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  ٢٠١١الدورة السنوية لعام 
  ٢٠١١يونيه / حزيران٣٠-٢٧

   من جدول األعمال املؤقت١البند 
  املسائل التنظيمية
      

  جدول األعمال املؤقت والشروح والوثائق وخطة العمل    
  

  مذكرة من أمانة اجمللس التنفيذي    
  

  جدول األعمال املؤقت    
  

  .املسائل التنظيمية  - ١  
ــة    - ٢   ــان كــــل مــــن وكيلــ ــام وبيــ ــةاألمــــني العــ ــديرة التنفيذيــ ــن : املــ ــر عــ تقريــ

  .القطرية الزيارات
  .٢٠١٣-٢٠١١اخلطة االستراتيجية للفترة   - ٣  
  :الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة  - ٤  
  تنفيذ املخصصات املعتمدة للموارد؛  )أ(    
  املواءمة بني منهجيات امليزانية؛  )ب(    
  .لصاحل هيئة األمم املتحدة للمرأةالتزامات التمويل املقدمة   )ج(    
  .مسائل أخرى  - ٥  
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  الشروح    

  
  ١البند     
  املسائل التنظيمية    

  هذا البند، سيقوم اجمللس التنفيـذي بـإقرار جـدول أعمـال الـدورة الـسنوية لعـام       يف إطار   
وبوسـع  .  واملوافقة على خطـة عمـل الـدورة بالـصيغة املقدَّمـة مـن أمـني اجمللـس التنفيـذي                    ٢٠١١

 إىل ٢٤، الـيت عقـدت يف الفتـرة مـن     ٢٠١١اجمللس املوافقة على تقرير دورته العادية األوىل لعـام   
، ٢٠١١ة لعـام    ، وتقريـر دورتـه العاديـة األوىل املـستأنف         )UNW/2011/8(ينـاير   / كانون الثـاين   ٢٦

). UNW/2011/8/Add.1سيـصدر حتـت الرمـز       (أبريـل   /ونيـسان مـارس   /اراليت عقدت يف شـهر آذ     
 التقريـرين علـى أعـضاء اجمللـس إلبـداء تعليقـاهتم عليهمـا، ويعكـس          توزيـع مـشروعي  قـد جـرى  و

  .التقريران النهائيان التعليقات الواردة
 ، الـيت  ٢٠١١العاديـة الثانيـة لعـام       وسيعتمد اجمللس التنفيذي خطة العمل املؤقتـة للـدورة            

  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول٧ إىل ٥ستعقد يف الفترة من 
  

  الوثائق    
  )UNW/2011/L.2(جدول األعمال املؤقت والشروح والوثائق وخطة العمل 

  )UNW/2011/8 (٢٠١١ لعام عادية األوىلتقرير الدورة ال
  )UNW/2011/8/Add.1سيصدر حتت الرمز  (٢٠١١تقرير الدورة العادية األوىل املستأنفة لعام 

  ٢٠١١خطة العمل املؤقتة للدورة العادية الثانية لعام 
  

  ٢ البند    
  تقرير عن الزيارات القطرية: بيان كل من وكيلة األمني العام واملديرة التنفيذية    

يف إطار هذا البند سـيقوم كـل مـن وكيلـة األمـني العـام واملـديرة التنفيذيـة هليئـة األمـم                          
املتحدة للمرأة بتقدمي عرض شفوي أمام اجمللـس التنفيـذي فيمـا يتـصل بالزيـارات امليدانيـة الـيت                 

  .٢٠١١ل النصف األول من عام جرت خال
  

  ٣البند     
  ٢٠١٣- ٢٠١١ة االستراتيجية للفترة اخلط    

يف إطــار هــذا البنــد، ُســيعرض علــى اجمللــس التنفيــذي اخلطــة االســتراتيجية هليئــة األمــم    
 مـن قـرار   ٧٧وقـد اعُتمـدت اخلطـة عمـال بـالفقرة      . ٢٠١٣-٢٠١١املتحدة للمرأة عن الفترة  
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تــساق علــى نطــاق   عــن حتقيــق اال  ٢٠١٠يوليــه / متــوز٢ؤرخ  املــ٦٤/٢٨٩اجلمعيــة العامــة  
 اخلطة االستراتيجية األوىل هليئة األمم املتحدة للمرأة، وتعرض تلـك اخلطـة    وهذه هي . املنظومة

ــة املنظمــة         ــرأة ورؤي ــسني ومتكــني امل ــساواة بــني اجلن ــه املنظمــة يف جمــال امل ــذي أعدت ــسياق ال ال
وتنـبين اخلطـة االسـتراتيجية      . ت األوىل مـن وجـود اهليئـة       وأولوياهتا يف ذلك اجملال خالل السنوا     

على توافق اآلراء العريض الذي انبثـق عـن العديـد مـن املـشاورات الـيت جـرت لـصاحل جمـاالت                    
 يــوم اللــتني عرضــتهما وكيلــة األمــني العــام  ١٠٠العمــل احملــددة يف الرؤيــة وخطــة العمــل ملــدة 

وتـربز اخلطـة    . ٢٠١١ لعـام     دورته العادية األوىل   ذي خالل واملديرة التنفيذية على اجمللس التنفي    
دعم جهود البلدان الراميـة     مم املتحدة للمرأة املتمثلة يف      االستراتيجية إىل الوجود والية هيئة األ     

إىل القضاء على التمييز ضد النساء والفتيات، ووضع حقوق املرأة يف صلب مجيع اجلهـود الـيت          
لغايــة، تــسلط اخلطــة الــضوء علــى الــدور احملــوري الــذي  وحتقيقــا لتلــك ا. تبــذهلا تلــك البلــدان

تضطلع به هيئة األمم املتحدة للمرأة يف كفالة زيادة االتساق يف جهود منظومة األمـم املتحـدة                 
  .الرامية إىل حتقيق تقدم يف املساواة بني اجلنسني يف أرجاء العامل

طاق دور املرأة القيادي    توسيع ن ) أ: (وتركز اخلطة االهتمام على ست أولويات برناجمية        
تعزيز تنفيذ برنامج دور املرأة يف السالم واألمن؛      ) ج(إهناء العنف ضد املرأة؛     ) ب(ومشاركتها؛  

وضع أولويـات املـساواة بـني اجلنـسني يف صـلب التخطـيط             ) هـ(تعزيز متكني املرأة اقتصاديا؛     ) د(
يات احلكومية الدولية الـيت تقـوم هبـا    دعم العمل) و(وامليزنة على الصعيد الوطين جبميع مستوياته؛    

األمــم املتحــدة صــوب زيــادة الــشمول واحليويــة يف االلتزامــات والقواعــد واملعــايري والــسياسات    
  .املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ومتكني املراة ومراعاة تعميم اجلانب اجلنساين

 ٢٠١٣-٢٠١١ة  وبوسع اجمللس التنفيذي استعراض وإقرار اخلطة االسـتراتيجية للفتـر           
  ).UNW/2011/9ستصدر حتت الرمز (
  

  الوثائق    
ستـصدر حتـت الرمـز       (٢٠١٣-٢٠١١اخلطة االستراتيجية هليئة األمـم املتحـدة للمـرأة، الفتـرة            

UNW/2011/9(  
متاحـة علـى    (٢٠١٣-٢٠١١مرفقات اخلطة االستراتيجية هليئة األمـم املتحـدة للمـرأة، الفتـرة          

  ):شبكة اإلنترنت فحسب
  إطار نتائج تطوير هيئة األمم املتحدة للمرأة  - ١ املرفق  
  إطار إدارة هيئة األمم املتحدة للمرأة  - ٢املرفق   
  إطار املوارد املتكاملة املقدمة إىل هيئة األمم املتحدة للمرأة  - ٣املرفق   
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  الطريق حنو التغيري  - ٤املرفق   
  يدانتعزيز وجود هيئة األمم املتحدة للمرأة يف امل  - ٥املرفق   

  
  ٤البند     
  الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة    
  تنفيذ املخصصات املعتمدة للموارد    

 تقريـر   سيـستمع اجمللـس إىل    ،  ٢٠١١/١بناء على طلب من اجمللس التنفيـذي يف املقـرر             
  .شفوي عن تنفيذ املخصصات املعتمدة للموارد

  
  املواءمة بني منهجيات امليزانية    

مم املتحدة للمـرأة تقريـرا شـفويا عـن التعـاون املـشترك بـني الوكـاالت                  ستقدم هيئة األ    
  .منهجيات امليزانية والنتائجمواءمة صوب 

  
  االلتزامات املقدمة لصاحل متويل هيئة األمم املتحدة للمرأة    

وسُيعرض على . ستقدم هيئة األمم املتحدة للمرأة عرضا شفويا عن موقف حالتها املالية        
هليئـة األمـم املتحـدة    التنفيـذي املـستجدات يف حالـة التعهـدات اخلطيـة والتربعـات       أعضاء اجمللـس   

  .للمرأة
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  ٥ البند    
     أخرىمسائل    
  خطة العمل املؤقتة    

  
 املوضوع البند الساعة التاريخ

 املسائل التنظيمية ١ ٠٠/١٣-٠٠/١٠ يونيه/ حزيران٢٧ ،االثنني
  رة إقرار جدول األعمال وخطة عمل الدو  •  
ــة األوىل  •   ــدورة العادي ــر ال ــة األويل وتقري ــدورة العادي ــر ال اعتمــاد تقري

 املستأنفة
تقريــــر عــــن: بيــــان كــــل مــــن وكيلــــة األمــــني العــــام واملــــديرة التنفيذيــــة   ٢    

  القطرية الزيارات
  ٢٠١٣-٢٠١١اخلطة االستراتيجية للفترة  ٣  ٠٠/١٨-٠٠/١٥ 
   التنفيذيةبيان كل من وكيلة األمني العام واملديرة     
  حفل استقبال    ٠٠/٢٠-٠٠/١٨ 
       

 )تابع (٢٠١٣-٢٠١١اخلطة االستراتيجية للفترة   ٣ ٠٠/١٣-٠٠/١٠ يونيه/ حزيران٢٨ ،الثالثاء
  أفضل املمارسات املقدمة من امليدان: الفريق التفاعلي    ٣٠/١٦-٠٠/١٥  
  مشاورات غري رمسية بشأن مشاريع املقررات    ٠٠/١٨-٣٠/١٦  
        
  الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة ٤  ٠٠/١٣-٠٠/١٠ يونيه/ حزيران٢٩ربعاء، األ

  )٢٠١١/١املقرر (تنفيذ املخصصات املعتمدة للموارد   •  
 )٢٠١١/١املقرر (املواءمة بني منهجيات امليزانية   •  

 جتماعيةإحاطة عن استعمال هيئة األمم املتحدة للمرأة لوسائط اإلعالم اال   ١٥/١٤-١٥/١٣ 
  )تابع(الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة   ٤  ٠٠/١٨-٠٠/١٥ 

 التزامات التمويل املقدمة لصاحل هيئة األمم املتحدة للمرأة  •  
        

  مسائل أخرى  ٥  ٠٠/١٣-٠٠/١٠ يونيه/ حزيران٣٠اخلميس، 
  اعتماد املقررات اليت مل ُيبت فيها  •  

  املسائل التنظيمية  ١   
  ٢٠١١خطة العمل املؤقتة للدورة العادية الثانية لعام اعتماد   •  

 يتقرر فيما بعد    ٠٠/١٨-٠٠/١٥ 
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	البند 3
	الخطة الاستراتيجية للفترة 2011-2013

	في إطار هذا البند، سُيعرض على المجلس التنفيذي الخطة الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة عن الفترة 2011-2013. وقد اعتُمدت الخطة عملا بالفقرة 77 من قرار الجمعية العامة 64/289 المؤرخ 2 تموز/يوليه 2010 عن تحقيق الاتساق على نطاق المنظومة. وهذه هي الخطة الاستراتيجية الأولى لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتعرض تلك الخطة السياق الذي أعدته المنظمة في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ورؤية المنظمة وأولوياتها في ذلك المجال خلال السنوات الأولى من وجود الهيئة. وتنبني الخطة الاستراتيجية على توافق الآراء العريض الذي انبثق عن العديد من المشاورات التي جرت لصالح مجالات العمل المحددة في الرؤية وخطة العمل لمدة 100 يوم اللتين عرضتهما وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية على المجلس التنفيذي خلال دورته العادية الأولى لعام 2011. وتبرز الخطة الاستراتيجية إلى الوجود ولاية هيئة الأمم المتحدة للمرأة المتمثلة في دعم جهود البلدان الرامية إلى القضاء على التمييز ضد النساء والفتيات، ووضع حقوق المرأة في صلب جميع الجهود التي تبذلها تلك البلدان. وتحقيقا لتلك الغاية، تسلط الخطة الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به هيئة الأمم المتحدة للمرأة في كفالة زيادة الاتساق في جهود منظومة الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق تقدم في المساواة بين الجنسين في أرجاء العالم.
	وتركز الخطة الاهتمام على ست أولويات برنامجية: (أ) توسيع نطاق دور المرأة القيادي ومشاركتها؛ (ب) إنهاء العنف ضد المرأة؛ (ج) تعزيز تنفيذ برنامج دور المرأة في السلام والأمن؛ (د) تعزيز تمكين المرأة اقتصاديا؛ (هـ) وضع أولويات المساواة بين الجنسين في صلب التخطيط والميزنة على الصعيد الوطني بجميع مستوياته؛ (و) دعم العمليات الحكومية الدولية التي تقوم بها الأمم المتحدة صوب زيادة الشمول والحيوية في الالتزامات والقواعد والمعايير والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المراة ومراعاة تعميم الجانب الجنساني.
	وبوسع المجلس التنفيذي استعراض وإقرار الخطة الاستراتيجية للفترة 2011-2013 (ستصدر تحت الرمز UNW/2011/9).
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	الخطة الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، الفترة 2011-2013 (ستصدر تحت الرمز UNW/2011/9)
	مرفقات الخطة الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، الفترة 2011-2013 (متاحة على شبكة الإنترنت فحسب):
	المرفق 1 - إطار نتائج تطوير هيئة الأمم المتحدة للمرأة
	المرفق 2 - إطار إدارة هيئة الأمم المتحدة للمرأة
	المرفق 3 - إطار الموارد المتكاملة المقدمة إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة
	المرفق 4 - الطريق نحو التغيير
	المرفق 5 - تعزيز وجود هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الميدان
	البند 4
	الشؤون المالية وشؤون الميزانية والإدارة
	تنفيذ المخصصات المعتمدة للموارد


	بناء على طلب من المجلس التنفيذي في المقرر 2011/1، سيستمع المجلس إلى تقرير شفوي عن تنفيذ المخصصات المعتمدة للموارد.
	المواءمة بين منهجيات الميزانية

	ستقدم هيئة الأمم المتحدة للمرأة تقريرا شفويا عن التعاون المشترك بين الوكالات صوب مواءمة منهجيات الميزانية والنتائج.
	الالتزامات المقدمة لصالح تمويل هيئة الأمم المتحدة للمرأة

	ستقدم هيئة الأمم المتحدة للمرأة عرضا شفويا عن موقف حالتها المالية. وسيُعرض على أعضاء المجلس التنفيذي المستجدات في حالة التعهدات الخطية والتبرعات لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
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	مسائل أخرى

	خطة العمل المؤقتة
	التاريخ
	الساعة
	البند
	الموضوع
	الاثنين، 27 حزيران/يونيه
	00/10-00/13
	1
	المسائل التنظيمية
	• إقرار جدول الأعمال وخطة عمل الدورة 
	• اعتماد تقرير الدورة العادية الأولي وتقرير الدورة العادية الأولى المستأنفة
	2
	بيان كل من وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية: تقرير عن الزيارات القطرية
	00/15-00/18
	3
	الخطة الاستراتيجية للفترة 2011-2013
	بيان كل من وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية

	00/18-00/20
	حفل استقبال
	الثلاثاء، 28 حزيران/يونيه
	00/10-00/13
	3
	الخطة الاستراتيجية للفترة 2011-2013 (تابع)

	00/15-30/16
	الفريق التفاعلي: أفضل الممارسات المقدمة من الميدان
	30/16-00/18
	مشاورات غير رسمية بشأن مشاريع المقررات
	الأربعاء، 29 حزيران/يونيه
	00/10-00/13
	4
	الشؤون المالية وشؤون الميزانية والإدارة
	• تنفيذ المخصصات المعتمدة للموارد (المقرر 2011/1)
	• المواءمة بين منهجيات الميزانية (المقرر 2011/1)
	15/13-15/14
	إحاطة عن استعمال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لوسائط الإعلام الاجتماعية
	00/15-00/18
	4
	الشؤون المالية وشؤون الميزانية والإدارة (تابع)
	• التزامات التمويل المقدمة لصالح هيئة الأمم المتحدة للمرأة
	الخميس، 30 حزيران/يونيه
	00/10-00/13
	5
	مسائل أخرى

	• اعتماد المقررات التي لم يُبت فيها
	1
	المسائل التنظيمية
	• اعتماد خطة العمل المؤقتة للدورة العادية الثانية لعام 2011
	00/15-00/18
	يتقرر فيما بعد

