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  منظمة األمم املتحدة للطفولة
  اجمللس التنفيذي

  ٢٠١١الدورة العادية الثانية لعام 
  ٢٠١١سبتمرب / أيلول١٥-١٢

        * من جدول األعمال املؤقت٣البند 
  ٢٠١٢برنامج العمل املقترح لدورات اجمللس التنفيذي يف عام     

 بالتـشاور مـع مكتـب       ٢٠١٢ي املرفق لعـام     أعدت األمانة برنامج عمل اجمللس التنفيذ       
اجمللس التنفيذي، بناء على املتطلبات النظاميـة، أو الطلبـات املنبثقـة مـن مقـررات أو مناقـشات                   

  .معينة للمجلس التنفيذي، أو بناء على مقترحات من األمانة
ويوصـــى بـــأن يعتمـــد اجمللـــس التنفيـــذي برنـــامج عمـــل دورات اجمللـــس التنفيـــذي يف    

  . باعتباره إطارا مرنا، رهنا بإدخال تنقيحات عليه خالل العام حسب االقتضاء،٢٠١٢ عام

 
  

  *  E/ICEF/2011/13.  
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 )اليونيسيف (اجمللس التنفيذي ملنظمة األمم املتحدة للطفولة    
  ٢٠١٢برنامج العمل املقترح لدورات اجمللس التنفيذي يف عام     

  
  الدورة العادية األوىل

  ٢٠١٢فرباير / شباط١٠‐٧
  الدورة السنوية

  ٢٠١٢يونيه /حزيران ١٥‐ ١١
  الدورة العادية الثانية

  ٢٠١٢سبتمرب /أيلول ١٣‐ ١٠

 املسائل التنظيمية واإلجرائية
انتخـــاب رئـــيس اجمللـــس التنفيـــذي ونوابـــه

  )الختاذ إجراء(

 املسائل التنظيمية واإلجرائية  املسائل التنظيمية واإلجرائية
برنامج العمل املقترح لدورات اجمللـس التنفيـذي

  )الختاذ إجراء (٢٠١٣م يف عا
 املسائل املتعلقة بالربامج والسياسات

التقريــــــر الــــــسنوي املقــــــدم إىل اجمللــــــس
 )الختاذ إجراء* (االقتصادي واالجتماعي

  
  :التعاون الربناجمي

اعتماد وثـائق الـربامج القطريـة املنقحـة  
 )الختاذ إجراء(
تقرير شفوي عـن متابعـة اليونيـسيف          

صادرة عــن للتوصــيات واملقــررات الــ
ــامج    ــسيق برنـ ــات جملـــس تنـ اجتماعـ
األمم املتحدة املشترك املعين بفـريوس      

  اإليدز/نقص املناعة البشرية
اإلطار االسـتراتيجي املتكامـل إلدارة        

) ٢٠١١/٣(البحـــــــث واملعـــــــارف 
  )للعلم(
خارطــــــــة الطريــــــــق إىل اخلطــــــــة     

االستراتيجية املتوسطة األجـل للفتـرة      
٢٠١١/١٢ (٢٠١٧-٢٠١٤ (

  )راءالختاذ إج(
ــائج      مناقــشة مواضــيعية خبــصوص النت

املتحققة والدروس املستفادة يف جمال     
الســـــتراتيجية ا للخطـــــة ٣التركيـــــز 

فــــريوس نقــــص : املتوســــطة األجــــل
  اإليدز والطفل/املناعة البشرية

 املسائل املتعلقة بالربامج والسياسات
ــتراتيجية     ــة االس ــق للخط ــتعراض متعّم اس

ــل  ــطة األجــــ ــرز : املتوســــ ــّدم احملــــ  التقــــ
واإلجنــازات الــيت حتققــت يف إطــار اخلطــة 
** االســـــــتراتيجية املتوســـــــطة األجـــــــل

)٢٠١١/١٢ ،٢٠١٠/٦ ،٢٠٠٩/٧ (
  )الختاذ إجراء(
  

ــرز يف     ــدم احملــــــ ــن التقــــــ ــر عــــــ تقريــــــ
املــضطلع بــه يف اليونيــسيف مــن     العمــل

حتقيـــــــــــــــق املـــــــــــــــساواة  أجـــــــــــــــل
) ٢٠١١/١٢، ٢٠٠٩/٣( اجلنــسني بــني

  )للمناقشة(
  :التعاون الربناجمي

*** ثــائق الــربامج القطريــة   مــشاريع و   
  )الختاذ إجراء) (٣٣حوايل (
متديـــدات الــــربامج القطريـــة اجلاريــــة     

  )الختاذ إجراء) (٢٠٠٩/١١(
ــات     ــر مكتـــــــــب األخالقيـــــــ تقريـــــــ

  )للعلم) (٢٠١٠/١٨(
مناقـــشة مواضـــيعية خبـــصوص النتـــائج   

املتحققة والـدروس املـستفادة يف جمـال        
الســـــتراتيجية ا للخطـــــة ٥التركيـــــز 

الــدعوة الــسياساتية : جــلاملتوســطة األ
وإقامــة الــشراكات مــن أجــل حقــوق   

  الطفل

 املسائل املتعلقة بالربامج والسياسات
  :التعاون الربناجمي

ــائق     ــاد وثــ ــةاعتمــ ــة املنقحــ ــربامج القطريــ الــ
  )إجراء الختاذ(
ــشاريع و   ــة مــــ ــربامج القطريــــ ــائق الــــ ***ثــــ

  )إجراء الختاذ(
ــصف   ــة الستعراضــات منت ــوجزات اإلقليمي امل

 ) للمناقشة(لربامج القطرية املدة ل
باملوافقــــة علــــى ختــــصيص مــــواردالتوصــــية   

إضــــافية للــــربامج القطريــــة املعتمــــدة عاديــــة
  )الختاذ إجراء(
ــتراتيجي   ــار االســ ــذ اإلطــ ــن تنفيــ ــر عــ تقريــ

)٢٠٠٩/٩(للشراكات والعالقـات التعاونيـة      
  )للمناقشة(
ــّدل لتوزيـــع”تقريـــر عـــن تنفيـــذ     ــام املعـ النظـ

ــوارد ال ــربامج خمّصـــصات املـ ــة علـــى الـ “عاديـ
افــــق عليــــه اجمللــــس التنفيــــذي يفالــــذي و

  )للمناقشة) (٢٠٠٨/١٥ (١٩٩٧ عام

   التقييم ومراجعة احلساباتمسائل   التقييم ومراجعة احلساباتمسائل   التقييم ومراجعة احلساباتمسائل
تقريـــر عـــن وظيفـــة التقيـــيم والتقييمـــات   

  )للمناقشة) (٢٠٠٨/٤(الرئيسية 
التقريــــر الــــسنوي املقــــّدم مــــن مكتــــب  
املراجعة الداخليـة للحـسابات إىل اجمللـس        

**** ٢٠١١التنفيـــــــــــــــذي لعـــــــــــــــام 
  )للمناقشة) (١٩٩٧/٢٨(
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  الدورة العادية األوىل
  ٢٠١٢فرباير / شباط١٠‐٧

  الدورة السنوية
  ٢٠١٢يونيه /حزيران ١٥‐ ١١

  الدورة العادية الثانية
  ٢٠١٢سبتمرب /أيلول ١٣‐ ١٠

املسائل املتعلقة باملوارد والشؤون املاليـة      
  وامليزانية

املسائل املتعلقة بـاملوارد والـشؤون املاليـة        
  وامليزانية

ــشؤون ا   ــاملوارد والــ ــة بــ ــسائل املتعلقــ ــةاملــ ملاليــ
  وامليزانية

خطـة  : مجع األموال مـن اجلهـات اخلاصـة       
ــام   ــة لعـ ــة املقترحـ  ٢٠١٢العمـــل وامليزانيـ

  ) الختاذ إجراء(
ــة شــفوية عــن التحــّديات والتقــّدم      إحاط
احملرز يف التصدي ملسألة ارتفاع معـّدالت    

  )٢٠١١/٤(الشواغر 
  اجتماع إعالن التّربعات

ــايري     ــق املع معلومــات مــستكملة عــن تطبي
  )للمناقشة(اسبية الدولية للقطاع العام احمل

اخلطـــوات املتخـــذة والتقـــدم احملـــرز حنـــو 
تقرير مشترك من   : إعداد ميزانية متكاملة  

برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق        
األمـــم املتحـــدة للـــسكان واليونيــــسيف    

  )الختاذ إجراء(

:اخلطــــــة االســــــتراتيجية املتوســــــطة األجــــــل   
٢٠١٥-٢٠١١للفتـرة   املالية املقـررة     التقديرات

  )الختاذ إجراء(
املـايل التقريـر : مجع األموال من اجلهات اخلاصـة     

 كانون٣١والبيانات املالية عن السنة املنتهية يف       
  )للمناقشة (٢٠١١ديسمرب /األول

  مسائل أخرى  مسائل أخرى  مسائل أخرى
ــوظفي      ــة ملـ ــة العامليـ ــيس الرابطـ ــة رئـ كلمـ

 اليونيسيف
الــيت يــارات امليدانيــة الزب املتعلقــةتقــارير ال

  )للعلم(جمللس التنفيذي قام هبا ا

  

  
  .نظر أيضا يف تقارير وحدة التفتيش املشتركة ذات الصلة يف إطار هذا البند من جدول األعمالسُي  *  
 .هذا البند من جدول األعمالمتاح حتت لبيانات املصاحبة مثة ملحق ل  **  
املوقـع الـشبكي    يفجممعـة مـع بيانـات األداء     لكل مشروع وثيقـة برنـامج قطـري      قةنتائج الدورات الربناجمية الساب   نشر  ُت  ***  

 ومل يعرف بعـد     .)٢٠٠٨/١٧املقرر   (مع مشاريع وثائق الربامج القطرية    جنبا إىل جنب     للمجلس التنفيذي لليونيسيف  
  .٢٠١٢عدد البلدان اليت ستختار تقدمي وثيقة برنامج قطري جممعة يف عام 

هذا البند من إطار  يف ٢٠١١رد اإلدارة على التقرير السنوي ملكتب املراجعة الداخلية للحسابات لعام          ا يف   نظر أيض سُي  ****  
  .)٢٠٠٩/١٩املقرر  (جدول األعمال

  
  :ينظر اجمللس التنفيذي يف أربع فئات من بنود جدول األعمال  
 قـرارا   ُينتظر مـن اجمللـس التنفيـذي أن جيـري مناقـشة وأن يتخـذ               :الختاذ إجراء   ‘١’  

وتقوم األمانة بإعداد وثـائق مـسبقة        .يف إطار البند املدرج يف جدول األعمال      
 ؛على اجمللس التنفيذي للنظر فيهاومشروع مقرر تعرض 

 اعـدهت أ  يت الـ  ةيـ مسرة ال قـ وثي ينتظـر مـن اجمللـس التنفيـذي أن ينـاقش ال            :للمناقشة  ‘٢’  
مجلـس التنفيـذي أن   تعد األمانة مـشروع قـرار، بيـد أنـه ميكـن لل             وال .األمانة

 ؛عمال يف إطار البند املدرج يف جدول األمقرريقرر اختاذ 
  ؛اجمللس التنفيذي علم بناء على طلب تقوم األمانة بإعداد وثائق لل:للعلم  ‘٣’  
. شفوية بنـاء علـى طلـب اجمللـس التنفيـذي          الـ تقـارير   القـدم   ُت: شفويةالـ تقارير  ال  ‘٤’  

  .غري رمسية ةتضبق موثائق معلومات أساسيةبمشفوعة تكون و


