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التاريخ 20 :يونيو/حزيران 2018
اللغة األصلية :اإلنكليزية

تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع ب

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

ع ل يوم
ر ء 20 ،و يو/حز ن 2018
قع

جلس تنفي ي

س ع  – 10:00س ع 13:00

البند  6أ):

الحسابات السنوية المراجعة لعام ( 2017للموافقة)

البند  6ز):

تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن الخسائر المتعلقة باألغذية ،ورد إدارة ب

البند  6ح):

تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن زيادة الموارد وخفضها في عمليات الطوارئ،
ورد إدارة ب

البند  6ط):

عليه (للنظر)

تقرير عن تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي (للنظر)

س ع  – 15:00س ع 19:00
البند  5ز):

تحديث عن سياسة المساواة بين الجنسين (( )2020-2015للعلم)
(للموافقة)

البند  5ج):

إطار الرقابة في ب

البند  5د):

تحديث عن خارطة الطريق المتكاملة (للنظر)
في االستجابة اإلنسانية الجماعية (للنظر)

البند  5هـ):

تحديث عن دور ب

البند  7أ):

تقرير التقييم السنوي لعام  ،2017ورد اإلدارة عليه (للنظر)

ملحوظة :البنود التي ال تستكمل يوم األربعاء 20 ،يونيو/حزيران تستأنف يوم الخميس 21 ،يونيو/حزيران.
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عليه (للنظر)
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يرجى من المندوبين تسجيل أسمائهم قبل بدء أعمال الدورة في مكتب التسجيل القائم في ردهة المبنى

تسجيل
وتص ر ح دخول

الرئيسي.
على كافة الممثلين الدائمين واألعضاء المعتمدين اآلخرين للبعثات الدائمة تسجيل أسمائهم لضمان
زود جميع المندوبين المسجلين بتصاريح لدخول اجتماعات الدورة
إدراجها في قائمة المشاركين .وسي َّ
لحملها ظاهرة للعيان على الدوام.
تمشيا مع مبادرة التخضير في ب

وث ئق

وسعيا وراء الحد من تكاليف االجتماعات ،ستتاح الوثائق

على الموقع الشبكي للمجلس التنفيذي ) (https://executiveboard.wfp.orgفقط.
يرجى من المندوبين أن يتركوا نسخة من بياناتهم المطبوعة لدى مكتب االستعالمات قبل دخول

بي ت
وس ع ق ءته

بتأن لتسهيل ترجمتها الفورية إلى اللغات األخرى.
القاعة وأن يقرؤوا بيانتهم ٍّ

ت تيب ت جلوس

سيكون هناك مقعد واحد حول طاولة االجتماعات في قاعة المجلس التنفيذي ومقعد آخر خلفه لكل
وفد عضو ،ليجلس عليهما الممثل ومناوبه .ويمكن لممثل واحد من كل وفد من وفود المراقبين الجلوس
في قاعة المجلس التنفيذي .ويرجى من المندوبين اإلضافيين متابعة مداوالت المجلس من قاعة الوفود
(.)Aula Delegatis

ح فل إ ى
نظ

ستغادر الحافلة مقر ب
و زر ع

إلى مقر منظمة األغذية والزراعة بعد خمس عشرة دقيقة من آخر

اجتماع من اجتماعات اليوم.
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