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القرارات والتوصيات
اعتماد جدول األعمال
اعتمد المجلس جدول األعمال

 13نوفمبر/تشرين الثاني 2017
تعيين المقرر
عيَّن المجلس ،وفقا للمادة الثانية عشرة من الئحته الداخلية ،سعادة السيدة ( Angélica Jácomeبنما ،القائمة
جيم) مقررا للدورة العادية الثانية لعام .2017

 13نوفمبر/تشرين الثاني 2017
وستنفذ األمانة القرارات والتوصيات الواردة في هذا التقرير في ضوء مداوالت المجلس التي سترد في ملخص أعمال الدورة.

القضايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة
2017/EB.2/1

مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي
أحاط المجلس علما بالعرض المقدم من المدير التنفيذي .وسترد النقاط الرئيسية للعرض وتعليقات المجلس عليه
في ملخص أعمال الدورة.

 13نوفمبر/تشرين الثاني 2017
قضايا السياسات
2017/EB.2/2

تحديث عن خارطة الطريق المتكاملة
بعد أن نظر المجلس في الوثيقة "تحديث عن خارطة الطريق المتكاملة"
) ،(WFP/EB.2/2017/4-A/1/Rev.1وإذ يشير إلى قراراته بشأن "سياسة الخطط االستراتيجية القطرية"
المالي"
اإلطار
و"استعراض
(،)WFP/EB.2/2016/4-C/1/Rev.1
المتكاملة"
الطريق
خارطة
عن
و"تحديث
(،)WFP/EB.2/2016/5-B/1/Rev.1
( ،)WFP/EB.A/2017/5-A/1فإنه:
 )1أحاط علما بأنه بينما ستواصل مكاتب قطرية معيَّنة تنفيذ النظام القائم على المشروعات ،فإن الخطة
االستراتيجية القطرية ،والخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة ،والخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة
االنتقالية ،وطرائق عمليات الطوارئ المحدودة ،بما في ذلك ميزانيات الحوافظ القطرية – والتي
يشار إليها فيما بعد باسم "إطار الخطط االستراتيجية القطرية" – والمتوقعة في خارطة الطريق
المتكاملة ،سيتم إدخالها في عام  2018بعد مرحلة تجريبية في عام 2017؛
 )2أحاط علما بتقدم خارطة الطريق المتكاملة ،والتي ساعدت فيها الخبرة المكتسبة من تنفيذ خطط
استراتيجية قطرية تجريبية ،وخطة استراتيجية قطرية واحدة مؤقتة ،على إثراء وتنقيح تصميم هياكل
ميزانيات الحوافظ القطرية ،والخطط االستراتيجية القطرية ،والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة،
وقرر أن تنتهي مرحلتها التجريبية في  31ديسمبر/كانون األول  ،2017مشيرا إلى أنها سوف تنفَّذ
بعد ذلك على أنها خطط استراتيجية قطرية وخطط استراتيجية قطرية مؤقتة موحَّدة فيما تبقى من
مدتها؛
 )3ذكر بطلبه إلى المدير التنفيذي ،الذي قُدم في الدورة السنوية لعام  ،2017بأن يقدم في الدورة العادية
الثانية لعام  2017مقترحات تتعلق بتطبيق الالئحة العامة والنظام المالي من أجل السماح بتنفيذ إطار
الخطط االستراتيجية القطرية في عام  ،2018فضال عن التزام األمانة بأن تقدم أيضا في الدورة
العادية الثانية لعام  2017مقترحات تتعلق بمبادئ يسترشد بها االسترداد الكامل للتكاليف بصورة
مؤقتة خالل عام  ،2018مع تفويضات مؤقتة للسلطة المقترحة للمدير التنفيذي بالنسبة لعمليات تُنفذ
في إطار الخطط االستراتيجية القطرية؛
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 )4ذكر بأن من المتوقع تعديل الالئحة العامة والنظام المالي للبرنامج في الدورة العادية الثانية لعام
 ،2018ووافق على:
 )1استمرار تطبيق الالئحة العامة والنظام المالي الحاليين على المكاتب القطرية التي تُنفذ النظام
الحالي القائم على المشروعات؛
 )2وبالنسبة للبلدان التي تعمل في إطار الخطط االستراتيجية القطرية:
أ)

التطبيق المؤقت ألحكام الالئحة العامة والنظام المالي التي تحيل إلى فئات البرامج
الحالية كما لو كانت مثل هذه اإلحاالت تتعلق بإطار الخطط االستراتيجية القطرية؛

ب) االستثناءات من أحكام المادة الثالثة عشرة  4 -من الالئحة العامة والمادتين 1-1
و 5-4من النظام المالي فيما يتعلق بفئات التكاليف واالسترداد الكامل للتكاليف كي
تسمح بتطبيق المبادئ المشار إليها في الفقرة ( )5أدناه؛
قرر ،إلى حين تعديل الالئحة العامة والنظام المالي في الدورة العادية الثانية لعام  ،2018تمديد العمل
َّ )5
()1
بالمبادئ التي وافق عليها المجلس من قبل لغرض الخطط االستراتيجية القطرية التجريبية ،لتشمل
إطار الخطط االستراتيجية القطرية المعمول به في عام  ،2018باستثناء تلك المبادئ التي صيغت
فيما يتعلق باالسترداد الكامل للتكاليف ،والتي تُطبَّق على النحو التالي:
 )1تُطبَّق فئات التكاليف العالية المستوى التالية على جميع أنواع المساهمات:
أ)

تكاليف التحويل والتنفيذ ،التي تمثل التكاليف التشغيلية للمساهمة؛

ب) تكاليف الدعم المباشرة المعدَّلة ،أي نسبة مئوية محددة لكل بلد من تكاليف التحويل
والتنفيذ الخاصة بالمساهمة بالنسبة لجميع األنشطة ،باستثناء ما يتعلق بالخدمات
المشتركة الصادر بشأنها تكليف ،والتي ستُطبَّق عليها نسبة مختلفة من تكاليف الدعم
المباشرة المعدلة نظرا للطريقة التي رصدت بها التكاليف في الميزانية بالنسبة لهذه
األنشطة؛
ج) تكاليف الدعم غير المباشرة ،أي نسبة مئوية مو َّحدة يقررها المجلس لتكاليف
التحويل والتنفيذ وتكاليف الدعم المباشرة المعدلة الخاصة بالمساهمة .وبرغم ما
تقدَّم ،يمكن أن تختلف نسبة تكاليف الدعم غير المباشرة التي يقررها المجلس،
كإجراء مؤقت إلى حين النظر في دور التمويل الخارج عن الميزانية في الدورة
العادية الثانية لعام  ،2018عن طريق مواصلة استخدام الصناديق االستئمانية
والحسابات الخارجة عن الميزانية في الحاالت التي استخدمت فيها من قبل لتمويل
أنشطة تعتبر اآلن جزءا من إطار الخطط االستراتيجية القطرية؛
 )2وتوفر جميع الجهات المانحة مبالغ نقدية كافية أو موارد مقبولة أخرى لتغطية كامل تكاليف
التشغيل والدعم المتعلقة بمساهماتها ،ما لم تنص الفقرة الفرعية  3أدناه على خالف ذلك؛
 )3ويستمر تطبيق االستثناءات المنصوص عليها حاليا بالنسبة لالسترداد الكامل للتكاليف،
والواردة في المادة الثالثة عشرة ( 4 -هـ) – (ح) من الالئحة العامة وفقا للممارسات الحالية.
ونظرا ألن فئة تكاليف الدعم المباشرة لن توجد بعد اآلن بالنسبة للبرامج العاملة في إطار
الخطط االستراتيجية القطرية ،بموجب المادة الثالثة عشرة ( 4 -ز) من الالئحة العامة ،فإن
"تكاليف الدعم المباشرة" تعني ،ألغراض اإلعفاء من الترخيص" ،التكاليف التي كانت
ستشكل قبل تطبيق إطار الخطط االستراتيجية القطرية تكاليف دعم مباشرة" ،كما أن سلطة
المدير التنفيذي لتخفيض تكاليف الدعم غير المباشرة أو اإلعفاء منها بالنسبة لمثل هذه
المساهمات ،المسموح بها بموجب المادة الثالثة عشرة ( 4 -ز) من الالئحة العامة ،تشمل
تكاليف الدعم المباشرة المعدلة؛
 )6وافق ،بالنسبة للفترة من  1يناير/كانون الثاني  2018إلى  29فبراير/شباط  ،2020على التفويضات
المؤقتة للسلطة للمدير التنفيذي التي وردت في الملحق الثاني للتحديث عن خارطة الطريق المتكاملة
) ،(WFP/EB.2/2017/4-A/1/Rev.1مشيرا إلى أنه ستتم الموافقة على تفويضات دائمة للسلطة
للمدير التنفيذي بعد استعراض للتفويضات المؤقتة للسلطة يجريه المجلس التنفيذي في دورته العادية
األولى لعام 2020؛
 )7أشار إلى أن مكاتب قطرية معيَّنة تخطط لتقديم خطط استراتيجية قطرية إلى المجلس التنفيذي للموافقة
عليها في الدورة العادية األولى لعام  2018أفادت بأنها ،حرصا على االنتقال بمزيد من الكفاءة إلى
( )1انظر الوثيقة  ،WFP/EB.2/2016/15القرار  ،2016/EB.2/7الفقرة .5
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إطار الخطط االستراتيجية القطرية ،تفضل البدء بتنفيذ خططها االستراتيجية القطرية اعتبارا من
 1يناير/كانون الثاني  .2018ولتيسير ذلك ،يطلب المجلس التنفيذي من األمانة أن تقدم للموافقة
بالمراسلة ،وفقا للمادة التاسعة  8 -من الئحته الداخلية ،خططا استراتيجية قطرية مؤقتة قصيرة
األجل تعرض بالتفصيل أنشطة يُراد تنفيذها لتلك البلدان ضمن إطار خارطة الطريق المتكاملة في
الفترة من  1يناير/كانون الثاني  2018إلى  31مارس/آذار  ،2018وأشار أيضا إلى أنه يمكن أن
تتبع عملية مماثلة بالنسبة لبلدان تعمل في إطار نظام المشروعات القديم في عام  ،2018والتي سوف
تقدم خططا استراتيجية قطرية أو خططا استراتيجية قطرية مؤقتة إلى المجلس التنفيذي للموافقة
عليها في دورته العادية األولى لعام .2019
كما أحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية
( WFP/EB.2/2017/4-A/2و WFP/EB.2/2017/5-(A,B,C)/2و،)WFP/EB.2/2017/10-A/2
المتحدة
لألمم
والزراعة
األغذية
منظمة
في
المالية
لجنة
وتعليقات
( WFP/EB.2/2017/4-A/3و WFP/EB.2/2017/5-(A,B,C)/3و)WFP/EB.2/2017/10-A/3
في هذا الشأن.

 14نوفمبر/تشرين الثاني 2017

2017/EB.2/3

سياسة االستعداد للطوارئ
وافق المجلس على "سياسة االستعداد للطوارئ :تعزيز استعداد البرنامج للطوارئ من أجل تقديم استجابة
فعالة" (.)WFP/EB.2/2017/4-B/Rev.1

 14نوفمبر/تشرين الثاني 2017

2017/EB.2/4

تقرير مرحلي عن التعاون بين الوكاالت التي توجد مقارها في روما
أحاط المجلس علما بالوثيقة "تقرير مرحلي عن التعاون بين الوكاالت التي توجد مقارها في روما"
(.)WFP/EB.2/2017/4-C

 14نوفمبر/تشرين الثاني 2017

2017/EB.2/5

تحديث عن خطة تنفيذ سياسة التغذية
أحاط المجلس علما بالوثيقة "تحديث عن خطة تنفيذ سياسة التغذية" (.)WFP/EB.2/2017/4-D

 14نوفمبر/تشرين الثاني 2017
مسائل الموارد والمالية والميزانية
2017/EB.2/6

خطة البرنامج لإلدارة ()2020–2018
بعد أن نظر المجلس في الوثيقة
( ،)WFP/EB.2/2017/5-A/1/Rev.1فإنه:

"خطة

البرنامج

لإلدارة

(")2020–2018

 )1أحاط علما بأن اعتماد دعم البرامج واإلدارة لعام  2018يفترض مستوى من التمويل قدره  5.7مليار
دوالر أمريكي في عام 2018؛
 )2أحاط علما باالحتياجات التشغيلية المتوقعة البالغة  9.0مليارات دوالر أمريكي لعام ،2018
ومقترحات تحديد األولويات لمواءمة أنشطة البرنامج مع التمويل المتوقع ،على النحو المبين في
القسم الثالث من خطة اإلدارة ()2020–2018؛
 )3وافق على إنشاء بنود االعتماد "االستراتيجية والوجهة" ،و"الخدمات المقدمة للعمليات"،
و"الحوكمة ،والرقابة المستقلة ،وجمع التبرعات"؛
 )4وافق على اعتماد لدعم البرامج واإلدارة لعام  2018بمبلغ  335.4مليون دوالر أمريكي ،على أن
صص على النحو التالي:
يُخ َّ
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االستراتيجية والوجهة

 48.2مليون دوالر أمريكي

الخدمات المقدمة للعمليات

 200.1مليون دوالر أمريكي

الحوكمة ،والرقابة المستقلة ،وجمع التبرعات

 87.1مليون دوالر أمريكي

المجموع

 335.4مليون دوالر أمريكي

 )5وافق على االستخدامات التالية لحساب تسوية دعم البرامج واإلدارة:
تحويل مبلغ  9ماليين دوالر أمريكي إلى احتياطي حساب االستجابة العاجلة
تحويل مبلغ  8ماليين دوالر أمريكي إلى الحساب الخاص لرفاه الموظفين
تخصيص مبلغ  35.6مليون دوالر أمريكي للمبادرات المؤسسية الحاسمة
 )6وافق على معدل مؤسسي واحد السترداد تكاليف الدعم غير المباشرة قدره  6.5في المائة لعام
2018؛
 )7وافق على اقتراح بتوسيع نطاق خطة االحتفاظ بالتأمين الذاتي من لحظة استالم البرنامج للسلع
وحتى تسليمها ماديا ،وعلى توفير التغطية للخسائر التي ال يمكن التأمين عليها بموجب تغطية تأمينية
خارجية؛
 )8وافق على سقف قدره  82مليون دوالر أمريكي لسلف الخدمات المؤسسية بدءا من عام ،2018
ويتطلع إلى استعراض ذلك كجزء من خطط اإلدارة المقبلة؛
 )9أذن 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.2/2017/4-A/2و WFP/EB.2/2017/5-(A,B,C)/2و،)WFP/EB.2/2017/10-A/2
المتحدة
لألمم
والزراعة
األغذية
منظمة
في
المالية
لجنة
وتعليقات
( WFP/EB.2/2017/4-A/3و WFP/EB.2/2017/5-(A,B,C)/3و)WFP/EB.2/2017/10-A/3
في هذا الشأن.

 14نوفمبر/تشرين الثاني 2017

2017/EB.2/7

االختصاصات المنقحة للجنة مراجعة الحسابات
"االختصاصات
على
المجلس
وافق
(.)WFP/EB.2/2017/5-B/1/Rev.1

المنقحة

للجنة

مراجعة

الحسابات"

كما أحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية
( WFP/EB.2/2017/4-A/2و WFP/EB.2/2017/5-(A,B,C)/2و،)WFP/EB.2/2017/10-A/2
المتحدة
لألمم
والزراعة
األغذية
منظمة
في
المالية
لجنة
وتعليقات
( WFP/EB.2/2017/4-A/3و WFP/EB.2/2017/5-(A,B,C)/3و)WFP/EB.2/2017/10-A/3
في هذا الشأن.

 14نوفمبر/تشرين الثاني 2017
تقارير التقييم
2017/EB.2/8

تقرير تجميعي عن تقييمات العمليات ()2017–2016
أحاط المجلس علما بالوثيقة "تقرير تجميعي عن تقييمات العمليات
( ،)WFP/EB.2/2017/6-Bمع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته.

(")2017–2016

 14نوفمبر/تشرين الثاني 2017
الحافظة اإلقليمية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
2017/EB.2/9

الخطة االستراتيجية القطرية لبيرو ()2022–2018
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(")2022–2018
لبيرو
القطرية
االستراتيجية
"الخطة
على
المجلس
وافق
( )WFP/EB.2/2017/7-A/3/Rev.1بتكلفة إجمالية على البرنامج قدرها  12 033 437دوالرا أمريكيا.

 13نوفمبر/تشرين الثاني 2017

2017/EB.2/10

الخطة االستراتيجية القطرية لغواتيماال ()2021–2018
وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية لغواتيماال ( )WFP/EB.2/2017/7-A/2( ")2021–2018بتكلفة
إجمالية يتحملها البرنامج قدرها  67 476 305دوالرات أمريكية.

 13نوفمبر/تشرين الثاني 2017
الحافظة اإلقليمية لشرق ووسط أفريقيا
2017/EB.2/11

تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لجنوب السودان ( ،)2016–2011ورد اإلدارة عليه
أحا ط المجلس علما بالوثيقة "تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لجنوب السودان (")2016–2011
( )WFP/EB.2/2017/6-Aورد اإلدارة عليه ( ،)WFP/EB.2/2017/6-A/Add.1وحث على اتخاذ
مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات ،مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته.

 14نوفمبر/تشرين الثاني 2017

2017/EB.2/12

الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لجنوب السودان ()2020–2018
وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لجنوب السودان (")2020–2018
( )WFP/EB.2/2017/7-B/4بتكلفة إجمالية يتحملها البرنامج قدرها  3 182 700 929دوالرا أمريكيا.

 15نوفمبر/تشرين الثاني 2017

2017/EB.2/13

الخطة االستراتيجية القطرية ألوغندا ()2022–2018
وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية ألوغندا ( )WFP/EB.2/2017/7-A/7( ")2022–2018بتكلفة
إجمالية يتحملها البرنامج قدرها  1 236 043 556دوالرا أمريكيا.

 15نوفمبر/تشرين الثاني 2017
الحافظة اإلقليمية آلسيا والمحيط الهادئ
2017/EB.2/14

الخطة االستراتيجية القطرية لسري النكا ()2022–2018
(")2022–2018
النكا
لسري
االستراتيجية
"الخطة
على
المجلس
وافق
( )WFP/EB.2/2017/7-A/6بتكلفة إجمالية يتحملها البرنامج قدرها  46 830 793دوالرا أمريكيا.

 15نوفمبر/تشرين الثاني 2017

2017/EB.2/15

الخطة االستراتيجية القطرية لميانمار ()2022–2018
(")2022–2018
لميانمار
القطرية
االستراتيجية
"الخطة
على
المجلس
وافق
( )WFP/EB.2/2017/7-A/1/Rev.1بتكلفة إجمالية يتحملها البرنامج قدرها  310 802 972دوالرا
أمريكيا ،وباإلشارة إلى الهامش رقم  49وفي ضوء التطورات األخيرة ،تطلع إلى تحديث شامل بشأن هذه
الخطة االستراتيجية القطرية للنظر فيه خالل دورته العادية األولى للعام .2018

 15نوفمبر/تشرين الثاني 2017
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الحافظة اإلقليمية للشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى
2017/EB.2/16

الخطة االستراتيجية القطرية لجمهورية قيرغيزستان ()2022–2018
وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية لجمهورية قيرغيزستان (")2022–2018
( )WFP/EB.2/2017/7-A/5/Rev.1بتكلفة إجمالية يتحملها البرنامج قدرها  59 254 332دوالرا
أمريكيا.

 15نوفمبر/تشرين الثاني 2017
2017/EB.2/17

الخطة االستراتيجية القطرية لدولة فلسطين ()2022–2018
وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية لدولة فلسطين ()WFP/EB.2/2017/7-A/4( ")2022–2018
بتكلفة إجمالية يتحملها البرنامج قدرها  241 418 015دوالرا أمريكيا.

 15نوفمبر/تشرين الثاني 2017

2017/EB.2/18

الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لجمهورية إيران اإلسالمية ()2020–2018
وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لجمهورية إيران اإلسالمية (")2020–2018
( (WFP/EB.2/2017/07-B/1/Rev.1بتكلفة إجمالية يتحملها البرنامج قدرها  18 102 145دوالرا أمريكيا.

 15نوفمبر/تشرين الثاني 2017
الحافظة اإلقليمية لغرب أفريقيا
2017/EB.2/19

الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لجمهورية أفريقيا الوسطى ()2020–2018
وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لجمهورية أفريقيا الوسطى (")2020–2018
) (WFP/EB.2/2017/7-B/2/Rev.1بتكلفة إجمالية يتحملها البرنامج قدرها  288 799 392دوالرا
أمريكيا.

 16نوفمبر/تشرين الثاني 2017
الحافظة اإلقليمية للجنوب األفريقي
2017/EB.2/20

الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لجمهورية الكونغو الديمقراطية ()2020–2018
وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لجمهورية الكونغو الديمقراطية (")2020-2018
( )WFP/EB.2/2017/7-B/3بتكلفة إجمالية يتحملها البرنامج قدرها  722 646 604دوالرات أمريكية.

 16نوفمبر/تشرين الثاني 2017
المسائل التنظيمية واإلجرائية
2017/EB.2/21

برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين ()2019–2018
وافق المجلس على "برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين
) (WFP/EB.2/2017/8/Rev.1بالصيغة التي اقترحتها هيئة المكتب واألمانة.

(")2019–2018

 16نوفمبر/تشرين الثاني 2017
ملخص أعمال المجلس التنفيذي
2017/EB.2/22

ملخص أعمال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعام 2017
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وافق المجلس على "مشروع ملخص أعمال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعام  ،"2017وسترد النسخة
النهائية منه في الوثيقة .WFP/EB.A/2017/14

 16نوفمبر/تشرين الثاني 2017
مسائل أخرى
2017/EB.2/23

بدل سكن المدير التنفيذي
قرر المجلس تحديد بدل سكن المدير التنفيذي بمبلغ  160 000يورو في السنة بما في ذلك الخدمات والمرافق
العامة وذلك اعتبارا من  1أبريل/نيسان  2017وحتى إشعار آخر .وبناء على تقدير المخاطر األمنية ،فسيوفر
البرنامج أيضا ويصون المعدات األمنية الالزمة مع بقائها ملكا للبرنامج.
كما قرر المجلس أن يظل بدل السكن تعويضا عن التكلفة الفعلية للملكية ،وأن يظل مربوطا سنويا بمؤشر أسعار
التجزئة في إيطاليا ،وأن تعيد هيئة المكتب والمجلس النظر فيه مرة كل خمس سنوات ،مع مراعاة أسعار السوق
والبدالت المدفوعة لرؤساء وكاالت األمم المتحدة األخرى في روما.
كما أحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية
( WFP/EB.2/2017/4-A/2و WFP/EB.2/2017/5-(A,B,C)/2و،)WFP/EB.2/2017/10-A/2
المتحدة
لألمم
والزراعة
األغذية
منظمة
في
المالية
لجنة
وتعليقات
( WFP/EB.2/2017/4-A/3و WFP/EB.2/2017/5-(A,B,C)/3و)WFP/EB.2/2017/10-A/3
في هذا الشأن.

 15نوفمبر/تشرين الثاني 2017
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الملحق األول
جدول األعمال
-1

اعتماد جدول األعمال (للموافقة)

-2

تعيين المقرر

-3

مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي
كلمات الضيوف الخاصين
الضيفة الخاصة ،السيدة أمينة ج .محمد ،نائبة األمين العام لألمم المتحدة
الضيفة الرفيعة المستوى ،معالي السيدة فيوريال مولينيلي أرسيتوندو ،وزيرة التنمية واإلدماج االجتماعي ،الممثلة الخاصة
لصاحب الفخامة بيدرو بابلو كوزيينسكي ،رئيس جمهورية بيرو

-4

-5

-6

-7

قضايا السياسات
أ)

تحديث عن خارطة الطريق المتكاملة (للموافقة)

ب)

سياسة االستعداد للطوارئ (للموافقة)

ج)

تقرير مرحلي عن التعاون بين الوكاالت التي توجد مقارها في روما (للنظر)

د)

تحديث عن خطة تنفيذ سياسة التغذية (للنظر)

ه)

خالصة سياسات البرنامج المتعلقة بالخطة االستراتيجية (للعلم)

مسائل الموارد والمالية والميزانية
أ)

خطة البرنامج لإلدارة (( )2020–2018للموافقة)

ب)

االختصاصات المنقحة للجنة مراجعة الحسابات (للموافقة)

ج)

خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي (للعلم)

تقارير التقييم (للنظر)
أ)

تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لجنوب السودان ( ،)2016–2011ورد اإلدارة عليه

ب)

تقرير تجميعي عن تقييمات العمليات ()2017–2016

المسائل التشغيلية
أ)

ب)

الخطط االستراتيجية القطرية (للموافقة)


غواتيماال ()2021–2018



قيرغيزستان ()2022–2018



ميانمار ()2022–2018



بيرو ()2022–2018



سري النكا ()2022–2018



دولة فلسطين ()2022–2018



أوغندا ()2022–2018

الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة (للموافقة)


جمهورية أفريقيا الوسطى ()2020–2018



جمهورية الكونغو الديمقراطية ()2020–2018



جمهورية إيران اإلسالمية ()2020–2018



جنوب السودان ()2020–2018
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ج)

المشروعات المقدمة للمجلس التنفيذي للموافقة عليها بالمراسلة (للعلم)
)1

)2

الزيادات في ميزانيات البرامج القطرية


بوركينا فاسو 200163



مصر 200238



غانا 200247



غينيا 200326



ليبريا 200395



نيكاراغوا 200434

الزيادات في ميزانيات المشروعات اإلنمائية


)3

د)

هايتي 200150

الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش


تشاد 200713



مدغشقر 200735



مالوي 200692



مالي 200719

تقارير المدير التنفيذي عن المسائل التشغيلية (للعلم)
)1

الزياااادات في ميزانياااات العملياااات الممتااادة لإلغااااثاااة واإلنعااااش التي وافق عليهاااا المااادير التنفياااذي
( 1يناير/كانون الثاني –  30يونيو/حزيران )2017

)2

عمليات الطوارئ التي وافق عليها المدير التنفيذي أو المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة
( 1يناير/كانون الثاني –  30يونيو/حزيران )2017

-8

المسائل التنظيمية واإلجرائية


برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين (( )2019–2018للموافقة)

-9

ملخص أعمال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعام ( 2017للموافقة)

-10

مسائل أخرى
أ)

بدل سكن المدير التنفيذي (للموافقة)

ب)

تقرير عن الزيارة الميدانية المشتركة إلى نيبال التي قامت بها المجالس 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)
ج)

تقرير 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)
-11

التحقق من القرارات والتوصيات المعتمدة

-
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الملحق الثاني
قائمة بالوثائق
اعتماد جدول األعمال
1

جدول األعمال المؤقت

WFP/EB.2/2017/1/1/Rev.2

جدول األعمال المؤقت التفصيلي

WFP/ EB.2/2017/1/2/Rev.2

قضايا السياسات
 4أ)

تحديث عن خارطة الطريق المتكاملة

WFP/EB.2/2017/4-A/1/Rev.1

 4ب)

سياسة االستعداد للطوارئ y

WFP/EB.2/2017/4-B/Rev.1

 4ج)

تقرير مرحلي عن التعاون بين الوكاالت التي توجد مقارها في روما

WFP/EB.2/2017/4-C

 4د)

تحديث عن خطة تنفيذ سياسة التغذية

WFP/EB.2/2017/4-D

 4هـ)

خالصة سياسات البرنامج المتعلقة بالخطة االستراتيجية

WFP/EB.2/2017/4-E

مسائل الموارد والمالية والميزانية
خطة البرنامج لإلدارة ()2020–2018

WFP/EB.2/2017/5-A/1/Rev.1

 5أ)

تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية

WFP/EB.2/2017/4-A/2
WFP/EB.2/2017/5(A,B,C)/2
WFP/EB.2/2017/10-A/2

تقرير لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة

WFP/EB.2/2017/4-A/3
WFP/EB.2/2017/5(A,B,C)/3
WFP/EB.2/2017/10-A/3

 5ب)

االختصاصات المنقحة للجنة مراجعة الحسابات

WFP/EB.2/2017/5-B/1/Rev.1

 5ج)

خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي

WFP/EB.2/2017/5-C/1

تقارير التقييم
 6أ)

 6ب)

تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لجنوب السودان ()2016–2011

WFP/EB.2/2017/6-A

رد اإلدارة على توصيات التقييم الموجز للحافظة القطرية لجنوب السودان
()2016–2011

WFP/EB.2/2017/6-A/Add.1

تقرير تجميعي عن تقييمات العمليات ()2017–2016

WFP/EB.2/2017/6-B

المسائل التشغيلية
 7أ)

الخطط االستراتيجية القطرية
 ميانمار ()2022–2018

WFP/EB.2/2017/7-A/1/Rev.1



غواتيماال ()2021–2018

WFP/EB.2/2017/7-A/2



بيرو ()2022-2018

WFP/EB.2/2017/7-A/3/Rev.1



دولة فلسطين ()2022–2018

WFP/EB.2/2017/7-A/4



قيرغيزستان ()2022–2018

WFP/EB.2/2017/7-A/5/Rev.1



سري النكا ()2022-2018

WFP/EB.2/2017/7-A/6



أوغندا ()2022-2018

WFP/EB.2/2017/7-A/7
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 7ب)

 7ج)

WFP/EB.2/2017/11

الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة
 جمهورية إيران اإلسالمية ()2020-2018

WFP/EB.2/2017/7-B/1/Rev.1



جمهورية أفريقيا الوسطى ()2020-2018

WFP/EB.2/2017/7-B/2/Rev.1



جمهورية الكونغو الديمقراطية ()2020-2018

WFP/EB.2/2017/7-B/3



جنوب السودان ()2020-2018

WFP/EB.2/2017/7-B/4

المشروعات الموافق عليها بالمراسلة
 )1الزيادات في ميزانيات البرامج القطرية


غانا 200247

WFP/EB.2/2017/7-C/1/1



نيكاراغوا 200434

WFP/EB.2/2017/7-C/1/2



بوركينا فاسو 200163

WFP/EB.2/2017/7-C/1/3



غينيا 200326

WFP/EB.2/2017/7-C/1/4



ليبريا 200395

WFP/EB.2/2017/7-C/1/5



مصر 200238

WFP/EB.2/2017/7-C/1/6

 )2الزيادات في ميزانيات المشروعات اإلنمائية


هايتي 200150

WFP/EB.2/2017/7-C/2

 )3الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش

 7د)



مالي 200719

WFP/EB.2/2017/7-C/3/1



مدغشقر 200735

WFP/EB.2/2017/7-C/3/2



مالوي 200692

WFP/EB.2/2017/7-C/3/3



تشاد 200713

WFP/EB.2/2017/7-C/3/4

تقارير المدير التنفيذي عن المسائل التشغيلية
 )1الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش التي وافق
عليها المدير التنفيذي ( 1يناير/كانون الثاني –  30يونيو/حزيران
)2017

WFP/EB.2/2017/7-D/1

 )1عمليات الطوارئ التي وافق عليها المدير التنفيذي أو المدير التنفيذي
والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة ( 1يناير/كانون الثاني – 30
يونيو/حزيران )2017

WFP/EB.2/2017/7-D/2

المسائل التنظيمية واإلجرائية
8

برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين ()2019–2018

WFP/EB.2/2017/8/Rev.1

مسائل أخرى
 10أ)

بدل سكن المدير التنفيذي

WFP/EB.2/2017/10-A/1

 10ب)

تقرير عن الزيارة الميدانية المشتركة إلى نيبال التي قامت بها المجالس 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

WFP/EB.2/2017/10-B

 10ج)

تقرير عن االجتماع المشترك للمجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي/صندوق األمم المتحدة للسكان/مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع،

WFP/EB.2/2017/10-C

WFP/EB.2/2017/11
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ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ،وهيئة األمم المتحدة للمرأة ،وبرنامج األغذية
العالمي
التحقق من القرارات والتوصيات المعتمدة
11

قرارات وتوصيات الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام 2017

WFP/EB.2/2017/11

ملخص أعمال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعام *2017

*WFP/EB.2/2017/12

مذكرات إعالمية
معلومات للمشاركين

WFP/EB.2/2017/INF/1

الجدول الزمني المؤقت

WFP/EB.2/2017/INF/2/Rev.1

قائمة مؤقتة بالمشاركين

WFP/EB.2/2017/INF/3/Rev.3

تقرير المدير التنفيذي عن التنقالت األخيرة لكبار الموظفين

WFP/EB.2/2017/INF/4

* ستصدر بعد موافقة المجلس التنفيذي في دورته العادية األولى في فبراير/شباط 2018
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