جلسة اإلحاطة التعريفية لألعضاء والمراقبين
الجدد في المجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي
 ،16:40 – 09:00الخميس 23 ،يناير/كانون الثاني 2020
قاعة االجتماعات الرئيسية – مقر البرنامج
جدول األعمال المؤقت (نسخة محدثة في  21يناير/كانون الثاني)
برئاسة هارييت سبانوس ( ،)Harriet Spanosأمينة المجلس التنفيذي

ومديرة شعبة أمانة المجلس التنفيذي

األهداف:
-1

تقديم عرض عام عن برنامج األغذية العالمي :رسالته ،وهيكله ،وسياساته ،وعملياته في شتى أنحاء العالم؛

-2

إرشاد األعضاء بشأن نموذج حوكمة المجلس التنفيذي وعمله في المساهمة في تنفيذ والية البرنامج؛

-3

زيادة المعرفة باألدوات التي يستخدمها البرنامج في مساعدة الضعفاء.

الوقت

بند جدول األعمال

09:30 – 09:00

قهوة ترحيب في قاعة الوفود ) – (Aula Delegatisفرصة للقاء فريق شعبة رفاه الموظفين

09:35 – 09:30

ترحيب ومالحظات افتتاحية
 ،Harriet Spanosأمينة المجلس التنفيذي ومديرة شعبة أمانة المجلس التنفيذي

10:15 – 09:35

عرض عام عن البرنامج :من ،وماذا ،وأين ،ولماذا ،وكيف
أمير عبد هللا ،نائب المدير التنفيذي

10:35 – 10:15

مقدمة عن الحوكمة
 ،Harriet Spanosأمينة المجلس التنفيذي ومديرة شعبة أمانة المجلس التنفيذي

10:55 – 10:35

مقدمة عن السياسات والبرامج
 ،David Kaatrudمدير شعبة البرامج اإلنسانية واإلنمائية

11:05 – 10:55

استراحة قهوة والتسجيل الشبكي في ركن أعضاء المجلس التنفيذي
(عند مكتب االستعالمات خارج قاعة االجتماعات الرئيسية)

11:25 – 11:05

مقدمة عن سلسلة اإلمداد في البرنامج
 ،John Crisciالقائم بأعمال نائب مدير شعبة عمليات سلسلة اإلمداد

11:45 – 11:25

مقدمة عن تسيير الموارد
 ،Robert Joseph van der Zeeمدير شعبة المالية والخزانة

12:05 – 11:45

مقدمة عن الشراكات والدعوة
 ،Chris Kayeالموظف المسؤول ،إدارة الشراكات والدعوة

12:25 – 12:05

التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها
 ،Stephanie Hochstetterمديرة العالقات مع الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها ولجنة األمن الغذائي
العالمي
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13:10 – 12:25

إحاطة عن مركز العمليات ( )OPSCENوجولة فيه
 ،Shelia Grudemنائبة مديرة شعبة عمليات الطوارئ ،و ،Arduino Mangoniرئيس وحدة إدارة المعلومات
التشغيلية في الشعبة

14:25 – 13:10

فترة الغداء في قاعة الوفود ()Aula Delegatis
موائد نقاش تفاعلية أثناء فترة الغداء موزعة حسب الموضوعات (يرجى اختيار موضوعين لتبديل الموائد بعد
 30دقيقة):

•

التحويالت القائمة على النقد
طاهر نور ،رئيس وحدة التحويالت القائمة على النقد

•

المناخ والحد من مخاطر الكوارث
 ،Fabio Bediniمستشار أول لشؤون البرامج ،وحدة برامج المناخ والحد من مخاطر الكوارث

•

الموارد البشرية
 ،Joyce Lumaمديرة شعبة الموارد البشرية

•

االبتكار
 ،Katharina Welteckeموظفة االتصاالت ،شعبة االبتكار وإدارة المعرفة

•

التغذية المدرسية
 ،Maria Jose Rojasرئيسة شؤون الشراكات ،دائرة التغذية المدرسية

•

األمن في الميدان
 ،Erwan Rumenموظف أمن ،شعبة األمن

•

التكنولوجيا
 ،Enrica Porcariمديرة شعبة التكنولوجيا ورئيسة نظم المعلومات

14:45 – 14:25

وظيفة ودور الضمان والرقابة
 ،Kiko Harveyالمفتشة العامة ومديرة مكتب الرقابة

15:05 – 14:45

األخالقيات في البرنامج
 ،Bonnie Greenرئيسة شؤون األخالقيات ومديرة مكتب األخالقيات

15:25 – 15:05

المراجعة الخارجية
 ،Richard Bellinمدير المراجعة الخارجية ومراجع أول في ديوان المحاسبة الفرنسي

15:45 – 15:25

وظيفة التقييم في البرنامج
 ،Andrea Cookمديرة مكتب التقييم

15:55 – 15:45

استراحة قهوة والتسجيل الشبكي في ركن أعضاء المجلس التنفيذي
(عند مكتب االستعالمات خارج قاعة االجتماعات الرئيسية)

16:15 – 15:55

الشؤون الجنسانية
 ،Kawinzi Muiuمديرة مكتب الشؤون الجنسانية

16:35 – 16:15

التغذية
 ،Lauren Landisمديرة شعبة التغذية

16:40 – 16:35

الخالصة :موجز
أمير عبد هللا ،نائب المدير التنفيذي
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