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اللغة األصلية :اإلنكليزية

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

جدول األعمال المؤقت التفصيلي
-1

اعتماد جدول األعمال
وفقا للمادة الثالثة من الالئحة الداخلية للمجلس التنفيذي ،يقدِّم المدير التنفيذي في هذه الوثيقة جدول األعمال المؤقت التفصيلي
للدورة السنوية لعام  2019للموافقة عليه .ويجوز للمجلس أثناء انعقاد الدورة ،وبأغلبية ثلثي األعضاء الحاضرين والمشاركين
في التصويت ،أن يعدل جدول األعمال بإضافة بنود أو حذفها أو تنقيحها.
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تعيين المقرر
وفقا للمادة الثانية عشرة ومراعاة ألساليب العمل المقررة ،يعين المجلس مقررا من بين ممثلي الدول األعضاء.
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مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي
سيقدم المدير التنفيذي ،في إطار هذا البند ،عرضا شفويا إلى المجلس عن القضايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة التي تواجه
البرنامج .وسيعقب ذلك مالحظات يدلي بها الضيوف الخاصون والرفيعو المستوى ثم فترة مخصصة لألسئلة واألجوبة.
كلمة صاحب الجاللة الملك ليتسي الثالث ،ملك مملكة ليسوتو.
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التقارير السنوية
أ)

تقرير األداء السنوي لعام 2018
تنص المادة السابعة 2-من الالئحة العامة على أن "يعد المدير التنفيذي تقريرا سنويا وتقارير أخرى وفقا لما يطلب
المجلس ،ويقدمها للمجلس لينظر فيها ويوافق عليها" .وإضافة إلى ذلك ،تنص التوصية (ح) التي أقرها المجلس في
دورته العادية الثالثة لعام  2000بشأن التسيير واإلدارة (القرار  – 2000/EB.3/1متابعة قرار المجلس التنفيذي بشأن
التسيير واإلدارة  ،(2000/EB.A/6على أنه" :ينبغي وضع تقرير سنوي عن األداء استنادا إلى خطة اإلدارة لفترة
السنتين التي أقرت من قبل".
ويهدف تقرير األداء السنوي لعام  2018إلى تقديم تحليل مناسب وقائم على األدلة ألداء البرنامج بما يعكس االلتزامات
المقطوعة خالل العام والمحددة في الخطة االستراتيجية وخطة اإلدارة.

ب)

التقرير السنوي لمكتب األخالقيات لعام 2018
يعرض التقرير السنوي لمكتب األخالقيات على المجلس للنظر فيه .ويغطي التقرير عمل مكتب األخالقيات في كل
مجال من مجاالت واليته خالل الفترة من  1يناير/كانون الثاني إلى  31ديسمبر/كانون األول  ،2018ويقدِّم معلومات
عن أنشطته.
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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ج)

التقرير السنوي لمكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة لعام  ،2018ومذكرة اإلدارة بشأنه
يعرض التقرير السنوي لمكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة على المجلس للنظر فيه .ويغطي التقرير عمل مكتب
أمين المظالم وخدمات الوساطة في كل مجال من مجاالت واليته خالل الفترة من  1يناير/كانون الثاني إلى
 31ديسمبر/كانون األول  ،2018ويقدِّم معلومات عن أنشطته.
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قضايا السياسات
أ)

إطار النتائج المؤسسية المنقح ( – )2021-2017الجزء الثاني :أهداف نواتج البرامج ومؤشرات األداء لعام 2021
خالل المشاورات التي دارت في عام  2018بشأن إطار النتائج المؤسسية المنقح ( ،)2021-2017طلب المجلس تقديم
عناصر إضافية لإلطار في عام  2019للموافقة عليها .وسيتضمن هذا البند أهداف نواتج البرامج ومؤشرات األداء
لعام  2021في اإلطار المنقح.

ب)

الميثاق المنقح لمكتب المفتش العام – تم تأجيله إلى الدورة العادية الثانية لعام 2019
نظر المجلس في الميثاق الحالي لمكتب المفتش العام في الدورة السنوية لعام  .2015وفي ضوء التطورات التي طرأت
في مجال الرقابة في البرنامج على مدى السنوات الماضية ،سيُقدم ميثاق منقح إلى المجلس للموافقة عليه.

ج)

تحديث عن تنفيذ سياسة إدارة المخاطر المؤسسية لعام  2018وخطة عمل البرنامج لمكافحة التدليس والفساد
()2020-2018
تحديث عن تنفيذ سياسة إدارة المخاطر المؤسسية لعام  ،2018التي اعتمدها المجلس في دورته العادية الثانية لعام
 2018وخطة عمل البرنامج لمكافحة التدليس والفساد ( )2020-2018المزمع عرضها على المجلس للنظر فيها.

د)

تحديث عن دور البرنامج في االستجابة اإلنسانية الجماعية
توفر هذه الوثيقة عرضا عاما لدور البرنامج في االستجابة اإلنسانية الجماعية خالل العام الماضي ،وتبرز االتجاهات
والتحديات التي تؤثر على استجابته ،وتسلط الضوء على التبعات المترتبة عليه .ويُعرض هذا البند على المجلس للنظر
فيه.

ه)

()1

تحديث عن سياسة المساواة بين الجنسين ()2020-2015

عندما وافق المجلس على سياسة المساواة بين الجنسين ( )2020-2015في دورته السنوية لعام  ،2015طلب تقديم
تحديثات سنوية إليه عن تنفيذها .ويُعرض هذا البند على المجلس للعلم.
و)



تحديث عن تصدي البرنامج لفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز

توفر هذه الوثيقة تقريرا مرحليا عن تطبيق سياسة البرنامج بشأن فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز
( )WFP/EB.2/2010/4-Aفي سياق تزايد العالج بمضادات الفيروسات الرجعية .كما تعرض النجاحات المحرزة
حديثا في إدراج األغذية والتغذية ضمن مقترحات الصندوق العالمي المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية والسل.
ويُعرض هذا البند على المجلس للعلم.
ز)

تحديث عن تنفيذ البرنامج لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ( 279/72إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية)

()2

ستتاح للمجلس الفرصة إلجراء حوار بين أعضائه وتلقي تحديث من أمانة البرنامج حول قرار الجمعية العامة لألمم
المتحدة بشأن إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  .2030ويُعرض
هذا البند على المجلس للعلم.

( )1سيناقش هذا البند أثناء الدورة.
 وفقا لقرارات المجلس التنفيذي بشأن التسيير واإلدارة التي اعتمدت في الدورة السنوية والدورة العادية الثالثة لعام  ،2000فإن الموضوعات المقدمة إلى المجلس
للعلم ينبغي عدم مناقشتها إال إذا طلب أحد أعضاء المجلس ذلك تحديدا قبل بداية الدورة ووافق رئيس المجلس على الطلب على أساس أن المناقشة تتفق مع االستخدام
السليم لوقت المجلس.
( )2سيناقش هذا البند أثناء الدورة.

3

-6

WFP/EB.A/2019/1/2/Rev.2

مسائل الموارد والمالية والميزانية
أ)

الحسابات السنوية المراجعة لعام 2018
الحسابات السنوية المراجعة تقدم مجموعة كاملة من الكشوف والمذكرات المالية لعام  .2018وتشمل أيضا استعراضا
للكشوف المالية من المراجع الخارجي يوفر لألمانة والمجلس تقييما مستقال بشأن عمليات الضوابط اإلدارية التي
اعتمدت عليها األمانة في إعداد الكشوف المالية السنوية .ويُعرض هذا البند على المجلس للموافقة عليه.
كما ستُعرض على المجلس ،للعلم ،تعليقات وتوصيات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية ولجنة المالية في
منظمة األغذية والزراعة.

ب)

تحديث عن خطة البرنامج لإلدارة ()2021-2019
يعرض على المجلس تحديث لخطة اإلدارة ( ،)2021-2019للموافقة عليه.
كما ستُعرض على المجلس ،للعلم ،تعليقات وتوصيات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية ولجنة المالية في
منظمة األغذية والزراعة.

ج)

التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات
صادق المجلس في دورته العادية األولى لعام  2009على إنشاء لجنة مراجعة حسابات البرنامج كهيئة استشارية مستقلة
تحت إشراف المجلس والمدير التنفيذي .وسيغطي هذا التقرير السنوي أنشطة لجنة المراجعة من  1أبريل/نيسان 2018
إلى  31مارس/آذار  .2019ويتزامن تاريخ اإلغالق مع استكمال الكشوف المالية السنوية ،وهي مجال التركيز األساسي
للجنة للفترة قيد االستعراض .ويُعرض هذا البند على المجلس للنظر فيه.
كما ستُعرض على المجلس ،للعلم ،تعليقات وتوصيات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية ولجنة المالية في
منظمة األغذية والزراعة.

د)

التقرير السنوي للمفتش العام ،ومذكرة المدير التنفيذي بشأنه
وفقا للمادة السادسة (( )2ب) ( )8من النظام األساسي للبرنامج ،يُقدم إلى المجلس تقرير المفتش العام بشأن أنشطة
الرقابة.
ويعرض هذا التقرير ،الذي يغطي عام  ،2018المنظور الرقابي في مجاالت الحوكمة وإدارة المخاطر والمراقبة في
البرنامج ،ويعطي صورة عامة عن أنشطة مكتب المفتش العام ،ومكتب المراجعة الداخلية للحسابات ،ومكتب التفتيش
والتحقيق .ويُقدَّم التقرير مشفوعا بمذكرة المدير التنفيذي بشأنه .ويُعرض هذان البندان على المجلس للنظر فيهما.
كما ستُعرض على المجلس ،للعلم ،تعليقات وتوصيات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية ولجنة المالية في
منظمة األغذية والزراعة.

ه)

تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن ميزانيات الحوافظ القطرية ،ورد إدارة البرنامج على توصياته
يعرض هذا التقرير نتائج مراجعة خارجية لميزانيات الحوافظ القطرية .وكانت األهداف الرئيسية لمراجعة الحسابات
هي تحديد ما يلي )1 :ما إذا كانت ميزانيات الحوافظ القطرية توفر تأكيدا معقوال بأنه تم الوفاء بشروط الجهات المانحة
وتفويضات المجلس التنفيذي؛  ) 2ما إذا كانت فئات التكاليف التي أدخلها إطار التمويل المنقح (التحويالت ،والتنفيذ،
وتكاليف الدعم المباشرة المعدلة ،وتكاليف الدعم غير المباشرة) متمايزة بوضوح كافٍ لتجنب االزدواجية وضمان
قابلية قراءة النفقات المنفذة؛  )3ما إذا كانت الميزانيات المخصصة للشركاء المتعاونين تتواءم مع هيكل الميزانية الجديد؛
 )4ما هو أثر تنفيذ إطار التمويل المنقح على إدارة الميزانية وأعباء عمل المكاتب القطرية .كما يُعرض رد األمانة على
توصيات التقرير .وتعرض الوثيقتان على المجلس للنظر فيهما.
كما ستُعرض على المجلس ،للعلم ،تعليقات وتوصيات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية ولجنة المالية في
منظمة األغذية والزراعة.
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و)

تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن منع التدليس واكتشافه والتصدي له ،ورد إدارة البرنامج على توصياته
كان الهدف الرئيسي للمراجعة هو ما يلي ) :التحقق من امتثال نهج البرنامج للمعايير الدولية المتعلقة بتعريف التدليس
والفساد ومنعهما واكتشافهما؛  )2ضمان التحديد الصحيح للقطاعات الرئيسية المتأثرة بالتدليس؛  )3تحليل أسباب
انخفاض عدد حاالت التدليس أو االشتباه في التدليس المبلغ عنه كل عام في التقرير المتعلق بالكشوف المالية؛  )4التحقق
مما إذا كانت أدوات الكشف عن التدليس التي وضعها البرنامج توفر تأكيدا معقوال على الكشف عن جميع حاالت
التدليس الكبيرة؛  )5التأكد من أن الموارد والوسائل المخصصة لمكافحة التدليس مناسبة .كما يُعرض رد األمانة على
توصيات التقرير .وتعرض الوثيقتان على المجلس للنظر فيهما.
كما ستُعرض على المجلس ،للعلم ،تعليقات وتوصيات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية ولجنة المالية في
منظمة األغذية والزراعة.

ز)

تقرير عن تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي
يوجز هذا التقرير التدابير التي اتخذتها األمانة لتنفيذ توصيات المراجع الخارجي .ويُعرض هذا البند على المجلس
للنظر فيه.
كما ستُعرض على المجلس ،للعلم ،تعليقات وتوصيات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية ولجنة المالية في
منظمة األغذية والزراعة.

ح)

تقرير عن استخدام آليات التمويل بالسلف في البرنامج ( 1يناير/كانون الثاني –  31ديسمبر/كانون األول )2018
يغطي هذا التقرير استخدام حساب االستجابة العاجلة ومرفق تمويل رأس المال العامل ،في الفترة من
 1يناير/كانون الثاني إلى  31ديسمبر/كانون األول  .2018وتقدم الوثيقة أيضا إلى المجلس مقترحا لزيادة سقف مرفق
اإلدارة الشاملة للسلع للموافقة عليه.
كما ستُعرض على المجلس ،للعلم ،تعليقات وتوصيات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية ولجنة المالية في
منظمة األغذية والزراعة.

ط)

تقرير المدير التنفيذي عن المساهمات المقدمة في شكل سلع أو خدمات وعن التخفيضات في التكاليف أو اإلعفاءات
*

منها (المادة الثالثة عشرة( 4-ح) من الالئحة العامة)

وفقا للمادة الثالثة عشرة( 4-ح) من الالئحة العامة ،يعرض هذا التقرير على المجلس التنفيذي للعلم ويقدم )1 :ملخص
المساهمات المقدمة في شكل سلع أو خدمات فقط من حكومات البلدان النامية ،وحكومات البلدان التي تمر اقتصاداتها
بمرحلة انتقالية ،والجهات المانحة غير التقليدية األخرى؛  )2التخفيضات في تكاليف الدعم غير المباشرة أو اإلعفاءات
منها بالنسبة للمساهمات العينية لتغطية تكاليف الدعم المباشرة لنشاط أو أنشطة.
كما ستُعرض على المجلس ،للعلم ،تعليقات وتوصيات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية ولجنة المالية في
منظمة األغذية والزراعة.
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تقارير التقييم
أ)

تقرير التقييم السنوي لعام  ،2018ورد اإلدارة عليه
يقدم تقرير التقييم السنوي لمحة عامة عن التقييمات المركزية والالمركزية المنجزة والجارية والمقررة .ويتناول التقرير
أداء وظيفة التقييم في البرنامج ويبرز المجاالت التي تتطلب اهتماما في السنوات المقبلة .ويُعرض هذا البند على المجلس
للنظر فيه.

ب)

تقرير موجز عن تقييم تحديث سياسة البرنامج بشأن شبكات األمان ( ،)2012ورد اإلدارة عليه
عمال باالتفاق القاضي بتقييم سياسات البرنامج خالل فترة تتراوح بين أربع وست سنوات من الموافقة عليها ،سيقدر
هذا التقييم جودة سياسة البرنامج المحدَّثة بشأن شبكات األمان التي وافق عليها المجلس في عام  ،2012وترتيبات
تنفيذها ،ونتائجها .ويُعرض هذا البند على المجلس للنظر فيه.
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ج)

تقرير تجميعي عن تقييمات الحوافظ القطرية للبرنامج في أفريقيا ( ،)2018-2016ورد اإلدارة عليه
سيجمع هذا التقرير النتائج والتوصيات الناشئة عن تقييمات الحوافظ القطرية للبرنامج في أفريقيا لتحديد فرص التعلم
والتحسينات المنهجية .وسيجري بحث إلى أي مدى أدت المساعدة التي يقدمها البرنامج إلى تلبية االحتياجات المتطورة
وإحداث تغييرات استراتيجية في إطار الخطط االستراتيجية القطرية الجديدة .ويُعرض هذا البند على المجلس للنظر
فيه.

د)

حالة تنفيذ توصيات التقييم
تقدم هذه الوثيقة التقرير السنوي عن حالة تنفيذ توصيات التقييم المعروضة على المجلس .وهي تصف اإلجراءات
المتخذة من جانب ُ
شعب المقر ،والمكاتب اإلقليمية ،والمكاتب القطرية لتنفيذ توصيات التقييم .ويُعرض هذا البند على
المجلس للنظر فيه.
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المسائل التشغيلية
أ)

الخطط االستراتيجية القطرية
ستعرض على المجلس الخطط االستراتيجية القطرية التالية ،للموافقة عليها:

ب)

)1

أرمينيا ()2024-2019

)2

بنن ()2023-2019

)3

غينيا  -بيساو ()2024-2019

)4

هايتي ()2023-2019

)5

ليسوتو ()2024-2019

)6

ليبريا ()2023-2019

)7

مدغشقر ()2024-2019

)8

المغرب ()2021-2019

)9

سان تومي وبرينسيبي ()2024-2019

)10

طاجيكستان ()2024-2019

)11

توغو ( – )2023-2019تم تأجيلها إلى الدورة العادية الثانية لعام 2019

)12

زامبيا ()2024-2019

الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة
ستعرض على المجلس الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة التالية ،للموافقة عليها:

ج)

)1

الجزائر ()2022-2019

)2

غينيا ()2022-2019

)3

الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة المتعددة البلدان للمحيط الهادئ ()2022-2019

المشروعات الموافق عليها بالمراسلة
ستعرض على المجلس ،للعلم ،المشروعات التالية الموافق عليها بالمراسلة قبل دورته السنوية لعام :2019
 )1تنقيحات ميزانيات وتمديد فترات الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية:
)1

العراق

)2

مالي
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د)

*

تنقيحات مكونات االستجابة لألزمات في الخطط االستراتيجية القطرية والزيادات المقابلة في الميزانية

ستعرض على المجلس ،للعلم ،تنقيحات مكونات االستجابة لألزمات في الخطط االستراتيجية القطرية والزيادات المقابلة
في الميزانية المقدمة إلى المجلس للتعليق عليها:
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)1

كولومبيا

)2

إسواتيني

المسائل التنظيمية واإلجرائية
أ)

*

برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين ()2020-2019

استجابة لطلب المجلس في دورته العادية الثالثة لعام  ،2004تعرض على المجلس ،للعلم ،نسخة محدثة من
برنامج عمل فترة السنتين (.)2020-2019
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مسائل التسيير واإلدارة
أ)

تحديث شفوي عن المضايقات ،والتحرش الجنسي ،وإساءة استعمال السلطة ،والتمييز
بناء على طلب هيئة المكتب ،سيقوم رئيسا الفريق العامل المشترك بين المجلس واإلدارة المعني بالمضايقات ،والتحرش
الجنسي ،وإساءة استعمال السلطة ،والتمييز بتقديم تحديث شفوي عن عمل الفريق للنظر فيه.

ب)

كلمة الهيئات الممثلة للموظفين أمام المجلس
ستقوم رابطتا الموظفين بإلقاء كلمة أمام المجلس بشأن المسائل التي تهم البرنامج وموظفيه.

ج)

*

تقرير عن الخسائر العالمية للفترة من  1يناير/كانون الثاني إلى  31ديسمبر/كانون األول 2018

سيعرض المدير التنفيذي على المجلس ،للعلم ،تقريرا عن الخسائر المتكبدة في السلع بعد تسليمها في البلدان المتلقية.
وقام المجلس التنفيذي في دورته السنوية لعام " 2000بتشجيع األمانة على اتخاذ كافة التدابير الالزمة لكفالة مواصلة
الحد من هذه الخسائر والسعي إلى استرداد التكاليف من الحكومات التي فقدت السلع بسبب اإلهمال" .ويوضح التقرير
اإلجراءات التي اتخذها البرنامج إلبقاء خسائر السلع ما بعد التسليم في حدودها الدنيا من  1يناير/كانون الثاني حتى
 31ديسمبر/كانون األول  .2018ويشير التقرير بوجه خاص إلى أكبر الخسائر ،سواء من حيث تكلفتها الصافية المطلقة
أو النسبية.
د)

*

تحديث عن شراء األغذية

طلب أعضاء المجلس ،في دورته العادية األولى لعام  ،2006من البرنامج أن يقدم بصورة أكثر انتظاما تقارير عن
أنشطة شراء األغذية كمتابعة للسياسة المحددة في الوثيقة "شراء األغذية في البلدان النامية"
( .)WFP/EB.1/2006/5-Cويوفر التحديث المنتظم ،المقدم للعلم ،ما يلي )1 :إحصاءات عن شراء األغذية؛
 )2تحديث عن قدرات شراء األغذية؛  )3تحليل للتفاعل بين المشتريات المحلية واإلقليمية والعالمية .ووفقا للمادة الثانية
عشرة 4-من الالئحة العامة ،سيغطي التقرير أيضا استخدام الموارد النقدية غير المشروطة لشراء السلع في البلدان
النامية.
ه)

()3

تقرير إحصائي عن تشكيل مالك الموظفين الفنيين الدوليين وموظفي الفئات العليا في  31ديسمبر/كانون األول 2018

ويورد التقرير عدد
سيقدم إلى المجلس ،للعلم ،تقرير عن موظفي البرنامج في  31ديسمبر/كانون األول .2018
ِّ
الموظفين الفنيين الدوليين وموظفي الفئات العليا الذين لديهم عقود غير محددة المدة ،أو عقود مستمرة ،أو عقود محددة
اآلجال (سنة أو أكثر) ،والموظفين الفنيين المبتدئين ،ومتطوعي األمم المتحدة المشاركين في أنشطة البرنامج .كما يورد
أيضا إحصاءات عن التوزيع الجغرافي للموظفين الفنيين الدوليين وموظفي الفئات العليا في البرنامج.

( )3سيناقش هذا البند أثناء الدورة.
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و)

*

التقرير األمني

طلب المجلس ،في دورته العادية الثانية لعام  ،2007أن يتم إطالع أعضائه على التقرير األمني للبرنامج .ويقدم التقرير
تحليال عن الحوادث األمنية الكبيرة المتعلقة بموظفي البرنامج وأصوله وشركائه في عام  ،2018وبيانات إحصائية عن
توزيعها الجغرافي وأنواعها .ويُعرض هذا البند على المجلس للعلم.
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ملخص أعمال الدورة العادية األولى للمجلس التنفيذي لعام 2019
وفقا لقرار المجلس في دورته العادية الثانية في  1996بشأن أساليبه في العمل ،يقدم إليه ملخص أعمال دورته العادية األولى
لعام  2019للموافقة عليه.
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مسائل أخرى
أ)

تقرير شفوي عن الزيارة الميدانية المشتركة 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
يعرض على المجلس ،للعلم ،تقرير شفوي عن الزيارة الميدانية المشتركة 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.

ب)

تقرير 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
يعرض على المجلس ،للعلم ،تقرير 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.

ج)

تحديث شفوي عن دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية
بناء على طلب هيئة المكتب ،يُقدم إلى المجلس ،للعلم ،تقرير شفوي عن عمليات وأنشطة دائرة األمم المتحدة لخدمات
النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية.

د)

تحديث شفوي عن عمليات البرنامج في اليمن
بناء على طلب هيئة المكتب ،سيُقدم إلى المجلس ،للعلم ،تحديث شفوي عن عمليات البرنامج في اليمن.
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التحقق من القرارات والتوصيات المعتمدة
تعرض على المجلس مسودة وثيقة تشمل كافة القرارات والتوصيات الصادرة في أثناء دورته الحالية قصد التحقق من دقتها.
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