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التاريخ 26 :يونيو/حزيران 2020
اللغة األصلية :اإلنكليزية
تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع

ب

الشبكي

()https://executiveboard.wfp.org؛ كما يمكن الوصول إلى
صفحة الوثائق من خالل رمز االستجابة السريعة ( )QRالتالي:

ع ل يوم
الثنين 29 ،و يو/حز ن 2020
دورة فت ضي

قرار بعقد االجتماع بالوسائل الرقمية
س ع  – 10:00س ع 13:00
البند )1

اعتماد جدول األعمال (للموافقة)

البند )2

تعيين المقرر

البند  12و)

مقترح إعادة تنظيم هيكل القيادة العليا لب

البند )3

مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي

(للموافقة)

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


سعادة السيد  ،Janez Lenarčičالمفوض األوروبي إلدارة األزمات ،المفوضية األوروبية؛



سعادة السيدة ريم إبراهيم الهاشمي ،وزيرة الدولة للتعاون الدولي ،اإلمارات العربية المتحدة؛



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



السيد  ،Mark Lowcockوكيل األمين العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ ،مكتب األمم المتحدة
لتنسيق الشؤون اإلنسانية.
بيانات القوائم/البيانات الوطنية

س ع  – 15:00س ع 18:00
البند  12ه)
البند  5د)

تحديث شفوي عن استجابة ب
تحديث عن تنفيذ ب

لجائحة كوفيد( 19-للعلم)

لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ( 279/72إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية)

[سيدرج ضمن البند  12ه) بسبب أثر جائحة كوفيد( ]19-للعلم)
البند  5ه)

تحديث شفوي عن آثار التوجيهات بشأن أطر األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة والتحليالت القطرية المشتركة على
ب

) [سيدرج ضمن البند 12ه) بسبب أثر جائحة كوفيد( ]19-للعلم)

البند  6ك)

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

البند  4أ)

تقرير األداء السنوي لعام ( 2019للموافقة)

ملحوظة :البنود التي ال تُستكمل تؤجَّل إلى جلسة الحقة من جلسات الدورة الحالية.
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