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  الشروح    
  

  ١البند     
  املسائل التنظيمية    

 ٢٠١٢  لعـام  الـسنوية  اجمللس التنفيذي جدول أعمال الدورة       يف إطار هذا البند، سيقرّ      
)UNW/2012/L.3 ( اجمللس ة أمينبالصيغة اليت عرضتها هباوسيوافق على خطة عمل الدورة.  

  
  الوثائق    

  )UNW/2012/L.3( وخطة العمل  املشروحجدول األعمال املؤقت
  )UNW/2012/3 (٢٠١٢ لعام األوىلتقرير الدورة العادية 

  ٢٠١٢ العادية الثانية لعامللدورة  وخطة العمل ألعمال املؤقتجدول ا
  

  ٢البند     
   للفتـــرةالتقـــدم احملـــرز يف تنفيـــذ اخلطـــة االســـتراتيجية هليئـــة األمـــم املتحـــدة للمـــرأة           

٢٠١٣- ٢٠١١   
يونيـه  /حزيـران  ٣٠، املـؤرخ    ٢٠١١/٣قـرره    من م  ٩طلب اجمللس التنفيذي يف الفقرة        
تقريــرا املــديرة التنفيذيـة هليئــة األمـم املتحــدة للمـرأة أن تقــدم    /عـام  األمــني ال، إىل وكيلـة ٢٠١١

  .٢٠١٣-٢٠١١للفترة  هليئة األمم املتحدة للمرأة مرحليا سنويا بشأن اخلطة االستراتيجية
  

  الوثائق    
املتعلـق بالتقـدم احملـرز يف تنفيـذ         لمـرأة   لاملـديرة التنفيذيـة هليئـة األمـم         /تقرير وكيلـة األمـني العـام      

  ٢٠١٣-٢٠١١للفترة هليئة األمم املتحدة للمرأة  االستراتيجية اخلطة
  

  ٣البند     
   الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة    

ــة اجمللــــــــس التنفيــــــــذي  ٤-١  و١-١عمــــــــال بالبنــــــــدين    ــواردين يف وثيقــــــ  الــــــ
UNW/2011/5/Rev.1                 ويف أعقاب إقـرار املعـايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام، تقتـرح هيئـة ، 

، األمم املتحدة للمرأة على اجمللس التنفيذي تعديالت علـى النظـام املاليـة تقـدمها إليـه إلقرارهـا                  
  . القواعد املالية، تقدمها إليه للعلموتعديالت على
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  الوثائق    
 )UNW/2012/6(هليئة األمم املتحدة للمرأة  التنقيح املقترح على النظام املايل والقواعد املالية

تقريـر اللجنـة االستـشارية لـشؤون اإلدارة     :ايل والقواعد املالية هليئة األمم للمـرأة    تنقيح النظام امل  
  وامليزانية

  
  ٤البند     
  التقرير املتعلق باستعراض اهلياكل اإلقليمية    

/  كــانون األول٧، املــؤرخ ٢٠١١/٥اجمللــس التنفيــذي   مــن مقــرر٧٨عمــال بــالفقرة   
 يف تقريــر وكيلــة األمــني ٢٠١٢ دورتــه لعــام ، يتطلــع اجمللــس إىل أن ينظــر يف٢٠١١ديــسمرب 

  .املديرة التنفيذية املتعلق باالستنتاجات اليت خلص إليها استعراض اهلياكل اإلقليمية/العام
  

  الوثائق    
املديرة التنفيذية هليئة األمم املتحدة للمرأة املتعلـق باسـتعراض اهلياكـل            /تقرير وكيلة األمني العام   

  اإلقليمية
  

  ٥البند     
  التقييم    

متــشيا مــع انــضمام هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة إىل اهليئــات اخلاضــعة لقواعــد ومعــايري     
، فـإن التقريـر التقييمـي للهيئـة هـو تقريـر             فريق األمم املتحـدة املعـين بـالتقييم       التقييم اليت يطبقها    

. ٢٠١١يف عــام تـوليفي لالسـتنتاجات الرئيــسية املستخلـصة مــن التقييمـات الـيت أجرهتــا اهليئـة       
ويتضمن التقرير معلومات عن احلالة املتعلقة بردود اإلدارة على التقييمات اليت أجريـت خـالل       

ــسنة  ــضا  . تلـــك الـ ــر أيـ ــضمن التقريـ ــل ويتـ ــة عمـ ــرة   خطـ ــة للفتـ ــابع للهيئـ ــيم التـ ــب التقيـ    مكتـ
٢٠١٣-٢٠١٢ .  

  
  الوثائق     

  )UNW/2012/8 (٢٠١١ لعام التقرير املتعلق باملهمة التقييمية هليئة األمم املتحدة للمرأة
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  ٦البند     
  مسائل أخرى    

  .يف إطار هذا البند، سيتوىل اجمللس مناقشة املسائل اليت قد تثار والبت فيها  
  

  األوليةخطة العمل     
    

  املوضوع  البند  الساعة/التاريخ

  مايو/ أيار٢٩الثالثاء 
  ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 

 املسائل التنظيمية  ١

ال وخطــــة عمــــل الــــدورة الــــسنوية مــــإقــــرار جــــدول أع  •  
 (UNW/2012/L.3) ٢٠١٢ لعام

ــام       •   ــة األوىل لعـــ ــدورة العاديـــ ــر الـــ ــاد تقريـــ  ٢٠١٢اعتمـــ
)UNW/2012/3(  

املــديرة التنفيذيــة هليئــة األمــم    /تقريــر وكيلــة األمــني العــام     •    ٢  
ــق با  ــرأة املتعلـ ــدة للمـ ــة   املتحـ ــذ اخلطـ ــرز يف تنفيـ ــدم احملـ لتقـ

ــة األمـــــم امل   ــتراتيجية هليئـــ ــرة  االســـ ــدة للمـــــرأة للفتـــ  تحـــ
٢٠١٣-٢٠١١  

ــة األمــم املتحــدة      ٢  ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة  التقــدم احملــرز يف تنفيــذ اخلطــة االســتراتيجية هليئ
  ٢٠١٣-٢٠١١للمرأة للفترة 

  )تابع(
  مايو/ أيار٢٥األربعاء 
  ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 

   الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة  ٣
 املاليـة هليئـة   القواعـد ظام املايل ونظام التنقيح املقترح على الن   •  

  )UNW/2012/6(لمرأة لاألمم املتحدة 
تقريـر   :لمرأةلتنقيح النظام املايل والقواعد املالية هليئة األمم           •  

  اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية
  التقرير املتعلق باستعراض اهلياكل اإلقليمية  ٤  ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة 

ــر   •   ــام  تقري ــة األمــني الع ــم   / وكيل ــة األم ــة هليئ ــديرة التنفيذي امل
  املتحدة للمرأة املتعلق باستعراض اهلياكل اإلقليمية
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  املوضوع  البند  الساعة/التاريخ

  مايو / أيار٣١اخلميس 
  ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 

  التقييم  ٥
لتقرير املتعلـق باملهمـة التقييميـة هليئـة األمـم املتحـدة للمـراة            ا  •  

)UNW/2012/8( 

  قرراتمشاورات غري رمسية ومشاريع امل
  مشاورات غري رمسية     ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة 

  )تابع(
  يونيه / حزيران١اجلمعة 
  ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 

  مسائل أخرى   ٦
  اعتماد مشاريع املقرارات   •  

  املسائل التنظيمية  ١  ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة 
ــة العمــــل األو   •   ــاد خطــ ــة  اعتمــ ــة الثانيــ ــة للــــدورة العاديــ ليــ

  ٢٠١٢ لعام
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