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للموافقة

تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع الب ا

ب ا
-1

على اإلنترنت ).(https://executiveboard.wfp.org

ع ل ال جلس التنفي ي لفت ة السنتين ()2022-2021
منذ عام  ،2005يتم تقديم برنامج العمل لفترة السنتين إلى الدورتين العادية األولى والسنوية للعلم ،كما يقدم إلى الدورة العادية
الثانية للموافقة عليه .وبناء على ذلك تقدم هذه الوثيقة إلى المجلس للموافقة.

-2

وبرنامج عمل فترة السنتين هو وثيقة حية تخضع لتحديث منتظم في ضوء المعلومات التي تصل من األمانة وأعضاء المجلس؛
كما أنها تخضع الستعراض منتظم من جانب هيئة المكتب.

ش وع الق ار



يوافق المجلس على "برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين ( )WFP/EB.2/2020/8-A/Rev.1( ")2022-2021بالصيغة
التي اقترحتها هيئة المكتب واألمانة.



هذا مشروع قرار ،ولالطالع على القرار النهائي المعتمد من المجلس ،يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة.
الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيدة P. Ward
أمين المجلس التنفيذي
شعبة أمانة المجلس التنفيذي
هاتف066513-2917 :

السيد A. Crespel
رئيس
فرع الترجمة والوثائق
هاتف066513-2075 :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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ع ل ال جلس التنفي ي لفت ة السنتين ()2022-2021

وجز ب ا
الدورة ال اد ة ا ولى ل ام 2021
( 26-22فب ا /شباط)
قد ة

الدورة ال اد ة الثا ية ل ام 2021
( 19-15وف ب /تش ن الثا )

الدورة السنو ة ل ام 2021
( 25-21و يو/حز ان)
قد ة

قد ة



اعتماد جدول األعمال (للموافقة)



اعتماد جدول األعمال (للموافقة)



اعتماد جدول األعمال (للموافقة)



انتخاب أعضاء هيئة المكتب وتعيين المقرر



تعيين المقرر



تعيين المقرر



مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي



مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي



مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي

التقار السنو ة

قضا ا السياسات


سياسة شؤون العاملين (للموافقة)

سائل ال وارد وال الية وال يزا ية

التقار السنو ة

التقار السنو ة


تقرير األداء السنوي لعام ( 2020للموافقة)



التقرير السنوي لمكتب األخالقيات لعام 2020
(للنظر)



التقرير السنوي لمكتب أمين المظالم وخدمات
الوساطة لعام  ،2020ومذكرة اإلدارة بشأنه
(للنظر)
قضا ا السياسات

قضا ا السياسات


سياسة مكافحة التدليس والفساد المنقحة (للموافقة)





السياسة المنقحة للكشف عن تقارير الرقابة
(للموافقة)

الخطة االستراتيجية للب ا
(للموافقة)



سياسة التقييم المنقحة (للموافقة)



سياسة المساواة بين الجنسين المنقحة (للموافقة)
تحديث عن التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من
روما مقرا لها (للعلم)
خالصة سياسات الب ا المتعلقة بخطته
االستراتيجية (للعلم)

في االستجابة اإلنسانية



تحديث عن دور الب ا
الجماعية (للنظر)



تحديث عن عمليات تصدي الب ا
نقص المناعة البشرية واإليدز (للعلم)



لفيروس

سائل ال وارد وال الية وال يزا ية



()2026-2022

سائل ال وارد وال الية وال يزا ية



الحسابات السنوية المراجعة لعام 2020
(للموافقة)



خطة الب ا
(للموافقة)



التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات (للنظر)





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



استعراض اإلدارة للمسائل المهمة المتعلقة
بالمخاطر والرقابة في عام ( 2020للنظر)

تعيين مراجع الحسابات الخارجي للب ا للفترة
من  1يوليو/تموز  2022إلى  30يونيو/حزيران
2028
(للموافقة)



خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي (للعلم)



تقارير مراجع الحسابات الخارجي عن المسائل
اإلدارية (للنظر) ،ورد إدارة الب ا على
توصيات مراجع الحسابات الخارجي (للنظر)



تقرير عن تنفيذ توصيات مراجع الحسابات
الخارجي (للنظر)



تقرير عن استخدام آليات التمويل بالسلف في
الب ا
( 1يناير/كانون الثاني – 31ديسمبر/كانون األول
( )2020للنظر)



تقرير المدير التنفيذي عن المساهمات وعن
التخفيضات في التكاليف واإلعفاءات منها
بموجب المادة الثالثة عشرة(4-و) من الالئحة
العامة في عام ( 2020للعلم)



الالئحة المالية المنقحة (للعلم)

لإلدارة ()2024-2022
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الدورة ال اد ة ا ولى ل ام 2021
( 26-22فب ا /شباط)
تقار التقييم (للنظ )


تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية
القطرية لبنغالديش ،ورد اإلدارة عليه

الدورة السنو ة ل ام 2021
( 25-21و يو/حز ان)
تقار التقييم (للنظ )

الدورة ال اد ة الثا ية ل ام 2021
( 19-15وف ب /تش ن الثا )
تقار التقييم (للنظ )



تقرير التقييم السنوي لعام  ،2020ورد اإلدارة
عليه



تقرير موجز عن تقييم سياسة التعاون فيما بين
بلدان الجنوب والتعاون الثالثي ،ورد اإلدارة عليه



تقرير موجز عن التقييم االستراتيجي لمساهمة
التغذية المدرسية في تحقيق أهداف التنمية
المستدامة



تقرير موجز عن التقييم المشترك للتعاون بين
وكاالت األمم المتحدة التي تتخذ من روما مقرا
لها ،ورد اإلدارة عليه



تقرير تجميعي عن األدلة والدروس حول تعزيز
القدرات القطرية المستخلصة من التقييمات
الالمركزية ( ،)2020-2016ورد اإلدارة عليه



تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية
القطرية للصين ،ورد اإلدارة عليه





استعراض النظراء لوظيفة التقييم في الب ا

تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية
القطرية للسلفادور ،ورد اإلدارة عليه



حالة تنفيذ توصيات التقييم



تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية
القطرية لغامبيا ،ورد اإلدارة عليه



تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية
القطرية لهندوراس ،ورد اإلدارة عليه
تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية
القطرية لجهورية الو الديمقراطية الشعبية ،ورد
اإلدارة عليه



تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية
القطرية للبنان ،ورد اإلدارة عليه



تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية
القطرية لزمبابوي ،ورد اإلدارة عليه
استعراض تنفيذ توصيات التقييم





ال سائل التشغيلية

ال سائل التشغيلية

ال سائل التشغيلية

الخطط االستراتيجية القطرية (للموافقة)

الخطط االستراتيجية القطرية (للموافقة)

الخطط االستراتيجية القطرية (للموافقة)

()1



كولومبيا



بنغالديش



كوبا



بوروندي



الكاميرون



الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة المتعددة
البلدان لمنطقة الكاريبي



الصين



غامبيا



جمهورية الو الديمقراطية الشعبية



لبنان



ليبيا



المغرب



الصومال



الجمهورية العربية السورية



تيمور-ليشتي



تونس



تركيا



اليمن

تقارير المدير التنفيذي عن المسائل التشغيلية (للعلم)

تقارير المدير التنفيذي عن المسائل التشغيلية (للعلم)

تقارير المدير التنفيذي عن المسائل التشغيلية (للعلم)

ال سائل التنظي ية واإلج ائية

ال سائل التنظي ية واإلج ائية

ال سائل التنظي ية واإلج ائية



برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين
(( )2022-2021للعلم)



برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين
(( )2022-2021للعلم)



برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين
(( )2023-2022للموافقة)

( )1يجري باستمرار استعراض جدول مواعيد تقديم الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة بدءا من الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي
لعام  2021فصاعدا وسيتم إبالغ المجلس به بانتظام عن طريق هيئة المكتب.
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الدورة ال اد ة ا ولى ل ام 2021
( 26-22فب ا /شباط)
سائل التسيي واإلدارة


تقارير وحدة التفتيش المشتركة ذات الصلة بعمل
الب ا (للنظر)

لخص أع ال الدورة ال اد ة الثا ية لل جلس التنفي ي
ل ام 2020
سائل أخ ى


تعيين خمسة أعضاء من المجلس التنفيذي في
فريق االختيار المعني بتعيين أعضاء لجنة
مراجعة الحسابات (للموافقة)



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

الدورة السنو ة ل ام 2021
( 25-21و يو/حز ان)
سائل التسيي واإلدارة


تعيين ثالثة أعضاء في لجنة مراجعة الحسابات
(للموافقة)



كلمة الهيئات الممثلة للموظفين أمام المجلس



تقرير عن الخسائر العالمية للفترة  1يناير/كانون
الثاني –  31ديسمبر/كانون األول ( 2020للعلم)



تحديث عن شراء األغذية (للعلم)



تقرير إحصائي عن تشكيل مالك الموظفين
الفنيين الدوليين وموظفي الفئات العليا بتاريخ 31
ديسمبر/كانون األول ( 2020للعلم)



التقرير األمني (للعلم)

لخص أع ال الدورة ال اد ة ا ولى لل جلس التنفي ي
ل ام 2021
سائل أخ ى


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)



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)



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

الدورة ال اد ة الثا ية ل ام 2021
( 19-15وف ب /تش ن الثا )
سائل التسيي واإلدارة


تعيين عضو واحد في لجنة مراجعة الحسابات
(للموافقة)

لخص أع ال الدورة السنو ة لل جلس التنفي ي ل ام
2021
سائل أخ ى


تقرير عن الزيارة الميدانية التي قام بها المجلس
التنفيذي للب ا (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 (للعلم)



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)
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الدورة ال اد ة ا ولى ل ام 2022
( 28فب ا /شباط –  4ارس/آذار)
قد ة

الدورة ال اد ة الثا ية ل ام 2022
( 18-14وف ب /تش ن الثا )

الدورة السنو ة ل ام 2022
( 24-20و يو/حز ان)
قد ة

قد ة



اعتماد جدول األعمال (للموافقة)



اعتماد جدول األعمال (للموافقة)



اعتماد جدول األعمال (للموافقة)



انتخاب أعضاء هيئة المكتب وتعيين المقرر



تعيين المقرر



تعيين المقرر



مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي



مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي



مالحظات افتتاحية من المدير التنفيذي

التقار السنو ة

قضا ا السياسات

التقار السنو ة

التقار السنو ة


تقرير األداء السنوي لعام ( 2021للموافقة)



التقرير السنوي لمكتب األخالقيات لعام 2021
(للنظر)



التقرير السنوي لمكتب أمين المظالم وخدمات
الوساطة لعام  ،2021ومذكرة اإلدارة بشأنه
(للنظر)
قضا ا السياسات

قضا ا السياسات



استراتيجية بناء القدرة على الصمود (للموافقة)





سياسة تعزيز القدرات القطرية (للموافقة)
السياسة المتعلقة بدور الب ا في المناطق
الحضرية (للموافقة)
سياسة عمليات الطيران (للموافقة)



تحديث عن دور الب ا
الجماعية (للنظر)



تحديث عن عمليات تصدي الب ا
نقص المناعة البشرية واإليدز (للعلم)




سائل ال وارد وال الية وال يزا ية

تقار التقييم (للنظ )


تقرير موجز عن التقييم االستراتيجي الستخدام
الب ا للتكنولوجيا في البيئات المقيَّدة ،ورد
اإلدارة عليه

سياسة التغذية المدرسية المنقحة (للموافقة)



في االستجابة اإلنسانية


لفيروس

سائل ال وارد وال الية وال يزا ية

تحديث عن التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من
روما مقرا لها (للعلم)
خالصة سياسات الب ا
االستراتيجية (للعلم)

المتعلقة بخطته

سائل ال وارد وال الية وال يزا ية



الحسابات السنوية المراجعة لعام 2021
(للموافقة)



خطة الب ا
(للموافقة)



التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات (للنظر)



خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي (للعلم)



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



استعراض اإلدارة للمسائل المهمة المتعلقة
بالمخاطر والرقابة في عام ( 2021للنظر)



تقارير مراجع الحسابات الخارجي عن المسائل
اإلدارية (للنظر) ،ورد إدارة الب ا على
توصيات مراجع الحسابات الخارجي (للنظر)



تقرير عن تنفيذ توصيات مراجع الحسابات
الخارجي (للنظر)



تقرير عن استخدام آليات التمويل بالسلف في
الب ا ( 1يناير/كانون الثاني –31
ديسمبر/كانون األول ( )2021للنظر)



تقرير المدير التنفيذي عن المساهمات وعن
التخفيضات في التكاليف واإلعفاءات منها
بموجب المادة الثالثة عشرة(4-و) من الالئحة
العامة في عام ( 2021للعلم)

تقار التقييم (للنظ )

لإلدارة ()2025-2023

تقار التقييم (للنظ )



تقرير التقييم السنوي لعام  ،2021ورد اإلدارة
عليه



تقرير موجز عن تقييم بناء السالم في بيئات
االنتقال ،ورد اإلدارة عليه



تقرير موجز عن التقييم االستراتيجي بشأن
التغذية وفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز،
ورد اإلدارة عليه



تقرير تجميعي عن األدلة المستخلصة من
التقييمات ،ورد اإلدارة عليه





تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية
القطرية ألفغانستان ،ورد اإلدارة عليه





تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية
القطرية للجزائر ورد اإلدارة عليه

تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية
القطرية إلكوادور ،ورد اإلدارة عليه





تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية
القطرية لموزامبيق ،ورد اإلدارة عليه
حالة تنفيذ توصيات التقييم

تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية
القطرية لهايتي ،ورد اإلدارة عليه



تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية
القطرية لألردن ،ورد اإلدارة عليه



تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية
القطرية لقيرغيزستان ،ورد اإلدارة عليه





تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية
القطرية لدولة بوليفيا المتعددة القوميات ،ورد
اإلدارة عليه



تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية
القطرية لبوركينا فاسو ،ورد اإلدارة عليه



تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية
القطرية لجمهورية أفريقيا الوسطى ورد اإلدارة
عليه
تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية
القطرية لتشاد ،ورد اإلدارة عليه
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الدورة ال اد ة ا ولى ل ام 2022
( 28فب ا /شباط –  4ارس/آذار)

الدورة ال اد ة الثا ية ل ام 2022
( 18-14وف ب /تش ن الثا )

الدورة السنو ة ل ام 2022
( 24-20و يو/حز ان)


تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية
القطرية لموريتانيا ،ورد اإلدارة عليه



تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية
القطرية لميانمار ،ورد اإلدارة عليه



تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية
القطرية لنيجيريا ،ورد اإلدارة عليه



تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية
القطرية لباكستان ورد اإلدارة عليه



تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية
القطرية لبيرو ،ورد اإلدارة عليه



تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية
القطرية لسان تومي وبرينسيبي ،ورد اإلدارة
عليه



تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية
القطرية لسري النكا ،ورد اإلدارة عليه



تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية
القطرية لدولة فلسطين ،ورد اإلدارة عليه



تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية
القطرية للسودان ورد اإلدارة عليه



تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية
القطرية للجمهورية العربية السورية ،ورد اإلدارة
عليه



تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية
القطرية لطاجيكستان ،ورد اإلدارة عليه

ال سائل التشغيلية

ال سائل التشغيلية

ال سائل التشغيلية

الخطط االستراتيجية القطرية (للموافقة)

الخطط االستراتيجية القطرية (للموافقة)

الخطط االستراتيجية القطرية (للموافقة)



موزامبيق



أفغانستان



أنغوال



زمبابوي



الجزائر



دولة بوليفيا المتعددة القوميات



السلفادور



بوركينا فاسو



جمهورية تنزانيا المتحدة



جمهورية أفريقيا الوسطى

تقارير المدير التنفيذي عن المسائل التشغيلية (للعلم)

تقارير المدير التنفيذي عن المسائل التشغيلية (للعلم)



تشاد




جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
إكوادور



غينيا



هايتي



هندوراس



جمهورية إيران اإلسالمية



األردن



قيرغيزستان



موريتانيا



ميانمار



نيجيريا



الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة المتعددة
البلدان لمنطقة المحيط الهادئ



باكستان



بيرو



سان تومي وبرينسيبي



جنوب السودان



سري النكا



دولة فلسطين



السودان



طاجيكستان

تقارير المدير التنفيذي عن المسائل التشغيلية (للعلم)
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الدورة ال اد ة ا ولى ل ام 2022
( 28فب ا /شباط –  4ارس/آذار)
ال سائل التنظي ية واإلج ائية


برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين
(( )2023-2022للعلم)

سائل التسيي واإلدارة


تقارير وحدة التفتيش المشتركة ذات الصلة بعمل
الب ا (للنظر)

لخص أع ال الدورة ال اد ة الثا ية لل جلس التنفي ي
ل ام 2021
سائل أخ ى

الدورة السنو ة ل ام 2022
( 24-20و يو/حز ان)
ال سائل التنظي ية واإلج ائية


برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين
(( )2023-2022للعلم)

سائل التسيي واإلدارة


كلمة الهيئات الممثلة للموظفين أمام المجلس



تقرير عن الخسائر العالمية للفترة  1يناير/كانون
الثاني –  31ديسمبر/كانون األول ( 2021للعلم)



تحديث عن شراء األغذية (للعلم)



تقرير إحصائي عن تشكيل مالك الموظفين
الفنيين الدوليين وموظفي الفئات العليا في 31
ديسمبر/كانون األول ( 2021للعلم)



التقرير األمني (للعلم)

لخص أع ال الدورة ال اد ة ا ولى لل جلس التنفي ي
ل ام 2022
سائل أخ ى

الدورة ال اد ة الثا ية ل ام 2022
( 18-14وف ب /تش ن الثا )
ال سائل التنظي ية واإلج ائية


برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين
(( )2024-2023للموافقة)

سائل التسيي واإلدارة

لخص أع ال الدورة السنو ة لل جلس التنفي ي ل ام
2022
سائل أخ ى



تقرير شفوي عن الزيارة الميدانية التي قام بها
المجلس التنفيذي للب ا (للعلم)



تقرير عن الزيارة الميدانية التي قام بها المجلس
التنفيذي للب ا (للعلم)



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)



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)



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)





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

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)
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ب ا

ال ل التفصيل لل جلس التنفي ي لفت ة السنتين ()2022-2021
( صنّف حسب ال وضوع والدورة)

التقار السنو ة
الدورة السنو ة ل ام  25 – 21( 2021و يو/حز ان)


تقرير األداء السنوي لعام ( 2020للموافقة)
تنص المادة السابعة 2-من الالئحة العامة على أن" :يعد المدير التنفيذي تقريرا سنويا وتقارير أخرى وفقا لما يطلب المجلس ،ويقدمها للمجلس لينظر فيها ويوافق
عليها" .وإضافة إلى ذلك ،تنص التوصية (ح) التي أقرها المجلس في دورته العادية الثالثة لعام  2000بشأن التسيير واإلدارة (القرار  – 2000/EB.3/1متابعة
قرار المجلس التنفيذي بشأن التسيير واإلدارة  ،(2000/EB.A/6على أنه" :ينبغي وضع تقرير سنوي عن األداء استنادا إلى خطة اإلدارة لفترة السنتين التي
أقرت من قبل".
ويهدف تقرير األداء السنوي لعام  2020إلى تقديم تحليل مناسب وقائم على األدلة ألداء الب ا  ،بما يعكس االلتزامات المقطوعة خالل العام والمحددة في
الخطة االستراتيجية وخطة اإلدارة.



التقرير السنوي لمكتب األخالقيات لعام ( 2020للنظر)
يعرض التقرير السنوي لمكتب األخالقيات على المجلس للنظر فيه .ويغطي التقرير عمل مكتب األخالقيات في كل مجال من مجاالت واليته خالل الفترة من
 1يناير/كانون الثاني إلى  31ديسمبر/كانون األول  ،2020ويقدِّم معلومات عن أنشطته.



التقرير السنوي لمكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة لعام  ،2020ومذكرة اإلدارة بشأنه (للنظر)
يعرض التقرير السنوي لمكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة على المجلس للنظر 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  ،2020ويقدِّم معلومات عن أنشطته.

الدورة السنو ة ل ام  24-20( 2022و يو/حز ان)


تقرير األداء السنوي لعام ( 2021للموافقة)
تنص المادة السابعة 2-من الالئحة العامة على أن" :يعد المدير التنفيذي تقريرا سنويا وتقارير أخرى وفقا لما يطلب المجلس ،ويقدمها للمجلس لينظر فيها ويوافق
عليها" .وإضافة إلى ذلك ،تنص التوصية (ح) التي أقرها المجلس في دورته العادية الثالثة لعام  2000بشأن التسيير واإلدارة (القرار  – 2000/EB.3/1متابعة
قرار المجلس التنفيذي بشأن التسيير واإلدارة  ،(2000/EB.A/6على أنه" :ينبغي وضع تقرير سنوي عن األداء استنادا إلى خطة اإلدارة لفترة السنتين التي
أقرت من قبل".
ويهدف تقرير األداء السنوي لعام  2021إلى تقديم تحليل مناسب وقائم على األدلة ألداء الب ا  ،بما يعكس االلتزامات المقطوعة خالل العام والمحددة في
الخطة االستراتيجية وخطة اإلدارة.



التقرير السنوي لمكتب األخالقيات لعام ( 2021للنظر)
يعرض التقرير السنوي لمكتب األخالقيات على المجلس للنظر فيه .ويغطي التقرير عمل مكتب األخالقيات في كل مجال من مجاالت واليته خالل الفترة من
 1يناير/كانون الثاني إلى  31ديسمبر/كانون األول  ،2021ويقدِّم معلومات عن أنشطته.



التقرير السنوي لمكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة لعام  ،2021ومذكرة اإلدارة بشأنه (للنظر)
يعرض التقرير السنوي لمكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة على المجلس للنظر 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 ،2021ويقدِّم معلومات عن أنشطته.
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قضا ا السياسات
الدورة ال اد ة ا ولى ل ام  26-22( 2021فب ا /شباط)


سياسة شؤون العاملين (للموافقة)
وفقا للتوصيات الواردة في تقييم استراتيجية شؤون العاملين في الب ا

( )2017-2014التي نظر فيها المجلس في دورته العادية األولى لعام  ،2020ستقدم

األمانة سياسة جديدة لشؤون العاملين إلى المجلس للموافقة عليها.

الدورة السنو ة ل ام  25-21( 2021و يو/حز ان)


سياسة مكافحة التدليس والفساد المنقحة (للموافقة)
وافق المجلس التنفيذي ،في دورته السنوية لعام  ،2015على سياسة مكافحة التدليس والفساد الحالية .وفي أعقاب التطورات األخيرة في إطار الرقابة في
الب ا  ،ستُقدَّم سياسة منقحة إلى المجلس للموافقة عليها.



السياسة المنقحة للكشف عن تقارير الرقابة (للموافقة)
وافق المجلس التنفيذي ،في دورته السنوية لعام  ،2017على السياسة الحالية للكشف عن تقارير الرقابة .ونتيجة إلطار الرقابة الذي وافق عليه المجلس في

دورته السنوية لعام  2018وعقب المناقشات بين المفتش العام واألعضاء ،ستقدم سياسة منقحة للكشف عن تقارير الرقابة إلى المجلس للموافقة عليها.


تحديث عن دور الب ا

في االستجابة اإلنسانية الجماعية (للنظر)

توفر هذه الوثيقة عرضا عاما لدور الب ا

في االستجابة اإلنسانية الجماعية خالل العام الماضي ،وتبرز االتجاهات والتحديات التي تؤثر على استجابته،

وتسلط الضوء على التبعات المترتبة عليه.


تحديث عن عمليات تصدي الب ا

لفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز (للعلم)

توفر هذه الوثيقة تقريرا مرحليا عن تنفيذ سياسة الب ا

بشأن فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز ( )WFP/EB.2/2010/4-Aفي سياق تزايد العالج

بمضادات الفيروسات الرجعية .كما تعرض النجاحات المحرزة حديثا في إدراج الغذاء والتغذية ضمن مقترحات الصندوق العالمي المتعلقة بفيروس نقص
المناعة البشرية والسل.

الدورة ال اد ة الثا ية ل ام  19-15( 2020وف ب /تش ن الثا )


الخطة االستراتيجية للب ا

(( )2026-2022للموافقة)

استنادا إلى استنتاجات استعراض منتصف المدة للخطة االستراتيجية ( )2021-2017فإن الخطة االستراتيجية للب ا

( )2026-2022ستمكنه من تحديد

معالم مساهمته في تحقيق األهداف ،والغايات ،والمؤشرات ذات الصلة في خطة التنمية المستدامة لعام  .2030كما أن الخطة االستراتيجية الجديدة ستأخذ في
الحسبان الفرص وتتصدي للتحديات الناشئة اعتمادا على الدروس المستفادة من تقييمات وتقديرات السياسات ،والبرامج ،والعمليات ،والمشاورات مع المجلس
ومع الجهات األخرى صاحبة المصلحة.


سياسة التقييم المنقحة (للموافقة)
بناء على نتائج وتوصيات استعراض النظراء لوظيفة التقييم في الب ا

الذي أجراه فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم ولجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة

التعاون االقتصادي والتنمية في الميدان االقتصادي عام  2020وفي أعقاب المشاورات مع إدارة الب ا
المجلس للموافقة عليها.

والدول األعضاء ،ستُقدم سياسة منقحة للتقييم على
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سياسة المساواة بين الجنسين المنقحة (للموافقة)
سيعرض تقييم عن سياسة المساواة بين الجنسين ( )2020-2015على الدورة السنوية للمجلس لعام  .2021وبناء على توصيات هذا التقييم والمزيد من التحليل،

ستُقدَّم سياسة منقحة للمساواة بين الجنسين إلى المجلس للموافقة عليها.


تحديث عن التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها (للعلم)
طلب المجلس ،في دورته العادية الثانية لعام  ،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-Cويقدم التقرير نظرة عامة شاملة عن التعاون بين
الوكاالت ،إضافة إلى ما يستجد من مجاالت التعاون والمبادرات والشراكات الهادفة إلى تحقيق األمن الغذائي والتغذوي.



خالصة سياسات الب ا

المتعلقة بخطته االستراتيجية (للعلم)

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 الب ا

في خالصة وافية .وبناء على طلب المجلس

في عام  ، 2010أعيد تنظيم وصياغة هذه الخالصة بحيث تركز على السياسات المتعلقة بأهداف الخطة االستراتيجية.

الدورة ال اد ة ا ولى ل ام  28( 2022فب ا /شباط –  4ارس/آذار)


استراتيجية بناء القدرة على الصمود (للموافقة)
كمتابعة لتوصيات التقييم االستراتيجي للدعم الذي يقدمه الب ا

لتعزيز القدرة على الصمود والمقدمة إلى المجلس في دورته العادية األولى لعام  ،2019ستقدم

األمانة إلى المجلس استراتيجية بشأن القدرة على الصمود للموافقة عليها.


سياسة تعزيز القدرات القطرية (للموافقة)
متابعة للتوصيات المقدمة إلى المجلس في دورته العادية األولى لعام  2017في تقييم سياسة الب ا

لتنمية القدرات ،ستقدم األمانة سياسة تعزيز القدرات

القطرية للموافقة عليها.


السياسة المتعلقة بدور الب ا

في المناطق الحضرية (للموافقة)

ستبنى هذه السياسة على الوثيقة المعنونة "انعدام األمن الغذائي في المناطق الحضرية :استراتيجيات الب ا " التي كان المجلس قد وافق عليها عام ،2002
وستعكس ما استجد في بحوث هذا المجال ،وخبرة الب ا

في السياقات الحضرية ،وحصيلة مؤتمر األمم المتحدة المعني باإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة

الذي عقد في أكتوبر/تشرين األول .2016


سياسة عمليات الطيران (للموافقة)
في أعقاب توصية مراجع الحسابات الخارجي في تقريره بشأن خدمات النقل الجوي المعروض على المجلس في دورته السنوية لعام  ،2020ستقدم األمانة
سياسة بشأن عمليات الطيران إلى المجلس للموافقة عليها.

الدورة السنو ة ل ام  24-20( 2022و يو/حز ان)


سياسة التغذية المدرسية المنقحة (للموافقة)
استنادا إلى توصيات تقييم تأثيرات التغذية المدرسية على الجوع والتغذية الذي سيُعرض على الدورة السنوية لعام  2021ستُقدَّم سياسة منقحة للتغذية المدرسية
إلى المجلس.



تحديث عن دور الب ا

في االستجابة اإلنسانية الجماعية (للنظر)

توفر هذه الوثيقة عرضا عاما لدور الب ا
وتسلط الضوء على التبعات المترتبة عليه.

في االستجابة اإلنسانية الجماعية خالل العام الماضي ،وتبرز االتجاهات والتحديات التي تؤثر على استجابته،
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تحديث عن عمليات تصدي الب ا

لفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز (للعلم)

توفر هذه الوثيقة تقريرا مرحليا عن تنفيذ سياسة الب ا

بشأن فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز ( )WFP/EB.2/2010/4-Aفي سياق تزايد العالج

بمضادات الفيروسات الرجعية .كما تعرض النجاحات المحرزة حديثا في إدراج الغذاء والتغذية ضمن مقترحات الصندوق العالمي المتعلقة بفيروس نقص
المناعة البشرية والسل .ويُعرض هذا البند على المجلس للعلم.

الدورة ال اد ة الثا ية ل ام  18-14( 2022وف ب /تش ن الثا )


تحديث عن التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها (للعلم)
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-Cويقدم التقرير نظرة عامة شاملة عن التعاون بين
الوكاالت ،إضافة إلى ما يستجد من مجاالت التعاون والمبادرات والشراكات الهادفة إلى تحقيق األمن الغذائي والتغذوي.



خالصة سياسات الب ا

المتعلقة بخطته االستراتيجية (للعلم)

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 الب ا

في خالصة وافية .وبناء على طلب المجلس

في عام  ، 2010أعيد تنظيم وصياغة هذه الخالصة بحيث تركز على السياسات المتعلقة بأهداف الخطة االستراتيجية.

سائل ال وارد وال الية وال يزا ية
ستعرض على المجلس ،للعلم ،تعليقات وتوصيات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية ولجنة المالية في منظمة األغذية والزراعة وذلك بالنسبة لجميع البنود
المدرجة في هذا القسم.

الدورة السنو ة ل ام  25 – 21( 2021و يو/حز ان)


الحسابات السنوية المراجعة لعام ( 2020للموافقة)
الحسابات السنوية المراجعة تقدم مجموعة كاملة من الكشوف والمذكرات المالية لعام .وتشمل أيضا استعراضا للكشوف المالية من مراجع الحسابات الخارجي
يوفر لألمانة والمجلس تقييما مستقال بشأن عمليات الضوابط اإلدارية التي اعتمدت عليها األمانة في إعداد الكشوف المالية السنوية .ويعرض هذا البند على
المجلس للموافقة عليه.



التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات (للنظر)
صادق المجلس في دورته العادية األولى لعام  2009على إنشاء لجنة مراجعة حسابات الب ا

كهيئة استشارية مستقلة تحت إشراف المجلس والمدير التنفيذي .

وسيغطي هذا التقرير السنوي أنشطة لجنة المراجعة من  1أبريل/نيسان  2020إلى  31مارس/آذار  .2021ويتزامن تاريخ اإلغالق مع استكمال الكشوف
المالية السنوية ،وهي مجال التركيز األساسي للجنة للفترة قيد االستعراض .ويعرض هذا البند على المجلس للنظر فيه.


التقرير السنوي للمفتش العام (للنظر) ،ومذكرة المدير التنفيذي بشأنه (للنظر)
وفقا للمادة السادسة (()2ب)( )8من النظام األساسي للب ا  ،يُقدم إلى المجلس تقرير المفتش العام بشأن أنشطة الرقابة.
ويعرض هذا التقرير ،الذي يغطي عام  ،2020المنظور الرقابي في مجاالت الحوكمة وإدارة المخاطر والمراقبة في الب ا  ،ويعطي صورة عامة عن أنشطة
مكتب المفتش العام ،ومكتب المراجعة الداخلية للحسابات ،ومكتب التفتيش والتحقيق .ويُقدَّم التقرير مشفوعا بمذكرة المدير التنفيذي بشأنه .ويُعرض هذان البندان
على المجلس للنظر فيهما.
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استعراض اإلدارة للمسائل المهمة المتعلقة بالمخاطر والرقابة في عام ( 2020للنظر)
ستقدم األمانة مزيدا من الوصف والتحليل للمسائل المهمة الثماني المتعلقة بالمخاطر والرقابة التي أبرزه بيان المدير التنفيذي بشأن الرقابة الداخلية لعام 2020
الوارد في الحسابات السنوية المراجعة لعام  ،2020والتي أُعطيت لها األولوية للنظر فيها في عام  . 2021ويستند التحليل إلى استعراض التعقيبات المقدمة من
اإلدارة العالمية في عملية الضمان التي أجراها المدير التنفيذي في عام  2020واألدلة المرجعية الواردة من هيئات اإلشراف الداخلي .ويُعرض هذا البند على

المجلس للنظر فيه.


تقارير مراجع الحسابات الخارجي عن المسائل اإلدارية (للنظر) ،ورد إدارة الب ا

على توصيات مراجع الحسابات الخارجي (للنظر)

لتوجيه التركيز على األولويات التي وافق عليها المجلس التنفيذي ،اختار مراجع الحسابات الخارجي مجاالت ذات أهمية عالية من حيث جدواها لعمل الب ا
بكفاءة وفعالية وحجم الموارد المخصصة لها .ويركز كل تقرير عن المسائل اإلدارية على مجال واحد .وتلبية لطلب المجلس التنفيذي في دورته السنوية لعام

 ، 2008يعرض أيضا رد األمانة على التوصيات الواردة في التقرير.


تقرير عن تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي (للنظر)
يوجز هذا التقرير التدابير التي اتخذتها األمانة لتنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي .ويعرض هذا البند على المجلس للنظر فيه.



تقرير عن استخدام آليات التمويل بالسلف في الب ا

( 1يناير/كانون الثاني – 31ديسمبر/كانون األول ( )2020للنظر)

يغطي هذا التقرير استخدام حساب االستجابة العاجلة ومرفق تمويل رأس المال العامل ،في الفترة من  1يناير/كانون الثاني إلى  31ديسمبر/كانون األول .2020


تقرير المدير التنفيذي عن المساهمات وعن التخفيضات في التكاليف واإلعفاءات منها بموجب المادة الثالثة عشرة(4-و) من الالئحة العامة في عام 2020
(للعلم)
وفقا للمادة الثالثة عشرة(4-و) من الالئحة العامة ،يُعرض هذا التقرير على المجلس التنفيذي للعلم ويقدِّم ملخصا بالمساهمات التي ال تحقق االسترداد الكامل
للتكاليف والمقدمة من حكومات البلدان النامية ،وحكومات البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ،والجهات المانحة غير التقليدية األخرى (المادة الثالثة
عشرة(4-ج) من الالئحة العامة)؛ وتخفيضات تكاليف الدعم غير ال مباشرة للمساهمات أو اإلعفاءات منها ،وحسب االقتضاء ،تكاليف الدعم المباشرة لنشاط أو
أنشطة (المادة الثالثة عشرة( 4-د) من الالئحة العامة)؛ والمساهمات المقدمة من حكومات البلدان النامية وحكومات البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية،
مع المعدل المخفَّض لتكاليف الدعم غير المباشرة على نحو ما حدده المجلس (المادة الثالثة عشرة(4-ه) من الالئحة العامة).



الالئحة المالية المنقحة (للعلم)
نتيجة المرحلة الختامية لتنفيذ خارطة الطريق المتكاملة وبموجب المادة  2-2من النظام المالي ستقدم األمانة إلى المجلس للعلم الالئحة المالية المنقحة التي أنشأها
المدير التنفيذي.

الدورة ال اد ة الثا ية ل ام  19-15( 2021وف ب /تش ن الثا )


خطة الب ا

لإلدارة (( )2024-2022للموافقة)

تعرض على المجلس خطة اإلدارة للفترة  ،2024-2022بما فيها ميزانية الب ا


تعيين مراجع الحسابات الخارجي للب ا

لعام  ،2022للموافقة عليها.

للفترة من  1يوليو/تموز  2022إلى  30يونيو/حزيران ( 2028للموافقة)

تقدم هذه الورقة للمجلس توصية فريق التقييم بشأن تعيين مراجع الحسابات الخارجي للبرنامج للفترة من  1يوليو/تموز  2022إلى  30يونيو/حزيران 2028
للموافقة عليها.


خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي (للعلم)
تبين هذه الوثيقة خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي ،وهي تفصل أنشطة المراجعة للفترة  .2022-2021وسيكون التقيد بالمعايير الدولية لمراجعة الحسابات
وأساليب المراجعة المثبتة هو األساس لضمان تقديم مراجع الحسابات الخارجي لخدمات عالية الجودة للب ا  .وتشمل خطة العمل مراجعات المالية واألداء
واالمتثال إضافة إلى استعراضات الجودة وتقديرات المراجعة الفردية.
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الدورة السنو ة ل ام  24-20( 2022و يو/حز ان)


الحسابات السنوية المراجعة لعام ( 2021للموافقة)
الحسابات السنوية المراجعة تقدم مجموعة كاملة من الكشوف والمذكرات المالية لعام  .2021وتشمل أيضا استعراضا للكشوف المالية من مراجع الحسابات
الخارجي يوفر لألمانة والمجلس تقييما مستقال بشأن عمليات الضوابط اإلدارية التي اعتمدت عليها األمانة في إعداد الكشوف المالية السنوية .ويُعرض هذا البند
على المجلس للموافقة عليه.



التقرير السنوي للجنة مراجعة الحسابات (للنظر)
صادق المجلس في دورته العادية األولى لعام  2009على إنشاء لجنة مراجعة حسابات الب ا

كهيئة استشارية مستقلة تحت إشراف المجلس والمدير التنفيذي.

وسيغطي هذا التقرير السنوي أنشطة لجنة المراجعة من  1أبريل/نيسان  2021إلى  31مارس/آذار  .2022ويتزامن تاريخ اإلغالق مع استكمال الكشوف
المالية السنوية ،وهي مجال التركيز األساسي للجنة للفترة قيد االستعراض .ويُعرض هذا البند على المجلس للنظر فيه.


التقرير السنوي للمفتش العام (للنظر) ،ومذكرة المدير التنفيذي بشأنه (للنظر)
وفقا للمادة السادسة (( )2ب) ( )8من النظام األساسي للب ا  ،يُقدم إلى المجلس تقرير المفتش العام بشأن أنشطة الرقابة.
يعرض هذا التقرير ،الذي يغطي عام  ، 2021المنظور الرقابي في مجاالت الحوكمة وإدارة المخاطر والمراقبة في الب ا  ،ويعطي صورة عامة عن أنشطة
مكتب المفتش العام ،ومكتب المراجعة الداخلية للحسابات ،ومكتب التفتيش والتحقيق .ويُقدَّم التقرير مشفوعا بمذكرة المدير التنفيذي بشأنه .ويُعرض هذان البندان
على المجلس للنظر فيهما.



استعراض اإلدارة للمسائل المهمة المتعلقة بالمخاطر والرقابة في عام ( 2021للنظر)
ستقدم األمانة مزيدا من الوصف والتحليل للمسائل المهمة الثماني المتعلقة بالمخاطر والرقابة التي أبرزه بيان المدير التنفيذي بشأن الرقابة الداخلية لعام 2021
الوارد في الحسابات السنوية المراجعة لعام  ،2021والتي أُعطيت لها األولوية للنظر فيها في عام  . 2022ويستند التحليل إلى استعراض التعقيبات المقدمة من
اإلدارة العالمية في عملية الضمان التي أجراها المدير التنفيذي في عام  2021واألدلة المرجعية الواردة من هيئات اإلشراف الداخلي .ويُعرض هذا البند على
المجلس للنظر فيه.



تقارير مراجع الحسابات الخارجي عن المسائل اإلدارية (للنظر) ،ورد إدارة الب ا

على توصيات مراجع الحسابات الخارجي (للنظر)

لتوجيه التركيز على األولويات التي وافق عليها المجلس التنفيذي ،اختار مراجع الحسابات الخارجي مجاالت ذات أهمية عالية من حيث جدواها لعمل الب ا
بكفاءة وفعالية وحجم الموارد المخصصة لها .ويركز كل تقرير عن المسائل اإلدارية على مجال واحد .وتلبية لطلب المجلس التنفيذي في دورته السنوية لعام
 ، 2008يعرض أيضا رد األمانة على التوصيات الواردة في التقرير.


تقرير عن تنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي (للنظر)
يوجز هذا التقرير التدابير التي اتخذتها األمانة لتنفيذ توصيات مراجع الحسابات الخارجي .ويُعرض هذا البند على المجلس للنظر فيه.



تقرير عن استخدام آليات التمويل بالسلف في الب ا

( 1يناير/كانون الثاني –  31ديسمبر/كانون األول( )2021للنظر)

يغطي هذا التقرير استخدام حساب االستجابة العاجلة ومرفق تمويل رأس المال العامل ،في الفترة من  1يناير/كانون الثاني إلى  31ديسمبر/كانون األول .2021


تقرير المدير التنفيذي عن المساهمات وعن التخفيضات في التكاليف واإلعفاءات منها بموجب المادة الثالثة عشرة(4-و) من الالئحة العامة في عام 2021
(للعلم)
وفقا للمادة الثالثة عشرة(4-و) من الالئحة العامة ،يُعرض هذا التقرير على المجلس التنفيذي للعلم ويقدِّم ملخصا بالمساهمات التي ال تحقق االسترداد الكامل
للتكاليف والمقدمة من حكومات البلدان النامية ،وحكومات البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ،والجهات المانحة غير التقليدية األخرى (المادة الثالثة
عشرة(4-ج) من الالئحة العامة)؛ وتخفيضات تكاليف الدعم غير المباشرة للمساهمات أو اإلعفاءات منها ،وحسب االقتضاء ،تكاليف الدعم المباشرة لنشاط أو
أنشطة (المادة الثالثة عشرة( 4-د) من الالئحة العامة)؛ والمساهمات المقدمة من حكومات البلدان النامية وحكومات البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية،
مع المعدل المخفَّض لتكاليف الدعم غير المباشرة على نحو ما حدده المجلس (المادة الثالثة عشرة(4-ه) من الالئحة العامة).
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الدورة ال اد ة الثا ية ل ام  18-14( 2022وف ب /تش ن الثا )


خطة الب ا

لإلدارة (( )2025-2023للموافقة)

تعرض على المجلس خطة اإلدارة للفترة  2025-2023بما فيها ميزانية الب ا


لعام  ،2023للموافقة عليها.

خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي (للعلم)
تبين هذه الوثيقة خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي ،وهي تفصل أنشطة المراجعة للفترة  .2023-2022وسيكون التقيد بالمعايير الدولية لمراجعة الحسابات
وأساليب المراجعة المثبتة هو األساس لضمان تقديم مراجع الحسابات الخارجي لخدمات عالية الجودة للب ا  .وتشمل خطة العمل مراجعات المالية واألداء
واالمتثال إضافة إلى استعراضات الجودة وتقديرات المراجعة الفردية.

تقار التقييم
تعرض وثائق التقييم في إطار هذا البند على المجلس للنظر فيها .والمطلوب من المجلس االطالع على التقارير والمصفوفات المرفقة بها والتي توجز اإلجراءات التي
اتخذتها اإلدارة في مجال تنفيذ التوصيات.

الدورة ال اد ة ا ولى ل ام  26-22( 2021فب ا /شباط)


تقارير موجزة عن تقييمات الخطط االستراتيجية القطرية ،وردود اإلدارة عليها (للنظر)
توفر التقييمات تحليال وتقديرا لكل أنشطة الب ا
مستندة إلى األدلة عن تموضع الب ا

بما في ذلك الخطط االستراتيجية القطرية .كما تقيِّم األداء والنتائج وتوفر آراء متبصرة تقييمية التخاذ قرارات

 ،والشراكات االستراتيجية ،وتصميم البرامج وتنفيذها .وستنير استنتاجات التقييمات وتوصياتها تنفيذ المكاتب القطرية

الالحق للبرامج والخطط االستراتيجية .وسيقدَّم تقرير موجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية التالية:


بنغالديش ()2020-2017

الدورة السنو ة ل ام  25-21( 2021و يو/حز ان)


تقرير التقييم السنوي لعام  ،2020ورد اإلدارة عليه (للنظر)
يقدم تقرير التقييم السنوي لمحة عامة عن التقييمات المركزية والالمركزية المنجزة والجارية والمقررة .ويتناول التقرير أداء وظيفة التقييم في الب ا

ويبرز

المجاالت التي تتطلب اهتماما في السنوات المقبلة.


تقرير موجز عن التقييم االستراتيجي لمساهمة التغذية المدرسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (للنظر)
سيغطي هذا التقييم األنشطة المتعلقة بالتغذية المدرسية التي قام بها الب ا
على تقدير طبيعة تجهيز الب ا

من يناير/كانون الثاني  2014إلى ديسمبر/كانون األول  ،2019بما في ذلك التركيز

وعلى فهم العناصر الضرورية للدعم الناجح للتغذية المدرسية في سياقات قطرية مختلفة مع االستجابة في الوقت ذاته للفرص

المحددة في خطة عام  .2030كما أن النطاق سيشمل تقديرا لنتائج سياسة التغذية المدرسية المنقحة لعام  2013في ضوء أهداف التنمية المستدامة.


تقرير تجميع ي عن األدلة والدروس حول تعزيز القدرات القطرية المستخلصة من التقييمات الالمركزية ( ،)2020-2016ورد اإلدارة عليه (للنظر)
سيحلل هذا التقرير التجميعي النتائج والتوصيات المتأتية من موضوع مخصص أو مجال برامجي تناولته التقييمات الالمركزية للب ا

التي أجريت منذ عام

 . 2016وسيسعى التقرير التجميعي إلى استخالص دروس ،وتقييم األداء ،والمساهمة في قاعدة األدلة التي لدى الب ا .


استعراض النظراء لوظيفة التقييم في الب ا

(للنظر)

سيعرض هذا التقرير نتائج وتوصيات استعراض النظراء لوظيفة التقييم في الب ا
التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية في الميدان االقتصادي عام .2020

الذي أجراه فريق األمم المتحدة المعني بالتقييم ولجنة المساعدة اإلنمائية
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حالة تنفيذ توصيات التقييم (للنظر)
تقدم هذه الوثيقة التقرير السنوي عن حالة تنفيذ توصيات التقييم المعروضة على المجلس .وهي تصف اإلجراءات المتخذة من جانب شُعب المقر ،والمكاتب
اإلقليمية ،والمكاتب القطرية لتنفيذ توصيات التقييم

الدورة ال اد ة الثا ية ل ام  19-15( 2021وف ب /تش ن الثا )


تقرير موجز عن تقييم سياسة التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي ،ورد اإلدارة عليه (للنظر)
عمال باالتفاق القاضي بتقييم سياسات الب ا

خالل فترة تتراوح بين أربع وست سنوات من الموافقة عليها ،سيقدر هذا التقييم جودة سياسة التعاون فيما بين

بلدان الجنوب والتعاون الثالثي التي وافق عليها المجلس في دورته السنوية لعام  ،2015وترتيبات تنفيذها ،ونتائجها.


تقرير موجز عن التقييم المشترك للتعاون بين وكاالت األمم المتحدة التي تتخذ من روما مقرا لها ،ورد اإلدارة عليه (للنظر)
سيقدر التقييم التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها على المستوى العالمي واإلقليمي والقطري باإلضافة إلى مجموعة من األنشطة من االستراتيجيات
والعمل المعياري ،إلى البرامج والعمليات والشؤون اإلدارية واالتصاالت والدعوة والمنصات المشتركة .وسيُقدم األدلة ويضع توصيات لتعزيز التعاون بين
الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها بمزيد من الكفاءة والفعالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



تقارير موجزة عن تقييمات الخطط االستراتيجية القطرية ،وردود اإلدارة عليها (للنظر)
توفر التقييمات تحليال وتقديرا لكل أنشطة الب ا
مستندة إلى األدلة عن تموضع الب ا

بما في ذلك الخطط االستراتيجية القطرية .كما تقيِّم األداء والنتائج وتوفر آراء متبصرة تقييمية التخاذ قرارات

 ،والشراكات االستراتيجية ،وتصميم البرامج وتنفيذها  .وستنير استنتاجات التقييمات وتوصياتها تنفيذ المكاتب القطرية

الالحق للبرامج والخطط االستراتيجية .وستُقدَّم تقارير موجزة عن تقييمات الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة التالية:





الصين ()2021-2017



السلفادور ()2021-2017



غامبيا ()2021-2019



هندوراس ()2021-2018



جمهورية الو الديمقراطية الشعبية ()2021-2017



لبنان ()2020-2018



زمبابوي ()2021-2017

استعراض تنفيذ توصيات التقييم (للنظر)
ستتضمن هذه الوثيقة تقريرا تجميعيا أعده مكتب التقييم عن تنفيذ التوصيات الواردة في التقييمات المعروضة على المجلس.

الدورة ال اد ة ا ولى ل ام  28( 2022فب ا /شباط –  4ارس/آذار)


تقرير موجز عن التقييم االستراتيجي الستخدام الب ا
سيبحث هذا التقييم االستراتيجي كيف يستخدم الب ا

للتكنولوجيا في البيئات المقيَّدة ،ورد اإلدارة عليه (للنظر)
االبتكارات التكنولوجية في األزمات اإلنسانية.

الدورة السنو ة ل ام  24-20( 2022و يو/حز ان)


تقرير التقييم السنوي لعام  ،2021ورد اإلدارة عليه (للنظر)
يقدم تقرير التقييم السنوي لمحة عامة عن التقييمات المركزية والالمركزية المنجزة والجارية والمقررة .ويتناول التقرير أداء وظيفة التقييم في الب ا
المجاالت التي تتطلب اهتماما في السنوات المقبلة.

ويبرز
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تقرير موجز عن تقييم بناء السالم في بيئات االنتقال ،ورد اإلدارة عليه (للنظر)
عمال باالتفاق القاضي بتقييم سياسات الب ا

خالل فترة تتراوح بين أربع وست سنوات من الموافقة عليها ،سيقدر هذا التقييم جودة السياسة بشأن بناء السالم

في بيئات االنتقال التي وافق عليها المجلس التنفيذي في دورته العادية الثانية عام  ،2013وترتيبات تنفيذها ،ونتائجها.


تقرير موجز عن التقييم االستراتيجي بشأن التغذية وفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز ،ورد اإلدارة عليه (للنظر)
في أعقاب االتفاق بين مكتب التقييم وشبعة التغذية ،فإن هذا التقييم االستراتيجي سيجمع بين تقييم سياسة التغذية التي وافق عليها المجلس في دورته العادية
األولى عام  ، 2017وتقييم سياسة فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز التي وافق عليها المجلس في دورته العادية الثانية عام .2010



تقرير تجميعي عن األدلة المستخلصة من التقييمات ،ورد اإلدارة عليه (للنظر)
سيحلل هذا التقرير التجميعي النتائج والتوصيات المتأتية من موضوع مخصص أو مجال برامجي تناولته التقييمات .وسيسعى هذا التقرير إلى استخالص
الدروس؛ وتقييم األداء؛ واإلسهام في قاعدة أدلة الب ا .



تقارير موجزة عن تقييمات الخطط االستراتيجية القطرية ،وردود اإلدارة عليها (للنظر)
توفر التقييمات تحليال وتقديرا لكل أنشطة الب ا

بما في ذلك الخطط االستراتيجية القطرية .كما تقيِّم األداء والنتائج وتوفر آراء متبصرة تقييمية التخاذ قرارات

مستندة إلى األدلة عن تموضع البرنامج ،والشراكات االس تراتيجية ،وتصميم البرامج وتنفيذها .وستنير استنتاجات التقييمات وتوصياتها تنفيذ المكاتب القطرية
الالحق للبرامج والخطط االستراتيجية .وستُقدَّم تقارير موجزة عن تقييمات الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة التالية:





أفغانستان ()2018-2022



الجزائر ()2019-2022



موزامبيق ()2021-2017

حالة تنفيذ توصيات التقييم (للنظر)
تقدم هذه الوثيقة التقرير السنوي عن حالة تنفيذ توصيات التقييم المعروضة على المجلس .وهي تصف اإلجراءات المتخذة من جانب شُعب المقر ،والمكاتب
اإلقليمية ،والمكاتب القطرية لتنفيذ توصيات التقييم

الدورة ال اد ة الثا ية ل ام  18-14( 2022وف ب /تش ن الثا )


تقارير موجزة عن تقييمات الخطط االستراتيجية القطرية ،وردود اإلدارة عليها (للنظر)
توفر التقييمات تحليال وتقديرا لكل أنشطة الب ا
مستندة إلى األدلة عن تموضع الب ا

بما في ذلك الخطط االستراتيجية القطرية .كما تقيِّم األداء والنتائج وتوفر آراء متبصرة تقييمية التخاذ قرارات

 ،والشراكات االستراتيجية ،وتصميم البرامج وتنفيذها .وستنير استنتاجات التقييمات وتوصياتها تنفيذ المكاتب القطرية

الالحق للبرامج والخطط االستراتيجية .وست ُقدَّم تقارير موجزة عن تقييمات الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة التالية:


دولة بوليفيا المتعددة القوميات )(2022-2018



بوركينا فاسو )(2023-2019



جمهورية أفريقيا الوسطى )(2020-2018



تشاد )(2023-2019



إكوادور )(2021-2017



هايتي )(2023-2019



األردن )(2022-2020



قيرغيزستان )(2022-2018



موريتانيا )(2022-2019



ميانمار )(2022-2018



نيجيريا )(2022-2019
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باكستان )(2022-2018



بيرو )(2022-2018



سان تومي وبرينسيبي )(2024-2019



سري النكا )(2022-2018



دولة فلسطين )(2022-2018



السودان )(2023-2019



الجمهورية العربية السورية )(2020-2019



طاجيكستان )(2024-2019

ال سائل التشغيلية
الدورة ال اد ة ا ولى ل ام  26-22( 2021فب ا /شباط)
الخطط االستراتيجية القطرية (للموافقة)
ستعرض على المجلس الخطط االستراتيجية القطرية التالية للموافقة عليها:


كولومبيا



كوبا

الدورة ال اد ة الثا ية ل ام  19-15( 2021وف ب /تش ن الثا )
الخطط االستراتيجية القطرية (للموافقة)
ستعرض على المجلس الخطط االستراتيجية القطرية التالية للموافقة عليها:


بنغالديش



بوروندي



الكاميرون



الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة المتعددة البلدان لمنطقة الكاريبي



الصين



غامبيا



جمهورية الو الديمقراطية الشعبية



لبنان



ليبيا



المغرب



الصومال



الجمهورية العربية السورية



تيمور-ليشتي



تونس



تركيا



اليمن
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الدورة ال اد ة ا ولى ل ام  26( 2022فب ا /شباط –  4ارس/آذار)
الخطط االستراتيجية القطرية (للموافقة)
ستعرض على المجلس الخطط االستراتيجية القطرية التالية للموافقة عليها:


موزامبيق



زمبابوي

الدورة السنو ة ل ام  24-20( 2022و يو/حز ان)
الخطط االستراتيجية القطرية (للموافقة)
ستعرض على المجلس الخطط االستراتيجية القطرية التالية للموافقة عليها:


أفغانستان



الجزائر



السلفادور



جمهورية تنزانيا المتحدة

الدورة ال اد ة الثا ية ل ام  18-14( 2022وف ب /تش ن الثا )
الخطط االستراتيجية القطرية (للموافقة)
ستعرض على المجلس الخطط االستراتيجية القطرية التالية للموافقة عليها:


أنغوال



دولة بوليفيا المتعددة القوميات



بوركينا فاسو



جمهورية أفريقيا الوسطى



تشاد



جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية



إكوادور



غينيا



هايتي



هندوراس



جمهورية إيران اإلسالمية



األردن



قيرغيزستان



موريتانيا



ميانمار



نيجيريا



الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة المتعددة البلدان لمنطقة المحيط الهادئ



باكستان



بيرو



سان تومي وبرينسيبي



جنوب السودان
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سري النكا



دولة فلسطين



السودان



طاجيكستان

ال سائل التنظي ية واإلج ائية
الدورة ال اد ة ا ولى ل ام  26-22( 2021فب ا /شباط)


برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين (( )2022-2021للعلم)
استجابة لطلب المجلس في دورته العادية الثالثة لعام  ، 2004تعرض على المجلس ،للعلم ،نسخة محدثة من برنامج عمل فترة السنتين (.)2022-2021

الدورة السنو ة ل ام  25-21( 2021و يو/حز ان)


برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين (( )2022-2021للعلم)
استجابة لطلب المجلس في دورته العادية الثالثة لعام  ، 2004تعرض على المجلس ،للعلم ،نسخة محدثة من برنامج عمل فترة السنتين (.)2022-2021

الدورة ال اد ة الثا ية ل ام  19-15( 2021وف ب /تش ن الثا )


برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين (( )2023-2022للموافقة)
عمال بالمادة الثالثة من الالئحة الداخلية ،يعرض على المجلس برنامج عمله لفترة السنتين ( ،)2023-2022للموافقة عليه.

الدورة ال اد ة ا ولى ل ام  28( 2022فب ا /شباط –  4ارس/آذار)


برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين (( )2023-2022للعلم)
استجابة لطلب المجلس في دورته العادية الثالثة لعام  ، 2004تعرض على المجلس ،للعلم ،نسخة محدثة من برنامج عمل فترة السنتين (.)2023-2022

الدورة السنو ة ل ام  24-20( 2022و يو/حز ان)


برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين (( )2023-2022للعلم)
استجابة لطلب المجلس في دورته العادية الثالثة لعام  ، 2004تعرض على المجلس ،للعلم ،نسخة محدثة من برنامج عمل فترة السنتين (.)2023-2022

الدورة ال اد ة الثا ية ل ام  18-14( 2022وف ب /تش ن الثا )


برنامج عمل المجلس التنفيذي لفترة السنتين (( )2024-2023للموافقة)
عمال بالمادة الثالثة من الالئحة الداخلية ،يعرض على المجلس برنامج عمله لفترة السنتين ( ،)2024-2023للموافقة عليه.
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سائل التسيي واإلدارة
الدورة ال اد ة ا ولى ل ام  26-22( 2021فب ا /شباط)


تقارير وحدة التفتيش المشتركة ذات الصلة بعمل الب ا

(للنظر)

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

تعليقات الب ا

)2

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

)3

حالة تنفيذ الب ا

على تقارير وحدة التفتيش المشتركة ذات الصلة بعمله الواردة بين تقديم آخر وثيقة للمجلس و 1أكتوبر/تشرين األول 2020؛

للتوصيات المعتمدة أو المقبولة فيما سبق.

ووفقا 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 للنظر فيه.

الدورة السنو ة ل ام  25-21( 2021و يو/حز ان)


تعيين ثالثة أعضاء في لجنة مراجعة الحسابات (للموافقة)
تنتهي فترة الوالية الثانية لثالثة أعضاء من أعضاء لجنة مراجعة الحسابات في  14نوفمبر/تشرين الثاني  .2021وسيُعين المجلس ثالثة أعضاء جدد بناء على
توصيات فريق االختيار .ويُعرض هذا البند على المجلس للموافقة عليه.



كلمة الهيئات الممثلة للموظفين أمام المجلس
وفقا لإلجراء الذي تم وضعه في عام  ، 2012ستدلي الهيئتان الممثلتان للموظفين بكلمة أمام المجلس بشأن المسائل التي تهم الب ا



وموظفيه.

تقرير عن الخسائر العالمية للفترة  1يناير/كانون الثاني –  31ديسمبر/كانون األول ( 2020للعلم)
سيعرض المدير التنفيذي على المجلس ،للعلم ،تقريرا عن الخسائر المتكبدة في السلع قبل وبعد تسليمها في البلدان المتلقية.
وقام المجلس التنفيذي في دورته السنوية لعام " 2000بتشجيع األمانة على اتخاذ كافة التدابير الالزمة لكفالة مواصلة الحد من هذه الخسائر والسعي إلى استرداد
التكاليف من الحكومات التي فقدت السلع بسبب اإلهمال" .ويوضح التقرير اإلجراءات التي اتخذها الب ا

إلبقاء الخسائر السلعية قبل وبعد التسليم في حدودها

الدنيا من  1يناير/كانون الثاني حتى  31ديسمبر/كانون األول  . 2020ويشير التقرير بوجه خاص إلى أكبر الخسائر ،سواء من حيث تكلفتها الصافية المطلقة أو
النسبية.


تحديث عن شراء األغذية (للعلم)
طلب أعضاء المجلس ،في دورته العادية األولى لعام  ،2006من الب ا

أن يقدم بصورة أكثر انتظاما تقارير عن أنشطة شراء األغذية كمتابعة للسياسة

المحددة في الوثيقة "شراء األغذية في البلدان النامية" ( .)WFP/EB.1/2006/5-Cويوفر التقرير ،المقدم للعلم ،ما يلي )1 :إحصاءات عن شراء األغذية؛
 )2تحديث عن قدرات شراء األغذية؛  )3تحليل للتفاعل بين المشتريات المحلية واإلقليمية والدولية .ووفقا للمادة الثانية عشرة 4-من الالئحة العامة ،سيغطي
التقرير أيضا استخدام الموارد النقدية غير المشروطة لشراء السلع في البلدان النامية.


تقرير إحصائي عن تشكيل مالك الموظفين الفنيين الدوليين وموظفي الفئات العليا في  31ديسمبر/كانون األول ( 2020للعلم)
سيقدم إلى المجلس ،للعلم ،تقرير عن موظفي الب ا

ويورد التقرير عدد الموظفين الفنيين الدوليين وموظفي الفئات العليا
في  31ديسمبر/كانون األول .2020
ِّ

الذين لديهم عقود غير محددة المدة ،أو عقود مستمرة ،أو عقود محددة اآلجال (سنة أو أكثر) ،والموظفين الفنيين المبتدئين ،ومتطوعي األمم المتحدة المشاركين
في أنشطة الب ا  .كما يورد أيضا إحصاءات عن التوزيع الجغرافي للموظفين الفنيين الدوليين وموظفي الفئات العليا في الب ا .
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التقرير األمني (للعلم)
طلب المجلس ،في دورته العادية الثانية لعام  ،2007أن يتم إطالع أعضائه على التقرير األمني للب ا
المتعلقة بموظفي الب ا

 .ويقدم التقرير تحليال عن الحوادث األمنية الكبيرة

وأصوله وشركائه في عام  ،2020وبيانات إحصائية عن توزيعها الجغرافي وأنواعها.

الدورة ال اد ة الثا ية ل ام  19-15( 2021وف ب /تش ن الثا )


تعيين عضو واحد في لجنة مراجعة الحسابات (للموافقة)
تنتهي فترة الوالية األولى ألحد أعضاء لجنة مراجعة الحسابات في  28فبراير/شباط  .2022وسيُعين المجلس عضوا واحدا جديدا بناء على توصيات فريق
االختيار .ويُعرض هذا البند على المجلس للموافقة عليه.

الدورة ال اد ة ا ولى ل ام  28( 2022فب ا /شباط –  4ارس/آذار)


تقارير وحدة التفتيش المشتركة ذات الصلة بعمل الب ا

(للنظر)

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

تعليقات الب ا

)2

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

)3

حالة تنفيذ الب ا

على تقارير وحدة التفتيش المشتركة ذات الصلة بعمله الواردة بين تقديم آخر وثيقة للمجلس و 1أكتوبر/تشرين األول 2021؛

للتوصيات المعتمدة أو المقبولة فيما سبق.

ووفقا 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 للنظر فيه.

الدورة السنو ة ل ام  24-20( 2022و يو/حز ان)


كلمة الهيئات الممثلة للموظفين أمام المجلس
وفقا لإلجراء الذي تم وضعه في عام  ، 2012ستدلي الهيئتان الممثلتان للموظفين بكلمة أمام المجلس بشأن المسائل التي تهم الب ا



وموظفيه.

تقرير عن الخسائر العالمية للفترة  1يناير/كانون الثاني –  31ديسمبر/كانون األول ( 2021للعلم)
سيعرض المدير التنفيذي على المجلس ،للعلم ،تقريرا عن الخسائر المتكبدة في السلع قبل وبعد تسليمها في البلدان المتلقية.
وقام المجلس التنفيذي في دورته السنوية لعام " 2000بتشجيع األمانة على اتخاذ كافة التدابير الالزمة لكفالة مواصلة الحد من هذه الخسائر والسعي إلى استرداد
التكاليف من الحكومات التي فقدت السلع بسبب اإلهمال" .ويوضح التقرير اإلجراءات التي اتخذها الب ا

إلبقاء الخسائر السلعية قبل وبعد التسليم في حدودها

الدنيا من  1يناير/كانون الثاني حتى  31ديسمبر/كانون األول  . 2021ويشير التقرير بوجه خاص إلى أكبر الخسائر ،سواء من حيث تكلفتها الصافية المطلقة أو
النسبية.


تحديث عن شراء األغذية (للعلم)
طلب أعضاء المجلس ،في دورته العادية األولى لعام  ،2006من الب ا

أن يقدم بصورة أكثر انتظاما تقارير عن أنشطة شراء األغذية كمتابعة للسياسة

المحددة في الوثيقة "شراء األغذية في البلدان النامية" ( .)WFP/EB.1/2006/5-Cويوفر التقرير ،المقدم للعلم ،ما يلي )1 :إحصاءات عن شراء األغذية؛
 )2تحديث عن قدرات شراء األغذية؛  )3تحليل للتفاعل بين المشتريات المحلية واإلقليمية والدولية .ووفقا للمادة الثانية عشرة 4-من الالئحة العامة ،سيغطي
التقرير أيضا استخدام الموارد النقدية غير المشروطة لشراء السلع في البلدان النامية.
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تقرير إحصائي عن تشكيل مالك الموظفين الفنيين الدوليين وموظفي الفئات العليا في  31ديسمبر/كانون األول ( 2021للعلم)
سيقدم إلى المجلس ،للعلم ،تقرير عن موظفي الب ا

ويورد التقرير عدد الموظفين الفنيين الدوليين وموظفي الفئات العليا
في  31ديسمبر/كانون األول .2021
ِّ

الذين لديهم عقود غير محددة المدة ،أو عقود مستمرة ،أو عقود محددة اآلجال (سنة أو أكثر) ،والموظفين الفنيين المبتدئين ،ومتطوعي األمم المتحدة المشاركين
في أنشطة الب ا  .كما يورد أيضا إحصاءات عن التوزيع الجغرافي للموظفين الفنيين الدوليين وموظفي الفئات العليا في الب ا .


التقرير األمني (للعلم)
طلب المجلس ،في دورته العادية الثانية لعام  ،2007أن يتم إطالع أعضائه على التقرير األمني للب ا
المتعلقة بموظفي الب ا

 .ويقدم التقرير تحليال عن الحوادث األمنية الكبيرة

وأصوله وشركائه في عام  ، 2021وبيانات إحصائية عن توزيعها الجغرافي وأنواعها .ويُعرض هذا البند على المجلس للعلم.

سائل أخ ى
الدورة ال اد ة ا ولى ل ام  26-22( 2021فب ا /شباط)


تعيين خمسة أعضاء من المجلس التنفيذي في فريق االختيار المعني بتعيين أعضاء لجنة مراجعة الحسابات (للموافقة)
سيعين المجلس التنفيذي خمسة من أعضائه للمشاركة في الفريق المعني باختيار أعضاء في لجنة مراجعة الحسابات سيتم تعيينهم في عام .2021



تحديث شفوي عن التحضيرات لقمة األمم المتحدة بشأن النظم الغذائية لعام ( 2021للعلم)
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  .2021ويُعرض هذا البند على المجلس للعلم.

الدورة السنو ة ل ام  25-21( 2021و يو/حز ان)


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)
يعرض على المجلس ،للعلم ،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.



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)
يعرض على المجلس ،للعلم ،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.



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

الدورة ال اد ة الثا ية ل ام  19-15( 2021وف ب /تش ن الثا )


تقرير عن الزيارة الميدانية التي قام بها المجلس التنفيذي للب ا

(للعلم)

يعرض على المجلس ،للعلم ،تقرير عن الزيارة الميدانية التي قام بها المجلس التنفيذي للب ا .
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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)
يعرض 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.



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)
يعرض على المجلس ،للعلم ،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.

الدورة السنو ة ل ام  24-20( 2022و يو/حز ان)


تقرير شفوي عن الزيارة الميدانية التي قام بها المجلس التنفيذي للب ا

(للعلم)

يعرض على المجلس ،للعلم ،تقرير شفوي عن الزيارة الميدانية التي قام بها المجلس التنفيذي للب ا .


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)
يعرض على المجلس ،للعلم ،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.



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)
يعرض على المجلس ،للعلم ،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.



تحديث عن دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية (للعلم)
بناء على طلب هيئة المكتب ،يُقدم إلى المجلس ،للعلم ،تحديث عن عمليات وأنشطة دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية.

الدورة ال اد ة الثا ية ل ام  18-14( 2022وف ب /تش ن الثا )


تقرير عن الزيارة الميدانية التي قام بها المجلس التنفيذي للب ا

(للعلم)

يعرض على المجلس ،للعلم ،تقرير عن الزيارة الميدانية التي قام بها المجلس التنفيذي للب ا .


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)
يعرض 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.



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)
يعرض على المجلس ،للعلم ،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.
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الجدول الز ن ال ؤقت الجت اعات ا جهزة ال ئاسييية واالجت اعات ال ئيسييية ا خ ى ل نظ ة ا
للتن ية الزراعية وب ا

ة ال ال

ا

ة والزراعة والصييندوا الدول

ف الفت ة 2022-2021
2022

2021
نا /
كا ون الثا
فب ا /شباط

ارس/آذار

أب ل /يسان

 34لجنة صا د ا س اك
 47لجنة ا ن الغ ائ ال ال
مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
برنامج األغذية العالمي

5-1
12-8
19–15
26–22

 36ال ؤت اإلقلي للش ا ا د ى
مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
ف قيا
 32ال ؤت اإلقلي
برنامج األغذية العالمي

11-7
18–14
25-21
3/4-2/28

 112لجنة الشؤون الدستور ة والقا و ية
 73لجنة شكالت السلع
 184لجنة ال الية
 130لجنة الب ا

10-8
12-10
26-22
26-22

كا الالتينية والبح الكار ب
 37ال ؤت اإلقلي
 114لجنة الشؤون الدستور ة والقا و ية

11–7
23-21

المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية
 166ال جلس

23-19
30-26

 36ال ؤت اإلقلي آلسيا وال حيط الهادئ
المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية

8-4
29–25

 33ال ؤت اإلقلي
 188لجنة ال الية
 132لجنة الب ا

ا و/أ ار

6-2
20–16
20-16

وروبا

و يو/حز ان

 185لجنة ال الية (الب ا )
برنامج األغذية العالمي

9-7
25-21

 189لجنة ال الية (الب ا )
 169ال جلس
برنامج األغذية العالمي
 45هيئة الدستور الغذائي (روما)

3-1
10-6
24-20
7/1-6/27

وليو/ت وز

 44هيئة الدستور الغذائي
 42ال ؤت
 167ال جلس

( 10-5جنيف)
16-12
19

 74لجنة شكالت السلع
 28لجنة الزراعة

15–13
22-18

سبت ب /أ لول

المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية
 18هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة

17-13
10/1-9/27

 35لجنة صا د ا س اك
المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية

9-5
16-12

أكتوب /
تش ن ا ول

 48لجنة ا ن الغ ائ ال ال
ة ال ال
وم ا
 113لجنة الشؤون الدستور ة والقا و ية
 186لجنة ال الية (الب ا )

15-11
( 15الج ة)
27-25
29-28

 26لجنة الغابات
ة ال ال
وم ا
 49لجنة ا ن الغ ائ ال ال
 115لجنة الشؤون الدستور ة والقا و ية
 190لجنة ال الية (الب ا )

7–3
( 17االثنين)
21–17
26-24
28-27

وف ب /
تش ن الثا

 187لجنة ال الية
 131لجنة الب ا
برنامج األغذية العالمي
 168ال جلس

12-8
12-8
19-15
12/3-11/29

 191لجنة ال الية
 313لجنة الب ا
برنامج األغذية العالمي

11–7
11–7
18–14

دس ب /
كا ون ا ول

المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية

17-13

 170ال جلس
المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية

9-5
16-12

أ سطس/آب

عيد الفصح:

2021/4/4

عيد الفصح:

2022/4/17

عيد الفصح
األرثوذكسي:

2021/5/2

عيد الفصح األرثوذكسي:

2022/4/24

شهر
رمضان:

2021/5/12-4/13

شهر رمضان:

2022/5/1-4/2

عيد الفطر:

2021/5/13

عيد الفطر:

2022/5/2

عيد
األضحى:

2021/7/20

عيد األضحى:

2022/7/10
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