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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.

 18نوفمبر/تشرين الثاني 2019
ت يين

ق ر
عيَّن المجلس ،وفقا للمادة الثانية عشرة من الئحته الداخلية ،السيد ( Bruce Campbellسويسرا ،القائمة دال)
مقررا لدورته العادية الثانية لعام .2019

 18نوفمبر/تشرين الثاني 2019
قض

الست تيجي

2019/EB.2/1

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.

 18نوفمبر/تشرين الثاني 2019
قض

سي س ت

2019/EB.2/2

ست تيجي

ش ك ت ع قط ع خ ص وج ع

و ل نه ()2025-2020

بعد النظر في الوثيقة "استراتيجية الشراكات مع القطاع الخاص وجمع األموال منه ( :)2025-2020التعاون
الجوع"
على
القضاء
أجل
من
واألفراد
والمؤسسات
الخاص
القطاع
مع
( ،)WFP/EB.2/2019/4-A/Rev.1فإن المجلس:


وافق على االستراتيجية ،بما في ذلك نهج التمويل المقترح؛



أحاط علما بأن نهج التمويل يتوخى استخدام آلية احتجاز ،على النحو المفصل في الفقرات 21-15
من القسم جيم من الملحق الثاني لالستراتيجية ،سيُحتجز بموجبها جزء من إيرادات تبرعات األفراد
ويُعاد استثماره في أنشطة جمع تبرعات األفراد على النحو المفصل في الفقرات  36-32من
االستراتيجية؛



أحاط علما أيضا بأن نسبة كل مساهمة محتجزة وفقا آللية االحتجاز ("النسبة المئوية لالحتجاز")
لن تفوق نسبة  29في المائة كحد أقصى؛



أحاط علما كذلك بأن المدير التنفيذي سيحدد النسبة المئوية لالحتجاز في حدود النسبة القصوى البالغة
 29في المائة من حين إلى آخر طوال الفترة المشمولة باالستراتيجية ،وطلب من المدير التنفيذي
أن يقدم إليه عبر خطة اإلدارة تقريرا سنويا عن النسب المئوية لالحتجاز المعمول بها طوال الفترة
المشمولة باالستراتيجية.
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يث ق

2019/EB.2/3

نقح كتب

فتش

م

وافق المجلس على "الميثاق المنقح لمكتب المفتش العام" ( )WFP/EB.2/2019/4-B/1وعلى دخوله حيز
النفاذ على الفور.
كما أحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية
( WFP/EB.2/2019/4-(B,D)/2و )WFP/EB.2/2019/5-(A,B)/2وتعليقات لجنة المالية في منظمة
األغذية والزراعة لألمم المتحدة ( WFP/EB.2/2019/4-(B,D)/3و.)WFP/EB.2/2019/5-(A,B)/3

 18نوفمبر/تشرين الثاني 2019

2019/EB.2/4

سي س

حلي و إلقلي ي

شت ت

وافق المجلس على "سياسة مشتريات األغذية المحلية واإلقليمية" ( )WFP/EB.2/2019/4-Cوحث
على تعزيز مشتريات األغذية المحلية واإلقليمية والشراكات ذات الصلة كأدوات تُساهم في تحقيق
ب
هدف التنمية المستدامة  2وسائر أهداف التنمية المستدامة.

 18نوفمبر/تشرين الثاني 2019

2019/EB.2/5

تحد ث عن خ رط

ط ق

تك ل

بعد النظر في الوثيقة "تحديث عن خارطة الطريق المتكاملة" ( ،)WFP/EB.2/2019/4-D/1فإن المجلس:
)1

أشار إلى الفقرة السادسة من قراره  ،2017/EB.2/2الذي وافق بموجبه على التفويضات المؤقتة
وقرر تقديم تفويضات
للسلطة في الفترة من  1يناير/كانون الثاني  2018إلى  29فبراير/شباط ّ ،2020
السلطة للموافقة عليها ،بعد استعراض التفويضات المؤقتة للسلطة ،في دورته العادية األولى
لعام 2020؛

)2

الحظ أنه تم إجراء استعراض للتفويضات المؤقتة للسلطة ،وأحاط علما بنتائج االستعراض
واالقتراحات المتعلقة بتفويضات السلطة الواردة في الفقرات  81-39من الوثيقة
 ،WFP/EB.2/2019/4-D/1وطلب من األمانة أن تواصل العمل على االقتراحات بغية إنجازها
وتقديمها إليه للموافقة عليها في دورته العادية األولى لعام 2020؛

)3

أشار إلى مفهوم الخطط االستراتيجية القطرية المتعددة البلدان المبيّن في الوثيقة "تحديث عن خارطة
الطريق المتكاملة" ()WFP/EB.2/2018/5-A/1؛

)4

أحاط علما بالسياسة المتعلقة بالخطط االستراتيجية القطرية المتعددة البلدان وتعديالت الالئحة العامة
ذات الصلة الواردة في الفقرات  109-103والملحق الخامس من الوثيقة
 ،WFP/EB.2/2019/4-D/1وطلب من األمانة إنجاز السياسة وتعديالت الالئحة العامة وتقديمهما
إليه للموافقة عليهما في دورته العادية األولى لعام .2020

كما أحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية
( WFP/EB.2/2019/4-(B,D)/2و )WFP/EB.2/2019/5-(A,B)/2وتعليقات لجنة المالية في منظمة
األغذية والزراعة لألمم المتحدة ( WFP/EB.2/2019/4-(B,D)/3و.)WFP/EB.2/2019/5-(A,B)/3
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2019/EB.2/6

تحد ث عن ت ون ين وك الت ت تتخ

ن رو

ق

ه

أحاط المجلس علما بالوثيقة "تحديث عن التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها"
(.)WFP/EB.2/2019/4-E/Rev.2
ّ
ورحب المجلس باالستراتيجيات القطرية المشتركة التجريبية ،وتطلع إلى تلقي تقارير عن هذه التجارب وإعداد
المزيد من هذه االستراتيجيات ،والحظ المعلومات بشأن العمل على إعداد  34تحليال جديدا من التحليالت
القطرية المشتركة لألمم المتحدة لعام .2020
وأعرب المجلس عن تقديره لاللتزام القوي المتواصل من منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة والصندوق
بتعزيز الشراكات والتعاون مع التركيز على أوجه التآزر والتكامل بين
الدولي للتنمية الزراعية و ب
الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها ،وطالب بالمزيد من الوضوح بشأن اإلنجازات الملموسة ،وال سيما
على المستوى القطري.
وطلب المجلس أن تركز إدارات الوكاالت ،في التقارير المقبلة ،على القضايا االستراتيجية ،والدروس
المستفادة ،والتحديات التي تتم مواجهتها ،واآلثار ،واإلنجازات الملموسة ،والمنافع المالية الناشئة عن التعاون
فيما بينها ،وال سيما على المستوى القطري.
وفي إطار متابعة المناقشات التي دارت في االجتماع السنوي غير الرسمي المشترك الثالث للهيئات الرئاسية
للوكاالت الثالث في  13سبتمبر/أيلول  ،2019وال سيما بشأن بند جدول األعمال المعنون "الخدمات
 ،بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية
المشتركة" ،طلب المجلس من إدارة ب
الزراعية ،تقديم تقييم أولي بشأن جدوى دمج الوظائف اإلدارية وزيادة التعاون في بعض وظائف الرقابة.
وينبغي أن يشمل هذا التقييم أيضا تحليال للقيمة المضافة المحتملة لخبرة فنية متخصصة مشتركة للوكاالت
الثالث جميعها في مجال وظائف التحقيق في ادعاءات التحرش الجنسي ،واالستغالل الجنسي ،واالنتهاك
الجنسي.
وطلب المجلس من إدارة ب

تقديم تقرير في هذا الشأن إلى دورته العادية الثانية لعام .2020

 19نوفمبر/تشرين الثاني 2019
س ئل أخ ى
2019/EB.2/7

تحد ث شفوي عن تحضي ت ق

م

تحدة شأن نظم غ ئي

م 2021

مع اإلقرار بالدور النشط الضروري للوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها في التحضير للقمة العالمية للنظم
الغذائية تحت القيادة المباشرة لألمين العام لألمم المتحدة ،فإن المجلس يؤكد بالمثل الحاجة إلى االنخراط الكامل
للدول األعضاء في العملية التحضيرية منذ بدايتها.

 19نوفمبر/تشرين الثاني 2019
س ئل تسيي و إلد رة
2019/EB.2/8

ل
ف ق
تق
جنس  ،وإس ءة ست

شت ك ين جلس تنفي ي وإد رة ب
ل سلط  ،و ت ييز

ن

ض ق ت ،و تح ش

إن المجلس:
)1

أعرب عن تقديره للتقرير المرحلي للفريق العامل المشترك بين المجلس التنفيذي وإدارة ب
المعني بالمضايقات ،والتحرش الجنسي ،وإساءة استعمال السلطة ،والتمييز وباالستغالل واالنتهاك
الجنسيين ()WFP/EB.2/2019/9-A؛

)2

وضع خطة عمل شاملة تراعي تلك
وافق على التوصيات الواردة في التقرير وطلب من ب
التوصيات كي ينظر فيها خالل دورته العادية األولى لعام 2020؛

)3

قرر تمديد والية الفريق العامل المشترك لحين موعد انعقاد الدورة العادية األولى للمجلس لعام 2020؛

)4

قرر أن يُبقي مسائل المضايقات ،والتحرش الجنسي ،وإساءة استعمال السلطة ،والتمييز ،واالستغالل
قيد نظره.
واالنتهاك الجنسيين في ب
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س ئل

و رد و

2019/EB.2/9

ي و يز ي
خط

إلد رة ()2022-2020

ب

لإلدارة ( ،)WFP/EB.2/2019/5-A/1( ")2022-2020فإن المجلس:

بعد النظر في "خطة ب
)1

أحاط علما بأن اعتماد دعم البرامج واإلدارة لعام  2020يفترض مستوى من التمويل قدره  7.45مليار
دوالر أمريكي في عام 2020؛

)2

أحاط علما بالمتطلبات التشغيلية المتوقعة البالغة  10.6مليار دوالر أمريكي لعام  ،2020على النحو
المبين في القسم الثالث من خطة اإلدارة ()2022-2020؛

)3

صص
وافق على اعتماد لدعم البرامج واإلدارة لعام  2020بمبلغ  423.6مليون دوالر أمريكي ،يُخ َّ
على النحو التالي:
االستراتيجية والوجهة

 71.0مليون دوالر أمريكي

الخدمات المقدمة للعمليات

 237.0مليون دوالر أمريكي

الحوكمة ،والرقابة المستقلة ،وجمع األموال

 115.6مليون دوالر أمريكي

ج وع
)4

 423.6ليون دوالر أ

ك

وافق على االستخدامات التالية لحساب تسوية دعم البرامج واإلدارة:


نقل مبلغ  22.5مليون دوالر أمريكي إلى احتياطي حساب االستجابة العاجلة



تخصيص مبلغ  39.7مليون دوالر أمريكي من أجل المبادرات المؤسسية الحاسمة

)5

وافق على تطبيق معدل مؤسسي موحد السترداد تكاليف الدعم غير المباشرة قدره  6.5في المائة
لعام  2020لجميع المساهمات باستثناء مساهمات الحكومات في البرامج المنفَّذة في بلدانها،
والمساهمات المقدمة من البلدان النامية أو البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ،على نحو
ما يقرره المجلس التنفيذي ،والتي سيُطبق عليها معدل السترداد تكاليف الدعم غير المباشرة قدره
 4في المائة في عام 2020؛
وافق على سقف قدره  82مليون دوالر أمريكي لسلف الخدمات المؤسسية بدءا من عام  ،2020وتطلّع
إلى استعراض ذلك كجزء من خطط اإلدارة المقبلة؛

)7

مكون دعم البرامج واإلدارة في الميزانية تبعا ألي تغيّر في مستوى
أذن للمدير التنفيذي بتعديل ّ
اإليرادات المتوقعة للسنة ،بمعدل ال يتجاوز  2في المائة من التغير المتوقع في اإليرادات.

)6

كما أحاط المجلس علما بتعليقات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية
( WFP/EB.2/2019/4-(B,D)/2و )WFP/EB.2/2019/5-(A,B)/2وتعليقات لجنة المالية في منظمة
األغذية والزراعة لألمم المتحدة ( WFP/EB.2/2019/4-(B,D)/3و.)WFP/EB.2/2019/5-(A,B)/3

 19نوفمبر/تشرين الثاني 2019
ح فظ إلقلي ي لش ق وسط وش ل أف قي وأورو
2019/EB.2/10

تنقيح خط الست تيجي

قط

ش قي وآسي وسطى
لبن ن و ز دة

ق ل ف

يز ي

وافق المجلس على تنقيح الخطة االستراتيجية القطرية للبنان وعلى الزيادة المقابلة في الميزانية البالغة
 507 481 496دوالرا أمريكيا على النحو الوارد في الوثيقة .WFP/EB.2/2019/7-C/1

 19نوفمبر/تشرين الثاني 2019

2019/EB.2/11

خطط الست تيجي

قط

–

ق ()2024-2020

وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية للعراق ()WFP/EB.2/2019/7-A/3( ")2024-2020
قدرها  460 514 522دوالرا أمريكيا.
بتكلفة إجمالية يتحملها ب

 19نوفمبر/تشرين الثاني 2019

WFP/EB.2/2019/12
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2019/EB.2/12

خطط الست تيجي

قط

– ردن ()2022-2020

وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية لألردن ()WFP/EB.2/2019/7-A/4( ")2022-2020
قدرها  699 563 116دوالرا أمريكيا.
بتكلفة إجمالية يتحملها ب

 19نوفمبر/تشرين الثاني 2019

2019/EB.2/13

خطط الست تيجي

ؤقت – ت كي ()2021-2020

قط

وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لتركيا (")2021-2020
قدرها  225 085 132دوالرا
( )WFP/EB.2/2019/7-B/4/Rev.1بتكلفة إجمالية يتحملها ب
أمريكيا.

 19نوفمبر/تشرين الثاني 2019
ح فظ إلقلي ي
2019/EB.2/14

ك التيني و بح
خط الست تيجي

كرب
ؤقت

قط

ت ددة بلد ن نطق

ك ر ب ()2021-2020

إن المجلس:
)1

وافق على "الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة المتعددة البلدان لمنطقة الكاريبي (")2021-2020
قدرها  9 025 444دوالرا
( )WFP/EB.2/2019/7-B/2/Rev.1بتكلفة إجمالية يتحملها ب
أمريكيا.

)2

أحاط علما بالمذكرة التمهيدية الواردة في الوثيقة  ،WFP/EB.2/2019/7-B/2/Rev.1وقرر أنه
ألغراض تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة
عند تطبيق الالئحة العامة والنظام المالي لب
المتعددة البلدان لمنطقة الكاريبي ( )2021-2020فإن من المفهوم ّ
أن عبارة "الخطة االستراتيجية
القطرية المؤقتة" تشير إلى الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة المتعددة البلدان لمنطقة الكاريبي
( )2021-2020وأن كلمة "قطرية" تشير إلى البلدان العديدة التي تغطيها الخطة االستراتيجية القطرية
المؤقتة المتعددة البلدان.

 20نوفمبر/تشرين الثاني 2019

2019/EB.2/15

خطط الست تيجي

ؤقت – كو ()2020

قط

وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لكوبا ()WFP/EB.2/2019/7-B/3( ")2020
قدرها  5 593 466دوالرا أمريكيا.
بتكلفة إجمالية يتحملها ب

 20نوفمبر/تشرين الثاني 2019

2019/EB.2/16

تنقيح خط الست تيجي

قط

بي و و ز دة

ق ل ف

يز ي

وافق المجلس على تنقيح الخطة االستراتيجية القطرية لبيرو والزيادة المقابلة في الميزانية البالغة
 17 748 712دوالرا أمريكيا على النحو الوارد في الوثيقة .WFP/EB.2/2019/7-C/2

 20نوفمبر/تشرين الثاني 2019

WFP/EB.2/2019/12
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ح فظ إلقلي ي غ ب أف قي
2019/EB.2/17

تق
يجي

ب
وجز عن تقييم ستج
( ،)2018-2016ورد إلد رة عليه

ؤسسي ح

طو رئ ( ن

ستوى  )3ف ش ل ش ق

المؤسسية لحالة الطوارئ
أحاط المجلس علما بالوثيقة "تقرير موجز عن تقييم استجابة ب
(من المستوى  )3في شمال شرق نيجيريا ( )WFP/EB.2/2019/6-A( ")2018-2016ورد اإلدارة عليه
الوارد في الوثيقة  ،WFP/EB.2/2019/6-A/Add.1وحث على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن
التوصيات ،مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته.

 20نوفمبر/تشرين الثاني 2019

2019/EB.2/18

خطط الست تيجي

قط

–

()2024-2020

وافق المجلس التنفيذي على "الخطة االستراتيجية القطرية لمالي (")2024-2020
قدرها  525 128 912دوالرا
( )WFP/EB.2/2019/7-A/5/Rev.1بتكلفة إجمالية يتحملها ب
أمريكيا.

 20نوفمبر/تشرين الثاني 2019

2019/EB.2/19

خطط الست تيجي

قط

– نيج ()2024-2020

وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية للنيجر ()WFP/EB.2/2019/7-A/6( ")2024-2020
قدرها  1 055 624 308دوالرات أمريكية.
بتكلفة إجمالية يتحملها ب

 20نوفمبر/تشرين الثاني 2019

2019/EB.2/20

خطط الست تيجي

قط

– سي يون ()2024-2020

االستراتيجية
"الخطة
على
المجلس
وافق
( )WFP/EB.2/2019/7-A/7بتكلفة إجمالية يتحملها ب

(")2024-2020
لسيراليون
القطرية
قدرها  53 256 134دوالرا أمريكيا.

 20نوفمبر/تشرين الثاني 2019
ح فظ إلقلي ي ش ق أف قي
2019/EB.2/21

خطط الست تيجي

قط

– جيبوت ()2024-2020

وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية لجيبوتي ()WFP/EB.2/2019/7-A/1( ")2024-2020
قدرها  74 120 295دوالرا أمريكيا.
بتكلفة إجمالية يتحملها ب

 21نوفمبر/تشرين الثاني 2019
ح فظ إلقلي ي لجنوب ف ق
2019/EB.2/22

خطط الست تيجي

قط

– إسو تين ()2024-2020

االستراتيجية
"الخطة
على
المجلس
وافق
( )WFP/EB.2/2019/7-A/2بتكلفة إجمالية يتحملها ب

(")2024-2020
إلسواتيني
القطرية
قدرها  26 284 469دوالرا أمريكيا.

 21نوفمبر/تشرين الثاني 2019

WFP/EB.2/2019/12
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2019/EB.2/23

خطط الست تيجي

قط

ؤقت – أ غوال ()2022-2020

وافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة ألنغوال (")2022-2020
قدرها  28 485 010دوالرات أمريكية.
( )WFP/EB.2/2019/7-B/1بتكلفة إجمالية يتحملها ب

 21نوفمبر/تشرين الثاني 2019
س ئل تنظي ي و إلج ئي
2019/EB.2/24

ع ل

جلس تنفي ي فت ة سنتين ()2021-2020

وافق المجلس على "برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة
( )WFP/EB.2/2019/8-Aبالصيغة التي اقترحتها هيئة المكتب واألمانة.

السنتين

(")2021-2020

 21نوفمبر/تشرين الثاني 2019
لخص أع ل

جلس تنفي ي

2019/EB.2/25

لخص أع ل دورة سنو

ل جلس تنفي ي

م 2019

وافق المجلس على "مشروع ملخص أعمال الدورة السنوية لعام  ،"2019وسترد النسخة النهائية منه
في الوثيقة .WFP/EB.A/2019/14

 21نوفمبر/تشرين الثاني 2019

WFP/EB.2/2019/12
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لحق ول

جدول ع ل
-1
-2

عت د جدول ع ل (للموافقة)
ت يين

ق ر

-3

الحظ ت فتت حي

-4

قض

سي س ت

أ)

استراتيجية الشراكات مع القطاع الخاص وجمع األموال منه (( )2025-2020للموافقة)

ب)

الميثاق المنقح لمكتب المفتش العام (للموافقة)

ج)

سياسة مشتريات األغذية المحلية واإلقليمية (للموافقة)

د)

تحديث عن خارطة الطريق المتكاملة (للنظر)

ه)

تحديث عن التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها (للنظر)

و)

ن

د

تنفي ي

تحديث عن تنفيذ ب

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



(للعلم)

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

ز)
ح)
-5

-6

س ئل

خالصة سياسات ب

و رد و

المتعلقة بالخطة االستراتيجية (للعلم)

ي و يز ي
لإلدارة (( )2022-2020للموافقة)

أ)

خطة ب

ب)

خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي (للعلم)

تق ر

تقييم (للنظر)

أ)

تقرير موجز عن تقييم استجابة ب
( ،)2018-2016ورد اإلدارة عليه

س ئل تشغيلي

-7
أ)

الخطط االستراتيجية القطرية (للموافقة)
)1

جيبوتي ()2024-2020

)2

إسواتيني ()2024-2020

)3

العراق ()2024-2020

)4

األردن ()2022-2020

)5

مالي ()2024-2020

 سيُناقش البند أثناء الدورة.

المؤسسية لحالة الطوارئ (من المستوى  )3في شمال شرق نيجيريا

WFP/EB.2/2019/12
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ب)

ج)

د)

)6

النيجر ()2024-2020

)7

سيراليون ()2024-2020

الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة (للموافقة)
)1

أنغوال ()2022-2020

)2

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

)3

كوبا ()2020

)4

تركيا ()2021-2020

الزيادات في ميزانيات الخطط االستراتيجية القطرية (للموافقة)
)1

لبنان

)2

بيرو

المشروعات الموافق عليها بالمراسلة
)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 (للعلم)
)1

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

و)

لبنان

تقارير المدير التنفيذي عن المسائل التشغيلية (للعلم)
)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

)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

س ئل تنظي ي و إلج ئي

-8
أ)

برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين (( )2021-2020للموافقة)

13

-9

WFP/EB.2/2019/12

س ئل تسيي و إلد رة
أ)

تقرير الفريق العامل المشترك بين المجلس واإلدارة المعني بالمضايقات ،والتحرش الجنسي ،وإساءة استعمال السلطة،

والتمييز (للنظر)
-10

لخص أع ل دورة سنو

-11

س ئل أخ ى
أ)

ل جلس تنفي ي

م ( 2019للموافقة)

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 (للعلم)
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

(للعلم)

-12

(للعلم)

ج)

تحديث شفوي عن الزيارة الميدانية التي قام بها المجلس التنفيذي لب

د)

تحديث شفوي عن التحضيرات لقمة األمم المتحدة بشأن النظم الغذائية لعام ( 2021للعلم)

تحقق ن ق ر ت و توصي ت

ت دة

WFP/EB.2/2019/12
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لحق ث
قئ

وث ئق

عت د جدول ع ل
1

قض

جدول األعمال المؤقت

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

جدول األعمال المؤقت التفصيلي

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

سي س ت

 4أ)

استراتيجية الشراكات مع القطاع الخاص وجمع األموال منه ()2025-2020

 4ب)

الميثاق المنقح لمكتب المفتش العام

 4ج)

سياسة مشتريات األغذية المحلية واإلقليمية

 4د)

تحديث عن خارطة الطريق المتكاملة

 4ه)

تحديث عن التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها

 4و)
 4ح)

س ئل

 5أ)

 5ب)

WFP/EB.2/2019/4-B/1

و رد و

خطة ب

WFP/EB.2/2019/4-C
WFP/EB.2/2019/4-D/1

لقرار
ب
تحديث عن تنفيذ
(إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية)
خالصة سياسات ب

WFP/EB.2/2019/4-A/Rev.1

الجمعية

العامة

WFP/EB.2/2019/4-E/Rev.2
لألمم

المتحدة

279/72

المتعلقة بالخطة االستراتيجية

WFP/EB.2/2019/4-F
WFP/EB.2/2019/4-H

ي و يز ي

لإلدارة ()2022-2020

WFP/EB.2/2019/5-A/1

تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية

WFP/EB.2/2019/5-(A,B)/2
WFP/EB.2/2019/4-(B,D)/2

تقرير لجنة المالية لمنظمة األغذية والزراعة

WFP/EB.2/2019/5-(A,B)/3
WFP/EB.2/2019/4-(B,D)/3

خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي

تق ر

تقييم

 6أ)

تقرير موجز عن تقييم استجابة ب
شرق نيجيريا (،)2018 2016

WFP/EB.2/2019/5-B/1

المؤسسية لحالة الطوارئ (من المستوى  )3في شمال

رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم استجابة ب
لحالة الطوارئ (من المستوى  )3في شمال شرق نيجيريا ()2018-2016

المؤسسية

WFP/EB.2/2019/6-A
WFP/EB.2/2019/6-A/Add.1

س ئل تشغيلي
 7أ)

الخطط االستراتيجية القطرية
)1

جيبوتي ()2024-2020

WFP/EB.2/2019/7-A/1

)2

إسواتيني ()2024-2020

WFP/EB.2/2019/7-A/2

)3

العراق ()2024-2020

WFP/EB.2/2019/7-A/3

)4

األردن ()2022-2020

WFP/EB.2/2019/7-A/4
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 7ب)

WFP/EB.2/2019/12

)5

مالي ()2024-2020

)6

النيجر ()2024-2020

WFP/EB.2/2019/7-A/6

)7

سيراليون ()2024-2020

WFP/EB.2/2019/7-A/7

WFP/EB.2/2019/7-A/5/Rev.1

الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة

)1

أنغوال ()2022-2020

)2

الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة المتعددة البلدان لمنطقة الكاريبي

WFP/EB.2/2019/7-B/1
WFP/EB.2/2019/7-B/2/Rev.1

()2021-2020

 7ج)

 7د)

)3

كوبا ()2020

)4

تركيا ()2021-2020

WFP/EB.2/2019/7-B/3
WFP/EB.2/2019/7-B/4/Rev.1

الزيادات في ميزانيات الخطط االستراتيجية القطرية
)1

لبنان

WFP/EB.2/2019/7-C/1

)2

بيرو

WFP/EB.2/2019/7-C/2

المشروعات الموافق عليها بالمراسلة
تنقيحات ميزانيات وتمديد فترات الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية

 7ه)

)1

جيبوتي

WFP/EB.2/2019/7-D/1

)2

إسواتيني

WFP/EB.2/2019/7-D/2

)3

سيراليون

WFP/EB.2/2019/7-D/3

)4

توغو

WFP/EB.2/2019/7-D/4

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

 7و)

لبنان

WFP/EB.2/2019/7-E/1

تقارير المدير التنفيذي عن المسائل التشغيلية
)1

)2

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 – 30
يونيو/حزيران )2019
عمليات الطوارئ المحدودة وأنشطة االستجابة العاجلة التي وافق عليها المدير
التنفيذي أو المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة (1
يناير/كانون الثاني –  30يونيو/حزيران )2019

WFP/EB.2/2019/7-F/1

WFP/EB.2/2019/7-F/2

س ئل تنظي ي و إلج ئي
8

برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين ()2021-2020

س ئل تسيي و إلد رة
 9أ)
تقرير الفريق العامل المشترك بين المجلس واإلدارة المعني بالمضايقات ،والتحرش الجنسي،
وإساءة استعمال السلطة ،والتمييز
س ئل أخ ى

WFP/EB.2/2019/8-A

WFP/EB.2/2019/9-A

WFP/EB.2/2019/12

16

 11أ) تقرير عن الزيارة الميدانية المشتركة التي أجراها 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.
 11ب) تقرير االجتماع المشترك للمجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/صندوق األمم المتحدة
للسكان/مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة( ،اليونيسف) ،وهيئة
األمم المتحدة للمرأة ،وبرنامج األغذية العالمي الذي عقد في  31مايو/أيار 2019
تحقق ن ق ر ت و توصي ت
12

WFP/EB.2/2019/11-A

WFP/EB.2/2019/11-B

ت دة

قرارات وتوصيات الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام 2019
ملخص أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام 2019

WFP/EB.2/2019/12
*WFP/EB.2/2019/13

ك ت إعال ي
معلومات للمشاركين

WFP/EB.2/2019/INF/1

الجدول الزمني المؤقت

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

قائمة مؤقتة بالمشاركين

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

تقرير المدير التنفيذي عن التنقالت األخيرة لكبار الموظفين

WFP/EB.2/2019/INF/4

* ستصدر بعد موافقة المجلس التنفيذي في دورته العادية األولى في فبراير/شباط 2019
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