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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.
عت د جدول ع ل
اعتمد المجلس جدول األعمال.

 29يونيو/حزيران 2020
ت يين

ق ر

عيَّن المجلس ،وفقا للمادة الثانية عشرة من الئحته الداخلية ،السيد ( Mao Mahad Scech Auesالصومال ،القائمة ألف) مقررا لدورته
السنوية لعام .2020

 29يونيو/حزيران 2020
س ئل أخ ى
2020/EB.A/1

قت ح إع دة تنظيم هيكل قي دة

لي لب
 ،على النحو الوارد في الوثيقة .WFP/EB.A/2020/12-F

وافق المجلس على مقترح إعادة تنظيم هيكل القيادة العليا لب

 29يونيو/حزيران 2020
قض

الست تيجي

2020/EB.A/2

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.

 29يونيو/حزيران 2020
س ئل

و رد و

2020/EB.A/3

ي و يز ي
ستخد م حتي ط حس ب تسو دعم ب

و إلد رة

بعد النظر في الوثيقة "استخدام احتياطي حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة" ( ،)WFP/EB.A/2020/6-K/1وافق المجلس على
تخصيص مبلغ  30مليون دوالر أمريكي من حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة لحساب االستجابة العاجلة.
كما

أحاط

المجلس

علما

بتعليقات

()WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2

اللجنة
وتعليقات

االستشارية
لجنة

المالية

لشؤون
في

اإلدارة

منظمة

األغذية

والميزانية
والزراعة

(.)WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3

 29يونيو/حزيران 2020
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س ئل أخ ى
خط

2020/EB.A/4

ل ش ل تنفي توصي ت ف ق
ض ق ت و تح ش جنس وإس ءة ست

شت ك ين

ل

جلس تنفي ي وإد رة ب

ن

ل سلط و ت ييز

أعرب المجلس عن تقديره لخطة العمل الشاملة الواردة في الوثيقة  WFP/EB.A/2020/12-Aوطلب من األمانة )1 :أن تمده بتحديثات
شفوية فصلية طوال فترة والية المستشارة األولى للمدير التنفيذي المعنية بثقافة مكان العمل ،مع وصف لتنفيذ الخطة وأي تنقيحات عليها؛
 )2أن تقدم تقريرا مرحليا رسميا عن تنفيذ الخطة في دورة المجلس العادية الثانية لعام  2020على أن يُقدّم بعد ذلك سنويا في إطار
.

تقرير األداء السنوي لب

 30يونيو/حزيران 2020
تق ر

سنو
تق

2020/EB.A/5

سنوي كتب خالقي ت

م 2019

أحاط المجلس علما بالتقرير السنوي لمكتب األخالقيات لعام .)WFP/EB.A/2020/4-B( 2019

 30يونيو/حزيران 2020
تق

2020/EB.A/6

سنوي كتب أ ين

م  ،2019و ك ة إلد رة شأ ه

ظ م وخد ت وس ط

أحاط المجلس علما بالتقرير السنوي وأيد جميع توصيات مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة لعام 2019
(.)WFP/EB.A/2020/4-C

 30يونيو/حزيران 2020
تق

2020/EB.A/7

د ء سنوي

م 2019

وافق المجلس على تقرير األداء السنوي لعام  ،)WFP/EB.A/2020/4-A( 2019مع مالحظة أنه يتضمن سجال شامال ألداء ب
في تلك السنة .ويطلب المجلس ،وفقا للمادة السادسة 3-من النظام األساسي لب

 ،وعمال بقراريه 2000/EB.A/2

و ،2004/EB.A/11وقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي  ،E/2013/L.17وقرار مجلس منظمة األغذية والزراعة في دورته
الثامنة واألربعين بعد المائة في عام  ،2013إحالة تقرير األداء السنوي لعام  2019إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي وإلى مجلس
منظمة األغذية والزراعة ،مشفوعا بهذا القرار وبقراراته وتوصياته لعام .2019

 30يونيو/حزيران 2020
قض

سي س ت
ست

2020/EB.A/8
أحاط

المجلس

علما

ض نتصف
بالوثيقة

دة لخط الست تيجي لب

"استعراض

منتصف

المدة

()2021-2017
للخطة

االستراتيجية

لب

(")2021-2017

).(WFP/EB.A/2020/5-A/Rev.2
وإن المجلس:


رحب باالعتراف بأن استخدام "مسارات النتائج المؤسسية" أو "نظريات التغيير" سيساعد ب
في اتخاذ القرارات ،والتقييم ،وإدارة األداء؛

والمجلس التنفيذي
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وطلب من اإلدارة أن تحدد عملية تشاورية خالل عام  2021تتيح لألعضاء مناقشة وإقرار النَهج ،بما فيه نظرية التغيير،
(.)2026-2022

الذي سيُستخدم في الخطة االستراتيجية لب

 30يونيو/حزيران 2020
س ئل

و رد و

2020/EB.A/9

ي و يز ي
تق

م ،و ك ة

سنوي ل فتش

تنفي ي شأ ه

د

أحاط المجلس علما بالتقرير السنوي للمفتش العام ( )WFP/EB.A/2020/6-D/1/Rev.1والحظ أنه بناء على أعمال الرقابة القائمة
على المخاطر المنفَّذة والمبلغ عنها في عام  ،2019لم تُحدَّد في عمليات الحوكمة أو إدارة المخاطر أو المراقبة في ب
جوهرية من شأنها أن تؤثر بصورة خطيرة على تحقيق أهداف ب

أوجه ضعف

االستراتيجية والتشغيلية بصفة عامة .ويتوقع المجلس من اإلدارة

اغتنام فرص التحسين التي أبرزها التقرير.
كما

المجلس

أحاط

علما

اللجنة

بتعليقات

()WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2

وتعليقات

االستشارية
لجنة

المالية

لشؤون
في

منظمة

اإلدارة
األغذية

والميزانية
والزراعة

(.)WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3

 1يوليو/تموز 2020
2020/EB.A/10

ست

ض إلد رة ل س ئل

ت لق

ه

خط و ق

ف ع م 2019

أحاط المجلس علما باستعراض اإلدارة للمسائل المهمة المتعلقة بالمخاطر والرقابة في عام .)WFP/EB.A/2020/6-E/1( 2019
كما

المجلس

أحاط

علما

اللجنة

بتعليقات

()WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2

وتعليقات

االستشارية
لجنة

المالية

لشؤون
في

منظمة

اإلدارة
األغذية

والميزانية
والزراعة

(.)WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3

 1يوليو/تموز 2020
2020/EB.A/11

تق

سنوي لجن

حس ت

ج

أحاط المجلس علما بالتقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات (.)WFP/EB.A/2020/6-C/1
كما

المجلس

أحاط

علما

بتعليقات

()WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2

اللجنة
وتعليقات

االستشارية
لجنة

المالية

لشؤون
في

منظمة

اإلدارة
األغذية

والميزانية
والزراعة

(.)WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3

 1يوليو/تموز 2020
2020/EB.A/12

حس ت سنو

ج

م 2019

إن المجلس:
)1

وافق على الكشوف المالية السنوية لب

لعام  ،2019مقترنة بتقرير مراجع الحسابات الخارجي ،وفقا

للمادة الرابعة عشرة(6-ب) من النظام األساسي؛
)2

الحظ استخدام مبلغ  645 394دوالرا أمريكيا من الحساب العام في عام  2019لتمويل مدفوعات اإلكراميات وشطب
الخسائر النقدية والمبالغ المستحقة القبض؛

)3

الحظ أن خسائر السلع في عام  2019تشكل جزءا من نفقات التشغيل لنفس الفترة.

7

كما

WFP/EB.A/2020/13

أحاط

المجلس

علما

بتعليقات

()WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2

االستشارية

اللجنة

لجنة

وتعليقات

المالية

لشؤون
في

اإلدارة

منظمة

األغذية

والميزانية
والزراعة

(.)WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3

 1يوليو/تموز 2020
2020/EB.A/13

تق

جع حس ت خ رج عن ح فظ

على توصي ته

ق ر ت ،ورد إد رة ب

عليه

أحاط المجلس علما بتقرير مراجع الحسابات الخارجي عن حافظة العقارات ( )WFP/EB.A/2020/6-F/1ورد إدارة ب

( ،)WFP/EB.A/2020/6-F/1/Add.1وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن توصياته ،مع مراعاة االعتبارات التي أثارها
المجلس أثناء مناقشته.
كما

أحاط

المجلس

علما

بتعليقات

()WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2

االستشارية

اللجنة
وتعليقات

لجنة

المالية

لشؤون
في

اإلدارة

منظمة

األغذية

والميزانية
والزراعة

(.)WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3

 1يوليو/تموز 2020
2020/EB.A/14

تق

على توصي ته

جع حس ت خ رج عن خد ت نقل جوي ،ورد إد رة ب

أحاط المجلس علما بتقرير مراجع الحسابات الخارجي عن خدمات النقل الجوي ( )WFP/EB.A/2020/6-G/1ورد إدارة ب
عليه ( ،)WFP/EB.A/2020/6-G/1/Add.1وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن توصياته ،مع مراعاة االعتبارات التي
أثارها المجلس أثناء مناقشته.
كما

أحاط

المجلس

علما

بتعليقات

()WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2

االستشارية

اللجنة
وتعليقات

لجنة

المالية

لشؤون
في

منظمة

اإلدارة
األغذية

والميزانية
والزراعة

(.)WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3

 1يوليو/تموز 2020
2020/EB.A/15

تق

عن تنفي توصي ت

جع حس ت خ رج

أحاط المجلس علما بالتقرير عن تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي (.)WFP/EB.A/2020/6-H/1
كما

أحاط

المجلس

علما

بتعليقات

()WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2

االستشارية

اللجنة
وتعليقات

لجنة

المالية

لشؤون
في

منظمة

اإلدارة
األغذية

والميزانية
والزراعة

(.)WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3

 1يوليو/تموز 2020
2020/EB.A/16

تجد د و رد حس ب خ ص ب

رف ه

وظفين

وافق المجلس على تجديد موارد الحساب الخاص لبرامج رفاه الموظفين لألسباب وبالمبالغ الموصوفة في الوثيقة
.WFP/EB.A/2020/6-B/1
كما

أحاط

المجلس

علما

بتعليقات

()WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2

اللجنة
وتعليقات

االستشارية
لجنة

المالية

لشؤون
في

منظمة

اإلدارة
األغذية

والميزانية
والزراعة

(.)WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3

 1يوليو/تموز 2020
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تق

2020/EB.A/17

عن ستخد م آ ي ت ت و ل

سلف ف

( 1ن /ك ون ث

ب

– 31د س ب /ك ون

ول

)2019
( 1يناير/كانون الثاني –  31ديسمبر/كانون األول )2019

أحاط المجلس علما بالتقرير عن استخدام آليات التمويل بالسلف في ب
(.)WFP/EB.A/2020/6-I/1
أحاط

كما

علما

المجلس

بتعليقات

اللجنة

()WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2

االستشارية
لجنة

وتعليقات

المالية

لشؤون
في

اإلدارة

منظمة

والميزانية

األغذية

والزراعة

(.)WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3

 1يوليو/تموز 2020
قض

سي س ت
تحد ث عن دور ب

2020/EB.A/18

أحاط لمجلس علما بالتحديث عن دور ب

ف

الستج

إل س ي

ج عي

في االستجابة اإلنسانية الجماعية (.)WFP/EB.A/2020/5-B

 1يوليو/تموز 2020
س ئل تسيي و إلد رة
ت يين عضو و حد ف

2020/EB.A/19

جن

حس ت

ج

وافق المجلس على تجديد عضوية أحد أعضاء لجنة مراجعة الحسابات على النحو التالي:


السيدة ( Agnieszka Słomka-Gołębiowskaبولندا) ،من  30يوليو/تموز  2020إلى  29يوليو/تموز .2023

 1يوليو/تموز 2020
تق ر وحدة تفتيش

2020/EB.A/20

شت ك ذ ت صل

ل ب

أحاط المجلس علما بالمعلومات والتوصيات الواردة في الوثيقة المعنونة "تقارير وحدة التفتيش المشتركة ذات الصلة بعمل ب

"

( )WFP/EB.A/2020/10-Bوأيد الردود على توصيات وحدة التفتيش المشتركة إلى األجهزة التشريعية الواردة في مالحق الوثيقة.

 1يوليو/تموز 2020
تق ر

تقييم
تق

2020/EB.A/21
أحاط

المجلس

علما

تقييم سنوي
بتقرير

التقييم

م  ،2019ورد إلد رة عليه
السنوي

لعام

2019

()WFP/EB.A/2020/7-A

ورد

اإلدارة

عليه

( ،)WFP/EB.A/2020/7-A/Add.1وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات ،مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء
مناقشته.

 2يوليو/تموز 2020

WFP/EB.A/2020/13
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2020/EB.A/22

وجز عن تقييم سي س

تق

ب

شأن

أحاط المجلس علما بالتقرير الموجز عن تقييم سياسة

س و ة ين جنسين ( ،)2020-2015ورد إلد رة عليه
بشأن المساواة بين الجنسين ()2020-2015

ب

( )WFP/EB.A/2020/7-Bورد اإلدارة عليه ( ،)WFP/EB.A/2020/7-B/Add.1وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات ،مع
مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته.

 2يوليو/تموز 2020
2020/EB.A/23

وجز عن تقييم الست تيج

تق

ت و ل أع ل ب

أحاط المجلس علما بالتقرير الموجز عن التقييم االستراتيجي لتمويل أعمال ب

( ،)2019-2014ورد إلد رة عليه
()WFP/EB.A/2020/7-C( )2019-2014

ورد اإلدارة عليه ( ،)WFP/EB.A/2020/7-C/Add.1وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات ،مع مراعاة االعتبارات التي أثارها
المجلس أثناء مناقشته.

 2يوليو/تموز 2020
2020/EB.A/24

تق

تج ي

عن د و دروس

ستخلص

ن تقيي ت سي س ت ب

( ،)2019-2011ورد إلد رة

عليه
أحاط المجلس علما بالتقرير التجميعي عن األدلة والدروس المستخلصة من تقييمات سياسات

ب

()2019-2011

( )WFP/EB.A/2020/7-Dورد اإلدارة عليه ( ،)WFP/EB.A/2020/7-D/Add.1وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات ،مع
مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته.

 2يوليو/تموز 2020
2020/EB.A/25

ح

تنفي توصي ت تقييم

أحاط المجلس علما بالوثيقة المعنونة "حالة تنفيذ توصيات التقييم" (.)WFP/EB.A/2020/7-E

 2يوليو/تموز 2020
س ئل تشغيلي
خطط الست تيجي

2020/EB.A/26

– إثيو ي ()2025-2020

قط

وافق المجلس على الخطة االستراتيجية القطرية إلثيوبيا ( )WFP/EB.A/2020/8-A/1( )2025-2020بتكلفة إجمالية يتحملها
ب

قدرها  2 586 549 456دوالرا أمريكيا.

 2يوليو/تموز 2020
لخص أع ل

جلس تنفي ي

2020/EB.A/27

لخص أع ل دورة

د

و ى ل جلس تنفي ي

م 2020

وافق المجلس على مشروع ملخص أعمال دورته العادية األولى لعام  ،2020الذي سترد النسخة النهائية منه في الوثيقة
.WFP/EB.1/2020/11

 3يوليو/تموز 2020
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لحق ول
جدول ع ل
)1
)2
)3
)4

)5

عت د جدول ع ل (للموافقة)
ت يين

ق ر

الحظ ت فتت حي
تق ر

ن

د

تنفي ي

سنو

أ)

تقرير األداء السنوي لعام ( 2019للموافقة)

ب)

التقرير السنوي لمكتب األخالقيات لعام ( 2019للنظر)

ج)

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

قض

سي س ت

أ)

استعراض منتصف المدة للخطة االستراتيجية لب

ب)

تحديث عن دور ب

ج)

تحديث عن عمليات تصدي ب

د)

(( )2021-2017للنظر)

في االستجابة اإلنسانية الجماعية (للنظر)

تحديث عن تنفيذ ب

لفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز (للعلم)*

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



(للعلم)
ه)

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

)6

س ئل

و رد و

ي و يز ي

أ)

الحسابات السنوية المراجعة لعام ( 2019للموافقة)

ب)

تجديد موارد الحساب الخاص لبرامج رفاه الموظفين (للموافقة)

ج)

التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات (للنظر)

د)

التقرير السنوي للمفتش العام (للنظر) ،ومذكرة المدير التنفيذي بشأنه (للنظر)

ه)

استعراض اإلدارة للمسائل المهمة المتعلقة بالمخاطر والرقابة في عام ( 2019للنظر)

و)

تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن حافظة العقارات (للنظر) ،ورد إدارة ب

ز)

تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن خدمات النقل الجوي (للنظر) ،ورد إدارة ب

ح)

تقرير عن تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي (للنظر)

ط)

تقرير عن استخدام آليات التمويل بالسلف في ب

(للنظر)



(للعلم)*

سيناقَش البند أثناء الدورة.

على توصياته (للنظر)
على توصياته (للنظر)

( 1يناير/كانون الثاني – 31ديسمبر/كانون األول )2019
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ي)

تقرير المدير التنفيذي عن المساهمات وعن التخفيضات في التكاليف واإلعفاءات منها بموجب المادة الثالثة عشرة (4و)

من الالئحة العامة في عام ( 2019للعلم)

)7

ك)

استخدام احتياطي حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة (للموافقة)

تق ر

تقييم (للنظر)

أ)

تقرير التقييم السنوي لعام  ،2019ورد اإلدارة عليه

ب)

تقرير موجز عن تقييم سياسة ب

ج)

تقرير موجز عن التقييم االستراتيجي لتمويل أعمال ب

د)

تقرير تجميعي عن األدلة والدروس المستخلصة من تقييمات سياسات ب

ه)

حالة تنفيذ توصيات التقييم

بشأن المساواة بين الجنسين ( ،)2020-2015ورد اإلدارة عليه
( ،)2019-2014ورد اإلدارة عليه
( ،)2019-2011ورد اإلدارة عليه

س ئل تشغيلي

)8

الخطط االستراتيجية القطرية (للموافقة)

أ)

)1
ب)

إثيوبيا ()2025-2020

تنقيحات مكونات االستجابة لألزمات في الخطط االستراتيجية القطرية والزيادات المقابلة في الميزانية التي وافق
عليها المدير التنفيذي أو المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة ،بعد تعليقات الدول األعضاء بشأنها

(للعلم)
)1

س ئل تنظي ي و إلج ئي

)9
أ)

)10

جمهورية الكونغو الديمقراطية

برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين (( )2021-2020للعلم)

س ئل تسيي و إلد رة
أ)

تعيين عضو واحد في لجنة مراجعة الحسابات (للموافقة)

ب)

تقارير وحدة التفتيش المشتركة ذات الصلة بعمل ب

ج)

كلمة الهيئات الممثلة للموظفين أمام المجلس

د)

تقرير عن الخسائر العالمية للفترة من  1يناير/كانون الثاني إلى  31ديسمبر/كانون األول ( 2019للعلم)

ه)

تحديث عن شراء األغذية (للعلم)

و)

تقرير إحصائي عن تشكيل مالك الموظفين الفنيين الدوليين وموظفي الفئات العليا في  31ديسمبر/كانون األول 2019

(للنظر)

(للعلم)
ز)

التقرير األمني (للعلم)

)11

لخص أع ل دورة

)12

س ئل أخ ى
أ)

د

و ى ل جلس تنفي ي

م ( 2020للموافقة)

خطة العمل الشاملة لتنفيذ توصيات الفريق العامل المشترك بين المجلس التنفيذي وإدارة ب

والتحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة والتمييز (للنظر)

المعني بالمضايقات
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ب)

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 (للعلم)*

)13

ج)

تحديث شفوي عن دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية (للعلم)*

د)

تحديث شفوي عن التحضيرات لقمة األمم المتحدة بشأن النظم الغذائية لعام ( 2021للعلم)*

ه)

تحديث شفوي عن استجابة ب

و)

مقترح إعادة تنظيم هيكل القيادة العليا لب

تحقق ن ق ر ت و توصي ت

ت دة

لجائحة كوفيد( 19-للعلم)*
(للموافقة)
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لحق ث
قئ

وث ئق

عت د جدول ع ل
1

تق ر

جدول األعمال المؤقت

WFP/EB.A/2020/1/1/Rev.2

جدول األعمال المؤقت التفصيلي

WFP/EB.A/2020/1/2/Rev.1

سنو

 4أ)

تقرير األداء السنوي لعام 2019

WFP/EB.A/2020/4-A

 4ب)

التقرير السنوي لمكتب األخالقيات لعام 2019

WFP/EB.A/2020/4-B

 4ج)

التقرير السنوي لمكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة لعام 2019

WFP/EB.A/2020/4-C

ردّ اإلدارة على التقرير السنوي لمكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة لعام 2019

قض
 5أ)

سي س ت
استعراض منتصف المدة للخطة االستراتيجية لب

 5ب)

تحديث عن دور ب

 5ج)

تحديث عن عمليات تصدي ب

 5د)

س ئل
 6أ)

WFP/EB.A/2020/4-C/Add.1/Rev.1

تحديث عن تنفيذ ب
اإلنمائية)

و رد و

()2021-2017

في االستجابة اإلنسانية الجماعية
لفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز

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

WFP/EB.A/2020/5-A/Rev.2
WFP/EB.A/2020/5-B
WFP/EB.A/2020/5-C
WFP/EB.A/2020/5-D

ي و يز ي

الحسابات السنوية المراجعة لعام 2019

WFP/EB.A/2020/6-A/1

تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية

WFP/EB.A/2020/6(A,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2

تقرير لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة

WFP/EB.A/2020/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3

 6ب)

تجديد موارد الحساب الخاص لبرامج رفاه الموظفين

WFP/EB.A/2020/6-B/1

 6ج)

التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات

WFP/EB.A/2020/6-C/1

 6د)

التقرير السنوي للمفتش العام

WFP/EB.A/2020/6-D/1/Rev.1

مذكرة المدير التنفيذي بشأن التقرير السنوي للمفتش العام

WFP/EB.A/2020/6-D/1/Add.1

 6ه)

استعراض اإلدارة للمسائل المهمة المتعلقة بالمخاطر والرقابة في عام 2019

WFP/EB.A/2020/6-E/1

 6و)

تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن حافظة العقارات

WFP/EB.A/2020/6-F/1

رد إدارة ب
 6ز)

على توصيات تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن حافظة العقارات

تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن خدمات النقل الجوي
رد إدارة ب

على توصيات تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن خدمات النقل الجوي

 6ح)

تقرير عن تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي

 6ط)

تقرير عن استخدام آليات التمويل بالسلف في ب
)2019

 6ي)

تقرير المدير التنفيذي عن المساهمات وعن التخفيضات في التكاليف واإلعفاءات منها بموجب المادة الثالثة
عشرة (4و) من الالئحة العامة في عام 2019

 6ك)

استخدام احتياطي حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة

WFP/EB.A/2020/6-F/1/Add.1
WFP/EB.A/2020/6-G/1
WFP/EB.A/2020/6-G/1/Add.1
WFP/EB.A/2020/6-H/1

( 1يناير/كانون الثاني – 31ديسمبر/كانون األول

WFP/EB.A/2020/6-I/1/Add.1
WFP/EB.A/2020/6-J/1
WFP/EB.A/2020/6-K/1
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تق ر
 7أ)

WFP/EB.A/2020/13

تقييم
تقرير التقييم السنوي لعام 2019

WFP/EB.A/2020/7-A

رد اإلدارة على تقرير التقييم السنوي لعام 2019
 7ب)

تقرير موجز عن تقييم سياسة ب

WFP/EB.A/2020/7-A/Add.1

بشأن المساواة بين الجنسين ()2020-2015

رد اإلدارة على توصيات التقرير الموجز موجز عن تقييم سياسة ب
()2020-2015
 7ج)

تقرير موجز عن التقييم االستراتيجي لتمويل أعمال ب

بشأن المساواة بين الجنسين

()2019-2014

تقرير تجميعي عن األدلة والدروس المستخلصة من تقييمات سياسات ب

()2019 2014

()2019-2011

WFP/EB.A/2020/7-C/Add.1
WFP/EB.A/2020/7-D

رد اإلدارة على توصيات التقرير التجميعي عن األدلة والدروس المستخلصة من تقييمات سياسات ب
()2019-2011
 7ه)

WFP/EB.A/2020/7-B/Add.1
WFP/EB.A/2020/7-C

ردّ اإلدارة على توصيات التقرير الموجز عن التقييم االستراتيجي لتمويل أعمال ب
 7د)

WFP/EB.A/2020/7-B

حالة تنفيذ توصيات التقييم

WFP/EB.A/2020/7-D/Add.1
WFP/EB.A/2020/7-E

س ئل تشغيلي
 8أ)

الخطط االستراتيجية القطرية
)1

 8ب)

إثيوبيا )(2025-2020

WFP/EB.A/2020/8-A/1

تنقيحات مكونات االستجابة لألزمات في الخطط االستراتيجية القطرية والزيادات المقابلة في الميزانية التي
وافق عليها المدير التنفيذي أو المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة ،بعد تعليقات الدول
األعضاء بشأنها*
)1

جمهورية الكونغو الديمقراطية

WFP/EB.A/2020/8-B/1

س ئل تنظي ي و إلج ئي
9

برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين ()2021-2020

WFP/EB.A/2020/9-A/Rev.1

س ئل تسيي و إلد رة
 10أ)

تعيين عضو واحد في لجنة مراجعة الحسابات

 10ب)

تقارير وحدة التفتيش المشتركة ذات الصلة بعمل ب

 10د)

تقرير عن الخسائر العالمية للفترة من  1يناير/كانون الثاني إلى  31ديسمبر/كانون األول 2019

WFP/EB.A/2020/10-D

 10ه)

تحديث عن شراء األغذية

WFP/EB.A/2020/10-E

 10و)

تقرير إحصائي عن تشكيل مالك الموظفين الفنيين الدوليين وموظفي الفئات العليا في  31ديسمبر/كانون
األول 9 2019

WFP/EB.A/2020/10-F

 10ز)

التقرير األمني

WFP/EB.A/2020/10-G

WFP/EB.A/2020/10-A
WFP/EB.A/2020/10-B

س ئل أخ ى
 12أ)

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

 12و)

مقترح إعادة تنظيم هيكل القيادة العليا لب

تحقق ن ق ر ت و توصي ت
13

المعني

WFP/EB.A/2020/12-A
WFP/EB.A/2020/12-F

ت دة

قرارات وتوصيات الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعام 2020
ملخص أعمال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعام 2020

WFP/EB.A/2020/13
*WFP/EB.A/2020/14

15

WFP/EB.A/2020/13

ك ت إعال ي
قائمة مؤقتة بالمشاركين

WFP/EB.A/2020/INF/1

الجدول الزمني المؤقت

WFP/EB.A/2020/INF/2/Rev.3

تقرير المدير التنفيذي عن التنقالت األخيرة لكبار الموظفين

WFP/EB.A/2020/INF/3

* ستصدر بعد موافقة المجلس التنفيذي في دورته العادية الثانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2020
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