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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 األولى لعام  ،2019ل 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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كتب وت يين

تخ ب أعض ء هيئ

قر

وفقا للمادة الرابعة من الالئحة الداخلية للمجلس التنفيذي ،ينتخب المجلس من بين ممثلي أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وثالثة
أعضاء آخرين (يمثلون مجتمعين هيئة المكتب) باإلضافة إلى مناوبين لهم ،يتولون مهام مناصبهم حتى يتم انتخاب أعضاء
يخلفونهم .ويتم اختيار كل عضو ومناوب في هيئة المكتب من إحدى قوائم الدول المنصوص عليها في الملحق ألف للنظام
األساسي لب

.

ووفقا للمادة الثانية عشرة ومراعاة ألساليب العمل المقررة ،قد يعين المجلس أيضا مقررا من بين الممثلين.
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الحظ ت فتت حي

ن

د

تنفي ي

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

.

سيلقي معالي السيد  ،Daniel Kablan Duncanنائب رئيس كوت ديفوار ،كلمة يركز فيها بشكل خاص على مركز االمتياز
لمكافحة الجوع في أفريقيا.
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تق ر
أ)

سنو
التقرير السنوي لمكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة لعام  ،2017ومذكرة اإلدارة بشأنه
يعرض التقرير السنوي لمكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة على المجلس لنظ فيه .ويغطي التقرير عمل
مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في كل مجال من مجاالت واليته خالل الفترة من  1يناير/كانون الثاني إلى
 31ديسمبر/كانون األول  ،2017ويقدِّم معلومات عن أنشطته.

World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy

2

-5

WFP/EB.1/2019/1/2/Rev.2

قض

سي س ت

أ)

الميثاق المنقح لمكتب المفتش العام – تأجل إلى الدورة السنوية لعام 2019
نظر المجلس في الميثاق الحالي لمكتب المفتش العام في الدورة السنوية لعام  .2015وفي ضوء التطورات التي طرأت
في مجال الرقابة في ب

ب)

تحديث عن تنفيذ ب

على مدى السنوات الماضية ،سيُقدم ميثاق منقح إلى المجلس لنظ فيه.
لقرار الجمعية العامة ( 279/72إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية)
حول تنفيذ قرار الجمعية العامة

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

بشأن إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  .2030ويُعرض هذا البند
على المجلس ل لم.
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س ئل
أ)

و رد و

ي و يز ي

تحديث عن خطة ب

لإلدارة ( – )2021-2019سُحبت الوثيقة وفقا لقرار هيئة مكتب المجلس التنفيذي في

اجتماعها الذي عقد في  20فبراير/شباط 2019
سيُعرض على المجلس تحديث عن خطة ب

لإلدارة ( )2021-2019ل و فق عليه.

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 للدعم الذي يقدمه ب

من أجل تعزيز القدرة على الصمود ،ورد اإلدارة عليه

يتبع هذا التقييم التكويني نهج "نظرية التنفيذ" لتقييم مدى استعداد ب

للوفاء بالتزاماته المتعلقة بالقدرة على

الصمود ،بما في ذلك دراسة المجاالت التالية :المفهوم ،واالستراتيجية ،والتوجيهات ،والنظم ،والبرامج ،والشركاء،
والعاملون ،والمعلومات .وسوف يُسترشد بنتائج التقييم واستنتاجاته وتوصياته في التغيير التنظيمي المنهجي المطلوب
لتعزيز قدرة السكان المستهدفين على الصمود .ويُعرض هذا البند على المجلس لنظ فيه.
ب)

تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية إلثيوبيا ( ،)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.

س ئل تشغيلي

-8
أ)

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

بوتان

)2

كمبوديا

)3

الكونغو

)4

كوت ديفوار
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ب)

)5

الجمهورية الدومينيكية

)6

مالوي

)7

نيكاراغوا

)8

نيجيريا

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

ج)

)1

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

)2

إثيوبيا

)3

ليبيا

الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة القصيرة األجل الموافق عليها عن طريق التصويت بالمراسلة
ستعرض على المجلس ،ل لم ،الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة القصيرة األجل الموافق عليها عن طريق التصويت
بالمراسلة قبل دورته العادية األولى لعام :2019

د)

)1

بوتان

)2

كمبوديا

)3

الكونغو

)4

كوت ديفوار

)5

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

)6

الجمهورية الدومينيكية

)7

إثيوبيا

)8

ليبيا

)9

مالوي

)10

نيجيريا

المشروعات الموافق عليها بالمراسلة
ستعرض على المجلس ،ل لم ،المشروعات التالية الموافق عليها بالمراسلة قبل دورته العادية األولى لعام :2019
)1

)2

تنقيحات ميزانيات وتمديد فترات الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية
)1

ليبريا

)2

نيكاراغوا

تنقيحات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش والزيادات المقابلة في الميزانية
)1

النيجر 200961
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تقارير المدير التنفيذي عن المسائل التشغيلية

ه)

)1

الزيادات في ميزانيات الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة التي وافق عليها
المدير التنفيذي أو المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة ( 1يوليو/تموز –  31ديسمبر/كانون
*

األول )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 ( 1يوليو/تموز –  31ديسمبر/كانون األول )2018

ستعرض على المجلس ،ل لم ،وثيقة تلخص عمليات الطوارئ المحدودة التي وافق عليها المدير التنفيذي ،أو
المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة.
تنقيحات مكونات االستجابة لألزمات في الخطط االستراتيجية القطرية والزيادات المقابلة في الميزانية المقدمة إلى

و)

المجلس للتعليق عليها
ستعرض على المجلس ،ل لم ،التنقيحات التالية لمكونات االستجابة لألزمات في الخطط االستراتيجية القطرية
والزيادات المقابلة في الميزانية المقدمة إلى المجلس للتعليق عليها:
)1

بنغالديش

)2

جمهورية الكونغو الديمقراطية

س ئل تنظي ي و إلج ئي
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أ)

*

برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين ()2020-2019

عمال بالمادة الثالثة من الالئحة الداخلية ،سيعرض على المجلس ،ل لم ،برنامج عمله لفترة السنتين (.)2020-2019
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س ئل تسيي و إلد رة
أ)

تعيين عضو واحد في لجنة مراجعة الحسابات
ُعين المجلس عضوا جديدا بناء على
بعد استقالة أحد أعضاء لجنة مراجعة الحسابات في سبتمبر/أيلول  ،2018سي ِّ
توصيات فريق االختيار .ويُعرض هذا البند على المجلس ل و فق عليه.

ب)

تقارير وحدة التفتيش المشتركة ذات الصلة بعمل ب
أوصى المجلس ،في قراره  2002/EB.2/17بأن تشمل تقارير وحدة التفتيش المشتركة ذات الصلة بعمل ب
والتي تقدمها األمانة سنويا إلى المجلس البنود التالية:
)1

تعليقات ب

على تقارير وحدة التفتيش المشتركة ذات الصلة بعمله الواردة بين تقديم آخر وثيقة للمجلس

و 1أكتوبر/تشرين األول 2018؛
)2

قائمة بتقارير وحدة التفتيش المشتركة الصادرة منذ آخر فترة شملها تقرير؛

* 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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)3

للتوصيات المعتمدة أو المقبولة فيما سبق.

حالة تنفيذ ب

وطبقا لما جرت عليه العادة في مجالس الصناديق والبرامج األخرى ،تعرض األمانة على المجلس في دورته العادية
األولى من كل عام تقريرا موجزا يتضمن البنود المشار إليها أعاله لنظ فيه.
ج)

تحديث شفوي عن المضايقات ،والتحرش الجنسي ،وإساءة استعمال السلطة ،والتمييز
بناء على طلب هيئة المكتب ،سيقوم رئيسا الفريق العامل المشترك بين المجلس واإلدارة المعني بالمضايقات ،والتحرش
الجنسي ،وإساءة استعمال السلطة ،والتمييز بتقديم تحديث شفوي عن عمل الفريق .ويُعرض هذا البند على المجلس
لنظ فيه.
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لخص أع ل دورة

د

ث ي ل جلس تنفي ي

م 2018

وفقا لقرار المجلس في دورته العادية الثانية في  1996بشأن أساليبه في العمل ،يقدم ملخص أعمال الدورة العادية الثانية لعام
 ،2018ل و فق عليه.
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س ئل أخ ى
أ)

تقرير عن الزيارة الميدانية التي قام بها المجلس التنفيذي لب

*

يعرض على المجلس ،ل لم ،تقرير عن الزيارة التي قام بها المجلس التنفيذي لب
ب)

.

تحديث شفوي عن دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية
بناء على طلب هيئة المكتب ،يُقدم إلى المجلس ،ل لم ،تحديث شفوي عن عمليات وأنشطة دائرة األمم المتحدة لخدمات
النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية.
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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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