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051114    051114    14-63594 (A) 

*1463594*  

 األوىلالدورة العادية 
 5102شباط/فرباير  9

 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. - 5
 .امليزانية واإلدارةالشؤون املالية وشؤون  - 3
 املسائل املتعلقة مبراجعة احلسابات. - 4
 مسائل أخرى. - 2
 

 الشروح  
 0البند   
 املسائل التنظيمية  

 سيقر اجمللـس جـدول األعمـال   إجراءات بشأن عدد من املسائل. و اجمللس التنفيذيسيتخذ  
ــا    ــة األوىل لعـ ــدورة العاديـ ــيعتمد و ،(UNW/2015/L.1) 5102للـ ــل سـ ــة العمـ ــا   خطـ ــن ية لعـ السـ

قـد يعتمـد   و .5102السـن ية لعـا    علـ  جـدول األعمـال وخطـة العمـل للـدورة        ، وسيتفق5102
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 أيل ل/سـبتمرب  01 و 02يـ م   ، املعقـ دة    5104لعـا    العاديـة الاانيـة  تقرير دورتـ    اجمللس أيضًا
(UNW/2014/7). 

 
 الوثائق  

 (UNW/2015/L.1)جدول األعمال املؤقت املشروح وخطة العمل 
 5102لعا   للمجلس التنفيذي خطة العمل السن ية
 5102لعا   السن يةللدورة املقترحان وخطة العمل  املؤقتجدول األعمال 
 (UNW/2014/7) 5104لعا   العادية الاانيةتقرير الدورة 

 (UNW/2014/6) 5104املقررات اليت اختذها اجمللس التنفيذي   دورات  املعق دة عا  
 

 5البند   
 ييمالتق  

ــد   ــذا البنـ ــار هـ ــال    إطـ ــدول األعمـ ــن جـ ــذي  مـ ــس التنفيـ ــيناقجمل اجمللـ ــ   ، سـ ال قـ
اسـتعرا   إىل التقييم هذا يستند للمرأة. و هيئة األمم املتحدة أمهية وظيفة التقييم   مدى عل 

الــيت التقيــيم ألمهيــة وظيفــة  ،لتقييماملعــ  بــافريــق األمــم املتحــدة املهــ ، الــذي أجــرا   األقــران
  منظ مــة األمــم ل ظيفــة التقيــيم  ارج الــتحليــل الاألمــم املتحــدة للمــرأة وا هيئــة تضــطلب  ــ
 وحدة التفتيجمل املشتركة.الذي أجرت  املتحدة 

 
 الوثائق  

 للمرأة هيئة األمم املتحدة   بشأن ال ق   عل  مدى أمهية وظيفة التقييمورقة اجتماع 
 

 3البند   
 إلدارةالشؤون املالية وشؤون امليزانية وا  

احلــ ار  م اصــلة  ســتركز املناقشــة علــ    ، مــن جــدول األعمــال     إطــار هــذا البنــد   
ــذي   بــني ــة اجمللــس التنفي ــرة  بشــأن األمــم املتحــدة للمــرأة  وهيئ ــل الطــة ااســتراتيجية للفت مت ي

 ااســتعرا  الشــاملبشــأن  11/551اجلمعيــة القــرار  حســبما يــرد   قــرار، 5104-5101
ــة  ةلسياســ الــذي ىــرى كــل أربــب ســن ات   الــيت تضــطلب  ــا األمــم املتحــدة   األنشــطة التنفيذي

ــة مــن ــة وامل اءمــة  ويهــد  احلــ ار إىل رصــد ومتابعــة القــدرة علــ   .أجــل التنمي   التنبــؤ واملرون
هيئـة  تـ ف   بسـبل منـها   ، 5101-5104تنفيذ الطة ااسـتراتيجية للفتـرة   لامل ارد املقدمة  بني
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فجـ ة التم يليـة احلاليـة، مـب تسـليو الضـ ء علـ  التـداب          األمم املتحدة للمرأة معل مات عن ال
 الرامية إىل تعميق وت سيب وتن يب قاعدة اجلهات املاحنة.

 
 الوثائق  

 5101-5104األمم املتحدة للمرأة للفترة هليئة  مت يل الطة ااستراتيجيةورقة اجتماع بشأن 
 

 4البند   
 املسائل املتعلقة مبراجعة احلسابات  

ر  جملـــس مراجعـــ  احلســـابات، ســـيع، مـــن جـــدول األعمـــال ار هـــذا البنـــد  إطـــ 
املـــاا والبيانـــات املاليـــة املراجعـــة للســـنة املنتهيـــة التقريـــر  ،اجمللـــس التنفيـــذيعلـــم  أجـــل مـــن
ــان ن األول/ديســمرب   30   ــ  احلســابات     5103ك ــس مراجع ــر جمل  (A/69/5/Add.12)وتقري

 .املقّدمة إىل اجمللس التنفيذي
 

 الوثائق  
 5103كــان ن األول/ديســمرب  30املــاا والبيانــات املاليــة املراجعــة للســنة املنتهيــة     التقريــر 

 (A/69/5/Add.12)وتقرير جملس مراجع  احلسابات 
 

 2البند   
 أخرىمسائل   

ذ واختـــا  أخـــرى قـــد ت اـــار   مســـائلأي    مناقشـــة  يرغـــ  اجمللـــس التنفيـــذي لعـــل   
 .بشأهنا إجراءات

 
 الوثائق  

 ا ي ت ق ب تقدمي وثائق مسبقة.
عــ، ، ســتك ن هنــا  جلســة إحاطــة     جــدول األعمــال املــذك رة أ  إضــافة إىل بنــ د   

 ة عل  الصعيد القطري.ألمم املتحدة للمرأيئة اااستجابة التشغيلية هلبشأن رمسية  غ 
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 خطة العمل  
 

 املوضوع البند الوقت اليوم
 افتتاح الدورة  00:11-01:11 شباط/فرباير 9ااثنني،     

وكيلــة مــن و اجمللــس التنفيــذي رئــيسبيانــان مــن  • 
 األمني العا /املديرة التنفيذية

 املسائل التنظيمية 0  
اديــة إقــرار جــدول األعمــال املشــروح للــدورة الع • 

 5102األوىل لعا  
 5104لعـا    العاديـة الاانيـة  اعتماد تقريـر الـدورة    • 

(UNW/2014/7) 

 مالتقيي 5 00:11-05:11 
 ال ق   عل  مدى أمهية وظيفة التقييم • 

جلسة إحاطة حـ ل مسـألة ي يـل الع،قـات اجلنسـانية:        05:11-03:11 
مــب الرجــال والفتيــان  هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة ل عمــ

 “ه  هلا ه ”ومحلة 
ااسـتجابة التنفيذيـة هليئـة     غ  رمسية ح لجلسة إحاطة   03:31-04:31 

 األمم املتحدة للمرأة عل  الصعيد القطري
 الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة 3 02:11-01:31 

، ســتراتيجيةااحــ ل مت يـل الطــة  جلسـة إحاطــة   • 
5104-5101 

 املسائل املتعلقة مبراجعة احلسابات 4 01:31-01:31 
ــة   •  ــة إحاطـ ــ     جلسـ ــس مراجعـ ــر جملـ ــ ل تقريـ حـ

 (A/69/5/Add.12)احلسابات 
 مسائل أخرى 2 01:31-00:11 
 املسائل التنظيمية 0  

وخطة العمل للدورة  املؤقت جدول األعمالإقرار  • 
 5102لعا  السن ية 

 5102 اعتماد مشروع خطة العمل السن ية لعا  • 
 اختتا  الدورة •    

ــ •  ــنبيان ــيس ان م ــذي  رئ ــس التنفي ــن و اجملل ــة م وكيل
 األمني العا /املديرة التنفيذية
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