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 2016الدورة العادية األوىل لعام 
 2016شباط/فرباير  9

 من جدول األعمال املؤقت 1البند 
    املسائل التنظيمية
للـدورة العاديــة األوىل   جـدول األعمـال املؤقـت املحــروة ولعـة العمـل       

   2016لعام 
  

 مذكرة من أمانة اجمللس التنفيذي    
 

 جدول األعمال املؤقت    
 املسائل التنظيمية - 1
 حوار مهيكل بحأن التمويل - 2
 زيارة ميدانية - 3
 مسائل ألرى - 4

 
 الحروة  
 1البند   
 املسائل التنظيمية  

ســيت ذ اجمللــس التنفيــذي تجــرا اد بحــأن عــدد مــن املســائلل وســي ر اجمللــس جــدول   
ــام   ــة األوىل لعـ ــدورة العاديـ ــال للـ ــل  UNW/2016/L.1) 2016األعمـ ــة العمـ ــيعتمد لعـ (، وسـ

ــام   ــنوية لعـ ــدورة الســـ       2016السـ ــل للـ ــة العمـ ــال ولعـ ــدول األعمـ ــ  جـ ــيتفل علـ نوية وسـ
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، املع ـودة    2015ل وقد يعتمـد اجمللـس أيًـاق ي ريـر دوريـا العاديـة اللانيـة لعـام         2016 لعام
 (لUNW/2015/12) 2015أيلول/سبتمرب  16 و 15يومي 

 
 الوثائق  

 (UNW/2016/L.1جدول األعمال املؤقت املحروة ولعة العمل )
 2016لعة العمل السنوية للمجلس التنفيذي لعام 

 2016جدول األعمال املؤقت ولعة العمل امل ترحان للدورة السنوية لعام 
 (UNW/2015/12) 2015ي رير الدورة العادية اللانية لعام 

 (UNW/2015/11) 2015امل ّرراد اليت اختذها اجمللس التنفيذي   دورايا املع ودة عام 
 

 2البند   
 حوار مهيكل بحأن التمويل  

ــذي        ــس التنفي ــ  اجملل ــل، ســياعرن عل    تطــار ااــوار املهيكــل املســتمر بحــأن التموي
ــادراد       تحاطــة ــة األمــم املتحــدة للمــرأة  ــا    لــ  مب ــل ااعــة ايســتراييجية هليئ بحــأن متوي

 الربنامج الرائدةل
(   2014/6كّلــا اجمللــس التنفيــذي بع ــد ااــوار املهيكــل بحــأن التمويــل )امل ــّرر    

ــ  ســنواد لسياســة         ــذي ياجــرى كــل أرب ــة لاســتعران الحــامل ال ــة العام ســيان نظــر اجلمعي
ــعة ــاق         األنحـ ــة، عمـ ــل التنميـ ــن أجـ ــدة مـ ــم املتحـ ــة األمـ ــا منظومـ ــعل   ـ ــيت يًـ ــة الـ التنفيذيـ
 ل67/226 بال رار

 
 الوثائق  

ورقة اجتماع بحأن متويل ااعة ايستراييجية هليئة األمـم املتحـدة للمـرأة  ـا    لـ        
 مبادراد الربنامج الرائدة  

 
 3البند   
 زيارة ميدانية  

رير الزيارة امليدانية املحتركة للمجلـس التنفيـذي لربنـامج    سيا دم للمجلس التنفيذي ي  
األمــم املتحــدة اي ــائي واــندون األمــم املتحــدة للســكان ومكتــم األمــم املتحــدة اــدماد     
املحاري  واجملالس التنفيذية لصندون األمم املتحدة للعفولة )اليونيسيا( وهيئـة األمـم املتحـدة    
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 –نيســان/أبريل  24األردن، والــيت ارجريــت   الفتــرة    للمــرأة وبرنــامج األ ذيــة العــاملي تىل   
 ل2015أيار/مايو  2
 

 الوثائق  
ي ريــر الزيــارة امليدانيــة املحــتركة للمجلــس التنفيــذي لربنــامج األمــم املتحــدة اي ــائي    

واندون األمم املتحدة للسكان ومكتم األمم املتحـدة اـدماد املحـاري  واجملـالس التنفيذيـة      
املتحـدة للعفولـة )اليونيسـيا( وهيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة وبرنـامج األ ذيـة          لصندون األمم 

 ل2015أيار/مايو  2 -نيسان/أبريل  24العاملي تىل األردن، 
 

 4البند   
 مسائل ألرى  

لعـــل اجمللـــس التنفيـــذي ير ـــم   مناقحـــة أي مســـائل ألـــرى قـــد يالـــار واختـــا            
 بحأهنال تجرا اد

 
 الوثائق    

 ي دمي وثائل مسب ةلي ياتوّق   
تضافة تىل بنـود جـدول األعمـال املـذكورة أعـاك، سـتكون هنـاإ جلسـة تحاطـة  ـ             

رمسية بحأن ينفيـذ الوييـة التنسـي ية املسـندة هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة، وجلسـة تحاطـة  ـ             
لسـة  رمسية بحـأن ايسـتجابة التحـييلية هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة علـ  الصـعيد ال عـري، وج          

 ل1325تحاطة    رمسية بحأن ايستعران رفي  املستوى لتنفيذ قرار جملس األمن رقم 
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 لعة العمل  
 

 املوضوع البند الوقت اليوم
ــا       اللاثـــــــــــــــ
 شباط/فرباير 9

 افتتاة الدورة  10:00-13:00

 التنفيذيةبيانان من رئيس/رئيسة اجمللس التنفيذي ووكيلة األمني العام/املديرة  •   

 املسائل التنظيمية 1  

تقرار جدول األعمال املؤّقـت املحـروة ولعـة العمـل للـدورة العاديـة األوىل        •   
 2016لعام 

 2015اعتماد ي رير الدورة العادية اللانية لعام  •   

 حوار مهيكل بحأن التمويل 2  

املتحةد  للرةر    ةا ل  لة      جلسة إحاطة بشأن متويل اخلطة االستراتيجية هليئةة اممة       
 مبادرات الربنامج الرائد 

 جلسة تحاطة بحأن ينفيذ الويية التنسي ية املسندة هليئة األمم املتحدة للمرأة   

 جلسة تحاطة بحأن ايستجابة التحييلية عل  الصعيد ال عري  15:00-18:00 

 زيارة ميدانية 3  

للمجلــس التنفيــذي لربنــامج األمــم املتحــدة   ي ريــر الزيــارة امليدانيــة املحــتركة  •   
اي ائي/اــندون األمــم املتحــدة للســكان/مكتم األمــم املتحــدة اــدماد       
املحــاري  واجملــالس التنفيذيــة لصــندون األمــم املتحــدة للعفولــة )اليونيســيا(  

ألردن، الـيت أرجريـت   وهيئة األمم املتحدة للمرأة وبرنامج األ ذية العاملي تىل ا
 ل2015أيار/مايو  2 -نيسان/أبريل  24  الفترة 

 1325جلسة تحاطة بحأن ايستعران رفي  املستوى لتنفيذ قرار جملس األمن رقم    

 مسائل ألرى 4  

  1 
 (تابع)

 املسائل التنظيمية  

 2016تقرار جدول األعمال املؤّقت ولعة العمل للدورة السنوية لعام  •

 2016لعام اعتماد محروع لعة العمل السنوية  •
   

 التتام الدورة   

 بيانان من رئيس/رئيسة اجمللس التنفيذي ووكيلة األمني العام/املديرة التنفيذية •   

 
 


