World Food Programme
Programme Alimentaire Mondial
Programa Mundial de Alimentos

جلس تنفي ي
الدورة العادية الثانية
روما 18-15 ،نوفمبر/تشرين الثاني 2021

التوزيع :عام

WFP/EB.2/2021/INF/2

التاريخ 5 :نوفمبر/تشرين الثاني 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.

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

WFP/EB.2/2021/INF/2

2

الثنين 15 ،وف ب /تش ن ث

ثالث ء 16 ،وف ب /تش ن ث

2021

13:00 – 10:00

ر ء 17 ،وف ب /تش ن ث

2021

13:00 – 10:00
س ئل أخ ى

البند )1

اعتماد جدول األعمال

البند )2

انتخاب لشغل المقاعد الشاغرة في هيئة المكتب
وتعيين المقرر

البند )3

مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي

البند  11أ)

سي س ت ( ت

الحافظة اإلقليمية لشرق أفريقيا
الحافظة اإلقليمية للجنوب األفريقي

)

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

البند  4د )

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

البند 6

البند  4ه )

تحديث عن خارطة الطريق إلدماج منظور اإلعاقة
في ب

البند  7أ)

وض إلقلي ي
الحافظة اإلقليمية آلسيا والمحيط الهادئ

2021

13:00 – 10:00
قض

عرض شفوي عالمي عن االحتياجات اإلنسانية
والشواغل واألولويات التشغيلية

خ يس 18 ،وف ب /تش ن ث

تق ر

تقييم

ه)*

*)2

البند  7أ) ) 1

البند  6أ)

بشأن
تقرير موجز عن تقييم سياسة ب
التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي،
ورد اإلدارة عليه

البند  6ب)

تقرير موجز عن التقييم المشترك للتعاون بين
وكاالت األمم المتحدة التي تتخذ من روما مقرا لها،
والرد المنسَّق عليه

2021

تق ر

تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية
القطرية لجمهورية الو الديمقراطية الشعبية
( ،)2021-2017ورد اإلدارة عليه
الخطة االستراتيجية القطرية لجمهورية الو
الديمقراطية الشعبية ()2026-2022
الخطة االستراتيجية القطرية لبنغالديش
()2026-2022

تقييم ( ت

البند  6ج)

)

تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية
القطرية للصين ( ،)2021-2017ورد اإلدارة
عليه

ح فظ إلقلي ي غ ب أف قي
البند  6د)

18:00 – 15:00
قض

18:00 – 15:00
وض إلقلي ي ( ت

سي س ت

البند  4أ)

الخطة االستراتيجية لب

البند  4ج)

لنتائج قمة األمم
تحديث شفوي عن تنفيذ ب
المتحدة بشأن النظم الغذائية لعام 2021

()2025-2022

البند  4ب)

تحديث عن التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من
روما مقرا لها

)

18:00 – 15:00
ح فظ إلقلي ي لش ق وسط وش ل أف قي
البند  6و)

الحافظة اإلقليمية لغرب أفريقيا
الحافظة اإلقليمية للشرق األوسط وشمال أفريقيا
الحافظة اإلقليمية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
س ئل

و رد و

تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية
لغامبيا ( ،)2021-2019ورد اإلدارة عليه

ي و يز ي

البند  5أ)

خطة ب

البند  5ب)

للفترة
تعيين مراجع الحسابات الخارجي لب
من  1يوليو/تموز  2022إلى  30يونيو/حزيران
2028

لإلدارة ()2024-2022

تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية
للبنان ( ،)2020-2018ورد اإلدارة عليه

البند  7ب)  ) 1الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة للجمهورية
العربية السورية ()2023-2022
البند  7أ) ) 4

الخطة االستراتيجية القطرية لتونس
()2025-2022

18:00 – 15:00
س ئل تنظي ي و إلج ئي
البند  8أ)

س ئل تسيي و إلد رة
البند  9أ)

التسمية واالختصاصات المنقحة للجنة مراجعة
الحسابات

البند  9ب)

إنشاء فريق االختيار المعني بتعيين أعضاء لجنة
مراجعة الحسابات

البند )10

ملخص أعمال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي
لعام 2021

البند )12

التحقق من القرارات والتوصيات المعتمدة

ح فظ إلقلي ي ش ق أف قي
البند  7أ) ) 3

الخطة االستراتيجية القطرية للصومال
()2025-2022

برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين
()2023-2022

مالحظات ختامية من المدير التنفيذي

* على النحو المتفق عليه مع هيئة المكتب ،سيقدَّم عرض مختصر لتقييم الخطة االستراتيجية القطرية ،بينما سيدر ج رد اإلدارة ضمن عرض الخطة االستراتيجية القطرية الجديدة.
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