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 2016الدورة العادية األوىل لعام 
 2016شباط/فرباير  9

 من جدول األعمال املؤقت 1البند 
    املسائل التنظيمية
مشــروخ ة ــة العمــل الســنلية للمفلــس التنفيــذي هليئــة األمــم املتحــدة    

للمســـاواة بـــني اجلنســـني ومتكـــني املـــرأة دةيئـــة األمـــم املتحـــدة للمـــرأة  
 2016 لعام
 
اســتناداإ  ىل النظــام الــداةلل للمفلــس التنفيــذي هليئــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــني          

 ، يعتمــد اجمللـس التنفيــذي ة ـة العمــل الســنلية     UNW/2011/6اجلنسـني ومتكــني املـرأة د  
ل عـام  ينبيـل أت تبـدأ املناقشـاأ بشـةت ة ـة العمـل   ملعـد         دورته العادية األوىل   كـ 

يتفــاوا الــدورة األةــدة مــن دوراأ اجمللــس التنفيــذي   العــام الســاب   ق ــد م مشــروخ     ال
 ىل اجمللــس التنفيــذي ملناقشــته   دورتــه العاديــة ال ا يــة   2016ة ــة العمــل الســنلية لعــام  

ــه  ىل 2015أيللل/ســبتمرب  15-16 ــة      وجيــري تميد  ــدورة العادي ــادا   ال ــس العتم اجملل
 ، رةناإ بالتنمييحاأ اليت ُتفرى حسب االقتضاء أثناء العام 2016األوىل لعام 
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مشــروخ ة ــة العمــل الســنلية للمفلــس التنفيــذي هليئــة األمــم املتحــدة    
للمســـاواة بـــني اجلنســـني ومتكـــني املـــرأة دةيئـــة األمـــم املتحـــدة للمـــرأة  

 2016 لعام
 

ــرأة           ــم املتحــدة للم ــة األم ــذي هليئ ــس التنفي ــب اجملل ــاأ مكت ــا لت  11ا تخاب ك
 2016ال اين/يناير 

ا تخــاا الــرئيس وأربعــة  ــلاا لــرئيس مكتــب اجمللــس التنفيــذي هليئــة األمــم املتحــدة للمــرأة     
 2016 لعام

 2016شباط/فرباير  9الدورة العادية األوىل    
 افتتاح الدورة  

    اجمللس التنفيذي ووكيلة األمني العام/املديرة التنفيذيةبيا ات من رئيس  • 
 املسائل التنظيمية   - 1

ــة ا     •  ــروح وة ـ ــت املشـ ــال املؤقـ ــدول األعمـ ــرار جـ ــة األوىل    قـ ــدورة العاديـ ــل للـ لعمـ
   2016 لعام

 2015اعتماد تميرير الدورة العادية ال ا ية لعام  • 
   2016اعتماد مشروخ ة ة العمل السنلية لعام  • 
 2016 قرار جدول األعمال املؤقت وة ة العمل للدورة السنلية لعام  • 
 حلار مهيكل بشةت التمليل - 2

جلسة  حاطة بشةت متليل اخل ة االستراتيفية هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة  ـا    لـ         • 
 مبادراأ الرب امج الرائدة

 ايارة ميدا ية - 3
 مسائل أةرى   - 4
 

 البيا اأ اخلتامية  
 يات من رئيس اجمللس التنفيذي ووكيلة األمني العام/املديرة التنفيذية  ب • 
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 2016حزيرات/يل يل  28-27الدورة السنلية    
 افتتاح الدورة  

 بيا ات من رئيس اجمللس التنفيذي ووكيلة األمني العام/املديرة التنفيذية • 
 املسائل التنظيمية - 1

 2016وة ة العمل للدورة السنلية لعام  اعتماد جدول األعمال املؤقت املشروح • 
 2016اعتماد تميرير الدورة العادية األوىل لعام  • 
ــة ال   •  ــرح وة ـ ــت املميتـ ــال املؤقـ ــدول األعمـ ــاد جـ ــة  اعتمـ ــة ال ا يـ ــدورة العاديـ ــل للـ عمـ

 2016 لعام
 التميرير السنلي للمدير التنفيذي - 2

األمـم املتحـدة للمسـاواة بـني اجلنسـني      تميرير وكيلة األمني العام/املديرة التنفيذيـة هليئـة    • 
،  ـا    لـ    2017-2014ومتكني املرأة بشةت التميدم احملرا   اخل ة االستراتيفية 

 منتصف املدة للخ ة االستراتيفية مراجعة
 التميييم - 3

 2015التميرير املتعل  بلظيفة التميييم للهيئة،  • 
 املسائل املتعلمية  راجعة احلساباأ - 4

ــا لت  1أ شـــ ة املراجعـــة الداةليـــة للحســـاباأ والتحمييميـــاأ للفتـــرة مـــن   تميريـــر  •  كـ
 2015كا لت األول/ديسمرب  31ال اين/يناير  ىل 

 تميرير اللفنة االستشارية ملراجعة احلساباأ • 
 رد  اإلدارة • 
 ايارة ميدا ية مشتركة  - 5
 مسائل أةرى - 6
 عتماد الميراراأا

 البيا اأ اخلتامية
 س اجمللس التنفيذي ووكيلة األمني العام/املديرة التنفيذية  بيا ات من رئي • 
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 2016أيللل/سبتمرب  2- 1الدورة العادية ال ا ية   
 افتتاح الدورة  

   بيات من رئيس اجمللس التنفيذي ووكيلة األمني العام/املديرة التنفيذية • 
 املسائل التنظيمية - 1

عمـــل للـــدورة العاديـــة ال ا يـــة ال اعتمـــاد جـــدول األعمـــال املؤقـــت املشـــروح وة ـــة • 
 2016 لعام

 2016اعتماد تميرير الدورة السنلية لعام  • 
ــة ا    •  ــرح وة ـ ــت املميتـ ــال املؤقـ ــدول األعمـ ــاد جـ ــة األوىل  اعتمـ ــدورة العاديـ ــل للـ لعمـ

   2017 لعام
 2017مناقشة مشروخ ة ة العمل السنلية لعام  • 
 املسائل املتعلمية  راجعة احلساباأ - 2

كـا لت   31لـس مراجعـل احلسـاباأ بشـةت البيا ـاأ املاليـة للسـنة املنتهيـة           تميرير جم • 
 ، ورد  اإلدارة عليه2015األول/ديسمرب 

 الشؤوت املالية وشؤوت امليزا ية واإلدارة   - 3
ليف تميريــر مشــترأ بشــةت التعــدي أ امللهلــع ب دةاهلــا علــع معــد الأ اســترداد التكــا • 

 املتف  عليها
 التميييم - 4

التميييم املؤس سل ملسـاةة ةيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة   تنسـي  املسـاواة بـني اجلنسـني           • 
 ومتكني املرأة علع مستلى منظلمة األمم املتحدة

 2015استعراض حتليل تميارير تميييم ةيئة األمم املتحدة للمرأة،  • 
 حلار مهيكل بشةت التمليل - 5
 ةرىمسائل أ - 6

 اعتماد الميراراأ
 اخلتاميةالبيا اأ 
 بيا ات من رئيس اجمللس التنفيذي ووكيلة األمني العام/املديرة التنفيذية • 


