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 العادية األول الدورة  

 2022شباط/فرباير   15و 14

 1من جدول األعمال املؤقت  1البند 

 املسائل التنظيمية 
   

 جدول األعمال املؤقت املشروح وخطة العمل   
 

 مذكرة من أمانة اجمللس التنفيذي   
 

 جدول األعمال املؤقت  

 . املسائل التنظيمية  -1
 احلساابت. املسائل املتعلقة مبراجعة   -2
 املسائل املتعلقة ابلسياسات والربامج.  -3
 التقييم. -4
املشرتك   -5 املتحدة  األمم  لربانمج  الرباجمي  التنسيق  جملس  اجتماع 

كتَسب  
ُ
امل املناعة  نقص  البشري/متالزمة  املناعي  العوز  بفريوس  املعين 

 )اإليدز(. 
املتحدة   -6 األمم  اإلمنائي/صندوق  املتحدة  األمم  برانمج  رئيس  خطاب 

األمم  / للسكان  هيئة  موظفي  وجملس  املشاريع  خلدمات  املتحدة  األمم  مكتب 

 
1  UNW/2022/L .1 
ِعدَّت هذه الوثيقة أبكملها ِمن ِقبل هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة.   مالحظة      : ُأ
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ِقبل   من  املتخذة  واإلجراءات  املرأة  ومتكني  اجلنسني  بني  للمساواة  املتحدة 
 اإلدارة. 

 مسائل أخرى  -7
 

 شروحال  

 1البند   

 املسائل التنظيمية  

 
التنفيذي    اجمللس  ُقرَّر 

مل مكتب    2014/ 5وفقًا  أعضاء  انتخاب  بشأن 
واملادة   التنفيذي  األمم    7اجمللس  هليئة  التنفيذي  للمجلس  الداخلي  النظام  من 

نواب    - املتحدة  وأربعة  رئيس  من  يتألف   ً جديدا مكتبًا  اجمللس  ينتخب  للمرأة، 
يف   عقده  ُقرَّر 

امل األوىل،  العادية  دورته  من  األول  االجتماع  يف    11للرئيس 
 . 2022كانون الثاين/يناير  

لعام    األوىل  العادية  للدورة  األعمال  جدول  اجمللس    2022سيقّر 
 (UNW/2022/L .1  لعام السنوية  العمل  خطة  وسيعتمد  وسيتفق  2022(،   ،

لعام   السنوية  للدورة  العمل  وخطة  األعمال  جدول  يعتمد  2022على  وقد   .
لعام   الثانية  العادية  دورته  تقرير  أيضًا  يومي  2021اجمللس  عقدت  اليت   ،14  

 . 2021أيلول/سبتمرب    15و 
 

 الواثئق   

 ( UNW/2022/L .1جدول األعمال املؤقت املشروح وخطة العمل ) 
 ( UNW/2022/L .2)   2022خطة العمل السنوية للمجلس التنفيذي لعام  

لعام   السنوية  للدورة  املقرتحتان  املؤقتتان  العمل  وخطة  األعمال  جدول 
2022   (UNW/2022/CRP .1 ) 

 ( UNW /2021 /9)   2021الدورة العادية الثانية لعام  تقرير  
عام   يف  املعقودة  دوراته  يف  التنفيذي  اجمللس  اختذها  اليت  ُقرَّرات 

  2021امل
 (UNW /2021 /10 ) 

https://undocs.org/en/E/RES/2014/5
https://undocs.org/en/E/RES/2014/5
https://undocs.org/UNW/2021/9
https://undocs.org/UNW/2021/9
https://undocs.org/UNW/2021/10
https://undocs.org/UNW/2021/10
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 2البند 

 املتعلقة مبراجعة احلساابت املسائل  
 

ومتكني    اجلنسني  بني  للمساواة  املتحدة  األمم  هليئة  املايل  التقرير  م  يُقدَّ
إىل   احلساابت  ُمراجعي  جملس  وتقرير  املراَجعة  املالية  والبياانت  املرأة 
أن   للمجلس  ميكن  حبيث  األوىل  العادية  الدورة  يف  سنوايً  التنفيذي  اجمللس 

م  املرفوع  التقرير  على  تعليقات  أي  االعتبار  يف  يف  أيخذ  اخلامسة  اللجنة  ن 
 أثناء الدورة احلالية للجمعية العامة.  

الصلة:    ذات  التالية  التقارير  التنفيذي  للمجلس  تُتاح  ذلك،  إىل  ابإلضافة 
عن   تقاريره  يف  الواردة  احلساابت  ُمراجعي  جملس  توصيات  تنفيذ  )أ( 

يف   املنتهية  للسنة  وبراجمها  املتحدة  األمم  األول/ديسمرب   31صناديق    كانون 
األمم    2020 هيئة  إدارة  ِقبل  من  املتخذة  لإلجراءات  ثة  حدَّ

ُ
امل احلالة  و)ب( 

علَّقة  
ُ
امل التوصيات  ملعاجلة  املرأة  ومتكني  اجلنسني  بني  للمساواة  املتحدة 

 املتعلقة مبراجعة احلساابت.  
 

 الواثئق   
 

يف   املنتهية  للسنة  املراجعة  املالية  والبياانت  املايل  كانون    31التقرير 
احلساابت    2020ألول/ديسمرب  ا  ُمراجعي  جملس  وتقرير 
 (A/76/5/Add .12 ) 

صناديق   عن  تقاريره  يف  الواردة  احلساابت  ُمراجعي  جملس  توصيات  تنفيذ 
يف   املنتهية  للسنة  وبراجمها  املتحدة  األول/ديسمرب    31األمم    2020كانون 

 (A/76/307/Add .1 ) 
للمساواة   املتحدة  األمم  هيئة  إدارة  ِقبل  من  املتخذة  لإلجراءات  ثة  حدَّ

ُ
امل احلالة 

مبراجعة   املتعلقة  علَّقة 
ُ
امل التوصيات  ملعاجلة  املرأة  ومتكني  اجلنسني  بني 

 احلساابت. 
 

https://undocs.org/A/76/5/Add.12
https://undocs.org/A/76/5/Add.12
https://undocs.org/A/76/307/Add.1
https://undocs.org/A/76/307/Add.1
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 3البند 

 ابلسياسات والربامج املسائل املتعلقة  

املتحدة    األمم  هيئة  قبل  من  التنفيذية  االستجابة  اجمللس  على  سُيعرض 
 للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة على الصعيد اإلقليمي. 

االستعراض    يف  التوصيات  تنفيذ  بشأن  حتديثًا  أيضًا  اجمللس  سيتلقى 
األمم   هيئة  لسياسات  الضحااي  حول  املتمحور  بني  املستقل  للمساواة  املتحدة 

واالنتهاك   لالستغالل  التصدي  بشأن  وعملياهتا  املرأة  ومتكني  اجلنسني 
  اجلنسينين والتحرش اجلنسي.  

 

 الواثئق 
املتحدة   األمم  هيئة  قبل  من  التنفيذية  االستجابة  حول  أساسية  معلومات  مذكرة 

 للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة على الصعيد اإلقليمي 
اجلنسي  احلماي  والتحرش  اجلنسيَّني  واالنتهاك  االستغالل  من  بشأن    - ة  حتديث 

لسياسات   الضحااي  حول  املتمحور  املستقل  االستعراض  يف  التوصيات  تنفيذ 
بشأن   وعملياهتا  املرأة  ومتكني  اجلنسني  بني  للمساواة  املتحدة  األمم  هيئة 

  التصدي لالستغالل واالنتهاك اجلنسيَّني والتحرش اجلنسي  
 

 4البند   

 التقييم   

اليت    للتقييمات  الفوقي  التوليف  نتائج  التنفيذي  اجمللس  على  سُيعرض 
مصحوبة   املرأة،  ومتكني  اجلنسني  بني  للمساواة  املتحدة  األمم  هيئة  تديرها 

 مبنظور إداري.  
 

 لواثئق ا   
املتحدة   األمم  هيئة  من  املقدمة  الدعم  أبنواع  املتعلقة  والدروس  األدّلة 
األمم   هيئة  لتقييمات  فوقي  توليف  املرأة:  ومتكني  اجلنسني  بني  للمساواة 

 ( UNW/2022/CRP .2املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ) 
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 5البند   
اجتماع جملس التنسيق الرباجمي لربانمج األمم املتحدة املشرتك املعين    

كتسب )اإليدز( بفريوس العوز املناعي البشري/متالزمة نقص املناعة 
ُ
 امل

 

لعام   السنوية  دورته  يف  التنفيذي  اجمللس  لطلب  األمم  2018وفًقا  هيئة  تقدم   ،
تنفيذ   بشأن  منتظمة  حتديثات  املرأة  ومتكني  اجلنسني  بني  للمساواة  املتحدة 
املعين   املشرتك  املتحدة  األمم  لربانمج  الرباجمي  التنسيق  جملس  ُمقرَّر  نقاط 

كتَسب )اإليدز(. بفريوس العوز املناعي البش 
ُ
 ري/ متالزمة نقص املناعة امل

 

 الواثئق   
املتحدة   األمم  لربانمج  الرباجمي  التنسيق  جملس  اجتماع  بشأن  حتديث 
املناعة   نقص  البشري/متالزمة  املناعي  العوز  بفريوس  املعين  املشرتك 

كتَسب )اإليدز( 
ُ
 امل
 

 6البند   
اإلمنائي/صندوق األمم املتحدة  خطاب رئيس برانمج األمم املتحدة 

للسكان/مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع وجملس موظفي هيئة األمم  
املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة واإلجراءات املتخذة من ِقبل  

 اإلدارة 
خياطب   األخرى،  للكياانت  التنفيذية  اجملالس  يف  املتبعة  املمارسة  مع  متاشيًا 

مو  جملس  املتحدة  رئيس  األمم  اإلمنائي/صندوق  املتحدة  األمم  برانمج  ظفي 
للمساواة   املتحدة  األمم  وهيئة  املشاريع  خلدمات  املتحدة  األمم  للسكان/مكتب 
العادية   الدورة  أثناء  يف  سنوايً  التنفيذي  اجمللس  املرأة  ومتكني  اجلنسني  بني 

 اإلدارة.   األوىل، مصحوبة برد على اإلجراءات ذات الصلة املتخذة من ِقبل 
 

 الواثئق   
 ال يُتوّقع تقدمي واثئق مسبقة. 
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 7البند   
 مسائل أخرى   

 سيناقش اجمللس التنفيذي أي مسألة أخرى قد تُثار ويتخذ إجراء بشأهنا.  
 

 الواثئق   
 ال يُتوّقع تقدمي واثئق مسبقة. 
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 خطة العمل 

 املوضوع  البند  الوقت  اليوم

 شباط/فرباير   14االثنني،  

 

  – صباحاً    10:00
 بعد الظهر   1:00

 

 افتتاح الدورة  

العام/املديرة  • األمني  ووكيلة  التنفيذي  اجمللس  رئيس  من  بياانن 
 التنفيذية 

 املسائل التنظيمية  1  

للدورة  • العمل  وخطة  املشروح  املؤقت  األعمال  جدول  اعتماد 
 2022العادية األوىل لعام 

 2022العمل السنوية لعام اعتماد خطة  •

لعام   • الثانية  العادية  الدورة  تقرير   2021اعتماد 
(UNW/2021/9) 

 إفساح اجملال لإلدالء بتصرحيات    

  – بعد الظهر    1:15 
 بعد الظهر   2:30

 املُقرَّراتاملشاورات غري الرمسية املتعلقة مبشاريع  

  – عصراً    3:00 
 مساءً   6:00

 املشاورات غري الرمسية املتعلقة مبشاريع املُقرَّرات  

 املشاورات غري الرمسية املتعلقة مبشاريع املُقرَّرات  ما بعد االجتماع: 

  15الثالاثء،  
 شباط/فرباير 

 

  – صباحاً    10:00
 بعد الظهر   1:00

 احلساابت املسائل املتعلقة مبراجعة   2

يف   • املنتهية  للسنة  املراجعة  املالية  والبياانت  املايل   31التقرير 
األول/ديسمرب   احلساابت   2020كانون  ُمراجعي  جملس  وتقرير 

(A/76/5/Add.12 ) 

تنفيذ توصيات جملس ُمراجعي احلساابت الواردة يف تقاريره عن  •
كانون   31صناديق األمم املتحدة وبراجمها للسنة املنتهية يف 

 ( A/76/307/Add.1) 2020األول/ديسمرب 

https://undocs.org/UNW/2021/9
https://undocs.org/UNW/2021/9
https://undocs.org/A/76/5/Add.12
https://undocs.org/A/76/5/Add.12
https://undocs.org/A/76/307/Add.1
https://undocs.org/A/76/307/Add.1
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املتحدة   • األمم  هيئة  إدارة  ِقبل  من  املتخذة  لإلجراءات  حدَّثة 
ُ
امل احلالة 

ال  ملعاجلة  املرأة  ومتكني  اجلنسني  بني  علَّقة للمساواة 
ُ
امل توصيات 

 املتعلقة مبراجعة احلساابت. 

 فتح ابب املناقشة   

  3
 

 املسائل املتعلقة ابلسياسات والربامج 

 إحاطة بشأن االستجابة التنفيذية على الصعيد اإلقليمي •

اجلنسي   • والتحرش  اجلنسيَّني  واالنتهاك  االستغالل  من   -احلماية 
املتمحور  املستقل  االستعراض  يف  التوصيات  تنفيذ  بشأن  حتديث 
اجلنسني   بني  للمساواة  املتحدة  األمم  هيئة  لسياسات  الضحااي  حول 
واالنتهاك  لالستغالل  التصدي  بشأن  وعملياهتا  املرأة  ومتكني 

     اجلنسيَّني والتحرش اجلنسي

 فتح ابب املناقشة 

 التقييم  4  

اجلنسني  • بني  للمساواة  املتحدة  األمم  هيئة  لتقييمات  فوقي  توليف 
 (UNW/2022/CRP.2ومتكني املرأة )

 منظور اإلدارة  •

 فتح ابب املناقشة 

  – بعد الظهر    1:15 
 بعد الظهر   2:30

 املشاورات غري الرمسية املتعلقة مبشاريع املُقرَّرات 

  – عصراً    3:00 
 مساءً   6:00

املعين   5 املشرتك  املتحدة  األمم  لربانمج  الرباجمي  التنسيق  جملس  اجتماع 
كتَسب 

ُ
امل املناعة  نقص  متالزمة  البشري/  املناعي  العوز  بفريوس 

 )اإليدز(  

الرباجمي   • التنسيق  جملس  اجتماع  وُمقرَّرات  توصيات  متابعة 
ال بفريوس  املعين  املشرتك  املتحدة  األمم  املناعي لربانمج  عوز 

كتَسب )اإليدز( 
ُ
 البشري/متالزمة نقص املناعة امل
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 فتح ابب املناقشة    

املتحدة   6   األمم  برانمج  لدى  املوظفني  جملس  رئيس  خطاب 
خلدمات  املتحدة  األمم  للسكان/مكتب  املتحدة  األمم  اإلمنائي/صندوق 

ومتكني   اجلنسني  بني  للمساواة  املتحدة  األمم  املرأة، املشاريع/هيئة 
 واإلجراءات املتخذة ِمن ِقبل اإلدارة

املتحدة  • األمم  برانمج  لدى  املوظفني  جملس  رئيس  من  بيان 
املتحدة  األمم  للسكان/مكتب  املتحدة  األمم  اإلمنائي/صندوق 
اجلنسني   بني  للمساواة  املتحدة  األمم  املشاريع/هيئة  خلدمات 

 ومتكني املرأة

 فتح ابب املناقشة   

 مسائل أخرى  7 

 اعتماد املُقرَّرات  

 املسائل التنظيمية  1 

لعام   • السنوية  للدورة  املؤقَتني  العمل  وخطة  األعمال  جدول  إقرار 
2022 

 اجللسة اخلتامية للدورة   

العام/املديرة  • األمني  ووكيلة  التنفيذي  اجمللس  رئيس  من  بياانن 
 التنفيذية 

 


