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 5102الدورة السنوية لعام  
 5102متوز/يوليه  5 -ه حزيران/يوني ٠1
 من جدول األعمال املؤقت 0البند 

    املسائل التنظيمية
 جدول األعمال املؤقت املشروح وخطة العمل  

  
 من أمانة اجمللس التنفيذي تانمذكر  

 
 ألعمال املؤقتجدول ا  

 
 املسائل التنظيمية. - 0
 اخلطة االستراتيجية. - 5
 التقييم. - ٠
 الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة. - ٤
 إعالن التربعات. مناسبة - 2
 املسائل املتعلقة مبراجعة احلسابات. - ٦
 الزيارات امليدانية. - ٧
 مسائل أخرى. - ٨

 
 

 
 

 .5102أيار/مايو  5٧أعيد إصدارها ألسباب فنية يف  * 
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 الشروح  
 يميةاملسائل التنظ - 0 

ــينتاجمل اجمللـــس التنفيـــذي    ــوابسـ ــرة  للفتـــرة اـــ  ا جـــددا رئـــيس نـ ــية مـــن فتـ ملنقضـ
أعضاء املكتجمل املنتهية واليتهم، وسـيقر جـدول األعمـال وخطـة العمـل للـدورة السـنوية         عمل
ــام ــدورة     5102 لع ــل لل ــة العم ــال وخط ــو جــدول األعم ــام    ، وســيوافع عل ــة لع ــة الناني العادي

ذي أيضا التقريـر املتعلـع بانتاـاب أعضـاء املكتـجمل وبالـدورة       يعتمد اجمللس التنفي . وقد5102
 .5102العادية األوىل لعام 

 
 الوثائع  

 5102جدول األعمال املؤقت املشروح وخطة العمل للدورة السنوية لعام  - 
 كـانون النا//ينـاير   ٧وىل، تقرير عن انتااب أعضاء املكتجمل وعـن الـدورة العاديـة األ    - 

 (UNW/2015/3) 5102شباط/فرباير  9 و
 5102لعام  جدول األعمال املؤقت املقترح وخطة العمل املقترحة للدورة العادية النانية - 
 

 اخلطة االستراتيجية - 5 
، يف التقريـر املرحلـ    510٠/2مـن مقـرر     ٦سينظر اجمللس التنفيذي، عمـال بـالفقرة    

األمـــم املتحـــدة للمســـاواة  يئـــةالســـنوي املقـــدم مـــن وكيلـــة األمـــني العام/املـــديرة التنفيذيـــة هل 
اجلنســني ومتكــني املــرأة )هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة( املتعلــع باخلطــة االســتراتيجية للهيئــة   بــني

 .510٧-510٤للفترة 
 

 الوثائع  
االستراتيجية  تقرير وكيلة األمني العام/املديرة التنفيذية عن التقدم احملرز حنو تنفيذ اخلطة - 

، 510٧-510٤املــرأة للفتــرة  للمســاواة بــني اجلنســني ومتكــني     هليئــة األمــم املتحــدة  
 (UNW/2015/6) 510٤ذلك األنشطة التنفيذية املضطلع هبا يف عام  يف مبا

 
 التقييم - ٠ 

سينظر اجمللـس التنفيـذي يف التقريـر عـن مهمـة التقيـيم يف هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة،            
ألمــم املتحــدة للمــرأة يف الــتمكني االقت ــادي ، والتقيــيم املؤسســ  ملســاةة هيئــة ا510٤لعــام 
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ال لة، فضال عن استعراض السياسـات واملمارسـات الراميـة إىل تعزيـز      اإلدارة ذي ردللمرأة و
 نظام تقييم مراٍع للمنظور اجلنسا/.

 
 الوثائع  

تقرير عن وظيفة التقييم الـ  تضـطلع هبـا هيئـة األمـم املتحـدة للمسـاواة بـني اجلنسـني           - 
 (UNW/2015/5) 510٤ املرأة، ومتكني

يف الــتمكني االقت ــادي للمــرأة  األمــم املتحــدة للمــرأة التقيــيم املؤسســ  ملســاةة هيئــة - 
 ال لة رد اإلدارة ذوو

 اســـتعراض السياســـات واملمارســـات الراميـــة إىل تعزيـــز نظـــم التقيـــيم املراعيـــة للمنظـــور - 
 اجلنسا/

 
 الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة - ٤ 

 مشــــــروع امليزانيــــــة املتكاملــــــة لفتــــــرةتقــــــديرات ســــــيناق  اجمللــــــس التنفيــــــذي  
 .510٧-510٦ السنتني

 
 الوثائع  

 510٧-510٦تقديرات مشروع امليزانية املتكاملة لفترة السنتني  - 
 يزانية ذو ال لةتقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامل - 
 

 إعالن التربعات مناسبة - 2 
ــة       ــون إىل اإلعــالن عــن تربعــا م للســنة احلالي ــذي واملراقب ــدعو أعضــاء اجمللــس التنفي ُي

( بغيــة نيســني إمكانيــة التنبــؤ مبــوارد متويــل هيئــة األمــم املتحــدة   510٨-5102بعــدها ) ومــا
 للمرأة وتعزيز استدامة ذلك التمويل.

 وثائع مسبقة. وال ينتظر تقدمي أي 
 

 املسائل املتعلقة مبراجعة احلسابات - ٦ 
ــابات          ــة للحس ــة الداخلي ــع بجنشــطة املراجع ــر املتعل ــذي يف التقري ــس التنفي ــينظر اجملل س

 510٤ول/ديســــمرب كــــانون األ ٠0كــــانون النا//ينــــاير إىل  0والتحقيقــــات للفتــــرة مــــن 

http://undocs.org/ar/UNW/2015/5
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نفيــذي تقريــر اللجنــة االستشــارية . وســُيعرض أيضــاى علــو اجمللــس التذي ال ــلةاإلدارة  رد ويف
 .ذو ال لةملراجعة احلسابات ورد اإلدارة 

 
 الوثائع  

كــانون  0تقريــر عــن أنشــطة املراجعــة الداخليــة للحســابات والتحقيقــات للفتــرة مــن    - 
 (UNW/2015/4) 510٤كانون األول/ديسمرب  ٠0النا//يناير إىل 

ــابات للف   -  ــة احلسـ ــارية ملراجعـ ــة االستشـ ــر اللجنـ ــن تقريـ ــرة مـ ــاير   0تـ ــانون النا//ينـ كـ
 (UNW/2015/4/Add.1) 510٤كانون األول/ديسمرب  ٠0 إىل

 
 الزيارات امليدانية - ٧ 

نفيـذي هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة      سينظر اجمللس التنفيذي يف تقرير مكتـجمل اجمللـس الت   
كـانون األول/ديسـمرب    05إىل  ٧ يف الفتـرة مـن  الـ  جـرت   انية إىل فييت نـام،  عن زيارته امليد

510٤. 
 

 الوثائع  
  
أة عـــن زيارتـــه امليدانيـــة تقريـــر مكتـــجمل اجمللـــس التنفيـــذي هليئـــة األمـــم املتحـــدة للمـــر  - 

 510٤كانون األول/ديسمرب  05-٧نام، يف الفترة  فييت إىل
 

 مسائل أخرى - ٨ 
 سيناق  اجمللس التنفيذي أي مسائل أخرى مستِجدَّة وسيبتُّ فيها. 
 وال ينتظر تقدمي أي وثائع مسبقة. 

 

http://undocs.org/ar/UNW/2015/4
http://undocs.org/ar/UNW/2015/4/Add.1
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 وليةخطة العمل األ

  اليوم/التاريخ
بنددج وددج    

 املوضوع األعما 
ــاء،      ٠1 النالثـــــــــ

 هحزيران/يوني
 افتتاح الدورة  ٠1:01:11-00

بيانـــان يـــدك هبمـــا كـــل مـــن رئـــيس اجمللـــس التنفيـــذي ووكيلـــة األمـــني    •
 العام/املديرة التنفيذية

 املسائل التنظيمية 0  
 انتااب نواب رئيس اجمللس التنفيذي •
إقــرار جــدول األعمــال املؤقــت املشــروح وخطــة العمــل للــدورة الســنوية    •

 5102لعام 
ع بانتاـاب أعضـاء املكتـجمل وبالـدورة العاديـة األوىل      اعتماد التقريـر املتعلـ   •

 5102لعام 
 اخلطة االستراتيجية 5 11:٠1-0٠:00 

اة تقرير وكيلـة األمـني العام/املـديرة التنفيذيـة هليئـة األمـم املتحـدة للمسـاو         •
التقدم احملرز حنو تنفيذ اخلطـة االسـتراتيجية    بني اجلنسني ومتكني املرأة عن

، مبـا يف ذلـك األنشـطة التنفيذيـة املضـطلع      510٧-510٤للهيئة، للفتـرة  
 510٤هبا يف عام 

 مشا رات غري رمسية بشأن مشاريع املقررات  51-0٤:٠1:0٠ 
ولسددة اطا ددة غددري رمسيددة بشددأن النتدداإل الددق يو ددئ اليمددا يقيددي   ي ددة األمدد     0٤:٠1-02:11 

 األ راف املتحجة للمرأة الذي أوريه شبكة يقيي  أداء املنظمات املتعجدة
 (يابعاخلطة االستراتيجية ) 5 11:02:11-0٨ 
 مشا رات غري رمسية بشأن مشاريع املقررات   
 طفئ استقبا   09:11 

ــاء،  0 األربعــــــــــ
 متوز/يوليه

 التقييم ٠ ٠1:01:11-00
 510٤تقرير عن مهمة التقييم،  •
التقيـــيم املؤسســـ  ملســـاةة هيئـــة األمـــم املتحـــدة للمـــرأة يف الـــتمكني         •

 ورد اإلدارة ذو ال لة قت ادي للمرأةاال
اســتعراض السياســات واملمارســات الراميــة إىل تعزيــز نظــم التقيــيم املراعيــة   •

 اجلنسا/ للمنظور
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  اليوم/التاريخ
بنددج وددج    

 املوضوع األعما 
 الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة ٤ 11:٠1-0٠:00     

 510٧-510٦تقديرات مشروع امليزانية املتكاملة لفترة السنتني  •
 ال لة ستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية ذوتقرير اللجنة اال •

 مشا رات غري رمسية بشأن مشاريع املقررات  51-0٤:٠1:0٠ 
 مناسبة إعالن التربعات 2 11:02:11-0٧ 
 مشا رات غري رمسية بشأن مشاريع املقررات  11:11-0٨:0٧ 

 5 اخلمــــــــــــيس،
 متوز/يوليه

 تاملسائل املتعلقة مبراجعة احلسابا ٦ 01:11-00:11
للحسـابات والتحقيقـات للفتـرة مـن     تقرير عـن أنشـطة املراجعـة الداخليـة      •

 510٤كانون األول/ديسمرب  ٠0كانون النا//يناير إىل  0
 كـانون النـا//   0تقرير اللجنة االستشارية ملراجعة احلسـابات للفتـرة مـن     •

 510٤ ديسمرب كانون األول/ ٠0يناير إىل 
عن االستجابة التنفيذية هليئة األمـم املتحـدة للمـرأة علـو      جلسة إحاطة خاصة  00:11-05:11 

 ال عيد القطري )أفغانستان(
 الزيارات امليدانية ٧ 11:05:11-0٠ 

ــر مكتــجمل اجمل • ــة األمــم املتحــدة  تقري ــه   لــس التنفيــذي هليئ للمــرأة عــن زيارت
ــام،  ــت نـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــة إىل فييـــــــــــــــــــــــــــــــــ  امليدانيـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 510٤كانون األول/ديسمرب  05-٧
 مسائل أخرى ٨  
 عتماد مشاريع املقرراتا   
 املسائل التنظيمية 0  

لـدورة العاديـة النانيـة لعـام     لعمـل  الإقرار جـدول األعمـال املؤقـت وخطـة      •
5102 

 اختتام الدورة   
بيانـــان يـــدك هبمـــا كـــل مـــن رئـــيس اجمللـــس التنفيـــذي ووكيلـــة األمـــني    •

 العام/املديرة التنفيذية
 سم اجملتمع املد/ يف هيئة األمم املتحدة للمرأةمناسبة جانبية ينظمها ق  02-0٤:٠1:0٠ 

 التنمية اجلديدة خطة راض املساواة بني اجلنسني يفالتمويل ألا •
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