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اعتماد جدول األعمال
للموافقة

تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع ب

جدول ع ل
-1

على اإلنترنت ).(https://executiveboard.wfp.org

ؤقت تفصيل

عت د جدول ع ل
وفقا للمادة الثالثة من الالئحة الداخلية للمجلس التنفيذي ،يقدِّم المدير التنفيذي في هذه الوثيقة جدول األعمال المؤقت التفصيلي
للدورة العادية الثانية لعام  ،2018ل و فق عليه .ويجوز للمجلس أثناء انعقاد الدورة ،وبأغلبية ثلثي األعضاء الحاضرين
والمشاركين في التصويت ،أن يعدل جدول األعمال بإضافة بنود أو حذفها أو تنقيحها.
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ت يين سيد  ،Marc Mankoussouئب

ثل د ئم ج هور

كو غو ،ق ر رشحته ق ئ

أف

وفقا للمادة الثانية عشرة ومراعاة ألساليب العمل المقررة ،يعين المجلس مقررا من بين ممثلي الدول األعضاء.

الحظ ت فتت حي
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ن

د

تنفي ي

سيقدم المدير التنفيذي ،في إطار هذا البند ،عرضا شفويا إلى المجلس عن القضايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة التي تواجه
ب

.

وسيلقي معالي السيد  ،Alberto Beltrameوزير التنمية االجتماعية في البرازيل ،كلمة تركز بصورة خاصة على كيفية إسهام
التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
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تق ر
أ)

سنو
التقرير السنوي لمكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة لعام  2017ومذكرة اإلدارة بشأنه – (تم تأجيله إلى الدورة
العادية األولى لعام )2019
يعرض التقرير السنوي لمكتب أمين المظالم على المجلس لنظ فيه .ويغطي التقرير عمل مكتب أمين المظالم في كل
مجال من مجاالت واليته خالل الفترة من  1يناير/كانون الثاني إلى  31ديسمبر/كانون األول  ،2017ويقدِّم معلومات
عن أنشطته .كما ستعرض أيضا مذكرة اإلدارة بشأن التقرير لنظ فيه .
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قض

سي س ت

أ)

تحديث عن خارطة الطريق المتكاملة
بعد الموافقة على خارطة الطريق المتكاملة في الدورة العادية الثانية لعام  ،2016ستقوم األمانة بتقديم تحديث عن تنفيذ
مختلف مكوناتها ،واإلبالغ عن التقدم المحرز وعن أية تعديالت الزمة .ويُعرض هذا البند على المجلس ل و فق عليه.
كما ستُعرض على المجلس ،ل لم ،تعليقات وتوصيات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية ولجنة المالية في
منظمة األغذية والزراعة.
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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ب)

إطار النتائج المؤسسية المنقح ()2021-2017
وافق المجلس التنفيذي في دورته العادية الثانية عام  2016على إطار النتائج المؤسسية المنقح (.)2021-2017
ولمراعاة الدروس المستفادة على النحو الواجب من خالل تنفيذ خارطة الطريق المتكاملة ،ستقدم األمانة تنقيحا إلطار
النتائج المؤسسية .ويُعرض هذا البند على المجلس ل و فق عليه.

ج)

سياسة إدارة المخاطر المؤسسية لعام 2018
على النحو المتفق عليه خالل مشاورة المجلس غير الرسمية بشأن مسائل الرقابة المعقودة في عام  ،2017ستقدم األمانة
نسخة منقحة من سياسة إدارة المخاطر المؤسسية ل و فق عليه .
)1

تصنيف المخاطر
تستنسخ هذه الوثيقة الملحق األول لسياسة إدارة المخاطر المؤسسية لعام  2018وهي مقدمة إلى المجلس ل لم.

)2

بيانات تقبل المخاطر
تستنسخ هذه الوثيقة الملحق الثاني لسياسة إدارة المخاطر المؤسسية لعام  2018وهي مقدمة إلى المجلس لنظ
فيه .

د)

تحديث عن تنفيذ ب

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

ستتاح للمجلس الفرصة إلجراء حوار بين أعضائه وتلقي تحديث من أمانة ب

حول قرار الجمعية العامة بشأن

إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  .2030ويُعرض هذا البند على
المجلس لنظ فيه.
ه)



تحديث عن التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها

طلب المجلس ،في دورته العادية الثانية لعام  ،2010أن يقوم ب

سنويا باإلبالغ عن التعاون بين الوكاالت التي

تتخذ من روما مقرا لها كمتابعة للوثيقة المعنونة "اتجاهات التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها"
( .)WFP/EB.2/2009/11-Cويقدم التقرير نظرة عامة شاملة عن التعاون بين الوكاالت ،إضافة إلى ما يستجد من
مجاالت التعاون والمبادرات والشراكات الهادفة إلى تحقيق األمن الغذائي والتغذوي .ويُعرض هذا البند على المجلس
ل لم.
و)

خالصة سياسات ب

المتعلقة بالخطة االستراتيجية*

كان المجلس قد وافق في دورته السنوية لعام  2000على توصيات تقرير الفريق العامل المعني بالتسيير (القرار
 ) EB.A/6/2000الذي تقترح فيه التوصية (د) المتعلقة بالتسيير واإلدارة تجميع بيانات سياسات ب

في مجلد

واحد .وبناء على طلب المجلس في عام  ،2010أعيد تنظيم وصياغة هذه الخالصة بحيث تركز على السياسات المتعلقة
بأهداف الخطة االستراتيجية .ويُعرض هذا البند على المجلس ل لم.

 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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س ئل
أ)

و رد و
خطة ب

ي و يز ي
لإلدارة ()2021-2019

تعرض على المجلس خطة اإلدارة للفترة  ،2021-2019بما فيها ميزانية ب

لعام  ،2019ل و فق عليه .

كما ستُعرض على المجلس ،ل لم ،تعليقات وتوصيات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية ولجنة المالية في
منظمة األغذية والزراعة.
ب)

خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي*
تبين هذه الوثيقة خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي ،وهي تفصل أنشطة المراجعة للفترة  .2019-2018وسيكون
التقيد بالمعايير الدولية لمراجعة الحسابات وأساليب المراجعة المثبتة هو األساس لضمان تقديم المراجع الخارجي
لخدمات عالية الجودة لب

 .وتشمل خطة العمل مراجعات المالية واألداء واالمتثال إضافة إلى استعراضات الجودة

وتقديرات المراجعة الفردية .ويُعرض هذا البند على المجلس ل لم.
كما ستُعرض على المجلس ،ل لم ،تعليقات وتوصيات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية ولجنة المالية في
منظمة األغذية والزراعة.
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تق ر

تقييم

أ)

تقرير موجز عن التقييم االستراتيجي للخطط االستراتيجية القطرية التجريبية ( – 2017منتصف  ،)2018ورد اإلدارة
عليه
سيقدم هذا التقييم تحليال وتقديرا للخطط االستراتيجية القطرية التجريبية المنفذة منذ بداية عام  .2017وسوف يستفاد من
نتائج وتوصيات التقييم في إثراء التوجه االستراتيجي ،والتخطيط ،وتنفيذ البرامج في الخطط االستراتيجية القطرية
المقبلة .ويُعرض هذا البند على المجلس لنظ فيه.

ب)

تقرير موجز عن تقييم استجابة ب

اإلقليمية لألزمة السورية (يناير/كانون الثاني  – 2015مارس/آذار ،)2018

ورد اإلدارة عليه
سوف تستمر تقييمات االستجابة لحاالت الطوارئ اإلنسانية من المستوى  3باستخدام نهج من شقين :سيجري تقييم
جميع االستجابات لحاالت الطوارئ من المستوى  3إما عن طريق تقييمات العمل اإلنساني المشتركة بين الوكاالت أو
عن طريق مكتب التقييم من خالل تقييم منفصل الستجابة ب

 .وسيتناول هذا التقييم استجابة ب

لألزمة

السورية بعد خمس سنوات .ويُعرض هذا البند على المجلس لنظ فيه.
ج)

تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية لمالي ( ،)2017-2013ورد اإلدارة عليه
يقدم التقييم تحليال وتقديرا للحافظة على مدى خمس سنوات ،مع تقييم ما يلي )1 :مدى اتساق ب

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 توجهه االستراتيجي ،وتخطيط
عملياته ،وتنفيذه برامجه .ويُعرض هذا البند على المجلس لنظ فيه.
د)

تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية للصومال ( ،)2017-2012ورد اإلدارة عليه
يقدم التقييم تحليال وتقديرا للحافظة على مدى خمس سنوات ،مع تقييم ما يلي )1 :مدى اتساق ب

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 توجهه االستراتيجي ،وتخطيط
عملياته ،وتنفيذه برامجه .ويُعرض هذا البند على المجلس لنظ فيه.
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س ئل تشغيلي

-8
أ)

الخطط االستراتيجية القطرية
ستعرض على المجلس الخطط االستراتيجية القطرية التالية ل و فق عليه :

ب)

)1

بوركينا فاسو

)2

تشاد

)3

غامبيا

)4

غانا

)5

الهند

)6

موريتانيا

)7

نيبال

)8

رواندا

)9

السنغال

)10

السودان

الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة
ستعرض على المجلس الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة التالية ل و فق عليه :

ج)

)1

الصومال

)2

الجمهورية العربية السورية

)3

اليمن

الزيادات في ميزانيات الخطط االستراتيجية القطرية
ستعرض على المجلس الزيادات في ميزانيات الخطط االستراتيجية القطرية التالية ل و فق عليه :
)1

د)

هندوراس

المشروعات الموافق عليها بالمراسلة*
ستعرض على المجلس ،ل لم ،المشروعات التالية الموافق عليها بالمراسلة قبل دورته العادية الثانية لعام :2018
)1

تنقيحات ميزانيات وتمديد فترات الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية
)1

الجزائر

)2

أرمينيا

)3

بنن

)4

كوبا

)5

العراق

)6

األردن

)7

سحبت
ليبريا – ُ

)8

مالي

)9

المغرب

()1

( )1ست ُعرض وثيقة تنقيح ميزانية وتمديد فترة الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية لليبريا للموافقة عليها بالمراسلة بعد الدورة العادية الثانية لعام  ،2018ومن
ثم ستعرض على المجلس للعلم في دورته العادية األولى لعام .2019
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)2

ه)

)10

سان تومي وبرينسيبي

)11

سيراليون

)12

توغو

)13

تركيا

تنقيحات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش والزيادات المقابلة في الميزانية
)1

إثيوبيا 200700

)2

إثيوبيا 200712

تقارير المدير التنفيذي عن المسائل التشغيلية
)1

الزيادات في ميزانيات الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة التي وافق عليها
المدير التنفيذي أو المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة ( 1يناير/كانون الثاني –
 30يونيو/حزيران *)2018
ستعرض على المجلس ،ل لم ،وثيقة تلخص 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 في حدود السلطة المفوضة لهما.

)2

عمليات الطوارئ المحدودة وأنشطة االستجابة العاجلة التي وافق عليها المدير التنفيذي أو المدير التنفيذي
والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة ( 1يناير/كانون الثاني –  30يونيو/حزيران *)2018
ستعرض على المجلس ،ل لم ،وثيقة تلخص عمليات الطوارئ المحدودة التي وافق عليها المدير التنفيذي ،أو
المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة.

س ئل تنظي ي و إلج ئي

-9
أ)

برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين ()2020-2019
عمال بالمادة الثالثة من الالئحة الداخلية ،سيعرض على المجلس برنامج عمله لفترة السنتين ( ،)2020-2019ل و فق
عليه.
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س ئل تسيي و إلد رة
)1

االختصاصات المنقحة للجنة مراجعة الحسابات
ستعرض على المجلس ،ل و فق  ،آخر التغييرات المقترح إدخالها على اختصاصات لجنة مراجعة الحسابات لتشمل
اإلشارة تدريبا تعريفيا وتقييم ذاتيا ،وفق ما أوصت به وحدة التفتيش المشتركة.

)2

تعيين خمسة من أعضاء المجلس التنفيذي في فريق االختيار المعني بتعيين عضو واحد من أعضاء لجنة مراجعة
الحسابات
سيعين المجلس التنفيذي خمسة من أعضائه للمشاركة في الفريق المعني باختيار عضو واحد من أعضاء لجنة مراجعة
الحسابات سيتم تعيينه في عام .2019

)3

تحديث عن المضايقات ،والتحرش الجنسي ،وإساءة استعمال السلطة ،والتمييز
بناء على طلب هيئة المكتب ،ستقوم األمانة بتقديم تقرير شفوي عن مستجدات التدابير المتخذة بشأن المضايقات
والتحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة .وسيقوم رئيسا فرقة العمل المشتركة بين اإلدارة والمجلس المعنية
بالمضايقات واإلساءة والتمييز .ويُعرض هذا البند على المجلس لنظ فيه.

6
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لخص أع ل دورة سنو

ل جلس تنفي ي

م 2018

وفقا لقرار المجلس في دورته العادية الثانية في  1996بشأن أساليبه في العمل ،يقدم ملخص أعمال الدورة السنوية لعام ،2018
ل و فق عليه.
-12

س ئل أخ ى
)1

الرد المشترك ألمانات 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 بشأن
طرائق عمل المجالس التنفيذية
يُعرض هذا البند على المجلس لنظ فيه ،على سبيل المتابعة للمناقشات بشأن أساليب عمل المجالس التنفيذية التي
جرت أثناء 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
في نيويورك في  1يونيو/حزيران .2018

)2

تقرير عن الزيارة الميدانية المشتركة إلى أوغندا التي قام بها أعضاء 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 في الفترة من  30أبريل/نيسان إلى  4مايو/أيار *2018
يُعرض على المجلس ،ل لم ،تقرير عن الزيارة الميدانية المشتركة 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.

)3

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
في  1يونيو/حزيران *2018
يُعرض على المجلس ،ل لم ،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.

)4

تقرير شفوي عن الزيارة الميدانية التي قام بها المجلس التنفيذي لب

*

يُعرض على المجلس ،ل لم ،تقرير شفوي عن الزيارة الميدانية التي قام بها المجلس التنفيذي لب

في عام 2018

إلى تركيا ولبنان.
)5

تقرير شفوي عن مستجدات دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية*
بناء على طلب هيئة المكتب ،يُقدم للمجلس ،ل لم ،تقرير شفوي عن مستجدات عمليات وأنشطة دائرة األمم المتحدة
لخدمات النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية.

-13

تحقق ن ق ر ت و توصي ت

ت دة

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