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اللغة األصلية :اإلنكليزية

اعتماد جدول األعمال
للموافقة
تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع البرنامج على اإلنترنت ).(http://executiveboard.wfp.org

جدول األعمال المؤقت التفصيلي
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اعتماد جدول األعمال
وفقا للمادة الثالثة من الالئحة الداخلية للمجلس التنفيذي ،يقدِّم المدير التنفيذي فيما يلي جدول األعمال المؤقت التفصيلي للدورة
العادية الثانية لعام  ،2017للموافقة عليه .ويجوز للمجلس أثناء انعقاد الدورة ،وبأغلبية ثلثي األعضاء الحاضرين والمشاركين
في التصويت ،أن يعدِّل جدول األعمال بالحذف أو اإلضافة أو التنقيح ألي بند من بنوده.
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تعيين المقرر
وفقا للمادة الثانية عشرة ومراعاة ألساليب العمل المقررة ،يعين المجلس مقررا من بين ممثلي الدول األعضاء.
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مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي
سيقدم المدير التنفيذي ،في إطار هذا البند ،عرضا شفويا إلى المجلس عن القضايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة التي تواجه
البرنامج.

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
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قضايا السياسات
أ)

تحديث عن خارطة الطريق المتكاملة
بعد الموافقة على خارطة الطريق المتكاملة في الدورة العادية الثانية لعام  ،2016ستقوم األمانة بتقديم تحديث عن تنفيذ
مختلف مكونات الخارطة ،وباإلبالغ عن التقدم المحرز ،وعن أية تعديالت الزمة .ويُعرض هذا البند على المجلس
للموافقة عليه.

ب)

سياسة االستعداد للطوارئ
في مواجهة سياق إنساني دائم التغير ،ستسد هذه السياسة فجوة حاسمة في سياسات البرنامج ،على النحو المحدد أصال
في "خالصة سياسات البرنامج المتعلقة بالخطة االستراتيجية" لعام  .)WFP/EB.2/2011/4-B( 2011وترسي
السياسة نهج البرنامج في االستعداد للطوارئ ،باالرتكاز على مبادئ المساءلة والشفافية وإدارة المخاطر .وتستند
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السياسة إلى اإلطار المحدث لالستعداد للطوارئ ،وتأخذ باستنتاجات تقييم برنامج تعزيز االستعداد للطوارئ .ويُعرض
هذا البند على المجلس للموافقة عليه.
ج)

تقرير مرحلي عن التعاون بين الوكاالت التي توجد مقارها في روما
طلب أعضاء المجلس ،في دورته العادية الثانية في نوفمبر/تشرين الثاني  ،2010أن يقوم البرنامج سنويا باإلبالغ عن
التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها كمتابعة للوثيقة "اتجاهات التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما
مقرا لها" ( .)WFP/EB.2/2009/11-Cويقدم التقرير نظرة عامة شاملة عن التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من
روما مقرا لها ،إضافة إلى ما يستجد من مجاالت التعاون والمبادرات والشراكات الهادفة إلى تحقيق األمن الغذائي
والتغذوي .ويُعرض هذا البند على المجلس للنظر فيه.

د)

تحديث عن خطة تنفيذ سياسة التغذية
بعد الموافقة على سياسة التغذية في الدورة العادية األولى لعام  ،2017ستقدم األمانة للمجلس التنفيذي تحديثا عن تنفيذ
السياسة .ويُعرض هذا البند على المجلس للنظر فيه.

ه)



خالصة سياسات البرنامج المتعلقة بالخطة االستراتيجية

وافق المجلس التنفيذي ،في دورته السنوية لعام  2000على التوصيات الواردة في التقرير المتعلق بجماعة العمل المعنية
بالتسيير واإلدارة (القرار /2000م ت–س .)"2000/EB.A/6" 6/وتحدد التوصية (د) الخاصة بالتسيير واإلدارة أنه
ينبغي جمع بيانات سياسات البرنامج في خالصة وافية .وبناء على طلب المجلس في عام  ،2010أعيد تنظيم وصياغة
هذه الخالصة بحيث تركز على السياسات المتعلقة بأهداف الخطة االستراتيجية .ويُعرض هذا البند على المجلس للعلم.
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مسائل الموارد والمالية والميزانية
أ)

خطة البرنامج لإلدارة ()2020–2018
تعرض على المجلس خطة اإلدارة ( ،)2020–2018بما فيها ميزانية البرنامج لعام  ،2018للموافقة عليها.
كما ستُعرض على المجلس ،للعلم ،تعليقات وتوصيات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية ولجنة المالية في
منظمة األغذية والزراعة.

ب)

االختصاصات المنقحة للجنة مراجعة الحسابات
وافق المجلس في بداية األمر على اختصاصات لجنة مراجعة الحسابات في دورته العادية الثانية لعام  ،2011وعلى
نسختها المنقحة في دورته السنوية لعام  .2017وعند موافقته على النسخة المنقحة ،طلب المجلس النظر في إدخال
تعديالت إضافية على االختصاصات فيما يتعلق بفترات عدم االرتباط السابقة للتعيين ،وعملية اختيار أعضاء اللجنة،
وتعويضهم .وتعرض هذه الوثيقة التعديالت المطلوبة على المجلس للموافقة عليها.
كما ستُعرض على المجلس ،للعلم ،تعليقات وتوصيات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية ولجنة المالية في
منظمة األغذية والزراعة.

ج)

خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي

*

تبين هذه الوثيقة خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي ،وهي تفصل أنشطة المراجعة للفترة  .2018–2017وسيكون
التقيد بالمعايير الدولية لمراجعة الحسابات وأساليب المراجعة المثبتة هو األساس لضمان تقديمنا خدمات عالية الجودة
للبرنامج .وتشمل خطة العمل مراجعات المالية واألداء واالمتثال إضافة إلى استعراضات الجودة وتقديرات المراجعة
الفردية .ويُعرض هذا البند على المجلس للعلم.

 وفقا لقرارات المجلس التنفيذي بشأن التسيير واإلدارة التي اعتمدت في الدورة السنوية والدورة العادية الثالثة لعام  ،2000فإن الموضوعات المقدمة للمجلس للعلم
ينبغي عدم مناقشتها إال إذا طلب أحد أعضاء المجلس ذلك تحديدا قبل بداية الدورة ووافق رئيس المجلس على الطلب على أساس أن المناقشة تتفق مع االستخدام السليم
لوقت المجلس.
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كما ستُعرض على المجلس ،للعلم ،تعليقات وتوصيات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية ولجنة المالية في
منظمة األغذية والزراعة.
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تقارير التقييم
أ)

تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لجنوب السودان ( ،)2016–2011ورد اإلدارة عليه
يقدم التقييم تحليال وتقديرا للحافظة على مدى خمس سنوات ،مع تقييم ما يلي )1 :مدى اتساق البرنامج مع السياق
واحتياجات السكان والسياسات الحكومية واستراتيجيات الشركاء؛  )2دوافع الخيارات االستراتيجية وجودتها؛  )3أداء
الحافظة ونتائجها .وسوف يستفيد المكتب القطري من نتائج وتوصيات التقييم في إثراء التوجه االستراتيجي ،والتخطيط،
واآلثار بالنسبة لتنفيذ البرامج في المستقبل .ويُعرض هذا البند على المجلس للنظر فيه.

ب)

تقرير تجميعي عن تقييمات العمليات ()2017–2016
يلخص هذا التقرير التجميعي النتائج والتوصيات المنبثقة عن تقييمات العملية الواحدة التي أجريت خالل السنة السابقة
لتحديد فرص التحسينات العامة .وتركز تقييمات العملية الواحدة على فعالية وكفاءة عملية واحدة في تحقيق أهدافها،
واالمتثال للمعايير والقواعد المعمول بها على الصعيد الدولي وفي البرنامج ،وفي مدى مالءمة تصميم العملية ،وتنفيذها،
ونتائجها .ويُعرض هذا البند على المجلس للنظر فيه.
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المسائل التشغيلية
أ)

الخطط االستراتيجية القطرية
ستعرض على المجلس الخطط االستراتيجية القطرية التالية ،للموافقة عليها:

ب)



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
ستعرض على المجلس الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة التالية ،للموافقة عليها:

ج)



جمهورية أفريقيا الوسطى ()2020–2018



جمهورية الكونغو الديمقراطية ()2020–2018



جمهورية إيران اإلسالمية ()2020–2018



جنوب السودان ()2020–2018

المشروعات الموافق عليها بالمراسلة

*

وفقا لما وافق عليه المجلس في دورته السنوية لعام  ،)WFP/EB.A/2017/5-A/1( 2017فإن جميع التنقيحات
الضرورية لميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش ،والمشروعات اإلنمائية ،والبرامج القطرية التي يبدأ نفاذها
بعد الدورة السنوية لعام  2017حتى  1يناير/كانون الثاني  2019والتمديدات الزمنية للخطط االستراتيجية القطرية
المؤقتة االنتقالية اعتبارا من يناير/كانون الثاني  2018حتى يونيو/حزيران  2019ستقدَّم إلى المجلس للموافقة عليها
بالمراسلة.
وستُعرض على المجلس ،للعلم ،الزيادات التالية في الميزانيات الموافق عليها بالمراسلة قبل دورته العادية الثانية لعام
:2017
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)1

)2

الزيادات في ميزانيات البرامج القطرية


بوركينا فاسو 200163



مصر 200238



غانا 200247



غينيا 200236



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

*

)1

العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش التي وافق عليها المدير التنفيذي
( 1يناير/كانون الثاني –  30يونيو/حزيران )2017
ستعرض على المجلس ،للعلم ،وثيقة تلخص الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش التي
وافق عليها المدير التنفيذي في حدود السلطة المخولة له.

)2

عمليات الطوارئ التي وافق عليها المدير التنفيذي أو المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة
( 1يناير/كانون الثاني –  30يونيو/حزيران )2017
ستعرض على المجلس ،للعلم ،وثيقة تلخص عمليات الطوارئ التي وافق عليها المدير التنفيذي ،أو المدير
التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة ،بموجب السلطة المخولة لهما في الفقرة الفرعية (ب) من
ملحق الالئحة العامة.
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المسائل التنظيمية واإلجرائية


برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين ()2019–2018
عمال بالمادة الثالثة من الالئحة الداخلية ،سيعرض على المجلس برنامج عمله لفترة السنتين ( ،)2019–2018للموافقة
عليه.
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ملخص أعمال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعام 2017
وفقا لقرار المجلس في دورته العادية الثانية في  1996بشأن أساليبه في العمل ،يُقدم ملخص أعمال الدورة السنوية
للمجلس التنفيذي لعام  2017للموافقة عليه.
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مسائل أخرى
أ)

بدل سكن المدير التنفيذي
قرر المجلس في دورته العادية األولى لعام  2007أنه ينبغي مراجعة بدل سكن المدير التنفيذي كل فترة خمس سنوات.
وتوفر هذه الوثيقة تحليال لتطور أسعار السوق ،ومؤشر أسعار المستهلكين للسكن والماء والكهرباء والوقود منذ
المراجعة السابقة لهذا البدل التي أجريت في عام  .2012وهي تقترح ،بعد مراعاة بدالت السكن المعتمدة للمدير العام
لمنظمة األغذية والزراعة ورئيس الصندوق الدولي للتنمية الدولية ،بدل سكن المدير التنفيذي على المجلس للموافقة
عليه.
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كما ستُعرض على المجلس ،للعلم ،تعليقات وتوصيات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية ولجنة المالية في
منظمة األغذية والزراعة.
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

سيعرض على المجلس ،للعلم ،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.
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

سيعرض 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 على المجلس التنفيذي ،للعلم.
-11

التحقق من القرارات والتوصيات المعتمدة
ستعرض على المجلس مسودة وثيقة تشمل كافة القرارات والتوصيات الصادرة في أثناء دورته الحالية قصد التحقق
من دقتها.
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