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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 جائحة كوفيد ،19-وتمشيا مع المادة األولى 4-من الئحته الداخلية ،أن يع ِقد دورته العادية الثانية لعام  2020بالوسائل
الرقمية من  16إلى  20نوفمبر/تشرين الثاني .2020

عت د جدول ع ل
اعتمد المجلس جدول األعمال.

 16نوفمبر/تشرين الثاني 2020
ف هيئ

إج ء تخ ت شغل ق د ش

كتب و ت يين

ق ر

انتخب المجلس ،وفقا للمادة الرابعة من الئحته الداخلية ،انتخب المجلس سعادة السيد Fernando José Marroni de Abreu
(البرازيل ،القائمة جيم) عضوا في هيئة المكتب ونائبا لرئيس المجلس.
عيَّن المجلس ،وفقا للمادة الثانية عشرة من الئحته الداخلية ،السيدة ( KANG Hyo Jooجمهورية كوريا ،القائمة باء) مقررة لدورته
السنوية لعام .2020

 16نوفمبر/تشرين الثاني 2020
قض

الست تيجي

هن و قبل
الحظ ت فتت حي

2020/EB.2/1

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.

 16نوفمبر/تشرين الثاني 2020
و رد و

ي و يز ي

س ئل

2020/EB.2/2

ب

خط

بعد أن نظر المجلس في "خطة ب
-1

إلد رة ()2023-2021
لإلدارة ( ،)WFP/EB.2/2020/5-A/1/Rev.1( ")2023-2021فإنه:

الحظ أن اعتماد دعم البرامج واإلدارة لعام  2021يفترض مستوى من التمويل قدره  7.40مليار دوالر أمريكي في
عام 2021؛

-2

أحاط علما بالمتطلبات التشغيلية المتوقعة البالغة  12.3مليار دوالر أمريكي لعام  ،2021على النحو المبين في القسم
الثالث من خطة اإلدارة ()2023-2021؛

-3

صص على النحو التالي:
وافق على اعتماد لدعم البرامج واإلدارة لعام  2021بمبلغ  443.5مليون دوالر أمريكي ،يُخ َّ
االستراتيجية والوجهة

 83.7مليون دوالر أمريكي

الخدمات المقدمة للعمليات

 246.7مليون دوالر أمريكي
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 113.1مليون دوالر أمريكي

الحوكمة ،والرقابة المستقلة ،وجمع األموال
ج وع
-4

 443.5ليون دوالر أ

ك

وافق على تخصيص مبلغ  32.2مليون دوالر أمريكي من حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة من أجل المبادرات
المؤسسية الحاسمة؛

-5

وافق على تطبيق معدل موحد السترداد تكاليف الدعم غير المباشرة قدره  6.5في المائة لعام  2021لجميع المساهمات
باستثناء مساهمات الحكومات في البرامج المنفَّذة في بلدانها ،والمساهمات المقدمة من البلدان النامية أو البلدان التي تمر
اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ،على نحو ما يقرره المجلس التنفيذي ،التي سيُطبق عليها معدل السترداد تكاليف الدعم
غير المباشرة قدره  4في المائة في عام 2021؛

-6

وافق على سقف قدره  82مليون دوالر أمريكي لسلف الخدمات المؤسسية بدءا من عام  ،2021ويتطلع إلى استعراض
ذلك كجزء من خطط اإلدارة المقبلة؛

-7

تطلع إلى تلقي تحديثات منتظمة عن عملية الميزنة االستراتيجية من القاعدة إلى القمة الجارية حاليا ،على أن يُعرض
أول تحديث منها على دورته العادية األولى لعام  ،2021استعدادا إلدخال تنقيحات على ميزانية دعم البرامج واإلدارة؛

-8

تطلع إلى تلقي تحديثات منتظمة عن المتطلبات التشغيلية والتوقعات التمويلية ،على أن يُعرض أول تحديث منها على
دورته العادية األولى لعام  ،2021بغية مناقشة أي تنقيحات ضرورية في حال عدم بلوغ إيرادات تكاليف الدعم
غير المباشرة المتوقعة المستوى المعتمد لميزانية دعم البرامج واإلدارة لعام 2021؛

-9

أذن للمدير التنفيذي بتعديل مكون دعم البرامج واإلدارة في الميزانية تبعا ألي تغير في مستوى اإليرادات المتوقعة
للسنة ،بمعدل ال يتجاوز  2في المائة من التغير المتوقع في اإليرادات.

كما أحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية ))WFP/EB.2/2020/5(A,B,C)/2
وتعليقات لجنة المالية في منظمة األغذية والزراعة (.)WFP/EB.2/2020/5(A,B,C)/3

 18نوفمبر/تشرين الثاني 2020
2020/EB.2/3

ع لي

ختي ر وت يين

جع

حس ت

خ رج

لب

لفت ة

ن  1و يو/ت وز  2022إ ى

 30و يو/حز ن 2028
وافق المجلس على العملية المقترحة الختيار وتعيين مراجع الحسابات الخارجي لب

للفترة من  1يوليو/تموز  2022إلى

 30يونيو/حزيران .)WFP/EB.2/2020/5-B/1( 2028
كما أحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية ))WFP/EB.2/2020/5(A,B,C)/2
وتعليقات لجنة المالية في منظمة األغذية والزراعة (.)WFP/EB.2/2020/5(A,B,C)/3

 17نوفمبر/تشرين الثاني 2020
2020/EB.2/4

سي س

وافق المجلس على سياسة ب

ب

شأن ح

و س ء وخط تنفي ه

بشأن الحماية والمساءلة (.)WFP/EB.2/2020/4-A/1/Rev.2

وبغية تنفيذ السياسة بنجاح ،ال بد من توفير موارد مالية كافية على المستوى المؤسسي ،واإلقليمي ،والقطري .وقد التزم ب

بتقديم

خطة تنفيذ مع ميزانية تقديرية إلى المجلس لينظر فيها في موعد ال يتجاوز دورته السنوية لعام  .2021وستشمل الخطة مخصصا نظريا
للتكاليف التقديرية عبر جميع مصادر التمويل المناسبة ،بما في ذلك ميزانية دعم البرامج واإلدارة ،وميزانيات الحوافظ القطرية ،والدعم
من خارج الميزانية.
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 18نوفمبر/تشرين الثاني 2020
2020/EB.2/5

خ رط ط ق ن أجل إد ج نظور إلع ق ف

وافق المجلس التنفيذي على خارطة الطريق إلدماج منظور اإلعاقة في ب

()2021-2020

ب

(.)WFP/EB.2/2020/4 B( )2021-2020

 18نوفمبر/تشرين الثاني 2020
ح فظ إلقلي ي لجنوب ف ق
2020/EB.2/6

تق

وجز عن تقييم

خط

الست تيجي

قط

ؤقت

ج هور

كو غو

د ق طي

( ،)2020-2018ورد إلد رة عليه
أحاط المجلس علما بالتقرير الموجز عن الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لجمهورية الكونغو الديمقراطية ()2020-2018
( )WFP/EB.2/2020/6-B/Rev.1ورد اإلدارة عليه ( ،)WFP/EB.2/2020/6-B/Add.1وحث على اتخاذ المزيد من
اإلجراءات بشأن التوصيات الواردة في التقرير ،مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته.

 18نوفمبر/تشرين الثاني 2020
2020/EB.2/7

خط الست تيجي

قط

ج هور

كو غو د ق طي ()2024-2021

وافق المجلس على الخطة االستراتيجية القطرية لجمهورية الكونغو الديمقراطية ( )WFP/EB.2/2020/7-A/2( )2024-2021بتكلفة
إجمالية يتحملها ب

قدرها  1 673 766 710دوالرات أمريكية.

 18نوفمبر/تشرين الثاني 2020
ح فظ إلقلي ي آلسي و حيط ه دئ
2020/EB.2/8

تق

وجز عن تقييم خط الست تيجي

قط

إل دو يسي ( ،)2020-2017ورد إلد رة عليه

أحاط المجلس علما بالتقرير الموجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية إلندونيسيا ()WFP/EB.2/2020/6-C( )2020-2017
ورد اإلدارة عليه ( ،)WFP/EB.2/2020/6-C/Add.1وحث على اتخاذ المزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات الواردة في التقرير،
مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته.

 19نوفمبر/تشرين الثاني 2020
2020/EB.2/9

خط الست تيجي

قط

إل دو يسي ()2025-2021

وافق المجلس على الخطة االستراتيجية القطرية إلندونيسيا ( )WFP/EB.2/2020/7-A/4( )2025-2021بتكلفة إجمالية يتحملها
ب

قدرها  15 828 623دوالرا أمريكيا.

 19نوفمبر/تشرين الثاني 2020
2020/EB.2/10

تق

وجز عن تقييم خط الست تيجي

قط

تي ور -يشت ( ،)2020-2018ورد إلد رة عليه

أحاط المجلس علما بالتقرير الموجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية لتيمور-ليشتي ()WFP/EB.2/2020/6-D( )2020-2018
ورد اإلدارة عليه ( ،)WFP/EB.2/2020/6-D/Add.1وحث على اتخاذ المزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات الواردة في التقرير،
مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته.

 19نوفمبر/تشرين الثاني 2020
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ح فظ إلقلي ي ش ق أف قي
2020/EB.2/11

قط

تنقيح خط الست تيجي

ؤقت بورو دي ( )2020-2018و ز دة

ق ل ف

يز ي

وافق المجلس على تنقيح الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لبوروندي ( )2020-2018والزيادة المقابلة في الميزانية البالغة
 72 340 828دوالرا أمريكيا على النحو الوارد في الوثيقة .WFP/EB.2/2020/7-C/1

 19نوفمبر/تشرين الثاني 2020
ح فظ إلقلي ي غ ب أف قي
2020/EB.2/12

تق

وجز عن تقييم خط الست تيجي

قط

لك ي ون ( ،)2020-2018ورد إلد رة عليه

أحاط المجلس علما بالتقرير الموجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية للكاميرون ()WFP/EB.2/2020/6-A( )2020-2018
ورد اإلدارة عليه ( ،)WFP/EB.2/2020/6-A/Add.1وحث على اتخاذ المزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات الواردة في التقرير،
مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته.

 19نوفمبر/تشرين الثاني 2020
2020/EB.2/13

خط الست تيجي

ؤقت تو و ()2021

قط

وافق المجلس على الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لتوغو ( )WFP/EB.2/2020/7-B/1( )2021بتكلفة إجمالية يتحملها ب
قدرها  3 467 347دوالرا أمريكيا.

 19نوفمبر/تشرين الثاني 2020
ك التيني و بح

ح فظ إلقلي ي
2020/EB.2/14

كرب

خط الست تيجي

غو تي ال ()2024-2021

قط

وافق المجلس على الخطة االستراتيجية القطرية لغواتيماال ( )WFP/EB.2/2020/7-A/3( )2024-2021بتكلفة إجمالية يتحملها
ب

قدرها  157 601 501دوالر أمريكي.

 19نوفمبر/تشرين الثاني 2020
س ئل أخ ى
2020/EB.2/15

تق

حل عن تنفي خط

وإد رة ب

ن

ل ش ل شأن توصي ت ف ق

ض ق ت و تح ش جنس وإس ءة ست

ل

شت ك ين

جلس تنفي ي

ل سلط و ت ييز

أعرب المجلس عن تقديره للتقرير المرحلي عن تنفيذ خطة العمل الشاملة بشأن توصيات الفريق العامل المشترك بين المجلس التنفيذي
وإدارة ب

المعني بالمضايقات والتحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة والتمييز ( )WFP/EB.2/2020/10-Aوطلب إلى

األمانة:
)1

تقديم تحديثات شفوية فصلية طوال مدة والية مساعدة المدير التنفيذي لشؤون ثقافة العمل ،تبين فيها تنفيذ الخطة وأي
تنقيحات يتم إدخالها عليها؛

)2

تقديم تقرير مرحلي رسمي سنويا كجزء من تقرير األداء السنوي لب

.

 20نوفمبر/تشرين الثاني 2020
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س ئل تنظي ي و إلج ئي
ع ل

2020/EB.2/16

جلس تنفي ي فت ة سنتين ()2022-2021

وافق المجلس على برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين ( )WFP/EB.2/2020/8-A/Rev.1( )2022-2021بالصيغة التي
اقترحتها هيئة المكتب واألمانة.

 20نوفمبر/تشرين الثاني 2020
لخص أع ل دورة سنو
2020/EB.2/17

ل جلس تنفي ي

لخص أع ل دورة سنو

ل جلس تنفي ي

م 2020

وافق المجلس على مشروع ملخص أعمال دورته السنوية لعام  ،2020الذي سترد النسخة النهائية منه في الوثيقة
.WFP/EB.A/2020/14

 20نوفمبر/تشرين الثاني 2020
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لحق ول

جدول ع ل
-1

عت د جدول ع ل (للموافقة)

-2

تخ ب شغل ق د ش

-3

الحظ ت فتت حي

ن

-4

قض

سي س ت

أ)

سياسة ب

ب)

خارطة الطريق إلدماج منظور اإلعاقة في ب

ج)

تحديث عن التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها (للعلم)

بشأن الحماية والمساءلة (للموافقة) وخطة تنفيذها (للعلم)
(( )2021-2020للموافقة)
*

د)

خالصة سياسات ب

ه)

تحديث عن تنفيذ ب

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

و)

*

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

ز)

-6

د

تنفي ي

المتعلقة بخطته االستراتيجية (للعلم)

(للعلم)

-5

ف هيئ

كتب وت يين

ق ر

تحديث شفوي عن سياسة شؤون العاملين :رؤية مستقبلية لقوة ب

س ئل

و رد و

العاملة وثقافة مكان العمل لديه (للعلم)

*

ي و يز ي
لإلدارة (( )2023-2021للموافقة)

أ)

خطة ب

ب)

عملية اختيار وتعيين مراجع الحسابات الخارجي لب
( 2028للموافقة)

ج)

خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي (للعلم)

تق ر

تقييم (للنظر)

أ)

تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية للكاميرون ( ،)2020-2018ورد اإلدارة عليه

ب)

تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لجمهورية الكونغو الديمقراطية (،)2020-2018
ورد اإلدارة عليه

ج)

تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية إلندونيسيا ( ،)2020-2017ورد اإلدارة عليه

د)

تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية لتيمور-ليشتي ( ،)2020-2018ورد اإلدارة عليه

للفترة من  1يوليو/تموز  2022إلى  30يونيو/حزيران

س ئل تشغيلي

-7
أ)

الخطط االستراتيجية القطرية (للموافقة)
)1

* سيُناقش البند أثناء الدورة.

كوبا ( – )2024-2021أ ُ ِجل البند إلى الدورة العادية األولى لعام 2021

WFP/EB.2/2020/11
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ب)

)2

جمهورية الكونغو الديمقراطية ()2024-2021

)3

غواتيماال ()2024-2021

)4

إندونيسيا ()2025-2021

الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة (للموافقة)
)1

ج)

توغو ()2021

تنقيحات الخطط االستراتيجية القطرية والزيادات المقابلة في الميزانية (للموافقة)
)1

بوروندي ()2020-2018

تقارير المدير التنفيذي عن المسائل التشغيلية (للعلم)

د)

)1

تنقيحات الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة والزيادات المقابلة في الميزانية
التي وافق عليها المدير التنفيذي أو المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة
( 1يناير/كانون الثاني –  30يونيو/حزيران )2020

)2

الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية المتعددة البلدان وعمليات الطوارئ المحدودة وأنشطة االستجابة
العاجلة التي وافق عليها المدير التنفيذي أو المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة
( 1يناير/كانون الثاني –  30يونيو/حزيران )2020

س ئل تنظي ي و إلج ئي

-8
أ)

برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين (( )2022-2021للموافقة)

-9

لخص أع ل دورة سنو

-10

س ئل أخ ى
أ)

تقرير مرحلي عن تنفيذ خطة العمل الشاملة لتنفيذ توصيات الفريق العامل المشترك بين المجلس التنفيذي وإدارة ب
المعني بالمضايقات والتحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة والتمييز (للنظر)

ب)

تقرير 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،
 29مايو/أيار ( 2020للعلم)

ج)
د)
-11

ل جلس تنفي ي

م ( 2020للموافقة)

*

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

تحقق ن ق ر ت و توصي ت

ت دة

لجائحة كوفيد( 19-للعلم)

*

WFP/EB.2/2020/11
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لحق ث
قئ

وث ئق

عت د جدول ع ل
1

قض

جدول األعمال المؤقت

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

جدول األعمال التفصيلي

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

سي س ت

 4أ)

سياسة ب

بشأن الحماية والمساءلة

 4أ)

سياسة ب

بشأن الحماية والمساءلة (للموافقة) وخطة تنفيذها

 4ب)

خارطة طريق من أجل إدماج منظور اإلعاقة في ب

 4ج)

تحديث عن التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها

WFP/EB.2/2020/4-C/Rev.1

 4د)

خالصة سياسات البرنامج المتعلقة بخطته االستراتيجية

WFP/EB.2/2020/4-D/Rev.1

 4ه)

تحديث عن تنفيذ البرنامج لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ( 279/72إعادة تنظيم منظومة
األمم المتحدة اإلنمائية)

س ئل

و رد و

WFP/EB.2/2020/4-A/1/Rev.2

()2021-2020

WFP/EB.2/2020/4-A/2
WFP/EB.2/2020/4-B

WFP/EB.2/2020/4-E

ي و يز ي

 5أ)

خطة ب

 5ب)

عملية اختيار وتعيين مراجع الحسابات الخارجي للبرنامج للفترة من  1يوليو/تموز  2022إلى
 30يونيو/حزيران 2028

WFP/EB.2/2020/5-B/1

 5ج)

خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي

WFP/EB.2/2020/5-C/1

س ئل
 6أ)

 6ب)

 6ج)

لإلدارة ()2023-2021

تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية

WFP/EB.2/2020/5(A,B,C)/2

تقرير لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة

WFP/EB.2/2020/5(A,B,C)/3

و رد و

ي و يز ي

تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية للكاميرون ()2020-2018

WFP/EB.2/2020/6-A

رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية
للكاميرون ()2020-2018

WFP/EB.2/2020/6-A/Add.1

تقرير موجز عن الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لجمهورية الكونغو الديمقراطية (-2018
)2020

WFP/EB.2/2020/6-B/Rev.1

رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية
المؤقتة لجمهورية الكونغو الديمقراطية ()2020-2018

WFP/EB.2/2020/6-B/Add.1

تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية إلندونيسيا ()2020-2017
رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية
إلندونيسيا ()2020-2017

 6د)

WFP/EB.2/2020/5-A/1/Rev.1

تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية لتيمور-ليشتي ()2020-2018
رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية
لتيمور-ليشتي ()2020-2018

WFP/EB.2/2020/6-C
WFP/EB.2/2020/6-C/Add.1
WFP/EB.2/2020/6-D
WFP/EB.2/2020/6-D/Add.1

WFP/EB.2/2020/11
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س ئل تشغيلي
 7أ)

 7ب)

الخطط االستراتيجية القطرية
 )1جمهورية الكونغو الديمقراطية ()2024-2021

WFP/EB.2/2020/7-A/2

 )2غواتيماال ()2024-2021

WFP/EB.2/2020/7-A/3

 )3إندونيسيا ()2025-2021

WFP/EB.2/2020/7-A/4

الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة
 )1توغو)(2021

 7ج)

WFP/EB.2/2020/7-B/1

تنقيحات الخطط االستراتيجية القطرية والزيادات المقابلة في الميزانية
 )1بوروندي)(2018-2020

 7د)

WFP/EB.2/2020/7-C/1

تقارير المدير التنفيذي عن المسائل التشغيلية
 )1تنقيحات الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة
والزيادات المقابلة في الميزانية التي وافق عليها المدير التنفيذي أو المدير التنفيذي
والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة
( 1يناير/كانون الثاني –  30يونيو/حزيران )2020

WFP/EB.2/2020/7-D/1

 )2الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية المتعددة البلدان وعمليات الطوارئ
المحدودة وأنشطة االستجابة العاجلة التي وافق عليها المدير التنفيذي أو المدير
التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة
( 1يناير/كانون الثاني –  30يونيو/حزيران 2020

WFP/EB.2/2020/7-D/2

س ئل تنظي ي و إلج ئي
برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين ()2022-2021

8

WFP/EB.2/2020/8-A/Rev.1

س ئل أخ ى
 10أ)

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

WFP/EB.2/2020/10-A

10
ب)

تقرير 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 29 ،مايو/أيار 2020

WFP/EB.2/2020/10-B

تحقق ن ق ر ت و توصي ت
11

ت دة

قرارات وتوصيات الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام 2020
ملخص أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام 2020

WFP/EB.2/2020/11
*WFP/EB.2/2020/12

ك ت إعال ي
الجدول الزمني المؤقت
تقرير المدير التنفيذي عن التنقالت األخيرة لكبار الموظفين

WFP/EB.2/2020/INF/2/Rev.1
WFP/EB.2/2020/INF/3

* ستصدر بعد موافقة المجلس التنفيذي في دورته العادية األولى في فبراير/شباط 2021

DECS-EB22020-19027A

