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  لشروحا    
  ١البند     
  افتتاح الدورة    

ــام      ــة األمــني الع ــسة اجمللــس التنفيــذي ووكيل ــة األمــم   /ســتديل رئي ــة هليئ ــديرة التنفيذي امل
  . ببيانيهما االفتتاحيني) هيئة األمم املتحدة للمرأة(املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 

  
  ٢البند     
  املسائل التنظيمية    

ب اجمللــس التنفيــذي نائــب جديــد للرئيــسة ميثــل جمموعــة دول ســُينتخب لعــضوية مكتــ  
  .أوروبا الشرقية

 ٢٠١٢وســــيقر اجمللــــس التنفيــــذي جــــدول أعمــــال الــــدورة العاديــــة الثانيــــة لعــــام    
)UNW/2012/L.4 (      وقـد يرغـب    . أمينـة اجمللـس   الـيت تعرضـها     وسيوافق على خطة عمل الدورة

، املعقـودة يف الفتـرة      ٢٠١٢بدورتـه الـسنوية لعـام       اجمللس أيضا يف املوافقة علـى التقريـر املتعلـق           
  ).UNW/2012/9(يونيه / حزيران١مايو إىل / أيار٢٩من 

وسيقر اجمللس التنفيذي جدول األعمال املؤقت وخطـة العمـل األوليـة للـدورة العاديـة                  
، وســيناقش ٢٠١٣ينــاير / كــانون الثــاين٢٤و  ٢٣يــومي ، املقــرر عقــدها ٢٠١٣األوىل لعــام 

ــشروع خطـــ  ــام  مـ ــسنوية لعـ ــل الـ ــدا ٢٠١٣ة العمـ ــا ، متهيـ ــة األوىل  إلقرارهـ ــدورة العاديـ يف الـ
  .٢٠١٣ لعام

  
  الوثائق    

  )UNW/2012/L.4(جدول األعمال املؤقت املشروح وخطة العمل 
  )UNW/2012/9 (٢٠١٢تقرير الدورة السنوية لعام 

   ٢٠١٣جدول األعمال املؤقت وخطة العمل األولية للدورة العادية األوىل لعام 
  ٢٠١٣مشروع خطة العمل السنوية لعام 

  
  ٣البند     
  اهليكل اإلقليمي    

 إىل وكيلـــة األمــــني  ٢٠١٢/٤ مـــن مقـــرره   ٧طلـــب اجمللـــس التنفيـــذي يف الفقـــرة       
املـديرة التنفيذيـة هليئـة األمـم املتحـدة للمــرأة أن تقـدم تقريـرا عـن جممـل مـا يترتـب علــى            /العـام 
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وذلـك  خطـة للتنفيـذ،     ُتـضمِّنه    ، وأخـرى متعلقـة بامليزانيـة      اهليكل اإلقليمي من آثار إدارية وفنية     
) UNW/2012/10(وأعـد التقريـر     . ٢٠١٢العادية الثانية لعـام     دورته  بغرض اختاذ قرار هنائي يف      

بالتشاور مـع اجمللـس، عقـب العـرض األويل للـهيكل اإلقليمـي علـى اجمللـس يف دورتـه الـسنوية                       
  ). UNW/2012/5 (٢٠١٢لعام 

 مــن جــدول األعمــال، يف تقريــر  ٤ و ٣لــس التنفيــذي، يف إطــار البنــدين  وســينظر اجمل  
اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية عن جممل ما يترتب على اهليكل اإلقليمي مـن آثـار     
إدارية وفنية وأخرى متعلقة بامليزانية وخطة تنفيذ اهليكل اإلقليمي، ويف التقريـر املرحلـي بـشأن     

سترداد التكاليف، ويف النهج املقترح حلساب االحتيـاطي التـشغيلي، إىل      وضع سياسة منسقة ال   
  . يف هذا الصددجانب استجابة إدارة هيئة األمم املتحدة للمرأة

  
  الوثائق

اآلثــار اإلداريــة واملاليــة  : املــديرة التنفيذيــة بــشأن اهليكــل اإلقليمــي /تقريــر وكيلــة األمــني العــام 
  )UNW/2012/10(يذ واملتعلقة بامليزانية، وخطة التنف

تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية عـن جممـل مـا يترتـب علـى اهليكـل اإلقليمـي               
من آثار إدارية وفنية وأخرى متعلقة بامليزانية وخطة تنفيذ اهليكـل اإلقليمـي، والتقريـر املرحلـي                 

حتيـاطي التـشغيلي    بشأن وضع سياسة منسقة السترداد التكاليف، والنـهج املقتـرح حلـساب اال            
)UNW/2012/11(  

  استجابة اإلدارة ذات الصلة لتقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية 
  

  ٤البند     
  املسائل املالية واإلدارية واملتعلقة بامليزانية     

ــرة      ــذي يف الفقـ ــرره  ١٢طلـــب اجمللـــس التنفيـ ــن مقـ ــني  ٢٠١١/٥ مـ ــة األمـ  إىل وكيلـ
ــام ــديرة التنفي/الع ــة أن امل ــى  ذي ــايري    تعــرض عل ــادئ واملع ــذي مقترحــات للمب نظــر اجمللــس التنفي

واإلجراءات اليت ينبغي االسترشاد هبا يف استخدام اإليرادات اآلتية من استرداد التكـاليف، مـع               
منظمـة األمـم    كـل مـن     طبقها  يمراعاة السياسات واملنهجيات املنسقة السترداد التكاليف، اليت        

وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة       ) يــسيفاليون(املتحــدة للطفولــة  
ــر  . للــسكان ــة األمــم    ) UNW/2012/13(ويعــرض التقري ــه هيئ مــستجدات التقــدم الــذي أحرزت

ـــاملتح ـــالتابعاهليئـــــات رأة وتلــك ــــدة للمـ ة منــسقة ـــــق سياسـوب حتقيـــــــدة صـــــة لألمــم املتحـ
  .السترداد التكاليف
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هيئـة األمـم املتحـدة      سـتقدم    ،مـن النظـام املـايل والقواعـد املاليـة         ) أ (٢-١٩وفقاً للبند     
وقد يرغـب اجمللـس يف     . للمرأة، إىل اجمللس التنفيذي هنجا مقترحا حلساب االحتياطي التشغيلي        

ــواء       ــاطي إلي ــشاء احتي ــشغيلي وإن ــاطي الت ــة املقترحــة حلــساب االحتي ــرار املنهجي اســتعراض وإق
  ).UNW/2012/14(املكاتب امليدانية 

 مــن جــدول األعمــال، يف تقريــر  ٤ و ٣وســينظر اجمللــس التنفيــذي، يف إطــار البنــدين    
اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية عن جممل ما يترتب على اهليكل اإلقليمي مـن آثـار     

بـشأن  إدارية وفنية وأخرى متعلقة بامليزانية وخطة تنفيذ اهليكل اإلقليمي، ويف التقريـر املرحلـي    
وضع سياسة منسقة السترداد التكاليف، ويف النهج املقترح حلساب االحتيـاطي التـشغيلي، إىل         

  .جانب استجابة إدارة هيئة األمم املتحدة للمرأة يف هذا الصدد
  

  الوثائق
 ٢٠١١ديـسمرب  / كـانون األول ٣١التقرير املايل والبيانات املالية املراجعة عن الـسنة املنتهيـة يف          

هيئـة األمـم املتحـدة للمـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة              :  س مراجعي احلـسابات   وتقرير جمل 
)A/67/5/Add.13(  

  )UNW/2012/13(التقرير املرحلي بشأن وضع سياسة منسقة السترداد التكاليف 
النهج املقترح حلساب االحتياطي التشغيلي هليئة األمم املتحدة للمـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني                

  )UNW/2012/14(املرأة 
تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية عـن جممـل مـا يترتـب علـى اهليكـل اإلقليمـي               
من آثار إدارية وفنية وأخرى متعلقة بامليزانية وخطة تنفيذ اهليكـل اإلقليمـي، والتقريـر املرحلـي                 

ي التـشغيلي   بشأن وضع سياسة منسقة السترداد التكاليف، والنـهج املقتـرح حلـساب االحتيـاط             
)UNW/2012/11(  

  تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية
  استجابة اإلدارة ذات الصلة لتقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية 

  
  ٥البند     
  مسائل التقييم ومراجعة احلسابات    

ــالفقرة     ــرر  ٢عمــال ب ــن املق ــذي إىل وكي  ٢٠١٢/٥ م ــة األمــني  ، طلــب اجمللــس التنفي ل
املديرة التنفيذية أن تقدم سياسة للتقيـيم لكـي ينظـر فيهـا اجمللـس يف دورتـه العاديـة الثانيـة                   /العام
وظيفــة تقيــيم مــستقلة، تكــون إنــشاء يف التقريــر املبينــة سياســة التقيــيم وســتكفل . ٢٠١٢لعــام 



UNW/2012/L.4  
 

12-52894 5 
 

 حتققـه مـن نتـائج    وملاقادرة على إعداد تقييمات ذات مصداقية ألداء هيئة األمم املتحدة للمرأة     
  .تحقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةسعيا ل

  
  الوثائق

  )UNW/2012/12(سياسة تقييم هليئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 
 ٢٠١٠يوليـه   / متـوز  ١تقرير عن أنشطة املراجعة الداخلية للحـسابات والتحقيقـات للفتـرة مـن              

  )UNW/2012/15 (٢٠١١سمرب دي/ كانون األول٣١إىل 
  

  ٦البند     
  جلسة إحاطة خاصة    

إحـاطتني، األوىل مقدمـة مـن منظمـة العمـل الدوليـة              هيئة األمم املتحدة للمـرأة       ستعقد  
أمـا اإلحاطـة الثانيـة، فتتعلـق        . وهيئة األمم املتحدة للمرأة بشأن االجتاهات العاملية لعمالـة املـرأة          

  . اة بني اجلنسنيا استجد من أنشطة صندوق املساومب
  

  ٧البند     
  مسائل أخرى    

سينظر اجمللس التنفيذي يف تقريرين عن الزيـارتني امليـدانيتني املـشتركتني الـيت قـام هبمـا                    
اجمللــس التنفيــذي لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان ومكتــب  

منظمـة األمـم املتحـدة للطفولــة     املـشاريع واجملـالس التنفيذيـة لكـل مـن      األمـم املتحـدة خلـدمات   
  وهيئة األمم املتحدة للمرأة وبرنامج األغذية العاملي إىل جيبويت وإثيوبيا 

  . اختاذ إجراء بشأهناقد يرغب اجمللس التنفيذي يف مناقشة أي مسألة أخرى قد تنشأ  
  

  الوثائق
ة اليت قام هبا اجمللس التنفيذي لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي              تقرير عن الزيارة امليدانية املشترك    

وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحـدة خلـدمات املـشاريع واجملـالس التنفيذيـة                
وهيئة األمم املتحدة للمرأة وبرنامج األغذية العـاملي إىل         منظمة األمم املتحدة للطفولة     لكل من   

  ٢٠١٢مارس / آذار٢٢ إىل ١٨جيبويت يف الفترة من 
تقرير عن الزيارة امليدانية املشتركة اليت قام هبا اجمللس التنفيذي لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                  
وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحـدة خلـدمات املـشاريع واجملـالس التنفيذيـة                

ة للمرأة وبرنامج األغذية العـاملي إىل       وهيئة األمم املتحد  منظمة األمم املتحدة للطفولة     لكل من   
  ٢٠١٢مارس / آذار٣١ إىل ٢٢إثيوبيا يف الفترة من 
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  ٨البند     
  اعتماد املقررات    

  . مل ُيبت فيها بعدسيعتمد اجمللس التنفيذي أي مشاريع مقررات  
  

  ٩البند     
  اختتام الدورة    

 تديل به وكيلة األمـني      ـاختامي ـابيانيليها  اجمللس التنفيذي،   كلمة أمــام   ة  ـالرئيسسُتلقي    
  .ملديرة التنفيذيةا/العام

  
  خطة العمل األولية    

  
  املوضوع  البند  الوقت  التاريخ

 تشرين  ٢٨األربعاء  
  نوفمرب/الثاين

  افتتاح الدورة  ١  ٣٠/١١-٠٠/١٠
  بيان رئيسة اجمللس التنفيذي  •  
  املديرة التنفيذية/بيان وكيلة األمني العام  •  

  ل التنظيميةاملسائ  ٢    
  انتخاب نائب لرئيسة مكتب اجمللس التنفيذي  •  
إقرار جدول األعمال املشروح املؤقت وخطـة العمـل           •  

  (UNW/2012/L.4) ٢٠١٢للدورة العادية الثانية لعام 
 ٢٠١٢اعتماد التقريـر املتعلـق بالـدورة الـسنوية لعـام              •  

(UNW/2012/9)  
  اهليكل اإلقليمي  ٣  ٠٠/١٣-٣٠/١١  
اآلثــار اإلداريــة واملاليــة واملتعلقــة    : هليكــل اإلقليمــي ا  •        

تقريــــر وكيلــــة األمــــني (بامليزانيــــة، وخطــــة التنفيــــذ 
  )UNW/2012/10) (املديرة التنفيذية/العام

ــة      •         ــشؤون اإلدارة وامليزاني ــشارية ل ــة االست ــر اللجن تقري
عن جممل مـا يترتـب علـى اهليكـل اإلقليمـي مـن آثـار            

تعلقــة بامليزانيــة وخطــة تنفيــذ  إداريــة وفنيــة وأخــرى م
اهليكـــل اإلقليمـــي، والتقريـــر املرحلـــي بـــشأن وضـــع  
سياســة منــسقة الســترداد التكــاليف، والنــهج املقتــرح 

  )UNW/2012/11(حلساب االحتياطي التشغيلي 
ة ــــــ ر اللجنــــــة لتقريـــة اإلدارة ذات الــصل ـــــــاستجاب  •        

  االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية
جلسة إحاطة غري رمسية بشأن الزيارة اليت قامت هبـا رئيـسة                ٤٥/١٤-١٥/١٣  

  اجمللس التنفيذي إىل غواتيماال وهاييت
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  املوضوع  البند  الوقت  التاريخ

  )تابع(اهليكل اإلقليمي     ٠٠/١٧-٠٠/١٥  
  مشاورات غري رمسية بشأن مشاريع املقررات    ٠٠/١٨-٠٠/١٧  

اخلمــــــــــــــــــــــــــيس 
ــاين  ٢٩ ــشرين الث  /ت

  نوفمرب

  ية واإلدارية واملتعلقة بامليزانيةاملسائل املال  ٤  ٠٠/١٣-٠٠/١٠
التقرير املرحلي بشأن وضع سياسـة منـسقة السـترداد           •  

  )UNW/2012/13(التكاليف 
ــة      •   ــشؤون اإلدارة وامليزاني ــشارية ل ــة االست ــر اللجن تقري

عن جممل مـا يترتـب علـى اهليكـل اإلقليمـي مـن آثـار            
إداريــة وفنيــة وأخــرى متعلقــة بامليزانيــة وخطــة تنفيــذ  

ل اإلقليمـــي، والتقريـــر املرحلـــي بـــشأن وضـــع  اهليكـــ
سياســة منــسقة الســترداد التكــاليف، والنــهج املقتــرح 

  ).UNW/2012/11(حلساب االحتياطي التشغيلي 
اســــــتجابة اإلدارة ذات الــــــصلة لتقريــــــر اللجنــــــة      •  

  االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية
 والبيانـات املاليـة   جلسة إحاطة غري رمسيـة عـن التقريـر املـايل              ٤٥/١٤-١٥/١٣  

ــة يف   ــسنة املنتهي ديــسمرب / كــانون األول٣١املراجعــة عــن ال
هيئـــة األمـــم :  وتقريـــر جملـــس مراجعـــي احلـــسابات٢٠١١

ــرأة     ــساواة بــــــني اجلنــــــسني ومتكــــــني املــــ ــدة للمــــ املتحــــ
)A/67/5/Add.13(  

  ) تابع(املسائل املالية واإلدارية واملتعلقة بامليزانية   ٤  ٠٠/١٦-٠٠/١٥  
هج املقتــرح حلــساب االحتيــاطي التــشغيلي هليئــة     النــ  •        

األمــم املتحــدة للمــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة  
)UNW/2012/14(  

ــة      •         ــشؤون اإلدارة وامليزاني ــشارية ل ــة االست ــر اللجن تقري
عن جممل مـا يترتـب علـى اهليكـل اإلقليمـي مـن آثـار              
إداريــة وفنيــة وأخــرى متعلقــة بامليزانيــة وخطــة تنفيــذ   

يكـــل اإلقليمـــي، والتقريـــر املرحلـــي بـــشأن وضـــع  اهل
سياســة منــسقة الســترداد التكــاليف، والنــهج املقتــرح 

  )UNW/2012/11(حلساب االحتياطي التشغيلي 
اســــــتجابة اإلدارة ذات الــــــصلة لتقريــــــر اللجنــــــة      •        

  االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية
  جلسة إحاطة خاصة  ٦  ٠٠/١٧-٠٠/١٦  

إحاطــة مقدمــة مــن (عامليــة لعمالــة املــرأة االجتاهــات ال  •  
  )منظمة العمل الدولية وهيئة األمم املتحدة للمرأة

  مشاورات غري رمسية بشأن مشاريع املقررات    ٠٠/١٨-٠٠/١٧  
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  املوضوع  البند  الوقت  التاريخ

 تــشرين ٣٠اجلمعــة 
  نوفمرب/الثاين

  مسائل التقييم ومراجعة احلسابات   ٥  ٠٠/١٢-٠٠/١٠
ــةسياســة تقييم  •   ــم املتحــدة للمــ   ي ــة األم ــني  هليئ ساواة ب

  )UNW/2012/12(اجلنسني ومتكني املرأة 
ــسابات     •   ــة للحـ ــة الداخليـ ــشطة املراجعـ ــن أنـ ــر عـ تقريـ

 إىل ٢٠١٠يوليـــه / متـــوز١والتحقيقـــات للفتـــرة مـــن 
 )UNW/2012/15 (٢٠١١ديسمرب /كانون األول ٣١

  جلسة إحاطة خاصة  ٦  ٠٠/١٣-٠٠/١٢  
 آخر املستجدات بشأن أنشطة صـندوق املـساواة بـني           •        

  اجلنسني
  مشاورات غري رمسية بشأن مشاريع املقررات    ٣٠/١٤-٣٠/١٣  
  مسائل أخرى  ٧  ٠٠/١٦-٠٠/١٥  

تقرير عن الزيارة امليدانية املشتركة اليت قام هبا اجمللـس         •  
التنفيــذي لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق   
ــدة      ــم املتحـ ــب األمـ ــسكان ومكتـ ــدة للـ ــم املتحـ األمـ

منظمـة  جملالس التنفيذية لكل مـن      خلدمات املشاريع وا  
وهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة األمــم املتحــدة للطفولــة 

ــرة مــن     ــويت يف الفت ــاملي إىل جيب ــة الع ــامج األغذي وبرن
  ٢٠١٢مارس / آذار٢٢ إىل ١٨

تقرير عن الزيارة امليدانية املشتركة اليت قام هبا اجمللـس         •  
ق التنفيــذي لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندو  

ــدة      ــم املتحـ ــب األمـ ــسكان ومكتـ ــدة للـ ــم املتحـ األمـ
منظمـة  خلدمات املشاريع واجملالس التنفيذية لكل مـن        

وهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة األمــم املتحــدة للطفولــة 
 ٢٢وبرنامج األغذية العاملي إىل إثيوبيا يف الفتـرة مـن           

  ٢٠١٢مارس / آذار٣١إىل 
  اختاذ املقررات  ٨    
  ل التنظيميةاملسائ  ٢  ٠٠/١٧-٠٠/١٦  

جـدول األعمـال املؤقـت وخطـة العمـل األوليـة            إقرار    •  
  ٢٠١٣للدورة العادية األوىل لعام 

  ٢٠١٣مناقشة مشروع خطة العمل السنوية لعام   •  
  اختتام الدورة  ٩  ٠٠/١٨-٠٠/١٧  

  بيان رئيسة اجمللس التنفيذي  •  
  املديرة التنفيذية/بيان وكيلة األمني العام  •  
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	البند 1
	افتتاح الدورة

	ستدلي رئيسة المجلس التنفيذي ووكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) ببيانيهما الافتتاحيين. 
	البند 2
	المسائل التنظيمية

	سيُنتخب لعضوية مكتب المجلس التنفيذي نائب جديد للرئيسة يمثل مجموعة دول أوروبا الشرقية.
	وسيقر المجلس التنفيذي جدول أعمال الدورة العادية الثانية لعام 2012 (UNW/2012/L.4) وسيوافق على خطة عمل الدورة التي تعرضها أمينة المجلس. وقد يرغب المجلس أيضا في الموافقة على التقرير المتعلق بدورته السنوية لعام 2012، المعقودة في الفترة من 29 أيار/مايو إلى 1 حزيران/يونيه (UNW/2012/9).
	وسيقر المجلس التنفيذي جدول الأعمال المؤقت وخطة العمل الأولية للدورة العادية الأولى لعام 2013، المقرر عقدها يومي 23 و 24 كانون الثاني/يناير 2013، وسيناقش مشروع خطة العمل السنوية لعام 2013، تمهيدا لإقرارها في الدورة العادية الأولى لعام 2013.
	الوثائق

	جدول الأعمال المؤقت المشروح وخطة العمل (UNW/2012/L.4)
	تقرير الدورة السنوية لعام 2012 (UNW/2012/9)
	جدول الأعمال المؤقت وخطة العمل الأولية للدورة العادية الأولى لعام 2013 
	مشروع خطة العمل السنوية لعام 2013
	البند 3
	الهيكل الإقليمي

	طلب المجلس التنفيذي في الفقرة 7 من مقرره 2012/4 إلى وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة أن تقدم تقريرا عن مجمل ما يترتب على الهيكل الإقليمي من آثار إدارية وفنية وأخرى متعلقة بالميزانية، تُضمِّنه خطة للتنفيذ، وذلك بغرض اتخاذ قرار نهائي في دورته العادية الثانية لعام 2012. وأعد التقرير (UNW/2012/10) بالتشاور مع المجلس، عقب العرض الأولي للهيكل الإقليمي على المجلس في دورته السنوية لعام 2012 (UNW/2012/5). 
	وسينظر المجلس التنفيذي، في إطار البندين 3 و 4 من جدول الأعمال، في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية عن مجمل ما يترتب على الهيكل الإقليمي من آثار إدارية وفنية وأخرى متعلقة بالميزانية وخطة تنفيذ الهيكل الإقليمي، وفي التقرير المرحلي بشأن وضع سياسة منسقة لاسترداد التكاليف، وفي النهج المقترح لحساب الاحتياطي التشغيلي، إلى جانب استجابة إدارة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في هذا الصدد.
	الوثائق
	تقرير وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية بشأن الهيكل الإقليمي: الآثار الإدارية والمالية والمتعلقة بالميزانية، وخطة التنفيذ (UNW/2012/10)
	تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية عن مجمل ما يترتب على الهيكل الإقليمي من آثار إدارية وفنية وأخرى متعلقة بالميزانية وخطة تنفيذ الهيكل الإقليمي، والتقرير المرحلي بشأن وضع سياسة منسقة لاسترداد التكاليف، والنهج المقترح لحساب الاحتياطي التشغيلي (UNW/2012/11)
	استجابة الإدارة ذات الصلة لتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية 
	البند 4
	المسائل المالية والإدارية والمتعلقة بالميزانية 

	طلب المجلس التنفيذي في الفقرة 12 من مقرره 2011/5 إلى وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية أن تعرض على نظر المجلس التنفيذي مقترحات للمبادئ والمعايير والإجراءات التي ينبغي الاسترشاد بها في استخدام الإيرادات الآتية من استرداد التكاليف، مع مراعاة السياسات والمنهجيات المنسقة لاسترداد التكاليف، التي يطبقها كل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان. ويعرض التقرير (UNW/2012/13) مستجدات التقدم الذي أحرزته هيئة الأمم المتحــدة للمــرأة وتلك الهيئـــات التابعــة للأمم المتحـــدة صـــوب تحقيـق سياســـة منسقة لاسترداد التكاليف.
	وفقاً للبند 19-2 (أ) من النظام المالي والقواعد المالية، ستقدم هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى المجلس التنفيذي نهجا مقترحا لحساب الاحتياطي التشغيلي. وقد يرغب المجلس في استعراض وإقرار المنهجية المقترحة لحساب الاحتياطي التشغيلي وإنشاء احتياطي لإيواء المكاتب الميدانية (UNW/2012/14).
	وسينظر المجلس التنفيذي، في إطار البندين 3 و 4 من جدول الأعمال، في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية عن مجمل ما يترتب على الهيكل الإقليمي من آثار إدارية وفنية وأخرى متعلقة بالميزانية وخطة تنفيذ الهيكل الإقليمي، وفي التقرير المرحلي بشأن وضع سياسة منسقة لاسترداد التكاليف، وفي النهج المقترح لحساب الاحتياطي التشغيلي، إلى جانب استجابة إدارة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في هذا الصدد.
	الوثائق
	التقرير المالي والبيانات المالية المراجعة عن السنة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011 وتقرير مجلس مراجعي الحسابات:  هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (A/67/5/Add.13)
	التقرير المرحلي بشأن وضع سياسة منسقة لاسترداد التكاليف (UNW/2012/13)
	النهج المقترح لحساب الاحتياطي التشغيلي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (UNW/2012/14)
	تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية عن مجمل ما يترتب على الهيكل الإقليمي من آثار إدارية وفنية وأخرى متعلقة بالميزانية وخطة تنفيذ الهيكل الإقليمي، والتقرير المرحلي بشأن وضع سياسة منسقة لاسترداد التكاليف، والنهج المقترح لحساب الاحتياطي التشغيلي (UNW/2012/11)
	تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية
	استجابة الإدارة ذات الصلة لتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية 
	البند 5
	مسائل التقييم ومراجعة الحسابات

	عملا بالفقرة 2 من المقرر 2012/5، طلب المجلس التنفيذي إلى وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية أن تقدم سياسة للتقييم لكي ينظر فيها المجلس في دورته العادية الثانية لعام 2012. وستكفل سياسة التقييم المبينة في التقرير إنشاء وظيفة تقييم مستقلة، تكون قادرة على إعداد تقييمات ذات مصداقية لأداء هيئة الأمم المتحدة للمرأة ولما تحققه من نتائج سعيا لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
	الوثائق
	سياسة تقييم لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (UNW/2012/12)
	تقرير عن أنشطة المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات للفترة من 1 تموز/يوليه 2010 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011 (UNW/2012/15)
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