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  ٢٠١١لدورة العادية الثانية لعام ا
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٧-٥

   من جدول األعمال املؤقت١البند 
        املسائل التنظيمية

  جدول األعمال املؤقت والشروح والوثائق وخطة العمل    
    

  انة اجمللس التنفيذيمذكرة من أم    
  

  جدول األعمال املؤقت    
  .املسائل التنظيمية  - ١
  .واإلدارية واملتعلقة بامليزانيةاملسائل املالية   - ٢
  .مسائل أخرى  - ٣

 
  

 .)٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٤(أُعيد إصدارها للمرة الثانية ألسباب فنية   **  
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  الشروح    
  ١البند     
  املسائل التنظيمية    

يقـــر اجمللـــس التنفيـــذي يف إطـــار هـــذا البنـــد جـــدول أعمـــال الـــدورة العاديـــة الثانيـــة     
ولعـل اجمللـس   .  ويوافق على خطة عمل الدورة بالـصيغة الـيت قدمتـها أمينـة اجمللـس        ٢٠١١ لعام

ــام      ــسنوية لعــ ــه الــ ــر دورتــ ــى تقريــ ــة علــ ــب يف املوافقــ ــن  ٢٠١١يرغــ ــودة مــ  إىل ٢٧، املعقــ
ــران ٣٠ ــه /حزي ــداء     ). UNW/2011/10(يوني ــى أعــضاء اجمللــس إلب ــر عل ــم مــشروع التقري وُعّم

  . ئي التعليقات الواردةتعليقاهتم بشأنه؛ ويعكس التقرير النها
ويقر اجمللس التنفيـذي جـدول األعمـال املؤقـت وخطـة العمـل األوليـة للـدورة العاديـة                     

. ٢٠١٢ينـــاير / كـــانون الثـــاين٢٧ إىل ٢٣، الـــيت ســـتعقد يف الفتـــرة مـــن ٢٠١٢األوىل لعـــام 
ة  متهيــدا العتمادهـا يف الــدورة العاديــ ٢٠١٢وينـاقش اجمللــس أيـضا خطــة العمـل الــسنوية لعـام     

  . ٢٠١٢األوىل لعام 
  الوثائق    

  )UNW/2011/L.3( جدول األعمال املؤقت والشروح والوثائق وخطة العمل
  )UNW/2011/10 (٢٠١١تقرير الدورة السنوية لعام 

ــام     ــة األوىل لعــ ــدورة العاديــ ــة للــ ــة العمــــل األوليــ ــال املؤقــــت وخطــ  ٢٠١٢جــــدول األعمــ
)UNW/2012/L.1()١(  

   ٢٠١٢لس التنفيذي لعام مشروع خطة العمل السنوية للمج
)UNW/2012/CRP.1()١(  

  
  ٢البند     
  املسائل املالية واإلدارية واملتعلقة بامليزانية    
  ٢٠١٣‐ ٢٠١٢يزانية املؤسسية لعام تقديرات امل    

ــة        ُيعــَرض علــى اجمللــس التنفيــذي يف إطــار هــذا البنــد تقــديرات امليزانيــة املؤســسية هليئ
ــم ــني اجل   األم ــساواة ب ــرأة   املتحــدة للم ــسني ومتكــني امل ــرأة   (ن ــم املتحــدة للم ــة األم ــرة ) هيئ للفت
٢٠١٣-٢٠١٢) UNW/2011/11 .(  

__________ 

 .تصدر الحقا  )١(  
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، )UNW/2011/9 (٢٠١٣-٢٠١١ويــستند املقتــرح إىل اخلطــة االســتراتيجية للفتــرة       
-٢٠١٢، وإىل اإلطــار االســتراتيجي للفتــرة ٢٠١١/٣الــيت أقرهــا اجمللــس التنفيــذي يف قــراره  

امج والتنسيق اجلمعيـةَ العامـة باملوافقـة عليـه، رهنـا بـالتغيريات              ، الذي أوصت جلنة الربن    ٢٠١٣
  ). A/66/16(املبينة يف التقرير عن أعمال دورهتا احلادية واخلمسني 

، ترمـي تقـديرات امليزانيـة       ٢٠١١-٢٠١٠واعتمادا على ميزانية الدعم لفتـرة الـسنتني           
تحدة للمرأة علـى بلـوغ النتـائج         إىل تعزيز قدرة هيئة األمم امل      ٢٠١٣-٢٠١٢املؤسسية للفترة   

املبينــة يف اخلطــة االســتراتيجية واإلطــار االســتراتيجي، مــع التركيــز علــى تعزيــز الــدعم املقــدم     
  . امليدان يف

ــرة         ــة املؤســسية للفت ولعــل اجمللــس التنفيــذي يرغــب يف املوافقــة علــى تقــديرات امليزاني
٢٠١٣-٢٠١٢ .  

وتــرد تعليقــات اللجنــة االستــشارية لــشؤون اإلدارة وامليزانيــة علــى تقــديرات امليزانيــة      
  .UNW/2011/12 يف الوثيقة ٢٠١٣-٢٠١٢املؤسسية للفترة 

  
  الوثائق    

  )١()UNW/2011/11 (٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات امليزانية املؤسسية للفترة 

  )١()UNW/2011/12(تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية 

  
   ٣البند     
  مسائل أخرى    
  خطة العمل األولية    

  
 املوضوع البند الساعة التاريخ

ــنني ــانون األول٥ االثـ /  كـ
 ديسمرب

 املسائل التنظيمية ١ ٠٠/١٣-٠٠/١٠
  )UNW/2011/L.3(إقرار جدول األعمال وخطة عمل الدورة   •  
 )UNW/2011/10 (٢٠١١ السنوية لعام تقرير الدورةاعتماد   •  

  الشؤون املالية واإلدارية واملتعلقة بامليزانية ٢   
   بيان وكيلة األمني العام واملديرة التنفيذية  •  
 )UNW/2011/11 (٢٠١٣-٢٠١٢تقديرات امليزانية املؤسسية للفترة     
  )UNW/2011/12(تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية   •  

 )تابع (واإلدارية واملتعلقة بامليزانيةالية الشؤون امل  ٢  ٠٠/١٨-٠٠/١٥ 
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 املوضوع البند الساعة التاريخ

ــاء  ــانون األول٦الثالثـــــ /  كـــــ
 ديسمرب

  )تابع(واإلدارية واملتعلقة بامليزانية الشؤون املالية  ٢  ٠٠/١٣-٠٠/١٠

  مشاورات غري رمسية بشأن مشاريع القرارات    ٠٠/١٨-٠٠/١٥  
/  كـانون األول   ٧األربعاء  
 ديسمرب 

  ية بشأن مشاريع القراراتمشاورات غري رمس    ٠٠/١٣-٠٠/١٠

  مسائل أخرى  ٣  ٠٠/١٨-٠٠/١٥ 
 اعتماد القرارات املعلقة  •  

  املسائل التنظيمية  ١   
إقــرار جــدول األعمــال وخطــة العمــل األوليــة للــدورة العاديــة األوىل  •  

  )UNW/2012/L.1 (٢٠١٢لعام 
ــام      •   ــذي لعـ ــسنوية للمجلـــس التنفيـ ــل الـ ــة العمـ ــشة خطـ ٢٠١٢مناقـ

)UNW/2012/CRP.1(  
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