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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

 25فبراير/شباط 2019
تخ ب أعض ء هيئ

كتب وت يين

ق ر

انتخب المجلس ،وفقا لالئحته الداخلية ،سعادة السيد هشام محمد بدر (مصر ،القائمة ألف) رئيسا لفترة سنة
واحدة؛ وسعادة السيدة ( Lineo Irene Molise-Mabuselaليسوتو ،القائمة ألف) مناوبا له .
وانتخب المجلس سعادة الدكتور ( Ulrich Seidenbergerألمانيا ،القائمة دال) نائبا للرئيس؛
والسيد ( Bruce Campbellسويسرا ،القائمة دال) مناوبا له.
وسعادة
باء)؛
القائمة
(الكويت،
جحيل
يوسف
السيد
المجلس
انتخب
كما
السيدة ( Karla Gabriela Samayoa Recariغواتيماال ،القائمة جيم)؛ وسعادة السيد Victor Vasiliev
االنتخابية
(االتحاد الروسي ،القائمة هاء) أعضاء في هيئة المكتب لفترة سنة واحدة؛ لتمثيل قوائم ب
الثالث األخرى .كما انتخب السيدة ( So-Youn Hongجمهورية كوريا ،القائمة باء)؛
وسعادة
جيم)؛
القائمة
(البرازيل،
والسيد Luís Fernando de Carvalho
السيد ( Artur Andrzej Pollokبولندا ،القائمة هاء) مناوبين لهم.
وعيَّن المجلس ،وفقا للمادة الثانية عشرة من الئحته الداخلية ،السيد ( Salman Pervaizباكستان ،القائمة باء)
مقررا للدورة العادية األولى لعام .2019

 25فبراير/شباط 2019
قض

الست تيجي

2019/EB.1/1

هن و قبل
الحظ ت فتت حي

د

ن

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.

 25فبراير/شباط 2019
ح فظ إلقلي ي غ ب أف قي
2019/EB.1/2

خط الست تيجي

قط

كوت د فو ر ()2023-2019

وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية لكوت ديفوار (")2023-2019
قدرها  82 768 485دوالرا أمريكيا.
( )WFP/EB.1/2019/8-A/4بتكلفة إجمالية يتحملها ب

 25فبراير/شباط 2019

2019/EB.1/3

خط الست تيجي

قط

نيجي

()2022-2019

وافق المجلس على الخطة االستراتيجية القطرية لنيجيريا ()WFP/EB.1/2019/8-A/8( )2022-2019
قدرها  587 524 542دوالرا أمريكيا.
بتكلفة إجمالية يتحملها ب

 25فبراير/شباط 2019
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تق ر

سنو

2019/EB.1/4

سنوي كتب أ ين

تق

ظ م وخد ت وس ط

م  ،2017و ك ة إلد رة شأ ه

أحاط المجلس علما بالتقرير السنوي لمكتب أمين المظالم لعام  2017الوارد في الوثيقة
.WFP/EB.1/2019/4-A

 25فبراير/شباط 2019
قض

سي س ت

2019/EB.1/5

تحد ث عن تنفي

ب

( 279/72إع دة تنظيم نظو

ق ر ج ي

م

تحدة إل ئي )

إن المجلس،
 -1أحاط علما بالنظم الداخلية 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؛
 -2أشار إلى القرار  2018/EB.2/29بشأن طرائق عمل المجالس التنفيذية الذي يطلب من هيئة مكتب
برنامج األغذية العالمي ،بالتعاون مع هيئات مكاتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي/صندوق األمم المتحدة
للسكان/مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ،وهيئة األمم المتحدة
للمرأة ،إطالق عملية تشاورية مشتركة مع الدول األعضاء اعتبارا من الدورة العادية األولى لعام 2019؛
 -3أحاط علما ،مع التقدير ،بتشكيل المجموعة األساسية من الدول األعضاء لقيادة العملية التشاورية المشتركة
مع الدول األعضاء بطريقة منفتحة وشفافة وشاملة للجميع ،بهدف دراسة كفاءة دوراته الحالية وجودتها،
فضال عن مهام االجتماعات المشتركة للمجالس ،بناء على الرد المشترك الذي أعدته األمانات ،وبالتشاور
الوثيق مع جميع الدول األعضاء ،التماسا إلسهامها في البيان الخطي للمجموعة األساسية؛
 -4طلب إلى أمانات المجالس التنفيذية دعم المجموعة األساسية في تحليل آثار استنتاجاتها واقتراحاتها إذا
طلبت منها ذلك؛
 -5تطلع إلى تلقي البيان الخطي للمجموعة األساسية المقرر تقديمه في االجتماع المشترك للمجالس في
مايو/أيار  ،2019للنظر الحقا في استنتاجاته وتوصياته من جانب األعضاء والمراقبين في مجالس كل
من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي/صندوق األمم المتحدة للسكان/مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع،
ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ،وهيئة األمم المتحدة للمرأة ،وبرنامج األغذية العالمي.

 26فبراير/شباط 2019
تق ر

تقييم

2019/EB.1/6

وجز عن تقييم الست تيج
تق
إلد رة عليه

لدعم

ي قد ه ب

ن أجل ت ز ز قدرة على ص ود ،ورد

من أجل تعزيز القدرة
أحاط المجلس علما بالتقرير الموجز عن التقييم االستراتيجي للدعم الذي يقدمه ب
على الصمود الوارد في الوثيقة  ،WFP/EB.1/2019/7-Aورد اإلدارة عليه الوارد في الوثيقة
 ،WFP/EB.1/2019/7-A/Add.1وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات ،مع مراعاة
االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته.

 26فبراير/شباط 2019
ح فظ إلقلي ي ش ق أف قي
2019/EB.1/7

تق

وجز عن تقييم ح فظ

قط

إلثيو ي ( ،)2017-2012ورد إلد رة عليه

أحاط المجلس علما بالتقرير الموجز عن تقييم الحافظة القطرية إلثيوبيا ( )2017-2012الوارد في الوثيقة
 ،WFP/EB.1/2019/7-Bورد اإلدارة عليه الوارد في الوثيقة  ،WFP/EB.1/2019/7-B/Add.1وحث
على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات ،مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته.
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 26فبراير/شباط 2019

2019/EB.1/8

خط الست تيجي

قط

ؤقت إلثيو ي ()2020-2019

وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة إلثيوبيا (")2020-2019
قدرها  871 337 120دوالرا أمريكيا.
( )WFP/EB.1/2019/8-B/2بتكلفة إجمالية يتحملها ب

 26فبراير/شباط 2019
ح فظ إلقلي ي لش ق وسط وش ل أف قي وأورو
2019/EB.1/9

خط الست تيجي

قط

ش قي وآسي وسطى

ؤقت ليبي ()2020-2019

وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لليبيا (")2020-2019
قدرها  60 517 166دوالرا أمريكيا.
( )WFP/EB.1/2019/8-B/3بتكلفة إجمالية يتحملها ا ب

 26فبراير/شباط 2019
ح فظ إلقلي ي لجنوب ف ق
2019/EB.1/10

خط الست تيجي

قط

لكو غو ()2023-2019

القطرية
االستراتيجية
"الخطة
على
المجلس
وافق
( )WFP/EB.1/2019/8-A/3/Rev.1بتكلفة إجمالية يتحملها ب
أمريكيا.

(")2023-2019
للكونغو
قدرها  97 921 641دوالرا

 26فبراير/شباط 2019

2019/EB.1/11

خط الست تيجي

قط

الوي ()2023-2019

وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية لمالوي ()WFP/EB.1/2019/8-A/6( ")2023-2019
قدرها  619 800 513دوالرا أمريكيا.
بتكلفة إجمالية يتحملها ب

 27فبراير/شباط 2019
ح فظ إلقلي ي
2019/EB.1/12

ك التيني و بح
خط الست تيجي

كرب
قط

لج هور

دو ينيكي ()2023-2019

وافق المجلس على الخطة االستراتيجية القطرية
( )WFP/EB.1/2019/8-A/5بتكلفة إجمالية يتحملها ب

للجمهورية الدومينيكية ()2023-2019
قدرها  10 174 911دوالرا أمريكيا.

 27فبراير/شباط 2019

2019/EB.1/13

خط الست تيجي

قط

نيك ر و ()2023-2019

وافق المجلس على الخطة االستراتيجية القطرية لنيكاراغوا ()WFP/EB.1/2019/8-A/7( )2023-2019
قدرها  68 370 439دوالرا أمريكيا.
بتكلفة إجمالية يتحملها ب

 27فبراير/شباط 2019
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ح فظ إلقلي ي آلسي و حيط ه دئ
خط الست تيجي

2019/EB.1/14

بوت ن ()2023-2019

قط

وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية لبوتان ()WFP/EB.1/2019/8-A/1( ")2023-2019
قدرها  8 942 053دوالرا أمريكيا.
بتكلفة إجمالية يتحملها ب

 27فبراير/شباط 2019
خط الست تيجي

2019/EB.1/15

ك بود ()2023-2019

قط

وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية لكمبوديا ()WFP/EB.1/2019/8-A/2( ")2023-2019
قدرها  50 241 310دوالرات أمريكية.
بتكلفة إجمالية يتحملها ب

 27فبراير/شباط 2019
خط الست تيجي

2019/EB.1/16

ؤقت ج هور كور

قط

ش بي

د ق طي ()2021-2019

وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
قدرها 161 070 534
( )WFP/EB.1/2019/8-B/1( ")2021-2019بتكلفة إجمالية يتحملها ب
دوالرا أمريكيا.

 27فبراير/شباط 2019
س ئل تسيي و إلد رة
2019/EB.1/17

ت يين عضو و حد ف

جن

ج

حس ت

وافق المجلس على تعيين عضو واحد في لجنة مراجعة الحسابات على النحو التالي:
•

السيد ( Robert Samelsكندا) ،اعتبارا من  1مارس/آذار  2019وحتى  28فبراير/شباط .2022

 26فبراير/شباط 2019

2019/EB.1/18

تق ر وحدة تفتيش

شت ك ذ ت صل

ل

أحاط المجلس علما بالمعلومات والتوصيات الواردة في الوثيقة المعنونة "تقارير وحدة التفتيش المشتركة ذات
الصلة بعمل برنامج األغذية العالمي" ( )WFP/EB.1/2019/10-Bوأيد الردود على توصيات وحدة التفتيش
المشتركة إلى األجهزة التشريعية الواردة في مالحق الوثيقة.

 26فبراير/شباط 2019
لخص أع ل

جلس تنفي ي

2019/EB.1/19

لخص أع ل دورة

د

ث ي ل جلس تنفي ي

م 2018

وافق المجلس على مشروع ملخص أعمال دورته العادية الثانية لعام  ،2018الذي سترد النسخة النهائية منه
في الوثيقة .WFP/EB.2/2018/14

 27فبراير/شباط 2019
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لحق ول
جدول ع ل
-1

عت د جدول ع ل (للموافقة)

-2

تخ ب أعض ء هيئ

-3

الحظ ت فتت حي

كتب وت يين
ن

د

قر

تنفي ي

كلمة معالي السيد  ،Daniel Kablan Duncanنائب رئيس كوت ديفوار
-4

-5

تق ر
أ)

التقرير السنوي لمكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة لعام  2017ومذكرة اإلدارة بشأنه (للنظر)

قض

سي س ت

أ)

الميثاق المنقح لمكتب المفتش العام (للنظر) – تأجّل إلى الدورة السنوية لعام 2019

ب)
-6

سنو

س ئل
أ)

تحديث عن تنفيذ ب

و رد و

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

ي و يز ي

تحديث عن خطة ب

سحبت الوثيقة وفقا لقرار هيئة مكتب المجلس التنفيذي
لإلدارة (( )2021-2019للموافقة) – ُ

في اجتماعها الذي عقد في  20فبراير/شباط 2019
-7

تق ر

تقييم (للنظر)

أ)

تقرير موجز عن التقييم االستراتيجي للدعم الذي يقدمه ب

ب)

تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية إلثيوبيا ( ،)2017-2012ورد اإلدارة عليه

س ئل تشغيلي

-8
أ)

ب)

الخطط االستراتيجية القطرية (للموافقة)
)1

بوتان

)2

كمبوديا

)3

الكونغو

)4

كوت ديفوار

)5

الجمهورية الدومينيكية

)6

مالوي

)7

نيكاراغوا

)8

نيجيريا

الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة (للموافقة)
)1

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

)2

إثيوبيا

من أجل تعزيز القدرة على الصمود ،ورد اإلدارة عليه

WFP/EB.1/2019/13

9

)3
ج)

ليبيا

الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة القصيرة األجل الموافق عليها عن طريق التصويت بالمراسلة (للعلم)
)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 (للعلم)

د)

)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

تقارير المدير التنفيذي عن المسائل التشغيلية (للعلم)

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

)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

تنقيحات م ّكونات االستجابة لألزمات في الخطط االستراتيجية القطرية (للعلم)

و)

)2

جمهورية الكونغو الديمقراطية

س ئل تنظي ي و إلج ئي

-9
أ)
-10

)1

بنغالديش

برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين (( )2020-2019للعلم)

س ئل تسيي و إلد رة
أ)

تعيين عضو واحد في لجنة مراجعة الحسابات (للموافقة)

ب)

تقارير وحدة التفتيش المشتركة ذات الصلة بعمل ب

ج)

تحديث شفوي عن المضايقات ،والتحرش الجنسي ،وإساءة استعمال السلطة ،والتمييز (للنظر)

(للنظر)

WFP/EB.1/2019/13
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-11

لخص أع ل دورة

-12

س ئل أخ ى
(للعلم)

أ)

تقرير عن الزيارة الميدانية التي قام بها المجلس التنفيذي لب

ب)

تحديث شفوي عن دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية (للعلم)

ج)
-13

د

ث ي ل جلس تنفي ي

م ( 2018للموافقة)

تحديث شفوي يقدمه المدير التنفيذي عن خطة ب

تحقق ن ق ر ت و توصي ت

ت دة

لإلدارة (( )2021-2019للعلم)

WFP/EB.1/2019/13
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لحق ث
قئ

وث ئق

عت د جدول ع ل
1

تق ر
 4أ)

جدول األعمال المؤقت

WFP/ EB.1/2019/1/1/Rev.3

جدول األعمال المؤقت التفصيلي

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

سنو
التقرير السنوي لمكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة لعام 2017

WFP/ EB.1/2019/4-A

مذكرة اإلدارة عن التقرير السنوي لمكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة لعام 2017
قض
 5أ)
 5ب)
س ئل
 6أ)

WFP/ EB.1/2019/4-A/Add.1

سي س ت
الميثاق المنقح لمكتب المفتش العام
تحديث عن تنفيذ ب
اإلنمائية)
و رد و

تأجّل إلى الدورة السنوية لعام 2019

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

WFP/ EB.1/2019/5-B

ي و يز ي

تحديث عن خطة ب

لإلدارة ()2021 2019

WFP/ EB.1/2019/6-A/1
سحبت الوثيقة وفقا لقرار هيئة مكتب المجلس
ُ
التنفيذي في اجتماعها الذي عقد في  20فبراير/شباط
2019

تقرير لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة
تق ر
 7أ)

WFP/EB.1/2019/6-A/3

تقييم
تقرير موجز عن التقييم االستراتيجي للدعم الذي يقدمه ب
الصمود

من أجل تعزيز القدرة على

رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقييم االستراتيجي للدعم الذي يقدمه ب
تعزيز القدرة على الصمود
 7ب)

من أجل

تقرير موجز عن تقييم الحافظة القطرية إلثيوبيا ()2017-2012
رد اإلدارة على التوصيات الواردة في تقييم الحافظة القطرية إلثيوبيا ()2017-2012

WFP/ EB.1/2019/7-A
WFP/ EB.1/2019/7-A/Add.1
WFP/ EB.1/2019/7-B
WFP/ EB.1/2019/7-B/Add.1

س ئل تشغيلي
 8أ)

 8ب)

)8 c

الخطط االستراتيجية القطرية
)1

بوتان

WFP/ EB.1/2019/8-A/1

)2

كمبوديا

WFP/ EB.1/2019/8-A/2

)3

الكونغو

WFP/ EB.1/2019/8-A/3/Rev.1

)4

كوت ديفوار

WFP/ EB.1/2019/8-A/4

)5

الجمهورية الدومينيكية

WFP/ EB.1/2019/8-A/5

)6

مالوي

WFP/ EB.1/2019/8-A/6

)7

نيكاراغوا

WFP/ EB.1/2019/8-A/7

)8

نيجيريا

WFP/ EB.1/2019/8-A/8

الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة
)1

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

WFP/ EB.1/2019/8-B/1

)2

إثيوبيا

WFP/ EB.1/2019/8-B/2

)3

ليبيا

WFP/ EB.1/2019/8-B/3

الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة القصيرة األجل الموافق عليها عن طريق التصويت
بالمراسلة
)1

بوتان

WFP/ EB.1/2019/8-C/1

12

 8د)

 8ه)

 8و)

WFP/EB.1/2019/13

)2

كمبوديا

WFP/ EB.1/2019/8-C/2

)3

الكونغو

WFP/ EB.1/2019/8-C/3

)4

كوت ديفوار

WFP/ EB.1/2019/8-C/4

)5

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

WFP/ EB.1/2019/8-C/5

)6

الجمهورية الدومينيكية

WFP/ EB.1/2019/8-C/6

)7

إثيوبيا

WFP/ EB.1/2019/8-C/7

)8

ليبيا

WFP/ EB.1/2019/8-C/8

)9

مالوي

WFP/ EB.1/2019/8-C/9

 )10نيجيريا

WFP/ EB.1/2019/8-C/10

المشروعات الموافق عليها بالمراسلة
)1

تنقيحات ميزانيات وتمديد فترات الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية

)1

ليبريا

WFP/ EB.1/2019/8-D/1/1

)2

نيكاراغوا

WFP/ EB.1/2019/8-D/1/2

)2

تنقيحات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش والزيادات المقابلة في الميزانية

)1

النيجر 200961

WFP/ EB.1/2019/8-D/2/1

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

)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

WFP/ EB.1/2019/8-E/1

WFP/ EB.1/2019/8-E/2

تنقيحات م ّكونات االستجابة لألزمات في الخطط االستراتيجية القطرية
)1

بنغالديش

WFP/ EB.1/2019/8-F/1

)2

جمهورية الكونغو الديمقراطية

WFP/ EB.1/2019/8-F/2

س ئل تنظي ي و إلج ئي
 9أ)

برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين ()2020-2019

WFP/ EB.1/2019/9-A

س ئل تسيي و إلد رة
10

تعيين عضو واحد في لجنة مراجعة الحسابات

WFP/ EB.1/2019/10-A

أ)

ب) تقارير وحدة التفتيش المشتركة ذات الصلة بعمل ب

WFP/ EB.1/2019/10-B

س ئل أخ ى
12

أ)

تقرير عن الزيارة الميدانية التي قام بها المجلس التنفيذي لب

تحقق ن ق ر ت و توصي ت
13

WFP/ EB.1/2019/12-A

ت دة

ق رارات وتوصيات الدورة العادية األولى للمجلس التنفيذي لعام 2019

WFP/ EB.1/2019/13

مشروع ملخص أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام 2018

WFP/ EB.1/2019/14

ك ت إعال ي
معلومات للمشاركين

WFP/ EB.1/2019/INF/1

الجدول الزمني المؤقت

WFP/ EB.1/2019/INF/2

قائمة مؤقتة بالمشاركين

WFP/ EB.1/2019/INF/3/Rev.2

تقرير المدير التنفيذي عن التنقالت األخيرة لكبار الموظفين

WFP/ EB.1/2019/INF/4

* ستصدر بعد موافقة المجلس التنفيذي في دورته السنوية في يونيو/حزيران .2019

DECS-EB12019-17329A

