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ا لدورة السنوية لعام 2016
 27و  28حزيران/يونيه 2016
البند  1من جدول األعمال املؤقت
املسائل التنظيمية

جــدول األعمــال املؤقــت املخــرول ول ــة العمــل للــدورة الســنوية  27و 28
حزيران/يونيه 2016
مذكرة من أمانة اجمللس التنفيذي
جدول األعمال املؤقت
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الخرول
البند 1
املسائل التنظيمية
سينتخب اجمللس التنفيذي نائب رئيس جديـدا للمـدة املتبقيـة مـن تـرة عكـو املكتـب
املنصرف وسيعتمد جدول األعمال ول ة العمل للدورة السنوية لعام  2016وسـيقر جـدول
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األعمال ول ة العمل للدورة العادية الثانية لعام  .2016وقـد يعتمـد اجمللـس أيكـا التقريـر
الدورة العادية األوىل لعام .2016
الوثائق
جـــــدول األعمـــــال املؤقـــــت املخـــــرول ول ـــــة العمـــــل للـــــدورة الســـــنوية لعـــــام 2016
()UNW/2016/L.3
تقريـــر بخـــخن انتخـــاب املكتـــب وبخـــخن الـــدورة العاديـــة األوىل  11كـــانون األول/ينـــاير
و  9شباط /رباير )UNW/2016/3( 2016
جـــدول األعمـــال املؤقـــت ول ـــة العمـــل املقترحـــان للـــدورة العاديـــة الثانيـــة لعـــام 2016
()UNW/2016/CRP.3
البند 2
التقرير السنوي للمدير التنفيذي
و قـا للفقــرتني  6و  7مــن القــرار  5/2013ســينظر اجمللــس تقريــر مـ مــا بــني
التقرير السنوي لوكيلة األمني العام/املديرة التنفيذية هليئة األمم املتحدة للمسـاواة بـني اجلنسـني
ومتكني املرأة ومراجعة منتصف املدة للخ ة االستراتيجية .2017-2014
الوثائق
تقرير وكيلة األمني العام/املديرة التنفيذيـة هليئـة األمـم املتحـدة للمسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني
املـــرأة بخـــخن التقـــدم احملـــر ا ـــة االســـتراتيجية  2017-2014مبـــا لـــع مراجعـــة
منتصف املدة للخ ة االستراتيجية ()UNW/2016/6
البند 3
التقييم
سينظر اجمللس التنفيذي التقرير السنوي املتعلق بوظيفـة التقيـيم هليئـة األمـم املتحـدة
للمرأة  2015مبوجب املقرر  9/2012الفقرة 6
الوثائق
التقرير املتعلق بوظيفة التقييم هليئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسـني ومتكـني املـرأة 2015
()UNW/2016/5
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البند 4
املسائل املتعلقة مبراجعة احلسابات
سينظر اجمللس التنفيذي التقرير السنوي بخخن أنخـ ة مراجعـة احلسـابات الدالليـة
والتحقيقــات للفتــرة مــن  1كــانون الثاي/ينــاير ىل  31كــانون األول/ديســمرب  2015ورد
اإلدارة عليه .كذلع سيُعرض علـ اجمللـس تقريـر اللجنـة االستخـارية ملراجعـة احلسـابات ورد
اإلدارة عليه.
الوثائق
تقرير أنخ ة املراجعـة الدالليـة للحسـابات والتحقيقـات للفتـرة مـن  1كـانون الثاي/ينـاير ىل
 31كانون األول/ديسمرب  2015ورد اإلدارة عليه ()UNW/2016/4
تقرير اللجنة االستخارية ملراجعة احلسابات ورد اإلدارة عليه ()UNW/2016/4/Add.1
البند 5
مسائل ألرى
بخخهنا.

لعل اجمللس التنفيـذي يربـب

مناقخـة أي مسـائل ألـرى قـد تُثـار وااـا جـرا ات

الوثائق
ال يُتوّق تقدمي وثائق مسبقة.
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ل ة العمل
اليوم

الوقت

البند

االثـــــــــــــــــــــــنني 13:00-10:00
 27حزيران/يونيه

املوضوع
ا تتال الدورة
• بيانان من رئيس/رئيسة اجمللس التنفيذي ووكيلة األمني العام/املديرة التنفيذية

1

املسائل التنظيمية
• االنتخابات
• اعتماد جدول األعمال املؤقّت املخـرول ول ـة العمـل للـدورة السـنوية لعـام
2016
• اعتماد تقرير الدورة العادية األوىل لعام 2016

2

التقرير السنوي للمدير التنفيذي
• تقرير وكيلـة األمـني العام/املـديرة التنفيذيـة هليئـة األمـم املتحـدة للمسـاواة بـني
اجلنســني ومتكــني املــرأة بخــخن التقــدم احملــر ا ــة االســتراتيجية -2014
 2017مبا لع مراجعة منتصف املدة للخ ة االستراتيجية
مشاورات غري رمسية بشأن مشاريع القرارات

18:00-15:00

2

الثالثــــــــــــــــــــــا 13:00-10:00
 28حزيران/يونيه

3

التقرير السنوي للمدير التنفيذي (تابع)
مشاورات غري رمسية بشأن مشاريع القرارات
التقييم
• التقرير املتعلق بوظيفة التقييم 2015

4

املسائل املتعلقة مبراجعة احلسابات
• تقرير أنخ ة املراجعة الداللية للحسـابات والتحقيقـات للفتـرة مـن  1كـانون
الثاي/يناير ىل  31كانون األول/ديسمرب 2015
• تقرير اللجنة االستخارية ملراجعة احلسابات للفترة مـن  1كـانون الثـاي /ينـاير
ىل  31كانون األول /ديسمرب 2015
• ردود اإلدارة ات الصلة
فعالية جانبية بشأن ”مشاركة املرأة يف عمليات السالم من النالإ ربنرام كنراكات منع
األطراف الفاعلة الدينية والتقليدية :الدروس املستفادة واخلطوات املقبلة“
مشاورات غري رمسية بشأن مشاريع القرارات
جلســة حا ــة لاشــة بخــخن االســتجابة التخــأليلية هليئــة األمــم املتحــدة عل ـ الصــعيد
الق ري :مايل

18:00-15:00

جلســة حا ــة حــول تواجــد منظمــة األمــم املتحــدة للمــرأة وعمل ـ ا عل ـ املســتويات
الق رية واإلقليمية.
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اليوم

الوقت

البند

املوضوع
اعتماد مشاريع القرارات

1

املسائل التنظيمية
• جا ة جدول األعمال املؤقت املخـرول ول ـة العمـل للـدورة العاديـة الثانيـة
لعام 2016
التتام الدورة
• بيانان من رئيس/رئيسة اجمللس التنفيذي ووكيلة األمني العام/املديرة التنفيذية
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