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 2017الدورة العادية األولى لعام 

 2017شباط/فبراير  14

  من جدول األعمال المؤقت 1البند 

 مسائل تنظيمية
 
 
 

خطة العمل السنننننلية للمجلس التنفيذي لهيئة األمم المتحدة   

وتمكين المرأة )هيئة األمم المتحدة للمسنناواة بين الجنسننين 

 2017للمرأة( لعام 
 

 

 

 

 

  
بموجب النظام الداخلي للمجلس التنفيذي لهيئة األمم المتحدة للمساواة  

، يعتمد المجلس التنفيذية خطته (UNW/2011/6)بين الجنسيييييييين ولمرين المر ة 

العمت السيييييينوية للعمت واوعله العااية األولا .ت عام  قردم مطييييييرو  خطة 

إلا المجلس التنفيذي للمناقطيية في اوعله العااية الناةية  2017السيينوية لعام 

  قردم إلا المجلس التنفيذي في الدوعة 2016 يلول/سييييييبتمبر  2و1في يومي 

 ، عهن المراجعات، حسب االقتضاء، خالل العام 2017العااية األولا لعام 



UNW/2017/L.2 

2/6 

لهيئة األمم  مشروع خطة العمل السنلية للمجلس التنفيذي  

المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة )هيئة األمم 

 2017المتحدة للمرأة( لعام 

 

كنانل   16انتخننابناك مكتننج المجلس التنفيننذي لهيئننة األمم المتحنندة للمرأة   

 الننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننانننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن /

 2017يناير 

انتخاباك الرئيس وأربع نائباك لرئيس مكتج المجلس التنفيذي لهيئة األمم   

 2017حدة للمرأة لعام المت

 2017شباط/فبراير  14الدورة العادية األولى:   

 افتتاح الدوعة

    بياةا عئيس المجلس التنفيذي وو.يلة األمين العام/المديرة التنفيذية 

 مسائت لنظيمية  1

   اعتماا جدول األعمال المؤقت المطيييييييروح وخطة العمت للدوعة

 الييييييييييييييييييييييييييعييييييييييييييييييييييييييااييييييييييييييييييييييييييية األولييييييييييييييييييييييييييا 

 2017لعام 

  2016الدوعة العااية الناةية لعام اعتماا لقرير 

  2017اعتماا خطة العمت السنوية لعام 

  إقراع جدول األعمال المؤقت وخطة العمت للدوعة السييييييينوية لعام

2017 

 التقييم  2

  التقييم المؤسيييسيييي للهيرت ا قليمي لهيئة األمم المتحدة للمر ة وعا

 ا ااعة بطأةه

 مسائت  خرى   3

 اختتام الدوعة 

  بيان عئيس المجلس التنفيذي وو.يلة األمين العام/المديرة التنفيذية 
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 إحاطات لرقدم في الدوعة: 

  إحاطة بطيييييأن االسيييييتجابة التنفيذية لهيئة األمم المتحدة للمر ة علا

 الصعيد القطري: مولدوفا

 

 2017حزيرا /يلنيل  28-27الدورة السنلية:   

 افتتاح الدوعة

    بياةا عئيس المجلس التنفيذي وو.يلة األمين العام/المديرة التنفيذية 

 مسائت لنظيمية  1

  لدوعة اعتماا جدول األعمال المؤقت المطيييييييروح وخطة العمت ل

 2017السنوية لعام 

  2017اعتماا لقرير الدوعة العااية األولا لعام 

  إقراع جدول األعمال المؤقت المقترح وخطة العمت للدوعة العااية

 الييييييييييييييييييييييييييييييييييييينييييييييييييييييييييييييييييييييييييياةييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

 2017لعام 

 التقرير السنوي للمديرة التنفيذية    2

  لقرير و.يليية األمين العييام/المييديرة التنفيييذييية لهيئيية األمم المتحييدة

طأن التقدم المحرز  سين ولمرين المر ة ب للمر ة والمساواة بين الجن

  2017-2014يجية بين عامي في الخطة االسترال

   مطييرو  اسييترمال الخطة االسييتراليجية لهيئة األمم المتحدة للمر ة

 2021-2018بين عامي 

 التقييم  3

   2016لقرير عن وظيفة لقييم هيئة األمم المتحدة للمر ة لعام 

  تقييم مؤسننننسنننن  للشننننراكاك اهسننننتراتيجية لهيئة األمم المتحدة

بين الجنسيييييين ولمرين المر ة وعا ا ااعة  للمرأة حلل المسننننناواة

 بطأةه

 مسائت لتعلق بمراجعة الحسابات   4
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  لقرير عن المراجعة الداخلية للحسييييييابات و ةطييييييطة التحقيقات في

.يياةون األول/ايسيييييييمبر لعييام  31 -.يياةون النيياةي/ينيياير  1الفترة 

2016 

  اةون  1لقرير اللجنة االسييتطيياعية لمراجعة الحسييابات في الفترة.

  -الييييييييييييييييييينييييييييييييييييييياةيييييييييييييييييييي/يييييييييييييييييييينيييييييييييييييييييايييييييييييييييييييير 

 2016.اةون األول/ايسمبر لعام  31

 عاوا ا ااعة 

 عا ا ااعة بطأن لقاعير الوحدة المتراملة المطتر.ة 

 المسائت المالية والميزاةية وا ااعية  5

  2019-2018مطرو  ميزاةية متراملة عن فترة العامين 

 مسائت  خرى   6

 اعتماا القراعات

 اختتام الدوعة 

 بياةا عئيس المجلس التنفيذي وو.يلة األمين العام/المديرة التنفيذية 

 إحاطات لرقدم في الدوعة: 

  إحاطة بطيييييأن االسيييييتجابة التنفيذية لهيئة األمم المتحدة للمر ة علا

 القطري: الصومالالصعيد 

 

 أيللل/سبتمبر 1 وآب/أغسطس  30الدورة العادية ال انية:   

 افتتاح الدوعة

    بياةا عئيس المجلس التنفيذي وو.يلة األمين العام/المديرة التنفيذية 

 مسائت لنظيمية  1

  لدوعة اعتماا جدول األعمال المؤقت المطيييييييروح وخطة العمت ل

 اليييييييييييييييييعييييييييييييييييياايييييييييييييييييية الييييييييييييييييينييييييييييييييييياةييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

 2017لعام 

  2017لقرير الدوعة السنوية لعام اعتماا 
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  إقراع جدول األعمال المؤقت المقترح وخطة العمت للدوعة العااية

 األوليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا 

 2018لعام 

  2018مناقطة مطرو  خطة العمت السنوية لعام 

 الخطة االستراليجية  2

  الخطة االسييييتراليجية لهيئة األمم المتحدة للمسيييياواة بين الجنسييييين

 2021-2018ولمرين المر ة بين عامي 

 المسائت المالية والميزاةية وا ااعية  3

  لقدير الميزاةية المتراملة لهيئة األمم المتحدة للمر ة لفترة العامين

2018-2019 

 لقرير اللجنة االستطاعية لطؤون ا ااعة والميزاةية ذو الصلة 

 لقرير ا ااعة 

 الحواع المنظم بطأن مسألة التمويت  4

  مسألة التمويتلقرير عن الحواع المنظم بطأن 

 مسائت لتعلق بمراجعة الحسابات  5

  لقرير مجلس مراجعي الحسيييييييابات بطيييييييأن البياةات المالية للعام

 وعا ا ااعة بطأةه 2016.اةون األول/ايسمبر  31المنتهي في 

 التقييم  6

  التحليت التجميعي للتقييمات التي  جرله هيئة األمم المتحدة للمر ة

 فييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 2016عام 

  ع ي ا ااعة ذو الصلة 

    2021-2018خطة التقييم المؤسسية بين عامي 

 زياعة ميداةية مطتر.ة  7

   لقرير الزياعة الميداةية المطيييييييتر.ة عن المجلس التنفيذي لبرةام

األمم المتحدة ا ةمائي وصييييييندو  األمم المتحدة للسييييييران ومرتب 

األمم األمم المتحدة لخدمات المطييييياعيم والمجلس التنفيذي لمنظمة 
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المتحييدة للطفوليية وهيئيية األمم المتحييدة للمر ة وبرةييام  األ ييذييية 

 العالمي

 مسائت  خرى  8

 اعتماا القراعات 

 اختتام الدوعة 

 بياةا عئيس المجلس التنفيذي وو.يلة األمين العام/المديرة التنفيذية 

 إحاطات لرقدم في الدوعة:

  للمر ة علا إحاطة بطيييييأن االسيييييتجابة التنفيذية لهيئة األمم المتحدة

 الصعيد القطري: عواةدا


