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 2018 لعام األولى العادية الدورة

 2018 شباط/فبراير 13

 المؤقت األعمال جدول من 1 البند

 تنظيمية مسائل
 
 
 

 العادية للدورة العمل وخطة المشروح المؤقت األعمال جدول  

 2018 شباط/فبراير 13 األولى،
 
 

 التنفيذي المجلس أمانة من مذكرة  
  

 المؤقت األعمال جدول  
 

 

 تنظيمية مسائل .1

 أخرى مسائل .2

  



UNW/2018/L.1    
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 شروح

 1 البند
 تنظيمية مسائل  

 
 العادية لدورته العمل وخطة األعمال جدول التنفيذي المجلس سيعتمد 

 وسيتفق 2018 لعام السنوية العمل خطة سيعتمد كما ،2018 لعام األولى
 أن كما .2018 لعام السنوية للدورة العمل وخطة األعمال جدول على

 في والمنعقدة ،2017 لعام الثانية دورته أيًضا يعتمد قد التنفيذي المجلس
 .2017 آب/أغسطس 30و 29 يومي

 

 وثائق   
 

 لعام األولى العادية للدورة العمل وخطة المشروح المؤقت األعمال جدول
2018 (UNW/2018/L.1) 

 (UNW/2018/L.2) 2018 لعام السنوية العمل خطة

 2018 لعام السنوية للدورة العمل وخطة المقترح المؤقت األعمال جدول
(UNW/2018/CRP.1) 

 آب/أغسطس 30و 29 يومي في المنعقدة الثانية العادية الدورة عن تقرير
 (UNW/2017/11) 2017 لعام

 2017 لعام دورته في التنفيذي المجلس اعتمدها التي القرارات مجموعة
(UNW/2017/10) 

 2 البند
 أخرى مسائل  

 

 تنشأ. قد مشكلة أي تجاه اإلجراءات ويتخذ التنفيذي المجلس سيناقش 

 وثائق   

 ُمسبَقة. وثائق أي تُتوقع ال
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 العمل خطة
  

 الموضوع البند الوقت اليوم

 13 الثالثاء، 

 شباط/فبراير

 

10  ً  ظهًرا 1 - صباحا

 

 الدورة افتتاح 

 األمين ووكيلة التنفيذي المجلس رئيس بيانا •

 للمرأة المتحدة األمم لهيئة التنفيذية العام/المديرة

 تنظيمية مسائل 1

 وخطة المشروح المؤقت األعمال جدول اعتماد •

 2018 لعام األولى العادية للدورة العمل

 2017 لعام الثانية العادية الدورة تقرير اعتماد •

 للمرأة المتحدة األمم هيئة متابعة بشأن إحاطة • 

 برنامج تنسيق مجلس قبل من المقدمة للتوصيات

 نقص بفيروس المعني المشترك المتحدة األمم

  البشرية/اإليدز المناعة

 الجهود لتعجيل االبتكار إستراتيجية بشأن إحاطة  مساءً  6 - مساءً  3 

 وتمكين الجنسين بين المساواة تحقيق إلى الرامية

 المرأة

 الصعيد على التنفيذية االستجابة بشأن إحاطة

 هايتي القُطري:

 أخرى مسائل 2  

 تنظيمية مسائل 1  

 العمل وخطة المؤقت األعمال جدول إقرار •

 2018 لعام السنوية للدورة

 2018 لعام السنوية العمل خطة اعتماد •

 الدورة اختتام   

 لألمم العام األمين وكيلة من المقدمان البيانان •

 المتحدة األمم لهيئة التنفيذية المتحدة/المديرة

 التنفيذي المجلس ورئيسة للمرأة،

 

 


