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  ٢٠١٢الدورة السنوية لعام 
  ٢٠١٢يونيه / حزيران١ -مايو / أيار٢٩

  * من جدول األعمال املؤقت٣البند 
        ملالية وشؤون امليزانية واإلدارةالشؤون ا

التنقيح املقترح للنظام املايل والقواعد املالية هليئة األمم املتحدة للمساواة              
  رأةبني اجلنسني ومتكني امل

    

  موجز  
النظام املـايل والقواعـد املاليـة املقترحـة هليئـة األمـم             ” من   ٤-١ و   ١-١عمالً بالبندين     

، تــورد )UNW/2011/5/Rev.1مرفـق الوثيقـة   (“ املتحـدة للمـساواة بـني اجلنـسني ومتكــني املـرأة     
مـساواة بـني    هذه الوثيقة التعـديالت املقتـرح إدخاهلـا علـى النظـام املـايل هليئـة األمـم املتحـدة لل                    

اجلنــسني ومتكــني املــرأة واملعروضــة علــى اجمللــس التنفيــذي للموافقــة عليهــا، كمــا ُتعمــم علــى    
  .اجمللس مبوجبها التعديالت املدخلة على القواعد املالية لكي حييط هبا علماً

اعتمـاد املعـايري    ) أ: (وُتجرى التغيريات يف النظام املايل والقواعـد املاليـة نتيجـة ملـا يلـي                
تــصنيفات التكــاليف ) ب(؛ ٢٠١٢ينــاير / كــانون الثــاين١اســبية الدوليــة للقطــاع العــام يف احمل

وُتعـرض  . ٢٠١١/١اجلديدة يف إطار امليزانية املتكاملة اليت اعتمدها اجمللس التنفيذي يف قـراره             
ز تغيريات مقترحة أخرى القصد منها مراعاة اهلياكل التنظيمية وأساليب العمـل احلاليـة، وتعزيـ            

  .تساق املصطلحات ووضوحهاا
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وقد أجريت مشاورات بشأن التعديالت املقترحـة علـى النظـام املـايل والقواعـد املاليـة                   
  .مع مكتب املراقب املايل ومكتب الشؤون القانونية

وسُيعمم يف وثيقة منفـصلة تقريـر اللجنـة االستـشارية لـشؤون اإلدارة وامليزانيـة بـشأن                    
  .ظام املايل والقواعد املاليةالنالتعديالت املقترحة على 

ــصيغته         ولعــل اجمللــس التنفيــذي يرغــب يف اســتعراض واعتمــاد النظــام املــايل املعــدَّل ب
  ).نظر املرفق األولا(ما بالقواعد املالية املعدَّلة املقترحة يف هذه الوثيقة، ويف اإلحاطة عل
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  احملتويات
الصفحة  

٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة    -أوال   
٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  عام للعملية وللتنقيحات املقترحة                استعراض     -ثانيا   
  املرفقات  
٦. . . . للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة                 النظام املايل والقواعد املالية املقترحة هليئة األمم املتحدة                       -األول   
تبــة، مردواعــي التعــديالت املقترحــة والتغــيريات املقابلــة هلــا يف البنــود والقواعــد املاليــة ذات الــصلة     -الثاين   

٥٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حسب الفئة      
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  مقدمة  -أوال   
السياسات احملاسبية هليئة األمم املتحدة للمساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة              أصبحت    - ١
، إىل املعــايري ٢٠١٢ينــاير / كــانون الثــاين١، اعتبــارا مــن  تــستند)هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة(

 مـن املعـايري احملاسـبية    االستحقاق الكامل بـدالً  أسلوب  اليت ُتطبق احملاسبية الدولية للقطاع العام   
ــم املتحــدة،    ــة األم ــستخدم ملنظوم ــيت ت ــدل  ال ــايري   .  أســلوب اســتحقاق مع ــؤدي العمــل باملع وي

.  تـسجيل املعـامالت    طريقـة احملاسبية الدولية للقطـاع العـام إىل تغـيري يف الـسياسة احملاسـبية ويف                
عليها من معايري حماسبية دولية للقطاع العـام،        وتطبق هيئة األمم املتحدة للمرأة مجيع ما يسري         

  .لنظام املايل والقواعد املاليةل  التنقيح املقترح املعايري يفتلكوقد أُدمج األثر الذي يترتب على 
وتقترح هـذه الوثيقـة صـيغة منقحـة للنظـام املـايل والقواعـد املاليـة هليئـة األمـم املتحـدة                         - ٢

  . والعملية املتبعة يف تنقيح النظام املايل والقواعد املاليةعتمد املللمرأة، وتبّين األساس املنطقي
، للمـرأة  اإلدارة املاليـة هليئـة األمـم املتحـدة           جممـل وحيكم النظام املـايل والقواعـد املاليـة           - ٣
 ومثـة حاجـة إلجـراء تنقيحـات علـى النظـام             . املـوارد والتعامـل معهـا حماسـبياً        يف ذلـك ميزنـة     مبا

 العمـل   إلدخـال  و ، تتوافق مع املعايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام           لكيملالية  املايل والقواعد ا  
 يف قـرار اجمللـس التنفيـذي         للميزانيـة املتكاملـة     اعُتمـد  على حنـو مـا    بتصنيفات التكاليف اجلديدة    

  ).UNW/2011/13انظر الوثيقة  (٢٠١١/١
  

  استعراض عام للعملية وللتنقيحات املقترحة  -ثانيا   
جريــت فأُ ،يئــة هنجــا تعاونيــا يف تعــديل نظامهــا املــايل وقواعــدها املاليــة       اهلهجت انتــ  - ٤

  .لشؤون القانونيةامشاورات مع مكتب املراقب املايل ومكتب 
يئـة وطبقـت    اهل استعرضـت لتنـسيق مـع كيانـات األمـم املتحـدة األخـرى،             ل ويف مسعى   - ٥

 منظمـة    كـل مـن    هـا االيـة الـيت أجر    حسب االقتضاء التغيريات الرئيـسية يف األنظمـة والقواعـد امل          
ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان        ــة وبرن األمــم املتحــدة للطفول

علـى حنـو     تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطـاع العـام وتـصنيفات التكـاليف اجلديـدة                إطار يف
  . للميزانية املتكاملةاعُتمد ما
  :حة ما يليوتعكس التغيريات املقتر  - ٦

ــة العامــة       )أ(   ــة للقطــاع العــام، وفقــا لقــرار اجلمعي اعتمــاد املعــايري احملاســبية الدولي
  .٢٠٠٦يوليه / متوز٧  الصادر يف٦٠/٢٨٣

اعتماد هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة املـصطلحات املـستخدمة يف النـهج املنـسق                    )ب(  
لــى النتــائج علــى النحــو املطلــوب  للميزانيــة املتكاملــة وتــصنيفات التكــاليف وامليزنــة القائمــة ع 

  .٢٠١١/١  اجمللس التنفيذيقرار يف
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  :لألغراض التاليةوأُجريت تعديالت أخرى   - ٧
، وتعزيز اتـساق املـصطلحات       احلالية مراعاة اهلياكل التنظيمية وأساليب العمل      )أ(  

  . التعديالتلتتفق معوجرى أيضا تغيري الترقيم . ووضوحها
 املراقـب املـايل حتقـق        مكتـب   مـن   وردت مل تعليقـات  توسيع نطاق النص ليش     )ب(  

ــة،    ــن الوضــوح والدق ــدا م ــستخدممزي ــم    وت ــة لألم ــة الربناجمي ــصحيحة للميزاني ــصطلحات ال  امل
  . اليت وافقت عليها اجلمعية العامة بالصيغةاملتحدة

يت طــرأت علــى  وتــسلط النقــاط التاليــة الــضوء علــى بعــض مــن أهــم التغــيريات الــ           - ٨
  .اتواملصطلح املبادئ

ملعـــايري احملاســـبية ملنظومـــة  املبـــادئ واملـــصطلحات التاليـــة يف إطـــار استخدمُتـــ  )أ(  
  :املتحدة األمم

 ميثل املقبوضات النقدية يف احلـسابات املـصرفية هليئـة األمـم        -الدخل    ‘١’    
  .املتحدة للمرأة

 متثل جمموع التكاليف املتكبدة، سواء ُدفعت أم مل ُتـدفع،           -النفقات    ‘٢’    
  .وع املدفوعات وااللتزامات غري املصفاةأي جمم

ــستهلكة    ‘٣’     ــري املـ ــدات غـ ــشتراة  -املعـ ــول املـ ــل األصـ ــسجل   متثـ الـــيت تـ
  . يف البيانات املاليةكمصروفات

 املبـــادئ واملـــصطلحات التاليـــة يف إطـــار املعـــايري احملاســـبية الدوليـــة  تـــستخدم  )ب(  
  :للقطاع العام

  .تلقيها واملوارد اليت ُينتظر املتلقاة متثل املوارد -اإليرادات   ‘١’    
،  عنــد اســتالمها  الــسلع أو اخلــدمات ُتقيــد مبوجبــها  -املــصروفات   ‘٢’    

  .بغض النظر عن التحويالت النقدية
 متثل األصول احملتفظ هبـا      -املخزون واملمتلكات واملنشآت واملعدات       ‘٣’    

اريـة،  لغرض استخدامها يف أنشطة هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة أو ألغـراض إد        
  .واليت يتوقع استخدامها خالل أكثر من فترة مالية واحدة

  . تفاصيل عن التغيريات األخرىالثاين هلذه الوثيقةويتضمن املرفق   
املدير التنفيـذي موافقـة اجمللـس التنفيـذي علـى التنقيحـات             /ويلتمس وكيل األمني العام     - ٩

 اإلحاطة علمـا بالقواعـد املاليـة املعدلـة          ضا أي  اجمللس التنفيذي  إىللنظام املايل، ويطلب    لاملقترحة  
  . هذه الوثيقةاليت ُتعمم مبوجب
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  املرفق األول
للمـساواة بـني    النظام املايل والقواعد املاليـة املقترحـة هليئـة األمـم املتحـدة                  

  اجلنسني ومتكني املرأة
  احملتويات

القاعدةالبند  املادة
  نطاق التطبيق  -ألف   

٤١٠١- ١ -  ١-١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .قنطاق التطبي   -  ١    
  املساءلة  - اء ـب  

٢٠٣- ١٢٠١-٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .املساءلة   -  ٢    
  املوارد  - جيم   

٣٠٤- ٨٣٠١- ٣ -  ٣-١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .اإلطار العام   -  ٣    
٥- ٤ -  ١-٤. . . . . . . . . . . . . .التربعات املقدمة للموارد العادية   -  ٤    
٥٠٥- ١٥٠١-٥. . . .مسامهات تقاسم التكاليف املقدمة للموارد األخرى   -  ٥    
٦٠٥- ٢٦٠١- ٦ -  ١-٦. . . . .مهات الصناديق االستئمانية يف املوارد األخرىمسا   -  ٦    
مسامهات احلكومات املضيفة يف تكـاليف املكاتـب القطريـة        - ٧    

١-٧. .األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة                       لعملية  
٢- ٨ -  ١-٨  االشتراكات املقررة املسددة للموارد العادية مبوجب طريقة املنح   - ٨    
٣٩٠١- ٩ -  ١-٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .إيرادات متنوعة   -  ٩    

  الفترات املالية  - دال   
٣١٠٠١- ١٠ - ١- ١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .فترة التخطيط  -  ١٠    
١- ١١. . . . . . . . . . . .فترة امليزانية املتكاملة وامليزانية العادية  -  ١١    
١٢٠٣- ١١٢٠١- ١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .البيانات املالية  -  ١٢    

  االستفادة املقترحة من املوارد  - هاء   
٧- ١٣ - ١- ١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .اإلطار العام  -  ١٣    
١٤٠٢- ١١٤٠١- ١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . .أنشطة الربامج واملشاريع  -  ١٤    
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القاعدةالبند  املادة
ئـةيإعداد وتقـدمي واعتمـاد عنـصر امليزانيـة العاديـة اخلـاص هب          - ١٥    

٣١٥٠١- ١٥ - ١- ١٥. . . . .األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة                     
١٦٠٣- ١٠١٦٠١- ١٦ - ١- ١٦. . . . . . . . . . .ةإعداد وتقدمي واعتماد امليزانية املتكامل  -  ١٦    

  االستخدام املعتمد للموارد  - واو   
١٧٠٣- ٥١٧٠١- ١٧ - ١- ١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . .ميزانية األنشطة الربناجمية  -  ١٧    
١٨٠٣- ٥١٨٠١- ١٨ - ١- ١٨. . . . . . . . . . . . . . . . .اعتمادات للميزانية املتكاملة  -  ١٨    

  إدارة املوارد  - زاي   
٤- ١٩ - ١- ١٩   ومتكني املرأةساب هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسنيح  - ١٩    
٢٠٠٨- ٦٢٠٠١- ٢٠ - ١- ٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .إدارة األموال  -  ٢٠    
٢١٠٢- ١٢١٠١- ٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الشطب  -  ٢١    

  الوكاالت املنفذة والشركاء املنفذون  - حاء   
٢٢٠٢- ٣٢٢٠١- ٢٢ - ١- ٢٢. . . . . . . . . . . .الوكاالت املنفذة والشركاء املنفذون  -  ٢٢    

  الرقابة الداخلية  - طاء   
٢٣٠٢- ١٢٣٠١- ٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الداخليةالرقابة  -  ٢٣    

  إجراءات الشراء  - ياء   
٢٤١١- ٥٢٤٠١- ٢٤ - ١- ٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .إجراءات الشراء  -  ٢٤    
١٢٥٠١- ٢٥. . . . . . .إدارة املخزون واملمتلكات واملنشآت واملعدات  -  ٢٥    

  جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة  - كاف   
٣- ٢٦ - ١- ٢٦. . . . . . . . . . .جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة  -  ٢٦    

  التعاريف  -الم   
٢- ٢٧ - ١- ٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .التعاريف  -  ٢٧    
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  نطاق التطبيق  -ألف   
  نطاق التطبيق  -  ١  

  ١- ١البند     
يئـة األمـم املتحـدة للمـساواة        هلالنظام املايل والقواعـد املاليـة إدارة الـشؤون املاليـة            ينظم    

 مل تـشر اجلمعيـة العامـة    ، وينطبـق، مـا  )هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة       (بني اجلنسني ومتكـني املـرأة     
هذا النظام املايل والقواعـد املاليـة، علـى          وباستثناء ما ينص عليه      .اجمللس التنفيذي إىل خالفه    أو

 . مع مراعاة ما يقتضيه اخـتالف احلـال        توىل إدارهتا هيئة األمم املتحدة للمرأة     تمجيع املوارد اليت    
 النظـام املـايل أو إجـراء اسـتثناءات        جيوز للمجلس التنفيذي دون سواه إدخال تعـديالت علـى           و
 .املتعلق باالتساق على نطاق املنظومة ٦٤/٢٨٩قرار اجلمعية العامة ، حسبما هو حمدد يف منه
  

  ٢- ١البند     
مبجـرد إقـراره مـن جانـب اجمللـس          يدخل هذا النظام املايل والقواعـد املاليـة حيـز النفـاذ               

  .يئة األمم املتحدة للمرأةالتنفيذي هل
  

  ٣- ١ البند    
تنطبق األحكام املناسبة من النظام املـايل لألمـم املتحـدة علـى أي مـسألة غـري مـشمولة                      

  .حبد ذاهتا يف هذا النظام املايل
  

  ٤- ١البند     
املــدير التنفيــذي قواعــد ماليــة، تتماشــى مــع أحكــام  /يــضع وكيــل األمــني العــام  )أ(  

ة وكفـــاءة إدارة الـــشؤون املاليـــة النظـــام املـــايل الـــذي يعتمـــده اجمللـــس التنفيـــذي، لكفالـــة فعاليـــ
املدير التنفيذي القواعـد املاليـة علـى        /ويعمم وكيل األمني العام   .  بطريقة رشيدة   املوارد استخدامو

  .النفاذ  يوما من دخوهلا حيز٣٠أعضاء اجمللس التنفيذي، للعلم، وذلك قبل ما ال يقل عن 
إذا لزم األمـر،     ،قواعد املالية ملدير التنفيذي تعديل ال   ا/لوكيل األمني العام  جيوز    )ب(  

ــذ     ــى أعــضاء اجمللــس التنفي ــديالت عل ــه أن يعمــم التع ــا ال يقــل    وعلي ــل م ــك قب ــم، وذل ي، للعل
 .يوما من دخوهلا حيز النفاذ ٣٠ عن

ملدير التنفيذي، حينمـا يعتـرب ذلـك ضـروريا، تعليـق            ا/لوكيل األمني العام  جيوز    )ج(  
عليه أن يعمم القواعـد املعلـق تطبيقهـا علـى أعـضاء              و ،تطبيق أي قاعدة من هذه القواعد املالية      

  . يدخل تعليقها حيز النفاذمبجرد أناجمللس التنفيذي، للعلم، 
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  ١٠١القاعدة     
ينطبق هذا النظام املايل على اإلدارة املاليـة جلميـع أنـشطة هيئـة األمـم املتحـدة                    )أ(  

 .فهللمرأة ما مل تشر اجلمعية العامة أو اجمللس التنفيذي إىل خال

تنطبق األحكام املناسبة من النظام املـايل والقواعـد املاليـة لألمـم املتحـدة علـى                   )ب(  
  .أي مسألة غري مشمولة حبد ذاهتا يف هذه القواعد املالية

  
 املساءلة  - باء  

  املساءلة  -  ٢  
  ١- ٢البند     

لية الكاملـة  يئة األمـم املتحـدة للمـرأة املـسؤو    هلاملدير التنفيذي   /وكيل األمني العام  يتوىل    
 وخيـضع للمـساءلة     ،نـشطة هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة         ألالتـشغيلية   وانب  املراحل واجل عن مجيع   

 مـسؤول وخاضـع      التنفيـذي  املـدير / ووكيـل األمـني العـام      .بشأهنا أمام اجمللس التنفيـذي مباشـرة      
 املمولـة    للمـرأة   األمـم املتحـدة    هيئـة  عـن اإلدارة املاليـة ألنـشطة          العام األمنيللمساءلة متاما أمام    
  . املتحدةألمممن امليزانية العادية ل

  
  ٢٠١القاعدة     

ــتح حــسابات     ــيت        هلُتف ــوارد ال ــع امل ــا مجي ــد فيه ــرأة تقيَّ ــم املتحــدة للم ــة األم ديرها تــيئ
 .وتستخدمها اهليئة

  
  ٢٠٢القاعدة 
جيـوز  و.  مسؤولية إدارة هذه القواعـد      التنفيذي املدير/يتوىل وكيل األمني العام     )أ(  

ــام لو ــل األمــني الع ــذي ا/كي ــدير التنفي ــة،   مل ــاً  أن يفــوض، مــع خــضوعه دائمــا للمــساءلة التام  أي
املنـصوص علـى إسـنادها صـراحة مبوجـب هـذه القواعـد إىل األميـنني العـامني                   سـلطاته غـري    من

أي موظــف أو إىل /أو إىل مــدير شــعبة التنظــيم واإلدارة و/ و التنفيــذياملــديرنــائيب /املــساعدين
  .اهليئة من موظفي آخر

جيوز ألي من املوظفني ممن ُتسند أو ُتفوض إليهم أية سلطات مبوجب هذا النظام                )ب(  
  .أن يعني مندوبا مأذونا له بالتصرف نيابة عنه، ما مل ينص على خالف ذلك يف هذا النظام
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ــام     )ج(   ــل األمــني الع ــدير/يكــون وكي ــذيامل ــذه     التنفي ــام وه ــذا النظ ــه هل ، يف إدارت
 عن إصدار وترتيـب االحتفـاظ بالـسجالت املاليـة الواجبـة، وعـن اسـتعراض                 القواعد، مسؤوال 

،  التنفيـــذيملـــديرا/وجيـــوز لوكيـــل األمـــني العـــام . مجيـــع العمليـــات املاليـــة للهيئـــة واعتمادهـــا 
للموظف الذي ُتفـوض إليـه الـسلطة، إصـدار التعليمـات أو حتديـد اإلجـراءات الـيت يعتربهـا                     أو

  . إلدارة هذا النظامضرورية
  .يتم تفويض السلطة وإدخال التغيريات عليها بصورة خطية  )د(  

  
  ٢٠٣القاعدة 
املــدير / مــسؤولون أمــام وكيــل األمــني العــام األمــم املتحــدة للمــرأةهيئــةمجيــع مــوظفي   

وأي موظـف  . التنفيذي عن قانونية األعمـال الـيت يقومـون هبـا يف سـياق أداء واجبـاهتم الرمسيـة                  
ظام املـايل والقواعـد املاليـة، أو مـع التعليمـات الـيت قـد تتـصل هبـا،                   يقوم بعمل يتناىف مع هذا الن     

  .يتحمل شخصيا عواقب هذا العمل وما يستتبعه من مسؤولية مالية
  

 املوارد  - جيم  

  اإلطار العام  -  ٣  
  ١- ٣البند     

 مـسؤوال عـن فعاليـة وكفـاءة تعبئـة         التنفيـذي  املـدير /يكون وكيل األمني العـام      )أ(  
  . لتنفيذ والية اهليئة وأنشطتهام املتحدة للمرأة األمهيئةموارد 

ــام     )ب(   ــني الع ــل األم ــوز لوكي ــديرا/جي ــذيمل ــوارد،     التنفي ــة امل ــلطة تعبئ ــويض س  تف
  .االقتضاء حسب

  
  ٢- ٣البند     

 أن تقبــل املــسامهات املقدمــة مــن حكومــات الــدول   األمــم املتحــدة للمــرأةيئــةجيــوز هل  
ــم املتحــدة ويف الوكــاال   ــة،    األعــضاء يف األم ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ت املتخصــصة ويف الوكال

كما جيوز للهيئـة أن تقبـل مـسامهات أخـرى،           . وكذلك من تلك املنظمات والوكاالت نفسها     
مبا فيها املسامهات املقدمة من مصادر حكومية دولية أو غري حكومية أو مـن القطـاع اخلـاص،                  

  .فق مع أغراض اهليئةوأن تستخدمها للدعم العام للهيئة أو لألغراض اليت تت
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  ٣- ٣البند     
 أن يـبني لألطـراف املـسامهة العملـة           التنفيـذي  ملـدير ا/جيوز لوكيل األمني العـام      )أ(  

  . األمم املتحدة للمرأةهيئةالعمالت الالزمة ألنشطة  أو
ات الواليـات املتحـدة؛ غـري أنـه جيـوز لوكيـل            دوالرُتقوَّم املسامهات النقديـة بـ       )ب(  

 قبـول مـدفوعات بالعملـة احملليـة للطـرف املـساهم إىل احلـد الـذي                   التنفيـذي  يرملـد ا/األمني العام 
 أن مـن املمكـن معـه اسـتخدام هـذه العملـة يف تغطيـة                  التنفيـذي  املـدير /يرى وكيل األمني العـام    
  .االحتياجات التشغيلية

  
  ٤- ٣البند     

ات دوالرف  سداد مسامهة بعملـة خـال   التنفيذياملدير/وكيل األمني العام يف حالة قبول      
ة مكاسـب أو خـسائر تتحـدد الحقـا          ، تتم تسوية املسامهات املـسجلة وفقـا أليـ          املتحدة الواليات

  .اخلسارة أسعار الصرف، إال إذا وافق الطرف املساهم على إعادة تسديدها يف حالة يف
  

  ٥- ٣البند     
 األمـم املتحـدة     يئـة  األموال واملسامهات العينية الواردة يف حساب املوارد العادية هل         تقيَّد  
، إذا كـــان الغـــرض مـــن املـــسامهة ١-٨، باســـتثناء املـــسامهات املقدمـــة مبوجـــب البنـــد للمـــرأة

  .الدعم العام للهيئة دون أن يفرض الطرف املساهم أي قيود على استخدامها هو
  

  ٦- ٣البند     
 األمم املتحـدة    هيئةعندما تكون املسامهة موجهة إىل أغراض حمددة تتفق مع سياسات             

ــرأةلل ــشطتها،  م ــدافها وأن ــد وأه ــة،     تقيَّ ــوارد األخــرى للهيئ ــواردة يف حــساب امل ــسامهات ال  امل
  . أدناه، حسب االقتضاء٦ أو ٥وُتعامل وفقا ألحكام البند 

  
  ٧- ٣لبند ا    

  :ختضع املسامهات يف املوارد األخرى للشروط التالية  
يــل األمــني ووكُتــسدد املــسامهات عمــال باتفــاق يعقــد بــني الطــرف املــساهم     )أ(  

  املدير التنفيذي؛/العام
يئــة قبــل توزيــع املــوارد مــن أجــل تنفيــذ األنــشطة املقــررة هل ُتــسدد املــسامهات   )ب(  

  ؛)ج (٧-٣ باستثناء ما هو منصوص عليه يف البند األمم املتحدة للمرأة
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، جيـوز ختـصيص     )ب (٧-٣بصرف النظـر عمـا هـو منـصوص عليـه يف البنـد                 )ج(  
مهات التمويل املشترك املـستحقة القـبض، وفقـا للمبـادئ التوجيهيـة             اعتمادات على أساس مسا   

  ؛ياملدير التنفيذ/وكيل األمني العامللحد من املخاطر اليت يضعها 
 مـن تكـاليف     هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة      تغطي املسامهات بالكامل ما تتكبده        )د(  

  .إضافية يف إدارة املسامهات
  

  ٨- ٣لبند ا    
 لبنـد   مـسامهته أو مـسامهته بكاملـها       جزء مـن     تسديد يف   ساهمطرف م يف حالة تقصري      

ــا هل  ــة األمــم املتحــدة للمــرأة، أو يف حــاالت الطــوارئ غــري    املــوارد املخصــصة املقدمــة طوعي يئ
املـدير التنفيـذي مـوارد ماليـة بديلـة بالتـشاور مـع األطـراف                /حيدد وكيل األمـني العـام      ،املتوقعة

املمولــة بواســطة املــوارد غــري املخصــصة املقدمــة طوعيــا،  املــسامهة، دون التــأثري علــى األنــشطة 
  .ويقدم تقريرا هبذا الشأن إىل اجمللس التنفيذي يف دورته املقبلة

  
  ٣٠١القاعدة     

املــدير التنفيــذي تقريــرا ســنويا إىل اجمللــس التنفيــذي بــشأن  /وكيــل األمــني العــاميقــدم   
 القطـاع  أو مـصادر  أو غـري احلكوميـة،   املسامهات الواردة من املصادر احلكومية الدولية   جمموع  
 .أو األفراد ،اخلاص

  
  ٣٠٢القاعدة     

ــرأة           ــم املتحــدة للم ــة األم ــراض هيئ ــدعم أغ ــة ل ــرادات املقدم ــسامهات واإلي ــسجل امل ُت
  :احلسابات التالية يف

  ؛طريقة املنحاملقدمة إىل املوارد العادية مبقتضى ) امليزانية العادية(االشتراكات املقررة   •  
  ؛)موارد غري خمصصة(لتربعات للموارد العادية ا  •  
  ؛) خمصصةموارد(موارد تقاسم التكاليف املقدمة للموارد األخرى   •  
  مسامهات الصناديق االستئمانية املقدمة إىل املوارد األخرى؛  •  
  األمـم املتحـدة للمـرأة      يئـة مسامهات احلكومات املضيفة يف تكاليف املكاتب القطرية هل         •  

  موارد األخرى؛املقدمة لل
  .إيرادات متنوعة  •  
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  ٣٠٣القاعدة     
ـــذي بــشأن املــسامهات املنفــردة الــيت تتجــاوز        ـــر ســنوي إىل اجمللــس التنفيـ ـــدم تقريـ ُيقـ
 دوالر املقدمة من مصادر حكومية دوليـة أو غـري حكوميـة أو مـن القطـاع                  ١٠٠ ٠٠٠قيمتها  

  .اخلاص، أو األفراد
  

  ٣٠٤القاعدة     
املدير التنفيـذي مبـادئ توجيهيـة لكفالـة         /وكيل األمني العام  ، يصدر   ٧-٣عمال بالبند     

  .التخفيف من املخاطر إىل أدىن حد ممكن
  

 التربعات املقدمة للموارد العادية  -  ٤  

  ١- ٤البند     
  .حيدد اجمللس التنفيذي اهلدف العام للتربعات  

  
  ٢- ٤البند     

  .نوات أو سنويجيوز أن يكون التعهد بالتربعات على أساس متعدد الس  
  

 ٣- ٤البند     

وال تتمتـع أيــة     .  دون تقييد فيما يتعلق باسـتخدامها      املسامهاتالتربعات وغريها من    ُتسدد    
حكومة مسامهة مبعاملة خاصـة فيما يتعلق بتربعاهتا، وال جتـرى مفاوضات بني احلكومـات املـسامهة               

  .للمرأة  األمم املتحدةيئة هبا هلوالبلدان املشمولة بالربامج بشـأن استخدام العمالت املتربع
  

 ٤- ٤البند     

 اسـتخدامها، مبـا يتفـق        األمم املتحدة للمـرأة    هيئةالتربعات بعمالت يسهل على     ُتسدد    
و بعمــالت قابلــة للتحويــل بأقــصى    مــع ضــرورة حتقيــق الكفــاءة واالقتــصاد يف العمليــات، أ     

  .ممكن إىل عمالت يسهل على اهليئة استخدامها حد
  

 ٥- ٤البند     

عقـد  ي ،مع عدم اإلخالل باملؤمتر السنوي إلعـالن التربعـات الـذي يعقـده األمـني العـام              
ــى أســاس ســنوي يف ســياق          ــرأة عل ــم املتحــدة للم ــة األم ــل هيئ ــس ااجتمــاع خــاص لتموي جملل
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ويكـون هـذا االجتمـاع    .  للهيئةخالله رمسيا إعالن التربعات للموارد العادية   من   يتم   ،التنفيذي
 :ملوعد الذي تقوم فيه الدول األعضاء مبا يلياخلاص بالتمويل ا

تقدمي التـزام أكيـد     :  األمم املتحدة للمرأة على النحو التايل      يئةهلإعالن تربعاهتا     )أ(  
 القـادرة علـى     اجلهـات بالتمويل للعام اجلاري؛ وتربع أكيد أو بيان للتربع للعام التايل مـن قبـل               

   وتربع أكيد أو مبدئي للعام الثالث؛؛ذلك
 مـع مراعـاة أن الـسداد املبكـر أمـر         ،إعالن مواعيـد الـسداد عـن العـام اجلـاري            )ب(  
  .مرحَّب به

  
 مسامهات تقاسم التكاليف املقدمة إىل املوارد األخرى  -  ٥  

  ١- ٥البند     
املــدير التنفيــذي بالــدخول يف اتفاقــات لتقاســم التكــاليف، /يــؤذن لوكيــل األمــني العــام  

 وجيـوز للمجلـس  . بلدان املتلقية هبذه الترتيبات لتقاسم التكـاليف شريطة قبول البلد املتلقي أو ال   
  . وضع مبادئ هلذه االتفاقاتالتنفيذي

  
  ٥٠١القاعدة     

املدير التنفيـذي، الـذي     /وكيل األمني العام  ُتفوض سلطة تعبئة موارد تقاسم التكاليف ل        
ــسلطة إىل     ــويض هــذه ال ــه تف ــساعدين  جيــوز ل ــامني امل ــنني الع ــائيب/األمي ــد ن ــذييرامل وإىل   التنفي

، مبــن فــيهم رؤســاء املكاتــب اإلقليميــة ودون  األمــم املتحــدة للمــرأةهيئــةمــسؤولني آخــرين يف 
  .اإلقليمية والقطرية

  
  ٥٠٢القاعدة     

أو االتفاق املربم مع الطـرف  /ُينص على مسامهات تقاسم التكاليف يف وثيقة املشروع و          
بل حتقـق االلتزامـات واملـصروفات املتـصلة هبـا           وتكون هذه املسامهات مستحقة الدفع ق     . املساهم

  .للمرأة  األمم املتحدةهيئةوفقا جلدول زمين للمدفوعات ُيتفق عليه بصورة خطية مع 
  

  ٥٠٣القاعدة     
 األمـم  هيئـة ألغراض احملاسبة، ُتقـوَّم املـسامهات بـدوالرات الواليـات املتحـدة؛ بيـد أن           

ليـة للحكومـة املـستفيدة حبيـث ميكـن اسـتخدام تلـك         تقبل مدفوعات بالعملة احمل    املتحدة للمرأة 
  .العملة يف تلبية مستلزمات مصروفات املشاريع
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  ٥٠٤القاعدة     
 باعتبارهـا    األمـم املتحـدة للمـرأة      هيئـة ُتسجل مسامهات تقاسـم التكـاليف يف حـساب            

  .يف هذا احلساب، وُتقيد أي فوائد مستحقة على األرصدة الفائضة مؤقتا ‘‘موارد أخرى’’
  

  ٥٠٥القاعدة     
 مبـا ال يتجـاوز    املدير التنفيذي سـداد التكـاليف غـري املباشـرة           / وكيل األمني العام   يكفل  

  .املستويات اليت يأذن هبا اجمللس التنفيذي
  

 مسامهات الصناديق االستئمانية يف املوارد األخرى  -  ٦  

  ١- ٦البند     
ــام    ــل األمــني الع ــذي ا/لوكي ــدير التنفي ئمانية ألغــراض حمــددة   أن ينــشئ صــناديق اســت مل

  التنفيـذي  وللمجلـس .  وأهـدافها وأنـشطتها     األمـم املتحـدة للمـرأة      هيئـة يتفـق مـع سياسـات        مبا
وحده دون غريه إنشاء صناديق استئمانية تنطوي بصورة مباشـرة أو غـري مباشـرة علـى حتميـل                   

  .ؤوليات مالية إضافية على اهليئةمس
  

  ٢- ٦البند     
 األمـني بناء على طلـب   ينشئ صناديق استئمانية أنلتنفيذي ملدير ا ا/لوكيل األمني العام    

  . املتحدةاألمم لتقدمي املساعدة استجابة لقرارات العام
  

  ٦٠١القاعدة     
 املبـــادئ التوجيهيـــة إلنـــشاء الـــصناديق  التنفيـــذياملـــدير/يـــصدر وكيـــل األمـــني العـــام  

ة تكفـل كفـاءة التكلفـة، جيـوز         ولكفالة إدارة الصناديق االستئمانية بـصور     . االستئمانية وإدارهتا 
 أن حيدد احلد األدىن للمسامهات الـذي جيـوز لـه أن يـرفض                التنفيذي ملديرا/لوكيل األمني العام  

  .إنشاء الصناديق االستئمانية ما مل تصل إليه
  

  ٦٠٢القاعدة     
 ُتدار الصناديق االستئمانية واألنشطة املمولة منها وفقا لنظم هيئة األمم املتحدة للمـرأة              

  . خالف ذلك التنفيذيوقواعدها وتوجيهاهتا السارية وختضع هلا، ما مل يقرر اجمللس
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  ٦٠٣القاعدة     
 ســلطة توقيــع اتفاقــات  يف ذلــكمبــاالــصناديق االســتئمانية، سلطة تعبئــة مــوارد بــ ُيعهــد  

وكيــــل األمــــني إىل  الــــصناديق االســــتئمانية وإصــــدار اختــــصاصات الــــصناديق االســــتئمانية،
األميــــنني العــــامني  إىل التنفيــــذي، الــــذي جيــــوز لــــه تفــــويض هــــذه الــــسلطة   ملــــديرا/العــــام

، مبــن املتحــدة للمــرأةهيئــة األمــم آخــرين يف  مــسؤولنيإىل املــدير التنفيــذي ونائبـــي /املــساعدين
  . والقطريةاإلقليمية ودون اإلقليميةفيهم رؤساء املكاتب 

  
  ٦٠٤القاعدة     

قدمـة إىل الـصناديق االسـتئمانية املوجهـة إىل       امل املسامهاتيف حالة عدم استالم دفعات        
نشاط حمدد وفق اجلدول الزمين املتفق عليه للـدفع، أو التمويـل اإلضـايف الـالزم لتغطيـة الزيـادة                    
غــري املتوقعــة يف املــصروفات، أو عــدم وفــاء اجلهــة أو اجلهــات املاحنــة بالتزاماهتــا، جيــوز لوكيــل  

  .اط املعين باألمر أو وقفهاملدير التنفيذي تعديل النش/األمني العام
  

  ٦٠٥القاعدة     
 مبـا ال يتجـاوز    سـداد التكـاليف غـري املباشـرة         املدير التنفيذي   /وكيل األمني العام  كفل  ي  

  .املستويات اليت يأذن هبا اجمللس التنفيذي
  

لمـساواة   األمم املتحـدة ل    يئةمسامهات احلكومات املضيفة يف تكاليف املكاتب القطرية هل         -  ٧  
 ملرأةنسني ومتكني ابني اجل

  ١- ٧البند     
ــام     )أ(   ــني العـ ــل األمـ ــضع وكيـ ــدير التنف/يـ ــسامهات    املـ ــع املـ ــات جلمـ ــذي الترتيبـ يـ

 يئـة أو عينيـة لتغطيـة تكـاليف املكاتـب القطريـة التابعـة هل             /احلكومـات املـضيفة سـواء نقديـة و         من
رأة واحلكومـات املـضيفة   ، وفقا لالتفاقات املربمة بني هيئة األمم املتحدة للمـ     األمم املتحدة للمرأة  

 أو شــكلها، وفقــا للقــرارات ذات /وجتــرى املفاوضــات حــول حجــم هــذه املــسامهات و . املعنيــة
الصلة اليت يتخذها اجمللس التنفيذي وُيراعى يف تلك املفاوضات الظـروف االقتـصادية يف البلـدان                 

  . جزئيا من املسامهاتاملدير التنفيذي إعفاء/املعنية، وقد تنتهي بأن مينحها وكيل األمني العام
ــة هل     )ب(   ــة يف تكــاليف املكاتــب القطري ــد املــسامهات النقدي ــةتقي  األمــم املتحــدة  يئ
  . حلساب امليزانية املتكاملة للهيئةللمرأة
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 طريقة املنحاملسامهات يف املوارد العادية مبوجب   -  ٨  

  ١- ٨البند     
عمليــات احلكوميــة الدوليــة  الالزمــة خلدمــة ال األمــم املتحــدة للمــرأةهيئــةُتمــول مــوارد   
 ألمـم  ل الربناجميـة  شـكل منحـة مـن امليزانيـة          يفاألنشطة املتعلقـة بالـسياسات والـربامج        واملعيارية  
ــة  املتحــدة ــة العام ــه اجلمعي ــل .  حــسبما وافقــت علي ــةومتتث  لألنظمــة  األمــم املتحــدة للمــرأة هيئ

ة ورصــد التنفيــذ وأســاليب والقواعــد الــيت حتكــم ختطــيط الــربامج واجلوانــب الربناجميــة للميزانيــ 
  .(ST/SGB/2000/8)التقييم 

  
  ٢- ٨البند     

  العامـة  اجلمعيـة ، إىل    العـام  األمـني ، عـن طريـق       التنفيذي املدير/يقدم وكيل األمني العام     
  .تقريرا عن استخدام املنحة

  
 إيرادات متنوعة  -  ٩  

  ١- ٩البند     
 :عدا إيرادات متنوعة، ماصنف مجيع إيرادات صندوق األمم املتحدة للسكان بوصفها ُت  

  ؛٢-٦  لغاية١-٣اإليرادات املتحصلة من األصناف احملددة يف البنود من   )أ(  
  إيرادات الفائدة؛  )ب(  
ــة      )ج(   ــالغ املدفوع ــرة للمب ــستردات املباش ــرة     امل ــشاريع خــالل الفت ــق بامل ــا يتعل فيم
تقـدمي هيئـة األمـم    ي يغطـ ملشروع، أي قبل ختصيص اعتمـاد هنـائي      نشاط الربنامج أو ا   املعتمدة ل 

   املشروع؛ الربنامج أو إىل املساعدةاملتحدة للمرأة
خـالل فتـرة    املتكاملـة   يزانية  املفيما يتعلق ب  املستردات املباشرة للمبالغ املدفوعة       )د(  
   اجلارية؛امليزانية

  السلف أو الودائع يف الصناديق االستئمانية؛  )هـ(  
  ت اإللزامية من مرتبات املوظفني؛اإليرادات اآلتية من خطة االقتطاعا  )و(  
، مبـا يف ذلـك،      املتكاملـة يزانية  املاملبالغ املخصصة خبالف ذلك لقيدها حلساب         )ز(  

 املتـصلة يف مجلة أمور، اإليرادات اآلتية من استرداد تكـاليف غـري مباشـرة واإليـرادات الـصافية                  
  .أطراف ثالثةإىل خبدمات الشراء املقدمة 
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  ٢- ٩البند     
ــتفظ    ــتئمانية      ُيحـ ــصناديق االسـ ــصل بالـ ــا يتـ ــتثمارات فيمـ ــد أو االسـ ــإيرادات الفوائـ بـ

  . خبالف ذلك التنفيذياملدير/يأذن وكيل األمني العام مل ما
  

  ٣- ٩البند     
نفقــات املــشروع خــالل فتــرة أي مــشروع، أي قبــل ل املدفوعــةاملبــالغ املــستردات مــن   

 شــكل عائــدات بيــع األصــول املتعلقــة  إغــالق املــشروع ماليــا، مبــا يف ذلــك املبــالغ املــستردة يف 
وُتقيــد املبــالغ . يف الرصــيد الــدائن للحــسابات الــيت ســددت منــها أصــالبــذلك املــشروع، ُتقيــد 

  . بعد ذلك يف اإليرادات املتنوعةاملستردة
  

  ٩٠١القاعدة     
 املمولـة مـن ميزانيـة معينـة، مبـا يف ذلـك املبـالغ املـستردة                  املبالغ املدفوعة  من   اتاملسترد  

 يف الرصـيد الـدائن للحـسابات الـيت سـددت منـها أصـال               عائدات بيع األصـول، ُتقيـد        شكل يف
  .وُتقيد املبالغ املستردة بعد ذلك يف اإليرادات املتنوعة.  الفترة املاليةنفسوردت يف  إذا
  

 الفترات املالية  - دال  

  فترة التخطيط  -  ١٠  
  ١- ١٠البند     

 ألغــراض ،فتــرة التخطــيط ألمــم املتحــدة للمــرأة  ايئــةيف اخلطــة االســتراتيجية هلحــدد ُت  
  .، على النحو املبني يف الفرع هاءاالستفادة املقترحة من املوارد

  
  ٢- ١٠البند     

قدمها هيئة األمـم املتحـدة      ت اليت   ةملساعدا ختطيط وبرجمة وتنفيذ  يف  ستمرارية  الضمانا ل   
 هـي مـدة     ،ة املقترحـة مـن املـوارد       ألغـراض االسـتفاد    ، تكـون الفتـرة املاليـة      ،للمرأة إىل املشاريع  

  .مشروع حسب احملدد يف وثيقة املشروع كل
  

  ٣- ١٠البند     
تتألف الفترة املالية، ألغراض حتمـل وتعليـل النفقـات فيمـا يتعلـق باألنـشطة الربناجميـة،                   

  . من سنة تقوميية واحدة،مبا يف ذلك سداد التكاليف غري املباشرة ذات الصلة
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  ١٠٠١القاعدة     
 اســتمرار مــدة ٢-١٠عمــال بالبنــد   املــوارد رصــدتجــاوز الفتــرة املاليــة لغــرض    تال   
  . يف وثيقة املشروععلى النحو احملدداملشروع 

  
 امليزانية املتكاملة وامليزانية العاديةفترة   -  ١١  

 ١- ١١البند     

 العاديـة    وامليزانيـة  امليزانية املتكاملة  االستفادة املقترحة من   تتألف الفترة املرصودة ألغراض     
  .، تكون أوالمها سنة زوجية)يشار إليها فيما يلي بفترة امليزانية(من سنتني تقومييتني متتاليتني 

  
 البيانات املالية  -  ١٢  

  ١- ١٢البند     
 البيانـات املاليـة الـسنوية        التنفيـذي   إىل اجمللـس    التنفيـذي  املـدير /وكيل األمني العام  يقدم    

. ، اليت تـشمل حـسابات املـوارد العاديـة واملـوارد األخـرى          مرأة األمم املتحدة لل   يئةفيما يتعلق هب  
  .وُتعد هذه البيانات املالية وفقا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

  
  ١٢٠١القاعدة     

 األمـم املتحـدة   يئـة  مـسؤول عـن تقـدمي البيانـات املاليـة هل          التنفيذي املدير/وكيل األمني العام    
ويتــوىل مــدير شــعبة التنظــيم واإلدارة إعــداد  .  مــن كــل عــام ديــسمرب/ األولكــانون ٣١ يف للمــرأة

عام  كل  منديسمرب/ األولكانون ٣١ يف  األمم املتحدة للمرأةهيئةالبيانات املالية جلميع حسابات 
ــام   ــل األمــني الع ــدميها إىل وكي ــدير/وتق ــذيامل ــدي .  التنفي ــشهد م ــى   وي ر شــعبة التنظــيم واإلدارة، عل

ــه وا حــد ــة قــد قُيــدت علــى النحــو الــصحيح يف    علمــه ومعلومات عتقــاده، أن مجيــع املعــامالت املادي
  .السجالت احملاسبية وأدرجت على النحو الصحيح يف البيانات املالية واجلداول الداعمة

  
  ١٢٠٢القاعدة     

ــ   ــام  يوقّ ــل األمــني الع ــدير/ع وكي ــذيامل ــا،     التنفي ــصديق عليه ــة عقــب الت ــات املالي  البيان
 أبريــل/نيــسان ٣٠ يف موعــد غايتــه   املتحــدةاألمــمجعــي حــسابات  ويقــدمها إىل جملــس مرا 

وُتقـدم يف نفـس الوقـت نـسخ مـن البيانـات املاليـة               . السنة التالية لدراستها وإبداء رأيه فيهـا       من
املـشار  (واجلداول املشار إليها يف هـذا البنـد إىل اللجنـة االستـشارية لـشؤون اإلداريـة وامليزانيـة                    

  ).“لجنة االستشاريةال”إليها فيما بعد باسم 
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  ١٢٠٣القاعدة     
بالسجالت احملاسبية وغريها من الـسجالت املاليـة ومجيـع املـستندات الداعمـة              ُيحتفظ    

، وجيـوز بعـدها، بـإذن        املتحـدة  األمـم للفترات الـيت يتفـق عليهـا مـع جملـس مراجعـي حـسابات                
  .ت، إعدام هذه السجالت واملستندا التنفيذياملدير/وكيل األمني العام من
  

 االستفادة املقترحة من املوارد  - هاء  

  اإلطار العام  -  ١٣  
  ١- ١٣البند     

ــدم    ــام يق ــل األمــني الع ــذي،   /وكي ــذي إىل اجمللــس التنفي ــدير التنفي  خطــة اســتراتيجية امل
وكيـل   ويقـدم    .اوارد املتوقعة خالل الفتـرة التخطيطيـة التاليـة، وذلـك إلقرارهـ            امللالستفادة من   

 اخلطـة الربناجميـة لفتـرة الـسنتني       التنفيذي إىل األمني العام مقترحـات إلعـداد         املدير  /األمني العام 
هليئة األمم املتحدة للمرأة كجزء من اإلطار االستراتيجي املقترح وفقا لألنظمـة والقواعـد الـيت                
ــيم         ــاليب التقيـ ــذ وأسـ ــد التنفيـ ــة ورصـ ــة للميزانيـ ــب الربناجميـ ــربامج واجلوانـ ــيط الـ ــم ختطـ حتكـ

(ST/SGB/2000/8) .        هليئة األمم املتحـدة    وينبغي مواءمة هذه املقترحات مع اخلطة االستراتيجية
 اجمللــس التنفيــذي وامتثــاال للمرفــق األول لقــرار اجلمعيــة العامــة  علــى حنــو مــا اعتمــدها للمــرأة 

ــؤرخ ٤٨/١٦٢ ــسمرب / كــانون األول٢٠ امل ــشكيل    ١٩٩٣دي ــدابري أخــرى إلعــادة ت ــشأن ت  ب
  .ملتصلة هبادانني االقتصادي واالجتماعي وامليادين ااألمم املتحدة وتنشيطها يف املي

  
  ٢- ١٣البند     

 املاليـة   ا أهداف ونتائج هيئة األمم املتحـدة للمـرأة واحتياجاهتـ          اخلطة االستراتيجية دد  حت  
 انتـهاجها   اهليئـة نـوي   تاملسقطة، مقرونة مبعلومات كاملة عن االجتاهات الرئيسية للـسياسة الـيت            

  . للموارد وتكاليف الربامج متعدد السنوات تقديرااخلطةتضمن تو. طوال فترة التخطيط
  

  ٣- ١٣البند     
 األمـم املتحـدة     هيئـة  إقرار تقدمي مساعدة مـن        التنفيذي ملديرا/وكيل األمني العام  جيوز ل   
 إىل الربامج واملـشاريع القطريـة واإلقليميـة واألقاليميـة، ضـمن احلـدود الـيت قـد يفرضـها                     للمرأة
  .من حني آلخر  التنفيذياجمللس
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  ٤- ١٣البند     
 امليزانية العادية اليت تعتمدها اجلمعية العامة، تتاح إىل أقصى حـد ممكـن              باستثناء موارد   

ــة         ــالزم للميزاني ــدبري االعتمــاد ال ــوافر بعــد ت ــيت تت ــة األمــم املتحــدة للمــرأة، ال ــع مــوارد هيئ مجي
 مـستمر باالحتياطـات الـواردة       واملتكاملة، لألنـشطة الربناجميـة، رهنـا فقـط باالحتفـاظ علـى حنـ              

  . من النظام املايل٣-١٩ و ٢-١٩البندين  يف
  

  ٥- ١٣البند     
 مــن قبــل ة املعتمــدباخلطــة االســتراتيجيةاملــدير التنفيــذي /وكيــل األمــني العــاميــسترشد   
، وذلـك عنـد ختـصيص املـوارد املتاحـة لألنـشطة الربناجميـة                الستخدام التربعات  التنفيذي اجمللس

املدير التنفيـذي أيـضا بتوجيهـات    /ويأخذ وكيل األمني العام. ١-١٣ ملبني يف البند اعلى النحو 
اجلمعية العامة الستخدام موارد امليزانية العادية فيما يتعلق باملهام املعيارية اليت تضطلع هبـا هيئـة                

  .األمم املتحدة للمرأة
  

  ٦- ١٣البند     
،  األمــم املتحــدة للمــرأة يئــة هلتــصدر التفويــضات املاليــة للــسحب مــن املــوارد العاديــة    

  .على أساس التمويل اجلزئي، ٣٠٢حسب القاعدة 
  

  ٧- ١٣البند     
 األمـم   هيئـة  سياسـات وإجـراءات مـشاركة         التنفيـذي  املـدير /وكيـل األمـني العـام     يضع    

وتـنص الـسياسات واإلجـراءات      . األمـوال اجملمعـة    يف دعم امليزانيـات القطاعيـة و       املتحدة للمرأة 
هليئــة األمــم املتحــدة للمــرأة تقــدمي مــسامهات ماليــة لــدعم امليزانيــات القطاعيــة   علــى أنــه جيــوز 

ــة تقــارير إىل اجمللــس    . األمــوال اجملمعــة أو وتــنص الــسياسات واإلجــراءات علــى أن تقــدم اهليئ
احلالــة املاليــة للمــوارد الــيت حــصل عليهــا مــن اهليئــة أو عــن طريقهــا اســتنادا إىل   التنفيــذي عــن 

ختلطــة املــساهم هبــا يف دعــم امليزانيــات القطاعيــة أو األمــوال اجملمعــة، علــى    جممــوع املــوارد امل
ــة املنــصوص عليهــا يف االتفــاق املــربم بــني        ــارير املالي ــربامج والتق ــارير عــن ال أســاس إعــداد التق

ويكــون قيــد املــصروفات . املــشاركني يف دعــم وتنظــيم امليزانيــات القطاعيــة أو األمــوال اجملمعــة
يئـة املـساهم هبـا يف دعـم امليزانيـات القطاعيـة أو األمـوال اجملمعـة علـى أسـاس                      بالنسبة ملـوارد اهل   

  . مبا يف ذلك جمموع املسامهات املقدمة من األطراف املشاركة،تناسيب
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 أنشطة الربامج واملشاريع  -  ١٤  

  ١- ١٤البند     
 متــشيا مــع الغايــات احملــددة يف اخلطــة االســتراتيجية علــى النحــو الــذي اعتمــده اجمللــس   

املــدير التنفيــذي بــالتخطيط للمــساعدة الــيت تقــدمها هيئــة /التنفيــذي، يقــوم وكيــل األمــني العــام
األمم املتحدة للمرأة من أجل حتقيق الغايات املبينة يف اخلطة االستراتيجية، وذلـك رهنـا بتـوافر                 

  .املوارد املنتظرة يف حدود املعقول
  

  ١٤٠١القاعدة     
التنفيذي، حـسب االقتـضاء، باسـتعراض مـدى مالءمـة           املدير  /يقوم وكيل األمني العام     

اخلطة االستراتيجية من أجل ضـمان عـدم جتـاوز املـصروفات املقـررة والفعليـة للمـوارد املتاحـة                    
  .واتساقها على أوثق وجه ممكن مع مستوى املوارد اليت يتوقع أن تكون متاحة هلذا الغرض

  
  ١٤٠٢القاعدة     

 والتزاماهتا ومصروفاهتا رهنا بتوافر املوارد، أي النقديـة         يتم إقرار وتنفيذ أنشطة الربامج      
  . لإللغاءة االعتماد غري القابلاتاجلاهزة أو خطاب

  
  للمرأة يف امليزانية العادية املتحدةاألممإعداد وتقدمي واعتماد العنصر اخلاص هبيئة   -  ١٥  

  ١- ١٥البند     
حتياجات من املوارد الالزمـة خلدمـة       املدير التنفيذي إعداد اال   /وكيل األمني العام  يتوىل    

 لكي ُينظر فيها يف سـياق امليزانيـة          العام األمنيالعمليات احلكومية الدولية املعيارية ويقدمها إىل       
ويـــتم ربــط هـــذه املقترحــات باخلطـــة   .  لفتـــرة الــسنتني  العــام األمـــنيالربناجميــة املقترحـــة مــن   

  .االستراتيجية لفترة التخطيط ذات الصلة
  

  ٢- ١٥البند     
 ألمـم يتم إعداد امليزانية العادية املقترحة والنظر فيها وفقا للنظام املايل والقواعد املالية ل               
، والقواعــد الــيت تــنظم ختطــيط الــربامج واجلوانــب الربناجميــة للميزانيــة ومراقبــة التنفيــذ    املتحــدة

لــصلة الــيت ، ووفقــا للقــرارات واملبــادئ التوجيهيــة ذات ا ST/SGB/2000/8)(وأســاليب التقيــيم 
  . العامةاجلمعيةتعتمدها 



UNW/2012/6  
 

12-28693 23 
 

  ١٥٠١القاعدة     
 مسؤول عن إعداد أي مقترحات تنطـوي علـى تغـيري            التنفيذي املدير/وكيل األمني العام    

 قـد ينـشأ عـن الواليـات اإلضـافية       العامـة اجلمعيةيف مستوى موارد امليزانية العادية الذي اعتمدته   
 حـسب مـا توضـحه بيانـات اآلثـار املترتبـة يف امليزانيـة                اليت تضعها اهليئات التشريعية ذات الصلة،     

ويقـدم األمـني العـام      . الربناجمية، وهو مسؤول أيضا عن إحالـة تلـك املقترحـات إىل األمـني العـام               
املـدير  /املقترحات النهائية لتنظر فيها اجلمعية العامة وتعتمدها الحقا، وجيوز لوكيل األمـني العـام              

  . وميثل اهليئة يف مناقشات اهليئات التشريعية بشأهناالتنفيذي أن يعرض املقترحات
  

  ٣- ١٥البند     
 ، عنـد االقتـضاء،   العـام األمـني املـدير التنفيـذي أن يقـدم إىل     /وكيـل األمـني العـام     جيوز ل   

  .لتعديل امليزانية العاديةمقترحات تكميلية 
  

  إعداد وتقدمي واعتماد امليزانية املتكاملة  -  ١٦  
 ١- ١٦البند     

األنـشطة   الـيت تغطـي      .امليزانية املتكاملـة  إعداد    التنفيذي املدير/وكيل األمني العام  يتوىل    
إضـافة إىل   الربناجمية وأنشطة فعالية التنمية وأنشطة تنسيق التنمية اليت تضطلع هبا األمم املتحـدة              

  .يتم ربطها باخلطة االستراتيجية لفترة التخطيط اجلاريةو، األغراض اخلاصةوأنشطة اإلدارة 
  

  ١٦٠١القاعدة     
تــشمل مــصروفات امليزانيــة مرتبــات املــوظفني ومكافــآهتم األخــرى احملــسوبة،    )أ(  

 جــداول املرتبــات ملقترحــة، علــى أســاس صــاف يقابــل لكــل رتبــة ألغــراض امليزانيــة املتكاملــة ا
  .الصافية اليت وافقت عليها اجلمعية العامة ملوظفي األمم املتحدة من نفس الرتبة

ؤذن لــه مبوجــب قــرار املــدير التنفيــذي، حــسبما ُيــ/كيــل األمــني العــامجيــوز لو  )ب(  
ينقـل االعتمـادات فيمـا بـني بنـود           اجمللس التنفيذي لدى موافقته على امليزانية املتكاملـة، أن         من

  .االعتماد ضمن امليزانية املتكاملة مع مراعاة احلدود املأذون هبا
ادات مــن أجــل تــسديد املبــالغ الــيت  تتــضمن امليزانيــة املتكاملــة املقترحــة اعتمــ   )ج(  

يتعلــق   برســم ضــرائب الــدخل احملــصلة منــهم فيمــا  األمــم املتحــدة للمــرأةهيئــةدفعهــا موظفــو 
  .بإيراداهتم املتأتية من العمل لدى اهليئة
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  ١٦٠٢القاعدة     
  : مما يلي املقترحةتتألف امليزانية املتكاملة  
  ة املعتمدة؛االستراتيجيو حملة عامة يعرضموجز تنفيذي   )أ(  
 ،واســتخدام هــذه املــوارداإلطــار املــايل للمنظمــة الــذي يغطــي املــوارد املتاحــة   )ب(  

  موارد أخرى؛ وأ عادية مواردكانت سواء 
مقترحات امليزانية، مشفوعة ببيانات تفـسريية تغطـي أنـشطة الـربامج وأنـشطة          )ج(  
فــضال عــن أنــشطة اإلدارة   مــم املتحــدة  ة الــيت تــضطلع هبــا األ  نميــتنميــة وتنــسيق ال تفعاليــة ال

  ؛واألغراض اخلاصة
  اجلداول واألرقام ذات الصلة املتعلقة بتقديرات امليزانية والوظائف؛  )د(  
  .االعتماداتشأن ر باقرمشروع   )هـ(  

  
  ٢- ١٦البند     

تغطي امليزانية املتكاملة االلتزامات واملصروفات املقترحـة واإليـرادات املتوقعـة املرتبطـة               
  .الرات الواليات املتحدةتكاملة، وُتقدم بدوبامليزانية امل

  
  ٣- ١٦البند     

املـدير التنفيـذي يف كـل دورة مـن دورات اجمللـس التنفيـذي               /وكيـل األمـني العـام     يقوم    
فتـرة  للهيئـة يف  اليت تسبق مباشرة بدء فترة من فترات امليزانية بتقدمي امليزانيـة املتكاملـة املقترحـة        

مليزانيـة املتكاملـة املقترحـة إىل مجيـع أعـضاء اجمللـس التنفيـذي قبـل سـتة                   وُتحال ا . امليزانية املقبلة 
  .لنظر فيهابدء الدورة لأسابيع على األقل من 

  
  ٤- ١٦البند     

املـــدير التنفيـــذي امليزانيـــة املتكاملـــة املقترحـــة إىل اللجنـــة  /وكيـــل األمـــني العـــامحييـــل   
  . أعاله٣-١٦التنفيذي مبوجب البند ، قبل إحالتها إىل أعضاء اجمللس للنظر فيهااالستشارية 

  
  ٥- ١٦البند     

ُيحال تقرير اللجنة االستشارية إىل مجيع أعضاء اجمللس التنفيذي مبجرد توافره، وُينظـر               
  .فيه قبل اختاذ أية قرارات بشأن امليزانية املتكاملة املقترحة
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  ٦- ١٦البند     
ء فترة امليزانية، باعتماد امليزانيـة      يقوم اجمللس التنفيذي، يف الدورة اليت تسبق مباشرة بد          

  .املتكاملة لفترة امليزانية التالية
  

  ٧- ١٦البند     
يــتم إعــداد امليزانيــة املتكاملــة املقترحــة وفقــا للمبــادئ التوجيهيــة الــيت يعتمــدها اجمللــس    

التنفيــذي، وتكــون مــشفوعة باملعلومــات واملرفقــات والبيانــات اإليــضاحية الــيت يطلبــها اجمللــس 
  . ضرورية ومفيدة التنفيذياملدير/وكيل األمني العاميذي، أو أية بيانات أخرى يعتربها التنف
  

  ٨- ١٦البند     
املــدير التنفيــذي أن يقــدم إىل اجمللــس التنفيــذي مقترحــات  /وكيــل األمــني العــامجيــوز ل  

  . كلما كان ذلك ضروريا،تكميلية لتعديل امليزانية املتكاملة
  

 ٩- ١٦البند     

املدير التنفيذي، عقب دورة اجمللس التنفيذي يف السنة الثانيـة          /ألمني العام لوكيل ا جيوز    
ــة يف     ــستخدم مــن املخصــصات االحتياطي ــة، أن ي ــرة امليزاني ــة   مــن فت ــا يــصل إىل ثالث ــة م  امليزاني

املائــة مــن املبلــغ اإلمجــايل املعتمــد لالحتياجــات غــري املنظــورة الناشــئة عــن تقلــب العمــالت    يف
ويقدَّم تقريـر عـن هـذا االسـتخدام إىل اجمللـس التنفيـذي       . ت اجلمعية العامةالتضخم أو قرارا  أو

  .يف دورته العادية التالية عن طريق اللجنة االستشارية
  

 ١٠- ١٦البند     

املـدير التنفيـذي بإعـداد مقترحـات تكميليـة لتعـديل امليزانيـة           /وكيـل األمـني العـام     يقوم    
 املعتمدة، ويقـدم تلـك املقترحـات أوال إىل اللجنـة            املةاملتكاملتكاملة يف شكل يتفق مع امليزانية       

  .االستشارية لدراستها مث إىل اجمللس التنفيذي
  

 ١٦٠٣القاعدة     

، عنـد تقدميـه املقترحـات التكميليـة للميزانيـة،         التنفيـذي  املدير/وكيل األمني العام  يقدم    
االعتمــادات اإلضــافية املعلومــات املفــصلة الــيت يراهــا ضــرورية لتفــسري املــدى الــذي ترجــع بــه  

، أو إىل التذبـذبات غـري املتوقعـة    ا توقعاهتـ  الـسابقة أو يف    التضخم   يف معدالت تغري  الاملطلوبة إىل   
  .يف أسعار العمالت، أو غري ذلك من عوامل التكلفة غري املتوقعة
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  االستخدام املعتمد للموارد  -واو   
  ميزانية األنشطة الربناجمية  -  ١٧  

  ١-١٧البند 
 إىل   األمـم املتحـدة للمـرأة      هيئـة يزانية املشروع املتعلقة باملساعدة الـيت تقـدمها         تشكل م   

املـدير  /وكيـل األمـني العـام   مشروع مـا، كمـا هـو وارد يف وثيقـة املـشروع املعتمـدة، ختـصيص              
ــذي  ــواردالتنفي ــق التنف   امل ــار الطرائ ــذة، أو يف إط ــة املنف ــذ،     للوكال ــشريك املنف ــسقة، لل ــة املن يذي

 أدنـاه، ُتقـدم     ٢-١٧البنـد   وألغـراض   . املساعدة اليت تقدمها اهليئة إىل املـشروع      أجل تنفيذ    من
  .ميزانية املشروع يف شكل أجزاء سنوية

  
  ٢-١٧البند 

 والـيت تـأذن بتكبـد       ،املدير التنفيـذي  /وكيل األمني العام  تشكل امليزانيات اليت يصدرها       
ــات   ــدخول يف االلتزامـ ــات والـ ــصى  ،النفقـ ــدا أقـ ــدف  حـ ــات ومـ ــسنة وعاتاللتزامـ ــة  الـ اجلاريـ

 .صدت له امليزانيةملشروع الذي ُربايتعلق  واللتزامات السنوات املقبلة فيما
  

  ٣-١٧البند 
وبعــد .  طيلــة فتــرة املــشروع املتعلقــة هبــالاللتزامــات واملــدفوعاتيــتم تــوفري ميزانيــات   

  .مرأةإىل حساب هيئة األمم املتحدة للاملنفقة غري يعاد رصيد املوارد إكمال املشروع 
  

  ٤-١٧البند 
ــؤذن    ــام  لي ــني الع ــل األم ــات     ا/وكي ــديرات إمجــايل النفق ــذي، يف حــدود تق ــدير التنفي مل

الربناجمية الـسنوية، بتكبـد نفقـات فـوق أو دون التقـديرات الـسنوية لكـل مـشروع علـى حـدة                       
  .وفقا للتقدم الفعلي يف املشروع والحتياجاته

  
  ١٧٠١القاعدة 
ير التنفيذي أن يوافق على امليزانيـات علـى أسـاس سـنوي        ملدا/وكيل األمني العام  لجيوز    

، مـن أجـل تغطيـة املـصروفات الـيت قـد ُتتكبـد               االسـتراتيجية أو متعدد الـسنوات، وفقـا للخطـة         
يتعلق باملشاريع القطرية أو املشتركة بني البلدان املمولـة مـن حـساب هيئـة األمـم املتحـدة                    فيما

  .املواردلة على حدة ملدى توافر وختضع هذه امليزانيات يف كل حا. للمرأة
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  ١٧٠٢القاعدة     
، ووفقـا للبنـود ذات الـصلة       اليت وافق عليها اجمللس التنفيـذي        االستراتيجيةرهنا باخلطة     

يف امليزانيـة   ملدير التنفيذي أن يوافق مـن وقـت آلخـر علـى تنقيحـات               ا/وكيل األمني العام  لجيوز  
 : مبا يف ذلك،٥-١٧البند يف ار إليه املعتمدة لألنشطة الربناجمية على حنو ما يش

تنقيحــات تعكــس الــتغريات الــيت تطــرأ علــى معــدل املــصروفات الفعليــة علــى    )أ(  
ــة      املــسامهات املقدمــة يف املــشروع  مــشروع معــني، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن إعــادة جدول

  أوسنة إىل أخرى؛  من
  .٣-١٧بند تنقيحات تتم عقب إكمال مشروع معني وفقا لل  )ب(  
املــدير التنفيـــذي عــن كثــب احلاجـــة إىل إجــراء هـــذه     /وكيــل األمـــني العــام  صــد  يرو  

واحلكومـة املـستفيدة،    ) إن وجـد  (أو الـشريك املنفـذ      /التنقيحات بالتشاور مع الوكالة املنفذة و     
، بإدراج تلـك التغـيريات يف امليزانيـات         االستراتيجيةويقوم، رهنا باحلدود اإلمجالية املبينة اخلطة       

 األمـم   يئـة هلروريا مـن أجـل كفالـة االسـتخدام األمثـل جلميـع املـوارد املتاحـة                  حسبما يكون ضـ   
  .املتحدة للمرأة

  
  ١٧٠٣القاعدة 
شروع املــأو الــشريك املنفــذ، إن وجــد، املــسؤولة عــن تنفيــذ /طــر الوكالــة املنفــذة وخت  

 شروعمبـ املـدير التنفيـذي عنـدما تـرى أن مجيـع األنـشطة التـشغيلية املرتبطـة         /وكيل األمني العام 
  . املشروعإهناء، وأنه ينبغي ها أو توقفها قد مت االنتهاء منمعني

تعترب أنـشطة املـشروع مكتملـة ماليـا عنـدما يـتم إكماهلـا أو إهناؤهـا تـشغيليا،                      )أ(  
  . وإغالق حسابات املشروعويتم تسجيل مجيع املعامالت،

مثانيـة عـشر    تنجز األعمال املتعلقة بإكمـال أنـشطة املـشروع ماليـا يف غـضون                 )ب(  
  . إكماهلا أو إهناؤها تشغيليا فيهشهرا بعد الشهر الذي يتم

ــر إكمــال أنــشطة  ) ١(  )ج(   ــإث ــة  امل ــالغ متبقي ــاً، ُتعــاد أي مب ساب حــيف شروع مالي
ــه   ــسوية التزامات ــدائن حلــساب   املــشروع، بعــد ت ــد يف الرصــيد ال ــانح أو تقي ــة، إىل امل  األمــم هيئ

، أو ُتحمل على املوارد األخرى اليت تـديرها اهليئـة    ‘‘نوعةإيرادات مت ’’ حتت بند    املتحدة للمرأة 
أي التزامـات   حتمـل   شروع ماليـاً،    املـ إثـر إكمـال أنـشطة       ) ٢(؛  واليت تأّتـت منـها املبـالغ املتبقيـة        

، “إيــرادات متنوعــة” حتــت بنــد  األمــم املتحــدة للمــرأة هيئــةحــساب علــى متبقيــة للمــشروع 
  .تيئة واليت تأّتت منها االلتزاماها اهلُتحمل على املوارد األخرى اليت تدير أو
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تقيـد املـدفوعات أو املبـالغ املـستردة غـري املنظـورة املتعلقـة باملـشاريع املكتملــة           )د(  
إيــرادات ” حتــت بنــد  األمــم املتحــدة للمــرأة هيئــةماليــا يف الرصــيد املــدين أو الــدائن حلــساب  

ك املـدفوعات  ة والـيت تأتـت منـها تلـ    األخرى اليت تديرها اهليئـ املوارد ، أو ُتحمل على  “متنوعة
  . املبالغ املستردةأو

 سياســات وإجــراءات فيمــا يتعلــق  التنفيــذياملــدير/وكيــل األمــني العــاميــضع   )هـ(  
  .بالتسويات الصافية حلسابات املشاريع املكتملة ماليا

  
  ٥-١٧بند ال

مـشروع  إىل  ة  قـدمها هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأ         تتظل امليزانية النهائيـة للمـساعدة الـيت           
 ة قانونيـ  ات أعاله متوافرة طيلة الفترة الالزمة للوفاء بأي التزامـ         ٣-١٧مبوجب أحكام البند     ما

 مـوارد  تـرد أي     ،وعندما يـتم الوفـاء جبميـع االلتزامـات القانونيـة مـن امليزانيـة              .  للمشروع ةمعلق
  .حساب اهليئةمتبقية إىل 

  
 للميزانية املتكاملةاعتمادات   -  ١٨  

  ١-١٨البند 
ملـدير  ا/لوكيل األمني العـام    اليت يقرها اجمللس التنفيذي مبثابة إذن        امليزانية املتكاملة تعترب    

مدفوعات لألغراض اليت أقرت من أجلـها االعتمـادات         وسداد  التنفيذي بالدخول يف التزامات     
  .ويف حدود املبالغ املعتمدة هلا

  
  ١٨٠١القاعدة 
ال عـــن كفالـــة بقـــاء مجيـــع االلتزامـــات   مـــسؤوةاإلدارو التنظـــيميكـــون مـــدير شـــعبة   

 ،اليت وافق عليها اجمللس التنفيذي يف حـدود االعتمـادات     املتكاملة  يزانية  املاملتعلقة ب واملدفوعات  
ويقـــوم املـــدير . غـــراض املعتمـــدة إال لألالـــدخول يف االلتزامـــات أو تكبـــد املـــدفوعاتوعـــدم 

ــصات      يف ــد خمصـ ــة برصـ ــرات امليزانيـ ــن فتـ ــرة مـ ــل فتـ ــة كـ ــبدايـ ــسق  وارد املـ ــاس يتـ ــى أسـ علـ
 .ليت وافق عليها اجمللس التنفيذيااالعتمادات  مع

اإلدارة أن يزيــد أو يــنقص مبلــغ الرصــد حــسب  و التنظــيمجيــوز ملــدير شــعبة    )أ(  
 نقل املخصصات فيما بـني فئـات الـصرف          قسم أخر أو وحدة أخرى    وال جيوز ألي    . االقتضاء

 . منهخطيةمبوافقة  إال
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 امليزانيـة، يـتم ترحيـل     مـن فتـرات  التقوميية األوىل مـن أي فتـرة  ويف هناية السنة      )ب(  
أي رصيد حر من االعتمادات ويظـل متاحـا للـصرف يف الـسنة التاليـة حـسبما يـأذن بـه مـدير                        

  .اإلدارةو التنظيمشعبة 
  

  ١٨٠٢القاعدة 
ية اإلدارة ومدير شعبة املوارد البشرية بإصدار مالك للموظفني عند بدا  و التنظيميقوم شعبة     

  .املتكاملةيزانية املكل سنة يبني عدد ورتب الوظائف اليت اعتمدها اجمللس التنفيذي لتلك السنة يف 
  

  ١٨٠٣القاعدة 
،  التنفيـذي ، يف احلدود اليت قد حيددها اجمللـس  التنفيذيملديرا/وكيل األمني العاملجيوز    
 ُترصـد هلـا   والـيت مل   ،ملقبلـة  اليت سـتتاح يف الـسنوات ا       املوارد منالتزامات  بالدخول يف   أن يأذن   

مبـالغ  االلتزامـات أول  هـذه  تـشكل  و. مالية أخرىأذون  تصدر بشأهناامليزانية أو يف  اعتمادات  
االعتمــادات ذه هلــ اجمللــس التنفيــذي مــع إقــرار  االعتمــادات ذات الــصلة مــستقبال ُتخــصم مــن

 .للسنوات املقبلة
  

 ٢-١٨البند 

خـالل  واملـدفوعات   لتغطيـة االلتزامـات     املتكاملـة   لميزانيـة   لتتاح االعتمادات املرصودة      
  .فترة امليزانية اليت تنشأ فيها

  
 ٣-١٨البند 

 شهرا بعد انتـهاء فتـرة امليزانيـة الـيت تتعلـق      ١٢متاحة ملدة  غري املنفقة   تظل االعتمادات     
ــه    ــاءهبــا وللمــدى الــذي تلــزم في ــة  للوف ــرة امليزاني  املتبقــيعــاد وُي.  بــأي التزامــات معلقــة مــن فت

  .االعتمادات إىل حساب هيئة األمم املتحدة للمرأة من
  

 ٤-١٨البند 

ـــ     ــرة ال ــة فت ــد  شــهرا املنــصوص عليهــا يف  ١٢يف هناي  أعــاله، يعــاد الرصــيد  ٣-١٨البن
ــذ مــن أي اعتمــاد ا   ــه املتبقــي حينئ ــم املتحــدة للمــرأة   حــُتفظ ب ــة األم وُتلغــى .  إىل حــساب هيئ

، يف ذلك الوقت، أو حيث يظل االلتـزام سـارياً، حيـوَّل            املعنية فترة امليزانية ب تتصل التزامات أي
  .التزاما يستوىف من االعتماد احلايلليكون 
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 ٥-١٨البند 

اعتمــادات ملــدير التنفيــذي أن جيــري عمليــات حتويــل بــني ا/وكيــل األمــني العــاملجيــوز   
 علـى حنـو     لفترة امليزانيـة، علـى أن يكـون ذلـك خاضـعا للحـدود الـيت يقررهـا                 امليزانية املتكاملة   

 .حمدد اجمللس التنفيذي مبوافقة اللجنة االستشارية
  

 إدارة املوارد  - زاي  

  للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة األمم املتحدة هيئةحساب   -  ١٩  
  ١-١٩البند 

 الـيت حتـصل عليهـا       يـرادات اإل مجيـع     تقيد فيـه    األمم املتحدة للمرأة   يئةهل تم فتح حساب  ي  
 مجيـع   منـه وختـصم نقـدا   ستحقة القـبض مـوال املـ   واأل“جـيم ”الفرع  ددة يف   من املصادر احمل  اهليئة  

 بالـصناديق االسـتئمانية     ةلصتـ امل اتصروفامل و يراداتاإل، باستثناء   اهليئة سماب كبدةتملا اتصروفامل
  .اهليئةديرها تاليت 

  
 ٢-١٩البند 

ويات الـيت   ختصص ضمن حساب هيئة األمم املتحدة للمرأة االحتياطيات التالية باملـست            
 :حيددها اجمللس التنفيذي

احتياطي تشغيلي، يتمثل الغرض منـه يف ضـمان قابليـة الـصندوق للبقـاء ماليـا                   )أ(  
وميول االحتياطي بالكامل ويتم االحتفاظ به على شـكل أصـول سـائلة             . وضمان سالمته املالية  

  :لى ما يليوتقتصر العناصر اليت يعوضها ويغطيها ع. ومتاحة فوراغري قابلة لإللغاء 
  التقلبات املتدنية أو حاالت النقص يف املوارد؛  ‘١’  
  التدفقات املالية غري املستوية؛  ‘٢’  
ــيط        ‘٣’   ــد التخطـ ــديرات عنـ ــع التقـ ــة مـ ــة باملقارنـ ــاليف الفعليـ ــادات يف التكـ الزيـ

  التقلبات يف اإلجناز؛ أو
ت اهليئــة حــاالت طــوارئ أخــرى تــؤدي إىل خــسارة يف املــوارد الــيت عقــد         ‘٤’  

  .لتزامات لربجمتهاا
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ــام و   ــني العـ ــل األمـ ــذي و ا/لوكيـ ــدير التنفيـ ــوال    ملـ ــسحب أمـ ــرارا بـ ــذ قـ ــده أن يتخـ حـ
ــن ــس         م ــسحوبة إىل اجملل ــوال امل ــع األم ــن مجي ــارير ع ــدم تق ــى أن يق ــشغيلي، عل ــاطي الت االحتي

 أعــضاء اجمللــس التنفيــذي وفقــا  التنفيــذي يف دورتــه العاديــة التاليــة وفيمــا بــني الــدورات، وإىل  
  املدير التنفيذي أن احلالة تربر ذلك؛/وكيل األمني العامكلما يرى  دده اجمللس، أوحي ملا

احتيــاطي ممــول بالكامــل لتــوفري اإلقامــة امليدانيــة إلســكان املــوظفني امليــدانيني    )ب(  
  ، وملباين املكاتب؛اهليئةالدوليني املمولة وظائفهم من 

  . التنفيذيأي احتياطيات أخرى وفقا ملا قد يقرره اجمللس  )ج(  
  

 ٣-١٩البند 

  األمـم املتحـدة للمـرأة   هيئـة حيتفظ حبـسابات منفـصلة لتـسجيل مجيـع االحتياطيـات يف               
  .ولكل صندوق من الصناديق االستئمانية اليت تديرها اهليئة

  
 ٤-١٩البند 

  . األمم املتحدة للمرأةهيئةيتم توفري رأس املال املتداول من املوارد النقدية حلساب   
  

 ارة األموالإد  -  ٢٠  

  ١-٢٠البند 
 مــن قبــل إليــهاملــدير التنفيــذي، مبوجــب الــسلطة املفوضــة  /وكيــل األمــني العــاميكــون   

، مسؤوال وخاضعا للمـساءلة عـن فعاليـة وكفـاءة           األموال على مجيع    األمنياألمني العام بصفته    
  . هيئة األمم املتحدة للمرأةأموالإدارة 

 اإلجــراءات الالزمـة لتــسلم املـوارد النقديــة   تـشمل إدارة املـوارد النقديــة مجيـع     )أ(  
وفــتح احلــسابات  وإيــداعها وتــسليفها واســتثمارها وصــرفها، مبــا يف ذلــك تعــيني املــصارف        

 .املصرفية وإغالقها

أن يفوض، حسب االقتـضاء، سـلطة     املدير التنفيذي   /لوكيل األمني العام  جيوز    )ب(  
  .إدارة املوارد النقدية هذه إىل املوظفني

  
 ٢٠٠١ة القاعد

املـدير  /جيوز تقدمي سلف مصروفات نثرية للموظفني الذين يعينهم وكيـل األمـني العـام               
املــدير التنفيــذي /وجيــوز أن يــأذن وكيــل األمــني العــام . التنفيــذي أو مــن يفوضــه هلــذا الغــرض 
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يفوضه هلذا الغـرض، بتقـدمي سـلف مـصروفات نثريـة مـن حـسابات املـصروفات النثريـة              من أو
، املدير التنفيذي أو من يفوضه هلـذا الغـرض        / أقصاه األمني العام   حيدداقدين مببلغ   للموظفني املتع 

 وبالتــايل، ُتمــسك احلــسابات ذات الــصلة وفقــا لنظــام  .وذلــك شــريطة تــوافر ضــمانات كافيــة 
وحيــدد مــدير شــعبة التنظــيم واإلدارة مقــدار كــل ســلفة والغــرض منــها، ويظــل مبلــغ  . الــسلف

  .ي يتفق واحتياجات العملالسلفة عند احلد األدىن الذ
  

 ٢٠٠٢القاعدة 

 هـذه  بإصـدار  يـأذن  نملـدير التنفيـذي أو مـن يفوضـه أ        ا/وكيل األمني العـام   لأيضا  جيوز    
للمـوظفني والتعليمـات   واإلداري  األساسي ان النظاماالسلف النقدية األخرى اليت قد يسمح هب  

  . وجه التحديديه علىقد يكون وافق عل ما اإلدارية أو
  

 ٢٠٠٣ة القاعد

ال يــستخدم املوظفــون الــذين تــصدر هلــم ســلف نقديــة هــذه الــسلف إال يف األغــراض    
املــأذون هلــم هبــا، ويتحملــون املــسؤولية الشخــصية والتبعــة املاليــة عــن اإلدارة الــسليمة للنقديــة   

ــوا يف وضــع يتــيح هلــم بيــان أوجــه اســتخدام الــسلف علــى     . املقدمــة وصــوهنا وجيــب أن يكون
وكيـل  ا حسابات شهرية فيما يتعلق بسلف املـصروفات النثريـة مـا مل يقـرر                الدوام، وأن يقدمو  

  . أو من يفوضه خالف ذلك التنفيذياملدير/األمني العام
  

 ٢٠٠٤القاعدة 

املــدير التنفيــذي اتفاقــات مــع مــدير برنــامج األمــم املتحــدة  /وكيــل األمــني العــام يعقــد  
صرف لــلربنــامج اإلمنــائي لبات املــصرفية اإلمنــائي بــشأن املــسؤوليات املتبادلــة الســتخدام احلــسا

هـذه االتفاقـات تفاصـيل    وتتضمن . وتلقي أموال هيئة األمم املتحدة للمرأة، حيثما ينطبق ذلك 
سابات، مبـا يف ذلـك      احلـ املعلومات، مثـل األمـوال املودعـة أو املـسحوبة مـن              توفريتبادل  بشأن  

 إلقفــال الزمــةمعلومــات أخــرى ســجالت املعــامالت والبيانــات والتــسويات املــصرفية، أو أي 
جيـب التوفيـق بـني البيانـات        و.  األمـم املتحـدة للمـرأة      هيئـة ولربنـامج اإلمنـائي للمـرأة       احسابات  

اسـتخدام  هلـا ب   ناملـأذو تنظيميـة   الوحـدة   ال من قبل    اهليئةاحلسابات اليت تديرها    باملصرفية املتعلقة   
  .هذه احلسابات للصرف
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 ٢٠٠٥القاعدة 

ليات الصرف بـشيكات أو حتـويالت مـصرفية، إال يف احلـدود             جتري مجيع عم    )أ(  
  . على النحو الواجب بإمتامها نقداواإلدارة أو من يفوضهمدير شعبة التنظيم اليت يأذن فيها 

يوقــع الــشيكات أو تعليمــات الــدفع املوجهــة إىل املــصارف شخــصان مــأذون    )ب(  
أن يـأذن    تـوافرت الـضمانات الكافيـة،        واإلدارة، مـىت  دير شـعبة التنظـيم      وجيوز مل . هلما بالتوقيع 

  . بتوقيع الشيكات منفردا تلقى تفويضالشخص واحد
  

 ٢٠٠٦القاعدة 

جتــرى  يف تــاريخ إمتــام أي معاملــة  املتحــدةاألمــميــستخدم ســعر الــصرف الــساري يف   
 عنـدما يقتـضي األمـر ترمجـة هـذه املعـامالت إىل               املتحـدة  الواليـات ات  دوالرعمالت خـالف    ب

  . األمم املتحدة للمرأةهيئة ألغراض تسجيلها يف حسابات  املتحدةالياتالوات دوالر
  

 ٢٠٠٧القاعدة 

ــوال     ــسجل أمـ ــةُتـ ــرأة  هيئـ ــدة للمـ ــم املتحـ ــل    األمـ ــصرية األجـ ــكوك قـ ــة يف صـ  املودعـ
يتصل هبـا مـن تفاصـيل يف دفـاتر منفـصلة للهيئـة، وُتـدرج كأصـول للهيئـة يف حـسابات                        ما مع

  .اهليئة املالية وتقاريرها
  
 ٢-٢٠ند الب

لوكيــل األمــني  جيــوز ، احلكومــات املــسامهةمفروضــة مــن قبــلقيــود مــا مل تكــن هنــاك   
هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة وأمـوال املنظمـات       أمـوال  ملدير التنفيذي تبادل العمالت بـني   ا/العام

عنــدما لــشراء العمــالت األخــرى، وجيــوز لــه اســتخدامها األخــرى يف منظومــة األمــم املتحــدة، 
  .اهليئة يف مصلحة أن ذلكاملدير التنفيذي / األمني العاموكيليقرر 

  
 ٣-٢٠البند 

نفـذون  املشركاء  الـ املـدير التنفيـذي والوكـاالت املنفـذة، أو          /وكيل األمني العـام   يسعى    
، متشيا مع احلاجة إىل فعالية العمليـات واقتـصادها، إىل حتقيـق    الطرائق التنفيذية املنسقةيف إطار  

  .ميع العمالت املتاحة يف حساب هيئة األمم املتحدة للمرأةأكمل استخدام ممكن جل
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 ٤-٢٠البند 

 صـكوك يف األموال غـري املطلوبـة فـورا     إيداع املدير التنفيذي/وكيل األمني العام  لجيوز    
أهـداف وسياسـات هيئـة األمـم     ، مـع أخـذ    األجـل سائلة حمـددة تكون يف املقام األول صكوكا    
  .، يف االعتبار مبا يف ذلك السيولةا،اصة لعملياهتاملتحدة للمرأة واملتطلبات اخل

  
 ٥-٢٠البند 

 األمـم   هيئـة ساب  الرصـيد الـدائن حلـ     ُتقيد اإليرادات املتأتية من إيداع هذه األمـوال يف            
  . خبالف ذلكالتنفيذياملدير /وكيل األمني العام، ما مل يأذن املتحدة للمرأة

  
 ٦-٢٠البند 

ملــدير التنفيــذي دفــع إكراميــات ال يتجــاوز مبلغهــا  ا/جيــوز لوكيــل األمــني العــام  )أ(  
 هبـذه  وُيـدرج بيـان  .  األمـم املتحـدة للمـرأة     هيئـة  دوالر بقدر ما يراه ضروريا ملـصلحة         ٧٥ ٠٠٠

  .أدناه) ب( املدفوعات يف البيان املايل املُراجع، باستثناء ما هو منصوص عليه يف الفقرة الفرعية
لوكيـل األمـني    ا، بناء على السلطة التقديرية      يف حاالت الطوارئ اليت يلزم فيه       )ب(  

يف حـاالت مـن قبيـل اإلصـابة         (، تقدمي إكراميات فوريـة ألسـباب إنـسانية           التنفيذي ملديرا/العام
التنفيـذي  ملـدير   ا/لوكيل األمني العام  ، جيوز   ) األمم املتحدة للمرأة   هيئةالوفاة املتصلة بأنشطة     أو

أعاله، مـع اسـتثناء هـذه اإلكراميـات مـن احلـد       ) أ( رعية الفتقدمي هذه اإلكراميات وفقا للفقرة   
 علـى الفـور بـإبالغ اجمللـس          التنفيـذي  املدير/وكيل األمني العام  ويقوم  . األقصى املفروض عليها  

  . دوالر٥٠ ٠٠٠التنفيذي بأية حالة يتجاوز فيها جمموع اإلكراميات مبلغ 
  

 ٢٠٠٨القاعدة 

 األمـم   يئـة لـيت يـرى املستـشار القـانوين هل        جيوز تقدمي اإلكراميات يف احلـاالت ا        )أ(  
ن كـان تقـدميها    أن اهليئة ال تتحمل أي مسؤولية قانونية واضـحة يف تقـدميها، وإ             املتحدة للمرأة 

  .حيقق مصلحة للهيئة
ــة    )ب(   ــشترط موافق ــدير شــعبة التنظــيم   ُت ــات   واإلدارةم ــع اإلكرامي ــى مجي ــل  عل قب

  .يف املوافقة عليها  التنفيذياملدير/وكيل األمني العامينظر  أن
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 الشطب  -  ٢١  

  ١-٢١البند 
، بعد إجراء حتقيق واٍف، أن يأذن بشطب اخلـسائر           التنفيذي ملديرا/وكيل األمني العام  ل  

ا جبميــع هــذه املبــالغ املــشطوبة مــن النقــد واملخــازن واألصــول األخــرى، شــريطة أن يقــدم بيانــ 
ملـدير  ا/لوكيـل األمـني العـام     وجيـوز   .  املتحـدة  األمـم  احلسابات إىل جملس مراجعي حسابات     مع

التنفيذي أن حيدد من وقت آلخر مقدارا للخسائر ال يلزم دونـه إجـراء حتقيـق واٍف أو شـطب                    
  .ولتحقيق الكفاءة اإلدارية، ُتقيَّد هذه املبالغ مباشرة خصما على احلساب ذي الصلة. رمسي

  
 ٢١٠١القاعدة 

ــ  )أ(   ــة واإلدارة، بعــددير شــعبة التنظــيم جيــوز مل ،  إجــراء حتقيــق واٍف يف كــل حال
فيمــا خيــصها مــن خمــزون   األمــم املتحــدة للمــرأةهيئــةيــأذن بــشطب اخلــسائر الــيت تتكبــدها  أن

 أو فيمــا يتعلــق بالتــسويات األخــرى يف الــسجالت، مبــا جيعــل   وممتلكــات ومنــشآت ومعــدات 
شـطب اخلـسائر   الرصيد املسجل فيها متوافقا مع املقادير الفعلية، وتستثىن من ذلـك مقترحـات    

دير املــ/وكيــل األمــني العــام  يــتعني عرضــها علــى   و دوالر، ١٠٠ ٠٠٠الــيت تتجــاوز قيمتــها   
  .التنفيذي إلقرارها

واإلدارة القـرار النـهائي فيمـا يتعلـق جبميـع حـاالت             مدير شعبة التنظـيم     يتخذ    )ب(  
  .استرداد املبالغ من املوظفني وغريهم لتغطية اخلسائر املتكبدة

  
 ٢١٠٢القاعدة 

واإلدارة أن يــأذن، بعــد إجــراء حتقيــق واٍف، بــشطب     دير شــعبة التنظــيم  ملــ  )أ(  
ــة   ــبض وأوراق  اخلــسائر يف النقدي ــستحقة الق ــذرة     واحلــسابات امل ــا متع ــد أهن ــيت يعتق ــبض ال  الق

أمــا مقترحــات شــطب اخلــسائر البالغــة   . دوالر١٠٠ ٠٠٠وذلــك مبــا ال يتجــاوز  التحــصيل، 
  .املدير التنفيذي إلقرارها/وكيل األمني العامضها على عر دوالر أو أكثر، فيتعني ١٠٠ ٠٠٠

الواقعة على أي مـن مـوظفي   حيدد التحقيق يف كل حالة املسؤولية، إن ثبتت،     )ب(  
الـيت  وجيـوز إلـزام هـذا املوظـف بـسداد قيمـة اخلـسارة               .  عن اخلـسارة    األمم املتحدة للمرأة   هيئة
  .هتا املنظمة سدادا جزئيا أو كلياتكبد

املبلــغ املــأذون بــه للتنــازل عــن إجــراء ل حالــة مــن احلــاالت، ال يتجــاوز يف كــ  )ج(  
  .دوالر ١ ٠٠٠التحقيق أو شطب اخلسائر 
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 الوكاالت املنفذة والشركاء املنفذون  - حاء  

  الوكاالت املنفذة والشركاء املنفذون  -  ٢٢  
  ١-٢٢البند 

ــشركاء املنفــذون يف إطــار       ــدير الوكــاالت املنفــذة، أو ال ــق ت ــة الطرائ ــسقة، التنفيذي املن
الــيت حتــصل عليهــا مــن هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة كــل حــسب نظامــه املــايل وقواعــده  املــوارد 

غري خمالفة ملبادئ النظـام املـايل والقواعـد املاليـة هليئـة             وممارساته وإجراءاته املالية بقدر ما تكون       
الطرائـق  شريك منفذ يف إطار      أووإذا خلت األنظمة املالية لوكالة منفذة       . األمم املتحدة للمرأة  

  .اهليئةالتوجيه املطلوب، تطبق أنظمة من ، التنفيذية املنسقة
  

  ٢-٢٢البند 
، الطرائــق التنفيذيــة املنــسقة أو الــشركاء املنفــذون يف إطــار ،متــسك كــل وكالــة منفــذة  

ليهـا  املتحـصل ع  املوارد  احلسابات والسجالت الضرورية للتمكني من اإلبالغ عن املركز املايل          
، وخاصــة منــها رصــيد املخصــصات املقيــدة      امــن هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة أو بواســطته     

  .إال يف حالة دعم امليزانيات القطاعية واألموال اجملمعةااللتزامات واملدفوعات، و
  

  ٣-٢٢البند 
ضـمانا لتوحيـد البيانـات الالزمـة ألغـراض إدارة هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة وقابليتــها            
ملــدير التنفيــذي، بعــد التــشاور مــع الوكــاالت املنفــذة ا/وكيــل األمــني العــام لجيــوزمال، لالســتع

 التقـارير   حمتوى، أن حيدد أساس وتواتر و     الطرائق التنفيذية املنسقة  ن يف إطار    يالشركاء املنفذ  أو
  .اهليئةاملتحصل عليها من تلك الكيانات املنفذة عن املوارد اليت ستقدمها 

  
 ٢٢٠١القاعدة 

ــام  خــذ يت   ــني الع ــل األم ــن خــالل      /وكي ــسلف م ــة لل ــات الالزم ــذي الترتيب ــدير التنفي امل
وجيـب أن تكـون هـذه       . أو الـشركاء املنفـذين، إن وجـدوا       /التحويالت إىل الوكاالت املنفذة و    

علــى  تــوفر الــسلف مبلغــا يكفــي لتغطيــة املــدفوعات الــيت يــتعني  أنالتحــويالت كافيــة لكفالــة 
. لفتـرة معقولـة   ما يتعلق باألنـشطة املاليـة هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة      الوكالة املعنية تسديدها في  

 يطلـب معلومـات تثبـت       أنملـدير التنفيـذي، قبـل حتويـل األمـوال،           ا/وكيل األمـني العـام    لوجيوز  
  .احلاجة إىل التحويل املقترح
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 ٢٢٠٢القاعدة 

د مـدفوعات للـسنة   الدخول يف التزامات للسنة اجلارية وللسنوات املقبلة أو تكب      ال يتم     
بامليزانية املتكاملـة   إال بعد وضع ميزانيات األنشطة الربناجمية وتوزيع األموال فيما يتعلق           اجلارية  

ــة يف إطــار ســلطة      ــة األخــرى بــصورة خطي وكيــل األمــني  أو احلــصول علــى األذونــات الواجب
  . التنفيذياملدير/العام

  
 الرقابة الداخلية  - طاء  

  الرقابة الداخلية  -  ٢٣  
  ١-٢٣البند 

داخليــة لــضمان  آليــة داخليــة للرقابــة املاليــة  التنفيــذياملــدير/وكيــل األمــني العــاميقــيم   
  :فعالية فحص األنشطة املالية واإلدارية والتنفيذية واستعراضها لكفالة ما يلي

 األمــم هيئــةانتظــام اســتالم وحفــظ وصــرف مجيــع املــوارد املاليــة الــيت تــديرها    )أ(  
  ؛املتحدة للمرأة

لمخصصات أو االعتمـادات أو البنـود املاليـة         املدفوعات ل مطابقة االلتزامات و    )ب(  
 املـدير /وكيـل األمـني العـام   لمخصـصات الـيت يقررهـا    لاألخرى اليت يقررها اجمللس التنفيـذي، و   

  ؛غريها من الكياناتواألخرى   املتحدةاألمممع منظمات ، ولالتفاقات املربمة التنفيذي
االستخدام الفعـال والكـفء     ، و  األمم املتحدة للمرأة   هيئةإدارة  فعالية وكفاءة     )ج(  

  .اليت تديرها اهليئةواالقتصادي للموارد 
  

 ٢٣٠١القاعدة 

ملـدير  ا/وكيـل األمـني العـام   لجيـوز   ،  هـذا النظـام املـايل     ما مل ينص على خالف ذلـك يف           
ــذ هــذا ا    التنفيــذي تفــويض  لنظــام  ســلطة ومــسؤولية إصــدار تعليمــات ووضــع إجــراءات لتنفي

ــوظفي     ــن م ــة إىل غــريه م ــةوالقواعــد املالي ــرأة  هيئ ــم املتحــدة للم ــذا  . األم   وجيــب أن يكــون ه
  .التفويض كتابيا

  
 ٢٣٠٢القاعدة 

 يئـة جيـوز هل املـدير التنفيـذي،   /وكيـل األمـني العـام     يف يـد  املسؤولية العامـة يف حني تظل   
 أو األمــم املتحــدة/ واإلمنــائي مــع برنــامج األمــم املتحــدة ا اتفاقــأن تعقــداألمــم املتحــدة للمــرأة 

 اتفــاق، وعنــد إبــرام. للحــساباتبــشأن املــسؤولية املتبادلــة لتــوفري خــدمات املراجعــة الداخليــة  
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أو مكتـب خـدمات الرقابـة       /و ربنامج اإلمنـائي  بالوالتحقيقات  مكتب مراجعة احلسابات     يكون
عـن هيئـة األمـم املتحـدة        املراجعة الداخلية للحسابات نيابة     عمليات  مسؤوال عن أداء    الداخلية  
 يراهـا ويكون له حرية الوصـول إىل مجيـع الـدفاتر والـسجالت والوثـائق األخـرى الـيت                   ،  للمرأة

وفقــا ملعــايري املراجعــة احلــسابات  مراجعــة وجيــري املكتــب. ضــرورية ألداء مراجعــة احلــسابات
ــا،   ــارف عليهـ ــيات إىل   واملتعـ ــات وتوصـ ــدم تعليقـ ــام  يقـ ــني العـ ــل األمـ ــدير التن/وكيـ ــذي املـ فيـ

  :ا يليالتنفيذية، فيما يتعلق مبوة ياإلدارواألنشطة املالية  عن
ــة الــيت تــديرها   انتظــام اســتالم   )أ(     األمــم املتحــدة للمــرأة هيئــةمجيــع املــوارد املالي
وإمساك حساباهتا واإلبالغ عنـها، وفاعليـة الـنظم القائمـة للرقابـة            ختصيصها ودفعها   و هاوحفظ

  الداخلية واحملاسبة؛
هلــا أو الــيت املــوارد ألغــراض الــيت ُرصــدت االلتزامــات واملــدفوعات لبقــة مطا  )ب(  

ــذي، و   ــا اجمللـــس التنفيـ ــددها هلـ ـــ حـ ــها ل ــالحياته،   مطابقتـ ــصادرة مبوجـــب صـ ــة الـ ألذون املاليـ
ــراض ول أو ــد ألغ ــصلة القواع ــاملوارد املت ــة   ب ــديرها اهليئ ــيت ت ــات املربمــة  ل أو ،األخــرى ال التفاق
  هتا األخرى؛ وكيانا املتحدةاألمممنظمات  مع

ــد والـــسياسات         )ج(   ــالنظم والقواعـ ــة بـ ــامالت املاليـ ــشطة واملعـ ــع األنـ ــد مجيـ تقيـ
  واإلجراءات والتعليمات اإلدارية املعتمدة؛

ــة   )د(   ــرأة إدارةفعاليـ ــدة للمـ ــم املتحـ ــة األمـ ــا هيئـ ــال ، و وكفاءهتـ ــتخدام الفعـ االسـ
وارد املتأتيـة مـن كيانـات     واملـ الـيت تـديرها اهليئـة   للمـوارد  ملـوارد اهليئـة و  والكـفء واالقتـصادي   

  .تديرها اهليئةأخرى و
  

 إجراءات الشراء  - ياء  

  إجراءات الشراء  -  ٢٤  
  ١-٢٤البند 

املدير التنفيذي مسؤول وخاضـع للمـساءلة عـن تنفيـذ أنـشطة الـشراء               /وكيل األمني العام    
تتــسم بالفعاليــة  وإدارة خمزوهنــا وممتلكاهتــا ومنــشآهتا ومعــداهتا بــصورة  األمــم املتحــدة للمــرأةيئــةهل

  . ووفقا لقرارات اجلمعية العامة ذات الصلة باملشتريات يعزز والية اهليئة وأنشطتها،والكفاءة، مبا
 مجيــع اإلجــراءات الالزمــة  األمــم املتحــدة للمــرأةيئــةتــشمل أنــشطة الــشراء هل  )أ(  

  يف ذلـك   مبا،  للمخزون واملمتلكات واملنشآت واملعدات   لالقتناء، عن طريق الشراء أو التأجري،       
  .العقارات واخلدماتتشييدها؛ وللسلع و
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 اإلجــراءات الالزمــة  واملنــشآت واملعــداتاملمتلكــاتو  املخــزونتــشمل إدارة  )ب(  
  .ها وصيانتها والتصرف فيهاالستالم
ــام    )ج(   ــل األمــني الع ــذي أن يفــوض   ا/لوكي ــدير التنفي ــريهمل ــضاء،  لغ ، حــسب االقت

  .وإدارهتااملمتلكات واملنشآت واملعدات السلطة املتعلقة مبهام شراء املخزون و
  

  ٢-٢٤البند 
 األمـم   يئـة تراعى املبادئ العامة التالية على النحو الواجب عنـد ممارسـة مهـام الـشراء هل                 

  :املتحدة للمرأة
  يف ذلـك مبـا أفضل قيمة مقابل النقود مـع مراعـاة مجيـع العوامـل ذات الـصلة،              )أ(  

  يئة؛التكاليف والفوائد اليت تعود على اهل
  اإلنصاف والنـزاهة والشفافية؛  )ب(  
  املنافسة الدولية املفتوحة والفعلية؛  )ج(  
  . األمم املتحدة للمرأةهيئة مصاحل  )د(  

  
  ٣- ٢٤البند     

تشجع هيئة األمم املتحدة للمرأة شراء السلع واخلـدمات مـن البلـدان الناميـة والبلـدان                   
ــص      ــسمح ل ــة وت ــة انتقالي ــصاداهتا مبرحل ــر اقت ــيت مت ــيني    ال ــيني واحملل ــائعني اإلقليم ــائعني والب غار الب

يا مــع املبــادئ العامــة الــواردة  باملــشاركة يف فــرص الــشراء يف البلــدان املــشمولة بــالربامج، متــش  
  .٢-٢٤البند  يف
  

  ٢٤٠١القاعدة 
وكيــل األمــني واإلدارة، الــذي يتمتــع بالــسلطة املفوضــة لــه مــن   مــدير شــعبة التنظــيم    

، وهـو مـسؤول      األمـم املتحـدة للمـرأة      يئـة كبري مـوظفي املـشتريات هل     هو  ،   التنفيذي املدير/العام
، باسـتثناء  املواقـع  عن مجيع مهـام الـشراء للهيئـة يف كـل      التنفيذياملدير/وكيل األمني العامأمام  

وجيــوز لكــبري مــوظفي املــشتريات  .  أدنــاه)ب(إجــراءات الــشراء الــيت تنظمهــا الفقــرة الفرعيــة  
ــسلطة ملــو  ــاء   كــذلك أن يفــوض ال ظفني يف املقــر ويف املواقــع األخــرى، حــسب االقتــضاء للوف

واإلشـارات إىل كـبري مـوظفي املـشتريات الـواردة فيمـا يلـي تعـين أيـضا،                 . بأغراض هذا النظـام   
  .حسب االقتضاء، من يعملون مبوجب السلطة املفوضة من كبري موظفي املشتريات
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هليئــة  وفقــا للنظــام املــايل  القيــام مبهــام الــشراءكــبري مــوظفي املــشترياتيكفــل   )أ(  
كبري مـوظفي   ووصوال إىل هذه الغاية، يقوم      . املالية ذات الصلة  األمم املتحدة للمرأة وقواعدها     

  : مبا يلياملشتريات
إصــدار ضــع الــضوابط الالزمــة، مبــا فيهــا الــضوابط املتعلقــة بتفــويض الــسلطة، و و  ‘١’  

  ؛ املنظمةملية الشراء ومصاحلحلماية نزاهة عالتعليمات اإلدارية لألغراض الالزمة 
إنشاء جلـان لالسـتعراض يف املقـر ويف املواقـع األخـرى إلسـداء املـشورة بـصورة                     ‘٢’  

 بــشأن إجــراءات الــشراء الــيت تفــضي إىل مــنح  كــبري مــوظفي املــشترياتخطيــة ل
عقــود الــشراء أو تعديلــها، والــيت تــشمل ألغــراض هــذا النظــام املــايل والقواعــد    

أو غريها من الصكوك اخلطية مثل أوامر الشراء، والعقـود الـيت            املالية، االتفاقات   
كـبري مـوظفي    وحيـدد   .  األمـم املتحـدة للمـرأة      يئـة تنطوي علـى حتقيـق إيـرادات هل       

ــواع إجــراءات    املــشتريات  تكــوين واختــصاصات هــذه اللجــان، الــيت تــشمل أن
  ؛الشراء املقترحة اخلاضعة لالستعراض من قبل اللجان وقيمها النقدية

 العقـــود إىل فـــرادى مـــنحخيـــضع كـــبري مـــوظفي املـــشتريات للمـــساءلة عـــن    )ب(  
ويـضع  .  مهنية إىل هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة     شخصية أو   الذين يقدمون خدمات   االستشاريني

يفـوض الـسلطة ملـوظفني يف املقـر ويف      الضوابط الالزمة، وجيـوز لـه أن   كبري موظفي املشتريات 
  . الفرعيةه الفقرة هذبأغراضوفاء ، حسب االقتضاء للاألخرىاملواقع 

  
 ٢٤٠٢القاعدة 

ــة عــن      ــربم أي اتفــاق نياب ــةال ُي كــبري مــوظفي   إال بواســطة  األمــم املتحــدة للمــرأة هيئ
 كـبري مـوظفي املـشتريات     ول.  وتكون مجيع هذه األذون كتابية      أو من يفوضه سلطته    املشتريات

للوفـاء مبقتـضيات الـشراء للهيئـة،         املتحـدة  األمـم أن يتعاون مع املنظمـات األخـرى يف منظومـة           
وجيـوز  . شريطة اتفـاق نظـم وقواعـد تلـك املنظمـات مـن حيـث املبـدأ مـع نظـم وقواعـد اهليئـة                        

. ، حـسب االقتـضاء، الـدخول يف اتفاقـات مـن أجـل هـذه األغـراض                 كبري مـوظفي املـشتريات    ل
هليئـة يف عقـد   أو دخـول ا وميكن أن يشمل هذا التعاون القيام بإجراءات الشراء املـشتركة معـا،        

على أساس قرار شراء صـادر مـن منظمـة أخـرى، أو الطلـب إىل منظمـة أخـرى تنفيـذ أنـشطة                         
  .شراء بالنيابة عن اهليئة
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  ذو الصلة الـصادر عـن اجمللـس        القرار، يف حدود ما يأذن به       كبري موظفي املشتريات  ول  
ــذي ــشراء  التنفي ــشطة ال ــق بأن ــا    فيمــا يتعل ــة مــن احلكوم ــاون مــع حكوم ت، أو منظمــة ، أن يتع

العامـــة، والـــدخول حـــسب االقتـــضاء حكوميـــة، أو غـــري ذلـــك مـــن املنظمـــات الدوليـــة  غـــري
  .اتفاقات هلذه األغراض يف
  

 ٢٤٠٣القاعدة 

ــا ي        ــة، مب ــسة الفعلي ــى أســاس املناف ــشراء عل ــود ال ــواردة   ُتمــنح عق ــع األحكــام ال ــق م تف
نـاه؛ ووصـوال هلــذه    أعـاله، وباســتثناء مـا هـو منــصوص عليـه خـالف ذلــك أد     ٢-٢٤ البنـد  يف

  :الغاية، تشمل العملية التنافسية، حسب االقتضاء، ما يلي
  للشراء؛اتومنهجيشاملة للشراء  استراتيجية من أجل وضع االقتناءختطيط   )أ(  

   احملتملني؛املورديندراسة السوق لتحديد   )ب(  
  ؛مراعاة املمارسات التجارية احلذرة  )ج(  
قدمي العروض، واالستفادة من الـدعوات إىل تقـدمي        الطرق الرمسية يف التماس ت      )د(  

النـــات أو التمـــاس تقـــدمي العـــروض العطـــاءات أو طلبـــات تقـــدمي مقترحـــات بنـــاء علـــى اإلع 
املوردين املدعوين مباشرة؛ أو الطرق غري الرمسية يف التمـاس تقـدمي العـروض، مثـل طلبـات                   من

  .تقدمي عروض األسعار
يمـات اإلداريـة املتعلقـة بـاألنواع والقـيم النقديـة             التعل كبري موظفي املـشتريات   ويصدر    

  .ألنشطة الشراء اليت تستخدم من أجلها هذه الطرق اللتماس تقدمي العروض
  

 ٢٤٠٤القاعدة 

دئ العامـــة الـــوارد وصـــفها ُيمـــنح عقـــد الـــشراء بعـــد إيـــالء االعتبـــار الواجـــب للمبـــا  
  : ووفقا ملا يلي٢-٢٤ البند يف

تقــدمي العــروض، ميــنح عقــد الــشراء ملقــدم العــرض  عنــد توجيــه دعــوة رمسيــة ل  )أ(  
املؤهل الذي يتفق عرضه إىل حد كبري مـع الـشروط الـواردة يف وثيقـة طلـب تقـدمي العـروض،                       

  ؛ األمم املتحدة للمرأةيئةويعترب أنه األقل تكلفة بالنسبة هل
عند إصدار طلب عروض رمسي، مينح عقد الشراء لصاحب العرض املؤهل الـذي              )ب(  
  .رضه أكثر العروض استيفاء للشروط املنصوص عليها يف وثيقة طلب تقدمي العروضيكون ع
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، أن يرفض العروض     األمم املتحدة للمرأة   هيئة، حتقيقا ملصلحة    كبري موظفي املشتريات  ول  
كـبري مـوظفي    ويقرر  . أو املقترحات لعملية شراء معينة، مع تسجيل أسباب الرفض بصورة خطية          

التفاوض مباشرة حـول    اللجوء إىل التماس تقدمي العروض مرة أخرى، أو بعد ذلك إما املشتريات
  .تعليقها  أدناه، إهناء عملية الشراء أو٢٤٠٧عقد للشراء عمال بالقاعدة 

  
 ٢٤٠٥القاعدة 

ــشتريات جيــوز ل   ــوظفي امل ــة أن اســتخدام    كــبري م ــة شــراء معين ــسبة لعملي ــرر بالن  أن يق
  : األمم املتحدة للمرأةيئةض ال حيقق أفضل مصلحة هلالطريقة الرمسية يف التماس تقدمي العرو

تكــون قيمــة املــشتريات أقــل مــن عتبــة القيمــة النقديــة احملــددة للطــرق   عنــدما   )أ(  
  الرمسية اللتماس العروض؛

ــل وجــود احتكــار؛         )ب(   ــاج، مث ــيب االحتي ــسية تل ــة ســوق تناف ــدما ال توجــد مث عن
م حكـومي، أو عنـدما ينطـوي االحتيـاج          وجود أسـعار ثابتـة حمـددة مبوجـب تـشريع أو نظـا              أو

  على خدمة أو منتج مشمول مبلكية خاصة؛
عندما يكون هناك قرار سابق يتعلـق بنـشاط شـراء مطـابق، أو مثـة حاجـة إىل                     )ج(  

  توحيد االحتياجات يف ضوء نشاط شراء حديث؛
ـــ   )د(   ــاون مـــع مؤســـسات أخـــرى   عنـــدما يكـــون عقـــد الـــشراء املقت ــرة تعـ رح مثـ

   أعاله؛٢٤٠٢عدة عمال بالقاة األمم املتحدة، مؤسسات منظوم من
عندما تكون العروض الحتياجـات مطابقـة قـد مت احلـصول عليهـا عـن طريـق                    )هـ(  

عروض تنافسية خالل فترة زمنية معقولة ما زالت فيها األسعار والشروط اليت عرضها املتعاقـد               
  املقترح تنافسية؛

ر عن نتائج مرضية خـالل فتـرة        عندما ال يكون التماس عروض رمسية قد أسف         )و(  
  زمنية سابقة معقولة؛

  عندما يكون عقد الشراء املقترح يتعلق بشراء عقار أو استئجاره؛  )ز(  
  عندما تكون هناك ضرورة حقيقية لالحتياج؛  )ح(  
عندما يتعلق عقـد الـشراء املقتـرح باحلـصول علـى خـدمات ال ميكـن تقييمهـا                     )ط(  

  بصورة موضوعية؛
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خالفـا لـذلك أن التمـاس عـروض رمسيـة      كبري موظفي املـشتريات    عندما يقرر   )ي(  
  .لن يسفر عن نتائج مرضية

كـبري مـوظفي    أعـاله، يـسجل     ) ي(إىل  ) أ(وعندما ُيتخذ قرار عمال بالفقرات الفرعية         
األسباب املوجبة خطيا، وجيوز حينئذ منح عقد شـراء إمـا باالسـتناد إىل طريقـة غـري         املشتريات  

 عليــه مباشــرة مــع مــورد مؤهــل روض أو باالســتناد إىل عقــد يــتم التفــاوضرمسيــة اللتمــاس العــ
  . عرضه االحتياجات بصورة جوهرية ويعرض سعرا مقبواليستويف

  
  ٢٤٠٦القاعدة 
تستخدم عقـود الـشراء اخلطيـة إلضـفاء الطـابع الرمسـي علـى كـل نـشاط شـراء بقيمـة                         

ــرئيس التنفيــذي للمــشتر     ــيت قررهــا ال ــة تتجــاوز العتبــات ال ــات،  . ياتنقدي وحتــدد هــذه الترتيب
  :حسب االقتضاء، تفصيال ما يلي

  طبيعة املنتجات أو اخلدمات املشتراة؛  )أ(  
  الكمية املشتراة؛  )ب(  
  سعر العقد أو الوحدة؛  )ج(  
  الفترة املشمولة؛  )د(  
 هيئــةالــشروط الواجــب اســتيفاؤها، مبــا يف ذلــك شــروط العقــود الــيت تــضعها   )هـ(  

  ؛األمم املتحدة للمرأة
  شروط التسليم والدفع؛  )و(  
  .اسم املتعاقد وعنوانه  )ز(  
ــد اســتخدام أي وســيلة          ــه يقي ــة بأن ــرام عقــود شــراء خطي وال جيــوز تفــسري اشــتراط إب

أن يتأكـد قبـل اسـتخدام أيـة وسـيلة           كبري موظفي املـشتريات     وعلى  . إلكترونية لتبادل البيانات  
إللكتـروين للبيانـات قـادر علـى ضـمان صـحة            إلكترونية لتبادل البيانـات مـن أن نظـام التبـادل ا           

  .املعلومات وسريتها
  

 ٢٤٠٧القاعدة 

 األمـم   هيئـة باستثناء مـا جـرى عليـه العـرف التجـاري العـادي أو مـا تقتـضيه مـصلحة                       
، ال ُيربم أي عقد أو يصدر تعهد بشكل آخر باسـم اهليئـة يـستوجب دفـع مبلـغ                    املتحدة للمرأة 

ــالغ مقــدما علــى احلــساب قبــل تــ   ــة . سليم املنتجــات أو أداء اخلــدمات التعاقديــة أو مب ويف حال
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كــبري مــوظفي عــن تربيــر صــدور االتفــاق علــى دفــع مبلــغ مقــدما وفقــا للتعليمــات اإلداريــة و  
وجيـــوز الـــسماح بالـــدفع التـــدرجيي عمـــال . ، تـــسّجل األســـباب الداعيـــة إىل ذلـــكاملـــشتريات

وفقـا للتعليمـات اإلداريـة الـصادرة        جرى عليه العرف التجاري أو حتقيقـا ملـصلحة املنظمـة،             مبا
  .كبري موظفي املشترياتعن 

  
 ٤-٢٤البند 

  : مبا يلي التنفيذياملدير/وكيل األمني العاميقوم   
لكفالــة فعاليـة وكفــاءة إدارة الــشؤون  إنـشاء قواعــد وإجــراءات ماليـة مفــصلة     )أ(  

  ؛املالية واستخدام املوارد بطريقة رشيدة
هيئـــة األمـــم  ق هلـــم الـــدخول يف التزامـــات باســـمتعــيني املـــوظفني الـــذين حيـــ   )ب(  
  ؛للمرأة املتحدة

تعـيني املـوظفني الـذين يـسجلون اسـتالم الـسلع واخلـدمات باسـم هيئـة األمـم             )ج(  
 املتحدة للمرأة؛

داعمـة  الستندات املـ إمتام مجيع االلتزامـات وتـسجيل املـصروفات علـى أسـاس               )د(  
  وقعة؛ لتغطية املطالبات املتاملواردتضمن توافر 

ة يف إطـار واليـة      خـذ ضمان أن تكون مجيـع القـرارات املتعلقـة بااللتزامـات مت             )هـ(  
 ؛املقابل النقديلقاء أفضل قيمة للمنظمة وأهنا توفر ، هيئة األمم املتحدة للمرأة

املـدفوعات باسـم هيئـة األمـم     سداد تعيني املوظفني الذين حيق هلم التحقق من     )و(  
 املتحدة للمرأة؛

ام مجيــع املــدفوعات علــى أســاس أذونــات مؤيــدة ووثــائق أخــرى تــضمن    إمتــ  )ز(  
 استالم اخلدمات أو السلع، وعدم تقدمي مدفوعات مسبقة؛

 باســــم هيئــــة األمــــم اســــتالم األمــــوالتعــــيني املــــوظفني الــــذين حيــــق هلــــم   )ح(  
 للمرأة؛ املتحدة

مليـات  إدامة رقابـة ماليـة داخليـة تتـيح فحـصا واستعراضـا جـاريني فعـالني للع                   )ط(  
 :املالية لضمان ما يلي

انتظــام اســتالم وحفــظ وصــرف مجيــع أمــوال هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة            ‘١’  
  املالية األخرى؛هاوموارد
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املخصــصات  أواالعتمــادات  لميزانيــات أول واملــدفوعاتت مطابقــة االلتزامــا  ‘٢’  
 التنفيذي؛ املالية األخرى اليت يقررها اجمللس

  .ام موارد هيئة األمم املتحدة للمرأةاالقتصاد يف استخد  ‘٣’  
  

 ٥-٢٤البند 

يئـة  هل على النحو الـذي حـدده إطـار الرقابـة الداخليـة              ، الواجبات يفيكون هناك فصل      
  .األمم املتحدة للمرأة

  
 ٢٤٠٨القاعدة 

، ٢٤١١القاعـدة    مـن ) ج( الفقـرة الفرعيـة      باستثناء ما هـو منـصوص عليـه يف          )أ(  
 علـى عـدم حتمـل أي مـصروفات مـا مل ُتـدعم بوثيقـة التـزام                   دارةواإليعمل مدير شعبة التنظـيم      

عليـه  تـنص  وفيمـا عـدا مـا    . ٢٤٠٩عمـال بالقاعـدة    االلتـزام   مناسبة، موقَّعة من طرف موظـف       
، يستند إجراء االلتزام إىل عقد مكتـوب أو أمـر شـراء             ٢٤٠٨القاعدة  من  ) ب(الفقرة الفرعية   

 .اتفاق أو أي شكل آخر من التعهداتأو 

وكيــل األمــني  تقتــضي أي زيــادة يف مبلــغ أي التــزام تتجــاوز مبلغــا حيــدده         )ب(  
. ، إصـدار وثيقـة التـزام معدلـة        )أ(املـدير التنفيـذي مـن وقـت آلخـر وفقـا للفقـرة الفرعيـة                 /العام
وكيـل  حال تقدمي فاتورة من أجل دفع مبلغ يزيد عن مبلغ االلتزام بأكثر مـن مبلـغ حيـدده                 ويف

  .االلتزام جيب تعديل ،التنفيذياملدير /األمني العام
  

  ٢٤٠٩القاعدة     
 موظفو االلتزام    

  : مبا يلي التنفيذياملدير/وكيل األمني العاميقوم   )أ(  
التـــزام لـــشراء مجيـــع الـــسلع ) ي(تعـــيني موظـــف واحـــد أو أكثـــر كموظـــف  ‘١’  

  . املكاتب القطرية يف ذلكمباواخلدمات لكل وحدة تنظيمية، 
ند إلـــيهم في االلتـــزام هـــؤالء، مبـــن فـــيهم مـــن ُتـــسحتديـــد مـــسؤوليات مـــوظ  ‘٢’  

  .معينة حسابات
ميكـن   أي سلطة متُنح للموظف أو أي مسؤولية ُتسند إليه هي أمر خاص به وال               )ب(  
  .وميكن أيضا تعيني موظفني مناوبني إلجناز العمل يف غياب موظفي االلتزام. تفويضها
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  : هو كفالة ما يليباملواردالغرض من االلتزام   )ج(  
ــة    أ  ‘١’   ــها تقــع يف إطــار والي ــة األمــم املتحــدة للمــرأة  ن األنــشطة املقــرر متويل  هيئ

  .اساهتا، وضمن إطار اهليئة وخططهاوسي
ت احلاليــــة أو املقبلــــة متــــوافرة  الالزمــــة لتــــأمني تغطيــــة املطالبــــاأن املــــوارد  ‘٢’  

  .االلتزامموظف احلساب ذي الصلة املشمول مبسؤولية  يف
  .لقاء املقابل النقديزام يوفر للمنظمة أفضل قيمة ن قرار االلتأ  ‘٣’  
  .أال يكون االلتزام ألغراض شخصية  ‘٤’  
 املـدير /وكيـل األمـني العـام     أي تدخل غري مربر يف عملية االلتزام ُيعرض علـى             )د(  
  .التأديبية إذا ما كان ذلك مالئما، وُيحال إىل اللجنة التنفيذي
ــام ل  )هـ(   ــديرا/وكيــــل األمــــني العــ ــزام  نفيــــذي التملــ ــة التــ ــا لعمليــ  أن يــــضع ترتيبــ

رقمية شريطة أن تتضمن سـجالت املـدفوعات ونظـام الـسداد املـرتبط هبـا ضـمانات             /لكترونيةإ
  .كافية لكفالة سالمة عملية االلتزام على النحو الذي تقتضيه هذه القاعدة

  
  ٢٤١٠القاعدة     
  موظفو التحقق    

 املوظفني الـذين جيـوز ختويلـهم سـلطة          املدير التنفيذي /يعني وكيل األمني العام     )أ(  
  .املوافقة على مجيع املدفوعات يف إطار مجيع احلسابات وإنشاء اإلجراءات الواجبة التطبيق

يتــوىل املوظفــون املعينــون هبــذه الــصفة مــسؤولية التحقــق مــن أن املــدفوعات      )ب(  
 جيـوز ملوظـف التحقـق     وال. واملعامالت املالية األخـرى ُتنفـذ باسـم هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة               

  .تفويض املسؤولية املسندة إليه للغري
  

  ٢٤١١القاعدة 
  :يوافق موظف التحقق على قسيمة الدفع يف احلاالت التالية  )أ(  
  عندما يتقرر أن املدفوعات املعنية مل يسبق تسديدها؛  ‘١’  
عنـــدما تكـــون املـــدفوعات مدعومـــة مبـــستندات تـــبني أنـــه مت اســـتالم الـــسلع    ‘٢’  

يذ اخلـدمات الـيت يطلـب سـداد املـدفوعات فيمـا خيـصها وفقـا ألحكـام                  تنف أو
  العقد وااللتزام ذات الصلة؛
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عندما تسدد املدفوعات خصما علـى التـزام مـسجل بتـوفري املـوارد دخـل فيـه                    ‘٣’  
موظــف االلتــزام املكلــف بــذلك، أو نــص عليــه يف ميزانيــة معتمــدة، حــسب    

  مقتضى احلال؛
  ألغراض شخصية؛عندما ال يكون السداد   ‘٤’  
  .عندما ال تتوافر معلومات من شأهنا أن حتول دون تسديد املدفوعات  ‘٥’  
الـصلة    القائم ذي  ها االلتزامَ يف حالة تقدمي فاتورة لسداد مدفوعات يتجاوز مبلغُ         )ب(  

مـن القاعــدة  ) ب(املـدير التنفيـذي وفقــا للفقـرة الفرعيـة     /بـاملبلغ الـذي حـدده وكيـل األمــني العـام     
  .االلتزام  بأكثر منه، جيب احلصول على التزام مسبق باملوارد من أحد موظفي أو٢٤٠٨

فيما يتعلق باملدفوعات اليت ال يلزم حجز موارد هلا عن طريـق تـسجيل التـزام                   )ج(  
ع ، جيـب علـى موظـف االلتـزام أن يوقّـ      ٢٤٠٨مـن القاعـدة     ) ب(وفقا ألحكام الفقرة الفرعيـة      

قـق علـى    دفوعات ذات الـصلة قبـل أن يوافـق موظـف التح           على املستندات الداعمة لقـسيمة املـ      
  .تسديد املدفوعات املعنية

املــدير التنفيــذي أن يرتــب إلجــراء عمليــة التحقــق /جيــوز لوكيــل األمــني العــام  )د(  
كافيـة  إلكترونيا أو رقميا، شريطة أن تتوفر لدفتر األستاذ ونظم الدفع املرتبطـة بـه الـضمانات ال        

  .حققلكفالة سالمة عملية الت
املـدير  /أي تدخل غري مربر يف عملية التحقق ُيعرض علـى وكيـل األمـني العـام                 )هـ(  

  .التنفيذي، وُيحال إىل اللجنة التأديبية إذا ما كان ذلك مالئما
  

  ون واملمتلكات واملنشآت واملعداتإدارة املخز  -  ٢٥  
  ١- ٢٥البند     

لة عـن إدارة خمـزون هيئـة        املدير التنفيذي مسؤول وخاضـع للمـساء      /وكيل األمني العام    
األمــم املتحــدة للمــرأة وممتلكاهتــا ومنــشآهتا ومعــداهتا بــصورة تتــسم بالفعاليــة والكفــاءة تنفيــذا   

  .لوالية اهليئة وأنشطتها
تــشمل إدارة املخــزون واملمتلكــات واملنــشآت واملعــدات األعمــال الالزمــة         )أ(  

  .الستالمها وصيانتها والتصرف فيها
ــ  )ب(   املـــدير التنفيـــذي أن يفـــوض الـــسلطة، حـــسب  /ني العـــامجيـــوز لوكيـــل األمـ

  .االقتضاء، لالضطالع بإدارة املخزون واملمتلكات واملنشآت واملعدات
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  ٢٥٠١القاعدة 
املـدير التنفيـذي عـن إدارة       /كبري موظفي املشتريات مـسؤول أمـام وكيـل األمـني العـام              

ويضع كبري موظفي املـشتريات     . هتاخمزون هيئة األمم املتحدة للمرأة وممتلكاهتا ومنشآهتا ومعدا       
ــا وصــيانتها        ــدات وحفظه ــشآت واملع ــسجيل املخــزون واملمتلكــات واملن ــة لت ــضوابط الالزم ال

ولكبري موظفي املشتريات أن يفـوض هـذه الـسلطة ملـوظفني يف املقـر واملواقـع                 . والتصرف فيها 
 مـسؤول أيـضا     وكـبري مـوظفي املـشتريات     . األخرى حسبما يقتضيه الوفاء بأغراض هذا النظام      

  .عن حتديد أنواع وقيمة املخزون واملمتلكات واملنشآت واملعدات املسجلة
ينشئ كبري موظفي املـشتريات جلـان اسـتعراض للمـشتريات يف املقـر واملواقـع          )أ(  

األخرى إلسداء املشورة خطيا له فيما يتعلق حباالت الفقـد أو التلـف أو االختالفـات األخـرى        
ويقــرر كــبري .  األمــم املتحــدة للمــرأة وممتلكاهتــا ومنــشآهتا ومعــداهتا فيمــا يتــصل مبخــزون هيئــة

موظفي املشتريات تكوين واختصاصات هذه اللجان، اليت تتـضمن إجـراءات لتحديـد أسـباب               
هذا الفقد أو التلـف أو هـذه االختالفـات األخـرى، واإلجـراء املتخـذ للتـصرف فيهـا، ودرجـة            

ه االختالفات األخـرى، إن وجـدت، الـيت تعـود علـى          املسؤولية عن هذا الفقد أو التلف أو هذ       
  .خرآأي موظف من موظفي اهليئة أو أي طرف 

يضع كبري موظفي املشتريات تعليمات إدارية تنظم بيع املخـزون واملمتلكـات              )ب(  
واملنشآت واملعدات، وله أن يفوض سلطته ملن يراه مناسبا مـن املـوظفني للوفـاء بـأغراض هـذه                  

  .الفقرة الفرعية
  

  جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة  -كاف   
  جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة  -  ٢٦  

  ١-٢٦البند 
جملس مراجعي حـسابات األمـم املتحـدة مـستقل متامـا ومـسؤول وحـده عـن املراجعـة                      

  .اخلارجية حلساب هيئة األمم املتحدة للمرأة

  ٢-٢٦البند 
ايل والقواعد املالية لألمـم املتحـدة، مـع إجـراء           تُُطَبق أحكام املادة السابعة من النظام امل        

  :ما يلزم من تغيريات، على هيئة األمم املتحدة للمرأة، باستثناء ما يلي
ُتحــال أيــضا تقــارير جملــس مراجعــي حــسابات األمــم املتحــدة، مــع البيانــات     )أ(  

ــس التنفيــ        ــضاء اجملل ــا، إىل أع ــشارية عليه ــة االست ــات اللجن ــة وتعليق ــة املراجع ــل . ذياملالي وحتي
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ــار الطرائــــ     ــذون يف إطــ ــشركاء املنفــ ــذة، أو الــ ــاالت املنفــ ــيت   الوكــ ــسقة، الــ ــة املنــ ق التنفيذيــ
املــدير التنفيــذي حــسب /مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة، إىل وكيــل األمــني العــام مــن هــي

املـدير  /االقتضاء حسابات سنوية تبني حالة املـوارد املخصـصة هلـا مـن قبـل وكيـل األمـني العـام                    
ــذ ــذي     التنفي ــدميها إىل اجمللــس التنفي ــم املتحــدة، لتق ــة األم ــشطة هيئ ــذ أن ــذه  . ي لتنفي وتكــون ه

ــارجيني        ــسابات اخلـ ــي احلـ ــن مراجعـ ــسابات مـ ــة حـ ــشهادات مراجعـ ــشفوعة بـ ــسابات مـ احلـ
 أي قــرارات يف هــذا الــشأن تكــون للمؤســسات ومقترنــة بتقاريرهــا، إن وجــدت، وبنــسخ مــن

  ؛ارهتااهتا التشريعية أو جمالس إدصدرت عن هيئ قد
عند تقدمي احلسابات السالفة الذكر إىل اجمللس التنفيذي، يبدي وكيل األمـني              )ب(  

  .املدير التنفيذي تعليقاته على املالحظات املوضوعية ملراجعي احلسابات وعلى متابعتها/العام
  

  ٣-٢٦البند 
ء املــدير التنفيــذي أن تــشترط الوكــاالت املنفــذة، باســتثنا  /يكفــل وكيــل األمــني العــام   

مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة، علــى مراجعــي حــساباهتا أن يتبعــوا املبــادئ واإلجــراءات     
املتعلقــة مبراجعــة احلــسابات املوضــوعة لألمــم املتحــدة بــشأن املــوارد الــواردة مــن هيئــة األمــم     
املتحدة للمرأة أو عن طريقها، ويكفـل أن جتـرى مراجعـة حـسابات كـل نـشاط مـن األنـشطة                      

ة مرة على األقل يف دورة حياة املشروع، أو خـالف ذلـك حـسبما يلـزم، عمـال                   الربناجمية للهيئ 
باالتفاقات ذات الصلة اليت تنظم هـذه األنـشطة الربناجميـة، فيمـا عـدا يف حالـة دعـم امليزانيـات                      

ــة واألمــوال اجملمعــة  ــة أو األمــوال اجملمعــة، جتــري    . القطاعي ــات القطاعي ــة دعــم امليزاني ويف حال
وارد الواردة من هيئة األمم املتحـدة للمـرأة أو عـن طريقهـا وفقـا ألحكـام                  مراجعة حسابات امل  

مراجعة احلسابات املقـررة يف االتفـاق املـربم فيمـا بـني املـشاركني يف دعـم امليزانيـات القطاعيـة                      
واألموال اجملمعة، واملنظمة لدعم امليزانيات القطاعية واألموال اجملمعـة، مبـا يتفـق مـع سياسـات                 

ركة اهليئة يف دعم امليزانيات املباشر واألموال اجملمعة اليت يـضعها وكيـل األمـني       وإجراءات مشا 
  .املدير التنفيذي/العام

  
  التعاريف  -الم   
  التعاريف  -  ٢٧  

  ١-٢٧البند 
ألغـراض النظــام املـايل هليئــة األمــم املتحـدة للمــرأة، تنطبــق التعـاريف التاليــة للكيانــات       

  :ئةالرئيسية املشاركة يف أنشطة اهلي
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Administrator مــدير برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي أو املــسؤول الــذي    - مــدير الربنــامج 
  يوكل إليه مدير الربنامج السلطة واملسؤولية إزاء املسألة قيد النظر؛

Advisory Committee اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية؛- اللجنة االستشارية   
Executing Agency الكيان املـسؤول  ) “الكيان املنفذ”سم يشار إليها أيضا با (- لة املنفذةالوكا

  ؛٢-٢٧ البند تحدة للمرأة على النحو احملدد يفعن تنفيذ األنشطة الربناجمية هليئة األمم امل
Executive Board اجمللــس التنفيــذي هليئــة األمــم املتحــدة للمــساواة بــني - اجمللــس التنفيــذي 
  ؛)هيئة األمم املتحدة للمرأة(أة اجلنسني ومتكني املر

General Assembly اجلمعية العامة لألمم املتحدة؛- اجلمعية العامة   
Government ــة ــم املتحــدة أو إحــدى الوكــاالت      - احلكوم ــضو يف األم ــة الع ــة الدول  حكوم

 مقرونــــة “احلكومــــة”وعنــــد اســــتخدام . ة للطاقــــة الذريــــةاملتخصــــصة أو الوكالــــة الدوليــــ
، فإهنــا تعــين حكومــة بلــد، كمــا ســبق تعريفهــا، يتلقــى مــساعدة مــن هيئــة األمــم  “املتلقيــة” بـــ

املتحدة للمرأة، ومع إدخال ما يلزم من تعديالت، فإهنا تعين أيضا كل الكيانـات الـيت حيـق هلـا                    
  تلقي مساعدة من اهليئة نتيجة لقرار يتخذه اجمللس التنفيذي؛

Host Government كمـا سـبق تعريفهـا، تـوفر هيئـة األمـم        حكومة بلـد، - احلكومة املضيفة 
   للمساعدة داخل حدوده القانونية؛املتحدة للمرأة برناجما

Implementing partner  بالنـسبة  ) “الوكالـة املنفـذة  ”يشار إليه أيضا باسـم   (- املنفذالشريك
ملنــشأة ألنــشطة مــشاريع هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة املنفــذة يف إطــار الطرائــق التنفيذيــة املنــسقة ا 

 بــشأن ٢٠٠١ديــسمرب / كــانون األول٢١ املــؤرخ ٥٦/٢٠١اســتجابة لقــرار اجلمعيــة العامــة    
أجــل  ات لــسياسات األنــشطة التنفيذيــة مــن االســتعراض الــشامل الــذي جيــري كــل ثــالث ســنو 

املـدير التنفيـذي بتنفيـذ املـساعدة املقدمـة          /التنمية، هو الكيان الذي يعهد إليه وكيل األمـني العـام          
عـة، إىل جانـب افتـراض املـسؤولية واملـساءلة      األمم املتحدة للمرأة واحملددة يف وثيقـة موقّ   من هيئة   

  .الكاملتني عن االستخدام الفعال ملوارد اهليئة وإجناز النواتج املبينة يف تلك الوثيقة
Secretary General األمني العام لألمم املتحدة أو املـسؤول الـذي يوكـل إليـه     - األمني العام 

  ني العام السلطة واملسؤولية إزاء املسألة قيد النظر؛األم
Under-Secretary-General/Executive Director  املــدير التنفيــذي/وكيــل األمــني العــام - 

املـدير التنفيـذي هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة أو املـسؤول الـذي يوكـل إليـه           /وكيل األمـني العـام    
  ة واملسؤولية إزاء املسألة قيد النظر؛املدير التنفيذي السلط/وكيل األمني العام
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UNDP    برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي املنـشأ مبوجـب قـرار               - برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
  ؛١٩٦٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٢املؤرخ ) ٢٠-د (٢٠٢٩اجلمعية العامة 
UN-Women   نـسني ومتكـني    هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجل- هيئة األمم املتحدة للمرأة

ــة     ــة العام ــرار اجلمعي ــشأة مبوجــب ق ــرأة املن ــؤرخ ٦٤/٢٨٩امل ــوز٢ امل ــه / مت ــشأن ٢٠١٠يولي  ب
  .االتساق على نطاق املنظومة

 

  ٢-٢٧البند 
ألغراض النظام املايل هليئة األمم املتحدة للمرأة، وما مل يقـتض الـسياق خـالف ذلـك،               

ــة يف هــذا النظــام التعــاريف ا   ــاه  يكــون للمــصطلحات املبين . ملكرســة هلــا حــسبما هــو مــبني أدن
. التعـاريف مدعمـة باملـصطلحات املـستخدمة يف املعـايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام                   وهذه

  .وترد املصطلحات يف قائمة مرتبة حسب الترتيب األجبدي اإلنكليزي
Accountability لــوا  تعــين واجــب هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة وموظفيهــا أن يتحم- املــساءلة

املسؤولية عن مجيع مـا يتخذونـه مـن قـرارات وإجـراءات وعـن الوفـاء بالتزامـاهتم، دون حتفـظ                      
وتــشمل املــساءلة حتقيــق األهــداف والنتــائج املتوقعــة يف الوقــت املناســب وبطريقــة   . اســتثناء أو

رأة فعالة من حيث التكلفة يف التنفيذ التام جلميع الواليات املوكلـة إىل هيئـة األمـم املتحـدة للمـ            
دة امتثــاال جلميــع القــرارات حــوالــيت توافــق عليهــا اهليئــات احلكوميــة الدوليــة التابعــة لألمــم املت 

واملقررات واألنظمة والقواعد واملعايري األخالقيـة؛ وتقـدمي تقـارير تتـضمن معلومـات صـحيحة              
وموضــوعية ودقيقــة يف الوقــت املناســب عــن نتــائج األداء؛ وإدارة املــوارد علــى حنــو يتــسم          

ــ ــك نظــام حمــدد   بامل ــا يف ذل ــع جوانــب األداء، مب ــوظفني،  سؤولية؛ ومجي  بوضــوح إلدارة أداء امل
االعتــراف علــى النحــو الواجــب بأمهيــة دور هيئــات الرقابــة ذات الــصلة ووفقــا للممارســة   مــع

  .املعمول هبا، مبا فيه امتثاال تاما للتوصيات املوافق عليها
Administrative and operational support costs تعين - تكاليف الدعم اإلداري والتشغيلي 

  .للمرأة املصروفات اليت تسدد نتيجة إدارة أنشطة برناجمية ممولة من موارد هيئة األمم املتحدة
Allocation املــدير /تعــين تفويــضا ماليــا صــادرا عــن وكيــل األمــني العــام - التوزيــع/املخــصص

ــرة حمــ      ــدفوعات خــالل فت ــات وم ــل التزام ــذي بتحم ــق    التنفي ــراض حمــددة تتعل ــدة وألغ ددة امل
  .باألنشطة الربناجمية هليئة األمم املتحدة للمرأة، وختضع حلدود معينة

Allotment ــام    - احلــصة ــل األمــني الع ــا صــادرا عــن وكي ــضا مالي ــذي  / تعــين تفوي ــدير التنفي امل
بالــدخول يف التزامــات وحتمــل مــصروفات خــالل فتــرة حمــددة املــدة وألغــراض حمــددة تتعلــق    

  .يزانية املتكاملة، وختضع حلدود معينةبامل
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Appropriation يعين املبلغ اإلمجـايل الـذي وافـق عليـه اجمللـس التنفيـذي ألغـراض                 - االعتماد 
حمددة يف امليزانية املتكاملة اجلارية وميكن الدخول على أساسه يف التزامات وحتمـل مـصروفات               

  .لتلك األغراض يف حدود املبالغ املوافق عليها
Appropriation line  ــاد ــد االعتم ــرار       - بن ــغ معــني يف ق ــه مبل ــاد ُيرصــد ل ــن االعتم ــرع م  يعــين ف

  .املدير التنفيذي بنقل األموال دون موافقة مسبقة/االعتماد، ويؤذن يف حدوده لوكيل األمني العام
Assessed contribution املتحدة  يعين املسامهة املقدمة إىل امليزانية العادية لألمم - النصيب املقرر

  .العامة من الدول األعضاء يف األمم املتحدة وفقا جلدول األنصبة املقررة الذي تقرره اجلمعية
Budget ــة ــل األمــني    - امليزاني ــصدره وكي ــا ي ــا مالي ــام تعــين إذن ــدخول   /الع ــذي لل ــدير التنفي امل

ة التزامات وحتمل مصروفات خالل فتـرة حمـددة املـدة وألغـراض حمـددة تتعلـق بأنـشطة هيئـ                يف
  .األمم املتحدة للمرأة وختضع حلدود معينة

Co-financing  يعين طريقةً لتعبئة املوارد جيوز هبـا تلقـي املـسامهات، علـى              - التمويل املشترك 
، دعماً ألغراض معينة تتسق مع سياسات هيئة األمـم املتحـدة            ٢-٢٧حنو ما هو حمدد يف البند       

املــسامهات يف شــكل تقاســم للتكــاليف،  وجيــوز أن تكــون هــذه . للمــرأة وأهــدافها وأنــشطتها
  .صناديق استئمانية، وتعترب إضافة للموارد العادية املتاحة للربامج أو

Commitment يعين تعهدا ينشأ عن عقد أو اتفاق أو تعهد يتم الدخول فيـه للـسنة           - االلتزام 
ة الربناجميـة   اجلارية، أو لـسنة واحـدة أو أكثـر مـن الـسنوات املقبلـة، فيمـا يتعلـق بأحـد األنـشط                      

  .ة املتكاملةبامليزاني أو
Committing officer  يعـين موظفـا يف هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة تفُـوض        - موظف االلتـزام 

  .إليه سلطة الدخول يف التزام بشأن موارد اهليئة ويقبل املساءلة عن ذلك
Contribution ــسامهة ــة  - املـ ــة أو العينيـ ــوارد النقديـ ــين املـ ــة أو  يعـ ــبض   املقدَّمـ ــستحقة القـ املـ

حكومة أو مؤسـسة حكوميـة دوليـة، أو إحـدى وكـاالت األمـم املتحـدة، أو مـصادر غـري                       من
ــراد      ــا املؤســسات، ومنظمــات القطــاع اخلــاص، واألف ــا فيه ــة، مب ــسامهات  . حكومي وتغطــي امل

  .تكاليف الربنامج، وتكاليف دعم وإدارة الربنامج
  •  Contribution in cash ملـدفوعات املـسددة نقـدا الـيت تتلقاهـا       تعـين ا - مسامهة نقدية

  .هيئة األمم املتحدة للمرأة
  •  Contribution in kind تعــين تــوفري الــسلع واخلــدمات، مبــا فيهــا   - مــسامهة عينيــة 

  .األصول الرأمسالية، اليت تتلقاها هيئة األمم املتحدة للمرأة
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Cost sharing حنــو كلــي أو جزئــي،  يعــين ترتيبــا تغطــي مبقتــضاه، علــى- اقتــسام التكــاليف 
تكاليف املشاريع اليت حتمَّل عادة على املوارد العاديـة هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة، مبـا يف ذلـك                     
رد التكاليف غري املباشرة مبسامهة أو مـسامهات مـن احلكومـة املتلقيـة، أو مـن واحـدة أو أكثـر               

ة األمــم املتحــدة، مــن احلكومــات غــري احلكومــة املتلقيــة، أو مــن منظمــة أو مؤســسات منظومــ  
. مــن مؤســسات أو وكــاالت حكوميــة دوليــة ال تــشكل جــزءا مــن منظومــة األمــم املتحــدة  أو

  :وميكن وضع هذه الترتيبات على األساس التايل
  •  Project cost-sharing حيث تتعلق املسامهة مبشروع حمدد؛اقتسام تكاليف مشروع ،  
  •  Programme cost-sharing   ــام ــاليف برنـ ــسام تكـ ــسامهة   جاقتـ ــق املـ ــث ال تتعلـ ، حيـ

  مبشروع حمدد بل جبميع املشاريع، أو بعدة مشاريع يف البلد أو اإلقليم املستفيد؛
  •  Third party cost-sharing  وميكــن أن اقتــسام التكــاليف مــن قبــل طــرف ثالــث ،

يكون إما اقتسام كلفة مشروع أو كلفة برنامج، تدفع املسامهة مبوجبه من قبـل كيـان                
  .كثر غري احلكومة املستفيدةواحد أو أ

Counterpart contribution تعــين املــسامهة املتفــق عليهــا مــع احلكومــة  - املــسامهة املنــاظرة 
املتلقية املقدمة لتغطية تكلفة خدمات وتسهيالت حمـددة علـى النحـو املـبني يف وثـائق املـشروع                   

  .مة أو معهااحملدد فيما يتصل باألنشطة الربناجمية املضطلع هبا لفائدة احلكو
Country programme  يعـين برنـامج املـساعدة الـيت تقـدمها هيئـة األمـم        - الربنامج القطـري 

املتحدة للمرأة يف بلد بعينه وتعده هيئة األمم املتحدة للمرأة يف شـراكة مـع حكومـة هـذا البلـد           
املقتـرح  مبا يتمـشى مـع إطـار األمـم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة، إن وجـد، ويـبني االسـتعمال                       

ملوارد اهليئة يف حتقيق وتعزيز أهداف وطنية تتمـشى مـع واليـة اهليئـة، أثنـاء الفتـرة الـيت يغطيهـا                       
  .الربنامج القطري
Disbursement يعين املبلغ املدفوع- سداد/دفع .  

Ex-gratia payment تعين املبالغ املدفوعة دون وجـود مـسؤولية قانونيـة، رغـم     - اإلكراميات 
  . معنوية تربرهاتوفر اعتبارات

Execution وُيقصد به- التنفيذ :  
يف ما يتعلق باألنشطة الربناجمية هليئة األمم املتحدة للمرأة اليت ال جيري االضـطالع هبـا                   •  

 املـؤرخ  ٥٦/٢٠١يف إطار الطرائق التنفيذية املنسقة املنشأة عمال بقرار اجلمعية العامـة      
اض الشامل الذي جيـري كـل ثـالث          بشأن االستعر  ٢٠٠١ديسمرب  / كانون األول  ٢١

سنوات لسياسات األنشطة التنفيذية من أجل التنمية، يعـين التنفيـذ تـويل مهـام اإلدارة                
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الشاملة ألنشطة برناجمية حمـددة تـضطلع هبـا اهليئـة وقبـول املـساءلة أمـام وكيـل األمـني                     
  املدير التنفيذي، عن استخدام موارد اهليئة بفعالية؛/العام

لمـرأة الـيت جيـري االضـطالع هبـا           باألنشطة الربناجمية هليئـة األمـم املتحـدة ل         يف ما يتعلق    •  
، يعـين   ٥٦/٢٠١إطار الطرائق التنفيذية املنسقة املنشأة عمال بقـرار اجلمعيـة العامـة              يف

التنفيذ تويل ملكيـة أنـشطة برناجميـة حمـددة للهيئـة واالضـطالع مبـسؤوليتها بوجـه عـام                    
  .وقبول املساءلة بشأن النتائج

Fully funded م مـشروعا متـوافرة يف شـكل نقــد      يعـين أن املـوارد الـيت تـدع    - ممـول بالكامل
استالمـه أو خطاب اعتماد غري قابل للنقض، أو، رهنا مبا يضعـه املدير التنفيذي مـن مبـادئ                  مت

  .توجيهية، اتفاق توقعـه هيئة األمم املتحدة للمرأة واجلهـة املاحنـة
Implementation وُيقصد به ما يلي- فيذالتن :  

بالنــسبة ألنــشطة مــشاريع هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة الــيت ال تنفـَّـــذ يف إطــار الطرائــق    •  
، شــراء وتــسليم ٥٦/٢٠١التنفيذيــة املنــسقة، املنــشـأة اســتجابة لقـــرار اجلمعيــة العامــة  

  مدخالت نشاط مشروع اهليئة واستخدامها يف إنتاج النواتـج؛
طة مشاريع هيئة األمم املتحدة للمرأة اليت تنفَّــذ يف إطـار الطرائـق التنفيذيـة                بالنسبة ألنش   •  

  ؛، اإلدارة العامة هلذه األنشطة٥٦/٢٠١املنسقة، املنشأة استجابة لقـرار اجلمعية العامة 
إجناز أنـشطة املـشروع لتحقيـق النتـائج احملـددة، مبـا يف ذلـك شـراء وتـسليم مـدخالت                    •  

  .ستخدامها يف إنتاج النواتـجنشاط مشروع اهليئة وا
Indirect costs تعنــي املـصروفات املتكبـدة نتيجــة إلدارة األنـشطـة      - التكاليف غري املباشرة 
  .واملوارد الربناجمية

Intangible assets تعــين األصــول احملــددة غــري النقديــة الــيت لــيس هلــا - األصــول غــري املاديــة 
  .مادي وجود

Integrated budget ــة امليزان ــة املتكامل ــم املتحــدة    تعــين املخصــصات أل - ي ــة األم ــشطة هيئ ن
املتــصلة بالربنــامج وبفعاليــة التنميــة وتنــسيق األنــشطة اإلمنائيــة لألمــم املتحــدة واإلدارة     للمــرأة

  .واألغراض اخلاصة
Intercountry عنــــد اســــتخدامها لإلشــــارة إىل نــــشاط برنــــاجمي - مــــشترك بــــني البلــــدان 

  .أو أقاليمي، حسب السياقمشروع، تعين إقليمي  أو
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Inventory األصـــول الـــيت يـــتم نقلـــها لتنفيـــذ األنـــشطة الربناجميـــة؛       ) أ( يعـــين - املخـــزون
يف السياق املعتـاد ألنـشطة      ) أو البيع (أصول أخرى ميكن االحتفاظ هبا ألغراض النقل         أية )ب(

  .هيئة األمم املتحدة للمرأة
IPSAS -قطاع العام تعين املعايري احملاسبية الدولية لل.  

Liquidity ويف الـسياق احملـدد     .  تعنـي الفرق بني األصـول احلاليـة واخلـصوم احلاليـة           - السيولة
  .هليئة األمم املتحدة للمرأة، يعين ذلك عادة جمموع رأس املال املتداول واالحتياطيات

Management activities ــشط - أنــشطة اإلدارة ــين األن ــها األساســية    تع ــل مهمت ــيت تتمث  ة ال
وتـشمل هـذه    . احملافظة على هــوية هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة وتـَـوجـُّـهــها وحـسن أدائــها                  يف

ــشراكات، واالتـــصاالت     ــة والـ ــات اخلارجيـ ــل، والعالقـ ــذي، والتمثيـ ــه التنفيـ ــشطة التوجيـ األنـ
املؤســـسية، والتخطـــيط وإدارة املـــوارد، والـــشؤون القانونيـــة، والرقابـــة، واملراجعـــة، والتقيـــيم  

وهـذا يـشمل    . ي، وتكنولوجيا املعلومات، واملالية، واإلدارة، واألمن، واملـوارد البـشرية         املؤسس
  .نت ذات طابع متكرر أو غري متكرراألنشطة والتكاليف املتصلة هبا سواء كا

Other resources تعين موارد هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة، خـالف املـوارد       - املوارد األخرى 
اهليئة لغرض برناجمي حمدد يتفق مـع واليـة اهليئـة، ولتقـدمي خـدمات حمـددة                 العادية، اليت تتلقاها    

  .ألطراف أخرى
Outstanding commitment   يعـين جـزءا مـن االلتـزام مل ُيـسدد أو مل حيـن       - االلتـزام املتبقـي 

  . سداده أو مل يصدر إعفاء منه بعدموعد
Partially funded ــا ــسنة   يعــين ســلطة ختــصيص املــوارد ب - ممـــول جزئي ــرادات ال ــاء علــى إي ن

  .اجلارية أو السنوات املقبلة املتوقعة
Personnel يعين موظفي هيئة األمم املتحدة للمرأة وغريهم من األشـخاص الـذين             - موظفون 

  .تستخدمهم اهليئة مبوجب ترتيبات تعاقدية أخرى ألداء خدمات هليئة األمم املتحدة للمرأة
Pledge انتواء جهة ماحنة املسامهة مببلغ حمدد يف تاريخ الحق يعين إقرارا خطيا ب- التعهد.  

Pooled funds تعين موارد متويل املـصروفات يف قطـاع أو برنـامج مـن خـالل      - أموال جممعة 
  ).“دعم امليزانيات القطاعية”انظر أيضا (يع املوارد املالية قيام الشركاء املنفذين بتجم

Programme يزانيـة املتكاملـة، يعـين املـدخالت املباشـرة       يف سـياق شـكل عـرض امل     - الربنامج
وعــادة مــا يــشمل ذلــك . الالزمــة لتحقيــق أهــداف مــشروع أو برنــامج حمــدد للتعــاون اإلمنــائي
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اخلرباء، وموظفي الدعم، واملخزون، واملمتلكات، واملنشآت واملعـدات، والعقـود مـن البـاطن،              
  .واملساعدة النقدية، وتدريب األفراد أو اجملموعات

Programme activities تعنـي األنشطة اليت ترتبط مباشرة بتخطيط وبرجمـة  - أنشطة برناجمية 
املـشاريع القطريـة   /وتنفيذ املساعدة املقدمـة مـن هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة مـن خـالل الـربامج                  

  .واإلقليمية واألقاليمية، وهي ختتلف عن األنشطة اليت تتصل يف طابعها بدعم الربنامج وإدارته
Programme support  وحدات اهليكل التنظيمي املسؤولة أساسا عن وضـع         يتعنـ -  دعم الربنامج 

الوحـدات الـيت    وتدخل ضـمن ذلـك   . جنازها وتقييمها إبرامج هيئة األمم املتحدة للمرأة وصياغتها و      
  .لوجسيت أو إداري توفر املساندة للربامج على أساس تقين أو مواضيعي أو جغرايف أو

Project عمال حمـددا بصورة مـستقلة متـصال بالقـضايا الـيت تقـدم إليهـا هيئـة                  يعين - وعاملشر 
األمم املتحدة للمرأة املساعدة وفقا لواليتها، ويشكل جزءا من برنامج قطـري أو مـشترك بـني                 

  .البلدان، ما مل يكن املشروع قائما بذاته
Project documentذلــك تنقيحاهتــا، الــيت تغطــي  الوثيقــة الرمسيــة، مبــا يف تعــين-  وثيقــة املــشروع 

وتشمل أيضا ما يربمـه الطرفان من صـكوك أخـرى لتحديـد          . الترتيبات املتفق عليها لتنفيذ املشروع    
  .املشاريع خصائص تلك املساعدة ومسؤوليات كل طرف مبزيد من التفصيل بالنسبة لتلك

Property, plant and equipment مــن األصــول تتــألف  -  املمتلكــات واملنــشآت واملعــدات
امللموسة احملتفظ هبا لغرض استخدامها يف أنشطة هيئة األمم املتحدة للمرأة أو ألغـراض إداريـة         

  .واليت ُيتوقع استخدامها على مدى أكثر من فترة مالية واحدة
Regular budget  هليئة األمـم املتحـدة     املخصصة  املقررة  تعين حصة األنصبة     -  امليزانية العادية

ل امليزانية الربناجمية لألمم املتحـدة، الـيت يتـوىل األمـني العـام إعـدادها وتعتمـدها                  للمرأة من خال  
وتقوم هيئة األمم املتحدة للمرأة بإعداد امليزانية الربناجمية املقترحة للفتـرة املاليـة             . اجلمعية العامة 

ووفقـا لألنظمـة    ة  يـ لشؤون اإلدار لاملقبلة يف املواعيد وبالتفاصيل اليت يقررها وكيل األمني العام          
والقواعــد الــيت حتكــم ختطــيط الــربامج واجلوانــب الربناجميــة للميزانيــة ورصــد التنفيــذ وأســاليب   

  ).ST/SGB/2000/8(التقييم 
Regular resourcesاملــوارد املتاحــة هليئــة األمــم املتحــدة للمــرأة الــيت  عــين  ت-  املــوارد العاديــة

 مـن امليزانيـة العاديـة لألمـم املتحـدة مبقتـضى       تكون خمتلطة وتشمل االشتراكات املقررة املقدمـة      
طريقــة املــنح؛ واإليــرادات غــري املخصــصة مــن التربعــات، مبــا يف ذلــك املــدفوعات املــسددة إىل 
هيئة األمم املتحدة للمرأة من مصادر حكومية أو حكومية دولية؛ واملـسامهات غـري املخصـصة                
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ؤسـسات ومنظمـات القطـاع اخلـاص     األخرى املقدمة من مصادر غري حكومية، مبـا يف ذلـك امل     
  .واألفراد؛ وحصائل الفوائد؛ وإيرادات متنوعة
Resources administered by UN-Women     املوارد اليت تديرها هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة 

 تشمل املوارد املوجـودة يف حـساب هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة، ومـوارد التمويـل املـشتـرك                      -
  .املدير التنفيذي/صة من قـِـبل اجمللس التنفيذي أو وكيل األمني العامواملوارد األخرى املخص

Revenue وأشكال العـوض األخـرى الـواردة إىل    والرسوم   تدفق املسامهات     تعين -  اإليرادات
  .هيئة األمم املتحدة للمرأة أو املستحقة هلا

Sector budget support ــة ــة القطاعيـ ــم امليزانيـ ــسامهة ا-  دعـ ــة  يـــشري إىل املـ ــة يف ميزانيـ ملاليـ
حكومـــة مـــا، الـــيت تـــديرها هيئـــة حكوميـــة لتحقيـــق جمموعـــة حمـــددة مـــن النتـــائج القطاعيـــة    

أما األموال اجملمعة، فاهلدف منها هو متويل املصاريف ضمن قطاع مـا أو برنـامج           . الربناجمية أو
خارجيـا  وتـربم احلكومـة عقـدا       . ما من خـالل قيـام األطـراف املـشاركة بتجميـع املـوارد املاليـة               

  .إلدارة األموال اجملمعة بواسطة طرف ُيتفق عليه
Special account  املـدير التنفيـذي    / العـام  نيه وكيـل األمـ    ؤ حسابا ينش   يعين -  احلساب اخلاص

  .ملسامهة خاصة أو ألموال خمصصة ألنشطة حمددة، وميكن ترحيل رصيده للفترة املالية التالية
Special purpose activitiesاألنــشطة الــيت تتــسم بطــابع   تعــين- غــراض اخلاصــة أنــشطة األ 

 اخلــدمات املقدَّمــة  )ب( االســتثمارات الرأمساليــة أو  )أ(مــشَتَرك بــني عــدة قطاعــات وتــضم     
يئــة هل باألنــشطة اإلداريــة هــاتكاليف الــيت ال تــرتبط ملؤســسات أخــرى يف منظومــة األمــم املتحــدة

يف سياق أنشطة األغراض اخلاصة، فتـشري إىل         أّما االستثمارات الرأمسالية  . األمم املتحدة للمرأة  
املشاريع املهمة اليت تنطوي على مشتريات أو حتـسينات يف أصـول هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة                    

  .امللموس أو غري امللموسذات الطابع 
Strategic planالوثيقــة الــيت حتــدد التوجــه العــام وتــضع اإلطــار   تعــين-  اخلطــة االســتراتيجية 

ه الدعم املقـدم مـن هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة إىل البلـدان املـستفيدة مـن الـربامج                       الالزم لتوجي 
  .لتحقيق أهدافها اإلمنائية الوطنية

Trust fundأو املــوارد الــيت تقبلــها هيئــة األمــم املتحــدة   األمــوال  يعــين -  صــندوق اســتئماين
 بـشرط   طة حيـددها املـساهم     املالية لتمويل أنـش    هللمرأة مبوجب شروط هذا النظام املايل وقواعد      

  .أن تتوافق هذه األنشطة مع سياسات وأهداف وأنشطة اهليئة
United Nations Development Coordination Activities أنــشطة التنــسيق اإلمنــائي بــاألمم 

  . تعين األنشطة الداعمة لتنسيق األنشطة اإلمنائية ملنظومة األمم املتحدة- املتحدة
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Accounts held by UN-Women  تعــين احلــسابات - حــسابات هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة 
املنــشأة حلــصر مجيــع املــوارد الــيت ُعهــد هبــا إىل هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة واألنــشطة املموَّلــة     

  :وتشمل منها،
حساب املوارد العادية، الذي يشمل مجيع املوارد العاديـة هليئـة األمـم املتحـدة                 )أ(  

  مولة منها، واإليرادات املتصلة هبا؛للمرأة، واألنشطة امل
ــة األمــم       )ب(   حــساب املــوارد األخــرى، الــذي يــشمل مجيــع املــوارد األخــرى هليئ

  املتحدة للمرأة، واألنشطة املمولة منها، واإليرادات املتصلة هبا؛
املقـررة، الـذي يـشمل مجيـع املـوارد الـواردة إىل هيئـة األمـم                 األنـصبة   حساب    )ج(  

  املقررة؛األنصبة  املتحدة للمرأة من
حساب صناديق هيئة األمم املتحدة للمرأة، الذي يشمل مجيع املوارد الـواردة              )د(  

املـدير التنفيـذي، واألنـشطة املموَّلـة     /إىل الصناديق والربامج املعهـود هبـا إىل وكيـل األمـني العـام            
  .منها، واإليرادات املتصلة هبا

Assistance provided by UN-Women to a project    ــم ــة األمـ ــن هيئـ ــة مـ ــساعدة املقدمـ  املـ
 تعين املسامهة املقدمة إىل مـشروع مـا والـيت ُتمـول مـن حـساب                 - املتحدة للمرأة ملشروع ما   
  .هيئة األمم املتحدة للمرأة

Resources of UN-Women     تعين املوارد املقيدة حلـساب      -  موارد هيئة األمم املتحدة للمرأة 
  .ملتحدة للمرأة أو حساب املوارد األخرى للهيئةاملوارد العادية هليئة األمم ا

Verifying officer  يعين موظف هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة الـذي فُوضـت        -  موظف التحقق 
  .له سلطة التحقق من املدفوعات باملقارنة إىل موارد اهليئة، وقبل مساءلته عن ذلك

Voluntary contributionsــات ــسن  -  التربع ــسامهات ال ـــي امل ــم    تعن ــة األم ــة إىل هيئ وية املقدم
املتحـدة للمـرأة مــن حكومـات الــدول األعـضاء يف األمـم املتحــدة ويف الوكـاالت املتخصــصة،       

ــة، مبــا فيهــا املؤســسات،       أو ــة، أو مــن املــصادر غــري احلكومي ــة للطاقــة الذري ــة الدولي يف الوكال
  .ومنظمات القطاع اخلاص، واألفـراد

Working capital   يعـين مـا يتبقـى مـن التـدفقات النقديـة إىل هيئـة األمـم                  - ل رأس املال املتداو 
املتحدة للمرأة ومنها واملستعملة لتقدمي ُسلف إىل الكيانات املنفذة أو الشركاء املنفـذين يف إطـار                

  .اجلارية الطرائق التنفيذية املنسقة، ولتمويل االلتزامات غري املصفاة ودفع النفقات اإلدارية
Written) خطــي ( أوWriting) ــا ــة موقعــة علــى النحــو الواجــب     - )خطي تعنـــي وثيقــة ورقي

  .هفرد مـأذون لصادرة عن رقمية ميكن توثيقها بوصفها /وثيقة إلكترونية أو
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  املرفق الثاين
دواعــي التعــديالت املقترحــة والتغــيريات املقابلــة هلــا يف البنــود والقواعــد     

  ، مرتبة حسب الفئةاملالية ذات الصلة
   عامة-املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ات العامة املتعلقة بتنفيذ التغيري  -ألف   

  
ــود  ،٢‐٢٢ و ،١‐٢٢ و ،٥‐١٧ و ،٣‐١٧ و ،١‐١٧ و ،٧‐١٣ و ،١‐١: البنــــــــ

  .٢‐٢٦ و ،٤‐٢٤ و ،٣‐٢٢ و
 ،١٨٠١  و،١٧٠٣  و،١٧٠١  و،١٤٠٢  و،١٠٠١ و ،٣٠٢ و ،٢٠١: القواعــــــــــد

  .٢٤٠٩  و،٢٣٠٢  و،١٨٠٣ و
    
النظام املايل والقواعد املالية املقترحـة هليئـة األمـم املتحـدة للمـساواة بـني اجلنـسني                 ”يف    - ١

ــرأة  ــة   )UNW/2011/5/Rev.1 (“ومتكــني امل ــتخدام كلم ــشري اس ــة  “funds”، ي ــان خمتلف  إىل مع
 “funds”وُيـستخدم مــصطلح  . “النقديــة” أو “املـوارد ”وتعــين الكلمـة إمــا  . حـسب الـسياق  

حيثمــا مل ُيــستخدم املــصطلح يف هــذه الوثيقــة، و. ولة القــصرية األجــلأيــضاً لإلشــارة إىل الــسي
  .“املوارد”مبصطلح استعيض عنه هذا السياق األخري،  يف
ويف إطار املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العـام، ُيقتـرح اسـتخدام املـصطلحات التاليـة                  - ٢

  :يف البنود والقواعد املالية
  •  Financial Period يف الوثيقـــة - اليـــةالفتـــرة امل UNW/2011/5/Rev.1 تـــشري الفتـــرة ،

وتتـألف الفتـرة   . سـنتني املؤلفـة مـن   املالية إىل البيانات املالية السنوية وإىل فتـرة امليزانيـة       
املالية يف إطار املعايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام مـن سـنة تقومييـة واحـدة، ومتثـل                      

  . املاليةأيضا الفترة اليت ُتعد هلا البيانات
  •  Budget Period  تـشري فتـرة امليزانيـة يف الوثيقـة           - فترة امليزانية UNW/2011/5/Rev.1 

سـنتني،  أساس  وسيتواصل إعداد امليزانية على     . “فترة السنتني ”أي  “ biennium”إىل  
.  تفاديـاً ألي لـبس     “فتـرة الـسنتني   ”التوقف عن استخدام مـصطلح      إال أنه من املقترح     
 ســنة مهــا إىل ســنتني تقــومييتني متتــاليتني، تكــون أوال“تــرة امليزانيــةف”ويــشري مــصطلح 

ــة ــة         . زوجي ــرارات مقبل ــى أســاس مقترحــات وق ــيريا عل ــة تغ ــرة امليزاني ــشهد فت ــد ت وق
  .للمجلس التنفيذي يف سياق تنفيذ امليزانية املتكاملة
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  اإليرادات  - باء  
“ income”ثــــل مــــصطلح يف إطــــار املعــــايري احملاســــبية ملنظومــــة األمــــم املتحــــدة، مي   - ٣
“ revenue”وقـد أصـبح غـري منطبـق واسـتعيض عنـه مبـصطلح                النقديـة الـواردة،      “الدخل” أو
ويف إطـــار الـــسياسات . الـــوارد يف املعـــايري احملاســـبية الدوليـــة للقطـــاع العـــام“ اإليـــرادات” أو

 “اإليـرادات ”ح احملاسبية القائمة على نظام املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، يـشري مـصطل           
ويــنعكس ذلــك بالفعــل . “املنتظــر ورودهــااألمــوال ”  و“األمــوال الــيت وردت”إىل كــل مــن 

  .٢٠١١يف عام  اليت اعتمدت مجيع بنود وقواعد هيئة األمم املتحدة للمرأة ذات الصلة يف
  

  املصروفات  -جيم   
  

 ،٢‐١٨  و،١‐١٨  و،٣‐١٧  و،٢‐١٧  و،٢‐١٦  و،٣‐٩  و،١‐٩ :البنــــــــــــــود
  .٤‐٢٤  و،١‐٢٣  و،٢‐٢٢ و

  .٢٤١١  و،٢٣٠٢  و،٢٢٠٢  و،١٨٠١  و،١٥٠١  و،٩٠١  و،٥٠٣  و،٥٠٢ :القواعد
    
 املــستخدم يف إطــار املعــايري احملاســبية ،“النفقــات” أو “expenditure”مل يعــد مفهــوم   - ٤

قـاً  لتزامـات غـري املـصفاة، منطب   حـصيلة املبـالغ املدفوعـة واال      للداللة علـى     ملنظومة األمم املتحدة  
ــام، و     يف ــة للقطــاع الع ــايري احملاســبية الدولي ــه  إطــار املع ــصطلحات اســتعيض عن  “expense”مب
 “commitments and disbursements” ، و “االلتـزام ”أو  “ commitment” ، و “املصروفات” أو

“ utilization of resources” و “التكـاليف ”أو “ costs” ، و“اتااللتزامـات واملـدفوع  ”أو 
 مرادفـاً يف الـسابق      “النفقـات ”ويف حـني كـان مـصطلح        .  تبعـاً للـسياق    “ املوارد استخدام”أو  
ـــ ــصفاة    ” ل ــات غــري امل ــة وااللتزام ــالغ املدفوع ــات مــصطلح   “حــصيلة املب ــد ب “ expense”، فق
ــسلع أو اخلــدمات     “مــصروفات” أو ــة للقطــاع العــام ال  ميثــل يف إطــار املعــايري احملاســبية الدولي

  .حويل النقديالواردة، بصرف النظر عن الت
  

  املمتلكات واملنشآت واملعدات: املخزون  -دال   
  

  .١‐٢٥، و ١‐٢٤ :انالبند
  .تغيري يف العنوان :٢٥املادة 

  .٢٥٠١، و ٢١٠١: القاعدتان
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  مـــــــصطلح شري يـــــــيف إطـــــــار املعـــــــايري احملاســـــــبية ملنظومـــــــة األمـــــــم املتحـــــــدة،    - ٥
”non-expendable equipment “  وهـذه  .  إىل مجيع األصـول املاديـة  “ةاملعدات غري املستهلك  ”أو

الدوليـة   احملاسـبية   أما يف إطـار املعـايري      .احملاسبية للمنظومة ُتصرف يف إطار املعايري     املعدات كانت   
“ property, plant and equipment”للقطاع العام، فُيشار إىل األصول املادية باستخدام مـصطلح          

مسلتــها واســتهالكها وفقــاً لــسياسة املعــايري     ، وجتــري ر“املمتلكــات واملنــشآت واملعــدات  ”أو 
  .واملعدات احملاسبية الدولية للقطاع العام املتصلة باملمتلكات واملنشآت

ــةالنظــام املــايل ووأُضــيفت تعــاريف إىل   - ٦ مــصطلحات املخــزون  لتوضــيح القواعــد املالي
ئـــم ت علـــى النحـــو املال، وجـــر واألصـــول غـــري امللموســـةواملمتلكـــات واملنـــشآت واملعـــدات

املـصطلحات  لتحـل حملـها   املعـايري احملاسـبية ملنظومـة األمـم املتحـدة         االستعاضة عن مصطلحات    
  .املستخدمة يف املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

  
  ديدة للتكاليف ومواءمة امليزانية املتكاملةاجلتصنيفات ال  -هاء   

  
 ،٣‐١٦  و،٢‐١٦  و،١‐١٦  و،٤‐١٣ و، ١‐١١ و، ١‐٩  و،١‐٧ :البنــــــــــــــود

 ،١‐١٨  و   ،١٠‐١٦  و   ،٨‐١٦  و   ،٧‐١٦  و   ،٦‐١٦  و   ،٥‐١٦  و   ،٤‐١٦ و
  .٥‐١٨  و،٢‐١٨ و

  .عنوان تغيري يف ال:١٨  و١٦  و١١املواد 
  .٢٢٠٢  و،١٨٠٢  و،١٨٠١ و، ١٦٠١: القواعد

    
لـى التعـاريف القائمـة واعتمـاد تعـاريف جديـدة مبـا يعكـس                عُيقترح إدخال تعديالت      - ٧

 للتكــاليف يف إطــار امليزانيــة املتكاملــة، علــى حنــو مــا وافــق عليهــا اجمللــس    التــصنيفات اجلديــدة
عـرض امليزانيـة وتـصنيفات التكـاليف        طريقـة   ، إضـافةً إىل مواءمـة       ٢٠١١/١قراره  التنفيذي يف   

 أيـضاً   “ميزانية الـدعم  ”أو  “ support budget”مصطلح  عاض عن   وسُيست. يف امليزانية املتكاملة  
  .“امليزانية املتكاملة”أو “ integrated budget”مبصطلح 

  
  تعاريف جديدة  -واو   

 مبــا يتفــق مــع املعــايري  ٢-٢٧  و١-٢٧التعــاريف الــواردة يف البنــدين  جــرى حتــديث   - ٨
ــدة للتكــاليف    ــة للقطــاع العــام وتعــاريف التــصنيفات اجلدي وتيــسِّر التعــاريف . احملاســبية الدولي

ات اجلديـدة للتكـاليف املقترحـة       عـايري والتـصنيف   اجلديدة فهماً أفـضل للتغـيريات املتـصلة هبـذه امل          
  .البنود والقواعد املالية يف
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  تعديالت حتريرية  -زاي   
والقواعــــد املاليــــة ألغــــراض النظــــام املــــايل أُدخلــــت تغــــيريات حتريريــــة طفيفــــة إىل   - ٩

  .واالتساق اإليضاح
  

  التعديالت األخرى  -حاء   
  : على البنود والقواعد املاليةدخاهلا إويف ما يلي التعديالت األخرى املقترح  - ١٠

  .١٦٠٢ القاعدة :إضافة قاعدة جديدة  )أ(  
يـسمح بـاإلذن   املرونـة   قـدر مـن      إلتاحـة    ٢٠٠١القاعدة  إدخال تغيريات على      )ب(  

  .للموظفني التعاقدينيمبنح سلف نثرية حمدودة 
  

  تغيريات الترقيم  -طاء   
  .١٦٠٣ ليصبح) UNW/2011/5/Rev.1( ١٦٠٢يتغري رقم القاعدة بإضافة قاعدة جديدة،   
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	ينظم النظام المالي والقواعد المالية إدارة الشؤون المالية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، وينطبق، ما لم تشر الجمعية العامة أو المجلس التنفيذي إلى خلافه. وباستثناء ما ينص عليه هذا النظام المالي والقواعد المالية، على جميع الموارد التي تتولى إدارتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال. ويجوز للمجلس التنفيذي دون سواه إدخال تعديلات على النظام المالي أو إجراء استثناءات منه، حسبما هو محدد في قرار الجمعية العامة 64/289 المتعلق بالاتساق على نطاق المنظومة.
	البند 1-2

	يدخل هذا النظام المالي والقواعد المالية حيز النفاذ بمجرد إقراره من جانب المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
	البند 1-3

	تنطبق الأحكام المناسبة من النظام المالي للأمم المتحدة على أي مسألة غير مشمولة بحد ذاتها في هذا النظام المالي.
	البند 1-4

	(أ) يضع وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي قواعد مالية، تتماشى مع أحكام النظام المالي الذي يعتمده المجلس التنفيذي، لكفالة فعالية وكفاءة إدارة الشؤون المالية واستخدام الموارد بطريقة رشيدة. ويعمم وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي القواعد المالية على أعضاء المجلس التنفيذي، للعلم، وذلك قبل ما لا يقل عن 30 يوما من دخولها حيز النفاذ.
	(ب) يجوز لوكيل الأمين العام/المدير التنفيذي تعديل القواعد المالية، إذا لزم الأمر، وعليه أن يعمم التعديلات على أعضاء المجلس التنفيذي، للعلم، وذلك قبل ما لا يقل عن 30 يوما من دخولها حيز النفاذ.
	(ج) يجوز لوكيل الأمين العام/المدير التنفيذي، حينما يعتبر ذلك ضروريا، تعليق تطبيق أي قاعدة من هذه القواعد المالية، وعليه أن يعمم القواعد المعلق تطبيقها على أعضاء المجلس التنفيذي، للعلم، بمجرد أن يدخل تعليقها حيز النفاذ.
	القاعدة 101

	(أ) ينطبق هذا النظام المالي على الإدارة المالية لجميع أنشطة هيئة الأمم المتحدة للمرأة ما لم تشر الجمعية العامة أو المجلس التنفيذي إلى خلافه.
	(ب) تنطبق الأحكام المناسبة من النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة على أي مسألة غير مشمولة بحد ذاتها في هذه القواعد المالية.
	باء - المساءلة
	2 - المساءلة
	البند 2-1

	يتولى وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة المسؤولية الكاملة عن جميع المراحل والجوانب التشغيلية لأنشطة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ويخضع للمساءلة بشأنها أمام المجلس التنفيذي مباشرة. ووكيل الأمين العام/المدير التنفيذي مسؤول وخاضع للمساءلة تماما أمام الأمين العام عن الإدارة المالية لأنشطة هيئة الأمم المتحدة للمرأة الممولة من الميزانية العادية للأمم المتحدة.
	القاعدة 201

	تُفتح حسابات لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تقيَّد فيها جميع الموارد التي تديرها وتستخدمها الهيئة.
	القاعدة 202
	(أ) يتولى وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي مسؤولية إدارة هذه القواعد. ويجوز لوكيل الأمين العام/المدير التنفيذي، مع خضوعه دائما للمساءلة التامة، أن يفوض أياً من سلطاته غير المنصوص على إسنادها صراحة بموجب هذه القواعد إلى الأمينين العامين المساعدين/نائبي المدير التنفيذي و/أو إلى مدير شعبة التنظيم والإدارة و/أو إلى أي موظف آخر من موظفي الهيئة.
	(ب) يجوز لأي من الموظفين ممن تُسند أو تُفوض إليهم أية سلطات بموجب هذا النظام أن يعين مندوبا مأذونا له بالتصرف نيابة عنه، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا النظام.
	(ج) يكون وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي، في إدارته لهذا النظام وهذه القواعد، مسؤولا عن إصدار وترتيب الاحتفاظ بالسجلات المالية الواجبة، وعن استعراض جميع العمليات المالية للهيئة واعتمادها. ويجوز لوكيل الأمين العام/المدير التنفيذي، أو للموظف الذي تُفوض إليه السلطة، إصدار التعليمات أو تحديد الإجراءات التي يعتبرها ضرورية لإدارة هذا النظام.
	(د) يتم تفويض السلطة وإدخال التغييرات عليها بصورة خطية.
	القاعدة 203
	جميع موظفي هيئة الأمم المتحدة للمرأة مسؤولون أمام وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي عن قانونية الأعمال التي يقومون بها في سياق أداء واجباتهم الرسمية. وأي موظف يقوم بعمل يتنافى مع هذا النظام المالي والقواعد المالية، أو مع التعليمات التي قد تتصل بها، يتحمل شخصيا عواقب هذا العمل وما يستتبعه من مسؤولية مالية.
	جيم - الموارد
	3 - الإطار العام
	البند 3-1

	(أ) يكون وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي مسؤولا عن فعالية وكفاءة تعبئة موارد هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتنفيذ ولاية الهيئة وأنشطتها.
	(ب) يجوز لوكيل الأمين العام/المدير التنفيذي تفويض سلطة تعبئة الموارد، حسب الاقتضاء.
	البند 3-2

	يجوز لهيئة الأمم المتحدة للمرأة أن تقبل المساهمات المقدمة من حكومات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفي الوكالات المتخصصة وفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك من تلك المنظمات والوكالات نفسها. كما يجوز للهيئة أن تقبل مساهمات أخرى، بما فيها المساهمات المقدمة من مصادر حكومية دولية أو غير حكومية أو من القطاع الخاص، وأن تستخدمها للدعم العام للهيئة أو للأغراض التي تتفق مع أغراض الهيئة.
	البند 3-3

	(أ) يجوز لوكيل الأمين العام/المدير التنفيذي أن يبين للأطراف المساهمة العملة أو العملات اللازمة لأنشطة هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
	(ب) تُقوَّم المساهمات النقدية بدولارات الولايات المتحدة؛ غير أنه يجوز لوكيل الأمين العام/المدير التنفيذي قبول مدفوعات بالعملة المحلية للطرف المساهم إلى الحد الذي يرى وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي أن من الممكن معه استخدام هذه العملة في تغطية الاحتياجات التشغيلية.
	البند 3-4

	في حالة قبول وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي سداد مساهمة بعملة خلاف دولارات الولايات المتحدة، تتم تسوية المساهمات المسجلة وفقا لأية مكاسب أو خسائر تتحدد لاحقا في أسعار الصرف، إلا إذا وافق الطرف المساهم على إعادة تسديدها في حالة الخسارة.
	البند 3-5

	تقيَّد الأموال والمساهمات العينية الواردة في حساب الموارد العادية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، باستثناء المساهمات المقدمة بموجب البند 8-1، إذا كان الغرض من المساهمة هو الدعم العام للهيئة دون أن يفرض الطرف المساهم أي قيود على استخدامها.
	البند 3-6

	عندما تكون المساهمة موجهة إلى أغراض محددة تتفق مع سياسات هيئة الأمم المتحدة للمرأة وأهدافها وأنشطتها، تقيَّد المساهمات الواردة في حساب الموارد الأخرى للهيئة، وتُعامل وفقا لأحكام البند 5 أو 6 أدناه، حسب الاقتضاء.
	البند 3-7

	تخضع المساهمات في الموارد الأخرى للشروط التالية:
	(أ) تُسدد المساهمات عملا باتفاق يعقد بين الطرف المساهم ووكيل الأمين العام/المدير التنفيذي؛
	(ب) تُسدد المساهمات قبل توزيع الموارد من أجل تنفيذ الأنشطة المقررة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة باستثناء ما هو منصوص عليه في البند 3-7 (ج)؛
	(ج) بصرف النظر عما هو منصوص عليه في البند 3-7 (ب)، يجوز تخصيص اعتمادات على أساس مساهمات التمويل المشترك المستحقة القبض، وفقا للمبادئ التوجيهية للحد من المخاطر التي يضعها وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي؛
	(د) تغطي المساهمات بالكامل ما تتكبده هيئة الأمم المتحدة للمرأة من تكاليف إضافية في إدارة المساهمات.
	البند 3-8

	في حالة تقصير طرف مساهم في تسديد جزء من مساهمته أو مساهمته بكاملها لبند الموارد المخصصة المقدمة طوعيا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أو في حالات الطوارئ غير المتوقعة، يحدد وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي موارد مالية بديلة بالتشاور مع الأطراف المساهمة، دون التأثير على الأنشطة الممولة بواسطة الموارد غير المخصصة المقدمة طوعيا، ويقدم تقريرا بهذا الشأن إلى المجلس التنفيذي في دورته المقبلة.
	القاعدة 301

	يقدم وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي تقريرا سنويا إلى المجلس التنفيذي بشأن مجموع المساهمات الواردة من المصادر الحكومية الدولية أو غير الحكومية، أو مصادر القطاع الخاص، أو الأفراد.
	القاعدة 302

	تُسجل المساهمات والإيرادات المقدمة لدعم أغراض هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الحسابات التالية:
	• الاشتراكات المقررة (الميزانية العادية) المقدمة إلى الموارد العادية بمقتضى طريقة المنح؛
	• التبرعات للموارد العادية (موارد غير مخصصة)؛
	• موارد تقاسم التكاليف المقدمة للموارد الأخرى (موارد مخصصة)؛
	• مساهمات الصناديق الاستئمانية المقدمة إلى الموارد الأخرى؛
	• مساهمات الحكومات المضيفة في تكاليف المكاتب القطرية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة المقدمة للموارد الأخرى؛
	• إيرادات متنوعة.
	القاعدة 303

	يُقــدم تقريــر سنوي إلى المجلس التنفيــذي بشأن المساهمات المنفردة التي تتجاوز قيمتها 000 100 دولار المقدمة من مصادر حكومية دولية أو غير حكومية أو من القطاع الخاص، أو الأفراد.
	القاعدة 304

	عملا بالبند 3-7، يصدر وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي مبادئ توجيهية لكفالة التخفيف من المخاطر إلى أدنى حد ممكن.
	4 - التبرعات المقدمة للموارد العادية
	البند 4-1

	يحدد المجلس التنفيذي الهدف العام للتبرعات.
	البند 4-2

	يجوز أن يكون التعهد بالتبرعات على أساس متعدد السنوات أو سنوي.
	البند 4-3

	تُسدد التبرعات وغيرها من المساهمات دون تقييد فيما يتعلق باستخدامها. ولا تتمتع أيـة حكومة مساهمة بمعاملة خاصـة فيما يتعلق بتبرعاتها، ولا تجـرى مفاوضات بين الحكومات المساهمة والبلدان المشمولة بالبرامج بشـأن استخدام العملات المتبرع بها لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
	البند 4-4

	تُسدد التبرعات بعملات يسهل على هيئة الأمم المتحدة للمرأة استخدامها، بما يتفق مع ضرورة تحقيق الكفاءة والاقتصاد في العمليات، أو بعملات قابلة للتحويل بأقصى حد ممكن إلى عملات يسهل على الهيئة استخدامها.
	البند 4-5

	مع عدم الإخلال بالمؤتمر السنوي لإعلان التبرعات الذي يعقده الأمين العام، يعقد اجتماع خاص لتمويل هيئة الأمم المتحدة للمرأة على أساس سنوي في سياق المجلس التنفيذي، يتم من خلاله رسميا إعلان التبرعات للموارد العادية للهيئة. ويكون هذا الاجتماع الخاص بالتمويل الموعد الذي تقوم فيه الدول الأعضاء بما يلي:
	(أ) إعلان تبرعاتها لهيئة الأمم المتحدة للمرأة على النحو التالي: تقديم التزام أكيد بالتمويل للعام الجاري؛ وتبرع أكيد أو بيان للتبرع للعام التالي من قبل الجهات القادرة على ذلك؛ وتبرع أكيد أو مبدئي للعام الثالث؛
	(ب) إعلان مواعيد السداد عن العام الجاري، مع مراعاة أن السداد المبكر أمر مرحَّب به.
	5 - مساهمات تقاسم التكاليف المقدمة إلى الموارد الأخرى
	البند 5-1

	يؤذن لوكيل الأمين العام/المدير التنفيذي بالدخول في اتفاقات لتقاسم التكاليف، شريطة قبول البلد المتلقي أو البلدان المتلقية بهذه الترتيبات لتقاسم التكاليف. ويجوز للمجلس التنفيذي وضع مبادئ لهذه الاتفاقات.
	القاعدة 501

	تُفوض سلطة تعبئة موارد تقاسم التكاليف لوكيل الأمين العام/المدير التنفيذي، الذي يجوز له تفويض هذه السلطة إلى الأمينين العامين المساعدين/نائبي المدير التنفيذي وإلى مسؤولين آخرين في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بمن فيهم رؤساء المكاتب الإقليمية ودون الإقليمية والقطرية.
	القاعدة 502

	يُنص على مساهمات تقاسم التكاليف في وثيقة المشروع و/أو الاتفاق المبرم مع الطرف المساهم. وتكون هذه المساهمات مستحقة الدفع قبل تحقق الالتزامات والمصروفات المتصلة بها وفقا لجدول زمني للمدفوعات يُتفق عليه بصورة خطية مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
	القاعدة 503

	لأغراض المحاسبة، تُقوَّم المساهمات بدولارات الولايات المتحدة؛ بيد أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تقبل مدفوعات بالعملة المحلية للحكومة المستفيدة بحيث يمكن استخدام تلك العملة في تلبية مستلزمات مصروفات المشاريع.
	القاعدة 504

	تُسجل مساهمات تقاسم التكاليف في حساب هيئة الأمم المتحدة للمرأة باعتبارها ’’موارد أخرى‘‘، وتُقيد أي فوائد مستحقة على الأرصدة الفائضة مؤقتا في هذا الحساب.
	القاعدة 505

	يكفل وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي سداد التكاليف غير المباشرة بما لا يتجاوز المستويات التي يأذن بها المجلس التنفيذي.
	6 - مساهمات الصناديق الاستئمانية في الموارد الأخرى
	البند 6-1

	لوكيل الأمين العام/المدير التنفيذي أن ينشئ صناديق استئمانية لأغراض محددة بما يتفق مع سياسات هيئة الأمم المتحدة للمرأة وأهدافها وأنشطتها. وللمجلس التنفيذي وحده دون غيره إنشاء صناديق استئمانية تنطوي بصورة مباشرة أو غير مباشرة على تحميل مسؤوليات مالية إضافية على الهيئة.
	البند 6-2

	لوكيل الأمين العام/المدير التنفيذي أن ينشئ صناديق استئمانية بناء على طلب الأمين العام لتقديم المساعدة استجابة لقرارات الأمم المتحدة.
	القاعدة 601

	يصدر وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي المبادئ التوجيهية لإنشاء الصناديق الاستئمانية وإدارتها. ولكفالة إدارة الصناديق الاستئمانية بصورة تكفل كفاءة التكلفة، يجوز لوكيل الأمين العام/المدير التنفيذي أن يحدد الحد الأدنى للمساهمات الذي يجوز له أن يرفض إنشاء الصناديق الاستئمانية ما لم تصل إليه.
	القاعدة 602

	تُدار الصناديق الاستئمانية والأنشطة الممولة منها وفقا لنظم هيئة الأمم المتحدة للمرأة وقواعدها وتوجيهاتها السارية وتخضع لها، ما لم يقرر المجلس التنفيذي خلاف ذلك.
	القاعدة 603

	يُعهد بسلطة تعبئة موارد الصناديق الاستئمانية، بما في ذلك سلطة توقيع اتفاقات الصناديق الاستئمانية وإصدار اختصاصات الصناديق الاستئمانية، إلى وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي، الذي يجوز له تفويض هذه السلطة إلى الأمينين العامين المساعدين/نائبـي المدير التنفيذي وإلى مسؤولين آخرين في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بمن فيهم رؤساء المكاتب الإقليمية ودون الإقليمية والقطرية.
	القاعدة 604

	في حالة عدم استلام دفعات المساهمات المقدمة إلى الصناديق الاستئمانية الموجهة إلى نشاط محدد وفق الجدول الزمني المتفق عليه للدفع، أو التمويل الإضافي اللازم لتغطية الزيادة غير المتوقعة في المصروفات، أو عدم وفاء الجهة أو الجهات المانحة بالتزاماتها، يجوز لوكيل الأمين العام/المدير التنفيذي تعديل النشاط المعني بالأمر أو وقفه.
	القاعدة 605

	يكفل وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي سداد التكاليف غير المباشرة بما لا يتجاوز المستويات التي يأذن بها المجلس التنفيذي.
	7 - مساهمات الحكومات المضيفة في تكاليف المكاتب القطرية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
	البند 7-1

	(أ) يضع وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي الترتيبات لجمع المساهمات من الحكومات المضيفة سواء نقدية و/أو عينية لتغطية تكاليف المكاتب القطرية التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وفقا للاتفاقات المبرمة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والحكومات المضيفة المعنية. وتجرى المفاوضات حول حجم هذه المساهمات و/أو شكلها، وفقا للقرارات ذات الصلة التي يتخذها المجلس التنفيذي ويُراعى في تلك المفاوضات الظروف الاقتصادية في البلدان المعنية، وقد تنتهي بأن يمنحها وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي إعفاء جزئيا من المساهمات.
	(ب) تقيد المساهمات النقدية في تكاليف المكاتب القطرية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لحساب الميزانية المتكاملة للهيئة.
	8 - المساهمات في الموارد العادية بموجب طريقة المنح
	البند 8-1

	تُمول موارد هيئة الأمم المتحدة للمرأة اللازمة لخدمة العمليات الحكومية الدولية المعيارية والأنشطة المتعلقة بالسياسات والبرامج في شكل منحة من الميزانية البرنامجية للأمم المتحدة حسبما وافقت عليه الجمعية العامة. وتمتثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة للأنظمة والقواعد التي تحكم تخطيط البرامج والجوانب البرنامجية للميزانية ورصد التنفيذ وأساليب التقييم (ST/SGB/2000/8).
	البند 8-2

	يقدم وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي، عن طريق الأمين العام، إلى الجمعية العامة تقريرا عن استخدام المنحة.
	9 - إيرادات متنوعة
	البند 9-1

	تُصنف جميع إيرادات صندوق الأمم المتحدة للسكان بوصفها إيرادات متنوعة، ما عدا:
	(أ) الإيرادات المتحصلة من الأصناف المحددة في البنود من 3-1 لغاية 6-2؛
	(ب) إيرادات الفائدة؛
	(ج) المستردات المباشرة للمبالغ المدفوعة فيما يتعلق بالمشاريع خلال الفترة المعتمدة لنشاط البرنامج أو المشروع، أي قبل تخصيص اعتماد نهائي يغطي تقديم هيئة الأمم المتحدة للمرأة المساعدة إلى البرنامج أو المشروع؛
	(د) المستردات المباشرة للمبالغ المدفوعة فيما يتعلق بالميزانية المتكاملة خلال فترة الميزانية الجارية؛
	(هـ) السلف أو الودائع في الصناديق الاستئمانية؛
	(و) الإيرادات الآتية من خطة الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين؛
	(ز) المبالغ المخصصة بخلاف ذلك لقيدها لحساب الميزانية المتكاملة، بما في ذلك، في جملة أمور، الإيرادات الآتية من استرداد تكاليف غير مباشرة والإيرادات الصافية المتصلة بخدمات الشراء المقدمة إلى أطراف ثالثة.
	البند 9-2

	يُحتفظ بإيرادات الفوائد أو الاستثمارات فيما يتصل بالصناديق الاستئمانية ما لم يأذن وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي بخلاف ذلك.
	البند 9-3

	المستردات من المبالغ المدفوعة لنفقات المشروع خلال فترة أي مشروع، أي قبل إغلاق المشروع ماليا، بما في ذلك المبالغ المستردة في شكل عائدات بيع الأصول المتعلقة بذلك المشروع، تُقيد في الرصيد الدائن للحسابات التي سددت منها أصلا. وتُقيد المبالغ المستردة بعد ذلك في الإيرادات المتنوعة.
	القاعدة 901

	المستردات من المبالغ المدفوعة الممولة من ميزانية معينة، بما في ذلك المبالغ المستردة في شكل عائدات بيع الأصول، تُقيد في الرصيد الدائن للحسابات التي سددت منها أصلا إذا وردت في نفس الفترة المالية. وتُقيد المبالغ المستردة بعد ذلك في الإيرادات المتنوعة.
	دال - الفترات المالية
	10 - فترة التخطيط
	البند 10-1

	تُحدد في الخطة الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة فترة التخطيط، لأغراض الاستفادة المقترحة من الموارد، على النحو المبين في الفرع هاء.
	البند 10-2

	ضمانا للاستمرارية في تخطيط وبرمجة وتنفيذ المساعدة التي تقدمها هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى المشاريع، تكون الفترة المالية، لأغراض الاستفادة المقترحة من الموارد، هي مدة كل مشروع حسب المحدد في وثيقة المشروع.
	البند 10-3

	تتألف الفترة المالية، لأغراض تحمل وتعليل النفقات فيما يتعلق بالأنشطة البرنامجية، بما في ذلك سداد التكاليف غير المباشرة ذات الصلة، من سنة تقويمية واحدة.
	القاعدة 1001

	لا تتجاوز الفترة المالية لغرض رصد الموارد عملا بالبند 10-2 مدة استمرار المشروع على النحو المحدد في وثيقة المشروع.
	11 - فترة الميزانية المتكاملة والميزانية العادية
	البند 11-1

	تتألف الفترة المرصودة لأغراض الاستفادة المقترحة من الميزانية المتكاملة والميزانية العادية من سنتين تقويميتين متتاليتين (يشار إليها فيما يلي بفترة الميزانية)، تكون أولاهما سنة زوجية.
	12 - البيانات المالية
	البند 12-1

	يقدم وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي إلى المجلس التنفيذي البيانات المالية السنوية فيما يتعلق بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي تشمل حسابات الموارد العادية والموارد الأخرى. وتُعد هذه البيانات المالية وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
	القاعدة 1201

	وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي مسؤول عن تقديم البيانات المالية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في 31 كانون الأول/ديسمبر من كل عام. ويتولى مدير شعبة التنظيم والإدارة إعداد البيانات المالية لجميع حسابات هيئة الأمم المتحدة للمرأة في 31 كانون الأول/ديسمبر من كل عام وتقديمها إلى وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي. ويشهد مدير شعبة التنظيم والإدارة، على حد علمه ومعلوماته واعتقاده، أن جميع المعاملات المادية قد قُيدت على النحو الصحيح في السجلات المحاسبية وأدرجت على النحو الصحيح في البيانات المالية والجداول الداعمة.
	القاعدة 1202

	يوقّع وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي البيانات المالية عقب التصديق عليها، ويقدمها إلى مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة في موعد غايته 30 نيسان/أبريل من السنة التالية لدراستها وإبداء رأيه فيها. وتُقدم في نفس الوقت نسخ من البيانات المالية والجداول المشار إليها في هذا البند إلى اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارية والميزانية (المشار إليها فيما بعد باسم ”اللجنة الاستشارية“).
	القاعدة 1203

	يُحتفظ بالسجلات المحاسبية وغيرها من السجلات المالية وجميع المستندات الداعمة للفترات التي يتفق عليها مع مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة، ويجوز بعدها، بإذن من وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي، إعدام هذه السجلات والمستندات.
	هاء - الاستفادة المقترحة من الموارد
	13 - الإطار العام
	البند 13-1

	يقدم وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي إلى المجلس التنفيذي، خطة استراتيجية للاستفادة من الموارد المتوقعة خلال الفترة التخطيطية التالية، وذلك لإقرارها. ويقدم وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي إلى الأمين العام مقترحات لإعداد الخطة البرنامجية لفترة السنتين لهيئة الأمم المتحدة للمرأة كجزء من الإطار الاستراتيجي المقترح وفقا للأنظمة والقواعد التي تحكم تخطيط البرامج والجوانب البرنامجية للميزانية ورصد التنفيذ وأساليب التقييم (ST/SGB/2000/8). وينبغي مواءمة هذه المقترحات مع الخطة الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة على نحو ما اعتمدها المجلس التنفيذي وامتثالا للمرفق الأول لقرار الجمعية العامة 48/162 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993 بشأن تدابير أخرى لإعادة تشكيل الأمم المتحدة وتنشيطها في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بها.
	البند 13-2

	تحدد الخطة الاستراتيجية أهداف ونتائج هيئة الأمم المتحدة للمرأة واحتياجاتها المالية المسقطة، مقرونة بمعلومات كاملة عن الاتجاهات الرئيسية للسياسة التي تنوي الهيئة انتهاجها طوال فترة التخطيط. وتتضمن الخطة تقديرا متعدد السنوات للموارد وتكاليف البرامج.
	البند 13-3

	يجوز لوكيل الأمين العام/المدير التنفيذي إقرار تقديم مساعدة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى البرامج والمشاريع القطرية والإقليمية والأقاليمية، ضمن الحدود التي قد يفرضها المجلس التنفيذي من حين لآخر.
	البند 13-4

	باستثناء موارد الميزانية العادية التي تعتمدها الجمعية العامة، تتاح إلى أقصى حد ممكن جميع موارد هيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي تتوافر بعد تدبير الاعتماد اللازم للميزانية المتكاملة، للأنشطة البرنامجية، رهنا فقط بالاحتفاظ على نحو مستمر بالاحتياطات الواردة في البندين 19-2 و 19-3 من النظام المالي.
	البند 13-5

	يسترشد وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي بالخطة الاستراتيجية المعتمدة من قبل المجلس التنفيذي لاستخدام التبرعات، وذلك عند تخصيص الموارد المتاحة للأنشطة البرنامجية على النحو المبين في البند 13-1. ويأخذ وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي أيضا بتوجيهات الجمعية العامة لاستخدام موارد الميزانية العادية فيما يتعلق بالمهام المعيارية التي تضطلع بها هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
	البند 13-6

	تصدر التفويضات المالية للسحب من الموارد العادية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، حسب القاعدة 302، على أساس التمويل الجزئي.
	البند 13-7

	يضع وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي سياسات وإجراءات مشاركة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دعم الميزانيات القطاعية والأموال المجمعة. وتنص السياسات والإجراءات على أنه يجوز لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تقديم مساهمات مالية لدعم الميزانيات القطاعية أو الأموال المجمعة. وتنص السياسات والإجراءات على أن تقدم الهيئة تقارير إلى المجلس التنفيذي عن الحالة المالية للموارد التي حصل عليها من الهيئة أو عن طريقها استنادا إلى مجموع الموارد المختلطة المساهم بها في دعم الميزانيات القطاعية أو الأموال المجمعة، على أساس إعداد التقارير عن البرامج والتقارير المالية المنصوص عليها في الاتفاق المبرم بين المشاركين في دعم وتنظيم الميزانيات القطاعية أو الأموال المجمعة. ويكون قيد المصروفات بالنسبة لموارد الهيئة المساهم بها في دعم الميزانيات القطاعية أو الأموال المجمعة على أساس تناسبي، بما في ذلك مجموع المساهمات المقدمة من الأطراف المشاركة.
	14 - أنشطة البرامج والمشاريع
	البند 14-1

	تمشيا مع الغايات المحددة في الخطة الاستراتيجية على النحو الذي اعتمده المجلس التنفيذي، يقوم وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي بالتخطيط للمساعدة التي تقدمها هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أجل تحقيق الغايات المبينة في الخطة الاستراتيجية، وذلك رهنا بتوافر الموارد المنتظرة في حدود المعقول.
	القاعدة 1401

	يقوم وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي، حسب الاقتضاء، باستعراض مدى ملاءمة الخطة الاستراتيجية من أجل ضمان عدم تجاوز المصروفات المقررة والفعلية للموارد المتاحة واتساقها على أوثق وجه ممكن مع مستوى الموارد التي يتوقع أن تكون متاحة لهذا الغرض.
	القاعدة 1402

	يتم إقرار وتنفيذ أنشطة البرامج والتزاماتها ومصروفاتها رهنا بتوافر الموارد، أي النقدية الجاهزة أو خطابات الاعتماد غير القابلة للإلغاء.
	15 - إعداد وتقديم واعتماد العنصر الخاص بهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الميزانية العادية
	البند 15-1

	يتولى وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي إعداد الاحتياجات من الموارد اللازمة لخدمة العمليات الحكومية الدولية المعيارية ويقدمها إلى الأمين العام لكي يُنظر فيها في سياق الميزانية البرنامجية المقترحة من الأمين العام لفترة السنتين. ويتم ربط هذه المقترحات بالخطة الاستراتيجية لفترة التخطيط ذات الصلة.
	البند 15-2

	يتم إعداد الميزانية العادية المقترحة والنظر فيها وفقا للنظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة، والقواعد التي تنظم تخطيط البرامج والجوانب البرنامجية للميزانية ومراقبة التنفيذ وأساليب التقييم ((ST/SGB/2000/8، ووفقا للقرارات والمبادئ التوجيهية ذات الصلة التي تعتمدها الجمعية العامة.
	القاعدة 1501

	وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي مسؤول عن إعداد أي مقترحات تنطوي على تغيير في مستوى موارد الميزانية العادية الذي اعتمدته الجمعية العامة قد ينشأ عن الولايات الإضافية التي تضعها الهيئات التشريعية ذات الصلة، حسب ما توضحه بيانات الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية، وهو مسؤول أيضا عن إحالة تلك المقترحات إلى الأمين العام. ويقدم الأمين العام المقترحات النهائية لتنظر فيها الجمعية العامة وتعتمدها لاحقا، ويجوز لوكيل الأمين العام/المدير التنفيذي أن يعرض المقترحات ويمثل الهيئة في مناقشات الهيئات التشريعية بشأنها.
	البند 15-3

	يجوز لوكيل الأمين العام/المدير التنفيذي أن يقدم إلى الأمين العام، عند الاقتضاء، مقترحات تكميلية لتعديل الميزانية العادية.
	16 - إعداد وتقديم واعتماد الميزانية المتكاملة
	البند 16-1

	يتولى وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي إعداد الميزانية المتكاملة. التي تغطي الأنشطة البرنامجية وأنشطة فعالية التنمية وأنشطة تنسيق التنمية التي تضطلع بها الأمم المتحدة إضافة إلى أنشطة الإدارة والأغراض الخاصة، ويتم ربطها بالخطة الاستراتيجية لفترة التخطيط الجارية.
	القاعدة 1601

	(أ) تشمل مصروفات الميزانية مرتبات الموظفين ومكافآتهم الأخرى المحسوبة، لأغراض الميزانية المتكاملة المقترحة، على أساس صاف يقابل لكل رتبة جداول المرتبات الصافية التي وافقت عليها الجمعية العامة لموظفي الأمم المتحدة من نفس الرتبة.
	(ب) يجوز لوكيل الأمين العام/المدير التنفيذي، حسبما يُؤذن له بموجب قرار من المجلس التنفيذي لدى موافقته على الميزانية المتكاملة، أن ينقل الاعتمادات فيما بين بنود الاعتماد ضمن الميزانية المتكاملة مع مراعاة الحدود المأذون بها.
	(ج) تتضمن الميزانية المتكاملة المقترحة اعتمادات من أجل تسديد المبالغ التي دفعها موظفو هيئة الأمم المتحدة للمرأة برسم ضرائب الدخل المحصلة منهم فيما يتعلق بإيراداتهم المتأتية من العمل لدى الهيئة.
	القاعدة 1602

	تتألف الميزانية المتكاملة المقترحة مما يلي:
	(أ) موجز تنفيذي يعرض لمحة عامة والاستراتيجية المعتمدة؛
	(ب) الإطار المالي للمنظمة الذي يغطي الموارد المتاحة واستخدام هذه الموارد، سواء كانت موارد عادية أو موارد أخرى؛
	(ج) مقترحات الميزانية، مشفوعة ببيانات تفسيرية تغطي أنشطة البرامج وأنشطة فعالية التنمية وتنسيق التنمية التي تضطلع بها الأمم المتحدة فضلا عن أنشطة الإدارة والأغراض الخاصة؛
	(د) الجداول والأرقام ذات الصلة المتعلقة بتقديرات الميزانية والوظائف؛
	(هـ) مشروع قرار بشأن الاعتمادات.
	البند 16-2

	تغطي الميزانية المتكاملة الالتزامات والمصروفات المقترحة والإيرادات المتوقعة المرتبطة بالميزانية المتكاملة، وتُقدم بدولارات الولايات المتحدة.
	البند 16-3

	يقوم وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي في كل دورة من دورات المجلس التنفيذي التي تسبق مباشرة بدء فترة من فترات الميزانية بتقديم الميزانية المتكاملة المقترحة للهيئة في فترة الميزانية المقبلة. وتُحال الميزانية المتكاملة المقترحة إلى جميع أعضاء المجلس التنفيذي قبل ستة أسابيع على الأقل من بدء الدورة للنظر فيها.
	البند 16-4

	يحيل وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي الميزانية المتكاملة المقترحة إلى اللجنة الاستشارية للنظر فيها، قبل إحالتها إلى أعضاء المجلس التنفيذي بموجب البند 16-3 أعلاه.
	البند 16-5

	يُحال تقرير اللجنة الاستشارية إلى جميع أعضاء المجلس التنفيذي بمجرد توافره، ويُنظر فيه قبل اتخاذ أية قرارات بشأن الميزانية المتكاملة المقترحة.
	البند 16-6

	يقوم المجلس التنفيذي، في الدورة التي تسبق مباشرة بدء فترة الميزانية، باعتماد الميزانية المتكاملة لفترة الميزانية التالية.
	البند 16-7

	يتم إعداد الميزانية المتكاملة المقترحة وفقا للمبادئ التوجيهية التي يعتمدها المجلس التنفيذي، وتكون مشفوعة بالمعلومات والمرفقات والبيانات الإيضاحية التي يطلبها المجلس التنفيذي، أو أية بيانات أخرى يعتبرها وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي ضرورية ومفيدة.
	البند 16-8

	يجوز لوكيل الأمين العام/المدير التنفيذي أن يقدم إلى المجلس التنفيذي مقترحات تكميلية لتعديل الميزانية المتكاملة، كلما كان ذلك ضروريا.
	البند 16-9

	يجوز لوكيل الأمين العام/المدير التنفيذي، عقب دورة المجلس التنفيذي في السنة الثانية من فترة الميزانية، أن يستخدم من المخصصات الاحتياطية في الميزانية ما يصل إلى ثلاثة في المائة من المبلغ الإجمالي المعتمد للاحتياجات غير المنظورة الناشئة عن تقلب العملات أو التضخم أو قرارات الجمعية العامة. ويقدَّم تقرير عن هذا الاستخدام إلى المجلس التنفيذي في دورته العادية التالية عن طريق اللجنة الاستشارية.
	البند 16-10

	يقوم وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي بإعداد مقترحات تكميلية لتعديل الميزانية المتكاملة في شكل يتفق مع الميزانية المتكاملة المعتمدة، ويقدم تلك المقترحات أولا إلى اللجنة الاستشارية لدراستها ثم إلى المجلس التنفيذي.
	القاعدة 1603

	يقدم وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي، عند تقديمه المقترحات التكميلية للميزانية، المعلومات المفصلة التي يراها ضرورية لتفسير المدى الذي ترجع به الاعتمادات الإضافية المطلوبة إلى التغير في معدلات التضخم السابقة أو في توقعاتها، أو إلى التذبذبات غير المتوقعة في أسعار العملات، أو غير ذلك من عوامل التكلفة غير المتوقعة.
	واو - الاستخدام المعتمد للموارد
	17 - ميزانية الأنشطة البرنامجية

	البند 17-1
	تشكل ميزانية المشروع المتعلقة بالمساعدة التي تقدمها هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى مشروع ما، كما هو وارد في وثيقة المشروع المعتمدة، تخصيص وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي الموارد للوكالة المنفذة، أو في إطار الطرائق التنفيذية المنسقة، للشريك المنفذ، من أجل تنفيذ المساعدة التي تقدمها الهيئة إلى المشروع. ولأغراض البند 17-2 أدناه، تُقدم ميزانية المشروع في شكل أجزاء سنوية.
	البند 17-2
	تشكل الميزانيات التي يصدرها وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي، والتي تأذن بتكبد النفقات والدخول في الالتزامات، حدا أقصى لالتزامات ومدفوعات السنة الجارية ولالتزامات السنوات المقبلة فيما يتعلق بالمشروع الذي رُصدت له الميزانية.
	البند 17-3
	يتم توفير ميزانيات للالتزامات والمدفوعات طيلة فترة المشروع المتعلقة بها. وبعد إكمال المشروع يعاد رصيد الموارد غير المنفقة إلى حساب هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
	البند 17-4
	يؤذن لوكيل الأمين العام/المدير التنفيذي، في حدود تقديرات إجمالي النفقات البرنامجية السنوية، بتكبد نفقات فوق أو دون التقديرات السنوية لكل مشروع على حدة وفقا للتقدم الفعلي في المشروع ولاحتياجاته.
	القاعدة 1701
	يجوز لوكيل الأمين العام/المدير التنفيذي أن يوافق على الميزانيات على أساس سنوي أو متعدد السنوات، وفقا للخطة الاستراتيجية، من أجل تغطية المصروفات التي قد تُتكبد فيما يتعلق بالمشاريع القطرية أو المشتركة بين البلدان الممولة من حساب هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وتخضع هذه الميزانيات في كل حالة على حدة لمدى توافر الموارد.
	القاعدة 1702

	رهنا بالخطة الاستراتيجية التي وافق عليها المجلس التنفيذي ووفقا للبنود ذات الصلة، يجوز لوكيل الأمين العام/المدير التنفيذي أن يوافق من وقت لآخر على تنقيحات في الميزانية المعتمدة للأنشطة البرنامجية على نحو ما يشار إليه في البند 17-5، بما في ذلك:
	(أ) تنقيحات تعكس التغيرات التي تطرأ على معدل المصروفات الفعلية على مشروع معين، وما يترتب على ذلك من إعادة جدولة المساهمات المقدمة في المشروع من سنة إلى أخرى؛ أو
	(ب) تنقيحات تتم عقب إكمال مشروع معين وفقا للبند 17-3.
	ويرصد وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي عن كثب الحاجة إلى إجراء هذه التنقيحات بالتشاور مع الوكالة المنفذة و/أو الشريك المنفذ (إن وجد) والحكومة المستفيدة، ويقوم، رهنا بالحدود الإجمالية المبينة الخطة الاستراتيجية، بإدراج تلك التغييرات في الميزانيات حسبما يكون ضروريا من أجل كفالة الاستخدام الأمثل لجميع الموارد المتاحة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
	القاعدة 1703
	تخطر الوكالة المنفذة و/أو الشريك المنفذ، إن وجد، المسؤولة عن تنفيذ المشروع وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي عندما ترى أن جميع الأنشطة التشغيلية المرتبطة بمشروع معين قد تم الانتهاء منها أو توقفها، وأنه ينبغي إنهاء المشروع.
	(أ) تعتبر أنشطة المشروع مكتملة ماليا عندما يتم إكمالها أو إنهاؤها تشغيليا، ويتم تسجيل جميع المعاملات، وإغلاق حسابات المشروع.
	(ب) تنجز الأعمال المتعلقة بإكمال أنشطة المشروع ماليا في غضون ثمانية عشر شهرا بعد الشهر الذي يتم فيه إكمالها أو إنهاؤها تشغيليا.
	(ج) (1) إثر إكمال أنشطة المشروع مالياً، تُعاد أي مبالغ متبقية في حساب المشروع، بعد تسوية التزاماته، إلى المانح أو تقيد في الرصيد الدائن لحساب هيئة الأمم المتحدة للمرأة تحت بند ’’إيرادات متنوعة‘‘، أو تُحمل على الموارد الأخرى التي تديرها الهيئة والتي تأتّت منها المبالغ المتبقية؛ (2) إثر إكمال أنشطة المشروع مالياً، تحمل أي التزامات متبقية للمشروع على حساب هيئة الأمم المتحدة للمرأة تحت بند ”إيرادات متنوعة“، أو تُحمل على الموارد الأخرى التي تديرها الهيئة والتي تأتّت منها الالتزامات.
	(د) تقيد المدفوعات أو المبالغ المستردة غير المنظورة المتعلقة بالمشاريع المكتملة ماليا في الرصيد المدين أو الدائن لحساب هيئة الأمم المتحدة للمرأة تحت بند ”إيرادات متنوعة“، أو تُحمل على الموارد الأخرى التي تديرها الهيئة والتي تأتت منها تلك المدفوعات أو المبالغ المستردة.
	(هـ) يضع وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي سياسات وإجراءات فيما يتعلق بالتسويات الصافية لحسابات المشاريع المكتملة ماليا.
	البند 17-5
	تظل الميزانية النهائية للمساعدة التي تقدمها هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى مشروع ما بموجب أحكام البند 17-3 أعلاه متوافرة طيلة الفترة اللازمة للوفاء بأي التزامات قانونية معلقة للمشروع. وعندما يتم الوفاء بجميع الالتزامات القانونية من الميزانية، ترد أي موارد متبقية إلى حساب الهيئة.
	18 - اعتمادات للميزانية المتكاملة

	البند 18-1
	تعتبر الميزانية المتكاملة التي يقرها المجلس التنفيذي بمثابة إذن لوكيل الأمين العام/المدير التنفيذي بالدخول في التزامات وسداد مدفوعات للأغراض التي أقرت من أجلها الاعتمادات وفي حدود المبالغ المعتمدة لها.
	القاعدة 1801
	يكون مدير شعبة التنظيم والإدارة مسؤولا عن كفالة بقاء جميع الالتزامات والمدفوعات المتعلقة بالميزانية المتكاملة التي وافق عليها المجلس التنفيذي في حدود الاعتمادات، وعدم الدخول في الالتزامات أو تكبد المدفوعات إلا للأغراض المعتمدة. ويقوم المدير في بداية كل فترة من فترات الميزانية برصد مخصصات الموارد على أساس يتسق مع الاعتمادات التي وافق عليها المجلس التنفيذي.
	(أ) يجوز لمدير شعبة التنظيم والإدارة أن يزيد أو ينقص مبلغ الرصد حسب الاقتضاء. ولا يجوز لأي قسم أخر أو وحدة أخرى نقل المخصصات فيما بين فئات الصرف إلا بموافقة خطية منه.
	(ب) وفي نهاية السنة التقويمية الأولى من أي فترة من فترات الميزانية، يتم ترحيل أي رصيد حر من الاعتمادات ويظل متاحا للصرف في السنة التالية حسبما يأذن به مدير شعبة التنظيم والإدارة.
	القاعدة 1802
	يقوم شعبة التنظيم والإدارة ومدير شعبة الموارد البشرية بإصدار ملاك للموظفين عند بداية كل سنة يبين عدد ورتب الوظائف التي اعتمدها المجلس التنفيذي لتلك السنة في الميزانية المتكاملة.
	القاعدة 1803
	يجوز لوكيل الأمين العام/المدير التنفيذي، في الحدود التي قد يحددها المجلس التنفيذي، أن يأذن بالدخول في التزامات من الموارد التي ستتاح في السنوات المقبلة، والتي لم تُرصد لها اعتمادات في الميزانية أو تصدر بشأنها أذون مالية أخرى. وتشكل هذه الالتزامات أول مبالغ تُخصم من الاعتمادات ذات الصلة مستقبلا مع إقرار المجلس التنفيذي لهذه الاعتمادات للسنوات المقبلة.
	البند 18-2
	تتاح الاعتمادات المرصودة للميزانية المتكاملة لتغطية الالتزامات والمدفوعات خلال فترة الميزانية التي تنشأ فيها.
	البند 18-3
	تظل الاعتمادات غير المنفقة متاحة لمدة 12 شهرا بعد انتهاء فترة الميزانية التي تتعلق بها وللمدى الذي تلزم فيه للوفاء بأي التزامات معلقة من فترة الميزانية. ويُعاد المتبقي من الاعتمادات إلى حساب هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
	البند 18-4
	في نهاية فترة الـ 12 شهرا المنصوص عليها في البند 18-3 أعلاه، يعاد الرصيد المتبقي حينئذ من أي اعتماد احتُفظ به إلى حساب هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وتُلغى أي التزامات تتصل بفترة الميزانية المعنية، في ذلك الوقت، أو حيث يظل الالتزام سارياً، يحوَّل ليكون التزاما يستوفى من الاعتماد الحالي.
	البند 18-5
	يجوز لوكيل الأمين العام/المدير التنفيذي أن يجري عمليات تحويل بين اعتمادات الميزانية المتكاملة لفترة الميزانية، على أن يكون ذلك خاضعا للحدود التي يقررها على نحو محدد المجلس التنفيذي بموافقة اللجنة الاستشارية.
	زاي - إدارة الموارد
	19 - حساب هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

	البند 19-1
	يتم فتح حساب لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تقيد فيه جميع الإيرادات التي تحصل عليها الهيئة من المصادر المحددة في الفرع ”جيم“ والأموال المستحقة القبض نقدا وتخصم منه جميع المصروفات المتكبدة باسم الهيئة، باستثناء الإيرادات والمصروفات المتصلة بالصناديق الاستئمانية التي تديرها الهيئة.
	البند 19-2
	تخصص ضمن حساب هيئة الأمم المتحدة للمرأة الاحتياطيات التالية بالمستويات التي يحددها المجلس التنفيذي:
	(أ) احتياطي تشغيلي، يتمثل الغرض منه في ضمان قابلية الصندوق للبقاء ماليا وضمان سلامته المالية. ويمول الاحتياطي بالكامل ويتم الاحتفاظ به على شكل أصول سائلة غير قابلة للإلغاء ومتاحة فورا. وتقتصر العناصر التي يعوضها ويغطيها على ما يلي:
	’1‘ التقلبات المتدنية أو حالات النقص في الموارد؛
	’2‘ التدفقات المالية غير المستوية؛
	’3‘ الزيادات في التكاليف الفعلية بالمقارنة مع التقديرات عند التخطيط أو التقلبات في الإنجاز؛
	’4‘ حالات طوارئ أخرى تؤدي إلى خسارة في الموارد التي عقدت الهيئة التزامات لبرمجتها.
	ولوكيل الأمين العام/المدير التنفيذي وحده أن يتخذ قرارا بسحب أموال من الاحتياطي التشغيلي، على أن يقدم تقارير عن جميع الأموال المسحوبة إلى المجلس التنفيذي في دورته العادية التالية وفيما بين الدورات، وإلى أعضاء المجلس التنفيذي وفقا لما يحدده المجلس، أو كلما يرى وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي أن الحالة تبرر ذلك؛
	(ب) احتياطي ممول بالكامل لتوفير الإقامة الميدانية لإسكان الموظفين الميدانيين الدوليين الممولة وظائفهم من الهيئة، ولمباني المكاتب؛
	(ج) أي احتياطيات أخرى وفقا لما قد يقرره المجلس التنفيذي.
	البند 19-3
	يحتفظ بحسابات منفصلة لتسجيل جميع الاحتياطيات في هيئة الأمم المتحدة للمرأة ولكل صندوق من الصناديق الاستئمانية التي تديرها الهيئة.
	البند 19-4
	يتم توفير رأس المال المتداول من الموارد النقدية لحساب هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
	20 - إدارة الأموال

	البند 20-1
	يكون وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي، بموجب السلطة المفوضة إليه من قبل الأمين العام بصفته الأمين على جميع الأموال، مسؤولا وخاضعا للمساءلة عن فعالية وكفاءة إدارة أموال هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
	(أ) تشمل إدارة الموارد النقدية جميع الإجراءات اللازمة لتسلم الموارد النقدية وإيداعها وتسليفها واستثمارها وصرفها، بما في ذلك تعيين المصارف وفتح الحسابات المصرفية وإغلاقها.
	(ب) يجوز لوكيل الأمين العام/المدير التنفيذي أن يفوض، حسب الاقتضاء، سلطة إدارة الموارد النقدية هذه إلى الموظفين.
	القاعدة 2001
	يجوز تقديم سلف مصروفات نثرية للموظفين الذين يعينهم وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي أو من يفوضه لهذا الغرض. ويجوز أن يأذن وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي أو من يفوضه لهذا الغرض، بتقديم سلف مصروفات نثرية من حسابات المصروفات النثرية للموظفين المتعاقدين بمبلغ يحدد أقصاه الأمين العام/المدير التنفيذي أو من يفوضه لهذا الغرض، وذلك شريطة توافر ضمانات كافية. وبالتالي، تُمسك الحسابات ذات الصلة وفقا لنظام السلف. ويحدد مدير شعبة التنظيم والإدارة مقدار كل سلفة والغرض منها، ويظل مبلغ السلفة عند الحد الأدنى الذي يتفق واحتياجات العمل.
	القاعدة 2002
	يجوز أيضا لوكيل الأمين العام/المدير التنفيذي أو من يفوضه أن يأذن بإصدار هذه السلف النقدية الأخرى التي قد يسمح بها النظامان الأساسي والإداري للموظفين والتعليمات الإدارية أو ما قد يكون وافق عليه على وجه التحديد.
	القاعدة 2003
	لا يستخدم الموظفون الذين تصدر لهم سلف نقدية هذه السلف إلا في الأغراض المأذون لهم بها، ويتحملون المسؤولية الشخصية والتبعة المالية عن الإدارة السليمة للنقدية المقدمة وصونها. ويجب أن يكونوا في وضع يتيح لهم بيان أوجه استخدام السلف على الدوام، وأن يقدموا حسابات شهرية فيما يتعلق بسلف المصروفات النثرية ما لم يقرر وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي أو من يفوضه خلاف ذلك.
	القاعدة 2004
	يعقد وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي اتفاقات مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن المسؤوليات المتبادلة لاستخدام الحسابات المصرفية للبرنامج الإنمائي لصرف وتلقي أموال هيئة الأمم المتحدة للمرأة، حيثما ينطبق ذلك. وتتضمن هذه الاتفاقات تفاصيل بشأن تبادل توفير المعلومات، مثل الأموال المودعة أو المسحوبة من الحسابات، بما في ذلك سجلات المعاملات والبيانات والتسويات المصرفية، أو أي معلومات أخرى لازمة لإقفال حسابات البرنامج الإنمائي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. ويجب التوفيق بين البيانات المصرفية المتعلقة بالحسابات التي تديرها الهيئة من قبل الوحدة التنظيمية المأذون لها باستخدام هذه الحسابات للصرف.
	القاعدة 2005
	(أ) تجري جميع عمليات الصرف بشيكات أو تحويلات مصرفية، إلا في الحدود التي يأذن فيها مدير شعبة التنظيم والإدارة أو من يفوضه على النحو الواجب بإتمامها نقدا.
	(ب) يوقع الشيكات أو تعليمات الدفع الموجهة إلى المصارف شخصان مأذون لهما بالتوقيع. ويجوز لمدير شعبة التنظيم والإدارة، متى توافرت الضمانات الكافية، أن يأذن لشخص واحد تلقى تفويضا بتوقيع الشيكات منفردا.
	القاعدة 2006
	يستخدم سعر الصرف الساري في الأمم المتحدة في تاريخ إتمام أي معاملة تجرى بعملات خلاف دولارات الولايات المتحدة عندما يقتضي الأمر ترجمة هذه المعاملات إلى دولارات الولايات المتحدة لأغراض تسجيلها في حسابات هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
	القاعدة 2007
	تُسجل أموال هيئة الأمم المتحدة للمرأة المودعة في صكوك قصيرة الأجل مع ما يتصل بها من تفاصيل في دفاتر منفصلة للهيئة، وتُدرج كأصول للهيئة في حسابات الهيئة المالية وتقاريرها.
	البند 20-2
	ما لم تكن هناك قيود مفروضة من قبل الحكومات المساهمة، يجوز لوكيل الأمين العام/المدير التنفيذي تبادل العملات بين أموال هيئة الأمم المتحدة للمرأة وأموال المنظمات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، ويجوز له استخدامها لشراء العملات الأخرى، عندما يقرر وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي أن ذلك في مصلحة الهيئة.
	البند 20-3
	يسعى وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي والوكالات المنفذة، أو الشركاء المنفذون في إطار الطرائق التنفيذية المنسقة، تمشيا مع الحاجة إلى فعالية العمليات واقتصادها، إلى تحقيق أكمل استخدام ممكن لجميع العملات المتاحة في حساب هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
	البند 20-4
	يجوز لوكيل الأمين العام/المدير التنفيذي إيداع الأموال غير المطلوبة فورا في صكوك تكون في المقام الأول صكوكا سائلة محددة الأجل، مع أخذ أهداف وسياسات هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمتطلبات الخاصة لعملياتها، بما في ذلك السيولة، في الاعتبار.
	البند 20-5
	تُقيد الإيرادات المتأتية من إيداع هذه الأموال في الرصيد الدائن لحساب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ما لم يأذن وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي بخلاف ذلك.
	البند 20-6
	(أ) يجوز لوكيل الأمين العام/المدير التنفيذي دفع إكراميات لا يتجاوز مبلغها 000 75 دولار بقدر ما يراه ضروريا لمصلحة هيئة الأمم المتحدة للمرأة. ويُدرج بيان بهذه المدفوعات في البيان المالي المُراجع، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب) أدناه.
	(ب) في حالات الطوارئ التي يلزم فيها، بناء على السلطة التقديرية لوكيل الأمين العام/المدير التنفيذي، تقديم إكراميات فورية لأسباب إنسانية (في حالات من قبيل الإصابة أو الوفاة المتصلة بأنشطة هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، يجوز لوكيل الأمين العام/المدير التنفيذي تقديم هذه الإكراميات وفقا للفقرة الفرعية (أ) أعلاه، مع استثناء هذه الإكراميات من الحد الأقصى المفروض عليها. ويقوم وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي على الفور بإبلاغ المجلس التنفيذي بأية حالة يتجاوز فيها مجموع الإكراميات مبلغ 000 50 دولار.
	القاعدة 2008
	(أ) يجوز تقديم الإكراميات في الحالات التي يرى المستشار القانوني لهيئة الأمم المتحدة للمرأة أن الهيئة لا تتحمل أي مسؤولية قانونية واضحة في تقديمها، وإن كان تقديمها يحقق مصلحة للهيئة.
	(ب) تُشترط موافقة مدير شعبة التنظيم والإدارة على جميع الإكراميات قبل أن ينظر وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي في الموافقة عليها.
	21 - الشطب

	البند 21-1
	لوكيل الأمين العام/المدير التنفيذي، بعد إجراء تحقيق وافٍ، أن يأذن بشطب الخسائر من النقد والمخازن والأصول الأخرى، شريطة أن يقدم بيانا بجميع هذه المبالغ المشطوبة مع الحسابات إلى مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة. ويجوز لوكيل الأمين العام/المدير التنفيذي أن يحدد من وقت لآخر مقدارا للخسائر لا يلزم دونه إجراء تحقيق وافٍ أو شطب رسمي. ولتحقيق الكفاءة الإدارية، تُقيَّد هذه المبالغ مباشرة خصما على الحساب ذي الصلة.
	القاعدة 2101
	(أ) يجوز لمدير شعبة التنظيم والإدارة، بعد إجراء تحقيق وافٍ في كل حالة، أن يأذن بشطب الخسائر التي تتكبدها هيئة الأمم المتحدة للمرأة فيما يخصها من مخزون وممتلكات ومنشآت ومعدات أو فيما يتعلق بالتسويات الأخرى في السجلات، بما يجعل الرصيد المسجل فيها متوافقا مع المقادير الفعلية، وتستثنى من ذلك مقترحات شطب الخسائر التي تتجاوز قيمتها 000 100 دولار، ويتعين عرضها على وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي لإقرارها.
	(ب) يتخذ مدير شعبة التنظيم والإدارة القرار النهائي فيما يتعلق بجميع حالات استرداد المبالغ من الموظفين وغيرهم لتغطية الخسائر المتكبدة.
	القاعدة 2102
	(أ) لمدير شعبة التنظيم والإدارة أن يأذن، بعد إجراء تحقيق وافٍ، بشطب الخسائر في النقدية والحسابات المستحقة القبض وأوراق القبض التي يعتقد أنها متعذرة التحصيل، وذلك بما لا يتجاوز 000 100 دولار. أما مقترحات شطب الخسائر البالغة 000 100 دولار أو أكثر، فيتعين عرضها على وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي لإقرارها.
	(ب) يحدد التحقيق في كل حالة المسؤولية، إن ثبتت، الواقعة على أي من موظفي هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن الخسارة. ويجوز إلزام هذا الموظف بسداد قيمة الخسارة التي تكبدتها المنظمة سدادا جزئيا أو كليا.
	(ج) في كل حالة من الحالات، لا يتجاوز المبلغ المأذون به للتنازل عن إجراء التحقيق أو شطب الخسائر 000 1 دولار.
	حاء - الوكالات المنفذة والشركاء المنفذون
	22 - الوكالات المنفذة والشركاء المنفذون

	البند 22-1
	تدير الوكالات المنفذة، أو الشركاء المنفذون في إطار الطرائق التنفيذية المنسقة، الموارد التي تحصل عليها من هيئة الأمم المتحدة للمرأة كل حسب نظامه المالي وقواعده وممارساته وإجراءاته المالية بقدر ما تكون غير مخالفة لمبادئ النظام المالي والقواعد المالية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وإذا خلت الأنظمة المالية لوكالة منفذة أو شريك منفذ في إطار الطرائق التنفيذية المنسقة، من التوجيه المطلوب، تطبق أنظمة الهيئة.
	البند 22-2
	تمسك كل وكالة منفذة، أو الشركاء المنفذون في إطار الطرائق التنفيذية المنسقة، الحسابات والسجلات الضرورية للتمكين من الإبلاغ عن المركز المالي الموارد المتحصل عليها من هيئة الأمم المتحدة للمرأة أو بواسطتها، وخاصة منها رصيد المخصصات المقيدة والالتزامات والمدفوعات، إلا في حالة دعم الميزانيات القطاعية والأموال المجمعة.
	البند 22-3
	ضمانا لتوحيد البيانات اللازمة لأغراض إدارة هيئة الأمم المتحدة للمرأة وقابليتها للاستعمال، يجوز لوكيل الأمين العام/المدير التنفيذي، بعد التشاور مع الوكالات المنفذة أو الشركاء المنفذين في إطار الطرائق التنفيذية المنسقة، أن يحدد أساس وتواتر ومحتوى التقارير التي ستقدمها تلك الكيانات المنفذة عن الموارد المتحصل عليها من الهيئة.
	القاعدة 2201
	يتخذ وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي الترتيبات اللازمة للسلف من خلال التحويلات إلى الوكالات المنفذة و/أو الشركاء المنفذين، إن وجدوا. ويجب أن تكون هذه التحويلات كافية لكفالة أن توفر السلف مبلغا يكفي لتغطية المدفوعات التي يتعين على الوكالة المعنية تسديدها فيما يتعلق بالأنشطة المالية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لفترة معقولة. ويجوز لوكيل الأمين العام/المدير التنفيذي، قبل تحويل الأموال، أن يطلب معلومات تثبت الحاجة إلى التحويل المقترح.
	القاعدة 2202
	لا يتم الدخول في التزامات للسنة الجارية وللسنوات المقبلة أو تكبد مدفوعات للسنة الجارية إلا بعد وضع ميزانيات الأنشطة البرنامجية وتوزيع الأموال فيما يتعلق بالميزانية المتكاملة أو الحصول على الأذونات الواجبة الأخرى بصورة خطية في إطار سلطة وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي.
	طاء - الرقابة الداخلية
	23 - الرقابة الداخلية

	البند 23-1
	يقيم وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي آلية داخلية للرقابة المالية داخلية لضمان فعالية فحص الأنشطة المالية والإدارية والتنفيذية واستعراضها لكفالة ما يلي:
	(أ) انتظام استلام وحفظ وصرف جميع الموارد المالية التي تديرها هيئة الأمم المتحدة للمرأة؛
	(ب) مطابقة الالتزامات والمدفوعات للمخصصات أو الاعتمادات أو البنود المالية الأخرى التي يقررها المجلس التنفيذي، وللمخصصات التي يقررها وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي، وللاتفاقات المبرمة مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى وغيرها من الكيانات؛
	(ج) فعالية وكفاءة إدارة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والاستخدام الفعال والكفء والاقتصادي للموارد التي تديرها الهيئة.
	القاعدة 2301
	ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا النظام المالي، يجوز لوكيل الأمين العام/المدير التنفيذي تفويض سلطة ومسؤولية إصدار تعليمات ووضع إجراءات لتنفيذ هذا النظام والقواعد المالية إلى غيره من موظفي هيئة الأمم المتحدة للمرأة. ويجب أن يكون هذا التفويض كتابيا.
	القاعدة 2302
	في حين تظل المسؤولية العامة في يد وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي، يجوز لهيئة الأمم المتحدة للمرأة أن تعقد اتفاقا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و/أو الأمم المتحدة بشأن المسؤولية المتبادلة لتوفير خدمات المراجعة الداخلية للحسابات. وعند إبرام اتفاق، يكون مكتب مراجعة الحسابات والتحقيقات بالبرنامج الإنمائي و/أو مكتب خدمات الرقابة الداخلية مسؤولا عن أداء عمليات المراجعة الداخلية للحسابات نيابة عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ويكون له حرية الوصول إلى جميع الدفاتر والسجلات والوثائق الأخرى التي يراها ضرورية لأداء مراجعة الحسابات. ويجري المكتب مراجعة الحسابات وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها، ويقدم تعليقات وتوصيات إلى وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي عن الأنشطة المالية والإدارية والتنفيذية، فيما يتعلق بما يلي:
	(أ) انتظام استلام جميع الموارد المالية التي تديرها هيئة الأمم المتحدة للمرأة وحفظها وتخصيصها ودفعها وإمساك حساباتها والإبلاغ عنها، وفاعلية النظم القائمة للرقابة الداخلية والمحاسبة؛
	(ب) مطابقة الالتزامات والمدفوعات للأغراض التي رُصدت الموارد لها أو التي حددها لها المجلس التنفيذي، ومطابقتها للأذون المالية الصادرة بموجب صلاحياته، أو للأغراض والقواعد المتصلة بالموارد الأخرى التي تديرها الهيئة، أو للاتفاقات المبرمة مع منظمات الأمم المتحدة وكياناتها الأخرى؛
	(ج) تقيد جميع الأنشطة والمعاملات المالية بالنظم والقواعد والسياسات والإجراءات والتعليمات الإدارية المعتمدة؛
	(د) فعالية إدارة هيئة الأمم المتحدة للمرأة وكفاءتها، والاستخدام الفعال والكفء والاقتصادي لموارد الهيئة وللموارد التي تديرها الهيئة والموارد المتأتية من كيانات أخرى وتديرها الهيئة.
	ياء - إجراءات الشراء
	24 - إجراءات الشراء

	البند 24-1
	وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي مسؤول وخاضع للمساءلة عن تنفيذ أنشطة الشراء لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وإدارة مخزونها وممتلكاتها ومنشآتها ومعداتها بصورة تتسم بالفعالية والكفاءة، بما يعزز ولاية الهيئة وأنشطتها، ووفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بالمشتريات.
	(أ) تشمل أنشطة الشراء لهيئة الأمم المتحدة للمرأة جميع الإجراءات اللازمة للاقتناء، عن طريق الشراء أو التأجير، للمخزون والممتلكات والمنشآت والمعدات، بما في ذلك تشييدها؛ وللسلع والعقارات والخدمات.
	(ب) تشمل إدارة المخزون والممتلكات والمنشآت والمعدات الإجراءات اللازمة لاستلامها وصيانتها والتصرف فيها.
	(ج) لوكيل الأمين العام/المدير التنفيذي أن يفوض لغيره، حسب الاقتضاء، السلطة المتعلقة بمهام شراء المخزون والممتلكات والمنشآت والمعدات وإدارتها.
	البند 24-2
	تراعى المبادئ العامة التالية على النحو الواجب عند ممارسة مهام الشراء لهيئة الأمم المتحدة للمرأة:
	(أ) أفضل قيمة مقابل النقود مع مراعاة جميع العوامل ذات الصلة، بما في ذلك التكاليف والفوائد التي تعود على الهيئة؛
	(ب) الإنصاف والنـزاهة والشفافية؛
	(ج) المنافسة الدولية المفتوحة والفعلية؛
	(د) مصالح هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
	البند 24-3

	تشجع هيئة الأمم المتحدة للمرأة شراء السلع والخدمات من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وتسمح لصغار البائعين والبائعين الإقليميين والمحليين بالمشاركة في فرص الشراء في البلدان المشمولة بالبرامج، تمشيا مع المبادئ العامة الواردة في البند 24-2.
	القاعدة 2401
	مدير شعبة التنظيم والإدارة، الذي يتمتع بالسلطة المفوضة له من وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي، هو كبير موظفي المشتريات لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهو مسؤول أمام وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي عن جميع مهام الشراء للهيئة في كل المواقع، باستثناء إجراءات الشراء التي تنظمها الفقرة الفرعية (ب) أدناه. ويجوز لكبير موظفي المشتريات كذلك أن يفوض السلطة لموظفين في المقر وفي المواقع الأخرى، حسب الاقتضاء للوفاء بأغراض هذا النظام. والإشارات إلى كبير موظفي المشتريات الواردة فيما يلي تعني أيضا، حسب الاقتضاء، من يعملون بموجب السلطة المفوضة من كبير موظفي المشتريات.
	(أ) يكفل كبير موظفي المشتريات القيام بمهام الشراء وفقا للنظام المالي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وقواعدها المالية ذات الصلة. ووصولا إلى هذه الغاية، يقوم كبير موظفي المشتريات بما يلي:
	’1‘ وضع الضوابط اللازمة، بما فيها الضوابط المتعلقة بتفويض السلطة، وإصدار التعليمات الإدارية للأغراض اللازمة لحماية نزاهة عملية الشراء ومصالح المنظمة؛
	’2‘ إنشاء لجان للاستعراض في المقر وفي المواقع الأخرى لإسداء المشورة بصورة خطية لكبير موظفي المشتريات بشأن إجراءات الشراء التي تفضي إلى منح عقود الشراء أو تعديلها، والتي تشمل لأغراض هذا النظام المالي والقواعد المالية، الاتفاقات أو غيرها من الصكوك الخطية مثل أوامر الشراء، والعقود التي تنطوي على تحقيق إيرادات لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. ويحدد كبير موظفي المشتريات تكوين واختصاصات هذه اللجان، التي تشمل أنواع إجراءات الشراء المقترحة الخاضعة للاستعراض من قبل اللجان وقيمها النقدية؛
	(ب) يخضع كبير موظفي المشتريات للمساءلة عن منح العقود إلى فرادى الاستشاريين الذين يقدمون خدمات شخصية أو مهنية إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة. ويضع كبير موظفي المشتريات الضوابط اللازمة، ويجوز له أن يفوض السلطة لموظفين في المقر وفي المواقع الأخرى، حسب الاقتضاء للوفاء بأغراض هذه الفقرة الفرعية.
	القاعدة 2402
	لا يُبرم أي اتفاق نيابة عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلا بواسطة كبير موظفي المشتريات أو من يفوضه سلطته وتكون جميع هذه الأذون كتابية. ولكبير موظفي المشتريات أن يتعاون مع المنظمات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة للوفاء بمقتضيات الشراء للهيئة، شريطة اتفاق نظم وقواعد تلك المنظمات من حيث المبدأ مع نظم وقواعد الهيئة. ويجوز لكبير موظفي المشتريات، حسب الاقتضاء، الدخول في اتفاقات من أجل هذه الأغراض. ويمكن أن يشمل هذا التعاون القيام بإجراءات الشراء المشتركة معا، أو دخول الهيئة في عقد على أساس قرار شراء صادر من منظمة أخرى، أو الطلب إلى منظمة أخرى تنفيذ أنشطة شراء بالنيابة عن الهيئة.
	ولكبير موظفي المشتريات، في حدود ما يأذن به القرار ذو الصلة الصادر عن المجلس التنفيذي فيما يتعلق بأنشطة الشراء، أن يتعاون مع حكومة من الحكومات، أو منظمة غير حكومية، أو غير ذلك من المنظمات الدولية العامة، والدخول حسب الاقتضاء في اتفاقات لهذه الأغراض.
	القاعدة 2403
	تُمنح عقود الشراء على أساس المنافسة الفعلية، بما يتفق مع الأحكام الواردة في البند 24-2 أعلاه، وباستثناء ما هو منصوص عليه خلاف ذلك أدناه؛ ووصولا لهذه الغاية، تشمل العملية التنافسية، حسب الاقتضاء، ما يلي:
	(أ) تخطيط الاقتناء من أجل وضع استراتيجية شاملة للشراء ومنهجيات للشراء؛
	(ب) دراسة السوق لتحديد الموردين المحتملين؛
	(ج) مراعاة الممارسات التجارية الحذرة؛
	(د) الطرق الرسمية في التماس تقديم العروض، والاستفادة من الدعوات إلى تقديم العطاءات أو طلبات تقديم مقترحات بناء على الإعلانات أو التماس تقديم العروض من الموردين المدعوين مباشرة؛ أو الطرق غير الرسمية في التماس تقديم العروض، مثل طلبات تقديم عروض الأسعار.
	ويصدر كبير موظفي المشتريات التعليمات الإدارية المتعلقة بالأنواع والقيم النقدية لأنشطة الشراء التي تستخدم من أجلها هذه الطرق لالتماس تقديم العروض.
	القاعدة 2404
	يُمنح عقد الشراء بعد إيلاء الاعتبار الواجب للمبادئ العامة الوارد وصفها في البند 24-2 ووفقا لما يلي:
	(أ) عند توجيه دعوة رسمية لتقديم العروض، يمنح عقد الشراء لمقدم العرض المؤهل الذي يتفق عرضه إلى حد كبير مع الشروط الواردة في وثيقة طلب تقديم العروض، ويعتبر أنه الأقل تكلفة بالنسبة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة؛
	(ب) عند إصدار طلب عروض رسمي، يمنح عقد الشراء لصاحب العرض المؤهل الذي يكون عرضه أكثر العروض استيفاء للشروط المنصوص عليها في وثيقة طلب تقديم العروض.
	ولكبير موظفي المشتريات، تحقيقا لمصلحة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن يرفض العروض أو المقترحات لعملية شراء معينة، مع تسجيل أسباب الرفض بصورة خطية. ويقرر كبير موظفي المشتريات بعد ذلك إما اللجوء إلى التماس تقديم العروض مرة أخرى، أو التفاوض مباشرة حول عقد للشراء عملا بالقاعدة 2407 أدناه، إنهاء عملية الشراء أو تعليقها.
	القاعدة 2405
	يجوز لكبير موظفي المشتريات أن يقرر بالنسبة لعملية شراء معينة أن استخدام الطريقة الرسمية في التماس تقديم العروض لا يحقق أفضل مصلحة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة:
	(أ) عندما تكون قيمة المشتريات أقل من عتبة القيمة النقدية المحددة للطرق الرسمية لالتماس العروض؛
	(ب) عندما لا توجد ثمة سوق تنافسية تلبي الاحتياج، مثل وجود احتكار؛ أو وجود أسعار ثابتة محددة بموجب تشريع أو نظام حكومي، أو عندما ينطوي الاحتياج على خدمة أو منتج مشمول بملكية خاصة؛
	(ج) عندما يكون هناك قرار سابق يتعلق بنشاط شراء مطابق، أو ثمة حاجة إلى توحيد الاحتياجات في ضوء نشاط شراء حديث؛
	(د) عندما يكون عقد الشراء المقترح ثمرة تعاون مع مؤسسات أخرى من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، عملا بالقاعدة 2402 أعلاه؛
	(هـ) عندما تكون العروض لاحتياجات مطابقة قد تم الحصول عليها عن طريق عروض تنافسية خلال فترة زمنية معقولة ما زالت فيها الأسعار والشروط التي عرضها المتعاقد المقترح تنافسية؛
	(و) عندما لا يكون التماس عروض رسمية قد أسفر عن نتائج مرضية خلال فترة زمنية سابقة معقولة؛
	(ز) عندما يكون عقد الشراء المقترح يتعلق بشراء عقار أو استئجاره؛
	(ح) عندما تكون هناك ضرورة حقيقية للاحتياج؛
	(ط) عندما يتعلق عقد الشراء المقترح بالحصول على خدمات لا يمكن تقييمها بصورة موضوعية؛
	(ي) عندما يقرر كبير موظفي المشتريات خلافا لذلك أن التماس عروض رسمية لن يسفر عن نتائج مرضية.
	وعندما يُتخذ قرار عملا بالفقرات الفرعية (أ) إلى (ي) أعلاه، يسجل كبير موظفي المشتريات الأسباب الموجبة خطيا، ويجوز حينئذ منح عقد شراء إما بالاستناد إلى طريقة غير رسمية لالتماس العروض أو بالاستناد إلى عقد يتم التفاوض عليه مباشرة مع مورد مؤهل يستوفي عرضه الاحتياجات بصورة جوهرية ويعرض سعرا مقبولا.
	القاعدة 2406
	تستخدم عقود الشراء الخطية لإضفاء الطابع الرسمي على كل نشاط شراء بقيمة نقدية تتجاوز العتبات التي قررها الرئيس التنفيذي للمشتريات. وتحدد هذه الترتيبات، حسب الاقتضاء، تفصيلا ما يلي:
	(أ) طبيعة المنتجات أو الخدمات المشتراة؛
	(ب) الكمية المشتراة؛
	(ج) سعر العقد أو الوحدة؛
	(د) الفترة المشمولة؛
	(هـ) الشروط الواجب استيفاؤها، بما في ذلك شروط العقود التي تضعها هيئة الأمم المتحدة للمرأة؛
	(و) شروط التسليم والدفع؛
	(ز) اسم المتعاقد وعنوانه.
	ولا يجوز تفسير اشتراط إبرام عقود شراء خطية بأنه يقيد استخدام أي وسيلة إلكترونية لتبادل البيانات. وعلى كبير موظفي المشتريات أن يتأكد قبل استخدام أية وسيلة إلكترونية لتبادل البيانات من أن نظام التبادل الإلكتروني للبيانات قادر على ضمان صحة المعلومات وسريتها.
	القاعدة 2407
	باستثناء ما جرى عليه العرف التجاري العادي أو ما تقتضيه مصلحة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لا يُبرم أي عقد أو يصدر تعهد بشكل آخر باسم الهيئة يستوجب دفع مبلغ أو مبالغ مقدما على الحساب قبل تسليم المنتجات أو أداء الخدمات التعاقدية. وفي حالة الاتفاق على دفع مبلغ مقدما وفقا للتعليمات الإدارية وصدور تبرير عن كبير موظفي المشتريات، تسجّل الأسباب الداعية إلى ذلك. ويجوز السماح بالدفع التدريجي عملا بما جرى عليه العرف التجاري أو تحقيقا لمصلحة المنظمة، وفقا للتعليمات الإدارية الصادرة عن كبير موظفي المشتريات.
	البند 24-4
	يقوم وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي بما يلي:
	(أ) إنشاء قواعد وإجراءات مالية مفصلة لكفالة فعالية وكفاءة إدارة الشؤون المالية واستخدام الموارد بطريقة رشيدة؛
	(ب) تعيين الموظفين الذين يحق لهم الدخول في التزامات باسم هيئة الأمم المتحدة للمرأة؛
	(ج) تعيين الموظفين الذين يسجلون استلام السلع والخدمات باسم هيئة الأمم المتحدة للمرأة؛
	(د) إتمام جميع الالتزامات وتسجيل المصروفات على أساس المستندات الداعمة تضمن توافر الموارد لتغطية المطالبات المتوقعة؛
	(هـ) ضمان أن تكون جميع القرارات المتعلقة بالالتزامات متخذة في إطار ولاية هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وأنها توفر للمنظمة أفضل قيمة لقاء المقابل النقدي؛
	(و) تعيين الموظفين الذين يحق لهم التحقق من سداد المدفوعات باسم هيئة الأمم المتحدة للمرأة؛
	(ز) إتمام جميع المدفوعات على أساس أذونات مؤيدة ووثائق أخرى تضمن استلام الخدمات أو السلع، وعدم تقديم مدفوعات مسبقة؛
	(ح) تعيين الموظفين الذين يحق لهم استلام الأموال باسم هيئة الأمم المتحدة للمرأة؛
	(ط) إدامة رقابة مالية داخلية تتيح فحصا واستعراضا جاريين فعالين للعمليات المالية لضمان ما يلي:
	’1‘ انتظام استلام وحفظ وصرف جميع أموال هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومواردها المالية الأخرى؛
	’2‘ مطابقة الالتزامات والمدفوعات للميزانيات أو الاعتمادات أو المخصصات المالية الأخرى التي يقررها المجلس التنفيذي؛
	’3‘ الاقتصاد في استخدام موارد هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
	البند 24-5
	يكون هناك فصل في الواجبات، على النحو الذي حدده إطار الرقابة الداخلية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
	القاعدة 2408
	(أ) باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (ج) من القاعدة 2411، يعمل مدير شعبة التنظيم والإدارة على عدم تحمل أي مصروفات ما لم تُدعم بوثيقة التزام مناسبة، موقَّعة من طرف موظف الالتزام عملا بالقاعدة 2409. وفيما عدا ما تنص عليه الفقرة الفرعية (ب) من القاعدة 2408، يستند إجراء الالتزام إلى عقد مكتوب أو أمر شراء أو اتفاق أو أي شكل آخر من التعهدات.
	(ب) تقتضي أي زيادة في مبلغ أي التزام تتجاوز مبلغا يحدده وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي من وقت لآخر وفقا للفقرة الفرعية (أ)، إصدار وثيقة التزام معدلة. وفي حال تقديم فاتورة من أجل دفع مبلغ يزيد عن مبلغ الالتزام بأكثر من مبلغ يحدده وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي، يجب تعديل الالتزام.
	القاعدة 2409
	موظفو الالتزام


	(أ) يقوم وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي بما يلي:
	’1‘ تعيين موظف واحد أو أكثر كموظف(ي) التزام لشراء جميع السلع والخدمات لكل وحدة تنظيمية، بما في ذلك المكاتب القطرية.
	’2‘ تحديد مسؤوليات موظفي الالتزام هؤلاء، بمن فيهم من تُسند إليهم حسابات معينة.
	(ب) أي سلطة تمُنح للموظف أو أي مسؤولية تُسند إليه هي أمر خاص به ولا يمكن تفويضها. ويمكن أيضا تعيين موظفين مناوبين لإنجاز العمل في غياب موظفي الالتزام.
	(ج) الغرض من الالتزام بالموارد هو كفالة ما يلي:
	’1‘ أن الأنشطة المقرر تمويلها تقع في إطار ولاية هيئة الأمم المتحدة للمرأة وسياساتها، وضمن إطار الهيئة وخططها.
	’2‘ أن الموارد اللازمة لتأمين تغطية المطالبات الحالية أو المقبلة متوافرة في الحساب ذي الصلة المشمول بمسؤولية موظف الالتزام.
	’3‘ أن قرار الالتزام يوفر للمنظمة أفضل قيمة لقاء المقابل النقدي.
	’4‘ ألا يكون الالتزام لأغراض شخصية.
	(د) أي تدخل غير مبرر في عملية الالتزام يُعرض على وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي، ويُحال إلى اللجنة التأديبية إذا ما كان ذلك ملائما.
	(هـ) لوكيل الأمين العام/المدير التنفيذي أن يضع ترتيبا لعملية التزام إلكترونية/رقمية شريطة أن تتضمن سجلات المدفوعات ونظام السداد المرتبط بها ضمانات كافية لكفالة سلامة عملية الالتزام على النحو الذي تقتضيه هذه القاعدة.
	القاعدة 2410
	موظفو التحقق


	(أ) يعين وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي الموظفين الذين يجوز تخويلهم سلطة الموافقة على جميع المدفوعات في إطار جميع الحسابات وإنشاء الإجراءات الواجبة التطبيق.
	(ب) يتولى الموظفون المعينون بهذه الصفة مسؤولية التحقق من أن المدفوعات والمعاملات المالية الأخرى تُنفذ باسم هيئة الأمم المتحدة للمرأة. ولا يجوز لموظف التحقق تفويض المسؤولية المسندة إليه للغير.
	القاعدة 2411
	(أ) يوافق موظف التحقق على قسيمة الدفع في الحالات التالية:
	’1‘ عندما يتقرر أن المدفوعات المعنية لم يسبق تسديدها؛
	’2‘ عندما تكون المدفوعات مدعومة بمستندات تبين أنه تم استلام السلع أو تنفيذ الخدمات التي يطلب سداد المدفوعات فيما يخصها وفقا لأحكام العقد والالتزام ذات الصلة؛
	’3‘ عندما تسدد المدفوعات خصما على التزام مسجل بتوفير الموارد دخل فيه موظف الالتزام المكلف بذلك، أو نص عليه في ميزانية معتمدة، حسب مقتضى الحال؛
	’4‘ عندما لا يكون السداد لأغراض شخصية؛
	’5‘ عندما لا تتوافر معلومات من شأنها أن تحول دون تسديد المدفوعات.
	(ب) في حالة تقديم فاتورة لسداد مدفوعات يتجاوز مبلغُها الالتزامَ القائم ذي الصلة بالمبلغ الذي حدده وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي وفقا للفقرة الفرعية (ب) من القاعدة 2408 أو بأكثر منه، يجب الحصول على التزام مسبق بالموارد من أحد موظفي الالتزام.
	(ج) فيما يتعلق بالمدفوعات التي لا يلزم حجز موارد لها عن طريق تسجيل التزام وفقا لأحكام الفقرة الفرعية (ب) من القاعدة 2408، يجب على موظف الالتزام أن يوقّع على المستندات الداعمة لقسيمة المدفوعات ذات الصلة قبل أن يوافق موظف التحقق على تسديد المدفوعات المعنية.
	(د) يجوز لوكيل الأمين العام/المدير التنفيذي أن يرتب لإجراء عملية التحقق إلكترونيا أو رقميا، شريطة أن تتوفر لدفتر الأستاذ ونظم الدفع المرتبطة به الضمانات الكافية لكفالة سلامة عملية التحقق.
	(هـ) أي تدخل غير مبرر في عملية التحقق يُعرض على وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي، ويُحال إلى اللجنة التأديبية إذا ما كان ذلك ملائما.
	25 - إدارة المخزون والممتلكات والمنشآت والمعدات
	البند 25-1

	وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي مسؤول وخاضع للمساءلة عن إدارة مخزون هيئة الأمم المتحدة للمرأة وممتلكاتها ومنشآتها ومعداتها بصورة تتسم بالفعالية والكفاءة تنفيذا لولاية الهيئة وأنشطتها.
	(أ) تشمل إدارة المخزون والممتلكات والمنشآت والمعدات الأعمال اللازمة لاستلامها وصيانتها والتصرف فيها.
	(ب) يجوز لوكيل الأمين العام/المدير التنفيذي أن يفوض السلطة، حسب الاقتضاء، للاضطلاع بإدارة المخزون والممتلكات والمنشآت والمعدات.
	القاعدة 2501
	كبير موظفي المشتريات مسؤول أمام وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي عن إدارة مخزون هيئة الأمم المتحدة للمرأة وممتلكاتها ومنشآتها ومعداتها. ويضع كبير موظفي المشتريات الضوابط اللازمة لتسجيل المخزون والممتلكات والمنشآت والمعدات وحفظها وصيانتها والتصرف فيها. ولكبير موظفي المشتريات أن يفوض هذه السلطة لموظفين في المقر والمواقع الأخرى حسبما يقتضيه الوفاء بأغراض هذا النظام. وكبير موظفي المشتريات مسؤول أيضا عن تحديد أنواع وقيمة المخزون والممتلكات والمنشآت والمعدات المسجلة.
	(أ) ينشئ كبير موظفي المشتريات لجان استعراض للمشتريات في المقر والمواقع الأخرى لإسداء المشورة خطيا له فيما يتعلق بحالات الفقد أو التلف أو الاختلافات الأخرى فيما يتصل بمخزون هيئة الأمم المتحدة للمرأة وممتلكاتها ومنشآتها ومعداتها. ويقرر كبير موظفي المشتريات تكوين واختصاصات هذه اللجان، التي تتضمن إجراءات لتحديد أسباب هذا الفقد أو التلف أو هذه الاختلافات الأخرى، والإجراء المتخذ للتصرف فيها، ودرجة المسؤولية عن هذا الفقد أو التلف أو هذه الاختلافات الأخرى، إن وجدت، التي تعود على أي موظف من موظفي الهيئة أو أي طرف آخر.
	(ب) يضع كبير موظفي المشتريات تعليمات إدارية تنظم بيع المخزون والممتلكات والمنشآت والمعدات، وله أن يفوض سلطته لمن يراه مناسبا من الموظفين للوفاء بأغراض هذه الفقرة الفرعية.
	كاف - مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة
	26 - مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة

	البند 26-1
	مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة مستقل تماما ومسؤول وحده عن المراجعة الخارجية لحساب هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
	البند 26-2
	تُُطبَق أحكام المادة السابعة من النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة، مع إجراء ما يلزم من تغييرات، على هيئة الأمم المتحدة للمرأة، باستثناء ما يلي:
	(أ) تُحال أيضا تقارير مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة، مع البيانات المالية المراجعة وتعليقات اللجنة الاستشارية عليها، إلى أعضاء المجلس التنفيذي. وتحيل الوكالات المنفذة، أو الشركاء المنفذون في إطار الطرائق التنفيذية المنسقة، التي هي من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، إلى وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي حسب الاقتضاء حسابات سنوية تبين حالة الموارد المخصصة لها من قبل وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي لتنفيذ أنشطة هيئة الأمم المتحدة، لتقديمها إلى المجلس التنفيذي. وتكون هذه الحسابات مشفوعة بشهادات مراجعة حسابات من مراجعي الحسابات الخارجيين للمؤسسات ومقترنة بتقاريرها، إن وجدت، وبنسخ من أي قرارات في هذا الشأن تكون قد صدرت عن هيئاتها التشريعية أو مجالس إدارتها؛
	(ب) عند تقديم الحسابات السالفة الذكر إلى المجلس التنفيذي، يبدي وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي تعليقاته على الملاحظات الموضوعية لمراجعي الحسابات وعلى متابعتها.
	البند 26-3
	يكفل وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي أن تشترط الوكالات المنفذة، باستثناء مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، على مراجعي حساباتها أن يتبعوا المبادئ والإجراءات المتعلقة بمراجعة الحسابات الموضوعة للأمم المتحدة بشأن الموارد الواردة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة أو عن طريقها، ويكفل أن تجرى مراجعة حسابات كل نشاط من الأنشطة البرنامجية للهيئة مرة على الأقل في دورة حياة المشروع، أو خلاف ذلك حسبما يلزم، عملا بالاتفاقات ذات الصلة التي تنظم هذه الأنشطة البرنامجية، فيما عدا في حالة دعم الميزانيات القطاعية والأموال المجمعة. وفي حالة دعم الميزانيات القطاعية أو الأموال المجمعة، تجري مراجعة حسابات الموارد الواردة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة أو عن طريقها وفقا لأحكام مراجعة الحسابات المقررة في الاتفاق المبرم فيما بين المشاركين في دعم الميزانيات القطاعية والأموال المجمعة، والمنظمة لدعم الميزانيات القطاعية والأموال المجمعة، بما يتفق مع سياسات وإجراءات مشاركة الهيئة في دعم الميزانيات المباشر والأموال المجمعة التي يضعها وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي.
	لام - التعاريف
	27 - التعاريف

	البند 27-1
	لأغراض النظام المالي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تنطبق التعاريف التالية للكيانات الرئيسية المشاركة في أنشطة الهيئة:
	Administrator مدير البرنامج - مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو المسؤول الذي يوكل إليه مدير البرنامج السلطة والمسؤولية إزاء المسألة قيد النظر؛
	Advisory Committee اللجنة الاستشارية - اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية؛
	Executing Agency الوكالة المنفذة - (يشار إليها أيضا باسم ”الكيان المنفذ“) الكيان المسؤول عن تنفيذ الأنشطة البرنامجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة على النحو المحدد في البند 27-2؛
	Executive Board المجلس التنفيذي - المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)؛
	General Assembly الجمعية العامة - الجمعية العامة للأمم المتحدة؛
	Government الحكومة - حكومة الدولة العضو في الأمم المتحدة أو إحدى الوكالات المتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وعند استخدام ”الحكومة“ مقرونة بـ ”المتلقية“، فإنها تعني حكومة بلد، كما سبق تعريفها، يتلقى مساعدة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومع إدخال ما يلزم من تعديلات، فإنها تعني أيضا كل الكيانات التي يحق لها تلقي مساعدة من الهيئة نتيجة لقرار يتخذه المجلس التنفيذي؛
	Host Government الحكومة المضيفة - حكومة بلد، كما سبق تعريفها، توفر هيئة الأمم المتحدة للمرأة برنامجا للمساعدة داخل حدوده القانونية؛
	Implementing partner الشريك المنفذ - (يشار إليه أيضا باسم ”الوكالة المنفذة“) بالنسبة لأنشطة مشاريع هيئة الأمم المتحدة للمرأة المنفذة في إطار الطرائق التنفيذية المنسقة المنشأة استجابة لقرار الجمعية العامة 56/201 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 بشأن الاستعراض الشامل الذي يجري كل ثلاث سنوات لسياسات الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية، هو الكيان الذي يعهد إليه وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي بتنفيذ المساعدة المقدمة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمحددة في وثيقة موقّعة، إلى جانب افتراض المسؤولية والمساءلة الكاملتين عن الاستخدام الفعال لموارد الهيئة وإنجاز النواتج المبينة في تلك الوثيقة.
	Secretary General الأمين العام - الأمين العام للأمم المتحدة أو المسؤول الذي يوكل إليه الأمين العام السلطة والمسؤولية إزاء المسألة قيد النظر؛
	Under-Secretary-General/Executive Director وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي - وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة أو المسؤول الذي يوكل إليه وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي السلطة والمسؤولية إزاء المسألة قيد النظر؛
	UNDP برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المنشأ بموجب قرار الجمعية العامة 2029 (د-20) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1965؛
	UN-Women هيئة الأمم المتحدة للمرأة - هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة 64/289 المؤرخ 2 تموز/يوليه 2010 بشأن الاتساق على نطاق المنظومة.
	البند 27-2
	لأغراض النظام المالي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وما لم يقتض السياق خلاف ذلك، يكون للمصطلحات المبينة في هذا النظام التعاريف المكرسة لها حسبما هو مبين أدناه. وهذه التعاريف مدعمة بالمصطلحات المستخدمة في المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وترد المصطلحات في قائمة مرتبة حسب الترتيب الأبجدي الإنكليزي.
	Accountability المساءلة - تعني واجب هيئة الأمم المتحدة للمرأة وموظفيها أن يتحملوا المسؤولية عن جميع ما يتخذونه من قرارات وإجراءات وعن الوفاء بالتزاماتهم، دون تحفظ أو استثناء. وتشمل المساءلة تحقيق الأهداف والنتائج المتوقعة في الوقت المناسب وبطريقة فعالة من حيث التكلفة في التنفيذ التام لجميع الولايات الموكلة إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة والتي توافق عليها الهيئات الحكومية الدولية التابعة للأمم المتحدة امتثالا لجميع القرارات والمقررات والأنظمة والقواعد والمعايير الأخلاقية؛ وتقديم تقارير تتضمن معلومات صحيحة وموضوعية ودقيقة في الوقت المناسب عن نتائج الأداء؛ وإدارة الموارد على نحو يتسم بالمسؤولية؛ وجميع جوانب الأداء، بما في ذلك نظام محدد بوضوح لإدارة أداء الموظفين، مع الاعتراف على النحو الواجب بأهمية دور هيئات الرقابة ذات الصلة ووفقا للممارسة المعمول بها، بما فيه امتثالا تاما للتوصيات الموافق عليها.
	Administrative and operational support costs تكاليف الدعم الإداري والتشغيلي - تعني المصروفات التي تسدد نتيجة إدارة أنشطة برنامجية ممولة من موارد هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
	Allocation المخصص/التوزيع - تعني تفويضا ماليا صادرا عن وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي بتحمل التزامات ومدفوعات خلال فترة محددة المدة ولأغراض محددة تتعلق بالأنشطة البرنامجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتخضع لحدود معينة.
	Allotment الحصة - تعني تفويضا ماليا صادرا عن وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي بالدخول في التزامات وتحمل مصروفات خلال فترة محددة المدة ولأغراض محددة تتعلق بالميزانية المتكاملة، وتخضع لحدود معينة.
	Appropriation الاعتماد - يعني المبلغ الإجمالي الذي وافق عليه المجلس التنفيذي لأغراض محددة في الميزانية المتكاملة الجارية ويمكن الدخول على أساسه في التزامات وتحمل مصروفات لتلك الأغراض في حدود المبالغ الموافق عليها.
	Appropriation line بند الاعتماد - يعني فرع من الاعتماد يُرصد له مبلغ معين في قرار الاعتماد، ويؤذن في حدوده لوكيل الأمين العام/المدير التنفيذي بنقل الأموال دون موافقة مسبقة.
	Assessed contribution النصيب المقرر - يعني المساهمة المقدمة إلى الميزانية العادية للأمم المتحدة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفقا لجدول الأنصبة المقررة الذي تقرره الجمعية العامة.
	Budget الميزانية - تعني إذنا ماليا يصدره وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي للدخول في التزامات وتحمل مصروفات خلال فترة محددة المدة ولأغراض محددة تتعلق بأنشطة هيئة الأمم المتحدة للمرأة وتخضع لحدود معينة.
	Co-financing التمويل المشترك - يعني طريقةً لتعبئة الموارد يجوز بها تلقي المساهمات، على نحو ما هو محدد في البند 27-2، دعماً لأغراض معينة تتسق مع سياسات هيئة الأمم المتحدة للمرأة وأهدافها وأنشطتها. ويجوز أن تكون هذه المساهمات في شكل تقاسم للتكاليف، أو صناديق استئمانية، وتعتبر إضافة للموارد العادية المتاحة للبرامج.
	Commitment الالتزام - يعني تعهدا ينشأ عن عقد أو اتفاق أو تعهد يتم الدخول فيه للسنة الجارية، أو لسنة واحدة أو أكثر من السنوات المقبلة، فيما يتعلق بأحد الأنشطة البرنامجية أو بالميزانية المتكاملة.
	Committing officer موظف الالتزام - يعني موظفا في هيئة الأمم المتحدة للمرأة تفُوض إليه سلطة الدخول في التزام بشأن موارد الهيئة ويقبل المساءلة عن ذلك.
	Contribution المساهمة - يعني الموارد النقدية أو العينية المقدَّمة أو المستحقة القبض من حكومة أو مؤسسة حكومية دولية، أو إحدى وكالات الأمم المتحدة، أو مصادر غير حكومية، بما فيها المؤسسات، ومنظمات القطاع الخاص، والأفراد. وتغطي المساهمات تكاليف البرنامج، وتكاليف دعم وإدارة البرنامج.
	• Contribution in cash مساهمة نقدية - تعني المدفوعات المسددة نقدا التي تتلقاها هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
	• Contribution in kind مساهمة عينية - تعني توفير السلع والخدمات، بما فيها الأصول الرأسمالية، التي تتلقاها هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
	Cost sharing اقتسام التكاليف - يعني ترتيبا تغطي بمقتضاه، على نحو كلي أو جزئي، تكاليف المشاريع التي تحمَّل عادة على الموارد العادية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بما في ذلك رد التكاليف غير المباشرة بمساهمة أو مساهمات من الحكومة المتلقية، أو من واحدة أو أكثر من الحكومات غير الحكومة المتلقية، أو من منظمة أو مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، أو من مؤسسات أو وكالات حكومية دولية لا تشكل جزءا من منظومة الأمم المتحدة. ويمكن وضع هذه الترتيبات على الأساس التالي:
	• Project cost-sharing اقتسام تكاليف مشروع، حيث تتعلق المساهمة بمشروع محدد؛
	• Programme cost-sharing اقتسام تكاليف برنامج، حيث لا تتعلق المساهمة بمشروع محدد بل بجميع المشاريع، أو بعدة مشاريع في البلد أو الإقليم المستفيد؛
	• Third party cost-sharing اقتسام التكاليف من قبل طرف ثالث، ويمكن أن يكون إما اقتسام كلفة مشروع أو كلفة برنامج، تدفع المساهمة بموجبه من قبل كيان واحد أو أكثر غير الحكومة المستفيدة.
	Counterpart contribution المساهمة المناظرة - تعني المساهمة المتفق عليها مع الحكومة المتلقية المقدمة لتغطية تكلفة خدمات وتسهيلات محددة على النحو المبين في وثائق المشروع المحدد فيما يتصل بالأنشطة البرنامجية المضطلع بها لفائدة الحكومة أو معها.
	Country programme البرنامج القطري - يعني برنامج المساعدة التي تقدمها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في بلد بعينه وتعده هيئة الأمم المتحدة للمرأة في شراكة مع حكومة هذا البلد بما يتمشى مع إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، إن وجد، ويبين الاستعمال المقترح لموارد الهيئة في تحقيق وتعزيز أهداف وطنية تتمشى مع ولاية الهيئة، أثناء الفترة التي يغطيها البرنامج القطري.
	Disbursement دفع/سداد - يعني المبلغ المدفوع.
	Ex-gratia payment الإكراميات - تعني المبالغ المدفوعة دون وجود مسؤولية قانونية، رغم توفر اعتبارات معنوية تبررها.
	Execution التنفيذ - ويُقصد به:
	• في ما يتعلق بالأنشطة البرنامجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة التي لا يجري الاضطلاع بها في إطار الطرائق التنفيذية المنسقة المنشأة عملا بقرار الجمعية العامة 56/201 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 بشأن الاستعراض الشامل الذي يجري كل ثلاث سنوات لسياسات الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية، يعني التنفيذ تولي مهام الإدارة الشاملة لأنشطة برنامجية محددة تضطلع بها الهيئة وقبول المساءلة أمام وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي، عن استخدام موارد الهيئة بفعالية؛
	• في ما يتعلق بالأنشطة البرنامجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة التي يجري الاضطلاع بها في إطار الطرائق التنفيذية المنسقة المنشأة عملا بقرار الجمعية العامة 56/201، يعني التنفيذ تولي ملكية أنشطة برنامجية محددة للهيئة والاضطلاع بمسؤوليتها بوجه عام وقبول المساءلة بشأن النتائج.
	Fully funded ممـول بالكامل - يعني أن الموارد التي تدعم مشروعا متوافرة في شكل نقـد تم استلامـه أو خطاب اعتماد غير قابل للنقض، أو، رهنا بما يضعـه المدير التنفيذي من مبادئ توجيهية، اتفاق توقعـه هيئة الأمم المتحدة للمرأة والجهـة المانحـة.
	Implementation التنفيذ - ويُقصد به ما يلي:
	• بالنسبة لأنشطة مشاريع هيئة الأمم المتحدة للمرأة التي لا تنفـَّـذ في إطار الطرائق التنفيذية المنسقة، المنشـأة استجابة لقـرار الجمعية العامة 56/201، شراء وتسليم مدخلات نشاط مشروع الهيئة واستخدامها في إنتاج النواتـج؛
	• بالنسبة لأنشطة مشاريع هيئة الأمم المتحدة للمرأة التي تنفَّـذ في إطار الطرائق التنفيذية المنسقة، المنشأة استجابة لقـرار الجمعية العامة 56/201، الإدارة العامة لهذه الأنشطة؛
	• إنجاز أنشطة المشروع لتحقيق النتائج المحددة، بما في ذلك شراء وتسليم مدخلات نشاط مشروع الهيئة واستخدامها في إنتاج النواتـج.
	Indirect costs التكاليف غير المباشرة - تعنـي المصروفات المتكبدة نتيجـة لإدارة الأنشطـة والموارد البرنامجية.
	Intangible assets الأصول غير المادية - تعني الأصول المحددة غير النقدية التي ليس لها وجود مادي.
	Integrated budget الميزانية المتكاملة - تعني المخصصات لأنشطة هيئة الأمم المتحدة للمرأة المتصلة بالبرنامج وبفعالية التنمية وتنسيق الأنشطة الإنمائية للأمم المتحدة والإدارة والأغراض الخاصة.
	Intercountry مشترك بين البلدان - عند استخدامها للإشارة إلى نشاط برنامجي أو مشروع، تعني إقليمي أو أقاليمي، حسب السياق.
	Inventory المخزون - يعني (أ) الأصول التي يتم نقلها لتنفيذ الأنشطة البرنامجية؛ (ب) أية أصول أخرى يمكن الاحتفاظ بها لأغراض النقل (أو البيع) في السياق المعتاد لأنشطة هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
	IPSAS - تعني المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.
	Liquidity السيولة - تعنـي الفرق بين الأصول الحالية والخصوم الحالية. وفي السياق المحدد لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، يعني ذلك عادة مجموع رأس المال المتداول والاحتياطيات.
	Management activities أنشطة الإدارة - تعني الأنشطة التي تتمثل مهمتها الأساسية في المحافظة على هـوية هيئة الأمم المتحدة للمرأة وتـَـوجـُّـهـها وحسن أدائـها. وتشمل هذه الأنشطة التوجيه التنفيذي، والتمثيل، والعلاقات الخارجية والشراكات، والاتصالات المؤسسية، والتخطيط وإدارة الموارد، والشؤون القانونية، والرقابة، والمراجعة، والتقييم المؤسسي، وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، والإدارة، والأمن، والموارد البشرية. وهذا يشمل الأنشطة والتكاليف المتصلة بها سواء كانت ذات طابع متكرر أو غير متكرر.
	Other resources الموارد الأخرى - تعني موارد هيئة الأمم المتحدة للمرأة، خلاف الموارد العادية، التي تتلقاها الهيئة لغرض برنامجي محدد يتفق مع ولاية الهيئة، ولتقديم خدمات محددة لأطراف أخرى.
	Outstanding commitment الالتزام المتبقي - يعني جزءا من الالتزام لم يُسدد أو لم يحن موعد سداده أو لم يصدر إعفاء منه بعد.
	Partially funded ممـول جزئيا - يعني سلطة تخصيص الموارد بناء على إيرادات السنة الجارية أو السنوات المقبلة المتوقعة.
	Personnel موظفون - يعني موظفي هيئة الأمم المتحدة للمرأة وغيرهم من الأشخاص الذين تستخدمهم الهيئة بموجب ترتيبات تعاقدية أخرى لأداء خدمات لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
	Pledge التعهد - يعني إقرارا خطيا بانتواء جهة مانحة المساهمة بمبلغ محدد في تاريخ لاحق.
	Pooled funds أموال مجمعة - تعني موارد تمويل المصروفات في قطاع أو برنامج من خلال قيام الشركاء المنفذين بتجميع الموارد المالية (انظر أيضا ”دعم الميزانيات القطاعية“).
	Programme البرنامج - في سياق شكل عرض الميزانية المتكاملة، يعني المدخلات المباشرة اللازمة لتحقيق أهداف مشروع أو برنامج محدد للتعاون الإنمائي. وعادة ما يشمل ذلك الخبراء، وموظفي الدعم، والمخزون، والممتلكات، والمنشآت والمعدات، والعقود من الباطن، والمساعدة النقدية، وتدريب الأفراد أو المجموعات.
	Programme activities أنشطة برنامجية - تعنـي الأنشطة التي ترتبط مباشرة بتخطيط وبرمجة وتنفيذ المساعدة المقدمة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة من خلال البرامج/المشاريع القطرية والإقليمية والأقاليمية، وهي تختلف عن الأنشطة التي تتصل في طابعها بدعم البرنامج وإدارته.
	Programme support دعم البرنامج - تعنـي وحدات الهيكل التنظيمي المسؤولة أساسا عن وضع برامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصياغتها وإنجازها وتقييمها. وتدخل ضمن ذلك الوحدات التي توفر المساندة للبرامج على أساس تقني أو مواضيعي أو جغرافي أو لوجستي أو إداري.
	Project المشروع - يعني عملا محـددا بصورة مستقلة متصلا بالقضايا التي تقدم إليها هيئة الأمم المتحدة للمرأة المساعدة وفقا لولايتها، ويشكل جزءا من برنامج قطري أو مشترك بين البلدان، ما لم يكن المشروع قائما بذاته.
	Project document وثيقة المشروع - تعني الوثيقة الرسمية، بما في ذلك تنقيحاتها، التي تغطي الترتيبات المتفق عليها لتنفيذ المشروع. وتشمل أيضا ما يبرمـه الطرفان من صكوك أخرى لتحديد خصائص تلك المساعدة ومسؤوليات كل طرف بمزيد من التفصيل بالنسبة لتلك المشاريع.
	Property, plant and equipment الممتلكات والمنشآت والمعدات - تتألف من الأصول الملموسة المحتفظ بها لغرض استخدامها في أنشطة هيئة الأمم المتحدة للمرأة أو لأغراض إدارية والتي يُتوقع استخدامها على مدى أكثر من فترة مالية واحدة.
	Regular budget الميزانية العادية - تعني حصة الأنصبة المقررة المخصصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة من خلال الميزانية البرنامجية للأمم المتحدة، التي يتولى الأمين العام إعدادها وتعتمدها الجمعية العامة. وتقوم هيئة الأمم المتحدة للمرأة بإعداد الميزانية البرنامجية المقترحة للفترة المالية المقبلة في المواعيد وبالتفاصيل التي يقررها وكيل الأمين العام للشؤون الإدارية ووفقا للأنظمة والقواعد التي تحكم تخطيط البرامج والجوانب البرنامجية للميزانية ورصد التنفيذ وأساليب التقييم (ST/SGB/2000/8).
	Regular resources الموارد العادية - تعني الموارد المتاحة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة التي تكون مختلطة وتشمل الاشتراكات المقررة المقدمة من الميزانية العادية للأمم المتحدة بمقتضى طريقة المنح؛ والإيرادات غير المخصصة من التبرعات، بما في ذلك المدفوعات المسددة إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة من مصادر حكومية أو حكومية دولية؛ والمساهمات غير المخصصة الأخرى المقدمة من مصادر غير حكومية، بما في ذلك المؤسسات ومنظمات القطاع الخاص والأفراد؛ وحصائل الفوائد؛ وإيرادات متنوعة.
	Resources administered by UN-Women الموارد التي تديرها هيئة الأمم المتحدة للمرأة - تشمل الموارد الموجودة في حساب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وموارد التمويل المشتـرك والموارد الأخرى المخصصة من قـِـبل المجلس التنفيذي أو وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي.
	Revenue الإيرادات - تعني تدفق المساهمات والرسوم وأشكال العوض الأخرى الواردة إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة أو المستحقة لها.
	Sector budget support دعم الميزانية القطاعية - يشير إلى المساهمة المالية في ميزانية حكومة ما، التي تديرها هيئة حكومية لتحقيق مجموعة محددة من النتائج القطاعية أو البرنامجية. أما الأموال المجمعة، فالهدف منها هو تمويل المصاريف ضمن قطاع ما أو برنامج ما من خلال قيام الأطراف المشاركة بتجميع الموارد المالية. وتبرم الحكومة عقدا خارجيا لإدارة الأموال المجمعة بواسطة طرف يُتفق عليه.
	Special account الحساب الخاص - يعني حسابا ينشؤه وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي لمساهمة خاصة أو لأموال مخصصة لأنشطة محددة، ويمكن ترحيل رصيده للفترة المالية التالية.
	Special purpose activities أنشطة الأغراض الخاصة - تعني الأنشطة التي تتسم بطابع مشتَرَك بين عدة قطاعات وتضم (أ) الاستثمارات الرأسمالية أو (ب) الخدمات المقدَّمة لمؤسسات أخرى في منظومة الأمم المتحدة التي لا ترتبط تكاليفها بالأنشطة الإدارية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. أمّا الاستثمارات الرأسمالية في سياق أنشطة الأغراض الخاصة، فتشير إلى المشاريع المهمة التي تنطوي على مشتريات أو تحسينات في أصول هيئة الأمم المتحدة للمرأة ذات الطابع الملموس أو غير الملموس.
	Strategic plan الخطة الاستراتيجية - تعني الوثيقة التي تحدد التوجه العام وتضع الإطار اللازم لتوجيه الدعم المقدم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى البلدان المستفيدة من البرامج لتحقيق أهدافها الإنمائية الوطنية.
	Trust fund صندوق استئماني - يعني الأموال أو الموارد التي تقبلها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بموجب شروط هذا النظام المالي وقواعده المالية لتمويل أنشطة يحددها المساهم بشرط أن تتوافق هذه الأنشطة مع سياسات وأهداف وأنشطة الهيئة.
	United Nations Development Coordination Activities أنشطة التنسيق الإنمائي بالأمم المتحدة - تعني الأنشطة الداعمة لتنسيق الأنشطة الإنمائية لمنظومة الأمم المتحدة.
	Accounts held by UN-Women حسابات هيئة الأمم المتحدة للمرأة - تعني الحسابات المنشأة لحصر جميع الموارد التي عُهد بها إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة والأنشطة المموَّلة منها، وتشمل:
	(أ) حساب الموارد العادية، الذي يشمل جميع الموارد العادية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والأنشطة الممولة منها، والإيرادات المتصلة بها؛
	(ب) حساب الموارد الأخرى، الذي يشمل جميع الموارد الأخرى لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والأنشطة الممولة منها، والإيرادات المتصلة بها؛
	(ج) حساب الأنصبة المقررة، الذي يشمل جميع الموارد الواردة إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة من الأنصبة المقررة؛
	(د) حساب صناديق هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الذي يشمل جميع الموارد الواردة إلى الصناديق والبرامج المعهود بها إلى وكيل الأمين العام/المدير التنفيذي، والأنشطة المموَّلة منها، والإيرادات المتصلة بها.
	Assistance provided by UN-Women to a project المساعدة المقدمة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة لمشروع ما - تعني المساهمة المقدمة إلى مشروع ما والتي تُمول من حساب هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
	Resources of UN-Women موارد هيئة الأمم المتحدة للمرأة - تعني الموارد المقيدة لحساب الموارد العادية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة أو حساب الموارد الأخرى للهيئة.
	Verifying officer موظف التحقق - يعني موظف هيئة الأمم المتحدة للمرأة الذي فُوضت له سلطة التحقق من المدفوعات بالمقارنة إلى موارد الهيئة، وقبل مساءلته عن ذلك.
	Voluntary contributions التبرعات - تعنـي المساهمات السنوية المقدمة إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة من حكومات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفي الوكالات المتخصصة، أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو من المصادر غير الحكومية، بما فيها المؤسسات، ومنظمات القطاع الخاص، والأفـراد.
	Working capital رأس المال المتداول - يعني ما يتبقى من التدفقات النقدية إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنها والمستعملة لتقديم سُلف إلى الكيانات المنفذة أو الشركاء المنفذين في إطار الطرائق التنفيذية المنسقة، ولتمويل الالتزامات غير المصفاة ودفع النفقات الإدارية الجارية.
	Written (خطي) أو Writing (خطيا) - تعنـي وثيقة ورقية موقعة على النحو الواجب أو وثيقة إلكترونية/رقمية يمكن توثيقها بوصفها صادرة عن فرد مـأذون له.
	المرفق الثاني
	دواعي التعديلات المقترحة والتغييرات المقابلة لها في البنود والقواعد المالية ذات الصلة، مرتبة حسب الفئة
	ألف - التغييرات العامة المتعلقة بتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام - عامة
	البنود: 1-1، و 13-7، و 17-1، و 17-3، و 17-5، و 22-1، و 22-2، و 22-3، و 24-4، و 26-2.
	القواعد: 201، و 302، و 1001، و 1402، و 1701، و 1703، و 1801، و 1803، و 2302، و 2409.
	1 - في ”النظام المالي والقواعد المالية المقترحة لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة“ (UNW/2011/5/Rev.1)، يشير استخدام كلمة ”funds“ إلى معان مختلفة حسب السياق. وتعني الكلمة إما ”الموارد“ أو ”النقدية“. ويُستخدم مصطلح ”funds“ أيضاً للإشارة إلى السيولة القصيرة الأجل. وفي هذه الوثيقة، حيثما لم يُستخدم المصطلح في هذا السياق الأخير، استعيض عنه بمصطلح ”الموارد“.
	2 - وفي إطار المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، يُقترح استخدام المصطلحات التالية في البنود والقواعد المالية:
	• Financial Period الفترة المالية - في الوثيقة UNW/2011/5/Rev.1، تشير الفترة المالية إلى البيانات المالية السنوية وإلى فترة الميزانية المؤلفة من سنتين. وتتألف الفترة المالية في إطار المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام من سنة تقويمية واحدة، وتمثل أيضا الفترة التي تُعد لها البيانات المالية.
	• Budget Period فترة الميزانية - تشير فترة الميزانية في الوثيقة UNW/2011/5/Rev.1 إلى ”biennium“ أي ”فترة السنتين“. وسيتواصل إعداد الميزانية على أساس سنتين، إلا أنه من المقترح التوقف عن استخدام مصطلح ”فترة السنتين“ تفادياً لأي لبس. ويشير مصطلح ”فترة الميزانية“ إلى سنتين تقويميتين متتاليتين، تكون أولاهما سنة زوجية. وقد تشهد فترة الميزانية تغييرا على أساس مقترحات وقرارات مقبلة للمجلس التنفيذي في سياق تنفيذ الميزانية المتكاملة.
	باء - الإيرادات
	3 - في إطار المعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة، يمثل مصطلح ”income“ أو ”الدخل“ النقدية الواردة، وقد أصبح غير منطبق واستعيض عنه بمصطلح ”revenue“ أو ”الإيرادات“ الوارد في المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وفي إطار السياسات المحاسبية القائمة على نظام المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، يشير مصطلح ”الإيرادات“ إلى كل من ”الأموال التي وردت“ و ”الأموال المنتظر ورودها“. وينعكس ذلك بالفعل في جميع بنود وقواعد هيئة الأمم المتحدة للمرأة ذات الصلة التي اعتمدت في عام 2011.
	جيم - المصروفات
	البنود: 9-1، و 9-3، و 16-2، و 17-2، و 17-3، و 18-1، و 18-2، و 22-2، و 23-1، و 24-4.
	القواعد: 502، و 503، و 901، و 1501، و 1801، و 2202، و 2302، و 2411.
	4 - لم يعد مفهوم ”expenditure“ أو ”النفقات“، المستخدم في إطار المعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة للدلالة على حصيلة المبالغ المدفوعة والالتزامات غير المصفاة، منطبقاً في إطار المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، واستعيض عنه بمصطلحات ”expense“ أو ”المصروفات“، و ”commitment“ أو ”الالتزام“، و ”commitments and disbursements“ أو ”الالتزامات والمدفوعات“، و ”costs“ أو ”التكاليف“ و ”utilization of resources“ أو ”استخدام الموارد“ تبعاً للسياق. وفي حين كان مصطلح ”النفقات“ مرادفاً في السابق لـ ”حصيلة المبالغ المدفوعة والالتزامات غير المصفاة“، فقد بات مصطلح ”expense“ أو ”مصروفات“ يمثل في إطار المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام السلع أو الخدمات الواردة، بصرف النظر عن التحويل النقدي.
	دال - المخزون: الممتلكات والمنشآت والمعدات
	البندان: 24-1، و 25-1.
	المادة 25: تغيير في العنوان.
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