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 2018الدورة العادية الثانية لعام 
 2018أيلول/سبتمرب  11و 10
 من جدول األعمال املؤقت 1البند 

 مسائل تنظيمية
   

جدول األعمال املؤقت املشروح وخطة العمل املؤقتة املشروحة للدورة   
 2018أيلول/سبتمرب  11و 10العادية الثانية 

   

 من أمانة اجمللس التنفيذيمذكرة   
  

 جدول األعمال املؤقت  
  

 مسائل تنظيمية .1
 احلوار املنظم بشأن مسألة التمويل .2
 املسائل املالية واإلدارية واملتعلقة ابمليزانية .3
 التقييم .4
 أساليب العمل .5
 زايرة ميدانية .6
 مسائل أخرى .7
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 شروح
 

 

 1البند 
 مسائل تنظيمية

األعمووال وخ ووة العموول لدورتووة العاديووة ال انيووة لعووا  سوووي يعتموود االووف التنديوو   جوودول  
وينواق   2019، ويوافق علو  جودول األعموال وخ وة العمول للودورة العاديوة األو  لعوا  2018

. كووو لق، قووود يعتمووود االوووف التنديووو   تقريووور دورتوووة 2019مسوووودة خ وووة العمووول السووونوية لعوووا  
 .2018حزيران/ يونيو  20  إ 19، واليت عقدت يف الدرتة ما بني 2018السنوية لعا  

 

 واثئق
 جدول األعمال املؤقت املشروح وخ ة العمل املؤقتة املشروحة للدورة العادية ال انية 

 (UNW/2018/L.4) 2018لعا  
 جدول األعمال املؤقت املشروح وخ ة العمل املؤقتة املشروحة للدورة العادية األو  

 (UNW/2018/CRP.5) 2019لعا  
 (UNW/2018/CRP.6) 2019العمل السنوية لعا  مسودة خ ة 

 (UNW/2018/5) 2018تقرير الدورة السنوية لعا  
  

 2البند 
 احلوار املنظم بشأن مسألة التمويل

سوي ينظر االف التندي   يف تقرير معٍن ابحلوار املنظم بشأن مسألة التمويل. ووفًقا  
الصادرة عن االف التندي    2017/7و 2016/4و 2015/5و 2014/6للقرارات 

هليئة األمم املتحدة للمرأة، يُقد  ه ا التقرير بوصدة جزًءا من احلوار املنظم بشأن مسألة 
. ويُقا  ه ا احلوار يف سياق 2021-2018التمويل للخ ة االسرتاتيجية للدرتة بني عامي 

كل أربع سنوات املعين ابالستعراض الشامل ال   ُُيرى   71/243قرار اجلمعية العامة 
(QCPR.لسياسة األنش ة التندي ية اليت تض لع هبا منظومة األمم املتحدة ) 

حيدد ه ا التقرير جهود هيئة األمم املتحدة للمرأة املب ولة لالشرتاك يف حوار منظم  
بشأن مسألة التمويل مع الدول األعضاء لتوجية جهودها حنو زايدة مسامهات املوارد 
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عليها، وزايدة متويل املوارد األخرى، وتعزيز اآلليات ابستمرار مبا يتيح املنتظمة واحلداظ 
استخدا  التمويل املتلق  وإعداد التقارير عنة بكداءة وفعالية. تُعد القدرة عل  التنبؤ 
واملرونة واملواءمة بني املنظمات واألغراض هي إحدى االعتبارات الرئيسية اليت يناقشها ه ا 

 منظم شامل ومتعمق بشأن مسألة التمويل.التقرير لدعم حوار 
 

 واثئق
 (UNW/2018/6تقرير عن احلوار املنظم بشأن مسألة التمويل )

  

 3البند 
 املسائل املالية واإلدارية واملتعلقة ابمليزانية

( وصندوق األمم املتحدة UNDPُأعد التقرير املشرتك لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي )  
( وهيئة األمم املتحدة للمرأة UNICEFومنظمة األمم املتحدة لل دولة )( UNFPAللسكان )

(UN-Women بشأن اسرتداد التكاليف وفًقا للقرار رقم )للمجلف التندي    2017/2
 ، وال   طالب "هيئة األمم املتحدة للمرأة (UN-Womenهليئة األمم املتحدة للمرأة )

(UN-Womenوبرانمج األمم املتحدة اإلمنائ )( يUNDP وصندوق األمم املتحدة للسكان )
(UNFPA( ومنظمة األمم املتحدة لل دولة )UNICEF مبواصلة مشاوراهتا مع الدول )

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

( ومنظمة األمم املتحدة UN-Women( وهيئة األمم املتحدة للمرأة )UNFPAللسكان )
، مع إجراء تعديالت إذا لز  األمر تدرسها ااالف التندي ية املعنية عند (UNICEFلل دولة )

حبد أقص ". وافق االف التندي   عل  أتجيل النظر  2018انعقاد دوراهتا السنوية لعا  
يف  2018مسًيا يف التقرير املشرتك بشأن اسرتداد التكاليف حىت الدورة العادية ال انية لعا  ر 

 .2018/4قرارها 
 

 واثئق
( ومنظمة UNFPA( وصندوق األمم املتحدة للسكان )UNDPتقرير برانمج األمم املتحدة اإلمنائي )

( املشرتك بشأن UN-Women( وهيئة األمم املتحدة للمرأة )UNICEFاألمم املتحدة لل دولة )
 (DP/FPA-ICEF-UNW/2018/1اسرتداد التكاليف )

 



UNW/2018/L.4 
 

 

 4/7 
 

 4البند 
 التقييم
سُتقَد  إ  االف التندي   نتائج التحليل التجميعي للتقييمات اليت ُأجريت يف عا   

 تقييًما يغ ي  39. عمل ه ا التحليل عل  جتميع وتوليف األدلة الناجتة عن 2017
دولة. يضع التحليل التجميعي وجهات النظر يف االعتبار وفق معايري منظمة التعاون  34

 والتنمية يف امليدان االقتصاد  وجلنة املساعدة اإلمنائية لتقييم فعالية التنمية 
(OECD-DAC كما يستجيب التحليل لنتائج خمتارة من الدعالية والكداءة التشغيلية .)

، 2021-2018اتيجية هليئة األمم املتحدة للمرأة للدرتة بني عامي احملددة يف اخل ة االسرت 
 ويدرس املسامهات اليت قدمتها هيئة األمم املتحدة للمرأة لالستجابة اإلنسانية.

 

 واثئق
 2017التحليل التجميعي للتقييمات اليت أجرهتا هيئة األمم املتحدة للمرأة يف عا  

(UNW/2018/CRP.4) 
  

 5البند 
 العملأساليب 
األمانة العامة للمجلف التندي   هليئة  2018/1شجع االف التندي   يف قراره  

األمم املتحدة للمرأة عل  العمل مع األماانت العامة لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي، 
وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع، ومنظمة األمم 

لل دولة، وبرانمج األغ ية العاملي للتوصل إ  استجابة مشرتكة لالجتماع املشرتك املتحدة 
لق اع ااالف التندي ية بشأن أساليب العمل يف موعد ال يتجاوز أربعة أسابيع قبل انعقاد 

، مما يسمح إبجراء املشاورات بني الدول األعضاء قبل 2018الدورة العادية ال انية لعا  
 .2018ورة لعا  انعقاد ه ه الد

 

 واثئق
 استجابة مشرتكة لالجتماع املشرتك لق اع ااالف التندي ية بشأن أساليب العمل
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 6البند 
 زايرة ميدانية

سُيقَد  إ  االف التندي   تقرير عن الزايرة امليدانية املشرتكة اليت أجراها االف  
املتحدة للسكان ومكتب األمم  التندي   لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم

املتحدة خلدمات املشاريع واالف التندي   ملنظمة األمم املتحدة لل دولة وهيئة األمم 
 املتحدة للمرأة وبرانمج األغ ية العاملي إ  أوغندا.

كما سُيقَد  إ  االف التندي   تقرير عن الزايرة امليدانية اليت أجرهتا هيئة األمم  
 أة إ  مالو .املتحدة للمر 

 

 واثئق
تقرير عن الزايرة امليدانية املشرتكة اليت أجراها االف التندي   لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي 
وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع واالف التندي   

 وبرانمج األغ ية العاملي إ  أوغنداملنظمة األمم املتحدة لل دولة وهيئة األمم املتحدة للمرأة 
 تقرير عن الزايرة امليدانية اليت أجرهتا هيئة األمم املتحدة للمرأة إ  مالو 

 

 

 7البند 
 مسائل أخرى

 سيناق  االف التندي   ويتخ  اإلجراءات جتاه أ  مشكلة قد تنشأ. 
 

 واثئق
 ال تُتوقع أ  واثئق ُمسَبقة.
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 خطة العمل املؤقتة

 املوضوع البند  الوقت  اليو   
 االثنني، 

 أيلول/سبتمرب 10
 

  -صباًحا  10
 ظهًرا 1

 

 افتتاح الدورة 
بياان رئيف االف التندي   ووكيلة األمني العا /املديرة التندي ية هليئة  •

 األمم املتحدة للمرأة
 مسائل تنظيمية 1 

 اعتماد جدول األعمال املؤقت املشروح وخ ة عمل الدورة العادية •
 2018ال انية لعا  

 2018اعتماد تقرير الدورة السنوية لعا   •
 احلوار املنظم بشأن مسألة التمويل 2 

 تقرير عن احلوار املنظم بشأن مسألة التمويل  •
 االستشارات غري الرمسية املتعلقة مبشاريع القرارات  

 احلوار املنظم بشأن مسألة التمويل )اتبع( 2 مساءً  6 -مساًء  3
 إحاطة بشأن االستجابة التندي ية عل  الصعيد الُق ر : أفغانستان   
 االستشارات غري الرمسية املتعلقة مبشاريع القرارات   

 الثالاثء، 
 أيلول/سبتمرب 11

 

  -صباًحا  10
 ظهًرا 1

 املسائل املالية واإلدارية واملتعلقة ابمليزانية 3
وصندوق األمم املتحدة  (UNDPتقرير برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ) •

( وهيئة UNICEF( ومنظمة األمم املتحدة لل دولة )UNFPAللسكان )
 ( املشرتك بشأن اسرتداد التكاليفUN-Womenاألمم املتحدة للمرأة )

 التقييم 4  
التحليل التجميعي للتقييمات اليت أجرهتا هيئة األمم املتحدة للمرأة يف  •

 ورد اإلدارة بشأنة 2017عا  
حتليل أويل لآلاثر املالية والتبعات األخرى لقرار األمم املتحدة    

RES/A/72/279 املتعلق هبيئة األمم املتحدة للمرأة 
 االستشارات غري الرمسية املتعلقة مبشاريع القرارات  

 أساليب العمل 5 مساءً  6 -مساًء  3
بشأن استجابة مشرتكة لالجتماع املشرتك لق اع ااالف التندي ية  •

 أساليب العمل
 زايرة ميدانية 6 
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تقرير عن الزايرة امليدانية املشرتكة اليت أجراها االف التندي   لربانمج  •  
األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومكتب األمم 

املتحدة خلدمات املشاريع واالف التندي   ملنظمة األمم املتحدة لل دولة 
 األمم املتحدة للمرأة وبرانمج األغ ية العاملي إ  أوغنداوهيئة 

تقرير عن الزايرة امليدانية اليت أجراها االف التندي   هليئة األمم املتحدة  •  
 للمرأة إ  مالو 

 مسائل أخرى 7  
 اعتماد مشاريع القرارات   
 مسائل تنظيمية 1  
العمل للدورة العادية األو   إقرار جدول األعمال املؤقت املقرتح وخ ة •   

 2019لعا  
 2019مناقشة مشروع خ ة العمل السنوية لعا   •   
 اختتا  الدورة   
البياانن املقدمان من وكيلة األمني العا /املديرة التندي ية هليئة األمم  •   

 املتحدة للمرأة، ورئيف االف التندي  
 


