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   ٢٠١١الدورة العادية األوىل لعام 
  ٢٠١١يناير / كانون الثاين٢٦-٢٤

  * من جدول األعمال املؤقت١البند 
  املسائل التنظيمية
      

ــداخلي ل      ــام الـ ــشروع النظـ ــسمـ ــذيلمجلـ ــة   التنفيـ ــمهليئـ ــدةاألمـ   املتحـ
  )ة للمرأ املتحدةاألممهيئة ( للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

    
هيئـة   (مشروع النظام الداخلي هليئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة             

  .مقدم إىل اجمللس التنفيذي إلقراره) األمم املتحدة للمرأة
        

  الدورات  –أوال   
  عقد الدورات    
  ١املادة     

  .ددمهاجيتمع اجمللس التنفيذي يف دورة سنوية، يف املوعد والفترة اللذين حي  - ١
ــع   - ٢ ــسجيتم ــذياجملل ــد      التنفي ــسنوية يف املواعي ــدورات ال ــني ال ــا ب ــة فيم  يف دورات عادي

والفترات اليت حيددها يف بداية كل سنة من أجل إجناز عمله علـى النحـو املـبني يف خطـة عملـه             
  .السنوية، آخذا يف االعتبار الوقت الالزم إلصدار الوثائق
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قــد دورات مــستأنفة إضــافة إىل الــدورات العاديــة،      أن يع التنفيــذيلمجلــسجيــوز ل  - ٣
  :حل أية مسائل معلقة، مبوافقة أغلبية أعضاء اجمللس، وبناء على طلب هبدف

  ؛ التنفيذياجمللسعضو من أعضاء   )أ(  
  .يئة األمم املتحدة للمرأةاملدير التنفيذي هل  )ب(  

ىل الـدورات العاديـة      أيـضا أن يعقـد دورات مـستأنفة إضـافة إ            التنفيذي لمجلسجيوز ل   - ٤
  . االقتصادي واالجتماعياجمللس أو  العامةاجلمعيةبناء على طلب 

أو موعدها ومـدة    / على مثل هذه الدورة و      التنفيذي اجمللسجيوز احلصول على موافقة       - ٥
  .انعقادها من خالل رسالة خطية من أمانة اجمللس

  
  مكان عقد الدورات    
  ٢املادة     

، ما مل يقـرر   املتحدةاألمم يف مقر     التنفيذي لمجلس والعادية ل  جتتمع الدورات السنوية    
  . خالف ذلك التنفيذياجمللس

 الدوراتب اإلخطار    

  ٣املادة     
 بتـاريخ عقـد كـل دورة         املتحـدة  األمـم  الـدول األعـضاء يف        التنفيـذي  اجمللستبلغ أمانة     

  . يقل عن ستة أسابيعومكان عقدها وجدول أعماهلا املؤقت، قبل بدء انعقاد كل دورة مبا ال
  

  اللغات  -ثانيا   
  ٤املادة     

ســبانية واإلنكليزيــة والروســية والــصينية والعربيــة والفرنــسية اللغــات الرمسيــة  تكــون اإل  - ١
  .سبانية واإلنكليزية والفرنسية لغات العمل به، وتكون اإل التنفيذيلمجلسل
  .ىل اللغات الرمسية األخرىتترجم الكلمات اليت تلقى بأي لغة رمسية ترمجة شفوية إ  - ٢
ألي ممثل أن يتكلم بلغة غري اللغات الرمسية إذا رتب أمر الترمجـة الـشفوية لكلمتـه إىل                    - ٣

 أن يـستندوا، لـدى ترمجـة         العامـة  ألمانـة وللمترمجني الشفويني التابعني ل   . إحدى اللغات الرمسية  
  . قدمت باللغة الرمسية األوىلالكلمة إىل اللغات الرمسية األخرى، إىل الترمجة الشفوية اليت

  . ومقرراته الرمسية األخرى باللغات الرمسية التنفيذياجمللسُتنشر مجيع قرارات   - ٤
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  جدول األعمال والوثائق  -ثالثا   
  ٥املادة     

وينبغـي أن   .  خطة عمله السنوية يف دورته العادية األوىل سـنويا          التنفيذي اجمللسيعتمد    - ١
ة العمــل يف موعــد ال يتجــاوز الــدورة األخــرية مــن دورات اجمللــس تبــدأ املناقــشات بــشأن خطــ
  .التنفيذي يف العام السابق

  .ُيعتمد جدول أعمال الدورة يف بداية كل دورة  - ٢
،  التنفيـذي  اجمللـس  يف هنايـة كـل دورة، بنـاء علـى اقتـراح أمانـة                 التنفيـذي  اجمللسيوافق    - ٣

  .على جدول أعمال مؤقت للدورة التالية
 مـن عـضو مـن األعـضاء أو مـن األمانـة أي مـسألة                  التنفيـذي  اجمللسز أن ُتقدم إىل     جيو  - ٤

 وليـست مدرجـة يف جـدول األعمـال املؤقـت لـدورة مـن                 التنفيذي اجمللستدخل يف اختصاص    
ــت مبقــرر مــن اجمللــس          ــال املؤق ــذه املــسألة إىل جــدول األعم ــدورات؛ علــى أن ُتــضاف ه . ال

ول األعمـال املؤقـت أو حـذف بنـد أو بنـود منــه،      أيـضا للمجلـس أن يقـرر تعـديل جــد     وجيـوز 
  .إيالء املراعاة الواجبة ألي تأخري قد حيدث يف توزيع الوثائق مع
 مــن ٢٢ ومداوالتــه املهــام املبينــة يف الفقــرة   التنفيــذياجمللــستعكــس جــداول أعمــال   - ٥

، ١٩٩٣ ديــسمرب / األولكــانون  ٢٠ املــؤرخ ٤٨/١٦٢  العامــة اجلمعيــةاملرفــق األول لقــرار  
  .٢٠١٠ يوليه/متوز ٢ املؤرخ ٦٤/٢٨٩  العامةاجلمعيةوتأخذ يف االعتبار أحكام قرار 

 باملتــاح مــن الوثــائق الرمسيــة وورقــات  املتحــدةاألمــمغ األمانــة الــدول األعــضاء يف تبلّــ  - ٦
  .غرف االجتماع

تكــون الوثــائق الرمسيــة املتعلقــة ببنــود جــدول األعمــال املؤقــت متاحــة جلميــع الــدول      - ٧
 باللغات الرمسية قبل عقـد اجللـسة االفتتاحيـة للـدورة مبـا ال يقـل عـن         املتحدة األممعضاء يف   األ

  .أربعة أسابيع
ــضاء يف          - ٨ ــدول األع ــع ال ــات العمــل جلمي ــاع متاحــة بلغ ــات غــرف االجتم تكــون ورق

  .املتحدة األمم
وعني،  مبـا ال يقـل عـن أسـب          التنفيـذي  اجمللـس تعقد األمانة، قبل كـل دورة مـن دورات            - ٩

اجتماعا مفتوح العضوية غري رمسـي للمجلـس مـن أجـل تقـدمي إحاطـة إعالميـة بـشأن املـسائل                      
  .اليت سيجري تناوهلا يف إطار البنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت
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 التمثيل  -رابعا   
  ٦املادة     

، واملــراقبني، ممثــل مفــوض، وجيــوز أن   التنفيــذياجمللــسميثــل كــل عــضو مــن أعــضاء     - ١
  .به ممثلون مناوبون ومستشارون، حسب االقتضاءيصح
 قبــل  التنفيــذياجمللــسُتقــدم أمســاء املمــثلني واملمــثلني املنــاوبني واملستــشارين إىل أمانــة    - ٢

  .انعقاد الدورة اليت سيحضروهنا بثالثة أيام على األقل
  

 املكتب  -خامسا   
  ٧املادة     
  االنتخابات    

تــه العاديــة األوىل ســنويا، مــن بــني ممثلــي أعــضائه،   ، يف دور التنفيــذياجمللــسينتخــب   - ١
مراعـاة ضـرورة كفالـة التمثيـل اجلغـرايف العـادل، مكتبـا يتـألف مـن رئـيس وأربعـة نـواب                         ومع

  .للرئيس، يستمرون يف شغل منصبهم حلني انتخاب من خيلفهم
  .حيق ألعضاء املكتب شغل منصبهم لفترتني متعاقبتني ملرة واحدة  - ٢
وتتوىل كل جمموعة إقليمية الرئاسـة مـرة   . ئاسة سنويا جمموعة إقليمية خمتلفة تتناوب الر   - ٣

  .واحدة كل مخس سنوات
يقـــوم الـــرئيس، يف حالـــة عـــدم متكنـــه مـــن املـــشاركة يف اجتمـــاع مـــا أو جـــزء منـــه،   - ٤

 ســوى  التنفيــذياجمللــسأحــد نــواب الــرئيس ليحــل حملــه، علــى أال يــرأس اجتماعــات   باختيــار
  .أعضاء املكتب

يف حالــة مــا إذا أصــبح الــرئيس، أو أي مــن نــواب الــرئيس، عــاجزا عــن القيــام مبهــام       - ٥
، ينتهي شغله ملنصبه، وُينتخـب رئـيس         التنفيذي اجمللسمنصبه أو مل يعد ممثال لعضو من أعضاء         

  .أو نائب رئيس جديد ليتوىل املنصب للفترة املتبقية
 هبـذه الـصفة،      التنفيذي اجمللسجلسات  يرأس الرئيس أو نائب الرئيس املتويل للرئاسة،          - ٦

  .وليس بصفته ممثال للعضو املفوض عنه
 مـن بـني ممثلـي البعثـات الدائمـة       التنفيذي اجمللسُيفضل أن يكون رئيس ونواب رئيس         - ٧

  . املتحدةاألمملدى 
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  ٨املادة     
  مهام املكتب    

ــب    - ١ ــع مكت ــسجيتم ــذياجملل ــة  التنفي ــصفة منتظم ــب األ  .  ب ــام املكت ــشمل مه ــية وت ساس
. التحـضري الجتماعــات اجمللــس وتنظيمهـا، وتيــسري صــنع القـرارات بــشفافية، وتــشجيع احلــوار   

ويقــوم املكتــب بــإطالع اجمللــس علــى مــا أجــراه مــن مــداوالت دون أن تكــون لــه ســلطة اختــاذ 
  .القرارات بشأن أي من املسائل املوضوعية

 وتنظيمهـا،    التنفيـذي  اجمللـس جيوز للمكتب أن يقـوم، يف إطـار التحـضري الجتماعـات               - ٢
ووفقـــا خلطـــة عمـــل اجمللـــس، بعـــدة أمـــور منـــها النظـــر يف املـــسائل املتـــصلة جبـــداول أعمـــال   
ــه أن يــساعد يف تــسليط األضــواء علــى     ــائق، وهيكــل االجتماعــات، وعلي االجتماعــات، والوث

  .املسائل والتوصيات اليت تتطلب نظر اجمللس فيها واختاذه إجراء بشأهنا
  

 ألفرقة العاملةا  -سادسا   
  ٩املادة     

.  أن ينـشئ أفرقـة عاملـة خمصـصة كلمـا رأى ضـرورة لـذلك                 التنفيـذي  لمجلـس جيوز ل   - ١
  .ويتوىل اجمللس حتديد مهامها، وحييل إليها أي مسائل لدراستها وتقدمي تقرير بشأهنا

  
 أمانة هيئة األمم املتحدة للمرأة  -سابعا   

  ١٠املادة     
ــدير   - ١ ــشارك امل ــذيي ــداوالت     التنفي ــوه يف م ــم املتحــدة للمــرأة أو ممثل ــة األم  اجمللــس هليئ

  . دون أن يكون هلم حق التصويتالتنفيذي
 مبهامه املبينـة     التنفيذي اجمللستقدم األمانة ما يلزم من املساعدة واملعلومات الضطالع           - ٢

جنــاز األهــداف املبينــة يف خطــة العمــل      إل٦٤/٢٨٩  و٤٨/١٦٢  العامــةاجلمعيــةيف قــراري 
  . التنفيذيلمجلسالسنوية ل

، قبـل موافقـة اجمللـس علـى أي مقتـرح تترتـب عليـه                 التنفيـذي  اجمللـس تقدم األمانـة إىل       - ٣
  .نفقات زائدة عن امليزانية املعتمدة، تقديرا خطيا لتكلفة تنفيذ املقترح
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  التنفيذياجمللسأمانة   -ثامنا   
  ١١املادة     

ق هيئة األمم املتحدة للمرأة الذي يتناول مـسائل          هي مركز تنسي    التنفيذي اجمللسأمانة    - ١
  . التنفيذياجمللس

  التنفيــذياجمللــس باملــسؤولية عـن ترتيبــات اجتماعــات   التنفيــذياجمللــستـضطلع أمانــة    - ٢
  .واملكتب وعن إعداد تقارير دورات اجمللس

  
 االجتماعات العامة واخلاصة  -تاسعا   

  ١٢املادة     
  . علنية ما مل يقرر اجمللس غري ذلكتنفيذي الاجمللستكون اجتماعات   - ١
  

 التقارير والتسجيالت الصوتية  -عاشرا   
  ١٣املادة     

  املتحـدة  األمـم  السنوية والعادية إىل مجيع لغات        التنفيذي اجمللسُتترجم تقارير دورات      - ١
لموافقـة  وُتقدم التقـارير ل . الرمسية وتتاح جلميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة بعد كل دورة    

  .عليها يف الدورة التالية
 وحتتفظ هبا ملـدة      التنفيذي اجمللستتوىل األمانة إعداد التسجيالت الصوتية الجتماعات         - ٢

  .أربع سنوات
  

 تصريف األعمال -حادي عشر 
  ١٤املادة     

ممارسة الصالحيات اليت ختوهلا إليه هـذه املـواد يف مواضـع             إىل   باإلضافةيتوىل الرئيس،     - ١
.  وعلى حفـظ النظـام يف اجتماعاتـه      التنفيذي اجمللسى، السيطرة التامة على سري إجراءات       أخر

  .ويظل الرئيس، يف ممارسته مهامه، حتت سلطة اجمللس
 عن الرئاسـة ألحـد نـواب الـرئيس أثنـاء النظـر يف وثيقـة                  التنفيذي اجمللسيتنحى رئيس     - ٢

  .تتصل بالبلد الذي ميثله الرئيس
وُيحــدد الوقــت املتــاح .  التنفيــذياجمللــسة يف املــسائل املعروضــة علــى تنحــصر املناقــش  - ٣

  .لكل متكلم، يف كل بيان يلقيه، خبمس دقائق ما مل يتقرر خالف ذلك
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  . التنفيذياجمللسيتطلب اختاذ أي مقرر حضور ممثلني ألغلبية أعضاء   - ٤
ــشمل       - ٥ ــصريف أعمــال االجتمــاع ال ي ــصل بت ــة تت ــسألة إجرائي ــذا إذا ظهــرت أي م ها ه

النظــام، يبــت فيهــا الــرئيس، آخــذا يف االعتبــار النظــام الــداخلي املنــاظر للمجلــس االقتــصادي    
  .واالجتماعي، يف حالة انطباقه

  
 اختاذ القرارات  -ثاين عشر 

  ١٥املادة     
  .ُتشجع ممارسة السعي إىل حتقيق توافق يف اآلراء عند اختاذ القرارات  - ١
  .لس االقتصادي واالجتماعي يف حالة التصويتُيطبق النظام الداخلي للمج  - ٢
  . مشاريع املقررات التنفيذياجمللسيقدم أعضاء   - ٣
وجيـوز  . ُتقدم مـشاريع املقـررات يف أقـرب وقـت ممكـن لكـي يتـسىن النظـر فيهـا بدقـة                       - ٤
 أن ينظــر يف مــشاريع املقــررات والتعــديالت املوضــوعية مبجــرد أن يــصبح    التنفيــذيلمجلــسل

 أن يطلـب النظـر يف    التنفيـذي  اجمللـس يا؛ بيد أنه ال جيوز ألي عضو من أعـضاء           ذلك ممكنا عمل  
 سـاعة علـى توزيـع الـنص علـى مجيـع األعـضاء               ٢٤هذه املقررات أو التعديالت إال بعد مضي        

أما التعديالت اليت مل تـوزع بلغـات العمـل، فُتقـرأ جهـارا ومـن مث ُتتـرجم                   . جبميع لغات العمل  
  . الرمسيةتحدة املاألممشفويا إىل لغات 

  
 مشاركة غري األعضاء -ثالث عشر 
  ١٦املادة     

 أن حتـضر     التنفيـذي  اجمللـس  ليـست عـضوا يف        املتحـدة  األمـم جيوز ألي دولة عـضو يف         - ١
اجتماعــات اجمللــس، وجيــوز هلــا املــشاركة فيمــا جيريــه مــن مــداوالت دون أن يكــون هلــا حــق     

ــراري    ــى قـ ــسا علـ ــصويت، وذلـــك تأسيـ ــةالتـ ــةاجلمعيـ ــؤرخ ٥٠/٢٢٧  و٤٨/١٦٢  العامـ  املـ
ان على عدة أمـور منـها طلـب تيـسري املـشاركة الفعالـة مـن            ، اللذين ينصّ  ١٩٩٦ مايو/أيار ٢٤

  .قبل الدول األعضاء املراقبة والدول املراقبة
، والوكــاالت  املتحــدةألمــم ل العامــةاألمانــة أن يــدعو ممثلــي  التنفيــذيلمجلــسجيــوز ل  - ٢

 املؤســسات املاليــة  يف ذلــكمبــا،  املتحــدةاألمــم منظومــة املتخصــصة، وأي منظمــات أخــرى يف
ــرى ذلــك مناســبا،        ــدما ي ــداوالت، عن ــة، للمــشاركة يف امل ــة اإلقليمي ــة ومــصارف التنمي الدولي

  .خصوصا بشأن املسائل املتصلة بأنشطتها أو تلك اليت تدخل يف مسائل التنسيق
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ــوز ل  - ٣ ــسجي ــذيلمجل ــة    التنفي ــات احلكومي ــدعو املنظم ــضا أن ي ــات   أي ــة واملنظم  الدولي
، عنــدما يــرى  االقتــصادي واالجتمــاعياجمللــساحلكوميــة ذات املركــز االستــشاري لــدى  غــري

  .ذلك مناسبا، للمشاركة فيما جيريه من مداوالت بشأن املسائل املتصلة بأنشطتها
  

 يقجملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسالعالقات مع  -رابع عشر 
  ١٧املادة     

جملس الرؤسـاء التنفيـذيني      إىل    التنفيذي اجمللسحييل املدير التنفيذي، عند الطلب، آراء         - ١
جملــس الرؤســاء   آراء  العــاماألمــنيوحييــل وكيــل  . يف منظومــة األمــم املتحــدة املعــين بالتنــسيق  

جملـس  بناء على طلـب     ،   التنفيذي اجمللس إىل   التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق      
  .، مشفوعة بأي تعليقات يود إبداءهاالرؤساء التنفيذيني

  
 تعديل النظام الداخلي -خامس عشر 
  ١٨املادة     

  .١٥، وفقا للمادة  التنفيذياجمللسجيوز تعديل أي مادة من هذه املواد بقرار من   - ١
  


