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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

انتخاب أعضاء هيئة المكتب وتعيين المقرر

-3

مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي
كلمة السيد  ،Mark Lowcockوكيل األمين العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ

-4

قضايا السياسات
أ)

حوار وتحديث بشأن تقرير األمين العام عن إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية من أجل تنفيذ خطة التنمية

المستدامة لعام ( 2030للنظر)
ب)
-5

خالصة سياسات البرنامج المتعلقة بالخطة االستراتيجية (للعلم)

تقارير التقييم (للنظر)
أ)

تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية للكاميرون ( – 2012منتصف  ،)2017ورد اإلدارة عليه

ب)

تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لكمبوديا ( ،)2017–2011ورد اإلدارة عليه

ج)

تقرير تجميعي عن التقييمات األربعة ألثر برامج البرنامج على التغذية في السياقات اإلنسانية في منطقة الساحل ،ورد
اإلدارة عليه

-6

المسائل التشغيلية
أ)

ب)

الخطط االستراتيجية القطرية (للموافقة)


هندوراس ()2021–2018



باكستان ()2022–2018



تيمور  -ليشتي ()2020–2018



تونس ()2022–2018

الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة (للموافقة)


بوروندي ()2020–2018

World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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ج)

تنقيحات الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية والزيادات المقابلة في الميزانية (للموافقة)


تركيا (يناير/كانون الثاني – ديسمبر/كانون األول )2018

د)

تحديث شامل عن الخطة االستراتيجية القطرية لميانمار (( )2022–2018للنظر)

ه)

لمشروعات الموافق عليها عن طريق التصويت بالمراسلة (للعلم)

و)



هندوراس ( 1يناير/كانون الثاني –  31مارس/آذار )2018



باكستان ( 1يناير/كانون الثاني –  31مارس/آذار )2018



تيمور  -ليشتي ( 1يناير/كانون الثاني –  31مارس/آذار )2018

المشروعات الموافق عليها بالمراسلة (للعلم)


ز)

العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش في الصومال 200844

تقارير المدير التنفيذي عن المسائل التشغيلية (للعلم)
)1

الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش التي وافق عليها المدير التنفيذي
( 1يوليو/تموز –  31ديسمبر/كانون األول )2017

)2

الزيادات

في

ميزانيات

األنشطة

اإلنمائية

التي

وافق

عليها

المدير

التنفيذي

( 1يناير/كانون الثاني –  31ديسمبر/كانون األول )2017
)3

تنقيحات الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة والزيادات المقابلة في الميزانية
التي وافق عليها المدير التنفيذي أو المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة
( 1يناير/كانون الثاني –  31ديسمبر/كانون األول )2017

)4

عمليات الطوارئ التي وافق عليها المدير التنفيذي أو المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة
( 1يوليو/تموز –  31ديسمبر/كانون األول )2017

-7

المسائل التنظيمية واإلجرائية


-8

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

مسائل التسيير واإلدارة
أ)

تحديث عن توجيهات البرنامج الداخلية بشأن المضايقات والتحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة (للنظر)

ب)

تقارير وحدة التفتيش المشتركة ذات الصلة بعمل البرنامج (للنظر)

-9

ملخص أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام ( 2017للموافقة)

-10

مسائل أخرى
أ)

تعيين خمسة من أعضاء المجلس التنفيذي في فريق االختيار المعني بتعيين ثالثة من أعضاء لجنة مراجعة الحسابات

(للموافقة)
ب)
-11

تقرير شفوي عن الزيارة الميدانية التي قام بها المجلس التنفيذي للبرنامج (للنظر)

التحقق من القرارات والتوصيات المعتمدة
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