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التاريخ 1 :يوليو/تموز 2020
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 29 ،و يو/حز ن 2020

ثالث ء 30 ،و يو/حز ن 2020

13:00 – 10:00

13:00 – 10:00
س ئل تسيي و إلد رة

البند )1

اعتماد جدول األعمال

البند )2
س ئل أخ ى

تعيين المقرر

البند  12و)

مقترح إعادة تنظيم هيكل القيادة العليا لب

البند )3

مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي

البند  10ج)

س ئل أخ ى ( ت

فريق نقاش افتراضي من الضيوف الخاصين حول موضوع "العمل
معا لضمان اتساق جهود العمل اإلنساني والتنمية والسالم لتلبية
احتياجات السكان األكثر ضعفا وتقليلها خالل جائحة كوفيد،"19-
تليها جلسة أسئلة وأجوبة

البند  12أ)

تق ر

13:00 – 10:00
و رد و

خطة العمل الشاملة لتنفيذ توصيات الفريق
العامل المشترك بين المجلس التنفيذي وإدارة
المعني بالمضايقات والتحرش الجنسي
ب
وإساءة استعمال السلطة والتمييز

ي و يز ي ( ت

13:00 – 10:00
تق ر

)

البند  6د)

التقرير السنوي للمفتش العام ،ومذكرة المدير
التنفيذي بشأنه

البند  6ه)

استعراض اإلدارة للمسائل المهمة المتعلقة
بالمخاطر والرقابة في عام 2019

البند  6ج)

التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات

)

سنو

البند  4ب)

ر ء 1 ،و يو/ت وز 2020

س ئل

كلمة الهيئات الممثلة للموظفين أمام المجلس

خ يس 2 ،و يو/ت وز 2020

البند  6أ)

الحسابات السنوية المراجعة لعام 2019

البند  6و)

تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن حافظة
على توصياته
العقارات ،ورد إدارة ب

التقرير السنوي لمكتب األخالقيات لعام 2019

ج

• سعادة السيد  ،Janez Lenarčičالمفوض األوروبي إلدارة
األزمات ،المفوضية األوروبية؛
• سعادة السيدة ريم إبراهيم الهاشمي ،وزيرة الدولة للتعاون
الدولي ،اإلمارات العربية المتحدة؛

 3 ،و يو/ت وز 2020
13:00 – 10:00

تقييم

البند  7أ)

تقرير التقييم السنوي لعام  ،2019ورد اإلدارة
عليه

البند  7ب)

بشأن
تقرير موجز عن تقييم سياسة ب
المساواة بين الجنسين ( ،)2020-2015ورد
اإلدارة عليه

البند  7ج)

تقرير موجز عن التقييم االستراتيجي لتمويل
( ،)2019-2014ورد اإلدارة
أعمال ب
عليه

البند  7د)

البند  7ه)

ح فظ إلقلي ي آلسي و حيط ه دئ
(االستعراض اإلقليمي)
س ئل أخ ى ( ت

)

البند  12ب)

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  12ج)

تقرير تجميعي عن األدلة والدروس المستخلصة
(،)2019-2011
من تقييمات سياسات ب
ورد اإلدارة عليه

تحديث شفوي عن دائرة األمم المتحدة لخدمات
النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية

البند  12د)

تحديث شفوي عن التحضيرات لقمة األمم المتحدة
بشأن النظم الغذائية لعام 2021

حالة تنفيذ توصيات التقييم

البند )11

ملخص أعمال الدورة العادية األولى للمجلس
التنفيذي لعام 2020

البند )13

التحقق من القرارات والتوصيات المعتمدة

• السيدة  ،Susanna Mooreheadرئيسة لجنة المساعدة
اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي؛

مالحظات ختامية من المدير التنفيذي

• السيد  ،Mark Lowcockوكيل األمين العام للشؤون اإلنسانية
ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ ،مكتب األمم المتحدة
لتنسيق الشؤون اإلنسانية.
بيانات القوائم/البيانات الوطنية
18:00 – 15:00
س ئل أخ ى ( ت
البند  12ه)
قض

18:00 – 15:00

)

تحديث شفوي عن استجابة ب
كوفيد19-

تق ر
لجائحة

سي س ت
لقرار الجمعية العامة
تحديث عن تنفيذ ب
لألمم المتحدة ( 279/72إعادة تنظيم منظومة األمم
المتحدة اإلنمائية) [سيدرج ضمن البند  12ه)

البند  5د)

بسبب أثر جائحة كوفيد]19-
تحديث شفوي عن آثار التوجيهات بشأن أطر األمم
المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة
والتحليالت القطرية المشتركة على ب

البند  5ه)

[سيدرج ضمن البند  12ه) بسبب أثر جائحة
كوفيد]19-
س ئل

و رد و

البند  6ك)

ي و يز ي

استخدام احتياطي حساب تسوية دعم البرامج
واإلدارة (لدعم التدابير المتعلقة بكوفيد)19-

سنو ( ت

)

البند  4ج)

التقرير السنوي لمكتب أمين المظالم وخدمات
الوساطة لعام  ،2019ومذكرة اإلدارة بشأنه

البند  4أ)

تقرير األداء السنوي لعام 2019

قض

سي س ت ( ت

البند  5أ)

)

استعراض منتصف المدة للخطة االستراتيجية
()2021-2017
لب

18:00 – 15:00
و رد و

س ئل

ي و يز ي ( ت

18:00 – 15:00
)

ح فظ إلقلي ي ش ق أف قي

البند  6ز)

تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن خدمات
على
النقل الجوي ،ورد إدارة ب
توصياته

البند  6ح)

تقرير عن تنفيذ توصيات مراجع الحسابات
الخارجي

البند  6ب)

تجديد موارد الحساب الخاص لبرامج رفاه
الموظفين

البند  6ط)

تقرير عن استخدام آليات التمويل بالسلف في
ب
( 1يناير/كانون الثاني – 31ديسمبر/كانون
األول )2019

تق ر

تقييم ( ت

)

البند  5ب)

تحديث عن دور ب
اإلنسانية الجماعية

البند  5ج)

تحديث عن عمليات تصدي ب
نقص المناعة البشرية واإليدز

س ئل تسيي و إلد رة ( ت

18:00 – 15:00

في االستجابة

(بما يشمل االستعراض اإلقليمي)
البند  8أ) )1

الخطة االستراتيجية القطرية إلثيوبيا
()2025-2020

ح فظ إلقلي ي غ ب أف قي
(االستعراض اإلقليمي)
ح فظ إلقلي ي لش ق وسط وش ل أف قي
وأورو

ش قي وآسي وسطى

(االستعراض اإلقليمي)
ح فظ إلقلي ي لجنوب ف ق
(االستعراض اإلقليمي)
ح فظ إلقلي ي
(االستعراض اإلقليمي)

ك التيني و بح

كرب

لفيروس

)

البند  10أ)

تعيين عضو واحد في لجنة مراجعة الحسابات

البند  10ب)

تقارير وحدة التفتيش المشتركة ذات الصلة
بعمل ب
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