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التاريخ 15 :يونيو/حزيران 2018
مذكرات إعالمية

اللغة األصلية :اإلنكليزية
تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع ب

جدول ز ن

على اإلنترنت ).(https://executiveboard.wfp.org

ؤقت

هذا جدول زمني مؤقت ،وسيستعاض عنه ببرنامج عمل اليوم الذي سينشر صباح كل يوم من أيام الدورة على الموقع الشبكي للمجلس
التنفيذي .وخالل أيام الدورة ،فإن بحث البنود غير المنجزة في الصباح قد يُمدد قليالً ليأخذ من وقت استراحة الغداء أو من وقت جلسة
بعد الظهر؛ أما البنود التي ال يتم االنتهاء منها بعد الظهر فيمكن إرجاء بحثها إلى الصباح التالي.
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الثنين 18 ،و يو/حز ن 2018

ثالث ء 19 ،و يو/حز ن 2018

13:00 – 10:00

13:00 – 10:00

البند :1
البند :2

اعتماد جدول األعمال
إجراء انتخابات لشغل المقاعد الشاغرة
في هيئة المكتب وتعيين المقرر
• حوار رفيع المستوى عن منطقة

البند :3

مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي
• الضيفة الخاصة :صاحبة السمو

الساحل:
كلمة رئيسية يلقيها
فخامة ،Mahamadou Issoufou
رئيس جمهورية النيجر
بصفته
رئيس مجموعة دول الساحل الخمس

ح فظ إلقلي ي آلسي و حيط ه دئ
(بما يشمل االستعراض اإلقليمي)
البند  8أ) :الخطط االستراتيجية القطرية –
أفغانستان ()2022-2018
البند  8أ) :الخطط االستراتيجية القطرية –
الفلبين ()2022-2018
البند  8ب) :الخطط االستراتيجية القطرية –
تحديث شامل عن الخطة االستراتيجية
القطرية لميانمار ()2022-2018

الملكي األميرة هيا بنت الحسين،
رسولة األمم المتحدة للسالم
ورئيسة المدينة العالمية للخدمات
اإلنسانية

ر ء 20 ،و يو/حز ن 2018
13:00 – 10:00

س ئل و رد و ي و يز ي
البند  6أ) :الحسابات السنوية المراجعة لعام
2017
البند  6ز) :تقرير مراجع الحسابات الخارجي
عن الخسائر المتعلقة باألغذية ،ورد
عليه
إدارة ب
البند  6ح) :تقرير مراجع الحسابات الخارجي
عن زيادة الموارد وخفضها في
عمليات الطوارئ ،ورد إدارة
عليه
اب
البند  6ط) :تقرير عن تنفيذ توصيات مراجع
الحسابات الخارجي

ج

خ يس 21 ،و يو/حز ن 2018
13:00 – 10:00

 22 ،و يو/حز ن 2018
14:00 – 10:00

س ئل تسيي و إلد رة
البند  10أ) :كلمة الهيئات الممثلة للموظفين أمام
المجلس
البند  10ج) :تحديث عن شراء األغذية
تق ر تقييم (متابعة)
البند  7ب) :تقرير موجز عن تقييم سياسة الحماية
اإلنسانية ( ،)2017-2012ورد
اإلدارة عليه
البند  7ج) :تقرير موجز عن تقييم سياستي
بشأن المبادئ اإلنسانية وسبل
ب
وصول المساعدات في الفترة -2004
 ،2017ورد اإلدارة عليه
البند  7ه) :حالة تنفيذ توصيات التقييم
ح فظ إلقلي ي غ ب أف ق
(بما يشمل االستعراض اإلقليمي)

الجزء الخاص بتكريم السيد ،William Lacy Swin
المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة
ح فظ إلقلي ي ش ق ووسط أف ق
(بما يشمل االستعراض اإلقليمي)
البند  8أ) :الخطط االستراتيجية القطرية – كينيا
()2023-2018
البند  :)12تقرير شفوي عن الزيارة الميدانية المشتركة
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
البند  :)12تقرير شفوي 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
البند  :)11ملخص أعمال الدورة العادية األولى للمجلس
التنفيذي لعام 2018
البند  :)13التحقق من القرارات والتوصيات المعتمدة
مالحظات ختامية من المدير التنفيذي

19:00 – 15:00
تق ر سنو
البند  4أ) :تقرير األداء السنوي لعام 2017
البند  4ب) :التقرير السنوي لمكتب األخالقيات لعام
2017
البند  4ج) :التقرير السنوي لمكتب أمين المظالم لعام
( 2016جلسة مغلقة لألعضاء فقط)

استمرار الجلسة المغلقة لالستماع إلى تحديث عن
المضايقات والتحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة
قض سي س ت
البند  5و) :الجولة الثانية من الحوار والتحديث بشأن
تقرير األمين العام عن إعادة تنظيم
منظومة األمم المتحدة اإلنمائية من أجل
تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030

19:00 – 15:00
س ئل و رد و ي و يز ي
البند  6ب) :تعيين ثالثة أعضاء في لجنة مراجعة
الحسابات
البند  6ه) :التقرير السنوي للجنة مراجعة
الحسابات
البند  6و) :التقرير السنوي للمفتش العام ومذكرة
من المدير التنفيذي بشأنه
البند  6ج) :استخدام احتياطي حساب تسوية دعم
البرامج واإلدارة
البند  6د) :تقرير عن استخدام آليات التمويل
( 1يناير/كانون
بالسلف في ب
الثاني –  31ديسمبر/كانون األول
)2017
البند  6ي) :تحديث عن تنفيذ قرار الجمعية العامة
 244/70بشأن رفع السن اإللزامية
إلنهاء خدمة موظفي ب

19:30 – 15:00
قض سي س ت (متابعة)
البند  5ج) :إطار الرقابة في ب
البند  5د) :تحديث عن خارطة الطريق
المتكاملة
في
البند  5ه) :تحديث عن دور ب
االستجابة اإلنسانية الجماعية
البند  5ز) :تحديث عن سياسة المساواة بين
الجنسين ()2020-2015
تق ر تقييم
البند  7أ):

تقرير التقييم السنوي لعام ،2017
ورد اإلدارة عليه

19:00 – 15:00

18:00 – 15:00

ح فظ إلقلي ي غ ب أف قي (متابعة)
البند  7د) :تقرير موجز عن تقييم الحافظة
القطرية لجمهورية أفريقيا الوسطى
( – 2012منتصف  ،)2017ورد
اإلدارة عليه
ح فظ إلقلي ي لش ق وسط وش ل أف قي
وأورو ش قي وآسي وسطى
(بما يشمل االستعراض اإلقليمي)
البند  8أ) :الخطط االستراتيجية القطرية – مصر
()2023-2018
كرب

ك التيني و بح
ح فظ إلقلي ي
(بما يشمل االستعراض اإلقليمي)
البند  8أ) :الخطط االستراتيجية القطرية – دولة
بوليفيا المتعددة القوميات
()2022-2018
ح فظ إلقلي ي لجنوب ف ق (االستعراض
اإلقليمي)
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