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 الشروح  
 

 1البند   
 املسائل التنظيمية

، 2015سيقر اجمللس التنفيذي جدول األعمال وخطة العمل لدورته العادية الثانية لعام  
وســيناق   201٦علــج جــدول األعمــال وخطــة العمــل للــدورة العاديــة األو  لعــام     وســيوا  

. وقد يرغب اجمللس أيضا يف املوا قة علج تقرير دورته 201٦مشروع خطة العمل السنوية لعام 
 .2015متوز/يوليه  2حزيران/يونيه إ   ٣0، املعقودة يف الفترة من 2015السنوية لعام 

 
 الوثائق  

 (UNW/2015/L.4املؤقت املشروح وخطة العمل ) جدول األعمال
 (UNW/2015/7) 2015تقرير الدورة السنوية لعام 

 201٦جدول األعمال املؤقت وخطة العمل املقترحان للدورة العادية األو  لعام 
 201٦مشروع خطة العمل السنوية لعام 

 
 2البند   

 الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة
. 2017-201٦سينظر اجمللس التنفيذي يف تقديرات امليزانية املتكاملة لفترة السـنتني   

ــة       ــي  للمنظمــة أن يكــون لــديتا مــا يلــزم مــن قــدرات مالي ــة الــن تت وامليزانيــة  ــط ااطــة املالي
، وتشـمل ييـف  ئـات    2017-201٤ة لتحقيـ  نتـائخ خطتـتا ارسـتراتيلية للفتـرة      ومؤسسي

ــرح        ــوارد األخــرى، يف إ ــار مقت ــة أو امل ــوارد العادي ــتا امل ــة، ســوامل من ــوارد املالي التكــاليو وامل
 وحيد. مدمخ

وترتكــز امليزانيــة املتكاملــة هليئــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة    
مم املتحدة للمرأة( علج مباد  اإلدارة القائمة علـج النتـائخ وتتـواملم مـف إ ـار النتـائخ       ) يئة األ

. ومن أجل تنفيذ إ ار النتـائخ املتكامـل،   2017-201٤املتكامل اطتتا ارستراتيلية للفترة 
ستواصل اهليئة إشراك الـدول األعضـامل وسـائر الشـركامل، ر سـيما لزيـادة املـوارد العاديـة، الـن          

الشـامل للسياسـات    الركيزة األساسية ألنشطتتا، علـج وـو مـا أ تأكيـدا يف ارسـتعرا        متثل
 الذي جيرى كل أربف سنوات.

http://undocs.org/ar/UNW/2015/L.4
http://undocs.org/ar/UNW/2015/7
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 الوثائق  
تقــديرات امليزانيــة املتكاملــة هليئــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة لفتــرة     

 (UNW/2015/9) 2017-201٦السنتني 
 (UNW/2015/8تقرير الللنة ارستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية ذو الصلة )

 رد اإلدارة علج تقرير الللنة ارستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية
 

 ٣البند   
 التقييم

ي تقريـران عـن نتـائخ تقيـيمني والتوصـيات ذات الصـلة       سُيعر  علـج اجمللـس التنفيـذ    
 من اإلدارة. والردود الالحقة لإلدارة،  ضال عن استعراٍ  ر يتطلب ردًا

. 201٤للتقييمـــات الـــن أجريـــت يف عـــام   ويتضـــمن التقريـــر األول ملـــيال  ميعيـــًا 
لمـرأة،  تـو يركـز يف عـام     املوجز التوليفط الثاين للتقييمات الن أجرهتا  يئة األمم املتحـدة ل  أما

 علج التعلم. ويتناول التحليل معلومات التقييم بشأن الربامخ واألدامل التنظيمـط اسـتناداً   2015
إ  معايري التقييم املختارة الن اعتمد ا  ري  األمـم املتحـدة املعـا بـالتقييم، و ـط )أ( األ يـة،       

 )ب( الفعالية، و )ج( الكفاملة، و )د( ارستدامة. و
تضـمن التقريـر الثـاين التقيـيم املسـتقل الـذي أجرتـه شـعبة التفتـي  والتقيـيم مبكتــب           وي 

خدمات الرقابة الداخلية للقيام بصورة منتلية وموضوعية قـدر اإلمكـان بتحديـد مـدى أ يـة      
 يئة األمم املتحدة للمرأة ومدى  عاليتتا يف تنفيذ وريتتا من خالل ما تضطلف بـه مـن أعمـال    

سـامل املعـايري وارتبـال تلـع األعمـال باألنشـطة التنفيذيـة. وسُتسـتخدم النتـائخ          يف جمال دعـم إر 
والتوصــيات لتعزيــز أعمــال  يئــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف تلــع اجملــارت. وســعيا إ  تفــادي    

 ازدواجية اجلتود، يعر  مكتب التقييم املستقل التابف للتيئة التقرير بدر من تقييمه املزمف.
أجرته  يئة األمم املتحدة للمرأة بالتشاور مـف  ريـ     الثالث استعراضًا ويتضمن التقرير 

(. ويركـز ارسـتعرا    EvalPartners“ )شـركامل التقيـيم  ”األمم املتحدة املعا بـالتقييم ومبـادرة   
علج التقييمات احلالية للسياسات املؤسسية للمسـاواة بـني اجلنسـني يف منظومـة األمـم املتحـدة       

ة من خالل عملية تعلم صحيحة يف جمال تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنسـاين     والبيانات املستخلص
قبل تنفيذ خطة العمل علـج نطـاا املنظومـة بشـأن املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة. ومـن           
ــز سياســات املســاواة بــني       ــات األمــم املتحــدة تلــع املعلومــات لتعزي املتوقــف أن تســتخدم كيان

http://undocs.org/ar/UNW/2015/9
http://undocs.org/ar/UNW/2015/8
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إ ـار خطـة العمـل علـج نطـاا املنظومـة ومسـني املمارسـات          اجلنسني ومسني األدامل يف ضـومل 
 املؤسسية لتقييم املساواة بني اجلنسني.

 
 الوثائق  

 201٤التحليل التلميعط للتقييمات الن أجرهتا  يئة األمم املتحدة للمرأة يف عام 
ى التقييم الـذي أجرتـه شـعبة التفتـي  والتقيـيم مبكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة لتحديـد مـد           

 عالية  يئة األمم املتحدة للمرأة يف تنفيذ وريتتا من خالل ما تضطلف بـه مـن أعمـال يف جمـال     
 دعم إرسامل املعايري وارتبال تلع األعمال باألنشطة التنفيذية

 استعرا  التقييمات املؤسسية للمساواة بني اجلنسني يف منظومة األمم املتحدة
 

 ٤البند   
 يلحوار منظم بشأن مسألة التمو

ــس           ــرار اجملل ــذي أعــد اســتلابة لق ــوارد، ال ــة امل ــ  باســتراتيلية تعبئ ــوجز املتعل ــد امل يع
ــذي  ــة األمــم      ، جــزملًا201٤/٦التنفي ــل ااطــة ارســتراتيلية هليئ ــنظم بشــأن متوي مــن حــوار م

ــة  ، و ــو احلــوار املقــ 2017-201٤املتحــدة للمــرأة للفتــرة   رر إجــرا ا يف ســياا نظــر اجلمعي
العامة يف ارستعرا  الشامل الـذي جيـرى كـل أربـف سـنوات لسياسـة األنشـطة التنفيذيـة الـن          

 .٦7/22٦تضطلف هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية، عمال بقرار ا 
ــائخ      ــ  نت  ويــربز املــوجز املــوارد الالزمــة للتنفيــذ الكامــل للخطــة ارســتراتيلية ولتحقي

ُتحـد  تيــيريات لفائـدة النســامل والفتيـات يف ييــف أوـامل العــاب. كمـا يعــر  بعـ  األخطــار       
املترتبة علج عدم كفاية التمويل، إ  جانب ااطوات الن تتخذ ا  يئـة األمـم املتحـدة للمـرأة     
لبلوغ  ذا الكتلـة احلرجـة بتعبئـة املـوارد العاديـة واملـوارد األخـرى. ومـن بـني ارسـتراتيليات           

رئيسية الن ورد تفصـيلتا يف املـوجز زيـادة املسـا ات األساسـية املقدمـة مـن اجلتـات املاوـة          ال
احلكوميــة احلاليــة واجلتــات املاوــة الناشــئة والقطــاع ااــات واإلبقــامل علــج تلــع املســا ات،   

 إ  مبــادرات الربجمــة الرئيســية وتعزيــز وتنويــف املصــادر احلاليــة للمــوارد غــري األساســية اســتنادًا
 وآليات التمويل املخصصة الن وضعتتا  يئة األمم املتحدة للمرأة.

 باملوجز املتعل  بتعبئـة املـوارد باعتبـارا عنصـراً     وقد يود اجمللس التنفيذي أن حييط علمًا 
من عناصر احلـوار املـنظم املسـتمر الـذي جيريـه الكيـان بشـأن متويـل خطتـه ارسـتراتيلية، وأن           

ف الدول األعضامل بشأن القدرة علج التنبؤ بـاملوارد املتاحـة لتنفيـذ    يشلف علج مواصلة احلوار م
 ااطة ارستراتيلية ومرونتتا واملواملمة بينتا، مبا يف ذلع ما يتعل  بفلوات التمويل.
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 الوثائق  
 (UNW/2015/10موجز بشأن استراتيلية تعبئة املوارد )

 
 5البند   

 املسائل املتعلقة مبراجعة احلسابات
ــذي     ــس التنفي ــينظر اجملل ــة      س ــة املراجع ــات املالي ــان والبيان ــر امل ــة بشــأن التقري يف إحا 
ــر ــة يف    وتقريـ ــنة املنتتيـ ــابات للسـ ــط احلسـ ــمرب  ٣1جملـــس مراجعـ ــانون األول/ديسـ  201٤كـ

(A/70/5/Add.12.) 
 

 الوثائق  
 201٤إحا ة بشأن تقرير جملس مراجعط احلسابات لعام 

 
 ٦البند   

 مسائل أخرى
 دَّة وسيبتُّ  يتا.لس التنفيذي أي مسائل أخرى مستلسيناق  اجمل 
 ور ُيتوقف تقدمي أي وثائ  مسبقة. 

http://undocs.org/ar/UNW/2015/10
http://undocs.org/ar/A/70/5/Add.12
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 خطة العمل األولية
 

 املوضوع البند الوقت اليوم
 ا تتاح الدورة  11:00-10:00 تمربأيلول/سب 15الثالثامل،     

ــني    •  ــة األمـ ــذي ووكيلـ ــيس اجمللـــس التنفيـ ــا رئـ بيانـ
 العام/املديرة التنفيذية

 املسائل التنظيمية 1  
إقــرار جــدول األعمــال املشــروح املؤقــت وخطــة   • 

 2015 العمل للدورة العادية الثانية لعام
ــام    •     ــنوية لعـ ــدورة السـ ــ  بالـ ــر املتعلـ ــاد التقريـ اعتمـ

2015 
 الشؤون املالية وشؤون امليزانية واإلدارة 2 00:11:00-1٣ 

ــم املتحــدة      •  ــة األم ــة هليئ ــة املتكامل ــديرات امليزاني تق
ــني ومتكـــني املـــرأة لفتـــرة       ــني اجلنسـ ــاواة بـ للمسـ

 (UNW/2015/9) 2017-201٦السنتني 
ــر الللنـــــة ارس  •     تشـــــارية لشـــــؤون اإلدارة  تقريـــ

 (UNW/2015/8وامليزانية ذو الصلة )
 مشاورات غري رمسية بشأن مشاريع القرارات  1٣:٣0 
 التقييم ٣ 15:00-1٦:٣0 

ــة    •  التحليــل التلميعــط للتقييمــات الــن أجرهتــا  يئ
 201٤األمم املتحدة للمرأة يف عام 

 رد اإلدارة ذو الصلة •    
تقيــيم األعمــال الــن يضــطلف هبــا الكيــان يف جمــال  •    

 إرسامل املعايري وارتبا تا باألنشطة التنفيذية
 رد اإلدارة ذو الصلة •    
اســـتعرا  التقييمـــات املؤسســـية للمســـاواة بـــني   •    

 اجلنسني يف منظومة األمم املتحدة
 ن مسألة التمويلحوار منظم بشأ ٤ 1٦:٣0-18:00 

 موجز بشأن استراتيلية تعبئة املوارد • 
 مشاورات غري رمسية بشأن مشاريع القرارات  18:00 

http://undocs.org/ar/UNW/2015/9
http://undocs.org/ar/UNW/2015/8
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 املوضوع البند الوقت اليوم
 املسائل املتعلقة مبراجعة احلسابات 5 11:00-10:00 أيلول/سبتمرب 1٦األربعامل،     

رد اإلدارة علج تقريـر جملـس مراجعـط احلسـابات      • 
 201٤لعام 

ــأ  ٤5:11:00-11  ــرأة  إحا ـــة بشـ ــتراتيلية  يئـــة األمـــم املتحـــدة للمـ ن اسـ
 املتعلقة بالشباب

جلسة إحا ة عن ارستلابة التنفيذية هليئـة األمـم املتحـدة      ٣0:٤5-12:11 
 للمرأة علج الصعيد القطري يف نيبال

 مسائل أخرى ٦ 00:٣0-1٣:12 
 اعتماد مشاريع القرارات

 املسائل التنظيمية 1  
ــال امل  •  ــدول األعمـ ــرار جـ ــل  إقـ ــة عمـ ــت وخطـ ؤقـ

 201٦الدورة العادية األو  لعام 
ــام      •     ــنوية لعـ ــل السـ ــة العمـ ــروع خطـ ــة مشـ مناقشـ

201٦ 
 اختتام الدورة   

ــني    •  ــة األمـ ــذي ووكيلـ ــيس اجمللـــس التنفيـ ــا رئـ بيانـ
 العام/املديرة التنفيذية

جلسة إحا ة غري رمسية عن املنتدى العـاملط رلتـزام القـادة      00-1٣:٣0:1٣ 
 املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة بتحقي 
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