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   ٢٠١١الدورة العادية األوىل لعام 
  ، نيويورك٢٠١١يناير / كانون الثاين٢٦-٢٤

  *ل األعمال املؤقت من جدو٢البند 
      الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة

  ٢٠١١-٢٠١٠نتني مقترحات الستخدام التربعات مليزانية الدعم لفترة الس    
  

  **ة التنفيذيةتقرير املدير    
  

  موجز  
  املـؤرخ ٦٤/٢٨٩قـرار اجلمعيـة العامـة    ب عمـالً م هذه الوثيقة إىل اجمللس التنفيـذي      قدَُّت  

ــهولي/متــوز ٢ ــرة ٢٠١٠ ي ــيت ، ٧٧، الفق ــبُيال ــديرإىل  فيهــاطل ــة امل ــراً ت أن ة التنفيذي ــدم تقري  ق
هليئـة األمـم     ٢٠١١- ٢٠١٠ية الدعم لفترة السنتني      مليزان التربعات الستخدام   مقترحاًيتضمن  

أنـشأت  قـد   و. املعروفة هبيئة األمم املتحدة للمـرأة     ،  املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة     
 ملعاجلـة الثغـرات الرئيـسية يف هيكـل األمـم            ٦٤/٢٨٩اهليئة مبوجب القـرار       هذه اجلمعية العامة 

 اجلمعيــة عملــت، ٦٤/٢٨٩مــن خــالل القــرار و. سنياملتحــدة علــى صــعيد املــساواة بــني اجلنــ
 علــى تعزيــز الواليــات واملهــام القائمــة ألربعــة كيانــات منفــصلة ســابقة لألمــم املتحــدة    العامــة

كمـا أناطـت باهليئـة      . كانت ُتعىن بالـشؤون اجلنـسانية، ونقلـها إىل هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة                
يف جمـال الـشؤون     مـل منظومـة األمـم املتحـدة         قيـادة وتنـسيق ع    : دوراً جديداً بالغ األمهية وهـو     

 ويعـرض هـذا   .املنظومـة عـن ذلـك   ومساءلة   تعميم مراعاة املنظور اجلنساينمواصلة واجلنسانية
اهليئــة  طلوبـة مــن جانــب بنــاء القــدرات املبلبــدء ل ٢٠١١ لعـام  ة التنفيذيــة املــديراقتــراحالتقريـر  

  . الدول األعضاء جانبلدعم منتلبية والياهتا وطلبات اب  الكفيلةنتائجالتحقيق ل
 
  

  *  UNW/2011/L.1.  
  .يصدر هذا التقرير دون حترير رمسي  **  
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 منظمـة متماسـكة   ضـمن  عملية دمج الكيانات السابقة  ٢٠١١تواصل خالل عام    وست  
ــائج   ــق النت ــة حنــو حتقي ــوي. موجَّه ــديروتن ــة امل ــاد  التنفيذي ــة ة اعتم ــيريات التنظيمي ــةالتغ   املطلوب

 إنــشاء وناعمليــات يف البلــد التعزيــز إىل قــصوى الولويــة األ ويلتــ تاليــةثــالث مراحــل مت  يف
ــادة  دارةإ فريـــق ــا لقيـ ــتراتيجية ذلـــكعليـ ــة االسـ ــداد اخلطـ ــرأة   وإعـ ــدة للمـ ــم املتحـ ــة األمـ  هليئـ
  املراحـل الـثالث    سـيكون أحـد املبـادئ األساسـية الـيت تـسترشد هبـا             و. ٢٠١٣-٢٠١١ للفترة
 ،وسـعياً لتحقيـق هـذه الغايـة       . ان حـصة املـوارد املخصـصة للتنميـة يف البلـد           زيادة ضرورة كافةً

 مــن ائــة يف امل١٦ علــى اإلطــالق نــسبة تكــاليف اإلدارة تتجــاوز ال أة التنفيذيــةاملــدير ســتكفل
  .من األوقاتجمموع املوارد يف أي وقت 

 جممـوُع املـوارد الـيت ستـستخدمها        ٢٠١١ يبلـغ يف عـام       امليزانيـة املقترحـة أن    وتفترض    
ــة ــون دوالر ٥٠٠ اهليئـ ــن املو. مليـ ــصيص  مـ ــرح ختـ ــربامج  ٤١٣قتـ ــون دوالر لـ ــة،  مليـ التنميـ

 إلدارة  غـري املتكـرِّرة   تكـاليف   ال ماليـني دوالر لتغطيـة       ٨ ومليزانية الـدعم،    مليون دوالر    ٧٦ و
ــيري و ــاليف   ٣ نقــل مقــر اهليئــة إىل أمــاكن عمــل موحَّــدة، و     التغ  ماليــني دوالر لألمــن والتك

حــة  ميزانيــة الــدعم املقتريتم الــربط بــنيوســ. األخــرى الــصادر هبــا تكليــف مــن اجلمعيــة العامــة
يت  مـن جممـوع املـوارد الـ        ائـة  يف امل  ١٦احلفـاظ علـى نـسبة       عبَّـأة، مـع     عدل وحجـم املـوارد امل     وم

 ة التنفيذيـ ةقتـرح املـدير  وت. م مـستدام ومـنظَّ  مبا يكفل تراكم القدرات علـى حنـو      ،  جرى تأمينها 
ربامج الـ  بواسـطة  ل سـابقاً   وظيفـة كانـت متـوَّ      ١٦٠استخدام حصة من ميزانيـة الـدعم لتمويـل          

مبا يتيح إنـشاء القـدرات املؤسـسية األساسـية الالزمـة لتـوفري احلـد األدىن                  ،)مليون دوالر  ٢٦(
 إنــشاء مــن املقتــرحو. ٢٠١١ بلــداً علــى األقــل حبلــول هنايــة عــام ٤٠مــن خــدمات الــدعم يف 

مـم املتحـدة    األ  مهـام   لتنفيـذ  طلوبـة  امل اتلتـوفري القـدر   )  مليـون دوالر   ١٧(وظيفة جديـدة     ٩٥
 العمليـات  وتوسـيع نطـاق  املنظـور اجلنـساين واملـساءلة    مراعاة  وتعميم  التنسيقاجلديدة يف جمال  

  .لطلبل استجابةً انيف البلد
 الـشركاء   لـدى   كـبرية  لامـ آتوقعـات و  عـن    هيئة األمم املتحـدة للمـرأة         إنشاء متخضو  

  جيـب أن تكـون     ،الضخمة لطلباتتلبية االحتياجات وا  وسعياً ل . احنني على السواء  الوطنيني وامل 
.  املـوارد   يف نقصالـ  بـشدة مـن       السابقة اليت كانت تعـاين     يزانياتاملهذه امليزانية أكرب بكثري من      

 زيـادة كـبرية يف التربعـات        بتـسجيل  ة حقيقيـ  إمكانيـة  يـه قوِت َمطمـح  لكنه. وهذا اقتراح طموح  
  . نصف البشريةؤثر يف اليت تعدم املساواةملعاجلة أوجه 
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  عناصر مقرر      
ــ   ــذي اجمللـــس التوّديـ ــاً  أن)أ: (نفيـ ــيط علمـ ــام،  حيـ ــائج اإلدارة، وباملهـ ــرات نتـ  واملؤشـ

هليئة األمم املتحدة للمـرأة الـواردة يف هـذا     ميزانية الدعم  تقديراتواالحتياجات من املوارد يف 
متثــل جممــوع الــيت  ، مليــون دوالر٧٥,٦املوافقــة علــى املــوارد اإلمجاليــة البالغــة  ) ب(التقريــر؛ 

ع  األساســية وغــري األساســية، مــ التربعــاتواردمــ مــن واملموَّلــة ٢٠١١ ميزانيــة الــدعم يف عــام
 ماليني دوالر من تكاليف الدعم ينبغـي أن ُتـستخدم           ٨,٩  اإليرادات املقدَّرة بـ    إىل أن  اإلشارة
 مليـون دوالر ملـوارد      ٦٦,٧ اعتمـاد يقـدَّر بــ      عـن    سُيـسفر ، ممـا     اعتمـاد املـوارد اإلمجاليـة      مقابل

 لتحقيـق النتـائج     عتمـد  اسـتخدام املبلـغ امل     تمقرر أن يـ   أن ي ) ج (؛“الصافية”التربعات األساسية   
 دوالر   مليـوين  ٢,٥املوافقـة علـى مبلـغ       ) د (؛ التقرير  هذا  يف على النحو الوارد   هاماحملددة يف امل  

الــيت صــدر هبــا تكليــف مــن األمــم     األمنيــةتكــاليفالاألساســية لتغطيــة التربعــات وارد مــمــن 
 تماد املعايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع       ليون دوالر للتكاليف املرتبطة باع     م ٠,٣املتحدة، ومبلغ   

 إلدارة التغـيري،   ماليـني دوالر ٥ ، و التقريـر  هـذا  وتعزيز نظام أطلس كما هـو موضـح يف     العام
  . ذات الصلة التكنولوجياتركيب معدات ماليني دوالر لنقل املكاتب و٣و 
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  اهليكل التنظيمي هليئة األمم املتحدة للمرأة: ١املخطط     
  

  شعبة السياسات١-باء
  امليزانية العادية

   ١- مد١
  ٥- ف٣
  ٤- ف٢
  ٣- ف٥
   ٢- ف٢
  ٦ خ ع ٣
  ٥ خ ع ٢
  ٣ خ ع ١

 موارد خارجة عن امليزانية 
  ٢- مد١
  )و (١- مد٢
  )و (٥- ف٤

  ٥- ف٥
  )و (٤- ف٦

   ٤- ف١
  )و (٣- ف١

   ٣- ف٢
  ٢- ف٢
  ٧ خ ع ١
  ٦ خ ع ٧
  ٥ خ ع ١
  )و (٤ خ ع ١

 ٣ خ ع ١

 تنسيق ٢ - ألف 
منظومة األمم املتحدة 

  امليزانية العادية
   ٢-  مد١
  ١-  مد١
   ٤-  ف١
   ٢-  ف١
   ٦ خ ع ١
   ٤ خ ع ١

 موارد خارجة عن امليزانية
 )و (٥-  ف١

 )امليزانية العادية) (و(و أ ع

  التقييم
  موارد خارجة عن امليزانية

   ٥- ف١
  )و (٤- ف١
  )و (٣- ف١
 ٦ خ ع ١

 كتب و أ عم
  امليزانية العادية

  )و (٢- مد١
  ٥- ف١
  )و (٦ خ ع ١

   ٥ خ ع ١
  موارد خارجة عن امليزانية

   ٤- ف١
  )و (٣- ف١
 ٧ خ ع ١

 الدعم احلكومي الدويل، الشراكة االستراتيجية - ألف 
  امليزانية العادية

   أ ع م١
   ٦ خ ع ١
  ٣ خ ع ١

  موارد خارجة عن امليزانية
 ٤- ف١

  ويناملستشار القان
  موارد خارجة عن امليزانية

  )و (٥- ف١
 )و (٧ خ ع ١

  مكتب السياسات والربامج-باء
  امليزانية العادية 

   ٧ خ ع ١
  موارد خارجة عن امليزانية

  )و( أ ع م ١
  )و (٥- ف١

  ٤- ف١
 ٦ خ ع ١

   اإلدارة والتنظيم - جيم 
  موارد خارجة عن امليزانية

  )و (٢- مد١
 ٦ خ ع١

  املنظمات١ - ألف 
  احلكومية الدولية
  امليزانية العادية

   ١-  مد١
   ٥-  ف١
   ٤-  ف٣
   ٥ خ ع ٢

 موارد خارجة عن امليزانية
 )و (٥-  ف١

 االستراتيجية  الشراكات٣ - ألف 
 والدعوة واالتصاالت واجملتمع املدين

  امليزانية العادية
   ٥-  ف١
   ٤-  ف١
   ٢-  ف٢

  موارد خارجة عن امليزانية
  )و (٢-  مد١
  )و (١-  مد١

   ١-  مد١
   ٥-  ف١
   ٤-  ف١
  )و (٣-  ف١

   ٣-  ف٣
   ٦ خ ع ١
 ٤ خ ع ١

 شعبة دعم الربامج٢-باء
  موارد خارجة عن امليزانية

  ٢- مد١
  ١- مد١
  )و (٥- ف١

  ٥- ف١
  )و (٤- ف٥
 ٦ خ ع٢

 شعبة املوارد البشرية
 موارد خارجة عن امليزانية

  )و (١-  مد١
  )و (٥-  ف٢

  ٥-  ف١
  )و (٤-  ف١

  ٤-  ف١
  ٣-  ف١
  )و (٢-  ف١
  )و (٧ خ ع ١

  ٧ خ ع ١
  )و (٦ خ ع ٣

 ٦ خ ع١

 شعبة املالية واإلدارة
 موارد خارجة عن امليزانية

  ١-  مد١
  )و (٥-  ف٤

  ٥-  ف٢
  )و (٤-  ف٢

  ٤-  ف٢
  )و (٣-  ف٤

  ٣-  ف٢
  )و (٢-  ف١
  )و (٧ خ ع ٣

  ٧ خ ع ٩
  )و (٦ خ ع ٥

  ٦ خ ع ١
  ٥ خ ع ١
  )و (٤ خ ع ١

 ٤ خ ع ١

 نظام املعلومات واالتصاالت
  موارد خارجة عن امليزانية

  )و (٥-  ف١
  )و (٤-  ف١

  ٤-  ف١
  )و (٣-  ف١

  ٣-  ف١
  )و (٧ خ ع ١

   ٧ خ ع ١
  )و (٦ خ ع ١
 )و (٥ خ ع ٢

/األخالقيات
مراجعة احلسابات 

  والرقابة
موارد خارجة عن 

  امليزانية
  )و (٥-  ف١
  )و (٤-  ف١
 )و (٦ خ ع ١

  أفريقيااملكاتب اإلقليمية والقطرية يف
  موارد خارجة عن امليزانية

  )و (٢-  مد١
  ٥-  ف١
  ٤-  ف٢
  ٣-  ف١
    ٦ خ ع ٢
  )و (١-  مد٢

  ١-  مد٢
  )و (٥-  ف٢١
  ٥-  ف٢

  )و(م و من الرتبة دال /٤-  ف٤
 )و (٦ خ ع ٢٣

 املكاتب اإلقليمية والقطرية يف الدول العربية
  موارد خارجة عن امليزانية

  )و (٢-  مد١
  )و (٥-  ف١
  )و (٣-  ف٢
     ٦ خ ع ١
  )و (١-  مد٣
  )و (٥-  ف٨

  )و(م و من الرتبة دال /٤-  ف٢
 )و (٦ خ ع ٨

املكاتب اإلقليمية والقطرية يف آسيا
  واحمليط اهلادئ

  موارد خارجة عن امليزانية
  )و (٢-  مد١

  ٥-  ف١
  ٤-  ف٢
  ٣-  ف١
     ٦ خ ع ٢
  )و (١-  مد٣

  ١-  مد١
  )و (٥-  ف١٦
  ٥-  ف١

  )و(م و من الرتبة دال /٤-  ف٤
 )و (٦ خ ع ١٧

املكاتب اإلقليمية والقطرية يف
  رابطة البلدان املستقلة/أوروبا

  مليزانيةموارد خارجة عن ا
  )و (٢-  مد١

  ٥-  ف١
  ٤-  ف١
  ٢-  ف١
   ٦ خ ع ١
    ٤ خ ع ١
  )و (١-  مد٢
  )و (٥-  ف١١

 )و(م و من الرتبة دال /٤-  ف٢
 )و (٦ خ ع ١١

قليمية والقطرية يف املكاتب اإل
 األمريكتني ومنطقة البحر الكارييب

  موارد خارجة عن امليزانية
  )و (٢-  مد١

  ٥-  ف١
  ٤-  ف١
  ٢-  ف١
     ٦ خ ع ١
  )و (١-  مد٥
  )و (٥-  ف١٥

 )و(م و من الرتبة دال /٤-  ف٤
 )و (٦ خ ع ١٥

 ١٠٣:الوظائف املمولة من الربامج

  الشعب اإلقليمية٣-باء
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  ملستفيدة من الربامج املقر والبلدان ا بني الوظائفتوزيع    
  نية الدعم لفترة السنتني احلاليةجمموع وظائف ميزا    

  
  )يف امليدان(البلدان املستفيدة من الربامج             

  
  
  
  
  
    

  :جمموع وظائف ميزانية الدعم املقترحة    
  )يف امليدان(البلدان املستفيدة من الربامج             

  
  
  
  
  
  
  

سواء يف املقـر أو يف      (وسيحدَّد موقعها يف إطار ميزانية الدعم       . يف املقر  الشعب اإلقليمية قائمة حاليا     *  
  .يف ضوء تقييم القدرات امليدانية والتحليل الوظيفي) املكاتب اإلقليمية التابعة لألمم املتحدة

  املقر
  امليزانية العادية

  ١:  أ ع م-و أ ع 
  ١: ٢-مد
  ٣: ١-مد

 ٢٣: موظفون فنيون دوليون آخرون
  ١٤: مجيع املوظفني اآلخرين

  موارد خارجة عن امليزانية
  ٢: ٢-مد
   ٣: ١-مد

 ٣١: موظفون فنيون دوليون آخرون
 ٣٣: مجيع املوظفني اآلخرين

 *الشعبة اإلقليمية
  موارد خارجة عن امليزانية

 ١٤: موظفون فنيون دوليون آخرون
    ٨: مجيع املوظفني اآلخرين

 )يف امليدان(البلدان املستفيدة من الربامج 

  املكاتب دون اإلقليمية
  موارد خارجة عن امليزانية

   ٣: ١-مد
 ٣: موظفون فنيون دوليون آخرون

  املكاتب القطرية 
 ارد خارجة عن امليزانيةمو

 صفر

  املقر
  امليزانية العادية

  ٢:  أ ع م-و أ ع 
  ٢: ٢-مد
  ٣: ١-مد

 ٢٣: موظفون فنيون دوليون آخرون
  ١٥: مجيع املوظفني اآلخرين

  موارد خارجة عن امليزانية
  ١:  أ ع م-و أ ع 

  ٤: ٢-مد
   ٧: ١-مد

 ٧٦: موظفون فنيون دوليون آخرون
 ٥٣: مجيع املوظفني اآلخرين

 *الشعب اإلقليمية
  موارد خارجة عن امليزانية

  ٥: ٢-مد
  ١٦: موظفون فنيون دوليون آخرون

 ٨: رينمجيع املوظفني اآلخ

  دون اإلقليمية/املكاتب اإلقليمية
  موارد خارجة عن امليزانية

   ١٨: ١-مد
 ٣٢: موظفون فنيون دوليون آخرون

 ١٦: مجيع املوظفني اآلخرين

  املكاتب القطرية
  موارد خارجة عن امليزانية

 ٥٨: ونموظفون فنيون دوليون آخر
 ٥٨: مجيع املوظفني اآلخرين
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  املوجز التنفيذي  - أوال  
هليئـة  ة الـدعم     مليزاني التربعات الستخدام   ة التنفيذي ةتعرض هذه الوثيقة مقترحات املدير      - ١

 اجلمعيـة العامـة     جانـب ، على النحو املطلـوب مـن        ٢٠١١-٢٠١٠للفترة  األمم املتحدة للمرأة    
 األمـني   مقترح مع   متسقةاملقترحات  وهذه  . ٢٠١٠ هيولي/متوز ٢ املؤرخ ٦٤/٢٨٩يف قرارها   

يئـة األمـم   هلهـام الـدعم املعيـاري       تمويـل م   ل  لألمم املتحـدة   وارد امليزانية العادية  م  باستخدام العام
  .)١( إىل اجلمعية العامةوالذي جرى تقدميه، املتحدة للمرأة

 الـوارد يف تقريـر األمـني        قتـرح ىل امل إ تـستند  و ٦٤/٢٨٩القرار  بـ  املقترحـات    تسترشدو  - ٢
، )٢(“مقتـرح شـامل بـشأن اهليئـة اجلامعـة للمـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة                  ”املعنون  العام  

ة لكيانــات األمــم املتحــدة األربعــة املعنيَّــة باملــساواة بــني اجلنــسني واخلطــط واألطــر االســتراتيجي
مكتــب املستــشارة اخلاصــة للقــضايا اجلنــسانية : ة، وهــيهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأواملُدجمــة يف 

صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي       يف األمانـة العامـة، و     شـعبة النـهوض بـاملرأة       ، و والنهوض باملرأة 
 وعــالوة علــى ذلــك، .يل للبحــث والتــدريب مــن أجــل النــهوض بــاملرأة املعهــد الــدو، وللمــرأة

علـى   مشاورات واسـعة النطـاق    ،  ٢٠١٠سبتمرب  /أيلولمنذ تعيينها يف    أجرت املديرة التنفيذية،    
هـات  ي التوجبـشأن   لألمـم املتحـدة  نظمـات الـشقيقة  امل الدول األعضاء واجملتمع املـدين و  مستوى

ي هليئة األمم املتحدة للمرأة أن تتخـذها لتنفيـذ واليتـها وحتقيـق     ينبغاالستراتيجية املستقبلية اليت   
الـيت  ،  ة التنفيذيـ  ةمقترحـات املـدير   أثـراً علـى      هـذه املـشاورات اجلاريـة        تركتو. النتائج املتوقعة 

، ٢٠١٣-٢٠١١للفتـرة   األوىل للهيئـة   االسـتراتيجية     اخلطـة   إعـداد  عنـد  سترد بصيغتها النهائيـة   
  .٢٠١١يذي يف دورته السنوية لعام التنفم إىل اجمللس قدَّت سيتال
تحديـد املواقـع،   ب املتعلقـة  الرئيـسية ثغـرات  ال عاجلـة ملهيئة األمـم املتحـدة للمـرأة      أنشئت    - ٣

 منظومـة األمـم     اضـطالع  ممـا حـال دون     ،، واملـساءلة، واملـوارد    تـساق واال،  والسلطة، والتنسيق 
ة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة مبـا يتمـشى             تعزيز املساوا ليف دعم البلدان    الكامل  دورها  باملتحدة  

سندة إىل اهليئـة علـى تأديـة جممـل مهـام الكيانـات               الوالية املـ    وال تقتصر  .مع األولويات الوطنية  
، وإمنـا تـضيف إليهـا        التابعـة لألمـم املتحـدة      األربعة املنفصلة السابقة يف جمال الشؤون اجلنـسانية       

علـى صـعيد املـساواة      يق عمل منظومـة األمـم املتحـدة         قيادة وتنس دوراً جديداً بالغ األمهية وهو      
أن توقـع   وُي.تعزيـز مـساءلة عملـها املـرتبط باملـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة                و بني اجلنسني 
صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي        الـيت أصـبح      ٨٠ الــ  نطاق عملياهتـا داخـل البلـدان         توسِّع اهليئة 

 إىل حتقيـق    عمليـة الـدمج   دف  كمـا هتـ   . تلك البلـدان أيـضاً    حاضراً فيها ميدانياً، وخارج     للمرأة  
__________ 

  )١(  A/65/531.  
  )٢(  A/64/588.  
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الذي تقدِّمه هيئـة    لعمل احلكومي الدويل املعياري     ا بني هذه العمليات ودعم      مزيد من االتساق  
  .األمم املتحدة للمرأة

زويـد اهليئـة بالقـدرات الالزمـة لتحقيـق النتـائج الكفيلـة               امليزانيـة املقترحـة إىل ت      هتدفو  - ٤
. لواليـات والطلبــات املتزايـدة مــن جانـب الــدول األعـضاء للحــصول علـى الــدعم     بتلبيـة هــذه ا 

ــى   و ــذا ينطــوي عل ــسابقة   مواصــلةه ــة ال ــات األربع ــد الكيان   تنظيمــي وضــع هيكــل عــرب توطي
 ٦٤/٢٨٩ مـع القـرار      متـشياً و. الكـبرية للجهـات املعنيَّـة      االستجابة لآلمـال  ادر على   قمتماسك  

 بـشكل منـهجي   لة  فـصَّ املتحلـيالت   ال  صـنَّفت  ربعة الـسابقة،   بني الكيانات األ   إثر حتقيق الدمج  و
ــة ال ــشعبة    واليـ ــام رئيـــسية حـــسب الـ ــة ضـــمن مهـ ــة للهيئـ ــد  العامـ يف اهليكـــل التنظيمـــي اجلديـ
  املطلوبــة لتنفيــذ التغــيريات التنظيميــةهــذه التحلــيالت إطــاراًوتــوفر ). اهليكــل التنظيمــي انظــر(
يف  املــوظفني اإلداري واألساســي ينظــام مــع اً متامــتمــشى مبــا يوعلــى مراحــل، ةمــ منظَّطريقــةب

  .ةاألمم املتحد
ات اهليئـة علـى الـصعيد       تعزيز قدر   يف  هذه األولوية القصوى يف خريطة الطريق    تتمثل  و  - ٥

املوافقــة علــى ميزانيــة الــدعم أمــا اخلطــوة األوىل الــيت ينبغــي اختاذهــا علــى الفــور بعــد  . الــوطين
ووضـع فريـق قـوي يف اإلدارة العليـا        يف املقـر      اإلداري تحـول  عمليـة ال   فتتمثل يف إمتام  املقترحة،  

لقيـــادة تعزيـــز القـــدرات امليدانيـــة، وإعـــداد الـــصيغة النهائيـــة خلطـــة اســـتراتيجية تركِّـــز علـــى    
  .وتنفيذها النتائج

ــسرعة   حركوســيت  - ٦ ــد ب ــا اجلدي ــق اإلدارة العلي ــب   صــوب فري ــدرات يف املكات ــة الق  تنمي
ــامليدانيــة لتنفيــذ ، بالتعــاون الوثيــق مــع الــشركاء الــوطنيني  ة علــى املــستوى القطــري  أدوار اهليئ

 أكــرب اً فرقــنتجتســ  الــيتنتــائجالحتقيــق و األمــم املتحــدة القطريــة، أفرقــةيف ذلــك   مبــا،والــدوليني
 جمموعــة قــدميوســيكون لكــل مكتــب ميــداين القــدرة علــى ت .  للمــرأة بالنــسبة أكثــراًوملموســ
ــيت تلــيب ا  أساســية ــدعم ال ــات مــن خــدمات ال ــة ولطلب ــؤدي إىل احمللي ــذ ت أفــضل لكــلٍّ مــن   تنفي

بـشأن املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني        والـدويل   علـى الـصعيدين الـوطين       االلتزامات املتفق عليها    
دون إقليميـة   /إقليميـة مكاتـب    تدفقات املوارد كافيـة لتعزيـز مثانيـة           تكون ومن املتوقع أن  . املرأة
  .٢٠١١ مكتباً قطرياً حبلول هناية عام ٣٢ و
 كـلٍّ   م وتوقيـت وتنفيـذ    ي تـصم  جيري،  لية الطريق على ثالث مراحل متتا     ريطةخوتنص    - ٧

 التدرجييـة عملية  ال و حقيق النتائج  لت وفرةاملتات   والقدر احة املوارد املالية املت   على حنو يعكس   منها
ــسترشد هبــا    و. للتحــول اإلداري ــيت ت ــادئ األساســية ال ــل أحــد املب ــثالث يتمث ــةً املراحــل ال   كاف

. ربامج التنميـة، وال سـيما علـى الـصعيد القطـري            املخصـصة لـ     اهليئة  حصة موارد  زيادة رورةض
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ميزانيـة دعـم إدارة اهليئـة علـى اإلطـالق       ال تتجـاوز أاملـديرة التنفيذيـة    كفلويف هذا الصدد، ست 
  . من األوقات يف أي وقت تم تأمينهاي اليت  من جمموع املواردائة يف امل١٦ نسبة
ملراحـل الـثالث علـى       ا من املقتـرح أن تكـون     لتربعات،  ل التدفقات املتوقعة    مراعاةمع  و  - ٨

  :النحو التايل
شمل تـ و.  مليـون دوالر   ٣٠٠ مبا قد يصل إىل    من تدفقات املوارد     ستموَّل: ١املرحلة    •  

يدانيــة ممكاتــب عــشرة  املطلوبــة لاتالقــدرإنــشاء فريــق اإلدارة العليــا اجلديــد وإضــافة 
املوارد بــ اإلســقاطات املتعلقــة وانطالقــاً مــن. أو أكثرهــا تعقيــداً/الــربامج و أكــرب تــدير
 االنتـهاء مـن هـذه املرحلـة حبلـول منتـصف عـام        ُيتوقـع ، التحول اإلداري  عملية   وبرجمة
، ٢٠١١فربايـر   /شـباط  حبلـول    األمينان العامان املـساعدان مهامهمـا      يتوىلوس. ٢٠١١

ون مهــــامهم حبلــــول يتول ســــ٢-يف حــــني أن أعــــضاء فريــــق اإلدارة مــــن رتبــــة مــــد
  .٢٠١١ أبريل/نيسان

.  مليـون دوالر ٣٠٠  إىل الـداخل   تـدفقات التربعـات    حاملـا تتجـاوز   ستبدأ   :٢املرحلة    •  
مـن   ائـة يف امل  ١٦ األقـصى البـالغ   احلـد   ب فيمـا يتعلـق    و .١ املرحلـة     إمتـام  وستتداخل مـع  
  مكتبـا ٢٠ عـددها   من املكاتـب امليدانيـة     تعزيز جمموعة أخرى    سيجري ميزانية الدعم، 

 ويعتمـد إمتـام  . كانـت املـوارد كافيـة     إذا، دعما هلـا،  من املقر بعض القدرات اإلضافية    ب
  تقـدمي كمـا أن  . ٢٠١١ مليـون دوالر يف عـام        ٤٠٠ تربعاتال  بلوغ هذه املرحلة على  

ــرة      ــرأة للفت ــم املتحــدة للم ــة األم ــدورة ٢٠١٣-٢٠١١اخلطــة االســتراتيجية هليئ  يف ال
الســتعراض ها ســيتيحان فرصــة أمــام اجمللــس التنفيــذي   ومناقــشت٢٠١١الــسنوية لعــام 
  .قتضاء التوجيه حسب االوفريالتقدم احملرز وت

ــة   •   ــد :٣املرحل ــى  تعتم ــة الناجحــ العل ــغتعبئ ــون دوالر٥٠٠ ة ملبل ــل  ملي ــاً بالكام  وفق
ما عنـد و. للهيئـة  الـسنوي األويل  باعتباره االحتياج ، األمني العامللحساب الذي أجراه 

 اجمللـس التنفيـذي للخطـة    ة علـى مناقـش   ، وبنـاءً  متاحـاً ستوى مـن املـوارد       هـذا املـ    يصبح
 عـشرة  ن املكاتـب تـشمل مـا ال يقـل عـن      ثالثة م جمموعة   سيجري تعزيز االستراتيجية،  

ــة،   ــب ميداني ــة أخــرية    مكات ــذ عملي ــن تنفي ــضالً ع ــر   ل ف ــدعم يف املق ــدرات ال ــز ق  .تعزي
  سـيكون قـد مت تعزيـز       يون دوالر،  مل ٥٠٠  تبلغ  توافر موارد   مبراعاة  ورهناً هذا، وعلى
 إقليميـة   دون/ مثانية مكاتب إقليميـة    ا فيها ، مب ٢٠١١حبلول هناية عام    مكتباً ميدانياً    ٤٠
  .مكتباً قطرياً ٣٢ و
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ــن خــالل  و  - ٩ ــم ــنيربطال ــ ب ــدر  التوّس ــدرجيي يف ق ــرأة     اتع الت ــم املتحــدة للم ــة األم هيئ
 احلفـاظ علـى    ة مـن   التنفيذيـ  ة املـدير  سـتتمكن وااللتزامات املالية املترتبـة علـى تـدفقات املـوارد،           

  . نتائج التنمية من املوارد لربامج وائة يف امل٨٤  الـحصة
 يـتم بلـوغ هـدف تعبئـة املـوارد كاملـةً             املقترحات الواردة يف هذه الوثيقـة أن      وتفترض    - ١٠

 ممـــا ســـيوفر مبلغـــاً قـــدره  ،٢٠١١حبلـــول هنايـــة عـــام ،  مليـــون دوالر٥٠٠ للهيئـــة، وقـــدرها
ــون دوالر ٤١٢ ــة  )٣(ملي ــربامج التنمي ــدره   و،ل ــاً ق ــون دوالر ٧٥,٦مبلغ ــ يف امل١٥,٤( ملي ) ةائ

ميزانيـة الـدعم     يفاالسـتخدامات الرئيـسية للمـوارد       ومن املقترح إجراء    . مليزانية الدعم املقترحة  
  :على النحو التايل

ــل  •   ــة ١٦٠ نق ــابقاً   وظيف ــوَّل س ــت مت ــشاريع   كان ــربامج وامل ــن ال ــة اإىل م م ــدعميزاني . ل
 توفر هليئـة   امليـداين، وسـ    للتواجـد  املنقولـة الوظـائف    يف املائة مـن      ٧٨ستخصَّص نسبة   و

املزيـد مـن   كفالـة   مـن اخلـدمات و   جمموعة دنيـا  األمم املتحدة للمرأة القدرة على تقدمي       
  ؛٢٠١١على األقل حبلول هناية عام   بلدا٤٠ًاالستدامة يف القدرات التقنية يف 

.  علـى املـستوى امليـداين      تواجـد خمصـصة لل  وظيفـة    ٥٢دة، منها    وظيفة جدي  ٩٥ إنشاء  •  
 امليـداين   ستوىعلى امل  لتواجدا إنشاء الوظائف اجلديدة املقترحة يف املقر و       والغرض من 

 والقـدرة   دعم الـسياسايت  والـ  اإلدارة العليـا     عـن طريـق    املوسَّعة للهيئة والية  ال خدمة   وه
  ؛التشغيلية

ــوع   •   ــغ جمم ــاله،    تكــاليف خمصــصات ا ويبل ــوظفني املقترحــة أع ــن مل ــضالً ع ــاليف ف  تك
مبلـغ  ، ٢٠١٠  عـام  من ميزانيـات الـدعم املعتمـدة يف     سابقاً موليت كانت تُ  املوظفني ال 

ام املقتـرح للمـوارد يف   مـن االسـتخد  ائـة   يف امل١١,٨ ما نـسبته   مليون دوالر أو  ٥٨,٨
  ؛٢٠١١عام 

 وفقــاًل قــاتناال  إدارةمتــامإل ماليــني دوالر ٨ غــري املتكـررة خصــصات امل ويبلـغ جممــوع   •  
 األمــم املتحــدة  هيئــةونقــل مقــرلألمــم املتحــدة  املــوظفني اإلداري واألساســي ينظــامل

مــوظفي الكيانــات الــسابقة  يــواء إلإىل أمــاكن عمــل جديــدة تتَّــسع مبــا يكفــي للمــرأة 
  .العاملني يف نيويورك

عاجلتها لكـي تـصبح األمـم       التحديات اليت ينبغي م   ألمني العام   لقترح الشامل   املويوجز    - ١١
 علـى صـعيد شـؤون   حتقيـق مزيـد مـن التقـدم     يف يف دعم الشركاء الـوطنيني   املتحدة أكثر فعالية    

__________ 
دارة  بعــد خــصم تكــاليف اإلدارة، والتكــاليف غــري املتكــررة إل   ٤مت التوصــل إىل هــذا اجملمــوع يف اجلــدول     )٣(  

مبلـغ   مـن  وانتقال املقر إىل أماكن عمل جديدة والتكاليف الـيت صـدر هبـا تكليـف مـن اجلمعيـة العامـة                   التغيري
  . مليون دوالر٥٠٠ الـ
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 األمـم   وراء إنـشاء هيئـة     نظري الكامن  األساس ال  يف جوهرها  التحديات   وتوضح هذه . )٤(ملرأةا
 كمـا تـشري  . اهليئـة  الـيت ميكـن توقعهـا مـن         إىل النتـائج   ٦٤/٢٨٩ القـرار     ويـشري  .للمرأةاملتحدة  

. ٢٠١١يف عــام بــدء بعمــل اهليئــة  للة التنفيذيــة املــديرالطريقــة الــيت تقترحهــاميزانيــة الــدعم إىل 
  القائمة بني خمتلف هذه العناصـر يف كـل جمـال مـن جمـاالت التحـدي            العالقة ١ اجلدول   وجزوي

املـــساواة  جمـــال منظومـــة األمـــم املتحـــدة يف اعتمـــاد إجـــراءات والثغـــرات القائمـــة أصـــالً قبـــل
  :اجلنسني بني

  ؛)١التحديات يف العمود ترِد  (إىل إنشاء ميزانية الدعم املقترحة؟اجة  احلمل  •  
  ؛)٢العمود  (؟ما هي اإلجراءات العالجية اليت اقترحها األمني العام  •  
تواكب التطـورات بانتظـام لتهيئـة قـدرات هيئـة             أن كيف ميكن مليزانية الدعم املقترحة      •  

عاجلـة  مل نـشودة حتقيـق النتـائج امل    مـن أجـل      علـى مجيـع املـستويات        حدة للمـرأة  األمم املت 
   اليت مت حتديدها؟الثغرات والتحديات

  ١اجلدول 
 معاجلـــة مل احلاجـــة إىل: قـــوم عليـــه ميزانيـــة الـــدعم املقترحـــة األســـاس املنطقـــي الـــذي ت    

 ومتكــني والتحــديات يف إطــار اســتجابة األمــم املتحــدة للمــساواة بــني اجلنــسني   الثغــرات
  ، وما هي اإلجراءات اليت ستتخذ، وكيف ميكنها حتقيق ذلكاملرأة

  
مل احلاجة إىل معاجلة    
  التحديات الرئيسية

  اإلجراءات التصحيحية الـواردة يف الفقـرة       ما هي 
  ٢٠١١  ميزانية الدعم يف عامكيفية استجابة    A/64/588املقترح الشامل لألمني العام  من ٦٠

ز تعزيـــــإىل احلاجـــــة 
ــتجابة  ــاتاالس  للطلب

  ذات التوجه القطري
  

لتركيــز بقــوة علــى االســتثمار  أن يــوفر اينبغــي 
 يف زيادة متانـة القـدرة القطريـة والتركيـز علـى           

 اســتجابة فريــق األمــم املتحــدة القطــري   تعزيــز
لألولويـات الوطنيـة األسـاس لتعميـق املــشاركة     
ــى      ــز عل ــادة التركي ــة وزي ــسلطات الوطني ــع ال م

  .توجه القطريالطلبات ذات ال

 ميدانيـة   وظيفـة  ١٢٤تقترح ميزانيـة الـدعم نقـل        
من التمويل الربناجمي قصري املـدة إىل التمويـل يف

، ممـا يتـيح هليئـة)٦اجلـدول   (إطار ميزانية الدعم    
حتديــدااملتحــدة للمــرأة خــربة تقنيــة أكثــر   األمــم

وتقتـرح. وميكن التنبؤ هبا على الـصعيد القطـري       
ــشاء   ــضا إن ــة ج٥٢أي ــى   وظيف ــدة عل ــصعيددي ال

ــة. القطــري ــرح ميزاني ــك، تقت وباإلضــافة إىل ذل
الــدعم إنــشاء ســبع وظــائف جديــدة يف الــشعب

تـوفرياإلقليمية، املوجودة حاليا باملقر، مـن أجـل     
مؤسـساتلكي تـساير جتمـع      ، و والرقابةالتوجيه  

ــة   ــز اإلقليميـ ــدة يف املراكـ ــم املتحـ ــة األمـ .منظومـ
قطريا حبلـول مكتبا   ٤٠وسيتم تعزيز ما جمموعه     

  .٢٠١١ هناية عام

__________ 
  )٤(  A/64/588 ٦٠، الفقرة.  
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مل احلاجة إىل معاجلة    
  التحديات الرئيسية

  اإلجراءات التصحيحية الـواردة يف الفقـرة       ما هي 
  ٢٠١١  ميزانية الدعم يف عامكيفية استجابة    A/64/588املقترح الشامل لألمني العام  من ٦٠

زيــــادة إىل احلاجــــة 
  التنسيق واالتساق 

  

الـــروابط القائمـــة بـــني مـــسألة كـــون عالَج ُتســـ
القرارات احلكومية الدوليـة والتنفيـذ يف امليـدان         

والتجــــزؤ داخــــل أدىن مـــن الوضــــع األمثــــل،  
منظومــــة األمــــم املتحــــدة إزاء املــــساواة بــــني  

مـستوى  قيـادة قويـة علـى       عن طريـق    اجلنسني،  
 وتـــوفري املقـــر، ووضـــوح التوجيـــه مـــن املقـــر، 

 وحتـسني التعـاون واإلدمـاج     استثمارات كافية، 
داخــل أفرقــة األمــم املتحــدة القطريــة وأفرقــة      
ــشؤون      ــة بالـ ــيعية املعنيـ ــدة املواضـ ــم املتحـ األمـ

ــسانية ــدرات   . اجلن ــز الق ــة وســيمكِّن تعزي التقني
ــن     ــدة مـ ــم املتحـ ــري األمـ ــصعيد القطـ ــى الـ علـ

بـاخلربات القطريـة     حنـو منـهجي      علىاالستعانة  
ــاد ليف  ــة علـــى  تقـــدمي اإلرشـ لعمليـــات املعياريـ

وســيدعم تعزيــز القــدرات يف  .الــصعيد العــاملي
املقـــر التنـــسيق علـــى مـــستوى األمـــم املتحـــدة  

الـربامج  /وسيفضي إىل تعزيز توجيه الـسياسات     
وزيـــادة فعاليـــة رصـــد أعمـــال منظومـــة األمـــم 

  .املتحدة بشأن املساواة بني اجلنسني

إنـــشاء) ٤الـــصفحة (التنظيمـــي يـــبني املخطـــط 
ــادة يف وظيفـــة وكيـــل لألمـــني العـــام لتـــويل القيـ

ــاري وال  ــدعم املعي ــذوظــائف ال ــى حــدتنفي ي عل
 املقترحــات الــواردة يف كــل مــنوتــبني. ســواء

ــدعم لألمــم املتحــدة ــة ال ــة وميزاني ــة العادي امليزاني
إنـــشاء شـــعبة معنيـــة بالـــسياسات جتمـــع اخلـــرباء

 العــــــاملني يف الــــــدعم املعيــــــارياملواضــــــيعيني
ــذيوال ــن    تنفي ــزز م ــى حــد ســواء، وتع ــام عل مه

ــادةالبحــث والتــدريب عــن طريــق نقــل    هــذه قي
إىل املقر، حيث يتحقق هلـا القـدر األقـصىاملهام  
التخطــــيط والــــدعممهــــام مــــع االتــــساق مــــن 

 إنشاء شعبة قويـةنيكال امليزانيت وتبني  . الربناجمي
ــم ا   ــة األمـ ــسمح هليئـ ــسيق تـ ــرأةللتنـ ــدة للمـ ملتحـ

باالضــطالع بأدوارهــا يف إطــار منظومــة األمــم
، تعزز ميزانية الـدعم قـدرة هيئـةأخرياو. املتحدة

األمم املتحدة للمرأة علـى الـصعيد القطـري عـن
٥- وظيفــــــة برتبــــــة ف ٥٨ طريــــــق إنــــــشاء 

ــة خ  ٥٨ و ــة برتبـ ــون خمصـــصة٦ ع وظيفـ  تكـ
الـــــصعيدين القطـــــري لـــــدعم التنـــــسيق علـــــى
مــــن هــــذهوظيفــــة  ٣٢ل واإلقليمــــي؛ وســــتنتق

متـولرتبـة مـن وظـائف قائمـة         الوظائف من كل    
من التمويل الربنـاجمي قـصري املـدة كـي يتـاح هلـا

  . الدعم متويل أكثر أمنا من ميزانية
ــة  ــلطة إىل احلاجـ سـ

  وظيفة أرفع و
  

إنـــشاء وظيفـــة مـــدير تنفيـــذي برتبـــة ســـيؤدي 
ــام   ــة  وكيـــل األمـــني العـ ــة جامعـ إىل إقامـــة هيئـ

رك مــتمكن حيظــى بــاالعتراف تكــون مبثابــة حمــ
ــم   ــه ودعــ ــادة لتوجيــ ــسيق  زيــ ــساءلة والتنــ املــ

واالتــساق والنتــائج، بوســائل منــها االضــطالع 
بــدور قيــادي قــوي يف آليــات جملــس الرؤســاء   
التنفيذيني وسائر آليـات اختـاذ القـرار املعنيـة يف           
األمم املتحدة، ومـن خـالل الـربط الفعـال بـني            

عمـــال األمـــم اجلوانـــب املعياريـــة والتنفيذيـــة أل
املتحــدة فيمــا يتــصل باملــساواة بــني اجلنــسني      

  .ومتكني املرأة

وظيفــة أرفــعســلطة وإىل  مــسألة احلاجــة ســتعاجل
ــني ــل األم ــة وكي ــة برتب ــشاء وظيف ــق إن ــن طري ع

ــام ــة. العـ ــة برتبـ ــة القائمـ ــافة إىل الوظيفـ وباإلضـ
ــصة ــتكون خمصـ ــيت سـ ــام الـ ــساعد األمـــني العـ مـ

املخطـطألـف مـن     ضمن العمود   جملاالت تندرج   
ــي،  ــد التنظيمـ ــساعدُيعـ ــة مـ ــة برتبـ ــشاء وظيفـ إنـ
بالـسياسات والـدعم الربنـاجميمعين  األمني العام   

ــة األمــم املتحــدة للمــرأة مــنمهمــا لــ  تمكني هيئ
االضــــــطالع بــــــدورها اجلــــــوهري يف تعزيــــــز
اإلجراءات الـيت تتخـذها منظومـة األمـم املتحـدة

لـدعم اجلهـود الـيت ثبـت أهنـاهبـا   وتعزيز املساءلة   
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مل احلاجة إىل معاجلة    
  التحديات الرئيسية

  اإلجراءات التصحيحية الـواردة يف الفقـرة       ما هي 
  ٢٠١١  ميزانية الدعم يف عامكيفية استجابة    A/64/588املقترح الشامل لألمني العام  من ٦٠

النــساءلــصاحل تقــدم مــستدام ضي إىل إحــراز تفــ
املستخلـــصة مـــنوالفتيـــات، اســـتنادا إىل األدلـــة 

ــة  ــم. التجــارب القطري ــة األم ــضطلع هيئ وكــي ت
املتحـــدة للمـــرأة بـــدور قيـــادي، فهـــي حباجـــة
للمــشاركة يف املناقــشات الــسياساتية علــى أعلــى

ــدة   ــم املتحـ ــة األمـ ــستوى يف منظومـ ــرهامـ ، بأسـ
ــذينيســيما يف جملــس الرؤســ   ال ولكــي. اء التنفي

ــاءة يف ــرأة بالكف ــم املتحــدة للم ــة األم ــسم هيئ تت
يف قيادة وتنسيق استجابة منظومة األمـم املتحـدة     

ــدان املـــــشمولة  ــامجالبلـــ ــشاءُيعـــــد ، بالربنـــ إنـــ
ــد   ١٥ ــة م ــة برتب ــة٧١ ، و١-وظيف ــة برتب  وظيف
ــذاب   ٥-ف ــة الجتـ ــالغ األمهيـ ــب ذاتبـ املواهـ

.ة واإلداريةاملستوى املطلوب من الكفاءات التقني
زيــــادة إىل احلاجــــة 
  املساءلة 

 مـن خـالل مجيـع املهـام         ةاجلديـد اهليئـة   عمل  تس
 املتعلقـة واآلليات املبينـة علـى تعزيـز االتفاقـات          

باألدوار واملسؤوليات اليت تضطلع هبـا منظومـة     
األمم املتحدة برمتها وبآليات الرصـد املنـهجي        
 لألداء واإلبالغ عنه، وسيقوم بـدور قيـادي يف        

  .اجملال أعمال الدعم واملتابعة يف هذا

ــالَج  ــة تعــ ــساءلة يف إىل احلاجــ ــادة املــ ــائرزيــ ســ
منظومة األمـم املتحـدة عـن طريـق إنـشاء وظيفـة

ــة وكيــل لألمــني العــام و    عــنمــدير تنفيــذي برتب
ن هـــذا هيئـــةوميكِّـــ. فريـــق اإلدارة العليـــاطريـــق 

األمم املتحدة للمرأة من املشاركة بصورة نـشطة
لرؤســاء التنفيــذيني، الــذي يــتم عــنيف جملــس ا

طريقه تنفيذ املساءلة الداخليـة يف منظومـة األمـم
ــة لألمــم املتحــدة. املتحــدة ــة العادي وتنقــل امليزاني
وظائف قائمة إىل شـعبة التنـسيق، وتقتـرح ست

 متـــول مـــن٥-إنـــشاء وظيفـــة إضـــافية برتبـــة ف
  .ميزانية الدعم لدعم عملها

زيــــادة إىل احلاجــــة 
ــ ــوارد البــــ شرية املــــ

 الـــيت ميكـــنواملاليـــة 
    هبالتنبؤا

يف اهليئة اجلامعـة    تعزيز قدرات   أن يؤدي   ينبغي  
جمــال تعبئــة املــوارد وإطــار اجملموعــة األساســية   

“ بـدء التـشغيل   ”للدعم الفين وصناديق بـرامج      
ــادة  ــوارد   إىل زيـ ــن املـ ــل مـ ــؤ بكـ ــة التنبـ إمكانيـ

البـــــشرية واملاليـــــة ملنظومـــــة األمـــــم املتحـــــدة 
  .اة بني اجلنسنياملخصصة للمساو

 لتــويل قيــادة٢-يقتــرح إنــشاء وظيفــة برتبــة مــد    
جهود الدعوة وتعبئة املوارد، وذلـك اعترافـا مبـدى

سواء لتغيري السلوك وتوليد الـدعماملهام  أمهية هذه   
وباإلضـافة إىل ذلـك،.  على حد سـواء  املايل الالزم 

مكتبـا قطريـا ٣٢ستنشئ ميزانية الدعم قدرات يف      
ــل   ــن أجـ ــوفري مـ ــة ”تـ ــية للـــ جمموعـ .“دعمأساسـ

وســيكون لكــل مكتــب قطــري مــن مكاتــب هيئــة
األمم املتحدة للمرأة على األقل موظف فـين واحـد

،٦- وموظف دعم واحد برتبـة خ ع       ٥-برتبة ف 
حلــصول علــى متويــلا إمكانيــة  إتاحــةباإلضــافة إىل
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مل احلاجة إىل معاجلة    
  التحديات الرئيسية

  اإلجراءات التصحيحية الـواردة يف الفقـرة       ما هي 
  ٢٠١١  ميزانية الدعم يف عامكيفية استجابة    A/64/588املقترح الشامل لألمني العام  من ٦٠

لتـــوفري حـــد أدىن مـــن الـــدعم للـــشركاءكـــاف 
ــات   ــوطنيني يف عمليــ ــيط احلا الــ ــل وختطــ ــةحتليــ لــ

ــدعم و.اجلنــسانية ــة ال يعــد النقــل املقتــرح يف ميزاني
الـربامج/ وظيفـة قائمـة مـن متويـل املـشاريع          ١٦٠ لـ

نـــشاء هـــذه القـــدرةإلخطـــوة أوىل رئيـــسية مبثابـــة 
وسـيتم أيـضا تعزيـز. األساسية اليت ميكن التنبـؤ هبـا      

ــدعم   ــة وال ــصعيد اإلقليمــي ويف  الرقاب ــى ال ــرعل املق
ستقدام املوظفني التقنينياهليئة من ا  يكفل متكني    مبا

ــوبني  ــيهم، وكــذلكاملطل ودعمهــم واإلشــراف عل
من أجل كفالة إدارة كافـة املـوارد البـشرية واملاليـة

  .وفق أعلى املعايري املهنية وأفضل املمارسات
تعزيــــز إىل احلاجــــة 

الدعم الـتقين املقـدم     
علــــــــى الــــــــصعيد 

  القطري 
  

ســتؤدي القــدرة علــى إســداء املــشورة يف جمــال 
ــس ــادة   ال ــدعم املؤســسي، وزي ياسات وتقــدمي ال

ــازة،     ــرة واحلفـ ــة املبتكـ ــة، والربجمـ ــوارد املاليـ املـ
 مـن خــالل أفرقــة  الــتقينوتعزيـز اتــساق الـدعم   

ــشؤون      ــة بالـ ــيعية املعنيـ ــدة املواضـ ــم املتحـ األمـ
اجلنـــسانية، إىل حتـــسني الـــدعم املقـــدم علـــى     

  .الصعيد القطري

ــتقين املقــدم إىل تــنعكس احلاجــة  تعزيــز الــدعم ال
علـــى الـــصعيد القطـــري أيـــضا يف أحنـــاء ميزانيـــة

، ســـيكون مـــن املهـــم تزويـــد هيئـــةأوال. الــدعم 
جـودةضـمان   األمم املتحدة للمرأة بالقدرة على      

ــربامج الــيت   ــال ــةت ضطلع هبــا علــى الــصعد القطري
ويقتـرح إنـشاء وظيفـة برتبـة. واإلقليمية والعاملية 

ــة٢-مــد ــصميم سياســات برناجمي ــادة ت ــويل قي  لت
ــة  ــذ  فعالـ ــائج وتنفيـ ــى النتـ ــة علـ ــة هاقائمـ والرقابـ

ــادة عمليـــات  يهـــاعل جـــودةضـــمان ، وتـــويل قيـ
وثانيــا، ســيجري تعزيــز. أحنــاء املنظمــةالــربامج يف 

قيادة العمل يف البلدان املشمولة بالربامج عن طريق
مـن ٢-مـد  ملـديرين إقليمـيني برتبـة     وظـائف   إنشاء  

ولـدى صـندوق. أجل رئاسـة الـشعب اإلقليميـة      
ــم امل ــساماألمـ ــة أقـ ــرأة أربعـ ــائي للمـ ــدة اإلمنـ تحـ
وســتعزز ميزانيــة الــدعم هــذه. يف املقــرجغرافيــة 

ــسام  ــضاف واألقـــ ــدولتـــ ــة للـــ ــعبة إقليميـــ شـــ
.الـــــشرق األوســـــط ومشـــــال أفريقيـــــا/العربيـــــة

وباإلضــافة إىل ذلــك، ســوف تــؤمن هيئــة األمــم
ــيني ــزين إقليم ــا يف مرك ــرأة وجوده املتحــدة للم

ــابعني لألمــم املتحــدة   ــت ندوق األمــمصمل يكــن ل
: ومهـــااملتحـــدة اإلمنـــائي للمـــرأة وجـــود فيهمـــا 

ــا  ــة بنم ــاهرة ومدين ــدرة. الق ــا، ســتكون الق وثالث
لكفالـة متكـنمهمـة جـدا     املعززة لتعبئـة األمـوال      

ــدمي ــن تق ــل م ــرأة بالفع ــم املتحــدة للم ــة األم هيئ
  .الوطنيون الدعم املايل الذي حيتاجه الشركاء
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دة للمـرأة بعـد أربعـة أعـوام مـن النقاشـات علـى الـصعيد                 جاء إنشاء هيئـة األمـم املتحـ         - ١٢
عنـه توقعـات ضـخمة وقـدر كـبري مـن احلمـاس يف إطـار                 اليت تولدت عنـها     احلكومي الدويل، و  

التوقعـات الـضخمة والبـدء يف       هذه  لتلبية  و .منظومة األمم املتحدة وفيما بني الشركاء الوطنيني      
امليزانيـة املقترحـة يف     تتـسم   ضـح بالنـسبة للمـرأة،       حتقيق نتائج أكثر فعالية حتدث فارقا أكرب وأو       

حموريـة مـسألة    ) أ: ( هامـة  مقتـرح املـدير التنفيـذي أربعـة عوامـل         ويـبني    .هذه الوثيقة بـالطموح   
التقــدم غــري الكــايف إزاء املطروحــة املــساواة بــني اجلنــسني يف مجيــع األهــداف اإلمنائيــة األخــرى 

لعوائق احملددة الـيت تعتـرض متكـني املـرأة، علـى النحـو              امعاجلة  بشأن إهناء التمييز بني اجلنسني و     
األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر القمــة املعقــود مــؤخرا املعــين باملعتــرف بــه يف 

تـوفري مـوارد للواليـات اإلضـافية        ضـرورة   ) ب(؛  )٢٠١٠سـبتمرب   / أيلـول  ٢٢-٢٠نيويورك،  (
بتعــيني أول  -فرصــتها اجلديــدة علــى ضــوء  ال ســيما املوكلــة إىل هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة،

 من أجل اإلسهام يف صنع القـرار علـى أعلـى            - وكيل لألمني العام معين باملساواة بني اجلنسني      
ل اعمـ أمعاجلة الثغرات املنهجية يف التنسيق واالتساق واملـساءلة يف         ما يقتضي   املستويات، وهو   

املــوارد وعــدم كفايــة صــالحية تفــشي نقــص ) ج(؛ املــساواة بــني اجلنــسنيإزاء األمــم املتحــدة 
ــام يف      ــبرية إىل األمـ ــزة كـ ــا يتطلـــب اآلن قفـ ــسانية ممـ ــسائل اجلنـ ــة باملـ ــة املعنيـ الكيانـــات القائمـ
االستثمارات من أجل متكني هيئة األمم املتحدة املعنية بـاملرأة مـن الوفـاء بالتوقعـات املنـصوص                  

ضـح وملمـوس علـى الـصعيد القطـري؛           مـن أجـل إحـداث فـارق وا         ٦٤/٢٨٩عليها يف القرار    
من حـسن   كاٍف  تبني املؤشرات املبكرة أنه، بالرغم من األزمة املالية واالقتصادية، مثة قدر            ) د(

هليئــة األمـم املتحــدة للمـرأة، وأن مـن املتوقــع حـدوث زيــادة كـبرية يف التربعــات      الـدعم  والنيـة  
يــة إذا متكنــت اهليئــة مــن إظهــار الــواردة مــن كــل مــن احلكومــات واجلهــات املاحنــة غــري التقليد

   .قيامها بالتغيريات الضرورية
  

  مقدمة  - ثانيا  
ن تــــسمحان للنــــساء بالتــــصويت يف ا، مل يكــــن يف العــــامل إال دولتــــ١٩١١يف عــــام   - ١٣

 .لكافـة الـدول تقريبـا      ، صـار هـذا احلـق شـامال         من الزمـان   واليوم، بعد مرور قرن   . االنتخابات
 تــضمن املــساواة بــني املــرأة ا دســتور١٢٥مــا ال يقــل عــن آلن اوعلــى الــصعيد العــاملي، هنــاك 

ــدا جيــ  ١٣٤والرجــل؛ و  ــا ال يقــل عــن   بل ــائلي؛ وم ــد٦٧رم العنــف الع ــا بل ــه نت  ُس ــوانني في ق
ــر؛ و  ــساواة يف األجـ ــ ١٢٦للمـ ــدا يـ ــة؛   بلـ ــازة أمومـ ــرأة يف احلـــصول علـــى أجـ ــق املـ ضمن حـ

  .  جترم التحرش اجلنسي يف أماكن العملانبلد ١٠٣ و
 هـذا الـتمكني علـى حـد     هذه التغيريات هي نتيجة لتمكني املـرأة ومظهـر مـن مظـاهر        و  - ١٤

، ونتيجــة لتزايــد الــدعم للمــساواة بــني اجلنــسني يف عــدد متزايــد مــن البلــدان علــى كافــة  ســواء
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االستـشرافيني  استجابت الدول األعـضاء بـإقرار إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني           قد  و .املستويات
الدول األعضاء يف األمم املتحـدة علـى اتفاقيـة           دولة من    ١٨٦ ، وذلك بتصديق  ١٩٩٥يف عام   

التــابع لألمــم أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، وباعتمــاد قــرارات جملــس األمــن  مجيــع القــضاء علــى 
ــدة   ).٢٠٠٩ (١٨٨٩ و) ٢٠٠٩ (١٨٨٨و ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥املتحـــــــ

تحقيـق  ليف حـد ذاتـه، و     ضـروري   رأة  ويبني هذا التقدم زيادة توافق اآلراء العاملي بأن متكـني املـ           
   .االلتزامات واألهداف املتفق عليها دوليا مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية

ــة        - ١٥  املــــــؤرخ ٦٤/٢٨٩وأســــــهم توافــــــق اآلراء هــــــذا يف قــــــرار اجلمعيــــــة العامــــ
رأة، كيان األمم املتحـدة املعـين باملـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـ               بإنشاء   ٢٠١٠ يوليه/متوز ٢

ويعترف إنشاء هيئة األمم املتحدة للمرأة بأن التقـدم          .املعروف باسم هيئة األمم املتحدة للمرأة     
 املعياريــة والــسياساتية لــن يــؤدي إىل تغــيريات ملموســة يف حيــاة النــساء         اجملــاالت احملــرز يف  

 أيـضا ذلـك   بني  يـ و .من أجـل تنفيـذ االلتزامـات      مصاحبة لذلك   والرجال بدون قدرات وموارد     
نقـص التنـسيق واالتـساق      :  مثـل  مدى إحلاح معاجلة الثغرات املنهجية والدائمة اليت تعيق التقدم        

علــى صــعيد منظومــة األمــم املتحــدة إزاء املــساواة بــني اجلنــسني، وضــعف الــصالحية واملركــز، 
   .)١انظر اجلدول  (ملواردعلى االشديدة والقيود وسوء املساءلة والنتائج، 

دة يف التـصدي هلـذه التحـديات، هتـدف هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة         ومن أجـل املـساع     - ١٦
العمــل مــن أجــل القــضاء علــى التمييــز ضــد النــساء والفتيــات؛ ومتكــني املــرأة؛ وحتقيــق     ”: إىل

املــساواة بــني النــساء والرجــال كــشركاء ومــستفيدين مــن التنميــة، وحقــوق اإلنــسان، والعمــل 
،  اهليئـة ملـرأة حمـور مجيـع األنـشطة الـيت تـضطلع هبـا       عـل حقـوق ا  وجب .اإلنساين، والسالم واألمن 

توىل قيادة وتنـسيق اجلهـود الـيت تبـذهلا منظومـة األمـم املتحـدة مبـا يكفـل ترمجـة االلتزامـات                        تس
املتعلقة باملساواة بني اجلنسني وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين إىل عمـل فعلـي يف خمتلـف أحنـاء                  

ومتماسكة لـدعم أولويـات الـدول األعـضاء وجهودهـا، وبنـاء             قيادة قوية   وستوفر اهليئة    .العامل
  .)٥(“الصلة ذاتشراكات فعالة مع اجملتمع املدين واجلهات الفاعلة األخرى 

 ويف إطار إنشاء هيئة األمم املتحدة للمـرأة، قـررت اجلمعيـة العامـة، ضـمن مجلـة أمـور           - ١٧
  :يلي ما

 كيانات سابقة تابعـة     ةومهام أربع على جتميع واليات    اهليئة  تقوم والية ومهام      )أ(  
وهـذه الكيانـات    .لألمم املتحدة معنية يف املقام األول باملـساواة بـني اجلنـسني والنـهوض بـاملرأة      

 وشــعبة النــهوض بــاملرأة ،هــي مكتــب املستــشارة اخلاصــة للقــضايا اجلنــسانية والنــهوض بــاملرأة 

__________ 
  .٥ الفقرة A/64/588 الوثيقةمن   )٥(  
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ــائي لل      ــم املتحــدة اإلمن ــة وصــندوق األم ــة العام ــة لألمان ــرأةالتابع ــدريب   ،م ــدويل للت ــد ال  واملعه
قـررت اجلمعيـة   وباإلضافة إىل مهام هذه الكيانات األربعـة،  . والبحث من أجل النهوض باملرأة   

التنـسيق وتعزيـز    قيـادة   ”الدور اإلضايف املتمثل يف     بالعامة أن تضطلع هيئة األمم املتحدة للمرأة        
الذي تـضطلع بـه يف جمـال املـساواة بـني       املساءلة يف منظومة األمم املتحدة، وفيما يتعلق بالعمل         

باهليئــة عــن طريــق اآلليــات  أيــة واليــات جديــدة تنــاط  يــتم إقــرار اجلنــسني ومتكــني املــرأة وأن  
  ؛)٦(“احلكومية الدولية

ــرأة       )ب(   ــم املتحــدة للم ــة األم ــدأ هيئ ــي أن تب ــها وينبغ ــن  عمل ــارا م ــانون١اعتب   ك
ــاير /األول ــواء ٢٠١١ينـ ــة ك سـ ــزة و(أمانـ ــاتلألجهـ ــصلة   اآلليـ ــة ذات الـ ــة الدوليـ ) احلكوميـ

هيكــل هيئــة يعكــس و. ة علــى الــصعيدين القطــري واإلقليمــي تنفيذيــالضــطالع باألنــشطة اللو
التغطيـة الـشاملة    ) ٤انظـر الـصفحة     (التنظيمي  املخطط  يف  وارد  األمم املتحدة للمرأة، كما هو      

تـشكل  ، املـستويات دد  متعـ لـإلدارة   أنشأت اجلمعية العامة نظامـا      وقد  . اليت يقدمها هذا الكيان   
  : مع كل منمن خالله اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي 

 اهليكــل احلكــومي الــدويل املتعــدد املــستويات الــذي  ،جلنــة وضــع املــرأة... ”  ‘١’  
يشرف على مهام الدعم اليت تتوالهـا اهليئـة يف جمـال وضـع املعـايري ويـوفر هلـا                    

  ؛“ليف هذا اجملاالسياسايت التوجيه 
اهليكــل احلكــومي الــدويل املتعــدد  مبــا يــشكل  ،اجمللــس التنفيــذي للهيئــة... ”  ‘٢’  

املستويات الذي يشرف على األنشطة التنفيذية الـيت تـضطلع هبـا اهليئـة ويـوفر            
  ؛)٧(“يف هذا اجملالالسياسايت هلا التوجيه 

ريــة مــن لعمليــات احلكوميــة الدوليــة املعيا دمــة اأن متــول املــوارد الالزمــة خل ”  )ج(  
ــة   ــة العادي ــم املتحــدة (امليزاني ــة خل   ) لألم ــوارد الالزم ــة، وأن متــول امل ــة العام ــة اجلمعي ــة مبوافق دم

واألنشطة التنفيذيـة علـى مجيـع املـستويات مـن التربعـات،             التنفيذية  لعمليات احلكومية الدولية    ا
  ؛)٨(“مبوافقة اجمللس التنفيذي

ــة األمــم املتحــدة للمــرأة  يــرأس   )د(   ــه األمــني العــام،   وكيــل لألهيئ مــني العــام يعين
بالتشاور مع الدول األعضاء، لفتـرة أربـع سـنوات قابلـة للتجديـد لفتـرة إضـافية واحـدة، وفقـا                 

__________ 
  .٥٣، الفقرة ٦٤/٢٨٩القرار   )٦(  
  .٥٧، الفقرة ٦٤/٢٨٩القرار   )٧(  
  .٧٥، الفقرة ٦٤/٢٨٩القرار   )٨(  
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ومتـول الوظيفـة مـن امليزانيـة          مـن ميثـاق األمـم املتحـدة،        ١٠١لألحكام ذات الـصلة مـن املـادة         
  . لألمم املتحدةالعادية
ــت      - ١٨ ــات اسـ ــى مقترحـ ــة علـ ــل املوافقـ ــن أجـ ــة    ومـ ــتمكني هيئـ ــة لـ ــوال الالزمـ خدام األمـ
، طلبـت اجلمعيـة العامـة       ٢٠١١ينـاير   / كـانون الثـاين    ١يف  أعماهلا  من بدء   املتحدة للمرأة    األمم

من املدير التنفيذي هليئة األمم املتحدة للمـرأة أن يقـدم إىل اجمللـس التنفيـذي مقترحـات منقحـة           
ــة    ــوارد الطوعيـ ــتخدام املـ ــرة ا  يف السـ ــدعم لفتـ ــسنتني ميزانيـــة الـ للموافقـــة  ٢٠١١-٢٠١٠لـ

ألمــم املتحـدة للمــرأة مــن امليزانيــة  الــيت تــضطلع هبـا هيئــة ا لـدعم املعيــاري  امهــام ومتــول  .عليهـا 
وترد مقترحات السـتخدام هـذه املـوارد األخـرية يف تقريـر األمـني العـام                  .العادية لألمم املتحدة  

جلهـاز  مهـام الـدعم املعيـاري       ويـل   لتممنقح السـتخدام مـوارد امليزانيـة العاديـة          مقترح  ”املعنون  
املعـين بـشؤون    األمـم املتحـدة     جهـاز   (ألمم املتحدة املعين باملساواة بني اجلنـسني ومتكـني املـرأة            ا
ــرأةا ــة   ،)٩(“)مل ــة العام ــدم إىل اجلمعي ــوارد      .املق ــذه املقترحــات اســتخدام بعــض امل ــضمن ه وتت

اج عمــل بــيجني، الــيت تــدعم  اخلارجــة عــن امليزانيــة، وهــي الــصندوق االســتئماين لتنفيــذ منــه   
  .احلكومية الدوليةباآللية األنشطة املتصلة 

 يكون عرض ميزانية الدعم عقـب موافقـة اجمللـس التنفيـذي             ،ويف ظل الظروف العادية     - ١٩
جمللـس التنفيـذي    إىل ا ويتمثـل الطلـب املقـدم        .٢٠١٣-٢٠١١للفتـرة   خلطة االستراتيجية   على ا 

 .مليزانيـة يف سـياق اإلطـار االسـتراتيجي الـوارد يف هـذه الوثيقـة               يف املوافقـة علـى ا     يف هذا املقـام     
ــتراتيجيات    ــار إىل االس ــذا اإلط ــستند ه ــسابقة    /وي ــة ال ــات األربع ــدى الكيان ــدة ل ــر املعتم  ،األط

مهـام   و، تعزيز القدرات علـى املـستوى القطـري   ،٦٤/٢٨٩القرار  حسبما يقضي به     ،ويضيف
  .التشغيل جديدة واحتياجات لبدء

  
  ٢٠١١السياق االستراتيجي واملايل الستخدام املوارد الطوعية خالل عام   -ثالثا   
  اإلطار االستراتيجي  - ألف  

فهـو  السياق االسـتراتيجي لربنـامج األمـم املتحـدة للمـرأة             إطار   ٦٤/٢٨٩يضع القرار     - ٢٠
يــدعو إىل اســتجابة قويــة مــن جانــب منظومــة األمــم املتحــدة لألولويــات امللحــة للمــساواة بــني 

معاجلة الثغرات والتحديات اليت حددها األمـني العـام يف اقتراحـه            إىل  وهتدف امليزانية    .نسنياجل
  .١الشامل واملوجزة يف اجلدول 

__________ 
  )٩(  A/65/531.  
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وســوف ختــدم امليزانيــة واليــات هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة الــيت أنــشئت مــن خــالل      - ٢١
ملتحـدة للمـرأة تغطيـة عامليـة،        التغطية اليت تقدمها هيئـة األمـم ا       ُتعد  و .احلكومية الدولية اآلليات  

 .حقيقــة أن عــدم املــساواة بــني اجلنــسني ال تــزال حتــدث يف كــل بلــدلــسوء احلــظ، ممــا يعكــس 
تقدم اهليئة، استنادا إىل مبدأ الشمول، ويف إطار مهام الـدعم الـيت تتوالهـا يف جمـال وضـع                   أن”

ين إىل مجيـع الـدول األعـضاء        املعايري واألنشطة التنفيذية اليت تـضطلع هبـا، التوجيـه والـدعم الـتق             
مبختلــف مــستوياهتا يف التنميــة ويف مجيــع املنــاطق، وبنــاء علــى طلبــها، يف جمــاالت املــساواة بــني 

سيمول البلد الطالـب    و .)١٠(“اجلنسني ومتكني املرأة وحقوقها وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين       
أعــضاء جلنــة إىل تحــدة للمــرأة الــدعم املقــدم مــن هيئــة األمــم امل عــضو جلنــة املــساعدة اإلمنائيــة 

  .املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
واليات ومهام هيئة األمم املتحدة للمرأة كما هـي منـصوص عليهـا يف القـرار                تتألف  و  - ٢٢

ــشارة اخلاصــة للقــضايا        ــات والوظــائف املوحــدة لكــل مــن مكتــب املست التأسيــسي مــن الوالي
جلنــسانية والنــهوض بــاملرأة وشــعبة النــهوض بــاملرأة وصــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة    ا

ــاملرأة،      ــهوض ب ــدريب مــن أجــل الن ــدويل للبحــث والت ــسند  واملعهــد ال ــى أن ي ــدور  عل ــا ال إليه
ــساءلة      ــز امل ــسيق وتعزي ــادة والتن ــل يف القي ــى صــعيد  اإلضــايف املتمث ــم املتحــدة   عل ــة األم منظوم

واردة هـام  املواليـات و وهـذه ال  .حتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني    من أعمال بشأن تضطلع به    فيما
ــرأة،         ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ــى مجي ــضاء عل ــة الق ــيجني، واتفاقي ــهاج عمــل ب يف إعــالن ومن

االســـتعراض الـــشامل /واالســـتعراض الـــشامل للـــسياسات الـــذي جيـــرى كـــل ثـــالث ســـنوات 
ــع ســنوات     ــذي جيــرى كــل أرب ــسياسات ال ــة    وغري ،)١١(لل ــة الدولي ــررات احلكومي ــن املق ــا م ه

ويـستند اإلطـار االسـتراتيجي الـذي تـسترشد بـه هـذه               .الصلة يف منظومـة األمـم املتحـدة        ذات
الوثيقة إىل هذه املقررات احلكومية الدولية الـيت ترسـم الطريـق حنـو تعزيـز الـدعم الـذي تقدمـه                     

 اجلنـــسني متـــشيا مـــع منظومـــة األمـــم املتحـــدة إىل الـــدول األعـــضاء للنـــهوض باملـــساواة بـــني  
  .الوطنية األولويات

  لفتـــــرة ل وإىل أن يوافـــــق اجمللـــــس التنفيـــــذي علـــــى اخلطـــــة االســـــتراتيجية األوىل       - ٢٣
 هليئـــة األمـــم املتحـــدة للمـــرأة، ســـوف تـــسترشد األنـــشطة التنفيذيـــة خبطـــط   ٢٠١٣-٢٠١١
 ةهيئـــ الـــيت وافقـــت عليهـــا اآلليـــات احلكوميـــة الدوليـــة ذات الـــصلة قبـــل إنـــشاء ٢٠١١ عـــام
  :اخلططهذه وتتضمن  .املتحدة للمرأة األمم

__________ 
  ).ب (٥١. ، الفقرة٦٤/٢٨٩القرار   )١٠(  
  .٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ ٦٢/٢٠٨قرار اجلمعية العامة   )١١(  
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 املمــددة حــىت ،اخلطــة االســتراتيجية لــصندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة الــسابق     •  
  ؛)١٢(٢٠١٣ عام

 ملكتــب املستــشارة اخلاصــة الــسابقة وشــعبة ٢ والربنــامج الفرعــي ٧جوانــب الربنــامج   •  
 والنهوض باملرأة لإلطار االسـتراتيجي      النهوض باملرأة السابقة، بشأن املسائل اجلنسانية     

باألنــشطة واملتــصلة  ٢٠١١-٢٠١٠إلدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة للفتــرة  
  ؛)١٣(التنفيذية

ملعهد الدويل السابق للبحث والتـدريب مـن أجـل النـهوض بـاملرأة              اليت أقرها ا  األنشطة    •  
ي، حــىت حتــل حملــها  بتــوافر التمويــل الطــوع والــيت ســوف تــستمر، رهنــاً،٢٠١٠لعــام 

   ؛ هليئة األمم املتحدة للمرأة٢٠١٣-٢٠١١  للفترةأنشطة اخلطة االستراتيجية
ــادة اســتجابة منظومــة األمــم املتحــدة وتنــسيق     •    وتعزيــز هاالــدور اإلضــايف املتمثــل يف قي

  .٦٤/٢٨٩لقرار ل احتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة وفقهبا من أجل املساءلة 
مــم املتحــدة للمــرأة يف تعزيــز  ستــسهم هيئــة األ علــى وجــه التحديــد،٢٠١١ عــام ويف  - ٢٤

يف اجلهـود املبذولـة    وستـشترك   قدرة البلدان على تنفيذ التزاماهتا املتعلقة باملساواة بني اجلنسني،          
  :على الصعد الوطنية واإلقليمية والعاملية لتيسري حتقيق النتائج اجلامعة التالية

 التزامــات املــساواة بــني اجلنــسني الوطنيــة واإلقليميــة والعامليــة      املواءمــة بــني    )أ(  
 والقوانني ونظـم العدالـة، والـسياسات املاليـة          الدستورية/األطر القانونية وواستراتيجيات التنمية   

  وامليزانيات على الصعيد الوطين اليت حتدد األولويات الوطنية؛
لتخطـيط،  األمهيـة بالنـسبة ل    ذات  “ القائمـة ”تعزيز قدرة املؤسـسات الرئيـسية         )ب(  

 مـن وزارات املاليـة والعمـل إىل اللجـان           -على الصعيد الوطين    وختصيص املوارد، والتشريعات    
 لتنفيذ االلتزامات احملليـة والوطنيـة والدوليـة         -االنتخابية واملنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية      

  ؛من أجل املساواة بني اجلنسني
عــاة املــساواة بــني د املطلوبــة للنــهوض بــاملرأة، وقــدرة  قــدرة اآلليــات الوطنيــة  )ج(  

أو التمييز مـن أجـل مناصـرة وتعزيـز          /لالستبعاد و املعرضات  النساء  املعنية ب اجلنسني واملنظمات   
املــساءلة يف املؤســسات الرئيــسية الوطنيــة واإلقليميــة والعامليــة املــسؤولة عــن تنفيــذ االلتزامــات    

  ؛ة بني اجلنسنيالوطنية والدولية لتحقيق املساوا
__________ 

ــرة    )١٢(   ــتراتيجية للفتـ ــة االسـ ــدة    ٢٠١١-٢٠٠٨اخلطـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــذي لربنـ ــا اجمللـــس التنفيـ ــق عليهـ  الـــيت وافـ
  .٢٠٠٩/١٣  باملقرر٢٠١٣حىت عام مددت  و٢٠٠٧/٣٥صندوق األمم املتحدة للسكان باملقرر /اإلمنائي

  )١٣(  A/63/6/Rev.1.  
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النماذج الفعالة ذات الصلة للمبادرات على مستوى اجملتمع احمللـي الـيت ميكـن                )د(  
توسيع نطاقها أو تكرارها للقضاء على عدم املـساواة بـني اجلنـسني والنـهوض حبقـوق اإلنـسان            

  .وأمنها الشخصي واالقتصاديتوليها زمام القيادة للمرأة، و
  

  ٢اجلدول 
  ٢٠١١ عام مم املتحدة للمرأة من خالل النتائج اإلمنائية يفتوجيه جهود هيئة األ

  
  النتائج اإلمنائية اليت ستسهم هيئة األمم املتحدة للمرأة جبهودها فيها

ــق  ــني  حتقيــــ ــة بــــ املواءمــــ
ــساواة بــــني   التزامــــات املــ
ــة   ــسني الوطنيـــــــــ اجلنـــــــــ
واإلقليميــــــــة والعامليــــــــة، 
واســـــتراتيجيات التنميـــــة  
الوطنية والدسـاتري واألطـر     

نونيــــة ونظــــم العدالــــة القا
ــة   ــسياسات املاليـــــــ والـــــــ
ــات الــــيت حتــــدد    وامليزانيــ

  األولويات الوطنية

ــسات  ــدرة املؤسـ ــز قـ  تعزيـ
ــسية”  الـــيت تـــؤدي “الرئيـ

ــاً يف التخطــيط   دوراً حموري
الـــــــــوطين، وختـــــــــصيص 
ــع   ــوارد، ووضــــــــــ املــــــــــ

ــشريعات  ــن  -التـ ــدءاً مـ  بـ
ــل إىل   ــة والعم وزاريت املالي
اللجــــــــــان االنتخابيــــــــــة 
ــة   ــات احلكوميــــ واملنظمــــ

 هبـدف   -الدولية اإلقليمية   
ــة   تنفيــذ االلتزامــات الوطني

تحقيـق املــساواة  بوالدوليـة  
  بني اجلنسني

القـــدرات الـــيت تلـــزم بنـــاء 
األجهزة الوطنيـة للنـهوض     
باملرأة ودعاة املـساواة بـني      

 املعنيـة اجلنسني واملنظمات  
ــساء ب ــاتالنـــــــ  املعرضـــــــ

أو التمييــــز، /لالســــتبعاد و
من أجل دعوة املؤسسات    

الرئيسية إىل تنفيـذ    الوطنية  
االلتزامـــــــــات الوطنيـــــــــة 

تحقيـق املــساواة  بوالدوليـة  
ــها   ــسني، وحتميلـ بـــني اجلنـ

  مسؤولية هذا التنفيذ

مناذج فعالـة ذات صـلةإطالق  
ــستوى ــى م ــادرات عل ــن املب م
اجملتمع احمللي اليت ميكن توسيع
نطاقهــــا أو تكرارهــــا هبــــدف

ــى   ــضاء علــ ــه القــ ــدمأوجــ عــ
ــسني ــني اجلنـــــ ــساواة بـــــ املـــــ

 حبقــــوق اإلنــــسانوالنــــهوض
ــادي، ــا القيــ ــرأة، ودورهــ للمــ
وأمنها الشخصي واالقتصادي

 لرصد التقدم احملرز يف ٢٠١١ع املؤشرات اليت ستستخدمها هيئة األمم املتحدة للمرأة يف عام انوألأمثلة 
  اإلسهام يف نتائج التنمية املذكورة أعاله

عدد خطط التنمية الوطنية    
ــات   ــضمن أولويــ ــيت تتــ الــ

املساواة بـني   ب قتتعلوطنية  
اجلنــسني؛ وعــدد القــوانني  
الـــــيت جـــــرى إصـــــالحها 

تعزيزهـــا لـــضمان متتـــع  أو
املــرأة حبقــوق متــساوية يف  
األراضــــي وغريهــــا مــــن   

  األصول

عــدد وزارات املاليــة الــيت   
ــدرج مبـــادئ توجيهيـــة    تـ
مراعية للمنظـور اجلنـساين     
ــا؛   ــشورات ميزانياهتـ يف منـ

زيـــــادة النـــــسبة املئويـــــة و
  ن النساءألعضاء الربملان م

مدى قدرة نساء الشعوب    
ــاج   ــى إدمـــ ــلية علـــ األصـــ
أولوياهتن يف االسـتراتيجية    

ــة  ــةالوطني ــساواة ب املتعلق امل
عـــــدد  وبـــــني اجلنـــــسني؛

األجهزة الوطنيـة للنـهوض     
ــدرات    ــت ق ــيت َبَن ــاملرأة ال ب
ــة   ــود املبذولــ ــدعم اجلهــ لــ
لتعزيــــز اإلطــــار القــــانوين 

  إلهناء العنف ضد املرأة

 الــيتأو املــدن/ والبلــدانعــدد 
حتاكي بفعالية منوذج الربنـامج
العاملي املعين بإقامة مـدن آمنـة
خالية مـن العنـف ضـد النـساء

  والفتيات
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جَّه هبـا جهـود هيئـة األمـم املتحـدة       بعض األمثلة للكيفيـة الـيت سـتوَ        ٢ويعرض اجلدول     - ٢٥
 جـيم   -ثالثـاً   تـرد يف الفـرع      و. ٢٠١١للمرأة مـن خـالل هـذه النتـائج اإلمنائيـة احملـددة يف عـام                 

 هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة يف النتـائج            إسـهامات تدعم  الـيت سـ   ) النواتج(نتائج اإلدارة الرئيسية    
 وظيفة متوائمة متفق عليها بني صـناديق        ١٦ف هذه النتائج باستخدام     صنَّوُت). النتائج(اإلمنائية  

 الذي تؤديـه هيئـة األمـم        بيان الدور الفريد  لوبرامج األمم املتحدة األخرى، مع إضافة وظيفتني        
ــواملتحــدة للمــرأة  ــادعم) أ: ( وه ــة وعملــ  ه ــة الدولي ــسياسات احلكومي ــايري، امل وضــع ها يف لل ع

 حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني يف أحنــاء مــن أجــل يف تعزيــز التنــسيق واملــساءلة إســهامها) ب( و
  . منظومة األمم املتحدة

لـيت توجَّـه إىل هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة         ولئن اختلفت من بلد آلخر الطلبات احملـددة ا          - ٢٦
من جانب الشركاء الوطنيني والتابعني األمـم املتحـدة، حبـسب الـسياق الـوطين ودرجـة التعقيـد،                 
فمن األمهية مبكان أن يكون لـدى اهليئـة القـدرة علـى تقـدمي جمموعـات مـن اخلـدمات األساسـية                       

 املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة وأخـصائيي املـساواة           واستناداً إىل اخلربة الـسابقة لـصندوق األمـم        . الدنيا
بــني اجلنــسني يف مؤســسات األمــم املتحــدة األخــرى، يقتــرح املــدير التنفيــذي أن تتــضمن هــذه     

نتـائج اإلمنائيـة املرتبطـة هبـم علـى النحـو            الاخلدمات األساسـية الـدنيا دعمـاً للـشركاء الرئيـسيني و           
 مــن  الطلبــات احملــددة املقدمــةلــتالءم جبــالء وســُتكيَّف جمموعــة اخلــدمات. ٣املــوجز يف اجلــدول 

اخلـدمات   ويتوقف إيصال جمموعـات  . الشركاء الوطنيني والسياقات القطرية املتباينة بشكل كبري      
  .املذكورة على وجود مالك كاف للموظفني يف املكاتب القطرية هليئة األمم املتحدة للمرأة

  
   ٣اجلدول 

ة الدنيا املقرر أن تقدمها هيئة األمم املتحـدة         مكونات جمموعات خدمات الدعم األساسي        
  للمرأة لتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

  

  الشركاء الرئيسيون املقرر دعمهم
حتقيق نتائج شاملة ومتكاملة لتعزيز املساواة بني اجلنـسني

  ومتكني املرأة مبا يتماشى مع األولويات الوطنية
بـــاملرأة، مبـــا يف ذلـــك متثـــل األجهـــزة الوطنيـــة للنـــهوض 

مكتب شؤون املـرأة وشـبكات اخلـرباء يف جمـال املـساواة         
 ولــيس(بــني اجلنــسني يف احلكومــة، الــشركاء الرئيــسيني  

سـتقدم  و. لمـرأة لهليئة األمم املتحـدة     )  احلصر على سبيل 
مـن  يئة الدعم هلا لزيادة قدراهتا وتعزيز دورها احملوري         اهل

مــة، ويف تنــسيق   الــدعوة يف جمــال الــسياسات العا  أجــل
 احلكومــة، علــى صــعيدتعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين 

 التقدم احملرز يف جمال املساواة بـني اجلنـسني           أوجه ورصد
   مثل حمددةلتحقيق نتائج 

وضـــع خطـــة عمـــل وطنيـــة للمـــساواة بـــني اجلنـــسني  •  
  حمسوبة التكاليف و مستكملة

إقامــة شــراكات تعاونيــة مــع وزاريت العــدل والعمــل  •  
لربملانات وغريها من اجلهـات صـانعة القـرار بغـرضوا

تأمني وضع قوانني وسياسات للمـساواة بـني اجلنـسني         
ــعة تكــون ــة وتتفــق مــع االلتزامــات جتــاهو موسَّ قطاعي

اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة،
 القوانني لوضـع حـد للعنـف ضـد املـرأة وضع بدءاً من 
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  الشركاء الرئيسيون املقرر دعمهم
حتقيق نتائج شاملة ومتكاملة لتعزيز املساواة بني اجلنـسني

  ومتكني املرأة مبا يتماشى مع األولويات الوطنية
وتــؤمِّن تعــزز محايــة املــرأة  إىل الــسياسات العامــة الــيت 

  تتكسبه من دخل على صعيد القطاع غري الرمسي ما
ــة  •   ــات امليزن ــدرات مــستدامة لالشــتراك يف عملي ــاء ق بن

املراعيــة للمنظــور اجلنــساين الــيت تــضطلع هبــا وزارات
املالية والوزارات القطاعيـة، حبيـث تتماشـى امليزانيـات

ع االلتزامـاتالسياسات املالية مـ   /وسياسات امليزانيات 
  بتحقيق املساواة بني اجلنسني

تعميم قدرات معززة لإلبالغ عن حالة اتفاقية القـضاء  •  
علـىعلـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة وتنفيـذها        

   احلكومةصعيد
ستدعم هيئة األمم املتحدة للمرأة اجلماعات والـشبكات    
ــات      ــة ومنظم ــات الربملاني ــك التجمع ــا يف ذل ــسائية، مب الن

 ومــن -تمــع املــدين واملنظمــات األهليــة املعنيــة بــاملرأة اجمل
ــر اســتبعاداً    ــة بالنــساء األكث  مــن -بينــها املنظمــات املعني

   مثلحمددةأجل حتقيق نتائج 

ــدرات     •   ــوفري القـ ــشاركة وتـ ــة املـ ــل إتاحـ ــشكل كامـ  بـ
للجماعات والشبكات النـسائية للتـأثري علـى عمليـات

ىل قــضاياوضــع الــسياسات الوطنيــة، ولفــت االنتبــاه إ 
حقوق املـرأة احلامسـة األمهيـة، واملـشاركة يف عمليـات
الوساطة والسالم، واملشاركة مـع فـرق األمـم املتحـدة

ميــــعجب يف مــــا يتعلــــقالقطريــــة والبعثــــات املتكاملــــة 
ــضايا ــرص     الق ــارات والف ــى اخلي ــؤثر عل ــيت ت ــةال  املتاح

  للنساء والفتيات
خبــة يفإتاحــة املــشاركة املعــززة للمــرأة كمرشــحة ونا  •  

  األعمال التحضريية لالنتخابات احمللية والوطنية 
 التمويــل التأسيــسي لــتمكني املنظمــات النــسائيةريتــوف  •  

 الـــدعوة يف جمـــالمـــن أجـــل مـــن تعزيـــز جهودهـــا   
 يف تقــدمي اخلــدماتبــدورهاالــسياسات واالضــطالع 

   على املستويني الوطين واحمللي
ــة واجمل     •   ــني احلكومـ ــستدامة بـ ــراكات مـ ــة شـ ــعإقامـ تمـ

 بقـــضايا التنميـــة والـــسالم واألمـــن ذاتُتعَنـــى املـــدين
  البالغة األمهية
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  الشركاء الرئيسيون املقرر دعمهم
حتقيق نتائج شاملة ومتكاملة لتعزيز املساواة بني اجلنـسني

  ومتكني املرأة مبا يتماشى مع األولويات الوطنية
ــسقون     ــة، واملنـ ــدة القطريـ ــم املتحـ ــة األمـ ــستفيد أفرقـ ستـ
ــال    ــدة يف جمـ ــرباء منظمـــات األمـــم املتحـ املقيمـــون، وخـ

هيئة األمـم  الذي تقدمه دعم الاملساواة بني اجلنسني، من    
ت التخطـيط  املتحدة للمـرأة جلهـودهم الرئيـسية يف جمـاال         

  والربجمة وامليزنة والتقييم، هبدف حتقيق نتائج مثل

حتقيق املواءمة بني إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة  •  
اإلمنائيــــة واألولويــــات الوطنيــــة يف جمــــال املــــساواة

  اجلنسني بني
 عمليـــات تقيـــيم احتياجـــات مـــا بعـــد الـــرتاع،إجــراء   •  

خطـيط يفوالنداءات املوحدة، وغريها من عمليات الت     
 ما بعـد الـرتاع واألزمـات، الـيت مـن شـأهنا أنحاالت

حتسِّن مـن التحلـيالت والنتـائج املتعلقـة باملـساواة بـني
  اجلنسني وحقوق املرأة

تــوافر جمموعــات مواضــيعية معنيــة باملــسائل اجلنــسانية  •  
تتمتــع بنفــوذ موســع وحتقــق االتــساق يف اجلهــود الــيت

ريــة لــدعم البلــدان يفتبــذهلا أفرقــة األمــم املتحــدة القط
النهوض باألبعاد اجلنسانية لألهداف اإلمنائيـة لأللفيـة،

تكـــاليف املعـــامالتمـــن ويف الوقـــت نفـــسه ختفـــض 
لفائدة الشركاء الوطنيني عن طريـق ضـمان أن يكـون
ــساواة ــشأن املــ ــد بــ ــوت واحــ ــري صــ ــق القطــ للفريــ

  اجلنسني بني
وحـدة ” برامج متعددة القطاعات يف إطار مبدأ       إعداد  •  

 معنيــــة باملــــساواة بــــني“العمــــل يف األمــــم املتحــــدة
اجلنــسني، تــستند إىل املزيــة النــسبية ملنظمــات األمــم

 التمويــل املتــاحوتعزيــزاملتحــدة املقيمــة وغــري املقيمــة، 
   األولويات الوطنية على حنو شاملوتراعيحملياً، 

ــز  •   ــدعمتركيـ ــة لـ ــرق القطريـ ــذهلا الفـ ــيت تبـ ــود الـ  اجلهـ
ــوطنيني يف  ــشركاء الـ ــق ب  الـ ــا يتعلـ ــالمـ ــراك الرجـ إشـ

 والفتيان يف تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
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  اإلطار املايل  -باء   
   اإليراداتوتوقعاتاجتاهات     

 مليـون دوالر    ٤٧٩ مبلـغ    تعبئـة  ٢٠١١ عـام    بالنـسبة تتوقع هيئة األمم املتحـدة للمـرأة          - ٢٧
 يف املــوارد الــيت تلقتــها الكيانــات ةاملائــ  يف١٨٠وميثــل ذلــك زيــادة نــسبتها . )١٤(تربعــاتمــن ال

وبـالرغم مـن األزمـة االقتـصادية واملاليـة الـيت تـشكل ضـغوطاً                . ٢٠٠٩األربعة السابقة يف عـام      
هائلة على املوارد احمللية يف كثري من البلدان املاحنة، يوجد مـا ال يقـل عـن سـتة عوامـل رئيـسية                       

تحدة للمرأة ألن توسع بقدر كـبري مـن نطـاق نتـائج             من شأهنا أن هتيئ بيئة مواتية هليئة األمم امل        
  .اجلهود املبذولة لتعبئة املوارد

ــساواة بــني         )أ(   ــتثمار يف جمــال امل ــشأن االس أوالً، أصــبحت دراســات اجلــدوى ب
 بـصورة   جيـداً أصـبحت الـدول األعـضاء تـتفهم         و -  بـصورة متزايـدة    تتسم باإلحكـام  اجلنسني  

عـن عـدم االسـتثمار يف جمـال املـساواة بـني اجلنـسني، وجيـري                 متزايدة احللقة املفرغة الـيت تنـشأ        
.  فوائد االستثمار يف جمـال متكـني املـرأة، مـن الناحيـة االقتـصادية               توضيحأيضاً يف الوقت احلايل     

 بـراهني علـى أن      ،على مـدى سـنوات، قـدمت مؤسـسات رئيـسية مثـل البنـك الـدويل وغـريه                  و
باشـراً علـى احلـد مـن سـوء التغذيـة، وحتـسني صـحة                االستثمار يف تعلـيم الفتيـات يـؤثر تـأثرياً م          

 دخـل   أن يزيـد مـن    ي التعليم لسنة إضـافية واحـدة        من شأنه تلقِّ  و. األطفال، وغريها من الفوائد   
الـرباهني  ويف الوقت احلايل، تتسع قاعـدة    . ةاملائ يف   ٢٠ إىل   ١٠  ما بني  الفتاة يف املستقبل بنسبة   

   ؛لتشمل جماالت أخرى كذلك
 يتزايـد الطلـب مـن مجيـع القطاعـات، بـدءاً مـن احلكومـات الوطنيـة إىل                    ،ثانياً  )ب(  

ويوجـد شـركاء مـستعدون وقـادرون علـى           - منظومة األمم املتحدة واملنظمات غري احلكوميـة      
وقــد جــرى مــراراً توثيــق الثغــرات يف التمويــل املتــوافر  . فر األمــوال الالزمــةا، حاملــا تتــوالعمــل

. ة األمهيــة يف جمــايل املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة ألغــراض الــسياسات والــربامج احلامســ
وتقدم التحليالت اإلقليمية واملوضـوعية والقطاعيـة بـراهني علـى وجـود ثغـرات يف التمويـل يف                  

ويف الوقت نفـسه، يتزايـد الطلـب علـى الـدعم املقـدم مـن منظومـة                  . جمال املساواة بني اجلنسني   
ندوق األمم املتحدة االسـتئماين إلهنـاء العنـف ضـد املـرأة             ص ىوتلقَّ. بشكل كبري األمم املتحدة   

ــا يقـــرب مـــن   ــادة، ٢٠٠٩ مليـــون دوالر يف عـــام ٩٠٠طلبـــات تـــصل إىل مـ ــ بزيـ ن مبلـــغ عـ
__________ 

 مـن امليزانيـة   خمصـصة  ماليـني دوالر  ٦مبلـغ  ) أ: ( مليون دوالر٥٠٠ ما يلي من مبلغ      خصم الرقم بعد    نتج هذا   )١٤(  
 ومــالك موظفيهــا؛ ،العاديــة لألمــم املتحــدة لتغطيــة أنــشطة هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف جمــال وضــع املعــايري    

تـــاحي هليئـــة األمـــم املتحـــدة للمـــرأة  االفتإىل الرصـــيد  مـــن الكيانـــات األربعـــة الـــسابقة  املـــوارد املَُرحَّلـــة )ب(
  ).٤ اجلدول(
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 لــصندوق مقترحــات، وحققــت الــدعوة األوىل إىل تقــدمي ٢٠٠٨مليــون دوالر يف عــام  ٥٠٠
 مليـون  ٦٩ منـها سـوى   لتوزيعيتوافر ل باليني دوالر، ال     ٣املساواة بني اجلنسني طلبات قدرها      

ويف كــل بلــد يوجــد شــركاء    . وهــذا دليــل علــى احلاجــة امللحــة إىل تــوافر التمويــل      . دوالر
اســية لطلبــات الوطنيــة امللموســة الــيت تــدخل يف نطــاق الواليــة األسإىل االســتجابة ل متحمــسون

  ؛هليئة األمم املتحدة للمرأة
ال مــن اجلهــات املاحنــة حمليــاً يف ثالثــاً، تتزايــد أيــضاً فرصــة احلــصول علــى أمــو   )ج(  

وقــد يــسفر هــذا التطــور عــن تقــدمي املزيــد مــن الــدعم املــايل   - البلــدان املــستفيدة مــن الــربامج
لألولويات الوطنيـة يف جمـال املـساواة بـني اجلنـسني مـن خـالل الفريـق القطـري لألمـم املتحـدة                        

ويتزايــد اســتعداد . لواقــعوهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، إذا جــرى تعزيــز القــدرات علــى أرض ا
اجلهات املاحنة لتقدمي األموال حملياً لفائدة برامج األمم املتحدة اليت تتـسم بالتنـسيق واالتـساق،                

ويف البلـدان الـيت حظـي فيهـا موظفـو           . وتتوافق مع األولويـات الوطنيـة للمـساواة بـني اجلنـسني           
بالقـدرات التقنيـة    ) لمـرأة سـابقا   صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي ل        (هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة        

 فيهـــا مبـــادرة طُبِّقَـــت كمـــا هـــو احلـــال يف كينيـــا وأوغنـــدا وبعـــض البلـــدان الـــيت   -الكافيـــة 
 فقد أمكنـها مجـع الفريـق القطـري معـاً لتـصميم بـرامج                -على سبيل التجربة     “األداء توحيد”

 يتماشـى مـع     ة مبـا  مشتركة بني الوكاالت مـن شـأهنا أن تولـد دعمـاً مجاعيـاً مـن اجلهـات املاحنـ                   
   ؛مبادئ فعالية املعونة

رابعاً، بـدأت اجتاهـات التمويـل تواكـب االعتـراف املتزايـد بـأن املـساواة بـني                     )د(  
وكـان اإلعـالن عـن     - اجلنسني ومتكني املرأة شرطان مسبقان لتحقيق التنمية والـسالم واألمـن    
ــرة     ــدة مــن أجــل حقــوق املــرأة يف الفت  أمــراً ٢٠٠٩-٢٠٠٨ إنــشاء عــدد مــن الــصناديق اجلدي

ولــئن زادت التربعــات املقدمــة إىل صــناديق وبــرامج األمــم املتحــدة األخــرى بنــسبة    . مــشجعاً
، فقـد زادت التربعـات املقدمـة إىل صـندوق           ٢٠٠٩  و ٢٠٠٢ يف املائـة بـني عـامي         ٩٠حوايل  

علـى  وعـالوة    .١ يف املائة، كما هو مبني يف الـشكل          ٤٠٠األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة بنسبة      
. التوقعــات املنتظـــرة فاقــت الزيـــادة الفعليــة يف التربعـــات املقدمــة إىل الـــصندوق    فقـــد ذلــك،  
ي تربعـات جمموعهـا     الـصندوق تلقِّـ    توقَّـع ،  ٢٠٠٩-٢٠٠٨سـبيل املثـال، بالنـسبة للفتـرة          فعلى
ئـة  ا يف امل  ٦٠مليون دوالر، إال أن التربعات الفعلية جتاوزت هذا املبلـغ بنـسبة تزيـد عـن                  ١٥٧
وباإلضافة إىل ذلـك، زاد عـدد احلكومـات املتربعـة كـذلك             . )١٥( مليون دوالر  ٢٥٦ إىل   لتصل

وخــالل مــؤمتر األمــم . ٢٠٠٩ يف عــام ١٠٢ إىل ٢٠٠٧ يف عــام ٤٩بــأكثر مــن الــضعف مــن 

__________ 
 لـــصندوق األمـــم املتحـــدة   ٢٠١١-٢٠١٠، ميزانيـــة الـــدعم لفتـــرة الـــسنتني    ٩، صـــفحة DP/2010/7انظـــر   )١٥(  

  .للمرأة اإلمنائي
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نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٨، املعقـود يف   ٢٠١٠ لعـام    املتحدة إلعالن التربعـات لألنـشطة اإلمنائيـة       
 يف منظمـة التعـاون والتنميـة        ةأعـضاء رئيـسي   دول  اء، ومن بينـها     ، أعربت الدول األعض   ٢٠١٠

جلنة املساعدة اإلمنائيـة، عـن دعمهـا القـوي الـسياسي واملـايل هليئـة األمـم         /يف امليدان االقتصادي  
وتعهدت بعض البلـدان بزيـادات كـبرية يف التربعـات           . املتحدة للمرأة ولتعيني مديرها التنفيذي    

   ؛ة املعنية باملساواة بني اجلنسني األمم املتحدة السابقعن تلك املقدمة إىل كيانات
ن االجتاهات يف عطاء القطـاع اخلـاص واملؤسـسات اخلاصـة أيـضاً              خامساً، تبيِّ   )هـ(  
 عطـاء القطــاع   وال يـزال -  لفائـدة حقـوق املــرأة واملـساواة بـني اجلنــسني    مـثرياً للتفــاؤل مـساراً  

ت املؤســسات مــن حقــوق املــرأة واملــساواة بــني  وجعلــ. اخلــاص لــصاحل القــضايا الدوليــة كــبرياً
  ؛ اجلديدةالصناديق يفاجلنسني أولويات هامة، فجمعت مبالغ كبرية 

 القـدرة علـى اسـتخدام تكنولوجيـات املعلومـات اجلديـدة يف              أتاحـت وأخرياً،    )و(  
ئة مواتيـة  مجع األموال، والقدرة املتزايدة للمرأة يف جمال األعمال اخلريية يف كثري من البلدان، بي           

 يتـربعن لـصاحل القـضايا       اللـوايت  فالبيانات املتعلقـة بالنـساء       - جلمع التربعات بطرق غري تقليدية    
ــة، مــشجعة    ــة االجتماعي ــة ذا هلــو. جــداًاملتعلقــة بالعدال ــة قوي ــالنظر إىل أن  دالل  بوجــه خــاص ب

 احلـايل   يف الوقـت   يـتحكمن  األكثر ثـراء   أظهرت أن النساء يف بعض البلدان        األخريةالدراسات  
 معظـم شرفن على   ي، وس )بالنسبة إىل طول عمرهن النسيب    ( أكثر من نصف الثروة املُستثَمرة       يف

وستطلق هيئة األمم املتحدة للمـرأة      .  عاماً القادمة  ٥٠الثروة املنقولة بني األجيال على مدى الـ        
ــ القواعــدمبــادرات جديــدة لتعبئــة األمــوال مــن األفــراد، مــن خــالل     يجيات واالســتراتشعبيةال

. ديـدة جلمـع التربعـات عـرب اإلنترنـت         اجلتكنولوجيـات   الددة اهلـدف، فـضالً عـن اسـتخدام          احمل
 تقـيم  املكونـة هلـا، والـيت        العناصروبذلك ميكنها االستفادة من اجلهود األولية اليت اضطلعت هبا          

ــضالً       ــاص، فـ ــاع اخلـ ــن القطـ ــركاء مـ ــع شـ ــتراتيجية مـ ــراكات اسـ ــل شـ ــتخدام  بالفعـ ــن اسـ  عـ
جلــــذب التربعــــات  Facebook وفيــــسبوك Twitter ديــــدة مــــن قبيــــل تــــويترتكنولوجيــــات ج

 القــدرات علـى مــدى الـسنوات الــثالث املقبلــة،    بنـاء  يفاالســتثماريتطلـب  هــذا و. لكترونيـة اإل
 ينطــوي علــى إمكانــات حمتملــة ألن يكِّمــل بقــدر كــبري التربعــات الــيت تقــدمها الــدول أنــه غــري

  . على حنو مستدام، وأن جيذب الشركاءالطويل  األجلعلىاألعضاء، وأن يدر أمواالً 
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  ١الشكل 

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٢الزيادة يف التربعات املقدمة إىل صناديق األمم املتحدة وبراجمها يف الفترة     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الوثائق الرمسية الداعمة مليزانيات صناديق األمم املتحدة وبراجمها الرئيسية: املصادر

  
  .لداعمة مليزانيات صناديق األمم املتحدة وبراجمها الرئيسيةالوثائق الرمسية ا  :املصادر  
  

  االستخدام املتوقع للموارد يف الربامج وميزانية الدعم    
ــُو  - ٢٨ ــوارد   ِض ــرح للم ــتخدام املقت ــام لع االس ــتراتيجية   ٢٠١١ع ــاألطر االس ــاد ب  باالسترش

 ٢٠١١حـدة للمـرأة يف عـام        من املتوقع أن تبلغ موارد هيئة األمـم املت        و. واملالية املذكورة أعاله  
  :  مليون دوالر، وتشمل٥٦٨مقدار ) ٤اجلدول (

   مليون دوالر؛ ٤٧٩يتوقع أن تصل إىل والتربعات،   •  
ــسائل اجلنــسانية، وتقــدر            •   املــوارد املُرحَّلــة مــن الكيانــات األربعــة الــسابقة املعنيــة بامل

   مليون دوالر؛ ٨٦ مببلغ
  .)١٦(ر ماليني دوال٣إيرادات أخرى قدرها   •  

  .ويعزى جزئياً الرصيد املرحل إىل طبيعة التمويل املتعدد السنوات للربامج  
__________ 

  . ماليني دوالر متثل األنصبة املقررة من امليزانية العادية لألمم املتحدة٦ال يشمل ذلك مبلغاً قدره   )١٦(  

 
 )١٠٠=٢٠٠٣-٢٠٠٢املؤشر، (

صــندوق األمــم املتحــدة
 اإلمنائي للمرأة

ــم املتحــدة صــناديق األم
ــسية ــا الرئيــــــ وبراجمهــــــ

 األخرى

 

٢٠٠٣- ٢٠٠٢ ٢٠٠٥- ٢٠٠٤ ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ٢٠٠٩-٢٠٠٨ 

٤٥٠  
  

٤٠٠  
  

٣٥٠  
  

٣٠٠  
  

٢٥٠  
  

٢٠٠    
  

١٥٠  
  

١٠٠ 
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  ٤اجلدول 
  ٢٠١١موجز خطة املوارد لعام     

  )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(
  

  ٢٠١١جمموع املوارد املنقحة لعام   ١٠١١‐ ٢٠١٠ ميزانية الدعم لفترة السنتني ‐ جمموع املوارد األصلية   

  

مـــــــوارد 
غـــــــــــري 
  خمصصة

النــــــــسبة 
املئوية من  
  اجملموع

مـــــــوارد 
أخــــــرى 
  خمصصة

النـــــــسبة  
املئوية من  
  اجملموع  اجملموع

النــــــــسبة 
املئوية من  
  اجملموع

ــع  التوزيــ
ــام  عـــــــــ
٢٠١٠  

ــع  التوزيــ
ــام  عـــــــــ
٢٠١١  

مـــــــوارد 
غـــــــــــري 
  خمصصة

مـــــــوارد 
أخــــــرى 
  اجملموع  خمصصة

النــــــــسبة 
املئوية من  
  اجملموع

    ٨٥,٧  ٦٧,٨  ١٧,٩        ٩٥,٥    ٦٧,٨    ٢٧,٧  الرصيد االفتتاحي
                          اإليرادات  
    ٤٧٩,٠  ٢٥٤,٠  ٢٢٥  ١٥٠,٧  ١٥٠    ٣٠٠,٧    ١٦٨,٠    ١٣٢,٧  التربعات  
    ٣,٠  صفر  ٣  ١,٢٥  ١,٢٥    ٢,٥    صفر    ٢,٥  أخرى  
    ٥٦٧,٧  ٣٢١,٨  ٢٤٥,٩  ١٥٢,٠  ١٥١,٣    ٣٩٨,٧    ٢٣٥,٨    ١٦٢,٩  اجملموع املتاح  

                          استخدام املوارد
                           أنشطة إمنائية-ألف
  ٨٤,٠٤  ٤١٢,٧  ٢٦٤  ١٤٨,٧  ١١٢,٣  ١١٢,٣  ٨٣,٥٣  ٢٢٤,٦  ٩٤,٢٥  ١١٩,٦  ٧٣,٩  ١٠٥   برامج١ -ألف
                           أنشطة اإلدارة-باء

ــاء    ــشطة ١ -بـ  أنـ
  ١٥,٣٩  ٧٥,٦  ٨,٩  ٦٦,٧  ٢١  ٢١,١  ١٥,٦٦  ٤٢,١  ٥,٧٥  ٧,٣  ٢٤,٥  ٣٤,٨  اإلدارة املتوائمة

ــيم ــاليف -جــــ  التكــــ
ــرر ــن  املقـ ة بتكليـــف مـ

                          اجلمعية العامة
 تطــوير ١ -جــيم   

ــس   ــام أطلـــــ نظـــــ
واملعــايري احملاســبية  
الدوليــــة للقطــــاع 

  ٠,٠٦  ٠,٣  صفر  ٠,٣  ٠,٣  ٠,٣  ٠,٢٢  ٠,٦ صفر صفر  ٠,٤  ٠,٦  العام
ــيم     ٢ -جـــــــــــــــ

ــة   ــد األمنيــ القواعــ
اإللزاميــــة لألمــــم  

  ٠,٥١  ٢,٥  صفر  ٢,٥  ٠,٨  ٠,٨  ٠,٦٠  ١,٦ صفر صفر  ١,١  ١,٦  املتحدة
اجملمــوع الفرعــي    

  ١٠٠  ٤٩١,١  ٢٧٢,٩  ٢١٨,٢  ١٣٤,٤  ١٣٤,٥  ١٠٠  ٢٦٨,٩  ١٠٠  ١٢٦,٩  ١٠٠  ١٤٢  الستخدام املوارد
تكــاليف خاصــة لتغــيري 

    ٨,٠    ٨,٠                  اإلدارة واالنتقال
اجملمــــوع الكلــــي   

    ٤٩٩,١  ٢٧٢,٩  ٢٢٦,٢                  الستخدام املوارد
    ٦٨,٦  ٤٨,٩  ١٩,٧        ١٢٩,٨    ١٠٨,٩    ٢٠,٩  الرصيد اخلتامي
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املــــوارد املتاحــــة يف إطــــار التربعــــات األساســــية جممــــوع  توزيــــع ٤يــــبني اجلــــدول   - ٢٩
األساســية يف مــا بــني الــربامج، وميزانيــة الــدعم، والتــدابري املقــررة مبوجــب تكليــف مــن     وغــري

  .مقترحاتويرد بالفقرات أدناه تعليق على اجلوانب الرئيسية لل. اجلمعية العامة
ــربامج اســتخدام املــ   - ٣٠ ــ ُت- وارد املخصــصة لل ــسبة  صََّخ ــربامج ن ــة، ٨٤,٠٤ص لل  يف املائ
 مليــون ٤٩١,١ملــوارد البــالغ امــوع جمل مليــون دوالر مــن االســتخدام املتوقــع ٤١٢,٧مبلــغ  أو

 حــصة وحتديــديلتــزم املــدير التنفيــذي باحلفــاظ علــى هــذه احلــصة أو زيادهتــا،        و. )١٧(دوالر
ــة ــدعم  ميزاني ــسبة بال ــة أ١٦ن ــات     يف املائ ــوارد يف أي وقــت مــن األوق ــل مــن جممــوع امل  .و أق
 جممـوع التربعـات     إىل مليـون دوالر     ٤٩١,١موع املوارد والبـالغ     االستخدام املتوقع جمل   ويستند

 مليـون دوالر املرحـل مـن    ٨٥,٧ مليون دوالر، ورصيد املـوارد البـالغ     ٤٧٩,٠املتوقعة والبالغ   
ويــصل جممــوع مــا ســبق إىل    .  ماليــني دوالر٣يــرادات املتنوعــة البالغــة   إلالــسنة الــسابقة وا 

ويعــزى جزئيــاً الرصــيد املخــصص املرحــل إىل طبيعــة التمويــل املتعــدد   .  مليــون دوالر٥٦٧,٧
   .السنوات للربامج

 اجلمعية العامة وأغراض خاصـة   املقررة بتكليف من  استخدام املوارد املخصصة للتدابري       - ٣١
ات األمـم املتحـدة بـأن ختـصص اعتمـادات إلزاميـة يف               ُتلزِم اجلمعية العامة مجيع منظم     - أخرى

والتـأمني الـصحي بعـد انتـهاء اخلدمـة، واالمتثـال           ،  )A/RES/59/276(ميزانياهتا ألغـراض األمـن      
وتـــشترك هيئـــة األمـــم املتحـــدة للمـــرأة يف ). A/RES/60/1(للمعـــايري احملاســـبية للقطـــاع العـــام 

ة األمم املتحدة من خالل برنامج األمم املتحـدة         الترتيبات األمنية املعمول هبا على نطاق منظوم      
اإلمنائي وإدارة األمم املتحدة لشؤون الـسالمة واألمـن، ومتتثـل ملتطلبـات معـايري العمـل األمنيـة                   

ــدنيا ــا بعــد      . ال ــات إضــافية للموظفــات العــامالت يف حــاالت األزمــات وم ــة ترتيب وتــضع اهليئ
وتبلـغ االعتمـادات   . ستلزم تكـاليف إضـافية  نشوب األزمات، اليت تعرضهن إىل خماطر إضافية ت      

 مليــون دوالر إلعــداد املعــايري ٠,٢  مليــون دوالر لألمــن، و٢,٥ مبلــغ ٢٠١١اإللزاميــة لعــام 
وباإلضــافة إىل .  مليــون دوالر لتحــسني نظــام أطلــس ٠,١ احملاســبية الدوليــة للقطــاع العــام، و 

ألمنيـة داخـل اهليئـة، ومتابعـة        ذلك، ُيقَتـَرح تعـيني أخـصائي أمـن ومـساعد لتحـسني القـدرات ا               
ــامج       ــة يف الربن ــة، وتيــسري التواصــل مــع الوحــدات األمني ــة يف املكاتــب امليداني األوضــاع األمني

 يف األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة       وقد تكفـل صـندوق      . اإلمنائي وإدارة شؤون السالمة واألمن    
  . انتهاء اخلدمة بدفع تربع ضخم ملرة واحدة حتت بند التأمني الصحي بعد٢٠١٠عام 

__________ 
د منها االستخدام املقترح للموارد املخصـصة للمتطلبـات         بِع لو استُ  ستزيدانت حصة املوارد املخصصة للتنمية      ك  )١٧(  

 املدفوعـة مـرة   الكـبرية املقررة بتكليف من اجلمعية العامة، واملعـايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام، والتكـاليف            
  .و موضح يف الفقرات الالحقة، كما هتغيريال  إدارة عن إجناز عملياتالناشئةواحدة 
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 ماليــني دوالر ٥ ماليــني دوالر، ميثــل ٨وباإلضــافة إىل ذلــك، ُرِصــد اعتمــاد جمموعــه   - ٣٢
 ماليـني دوالر حتـت بنـد نقـل املكاتـب وتكـاليف تكنولوجيـا                ٣ حتت بند اإلدارة االنتقاليـة، و     
ا متثــل ومل ُتــصنَّف هــذه التكــاليف حتــت بنــد تكــاليف اإلدارة ألهنــ . املعلومــات املرتبطــة بــذلك

ــة العامــة و     ــدابري املقــررة بتكليــف مــن اجلمعي ــذ الت ــة  /تكــاليف خمصــصة لتنفي ــدة لتغطي أو املتكب
  . تكاليف غري متكررة مدفوعة ألغراض خاصة

وتبلــغ هــذه االعتمــادات اإللزاميــة واملــدفوعات ملــرة واحــدة الــيت مل ُتــصنَّف حتــت بنــد   - ٣٣
 يف املائــة مــن االســتخدام املقتــرح  ٢,٢و  ماليــني دوالر أ١٠,٨تكــاليف اإلدارة، مــا جمموعــه 

  ).٤اجلدول  (٢٠١١للموارد يف عام 
يقتــرح املــدير التنفيــذي حتديــد ميزانيــة   -اســتخدام املــوارد املخصــصة مليزانيــة الــدعم    - ٣٤

 مليـون  ٧٥,٦ يف املائة من جمموع املوارد املتوقعـة أو مببلـغ     ١٥,٤ بنسبة   ٢٠١١الدعم يف عام    
ويفتـرض  . كاليف االستثمارية املرتفعة يف بداية عمـل أي منظمـة جديـدة           دوالر، بالرغم من الت   

 مليـون دوالر يف  ٤٧٩االعتماد املقترح أن جمموع التربعات هليئة األمم املتحـدة للمـرأة سـتبلغ            
 يف  ٨٤ومن أجل ضمان االحتفاظ حبصة املوارد املخصصة للربامج عند مـستوى            . ٢٠١١عام  

  .رد، سُيرَبط االعتماد املخصص مليزانية الدعم بتدفقات املوارداملائة أو أعلى من جمموع املوا
ــصنيف األنــشطة حتــت          - ٣٥ ــا الربنــامج اإلمنــائي يف ت ــُتخِدَمت الطريقــة الــيت يتبعه وإذا اس
، حينئـذ  “التنمية، واإلدارة، والتنسيق اإلمنائي على صعيد األمم املتحـدة، واألغـراض اخلاصـة        ”

ــوارد املــــستخدمة ســــوى  ال تــــشكل نــــسبة حــــصة اإلدارة إىل جم  ــة يف ١٠مــــوع املــ  يف املائــ
  .٢، على النحو املبني يف املرفق األول، اجلدول ٢٠١١ عام
ومــىت أخــذت يف االعتبــار تــدفقات التربعــات املتوقعــة، ُتقَتــَرح املراحــل الــثالث علــى      - ٣٦

  :النحو التايل
وهي تشمل  . ر مليون دوال  ٣٠٠سُتموَّل من تدفقات املوارد حىت مبلغ       : ١املرحلة    •  

تـشكيل فريـق اإلدارة العليــا اجلديـد، وإضـافة القــدرات املطلوبـة إىل عـشرة مكاتــب       
ويتـوخى أن تكتمـل هـذه املرحلـة         . ميدانية تضطلع بأكرب الـربامج أو أكثرهـا تعقيـداً         

 من واقـع املـوارد املتوقعـة واجلـدول الـزمين لعمليـة إدارة          ٢٠١١حبلول منتصف عام    
، ٢٠١١فربايـر   /مساعدي األمـني العـام حبلـول شـهر شـباط          وسيجري تعيني   . التغيري

  .٢٠١١أبريل / حبلول نيسان٢- وأعضاء فريق اإلدارة العليا برتبة مد
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وهـي  .  مليـون دوالر   ٣٠٠ستبدأ حاملا تتجاوز تدفقات التربعات مبلـغ        : ٢املرحلة    •  
يزانيـة  ومع مراعـاة احلـد األقـصى احملـدد مل         . ستتداخل مع فترة اكتمال املرحلة األوىل     

 مـن املكاتـب     ٢٠ يف املائـة، سـيجري تعزيـز جمموعـة أخـرى تبلـغ               ١٦الدعم وقدره   
ــدعم،       ــبعض القــدرات اإلضــافية املقدمــة مــن املقــر الرئيــسي ألغــراض ال ــة، ب امليداني

ويتوقـف إجنـاز هـذه املرحلـة علـى بلـوغ التربعـات مقـدار                . كانت املوارد كافيـة     إذا
 من شـأن عـرض اخلطـة االسـتراتيجية          وسيكون. ٢٠١١ مليون دوالر يف عام      ٤٠٠

 إتاحـــة الفرصـــة ٢٠١١هليئـــة األمـــم املتحـــدة للمـــرأة ومناقـــشتها يف منتـــصف عـــام 
  .للمجلس التنفيذي الستعراض التقدم احملرز وتقدمي توجيهات حبسب احلاجة

 مليـون دوالر بالكامـل   ٥٠٠وهي تتوقـف علـى النجـاح يف تعبئـة مبلـغ             : ٣املرحلة    •  
ني العــام بوصــفها متثــل االحتياجــات الــسنوية األوليــة هليئــة األمــم الــيت احتــسبها األمــ

وعند توافر هـذا املـستوى مـن املـوارد، واسـتناداً إىل مناقـشة اجمللـس                 . املتحدة للمرأة 
التنفيــذي للخطــة االســتراتيجية اجلديــدة، ســيجري تعزيــز جمموعــة ثالثــة ال تقــل عــن 

وعلـى  . زيـز الـدعم يف املقـر   عشرة مكاتب ميدانيـة، مبجموعـة أخـرية مـن قـدرات تع       
 مليـون دوالر، سـيجري      ٥٠٠ ورهناً ببلوغ املـوارد مقـدار        ٢٠١١هذا، فنهاية عام    

 مكتبـاً   ٣٢دون إقليميـة و     / مكتباً ميدانياً، من بينها مثانية مكاتـب إقليميـة         ٤٠تعزيز  
 .قطرياً

قـب املوافقـة    وسيبدأ تنفيذ عملية بناء قدرات هيئة األمم املتحدة للمرأة على مراحل ع             - ٣٧
تعزيــز ) ب(تــشكيل فريــق لــإلدارة العليــا يف املقــر؛ ) أ(علــى هــذه امليزانيــة مباشــرة مــن خــالل  

 مكاتب ميدانية، مع إيـالء أولويـة لتلـك الـيت حتظـى بـأكرب                ١٠القدرات األساسية ملا يصل إىل      
شارات يف جمـال    وسـُتعزَّز تـدرجيياً أنـشطة االستـ       . أو أكثـر العمليـات تعقيـداً      /املوارد الربناجمية و  

السياسات العامة ودعم الربامج وبناء القـدرات اإلداريـة يف املقـر، وذلـك لتـوفري الـدعم الـالزم                    
للعمليات اجلارية داخـل القطـر ولتحقيـق االتـساق يف الـسياسات مـع منظمـات األمـم املتحـدة                   

قـر علـى    وباملثل، سيجري تدرجيياً بنـاء القـدرات علـى املـستوى امليـداين ومـستوى امل               . األخرى
الـــسواء يف جمـــاالت االتـــصاالت وإقامـــة الـــشراكات وتعبئـــة املـــوارد، وخباصـــة مـــن املـــصادر   

  .التقليدية غري
اإليـرادات املتأتيـة مـن تكـاليف     (استخدام املوارد املتأتية من موارد خارجة عن امليزانية     - ٣٨

قدمــة إىل بــرامج  ُتــضاف اإليـرادات املتأتيــة مـن اســترداد التكـاليف عــن اخلـدمات امل    ‐ )الـدعم 
ممولة مبوارد غري أساسية، إىل ما تسهم به تلـك الـربامج يف ميزانيـة الـدعم، وذلـك التزامـاً مببـدأ                   

ويقـدَّر أن يـصل     . إسهام التربعات غري األساسية حبصتها التناسبية مـن جممـوع تكـاليف الـدعم             
 يف املائـة مـن   ١١,٨ أو  مليـون دوالر ٨,٩التمويل من خارج امليزانية املتعلق مبيزانية الدعم إىل    
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وسيبيِّن املستوى الفعلي للتمويل من خارج امليزانية املتعلـق         . ٢٠١١جمموع ميزانية الدعم لعام     
مبيزانية الدعم تأثري اإليـرادات املتأتيـة مـن اسـتعادة التكـاليف علـى تنفيـذ الـربامج، األمـر الـذي                      

 وجتــدر اإلشــارة إىل أن .يتوقــف بــدوره علــى مــستوى هــذه التربعــات ومعــدل تنفيــذ الــربامج  
نصف إيرادات الدعم جيري تقامسها مـع املكاتـب امليدانيـة املـشاركة يف تنفيـذ الـربامج، وذلـك                    

. لتغطية تكاليفها غـري املباشـرة املتكبـدة يف تقـدمي الـدعم التـشغيلي إىل املـشاريع غـري األساسـية                     
ــربامج األخــرى، فكلمــا ازداد حجــم الــربا      ــصناديق وال ــع خــربة ال ــيت متــوَّل مــن  ومــن واق مج ال

التربعــات غــري األساســية، كلمــا ازدادت أيــضاً حــصة األمــوال اخلارجــة عــن امليزانيــة يف تغطيــة 
  .تكاليف ميزانية الدعم

  
  ٢٠١١ عام يف الطوعية املوارد الستخدام مقترحات - رابعا 

 عام استعراض  - ألف  
 املقترحات موجز    

 دوالر، مليــون ٧٥,٦  مـا مقــداره ،٢٠١١ املعــ املقترحــة الـدعم  ميزانيــة جممــوع يبلـغ  - ٣٩
 املـستوى  هـذا  وميثـل  .دوالر مليـون  ٤٧٩ قـدره و اهلـدف  سـتبلغ  التربعـات  أن بـافتراض  وذلك
  .السابقة األربعة للكيانات املعتمدة بامليزانيات مقارنة مرة ٢,٥ مبقدار يزيد ما امليزانية من

 شكليـ و .احلجـم  حيـث  مـن  داتللزيـا  الرئيـسية  للمجاالت موجز ٥ اجلدول يف ويرد  - ٤٠
علـى   األكـرب  العنـصر  واإلقليمـي  القطـري  الصعيدين للمرأة على  املتحدة األممهيئة   وجود دعم

 احلجـم  زيـادات  أدنـاه  وتـرد  )الزيـادة  إمجايل نصف من أكثر أو دوالر مليون ٢٧,٢( اإلطالق
 .التنظيمية الُشعب حبسب األخرى

  
 كلفةللت تعزى أوجه الزيادة أو النقص اليت    

 ميزانيـة  علـى  املائـة  يف ١٠,٤ بنـسبة  زيـادة  ميثـل  ممـا  دوالر، مليـون  ٢,١ مبلغ ُخصص  - ٤١
 لتكــاليف املائــة يف ٥,٤ نــسبة هــذا وميثــل .التكلفــة يف الزيــادات لتغطيــة فعــال، املعتمــدة الــدعم

ــائف، ــة يف ٢,٤ و الوظ ــاليف املائ ــري للتك ــة غ ــائف املتعلق ــسبة بالوظ ــة يف ٧ ون ــاليف املائ  لتك
 زيـادات ال وهـذه  .اخلدمـة  بعـد  مـا  فتـرة  يف الـصحي  التأمني لتكاليف اعتماد شكل يف ظائفالو
 والتــسويات التــضخم عــن النامجــة اآلثــار )أ( :يلــي مــا ومتثــل تقديريــة وغــري قانونيــة التكلفــة يف

 مبــا يف ذلــك تنقيحــات جــدول املرتبــات،  بالوظــائف املتــصلة التكلفــة تــسويات )ب( النقديــة؛
 تقررهـا  الـيت  االسـتحقاقات  مـن  ذلك وغري ضمن الرتبة، وتسويات مقر العمل،    وزيادة املرتب   

 اخلدمـة  بعـد  مـا  فتـرة  يف الـصحي  التـأمني  أجـل  مـن  اعتمـاد  )ج( و الدولية؛ املدنية اخلدمة جلنة
  .احلاليني للموظفني
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 للحجم تعزىأوجه الزيادة أو النقص اليت     

 وظيفـة يف املقـر      ١٩ وظيفـة، مبـا فيهـا        ٣٥٢ ستمول ميزانية الدعم املقترحـة مـا جمموعـه          - ٤٢
وســت وظــائف ميدانيــة كانــت متــول يف الــسابق مــن ميزانيــات الــدعم لفتــرة الــسنتني لكــل مــن   
صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة واملعهــد الــدويل للبحــث والتــدريب مــن أجــل النــهوض   

 تفوق تلك اليت كانت تتمتـع       لمرأة بقدرات مستدامة  لجهاز األمم املتحدة      مد ومن أجل  .باملرأة
 وظيفــة يف ٧٩  وظيفــة ميدانيــة و١٧٦هبــا الكيانــات الــسابقة، ســتمول ميزانيــة الــدعم املقترحــة  

)  وظيفـة  ١٦٠ (٢٥٥ ـوقد نقل مـا يقـارب ثلثـي هـذه الوظـائف الـ             .  وظيفة ٢٥٥املقر، إمجاليها   
 .)٦اجلــدول  ( الــدعماملــشاريع إىل ميزانيــة/مــن الوظــائف الــيت كانــت متوهلــا يف الــسابق الــربامج 

ــام، فــإن مــا نــسبته     ويف ــة الــدعم بــشكل ت ــة اســتخدام ميزاني ــة مــن الوظــائف  ٥١,٧حال  يف املائ
  ).٧اجلدول ( ستكون يف املقر ٤٨,٣اليت متوهلا ستكون يف امليدان وما نسبته ) وظيفة ١٨٢(

 قـدرات  ءإنـشا  إىل احلاجـة  الـدعم  ميزانيـة  إىل لوظـائف تمويل ا ل املقترح النقل ويعكس  - ٤٣
 الـواردة  اخلدمات جمموعة من األدىن احلد لتقدمي لمرأةل املتحدة األمم هيئة يف مستدامة أساسية

 الـسابق  يف توفريهـا  علـى  التعاقـد  جيـرى  اخلـربات  هـذه  وكانت .التقرير هذا من ١٥ صفحة يف
 نقـل  وسـيمكن  .بعينـها  بـرامج  أو مـشاريع  علـى  أو حمـددة  فتـرة  على بالضرورة تقتصر لفترات
 .املعنـيني  اخلـرباء  مـع  أطـول  لفترة التعاقد من الدعم ميزانية إىل الربامج من الوظائف هذهمتويل  

 األداء علـى  والـدافع  اخلـربة  زيادة إىل الطويل األجل يف املعنيني املوظفني عقود حتويل وسيؤدي
  .إمنائية جنتائ حتقيق على لمرأةل املتحدة األمم يئةهل الرئيسية القدرات مباشر بشكل يعزز مما
  

  ٥ اجلدول    
  احلجم يف النقص/للزيادة الرئيسية للمجاالت موجز    

  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
  

٢٠,٦٩٢ توزيع صايف االعتمادات املعتمدة ٢٠١١ -أوال 
   :تعزى للتكلفةالنقص اليت /أوجه الزيادة -ثانيا 

١٥٧ ٢ ني لموظفلتكاليف القانونية الالتضخم، والعملة، و  
  :تعزيز القدرات - اليت تعزى إىل احلجم ةالزيادأوجه  -ثالثا 

 ١٦٤     واالستراتيجيةالقيادات التنفيذية  -ثالثا  

 ٣٦٠      التقييم    

 ٣١٤       املنظمات احلكومية الدولية والشراكاتعنصر  

 ٢٣٠       املنظمات احلكومية الدولية    

 ٢٣٠      يق مع منظومة األمم املتحدةالتنس    
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 ٧٢٥      الشراكات االستراتيجية، والدعوة واالتصال    

 ٥٨٨       السياسات والربامجعنصر  

 ٨٦١ ٢    السياسات، واملشورة التقنية، واألحباث والتدريب    

 ٢١٢ ١    دعم الربامج وإدارهتا    

 ٥٦٨ ٢٧ ةاملكاتب اإلقليمية والقطري    

 ٢٩٣       التنظيم واإلدارةعنصر    

 ٣٨١ ١    املوارد البشرية    

 ٨٠٩ ٢   الشؤون املالية واإلدارة    

 ٨٩٠      نظم املعلومات واالتصاالت    

 ٥٠٣      األخالقيات ومراجعة احلسابات والرقابة    

 ٤٥٠ ٥   تكاليف التعزيز والتشغيل األخرى    

 ٥٥٨ ٣   اإلجيار    

 ٥٦٤ ٣    زيادة-  لربنامج األمم املتحدة اإلمنائيةمبالغ مسترد -رابعا 

٧٠١ ٧٠١٥٢ ٥٢ جمموع الزيادات يف احلجم -خامسا 
٨٥٩ ٥٤ )خامسا+ ثانيا (إمجايل التكلفة والزيادات يف احلجم  -سادسا 
٥٥٠ ٧٥ )خامسا+ أوال  (جمموع تقديرات امليزانية -سابعا 
٩٠٠ ٨    صايف التغريات يف اإليراد املقدر مليزانية الدعم -ثامنا 
٦٥٠ ٦٦ ) ثامنا-سابعا  (٢٠١١-٢٠١٠صايف االعتمادات املقدرة للفترة  - تاسعا

 األموال املخصصة ألغراض خاصة 
 ٤٥١ ٢    املتطلبات األمنية-التدابري الصادر هبا تكليف من األمم املتحدة   

  
 اعتمـاد املعـايري احملاسـبية       -التدابري الصادر هبا تكليف من األمم املتحـدة         

 ٣٠٠      الدولية للقطاع العام

 ٠٠٠ ٥   االنتقاليةاإلدارة  تكاليف غري متكررة  

  
انتقـال مكاتـب تكنولوجيـا املعلومـات واملقـر إىل        :تكاليف غـري متكـررة    
 ٠٠٠ ٣   .مباين جديدة للمكاتب

 ٧٥١ ١٠ اجملموع  

  
  ٦ اجلدول    
    اجلديدة والوظائف الوظائف انتقال وحاالت احلالية، الوظائف :الدعم ميزانية    

 اجملموع على مستوى املقر وظائف ميدانية  

  ٣٥٢  ١٧٠  ١٨٢ جمموع وظائف ميزانية الدعم املقترحة
  ٩٧-  ٩١-  ٦- خمصوما منها الوظائف احلالية

  ١٦٠-  ٣٦-  ١٢٤-   املنقولةخمصوما منها الوظائف
  ٩٥  ٤٣  ٥٢ الوظائف اجلديدة املقترحة
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 وظيفـة مـن   ٩٥وسيكون الرصيد املتبقي من الوظائف يف إطـار ميزانيـة الـدعم وقـدره           - ٤٤
وهناك حاجة إىل هذه الوظـائف اجلديـدة لالضـطالع باملهـام اجلديـدة             .الوظائف املنشأة حديثا  

 والــيت تفــوق مهــام األجهــزة الــسابقة ولالرتقــاء بالعمليــات لمــرأةل األمــم املتحــدة يئــةاملنوطــة هب
وستمَول ثالث مـن الوظـائف اجلديـدة مـن امليزانيـة العاديـة               )٦اجلدول  (الصعيد القطري    على

 .لألمم املتحدة
  

  ٧ اجلدول    
   التربعاتب نقص املتعلقةال/ةالزيادأوجه  :الدعم ميزانية    

  ٢٠١٠الوظائف املقترحة لعام    لنقصا/الزيادة   ٢٠١٠الوظائف املعتمدة لعام   
  

 ١‐مد ٢‐مد أع م/وأع

فئــــــــات
املـوظفني
ــدوليني ال
الفنـــــيني
 األخرى

مجيــــــــــع 
الوظــائف 
 ١‐مد ٢‐مد أع م/وأع اجملموع  األخرى

فئــــــات
املوظفني 
الدوليني 
الفنــــيني 
 األخرى

ــع  مجيـــــــ
الوظــائف 
 ١‐مد ٢‐مد أع م/وأع اجملموع  األخرى

فئــــــــات 
املـوظفني  
ــدوليني  ال
الفنـــــيني 

 ألخرىا

مجيـــــــــع  
الوظــائف 
 اجملموع  األخرى

ــسبة النـــــ
املئوية من
 اجملموع

علــى مــستوى  
  امليدان

-  -  ٥١,٧  ١٨٢  ٧٤  ٩٠  ١٨  -  -  ١٧٦  ٧٤  ٨٧  ١٥  -  -  ٦  -  ٣  ٣  

علــى مــستوى  
  املقر

-  ٤٨,٣  ١٧٠  ٦١  ٩٢  ٧  ٩  ١  ٧٩  ٢٠  ٤٧  ٤  ٧  ١  ٩١  ٤٧  ٤٥  ٣  ٢  

١٠٠,٠  ٣٥٢  ١٣٥  ١٨٢  ٢٥  ٩  ١  ٢٥٥  ٩٤  ١٣٤  ١٩  ٧  ١  ٩٧  ٤١  ٤٨  ٦  ٢  -  اجملموع
    

ــتنادا إىل  - ٤٥ ــية اهلياكـــل اسـ ــة والقـــدرات األساسـ  ستـــستخدم الـــسابقة، للكيانـــات احلاليـ
 الــيت النطــاق الواســعة اإلداريــة النتــائج لتحقيــق الــدعم ميزانيــة إطــار يف املقترحــة االســتثمارات

 .التالية الفرعية البنود من بند كل يبينها
  

  بالفعالية يتسم قيادي هيكل إنشاء    

 وتوحيـد  إدمـاج  تكامـل  عمليـة  قيـادة  لمـرأة ل املتحـدة  األمم يئةهل التنفيذية املديرة تتوىل  - ٤٦
 هيئـة  حتقيـق  إىل املؤديـة  واألولويـات  واالستراتيجيات، الرؤية، وتوفري السابقة األربعة الكيانات

 فريـق  يـادة ق تتـوىل  وهلـذا،  .اإلداريـة  يئـات اهل مـساءلة  وكفالـة  إمنائية نتائجل لمرأةل املتحدة مماأل
 عمليــة وســتقود .للمــرأة عامليــا صــوتا بوصــفها املؤســسي الــصعيد علــى والــدعوة العليــا اإلدارة
 جمــال يف نتــائج لتحقيــق املتحــدة األمــم منظومــة يف أقــوى حنــو علــى واملــساءلة التنــسيق كفالــة
  .املرأة ومتكني اجلنسني بني املساواة

 أمـني  وظيفـة  الـسرعة،  وجـه  علـى  ائهإنـش  جيـب  الـذي  املقتـرح،  القيادة هيكل ويشمل  - ٤٧
ــادة إضــافية مــساعد عــام  يتــوىل الــيت الوظيفــة، هــذه وُتمــول .والــسياسات الــربامج عنــصر لقي
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 وظيفـة  إىل باإلضـافة  االسـتراتيجية،  والـشراكات  الدويل احلكومي الدعم عنصر رئاسة شاغلها
 يكـون  أن املقتـرح  فمـن  ،ذلـك  علـى  وعـالوة  العاديـة  امليزانيـة  مـن  احلاليـة  املـساعد  العام األمني
 متــول الوظــائف، هــذه ومــن .٢-مــد الرتبــة مــن وظيفــة عــشرة أحــدى جمموعــه مــا يئــةاهل لــدى

 النـهوض  شـعبة  مـن  موروثة ٢-مد رتبة من واحدة (املتحدة لألمم العادية امليزانية من وظيفتان
 ونقـل  )عـام ال األمـني  وكيـل /التنفيذيـة  املـديرة  مكتـب  يف ٢-مـد  رتبة من جديدة وظيفة باملرأة،
 للبحـث  الـدويل  معهـد لل امليـزانيتني املعتمـدتني    مـن  موروثتان ،٢-مد رتبة من حاليتني وظيفتني
 الـدعم  ميزانيـة  إىل للمـرأة  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  وصندوق باملرأة النهوض أجل من والتدريب

 أن ةالتنفيذيــ املــديرة وتقتــرح .الــربامج ودعــم الــسياسات شــعبيت مــن كــل رئاســة لتــويل هــذه،
 ليتـوىل  ،٢-مـد  رتبة من وظيفتان )أ( :التالية الوظائف إنشاء تكاليف هذه الدعم ميزانية تغطي
 واالتـصاالت  والـدعوة،  االسـتراتيجية،  الشراكات وشعبة واإلدارة التنظيم شعبة رئاسة شاغلها
 اإلقليمـيني  املـديرين  لوظـائف  ٢-مـد  الرتبـة  مـن  جديدة وظائف مخس )ب( و املدين؛ واجملتمع

، الكـارييب  البحـر  ومنطقـة  الالتينيـة  وأمريكـا  العربيـة،  والـدول  اهلـادئ،  واحملـيط  وآسيا أفريقيا،(
 ،٥٤ الفقـرات  يف مفصلة مقترحات وترد ).املستقلة الدول ورابطة والشرقية الوسطى وأوروبا

 .الوظائف هذه إىل احلاجة تربر ٦٢ و ٥٩ و ،٥٨ و ،٥٥ و
  

 مـن  حاليـا  متـول  الـيت  الوظائف نقل عملية أتاحتها اليت البشرية املوارد جمال يف القدرات    
  جديدة وظائف إنشاء و الربامج موارد

 فقـط  وظيفـة  ٨٦ ،٢٠١٠ عـام  يف للمـرأة  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  صـندوق  لدى كان  - ٤٨
 والتـدريب  للبحـث  الـدويل  املعهـد  ولدي ،السنتني لفترة الدعم ميزانية من املمولة الوظائف من
 فتــرات تقتــصر أن الــضروري مــن وكــان .الوظــائف هــذه مــن ١١ بــاملرأة هوضالنــ أجــل مــن

 هـذه  متويـل  نقـل  ويوفر .املعنية للربامج نسبيا القصرية الفترات على الربامج متوهلا اليت الوظائف
 املتحــدة األمــم هليئــة الــدعم ميزانيــة إىل الــربامج مــن واســتراتيجي انتقــائي حنــو علــى الوظــائف
 :يلي مبا القيام من ميكنه مما للتنبؤ وقابلية ومؤسسية البةقاعدة أكثر ص للمرأة

 مكتـب  كـل  يف اجلنـسانية  الـشؤون  يف املتخصـصة  الفنيـة  اخلـربة  مـن  حرجة كتلة توفري  •  
 ؛ القطرية املكاتب من

 عاليا؛ تأهيال املؤهلني املوظفني واستبقاء وحتفيز جذب، على املؤسسية القدرة حتسني  •  

 و والتعلم؛ البشرية املوارد إدارة خالل من األداء، حتسني  •  

 ونـشر  هلـا،  انتظامـا  أكثـر  وتراكم املؤسسية والذاكرة االستمرارية، من أكرب قدر توفري  •  
 واإلســهام، املمارســات وأفــضل اخلــربات مــن املــستفادة والــدروس املعرفــة واســتخدام
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 عامليــا مركــزا صبحتــل للمــرأة املتحــدة األمــم هيئــة هبــا ةاملكلفــ املهــام يف مباشــر بــشكل
 . واخلربة للتميز

 - جديـدة  جتريبية برامج إعداد وقت يف أُنشئت قد الوظائف هذه أن من الرغم وعلى  - ٤٩
 يتعلـق  فيمـا  املشورة إسداء بشأن أو اجلنسانية للشؤون املراعية امليزنة بشأن احلامسة اجلهود مثل

 مـن  يتجـزأ  ال جـزءا  اآلن أصـبحت  فقـد  - املرأة ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء باتفاقية
 الوظــائف تفاصــيل التاليــة الفرعيــة بنــود الوتــبني. لمــرأةل املتحــدة األمــم هليئــة األساســية الواليــة
 . واملوقع الشعبة حبسب نقلها املقترح

 هيئـة  ورث ‐  وظائف املكاتب دون اإلقليميـة املمولـة حاليـا مـن مـوارد الربنـامج               نقل  - ٥٠
ــم  هيكــل” منــها كــل ولــدى. اإلقليميــة دون املكاتــب مــن مكتبــا ١٥ لمــرأةل املتحــدة األم

ــألف )األساســية القــدرات مــن األدىن احلــد( “أساســي ــربامج مــدير :وظــائف مخــس مــن يت  ال
 مـن  وطـين  موظـف  رتبـة  مـن  أو ٤-ف( وطـين  بـرامج  وموظـف  ،)٥-ف أو ١-مد( اإلقليمية

 وسـائق  )٦ ع خ( ةإداريـ  شـؤون  مـساعد  و ،)٦-ع خ( ماليـة  شـؤون  معـاون  ()د أو ج الفئة
 الـربامج  ملـدير  نائـب  أيـضا  األكثر تعقيـدا    الربامج ذات أو/و األكرب املكاتب ولدي. )٣ ع خ(

 وطـين  موظـف  أو ج الفئـة  مـن  وطـين  موظف( للعمليات ومدير ،)٥-ف أو ٤-ف( اإلقليمية
 . الربامج من بالفعل الوظائف هذه متول احلاالت، معظم ويف )ب الفئة من

 رتبــة مـن  اجلديـدة  الوظـائف  مـن  ١٢ متـول  أن املقتـرح  مـن  اهليكـل،  هـذا  ىلواسـتنادا إ   - ٥١
 مــن وظيفــة ١٢ متويــل ونقــل، دوالر مليــون ٢,٩ قــدرها بتكلفــة الــدعم، ميزانيــة مــن ١-مــد

 يف متـول  كانـت  الـيت  د،/ج الفئـة  مـن  وطـين  موظـف  رتبـة  من وظيفة ١٥ و ،٤/٥-ف الرتب
 أجــل ومـن  .دوالر يـون لم ٦,١ قـدرها  تكلفــةب الـدعم  ميزانيـة  مـن  لتمــول الـربامج  مـن  الـسابق 
 وتقـدم  .وطنيـون  موظفـون  امليدانيـة  الوظائف معظم سيشغل التكلفة، حيث من الكفاءة حتقيق

ــة دون املكاتــب ــا دعمــا اإلقليمي ــسيا تقني ــدول رئي ــسدي األعــضاء لل ــا وت ــشورة إليه ــشأن امل  ب
 يكـون  أن املهـم  مـن  و .ليمـي واإلق القطـري  الـصعيدين  علـى  املـرأة  ومتكني اجلنسني بني املساواة
 املطلوبـة  األقدميـة  واخلـربة  املناسـبة،  واإلداريـة  التقنيـة  الكفاءة عوامل ونائبه املكتب رئيس لدى

ــد( ــة )٥-ف و ١- م ــع لكفال ــسلطة التمت ــوفري بال ــادات وت ــة ذات قي ــة نوعي  لكــي حتقــق  رفيع
 .املرجوة لنتائجا القطرية املتحدة األمم وأفرقة املكاتب

ــةنقــل الو  - ٥٢ ــة    ظــائف امليداني ــة مــن الــربامج غــري التابعــة للمكاتــب دون اإلقليمي  ‐ املمول
 قبيـل  مـن  جماالت تغطي مشاريع مع بلدا ٨٠ يف حمليا وجودا للمرأة املتحدة مماأل هيئة ورثت
 العـيش  كـسب  وسـبل  االقتـصادي،  واألمـن  املـرأة،  وحقوق ،باإلدارة املتعلقة اجلنسانية القضايا
 اهليكـل ” ويـشمل  .التعقـد  ودرجـة  والنطـاق  احلجـم،  حيـث  مـن  الوجـود  اهـذ  ويتبـاين  .للمرأة
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 ووظيفـة  ٥-ف رتبـة  مـن  مـدير  وظيفـة  الراهن، الوقت يف عادة، القطرية للمكاتب “األساسي
 .الـربامج  مـوارد  مـن  كلتامها متول،  ٥/٦ - العامة اخلدمات فئة من مالية/إدارية شؤون ملساعد
 وقـدره  مبلـغ  اسـتثمار  وسـيجري  .الـدعم  ميزانيـة  إىل تنيالـوظيف  هـاتني  متويـل  نقل املقترح ومن

ــون ١٥,٦ ــل دوالر ملي ــة ٥٨ لتموي ــة مــن وظيف ــة ٥٨ و ٥-ف رتب ــة مــن وظيف  اخلــدمات فئ
 بعـد  ومـا  الـرتاع  سـياقات  يف القطرية للمكاتب الكبري احلجم استيعاب أجل ومن .٦ - العامة
 عـدد  عـن  فـضال  ،٥-ف أو ١- مد برتبة جديدة وظائف أربع إنشاء املقترح من الرتاع، انتهاء
 بتكلفـه  ،٦ - العامـة  اخلـدمات  فئـة  ومـن  د/ج الفئـة  مـن  الـوطنيني  املوظفني وظائف من مساو
 .دوالر مليون ٠,٩ إمجاليها مقدرة

وضع هيئة األمم املتحـدة للمـرأة بـشكل اسـتراتيجي يف مركـزين إضـافيني مـن مراكـز                      - ٥٣
 )١-مـد ( اإلقليميـة  للـربامج  مـديرا  للمـرأة  املتحـدة  األمم هيئة ورثت - األمم املتحدة اإلقليمية  

 وتقتـرح . وجوهانـسربغ  وداكار، بانكوك، يف اإلقليمية املتحدة األمم مراكز من مركز كل يف
 املـشاركة  لكفالـة  ٥-ف رتبـة  مـن  ووظيفـتني  ١-مـد  رتبـة  مـن  وظيفتني إنشاء التنفيذية املديرة
 كـل  يف هلـا  مراكز تتخذ اليت اإلقليمية املتحدة مماأل أفرقة يف للمرأة املتحدة األمم هليئة النشطة

 سـيكون  االسـتثمار،  وهبـذا . دوالر مليـون  ٠,٥ تبلـغ  تقديريـة  بتكلفـة  بنما،مدينة  و القاهرة من
 القطريــــة املكاتــــب مــــع لتتعــــاون حاســــم مؤســــسي وجــــود للمــــرأة املتحــــدة األمــــم هليئــــة

 للمــساعدة املتحــدة األمــم عمــل أُطــر يف اجلنــسانية املنظــورات إدمــاج عمليــة وتــدعمها،وقيادة
 تقـدمي  يف االسـتمرارية  وكفالة اإلقليميني املديرين فريق عمليات يف النشطة واملشاركة اإلمنائية،

 . األعضاء للدول التقنية املساعدات

 اإلقليميـــون املـــديرون يتـــوىل ‐ الرقابـــة علـــى املكاتـــب اإلقليميـــة والقطريـــة ودعمهـــا  - ٥٤
 ســواء حــد علــى للمــرأة املتحــدة األمــم هليئــة والقطريــة اإلقليميــة تــباملكا قيــادة عــن املــسؤولية
 وخيــضع. املــساعد العــام األمــني أمــام مــسؤولون وهــم اإلقليميــة الــُشعب مــن الــدعم ويتلقــون
 والـشراكات،  الـربامج،  مبـادرات  وفعاليـة  وجـدوى  جـودة،  عـن  للمـساءلة  اإلقليميون املديرون
 املــسائل بــشأن العليــا لــإلدارة املــشورة وإســداء قلــيم؛اإل أحنــاء مجيــع يف واالتــصاالت والــدعوة
 اهليئــات مــع النتــائج حتقيــق علــى قائمــة قويــة شــراكات وإقامــة اإلقليميــة؛ بالــسياسات املتعلقــة
 العـاملي  للطـابع  ونظرا. اجلنسني بني واملساواة املرأة متكني أجل من الدولية واحلكومية اإلقليمية
ــة ــة لوالي ــم هيئ ــد ة،للمــرأ املتحــدة األم ــاون منظمــة أعــضاء يتقــدم فق ــة التع ــدان يف والتنمي  املي

 وسـتغطى . اإلقليميـة  الـُشعب  مـن  التقنيـة  للمـساعدة  بطلبات اإلمنائية املساعدة جلنة/االقتصادي
 بـشكل  أن يـتم   التنفيذيـة  املـديرة  وتقتـرح . الطلـب  مقدمـة  احلكومـة  قبـل  مـن  الدعم هذا تكلفة
 اإلقليميـة  الُشعب ملديري ٢-مد رتبة من وظائف سمخ  إنشاء أعاله الوارد النحو على متدرج
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 ،املخطـط التنظيمـي    ،انظر (٣-ف رتبة من ووظيفة ٥-ف رتبة من وظيفة عن فضال اخلمس،
 .الدعم ميزانية من متول دوالر مليون ١,٩ قدرها بتكلفة ،)٤ صفحة

والـــشراكات  وتنـــسيق منظومـــة األمـــم املتحـــدة، الـــدعم احلكـــومي الـــدويل، مكتـــب  - ٥٥
 االقتـــصادي واجمللـــس العامـــة، للجمعيـــة الفـــين الـــدعم تقـــدمي عـــن مـــسؤول ‐ســـتراتيجية اال

 ودعــم وقيــادة الدوليــة؛ احلكوميــة اهليئــات مــن ذلــك وغــري املــرأة، وضــع وجلنــة واالجتمــاعي،
 املنظـور  مراعـاة  تعمـيم  عـن  واملـساءلة  املتحدة األمم منظومة نطاق على للتنسيق املوسعة املهمة

 الــشراكات وإقامــة والــدعوة اخلارجيــة، العالقــات عمليــة وقيــادة اجلنــساين؛ يــلوالتمث اجلنــساين
 لتمويـل  دوالر مليون ٠,٣ قدره مبلغ مدعُتا وقد. املوارد وتعبئة الدعوة جلأ من االستراتيجية

 إضـافية  قـدرات  تـوفري  أجـل  مـن  ٧ - العامة اخلدمات رتبة من ووظيفة ٥-ف رتبة من وظيفة
 لـه  وتـوفر  املتحـدة  لألمـم  العاديـة  امليزانيـة  مـن  وُيمـول  مساعد، عام أمني يرأسه الذي للمكتب
 ومـن  العاديـة  املـسامهات  من وُتمَول السابقة اهليئات من نقلها جرى وظائف خالل من املوارد

 تنــسيق وشــعبة الدوليــة، احلكوميــة الــشؤون شــعبة :وهــي ُشــعب ثــالث وباملكتــب. التربعــات
 . االستراتيجية الشراكات وشعبة املتحدة األمم منظومة أنشطة

 املتحـدة  األمـم  مبنظومـة  يتـصل  فيما واملوسع اجلديد اهلام بالدور االضطالع جلأ ومن  - ٥٦
 وألن. املتحــدة األمــم منظومــة أنــشطة بــني للتنــسيق جديــدة شــعبة إىل حاجــة فهنــاك بأســرها،
 واحـدة  وظيفة ويلمت فسيجرى املتحدة، لألمم العادية امليزانية من متول املنقولة الوظائف معظم
 . الدعم ميزانية من ) مليون دوالر٠,٢ (٥- من الرتبة ففقط

 ،٦٤/٢٨٩ القــرار مــع اتــساقا ‐ تعزيــز الــدعم املقــدم إىل اهليئــات احلكوميــة الدوليــة    - ٥٧
ــان ــات شــعبة ســتقدم ،)د( و )ج( ٦٧ و ٥٧ الفقرت ــة اهليئ ــة احلكومي ــدعم الدولي ــين ال  إىل الف
 األمـم  هليئة التنفيذي واجمللس املرأة وضع جلنة دورات ودعم ميوتنظ ،الدولية احلكومية اهليئات
 املعياريـة  اجلوانـب  بـشأن  الـسنوية  تقاريرهـا  إعداد على التنفيذية املديرة ومعاونة للمرأة املتحدة
 املـرأة  وضـع  جلنـة  من املقدم بالسياسات املتعلق التوجيه وتنفيذ للمرأة املتحدة األمم هيئة لعمل
 للعمليـات  املقـدم  الدعم متويل وسيجري. للمرأة املتحدة األمم هليئة العملية نشطةاأل عن فضال

 مـع و. )A/65/531 الوثيقـة  ،انظـر  (املتحـدة  لألمـم  العاديـة  امليزانية من املعيارية الدولية احلكومية
 الدوليـة  احلكوميـة  للعمليـات  اخلـدمات  لتقدمي سيما وال األخرى، املهام تنفيذ أجل منف ذلك،

 ٥-ف رتبـة  مـن  بوظيفـة  الدوليـة  احلكوميـة  اهليئـات  دعـم  شـعبة  قـدرات  تعزيز يتعني ية،نفيذالت
 .  من ميزانية الدعمدوالر مليون ٠,٢ قدرها إمجالية بتكلفة

جـل املـساواة بـني اجلنـسني        أتعزيز الشراكات االستراتيجية، والدعوة واالتصاالت من         - ٥٨
 القـدرات  تعزيـز  سـيجري  وتنفيـذها،  الـشراكة  اسـتراتيجية  تـصميم  أجـل  ومـن  ‐ ومتكني املرأة 
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. والقطـري  اإلقليمـي  الـصعيدين  وعلـى  املقـر  مـستوى  على املوارد وتعبئة الشراكات يف القائمة
ــالوة ــى وع ــك، عل ــسليما ذل ــدور وت ــوي بال ــذي احلي ــضطلع ال ــه ت ــات ب ــع منظم ــدين اجملتم  امل

 طلبـت  ،)١٨(“املـرأة  ومتكـني  نياجلنس بني واملساواة املرأة حقوق تعزيز” يف النسائية واملنظمات
 الفعـال  التـشاور  يف تتمثـل  الـيت  احلاليـة  املمارسة تواصل أن” التنفيذية املديرة إىل العامة اجلمعية

 أجـل  ومن )١٩(“اهليئة عمل يف فعال بشكل مسامهتها على وتشجع املدين اجملتمع منظمات مع
 وظيفـة  تكـاليف  لتمويـل  دوالر مليـون  ٠,٧ مبلغ استثمار املقترح فمن هذا، العمل جمال تعزيز
 . ٣-ف رتبةال من ووظيفة ١-مد رتبةال من وظيفةو ٢-مد رتبةال من

 إىل الـدعم  مـن  رفيعـة  نوعية تقدمي لكفالة املقترح، ومن - مكتب السياسات والربامج    - ٥٩
 ويتلقـى  مـساعد  عـام  أمـني  يرأسـه  والـربامج،  السياسات لشؤون مكتب إنشاء األعضاء، الدول
 املخطـط ( املنطقـة  حـسب  والرقابة الربامج ودعم بالسياسات، املعنية الثالث الُشعب من الدعم

 :يلـي  مـا  تـشمل  رئيـسية،  جمـاالت  سـتة  يف بالعمـل  املكتـب  وسيـضطلع . )٤ صـفحة  ،التنظيمي
 األعـضاء  الـدول  إىل املـسداة  املـشورة  توطيـد  أجـل  مـن  املعارف وإدارة واألحباث التحليل، )أ(

ــة ــدريب )ب( ؛املتحــدة األمــم ومنظوم ــاء ت ــشركاء؛ قــدرات وبن ــوفري ال )ج( ال ــهت  عمــلل توجي
ــربامج ســتئمانية االالــصناديق إدارة )د( التنــسيق؛ ولوظيفــة القطــري الــصعيد علــى الــربامج  وال
 املكاتـب  علـى  الرقابـة  )و( و طلبـها؛  على بناء األعضاء للدول التقنية اخلربة توفري )هـ( العاملية؛
 متامـا  هبـا  معتـرف  مبعرفـة  يتحلى قائدا ومستواها املسؤوليات تعقد بويتطل. والقطرية اإلقليمية
. مرموقــة ودبلوماســية إداريــة مبهــارات مقرونــة املــرأة وحقــوق اجلنــسني بــني املــساواة بقــضايا
 أمـني  رتبـة  مـن  وظيفـة  إلنشاء دوالر مليون ٠,٦ قدرها للدعم ميزانية التنفيذية املديرة وتقترح

 . ٥-ف الرتبة من وظيفة يف موظف عاونةمب املكتب لقيادة مساعد عام

 فضال عن الشركاء الـوطنيني      ، احلكومية الدولية  اآلليةإسداء املشورة الفنية والتقنية إىل        - ٦٠
 التقنيــة املــشورة إســداء كفالــة أجــل مــن للمــرأة، املتحــدة األمــم هيئــة ستــضطلع ‐ واإلقليمــيني
 وبراجمهـا،  بالـدعوة  املتعلقـة  أنشطتها ودعم ءاألعضا الدول إىل اجليدة النوعية ذات واملواضيعية

 إعـالن  إطـار  ضـمن  تقـع  مواضيعية مسائل بشأن والبيانات السياسات وحتليل،  األحباث بإجراء
 اجلديـدة  املـسائل  عـن  فـضال  الحقـة،  دوليـة  حكومية واليات عن واملنبثقة بيجني عمل ومنهاج

 احلكوميـة  اهليئـات  إىل الـسياسات  جمـال  يف والتوصـيات  اخليـارات  تقدمي جلأ ومن واملستجدة،
 واإلقليمــي، الــوطين الــصعيدين علــى للمــرأة املتحــدة األمــم هيئــة مــوظفي عــن فــضال الدوليــة،
 تعمـيم  ولتعزيـز  املـرأة،  ومتكـني  اجلنـسني  بـني  املـساواة  حتقيـق  لتـسريع  املتحـدة،  األمـم  ومنظومة

__________ 
  .٥٤، الفقرة ٦٤/٢٨٩القرار   )١٨(  
  .٥٥، الفقرة ٦٤/٢٨٩القرار   )١٩(  
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 شــعبة تعزيــز املقتــرح ومــن. الوطنيــة وأولوياهتــا خططهــا مــع اتــساقا اجلنــساين املنظــور مراعــاة
 أربــــعو ،١-مــــد برتبــــة وظيفــــتني لتمويــــل دوالر مليــــون ٢,٩ مبلــــغ باعتمــــاد الــــسياسات
ــة وظــائف ــة وظــائف وســت ،٥-ف برتب ــة ،٤-ف برتب ــة ووظيف ــة ٣-ف برتب ــة ووظيف  برتب
 . ٤ - عامة خدمات

 دعـم  بةشـع  تتـوىل  ‐ تعزيز الدعم املقـدم مـن املقـر لتوجيـه الربجمـة، والرقابـة والتنـسيق                 - ٦١
 واسـتعراض  تقييمها، عن فضال ،وتنفيذها الربامج وإعداد السياسات رسم عملية قيادة الربامج
. سـواء  حـد  علـى  القطريـة  املتحـدة  األمـم  وأفرقـة  للمرأة املتحدة األمم هيئة نتائج وتتبع ورصد
 الـدعم  ميزانيـة  مـن  دوالر مليـون  ١,٢ تقـدمي  املقتـرح  فمـن  لألداء، األويل التحليل إىل واستنادا
 . ٤-ف رتبة من وظائف ومخس ٥-ف رتبة من إضافية وظيفة لتمويل

  
  واملادية واملالية البشرية، للموارد املثلى اإلدارة  

 بالـسياسات،  املتعلقـة  والتوجيهـات  التنظيمي الدعم خدمات من جيدة نوعية توفري إن  - ٦٢
 البـشرية  املـوارد  وإدارة ملـساءلة ا إلطـار  االمتثـال و واإلشـراف  التنفيذية، اإلدارة أهداف وحتديد
 جيـدة،  نوعيـة  ذات قيـادة  ولتـأمني . إمنائيـة  نتـائج  لتحقيـق  الـالزم  الدعم مجيعها تشكل واملالية،

 شــعبة قيــادة يتــوىل أن التنفيذيــة املــديرة تقتــرح التنفيذيــة، اجملــاالت هــذه يف وفنيــة واســتراتيجية
 مــستوى  مــع األقدميــة مــن ستوىاملــ هــذا ويتناســب. ٢-مــد برتبــة مــدير والتنظــيم اإلدارة

 إطــــار يف دوالر مليــــون ٠,٣ مببلــــغ التكــــاليف إمجــــايل وُيقــــدر. هبــــا املكلــــف املــــسؤوليات
 . الدعم ميزانية

 العــام األمــني ســلطة تفــويض يتطلــب ‐ جــل حتقيــق نتــائجأإدارة املــوارد البــشرية مــن   - ٦٣
 يف أخــص حنــو وعلــى بــشرية،ال املــوارد إدارة يف الكفـاءة  مــن رفيعــا مــستوى التنفيذيــة للمـديرة 
 وظيفـة  لتمويـل  دوالر مليـون  ١,٤ مبلـغ  اعتماد التنفيذية املديرة وتقترح. البشرية املوارد شعبة
 الرتبـة  مـن  ووظيفـة  ،٤-ف الرتبـة  مـن  ووظيفـة  ،٥-ف الرتبـة  من ووظيفتان ،١-مد رتبة من
 .٦ - ةمالعا اخلدمات فئة من وظائف وثالث ٧-العامة اخلدمات فئة من ووظيفة ،٢-ف

 تكـون  أن املتوقـع  مـن  ‐ تعزيز التمويل واإلدارة من أجـل االسـتخدام األمثـل للمـوارد          - ٦٤
 األربعـة  الكيانـات  مـوارد  مبجمـوع  مقارنـة  كـثريا  أكـرب  للمـرأة  املتحدة األمم هيئة موارد قاعدة

ــسابقة ــز. الــ ــة اإلدارة ولتعزيــ ــساءلة املاليــ ــن واملــ ــتخدام عــ ــل االســ ــوارد األمثــ ــة للمــ  املتاحــ
ــة توقعــة؛وامل ــة قــوي نظــام حتقيــق وكفال ــائج، أســاس علــى للميزن ــع النت ــوارد اســتخدام وتتب  امل

 مـوارد  يف املتوقـع  النمـو  ومواكبـة  التـشريعية  للمتطلبـات  تنفيذها يف حامسة أمهية عنه، واإلبالغ
ــربامج، ــا ال ــصناديق ذلــك يف مب ــاحنني املتعــددة ســتئمانية االال ــا امل ــات مــن وغريه ــل ترتيب  التموي

 بالغـة األمهيـة    إضـافية  قـدرات  توفري أجل من دوالر مليون ٢,٨ استثمار هذا ويتطلب. دةاملعق
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 رتبـة  من ووظيفتني ،٥-ف رتبة من وظائف أربع إنشاء املقترح ومن. واإلدارة املالية شعبة يف
 فئـة  مـن  وظـائف  وثـالث  ،٢-ف رتبـة  مـن  ووظيفـة  ،٣-ف رتبـة  مـن  وظائف وأربع ،٤-ف

 اخلـدمات  فئـة  مـن  ووظيفة،  ٦-العامة اخلدمات فئة من وظائف سومخ ،٧ - العامة اخلدمات
 .٤ - العامة

 احلـسابات  مراجعـة تتـيح    ‐ مراجعة احلسابات والرقابة من أجل إطار أفضل للمساءلة         - ٦٥
 للـضوابط  االمتثـال  بـشأن  اإلدارة وجملـالس  التنفيذيـة  للمـديرة  معقـوال  ضمانا املنتظمتني والرقابة
 .بالكفـاءة  ومتـسمة  سـليمة  إداريـة  نتـائج  وحتقيـق  املخـاطر  وإدارة اسـبة احمل وسياسات الداخلية،

 مـن  وظيفـة  تكـاليف  لتمويـل  الـدعم  ميزانيـة  مـن  دوالر مليـون  ٠,٥ مبلـغ  اعتمـاد  املقترح ومن
 قـدرة  إنـشاء  بغيـة  ٦ - العامـة  اخلـدمات  فئة من ووظيفة ٤-ف رتبة من ووظيفة ،٥-ف رتبة

 الوحــدة هــذه تــشغيل وحلــني .الغــرض هلــذا مكرســة وحــدة يف للحــسابات الداخليــة للمراجعــة
 تقتــرح للمــرأة، اإلمنــائي املتحــدة األمــم لــصندوق الــسابقة اخلــربة إىل واســتنادا طاقتــها، بكامــل
 والتحقيـق  احلـسابات  ملراجعـة  اإلمنائي املتحدة األمم برنامج مكتب إىل الطلب التنفيذية املديرة
ــذلك .فالتكــالي اســترداد أســاس علــى املهمــة هــذه دعــم  عــام يف يــستمر أن املتوقــع فمــن ول

 قطريــة داخليــة مراجعــة أي يف للمــرأة املتحــدة األمــم هليئــة امليدانيــة املكاتــب إدراج ٢٠١١
 مراجعــة تكــاليف رد لتفاصــيل أدنــاهانظــر  .اإلمنــائي املتحــدة األمــم لربنــامج امليدانيــة للمكاتــب
  .اإلمنائي للربنامج احلسابات

ت واالتصاالت املعززة من أجل كفـاءة العمليـات التجاريـة وإقامـة             تكنولوجيا املعلوما   - ٦٦
 سيجري تطوير عمل تكنولوجيا املعلومات تطويرا قويا بأحدث ما ميكـن وصـونه      - الشبكات

من أجل إدارة املوارد البشرية واملالية املتسمة بالفعالية من حيث التكلفة عـن طريـق اإلنترنـت،                 
ريق اإلنترنـت داخـل هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة، وإقامـة             وألغراض االتصاالت الشبكية عن ط    

ــضل         ــات أف ــة والعملي ــائف العملي ــضمان أن جتــسد الوظ ــصلحة، ل ــع أصــحاب امل ــشبكات م ال
ومـن  . استخدام لتكنولوجيا املعلومات ومن أجـل تلبيـة حاجـات املنظمـة يف مجيـع أحنـاء العـامل                  

 ٥-ة الدعم لتمويـل وظيفـة مـن رتبـة ف           مليون دوالر يف إطار ميزاني     ٠,٩املقترح اعتماد مبلغ    
، ووظيفــة مــن فئــة ٣-، ووظيفــة مــن رتبــة ف٤-وظيفــة مــن رتبــة ف) لتــويل رئاســة الوحــدة(

ــة اخلــدمات العامــة   ٧ -اخلــدمات العامــة  ــة اخلــدمات   ٦ -، ووظيفــة مــن فئ  وظيفــتني مــن فئ
  .٥ - العامة
يقتــرح ختــصيص  ‐ رد تكــاليف برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي عــن خــدمات الــدعم   - ٦٧

 . مليـون دوالر، لـرد تكـاليف برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي               ٣,٦اعتماد رئيسي من امليزانية،     
وسيــشمل ذلــك رد التكــاليف عــن خــدمات الــدعم، مبــا يف ذلــك اخلزانــة، وكــشف املرتبــات، 
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وبنـاء علـى    .، وتقاسم تكنولوجيـا املعلومـات، وخـدمات الـسفر      لحساباتلراجعة الداخلية   املو
تجارب املستفادة من ترتيبات خـدمات الـدعم الـسابقة بـني صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي                    ال

 خـدمات   ٢٠١١للمرأة والربنامج اإلمنائي، سوف تستخدم هيئة األمم املتحدة للمـرأة يف عـام              
 .وميكـن النظـر يف ترتيبـات بديلـة يف فتـرة الـسنتني املقبلـة             .اإلمنـائي  الدعم املقدمة مـن الربنـامج     

عـن طريـق الوصـول إىل قـدرة         إىل أقـصى حـد      مـن اسـتخدام مواردهـا        اهليئـة   ما سـيمكّن   وهذا
 الــدعم الــيت يقــدمها مقــر تــشغيلية واســعة للمكاتــب القطريــة للربنــامج اإلمنــائي ومــن خــدمات 

  .إلمنائيا الربنامج
ورثــت هيئــة  - القطــري وموقــع املقــربالتواجــد املرافــق املكتبيــة فيمــا يتعلــق اســتئجار   - ٦٨
مرافـق  اسـتئجار   وهـذا مـا ينطـوي علـى          . بلـدا تقريبـا    ٨٠مم املتحدة للمرأة وجودا حمليا يف       األ

مكتبية يف كل من البلدان املستفيدة من الربنامج واملقر، ويقترح من أجل ذلـك ختـصيص مبلـغ           
، علــى النحــو نقــل املقــر بــشكل منفــصل ل تكلفــة غــري متكــررةكتــصنَّف .  ماليــني دوالر٣,٦

  .أدناه املوضح
 امــتالك إىلهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة  حتتــاج  ‐ األخــرىالــدعم تكــاليف التــشغيل و  - ٦٩

القـــدرة علـــى توظيـــف متخصـــصني وخـــرباء يف األجـــل القـــصري يف اجملـــاالت الـــيت ال يغطيهـــا 
 ماليني دوالر لتغطيـة هـذه التكـاليف، يـشمل مبلـغ       ٥,٥ ويقترح اعتماد مبلغ قدره    .موظفوها

 مليــون للخــدمات االستــشارية،  ١ تكــاليف املــوظفني األخــرى، و  لتغطيــة  دوالرمليــون ٠,٧
 مليون دوالر لتكاليف التشغيل، مبا يف ذلك األثـاث واللـوازم   ٢,٨ مليون دوالر للسفر و      ١ و

  . املكتبية، واملرافق العامة
طلبـت اجلمعيـة العامـة إىل        - تكاليف غري متكررة إلدارة االنتقـال ونقـل أمـاكن املقـر             - ٧٠

 ملـوظفي األمـم     واألساسـي معاجلة كافة مسائل التوظيف وفقا للنظـامني اإلداري         ”لعام  األمني ا 
، ستبذل عملية إدارة االنتقال كـل جهـد ممكـن لتوظيـف مجيـع           ٢٠١١ويف عام    .)٢٠(“املتحدة

 .ومع ذلك فقد جيد عـدد قليـل مـن املـوظفني أنفـسهم بـدون عمـل          .موظفي الكيانات السابقة  
 إدارة االنتقال اليت تتبعها مؤسسات األمم املتحدة األخـرى          عمليات وتشري اخلربة املكتسبة من   

ــة ال   ــن احلكم ــه م ــد حيــصل     إىل أن ــذي ق ــة ال ــاء اخلدم ــويض عــن إهن ــدره   تع ــغ ق ، وختــصيص مبل
يف ون  العــاملون املوظفــوِضــعوباإلضــافة إىل ذلــك،  .ماليــني دوالر املقتــرح هلــذا الغــرض ٥,٠

وسـيعمل االشـتراك   .  خمتلفـة  مكتبية  مبان يف  اجلنسني نيويورك والكيانات السابقة للمساواة بني    
  . ماليني دوالر٣,٠ يف مبىن واحد على تيسري التكامل وهلذا يقترح مبلغ

  
__________ 

  )٢٠(  A/64/289، ٧٢ الفقرة.  
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  فعالية التكلفةمن حيث  إنشاء هيئة األمم املتحدة للمرأة املترتبة علىكاسب امل  -باء   
 دمــه األمــني العــام  أكــد التحليــل الــوظيفي اجلــاري نتــائج املقتــرح الــشامل الــذي ق         - ٧١

(A/64/588)،مــسائل تتعامــل مــع  ت الكيانــات األربعــة الــسابقة كانــ الــذي يفيــد بأنــه رغــم أن
ال تـزال هنـاك حاجـة لتغطيـة والياهتـا مـن جانـب الـدول            و. مشاهبة، فإن تركيزهـا كـان خمتلفـا       

ــة األمــم املتحــدة للمــرأة      اد غــري أن احتــ  .األعــضاء كمــا يتــضح ذلــك يف القــرار التأسيــسي هليئ
الكيانــات الــسابقة ســيولد كــال مــن املكاســب يف الفعاليــة وبعــض الوفــورات يف التكــاليف مــن 

توحيـد املكاتـب األماميـة للكيانـات األربعـة الـسابقة يف مكتـب        جـراء  وفورات احلجـم، مـثالً،     
ــا        ــة مع ــات األربع ــع الكيان ــتنتقل مجي ــار إذ س ــيض اإلجي ــع  إىل واحــد، وختف ــر، وإدارة املواق املق

ــشبكية ــات املوحــدة و ال ــنعكسوســوف  .قواعــد البيان ــورات يف التكــاليف مبجــرد   ت  هــذه الوف
 وستبلغ هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة عـن هـذا األمـر يف إطـار                  .االنتهاء من عملية إدارة االنتقال    

  .٢٠١٣-٢٠١٢ميزانية الدعم للفترة مشروع 
  

  املهمةأنشطة ميزانية الدعم املقترحة ومواردها حبسب   - جيم  
شــكل يــستند إىل  يف ٢٠١١عــرض هــذا الفــرع االســتخدام املقتــرح للمــوارد يف عــام ي  - ٧٢

وبإجيـاز، تنقــسم   .١باســتخدام أسـاليب تــصنيف املـوارد والتكــاليف املبينـة يف امللحــق     النتـائج، 
 يستخدمها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وصـندوق        “منسقة”مهمة   ١٦ تكاليف اإلدارة إىل  

ــسكان  ــم املتحــدة لل ــة   األم ــم املتحــدة للطفول ــسيف( ومنظمــة األم ــان  ). اليوني وأضــيفت مهمت
أخريان لتعكسا طبيعة هيئة األمم املتحدة للمرأة ككيان مركب يعمل باعتباره أمانـة ويـضطلع               

وهـذه تتـصل علـى التـوايل بعمليـات الـسياسات احلكوميـة              . باألنشطة التنفيذية على حد سـواء     
نسيق واملساءلة على نطاق منظومـة األمـم املتحـدة يف حتقيـق             وبالت) ١٧املهمة  (الدولية املعيارية   

ــندوق الـــسكان   ). ١٨املهمـــة (املـــساواة بـــني اجلنـــسني   ــائي وصـ واتفـــق أيـــضا الربنـــامج اإلمنـ
، نتيجـة مـشتركة جلميـع املنظمـات         كما يستخدمون من امليزانيات اليت يقـدموهنا      واليونيسيف،  

لنتــائج املــشتركة أيــضا علــى هيئــة األمــم  ونظــرا النطبــاق هــذه ا .الــثالث يف إطــار كــل مهمــة 
كـل  حتـدد   و. املتحدة للمرأة، فإهنا تدرج يف إطار النتائج لكـل مهمـة ويـشار إليهـا خبـط داكـن                  

  .مهمة من حيث صلتها هبيئة األمم املتحدة للمرأة
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  ٨اجلدول 
   املقدرة واإليرادات ختصيص اعتمادات امليزانية املقترحة حبسب املهمة    

  
  

لعـــــــام التقـــــــديرات 
  النسبة املئوية  )دوالر( ٢٠١١

  ميزانية الدعم السنوي  - ألف
٣ ٤٠٧ ٢   التوجيه التنفيذي والقيادة  ١
٥ ٥٤٨ ٣   التمثيل والنهوض بالوالية األساسية  ٢
وضـــع الـــسياسات واالســـتراتيجيات املؤســـسية والتخطـــيط هلـــا   ٣

  وتوجيهها
 ٦ ٦٣٥ ٤

٢٣٤١٦ ١٢  اإلشراف عليها توجيه الربامج وإدارهتا و  ٤
٢ ٨٢٥ ١   إدارة املشتريات واإلمدادات  ٥
٢ ٦١٣ ١   إدارة الطوارئ  ٦
٢ ٦٤٧ ١   العالقات اخلارجية والشراكات  ٧
٥ ٨٧٣ ٣   االتصال الداخلي واخلارجي، ووسائط اإلعالم والعالقات العامة  ٨
٩ ١٤٢ ٧   تعبئة املوارد ومجع األموال  ٩
٧ ١٥١ ٥   دارة املاليةاإل  ١٠
٥ ٧١٦ ٣   إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ١١
٣ ٠٤٩ ٢   التنظيم اإلداري العام  ١٢
٤ ٣٩٦ ٣   إدارة املوارد البشرية  ١٣
٣ ٨٨٩ ١   املراجعة الداخلية للحسابات، والتحقيقات  ١٤
٤ ٩٣٠ ٢   التقييم املؤسسي  ١٥
٠,٤ ٢٩٤     أمن املوظفني  ١٦
صفر *-   دعم السياسات احلكومية الدولية املعيارية والعمليات املعيارية  ١٧
التنسيق واملـساءلة علـى نطـاق منظومـة األمـم املتحـدة يف حتقيـق                  ١٨

  املساواة بني اجلنسني 
٢٠١٢٣ ١٧

 ٥٥٠١٠٠ ٧٥  جمموع املوارد اإلمجالية  
 (٩٠٠ ٨)   )٢١(اإليرادات املقدرة مليزانية الدعم  -باء 

 ٦٥٠ ٦٦   صايف املوارد اإلمجالية  
  

  .لألمم املتحدة) االشتراكات املقررة(مدعومة من امليزانية العادية   *  
  

__________ 
 ة احململـ بـصيغته من الدخل املتولد من استرداد التكاليف اإلدارية، )  يف املائة ٥٠(يشمل هذا املبلغ حصة املقر        )٢١(  

 املـــستردة إىل املكاتـــب  يف املائـــة املتبقيـــة مـــن التكـــاليف٥٠سبة وتـــذهب نـــ. علـــى املـــوارد غـــري األساســـية
  .املعنية امليدانية
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تـستثمر أكـرب حـصة      و. املهمـة   خمصصات امليزانية املقترحة حبـسب     ٨يلخص اجلدول   و  - ٧٣
تعزيــز مــساءلة منظومــة  يف املائــة، يف تنــسيق و٢٣ مليــون دوالر أو ١٧,٢، مــن ميزانيــة الــدعم

 يعكــس الــدور  مــاوهــذا). ١٨املهمــة (األمــم املتحــدة عــن النــهوض باملــساواة بــني اجلنــسني    
يف هـذا اجملـال وأمهيـة      املتحـدة للمـرأة  األمـم القيادي الشديد األمهية الذي يتوقع أن تتواله هيئة   

صة مقبلـة بربنـامج     وتتعلـق أكـرب حـ     . معاجلة هذه الفجوة الرئيـسية يف اهليكـل اجلنـساين الـسابق           
ــة  ــه والرقاب ــون دوالر أو ١٢,٢، التوجي ــة ا يف امل١٦ ملي ــة ال(ئ ــة   )٤وظيف ــا يعكــس األولوي ، م

  .يف القرار التأسيسياملهمة النسبية املمنوحة هلذه 
  

  التوجيه التنفيذي والقيادة ١ - املهمة     
م املتحــدة  حتــدد هــذه الوظيفــة التوجيــه االســتراتيجي هليئــة األمــ- التعريــف والوصــف  - ٧٤

للمرأة، استنادا إىل واليتها ورؤيتها على األجل الطويل، وتوفر قيـادة فعالـة وشـفافة ومـسؤولة                 
أمام املنظمة ككل، ومتكّن املـديرين مـن قيـادة مـوظفيهم لتحقيـق النتـائج املتفـق عليهـا يف كـل                       

يـة العامـة    وحدة على حدة، يف حني يسائل كل منهم اآلخر عن تلك النتـائج يف اإلدارة التنفيذ               
   .هليئة األمم املتحدة للمرأة

 يف هـذا اجملـال الـوظيفي     ستتاح الفرصـة هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة      - القضايا والسرد   - ٧٥
ــدم يف        ــيت أعاقــت التق ــادة والــسلطة ال ــة الفجــوة يف القي ــساواة بــني اجلنــسني،  حتقيــقملعاجل    امل

لعامـة وصـنع القـرار، مـن قبيـل جملـس       مبا يف ذلك يف هيئـات منظومـة األمـم املتحـدة للـسياسة ا         
الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق واللجنة الربناجمية الرفيعـة املـستوى،     
وكذلك على املستويني اإلقليمي والقطري، مبا يف ذلك أفرقة املـديرين اإلقليمـيني ومـع رؤسـاء        

  . الوكالة على الصعيد القطري
ألمني العام للمـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة يف منظومـة               لوكيل  أول   وميثل تعيني   - ٧٦

. األمــم املتحــدة مرحلــة فائقــة األمهيــة يف تعزيــز هيكليــة األمــم املتحــدة للمــساواة بــني اجلنــسني 
 فريــق كفــؤ مــن كبــار املــوظفني اإلداريــني، علــى النحــو   إىلوحيتــاج وكيــل األمــني العــام اآلن  

  . لكفالة أن تكون هيئة األمم املتحدة للمرأة على مستوى التوقعات، ٤٧وضح يف الفقرة امل
ومبجرد تنصيب القيادة من أعلى املستويات، فـإن األولويـة التاليـة هـي تعـيني مـوظفني                  - ٧٧

، سـوف يـستتبع     ٢٠١١وبالنـسبة لعـام      . األمهيـة  البالغـة أكفاء لقيادة مكاتـب الـربامج القطريـة         
 يف ٥- أو مـن الرتبـة ف   ١- مـد  يا من كبار املوظفني من الرتبة     هذا األمر كفالة وجود قيادة عل     

سـوف يـشغل   ،  بلـدا  ١٢ويف حـوايل    .  ويف مثانية مكاتب إقليمية فرعية     ٣٢املكاتب القطرية الـ    
 املناصـب  توجد بالفعـل  بلدا، ٢٨ويف حوايل  . ١-املناصب القيادية موظفون جدد من رتبة مد      
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وسوف ترّحل هذه الوظـائف     . اليا من أموال الربنامج   ، ولكنها متوَّل ح   ٥-القيادية من رتبة ف   
   .لتمّول من ميزانية الدعم

 مكتب املدير التنفيـذي مـسؤول عـن اسـتقدام األميـنني         - املساءلة ومستويات التمويل    - ٧٨
مهـا شـعبة اإلدارة    ٢- مـد العامني املساعدين، فضال عن موظفْين اثنني لشغل وظيفتني من رتبـة    

 عن استقدام موظفني أكفـاء      نواألمينان العامان املساعدان مسؤوال    .يوانوالتنظيم، ورئيس الد  
وتقع على عاتق املديرين اإلقليميني، بدعم من شعبة التنظـيم          . ٢-للوظائف املتبقية من رتبة مد    

 علـى املـستوى   ٤٠واإلدارة، املسؤولية عن استقدام موظفني أكفاء لشغل املناصب القياديـة الــ            
ة وكيــل األمــني العــام للمــديرة التنفيذيــة وبعــض الوظــائف مــن مكتبــها ومتــول وظيفــ .القطــري

 االسـتخدام املقتـرح مـن التمويـل الطـوعي       ويعكـس .املباشر، من امليزانية العادية لألمم املتحـدة   
 كبـار  ن دوالر، التكـاليف املوزعـة مـن إسـهامات مـديري      مليـون ٢,٤ه الوظيفة، مببلغ قـدره   هلذ

  . ة للمرأةآخرين يف هيئة األمم املتحد
  

  ١ إطار املهمةالنتائج الرئيسية املتوقعة يف     
  

  ٢٠١١األهداف لعام   خطوط األساس  املؤشرات  نتائج اإلدارة االستراتيجية

القيادة والتوجيه املؤسـسيان    
ــاالن اســتنادا إىل مهمــة    الفع
وواليــة هيئــة األمــم املتحــدة  

  للمرأة

ــار    - تعــــــيني فريــــــق كبــــ
املــــوظفني اإلداريــــني يف 
هيئـــــة األمـــــم املتحـــــدة 
للمرأة املؤلف من وكيل    
لألمــــني العــــام وأميــــنني 
ــامني مـــــــساعدين،   عـــــ
وستة مـوظفني مـن رتبـة       

ــد ــشئت ٢-مــــــ ، وأنــــــ
  هبم املكاتب املرتبطة

مصادقة اجمللس التنفيذي     -
على الرؤية االستراتيجية   
األوىل هليئــــــــة األمــــــــم 

  املتحدة للمرأة 

تعــــيني وكيــــل   -
األمــــــــــــــــــني 

 ةاملــــدير/العــــام
  ةيالتنفيذ

األطـــر /اخلطـــط  -
االســـــــتراتيجية 
للكيانـــــــــــــات 

  السابقة

تعـــــيني كامـــــل فريـــــق كبـــــار   -
املـــــوظفني اإلداريـــــني حبلـــــول 

  ٢٠١١أبريل /نيسان
اخلطـــــة االســـــتراتيجية للفتـــــرة  -

 الــــــيت وافــــــق ٢٠١٣-٢٠١١
  عليها اجمللس التنفيذي
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  ٢٠١١األهداف لعام   خطوط األساس  املؤشرات  نتائج اإلدارة االستراتيجية

قـــدرة وهيكليـــة هيئـــة األمـــم 
املتحـــدة للمـــرأة متكّنـــها مـــن 

ــة للطلبــ   ــتجابة بفعالي ات االس
املتراكمــة واملطالــب املتزايــدة  
لــدعم املــساواة بــني اجلنــسني  
ــري   ــستويات القطــ ــى املــ علــ

  واإلقليمي والعاملي

ــدان الـــيت عّينـــت   ــدد البلـ عـ
موظفني كبـار لتنفيـذ واليـة       

  هيئة األمم املتحدة للمرأة

القيـــــادة العليـــــا يف 
ســتة بلــدان، مبــا يف 
ــاور    ــة حم ــك ثالث ذل
إقليميـــة ممولـــة مـــن 

  ميزانية الدعم

ــا يف   ت ــادة العلي ــيني القي ــدا ٣٢ع  بل
   إقليمية مراكزوستة

ــدة    ــم املتحـ ــة األمـ ــوىل هيئـ تتـ
 بوصـفها   واضحاللمرأة دورا   

عامال أساسـيا للمـساواة بـني       
ــياق   اجلنـــسني يف آليـــات وسـ

  إصالح األمم املتحدة

 هليئــة ة التنفيذيــةضع املــديرتــ
األمــــــم املتحــــــدة للمــــــرأة 
ــوع    ــصلة بنـــ ــضايا املتـــ القـــ

عمـال  اجلنس علـى جـدول أ     
جملــس الرؤســاء التنفيــذيني،  
وجلنـــة الـــسياسات التابعـــة   
ــام، وغريهــا مــن    لألمــني الع

  املنتديات رفيعة املستوى

ــضية    ــة قــ ــان مثــ كــ
ــدة   ــسانية واحــ جنــ
على جدول أعمال   
جملــــــس الرؤســــــاء 
ــام  التنفيـــذيني يف عـ

٢٠١٠  

ــى     ــسانية علــ ــضايا جنــ ــالث قــ ثــ
  ول أعمال رفيعة املستوىاجد

    
  هوض بالوالية األساسية التمثيل والن٢ -  املهمة    

األنــشطة القائمــة يف امليــدان واملقــر ذات    تغطــي هــذه الوظيفــة - التعريــف والوصــف  - ٧٩
الصلة بتمثيل هيئة األمم املتحدة للمرأة من أجل النهوض بواليتها األساسية، وبأهداف وقيـادة              

   . حبقوق املرأة على مجيع املستوياتعلقالربامج الرئيسية فيما يت
 مع تعـيني وكيـل األمـني العـام يف مركـز القيـادة، سـوف متثَّـل هيئـة               - دضايا والسر الق  - ٨٠

وتـساعد يف النـهوض      األمم املتحدة للمرأة يف املواقع الرئيسية لصنع القرارات يف األمم املتحدة          
وسـيكون مثـة اختبـار       .جبدول أعمال املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة على أعلـى املـستويات           

عالية هيئة األمم املتحدة للمرأة يتمثل يف قـدرهتا علـى العمـل مـع قـادة األمـم املتحـدة              رئيسي لف 
ــق         ــا لتحقي ــدعم ورصــد جهوده ــاملي واإلقليمــي والقطــري ل ــصعد الع ــى ال ــع عل يف هــذه املواق

احلالية باملساواة بني اجلنسني، فـضال عـن وضـع مؤشـرات وأهـداف إضـافية لتعزيـز                   االلتزامات
  . ودعمها واستثمارها يف املساواة بني اجلنسني على مجيع املستوياتأداء األمم املتحدة 

ــاملي واإلقليمــي، خــالل    و  - ٨١ ــصعيدين الع ــى ال ــم املتحــدة   ، ٢٠١١عل ــة األم ســتحدد هيئ
للمرأة أولويات العمل مع عدد من آليـات الـسياسات املـشتركة بـني الوكـاالت لتحديـد خـط                     

 سـوف    مـا  وهـذا . يـد التوقعـات املنتظـرة مـن اهليئـة         األساس والتقدم يف االلتزامات القائمة وحتد     
يــساعد اهليئــة يف مــساندة هــذه اآلليــات بــشكل أفــضل مــن أجــل الوفــاء بااللتزامــات القائمــة     
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التنــسيق، والتوجيــه الــتقين، والرصــد  وســتوفر اهليئــة أيــضا .حتديــد أهــداف أكثــر طموحــا أو/و
ــق هــذه األهــداف     ــضرورة للمــساعدة يف حتقي ــد ال ــدعوة عن ــشمل هــذه جملــس   و. وال ســوف ت

الرؤساء التنفيذيني، وجمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، والـشبكة املـشتركة بـني الوكـاالت املعنيـة          
باملرأة واملساواة بني اجلنسني، وشـبكات جهـات التنـسيق، واللجنـة التنفيذيـة للـسالم واألمـن،                  

ترك املعــين بفــريوس نقــص واللجنــة التنفيذيــة للــشؤون اإلنــسانية، وبرنــامج األمــم املتحــدة املــش 
ديرين اإلقليمــــيني وآليــــات اإليــــدز علــــى الــــصعيد العــــاملي، وأفرقــــة املــــ /املناعــــة املكتــــسب

  . اإلقليمية التنسيق
فرقـة  على الصعيد القطـري، سـتقدم اهليئـة حزمـة معياريـة دنيـا مـن خـدمات الـدعم أل                      - ٨٢

القطري واملنـسق املقـيم إلدمـاج    ، تقدمي الدعم لفريق األمم املتحدة       مثل(األمم املتحدة القطرية    
املــساواة بــني اجلنــسني يف مــرحليت التخطــيط والتقيــيم إلطــار عمــل األمــم املتحــدة للمــساعدة    

عية اجلنـسانية املوسـعة، والقيـام عنـد     ياإلمنائية، والقيادة الفعالة لألمـم املتحـدة أو األفرقـة املواضـ        
 بـشأن  “توحيـد األداء ”الطلب بإدارة العمليـات املـشتركة بـني الوكـاالت لوضـع برنـامج عـن                

 بلــدا علــى األقــل حبلــول هنايــة عــام   ٤٠يف ) املــساواة بــني اجلنــسني دعمــا لألولويــات الوطنيــة  
ملتحـــدة للمـــرأة هيئـــة األمـــم ا بلـــدا، تقتـــرح ٢٠ويف حـــني مثـــة بعـــض القـــدرات يف  .٢٠١١
 بلـدا إضـافية حـىت تكـون مجيـع املكاتـب             ٢٠هذه القدرات وإنشائها على حـد سـواء يف           ترقية
  . على تقدمي هذه احلزمة املعيارية  قادرة٤٠ الـ

 تقع املسؤولية عـن هـذه املهمـة علـى عـاتق ممثلـي هيئـة                 - املساءلة ومستويات التمويل    - ٨٣
 على الصعيد القطري، ومديري الـشعب اإلقليميـة علـى         مدرائها القطريني /األمم املتحدة للمرأة  

 ن العـامني املـساعدين ومستـشارين أقـدم        الصعيد اإلقليمي، واملدير التنفيذي، بـدعم مـن األمينـيْ         
تبلـغ قيمـة التمويـل    و. علـى الـصعيد العـاملي    ) املواضيعية ذات الصلة  ( لسياساتاشؤون  معنيني ب 

  . ماليني دوالر٣,٥املقدر هلذه الوظيفة 
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  ٢ إطار املهمةالنتائج الرئيسية املتوقعة يف     
  

  ٢٠١١األهداف لعام   خطوط األساس  املؤشرات  نتائج اإلدارة االستراتيجية

ــزز يف   ــال واملعـ ــهام الفعـ اإلسـ
خطــــط وأولويــــات التنميــــة   
الوطنيـــة واإلقليميـــة والعامليـــة 
ــني    ــساواة بـــ ــاالت املـــ يف جمـــ
اجلنـــــسني وحقـــــوق املـــــرأة   

  ومتكينها

ن هيئــــة األمــــم مــــدى متكّــــ
 األمـــماملتحـــدة للمـــرأة مـــن 

املتحـــدة مـــن تعزيـــز العمـــل  
بشأن املساواة بـني اجلنـسني       
ــاذ   يف املواقـــع الرئيـــسية الختـ
القــرارات يف األمــم املتحــدة  
على الـصعيد العـاملي، مبـا يف        
ذلك سياسة جملس الرؤسـاء     
التنفيــذيني، وجمموعــة األمــم 
املتحدة اإلمنائية، وغريها من    

فيعــــة املــــستوى اهليئــــات الر
  لوضع السياسات

االلتزامات القائمة جمللس   
الرؤســـــــاء التنفيـــــــذيني  
وجمموعــة األمــم املتحــدة  

شــبكاهتا /اإلمنائيــة وجلاهنــا
الفرعيــة، بــشأن املــساواة  

  بني اجلنسني

ــاييس   ــات ومق ــقحمــددةأولوي  تتعل
بــدعم هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة
وضعها جملس الرؤساء التنفيـذيني،

ناجمية الرفيعة املستوى،واللجنة الرب 
واللجنة اإلدارية الرفيعـة املـستوى،
وجمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة،
والفريــــق االستــــشاري جملموعـــــة
األمــم املتحــدة اإلمنائيــة، واللجنــة
التنفيذية لألمن والـسالم، واللجنـة

  التنفيذية للشؤون اإلنسانية

عــدد مواقــع اختــاذ القــرارات   
، مـن   على الـصعيد اإلقليمـي    

قبيل جمموعـة األمـم املتحـدة       
اإلمنائيــــة وآليــــات التنــــسيق 

 هيئـة   تكـون اإلقليمية حيـث    
ة فعالــاألمــم املتحــدة للمــرأة 

يف تعزيز العمل بشأن حتقيـق   
  املساواة بني اجلنسني

األولويــــــــات القائمــــــــة 
للمـــساواة بـــني اجلنـــسني 
لـــــدى أفرقـــــة املـــــديرين 
اإلقليمــــــــيني وآليــــــــات 

  التنسيق اإلقليمية

 وضـعتحمددةومقاييس  أولويات  
ــم ــة األمـ ــدعم هيئـ ــق بـ ــا يتعلـ فيمـ
  املتحدة للمرأة لآلليات اإلقليمية

عـــدد أفرقـــة األمـــم املتحـــدة   
القطريــة حيــث تكــون هيئــة  
األمم املتحـدة للمـرأة قـادرة       
ــة    ــة معياري ــدمي حزم ــى تق عل
مــن اخلــدمات لــدعم الــدول 
ــم   ــة األمـــ ــضاء وأفرقـــ األعـــ

  املتحدة القطرية

ــة يف  ــدرة اجلزئيــ  ٢٠القــ
مــن أفرقــة األمــم املتحــدة 

  القطرية

 مكتبــا ميــدانيا٤٠مـا ال يقــل عـن   
ــرأة ــم املتحــدة للم ــة األم ــا هليئ تابع
لديـــه القـــدرة علـــى تقـــدمي حزمـــة

  كاملة من الدعم

    
  السياسات واالستراتيجيات املؤسسية وتوجيههاإعداد وختطيط  ٣ -  املهمة    

وضـع    الرئيسي هلذا اجملال على    التركيزسيكون  ،  ٢٠١١ يف عام    - التعريف والوصف   - ٨٤
، ٢٠١٣-٢٠١١الصيغة النهائية للخطة االستراتيجية األوىل هليئة األمم املتحـدة للمـرأة للفتـرة            

وسـوف تكـون مثـة أولويـة         .ما يكفل املشاورة التامة مع املـوظفني والتـزامهم الكامـل بتنفيـذها            
ــاء قــدرات املــوظفني  عاليــة ــة  ســيما يف املكاتــب  وال- تتمثــل يف بن ــة التابعــة هليئ األمــم  القطري
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واإلبـالغ عنـها، ووضـع الـشراكات       لتنفيذ النتائج احملددة يف اخلطة ورصـدها -للمرأة  املتحدة  
ــائج اخلطــة       ــة مــن إقامــة شــبكات املعــارف واملنتجــات الــيت ستــسهم يف حتقيــق نت لــتمكني اهليئ

د وِضـعت علـى قائمـة     علـى الـصعيد القطـري، فقـ      التواجـد الفعـال   ونظرا ألمهيـة     .االستراتيجية
الوفـاء مبتطلبـات إطـار الرقابـة        بكتلة حرجة من املكاتب القطرية      قيام  إمكانية  األولويات كفالة   

الداخلية التابع هليئة األمم املتحدة للمرأة، حبيث ميكن هلا أن حتظى بتفويض كامل للسلطة مـن                
تقـدمي خـدمات رفيعـة وفعالـة     ح  تتـي أجل إدارة دعمها التقين وأولوياهتا الربناجمية، واليت بدورها         

  . وأفرقة األمم املتحدة القطريةإىل الشركاء الوطنيني
 ســتقوم املــديرة التنفيذيــة، بــدعم مــن مكتبــها والــشعب األخــرى،  - القــضايا والــسرد  - ٨٥

النتائج املتوقعة من هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة          لبيان  بتويل اإلعداد للخطة االستراتيجية اجلديدة      
وهذا أمر مهـم يف مجـع      .٦٤/٢٨٩ ومبا يتسق مع واليتها الواردة يف القرار         ٢٠١٣ خالل عام 

الكيانات السابقة معا يف فريق متسق يعمل على حتقيق النتائج املـشتركة ويف توضـيح مـا ميكـن                   
  .ء من هيئة األمم املتحدة للمرأةأن يتوقعه الشركا

ملـشاركة بفعاليـة يف اإلدارة القائمـة        وسيكون مثة تغـريان حامسـان إذا مـا أرادت اهليئـة ا              - ٨٦
املوظفني عن حتقيـق النتـائج والوفـاء بااللتزامـات          مساءلة   و -على النتائج على مجيع املستويات      

أوال، نظـرا للتركيـز علـى دعـم النتـائج علـى الـصعيد القطـري،          .الواردة يف اخلطة االستراتيجية 
ألمم املتحدة للمرأة على الـصعيد القطـري        هيئة ا تواجد  تتمثل يف تعزيز    عليا  ستكون مثة أولوية    

 بالقـدرة التقنيـة     امليـدانيون من خالل كفالـة التفـويض التـام للـسلطة لكـي يتمتـع موظفـو اهليئـة                   
 مـن مكاتـب   ٤٠تلقـي  وهـذا مـا سـوف يتطلـب     . اخلطة االستراتيجية والتشغيلية لتنفيذ أحكام 

متطلبـات إطـار الرقابـة    تلبيـة  لنتـائج، و يف اإلدارة القائمـة علـى ا      اهليئة على األقـل تـدريبا كـامال       
. الداخلية، وما ميكنهم من حتمل املـسؤولية الكاملـة عـن الربجمـة وامليزنـة القـائمني علـى النتـائج                    

لتتبــع  هــو اســتعراض النظــام اإللكتــروين لتتبــع النتــائج الــذي وضــعاملطلــوب فالتغــيري الثــاين أمــا 
صندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة والـذي           التقدم احملرز يف اخلطط االسـتراتيجية الـسابقة لـ         

باســتخدام إطــار مــشترك، وبالتــايل تعزيــز  ســيتيح ملــوظفي هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة اإلبــالغ
  . التقارير وحتليل التقدم احملرزالوصول إىل

ومع ضم الواليات املتعلقة بالدعم املعياري والتشغيل والبحـوث والتـدريب للكيانـات               - ٨٧
ــاج املوظفــون إىل توجيهــات   األربعــة  ــة، ســوف حيت ــشأن ربــط هــذه  مــستكملة املكون املهــام ب

وجيـب أن يتماشـى   . لتمكني دعم أكثر مشوال بغية النهوض باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة         
هــذا التوجيــه مــع اخلطــة االســتراتيجية وينبثــق عنــها وأن يــستفيد مــن التعليقــات الــيت يــديل هبــا  

وأخريا، ينبغي لنظم إدارة املعـارف واملنتجـات املعرفيـة          . لداخل واخلارج أصحاب املصلحة يف ا   
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املدجمـة للـدعم    املهـام    أن تظهـر مزايـا       ٢٠١١اليت تنتجها هيئة األمم املتحدة للمرأة خالل عـام          
املعيــاري وجوانــب التــشغيل والبحــث والتــدريب، وتــوفري قاعــدة األدلــة الــيت تــدعم كــل مــن    

ن الـربامج امليدانيـة الـيت تـدمج بـشكل منـهجي التوجيهـات املعياريـة               العمليات املعيارية فضال ع   
للهيئات احلكومية الدولية، فتكفل بالتايل الدعم الفعال للجهود اليت تبذهلا الدول األعضاء مـن              

نظـم لكـي    وضـع   وسوف تكون مثة حاجـة إىل        .أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة      
دى الذي تستفيد فيه املعرفة اليت تنتجها هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة،     تعمل بانتظام على تتبع امل 

والتوجيــه املعيــاري الــذي تقدمــه اهليئــات احلكوميــة الدوليــة، اســتفادة كاملــة مــن التقــاء هــذه    
  .اجلوانب األربعة للعمل على املساواة بني اجلنسني

للبحث والتدريب مـن أجـل      وستواصل هيئة األمم املتحدة للمرأة برامج املعهد الدويل           - ٨٨
ــيت           ــسابقة وال ــات ال ــة للكيان ــرأة التابع ــائي للم ــم املتحــدة اإلمن ــاملرأة وصــندوق األم ــهوض ب الن
تستجيب لطلبات البلدان وأفرقة األمم املتحدة القطرية مـن أجـل بنـاء القـدرات احملليـة املتعلقـة                   

املراعـي  فقات املعونـة  ، ورصـد تـد   )٢٠١١ بلدا يف عـام      ٣٠(مبشاركة املرأة يف اجملال السياسي      
ــوع اجلــنس  ل ــدا١٥(ن ــوع اجلــنس  ، ) بل ــة لن ــة املراعي ــدا٤٠ (وامليزن ، ويف دمــج املنظــورات  ) بل

، والتقارير املرحليـة للجنـة   ) بلدا٥٠أكثر من (اجلنسانية يف عمليات التخطيط والرصد الوطنية     
ــرأة       ــد املـ ــز ضـ ــى التمييـ ــضاء علـ ــة بالقـ ــة٢٠(املعنيـ ــورات اجلنـــ  ) دولـ ــج املنظـ سانية يف ، ودمـ

 بلـدا يف    ١٥(اإليدز والكيانات   /فريوس نقص املناعة البشرية    املعنية ب  كياناتالستراتيجيات و اال
وستجري االستفادة بـشكل كامـل       ).شراكة مع برنامج األمم املتحدة املعين بالفريوس واإليدز       

عهـد  من مركز سانتو دومينغو للتدريب يف شراكة وثيقة مـع كليـة مـوظفي األمـم املتحـدة، وم                  
ــدريب التابعــة لألمــم املتحــدة       ــدريب والبحــث، وغريهــا مــن مؤســسات الت األمــم املتحــدة للت

   .وتقنيات التعلّم عرب اإلنترنت
 تقع مسؤولية وظيفة التخطيط املؤسـسي، الـيت تقودهـا           - املساءلة ومستويات التمويل    - ٨٩

ديرة التنفيذيــة، وحــدة التخطــيط االســتراتيجي يف مكتــب املــ     املــديرة التنفيذيــة، علــى عــاتق   
وتقـع املـساءلة الرئيـسية عـن تقـدمي املـشورة             .مبشاركة نشطة من مجيع كبار املـديرين اآلخـرين        

حـدات  بشأن السياسات وإدارة املعارف على عاتق شعبة السياسات، بـدعم مـن املـديرين يف و            
قائمـة  وتعزيـز الـنظم والقـدرات يف جمـال اإلدارة ال           . دومينغـو  وأخرى ومرفق التدريب يف سـانت     

ــى ــا          عل ــق تكنولوجي ــع فري ــاون م ــربامج، بالتع ــم ال ــشعبة دع ــسية ل ــسؤولية الرئي ــو امل ــائج ه النت
 حيـازة   التأكـد مـن   وتقـع املـسؤولية عـن        .املعلومات واالتصاالت التابع لشعبة اإلدارة والتنظيم     

 لتفويض الكامل للسلطات مبا يتماشى مع إطار الرقابة الداخليـة، علـى عـاتق             لاملكاتب القطرية   
وتبلغ قيمة التمويل املقدر هلـذه   .مديري الشعب اإلقليمية، بالتشارك مع شعبة التنظيم واإلدارة       

  . ماليني دوالر٣,٥الوظيفة 
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  ٣ إطار املهمةالنتائج الرئيسية املتوقعة يف     
  
للخطـــة ة يـــنتـــائج اإلدارال
  ٢٠١١األهداف لعام   خطوط األساس  املؤشرات  الستراتيجيةا

ـــ  ــستمر ل إلدارة حتـــسني مـ
القائمـــة علـــى النتـــائج يف 

  عمل اهليئة

قيــــام اجمللــــس التنفيــــذي بوضــــع  
ــة للخطــــــــة    الــــــــصيغة النهائيــــــ
ــرة    ــة للفت االســتراتيجية لعمــل اهليئ

   وإقرارها٢٠١٣-٢٠١١

أُطـر عمـل    /وضع خطـط  
منفــصلة ألربــع كيانــات  

  سابقة

إقــرار اجمللــس التنفيــذي يف دورتــه
 للخطــــة٢٠١١الــــسنوية لعــــام  

ــر  ــتراتيجية للفتـــ -٢٠١١ة االســـ
٢٠١٣  

ــان   الثقافــة والقــدرة املعزّزت
لكفالــــــة حتقيــــــق نتــــــائج 
ومعـــــــدالت أداء عاليـــــــة 
واإلبـــالغ تـــشكل جـــزءا   
 أساسيا من ممارسات اهليئة

ــع     ــيت متتـ ــة الـ ــب اهليئـ ــدد مكاتـ عـ
بصالحية ختويـل الـسلطة الكاملـة       
ــة معتمــد     ــة داخلي ــا إطــار رقاب وهل
والقدرة على االضطالع بـاإلدارة     

    لى النتائجوالعمليات القائمة ع

ســُيحّدد خــط األســاس   
  ٢٠١١يف عام 

 مكتبـــا قطريـــا وإقليميـــا٤٠متتـــع 
ــة علــــى األقــــل بــــصالحية كاملــ
ــى ــدرة عل ــسلطة وبالق ــل ال لتخوي
االضـــطالع بـــاإلدارة والعمليـــات

  القائمة على النتائج
ملــــوظفي اهليئــــة  تقــــدمي اإلرشــــاد  

بشأن إدماج التوجيـه املعيـاري يف       
ع الـصعد  املهام التنفيذية علـى مجيـ    

  تعزيزا لنتائج التنمية

ســُيحّدد خــط األســاس   
  ٢٠١١يف عام 

وضــع الــصيغة النهائيــة ملــا ال يقــل
ــن أربــع مــذكرات للــسياسات ع
واملمارســة بــشأن إدمــاج التوجيــه
ــة ــهيئات احلكوميـــ ــاري للـــ املعيـــ
الدوليــــــة واملهــــــام التنفيذيــــــة يف

  صيغتهما وتعميمها 
وجــود نظــام للتعقــب اإللكتــروين   

ــ ــائج لـــدى اهليئـ ــتخالص نتـ ة السـ
خطتها االستراتيجية علـى الـصعد      
الوطنية واإلقليميـة والعامليـة مبـا يف     
ذلك القـدرة علـى تعقـب النتـائج         

  املتراكمة مع مرور الزمن 

ــب   ــام للتعقــ ــع نظــ وضــ
املباشــــر لنتــــائج اخلطــــة 
ــتراتيجية لـــصندوق  االسـ
األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي 

ــرة   ــرأة للفت -٢٠٠٨للم
٢٠١٣   

لتعقـــــبوضـــــع نظـــــام معـــــّدل ل
ــنوية ــارير س احملوســب إلعــداد تق
ــتراتيجية ــة االسـ ــتنادا إىل اخلطـ اسـ

    اجلديدة للهيئة

يستطيع أصحاب املصلحة   
ــى احلــصول   ــسيون عل الرئي
بـــسهولة علـــى املعلومـــات 
املتعلقة بالتقـدم احملـرز حنـو       
ــني   ــساواة بــــ ــق املــــ حتقيــــ
اجلنـــسني يف مجيـــع بلـــدان  
ــة    ــتنادا إىل واليـ ــامل اسـ العـ

 جمـــــال اهليئـــــة املعـــــززة يف
ــدريب   ــث والتـــــــ البحـــــــ

  وأساليب ذلك التحقيق

ــستخدمني    ــة للمـــ ــسبة املئويـــ النـــ
ــصاء  ــشمولني باالستقــــــــــ املــــــــــ

املستخلــصة مــن نتــائج استقــصاء (
الـــذين يقـــدمون ردود ) الـــشركاء

إجيابية عن أمهية ونوعية املنتجات      
  املعرفية اليت تتيحها اهليئة

ســُيحدد خــط األســاس   
ــراء أول   عقــــــــب إجــــــ
استقــــصاء للــــشركاء يف 

  ٢٠١١ام ع

تلقي ردود استقصائية إجيابية ممـن
 يف املائــة علــى األقــل٨٠نــسبتهم 

مــــــــن الــــــــشركاء املــــــــشمولني
  باالستقصاء
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   واإلشراف عليها اتهتوجيه الربامج وإدار -  ٤املهمة     
 تتعلـق هـذه املهمـة بوضـع الـربامج املدعومـة مـن اهليئـة واملوافقـة                   - التعريف والوصف   - ٩٠

فهي حتدد معايري وطرائق تقيـيم فعاليـة      . الصعد القطرية واإلقليمية والعاملية   عليها وتنفيذها على    
ونوعيــة الــدعم الربنــاجمي الــذي تقدمــه اهليئــة إىل الــشركاء علــى الــصعد العامليــة واإلقليميــة           

، الـصلة الثنائيـة االجتـاه الـيت         ١٧  و ٣وأخريا تقيم تلك املهمـة، إىل جانـب املهمـتني           . قطريةوال
ا الـدعم املعيـاري املقـدم مـن اهليئـة وتتـسم األنـشطة التنفيذيـة املـضطلع هبـا يف                  يعمل مـن خالهلـ    

امج علـى  نـ وال تغطي تلـك املهمـة إدارة عمليـات كـل بر        . إطارها بالترابط ويعزز بعضها بعضاً    
  .تشكل جزءا أساسيا من الربامج وُتصّنف يف إطار التنميةفهي حدة؛ 
يف تقـدمي الـدعم   املـشاركة    األساسـية للهيئـة،       ستكون إحدى املهـام    -القضايا والسرد     - ٩١

الربناجمي الكلي واملتكامل فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني علـى الـصعيد القطـري، متاشـيا مـع                 
 تحـدة األولويات الوطنية، ومـع أولويـات حتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني يف إطـار عمـل األمـم امل             

اهليئــة مــع شــركاء األمــم املتحــدة واملنظمــات  وإضــافة إىل ذلــك، ســتعمل . للمــساعدة اإلمنائيــة
احلكومية الدولية اإلقليمية واملنظمات غري احلكومية على الـصعيدين اإلقليمـي والعـاملي لغـرض                

 يوضع برامج عاملية واإلشراف عليها وتوفري التوجيه يف جمال الـربامج والـسياسات العامـة الـذ                
اجلنسني ويتسق مع نواتج العمليـات احلكوميـة        يدفع بعجلة املضي قدما حنو حتقيق املساواة بني         
ويـشمل ذلـك زيـادة تطـوير الـربامج القائمـة            . الدولية ذات الصلة مبا يف ذلك جلنة وضـع املـرأة          

مثــل مبــادرة الربنــامج العــاملي إلقامــة مــدن آمنــة خاليــة مــن العنــف ضــد النــساء والفتيــات الــيت  
ملتحدة للمستوطنات البشرية واملنظمات غـري       اهليئة بتنفيذها بالتعاون مع برنامج األمم ا       ضطلعت

) Women in Cities International(احلكومية العاملية مثل املنظمة الدوليـة ملكانـة املـرأة يف املـدن     
  .احمللية يف مخسة بلدان، وحتديد شكل اجلهود اجلديدةواجملالس /والُعمد
تـوفري التوجيـه الـتقين      ) أ: (يوستشمل األنشطة املضطلع هبا يف إطـار هـذه املهمـة مـا يلـ                - ٩٢

والربناجمي على الصعد القطرية واإلقليميـة والعامليـة الـذي يتنـاول اجملـاالت املواضـيعية الـيت تعمـل           
 واألمـن؛  المفيها اهليئة، من إهناء العنف ضد املرأة إىل زيادة مسامهات املرأة يف جهود حتقيق الـس    

ــة ألصــحاب ا    ) ب( و ــة كلي ــرامج قطري ــسيق ب ــصميم وتن ــشاركة    ت ــشمل م ــديني ت ــصلحة املتع مل
الوكاالت والشركاء الـوطنيني متاشـيا مـع الـسياسات واألولويـات اإلقليميـة وتكـون متـسقة مـع                    

 بنـاًء علـى الطلـب إىل الـشركاء          ،تقـدمي الـدعم الـتقين     مواصلة  ) ج( اخلطة االستراتيجية للهيئة؛ و   
ــوطنينيا ــة يف جمــاالت العمــل األ   ل ــة األمــم املتحــدة القطري ــة   وأفرق ــل دعــم  (ساســية للهيئ مــن قبي

األجهــزة الوطنيــة للنــهوض بــاملرأة واملنظمــات والــشبكات النــسائية واملنــسق املقــيم واألفرقــة          
املواضيعية املعنية باملسائل اجلنسانية؛ ودعم تقدمي التقارير عن اتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال                 

  .ديق االستئمانية العاملية ورصدهاإدارة الربامج والصنا) د( ؛ و)التمييز ضد املرأة وتنفيذها
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وابتغاء تنفيذ األنشطة ذات الصلة أعاله واإلبالغ عنها، ستمتثل اهليئة لقـرار تأسيـسها                - ٩٣
على ضرورة إنشاء آليات إبالغ عملية قائمة على النتائج، وعلى ضـرورة حتقيـق   ”الذي يؤكد  

  .)٢٢(“ب التنفيذية من عمل اهليئةاالتساق والتنسيق واملواءمة بني اجلوانب املعيارية واجلوان
 يتــوىل مــسؤولية تنفيــذ هــذه املهمــة علــى الــصعيد       - املــساءلة ومــستويات التمويــل    - ٩٤

. القطــري، املــديرون امليــدانيون التــابعون للهيئــة، وهــم املــديرون اإلقليميــون وممثلــو البلــدان         
اري املـــسائل فمــسؤولية تـــوفري التوجيـــه يف جمـــال الـــسياسة العامـــة ملقـــاة علـــى عـــاتق مستـــش 

املواضــيعية املوجــودين يف املقــار واملكاتــب اإلقليميــة، بالتــشاور مــع املــديرين املتواجــدين يف        
ويـشارك مكتـب خـدمات التقيـيم يف اإلشـراف علـى إجـراء عمليـات التقيـيم املـستقلة             . امليدان

 مبهـام   وتـضطلع شـعبة دعـم الـربامج       . اليت متثل دلـيال علـى نوعيـة املبـادرات الرئيـسية ونوعيتـها             
اإلشراف والدعم والتوجيه املتعلقة بالـشراكات بـني الوكـاالت وتنـسيق الـصناديق االسـتئمانية                
ــة الــربامج      للمــاحنني املتعــديني وإدارهتــا، وإجــراء استقــصاءات الــشركاء وعمليــات قيــاس نوعي

  . مليون دوالر١٢,٢وتبلغ القيمة التقديرية لتمويل هذه املهمة . وتوثيقها
  

  ٤يسية املتوقعة يف إطار املهمة النتائج الرئ    
  
للخطــة ة يــنتــائج اإلدارال
  ٢٠١١األهداف لعام   خطوط األساس  املؤشرات  الستراتيجيةا

ــة ــة وفعاليـ ــز نوعيـ تعزيـ
ــاون  ــرامج التعــــــــ بــــــــ

  املدعومة من اهليئة

ــاح مــدى  ــوطنيني  ارتي ــشركاء ال ال
موعـــة اخلـــدمات الـــيت تقـــدمها  جمل

  اهليئة على الصعيد القطري 

ــُيحدد خــ  ط األســاس يف س
 مــــن خــــالل ٢٠١١عــــام

  استقصاء الشركاء

 يف املائـــــــة مـــــــن٨٠إبـــــــالغ 
ــشمولني ــستخدمني املـــــــــ املـــــــــ

ــن   ــصاء عـــ ــاحهمباالستقـــ ارتيـــ
نوعيـــة جمموعـــة اخلـــدمات الـــيتل

ــة علـــى الـــصعيدين ــدمها اهليئـ تقـ
  القطري واإلقليمي

عـــدد بـــرامج األمـــم املتحـــدة القطريـــة  
املشتركة بني الوكاالت بشأن املـساواة      

اجلنــــسني الــــيت تنــــسقها اهليئــــة  بــــني 
تـــشارك فيهـــا واملتفـــق بـــشأهنا مـــع   أو

  الشركاء الوطنيني واملمولة بالكامل 

تـــشارك اهليئـــة يف الوقـــت   
ــراهن يف  ــك  ١٠الـ ــن تلـ  مـ

  الربامج

وضع الـصيغة النهائيـة ملـا ال يقـل
 برناجمــا قطريــا مــشتركا٢٠عــن 

بـــني الوكـــاالت بـــشأن املـــساواة
يــلبــني اجلنــسني مــع تــوفري التمو

   املضمون هلا

__________ 
  .٦٧، الفقرة ٦٤/٢٨٩القرار   )٢٢(  
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للخطــة ة يــنتــائج اإلدارال
  ٢٠١١األهداف لعام   خطوط األساس  املؤشرات  الستراتيجيةا

املــــــــــــــــــشاريع  /الــــــــــــــــــربامج   
العامليــــة الــــيت /اإلقليميــــة/الوطنيــــة

  تستويف معايري ضمان النوعية

نتائج التقييم اخلـارجي لعـام      
ــسبته  : ٢٠١٠ صــّنفت مــا ن
ــائق  ٦٥ ــن وثــ ــة مــ  يف املائــ

الــــربامج املــــستعرضة بأهنــــا 
ــدة” ــة ٨٠  و“جيــ  يف املائــ

من االستراتيجيات اإلقليمية   
عرضة املواضــــيعية املــــست  أو

ــا   ــا إمـــــ ــدة”بأهنـــــ  “جيـــــ
  “جيدة جدا” أو

تــصنيف التقيــيم اخلــارجي لعــام
 يف املائـــة٨٠ ملـــا نـــسبته ٢٠١١

ــربامج و   ــائق الــ ــن وثــ  يف٩٠ مــ
ــة بأهنــاا ــربامج القطري ــة مــن ال ملائ

  “جيدة جدا”/“جيدة”

مدى داللة استعراض التقييم علـى       
ــن     ــة مــ ــربامج املدعومــ ــة الــ نوعيــ

وفعاليتـــها وأوجـــه ترابطهـــا  اهليئـــة
  التنفيذي - ملعياريا

اســــتعراض التقيــــيم لعــــام   
 دلّ علــى أن فعاليــة ٢٠٠٩

الربامج كانت إما متوسـطة     
ــاع    ــى ارتفـ ــة، وعلـ أو عاليـ
أمهية تلك الربامج وضـعف     
. قابليـــة النتـــائج لالســـتدامة

وسُينشئ استعراض التقيـيم    
سـاس   خـط األ   ٢٠١٠لعام

  للصالت املعيارية التنفيذية

٢٠١٠اســـتعراض التقيـــيم لعـــام 
دل علــــى أن فعاليــــة الــــربامجيــــ

.تراوحت بني املتوسـطة والعاليـة     
ــات ــد الغاي ــتعني حتدي ــزال ي وال ي

تاملتعلقة بنوعية الربامج والـصال    
  املعيارية التنفيذية

مدى املواءمة بني التوجيه يف جمال        
السياسة العامة الذي تقدمـه اهليئـة       
ــسياسات   ــوانني أو الـــــــــ والقـــــــــ

يـــة امليزانيـــات الوطنيـــة واإلقليم أو
املعززة للنهوض باملـساواة   /اجلديدة

   ومتكني املرأةبني اجلنسني

عـــدد التغـــيريات يف جمـــال   
السياسات أو جمايل القانون    
أو امليزانيــة علــى الــصعيدين 

مـة  ئالوطين واإلقليمـي املتوا   
مــــــع التوجيــــــه يف جمــــــال 
السياسة العامة الذي تقدمه    
اهليئــة علــى الــصعد الوطنيــة 

  ةالعاملي أو اإلقليمية أو
سُيحدد خطط األسـاس يف     

  ٢٠١١عام

ــسبة   ــوغ نـ ــن٥٠بلـ ــة مـ  يف املائـ
البلـــدان الـــيت تعمـــل فيهـــا اهليئـــة

 يف املائـــة مـــن الـــشراكات٥٠ و
ــيت   ــة الـــ ــضع اإلقليميـــ ــةتـــ اهليئـــ

سياساهتا أو قوانينها أو ميزانيتـها
ــاأو تعزز ــههـ ــتنادا إىل التوجيـ  اسـ

  املقدم من اهليئة

ن مـن   النسبة املئوية لتقارير املستفيدي     
ِمنح صندوق املـساواة بـني اجلنـسني       
والـــــصندوق االســـــتئماين لـــــدعم   
اإلجراءات الراميـة إىل القـضاء علـى        
العنف ضد املرأة اليت جرى تقييمهـا       

  بأهنا ذات نوعية رفيعة

ــُيحدد خــط األســاس يف    س
  ٢٠١١عام

 يف املائـــة مـــن٦٠جـــرى تقيـــيم 
  التقارير بأهنا ذات نوعية رفيعة
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   املشتريات واإلمدادات  إدارة-  ٥املهمة     
 تنطوي هذه املهمة على توجيه عمليـة الـشراء واإلشـراف عليهـا              - التعريف والوصف   - ٩٥

ــسلع         ــشراء ال ــام ب ــيح القي ــيت تت ــنظم واإلجــراءات ال ــال مــن خــالل ال ــل امل ــضمان القيمــة مقاب ل
لـشراء  تـوخي الفعاليـة يف ا     هـذا   شمل  يـ و. واخلدمات على أساس التنافـسية والـشفافية والفعاليـة        

  .يدعم الربامج القطرية وبناء القدرات الوطنية يف جمال الشراء مبا
 ستتوىل اهليئة وضـع اسـتراتيجية لالسـتعانة مبـصادر خارجيـة لتقـدمي               -القضايا والسرد     - ٩٦

وســيتم . خــدمات وتــوفري معــدات رئيــسية يف جمــال النقــل وبــصورة فعالــة مــن حيــث التكلفــة   
ليــات األمــم املتحــدة املعمـول هبــا فيمــا يتعلــق بتقــدمي عطــاءات  اختيـار املــوردين اســتنادا إىل عم 

تتسم بالشفافية والتنافس وتنطـوي علـى التحقـق بـصورة مـستقلة مـن العمليـة املتبعـة يف تقـدمي                      
 دوالر وفــصل مــسؤولية الــدفع عــن ٣٠ ٠٠٠عمليــات الــشراء الــيت تتجــاوز قيمتــها /العــروض

دمات ويـتم  تقـدمي تلـك اخلـ   سفر الـ مات خـد شـركة لتقـدمي    وسـتتوىل   . مسؤول طلبـات الـشراء    
  . لفترة حمددة باتباع تلك اإلجراءاتااختياره

ــل   - ٩٧ ــستويات التموي ــساءلة وم ــشتريات    - امل ــة وإدارة امل ــوىل وحــدة اخلــدمات اإلداري  تت
وتبلـغ القيمـة    . واملرافق التابعـة لـشعبة الـشؤون التنظيميـة واإلداريـة املـسؤولية عـن هـذه املهمـة                  

  . مليون دوالر١,٨يل هذه املهمة التقديرية لتمو
  

  ٥النتائج الرئيسية املتوقعة يف إطار املهمة     
  
للخطـــة ة يـــنتـــائج اإلدارال
  ٢٠١١األهداف لعام   خطوط األساس  املؤشرات  الستراتيجيةا

ــراء اخلـــ  ــدمات وشـ سلع الـ
الربناجميـــــــــة يف الوقـــــــــت 

فعالــــة املناســــب وبــــصورة 
  مع األنظمة القائمةيتفق  مبا

از وسطية لطلبات الـشراء     فترة إجن 
  )من عّينة طلبات الشراء(

ــبوعني   ــني أسـ ــراوح بـ تتـ
 أشـــــــهر حبـــــــسب ٤ و

  مستوى التعقيدات

أسبوعان ابتـداًء مـن موعـد تقـدمي
الطلب حىت املوافقة عليه يف نظـام

  أطلس 

ــات     ــازون يف عمليـ ــون اجملـ املوظفـ
  الشراء

موظــف واحــد يف مجيــع  
املكاتــــــــب املفوضــــــــة  
ــاز   ــشراء جمـ ــات الـ بعمليـ

   عمليات الشراءيف

 يف املائة كل عام٣٠زيادة بنسبة 

دليل علـى إنـشاء جلنـة اسـتعراض           
حمليــة معنيــة باملقتنيــات والــشؤون  

  اإلدارية

أنــشأت مجيــع املكاتــب   
دون اإلقليميـــــة الثالثـــــة 
املفوضة، جلنة استعراض   
ــة باملقتنيـــات   حمليـــة معنيـ

  والشؤون اإلدارية

إنــشاء اللجنــة يف مجيــع املكاتــب
   قليمية والقطريةدون اإل
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   إدارة حاالت الطوارئ -  ٦املهمة     
ــة للقــدرة علــى دعــم تــصدي     - التعريــف والوصــف   - ٩٨  تكفــل هــذه املهمــة امــتالك اهليئ

منظومة األمم املتحدة بقدر أكرب مـن االتـساق والقـوة لُبعـَدي املـساواة بـني اجلنـسني وحقـوق                     
ــة   املــرأة لألزمــات وحــاالت الطــوارئ اإلنــسانية، متاشــي   ــة املراعي ــة احلالي ا مــع املبــادئ التوجيهي

وهــي مهمــة تتنــاول . للمنظــور اجلنــساين الــيت وضــعتها جلنــة التوجيــه املــشتركة بــني الوكــاالت
وضع املبادئ التوجيهية والسياسات واالستراتيجيات وإقامة الشراكات وبناء القدرات لكفالـة           

االســتجابة هلــا والتعــايف منــها، مبــا يف األبعــاد اجلنــسانية يف التأهــب حلــاالت الطــوارئ ومراعــاة 
  . ذلك يف برامج االنتقال من مرحلة الطوارئ إىل التعايف املبكر منها

 على الرغم من أن هيئة األمم املتحـدة للمـرأة ليـست منظمـة معنيـة                 -القضايا والسرد     - ٩٩
ألمــم حبــاالت الطــوارئ وال منظمــة مــن منظمــات اإلغاثــة اإلنــسانية، فــسيطلب إليهــا شــركاء ا

 بل إن الفريق الفرعي املعـين باملـسائل اجلنـسانية التـابع للجنـة التوجيـه املـشتركة بـني                     - املتحدة
اسـتجابة األمـم املتحـدة    جعـل   أن توفر اخلربة التقنية لكفالة - إليها بالفعلطلب الوكاالت قد   

لة مـع  وسيـستتبع ذلـك إقامـة شـراكة وثيقـة الـص      . حلاالت الطوارئ مراعيـة للمنظـور اجلنـساين      
مكتــب األمــم املتحــدة لتنــسيق الــشؤون اإلنــسانية وبرنــامج مــشروعه لبنــاء القــدرة االحتياطيــة  
املتعلقـــة باملـــسائل اجلنـــسانية مـــن أجـــل ضـــمان تعمـــيم املنظـــور اجلنـــساين يف مجيـــع اآلليـــات   
واجملموعــات الــيت تتــشكل لتنــسيق الــدعم املقــدم مــن األمــم املتحــدة يف حــاالت الطــوارئ           

ضفي اهليئـة أيـضا منظـورا جنـسانيا علـى جهـود التعـايف املبكـر وتـساعد منظومـة                     وتـ . اإلنسانية
. مبادرات املساواة بني اجلنسني جزءا من عمليـة النـداء املوحـد           جعل  األمم املتحدة على كفالة     

ومــا فتئــت اهليئــة، مــن خــالل صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة ســابقا، تــضطلع بــدور    
ــب ــق  /املراق ــشريك الوثي ــه      ال ــة التوجي ــة يف إطــار جلن ــاألمم املتحــدة واملنظمــات غــري احلكومي ب

املــشتركة بــني الوكــاالت وعملــها الرامــي إىل تعزيــز املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة باملــساواة بــني   
 وعملـت اهليئـة عـن كثـب مـع منظمـات األمـم املتحـدة                 ،اجلنسني حلـاالت الطـوارئ اإلنـسانية      

تحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان ومنظمـة              سيما برنامج األمم امل    األخرى، وال 
األمم املتحدة للطفولة، مـن أجـل التـصدي للمـسائل املتـصلة حبقـوق املـرأة يف حـاالت إنـسانية              
حمددة، مـن قبيـل الفيـضانات والزلـزال يف باكـستان واسـتجابة األمـم املتحـدة للزلـزال وكارثـة                   

  .  ٢٠٠٤دي يف عام أمواج تسونامي اللذين وقعا يف احمليط اهلن
 ستتوىل اجلهة االستشارية للهيئة واملعنيـة مبـسائل املـرأة           - املساءلة ومستويات التمويل   - ١٠٠

والــسالم واألمــن، املــسؤولية الرئيــسية عــن بنــاء القــدرات ووضــع املبــادئ التوجيهيــة الداخليــة   
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ج والــشعب لــتمكني اهليئــة مــن االضــطالع هبــذه املهمــة، وذلــك بــدعم مــن شــعبة دعــم الــربام   
  .  مليون دوالر١,٦وتبلغ القيمة التقديرية لتمويل هذه املهمة . اإلقليمية ذات الصلة

  
  ٦النتائج الرئيسية املتوقعة يف إطار املهمة     

  
للخطـــة ة يـــنتـــائج اإلدارال
  ٢٠١١األهداف لعام   خطوط األساس  املؤشرات  الستراتيجيةا

ــات ــة للطلب ــستجيب اهليئ ت
ــة ا  ــن جلن ــة م ــه املقدم لتوجي

ــشتركة بــني الوكــاالت،   امل
يف إطار شراكة مع مكتـب      
تنسيق الشؤون اإلنـسانية،
لتعزيز القـدرة علـى تعمـيم       
املـــساواة بـــني اجلنـــسني يف 
اســــتجابة األمــــم املتحــــدة 

  للحاالت اإلنسانية 

مدى قدرة اهليئة علـى االسـتمرار        
يف االستجابة للحـاالت اإلنـسانية      

  حبسب الطلب

ــة   ــستجيب اهليئــــــــ تــــــــ
ت اإلنسانية علـى    للحاال

ــى    ــة عل أســاس كــل حال
حدة حبسب ما ُيتاح هلـا      

  قائمةمن قدرات 

اهليئـــة خـــبري تقـــين يكـــرسلـــدى 
جهــــــوده للمــــــسائل اجلنــــــسانية
وحاالت الطوارئ، وعلـى اتفـاق
ــع مكتـــــب تنـــــسيق ــراكة مـــ شـــ

  الشؤون اإلنسانية 

تستجيب اهليئـة يف الوقـت      
ــاالت   ــب للحـــــــ املناســـــــ
اإلنسانية وحلاالت ما بعـد     

ات مبـــا يتـــواءم مـــع األزمـــ
   واليتها

لدى اهليئة مبـادئ توجيهيـة متفـق      
عليها بشأن اسـتجابتها للحـاالت      

ــسانية  ــةاإلنـ ــادئ  متوائمـ ــع املبـ  مـ
التوجيهيــــــة املتعلقــــــة باملــــــسائل 
اجلنسانية للجنة التوجيه املـشتركة     

  بني الوكاالت

ــادئ   ــة مبــ ــد أيــ ال توجــ
توجيهيــــــة يف الوقــــــت  

  الراهن

  هية االتفاق على املبادئ التوجي

ــا يف   ــة عــضوا دائم أصــبحت اهليئ
جلنــــة التوجيــــه املــــشتركة بــــني    

  الوكاالت 

ــا عــضو    ــة هــي حالي اهليئ
مراقــب يف جلنــة التوجيــه 
  املشتركة بني الوكاالت 

حــــصول اهليئــــة علــــى العــــضوية
الدائمة يف جلنة التوجيـه املـشتركة

  بني الوكاالت
  

   العالقات اخلارجية والشراكات-  ٧املهمة     
وشــراكات يف جمــال حتالفــات  تنطــوي هــذه املهمــة علــى إقامــة - تعريــف والوصــفال - ١٠١

الدعوة مع احلكومات ومنظمات اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكوميـة ومنظمـات القطـاَعني       
العــام واخلــاص، وغريهــا مــن املنظمــات مــن أجــل النــهوض حبقــوق املــرأة وإبــراز وجــود اهليئــة   

قـدمي الـدعم إىل اجمللـس التنفيـذي وإقامـة العالقـات معـه ومـع                 وتـشمل ت  . وأنشطتها يف التوعيـة   
ونظــرا إىل أن هيئــة األمــم املتحــدة  . منظمــات األمــم املتحــدة ومــع اهليئــات احلكوميــة الدوليــة  

لجنة وضع املرأة، فإن الدعم الفين الذي تقدمه إىل اللجنـة ينـدرج علـى    لللمرأة هي مبثابة أمانة    
وتغطـي املهمـة    . ، املمولـة مـن امليزانيـة العاديـة لألمـم املتحـدة            ١٧وجه التحديد يف إطار املهمة      

  . برمتهاأنشطة التنسيق اليت تضطلع هبا اهليئة بالشراكة مع منظومة األمم املتحدة  ١٨
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 متثل الشراكات االستراتيجية مسألة أساسية المـتالك اهليئـة القـدرة       -القضايا والسرد    - ١٠٢
فــال بــد مــن أن تكــون للهيئــة . وض باملــساواة بــني اجلنــسنيعلــى دعــم اجلهــود الراميــة إىل النــه

جملــس إدارهتــا هــي،  : شــراكات علــى مجيــع الــصعد مــن قبيــل الــشراكات مــع اجلهــات التاليــة   
وأعـــضاء جملـــسها التنفيـــذي؛ والوكـــاالت احلكوميـــة واملنظمـــات والـــشبكات النـــسائية غـــري    

األمــم املتحــدة  مؤســسات  املنظومــة املتعــددة األطــراف، مبــا يف ذلــك  ومؤســسات احلكوميــة؛ 
وتـبني النتـائج    . احملافـل الثقافيـة، والرجـال والفتيـان       وقـادة   ومصارف التنمية؛ والقطاع اخلاص،     

املعلومـات والتوجيـه يف الوقـت       بتـوفري    أوال اضـطالع اهليئـة       ٢٠١١احملددة األولوية أدناه لعـام      
اإلرشــاد والتوجيــه إىل  تقــدميجملــسها التنفيــذي ألعــضاء املناســب وبنوعيــة رفيعــة لكــي يتــسىن 

 ألن ذلك سـيكون العـام الـذي         ٢٠١١بوجه خاص يف عام     وسيكون هذا شديد الوطأة     . اهليئة
وُتــبني تلــك النتــائج أيــضا الــشراكات احلامســة  . يــشرع فيــه اجمللــس التنفيــذي يف مزاولــة مهامــه 

كوميـة  األمهية مع أخـصائيي مـسائل املـساواة بـني اجلنـسني وحقـوق املـرأة لـدى الوكـاالت احل                 
واملنظمات غري احلكومية، مع مراعـاة أن تلـك الـشراكات توجـد علـى مجيـع املـستويات حمليـة                   

بإســهاب وستــستفيد خصائــصهما حــددت وأخــريا تتنــاول النتــائج مبــادرتني . كانــت أم عامليــة
وسـتكّرس اهليئـة    .  وسيقتضي تنفيذمها توفري الدعم األساسي الالزم للمـضي قـدما          ،اهليئةمنهما  

، والـيت  “متحدون من أجـل إهنـاء العنـف ضـد املـرأة     ”لدعم محلة األمني العام املعنونة  جهودها  
وسـتمكّن شـراكة اهليئـة مـع مبـادرة االتفـاق         . لتعبئة عـدد متزايـد مـن القـادة        مبركز فريد   حتظى  

العاملي لألمم املتحـدة مـن تعزيـز دورهـا يف جمـال الـدعوة لكفالـة زيـادة التـزام القطـاع اخلـاص                         
  .ني املرأة اليت صيغت بدعم من صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأةمببادئ متك

أن تواصـل املمارسـة احلاليـة       ” أيضا على أنه ينبغـي للهيئـة         ٦٤/٢٨٩ وقد نص القرار     - ١٠٣
اليت تتمثل يف التشاور الفعال مع منظمات اجملتمع املدين وتشجع علـى مـسامهتها بـشكل فعـال                  

لصدد، ستقوم اهليئة بالتشاور مع املنظمات النـسائية ومنظمـات          ويف هذا ا  . )٢٣(“يف عمل اهليئة  
اجملتمع املدين من أجل حتديد جمموعة مـن الـسبل الكفيلـة بتعزيـز الـشراكات وأنـواع املـشاركة                 

تلــك املنظمــات يف تــشكيل مالمــح أولويــات اهليئــة، مــع مراعــاة املــشاركة املهمــة لالــيت تــضمن 
وســتدعم اهليئــة . عالــة يف كــل منطقــة مــن العــاملوجــود شــبكات وحركــات نــسائية متنوعــة وف

مــشاركة املنظمــات غــري احلكوميــة الــيت حتظــى بــاملركز االستــشاري لــدى اجمللــس االقتــصادي   
ــرأة      ــة وضــع امل ــة يف دورات جلن ــة وفني ــشاركة فعال ــاعي م ــشاركة   . واالجتم ــضا م ــّسر أي وستي
  . قتضاءاملنظمات غري احلكومية يف حمافل األمم املتحدة األخرى، حسب اال

__________ 
  .٥٥، الفقرة ٦٤/٢٨٩القرار   )٢٣(  
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واالتصال ووسائط اإلعـالم    ) ٩املهمة  (وتتصل هذه املهمة اتصاال وثيقا بتعبئة املوارد         - ١٠٤
  . اليت ترد مناقشتها أدناه) ٨املهمة (والعالقات العامة 

 ستـشمل هـذه املهمـة القيـادة الفعالـة الـيت يـضطلع هبـا                 - املساءلة ومستويات التمويل   - ١٠٥
لقيـادة العناصـر     العاملي، ومثيلتها اليت يتوالهـا وكـيال األمـني العـام             املدير التنفيذي على الصعيد   

الـيت يـضطلع هبـا مـديرو الـشعب      وتلـك  الـربامج،   العامـة و احلكومية الدولية يف جمال السياسات 
وستدعمهم شعبة الشراكات االسـتراتيجية، والـدعوة، واالتـصاالت واجملتمـع املـدين             . اإلقليمية

ــة إىل ترشــيد تلــك الــشراكات  مــن أجــل وضــع الــسياسات الت  ــة الرامي ــع  . نظيمي وســتزاول مجي
وتبلـغ القيمـة    . وحدات اهليئة، مبا فيها املكاتب القطرية واإلقليميـة، أنـشطة تتـصل هبـذه املهمـة               

  . مليون دوالر١,٦التقديرية لتمويل هذه املهمة 
  

  ٧املهمة إطار النتائج الرئيسية املتوقعة يف     
  

 اإلدارةنتائج 
  ٢٠١١األهداف لعام   خطوط األساس  املؤشرات  يةاالستراتيج

ــشراكات ــز الــ تعزيــ
ــم    ــع األمـ ــة مـ القائمـ
املتحــدة وغريهــا مــن 
ــددي  ــشركاء املتعـ الـ
ــة   ــراف وإقامـــ األطـــ
شــــراكات جديــــدة  

  معها

 اجمللــس ألعــضاءالنــسبة املئويــة 
ــذي  ــةالتنفيــ ــر املللهيئــ  حنياتــ

سن توقيت ونوعية التوجيـه      حل
ق الــيت حيــصلون عليهــا والوثــائ

اإلشـراف علـى     لتمكينهم مـن  
  يئةاهل

 يف٨٠ بنسبة    االرتياح معدل  ٢٠١١ مستوضع عا
  املائة

عدد مقررات اجمللس التنفيذي      
اليت تـشمل دعـوات إىل زيـادة        

  لهيئةاملقدم لالدعم 

ــذا  ٢٠١١ مستوضع عا ــن هـ ــدة مـ ــية واحـ توصـ
ــل يف كــل ــى األق ــل عل القبي

  مقرر للمجلس التنفيذي
، يئـــةاهلمـــدى إشـــارة شـــركاء   

ــسائية   ال ــات النـ ــيما املنظمـ سـ
ــزة ــة واألجهـــ ــة املعنيـــ  الوطنيـــ

ــاملرأة، إىل  ــتجابةبــ ــة اســ  اهليئــ
  لتوقعاهتم

بعـــد إجـــراء مـــسح   ستوضـــع 
  ٢٠١١عام الشركاء يف 

ةاملائــ يف ٨٠أجابــت نــسبة 
مــن الــشركاء الــذين مشلــهم

  جياباإلاالستطالع ب
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 اإلدارةنتائج 
  ٢٠١١األهداف لعام   خطوط األساس  املؤشرات  يةاالستراتيج

ــتراتيجيات     ــدد االســــــــ عــــــــ
ــاق    ــى نطــــ ــيعية علــــ املواضــــ
 املنظومــــــــــة واجملموعــــــــــات
ــيعية اجلنـــــــــــس ية اناملواضـــــــــ

تـضعها  القطرية الـيت    /قليميةاإل
  وتــــشملاهليئــــة أو تنــــسقها 

ات ؤسـس ثالثة أو أكثـر مـن م      
  األمم املتحدة

قيـادة   تقود أو تشارك حاليـا يف     
مخــس اســتراتيجيات مواضــيعية  

ــتئماين (عامليـــة  الـــصندوق االسـ
احتـــدوا ”ومحلـــة األمـــني العـــام 
 وقـرار  “إلهناء العنف ضد املرأة 

) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ألمـن   جملس ا 
جمموعة األمم املتحدة اإلمنائيـة    و

والـــــــشبكة املـــــــشتركة بـــــــني 
ــاملرأة    ــة بــــ ــاالت املعنيــــ الوكــــ

، وأربـع   )واملساواة بني اجلنسني  
اللجنـــــــة (هيئـــــــات إقليميـــــــة 

االقتــصادية واالجتماعيــة آلســيا 
واحمليط اهلادئ وثـالث محـالت      

 جمموعـــة ٤٢ و) لألمـــني العـــام
  مواضيعية قطرية

واضـيعية عامليـةاستراتيجية م 
إضــافية علــى األقــل وثــالث
استراتيجيات إقليمية إضافية

جمموعـات مواضـيعية ١٠ و
  قطرية إضافية

عـــدد القـــادة الـــذكور الـــذين   
انضموا إىل محلة األمـني العـام       

احتــدوا إلهنــاء العنــف ضــد    ”
  “املرأة

 قائـدا مـن     ١٥ حاليـا     ذلك لبِقَ
  الذكور

ــذكور١٠٠ ــن الــ ــد مــ  قائــ
نيــــــهيو/حبلــــــول حزيــــــران

٢٠١١  

ــوع     ــدد وتنـــ ــسات عـــ مؤســـ
القطــاع اخلــاص املوقعــة علــى  

  مبادئ متكني املرأة

حاليـــــــــا  بـــــــــذلك تلتـــــــــزم 
قطاع خـاص مـن     مؤسسة   ٣٣

  سبع دول

ــضما ــسة ٣٥٠ امنــــ مؤســــ
   بلدا٥٠خاص من قطاع 

    
  الداخلية واخلارجية االتصاالت ووسائط اإلعالم والعالقات العامة -  ٨املهمة     

 على الـصعيد العـاملي واإلقليمـي        اهليئةشكل هذه املهمة صورة      ت - التعريف والوصف  - ١٠٦
، مـن أجـل     استراتيجي واستباقي قـوي   على حنو    حتديد املالمح تصاالت و االوالوطين من خالل    
، ٧وهي تضمن، مـع املهمـة        . وأنشطتها وبراجمها وشراكاهتا ونتائجها    اهليئةزيادة الفهم لوالية    

، والتحديات اليت يواجهها املدافعون عن حقوق املـرأة         اهليئةل  معرفة الفئات املعنية املختلفة بعم    
يف مجيع أحناء العامل، والطرق العديدة اليت ميكنهم من خالهلا االنضمام هلذه اجلهـود أو دعمهـا                 

  .أو التعلم منها
ــبرية   - قــــضايا والــــسردال - ١٠٧ ــةلأتيحــــت الفــــرص بــــصورة كــ ــسنة األوىل لهيئــ ، يف الــ
.  املعرفـة والـوعي بعملـها وإقامـة الـشراكات معهـا إىل حـد كـبري                 وجودهـا، لتوسـيع نطـاق      من
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 موظفيهـا  فهـم يجية لالتـصاالت الداخليـة لـضمان     اسـترات  لهيئـة وهذا يتطلـب، أوال، أن يتـوفر ل       
رؤيــة لمجيــع أحنــاء العــامل ومجيــع شــركائها يف األمــم املتحــدة، ســواء يف املقــر أو يف امليــدان،   يف

 مـشاركة  علـى حممـل اجلـد أمهيـة تقيـيم مـدى            اهليئـة وتأخـذ   . ا هلـ  دعمتقدمي الـ   وخططها و  اهليئة
التــايل ستــستخدم جمموعــة متنوعــة    مــوظفي األمــم املتحــدة وشــركائها يف جمــال تنميتــها، وب     

 هؤالء الشركاء املهمني بشأن فعالية اجلهود اليت تبـذهلا للحفـاظ علـى               مع الوسائل للتشاور  من
  .تأمني احلصول على تعليقاهتمكتهم وإحاطتهم علما مبجريات األمور، وارمش

، اهليئـة  عمـل    علـى أوسـع نطـاق ممكـن       علـى   ثانيا، من األمهية مبكان إطـالع اجلمهـور          - ١٠٨
واملكاسب والثغرات املتصلة باملساواة اجلنسانية ومتكني املرأة وحقـوق اإلنـسان يف مجيـع أحنـاء                

هـا  الحموباتـت مـستعدة، مب    ،  ٢٠١٠هـا يف عـام      حتديـد مالحم  اهليئة من عملية    وقد انتهت   . العامل
، إلطالق موقعيها املؤسسي واملتخصص، واستخدام تكنولوجيات املعلومـات اجلديـدة           ةاجلديد

والتقليديــة لنــشر املعلومــات عــن عملــها وتعزيــز قــدرهتا علــى جــذب اهتمــام وســائل اإلعــالم     
قطـري   عمليات لضمان اجلودة من أجل موقعي مكتبيهـا اإلقليمـي وال           اهليئةوستضع   .جلهودها

 االجتماعيــة مثــل فيــسبوك اإلعــالم ط وســائبرعلــى شــبكة اإلنترنــت، وستــستخدم بفعاليــة منــا 
وتــويتر ويوتيــوب لتــسليط الــضوء علــى مــسائل اجلنــسانية الرئيــسية وجــذب مجــاهري جديــدة،    

، يف دعوهتــا للمــساواة اجلنــسانية ومتكــني املــرأة علــى حنــو   اهليئــة وســتعمل .ســيما الــشباب وال
والتمثيـل  ) ٧املهمـة  (اء حبيث يرتبط هذا العمل ارتباطا وثيقا ببناء الشراكات        فعال، مع الشرك  

  ).٢املهمة (
 أن ُتعـرف منتجاهتـا بتفوقهـا         من الضروري  ،لهيئة العامة ل  اإلعالم طوسائ ا يتجاوز مبو - ١٠٩

تقــدم املــرأة ”، منــشور ٢٠١١وعلــى هــذا النحــو فــإن إطالقهــا، يف عــام   .املوضــوعي والــتقين
لـى العدالـة، ومواصـلتها وضـع القـوائم واملـوارد       عصول املـرأة  حـ  يركـز علـى   ، الذي “العامل يف

من قبيل مرصـد املـرأة وقاعـدة بيانـات األمـني العـام عـن العنـف ضـد املـرأة ومركـز                        املوضوعية  
 للحفاظ علـى    يا ضرور ، يعد املعرفة االفتراضي العاملي للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات        

رات ومـن املؤشـ    .ساواة اجلنسانية من داخل منظومـة األمـم املتحـدة وخارجهـا           اهتمام خرباء امل  
أو التقاطهــا /لكترونيــة واملطبوعــة الفنيــة هــو مــدى حفزهــا و     املهمــة لقيمــة هــذه املــوارد اإل   

ــز         ــة بتكــرار أو تعزي ــة واملنظمــات غــري احلكومي ــام الوكــاالت احلكومي ــات حــول اهتم املعلوم
  .عمها اهليئةاملبادرات اليت تد

 تقـع املـسؤولية األساسـية عـن هـذه املهمـة علـى عـاتق                 - املساءلة ومستويات التمويل   - ١١٠
وتـرد وحـدات مـسامهة      . شعبة الشراكات االستراتيجية والـدعوة واالتـصاالت واجملتمـع املـدين          

وتعـد معظـم الوظـائف امليدانيـة املتعلقـة باالتـصاالت جـزءا              . ١ من املرفق    ٣أخرى يف اجلدول    



UNW/2011/3
 

66 10-70556 
 

هلـذه  املخـصص   ويقدر التمويل   .  ومدرجة يف إطار تكاليف التطوير     ،برامج حمددة يتجزأ من    ال
  . مليون دوالر٣,٩املهمة مببلغ 

  
  ٨املهمة إطار النتائج الرئيسية املتوقعة يف     

  
 اإلدارةنتائج 

  ٢٠١١األهداف لعام   خطوط األساس  املؤشرات  االستراتيجية

ــتراتيجية  االســـــــــــــــ
ــائج   ــال والنتـ واألعمـ

ة على حنو فعال    املبلغ
  داخل اهليئة وخارجها

ــدد ــشهرية يف عـــ ــتغريات الـــ الـــ
الزيــارات والــزوار ملوقــع اهليئــة

  املؤسسي

يونيــه  / يف حزيــرانوضــعست
ــع   ٢٠١١ ــشاء موقـ ــد إنـ  بعـ

ــى    ــسي علــــ ــة املؤســــ اهليئــــ
  اإلنترنت وموقعها الداخلي

 ةاملائـ  يف   ٣٠ بنسبة   زيادة
  سنويا

ــدد   ــشهرية يف عــــ ــتغريات الــــ الــــ
 ملوقـــع اهليئـــة  الزيـــارات والـــزوار

  املتخصص

البيانــات مــن تعقــب املواقــع  
  :املتخصصة القائمة

  

ــشهرية يف اســتخدام   ــتغريات ال ال
  الشبكة الداخلية اجلديدة للهيئة

ــصندوق   ــشبكي لــ ــع الــ املوقــ
  :األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة

  

ــة   ــشهرية يف تغطيــ ــتغريات الــ الــ
الم ملبـادرات اهليئـة      اإلعـ  طوسائ

  حسب اإلقليم

      زيارة٣٧ ٠٦٧ ٤٣٩

 مـــوظفي اهليئـــة    ارتيـــاح مـــدى  
  املتعلقـــةالتـــصاالت الداخليـــة ل
  عملية التحولب

موقـــــــــــع امليزنـــــــــــة املراعيـــــــــــة
ــور ــساين للمنظـــــــــــــــ اجلنـــــــــــــــ

)www.gender-budgets.org(: 
   زيارة٦٢ ٨٦٤

  

 أفرقــــة األمــــم   ارتيــــاحمــــدى  
 لمعلومــــاتلاملتحــــدة القطريــــة

  اهليئة يفتحول العملية ب املتعلقة

نقـــص املناعـــة  بوابـــة فـــريوس  
ــشرية ــدز/البـ  ١٤٨ ٥١٤ :اإليـ
  زيارة

  

النــــــساء بوابــــــة مــــــشروع     
   زيارة٢٠٠ ٠٠٠: والثروة

  

شبكة املعرفة الدولية للنـساء         
العامالت يف ميدان السياسة    

)iknowpolitics.org :(
   زيارة١ ٣١٦ ٥١٦

  

ــعست     ــاس وضــ  خطــــوط أســ
  ٢٠١١أخرى يف عام 
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 اإلدارةنتائج 
  ٢٠١١األهداف لعام   خطوط األساس  املؤشرات  االستراتيجية

ى إطــالق اهليئــة ظــحي
واملنــــــــــــــــــشورات 

ــ سية وأنــــشطة الرئيــ
تغطيـة  ب ٢٠١١عام  

ــة يف   ــعة وإجيابيـ موسـ
 اإلعــــــالم طوســــــائ
  املتنوعة

مدى التغطية اإلعالمية حـىت هنايـة
  ٢٠١١عام

ــائ  ــة وســــ ــالم طتغطيــــ  اإلعــــ
 كيانـات قائمـة     أربعـة نشطة  أل

  ٢٠١٠ يف عام

 ةاملائـ  يف   ٢٠ بنسبة   زيادة
  اإلعالميةيف التغطية 

 اإلعالمية حىت هنايـة     التغطيةطبيعة  
  ٢٠١١عام

 ةاملائـ  يف   ٢٠ بنسبة   زيادة  وضعهسيتم 
يف التغطيــــــة اإلعالميــــــة   

  األقل على إقليمني يف
ملنـــشور مـــدى التغطيـــة اإلعالميـــة  

 العــــامل للفتــــرة  يفاملــــرأة تقــــدم”
٢٠١١/٢٠١٢“  

ــدى  ــةمـــ ــة التغطيـــ  اإلعالميـــ
العـامل   تقـدم املـرأة يف    ”ملنشور  

  “٢٠٠٩عام 

 يف املائـة    ٢٠زيادة بنـسبة    
يــــــة  يف التغطيــــــة اإلعالم 

املـــــرأة  تقـــــدم”ملنـــــشور 
  “العامل يف

ــة ــيح اهليئـــــــــ تتـــــــــ
ــات ــائق /املعلومـ الوثـ

بصورة كافية إلثـارة    
ــادة االهت ــام بزيــــ مــــ

ــافزة  ــادرات احلــ املبــ
تكرارهـــا بــــشأن   أو

ــسانية   ــساواة اجلنـ املـ
وحقــوق املــرأة الــيت  
  تبادر هبا أو تدعمها

 احلـافزة واملعـززة   املبـادرات ق يـ توث
  ها ونشريمهاوتقي

ــبع ــادرات ســـــ ــتة( مبـــــ  ســـــ
ــع ــدة   مــــ ــة، وواحــــ احلكومــــ
ــع ــدين  م ــرة ) اجملتمــع امل يف الفت

٢٠٠٩-٢٠٠٨  

 حبلـــول مبـــادراتمخـــس 
  ٢٠١١هناية 

، ذات صلة أيـضا هبـذه املهمـة، ولكـن مل ُتكـرر هنـا       ٤ و ٢بعض النتائج املدرجة يف إطار مهام أخرى، مبا يف ذلك املهمتان        
  .نص هذه الوثيقةإلجياز 

  
  التربعاتتعبئة املوارد ومجع  -  ٩املهمة     

 جتذب هذه املهمة املوارد وتعززهـا مـن البلـدان املاحنـة والبلـدان               - التعريف والوصف  - ١١١
ــة واخلاصــة       ــة وغريهــا مــن املنظمــات العام ــامج واملنظمــات غــري احلكومي ــستفيدة مــن الربن . امل

علـى  استراتيجية تعبئة املوارد اليت تنطوي      /وتسترشد األنشطة يف هذا اجملال بشراكة استراتيجية      
 ، من تلبية الطلبات على دعمهـا الـتقين والربنـاجمي          اهليئةزيادة وتعزيز وتنويع األموال اليت متكن       

  .وجودها يف بلدان العاملو
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 جديــدة لتعبئــة ســتراتيجيةال حاليــا اللمــسات األخــرية اهليئــةتــضع  - قــضايا والــسردال - ١١٢
سـية، وذلــك هبـدف تـأمني قاعــدة    وتـشمل االسـتراتيجية املــوارد األساسـية وغـري األسا    . املـوارد 
 مـصادر   عيـ ستـشجع االسـتراتيجية علـى تنو      و. لهيئـة ل الـسنوات ميكـن التنبـؤ هبـا          ةمتعـدد موارد  

 مبــا يف ذلــك املــصادر غــري التقليديــة والقطــاع اخلــاص واملــسامهات الفرديــة    ،وطرائــق التمويــل
  .معينة اضيعأو مو/و جمتمعات حملية أو/وغريها من الصناديق املصممة خصيصا لبلدان و

 وغريهــا مــن متطلبــات  اإلبــالغمــا تــسعى هــذه املهمــة إىل ضــمان تلبيــة التزامــات    ك- ١١٣
اجلهــات املاحنــة يف الوقــت املناســب وبطريقــة تلــيب معــايري اجلــودة الــيت تــضعها اجلهــات املاحنــة   

 شفافا ويـسهل علـى الـدول   ”يئة عن التمويل، وفقا لقرار تأسيسها، اهلوسيكون إبالغ  . اهليئةو
األعضاء االطالع عليه عرب وسائط عديدة من بينها إنـشاء سـجل إلكتـروين حيتـوي علـى هـذه                    

  .)٢٤(“املعلومات املالية

 أمـني عـام مـساعد   اثنان برتبة   يتحمل املدير التنفيذي و    - املساءلة ومستويات التمويل   - ١١٤
ــدير ــوومـ ــشر    ون إقليميـ ــعبة الـ ــع تقـــدمي شـ ــة، مـ ــذه املهمـ ــسية عـــن هـ ــسؤولية الرئيـ اكات ن املـ

ــة والرصــد     ــدعم للتنمي ــدعوة واالتــصاالت واجملتمــع املــدين ال . نياالســتراتيجي االســتراتيجية وال
  . مليون دوالر٧,١ه املهمة مببلغ ويقدر التمويل املخصص هلذ

  
  ٩املهمة إطار النتائج الرئيسية املتوقعة يف     

  
 اإلدارةنتائج 

  ٢٠١١األهداف لعام   خطوط األساس  املؤشرات  االستراتيجية

ــة   ــق اهليئـ ــدافهاحتقـ  أهـ
صناديق لـ لتعبئة املـوارد    

  التربعات

املبلغ اإلمجايل للموارد الـيت ُدبـرت
  لصناديق التربعات

   مليون دوالر٤٩٤  ٢٠١١ مستوضع عا

ــة   ــوارد العاديـــــــ املـــــــ
واملــوارد األخــرى، مبــا 
ــصناديق   يف ذلـــــك الـــ
املواضــيعية، متــشيا مــع 

  اخلطة االستراتيجية

لـيت تـساهم    عدد الـدول األعـضاء ا
  يف موارد اهليئة الطوعية األساسية

   دولة عضو١٠٠تبلغ   ٢٠١١ مستوضع عا

__________ 
  .٨٠لفقرة ا ،٦٤/٢٨٩القرار   )٢٤(  
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 اإلدارةنتائج 
  ٢٠١١األهداف لعام   خطوط األساس  املؤشرات  االستراتيجية

ــاحنني   ــدى متثيــــل املــ  للهيئــــةمــ
  جمموعة متنوعة

تكــوين اجلهــات املاحنــة يف 
  ٢٠١٠عام 

 علــى ةاملائــ يف ١٥نــسبة 
األقل مـن اجلهـات املاحنـة       

  غري التقليدية
ــوارد   ــة للم ــسبة املئوي ــيةالن  األساس

  رد غري األساسيةمقابل املوا
  ٤٠-٦٠  ٢٠١٠ يف عام ٥٠-٥٠

عدد التعهـدات املتعـددة الـسنوات  
  للهيئة

 علــــى ةاملائــــ يف ٢٠نــــسبة   ٢٠١١ مستوضع عا
ــة     ــات املاحن ــن اجله ــل م األق
ــددة   ــات متعــ ــدم التزامــ تقــ

  السنوات
املوارد املولدة من خالل شراكات  

ــة مــع اجلهــات املاحنــة غــري التقليدي
على سـبيل   (واألموال املقدمة منها

املثـــــــال، األفــــــــراد واملنــــــــشآت
  )واملؤسسات اخلاصة

 - : مليـون دوالر متثــل ٤,٦
ــ يف ١ ــنةاملائـــ ــوارد   مـــ املـــ

  العادية

ــغ  ــ يف ١٥تبلـــــــــ  ةاملائـــــــــ
  األموال األساسية من

تقــارير اجلهــات املاحنــة
املاليـة والـسردية املقدمـة    
  يف املواعيد املتفق عليها

النـــسبة املئويـــة لتقـــارير اجلهـــات
   املقدمة يف الوقت احملدداملاحنة

خـط األسـاس عـام      سيوضع  
٢٠١٠  

 ةاملائــــــــ  يف ١٠٠نــــــــسبة  
التقـــــــارير مقدمـــــــة  مـــــــن

  املواعيد املتفق عليها يف
  

  اإلدارة املالية -  ١٠املهمة     
ــة مــن حيــث التكلفــة وشــفافة   ةنظمــأ تــضع هــذه املهمــة  - التعريــف والوصــف  - ١١٥  فعال

؛ وتــدير األصــول اهليئــة إىلســتخدام املــوارد املوكلــة لــإلدارة املاليــة واملــساءلة وحتــافظ عليهــا ال
؛ وتـدعم ختـصيص مـوارد اهليئـة علـى أسـاس النتـائج، وتـدير                 صـول األوغريهـا مـن     للهيئة  املالية  

  .تنطوي على استخدام موارد اهليئةوتبلغ عن املعامالت املالية اليت 
أن يكـون لألنـشطة     ” ،اهليئـة قـررت اجلمعيـة العامـة، لـدى إنـشاء            - القضايا والـسرد   - ١١٦

لألنظمــة والقواعــد املعمــول هبــا  التنفيذيــة الــيت تــضطلع هبــا اهليئــة أنظمــة وقواعــد ماليــة مماثلــة    
صناديق وبرامج األمم املتحدة التنفيذية األخـرى ومتـسقة مـع النظـام املـايل والقواعـد املاليـة                    يف

هليئـة أن يقـدم مقترحـا     رئـيس ا  /لألمم املتحدة، وتطلب يف هـذا الـصدد إىل وكيـل األمـني العـام              
 .)٢٥(“لنظام مايل كي ينظـر فيـه اجمللـس التنفيـذي ويعتمـده، وأن يـصدر القواعـد املاليـة للهيئـة                   

__________ 
  .٧٩لفقرة ، ا٦٤/٢٨٩القرار   )٢٥(  
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ا اجمللــس التنفيــذي  لينظــر فيهــلهيئــةلوقــد اقتــرح املــدير التنفيــذي النظــام املــايل والقواعــد املاليــة 
  .ويقرر بشأهنا

خـالل   ة مجيع املوارد املوكلة إليها مـن       بإدار ،وستقوم اهليئة، يف إطار القواعد املقترحة      - ١١٧
وسـتقوم  .  والرصـد بفعاليـة واإلبـالغ بـشفافية        راقبةعلى أساس النتائج وامل   االستراتيجية و امليزنة  
املخــاطر وضــمان املــساءلة املرتبطــة هبــا مــن خــالل التنبــؤ هبــا وجتميــع مــن أثــر تخفيف الاهليئــة بــ

  .البيانات وحتليلها والرقابة
ــس - ١١٨ ــل املـ ــستويات التمويـ ــشعبة    - اءلة ومـ ــة لـ ــة التابعـ ــة وامليزانيـ ــدة املاليـ ــل وحـ  تتحمـ

ــة   التنظــيم ــذه املهم ــسؤولية عــن ه ــل  . واإلدارة امل ــدر التموي ــغ   املخــصص ويق ــة مببل ــذه املهم هل
  .مليون دوالر ٥,٢

  
  ١٠النتائج الرئيسية املتوقعة يف إطار املهمة     

  
نتــــــــــــــــــــائج اإلدارة 

  ٢٠١١األهداف لعام   ألساسخطوط ا  املؤشرات  االستراتيجية

حتــــــــسني إجــــــــراءات 
  اإلدارة املالية وُنظِمها

موافقـــة اجمللـــس التنفيـــذي
على النظام املـايل والقواعـد

  املالية

ــة   القواعــــــــد املاليــــــــة القائمــــــ
مــن الكيانــات الــسابقة    ألربعــة

  املكونة للهيئة

موافقــــة اجمللــــساحلــــصول علــــى 
التنفيذي يف الدورة العاديـة األوىل

  ٢٠١١ لعام

  

ــسردية ــة والـ ــارير املاليـ التقـ
املوجهة إىل اجلهـات املاحنـة
واملقدمـــة يف املوعـــد املتفـــق

  عليه

 يف املائة من التقارير     ٨٨قدمت  
ــام    ــدد يف عـــ ــدها احملـــ يف موعـــ

٢٠٠٨  

 يف املائـة مـن التقـارير١٠٠تقدمي  
  .يف موعدها احملدد

  
ــاز     معدل اإلجناز ــسبة اإلجنـــ ــل نـــ ــغ جممـــ يبلـــ

  املائة يف ٧٠
 يف املائــة كحــد٨٠ة اإلجنــاز نــسب
  أدىن

  

توافـــق توزيـــع املـــوارد بـــني
الــربامج العامليــة واإلقليميــة
والقطريــة مــع إطــار املــوارد
املتكامــــــــــــل للخطــــــــــــة

  االستراتيجية

ــوارد يف    ــصيص املـــ ــري ختـــ جيـــ
صندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي       
للمرأة تبعا للتوزيـع بـني املنـاطق        
واملواضــيع الــذي أقرتــه اللجنــة    

  . اريةاالستش

يتماشــــى ختــــصيص املــــوارد مــــع
أولويات اخلطة االستراتيجية هليئـة
ــرة ــرأة للفتــ ــدة للمــ ــم املتحــ األمــ

 على حنو ما أقره٢٠١٣-٢٠١١
  . اجمللس التنفيذي

  
ميزانية الدعم كنسبة مئويـة

  من جمموع املوارد
   يف املائة١٥,٤  ٢٠١٠ يف املائة يف عام ١٥,٤
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نتــــــــــــــــــــائج اإلدارة 
  ٢٠١١األهداف لعام   ألساسخطوط ا  املؤشرات  االستراتيجية

  

ــة ــة الالزمـــ ــرة الزمنيـــ الفتـــ
لتقـــارير والبيانـــات لتقـــدمي ا

  املالية السنوية

 يف املائـة مـن      ٩٠صدرت نـسبة    
ــة    ــات املاليــــ ــارير والبيانــــ التقــــ
الــسنوية يف وقتــها احملــدد ووفقــا  

  .لألنظمة والقواعد احملددة

ــات ــارير والبيان ــع التق إصــدار مجي
ــها ــسنوية يف وقتــــــ ــة الــــــ املاليــــــ

ــدد ــا لألنظمـــــــــة احملـــــــ ووفقـــــــ
ــد ــول والقواعـــــ ــددة، حبلـــــ احملـــــ

  ٢٠١١يه يون/حزيران ٣٠

  

 مـــــشروع إطـــــار مواءمـــــة
املـــــساءلة وإطـــــار الرقابـــــة
الداخليـــة مـــع هيئـــة األمـــم

  املتحدة للمرأة

تكييــف مــشروع إطــار املــساءلة 
ــة    ــة القائم ــة الداخلي وأطــر الرقاب

  مع هيئة األمم املتحدة للمرأة 

املوافقـــة والتنفيـــذ يف الربـــع األول
  ٢٠١١من عام 

  

رصــد ميزانيــة الــدعم لفتــرة
ســـــــتخدامها الـــــــسنتني وا

باالستناد إىل امليزنة القائمـة
  على النتائج

التقريـر القـائم علــى النتـائج عــن    
ــسنتني   ــرة الـ ــدعم لفتـ ــة الـ ميزانيـ
الــــذي أعــــده صــــندوق األمــــم 
ــرأة يف   ــائي للمـــ ــدة اإلمنـــ املتحـــ

  ٢٠١٠ عام

عملية ختصيص املوارد مـعمواءمة  
النتـــــــائج الـــــــواردة يف اخلطـــــــة
ــذه ــا هل ــا وفق ــتراتيجية وتتبعه االس

  تائجالن

  
  إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت -  ١١املهمة     

 تشمل هذه املهمة تطـوير وإدارة تكنولوجيـا املعلومـات احلديثـة      - التعريف والوصف  - ١١٩
لتلبية االحتياجات العاملية هليئة األمم املتحدة للمرأة على حنو يتسم بالكفاءة ويف ظـل املـستوى                

  . من األمن اإللكترويناملناسب
ــسرد  - ١٢٠ ــا    - القــضايا وال ــة األمــم املتحــدة للمــرأة باالســتثمار يف التكنولوجي  ســتقوم هيئ

وسـتتخذ اهليئـة     .واعتماد املهام والعمليات املتعلقـة باألعمـال والـيت تعكـس أفـضل املمارسـات              
 لتخطـيط مــوارد   نظامهـا )أطلـس (النظـام الـذي يــستخدمه برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنــائي      مـن  

يث إن معظم املوظفني الذين ورثتهم اهليئة لـديهم إملـام بالفعـل هبـذا النظـام مبـا أهنـم          املؤسسة ح 
ــستخدم هــذا النظــام إلدارة  . اســتخدموه يف إطــار صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة    وي

الربامج والعمليات مبا يف ذلـك التمويـل وامليزنـة واملـوارد البـشرية واملـشتريات وحفـظ الوثـائق                    
ــت   اإللكترون ــت واإلكــسترانت واإلنترن ــارف واإلنتران ــة وإدارة املع ــشبكي ي ــع ال ــام  واملوق  ونظ

  . التوظيف اإللكتروين وغري ذلك من خدمات تكنولوجيا املعلومات
ومثة حاجة إىل اسـتثمارات كـبرية نتيجـة لالنتقـال إىل مبـاين املكاتـب اجلديـدة، ومـن                     - ١٢١

جلمهـور  علـى ا  ة بغـرض زيـادة نـشر املعلومـات          أجل املوقع الـشبكي هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأ           
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وتبادل املعـارف، ومـن أجـل شـبكتها الداخليـة بغـرض تبـادل املعـارف علـى الـصعيد الـداخلي              
ــارف          ــادل املع ــت بغــرض تب ــى شــبكة اإلنترن ــن عل ــاءة، ولتطــوير إكــسترانت آم ــق الكف وحتقي

  .واألفكار مع الشركاء يف التنمية
ــل  - ١٢٢  تقــع املــسؤولية عــن هــذه املهمــة علــى عــاتق قــسم     - املــساءلة ومــستويات التموي

ويقـدر التمويـل املخـصص هلـذه املهمـة مببلـغ             .تكنولوجيا املعلومات يف شـعبة التنظـيم واإلدارة       
  . ماليني دوالر٣,٧

  
  ١١النتائج الرئيسية املتوقعة يف إطار املهمة     

  
  ٢٠١١األهداف لعام   خطوط األساس  املؤشرات  نتائج اإلدارة االستراتيجية

تــدعم خطــة تكنولوجيــا املعلومــات
واالتصاالت االحتياجات الربناجمية

  فعال  واإلدارية وختدمها على حنو
حتــسني برنــامج أطلــس وغــريه مــن
نظم اإلدارة والشؤون املالية واملوارد
ــني ــصلة بـ ــم الـ ــدف دعـ ــشرية هبـ البـ

  النتائج والتدفقات املالية

النسبة املئويـة للمـشاريع     
ني املعلومات  اليت تربط ب  

  املالية ونتائج الربامج

ــسبة   ــت نـ ــة ٨٥كانـ  يف املائـ
ــة  مـــــــن ــشاريع العاملـــــ املـــــ

ــن   يف ١٠٠ و ــة مـــــــ املائـــــــ
املــشاريع اجلديــدة للــصندوق 
تـــــرتبط بالنتـــــائج يف نظـــــام 

  ٢٠١٠ أطلس يف عام

الــــــربط بــــــني امليزانيــــــات
والنتــائج يف مجيــع مــشاريع
هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة

ــران  ــول حزي ــام /حبل ــه ع يوني
٢٠١١  

  
   التنظيم اإلداري العام-  ١٢املهمة     

 تشمل هذه املهمة توفري أماكن العمل، كمـا تـشمل إىل جانـب              - التعريف والوصف  - ١٢٣
) ١١باستثناء بنود تكنولوجيا املعلومات الـيت تنـدرج يف إطـار املهمـة      ( معدات الدعم    ٥املهمة  

 .قع مـن االضـطالع مبهـامهم املتفـق عليهـا          واللوازم واخلدمات اليت متكن املوظفني يف مجيع املوا       
وتضم التكاليف رسوم اإلجيار واملرافق املتصلة بتسهيالت املكاتب يف املقر واملكاتب امليدانيـة،             

 الـسياسات   وضـع وتتوىل هذه املهمة أيضا مسؤولية      . والسفر وإدارة األصول واخلدمات العامة    
  . وضمان امتثاهلاوتعهدها واإلجراءات اإلدارية 

ــسرد  - ١٢٤ ــضايا والـ ــة     - القـ ــا باملهمـ ــا وثيقـ ــة ارتباطـ ــذه املهمـ ــرتبط هـ ــشتريات (٥ تـ ) املـ
بعــض النتــائج يــرد ذكــر ، و)إدارة املــوارد البــشرية (١٣واملهمــة ) اإلدارة املاليــة (١٠ واملهمــة

  . يتكرر ذكرها هنا فال املهامواملؤشرات املتعلقة بالتنظيم اإلداري العام يف إطار تلك 
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كبرية عن انتقال مجيع موظفي هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة املوجـودين               تكلفة  وستنشأ   - ١٢٥
، الـيت مت  )East 42nd Street 220(يف نيويـورك إىل مبـاين املكاتـب اجلديـدة يف مـبىن ديلـي نيـوز        

هــذا إجــراء ويزمــع  .٢٠١٠اختيارهــا عــن طريــق عمليــة عطــاء تنافــسي شــفافة أجريــت عــام   
ومل تــــدرج تكــــاليف هــــذا االنتقــــال يف     .٢٠١١عــــام االنتقــــال يف النــــصف األول مــــن   

  . اإلدارة تكاليف
 الـنظم واإلجـراءات املناسـبة إلدارة        وضـع وتعهـد   وستقوم هيئة األمم املتحدة للمـرأة ب       - ١٢٦

أصـــوهلا باالعتمـــاد علـــى الـــنظم واإلجـــراءات املـــستخدمة مـــن قبـــل صـــناديق األمـــم املتحـــدة  
  . الرئيسية وبراجمها
تقع مسؤولية هذه املهمة على عـاتق وحـدة اخلـدمات            - تويات التمويل املساءلة ومس  - ١٢٧

ويقـدر التمويـل املخـصص هلـذه        . اإلدارية واملشتريات وإدارة املرافق يف شـعبة التنظـيم واإلدارة         
  . املهمة مببلغ مليوين دوالر

  
  ١٢النتائج الرئيسية املتوقعة يف إطار املهمة     

  
ــائج اإلدارة نتــــــــــــــــــــــــ

  ٢٠١١األهداف لعام   خطوط األساس  راتاملؤش  االستراتيجية

حتــسني إجــراءات التنظــيم
  اإلداري ونظامه

اشتراك وحدات مقـر هيئـة األمـم        
املتحدة للمرأة يف موقع واحـد يف       

  نيويورك مبىن ديلي نيوز يف

تقع الكيانـات الـسابقة يف      
  . خمتلفة مبان

ــشترك يف ــع املــــ ــاز املوقــــ إجنــــ
نيويــورك يف الربــع الثالــث مــن

   ٢٠١١عام 
دالئل على حـسن سـري العمـل يف         

وحـــــــدة الـــــــشؤون اإلداريـــــــة   
ــساعدة   ــشتريات ومكتـــب املـ واملـ

  واملشورة والدعم يف املقر

ــد    ــساعدة قيــ ــب املــ مكتــ
اإلنشاء يف صندوق األمـم   

  املتحدة اإلمنائي للمرأة 

التــشغيل الكامــل لوحــدة دعــم
  هيئة األمم املتحدة للمرأة 

ــة ــع الـــــصيغة النهائيـــ وضـــ
عمل املـشتركة   ملمارسات ال 

مــــن أجــــل هيئــــة األمــــم
  املتحدة للمرأة

وضــــع الــــصيغة النهائيــــة لــــدليل  
  برنامج اهليئة وعملياهتا

دليــــل برنــــامج صــــندوق 
األمــــم املتحــــدة اإلمنــــائي 

  )التنقيح قيد(وعملياته 

ــة ــامج اهليئــ ــل برنــ ــع دليــ وضــ
ــن ــع األول م ــا يف الرب وعملياهت

  .٢٠١١عام 

  
  ية إدارة املوارد البشر-  ١٣املهمة     

 تكفل هذه املهمة وجود املوظفني األكفاء وتدريبهم وحتفيـزهم          - التعريف والوصف  - ١٢٨
ويتطلــب ذلــك اســتقدام مــوظفني مــؤهلني ملــلء الــشواغر . علــى حتقيــق املنجــزات املتفــق عليهــا

 والتــدريب علــى الكفــاءات املطلوبــة، وإنــشاء  ،داخليــاً وخارجيــاً، ونــشر املــوظفني ومناوبتــهم 
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 ؛ســتعراض األداء حيفــز علــى األداء اجليــد والــتعلم ويعــاجل األداء غــري الـــُمرضي  وإدارة نظــام ال
  . وتقدمي اإلرشاد يف جمال التطوير الوظيفي، والتظلمات، وما إىل ذلك

أمــرا مهنيــة مــوظفي هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة والتــزامهم   ُتعــد  -القــضايا والــسرد  - ١٢٩
مــن جانــب تراتيجية للمــوارد البــشرية باألولويــة اإلدارة االســحظيــت وقــد . نجاحهــاضــروريا ل

  . ٢٠١١ملديرة التنفيذية منذ بداية تعيينها، وسيظل األمر كذلك يف عام ا
ــ- ١٣٠ ع اهليئــة إطــارا شــامال إلدارة املــوارد البــشرية لتــوفري املــوارد البــشرية الــسريعة    ض وست

ي موظفي األمم املتحـدة اإلداري      االستجابة واجليدة اليت تليب احتياجات اهليئة استنادا إىل نظام        
وســيغطي هــذا اإلطــار ختطــيط املــوارد البــشرية وسياســاهتا، والتــصميم التنظيمــي،   .واألساســي

واستقدام املـوظفني وتـوظفيهم، والـتعلم وإدارة املواهـب، وإدارة األداء وإدارة القـوى العاملـة،          
  . وإدارة االستحقاقات، وآليات االنتصاف

بلــوغ أقــصى قــدر مــن اإلمكانــات واخلــربات لكــل املــوظفني الــذين    وســتكفل اهليئــة - ١٣١
وإدارة قـدرات املـوظفني     حتديـد   وسـيتم   . يتم مجعهم من الكيانـات األربعـة املوجـودة        برحوا   ما

. ٦٤/٢٨٩املنــصوص عليهــا يف القــرار الكــبرية  لكفالــة إجنــازهم للتوقعــات احلاليــة اســتراتيجياً
ت وظيفيـة مفـصلة بـصورة منهجيـة لوضـع املهـام املتفـق             ومتشيا مع ذلك القرار، أجريت حتليال     

ــا  ــد   لعليه ــة وهيكــل تنظيمــي جدي ــوظيفي لتــصميم      . لهيئ ــل ال ــتخدمت نتــائج التحلي ــد اس وق
ــداد توصــيفات منقحــة         ــزَّزة، وكــذلك إلع ــدة واملع ــام اجلدي ــدة للمه ــة جدي توصــيفات وظيفي

. وواليتــها املوســعةللوظــائف لكــي تعكــس بدقــة التغــيريات الــيت ينطــوي عليهــا هيكــل اهليئــة    
لـدى جلنـة اخلدمـة       وجيري تصنيف مجيـع الوظـائف بـصورة رمسيـة باسـتخدام معـايري التـصنيف               

وأعدت مبادئ توجيهية لضمان تزويـد مجيـع املـوظفني خبارطـة طريـق واضـحة                 .املدنية الدولية 
ئيـسية  تنفيـذ العناصـر الر    لوشفافة ومتسقة ملسار عملية التحول الشاملة وكيفيـة توفريهـا إلطـار             

ومـن   .شى متاما مع نظامي موظفي األمم املتحدة اإلداري واألساسـي         اللموارد البشرية، مبا يتم   
املزمع أن حيصل معظم املـوظفني احلـاليني يف الكيانـات الـسابقة األربعـة علـى وظـائف يف هيئـة                      

 ومـع ذلـك، فإنـه علـى غـرار         . األمم املتحـدة للمـرأة مطابقـة لوظـائفهم وأن يـتم تنـسيبهم فيهـا               
مـن املـوظفني عنـدما تكـون هنـاك ازدواجيـة            تـستبعد قلـة     مجيع عمليـات اإلدارة االنتقاليـة، قـد         

اعتمـاد يف  هلـذا  أو تداخل يف املهام وحيتمل أن تكون هناك حاجة إىل الفصل بينـها، فيقتـرح           /و
مـن  لزيـادة الفـرص املتاحـة هلـم إىل أقـصى حـد       املـستبعدين   وسـيعاد تـدريب املـوظفني        .امليزانية
سـيتلقون  ، و للهيئـة حديثا أو وظائف شاغرة يف اهليكل اجلديد        منشأة  تنسيبهم يف وظائف     أجل

  .األمم املتحدة األخرىمؤسسات لعثور على وظائف أخرى مناسبة يف الدعم من أجل ا
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رب العمـل الـذي حيظـى باالختيـار         وتسعى هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة إىل أن تـصبح              - ١٣٢
وسـتعمل علـى اجتـذاب املواهـب واالحتفـاظ          . غيريا بالنـسبة للمـرأة    تحيدث  ملن يريد أن    األول  

وُتتخـذ خطـوات بالفعـل       .هبا وتطويرها من خالل التخطيط واإلدارة االستباقيني للقوة العاملـة         
القيـادة  جمـاالت  وكـذلك يف   اهليئـة   يقترح اختاذ املزيد منها لتعزيز التعلم يف جماالت تركيـز           كما  

اهليئـة  ملهنيـة، ومـن مث تعزيـز قـدرة املـوظفني علـى الوفـاء بالتزامـات                  واإلدارة ومنح الـشهادات ا    
  .بصورة فعالة

ووفقا للقرار املؤسس هليئة األمم املتحدة للمرأة، فإن أي توسيع لقدرات اهليئـة سـيتم                - ١٣٣
رئيس اهليئـة إىل اجمللـس التنفيـذي،    /بصورة منظمة، بناء على اقتراح يقدمه وكيل األمني العام   ”

 إىل الوجود امليداين واهلياكل األساسية لـصندوق األمم املتحدة اإلمنـائي للمـرأة واملعهـد               استنادا
  .)٢٦(“الدويل للتدريب والبحث من أجل النهوض باملرأة

 . تقع مسؤولية املهمة على عاتق مركز املوارد البـشرية         - املساءلة ومستويات التمويل   - ١٣٤
وهذا ال يشمل االعتماد املقتـرح مببلـغ        .  ماليني دوالر  ٣,٤وتبلغ التكاليف املقدرة هلذه املهمة      

ــة تــصنف     ٥ ــا أن هــذه التكلف ــة مب ــة انتقــال اإلدارة االنتقالي ــصورة  ماليــني دوالر إلمتــام عملي ب
  .  عن تكاليف اإلدارةمستقلة

  
  ١٣النتائج الرئيسية املتوقعة يف إطار املهمة     

  
  ٢٠١١األهداف لعام   سخطوط األسا  املؤشرات  نتائج اإلدارة االستراتيجية

جذب مـوظفني موهـوبني ولـديهم       
حــــــوافز ومتنــــــوعني وتنميتــــــهم 

  واالحتفاظ هبم

ــس ــذي ي ــت ال ــاز تالوق غرقه إجن
  عملية مواءمة املوظفني

ــاس   ــط أسـ ــد خـ : ال يوجـ
ــرة واحــدة    ــة تنفــذ م عملي
يـــــتعني تطبيقهـــــا علـــــى   

  مرحلتني

 مواءمــــة مــــوظفيإجنــــازأن 
ــول آذار  ــر حبلــ ــارس/املقــ مــ

ظفني امليــدانيني واملــو٢٠١١
ــران  ــول حزيــــ ــه/حبلــــ يونيــــ

٢٠١١ .  
  إجناز عمليات املواءمة  •  
اختـــــاذ مـــــالك املـــــوظفني   •  

  الكايف للهيكل اجلديد

ــة  إتاحــة مــدى ــة املواءم عملي
ــذين ــوظفني الـ ــارات للمـ خيـ
يـــودون البحـــث عـــن فـــرص
ســــواء داخــــل هيئــــة األمــــم

ملتحـــــــــدة للمـــــــــرأة أو يف  ا
  منظمات أخرى

 تـــتم مـــرة عمليـــة مواءمـــة
ــ ــد خـــط : دةواحـ ال يوجـ
  أساس

مـنملـوظفني امليـدانيني     متكني ا 
ــائف ــى الوظـــ ــافس علـــ التنـــ
الــشاغرة واجلديــدة يف املقــر،

يتـاحأن  و .والعكس بالعكس 
ــع املــوظفني الــراغبني يف جلمي
البحث عـن فـرص يف أمـاكن
ــه أخــرى التــسهيالت والتوجي

  . واملوارد الالزمة

__________ 
  .٨٨، الفقرة ٦٤/٢٨٩القرار   )٢٦(  
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  ٢٠١١األهداف لعام   سخطوط األسا  املؤشرات  نتائج اإلدارة االستراتيجية

مـــــــدى إبـــــــداء املـــــــوظفني  
ءمة عملية موا لالرتياح بشأن

  املوظفني
  

ال يوجــد خــط أســاس يف  
الكيانــــــــــات املكونــــــــــة 

ــسابقة ــتكون عبــارة  : ال س
عــــن عمليــــة تنفــــذ مــــرة  

  واحدة

نـــسبة ســـتني يفإعـــراب أن 
بـــشأناملائـــة مـــن املـــوظفني 

عــــــن عمليــــــةاالرتيــــــاح 
املواءمة، على أن يتم تتبعهـا
ــة مــــــــن خــــــــالل دراســــــ
استقـــصائية خمصـــصة ملـــدى

  املوظفنيارتياح 
قه اختيـار   الوقت الذي يستغر  

املــــوظفني بــــصورة تنافــــسية
لشغل وظائف جديدة تكون
ــار ــة االختيــ ــة لعمليــ مفتوحــ

  اخلارجية

خط األسـاس املعتمـد مـن       
   ستة أشهر:األمم املتحدة

اختيــــار املــــوظفني بــــصورة
ــائف ــشغل وظــ ــسية لــ تنافــ
ــدة ــضون مــ ــدة يف غــ جديــ

  املتوسط أربعة أشهر يف

موظفــــون فنيــــون يــــدركون  
 يف تعقيــد أدوارهــم اجلديــدة

 املوحد وقادرون على    الكيان
املطابقة /أداء مهامهم اجلديدة

   بكفاءة

 ٢٠١١يف عـــام ستوضـــع 
ــتنادا إىل  ــل اســــــــ حتليــــــــ

تقييمات النتائج والكفـاءة    
  لموظفني احلاليني ل

 األداء املتوســــطيوافــــق أن 
ــام  ــا”العـــــ ــاء متامـــــ الوفـــــ
  “بالتوقعات

تـــــصميم خطـــــط الــــــتعلم
ــشغيلها ــتراتيجية وتــــ االســــ

  بالكامل
نفيــذ إطــار إلدارة املــوارد  وضــع وت

البـــشرية مـــن أجـــل هيئـــة األمـــم     
  املتحدة للمرأة

إطار سياسات شـامل يغطـي
اجملــــــاالت الرئيــــــسية إلدارة
ــوارد البـــــشرية، تـــــضعه املـــ
وتوافق عليه املـديرة التنفيذيـة

  للهيئة

املوافقــــة علــــى إطــــار إدارة  ال يوجد خط أساس
  املوارد البشرية 

  
  داخلية للحسابات والتحقيقات املراجعة ال-  ١٤املهمة     

 تتضمن هذه املهمة تكاليف ختطيط عمليـات املراجعـة الداخليـة            - التعريف والوصف  - ١٣٥
حـاالت  املستقلة للحسابات ذات الصلة باإلدارة وبالربامج وإجرائها ومتابعتها والتحقيقات يف           

ل هـذه املهمـة     وتعمـ . أو إسـاءات أخـرى    /وسوء السلوك والتحرش واالعتـداء و     الغش املفترض   
 .على إرساء الرتاهة والكفاءة والتحسني املستمر لألداء على نطـاق هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة                

ــة، و       ــم املراقب ــيم وحتــسني نظ ــى تقي ــديرين عل ــساعد امل ــي ت ــال االوه ــار إلمتث ــة  ط ــساءلة اهليئ م
ــائج    ــق النتـ ــوارد لتحقيـ ــتخدامها للمـ ــه اسـ ــال وأوجـ ــاهتا لألعمـ ــة  . وممارسـ ــذه املهمـ ــدم هـ وتقـ
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معقوال لإلدارة العليا وجمـالس اإلدارة بـشأن فعاليـة الـضوابط الداخليـة واحملاسـبة وإدارة                  ضمانا
  . املخاطر واملساءلة

ــسرد  - ١٣٦ ــضايا وال ــات       - الق ــا إجــراء عملي ــرأة مزاي ــم املتحــدة للم ــة األم ــستعرض هيئ ست
االسـتعانة مبـصادر    املراجعة الداخلية املستقلة للحسابات باالعتماد على القـدرات الداخليـة أو ب           

ــة ملنظمــة أخــرى تابعــة لألمــم املتحــدة، وســتقدم استعراضــها مــشفوعا بتوصــيات إىل       خارجي
  . ٢٠١١اجمللس التنفيذي يف منتصف عام 

ــل   - ١٣٧ ــستويات التموي ــساءلة وم ــصدر   - امل ــا ي ــتقع     ريثم ــذي، س ــس التنفي ــن اجملل ــرار م ق
ندها يف القيام بتلك املهمة مدير شـعبة        اوسيس. مسؤولية هذه املهمة على عاتق املديرة التنفيذية      

  . مليون دوالر هلذه املهمة١,٩ويقترح ختصيص متويل مبدئي قدره . التنظيم واإلدارة
  

  ١٤النتائج الرئيسية املتوقعة يف إطار املهمة     
  

  ٢٠١١األهداف لعام   خطوط األساس  املؤشرات  نتائج اإلدارة االستراتيجية

خـالل   تقييم بيئة املخاطر مـن
ــلة ــة ذات صـ ــارير مراجعـ تقـ

  ونوعية عالية
  

ــذ سياســـــات   ــع وتنفيـــ وضـــ
ومبــــادئ توجيهيــــة وأدوات 
وصكوك إلدارة املخاطر مـن     
ــدة ــم املتحـ ــة األمـ ــل هيئـ أجـ

  للمرأة

سياســـــات إدارة املخـــــاطر 
ــة   ــا التوجيهيـــــــ ومبادئهـــــــ
ــا وصــــــــكوكها   وأدواهتــــــ
اخلاصــــة بــــصندوق األمــــم 

  املتحدة اإلمنائي للمرأة

تاســــتكمال وتنفيــــذ سياســــا
إدارة املخـــــــــاطر ومبادئهـــــــــا
التوجيهية وأدواهتـا وصـكوكها
ــدة ــم املتحـ ــة األمـ ــة هبيئـ اخلاصـ

  للمرأة 
إدراج إدارة املخــــــــــــاطر يف   

ــوظفني    ــه املـــ ــرامج توجيـــ بـــ
  وتدريبهم

إدارة املخــاطر غــري مدرجــة 
ــوظفني   ــه امل ــرامج توجي يف ب

  وتدريبهم

ــتنادا إىل ــدرج اســـــــــ أن ُتـــــــــ
اســـــــتراتيجية إدارة املخـــــــاطر

  املؤسسة يف
  

   التقييم املؤسسي-  ١٥املهمة     
ــف والوصــف  - ١٣٨ ــة   - التعري ــيم رؤى متعمق ــدم التقي ــشأن يق ــة   ب ــر املمارســات فعالي  أكث

يتــيح الــتعلم وتــصميم الــربامج علــى حنــو  كمــا آثــار، الــتمخض عــن وأفــضلها لتحقيــق نتــائج و
األمـم املتحـدة    وتتضمن هـذه املهمـة التقيـيم املركـزي هليئـة            . املساءلة عن النتائج  ويعزز  أفضل،  
من قبل الـربامج التـشغيلية للهيئـة وجيـري تـصنيفها      ) المركزية(وجترى تقييمات أخرى   . للمرأة

  . يف إطار التنمية
 سـيكون التقيـيم مبثابـة حجـر الزاويـة يف قـدرة هيئـة األمـم املتحـدة             -القضايا والسرد    - ١٣٩

ــستمر يف     ــى دعــم التحــسني امل ــرأة عل ــقللم ــسامهة حتقي ــائج وامل ــارف   النت ــتعلم وإدارة املع  يف ال
وهو يقدم بيانات قائمة علـى األدلـة واسـتنتاجات وتوصـيات ناشـئة عـن التقييمـات                . واملساءلة
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املستقلة لربامج هيئة األمم املتحدة للمرأة وأدائها الذي يصب فيما تقوم به املنظمة مـن أعمـال                 
  . يف جمال وضع املعايري والسياسات والربامج

ــة   ســتتيح هــذه و - ١٤٠ ــيم املتبعــتني يف اهليئ . املهمــة إعــداد وتنفيــذ سياســة واســتراتيجية التقي
كمـا سـتتيح     .تقييمات عالية اجلودة يف جمال املساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة          إجراء  وستتيح  

وضع املبادئ التوجيهية واملنهجيات واألدوات مبا يتفـق مـع مبـادئ فريـق األمـم املتحـدة املعـين             
 تطبيقها، وتوفري التوجيه ودعم تنمية القدرات لدى املـوظفني والـشركاء مـن              بالتقييم، وضمان 

لتقييمات النوعية، سواء منها املركزية أو الالمركزية، باالعتماد علـى املمارسـات            اأجل حتسني   
اجليدة، سواء داخل هيئة األمم املتحدة للمرأة أو غريها من اهليئـات، وعلـى املبـادئ التوجيهيـة                  

ــم   ــق األم ــالتقييم  لفري ــىن ب ــع نطاقــا     اهلوستــشترك  .املتحــدة املع ــيم األوس ــات التقي ــة يف عملي يئ
واملشتركة اليت تضطلع هبا األمـم املتحـدة، ويف أعمـال فريـق األمـم املتحـدة املعـين بـالتقييم مـن               

  . أجل تعزيز التقييم الذي يراعي الفروق بني اجلنسني
ىل إاإلدارة اســتجابات هــد نظــام لتتبــع وســتقوم هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة بوضــع وتع  - ١٤١

  . التقييمات، وبإنشاء حمفوظات إلكترونية على اإلنترنت لتقارير التقييم كي يطلع عليها اجلمهور
وسيقدم تقرير سنوي إىل اجمللس التنفيـذي يـوجز االسـتنتاجات والتوصـيات الرئيـسية                - ١٤٢

، علــى التقييمــات الــيت جتريهــا  اءعنــد االقتــض، ويعتمــد،  الــيت أجريــتالناشــئة عــن التقييمــات 
 تابعـة   أخـرى جهات أخرى، مبا يف ذلك التقييمات الالمركزية والتقييمات اليت جتريهـا هيئـات              

  . أو غري تابعة لألمم املتحدة
ويقــدر .  تتــوىل وحــدة التقيــيم مــسؤولية هــذه املهمــة- املــساءلة ومــستويات التمويــل - ١٤٣

  .  مليون دوالر٢,٩التمويل مببلغ 
  

  ١٥النتائج الرئيسية املتوقعة يف إطار املهمة     
  

  ٢٠١١األهداف لعام   خطوط األساس  املؤشرات  نتائج اإلدارة االستراتيجية

تعزيــز نوعيــة التقييمــات عــن
ــة   ــه وتنميــــ ــق التوجيــــ طريــــ

  القدرات 

ــات    ــسنوية لتقييمـ ــات الـ النفقـ
  )املؤسسية والالمركزية(اهليئة 

ــون دوالر، أي ٢,٦  مليــــــ
 يف املائـــة مـــن ٢,٥حـــوايل 

املوارد املتاحة للربامج لعـام      
٢٠٠٩  

 يف املائة من املوارد املتاحـة٥
  امج اهليئة لرب
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  ٢٠١١األهداف لعام   خطوط األساس  املؤشرات  نتائج اإلدارة االستراتيجية

نظـــم لتتبـــع اســـتجابة اإلدارة   
للتوصــــيات الــــصادرة بــــشأن 

  التقييم
  

ــسي   ــام املؤســــــــــ النظــــــــــ
الســــــــــــــــتجابات اإلدارة 

لتقييمــات الــذي وضــع يف  ل
، يف ظـل نـسبة      ٢٠٠٩عام  
ــة كمعـــــــدل ١٤  يف املائـــــ

ــتجابات اإلدارة  ــاز اسـ إلجنـ
  لتقييماتل

 معدل إجناز اسـتجاباتبلوغ
ــة  ــسبةلإدارة اهليئ لتقييمــات ن

  يف املائة  ٨٠

تعزيز القـدرة الداخليـة وقـدرة      
الشركاء على إجراء تقييمـات     
تراعــي الفــروق بــني اجلنــسني   

ــوم  ــائج  وتقـ ــاس النتـ علـــى أسـ
واحلقــوق، ومــن شــأهنا توليــد  
ــني    ــساواة ب ــشأن امل ــارف ب املع

  اجلنسني ومتكني املرأة
سياســـــات التقيـــــيم ومبادئـــــه 
ــيت   ــه الــ ــة ومنهجياتــ التوجيهيــ
ــع    وضــعت وطبقــت علــى مجي

  التقييمات

ــشرة   ــيم وعــ ــة للتقيــ سياســ
مبــــادئ توجيهيــــة للتقيــــيم 

  ٢٠٠٩ وضعت يف

لمبـادئاالستخدام املنهجي ل  
ــيم يف ــة للتقيــــــــ التوجيهيــــــــ

ــات يف ٨٠ ــن تقييمـ ــة مـ املائـ
  الصندوق 

ــا      ــركاء هلــ ــة وشــ ــري اهليئــ جتــ
دون مـــــــن دعمهـــــــا يـــــــستفي

نوعيــة تتعلــق رفيعــة التقييمـات  
باملساواة بني اجلنـسني ومتكـني      

  املرأة

ــة مـــن ٦١ُصـــنفت   يف املائـ
ــام  التقييمــات  املنجــزة يف ع
 علــــى أهنــــا جيــــدة ٢٠٠٩

 يف ٣١أفـــضل، وصـــنفت   أو
جــدا  علــى أهنــا جيــدة املائــة
  ممتازة أو

تطبيـق معــايري ضـمان النوعيــة
 يف املائـة٨٠فيما ال يقل عن     

وتـصنيفهاتقييمات اهليئـة    من  
ــدة    ــا جيــ ــى أهنــ ــةالعلــ نوعيــ

  أفضل  أو

  
   أمن املوظفني-  ١٦املهمة     

 وآمنـة   سـاملة  تـشمل هـذه املهمـة األنـشطة املتعلقـة بـضمان بيئـة                - التعريف والوصف  - ١٤٤
وتتــضمن وضــع سياســات ونظــم . للمــوظفني واملرافــق ليــتم ختطــيط الــربامج وتنفيــذها بفعاليــة 

مــن واملــساءلة وتعهــدها، وتــوفري بيئــة مؤاتيــة إلجنــاز الــربامج علــى حنــو آمــن،  إلدارة شــؤون األ
ــع     ــع املواق ــهم يف مجي ــوظفني وأمن ــسامهة يف ســالمة امل ــشاط ســوى   . وامل ــذا الن ــدرج يف ه وال ي

وتـصنف األمـوال املتـصلة مبـسامهة اهليئـة يف تـوفري األمـن        . التكاليف اليت تتكبدها اهليئة مباشـرة     
ــه    ــصادر ب ــداين ال ــا ملمارســات صــناديق        املي ــستقلة وفق ــصورة م ــم املتحــدة ب ــن األم ــف م تكلي

  . املتحدة األخرى األمم
 باسـتخدام البنيـة التحتيـة لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وكـذلك                 - القضايا والسرد  - ١٤٥

إدارة األمم املتحـدة لـشؤون الـسالمة واألمـن ومـا يقدمانـه مـن خـدمات، سـتعمل اهليئـة علـى                        
ــاء ضــمان  ــوا      مجإبق ــع املــوظفني علــى وعــي مبــسؤولياهتم كمــوظفني لألمــم املتحــدة وأن يظل ي

  . متأهبني ومدربني ويِقظني لدى اضطالعهم بتلك املسؤوليات
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وستـــصدر اهليئـــة اســـتراتيجية وسياســـات وإجـــراءات ألمـــن موظفيهـــا واألفـــراد مـــن  - ١٤٦
ــوظفني غــري ــب يف     . امل ــاين املكات ــستوى ســالمة مب ــع م ــى رف ــة عل ــع  وســتعمل اهليئ ــع املواق  مجي
للمــوظفني الـذين يعملـون يف حــاالت   الـدقيق  التقيـد مبعــايري العمـل األمنيـة الــدنيا والرصـد      عـرب 

وسترصد اهليئة بانتظام نطاق تغطية الربنامج اإلمنـائي خلـدمات الـسالمة            . الطوارئ األزمات أو 
 الـسالمة واألمـن،     ويتطلب اختاذ ترتيبات أمنية صـارمة تتقيـد مبعـايري          .واألمن املتاحة للموظفني  

خاصــة يف حــاالت األزمــات والطــوارئ، زيــادات كــبرية يف كــثري مــن األحيــان يف التكــاليف     
وتتضمن تكاليف األمن كالً من التكـاليف املباشـرة واعتمـادات           . لضمان سالمة موظفي اهليئة   

زء مـن  غ عـن التكـاليف املباشـرة كجـ    بلَّـ وُي. امليزانية الـيت يـصدر هبـا تكليـف مـن األمـم املتحـدة          
، يف حـني  “اخلدمات الواجبـة الـسداد للربنـامج اإلمنـائي    ”ميزانية الدعم لفترة السنتني حتت فئة      

 .“تكاليف األمن اليت صدر هبا تكليف مـن األمـم املتحـدة           ”تدرج اعتمادات امليزانية حتت فئة      
ة للـربامج   وتعترب التكاليف األمنية املرتبطة مبـشاريع وبـرامج حمـددة جـزءاً مـن التكـاليف املباشـر                 

  . اليت تطبق املبادئ املنسقة لتصنيف التكاليف
 تتـوىل املـديرة التنفيذيـة مـسؤولية سـالمة وأمـن مجيـع               - املساءلة ومـستويات التمويـل     - ١٤٧

ندها يف ذلــك مــدير شــعبة الــشؤون اإلداريــة والتنظيميــة ومركــز املــوارد   اويــس .مــوظفي اهليئــة
  .  مليون دوالر٠,٣مة ويبلغ التمويل املقدر هلذه امله. البشرية

  
  ١٦النتائج الرئيسية املتوقعة يف إطار املهمة     

  
  ٢٠١١األهداف لعام   خطوط األساس  املؤشرات  نتائج اإلدارة االستراتيجية

ــة     ــب اهليئـ ــع مكاتـ ــد مجيـ تقيـ
ــايري العمــل األمنيــة الــدنيا مبع

   يف املائة١٠٠بنسبة 

   يف املائة٩٠بلوغ نسبة   ٢٠١٠ يف املائة يف عام ٧٠

إنــشاء مراكــز لتنــسيق األمــن  
  يف مجيع مكاتب اهليئة 

   يف املائة١٠٠بلوغ نسبة   ٢٠١٠ يف املائة يف عام ٩٠

ــن     ــوظفني مـ ــن املـ ــمان أمـ ضـ
ــايري العمــل    ــد مبع خــالل التقي
ــع   ــدنيا يف مجيــــ ــة الــــ األمنيــــ

ــيت   ــدان الــ ــاالبلــ برحــــت  مــ
دعم الــــهلــــا الوكالــــة تقــــدم 

جمال معايري العمل األمنيـة      يف
ــ  الدنيا ــع  حــ ــثلني يف مجيــ ضور املمــ

ــة  ــب القطريـ ــة /املكاتـ اإلقليميـ
الجتماعـــــــات فريـــــــق إدارة 

  بانتظام األمن

حيــــــضر مــــــديرو الــــــربامج 
ــربامج   ــديرو الـ ــة ومـ اإلقليميـ
ــة اجتماعــات    القطريــة للهيئ

  فريق إدارة األمن

ــضور  ــةحـ ــي اهليئـ ــع ممثلـ مجيـ
اجتماعات فريق إدارة األمـن    

 ٢٠١١يونيه /حبلول حزيران
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الــدعم املوضــوعي املقــدم لعمليــات وضــع الــسياسات واملعــايري احلكوميــة   -  ١٧املهمــة     
  الدولية فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

ــة إىل      - التعريــف والوصــف  - ١٤٨ ــدعم املوضــوعي الــيت تقدمــه اهليئ تــشمل هــذه املهمــة ال
ى قيامهـا بأدوارهـا يف      اجلمعية العامة واجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي وجلنـة وضـع املـرأة لـد               
وتـرتبط هـذه املهمـة      .وضع السياسات واملعايري فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة          

  . أيضا بالدعم املماثل املقدم إىل اجمللس التنفيذي
تقدم هذه املهمة الـدعم للـهيئات احلكوميـة الدوليـة والعمليـات يف       -القضايا والسرد    - ١٤٩

بــني اجلنـسني ومتكـني املــرأة، مـن خــالل إعـداد وتقـدمي وثــائق اهليئـات التداوليــة       جمـال املـساواة   
ــة       ــاح لالجتماعــات احلكومي ــدعم املت ــل؛ والتخطــيط والتنظــيم وال اســتنادا إىل البحــث والتحلي
الدولية؛ واملـساعدة املقدمـة يف املفاوضـات احلكوميـة الدوليـة؛ وتيـسري مـشاركة ممثلـي اجملتمـع                    

وهي تشمل التحـاور مـع الـدول األعـضاء وتقـدمي إحاطـات               .سب االقتضاء املدين واخلرباء، ح  
   .كما أهنا تشمل تنسيق الدعم املوضوعي املقدم من اهليئة على نطاق الوحدات التنظيمية. هلا

، ستقدم املديرة التنفيذيـة تقريـرا سـنويا        ٦٤/٢٨٩من القرار   ) ج (٦٧وامتثاال للفقرة    - ١٥٠
وانب املعيارية من عمل اهليئة وعن تنفيذها للتوجيه بـشأن الـسياسة            إىل جلنة وضع املرأة عن اجل     
  .العامة الذي تقدمه اللجنة

 يتوىل مسؤولية هذه املهمة األمني العام املـساعد املعـين           - املساءلة ومستويات التمويل   - ١٥١
بالــدعم احلكــومي الــدويل والــشراكات االســتراتيجية، ويدعمــه أساســا يف ذلــك شــعبة الــدعم   

ومتــوَّل وظيفــة  .كــومي الــدويل، كمــا تدعمــه وحــدات داخــل مكتــب الــسياسات والــربامج احل
األمني العام املساعد وسائر الوظائف اخلاصـة هبـذه املهمـة مـن امليزانيـة العاديـة لألمـم املتحـدة،                     

  .A/65/531على النحو الوارد بالتفصيل يف الوثيقة 
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  )٢٧(١٧املهمة إطار النتائج الرئيسية املتوقعة يف     
  

  ٢٠١١األهداف لعام   خطوط األساس  املؤشرات  نتائج اإلدارة االستراتيجية

زيـــادة عـــدد الـــدول األعـــضاء الـــيت 
ــدم  ــرأة   تق ــة وضــع امل ــارير إىل جلن تق

عــــن اإلجــــراءات املتخــــذة لتنفيــــذ  
عملية تعميم املنظور اجلنـساين علـى       

  الصعيد الوطين

ــرة   -٢٠٠٨تقــديرات الفت
   دولة عضوا٦٥: ٢٠٠٩

حتسني قـدرة جلنـة وضـع املـرأة            دولة عضو١٠٠
علـــى الوفـــاء بوالياهتـــا، مبـــا يف 
ذلــــك تعزيــــز تعمــــيم مراعــــاة 
املنظـــــور اجلنـــــساين يف مجيـــــع 
اجملاالت السياسية واالقتـصادية    

زيـــادة نـــسبة القـــرارات واملقـــررات   واالجتماعية
الــصادرة عــن اللجــان الفنيــة التابعــة  
للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي  

  ج املنظور اجلنسايناليت ُتدر

ــرة   -٢٠٠٨تقــديرات الفت
ــة مــن   ٢٤: ٢٠٠٩ يف املائ
  القرارات

   يف املائة٢٥

            
تقدمي الدعم إىل عملية تنسيق وتعزيـز املـساءلة يف منظومـة األمـم املتحـدة                 -  ١٨املهمة      

  بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
ليـف الـذي منحتـه اجلمعيـة العامـة إىل      تعكـس هـذه املهمـة التك    - التعريف والوصـف   - ١٥٢

قيـادة وتنـسيق اسـتراتيجيات منظومـة األمـم          ) أ: (هيئة األمم املتحدة للمرأة لالضطالع مبا يلـي       
املتحدة وسياساهتا وإجراءاهتا بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكـني املـرأة مـن أجـل تعزيـز فعاليـة                   

تعزيـز املــساءلة يف منظومـة األمــم   ) ب(؛ تعمـيم مراعـاة املنظــور اجلنـساين علـى نطــاق املنظومـة     
املتحدة بسبل تشمل الرقابة والرصـد واإلبـالغ بـشأن األداء علـى نطـاق املنظومـة يف مـا يتعلـق                

الرصــد واإلبــالغ عــن االمتثــال علــى نطــاق املنظومــة للواليــات   ) ج(باملــساواة بــني اجلنــسني؛ 
علـى املـستويات العليـا ومـستويات        احلكومية الدولية بشأن املـساواة بـني اجلنـسني مبـا يف ذلـك               

  .اختاذ القرار
 تضطلع هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة حاليـا بالتـشاور مـع منظمـات                  - القضايا والسرد  - ١٥٣

. وضع وتنفيذ استراتيجية للوفاء بواليتها يف اجملـاالت املـذكورة أعـاله           ب ،األمم املتحدة األخرى  
ملتحدة للمرأة بفعالية يف آليـات األمـم املتحـدة      هيئة األمم ا  مشاركة  وتتطلب هذه االستراتيجية    

وأن حتـدد يف وقـت    ؛  )جملس الرؤساء التنفيذيني وغريهم من األفرقـة الرفيعـة املـستوى          (للتنسيق  
؛ وأن ُتقدم مدخالت يف عملية إصـالح        مبكر قضايا املساواة بني اجلنسني اليت تتطلب االهتمام       

 الوكـاالت املعنيـة بـاملرأة واملـساواة بـني اجلنـسني،             األمم املتحدة وقيادهتا للشبكة املشتركة بـني      
__________ 

ــيقيت اإل   أُخــذت املؤشــرات وخطــ   )٢٧(   ــة  وط األســاس واألهــداف هلــذه املهمــة مــن وث طــار االســتراتيجي وامليزاني
ــا ــدا     فيمـ ــا حتديـ ــدة، ومهـ ــم املتحـ ــة لألمـ ــة العاديـ ــق بامليزانيـ ــرع  (A/64/6 ؛ وRev.1 و A/63/6: يتعلـ ، )٩الفـ

  .A/65/531وهي متوافقة أيضا مع تلك الواردة يف الوثيقة  .١٣-٩ اجلدول
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وغريها من شبكات مراكز االتـصال والتنـسيق، واألفرقـة املواضـيعية املعنيـة باملـسائل اجلنـسانية              
على املستويني اإلقليمي والقطري؛ وأن ُتقـدم الـدعم التنـسيقي للمبـادرات األخـرى املطروحـة                 

احتــدوا إلهنــاء العنــف   ”مــن محلــة األمــني العــام    علــى نطــاق منظومــة األمــم املتحــدة، بــدءا      
ــرأة ضــد ــن        “ امل ــس األم ــرار جمل ــذ ق ــسؤولية تنفي ــم املتحــدة م ــة األم ــل منظوم  ١٣٢٥إىل حتم

وسُيــستفاد مــن التقييمــات الــيت تركــز علــى نــوع  . والقــرارات األخــرى ذات الــصلة) ٢٠٠٠(
 أدلـة إلعـداد توصـيات مـن     وغريها من البيانات املبنية علـى ) ١٥املهمة (اجلنس استفادة كاملة  

أجل حتسني أداء منظومة األمم املتحدة يف جمال املساواة بني اجلنسني مبا يشمل مـسأليت النتـائج              
ومراعاة التوازن بني اجلنسني يف التوظيف على حـد سـواء، ومهـا مـسألتان سـُتقدم هيئـة األمـم                      

  .اماملتحدة للمرأة تقريرا سنويا عن التقدم احملرز بشأهن
 مكتبـا فرعيـا   ٤٠، سـيجري تعزيـز املـالك الـوظيفي ملـا يـصل إىل          ٢٠١١خالل عام    و - ١٥٤

من املكاتب اإلقليمية والقطرية حبيث تكـون قـادرة علـى قيـادة وتنـسيق دعـم يتـسم مبزيـد مـن                       
القوة والتماسك ُتقدمه منظومـة األمـم املتحـدة علـى الـصعيدين اإلقليمـي والقطـري علـى حـد                     

وطنية والدولية املتعلقة بتحقيق املساواة بني اجلنسني وتعمـيم مراعـاة           سواء، لتنفيذ االلتزامات ال   
  .املنظور اجلنساين

ــادة األمــني العــام املــساعد    - املــساءلة ومــستويات التمويــل  - ١٥٥  ســتكون هــذه املهمــة بقي
ونائب املدير التنفيـذي لـشعبة الـدعم احلكـومي الـدويل والـشراكات االسـتراتيجية، بـدعم مـن                    

سيـشاركون  نظومة األمم املتحدة واملوظفني املعنيني يف شعبة دعم الربامج الـذين            شعبة تنسيق م  
وعلــى . يف العمــل مــع جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة وغريهــا مــن آليــات التنــسيق التــشغيلي   

ــديرين         ــيني وامل ــديرين اإلقليم ــادة امل ــة بقي ــذه املهم ــصعيدين اإلقليمــي والقطــري، ســتكون ه ال
 توجيــه مــن شــعبة تنــسيق منظومــة األمــم املتحــدة ب و،بة دعــم الــربامجالقطــريني بــدعم مــن شــع

التخصيص املقترح للموارد املتأتية من التربعـات لـدعم هـذه          يبلغ  و. يتعلق بالسياسة العامة   فيما
هـذه املهمـة مـن      وظـائف يف إطـار      وإضافة إىل ذلك، ُتمـوَّل سـت        .  مليون دوالر  ١٧,٢املهمة  

  .دةامليزانية العادية لألمم املتح
  



UNW/2011/3
 

84 10-70556 
 

   ١٨املهمة إطار النتائج الرئيسية املتوقعة يف     
  

  ٢٠١١األهداف لعام   خطوط األساس  املؤشرات  نتائج اإلدارة االستراتيجية

ــدد  ــدان واملراكــز  ع ــة البل اإلقليمي
حيث تضطلع هيئة األمم املتحـدة      
ــق    ــادة فريــ ــسيق وقيــ ــرأة بتنــ للمــ

فريـق  /قطري تـابع لألمـم املتحـدة      
ترابطـا  للمديرين اإلقليمـيني أكثـر      

ــة وفعا ــني   يف ليـ ــساواة بـ ــال املـ جمـ
  اجلنسني

تتمتــــــع هيئــــــة األمــــــم 
ــرأة حاليـــا    ــدة للمـ املتحـ

مــن هــذا القبيــل بتواجــد 
 مكتبــــا إقليميــــا  ١٥يف 

ــا و ــا ١٣ فرعيــــ  مكتبــــ
مبا فيهـا مـشاريع     (قطريا  

توحيـد  ”جتريبية ملبـادرة    
  )“األداء

تحــدة قــوي هليئــة األمــم املتواجــد
للمــــــرأة اســــــتجابة للطلــــــب يف

ــل   ٤٠ ــى األقـ ــدا علـ ــعبلـ يف مجيـ
األمـــم املتحـــدة اإلقليميـــةمراكـــز 
  الست

تتمتع هيئـة األمـم املتحـدة       
للمرأة بالقدرة علـى قيـادة      
وتنسيق ما تـوفره منظومـة      
األمـــم املتحـــدة مـــن دعـــم 
ــا إىل   ــر ترابطـ أقـــوى وأكثـ

نفيـــــــذ البلـــــــدان بغيـــــــة ت
االلتزامـــــــــات الوطنيـــــــــة 
والدولية املتعلقـة باملـساواة     
بني اجلنسني والعمـل علـى      
ــور    ــاة املنظــ ــيم مراعــ تعمــ

  اجلنساين

ــسيق املعنيــــة     ــدد آليــــات التنــ عــ
بالــشؤون اجلنــسانية الــيت تــضطلع 
هيئة األمم املتحدة للمرأة بقيادهتا     

  أو املشاركة يف قيادهتا

ــات  آ ٥٢ ــن آليــ ــة مــ ليــ
التنسيق املعنية بالـشؤون    

ية تتـــوىل هيئـــة  ناجلنـــسا
ــرأة    ــدة للمـ ــم املتحـ األمـ

  حاليا قيادهتا

ــة ٦٠ ــة بالــشؤونآلي  تنــسيق معني
ــسا ــمناجلنــ ــة األمــ ــوىل هيئــ ية تتــ

  املتحدة للمرأة قيادهتا

عــدد أطــر عمــل األمــم املتحــدة       
للمــساعدة اإلمنائيــة الــيت وضــعت  
ــام   ــة يف عــــ ــيغتها النهائيــــ يف صــــ

تعكــس التزامــا ومــوارد  و ٢٠١١
لتحقيـــــق املـــــساواة بـــــني أكـــــرب

استنادا إىل الـدعم الـتقين      اجلنسني  
ــذي  ــة املتخصــصة  ُتقدمــه ال األفرق

يف الـــشؤون اجلنـــسانية تـــدعمها   
  هيئة األمم املتحدة للمرأة

ــر    ــسة أُطــ ــجلت مخــ ســ
ــل   ــن أصــ ــل مــ  ٥١عمــ

ــل    ــر عمـ ــن أُطـ ــارا مـ إطـ
األمم املتحدة للمساعدة   
اإلمنائيـــــة الـــــيت جـــــرى  
  استعراضها أعلى معدل

 يف املائـــــــة٥٠زيـــــــادة بنـــــــسبة 
من خط األساس املقـرر يف أكثر(

جملموعـةالتقيـيم القطـري املـشترك    
تقيـيم إطـار/األمم املتحدة اإلمنائية  

عمــل األمــم املتحــدة للمـــساعدة
يف أطــــر) ٢٠١٠اإلمنائيــــة لعــــام 

عمــل األمــم املتحــدة للمـــساعدة
اإلمنائيـــة الـــيت تـــشمل تلـــك الـــيت
تعكـــس التزامـــا أقـــوى ومـــوارد

  لتحقيق املساواة بني اجلنسني
ــيت       ــشتركة الــ ــربامج املــ ــدد الــ عــ

مــــم صــــيغت مبــــشاركة هيئــــة األ
أو املــــساعدة /املتحــــدة للمــــرأة و

 متماســكا مــن  االــيت تقــدم دعمــ  
فريــــق األمــــم املتحــــدة القطــــري 
لألولويات الوطنية يف جمال حتقيق     

  املساواة بني اجلنسني

عــشرة يف املائــة زيــادة يف الــربامج   برناجما مشتركا٩٤
  ٢٠١٠املشتركة مقارنة بعام 
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  ٢٠١١األهداف لعام   خطوط األساس  املؤشرات  نتائج اإلدارة االستراتيجية

عدد أفرقة األمم املتحـدة القطريـة         
ع بتنفيذ مؤشـرات أداء     اليت تضطل 

أفرقــــة األمــــم املتحــــدة القطريــــة
يتعلــق بتحقيــق املــساواة بــني  فيمــا

اجلنــــسني وغريهــــا مــــن األدوات 
الـيت تقـيس مــدى مـسؤولية أفرقــة    
األمم املتحدة القطريـة عـن حتقيـق        

  املساواة بني اجلنسني

 فريقا من أفرقة    ١٤أهنى
األمــم املتحــدة القطريـــة   

  التنفيذ

ألمــم املتحــدةأهنــت مجيــع أفرقــة ا 
الـــــيت) ٢٨وعـــــددها (القطريـــــة 

تتعهد بإطار عمـل األمـم املتحـدة
ــساعدة اإلمنائيــــة مؤشــــرات للمــ

  األداء

ومــــسؤولية زيــــادة عمــــل 
قيـــــادة منظومـــــة األمـــــم   
املتحــدة مــن أجــل حتقيــق    

  املساواة بني اجلنسني

التقدم الذي حترزه منظومة األمـم      
ــات    ــق االلتزامــ ــدة يف حتقيــ املتحــ

املــــساواة بــــني القائمــــة بتحقيــــق 
  اجلنسني

حيــدد خــط األســاس يف   
 اســتنادا إىل ٢٠١٠عــام 

االلتزامــات القائمــة الــيت  
تعهد هبا جملـس الرؤسـاء      
ــة   ــذيني يف منظومــ التنفيــ
األمــم املتحــدة وجمموعــة 
األمـــم املتحـــدة اإلمنائيـــة 
واللجنة الربناجمية الرفيعة   
املــــــــستوى واللجنــــــــة  
  اإلدارية الرفيعة املستوى

يف املائـــة مـــن ٧٥إجنـــاز بنـــسبة  
  ٢٠١٠االلتزامات لعام 

ــوازن  بــــــني حتــــــسني التــــ
اجلنــــــسني مــــــن خــــــالل  
اضطالع كيانات منظومـة    
األمم املتحدة بتنفيذ تدابري    

لالعتبـــــــــارات  مراعيـــــــــة
ــا ــسانية فيمـــ ــق  اجلنـــ يتعلـــ
  بالسياسات العامة

ــضطلع   ــادرات واستقــصاءات ت مب
هبــا الكيانــات مــن أجــل حتــسني     

  التوازن بني اجلنسني

  ستة  ثالثة: ٢٠٠٩-٢٠٠٨

                  
  ٢٠١١لوظائف العليا، اموجز  :١اجلدول املوجز     

  
  ١مد  ٢‐مد  أ ع م/و أ ع  

 املمولــة مــن ٢٠١٠وظــائف املناصــب العليــا املعتمــدة لعــام    -أوال 
        التربعات األساسية

  ٣  -  -  على الصعيد القطري      
  ٣  ٢  -  على صعيد املقر      
  ٦  ٢  -  اجملموع الفرعي  
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  ١مد  ٢‐مد  أ ع م/و أ ع  

        يف الوظائف) النقصان/(مقترحات الزيادة  -ألف 
  ١٥  -  -  على الصعيد القطري      
  ٤  ٧  ١  على صعيد املقر      
  -  -  -  )النقصان/(مقترحات إعادة التصنيف الزيادة  -باء 

  ١٩  )٢٨(٧  ١  )باء+ ألف (وظائف العليا الجمموع صايف التغريات يف   -جيم 
 املمولـة مـن التربعـات       ٢٠١١وظائف العليا املقترحة لعـام      ال  -دال 

        )ألف+ أوال (األساسية 
  ١٨  -  -  على الصعيد القطري      
  ٧  ٩  ١  على صعيد املقر      
  -  -  -  وظائف العليا األخرى املمولة من إيرادات تكاليف الدعمال  - ثانياً
  ٢٥  ٩  ١  )ثانيا+ دال  ()٢٩(وظائف العليا املقترحةالجمموع   - ثالثاً
      

  )٣٠( تقديرات امليزانية املقترحة حسب فئة اإلنفاق:٢اجلدول املوجز     

  فئة اإلنفاق
التوزيـــــــــــــــــــــــــع

  ٢٠١١ التقديرات املنقحة  ٢٠١١ التكلفةالتغري يف   ٢٠١١ احلجمالتغيري يف   )٣١(٢٠١١

  ميزانية الدعم من التربعات
ــآالف دوالرات  بـ
   الواليات املتحدة

بآالف دوالرات  
  الواليات املتحدة

النـــــــسبة 
   املئوية

ــآالف د والرات بــــ
  الواليات املتحدة

النـــــــسبة 
   املئوية

بــآالف دوالرات 
  النسبة املئوية  الواليات املتحدة

)أ)/(د+ب)=(ز(  )و(  )أ/د)=(هـ(  )د(  )أ/ب)=(ج(  )ب(  )أ(  

 ٢٥٤,١ ٧٨٩ ٥٨ ١٢,٤ ٠٥٩ ٢٤١,٧٢ ١٢٩ ٦٠١٤٠ ١٦  الوظائف 

 ٢٠٩,٣ ١١٥ ١ ٢,٤ ٢٠٦,٩٩ ٣٦١٧٤٦  تكاليف املوظفني األخرى

 ٢٣٢,٢ ٤٣٢ ١ ٢,٤ ٢٢٩,٨١٠ ٤٣١٩٩١  ء االستشاريوناخلربا

__________ 
  .وظائف يرد حتت بند املقر، فال يزال يتعني تأكيد احتمال انتقاهلا إىل املناطقمع أن مخسا من هذه ال  )٢٨(  
ميـول  ). األنـصبة املقـررة  (ال تشمل األرقام الواردة أعـاله الوظـائف العليـا املمولـة مـن مـوارد امليزانيـة العاديـة                       )٢٩(  

لوكيــل األمــني العــام، وظيفــة واحــدة : جمموعــه ســبع وظــائف عليــا مــن مــوارد امليزانيــة العاديــة، وتــشمل  مــا
  . ١-، وثالثة وظائف ملدير مد٢-ووظيفة واحدة ألمني عام مساعد، ووظيفتان ملدير مد

ــدعم املقترحــة لعــام        )٣٠(   ــة ال  حبــسب أوجــه اإلنفــاق  ٢٠١١يعــرض هــذا اجلــدول املــوجز معلومــات عــن ميزاني
ــشؤون اإلدارة وامل      ــشارية ل ــة االست ــه اللجن ــذي أوصــت ب ــى النحــو ال ــسية، عل ــشأن  الرئي ــا ب ــة يف تقريره يزاني

تقديرات برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمـرأة مليزانيـة الـدعم لفتـرة الـسنتني                    
٢٠٠٩-٢٠٠٨) DP/2008/5.(  

يقــسم جممــوع ميزانيــات الــدعم املــشتركة بــني املعهــد الــدويل للبحــث والتــدريب مــن أجــل النــهوض بــاملرأة     )٣١(  
، اليت متول من التربعات، علـى اثـنني لتحديـد مبـالغ     ٢٠١١-٢٠١٠م املتحدة للسكان للفترة وصندوق األم 
  . ٢٠١١التوزيع لعام 
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  فئة اإلنفاق
التوزيـــــــــــــــــــــــــع

  ٢٠١١ التقديرات املنقحة  ٢٠١١ التكلفةالتغري يف   ٢٠١١ احلجمالتغيري يف   )٣١(٢٠١١

  ميزانية الدعم من التربعات
ــآالف دوالرات  بـ
   الواليات املتحدة

بآالف دوالرات  
  الواليات املتحدة

النـــــــسبة 
   املئوية

ــآالف د والرات بــــ
  الواليات املتحدة

النـــــــسبة 
   املئوية

بــآالف دوالرات 
  النسبة املئوية  الواليات املتحدة

)أ)/(د+ب)=(ز(  )و(  )أ/د)=(هـ(  )د(  )أ/ب)=(ج(  )ب(  )أ(  

 ٤٧٥,٦ ١٩٣ ١ ٢,٤ ٤٧٣,٢٥ ٢٠٧٩٨١  السفر

ــشغيل ــصروفات التـــــــــ مـــــــــ
  )تكنولوجيا املعلومات(

٢٩١,٢ ٧٨٨ ١ ٢,٤ ٢٨٨,٨١١ ٣٢٠ ٤٥٧١ 

 ٨٧٩,٥ ٥٧٧ ١ ٢,٤ ٨٧٧,١٤ ٤١٢ ١٦١١  األثاث واملعدات

املبــــالغ املــــسددة إىل برنــــامج
  منائياألمم املتحدة اإل

٣٠٥,٦ ٧٦٨ ٤ ٢,٤ ٣٠٣,٢٢٨ ٥٦٤ ١٧٦٣ ١ 

 ٢٧٦,٥ ٨٨٧ ٤ ٢,٤ ٢٧٤,١٣١ ٥٥٨ ٢٩٨٣ ١  اإلجيار

 ٢٦٥,١ ٥٥٠ ٧٥ ١٠,٤ ١٥٧ ٢٥٤,٧٢ ٧٠١ ٦٩٢٥٢ ٢٠  اجملموع  

الــــدخل التقــــديري لـــــدعم
  )٣٢(امليزانية

١٤٨,٩ -٩٠٠ ٨ ٢,٤ -١٤٦,٥٨٦ -٢٣٩ ٥-٥٧٥ ٣- 

                 ٢٦٥,١ ٦٥٠ ٦٦ ١٠,٤ ٠٧١ ٢٥٤,٧٢ ٤٦٢ ١١٧٤٧ ١٧  جمموع صايف املوارد  
  

__________ 
فيمــا يتعلــق باملــشاريع والــربامج  ) مــن خــارج امليزانيــة (ميثــل هــذا املبلــغ الــدخل املتــأيت مــن اســترداد الكلفــة     )٣٢(  

املتحـدة للمـرأة، نيابـة عـن اجلهـات املاحنـة ومنظومـة        األساسية املمولة من التربعات وتنفـذها هيئـة األمـم      غري
  .األمم املتحدة
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  ١املرفق   
  املنهجية واملصطلحات    

ــق     ــة     ١يــصف املرف ــات املتعلق ــصنيف وحــساب وعــرض البيان ــستخدمة لت ــة امل  املنهجي
  . بالتكلفة واملوارد حبسب املهمة يف الفرع الثالث جيم، وكذلك املصطلحات

  
  املنهجية    

 - مها وتكاليفها وتسوياهتا على أساس أسعار العمـالت       منهجية حتديد تقديرات امليزانية وحج    
إىل أن يــتم االتفــاق علــى ترتيبــات بديلــة، طبقــت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف هــذه الوثيقــة  
ــسية، وذلــك حلــساب       ــرامج وصــناديق األمــم املتحــدة الرئي ــسقة، املُــستخدمة يف ب ــة املت املنهجي

جهــة الزيــادات يف احلجــم، والتكلفــة،     مــن أجــل موا ٢٠١١تقــديرات ميزانيــة الــدعم لعــام    
  .والتسويات املتعلقة بسعر العملة وبالتضخم

صــندوق / طلبــت اجملــالس التنفيذيــة لكــل مــن برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي- تــصنيف املهــام
مــن املنظمــات الــثالث ) اليونيــسيف(األمــم املتحــدة للــسكان ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة 

وهلذا السبب، فقد دأب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصـندوق          . املواردتصنيفاهتا للتكاليف و  
األمــم املتحــدة للــسكان واليونيــسيف، لعــدة ســنوات، علــى إعــداد ميزانياهتمــا املنفــصلة لفتــرة   

ويقـسم هـذا النظـام      . السنتني باستخدام النظام املنـسق لتـصنيف تكـاليف إدارتيهمـا ومواردمهـا            
وقــد أضـاف برنــامج  . ٨مــة رئيـسية علــى النحـو الــوارد يف اجلـدول     مه١٦املنـسق اإلدارة إىل  

األمم املتحدة اإلمنائي مهام خاصة، يتفرد هبا برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، لتغطيـة أدواره يف         
وألسـباب مماثلـة، قـام صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي              . التنسيق داخل منظومـة األمـم املتحـدة       

 هـذا النظـام املنـسق يف تـصنيف التكـاليف يف مـشاريع امليزانيـة يف                  للمرأة أيـضا، عنـد اسـتخدام      
السنوات األخرية، بإضافة مهمة خاصة لتغطية دعمه ملنظومة األمم املتحدة يف مـسائل املـساواة     

  . بني اجلنسني
ولتوضــيح الطــابع الفريــد هليئــة األمــم املتحــدة للمــرأة باعتبارهــا هيئــة جامعــة تــضطلع     

ة تنفيذية على النحو الصادر به تكليف من اجلمعية العامة ولتقـوم بـدورها         مبهمة األمانة وأنشط  
ــز        ــسني وتعزي ــساواة بــني اجلن ــم املتحــدة يف مــسائل امل ــة األم ــادة منظوم ــد واملوســع يف قي اجلدي

وتتـصل هـذه املهـام    . ١٦مسؤوليتها، فقد جرى إضافة مهمتني إضافيتني إىل املهـام املنـسقة الــ            
والتنـسيق واملـسؤولية يف مـا يتعلـق         ) ١٧املهمة  (ومية الدولية املعيارية    بعمليات السياسات احلك  

  .على التوايل) ١٨املهمة (بتحقيق املساواة بني اجلنسني على نطاق منظومة األمم املتحدة 
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 حبــسب صــلتها هبيئــة األمــم املتحــدة ١٦وحــددت كــل واحــدة مــن املهــام املنــسقة الـــ   
لـوظيفي الـذي أجنزتـه هيئـة االمـم املتحـدة للمـرأة يف عـام                 للمرأة استنادا إىل كل مـن التحليـل ا        

 والتعريـف اخلـاص بكــل مهمـة علــى حـدة اللــذان يـستخدمهما برنــامج األمـم املتحــدة       ٢٠١٠
ــة         ــم املتحــدة للطفول ــة األم ــم املتحــدة للــسكان ومنظم ــائي وصــندوق األم ــسيف(اإلمن ) اليوني

ــو       ــى النحــو ال ــرأة، عل ــائي للم ــم املتحــدة اإلمن ــرة   وصــندوق األم ــا لفت ــشاريع ميزانياهت ارد يف م
  . ٢٠١١-٢٠١٠ السنتني

وقد وافق برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان واليونيـسيف             
أيضا، على نتيجة مشتركة جلميع املنظمـات الـثالث يف إطـار كـل مهمـة، وتقـوم باسـتخدامها                    

لــى هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، فهــي وحيــث أن هــذه النتــائج املــشتركة تنطبــق أيــضا ع. فعــال
  . ُمدرجة يف إطار النتائج لكل مهمة يف الفرع الثالث جيم وُيرمز إليها حبروف سوداء داكنة

  
 وافـق اجمللـس التنفيـذي لربنـامج األمـم         - التصنيف الرباعي الفئـات اجلديـد للتكـاليف واملـوارد         

ــائي  ــسكان   /املتحــدة اإلمن ــة  ) ٢٠٠٩/٢٢ املقــرر(صــندوق األمــم املتحــدة لل ــاع طريق ــى اتب عل
وتقــسم هــذه الطريقــة ختــصيص التكــاليف واملــوارد    . جديدة لتصنيف مجيع التكاليف واملوارد

مقــسمة إىل (اإلدارة ) ب(التنميــة؛ ) أ: (إىل أربــع فئــات واســعة، تتــصل علــى التــوايل مبــا يلــي  
ويـسمح هـذا    . اصـة األغراض اخل ) د(التنسيق اإلمنائي لألمم املتحدة؛     ) ج(؛  )مهمة منسقة  ١٦

التصنيف مبزيد من الشفافية يف عرض امليزانية وميكن استخدامه بسهولة أكـرب مـن أجـل حتقيـق                  
ولــذلك اقتـرح صـندوق األمــم املتحـدة اإلمنــائي    . امليزنـة القائمـة علــى النتـائج واإلدارة بالنتـائج    

دام هـذا   اسـتخ ) ٢، املرفـق    DP/2010/10 (٢٠١١-٢٠١٠للمرأة، يف مشروع ميزانيتـه للفتـرة        
التــصنيف الربــاعي الفئــات جلميــع التكــاليف واملــوارد يف املقترحــات املقدمــة بــشأن امليزانيــة يف  

ومبا أن هذا التـصنيف يغطـي مهـام هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة علـى نطـاق املنظومـة                       . املستقبل
ندوق بطريقــة وافــق عليهــا بالفعــل اجمللــس التــابع هليئــة أخــرى يف األمــم املتحــدة، واقترحهــا صــ

األمم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة مـن قبـل، لـذا ُيقتـرح اسـتخدام هـذا النظـام يف مـشاريع امليزانيـة                          
  . املستقبل يف

واستنادا إىل التعاريف، لكل من هذه الفئات األربع، اليت قدمها برنامج األمم املتحـدة           
 حيـث صـلتها   ، ُيقترح تعريف كل فئـة مـن     ٢٠١١-٢٠١٠اإلمنائي يف مشروع ميزانيته للفترة      

  : هبيئة األمم املتحدة للمرأة على النحو التايل
تغطــي املــشاريع والــربامج علــى األصــعدة القطــري واإلقليمــي والعــاملي ضــمن : التنميــة  •  

وتـشمل  . جماالت تركيـز هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة وهتـدف إىل حتقيـق نتـائج التنميـة                   
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ستـشارية املتعلقـة بالـسياسات عنـدما        التنمية أيضا إعداد وتنفيذ الـربامج واخلـدمات اال        
  .توجد هذه اخلدمات يف البلدان املستفيدة من الربامج

ُتــشري إىل القيــادة والــدعم اللــذان ُتقــدمهما هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة علــى   : اإلدارة  •  
ــامج واإلشــراف      ــه للربن ــوفري التوجي صــعيد املقــر والــصعيدين اإلقليمــي والقطــري يف ت

 مهمـة منـسقة     ١٦وُتقسم هـذه الفئـة كـذلك، إىل         . إلدارة للعمليات عليه، والتنظيم وا  
على النحو املبني أعاله مع زيادة مهمة إضافية واحدة تتصل بالدعم الذي ُتقدمه هيئـة               

. األمم املتحدة للمرأة إىل العمل املتعلـق بوضـع املعـايري والـسياسات احلكوميـة الدوليـة                
 هــذه الوثيقـة ويف مــا يتعلـق بــاألدوار   ، حبـسب اســتعماهلا مـن  ١٨وسُتـستوعب املهمــة  

 يف تنــسيق وتعزيــز املــساءلة يف منظومــة األمــم ،املُكلفــة هبــا هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة
  .املتحدة بشأن حتقيق املساواة بني اجلنسني، ضمن الفئة الواسعة التالية

تتـصل  : تحدةالتنسيق واملساءلة بشأن مسائل املساواة بني اجلنسني يف منظومة األمم امل            •  
جبميع املدخالت واملوارد الالزمة لـدعم اضـطالع هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة بتنـسيق                  

وميكن كذلك تقسيم هـذه الفئـة       . ية يف منظومة األمم املتحدة    ناألنشطة اإلمنائية اجلنسا  
أقساما فرعية إىل ثـالث مهـام صـدر هبـا تكليـف مـن اجلمعيـة العامـة باعتبارهـا ضـمن                       

  :للمرأة مم املتحدةمسؤولية هيئة األ
  o        ــا ــم املتحــدة وسياســاهتا وإجراءاهت ــة األم ــسيق اســتراتيجيات منظوم ــادة وتن قي

بشأن حتقيق املساواة بني اجلنـسني ومتكـني املـرأة لتعزيـز فعاليـة تعمـيم مراعـاة                  
  املنظور اجلنساين على نطاق املنظومة؛

  o                  طريـق اإلشـراف    تشديد املساءلة يف منظومة األمـم املتحـدة، مبـا يف ذلـك عـن
على األداء املتعلق بتحقيق املساواة بني اجلنـسني ومراقبـة ذلـك واإلبـالغ عنـه                

  على نطاق املنظومة؛ 
  o       ــة ــال، علــى نطــاق املنظومــة، للواليــات احلكومي الرصــد واإلبــالغ عــن االمتث

الدولية بشأن التوازن بني اجلنسني، مبا يف ذلـك علـى املـستويات العليـا وعلـى        
  .لقرارصعيد اختاذ ا

ُيعرِّف برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي هـذه األغـراض اخلاصـة علـى                : األغراض اخلاصة   •  
أهنــا تــشمل األنــشطة الــيت صــدر هبــا تكليــف مــن األمــم املتحــدة مثــل تكــاليف األمــن   
ــة للقطــاع العــام وإصــالح نظــام      والتكــاليف املرتبطــة باعتمــاد املعــايري احملاســبية الدولي

وإضــافة إىل ذلــك، . البــشرية ونظــام األمــم املتحــدة إلقامــة العــدل  التعاقــد يف املــوارد 
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ُيقترح أن تشمل هذه الفئة، التكاليف غري املتكررة مثل تلك املطلوبة إلجنـاز عمليـات               
  . جديد للمكاتبإدارة االنتقال ونقل مقر هيئة األمم املتحدة للمرأة إىل مبىن

لتكلفــة الرئيــسية الــيت ُيــدرجها  مقارنــة بــني جمــاالت ا١ مــن املرفــق ١يعــرض اجلــدول   
برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي حتــت كــل فئــة مــع الفئــات الــيت تقترحهــا هيئــة األمــم املتحــدة   

 ٢ويـبني اجلـدول   . وُيعد هذا اجلدول أوليا جـدا يف هـذه املرحلـة ألن املنهجيـة جديـدة           . للمرأة
ارد املقترحـة هليئـة األمــم    الكيفيـة الــيت كانـت سـيتم هبــا ختـصيص التكـاليف واملــو     ١مـن املرفـق   

 وتوزيعهــا علــى فئــات امليزنــة األربــع الواســعة علــى النحــو احملــدد  ٢٠١١ املتحــدة للمــرأة لعــام
واألثر الصايف علـى ميزانيـة هيئـة األمـم املتحـدة            . أعاله، إذا قبل اجمللس التنفيذي هذا التصنيف      
 ٤٢٨,٣ل إىل مـا جمموعـه        مليـون دوالر ليـص     ١٥للمرأة هو زيـادة بنـد أنـشطة التنميـة مبقـدار             

ــوارد املُــستخدمة  ٨٧ إىل ٨٤مــن  مليــون دوالر، أو ــة مــن جممــوع امل وُتخفــض هــذه  .  يف املائ
 يف املائـة  ١٠ مليون دوالر أو ما نـسبته   ٥١,٥ إىل   ‘اإلدارة’املنهجية أيضا املبلغ املخصص لبند      

 حمــسوبة باســتخدام  يف املائــة١٥,٤ويــأيت هــذا مقارنــة بنــسبة . مــن إمجــايل املــوارد املــستخدمة
الطريقة الـيت اسـتخدمها صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة سـابقا واملـستخدمة يف الـنص                      

وباختصار، سُتظهر هذه املنهجية اجلديدة، إذا ما طبقت على النحـو           . الرئيسي من هذه الوثيقة   
جممـوع مواردهـا يف     مم املتحدة للمرأة تستثمر نسبة أعلـى مـن          املبني يف هذا املرفق، أن هيئة األ      

  . يف املائة فقط مليزانية الدعم١٠التنمية، و 
. واهلدف من هذه الطريقة اجلديدة هو زيادة الشفافية يف تصنيف األنشطة والتكـاليف              

وتقترح هيئة األمم املتحدة للمرأة صقل هذه املنهجية بالتشاور مع غريها من صـناديق وبـرامج                
  .األمم املتحدة

  
 جرى حتديد الوحدات التنظيمية اليت تـسهم يف         -  اليت ُتسهم يف كل مهمة     الوحدات التنظيمية 

 الوارد عرض لنتائجها وتكاليفها يف الفرع الثالث جـيم، باالعتمـاد     ١٨كل مهمة من املهام الـ      
. على التحليل الوظيفي والتعريفات احملددة لطبيعة كل مهمة ونطاقها علـى النحـو املـبني أعـاله                

ويـبني  . ١ مـن املرفـق      ٣يف اجلـدول    “ أسـلوب اإلدارة اُألم   ”ملعـروف بــ     ويرد هـذا األسـلوب ا     
 وكـذلك كـل   ٣هذا اجلدول كل وحـدة مؤسـسية مـن املُخطـط التنظيمـي الـوارد يف الـصفحة         

ويوضح اجلدول ماهيـة الوحـدات التنظيميـة الـيت ُيتوقـع أن ُتـساهم يف                . ١٨مهمة من املهام الـ     
 وُيرمز إىل الوحدات الرائـدة املنـوط هبـا مـسؤولية رئيـسية             .١٨كل مهمة من املهام اإلدارية الـ       

أما الوحـدات املنـوط هبـا تقـدمي الـدعم لتحقيـق             ) ■(يف كل مهمة بعالمة مربع ُمصمت أسود        
وُيعـد تعـيني اثنـتني مـن        ). □(نتائج يف إطار تلك املهمة فُيرمز إليها بعالمة مربع ُمفـرغ أبـيض              

ريا عـن القيـادة النـشطة للمـدير التنفيـذي يف االضـطالع              الوحدات الرائدة يف مهمـة مـا إمـا تعـب          
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أو وجود قيادة خمتلفة على مستويات خمتلفة، مثل، أن يقوم املمثلـون القطريـون              /لك املهمة و  بت
هليئة األمم املتحدة للمرأة بتمثيل هيئة األمم املتحدة للمرأة على الـصعيد القطـري ويقـوم كبـار                  

  .مم املتحدة للمرأة يف املقر وعلى الصعيد اإلقليمياملديرين اآلخرين بتمثيل هيئة األ
وقد مـرت املنهجيـة املـستخدمة حلـساب تكـاليف كـل مهمـة يف الـنص الرئيـسي هلـذه                 

أوال، تقوم كل وحدة تنظيمية بتصنيف تكلفة الوظيفة الـيت          . الوثيقة بعملية من ثالث خطوات    
علـى كـل    )  غـري متعلقـة بالوظـائف      تكـاليف (ثانيا، يتم توزيع مصروفات التشغيل      . تنتمي إليها 

ثالثـا، يـتم توزيـع جممـوع        . وحدة تنظيمية مبا يتناسـب مـع حـصتها مـن إمجـايل تكلفـة الوظيفـة                
لكـل وحـدة تنظيميـة علـى     ) التكاليف املتعلقة بالوظيفـة والتكـاليف غـري املتعلقـة هبـا          (التكاليف  

مـضيه كـل وحـدة إلجنـاز كـل      عدة مهام بالنسبة املئويـة، اسـتنادا إىل الوقـت التقـديري الـذي تُ       
وحيث أن معظم الوحدات التنظيمية هليئة األمم املتحدة للمرأة ال تعمل بكامـل طاقتـها           . مهمة

بعد، فإن تقديرات الوقت املستخدمة هلذا الغرض ُتماثل تلـك الـيت يـستخدمها صـندوق األمـم         
. ٢٠٠٩نـوفمرب   / الثـاين  املتحدة اإلمنائي للمرأة يف املقترحات املقدمـة بـشأن ميزانيتـه يف تـشرين             

وبالنسبة للمقترحات املقدمة بشأن ميزانية هيئة األمم املتحدة للمرأة املـستقبلية، ُيـستعاض عـن               
  . بتقديرات للوقت١ من املرفق ٣املربعات املدرجة يف اجلدول 
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  ١اجلدول  - ١املرفق 
نفيـذي لربنـامج   طلب تصنيف التكاليف واملوارد باستخدام النظام الذي طلبه اجمللـس الت         

صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة واملُــستخدم يف ميزانيــة  /األمــم املتحــدة اإلمنــائي
  ٢٠١٠/٢٠١١برنامج األمم املتحدة اإلمنائي للفترة 

  
ــرة      ــائي للفت ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــة برن ميزاني

٢٠١٠/٢٠١١  
ميزانيــة هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة للــدعم لعــام   

٢٠١١  

  التنمية )ألف(
اضــــطالع املكتــــب القطــــري بــــإدارة الــــدورة  
الربناجمية الكاملة لربنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي        
بـــدءا مـــن مرحلـــة التحديـــد ووضـــع اإلطـــار      
املفـــاهيمي والـــصياغة، مـــرورا مبرحلـــة ختطـــيط  
ــة     ــوال إىل مرحلـ ــامج وصـ ــال الربنـ ــذ أعمـ وتنفيـ

  بالغالرصد واإل

ــة مبــشا   ــة قطري ــإدارة إقليمي ركة مــن االضــطالع ب
الدورة الربناجمية هليئة األمـم املتحـدة للمـرأة بـدءا           
ــاهيمي     ــد ووضــع اإلطــار املف ــة التحدي مــن مرحل
ــذ    ــيط والتنفيـ ــة التخطـ ــرورا مبرحلـ ــصياغة، مـ والـ

  بالغوصوال إىل مرحلة الرصد واإل

تقـــدمي خـــدمات واستـــشارات تتعلـــق بـــسياسة  
ــامج     ــرامج ومــشاريع برن املكتــب القطــري إىل ب

اإلمنـائي، وإسـداء املـشورة بـشأن        األمم املتحـدة    
الـــــسياسات الفنيـــــة، والتحليـــــل املوضـــــوعي،  

  وتنسيق املعونة

تقـــدمي خـــدمات واستـــشارات قطريـــة إقليميـــة     
وتتعلــــق بــــسياسة املكتــــب القطــــري، وإســــداء  
ــل،    ــة، والتحليـ ــشأن الـــسياسات الفنيـ املـــشورة بـ

  وتنسيق املعونة اجلنسانية

الت اســتجابات املكتــب القطــري الربناجميــة حلــا 
  الطوارئ واألزمات

استجابات برناجميـة إقليميـة قطريـة ومـن املكتـب           
  القطري حلاالت الطوارئ واألزمات

  اإلدارة )باء(
  )“منسقة”( مهمة ١٨الوحدات التنظيمية ُمصنفة إىل / لقائمة الُشعب٣انظر اجلدول 

  تنسيق التنمية الذي تضطلع به األمم املتحدة) جيم(
ة التنــسيق داخــل البلــدان األنــشطة املتــصلة مبهمــ

  اليت صدر هبا تكليف من اجلمعية العامة
ــه    األنـــشطة املتـــصلة بالتنـــسيق الـــذي تـــضطلع بـ
منظومة األمم املتحـدة يف املـسألة اجلنـسانية علـى           
ــا    ــاملي، وفقـ ــي والعـ ــري واإلقليمـ ــعدة القطـ األصـ

  العامة للتكليف الصادر عن اجلمعية
ومة األمـم   األنشطة املتصلة بتعزيز املساءلة يف منظ     

ــا للتكليـــف   املتحـــدة يف املـــسألة اجلنـــسانية، وفقـ
  العامة الصادر عن اجلمعية
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الرصد واإلبالغ بشأن امتثال األمم املتحدة علـى          
ــة    ــة الدوليـ ــات احلكوميـ ــة لالتفاقـ ــاق املنظومـ نطـ
ــا     ــسانية، وفقـ ــسألة اجلنـ ــشأن املـ ــات بـ والتوجيهـ

  العامة للتكليف الصادر عن اجلمعية
ــة دا  ــشطة التنمي ــشاركة   أن ــا مل ــدان دعم خــل البل

برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف فريــق األمــم   
  املتحدة القطري

أنشطة التنمية داخل البلدان دعما ملـشاركة هيئـة         
األمـــم املتحـــدة للمـــرأة يف فريـــق األمـــم املتحـــدة 

  القطري
ملتحــدة التابعــة هليئــة األمــم ا  ) ٢-ألــف(الــشعبة   مكتب األمم املتحدة لتنسيق عمليات التنمية

ــسيق     ــة تنـ ــن مهمـ ــسؤولة عـ ــرأة املـ ــسألة (للمـ املـ
  يف منظومة األمم املتحدة ) اجلنسانية

  األغراض اخلاصة) دال(
التكــاليف الــصادر بــشأهنا تكليــف مــن األمــم      
املتحدة من أجل األمن واعتماد املعايري احملاسـبية      

  .الدولية للقطاع العام، وما إىل ذلك

ن األمـــم التكـــاليف الـــصادر بـــشأهنا تكليـــف مـــ 
املتحدة من أجل األمن واعتمـاد املعـايري احملاسـبية          

  .الدولية للقطاع العام، وما إىل ذلك
متطوعو األمم املتحدة وصندوق األمـم املتحـدة        

  للمشاريع اإلنتاجية
ال ينطبق على هيئة األمم املتحـدة للمـرأة يف عـام            

٢٠١١  
الوظائف يف مكتـب الـشؤون اإلداريـة ومكتـب          

كاليفهـا  ت تؤدي خدمات ُتـسدد      الشراكات اليت 
  بالكامل إىل منظمات األمم املتحدة األخرى

  

تكاليف ُترصد ملرة واحدة فقط مـن أجـل إنـشاء             
  هيئة األمم املتحدة للمرأة

  
  .DP/2010/3، ٦عمود برنامج األمم املتحدة اإلمنائي استنادا إىل اجلدول املوجز : املصدر



UNW/2011/3  
 

10-70556 95 
 

  ٢اجلدول  - ١املرفق 
 حبــسب أنــشطة وتكــاليف فئــات التنميــة، ٢٠١١جزة للمــوارد لعــام اخلطــة املــو    

  )٣٣(واإلدارة، وتنسيق املسألة اجلنسانية يف األمم، واألغراض اخلاصة
  )بآالف دوالرات الواليات املتحدة(
  

  
 املـــوارد ٢٠١١

  غري املخصصة
املوارد املخصصة  
  جمموع املوارد  واملوارد األخرى

النــسبة املئويــة 
  من اجملموع

           املوارد املتاحة- ١

 ١٥ ٧٠٠ ٨٥ ٨٠٠ ٦٧ ٩٠٠ ١٧  الرصيد يف بداية الفترة

      الدخل

 ٨٤ ٠٠٠ ٤٧٩ ٠٠٠ ٢٥٤ ٠٠٠ ٢٢٥  االشتراكات

٣ ٠٠٠ -٣ ٠٠٠  مصادر دخل أخرى  ١ 

 ١٠٠ ٧٠٠ ٥٦٧ ٨٠٠ ٣٢١ ٩٠٠ ٢٤٥  جمموع املوارد املتاحة  

           استخدام املوارد- ٢

           التنمية- ألف 

   ٧٩٢ ٢٦٤٤١٢ ٠٠٠ ٧٩٢ ١٤٨   الربامج١- ألف  

   ٨٣٩ ٦ ٦٨٠٦ ٠٣٤  )٣٤( فعالية التنمية٢- ألف  

 تقدمي الدعم جلهاز األمم ٣- ألف  
٧ ٦٨٠  املتحدة اإلمنائي  ١ ٠٢٦  ٨ ٧٠٦    

 + ١- ألف (اجملموع الفرعي لفئة التنمية   
٤٢٨ ٢٦٥٣٣٧ ١٦٢٨٣١ ٥٠٦  )٣- ألف + ٢- ألف  ٨٦ 

      ارة اإلد- باء 

 إىل ١ املهام املنسقة لإلدارة من ١- باء
٤٥ ٤٤٢  )٣٥(١٨ و ١٦  ٦ ٠٦٨  ٥١ ٥١٠    

٤٥ ٤٤٢  )١-باء(اجملموع الفرعي لفئة اإلدارة     ٦ ٠٦٨  ٥١ ٥١٠   ١٠ 

__________ 
واألرقــام الــواردة يف هــذا . يــستند تــصنيف األنــشطة والتكــاليف إىل منهجيــة برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي   )٣٣(  

  . اجلدول أولية نظرا ألن املنهجية جديدة بالنسبة هليئة األمم املتحدة للمرأة
 تضيف مبلغـا يـصل     “جمموع املوارد ” حتت بند    ١-جيم + ١-باء + ٣-ألف + ٢-نة مقابل ألف  املبالغ املبي   )٣٤(  

  ). ٤انظر اجلدول  (٢٠١٠ مليون دوالر، ميزانية الدعم املقترحة لعام ٧٥,٥إىل 
  .  لالطالع على قائمة كاملة للميزانية حبسب املهام٨انظر اجلدول   )٣٥(  
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 املـــوارد ٢٠١١

  غري املخصصة
املوارد املخصصة  
  جمموع املوارد  واملوارد األخرى

النــسبة املئويــة 
  من اجملموع

 التنـــسيق بــــشأن التنميـــة اجلنــــسانية يف-جـــيم  
          املتحدة األمم

٧ ٤٩٥   التنسيق االستراتيجي١- جيم   ١ ٠٠١  ٨ ٤٩٦    

 تقدمي الدعم للعمليات ٢- م جي
  ---  )٣٦(املعيارية احلكومية الدولية

اجملموع الفرعي لفئة تنسيق األمم املتحدة   
٨ ١٤٩٦ ٧٠٠١ ٤٩٥  )٢- جيم  + ١- جيم (  ٢ 

       األغراض اخلاصة- دال 

ــاليف الــــصادر بــــشأهنا   ١-دال   التكــ
تكليــف مــن اجلمعيــة العامــة مــن أجــل   

اسـبية الدوليـة    األمن واعتماد املعايري احمل   
٢ ٧٥١  للقطاع العام وما إىل ذلك  - ٢ ٧٥١    

 تكــاليف ملــرة واحــدة فقــط،    ٢-دال 
مـــن أجـــل إدارة التغـــيري، وتكنولوجيـــا 

٨ ٠٠٠  املعلومات وانتقال املكاتب  - ٨ ٠٠٠    

اجملموع الفرعي لفئة ألغراض خاصة   
١٠ ٧٥١  )٢- دال  + ١-  دال(  - ١٠ ٧٥١  ٢ 
٤٩٩ ٢٧٢٠٩٣ ٢٢٦٩٠٠ ١٩٣ )د+ ج + ب + أ (د إمجايل استخدام املوار    ١٠٠ 
٦٨ ٤٨٦٠٧ ١٩٩٠٠ ٧٠٧  )٢- ١(رصيد املوارد      

    

__________ 
  ).االشتراكات املقررة(كومية الدولية املعيارية من امليزانية العادية ميول الدعم املقدم إىل العملية احل  )٣٦(  
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  ٣اجلدول  - ١املرفق 
  العالقة بني املهام والوحدات التنظيمية هليئة األمم املتحدة للمرأة

  )مةمسؤولية تقدمي الدعم إلجناز امله = □املسؤولية الرئيسية عن إجناز املهمة؛ =  ■(
  

  املهام

مكتــــب 
ــديرة  املـــ
  ٣‐باء  ٢‐باء  ١‐باء  ٣‐ألف  ٢‐ألف  ١‐ألف  التنفيذية

ــيم  جـــــــ
  املدير

ــيم  جـــــــ
ــوارد  املـــ
  البشرية

ــيم  جـــــــ
  املالية

جــــــــــــــــــيم 
ــا  تكنولوجيـــ
املعلومـــــــات 
  التقييم  واالتصاالت

         □ □ □ □ □ □  □  ■  التوجيه التنفيذي والقيادة التنفيذية  - ١
 □        □  ■ □ □ □ □ □  ■  سية والنهوض هبامتثيل الوالية األسا  - ٢

وضع الـسياسات واالسـتراتيجيات واخلطـط         - ٣
 □  □      □ □ □  ■ □ □ □  ■  والتوجيهات املؤسسية

  □    □   □ □  ■     □ □ □  توجيه الربنامج وإدارته واإلشراف عليه  - ٤
    □  ■   □ □              إدارة عمليات الشراء واإلمداد باللوازم  - ٥
  □     □ □  ■  ■  □   □ □ □   الطوارئإدارة حاالت  - ٦
          □  ■ □ □  ■ □ □ □  العالقات والشراكات اخلارجية  - ٧
    □      □  ■      ■ □ □    االتصاالت الداخلية واخلارجية  - ٨
      □    □  ■      ■      □  تعبئة املوارد ومجع التربعات  - ٩

      ■ □ □ □              اإلدارة املالية  - ١٠
    ■     □ □      □        التتكنولوجيا املعلومات واالتصا  - ١١
    □  ■   □  □              التنظيم اإلداري العام  - ١٢
        ■ □ □              إدارة املوارد البشرية  - ١٣
      □    □                املراجعة الداخلية والتحقيقات  - ١٤
  ■      □                  تقييم الشركات  - ١٥
     □ □  ■  □              أمن املوظفني  - ١٦
 □         □ □  ■ □ □ ■ ■   والدعم املعياريالسياسات احلكومية الدولية  - ١٧

 □        □  ■  □  □  □  ■  □  ■ تنسيق وتعزيز املساءلة يف منظومة األمم املتحدة  - ١٨
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  )تابع (١املرفق 
  املصطلحات    

املصطلحات املستخدمة يف ميزانية الدعم احلالية هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة هـي تلـك                  
برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومنظمـة األمـم املتحـدة              اليت مت التوصل إىل اتفـاق مـشترك بـني           

انظر برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،        . (وصندوق األمم املتحدة للسكان   ) اليونيسيف(للطفولة  
، ومنظمـــة األمـــم املتحـــدة للطفولـــة  )٢، املرفـــق DP/2010/3(ميزانيـــة الـــدعم لفتـــرة الـــسنتني  

  ). ٣، املرفق E/ICEF/2009/AB/L.4( ، ميزانية الدعم لفترة السنتني)اليونيسيف(
  


