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التاريخ 22 :فبراير/شباط 2021
مذكرات إعالمية

اللغة األصلية :اإلنكليزية
تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع ب

جدول ز ن

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

ؤقت

هذا جدول زمني مؤقت ،وسيستعاض عنه ببرنامج عمل اليوم الذي سينشر صباح كل يوم من أيام الدورة على الموقع الشبكي للمجلس
التنفيذي .وخالل أيام الدورة ،فإن البنود التي ال يتم االنتهاء منها بعد الظهر يمكن إرجاء بحثها إلى اليوم التالي.
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الثنين 22 ،فب

ثالث ء 23 ،فب

/شب ط 2021

13:00 – 10:00
البند )1
البند )2

انتخاب هيئة المكتب وتعيين المقرر

الحافظة اإلقليمية آلسيا والمحيط الهادئ

البند )3

مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي

الحافظة اإلقليمية لشرق أفريقيا



للصليب األحمر

/شب ط 2021

13:00 – 10:00

اعتماد جدول األعمال

ضيف خاص :السيد بيتر ماورير ،رئيس اللجنة الدولية

ر ء 24 ،فب

)

وض إلقلي ي ( ت

البند  6أ)

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

س ئل أخ ى
البند  11أ)

سي س ت

البند  4ب)

13:00 – 10:00
ح فظ إلقلي ي آلسي و حيط ه دئ

الحافظة اإلقليمية للشرق األوسط وشمال أفريقيا
قض

/شب ط 2021

تحديث عن تنفيذ ب

لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة

( 279/72إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية)

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

البند  11ب) تمديد فترة أحد أعضاء لجنة مراجعة الحسابات لسنة واحدة
البند  11ج)

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

البند  11ه)

تحديث شفوي عن دعم ب

لتنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية

للجنة األمن الغذائي العالمي بشأن النظم الغذائية والتغذية
البند )10

ملخص أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام 2020

البند )12

التحقق من القرارات والتوصيات المعتمدة

مالحظات ختامية من المدير التنفيذي
18:00 – 15:00
س ئل أخ ى
البند  11د)

18:00 – 15:00
س ئل

عرض شفوي عالمي عن االحتياجات اإلنسانية والشواغل
واألولويات التشغيلية

وض إلقلي ي
الحافظة اإلقليمية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
الحافظة اإلقليمية لغرب أفريقيا
الحافظة اإلقليمية للجنوب األفريقي

و رد و

البند  5أ)
البند  5ب)

ي و يز ي

تحديث عن عملية الميزنة االستراتيجية من القاعدة إلى القمة
تحديث عن المتطلبات التشغيلية وتوقعات التمويل لعام 2021

س ئل تسيي و إلد رة
البند  9أ)

تقارير وحدة التفتيش المشتركة ذات الصلة بعمل ب

ح فظ إلقلي ي

ك التيني و بح

كرب

البند  7أ)  )1الخطة االستراتيجية القطرية لكولومبيا ()2024-2021
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