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  ٢٠١٣الدورة العادية األوىل لعام 
  ٢٠١٣يناير / كانون الثاين٢٤ و ٢٣

  * من جدول األعمال املؤقت١البند 
        املسائل التنظيمية

مــشروع خطــة العمــل الــسنوية للمجلــس التنفيــذي هليئــة األمــم املتحــدة      
  ٢٠١٣للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة لعام 

    
ــداخلي     ــة األمــم املتحــدة للمــساواة بــني     اســتنادا إىل النظــام ال ــذي هليئ للمجلــس التنفي

، يعتمد اجمللـس التنفيـذي خطـة عمـل سـنوية يف دورتـه               )UNW/2011/6(اجلنسني ومتكني املرأة    
وتبدأ املناقشات بشأن خطة العمل يف موعـد ال يتجـاوز الـدورة األخـرية               .  سنويا ىلالعادية األو 

م هذا املشروع خلطة العمل الـسنوية لعـام   وقد قدِّ. من دورات اجمللس التنفيذي يف العام السابق 
 إىل  ٢٨ اجمللس التنفيذي ملناقـشته يف دورتـه العاديـة الثانيـة، املعقـودة يف الفتـرة مـن                     إىل ٢٠١٣

وسيقدم إىل اجمللـس العتمـاده يف دورتـه العاديـة األوىل لعـام      . ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠
  .مر خالل السنة، رهنا بأي تنقيحات يقتضيها األ٢٠١٣
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للمـساواة   مشروع خطة العمل السنوية للمجلس التنفيـذي هليئـة األمـم املتحـدة                
  ٢٠١٣بني اجلنسني ومتكني املرأة لعام 

  
  ٢٠١٣يناير / كانون الثاين٢٤ و ٢٣: الدورة العادية األوىل    

  افتتاح الدورة
  بيان من رئيسة اجمللس التنفيذي  •  
املديرة التنفيذية هليئة األمم املتحدة للمساواة بـني اجلنـسني      /يان من وكيلة األمني العام    ب  •  

  )هيئة األمم املتحدة للمرأة(ومتكني املرأة 
  

  املسائل التنظيمية  -  ١  
  ٢٠١٣انتخاب أعضاء مكتب اجمللس التنفيذي لعام   •  
  ٢٠١٣م إقرار جدول األعمال وخطة العمل للدورة العادية األوىل لعا  •  
  ٢٠١٢اعتماد تقرير الدورة العادية الثانية لعام   •  
  ٢٠١٣اعتماد مشروع خطة العمل السنوية لعام   •  
  ٢٠١٣إقرار جدول األعمال املؤقت وخطة العمل للدورة السنوية لعام   •  

  
  األنشطة التنفيذية  -  ٢  

  املديرة التنفيذية عن األنشطة التنفيذية/تقرير وكيلة األمني العام  •  
  

  مسائل أخرى  -  ٣  
  اعتماد مشاريع املقررات

  بيانات ختامية    
  بيان من رئيسة اجمللس التنفيذي   •  
  املديرة التنفيذية/بيان من وكيلة األمني العام  •  

  
  ٢٠١٣يونيه /حزيران٢٨- ٢٤: الدورة السنوية    

  افتتاح الدورة
  بيان من رئيسة اجمللس التنفيذي  •  
  املديرة التنفيذية هليئة األمم املتحدة للمرأة /بيان من وكيلة األمني العام  •  
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  املسائل التنظيمية  -  ١  
  ٢٠١٣إقرار جدول األعمال وخطة العمل للدورة السنوية لعام   •  
  ٢٠١٣اعتماد تقرير الدورة العادية األوىل لعام   •  
  ٢٠١٣إقرار جدول األعمال وخطة العمل للدورة العادية الثانية لعام   •  

  
  ٢٠١٣ -  ٢٠١١احملرز يف تنفيذ اخلطة االستراتيجية للفترة التقدم   -  ٢  

  ٢٠١٣-٢٠١١ اخلطة االستراتيجية للفترة تقرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ  •  
  

  التقييم  -  ٣  
  ٢٠١٢تقرير عن مهمة التقييم اليت تضطلع هبا هيئة األمم املتحدة للمرأة،   •  

  
  مسائل أخرى  -  ٤  

  اعتماد مشاريع املقررات
  ات ختاميةبيان

  بيان من رئيسة اجمللس التنفيذي   •  
  املديرة التنفيذية/بيان من وكيلة األمني العام  •  

  
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول١٨–١٦: الدورة العادية الثانية    

  افتتاح الدورة
  بيان من رئيسة اجمللس التنفيذي  •  
  ة للمرأةاملديرة التنفيذية هليئة األمم املتحد/بيان من وكيلة األمني العام  •  

  
  املسائل التنظيمية  -  ١  

  ٢٠١٣إقرار جدول األعمال وخطة العمل للدورة العادية الثانية لعام   •  
  ٢٠١٣اعتماد تقرير الدورة السنوية لعام   •  
  ٢٠١٤إقرار جدول األعمال وخطة العمل للدورة العادية األوىل لعام   •  
  ٢٠١٤مناقشة مشروع خطة العمل السنوية لعام   •  
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  ٢٠١٧–٢٠١٤طة االستراتيجية للفترة خلا  -  ٢  
اخلطة االستراتيجية هليئـة األمـم املتحـدة للمـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة  للفتـرة                  •  

٢٠١٧-٢٠١٤  
  الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة  -  ٣  

رأة تقديرات امليزانيـة املتكاملـة هليئـة األمـم املتحـدة للمـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـ                      •  
  ٢٠١٥-٢٠١٤للفترة 

  املسائل املتعلقة مبراجعة احلسابات  -  ٤  
  التقرير السنوي عن املراجعة الداخلية للحسابات  •  

  
  الزيارات امليدانية املشتركة  -  ٥  

ــم املتحــدة          •   ــامج األم ــذي لربن ــني اجمللــس التنفي ــشتركة ب ــة امل ــارة امليداني ــر عــن الزي تقري
مكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع، /كانصــندوق األمــم املتحــدة للــس/اإلمنــائي

واجمللس التنفيذي ملنظمة األمم املتحدة للطفولة، وهيئة األمم املتحدة للمرأة، وبرنـامج            
  األغذية العاملي إىل ميامنار

ــم املتحــدة          •   ــامج األم ــذي لربن ــني اجمللــس التنفي ــشتركة ب ــة امل ــارة امليداني ــر عــن الزي تقري
مكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع، /تحــدة للــسكانصــندوق األمــم امل/اإلمنــائي

واجمللس التنفيذي ملنظمة األمم املتحدة للطفولة، وهيئة األمم املتحدة للمرأة، وبرنـامج            
  األغذية العاملي إىل تايلند

  
  مسائل أخرى  -  ٦  

  اعتماد مشاريع املقررات
  بيانات ختامية

  بيان من رئيسة اجمللس التنفيذي  •  
  املديرة التنفيذية/وكيلة األمني العامبيان من   •  
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