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التاريخ 15 :نوفمبر/تشرين الثاني 2019
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 قليال 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 ،وف ب /تش ن ث

ثالث ء 19 ،وف ب /تش ن ث

2019

13:00 – 10:00
البند )1

اعتماد جدول األعمال

البند )2

تعيين المقرر

البند )3

مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي

ر ء 20 ،وف ب /تش ن ث

2019

13:00 – 10:00
ح فظ إلقلي ي

تقرير الفريق العامل المشترك بين المجلس
واإلدارة المعني بالمضايقات ،والتحرش الجنسي،
وإساءة استعمال السلطة ،والتمييز

سيعقب ذلك جلسة مغلقة مع المدير التنفيذي
قض

سي س ت ( ت

البند  4و)

2019

13:00 – 10:00

س ئل تسيي و إلد رة
البند  9أ)

خ يس 21 ،وف ب /تش ن ث

)
لقرار الجمعية العامة

تحديث عن تنفيذ ب
لألمم المتحدة 279/72
(إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية)

البند  4ز) تحديث شفوي عن توجيهات إطار األمم المتحدة
للتعاون في مجال التنمية المستدامة والتحليل
القطري المشترك

ك التيني و بح

2019

13:00 – 10:00
كرب

(بما يشمل االستعراض اإلقليمي)

ح فظ إلقلي ي ش ق أف قي
(االستعراض اإلقليمي)

البند  7ب)  )2الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة المتعددة
البلدان لمنطقة الكاريبي

البند  7أ) )1

الخطط االستراتيجية القطرية – جيبوتي

البند 7ب)  )3الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة – كوبا

ح فظ إلقلي ي لجنوب ف ق

البند  7ج)  :)2الزيادات في ميزانيات الخطط االستراتيجية
القطرية – بيرو

(بما يشمل االستعراض اإلقليمي)
البند  7أ)  )2الخطط االستراتيجية القطرية – إسواتيني
البند  7ب)  )1الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة – أنغوال

ح فظ إلقلي ي غ ب أف قي
(بما يشمل االستعراض اإلقليمي)

س ئل تنظي ي و إلج ئي
البند  8أ)

برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين
()2021-2020

البند )10

ملخص أعمال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي
لعام 2019

البند )12

التحقق من القرارات والتوصيات المعتمدة

مالحظات ختامية من المدير التنفيذي
19:00 – 15:00
قض

سي س ت

19:00 – 15:00
(ت دد جلس إذ زم
س ئل

و رد و

)

ي و يز ي

البند  4أ)

استراتيجية الشراكات مع القطاع الخاص
وجمع األموال منه ()2025-2020

البند  5أ)

البند  4ب)

الميثاق المنقح لمكتب المفتش العام

البند  4ج)

سياسة مشتريات األغذية المحلية واإلقليمية

ح فظ إلقلي ي لش ق وسط وش ل أف قي
وأورو ش قي وآسي وسطى

البند  4د)

تحديث عن خارطة الطريق المتكاملة

البند  4ه)

تحديث عن التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من
روما مقرا لها

س ئل أخ ى
البند  11د)

خطة ب

لإلدارة ()2022-2020

)

ح فظ إلقلي ي غ ب أف قي (متابعة)
البند  6أ)

تقرير موجز عن تقييم استجابة ب
المؤسسية لحالة الطوارئ (من المستوى  )3في
شمال شرق نيجيريا ( ،)2018-2016ورد
اإلدارة عليه

(بما يشمل االستعراض اإلقليمي)

البند  7أ)  )5الخطط االستراتيجية القطرية – مالي

البند  7ج)  )1الزيادات في ميزانيات الخطط االستراتيجية
القطرية – لبنان

البند  7أ)  )6الخطط االستراتيجية القطرية – النيجر
البند  7أ)  )7الخطط االستراتيجية القطرية – سيراليون

البند  7أ)  )3الخطط االستراتيجية القطرية – العراق
البند  7أ)  )4الخطط االستراتيجية القطرية – األردن

تحديث شفوي عن التحضيرات لقمة األمم
المتحدة بشأن النظم الغذائية لعام 2021

19:00 – 15:00
(ت دد جلس إذ زم

19:00 – 15:00

البند  7ب)  )4الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة – تركيا

ح فظ إلقلي ي آلسي و حيط ه دئ
(بما يشمل االستعراض اإلقليمي)
س ئل أخ ى
البند  11ج) تحديث شفوي عن الزيارة الميدانية التي قام بها
المجلس التنفيذي لب
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