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3

ق ر ت و توصي ت
ستنفذ األمانة القرارات والتوصيات الواردة في هذا التقرير في ضوء مداوالت المجلس ،التي سترد نقاطها الرئيسية في ملخص أعمال
الدورة.

قرر المجلس ،بسبب فاشية كوفيد ،19-وتمشيا مع المادة األولى 4-من الئحته الداخلية ،أن يعقِد دورته العادية األولى المستأنفة لعام 2020
بالوسائل الرقمية يومي  16و 17أبريل/نيسان  ،2020وأن يعلِق ،لهذا الغرض ،تطبيق الشرط المنصوص عليه في المادة األولى5-
من الئحته الداخلية الذي يقتضي اإلخطار بعقد االجتماع قبل مدة ال تقل عن ستة أسابيع من عقده.

 16أبريل/نيسان 2020
عت د جدول ع ل
اعتمد المجلس جدول األعمال.

 16أبريل/نيسان 2020
تخ ب أعض ء هيئ

كتب وت يين

ق ر

انتخب المجلس ،وفقا لالئحته الداخلية ،سعادة الدكتور ( Ulrich Seidenbergerألمانيا ،القائمة دال) رئيسا لمدة سنة واحدة؛ وسعادة
السيدة ( Marie-Therese Sarchالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،القائمة دال) مناوبة له.
وانتخب المجلس السيد ( Luís Fernando de Carvalhoالبرازيل ،القائمة جيم) نائبا للرئيس؛ والسيدة Rebeca Cutié Cancino
(كوبا ،القائمة جيم) مناوبة له.
كما انتخب المجلس سعادة السيد ( Bothata Tsikoaneليسوتو ،القائمة ألف)؛ والسيد ( Bommakanti Rajenderالهند ،القائمة
باء)؛ وسعادة السيد ( Artur Andrzej Pollokبولندا ،القائمة هاء) أعضاء في هيئة المكتب لفترة سنة واحدة؛ لتمثيل قوائم ب
االنتخابية الثالث األخرى .كما انتخب سعادة السيد ( Seydou Cisséكوت ديفوار ،القائمة ألف)؛ والسيدة KANG Hyo Joo
(جمهورية كوريا ،القائمة باء)؛ وسعادة السيد ( Zoltán Kálmánهنغاريا ،القائمة هاء) مناوبين لهم.
وعيَّن المجلس ،وفقا للمادة الثانية عشرة من الئحته الداخلية ،السيد ( Evgeny Vakulenkoاالتحاد الروسي ،القائمة هاء) مقررا
للدورة العادية األولى لعام .2020

 16أبريل/نيسان 2020
قض

الست تيجي

2020/EB.1/1

هن و قبل
الحظ ت فتت حي

ن

د

تنفي ي

أحاط المجلس علما بالمالحظات االفتتاحية التي أدلى بها المدير التنفيذي .وسترد النقاط الرئيسية التي تطرق لها المدير التنفيذي وتعليقات
المجلس عليها في ملخص أعمال الدورة.

 16أبريل/نيسان 2020
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4

الحظ ت ن ضيف خ ص ،دكتور تيدروس أده وم يب يسوس،

2020/EB.1/1bis

د

م نظ

صح

ي

أحاط المجلس علما بالمالحظات التي أدلى بها الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس ( ،)Tedros Adhanom Ghebreyesusالمدير
العام لمنظمة الصحة العالمية (عبر البث الشبكي الحي) .وسينشر فيديو خطاب المدير العام في ركن األعضاء المقيد الوصول على
.

الموقع الشبكي للمجلس التنفيذي لب

 17أبريل/نيسان 2020
س ئل أخ ى
2020/EB.1/2

ب

تحد ث شفوي عن ستج

ج ئح كوفيد19-

إن المجلس:

)1
)2

أحاط علما بالتحديث الشفوي عن استجابة ب
أعرب عن تقديره لخطة ب

لجائحة كوفيد.19-

لالستجابة لجائحة كوفيد 19-ومساهمته في خطة األمم المتحدة العالمية لالستجابة اإلنسانية

لجائحة كوفيد ،19-ودعا الدول األعضاء إلى مساندتهما.

)3

في توفير الخدمات المشتركة لتمكين الجهات الفاعلة الصحية واإلنسانية ،إلى جانب الحكومات،

استذكر الدور األساسي لب

من توفير الدعم المناسب للمجموعات السكانية الضعيفة ،وأكد أهمية االستجابة ذات التنسيق الجيد على امتداد منظومة األمم
المتحدة ،ومع الجهات الفاعلة المعنية األخرى.

)4

أخذ في الحسبان خبرة ب

باعتباره الوكالة القائدة لمجموعة اللوجستيات في األمم المتحدة وأثنى على مساهمته في الحفاظ

على سلسلة إمدادات األغذية قيد التشغيل لتفادي تحول أزمة صحية إلى أزمة غذائية.

)5

طلب إلى األمانة تزويده بتحديثات ،بصورة شهرية وبما يتماشى مع تحديثات خطة األمم المتحدة العالمية لالستجابة اإلنسانية،
عن استجابة ب

لجائحة كوفيد ،19-بما في ذلك معلومات على المستويين اإلقليمي والقطري ،ودور ب

ضمن

استجابة منظومة األمم المتحدة ،واالستجابة اإلنسانية الدولية وآليات التنسيق العالمية ذات الصلة ،ومتطلبات التمويل المحدَّثة،
حسب االقتضاء.

)6

طلب كذلك إلى األمانة أن ترفع إليه في دورته السنوية لعام  2020تقريرا عن :أ) تصورات ب
المتوسط والطويل؛ ب) مساهمة ب

للتخطيط في األجلين

في خطة األمم المتحدة العالمية لالستجابة اإلنسانية لجائحة كوفيد 19-وصندوق األمم

المتحدة لالستجابة واإلنعاش المعني بجائحة كوفيد 19-الذي أطلقه األمين العام.

 16أبريل/نيسان 2020
قض

سي س ت

2020/EB.1/3

تحد ث عن خ رط

ط ق

تك ل  :تفو ض ت سلط وت تيب ت حوك

خ ى

قت ح

بعد النظر في التحديث عن خارطة الطريق المتكاملة الوارد في الوثيقة  ،WFP/EB.1/2020/4-A/1/Rev.2وباإلشارة إلى سياسة
الخطط

االستراتيجية

القطرية

(،)WFP/EB.2/2016/4-C/1/Rev.1

واستعراض

اإلطار

المالي

( ،)WFP/EB.2/2016/5-B/1/Rev.1ومختلف التحديثات عن خارطة الطريق المتكاملة (،WFP/EB.A/2017/5-A/1
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5

و،WFP/EB.2/2017/4-A/1/Rev.1

و،WFP/EB.2/2018/5-A/1

و،WFP/EB.A/2018/5-D/1

و ،)WFP/EB.2/2019/4-D/1فإن المجلس:
أشار إلى الفقرة السادسة من قراره  ،2017/EB.2/2الذي وافق فيه ،بموجب المادة السادسة(2-ج) من النظام األساسي

)1

 ،على تفويضات سلطة مؤقتة للمدير التنفيذي اعتبارا من  1يناير/كانون الثاني  2018إلى  29فبراير/شباط ،2020

لب

وقرر تقديم تفويضات السلطة للموافقة عليها ،بعد استعراض تفويضات السلطة المؤقتة ،في دورته العادية األولى لعام 2020؛
الحظ إجراء استعراض لتفويضات السلطة المؤقتة وتقديمه للنظر فيه خالل الدورة العادية الثانية لعام  2019من خالل تحديث

)2

عن خارطة الطريق المتكاملة الوارد في الوثيقة WFP/EB.2/2019/4-D/1؛
وافق على االقتراحات الواردة في الفقرات  51-36من الوثيقة  ،WFP/EB.1/2020/4-A/1/Rev.2بشأن تفويضات السلطة

)3

إلى المدير التنفيذي واستخدام إجراء الموافقة عن طريق المراسلة عند االقتضاء ،فيما يتصل بتنقيحات الخطط االستراتيجية
الق طرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة التي تتطلب موافقة المجلس التنفيذي ،ووافق بناء على ذلك على تفويضات
السلطة المبينة في الملحق الثالث للوثيقة  ،WFP/EB.1/2020/4-A/1/Rev.2التي ستغدو نافذة في  1مايو/أيار ،2020
وقرر أنه قد يجري المزيد من التنقيح على تفويضات السلطة المذكورة بعد استعراضها في دورته العادية األولى لعام ،2025
دون المساس بسلطة المجلس التنفيذي لب
)4

في إجراء مثل هذا االستعراض في أي وقت؛

أشار إلى مفهوم الخطط االستراتيجية القطرية المتعددة البلدان على النحو المبين في التحديثين السابقين عن خارطة الطريق
المتكاملة ( ،WFP/EB.2/2018/5-A/1و)WFP/EB.2/2019/4-D/1؛
وافق على مفهوم الخطط االستراتيجية القطرية المتعددة البلدان المبين في الفقرات  77-73من الوثيقة

)5

 ،WFP/EB.1/2020/4-A/1/Rev.2ووافق كذلك على تعديالت الالئحة العامة ذات الصلة الواردة في الملحق الرابع
من الوثيقة .WFP/EB.1/2020/4-A/1/Rev.2
كما أحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية ( )WFP/EB.1/2020/4-A/2وتعليقات لجنة المالية
في منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ).(WFP/EB.2/2020/4-A/3

 17أبريل/نيسان 2020
س ئل أخ ى ( ت
س ئل

)

ت لق ثق ف

2020/EB.1/4

كن
خطو ت

ل
ل وس حو تنفي توصي ت ف ق

ض ق ت و تح ش جنس وإس ءة ست

ل

شت ك ين

جلس تنفي ي وإد رة ب

ن

ل سلط و ت ييز

إن المجلس:

)1

أعرب عن ارتياحه لتعيين المستشارة األولى للمدير التنفيذي المعنية بثقافة مكان العمل لتقود وضع خطة عمل شاملة وتشرف
على تنفيذها؛

)2

رحب بجميع الجهود المبذولة لوضع الخطة بالتشاور الوثيق مع أصحاب المصلحة الرئيسيين ،بما في ذلك الهيئات الممثلة
للموظفين؛

6

)3
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أعرب

تقديره

عن

لهذا

التقرير

بشأن

الخطوات

المتخذة

الملموسة

لوضع

خطة

العمل

الشاملة

()WFP/EB.1/2020/9-A/2/Rev.1؛

)4

أحاط علما مع التقدير بالنهج المتبع في تعميم تنفيذ األنشطة وتحقيق المنجزات المتعلقة بخطة العمل الشاملة في اإلدارة التنفيذية
لب

)5

قرر إبقاء مسائل المضايقا ت ،والتحرش الجنسي ،وإساءة استعمال السلطة ،والتمييز ،واالستغالل واالنتهاك الجنسيين
في ب

)6

وخطط عمله العادية؛

قيد نظره؛

طلب من األمانة تقديم :أ) خطة عمل شاملة مكتملة في دورته السنوية لعام  ،2020إلى جانب تحديث عن التقدم المحرز في
تنفيذها؛ ب) نسخة منقحة ،حسب االقتضاء ،من خطة العمل الشاملة باعتبارها وثيقة حية؛ ج) تقرير مرحلي في دورته العادية
؛ د) تحديثات شفوية فصلية ألعضاء المجلس

الثانية لعام  ،2020واإلبالغ بعد ذلك سنويا في إطار تقرير األداء السنوي لب
طوال مدة والية المستشارة الخاصة.

 17أبريل/نيسان 2020
تق ر

تقييم

2020/EB.1/5

تق

وجز عن تقييم الست تيج

على الستج

قدرة ب

ح الت طو رئ (،)2018-2011

ورد إلد رة عليه
على االستجابة لحاالت الطوارئ ()2018-2011

أحاط المجلس علما بالتقرير الموجز عن التقييم االستراتيجي لقدرة ب

( )WFP/EB.1/2020/5-Aورد اإلدارة عليه ( ،)WFP/EB.1/2020/5-A/Add.1وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن
التوصيات ،مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته.

 17أبريل/نيسان 2020
2020/EB.1/6

تق

وجز عن تقييم ست تيجي شؤون

لين ف

ب

أحاط المجلس علما بالتقرير الموجز عن تقييم استراتيجية شؤون العاملين في ب

( ،)2017-2014ورد إلد رة عليه
()WFP/EB.1/2020/5-B( )2017-2014

ورد اإلدارة عليه ( ،)WFP/EB.1/2020/5-B/Add.1وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات ،مع مراعاة االعتبارات
التي أثارها المجلس أثناء مناقشته.

 17أبريل/نيسان 2020
لخص أع ل
2020/EB.1/7

جلس تنفي ي
لخص أع ل دورة

د

ث ي ل جلس تنفي ي

م 2019

وافق المجلس على مشروع ملخص أعمال دورته العادية الثانية لعام  ،2019الذي سترد النسخة النهائية منه في الوثيقة
.WFP/EB.2/2019/13
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