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  الشروح    
  ١البند     
  املسائل التنظيمية    

ــد، ســ يف إطــار   ــة األوىل   يعتمد اجمللــس التنف هــذا البن ــدورة العادي يــذي جــدول أعمــال ال
وقـد يـوّد    .  بالنيابـة  جمللساملقدَّمة من جانب أمني ا     بالصيغة ها ويوافق على خطة عمل    ٢٠١١ لعام

. اجمللس املوافقة على التقرير املتعلق بدورته التنظيمية والعرض العام للقرارات املعتمـدة يف الـدورة    
، ويعكس التقرير النـهائي     عليهجمللس إلبداء تعليقاهتم    تقرير على أعضاء ا   ال مشروع   وجرى توزيع 

  .التعليقات الواردة
  

  الوثائق    
  )UNW/2011/L.1(جدول األعمال املؤقت والشروح والوثائق وخطة العمل 

  )UNW/2011/1 (٢٠١٠  لعامالدورة التنظيمية تقرير
  )UNW/2011/2( يف الدورة التنظيمية عرض عام للقرارات املعتمدة

  
  ٢د البن    
  الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة    
  ٢٠١١‐ ٢٠١٠ميزانية الدعم للفترة     

 املقترحـــات املتعلقـــة اجمللـــس التنفيـــذي ، ســـيكون معروضـــاً علـــى هـــذا البنـــديف إطـــار  
ــسنتني   تربعــات باســتخدام ــرة ال ــدعم لفت ــة ال ــغ جممــوع مقترحــات  . ٢٠١١-٢٠١٠ ميزاني ويبل

ائـة مـن جممـوع املـوارد         يف امل  ١٥,٤  مـا ميثـل نـسبة      ، أو ٢٠١١ام   مليون دوالر لع   ٧٥,٦امليزانية  
  . مليون دوالر يف شكل تربعات٤٧٩ املتوقعة وقدرها

 ل سـابقاً عـن طريـق   كانـت متـوَّ   وظيفـة  ١٦٠ن ميزانية الدعم املقترحة     حصة م  وستموِّل  
تــوفري احلــد  القــدرات املؤســسية األساســية الالزمــة لممــا يتــيح إنــشاء)  مليــون دوالر٢٦(الــربامج 

كما أن هذا التمويـل  . ٢٠١١هناية عام  على األقل حبلول  بلدا٤٠ًاألدىن من خدمات الدعم يف      
املهـام   لتنفيـذ    لتوفري القـدرات املطلوبـة    )  مليون دوالر  ١٧( وظيفة جديدة    ٩٥ سيؤدي إىل إنشاء  

طـاق العمليـات    توسـيع ن   واملـساءلة، و   تعميم مراعاة املنظـور اجلنـساين     واجلديدة يف جمال التنسيق     
  . القائملطلبيف البلدان استجابةً ل

 ٢٠١٠ يوليـه / متـوز  ٢ املؤرخ   ٦٤/٢٨٩وتسترشد هذه املقترحات بقرار اجلمعية العامة         
  واخلطـط  )A/64/588(  هيئة األمم املتحدة للمـرأة     بشأن لألمني العام    شامل ال قترحاملوتستند إىل   
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امليزانيـة املقترحـة إىل       وترمي .اهليئة ربعة املُدجمة يف  مم املتحدة األ  كيانات األ واألطر االستراتيجية ل  
 الواليات والطلبات املتزايدة للحـصول   الكفيلة بتلبيةنتائجالالقدرة الالزمة لتحقيق ب  تزويد اهليئة

  .املستفيدة من الربامجعلى الدعم من البلدان 
لــى الــصعيد ع هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة تعزيــز قــدرة وتكمــن األولويــة القــصوى يف   
قترحة،  بعد املوافقة على ميزانية الدعم امل أما اخلطوة األوىل اليت ينبغي اختاذها على الفور       . الوطين
ــةفهــي  ــقاملقــر ووضــع يف اإلداري  التحــولإمتــام عملي ــز   قــوي يف ا فري ــادة تعزي ــا لقي إلدارة العلي
يجية جديـدة تركِّـز علـى    إعـداد الـصيغة النهائيـة خلطـة اسـترات          و على املستوى القطري   اهليئة قدرة

  .النتائج، وتنفيذها
-٢٠١٠ املوافقة على مقترحات ميزانية الـدعم لفتـرة الـسنتني    وقد يود اجمللس التنفيذي    
  .UNW/2011/3 على النحو الوارد يف الوثيقة ٢٠١١

 على مقترحات ميزانية الدعم     ة وامليزانية وترد تعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدار       
  .UNW/2011/4  يف الوثيقة٢٠١١-٢٠١٠سنتني لفترة ال

  
   املاليةالنظام املايل والقواعد    

يئـة  هل املاليـة    النظـام املـايل والقواعـد      أيـضاً مقتـرح       اجمللس التنفيذي  سيكون معروضاً على    
، الـيت قـرَّرت اجلمعيـة    ٦٤/٢٨٩ من قـرار اجلمعيـة العامـة    ٧٩ للفقرة وفقاً  األمم املتحدة للمرأة

أنظمة وقواعد مالية مماثلـة لألنظمـة     ”  لألنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا اهليئة       يكون مبوجبها أن 
والقواعد املعمول هبا يف صناديق وبرامج األمـم املتحـدة التنفيذيـة األخـرى ومتـسقة مـع النظـام               

ــة لألمــم املتحــد   ــة   ٧٩ويف الفقــرة . “ةاملــايل والقواعــد املالي ــة للهيئ ، طُلــب إىل املــديرة التنفيذي
  .مايل كي ينظر فيه ويعتمده لنظام مقترحاً  إىل اجمللس التنفيذيقدمت أن

 النظـام املـايل والقواعـد    املالية بشكل رئيسي مـن    النظام املايل والقواعد  ويسترشد مقترح     
ألمــم  برنـامج ا  القواعـد مــن مــنعــدداً حمـدداً   ويـستمد ،  األمــم املتحـدة للــسكان املاليـة لـصندوق  
 املايل اخلاص بالـصندوق املـذكور إىل أوجـه الـشبه             قرار استخدام النظام   عزىوُي. املتحدة اإلمنائي 

 والصندوق على صعيد احلجم والنطاق املتـوقَّعني لألنـشطة     يئة األمم املتحدة للمرأة   ه بني   القائمة
التمويلية والتنفيذية، فـضالً عـن حجـم ونـسق تلـك األنـشطة يف البلـدان املـستفيدة مـن الـربامج،                       

لـى الربنــامج اإلمنـائي يف جمموعــة متنوعـة مــن خـدمات الــدعم التـشغيلي يف البلــدان      واعتمادهـا ع 
  . املستفيدة من الربامج ويف املقر
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 مبيــزة  األمــم املتحــدة للــسكانلــصندوقويتــسم كــلٌّ مــن النظــام املــايل والقواعــد املاليــة   
راج التغــيريات إضــافية تتمثــل يف مــا أدخــل عليــه يف اآلونــة األخــرية مــن تنقيحــات هادفــة إىل إد  

  .م الدولية للقطاع العايةعايري احملاسباملالالزمة استعداداً لتنفيذ 
النظــام املــايل   االختالفــات الرئيــسية بــنيضــح هــذه الوثيقــة العوامــل الــيت تعــود إليهــاوتو  
  املاليــة لكــلٍّ مــن صــندوقالنظــام املــايل والقواعــد ويئــة األمــم املتحــدة للمــرأةهل املاليــة والقواعــد

  . والربنامج اإلمنائيانالسك
 املاليــة للهيئــة  النظــام املــايل والقواعــد   مقتــرح UNW/2011/5ويتــضمن مرفــق الوثيقــة     
النظـــام املـــايل ، فتعـــرض مقارنـــة بـــني مقتـــرح )(UNW/2011/5/Add.1أمـــا اإلضـــافة . املـــذكورة
الية للربنـامج اإلمنـائي      امل النظام املايل والقواعد   املالية هليئة األمم املتحدة للمرأة وكلٍّ من         والقواعد

  .وصندوق السكان 
اللجنــة االستــشارية لــشؤون اإلدارة  املاليــة إىل النظــام املــايل والقواعــدمقتــرح وقُــدم   
  .ة، لكنه مل ُيستعرض قبل هناية دورة اللجنةوامليزاني

 املاليـة هليئـة     النظـام املـايل والقواعـد     مقتـرح   استعراض واعتمـاد    قد يوّد اجمللس التنفيذي     و  
  .UNW/2011/5  الوثيقةعلى النحو الوارد يفاألمم املتحدة للمرأة 

  
  وثائقال    

  )UNW/2011/3 (٢٠١١-٢٠١٠ ميزانية الدعم لفترة السنتني مقترحات الستخدام تربعات
 ميزانيــة تربعــاتاســتخدام   مقترحــاترية لــشؤون اإلدارة وامليزانيــة بــشأنتقريــر اللجنــة االستــشا
  )UNW/2011/4 (٢٠١١-٢٠١٠الدعم لفترة السنتني 

  )Add.1 و UNW/2011/5 (مقترح النظام املايل والقواعد املالية: هيئة األمم املتحدة للمرأة
  

  ٣ البند    
   أخرىمسائل    

 وخطة  ٢٠١١ املوافقة على خطة العمل املؤقتة للدورة السنوية لعام           اجمللس أيضاً   يودّ قد  
  .٢٠١١ لعام العمل السنوية للمجلس التنفيذي

  
  لوثائقا    

  ٢٠١١  لعامخطة العمل املؤقتة للدورة السنوية
  ٢٠١١ لعام خطة العمل السنوية للمجلس التنفيذي
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  خطة العمل املؤقتة    
  

 املوضوع البند الساعة التاريخ

  االثنني 
 / كانون الثاين  ٢٤
 يناير

  املسائل التنظيمية ٠٠/١٣١-٠٠/١٠
ــدورة  •   ــل الـــ ــة عمـــ ــال وخطـــ ــدول األعمـــ ــرار جـــ إقـــ

)UNW/2011/L.1( 

 )UNW/2011/1(اعتماد تقرير الدورة التنظيمية   •  

 بيان ُتديل به املديرة التنفيذية  
  )مواصلة مناقشة بيان املديرة التنفيذية(  ٠٠/١٨-٠٠/١٥ 

  الثالثاء
 / كانون الثاين  ٢٥
 يناير

 الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة  ٠٠/١٣٢-٠٠/١٠
 تنفيذيةبيان ُتديل به املديرة ال  

مقترحـــات الســـتخدام تربعـــات ميزانيـــة الـــدعم لفتـــرة  •  
 )UNW/2011/3 (٢٠١١-٢٠١٠السنتني 

ــر  •   ــةتقريـ ــشؤون اإلدارة وامليزانيـ ــشارية لـ ــة االستـ  اللجنـ
)UNW/2011/4(  
ــة       ــد املالي ــايل والقواع ــام امل ــرح النظ UNW/2011/5(مقت

 )Add.1 و

 
  ة واإلدارةالشؤون املالية وشؤون امليزاني ٢ ٠٠/١٨-٠٠/١٥

 )تابع(

  األربعاء
 / كانون الثاين  ٢٦
 يناير

ــرارات      ٠٠/١٣-٠٠/١٠   ــشاريع القـ ــشأن مـ ــة بـ ــري رمسيـ ــشاورات غـ حـــسب(مـ
 )االقتضاء

 

٠٠/١٨-٠٠/١٥   
  
٣  
  
١  

ــرارات     ــشاريع القـ ــشأن مـ ــة بـ ــري رمسيـ ــشاورات غـ حـــسب(مـ
  )االقتضاء

  مسائل أخرى
 اعتماد املقررات اليت مل ُيبت فيها  •  

 يميةاملسائل التنظ

مـــل الـــسنوية للمجلـــس التنفيـــذي خطـــة العاعتمـــاد  •  
 ٢٠١١ لعام

٢٠١١ خطة العمل املؤقتة للدورة السنوية لعام اعتماد  •  

  


	(مواصلة مناقشة بيان المديرة التنفيذية)
	الشؤون المالية وشؤون الميزانية والإدارة
	مسائل أخرى

