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اللغة األصلية :اإلنكليزية

اعتماد جدول األعمال
للموافقة

تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع ب

جدول ع ل
-1

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

ؤقت

عت د جدول ع ل (للموافقة)

-2

تخ ب أعض ء هيئ

-3

الحظ ت فتت حي

-4

قض

سي س ت

أ)

تحديث عن خارطة الطريق المتكاملة :تفويضات السلطة وترتيبات الحوكمة األخرى المقترحة (للموافقة)

ب)

كتب وت يين
ن

د

تحديث عن تنفيذ ب

قر

تنفي ي

لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ( 279/72إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية)



(للعلم)
ج)

تحديث شفوي عن آثار التوجيهات بشأن أطر األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة والتحليالت القطرية
المشتركة على ب

-5

(للعلم)

تق ر

تقييم (للنظر)

أ)

تقرير موجز عن التقييم االستراتيجي لقدرة ب

على االستجابة لحاالت الطوارئ ( ،)2018-2011ورد اإلدارة

عليه
ب)

تقرير موجز عن تقييم استراتيجية شؤون العاملين في ب

( ،)2017-2014ورد اإلدارة عليه

س ئل تشغيلي

-6
أ)

تنقيحات الخطط االستراتيجية القطرية والزيادات المقابلة في الميزانية التي وافق عليها المجلس بالمراسلة (للعلم)
)1

ب)

كمبوديا

تنقيحات مكونات االستجابة لألزمات في الخطط االستراتيجية القطرية والزيادات المقابلة في الميزانية التي وافق عليها

المدير التنفيذي أو المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة ،بعد تعليقات الدول األعضاء بشأنها (للعلم)
)1

جمهورية الكونغو الديمقراطية

 سيناقش البند أثناء الدورة.

World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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2

ج)

تقارير المدير التنفيذي عن المسائل التشغيلية (للعلم)
)1

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
( 1يوليو/تموز –  31ديسمبر/كانون األول )2019

)2

عمليات الطوارئ المحدودة وأنشطة االستجابة العاجلة التي وافق عليها المدير التنفيذي أو المدير التنفيذي
والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة ( 1يوليو/تموز –  31ديسمبر/كانون األول )2019

س ئل تنظي ي و إلج ئي

-7
أ)
-8

برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين (( )2021-2020للعلم)

س ئل تسيي و إلد رة
أ)

تقارير وحدة التفتيش المشتركة ذات الصلة بعمل ب

-9

لخص أع ل دورة

-10

س ئل أخ ى
أ)

د

ث ي ل جلس تنفي ي

(للنظر)

م ( 2019للموافقة)

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

(للموافقة)
ب)

خطوات ملموسة نحو تنفيذ توصيات الفريق العامل المشترك بين المجلس التنفيذي وإدارة ب

المعني بالمضايقات،

والتحرش الجنسي ،وإساءة استعمال السلطة ،والتمييز وتحديث شفوي يقدمه رئيسا الفريق العامل المشترك (للنظر)
إلى بنغالديش (للعلم)

ج)

تقرير عن الزيارة الميدانية التي قام بها المجلس التنفيذي لب

د)

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

ه)

المبادئ التوجيهية للزيارات الميدانية التي تقوم بها المجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/صندوق األمم

*

المتحدة للسكان/مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ،وهيئة األمم المتحدة للمرأة؛
وللزيارات الميدانية المشتركة التي تقوم 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 (للعلم)
-11

تحقق ن ق ر ت و توصي ت

ت دة
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