمــني العــام ويف اخلتــام، ت  - ٤٠

ــة        ــشؤون احلكومي ــدير شــعبة ال ــام، وم ــساعدين لألمــني الع ــاء امل األمــم املتحــدة للمــرأة، واألمن
الدولية، وأمينة اجمللس واألمينة املؤقتـة للمجلـس، وكـذلك إىل مـوظفي األمانـة الـذين أسـهموا                   

ووجهـت الرئيـسة الـشكر أيـضا إىل وزيـرة شـؤون املـرأة والتنميـة           . سيف النهوض بأعمال اجمللـ    
  .االجتماعية يف نيجرييا على مشاركتها يف دورة اجمللس
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	7 - عرضت وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية تقديرات الميزانية المؤسسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لفترة السنتين 2012-2013 (UNW/2011/11)، وتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية (UNW/2011/12)، ورد إدارة هيئة الأمم المتحدة للمرأة على تقرير اللجنة الاستشارية (UNW/2011/12/Add.1). ونوهت إلى أن هذه الميزانية، باعتبارها الميزانية المؤسسية الأولى للمنظمة، هي ”الميزانية التأسيسية الحقة“ لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وأنها أداة استراتيجية يتجلى فيها المقصد الاستراتيجي لولاية هيئة الأمم المتحدة للمرأة، على النحو المبين في قرار التأسيس والخطة الاستراتيجية للفترة 2011-2013.
	٨ - وأشارت وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية إلى أنه مع أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة منظمة جديدة، فإن نتائج عملها بدأت تظهر بالفعل، وبخاصة في المنطقة العربية، حيث أسهمت في إنارة الطريق في تونس ومصر إلى الممارسات الجيدة في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في حقل بناء المؤسسات، بما في ذلك الإصلاح الانتخابي وصياغة الدستور. ومن المنجزات الأخرى التي تحققت خلال السنة، الاهتمام الذي أثاره في أوساط الجمهور ووسائط الإعلام التقرير المعنون ”تقدم المرأة في العالم“ الذي ركز على مسألة إمكانية الوصول إلى العدالة. وقالت إن الدور المعياري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة باق على قوته وإن المنظمة تعمل على الجمع بين المهمة المعيارية والأعمال التنفيذية والأعمال المتعلقة بالسياسات كي يتحقق لها ما تتوخاه من التأثير. ومن الأمثلة التى يتضح فيها هذا النهج الأعمال التي اضطلعت بها الهيئة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعض الدول الأعضاء لتنظيم حدث جانبي رفيع المستوى بشأن المشاركة السياسية للمرأة خلال انعقاد الجمعية العامة، ضم سويا رئيسات الدول والحكومات والوزيرات من جميع مناطق العالم. وكان البيان الصادر عن هذا الحدث، الذي وقعت عليه أيضاً وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية، دافعا ملهما لقرار جديد اتخذته اللجنة الثالثة للجمعية العامة وتدعو فيه إلى اتخاذ إجراءات أكثر قوة بشأن المشاركة السياسية للمرأة. واتخذت الهيئة أيضاً خطوات ترمي إلى جعل مسألتي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة محورا من محاور الأعمال المشتركة بين الوكالات في مجال الأمن الغذائي، مع ربط ذلك على وجه الخصوص بالتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية.
	٩ - وفيما يتعلق بالتنسيق، ستقدم إلى مجلس الرؤساء التنفيذيين في نيسان/أبريل ٢٠١٢، خطة عمل على نطاق المنظومة توفر أساسا أشد قوة للعمل على تعميم مراعاة البعد الجنساني والمساءلة بشأنه في منظومة الأمم المتحدة. وقد تم في اجتماع عقد في مونتفيديو، في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١١، عرض قوي لقضية العمل على الترويج لنهج ”الأداء الموحد من أجل المرأة“، عن طريق إيلاء أولوية لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في أطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية من جانب الأفرقة القطرية للأمم المتحدة. وتم التركيز على مسألتي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في الاتفاق المتوصل إليه في المنتدي الرابع الرفيع المستوى المعني بفعالية المعونة (بوسان، جمهورية كوريا، ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر - ١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١).
	10 - وتستجيب الميزانية للرؤية التي تتوخاها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بوصفها منظمة دينامية وفعالة. وبناء على تقييم الموارد اللازمة لتحقيق النتائج المبينة في الخطة الاستراتيجية للفترة 2011-٢٠١٣، تقترح الهيئة ميزانية مؤسسية للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ قدرها 140.8 مليون دولار. ويُقترح في الميزانية تكريس 86.3 في المائة من مجموع الموارد للأنشطة الإنمائية. وتعكس الميزانية زيادة بالمقارنة بميزانية الدعم لعام ٢٠١١، التي اعتمدها المجلس التنفيذي في الدورة العادية الأولى لعام ٢٠١١.
	١١ - والزيادة ناشئة أساسا من تمويل ١٣٩ وظيفة إضافية. وتعكس نسبة الثلث تقريبا من هذه الوظائف مهام يجري الاضطلاع بها بالفعل، عن طريق وظائف تُغطَّى تكاليفها إما من الميزانية البرنامجية وإما في إطار اتفاقات الخدمات الخاصة. وتوجد ثلاثة أرباع الوظائف الجديدة في الميدان، وفقا للأولوية المنصوص عليها في الخطة الاستراتيجية. وهذه الوظائف ستصل بعدد عناصر الوجود القطري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، على أساس الحد الأدنى للقدرة الممولة من الميزانية المؤسسية، إلى ٥٥ بحلول نهاية عام ٢٠١٣. وقد انبثق مفهوم القدرة الدنيا من تقييم القدرة الميدانية، الذي خلص إلى أنه لكي تنجز هيئة الأمم المتحدة للمرأة ولايتها في أي بلد من البلدان، يلزم وجود قدرة حدها الأدنى ثلاثة موظفين من الفئة الفنية، يكون بإمكان أحدهم القيام بمهمة الممثل على مستوى مماثل لعضوية الفريق القطري للأمم المتحدة. أما الربع المتبقي من الوظائف الجديدة فسيكون في مقر الهيئة، في جملة مجالات منها تعبئة الموارد، والتمويل والميزانية، والموارد البشرية، والسياسات.
	١٢ - وذكرت وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية أن المنظمة نقحت في اتجاه التخفيض تقديرات إيراداتها لفترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣، من ٩٠٠ مليون دولار إلى ٧٠٠ مليون دولار، آخذة في الاعتبار تأثير المناخ الاقتصادي الراهن على هيئة الأمم المتحدة للمرأة. ورغما عن ذلك، هناك ما يبرر التفاؤل بشأن تعبئة الموارد: فالموارد المالية للهيئة تفوق حاليا ميزانيات الكيانات الأربع السالفة لها مجتمعة. وقاعدة الجهات المانحة آخذة في الاتساع، حيث تأتي حصة ضخمة من تمويل الهيئة من جهات مانحة عديدة، وليس من قلة قليلة فقط. وهناك خمسة بلدان جاوزت مساهمة كل منها ١٠ ملايين دولار وأوشكت عدة بلدان أخرى على بلوغ هذا المستوى. وتستجد حاليا جهات مانحة عديدة، منها الإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وجمهورية كوريا وغابون ونيجيريا والهند. وأضافت قائلة إنها تشجع الدول الأعضاء بقوة على أن تترجم التزامها بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة إلى زيادات فيما تقدمه من مساهمات إلى الهيئة من أجل عام ٢٠١٢ وما يليه.
	١٣ - ونوهت وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية إلى المبادرتين المؤسسيتين الرئيسيتين الراميتين إلى تحسين أساليب العمل في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهما: تقييم القدرة الميدانية والاستعراض الجاري للبنية الإقليمية. وأشارت إلى مبادرة ثالثة مقبلة هي مبادرة الفعالية والكفاءة التنظيمية، التي تتمثل في جهد ذي أولوية يهدف إلى تبسيط النظم والسياسات والإجراءات ومواءمتها وتعزيزها. وتنطوي تلك المبادرة على تفحص عمليات الشؤون المالية والميزانية، واستطلاع السبل المؤدية إلى تخفيف الأعباء الإدارية، ولا سيما في الميدان، وإلى الاستخدام التشاركي للقدرات، حيثما يمكن ذلك. وستستعرض المبادرة أيضا عمليات الموارد البشرية وتقترح السبل التي يمكن بها لهيئة الأمم المتحدة للمرأة أن تحسن نتيجة استثماراتها في موظفيها بغية تنمية القدرات اللازمة لإنجاز النتائج المتوخاة في الخطة الاستراتيجية.
	١٤ - وسيُدمج استعراض البنية الإقليمية مع مبادرة الفعالية والكفاءة التنظيمية بهدف النظر إلى المهام الموزعة حاليا بين المقر والمستوى الإقليمي والمستوى القطري للوقوف على الكيفية التي يمكن بها إما تبسيط هذه المهام وإما إدماجها. وستبلغ نتائج هذه العملية إلى المجلس التنفيذي في الدورة السنوية لعام ٢٠١٢. وهناك خطوة فورية في مجال تقريب القدرة الإقليمية إلى الميدان، هي نقل المهام الإقليمية المتعلقة بالدول العربية إلى مصر.
	١٥ - وتوجهت وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية بالشكر إلى الرئيسة وسائر أعضاء المكتب وأعضاء المجلس التنفيذي لما يضطلعون به من أدوار في مجال دعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة .
	المناقشة

	١٦ - أدلى ٢٤ وفدا بردود على بيان وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية. وضمت قائمة المتكلمين وزيرة شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية في نيجيريا، والسفيرة المتجولة للشؤون الخارجية في كازاخستان، وثمانية من الممثلين الدائمين للدول الأعضاء، وممثلة لحملة استعراض بنية تحقيق المساواة بين الجنسين.
	١٧ - وقالت وزيرة شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية في نيجيريا إن إنشاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة لم يكن ليحدث في وقت أفضل مما تحقق فيه هذا الحدث. وأشادت بسعي هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى الاستفادة من خبرة غيرها من الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة ومن معارفها وتجاربها ومن الشراكة معها، ومن ثم الإسهام في بلوغ هدف تحقيق التنسيق والاتساق في الأمم المتحدة في سياق إنجاز الولاية التي تضطلع بها. وأردفت قائلة إن المجالات التي تركز عليها الهيئة متطابقة مع المجالات ذات الأولوية لدى نيجيريا بصيغتها المتضمنة في السياسة الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين. ونوهت الوزيرة إلى ما تحقق من التقدم في مجال زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية في نيجيريا، بما في ذلك ارتفاع نسبة المرأة حاليا في مناصب الوزراء إلى ٣٣ في المائة بعد أن كانت ١١ في المائة في عام ٢٠١٠. وأشارت إلى أن إقدام نيجيريا على التبرع للهيئة بمبلغ قدره ٠٠٠ ٥٠٠ دولار برهان على التزامها المخلص بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، على الصعيدين الوطني والدولي على السواء. وأشادت الوزيرة برئيسة المجلس لأسلوبها القدير الذي أدارت به شؤون المجلس على مدار السنة الماضية.
	١٨ - وتقدمت الوفود بالتهنئة إلى وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية على ما تحلَّى به أسلوبها القيادي من قوة، وإلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة على ما أحرزته من تقدم خلال السنة الأولى لعملها، وأعربت عن تأييدها للمنظمة ولميزانيتها المؤسسية الأولى. وشدد المتكلمون على وجوب إيلاء مكانة محورية للنساء والفتيات في صميم الجهود الإنمائية، نظرا إلى أن الفوائد التي تجلبها التنمية يمكن أن تحدث تحولا في حياتهن وكذلك في حياة أسرهن ومجتمعاتهن المحلية وفي مجتمعاتهن الأوسع نطاقا وفي اقتصادات تلك المجتمعات. فتمكين النساء والفتيات له تأثير متضاعف يمكن أن يحقق النمو وأن يمكِّن من إنجاز جميع الأهداف الإنمائية للألفية. ونوهت الوفود إلى دور هيئة الأمم المتحدة للمرأة في ميدان الدعوة العالمية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، خصوصا في المنتدى الرابع الرفيع المستوى المعني بفعالية المعونة. ويتوقع أن يكون للهيئة دور مماثل في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو+٢٠)، المقرر عقده في ريو دي جانيرو في حزيران/يونيه ٢٠١٢. وحث أحد المتكلمين على التعاون بين المجلس التنفيذي ولجنة وضع المرأة.
	١٩ - وأشار المتكلمون إلى ما تحقق في بلدانهم من منجزات في ميدان تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بما في ذلك في مجالات التمكين السياسي، والتقدم الاجتماعي - السياسي، وسن القوانين المتعلقة بالعنف ضد المرأة وغيره من الجرائم الجنسانية. وأشير أيضا إلى ما تحقق من تقدم في مجالات الصحة والتعليم ومكافحة الوفيات النفاسية.
	٢٠ - وفي سياق التشديد على أهمية إنجاز برامج عالية الجودة ذات نتائج إنمائية قابلة للقياس على الصعيد القطري، نوه المتكلمون أيضا إلى الدور القيادي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في تعزيز ما تضطلع به الأفرقة القطرية للأمم المتحدة من أعمال من أجل النساء والفتيات، وفي تلافي الازدواج على الصعيد الميداني. وأعرب عن الترحيب بتحول الهيئة من منظمة شديدة المركزية إلى منظمة ينصب تركيزها على الميدان، وبالتوسع في الأنشطة عن طريق تكبير البرامج وتقليل عددها. ومن الأمور المشجعة أن ٢٥ في المائة من الوظائف الجديدة يتمثل فيها تغيير لمصدر التمويل من الموارد البرنامجية إلى الميزانية المؤسسية. وشددت عدة وفود على ضرورة احترام الملكية الوطنية والأولويات المحددة قطريا، بحيث تكون البرامج والمشاريع قائمة على الطلبات الصادرة عن الحكومات. وطالب أحد الوفود بأن تستخدم هيئة الأمم المتحدة للمرأة، عند الإمكان، موظفين محليين وأن تستعمل المشتريات الوطنية.
	٢١ - وأشار المتكلمون إلى وجوب أن يوضع في الاعتبار في حالة أي بلد بعينه مستوى التنمية فيه، مؤكدين على أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ينبغي أن توجد حيثما تكون الحاجة إليها أشد ما تكون، بما في ذلك في البلدان التي توجد في حالة هشة والبلدان التي تجتاز مرحلة انتقالية. وحث المتكلمون الهيئة على إدامة وجودها في البلدان المتوسطة الدخل، مثل بلدان أمريكا اللاتينية، دعما للجهود الرامية إلى مكافحة الإقصاء الاجتماعي وتأسيس نهج الميزنة المستجيبة للاعتبارات الجنسانية. وشجعت الهيئة على أن تصبح عنصرا حفازا للتعاون بين بلدان الجنوب. وأشارت الوفود أيضا إلى أهمية العمل في إطار مبادرة ”الأداء الموحد“ والتعاون مع المجتمع المدني.
	٢٢ - وأشار أحد الوفود إلى النتائج التي خلص إليها من استعراضه للمعونات المتعددة الأطراف، فقال إنها أظهرت المنظمات التي تتمتع بسجل جيد على صعيد الإنجاز والنتائج ومدى التأثير. وذكر في هذا الصدد أن الخطة الاستراتيجية للهيئة للفترة ٢٠١١-٢٠١٣ توفر إطارا قويا من حيث النتائج. بيد أن من الضروري رؤية المزيد من التقدم كي يُكفل إدراج جميع المعلومات المتعلقة بخطوط الأساس والمعالم المرجعية في إطار النتائج المنقح في عام ٢٠١٣.
	٢٣ - ورحب المتكلمون بمواصلة الأعمال التي تقوم بها الهيئة من أجل إيلاء الأولوية لزيادة القدرات على مستوى الميدان، لا سيما عن طريق تعزيز الوجود القطري الراهن وإنشاء مكاتب قطرية جديدة. وأكد أحد المتكلمين على أن مبدأ الملكية الوطنية ينطبق أيضا على إنشاء المكاتب. وقال المتكلمون إنهم يتطلعون إلى تلقي نتائج استعراض البنية الإقليمية، المنتظر تقديمها إلى الدورة السنوية لعام 2012.
	٢٤ - وطلبت عدة وفود معلومات أكثر تفصيلا عن طبيعة الوظائف المزمع إنشاؤها في إطار الميزانية المقترحة وأشارت إلى الحاجة إلى مراعاة تعليقات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية بشأن هذه المسألة. وشدد المتكلمون على ضرورة أن تتقيد هيئة الأمم المتحدة للمرأة بأرفع معايير الشفافية، بما في ذلك تنفيذ مبادئ المبادرة الدولية لشفافية المعونة. ويلزم انتهاج سياسة واضحة للإفصاح بشأن جميع جوانب عملها. وأُعرب عن الترحيب بأن الهيئة أصبحت تطبق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
	٢٥ - وأشار المتكلمون إلى ما تم من تنقيح في اتجاه التخفيض لهدف تعبئة الموارد للفترة 2012-2013 نظرا إلى الحالة الاقتصادية العالمية. وأثنت عدة وفود على هيئة الأمم المتحدة للمرأة لالتزامها باتباع نهج الكفاءة من حيث التكلفة عن طريق مبادرة الكفاءة التنظيمية وتدابير تخفيض التكلفة، وأعربت عن أملها في أن تستمر هذه الجهود. وشددت وفود أخرى على ضرورة عدم ترك المساهمات تتناقص، لا سيما وأن هذا يمكن أن يؤثر على النساء بقدر أشد في ظل صعوبة البيئة الاقتصادية السائدة. وشجع المتكلمون الهيئة على توسيع نطاق شراكاتها مع القطاع الخاص والمؤسسات الخاصة في مجال تعبئة الموارد.
	٢٦ - وأشار بعض المتكلمين إلى أهمية اتخاذ تدابير فعلية لكفالة ألا تتلقى الأنشطة الممولة بمساهمات مخصصة الغرض دعما من الموارد الأساسية. وحث أحد المتكلمين على أن يتقيد النظر في تخصيص التمويل من الميزانية العادية ومن التبرعات، بالنهج المحدد في الفقرة ٧٥ من قرار الجمعية العامة ٦٤/٢٨٩، بغية كفالة أن تخصص التبرعات تخصيصا حصريا للمهام المتصلة بالأنشطة التنفيذية.
	٢٧ - ونوهت وفود عديدة إلى ما تعهدت بتقديمه و/أو قدمته فعلا من مساهمات إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة. فقد أعلنت حكومة هولندا عن زيادة قدرها ٢ مليون يورو في مساهمة أساسية مقدمة منها إلى الهيئة، لتبلغ هذه المساهمة ثلاثة أمثال مستواها في عام ٢٠١٠، وعن تقديم الدعم إلى أنشطة صندوق المساواة بين الجنسين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمويل أنشطة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مجال تشجيع القيادة النسائية والمشاركة السياسية النسائية في مصر والمغرب. ونوهت حكومة المملكة المتحدة إلى أنها ساهمت بمبلغ قدره ١٠ ملايين جنيه إسترليني في التمويل الأساسي لعامي ٢٠١١ و ٢٠١٢. أما حكومة الهند، فقد تعهدت بالتبرع بخمسة ملايين دولار للموارد الأساسية، قدمت مليون دولار منها في نيسان/أبريل ٢٠١١ وتعتزم تقديم مليون دولار في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١. وأعلنت حكومة كازاخستان مضاعفة مساهمتها إلى ٠٠٠ 100 دولار في عام ٢٠١١. وأعادت حكومة ماليزيا تأكيد تعهدها بزيادة مساهمتها من ٠٠٠ 10 دولار إلى ٠٠٠ 50 دولار. ونوهت حكومة المكسيك إلى مساهمتها بما قدره 000 150 دولار و ٠٠٠ 800 دولار في صندوق المساواة بين الجنسين. وتعهدت حكومة بنغلاديش بالمساهمة بمبلغ ٥٠٠ 10 دولار لعام ٢٠١١.
	٢٨ - وتعهدت ممثلة حملة استعراض بنية تحقيق المساواة بين الجنسين بمواصلة تقديم الدعم إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ودعت إلى مشاركة المجتمع المدني مشاركة مجدية في أعمال الهيئة وإلى تمويل هذا الكيان الجديد تمويلا قويا. وأوضحت الممثلة أنه في حين أن الحملة تؤيد الميزانية، فإنه يقلقها قلقا بالغا أن الهيئة لن تقف على قدم المساواة مع غيرها من وكالات الأمم المتحدة مالم يجر على وجه السرعة زيادة الميزانية. وحثت الجهات المانحة على مضاعفة مساهماتها، بالنظر إلى أن زيادة الدعم المالي زيادة كبيرة أمر بالغ الأهمية لكفالة نجاح الهيئة في بناء أساس قوي وإحداث أثر ملموس في حياة ملايين الفتيات والنساء وفي حياة أسرهن ومجتمعاتهن المحلية في شتى أرجاء العالم. وشددت ممثلة الحملة على أنه لكي تنجز الهيئة ولايتها، يجب أن يكون تأثيرها أكبر من مجرد حصيلة مجموع أجزائها، وذلك بتوسيع نطاق وجودها القطري، وتعزيز الاتساق على نطاق المنظومة، وقيادة الجهود الرامية إلى تعميم مراعاة البعد الجنساني. وأعربت عن ترحيب الحملة بإضفاء الطابع الرسمي على أنشطة التفاعل مع الأفرقة الاستشارية للمجتمع المدني على الصعيد العالمي والإقليمي والقطري باعتبار أن ذلك أمر بالغ الأهمية لإنجاز الهيئة لولايتها وجعلها خاضعة للمساءلة أمام المستفيدين من خدماتها. وأعربت عن الترحيب بما يُعتزم من إنشاء فريق استشاري للمنظمات غير الحكومية، وحثت الهيئة على صوغ أساليب رسمية وغير رسمية للتفاعل مع المجتمع المدني في جميع مجالات الأعمال المواضيعية والمضطلع بها على الصعيد القطري.
	٢٩ - وقدمت وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية الشكر إلى المتكلمين على ما أسهموا به من مداخلات. وأشارت إلى أن المنظمة تستخدم تقييم القدرات الميدانية بوصفه أداة، وإلى أنه سيجري إطلاع المجلس على نتائج استعراض البنية الإقليمية واستعراض الكفاءة والفعالية التنظيمية وعلى التوصيات ذات الصلة. وأضافت قائلة إن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تدرك أهمية عناصر الملكية الوطنية، وجعل الأنشطة قائمة على الطلب، والاستدامة، وفقا للمنصوص عليه في مبادئ الخطة الاستراتيجية للفترة ٢٠١١-٢٠١٣.
	٣٠ - وردا على الوفود التي طلبت مزيدا من التفاصيل عن الوظائف المشمولة في مقترح الميزانية، ذكرت وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية أن هذه الوظائف مقترحة من أجل المجالات التي تنطوي على بعض التحديات أو التي تعاني نقصا في الموظفين، مثل مجالات تعبئة الموارد، والميزانية، والموارد البشرية، فضلا عن مجالات السياسات التي تتعلق بالبيانات/البحوث والمشاركة السياسية. وقالت إنها ترحب بتوصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية وبتعليقات المجلس بشأن الوظائف، وإنها ستوضع موضع الاهتمام.
	٣١ - وفيما يتعلق بالبلدان التي تجتاز مرحلة انتقالية، ركزت وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية على ما تقدمه هيئة الأمم المتحدة للمرأة من دعم للقدرات بالتعاون مع شركاء الأمم المتحدة في وقت تتعاظم فيه القوة السياسية للمرأة، على سبيل المثال في مصر، حيث أُنشئ اتحاد نساء مصر وتم إصدار بطاقات وطنية للهوية لتمكين ٠٠٠ 60 امرأة من التصويت.
	٣٢ - وردا على التعليقات الأخرى، أكدت وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ستتقيد بأرفع مستويات الشفافية، التي تشكل جزءا جوهريا من الفعالية التنظيمية. وأشارت إلى أنه تم تحقيق وفورات في التكلفة عن طريق دمج بعض المكاتب، وأنه سيجري تقديم تقرير واف بهذا الشأن إلى المجلس خلال عام ٢٠١٢. وذكرت أن الهيئة ستعزز ما تضطلع به من أعمال مع المجتمع المدني عن طريق اللجنة الاستشارية والعمل المتواصل على الصعيد القطري.
	٣٣ - وعقب إجراء مشاورات غير رسمية، اعتمد المجلس التنفيذي القرار التالي:
	٢٠١١/٥ الميزانية المؤسسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لفترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣

	إن المجلس التنفيذي،
	١ - يؤكد أهمية تمكين هيئة الأمم المتحدة للمرأة من تعزيز مساندتها للبلدان فيما تبذله من دعم لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وذلك وفقا للخطة الاستراتيجية ومرفقاتها، بالصيغة التي أقرها المجلس التنفيذي في قراره 2011/3، ويؤكد عزمه على مساندة وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية في تعبئة الموارد الطوعية؛
	٢ - يحيط علما بتقرير وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية عن استخدام الموارد الطوعية للميزانية المؤسسية لفترة السنتين ٢٠١٢- 2013 (UNW/2011/11) وتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية (UNW/2011/12) بشأن تقديرات الميزانية المؤسسية المقترحة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لفترة السنتين ٢٠١٢-٢٠١٣؛
	٣ - يحيط علما برد الإدارة على تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية (UNW/2011/12/Add.1) ويطلب إلى وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية أن تأخذ في الحسبان تماما ملاحظات اللجنة الاستشارية وتوصياتها في إعداد مقترحات الميزانية المؤسسية مستقبلا؛
	٤ - يرحب بالنشاط الجاري من أجل تعزيز وجود هيئة الأمم المتحدة للمرأة على الصعيد الميداني، وفقا للمبادئ المبينة في قراره 2011/3، في جملة فقرات منها الفقرة ٣، وفي المرفق الرابع للخطة الاستراتيجية للفترة ٢٠١١-٢٠١٣، ويتطلع إلى أن يتلقى من وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية بصفة منتظمة معلومات بهذا الشأن، بما في ذلك عن ملاك الموظفين ومهام الوظائف في المكاتب الميدانية؛
	٥ - يرحب باعتزام هيئة الأمم المتحدة للمرأة إبقاء عنصر التنظيم والإدارة في الميزانية المؤسسية عند الحد الأدنى الضروري بحيث لا يتجاوز معدل النمو في أنشطة الدعم معدل أنشطة تطوير البرامج؛
	٦ - يرحب باستخدام هيئة الأمم المتحدة للمرأة لنهج الميزنة على أساس النتائج في إعداد تقديرات الميزانية المؤسسية للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣، بما في ذلك تطبيق التصنيفات المنسقة للتكاليف، وفقا للفقرة ١٢ من قرار المجلس التنفيذي 2011/1؛
	٧ - يرحب بمبادرة الكفاءة والفعالية التنظيمية، ويشجع وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية على مواصلة السعي إلى تحقيق وفورات من أجل كفالة إتاحة أكبر قدر ممكن من الأموال للبرامج الإنمائية، ويدعو وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية إلى إبلاغ المجلس التنفيذي بنتائج التدابير الرامية إلى تحسين إجراءات العمل وتعزيز الكفاءة والفعالية التنظيمية، في دورته السنوية لعام ٢٠١٢؛
	٨ - يتطلع إلى النظر، في دورته السنوية لعام ٢٠١٢، في تقرير من وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية إلى المجلس التنفيذي بشأن الاستنتاجات التي يخلص إليها استعراض البنية الإقليمية، بما في ذلك إمكان إعادة تشكيل عناصر الوجود على الصعيد الإقليمي ودون الإقليمي والقطري، والآثار المترتبة في الميزانية على ذلك التقرير؛
	٩ - يطلب إلى وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية أن تكفل تحميل جميع مصادر التمويل حصتها العادلة من التكاليف الإدارية، وأن تتفادى دعم الموارد الطوعية غير الأساسية بأي موارد طوعية أساسية؛
	١٠ - يقر اعتمادا إجماليا قدره 140.8 مليون دولار للميزانية المؤسسية للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣؛
	١١ - يلاحظ أن التمويل المقدر من الموارد الطوعية الأساسية يبلغ 132.3 مليون دولار، و أن التمويل المقدر من الموارد الأخرى والصناديق الاستئمانية يبلغ 8.5 ملايين دولار، ويدرك أن إيرادات إضافية خارجة عن الميزانية ستستخدم لأغراض الميزانية المؤسسية؛
	١٢ - يطلب إلى وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية أن تقدم لنظر المجلس التنفيذي في دورته العادية الثانية لعام ٢٠١٢ مقترحات للمبادئ والمعايير والإجراءات التي ينبغي الاسترشاد بها في استخدام الإيرادات الآتية من استرداد التكاليف، مع مراعاة السياسات والمنهجيات المنسقة لاسترداد التكاليف، التي تطبقها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان؛
	١٣ - يأذن لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بأن ترحّل إلى الفترة ٢٠١٢-٢٠١٣ الرصيد غير المستخدم البالغ ٢ مليون دولار من الموارد التي وافق عليها المجلس التنفيذي من أجل إدارة التغيير في الفقرة ٩ من قراره 2011/1، بصفته دعما إضافيا لعملية إدارة التغيير، بما في ذلك استعراض البنية الإقليمية ومبادرة الكفاءة والفعالية التنظيمية، ويطلب إلى وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية أن توافي المجلس التنفيذي في الدورة العادية الثانية لعام 2012 بتقرير عن استخدام هذه الموارد؛
	١٤ - يطلب إلى وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية بذل مزيد من الجهود لتعزيز الروابط بين النتائج، بصيغتها المحددة في الخطة الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والموارد المستخدمة، في سياق تقديم ميزانية متكاملة للدعم البرنامجي والمؤسسي لفترة السنتين ٢٠١٤-٢٠١٥؛
	١٥ - يطلب إلى وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية أن تواصل تعزيز درجة الوضوح والشفافية في الميزانيات المؤسسية المقبلة؛
	١٦ - يشير إلى قرار الجمعية العامة 65/259 والفقرة ١٣ من قراره 2011/1، ويتطلع إلى النظر، في سياق الميزانية المؤسسية المقترحة لفترة السنتين ٢٠١٤-٢٠١٥، في نتائج التحليل المؤدي إلى تحديد أي الأنشطة يعتبر نشاطا معياريا أو تنفيذيا أو متصفا بمزيج من هاتين الصفتين، وفقا للفقرة ٧٥ من قرار الجمعية العامة 64/289، ويدعو وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية إلى أن تداوم على تزويد المجلس التنفيذي بمعلومات مستكملة عن التقدم المحرز في هذا الصدد.
	٣٤ - وعقب اعتماد القرار 2011/5، قدمت الرئيسة الشكر إلى نائب الرئيسة ماغنوس لينارتسون (السويد)، لاضطلاعه بدور الميسر، الذي بذل فيه لفائدة المكتب والمجلس والأمانة جهودا تجلت فيها القيادة والصبر والتوجيه. وشكرت الرئيسة جميع الأعضاء والمراقبين لما أبدوه من الالتزام والاستعداد للعمل والتحلي بروح التوافق.
	ثالثا - مسائل أخرى
	ملاحظات ختامية

	٣٥ - قالت وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية إن المجلس التنفيذي بإقراره للميزانية المؤسسية الأولى للمنظمة قدم دعما حيويا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وأعربت عن ترحيبها بالتعليقات والاقتراحات الإيجابية الداعية إلى إجراء مزيد من التحسينات مستقبلا. وأشادت برئيسة المجلس، السفيرة أوغوو، من حيث أنها ظلت طيلة السنة من أقرب الأصدقاء لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وتوجهت بالشكر أيضا إلى نائب الرئيسة لينارتسون (السويد) على ما بذله من جهد شاق في اضطلاعه بدور الميسر خلال اتخاذ ثلاثة قرارات من جانب المجلس خلال عام ٢٠١٢. وقدمت الشكر إلى المجلس على اعتماده للقرار المتعلق بالميزانية المؤسسية وأعربت عن التقدير للدول الأعضاء التي تعهدت بتقديم تبرعات لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وأعلنت أن المنظمة ستواصل تعزيز عملياتها وهي فخورة بحق بما أنجزته خلال عام 2011. بيد أن الهيئة ستواصل السير على طريق زيادة الشفافية وتحقيق الاتساق بين الإجراءات في سياق عملها على تحقيق النتائج المتوخاة من أجل النساء والفتيات في شتى أنحاء العالم. وفي غضون ذلك، ستكون هناك علاقة مفتوحة مع المجلس يقدم من خلالها مدخلاته الاستراتيجية في أعمال الهيئة الرامية إلى تمكين النساء والفتيات.
	٣٦ - وأخذ أحد الممثلين الكلمة ليتقدم بالتهنئة إلى وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية وإلى فريق مساعديها على الأعمال الرائعة التي اضطلعوا بها من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وعلى إقرار الميزانية المؤسسية الأولى. ونوه إلى الأهمية الخاصة لدور هيئة الأمم المتحدة للمرأة في البلدان التي تجتاز مرحلة انتقالية، ولا سيما في الدول العربية وفي غرب أفريقيا. وعلى غرار المبين في الميزانية، من المهم أن يظل تطوير المكاتب الإقليمية والقطرية متطابقا مع الاحتياجات القطرية الخاصة. ويلزم بذل جهد خاص في البلدان الناطقة بالفرنسية. ونوه المتكلم إلى المساهمات المقدمة من فرنسا إلى الهيئة: ٥ ملايين يورو(2011-2015) من أجل مكافحة الوفيات النفاسية، وهي جهد مشترك بين الوكالات تتعاون فيه الهيئة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف؛ و 1.2 مليون يورو من أجل برنامج مدته ثلاث سنوات (2011-2013) لمكافحة العنف ضد المرأة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي الدول العربية؛ و ٠٠٠ 500 يورو لمدة سنتين، من أجل تعزيز إمكانية وصول النساء الأفغانيات إلى العدالة؛ و ٠٠٠ 200 يورو للميزانية الإدارية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لعام ٢٠١٢.
	٣٧ - وقال متكلم آخر إنه يتطلع إلى التوسع في إنشاء مكاتب قطرية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، مع إيلاء الأولوية في هذا الصدد للبلدان النامية. ومن العوامل المهمة مراعاة التوزيع الجغرافي العادل في ملاك موظفي الهيئة. وذكر المتكلم أن بلده، ليسوتو، قطع أشواطا كبيرة في مجال العمل على القضاء على العنف ضد المرأة.
	٣٨ - وفي معرض التنويه إلى انتهاء السنة الأولى لعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ذكرت رئيسة المجلس أن من الضروري التأمل في منجزات السنة الماضية. وأردفت قائلة إنها قبل ما يزيد قليلا عن السنة، شَرُفَت بانتخابها أول رئيسة للمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وتشمل المنجزات المهمة اعتماد الخطة الاستراتيجية الأولى للمنظمة للفترة٢٠١١-٢٠١٣، وما يخص عام ٢٠١١ من ميزانية الدعم لفترة السنتين، والنظام المالي والقواعد المالية، والميزانية المؤسسية الأولى للفترة ٢٠١٢-٢٠١٣. وقد أرست هذه العناصر جميعها أساسا قويا لنجاح هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المستقبل.
	٣٩ - وستظل هيئة الأمم المتحدة للمرأة رمزا للأمل في نصرة قضية المرأة. وأكدت الرئيسة امتنانها للمندوبين، الأعضاء منهم والمراقبين، وبخاصة أعضاء المكتب، وكذلك لأمانة المجلس. وأعربت عن التقدير بصفة خاصة للرجال العاملين في المجلس التنفيذي، بالنظر إلى الدور الخاص الذي أداه هؤلاء. ونوهت في هذا الصدد إلى المساهمة المهمة التي بذلها جون غانا (نيجيريا) في أعمال المجلس.
	٤٠ - وفي الختام، تقدمت الرئيسة بالشكر إلى وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والأمناء المساعدين للأمين العام، ومدير شعبة الشؤون الحكومية الدولية، وأمينة المجلس والأمينة المؤقتة للمجلس، وكذلك إلى موظفي الأمانة الذين أسهموا في النهوض بأعمال المجلس. ووجهت الرئيسة الشكر أيضا إلى وزيرة شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية في نيجيريا على مشاركتها في دورة المجلس.

