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 2017الدورة العادية األولى لعام 

 2017شباط/فبراير  14

 من جدول األعمال المؤقت 1البند 

 مسائل تنظيمية

 

جدددوا األامدداا المالددر المخددددددرو  ودوددة العمددل للدددورة   

 2017شباط/فبراير  14العادية األولى، 

 

 مذكرة من أمانة المجلس التنفيذي  

 األاماا المالرجدوا   

 

 مسائل تنظيمية .1

 التقييم .2

 مسائل أخرى .3

 

 شرو 

 1البند   

 مسائل تنظيمية  

ت    لدو  جدول األعمال وخلة الممل  ي ا  مد المنفي التنو سييييييييمت

 2017، كما سييييمتمد خلة الممل السيييناية لمام 2017المادية األولى لمام 

. 2017وسييييييتو  عفى جدول األعمال وخلة الممل لفدو ة السيييييناية لمام 

مام  مادية ل ية ال ثان قد يقر تقرير دو ت  ال ي ا   2017كما أن المنفي التنو

 .2016أيفال/سبتمبر  2و 1الممقادة في يامي 
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 وثائ    

جدول األعمال المؤقت المشييروو وخلة الممل لفدو ة المادية األولى لمام 

2017 (UNW/2017/L.1) 

 (UNW/2017/L.2) 2017خلة الممل السناية لمام 

 2017جدول األعمال المؤقت المقترو وخلة الممل لفدو ة السييناية  لمام 

(UNW/2017/CRP.1) 

أيفال/سيييييييبتمبر  2و 1تقرير عن الدو ة المادية الثانية الممقادة في يامي 

 (UNW/2016/10) 2016لمام 

 2016منماعة القرا ات التي اعتمدها المنفي التنوي ا في دو ت  لمام 

(UNW/2016/9) 

 

 

 2البند 

 التقييم 
 

تقدجم نتائ  تقييم القييل القفيمي لقي ة األمم المتحدة لفمرأة و د   سيييييييت

 الدا ة بشأن  إلى المنفي التنوي ا.

الغرض من ه ا التقييم ها تقييم مدى المالءمة والومالية التنظيمية   

قديم والية هي ة األمم المتحدة لفمرأة  يل القفيمي لت واليواءة الدا ية لفقي

ي ا والتنسييييييييقي  –في جميع األدوا   مدة  –المميا ا والتنو عفى األصييييييي

تسيييييييتتدم النتا ئ  في اتتاذ القلرية والقفيمية والمالمية. ومن المتاقع أن ت

القرا ات االسييييتراتينية وفي التمفيم والمسيييياءلة عفى المسييييتاى التنظيمي 

وتافير االستنا ة لتلة هي ة األمم المتحدة لفمرأة االستراتينية بين عامي 

2018-2021. 

 

  



 
 UNW/2017/L.1 

 

3/4 

 

 وثائ  

التقييم المؤسيييسيييي لفقييل القفيمي لقي ة األمم المتحدة لفمرأة واالسيييتنابة 

 (UNW/2017/CRP.2ب  )الدا ية المتصفة 

 

 3البند 

 مسائل أدرى 

 

سييييييييناقس المنفي التنوي ا ويتت  الجراءات تناك أا مشييييييييفة قد  

 تنشأ.

 

 وثائ    

سبجقة تتاقع أا وثائ  مت  ال ت
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 دوة العمل
 

 الماضاع البند الاقت اليام

عفى هامس الدو ة 

 الرسمية:

 13االثنين، 

 شباط/فبراير

 

 

 

  مساًء. 6 -صباًحا  9

  

 

ورشة عمل غير رسمية بشأن تطوير خطة العمل بين 

 .2021-2018عامي 

 14الثالثاء، 

 شباط/فبراير

 

 1 -صباًحا  10

 مساًء.

 

 افتتاو الدو ة 

   بييييانيييا  ئيي المنفي التنويييي ا ووكيفييية

األمين المام/المديرة التنوي ية لقي ة األمم 

 المتحدة لفمرأة

 مسائل تنظيمية 1  

   األعييمييييال الييمييؤقييييت اعييتييميييياد جييييدول

المشيييييروو وخلة الممل لفدو ة المادية 

 2017األولى لمام 

   اعتماد تقرير الدو ة المادية الثانية لمام

2016 

 التقييم 2  

   التقييم المؤسييسييي لفقييل القفيمي لقي ة

 األمم المتحدة لفمرأة و د الدا ة بشأن 

 مستجدات شفهية بشأن تطبيق سياسة استرداد التكاليف   

 مستجدات بشأن البرمجة اإلنسانية  مساًء. 6 -مساًء  3 

مستجدات بشأن مواءمة الخطة االستراتيجية بين عامي    

مع استعراض السياسات الشامل الذي  2018-2021

 يجري كل أربع سنوات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إحاطة بشأن االستجابة التنفيذية لهيئة األمم المتحدة   

 القطري: مولدوفاللمرأة على المستوى 

 مسائل أخرى 3 

 مسائل تنظيمية 1 

   إقرا  جدول األعمال المؤقت وخلة

 2017الممل لفدو ة السناية لمام 

  اعتماد خلة الممل السناية لمام

2017 

   اختتام الدورة 

  بيانا وكيفة األمين المام/المديرة

التنوي ية لقي ة األمم المتحدة لفمرأة 

 التنوي او ئيي المنفي 

 

 


