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اللغة األصلية :النكليزية

اعتماد جدول األعمال
للموافقة

تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع البرنامج على النترنت ).(https://executiveboard.wfp.org

جدول األعمال المؤقت
-1

اعتماد جدول األعمال (للموافقة)

-2

انتخاب لشغل مقعد شاغر في هيئة المكتب وتعيين المقرر

-3

مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي

-4

قضايا السياسات
أ)

سياسة البرنامج بشأن الحماية والمساءلة (للموافقة) وخطة تنفيذها (للعلم)

ب)

خارطة الطريق لدماج منظور العاقة في البرنامج (( )2021-2020للموافقة)

ج)

تحديث عن التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها (للعلم)

د)

خالصة سياسات البرنامج المتعلقة بخطته االستراتيجية (للعلم)

ه)

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

*

*

(للعلم)

-5

-6

و)

تحديث شفوي عن آثار التوجيهات بشأن أطر األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة والتحليالت القطرية
*
المشتركة على البرنامج (للعلم)

ز)

تحديث شفوي عن سياسة شؤون العاملين :رؤية مستقبلية لقوة البرنامج العاملة وثقافة مكان العمل لديه (للعلم)

*

مسائل الموارد والمالية والميزانية
أ)

خطة البرنامج لإلدارة (( )2023-2021للموافقة)

ب)

عملية اختيار وتعيين مراجع الحسابات الخارجي للبرنامج للفترة من  1يوليو/تموز  2022إلى  30يونيو/حزيران
( 2028للموافقة)

ج)

خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي (للعلم)

تقارير التقييم (للنظر)
أ)

تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية للكاميرون ( ،)2020-2018ورد الدارة عليه

* سيُناقش البند أثناء الدورة.
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ب)

تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لجمهورية الكونغو الديمقراطية (،)2020-2018
ورد الدارة عليه

ج)

تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية لندونيسيا ( ،)2020-2017ورد الدارة عليه

د)

تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية لتيمور-ليشتي ( ،)2020-2018ورد الدارة عليه

المسائل التشغيلية
أ)

ب)

الخطط االستراتيجية القطرية (للموافقة)
)1

كوبا ( – )2024-2021أ ُ ِّجل البند إلى الدورة العادية األولى لعام 2021

)2

جمهورية الكونغو الديمقراطية ()2024-2021

)3

غواتيماال ()2024-2021

)4

إندونيسيا ()2025-2021

الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة (للموافقة)
)1

ج)

تنقيحات الخطط االستراتيجية القطرية والزيادات المقابلة في الميزانية (للموافقة)
)1

د)

-8

توغو ()2021

بوروندي ()2020-2018

تقارير المدير التنفيذي عن المسائل التشغيلية (للعلم)
)1

تنقيحات الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة والزيادات المقابلة في الميزانية
الت ي وافق عليها المدير التنفيذي أو المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة
( 1يناير/كانون الثاني –  30يونيو/حزيران )2020

)2

الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية المتعددة البلدان وعمليات الطوارئ المحدودة وأنشطة االستجابة
العاجلة التي وافق عليها المدير التنفيذي أو المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة
( 1يناير/كانون الثاني –  30يونيو/حزيران )2020

المسائل التنظيمية واإلجرائية
أ)

برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين (( )2022-2021للموافقة)

-9

ملخص أعمال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعام ( 2020للموافقة)

-10

مسائل أخرى
أ)

تقرير مرحلي عن تنفيذ خطة العمل الشاملة لتنفيذ توصيات الفريق العامل المشترك بين المجلس التنفيذي وإدارة البرنامج
المعني بالمضايقات والتحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة والتمييز (للنظر)

ب)

تقرير االجتماع المشترك للمجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة النمائي/صندوق األمم المتحدة للسكان/مكتب األمم
المتحدة لخدمات المشاريع ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ،وهيئة األمم المتحدة للمرأة ،وبرنامج األغذية العالمي،
 29مايو/أيار ( 2020للعلم)

ج)
د)
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*

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

تحديث شفوي عن استجابة البرنامج لجائحة كوفيد( 19-للعلم)

التحقق من القرارات والتوصيات المعتمدة
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