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اعتماد جدول األعمال
للموافقة

تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع البرنامج على اإلنترنت ).(https://executiveboard.wfp.org

جدول األعمال المؤقت التفصيلي
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اعتماد جدول األعمال
وفقا للمادة الثالثة من الالئحة الداخلية للمجلس التنفيذي ،يقدِّم المدير التنفيذي في هذه الوثيقة جدول األعمال المؤقت التفصيلي
للدورة العادية الثانية لعام  2019للموافقة 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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تعيين المقرر
وفقا للمادة الثانية عشرة ومراعاة ألساليب العمل المقررة ،يعين المجلس مقررا من بين ممثلي الدول األعضاء.
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مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي
سيقدم المدير التنفيذي ،في إطار هذا البند ،عرضا شفويا إلى المجلس عن القضايا االستراتيجية الراهنة والمقبلة التي تواجه
البرنامج .وسيعقب ذلك مالحظات يدلي بها الضيوف الخاصون والرفيعو المستوى ثم فترة مخصصة لألسئلة واألجوبة.
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قضايا السياسات
أ)

استراتيجية الشراكات مع القطاع الخاص وجمع األموال منه ( – )2025-2020التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات
واألفراد من أجل القضاء على الجوع
وافق المجلس على استراتيجية البرنامج للشراكة مع القطاع الخاص وتعبئة الموارد منه ()2017-2013
( )WFP/EB.A/2013/5-Bفي دورته السنوية لعام  .2013وتعرض استراتيجية جديدة على المجلس للموافقة
عليها.

ب)

الميثاق المنقح لمكتب المفتش العام
نظر المجلس في الميثاق الحالي لمكتب المفتش العام في دورته السنوية لعام  .2015وفي ضوء التطورات التي طرأت
في مجال الرقابة في البرنامج على مدى السنوات الماضية ،سيقدم ميثاق منقح إلى المجلس للموافقة عليه.
كما ستعرض على المجلس ،للعلم ،تعليقات وتوصيات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية ولجنة المالية
في منظمة األغذية والزراعة.
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ج)

سياسة مشتريات األغذية المحلية واإلقليمية
بناء على طلب المجلس بشأن تنقيح سياسة شراء األغذية في البلدان النامية ،تقترح األمانة تقديم استراتيجية أوسع تهدف
إلى تعزيز مشتريات البرنامج من األغذية المحلية واإلقليمية من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة .وسيعرض
هذا البند على المجلس للموافقة عليه.

د)

تحديث عن خارطة الطريق المتكاملة
بعد تنفيذ خارطة الطريق المتكاملة ،ستقدم األمانة إلى المجلس تحديثا عن تفويضات السلطة ذات الصلة للنظر فيه.
كما ستعرض على المجلس ،للعلم ،تعليقات وتوصيات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية ولجنة المالية
في منظمة األغذية والزراعة.

ه)

تحديث عن التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها
طلب المجلس ،في دورته العادية الثانية  ،2010من األمانة أن تقوم باإلبالغ سنويا 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-Cويوفر التقرير ،المعروض في إطار هذا البند ،نظرة عامة شاملة عن التعاون بين
الوكاالت ،بما في ذلك ما يستجد من مجاالت التعاون والمبادرات والشراكات الهادفة إلى تحقيق األمن الغذائي والتغذوي.
ويعرض هذا البند على المجلس للنظر فيه.

و)

تحديث عن تنفيذ البرنامج لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ( 279/72إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية)

()1

ستتاح ألعضاء المجلس الفرصة للمناقشة ولتلقي تحديث من أمانة البرنامج حول تنفيذ قرار الجمعية العامة لألمم
المتحدة  279/72بشأن إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام .2030
ويعرض هذا البند على المجلس للعلم.
ز)



تحديث شفوي عن توجيهات إطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة والتحليل القطري المشترك

ستقدم األمانة تحديثا عن التوجيهات وستوجه الدعوة إلى الدول األعضاء إلبداء رأيها في آثارها على عمل البرنامج
على وضع أًطر األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة .ويعرض هذا البند على المجلس للعلم.
ح)

خالصة سياسات البرنامج المتعلقة بالخطة االستراتيجية

*

وافق المجلس التنفيذي ،في دورته السنوية لعام  2000على التوصيات الواردة في التقرير المتعلق بجماعة العمل المعنية
بالتسيير واإلدارة (القرار  .)2000/EB.A/6وتحدد التوصية (د) الخاصة بالتسيير واإلدارة أنه ينبغي جمع بيانات
سياسات البرنامج في خالصة وافية .وبناء على طلب المجلس في عام  ،2010أعيد تنظيم وصياغة هذه الخالصة بحيث
تركز على السياسات المتعلقة بأهداف الخطة االستراتيجية .ويعرض هذا البند على المجلس للعلم.
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مسائل الموارد والمالية والميزانية
أ)

خطة البرنامج لإلدارة ()2022-2020
تعرض على المجلس خطة اإلدارة للفترة  ،2022-2020بما فيها ميزانية البرنامج لعام  ،2020للموافقة عليها.
كما ستعرض على المجلس ،للعلم ،تعليقات وتوصيات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية ولجنة المالية
في منظمة األغذية والزراعة.

( )1سيناقش البند أثناء الدورة.
 وفقا لقرارات المجلس التنفيذي بشأن التسيير واإلدارة التي اعتمدت في الدورة السنوية والدورة العادية الثالثة لعام  ،2000فإن الموضوعات المقدمة إلى المجلس
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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ب)

خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي

*

تبين هذه الوثيقة خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي ،وهي تفصل أنشطة المراجعة للفترة  .2020-2019وسيكون
التقيد بالمعايير الدولية لمراجعة الحسابات وأساليب المراجعة المثبتة هو األساس لضمان تقديم المراجع الخارجي
لخدمات عالية الجودة للبرنامج .وتشمل خطة العمل مراجعات المالية واألداء واالمتثال إضافة إلى استعراضات الجودة
وتقديرات المراجعة الفردية .ويعرض هذا البند على المجلس للعلم.
كما ستعرض على المجلس ،للعلم ،تعليقات وتوصيات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية ولجنة المالية
في منظمة األغذية والزراعة.
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تقارير التقييم (للنظر)
أ)

تقرير موجز عن تقييم استجابة البرنامج المؤسسية لحالة الطوارئ (من المستوى  )3في شمال شرق نيجيريا
( ،)2018-2016ورد اإلدارة عليه
تمشيا مع سياسة البرنامج بتقييم االستجابات لحاالت الطوارئ من المستوى  ،3سيتناول هذا التقييم االستجابة لحالة
الطوارئ من المستوى  3في شمال شرق نيجيريا ( ،)2018-2016بما في ذلك مدى مالءمة االستجابة ،والنتائج
المحققة ،واألسباب وراء النتائج الملحوظة .وسيقوم باستخالص الدروس لتنوير قرارات إدارة البرنامج واالستجابات
المؤسسية في المستقبل.
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المسائل التشغيلية
أ)

الخطط االستراتيجية القطرية
ستعرض على المجلس الخطط االستراتيجية القطرية التالية ،للموافقة عليها:

ب)

)1

جيبوتي ()2024-2020

)2

إسواتيني ()2024-2020

)3

العراق ()2024-2020

)4

األردن ()2022-2020

)5

مالي ()2024-2020

)6

النيجر ()2024-2020

)7

سيراليون ()2024-2020

الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة
ستعرض على المجلس الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة التالية ،للموافقة عليها:
)1

أنغوال ()2022-2020

)2

الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة المتعددة البلدان لمنطقة الكاريبي ()2021-2020

)3

كوبا ()2020

)4

تركيا ()2021-2020
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ج)

الزيادات في ميزانيات الخطط االستراتيجية القطرية
ستعرض على المجلس الزيادات في ميزانيات الخطط االستراتيجية القطرية التالية للموافقة عليها:

د)

)1

لبنان

)2

بيرو

المشروعات الموافق عليها بالمراسلة
ستعرض على المجلس ،للعلم ،المشروعات التالية الموافق عليها بالمراسلة قبل دورته العادية الثانية لعام :2019
)1

ه)

تنقيحات ميزانيات وتمديد فترات الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية:
)1

جيبوتي

)2

إسواتيني

)3

سيراليون

)4

توغو

المشروعات المقدمة إلى المجلس للتعليق عليها
ستعرض على المجلس ،للعلم ،المشروعات التالية المقدمة إلى المجلس للتعليق عليها:
)1

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

و)

لبنان

تقارير المدير التنفيذي عن المسائل التشغيلية

*

)1

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
( 1يناير/كانون الثاني –  30يونيو/حزيران )2019
ستعرض على المجلس ،للعلم ،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 )2019
ستعرض على المجلس ،للعلم ،وثيقة تلخص عمليات الطوارئ المحدودة وأنشطة االستجابة العاجلة التي وافق
عليها المدير التنفيذي ،أو المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة في حدود السلطة المفوضة
لهما.
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المسائل التنظيمية واإلجرائية
أ)

برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين ()2021-2020
عمال بالمادة الثالثة من الالئحة الداخلية ،سيعرض على المجلس برنامج عمله لفترة السنتين ( ،)2021-2020للموافقة
عليه.
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مسائل التسيير واإلدارة
أ)

تقرير الفريق العامل المشترك بين المجلس واإلدارة المعني بالمضايقات ،والتحرش الجنسي ،وإساءة استعمال السلطة،
والتمييز
بناء على طلب المجلس ،في دورته العادية الثانية لعام  ،2018يعرض تقرير الفريق العامل المشترك بين المجلس
واإلدارة المعني بالمضايقات ،والتحرش الجنسي ،وإساءة استعمال السلطة ،والتمييز على المجلس للنظر فيه.
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ملخص أعمال الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لعام 2019
وفقا لقرار المجلس في دورته العادية الثانية في  1996بشأن أساليبه في العمل ،يقدم إليه ملخص أعمال دورته السنوية
لعام  2019للموافقة عليه.
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مسائل أخرى
أ)

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

سيعرض على المجلس ،للعلم ،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.
ب)

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

*

سيعرض على المجلس ،للعلم ،تقرير عن االجتماع 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.
ج)

تحديث شفوي عن الزيارة الميدانية التي قام بها المجلس التنفيذي للبرنامج
سيعرض على المجلس ،للعلم ،تحديث شفوي عن الزيارة التي قام بها المجلس التنفيذي للبرنامج إلى بنغالديش.

د)

تحديث شفوي عن التحضيرات لقمة األمم المتحدة بشأن النظم الغذائية لعام 2021
بناء على طلب هيئة المكتب ،ستقدم األمانة تحديثا موجزا منتظما عن العمل الذي تقوم به الوكاالت التي تتخذ من روما
مقرا لها تحضيرا لقمة األمم المتحدة بشأن النظم الغذائية لعام  .2021ويعرض هذا البند على المجلس للعلم.
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التحقق من القرارات والتوصيات المعتمدة
تعرض على المجلس مسودة وثيقة تشمل كافة القرارات والتوصيات الصادرة في أثناء دورته الحالية قصد التحقق
من دقتها.
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