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التاريخ 14 :أبريل/نيسان 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 يومي الدورة على الموقع الشبكي للمجلس
التنفيذي .وخالل يومي الدورة ،فإن البنود التي ال يتم االنتهاء منها بعد الظهر يمكن إرجاء بحثها إلى اليوم التالي.
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ج

خ يس 16 ،أ ل /يس ن 2020
17:00 – 14:00

قرار بعقد االجتماع بالوسائل الرقمية وتعليق شرط اإلخطار قبل ستة أسابيع
البند (1

اعتماد جدول األعمال

البند (2

انتخاب أعضاء هيئة المكتب وتعيين المقرر

البند (3

مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي

مالحظات يدلي بها الضيف الخاص الدكتور ،Tedros Adhanom Ghebreyesus
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية (يؤكد فيما بعد)

البند  9و)
قض

17:00 – 14:00
تق ر

تقييم

البند  5أ(

تقرير موجز عن التقييم االستراتيجي لقدرة ب
( ،)2018-2011ورد اإلدارة عليه

البند  5ب(

تقرير موجز عن تقييم استراتيجية شؤون العاملين في ب
اإلدارة عليه

س ئل أخ ى ( ت
البند  9أ)

س ئل أخ ى
تحديث شفوي عن استجابة ب

لجائحة كوفيد19-

البند  4أ)
البند  4ب)

لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ( 279/72إعادة تنظيم
تحديث عن تنفيذ ب
منظومة األمم المتحدة اإلنمائية) [سيدرج ضمن البند  9و)]

البند  4ج)

تحديث شفوي عن آثار التوجيهات بشأن أطر األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية
[سيدرج ضمن البند  9و)]
المستدامة والتحليالت القطرية المشتركة على ب

على االستجابة لحاالت الطوارئ
( ،)2017-2014ورد

)

المسائل المتصلة بثقافة مكان العمل
)1

تحديث شفوي يقدمه رئيسا الفريق العامل المشترك بين المجلس التنفيذي وإدارة
المعني بالمضايقات والتحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة
ب
والتمييز

)2

الخطوات الملموسة نحو تنفيذ توصيات الفريق العامل المشترك بين المجلس
المعني بالمضايقات والتحرش الجنسي وإساءة
التنفيذي وإدارة ب
استعمال السلطة والتمييز

سي س ت
تحديث عن خارطة الطريق المتكاملة :تفويضات السلطة وترتيبات الحوكمة األخرى
المقترحة

 17 ،أ ل /يس ن 2020

البند  9د)

تحديث شفوي عن التحضيرات لقمة األمم المتحدة بشأن النظم الغذائية لعام 2020

البند )8

ملخص أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام 2019

البند )10

التحقق من القرارات والتوصيات المعتمدة
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