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جدول األعمال املؤقت املشروح وخطة العمل املؤقتة املشروحة 
 2018حزيران/يونيه  20و 19للدورة السنوية املنعقدة يومي 

 

 مذكرة من أمانة اجمللس التنفيذي
 

 

 جدول األعمال املؤقت
  

 مسائل تنظيمية  - ١
 التقرير السنوي للمديرة التنفيذية - ٢
 املسائل املالية واإلدارية واملتعلقة ابمليزانية - ٣
 التقييم - ٤
 مسائل مراجعة احلساابت - ٥
 مسائل أخرى - ٦
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 شروح
 

 

 1البند 
 تنظيميةمسائل 

، 2018سيعتمد اجمللس التنفيذي جدول األعمال وخطة العمل لدورته السنوية لعام  
. كما أن 2018كما سيتفق على جدول األعمال وخطة العمل للدورة العادية الثانية لعام 

 13، واملنعقدة يوم 2018اجمللس التنفيذي قد يعتمد أيًضا دورته العادية األوىل لعام 
 .2018شباط/فرباير 

 

 واثئق 
 2018جدول األعمال املؤقت املشروح وخطة العمل للدورة السنوية لعام 

(UNW/2018/L.3) 

جدول األعمال املؤقت املقرتح وخطة العمل املؤقتة املشروحة للدورة العادية الثانية لعام  
2018 (UNW/2018/CRP.3) 

 (UNW/2018/1) 2018شباط/فرباير  13تقرير حول الدورة العادية األوىل املنعقدة يف 
 

 2البند 
 التقرير السنوي للمديرة التنفيذية

، ينظر اجمللس التقرير السنوي 2017/5من قرار اجمللس التنفيذي  5استناًدا للفقرة  
لوكيلة األمني العام/املديرة التنفيذية هليئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 

(UN-Women حول تنفيذ ) 2017، وخاصة يف 2017-2014اخلطة االسرتاتيجية للهيئة 
 سنوات. 4وعلى مدار عمر اخلطة البالغ 

 واثئق
تقرير وكيلة األمني العام/املديرة التنفيذية هليئة األمم املتحدة للمرأة واملساواة بني اجلنسني 

 2017-2014ومتكني املرأة بشأن التقدم احملرز يف اخلطة االسرتاتيجية بني عامي 
(UNW/2018/2) 
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 3البند 
 املسائل املالية واإلدارية واملتعلقة ابمليزانية

( وصندوق األمم املتحدة UNDPُأعد التقرير املشرتك لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي ) 
( وهيئة األمم املتحدة للمرأة UNICEF( ومنظمة األمم املتحدة للطفولة )UNFPAللسكان )

(UN-Womenبشأن اسرتداد )  للمجلس التنفيذي  2017/2التكاليف وفًقا للقرارات رقم
، والذي طالب فيه اجمللس "هيئة األمم املتحدة (UN-Womenهليئة األمم املتحدة للمرأة )

( وصندوق األمم املتحدة UNDP( وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي )UN-Womenللمرأة )
( مبواصلة مشاوراهتا مع الدول UNICEF( ومنظمة األمم املتحدة للطفولة )UNFPAللسكان )

األعضاء فيما يتصل بسياسة اسرتداد التكاليف وبطرح مقرتحات قائمة على أدلة لسياسات 
( وصندوق األمم املتحدة UNDPاسرتداد تكاليف مواءمة لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي )

مم املتحدة للطفولة ( ومنظمة األUN-Women( وهيئة األمم املتحدة للمرأة )UNFPAللسكان )
(UNICEF) مع إجراء تعديالت إذا لزم األمر تدرسها اجملالس التنفيذية املعنية عند انعقاد ،

 حبد أقصى". 2018دوراهتا السنوية لعام 
 

 

 4البند 
 التقييم

، يطلع اجمللس على التقرير 2012/9من قرار اجمللس التنفيذي رقم  6استناًدا للفقرة  
 السنوي بشأن وظيفة التقييم يف هيئة األمم املتحدة للمرأة 

(UN-Women) 2017. 
( يف املشاركة السياسية UN-Womenسُتقَدم نتائج تقييم مسامهة هيئة األمم املتحدة للمرأة )

شأهنا إىل اجمللس التنفيذي. يقيس التقييم صلة هنج هيئة األمم املتحدة للمرأة ورد اإلدارة ب
( ابملشاركة السياسية للمرأة وفعالية هذا النهج وكفاءته واستدامته يف UN-Womenللمرأة )

على التخطيط والتنفيذ االسرتاتيجي هلذه املنطقة  املشاركة السياسية للمرأة ويلقي الضوء
 .2021-2018االسرتاتيجية املواضيعية يف ظل اخلطة 

 واثئق
 2017تقرير وظيفة التقييم هبيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 

(UNW/2018/4) 
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( يف املشاركة السياسية للمرأة وقيادة UN-Womenتقييم مسامهة هيئة األمم املتحدة للمرأة )
 (UNW/2018/CRP.2املرأة ورد اإلدارة بشأنه )

 

 5 البند
 مسائل مراجعة احلساابت

ينظر اجمللس التنفيذي التقرير السنوي بشأن أنشطة مراجعة احلساابت الداخلية وأنشطة  
ورد  2017كانون األول/ديسمرب   31كانون الثاين/يناير حىت   1التحقيقات عن الفرتة من 

احلساابت عن اإلدارة بشأنه. كما يقدم للمجلس التنفيذي تقرير اللجنة االستشارية ملراجعة 
 ورد اإلدارة بشأنه. 2017كانون األول/ديسمرب   31كانون الثاين/يناير حىت   1الفرتة من 

يقدم للمجلس التنفيذي أيًضا رد موحد من اإلدارة على تقارير وحدة التفتيش املشرتكة   
 .2017الصادرة يف 

 داخلية ابهليئة.ويتلقى اجمللس التنفيذي إحاطة بشأن أتسيس وظيفة مراجعة احلساابت ال 

 واثئق
كانون   1تقرير أنشطة مراجعة احلساابت الداخلية وأنشطة التحقيقات عن الفرتة من 

 ( ورد اإلدارة بشأنهUNW/2018/3) 2017كانون األول/ديسمرب   31الثاين/يناير حىت 
 31كانون الثاين/يناير حىت   1تقرير اللجنة االستشارية ملراجعة احلساابت عن الفرتة من  

 ( ورد اإلدارة بشأنهUNW/2018/3/Add.1) 2017كانون األول/ديسمرب 
 2017( الصادرة يف JIUرد اإلدارة على تقارير وحدة التفتيش املشرتكة ) 
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 6البند 
 مسائل أخرى

 ويتخذ اإلجراءات جتاه أي مشكلة قد تنشأ.سيناقش اجمللس التنفيذي  

 واثئق
 ال تُتوقع أي واثئق ُمسَبقة.
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 خطة العمل

 املوضوع البند الوقت اليوم
 حزيران/يونيو 19الثالاثء، 

 
 مساًء. 1 -صباًحا  10

 
 افتتاح الدورة 

بياان رئيس اجمللس التنفيذي ووكيلة األمني العام/املديرة التنفيذية هليئة  •
 املتحدة للمرأةاألمم 

 مسائل تنظيمية 1 
اعتماد جدول األعمال املؤقت املشروح وخطة العمل للدورة السنوية  •

 2018لعام 
 2018اعتماد تقرير الدورة العادية األوىل لعام  •

 
 

 التقرير السنوي للمديرة التنفيذية 2
للمرأة تقرير وكيلة األمني العام/املديرة التنفيذية هليئة األمم املتحدة  •

واملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة بشأن التقدم احملرز يف اخلطة 
 .2017-2014االسرتاتيجية بني عامي 

 االستشارات غري الرمسية املتعلقة مبشاريع القرارات  
 )اتبع(ر السنوي للمديرة التنفيذية التقري 2 مساًء. 6 -مساًء  3

 مبشاريع القراراتاالستشارات غري الرمسية املتعلقة    
 20األربعاء، 

 حزيران/يونيو
 
 
 
 

 3 مساًء. 1 -صباًحا  10
 
5 

 املسائل املالية واإلدارية واملتعلقة ابمليزانية
 عن اسرتداد التكاليفإحاطة  •

 مسائل مراجعة احلساابت
تقرير عن أنشطة املراجعة الداخلية للحساابت وأنشطة التحقيقات يف  •

 2017كانون األول/ديسمرب   31الثاين/يناير حىت كانون   1الفرتة من 
كانون   1تقرير اللجنة االستشارية ملراجعة احلساابت عن الفرتة من  •

 ورد اإلدارة بشأنه 2017كانون األول/ديسمرب   31الثاين/يناير حىت 
 االستجاابت اإلدارية •
( الصادرة يف JIUتقارير عن رد اإلدارة على وحدة التفتيش املشرتكة ) •

 2017عام 
إحاطة حول أتسيس خدمة مراجعة احلساابت الداخلية ابهليئة وخدمة  •

 التقييم املستقل
 التقييم 4 مساًء. 6 -مساًء  3

 2017تقرير عن مهمة التقييم لعام  •
( يف املشاركة UN-Womenتقييم مسامهة هيئة األمم املتحدة للمرأة ) •

 السياسية للمرأة وقيادة املرأة
 رد اإلدارة •

 إحاطة حول الرد العمليايت على املستوى القطري: تنزانيا 
 مسائل أخرى 6 
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 اعتماد مشاريع القرارات  
 مسائل تنظيمية 1 

إقرار جدول األعمال املؤقت املقرتح وخطة العمل للدورة العادية الثانية لعام 
2018 

 اختتام الدورة  
العام/املديرة التنفيذية هليئة األمم البياانن املقدمان من وكيلة األمني  •

 املتحدة للمرأة، ورئيس اجمللس التنفيذي
 


