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  ٢٠١٤الدورة السنوية لعام 
  ٢٠١٤يونيه / حزيران١٩-١٧

   من جدول األعمال املؤقت١البند 
        املسائل التنظيمية

  جدول األعمال املؤقت املشروح وخطة العمل    
    

  مذكرة من أمانة اجمللس التنفيذي    
    

  جدول األعمال املؤقت    
  
  .املسائل التنظيمية  - ١
  .اخلطة االستراتيجية  - ٢
  .التقييم  - ٣
  .مناسبة إعالن التربعات  - ٤
  .املسائل املتعلقة مبراجعة احلسابات  - ٥
  .الزيارات امليدانية املشتركة  - ٦
  .مسائل أخرى  - ٧
  

 
  

 .٢٠١٤مايو / أيار١٤أعيد إصدارها ألسباب فنية يف   *  
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  الشروح    
  املسائل التنظيمية  -  ١  

 ٢٠١٤عمـل للـدورة الـسنوية لعــام    سـُيِقرُّ اجمللـس التنفيـذي جـدول األعمــال وخطـة ال       
وقـد يعتمـد    . ٢٠١٤وسيوافق على جدول األعمال وخطة العمل للـدورة العاديـة الثانيـة لعـام               

 ٢٠١٤ينـاير  / كـانون الثـاين  ٢٠اجمللس التنفيذي أيضاً تقرير الدورة العاديـة األوىل املعقـودة يف     
)UNW/2014/1.(  
  

  الوثائق    
  جدول األعمال املؤقت املشروح وخطة العمل   -  
ــودة يف     -   ــة األوىل املعقـــ ــدورة العاديـــ ــر الـــ ــاين ٢٠تقريـــ ــانون الثـــ ــاير / كـــ  ٢٠١٤ينـــ

)UNW/2014/1 (  
  ة الثانية جدول األعمال املؤقت املقترح وخطة العمل املقترحة للدورة العادي  -  

  
  اخلطة االستراتيجية  -  ٢  

، )UNW/2011/13 (٢٠١١/٣ مـن مقـرره      ٩سينظر اجمللـس التنفيـذي، عمـال بـالفقرة            
املـديرة التنفيذيـة هليئـة األمـم املتحـدة          /يف التقرير املرحلي السنوي املقدم من وكيلة األمني العـام         

املتعلـق باخلطـة االسـتراتيجية    ) هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة    (ة بني اجلنسني ومتكني املرأة     للمساوا
  . ٢٠١٣-٢٠١١للهيئة للفترة 

  
  الوثائق    

 يف تنفيـذ    ٢٠١٣املـديرة التنفيذيـة عـن التقـدم احملـرز يف عـام              /تقرير وكيلة األمني العام     -  
   ٢٠١٣-٢٠١١اخلطة االستراتيجية للفترة 

  
  التقييم  -  ٣  

 عـن وظيفـة التقيـيم الـيت تـضطلع هبـا             ٢٠١٣سُيعرض على اجمللس التنفيذي تقرير عام         
. ٢٠١٧-٢٠١٤وخطـة التقيـيم املؤسـسي للفتـرة         ) UNW/2014/3(هيئة األمم املتحدة للمـرأة      

) UNW/2013/11 (٢٠١٣/٤و  ) UNW/2012/16 (٢٠١٢/٩ووفقاً ملقـرَري اجمللـس التنفيـذي        
ومتشياً مع التزام هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة بقواعـد ومعـايري التقيـيم الـيت وضـعها فريـق األمـم                         

 ألداء وظيفة التقيـيم الـيت تـضطلع هبـا اهليئـة قياسـاً               املتحدة املعين بالتقييم، يتضمن التقرير تقييماً     

http://undocs.org/ar/UNW/2014/1�
http://undocs.org/ar/UNW/2014/1�
http://undocs.org/ar/UNW/2011/13�
http://undocs.org/ar/UNW/2014/3�
http://undocs.org/ar/UNW/2012/16�
http://undocs.org/ar/UNW/2013/11�
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ويــصف التقريــر أيــضاً . علــى مؤشــرات األداء الرئيــسية للنظــام العــاملي لإلشــراف علــى التقيــيم 
ــيم املــساواة بــني        ــق بتقي ــسيق علــى نطــاق املنظومــة فيمــا يتعل ــق التن اإلجــراءات املتخــذة لتحقي

قـدرات الوطنيـة واإلقليميـة علـى إجـراء تقيـيم            اجلنسني ومتكني املرأة وكذلك إجراءات دعـم ال       
  .من هذا القبيل

وسُيعرض أيضاً التقييم املشترك بشأن الربامج املشتركة املتعلقة باملـساواة بـني اجلنـسني                
، شرع كلٌّ من منظمـة األمـم املتحـدة          ٢٠١٣ و   ٢٠١٢ففي عامي   . يف منظومة األمم املتحدة   

تحدة اإلمنائي وصندوق األمـم املتحـدة للـسكان وهيئـة           وبرنامج األمم امل  ) اليونيسيف(للطفولة  
األمــم املتحــدة للمــرأة وصــندوق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، بالــشراكة مــع حكــوميت النــرويج  
وإسبانيا، يف تقييم مشترك هلذه الربامج من أجل معاجلة ثغرة قائمة يف األدلـة التقييميـة للـربامج                  

ويتـضمن التقريـر أربـع      . ٢٠٠٦صعيد القطري بدءاً مـن عـام        اجلنسانية املشتركة املنفَّذة على ال    
ــات األمــم املتحــدة     ــسية موجهــة إىل كيان ــا يف ذلــك جمموعــة األمــم املتحــدة    (توصــيات رئي مب

، واحلكومات املضيفة، واجملتمع املدين واجلهات املاحنة، من أجـل حتـسني اجليـل املقبـل                )اإلمنائية
  . نسنيمن الربامج املتعلقة باملساواة بني اجل

  
  الوثائق    

تقرير عن وظيفة التقيـيم الـيت تـضطلع هبـا هيئـة األمـم املتحـدة للمـساواة بـني اجلنـسني                   -  
  )UNW/2014/3 (٢٠١٣ومتكني املرأة، 

  ٢٠١٧-٢٠١٤خطة التقييم املؤسسي للفترة   -  
شتركة املتعلقــة باملــساواة بــني اجلنــسني يف منظومــة  التقيــيم املــشترك بــشأن الــربامج املــ   -  

  األمم املتحدة 
رد اإلدارة املوحد على التقييم املشترك بـشأن الـربامج املـشتركة املتعلقـة باملـساواة بـني           -  

  اجلنسني يف منظومة األمم املتحدة 
  

  مناسبة إعالن التربعات   -  ٤  
ــون إىل اإل     ــدعى أعــضاء اجمللــس التنفيــذي واملراقب ــة   ُي عــالن عــن تربعــاهتم للــسنة احلالي

بغيــة حتــسني إمكانيــة التنبــؤ مبــوارد متويــل هيئــة األمــم املتحــدة   ) ٢٠١٧-٢٠١٤(بعــدها  ومــا
  . للمرأة وتعزيز استدامة هذا التمويل

  . وال ُيتوقع تقدمي أي وثائق مسبقة  
  

http://undocs.org/ar/UNW/2014/3�
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  املسائل املتعلقة مبراجعة احلسابات  -  ٥  
ــر      ــذي يف التقري ــس التنفي ــينظر اجملل ــة للحــسابات     س ــة الداخلي ــشطة املراجع ــق بأن  املتعل

 ويف رد   ٢٠١٣ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١ينـاير إىل    / كـانون الثـاين    ١والتحقيقات للفترة مـن     
وســُيعرض أيــضاً علــى اجمللــس التنفيــذي تقريــر اللجنــة االستــشارية ملراجعــة . اإلدارة املتــصل بــه

  .احلسابات ورد اإلدارة املتصل به
  

  الوثائق    
 كــانون ١تقريــر عــن أنــشطة املراجعــة الداخليــة للحــسابات والتحقيقــات للفتــرة مــن     -  

   ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل /الثاين
  تقرير اللجنة االستشارية ملراجعة احلسابات  -  

  
  الزيارات امليدانية املشتركة  -  ٦  

ة املـشتركة الـيت أجراهـا     سُيعرض على اجمللس التنفيذي التقرير املتعلق بالزيارات امليداني         
اجمللــس التنفيــذي لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان ومكتــب  
األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع واجملــالس التنفيذيــة لليونيــسيف وهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة  

ارس إىل مـــــ/ آذار٢٣وبرنـــــامج األغذيـــــة العـــــاملي إىل بنمـــــا والـــــسلفادور يف الفتـــــرة مـــــن  
  .٢٠١٤أبريل /نيسان ١
  

  الوثائق    
تقريــر عــن الزيــارات امليدانيــة املــشتركة الــيت أجراهــا اجمللــس التنفيــذي لربنــامج األمــم     -  

املتحــدة اإلمنــائي وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات 
األمـم املتحـدة للمـرأة      املشاريع واجملالس التنفيذية ملنظمة األمم املتحدة للطفولـة وهيئـة           

مـارس  / آذار ٢٣وبرنامج األغذية العاملي إىل كل مـن بنمـا والـسلفادور يف الفتـرة مـن                 
   ٢٠١٤أبريل / نيسان١إىل 

  
  مسائل أخرى  -  ٧  

  .سيناقش اجمللس التنفيذي أي مسائل أخرى مستجِدَّة وسيبتُّ فيها  
  .وال ُيتوقع تقدمي أي وثائق مسبقة  



UNW/2014/L.3 
 

14-29711 5/6 
 

  خطة العمل األولية    
  

  الساعة/التاريخ
بند جدول  
  املوضوع  األعمال

  الثالثاء
  يونيه/ حزيران١٧

    

  افتتاح الدورة    ١١:٣٠-١٠:٠٠
  كلمتا رئيس اجمللس التنفيذي ورئيسة هيئة األمم املتحدة للمرأة  •  

  املسائل التنظيمية  ١  
  )الدول األفريقية(انتخاب نائب الرئيس   •  
شروح وخطــة العمــل للــدورة  إقــرار جــدول األعمــال املؤقــت املــ   •  

   ٢٠١٤السنوية لعام 
ــودة يف     •   ــة األوىل املعقـ ــدورة العاديـ ــر الـ ــاد تقريـ ــانون ٢٠اعتمـ  كـ

  ٢٠١٤يناير /الثاين
  اخلطة االستراتيجية  ٢  ١٣:٠٠-١١:٣٠

املــــديرة التنفيذيــــة عــــن التقــــدم /تقريــــر وكيلــــة األمــــني العــــام   •  
ة للفتــــرة  يف تنفيــــذ اخلطــــة االســــتراتيجي٢٠١٣عــــام  يف احملــــرز
٢٠١٣-٢٠١١  

  )تابع(اخلطة االستراتيجية  ٢  ١٨:٠٠-١٥:٠٠
  مشاورات غري رمسية بشأن مشاريع املقررات    

  ١٨األربعاء 
  يونيه/حزيران

    

  التقييم  ٣  ١١:٣٠-١٠:٠٠
التقرير املتعلق بوظيفة التقييم اليت تضطلع هبـا هيئـة األمـم املتحـدة                •  

  ساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةللم
   ٢٠١٧-٢٠١٤خطة التقييم املؤسسي للفترة   •  
ــربامج املــشتركة املتعلقــة باملــساواة بــني      •   ــشأن ال ــيم املــشترك ب التقي

  اجلنسني يف منظومة األمم املتحدة
رد اإلدارة املوحد علـى التقيـيم املـشترك بـشأن الـربامج املـشتركة                 •  

  املتعلقة باملساواة بني اجلنسني يف منظومة األمم املتحدة
  مناسبة إعالن التربعات  •    ٤  ١٣:٠٠-١١:٣٠
  مشاورات غري رمسية بشأن مشاريع املقررات    ١٤:٣٠-١٣:٢٠
جلسة إحاطـة خاصـة عـن االسـتجابة التنفيذيـة هليئـة األمـم املتحـدة للمـرأة               ١٦:٠٠-١٥:٠٠

  على الصعيد القطري
  مشاورات غري رمسية بشأن مشاريع املقررات    ١٨:٠٠-١٦:٠٠
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  الساعة/التاريخ
بند جدول  
  املوضوع  األعمال

  اخلميس
  يونيه/يران حز١٩

    

  سائل املتعلقة مبراجعة احلساباتامل  ٥  ١١:٠٠-١٠:٠٠
التقرير املتعلق بأنشطة املراجعة الداخلية للحـسابات والتحقيقـات           •  

ــن   ــرة مــ ــاين ١للفتــ ــانون الثــ ــاير إىل / كــ ــانون األول٣١ينــ  / كــ
  ٢٠١٣ ديسمرب

  تقرير اللجنة االستشارية ملراجعة احلسابات  •  
   امليدانية املشتركةالزيارات  ٦  ١٣:٠٠-١١:٠٠

ــا اجمللـــس      •   ــشتركة الـــيت أجراهـ ــة املـ ــارات امليدانيـ ــر عـــن الزيـ تقريـ
التنفيذي لربنامج األمم املتحدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة            
للــسكان ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع واجملــالس       
ــم املتحــدة        ــة األم ــة وهيئ ــم املتحــدة للطفول ــة األم ــة ملنظم التنفيذي

ة وبرنامج األغذية العـاملي إىل كـل مـن بنمـا والـسلفادور يف             للمرأ
  ٢٠١٤أبريل / نيسان١مارس إىل / آذار٢٣الفترة من 

  مسائل أخرى  ٧  
  اعتماد مشاريع املقررات    
  املسائل التنظيمية  ١  

إقرار جدول األعمال املؤقت وخطة العمل للدورة العاديـة الثانيـة             •  
  ٢٠١٤لعام 

  اختتام الدورة    
  كلمتا رئيس اجمللس التنفيذي ورئيسة هيئة األمم املتحدة للمرأة  •  
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	الشروح
	١ - المسائل التنظيمية

	سيُقِرُّ المجلس التنفيذي جدول الأعمال وخطة العمل للدورة السنوية لعام 2014 وسيوافق على جدول الأعمال وخطة العمل للدورة العادية الثانية لعام 2014. وقد يعتمد المجلس التنفيذي أيضاً تقرير الدورة العادية الأولى المعقودة في 20 كانون الثاني/يناير 2014 (UNW/2014/1).
	الوثائق

	- جدول الأعمال المؤقت المشروح وخطة العمل 
	- تقرير الدورة العادية الأولى المعقودة في 20 كانون الثاني/يناير 2014 (UNW/2014/1) 
	- جدول الأعمال المؤقت المقترح وخطة العمل المقترحة للدورة العادية الثانية 
	٢ - الخطة الاستراتيجية

	سينظر المجلس التنفيذي، عملا بالفقرة 9 من مقرره 2011/3 (UNW/2011/13)، في التقرير المرحلي السنوي المقدم من وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) المتعلق بالخطة الاستراتيجية للهيئة للفترة 2011-2013. 
	الوثائق

	- تقرير وكيلة الأمين العام/المديرة التنفيذية عن التقدم المحرز في عام 2013 في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للفترة 2011-2013 
	٣ - التقييم

	سيُعرض على المجلس التنفيذي تقرير عام 2013 عن وظيفة التقييم التي تضطلع بها هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UNW/2014/3) وخطة التقييم المؤسسي للفترة 2014-2017. ووفقاً لمقررَي المجلس التنفيذي 2012/9 (UNW/2012/16) و 2013/4 (UNW/2013/11) وتمشياً مع التزام هيئة الأمم المتحدة للمرأة بقواعد ومعايير التقييم التي وضعها فريق الأمم المتحدة المعني بالتقييم، يتضمن التقرير تقييماً لأداء وظيفة التقييم التي تضطلع بها الهيئة قياساً على مؤشرات الأداء الرئيسية للنظام العالمي للإشراف على التقييم. ويصف التقرير أيضاً الإجراءات المتخذة لتحقيق التنسيق على نطاق المنظومة فيما يتعلق بتقييم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وكذلك إجراءات دعم القدرات الوطنية والإقليمية على إجراء تقييم من هذا القبيل.
	وسيُعرض أيضاً التقييم المشترك بشأن البرامج المشتركة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في منظومة الأمم المتحدة. ففي عامي 2012 و 2013، شرع كلٌّ من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأهداف الإنمائية للألفية، بالشراكة مع حكومتي النرويج وإسبانيا، في تقييم مشترك لهذه البرامج من أجل معالجة ثغرة قائمة في الأدلة التقييمية للبرامج الجنسانية المشتركة المنفَّذة على الصعيد القطري بدءاً من عام 2006. ويتضمن التقرير أربع توصيات رئيسية موجهة إلى كيانات الأمم المتحدة (بما في ذلك مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية)، والحكومات المضيفة، والمجتمع المدني والجهات المانحة، من أجل تحسين الجيل المقبل من البرامج المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. 
	الوثائق

	- تقرير عن وظيفة التقييم التي تضطلع بها هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، 2013 (UNW/2014/3)
	- خطة التقييم المؤسسي للفترة 2014-2017
	- التقييم المشترك بشأن البرامج المشتركة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في منظومة الأمم المتحدة 
	- رد الإدارة الموحد على التقييم المشترك بشأن البرامج المشتركة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في منظومة الأمم المتحدة 
	٤ - مناسبة إعلان التبرعات 

	يُدعى أعضاء المجلس التنفيذي والمراقبون إلى الإعلان عن تبرعاتهم للسنة الحالية وما بعدها (2014-2017) بغية تحسين إمكانية التنبؤ بموارد تمويل هيئة الأمم المتحدة للمرأة وتعزيز استدامة هذا التمويل. 
	ولا يُتوقع تقديم أي وثائق مسبقة. 
	٥ - المسائل المتعلقة بمراجعة الحسابات

	سينظر المجلس التنفيذي في التقرير المتعلق بأنشطة المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات للفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2013 وفي رد الإدارة المتصل به. وسيُعرض أيضاً على المجلس التنفيذي تقرير اللجنة الاستشارية لمراجعة الحسابات ورد الإدارة المتصل به.
	الوثائق

	- تقرير عن أنشطة المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات للفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2013 
	- تقرير اللجنة الاستشارية لمراجعة الحسابات
	٦ - الزيارات الميدانية المشتركة

	سيُعرض على المجلس التنفيذي التقرير المتعلق بالزيارات الميدانية المشتركة التي أجراها المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع والمجالس التنفيذية لليونيسيف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأغذية العالمي إلى بنما والسلفادور في الفترة من 23 آذار/مارس إلى 1 نيسان/أبريل 2014.
	الوثائق

	- تقرير عن الزيارات الميدانية المشتركة التي أجراها المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع والمجالس التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأغذية العالمي إلى كل من بنما والسلفادور في الفترة من 23 آذار/مارس إلى 1 نيسان/أبريل 2014 
	7 - مسائل أخرى

	سيناقش المجلس التنفيذي أي مسائل أخرى مستجِدَّة وسيبتُّ فيها.
	ولا يُتوقع تقديم أي وثائق مسبقة.
	خطة العمل الأولية
	التاريخ/الساعة
	بند جدول الأعمال
	الموضوع
	الثلاثاء
	١٧ حزيران/يونيه
	10:00-11:30
	افتتاح الدورة
	• كلمتا رئيس المجلس التنفيذي ورئيسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة
	1
	المسائل التنظيمية
	• انتخاب نائب الرئيس (الدول الأفريقية)
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	• مناسبة إعلان التبرعات
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	5
	المسائل المتعلقة بمراجعة الحسابات
	• التقرير المتعلق بأنشطة المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات للفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2013
	• تقرير اللجنة الاستشارية لمراجعة الحسابات
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	• تقرير عن الزيارات الميدانية المشتركة التي أجراها المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع والمجالس التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأغذية العالمي إلى كل من بنما والسلفادور في الفترة من 23 آذار/مارس إلى 1 نيسان/أبريل 2014
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