
 

 رفق الرابعالم
 2013إلى  2011 لفترة من  ،للمرأة األمم المتحدة هيئةللخطة االستراتيجية ا

  األمم المتحدة للمرأة هيئةالميداني ل الوجود تعزيز
 
 

 الموقف الحالي -1
 
الشاملة ستجابة لالتنسيق القيادة و الهو  هيئة األمم المتحدة للمرأة تضطلع بهاالتي المحورية من األدوار 

الدولية  تنفيذ التزاماتهامن أجل  ،قطرياألمم المتحدة الق يفر  دمهيق الذياجات البلدان من الدعم الحتي
، بما الجنسانية ألمم المتحدةا خبراتجميع من  مستفيدة في ذلك الجنسين،المساواة بين ب المعنيةوالوطنية 

هنا هو تعزيز قدرة  لمطلب األساسيالذلك، . األمم المتحدة للمرأةالخبرات التي تتمتع بها هيئة  يها تلكف
هذه تقديم و  القيادةهذه هذا التنسيق و القيام بقع، من أجل على أرض الوا هيئة األمم المتحدة للمرأة

هيئة األمم المتحدة القطري ل وجودإرساء الأو /ولن يتحقق تعزيز و. الحتياجات البلدان استجابةً ، اتالخبر 
 . فريق األمم المتحدة القطريومية الوطنية، وبالتشاور مع الحكإال بناء على طلب مباشر من  للمرأة

 
أنواع  2011فبراير /شباطفي  هيئة األمم المتحدة للمرأة تمتهأ وقد حدد تقييم القدرات الميدانية الذي

 . اوٕاقليم ابلد 75في  ركيبوالت نطاقوال الحالي، الذي يختلف من حيث الحجم وجودال
 

األمم المتحدة  هيئةل اميداني اوجود 80تعزيز ما يزيد عن تصورا لمين العام لأل المقترح الشامل ويضم
 . هيئة األمم المتحدة للمرأةلـالمكونة السابقة كيانات على البنية التحتية القائمة لل ا، اعتمادللمرأة

 
لنظر ن ايح، لاإجراء مؤقتباعتباره  انيةز يبالم ا، احتياطي2011/1 رقم القرارفي  ،وقد أقر المجلس التنفيذي

، اقطري امكتب 15في  ات رئيسيةقدر  أسيست ، من أجل2013-2011ستراتيجية لعام الخطة اال في
تمويل مبالغ من  تحويلكذلك المجلس  اعتمدو . معقدةالبرامج ال تطلباتمكتبين إضافيين بمتعزيز و 

 7-6ي الذي يتراوح من هيكل المكاتب األساسلتمويل الوظائف الالزمة لالدعم، البرنامج إلى ميزانية 
فيما و . لن تصبح إقليمية وهي المكاتب التي، حدى عشرة اإلقليميدون اإل اتبمكال ي كل منف وظائف
وظائف، لكل من بنما  7 الذي يضم المجلس الهيكل األساسي المقترح أقرلمراكز اإلقليمية، با يتعلق

 وظائفالتطوير وداكار وبانكوك، مع كل من جوهانسبرج في  وظيفة تنسيق جديدة كما أنشأوالقاهرة، 
. الوظائف الممولة حاليا من البرنامج إلى ميزانية الدعم ونقل، عحاليا في هذه المواق قائمةللنائب، ال ةالثالث
، بطريقة أو بأخرى، من 2011 عام في ؤسساومُ  اعزز مُ  مكتبا، 34تجعل الحصيلة  مجتمعة موراأل وهذه
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الحالية، أو تحويل التمويل من البرنامج إلى ميزانية  الوظائف رطويت وأوظائف جديدة،  خلقخالل 
 . الدعم

 
 المقترحةالقطرية تغطية ال -2

 
 ، مع مرور الوقت،"نموذج دعم معياري"تقديم ل وجود رؤيةهو و االستراتيجية  من أبعادُبعد أساسي ثمة 
من التقرير الشامل و  "الكيان"من قرار تأسيس  مدوالنموذج المقترح مست. من الدول األعضاء دولة 75إلى 

وزيارات  ،دوليونشركاء أجراه استقصاء من خالل قد خضع هذا النموذج للمراجعة، و . لألمين العام
الحكومة ومنظمات المجتمع المدني  حيث وضعت ؛تقييم القدرات الميدانية إطارفي تمت  ميدانية

هذه ، و من حيث األهميةتقريبا  ب متساوٍ في ترتينموذج الدعم المعياري في المقترحة األربع المجاالت 
والسياسات والميزانيات،  ، وكذا الخططقائمة على أدلةوتنفيذ القوانين ال صياغةدعم ) 1: (هيالمجاالت 

 الحكومةداخل المساواة بين الجنسين  أنصاردعم ) 2(بما يتسق مع االلتزامات الدولية والوطنية؛ و
دعم قدرات الشركاء الوطنيين لتوليد البيانات والمعرفة، ) 3(؛ وعلى حد سواء والمنظمات غير الحكومية

 ، فضال عنالعامة وتطوير البرامج اتزز السياسيع بماالجنوب، بلدان وهذا يشمل التبادل فيما بين 
االتساق ، من أجل تعزيز "نظام المنسقين المقيمين" في إطارتوجيه التنسيق، ) 4(التقدم؛ و متابعة سير

 .فريق األمم المتحدة القطري خلدا محاسبةوال
 

ميزانية الدعم لفترة من الموظفين، بتمويل من مكمل ويقترح تقييم القدرات الميدانية إضافة حد أدنى 
تعيين ما وهذا يعنى  ؛الوكاالت األخرى موظفيب، من أجل تنفيذ نموذج الدعم المعياري، مقارنة السنتين

 : يلي
 ).ةق األمم المتحدة القطرياء فر مستوى يقارن بأعض دولي، على(ممثل  •
على ، وموظف وطني )ج(على الدرجة  موظف وطني(كبير مسؤولي البرنامج / نائب ممثل •

 ). البلد سياق مستوى يعتمد علىعلى  رابعة/ وموظف درجة ثالثة، )د(الدرجة 
على ، أو موظف وطني )ج(على الدرجة وطني، أو موظف وطني موظف ( عمليات موظف •

 ))د(الدرجة 
 ). 6 على الدرجةمكتبي موظف وطني، أو موظف (مساعد إداري  •
تتوافر إال حينما ال ذلك  ال يتم، و 3 على الدرجة مكتبيموظف وطني، أو موظف (كاتب / سائق •

 ).التمويل المشتركالخيارات االقتصادية األخرى، مثل 
للسالمة ألمم المتحدة اإدارة  وفقا لما ترتأيهتحتاج إلى موظف أمن،  موظف أمن في البلدان التي •

 . مسؤول األمن المكلفو  واألمن



 

 

 

3 

 
، بناء على طلب هيئة األمم المتحدة للمرأة دعمهاالتي تلبلدان ل تعظيم نطاق التغطيةاستراتيجية تتضمن و 

في  وأخذا، االقتصادات ذات الدخل المنخفض/أقل البلدان نمواالحكومات الوطنية، مع التركيز على 
متوسطة الالتعاون اإلنمائي مع البلدان بشأن  64/208ية العامة لألمم المتحدة رقم قرار الجمع االعتبار

 : ما يلي تتضمن تلك االستراتيجية-، أثناء مدة الخطة االستراتيجيةالدخل
 
، وهي 2011بتمويل من ميزانية الدعم لعام  مكتبا ميدانيا 34إجمالي  تم تعزيز، 2011 عام في )أ (

المراكز  تشاركمكاتب  3 من بينها(مكتبا دون إقليمي  15و ،قطريامكتبا  17 عبارة عن
 عددتقديم تعزيز إضافي لـ من المقترحذلك، بناء على و . ، ومركزين إقليميين)في المكان اإلقليمية

، ليتوافر لهذه المكاتب عدد )السالفة الذكر المكاتب السبعة عشرمن بين (مكتبا قطريا  15
 يم القدرات الميدانية؛العاملين المكمل المقترح في تقي

) مكاتب السبعة عشر األولىمع استمرار تعزيز ال(إضافيا  بلدا 20 تم تعزيزسي، 2012 عام في )ب (
 فيوفقا للتوصيات الواردة وظائف جديدة مكملة، كل منها  5 بإضافةوذلك  ؛من ميزانية الدعم

  ؛تقييم القدرات الميدانية
 5 بإضافة وذلك ضافيا من ميزانية الدعم،مكتبا قطريا إ 21 تم تعزيزسي، 2013في عام  )ج (

 تقييم القدرات الميدانية؛  في طبقا للتوصيات الواردةكل منها وظائف جديدة مكملة، 
االقتصادات /أقل البلدان نمواعلى خاص التركيز الب هيئة األمم المتحدة للمرأةشيا مع التزام اتم )د (

من ميزانية  ةممولال األربعة وثالثين ةميدانيال مكاتب، من بين إجمالي الذات الدخل المنخفض
. االقتصادات ذات الدخل المنخفض/أقل البلدان نموامكتبا في  13 عيوز تم ت، 2011الدعم لعام 

 2012التغطية في عامي من نطاق  هيئة األمم المتحدة للمرأة توسععلى ذلك، س بناءو 
أقل البلدان اإلضافية في المكاتب القطرية أكبر قدر ممكن من توزيع ) 1( :، عن طريق2013و

االقتصادات ذات /أقل البلدان نموامنح الدعم إلى ) 2(و؛ االقتصادات ذات الدخل المنخفض/نموا
، حتى نبلدا عدةتغطية بمن خالل المكاتب القطرية أو المكاتب دون اإلقليمية،  الدخل المنخفض

 .2013عام ة نهايفي ، نموااألقل يتسنى لألمم المتحدة للمرأة تغطية البلدان 
 

 : الخطوات التاليةبع تَّ ستُ ، التكلفةالكفاءة و فعالية تغطية البلدان، بطريقة تتميز بنطاق ومن أجل تعظيم 
  
دعم عند التكلفة ستحقق فعالية في التي  حاالتفي ال متعددة بلدانم لالمقدَّ دعم الاستخدام نهج  )أ (

هيئة األمم المتحدة ستستخدم و ، مجموعة من البلدان من موقع مركزي إقليمي أو دون إقليمي
في الجوار الجغرافي، لتقديم نموذج المكتب القطري الواحد الذي يغطي عدة بلدان أيضا  للمرأة
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والمناطق الجغرافية األخرى  ية الصغيرةالجزر بلدان الالدعم والتمثيل، كما هو الحال في 
 . متحدة األخرىوكاالت األمم ال تماشيا مع الممارسات التي تنتهجهاالمشابهة، 

 .شطة اإلنمائيةناألمن  نوعا لتقني باعتبارهلدعم اتوفير اصناديق البرامج القطرية لاستخدام  )ب (
 ين الداعمين لألولويات الوطنية والمجاالت المواضيعيةتقنييمكن أيضا تمويل االستشاريين الو 

ساسية، أو غير أساسية من مساهمات أ ،هيئة األمم المتحدة للمرأة التي ُتعنى بها ،ةاألولويذات 
ي ، بناء على طبيعة الدعم الذاالثنينأو خليط من  ،)ناظرةمالمساهمات المانحين و المساهمات (

 . موالتوافر األعلى مدى و  تطلبه الدول األعضاء
بناء على خبرة صناديق وبرامج األمم المتحدة، . لتقاسم التكاليف ضيفةالبلدان المَ من  الطلب )ج (

تقاسم ما يمكن تقاسمه من لالبلدان المضيفة بطلب إلى  المتحدة للمرأةهيئة األمم  توجهست
وخدمات  البنية التحتية دعمغير ذلك من تكاليف تكاليف مقار المكاتب، و ها التكاليف، بما في

 . ين على المستوى القطرييالوطن نظراءللها ودعمها وجود، من أجل تيسير تقنيةاالستشارات ال
األمم  منظومة في إطار ،داخلية" احتياطية" اتقدر  إنشاءإلى  هيئة األمم المتحدة للمرأةستسعي  )د (

، بما في على النحو المطلوبإلى فرق األمم المتحدة القطرية  حددم تقنيالمتحدة، لتوفير دعم 
 ، وحاالت الطواريء اإلنسانية في تلك البلدان التي ال تتمتع بتغطيةدهوما بع صراعالحاالت ذلك 

 .هيئة األمم المتحدة للمرأةقوية من 
 

 اتلقدر ا رشادية التي تشير إلىاإلالمالية  واآلثار التغطية القطرية التراكمية) 2(و) 1( نالجدوال بيني
 :، ما يليسنوات 3على مدار والجديدة،  قائمةالميدانية ال
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 التغطية القطرية التراكمية): 1(الجدول 

 
 2011 2012 2013 2011-2013 
الميداني  وجودال

المقترح للتمويل من 
 ميزانية الدعم

عدد المكاتب 
تي أقر الميدانية ال

 ،المجلس التنفيذي
جلسته األولى في 

بتعزيزها العادية، 
 تمويلعن طريق ال

من ميزانية الدعم 
 2011لعام 

عدد المكاتب 
الميدانية المقترحة 

 5 إضافةللتعزيز، ب
بناء على وظائف 

يات الواردة التوص
تقييم القدرات  في

بتمويل الميدانية، 
من ميزانية كل منها 

الدعم لفترة السنتين 
 2012لعام 

عدد المكاتب 
الميدانية المقترحة 

 5 بإضافةللتعزيز، 
بناء على وظائف 

التوصيات الواردة 
تقييم القدرات في 

بتمويل الميدانية، 
من ميزانية لكل منها 

الدعم لفترة السنتين 
 2013 لعام

 وجودإجمالي عدد ال
في  المعزز الميداني
 2013نهاية 

 56 21 20 *15 المكاتب القطرية 
المكاتب القطرية 

برامج التي لديها 
 معقدة

2   2 

المكاتب دون 
 اإلقليمية

15   15 

 2   2 المراكز اإلقليمية
 ي المكاتبإجمال
 سنويا ةالمعزز 

من بينها (مكتبا  34
أقل مكتبا في  13
 )دان نمواالبل

من بينها (مكتبا  20
أقل مكاتب في  10

 )البلدان نموا

من بينها (مكتبا  21
أقل مكاتب في  10

 )البلدان نموا

من بينها (مكتبا  75
أقل مكتبا في  33

 )البلدان نموا
عدد البلدان 

تم  يتال ةاإلضافي
تغطيتها من خالل 

 في عدةالوجود 
 بلدان

من بينها (مكتبا  20   
أقل  مكتبا في 15

 )البلدان نموا

 95    إجمالي التغطية
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0Fالتقديرات): 2(الجدول 

في المكاتب القطرية،  ،والجديدة قائمة، للقدرات الةمريكياأل اتدوالر ال يينبمال 1
 )يتم التحقق منها في قسم الميزانيةس إرشاديةتخطيط أرقام (ن اإلقليمية، واإلقليمية ودو

 
 2011 

بالدوالر (
 )األمريكي

2012 
بالدوالر (

 )األمريكي

2013 
بالدوالر (

 )األمريكي

اإلجمالي 
بالدوالر (

 )األمريكي
     قائمةالمكاتب الميدانية ال-أ

1Fدون إقليمي(مكتبا ميدانيا  34

، وٕاقليمي، 2
 )وقطري

25.4 28.0 30.8 84.2 

ة قطريال للمكاتب وظائف إضافية  3
 ةقائمالخمسة عشر ال

 7.1 7.8 14.9 

 99.1 38.6 35.1 25.4 المجموع 
     المكاتب الميدانية اإلضافية-ب
، بدءا مدعم جديد/إضافي مكتبا قطري 20
 2012 عام من

 16.2 17.9 34.1 

 ، بدءا منمدعم دجدي/إضافي مكتبا 21
 2013 عام

  18,8 18,8 

 52.9 36.7 16.2-  المجموع 
 152.0 75.3 51.3 25.4 ةالميدانيللمكاتب اإلجمالي المجموع 

 :تكاليف المقار -ج
نسبة من ميزانية الدعم ( :القدرة الحالية

من ، و 2011 عام المعتمدة للمقار في
 )2013و 2012التقديرات لعامي 

26.1 31.8 35.1 93.0 

 93.0 35.1 31.8 26.1 إجمالي المقار
 245.00 110.4 83.1 51.5 اإلجمالي

 

                                           
 .هذه التقديرات إرشادية، وستخضع لمزيد من المراجعة خالل مناقشات ميزانية الدعم لفترة السنتين 1
من البلدان، تمشيا  2/3ما ستعزز المكاتب القطرية، كلما ستفكك المكاتب دون اإلقليمية تدريجيا، لتصبح مكاتب متعددة البلدان، حيث ستغطي كل 2

 .مع غيرها من وكاالت األمم المتحدة وأطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية المتعددة البلدان
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األمم المتحدة للمرأة نموذج الدعم حها هيئة ستمنالمعايير المقترحة الختيار البلدان التي  -3

 :المعياري
  
بالتشاور  سيتم وضعهالوطنية، و  الطلبات المباشرة من الحكومةأساس على دليل الدعم المعياري يقوم 

 لبياألمم المتحدة للمرأة يضيف قيمة ويمع فريق األمم المتحدة القطري، لضمان أن دعم  وثيقال
والحاجة نظرا للضرورة ومع ذلك، . ، على حد سواءريق األمم المتحدة القطريوفالمعني  البلداحتياجات 

أولوية تقديم هذا الدعم بأسلوب قوي لكن مسؤول، تقترح هيئة األمم المتحدة للمرأة تطبيق ترتيب إلى 
 : المعايير التالية في اختيار هذه البلدان

 
عدد السكان من في البرلمان، و المرأة د نسبة مقاع(المساواة بين الجنسين، النساء والفتيات  وضع )أ (

ونسبة مشاركة  ؛)فما فوقعاما  25النسبة (على تعليم ثانوي على األقل  تاإلناث الحاصال
 15ما بين تراوح أعمارهن ونسبة الفتيات الالئي ت ؛ونسبة وفيات األمهات ؛العاملة النسائية قوىال
ونسبة النساء الالئي  ؛حاليلوقت الفي ا تزوجات أو المطلقات أو األراملالم ،عاما 19و

 ؛)حياتهن طوال يتعرضن للعنف
 )أقل البلدان نموا، واالقتصادات ذات الدخل المنخفض( المعني مستوى التنمية والدخل في البلد )ب (
 أشكال عدم األمن التي تواجهها المرأة في البلدغيرها من ، و هما بعدو النشط  صراعال حاالت )ج (

 ؛ المعني
 ).معامل دجيني والمؤشرات األخرى( المعني دم المساواة داخل البلدمستويات عارتفاع  )د (

 

 
2Fهيئة األمم المتحدة للمرأةالميداني ل وجودال علىنظرة عامة  -من تقييم القدرات الميدانية قتطفاتم

3 : 
حدة األمم المتالميداني لهيئة  وجودال يحدَّد، )2011يناير /كانون الثاني(تقييم القدرات الميدانية ل وفقا

 : للمرأة على النحو التالي
 

                                           
األمم المتحدة أن  تقييم القدرات الميدانيةاإلضافة إلى البلدان الخمسة والسبعين المذكورين أعاله، أظهر ب -2010ديسمبر /بيانات كانون األول 3

طاقم من صغار الموظفين التقنيين وبرنامج متطوعي األمم المتحدة؛ وطاقم عمل مؤقت أو يعمل بدوام جزئي أو بصورة  كان لديها/ لديها للمرأة

جمهورية أفريقيا الوسطي، وغينيا بيساو، والنيجر، والصومال، وجمهورية : بلدا إضافيا وهي 11في ) دة اإلنمائيمع برنامج األمم المتح(مشتركة 

 .كيريباس، والجبل األسود، وأوزبكستان، واألرجنتين، وتشيلي، وبيرو، وأوروغواي، وفنزويال
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 L-5على الدرجة  من األعضاء مكاتب دون إقليمية، برئاسة طاقم عمل دولي: الفئة أ •
 المكان مع التي تشارك ،المكاتب دون اإلقليميةيشار إلى تلك و . D1=15-1أو الدرجة 

  3F4.باللون األزرق الخفيف ،مركز إقليمي
4F  34 =البرامج من ومدعمةل عالمي، تب برامج، برئاسة طاقم عمامك: الفئة ب •

5 
= عقود خدمات/ المدة برامج، يديره موظفون وطنيون بعقود عمل محددةمكتب : الفئة ج •

265F

6   
 

 مهمة متكاملة لألمم المتحدة  وجودأو / و صراع تشير إلى حاالت ما بعد ال** 
 وجودنوع ال وجودمكان ال
 ب  بوروندي

 ب الكاميرون
 ج الرأس األخضر

 ب **هورية الكونغو الديمقراطيةجم
 ب **ساحل العاج

 ب إثيوبيا
 ج غانا
 أ و ب كينيا

 ب **ليبيريا
 ب مالي

 ب موزامبيق
 ج نيجيريا
 أ رواندا

 أ السنغال
 ب سيراليون

 أ جنوب أفريقيا
 ب **السودان

                                           
 تقييم القدرات الميدانيةعتمدها المجلس التنفذي وقت كتابة هذه المكاتب ال تتضمن المراكز اإلقليمية في بنما ومصر، حيث لم تكن قد ا 4
 )كينيا(يشارك مكتب واحد من مكاتب البرامج األربعة وثالثين المقر مع أحد المكاتب دون اإلقليمية  5
 )األردن(مكتب من مكاتب البرامج السبعة وعشرين المقر مع أحد المكاتب دون اإلقليمية يشارك  6
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 ب تنزانيا
 ب أوغندا

 ب زيمبابوي
 ج الجزائر
 ج مصر
 ب العراق
 ج أ و األردن

 ج موريتانيا
 أ المغرب

 ج األراضي الفلسطينية المحتلة 
 ج سوريا
 ج تونس

 ب **أفغانستان
 ب بنجالديش

 ب كمبوديا
 ب الصين

 أ الهند
 ب أندونيسيا

 ج جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
 ب نيبال

 ب باكستان
 ب بابوا غينيا الجديدة

 ج الفلبين
 أ جمهورية جزر فيجي

 ج واسام
 ج جزر سليمان

 أ تايالند
 ب **تيمور ليشتي

 ج فانواتو
 ب فيتنام
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 ب ألبانيا
 ج البوسنة والهرسك

 ج جورجيا
 أ كازاخستان

6F**كوسوفو

 ب  7
 ج قيرغيزستان

 ج جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
 ب مولدوفا
 ج روسيا
 ب صربيا

 أ سلوفاكيا
 ج طاجيكستان

 أ بربادوس
 ج وليفياب

 أ البرازيل
 ب كولومبيا

 ب جمهورية الدومنيكان
 أ إكوادور

 ج السلفادور
 ب جواتيماال

 ب **هايتي
 ج هندوراس
 أ المكسيك

 ج واغنيكارا
 ب بنما
 ج وايغبارا
 

                                           
 ).1999( 1244وفو يجب أن ُتفهم في سياق قرار مجلس األمن رقم اإلشارات إلى كوس 7


