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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 20 ،و يو/حز ن 2022

ثالث ء 21 ،و يو/حز ن 2022

ر ء 22 ،و يو/حز ن 2022

خ يس 23 ،و يو/حز ن 2022
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اعتماد جدول األعمال
تعيين المقرر
مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي
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س ئل تسيي و إلد رة
البند  10ب) كلمة الهيئات الممثلة للموظفين أمام المجلس
س ئل و رد و ي و يز ي
التقرير السنوي للجنة االستشارية المستقلة
البند  6ه)
للرقابة
الحسابات السنوية المراجعة لعام 2021
البند  6أ)
تقرير مراجع الحسابات الخارجي بشأن إدارة
البند  6ح)
شؤون الشركاء المتعاونين ،ورد إدارة ب
على توصياته
تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن الرقابة
البند  6ط)
على
من جانب اإلدارة ،ورد إدارة ب
توصيات مراجع الحسابات الخارجي

ج

13:00 – 10:00

س ئل و رد و ي و يز ي ( ت )
استعراض اإلدارة للمسائل المهمة المتعلقة بالمخاطر
البند  6ز)
والرقابة في عام 2021
تق ر تقييم
البند  7أ)
البند  7و)
البند  7د)

البند  7ه)

تقرير التقييم السنوي لعام  ،2021ورد اإلدارة عليه
حالة تنفيذ توصيات التقييم
تقرير موجز عن استعراض تنفيذ التوصيات من
التقييمات المواضيعية ذات الطابع
االستراتيجي/العالمي ،ورد اإلدارة عليه
رد اإلدارة الشامل على تقييم استجابة ب
لجائحة كوفيد19-

الحافظة إلقلي ي لغرب أفريقيا
البند  8أ)  )4الخطة االستراتيجية القطرية لتوغو
( )2026-2022

18:00 – 15:00

كل

خ ص لقيه ئب رئيس نن

س ئل تشغيلي
البند  8ب) عرض شفوي عالمي عن االحتياجات
اإلنسانية والشواغل واألولويات
التشغيلية
وض إلقلي ي
ح فظ إلقلي ي لش ق وسط وش ل أف قي
وأورو ش قي وآسي وسطى
ك التيني و بح ك ر ب
ح فظ إلقلي ي

18:00 – 15:00
سنو

تق ر
البند  4أ)
البند  4ب)

تقرير األداء السنوي لعام 2021
التقرير السنوي لمكتب األخالقيات لعام
2021
التقرير السنوي لمكتب أمين المظالم
البند  4ج)
وخدمات الوساطة لعام  ،2021ومذكرة
اإلدارة بشأنه
قض سي س ت
سياسة تعزيز القدرات القطرية المحدثة
البند  5أ)
في االستجابة
تحديث عن دور ب
البند  5ب)
اإلنسانية الجماعية ( )2021

18:00 – 15:00
س ئل و رد و ي و يز ي ( ت )
تقرير عن استخدام آليات التمويل بالسلف في
البند  6ب)
(  1يناير/كانون الثاني –
ب
 31ديسمبر/كانون األول )2021
تصنيف الجهات المانحة من القطاع الخاص
البند  6ج)
على أنها جهات مانحة غير تقليدية بموجب
المادة الثالثة عشرة(4 -ج) من الالئحة العامة
لإلدارة
تحديث بشأن خطة ب
البند  6د)
( )2024 -2022
التقرير السنوي للمفتش العام ومذكرة المدير
البند  6و)
التنفيذي بشأنه
تقرير عن تنفيذ توصيات مراجع الحسابات
البند  6ي)
الخارجي

 24 ،و يو/حز ن 2022

البند  8أ)  )1الخطة االستراتيجية القطرية للصين
( )2025-2022
قض سي س ت ( ت )
لقرار الجمعية العامة
تحديث عن تنفيذ ب
البند  5د)
لألمم المتحدة ( 279/72إعادة تنظيم منظومة
األمم المتحدة اإلنمائية)
س ئل تسيي و إلد رة ( ت )
تعيين عضو في اللجنة االستشارية للرقابة
البند  10أ)
المستقلة
البند  10د) تحديث عن شراء األغذية
س ئل أخ ى
البند  12أ) تقرير شفوي عن االجتماع المشترك للمجالس
التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي/صندوق األمم المتحدة للسكان/مكتب
األمم المتحدة لخدمات المشاريع ،ومنظمة األمم
المتحدة للطفولة ،وهيئة األمم المتحدة للمرأة،
وبرنامج األغذية العالمي
البند  12ب) تحديث عن دائرة األمم الم تحدة لخدمات النقل
الجوي للمساعدة اإلنسانية
ملخص أعمال الدورة العادية األولى للمجلس
البند )11
التنفيذي لعام 2022
التحقق من القرارات والتوصيات المعتمدة
البند )13
مالحظات ختامية من المدير التنفيذي
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ح فظ إلقلي ي لجنوب ف ق
البند  7ب) * تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية
لموزامبيق (  ،)2021 -2017ورد اإلدارة عليه
البند  8أ)  *)3الخطة االستراتيجية القطرية لموزامبيق
( )2026-2022
البند  7ج) * تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية
لجمهورية تنزانيا المتحدة ( ،)2021-2017ورد
اإلدارة عليه
البند  8أ)  *)5الخطة االستراتيجية القطرية لجمهورية تنزانيا
المتحدة ( )2027-2022
البند  8أ)  *)6الخطة االستراتيجية القطرية لزمبابوي
( )2026 -2022
ك الالتينية والبحر الكاريبي
الحافظة إلقلي ي
البند  8أ)  )2الخطة االستراتيجية القطرية للسلفادور
( )2027-2022

* وفقا لما تم االتفاق عليه مع هيئة المكتب ،سيتم تقديم عرض مختصر لتقييم الخطة االستراتيجية القطرية  ،بينما سيتم تضمين رد اإلدارة في عرض الخطة االستراتيجية القطرية الجديدة.
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