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  ٢٠١٢الدورة العادية األوىل لعام 
  ٢٠١٢يناير / كانون الثاين٢٥ و ٢٤

   من جدول األعمال املؤقت١البند 
  املسائل التنظيمية
      

  جدول األعمال املؤقت والشروح والوثائق وخطة العمل    
    

  مذكرة من أمانة اجمللس التنفيذي    
  

  جدول األعمال املؤقت    
  .املسائل التنظيمية  - ١
  . رير املتعلق باألنشطة التنفيذيةالتق  - ٢
  .مسائل أخرى  - ٣
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  الشروح    
  

  ١البند     
  املسائل التنظيمية    

ــة األمــم املتحــدة للمــساواة بــني     ٧وفقــا للمــادة  ــداخلي للمجلــس التنفيــذي هليئ  مــن النظــام ال
، سـينتخب اجمللـس مكتبـا    )UNW/2011/6) (هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة     (اجلنسني ومتكني املرأة    

  .جديدا يتألف من رئيس وأربعة نواب للرئيس
ويف إطار هذا البند، سيقر اجمللس التنفيذي جدول أعمـال الـدورة العاديـة األوىل لعـام                   
٢٠١٢) UNW/2012/L.1/Rev.1 (      ــن ــة مــ ــدورة املعروضــ ــل الــ ــة عمــ ــى خطــ ــيوافق علــ وســ
  .اجمللس أمني

). UNW/2012/2 (٢٠١١وسيعتمد اجمللس التنفيذي تقرير دورتـه العاديـة الثانيـة لعـام               
اليت أعدهتا األمانـة    ) UNW/2012/L.2 (٢٠١٢وسيعتمد اجمللس أيضا خطة العمل السنوية لعام        

  .٢٠١١وناقشها اجمللس التنفيذي يف دورته العادية الثانية لعام 
ــام         ــسنوية لع ــدورة ال ــة لل ــذي خطــة العمــل املؤقت ــيت ٢٠١٢وســيعتمد اجمللــس التنفي  ال

  ).UNW/2012/L.3(يونيه / حزيران١مايو إىل / أيار٢٩ستعقد يف الفترة من 
  

  الوثائق    
  )UNW/2012/L.1/Rev.1(جدول األعمال املؤقت والشروح والوثائق وخطة العمل 

  ٢٠١٢مشروع خطة العمل السنوية للمجلس التنفيذي لعام 
  ٢٠١٢خطة العمل املؤقتة للدورة السنوية لعام 

  )UNW/2012/2 (٢٠١١تقرير الدورة العادية الثانية لعام 
  )UNW/2011/13 (٢٠١١املقررات اليت اختذها اجمللس التنفيذي يف دوراته املعقودة يف عام 

  
  ٢البند     
  التقرير املتعلق باألنشطة التنفيذية    

ــة األمــني          ــر وكيل ــد، ســيكون معروضــا علــى اجمللــس التنفيــذي تقري يف إطــار هــذا البن
تحدة للمـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة بـشأن األنـشطة        املديرة التنفيذية هليئة األمم امل   /العام

، إىل  ٢٠١١يوليـه   / متـوز  ٢ املـؤرخ    ٦٤/٢٨٩وقد طلبت اجلمعية العامة، يف قرارهـا        . التنفيذية
رئيسة هيئة األمم املتحدة للمرأة أن تقدم تقريرا سنويا عن األنشطة التنفيذية لينظـر فيـه اجمللـس        
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 تلـك األنـشطة إىل اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي يف جزئـه               التنفيذي، وأن تقـدم تقريـرا عـن       
  .املتعلق باألنشطة التنفيذية

  
  الوثائق    

املديرة التنفيذيـة هليئـة األمـم املتحـدة للمـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني                 /تقرير وكيلة األمني العام   
  )UNW/2012/1(املرأة بشأن األنشطة التنفيذية 

  ٣البند     
  مسائل أخرى    

    
   العمل املؤقتةخطة    

  
  املوضوع  البند   الوقت/التاريخ

  يناير/ كانون الثاين٢٤الثالثاء 
  ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 

 املسائل التنظيمية  ١
   ٢٠١٢انتخاب مكتب اجمللس التنفيذي لعام   •  
ــها  •   ــة عملـــــ ــدورة وخطـــــ ــال الـــــ ــدول أعمـــــ ــرار جـــــ إقـــــ

(UNW/2012/L.1/Rev..1)  
  (UNW/2012/2) ٢٠١١م اعتماد تقرير الدورة الثانية لعا  •  
 ٢٠١٢اعتماد خطة العمل السنوية للمجلس التنفيذي لعام   •  

  التقرير املتعلق باألنشطة التنفيذية  ٢  
  املديرة التنفيذية /بيان وكيلة األمني العام    
  

  

املديرة التنفيذية هليئة األمـم املتحـدة/تقرير وكيلة األمني العام     •  
املرأة بـشأن األنـشطة التنفيذيـةللمساواة بني اجلنسني ومتكني  

(UNW/2012/1)  
  التقرير املتعلق باألنشطة التنفيذية  ٢  ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة 

  )تابع(
  يناير/ كانون الثاين٢٥األربعاء 
  ٠٠/١٣-٠٠/١٠الساعة 

  التقرير املتعلق باألنشطة التنفيذية   ٢
  )تابع(

  مسائل أخرى  ٣  ٠٠/١٨-٠٠/١٥الساعة 
  ةاملسائل التنظيمي  ١  

  ٢٠١٢اعتماد خطة العمل املؤقتة للدورة السنوية لعام   •  
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