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1  UNW/2022/L .1 
ُِعدَّت هذه الوثيقة بأكملها ِمن قِبل هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.     مالحظة:      أ

بني  عمال   للمساواة  املتحدة  األمم  هليئة  التنفيذي  للمجلس  الداخلي  النظام  أبحكام 
 ( املرأة  ومتكني  عمله  UNW /2011 /6اجلنسني  خطة  التنفيذي  اجمللس  يعتمد   ،)

السنوي  العمل  خطة  مشروع  وُقّدم  عام.  كل  من  األوىل  العادية  دورته  يف  ة السنوية 
لعام    2022لعام   الثانية  العادية  دورته  يف  ملناقشته  التنفيذي  اجمللس    2021إىل 

يومي   العتماده    15و   14املعقودة  اجمللس  إىل  تقدميه  وسيجري  أيلول/سبتمرب. 
لعام   األوىل  العادية  الدورة  يف  2022يف  االقتضاء  حسب  تنقيحات  إبجراء  رهنًا   ،

 خالل العام. 

https://undocs.org/UNW/2011/6
https://undocs.org/UNW/2011/6
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السنتية للم لس التنفيذي هليئة األمم املتحدة  خ ة العمل   

 2022للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة لعام 
 

 2022كانتن الثاين/يناير    11انتخاب أعضاء مكتب اجمللس التنفيذي:    

 املسائل التنظيمية -1
 انتخاب رئيس اجمللس التنفيذي وأعضاء املكتب •

 

 2022شباط/فرباير    15 -   14الدورة العادية األوىل:    

 املسائل التنظيمية  -1
العادية   • للدورة  العمل  وخطة  املشروح  املؤقت  األعمال  جدول  اعتماد 

 2022األوىل لعام  
 2022اعتماد خطة العمل السنوية لعام   •
 2021اعتماد التقرير يف الدورة العادية الثانية لعام   •
 2022املؤقَتني للدورة السنوية لعام  إقرار جدول األعمال وخطة العمل   •

 املسائل املتعلقة مبراجعة احلساابت  -2
املراجعة   • املالية  والبياانت  السنوي  املايل  التقرير  عن  إعالمية  إحاطة 

يف   املنتهية  األول/ديسمرب    31للسنة  جملس    2020كانون  وتقرير 
 ( A/76/5/Add .12ُمراجعي احلساابت ) 

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

2020   (A/76/307/Add .1 ) 
املتحدة   • األمم  هيئة  إدارة  ِقبل  من  املتخذة  لإلجراءات  ثة  حدَّ

ُ
امل احلالة 

املتعلقة   علَّقة 
ُ
امل التوصيات  ملعاجلة  املرأة  ومتكني  اجلنسني  بني  للمساواة 

 مبراجعة احلساابت. 
 املسائل املتعلقة ابلسياسات والربامج -3

 اإلقليمي إحاطة بشأن االستجابة التنفيذية على الصعيد   •
اجلنسي   • والتحرش  اجلنسيَّني  واالنتهاك  االستغالل  من  حتديث    - احلماية 

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

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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والتح  اجلنسيَّني  واالنتهاك  لالستغالل  التصدي  بشأن  رش  وعملياهتا 
  اجلنسي  

 التقييم   -4
بني   • للمساواة  املتحدة  األمم  هيئة  أدارهتا  اليت  للتقييمات  فوقي  توليف 

 اجلنسني ومتكني املرأة  
 منظور اإلدارة  •

املعين   -5 املشرتك  املتحدة  األمم  لربانمج  الرباجمي  التنسيق  جملس  اجتماع 
كتسب )اإليدز(  

ُ
 بفريوس العوز املناعي البشري/متالزمة نقص املناعة امل

املتحدة  -6 األمم  اإلمنائي/صندوق  املتحدة  األمم  برانمج  رئيس  خطاب 
ا هيئة  موظفي  وجملس  املشاريع  خلدمات  املتحدة  األمم  ألمم  للسكان/مكتب 

ِقبل  من  املتخذة  واإلجراءات  املرأة  ومتكني  اجلنسني  بني  للمساواة  املتحدة 
 اإلدارة 

 مسائل أخرى  -7
   

 2022حزيران/يتنيت    22  -  21الدورة السنتية:    

 املسائل التنظيمية -1
لعام  • السنوية  للدورة  العمل  وخطة  املشروح  املؤقت  األعمال  جدول  اعتماد 

2022 
 2022تقرير الدورة العادية األوىل لعام اعتماد  •
لعام   • الثانية  العادية  للدورة  العمل  وخطة  املقرتح  املؤقت  األعمال  جدول  إقرار 

2022   
 التقرير السنوي للمديرة التنفيذية  -2

للمساواة   • املتحدة  األمم  هليئة  التنفيذية  العام/املديرة  األمني  وكيلة  تقرير 
تنف  بشأن  املرأة  ومتكني  اجلنسني  االسرتاتيجية  بني  اخلطة  – 2018يذ 

2021 
 التقييم  -3

اجلنسني   • بني  للمساواة  املتحدة  األمم  هليئة  التابع  التقييم  قسم  عن  تقرير 
 2021ومتكني املرأة يف عام  

ومتكني   • اجلنسني  بني  للمساواة  املتحدة  األمم  هيئة  لعمل  املؤسسي  التقييم 
 املرأة يف جمال مناصرة السياسات  
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 منظور اإلدارة ورّدها  •
 املسائل املتعلقة مبراجعة احلساابت والتحقيقات -4

ما  • الفرتة  يف  والتحقيقات  للحساابت  الداخلية  املراجعة  أنشطة  عن  تقرير 
 2021كانون األول/ديسمرب لعام    31و   كانون الثاين/يناير   1بني  

من   • الفرتة  عن  ابإلشراف  املعنية  االستشارية  اللجنة  عن  كانون    1تقرير 
 2021كانون األول/ ديسمرب    31الثاين/يناير إىل  

 استجاابت اإلدارة  •
 املسائل املتعلقة ابلسياسات والربامج -5

 72/ 279حتديث بشأن تنفيذ قرار اجلمعية العامة رقم   •
اجلنسني  إحاطة   • بني  للمساواة  املتحدة  األمم  هليئة  التنفيذية  االستجابة  بشأن 

 ومتكني املرأة على الصعيد اإلقليمي
 مسائل أخرى  -6

ُقرَّرات  •
 اعتماد امل

   

 2022أيلتل/سبتمرب   13الدورة العادية الثانية:    

 املسائل التنظيمية -1
العمل   • وخطة  املشروح  املؤقت  األعمال  جدول  العادية  اعتماد  للدورة 

 2022الثانية لعام  
 2022اعتماد التقرير املتعلق ابلدورة السنوية لعام   •
لعام   • األوىل  العادية  للدورة  العمل  وخطة  املؤقت  األعمال  جدول  إقرار 

2023 
   2023مناقشة مسّودة خطة العمل السنوية لعام   •

 احلوار املنظّم بشأن التمويل  -2
 املنّظم بشأن التمويل تقرير عن احلوار   •

 مسائل أخرى  -3
 


