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اللغة األصلية :اإلنكليزية

اعتماد جدول األعمال
للموافقة

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

جدول األعمال المؤقت
-1

اعتماد جدول األعمال (للموافقة)

-2

انتخاب هيئة المكتب وتعيين المقرر

-3

مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي

-4

قضايا السياسات

-5

-6

أ)

سياسة شؤون العاملين في البرنامج (للموافقة) – أُجل البند إلى الدورة السنوية لعام 2021

ب)

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

مسائل الموارد والمالية والميزانية
أ)

تحديث عن عملية الميزنة االستراتيجية من القاعدة إلى القمة (للنظر)

ب)

تحديث عن المتطلبات التشغيلية وتوقعات التمويل لعام ( 2021للنظر)

تقارير التقييم (للنظر)
أ)

-7

تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية لبنغالديش ( ،)2020-2017ورد اإلدارة عليه

المسائل التشغيلية
أ)

ب)

الخطط االستراتيجية القطرية (للموافقة)
)1

كولومبيا ()2024-2021

)2

كوبا ( – )2024-2021أُجل البند إلى الدورة السنوية لعام 2021

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 )2020

* سيُناقش البند أثناء الدورة.
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2

)2
-8

المسائل التنظيمية واإلجرائية
أ)

-9

عمليات الطوارئ المحدودة وأنشطة االستجابة العاجلة التي وافق عليها المدير التنفيذي أو المدير التنفيذي
والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة ( 1يوليو/تموز –  31ديسمبر/كانون األول )2020

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

مسائل التسيير واإلدارة
أ)

تقارير وحدة التفتيش المشتركة ذات الصلة بعمل البرنامج (للنظر)

-10

ملخص أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام ( 2020للموافقة)

-11

مسائل أخرى

-12

أ)

تعيين خمسة أعضاء من القوائم االنتخابية للمجلس التنفيذي في فريق االختيار المعني بتعيين أعضاء لجنة مراجعة
الحسابات (للموافقة)

ب)

تمديد فترة أحد أعضاء لجنة مراجعة الحسابات لسنة واحدة (للموافقة)

ج)

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

د)

عرض شفوي عالمي عن االحتياجات اإلنسانية والشواغل واألولويات التشغيلية (للعلم)

*

*

التحقق من القرارات والتوصيات المعتمدة
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