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  ٢٠١٢لدورة العادية الثانية لعام ا
  ، نيويورك٢٠١٢نوفمرب /رين الثاين تش٣٠-٢٨

  * من جدول األعمال املؤقت٣البند 
  اهليكل اإلقليمي

      
   وخطة التنفيذ، بامليزانيةاملتعلقةاآلثار اإلدارية واملالية و: اهليكل اإلقليمي    

  
  ديرة التنفيذيةامل/تقرير وكيلة األمني العام    

    

  موجز  
 الناشــئة يقــدم هــذا التقريــر عرضــا جملمــل اآلثــار اإلداريــة واملاليــة واملتــصلة بامليزانيــة           

، مبا يف ذلـك     اهليكل اإلقليمي اجلديد هليئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة           عن
املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكـني      ، للهيكل اإلقليمي اجلديد هليئة األمم       هلتنفيذإمجالية  خطة  

  .٢٠١٢/٤ يف مقررهاألمم املتحدة للمرأة املرأة، على النحو الذي طلبه اجمللس التنفيذي هليئة 
ــددة األقطــار؛          ــة وســتة مكاتــب متع ــشاء ســتة مكاتــب إقليمي ــألف اهليكــل مــن إن ويت
مكاتـب  دة للمـرأة كـي تـصبح        األمـم املتحـ    هليئـة    التابعـة ر املكاتب دون اإلقليمية احلالية      يوتطو

ــددة األقطــار أو   ــب متع ــة أو مكات ــن      إقليمي ــد أكــرب م ــق ق ــة؛ وحتقي ــة المكاتــب قطري المركزي
امليدان، مبا يف ذلك نقل مهام الرقابة على املستويني املتوسط واألدىن مـن املقـر إىل                بالسلطة   يف

 إجـراء قـر إىل امليـدان؛ و   مـن امل مهـام العمليـات  املكاتب اإلقليميـة؛ ونقـل بعـض املهـام التقنيـة و         
  .تغيريات مناظرة يف املقر كي تعكس األدوار املشمولة بالتغيري
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إجـراء  يف املقـر علـى      األمـم املتحـدة للمـرأة       هيئـة   ويف إطار اهليكـل اإلقليمـي، سـتركز           
رقابــة اســتراتيجية رفيعــة املــستوى وعلــى املعــارف التقنيــة واملتعلقــة بالــسياسات علــى الــصعيد  

 الــيت تركــز علــى لعمليــات املــشتركة بــني الوكــاالت إىل اتقــدم دعمــا أكــرب ف ســوو. العــاملي
 املهام انتقـال  يتيح تغيري و.يئةاهللدور املعياري الذي تضطلع به      إىل ا ، وكذلك   البلدان واألقاليم 

األمـم  هليئـة   التابعة   املكاتب اإلقليمية    تضطلعو. بعض قدرات إدارة الربامج من املقر إىل امليدان       
رقابة إدارية وبرناجمية على املكاتب القطرية واملكاتب املتعددة األقطـار،           للمرأة بإجراء    املتحدة

 وكـذلك دعـم     ،بـصدد الـسياسات    واملـشورة    التنفيـذي الدعم الـتقين و   تقدمي  ، و اجلودةوضمان  
  . أعمال التنسيق املشتركة بني الوكاالت على الصعيد اإلقليميتنفيذتبادل املعارف و

 بنمـا،   يفالكائنة  ألمم املتحدة   التابعة ل راكز اإلقليمية   املاتب اإلقليمية يف     املك يقع مقر و  
عـدم وجـود مركـز لألمـم املتحـدة يف أوروبـا             إىل  ونظـرا   . وتايلند، والسنغال، وكينيـا، ومـصر     

يف عـدة عـروض سـخية تقـدمت هبـا عـدة       األمـم املتحـدة للمـرأة      وآسيا الوسطى، نظرت هيئـة      
  . لتكون موضع املكتب اإلقليمياسطنبولعلى دول أعضاء، ووقع اختيارها 

يبلـغ  ، حيـث   وظيفـة جديـدة تتعلـق بامليزانيـة املؤسـسية     ٣٩اهليكـل اإلقليمـي   عن وقد نشأ     
ــل      ــت اهليكـ ــة حتـ ــوظفني املندرجـ ــاليف املـ ــوع تكـ ــون دوالر ١١١,٤جممـ ) ٢٠١٣-٢٠١٢( مليـ

لـــس التنفيـــذي يف مقـــرره  مليـــون دوالر يف امليزانيـــة املؤســـسية الـــيت أقرهـــا اجمل١٠٤,٨مقابـــل  يف
ــسمرب / كــانون األول٧ املــؤرخ ٢٠١١/٥ ــادة  . ٢٠١١دي ــل الفــرق زي ــغ  يف وميث ــسنتني تبل ــرة ال فت
وازدادت ).  بأكملــه٢٠١٣ وعــام ٢٠١٢جــزء مــن عــام (مليــون دوالر علــى مــدى ســنتني   ٦,٦

). ٢٠١٣-٢٠١٢(  مليون دوالر١٠,٧يبلغ جمموعها فدوالر  ٥٤٠ ٠٠٠ مبقدار   العملياتتكاليف  
  .توجد تكاليف إضافية لإلنشاء تكاليف املتكررة والالعلى ومل يطرأ تغري كبري 

إال أنه سيتم الوفاء هبـا     .  مليون دوالر  ٧,١وبلغ جمموع التكاليف اإلضافية يف امليزانية         
أن هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة قـد مجـدت عمليـات        إىل يف حدود املخصـصات القائمـة، نظـرا        

 رهنا بصدور قرار هنائي بشأن اهليكل اإلقليمي، ممـا أتـاح متـويال كافيـا                استقدام عدة موظفني،  
ونتيجة لـذلك، ال تتطلـب التكـاليف اإلضـافية الناشـئة عـن اهليكـل               . لتغطية التكاليف اإلضافية  

  .اإلقليمي زيادة يف املخصصات
 أعـاله   لتنفيـذ التغـيريات املـذكورة     األمم املتحدة للمرأة     هيئة   اليت أعدهتا اخلطة  وهتدف    

ــسلبية          ــار ال ــاليف واآلث ــل التك ــع تقلي ــام، م ــاز امله ــل إجن ــسرعة ودون تعطي ــا ب ــيت إىل حتقيقه ال
أن تعمـل مجيـع املكاتـب اإلقليميـة         اخلطـة   وتتـوخى   . ن إىل احلـد األدىن    و املوظفـ  يتعـرض هلـا    قد

يكـل حبلـول هنايـة عـام     اهلتنفيـذ  إمتـام  ، مـع  ٢٠١٣بكامل طاقتـها حبلـول الربـع الثـاين مـن عـام           
هيئـة  إال أن . وسيمضي التقدم يف التنفيذ يف كل منطقة من املنـاطق بأسـرع مـا ميكـن      . ٢٠١٣
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ــم املتحــدة    املرونــة فــستبديتعــي أن اخلطــة علــى درجــة مــن التعقيــد، ومــن مث       للمــرأة األم
وســيتم اختــاذ عــدة تــدابري داعمــة، مبــا يف ذلــك تنميــة قــدرات   . التوقيــت حــسب االقتــضاء يف

.  وإصـداره لربامج والعمليـات با الدليل املتعلقستقدام املوظفني، وتعديل    سراع با املوظفني، واإل 
ومن أجل محاية مصاحل املوظفني، جـرى إعـداد مبـادئ توجيهيـة للمـوارد البـشرية، وستوضـع                   

  .تدابري لكفالة استمرارية األعمال وتعظيم فرص تنمية قدرات املوظفني
  

  عناصر املقرر
املقـدم   علمـا بـالتقرير احلـايل     اإلحاطة) أ: (قيام مبا يلي  قد يرغب اجمللس التنفيذي يف ال       

 بـاجلهود الـيت     الترحيـب ) ب(املديرة التنفيذية بـشأن اهليكـل اإلقليمـي؛         /وكيلة األمني العام  من  
تعزيـز وجودهـا علـى الـصعيد امليـداين، وفقـا للمبـادئ              هبـدف   تبذهلا هيئة األمم املتحدة للمـرأة       

ــا يف اخلطــة االســترا   ــرة املنــصوص عليه ــرة  ٢٠١٣-٢٠١١تيجية للفت ــة املؤســسية للفت  وامليزاني
املدرجــة  علــى أن اآلثــار النامجــة عنــه التأكيــد اهليكــل اإلقليمــي وإقــرار) ج(؛ ٢٠١٣-٢٠١٢

، ٢٠١٣-٢٠١٢امليزانية سيجري الوفاء هبا يف حدود خمصصات امليزانيـة املؤسـسية للفتـرة               يف
 علــى امليزانيــة املؤســسية املنقحــة للفتــرة     قــةاملواف) د(علــى النحــو املقتــرح يف هــذا التقريــر؛     

ــه  ٢٠١٣-٢٠١٢ ــغ جمموعـ ــون دوالر ١٤٠,٨، مببلـ ــايل( مليـ ــة  )إمجـ ــشري إىل أن امليزانيـ ، ويـ
  ).إمجايل( مليون دوالر ١٤٧,٩ تبلغ صياغتهااملؤسسية املعاد 

  
    

  مقدمة  -أوال   
ة للمـساواة بـني     ، إنـشاء هيئـة األمـم املتحـد        ٦٤/٢٨٩قررت اجلمعية العامـة، بقرارهـا         - ١

اجلنسني ومتكني املـرأة، وهـي كيـان جديـد يـسعى إىل حتـسني حيـاة النـساء والفتيـات، وزيـادة                       
ذلك اهلـدف، وقـررت أيـضا،    لـ  حتقيقـا فعالية ومتاسك اإلسـهامات الـيت تقـدمها األمـم املتحـدة       

  :نفس القرار، ما يلي يف
ــا يف جمــ        )أ(   ــدعم الــيت تتواله ــار مهــام ال ــدم اهليئــة يف إط ال وضــع املعــايري  أن تق

واألنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا، التوجيه والدعم الـتقين إىل مجيـع الـدول األعـضاء مبختلـف                
مــستوياهتا يف التنميــة ويف مجيــع املنــاطق، وبنــاء علــى طلبــها، يف جمــاالت املــساواة بــني اجلنــسني 

  وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين؛ومتكني املرأة وحقوقها 
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ــ  )ب(   ــة     أن تعمـ ــا يف عمليـ ــاق عليهـ ــيت مت االتفـ ــادئ الـ ــتناد إىل املبـ ــة، باالسـ ل اهليئـ
االستعراض الشامل لسياساهتا يف جمال األنشطة التنفيذية، ال سيما عـن طريـق تلبيـة احتياجـات          

  .يات اليت حتددها، بناء على طلبهاالدول األعضاء خاصة والوفاء باألولو
هم يف حتقيـق مزيــد مـن الفعاليــة   ينبغـي أن يــس وقـررت اجلمعيـة العامــة أن إنـشاء اهليئــة      - ٢
  .مسائل التنسيق واالتساق وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف منظومة األمم املتحدة ككل يف
ســـتراتيجية أن أعلـــى أولوياهتـــا وذكـــرت هيئـــة األمـــم املتحـــدة للمـــرأة يف خطتـــها اال   - ٣
 اإلقليمـي  ، سواء علـى الـصعيد   دها على األرض  إعادة اهليكلة ورفع مستوى فعاليتها ووجو      هي

وتعكس هذه العناصر الدوافع اليت أدت إىل إنشاء هيئة األمم املتحدة للمرأة، بنيـة              . )١(والوطين
 طـرق التعـبري عـن قـيم ميثـاق          تتجلـى فيهـا   واضحة من جانـب الـدول األعـضاء يف إنـشاء هيئـة              

ــداألمــم املتحــدة مــن أجــل   ــة وتوطي ــة اجلوانــب املعياري حــدة، واألهــم  مــم املت لــدى األالتنفيذي
 وحتفيـز  التغيري اجملدي واإلجيايب يف حياة النـساء والفتيـات يف أحنـاء العـامل    ذلك، دفع وحتفيز     من

  .ذلك التيسري وتغيريه
بـشكل كـبري    مـستمدة   إحداث هذه التغيريات    على  قدرة هيئة األمم املتحدة للمرأة      إن    - ٤

انـت سـابقة عليهـا وجـرى توحيـدها، علـى            من الكيانات األربعة اليت تـشكلت منـها اهليئـة وك          
ويف حني كان لدى الكيانـات الـسابقة   . ٦٤/٢٨٩النحو الذي قررته اجلمعية العامة يف قرارها  

 علـى مـستوى املقـر، فـإن اهلياكـل احلاليـة لـدى هيئـة األمـم                   ُيعـّول عليهـا   مجيعها قـدرات هامـة      
 األعـم مـن صـندوق       األغلـب   املتحدة للمرأة على الصعيدين اإلقليمي والـوطين هـي موروثـة يف           

 تلبيـة متطلبـات   ا يـتالءم مـع  مبـ تعديلـها  األمم املتحدة اإلمنـائي للمـرأة، ومـن مث فهـي حباجـة إىل             
 إىل  بـشكل فعلـي   كانت والية الصندوق مـستندة      فقد  . للهيئةاملخولة  الوالية اجلديدة واملوسعة    

  .هيكل تنظيمي مصمم من أجل والية أقل اتساعا وطموحا بكثري
 مـــن ميزانيتـــها املؤســـسية للفتـــرة ٦وذكـــرت هيئـــة األمـــم املتحـــدة للمـــرأة يف الفقـــرة   - ٥

٢٠١٣-٢٠١٢) UNW/2011/11( املــؤرخ ٢٠١١/٥التنفيــذي مبقــرره ، الــيت اعتمــدها اجمللــس 
بإدخـال  ، أن املديرة التنفيذية ستوصي      )UNW/2011/13انظر   (٢٠١١ديسمرب  /كانون األول  ٧

 ٣٦وذكرت الفقـرة    . كل اإلقليمي  من استعراض اهلي   مستمدةزانية  امليعلى  املزيد من التعديالت    
من نفس الوثيقة أن املقترحـات احلاليـة لـيس فيهـا مـساس بالنتـائج الـيت توصـل إليهـا اسـتعراض                      

، وأن املديرة التنفيذية ستقترح أي تعديالت إضافية ضرورية يف امليزانيـة تكـون              كل اإلقليمي اهلي
  .امليزانية املدخلة على التعديالت تلكذا التقرير ويعرض ه. نابعة من االستعراض

__________ 
  .٣٠، الفقرة UNW/2011/9 انظر   )١(  
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املـديرة التنفيذيـة بـشأن      /وعرضت هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة تقريـر وكيلـة األمـني العـام                  - ٦
ــي   ــل اإلقليمـ ــذي،   ) UNW/2012/5(اهليكـ ــسنوية للمجلـــس التنفيـ ــدورة الـ ــى الـ ــدت علـ  الـــيت عقـ

ويف ذلــك التقريــر، . ٢٠١٢يونيــه /ان حزيــر١مــايو إىل / أيــار٢٩نيويــورك خــالل الفتــرة مــن   يف
تعزيز وإصالح هيكل هيئة األمم     حنو  املديرة التنفيذية االجتاه املقترح     /أوضحت وكيلة األمني العام   

املتحدة للمرأة على الصعيد اإلقليمي، والتغيريات املناظرة على الصعيد الوطين وعلى صعيد املقـر،               
وأشـارت إىل   . تـها االسـتراتيجية    وواليتـها وخط   يئـة اهلأفضل قـدر مـن املواءمـة بـني          إىل  اليت تؤدي   

 مـواطن ضـعف عديـدة       تـشوهبا اهلياكل وعمليات سري األعمال املوروثة من الكيانـات الـسالفة            أن
  :ومشلت مواطن الضعف ما يلي. يدين مع الوالية والكيان اجلدتعديلها مبا يتالءموجيب 

  ؛أجزاء اهليئةتفاوت القدرات يف   )أ(  
ــؤدي    اإلفــراط  )ب(   ــة آليــات اختــاذ القــرار واملوافقــة، مبــا ي ــأخريات يف مركزي  إىل ت

  وارتفاع تكاليف املعامالت؛
  مبا حيد من الرقابة الفعالة؛الرئاسي عدم تواؤم التسلسل   )ج(  
   املعارف؛تقاسماالتصال الداخلي ويف تساق االعدم   )د(  
حدة للمرأة، مبـا يف ذلـك     حمدودية سلطة اختاذ القرار لدى ممثلي هيئة األمم املت          )هـ(  

  فيما يتعلق باملوارد املالية؛
  .االفتقار إىل القدرات التقنية الكافية على الصعيد امليداين  )و(  

 ٢٠١٢/٤، يف مقــرره ٢٠١٢وشــجع اجمللــس التنفيــذي، خــالل دورتــه الــسنوية لعــام   - ٧
ما يف عمليــة هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة علــى االســتمرار يف املــضي قــد ) UNW/2012/9انظــر (

املـديرة التنفيذيـة،    /وأحاط اجمللس علما مع التقدير بتقرير وكيلة األمـني العـام          . اهليكلة اإلقليمية 
 كـل اإلقليمـي  وطلب أن تقدم، يف دورته العادية الثانيـة، تقريـرا عـن جممـل مـا يترتـب علـى اهلي                  

مجلـة أمـور، خطـة      آثار إدارية وفنية وأخرى متعلقة بامليزانية، على أن يشمل ذلـك، ضـمن               من
  .وقد أعد هذا التقرير استجابة لذلك الطلب. للتنفيذ

  
  التغيريمن أجل رؤية   - ثانيا  

ويتمثل هدف هيئة األمم املتحدة للمرأة لدى معاجلة هيكلها اإلقليمـي يف إجنـاز تعزيـز        - ٨
 النحـو    إمجاال على حتقيق نتائج لصاحل النساء والفتيـات علـى الـصعيد الـوطين، علـى                اهليئةقدرة  

ويــستلزم حتقيــق هــذا اهلــدف  . املتــوخى يف خطتــها االســتراتيجية اســتجابة لألولويــات الوطنيــة 
وباإلضـافة إىل ذلـك،     . إحداث حتسينات يف الفعاليـة والكفـاءة عـن طريـق األخـذ بالالمركزيـة              
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 للــتغريات كــي تــستجيب هياكلــها املوروثــة تعــديلفــإن هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة حباجــة إىل 
 التعـاون فيمـا بـني       تزايـد لتزايد املبـادرات اإلقليميـة، و     االستجابة  ، وال سيما    لة يف أعماهلا  احلاص

وجيــب . بلــدان اجلنــوب، والزيــادات امللحوظــة يف القــدرات الوطنيــة يف الكــثري مــن البلــدان       
من أجـل جتميـع الـدروس        وأاالستفادة من هذه القدرات سواء من أجل جهود التنمية الوطنية           

ومن أجل حتقيـق هـذه   .  اإلقليمي والعامليينملستفادة اليت ميكن تقامسها على الصعيدواخلربات ا 
 والتغــيريات، ســتقوم هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة بتوحيــد وتعزيــز القــدرات علــى    التحــسينات

  .بة من املقر إىل املستوى احملليالصعيد اإلقليمي وتفويض بعض مهام الرقا
ص ئـة األمـم املتحـدة للمـرأة إىل تقلـ          هياليت شهدهتا   غيريات  تالوباإلضافة إىل ذلك، أدت       - ٩

ومشــل تعزيــز الوجــود .  مكتبــا١٥الطلــب علــى مكاتبــها دون اإلقليميــة القائمــة، البــالغ عــددها  
ــسلطة،           ــويض ال ــادة تف ــها زي ــن بين ــسبل م ــة، ب ــب القطري ــدرات املكات ــادة ق ــة زي اإلقليمــي للهيئ

ــا علــى مــستوى مقــارب     ــادات العلي ــة األمــم   واســتقدام القي ــات األخــرى يف أفرق لرؤســاء الكيان
املتحدة القطرية، إىل جانب عناصر االحتياجات الدنيا من املـوظفني املقترحـة يف تقيـيم القـدرات        

إىل ونظـرا   . ومشل أيـضا إعـداد أطـر معـززة للربجمـة علـى الـصعيد القطـري                . ٢٠١١امليدانية لعام   
 تقدمي الدعم إىل الكيانات القطرية الـسابقة        يف بشكل كبري    يتمثلدور املكاتب دون اإلقليمية      أن

األقل جتهزا بالقدرات، تقلص االحتياج إىل ذلـك الـدعم يف الـسياق اجلديـد املتمثـل يف املكاتـب                    
  . إليها زيادة تفويض السلطةنتيجةاملعززة، القادرة على العمل بشكل أكثر استقاللية 

ــىو  - ١٠ ــة املؤســسية ا   يتجل ــسابق يف امليزاني ــهج ال ــم املتحــدة     الن ــة األم ــة هليئ ــدة القائم ملعتم
 بالفعل الكثري من التغيريات الالزمـة لتحقيـق   تضمنتللمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، اليت   

ــي    ــداف إصــالح اهليكــل اإلقليم ــة،      . أه ــسية القائم ــة املؤس ــادات امليزاني ــذ اعتم ــار تنفي ويف إط
اه اإلصـالحات الـوارد وصـفها يف هـذا       أحرزت هيئة األمم املتحدة للمرأة بالفعل تقـدما يف اجتـ          

  .التقرير، بسبل من بينها إنشاء ثالثة مكاتب إقليمية
األمـم  هليئـة   اونتيجة لذلك، سيتم االستعاضة عن املكاتب دون اإلقليمية احلالية التابعـة              - ١١

 مكتبـا بـستة مكاتـب إقليميـة، موجـودة يف املراكـز اإلقليميـة                ١٥البـالغ عـددها     املتحدة للمرأة   
 االضــطالع ة علــىون للمكاتــب اإلقليميــة الــستة قــدروســيك. لألمــم املتحــدةالتابعــة املــشتركة 

 املـشورة التقنيـة والـدعم     على برامج املكاتـب القطريـة، وتقـدمي       لرقابة  املتمثلة يف ا  باملهام اليومية   
يجي مهام الرقابة والتوجيـه االسـترات     جيري على مستوى املقر أداء      ظل  ي، يف حني س   التنفيذي هلا 

 ويقـوم  .ويرد يف الفرع الثالث تفصيل لألدوار احملـددة    . واملهام االستشارية على الصعيد العاملي    
زيــادة كفاءهتــا علــى هــذا النــهج علــى اهلياكــل القائمــة، مبــا يــساعدها علــى التطــور ويــساعد     

 إىل  هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة    الدعم الذي تقدمـه   واستجابة للطلبات املتزايدة على     . وفعاليتها



UNW/2012/10  
 

12-51274 7 
 

 الـدعم هـو أمـر    يف حاجة إىل  مع التسليم بأن افتتاح مكتب قطري للهيئة يف كل بلد           ولبلدان،  ا
يئــة مكاتــب متعــددة األقطــار، يتــوىل فيهــا مكتــب واحــد وممثــل واحــد  اهلغــري ممكــن، ستنــشئ 

 . للهيئـة  العامليـة املخولـة   ويعكس النهج املقترح الوالية     . املسؤولية عن عمل اهليئة يف عدة بلدان      
 تقـدمي الـدعم     املقر أو مكتب إقليمي، أو مكتب متعدد األقطار، أو مكتب قطـري           حيث يتوىل   

ويعكـس النـهج أيـضا التـزام هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة بزيـادة             . ملـساعدة اطلـب   يكل بلـد    إىل  
  . على الصعيد اإلقليميلتنسيق ووضع املعايريايف عمليات إسهامها 

 تزويـد ريات السابقة هي تقريب القـدرات مـن امليـدان؛ و          واألهداف املقصودة من التغي     - ١٢
؛ وتقليـل تكـاليف املعـامالت        بالقـدرات  موظفي هيئة األمم املتحدة للمرأة على الصعيد امليداين       
؛ والتمييـز بـشكل     الرئيـسية تـسيري العمـل     الناشئة عن وجود عدة طبقات للرقابة علـى عمليـات           

لى املستوى األعلى واألعمـال املتعلقـة بالـسياسات          ع على الربامج والعمليات  أفضل بني الرقابة    
، الـيت ميكـن أداؤهـا       اليوميـة  يف املقر من جانب، ومن جانب آخر أعمال الرقابة والدعم            ةالعاملي

. بشكل أفضل كلما كانـت أقـرب إىل امليـدان؛ وحتـسني الكفـاءة والفعاليـة عمومـا لـدى اهليئـة            
ملـوظفني املقتـرح يف امليزانيـة املؤسـسية هليئـة األمـم           مـالك ا  املتوقـع يف     اجتـاه التغـيريات      وقد جتلى 

، على النحو الـذي اعتمـده اجمللـس التنفيـذي مبقـرره        ٢٠١٣-٢٠١٢لفترة  عن ا املتحدة للمرأة   
تنفيــذ امليزانيــة املؤســسية ويف الوقــت الــذي تقــوم فيــه هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة ب . ٢٠١١/٥

  . اهليكل اإلقليمي اجلديداملدرجني يفوالنهج قد أرست بالفعل التغيريات فإهنا املعتمدة، 
  

اهلياكـــل والعمليـــات اإلقليميـــة اجلديـــدة والتغـــيريات املقابلـــة هلـــا علـــى     - ثالثا  
  املستويات األخرى

  :يستلزم اهليكل اإلقليمي اجلديد املقترح هليئة األمم املتحدة للمرأة ما يلي  - ١٣
  ستة مكاتب إقليمية تابعة للهيئة؛  )أ(  
  ة مكاتب متعددة األقطار؛ست  )ب(  
 مكتبـا، إىل واحـد      ١٥حتويل مكاتـب اهليئـة دون اإلقليميـة القائمـة، وعـددها               )ج(  

  من املكاتب اإلقليمية اجلديدة، أو مكتب متعدد األقطار أو مكتب قطري؛
 بأوجه وجود اهليئـة علـى الـصعيد         املتعلقةنقل مهام اإلشراف اإلداري اليومي        )د(  

   املكاتب اإلقليمية؛القطري من املقر إىل
نقل بعـض املهـام التقنيـة والتنفيذيـة مـن املقـر إىل املـستوى اإلقليمـي اسـتجابة                      )هـ(  

  ؛املساءلةللتحوالت يف 
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 يف املقــر لــدعم ممارســة اإلشــراف علــى مــستوى أرفــع قابلــةتغــيريات مإجــراء   )و(  
  .وتقدمي الدعم إىل العاملني يف امليدان

ليمـــي اجلديـــد يف تقريـــب القـــدرات  هليكـــل اإلقا لناشـــئ عـــن اويتمثـــل التـــأثري العـــام  - ١٤
املستوى القطري وتفويض السلطة بطريقة أكثر فعالية وكفـاءة مـن أجـل جتهيـز املعـامالت                  من

وهتدف عملية إنشاء اهليكل اإلقليمـي إىل إدخـال         .  وزيادة التأثري وحتقيق النتائج    ،بشكل أسرع 
ــى نطــاق    ــةحتــسينات عل ــي تنطــو  اهليئ ــذلك، فه ــسرة و  ، ول ــى أســاليب عمــل مي إدخــال ي عل

.  هلا على مستوى املقر وعلـى املـستوى القطـري   ناظرةة، مبا يف ذلك حتسينات م مقابلتعديالت  
 املـديرين اإلقليمـيني، حبيـث       إىلوجيري حاليا وضـع مبـادئ توجيهيـة مفـصلة لتفـويض الـسلطة               

  .قليميحتدد تقسيم السلطة وأنواع التفويضات بني مستوى املقر واملستوى اإل
  

  مستوى املقر  - ألف  
تــشمل التغــيريات يف اهليكــل اإلقليمــي يف املقــر كــال مــن التغــيريات املتعلقــة بأســاليب      - ١٥

ويف مــا يتعلــق باهلياكــل التنظيميــة، متــس غالبيــة . العمــل واألخــرى املرتبطــة باهلياكــل التنظيميــة
والتحـول الـوظيفي األساسـي      . التغيريات على مستوى املقر املهام املتعلقة بالربامج والـسياسات        

فيما يتعلق بتلك املهام هو نقل مهام اإلشراف اليومي واملفـصل علـى حنـو أكثـر ومهـام الـدعم                      
والتوجيه التقنيني الربناجميني إىل املستوى اإلقليمي، مع تعزيـز قـدرة املقـر علـى القيـام بإشـراف                    

ويف إطار اهلياكـل    . ين والسياسات استراتيجي رفيع املستوى وتوليد معارف عاملية يف اجملال التق        
السابقة املوروثة عـن الكيانـات الـسابقة، كـان اإلشـراف اليـومي اإلداري علـى أوجـه الوجـود                     

أما يف إطار اهليكل اجلديد املقترح، سيـضطلع هبـذه املهمـة      . على الصعيد القطري يأيت من املقر     
 سيكونون بـدورهم مـسؤولني أمـام        املديرون اإلقليميون الستة واملكاتب اإلقليمية الستة، الذين      

وباإلضـافة إىل ذلـك،     .  األمـم املتحـدة للمـرأة      مدير شـعبة دعـم الـربامج يف املقـر الرئيـسي هليئـة             
ــا وســيعملون بــشكل وثيــق مــع الــشُ      ــاإلدارة العلي عب ســوف يــسترشد املــديرون اإلقليميــون ب

  .نيويوركباألخرى يف املقر 
الرقابـة  م يف املقر أقساما جغرافية تـؤدي مهـام          ويشمل هيكل السياسات والربامج القائ      - ١٦

. ويطــرح هــذا اهليكــل عــددا مــن التحــديات. ملــستوى القطــريعلــى ا لتنفيــذي الــدعم اوتقــدم
 واالخـتالالت   ،وتشمل التحديات إزالة اإلشراف والدعم جغرافيا من أوجـه الوجـود القطـري            

ولني أمـام رؤسـاء األقـسام        مـسؤ  ١-رتبـة مـد   الاهليكلية مثـل أن يكـون املمثلـون القطريـون مـن             
ــة مــن   ــة فالاجلغرافي ــورك٥-رتب ــيت     .  يف نيوي ــسبة كــبرية مــن املهــام ال ــإن ن ــذلك، ف ونتيجــة ل

اضطلعت هبا األقسام اجلغرافية يف الـسابق سـتتحول إىل املكاتـب اإلقليميـة اجلديـدة، ممـا يعـاجل                     
  .ية مع األقدمالرئاسيمسأليت القرب اجلغرايف ومواءمة التسلسل 
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لتحول يف املهام، سيتم نقل بعض القدرات الربناجمية من املقـر إىل املـستوى       إىل ا ظرا  ون  - ١٧
 ةاملنتظمــ الرقابــة تنفيــذ تتــوىل  اإلقليمــي، حيــث ســتكون هنــاك حاجــة إىل قــدرات جديــدة       

اجملاالت التنفيذية مثل التفويضات املالية، واملوافقة على املشتريات، واملوافقـة علـى اسـتقدام               يف
  . على الربامجالرقابةوجوانب من املوظفني، 

ملقـر مـن خـالل تغـيري عـدد مـن الوظـائف              دى ا وسيجري تعديل القـدرات الربناجميـة لـ         - ١٨
 وتقـدمي التوجيـه والـدعم إىل        ،ستوى أرفـع  الرقابـة مبـ    على أداء مهام     قدرتهاملوجودة للتأكد من    

لــيت تتعــدى حــدود موافقــة املكاتـب اإلقليميــة، مبــا يف ذلــك املوافقــة علــى الــربامج واملعــامالت ا 
ستوى أرفـع، سـوف     مبـ  والتوجيـه    الرقابـة وكجزء من مهمة املقر املتمثلـة يف        . املكاتب اإلقليمية 

ــه املؤســسي   تتعــزز ــه علــى تقــدمي التوجي ي واإلدارة  التخطــيط االســتراتيجيف جمــايل أيــضا قدرت
  .القائمة على النتائج

شارية يف جمـــال الـــسياسات علـــى وســـيتم توســـيع اخلـــدمات التقنيـــة واخلـــدمات االستـــ  - ١٩
املستوى اإلقليمي من خالل إنشاء وظائف جديدة ونقل اخلربات والتمويل، مبا يف ذلك الـربامج               

 كانـت تـدار يف املاضـي انطالقـا          املكرسة لـدعم النتـائج علـى املـستويني القطـري واإلقليمـي الـيت              
احلكومـات والـشركاء    ذلـك التحـول تقـدمي دعـم أهـم ويف وقـت أنـسب إىل            وسـيتيح . املقـر  من

 مــع اهليئــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة، ســواء كانــت هيئــات  التــشارك الفــينالــوطنيني، وتيــسري 
 اهليئـة حكومية دولية أو هيئات خرباء، يف جمايل املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، وتعزيز قدرة             

  . بواليتها العامليةعلى االستفادة من التجارب واخلربات اإلقليمية والوطنية لالضطالع
 تركيزها علـى البحـوث والتحلـيالت        من أيضا    األمم املتحدة للمرأة   وسوف تزيد هيئة    - ٢٠

العاملية على مستوى املقر، وعلـى وضـع األدوات والتوجيهـات يف اجملـاالت املواضـيعية، وعلـى                  
ياسات حتديــد موقــع اهليئــة علــى نطــاق أوســع باعتبارهــا الرائــد العــاملي يف وضــع وصــياغة الــس  

 اإلقليميـة    الرقابيـة  وسـوف يـستخدم املقـر قدراتـه       .  املساواة بني اجلنسني ومتكـني املـرأة       جمال يف
 بشكل أفضل يف العمليات املشتركة بني الوكاالت املركزة على الـصعيدين            كي يشارك املعززة  

القطري واإلقليمي اليت جتري علـى مـستوى املقـر، مثـل فـرق العمـل املـشتركة بـني الوكـاالت                      
وباإلضــافة إىل ذلــك، ســتقدم تلــك القــدرات املعــززة دعمــا . املعنيــة ببلــدان أو مواضــيع حمــددة

إضــافيا إىل العمليــات املعياريــة احلكوميــة الدوليــة يف إطــار تنــسيق القــدرات احلكوميــة الدوليــة   
  .اهليئةلدى املكرسة 

 املقــر، فــإن  مل حيــدث تغــيري يف القــدرات املخصــصة للمهــام املعياريــة يف ويف حــني أنــه  - ٢١
املكاتــب اإلقليميــة ســتكون امتــدادا لتلــك املهــام علــى الــصعيد امليــداين وستيــسر تنفيــذ الواليــة  

وسيدعم املستوى اإلقليمي حتليل ومجـع املعلومـات        .  األمم املتحدة للمرأة    هليئة  املخولة املعيارية
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ا علـى ضـمان     واملدخالت من أجل العمليات احلكومية الدولية، وسيعمل يف نفس الوقت أيـض           
 املكاتب القطرية واملتعددة األقطار تنفيذ املقررات احلكوميـة الدوليـة، مثـل تلـك الـيت                 أن تدعم 

  .تتخذها جلنة وضع املرأة
 بني الوكـاالت علـى      فيماوعلى غرار ذلك، ستظل يف املقر القدرات املكرسة للتنسيق            - ٢٢

ام التنـسيق بـني الوكـاالت علـى          املـستوى اإلقليمـي مبهـ      سيـضطلع ومع ذلك،   . املستوى العاملي 
الصعيد اإلقليمي، مبا يف ذلك هياكل جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية وتقدمي الدعم إىل املكاتـب               

تنــسيق فيمــا بــني زيــادة فعاليــة الالقطريــة واملتعــددة األقطــار يف تنفيــذ دورهــا املتمثــل يف تعزيــز  
م تيـسري هـذه املهمـة مـن خـالل تعـيني           وسـيت . الوكاالت فيما خيص نتائج املساواة بني اجلنسني      
 يف كـل مكتـب إقليمـي        على الـصعيد اإلقليمـي    متخصص يف التخطيط والتنسيق االستراتيجيني      

  ).يف امليزانية املؤسسية القائمةوأدرج هذا األمر (
اإلدارة علـى مـستوى املقـر،       و يف جمـال التنظـيم    وإىل جانب املهام واملـساءالت املعـززة          - ٢٣

. لعمليـات يف مكاتبـها اإلقليميـة      ل الالزمـة  يف القـدرات      األمـم املتحـدة للمـرأة      سوف تزيد هيئـة   
وسوف تستفيد من التكنولوجيا وممارسات األعمال احلديثـة لـدعم اخلـدمات يف جمـاالت مثـل                 

 للمكاتــب القطريــة واملتعــددة األقطــار اســتخدام املــوارد اإلقليميــة يتــيحاملاليــة واملــشتريات، ممــا 
 أيـضا مـن احلاجـة إىل مـوظفني           ذلـك  وسـوف يقلـل   .  الرئيسية مـن العمليـات     جلوانبتنفيذ ا  يف

  .يف املكاتب القطرية األصغر حجماالعمليات  ألداء متفرغني
  

  املستوى اإلقليمي  - باء  
، وضـمان   يـة  والربناجم ة اإلداريـ  لرقابـة ة عـن ا   يسؤولباملـ املكاتـب اإلقليميـة الـستة       ستضطلع    - ٢٤

ال الـــسياسات للمكاتـــب القطريـــة ، وتـــوفري املـــشورة يف جمـــفيـــذيوالتناجلـــودة، والـــدعم الـــتقين 
 . األمــم املتحــدة للمــرأةهيئــةالــيت تؤديهــا منطقتــها، مبــا يف ذلــك مــا يتعلــق بالوظيفــة املعياريــة    يف

 أيــضا عــن التنــسيق بــني الوكــاالت علــى املــستوى اإلقليمــي، مبــا يف ذلــك   وستــضطلع باملــسؤولية
تحـدة اإلمنائيـة، وكـذلك آليـة التنـسيق اإلقليميـة الـيت دعـت إىل         شركاء اهليئة من جمموعة األمـم امل  

وسـتعزز املكاتـب اإلقليميـة      . اجتماعها اللجـان اإلقليميـة وتعبئـة املـوارد غـري األساسـية والـشراكة              
وسوف . إقامة شراكة أوثق مع اجملتمع املدين، بطرق منها فرق اجملتمع املدين االستشارية اإلقليمية            

ت والعمليات اإلقليميـة، وستيـسر إدارة املعـارف داخـل منطقتـها وبـني املنـاطق،                  مع اهليئا  تتشارك
وستدعم اإلجراءات اإلقليمية والقطرية املتخـذة يف إطـار الـصناديق االسـتئمانية الـيت تـديرها هيئـة                   

  . الدعوة واالتصاالت يف مجيع أحناء املنطقة أنشطةاألمم املتحدة للمرأة وستدعم تعزيز
 لكل مكتب إقليمي احلد األدىن مـن املـالك الـوظيفي األساسـي املوحـد              وسوف يكون   - ٢٥

  :، الذي يقوم بتنفيذ املهام التالية)انظر املرفق الثاين(املمول من امليزانية املؤسسية 



UNW/2012/10  
 

12-51274 11 
 

  ؛يف جمايل اإلدارة والربامج والدعم الرقابة  )أ(  
  ي؛تنفيذالدعم ال  )ب(  
  الدعم االستشاري التقين؛  )ج(  
  . جمايل االتصاالت والدعوةالدعم يف  )د(  

ــيكون    - ٢٦ ــافة إىل ذلـــك، سـ ــدىوباإلضـ ــة   لـ ــد مـــن القـــدرات التقنيـ  مكتـــب إقليمـــي املزيـ
 ا مباشــرإســهاماواالستــشارية يف جمــال الــسياسات املمولــة مــن املــوارد األساســية، وهــو مــا ميثــل  

ختلف وسـت . أنشطة الربامج علـى الـصعيدين القطـري واإلقليمـي مـن خـالل التوجيـه والـدعم                  يف
القدرات التقنية يف املكاتب اإلقليمية بني املناطق حـسب االحتياجـات واملطالـب واخلـصوصيات               

وسـتدعم  . اإلقليمية، وستعكس على نطاق واسع اجملاالت ذات األولوية من اخلطة االسـتراتيجية           
ة علـى   القدرات التقنية التقدم احملرز على املـستوى اإلقليمـي يف اجملـاالت ذات األولويـة واألنـشط                

  .املستوى القطري اليت تضطلع هبا املكاتب القطرية واملتعددة األقطار يف تلك اجملاالت
 مـن املقـر إىل املـديرين اإلقليمـيني،     ة اليوميـ يف الرقابـة سلطة لـ وسيكون هنـاك تفـويض ل      - ٢٧

، سـواء كـان املمثـل يف مكتـب          منطقة كل منهم  الذين سيشرفون مباشرة على كل ممثل هلم يف         
للمــدير اإلقليمــي مــستويات أعلــى  وباإلضــافة إىل ذلــك، ســيكون .  متعــدد األقطــارقطــري أو

  :السلطة املفوضة يف جماالت مثل من
  التوقيع على الربامج، واالتفاقات مع املاحنني، وامليزانيات املرتبطة هبا؛  )أ(  
  املوافقة على املعامالت واملدفوعات؛  )ب(  
ــوطنيني يف    )ج(   ــع املــوظفني ال ــهاســتقدام مجي ــد مــع املــوظفني  .  منطقت  ويظــل التعاق

  الدوليني جيرى على مستوى املقر؛
  . الوقت الراهن على مستوى املقر يفُتعتمدالتقارير املقدمة إىل املاحنني، اليت   )د(  

األمم املتحـدة   هيئة  املقدم من   دعم  الة أيضا عن    يسؤولبامل املكاتب اإلقليمية    وستضطلع  - ٢٨
 اليت يوجد فيها برنـامج أو مـشروع ال يـدخل يف إطـار واليـة      ل منهاة ك بلدان منطق للمرأة إىل   

ــدد األقطــار    ــى قائمــة مبكاتــب   (مكتــب قطــري أو متع ــق األول لالطــالع عل ــة انظــر املرف  اهليئ
  ).إطار اهليكل اجلديد يف
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  املكاتب القطرية واملتعددة األقطار  - جيم  
وتعـرف علـى    .  قطريـا أو دون إقليمـي       مكتبـا  ٥٠هليئة األمم املتحدة للمرأة حاليا      يتبع    - ٢٩

 قــدرات وتتــيح فيهــا ،)١- مــد قليلــة، أو يف حــاالت٥-مــن رتبــة ف(أهنــا مكاتــب هبــا ممثــل  
  . تفويض السلطةمبا يتيحملكتب الفصل املناسب بني الواجبات ا

  األمـم املتحـدة للمـرأة    هيئـة  املقدم مندعمالوتقدم املكاتب القطرية واملتعددة األقطار        - ٣٠
إذ املكاتــب .  مــع واليــة اهليئــةالــشركاء مــن احلكومــات وغريهــا بنــاء علــى طلبــها، ومتــشيا إىل 
  تلـك املكاتـب    وتـضطلع . الوسيلة اليت من خالهلا تنفذ اهليئـة أنـشطتها الربناجميـة والتنفيذيـة             هي

ــتقين وجمــال     ــدان ال ــؤدي دورا يف املي ــإدارة األمــوال وت ــدعوةب وهــي تــشكل جــزءا أساســيا   . ال
 للهيئـة، إذ تعـزز الـوعي وااللتـزام بالقواعـد واملعـايري الدوليـة، مثـل                   املخولـة  املعياريةالوالية   من

 جلنـة وضـع املـرأة واتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال                  الصادرة عـن   االستنتاجات املتفق عليها  
التمييز ضد املـرأة، علـى املـستوى الـوطين، وتـسخر يف نفـس الوقـت أيـضا اخلـربات واملعـارف                       

وأدرج . تطـوير املعـايري علـى املـستوين اإلقليمـي والعـاملي           صاحل  ى املستوى الوطين ل   املكتسبة عل 
حد أدىن من املالك الوظيفي للمكاتب القطرية مكـون مـن مخـسة مـوظفني، مبـن فـيهم املمثـل،            
وموظف عمليات وموظف إداري، يف إطار امليزانية املؤسسية املعتمـدة، اسـتنادا إىل التوصـيات        

  . القدرات امليدانيةالواردة يف تقييم
 تعزيــز أوجــه وجودهــا  علــى املــستوى القطــري   األمــم املتحــدة للمــرأةوتواصــل هيئــة  - ٣١

وجتــدر اإلشــارة إىل أن تعــيني ممــثلني مــن رتــب . اســتجابة ملتطلبــات واليتــها اجلديــدة واملوســعة
االت، أعلى لرئاسـة مكاتـب اهليئـة القطريـة واملتعـددة األقطـار يزيـد القـدرات يف عـدد مـن اجملـ                    

سيما قدرة اهليئة على االضطالع بدور قيادي داخل فريق األمـم املتحـدة القطـري كعـضو                 وال
ــة   . كامــل العــضوية ــدا،  ١٤ومنــذ بدايــة فتــرة الــسنتني احلاليــة، وظفــت اهليئ ــا جدي  ممــثال قطري

. ومخسة نواب ممـثلني جـدد، ومـديرين إقليمـيني جديـدين، وثالثـة نـواب للمـديرين اإلقليمـيني                   
ــددة األقطــار ســلطة مفوضــة أكــرب،        وباإل ــة واملتع ــب القطري ــك، ســيكون للمكات ضــافة إىل ذل
 علـى الـصعيد القطـري، وبالتـايل تقـدمي دعـم أفـضل إىل         بـشكل أسـرع    ألعمـال ا يتيح تسيري  مما

وجتـري اهليئــة أيـضا التـدريب علــى القيـادة لفائــدة كبـار املـوظفني مــن أجـل ضــمان        . الـشركاء 
  . مسؤوليات مهامهم بشكل مالئم لتنفيذهتيئتهم
وتشبه املكاتب املتعددة األقطار املكاتـب القطريـة، باسـتثناء أن حافظتـها تـشمل أكثـر                 - ٣٢

فالفرق األساسي بني املكاتب املتعددة األقطار واملكاتب القطريـة هـو أن ممثلـي              . من بلد واحد  
بلـد واحـد يف وقـت     يف أكثـر مـن    األمـم املتحـدة للمـرأة   املكاتب املتعددة األقطـار ميثلـون هيئـة       

ومـع ذلـك،   . واحد، مبا يف ذلك يف أفرقة قطريـة متعـددة تابعـة لألمـم املتحـدة يف وقـت واحـد                    
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ســتتطلب املكاتــب املتعــددة األقطــار، حبكــم طبيعتــها، القــدرة علــى إبــراز املــسؤولية اإلضــافية    
نت هلذه املكاتـب    ولئن كا . احملددة يف متثيل والية اهليئة يف أفرقة األمم املتحدة القطرية األخرى          

أوجه وجود متواضعة يف العديـد مـن البلـدان الـيت تغطيهـا، وحـىت حافظـة بـرامج عامـة ليـست               
ــني          ــشتركة ب ــام امل ــإن امله ــة، ف ــة العادي ــة باملكاتــب القطري ــى حنــو غــري عــادي مقارن بكــبرية عل

ــا تعكــس       ــد مــن اجلهــود، وهــو م ــام باملزي ــة بالقي ــة ســتجعلها مطالب ه الوكــاالت واملهــام املعياري
واملواقع اليت اقترحتها اهليئة للمكاتـب املتعـددة األقطـار مماثلـة            . القدرات اليت متنحها إياها اهليئة    

  .لتلك املخصصة للكيانات األخرى التابعة لألمم املتحدة يف هذا اجملال
  

  طرائق أخرى  -دال   
 القـدرات  الـوطين، ومـع مراعـاة    على الـصعيد    استنادا إىل الطلبات الواردة وإىل الطلب         - ٣٣

هيئة األمم املتحدة للمرأة والقـدرات املتاحـة داخـل فريـق األمـم املتحـدة القطـري               لدى  القائمة  
يئــة يف اتبــاع طرائــق  اهليف جمــال دمــج االعتبــارات اجلنــسانية يف صــلب عملــه، ســوف تــستمر    

أخرى للوجود يف بلد بعينه دون أن يكون ذلك مـن خـالل مكتـب إقليمـي أو مكتـب قطـري                      
وستكون أكثر هذه الطرائق شيوعا من خالل وجود مستشار معـين           . تعدد األقطار مأو مكتب   

ملنــسق املقــيم وفريــق األمــم  إىل ايئــة يــسدي املــشورة اهلباملــسائل اجلنــسانية مــن كبــار مــوظفي  
ويف الوقــت احلــايل، يوجــد مستــشارون معنيــون باملــسائل اجلنــسانية يتبعــون  . املتحــدة القطــري

  .الطلبعند  وتوجد خطط لالستعانة مبستشارين إضافيني يئة يف بلدان خمتارة،اهل
لبلــدان علــى أســاس الطلبــات الوطنيــة  إىل اوتقــدم هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة الــدعم    - ٣٤

وطبقـا  . واستناداً إىل قدراهتا املؤسـسية اإلمجاليـة يف املقـر وعلـى الـصعيدين اإلقليمـي والقطـري                 
ــة   ــة العاملي ــة لللوالي ــة، ســوف يــ  املخول ــد     لهيئ ــدان مباشــرة، عن ــع البل ــر يف التفاعــل م ستمر املق

االقتضاء، وفقا لطبيعة الدعم املطلوب أو الشراكة املتـصورة، وذلـك بـاألخص يف البلـدان الـيت                  
بلـدان  يف بيد أن املكاتـب اإلقليميـة سـتكون نقطـة االتـصال األساسـية             . فيهابرامج  لهيئة  لليس  

م الـواردة مـن بلـدان أمريكـا الـشمالية سـوف             وعلى سـبيل املثـال، فـإن طلبـات الـدع          . منطقتها
يعاجلها املكتب اإلقليمي يف بنما، وتلك الواردة من أوروبا الغربية سـيغطيها املكتـب اإلقليمـي                 

وسـتجري  . ألوروبا وآسيا الوسطى بدعم مـن مقـر هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة عنـد االقتـضاء                   
مــن الــربامج مــن املــسامهات املخصــصة  لــدول غــري املــستفيدة إىل اتغطيــة تكلفــة الــدعم املقــدم 

وسيــضطلع املكتــب اإلقليمــي يف بــانكوك مبهمــة . الــواردة مــن البلــد املعــين الطالــب للمــساعدة
  .االتصال بالنسبة جلميع بلدان منطقة آسيا واحمليط اهلادئ
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  مواقع املكاتب اإلقليمية  -هاء   
 حتديـــد مواقـــع مكاتبـــها  يفاســـتخدمت هيئـــة األمـــم املتحـــدة للمـــرأة املعـــايري التاليـــة   - ٣٥

  :الستة اإلقليمية
أو علــى مقربــة مــن هيئــات األمــم /الوجــود يف أحــد مراكــز األمــم املتحــدة، و  )أ(  

ركاء األساسـيني   ــص الـش  ـــ ن، وباألخ ـــ ني اآلخري ـار الـشركاء اإلقليميـ    ـــ رى وكب ــدة األخ ــاملتح
ة اإلقليميـة التابعـة جملموعـة األمـم     ، داخـل األفرقـ  الـربامج هليئة األمم املتحدة للمرأة، من منظـور    

  املتحدة اإلمنائية؛
القدرة على خدمـة املنطقـة، مـع مراعـاة اعتبـارات مثـل يـسر الـسفر وسـهولة                      )ب(  

  تسيري العمل عموما؛
التكلفــة، مبــا يف ذلــك التكــاليف املتعلقــة باإلنــشاء وتلــك املتعلقــة بــاإلدارة           )ج(  

  والعمليات اجلارية؛
  .ارد هيئة األمم املتحدة للمرأة والشركاء اآلخريناالستفادة من مو  )د(  

  :وعلى هذا األساس، جرى حتديد مواقع مخسة من املكاتب اإلقليمية الستة على النحو التايل
  نريويب؛: شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي  )أ(  
  داكار؛: غرب ووسط أفريقيا  )ب(  
  بنما؛: األمريكتان ومنطقة البحر الكارييب  )ج(  
  القاهرة؛: دول العربيةال  )د(  
  .بانكوك: آسيا واحمليط اهلادئ  )هـ(  

ويف حالة املكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى، مل يكن املوقع بديهيا على الفـور،            - ٣٦
وقـدمت أربـع دول أعـضاء عروضـا قويـة      . إذ ال يوجد مركز واحـد لألمـم املتحـدة يف املنطقـة            

وجـرى مجـع   . دة للمـرأة ألوروبـا وآسـيا الوسـطى      وسخية الستضافة مكتـب هيئـة األمـم املتحـ         
معلومات عن املواقع احملتملة، وبعد إجراء تقييم داخلـي للمواقـع األربعـة، واسـتنادا إىل املعـايري                  

التـابع   كموقـع للمكتـب اإلقليمـي ألوروبـا وآسـيا الوسـطى              اسـطنبول الواردة أعاله، اخـتريت     
  :وتضمنت االعتبارات احملددة ما يلي. لهيئةل

ــة األمــم         )أ(   ــة، نظــرت هيئ ــم املتحــدة يف املنطق يف ظــل عــدم وجــود مركــز لألم
ــة        ــة التابع ــة اإلقليمي ــسيني داخــل األفرق ــشركائها الرئي ــة ل ــب اإلقليمي ــرأة إىل املكات املتحــدة للم
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وبينمـا  . جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية، وال سيما الشركاء الذين تعمل معهم اهليئـة عـن كثـب     
 تستـضيف   اسـطنبول ن حمل النظـر قـدر مـن وجـود األمـم املتحـدة فيهـا، فـإن                   كان جلميع البلدا  

لـصندوق األمـم املتحـدة للـسكان، وهـي      التابع حاليا املكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى    
  ؛هيئة األمم املتحدة للمرأة داخل منظومة األمم املتحدةمن شركاء وكالة ُتعد شريكا هاما 

زن بــني الــسعر واملالءمــة مــن حيــث الــسفر إىل  أفــضل تــوااســطنبولعرضــت   )ب(  
ــة         ــع احلالي ــة املواق ــا مباشــرة إىل غالبي ــرحالت وأكثره ــصر ال ــا يف ذلــك أق ــها، مب ــة وداخل املنطق

  ؛قطارواملتعددة األواملقترحة للمكاتب القطرية 
وعرضت حكومـة   . عرضت مجيع البلدان حمل النظر مرافق رفيعة املستوى جمانية          )ج(  

  ؛ آخر مساعدات مالية سخية بشأن التكاليف املتعلقة بإنشاء املكتب اجلديدتركيا وبلد واحد
 أيضا تكاليف معيشة منخفضة نسبيا، وهو ما انعكس علـى           اسطنبولأتاحت    )د(  

معديل تسوية مقـر العمـل وبـدل اإلقامـة اليـومي، وكالمهـا ميـثالن عنـصرا أساسـيا مـن عناصـر                        
  وقع يف األجلني املتوسط والطويل؛التكلفة اليت ينبغي النظر فيها بشأن أي م

 بني أوروبـا والـشرق األوسـط والقوقـاز وآسـيا الوسـطى              اسطنبوليتيح موقع     )هـ(  
  فوائد إضافية حمتملة هليئة األمم املتحدة للمرأة من حيث التعاون األقاليمي؛

تـابع  مكتـب قـائم     عـدم وجـود      يف   سـطنبول بالنـسبة ال  يتمثل العيـب الرئيـسي        )و(  
مـشكلة  بيـد أن ذلـك اعُتـرب        .  املتحدة للمرأة يكون أساسا للمكتب اإلقليمي اجلديد       هليئة األمم 

  . األجل، بينما اعُتربت الفوائد األخرى يف األجلني املتوسط والطويل أكثر أمهيةةقصري
  

  حتسني أساليب العمل  -واو   
قتـضيات  ُتعد االستجابة األسرع لألولويات الوطنية وحتسني أسـاليب العمـل وتعزيـز م          - ٣٧

الرقابة الداخلية جزءا ال يتجزأ من اهلياكل اإلقليمية اجلديـدة، وسـيوفر ذلـك كلـه، مـع املـضي                    
واجملــاالت الــيت اســُتهدف حتــسني  . هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة لعمليــات قــدما، أساســا صــلبا  

  :أساليب العمل فيها تشمل ما يلي
   اليومية؛حتديد أوضح للمسؤوليات املتعلقة باختاذ القرارات  )أ(  
  تبسيط عملية املوافقة على الربامج واملشاريع؛  )ب(  
  ؛اتتفويض السلطات بشأن اإلدارة التنفيذية واختاذ القرار  )ج(  
  ؛االستقدامتبسيط عمليات   )د(  
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تقليــل اضــطالع امليــدان بإصــدار التقــارير املقدمــة إىل اجلهــات املاحنــة يف ظــل    )هـ(  
  .مراحل املوافقة

  
  فالتكالي  -رابعا   

ــار التغــيريات يف املقــر وعلــى الــصعيدين اإلقليمــي        - ٣٨ ــر تفاصــيل عــن آث ــوفر هــذا التقري ي
، ويعرضـــها علـــى اجمللـــس ٢٠١٣-٢٠١٢امليزانيـــة املؤســـسية للفتـــرة املدرجـــة يف والقطـــري 

الـذي  للـربامج   وُتعرض، للعلم، التفاصيل املتعلقة بالتمويـل األساسـي         . التنفيذي للموافقة عليها  
  .ملكاتب اإلقليميةالربامج يف اجيري تطبيقه أيضا على اهليكل اإلقليمي بغية تعزيز وظائف 

  
  املنهجية  -ألف   

قــّدرت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة تكــاليف اهليكــل اجلديــد، وهــي تعرضــها مقارنــة       - ٣٩
إىل ) ي اإلقليمـ مجيع التكاليف املتعلقـة باهليكـل  (وجرى تقسيم قاعدة التكلفة . بالترتيب الراهن 

  :ثالث فئات لتيسري احلساب
أجريت مقارنة بني امليزانيـة املؤسـسية املعتمـدة والتكلفـة            - تكاليف املوظفني   )أ(  

على أسـاس القـدرة املطلوبـة للوفـاء         ( املقترح   يلهيكل اإلقليم الالزم ل السنوية جلدول الوظائف    
واإلعـادة إىل   املـوظفني   ف املتعلقـة بنقـل      ، مبا يف ذلك التكـالي     )الثالثالفرع  يف  املبينة  بالوظائف  

  مكتب جديد؛األويل إىل أثناء االنتقال اليت ُصرفت يف الوطن، وكذلك التكاليف األخرى 
مكتـب  إنـشاء   قتـضي اهليكـل اإلقليمـي اجلديـد         ي - املتكـررة التنفيذ  تكاليف    )ب(  

ــا وآســيا الوســطى   (إضــايف واحــد فقــط    ــا ل) املكتــب اإلقليمــي ألوروب ــوفق ة املؤســسية لميزاني
ملكاتـب  املطبقـة علـى ا    تلـك   مـع   قاعدة التكلفة املستخدمة للمكتب اإلضـايف       تتماثل  و. املعتمدة

  ؛امليزانية املؤسسية املعتمدةاملدرجة يف 
الـيت صـرفت علـى       تشمل التكاليف غري املتكـررة       - تكاليف اإلنشاء األولية    )ج(  

لقطـــري، مثـــل شـــراء األصـــول إنـــشاء هياكـــل ميدانيـــة جديـــدة علـــى الـــصعيدين اإلقليمـــي وا
  .وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

األموال غـري املنفقـة     ما إذا كانت    وإضافة إىل ذلك، درست هيئة األمم املتحدة للمرأة           - ٤٠
هليكـل  اتكلفـة   تزايـد    تعـادل أو تفـوق       ٢٠١٢امليزانيـة املؤسـسية لعـام       اليت أدرجـت يف     املتوقعة  

  .٢٠١٣اجلديد يف عام 
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  فتراضاتاال  -باء   
  :اسُتخدم عدد من االفتراضات يف احلسابات  - ٤١

ــامي     )أ(   ــة لعـ ــسنوية اإلمجاليـ ــاليف الـ ــة إىل التكـ ــستند املقارنـ  ٢٠١٣  و٢٠١٢تـ
األساســية احلاليــة للبنيــة  علــى أســاس التكــاليف املتوقعــة  ٢٠١٢جتــري مقارنــة تكــاليف عــام  (

  ؛)األساسية املقترحةالبنية مقابل تكاليف 
املقتـرح  يع الوظائف اجلديدة النامجة عـن اهليكـل اإلقليمـي اجلديـد             مجسُتشغل    )ب(  
قـد يـتم التعـيني الفعلـي بعـد ذلـك التـاريخ،              ويف حني أنه    . ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١حبلول  

  لتكاليف؛البخس يف تقدير اهذا االفتراض العملي بغرض جتنب فقد ُوضع 
  ر للمكتب؛ دوال٦٠ ٠٠٠تبلغ يف املتوسط التنفيذ تكاليف   )ج(  
عــدالت املتكــاليف املــوظفني املتكــررة وغــري املتكــررة علــى أســاس     حتتــسب   )د(  

  ؛)٢(خرى يف منظومة األمم املتحدةأهيئات املطبقة يف 
أشــكال مبــا يف ذلــك ( مكتبــا جديــدا ٢١جيــري تعزيــز أو إنــشاء مــا جمموعــه    )هـ(  

علـى مـدار    ) قطريـة مكتملـة   لتصبح مكاتـب    رفع مستواها   السابقة اليت جيري    الوجود الربناجمي   
  .)٣(الفترة، وذلك طبقا للميزانية املؤسسية املعتمدة

  
  نتائج حتليل التكاليف   -جيم   

، حتـسب هيئـة األمـم     املبينـة استنادا إىل االفتراضات السابقة وأخذا يف االعتبار اهلياكـل            - ٤٢
  :التايلاملتحدة للمرأة التكاليف املرتبطة بإصالح اهليكل اإلقليمي على النحو 

ــوظفني   )أ(   ــاليف املـ ــرة    - تكـ ــة للفتـ ــدة احلاليـ ــسية املعتمـ ــة املؤسـ ــشمل امليزانيـ    تـ
ــة     ٢٠١٣-٢٠١٢ ــر البالغــــ ــدان واملقــــ ــوظفي امليــــ ــاليف مــــ  ماليــــــني دوالر ١٠٤,٨ تكــــ

وتبلـغ تكـاليف املـوظفني املنـاظرة النامجـة عـن اهليكـل اإلقليمـي اجلديـد                  ). الثالـث  املرفـق  انظر(
 ماليــني ٦,٦، بزيــادة قــدرها  ) نفــسهاملرجــع( مليــون دوالر ١١١,٤لفتــرة الــسنتني احلاليــة   

ــادة يف  . دوالر ــل الزيـ ــغ وتتمثـ ــة و  ٥,٩مبلـ ــدة املقترحـ ــائف اجلديـ ــني دوالر للوظـ ــغ  ماليـ مبلـ
   دوالر للتعديالت الوظيفية ضمن اهليكل احلايل؛٧٠٠ ٠٠٠

__________ 
ة الدوليـة وبرنـامج األمـم    ــــ ة املدنيـــ ة اخلدمــجلناليت تطبقها دالت ــدة للمرأة املعــم املتحــة األم ــتستخدم هيئ    )٢(  

 .املتحدة اإلمنائي
  )٣(   UNW/2011/11 ٨، الفقرة. 
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يـذ  تنف استنادا إىل االفتراض الوارد أعـاله بوجـود تكـاليف            - التنفيذتكاليف    )ب(  
ة، عـالوة علـى مبلـغ إضـايف قـدره           ـــ ة احلالي ــا للميزانيـة املؤسـسي    ــدان وفق ــة باملي ــررة متعلق ــمتك
لتنفيذ اهليكل اإلقليمـي ُتقـدَّر مببلـغ        الالزمة   دوالر للمكتب اجلديد، فإن التكاليف       ٦٠٠ ٠٠٠
ويعــود .  دوالر٥٤٠ ٠٠٠ ماليــني دوالر لفتــرة الــسنتني، وهــو مــا ميثــل زيــادة قــدرها  ١٠,٧

يف امليزانيـة املؤسـسية     املتوخى  اخلط الزمين   قياسا على   ذلك إىل تعجيل افتتاح املكاتب األخرى       
وتـشمل امليزانيـة    . ٢٠١٣ بـدال مـن عـام        ٢٠١٢سـبعة مكاتـب عـام       حيث افُتتحـت    املعتمدة،  
الـيت  كـررة   تاملة  ــــ يدانيالتنفيـــذ امل  ف  ـ تكالي ٢٠١٣-٢٠١٢رة  ــة للفت ــدة احلالي ــة املعتم ــاملؤسسي

 ياملتكـررة للـهيكل اإلقليمـ   التنفيـذ   ماليني دوالر لفترة السنتني، ولذا فإن تكـاليف    ١٠,٢تبلغ  
  اجلديد ال ختتلف سوى بشكل هامشي عن تلك الواردة يف امليزانية املؤسسية احلالية؛

ــة   )ج(   ــشاء األولي ــة األمــم    - تكــاليف اإلن ــة املؤســسية القائمــة هليئ ــشمل امليزاني  ت
مكتبـا مقتـرح إنـشاؤها ضـمن         ٢١ملكاتب جديدة عـددها     للمرأة تكاليف إنشاء أولية     املتحدة  

ديـدة  اجلملكاتـب   اتكـاليف إنـشاء     وقـد أدرجـت مجيـع       .  التنفيذ املتعلق بنفقات اهليئة   ةبند ميزاني 
ذات الـصلة يف امليزانيـة املؤسـسية احلاليـة، باسـتثناء التكـاليف املتعلقـة                التنفيذ  بالفعل يف نفقات    

  .٢٠١٣اتب اليت جرى تقدمي موعد افتتاحها عن عام باملك
ثـل تكلفـة    مية األمـم املتحـدة للمـرأة        ـــ د املقتـرح هليئ   ـ اجلديـ  ييكل اإلقليم اهلإن  ـذا، ف ــول  - ٤٣
، ٢٠١٣-٢٠١٢ ماليـني دوالر خـالل فتـرة الـسنتني           ٧,١ة يف امليزانيـة املؤسـسية تبلـغ         يــإضاف
ة للمـوظفني وتكـاليف أخـرى قـدرها        ـــ ل تكاليف إضافي  ــ ماليني دوالر ميث   ٦,٦ن بينها مبلغ    ــم

  . دوالر٥٤٠ ٠٠٠
ملكاتــب لــربامج اوتقتــرح هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة أيــضا ختــصيص أمــوال أساســية      - ٤٤

جممـوع األمـوال األساسـية املزمـع ختصيـصها          يصل  و. املتعلقة بالربامج اإلقليمية دعما للوظائف    
  . مليون دوالر٢,١إىل  ٢٠١٣-٢٠١٢السنتني فترة عن ملوظفي املكاتب اإلقليمية 

  
  طرائق التمويل  -دال   

، اختذت هيئة األمم املتحـدة للمـرأة هنجـا حـذرا            يمنذ بدء عملية وضع اهليكل اإلقليم       - ٤٥
اليت سـتتعرض هلـا نتيجـة    ثار اآلتقرر بعد يإزاء التعيني ومل ُتجر أي تعيينات يف الوظائف اليت مل  

  .قليميالتغيريات يف اهليكل اإل
واسـتنادا إىل التوقعـات احلاليـة، تتــوفر أمـوال كافيـة ضــمن امليزانيـة املؤسـسية املعتمــدة          - ٤٦

 النامجـة عـن التغـيريات       ٢٠١٣-٢٠١٢لفترة السنتني   الالزمة  احلالية لتغطية التكاليف اإلضافية     
  .ولذا، فال يوجد طلب بزيادة امليزانية املؤسسية. يف اهليكل اإلقليمي
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  تعديالتال  -هاء   
اســتنادا إىل التحليــل الــسابق، تطلــب هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة موافقــة اجمللــس علــى    - ٤٧

 ضمن املبلـغ اإلمجـايل احلـايل املعتمـد، وذلـك            ٢٠١٣-٢٠١٢تعديل ميزانيتها املؤسسية للفترة     
  :على النحو التايل

   وظيفة جديدة يف املكاتب اإلقليمية؛٢٦إنشاء   )أ(  
  قطار؛املتعددة األئف جديدة يف املكاتب القطرية و وظا١٠إنشاء   )ب(  
  .وظائف دعم جديدة يف املقرثالث إنشاء   )ج(  

ــة املؤســسية      - ٤٨ ــدة املقترحــة يف امليزاني  وظيفــة ٣٩ويبلــغ العــدد اإلمجــايل للوظــائف اجلدي
  ).انظر املرفق الثالث(

ر يف امليزانيـة املؤسـسية      ة املنقحة على هذا النحـو أساسـا للنظـ         يوستمثل امليزانية املؤسس    - ٤٩
صـورة  يف  سترد  التعديالت الواردة أعاله، فإهنا     اإلبقاء على   ويف حالة   . ٢٠١٥-٢٠١٤للفترة  

ــدرها    ــة ق ــادة ســنوية امسي ــرة   ٦,٣زي ــة املؤســسية للفت ــون دوالر يف امليزاني  ٢٠١٥-٢٠١٤ ملي
  .٢٠١٣-٢٠١٢انية املؤسسية للفترة مقارنة بامليز

حاليــا طلــب لتمويــل إضــايف ضــمن امليزانيــة املؤســسية للفتــرة   ال يوجــد ويف حــني أنــه   - ٥٠
، فإن الزيادة يف الوظائف املعتمدة وإعادة اهليكلة الداخليـة تـسفر عـن ميزانيـة                ٢٠١٣-٢٠١٢

 مليــون دوالر ١٣٩,٤  جمموعهــا، يبلــغ صــايف٢٠١٣-٢٠١٢للفتــرة أوليــة منــاظرة مؤســسية 
إمجاليــــــه ( مليــــــون دوالر ١٣٢,٣يف مقابــــــل مبلــــــغ )  مليــــــون دوالر١٤٧,٩إمجاليهــــــا (

  .٢٠١٣-٢٠١٢للميزانية املؤسسية املعتمدة للفترة ) مليون دوالر ١٤٠,٨
دون التمويــل اإلضــايف  (٢٠١٣-٢٠١٢وامليزانيــة املؤســسية املنقحــة املقترحــة للفتــرة    - ٥١

والـسادس والـسابع بـنفس الـصيغة      ) التنظيميـة اخلريطـة   (اخلـامس   معروضة يف املرافـق     ) املطلوب
، وســوف تكــون األســاس اجلديــد إلعــداد امليزانيــة      )UNW/2011/11انظــر (دة األصــل الــوار

  .٢٠١٥-٢٠١٤املؤسسية للفترة 
  

  خطة التنفيذ  -خامسا  
ــذ      - ٥٢ ــة تنفي ــن خط ــرض م ــو انتقــ   االغ ــرأة    هليكــل اإلقليمــي ه ــم املتحــدة للم ــة األم ال هيئ
 يف الفـرعني الثالـث والرابـع        هيكلها احلايل إىل اهليكل اإلقليمـي املتـوخى علـى النحـو املـبني              من

  :حبيث تفضي إىل
  ق االنتقال يف أقل وقت ممكن؛يحتق  )أ(  
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سـيما   ، ال  األمـم املتحـدة للمـرأة      تفادى تعطيل العمليات اليت تضطلع هبا هيئـة         )ب(  
  على الصعيد القطري، يف سياق املرحلة االنتقالية؛

  ؛يرياتوترتبط بالتغملرة واحدة اليت ُتصرف ل التكاليف يتقل  )ج(  
أدىن درجـة، يف الوقـت      إىل  ن  وموظفـ اليت قـد يتعـرض هلـا         اآلثار السلبية    تقليل  )د(  

  الذي توفر فيه أيضا فرصا لتطورهم الوظيفي؛
إدخــال تعــديالت علــى اخلطــة إذا ســنحت الــيت تتــيح علــى املرونــة االشــتمال   )هـ(  

  .ية األعمالاستمرارحتول دون خماطر غري متوقعة ُحددت فرص التعجيل هبا، أو إذا 
  

  اجلدول الزمين  -ألف   
، ٢٠١٣حبلول هنايـة عـام      تنفيذاً تاماً   اهليكل اإلقليمي   يف  لتغيريات  أن ُتنفذ ا  من املتوقع     - ٥٣
. ٢٠١٧-٢٠١٤لتنفيذ اخلطة االستراتيجية اجلديدة للفتـرة       معداً   اهليكل اجلديد    بذلك يكون و

  :النحو التايلومن املتوقع أن يكتمل إنشاء املكاتب اإلقليمية على 
  ؛٢٠١٣الربع األول من عام ): نريويب(شرق وجنوب أفريقيا   )أ(  
  ؛٢٠١٣الربع األول من عام ): داكار(غرب ووسط أفريقيا   )ب(  
  ؛٢٠١٣الربع األول من عام ): بنما(تان ومنطقة البحر الكارييب األمريك  )ج(  
  ؛٢٠١٣الربع األول من عام ): القاهرة(الدول العربية   )د(  
  ؛٢٠١٢الربع األخري من عام ): بانكوك(آسيا واحمليط اهلادئ   )هـ(  
  .٢٠١٣الربع الثاين من عام ): اسطنبول(أوروبا ووسط آسيا   )و(  

ومن املتوقع منح تفويض كامل للـسلطة، داخـل األقـاليم، يف معظـم املكاتـب القطريـة                    - ٥٤
انظــر . ٢٠١٣يــة عــام هنايف مــن املكاتــب وبالنــسبة لعــدد قليــل ، ٢٠١٣حبلــول منتــصف عــام 

  .عرض أكثر تفصيال للتغيريات وزمن وقوعهالالطالع على املرفق الثامن 
لتنفيــــذ يف أنــــه ســــيتم نقــــل املــــسؤوليات  الــــذي يواجــــه اويتجــــسد اخلطــــر األويل   - ٥٥

تأهيلــها لتنفيــذ الواجبــات   يلــزم والــصالحيات إىل وحــدات األعمــال غــري املــستعدة بعــد، و     
ئة األمم املتحـدة للمـرأة لـذلك علـى حنـو اسـتباقي لـضمان أن تـتم                   وعليه، تتصدى هي  . املطلوبة

  .على مراحل استنادا إىل تطور القدرات على الصعيدين اإلقليمي والقطريالتغيريات 
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  عناصر التنفيذ  -باء   
ــا           - ٥٦ ــذ مهامه ــن تنفي ــتمكن م ــن اجملــاالت لت ــدد م ــة يف ع ــب اإلقليمي ــل املكات ــيتم تأهي س

وهـي تـشمل    . االت اليت سـيمنح فيهـا تفـويض الـسلطة للمـدير اإلقليمـي             وأدوارها، مبا فيها اجمل   
  :جماالت مثل ما يلي

  التمثيل؛  )أ(  
إدارة الـــربامج، مبـــا يف ذلـــك تـــصميم الـــربامج ورصـــدها وتقييمهـــا، وســـلطة   )ب(  

  الدخول يف اتفاقات؛
  تنفيذ إطار للرقابة الداخلية واإلدارة املالية وإدارة املشتريات؛  )ج(  
  رة املوارد البشرية؛إدا  )د(  
  تعبئة املوارد؛  )هـ(  
  األمن؛  )و(  
  .مراجعة احلسابات  )ز(  

القـدرة، علــى  تـوفري  وتتـضمن خطـة التنفيـذ ثالثـة عناصـر رئيــسية، يـشكل اسـتكماهلا          - ٥٧
  : هيتنفيذ جمموعة كاملة من األدوار واملهاماليت تتيح الصعيدين اإلقليمي والقطري، 

ــب اإلقليمــ    )أ(   ــشاء املكت ــة /يإن ــب اإلقليمي ــشاء   - املكات ــى إن ــذا عل  ينطــوي ه
  :املكاتب اإلقليمية، وتشغيلها بكامل طاقتها، ويشمل ما يلي

تابعـة  قائمـة   أمـاكن عمـل     ملواقع اليت إما ال توجـد فيهـا         إقامة أماكن عمل يف ا      ‘١’  
غـري كافيـة    فيهـا   اهليئة املوجودة   أماكن عمل   هليئة األمم املتحدة للمرأة، أو أن       

). علــى ســبيل املثــال، مــن حيــث احلجــم(احتياجــات املكتــب اإلقليمــي لتلبيــة 
  اليت تستويف متطلبات األمن؛ذلك أماكن العمل ويشمل 

. وتتباين مستويات التوظيف الالزمـة بـني املنـاطق        . تعيني مالك موظفني كامل     ‘٢’  
ففي احلاالت الـيت تكـون فيهـا املكاتـب اإلقليميـة يف مواقـع سـبق فيهـا وجـود                     

هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة، سـيتم التعجيـل مبرحلـة              تابع  ليمي فرعي   مكتب إق 
ويلزم التوظيف الكامل إلنـشاء     . املوظفني احلاليني االستعانة ب التعيني عن طريق    

  ؛السلطة تفويضمن شروط إطار الرقابة الداخلية، ومن مث فهو شرط أساسي 
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وحيـدث  .  واملتعددة األقطـار   على املكاتب القطرية  الرقابة  تويل املدير اإلقليمي      ‘٣’  
ــد اضــطالع املــدير اإل    ــل   هــذا بــشكل عــام عن ــه، مــع عــدد قلي قليمــي بواجبات

التحـول  للبلدان الـيت تتطلـب احتياجـات الـدعم فيهـا            بالنسبة  االستثناءات   من
  املقر؛املقدم من دعم عن البصورة أبطأ 

وحيـدث هـذا    . مـي تفويض السلطة الربناجمية والتنفيذية املمنوحة للمـدير اإلقلي         ‘٤’  
بعد وقت قصري من تـويل املـدير اإلقليمـي مهامـه، ويـستند إىل منـوذج موحـد                   

  لتفويض السلطة؛
  تدريب املوظفني على النحو املطلوب؛  ‘٥’  
ــة   )ب(   ــو - تفــويض الــسلطة إىل املكاتــب القطري ــدما تت لــدى فر ا حيــدث هــذا عن

ويـتم  . اجملاالت الربناجمية والتنفيذية  املسؤولية الكاملة يف    بملكاتب القدرات املناسبة لالضطالع     ا
  :تعقب ذلك من خالل لوحة متابعة تفويض السلطة، وتتضمن ما يلي

رحلــة مــا قبــل التــدقيق والتخفيــف  ملعلــى الــصعيد القطــري اســتعراض إجــراء   ‘١’  
  حدة املخاطر؛ من

  لفصل بني الواجبات؛هبدف اتلبية احتياجات احلد األدىن من املوظفني   ‘٢’  
نتهاء من تدريب املوظفني ومنحهم شهادات يف جمـاالت تـشمل العمليـات             اال  ‘٣’  

  واحملاسبة واملشتريات؛
  استكمال وثائق تفويض السلطة والتوقيع عليها؛  ‘٤’  
 - حتويــل املكاتــب دون اإلقليميــة إىل مكاتــب متعــددة األقطــار أو قطريــة    )ج(  

  :ويشمل ما يلي.  إقليميةوينطبق هذا على املكاتب دون اإلقليمية اليت لن تصبح مكاتب
  ملكتب؛ادور تغري القيام بتحليل وظيفي يف سياق   ‘١’  
  املوظفني مع التحليل الوظيفي اجلديد؛مالك مواءمة   ‘٢’  
ــدعم    ‘٣’   ــف ال ــذي وق ــدم التنفي ــدرات    إىل ااملق ــال ق ــد اكتم ــة عن ــب القطري ملكات

  املكتب اإلقليمي؛
دون اإلقليمـيني بـشأن     /لـوطين علـى الـصعيد ا    إجراء االتـصاالت مـع الـشركاء          ‘٤’  

  .التغري يف دور املكتب
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  التدابري الداعمة  -جيم   
ئـــة األمـــم املتحـــدة للمـــرأة عـــددا  إضـــافة إىل النـــهج التـــدرجيي، ســـوف تـــستخدم هي   - ٥٨
سـتعمل  التدابري الداعمة من أجل احلد من التعطل واملخاطر أثناء تنفيذ اهليكـل اإلقليمـي، و               من

  :سلسة وناجحة، مبا يف ذلكعملية تغيري على إجراء 
تعيني قدرة إضافية مؤقتة لدعم املكاتب اإلقليمية واملكاتب القطرية واملتعـددة             )أ(  
  لتويل السلطة املفوضة؛احملددة املواعيد النهائية هبدف الوفاء باألقطار 
هبـدف  إعداد خطة لتنمية قدرات املوظفني وتنفيـذها علـى خمتلـف املـستويات                )ب(  

   أدوار ومسؤوليات جديدة مبا يتماشى مع التحوالت يف املهام؛إعدادهم لتويل
ــذ   )ج(   ــل     تنفي ــشهادات يف جمــاالت مث ــامج معجــل إلصــدار ال ــشؤون برن ــة ال املالي

  واملشتريات للسماح بتفويض السلطة؛
أمـور منـها    فر املوظفـون الالزمـون لـضمان        االتعجيل بعملية التعـيني حبيـث يتـو         )د(  
   إطار رقابة داخلية فعال؛ لتحقيقاملطلوباملالك الوظيفي استيفاء 
تتجلــى فيــه  جديــد دليــل وإعــداد دليــل الــربامج والعمليــات احلــايل    تعــديل   )هـ(  

يف هياكل هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة، ويـوفر الوضـوح بـشأن مراحـل سـري               التغيريات احلاصلة   
  .العمل واملساءلة على خمتلف املستويات

  
  ريةاعتبارات املوارد البش  -دال   

التغــيريات الناشــئة عــن للتعامــل مــع اآلثــار الالزمــة توضــع يف املقــر املبــادئ التوجيهيــة   - ٥٩
  . املوظفني الذين رشحهم املوظفوناملوارد البشرية، مع مدخالت من ممثلي يف
ولضمان استمرارية األعمال خالل عملية إنـشاء اهليكـل والعمليـات اجلديـدة، سـوف                 - ٦٠

  :ف اليت تستويف املعايري التاليةائيستمر التعيني يف الوظ
امليزانية املؤسسية املقررة والوظـائف األساسـية الالزمـة علـى الفـور ملقتـضيات                )أ(  

  اهليكل اإلقليمي؛احملدد يف اخلدمة، واليت تتماشى مع االجتاه اجلديد 
  .وبالتمويل املطلتوافر وظائف مشاريع استنادا إىل وثائق املشاريع املعتمدة مع   )ب(  

كــي يــستفيدوا ملــوظفني أمــام االفــرص إتاحــة وتــسعى هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة إىل   - ٦١
وعلى وجه اخلصوص، ستمنح الفرصة للمـوظفني       . مستقبلهم الوظيفي التغيريات يف تطوير     من

. الذين مل تتح هلم حىت اآلن فرص اكتساب اخلربة املباشرة على املستوى القطري للقيام بـذلك               
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اليت تتـيح هلـا     فرصة  الل اجلديد واملناصب اجلديدة أيضا هليئة األمم املتحدة للمرأة          وسيتيح اهليك 
وعند القيام بـذلك، ستـسعى اهليئـة أيـضا إىل           . لبحث عن مواهب خارجية جديدة واستقطاهبا     ا

  .احملافظة على املستويات العالية احلالية من التنوع اجلغرايف يف مالك موظفيها
  

  استعراض  -هاء   
توخى العمليـة اهليكـل اإلقليمـي اجلديـد القـائم والـذي سـيعمل بـشكل كامـل حبلـول                    ت  - ٦٢

فعاليـة اهليكـل    مـدى   وسوف تعمـل هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة علـى رصـد                . ٢٠١٣هناية عام   
اإلقليمي اجلديد بانتظام، وقد توصي بعد مرور عامني علـى التنفيـذ بتنقيحـات حمتملـة للـهيكل             

حــوار مـستمر مـع اجمللــس   إجـراء  وسـتحافظ اهليئـة أيــضا علـى    . تفادةاسـتنادا إىل الـدروس املــس  
  .التنفيذي للنظر يف التقدم احملرز والقضايا الناشئة خالل تنفيذ اهليكل اجلديد

  
  خامتة  -سادساً  

شاركت هيئة األمم املتحدة للمرأة، منذ إنشائها، يف سلسلة مـن اإلجـراءات الـسريعة                 - ٦٣
شــكلت ت واهلياكــل املوروثــة مــن الكيانــات األربعــة الــسابقة الــيت الــيت هتــدف إىل تــبين القــدرا

يف شــكل منظمــة تلــيب توقعــات اجلمعيــة العامــة    تلــك القــدرات واهلياكــل  وتطــويرأساســاً هلــا 
عمليـة اهليكـل    متثـل   و. واجملتمع املدين والشركاء الـوطنيني، وكـذلك النـساء والفتيـات أنفـسهن            

ستراتيجية هليئة األمم املتحـدة     اخلطة اال الواردة يف   رؤية  ة لل استجابلتغيري  عملية تنظيم ل  اإلقليمي  
وذلـك   ،حتقق أثـرا أكـرب مـن الـذي حققتـه الكيانـات املكونـة هلـا                أن  لهيئة  تتوخى ل للمرأة، اليت   

حتقيق النتائج، وال سـيما علـى الـصعيد القطـري، مبـا يف ذلـك النتـائج الـيت حتققـت                إىل  السعي  ب
  .نظومة األمم املتحدة ككلمن خالل االستفادة من قدرات م

أن بوســعها أن تقــوم، يف حــدود مــوارد امليزانيــة     وتــرى هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة       - ٦٤
كما أهنـا تـرى أن ذلـك اهليكـل          . املؤسسية القائمة، بوضع هيكل جديد راسخ حيدث ذلك األثر        

ات واليـة   سيبقى مالئما ومناسبا على املـدى الطويـل ألنـه يعـرب علـى وجـه التحديـد عـن ضـرور                     
. يئـة اهلوميثـل اهليكـل اإلقليمـي اجلديـد الـتغري النـهائي الـذي تتوخـاه                 . هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة      

ستـصبح   هناية مرحلة إنشاء هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة، إذ          مبثابة  املرحلة االنتقالية   سيكون إمتام   و
  .تسمها مع الشركاءواقاألهداف اليت وضعها جملسها التنفيذي يتطابق مع منظمة ذات هيكل 
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  املرفق األول
  

تعددة األقطار والقطرية اليت تتوخاها هيئة األمـم املتحـدة          املقائمة باملكاتب اإلقليمية و       
  ٢٠١٣للمرأة حبلول هناية عام 

  
  )ب(يوجود الربناجمال  )أ(املكاتب القطرية  املكاتب متعددة األقطار  املكاتب اإلقليمية

ــا ــريويب : أفريقيـــ نـــ
  روداكا

  فريقياأجنوب 
  )اجلنوب األفريقي(

إثيوبيا وأوغندا وبوروندي ومجهوريـة    
ترتانيـــا املتحـــدة ومجهوريـــة الكونغـــو 

ورواندا وجنوب السودان   الدميقراطية  
ــسودان   ــسنغال والـــ ــابوي والـــ وزمبـــ
وســـــرياليون والكـــــامريون وكـــــوت 
ديفوار وكينيا وليربيا ومايل ومـالوي      

  وموزامبيق ونيجرييا 

بيـساو - غانا وغينيـا  الرأس األخضر و  
  )ج(والصومال

: الـــــدول العربيـــــة 
  القاهرة

  املغرب 
  )إقليم املغرب(

ــصر واألرض   ــراق ومــــ األردن والعــــ
  الفلسطينية احملتلة

ــا ــا وموريتانيــ ــر وليبيــ تــــونس واجلزائــ
  واليمن 

منطقة آسيا واحمليط   
  بانكوك: اهلادئ

   اهلند
  )وجزر ملديف النكا بوتان وسري(

  فيجي 
  )هلادئجزر احمليط ا(

ــدة    ــا اجلديــ ــابوا غينيــ ــستان وبــ أفغانــ
وباكــــــستان وبــــــنغالديش وتايلنــــــد 

ــور  ــت نـــــام   -وتيمـــ ــشيت وفييـــ  ليـــ
  وكمبوديا ونيبال 

إندونيــسيا وجــزر ســليمان ومجهوريــة
ــاموا ــشعبية وســـ ــة الـــ الو الدميقراطيـــ
والــصني وفــانواتو والفلــبني وكرييبــاس

  وميامنار
أوروبـــــــا وآســـــــيا 

  اسطنبول :الوسطى
  كازاخستان

  )يا الوسطىآس(
ألبانيا والبوسـنة واهلرسـك ومجهوريـة       
مولـــــدوفا وجورجيـــــا وســـــلوفاكيا   

  وطاجيكستان وقريغيزستان

مجهوريـــــة مقـــــدونيا اليوغوســـــالفية
  )د(السابقة وصربيا وكوسوفو

األمريكتان ومنطقة  
ــارييب  ــر الكــ : البحــ

  مدينة بنما

  بربادوس 
  )البحر الكارييب(

ا إكـــوادور وبـــاراغواي والربازيـــل وبوليفيـــ
واجلمهوريــة )  املتعــددة القوميــات-دولــة (

الدومينيكيـــــة والـــــسلفادور وغواتيمـــــاال   
  وكولومبيا واملكسيك وهاييت

  أوروغواي ونيكاراغوا وهندوراس

  
  .الزمة للتفويضالقدرات المبمثلني دوليني ومزودة مكاتب    )أ(  

  .مشاريعلل ون موظفمستشار أقدم يف الشؤون اجلنسانية أويعمل يف إطاره وجود متباين    )ب(  
  .من خارج املكتب يف نريويبالعمل جيري    )ج(  
  ).١٩٩٩ (١٢٤٤مبوجب قرار جملس األمن    )د(  
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  املرفق الثاين
  

  املالك الوظيفي األساسي للمكاتب اإلقليمية    
  اإلدارة    

  )١-مد(مدير إقليمي   •  
  )٥-ف(نائب املدير اإلقليمي   •  

  
  الدعم التقين    

  )٥-ف(لسياسات مستشار لشؤون ا  •  
  )٤-ف(يط االستراتيجي واالتصاالت متخصص يف التخطموظف   •  
  )جيم-وف م (متخصص يف االتصاالت والدعوة موظف   •  

  
  التنفيذيالدعم     

  )٤-ف(مدير عمليات دويل   •  
  )٣-ف(بشرية الوارد يف املمتخصص موظف   •  
  )جيم-وف م (الية املشؤون يف المتخصص موظف   •  
  )٧-خ ع( متويل الربامج معاون لشؤون  •  
  )٧-خ ع (مشتريات /معاون شؤون إدارية  •  

  
  أخرىجماالت     

  )٣-خ ع (سائق   •  
تقيـيم  يف المتخـصص  موظـف  وباإلضافة إىل ذلك، سوف يكون لكل مكتـب إقليمـي           
  .املؤسسيتقييم المول من ميزانية امل ٤-رتبة فمن ال

 
  

  :االختصارات
  .فئة اخلدمة العامة= خ ع 

 . موظف وطين من الفئة الفنية=م ف و 
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  املرفق الثالث
  

مقارنــة بــني امليزانيــة املؤســسية املعتمــدة احلاليــة وامليزانيــة املؤســسية املنقحــة املقترحــة       
  ٢٠١٣-٢٠١٢للفترة 

    )ت الواليات املتحدةابآالف دوالر(

  
امليزانية املؤسسية املعتمدة احلالية 

   ٢٠١٣‐ ٢٠١٢ للفترة
 ،ملقترحةامليزانية املؤسسية ا

  رقالف   اهليكل اإلقليمي ذلك  يف مبا

  

ــالغ  املبـــــــــ
املتــــــــصلة 
  باملوظفني

غـري  املبالغ  
املتــــــــصلة 
  اجملموع  باملوظفني

ــالغ املبــــــــ
املتــــــــصلة
  باملوظفني

غــري املبــالغ 
املتـــــــــصلة 
  اجملموع  باملوظفني

ــالغ  املبــــــــــــ
ــصلة  املتـــــــــ
  باملوظفني

غــــــري املبــــــالغ 
ــصلة  املتــــــــــــــــ

  اجملموع  باملوظفني
 )ح(+)ز)=(ط( )هـ(‐)ب)=(ح( )د(‐)أ)=(ز( )هـ)+(د)=(و(  )هـ(  )د(  )ب)+(أ)=(ج(  )ب(  )أ(  

)٢٤٥(– )٢٤٥(٠٧٩ ٧٠ ٣٤٥ ٢٢ ٧٣٤ ٤٧ ٣٢٣ ٧٠ ٣٤٥ ٢٢ ٩٧٨ ٤٧  املقر
٣٧٨ ٧ ٥٤٠ ٨٣٨ ٦ ٣٣٠ ٧٤ ٧١٤ ١٠ ٦١٦ ٦٣ ٩٥٢ ٦٦ ١٧٤ ١٠ ٧٧٨ ٥٦   امليدان

١٣٤ ٧ ٥٤٠ ٥٩٤ ٦ ٤٠٩ ١٤٤ ٠٥٩ ٣٣ ٣٥٠ ١١١ ٢٧٥ ١٣٧ ٥١٩ ٣٢ ٧٥٦ ١٠٤   اجملموع الفرعي  
-٧٠٠ ٢ ٧٠٠ ٢   شؤون األمن 

املعايري احملاسـبية الدوليـة     
-٨٠٠ ٨٠٠   للقطاع العام 

١٣٤ ٧ ٩٠٩ ١٤٧ ٧٧٥ ١٤٠   اجملموع  
  
  .٢٠١١/٥املقرر  وUNW/2011/13 و UNW/2011/11، انظر ٢٠١٣-٢٠١٢دة للفترة لالطالع على امليزانية املعتم  :مالحظة 
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  املرفق الرابع
  

مـــوجز التغـــيريات يف الوظـــائف الـــواردة يف امليزانيـــة املؤســـسية املنقحـــة      
  ٢٠١٣-٢٠١٢املقترحة للفترة 

   اهليكل اإلقليمي- املقترحات املتعلقة بالوظائف اجلديدة     
  

  ١‐مد  املنطقة
رون موظفون آخـ  
  من الفئة الفنية

موظفون وطنيـون   
  من الفئة الفنية

موظفــــــــو فئــــــــة 
  اجملموع  اخلدمات العامة

  ٥  ١  ١  ٢  ١  أفريقيا
  ٧  ١  ٢  ٤    الدول العربية

  ١٠  ٢  ٤  ٤    آسيا واحمليط اهلادئ
  ٨  ٣  ١  ٤    رابطة الدول املستقلة/أوروبا

األمريكتـــان ومنطقـــة البحــــر   
  ٦  ٢  ٢  ٢    الكارييب

  ٣  ١    ٢    املتحدةمقر األمم 

  ٣٩  ١٠  ١٠  ١٨  ١  اجملموع  
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  املرفق اخلامس
  اخلريطة التنظيمية املنقحة    

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مكتب -  ٢ألف 
تنسيق منظومة األمم 

  املتحدة
  امليزانية العادية

١       ٢-مد
١       ١-مد

٣فئات فنية أخرى 
٢       خ ع

 امليزانية املؤسسية
  ٣ أخرى فنيةفئات 
  ١      خ ع

ــ- ٣ألــــف  ــشعبة املعنيــ ة الــ
ــشراكات االســـتراتيجية، بالـ
ــصاالت ــدعوة، واالتـــــ والـــــ
واجملتمع املدين وتعبئة املوارد

  امليزانية العادية
  ٤      فئات فنية أخرى

 ١           خ ع
   املؤسسيةامليزانية

 ١           ٢-مد
  ١          ١-مد

١٣       فنية أخرىفئات
 ٤        خ ع

 شعبة -  ١باء 
  السياسات

  اديةامليزانية الع
 ١        ١-مد

١٢    فئات فنية أخرى
  ٥       خ ع

  امليزانية املؤسسية
١        ٢-مد
 ٣        ١-مد

١٣   فئات فنية أخرى
١١     خ ع

 شعبة دعم- ٢باء 
  الربامج
  امليزانية العادية

  ١       ٢-مد
  ١       ١-مد

  ٣ فئات فنية أخرى
  ٣       خ ع

 مكتب املوارد البشرية
  لعاديةامليزانية ا

 ١فئات فنية أخرى    
  امليزانية املؤسسية
 ٥    فئات فنية أخرى

٦          خ ع

  يةنفيذارة التإلدا
   العاديةامليزانية

 ١   فئات فنية أخرى
  ٢          خ ع

  امليزانية املؤسسية
 ١        ١- مد

١٧  فئات فنية أخرى
١٤       خ ع

  و أ ع
 )امليزانية العادية(

  التقييم
  نية املؤسسيةامليزا

  ٣   فئات فنية أخرى 
 ٢     خ ع

  مكتب و أ ع
  امليزانية العادية

  ١     ٢-مد
  ١  فئات فنية أخرى 

  ٢    خ غ
  امليزانية املؤسسية
  ١  فئات فنية أخرى

  ٢    خ ع

 الدعم احلكومي الدويل،- ألف 
  مكتب الشراكة االستراتيجية

  امليزانية العادية
  ١  أ ع م
  ١  خ ع 

  امليزانية املؤسسية
 ١  ات فنية أخرىفئ

  مكتب السياسات والربامج-باء 
  امليزانية املؤسسية

  ١  أ ع م
  ١   فنية أخرىفئات
  ١  خ ع

   شعبة اإلدارة والتنظيم-جيم 
  امليزانية املؤسسية

  ١  ٢-مد
  ١  خ ع

  أفريقيا
  امليزانية املؤسسية
  ٢   فئات فنية أخرى

  ١        خ ع
  ٥        ١- مد

  ٣٤  فئات فنية أخرى
 ١٦       م ف و

  ٣٥       خ ع

  الدول العربية
  امليزانية املؤسسية
  ٤  فئات فنية أخرى

  ١       خ ع 
  ١       ١- مد

 ١١  فئات فنية أخرى
 ١٢      م ف و

  ١٣       خ ع 

  آسيا واحمليط اهلادئ
  امليزانية املؤسسية
  ٢   فئات فنية أخرى

  ١        خ ع
  ٢        ١- مد

  ٢٢ فئات فنية أخرى 
 ١٥       م ف و
  ٢٥      خ ع

رابطة البلدان/أوروبا
  املستقلة
  امليزانية املؤسسية
  ٢   فئات فنية أخرى

 ١        خ ع
 ١        ١- مد

 ١٢  فئات فنية أخرى
١٠       م ف و
١٣       خ ع 

األمريكتان ومنطقة 
  البحر الكارييب
  امليزانية املؤسسية
  ٢   فئات فنية أخرى

 ١        خ ع
 ١        ١-مد

١٦   أخرى ةفنيفئات 
١٩       وم ف 
٢٥       خ ع 

 شعبة الدعم- ١ألف 
  احلكومي الدويل

  امليزانية العادية
 ١         ١-مد

  ٣    فئات فنية أخرى
  ٢        خ ع

  امليزانية املؤسسية
  ٢فئات فنية أخرى 

 مراجعة احلسابات
   املؤسسيةنيةامليزا

١  فئات فنية أخرى

  خدمات األمن
  سيةامليزانية املؤس

 ١  أخرىفئات فنية 
١    خ ع 

 األقاليم

  :اختصارات
  أمني عام مساعد=  ع م أ

  خدمات عامة= خ ع 
  موظف فين وطين = م ف و 
 وكيل أمني عام= و أ ع 
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  املرفق السادس
  

ــرة       ــسية للفتـــ ــة املؤســـ ــة  : ٢٠١٣-٢٠١٢امليزانيـــ ــيريات املنقحـــ التغـــ
  )أ(التكاليف واحلجم يف

  اجملاالت الرئيسية للتغيريات يف التكاليف واحلجم    
  )ات الواليات املتحدةآالف دوالر(
  

    ٢٠١٣-٢٠١٢امليزانية املؤسسية للفترة   -أوال 
  ١٣٧ ٢٧٥  متويل ميزانية الدعم لفترة السنتني من موارد التربعات    
  ٢ ٧٠٠  تكاليف األمن    
  ٨٠٠  اعتماد املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام    

  ١٤٠ ٧٧٥  اجملموع الفرعي للبند األول    

    النقصان بسبب التكاليف/ادةالزي  -ثانيا 
  -  تكاليف التضخم والعملة واملوظفني    

  -  اجملموع الفرعي للبند الثاين    

    النقصان بسبب التغريات يف احلجم/الزيادة  -ثالثا 
    الزيادة    
  ٥ ٣٨٩  تعزيز احلضور امليداين      
  ٥٢٨  تعزيز الدعم التنظيمي      

  ٥ ٩١٧  اجملموع الفرعي للبند الثالث    

    النقصان األخرى/حاالت الزيادة  -رابعا 
  ٦٧٧  توزيع موظفي الربامج بني املقر وامليدان      
  ٥٤٠  تكاليف أخرى غري متصلة بالوظائف      
  ١ ٢١٧  اجملموع الفرعي للبند الرابع    

  ٧ ١٣٤  صايف التغري  -خامسا 
  ١٤٧ ٩٠٩  ٢٠١٣-٢٠١٢زانية املؤسسية للفترة تقديرات املي  -سادسا 

  )٨ ٤٢٨(  يرادات املقدرة يف إطار امليزانية املؤسسيةاإل    
    ١٣٩ ٤٨١  صايف تقديرات امليزانية    

  .٢، اجلدول UNW/2011/11 انظر   )أ(  
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  املرفق السابع
  

  )أ(٢٠١٣-٢٠١٢املوجز املنقح لتقديرات امليزانية املقترحة للفترة     

  موجز تقديرات امليزانية املقترحة املمولة من التربعات    
  )آالف دوالرات الواليات املتحدة(
  

    
  التغري يف احلجم

      ٢٠١٣‐٢٠١٢الفترة 

  
  امليزانية املعتمدة

  النسبة املئوية  املبلغ )ب(٢٠١٣‐٢٠١٢الفترة 
  التغري يف التكلفة

  ٢٠١٣‐٢٠١٢الفترة 
  التقديرات

  ٢٠١٣‐٢٠١٢الفترة 
  )د)+(ب)+(أ)=(هـ(  )د(  )أ)/(ب)=(ج(  )ب(  )أ(  الفئة

  ١١١ ٣٥٠  ٦٨٨  ٥,٦  ٥ ٩١٧  ١٠٤ ٧٥٦  فالوظائ
  ٣٣ ٠٥٩  ٥٤٠  ٠,٠    ٣٢ ٥١٩  تكاليف املوظفني األخرى

  ١٤٤ ٤٠٩  ١ ٢١٧  ٤,٣  ٥ ٩١٧  ١٣٧ ٢٧٥  اجملموع  
  ٢ ٧٠٠    ٠,٠    ٢ ٧٠٠  األمن

ــة    ــايري الدوليـــ ــذ املعـــ تنفيـــ
  ٨٠٠    ٠,٠    ٨٠٠  للمحاسبة يف القطاع العام

  ٣ ٥٠٠  -  ٠,٠  -  ٣ ٥٠٠  اجملموع الفرعي  
  ١٤٧ ٩٠٩  ١ ٢١٧  ٤,٢  ٥ ٩١٧  ١٤٠ ٧٧٥  اجملموع  

  )٨ ٤٢٨(    ٠,٠    )٨ ٤٢٨(  اإليرادات
  ١٣٩ ٤٨١  ١ ٢١٧  ٤,٥  ٥ ٩١٧  ١٣٢ ٣٤٧  اجملموع الصايف  

  
  .٥، اجلدول UNW/2011/11 انظر   )أ(  

  .٢٠١١/٥، املقرر UNW/2011/13 و UNW/2011/11 انظر   )ب(  
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    املرفق الثامن
    مي اهليكل اإلقليتطبيقموجز تنفيذ خطة     

  ٢٠١٣  ٢٠١٢  

  خريالربع األ  الربع الثالث  الربع الثاين  ولالربع األ  خريالربع األ  الربع الثالث  املعامل الرئيسية

              األمريكتان ومنطقة البحر الكارييب
            إنشاء مكتب إقليمي

إقامة مرافق املكتب اإلقليمي مع تأمني أمـاكن          ١-١
  العمل

            مت التنفيذ

       X      كتب اإلقليمي امل  مالك موظفيإمتام  ٢-١
واملكتــــب اإلقليمــــي اإلقليمــــي املــــدير تــــويل   ٣-١

ــة  املكاتـــب /اإلشـــراف علـــى املكاتـــب القطريـ
قطــار مــع مــنح تفــويض الــسلطة     األ املتعــددة
   للمدير اإلقليميوالتنفيذيةالربناجمية 

  X         

تدريب املـوظفني اجلـدد بـشأن أولويـات هيئـة             ٤-١
ــها  األمــم ا ملتحــدة للمــرأة االســتراتيجية وواليت

  وبراجمها وعملياهتا

  X         

       X      املكتب اإلقليمي طور التشغيل الكاملدخول   ٥-١
حتويــل املكاتــب دون اإلقليميــة الــسابقة إىل مكاتــب  

  قطاراأل متعددةمكاتب /قطرية
            

 التحليـــل الـــوظيفي، واهليكـــل الـــوظيفي  إمتـــام  ١-٢
املكاتـب القطريـة،    /قطـار ألا املتعـددة للمكاتب  

  يف ذلك حتديد معامل مالك املوظفني مبا

  X         

 املقـدم مـن املكاتــب    التنفيـذي اسـتمرار الـدعم    ٢-٢
دون اإلقليميـــة ومـــن املقـــر إىل حـــني بلـــوغ     

  املكتب اإلقليمي كامل طاقته التشغيلية

X X         

         X    واستقدامهم املوظفني  مالك مواءمةإمتام  ٣-٢
املكاتـب  /قطاراأل املتعددةمجيع املكاتب     إنشاء  ٤-٢

   طور التشغيلودخوهلاالقطرية 
  
  

    X       
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  ٢٠١٣  ٢٠١٢  

  خريالربع األ  الربع الثالث  الربع الثاين  ولالربع األ  خريالربع األ  الربع الثالث  املعامل الرئيسية

              أوروبا ووسط آسيا
              إنشاء مكتب إقليمي

إقامة مرافق املكتب اإلقليمي مع تأمني أمـاكن          ١-١
 العمل

    X       

     X       ملكتب اإلقليميا مالك موظفي إمتام  ٢-١
واملكتــــب اإلقليمــــي  اإلقليمــــياملــــدير تــــويل   ٣-١

ــة  املكاتـــب /اإلشـــراف علـــى املكاتـــب القطريـ
قطــار مــع مــنح تفــويض الــسلطة     املتعــددة األ

  للمدير اإلقليميوالتنفيذيةالربناجمية 

      X     

تدريب املـوظفني اجلـدد بـشأن أولويـات هيئـة             ٤-١
ــها    األمــم املتحــدة للمــرأة االســتراتيجية وواليت

 وبراجمها وعملياهتا

    X       

     X        املكتب اإلقليمي طور التشغيل الكاملول دخ  ٥-١
حتويــل املكاتــب دون اإلقليميــة الــسابقة إىل مكاتــب  

  قطاراأل متعددةمكاتب /قطرية
            

 التحليـــل الـــوظيفي، واهليكـــل الـــوظيفي  إمتـــام  ١-٢
املكاتـب القطريـة،    /قطـار األ املتعـددة للمكاتب  

 يف ذلك حتديد معامل مالك املوظفني مبا

    X       

 املقـدم مـن املكاتــب    التنفيـذي اسـتمرار الـدعم    ٢-٢
دون اإلقليميـــة ومـــن املقـــر إىل حـــني بلـــوغ     

 املكتب اإلقليمي كامل طاقته التشغيلية

X X X  X      

      X       واستقدامهم املوظفني  مالك مواءمةإمتام  ٣-٢
املكاتـب  /قطاراأل املتعددة مجيع املكاتب     إنشاء  ٤-٢

  طور التشغيلودخوهلاالقطرية 
      X      

             غرب ووسط أفريقيا
             إنشاء مكتب إقليمي

إقامة مرافق املكتب اإلقليمي مع تأمني أمـاكن          ١-١
 العمل

  X          
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  ٢٠١٣  ٢٠١٢  

  خريالربع األ  الربع الثالث  الربع الثاين  ولالربع األ  خريالربع األ  الربع الثالث  املعامل الرئيسية

        X     ملكتب اإلقليمي ا مالك موظفي إمتام  ٢-١
واملكتــــب اإلقليمــــي اإلقليمــــي املــــدير تــــويل   ٣-١

ــة  املكاتـــب /اإلشـــراف علـــى املكاتـــب القطريـ
ار مــع مــنح تفــويض الــسلطة    قطــ األ املتعــددة
  للمدير اإلقليميوالتنفيذيةالربناجمية 

    X        

تدريب املـوظفني اجلـدد بـشأن أولويـات هيئـة             ٤-١
ــها    األمــم املتحــدة للمــرأة االســتراتيجية وواليت

 وبراجمها وعملياهتا

    X        

        X      املكتب اإلقليمي طور التشغيل الكاملدخول   ٥-١
ليميــة الــسابقة إىل مكاتــب حتويــل املكاتــب دون اإلق

  مكاتب شاملة لعدة أقطار/قطرية
            

 التحليــــل الــــوظيفي، واهليكــــل الــــوظيفي إمتــــام  ١-٢
املكاتب القطريـة،   /للمكاتب الشاملة لعدة أقطار   

 مبا يف ذلك حتديد معامل مالك املوظفني

  X          

 املقـدم مـن املكاتــب    التنفيـذي اسـتمرار الـدعم    ٢-٢
ملقـــر إىل حـــني بلـــوغ   دون اإلقليميـــة ومـــن ا 

 املكتب اإلقليمي كامل طاقته التشغيلية

X  X  X  X      

        X     واستقدامهم املوظفني  مالك مواءمةإمتام  ٣-٢
املكاتـب  /قطاراألة  دعدت مجيع املكاتب امل   إنشاء  ٤-٢

  طور التشغيلدخوهلاالقطرية و
      X      

             شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي
             إنشاء مكتب إقليمي

إقامة مرافق املكتب اإلقليمي مع تأمني أمـاكن          ١-١
 العمل

  X          

        X     ملكتب اإلقليمي ا مالك موظفي إمتام  ٢-١
 واملكتــــب اإلقليمــــياإلقليمــــي املــــدير تــــويل   ٣-١

ــة  املكاتـــب /اإلشـــراف علـــى املكاتـــب القطريـ
قطــار مــع مــنح تفــويض الــسلطة     األ املتعــددة
 اإلقليمي للمدير والتنفيذيةالربناجمية 

    X        
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  ٢٠١٣  ٢٠١٢  

  خريالربع األ  الربع الثالث  الربع الثاين  ولالربع األ  خريالربع األ  الربع الثالث  املعامل الرئيسية

تدريب املـوظفني اجلـدد بـشأن أولويـات هيئـة             ٤-١
ــها    األمــم املتحــدة للمــرأة االســتراتيجية وواليت

 وبراجمها وعملياهتا

    X        

        X      املكتب اإلقليمي طور التشغيل الكاملدخول   ٥-١
حتويــل املكاتــب دون اإلقليميــة الــسابقة إىل مكاتــب  

  مكاتب شاملة لعدة أقطار/قطرية
            

التحليــــل الــــوظيفي، واهليكــــل الــــوظيفي إمتــــام   ١-٢
املكاتب القطريـة،   /للمكاتب الشاملة لعدة أقطار   

 مبا يف ذلك حتديد معامل مالك املوظفني

  X          

 املقـدم مـن املكاتــب    التنفيـذي اسـتمرار الـدعم    ٢-٢
دون اإلقليميـــة ومـــن املقـــر إىل حـــني بلـــوغ     

 يةاملكتب اإلقليمي كامل طاقته التشغيل

X  X  X        

        X     واستقدامهماملوظفني مالك  مواءمة إمتام  ٣-٢
املكاتـب  /قطاراأل املتعددة مجيع املكاتب     إنشاء  ٤-٢

  طور التشغيل ودخوهلاالقطرية 
      X      

             الدول العربية
             إنشاء مكتب إقليمي

إقامة مرافق املكتب اإلقليمي مع تأمني أمـاكن          ١-١
 العمل

  X          

        X     ملكتب اإلقليمي ا مالك موظفي إمتام  ٢-١
واملكتــــب اإلقليمــــي اإلقليمــــي املــــدير تــــويل   ٣-١

ــة  املكاتـــب /اإلشـــراف علـــى املكاتـــب القطريـ
قطــار مــع مــنح تفــويض الــسلطة     املتعــددة األ

  للمدير اإلقليميوالتنفيذيةالربناجمية 

            بدأ التنفيذ

ئـة  تدريب املـوظفني اجلـدد بـشأن أولويـات هي           ٤-١
ــها    األمــم املتحــدة للمــرأة االســتراتيجية وواليت

 وبراجمها وعملياهتا

  X  X        

        X      املكتب اإلقليمي طور التشغيل الكاملدخول   ٥-١
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  ٢٠١٣  ٢٠١٢  

  خريالربع األ  الربع الثالث  الربع الثاين  ولالربع األ  خريالربع األ  الربع الثالث  املعامل الرئيسية

حتويــل املكاتــب دون اإلقليميــة الــسابقة إىل مكاتــب  
  مكاتب شاملة لعدة أقطار/قطرية

            

 التحليــــل الــــوظيفي، واهليكــــل الــــوظيفي إمتــــام  ١-٢
املكاتب القطريـة،   /تب الشاملة لعدة أقطار   للمكا

  مبا يف ذلك حتديد معامل مالك املوظفني

            ُنفذت

 املقـدم مـن املكاتــب    التنفيـذي اسـتمرار الـدعم    ٢-٢
دون اإلقليميـــة ومـــن املقـــر إىل حـــني بلـــوغ     

 املكتب اإلقليمي كامل طاقته التشغيلية

X  X  X        

          X   همواستقدام املوظفني  مالك مواءمةإمتام  ٣-٢
املكاتـب  /قطاراملتعددة األ  مجيع املكاتب    إنشاء  ٤-٢

  طور التشغيل ودخوهلاالقطرية 
    X        

             آسيا واحمليط اهلادئ
             إنشاء مكتب إقليمي

إقامة مرافق املكتب اإلقليمي مع تأمني أمـاكن          ١-١
 العمل

  X          

          X   ملكتب اإلقليمي ا موظفي مالك إمتام  ٢-١
واملكتــــب اإلقليمــــي اإلقليمــــي املــــدير تــــويل   ٣-١

ــة  املكاتـــب /اإلشـــراف علـــى املكاتـــب القطريـ
قطــار مــع مــنح تفــويض الــسلطة     األ املتعــددة
  للمدير اإلقليميوالتنفيذيةالربناجمية 

  X          

تدريب املـوظفني اجلـدد بـشأن أولويـات هيئـة             ٤-١
ــها    األمــم املتحــدة للمــرأة االســتراتيجية وواليت

 عملياهتاوبراجمها و

  X          

   املكتب اإلقليمي طور التشغيل الكاملدخول  ٥-١
  
  
  

  X          
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  ٢٠١٣  ٢٠١٢  

  خريالربع األ  الربع الثالث  الربع الثاين  ولالربع األ  خريالربع األ  الربع الثالث  املعامل الرئيسية

حتويــل املكاتــب دون اإلقليميــة الــسابقة إىل مكاتــب  
  مكاتب شاملة لعدة أقطار/قطرية

            

التحليــــل الــــوظيفي، واهليكــــل الــــوظيفي إمتــــام   ١-٢
املكاتب القطريـة،   /للمكاتب الشاملة لعدة أقطار   

 د معامل مالك املوظفنيمبا يف ذلك حتدي

  X          

 املقـدم مـن املكاتــب    التنفيـذي اسـتمرار الـدعم    ٢-٢
دون اإلقليميـــة ومـــن املقـــر إىل حـــني بلـــوغ     

 املكتب اإلقليمي كامل طاقته التشغيلية

X  X  X        

          X   واستقدامهم املوظفني  مالك مواءمةإمتام  ٣-٢
 املكاتـب /قطاراأل املتعددة مجيع املكاتب     إنشاء  ٤-٢

   طور التشغيل ودخوهلاالقطرية 
    X        
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	الهيكل الإقليمي

	الهيكل الإقليمي: الآثار الإدارية والمالية والمتعلقة بالميزانية، وخطة التنفيذ
	تقرير وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية
	موجز
	يقدم هذا التقرير عرضا لمجمل الآثار الإدارية والمالية والمتصلة بالميزانية الناشئة عن الهيكل الإقليمي الجديد لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بما في ذلك خطة إجمالية لتنفيذه، للهيكل الإقليمي الجديد لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، على النحو الذي طلبه المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مقرره 2012/4.
	ويتألف الهيكل من إنشاء ستة مكاتب إقليمية وستة مكاتب متعددة الأقطار؛ وتطوير المكاتب دون الإقليمية الحالية التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة كي تصبح مكاتب إقليمية أو مكاتب متعددة الأقطار أو مكاتب قطرية؛ وتحقيق قد أكبر من اللامركزية في السلطة بالميدان، بما في ذلك نقل مهام الرقابة على المستويين المتوسط والأدنى من المقر إلى المكاتب الإقليمية؛ ونقل بعض المهام التقنية ومهام العمليات من المقر إلى الميدان؛ وإجراء تغييرات مناظرة في المقر كي تعكس الأدوار المشمولة بالتغيير.
	وفي إطار الهيكل الإقليمي، ستركز هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المقر على إجراء رقابة استراتيجية رفيعة المستوى وعلى المعارف التقنية والمتعلقة بالسياسات على الصعيد العالمي. وسوف تقدم دعما أكبر إلى العمليات المشتركة بين الوكالات التي تركز على البلدان والأقاليم، وكذلك إلى الدور المعياري الذي تضطلع به الهيئة. ويتيح تغيير المهام انتقال بعض قدرات إدارة البرامج من المقر إلى الميدان. وتضطلع المكاتب الإقليمية التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بإجراء رقابة إدارية وبرنامجية على المكاتب القطرية والمكاتب المتعددة الأقطار، وضمان الجودة، وتقديم الدعم التقني والتنفيذي والمشورة بصدد السياسات، وكذلك دعم تبادل المعارف وتنفيذ أعمال التنسيق المشتركة بين الوكالات على الصعيد الإقليمي.
	ويقع مقر المكاتب الإقليمية في المراكز الإقليمية التابعة للأمم المتحدة الكائنة في بنما، وتايلند، والسنغال، وكينيا، ومصر. ونظرا إلى عدم وجود مركز للأمم المتحدة في أوروبا وآسيا الوسطى، نظرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في عدة عروض سخية تقدمت بها عدة دول أعضاء، ووقع اختيارها على اسطنبول لتكون موضع المكتب الإقليمي.
	وقد نشأ عن الهيكل الإقليمي 39 وظيفة جديدة تتعلق بالميزانية المؤسسية، حيث يبلغ مجموع تكاليف الموظفين المندرجة تحت الهيكل 111.4 مليون دولار (2012-2013) في مقابل 104.8 مليون دولار في الميزانية المؤسسية التي أقرها المجلس التنفيذي في مقرره 2011/5 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2011. ويمثل الفرق زيادة في فترة السنتين تبلغ 6.6 مليون دولار على مدى سنتين (جزء من عام 2012 وعام 2013 بأكمله). وازدادت تكاليف العمليات بمقدار 000 540 دولار فيبلغ مجموعها 10.7 مليون دولار (2012-2013). ولم يطرأ تغير كبير على التكاليف المتكررة ولا توجد تكاليف إضافية للإنشاء.
	وبلغ مجموع التكاليف الإضافية في الميزانية 7.1 مليون دولار. إلا أنه سيتم الوفاء بها في حدود المخصصات القائمة، نظرا إلى أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة قد جمدت عمليات استقدام عدة موظفين، رهنا بصدور قرار نهائي بشأن الهيكل الإقليمي، مما أتاح تمويلا كافيا لتغطية التكاليف الإضافية. ونتيجة لذلك، لا تتطلب التكاليف الإضافية الناشئة عن الهيكل الإقليمي زيادة في المخصصات.
	وتهدف الخطة التي أعدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتنفيذ التغييرات المذكورة أعلاه إلى تحقيقها بسرعة ودون تعطيل إنجاز المهام، مع تقليل التكاليف والآثار السلبية التي قد يتعرض لها الموظفون إلى الحد الأدنى. وتتوخى الخطة أن تعمل جميع المكاتب الإقليمية بكامل طاقتها بحلول الربع الثاني من عام 2013، مع إتمام تنفيذ الهيكل بحلول نهاية عام 2013. وسيمضي التقدم في التنفيذ في كل منطقة من المناطق بأسرع ما يمكن. إلا أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تعي أن الخطة على درجة من التعقيد، ومن ثم فستبدي المرونة في التوقيت حسب الاقتضاء. وسيتم اتخاذ عدة تدابير داعمة، بما في ذلك تنمية قدرات الموظفين، والإسراع باستقدام الموظفين، وتعديل الدليل المتعلق بالبرامج والعمليات وإصداره. ومن أجل حماية مصالح الموظفين، جرى إعداد مبادئ توجيهية للموارد البشرية، وستوضع تدابير لكفالة استمرارية الأعمال وتعظيم فرص تنمية قدرات الموظفين.
	عناصر المقرر
	قد يرغب المجلس التنفيذي في القيام بما يلي: (أ) الإحاطة علما بالتقرير الحالي المقدم من وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية بشأن الهيكل الإقليمي؛ (ب) الترحيب بالجهود التي تبذلها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بهدف تعزيز وجودها على الصعيد الميداني، وفقا للمبادئ المنصوص عليها في الخطة الاستراتيجية للفترة 2011-2013 والميزانية المؤسسية للفترة 2012-2013؛ (ج) إقرار الهيكل الإقليمي والتأكيد على أن الآثار الناجمة عنه المدرجة في الميزانية سيجري الوفاء بها في حدود مخصصات الميزانية المؤسسية للفترة 2012-2013، على النحو المقترح في هذا التقرير؛ (د) الموافقة على الميزانية المؤسسية المنقحة للفترة 2012-2013، بمبلغ مجموعه 140.8 مليون دولار (إجمالي)، ويشير إلى أن الميزانية المؤسسية المعاد صياغتها تبلغ 147.9 مليون دولار (إجمالي).
	أولا - مقدمة
	1 - قررت الجمعية العامة، بقرارها 64/289، إنشاء هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وهي كيان جديد يسعى إلى تحسين حياة النساء والفتيات، وزيادة فعالية وتماسك الإسهامات التي تقدمها الأمم المتحدة تحقيقا لذلك الهدف، وقررت أيضا، في نفس القرار، ما يلي:
	(أ) أن تقدم الهيئة في إطار مهام الدعم التي تتولاها في مجال وضع المعايير والأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها، التوجيه والدعم التقني إلى جميع الدول الأعضاء بمختلف مستوياتها في التنمية وفي جميع المناطق، وبناء على طلبها، في مجالات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحقوقها وتعميم مراعاة المنظور الجنساني؛
	(ب) أن تعمل الهيئة، بالاستناد إلى المبادئ التي تم الاتفاق عليها في عملية الاستعراض الشامل لسياساتها في مجال الأنشطة التنفيذية، لا سيما عن طريق تلبية احتياجات الدول الأعضاء خاصة والوفاء بالأولويات التي تحددها، بناء على طلبها.
	2 - وقررت الجمعية العامة أن إنشاء الهيئة ينبغي أن يسهم في تحقيق مزيد من الفعالية في مسائل التنسيق والاتساق وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في منظومة الأمم المتحدة ككل.
	3 - وذكرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في خطتها الاستراتيجية أن أعلى أولوياتها هي إعادة الهيكلة ورفع مستوى فعاليتها ووجودها على الأرض، سواء على الصعيد الإقليمي والوطني(). وتعكس هذه العناصر الدوافع التي أدت إلى إنشاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بنية واضحة من جانب الدول الأعضاء في إنشاء هيئة تتجلى فيها طرق التعبير عن قيم ميثاق الأمم المتحدة من أجل توطيد الجوانب المعيارية والتنفيذية لدى الأمم المتحدة، والأهم من ذلك، دفع وتحفيز التغيير المجدي والإيجابي في حياة النساء والفتيات في أنحاء العالم وتحفيز ذلك التيسير وتغييره.
	4 - إن قدرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة على إحداث هذه التغييرات مستمدة بشكل كبير من الكيانات الأربعة التي تشكلت منها الهيئة وكانت سابقة عليها وجرى توحيدها، على النحو الذي قررته الجمعية العامة في قرارها 64/289. وفي حين كان لدى الكيانات السابقة جميعها قدرات هامة يُعوّل عليها على مستوى المقر، فإن الهياكل الحالية لدى هيئة الأمم المتحدة للمرأة على الصعيدين الإقليمي والوطني هي موروثة في الأغلب الأعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، ومن ثم فهي بحاجة إلى تعديلها بما يتلاءم مع تلبية متطلبات الولاية الجديدة والموسعة المخولة للهيئة. فقد كانت ولاية الصندوق مستندة بشكل فعلي إلى هيكل تنظيمي مصمم من أجل ولاية أقل اتساعا وطموحا بكثير.
	5 - وذكرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الفقرة 6 من ميزانيتها المؤسسية للفترة 2012-2013 (UNW/2011/11)، التي اعتمدها المجلس التنفيذي بمقرره 2011/5 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2011 (انظر UNW/2011/13)، أن المديرة التنفيذية ستوصي بإدخال المزيد من التعديلات على الميزانية مستمدة من استعراض الهيكل الإقليمي. وذكرت الفقرة 36 من نفس الوثيقة أن المقترحات الحالية ليس فيها مساس بالنتائج التي توصل إليها استعراض الهيكل الإقليمي، وأن المديرة التنفيذية ستقترح أي تعديلات إضافية ضرورية في الميزانية تكون نابعة من الاستعراض. ويعرض هذا التقرير تلك التعديلات المدخلة على الميزانية.
	6 - وعرضت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تقرير وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية بشأن الهيكل الإقليمي (UNW/2012/5) على الدورة السنوية للمجلس التنفيذي، التي عقدت في نيويورك خلال الفترة من 29 أيار/مايو إلى 1 حزيران/يونيه 2012. وفي ذلك التقرير، أوضحت وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية الاتجاه المقترح نحو تعزيز وإصلاح هيكل هيئة الأمم المتحدة للمرأة على الصعيد الإقليمي، والتغييرات المناظرة على الصعيد الوطني وعلى صعيد المقر، التي تؤدي إلى أفضل قدر من المواءمة بين الهيئة وولايتها وخطتها الاستراتيجية. وأشارت إلى أن الهياكل وعمليات سير الأعمال الموروثة من الكيانات السالفة تشوبها مواطن ضعف عديدة ويجب تعديلها بما يتلاءم مع الولاية والكيان الجديدين. وشملت مواطن الضعف ما يلي:
	(أ) تفاوت القدرات في أجزاء الهيئة؛
	(ب) الإفراط في مركزية آليات اتخاذ القرار والموافقة، بما يؤدي إلى تأخيرات وارتفاع تكاليف المعاملات؛
	(ج) عدم تواؤم التسلسل الرئاسي بما يحد من الرقابة الفعالة؛
	(د) عدم الاتساق في الاتصال الداخلي وتقاسم المعارف؛
	(هـ) محدودية سلطة اتخاذ القرار لدى ممثلي هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بما في ذلك فيما يتعلق بالموارد المالية؛
	(و) الافتقار إلى القدرات التقنية الكافية على الصعيد الميداني.
	7 - وشجع المجلس التنفيذي، خلال دورته السنوية لعام 2012، في مقرره 2012/4 (انظر UNW/2012/9) هيئة الأمم المتحدة للمرأة على الاستمرار في المضي قدما في عملية الهيكلة الإقليمية. وأحاط المجلس علما مع التقدير بتقرير وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية، وطلب أن تقدم، في دورته العادية الثانية، تقريرا عن مجمل ما يترتب على الهيكل الإقليمي من آثار إدارية وفنية وأخرى متعلقة بالميزانية، على أن يشمل ذلك، ضمن جملة أمور، خطة للتنفيذ. وقد أعد هذا التقرير استجابة لذلك الطلب.
	ثانيا - رؤية من أجل التغيير
	8 - ويتمثل هدف هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدى معالجة هيكلها الإقليمي في إنجاز تعزيز قدرة الهيئة إجمالا على تحقيق نتائج لصالح النساء والفتيات على الصعيد الوطني، على النحو المتوخى في خطتها الاستراتيجية استجابة للأولويات الوطنية. ويستلزم تحقيق هذا الهدف إحداث تحسينات في الفعالية والكفاءة عن طريق الأخذ باللامركزية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هيئة الأمم المتحدة للمرأة بحاجة إلى تعديل هياكلها الموروثة كي تستجيب للتغيرات الحاصلة في أعمالها، ولا سيما الاستجابة لتزايد المبادرات الإقليمية، وتزايد التعاون فيما بين بلدان الجنوب، والزيادات الملحوظة في القدرات الوطنية في الكثير من البلدان. ويجب الاستفادة من هذه القدرات سواء من أجل جهود التنمية الوطنية أو من أجل تجميع الدروس والخبرات المستفادة التي يمكن تقاسمها على الصعيدين الإقليمي والعالمي. ومن أجل تحقيق هذه التحسينات والتغييرات، ستقوم هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتوحيد وتعزيز القدرات على الصعيد الإقليمي وتفويض بعض مهام الرقابة من المقر إلى المستوى المحلي.
	9 - وبالإضافة إلى ذلك، أدت التغييرات التي شهدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى تقلص الطلب على مكاتبها دون الإقليمية القائمة، البالغ عددها 15 مكتبا. وشمل تعزيز الوجود الإقليمي للهيئة زيادة قدرات المكاتب القطرية، بسبل من بينها زيادة تفويض السلطة، واستقدام القيادات العليا على مستوى مقارب لرؤساء الكيانات الأخرى في أفرقة الأمم المتحدة القطرية، إلى جانب عناصر الاحتياجات الدنيا من الموظفين المقترحة في تقييم القدرات الميدانية لعام 2011. وشمل أيضا إعداد أطر معززة للبرمجة على الصعيد القطري. ونظرا إلى أن دور المكاتب دون الإقليمية يتمثل بشكل كبير في تقديم الدعم إلى الكيانات القطرية السابقة الأقل تجهزا بالقدرات، تقلص الاحتياج إلى ذلك الدعم في السياق الجديد المتمثل في المكاتب المعززة، القادرة على العمل بشكل أكثر استقلالية نتيجة زيادة تفويض السلطة إليها.
	10 - ويتجلى النهج السابق في الميزانية المؤسسية المعتمدة القائمة لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، التي تضمنت بالفعل الكثير من التغييرات اللازمة لتحقيق أهداف إصلاح الهيكل الإقليمي. وفي إطار تنفيذ اعتمادات الميزانية المؤسسية القائمة، أحرزت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالفعل تقدما في اتجاه الإصلاحات الوارد وصفها في هذا التقرير، بسبل من بينها إنشاء ثلاثة مكاتب إقليمية.
	11 - ونتيجة لذلك، سيتم الاستعاضة عن المكاتب دون الإقليمية الحالية التابعة الهيئة الأمم المتحدة للمرأة البالغ عددها 15 مكتبا بستة مكاتب إقليمية، موجودة في المراكز الإقليمية المشتركة التابعة للأمم المتحدة. وسيكون للمكاتب الإقليمية الستة قدرة على الاضطلاع بالمهام اليومية المتمثلة في الرقابة على برامج المكاتب القطرية، وتقديم المشورة التقنية والدعم التنفيذي لها، في حين سيظل يجري على مستوى المقر أداء مهام الرقابة والتوجيه الاستراتيجي والمهام الاستشارية على الصعيد العالمي. ويرد في الفرع الثالث تفصيل للأدوار المحددة. ويقوم هذا النهج على الهياكل القائمة، بما يساعدها على التطور ويساعد على زيادة كفاءتها وفعاليتها. واستجابة للطلبات المتزايدة على الدعم الذي تقدمه هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى البلدان، ومع التسليم بأن افتتاح مكتب قطري للهيئة في كل بلد في حاجة إلى الدعم هو أمر غير ممكن، ستنشئ الهيئة مكاتب متعددة الأقطار، يتولى فيها مكتب واحد وممثل واحد المسؤولية عن عمل الهيئة في عدة بلدان. ويعكس النهج المقترح الولاية العالمية المخولة للهيئة. حيث يتولى المقر أو مكتب إقليمي، أو مكتب متعدد الأقطار، أو مكتب قطري تقديم الدعم إلى كل بلد يطلب المساعدة. ويعكس النهج أيضا التزام هيئة الأمم المتحدة للمرأة بزيادة إسهامها في عمليات التنسيق ووضع المعايير على الصعيد الإقليمي.
	12 - والأهداف المقصودة من التغييرات السابقة هي تقريب القدرات من الميدان؛ وتزويد موظفي هيئة الأمم المتحدة للمرأة على الصعيد الميداني بالقدرات؛ وتقليل تكاليف المعاملات الناشئة عن وجود عدة طبقات للرقابة على عمليات تسيير العمل الرئيسية؛ والتمييز بشكل أفضل بين الرقابة على البرامج والعمليات على المستوى الأعلى والأعمال المتعلقة بالسياسات العالمية في المقر من جانب، ومن جانب آخر أعمال الرقابة والدعم اليومية، التي يمكن أداؤها بشكل أفضل كلما كانت أقرب إلى الميدان؛ وتحسين الكفاءة والفعالية عموما لدى الهيئة. وقد تجلى اتجاه التغييرات المتوقع في ملاك الموظفين المقترح في الميزانية المؤسسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة عن الفترة 2012-2013، على النحو الذي اعتمده المجلس التنفيذي بمقرره 2011/5. وفي الوقت الذي تقوم فيه هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتنفيذ الميزانية المؤسسية المعتمدة، فإنها قد أرست بالفعل التغييرات والنهج المدرجين في الهيكل الإقليمي الجديد.
	ثالثا - الهياكل والعمليات الإقليمية الجديدة والتغييرات المقابلة لها على المستويات الأخرى
	13 - يستلزم الهيكل الإقليمي الجديد المقترح لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ما يلي:
	(أ) ستة مكاتب إقليمية تابعة للهيئة؛
	(ب) ستة مكاتب متعددة الأقطار؛
	(ج) تحويل مكاتب الهيئة دون الإقليمية القائمة، وعددها 15 مكتبا، إلى واحد من المكاتب الإقليمية الجديدة، أو مكتب متعدد الأقطار أو مكتب قطري؛
	(د) نقل مهام الإشراف الإداري اليومي المتعلقة بأوجه وجود الهيئة على الصعيد القطري من المقر إلى المكاتب الإقليمية؛
	(هـ) نقل بعض المهام التقنية والتنفيذية من المقر إلى المستوى الإقليمي استجابة للتحولات في المساءلة؛
	(و) إجراء تغييرات مقابلة في المقر لدعم ممارسة الإشراف على مستوى أرفع وتقديم الدعم إلى العاملين في الميدان.
	14 - ويتمثل التأثير العام الناشئ عن الهيكل الإقليمي الجديد في تقريب القدرات من المستوى القطري وتفويض السلطة بطريقة أكثر فعالية وكفاءة من أجل تجهيز المعاملات بشكل أسرع، وزيادة التأثير وتحقيق النتائج. وتهدف عملية إنشاء الهيكل الإقليمي إلى إدخال تحسينات على نطاق الهيئة، ولذلك، فهي تنطوي على أساليب عمل ميسرة وإدخال تعديلات مقابلة، بما في ذلك تحسينات مناظرة لها على مستوى المقر وعلى المستوى القطري. ويجري حاليا وضع مبادئ توجيهية مفصلة لتفويض السلطة إلى المديرين الإقليميين، بحيث تحدد تقسيم السلطة وأنواع التفويضات بين مستوى المقر والمستوى الإقليمي.
	ألف - مستوى المقر
	15 - تشمل التغييرات في الهيكل الإقليمي في المقر كلا من التغييرات المتعلقة بأساليب العمل والأخرى المرتبطة بالهياكل التنظيمية. وفي ما يتعلق بالهياكل التنظيمية، تمس غالبية التغييرات على مستوى المقر المهام المتعلقة بالبرامج والسياسات. والتحول الوظيفي الأساسي فيما يتعلق بتلك المهام هو نقل مهام الإشراف اليومي والمفصل على نحو أكثر ومهام الدعم والتوجيه التقنيين البرنامجيين إلى المستوى الإقليمي، مع تعزيز قدرة المقر على القيام بإشراف استراتيجي رفيع المستوى وتوليد معارف عالمية في المجال التقني والسياسات. وفي إطار الهياكل السابقة الموروثة عن الكيانات السابقة، كان الإشراف اليومي الإداري على أوجه الوجود على الصعيد القطري يأتي من المقر. أما في إطار الهيكل الجديد المقترح، سيضطلع بهذه المهمة المديرون الإقليميون الستة والمكاتب الإقليمية الستة، الذين سيكونون بدورهم مسؤولين أمام مدير شعبة دعم البرامج في المقر الرئيسي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وبالإضافة إلى ذلك، سوف يسترشد المديرون الإقليميون بالإدارة العليا وسيعملون بشكل وثيق مع الشُعب الأخرى في المقر بنيويورك.
	16 - ويشمل هيكل السياسات والبرامج القائم في المقر أقساما جغرافية تؤدي مهام الرقابة وتقدم الدعم التنفيذي على المستوى القطري. ويطرح هذا الهيكل عددا من التحديات. وتشمل التحديات إزالة الإشراف والدعم جغرافيا من أوجه الوجود القطري، والاختلالات الهيكلية مثل أن يكون الممثلون القطريون من الرتبة مد-1 مسؤولين أمام رؤساء الأقسام الجغرافية من الرتبة ف-5 في نيويورك. ونتيجة لذلك، فإن نسبة كبيرة من المهام التي اضطلعت بها الأقسام الجغرافية في السابق ستتحول إلى المكاتب الإقليمية الجديدة، مما يعالج مسألتي القرب الجغرافي ومواءمة التسلسل الرئاسي مع الأقدمية.
	17 - ونظرا إلى التحول في المهام، سيتم نقل بعض القدرات البرنامجية من المقر إلى المستوى الإقليمي، حيث ستكون هناك حاجة إلى قدرات جديدة تتولى تنفيذ الرقابة المنتظمة في المجالات التنفيذية مثل التفويضات المالية، والموافقة على المشتريات، والموافقة على استقدام الموظفين، وجوانب من الرقابة على البرامج.
	18 - وسيجري تعديل القدرات البرنامجية لدى المقر من خلال تغيير عدد من الوظائف الموجودة للتأكد من قدرته على أداء مهام الرقابة بمستوى أرفع، وتقديم التوجيه والدعم إلى المكاتب الإقليمية، بما في ذلك الموافقة على البرامج والمعاملات التي تتعدى حدود موافقة المكاتب الإقليمية. وكجزء من مهمة المقر المتمثلة في الرقابة والتوجيه بمستوى أرفع، سوف تتعزز أيضا قدرته على تقديم التوجيه المؤسسي في مجالي التخطيط الاستراتيجي والإدارة القائمة على النتائج.
	19 - وسيتم توسيع الخدمات التقنية والخدمات الاستشارية في مجال السياسات على المستوى الإقليمي من خلال إنشاء وظائف جديدة ونقل الخبرات والتمويل، بما في ذلك البرامج المكرسة لدعم النتائج على المستويين القطري والإقليمي التي كانت تدار في الماضي انطلاقا من المقر. وسيتيح ذلك التحول تقديم دعم أهم وفي وقت أنسب إلى الحكومات والشركاء الوطنيين، وتيسير التشارك الفني مع الهيئات الإقليمية ودون الإقليمية، سواء كانت هيئات حكومية دولية أو هيئات خبراء، في مجالي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتعزيز قدرة الهيئة على الاستفادة من التجارب والخبرات الإقليمية والوطنية للاضطلاع بولايتها العالمية.
	20 - وسوف تزيد هيئة الأمم المتحدة للمرأة أيضا من تركيزها على البحوث والتحليلات العالمية على مستوى المقر، وعلى وضع الأدوات والتوجيهات في المجالات المواضيعية، وعلى تحديد موقع الهيئة على نطاق أوسع باعتبارها الرائد العالمي في وضع وصياغة السياسات في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وسوف يستخدم المقر قدراته الرقابية الإقليمية المعززة كي يشارك بشكل أفضل في العمليات المشتركة بين الوكالات المركزة على الصعيدين القطري والإقليمي التي تجري على مستوى المقر، مثل فرق العمل المشتركة بين الوكالات المعنية ببلدان أو مواضيع محددة. وبالإضافة إلى ذلك، ستقدم تلك القدرات المعززة دعما إضافيا إلى العمليات المعيارية الحكومية الدولية في إطار تنسيق القدرات الحكومية الدولية المكرسة لدى الهيئة.
	21 - وفي حين أنه لم يحدث تغيير في القدرات المخصصة للمهام المعيارية في المقر، فإن المكاتب الإقليمية ستكون امتدادا لتلك المهام على الصعيد الميداني وستيسر تنفيذ الولاية المعيارية المخولة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وسيدعم المستوى الإقليمي تحليل وجمع المعلومات والمدخلات من أجل العمليات الحكومية الدولية، وسيعمل في نفس الوقت أيضا على ضمان أن تدعم المكاتب القطرية والمتعددة الأقطار تنفيذ المقررات الحكومية الدولية، مثل تلك التي تتخذها لجنة وضع المرأة.
	22 - وعلى غرار ذلك، ستظل في المقر القدرات المكرسة للتنسيق فيما بين الوكالات على المستوى العالمي. ومع ذلك، سيضطلع المستوى الإقليمي بمهام التنسيق بين الوكالات على الصعيد الإقليمي، بما في ذلك هياكل مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية وتقديم الدعم إلى المكاتب القطرية والمتعددة الأقطار في تنفيذ دورها المتمثل في تعزيز زيادة فعالية التنسيق فيما بين الوكالات فيما يخص نتائج المساواة بين الجنسين. وسيتم تيسير هذه المهمة من خلال تعيين متخصص في التخطيط والتنسيق الاستراتيجيين على الصعيد الإقليمي في كل مكتب إقليمي (وأدرج هذا الأمر في الميزانية المؤسسية القائمة).
	23 - وإلى جانب المهام والمساءلات المعززة في مجال التنظيم والإدارة على مستوى المقر، سوف تزيد هيئة الأمم المتحدة للمرأة في القدرات اللازمة للعمليات في مكاتبها الإقليمية. وسوف تستفيد من التكنولوجيا وممارسات الأعمال الحديثة لدعم الخدمات في مجالات مثل المالية والمشتريات، مما يتيح للمكاتب القطرية والمتعددة الأقطار استخدام الموارد الإقليمية في تنفيذ الجوانب الرئيسية من العمليات. وسوف يقلل ذلك أيضا من الحاجة إلى موظفين متفرغين لأداء العمليات في المكاتب القطرية الأصغر حجما.
	باء - المستوى الإقليمي
	24 - ستضطلع المكاتب الإقليمية الستة بالمسؤولية عن الرقابة الإدارية والبرنامجية، وضمان الجودة، والدعم التقني والتنفيذي، وتوفير المشورة في مجال السياسات للمكاتب القطرية في منطقتها، بما في ذلك ما يتعلق بالوظيفة المعيارية التي تؤديها هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وستضطلع بالمسؤولية أيضا عن التنسيق بين الوكالات على المستوى الإقليمي، بما في ذلك شركاء الهيئة من مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، وكذلك آلية التنسيق الإقليمية التي دعت إلى اجتماعها اللجان الإقليمية وتعبئة الموارد غير الأساسية والشراكة. وستعزز المكاتب الإقليمية إقامة شراكة أوثق مع المجتمع المدني، بطرق منها فرق المجتمع المدني الاستشارية الإقليمية. وسوف تتشارك مع الهيئات والعمليات الإقليمية، وستيسر إدارة المعارف داخل منطقتها وبين المناطق، وستدعم الإجراءات الإقليمية والقطرية المتخذة في إطار الصناديق الاستئمانية التي تديرها هيئة الأمم المتحدة للمرأة وستدعم تعزيز أنشطة الدعوة والاتصالات في جميع أنحاء المنطقة.
	25 - وسوف يكون لكل مكتب إقليمي الحد الأدنى من الملاك الوظيفي الأساسي الموحد الممول من الميزانية المؤسسية (انظر المرفق الثاني)، الذي يقوم بتنفيذ المهام التالية:
	(أ) الرقابة والدعم في مجالي الإدارة والبرامج؛
	(ب) الدعم التنفيذي؛
	(ج) الدعم الاستشاري التقني؛
	(د) الدعم في مجالي الاتصالات والدعوة.
	26 - وبالإضافة إلى ذلك، سيكون لدى مكتب إقليمي المزيد من القدرات التقنية والاستشارية في مجال السياسات الممولة من الموارد الأساسية، وهو ما يمثل إسهاما مباشرا في أنشطة البرامج على الصعيدين القطري والإقليمي من خلال التوجيه والدعم. وستختلف القدرات التقنية في المكاتب الإقليمية بين المناطق حسب الاحتياجات والمطالب والخصوصيات الإقليمية، وستعكس على نطاق واسع المجالات ذات الأولوية من الخطة الاستراتيجية. وستدعم القدرات التقنية التقدم المحرز على المستوى الإقليمي في المجالات ذات الأولوية والأنشطة على المستوى القطري التي تضطلع بها المكاتب القطرية والمتعددة الأقطار في تلك المجالات.
	27 - وسيكون هناك تفويض للسلطة في الرقابة اليومية من المقر إلى المديرين الإقليميين، الذين سيشرفون مباشرة على كل ممثل لهم في منطقة كل منهم، سواء كان الممثل في مكتب قطري أو متعدد الأقطار. وبالإضافة إلى ذلك، سيكون للمدير الإقليمي مستويات أعلى من السلطة المفوضة في مجالات مثل:
	(أ) التوقيع على البرامج، والاتفاقات مع المانحين، والميزانيات المرتبطة بها؛
	(ب) الموافقة على المعاملات والمدفوعات؛
	(ج) استقدام جميع الموظفين الوطنيين في منطقته. ويظل التعاقد مع الموظفين الدوليين يجرى على مستوى المقر؛
	(د) التقارير المقدمة إلى المانحين، التي تُعتمد في الوقت الراهن على مستوى المقر.
	28 - وستضطلع المكاتب الإقليمية بالمسؤولية أيضا عن الدعم المقدم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى بلدان منطقة كل منها التي يوجد فيها برنامج أو مشروع لا يدخل في إطار ولاية مكتب قطري أو متعدد الأقطار (انظر المرفق الأول للاطلاع على قائمة بمكاتب الهيئة في إطار الهيكل الجديد).
	جيم - المكاتب القطرية والمتعددة الأقطار
	29 - يتبع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة حاليا 50 مكتبا قطريا أو دون إقليمي. وتعرف على أنها مكاتب بها ممثل (من رتبة ف-5، أو في حالات قليلة مد-1)، وتتيح فيها قدرات المكتب الفصل المناسب بين الواجبات بما يتيح تفويض السلطة.
	30 - وتقدم المكاتب القطرية والمتعددة الأقطار الدعم المقدم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى الشركاء من الحكومات وغيرها بناء على طلبها، وتمشيا مع ولاية الهيئة. إذ المكاتب هي الوسيلة التي من خلالها تنفذ الهيئة أنشطتها البرنامجية والتنفيذية. وتضطلع تلك المكاتب بإدارة الأموال وتؤدي دورا في الميدان التقني ومجال الدعوة. وهي تشكل جزءا أساسيا من الولاية المعيارية المخولة للهيئة، إذ تعزز الوعي والالتزام بالقواعد والمعايير الدولية، مثل الاستنتاجات المتفق عليها الصادرة عن لجنة وضع المرأة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، على المستوى الوطني، وتسخر في نفس الوقت أيضا الخبرات والمعارف المكتسبة على المستوى الوطني لصالح تطوير المعايير على المستوين الإقليمي والعالمي. وأدرج حد أدنى من الملاك الوظيفي للمكاتب القطرية مكون من خمسة موظفين، بمن فيهم الممثل، وموظف عمليات وموظف إداري، في إطار الميزانية المؤسسية المعتمدة، استنادا إلى التوصيات الواردة في تقييم القدرات الميدانية.
	31 - وتواصل هيئة الأمم المتحدة للمرأة تعزيز أوجه وجودها  على المستوى القطري استجابة لمتطلبات ولايتها الجديدة والموسعة. وتجدر الإشارة إلى أن تعيين ممثلين من رتب أعلى لرئاسة مكاتب الهيئة القطرية والمتعددة الأقطار يزيد القدرات في عدد من المجالات، ولا سيما قدرة الهيئة على الاضطلاع بدور قيادي داخل فريق الأمم المتحدة القطري كعضو كامل العضوية. ومنذ بداية فترة السنتين الحالية، وظفت الهيئة 14 ممثلا قطريا جديدا، وخمسة نواب ممثلين جدد، ومديرين إقليميين جديدين، وثلاثة نواب للمديرين الإقليميين. وبالإضافة إلى ذلك، سيكون للمكاتب القطرية والمتعددة الأقطار سلطة مفوضة أكبر، مما يتيح تسيير الأعمال بشكل أسرع على الصعيد القطري، وبالتالي تقديم دعم أفضل إلى الشركاء. وتجري الهيئة أيضا التدريب على القيادة لفائدة كبار الموظفين من أجل ضمان تهيئتهم بشكل ملائم لتنفيذ مسؤوليات مهامهم.
	32 - وتشبه المكاتب المتعددة الأقطار المكاتب القطرية، باستثناء أن حافظتها تشمل أكثر من بلد واحد. فالفرق الأساسي بين المكاتب المتعددة الأقطار والمكاتب القطرية هو أن ممثلي المكاتب المتعددة الأقطار يمثلون هيئة الأمم المتحدة للمرأة في أكثر من بلد واحد في وقت واحد، بما في ذلك في أفرقة قطرية متعددة تابعة للأمم المتحدة في وقت واحد. ومع ذلك، ستتطلب المكاتب المتعددة الأقطار، بحكم طبيعتها، القدرة على إبراز المسؤولية الإضافية المحددة في تمثيل ولاية الهيئة في أفرقة الأمم المتحدة القطرية الأخرى. ولئن كانت لهذه المكاتب أوجه وجود متواضعة في العديد من البلدان التي تغطيها، وحتى حافظة برامج عامة ليست بكبيرة على نحو غير عادي مقارنة بالمكاتب القطرية العادية، فإن المهام المشتركة بين الوكالات والمهام المعيارية ستجعلها مطالبة بالقيام بالمزيد من الجهود، وهو ما تعكسه القدرات التي تمنحها إياها الهيئة. والمواقع التي اقترحتها الهيئة للمكاتب المتعددة الأقطار مماثلة لتلك المخصصة للكيانات الأخرى التابعة للأمم المتحدة في هذا المجال.
	دال - طرائق أخرى
	33 - استنادا إلى الطلبات الواردة وإلى الطلب على الصعيد الوطني، ومع مراعاة القدرات القائمة لدى هيئة الأمم المتحدة للمرأة والقدرات المتاحة داخل فريق الأمم المتحدة القطري في مجال دمج الاعتبارات الجنسانية في صلب عمله، سوف تستمر الهيئة في اتباع طرائق أخرى للوجود في بلد بعينه دون أن يكون ذلك من خلال مكتب إقليمي أو مكتب قطري أو مكتب متعدد الأقطار. وستكون أكثر هذه الطرائق شيوعا من خلال وجود مستشار معني بالمسائل الجنسانية من كبار موظفي الهيئة يسدي المشورة إلى المنسق المقيم وفريق الأمم المتحدة القطري. وفي الوقت الحالي، يوجد مستشارون معنيون بالمسائل الجنسانية يتبعون الهيئة في بلدان مختارة، وتوجد خطط للاستعانة بمستشارين إضافيين عند الطلب.
	34 - وتقدم هيئة الأمم المتحدة للمرأة الدعم إلى البلدان على أساس الطلبات الوطنية واستناداً إلى قدراتها المؤسسية الإجمالية في المقر وعلى الصعيدين الإقليمي والقطري. وطبقا للولاية العالمية المخولة للهيئة، سوف يستمر المقر في التفاعل مع البلدان مباشرة، عند الاقتضاء، وفقا لطبيعة الدعم المطلوب أو الشراكة المتصورة، وذلك بالأخص في البلدان التي ليس للهيئة برامج فيها. بيد أن المكاتب الإقليمية ستكون نقطة الاتصال الأساسية في بلدان منطقتها. وعلى سبيل المثال، فإن طلبات الدعم الواردة من بلدان أمريكا الشمالية سوف يعالجها المكتب الإقليمي في بنما، وتلك الواردة من أوروبا الغربية سيغطيها المكتب الإقليمي لأوروبا وآسيا الوسطى بدعم من مقر هيئة الأمم المتحدة للمرأة عند الاقتضاء. وستجري تغطية تكلفة الدعم المقدم إلى الدول غير المستفيدة من البرامج من المساهمات المخصصة الواردة من البلد المعني الطالب للمساعدة. وسيضطلع المكتب الإقليمي في بانكوك بمهمة الاتصال بالنسبة لجميع بلدان منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
	هاء - مواقع المكاتب الإقليمية
	35 - استخدمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة المعايير التالية في تحديد مواقع مكاتبها الإقليمية الستة:
	(أ) الوجود في أحد مراكز الأمم المتحدة، و/أو على مقربة من هيئات الأمم المتحــدة الأخــرى وكبــار الشركاء الإقليميـين الآخريــن، وبالأخــص الشــركاء الأساسيين لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، من منظور البرامج، داخل الأفرقة الإقليمية التابعة لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية؛
	(ب) القدرة على خدمة المنطقة، مع مراعاة اعتبارات مثل يسر السفر وسهولة تسيير العمل عموما؛
	(ج) التكلفة، بما في ذلك التكاليف المتعلقة بالإنشاء وتلك المتعلقة بالإدارة والعمليات الجارية؛
	(د) الاستفادة من موارد هيئة الأمم المتحدة للمرأة والشركاء الآخرين.
	وعلى هذا الأساس، جرى تحديد مواقع خمسة من المكاتب الإقليمية الستة على النحو التالي:
	(أ) شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي: نيروبي؛
	(ب) غرب ووسط أفريقيا: داكار؛
	(ج) الأمريكتان ومنطقة البحر الكاريبي: بنما؛
	(د) الدول العربية: القاهرة؛
	(هـ) آسيا والمحيط الهادئ: بانكوك.
	36 - وفي حالة المكتب الإقليمي لأوروبا وآسيا الوسطى، لم يكن الموقع بديهيا على الفور، إذ لا يوجد مركز واحد للأمم المتحدة في المنطقة. وقدمت أربع دول أعضاء عروضا قوية وسخية لاستضافة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة لأوروبا وآسيا الوسطى. وجرى جمع معلومات عن المواقع المحتملة، وبعد إجراء تقييم داخلي للمواقع الأربعة، واستنادا إلى المعايير الواردة أعلاه، اختيرت اسطنبول كموقع للمكتب الإقليمي لأوروبا وآسيا الوسطى التابع للهيئة. وتضمنت الاعتبارات المحددة ما يلي:
	(أ) في ظل عدم وجود مركز للأمم المتحدة في المنطقة، نظرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى المكاتب الإقليمية لشركائها الرئيسيين داخل الأفرقة الإقليمية التابعة لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، ولا سيما الشركاء الذين تعمل معهم الهيئة عن كثب. وبينما كان لجميع البلدان محل النظر قدر من وجود الأمم المتحدة فيها، فإن اسطنبول تستضيف حاليا المكتب الإقليمي لأوروبا وآسيا الوسطى التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وهي وكالة تُعد شريكا هاما من شركاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة داخل منظومة الأمم المتحدة؛
	(ب) عرضت اسطنبول أفضل توازن بين السعر والملاءمة من حيث السفر إلى المنطقة وداخلها، بما في ذلك أقصر الرحلات وأكثرها مباشرة إلى غالبية المواقع الحالية والمقترحة للمكاتب القطرية والمتعددة الأقطار؛
	(ج) عرضت جميع البلدان محل النظر مرافق رفيعة المستوى مجانية. وعرضت حكومة تركيا وبلد واحد آخر مساعدات مالية سخية بشأن التكاليف المتعلقة بإنشاء المكتب الجديد؛
	(د) أتاحت اسطنبول أيضا تكاليف معيشة منخفضة نسبيا، وهو ما انعكس على معدلي تسوية مقر العمل وبدل الإقامة اليومي، وكلاهما يمثلان عنصرا أساسيا من عناصر التكلفة التي ينبغي النظر فيها بشأن أي موقع في الأجلين المتوسط والطويل؛
	(هـ) يتيح موقع اسطنبول بين أوروبا والشرق الأوسط والقوقاز وآسيا الوسطى فوائد إضافية محتملة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة من حيث التعاون الأقاليمي؛
	(و) يتمثل العيب الرئيسي بالنسبة لاسطنبول في عدم وجود مكتب قائم تابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة يكون أساسا للمكتب الإقليمي الجديد. بيد أن ذلك اعتُبر مشكلة قصيرة الأجل، بينما اعتُبرت الفوائد الأخرى في الأجلين المتوسط والطويل أكثر أهمية.
	واو - تحسين أساليب العمل
	37 - تُعد الاستجابة الأسرع للأولويات الوطنية وتحسين أساليب العمل وتعزيز مقتضيات الرقابة الداخلية جزءا لا يتجزأ من الهياكل الإقليمية الجديدة، وسيوفر ذلك كله، مع المضي قدما، أساسا صلبا لعمليات هيئة الأمم المتحدة للمرأة. والمجالات التي استُهدف تحسين أساليب العمل فيها تشمل ما يلي:
	(أ) تحديد أوضح للمسؤوليات المتعلقة باتخاذ القرارات اليومية؛
	(ب) تبسيط عملية الموافقة على البرامج والمشاريع؛
	(ج) تفويض السلطات بشأن الإدارة التنفيذية واتخاذ القرارات؛
	(د) تبسيط عمليات الاستقدام؛
	(هـ) اضطلاع الميدان بإصدار التقارير المقدمة إلى الجهات المانحة في ظل تقليل مراحل الموافقة.
	رابعا - التكاليف
	38 - يوفر هذا التقرير تفاصيل عن آثار التغييرات في المقر وعلى الصعيدين الإقليمي والقطري المدرجة في الميزانية المؤسسية للفترة 2012-2013، ويعرضها على المجلس التنفيذي للموافقة عليها. وتُعرض، للعلم، التفاصيل المتعلقة بالتمويل الأساسي للبرامج الذي يجري تطبيقه أيضا على الهيكل الإقليمي بغية تعزيز وظائف البرامج في المكاتب الإقليمية.
	ألف - المنهجية
	39 - قدّرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تكاليف الهيكل الجديد، وهي تعرضها مقارنة بالترتيب الراهن. وجرى تقسيم قاعدة التكلفة (جميع التكاليف المتعلقة بالهيكل الإقليمي) إلى ثلاث فئات لتيسير الحساب:
	(أ) تكاليف الموظفين - أجريت مقارنة بين الميزانية المؤسسية المعتمدة والتكلفة السنوية لجدول الوظائف اللازم للهيكل الإقليمي المقترح (على أساس القدرة المطلوبة للوفاء بالوظائف المبينة في الفرع الثالث)، بما في ذلك التكاليف المتعلقة بنقل الموظفين والإعادة إلى الوطن، وكذلك التكاليف الأخرى التي صُرفت في أثناء الانتقال الأولي إلى مكتب جديد؛
	(ب) تكاليف التنفيذ المتكررة - يقتضي الهيكل الإقليمي الجديد إنشاء مكتب إضافي واحد فقط (المكتب الإقليمي لأوروبا وآسيا الوسطى) وفقا للميزانية المؤسسية المعتمدة. وتتماثل قاعدة التكلفة المستخدمة للمكتب الإضافي مع تلك المطبقة على المكاتب المدرجة في الميزانية المؤسسية المعتمدة؛
	(ج) تكاليف الإنشاء الأولية - تشمل التكاليف غير المتكررة التي صرفت على إنشاء هياكل ميدانية جديدة على الصعيدين الإقليمي والقطري، مثل شراء الأصول وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
	40 - وإضافة إلى ذلك، درست هيئة الأمم المتحدة للمرأة ما إذا كانت الأموال غير المنفقة المتوقعة التي أدرجت في الميزانية المؤسسية لعام 2012 تعادل أو تفوق تزايد تكلفة الهيكل الجديد في عام 2013.
	باء - الافتراضات
	41 - استُخدم عدد من الافتراضات في الحسابات:
	(أ) تستند المقارنة إلى التكاليف السنوية الإجمالية لعامي 2012 و 2013 (تجري مقارنة تكاليف عام 2012 على أساس التكاليف المتوقعة للبنية الأساسية الحالية مقابل تكاليف البنية الأساسية المقترحة)؛
	(ب) ستُشغل جميع الوظائف الجديدة الناجمة عن الهيكل الإقليمي الجديد المقترح بحلول 1 كانون الثاني/يناير 2013. وفي حين أنه قد يتم التعيين الفعلي بعد ذلك التاريخ، فقد وُضع هذا الافتراض العملي بغرض تجنب البخس في تقدير التكاليف؛
	(ج) تكاليف التنفيذ تبلغ في المتوسط 000 60 دولار للمكتب؛
	(د) تحتسب تكاليف الموظفين المتكررة وغير المتكررة على أساس المعدلات المطبقة في هيئات أخرى في منظومة الأمم المتحدة()؛
	(هـ) يجري تعزيز أو إنشاء ما مجموعه 21 مكتبا جديدا (بما في ذلك أشكال الوجود البرنامجي السابقة التي يجري رفع مستواها لتصبح مكاتب قطرية مكتملة) على مدار الفترة، وذلك طبقا للميزانية المؤسسية المعتمدة().
	جيم - نتائج تحليل التكاليف 
	42 - استنادا إلى الافتراضات السابقة وأخذا في الاعتبار الهياكل المبينة، تحسب هيئة الأمم المتحدة للمرأة التكاليف المرتبطة بإصلاح الهيكل الإقليمي على النحو التالي:
	(أ) تكاليف الموظفين - تشمل الميزانية المؤسسية المعتمدة الحالية للفترة2012-2013 تكاليف موظفي الميدان والمقر البالغة 104.8 ملايين دولار (انظر المرفق الثالث). وتبلغ تكاليف الموظفين المناظرة الناجمة عن الهيكل الإقليمي الجديد لفترة السنتين الحالية 111.4 مليون دولار (المرجع نفسه)، بزيادة قدرها 6.6 ملايين دولار. وتتمثل الزيادة في مبلغ 5.9 ملايين دولار للوظائف الجديدة المقترحة ومبلغ 000 700 دولار للتعديلات الوظيفية ضمن الهيكل الحالي؛
	(ب) تكاليف التنفيذ - استنادا إلى الافتراض الوارد أعلاه بوجود تكاليف تنفيذ متكــررة متعلقــة بالميــدان وفقــا للميزانية المؤسسيــة الحاليــة، علاوة على مبلغ إضافي قدره 000 600 دولار للمكتب الجديد، فإن التكاليف اللازمة لتنفيذ الهيكل الإقليمي تُقدَّر بمبلغ 10.7 ملايين دولار لفترة السنتين، وهو ما يمثل زيادة قدرها 000 540 دولار. ويعود ذلك إلى تعجيل افتتاح المكاتب الأخرى قياسا على الخط الزمني المتوخى في الميزانية المؤسسية المعتمدة، حيث افتُتحت سبعة مكاتب عام 2012 بدلا من عام 2013. وتشمل الميزانية المؤسسيــة المعتمــدة الحاليــة للفتــرة 2012-2013 تكاليـف التنفيــذ الميدانيـــة المتكررة التي تبلغ 10.2 ملايين دولار لفترة السنتين، ولذا فإن تكاليف التنفيذ المتكررة للهيكل الإقليمي الجديد لا تختلف سوى بشكل هامشي عن تلك الواردة في الميزانية المؤسسية الحالية؛
	(ج) تكاليف الإنشاء الأولية - تشمل الميزانية المؤسسية القائمة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تكاليف إنشاء أولية لمكاتب جديدة عددها 21 مكتبا مقترح إنشاؤها ضمن بند ميزانية الهيئة المتعلق بنفقات التنفيذ. وقد أدرجت جميع تكاليف إنشاء المكاتب الجديدة بالفعل في نفقات التنفيذ ذات الصلة في الميزانية المؤسسية الحالية، باستثناء التكاليف المتعلقة بالمكاتب التي جرى تقديم موعد افتتاحها عن عام 2013.
	43 - ولــذا، فـإن الهيكل الإقليمي الجديـد المقترح لهيئــة الأمم المتحدة للمرأة يمثل تكلفة إضافيــة في الميزانية المؤسسية تبلغ 7.1 ملايين دولار خلال فترة السنتين 2012-2013، مــن بينها مبلغ 6.6 ملايين دولار يمثــل تكاليف إضافيــة للموظفين وتكاليف أخرى قدرها 000 540 دولار.
	44 - وتقترح هيئة الأمم المتحدة للمرأة أيضا تخصيص أموال أساسية لبرامج المكاتب الإقليمية دعما للوظائف المتعلقة بالبرامج. ويصل مجموع الأموال الأساسية المزمع تخصيصها لموظفي المكاتب الإقليمية عن فترة السنتين 2012-2013 إلى 2.1 مليون دولار.
	دال - طرائق التمويل
	45 - منذ بدء عملية وضع الهيكل الإقليمي، اتخذت هيئة الأمم المتحدة للمرأة نهجا حذرا إزاء التعيين ولم تُجر أي تعيينات في الوظائف التي لم يتقرر بعد الآثار التي ستتعرض لها نتيجة التغييرات في الهيكل الإقليمي.
	46 - واستنادا إلى التوقعات الحالية، تتوفر أموال كافية ضمن الميزانية المؤسسية المعتمدة الحالية لتغطية التكاليف الإضافية اللازمة لفترة السنتين 2012-2013 الناجمة عن التغييرات في الهيكل الإقليمي. ولذا، فلا يوجد طلب بزيادة الميزانية المؤسسية.
	هاء - التعديلات
	47 - استنادا إلى التحليل السابق، تطلب هيئة الأمم المتحدة للمرأة موافقة المجلس على تعديل ميزانيتها المؤسسية للفترة 2012-2013 ضمن المبلغ الإجمالي الحالي المعتمد، وذلك على النحو التالي:
	(أ) إنشاء 26 وظيفة جديدة في المكاتب الإقليمية؛
	(ب) إنشاء 10 وظائف جديدة في المكاتب القطرية والمتعددة الأقطار؛
	(ج) إنشاء ثلاث وظائف دعم جديدة في المقر.
	48 - ويبلغ العدد الإجمالي للوظائف الجديدة المقترحة في الميزانية المؤسسية 39 وظيفة (انظر المرفق الثالث).
	49 - وستمثل الميزانية المؤسسية المنقحة على هذا النحو أساسا للنظر في الميزانية المؤسسية للفترة 2014-2015. وفي حالة الإبقاء على التعديلات الواردة أعلاه، فإنها سترد في صورة زيادة سنوية اسمية قدرها 6.3 مليون دولار في الميزانية المؤسسية للفترة 2014-2015 مقارنة بالميزانية المؤسسية للفترة 2012-2013.
	50 - وفي حين أنه لا يوجد حاليا طلب لتمويل إضافي ضمن الميزانية المؤسسية للفترة 2012-2013، فإن الزيادة في الوظائف المعتمدة وإعادة الهيكلة الداخلية تسفر عن ميزانية مؤسسية أولية مناظرة للفترة 2012-2013، يبلغ صافي مجموعها 139.4 مليون دولار (إجماليها 147.9 مليون دولار) في مقابل مبلغ 132.3 مليون دولار (إجماليه 140.8 مليون دولار) للميزانية المؤسسية المعتمدة للفترة 2012-2013.
	51 - والميزانية المؤسسية المنقحة المقترحة للفترة 2012-2013 (دون التمويل الإضافي المطلوب) معروضة في المرافق الخامس (الخريطة التنظيمية) والسادس والسابع بنفس الصيغة الواردة الأصل (انظر UNW/2011/11)، وسوف تكون الأساس الجديد لإعداد الميزانية المؤسسية للفترة 2014-2015.
	خامسا - خطة التنفيذ
	52 - الغرض من خطة تنفيذ الهيكل الإقليمي هو انتقال هيئة الأمم المتحدة للمرأة من هيكلها الحالي إلى الهيكل الإقليمي المتوخى على النحو المبين في الفرعين الثالث والرابع بحيث تفضي إلى:
	(أ) تحقيق الانتقال في أقل وقت ممكن؛
	(ب) تفادى تعطيل العمليات التي تضطلع بها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لا سيما على الصعيد القطري، في سياق المرحلة الانتقالية؛
	(ج) تقليل التكاليف التي تُصرف لمرة واحدة وترتبط بالتغييرات؛
	(د) تقليل الآثار السلبية التي قد يتعرض لها موظفون إلى أدنى درجة، في الوقت الذي توفر فيه أيضا فرصا لتطورهم الوظيفي؛
	(هـ) الاشتمال على المرونة التي تتيح إدخال تعديلات على الخطة إذا سنحت فرص التعجيل بها، أو إذا حُددت مخاطر غير متوقعة تحول دون استمرارية الأعمال.
	ألف - الجدول الزمني
	53 - من المتوقع أن تُنفذ التغييرات في الهيكل الإقليمي تنفيذاً تاماً بحلول نهاية عام 2013، وبذلك يكون الهيكل الجديد معداً لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الجديدة للفترة 2014-2017. ومن المتوقع أن يكتمل إنشاء المكاتب الإقليمية على النحو التالي:
	(أ) شرق وجنوب أفريقيا (نيروبي): الربع الأول من عام 2013؛
	(ب) غرب ووسط أفريقيا (داكار): الربع الأول من عام 2013؛
	(ج) الأمريكتان ومنطقة البحر الكاريبي (بنما): الربع الأول من عام 2013؛
	(د) الدول العربية (القاهرة): الربع الأول من عام 2013؛
	(هـ) آسيا والمحيط الهادئ (بانكوك): الربع الأخير من عام 2012؛
	(و) أوروبا ووسط آسيا (اسطنبول): الربع الثاني من عام 2013.
	54 - ومن المتوقع منح تفويض كامل للسلطة، داخل الأقاليم، في معظم المكاتب القطرية بحلول منتصف عام 2013، وبالنسبة لعدد قليل من المكاتب في نهاية عام 2013. انظر المرفق الثامن للاطلاع على عرض أكثر تفصيلا للتغييرات وزمن وقوعها.
	55 - ويتجسد الخطر الأولي الذي يواجه التنفيذ في أنه سيتم نقل المسؤوليات والصلاحيات إلى وحدات الأعمال غير المستعدة بعد، ويلزم تأهيلها لتنفيذ الواجبات المطلوبة. وعليه، تتصدى هيئة الأمم المتحدة للمرأة لذلك على نحو استباقي لضمان أن تتم التغييرات على مراحل استنادا إلى تطور القدرات على الصعيدين الإقليمي والقطري.
	باء - عناصر التنفيذ
	56 - سيتم تأهيل المكاتب الإقليمية في عدد من المجالات لتتمكن من تنفيذ مهامها وأدوارها، بما فيها المجالات التي سيمنح فيها تفويض السلطة للمدير الإقليمي. وهي تشمل مجالات مثل ما يلي:
	(أ) التمثيل؛
	(ب) إدارة البرامج، بما في ذلك تصميم البرامج ورصدها وتقييمها، وسلطة الدخول في اتفاقات؛
	(ج) تنفيذ إطار للرقابة الداخلية والإدارة المالية وإدارة المشتريات؛
	(د) إدارة الموارد البشرية؛
	(هـ) تعبئة الموارد؛
	(و) الأمن؛
	(ز) مراجعة الحسابات.
	57 - وتتضمن خطة التنفيذ ثلاثة عناصر رئيسية، يشكل استكمالها توفير القدرة، على الصعيدين الإقليمي والقطري، التي تتيح تنفيذ مجموعة كاملة من الأدوار والمهام هي:
	(أ) إنشاء المكتب الإقليمي/المكاتب الإقليمية - ينطوي هذا على إنشاء المكاتب الإقليمية، وتشغيلها بكامل طاقتها، ويشمل ما يلي:
	’1‘ إقامة أماكن عمل في المواقع التي إما لا توجد فيها أماكن عمل قائمة تابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أو أن أماكن عمل الهيئة الموجودة فيها غير كافية لتلبية احتياجات المكتب الإقليمي (على سبيل المثال، من حيث الحجم). ويشمل ذلك أماكن العمل التي تستوفي متطلبات الأمن؛
	’2‘ تعيين ملاك موظفين كامل. وتتباين مستويات التوظيف اللازمة بين المناطق. ففي الحالات التي تكون فيها المكاتب الإقليمية في مواقع سبق فيها وجود مكتب إقليمي فرعي تابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيتم التعجيل بمرحلة التعيين عن طريق الاستعانة بالموظفين الحاليين. ويلزم التوظيف الكامل لإنشاء إطار الرقابة الداخلية، ومن ثم فهو شرط أساسي من شروط تفويض السلطة؛
	’3‘ تولي المدير الإقليمي الرقابة على المكاتب القطرية والمتعددة الأقطار. ويحدث هذا بشكل عام عند اضطلاع المدير الإقليمي بواجباته، مع عدد قليل من الاستثناءات بالنسبة للبلدان التي تتطلب احتياجات الدعم فيها التحول بصورة أبطأ عن الدعم المقدم من المقر؛
	’4‘ تفويض السلطة البرنامجية والتنفيذية الممنوحة للمدير الإقليمي. ويحدث هذا بعد وقت قصير من تولي المدير الإقليمي مهامه، ويستند إلى نموذج موحد لتفويض السلطة؛
	’5‘ تدريب الموظفين على النحو المطلوب؛
	(ب) تفويض السلطة إلى المكاتب القطرية - يحدث هذا عندما تتوافر لدى المكاتب القدرات المناسبة للاضطلاع بالمسؤولية الكاملة في المجالات البرنامجية والتنفيذية. ويتم تعقب ذلك من خلال لوحة متابعة تفويض السلطة، وتتضمن ما يلي:
	’1‘ إجراء استعراض على الصعيد القطري لمرحلة ما قبل التدقيق والتخفيف من حدة المخاطر؛
	’2‘ تلبية احتياجات الحد الأدنى من الموظفين بهدف الفصل بين الواجبات؛
	’3‘ الانتهاء من تدريب الموظفين ومنحهم شهادات في مجالات تشمل العمليات والمحاسبة والمشتريات؛
	’4‘ استكمال وثائق تفويض السلطة والتوقيع عليها؛
	(ج) تحويل المكاتب دون الإقليمية إلى مكاتب متعددة الأقطار أو قطرية - وينطبق هذا على المكاتب دون الإقليمية التي لن تصبح مكاتب إقليمية. ويشمل ما يلي:
	’1‘ القيام بتحليل وظيفي في سياق تغير دور المكتب؛
	’2‘ مواءمة ملاك الموظفين مع التحليل الوظيفي الجديد؛
	’3‘ وقف الدعم التنفيذي المقدم إلى المكاتب القطرية عند اكتمال قدرات المكتب الإقليمي؛
	’4‘ إجراء الاتصالات مع الشركاء على الصعيد الوطني/دون الإقليميين بشأن التغير في دور المكتب.
	جيم - التدابير الداعمة
	58 - إضافة إلى النهج التدريجي، سوف تستخدم هيئة الأمم المتحدة للمرأة عددا من التدابير الداعمة من أجل الحد من التعطل والمخاطر أثناء تنفيذ الهيكل الإقليمي، وستعمل على إجراء عملية تغيير سلسة وناجحة، بما في ذلك:
	(أ) تعيين قدرة إضافية مؤقتة لدعم المكاتب الإقليمية والمكاتب القطرية والمتعددة الأقطار بهدف الوفاء بالمواعيد النهائية المحددة لتولي السلطة المفوضة؛
	(ب) إعداد خطة لتنمية قدرات الموظفين وتنفيذها على مختلف المستويات بهدف إعدادهم لتولي أدوار ومسؤوليات جديدة بما يتماشى مع التحولات في المهام؛
	(ج) تنفيذ برنامج معجل لإصدار الشهادات في مجالات مثل الشؤون المالية والمشتريات للسماح بتفويض السلطة؛
	(د) التعجيل بعملية التعيين بحيث يتوافر الموظفون اللازمون لضمان أمور منها استيفاء الملاك الوظيفي المطلوب لتحقيق إطار رقابة داخلية فعال؛
	(هـ) تعديل دليل البرامج والعمليات الحالي وإعداد دليل جديد تتجلى فيه التغييرات الحاصلة في هياكل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ويوفر الوضوح بشأن مراحل سير العمل والمساءلة على مختلف المستويات.
	دال - اعتبارات الموارد البشرية
	59 - توضع في المقر المبادئ التوجيهية اللازمة للتعامل مع الآثار الناشئة عن التغييرات في الموارد البشرية، مع مدخلات من ممثلي الموظفين الذين رشحهم الموظفون.
	60 - ولضمان استمرارية الأعمال خلال عملية إنشاء الهيكل والعمليات الجديدة، سوف يستمر التعيين في الوظائف التي تستوفي المعايير التالية:
	(أ) الميزانية المؤسسية المقررة والوظائف الأساسية اللازمة على الفور لمقتضيات الخدمة، والتي تتماشى مع الاتجاه الجديد المحدد في الهيكل الإقليمي؛
	(ب) وظائف مشاريع استنادا إلى وثائق المشاريع المعتمدة مع توافر التمويل المطلوب.
	61 - وتسعى هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى إتاحة الفرص أمام الموظفين كي يستفيدوا من التغييرات في تطوير مستقبلهم الوظيفي. وعلى وجه الخصوص، ستمنح الفرصة للموظفين الذين لم تتح لهم حتى الآن فرص اكتساب الخبرة المباشرة على المستوى القطري للقيام بذلك. وسيتيح الهيكل الجديد والمناصب الجديدة أيضا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة الفرصة التي تتيح لها البحث عن مواهب خارجية جديدة واستقطابها. وعند القيام بذلك، ستسعى الهيئة أيضا إلى المحافظة على المستويات العالية الحالية من التنوع الجغرافي في ملاك موظفيها.
	هاء - استعراض
	62 - تتوخى العملية الهيكل الإقليمي الجديد القائم والذي سيعمل بشكل كامل بحلول نهاية عام 2013. وسوف تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة على رصد مدى فعالية الهيكل الإقليمي الجديد بانتظام، وقد توصي بعد مرور عامين على التنفيذ بتنقيحات محتملة للهيكل استنادا إلى الدروس المستفادة. وستحافظ الهيئة أيضا على إجراء حوار مستمر مع المجلس التنفيذي للنظر في التقدم المحرز والقضايا الناشئة خلال تنفيذ الهيكل الجديد.
	سادساً - خاتمة
	63 - شاركت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، منذ إنشائها، في سلسلة من الإجراءات السريعة التي تهدف إلى تبني القدرات والهياكل الموروثة من الكيانات الأربعة السابقة التي شكلت أساساً لها وتطوير تلك القدرات والهياكل في شكل منظمة تلبي توقعات الجمعية العامة والمجتمع المدني والشركاء الوطنيين، وكذلك النساء والفتيات أنفسهن. وتمثل عملية الهيكل الإقليمي عملية تنظيم للتغيير استجابة للرؤية الواردة في الخطة الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي تتوخى للهيئة أن تحقق أثرا أكبر من الذي حققته الكيانات المكونة لها، وذلك بالسعي إلى تحقيق النتائج، ولا سيما على الصعيد القطري، بما في ذلك النتائج التي تحققت من خلال الاستفادة من قدرات منظومة الأمم المتحدة ككل.
	64 - وترى هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن بوسعها أن تقوم، في حدود موارد الميزانية المؤسسية القائمة، بوضع هيكل جديد راسخ يحدث ذلك الأثر. كما أنها ترى أن ذلك الهيكل سيبقى ملائما ومناسبا على المدى الطويل لأنه يعبر على وجه التحديد عن ضرورات ولاية هيئة الأمم المتحدة للمرأة. ويمثل الهيكل الإقليمي الجديد التغير النهائي الذي تتوخاه الهيئة. وسيكون إتمام المرحلة الانتقالية بمثابة نهاية مرحلة إنشاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إذ ستصبح منظمة ذات هيكل يتطابق مع الأهداف التي وضعها مجلسها التنفيذي واقتسمها مع الشركاء.
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