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

  *ت من جدول األعمال املؤق٤البند 
       التقرير املتعلق باستعراض اهلياكل اإلقليمية

  اهلياكل اإلقليمية    
  

  موجز  
األمـم املتحـدة    هيئـة   (أنشئت هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنـسني ومتكـني املـرأة               
 املتعلق بتحقيق االتـساق علـى نطـاق املنظومـة،           ٦٤/٢٨٩مبوجب قرار اجلمعية العامة     ) للمرأة

ــة األ     ــدول األعــضاء ومنظوم ــساعدة ال ــة م ــا مهم ــد    وأنيطــت هب ــدم مبزي ــى التق ــم املتحــدة عل م
  .الفعالية والكفاءة حنو بلوغ هدف حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة من

 علـى  ٢٠١٣-٢٠١١ اخلطة االستراتيجية هليئة األمم املتحـدة للمـرأة للفتـرة      وشددت  
ضرورة تكييف اهليكل التنظيمي هليئة األمم املتحدة للمرأة لدعم تنفيذ واليتها على حنو يتـسم               

وحتقيقا هلذا الغرض، جرى حتديد العناصر الرئيسية هلياكل إقليميـة جديـدة         . بالفعالية والكفاءة 
حتسني الـدعم املقـدم للـدول األعـضاء واالسـتفادة مـن منظومـة               بغية  ملتحدة للمرأة   هليئة األمم ا  

ووضعت هذه العناصر باالسترشاد مبشاورات مع الـدول األعـضاء، والـشركاء            . األمم املتحدة 
وكلفـت  . من اجملتمع املدين، ووكـاالت األمـم املتحـدة، ومـوظفي هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة                  

حدة للمرأة جهة خارجية بإجراء دراسـة بـشأن اخليـارات املتاحـة هلياكلـها                األمم املت  أيضا هيئةُ 
 املتحــدة أو خارجهــا الــدروس املــستفادة مــن منظمــات أخــرى ضــمن األمــمتــشمل اإلقليميــة، 

  .على حد سواء
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وانطالقا من التحليـل الـذي أجرتـه اجلهـة اخلارجيـة ومـن خمتلـف اخليـارات املُقترحـة،                      
احملددة اليت تواجهها املنظمـة، مبـا يف ذلـك التركيـز املتزايـد علـى بنـاء                  الحتياجات  بالنظر إىل ا  و

القدرات، وتـوفري الـدعم هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة يف امليـدان، وتطبيـق الالمركزيـة يف جمـال                       
 إقليميــة جديــدة تعــزز إىل أقــصى اختــاذ القــرارات، أعــدت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة هياكــل 

  .نفيذ واليتهاقدرة املنظمة على ت حد
 املتعلـق   ٢٠١١/٥ من مقرر اجمللس التنفيـذي       ٨عمال بالفقرة   وهذا التقرير الذي أعد       

 الوثيقــة انظــر (٢٠١٣-٢٠١٢بامليزانيــة املؤســسية هليئــة األمــم املتحــدة للمــرأة لفتــرة الــسنتني  
UNW/2011/13(  ،  ها تلبيتـ  يـة وضح كيف ياخلطوط الرئيسية للهياكل اإلقليمية اجلديدة، و     يعرض

دعـم الـدول األعـضاء علـى أحـسن      مـن أجـل    االحتياجات التنظيمية هليئة األمم املتحدة للمرأة       
الـضوء علـى اخلطـوات اهلامـة التاليـة لتنفيـذ اهلياكـل اإلقليميـة اجلديـدة،                  التقريـر   سلط  يو. وجه
  .يف ذلك العمل اجلاري إلعداد خطة شاملة إلدارة التغيري والتنفيذ مبا
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  مقدمة  -أوال   
هيئـة األمـم املتحـدة      (أنشئت هيئة األمم املتحدة للمساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة                - ١

 املتعلق بتحقيـق االتـساق علـى نطـاق املنظومـة،            ٦٤/٢٨٩مبوجب قرار اجلمعية العامة     ) للمرأة
ومنظومــة األمــم املتحــدة علــى التقــدم مبزيــد مــن الفعاليــة  البلــدان وأنيطــت هبــا مهمــة مــساعدة 

.  حنو بلوغ هدف حتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة والـدفاع عـن حقوقهـا                     والكفاءة
 املتعلـق   ٢٠١١/٥ مـن مقـرر اجمللـس التنفيـذي          ٨ويف هذه الوثيقة، الـيت أُعـدت عمـال بـالفقرة            

الوثيقــة  انظــر (٢٠١٣-٢٠١٢بامليزانيــة املؤســسية هليئــة األمــم املتحــدة للمــرأة لفتــرة الــسنتني  
UNW/2011/13( ويتـسق  . عرض هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة خططـا هلياكـل إقليميـة جديـدة                ، ت

ــرة    ــد اجمللــس  ، ومــع )UNW/2011/9 (٢٠١٣-٢٠١١ذلــك مــع اخلطــة االســتراتيجية للفت تأيي
لألولوية اليت متنحها هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة لتعزيـز وحتـسني الـدعم املقـدم                  التنفيذي عموما   

ــا . اتبــها علــى الــصعيدين اإلقليمــي والقطــري  إىل البلــدان عــرب تعزيــز قــدرات مك  وجيــري حالي
اهلياكــل اجلديــدة يف امليزانيــة، وســيعرض علــى املترتــب علــى تــأثري الإكمــال تقريــر مفــصل عــن 

  .٢٠١٢سبتمرب /الدورة السنوية الثانية للمجلس التنفيذي يف أيلول
اجملتمعات مـن التمييـز   وتعمل هيئة األمم املتحدة للمرأة على التوصل إىل عامل ختلو فيه      - ٢

كفـل فيـه التنميـة    اجلنس، وتتكافأ فيه الفرص املتاحة للرجـل واملـرأة، وتُ       نوع  القائم على أساس    
االقتصادية واالجتماعية الشاملة للنـساء والفتيـات، وتـدعم فيـه حقـوق املـرأة يف مجيـع اجلهـود                    

  .التنمية وحقوق اإلنسان والسالم واألمنتعزيز املبذولة من أجل 
ويعرض هـذا التقريـر األسـاس املنطقـي وإطـار العمـل للـهياكل اإلقليميـة اجلديـدة الـيت                       - ٣

ستمكن هيئة األمم املتحـدة للمـرأة مـن االسـتجابة بفعاليـة إىل األولويـات الوطنيـة واإلقليميـة،                    
حيــدد أيــضا اخلطــوات التاليــة  هــو و. حــسب طلــب الــدول األعــضاء ومنظومــة األمــم املتحــدة  

  . سبيل تطبيق اهلياكل اإلقليمية اجلديدةالواجب اختاذها يف
  

  السياق  -ثانيا   
  جدوى اهلياكل اإلقليمية اجلديدة  -ألف   

ــام بــدور        - ٤ ــة األمــم املتحــدة للمــرأة، الــيت تــشمل العــامل بأســره، القي ــة هيئ تتــضمن والي
ويفــرض ذلــك عليهــا أن تعمــل مــع وعــرب منظومــة األمــم . معيـاري ودعــائي وبرجمــي وتنــسيقي 

بأسرها، واحلكومـات، واهليئـات احلكوميـة الدوليـة، والـشركاء التـابعني للجهـات غـري          املتحدة  
  .احلكومية واجملتمع املدين يف جماالت التنمية وحقوق اإلنسان والسالم واألمن
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بفعاليـة أعظـم   حتققـه  وتشمل واليـة هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة حفـز التوصـل إىل أثـر             - ٥
ــذ واليتــ  عــرب ــات  االســتعانة يف تنفي ــاملوارد والعالق ــم املتحــدة   القائمــة ها ب ــة األم ضــمن منظوم

  . املوجودة حاليااالوكاالت وعملياهتهياكل وتفادي االزدواجية مع 
 كيـان  أحـدث  بوصـفها  للمـرأة،  املتحـدة  األمـم  هليئـة  فرصـة  املعقـدة  الوالية هذه وتتيح  - ٦
 اإلمنــائي للتعــاون املــتغرية البيئــة ضــمن فعــال حنــو علــى لالســتجابة املتحــدة، األمــم منظومــة يف

 عملـها  وأسـاليب  هياكلـها  كفـاءة  زيـادة  علـى اهليئـة    ةقـدر  عـن  الفعاليـة  حتسن وسينتج. الدويل
شـىت   يف املختلفـة  املنتـديات  تنـسيق  ذلـك  يف مبـا  أكـرب،  مبهـارة  الطرائـق  خمتلف هااستخدامعن  و
  .الشركاء منطائفة متنوعة  مع والعمل غرافيةاجل ناطقامل
 فعالية على التركيز تزايد فقد. تتغّير اإلمنائي التعاون معامل بدأت األخرية، نواتالس ويف  - ٧

اإلمنائيـة الرمسيـة    املعونـة   وتـأثرت   . ونـة عامل فعاليـة  على بالتركيز االكتفاء من بدال ونتائجها التنمية
 ومؤسسات  وتزايد التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، وباتت جهات فاعلة        . بالضائقة املالية العاملية  

وقـدرة هيئـة األمـم      . متنوعة تابعة للمجتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص تـساهم يف التعـاون اإلمنـائي                
  .املتحدة للمرأة على العمل مبرونة يف هذه البيئة اجلديدة شرط جوهري من شروط النجاح

ويف هذا السياق، منحت األمم املتحـدة األولويـة للملكيـة الوطنيـة، وتعزيـز االتـساق،                   - ٨
وحيـث إن هيئـة األمـم       . وزيادة الكفاءة وفعالية التنمية يف الدعم الذي تقدمه للـدول األعـضاء           

املتحدة للمرأة جزء ال يتجزأ من منظومة األمم املتحـدة، فـإن رؤيتـها لنفـسها تعّبـر عـن كوهنـا                      
 منظمــة ذات تركيــز اســتراتيجي وذات أمهيــة عامليــة، متــارس أنــشطة الــدعوة إىل حتقيــق النتــائج 

إمكانــات  النــساء والفتيــات وتــساهم يف ذلــك عــن طريــق االســتفادة بــشكل فعــال مــن  حللــصا
  .منظومة األمم املتحدة واملوارد األخرى على الصعيدين الوطين واإلقليمي

ــها         - ٩ ــة األمــم املتحــدة للمــرأة تــسعى إىل حتــسني هيكل ــإن هيئ ــة، ف ــق هــذه الرؤي ولتحقي
املتحـدة يتـسم بالديناميـة والالمركزيـة واالتـساق          التنظيمي لكي تغدو كيانا من كيانات األمم        

اختـاذ القـرارات   إيكـال  وويقتضي ذلك معاجلة املركزية املفرطة يف اهليكل التنظيمـي،      . والترابط
حتقيق وضوح أكـرب فيمـا خيـص املـساءلة والتسلـسل       العاملني يف امليدان مع      إىل الربناجمية واملالية 

اخلطــة االســتراتيجية شــددت فيــه هــو الــسياق الــذي وهــذا . اإلداري، وتبــسيط طرائــق العمــل
لـدعم   على ضرورة تكييف اهليكل التنظيمي هليئة األمم املتحدة للمـرأة           ٢٠١٣-٢٠١١للفترة  

  .تنفيذ واليتها على حنو يتسم بالفعالية والكفاءة
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  اهليكل التنظيمي احلايل وحتدياته  -باء   
ســس الالزمــة لتنظــيم قــوي مــن أجــل   أرســت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة مــؤخرا األ    - ١٠

 ووافق اجمللـس    ،٢٠١٣-٢٠١١فقد جرى إعداد ميزانيتني وخطة استراتيجية للفترة        . املستقبل
فريـق جديـد لـإلدارة      تـشكيل   مالك املوظفني يف املقـر، مبـا يف ذلـك           استكمل  و. التنفيذي عليها 

ايل العمليــات واإلدارة، ومت حتديــد االختناقــات والتحــديات الرئيــسية، وال ســيما يف جمــ . العليــا
منظمة تتسم بقـدر أكـرب مـن الكفـاءة والفعاليـة            عن  ، حني تنفيذها،    ستسفرووضع خطة عمل    

  .مة للجهات املعنيةـِّوالشفافية واملساءلة وتوفر خدمات قي
جمـال  اثنـتني مـن األولويـات الرئيـسية يف          وتسعى هيئة األمم املتحـدة للمـرأة إىل حتقيـق             - ١١

وتعميـق  اهليئـة  األوىل، تعزيز العمل يف امليدان من خالل توسيع نطـاق حتـرك             : يميةالفعالية التنظ 
  .انية، تعزيز كفاءة ونتائج برامج اهليئةتدرجيي على الصعيد القطري؛ والثبشكل مشاركتها 

وأجرت هيئة األمم املتحدة للمرأة تقييما لقدرهتا يف املقر وعلى الـصعيد القطـري قبـل                  - ١٢
نتيجـة التحليـل    هـو   اهليكل التنظيمي احلايل ملقر هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة            و. احتديد احتياجاهت 

 وأدى إىل توحيـد ودمـج وظـائف الكيانـات     ٢٠١٠الوظيفي الـذي أجـري واسـُتكمل يف عـام        
املرحلـة الرئيـسية األوىل     تلـك   ومل تتنـاول    . األربعة اليت تشكلت منها هيئة األمم املتحدة للمرأة       

 بـني املقـر واملكاتـب دون        هـا  وتآزر هاوتكاملـ املهـام واهلياكـل     مـسائل اتـساق     يئـة   اهليف تأسيس   
  .اإلقليمية وامليدانية

 علــى حتديــد احلــد ٢٠١١وســاعد تقيــيم القــدرات امليدانيــة الــذي أُجنــز يف أوائــل عــام   - ١٣
األدىن من القدرات األساسية الالزمة على الصعيد القطري لعمل املكاتب القطريـة هليئـة األمـم                

 مكتبـا   ١٧ووفرت امليزانية املؤسسية متويال ملـا ال يقـل عـن مخـسة مـوظفني يف                 . ملتحدة للمرأة ا
من املكاتب القطرية ذات األولوية، وميثل ذلك احلد األدىن من القدرة الالزمـة إلنـشاء مكتـب                 

ــري  نطــاق أنــشطة االتــصال لبنــاء    ٢٠١٣-٢٠١٢ووســعت امليزانيــة املؤســسية للفتــرة    . قط
  . بلدا إضافيا٢١ لصاحلالقدرات 

ــة عديــدة      - ١٤ ــة األمــم املتحــدة للمــرأة أهنــا تواجــه مــسائل إرثي أكــدت قــد و. وتــدرك هيئ
املــشاورات املكثفــة الــيت أجريــت علــى مــدار العــام املاضــي مــع جمموعــة متنوعــة مــن الــشركاء   

ات قـدر تفـاوت ال  :  األكثر إحلاحا الـيت جيـب إيـالء األولويـة ملعاجلتـها، وهـي              واملوظفني املسائلَ 
االختناقـات الـيت    وسـلطة املوافقـة؛     منح  املركزية يف صنع القرار و    املغاالة يف   املنظمة؛ و نطاق   يف

؛ وخطوط التسلسل اإلداري املشّوشة الـيت متنـع الرقابـة        لخدماتل تؤخر تقدمي املكاتب امليدانية   
  .املناسبة؛ وعدم انتظام االتصاالت الداخلية وتبادل املعارف
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مـن عمليـات داخليـة وخارجيـة ملراجعـة          توصـيات انبثقـت     ة األخـرية    وردت يف اآلون  و  - ١٥
إىل تـشري   حسابات املكاتب القطرية واملكاتب دون اإلقليمية التابعة هليئة األمم املتحـدة للمـرأة              

 الالزمــة لكفالــة وقــدرات املــالك الــوظيفيهياكــل  منــها جمــاالت ميكــن تعزيزهــا بــشكل أفــضل
  .املساءلة، وترتيبات اإلدارةإسناد قابة الداخلية، وحسن ختطيط املشاريع ورصدها، والر

ســـبتمرب وتـــشرين /ويف سلـــسلة مـــن االجتماعـــات اإلقليميـــة الـــيت عقـــدت يف أيلـــول   - ١٦
 مع موظفني مـن املكاتـب القطريـة واإلقليميـة واملقـر، مت حتديـد العناصـر                  ٢٠١١أكتوبر  /األول

  :التالية الضرورية ملواجهة التحديات ذات األولوية
ــلطة          )أ(   ــري سـ ــصعيد القطـ ــى الـ ــرأة علـ ــدة للمـ ــم املتحـ ــة األمـ ــي هيئـ ــنح ممثلـ مـ
 مع مـا يؤدونـه مـن وظـائف تتعلـق بـالربامج والعمـل مـا بـني                    انيتناسبومركزا  القرارات   الختاذ

  ؛والتمثيل الوكاالت
  توفري موارد مالية كافية وميكن التكهن هبا لتيسري الربامج االستراتيجية؛  )ب(  
  وظفني؛ضمان عقود للم  )ج(  
  توفري القدرات التقنية والتشغيلية املناسبة على الصعيد القطري؛  )د(  
ــلة حمـــ    )هـ(   ــاتية ذات صـ ــوفري خـــربات سياسـ ــة  تـ ــع علـــى مقربـ ــاإلقليم، وتقـ ددة بـ

  املكاتب القطرية لتوفري املناخ املالئم لربجمة عالية اجلودة؛ من
  والبطء؛بة تبسيط وتوحيد طرائق العمل اليت تتسم حاليا بالصعو  )و(  
  .حتسني االتصاالت وتبادل املعارف على مجيع املستويات  )ز(  

ومت حتديد أولويات مماثلة أيضا يف معتكف مسؤويل هيئة األمم املتحـدة للمـرأة، الـذي         - ١٧
 جلميـع ممثلـي هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة وكبـار املـسؤولني                 ٢٠١٢يناير  /ُنظّم يف كانون الثاين   

بـني   النتـائج الرئيـسية الـيت متخـضت عنـها دراسـة استقـصائية أجريـت         ومـن . من امليـدان واملقـر    
 أن املـوظفني يتطلعـون إىل   ٢٠١٢فربايـر   /يف سياق حتليـل اهلياكـل اإلقليميـة يف شـباط          املوظفني  

  .تنفيذ اهلياكل اإلقليمية ملعاجلة بعض هذه التحديات اهليكلية
  

  اجلهود اجلارية لتحسني الفعالية  -جيم   
 هليئـة   ؤسـسي املللتطوير  نظر يف اهلياكل اإلقليمية اجلديدة يف إطار السياق العام          ينبغي ال   - ١٨

وجيـري تعزيـز املكاتـب القطريـة بنـاء علـى التوصـيات الـواردة يف تقيـيم                . األمم املتحـدة للمـرأة    
ويـشمل  . ، وامليزانية املؤسسية الـيت أقرهـا اجمللـس      ٢٠١١الذي أجري يف عام     القدرات امليدانية   

يز توفري عدٍد كاٍف مـن املـوظفني وتفـويض الـسلطة اسـتنادا إىل أطـر الرقابـة واملراقبـة             هذا التعز 
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وجيـري أيـضا تـسريع عمليـة        . سيطرأ بشأن عقود املـوظفني    التنبؤ مبا   الداخلية، وحتسني إمكانية    
ــسلطة للمكاتــب الــيت ُعــززت بعــد احلــصول علــى موافقــة اجمللــس        ــد مــن تفــويض ال مــنح مزي

  .٢٠١٣-٢٠١٢ وامليزانية املؤسسية للفترة ٢٠١١ة الدعم لعام التنفيذي على ميزاني
ونتيجة للجهود املتضافرة، أُحرز تقدم يف حتديد واختيار القـادة لـشغل مناصـب ممثلـي                  - ١٩

 بلـدا لكفالـة متثيـل هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة علـى          ٢٥هيئة األمم املتحدة للمرأة يف أكثر من        
علـى  ومـن املقـرر إجـراء تـدريب     . ت األمم املتحدة األخرى  مستوى مماثل ملستوى متثيل وكاال    

 لكبـار املـوظفني يف املقـر وعلـى املـستوى امليـداين يف النـصف الثـاين مـن عـام                     املهارات القياديـة    
ويقـدم   للترويج لنهج قيادي يتـسم بدرجـة عاليـة مـن التحفـز والقـدرة علـى االبتكـار،                    ٢٠١٢

 علـى حتقيـق     هلمـساءلة، وتركيـز   لـى كونـه خاضـعا ل      عـالوة ع  ،  اُيقتـدى هبـ   األسوة الصاحلة الـيت     
  .حتسني حياة النساء والفتياتمن أجل للتغيري  ومساندته النتائج
تـوفري اسـتجابة    تكفـل   ومنحت هيئة األمم املتحـدة للمـرأة األولويـة إلنـشاء أطـر أمـنت                  - ٢٠

مــم املتحــدة اســتراتيجية وســريعة لألولويــات الوطنيــة، متــشيا مــع اخلطــة االســتراتيجية هليئــة األ  
ــرة   ــرأة للفتـ ــام  .٢٠١٣-٢٠١١للمـ ــة عـ ــول هنايـ ــل ، ٢٠١١ وحبلـ ــداد اكتمـ ــذكرة ٥٦إعـ  مـ

ملكاتـب القطريـة واإلقليميـة التابعـة هليئـة األمـم       لفائـدة ا استراتيجية وخطـة عمـل سـنوية قطريـة      
املتحــدة للمــرأة، وهــي تــشمل مــسامهات الربنــامج يف األولويــات الوطنيــة مــن خــالل اســتجابة 

وجـرى اسـتعراض املـذكرات االسـتراتيجية وخطـط العمـل            . ع هبا األفرقة القطرية   منسقة تضطل 
وهي تـوفر أساسـا جديـدا إلعـداد التقـارير ومتابعـة             . يف إطار استعراض األقران لكفالة جودهتا     

  .النتائج على الصعيد القطري
ــراءات الرب     - ٢١ ــسياسات واإلج ــيح ال ــة يف   نوجيــري تنق ــشغيلية، املوروث ــة والت ــا معظماجمي ه
 لكفالة أن تليب على حنو أفضل االحتياجـات احلاليـة           ،صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة     من

وتــشمل اجملــاالت الرئيــسية املُــستعرضة تقــدمي  . للمكاتــب القطريــة هليئــة األمــم املتحــدة للمــرأة 
، وزيـــادة تفـــويض الـــسلطة مـــن املنظـــورين املـــايل  علـــى الـــربامج ةالتقـــارير، وتبـــسيط املوافقـــ

ووضعت أيـضا يف قائمـة األولويـات مـسألة مواءمـة طرائـق العمـل مـع اإلجـراءات                    . لربناجميوا
  .املنسقة واملبسطة يف األمم املتحدة

تطبيــق بنجـاح  هيئــة األمـم املتحـدة للمـرأة    بـدأت   ،٢٠١٢ينـاير  / كـانون الثـاين  ١يف و  - ٢٢
 للقطــاع العــام، علــى غــرار    املعــايري احملاســبية اجلديــدة الــيت متتثــل للمعــايري احملاســبية الدوليــة       

ــصناديق        ــائي وال ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــسكان وبرن ــم املتحــدة لل ــسيف وصــندوق األم اليوني
وأتاح بدء تطبيق هذه املعايري فرصة لتحديث وحتسني اإلجراءات التـشغيلية           . والربامج األخرى 

يئـة  اهلوستواصـل  . الرئيسية، وتدريب موظفي هيئة األمم املتحدة للمرأة علـى الـصعيد القطـري    
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ــدة علــى حنــو ي     ــذ املعــايري احملاســبية اجلدي كفــل التحــسني املــستمر للعمليــات   رصــد ودعــم تنفي
  .كاملني للمكاتب حسب احلاجةتقنيني تقدمي دعم وتدريب مع امليدان واملقر،  يف
  

  عملية حتليل اهلياكل اإلقليمية  -ثالثا   
   املتحـــدة للمـــرأة مـــع مؤســـسة  بعـــد عمليـــة اختيـــار تنافـــسية، تعاقـــدت هيئـــة األمـــم    - ٢٣

Dalberg Global Development Advisors ياكل اإلقليميــة لتقــدمي جمموعــة إلجــراء حتليــل للــه
واستطلع التحليل اخليارات املمكنـة لتحـسني   . يئةاهلاخليارات كي ينظر فيها كبار مسؤويل        من

 املتــوخى مــن ذلــك وكــان اهلــدف. ة والعامليــة واإلقليميــةالقطريــالــصعد تــشكيل املنظمــة علــى 
  :ثالثي األبعاد

ــات           )أ(   حتديــد وتقيــيم التحــسينات الــيت ميكــن إضــفاؤها علــى التنظــيم والعملي
  والرقابة، مع االسترشاد باملشاورات الداخلية فضال عن املقاييس اخلارجية؛

رسم اخلطوط األساسية العتبارات التنفيذ واملقايـضات االسـتراتيجية املرتبطـة             )ب(  
  ؛ياكل املختلفةخبيارات اهل

  .تلخيص توصيات لتنظر فيها هيئة األمم املتحدة للمرأة  )ج(  
واستند حتليل اهلياكل اإلقليمية إىل مبادرات هامة جرت خالل العام املاضـي ومشلـت،                - ٢٤

ــال ال احلــصر    ــى ســبيل املث ــرة   ) أ: (عل ــة االســتراتيجية للفت ــيم ) ب (؛٢٠١٣-٢٠١١اخلط تقي
ــدر ــة اتالق ــم ا    احلــد ا- امليداني ــة األم ــالزم لوجــود هيئ ــصعيد    ألدىن ال ــى ال ــرأة عل ملتحــدة للم

خطة العمل املتعلقة مبتابعة االجتماعات اإلقليمية اخلمسة اليت ُعقدت يف أواخـر            ) ج (القطري؛
طـــار اإل) هــــ (؛٢٠١٣-٢٠١٢ملؤســـسية لفتـــرة الـــسنتني ميزانيـــة الـــدعم ا) د(؛ ٢٠١١عـــام 

  ملــــسائل اجلنــــسانية والنــــهوض بــــاملرأة فيمــــا خيــــص ا٢٠١٣-٢٠١٢االســــتراتيجي للفتــــرة 
)A/66/82           الوثيقـة   ، بالصيغة املعدلة اليت وضعتها جلنة الربنامج والتنـسيق يفA/66/16(.   ويتـسق 

  .التحليل أيضا مع اجلهود اجلارية لتحسني الفعالية التنظيمية
، ٢٠١٢مــارس /ينــاير إىل آذار/ أســبوعا مــن كــانون الثــاين١٤واســتمر التحليــل ملــدة   - ٢٥

ومشل مشاورات مـع الـدول األعـضاء، ووكـاالت األمـم املتحـدة، واللجـان اإلقليميـة، وممثلـي                    
ومت إجـراء حنـو   . املقريف اجملتمع املدين، وموظفي هيئة األمم املتحدة للمرأة العاملني يف امليدان و          

وباإلضــافة إىل .  مقابلــة مشلــت مقــابالت مــع وكــاالت األمــم املتحــدة وشــركاء آخــرين  ٣٣٠
وقشت والية اهليئة ووظائفها وقدراهتا ومواردها وهياكلها التنظيمية من خـالل دراسـة             ذلك، ن 

ُعقـدت  مـؤمترات   خمتـارة، و  استقصائية بثالث لغـات مشلـت مجيـع املـوظفني، وزيـارات ميدانيـة               
وتضمن حتليل اهلياكل اإلقليمية النظـر أيـضا يف اهلياكـل           .  مكتبا ميدانيا  ١٨بواسطة الفيديو مع    
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ملنظمــات أخــرى ســواء داخــل منظومــة األمــم املتحــدة أو خارجهــا، لفهــم اهلياكــل     اإلقليميــة 
  .املوجودة، وكيفية تطورها، ومعرفة ظروف عملها ومدى جناحها

ــات واملالحظــات          - ٢٦ ــدمي التوجيه ــي تق ــق مرجع ــوىل فري ــة، ت ــرة إجــراء العملي وطــوال فت
ــائج الدراســة االستقــصائية، وقــّدم تعليقــات    ــار الفرضــيات ونت .  علــى النمــاذج املقترحــة واختب

املواقـع  وُشكّل الفريق املرجعي من مـزيج مـن مـوظفي هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة مـن خمتلـف                       
  .أقراهنماانتخبهما ممثلَني للموظفني وضم واملستويات واجملاالت الوظيفية، 

 ذيـة املـديرة التنفي / األمـني العـام   إىل وكيلـة ٢٠١٢مارس /ويف تقرير قدم يف أواخر آذار      - ٢٧
لغـرض   اقُترحت ثالثـة خيـارات إلنـشاء هيكـل إقليمـي جديـد               وفريق اإلدارة العليا املسانِد هلا،    

وهـذه اخليـارات    . لهياكل والعمليات والدعم والرقابة على الصعيد اإلقليمي      التحديث احملتمل ل  
  .بإجياز يف املرفقترد 

  
  اهلياكل اإلقليمية اجلديدة  - رابعا  

 املقترحة، نظرت هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة         املتنوعة لى اخليارات بناء على التحليل وع     - ٢٨
ــة، مث وضــعت         ــددة للمنظم ــها باالحتياجــات احمل ــة وقارنت ــوب اخليــارات املختلف ــا وعي يف مزاي

  .اهلياكل اإلقليمية اجلديدة اليت تعزز إىل أقصى حد قدرة املنظمة على تنفيذ واليتها
عزيـز اسـتجابة اهليئـة الحتياجـات النـساء والفتيـات، فـإن              ومبواصلة اجلهود الرامية إىل ت      - ٢٩

ــاجمي           ــدعم الربن ــسياسات وال ــم ال ــرار ورس ــة صــنع الق ــل عملي ــدة تنق ــة اجلدي اهلياكــل اإلقليمي
والتشغيلي إىل مخسة مراكز إقليميـة وجمموعـة خمتـارة مـن املكاتـب الـشاملة لعـدة أقطـار، علـى                  

ــة األمــم املتحــدة للمــرأة     ــز هيئ ــيح جتهي ــحنــو يت ــها ومعاجلــة  ى الوجــه األكمــل عل لتحقيــق رؤيت
وستواصـل املكاتـب القطريـة هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة تلقـي             . التحديات اهليكليـة يف املنظمـة     

تيح حتديـد ومتكـني كبـار القـادة         وسـي . التعزيزات وتقدمي تقاريرها إىل املراكز اإلقليميـة مباشـرة        
ــرارات االســـتراتيجية   يف ــاذ القـ ــة  امليـــدان تيـــسري اختـ ــو يـــستجيب لألولويـــات الوطنيـ علـــى حنـ

التعــاون الفعــال مــع بقيــة مكونــات منظومــة األمــم املتحــدة لالضــطالع    تــسهيل واإلقليميــة، و
ــسيقية    ــة والتن ــسياساتية والدعائي ــة وال ــسؤوليات املعياري ــوارد يف مخــسة   . بامل ــز امل وســيتيح تركي

 االســتفادة مــن املــوارد ةرمكاتــب إقليميــة مقابــل املكاتــب دون اإلقليميــة احلاليــة اخلمــسة عــش 
لدى هيئة األمم املتحدة للمرأة ومنظومة األمم املتحـدة، واسـتخدام وفـورات احلجـم                املوجودة

زيــادة ســتؤدي و. ملكاتــب القطريــةإىل التقــدمي الــدعم والتوجيــه بــشكل أعمــق وأوســع نطاقــاً   
ا بالقـدرات والـنظم     تفويض السلطة من املقر إىل املراكز اإلقليمية واملكاتب القطرية، مع دعمه          

  .تبسيط العمليات وتقليل مستويات التسلسل اإلداريإىل التشغيلية املناسبة، 
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وُحّددت مخسة مبادئ توجيهية الستحداث هياكـل إقليميـة جديـدة تتـيح هليئـة األمـم                   - ٣٠
ض الــسلطة إىل امليــدان يف إطــار تفــوي) أ: (املتحــدة للمــرأة أن تتوصــل علــى النحــو األفــضل إىل

حتقيق أقصى تـأثري مـن املـوارد    ) ب(مركزية مع توفري وظائف الدعم التشغيلي الالزمة؛   الال من
االضطالع على أفـضل وجـه بوظيفـة التنـسيق الـيت      ) ج(احلالية والتآزر مع املنظمات األخرى؛      

ــم املتحــدة للمــرأة يف     ــة األم ــا هيئ ــة األمــم املتحــد؛ إطــار كلفــت هب ــة اجلــودة  ) د (منظوم كفال
كفالة اتساق دور هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة           ) هـ(مجيع املستويات يف املنظمة؛     واملساءلة على   

  .ونشر رسالتها وتنفيذ واليتها
ويؤدي كل مبدأ من هذه املبادئ التصميمية اخلمسة إىل متكني البلدان عن طريق نقـل               - ٣١

 علــى املــسؤولية إىل امليــدان، فــضال عــن الــدعم التــشغيلي إلضــفاء قــدر أكــرب مــن الكفــاءة          
عملية التشاور، حـددت     وانطالقا من املسامهات املنبثقة عن       وبناء على تلك املبادئ   . العمليات

  .هيئة األمم املتحدة للمرأة التغيريات احلالية املقرر إجراؤها يف اهلياكل اإلقليمية
  

  املنطقيعن اهلياكل اإلقليمية اجلديدة وأساسها حملة عامة   -ألف   
نظيمي احلايل هليئة األمم املتحدة للمرأة من مكتـب املقـر الـذي يـضم             يتكون اهليكل الت    - ٣٢
 مكتبـا قطريـا     ٥٠يف  للهيئـة    مكتبا دون إقليمي، ومركزين إقليميني، ووجـود         ١٥ شعب، و    ٦

ويـشرف  .  بلـدا ٢٤، ووجـود برنـاجمي يف    معـني عن طريق ممثل قطري أو مدير برنـامج قطـري      
وتـشرف املكاتـب دون     .  ويقـدم الـدعم إليهـا      ة عـشر  املقر على املكاتب دون اإلقليمية اخلمـسة      

  .مهتدععلى العمل اجلاري على الصعيد القطري و بدورهااإلقليمية 
وتغّير اهلياكل اإلقليمية اجلديدة هـذا اهليكـل مـن خـالل تركيـز الرقابـة والـدعم املقـدم                      - ٣٣

ريـة وتـشغيلية عاليـة      خربات سياساتية ومعيا  متتلك  إىل املكاتب القطرية يف مخسة مراكز إقليمية        
املــستوى ســتتيح متكــني املكاتــب القطريــة مــن حتقيــق مــستوى أفــضل مــن النفــوذ والتــأثري علــى 

ويتـيح أيـضا الوجـود املتزايـد للخـربة الـسياساتية واملعياريـة يف امليـدان متكـني                . الصعيد القطـري  
املتـوافرة  وارد  املشبكات و الربامج و الهيئة األمم املتحدة للمرأة من االستفادة بشكل أفضل من          

وكاالت األمم املتحـدة وشـركائها، واالقتـراب مـن حتقيـق رؤيتـها املتمثلـة يف كوهنـا أداة                    لدى  
  .حفز يف مجيع أحناء منظومة األمم املتحدة

فهي تعـاجل أوجـه القـصور       . تعاجل اهلياكل اإلقليمية اجلديدة التحديات الراهنة     كذلك  و  - ٣٤
.  وتـسرع الرقابـة واختـاذ القـرارات لـدعم املكاتـب القطريـة              يف اهلياكل والعمليات ألهنـا تبـسط      

موظفي املقر على حتديد التوجهات االستراتيجية للمنظمة والتعريـف         قدرات  وهي تتيح تركيز    
علـى املـستوى     هاوتنفيـذ هبا، وعلى املراقبة الشاملة ضمن املنظمة، وعلى خدمات دعم الواليـة            

طـيط طرائـق عمـل واضـحة سـتؤدي إىل تقـصري الوقـت        أيضا خت اهلياكل اجلديدة   وتتيح  . العاملي
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وسُيستخدم عند االقتضاء اسـتعراض األقـران       . الالزم لطلب وتلقي الدعم واإلبالغ عن النتائج      
والتشارك يف اختاذ القرار، ويـشمل ذلـك وضـع حـوافز لزيـادة التعـاون علـى كـل مـن الـصعيد                         

ملـشترك عـرب منـاطق جغرافيـة متعـددة      الداخلي وصعيد منظومة األمم املتحدة بأسرها، والعمل ا   
وُيتوقع أيـضا أن يـؤدي      . نغالق والتسلسالت اهلرمية وتعزيز ثقافة احلوار املثمر      للتخلص من اال  

  .ذلك إىل مزيد من الفعالية يف التعلم وإىل تعزيز تبادل املعارف
ــدة       - ٣٥ ــة اجلدي ــا يف اســتحداث اهلياكــل اإلقليمي ــة عــامال هام ــد و. وكانــت التكلف ــّيق ن تب
ني الرئيـسيني   باملشاورات مع املنظمـات الـيت أجـرت تغـيريات يف هياكلـها امليدانيـة أن الـسب                  من

وللتخفيف مـن هـذه     . للتكلفة مها إنشاء مكاتب جديدة، والتكاليف املتكررة الالزمة لتشغيلها        
مـرأة،  التكاليف، تستفيد اهلياكل اإلقليمية مـن املكاتـب واملواقـع احلاليـة هليئـة األمـم املتحـدة لل                  

وتوفر هذه اهلياكـل أيـضا      . وتستثمر إىل أقصى حد قدرات املوظفني املوجودة حاليا يف املنظمة         
. باخليـارين اآلخـرين اللـذين ُنِظـر فيهمـا      أقل عدد من املكاتب علـى املـستوى اإلقليمـي مقارنـة             

وتتيح هذه اهلياكل حتقيق وفورات احلجم واالسـتفادة القـصوى مـن املـوارد عـن طريـق تركيـز                    
ــة، وكفالــ    ــدة عــرب عــدد قليــل   ودمــج املــوظفني واملــوارد يف مخــسة مراكــز إقليمي ــة متزاي ة تغطي

  .املكاتب الشاملة لعدة أقطار من
وجيــري اآلن حتليــل احتياجــات ميزانيــة اهلياكــل اإلقليميــة اجلديــدة؛ وســيجري حتديــد     - ٣٦

نظـر يف عـدة عوامـل،       وجيـري ال  .  اهلياكـل   تلك التكاليف بدقة مبجرد االنتهاء من تفاصيل تنفيذ      
ــة،        ــوب يف املراكــز اإلقليمي ــوظفني املطل ــد مــالك امل ــصلة بتحدي ــك التكــاليف ذات ال ــا يف ذل مب

ــدان  وملــرة واحــدة الالزمــة والتكــاليف التــشغيلية  ــة يف املي ــة احلالي ــة التحتي . املرتبطــة بتغــيري البني
ووفقـا  . قليميـة اجلديـدة   وستكون نتيجة هذا التحليل حتديد التكاليف املفصلة لتنفيذ اهلياكل اإل         

 املتعلــق بامليزانيــة املؤســسية لفتــرة الــسنتني   ٢٠١١/٥ مــن مقــرر اجمللــس التنفيــذي  ١٣للفقــرة 
ــةانظــر (٢٠١٣-٢٠١٢ ــة    )UNW/2011/13  الوثيق ــر وكيل ــل ســريد يف تقري ــإن هــذا التحلي ، ف

 اجمللــس املــديرة التنفيذيــة بــشأن اســتخدام مــوارد إدارة التغــيري الــذي ســيقدم إىل   /األمــني العــام
  .٢٠١٢سبتمرب /التنفيذي يف دورته السنوية الثانية يف شهر أيلول

  
  املراكز اإلقليمية  -اء ب  

مواقع املراكز اإلقليمية اخلمسة بنـاء علـى الوجـود احلـايل هليئـة األمـم املتحـدة                  حددت    - ٣٧
 بنمـا سـييت     املراكـز يف  تلـك   وتقـع   . للمرأة بالتنسيق مع املراكز املوجودة التابعـة لألمـم املتحـدة          

. أوروبـا وآسـيا الوسـطى   ملنطقـة  والقاهرة وبانكوك ونريويب، باإلضـافة إىل موقـع مل حيـدد بعـد        
هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة، وتتـسق مـع املراكـز              احلاليـة   وتتيح املواقـع االسـتفادة مـن املكاتـب          

ء هيئة األمـم    اإلقليمية لوكاالت األمم املتحدة األخرى، وخصوصا املكاتب التابعة ألهم شركا         
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ــائي،           ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــسكان، وبرن ــم املتحــدة لل ــم صــندوق األم ــرأة وه املتحــدة للم
  .واليونيسيف، وكذلك اللجان اإلقليمية حيثما أمكن ذلك

متكـني ودعـم القـدرات والعمليـات     ) أ: ( هـي ويشمل دور املراكز اإلقليمية ثالثة أبعاد      - ٣٨
الرقابـة علـى تنفيـذ الواليـة        ) ب (أة؛هيئة األمم املتحدة للمـر    على الصعيد القطري لتنفيذ والية      

ــدعائي        ــسياسايت وال ــاري وال ــدور املعي ــصعيدين القطــري واإلقليمــي مــن خــالل أداء ال ــى ال عل
تنفيــذ واليــة هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة علــى   ) ج( ضــمن األمــم املتحــدة؛  يالتنــسيقالــدور و

والتواصـل بـشكل وثيـق      ات التنـسيق اإلقليمـي      الصعيد اإلقليمـي مـن خـالل االسـتفادة مـن آليـ            
  .اهليئات اإلقليمية األخرى مثل االحتاد األفريقي وجامعة الدول العربية مع
وستتيح املراكز اإلقليمية التابعـة هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة تبـسيط وتوضـيح خطـوط               - ٣٩

. ليف املعــامالتالتسلــسل اإلداري للمكاتــب القطريــة، األمــر الــذي ســيؤدي إىل ختفــيض تكــا 
وستتلقى املكاتب القطرية الدعم من املقر حسب االقتضاء، وسـتتلقى الـدعم أيـضا مـن املركـز       

وكــاالت، الالتنــسيق فيمــا بــني   واخلــربة يف جمــال الــسياسات،   : اإلقليمــي يف اجملــاالت التاليــة  
ــي (وتـــصميم الـــربامج، والرصـــد والتقيـــيم، وتعبئـــة املـــوارد   ، )ةبالنـــسبة للمـــوارد غـــري األساسـ

  .واالتصاالت، والعمليات
هم املديرون اإلقليميون يف التخطيط االستراتيجي مع رؤسـاء املكاتـب والـشعب             اوسيس  - ٤٠

معلومــات وتوجيهــات املنــاطق اإلقليميــة، فيقــدمون ومــن خــالل االتــصاالت املتكــررة بــني املقــر 
ملـون بـشكل وثيـق    وسيقدمون تقاريرهم إىل مـدير شـعبة دعـم الـربامج، ويع         . من امليدان مستقاة  

ــا  امــع الــشعب األخــرى يف املقــر، ويــس   . مهون بــصورة منتظمــة يف مناقــشات فريــق اإلدارة العلي
وتتوىل املراكز اإلقليمية اإلشراف على تنفيذ االستراتيجية القطرية، ورصد التقـدم االسـتراتيجي،             

  .قروإصدار توصيات لتصحيح املسار عند الضرورة، وتقدم التقارير بانتظام إىل امل
ــز الــ     - ٤١ ــة األمــم املتحــدة للمــرأة تعزي دعم الــذي تقدمــه للــدول األعــضاء   وستواصــل هيئ
وسـتوفر أيـضا تغطيـة أوسـع لتقـدمي الـدعم         . خالل مكاتبها املوجودة يف خمتلف أحناء العـامل        من

لبلــدان أخــرى مــن خــالل مكاتــب شــاملة لعــدة أقطــار لــيس فيهــا وجــود هليئــة األمــم املتحــدة   
ــرأة ــة حمــددة حين ســيايف و. للم ــاقات جغرافي ــسافات حتــول  م ــامل ــدمي دون شاسعة ال املراكــز تق

تــشترك الــيت قليميــة اإلنــاطق دون املخدمــة كاملــة جملموعــة معينــة مــن البلــدان أو يف  اإلقليميــة 
وعلــى . ، ســتتوىل تقــدمي اخلــدمات مكاتــب شــاملة لعــدة أقطــارنفــس اخلــصائص مثــل اللغــة يف

، ولكنـها    يقـع فيهـا    اجلزرية الصغرية إىل وجود مكتـب قطـري       سبيل املثال، قد ال حتتاج الدول       
  .وهو أمر سيصعب على املراكز اإلقليمية توفريهقريبني جغرافيا، قد حتتاج إىل دعم وإشراف 
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وتعمــل املكاتــب الــشاملة لعــدة أقطــار بــصورة مــشاهبة متامــا لعمــل املكاتــب القطريــة،    - ٤٢
رقــة القطريــة يف أكثــر  الــدول األعــضاء واألفأن خططهــا الرباجميــة تتــضمن مبــادرات لــدعم  إال
علـى غـرار   وتقدم املكاتب الـشاملة لعـدة أقطـار تقاريرهـا إىل املراكـز اإلقليميـة         . بلد واحد  من

  .املكاتب القطرية
 املــشار إليهــا حاليــا يف اخلطــة االســتراتيجية باســم  ةولــذا فــإن املكاتــب اخلمــسة عــشر   - ٤٣

 مراكــز إقليميــة أو مكاتــب قطريــة أو مكاتــب شــاملة  ستــصبح إمــا“دون اإلقليميــة”املكاتــب 
  .لعدة أقطار

  
  حتقيق احلد األقصى من التعاون الداخلي  –جيم   

ستعزز هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة التواصـل والتعـاون علـى الـصعيد الـداخلي لـتمكني                      - ٤٤
ي املوظفني من تنفيذ واليتـها كمجموعـة موحـدة وضـمان التماسـك داخـل اهليكـل الالمركـز                  

ــة وإضــفاء طــابع      . اجلديــد ــز االتــصاالت الداخلي ــة لتعزي ــادرات الرامي ــاه بعــض املب ــاقش أدن وُتن
  .مؤسسي عليها، وحتسني فعالية هيئة األمم املتحدة للمرأة بشكل عام

 االفتراضية لتسهيل تبـادل املعـارف وزيـادة فعاليـة           “جمتمعات املمارسة ”وسُيرفع عدد     - ٤٥
ــتعلم ضــمن   ــاطق اإلقليميــ ال ــاة املن ــائج     . وعربه ــشأن النت ــارف واخلــربات ب ــادل املع ــيتيح تب وس

 هيئـة األمـم املتحـدة    املواضيعية وكذلك التعاون على إعـداد منتجـات معرفيـة مواضـيعية متكـنيَ         
. للمرأة من االستفادة من القـدرات علـى الـصعيد العـاملي لرفـع مـستوى األداء وحتقيـق النتـائج                    

ســطة الفيــديو لعقــد اجتماعــات منتظمــة بــني املقــر   بواتــسهيالت التــداول وســيزداد اســتخدام 
  .واملديرين اإلقليميني واملوظفني امليدانيني

. األقــرانمــن جانــب  اً واستعراضــوستــشمل عمليــة التخطــيط االســتراتيجي مــشاركةً   - ٤٦
فعلى سبيل املثال، رغـم أن كـل مركـز مـن املراكـز اإلقليميـة اخلمـسة سـيظل مـسؤوال بـشكل                 

دعى مديرون إقليميون آخرون للمشاركة حني تعرض املراكز اإلقليميـة          ، سيُ منطقتهكامل عن   
  .اخلطط القطرية على املقر

  
  تنفيذ اهلياكل اإلقليمية اجلديدة  -خامسا  

ينبغي لعملية التغـيري الراميـة إىل إنـشاء اهلياكـل اإلقليميـة اجلديـدة أن تنقـل هيئـة األمـم                 - ٤٧
يــة املطابقــة لرؤيتــها بوصــفها  ئاحلاليــة إىل صــورهتا النهااملتحــدة للمــرأة مــن حتــدياهتا التنظيميــة   

  .منظمة ال مركزية ودينامية ومترابطة
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هلياكــل اإلقليميــة اجلديــدة، مــع مراعــاة وظــائف املراكــز  اتنفيــذ لخطــة إعــداد وجيــري   - ٤٨
وطلبــت هيئــة . اإلقليميــة، وخطــوط التسلــسل اإلداري، وطرائــق العمــل، ومــستويات الــسلطة 

للمرأة املشورة مـن وكـاالت األمـم املتحـدة، وال سـيما صـندوق األمـم املتحـدة                   األمم املتحدة   
اإلقليميـة، ومـن منظمـات خارجيـة متـر مبرحلـة       للهيكلـة   ستراتيجيتهاللسكان الذي نفّذ مؤخرا    

  .وسلطت هذه املشورة الضوء على أمهية وضع استراتيجية شاملة لالتصاالت. تغيري
 بني قادة ومديري هيئة األمم املتحدة للمـرأة     ٢٠١٢بريل  أ/وبدأت املشاورات يف نيسان     - ٤٩

لوضع اللمسات التـصميمية الرئيـسية األخـرية، مبـا يف ذلـك وظـائف املراكـز اإلقليميـة واملكاتـب           
الشاملة لعدة أقطـار واملكاتـب القطريـة والعالقـات فيمـا بينـها، ومعـايري إنـشاء املكاتـب الـشاملة                      

سألة تزويد البلدان بالدعم يف جماالت الـسياسة العامـة والعمليـات     ملاملنظمة  لعدة أقطار، واملبادئ    
احلكومية الدولية والتنسيق على صعيد األمم املتحدة، والقدرات املطلوبة الـيت تتـيح للمقـر تقـدمي              

إلدارة التغـيري    وجيـري حاليـا إعـداد خطـة       . القطريـة املكاتـب   الدعم الربناجمي للمراكز اإلقليميـة و     
  . هلاالقرارات وتنفيذهايف قراءهتا لتلك يئة األمم املتحدة للمرأة هلكي تسترشد هبا 

تقريـر   ذج اهلياكل اإلقليمية اجلديدة يف    وسريد حتليل لآلثار املالية املترتبة على تطبيق منو         - ٥٠
املديرة التنفيذية الـذي سـيقدم إىل اجمللـس التنفيـذي يف دورتـه العاديـة الثانيـة                  /وكيلة األمني العام  

 من مقرر اجمللـس     ١٣دارة التغيري عمال بالفقرة     املوارد املخصصة إل   بشأن استخدام    ٢٠١٢لعام  
  .٢٠١٣-٢٠١٢ املتعلق بامليزانية املؤسسية لفترة السنتني ٢٠١١/٥التنفيذي 
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  املرفق
  

  ملخص لثالثة مناذج وردت يف حتليل اهلياكل اإلقليمية    
 ع القـرار والـدعم الـتقين إىل مخـسة         يقوم منوذج التركيز اإلقليمي علـى نقـل مركـز صـن             - ١

وتتـيح املراكـز اإلقليميـة    . الرئيـسية املنـاطق   مـن  ةمراكز إقليمية كبرية، يقع كـل منـها يف واحـد      
األوىل، عـن طريـق مراقبـة       : طريقتني لتمكني املكاتـب القطريـة واملكاتـب الـشاملة لعـدة أقطـار             

ر املعيــاري والــسياسايت   ويــشمل أداء الــدو  (وتوجيــه عمليــة وضــع وتنفيــذ اخلطــط القطريــة       
؛ والثانيـة، عـن طريـق تـوفري دعـم           ) ضـمن األمـم املتحـدة      يالتنسيقالدور  والدعائي والربناجمي و  

ويفتـرض النمـوذج    . ُمتاح بيسر ومفصل وفقا الحتياجات اإلقليم بالنـسبة جلميـع هـذه األدوار            
املعــامالت ع مزيــدا مــن تفــويض الــسلطة إىل املكاتــب القطريــة واملراكــز اإلقليميــة، مــع خــضو 

وتتوىل املراكز اإلقليميـة أنـشطة التنـسيق        . قرار مكتب السياسات والربنامج يف املقر     الضخمة إل 
 املتحـــدة اإلمنائيـــة، واالتـــصال فيمـــا بـــني األفرقـــة واللجـــان اإلقليميـــة التابعـــة جملموعـــة األمـــم 

كمـن فائـدة هـذا      وت. اهليئات اإلقليمية لتعزيـز أهـداف املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة                مع
النموذج يف قدرته على توفري دعم موحد للمكاتب القطرية من امليدان مـع حتقيـق أقـصى قـدر                   

 منفـصلة   “منظمات فرعيـة  ”مخس  خيشى يف الوقت نفسه أن تنشأ       ولكن  . من وفورات احلجم  
  .نع االتساق يف تنفيذ الواليةمما مي
صـنع القـرار وتقـدمي الـدعم       ليـة   عميؤدي استخدام النموذج اإلقليمي املوسـع إىل نقـل            - ٢

ــابع  ١٥ و ١٣القطـــري إىل مراكـــز إقليميـــة يتـــراوح عـــددها بـــني    مركـــزا، وإىل إضـــفاء الطـ
ويف وسـع املراكـز اإلقليميـة متكـني املكاتـب القطريـة       . املؤسسي على عمليات الرقابة املـشتركة    

وتوجيـه عمليـة    األوىل، عـن طريـق مراقبـة        : واملكاتب الشاملة لعدة أقطـار مـن خـالل طـريقتني          
ويـشمل أداء الـدور املعيـاري والـسياسايت والـدعائي والربنـاجمي       (وضع وتنفيذ اخلطـط القطريـة       

؛ والثانيــة، عــن طريــق تــوفري دعــم تقــين مناســب       )التنــسيقي ضــمن األمــم املتحــدة   الــدور و
فني لالحتياجات احمللية وُمتاح بيسر عرب اسـتخدام امليزانيـات وقـوائم اخلـرباء اخلـارجيني واملـوظ               

جلنة رقابة مشتركة تضم ممثلني من املقر ومـن كـل مركـز            تشكل  و. الداخليني املكرسني للعمل  
ويفتــرض هــذا . الرقابــة علــى االســتراتيجيات القطريــة واإلقليميــة وتعبئــة املــوارد تتــوىل إقليمــي 

قليــل بالنــسبة جلميــع املعــامالت  النمــوذج أن يكــون تفــويض الــسلطة حمــدودا بدرجــة أعلــى ب   
قـرار جلنـة املراقبـة      املعـامالت الـضخمة إل    تب القطريـة واملراكـز اإلقليميـة، مـع خـضوع            املكا يف

وتتــوىل املراكــز اإلقليميــة أنــشطة التنــسيق فيمــا بــني اللجــان واألفرقــة اإلقليميــة          . املــشتركة
وتكمـن  . واالتصال مع اهليئـات اإلقليميـة لتعزيـز أهـداف املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة                   

بيـد  . النموذج يف أنه يـستفيد بدرجـة كـبرية مـن اهلياكـل املوجـودة حاليـا يف امليـدان              فائدة هذا   
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مخــسة  مركــزا إقليميــا مقابــل ١٥ إىل ١٣مــن (املنــاطق العــدد الكــبري للمكاتــب الواقعــة يف  أن
إمـا زيـادة كـبرية يف املـوارد أو احلـد            يقتـضي   ) مراكز يف النموذج القائم على التركيز اإلقليمـي       

  .االدعم املقدم هلللمكاتب القطرية وتكثيف ملمنوحة من السلطة ا
صـنع القـرار إىل امليـدان مـن خـالل           عمليـة   يؤدي منـوذج اجملموعـات القطريـة إىل نقـل             - ٣

جمموعـة مـن املكاتـب الـشاملة لعـدة          إلغاء املستوى اإلقليمي كليا ودمج الوجود امليداين ضـمن          
ويتــيح هــذا . اريرهــا مباشــرة إىل املقــرتق مكتبــا وتقــدم ٣٥ و ٢٥أقطــار يتــراوح عــددها بــني  

األوىل، عن طريق نقل عملية صـنع القـرار واملـوارد       : النموذج متكني املكاتب القطرية بطريقتني    
إىل البلـــدان مباشـــرة؛ والثانيـــة، عـــن طريـــق إلغـــاء أحـــد مـــستويات الرقابـــة وإتاحـــة االتـــصال 

تــوىل كــل مكتــب مــن هــذه وي. مــن خــالل ربــط البلــدان بــاملقر مباشــرةالــداخليني والتماســك 
م املكاتـب  نظَّوتُـ . املكاتب الشاملة لعدة أقطار وضع برامج قطرية يف بلـدين أو ثالثـة وتنفيـذها         

منطقـة   مكونـة مـن ثالثـة إىل تـسعة مكاتـب يف كـل                “جمموعـات ”الشاملة لعدة أقطـار ضـمن       
امج  رقابــة مــشتركة مؤلفــة مــن رئــيس شــعبة دعــم الــربجلنــةُتــشكل و.  أو يف كــل قــارةةرئيــسي

الرقابـة  تتـوىل  ، )مـدير اجملموعـة  (ورئيس مكتب شامل لعدة أقطار يتم انتخابه يف كـل جمموعـة             
ويـستند هـذا النمـوذج إىل       . على االستراتيجيات القطرية واإلقليمية، وفرض االتساق التنظيمي      

مـن تفـويض الـسلطة بـشأن مجيـع املعـامالت الـيت جتـري يف املكاتـب الـشاملة لعـدة                   أقل درجـة    
وتكمن فائدة هذا النموذج يف أنه ينقل عملية اختـاذ القـرار إىل املكاتـب القطريـة، علـى          . أقطار

. إىل الدول األعـضاء واألفرقـة القطريـة التابعـة لألمـم املتحـدة             ممكن  دعم  أقرب  حنو يتيح تقدمي    
 ولكن، لتوفري القدرة الكاملة الالزمة لتنفيذ واليـة هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة علـى الـصعيدين                   

ــع      يتطلــب اإلقليمــي والقطــري،   ــوارد يف مجي ــدر مــن االســتثمار يف امل هــذا النمــوذج أقــصى ق
  . مكتبا٣٥ و ٢٥املكاتب اليت يتراوح عددها بني 
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	10 - أرست هيئة الأمم المتحدة للمرأة مؤخرا الأسس اللازمة لتنظيم قوي من أجل المستقبل. فقد جرى إعداد ميزانيتين وخطة استراتيجية للفترة 2011-2013، ووافق المجلس التنفيذي عليها. واستكمل ملاك الموظفين في المقر، بما في ذلك تشكيل فريق جديد للإدارة العليا. وتم تحديد الاختناقات والتحديات الرئيسية، ولا سيما في مجالي العمليات والإدارة، ووضع خطة عمل ستسفر، حين تنفيذها، عن منظمة تتسم بقدر أكبر من الكفاءة والفعالية والشفافية والمساءلة وتوفر خدمات قيـِّمة للجهات المعنية.
	11 - وتسعى هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى تحقيق اثنتين من الأولويات الرئيسية في مجال الفعالية التنظيمية: الأولى، تعزيز العمل في الميدان من خلال توسيع نطاق تحرك الهيئة وتعميق مشاركتها بشكل تدريجي على الصعيد القطري؛ والثانية، تعزيز كفاءة ونتائج برامج الهيئة.
	12 - وأجرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تقييما لقدرتها في المقر وعلى الصعيد القطري قبل تحديد احتياجاتها. والهيكل التنظيمي الحالي لمقر هيئة الأمم المتحدة للمرأة هو نتيجة التحليل الوظيفي الذي أجري واستُكمل في عام 2010 وأدى إلى توحيد ودمج وظائف الكيانات الأربعة التي تشكلت منها هيئة الأمم المتحدة للمرأة. ولم تتناول تلك المرحلة الرئيسية الأولى في تأسيس الهيئة مسائل اتساق المهام والهياكل وتكاملها وتآزرها بين المقر والمكاتب دون الإقليمية والميدانية.
	13 - وساعد تقييم القدرات الميدانية الذي أُنجز في أوائل عام 2011 على تحديد الحد الأدنى من القدرات الأساسية اللازمة على الصعيد القطري لعمل المكاتب القطرية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. ووفرت الميزانية المؤسسية تمويلا لما لا يقل عن خمسة موظفين في 17 مكتبا من المكاتب القطرية ذات الأولوية، ويمثل ذلك الحد الأدنى من القدرة اللازمة لإنشاء مكتب قطري. ووسعت الميزانية المؤسسية للفترة 2012-2013 نطاق أنشطة الاتصال لبناء القدرات لصالح 21 بلدا إضافيا.
	14 - وتدرك هيئة الأمم المتحدة للمرأة أنها تواجه مسائل إرثية عديدة. وقد أكدت المشاورات المكثفة التي أجريت على مدار العام الماضي مع مجموعة متنوعة من الشركاء والموظفين المسائلَ الأكثر إلحاحا التي يجب إيلاء الأولوية لمعالجتها، وهي: تفاوت القدرات في نطاق المنظمة؛ والمغالاة في المركزية في صنع القرار ومنح سلطة الموافقة؛ والاختناقات التي تؤخر تقديم المكاتب الميدانية للخدمات؛ وخطوط التسلسل الإداري المشوّشة التي تمنع الرقابة المناسبة؛ وعدم انتظام الاتصالات الداخلية وتبادل المعارف.
	15 - ووردت في الآونة الأخيرة توصيات انبثقت من عمليات داخلية وخارجية لمراجعة حسابات المكاتب القطرية والمكاتب دون الإقليمية التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تشير إلى مجالات يمكن تعزيزها بشكل أفضل منها هياكل وقدرات الملاك الوظيفي اللازمة لكفالة حسن تخطيط المشاريع ورصدها، والرقابة الداخلية، وإسناد المساءلة، وترتيبات الإدارة.
	16 - وفي سلسلة من الاجتماعات الإقليمية التي عقدت في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2011 مع موظفين من المكاتب القطرية والإقليمية والمقر، تم تحديد العناصر التالية الضرورية لمواجهة التحديات ذات الأولوية:
	(أ) منح ممثلي هيئة الأمم المتحدة للمرأة على الصعيد القطري سلطة لاتخاذ القرارات ومركزا يتناسبان مع ما يؤدونه من وظائف تتعلق بالبرامج والعمل ما بين الوكالات والتمثيل؛
	(ب) توفير موارد مالية كافية ويمكن التكهن بها لتيسير البرامج الاستراتيجية؛
	(ج) ضمان عقود للموظفين؛
	(د) توفير القدرات التقنية والتشغيلية المناسبة على الصعيد القطري؛
	(هـ) توفير خبرات سياساتية ذات صلة محددة بالإقليم، وتقع على مقربة من المكاتب القطرية لتوفير المناخ الملائم لبرمجة عالية الجودة؛
	(و) تبسيط وتوحيد طرائق العمل التي تتسم حاليا بالصعوبة والبطء؛
	(ز) تحسين الاتصالات وتبادل المعارف على جميع المستويات.
	17 - وتم تحديد أولويات مماثلة أيضا في معتكف مسؤولي هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الذي نُظّم في كانون الثاني/يناير 2012 لجميع ممثلي هيئة الأمم المتحدة للمرأة وكبار المسؤولين من الميدان والمقر. ومن النتائج الرئيسية التي تمخضت عنها دراسة استقصائية أجريت بين الموظفين في سياق تحليل الهياكل الإقليمية في شباط/فبراير 2012 أن الموظفين يتطلعون إلى تنفيذ الهياكل الإقليمية لمعالجة بعض هذه التحديات الهيكلية.
	جيم - الجهود الجارية لتحسين الفعالية
	18 - ينبغي النظر في الهياكل الإقليمية الجديدة في إطار السياق العام للتطوير المؤسسي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. ويجري تعزيز المكاتب القطرية بناء على التوصيات الواردة في تقييم القدرات الميدانية الذي أجري في عام 2011، والميزانية المؤسسية التي أقرها المجلس. ويشمل هذا التعزيز توفير عددٍ كافٍ من الموظفين وتفويض السلطة استنادا إلى أطر الرقابة والمراقبة الداخلية، وتحسين إمكانية التنبؤ بما سيطرأ بشأن عقود الموظفين. ويجري أيضا تسريع عملية منح مزيد من تفويض السلطة للمكاتب التي عُززت بعد الحصول على موافقة المجلس التنفيذي على ميزانية الدعم لعام 2011 والميزانية المؤسسية للفترة 2012-2013.
	19 - ونتيجة للجهود المتضافرة، أُحرز تقدم في تحديد واختيار القادة لشغل مناصب ممثلي هيئة الأمم المتحدة للمرأة في أكثر من 25 بلدا لكفالة تمثيل هيئة الأمم المتحدة للمرأة على مستوى مماثل لمستوى تمثيل وكالات الأمم المتحدة الأخرى. ومن المقرر إجراء تدريب على المهارات القيادية لكبار الموظفين في المقر وعلى المستوى الميداني في النصف الثاني من عام 2012 للترويج لنهج قيادي يتسم بدرجة عالية من التحفز والقدرة على الابتكار، ويقدم الأسوة الصالحة التي يُقتدى بها، علاوة على كونه خاضعا للمساءلة، وتركيزه على تحقيق النتائج ومساندته للتغيير من أجل تحسين حياة النساء والفتيات.
	20 - ومنحت هيئة الأمم المتحدة للمرأة الأولوية لإنشاء أطر أمتن تكفل توفير استجابة استراتيجية وسريعة للأولويات الوطنية، تمشيا مع الخطة الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة 2011-2013. وبحلول نهاية عام 2011، اكتمل إعداد 56 مذكرة استراتيجية وخطة عمل سنوية قطرية لفائدة المكاتب القطرية والإقليمية التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهي تشمل مساهمات البرنامج في الأولويات الوطنية من خلال استجابة منسقة تضطلع بها الأفرقة القطرية. وجرى استعراض المذكرات الاستراتيجية وخطط العمل في إطار استعراض الأقران لكفالة جودتها. وهي توفر أساسا جديدا لإعداد التقارير ومتابعة النتائج على الصعيد القطري.
	21 - ويجري تنقيح السياسات والإجراءات البرنامجية والتشغيلية، الموروثة في معظمها من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، لكفالة أن تلبي على نحو أفضل الاحتياجات الحالية للمكاتب القطرية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وتشمل المجالات الرئيسية المُستعرضة تقديم التقارير، وتبسيط الموافقة على البرامج، وزيادة تفويض السلطة من المنظورين المالي والبرنامجي. ووضعت أيضا في قائمة الأولويات مسألة مواءمة طرائق العمل مع الإجراءات المنسقة والمبسطة في الأمم المتحدة.
	22 - وفي 1 كانون الثاني/يناير 2012، بدأت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بنجاح تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة التي تمتثل للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، على غرار اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصناديق والبرامج الأخرى. وأتاح بدء تطبيق هذه المعايير فرصة لتحديث وتحسين الإجراءات التشغيلية الرئيسية، وتدريب موظفي هيئة الأمم المتحدة للمرأة على الصعيد القطري. وستواصل الهيئة رصد ودعم تنفيذ المعايير المحاسبية الجديدة على نحو يكفل التحسين المستمر للعمليات في الميدان والمقر، مع تقديم دعم وتدريب تقنيين كاملين للمكاتب حسب الحاجة.
	ثالثا - عملية تحليل الهياكل الإقليمية
	23 - بعد عملية اختيار تنافسية، تعاقدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع مؤسسة Dalberg Global Development Advisors لإجراء تحليل للهياكل الإقليمية لتقديم مجموعة من الخيارات كي ينظر فيها كبار مسؤولي الهيئة. واستطلع التحليل الخيارات الممكنة لتحسين تشكيل المنظمة على الصعد القطرية والإقليمية والعالمية. وكان الهدف المتوخى من ذلك ثلاثي الأبعاد:
	(أ) تحديد وتقييم التحسينات التي يمكن إضفاؤها على التنظيم والعمليات والرقابة، مع الاسترشاد بالمشاورات الداخلية فضلا عن المقاييس الخارجية؛
	(ب) رسم الخطوط الأساسية لاعتبارات التنفيذ والمقايضات الاستراتيجية المرتبطة بخيارات الهياكل المختلفة؛
	(ج) تلخيص توصيات لتنظر فيها هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
	24 - واستند تحليل الهياكل الإقليمية إلى مبادرات هامة جرت خلال العام الماضي وشملت، على سبيل المثال لا الحصر: (أ) الخطة الاستراتيجية للفترة 2011-2013؛ (ب) تقييم القدرات الميدانية - الحد الأدنى اللازم لوجود هيئة الأمم المتحدة للمرأة على الصعيد القطري؛ (ج) خطة العمل المتعلقة بمتابعة الاجتماعات الإقليمية الخمسة التي عُقدت في أواخر عام 2011؛ (د) ميزانية الدعم المؤسسية لفترة السنتين 2012-2013؛ (هـ) الإطار الاستراتيجي للفترة 2012-2013 فيما يخص المسائل الجنسانية والنهوض بالمرأة(A/66/82، بالصيغة المعدلة التي وضعتها لجنة البرنامج والتنسيق في الوثيقة A/66/16). ويتسق التحليل أيضا مع الجهود الجارية لتحسين الفعالية التنظيمية.
	25 - واستمر التحليل لمدة 14 أسبوعا من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس 2012، وشمل مشاورات مع الدول الأعضاء، ووكالات الأمم المتحدة، واللجان الإقليمية، وممثلي المجتمع المدني، وموظفي هيئة الأمم المتحدة للمرأة العاملين في الميدان وفي المقر. وتم إجراء نحو 330 مقابلة شملت مقابلات مع وكالات الأمم المتحدة وشركاء آخرين. وبالإضافة إلى ذلك، نوقشت ولاية الهيئة ووظائفها وقدراتها ومواردها وهياكلها التنظيمية من خلال دراسة استقصائية بثلاث لغات شملت جميع الموظفين، وزيارات ميدانية مختارة، ومؤتمرات عُقدت بواسطة الفيديو مع 18 مكتبا ميدانيا. وتضمن تحليل الهياكل الإقليمية النظر أيضا في الهياكل الإقليمية لمنظمات أخرى سواء داخل منظومة الأمم المتحدة أو خارجها، لفهم الهياكل الموجودة، وكيفية تطورها، ومعرفة ظروف عملها ومدى نجاحها.
	26 - وطوال فترة إجراء العملية، تولى فريق مرجعي تقديم التوجيهات والملاحظات واختبار الفرضيات ونتائج الدراسة الاستقصائية، وقدّم تعليقات على النماذج المقترحة. وشُكّل الفريق المرجعي من مزيج من موظفي هيئة الأمم المتحدة للمرأة من مختلف المواقع والمستويات والمجالات الوظيفية، وضم ممثلَين للموظفين انتخبهما أقرانهما.
	27 - وفي تقرير قدم في أواخر آذار/مارس 2012 إلى وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية وفريق الإدارة العليا المسانِد لها، اقتُرحت ثلاثة خيارات لإنشاء هيكل إقليمي جديد لغرض التحديث المحتمل للهياكل والعمليات والدعم والرقابة على الصعيد الإقليمي. وهذه الخيارات ترد بإيجاز في المرفق.
	رابعا - الهياكل الإقليمية الجديدة
	28 - بناء على التحليل وعلى الخيارات المتنوعة المقترحة، نظرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مزايا وعيوب الخيارات المختلفة وقارنتها بالاحتياجات المحددة للمنظمة، ثم وضعت الهياكل الإقليمية الجديدة التي تعزز إلى أقصى حد قدرة المنظمة على تنفيذ ولايتها.
	29 - وبمواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز استجابة الهيئة لاحتياجات النساء والفتيات، فإن الهياكل الإقليمية الجديدة تنقل عملية صنع القرار ورسم السياسات والدعم البرنامجي والتشغيلي إلى خمسة مراكز إقليمية ومجموعة مختارة من المكاتب الشاملة لعدة أقطار، على نحو يتيح تجهيز هيئة الأمم المتحدة للمرأة على الوجه الأكمل لتحقيق رؤيتها ومعالجة التحديات الهيكلية في المنظمة. وستواصل المكاتب القطرية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تلقي التعزيزات وتقديم تقاريرها إلى المراكز الإقليمية مباشرة. وسيتيح تحديد وتمكين كبار القادة في الميدان تيسير اتخاذ القرارات الاستراتيجية على نحو يستجيب للأولويات الوطنية والإقليمية، وتسهيل التعاون الفعال مع بقية مكونات منظومة الأمم المتحدة للاضطلاع بالمسؤوليات المعيارية والسياساتية والدعائية والتنسيقية. وسيتيح تركيز الموارد في خمسة مكاتب إقليمية مقابل المكاتب دون الإقليمية الحالية الخمسة عشرة الاستفادة من الموارد الموجودة لدى هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظومة الأمم المتحدة، واستخدام وفورات الحجم لتقديم الدعم والتوجيه بشكل أعمق وأوسع نطاقاً إلى المكاتب القطرية. وستؤدي زيادة تفويض السلطة من المقر إلى المراكز الإقليمية والمكاتب القطرية، مع دعمها بالقدرات والنظم التشغيلية المناسبة، إلى تبسيط العمليات وتقليل مستويات التسلسل الإداري.
	30 - وحُدّدت خمسة مبادئ توجيهية لاستحداث هياكل إقليمية جديدة تتيح لهيئة الأمم المتحدة للمرأة أن تتوصل على النحو الأفضل إلى: (أ) تفويض السلطة إلى الميدان في إطار من اللامركزية مع توفير وظائف الدعم التشغيلي اللازمة؛ (ب) تحقيق أقصى تأثير من الموارد الحالية والتآزر مع المنظمات الأخرى؛ (ج) الاضطلاع على أفضل وجه بوظيفة التنسيق التي كلفت بها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في إطار منظومة الأمم المتحد؛ (د) كفالة الجودة والمساءلة على جميع المستويات في المنظمة؛ (هـ) كفالة اتساق دور هيئة الأمم المتحدة للمرأة ونشر رسالتها وتنفيذ ولايتها.
	31 - ويؤدي كل مبدأ من هذه المبادئ التصميمية الخمسة إلى تمكين البلدان عن طريق نقل المسؤولية إلى الميدان، فضلا عن الدعم التشغيلي لإضفاء قدر أكبر من الكفاءة على العمليات. وبناء على تلك المبادئ وانطلاقا من المساهمات المنبثقة عن عملية التشاور، حددت هيئة الأمم المتحدة للمرأة التغييرات الحالية المقرر إجراؤها في الهياكل الإقليمية.
	ألف - لمحة عامة عن الهياكل الإقليمية الجديدة وأساسها المنطقي
	32 - يتكون الهيكل التنظيمي الحالي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة من مكتب المقر الذي يضم 6 شعب، و 15 مكتبا دون إقليمي، ومركزين إقليميين، ووجود للهيئة في 50 مكتبا قطريا عن طريق ممثل قطري أو مدير برنامج قطري معين، ووجود برنامجي في 24 بلدا. ويشرف المقر على المكاتب دون الإقليمية الخمسة عشرة ويقدم الدعم إليها. وتشرف المكاتب دون الإقليمية بدورها على العمل الجاري على الصعيد القطري وتدعمه.
	33 - وتغيّر الهياكل الإقليمية الجديدة هذا الهيكل من خلال تركيز الرقابة والدعم المقدم إلى المكاتب القطرية في خمسة مراكز إقليمية تمتلك خبرات سياساتية ومعيارية وتشغيلية عالية المستوى ستتيح تمكين المكاتب القطرية من تحقيق مستوى أفضل من النفوذ والتأثير على الصعيد القطري. ويتيح أيضا الوجود المتزايد للخبرة السياساتية والمعيارية في الميدان تمكين هيئة الأمم المتحدة للمرأة من الاستفادة بشكل أفضل من البرامج والشبكات والموارد المتوافرة لدى وكالات الأمم المتحدة وشركائها، والاقتراب من تحقيق رؤيتها المتمثلة في كونها أداة حفز في جميع أنحاء منظومة الأمم المتحدة.
	34 - وكذلك تعالج الهياكل الإقليمية الجديدة التحديات الراهنة. فهي تعالج أوجه القصور في الهياكل والعمليات لأنها تبسط وتسرع الرقابة واتخاذ القرارات لدعم المكاتب القطرية. وهي تتيح تركيز قدرات موظفي المقر على تحديد التوجهات الاستراتيجية للمنظمة والتعريف بها، وعلى المراقبة الشاملة ضمن المنظمة، وعلى خدمات دعم الولاية وتنفيذها على المستوى العالمي. وتتيح الهياكل الجديدة أيضا تخطيط طرائق عمل واضحة ستؤدي إلى تقصير الوقت اللازم لطلب وتلقي الدعم والإبلاغ عن النتائج. وسيُستخدم عند الاقتضاء استعراض الأقران والتشارك في اتخاذ القرار، ويشمل ذلك وضع حوافز لزيادة التعاون على كل من الصعيد الداخلي وصعيد منظومة الأمم المتحدة بأسرها، والعمل المشترك عبر مناطق جغرافية متعددة للتخلص من الانغلاق والتسلسلات الهرمية وتعزيز ثقافة الحوار المثمر. ويُتوقع أيضا أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الفعالية في التعلم وإلى تعزيز تبادل المعارف.
	35 - وكانت التكلفة عاملا هاما في استحداث الهياكل الإقليمية الجديدة. وقد تبيّن من المشاورات مع المنظمات التي أجرت تغييرات في هياكلها الميدانية أن السببين الرئيسيين للتكلفة هما إنشاء مكاتب جديدة، والتكاليف المتكررة اللازمة لتشغيلها. وللتخفيف من هذه التكاليف، تستفيد الهياكل الإقليمية من المكاتب والمواقع الحالية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتستثمر إلى أقصى حد قدرات الموظفين الموجودة حاليا في المنظمة. وتوفر هذه الهياكل أيضا أقل عدد من المكاتب على المستوى الإقليمي مقارنة بالخيارين الآخرين اللذين نُظِر فيهما. وتتيح هذه الهياكل تحقيق وفورات الحجم والاستفادة القصوى من الموارد عن طريق تركيز ودمج الموظفين والموارد في خمسة مراكز إقليمية، وكفالة تغطية متزايدة عبر عدد قليل من المكاتب الشاملة لعدة أقطار.
	36 - ويجري الآن تحليل احتياجات ميزانية الهياكل الإقليمية الجديدة؛ وسيجري تحديد التكاليف بدقة بمجرد الانتهاء من تفاصيل تنفيذ تلك الهياكل. ويجري النظر في عدة عوامل، بما في ذلك التكاليف ذات الصلة بتحديد ملاك الموظفين المطلوب في المراكز الإقليمية، والتكاليف التشغيلية اللازمة لمرة واحدة والمرتبطة بتغيير البنية التحتية الحالية في الميدان. وستكون نتيجة هذا التحليل تحديد التكاليف المفصلة لتنفيذ الهياكل الإقليمية الجديدة. ووفقا للفقرة 13 من مقرر المجلس التنفيذي 2011/5 المتعلق بالميزانية المؤسسية لفترة السنتين 2012-2013 (انظر الوثيقة UNW/2011/13)، فإن هذا التحليل سيرد في تقرير وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية بشأن استخدام موارد إدارة التغيير الذي سيقدم إلى المجلس التنفيذي في دورته السنوية الثانية في شهر أيلول/سبتمبر 2012.
	باء - المراكز الإقليمية
	37 - حددت مواقع المراكز الإقليمية الخمسة بناء على الوجود الحالي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتنسيق مع المراكز الموجودة التابعة للأمم المتحدة. وتقع تلك المراكز في بنما سيتي والقاهرة وبانكوك ونيروبي، بالإضافة إلى موقع لم يحدد بعد لمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى. وتتيح المواقع الاستفادة من المكاتب الحالية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتتسق مع المراكز الإقليمية لوكالات الأمم المتحدة الأخرى، وخصوصا المكاتب التابعة لأهم شركاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة وهم صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف، وكذلك اللجان الإقليمية حيثما أمكن ذلك.
	38 - ويشمل دور المراكز الإقليمية ثلاثة أبعاد هي: (أ) تمكين ودعم القدرات والعمليات على الصعيد القطري لتنفيذ ولاية هيئة الأمم المتحدة للمرأة؛ (ب) الرقابة على تنفيذ الولاية على الصعيدين القطري والإقليمي من خلال أداء الدور المعياري والسياساتي والدعائي والدور التنسيقي ضمن الأمم المتحدة؛ (ج) تنفيذ ولاية هيئة الأمم المتحدة للمرأة على الصعيد الإقليمي من خلال الاستفادة من آليات التنسيق الإقليمي والتواصل بشكل وثيق مع الهيئات الإقليمية الأخرى مثل الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.
	39 - وستتيح المراكز الإقليمية التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تبسيط وتوضيح خطوط التسلسل الإداري للمكاتب القطرية، الأمر الذي سيؤدي إلى تخفيض تكاليف المعاملات. وستتلقى المكاتب القطرية الدعم من المقر حسب الاقتضاء، وستتلقى الدعم أيضا من المركز الإقليمي في المجالات التالية: الخبرة في مجال السياسات، والتنسيق فيما بين الوكالات، وتصميم البرامج، والرصد والتقييم، وتعبئة الموارد (بالنسبة للموارد غير الأساسية)، والاتصالات، والعمليات.
	40 - وسيساهم المديرون الإقليميون في التخطيط الاستراتيجي مع رؤساء المكاتب والشعب من خلال الاتصالات المتكررة بين المقر والمناطق الإقليمية، فيقدمون معلومات وتوجيهات مستقاة من الميدان. وسيقدمون تقاريرهم إلى مدير شعبة دعم البرامج، ويعملون بشكل وثيق مع الشعب الأخرى في المقر، ويساهمون بصورة منتظمة في مناقشات فريق الإدارة العليا. وتتولى المراكز الإقليمية الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية القطرية، ورصد التقدم الاستراتيجي، وإصدار توصيات لتصحيح المسار عند الضرورة، وتقدم التقارير بانتظام إلى المقر.
	41 - وستواصل هيئة الأمم المتحدة للمرأة تعزيز الدعم الذي تقدمه للدول الأعضاء من خلال مكاتبها الموجودة في مختلف أنحاء العالم. وستوفر أيضا تغطية أوسع لتقديم الدعم لبلدان أخرى من خلال مكاتب شاملة لعدة أقطار ليس فيها وجود لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وفي سياقات جغرافية محددة حينما تحول المسافات الشاسعة دون تقديم المراكز الإقليمية خدمة كاملة لمجموعة معينة من البلدان أو في المناطق دون الإقليمية التي تشترك في نفس الخصائص مثل اللغة، ستتولى تقديم الخدمات مكاتب شاملة لعدة أقطار. وعلى سبيل المثال، قد لا تحتاج الدول الجزرية الصغيرة إلى وجود مكتب قطري يقع فيها، ولكنها قد تحتاج إلى دعم وإشراف قريبين جغرافيا، وهو أمر سيصعب على المراكز الإقليمية توفيره.
	42 - وتعمل المكاتب الشاملة لعدة أقطار بصورة مشابهة تماما لعمل المكاتب القطرية، إلا أن خططها البرامجية تتضمن مبادرات لدعم الدول الأعضاء والأفرقة القطرية في أكثر من بلد واحد. وتقدم المكاتب الشاملة لعدة أقطار تقاريرها إلى المراكز الإقليمية على غرار المكاتب القطرية.
	43 - ولذا فإن المكاتب الخمسة عشرة المشار إليها حاليا في الخطة الاستراتيجية باسم المكاتب ”دون الإقليمية“ ستصبح إما مراكز إقليمية أو مكاتب قطرية أو مكاتب شاملة لعدة أقطار.
	جيم – تحقيق الحد الأقصى من التعاون الداخلي
	44 - ستعزز هيئة الأمم المتحدة للمرأة التواصل والتعاون على الصعيد الداخلي لتمكين الموظفين من تنفيذ ولايتها كمجموعة موحدة وضمان التماسك داخل الهيكل اللامركزي الجديد. وتُناقش أدناه بعض المبادرات الرامية لتعزيز الاتصالات الداخلية وإضفاء طابع مؤسسي عليها، وتحسين فعالية هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشكل عام.
	45 - وسيُرفع عدد ”مجتمعات الممارسة“ الافتراضية لتسهيل تبادل المعارف وزيادة فعالية التعلم ضمن المناطق الإقليمية وعبرها. وسيتيح تبادل المعارف والخبرات بشأن النتائج المواضيعية وكذلك التعاون على إعداد منتجات معرفية مواضيعية تمكينَ هيئة الأمم المتحدة للمرأة من الاستفادة من القدرات على الصعيد العالمي لرفع مستوى الأداء وتحقيق النتائج. وسيزداد استخدام تسهيلات التداول بواسطة الفيديو لعقد اجتماعات منتظمة بين المقر والمديرين الإقليميين والموظفين الميدانيين.
	46 - وستشمل عملية التخطيط الاستراتيجي مشاركةً واستعراضاً من جانب الأقران. فعلى سبيل المثال، رغم أن كل مركز من المراكز الإقليمية الخمسة سيظل مسؤولا بشكل كامل عن منطقته، سيُدعى مديرون إقليميون آخرون للمشاركة حين تعرض المراكز الإقليمية الخطط القطرية على المقر.
	خامسا - تنفيذ الهياكل الإقليمية الجديدة
	47 - ينبغي لعملية التغيير الرامية إلى إنشاء الهياكل الإقليمية الجديدة أن تنقل هيئة الأمم المتحدة للمرأة من تحدياتها التنظيمية الحالية إلى صورتها النهائية المطابقة لرؤيتها بوصفها منظمة لا مركزية ودينامية ومترابطة.
	48 - ويجري إعداد خطة لتنفيذ الهياكل الإقليمية الجديدة، مع مراعاة وظائف المراكز الإقليمية، وخطوط التسلسل الإداري، وطرائق العمل، ومستويات السلطة. وطلبت هيئة الأمم المتحدة للمرأة المشورة من وكالات الأمم المتحدة، ولا سيما صندوق الأمم المتحدة للسكان الذي نفّذ مؤخرا استراتيجيته للهيكلة الإقليمية، ومن منظمات خارجية تمر بمرحلة تغيير. وسلطت هذه المشورة الضوء على أهمية وضع استراتيجية شاملة للاتصالات.
	49 - وبدأت المشاورات في نيسان/أبريل 2012 بين قادة ومديري هيئة الأمم المتحدة للمرأة لوضع اللمسات التصميمية الرئيسية الأخيرة، بما في ذلك وظائف المراكز الإقليمية والمكاتب الشاملة لعدة أقطار والمكاتب القطرية والعلاقات فيما بينها، ومعايير إنشاء المكاتب الشاملة لعدة أقطار، والمبادئ المنظمة لمسألة تزويد البلدان بالدعم في مجالات السياسة العامة والعمليات الحكومية الدولية والتنسيق على صعيد الأمم المتحدة، والقدرات المطلوبة التي تتيح للمقر تقديم الدعم البرنامجي للمراكز الإقليمية والمكاتب القطرية. ويجري حاليا إعداد خطة لإدارة التغيير لكي تسترشد بها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في قراءتها لتلك القرارات وتنفيذها لها.
	50 - وسيرد تحليل للآثار المالية المترتبة على تطبيق نموذج الهياكل الإقليمية الجديدة في تقرير وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية الذي سيقدم إلى المجلس التنفيذي في دورته العادية الثانية لعام 2012 بشأن استخدام الموارد المخصصة لإدارة التغيير عملا بالفقرة 13 من مقرر المجلس التنفيذي 2011/5 المتعلق بالميزانية المؤسسية لفترة السنتين 2012-2013.
	المرفق
	ملخص لثلاثة نماذج وردت في تحليل الهياكل الإقليمية
	1 - يقوم نموذج التركيز الإقليمي على نقل مركز صنع القرار والدعم التقني إلى خمسة مراكز إقليمية كبيرة، يقع كل منها في واحدة من المناطق الرئيسية. وتتيح المراكز الإقليمية طريقتين لتمكين المكاتب القطرية والمكاتب الشاملة لعدة أقطار: الأولى، عن طريق مراقبة وتوجيه عملية وضع وتنفيذ الخطط القطرية (ويشمل أداء الدور المعياري والسياساتي والدعائي والبرنامجي والدور التنسيقي ضمن الأمم المتحدة)؛ والثانية، عن طريق توفير دعم مُتاح بيسر ومفصل وفقا لاحتياجات الإقليم بالنسبة لجميع هذه الأدوار. ويفترض النموذج مزيدا من تفويض السلطة إلى المكاتب القطرية والمراكز الإقليمية، مع خضوع المعاملات الضخمة لإقرار مكتب السياسات والبرنامج في المقر. وتتولى المراكز الإقليمية أنشطة التنسيق فيما بين الأفرقة واللجان الإقليمية التابعة لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، والاتصال مع الهيئات الإقليمية لتعزيز أهداف المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وتكمن فائدة هذا النموذج في قدرته على توفير دعم موحد للمكاتب القطرية من الميدان مع تحقيق أقصى قدر من وفورات الحجم. ولكن يخشى في الوقت نفسه أن تنشأ خمس ”منظمات فرعية“ منفصلة مما يمنع الاتساق في تنفيذ الولاية.
	2 - يؤدي استخدام النموذج الإقليمي الموسع إلى نقل عملية صنع القرار وتقديم الدعم القطري إلى مراكز إقليمية يتراوح عددها بين 13 و 15 مركزا، وإلى إضفاء الطابع المؤسسي على عمليات الرقابة المشتركة. وفي وسع المراكز الإقليمية تمكين المكاتب القطرية والمكاتب الشاملة لعدة أقطار من خلال طريقتين: الأولى، عن طريق مراقبة وتوجيه عملية وضع وتنفيذ الخطط القطرية (ويشمل أداء الدور المعياري والسياساتي والدعائي والبرنامجي والدور التنسيقي ضمن الأمم المتحدة)؛ والثانية، عن طريق توفير دعم تقني مناسب للاحتياجات المحلية ومُتاح بيسر عبر استخدام الميزانيات وقوائم الخبراء الخارجيين والموظفين الداخليين المكرسين للعمل. وتشكل لجنة رقابة مشتركة تضم ممثلين من المقر ومن كل مركز إقليمي تتولى الرقابة على الاستراتيجيات القطرية والإقليمية وتعبئة الموارد. ويفترض هذا النموذج أن يكون تفويض السلطة محدودا بدرجة أعلى بقليل بالنسبة لجميع المعاملات في المكاتب القطرية والمراكز الإقليمية، مع خضوع المعاملات الضخمة لإقرار لجنة المراقبة المشتركة. وتتولى المراكز الإقليمية أنشطة التنسيق فيما بين اللجان والأفرقة الإقليمية والاتصال مع الهيئات الإقليمية لتعزيز أهداف المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وتكمن فائدة هذا النموذج في أنه يستفيد بدرجة كبيرة من الهياكل الموجودة حاليا في الميدان. بيد أن العدد الكبير للمكاتب الواقعة في المناطق (من 13 إلى 15 مركزا إقليميا مقابل خمسة مراكز في النموذج القائم على التركيز الإقليمي) يقتضي إما زيادة كبيرة في الموارد أو الحد من السلطة الممنوحة للمكاتب القطرية وتكثيف الدعم المقدم لها.
	3 - يؤدي نموذج المجموعات القطرية إلى نقل عملية صنع القرار إلى الميدان من خلال إلغاء المستوى الإقليمي كليا ودمج الوجود الميداني ضمن مجموعة من المكاتب الشاملة لعدة أقطار يتراوح عددها بين 25 و 35 مكتبا وتقدم تقاريرها مباشرة إلى المقر. ويتيح هذا النموذج تمكين المكاتب القطرية بطريقتين: الأولى، عن طريق نقل عملية صنع القرار والموارد إلى البلدان مباشرة؛ والثانية، عن طريق إلغاء أحد مستويات الرقابة وإتاحة الاتصال والتماسك الداخليين من خلال ربط البلدان بالمقر مباشرة. ويتولى كل مكتب من هذه المكاتب الشاملة لعدة أقطار وضع برامج قطرية في بلدين أو ثلاثة وتنفيذها. وتُنظَّم المكاتب الشاملة لعدة أقطار ضمن ”مجموعات“ مكونة من ثلاثة إلى تسعة مكاتب في كل منطقة رئيسية أو في كل قارة. وتشكل لجنةُ رقابة مشتركة مؤلفة من رئيس شعبة دعم البرامج ورئيس مكتب شامل لعدة أقطار يتم انتخابه في كل مجموعة (مدير المجموعة)، تتولى الرقابة على الاستراتيجيات القطرية والإقليمية، وفرض الاتساق التنظيمي. ويستند هذا النموذج إلى أقل درجة من تفويض السلطة بشأن جميع المعاملات التي تجري في المكاتب الشاملة لعدة أقطار. وتكمن فائدة هذا النموذج في أنه ينقل عملية اتخاذ القرار إلى المكاتب القطرية، على نحو يتيح تقديم أقرب دعم ممكن إلى الدول الأعضاء والأفرقة القطرية التابعة للأمم المتحدة. ولكن، لتوفير القدرة الكاملة اللازمة لتنفيذ ولاية هيئة الأمم المتحدة للمرأة على الصعيدين الإقليمي والقطري، يتطلب هذا النموذج أقصى قدر من الاستثمار في الموارد في جميع المكاتب التي يتراوح عددها بين 25 و 35 مكتبا.

