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 الجدول الزمني المؤقت

 

على الموقع الشبكي للمجلس دورة أيام ال كل يوم من ببرنامج عمل اليوم الذي سينشر صباحسيستعاض عنه ، وهذا جدول زمني مؤقت

جلسة بعد  من وقتليأخذ من وقت استراحة الغداء أو يُمدد قليالً  وخالل أيام الدورة فإن بحث البنود غير المنجزة في الصباح قد التنفيذي.

  إلى الصباح التالي. بحثها إرجاءالظهر؛ أما البنود التي ال يتم االنتهاء منها بعد الظهر فيمكن 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المجلس التنفيذي

 الدورة السنوية

 2017 تشرين الثاني/نوفمبر 16-13روما، 

 التوزيع: عام

 2017 ثانيتشرين ال/برفمون 3التاريخ: 

 اللغة األصلية: اإلنكليزية

 أعيد إصدارها ألسباب فنية

 2017نوفمبر/تشرين الثاني  8في 

 WFP/EB.2/2017/INF/2/Rev.1* 

 مذكرات إعالمية

 .(http://executiveboard.wfp.org)على اإلنترنت  البرنامجتتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع 

http://executiveboard.wfp.org/
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 2017نوفمبر/تشرين الثاني  16الخميس،  2017نوفمبر/تشرين الثاني  15 األربعاء، 2017نوفمبر/تشرين الثاني  14الثالثاء،  2017 تشرين الثاني/نوفمبر 13،االثنين

10:00 – 13:00 10:00 – 13:00 10:00 – 13:00 10:00 – 13:00 

 اعتماد جدول األعمال :1البند 

 تعيين المقرر :2البند 

 مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي :3البند 

والضيوف  ينخاصالف وضيالبيانات من  

 : الرفيعي المستوى

السيدة أمينة ج. محمد، نائبة الضيفة الخاصة، 

 األمين العام لألمم المتحدة

، معالي السيدة المستوىالضيفة الرفيعة  

فيوريال مولينيلي أرسيتوندو، وزيرة التنمية 

واإلدماج االجتماعي، الممثلة الخاصة 

لصاحب الفخامة بيدرو بابلو كوزيينسكي، 

 رئيس جمهورية بيرو

 )متابعة(قضايا السياسات 

 سياسة االستعداد للطوارئ ب( 4البند 

الوكاالت التي تقرير مرحلي عن التعاون بين  ج( 4البند 

 توجد مقارها في روما

 تحديث عن خطة تنفيذ سياسة التغذية د( 4البند 

 مسائل الموارد والمالية والميزانية

 (2020–2018لإلدارة )البرنامج  خطة أ( 5البند 

 الحافظة اإلقليمية آلسيا والمحيط الهادئ

 )بما يشمل االستعراض اإلقليمي(

 القطرية الخطط االستراتيجية أ(: 7البند 

 ( 2022–2018سري النكا) 

 ( 2022–2018ميانمار) 

 

 الحافظة اإلقليمية للشرق األوسط وشمال أفريقيا

 (ي)بما يشمل االستعراض اإلقليم وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

 الحافظة اإلقليمية لغرب أفريقيا

 )بما يشمل االستعراض اإلقليمي(

  المؤقتةالخطط االستراتيجية القطرية  ب(: 7البند 

 ( 2020–2018جمهورية أفريقيا الوسطى) 

 

 الحافظة اإلقليمية للجنوب األفريقي

 ()بما يشمل االستعراض اإلقليمي

 الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة ب(: 7البند 

 ( 2020–2018جمهورية الكونغو الديمقراطية) 

19:00 – 15:00 19:00 – 15:00 19:00 – 15:00 19:00 – 15:00 

 الحافظة اإلقليمية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

 )بما يشمل االستعراض اإلقليمي(

 الخطط االستراتيجية القطرية أ(: 7البند 

 ( 2018-2022بيرو) 

 ( 2018-2021غواتيماال) 

 

 قضايا السياسات 

 تحديث عن خارطة الطريق المتكاملة  أ(: 4البند 

 )متابعة( مسائل الموارد والمالية والميزانية

 االختصاصات المنقحة للجنة مراجعة الحسابات   (:ب 5البند 

 تقارير التقييم

 تقرير تجميعي عن تقييمات العمليات  ب( 6البند 

(2016–2017) 

 

 الحافظة اإلقليمية لشرق ووسط أفريقيا

 )بما يشمل االستعراض اإلقليمي(

لجنوب تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية   أ(: 6البند 

 (، ورد اإلدارة عليه2016–2011السودان )

 الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة ب(: 7البند 

 ( 2020–2018جنوب السودان) 

 الخطط االستراتيجية القطرية  أ(: 7البند 

 ( 2022–2018أوغندا) 

وأوروبا الشرقية  الحافظة اإلقليمية للشرق األوسط وشمال أفريقيا

 )متابعة( وآسيا الوسطى

 الخطط االستراتيجية القطرية (:أ 7البند 

 ( 2022–2018قيرغيزستان) 

 ( 2022–2018دولة فلسطين) 

 الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتةب(:  7البند 

 ( 2020–2018جمهورية إيران اإلسالمية) 

 

 مسائل أخرى

 بدل سكن المدير التنفيذيأ(:  10البند 

االجتماع المشترك للمجالس التنفيذية عن شفوي ج(: تقرير  10البند 

لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/صندوق األمم المتحدة 

للسكان/مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع، ومنظمة 

األمم المتحدة للطفولة، وهيئة األمم المتحدة للمرأة، 

 وبرنامج األغذية العالمي

 المسائل التنظيمية واإلجرائية (:8البند 

 عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين برنامج 

(2018–2019 ) 

ملخص أعمال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعام  :(9البند 

2017 

 التحقق من القرارات والتوصيات المعتمدة (:11البند 

 مالحظات ختامية من المدير التنفيذي
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