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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 لدورته السنوية لعام .2019

 10يونيو/حزيران 2019
ت يين

ق ر
عيَّن المجلس ،وفقا للمادة الثانية عشرة من الئحته الداخلية ،سعادة السيدة Maria Cristina Boldorini
(األرجنتين ،القائمة جيم) مقررة لدورته السنوية لعام .2019

 10يونيو/حزيران 2019
قض

الست تيجي

2019/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.

 10يونيو/حزيران 2019
تق ر

سنو

2019/EB.A/2

تق

د ء سنوي

م 2018

وافق المجلس على تقرير األداء السنوي لعام  ،)WFP/EB.A/2019/4-A/Rev.2( 2018مع مالحظة أنه
في تلك السنة .وطلب المجلس ،وفقا للمادة السادسة  3من النظام األساسي
يتضمن سجال شامال ألداء ب
 ،وعمال بقراريه  EB.A/2/2000و ،EB.A/11/2004وقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي
لب
 ،E/2013/L.17وقرار مجلس منظمة األغذية والزراعة في دورته الثامنة واألربعين بعد المائة في عام
 ،2013إحالة تقرير األداء السنوي لعام  2018إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي وإلى مجلس منظمة
األغذية والزراعة ،مشفوعا بهذا القرار وبقراراته وتوصياته لعام .2018
 ،في تقرير األداء السنوي للعام المقبل ،باإلبالغ عن عمله على أساس
وتطلع المجلس إلى أن يقوم ب
األهداف المحددة في الجزء الثاني من إطار النتائج المؤسسية وحثه على مواصلة تحسين نوعية البيانات اتي
يستخدمها لهذا الغرض.

 10يونيو/حزيران 2019

2019/EB.A/3

تق

سنوي كتب خالقي ت

م 2018

أحاط المجلس علما بالتقرير السنوي لمكتب األخالقيات لعام  .)WFP/EB.A/2019/4-B( 2018وحث
المجلس اإلدارة على أن توفر ،قدر المستطاع ،الموارد الضرورية لمكتب األخالقيات من أجل أداء
واليته.
 11يونيو/حزيران 2019
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2019/EB.A/4

تق

سنوي كتب أ ين

م  ،2018و ك ة إلد رة شأ ه

ظ م وخد ت وس ط

أحاط المجلس علما بالتقرير السنوي لمكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة لعام 2018
( .)WFP/EB.A/2019/4-Cوحث المجلس اإلدارة على أن توفر ،قدر المستطاع ،الموارد

الضرورية لمكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة األخالقيات من أجل أداء واليته.
 11يونيو/حزيران 2019
قض

سي س ت

2019/EB.A/5

إط ر نت ئ
م 2021

نقح ( – )2021-2017جزء ث

ؤسسي

ب

 :أهد ف و ت

دء

و ؤش ت

إن المجلس ،بعد أن نظر في النسخة المنقحة من إطار النتائج المؤسسية (:)2021-2017
 وافق على األهداف السنوية المحددة حتى عام  2021لمؤشرات نواتج البرامج المختارة وجميع مؤشرات
أداء اإلدارة الواردة في "إطار النتائج المؤسسية المنقح (")2021-2017؛
 وافق على األهداف المحددة حتى عام  2021لمؤشرات الفئة الثانية المختارة الواردة في "خطة ب
لإلدارة (")2021-2019؛
 أحاط علما بأن التغييرات السنوية على هذه األهداف ستُدرج لموافقة المجلس عليها في خطة اإلدارة وأنه
سيجري اإلبالغ عن اإلنجازات الفعلية في تقرير األداء السنوي.
وطلب المجلس من اإلدارة بأن يشمل إطار النتائج المؤسسية المقبل اعتبارا من عام  2022أهداف النواتج
والحصائل .والحظ المجلس بأن استعراض منتصف المدة للخطة االستراتيجية ( )2021-2017سيبدأ في
عام  2019وطلب من اإلدارة أن تستخدم ذلك للنظر في كيفية قيام نظرية التغيير بتوجيه وضع أهداف الحصائل
االستراتيجية المقبلة.
في خطة ب

 13يونيو/حزيران 2019

2019/EB.A/6

تحد ث عن تنفي سي س إد رة
و فس د ()2020-2018

ؤسسي

خط

م  2018وخط ع ل ب

تد يس

ك فح

أحاط المجلس علما بالتحديث عن تنفيذ سياسة إدارة المخاطر المؤسسية لعام  2018وخطة عمل ب
لمكافحة التدليس والفساد (.)WFP/EB.A/2019/5-C( )2020-2018

 13يونيو/حزيران 2019

2019/EB.A/7

تحد ث عن دور ب

ف

الستج

أحاط المجلس علما بالتحديث
(.)WFP/EB.A/2019/5-D/Rev.1

إل س ي
عن

ج عي

دور

ب

في

االستجابة

اإلنسانية

الجماعية

 13يونيو/حزيران 2019

2019/EB.A/8

تحد ث عن تنفي
إل ئي

ب

ق ر ج ي

أل م

تحدة ( 279/72إع دة تنظيم نظو

م

تحدة

أكد المجلس على التزامه بصياغة أساليب العمل المشتركة وتنفيذها ،اإال إذا كانت غير منطبقة على ب
أو مالئمة له ،بسبب واليته التشغيلية أو هيكله المؤسسي أو وجوده في روما (مثل الجدول الزمني للوكاالت
التي تتخذ من روما مقرا لها ،أو التعاون فيما بينها).

 13يونيو/حزيران 2019
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س ئل

و رد و

2019/EB.A/9

ي و يز ي
حس ت سنو

م 2018

ج

إن المجلس:
لعام  2018مقترنة بتقرير مراجع الحسابات الخارجي ،وفقا
 )1وافق على الكشوف المالية السنوية لب
للمادة الرابعة عشرة(6-ب) من النظام األساسي؛
 )2الحظ استخدام مبلغ  705 262دوالرا أمريكيا من الحساب العام في عام  2018لتمويل شطب مبالغ
مستحقة القبض؛
 )3الحظ أن خسائر السلع في عام  2018تشكل جزءا من نفقات التشغيل لنفس الفترة.

كما أحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة
( ،)WFP/EB.A/2019/6(A,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية
والزراعة (.(WFP/EB.A/2019/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I)/3
 12يونيو/حزيران 2019

2019/EB.A/10

تحد ث عن خط

ب

إلد رة ()2021-2019
عن

التحديث
على
المجلس
وافق
(.)WFP/EB.A/2019/6-B/1

خطة

ب

لإلدارة

()2021-2019

كما أحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة
( ،)WFP/EB.A/2019/6(A,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية
والزراعة (.(WFP/EB.A/2019/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I)/3
 11يونيو/حزيران 2019

2019/EB.A/11

تق

سنوي لجن

ج

حس ت

أحاط المجلس علما بالتقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات (.)WFP/EB.A/2019/6-C/1

كما أحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة
( ،)WFP/EB.A/2019/6(A,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية
والزراعة (.(WFP/EB.A/2019/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I)/3
 12يونيو/حزيران 2019

2019/EB.A/12

تق

سنوي ل فتش

م ،و ك ة

د

تنفي ي شأ ه

أحاط المجلس علما بالتقرير السنوي للمفتش العام ) (WFP/EB.A/2019/6-D/1والحظ أنه بناء على أعمال
الرقابة القائمة على المخاطر المنفَّذة والمبلغ عنها في عام  ،2018لم تُحدَّد في عمليات الحوكمة أو إدارة
أوجه ضعف جوهرية من شأنها أن تؤثر بصورة خطيرة على تحقيق أهداف
المخاطر أو المراقبة في ب
االستراتيجية والتشغيلية بصفة عامة.
ب

وحث المجلس اإلدارة على اغتنام فرص التحسين التي أبرزها التقرير.
كما أحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة
( ،)WFP/EB.A/2019/6(A,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية
والزراعة (.(WFP/EB.A/2019/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I)/3
 12يونيو/حزيران 2019
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2019/EB.A/13

تق

جع حس ت خ رج عن يز ي ت حو فظ قط

 ،ورد إد رة ب

على توصي ته

أحاط المجلس علما بتقرير مراجع الحسابات الخارجي عن ميزانيات الحوافظ القطرية
عليه ( ،)WFP/EB.A/2019/6-E/1/Add.1وحث
( )WFP/EB.A/2019/6-E/1ورد إدارة ب
على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات ،مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته.

كما أحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة
( ،)WFP/EB.A/2019/6(A,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية
والزراعة (.(WFP/EB.A/2019/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I)/3
 12يونيو/حزيران 2019

2019/EB.A/14

تق

جع حس ت خ رج عن نع تد يس و كتش فه و تصدي ه ،ورد إد رة ب

على توصي ته

أحاط المجلس علما بتقرير مراجع الحسابات الخارجي عن منع التدليس واكتشافه والتصدي له
عليه ( ،)WFP/EB.A/2019/6-F/1/Add.1وحث
( )WFP/EB.A/2019/6-F/1ورد إدارة ب
على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات ،مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته.

كما أحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة
( ،)WFP/EB.A/2019/6(A,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية
والزراعة (.(WFP/EB.A/2019/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I)/3
 12يونيو/حزيران 2019

2019/EB.A/15

تق

عن تنفي توصي ت

جع حس ت خ رج

أحاط المجلس علما بتقرير عن تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي (.)WFP/EB.A/2019/6-G/1

كما أحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة
( ،)WFP/EB.A/2019/6(A,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية
والزراعة (.(WFP/EB.A/2019/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I)/3
 12يونيو/حزيران 2019

2019/EB.A/16

تق عن ستخد م آ ي ت ت و ل
)2018

سلف ف

ب

( 1ن /ك ون ث

–  31د س ب /ك ون ول

ب
أحاط المجلس علما بالتقرير عن استخدام آليات التمويل بالسلف في
( 1يناير/كانون الثاني –  31ديسمبر/كانون األول  ،)WFP/EB.A/2019/6-H/1( )2018ووافق على
زيادة سقف مرفق اإلدارة الشاملة للسلع من  500مليون دوالر أمريكي إلى  560مليون دوالر أمريكي.

كما أحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية لألمم المتحدة
( ،)WFP/EB.A/2019/6(A,C,D,E,F,G,H,I,J,K/2وتعليقات لجنة المالية لمنظمة األغذية
والزراعة (.(WFP/EB.A/2019/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I)/3
 12يونيو/حزيران 2019
تق ر

تقييم

2019/EB.A/17

تق

تقييم سنوي

م  ،2018ورد إلد رة عليه

أحاط المجلس علما بتقرير التقييم السنوي لعام  )WFP/EB.A/2019/7-A( 2018ورد اإلدارة عليه
( ،)WFP/EB.A/2019/7-A/Add.1وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات ،مع مراعاة
االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته.

 12يونيو/حزيران 2019
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2019/EB.A/18

تق

وجز عن تحد ث سي س

ب

شأن شبك ت

ن

م  ،2012ورد إلد رة عليه

بشأن شبكات األمان لعام 2012
أحاط المجلس علما بالتقرير الموجز عن تحديث سياسة ب
( )WFP/EB.A/2019/7-Bورد اإلدارة عليه ( ،)WFP/EB.A/2019/7-B/Add.1وحث على اتخاذ
مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات ،مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته.

 12يونيو/حزيران 2019

2019/EB.A/19

تق

تج ي

تقيي ت حو فظ ب

قط

ف أف قي ( ،)2018-2016ورد إلد رة عليه

القطرية في أفريقيا ()2018-2016
أحاط المجلس علما بالتقرير التجميعي لتقييمات حوافظ ا ب
( )WFP/EB.A/2019/7-Cورد اإلدارة عليه ( ،)WFP/EB.A/2019/7-C/Add.1وحث على اتخاذ
مزيد من اإلجراءات بشأن التوصيات ،مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته.

 12يونيو/حزيران 2019

2019/EB.A/20

ح

تنفي توصي ت تقييم

أحاط المجلس علما بالتقرير عن حالة تنفيذ توصيات التقييم (.)WFP/EB.A/2019/7-D

 12يونيو/حزيران 2019
ح فظ إلقلي ي لجنوب ف ق
2019/EB.A/21

خط الست تيجي

قط

ليسوتو ()2024-2019

وافق المجلس على الخطة االستراتيجية القطرية لليسوتو ()WFP/EB.A/2019/8-A/5( )2024-2019
قدرها  110 748 948دوالرا أمريكيا.
بتكلفة إجمالية يتحملها ب

 10يونيو/حزيران 2019

2019/EB.A/22

خط الست تيجي

قط

د شق ()2024-2019

وافق المجلس على الخطة االستراتيجية القطرية لمدغشقر ()WFP/EB.A/2019/8-A/7( )2024-2019
قدرها  297 424 041دوالرا أمريكيا.
بتكلفة إجمالية يتحملها ب

 10يونيو/حزيران 2019

2019/EB.A/23

خط الست تيجي

قط

ز بي ()2024-2019

وافق المجلس على الخطة االستراتيجية القطرية لزامبيا ()WFP/EB.A/2019/8-A/12( )2024-2019
قدرها  76 169 057دوالرا أمريكيا.
بتكلفة إجمالية يتحملها ب

 10يونيو/حزيران 2019
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ح فظ إلقلي ي لش ق وسط وش ل أف قي وأورو
2019/EB.A/24

خط الست تيجي

قط

ش قي وآسي وسطى

ؤقت لجز ئ ()2022-2019

وافق المجلس على الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة للجزائر (WFP/EB.A/2019/8-( )2022-2019
58
965
759
قدرها
ب
يتحملها
إجمالية
بتكلفة
)B/1/Rev.1
دوالرا أمريكيا.

 11يونيو/حزيران 2019

2019/EB.A/25

خط الست تيجي

قط

ر يني ()2024-2019

وافق المجلس على الخطة االستراتيجية القطرية ألرمينيا ()WFP/EB.A/2019/8-A/1( )2024-2019
قدرها  27 928 197دوالرا أمريكيا.
بتكلفة إجمالية يتحملها ب

 11يونيو/حزيران 2019

2019/EB.A/26

خط الست تيجي

قط

ل غ ب ()2021-2019

()2021-2019
للمغرب
القطرية
االستراتيجية
الخطة
على
المجلس
وافق
قدرها  400 000دوالر أمريكي.
( )WFP/EB.A/2019/8-A/8/Rev.1بتكلفة إجمالية يتحملها ب

 11يونيو/حزيران 2019

2019/EB.A/27

خط الست تيجي

قط

ط جيكست ن ()2024-2019

()2024-2019
لطاجيكستان
القطرية
االستراتيجية
الخطة
على
المجلس
وافق
قدرها  82 036 882دوالرا أمريكيا.
( )WFP/EB.A/2019/8-A/10بتكلفة إجمالية يتحملها ب

 11يونيو/حزيران 2019
ح فظ إلقلي ي آلسي و حيط ه دئ
2019/EB.A/28

خط الست تيجي

قط

ؤقت

ت ددة بلد ن ل حيط ه دئ ()2022-2019

إن المجلس:
 )1وافق على الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة المتعددة البلدان للمحيط الهادئ ()2022-2019
قدرها  12 925 215دوالرا أمريكيا؛
) (WFP/EB.A/2019/8-B/3بتكلفة إجمالية يتحملها ب
 )2أحاط علما بالمذكرة التمهيدية المدرجة في الوثيقة  ،WFP/EB.A/2019/8-B/3وقرر أنه عند تطبيق
ألغراض تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة المتعددة
الالئحة العامة والنظام المالي لب
البلدان للمحيط الهادئ ( )2022-2019فإن من المفهوم أن عبارة "الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة"
تشير إلى الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة المتعددة البلدان للمحيط الهادئ ( )2022-2019وأن كلمة
"قطرية" تشير إلى البلدان واألقاليم العديدة التي تغطيها الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة المتعددة
البلدان.

 13يونيو/حزيران 2019
ح فظ إلقلي ي
2019/EB.A/29

ك التيني و بح
خط الست تيجي

كرب
قط

ه ت ()2023-2019

وافق المجلس على الخطة االستراتيجية القطرية لهايتي ((WFP/EB.A/2019/8-A/4) )2023-2019
قدرها  199 155 529دوالرا أمريكيا.
بتكلفة إجمالية يتحملها ب

 13يونيو/حزيران 2019
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ح فظ إلقلي ي غ ب أف قي
2019/EB.A/30

خط الست تيجي

بنن ()2023-2019

قط

وافق المجلس على الخطة االستراتيجية القطرية لبنن ( )WFP/EB.A/2019/8-A/2( )2023-2019بتكلفة
قدرها  129 476 091دوالرا أمريكيا.
إجمالية يتحملها ب

 14يونيو/حزيران 2019

2019/EB.A/31

خط الست تيجي

غيني  -يس و ()2024-2019

قط

وافق المجلس على الخطة االستراتيجية القطرية لغينيا  -بيساو ()2024 2019
قدرها  61 610 662دوالرا أمريكيا.
( )WFP/EB.A/2019/8-A/3بتكلفة إجمالية يتحملها ب

 14يونيو/حزيران 2019

2019/EB.A/32

خط الست تيجي

س ن تو

قط

و نسيب ()2024-2019

وافق المجلس على الخطة االستراتيجية القطرية لسان تومي وبرينسيبي ()2024-2019
قدرها  1 588 903دوالرات أمريكية.
( )WFP/EB.A/2019/8-A/9بتكلفة إجمالية يتحملها ب

 14يونيو/حزيران 2019

2019/EB.A/33

خط الست تيجي

ليب

قط

()2023-2019

وافق المجلس على الخطة االستراتيجية القطرية لليبريا ()WFP/EB.A/2019/8-A/6( )2023 2019
قدرها  50 169 116دوالرا أمريكيا.
بتكلفة إجمالية يتحملها ب

 14يونيو/حزيران 2019

2019/EB.A/34

خط الست تيجي

ؤقت غيني ()2022-2019

قط

وافق المجلس على الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لغينيا ()2022-2019
قدرها  40 302 571دوالرا أمريكيا.
( )WFP/EB.A/2019/8-B/2بتكلفة إجمالية يتحملها ب

 14يونيو/حزيران 2019
لخص أع ل

جلس تنفي ي

2019/EB.A/35

لخص أع ل دورة

د

و ى ل جلس تنفي ي

م 2019

وافق المجلس على "مشروع ملخص أعمال الدورة العادية األولى للمجلس التنفيذي لعام  ،"2019وسترد
النسخة النهائية منه في الوثيقة .WFP/EB.1/2019/14

 14يونيو/حزيران 2019
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لحق ول
جدول ع ل
-1
-2
-3

عت د جدول ع ل (للموافقة)
ت يين

ق ر

الحظ ت فتت حي

ن

د

تنفي ي

كلمة صاحب الجاللة الملك ليتسي الثالث ،ملك مملكة ليسوتو
-4

-5

تق ر

سنو

أ)

تقرير األداء السنوي لعام ( 2018للموافقة)

ب)

التقرير السنوي لمكتب األخالقيات لعام ( 2018لنظر) – تم تأجيله إلى الدورة العادية الثانية لعام 2019

ج)

التقرير السنوي لمكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة لعام  ،2018ومذكرة اإلدارة بشأنه (للنظر)

قض

سي س ت

أ)

إطار النتائج المؤسسية المنقح ( – )2021-2017الجزء الثاني :أهداف نواتج البرامج ومؤشرات األداء لعام 2021

(للموافقة)
ب) الميثاق المنقح لمكتب المفتش العام (للنظر)
ج) تحديث عن تنفيذ سياسة إدارة المخاطر المؤسسية لعام  2018وخطة عمل ب

لمكافحة التدليس والفساد

(( )2020-2018للنظر)
د) تحديث عن دور ب

في االستجابة اإلنسانية الجماعية (للنظر)

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

*

لفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز (للعلم)

و) تحديث عن تصدي ب
ز) تحديث عن تنفيذ ب

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

(للعلم)

*

-6

س ئل
أ)

و رد و

ي و يز ي

الحسابات السنوية المراجعة لعام ( 2018للموافقة)
لإلدارة (( )2021-2019للموافقة)

ب)

تحديث عن خطة ب

ج)

التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات (للنظر)

د)

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

ه)

تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن ميزانيات الحوافظ القطرية (للنظر) ،ورد إدارة ب

و)

تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن منع التدليس واكتشافه والتصدي له (للنظر) ،ورد إدارة ب

على توصياته (للنظر)
على توصياته

(للنظر)
ز)
ح)

تقرير عن تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي (للنظر)
تقرير عن استخدام آليات التمويل بالسلف في ب

( 1يناير/كانون الثاني –  31ديسمبر/كانون األول )2018

(للموافقة)
ط)

تقرير المدير التنفيذي عن المساهمات المقدمة في شكل سلع أو خدمات وعن التخفيضات في التكاليف أو اإلعفاءات

منها (المادة الثالثة عشرة(4-ح) من الالئحة العامة) (للعلم)
-7

تق ر

تقييم (للنظر)

* سيناقش هذا البند أثناء الدورة.
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تقرير التقييم السنوي لعام  ،2018ورد اإلدارة عليه

أ)

بشأن شبكات األمان ( ،)2012ورد اإلدارة عليه

ب)

تقرير موجز عن تحديث سياسة ب

ج)

تقرير تجميعي عن تقييمات الحوافظ القطرية لب

د)

حالة تنفيذ توصيات التقييم

في أفريقيا ( ،)2018-2016ورد اإلدارة عليه

س ئل تشغيلي

-8

الخطط االستراتيجية القطرية (للموافقة)

أ)

ب)

)1

أرمينيا ()2024-2019

)2

بنن ()2023-2019

)3

غينيا  -بيساو ()2024-2019

)4

هايتي ()2023-2019

)5

ليسوتو ()2024-2019

)6

ليبريا ()2023-2019

)7

مدغشقر ()2024-2019

)8

المغرب ()2021-2019

)9

سان تومي وبرينسيبي ()2024-2019

)10

طاجيكستان ()2024-2019

)11

توغو ( – )2023-2019تم تأجيلها إلى الدورة العادية الثانية لعام 2019

)12

زامبيا ()2024-2019

الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة (للموافقة)
)1

الجزائر ()2022-2019

)2

غينيا ()2022-2019

)3

الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة المتعددة البلدان للمحيط الهادئ ()2022-2019

ج) المشروعات الموافق عليها بالمراسلة (للعلم)
 )1تنقيحات ميزانيات وتمديد فترات الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية
)1

العراق

)2

مالي

د) تنقيحات مكونات االستجابة لألزمات في الخطط االستراتيجية القطرية والزيادات المقابلة في الميزانية المقدمة إلى

المجلس للتعليق عليها (للعلم)
)2

إسواتيني

س ئل تنظي ي و إلج ئي

-9
أ)
-10

)1

كولومبيا

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

س ئل تسيي و إلد رة
أ)

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

ب)

كلمة الهيئات الممثلة للموظفين أمام المجلس

ج)

تقرير عن الخسائر العالمية للفترة من  1يناير/كانون الثاني إلى  31ديسمبر/كانون األول ( 2018للعلم)

د)

تحديث عن شراء األغذية (للعلم)

ه)

تقرير إحصائي عن تشكيل مالك الموظفين الفنيين الدوليين وموظفي الفئات العليا في  31ديسمبر/كانون األول 2018

(للعلم)

*
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و)

التقرير األمني (للعلم)

-11

لخص أع ل دورة

-12

س ئل أخ ى
أ)

و ى ل جلس تنفي ي

د

م ( 2019للموافقة)

تقرير شفوي 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 (للعلم)
ب)

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)
ج)
د)

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

تحقق ن ق ر ت و توصي ت

ت دة

في اليمن
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لحق ث
وث ئق

قئ
عت د جدول ع ل
1

تق ر

جدول األعمال المؤقت

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

جدول األعمال المؤقت التفصيلي

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

سنو

 4أ)

تقرير األداء السنوي لعام 2018

 4ب)

التقرير السنوي لمكتب األخالقيات لعام 2018

WFP/EB.A/2019/4-B

 4ج)

التقرير السنوي لمكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة لعام 2018

WFP/EB.A/2019/4-C

WFP/EB.A/2019/4-A/Rev.2

رد اإلدارة على التقرير السنوي لمكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة لعام 2018

قض

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

سي س ت

 5أ)

إطار النتائج المؤسسية المنقح ( – )2021-2017الجزء الثاني :أهداف نواتج البرامج ومؤشرات األداء لعام

 5ب)

الميثاق المنقح لمكتب المفتش العام

 5ج)

تحديث عن تنفيذ سياسة إدارة المخاطر المؤسسية لعام  2018وخطة عمل ب

 5د)

تحديث عن دور ب

 5ه)

تحديث عن سياسة المساواة بين الجنسين ()2020-2015

 5و)

تحديث عن تصدي ب

 5ز)

تحديث عن تنفيذ ب
اإلنمائية)

س ئل
 6أ)

و رد و

تم تأجيله إلى الدورة العادية الثانية لعام 2019
لمكافحة التدليس والفساد

في االستجابة اإلنسانية الجماعية

لفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز
لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ( 279/72إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة

الحسابات السنوية المراجعة لعام 2018

تقرير لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة

 6ج)
 6د)

تحديث عن خطة ب

WFP/EB.A/2019/5-F
WFP/EB.A/2019/5-G

WFP/EB.A/2019/6-A/1
WFP/EB.A/2019/6(A,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2
WFP/EB.A/2019/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3

تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية

WFP/EB.A/2019/6-B/2

التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات
التقرير السنوي للمفتش العام

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

تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن ميزانيات الحوافظ القطرية
على التوصيات الواردة في تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن ميزانيات الحوافظ

تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن منع التدليس واكتشافه والتصدي له
على التوصيات الواردة في تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن منع التدليس واكتشافه

 6ز)

WFP/EB.A/2019/5-E

لإلدارة ()2021-2019

رد إدارة ب
القطرية
 6و)

WFP/EB.A/2019/5-D/Rev.1

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

مذكرة المدير التنفيذي بشأن التقرير السنوي للمفتش العام
 6ه)

WFP/EB.A/2019/5-C

ي و يز ي

تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية

 6ب)

WFP/EB.A/2019/5-A

رد إدارة ب
والتصدي له
تقرير عن تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي

 6ح)

تقرير عن استخدام آليات التمويل بالسلف في ب
( 1يناير/كانون الثاني –  31ديسمبر/كانون األول )2018

 6ط)

تقرير المدير التنفيذي عن المساهمات المقدمة في شكل سلع أو خدمات وعن التخفيضات في التكاليف
أو اإلعفاءات منها (المادة الثالثة عشرة(4-ح) من الالئحة العامة) في عام 2018

WFP/EB.A/2019/6-D/1
WFP/EB.A/2019/6-D/1/Add.1
WFP/EB.A/2019/6-E/1
WFP/EB.A/2019/6-E/1/Add.1
WFP/EB.A/2019/6-F/1
WFP/EB.A/2019/6-F/1/Add.1
WFP/EB.A/2019/6-G/1
WFP/EB.A/2019/6-H/1/Add.1
WFP/EB.A/2019/6-I/1
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تق ر
 7أ)

WFP/EB.A/2019/13

تقييم
تقرير التقييم السنوي لعام 2018

WFP/EB.A/2019/7-A

رد اإلدارة على توصيات تقرير التقييم السنوي لعام 2018
 7ب)

تقرير موجز عن تقييم تحديث سياسة ب

بشأن شبكات األمان لعام 2012

رد اإلدارة على التوصيات الواردة في تقييم تحديث سياسة ب
 7ج)

التقرير التجميعي لتقييمات حوافظ ب

WFP/EB.A/2019/7-A/Add.1
بشأن شبكات األمان لعام 2012

القطرية في أفريقيا ()2018-2016

رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقرير التجميعي لتقييمات حوافظ ب
()2016-2018
 7د)

WFP/EB.A/2019/7-B
WFP/EB.A/2019/7-B/Add.1
WFP/EB.A/2019/7-C
القطرية في أفريقيا

حالة تنفيذ توصيات التقييم

WFP/EB.A/2019/7-C/Add.1
WFP/EB.A/2019/7-D

س ئل تشغيلي
 8أ)

الخطط االستراتيجية القطرية
 )1أرمينيا ()2024-2019
)2

بنن ()2023-2019

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

)3

غينيا  -بيساو ()2024-2019

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

)4

هايتي ()2023-2019

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

)5

ليسوتو ()2024-2019

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

)6

ليبريا ()2023-2019

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

)7

مدغشقر ()2024-2019

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

)8

المغرب ()2021-2019

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

)9

سان تومي وبرينسيبي ()2024-2019

 )10طاجيكستان ()2024-2019
 )11توغو ()2023-2019
Zambia (2019–2024) )12
 8ب)

 8ج)

الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة
 )1الجزائر ()2022-2019

WFP/EB.A/2019/8-A/9
WFP/EB.A/2019/8-A/10
POSTPONED TO THE 2019 SECOND
REGULAR SESSION
WFP/EB.A/2019/8-A/12

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

)2

غينيا ()2022-2019

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

)3

الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة المتعددة البلدان للمحيط الهادئ ()2022-2019

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

المشروعات الموافق عليها بالمراسلة
تنقيحات ميزانيات وتمديد فترات الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية
 )1العراق
)2

 8د)

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

مالي

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

تنقيحات مكونات االستجابة لألزمات في الخطط االستراتيجية القطرية والزيادات المقابلة في الميزانية
المقدمة إلى المجلس للتعليق عليها
)1

كولومبيا

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

)2

إسواتيني

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

س ئل تنظي ي و إلج ئي
9

برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين ()2020-2019

WFP/EB.A/2019/9-A

WFP/EB.A/2019/13
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س ئل تسيي و إلد رة
 10ج)

تقرير عن الخسائر العالمية للفترة من  1يناير/كانون الثاني إلى  31ديسمبر/كانون األول 2018

WFP/EB.A/2019/10-C

 10د)

تحديث عن شراء األغذية

WFP/EB.A/2019/10-D

 10ه)

تقرير إحصائي عن تشكيل مالك الموظفين الفنيين الدوليين وموظفي الفئات العليا
في  31ديسمبر/كانون األول 2018

WFP/EB.A/2019/10-E

 10و)

التقرير األمني

WFP/EB.A/2019/10-F

تحقق ن ق ر ت و توصي ت
13

ت دة

قرارات وتوصيات الدورة السنوية للمجلس التنفيذي ،لعام 2019
ملخص أعمال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي ،لعام 2019

WFP/EB.A/2019/13
*WFP/EB.A/2019/14

ك ت إعال ي
معلومات للمشاركين

WFP/EB.A/2019/INF/1

الجدول الزمني المؤقت

WFP/EB.A/2019/INF/2/Rev.4

قائمة مؤقتة بالمشاركين

WFP/EB.A/2019/INF/3/Rev.4

تقرير المدير التنفيذي عن التنقالت األخيرة لكبار الموظفين

WFP/EB.A/2019/INF/4

* ستصدر بعد موافقة المجلس التنفيذي في دورته العادية الثانية في نوفمبر/تشرين الثاني .2019
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