
 

            
 

 رك للمجالس التنفيذيةتاالجتماع المش

 ،مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع/صندوق األمم المتحدة للسكان/لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 2019لعام  وبرنامج األغذية العالمي ،وهيئة األمم المتحدة للمرأةومنظمة األمم المتحدة للطفولة، 

 جدول األعمال المقترح

 2019مايو/أيار  31الجمعة 

 المتحدة، نيويورك مقر األممالمجلس االقتصادي واالجتماعي،  قاعة

 

 2019مايو/أيار  31الجمعة، 

 13:00 – 10:00 - الجلسة الصباحية

سفير الهشام محمد بدر، سعادة السيد األغذية العالمي، رئيس المجلس التنفيذي لبرنامج : الجلسة رئيسيدلي بها  كلمة ترحيب 10:05 -10:00

 روماألغذية والزراعة في ل األمم المتحدة لجمهورية مصر العربية وممثلها الدائم لدى وكاالتوالمفوض فوق العادة 

 : االفتتاحيبيان ال 10:05-10:10

 نائبة األمين العام لألمم المتحدة ،(Amina J. Mohamed) أمينة محمد السيدة

  (.David Beasley) ديفيد بيزلي السيدالمدير التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي،  مالحظات يدلي بها 10:10-10:15

  1الموضوع 

عمل المجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/صندوق األمم المتحدة للسكان/مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع،  ليباأس ❖

 ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، وهيئة األمم المتحدة للمرأة، وبرنامج األغذية العالمي

 التنفيذي لمنظمة األمم المتحدة للطفولة،رئيس المجلس  مالحظات افتتاحية يدلي بها 10:15-10:20

  دة السيد عمر هالل، سفير المملكة المغربية وممثلها الدائم لدى األمم المتحدةاسع 

عمل المجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة  بأساليبالمعنية  مجموعة الدول األعضاء األساسية منسق بها يدليمقدمة  10:20-10:25

اإلنمائي/صندوق األمم المتحدة للسكان/مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع/منظمة األمم المتحدة للطفولة، وهيئة األمم 

يا ونائب سفير جمهورية كور (Chull-joo Park) بارك جو-تشول سعادة السيدالمتحدة للمرأة، وبرنامج األغذية العالمي، 

 يستكملها حسب االقتضاء أعضاء المجموعة األساسية من مقاعدهم  –ممثلها الدائم 

نقاش تفاعلي بين رؤساء المجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/صندوق األمم المتحدة للسكان/مكتب األم جلسة  10:25-12:05

للطفولة، وبرنامج األغذية العالمي، وهيئة األمم المتحدة للمرأة، وأعضاء المتحدة لخدمات المشاريع، ومنظمة األمم المتحدة 

 المجالس التنفيذية

 مدير النقاش: رئيس المجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي

 رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة األمم المتحدة للطفولة، يدلي بهامالحظات ختامية  12:05-12:10

 سفير المملكة المغربية وممثلها الدائم لدى األمم المتحدةسعادة السيد عمر هالل،  
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  2الموضوع 

 الجنسيان نتهاكواالستغالل واال ،المضايقات والتحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة والتمييز ❖

 ،للمرأة المتحدة األمم لهيئة التنفيذي المجلس رئيسة رئيسة الجلسة: بها دليتمالحظات افتتاحية  12:10-12:15

 األمم لدى الدائمة وممثلتها وتوباغو ترينيداد سفيرة ،(Pennelope Althea Beckles) بيكلز ألثيا بينيلوبي السيدة سعادة 

 المتحدة

 (Henrietta H. Fore) السيدة هنرييتا هـ . فورمالحظات تدلي بها المديرة التنفيذية لمنظمة األمم المتحدة للطفولة،  12:15-12:20

 نغوكا-السيدة فومزيلي مالمبومالحظات تدلي بها المديرة التنفيذية لهيئة األمم المتحدة للمرأة،  12:20-12:25

(Mlambo Phumzile-Ngcuka)  

 االمتثال ومسائل اإلدارية والسياسات لالستراتيجيات العام األمين ةوكيل، (Jan Beagle) بيغلن االسيدة جعرض تقدمه  12:25-12:35

نقاش تفاعلي بين رؤساء المجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/صندوق األمم المتحدة للسكان/مكتب األمم جلسة  12:35-13:00

المتحدة لخدمات المشاريع، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، وبرنامج األغذية العالمي، وهيئة األمم المتحدة للمرأة، والرؤساء 

رنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، ومكتب األمم المتحدة لخدمات الستة لوكاالت األمم المتحدة )ب

 المشاريع، وصندوق األمم المتحدة للسكان، وبرنامج األغذية العالمي، وهيئة األمم المتحدة للمرأة( وأعضاء المجالس التنفيذية

 حدة للمرأةمديرة النقاش: رئيسة المجلس التنفيذي لهيئة األمم المت

 

 

 18:00-15:00 – المسائيةجلسة ال

 )تابع( 2الموضوع 

  الجنسيان نتهاكواالستغالل واال ،والتحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة والتمييز المضايقات ❖

 

المتحدة للسكان/مكتب األمم جلسة نقاش تفاعلي بين رؤساء المجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/صندوق األمم  15:00-15:50

المتحدة لخدمات المشاريع، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، وبرنامج األغذية العالمي، وهيئة األمم المتحدة للمرأة، والرؤساء 

مات الستة لوكاالت األمم المتحدة )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، ومكتب األمم المتحدة لخد

المشاريع، وصندوق األمم المتحدة للسكان، وبرنامج األغذية العالمي، وهيئة األمم المتحدة للمرأة(، وأعضاء المجالس 

 (تابعالتنفيذية )

 المجلس التنفيذي لهيئة األمم المتحدة للمرأة ةالنقاش: رئيس ةمدير

 

 ( Natalia Kanem) ناتاليا كانيم ةالدكتورلصندوق األمم المتحدة للسكان،  ةالتنفيذي ةالمدير مالحظات تدلي بها 15:50-15:55

 

 المجلس التنفيذي لهيئة األمم المتحدة للمرأة،  ةرئيس تدلي بهامالحظات ختامية  15:55-16:00

داد وتوباغو وممثلتها الدائمة لدى األمم يسفيرة ترين ،(Pennelope Althea Becklesبينيلوبي ألثيا بيكلز ) سعادة السيدة

 المتحدة 
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  3الموضوع 

 تنفيذ إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية والتمويل االبتكاري ألهداف التنمية المستدامة ❖

رئيس المجلس التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/صندوق األمم المتحدة : الجلسة رئيسيدلي بها مالحظات افتتاحية  16:00-16:05

، سفير جمهورية كوريا وممثلها (Cho Tae-yulيول )-تشو تاي سعادة السيدللسكان/مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع، 

 الدائم لدى األمم المتحدة

 (Achim Steiner) أكيم شتاينر السيدمدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  مالحظات يدلي بها 16:05-16:10

 (Grete Faremo) غريت فاريمو السيدةلمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع،  ةالتنفيذي ةالمدير مالحظات تدلي بها 16:10-16:15

 

 عرض: 

لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/صندوق األمم المتحدة للسكان/مكتب األمم جلسة نقاش تفاعلي بين رؤساء المجالس التنفيذية  16:15-17:50

المتحدة لخدمات المشاريع، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، وبرنامج األغذية العالمي، وهيئة األمم المتحدة للمرأة، والرؤساء 

مم المتحدة للطفولة، ومكتب األمم المتحدة لخدمات الستة لوكاالت األمم المتحدة )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومنظمة األ

 المشاريع، وصندوق األمم المتحدة للسكان، وبرنامج األغذية العالمي، وهيئة األمم المتحدة للمرأة( وأعضاء المجالس التنفيذية

مكتب األمم المتحدة مدير النقاش: رئيس المجلس التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/صندوق األمم المتحدة للسكان/

 لخدمات المشاريع

 

رئيس المجلس التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/صندوق األمم المتحدة للسكان/مكتب األمم يدي بها مالحظات ختامية  17:50-17:55

 المتحدة لخدمات المشاريع،

 الدائم لدى األمم المتحدة(، سفير جمهورية كوريا وممثلها Cho Tae-yulيول )-سعادة السيد تشو تاي

 رئيس المجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي، بهيدلي  2019لالجتماع المشترك لعام  البيان الختامي 17:55-18:00

 األمم وكاالت لدى الدائم وممثلها العربية مصر لجمهورية والمفوض العادة فوق السفير بدر، محمد هشام السيد سعادة 

 روما في والزراعة لألغذية المتحدة

 

 ؤكد الحقا(ي) 18:30 - 18:00 – معلومات من رؤساء المجالس التنفيذيةالستخالص ال جلسة

الستخالص المعلومات من رؤساء المجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/صندوق األمم المتحدة للسكان/مكتب  جلسة 18:00-18:30

األمم المتحدة لخدمات المشاريع، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، وهيئة األمم المتحدة للمرأة، وبرنامج األغذية العالمي )جلسة 

 مغلقة(
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