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التاريخ 27 :نوفمبر/تشرين الثاني 2018
اللغة األصلية :اإلنكليزية
تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع

ب

الشبكي

()https://executiveboard.wfp.org؛ كما يمكن الوصول إلى
صفحة الوثائق من خالل رمز االستجابة السريعة ( )QRالتالي:

ع ل يوم
ر ء 28 ،وف ب /تش ن ث
قع

2018

جلس تنفي ي

س ع  – 10:00س ع 13:00
البند :)5 12

تقرير شفوي عن مستجدات دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية (للعلم)

ح فظ إلقلي ي ش ق ووسط أف قي (بما يشمل االستعراض اإلقليمي)
البند  7د):

تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية للصومال ( ،)2017-2012ورد اإلدارة عليه (للنظر)

البند  8ب) :)1

الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة – الصومال (للموافقة)

البند  8أ) :)8

الخطط االستراتيجية القطرية – رواندا (للموافقة)

س ع  – 15:00س ع ( 19:00ت دد جلس إذ زم
ح فظ إلقلي ي لش ق وسط وش ل أف قي وأورو
البند  7ب):

تقرير موجز عن تقييم استجابة ب

)
ش قي وآسي وسطى (بما يشمل االستعراض اإلقليمي)
اإلقليمية لألزمة السورية

(يناير/كانون الثاني  – 2015مارس/آذار  ،)2018ورد اإلدارة عليه (للنظر)
البند  8ب) :)2

الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة – الجمهورية العربية السورية (للموافقة)

البند  8أ) :)10

الخطط االستراتيجية القطرية – السودان (للموافقة)

البند  8ب) :)3

الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة – اليمن (للموافقة)

البند :)4 )12

تقرير شفوي عن الزيارة الميدانية التي قام بها المجلس التنفيذي لب

إلى تركيا ولبنان (للعلم)

ملحوظة :البنود التي ال تُستكمل تؤجَّل إلى جلسة الحقة من جلسات الدورة الحالية.
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يرجى من المندوبين تسجيل أسمائهم قبل بدء أعمال الدورة في مكتب التسجيل الكائن في ردهة المبنى

تسجيل
وتص ر ح دخول

الرئيسي.
على كافة الممثلين الدائمين واألعضاء المعتمدين اآلخرين للبعثات الدائمة تسجيل أسمائهم لضمان
ُزود جميع المندوبين المسجلين بتصاريح لدخول اجتماعات الدورة
إدراجها في قائمة المشاركين .وسي َّ
لحملها ظاهرة للعيان على الدوام.

تسهيالت
تح

يتيسر نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة من أصحاب الكراسي المتحركة إلى مقر ب

وي إلع ق

عبر البوابة

الواقعة إلى يسار مدخل الموظفين .ويتيسر لذوي اإلعاقة من أصحاب الكراسي المتحركة استعمال
معظم المصاعد في مقر ب

 .وتقع دورات المياه الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة في الطابق

األرضي بالقرب من قاعة اجتماعات المجلس التنفيذي والمقصف الرئيسي ،وفي معظم طوابق البرج
األخضر.
تمشيا مع مبادرة التخضير في ب

وث ئق

وسعيا وراء الحد من تكاليف االجتماعات ،ستتاح الوثائق

على الموقع الشبكي للمجلس التنفيذي ) (https://executiveboard.wfp.orgفقط.
يرجى من المندوبين أن يتركوا نسخة من بياناتهم المطبوعة لدى مكتب االستعالمات قبل دخول

بي ت
وس ع ق ءته

بتأن لتسهيل ترجمتها الفورية إلى اللغات األخرى.
القاعة وأن يلقوا ببيانتهم ٍّ

ت تيب ت جلوس

سيكون هناك مقعد واحد حول طاولة االجتماعات في قاعة المجلس التنفيذي ومقعد آخر خلفه لكل
وفد عضو ،ليجلس عليهما الممثل ومناوبه .ويمكن لممثل واحد من كل وفد من وفود المراقبين الجلوس
في قاعة المجلس التنفيذي .ويرجى من المندوبين اإلضافيين متابعة مداوالت المجلس من قاعة الوفود
(.)Aula Delegatis

ح فل إ ى
نظ

ستغادر الحافلة مقر ب
و زر ع

إلى مقر منظمة األغذية والزراعة بعد خمس عشرة دقيقة من آخر

اجتماع من اجتماعات اليوم.
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