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  4102الدورة العادية الثانية لعام 
   4102أيلول/سبتمرب  01-0١
 من جدول األعمال املؤقت   0البند 

    املسائل التنظيمية
 جدول األعمال املؤقت املشروح وخطة العمل    

 
 مذكرة من أمانة اجمللس التنفيذي    

 
 جدول األعمال املؤقت    

 
 .املسائل التنظيمية - 0
 .التقييم - 4
 مسائل أخرى. - 3
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 الشروح  
 

   0البند   
 املسائل التنظيمية    

ــة لعــام       ــة الثاني ــة العادي ســيقر اجمللــس التنفيــذي جــدول األعمــال وخطــة العمــل لدورا
، 4101، وســيوا ع علــو جــدول األعمــال وخطــة العمــل للــدورة العاديــة األو  لعــام  4102

اجمللس أيضا يف املوا قـة علـو    . وقد يرغب4101وسيناقش مشروع خطة العمل السنوية لعام 
ــام     ــنوية لعـ ــة السـ ــر دوراـ ــن   4102اقريـ ــرة مـ ــودة يف الفتـ حزيران/يونيـــة  01إ   01، املعقـ

(UNW/2014/5  .) 
 

 الوثائق    
 (  UNW/2014/L.4جدول األعمال املؤقت املشروح وخطة العمل )

 (  UNW/2014/5) 4102اقرير الدورة السنوية لعام 
   4101جدول األعمال املؤقت وخطة العمل املقترحان للدورة العادية األو  لعام 

   4101مشروع خطة العمل السنوية لعام 
 

 4البند   
 التقييم  

سيناقش اجمللس التنفيذي، يف إطار هذا البند، اسـتعرا  لليـل التقييمـال الـا أدار ـا       
واالسـتاابة ادداريـة    4103هيئة األمم املتحدة للمسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة يف عـام       

 ذال الصلة بة.  
 

 الوثائق    
   4103يف عام استعرا  لليل التقييمال الا أدار ا هيئة األمم املتحدة للمرأة 

   3 البند  
 مسائل أخرى  

ى قد ُاثـار وسـيت ذ إجـرا     سيناقش اجمللس التنفيذي يف إطار هذا البند أي مسألة أخر 
 بشأهنا.
 وال ُيتوقع اقدمي وثائع مسبقة. 

http://undocs.org/ar/UNW/2014/5
http://undocs.org/ar/UNW/2014/L.4
http://undocs.org/ar/UNW/2014/5
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 خطة العمل األولية  
 املوضوع البند الوقت اليوم
 أيلــــول/ 01 االثـــنني،     

 4102سبتمرب 
 ا تتاح الدورة  01:11-00:11

 بيان رئيسة اجمللس التنفيذي ووكيلة األمني العام/املديرة التنفيذية 
 املسائل التنظيمية 0  

  4102لعام إقرار جدول األعمال املؤقت املشروح للدورة العادية الثانية  • 
  4102اعتماد التقرير املتعلع بالدورة السنوية لعام  • 

 التقييم 4 00:11-03:11 
اســتعرا  لليــل التقييمــال الــا أدار ــا هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف عــام   • 

4103   
 االستاابة اددارية ذال الصلة • 

 مشاورات غري رمسية بشأن احلوار املنظم والتمويل  03:31-02:31 
جلسة إحاطة عن استعرا  واقيـيم انفيـذ إعـون ومنـعال عمـل بـياني واألنشـطة          11:01:11-0١ 

 املضطلع هبا إحيا  للذكرى السنوية العشرين للمؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة 
 انفذه هيئة األمم املتحدة للمرأة جلسة إحاطة عن العمل ادنساين الذي  11-01:31:0١ 

 أيلـــول/  0١ الثوثـــا ،
 4102سبتمرب 

جلسة إحاطة خاصة عن االستاابة التنفيذية هليئة األمم املتحدة للمرأة علو الصعيد   01:11-00:31
 القطري 

خطاب رئيس جملس موظفي برنامج األمم املتحدة ادمنائي/صـندو  األمـم املتحـدة      00:31-00:11 
/مكتب األمم املتحدة خلدمال املشـاريع/هيئة األمـم املتحـدة للمسـاوة بـني      للسكان

 اجلنسني ومتكني املرأة 
 مسائل أخرى 3 00:11-04:11 
 اعتماد مشاريع املقررات  04:11-04:01 
 املسائل التنظيمية 0 04:01-04:31 

  4101إقرار جدول األعمال املؤقت وخطة عمل الدورة العادية األو  لعام  • 
  4101مناقشة مشروع خطة العمل السنوية لعام 

 اختتام الدورة   04:31-03:11 
 بيانا رئيس اجمللس التنفيذي ووكيلة األمني العام/املديرة التنفيذية 
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http://undocs.org/ar/A/RES/00/10
http://undocs.org/ar/A/RES/00/11

