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   ٢٠١٣لدورة العادية األوىل لعام ا
   ٢٠١٣يناير / كانون الثاين٢٤  و٢٣

   من جدول األعمال املؤقت ١البند 
        املسائل التنظيمية 

  جدول األعمال املؤقت املشروح وخطة العمل     
  

  مذكرة من أمانة اجمللس التنفيذي    
  

  جدول األعمال املؤقت     
  .املسائل التنظيمية  - ١
  . التنفيذيةاألنشطة  - ٢
  .مسائل أخرى  - ٣
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  الشروح    
  

  ١البند     
  املسائل التنظيمية    

 من النظـام الـداخلي للمجلـس التنفيـذي هليئـة األمـم املتحـدة للمـساواة                  ٧وفقا للمادة     
، ســينتخب اجمللــس )UNW/2011/6) (هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة(بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة 
  .س وأربعة نواب للرئيسمكتبا جديدا يتألف من رئي

ــة األوىل        ويف إطــار هــذا البنــد، ســيقر اجمللــس التنفيــذي جــدول أعمــال الــدورة العادي
  .اجمللس وسيوافق على خطة عمل الدورة املعروضة من أمني) UNW/2013/L.1 (٢٠١٣ لعام

ــذي     ــيعتمد اجمللــــس التنفيــ ــرالوســ ــنتقريــ ــام   عــ ــة لعــ ــة الثانيــ ــه العاديــ  ٢٠١٢ دورتــ
)UNW/2012/17.(    ــام ــسنوية لعــــ ــل الــــ ــة العمــــ ــضا خطــــ ــيعتمد اجمللــــــس أيــــ  ٢٠١٣ وســــ
)UNW/2013/L.2 (        ــة ــة الثاني ــه العادي ــذي يف دورت ــس التنفي ــشها اجملل ــة وناق ــدهتا األمان ــيت أع ال

  .٢٠١٢ لعام
ــذي     ــدورة   جــدول األعمــال املؤقــت و وســيعتمد اجمللــس التنفي ــة لل خطــة العمــل املؤقت

  . يونيه/ حزيران٢٨ إىل ٢٤  اليت ستعقد يف الفترة من٢٠١٣السنوية لعام 
  

  الوثائق    
  )UNW/2013/L.1(جدول األعمال املؤقت املشروح وخطة العمل 

  )UNW/2013/L.2( ٢٠١٣مشروع خطة العمل السنوية للمجلس التنفيذي لعام 
   ٢٠١٣خطة العمل املؤقتة للدورة السنوية لعام جدول األعمال املؤقت و

  )UNW/2012/17 (٢٠١٢م  الدورة العادية الثانية لعا عنتقرير
  )UNW/2012/16 (٢٠١٢املقررات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف دوراته املعقودة يف عام 

  
  ٢البند     
  األنشطة التنفيذية    

ــة األمــني          ــر وكيل ــد، ســيكون معروضــا علــى اجمللــس التنفيــذي تقري يف إطــار هــذا البن
اة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة بـشأن األنـشطة       املديرة التنفيذية هليئة األمم املتحدة للمـساو    /العام

 املــــؤرخ ٦٤/٢٨٩وقــــد طلبــــت اجلمعيــــة العامــــة، يف قرارهــــا  ). UNW/2013/1( التنفيذيــــة
، إىل رئيسة هيئة األمم املتحدة للمرأة أن تقدم تقريرا سنويا عن األنـشطة              ٢٠١١يوليه  /متوز ٢
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ن تلك األنشطة إىل اجمللـس االقتـصادي        التنفيذية لينظر فيه اجمللس التنفيذي، وأن تقدم تقريرا ع        
  .واالجتماعي يف جزئه املتعلق باألنشطة التنفيذية

  
  يقةالوث    

املديرة التنفيذيـة هليئـة األمـم املتحـدة للمـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني                 /تقرير وكيلة األمني العام   
  .)UNW/2013/1(املرأة بشأن األنشطة التنفيذية 

  
  ٣البند     
  مسائل أخرى    

يـــود اجمللـــس التنفيـــذي أن ينـــاقش أي مـــسائل أخـــرى قـــد تنـــشأ وأن يتخـــذ         قـــد   
  . بشأهنا إجراءات
  . وال ُينتظر تقدمي أي وثائق مسبقة  

  
  ةخطة العمل املؤقت    

  
 املوضوع البند  الوقت التاريخ

   األربعاء
  يناير /كانون الثاين ٢٣

 افتتاح الدورة    ٠٠/١١-٠٠/١٠الساعة 
  بيان رئيس اجمللس التنفيذي     •  
املـديرة التنفيذيـة هليئـة األمـم/كيلة األمـني العـام    وبيان    •  

 املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 
 املسائل التنظيمية ١ ٣٠/١١-٠٠/١١الساعة  

 وتـسليم٢٠١٣انتخاب مكتب اجمللس التنفيذي لعام     •  
  رئاسة اجمللس 

ــدورة    •   ــال الـ ــدول أعمـ ــرار جـ ــامإقـ ــة األوىل لعـ  العاديـ
  )UNW/2013/L.1( وخطة عملها ٢٠١٣

٢٠١٢ الدورة العاديـة الثانيـة لعـام     عن تقريرالاعتماد    •  
)UNW/2012/17( 

 األنشطة التنفيذية   ٢ ٠٠/١٣-٣٠/١١الساعة  
املــديرة التنفيذيــة بــشأن/تقريــر وكيلــة األمــني العــام     •  

 ) UNW/2013/1(األنشطة التنفيذية 
 إحاطة غري رمسية يقدمها جملس مراجعي احلسابات   ٣٠/١٤-٣٠/١٣الساعة  
 )تابع(األنشطة التنفيذية   ٢ ٠٠/١٧-٠٠/١٥الساعة  
 مشاورات غري رمسية بشأن مشاريع املقررات  ٠٠/١٨-٠٠/١٧الساعة  
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 املوضوع البند  الوقت التاريخ

 اخلميس
 يناير / كانون الثاين٢٤

  التكاليف جلسة إحاطة بشأن السياسة املنسقة السترداد  ٠٠/١١-٠٠/١٠الساعة 

جلسة إحاطة بشأن االسـتجابة التنفيذيـة هليئـة األمـم املتحـدة  ٠٠/١٢-٠٠/١١الساعة  
 للمرأة على الصعيد القطري 

 مشاورات غري رمسية بشأن مشاريع املقررات  ٠٠/١٣-٠٠/١٢الساعة  
 مسائل أخرى  ٣ ٠٠/١٦-٠٠/١٥الساعة  
 اختاذ املقررات  ٠٠/١٧-٠٠/١٦الساعة  
   ١  

 
  سائل التنظيميةامل

إقـــرار جـــدول األعمـــال املؤقـــت للـــدورة الـــسنوية  •  
   وخطة عملها ٢٠١٣ لعام

ــام    •   ــة العمــــــل الــــــسنوية لعــــ ــاد خطــــ ٢٠١٣اعتمــــ
)UNW/2013/L.2( 

  بيانات ختامية    ٠٠/١٨-٠٠/١٧الساعة  
  يبيان رئيس اجمللس التنفيذ  •  
 املديرة التنفيذية/بيان وكيلة األمني العام  •  
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