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 المتحدة للطفولةمنظمة األمم  

 المجلس التنفيذي

 2021الدورة العادية الثانية لعام  

 2021أيلول/سبتمبر   7-10

    من جدول األعمال المؤقت*  3البند 
 2022برنامج العمل المقترح لدورات المجلس التنفيذي في عام   

  
، المرفق طيه، وذلك بالتشـــــــــاور 2022أعّدت األمانة برنامج عمل دورات المجلس التنفيذي في عام  

مع مكتب المجلس التنفيذي على أســــام المات ــــيات النوامية، أو اســــتجابةت ليلقات جا ت في قرارات م ينة 
 مت بها األمانة.اتخذها المجلس التنفيذي أو في مناقشات دارت فيه، أو تلبيةت لماترحات تادّ 

 وي ّد برنامج ال مل هذا بمثابة إطار مرن وهو قابل للتنقيح خالل ال ام، حسب االقت ا . 

  

 

 * E/ICEF/2021/23. 

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/23
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 المجلس التنفيذي لمنظمة األمم المتحدة للطفولة 

 2022برنامج العمل المقترح لدورات المجلس التنفيذي في عام  

اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للسكان ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع    اجتماع مشترك للمجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة 
 (2022حزيران/يونيه   3ومنومة األمم المتحدة لليفولة وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وبرنامج األغذية ال المي )

 الدورة ال ادية األولى  
 2022شقاط/فبراير  8-11

 الدورة السنوية 
 2022حزيران/يونيه  14-17

 الدورة ال ادية الثانية 
 2022أيلول/سبتمبر  6-9

 المسائل التنظيمية واإلجرائية   

  )التخــــاذ قرار( انتخــــاي رئيس المجلس التنفيــــذي ونوابــــه  
 ( 1) ( 2022كانون الثاني/يناير    11) 

 واإلجرائيةالمسائل التنظيمية  المسائل التنظيمية واإلجرائية

ــدورات   لـــــ اـلمـاــتر   ــل  اـل ـمـــــ ــامـج  ـبرنـــــ
ــام   ــذي في عــ   2023المجلس التنفيــ

 )لل لم(

 المسائل المتعلقة بالبرامج والسياسات

 الت اون البرنامجي لليونيسف: 

 )التخاذ قرار(وثائق البرامج الايرية 

 )التخاذ قرار(تمديد البرامج الايرية الجارية 

تارير شــفوي عن متاب ة اليونيســف للتوصــيات والارارات  
ــيق البرنامج في  ــادرة عن اجتماعات مجلس تنســــــــ الصــــــــ
برنامج األمم المتحدة المشـــــــــــترك الم ني بفيروم نا   

 )لل لم(المناعة القشرية/اإليدز  

إحاطة بالمســــتجدات بشــــ ن ال مل اإلنســــاني لليونيســــف  
 )لل لم(

 اساتالمسائل المتعلقة بالبرامج والسي

الماـدم من المـديرة   2021التارير الســــــــــــــنوي ل ـام  
 )التخاذ قرار(التنفيذية لليونيسف 

تارير اليونيســــــــــــف عن توصــــــــــــيات وحدة التفتي   
 ( 2) )لل لم(المشتركة 

التارير الســــــنوي عن ال مل اإلنســــــاني لليونيســــــف  
 )التخاذ قرار(

التارير الســـــــنوي عن تنفيذ خية عمل اليونيســـــــف  
 )لل لم( 2021-2018للمسائل الجنسانية للفترة 

 الت اون البرنامجي لليونيسف: 

  )التخاذ قرار(وثائق البرامج الايرية 

 )التخاذ قرار(تمديد البرامج الايرية الجارية 

بااااالبرامج   المتعلقااااة  المساااااااااااااائاااال 
 والسياسات

 يسف: الت اون البرنامجي لليون 

 )التخاذ قرار( وثائق البرامج الايرية  

ــاريـــــة   الجـــ ــة  الايريـــ البرامج  ــد  ــديـــ تمـــ
 )التخاذ قرار(

الحوار المنّوم المت لق بتمويل نتائج  
االسـتراتيجية لليونيسـف للفترة   الخية
 )التخاذ قرار( 2022-2025

 المسائل المتعلقة بالتقييم ومراجعة الحسابات والرقابة

 )التخاذ قرار(تارير التاييم ورد اإلدارة 

 )التخاذ قرار( 2025-2022خية التاييمات ال المية، 

ات  المساااااائل المتعلقة بالتقييم ومراجعة الحسااااااب 
 والرقابة

عن وظيفة التاييم في   2021التارير السـنوي ل ام  
  )التخاذ قرار(اليونيسف، ورد اإلدارة 

 )التخاذ قرار(تارير التاييم ورد اإلدارة 

المساااائل المتعلقة بالتقييم ومراجعة  
 الحسابات والرقابة

هيكــل مناح إلطــار المســــــــــــــــا لــة  
يوضــــح المســــؤوليات الموكلة إلى 
الوحدات واألدوار ذات الصلة في  

 )لل لم(اليونيسف، كل على حدة 

 __________ 

 هذا التاريخ أولي. (1) 
 التنفيذية لليونيسف“.ُينور في هذا التارير في إطار بند جدول األعمال الم نون: ”التارير السنوي للمديرة  (2) 
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 الدورة ال ادية األولى  
 2022شقاط/فبراير  8-11

 الدورة السنوية 
 2022حزيران/يونيه  14-17

 الدورة ال ادية الثانية 
 2022أيلول/سبتمبر  6-9

ــؤوليات     ــح المســـــــــ ــا لة يوضـــــــــ هيكل مناح إلطار المســـــــــ
في  الصــــــــــــــلــــــة  ذات  واألدوار  الوحــــــدات  إلى  الموكلــــــة 

 )لل لم(اليونيسف، كل على حدة 

إحاطة بالمســتجدات بشــ ن تنفيذ التوصــيات التي قدمت  
الســت راا المســتال الســتجابة اليونيســف في في فريق ا

مجال الحماية من االســــــــــــت الل واالنتهاك الجنســــــــــــيين،  
بين   ــالتمييز  ــة بـ ــة الم نيـ ــل المســــــــــــــتالـ وتارير فرقـــة ال مـ
الجنسـين والتحر  الجنسـي والم ـاياة وءسـا ة اسـت مال 

 )التخاذ قرار(السلية في أماكن ال مل 

لليونيســــــــــــــف   التــــــابع  األخالليــــــات  مكتــــــب  تارير 
 (قرار التخاذ) ، ورد اإلدارة2021 ل ام

م من مكتــب   2021التارير الســــــــــــــنوي ل ــام   الماــد 
الـــــداخليـــــة للحســــــــــــــــــابـــــات والتحقياـــــات المر  اج ـــــة 

بــاليونيســــــــــــــف إلى المجلس التنفيــذي، ورد اإلدارة 
 )التخاذ قرار(

التارير الســــــــنوي للجنة اليونيســــــــف االســــــــتشــــــــارية  
 )لل لم( 2021 لمراج ة الحسابات ل ام

 المسائل المتعلقة بالموارد والشؤون المالية والميزانية

التارير المالي والبيانات المالية المراَج ة لليونيســـف عن  
 2020ســـــــــمبر كانون األول/دي  31الســـــــــنة المنتهية في  

ــابات، ورد اإلدارة  التخاذ ) وتارير مجلس مراج ي الحســــ
 (قرار

جمع األموال من الايــاع الخــاق وءقــامــة الشــــــــــــــراكــات  
الماترحــــة ل ــــام    2022م ــــه: خيــــة ال مــــل والميزانيــــة 

 )التخاذ قرار(

المسااااااااائل المتعلقة بالموارد والشااااااااؤون المالية  
 والميزانية

ــ ن تنفيذ قرار ا ــتجدات بشــــــــ لجمعية إحاطة بالمســــــــ
المت لق بــاعــادة تنويم منوومــة   72/279ال ــامــة  

األمم المتحدة اإلنمائية في ســــــــــياق االســــــــــت راا  
ــة  الشــــــامل   الذي يجري كل أربع ســــــنوات لســــــياســــ

األنشية التنفيذية التي ت يلع بها منوومة األمم 
 ذ قرار()التخاالمتحدة من أجل التنمية 

جمع األموال من الاياع الخاق وءقامة الشراكات  
ــالي عن الســــــــــــــنـــة المنتهيـــة في  م ـــه: التارير المـ

 )التخاذ قرار( 2021كانون األول/ديسمبر  31

المسائل المتعلقة بالموارد والشؤون  
 المالية والميزانية

الخية االســـــــــــتراتيجية لليونيســـــــــــف: 
للفترة   ــاليــــة مســــــــــــــت ملــــة  تاــــديرات مــ

 )التخاذ قرار( 2022-2025

 مسائل أخرى 

الاائمة المؤقتة لبنود جدول أعمال الدورة الســــــــــنوية ل ام  
  )لل لم( 2022

تاريرا الزيـــارة الميـــدانيـــة للمجلس التنفيـــذي لليونيســــــــــــــف  
ــتركة للمجالس التنفيذية لبرنامج    والزيارة الميدانية المشـــــــــــ

األمم المتحدة اإلنمائي وصــندوق األمم المتحدة للســكان  
ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشــــاريع ومنومة األمم 
المتحــدة لليفولــة وهيئــة األمم المتحــدة للمســــــــــــــــاواة بين  

 )لل لم(الجنسين وتمكين المرأة وبرنامج األغذية ال المي 

 مسائل أخرى 

 اليونيسف  كلمة رئيس الرابية ال المية لموظفي

الاـائمـة المؤقتـة لبنود جـدول أعمـال الـدورة ال ـاديـة  
 )لل لم( 2022الثانية ل ام 

 مسائل أخرى 

الاــائمــة المؤقتــة لبنود جــدول أعمــال 
ــام   ــاديـــة األولى ل ـ   2023الـــدورة ال ـ

 )لل لم(

 
 وُيتوقع أن يجري المجلس التنفيذي مناقشات وأن يتخذ قرارا في إطار هذا البند من جدول األعمال. : تتولى األمانة إعداد وثائق بش ن بند جدول األعمال.  )التخاذ قرار(  : مالحوة  

 .تتولى األمانة إعداد وثائق لل لم. وقد يختار المجلس التنفيذي أن يتخذ قرارات في إطار هذا البند من جدول األعمال :)لل لم(  

https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279

