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*1464089*  

 5102الدورة العادية األوىل لعام 
 5102شباط/فرباير  9

 من جدول األعمال املؤقت 0البند 
    املسائل التنظيمية
مشــروخ ة ــة العمــل الســنلية للمفلــس التنفيــذي هليئــة األمــم املتحــدة    

 5102للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة لعام 
  

ذي هليئـة األمـم املتحـدة للمسـاواة بـني      عمال بأحكام النظام الـداةل  للمفلـس التنفيـ    
(، يعتمد اجمللس التنفيذي ة ة عملـ  السـنلية د دور ـ     UNW/2011/6اجلنسني ومتكني املرأة )

علــ   5102العاديــة األوىل مــن اــل عــامر وقــد عخــرا مشــروخ ة ــة العمــل الســنلية لعــام   
  02، املعقـــلدة يـــلم     5102ي ملناقشـــت  د دور ـــ  العاديـــة الما يـــة لعـــام     اجمللـــس التنفيـــذ 

ــام        01و  ــة األوىل لع ــ  العادي ــادع د دور  ــس دعتم ــ  اجملل ــل ســيعرا عل أيللل/ســبتمربر و 
 ، بعد إدةال ما ينبغ  إدةال  من  نقيحات ةالل السنةر5102
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 UNW/2015/L.2 

 

2/5 14-64089 

 

ــم املت       ــة األم ــذي هليئ ــس التنفي ــني   ة ــة العمــل الســنلية للمفل حــدة للمســاواة ب
 5102اجلنسني ومتكني املرأة لعام 

 
 5102اا لن الماين/يناير  7: ا تخاب أعضاء مكتب اجمللس التنفيذي  

 املسائل التنظيمية - 0
 رئيس اجمللس التنفيذي وأعضاء املكتبا تخاب  • 
 

 5102شباط/فرباير  9الدورة العادية األوىل:   
 افتتاح الدورة

مــا اــل مــن رئــيس اجمللــس التنفيــذي ووايلــة األمــني العام/املــديرة         بيا ــان يــد     • 
هليئــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة ) يئــة األمــم           التنفيذيــة
 للمرأة( املتحدة

عمـــل الـــدورة العاديـــة األوىل    إقـــرار جـــدول األعمـــال املؤقـــت املشـــروح وة ـــة      • 
 (UNW/2015/L.1) 5102 لعام

 (UNW/2014/7) 5102اعتماد  قرير الدورة العادية الما ية لعام  • 
 5102اعتماد مشروخ ة ة العمل السنلية لعام  • 
 5102إقرار جدول األعمال املؤقت وة ة عمل الدورة السنلية لعام  • 
 
 التقييم - 5

 اليت  قلم  ا اهليئة اللقلف عل  مدى أمهية وظيفة التقييم • 
 
 ملالية وشؤون امليزا ية واإلدارةالشؤون ا - 3

 5107-5102لسة إحاطة حلل مسألة متليل اخل ة ادسترا يفية ج • 
 
 املسائل املتعلقة مبراجعة احلسابات - 2

ي والبيا ـات املاليـة املراجعـة للسـنة املنتيفيـة د      التقريـر املـا  السـنل   إحاطة إعالمية عن  • 
 و قريــــــر الــــــس مراجعــــــ  احلســــــابات    5103اــــــا لن األول/ديســــــمرب   30
(A/69/5/Add.12) 
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 مسائل أةرى - 2
 عتماد املقّرراتا • 
 

 بيا ات ةتامية
 لس التنفيذي ووايلة األمني العام/املديرة التنفيذيةبيا ان يد   ما ال من رئيس اجمل • 
 

 5102متلز/يللي   3 -حزيران/يل ي   31الدورة السنلية:   
 افتتاح الدورة

 بيا ان يد   ما ال من رئيس اجمللس التنفيذي ووايلة األمني العام/املديرة التنفيذية • 
 املسائل التنظيمية - 0

 5102ملشروح وة ة عمل الدورة السنلية لعام إقرار جدول األعمال املؤقت ا • 
 5102اعتماد  قرير الدورة العادية األوىل لعام  • 
 5102إقرار جدول األعمال املؤقت وة ة عمل الدورة العادية الما ية لعام  • 
 
 اخل ة ادسترا يفية - 5

 األمني العام/املديرة التنفيذية التقرير السنلي للايلة • 
 
 التقييم - 3

 5102 قرير عن ميفمة التقييم اليت  ض لع  ا  يئة األمم املتحدة للمرأة،  • 
 التمكني ادقتصادي للمرأة اهليئة دسامهة ملالتقييم املؤسس   • 
 دود اإلدارة فيما يتعلق بالتقييم املؤسس ر • 
 ادستعراا املنيفف  املشترك للسياسات اجلنسا ية املتبعة د ايا ات األمم املتحدة • 
 
 الشؤون املالية وشؤون امليزا ية واإلدارة - 2

 5107-5101للفترة املتكاملة مشروخ امليزا ية  • 
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 املسائل املتعلقة مبراجعة احلسابات - 2
اــا لن  0 قريــر عــن أ شــ ة املراجعــة الداةليــة للحســابات والتحقيقــات للفتــرة مــن    • 

 5102اا لن األول/ديسمرب  30الماين/يناير إىل 
 اللفنة ادستشارية ملراجعة احلسابات  قرير • 
 زيارة ميدا ية - 1
 مسائل أةرى - 7

 اعتماد املقررات • 
 

 بيا ات ةتامية
 بيا ان يخد   ما اّل من رئيس اجمللس التنفيذي ووايلة األمني العام/املديرة التنفيذية • 
 

 5102أيللل/سبتمرب  07-02الدورة العادية الما ية:   
 افتتاح الدورة

 بيا ان يخد   ما الٌّ من رئيس اجمللس التنفيذي ووايلة األمني العام/املديرة التنفيذية • 
 
 املسائل التنظيمية - 0

ــة         •  ــة الما يـ ــدورة العاديـ ــل الـ ــة عمـ ــروح وة ـ ــت املشـ ــال املؤقـ ــدول األعمـ ــرار جـ إقـ
 5102 لعام

 5102اعتماد  قرير الدورة السنلية لعام  • 
 5101قت وة ة عمل الدورة العادية األوىل لعام إقرار جدول األعمال املؤ • 
 5101قرار مشروخ ة ة العمل السنلية لعام إ • 
 
 الشؤون املالية وشؤون امليزا ية واإلدارة - 5

 5107-5101امليزا ية املتكاملة هليئة األمم املتحدة للمرأة لفترة السنتني  • 
 ة ذو الصلة بامللضلخ قرير اللفنة ادستشارية لشؤون اإلدارة وامليزا ي • 
 جلسة إحاطة حلل استرا يفية  عبئة امللارد • 
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 التقييم - 3
، 5102التحليل التفميع  للتقييمات اليت أجرهتـا  يئـة األمـم املتحـدة للمـرأة د عـام        • 

 وردود اإلدارة  ذا الشأن
اســات سيالقلاعــد ود وضــع ال األمــم املتحــدة للمــرأة  يئــةســامهة ملالتقيــيم املؤسســ   • 

وردود اإلدارة عامليـــة د اـــا  املســـاواة بـــني اجلنســـني ومتكـــني املـــرأة،       واملعـــايل ال
 الشأن  ذا

ــ  املســتلى الق ــري مــن مســامهة       •  ــة عل ــائة املتر ب ــيفف  املشــترك للنت ادســتعراا املن
 املساواة بني اجلنسني ايا ات األمم املتحدة د   لير

 
 مسائل أةرى - 2

 اعتماد املقّررات • 
 

 بيا ات ةتامية
 بيا ان يخد   ما الٌّ من رئيس اجمللس التنفيذي ووايلة األمني العام/املديرة التنفيذية • 
 


	الدورة العادية الأولى لعام 2015
	المسائل التنظيمية
	مشروع خطة العمل السنوية للمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لعام 2015
	خطة العمل السنوية للمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لعام 2015
	انتخاب أعضاء مكتب المجلس التنفيذي: 7 كانون الثاني/يناير 2015
	الدورة العادية الأولى: 9 شباط/فبراير 2015
	الدورة السنوية: 30 حزيران/يونيه - 3 تموز/يوليه 2015
	الدورة العادية الثانية: 15-17 أيلول/سبتمبر 2015


