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اللغة األصلية :اإلنكليزية

اعتماد جدول األعمال
للموافقة

تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع ب

جدول ع ل
)1
)2
)3
)4

)5

ؤقت

عت د جدول ع ل (للموافقة)
ت يين

ق ر

الحظ ت فتت حي
تق ر

ن

د

تنفي ي

سنو

أ)

تقرير األداء السنوي لعام ( 2020للموافقة)

ب)

التقرير السنوي لمكتب األخالقيات لعام ( 2020للنظر)

ج)

التقرير السنوي لمكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة لعام  ،2020ومذكرة اإلدارة بشأنه (للنظر)

قض

سي س ت

أ)

سياسة شؤون العاملين في ب

ب)

السياسة المنقحة لمكافحة التدليس والفساد (للموافقة)

ج)

السياسة المنقحة للكشف عن تقارير الرقابة الصادرة عن مكتب المفتش العام (للموافقة)

د)

تحديث عن خطة تنفيذ سياسة ب

(للموافقة)

بشأن الحماية والمساءلة (للنظر)

في االستجابة اإلنسانية الجماعية (( )2020للنظر)

ه)

تحديث عن دور ب

و)

تحديث عن إعداد الخطة االستراتيجية لب

ز)
ح)

تحديث عن عمليات تصدي ب
تحديث عن تنفيذ ب

(للعلم)



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



(( )2026-2022للعلم)

لفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز (للعلم)

لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ( 279/72إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية)

*

سيناقش البند أثناء الدورة.

World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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س ئل

و رد و

ي و يز ي

أ)

الحسابات السنوية المراجعة لعام ( 2020للموافقة)

ب)

تقرير عن استخدام آليات التمويل بالسلف في ب

( 1يناير/كانون الثاني –  31ديسمبر/كانون األول )2020

(للموافقة)
ج)

التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات (للنظر)

د)

التقرير السنوي للمفتش العام (للنظر) ،ومذكرة المدير التنفيذي بشأنه (للنظر)

ه)

استعراض اإلدارة للمسائل المهمة المتعلقة بالمخاطر والرقابة في عام ( 2020للنظر)

و)

تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن المبادرات المؤسسية الحاسمة (للنظر) ،ورد إدارة ب

على توصياته

(للنظر)
على توصياته (للنظر)

ز)

تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن إدارة معلومات المستفيدين (للنظر) ،ورد إدارة ب

ح)

تقرير عن تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي (للنظر)

ط)

تقرير المدير التنفيذي عن المساهمات وعن التخفيضات في التكاليف واإلعفاءات منها بموجب المادة الثالثة عشرة(4-و)

من الالئحة العامة في عام ( 2020للعلم)

)7

ي)

استخدام فائض الحساب الخاص للتأمين الذاتي (للموافقة)

تق ر

تقييم (للنظر)

أ)

تقرير التقييم السنوي لعام  ،2020ورد اإلدارة عليه

ب)

تقرير موجز عن التقييم االستراتيجي لمساهمة أنشطة التغذية المدرسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،ورد اإلدارة
عليه

ج)

تقرير تجميعي لألدلة والدروس المستخلصة من التقييمات الالمركزية بشأن تعزيز القدرات القطرية ،ورد اإلدارة عليه

د)

تقرير موجز عن استعراض النظراء لوظيفة التقييم في برنامج األغذية العالمي ،ورد ب

ه)

حالة تنفيذ توصيات التقييم

س ئل تشغيلي

)8

الخطط االستراتيجية القطرية (للموافقة)

أ)

)1
ب)

كوبا ()2024-2021

تنقيحات الخطط االستراتيجية القطرية والزيادات المقابلة في الميزانية التي وافق عليها المجلس عن طريق التصويت

بالمراسلة (للعلم)
)1

الكونغو ()2023-2019

س ئل تنظي ي و إلج ئي

)9
أ)
)10

عليه

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

س ئل تسيي و إلد رة
أ)

تعيين عضوين في لجنة مراجعة الحسابات (للموافقة)

ب)

تعيين المفتش العام ومدير مكتب الرقابة (للموافقة)
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ج)

تقرير وحدة التفتيش المشتركة :تعدد اللغات في منظومة األمم المتحدة (للنظر)

د)

كلمة الهيئات الممثلة للموظفين أمام المجلس

ه)

تقرير عن الخسائر العالمية للفترة من  1يناير/كانون الثاني إلى  31ديسمبر/كانون األول ( 2020للعلم)
*

و)

تحديث عن شراء األغذية (للعلم)

ز)

تقرير إحصائي عن تشكيل مالك الموظفين الفنيين الدوليين وموظفي الفئات العليا في  31ديسمبر/كانون األول 2020

(للعلم)
ح)

التقرير األمني (للعلم)

)11

لخص أع ل دورة

)12

س ئل أخ ى

و ى ل جلس تنفي ي

د

م ( 2021للموافقة)

في التحضيرات لقمة األمم المتحدة بشأن النظم الغذائية لعام ( 2021للنظر)

أ)

تحديث عن مشاركة ب

ب)

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

ج)

تقرير شفوي عن االجتماع المشترك للمجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/صندوق األمم المتحدة

*

للسكان/مكت ب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ،وهيئة األمم المتحدة للمرأة ،وبرنامج

األغذية العالمي (للعلم)
د)
)13

*

تحديث عن دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية (للعلم)

تحقق ن ق ر ت و توصي ت

*

ت دة
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