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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

 18يونيو/حزيران 2018
ق عد ش

إج ء تخ ت شغل

كتب وت يين

ة ف هيئ

ق ر

انت َخب المجلس ،وفقا لالئحته الداخلية ،السيدة ( Mónica Fonseca Jaramilloكولومبيا ،القائمة جيم)
عضوا في هيئة المكتب وسعادة السيدة ( Karla Gabriela Samayoa Recariغواتيماال ،القائمة جيم)
عضوا مناوبا في الهيئة.
وعيَّن المجلس ،وفقا للمادة الثانية عشرة من الئحته الداخلية ،سعادة السيد ( Artur Andrzej Pollokبولندا،
القائمة هاء) مقررا للدورة السنوية لعام .2018

 18يونيو/حزيران 2018
قض

الست تيجي

2018/EB.A/1

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.

 18يونيو/حزيران 2018
تق ر

سنو

2018/EB.A/2

تق

د ء سنوي

م 2017

على تنقيح إطار النتائج المؤسسية ،ورصده ،واإلبالغ على أساسه في تقارير
رحب المجلس بعمل ب
األداء السنوية القادمة .ووافق المجلس على تقرير األداء السنوي لعام 2017
في تلك السنة.
( ،)WFP/EB.A/2018/4-A/Rev.1مع مالحظة أنه يتضمن سجال شامال ألداء ب
 ،وعمال بقراريه 2000/EB.A/2
ويطلب المجلس ،وفقا للمادة السادسة  3من النظام األساسي لب
و ،2004/EB.A/11وقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة  ،E/2013/L.17وقرار مجلس
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة في دورته الثامنة واألربعين بعد المائة في عام  ،2013إحالة تقرير
األداء السنوي لعام  2017إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي وإلى مجلس منظمة األغذية والزراعة،
مشفوعا بهذا القرار وبقراراته وتوصياته لعام .2017

 18يونيو/حزيران 2018

2018/EB.A/3

تق

سنوي كتب خالقي ت

م 2017

أحاط المجلس علما بالتقرير السنوي لمكتب األخالقيات لعام .)WFP/EB.A/2018/4-B( 2017

 18يونيو/حزيران 2018
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2018/EB.A/4

سنوي كتب أ ين

تق

ظ م

م 2016

أحاط المجلس علما بالتقرير السنوي لمكتب أمين المظالم لعام .)WFP/EB.A/2018/4-C( 2016

 18يونيو/حزيران 2018
قض

سي س ت

2018/EB.A/5

إط ر

ق

ف

ب
" (.)WFP/EB.A/2018/5-C

وافق المجلس على "إطار الرقابة في ب

 20يونيو/حزيران 2018

2018/EB.A/6

تحد ث عن خ رط

ط ق

تك ل

بعد االطالع على "التحديث عن خارطة الطريق المتكاملة" ( ،)WFP/EB.A/2018/5-D/1فإن المجلس:
 )1أحاط علما بالتقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق المتكاملة والدروس المستفادة حتى اآلن؛
 )2أحاط علما بالمقترحات الواردة في الفقرات من  47إلى  74من الوثيقة WFP/EB.A/2018/5-D/1
فيما يتعلق بالن ُهج الجديدة لتحقيق االسترداد الكامل للتكاليف ،وطلب إلى األمانة أن تضعها في صيغتها
النهائية وأن تقدمها إليه للموافقة عليها في دورته العادية الثانية لعام 2018؛
 )3الحظ أن إدخال إطار خارطة الطريق المتكاملة وبعض المقترحات المعينة المتعلقة بتحقيق االسترداد
الكامل للتكاليف سيتطلب إدخال تعديالت على الالئحة العامة والنظام المالي ،وطلب إلى األمانة تقديم هذه
التعديالت إليه للموافقة عليها في دورته العادية الثانية لعام  2018لتصبح سارية المفعول في
 1يناير/كانون األول 2019؛
 )4ذ َّكر بالفقرة  6من قراره  ،2017/EB.2/2المعنون "تحديث عن خارطة الطريق المتكاملة" ،الذي وافق
فيه على التفويضات المؤقتة للسلطة من  1يناير/كانون األول  2018إلى  29فبراير/شباط  ،2020والذي
قرر فيه أن تُقدَّم إليه تفويضات دائمة للسلطة للموافقة عليها ،بعد استعراضه للتفويضات المؤقتة للسلطة،
في دورته العادية األولى لعام .2020
كما أحاط المجلس علما في هذا الشأن بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة
( WFP/EB.A/2018/5-A/2و ،)WFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2وتعليقات
المتحدة
لألمم
والزراعة
األغذية
لمنظمة
المالية
لجنة
( WFP/EB.A/2018/5-A/3و.)WFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/3

 20يونيو/حزيران 2018

2018/EB.A/7

ف

تحد ث عن دور ب

الستج

أحاط المجلس علما بالتحديث
(.)WFP/EB.A/2018/5-E

إل س ي
عن

ج عي

دور

ب

في

االستجابة

اإلنسانية

الجماعية

 20يونيو/حزيران 2018
ح فظ إلقلي ي آلسي و حيط ه دئ
2018/EB.A/8

خط الست تيجي

قط

فغ ست ن ()2022-2018

االستراتيجية
"الخطة
على
المجلس
وافق
( )WFP/EB.A/2018/8-A/1بتكلفة إجمالية يتحملها ب

(،)2018-2022
ألفغانستان
القطرية
قدرها  717 790 980دوالرا أمريكيا.

 19يونيو/حزيران 2018
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2018/EB.A/9

خط الست تيجي

لفلبين ()2023-2018

قط

وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية للفلبين ()WFP/EB.A/2018/8-A/4( ")2018-2023
قدرها  33 015 920دوالرا أمريكيا.
بتكلفة إجمالية يتحملها ب

 19يونيو/حزيران 2018

2018/EB.A/10

تحد ث ش ل عن خط الست تيجي

قط

ر ()2022-2018

ي

أحاط المجلس علما بالتحديث الشامل عن الخطة االستراتيجية القطرية لميانمار ()2022-2018
( )WFP/EB.A/2018/8-Bعلى ضوء التطورات األخيرة.

 19يونيو/حزيران 2018
س ئل

و رد و

2018/EB.A/11

ي و يز ي
ت يين ثالث أعض ء ف

جن

ج

حس ت

وافق المجلس على تجديد فترة عضوية ثالثة من أعضاء لجنة مراجعة الحسابات على النحو التالي:
 السيد ( Suresh Kanaجنوب
إلى  14نوفمبر/تشرين الثاني 2021؛
 السيد Omkar Goswani
إلى  14نوفمبر/تشرين الثاني 2021؛

أفريقيا)،
(الهند)،

 السيدة Elaine June-Cheung
إلى  14نوفمبر/تشرين الثاني .2021

من
من

(الصين)،

15
15

من

15

نوفمبر/تشرين
نوفمبر/تشرين
نوفمبر/تشرين

الثاني

2018

الثاني

2018

الثاني

2018

كما أحاط المجلس علما في هذا الشأن بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة
( WFP/EB.A/2018/5-A/2و ،)WFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2وتعليقات
المتحدة
لألمم
والزراعة
األغذية
لمنظمة
المالية
لجنة
( WFP/EB.A/2018/5-A/3و.)WFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/3

 19يونيو/حزيران 2018

2018/EB.A/12

تق

سنوي لجن

ج

حس ت

أحاط المجلس علما بالتقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات (.)WFP/EB.A/2018/6-E/1
كما أحاط المجلس علما في هذا الشأن بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة
( WFP/EB.A/2018/5-A/2و ،)WFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2وتعليقات
المتحدة
لألمم
والزراعة
األغذية
لمنظمة
المالية
لجنة
( WFP/EB.A/2018/5-A/3و.)WFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/3

 19يونيو/حزيران 2018

2018/EB.A/13

تق

سنوي ل فتش

مو ك ة ن

د

تنفي ي شأ ه

أحاط المجلس علما بالتقرير السنوي للمفتش العام ) (WFP/EB.A/2018/6-F/1والحظ أنه بناء على عمل
الرقابة المنفذ والمبلغ عنه في عام  ،2017لم تُحدَّد أي أوجه ضعف مهمة في عمليات الحوكمة ،أو إدارة
 ،من شأنها أن تؤثر بصورة خطيرة في إنجاز أهدافه
المخاطر ،أو الرقابة القائمة في أرجاء ب
االستراتيجية والتشغيلية.
وحث المجلس اإلدارة على اغتنام فرص التحسين التي أبرزها التقرير.
كما أحاط المجلس علما في هذا الشأن بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة
( WFP/EB.A/2018/5-A/2و ،)WFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2وتعليقات
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المتحدة

لألمم
والزراعة
األغذية
لمنظمة
المالية
لجنة
( WFP/EB.A/2018/5-A/3و.)WFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/3

 19يونيو/حزيران 2018

2018/EB.A/14

ستخد م حتي ط حس ب تسو دعم ب

و إلد رة

وافق المجلس ،بعد أن نظر في التقرير عن استخدام احتياطي حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة
) ،(WFP/EB.A/2018/6-C/1/Rev.1على تخصيص  35مليون دوالر أمريكي من حساب تسوية دعم
البرامج واإلدارة لحساب االستجابة العاجلة و 30مليون دوالر أمريكي لصندوق مقابلة مساهمات الجهات
المانحة الناشئة وذلك لألغراض الموصوفة في التقرير.
كما أحاط المجلس علما في هذا الشأن بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة
( WFP/EB.A/2018/5-A/2و ،)WFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2وتعليقات
المتحدة
لألمم
والزراعة
األغذية
لمنظمة
المالية
لجنة
( WFP/EB.A/2018/5-A/3و.)WFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/3

 19يونيو/حزيران 2018

2018/EB.A/15

عن
تق
( 1ن /ك ون ث

ت ول
آيت
ستخد م
–  31د س ب /ك ون ول )2017

سلف

ب

ف

( 1يناير/كانون الثاني – 31
أحاط المجلس علما بالتقرير عن استخدام آليات التمويل بالسلف في ب
ديسمبر/كانون األول  )WFP/EB.A/2018/6-D/1( )2017ووافق على زيادة سقف مرفق اإلدارة الشاملة
للسلع من  350مليون دوالر أمريكي إلى  500مليون دوالر أمريكي.
كما أحاط المجلس علما في هذا الشأن بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة
( WFP/EB.A/2018/5-A/2و ،)WFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2وتعليقات
المتحدة
لألمم
والزراعة
األغذية
لمنظمة
المالية
لجنة
( WFP/EB.A/2018/5-A/3و.)WFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/3

 19يونيو/حزيران 2018

2018/EB.A/16

تحد ث عن تنفي ق ر ج ي

 244/70شأن رفع سن إل ز ي إل ه ء خد

وظف

ب

أحاط المجلس علما بالتحديث عن تنفيذ قرار الجمعية العامة  244/70بشأن رفع السن اإللزامية إلنهاء خدمة
.
موظفي ب
كما أحاط المجلس علما في هذا الشأن بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة
( WFP/EB.A/2018/5-A/2و ،)WFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2وتعليقات
المتحدة
لألمم
والزراعة
األغذية
لمنظمة
المالية
لجنة
( WFP/EB.A/2018/5-A/3و.)WFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/3

 19يونيو/حزيران 2018
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2018/EB.A/17

WFP/EB.A/2018/13

حس ت سنو

ج

م 2017

إن المجلس :
لعام  2017وتقرير مراجع الحسابات الخارجي بشأنها
 )1وافق على الكشوف المالية السنوية لب
( ،)WFP/EB.A/2018/6-A/1وفقا للمادة الرابعة عشرة( 6-ب) من النظام األساسي؛
 )2وافق ،عمال بالمادة  6-10من النظام المالي ،على تجديد موارد احتياطي التشغيل من الحساب العام بمبلغ
 2.2مليون دوالر أمريكي لتغطية مبلغ مسحوب من احتياطي التشغيل باالستناد إلى مساهمة متوقعة لم
تتحقق؛
 )3الحظ استخدام مبلغ  8 442 914دوالرا أمريكيا من الحساب العام في عام  2017لتمويل شطب مبالغ
مستحقة القبض وسلع؛
 )4الحظ أن خسائر ما بعد التسليم للسلع في عام  2017تشكِّل جزءا من نفقات التشغيل لنفس الفترة.
كما أحاط المجلس علما في هذا الشأن بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة
( WFP/EB.A/2018/5-A/2و ،)WFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2وتعليقات
المتحدة
لألمم
والزراعة
األغذية
لمنظمة
المالية
لجنة
( WFP/EB.A/2018/5-A/3و.)WFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/3

 20يونيو/حزيران 2018

2018/EB.A/18

تق

جع حس ت خ رج عن خس ئ

ت لق

 ،ورد إلد رة عليه

أحاط المجلس علما بتقرير مراجع الحسابات الخارجي عن الخسائر المتعلقة باألغذية
عليه ( ،)WFP/EB.A/2018/6-G/1/Add.1وحث
( )WFP/EB.A/2018/6-G/1ورد إدارة ب
على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات الواردة في التقرير ،مع مراعاة االعتبارات التي أثارها
المجلس أثناء مناقشته.
كما أحاط المجلس علما في هذا الشأن بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة
( WFP/EB.A/2018/5-A/2و ،)WFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2وتعليقات
المتحدة
لألمم
والزراعة
األغذية
لمنظمة
المالية
لجنة
( WFP/EB.A/2018/5-A/3و.)WFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/3

 20يونيو/حزيران 2018

2018/EB.A/19

تق

جع حس ت خ رج عن ز دة

و رد وخفضه ف ع لي ت طو رئ ،ورد إلد رة عليه

أحاط المجلس علما بتقرير مراجع الحسابات الخارجي عن زيادة الموارد وخفضها في عمليات الطوارئ
عليه ( ،)WFP/EB.A/2018/6-H/1/Add.1وحث
( )WFP/EB.A/2018/6-H/1ورد إدارة ب
على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات الواردة في التقرير ،مع مراعاة االعتبارات التي أثارها
المجلس أثناء مناقشته.
كما أحاط المجلس علما في هذا الشأن بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة
( WFP/EB.A/2018/5-A/2و ،)WFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2وتعليقات
المتحدة
لألمم
والزراعة
األغذية
لمنظمة
المالية
لجنة
( WFP/EB.A/2018/5-A/3و.)WFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/3

 20يونيو/حزيران 2018

WFP/EB.A/2018/13
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2018/EB.A/20

تق

عن تنفي توصي ت

جع حس ت خ رج

أحاط المجلس علما بالتقرير عن تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي (.)WFP/EB.A/2018/6-I/1
كما أحاط المجلس علما في هذا الشأن بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة
( WFP/EB.A/2018/5-A/2و ،)WFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2وتعليقات
المتحدة
لألمم
والزراعة
األغذية
لمنظمة
المالية
لجنة
( WFP/EB.A/2018/5-A/3و.)WFP/EB.A/2018/6-A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K/3

 20يونيو/حزيران 2018
تق ر

تقييم

2018/EB.A/21

تقييم سنوي

تق

م  ،2017ورد إلد رة عليه

أحاط المجلس علما بتقرير التقييم السنوي لعام  )WFP/EB.A/2018/7-A( 2017ورد اإلدارة عليه
( ،)WFP/EB.A/2018/7-A/Add.1وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات الواردة في
التقرير ،مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته.

 20يونيو/حزيران 2018

2018/EB.A/22

وجز عن تقييم سي س

تق

إل س ي ( ،)2012-2017ورد إلد رة عليه

ح

بشأن الحماية اإلنسانية ()2017-2012
أحاط المجلس علما بالتقرير الموجز عن تقييم سياسة ب
( )WFP/EB.A/2018/7-Bورد اإلدارة عليه ( ،)WFP/EB.A/2018/7-B/Add.1وحث على اتخاذ
مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات الواردة في التقرير ،مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء
مناقشته.

 21يونيو/حزيران 2018

2018/EB.A/23

وجز عن تقييم سي ست
تق
 ،2017-2004ورد إلد رة عليه

ب

شأن

ب دئ إل س ي وسبل وصول

س عد ت ف

فت ة

بشأن المبادئ اإلنسانية وسبل وصول
أحاط المجلس علما بالتقرير الموجز عن تقييم سياستي ب
المساعدات في الفترة  )WFP/EB.A/2018/7-C( 2017-2004ورد اإلدارة عليه
( ،)WFP/EB.A/2018/7-C/Add.1وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات الواردة في
التقرير ،مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته.

 21يونيو/حزيران 2018
2018/EB.A/24

ح

تنفي توصي ت تقييم

أحاط المجلس علما بالتقرير عن حالة تنفيذ توصيات التقييم (.)WFP/EB.A/2018/7-E

 21يونيو/حزيران 2018
ح فظ إلقلي ي غ ب أف قي
2018/EB.A/25

ح فظ
تقييم
عن
وجز
تق
( – 2012نتصف  ،)2017ورد إلد رة عليه

قط

ج هور

أف قي

وسطى

أحاط المجلس علما بالتقرير الموجز عن تقييم الحافظة القطرية لجمهورية أفريقيا الوسطى ( – 2012منتصف
 )WFP/EB.A/2018/7-D( )2017ورد اإلدارة عليه ( ،)WFP/EB.A/2018/7-D/Add.1وحث على
اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات الواردة في التقرير ،مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس
أثناء مناقشته.

 21يونيو/حزيران 2018
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ح فظ إلقلي ي لش ق وسط وش ل أف قي وأورو
2018/EB.A/26

قط

خط الست تيجي

ش قي وآسي وسطى

ص ()2018-2023

وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية لمصر ()WFP/EB.A/2018/8-A/5( ")2023-2018
قدرها  454 040 947دوالرا أمريكيا.
بتكلفة إجمالية يتحملها ب

 21يونيو/حزيران 2018
ك التيني و بح

ح فظ إلقلي ي
2018/EB.A/27

كرب

خط الست تيجي

دو

قط

و يفي

ت ددة قو ي ت ()2022-2018

وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية لدولة بوليفيا المتعددة القوميات (")2022-2018
قدرها  11 700 000دوالر أمريكي.
( )WFP/EB.A/2018/8-A/2بتكلفة إجمالية يتحملها ب

 21يونيو/حزيران 2018
ح فظ إلقلي ي ش ق ووسط أف قي
2018/EB.A/28

خط الست تيجي

كيني ()2023-2018

قط

وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية لكينيا ()WFP/EB.A/2018/8-A/3( ")2023-2018
قدرها  994 951 171دوالرا أمريكيا.
بتكلفة إجمالية يتحملها ب

 22يونيو/حزيران 2018
لخص أع ل

جلس تنفي ي

2018/EB.A/29

لخص أع ل دورة

د

و ى ل جلس تنفي ي

م 2018

وافق المجلس على "مشروع ملخص أعمال الدورة العادية األولى للمجلس التنفيذي لعام  ،"2018وسترد
النسخة النهائية منه في الوثيقة .WFP/EB.1/2018/12

 22يونيو/حزيران 2018

WFP/EB.A/2018/13
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لحق ول
جدول ع ل
-1
-2

عت د جدول ع ل (للموافقة)
إج ء تخ ت شغل

ة ف هيئ

ق عد ش

حو ر رفيع

كتب وت يين

ستوى عن نطق

فخ

ق ر
ف ذ ك كل

س حل،

ئيسي

سيد  ،Mahamadou Issoufouرئيس ج هور

ت

لقيه

نيج

صفته رئيس ج وع دول س حل خ س
الحظ ت فتت حي

-3

ن

د

تنفي ي
ي ن ص حب
رسو

-4

-5

تق ر

م

سو

ي ة هي نت حسين

لك

دن

تحدة لسالم ،ورئيس

ي لخد ت إل س ي

سنو

أ)

تقرير األداء السنوي لعام ( 2017للموافقة)

ب)

التقرير السنوي لمكتب األخالقيات لعام ( 2017للنظر)

ج)

التقرير السنوي لمكتب أمين المظالم لعام ( 2016للنظر)

قض

سي س ت

أ) استراتيجية الشراكات مع القطاع الخاص وتعبئة الموارد منه ( – )2018-2021سُحبت
سحبت
السياسة المتعلقة بدور ب
ب)
في المناطق الحضرية – ُ
(للموافقة)

ج)

إطار الرقابة في ب

د)

تحديث عن خارطة الطريق المتكاملة (للنظر)
في االستجابة اإلنسانية الجماعية (للنظر)

ه)

تحديث عن دور ب

و)

الجولة الثانية من الحوار والتحديث بشأن تقرير األمين العام عن إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية من أجل

تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ( 2030للنظر)
ز)
ح)
-6

س ئل

تحديث عن سياسة المساواة بين الجنسين (( )2015-2020للعلم)

()1

تحديث عن تصدي ب

و رد و

لفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز (للعلم)

ي و يز ي

أ)

الحسابات السنوية المراجعة لعام ( 2017للموافقة)

ب)

تعيين ثالثة أعضاء في لجنة مراجعة الحسابات (للموافقة)

ج)

استخدام احتياطي حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة (للموافقة)

د)

تقرير عن استخدام آليات التمويل بالسلف في ب

( 1يناير/كانون الثاني –  31ديسمبر/كانون األول ( )2017للموافقة)
ه)

التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات (للنظر)

و)

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

ز)

تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن الخسائر المتعلقة باألغذية ،ورد إدارة ب

ح)

تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن زيادة الموارد وخفضها في عمليات الطوارئ ،ورد إدارة ب

( )1سيناقش هذا البند أثناء الدورة.

عليه (للنظر)
عليه (للنظر)

WFP/EB.A/2018/13
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ط)

تقرير عن تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي (للنظر)

ي)

تحديث عن تنفيذ قرار الجمعية العامة  244/70بشأن رفع السن اإللزامية إلنهاء خدمة موظفي ب

ك)

تقرير المدير التنفيذي عن استخدام المساهمات واإلعفاءات من التكاليف (المادتان الثانية عشرة 4-والثالثة عشرة( 4-ح)

(للنظر)

من الالئحة العامة) (للعلم)
-7

تق ر

تقييم (للنظر)

أ)

تقرير التقييم السنوي لعام  ،2017ورد اإلدارة عليه

ب)

تقرير موجز عن تقييم سياسة الحماية اإلنسانية ( ،)2012-2017ورد اإلدارة عليه

ج)

تقرير موجز عن تقييم سياستي ب

بشأن المبادئ اإلنسانية وسبل وصول المساعدات في الفترة ،2017-2004

ورد اإلدارة عليه
د)

تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لجمهورية أفريقيا الوسطى ( – 2012منتصف  ،)2017ورد اإلدارة عليه

ه)

حالة تنفيذ توصيات التقييم

س ئل تشغيلي

-8

الخطط االستراتيجية القطرية (للموافقة)

أ)



أفغانستان ()2022-2018



دولة بوليفيا المتعددة القوميات ()2022-2018



مصر ()2023-2018



كينيا ()2023-2018



الفلبين ()2023-2018

ب)

تحديث شامل عن الخطة االستراتيجية القطرية لميانمار (( )2022-2018للنظر)

ج)

تنقيحات الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية والزيادات المقابلة في الميزانية التي جرت الموافقة عليها عن

طريق التصويت بالمراسلة (للعلم)



-11



هايتي (يناير/كانون الثاني – يونيو/حزيران )2018



نيبال (يناير/كانون الثاني – ديسمبر/كانون األول )2018

س ئل تنظي ي و إلج ئي

-9

-10



الجمهورية الدومينيكية (يناير/كانون الثاني – ديسمبر/كانون األول )2018

برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين (( )2018-2019للعلم)

س ئل تسيي و إلد رة
أ)

كلمة الهيئات الممثلة للموظفين أمام المجلس

ب)

تقرير عن خسائر ما بعد التسليم للفترة  1يناير/كانون الثاني –  31ديسمبر/كانون األول ( 2017للعلم)

ج)

تحديث عن شراء األغذية (للعلم)

د)

تقرير إحصائي عن تشكيل مالك الموظفين الفنيين الدوليين والفئات العليا (للعلم)

ه)

التقرير األمني (للعلم)

()1

لخص أع ل دورة

د

و ى ل جلس تنفي ي

م ( 2018للموافقة)

13

-12

WFP/EB.A/2018/13

س ئل أخ ى
جزء خ ص تك م سيد ،William Lacy Swing
د

م ل نظ

دو ي لهج ة
(للعلم)



تقرير عن الزيارة الميدانية التي قام بها المجلس التنفيذي لب



تقرير شفوي عن الزيارة الميدانية المشتركة 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)


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

تحقق ن ق ر ت و توصي ت

ت دة
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لحق ث
وث ئق

قئ

عت د جدول ع ل
1

تق ر



جدول األعمال

WFP/EB.A/2018/1/1/Rev.3



جدول األعمال المؤقت التفصيلي

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

سنو

 4أ)

تقرير األداء السنوي لعام 2017

 4ب)

التقرير السنوي لمكتب األخالقيات لعام 2017

WFP/EB.A/2018/4-B

 4ج)

التقرير السنوي لمكتب أمين المظالم لعام 2016

WFP/EB.A/2018/4-C

قض
 5أ)

سي س ت
استراتيجية الشراكات مع القطاع الخاص وتعبئة الموارد منه ()2018-2021

 5ب)

السياسة المتعلقة بدور ب

 5ج)

إطار الرقابة في ب

 5د)

تحديث عن خارطة الطريق المتكاملة

سحبت
ُ

في المناطق الحضرية

سحبت
ُ
WFP/EB.A/2018/5-C

 5هـ)

تحديث عن دور ب

 5و)

الجولة الثانية من الحوار والتحديث بشأن تقرير األمين العام عن إعادة تنظيم منظومة األمم
المتحدة اإلنمائية من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030

 5ز)

تحديث عن سياسة المساواة بين الجنسين ()2015-2020

 5ح)

WFP/EB.A/2018/4-A/Rev.1

في االستجابة اإلنسانية الجماعية

تحديث عن تصدي ب

لفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز

WFP/EB.A/2018/5-D/1
WFP/EB.A/2018/5-E
بدون وثيقة
WFP/EB.A/2018/5-G
WFP/EB.A/2018/5-H

مسائل الموارد والمالية والميزانية
 6أ)

الحسابات السنوية المراجعة لعام 2017

WFP/EB.A/2018/6-A/1

تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية

WFP/EB.A/2018/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2
WFP/EB.A/2018/5-A/2

تقرير لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة

WFP/EB.A/2018/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3
WFP/EB.A/2018/5-A/3

 6ب)

تعيين ثالثة أعضاء في لجنة مراجعة الحسابات

 6ج)

استخدام احتياطي حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة

WFP/EB.A/2018/6-C/1/Rev.1

 6د)

تقرير عن استخدام آليات التمويل بالسلف في ب
( 1يناير/كانون الثاني –  31ديسمبر/كانون األول )2017

WFP/EB.A/2018/6-D/1/Rev.1

WFP/EB.A/2018/6-B/1

 6هـ)

التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات

WFP/EB.A/2018/6-E/1

 6و)

التقرير السنوي للمفتش العام

WFP/EB.A/2018/6-F/1

مذكرة من المدير التنفيذي بشأن التقرير السنوي للمفتش العام
 6ز)

تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن الخسائر المتعلقة باألغذية
رد إدارة ب
باألغذية

 6ح)

على توصيات تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن الخسائر المتعلقة

تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن زيادة الموارد وخفضها في عمليات الطوارئ

WFP/EB.A/2018/6-F/1/Add.1
WFP/EB.A/2018/6-G/1
WFP/EB.A/2018/6-G/1/Add.1/Rev.1
WFP/EB.A/2018/6-H/1

WFP/EB.A/2018/13
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على توصيات تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن زيادة الموارد
رد إدارة ب
وخفضها في عمليات الطوارئ

WFP/EB.A/2018/6-H/1/Add.1

 6ط)

تقرير عن تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي

WFP/EB.A/2018/6-I/1

 6ي)

تحديث عن تنفيذ قرار الجمعية العامة  244/70بشأن رفع السن اإللزامية إلنهاء خدمة
موظفي ب

WFP/EB.A/2018/6-J/1

 6ك)

تقرير المدير التنفيذي عن استخدام المساهمات واإلعفاءات من التكاليف
(المادتان الثانية عشرة  4والثالثة عشرة ( 4ح) من الالئحة العامة)

تق ر
 7أ)
 7ب)

تقييم
تقرير التقييم السنوي لعام ،2017

WFP/EB.A/2018/7-A/Rev.1

رد اإلدارة على تقرير التقييم السنوي لعام 2017

WFP/EB.A/2018/7-A/Add.1

تقرير موجز عن تقييم سياسة الحماية اإلنسانية
رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم سياسة ب
الحماية اإلنسانية ()2017 2012

 7ج)

 7د)

WFP/EB.A/2018/6-K/1

تقرير موجز عن تقييم سياستي ب
في الفترة 2017 2004

WFP/EB.A/2018/7-B
بشأن

بشأن المبادئ اإلنسانية وسبل وصول المساعدات

رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم سياستي برنامج األغذية
العالمي بشأن المبادئ اإلنسانية وسبل وصول المساعدات في الفترة
2017-2004
تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لجمهورية أفريقيا الوسطى
( – 2012منتصف ،)2017
رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم الحافظة القطرية
لجمهورية أفريقيا الوسطى للفترة  - 2012منتصف 2017

 7هـ)

حالة تنفيذ توصيات التقييم

WFP/EB.A/2018/7-B/Add.1
WFP/EB.A/2018/7-C
WFP/EB.A/2018/7-C/Add.1

WFP/EB.A/2018/7-D
WFP/EB.A/2018/7-D/Add.1
WFP/EB.A/2018/7-E

س ئل تشغيلي
 8أ)

الخطط االستراتيجية القطرية
 أفغانستان ()2018-2022

WFP/EB.A/2018/8-A/1



دولة بوليفيا المتعددة القوميات ()2018-2022

WFP/EB.A/2018/8-A/2



كينيا ()2018-2023

WFP/EB.A/2018/8-A/3



الفلبين ()2018-2023

WFP/EB.A/2018/8-A/4



مصر ()2018-2023

WFP/EB.A/2018/8-A/5

 8ب)

تحديث شامل عن الخطة االستراتيجية القطرية لميانمار ()2018-2022

 8ج)

تنقيحات الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية والزيادات المقابلة في الميزانية التي
جرت الموافقة عليها عن طريق التصويت بالمراسلة
 نيبال (يناير/كانون الثاني – ديسمبر/كانون األول )2018

WFP/EB.A/2018/8-B

WFP/EB.A/2018/8-C/1



الجمهورية الدومينيكية (يناير/كانون الثاني – ديسمبر/كانون األول )2018

WFP/EB.A/2018/8-C/2



هايتي (يناير/كانون الثاني – يونيو/حزيران )2018

WFP/EB.A/2018/8-C/3

س ئل تنظي ي و إلج ئي
9

برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين ()2018-2019

WFP/EB.A/2018/9/Rev.1

WFP/EB.A/2018/13
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س ئل تسيي و إلد رة
 10ب) تقرير عن خسائر ما بعد التسليم للفترة  1يناير/كانون الثاني –  31ديسمبر/كانون األول 2017

WFP/EB.A/2018/10-B

 10ج)

تحديث عن شراء األغذية

WFP/EB.A/2018/10-C

 10د)

تقرير إحصائي عن تشكيل مالك الموظفين الفنيين الدوليين والفئات العليا

WFP/EB.A/2018/10-D

 10هـ) التقرير األمني

WFP/EB.A/2018/10-E

س ئل أخ ى
12

تقرير عن الزيارة الميدانية التي قام بها المجلس التنفيذي لب

تحقق ن ق ر ت و توصي ت
13

WFP/EB.A/2018/12

ت دة

قرارات وتوصيات الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعام 2018

WFP/EB.A/2018/13

ملخص أعمال الدورة العادية األولى للمجلس التنفيذي لعام 2018

*WFP/EB.A/2018/14

ك ت إعال ي
معلومات للمشاركين

WFP/EB.A/2018/INF/1

الجدول الزمني المؤقت

WFP/EB.A/2018/INF/2/Rev.1

قائمة مؤقتة بالمشاركين

WFP/EB.A/2018/INF/3/Rev.4

تقرير المدير التنفيذي عن التنقالت األخيرة لكبار الموظفين

WFP/EB.A/2018/INF/4

* ستصدر بعد موافقة المجلس التنفيذي في دورته العادية الثانية في نوفمبر/تشرين الثاني .2018
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