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اللغة األصلية :اإلنكليزية

اعتماد جدول األعمال
للموافقة
تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع البرنامج على اإلنترنت ).(http://executiveboard.wfp.org

جدول األعمال المؤقت
-1

اعتماد جدول األعمال (للموافقة)

-2

تعيين المقرر

-3

مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي
كلمات الضيوف الخاصين
الضيفة الخاصة ،السيدة أمينة ج .محمد ،نائبة األمين العام لألمم المتحدة
الضيفة الرفيعة المستوى ،معالي السيدة فيوريال مولينيلي أرسيتوندو ،وزيرة التنمية واإلدماج االجتماعي ،الممثلة الخاصة
لصاحب الفخامة بيدرو بابلو كوزيينسكي ،رئيس جمهورية بيرو

-4

-5

-6

-7

قضايا السياسات
أ)

تحديث عن خارطة الطريق المتكاملة (للموافقة)

ب)

سياسة االستعداد للطوارئ (للموافقة)

ج)

تقرير مرحلي عن التعاون بين الوكاالت التي توجد مقارها في روما (للنظر)

د)

تحديث عن خطة تنفيذ سياسة التغذية (للنظر)

ه)

خالصة سياسات البرنامج المتعلقة بالخطة االستراتيجية (للعلم)

مسائل الموارد والمالية والميزانية
أ)

خطة البرنامج لإلدارة (( )2020–2018للموافقة)

ب)

االختصاصات المنقحة للجنة مراجعة الحسابات (للموافقة)

ج)

خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي (للعلم)

تقارير التقييم (للنظر)
أ)

تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لجنوب السودان ( ،)2016–2011ورد اإلدارة عليه

ب)

تقرير تجميعي عن تقييمات العمليات ()2017–2016

المسائل التشغيلية
أ)

الخطط االستراتيجية القطرية (للموافقة)


غواتيماال ()2021–2018



قيرغيزستان ()2022–2018



ميانمار ()2022–2018
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ب)

ج)



بيرو ()2022–2018



سري النكا ()2022–2018



دولة فلسطين ()2022–2018



أوغندا ()2022–2018

الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة (للموافقة)


جمهورية أفريقيا الوسطى ()2020–2018



جمهورية الكونغو الديمقراطية ()2020–2018



جمهورية إيران اإلسالمية ()2020–2018



جنوب السودان ()2020–2018

المشروعات المقدمة للمجلس التنفيذي للموافقة عليها بالمراسلة (للعلم)
)1

)2

الزيادات في ميزانيات البرامج القطرية


بوركينا فاسو 200163



مصر 200238



غانا 200247



غينيا 200326



ليبريا 200395



نيكاراغوا 200434

الزيادات في ميزانيات المشروعات اإلنمائية


)3

د)

هايتي 200150

الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش


تشاد 200713



مدغشقر 200735



مالوي 200692



مالي 200719

تقارير المدير التنفيذي عن المسائل التشغيلية (للعلم)
)1

الزياااادات في ميزانياااات العملياااات الممتااادة لإلغااااثاااة واإلنعااااش التي وافق عليهاااا المااادير التنفياااذي
( 1يناير/كانون الثاني –  30يونيو/حزيران )2017

)2

عمليات الطوارئ التي وافق عليها المدير التنفيذي أو المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة
( 1يناير/كانون الثاني –  30يونيو/حزيران )2017

-8

المسائل التنظيمية واإلجرائية


برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين (( )2019–2018للموافقة)

-9

ملخص أعمال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعام ( 2017للموافقة)

-10

مسائل أخرى
أ)

بدل سكن المدير التنفيذي (للموافقة)

ب)

تقرير عن الزيارة الميدانية المشتركة إلى نيبال التي قامت بها المجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/صندوق
األمم المتحدة للسكان/مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ،وهيئة األمم المتحدة

للمرأة ،وبرنامج األغذية العالمي (للعلم)
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ج)

تقرير عن االجتماع المشترك للمجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/صندوق األمم المتحدة للسكان/مكتب
األمم المتحدة لخدمات المشاريع ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ،وهيئة األمم المتحدة للمرأة ،وبرنامج األغذية العالمي

(للعلم)
-11

-

التحقق من القرارات والتوصيات المعتمدة
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