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 2018 لعام األولى العادية الدورة

 2018 شباط/فبراير 13

 المؤقت األعمال جدول من 1 البند

 تنظيمية مسائل
 

 

 المتحدة األمم لهيئة التنفيذي للمجلس السنوية العمل خطة

 المتحدة األمم )هيئة المرأة وتمكين الجنسين بين للمساواة

 2018 لعام للمرأة(
 

 

 

 

 

  

بموجب النظام الداخلي للمجلس التنفيذي لهيئة األمم المتحدة للمساواة بين 
(، يعتمد المجلس التنفيذية خطته السنوية UNW/2011/6الجنسين وتمكين المرأة )

السنوية لعام للعمل ودورته العادية األولى كل عام. قُدم مشروع خطة العمل 
 29إلى المجلس التنفيذي للمناقشة في دورته العادية الثانية في يومي  2018

. قُدم إلى المجلس التنفيذي في الدورة العادية األولى 2017آب/أغسطس  30و
 لالعتماد، وسيخضع للمراجعات بحسب االقتضاء في خالل العام. 2018لعام 
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 للمساواة المتحدة األمم لهيئة نفيذيالت للمجلس السنوية العمل خطة مشروع

 2018 لعام للمرأة( المتحدة األمم )هيئة المرأة وتمكين الجنسين بين

 

 الثاني/يناير كانون 12 للمرأة المتحدة األمم لهيئة التنفيذي المجلس مكتب انتخابات

2018 

 لعام للمرأة المتحدة األمم لهيئة التنفيذي المجلس مكتب لرئيس نائبات وأربع الرئيس انتخابات

2018 

 

 2018 شباط/فبراير 13 األولى: العادية الدورة

 الدورة افتتاح

  التنفيذية العام/المديرة األمين ووكيلة التنفيذي المجلس رئيس بيانا •

 تنظيمية مسائل .1

 األولى العادية للدورة العمل وخطة المشروح المؤقت األعمال جدول اعتماد •

 2018 لعام

 2017 لعام الثانية العادية الدورة تقرير اعتماد •

 2018 لعام السنوية العمل خطة اعتماد •

 2018 لعام السنوية للدورة العمل وخطة المؤقت األعمال جدول إقرار •

 أخرى مسائل .2

 الدورة اختتام 

 لهيئة التنفيذية المتحدة/المديرة لألمم العام األمين وكيلة من المقدمان البيانان  •

 التنفيذي المجلس ورئيسة للمرأة، المتحدة األمم

 الدورة: في تُقدم إحاطات 

 الصعيد على للمرأة المتحدة األمم لهيئة التنفيذية االستجابة بشأن إحاطة •

 هايتي القطري:
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 2018 حزيران/يونيو 20-19 السنوية: الدورة

 الدورة افتتاح

  التنفيذية العام/المديرة األمين ووكيلة التنفيذي المجلس رئيس بيانا  •

 تنظيمية مسائل .1

 لعام السنوية للدورة العمل وخطة المشروح المؤقت األعمال جدول اعتماد •

2018 

 2018 لعام األولى العادية الدورة تقرير اعتماد •

 الثانية العادية للدورة العمل وخطة المقترح المؤقت األعمال جدول إقرار •

 2018 لعام

  التنفيذية للمديرة السنوي التقرير .2

 للمرأة المتحدة األمم لهيئة التنفيذية العام/المديرة األمين وكيلة تقرير  •

 الخطة في المحرز التقدم بشأن المرأة وتمكين الجنسين بين والمساواة

 .2017-2014 عامي بين االستراتيجية

 بالميزانية والمتعلقة واإلدارية المالية المسائل  .3

 التكاليف استرداد عن تقرير  •

 التقييم .4

 2017 لعام للمرأة المتحدة األمم هيئة تقييم وظيفة عن تقرير  •

 السياسية المشاركة في للمرأة المتحدة األمم هيئة إلسهامات المؤسسي التقييم  •

 القيادي ودورها للمرأة

 الحسابات مراجعة مسائل .5

 1 الفترة في التحقيقات وأنشطة للحسابات الداخلية المراجعة عن تقرير  •

 2017 لعام األول/ديسمبر كانون 31 - الثاني/يناير كانون

 الثاني/يناير كانون 1 الفترة في الحسابات لمراجعة االستشارية اللجنة تقرير  •

 2017 لعام األول/ديسمبر كانون 31 -

 اإلدارية االستجابات  •

 في الصادرة (JIU) المشتركة التفتيش وحدة على اإلدارة رد عن تقارير  •

 2017 عام
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 أخرى مسائل .6

 القرارات اعتماد

 الدورة اختتام 

 لهيئة التنفيذية المتحدة/المديرة لألمم العام األمين وكيلة من المقدمان البيانان  •

 التنفيذي المجلس ورئيسة للمرأة، المتحدة األمم

 الدورة: في تُقدم إحاطات 

 الصعيد على للمرأة المتحدة األمم لهيئة التنفيذية االستجابة بشأن إحاطة  •

 االتحادية القطري:

 

 2018 أيلول/سبتمبر 11-10 الثانية: العادية الدورة

 الدورة افتتاح

  التنفيذية العام/المديرة األمين ووكيلة التنفيذي المجلس رئيس بيانا  •

 تنظيمية مسائل .1

 الثانية العادية للدورة العمل وخطة المشروح المؤقت األعمال جدول اعتماد  •

 2018 لعام

 2018 لعام السنوية الدورة تقرير اعتماد  •

 األولى العادية للدورة العمل وخطة المقترح المؤقت األعمال جدول إقرار  •

 2019 لعام

 2019 لعام السنوية العمل خطة مشروع مناقشة  •

 التمويل مسألة بشأن المنظم الحوار .2

 التمويل مسألة بشأن المنظم الحوار عن تقرير  •

 التقييم .3

 عام في للمرأة المتحدة األمم هيئة أجرته التي للتقييمات التجميعي التحليل  •

2017 

 الصلة ذو اإلدارة رأي  •

 الحوكمة في للمرأة المتحدة األمم هيئة إلسهامات المؤسسي التقييم  •

 الوطني والتخطيط
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 ميدانية زيارة .4

 لبرنامج التنفيذي المجلس أجراها التي المشتركة الميدانية الزيارة عن تقرير  •

 األمم ومكتب للسكان المتحدة األمم وصندوق اإلنمائي المتحدة األمم

 المتحدة األمم لمنظمة التنفيذية والمجالس المشاريع لخدمات المتحدة

 العالمي األغذية وبرنامج للمرأة المتحدة األمم وهيئة للطفولة

 للمرأة المتحدة األمم لهيئة الميدانية الزيارة عرض  •

 أخرى مسائل .5

 القرارات اعتماد 

 الدورة اختتام 

 لهيئة التنفيذية المتحدة/المديرة لألمم العام األمين وكيلة من المقدمان البيانان  •

 التنفيذي المجلس ورئيسة للمرأة، المتحدة األمم

 الدورة: في تُقدم إحاطات 

 الصعيد على للمرأة المتحدة األمم لهيئة التنفيذية االستجابة بشأن إحاطة  •

 العراق القطري:


